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  یری بصایبھ قلم ھان| انتقاموهیرمان م
  
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

  داد بنامی اوهی شد بنام نفرت ومی را دردل خود کاشتم درختنھی کبذر
 ... انتقام 

 کھ ازترس قرمزشده بود زل زدم وبالحن  شی آبی بلندشدم توچشای صندلیازرو
 ھنوز نکھی ا؟مثلی ازدست من دربریتونی میفکر کرد__ گفتم یعصبان

 ... وبادادادامھ دادم..... ؟یمنونشاخت
  آره؟__
 ... منی عوضی اون ناصرریگول خوردم ھمش تقص... خ خانم اشتباه شده من__
 ... دھنتوببند__
 ...ِ فرصتھیخانم __
 . یگفتم دھنتوببندعوض__
 .... دیخانم گول خوردم بھ زنوبچم رحم کن__

 ..زدی حرف مدهی بردهیداومده بودوبر زبونش بنخوندمی مترسوازتوچشاش
 ؟ی گول خوردیآھاکھ گفت، __
 . ب، بلھ__
 . خورهیآدم ساده بدرد من نم__
 ...  قولدمی پول بھم داده پس مین، ھرچ.. من__
 .،کردنی می کل باندو متالشسای بودم پلدهیرترجنبی دکمی کھیر،مرتیخفھ بم__

   گرفتم باالدی حرف بزنھ کھ دستمو بھ نشونھ تھدخواست
 کھ یی ھمون جافرستمی زن وبچتم می حرف بزنگھی کلمھ دھی فقط گھی کلمھ دھی__

 . یقراره توبر
 دمیرسی حسابش مدبھی نگفت، بایچی خودشونگھداشت وھی ولدی سرجاش لرزازترس

ھنوز ...  بره ھنوزمنونشناختنادگندبزنھی دوست داشت بی کھ ھرکستی نیِکارمن جور
 .... بزرگ ونشناختن ھنوزیری ھنوزدخترام رونشناختننایآدر
 رزل افتادم دستامومشت کردم و بھش یاون کثافتا.... ادی خاطراوردن اسم پدرم بابھ

 .  شدمرهیخ
 ازاعتمادم سوءاستفاده ی باخودت، قابل اعتمادم بودی بدکرد،ی درافتادیبابدکس__
 .  دورکنھنوازجلوچشامی اادی بیکی__  دادزدمتاقٱروبھ بھ در..... یکرد
 تی،ازعصبان. روبردی قول چماق اومدتووباقری از نگھبانایکی دکھی نکشیطول

 توجھ بھ شمارش خوردبدونی زنگ مزی میقرمزشده بودم تلفن ھمراھم رو
 .قربان...سالم خان__...       بگو__گفتم
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فقط مخصوص مرداست، البتھ منم کم ازمرد "قربان " کلمھکردنی فکرمشھیچراھم
 ی بھ ستوه مفشونی ازنگاه کثی کھ گاھیی بامرداسرکارداشتم مرداشھیکارم ھمنداشتم تو
 . گذشتمی باز م ازحقم نمیاومد، ول

 . شنومیبگوم__
  ،دمی جنسارونممی تو نبسی تارئگھی سمجھ میلی دفعھ خنیقربان،فروشنده ا__
 .  بھش بدهیشتریپول ب__
 ..ی ولمی بھش دادشترازحقشیصدتابیس__
 . معاملھ روبھم بزن__
 ... سی رئیول__
 جنس بکنھ ی تقاضاگھی دی دفعھ ھیبھش بگو...  فقطھ،ی مشترادهی کھ زیزیچ__

 . نشونمیمادرشوبھ عزاش م
 ....ً مطمعاس،یر،رئ__
 .  کھ گفتم بھش بگویزیدھنتو ببند فقط چ__
 دادم ھیک تی صندلی نشستم سرموبھ پشتزمیتلفونوقطع کردم وپشت م...  چشم قربان__
 ی باشیتونستی کھ میی بابا،انتقام خونتوانتقام سالھارمیگیانتقامتو م__ گفتم رلبیوز

 ازم گرفتنت بزورتوروازم جداکردن، قول دادم بھ خودم قول ی ولی کنیوبرام پدر
 زندم ی بھ خودم قول دادم کھ تاوقتنھی ضعفمونبیس محکم باشم تاکتونمیدادم کھ تام

 ازم توننی مارن،ی اشکمودربتوننیرنکنھ چون دخترم م  فکی نکنم تا،کسھیگر
 .سوءاستفاده کنن

 .  بھ  صدا در اومدتاقھٱ خودم بودم کھ دری وھواتوحال
 .اتویب__
 . نندی شماروببخوانی فرجام پشت درن میسالم قربان،آقا__

 نیرای بودکھ ازشغل من خبرداشت و،واقعا غی پدرم تنھا کسیمی دوست صمفرجام
 کارآرومم نی فقط اازنداشتمی بھ پولش نکردمی باشھ چون من براش کارمتونستینم
 طی روش فکرکنم کارمن فقط نجات دادن فرجام  توشراقی سرجمع اگھ دقکرد،یم

 بھ اندازه یمثل پدرم بودول ، نداشتمی دخالت بھ خصوصاشی بودوتوکثافت کاریبحران
 ی وگرنھ کدمینجارسی بودکھ بھ ا کارم بااعتماداونی نبود،اوالیپدرم برام دوست داشتن

 بشم کھ ی روزمن آدمھی کھ کردی فکرشومی کنیکردوھمچنی دختراعتمادمھیبھ 
 . زنرآبی زی بھ تن آدماوفتھی اسمش لرزه بدنیباشن

 ...  کھ پدرموکشتنیی انتقام، انتقام ازکسادادومنی پول انجام می کاروبرانی افرجام
 ....نایسالم آدر__
 . دیسالم خوش اومد__
ِا◌ دخترتوچراانقدرجد__  . ترسمی منم دارم ازت م،ِی ورسمیِ

 نشست باغروربھ صورتش ی صندلیرو...  اشاره کردمی زدم وبھ صندلیلبخندالک
 ی روشن بالباسای وپوستی جوگندمی موھارهی تی قھوه ایچشا...  شدمرهیخ



            @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان            م انتقاوهیرمان م

 4 

لش جوون  موھاشم سرباال کرده بودددی شلوارسفھی ونی آستمی لباس نھی..یتابستون
 ...  گفتیبالبخند،پت وپھن.... چوندادی ھاروآزارمیلی خنیبودوھم

  بگو...... خوب__
 . دیری بگمی رودادم دست افرادتون تادرموردش تصمیباقر__
 ؟؟ی روش جلوبرنی با ایخوای می تاکنای بابا آدریا__
 یتاآخرعمر، ازولش کھ باشماھمراه شدم گفتم دوست ندارم درمورد مرگ وزندگ__

   رفت؟؟ادتونی دی وشماھم قبول کردرمی بگمیافرادتصم
 .ھی کارعادنی ای توی رحمینھ، اما ب__
 .  تووجودمن نھیتوکار آره ول__
من ... ی ولیمن پدرتومثل برادرم دوست داشتم وتوھم کم از دخترنداشتھ من ندار__

وبود  مثل تدای افکارش کھ شدنی حرفاروبھ پدرتم گفتم و اون باھمنی ای روزھی
 .کاردست خودش داد

 .  رفتنی پرورش دادازبنشی کھ توآستیپدرمن واسھ افکارش کشتھ نشدبخاطر مار__
 کھ بودگذشت توااالن یھرچ.ه.. آه... ختی رزوبھمی توگروه ھمھ چسیآره،اون پل__

 ... یری وانتقال پدرتوبگی فکرکنندهی آدبھیبا
  ،رمی شوبگدانتقامیآره حق باشماست با__

 
  کنارمومگاردی دوتابادموزدمی آفتابنکیع
 

 نموی بھ خودم انداختم، وگاز ماشیی نگاه گذرانھی آی شدم تونمی کردم، سوارماشرخص
 ...  سرعت خودمو رسوندم خونھنیگرفتم وباآخر

   پارک کنمنوی ساعت ماشھی ازخدمھ دروباز کرد حوصلھ نداشتم یکی
 دوش گرفتمو ھی... باغبون خونھ ورفتم تورمردی توبغل قدرت پدوانداختمیکل

 بلوندم کھ بعداز حموم خشک یلباسموعوض کردم وباآرامش مشغول شونھ زدن موھا
  شده بودن کردم

 ، شدمرهیوارخی دی وبھ قاب عکس رودمی تخت درازکشی شدن کارم روبعدازتموم
 تنھا  خندون دست دردستی ولبی خاکستری بور چشای دختر نوزده سالھ باموھاھی 

  فروختی فخرمای بھ دنشی، داشت باشاد.... پدرششیکس زندگ
 آنجا محبت ی من ازنابخرددزدندی مردانش عصا ازکورماکھی دننیدرا__

 یاھل شعروشاعر..  اتاقم ھک شده بودی از تابلوھایکی ی شعر رونیا... جستجوکردم
 ...  اتاقم زدمواری دی روخوندی پدرم منکھی شعروبخاطرانینبودم ا
 ...  زنگ خوردمی خودم بودم کھ گوشی وھواتوحال

 . بگو__
  زهیامم قربان، چ__
  شنومیم__
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 ... یعنی... افتادهیاتفاق بد__
 .  حرفتوبزنی گرفتی الل مونیواسھ چ___
 ...   فرجامیآقا___

 . گمیِدبنال بت م__
 .  نفر قرارگرفتنکی فرجام موقع برگشتن از کارخونھ موردحملھ یآقا__
  حملھ قرارگرفتن؟مورد__
 ...  بگمید،چطور__
   بھش حملھ کرده ؟یک__
 ... ی از افراد مسعودیکی__
 ،  شوکھ شدمی اسم مسعوددنی   باشن؟یمسعود__
  ،دیاون، اون، چرا با__
 ،دیامروز کھ خودتونوبھش نشون نداد__

 بعد جنس بخواد ی اخطاربدم اگھ دفعھ دبھشی گفتنکھی شد، بعدایبدجورعصبان
 ی دادم ولحی نگام کرد کھ رفتنوبھ موندن ترجی جورھی نشونمیمادرشوبھ ازاش م

 .... مانی بخاطرھمدمینزاشتم بفھمھ ازش ت رس
 االن فرجام درچھ حالھ؟... امروزیمگھ مشتر__
 . مارستانھیب__
 .. فقط....  توھواشو داشتھ باش،امیمن اونطرفا نم__
   قربانشنومیم__
  فتاد؟ٱ یدیلحظھ بھ لحظھ شوبھم مآمار__
 .دمیبلھ، مگس پرزد بھتون اطالع م__

   حرفش تلفونو قطع کردم، باخودم زمزمھ وار گفتمھی توجھ بھ بقبدون
 ...،یمسعود__
   اون ورآبی رحم، والبتھ وصل بھ دونھ درشتای بیلی کار اماختازه

 از یکی سیی ری بودم مسعوددهی حرفم بودم از فرجام شنی ھنوزم پادمیترسی نمازش
 کس چی خرپول بود تابھ حال ھی قاچاق موادمخدره از اون تازه واردای المللنی بیباندا

 بودکھ من ینی تھ تھش ھماوردهی خودش درنیاحتی جنساش، اش،یسرازکارش، مشتر
  ، درواون درزدننی ای اونم باکلدونمیم
 ... وفتادی بودکھ بااومدن اسمش لرزه بھ تن فرجام می آدم مرموز کسنیا

 . دیترسی ازش منطوری ازش گرفتھ بودکھ ای نبود چھ زھرچشممعلوم
،  
 ...  کھ تلفنم دوباره زنگ زددمی خوابکمی
  موبرداشتمی گوشتی عصبانبا

 . ومدهی خواب بھ من نکمیَاه،__
 ...  گفتمتی گوشم گرفتم وباعصبانکی رو نزدیگوش
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  ؟؟یگیم یچ__
 ... ی مسعودی آدمادنی دزدمارستانیآقافرجام وازب__
 ی گفتم لحظھ بھ لحظھ خبراروبھم بگو واسھ چی وقتیخفھ شو احمق مگھ کربود__

  ؟ی کردیکوتاھ
 ... وردمی بھ زبونم متی حرفامو باداد وعصبانتمام
 . دیببخش__
  ؟یکدوم گور__
 . مارستانی بیجلو__
 . امیمن االن م__

 ادی اصال برام مھم نبودچھ بھ سر فرجام مدمی کردم وباآرامش لباساموپوشتلفونوقطع
 بھ دستوراتم ردستامی زی وقتکردفقطی نمی زود رفتن من فرقروی ددنشیحاال کھ دزد

 ...  شدی می اعصابم خط خطکردنیدرست عمل نم
 زدم می مالی رژصورتھی گذاشتم ورونی بمی موھامو کج ازروسریشگی عادت ھمطبق

 .  بودنی ھمشمی تھ آرادم،یوخط چشم کش
 خوشکل خودمم اهی سی مانتوکی وبراقموسرم کرده بودم بارهی تی سورمھ اھیروسر

 موزدمی آفتابنکی وعفموبرداشتمیک. گرفتی خندم ملمی دلی اوقات از آرامش بیگاھ
 دراوردم وبھ سمت نگی پارکنوازی ماشرونی ازخونھ زدم بیً کامال جدافھیوباق

 . فتادم کرده بودن راه ای کھ فرجامو بستریمارستانیب
 من دنی بود بادستادهی امارستانی دربی معاون احمق فرجام جلودمی رسمارستانی بیجلو

 اون حواسش بھ پشت ی وبااخم بھش نگاه کرد ولنکموبرداشتمیدستپاچھ اومد طرفم ع
 یوھمونجا رو گرفت ی دردبدھوسرمیسرمن بود تابرگشتم پشت سرمونگاه کنم کھ 

 ...فتادمٱ نیزم
 

 صداروخوب و واضحھ ھی ی ولشدی بھ زورباز کردم صداھاتوسرم اکومچشامو
 ... دمیشن

  ؟ی من عروسک اوردی برای رفتاریستوبییگفتم برور___
 . سمھینھ، رئ__

 ...  گفتمرلبی بستھ بودنم، زی حال بھ خودم اومدم بھ صندلدرھمون
   ناشناس گفتیودوباره ھمون صدا... زارمی   زندت نم،یکامران__
 . ینھ خوشم اومد جزبھ دار__
  نجا؟ی ایاری منوبزوربی کھ جرات کردی ھستیخفھ شو توک__ گفتم
  ؟ی گفتیچ__

 پسرجوون کھ ھمون صاحب ھی مرد نھ ھی توچشاش نگاه کردم وردمٱ سرموباال
 اون کثافت گوشھ یلیباس...  آن برق سفاز ازبدنم ردشدھیصدابودبھ سمتم حملھ کرد و

 ... وردٱ ھمھ روبھ خودشون یی صداھیلبم سوخت وھمزمان 
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  ن؟یکنی می چھ غلطنجای اایشما عوض__
 . ِاسالم قربان__ پسره کھ زده بودتوگوشم باترس گفت اون
  ؟یکنیکارمینجاچی توانیشاھ__
 ...  باندسیی رنیا... من..م__

 .  بھ من نگاه کردرتی حرفشوبزنھ وباحنزاشت
   جوجھ سردستھ اون باند معروفھ؟نیا__

 ... منکھسی رئگنی می دارن چنایا
 ...  توروچھ بھی برستی بھ عروسک بازدیبچھ تواالن با__
 . می ام از مادرعروس بشنوکلمھیھھ، __
 .  ی کننی توھی مسعودی بھ آقایکنی جرعت میخفھ شو احمق توچطور__ نیشاھ

 روبھ اون پسره یالی خیظاھروحفظ کردم وباب...  چھ جوونھھ؟ی مسعودنی ان،ی ایچ
   بابا تکون دادممینی بنیشی کردم وچشمام وسرمو بھ نشونھ بنیشاھ
   گفتتیباعصبان... رافتادهی گی مسعودی قوی دستای چونم تودمی آن دھی کھ

 . جملھ توتکرارکنگھی باردھی__
   کھ دوباره تکرار کنم؟انفھمی یکر__

 شد،ی فکم داشت خوردمی کھ استخونای حرفم چونمو محکم فشار داد جور شدنباتموم
  گفتضیباغ

 کھ ارمی سرت میی اگھ بخوام، بالی بچھ بلندکنم ولیمن عادت ندارم دست رو __
قسمت آخرحرفشوبالحن .  بمونھی برات باقی نره البتھ اگھ عمرادتیتاآخرعمر از
 واعصابمو خورد زدی مشمیت آت بچھ انگار داشگفتی میوقت. گفتیزیتمسخربرانگ

   تراز خودش گفتمی منم بالحن عصبکردیم
ً اگھ دستت بھ من بخوره، مطمعا باش ؟یدی خودم ملی خودموتحویھھ، حرفا__

 . کنمی عمرتو برات زھرمی ھی بھ ثانھی ثانرونی خراب شده برم بنیھروقت ازا
  ،ی کندی تحدی کھ بخوایستی نیطیًاصال توشرا__
 . ادی بھ وجود مطشمیشرا__
 .شھی کامل متمیَ االنم کم کمک داره ظرفکنمی جوجھ، من با ھمھ خوب رفتارنمنیبب__
خوب ) بوداشاره کردمرچونمیباچشم بھ دستش کھ ز.... ( کھ رفتارهنجای امیاورد__
  ؟ی بھم نشون بدستتویوشا
  نیھم.نشونھی بھ عزا موی مادرکی کیاوردمت تابفھم__

  یبدبخت عقده ا__ کھ نفھمھ گفتم ی جوررلبیز
 ھی وی دارم تا رام ششترنگھتی بخوامی تصمیم عوض شدمی سرکشیلیاما چون خ__

 . ی ھستی آدم زرنگیلی برت نداره خالیوقت خ
  ؟ی کردکاریبافرجام چ__
 .  برت ندارهالی خگمی منھیھھ، واسھ ھم__
  ؟یکھ چ__
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 .  خورهی مشویی داره توخونش چالکسی ریلی فرجام سالم سالمھ االنم خ،یکھ زرنگ__
   ؟یچ..چ__
 .  انقدربھ اطرافیانت اعتمادنداشتھ باش،ینھ، ازسردلسوز..دوستانھ کھ...ِحتی نصھی__
 . مث آدم حرف بھ زن__
 . رنخوردهی اصال تگم،فرجامیبھ زبون خودت م__

   گفترفتی کھ بھ سمت درموھمونطور
 نی انی گفتم کھ من عادت ندارم بچھ بزنم ازطرف شاھ،ی کھ خوردیدرمورد کتک__

 ھی ازبقیخوایم__ تمام گفت تی لحظھ برگشت وباجدھیودرھمون حال .... زنمیحرفوم
 .  زبون درازتو کوتاه کنیکتک نخور

 . خداحافظ باال اورد ورفتی لحظھ بھ معناھی رفتن ازپشت ودستشودرحال
ھمھ .  ترسناک ترباشھ،بچھ سوسولنی ازاگنی کھ می مسعودی مسعودکردمیفکرم__
 بھ دلت نیھمچن__ دمی وشننی شاھیکھ صدا. گفتمی جمالتوآروم باخودم منی ای

 . رهیگی تو برخورداول سخت نمشھی ھماوشیصابون نزن آقا ن
   گفتمی روھم گذاشتم وبالحن عصباندندونامو

  ریخفھ بم__
 نھ از سرترس دمیدادکش سمتم حملھ ور شد ھنوزدستشواوردباال باتمام توانم بھ

  بردی منی مثل شاھی عوضی کھ رنگ ازرخسار ادماییادای ازاون فرتیازسرعصبان
 . ی نھ زدیدست بھ من زد__

   شدم گفتمدهیی بھ ھم سای دندونای روھوامشت شد، ازالدستش
 . رمی منجای کھ آخرش کھ ازایدونیم__
  ؟؟یخوب کھ چ__
 ھی بخاطر تک تک ثاندمی بت قول می نابودنکردم ولمی توزندگچکسویتابھ حال ھ__
 ی کھ ازت دارم دونھ دونھ یتی عصبانیبھ قدرھمھ .... ی کردتی منو اذنجای کھ اییھا

  ،کنمیاستخوناتو لھ م
   آروم گفتی ولیعصبان

 . دمی ترس،ی وا،ی وا،یوا__
 .  کنھنجاخالصیادمنوازای بگو بستیبروبھ رئ__
  ؟یکنیالتماس م__
 . ی باشیسگ ک__
  ؟ی ھنوز آدم نشدنکھیمثل ا__
 ،  حرفم ھستمی نره ھنوزپاادتی فقط ست،یتوفکرکن ھمھ مثل خودتن برام مھم ن__
 دندونام نی باھمبودی خسمانھ اموبھش دوختھ بودم ومطما بودم اگھ دستام بازمنگاه

 . کردمیگلوشوپاره م
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 ی بود ھرچی ازنگھ داشتن من چ ھدفشوندونمی بودم نمناگروگانی روزبودکھ دست اسھ
ِ کھ معلوم بود قصد آزادکردن منوحاالحاال ھانداشتن،دستاموبازکرده یبودکھ فعالجور

 ی آدم خوش اخالقنی ھمچی مسعودنی بودم کھ ادهی بودم فھمی اتاق زندانھی یبودن وتو
 بودکھ برم ازش نی ، منتظره اومدی تااتاق من ماش صدزدی دادمھی سر بقی وقتستین

  من اگیدرخواست کنم آزادم کنھ ول
 
 ...کنمی اون لھ نمی آخرین ساعات عمرمم مونده باشھ خودموجلوه

 اومد جلورفتم یی صداھی اتاق دهی خودم بودم کھ ازپشت پنجره حفاظ کشی وھواتوحال
 ی نوع ضربھ ھاآشنابودم برانی ادبایکوبی داشت بھ پنجره می نفربھ صورت رمزھی
 کارگذاشتن نی اتاقم دوربی بودم تودهی نفھمھ کنارپنجره نشستم چون فھمی کسنکھیا

 شدم زی خمی بکوبم بھ پنجره آروم آروم نازاون  تابااستفادهگشتمی ملھی وسھیدنبال 
 بھ من رویخوادچی صدامنی انمیوقاشق غذاھاموازتوظرفش برداشتم صبرکردم بب

 ... کردمی باخودم تکرارم کلماتونی جا آروم گرفتم وھمراه صدااھیبفھمونھ 
... من... کن.. گوش... حرفم.. بھ.. اومدم..تو.. بھ.. کمک کردن... یمن، برا__
 ..... بھ تواومدم.. ِکردن.. کمک... یبرا
 بھش اعتماد تونستمی ھا نمی آسوننی من بھ ھمی جملھ روتکرار کردولی پنج باربایتقر
 صدادوحالت نی بھ دوروبرانداختم ایبعد پنج بارتکرارساکت شد نگاھ.... کنم

 کھ من یزی بھ چدنی رسی ترفند مسخره براھیای نجات من بوداراهی شترنداشتیب
 ی تابلو بودباقاشق رونجره پی جوابشودادم چون رونی بخاطرھمدونستمینم
  ؟ی ھستیک..تو..... __ گرفتم وارضربید

   ندادجواب
  ناستیآدر..  من.. اسم__ 
.... ازطرف فرجام__)  ھم داشتیزی تیچھ گوشا(اب داد کھ جودی نکشیطول

... حرفام... وفقط بھ... انجام نده.. مشکوک... تو حرکات...  نجاتیبرا.... اومدم
 . کن.. عمل
 . کنم؟.. اعتماد.... بھت... ازکجا__
 .کنندینم... آزادت.... ھای راحتنیھم.. بھ.. نایا.. کھ... ییجا... از__
  ؟.کارکنم. یچ ....دیبا... باشھ__
 .. باش... منتظر__

ً مطمعا یزی چھی اما ازکردمی فردمرموز اعتماد منی چراداشتم بھ ادونستمی نمخودمم
... کشمی میعنی.... کشمینارومی ای روزبھ آخرعمرم باشھ ھمھ ھی نکھیازا:بودم 
 نای اشدمیً گذشت کم کم داشتم مطمعا میچندساعت.    کنمی خودم نابودشون میبادستا

  بودهن کردن می بوده واسھ عصبانیھمھ باز
 . منو لھ کننخوانی کثافتا منی منوبشکنن اخوانی منایا__
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 بعد دمیکوبیوارمی  دکردموبھی دستمومشت مکباری ھی بودم وھرچندثانتوافکارخودم
  چندلحظھ صدااومد

 .  انجام بدهگمی کھ میبردار کار...دست__
 حرفاش واردعمل شدم کلمھ بھ دنیبعد شن بادقت گوش کردم ی ولدمیمنظورشونفھم

 . رفتمی وجلومکردمیکلمھ حرفاشوتوسرم مرورم
 بدون ینیبی مکی کوچسی خودنوھی دروبادقت نگاه کن ری ز،ی درورودیبرجلو__

 ... سروصدابرش دار
 چند ستی نسی خودنودمی کردم دردرونگاهی دراتاق زانوزدمو زی رفتم جلوواشی واشی

 ھی فرش بود ی لبھ سی امانبود فرشواوردم باال خودنومی درحال نگاه کردن بودقھیدق
 ...  برش داشتم ودوباره حرفاشوتوذھنم مرور کردمیکی ساده پالستسیخودنو

 ادھستی زن بود کھ بھ احتمال زھی اگھ ادیمنتظر بمون تانگھبان ب__
واگرنبود . داره ی بھ خودت وجرعتت بستگنجاشی تودھنش ازی برسوبازکنیدرخودنو

 یری ودراون صورت ازحال میسوسربکشی رنگ داخل خودنودی سفعی مانی ادیبا
 . شھیشترمیوزحمت ماب

 زن اومد داخل ھیدوی کھ خداصداموشنارهی داخل وغذاموبادی زن بھی کھ کردمیخدا،خدام
 غذاھادستش بود ینی سال کھ سانی زن چاق مھی تادست بھ کارشم سوبازکردمیدرخودنو

   گفتی اومدوبالحن بدجنسانھ اکمینزد
 . شھی روشن مفتیغذاتوبخورجوجو کھ امروزتکل__

 گفتم میشگی بلدنبودم بالحن ھمیی کردتابره منم اصال مظلوم نماروشواونطرف
 . ستایوا__

 دھنش  کی بردم نزددرنگوی سفعی بگھ دستموگرفتم باالو مایزی چھی تا روشوبرگردوند
 شھ ی کھ باعث شد گونم زخمدتوصورتمیجول محکم کش پنھیاما باشدت دستموپس زدو

 کلی برعکس زبون درازوھکمشی دھنشوگرفتم باآرنجم زدم توشواوردمی منم کم نیول
 منم خم شدم روش بھ نیتادروزمفٱ زود دست ازتالش برداشت ویلیگامبوش خ
 .  تودھنش بازم مقاومت کردختمیزورھمشور

 . گھیِ دکوفتت کن دیبخورلعنت__
 دھانھ گمی دستم فشاردادم وبادست دھی شدم گلوشوبای عصبانختی رعی ماشتری بنصف

 ...ی تودھنش آخرش خوردشون ولدمیسوکوبیخودنوو
 
   روش بعدازجاش بلندشدفتادمٱدی ازسرم کشموی نشد روسرشیچی ھیول

 . ی بھ خوردم دادیچ)  فوش زشتھی(___
 قطره ھی جون مقابلھ باھاشونداشتم گھی قرمزشده بودم ددیچی پرودورگردنمیروسر

 کردم نفس بکشم ی وسعد،چشماموبستمی کھ داشتم ازچشمم چکیاشک ازاحساس خفگ
 . دمیکشی خش دار میسرفھ ام گرفتھ بود نفسا
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 دورگردنم شل شده بود چشمامو بازکردم، درازبھ ی اومد روسری بدیھوصدای...اما
 کھ انگار ی اما نفساش آروم بودجوردهی بودکھ خوابنی بود، مثل افتادهٱ نیدراز روزم

  دیکشینفس نم
  اآلن؟خوردمی مروی کوفتنی اگھ من ایعنی__
  دمی کشی گردنم دستبھ

 کھ بھم زد ی حرفادی طرف اتاق افتاده بودول کنم وفرارکنم اما ھی سوکھی خودنوخواستم
 . افتادم

  عنوان چی فشاربده وبھ ھسوی رفت سرخودنوادتی یزی وچیاگھ سردرگم شد__
 .ازخودت دورنکنش

 ی بھ صداھی شبیی بازم سرشوفشاردادم کھ بعدازخش خش صدای نبودم ولسردرگم
 :دمی روشنیمرد
   اومده؟شی پی مشکل؟یصدامودار__
 . نھ__
 .  اگھ اونابفھمنی کردسوروشنیپس چرا خودنو__

   برنداشتمی جاھم دست ازسرتغنیا
 ...  بودکھی چیبھ خودم مربوطھ اون زھرمار__
 ...  وگرنھرونی اون اتاق بیاازتوی بجنب بستی حرفاننی االن وقت انیبب__
 .  نفراومدھی ی صداقطع شدھم زمان با قطع صدا صداکھ

 .  دارماکارتی بیمرجان، مرجان گدوم گور__
 داکردمیدپی دستھ کلھی بودم اسمش مرجانھ روگشتم دهی خدمتکاره کھ حاال فھمیلباسا

  دمی وبھ سمت در دوزودبرش داشتم
 قول ھی بھ جزرونی دروبازگذاشتھ بود، بدون سروصدا پاموازدرگذاشتم بازشانسم
 ازکنارش رد اطی بااحتزدی چرت مونیزی تلوی پشت درنبود اونم جلوچکسیچماق ھ

 وطبق نموآزادکردمی بازنکردنفس حبس شده توسی دفعھ چشماشو تکون دادولھیشدم 
  بود راه افتادم  پشت ساختمونًعتاینقشھ برخالف راه خروجي کھ طب

 .  اون اطراف نبودی بود کھ کسبی عجاطی پشت حدمیرس
 ی بودو دستاشوبھ لبھ ھاستادهی کناربالکن ادمی رودی طرف بالکن کھ مسعودرفتم

 نییشھ پا حقش بود ھولش بدم ازاون باال پرت کردی منونگاهیی بودوداشت پاوارگرفتھید
 چون فتھی می چھ اتفاقنمی شدم تاببمی گوشھ قاھی نی بخاطرھمفتمی تودردسربدمی ترسیول

 ومن شدی مکی نبود ھوا کم کم داشت تاری اونستم،ونقشھدی نمیزی چگھی بھ بعد دنیازا
 چون واری بھ ددمیکوبیامی دادمی فشارمسوتودستمی خودنوی بودم وعصبستادهیھمون جاا
 ،کردی کم متمیازعصبان

  کردی ترم میشی آتنمی وھمکردمی خودم فکرمیھمش بھ سادگ 
  گفتی مکباری قھی وھرچنددقزدی خودش قدم می برایمسعود

  داره ھایری خوددرگنمی موھاش ای الدیکشیودست م.  کاروبکنھنی تونستھ ا،یک__
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   کھ مثل برق گرفتھ ھا دادزدگفتمی مراهیھنوزتوعالم خودم داشتم بھش فوشو بدوب 
 چرابھ ذھن یدختره وا__) دیبعدبھ سمت دردو(د،دختره ......  تونستھی کیواسھ چ__

 .دیخودم نرس
  ؟یی کجانی شاھن،یشاھ__وبلندتردادزد 

 بودم ی بوده توش زندانی اتاقی پنجره بود پنجره ھی خطر کردم پشت سرم احساس
 .  داد زدیمسعود

  نگھبانا کجان؟!!! نیشاھ__
 .. یسالم اتفاق__ نیشاھ

 .   محکم زد تو گوششیکی حرفشوبزنھ و نزاشت
   باش نگفتم؟نجای مراقب ایمگھ بت نگفتم چھارچشم__
 .  خودم نگاه کردم مثل بچھ آدم کنار پنجره نشستھ بودشیآقا قبل اتفاق چندساعت پ__
 .  دورو براسنی حال ھنوز ھمنیپس باا... خوب__
 . بلھ__
 ... دنی سرنخ ما واسھ رسنیفقط بجنب ا__

 شونم احساس کردم ی رو،روی دستینی سنگھوی کھ کردمی حرفاشونو گوش مداشتم
 مرد روبھ روم نگاه کردم ی دهیبرگشتم وباوتعجب بھ دست وبعدش بھ صورت پوش

 دھنموگرفت دستشومحکم گرفتم تا ازدھنم دورش کنم ی بگم جلویزیتاخواستم چ
 .ادبودیامازورش ز

 .  ساکت باشسسییھ__
 ھی زدبھ کمرش ومنورودستش بلندکردتنابوازقبل ی تناب کشھی چشم بھ ھم زدن ھی یتو

 ودراصل می اومدنیی بالکن پاوارهی بود وسرشوگرفت وازددهیچی پدونستمیجا کھ من نم
 . میاگھ بخوام بگم پروازکرد

 اصال می سوار شدی وسرستادی رنگ کنارمون ااهی ون سھی نی رو زمدی رستاپامون
 سوار گھی جھنم دھی رمی مکنمی جھنم فرارمھیمقاومت نکردم، فوقش از سوارشدن یبرا

 پوشش صورتشوبرداشت ی خونھ نجات داده بود باجستی کھ منوازتویون کھ شدم کس
 ھی نجات داده ی عبارتابھی نجای اورده کھ منوای کسدمی ھوا فقط فھمھیکی تاریازتو

 ، پسرجوونھ
 رفتنی ورممیسی بابیگری بالبتاب ودیکی بودند نی ھم داخل ماشگھیبھ جزماسھ نفرد 
   ھم راننده بودکدومی

   ؟ حالت خوبھ؟نیآرو__
 توموھاش ی بود، دستنی معلوم نبود واسمشم آرویکی پسره کھ چھرش توتاراون
 کھ توگوشش بودودراورد وباحرص جواب یی ھای ھنسفرتی عصباندوبایکش

 دختره نی روازای ماسماسک لعنتنی ، فقط انیافش__ کھ راننده بودودادیپسرجوون
 ،  صبرم تموم شدهگھی کھ دریبگ

 .  گوشاش گذاشتیودستشورو
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  دمی صبرم تموم شد دادکشمنم
 . شمی مادهی بزن بغل من پد؟ی ھستیشماھا ک__
 ..... ھی می فرجام اومدی ماازطرف آقادخانمیببخش__ نیافش
 .  بزن بغلازندارمی بھ کمک شما نگھی من دی اومدیازطرف ھرک__
االن اگھ . می قصد آزارشماروندارمی شمارونجات بدمی مافقط اومدیریخانم ام__ نیافش
 االنم لطفا دس. کشنی ھمھ مارومی دارودستھ مسعودمی ونگھ دارنیماش

 
 . دمنی روھم بدی لعنتسی اون خودنوستی نی اگھ زحمتد،ی بردازی ازلجبازت

  چرا؟؟___
 یچیگوشاشوبادستاش گرفتھ بود وھ.داشاره کرد بونی پسره کھ اسمش آروباسربھ

 .گفتینم
  ً مثال؟یخوب کھ چ___

 ی شدم ولخکوبی کھ سرجام می برگشت ودادزد جورتی پسره باعصبانھوی کھ
 . کردمی نگاش میھنوزاخم داشتموجد

 .  مسخره روبده منلھی اون وسنکھی ایعنی___
 کھ لب تاب روپاش بود ی جست ازدستم دراوردوپرتش کردتوبغل پسرھیوبا

 ... دیودادکش
 .  داشتمشترانتظاری بنی ازتوازااوشیواقعا س___

 .  داشتی مشکل فندیببخش__ اوشیس
 بھ ی واسش سرنیودرھمون لحظھ آرو. نیی انداخت پامونی بشی بچھ ھاوسرشومثل

 .نشانھ تاسف تکون دادوبرگشت سرجاش وھمھ جادرسکوت فرورفت
 . گھی کرددی معذرت خواھیروان
 . فرجام کجاست__من
 . جواب موندادچکسیھ

 .  فرجام کجاستگمی مااللیدیکر__
 ..  کردی زمزمھ مرلبی شوبرداشت وزی بدون توجھ بھ من گوشنیآرو

 
 .... ً کھ فرجام شخصا منوموظف کرده وگرنھفی حف،یح__ نیآرو

 ...  گوشش بردکی رونزدیوگوش
وبھ من نگاه ( ریھھ، نخ........  بشم؟تیاذ.....  نبودینھ کارسخت...... بلھ........ سالم__

 ) گفتیزی آمھی لحن کناھیکردوبا
   کردنم بلده،؟تی اذیریی امیمگھ دخترارشد آقا__

 .  حرفشوزدوقطع کردھی بقوروشوبرگردوندو
 ... ی آقامونھیمتلکت ازچشمم دورنم__
 ... نیآرو__ 
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 زافکرکنمی چیلی کھ بھ خختھی مدت انقدراعصابم بھم رنی ای تون،ی آرویآقا__
 .  بدمریی تغاستمویوس
 . ی مداراستی سکنھی ندونھ فکرمی کھ کساستی سیگی می جورھی__

 ..... رکنی تعبی حرفمو ھرجور دوست دارنیا___
 .امی رفتارت درمنی ازخجالت ایول__ گوشش بردم وباخشم گفتمکیوسرمونزد

 انجام ی حرکتشوجورنی وارهی دھنشوبگی کردجلویدوسعی توجھ بھ حرفم خندبدون
 .  دوربزنابونوی خنیا__ کھ پشت فرمون بودگفت نی من متوجھ شم  بھ افشدادکھیم

 . ی داراجی روان پزشک احتھیتوبھ __ روبھ من گفت بعد
  گرفت؟ی می بھ شوخگفتمی میچراھرچ

  واقعا رومخم بود دادزدمدیگھ
 .   زبون درازشی کارگرانیخاک توسرفرجام باا___

 . ستادهی انی ماشی کدمی بودم کھ نفھمی عصبقدران
 محض اطالعتون ،ی اوانھی پزشک گذشتھ تورسما در،کارازروانینخ__ نیآرو
 ........ بگم
 . یری نظی واقعا توبیای کاربرمنی ازپس ادونستمی پسرمنی آرویواااا__

 نکھی بھ محض اخنده،یادومی فرجام ازدورباآغوش بازداره بھ سمت مامدمی دبرگشتم
 . کردو باھاش خوشوبش کردحاالخوبھ منو گروگان گرفتھ بودننوبغلی ماآرودبھیرس

   کھ انقدرفرجام باھاش راحتھ؟ھی کتی قوزمنی تعجب داشت مگھ ایواسم جا 
   شدمی جورھی فرجام اومدومنوبغل کرد دمی وواج بودم کھ دھمونطورھاج

   کھ چقدرنگرانت شدم؟یدونی میدختر توکجارفتھ بود__
 . رونیب.  کھ نفھمھ خودموازبغلش دراوردمیجور

 .   راجبش حرف نزنمدمی محی حماقت مسخره بود ترجھیھمش __ من
 .  داخلمی برنیایامم ب.... یینجای االن انکھی مھم التھیھرطورم__
 .  خونھرمینھ من خستھ ام م__ نیآرو
 کار وھم نی ای تو ھم براتی موفقی برارمیواقعا؟ چھ بد شد خواستم امشب جشن بگ__
 .  مھم ترزی چھی یبرا
 آروم نی آروی لبخندھویو.  بھ فرجام نگاه کردی باسردرگمی اخم کردو  لحظھ انیآرو

 .  گفتدیرولباش نقش بست، وبا شک وترد
  شد؟__ نیآرو

   بارچشماشوبازوبستھ کردھی فرجام
 نی آرویھقھ زدن ول کارکنھ فرجامم شروع کرد بھ قی چدونستی نمی ازخوشحالاونم

  کردی بھ فرجام نگاه میزیبالبخندغرورآم
   زدودرھمون حال گفتنی آروی بادست بھ بازوفرجامم

 ،  کردمداتیرپیچقدر د__
   وست صحبتشوندمیپر 
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 .  بھ منم بگھیکی چھ خبره جایا__
 ...  تومیً فعال برنای آدرکنمی مفیواست تعر__ فرجام
 نی جشن مفسل واسھ اھی خوادی گفت مومدی خونھ ننی اصرار کردآروی ھرچفرجام
 .... رهی بگھی چدونستمی کھ ھنوزنمتشیموفق
   بگم قصر فرجامابھترهی توخونھ میرفت
 ، خوب__
 اصال ؟ی درکنی خستگیخوای نمیدی توکھ تازه از راه رسی چقدرعجولناااایآدر__

  ؟یستیتوگرسنھ ن
 ... گھیزدی چچیھ.. نھ گرسنمھ نھ تشنمھ نھ___
 ... حمای بریخواینم__
 .  برسمگھی دی اول بشنوم بعد بھ کارادمی محیترج__
 . خوب ازکجاش بگم.. یھوم اوک__
 . گھی بگودیی جاھی از؟یچونیپیچراانقدرم__

   نگاه دلخوربھم انداخت و گفتھی
 صبرداشتھ کمی بابات کھ انقدر مثل توگوشت تلخ نبود، ؟ی رفتیمن موندم توبھ ک__

  ،گمی مازشوبراتیتاپریباش س
   بھ سمت آشپزخونھ رفتوآروم

  ؟یخوریقھوه م__
 .  ندارملیم__
 . کارن، کااارن.... اوم باشھ__

  بلھ آقا__ کارن
 .  خودم قھوه درست کنمخوامی درست کردن قھوه رودرست کن ملیوسا__

  چشم، اسپرسو؟__ کارن
 .آره زود باش__
 . خووب__ من
 ارقابلی دستھی توسرت بھ کارخودت گرم بود من دنبال ی وقتشیچندوقت پ__

 . رشدمی پگھی من دیدونیم. چون..  خودم بودمیاعتمادبرا
 خواستمی کھ میی بود موبھ موکارای کرد پسرباجذبھ ای معرفنوبھمی ازدوستام آرویکی

 کاربزرگ بکنھ، ھی خوادی کھ اومدگفت می ھھ ھمون روزاولدادیوانجام م
 من ی رو بھ کشورواردکنھ ولی محمولھ چندصدتنھیخوادی گفت مدم،یمنظورشونفھم

 کاروکردباتوجھ نی امااون اودم، نکرده بیسکی رنیباھاش مخالفت کردم تابھ حال ھمچ
 ًوامروز من واقعا شگفت ز.    شجاع بودیلی خشیبھ تازه کار

 
 . ی دردسرچی شدم محمولھ وارشدبدون ھده

  ست؟ی مشکوک ننیوبھ نظرت ا__
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، درضمن اون تورونجات داد من خودم شخصا اونو مامور کرده بودم چون نھ__
 .  نقصھی اون کارش بدونستمیم

 . شم،مشکوکھیقانع نم__
 فکرکنم ازحرفم خت،ی فنجون ری زد وقھوه روازتوقھوه سازتوحی لبخندملھی
   لباش بردوگفتکی شده، قھوه رونزدمی کرد، کھ من بھ اون حسودنطوربرداشتیا

 ... معرکست__
  اومدمرونی بازحموم

 . دمی خدمتکاروشنی خونم تنگ شده بود صدایھھ دلم برا ،
 ، خانم عصرانھ آمادست__

 شھی مثل ھمدمی موپوشی رسمی رفتم تواتاقم ولباسای حرفچی ھبدون
 رونی بود کج گذاشتم باهیدوسی سفی رنگ ھابی کھ ترکمیرروسریموھاموازز

 ھم اهی سبی توش ترکدموکھی وکفش سففی  زدم وکقومرتبی گره دقھی مویوروسر
   خدمتکاراومدیداشت برداشتم و بھ سمت دررفتم کھ دوباره صدا

ِاااخااانم عصرانھ__ ِ ِ ! 
 . االن وقت ندارم__
 ... خانم آماده کردمیول__
 .  من کاردارمدیخودتون بخور__
  ؟!بلھ__

 زدم،ی خدمت کارخونھ حرف نمنی بانسرمتی گرفتھ بود تابھ حال انقدربامالخندم
 .  حرفابودنیھرچنداون پرروترازا

  رسوالی چراو منوببره زای ی حق نداشت ازمن بپرسھ، چچکسی خونھ ھنیتوا
 ... ِااخااانم__

 شھی کھ ھمگاردامی دوتابادرونی انداختم کھ ساکت شد واز خونھ اومدم بزبھشی نگاه تھی
 نکی بودن وعدهیباکروات ھم رنگش پوش اهی ھردوشون کت وشلوارسدمیباھام بودنود

 ،  بودنستادهی زده بوندآماده بھ خدمت جلوم ایآفتاب
 .  بھ حرف اومدشونیکی رفتم وبھ دوتاشون نگاه کردم کشونی نزدواشی واشی

 ... دی شمادستورشوبدداولی بامی ماھم گفتمی روبکشیآقافرجام دستوردادن کامران__
 . نشستمنی زدم وبدون حرف توماشتی از سر رضایلبخند

 
 .دی گفت انجام بدیباشھ، ھرکار__
 ... یعنی__
 .  از کشتن اون پس فطرت نزدمینھ، من حرف__
 نیچرادارم ا.... اصال). خودم بکشمشیحقشھ با دستا.. ھرچند( لب گفتمریوز

 فتی راه بگم،یحرفاروبھ توم
 . چشم__
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  ت دم دفترکارم نگھ داشنی ازچند لحظھ ماشبعد
 . میدیرس__
  یمرخص__

 ی منشی اومدمو داخل ساختمون رفتم وبھ سمت اتاقم راه افتادم کھ صدانیی پانیازماش
 .. دمیروشن

  خانم، خانم مھندس__
 . بلھ__
 باھاتون حرف خوانی مدهی رسانی بھ پاشی پشت خطن گفتن، پروژ کینی امیآقا__

 .  بزنن
 .  وصل کنرمیمن دارم م... خوب__
 . ًماچشم حت__

 ھی جمع کردم تالموی ظھر بود وساکی نزدزدمی حرف مینی ساعت باامھی تواتاق ورفتم
 یادی زی و بامحافظامیسربرم دفترکار فرجام کھ فقط من واون  از اون مکان خبرداشت

 ی کاری بود واسھ قرارھای دفتر مکان سرنی  ایی جوراھی گردندیاز اونجا مراقبت م
 ... یھھ کار

   زنگ خورد بھ شمارش نگاه کردم فرجام بودمیگوش
  بلھ__
   ؟یسالم  خانم مھندس چطور__
 د؟ی داشتیخوبم ممنون کار__
 .  سور کوچولوگرفتمھیامشب __
  بابت؟__
 . نی آرویروزی بخاطرپ،ی توکھ انقدرفراموش کارنبودنایاوه، آدر__
 .  قابل اعتمادنیلی خی کھ امشب دعوت کردییحتما مھمونا__
 .  منطقھی از گردن کلفتایکی منو نی بشھ،ی قرارداد مھم بستھ مھیھھھ، امشب ھ__
  ن؟یموگرفتی تصمنی دفعھ اھی شد کھ یو،چ__
 .  دادشنھادشوی پنی دفعھ ام نبود آروھی نیھمچن__

َاااااھھ َ َ َ  . ستی بلد نی اگھی دی انگارکلمھ نی آرون،ی ھمش آروَ
 . امیباشھ، اگھ وقت کردم م__
 ی فرقی مھمونی من توانبودنیبودن __. ی حضور داشتھ باشدینھ،نھ توحتمابا__
 . شناسنی اونا کھ منو نمکنھینم

 . شناسنیچرا م__
 ... ؟یچ__

 .  بھ ھمھ گفتھیمن نگفتم  منصور __
 .  کالش مگھ دستم بھش نرسھکھیمرت__
 .نی کھ توروببننیھمھ مشتاقانھ منتظر ا__
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 .  نشون بدمھی کھ خودمو بھ بقنمیبی نمیلیاون منولو داده، دل__
__....... 
  چرا ساکت شدین؟__
 .  ھرطور کھ شدهایفقط امشب ب__
 .... یول__
 . نمتیبیامشب م__

  دادمی فوش می بھ منصوررلبی وزفموبرداشتمی ازجام بلند شدم وکیعصب
 ... ینارونشناختی آدر،ی منونشناختکنمی متی حالی عوضکھیمرت__
  خانم مھندس__
 . رمیاالن وقت ندارم دارم م__
 ... دی برگھ ھا بانیخانم ا__

   برگشتم و توچشاش نگاه کردمی تھاجمباحالت
   گفتم؟؟ی چیدینشن__
 ی برادی نگفت رفتم خونھ واستراحت کردم بایچی انداخت وھنیی ازترس سرشوپایمنش

  رنظرگذروندمی رفتم سرکمدلباسارواززشدمی حاضر میمھمون
   گرفتمنھی خودم روبھ آی از کمد دراوردم وجلوی کت ودامن سورمھ اھی ودرآخر

 نیی براق کارشده بود کھ تاپای کل سورمھ اھی غشی ی داشت وروی پھن وجالبی غھی
 ی   زانوھام بود رفتم جلوی تاروشی بود دامنشم ساده بودوبلندنی وربع آستومدی مغھی
 پشت ی مات سورمھ اھی ساھی نشون بده ی کھ صورتم وجدکردمی میشی آرادی بانھیآ

 ملی پررنگم زدم ودرآخرری روژصورتھی دمی چشمام کشری خط چشم زھیپلکام زدم و
 شده بود ی انداختم عجب چشام وحشنھی نگاه بھ خودم توآھی کردم نابسندهیزدم بھ ھم

 حال بھ نیاھم بیازفکرم خندم گرفت، ول.  وجذبشسھی خوبھ  خانم رئینطوری ھمیول
  کارم ادامھ دادم

 دیرسی ترازکمرم منیی موھام تاپای دورم بلندختمی موھامو صاف کردم وآزادربااتومو
 صورتم ردشون کرده ی بلندم کھ کج ازروی موھایفرقمم کج کردم و دنبالھ 

 .  بودموآزاد رھاکردم وتافت زدم
 دمی و  پوشدداشتی کھ رنگ سفموی پاشنھ پنج سانتی رنگموبرداشتم وکفشادی سففیک

 ...  شدمنی پالتووشال ھم تنم کردم وسوارماشھیودرآخر 
 . میدیخانم رس__
 . مرخص__

  ستادمی عمارت فرجام ای اومدم وجلونیی پانیازماش
  دمی قدم برداشتم وبھ سمت درعمارت رسی وآرامش خاصبامتانت

 کرد باغرور بھ اطرافم نگاه میی بود بھ داخل راھنماستادهی درای کھ جلویخدمتکار
  دمیکردم وفرجامو د

 !! ناااایاووه آدر__
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  گفتمی کامال مصنوعبالبخند
 . سالم__
 . ی ودعوتمو قبول کردیخوشحالم کھ اومد__

 ی دوست داشتم بدونم آدمانمی روببھی مشتاق بودم بقیلی خنی بھ خاطرھممیدنبودیادتودیز
  زدی کھ فرجام حرفشومی وازھمھ مھمتر اون مشتران؟ی کی مھموننیحاضر درا

  دبرم؟ی لباسامو عوض کنم کجاباخوامیم__
  زای لزا،یل__

  بلھ__ زایل
 .  کنییخانم وبھ باال راھنما__ فرجام

 .  خانمدییچشم، بفرما__
 .  نگاھموازش گرفتمعی دختر بوروچشم سبز، سرھی بھ چھره خدمتکارانداختم ینگاھ
 .  اتاقنی اد،ییخانم بفرما__
   تکون دادم وبھش گفتمیسر
 . ی بریتونیم__

 روژ لبمو پررنگ ترکردم از کمی خارج شد منم مانتو وشالمو ازسرم دراوردم وازاتاق
 من ھمھ نگاه ھا بھ سمتم دنی رفتم بھ محض رستی وبھ سمت جمعرونیاتاق اومدم ب

ن اون ھا بھ  راھم  اعصاب خوردکی توجھ بھ نگاه ھایمن حجوم اوردمنم بدون زره ا
 ، ادامھ دادم

 .. نی نبود جز آروی کسکردی کھ اصال بھ من توجھ نمی نگاه ھا تنھا کسنی ایتو
 داشت بھ شیشونی پی کھ روی تفاوت بااخمی اوردن سرم چشمم بھش افتاد کھ ببا،باال

   شده بودرهی خنیزم
 بلند ی باصداکردنی کھ نگاه نممیی اوناکردنی ھابھ من نگاه مدهی مردا مثل آدم ندھمھ

  نگاه بھ اطرافم کرھی خوردندی میدنی ونوشدندیخندیم
 

 ولولھ راه انداختھ ی مردا حسابتی ھموناھم توجمعی زن ھاکمترازمردابودند ولدم،
 .  افتضاح بودیادی ھاشون زی بعضیبودند لباس ھا

   کھ فرجام صدام زدنمی جابشھی قدم اولوبردارم تاخواستم
  ؟ی بودی گفتم احمق تااالن کدوم گوررلبیز

  زی عزینایآدر__ فرجام
   ونگاش کردمبرگشتم

  نجای انی اایب__
 ھمھ ی صبرکردم وقتقھی چند دقنی دستوراتش باشم بخاطرھمعی دوست نداشتم مطاصال

 اتی آروم بھ سمت فرجام رفتم، اونم کھ بااخالقیتوجھ شون بھ سمتم جلب شد با قدم ھا
 ..  نگفتیزیمن آشنابود چ

 ،  ھستندیری امنای خانم آدرشونیخانم وھا وآقایان ا__
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 باتموم شدن حرف فرجام ھمھ بابھت بھم کرد،ی میی ء رونمای شھی داشت ازیانگار
 ... شدن جزرهیخ

 نفره کنار کی مبل ی توجھ روی تفاوت زدمو بی بی درجواب نگاه اونا پوزخندمنم
 ورقص مشغول کرده یدنی خودشونو بانوشھی گذشت وبقیفرجام نشستم، چند ساعت

   منیبودندول
   کالفھ شده بودمیکاری وبیی جانشستھ بودم ازتنھاھی تنھا

 بود ستادهی ابای دختر جوون وزھی کنار دمشی کھ باالخره دگشتمی چشم دنبال فرجام مبا
 یکی وبھ سمت دمی کت شو کشتی وباعصبانکی رفتم نزدزدیوداشت باھاش الس م

  ازاتاقابردمش
 . اااا،چتھ تودختر__
   رفتھ؟ادتیمگھ معاملھ رو__
  نھ ھنوز وقتش نشده__
  ؟یپس ک__
  خبر دارشھنجاازمعاملھی ایکی دی مھمونا رفتن شایوقت__
  ی گفتنایتوشغل منو بھ ا... توشناسنی کھ منومنای خبردارشھ؟ ا؟یچ__
 .  ی اعصابیاااادخترتوچقدرب__
  چرا؟__
 آدما نی مالحظھ ام کھ برم اونجا کل گروھو آدمارو بھ ای من انقدر بیتوفکرکرد__

   کنم؟؟یمعرف
 .  لحظھ بھش فکرنکردمھیچرا خودم ...  چراگفت،ی مراست

  ؟ی کھ پشت تلفن گفتنای،ایپس لودادن، من، منصور__
   آدمادقت کننیبھ ا__
  خوب__
 شی گروه شکیم،یً پنج نفر آدم ھست کھ ما قبال باھاشون معاملھ داشتنجایسرجمع ا__
 .  معاملھ اومدنی ھم امشب براینفر
  ؟یخوب کھ چ__
 تو ی معرفی وطرف مقابلم براشناسن،ی درارتباط اندتورومی کھ بامنصورییاونا__

 . اونا بودن
  وردموای کم ننی بخاطرھمدمی مسئلھ رو وسط کشنی کردم کھ ای فکری بواقعا

ً روجمعش کن کھ واقعا ی کوفتی معاملھ نی نداره، فقط امشب اتی من اھمی برانایا__
  خورهی بھ ھم متی جمعنیحالم داره ازا
  روبازوم وگفتدستشوگذاشت

  نایصبور باش آدر__
  حالت موندم وتکون نخوردمدرھمون
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 کردورفت بھ سمت زبلندی می ازرویدنی جام نوشھی شونم برداشت ویدستشوازرو
 ... ھمون دختره

   بھ سمتم دراز شدی کھ دستنمی خستھ شدم اومدم بشستادنی ازاگھید
  د؟یدیافتخار م__
 . نھ__
 .  تر انتظار داشتمستھی شای رفتاریری امیازدختر آقا__
 ؟ی کھ از من انتظار داشتھ باشی ھستیھھ، بھ نظرت در حد__
  چرا کھ نھ ازت خوشم اومده__

 .  بلند شدم کھ باحرفش سرجام خشکم زدازجام
 توروبھم بده خوشکل ییزای چھی فرجام بخاطر ی باشھ کھ آقای اونقدرمتتی قدیشا__

 ، خانم
   آروم باشھ گفتمکردمی می کھ سعنمی خشمگی رفتم وباصداکشینزد
 .  روتکرار کنی کھ زدیدروباره حرف__
 .شھی چشات خوشکل ترمیشی میعصبان__

 برسونم، انی حداقل امشبو آروم بھ پاکردمی می وسعستادمی ای اقھید دق حال چندرھمون
  شد؟ی مگھ میول

  ؟یای باھام می شد جوابت؟ بعد مھمونیچ__
   نبودگفتی کھ فرجام می ازاون دوگروھچکدومی عضو ھنی اًقاعد
  جواب بده__

 بگم ابھترهی از محافظام یکی برداشتم تابھ فمی از تو کموی پرشده بود گوشتمی ظرفگھید
  آشغآل برسنکھی مرتنی حساب اانی زنگ بزنم بگاردامیباد
  نیالو شرو__
  بلھ قربان__
  نیای ازخجالتش دربرونی بفرستمی رواالن میی آقاھی__
  ھ؟یچشم مشخصاتش چ__
 یکی نگاه بھش انداختم داشت باھی( تنشھ موھاشم ازپشت بستھ، یکت وشلوارقھوه ا__

 سال ٣٥ حداقلای ٣٢ادی داره بھش مکی خال کوچھیآھا کنار چشمش ) زدیحرف م
 .  سنش باشھ

 .  ساختمانرونی بامیچشم، االن م__
 . دی بھش بدی اساسی گوش مالھی فقط دشی نکشن،یبب... باشھ__
 . شھیاطاعت م__

   کردم وبھ سمتش رفتم، برگشتونگام کردتلفونوقطع
   شد؟ی چزمیخوب، عز__

   گفتمی خشکوجدتموبروزندمی عصبانکردمی می کھ سعیدرحال
 .  کارت دارهرونی بیکی__
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 دهی موافقت کردم  عقب عقب رفت وبالحن کششنھادشی لبخند چندش زدفکرکردباپھی
   گفتیا

    مثل تو،توکارخونش داره ھھھھھھی خشکلیخوش بھ حال آقاا فرجام کھ کارمندا__
 .  سمت دررفتوبھ
 . احمق__

 ازخجالت کی شیلی بھم زنگ زدوگفت خنی شروشدی چراتموم نمیی شب کذانی ایواااا
 اون بھ اصطالح پسره دراومدن

  سالم__
 لکسی ریلی خنھی آرودمی کھ دنمی پشت سرم نگاه کردم تاصاحب صداروبببھ

   کردی شلوارش کرده بودوبھ من نگاه مبیدستشوتوج
   افتاده؟یسالم،اتفاق__
  یای بی اگھ خواستشھینھ فقط خواستم بگم معاملھ طبقھ باال انجام م__
 امیًباشھ، حتما م__
   سوالھیو__
  سوال؟بپرس__
   داشت؟کاریاون پسره باھات چ__
 .  ربط داشتھ باشھیفکر نکنم بھ کس__
 برام یزی کھ پھ چپرسمی سوالو بخاطر تودارم منی دختر جون فکر نکن انیبب__

 ھی طرف معاملھ ھاست، نی از ایکی کھ اون پسر پرسمی منی انوواسھیا ،یارزش ندار
  ؟یدی ھمھ کارشونھ فھمییجورا

   شدمرهیرفتم جلو وتوچشماش خ 
  بگو کھ آدم حسابت کنھ،درضمن کاریکی؟بروبھ !یگی حرفاروبھ من منیا__ 

 
 ی باحالت خاصارهی نداشت  خواست حرس منو دربی ربطچی بود بھ توام ھی شخصش

  گفت
 . ً باالفعالادی بدی باھم تموم شد بگتونیی شخصیپس ھر وقت کارا__
 .. امشبھیَ کاره بود اه چھ شب بدی اون کودن چیوا... پسره__

 درست باشھ گفتی منی کھ آرویزی و گرفتم اگھ چنی زودبرداشتم وشماره شرومویگوش
 . شھی بدمیلیخ

 ...دیچی پی بمش داخل گوشی چندتابوق جواب داد وصدابعد
  بلھ__
  ؟؟ی کردکاری چنیالو شرو__
  سالم خانم، تمومھ__
   راه بره؟تونھیخوبھ، م__
   کھ انگار نھ انگارمشی زدی جورھی ھھ می نداشتیآره فکرکنم، بھ صورتش کار__
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 ،  ساختمونی بندازش جلونیبب__
 . چشم__
   کھدتونیند__
   حلھزی خانم ھمھ چریخ__
  ارشیزود ب__
 . شھیاطاعت م__

 ی طیکی یکیپلھ ھارو...  اونجا چھ خبرهنمی قطع کردم و بلند شدم تابرم باال ببتلفونو
 کھ من گھی دونفردیکی ونی دوتادرزدم ورفتم تو فرجام و آرودمیکردم تابھ دراتاق رس

 من متعجب بھ سمت دربرگشتن دنی بودن بادای ھمون مشترًعتای کھ طبشناختمشونینم
 کنار فرجام نشستم پاروپا گذاشتم ی صندلیبھ جمع رو  تفاوتی کوتاه کردم وبیسالم

   گفتمیوبا حالت خشک
  د؟یکنیپس چرا شروع نم__

  ومدی کھ اصال خوشم نی بود با آرامش خاصسشونی کھ رئی سالانیمردم
 .  عجلھ دارندیلی جوان خاخانمیگو__ گفت

 دونھیِ جان مثل پدرش واردومنایآدر__ وگفت دی بازوسط حرفش پرشی با نفرجام
  نا؟ی مگھ نھ آدرکنھیکارمیچ

 گفتی بھم می حسھی... پوزخند مسخره منونگاه کردھی تفاوت نشستھ بود بای کھ بنیآرو
  ازجواب من خبرداره

 نی و ادوفروشی خریمن تو__ سال نگاه کردم وگفتم انی بھ مردمنھی بھ سدست
 ی آقاادی امشبم بخاطراصرارزست،ین نی اصال ھدف من ایعنی کنمی نمزادخالتیچ

 ،  بھترهرهی معاملھ زودترصورت بگنی اکنمی خودم فکرمھی اومدم و بھ نھونجایفرجام ا
   جان؟نی مگھ نھ آروناست،یھھھھ حق با آدر__ فرجام

 .  بھترهارنی بفی ھم تشریری می تاآقامیبھ نظرمن اگھ صبرکن__ نیآرو
 :  بھش نگاه کردم کھ ادامھ دادباتعجب

  ؟ی خزاعیمگھ نھ آقا. برندی می معاملھ سود بزرگنی از اشونمی نباشھ ایھرچ__
   بالبخند گفتی خزاعلشی بودم فامدهی سال کھ حاال فھمانیمردم

 قراربود اول  معاملھ روانجام رکردهی چراانقدرددونمی فقط نمم،یکنیچراکھ نھ صبرم__
  حیفربده بعدبره دنبال ت

 م..آممم،،__ فرجام
   حرف فرجام کامل نشده بود کھھنوز

     دراومدیصدا  
 ،اتویب__

 ... گفتیزی کردوتوگوش فرجام چی سالمخدمھ
 

  فکربودمنی افتاده توھمی اتفاقدمی دفعھ توھم رفت فھمھی فرجام کھ افھیازق



            @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان            م انتقاوهیرمان م

 24 

   زنگ زدمی گوشکھ
  بگو__
  الی دروی جلومیاروروانداختیسالم، خانم __
  خوبھ__
  ست؟ی نی اگھیامر د__
 ، نھ__

   کردموتلفونوقطع
 رون،ی افتاده ازاتاق اومدم بی چھ اتفاقنمی ببنکھی ای ازجام بلند شدم و بھ بھونھ بامتانت

   جمع شدنیزی چھی آدم شدم کھ دور یادی متوجھ تعدادزدمی کھ رسنییبھ پا
   کناررفتنھی سرفھ من بقباتک

   افتادمنی شروادجملھی افتاده بودناخداگاه نی زمی روزی رفتم با سرووضع تمکشینزد
   کھ انگار نھ انگارمشی زدیجور__

   شدمکشی واخم نزدباسکوت
   ام شدمتوجھ

   شده؟یچ__
 . ستی نمیزیچ..  زدوخوردداشتمکمی... ی آزمینگران نباش عز__
 ، آره اونکھ معلومھ__
  فقط__

   پروادادزدمیب
  وپاش__
   ولوبودنی روزمنطوری بابھت بھم نگاه کردن اونم ھمھمھ
  نی بلندشوبشیمگھ کر__
  تو، توحالت خوبھ؟؟__
 نشده ازسرووضعتم تیزی چی توکھ گفت؟ی ھنوزنشستی واسھ چکھیبلندشومرت__

 ، معلومھ
  صورتش بردمکی شدم و سرمونزدخم

  ؟ی توپ فوتبال شدکلتی ھنی باانکھیمگھ ا__ وگفتم
   کھ فقط من بفھممی گذاشت وآروم جوردندوناشوروھم

  ؟ی ھستیتوک__
  ومدهی من باال نی تااون رومیگمشوبروباالمعاملھ روتموم کن__
  کارتوبود نھ؟__
 ی بردن من چھ عاقبترسوالی زی تابفھمکردمیاگھ دست من بود کھ گردنتو خوردم__

 . داره
 ... توازکجا__
 . یخوایعصا نم باال، ھھ البتھ اگھ ایزودب__
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 کھ کردنی کھ داشتن نگام مدمی دوروبرم ودی گرفتم و خواستم برم کھ آدمانگاموازش
  آخرش اون تن لش مزاحم بھ حرف اومد

   بلھھمی ما ھمکارھی عادمیکردی میھھھ، شوخ__
 دونستمی خودمم نمکردنی ھا مشکوک نگاه می ھا حرفشو باورکردنوبعضیبعض

ً بود حتما باخودش نی آروزی آمری تحقی ھاخاطرنگاهدبیچراخون جلوچشاموگرفت شا
 ...  دارمی خورده بورده اکھی مرتنی من بااکردیفکرم

 مزخرف دوباره برگشتم باال ی مھموننی انای عالم ودرصدرای ازھمھ یعصبان
  وزمزمھ وارباخودم گفتم

  ادی تااون جوھن لغ بمی صبرکنی چھ مرگت بود کھ گفتنیلعنت بھ توآرو__
 درزدم وداخل شدم ھمھ نشستھ بودن فرجامم بعد من اومد داخل بدون دمی در اتاق رسبھ

  ی صندلی نشستم روینگاه بھ کس
 ی آقاکی بود کھ باشریچت شده دختر؟اون چھ رفتار__ گوشم گفت کی نزدفرجام
   بھ من بگوده؟ی آزارت می چ؟ی داشتیخزاع

   ندارمنای نسبت بھ ایمن اصال حس خوب__
   منظورت باربرده؟یگی کھ منایا__
  ی اگھی داھراالغیباربد __
  شھیصبر کن االن تموم م__
  معاملھ فسخھنیا__...
  برگشتم وبھ پشت سرم نگاه کردم 
   رولبش داشتانھی لبخند موزھیباربدبود  

  لتونھیھرجورم__ فرجام
 فتھی تاپس نرهیگیشومی دست پشھی فرجام تعجب نکردم اون ھمازحرف

 دمی روشنی خزاعی صدانی حنیدرھم
  

 ،باربدجان مزاح کردن__
   ھم نشستنھی نشست وبقیتاباربدخواست اعتراض کنھ خزاع 

 بود کھ چرا انقدر بی عجیلی برام خومد،ی درنمکشی کنار فرجام نشستھ بود وجنیآرو
   حرف اومدھوبھیساکتھ کھ 

  ،میکیر باھم شیی جوراھی معاملھ ما نیخوب باانجام گرفتن ا__ نیآرو
  البتھ__ یخزاع

 ...  کنمدنی شمادالتی اجازه رو داشتھ باشم کھ از تشکنی اخوامیمن م__
   انداخت وگفتی بھ خزاعی نگاه جذابوبعد
 .  ماوشمانی بھتر شدن شراکت بیبرا__

   االن نھی ولھی خوبشنھادیپ__ یخزاع
 . دینکنھ بھ مااعتمادندار__ نیآرو
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 ازالبرار توار  دی بازدیبرا__ ونگاه بھ باربد گفت قی نفس عمدنی بعد از کشیخزاع
 . دمیبھتون خبر م

  ی خزاعیمنتظرم آقا__ نیآرو
 کار نی ای توی فرجامھ چون بھ اندازه کافی اعتماد بھ آقای کار فقط برانیا__ باربد

 . تجربھ دارن
کنم  بھ تکان دادن سرش بسنده کرد و بھ من نگاه کرد منم سرموتکون دادم فک فرجام

 . رمیگی قرار منی آروریمنم کم کم دارم تحت تاث
 ی کھ داشت تالش ھای کردم جورلھی صورت گرفت ومن چندجا بد پی بھ خوبمعاملھ

 انگار کردی ممیبانی ھم پشتنی بود کھ آرونی وازھمھ تعجب آور ترارفتیھمھ بھ بادم
 ...  ھمھ سخت کنھیطوبرایدوست داشت شرا

 
 دراتاقم اومد ی دفتر کارم مشغول جمع وجور کردن پرونده ھابودم کھ صدایتو

   گفتمی آرومیباصدا
 . اتویب__
  سالم__

 .  اوردم وبھ فردروبھ روم نگاه کردمسرموباال
 . نیبش__
 ھم گره زدم ی دوتا دستامو تویاره،انگشتای گفتم دوتا قھوه بی وبرداشتم وبھ منشتلفن

 پوست با موھا وچشمو ابرو  دی دختر سفھی.وبھ چھره دختر روبھ روم نگاه کردم
 ی دختر چھره مغرورنی ااهی نافذوسی بادقت بھ چشماش نگاه کردم چشمایمشک

 . داشت
 .  کنیخوب خودتومعرف__
 .  روتوفرم نوشتمگھی الزم دیزایاسمم سحره، سحر افشار استعداداتم وچ__

   کردمیدنش عصبان زمغرورحرف
 . یِا؟ خوب شد گفت__
 . شمیمتوجھ منظورتون نم__
 .  اززبون خودت بشنومخوامی کن می خودتومعرفقیدق__
 شغل ی حساب دارسانسیسحر افشارھستم فوق ل)  گفتیباحالت کالفھ ا(ھوووف، __

   خواھر ازخودم سھ سال کوچک تربازم بگم؟؟کی یپدر کارمند مادرخانھ دار دارا
  جرد؟م __
  بلھ،فعال__
 ی و زره ای درضمن من حوصلھ مسخره باز،ی ازفرداکارتوشروع کنیتونیاوم، م__

   و  روندارمفی دروضایکوتاھ
  باشھ، چشم__
  ی بریتونیم__
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_ 
 
  فرداساعت چند؟_

   برنامھ توبپرسیازمنش__
  باشھ__

   بھ من نگاه کردی ازجلوش درومد،منشی کھ منشرفتی مداشت
 ... قھوه. خانم__

   بھ سحر اشاره کردمبادست
   بدهحیبراش برنامھ ھاروتوض__

 : سحر
 خشکل بود یی خدای انقدر خشک باشھ  ولخوردی نمافشی دختره چش بود اصال بھ قنیا

 موندمی اونجا مگھی دقھی از شانس گند من اگھ چنددقی سگ داشت ولشی خاکستریچشا
 ی بریتونی کھ گفت می بار کن وقتیباقالاروی اونوقت خر بگرفتیسگش پاچمو م

 . دمی ودی مھظاھرموحفظ کردم وگرنھ مثل کره خر تادم خون
   تو ووارد شدمدوانداختمی کلدمی خونھ رسیجلو
 سالم سحر__
  کیعل__
  کنھی چھارتااستخونو تودھنت خوردمنی ای بدینجوریجواب شوھرتوا__
 . زھرمار برو گمشو ساحل وگرنھ__

 
  سالم براھل خانواده__

 بھ پاکان نگاه کردم درھمون حال ی اندازه نعلبکیبھ روبھ روم نگاه کردم وباچشا 
  گفتم
  ساحل__
  ھوم__
  مرض، مامان وبابا کجان؟__
  رونیرفتن ب__
  بروتو__
  ؟یچ__

   ومغروری رفتم توقاب سحر جددوباره
  خواد؟؟یشستشو م__
  ؟یچ__
  گوشات گفتم بروتو__

  لونی آروم رفت تو خونھ، بھ پاکان  کھ نانی حساب کار اومددستش بخاطر ھملساح
   کی دستش بودنزدوهیم
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   سالم__
 . ووردی وابرو ادا درمزدباچشمی کھ حرف مینجوریھم
  افتاده آقاپاکان ؟یواستون اتفاق__

   اومداطی ازتھ حیی کردم کھ صدای باخنده بھ پاکان نگاه مداشتم
 .سالم عروس گلم__

 اول بھ پاکان وبعد بھ عمھ ی انداختم وبالبخند زورکی بھ عمھ وشوھر ش نگاھباتعجب
  نگاه کردم

  نجان؟یِاھھھ، عمھ جون ا__
 . دی ظاھروحفظ کنییآره، جون زن دا__ پاکان
 اومدن ومنم بھشون  سالم کردم وھمشونو بھ کی خردمند  نزدی وشوھرش آقاعمھ

 داخل دعوت کردم
   باباومامان اومدنقھیبعدچنددق
  می جمع شدودورھم

 . خوب آقاپاکان چھ عجب چشم مابھ جمال شما روشن شد__ بابا
   جانیی مابوده دایاقتیازکم ل__ پاکان

 ، حرفانی وای مشغلھ کارکنمیھھھ نھ پسرم درکت م__
 ی وبھ ھم روشدی حواسمون پرت مکمی وتامی بودنی نقشھ منوپاکان باھم سرسنگطبق

 نی ای البتھ ناگفتھ نماند کھ ھمھ شدی عمھ وبابا خندون می چشمامیدادیخوش نشون م
  نداختی ھم بھ من نمی نگاھمی بودوپاکان نرمنی تغصیادی زی دادنایسوت

 مامان دی بعدش نوبت بھ ظرف شستن رسمی وخوردمی گذشت وشام واوردیچندساعت
 خردمند یک کنم باباوآقاوعمھ شروع بھ شستن ظرفاکردن ونزاشتن من بھشون کم

وبھتره بگم سرگرد خردمند مشغول صحبت بودن وساحل گوربھ گورشدام رفتھ بود بھ 
  درساش برسھ

 ھیمنم رومبل نشستھ بودم بھ پاکان نگاه کردم کھ داشت بھ صورت نامحسوس بق 
   حرف اومدودرھمون حال گفتھوبھی کردکھی نگاه منی بھ آسمونوزمی وھزدیدمیرود
 سحر خانم__
 ،بلھ__
  کارتون دارماطی توحمی برشھیم__
  اشمایاول من برم __
 ای کھ گذشت بقھی چنددقرمیمن م__

 
 خونھ دوتا درخت بزرگ اطی حی توششی رفتم پقھی ومنم بعد چنددقاطی رفت توحپاکان
 زده ھی ازدرختا تکیکی شدم اون متوجھ من نشده بودبھ کی بھ پاکان نزدی وقتم،یداشت
 نی وھمکنھی معلوم بود داره فکر مافشی اخم نداشت از قکردیو بھ اسمون نگاه مبود 

 شمی ھرچند منم نکردی نگاه می وقتا بھ من جدشتری باما  نبودیی آدم اخموترسوندیمنو م
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 کھ کردم متوجھ حضورم یباتک سرفھ ا. جلوش باز نبود کھ اون بخواد خوش روباشھ
 شدم کی بھش نزدیکم.  گرفتواری اشو ازدھیشد خودشو جمع وجور کرد و تک

   انداختم و باخجالت گفتمنییسرموپا
  د؟؟ی باھام داشتیکار__
 ...  موضوع مھم ھست کھھی سحر خانم،دینیبب__

   لب گفتمری درخونھ اومد زی حرفشو نزده بود کھ صداھنوز
 یزنی چرا درمیدی روندی بھ اون گنده گفونی مگھ آیلعنت__
 .زننیدر م__
  دیاوھوم، من برم دروباز کنم، ببخش__

   لبریز
 زن مثل جن زده ھیگفت ومنم بھ سمت دررفتم،دروکھ بازکردم .      کنمیخواھش م__

  ھا اومد جلو در ازظاھرش معلوم بود گداست
 . بلھ__
 ....  ھادبچھی کمک کنشھیسالم خانم م__
 ،  صبرکنقھی دقھیبسھ، __

  کنھیلمھ دروغ سرھم م عاھی ھی مثل بقنمی گفتم اباخودم
 ،  دراوردم بھش دادمی پنج ھزارھی لباسمو گشتم یبای جتو

   خدافظ،ی بببنریخ__
 سرش انداختھ ی رواهی چادر سھی ھوا ی توسرمادمی کھ نگاه کردم عجزو دتوچشاش

 ھی لباس نازک وھی نازکم دور پھلوھاش بستھ بود تاسرمانخوره،  جز ی روسرھیبود و
 نیبچھ ھا متاسفانھ ا( بود دهی نپوشگھی دیچیدادھی سرش تکونش میچادر کھ باد ازرو

 ) قسمت واقعیھ
 

  ستایوا__
 !! بلھ__
 نی گذاشتم وبراش بردم حینی رفتم توخونھ غذاونوشابھ باساالدو مخلفات توسیفور

   دادمی کھ جوابشونو سرسریکنی مکاری چدنی ازم پرسھیانجام کار چنددفعھ پاکان وبق
  دییبفرما__
  ارمیدست شمادردنکنھ االن ظرفشوم__

 .  ستیالزم ن__ 
 ...  زدورفتیلبخند__
 کھ معلوم بود کی دوتابچھ کوچدی کھ رسابونی باچشم بدرقش کردم بھ اونطرف خمنم

 رفتن وشروع کردن بھ خوردن غذاھا پسرش کھ معلوم بود کشیدوتادختروپسرن نزد
 اشو ھی برداشت نصفشو بھ خواھرش داد وبقینی دوغو از توسوانیاز ھمھ گرسنھ در ل

 ،. افتادرفھ بھ سدویانقدر تند تند خورد کھ توگلوش پر
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 . دمی پاکانو شنی خودم بودم کھ صدای حالو ھوایتو
  ناراحت کنندست نھ؟__

   با سرانگشتم پاک کردمعی سرختوی گونھ ھام ری کھ ازگوشھ چشمم روی اشکقطره
  دی بامن کارداشتیراست...  ود بیآره صحنھ ناراحت کننده ا__
   کردو بھ کفشاش نگاه کرداخم
 ... ی خودتم بامن موافقدونمی چون مکنمی نمینیمقدمھ چ__
  شم؟یمنظورتونو متوجھ نم__
 .  حرفاستنی و ای نامزدھیمنظورم ھمون غذ__

 چرا شوکھ ی شوکھ شدم، راستیانگار..... ی گرفت انگارشی حرفش قلبم آتنی اباگفتن
 .... ًواقعا. نکنھ... شدم، نکنھ

  حواستون ھست؟__
 .بلھ...__
  ،ھیکی شماھم نظرتون بامن دونمیسحر خانم م__
__...... 
  مگھ نھ؟؟__
 حرفارو نیاولم ا... َااز. منم از اول شمارو مث برادر دوست داشتم..... ب،،بلھ__
 .  نگرفتمیجد

 .  کردشیسورمھ ا شلوار بی ودستشوتوجنیی پاسرشوانداختم
  آره منم تورودوست دارم__

   روھم گذاشتم وباخودم گفتمچشمامو
 .  حرفتنی اشو نگو بزاردلم خوش باشھ بھ اھینگو، توروخدابق__
   ادامھ دادکھ

 ی مناسبطی منم بخاطر شغلم شراناست،ی از اشتری باقتتیبھ چشم خواھرنداشتم،ل__
 . ارم ندیچون زندگیھ عاد.  ازدواج ندارمیبرا
 . فھممیم__
 ،  تورمیمن م__
   بھشون؟ی بگیخوایم__
  ی مخالفت کنای ی بگیزی چھی بودکھ تو نیاگھ تااالن صبر کردم فقط بخاطر ا__
.... 

   نگاھم کردبرگشتو
  ،ی مناسب بودتی توام مثل من دنبال موقعدمیفھم__
  االن مناسبھ؟__

 دی کشقی نفس عمھی
 ...ارنی آدمابوجود متویموقع__

  و
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   رفت وپشت سرشم نگاه نکردرفت،
   گرفتم حس دوست داشتنشودهی حسو نادنی ھمھ وقت انی ای بودم کھ تووونھیچقدر د__

... ینی خوادی کھ منو نمی دل من غلط کرده کھ بخواد عاشق بشھ، اونم عاشق کساصال
  ،ھی حس توخالھی... ھمش حوسھ ھمشستمینھ من عاشق ن... یعنی

  ختمی کردم، گفتمو خفھ اشک رھیگر گفتمو گفتم،
 
 

 ی حس لعنتنی داره کھ عاشقش باشم ایلی پس چھ دلخوادی  بدبختم اون منو نمھیمن __
 ...   حسونی اکشمیم.. کشمیرو تووجودم م

 
   کردم ورفتم تو خونھاشکاموپاک

  شمی ساحل اومد پکھ
  سحر؟؟....  سحرگمیم__
  ھا؟__
  ؟ی کردھیھاو مرض گر__
   درصدھی فک کن ھینھ بابا منوگر__
  کنھی نمبی عی برات عرعر کنم؟؟ کارازمحکم کاریخوایم__
  شمی کھ ممنونت میبکن__
  نمی ببستایزھر مار وا__
  ولم کن ساحل، حوصلھ ندارم__

 تانشستم دستشو گذاشت روشونم، منم رسھی نمیی بھ جادنشی کھ سوال پرسدی دساحل
  ومدی قلقلکم مشھی حساس بودم وھمیلیروقسمت شونھ ھام خ

  ادیااااااااااااساحل نکن بدم م__
   ، ازخداتم باشھدمیدارم شونھ ھاتو ماساژم_

 اونم کھ کال کردمی وبادست ساحلوازخودم دورمرخندهی مقاومت کنم وبلند زدم زنتونستم
 ...)))) ووردیپست کلفت کم نم

  زدمیشتم  ھمونطور کھ نفس نفس م جون نداگھی بودم ددهی گذشت انقدرخندقھیچنددق
  بسھ ساحل__گفتم  

   ازمن بدتراونم
 گرفت... خدا نفسم... یآ__

  
  سحر. سحر__...

 بلھ مامان__
 

  جان
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 ایب__ مامان
 ھی کھ گرستی تابلو نافتیبازم برو دعابھ جون من کن انقدر بھت حال دادم ق__ ساحل

   خخخخخھ،یکرد
  مرگ__

   دونھ دفتربرداشتم پرت کردم تو سرشھی ازکنارم
  ی آیآخ آخ بروگمشو تامنو نکشت__

  ییرای پذی بلند شدم و رفتم توازجام
 دی داشتیبلھ، بامن کار__

  سحرجان.... عرونی بشایب---  عمھ
 جملھ وخجالتش نیخداروشکر حداقل از شرا) عروس گلم( ھمھ نشستم شیرفتموپ

  شمیراحت م
 تو می کردی موضوع مھم صحبت مھی االن داشتم درمورد نیسحر جان ماھم__ بابا

 ....ًمطمئنااز نظر پاکان و
  دمی حرف بابا پروسط

 .  بسنویمن آقا پاکان ومثل برادرم دوست دارم ھم__
 انقدر زودبرم سراصل مطلب کردمیفکرنم.  بھ من  نگاه کردنی حرفچی بدون ھھمھ

  کردی مینی انگار بغض  توگلوم سنگیول
 .... ی امر مخالفنی اگھ باایسحر جان تومثل دخترنداشتم__ خردمند یآقا

 .  برادرھی بھ چشم ینھ عمو چرامخالف باشم من آقا پاکان ودوست دارم، ول__
 اعتراض نمونده بود سرموباال اوردم تا عکس العمل ی برایی جاگھی حرف من دنیباا

 ونیزیابا نشستم و بھ تلو مبل کنار بی بدون حرف روست،ی ندمی کھ دنمیپاکان وبب
   ساکتھ؟؟نجاانقدیوا چراا__ و دیخاموش نگاه کردم کھ خداروشکر ساحل ازراه رس

  ؟؟ی درساتوخوندنمی شد ببداتیتوزلزلھ کھ دوباره پ__ بابا
  ابی راه اکنون رو دریلی بابا تافرداخیخیب__
 ی حرفای من ھنوز توفکربودم البھ الی کرد ولریی حرف ساحل جو خونھ کالتغنیباا

 موضوع بھم خوردن ازدواج ھی کھ پاکان بھ بقی کھ ھمون موقعدمیعمھ ومامان فھم
 .  بھ بھونھ آماده کردن کاراش رفتھیمنو خودشو گفتھ فور

 کاش غرور یگذاشتورفت، ا)  جمع،نی ھمنیالبتھ فقط ب( بعد سھ ماه نامزدبودن ،یھع
 ... وردمی حداقل دلشو بھ دست ماینھ .... گفتمی کنارو بھش مزاشتمی ممویلعنت

 
 : نایآدر

 ..  بھ پشت سرم نگاه کردمی سالم گفتن کسیباصدا
   سالم__

   بودی بھ روبھ روم نگاه کردم منشی حرفچی گفتم ھبدون
 . سالم خانم__
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   گفتدی منو کھ دجی گنگاه
 ،  اومدنینی امیامم، آقا__

  م باشھ واسھ فردامن االن وقت ندار__ 
 .  خانمممیول__
 .  گفتم، ردش کن برهنکھیھم__

 واز می شرکت آروم باشم چون قرار بود بری توتونستمی وجھ نمچی بھ ھامروز
  ،ومدی بدم نمنی فرجام ازم خواست تاباھاشون برم منم ھمچمی کندنی دی خزاعالتیتشک
   االن بگم برن؟یعنی__
   بلند گفتمی نفھم باصدایمنش
 . آره__
  چ،،چشم__

 
   شدندادهی پنی ھم زمان با من ازماشنیفرجام و آرو 

 ی ھانی  خواستن مارومجبور بھ سوار شدن ماشی راه چند بار باربد وخزاعیتو
 منو دی اما با اعتراض شدمینی چشمامونو ببند ند تاراھو نبتیخودشون کنن و درنھا

 ، وفرجام روبھ روشدندنیآرو
 ،   قول چماقشو باخودش اورده بود کھ محافظ ھممون بودنیگاردای چندتا از بادفرجام
 .  فوق العاده استنجای ای خزاعیاوه،، آااقا__ فرجام

   فرجام چاپلوساه
   مگھ نھ؟رسھ،ی البرارتوار شماکھ نمیبھ پا__ یخزاع
 بھ ادامھ موی اونابودی حرفای وکھ تااون لحظھ تماشاچنی زدو منو آروی لبخندفرجام
  عوت کردراه د
 یلی گرفتن کھ من خمی کھ داشتی ماروگشتن تلفن ھمراه وھرچی ھمھ میدی دررسیجلو

 ...  شدمیعصبان
 مواد ی کھ مشغول بستھ بندھی عقب افتادم وکنجکاو بھ بقھی من ازبقمی ازراه وکھ رفتکمی

 .  کردنی بودن نگاه مدرنگیسف
   گفتی من اومد و با مسخرگکی نزدباربد

 .گھی دھی مدلنی انجای قانون اگھی مادمازل، ددیببخش__
   کھ چھ لحن حرف زدنش چندش آور بودیوا

   نکردمیمن اعتراض__
 ... اما__

 ھ،ی فرجام وبقکی حرفش قدمامو بلندتربرداشتم وخودمورسوندم نزدھی توجھ بھ بقبدون
  زدی جنساحرف متیفی داشت براشون از کیخزاع

 دارن دارو ی تنشون کردن انگاردی لباس سفنیمچ ھنجای ایکارگرا__ لب گفتم ریز
 . کننیدرست م
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   گفتی آرومی باالرفتھ برگشت سمتم وباآرامش وتن صدای باابروھانیآرو 

  ؟یای جورجاھا منی ایدفعھ چندمتھ دار__
   گفتمی بفھمھ، باآرامش خاصخواستیرومی تعجب کردم، چازسوالش

  دفعھ اول__  
   شدمرهی روبھ روم خوبھ
   برگشتم وزل زدم توچشاشتی زد باعصبانی پوزخند صدادارکھ
 ل؟یدل__

   جواب دادباآرامش
  ؟ی چلیدل__
 پوزخندمسخرت__
 بارم از ھی تابھ حال ی بزرگنی شناختھ شده باند بھ اسی رئکردمیھھ،فکرشم نم__
 .  باشھدهی صحنھ ھاروندنی ھمچکینزد
   باند؟سی رئی، گفت.نمی ببستایوا__
__.... 
  سم؟یی گفتھ من ری ھم بھ من گفتن کی مسعودی جملھ رو کارکنانیا__
 ھمھ نی شدم ازازی من کھ بھ شخصھ سوپراھیزیامروز عجب روز شگفت انگ__

  ، یشگفت
  ھ؟یمنظورت چ__
   فعالومدم،ی ننجای ای کل کل الکی کاردارم ، برانجایمن ا__

 تالش ی سرفرجامھ اون شب تو مھمونری زنای ای ودنبالش نرفتم،  ھمھ ستادمی اسرجام
 بود نی من ازاون مخمصھ ھمش بخاطر اعی نجات سرنجا،ی حضور من ای براادشیز

 ،  ازدروغش خبردارنشھیکھ کس
 دلم حس ی تھ تھانی ای داشتم ولنی کھ از آروی ھمھ حس تنفرنی باای چرا ولدونمینم
   قابل اعتماده بخاطرکردمیم

 . جھنمو ضررششی شدمو رفتم پکنھی فکرمی باخودش چنکھی االیخی بنیھم
  واونطرفونگانطرفی اکمی گشتم تاقشنگ سواالمو بپرسم اما نبود دنبالش

 
:  رفتمو خواستم بگمکشی بود نزدستادهی اھی بقدی نقطھ دور از دھی دمشی کردم، کھ ده
  دیکھ حرف تودھنم ماس...نیبب

  ؟؟یکنیکارمی چیتو دار....یبب__
   پاچھ گفتدست

  چطور،یچیھ__
 
  بشی گذاشت جیدفوری دستش بود تامنودیزی چھی دمی بدددمنیشا 
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   دستت؟ھیاون چ__
   داره؟دنی و درش اورد سرخودکار، دبشیدستشو کرد توج__

 بود، کتری کوچنی ازادمی کھ من دیعی شدم، شرهی کھ تودستش بودخیزی بھ چبااخم
 .  نداشتمنوی شدم حوصلھ بحث بااالیخی بگم کھ بیزیخواستم چ

 .  سوال ازت دارمھی ومدمی ننی ای من برانیبب__
 . کردی پاچھ بودو با سردوروبرونگاه مھنوزدست

  گوشت بامنھ؟؟؟__
  ؟؟یآره خوب کھ چ__
 ...  من فقطستمیمن رییس ن__
  ؟؟؟یگی من مناروبھیچراا__

 کرد؟ی معمی شدم، چراانقدرضایعصبان
  ر بھش کردموگفتم نگاه تاسف باھی

   تو انقدر اعتماد داره؟یفرجام بھ چ__
  نھی ھمقایاتفاقا نظر منم راجع بھ تودق__

 زی نگاه تھی بگھ، یزی بھش گفتم وازش دور شدم دھنشوبازکرد کھ چیشعوری لب بریز
   بترسھ خندش گرفتھ بودنکھی ازاشتریبھش کردم کھ فکرکنم ب

   وقتھی یاریکم ن__
 ...  روصورتش بود سرشوبھ عقب وجلو تکون دادی کم رنگیلی کھ لبخند خیدرحال

 
   رفتنی کارا باخزاعی سرھی انجام ی فرجام برام،ی بود کھ ھمھ جاروگشتیدوساعت

 ودوست نی آروی ازکارای چرابعضدونمی نمکردی اصال باربدو آدم حساب نمنیآرو
 نی آروکی نزدیاربدم ھ بکردی بھ باربد نمی نگاه محض دل خوشھیداشتم اصال 

 بھ روبھ رفتوی منشی کھ بھ سمت ماشی درحالنمی آروزدی وباھاش حرف مرفتیم
 موزدم ی آفتابنکی تفاوت عی داد منم بی سرشو تکون می الککردیرونگاه م
   کاروکردننی وباربدم ھمنی شدم آرونمیسوارماش

 بود ناخدا چشمم ی کردم امانشدنی روشن کنم نشد چندبارسعنوی خواستم ماشی وقتاما
  رفت سمت باربد

 کردی منو نگاه مکھ
 بھ من کرد، ھمونطور کھ داشتم بھش نگاه ی نگاه کوتاھنی ماشنھی ازتو آنمیآرو

 ، باربد بودی اومد، لعنتنمی ماششھی تق تقھ شی صداکردمیم
 نی ومنتظر نگاش کردم سرشو ازپنجره کردتوماشنیی روزدم پاشھیش

  ؟ی شده خانمیچ__
 . ستی نیزیچ__
 .  خرابھنتی ماشگھیِانشد، د__

 .  برداشتمی صندلی ازروفموی شدم و کادهی پنیازماش
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 .. رسونمتی بابا میا__
 .  زنھی پروا با من حرف می الدنگ داشتم کھ انقدر بنی باای چھ رفتاردونمینم

 . گمشو__
 . تی تربیب__

 ...  برداشتم تازنگ بزنم بھ آژانس امامویگوش
َااه لعنت__   دهی آنتن نم،یَ
   افتاده؟؟یاتفاق__

   بھ صاحب صدا نگاه کردمباتعجب
   جاننای آدرنیماش.  جاننی آروستی نیزیچ__ باربد

   چشم غره بھش کردمھی
   خراب شدهیریخانمھا ام... یعنیع،ی__

  
   کنم اما من درجواب نگاھش گفتمدییبدوتا باری بھ من نگاه کرد تا صحت حرفانیآرو
   آژانس زنگ بزنمھی بھ خوامی مدهی تلفن ھمراه ھم آنتن نمستی نیزیچ__
 .  بارھی نی فقط ھمنیآرو__ انداخت، تودلم گفتم ی بھ باربد نگاه کوتاھنیآرو
 ... ی بعد از مکث طوالننیآرو
 ً  فعالاد،ی برنمیباشھ، پس از منم کار__

  ارهی کھ باربد داره بال درمدمی چشم د،بھی لعنتیا
   ھم رو لبش بودانھی لبخند موزھی برگشت نی بگھ کھ آرویزی چتااومد

 . نیای من بنی باماشدیتونی مدیلی اگھ مایریالبتھ خانم ام__
   شھی تا قشنگ قھوه اامی دوست داشتم بگم نمومد،ی خونم درنمیزدی لحظھ کاردمتواون

 . کردمی بدتر بدوانتخاب مدازبدوی نداشتم بای چاره ایول
  نیماش..... باشھ، فقط__

 .  درخونت آدرس وبدهارنی بگمیم__ باربد
 . ببر دم خونھ فرجام__
 . زمیباشھ عز__
  شدی حالم داشت بدمگھی دیوا
   گفتمیدستور مانند 

 . زودانجامش بده__
   رفت باال ومنم باپوزخند ازکنارش ردشدمابروھاش

 .کردمی شدم وساکت روبھ رورمونگاه منی آرونی ماشسوار
 : شدی فقط آھنگ پخش مموی کرد ھردوسکوت کرده بودنوروشنی شدو پخش ماشخم
  یزی عزیدونیم
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 خوامیمن کھ توروم....  نگاه بھ منیکنی نم،ینیبی منو می تو قلب من ھیی توفقط
 دلم شھ،ی عشقم باتوخالصھ مای اون فقط منم، کل دناتی دنشھیعاشقت منم اون کھ م

  شھیم...وونھید
 ....  از توتونمینم
 )  رزاپوری مدیفرش(

   کردی روپلی اگھی ردش کردو آھنگ دنی توقسمت اوج آھنگ بود کھ آروھنوز
  ی ھستشھی ھمتودلم

  ی روم اگھ نباششیپ
  ی باششھی باشم آرزوم کھ مشھی کھ معاشقت

 ی وبیزنیجودم کھ م تووی مثل نبضی داریی جاھی کنج دل ی ولیی وازم جدایدور
  ییصدا
  وونھی دل دنی ارهیگی سراغتومشونھی پریی توتنھای وقتشبا

  خونمی من ازتومی ولیستی درمونم خودت نیی ھام توی خستگجواب
  شبنی آخرم عشقت شده جونم ازادی مثل خود مجنونم امتوفکرداشتنت

 ... دونمی کھ اسمشونمی حسنی خستم ازاگھی دی دلتنگیھا
 ) یگی بیسام(

  ،دادمی ومنم بھش گوش مشدی پخش مآھنگ
  ؟ی بھم بگی اون موقع خواستیزی چھی__
 . ستیمھم ن__
  ؟ی راه وانتخاب کردنی سن وسال انی ایچرا تو__
  ؟یچھ راھ__
  ؟ی سواالمو باسوال جواب ندشھیم__
 .  کنمی میسع__
 ... چرا__
  ؟یچرا چ__
   چشماش جابھ جاکردی  شوروی دودنکی کردوعاخم
 . یچیھ__
 . بگو، لطفا__
 . یچرا از من متنفر__
 .   متنفرمسایھھ، من ازپل__
   خودمنشیکیادی بدشون مسایتوشغل ماھمھ ازپل..  خوبس؟یپل__

 . اوھوم___
 . ی جواب سوال موبدشھیم__
   جواب بدم؟دیچرابا__
 . ی ندیتونیم__
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 .  راجبش حرف نزنمدمی محیترج__
 . لتھیھرطورم__

 منتظر بودم آدرس خونمو بپرسھ منم بھش ندم می گذشت وبازم سکوت کردقھیچنددق
 کیمگھ 

 
 ،  دلم خونک شھم

 ی جلونی ماشدمی گرم کردم بھ خودم کھ اومدم دمی گذشت وسرمو باگوشی اقیچنددق
  ستادهیخونھ فرجام ا

  نجا؟یچرا ا__
 . آدرس خونتو نداشتم__
 .  یدیپرسیخوب م__

 ! ی بددی بھ منم نباًعتای خوب طبیدی بھ باربدنمیوقت___
  ؟ی کردی فکرنیچراھمچ__
 .  کنمروعوضی مسی حاال اگھ ناراحت،ینجوریھم__
 . الزم نکرده__
 زنگ میھنوز دستم رودربود کھ گوش. دمی شدم و درومحکم کوبادهی پنی ازماش،یلعنت

  خورد
  بلھ__
 .  امیخانم مھندس احمرسالم __ جواب داد شی تودماغی بود باصدایمنش

 تک بوق برام زدو دستشو بھ ھی نمی دور شدم آرونی از رودربرداشتم و از ماشدستمو
   داددارتکونیددی بھ امیمعن
 . پرو__
 . دیخانم بامن__ یمنش
 . نھ، کارتوبگو__
  ادی من ازامروز منیگزی جای منشنی ارمیخواستم بگم من دارم م__
   روشنھ؟فتھ،ی ازقلم نیچی کن ھستیباشھ کارارو راستور__
   خداحافظیریبلھ خانم ام__

   قطع کردمو زنگ زدم بھ آژانستلفونو
 ... راست رفتم دفتر کارمھیو
  

 : سحر
 یری رودوست دارم خانم امنجای  اطی چرامحدونمی بود، نممی روزکارنیامروزاول

رد فقط سرشوتکون  ھم نکی سالم خوشکو خالھی بودکھ رفتھ بود تواتاقش ی اقھیچنددق
 ، دادورفت

  دمودرزدمی کشقی پشت در اتاقش سھ تانفس عمدمیرس
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  دییبفرما__
 .سالم خانم مھندس__

 .  گفتتی توش وجودنداشت، باجدی حسچی  انگارھشی طوسیچشا 
   اومده؟شی پیسالم،مشکل__
 ....  خانم فقط خواستم چندتاسوال بپرسم چونریخ__
 .باشھ، بپرس__
  ،ی نپرھی ندادن وسط حرف بقادتی ازش بپرسم ننھ بابات گفتی مطونھیش

 ...دمی نپرسی درموردشون از خانم احمردمی دزکارمی می فرماروتوکشونیام ، ا__
  دادی واون جواب مختصرو کامل مدمیپرسی سواالموممن
 .  ، بااجازهیریممنون خانم ام__
 ھی افتاد زشی می رو سرشوتکون داد ومنم خواستم برم  کھ  چشمم بھ قاب عکسفقط

 یی بور طالی دختر باموھاھی مبل نشستھ بود وی ومرتب روکی شیلی خانسالیمردم
  رنگ رو بغلش گرفتھ بود  بود ولبخند بھ لب داشتن

پشت ...  فکرکنم باباش بودشناختمی مرده رونمیِ کھ معلوم بود خانم مھندس ولدختره
 ناھمیا__  ،گفتمی مزدمباخودمی مدی طرف واونطرف ودنی کارم نشستھ بودم وازیم
 توجوب دیزیری اصال چراپوالتونو مدیکنی مدچراستخدامی الزم نداریکارنامنشیب

  رفت حوصلم سر،یزی چی اھیری خھی دبھیدبدیبر
 یکنی اطالعات جمع می االن داررسرتی نامت خانی پانی خاک توسرت سحر باایا

   کنم؟کاریچ ی کاری حاال ازب،ی عمت منشی ننت منشیبابات منش
  شمی دفتر اومدپی آب دارچلی کھ آقا اسماعکردمی باخودم غرغرمداشتم

  لیسالم آقا اسماع__
؟__   سالم خانم افشارحالتون خوبھ انشا
 . بلھ ممنون__
 ،  پوشھ ھاروسپردن بھ من تابدم بھ شمانی ای خانم احمردینیبب__
  نا؟ی ھست ایچ__
  توشم ی شماره ھانی بھ ادی کنسی وپاک نوی بندخی تارناروی واال گفتن ادونمینم__

 .ِ مال چندتا شرکتدیزنگ بزن
 . یدونیحاال خوبھ نم__
  د؟ی گفتیزیبلھ؟ چ__
 . کنمی میدگینھ، ممنون بھشون رس__
 .  خدافظکنمیخواھش م__

 ،  باز کردمیکی یکی ھاروپوشھ
 ... ،جھ جا ازتوان من خارھی ھمھ کارنی نھ ایواااااااااااااااااااااا__

 مدارک انقدر اعداد نی از ای بعضی توکردمی   گذشت ومن داشتم کارمو میچندساعت
 مغزم کردمی می وجود داست جداازنوشتنش کھ صفرا شوقاطیاردیوارقام بزرگ ومل
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ً سن وسال انقدرپول ازکجا اورده، حتما باباش از اون نی دختره توانی ادیکشیسوت م
  خرپول بودهیگردن کلفتا

 
  ؛نایآدر

 . گذاشتم وعکس خودمو باباروتوبغلم گرفتمزیسرموروم
 کشتن قاطلت نبود، االن دی اگھ بھ امشتی پامی برات تنگ شده، دوست دارم زود بدلم

 ی نفس کرد منوبی کھ توروبی نفس اوندنی بری براکشمیمن نفس م.... زنده نبودم، بابا
  بابا کرد

   بابا ھمشونوکشمشونیم
   کھ زنگ خورد برش داشتمکمی.  اومدمی گوشیصدا
  الو__
 . سالم خانم__
  شده؟یچ__
 .  کاراژنیایآقافرجام گفتن ب__
 ؟. روندادمیچرا؟؟ من کھ دستورگرفتن کس__
 . آقادستوردادندونمینم__
 . باشھ__

  کردمتلفونوقطع
   نگفتن؟یچی بھ من ھدنی حرف کشی براواوردنی ک؟ی چیعنی، __

   افتادمی حرف مسعودادی بلند شم تاخواستم
 .  اعتماد نکنانتی وقت بھ اطرافچی ھ،ی دوستانھ کھ نھ از سردلسوزِحتی نصھی__
 لموبرداشتمیزموبای رومدمی کھ سرم اوردن دستمومشت کردوکوبیی بالھااداوردنیباب

  وزنگ زدم فرجام
  الو__؛

   افتاده؟؟یسالم خانم مھندس اتفاق__
  د،؟ی باھام داشتی گازاژ کارامی بدینھ، گفت__
 . ایآره، زودب__

 شدمو ادهی پدنی شدمورفتم سمت گاراژ فرجام،بالفاصلھ بعد ازرسنیسوارماش
  ازدربزرگش ردشدم

 را روش ی کم تویلی نور خھی وحشتناک بود فقط یلی اعتراف کنم کھ اون جا خدیبا 
  داشت

 . سالم__
  ؟؟یکنیرمکاینجاچیعھ، توا__ برگشتم و پشت سرمونگاه کردم باشدت

   توخودتن؟یآرو__
 . رهیگی کھ خندم مکنمیکارمی چنجای نپرس کھ ا؟یمن خودم چ__
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   داشتی ادهیچی پتی بارمغرور شخصھی بار شوخ ھی بود ی چھ موجودنیا
 کنھی داره منو مسخره مکردمی حس متارونداشت،ی شخصنی کدوم از اچی االن ھالبتھ

 .  بودی جورھیلحن حرف زدنش 
   باتحکم گفتمشدکھی ازکنارم ردمداشت

  کجا؟؟__
   گفتی خاصبالحن

   اجازه ھست برم؟؟دیببخش__
 رینخ__
  روتوبرم__

  فرجام کو؟__ 
  اونطرف__
  م؟یمھمون دار__

   تفاوت انداخت باالی ھاشوبشونھ
 ،  تند خودمورسوندم بھ فرجامی ھاباقدم

   بستھ بودی کھ روصندلی ادمنینومالی بھ چھره خوننگاھمودوختم
  سالم__
 منم کھ بھ زدنی رومی صندلی کراواتشو شل کردوجوابموداد آدماش داشتن فردروگره

   نشستم وگفتمی روصندللکسی صحنھ ھاعادت داشتم رنیا
  ن؟؟ی اھیک__
  ش؟؟یشناسینم__
  ازکجا؟__
 . دقت کن__
  چھرش سخت. صشی بودوتشخی رفتم سروصورتش خونکشینزد

   اشاره کرد کھ دست نگھ دارندزدنی کھ مرده رومیی بادست بھ آدمافرجام
  بھ چشماش نگاه کردمو گفتم. نمی شوگرفت تابتونم قشنگ ببرچونھی ازاون آدمازیکی

   بود، نھ؟نیاگھ اشتباه نکنم اسمت شاھ.......!!تو__
   کرددیی جون نداشت سرشوتکون بده فقط آھستھ حرفموتااصال
 . ھی مسعودیما از آدیکی نیا___
 . اوھوم___

  د؟یشناسی منوازکجای اصالشما اکنھ؟؟یکارمی چنجایا__
 .... منیاز گفتھ ھا___
   ناشناس پشت، سرموبرگردوندمو چشمام گردشدی صدادنیباشن
  ؟؟یمسعود__

 از ی اثرگھی بھ مانگاه کرددتی جددوبای ازراه رسنمی آروستادی کنار فرجام ارفت
 ...  ناراحتھکردمی توصورتش نبود حس مطنتیش
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   چھ خبره؟؟نجایا__
   اشاره کردمی بھ مسعودبادست

  کنھ؟یکارمی چنجای ان،یا__
 . دهی محی برات توضی مسعودیآروم باش، آقا__ فرجام
  البتھ__  یمسعود

 .  منتظرم__
 .   امی خزاعندهیمن نما__ یمسعود

 ....  توکھ؟یچ__
   انداخت و گفتیھ مسعود بی نگاه خسمانھ افرجام

 .  کننیً افتخار ندادن خودشون شخصا باماھمکاری خزاعی آقانکھیمثل ا__
 بھ من ارتباط شی ام بقی خزاعی  آقای ندهی ونماکیدرھرصورت من شر__ یمسعود

 . ،دی ھمکار کارکشتھ دارھی دمی فرجام شنی آقاینداره راست
 کشی نزدی بود مسعودبشی دستشم داخل جھی بودوستادهیوارای بااخم کناردنیآرو

  رفتوگفت
   نھ؟یی توکردی مفی ازش تعری کھ خزاعیاون آدم__
 بشی دستشوازجلکسی ریلی خی واھمھ انی بدون کوچکترنیآرو

 ی نگاه کردم وباحالت خاصی مسعودی بھ چشاالی خی بوارگرفتویشوازدیدراوردتک
 . اوھوم__ سرشوتکون دادوگفتوردی رودرمیکھ حرس مسعود

   بالبخند گفتی تصورات من مسعودامابرخالف
 . ادیداره ازت خوشم م__
 . جالبھ__
  ؟یچ__
 .  ازم خوشت میادنکھیا__

   نگاه کردوگفتنیبھ منوآرو. ی زدو با سرخوشی قھقھ ایمسعود
 . دی محشراری ودستکی فرجام شما تو انتخاب شریآقا__

 . نظرلطفتھ__ فرجام
   گفتمتی طاقتم طاق شد باعصبانگھید

 . یبرخالف خزاع__
   کردی اخم طوالنکی خندشو خوردوجاش  یمسعود

 . ختمیمن کدورتارودورر__
  ؟؟؟یختیھھ مسخرست توووکدورتارودور__من
 بھتره ی نباشکنمی مشنھادی پ،ی ھستی پاافتاده انقدر عصبانشی اتفاق پھی یاگھ برا__

  ،  بھت بدنگزشتھی کھ تومھمون مابودیچون،تواون مدت کوتاھ
 ... بھم بدنگذشت؟__
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 باھاش ی حساب داری ھرچیتونی باھات داشت، منی ھم کھ شاھیبخاطر رفتاربد__
 .  ندارمیصاف من مشکل

 ...َ پسھیتو__
  دی وسط حرفم پری جدیلی خفرجام

  ،دیتمومش کن__
   نگاه کردمی بھ مسعودباخشم
 . ی مشورت کننی باآرودی کارا بای سرھی انجام ینابرایآدر__ فرجام
 . مراقب خودت باش__ بھ من نگاه کرد وگفت ی بالحن عصبیمسعود
 ... ورفت
 ماست چھ کی شرگھی چون اون دی بھتر رفتارکنی با مسعودنابھترهیآدر__ فرجام
 . می چھ نخوامیبخوا
  ؟؟یرفتی زورنمرباری چرا توکھ زگھیفرجام تود__

   گفتی بادستپاچکفرجام
  چ نخوامی چھ بخوامی قراردادبستینھ، ما باخزاع__

 
  میای راه بدباھاشی بامی

 ... کھی مرتنی اکردمی فکرشم نم،یلعنت__
   اومدنی کم جون شاھی حرفم صداوسط

 . اری نامرد بھ تمام عھی نامرده، ھی یمسعود__
  دشیخفھ شو، ببر__ نیآرو

   فرجام چندنفریآدما.  کرد بھواشاره
  نوگرفتنوبردنشی شاھی بازوریز

   داد زدنی درھمون حالت شاھکھ
  ن؟؟یخوای ازجونم می چدی ولم کنایلعنت__
   رفت موھاشو از پشت گرفت ودادزدنی بھ سمت شاھی عصباننیآرو
   خفھ؟؟گمی میشنوی نمیمگھ کر__

 . نیآرو__ فرجام
   وول کردو عقب رفت و باسراشاره کردببرنشنی شاھی موھانیآرو

 .  بدهناانجامی کھ گفتم وباآدریی کارانیآرو__ فرجام
 . باشھ__ نیآرو

   نگاه کردمنی من بھ آرودورفتی راشوکشفرجام
  دکردی کاربای چنمیتابب 

   اون بدون نگاه بھ من گفتاما
 .  تو  دفتر تومیقرارفرداروبزار__ 
  چرا؟؟__
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  ،ستی نیچون فعال ازدفترکار فرجام خبر__
  لورفتھ؟__
 .می نبودنجایگھ لورفتھ بودمنوتواالن اا__
  ؟یپس چ__
 ..  کھینی ھمن،یشاھ__
 . خوب__
  دوره افتاده ،یدی واونوندی کھ اونجانبودھی توام کھ چندوقتشناختمشیمن نم__

   ودارودستشی مسعودداددستیبوداونطرفا آمارم
  باشھ ؟دهیدفھمی باھیزی آدم ت؟اونیپس فرجام چ__ 

  وردمی ازتعجب شاخ درمداشتم
   توفکررشدورفتی نقطھ خھی بھ نیآرو
 . ھیبیفرجام آدم عج__
   گرفتش؟یخوب ک__
 رمشی کردم تاخواستم بگداشی از بچھ ھا متوجھش شده بود، اومدبھم گفت منم پیکی__

 ی مسعودی دادھھ بعدکاشف بھ عمل اومد آقالشی دست بھ کارشودو اوردتحویمسعود
 . ھی خزاعکیشر
 از یکی گناه جلوه بده ی خودشوبنکھی پست فطرت بخاطر ای اون مسعودیعنی__

  نجا؟؟یآدماشو اورد ا
 . کاروانجام ندادهنی بھ دستوراون انیآره، تابگھ شاھ__

 ی بیلی خیلی نبود اما خیادی بوددرستھ سن وسالش زیفی آدم کثیمسعود
 .رحمونامردبود

 
  ؟ی اگھیسوال د__ نیآرو
  ستی دفترمن اونجاحداقل مشکوک نمینھ بر__
 .  ساختمونھھیخوبھ، رشتھ منم مھندس__ گفت یبالبخندکمرنگ. نیآرو

  ؟!! دادبزنم بگم،وردمی درمی مسخره بازماکھیادقدی بھ خواستم
 ً،واااااااااقعا__
 .   گرفتم وراه افتادمی تفاوتی شدموچھره بالی خیاماب

 
 : سحر

  نگاه کردم بھ ساعتم دارشدموی بکنارازخواب
   شدرمی خدادیییوو__

   اومدتواتاق وگفتمامان
 سحر پاشو صبحونتوبخور__
  لوچنده؟؟ی شده صبحونھ کرمیمن کوفتت بخورم د__
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 .  برسونتتگمی بھ بابات منییاپایااااااااا، ب__
 . باشھ__
 . اطی حاضرشدمورفتم توحعیسر
 تھیزی بزرگ داشت، اونم سحرخدهی فاھی نامھ توانی پانیچھ عجب خداروشکرا__بابا

 . سحرخانم
ِااا◌بابا__ ِ ِ ِ . 

   شدمدتوسوارماشبیباباخند
 .  دم ساختمون دفترمیدی گذشت ورسی اقھیچنددق

 . خدافظ بابا__
  خدابھ ھمراھت__

   تودمورفتمی دوعی بابا  سریبعدازخداحافظ
عادت کال)  ھم انتخواب کردمیعجب اسم( دمی واردشدم خانم مھندس اخمورودیوقت

 ی دختره الکنی فکرکردم انجای مثل خودش رفتارکنم دفعھ اول کھ اومندم ایدارم باھرک
 سیی بابام ری اومدم کھ انگارافھی جلوش قنی منم ھمچرهیگی من میداره خودشوبرا

 مثل می تازه وقتھینجوری کالاخالقش انی انھ دمیجمھوره، امابدش کھ استخدام شدم د
گفتم اگھ اخراج کنھ ... ترسوی منم کھ مثل چومدی حرسش درمدادمیخودش جوابشوم

 .  است خخخنی از دیمی نی خوش خلقافتی در؟اونجابودکھیچ
 ؟ییالووکجا__
  یریسالم خانم ام..س__

 . بھ سرم رفتم توفکرخاک
 .  ھمھ رومرقص کردمی بریتونیگفتم، امروزوم__
 حی تصحدی کھ بای پوشھ ھاومدارکقھی دقھی االن اومدم حداقل، پس نی من ھمیول__

 .شھی مرتمومیکنموبردارم ببرم خونھ چون حجمشون باالست د
  ھم تلنبازشھ؟یدانقدرکاررویپس چرابا. کردهیکارمی چیاحمر__
 . دونمینم__
  کارتوانجام بدهعیباشھ ببرفقط سر__

 
 .  زودفقط
 . چشم االن__

 بزرگ وکولھ کی پالستھی توختمی پوشھ ھاروبرداشتم رعیزکارموسری سرمرفتم
  ،رونی روشونم وزدم از دفتر بموانداختمیپشت
 خوردم حالم ی درستھ شکستھ عشق،یگفتی مشبیاه اه اه، مردمم مرض دارنا خو اد__

 ... یگرفتھ است ول
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 ؟ی فرآموش کنیخوایرومیسحر چ__ وھمونطورباخودم گفتم نییی پاسرموانداختم
 ؟؟یدی نشون مالی خی بیدتو مث آدما خوی داررسرتی خ؟یکنی فرارمی داریازچ

  ؟؟یشکستھ عشق
   انقدر زود برات مثل یھ جک مسخره شد؟؟یعنی

 خودم جواب زدمی ھاخودم حرف موونھی خودم کھ مثل دی از کاراھو حرفایعصبان
   دستمومشت کردمو جواب خودمو دوباره دادمدادمیخودموم

 . خوامی طرفھ رونمھی عشق خوام،ی من نم،یستی توعشق نی توحوسیلعنت__
 . ختیری شد وھمونطور مری ازچشمام سرازاشک

  دخترم؟؟__
  ،دمی ملمانو شنی غرق شده بودم کھ صداتوافکارم

 !! مامان__ برق گرفتھ ھا سرموباال اوردم وگفتم مثل
حالت خوبھ __ زدوادامھ داد ی لبخندستم،ی مادرت نی ولزمی مادرتم عزیمنم جا__

  ؟ی کنی مھی گریستادی واابونیدخترم؟؟ چراوسط خ
  ستی مامان ننکھی شدم؟ اوونھی دایخدا
 . نھ خانم ممنون حالم خوبھ__

   لبخند طدورفتخانمھ
 . ومدهیراست گفتم؟ واقعا حالم خوب بود؟؟ نھ امکان نداره، حال خوب بھ من ن__

   دم درخونھدمی شدمو رسیسوارتاکس
  ستی خونھ نی کسدمی رفتم داخل دیوقت
   بابا سرکاره ساحلم مدرسست، مامان کجاست؟ًعتایخوب طب__

   توآشپزخونھ ودادزدمرفتم
 . مامان، مامان__

   بود از طرف مامانخچالی نامھ رودرھی
 . خچالھیمن رفتم خونھ خالھ مھنازغذاتو__
 .  مادرمنیدادی مامی پھیقرنھ بوقھ مگھ؟ __

   توآشپزخونھ وخودم نشستمی صندلی بزرگ وگذاشتم روکیپالست
 .  دوستم زنگ زدم بعد چندتابوق برداشتمای وبھ فاطلموبرداشتمیموبا
  ؟یبھھھھ، سالم سحر جوون چطورمطور__
  ست؟ی ازت نی خبروونھ؟ی دیممنون، توخوب__
  ،ازنداشتمی بھ کمکت نیلیًاتفاقا خ.  دوروبرامنیھھھھ، نھ من ھم__
 برم روان دی، منھ بدبخت بخاطره توام کھ شده با جون عمتری خفھ بممای فاطنیبب__

 . شناس شم
 . یدی کھ مشاوره خوب مییآره واقعا، خوب فقط تو__دی خندمایفاط
 باختی زود دل میلی ساده بود خیلی خی بودولی دخترشادمایفاط

 .  نبودری تاثی البتھ مشاوره گرفتن ازمنم بشد،یاماخداروشکرزودمتحول م
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 .  شددای سوژه مونم پمیخوب بگو من زنگ زدم حرف بزن__
 .....  منوبھ چشممی مثل خواھروبرادرنباشاباھمی بگھی مادبھمیپسرعمم ھمش م__
  بھ چشم؟؟__
   دارم مگھ؟یمرگ، شوخ__
  ؟یدوسش دار__
 ھمش حوس زدمی منیً درصد عمرا، اون زماناھم کھ حرف ازعشق آتشھیفک کن __
  دونمیم. بود
 . دمی شره، البتھ ازگفتھ ھات فھمیلی پسرعمت خشناسم،یره، من تورومآ__
   خانم بازهکمیآره __

 .  خونھ شون نگاش نکن، پسره پررویًمرده شورشوببرن، اصال رفت __
 .  من خراب مشاوره دادناتمیعنی__
 . دلتم بخواد__
 .  بھترهیچیازھ__
 . زھر خر کره مار__
 . باشھ باباداغ نکن. ھھھھھ__

 .  اومدرونی ازبیی کھ صدازدمی مماحرفی بافاطداشتم
  ی جون بای خوب فاطلیخ__
  مرگ صددفعھ نگفتم اسمموکامل بگو؟__
 ، خخخخ__
 . زھر مار خدافظ__
  خدافظ__

 دلم ی ھری مامان اومدمنم مثل چی رفتم سمت در کھ صدازوی گذاشتم روممویگوش
  ختیر

 .  قلبمییییییییییییآ__
 .  سحر چھ زودی اومدیتوک__
 .ختی خدا دلم ری واایای می ندابده وقتھیمامان خانم . سالم__
 ی چراانقدرزوداومندگمیم. خوبھ، حاال توام__
  ؟ی چراخودت انقدر زوداومدیراست..  ھمھ رومرخص کردرخودشیمد__
 . بابا، حال نسترن بد بود خالت بردش دکترمنم اومدمیچیھ__
 . آھا__

 
 صرف ی برامی جمع شده بودزیدساحل وبابا ھم اومدن دورم گذشت وظھرشیچندساعت

   دفعھ گفتھیناھار کھ بابا
  دمی کھ تورسوندم، دم ساختمون توراه برگشت پاکان ودیامروز موقع__؛

 .  نگفت؟ستی کارواجب داره نی بود گفت چندماھنجای اشیاون کھ چندشب پ__ ساحل
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   توھم رفتھ گفتافھی باقمامان
 .  حتماکارش زودترتموم شدهدیخوربسھ غذاتونوب__

   زدهمی کھ زودجمی بھ زور سحر وبھش قالب کنمیخواستی میھھ، انگار__ ساحل
   بلندگفتبابا
  ساحل؟__بابا

 دی ازجاپرساحل
 .دی بدونکنکھی من خودم نخواستم پس انقدرباھم د،یبس کن__من

   رفتم تواتاقموبلندشدم
 ھی غذھی بھ بقرفتمی ومگرفتمی کاش خودم دست بال رومی کھ شاخ ودم نداره ایبدبخت__
اوخ چھ گشنمم .  نشمعیضا.  خونوادمی تاحداقل جلوگفتمی رومی تموم کردن  نامزدی

 . ھست
   دراومد ساحل بودی کھ صدادمیکشی می گشنگداشتم

  اتویب__
   خانمیغذاتواوردم نازناز__
 زدم بھش ی ومنم لبخندوتریزکامپی غذاروگذاشت رومینیس
 

 : نایآدر
 : نایآدر

 . کردی مزیواروآنالی اومده بود دفتر بدون حرف درودنی بود آرویچندساعت
  ؟ی بھ سوالم جواب بدشھیم__
 . بپرس__ نیآرو
  سم؟یی بھت گفتھ من ریک__
 . ستی نیکنی کھ توفکرمی کنم اما فرجام اون آدمدتی ناامخوامینم__
 .  وقت نبودچیھ__
  ؟؟ی دارروی چی فرجام جاالتی کھ توتشکیتابھ حال فکرکرد__
 . شمیمنظورتو متوجھ نم__
 . خودتوبکش کنار__
 .  واسھ خودتیگی میچ__
 ...ولش کن، فرجام گ__
   بلند دادزدمکرد؟ی پنھون مروازمنیچ

 . یگی مید،حرفتوتاآخربگومن بفھمم چ__
 ی تو نقشھ ھای فکرنکنم برای ولھی من عادی برانی البتھ است،ی نیفرجام آدم درست__
 ،  مبارزه باقاچاق بابات وکشتنی از مامورایکی دمی داشتھ باشھ، شنیخوب
 . خوب__
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 مھره ھی اون ی براینوداریتو قدرت ا. نھی فرجام ھمطی کردن تو توقی تشولیدل__
   بالعکسنطوری شانس وھمیعال

 ...  مھره سوختھھی
  یگیھھ، دروغ م__
 ، من اومدم واسھ کسب تجربھ، من ھیواسھ بق ی باند دلسوزنی ای توومدمیمن ن__

 . ی کنی درست زندگیتونی می مھندسھی حرفھ دارم تونی ای آرزو برایلیھنوز خ
  ھ؟؟ی آدمنی باورم کنم؟؟ ، فرجام ھمچایخدا
 اصال، اصال گھ،ی داره دروغ منی آروگھی فرجام مثل دخترشم اون دروغ می برامن
 خوادیاون م. درحقش کردمی واسھ من دلسوز شد مگھ من چھ خوبنی دفعھ اکی شدیچ

 . منوکناربزنھ مطمئنم
 . یگیدروغ، م__
   شو من فقط بھت ھشداردادمالیخی حاال ب،یگیآره دروغ گفتم توراست م__
 غلط،اما ی درستھ چی چای نشد، خدارمی دستگیچی فکرکردم اماھیلی حرفش خبھ

 مھمھ زی چھی من ی فقط براستیاونم برام مھم ن بعدرسم،ی باشھ من بھ ھدفم میھرچ
 ... انتقام

،،،،،،،،،،، 
 نگاه وتری کامپتوری آخر من بھ صفحھ مانی تموم شد لحظھ ھانی منو آرویکارا

   چھره خواب زده موپنھون کنمکردمی می وبااخم کردن سعکردمیم
 .  کردن متنفرمپیَ اه ازتاکرد،ی مپی داشت تند تند تاتی باجدنمیآرو
 .  دومو بده لطفاستیل__ نیآرو

  مگھ ھنوزم مونده؟__ گفتم یباسردرگم
 . آره__

   خورده ازقھوه شوخوردو گفتھی کردی مپی  داشت تاھمونطورکھ
 ، ھاردتو کال پاک کردم__
 . باشھ__

 . دی کشیقی صورتش گذاشت ونفس عمی کھ تموم شد دستشو روکارش
 . تموم شد__
 .  برمدی باگھی من دآره،__ نیآرو
  یخستھ نباش__

 .  اماظاھروحفظ کردمرونی بدی جملھ از دھنم پرنیا
 لبھاش بود، ی روی کمرنگیلیی ابروشوانداخت باال وبھ من نگاه کردولبخند خھی نیآرو

 .  تعجب بودیکھ اونم ازرو
 .  ممنونیلیخ__

 یلی خی رنگشوانداخت روشونش وباخدافظاهی سھی جملھ روباتردد گفت وکولھ پشتنیا
 . رونی رفت بیکوتاه وآروم
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 کردمی مدوحسی حرفاش تردی خواست بھ من بگھ توی امانمدونستی میزی چھینیآرو
  حرفاش بودی شک وشبھ تونی تردد منم ھملیودل

 
 روزمره ام خواستم آماده شم برم دفترکارم تاچندتا پروژه یبعدازانجام دادن کارا ،

 بھ رفتن یلی اصالمگھی دی چرابرخالف روزادونمیانجام بدم امانمساخت و
 باھاش مالقات کی ازنزدی وقتکردمی فرجام فکرمشیسرکارنداشتم دوست داشتم برم پ

 حرفاش دونستمی فکرکنم ھرچندمھتر بنی آروی درموردحرفاتونمیداشتھ باشم بھترم
 ... کذب محضھ

 
 کھ بھ دمی خونھ فرجام خدمتکارودی شدمو راه افتادم  وبھ سمت درورودادهی پنیازماش

 سمتم اومد
 یریسالم خانم ام_
  فرجام  خونست؟یآقا... سالم  _

  گفتیزی بالحن ترددآمخدمتکا
 .سرشون شلوغھ ماروھم مرخص کردن...بلھ خانم ھستنداما..ب_
 . اشکال نداره_

   بودم سدکردی رفتن بھ سمت درورود قدم اومدجلوو راه منوکھ  درحالھیخدمتکار
  گفتمتیباعصبان

 چتھ؟_
  خبربدمدبھشونیاول بزار..یدولیی بفرمایچیھ....خانم آقاگفتن _
   کارش تموم شھمونمی منتظر مخوادینم...نھ _
 ...باشھ_

زن ...  فرجام مردد ترشدمدنی دی منم برای بودوازطرفبی عجیلیرفتارخدمتکارخ
  رفتی بود ونمستادهیخدمتکا ھنوز سرجاش ا

 ؟؟ی اگھیحرف د_
  دفعھ گفتھی توفکربودیانگار

  خدافظدی ببخشیعنی...ھابلھ ...ھاا؟؟؟_
   خدمتکارمنم بھ سمت  دررفتمبارفتن

 تق تق ی ھمھ جاسوتوکوربود صدادمی رونشنیی خونش صدایباگذاشتن قدم اول تو 
  کفش من بودکھ سکوتو شکستیپاشنھ ھا

 ٠دادمی کاش قبل اومدن بھش خبرمیا_
 گذشت ی اقھی کردم چنددقوارنگاهی سالن نشستم وبھ درودی توی ازمبالیکی یرو

 خواستم صداش ومدی نمیی صدانی کوچکتری بودکھ حتبی خونھ نبودعجیاماانگارکس
  حس مزخرف  مانع شکستن سکوت خونھ وصدازدن فرجام شدھیکنم کھ بازدوباره 

  داشتمی بزرگ خونش قدم برم سالنی اروم توآروم
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 سالن چھارتااتاق کنارھم بود  خواستم برم بھ اتاقاسربزنم کھ منصرف شدم تاخواستم تھ
 ی بوده درثانالی اولش فکرکردم فکروخدمی شنی آرومی صداھیراھموکج کنم کھ 

  فرجام بم تربودیصدا
جلب  منوبھ سمت خودش کردی کھ انگارنالھ مفی ظری صدانیدوباره ھم...اما

آروم آروم بھ سمت اتاقا رفتم .. ازاون اتاقابودیکی ی صداازتونجابودکھیکردوجالب ا
 ی دراتاق دومرهیدستگ... توش نبودی رو بازکردم اماکسی دراتاق اولشترشدیکھ صداب

 حالت تحوه بھم دست دمی کھ دی انھ دروبازکردم وازصحی الاطیروگرفتم وبااحت
 بفھمن کھ من پشت دمی درنشستم بخاطر حال خرابم ترسی دھنمو گرفتم وجلویدادجلو

 ی صداگھی بستھ بشھ دروبستم حاال دنکھی ای دروول کردمو بھ اندازه نیدرم بخاطرھم
 دمیشنی واضح مکردوی کھ نالھ میچندش آور زن

 م؟یشی ھا خالص می موشوگربھ بازنی ازدست ایک.... زمیعز_
   ؟نازمی  پری جازدی زودنیبھ ھم_
 .من عاشقتم عشقم... کردنی زندگی ھمھ پنھوننی خستھ شدم ازازمیعز...اووم_
  پولم؟اعاشقی یعاشق من_

 دمی وپرازعشوه  زنھ روشنفی ظریصدا
 .شتری اول بنھیالبتھ گز....عاشققق ھرردو_
 .... شھی کاراتموم منی ای ھمھ یبھ زود..زمییعز_
  ھمھ فشاروندارم عشقمنی طاقت ا؟منیک_
 فرجام ی جدی دھنموگرفتم خواستم برم کھ صدای جلوزدمی داشتم واقعااوق مگھید

  کارکردنیمنومانع ا
اومممم اونموقع تموم ..... کردم ناجنساروآبی والبتھ آدرنی وآروی کھ بامسعودیوقت_  

 .منوتو..  می خارجشرانی ازامیتونیبعدراحت م... من حلھیکارا
 ؟یوناروھم  باخودت ھمراه کن  ای توکھ قصدنداری واای چھیپس بق_ 
 .کنمی موج آب می جورھینگران نباش اوناروام _
ھمھ بھ .... دمی باتو ھمھ رودورادوردیی مدت آشنانی ایمن تو.. یزی چھی یراست_

 ھ؟ی درموردش برام حرف بزن چھ جورآدمکمی...  نایجزادر
 . .. مدت مشخص خودشی مھمھ البتھ فقط برایلیناخیآدر_ 
 بلھ؟؟           چندسالشھ؟_
 . ترکی من کوچنازخانمیدوسال ازپر_
  ؟؟ناجونتیباآدر.. ی ماروول کنی وقت نرھی_
 .دمینانمی روبھ صدتاآدری پری تارموھی_
 یخوایاگھ ھمکارتھ عوضش کن ھمکار زن نم.. یپس چرانگرش داشت....اوووممم _

 .... کھ
   قربانشھیالبتھ بھ وقتش دستورشماھم اطاعت م...اون مھره شانس منھ _
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 جور ھی البتھ ترس کھ نھ دمی ھمھ مدت ترسنی ای بارتونی اولی زد برای اوبعدقھقھھ
 ھرکار.... کنھی کھ بخوادمیفرجام ھرکار...حس استرس 

 ی نشستم ازتونی ماشی تورونی فرجام دورشدم وبھ حالت دوازاون خونھ اومدم بازاتاق
 خودم ی بودبرای اقھیچنددق.......... کردم وراه افتادم نوروشنی ماشچوبرداشتمی سوفمیک
  کردمیزدموفکرمی ھدف چرخ میب

 ھمھ آدم نی بودم ؟آخھ الھی وسھی ھمھ مدت براش مثل نی ایعنی_
 ......................چرامن؟
 روبکنھ ی کارنیجام بامنم ھمچ کھ فررفتی جوره توکتم نمچی ھرفتمی کلنجارمباخودم

 بھ بام تھران دمیانقدررفتم کھ رس.... کشوداشتمیبخوادمنم دوربزنھ من حکم شر
 بادخنک ستادمی ای بلندیرفتم رو..... شدمادهی پنی نگھ داشتم ھمونجاوازماشنمویماش

  بودرپامی شھرزی ھمھ یانگار...کردیرم حال بدمو بھتی صورتم وکمخوردبھیم
 ...  کنمی بکشم دلموخالغی دادبزنم جخواستیدلم م.... بودم ومدهینجانی وقت بودایلیخ_

خستھ شدم .... ی انصافیچقدررب.. یچقدرنااامرد....ایخداااا_ازتھ دلم دادزدم  .. دادزدم
 ییشھ؟صداااموداریدامی آدم پھی... شھ؟؟یدامی مرد پھی آدمات نی ای تواایخدا....

  ؟یشنویخدا؟م
  رفتھ بود نالھ کردملی تحلمیونشستم انرژ دوتازانیرو
 
 دردخنجرخوردن نی اھیآخ کھ چھ بددرد.... ی اعتمادی دردبنی اھیچھ بددرد_

 کارکردم کھ فکرکردم ی خوشگذروناشیرمردعی پی سال ھابرانیتمام ا....ازپشت
 کردمی کھ فکرمیاون عوض..اون نامرد..اما.... کمکم کنھ تونھیفکرکردم م...پشتمھ 

 مثل کشمی امامنو کھ دوست شرگفت یابونی زن خھیمثل پدرمھ حرفاوو نقشھ ھاشو بھ 
 ...دخترشمودورزد

  افتادمنی آرویادحرفای کھ کردمی ازعالمو ادم گلھ مداشتم
  ؟؟ی روداری فرجام حکم چالتی کھ توتشکی فکرکردنیتاحاال بھ ا:
   ازمامورا کشتھیکی پدرتو دمیشن:
 ... والبتھ خطرناکھیبیجام آدم عجفر ...خودتوبکش کنار:

   بلندشدمھوازسرجامی نی آروی خاطراوردن حرفابابھ
 بھ ی مدت کوتاه پنی ایتو... بوددهی فھمییزای چھیاون ... دونستی میزی چھی نیآرو_

 .....  ساال مثل کبک سرموکرده بودم توبرفنی ایزات ات فرجام برداما من تو
 یلی کردم ازاونجارفتموخودمورسوندم خونھ سرم خی خوب خودموخالنکھیبعدا

 ... کردیدردم
  

   شب شده بودبھ ساعتم کھ نگاه کردمدارشدمی ازخواب بیوقت
 ... احمق چرامنوھی عالنیا... دمی خدا مگھ من چندساعت خوابیوا_
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 دمویی بھ صورتم کشیدست, خدمتکارارومرخص کرده بودم ی رفتھ بودھمھ ادمیکال
 یچندتا تماس ازدست رفتھ ازطرف فرجام ومنش.. می رفتم سراغ گوشازجام بلندشدم

 .... عقب افتادمو انجام بد میدفرداکارایبا...شرکت سحرداشتم
 :سحر

 منم ای ھم اووووف خدای عالمھ پرونده تلنبارشده روھی... گھی کاردھی...گھی روز دھی
 بھ صدادراومد  لمیا کھ زنگ موبزدمی     داشتم بھ عالمو آدم غرمداکردنمیباشغل پ

 دوباره شمارشو ماستی ناشناسھ   باخودم گفتم حتمافاطدمی بھ شماره دقت کردم دیوقت
  دادمب جوانیبخاطرھم...عوض کرده 

 ...الو_
 د؟سحرافشار؟ی افشارشماھستدخانمیببخش...الوسالم _
  لموی ھم فامدونستی بودکھ ھم اسممو می کنی بھ سراغم اومد ای دلھره بدھی لحظھ ھی

 آب دھنموقورت دادم وگفتم
 اوردم؟ی بجاندیببخش_
   خنده کوتاکردوگفتھی

 . باھممیشیاشکال نداره خانم افشارآشنام_
 ی بچھ بازنی محترم درست حرف بزن من کاردارم وقتمم پره حوصلھ ای آقانیبب_

 .ھاروندارم
 .میکجاقراربزار..باشھ_
 چرا؟_
 .گھی دیی آشنایبرا_
 . دربدهاتودمی حاال بیااااا؟واقعا چھ خوب شدگفت_
 .  ساختمونمی درورودیاتفاقا االن جلو_

 .. بھ تپش افتادقلبم
 ؟یخوای ازجونم می ؟چی ھستی ساختمون؟توکیجلو_

  گفتی خاصباآرامش
 ...رونی بایمنتظرتم ب... باھات ندارم ی راحت خانم محترم کارالتیخ_

 ... دبرم؟اونکھی   اصال چراباانرمی برم دونستمی نممرددبودم
 شلوغ ابونی خیاره؟توی سرم نیی بالھی.. اگھ رفتمیول....رمی مادتوآبروموببره؟ی بنکنھ

 دلم رونی بکمی رمی مگھ حوصلم سرنرفتھ بود مکارکنھ؟اصنیخوادچیم
 از دلھره داشتم ی صابون زدن دل خودم بودمثل چیحرفام فقط برا........شھیوام

 پنجره ی رفتم جلویواشکی تداشی دست ازسرم برنمیم حس فضول ای ازطرفمردمیم
 نی کنن کھ تواوج ترسم دست از ازمیخاک توسرھ( پسرجوون قدوقامت رعنا ھی دمید

 ادپاکانی عجب دمشی دی زده بود وقتھی تکنشی بھ ماشنھیدست بھ س)دارمیکارابرنم
 ی ولدمیدی زده بودچشماشونمی آفتابنکیافتادم  فکرکنم متوجھ من شدچون ع
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 پرده عی گرفت منم سرنی شوازماشھیبھ سمت پنجره کرد تک  نگاهھیسرشوباالاورد
  اومدامی پمی گوشی برادمیروانداختم اومدم عقب کھ د

 .. نییدپایایدبیاگھ کارتون تموم شدلطف کن_
 اومدم نیی ازپلھ ھاپای درخروجی لرزون اروم آروم خودمورسوندم جلوی ھاباقدم
 ی قدم شداومدطرفم چون چاره شی شده بودم پخکوبی  سرجام میار بھش انگدمیورس

 داشتمی بودم وقدم از قدم برنمستادهی نداشت من سرجام ای اگھید
 .سالم_

  نگاه کردم وبھش
 .نندیبی زشتھ مردم مابونیدتوخیگفتم کارتونوبگ_

 .امنوبخوری بدبھم نگاه کرد حاال بنیھمچ
 
 نجا؟یا. 
  جانیبلھ ھم....من_
   نگاه متفکرانھ بھم کردھی

 .. اونجامیپس لطفابر... ستی نی اگھی دی چاره نکھیباشھ مثل ا_
     پارک روبھ رواشاره کردبھ
 پس توروخدادست از ی مردم آزارباشخورهی کھ نمافتی بامن؟ بھ قیکارداریباباچ_

 .سرمن بردار
  بود گفت نشی پقھی لحن حرف زدنش مثل چنددقکردمی کھ حس می کامل جورتیباجد

حاال ...دیری خودتونوبگمی بعدتصمدی بھ حرف من گوش کنقھیخانم افشارخواھشاچنددق_
  ھست؟ستی نیتوپارک کھ مشکل..دییبفرما

  ظاھروحفظ کردمی ولدمی ترسازلحنش
 مینھ  بر.._
 .دییبفرما_

 فردمشکوک اعتماد نی بھ ایواقعامن روچھ حساب.. توپارک میمورفتی گذشتابونیازخ
  مکتی نگاه بھ نھی نگاه بھش کردم ھی میدی کھ رسیمکتی ننی ترکیکردم؟   بھ نزد

 ینجوری کھ استرس داشتم ھمی موقعشھیبعدآروم نشستم ودستامو بھ ھم گره زدم ھم
 ومدمی نماکاشی خداگفتمیبود باخودم م

 د؟یکارداشتیبامن چ...خوب_
 . شنھادبدمی پھیشما  تابھ نجامیمن امروزا..دخانمینیبب_
 درمورد؟_
 . اگھ اشتباه نکنمیریناامیآدر.. یریدرموردخانم مھندس ام_
 ساختمون  نی مھندس ایری خانم امیعنی.... یری اومده من خانم امشی پیا پس اشتباھ_

 . نی ساده ام ھمی منشھیھستن منم فقط 
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 کھ یری خانم امی کھ بھ منشنھی من افھی  وظیی رضانیشاھ..نھی اسم من شاھدونمیم_
 روبگم وازتون درخواست کمک کنم درضمن بابت ی محرمانھ ایزای چھی یشماباش

 ..دیریگی ھم می کمک پول خوبنیا
 ؟ی چھ کمکشمیمتوجھ نم_
 گذرهی مینجاچیدایکباربگی ھرچندوقت نکھیا_
 کالغ رمنی؟تو؟نخی کھ بشم جاسوس؟اونم کنھی منظورت ایعنی..؟؟بروبابایچ_

 .خدافظ... ستمی ننھیخبرچ
 تاازجام بلندشدم کھ برم کنمیکارمی چشدی نممی حالتی استرس وعصبانازشدت

 .... دادمھوتعادلموازدستی
 

 بھش گفتم رم شنھادوی تاپخوردانقدرترسوباشھی نمافشیبھ ق.. دنده بودھی یلینھ خ_....   
 .کرد منم مجبورشدم

 ... سرمیآ_
 ؟یبھ ھوش اومد_
  من چراشرکت نبودم؟شده؟اصالیابودم؟چ دوروبرم نگاه کردم من کجبھ

 .اری اب خنک براش بوانی لھی جھیھنوزگ_نیشاھ
 نی اومد  شاھادمی شی پقھی کردم کھ از چنددقوانی نگاه بھ لھی آب وبرام اوردن وانیل

 یجی گقھیبعدچنددق..... ومدی نمادمی یزی چگھیچراد...مخالفت من و..شنھادیپ.. ییرضا
 گرفتن خواستم بلندشم کھ نتونستم انگارتمام بدنم نامنوگروگانیا.. نامنوی اای خداھوگفتمی

 مسخره طی اون شرای دستام توی بستھ است وحتدمی کھ نگاه کردم دامخرفت بود بھ پاھ
 آب بخورم؟     یمنکھ دستام بستھ اس پس چطور... سوال ممکن توسرم نقش بست نیتر
 ھ دوروبرم بودم کردم و بابغض گفتم کیی نگاه بھ آب وبھ آدماھی نی نگاه بھ شاھھی

.... گمی نمیزی چیری برم بھ خدابھ خانم امدی بزارن؟توروخدایخوای ازجونم میچ_
  نھھھ...؟اگھی اگھ آبروموببرن چای  خداکردمی مھی بچھ کوچولوھاگردومثلیوبغضم ترک

 .. بسھ_
 . بود نگاه کردمی پوشکی مسن وشبای صاحب صداکھ فردتغربھ

   گفتمبالتماس
    بگو توروخدا بگو بزارن من برمیزی چھیشما..آقا_
 من گوش ی بھ حرفادیفقط با.. قصدصدمھ زدن بھ تورو نداره چکسینجاھیا..باشھ  _
  مشکل حل شھی درده سرچی تابدون ھیکن
 نھی ؟اگھ قصدشماای جاسوسنیخوای می ؟ازمن چدیزنی حرف میکدوم مشکل  شماازچ_

 د؟ی ندادشنھادوی پنی ای قبلیچرابھ منش
 ی کاربھت پول خوبنی روانجام بده منم درعوض اشھی روکھ بھت گفتھ میتوفقط کار_
 . ی نباشی گری محتاج پول منشگھی   تاددمیم
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 منم داشتم ازترس زدی حرف خودشومگفتمی می ھرچزدمی موارحرفی بادانگارداشتم
 ستادهی اون کنارانی شاھاروی فقط بھش نگاه کردم تاحرفشوبزنھ اون کردمیسکتھ م

 .کردیبودوبھ مانگاه م
 انامھی پای شدم فقط برای االنم کھ اومدم منشازندارمی نی گریآقا من بھ پول منش_

 .....  دانشگاھمھ چون رشتم
 انھ؟ی یکنیقبول م_

 تارکرده بودن دموی دختنویری خودشون می براینجوری نگاه کردم اشکام ھمبھش
     خبربدمسی بھ پلرونینجابیل کنم اماتاپاموگذاشتم ازا شرطوقبونیباخودم فکرکردم کھ ا

  قبول...باشھ_
 خوبھ_
 کارکنم؟یدچیبا_
 . مرده جواب دادی بھ جانینبارشاھیا

اومدنش ... آمارلحظھ    بھ لحظھ رفتنشخوامی محل کارت میری مشھیازفردا مثل ھم_
 مھمونا طرف قراردادا ھمھ رنی کھ میی کساانی کھ مییکسا.. موندنش یساعتا...

 ... یروبھم بد
 ..باشھ_
 ...می داریی برنامھ ھاھی گولت نزنھ ھم طونی وقت شکی نکھی ایالبتھ ما برا_
 ؟ی چیعنی_

بھ نام اوومممم .. ی دارکی خواھرکوچھی فقط  ستی نیزخاصی چیچیھ_  
 . مراقبش باشیلیخ...ساحل

 کھ اگھ بھ دستوراتشون عمل نکنم بھ خواھرم کردی مدی داشت منوتھددمیمنظورشوفھم
  گفتیالی خی  باخشم بھش نگاه کردم اونم بابزننی مبیآس
 .. چکنی ایآھاراست.. ی نداری نگرانی برایلی دلیاگھ کارتودرست انجام بد_

    دراوردبشی جی ازتوی چکدستھ
 یام بد تومن  البتھ اگھ کارتودرست انجونی ملستیمبلغ ب.. پرداخت کارتھ شیپ_
 .. ناحقتھیشترازایب

 ی بھ آدماتی باجدنمی بار چشماشوبازوبستھ کردشاھھی کرد اونم رمردهی بھ پیبعدنگاھ
 اونجاگفت

 . شدندتی اذیلیامروزخ..دی خانم افشاروتامحل کارشون برسونروقتھید_
  منو بازکردن وبااحترام بھ سمتیدستا.. کردند اونااطاعت

 
 شده بودمن کی ھواتارشدی کردن باورم نممیراھ ھمنیوبااحترام بھ سمت ماش. 

 خانوادم چقدرنگرانم شدن جواب ستیمعلوم ن.. شده بودم ھوشیچندساعت بودکھ ب
 کھ داشتم چکروکھ بھم داده بودنوپاره یضی باقدمی رسنی درماشی بدم جلویاوناروچ
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 دوبرابرمن کلشی کھ ھاونجا ی ازکارکنایکی توصورت ختمیپاره کردمو محکم ر
 ....بود

  دمی خونھ کھ شدم مامان وداطیواردح
 سالم_

 ی وچشای عصبانی اافھی سرشواوردباال وباقونی گری کردن من مامان باچشماباسالم
  بود دادزدیقرمزش کھ اشک

 ؟ی بودیکدوم گور_
 دهی پریی بارنگوروستادموی سرجام انی بودم بخاطرھمدهی ندی حال مامانو اونطورتابھ

  اه کردمبھش نگ
  لرزون گفتمیی اومدباصدارونی کھ باباازخونھ بکردمی مامانو نگاه مھنوزداشتم

 ...سالم با..س_
 بھ صورتم زدکھ صورتم یلی تودھنم بودکھ بابادستشوباال اوردو چنان سھنوزحرف

 منوزده بود؟دستموگذاشتم ی مردمو زنده شدم باباکی واقعیبرگشت  بھ معن
 دی قطره اشک ازچشمم چکھیروصورتمو بھ بابانگاه کردموھم زمان 

 ؟یکجابود_باباددادزد
 پسرجوون منوگروگان ھی اد؟بگمی خونش درنمی کھ کاردبزنیی بھ باباگفتمی میچ

 نگاه نی نگفتم فقط بھ زمیچی ھوش کردن؟بگم بھ زوربردنم؟   ھیگرفتھ؟بگم منوب
 کردم
 دی خواب آلود پرسی باچشمااطی توحرونیمد ب اوساحل

  شده؟یچ_
 اونوقت گھی مسیباباھم بھ پل.اگھ موضوع بھ بابابگم ... افتادم نی حرف شاھادی دنشیباد

 .....ساحل
 ؟ی کجابوددمیپرس_بابا

  من دستموگرفت وروبھ بابا گفتشی اومدپمامان
 میاصالبر. توروخدابھ خودت مسلط باش رضاشنونی ھامھیھمسا...آروم _مامان

 توخونھ
 .ساحل بروتواتاقت_بابا

   رفت تواتاقشعی سرشناختی کھ بابارومساحل
 ؟یسحر  کجابود.. شھی ھمھ روشن مفینجاتکلینھ  ھم_بابا
_........ 

 ؟ی صبح تاساعت دو شب بدون خبردادن بھ پدرت کجارفتشیاز ساعت ش_بابا
 ازظھرکھ یدونیوروخدابگو  بگومادرمن طاقت ندارم م تیسحردخترم کجابود_مامان

  بگوزمیدم؟بگوعزی کشی تااالن چی خبررفتی بدمیفھم
  جون ساحل کھ شدهی حداقل براگفتمی میزیدچینبا
  گفتن ندارمی برایحرف...من_
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  اوردتابزنھ توصورتم گھ مامان دستشوگرفت وباالتماس گفتبابادستشوباال
    نزنش جون آقاجون نزنش_

  زد   روبھ من کردوگفتی چرخاطی مامان دراورد وتوحی دستشوازدستاباباکالفھ
 .ی موقع شب بودنی کھ تااییبروھمونجا_

 لحظھ فکرکردم ھی.. ختنی روسرم رخی سطل پرآب ھی حرفوزد انگارنی باباایوقت
 . ھامیابونیازاون دخترخ

  رضا؟یگی میچ_ باتعجب گفتمامان
 . کھ گفتمنیھم_بابا

 کھ رفت تواتاقم ساک لباسامو پرت کرد کردمی بودم وبھ بابا نگاه مستاهی واج اھاجو
 توبغلم

 برو.. برگردی اومد کجابودادتیھروقت ...برو_بابا
 ردوبرق اومد بارون نم نم ی صداکردمی ل شده بودم انگار فقط بھ بابا ومامان نگاه مال

لحظھ چشماش مھربون شد اما  ھی ی ولدیباری بابا خون می ازچشادنیشروع کرد بھ بار
 .. کردنھی من وشروع کرد بھ گرکیروشوبرگردوندورفت توخونھ  مامان اومدنزد

  جون من  جون مادرت بگو؟یکجابود_مامان
  جون خودتو قسم نخور مامان_
 من بھت یستی نینجورینھ تو ا.... اگھگزرمی نم؟بخداازتیکارکردی خدا پس چیا_

  اعتماد دارم  پس بگو بگو خودتوماروعذاب نده
 مگھ نھ؟..بابا اصال بھ من اعتمادنداشت مامان.._ 

 ...چرااعتماد داره فقط....اون_ مامان
 ... ی مامان بروتو سرمانخورادیبارون م_
 درست ی ھمھ چنتتی نبی تو اتاقت چندروزابروی گفت بیزی چھی ستاباباتیسحر وا_
  ی آب شدسی بھ خدا  حق بده بھش  بروتو خونھ خھی عصبانشھیم
  ندارمیی خونھ جانی اینھ   من تو_

 دمیلرزی کردمنم ازمامان بدترمدنی شونھ ھاش شروع بھ لرزی بدیلی بھ شکل خمامان
    اومد جلو گردنبندشوبازکردو بھم داد بھ گردنبندش نگاه کردم کردمی مھیوگر

  ددراوردی کلھی کردو بشیوخواستم پسش بدم کھ نزاشت  دست توج
  خودش شناسمشی توش باش تابابات اخالقش بھترشھ من می آپارتمانھ بروچندوقتدیکل_
 دمی قول ماددنبالتیم

  زدمو گفتمیلبخندتلخ
 کھ نمی اومدم مثل بچھ کوچولو ھا باسرآسترونیبغلش کردمو ازخونھ ب...دوارمیام_
 ی وحتزدمی ازبارون قدم مسی خیابونای توخکردموی ازبارون بوداشکامو پاک مسیخ

  دست تکون بدمی تاکسیحال نداشتم برا
اشک ھمدمھ ... ھی عادیلی خمھی   اشک جزو زندگھیادگاری ھی گونھ ھام یاشک رو_

 من دلم گرفتھ یعنیاشک .... گنگ ومبھمھیاشک مرحمھ غما... قرارمھی بیچشا
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 قلب خستمھ یصدا یاشک حرف ب... کمھ ی من توزندگی جایعنیاشک .....ازھمھ
 ھی تویجا...صورتم ی عشق رویاشک آبرو...اشک رنگھ عشقھ رنگ قربتوقمھ...

 باسکوت شب یعنیاشک .. چشم منسھیراه نداره دل بھ دل کھ خ.. خلوتمی مونده تونھیآ
 ...شدمی کاش عاشقت نمیعنیاشک ... خودمی بھ حال وروز بکنمی مھیگر.... شدنیکی
 ..اشک..   یمی ابراھثمیم
 توام ای منودوست نداره       خدااااااچکسیھ..مامان ..ساحل نھ . نھ بابا نھ..  نھ پاکان_

 عالم سھم منھ؟بابام بھم ی درده سرای ھمھ کارکردم؟ی من چ؟مگھیمنودوست ندار
 من دنی ھم فھمی عوضی اون آدمایاعتمادنداره پاکان منوازخودش رونده حت

   دنی میشنھادجاسوسیپ خوریچقدرکودنم کھ اومدن بھ من توسر
 

  امازدمی زجھ مکردمی مھی گرختیری ازسروروم مزدموآبی خودم قدم میبرا...........
 
 شتربودی من بیھا

 :نایآدر
 اطالعات اون شب ی دراومدم ھمھ ی ازسردرگمگھی فرجام دشی قراربودبرم پامروز

 طرف ھی بھ چی چدمیفھمیدمیبا... داشتم موالزمیکردی جمع ممی داشتنیکھ باآرو
 لبتابو کھ جواب داونی باھی اون معاملھ ھا چیاصال نقش من تو...ھی فرجام کیقراردادا

تابفھمھ ..ادی کنم تا حساب کاردست فرجام بادی پی جورھی من توشھ روی سواال یھمھ 
 ...کنھی موج آب موی کیک

 سالن خونھ یتو*****************************************
 خونھ اوآدماش بھم نی ضرب گرفتھ بودم حالم ازانی بودمو باپام روزمفرجام نشستھ

 بودم حتما نجای کھ من ادهیمطمعا بودم فرجام فھم.. خدمتکاراش ی حتخوردیم
 ...خدمتکاردھن لغش بھش گفتھ

 من بود والبتھ گاو صندوق ی اتاق روبھ روی کار فرجام توزی بود مومدهی نی کسھنوز
    سرفرجامی باالیپشت تابلو

 انجام  میدم البتھ اگھ عی جام بلند شدمورفتم طرف اتاق تااومدن فرجام کارمو سراز
   من زدشی بار رمزشوپھیچون . رمزوعوض نکرده باشھ

 گاوصندوق کھ ی بھ اتاق درشوبازکردمو رفتم توجلودمی آھستھ قدم برداشتم تارسآھستھ
   دھنمو گرفتی نفرازپشت جلوھی دمیرس

  وشم گفت توگازپشت
 ..... آروم__

   عرق کرده بودشیشونی پی ازروصورتم برداشت رودستشو
   بھش نگاه کردمبااخم
  ؟یکنیکارمینجاچیتوا__ نیآرو
 .نھی کھ من دارمم ھمیسوال__
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 .  برمدی من باستی کاراننیاالن وقت ا__. نیآرو
   شو برداشت وانداخت روپشتش، بادستم کولھ شو گرفتمی پشتکولھ
   بوقم؟نجای من ایکجا؟؟؟ فک کرد__

  ؟ی ودزدروزروشن
 دونمی نمھوی داغش خوردتوصورتم ی روصورتم گرفت نفسااومدجلوصورتشوروبھ

 کھ نفس نفس نی بھ آروتی خودمو بھ اون راه زدمو باجدی شدولی شدکھ تھ دلم خالیچ
   نگاه کردمزدیم

 جابھ بعد کارتو نی اماازایدی رسجھی خوبھ کھ بھ نت،یینجای ای چی برادونمیم__ نیآرو
 مداربستھ ینای دوربرونی اتاق بزارم بنی کھ پاموازاینجابرووقتی ازاعیسر... ستین

  شھیفعال م
 خودم حس یبوتوی ول شدھنوز اون حس عجفی دست منم ازکدورفتیراھشوکش

 ... چراگذاشتم بره.... کردمیم
   خارج شدمناکردموازاتاقی نگاه بھ دوربھی بھم خوردنی برنامھ ھام باحضور آروتمام
 ی نفره اونجا ھنوز دلم نھ انگارکی مبل ی خودمو بھ سالن رسونم ونشستم روعیسر

 بھ من نی چراآروکردمی فکرنمگھید... دیکوبی منمی تاب تاب توسکردوی میقلبم برقرار
مھ داره اونکھ انقدرقابل اعتماد فرجا... بودکھ چراوننی فقط تمام فکرماکنھیلطف م
 کنھی مانتیبھش خ

  
 ..  ھم باھاش بودگھی دیکی اما انگار ومدی فرجام بود کھ می قدم ھایصدا

 ازصبح کردمی منوبدرقھی داشتم آروراومدمی دداگھی اوه ببشینایسالم آدر_فرجام
  توجھم جلب شدبھ.. می عقب مونده روانجام بدی  کارانجاتایاومدھبودا

 بود                                                          دست بھ ستادهی کھ کنارش ایدختر
 منم بدون نگاه کردی بود باغرور بھم نگاه مستادهی  ھمونطور کھ کنارفرجام انھیس

   ازسرجام بلندشدمیشگیکردن بھ دختره باھمون متانت ھم
 ...سالم_
 ....کنمی میمعرف..امم _

  دختره کردوگفتروبھ
 باھاش راحت باش ازخودمونھ..ن پرستارمخصوص من  جانازیپر_
  جان   ھمکارمننایآدر_

  بھ حرف اومدو با ناز گفتدختره
 .خوشبختم_

   ارزششو نداشت کھ نگاش کنمی فقط   سرموتکون دادم دراصل حتجوابشوندادم
 ... طرف قرارداد.. خوب _ فرجام

 .  حرفا وقت ندارمنی ایمن فعال برا..نیبب_
 ) نازی  بھ منو پرمینیبل نشستوبادست ب مااشاره کردبش می روفرجام
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 ..یخوای می چدونمیم_ لبخندزدوگفت
  روبکنھی بگو وقال غذخواموی کھ ازت مییزای پس چیدونی کھ مدونمیم_
 .یپس بالخره ازکارکردن با من خستھ شد_
 . دارهی مصرفخی تاریزیرچ_

 .ی دختره گفتنی کھ اونروز بھ ایدرست مثل حرف.. آره
  آه.. کردو اونوکی کھ بھ بابا ت شلیاسم مامور....خوب_فرجام
 متاسف وناراحت ی خودشو مثل آدمای شروع شد وقتاشی بازبمی ننھ من غردوباره

 مبل برداشت وبھ ی دستمال ازروھی..کنھی داره منو مسخره مکردمی فکرمدادینشون م
 دی نداشتش کشیاشکا

 .اراحت کننده است نیلیآه غم ازدست رفتن رسول خ_ فرجام
 ..  حرف بزنمھنوزخواستم

 فرجام ازکجا مطما باشھ کھ تو موقع انتقام گرفتن از قاتل ی آقایعنیما ..اوومم _نازیپر
  ؟یدیپدرت مارو لونم

  کردمو گفتمباتمسخرنگاش
 ... من واقعا متاسف شدم..یآخ_

   فرجام گفتمروبھ
 بفرستن نوی اول امی لو رفتیقت وترسمی زرنگھ مراقبش باش میلیفرجام پرستارت خ_

 .آب خنک
 .. رفتی مسھی شروع کرد بھ قھقھ زدن وازخنده داشت رفرجام

 . خوشی الککھیمرت_
 بھ فرجامئ یضی نگاه قھی سرآخرم خوردی خون خونشو می مثل چنازی عوضش پراما

 رونی از اتاق رفت بتیکردو باعصبان
 ناراحت شد؟_فرجام

 .ی بھش رو دادیلیخ_
  تک سرفھ گفتکی خندشو جمع کردو با فرجام

 یتومطمعن... سر کارخودمون میخوب بر..اوھوم _
 

 . صبرم تموم شدهگھید... آره__
 .  صبرم تموم شدهگھید... آره__

 ... خوب__ فرجام
 االن بزرگ شدمو ی ولتومی بچھ ام نمی گفتشی وجود ندارد پنح سال پی مشکلگھید__

 . ارمیرب خودم قاتل بابامو ازپادتونمیم
 .. دی بھ صورتش کشی ودستنیی سرشوانداخت پافرجام
 ی تابتونی وکاربلد شدی کار کردالتی تشکنی ای ھمھ سال تونیتوا...باشھ،__ فرجام

  ی روزنی ھمچی برایآماده ش
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 .خوب،، پس اطالعاتشوبده__
 ھی ی بھ بازنشستگکھینزد..ایفکر کنم االن بازنشست شده ...  خردمندهدیاسمش مج__

   پنجستویابی ستی بدیپسر داره بھ اسم پاکان االن شا
  پسرشو ول کن خونش کجاست؟؟__
 دوسھ روزم روش نی ای عجوالنھ کاراتوانجام نده دخترپنج سال صبرکردیلیخ__
  ی نقشھ حساب شده بکشدبراشی،با
 

 دارم مثل خودش موقع کشتن بابام عمل کنم مثل میتصم... ھھ،نقشھ ھادارم براش__ 
 کی شرف بھش شلی امااون بمی کھ بابام دستاشو برد باال گفت تسلیخودش وقت

 ...کردوکشتش، صاف قلبشونشونھ گرفت
 چشمش ی صحنھ مرگ باباموجلوی ھمھ کنمیھالکش م__ مشت کردمو گفتم دستامو

 . ارمیم
 . دمی ام مونده کھ بعدا بھت مگھی دزیخوب چندتا چ__ فرجام

 .باشھ__
 انھی بھش زنگ بزنم دونستمی دستم بود نملمی نشستھ بود و موبازی پشت می صندلیرو

 چرادوست داشتم باھاش حرف دونستمینم....  کھکردمیشمارشو گرفتھ بودم مودل دل م
بوبرداشتھ  بفھمم کھ اون لبتاخواستمیمھم نبود فقط م... بزنم اگھ شده باھاش دعوا کنم

   تماس تلفونولمس کردمدیکل....ھاش باکمی بھونھ نی تابھ ھمانھی
 . بلھ__ نیآرو
 . سالم__
  ؟؟یری خانم امیعنی نا؟؟؟یآدر__
  خوام؟؟ی می کھ چیدونیم.. بلھ__
  ھینشدن__ 
 ...  کھ بھ فرجامیخواینم__
 . نھ__
 . نجای اایاصن ب... بگو__
  بلھ؟؟__
 اعتنا کنم بخاطر دبھشی نباھی چھ حس مزخرفگھی دنیم ا شدی جورھی دوباره یلعنت
   گفتمتی باعصباننیھم
  ؟؟یدمینفھم__

   گفتی خشک وجدبالحن
 حرف ی از چفھممی تودارم ؟؟ اصن من نمی برای گفتھ کھ من چیز بدرد بخوریک__

 . یزنیم
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 از اون دمیفھمیًاصال نم.... باحرس خواستم فوشش بدم کھ نتونستم... گھید..... گھید 
 توذھنم یزی چھی بودم دشدهی آخر کھ ناامنیا.... موقع تو خونھ فرجام چھ مرگم شده

  اومد
 . ی کھ برداشتیازھمون لب تاب__
__........ 
  ؟ی ساکت شدھیچ__
 ... ھینشدن__
 ....  منتظرمھی شدنزیھمھ چ__

   و گفتدی کشیقی عمنفس
 . می مسئلھ باخبر باشنی ازادی اونجا باشھ فقط خودم وخودت بای کسخوامینم__
 . باشھ.با__

 .... کردمی ھنوزروگوشم بودو داشتم فکر ملی کرد موباوقطع
 ی رفتمو تموم کارگراه وکارمندا رومرخص کردم چشمم بھ سحر منشرونی بازاتاقم

   حال نشستھ بودی بود وبدهی پریلیشرکت افتاد رنگش خ
 . ی مرخصی بریتونیم__
 . چشم__

 
 : سحر

ً موندم حتما ربارونی زیلی خشبی حالت تحوه دارم دکردمی حال بودم حس میب
   آماربدمھی تابھ بقوفتادهی نیخداروشکر امروز اتفاق...  گرفتمیسرماخورد
  گفتی می اومدکھ بھ آبدارچیری خانم امی بودم کھ صدازگذاشتھیسرموروم

 . لھیبروبھ ھمھ بگوامروزکار تعط__ نایآدر
 بھ حالم سوخت چون آروم ددلشی دموی حالیدبی شانوگفتیم بھ منم ھم باال اوردسرموکھ

 خانم مھندس نی امای خودمونی بھش کردم ولگھی نگاه دھی...  باھام حرف زدمتیوبامال
 پولداره ی درست کرده ھعی مخصوصا االن کھ موھاشو چترھیعجب دختر خوشکل

...  بھشون بگمدی تلفن االن بایراست....را....  داره حاال من بدبختیخوشکلھ ھمھ چ
   گفتمی مرلبی کھ بھم داده بودنوگرفتم وزیشماره ا

تلفنو برداشت ... دی ونابود شده باشستی ھمتون نشاالی ادیخداکنھ ھمتون مرده باش__
   برداشتگھی دیکی چرا دونمی بود امانمنیشماره شاھ

 . شنومیبگوم__...
  زدی داشت بانوکر باباش حرف مانگار
  ھممون ومرخص کرد__ 

  چرا؟__...
 .  اتفاق افتادهنی دوبار انجامی مھمون داره تاالن کھ من ادی شادونمینم__
 . ی جعبھ بھت دادن گفتن بازش نکنھی__...
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  آره__
 .... شنود توشھ برشدار وھی__...

 . بھم گفتعی استفاده شوسرطرز
  کنمینکارونمی تھشھ من اگھی دنیا... نھ__
 . خدافظ__....

 ... دی قطره اشک ازچشمم چکھی
 ) شنود( ازتوش برداشتم کی کوچءی شھی جعبھ روبازکردم و عیسر... اایخدا

  دی خانم مھندس منودتیری چسب پشتشوکندم ورفتم تواتاق مدروکش
   شده؟یزیچ__ نایآدر
 . دیبد ماه وزودترنی حقوق اشھیخانم م__ دستام عرق وکرده بود باتتھ پتھ گفتم کف

  زیرمیرزی چسبوندم زقای حال رفتم جلو شنودودقودرھمون
 ... باشھ__ نایآدر

 نیی بستھ پول از توگاوصندق برداشتوبھم داد دستھ پولودستم گرفتم سرموانداختم پاھی
 تاعذاب ی انقدرزودپولوبھم دادن،یی ازچشمم افتاد پاگھی قطره اشک دھی

 .یادکنیوجدانموز
 ؟؟یکنی مھی گریدار__ نایآدر

   قرمزوپرازاشک گفتمیسرمواوردم باال و باچشما 
  ،دیببخش___

  رونی رفتم بوازاتاق
 : نایآدر
 ینجوری نبود چرااشناختمیدمشومی کھ دفعھ اول دی سحر، سحرمغرورو جسورنیا__

  شده بود؟؟
 سالم ھی بود بھش نگاه کردمو اونم بانی دراتاق اومدآروی گذشت وصدایچندساعت

 .. آروم وارداتاق شد
   وگفتزی نگاه بھم کردولب تابوگذاشت رومھی

 . نتونستم پسوردشو بازکنم__  نیآرو
 . من بلدم، بده بھ من__

  داد بالبتابوبھم
 

 .  صبرم تموم شدهگھید... آره__
 ... خوب__ فرجام

 االن بزرگ شدمو ی ولتومی بچھ ام نمی گفتشی وجود ندارد پنح سال پی مشکلگھید__
 . ارمی خودم قاتل بابامو ازپادربتونمیم

 .. دی بھ صورتش کشی ودستنیی سرشوانداخت پافرجام
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 ی تابتونی وکاربلد شدی کار کردالتی تشکنی ای ھمھ سال تونیتوا...باشھ،__ فرجام
  ی روزنی ھمچی برایآماده ش

 .خوب،، پس اطالعاتشوبده__
 ھی ی بھ بازنشستگکھینزد..ای االن بازنشست شده فکر کنم...  خردمندهدیاسمش مج__

   پنجستویابی ستی بدیپسر داره بھ اسم پاکان االن شا
  پسرشو ول کن خونش کجاست؟؟__
 دوسھ روزم روش نی ای عجوالنھ کاراتوانجام نده دخترپنج سال صبرکردیلیخ__
  ی نقشھ حساب شده بکشدبراشی،با
 

ارم مثل خودش موقع کشتن بابام عمل کنم مثل  دمیتصم... ھھ،نقشھ ھادارم براش__ 
 کی شرف بھش شلی امااون بمی کھ بابام دستاشو برد باال گفت تسلیخودش وقت

 ...کردوکشتش، صاف قلبشونشونھ گرفت
 چشمش ی صحنھ مرگ باباموجلوی ھمھ کنمیھالکش م__ مشت کردمو گفتم دستامو

 . ارمیم
 . دمی ام مونده کھ بعدا بھت مگھی دزیخوب چندتا چ__ فرجام

 .باشھ__
 انھی بھش زنگ بزنم دونستمی دستم بود نملمی نشستھ بود و موبازی پشت می صندلیرو

 چرادوست داشتم باھاش حرف دونستمینم....  کھکردمیشمارشو گرفتھ بودم مودل دل م
بوبرداشتھ  بفھمم کھ اون لبتاخواستمیمھم نبود فقط م... بزنم اگھ شده باھاش دعوا کنم

   تماس تلفونولمس کردمدیکل....ھاش باکمی بھونھ نی تابھ ھمانھی
 . بلھ__ نیآرو
 . سالم__
  ؟؟یری خانم امیعنی نا؟؟؟یآدر__
  خوام؟؟ی می کھ چیدونیم.. بلھ__
  ھینشدن__ 
 ...  کھ بھ فرجامیخواینم__
 . نھ__
 . نجای اایاصن ب... بگو__
  بلھ؟؟__
 اعتنا کنم بخاطر دبھشی نباھی چھ حس مزخرفگھی دنی شدم ای جورھی دوباره یلعنت
   گفتمتی باعصباننیھم
  ؟؟یدمینفھم__

   گفتی خشک وجدبالحن
 حرف ی از چفھممی تودارم ؟؟ اصن من نمی برای گفتھ کھ من چیز بدرد بخوریک__

 . یزنیم
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 از اون دمیفھمیًاصال نم.... باحرس خواستم فوشش بدم کھ نتونستم... گھید..... گھید 
 توذھنم یزی چھی بودم دشدهی آخر کھ ناامنیا.... موقع تو خونھ فرجام چھ مرگم شده

  اومد
 . ی کھ برداشتیازھمون لب تاب__
__........ 
  ؟ی ساکت شدھیچ__
 ... ھینشدن__
 ....  منتظرمھی شدنزیھمھ چ__

   و گفتدی کشیقی عمنفس
 . می مسئلھ باخبر باشنی ازادی اونجا باشھ فقط خودم وخودت بای کسخوامینم__
 . باشھ.با__

 .... کردمی ھنوزروگوشم بودو داشتم فکر ملی کرد موباوقطع
 ی رفتمو تموم کارگراه وکارمندا رومرخص کردم چشمم بھ سحر منشرونی بازاتاقم

   حال نشستھ بودی بود وبدهی پریلیشرکت افتاد رنگش خ
 . ی مرخصی بریتونیم__
 . چشم__

 
 : سحر

ً موندم حتما ربارونی زیلی خشبی حالت تحوه دارم دکردمیل بودم حس م حایب
   آماربدمھی تابھ بقوفتادهی نیخداروشکر امروز اتفاق...  گرفتمیسرماخورد
  گفتی می اومدکھ بھ آبدارچیری خانم امی بودم کھ صدازگذاشتھیسرموروم

 . لھیبروبھ ھمھ بگوامروزکار تعط__ نایآدر
 بھ حالم سوخت چون آروم ددلشی دموی حالیدبی شانوگفتی باال اوردم بھ منم ھمسرموکھ

 خانم مھندس نی امای خودمونی بھش کردم ولگھی نگاه دھی...  باھام حرف زدمتیوبامال
 پولداره ی درست کرده ھعی مخصوصا االن کھ موھاشو چترھیعجب دختر خوشکل

...  بھشون بگمدی تلفن االن بایراست....را....  داره حاال من بدبختیخوشکلھ ھمھ چ
   گفتمی مرلبی کھ بھم داده بودنوگرفتم وزیشماره ا

تلفنو برداشت ... دی ونابود شده باشستی ھمتون نشاالی ادیخداکنھ ھمتون مرده باش__
   برداشتگھی دیکی چرا دونمی بود امانمنیشماره شاھ

 . شنومیبگوم__...
  زدی داشت بانوکر باباش حرف مانگار
  ھممون ومرخص کرد__ 

  چرا؟__...
 .  اتفاق افتادهنی دوبار انجامی مھمون داره تاالن کھ من ادی شادونمینم__
 . ی جعبھ بھت دادن گفتن بازش نکنھی__...
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  آره__
 .... شنود توشھ برشدار وھی__...

 . بھم گفتعی استفاده شوسرطرز
  کنمینکارونمی تھشھ من اگھی دنیا... نھ__
 . خدافظ__....

 ... دی قطره اشک ازچشمم چکھی
 ) شنود( ازتوش برداشتم کی کوچءی شھی جعبھ روبازکردم و عیسر... اایخدا

  دی خانم مھندس منودتیری چسب پشتشوکندم ورفتم تواتاق مدروکش
   شده؟یزیچ__ نایآدر
 . دی ماه وزودتربدنی حقوق اشھیخانم م__ دستام عرق وکرده بود باتتھ پتھ گفتم کف

  زیرمیرزی چسبوندم زقای حال رفتم جلو شنودودقودرھمون
 ... باشھ__ نایآدر

 نیی بستھ پول از توگاوصندق برداشتوبھم داد دستھ پولودستم گرفتم سرموانداختم پاھی
 تاعذاب ی انقدرزودپولوبھم دادن،یی ازچشمم افتاد پاگھی قطره اشک دھی

 .یادکنیوجدانموز
 ؟؟یکنی مھی گریدار__ نایآدر

   قرمزوپرازاشک گفتمیسرمواوردم باال و باچشما 
  ،دیببخش___

  رونی رفتم بوازاتاق
 : نایآدر
 ینجوری نبود چرااشناختمیدمشومی کھ دفعھ اول دی سحر، سحرمغرورو جسورنیا__

  شده بود؟؟
 سالم ھی بود بھش نگاه کردمو اونم بانی دراتاق اومدآروی گذشت وصدایچندساعت

  ..آروم وارداتاق شد
   وگفتزی نگاه بھم کردولب تابوگذاشت رومھی

 . نتونستم پسوردشو بازکنم__  نیآرو
 . من بلدم، بده بھ من__

  داد بالبتابوبھم
 

   باتعجب بھم نگاه کردنی کھ زدم بازشد آروی رمزنیاول
 .  کارمشکوکھی جاھی__ نیآرو
  کجاش؟__
 رمز ساده دست ھی کار فرجام بازدن روبمیبھ نظرت تمام اطالعات وز__ نیآرو
 ست؟ی نی عادری غفتھیماب
 . ھیرعادیغ...چرا__



            @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان            م انتقاوهیرمان م

 68 

 ھمھ یکی یکی سمت خودش گرفت وشروع کرد بھ نگاه کردن اطالعات منم لبتابوبھ
  خوندمیشوم
 ؟یکنی مانتی بھ اربابت خی چرادارگھیتود__ نیآرو
 اون پست دمیدموفھمیفھمیدمی کھ باییزایمن اون روز تو خونھ فرجام چ__  نایآدر

 .... فطرتو درحال
 ... ، گفت کھ نقشھ. نقشھ ھاشوگفتی دخترکھ قول ازدواج بھش داده ھمھ ھی بھ

 افتاده بھ من عالمت نی چی شدم کھ داره با صورتنی اوردمو متوجھ آروسرموباال
 رودادعقب وآھستھ دستشواوردباال، ی صندلزویرمی دستشوگذاشت زده،یسکوت م
  زبودی مری شنود زھی شدیباورم نم

  ولگدش کردنی شنودوانداخت روزمشیشونی دستشومحکم زدروپنیآرو
  دنی تمام حرفامونوشنی راحتنی بھ ھمشھیباورم نم....یوا__ نایآدر

 
  مینجابریدازای باستی جاامن نچی ھیعنی ستی امن نگھینجادیا__ نیآرو
 .  امکان ندارهم؟یبر__
 .بدو__

   سمت دربرددوبھی لباسم کشی بھ حرفم گوش نکرد دستمو ازرواصال
 . یکنیکارمیچ__من
 . شششیھ__

  دادی نجاتم می افتادم کھ داشت ازدست مسعودیاوقتی ناخوداگاه
 صدتا داشت ی باسرعت باال نی ماشھی دمی کھ دی بھ درخروجمی خودمونو رسوندیفور

 ومدیم
 ی  باسرعت باال تونمونیسوار شدماش ھول داد وخودش نی منو توماشعی سرنیآرو

 ... ومدی دنبالمون منھی بازم ماشمیرفتی می ازفرعیکردھرچی مابوناحرکتیخ
 :سحر
  فتھینابی آدری برای کھ کردم اتفاقی بخاطر کارکردنکنھی وجدان ولم نمعذاب
   دراوردم وشماره شوگرفتمبمیموازجی توجھ بھ عاقبت کارم گوشبدون

   بده جواب بده توروخدااجواب
 ...من االن وقت...الو__ نایآدر

  دادزدمھیباگر
   من اونجاشنودگذاشتمرونی بنیای توروخدابرونی بنیایازشرکت ب__

 دستوروداده نی بھت ایکارتوبود؟؟ک__ دادزددمی کھ ازترس ازجاپری جورتیباعصبان
  بود؟فرجام؟

  د؟ییاالن شماکجا.ستی نادمی شویلی بودفامنی اسمش شاھنینھ شاھ__
   مردازپشت تلفن اومدکھ گفتی صداھی

 .کنھی مبمونی ھنوزداره تعقنھیماش__  ...
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  نھی ماشنھیماش.... نھی فکرکن سحر ماشکمیکنھ؟چرا؟ی مبشونیتعق
   گذاشتنابی ردنتونی توماشنتونیماش.... قطع نکن__ سحر

 یچ__ نایآدر
 . کارگذاشتنابی ردنتونی توماشگمیم__ سحر

 ..توازکجا__ نایآدر
 . مطمعا شدمدمی کھ االن شنی حرفنی باازدمی فقط حدس مستیکارمن ن. نھ. نھ___
 ...باشھ__
 ھیھق زدموگر..  کردمھی قطع شدومنم ھمونجاوسط خونھ زانوزدمو زارزار گرتلفن

   کردمھی کردم دادزدموگرھی کردموگریکردم زار
 انامھی پایلعنت بھ ھرچ....کردمیمومیزندگ...کھ داشتم.. منااااااااااااااایخدا...ایخدا__

 ..ی زندگنی شغلھ لعنت بھ من لعنت بھ ایاست لعنت بھ ھرچ
   گفتمآروم
 ... لعنت..ی کسی بنی لعنت بھ ا،ییی  تنھانیلعنت بھ ا__
 اگھ بابامنونبخشھ فتھی خونوادم بی برایاگھ اتفاق...  اگھکشمی خودموممن

 .کشمی خودت قسم ماااااابھیخدا...... کشمیخودموم
 دیبا... .. دی باسی زنگ بزنم پلدیبا... دیبا
 ی زنگ بزنم صدوده چکارکنمیدچی بادونستمیدمونمیچرخی دوونھ ھا دورخودم ممثل،

 بگم؟ بگم
 

  برداشتروی برداشتم و بھ مامان زنگ زدم بعددوتا بوق گوشمویگوش
  رداشت بروی برداشتم و بھ مامان زنگ زدم بعددوتا بوق گوشمویگوش

پدرت ...  اونجاامی االن بنی ھمخواستمی مادر مزیسالم دخترم سالم عز__ مامان
 ....  ناراحت بود گفت بھت بگمیلی خشبشیازرفتارد

 . مامان__
  ؟یکنی مھیگر...  شده سحریچ__
  ساحل کجاست؟__
 بادوستاش زمی نکن عزھیگر. قربون اون دلت بشم کھ واسھ خواھرت تنگ شده__

 . رونیرفتھ ب
  ؟ییییچ__
 .  اونجاامی االن منی اصن من ھمی سحر؟ چراانقدرنگرانشدهیچ__
 . نھ، مامان بھ ساحل بگو برگرده توروخداا__
  نیچرا؟اون ھم__
 . کنمیخواھش م__
 . باشھ__
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 قرارانھ منتظر تماس ی روبی چندساعتھی زوی کردمو سرمو گذاشتم  رومروقطعیگوش
   انتظارم شدانی باعث پامی گوشبرهی ویمامان بودم کھ صدا

  ستی ناشناسھ و مامان ندمی بھ شماره دقت کردم دی وقتاما
  الو__

  دیچی توگوشم پھی وگرغی بلند ھمراه باجی صداھی
 منو ول کنن، سحر جوون بابا بگو نایسحرررتوروخدا توروخداا بگو ا..... سحر__

 . وللم کنن
   باشھ ساحل جان،یباشھ، باشھ خواھر__

   گفتمھی ازساحل باگرشتریب 
 .  نکنھیباشھ قربونت برم باشھ فقط توگر__

  ساحل قطع شدیھوصدای حرف زدن وسط
 .  توروجون مامان جواب بدهای خدایساحل، ساحل کجا رفت__
  گفتم کھ مواظبش باش__....
 کارشی؟؟چیکارداری توحرف حسابت بامنھ بھ خواھرم چی عوضی کردکارشیچ__
  ادی ازش نمیی چرا صدایکرد
 . دیغصھ نخور خواب__ نیشاھ
 .... دی بھش دادی رزل چیکثافتا__
 . می کھ اون روز بھ تودادییازھمونا__ نیشاھ
 .  کنمی التماس مکنمی فقط ساحل وول کن خواھش مکنمی می بگی ھرکار،یھرکار__
 ی بارمیگی تماس مگھیدوساعت د__ نیشاھ

 
 من بود، اونا، ری ھمش تقصارن،ی بھ سرش میی ساحل، چھ بالایخدا ،

 ،  کمکم کنای خداااا،ی بدم؟؟ خدایجواب مامانو چ....  ماماندن،یاوناازکجافھم
  ؛نایآدر
   کجاست؟گھی دنجایا__ نایآدر
 .  فرجامی دورموندن از آدمای امن برای جاھی__ نیآرو
 . ترسمیًمن اصال ازفرجام نم__
 . باشھ__
 . نجای امیچرااورد.. جواب من نبودنیا__ نایآدر
 . نیی زدوسرشوانداخت پای تخت نشستوبھ موھاش چنگیرو
   بلند گفتمی رفتم وباصداکشینزد
 . رمی منجایازا. من__

 ھی نگاه کردمو شی قھوه ای بھ چشامی لحظھ باھم چشم توچشم شدھی سرشواوردباال،
   نگاھشو  گرفتعی صورتم  محو شد امااون سریلحظھ اخم ازرو

 . شھینھ نم__ نیآرو
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 .ھی کھ نظرت چستیبرام مھم ن_نایآدر
 ؟یچراانقدرکلھ شق_نیآرو
 .ستیگفتم کھ نظرت برام ا صال مھم ن_نایآدر

   گفتی نسبتابلندی بھ راھم ادامھ دادم کھ باصدابرگشتمو
 .ستایوا_

   اصال بھ توچھنی بگم ببخواستم
 ....یبب_

  کلمش نی مجبوربھ گفتن ایچشماشوبستھ بودوانگارزورک... چشمم بھ چھرش افتادکھ
 کنن گفت

 کنمیخواھش م..خوا_
 طنتی جور حس شھی دونمی نمارمی دوست داشتم حرثشو دربزدمی باھاش حرف میوقت

 .ومدیتو دلم  بوجود م
 ؟ی گفتیچ_نایآدر

 من؟_
 . االننیھم..آره تو _

  گفتی جدیلیاماخ. داشدی پی تھ خنده  اھی توچشماش
 ..خوا..فقط نرو.. روول کنی الکی بحثانیا..من؟_  نیآرو
 .خووب_نایآدر

  آروم گفتیلیخ
 کنم..یخواھش م_
 کلمھ نی  اخواستی می ھمھ مدت دوست داشتم ازتھ دل قھقھ بزنم وقتنی واقعا بعدایعنی

 کھ فقط گفتی  انقدرآرومم مگفتی اعدامش کنن چنان بازور مخواستنیروبگھ انگار م
 دیشنی خودش مصداشو

 گفتمی منم بودم  نمدامی بھش حق مالبتھ
  گفتممیشگی خودم وبا تحکم ھمی رفتم توقالب جددوباره

 .خداحافظ_
 .  آبری سرھممونو بکنن زگھی دکماهیقراربود تا _
 . بھ خون نشستھ بودبھش نگاه کردنمی کھ از ناباوریی چشابا
 ؟یگی می چیدار..تو_

 ...ی بھت بگم مجبورم کردخواستمینم_ نیآرو
 ؟یکنی پنھون مروازمنی چیدار.؟توی چیعنی_نایآدر
 وارد رانی محمولھ بزرگ ازمرز افغانستان بھ اھی بودکھ نی فرجام ایآرزو_     نیآرو
 رو بھ من اختصاص بده ی سھمھی التشی بھش قول دادم اگھ تو تشکدمشی دیوقت..کنھ

 اتفاق افتادو فرجام بھ نیا..و..دمی کارجونمم منی ای اگھ شده برای حتکنمیکمکش م
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 آب ری زمیکنیھمھ روم.. یوخزاع.. یمسعود..  بھ من گفت سرتودیھدف خودش رس
 ...میکنی ممیوجنسارو باھم تقس

 
   بودفی آدم تاچھ حد کثنی فکرنکرده بودم انشمی بھ ای حتگھید

 .  ندارهیاراون  کھ بھ توک... یکنی بھ من کمک میپس چراتودار -نایآدر
 منم یمطعابودم  برا. نداشتمنانی وقت بھ فرجام اطمچیبرخالف تو من اصال ھ_ نیآرو

 .نطورهی بلھ ھمدمی فھمی باچندتا ؛آدم نفوزنینقشھ ھا داره بخاطر ھم
 . یتو بھ مراتب ازفرجامم بدتر_

  نرفتنت قانع کننده کھ بود؟ی برالمیدل..میدیدرس پس م_نیآرو
 .نجای نھ ایول..آره_
  پوزخند بھم نگاه کردو گفتھی با
 ..دی کلنمیدرضمن درو از پشت قفل کن ا.. برهی خوابم نمرونمیمن  ب_
 . دراوردو بھم دادبشی جی از تویدیکل
   اگھ من بودمی حتیکنی باز نمچکسی ھیدرورو_

 . موافقت نکردمنجای موندن ایمن کھ برا_نایآدر
 .. موھاشوحالت دادکمی بادستش یرخروج کنار دی نھی آی زد وجلوحی لبخند ملھی

 .ی راحت باشیتونی تو مامیمن رفتم تاصبحم نم_نیآرو
 

 نگفتم ی چرا ولرونی خونھ جاھست بی بوددوست داشتم بگم تو ی بدجور ابرھوا
   اونم راحت ترهینجوریفکرکردم ا

 .فعال_نیآرو
 اوغات ی با چشمامم نداشت فقط گاھمی نگاه مستقی بودحتبی عجیلی برام خیزی چھی

 . کردی  بھم مییموقع حرف زدن نگاه گذرا
 :سحر
 ازدروغ بھ شدی کرده بودم چشمام بازنمھی انقدرگرشھی تموم نمی کابوس لعنتنیچراا

 یازخودم متنفرشده بودم مثل  چ.. مونھی منجای شبم ارونی بمیمامان گفتم باساحل رفت
 ی برش داشتم باصدادموی مثل برق گرفتھ ھاپرمی زنگ گوشیباصدا...گفتمیدروغ م

  لرزون گفتم
 الو_
  خخخخی زودبرداشت؟چھی بوددهی خوابتی گوشیالو سالم خانمم  رو_
  ھام بودی ازھم دانشگاھیکی سایپر
 . سالمسایپر_
 ی کھ مثل چ؟صداتمیایچرا چندوقتھ دانشگاه نم..سالمو درد سالمو مرض -سایپر

  گرفتھ
   خودم سوخت گفتمی کھ دل خودم برای شکست ومظلومانھ جوربغضم
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 . حالم بدهگھی روز دھی ی توروخدا باشھ براسای..پر_
  سحر؟یکنی مھیگر.. شده؟؟چرایچ_

  ھادادزدمونھی دمثل
  دنبال مھندسو ھمکارشن دنیدزد.. ساحلو... ساحلورونیب.. بابام ازخونھ انداختتم_
 دانشگاست خاک یت دانشگاه نرفتم اصال لعنت بھ ھرچ دوھفتھ اسختھی  بھم رمیزندگ..

 کھ گفت تو اتاق خانم یرمردی آشغال خاک توسر اون پنیتوسرمن خاک توسرشاھ
  یییی آرمیمی مسادارمیمھندس شنودبزارم پرر

 ...ھ؟؟الوی چھ؟گروگانی کنی؟شاھیکجارفت..سحر..سحر_
 ...بوووووووووووووووووووووق_
 

 :نایآدر
 مبل خوابم ی صبح بود رومی کردموبھ ساعت نگاه کردم ساعت شسشو نچشماموباز

 گردنو شونم وراه افتادم بھ سمت  ی دستموگذاشتم روکردی دردمیلیبرده بود گردنم خ
   گردن دردم خوب بشھ بعدازخروج ازحمومدی شارمیحمام تا دوش آب گرم بگ

  موھادموی خط چشم کشکمی
 

 کم شی آرانیدم اصال دست خودم نبودکال بھ ھم زی رژ نارنجھی شونھ کردم  و مو
بھ سمت آشپزخونھ رفتم اصال .. کردم ی کارومنی صبح ادیعادت کرده بودم حتمانم با

 باز کردم انواع خچالوی درخوردمی صبحانھ مکمی دی بھ زورم کھ شده بایگرسنم نبود ول
 خچالیداخل توش بود بھ .. کوی خامھ عسل کنھ صبحارشکالتیکره پن.. ھا وهیآب م

   شدمرهیخ
 دهی روخرلھی تکمزاشی خونھ رو کھ تمام چنی مدت کوتاه انی ایامکان نداره تو_

 ..چکسی بلکھ بھ ھنی اعتماد ندارم نھ تنھا آرونیمن اصال بھ آرو..باشھ
 واسھ کی لقمھ کوچکی ورگذاشتمی پنکمی نون برداشتم وتوش کھی تکی خچالی یازتو

 می وباگوشی صندلی ونشستم روختمی خودم ری آبم براوانی لھیخودم درست کردم 
 . بھم زنگ زدشمارش ناشناس بودیکی کھ رفتمیورم

 الو_
  گفتی چندش آوری مردجواب تلفونودادوباصداھی

 د؟یسالم خوب ھست_
_.... 
 .نامنمینترس خانم  آدر_

  بدجوربھ گوشم آشنااومدصداش
 ن؟یشاھ_

 ....  دست زدنش ازپشت تلفن اومدیصدا
  نیآفر..براو ..راووب_
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 کارتو بگو_
 الال کمی دی بای نداره طفلکیالبتھ حال خوب..نجانیعرضم بھ حضورتون سحرجون ا_

 . بدم صحبت کنھتونمی مھی حال خواھرش عالیکنھ تاخوب شھ اووم ول
 .. سادستی منشھیاون فقط _ 
 پس خودتوزود بھ گار اژفرجام برسون.. خانم مھندسی باال تی وجدان کاردمیشن_
 ی شدیدوباره سگ ک..چارهیبدبخت ب..ھھ_
 . بزرگیریدختر ام.. یایبھ نفعتھ ب_
 .  آشغالکنمی زجرکشت میفتی کھ اگھ بیوفتیدعا کن بھ دستم ن_

 ...زی می  پرت کردم  روروی کردموگوشوتماسوقطع
 رونیواستم حاضر شم تا ازخونھ بزنم ب  خختیری ھنوز باز بود ودور صورتم مموھام

 کج کردم ومو ھامو از پشت  محکم شھی فرقمو مثل ھمنھی آی  رفتم جلونیبخاطر ھم
 درخونھ  اومد موھامو بھ حال ی ببندمشون کھ  صدایجمعشون کردم تا دم اسب

 نگاه بھ من کرد ھی بود نیآرو خودشون رھا کردم و رفتم سمت درو بازش کردم
   دوختگھی سمت دھی چشماشو بھ عیوسر
  سالم_نیآرو

  سالم_
 داد باال درھمون حال نشوآرومی نفره رفت وروش نشست آستکی سمت مبل بھ

 کامل تاآرنج باال نشوی آستی زود ظاھرخودشو حفظ کرد وقتی جمع شد ولکمیصورتش 
  ساق دستش بودی روقی زخم عمھیزد 

  شده؟یچ_
 ,ستی نیزیچ_ نیآرو
 . کردم وبردم براشدای روپھی اولیزخونھ وجعبھ کمک ھا تو آشپرفتم

 . کنشیضدعفون.. قھیزخمش عم_
 .ممنون_نیآرو

 آخ ھی ی حتگفتی نمیچی ھی نگاه بھش کردم ازچھرش معلوم بود درد داره ولھی
  دمی بود دوباره ازش پرسقی عمیلی زخمش خکیکوچ

  شد؟یدستت چ_
 .ستیگفتم کھ مھم ن_نیآرو

 .بگو_
  گفتی نگاه بھم کردو باحالت کالفھ اھی

دستم ..رشدی کرده بودن باھاشون درگبمی کاررفتم خارج ازشھرتعقھی ی براشبید_
 .. شدیزخم
  فرجام؟یازآدما_نایآدر

 . بودندرینھ زورگ_
 .آھا_



            @cafeetakroman               اختصاصی کافھ تک رمان            م انتقاوهیرمان م

 75 

 ھم ھست پس اگھ یچھ نازک نارنج..  دهی پریلی رنگش خدمی بلندشم تابرم کھ دخواستم
 .شدی تلف مخوردیگلولھ م

 بود کھ ی نامردرونی من رفتھ بودبی راحتی براشبی دلم براش سوخت اون دییھوی
 ..  تفاوت باشمینسب بھ حالش ب

 گرسنھ اتھ؟_نایآدر
  سرشوباال اورد وبھم نگاه کردییھوی

 .خورمی میزی چھیخودم _نیآرو
 ؟یدی کجاخوابشبید_
  گفتی لبخند کمرنگ زد وبامھربونھی

 . نگفتی بگھ ولیزیبھم نگاه کردو دھنشوبازکردتاچ.... دمینخواب_نیآرو
 ؟ی بگخواستسی میچ_

 .شھی چھرت مثل دختربچھ ھامیشی مھربون میوقت_نیآرو
 . بروز ندادمی خندم گرفت ولازحرفش

 نبود ادمیاصال .. گشتمی ممی ھم سرم کردم وتوخونھ دنبال گوشموی روسردمیمانتوموپوش
کھ صداشوازپشت .تابره تو آشپزخونھ صبحونھ بخوره ھم بلند شدنیکجاگذاشتمش  آرو

 .دمیسرم شن
 ؟یگردی متیدنبال گوش_نیآرو

 ..آره_
 . صفحھ اشم شکستھ بودیرو.. دمی دستش دلموی موبابرگشتمو

 .نیلعنت بھ توشاھ_نایآدر
 ن؟یشاھ_
 . بدش بھ منیچیھ_
  ؟شدهیچ_
 ساعت قبل ھی_ نشستم وگفتم ی صندلیرو.. بدم حی توضنی واسھ ادی ساعت باھی بابا یا

  زنگ زدنیاومدن تو شاھ
 
  ھ؟ی کنیشاھ__ نیآرو ،

 نکھیقرارشده بود فرجام بکشتش امامثل ا...  یارمسعودیدست....  اون پسره،__
   ھووووف  اون ازطرف فرجام افتاده دنبالموننکارونکردهیا
 .  شرکت وخواھرشم گروگان گرفتنیمنش... شمی مجی دارم گیلعنت 

   اتاقت شنود گذاشت؟یمنظورت ھمونکھ تو_ نیوآر
 . اوھوم،  آھا ساحل__
 شدی ناراحت مدمیبا...   انگار ناراحت شده بود یی جوراھی نگاه کردم نیبھ چھره آرو  

 .کردی کار میی   چھ آدم وحشردستیتا بفھمھ ز
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 جمع کردم ودفترچھ اطالعات جناب سرھنگ لموی رفتمو وسافمی سمت کبھ
 ش،ی محل زندگرنظرگذروندم،ی کاغذو اززیتمام نوشتھ ھا.  وبرداشتمدخردمندیمج

 نی تری جزئیکارش، سنش، تعداد بچھ ھاش، اسم ھمسرش محل کارش ھمھ حت
 باشم ،برگھ ممنون  ازفرجامدی مورد بانیً دفترچھ نوشتھ بوداستثنا درانی ایزاتویچ

  فمیروازدفترچھ جداکردم وگذاشتم  توک
   رونی برمیمن م،  __ نایآدر

  ،نی زمی نگاه روھی نگاه بھ من کرد ھی
 ؟با حرس دمیفھمیفتارمم اصال نم. نی الی دلشدمی می عصبانکردی بھم نگاه نمنکھیازا

 __ گفتم
 ... خدافظ

 .. یباشھ، ول__ نیآرو
   کردمو بھ سمت درراه افتادم ودرھمون حال گفتمپشتموبھش

 .... من خودم کارموبلدم... ،ی بگی چیخوای مدونمیم__
چرا؟؟ ....  کنمی پروا عمل می بیلی کردم موقع حرف زدن باھاش خحس

 نی کمک کرده ومطمئنم ای کھ بھ من تاحدودھی مردفقط کسنی اکردمی مدخودموحفظیبا
 کھ یباحرف.           ماستفی شغل کثعتی طبنیا... ستی چشمداشت نیکمکش ب

 .  اومدمرونیم ب بھ زبون اورد ازافکارنیآرو
 . خردمنددیسرھنگ مج__ نیآرو

 ،  نگاش کردمبرگشتمو
 کھ از دفترچھ جدا کرده بودم دستش بودو بااخم غلیظي کھ بھ چھره داشت ی ابرگھ
  گفت
 .  ؟یکارداری سرھنگھ ھچنیتوباا__

 .  شدمرهی خنی نگفتم وکالفھ بھ زمیچیھ
 کھ حتي ییزای وچی تمام اطالعات شخصی کھ داری آدمنیا... جواب منوبده__ نیآرو

 روبھت نای ای سرھنگ کارکشتھ است، اصال کھی ی کنیمحرمانست ازش جابھ جا م
  داده؟

 .  وفقط دستموبھ سمتش دراز کردم تا کاغذوبھم بدهجوابشوندادم
  لی بودمش ودلدهی ندی پررنگ ترشد تاحاال انقدر عصبانشیشونی پی رواخم

 :  نم بااخم بھش نگاه کردم وگفتمم..دمیفھمیتشونمیعصبان 
  بدش بھ من__ نایآدر

   نشون بده کھ حالش بدهخواستی نمی بود ولدهی رنگ پربی عجصورتش
  جواب سوال منو بده ؟__
   ؟ی روبفھمی چیخوایم__
   گفتمی نگام کرد،     بعد از مکث طوالنی جدیلیخ
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  ینفرت پنح سالھ . لی دلیزنی ازش حرف می کھ داری سرھنگ کارکشتھ انیا__
 . زندگیھ منھ

 یلی بود وحس حالش خدهی رنگش ھنوز  پری رفت ولنی بھوازی صورتش ی رواخم
  ستیخوب ن

 . باباتوکشتھنیازکجامعلوم ا__ نیآرو
 ،  بھش نگاه کردمفقط
 .یدی خودت دیمگھ توباچشا__ نیآرو
 ، نھ__
   بھت گفتھ؟یپس ک__

 
 

 تمو گذاشتم رودوتاچشام نشستم ودسی کنار درخروجی صندلیرو
 ...... فرجام__

 بود نیواقعا حق باآرو.  اسم فرجام دستاموازروچشمام برداشتمو بھش نگاه کردمباگفتن
 موضوع فرق داره بابادوست نینھ ا...  ھمھ دروغ بھ من  گفت،نکنھنیفرجام ا

 کھ فرجام بھم داده بھ فکرانتقام ینانی ھمھ وقت من بااطمنی ای اون بوده درثانیمیصم
  بودم
 دروغ گوئھ، ھمھ روبادروغاش ھی اون ی دارنانیھھ، نگوکھ ھنوز بھ فرجام اطم__
 .  دادهبیفر

  ؟ی دفعھ متحول شدھیتوچرا...  حرفش راستھ، اصالنینھ، من مطمئنم ا__
 من فقط  تا ی بکن ولیخوای کھ می درصد، باشھ ھرکارھیھھ متحول؟ فک کن __

 ،  جاانجام ندهی موقع  خواھشا کاربرانم،تااونیبعدازظھر فردا ا
  یستی کاره ننی ازاولشم معلوم بودمال ا؟یکنی از دست فرجام فرارمیدار__

 . اون ورآب بازارش بھترهگنی مست،ی غمش نی اوردم، ولینوچ  من بدشانس__ 
 .  گفتطنتی آخر حرفشوبا شنیا

    زدموگفتمیزھرخند
 ِا؟__نایدرآ
   لبخند زدوگفتھی

 .بلھھ__ نیآرو
 . ی باشتتی موقعخوادنگرانیمن کارمو بلدم نم__ نایآدر

   نزدمنم منتظر جواب نموندمو بھ سمت دررفتمیحرف
 .رمی مگھیمن د،__
   گفتی حالیباب

 . شھی ھمی خداحافظ برادمتی  ندگھیاگھ د__
   رومو بر گردونم بھ طرفش گفتمنکھی وبدون اختی ری حرفش دلم ھرنیباا
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  خداحافظ__
 ھی بدیلی  توحالت خدمی برگشتمو بھش نگاه کردم کھ دومدی ازش نیی صداگعید 

 نگاه بھ صورت رنگ ھی نگاه بھ  در   کردم و ھی نھ ایمرددبودم کھ برم وکمکش کنم 
  تم بھ سمتش رفتموبھ خودم لعنت فرستادم کھ چرا انقدر دل رحمم رفنی آرودهیپر

   وگفتمنشی بادست زدم روقفسھ سکنارش
 ...ـــی آروھو؟یچت شد ....  پاشویھ__

   کردمو گفتمصداموصاف
  ن؟یآرو...... اوھوم__

   قاطع گفتی آروم ولی صورتش ازدرد جمع شده بود باصداانگاردردداشت
  ،ستی نیزیچ__

  
  دوسھ بار  زدم رو صورتشبادستم

 ..  َ دکتر اه  حالت خوب بود کھمیبر...پاشو......پاشو__
 . کردمیکارمیمن چ... منوفتادی براش میاگھ اتفاق...  شدمی داشتم کالفھ مگھید

  چرانرفتم؟؟.... ًاصال. دمیفھمی خودمونمحال
؟ ؟                      مگھ . کرده بود کھ ولش کنمیمگھ چھ کاربد........ چراموندم،

  نجیازدست مسعود
 

مگھ   من بھش ...   فرجام باخبرنکرد؟  ی نجاتم نداد؟ مگھ منوازکارای مسعودازدست
من بھ . دمیرفھمیچراانقدرد__       بھ صورتش نگاه کردمو گفتم ستم؟ی نونیمد

 ...... چرابھم! ونمیتومد
 ھی دادمی خودمم جواب مکردمیخودم سوال طرح م"  چرا . " ذھنم شده بودپریلعنت

 کارکنمی کھ ھست بدتر  بشھ من چینیگھ حالش ازالحظھ بھ این فکر کردم کھ ا
    نشون بدهی عکس العملھی تازدمی بازوش می محکم ترازقبل رونیبخاطرھم

   گفتی حالی نشونمم داد بابکھ
 . نزن__
 و؟؟یچ__

 دستش ی ساعتھ دستامو مشت کردمو روھیً استرس داشتم کھ اصال حواسم نبود انقدر
  صورتش جمع شدوگفت.... کوبمیم

 .  نزنگمیم__
 ی انقدردستشوتکون داده بودم  کھ لباسش خونکارکردمی چدمی دستم کھ نگاه کردم دبھ

 . شده بود
   عقب نشستمدموی کشدستموعقب

 .دمینفھم..... ھول شدم..... من__نایآدر
 .  ندارهبیع__ نیآرو 
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 .  دکتریدبریفکرکنم زخمت عفونت کرده با__ نایآدر
 ...شمی قرص بخورم خوب مھی__ نیروآ

    بلندشدونشستازسرجاش
 کاناپھ دراز ی قرصو خورد خواست روی قرص  اوردم وبھش دادم وقتھی وبراش رفتم

  بکشھ
 .نھ__

   بھم نگاه کرددهی رنگ پرباصورت
   نھ؟یچ__
 . نخواب__
 ؟؟؟؟__
 ...  بعدیشیدارنمی بیخوابیم.... یریگیوازم__

 تونمی ردوبدل نشدو فقط من دوباره خودموسرزنش کردم کھ چرانمنمونی بی حرفچیھ
 .)رمی دھنموبگی جلوقھی دقھی
 

  ؛سحر
 ساحل سرشو گذاشتھ بود روشونم و اشک نجای بودکھ منو اورده بودن ایچندساعت

   سرشوازروشونم برداشتم وگفتمختیریم
 .  دختره گنده شونم دردگرفتگھیبسھ د__

   وگفتختیری ھمونطورکھ اشک مساحل
 ، .تی وضعنی نکن توای شوخی دوست داریسحر جون ھرک__
   کجابود؟میآخ شونم، شوخ__
   گفتشدیشترمی کھ لرزشش ھرلحظھ بیی نگاه کرد وبالبابھم
 .  چقدر گودافتادهرچشماتیز__
 ھی کردم اونم منوبغل کردوباھم شروع بھ گردوبغلشی حرفش بغض توگلوم ترکنیباا

  میکردن کرد
 ی جواب مامانو چدی من باشدی نمینجوری تواگھ اشیازخداممنونم کھ منواوردپ__ سحر

  دادم؟یم
 . زدی و فقط ھق ھق مگفتی نمیچی ھساحل
   نکرد؟تتینجااذی ایکس__ سحر
 ،  نھ__ ساحل

 وارداتاق بشھ خواستی میکی ی اومدانگارمی کھ توش بودیکی ازتھ اتاق تاریی صداھی
   واردفی بانگاه کثد،دوتامردیلرزیگذاشت روپاھام و مساحل اومد کنار من وسرشو

   گفتشونیکی شدن اتاق
   وقھھھقھ زد؟یخوب__
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 کھ بھ دادمون نجانبودی ای بودم بانگاه لرزون بھ دوتاشون نگاه کردم کسدهی ترسیلیخ
   از اون آدمااومدطرفم  ومنم چشمامو بستم ساحلومحکم تربغل کردمیکی. برسھ   

 ی کھ قدبلندترشونیکی صورت من عرق سردنشستھ بود یدورویکشی مغی جساحل
 پشت موھامو  محکم ی روسری دوتازانونشست و ازرویداشت اومدروبھ روم رو

   گفتی وحشت ناکیگرفت وباصدا
 ،خوردمت دمی شایدی کھ بخورمت البتھ خداروچھ دخوامی نکش خووشکلھ نمغیج__
 ھھھ

 باعجزبھ چھره مرده نگاه دیزلری می دستشومشت کرده بودو باشدت بدساحل
 کردموگفتم

 . توروخداا__
 .  کشھی طول نمادیز__

 . دمی کشغی ازتھ دل جنویی پاسرموانداختم
   بلند گفتی صداھی کھ
  د؟یکنیکارمینجاچیشماھا ا__

 شتروبلندتردادزدی پسره بکردمی مھی روپشت ساحل وھق ھق گرسرموگذاشتم
  د؟یکنی می غلطنجاچھی اگمی کثافتا مدیمگھ کر__
 آقـــا ما؟....مـــ__ 

 .  کھ اومدھمھ جاساکت شدی بلندیلی سیباصدا
 .  ازجلوچشمامدیگمش__...

 کھ حکم ی آدمنی ادمی و دوردمٱ برام آشنابود سرموباال یلی خی فردناجنی ایصدا
 منوساحل نقشھ ی برانمی فکرکردم کھ انی بود ناخداگاه بھ انیفرشتھ نجاتموداشت شاھ

 برام یچی و ھدمی کشغی  دستاموگذاشتم روسرساحل وازتھ دل جنیه بخاطرھم دارییھا
 کھ نی شاھی وبھ حرفازدمی مغی ، جخواستمی متیمن فقط اخواستمی میمھم نبود فقطآزاد

 . کردمی بھ آروم کردنم داشت گوش نمیسع
 ی کسگھی ندارم اونارفتن، بھت قول میدم کھ دتیآروم باش کار__ نیشاھ

 .کنھی نمتیتووخواھرتواذ
 دستاشو دوطرف یھوگرمای کھ زدمی مغیکردموجی من بازم بھ حرفاش توجھ نمیول

 . شونھ ھام حس کردم
 ، بھ من نگاه کن__  نیشاھ
   نگاه کردموساکت شدمبھش
 بھ توخواھرت ی انگشت کسی نزارم حتدمی قول مدم،یآروم باش قول م__ نیشاھ

  راحت شد؟التیبخوره خ
   بابغض گفتمرلبی بود فقط نگاش کردموزی صورتم تموم نشدنی اشک روانیجر
 . باشھ، باشھ__
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 قدم بھ سمت  دررفتو برگشت کی و دی نگفت فقط دستشو بھ صورتش کشیچی ھنیشاھ
 . نگاه بھ ماانداخت وراھشو ادامھ دادھیو
 
 بھ رهی خرهی اونم دستشوروزخمش گذاشتھ بودوخگفتمی نمیزیسکوت کرده بود موچ  

  کردیکاغذ تودستم نگاه م
 ،شکنتتی مکنھی مرتی روازخودت دورش کن، پنھیک__ نیآرو
  مگھ؟یتجربش کرد__
 . نھ بابا،منوچھ بھ این کارا__
 . بودمی سالگستی روزتولد بقی کھ بابام رفت  دقیروز__

 .  گذاشت وبھم نگاه کردرچونشی و دستشوزدی کشقی نفس عمھی
 ....  تولدم زنگ زدم بھ بابا تابھ قول خودشیام سال ھااون روزم مثل تم__ نایآدر

 
 .  لبم نشست وادادمھ دادمی روی خنده اتلخ
 ،  بزنمزشوبھمیسوپرا__ نایآدر

   برداشت دادزدمتلفونوکھ
 .ھوووراا.  روزتولدمبھشتینھم ارد__

  دوگفتی خندبابام
 برام ی حرفا چنی االیخیخوب ب__...  کھی زدزوبھمی بابا دوباره سوپرایا__
  ؟؟یدیخر
 یدچیمگھ با__

 
  دم؟یخری میز

  ااااابابا؟؟__
   گفتی باحالت بامزه ابابا،
 .  سالت شدهستی بزرگ شومثال بکمی نایااا؟آدر__
 . بابا__ زدمی درست مثل بچھ ھا دادمی با لجبازمنم

  کارمنکھی تولدت محفوظھ،بعدایکادو__ وحرص دادن من گفت ی شوخی بعدازکلبابام
  ی رستوران عالھی می خونھ تابرامیبا فرجام تموم شد م

 . مینھ،، رستوران نر__
  م؟یپس کجابر__
 . می موقع تولدم دورھم جمع باشخوامی سرمزارمامان،ممی مامان، برشیپ__

 یچی ھگھیباباد... دمی خودم نفھمی حرفم بدجوردل بابارو سوزوندم ولنی باااونروز
 ؟ی کرد بھش گفتم بابا؟ ناراحت شددیینگفت وفقط حرفمو تا

 
   جلوش بده گفتی داشت عادی کھ سعیی باصدابابام
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 .  سرمزارمامانمی تابری ساعت نھ خونھ ام حاضر باشًقاینھ، پسس من دق__
  دموگفتمی خندمنم
 . باشھ__
 یزبزرگی چھی کردمی چرا فکرمدونمی کردم  نمی کھ رفتھ بود توفکرنگاھنی آروبھ

 ...  اونم مثل من دنبال انتقامھای کنھیھون مروداره ازم پن
   باال اوردوگفتسرشو

   شد؟یخوب ، بعدش چ__
 کارانجام بده، باھمکار قابل ی سرھی فرجام تاشیبعدش پدرمن رفت پ__ نایآدر

 یلی بودم  بابااز ھوشوزکاوتش خدهی شنیلی  اسمشو خی اعتماددی سعیاعتمادش آقا
 . ً اصال قابل اعتمادنبودلشی اون نامردبرخالف فامزدامایحرف م

   بود، نھ؟سیپل__ نیآرو
 گاه جنسالورفتھ ی بابام کارش تموم شد خبراوردن کھ مخفنکھیبعد ا.  آره__

 ی خونھ کھ برای،پدرموفرجام خواستن  باھم ازراه پشت.محاصره کردن.وپلسااونجارو
 ھم یال تعجب اون راه مخف ساختھ شده بود فرارکنن امادرکمی مواقعنیھمچ

 سای پلمی گرفت تسلمی تصمستی فرارنی برایدراھیتومحاصره مامورھا بود پدرم کھ د
 ی فرار ازدست دادن پانی نشد ازدستشون فرارکرد کھ حاصل امیبشھ فرجام اما تسل

 کھ ھمون سارفتی پلکی سرش گذاشتھ بودنزدی کھ دستاشورویچپش شد بابام درحال
  ..... آشغالسیپل
   کردم وادامھ دادمددستمومشتی رسنجاکھی ابھ

 ...  گلولھ زد توقلبش وھمونجاھی__
 ازجاش بلند شدوبھ نی اومد آرواطی بلند ازتوحی صداھی دمی حرفم کھ رسینجای ابھ

   شروع بھ زنگ زدن کردشی عملش گوشنیسمت پنجره رفت ھمزمان باا
 ھودستشی نگاه کردم اسم فرجام افتاده بود اومدتماسوبرقرارکنھ کھ شی صفحھ گوشبھ

 ... یگوش__ وزمزمھ وار گفت شی نگاه بھ گوشھی نگاه بھ من کرد ھیثابت موند، 
   بازکرد  نوشتھ بوداموی بلندشد ازفرجام بود پلشی موباامی زنگ پیصدا

 ... آقایشکست خورد... د؟؟یخوایمھمون نم ،
 . نتونستم تاآخربخونمش کردوشوخاموشیگوش
  شده؟یچ__

 دشی کھ شکستھ بود رفت برش داشت ومحکم کوبمی نگفت فقط بھ سمت گوشیچیھ
  بھت زده بھش نگاه کردم وگفتم. نیروزم

 .....کایچ__
 می چراغ قرمز چشمک زن تو گوشھی مثل کی کوچءی شھی دی حرف تودھنم ماسکھ

 . جازده شده بود
   برش داشتوبھ من نشونش دادیگوش سالمش آروم ازتوبدنھ بادست

 . ابیرد__ نیآرو
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 شھی من کھ ھمی باگوشنکاروکردهی ای کشدی تودستش نگاه کردم باورم نمابی ردبھ
  ھمرامھ

 .  صفتوی دھی طانھی شھیفرجام __ نایآدر
   توجھ بھ گلھ ھام دستمومحکم گرفت وبردم روپشت بومبدون
 . ی فرارکندیبا__ نیآرو
  کجابرم؟؟__
 . کننی زجرکشت میفتی بنایفقط برو،اگھ دست ا__

  ؟؟یپس توچ__ گفتم دمیفھمی نمشوی کھ خودم معنیبااسترس
 .  فقط توبرویچیمن ھ__
 ییالینجاوی ای ھاشترخونھی مرتفع بودنگاه کردم بیلی ھاکھ خھی ھمسای پشت بومابھ

   فرارنداشتی برایبودواصالراھ
  ،شھینم__ نایآدر

  پشت بوم  نگاه بھ پشت درکردیازباال
 . نطرفیاای تو، بانیدارن م__

 می کم ارتفاع تربود ھمراھگھی دیوارای ازدی کھ کمیواری کردمو بھ سمت دخودموخم
  کرد
 . ی بپرنجای ازادیبا__ نیآرو
 ،نی ارتفاعشوببست،ی نیاصال شدن. نھ__

 
   گفتنانی نگاه کردوبااطمبھم
  ادتھ؟ی روین ازدست مسعوداون روز موقع فرارکرد__ نیآرو

   دادمسرموتکون
 من االن یداشتی ازسررات برنمیاگھ اون موقع اون زنھ رو بھ اون راحت__ نیآرو

 .  ازتونداشتمدنیتوقع پر
 

 . اومدن زود باش__ نیآرو
 خواستی می انگاردمیشنی تپش قلبم ومی رفتم صداکردی اشاره  منی کھ آروی طرفبھ

 باربستموباز کردم وباتمام ھی نداشتم چشاموی تجربھ انی تاحاالھمچرونی بزنھ بنمیازس
 سر خوردمو دهی نرسوارمقابلی نشد پام بھ دکردمی کھ فکرمی اما اونطوردمیقدرتم پر
 کھ اونطرف بود نگاه کردم نی داشتم بھ آرووارنگھی دوبھ بادستم خودمی ولنییافتادم پا

 اومدلبھ پشتھ بوم ستادنیشتھ بوم و مقابلش ا پی فرجام اومدن باالی چندتاازآدمادمیود
 از اونابھش حملھ کرد وباھم یکی فرارکنم،  عیوبادست بھم اشاره کرد کھ سر

 باعث نی وھمرنشیگیً باتوجھ بھ رنگ ورو حال ناخوشش مطمعا بودم کھ مرشدنیدرگ
 یکی ی کھ تابھ حال تجربش نکرده بودم  ازطرفشدی تووجودم میبوجود اومدن ترس

 باال وبھ سمت پشت دمیوارکشی  دنبالم افتاده بود، بھ زورخودمو ازددویازاون آدمامنود
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 کھ ی خونھ انی بودادی وجدییالی اطراف کھ وی   برعکس خونھ ھادمی دوگھیبوم د
 کھ داشت یواری دنی کم   ارتفاعترکی بود، نزدیمی قدم پشت بومش بودیرو

 خودشوبھم کردیپشت سرم بودو تالش م نگاه کردم کھ ی بھ مرددنیرفتمووقبل پر
 غی جی درد گرفت اومدم بلندشم کھ صدای توخونھ پاھام بدجوردمیبرسونھ،  پر

   باعث سرجام ثابت بمونمییغویج
  ،؟ی ھستی کگھی خوووودا تودای یواااااا__

 
  ؟ی ھستی کگھی خوووودا تودای یواااااا_ ،

 معلوم دی سفی باموھاوابروھادپوستی دخترسفھی بھ دخترروبھ روم نگاه کردم  باتعجب
     بھ چشماش زده بودینی بنددار ذره بنکی عھی چون فھی ضعیلیبودچشماش خ

 پس چرابچھ می داراهی اگھ جن چشموابروساد؟ی پشت بوم می جن ازرو؟؟ینکنھ جن__
  ؟ی جنی آتگنی مدرسھ بھ من میھا

 یتم برم کھ صدا نبود ازجام بلندشدمو خواساطی توحنی بھ جزایخداروشکرکس
اون .  کردمشدنگاهی اومدنفس زنان و باترس بھ درکھ ھرلحظھ محکم ترزده ماطیدرح

 ماکھ مامان بابامون زنھ؟ی درمھیخالھ جنھ، ک__ بود گفتیدختره کھ اسمش آت
 ! سرکارن

 . ستی خونھ نی بود بگوکسی ھرکھی کنی برونگاه کن ببدونم،ینم__
   دروغ بگم؟یعنی__
   بودی چھ دختررومخیوااا
  ؟ی دروغ بگیخوای مروینھ چ__
 شماکھ دمیآھااااا فھم.. میکھ ھست... منو و شـــمــاـگھ،ی دستی خونھ نی کسنکھیا__
 ... گھی مشھی مادرجونم ھمستنی کھ آدم ندجناھمیجن

  شدی داشت ازجاکنده ماطیدرح
 . انیوارمیبروبازکن درواالن ازرود__ نایآدر

 ازپشت ی کلفتی صداھی رفت سمت دروبازش کرد عی اونم سر ھولش دادمازپشت
  درگفت

  خونتون؟ھیک__
 بعدش اطی توحوارانداختی خانم جنھ کھ خودشوازرودھی فقط منم وچکسیھ__ یآت

 . تونیای درمیگفت بیام  دروبازکنم کھ شماازرو
 کردوازاونی نداشتم پاھام دردمی خوبتی اصال وضعکارکنمی ورراج حاالچدختره

 شده بود،اون ی زخم افتاده بودوخط خطھی رفتم وارباالی کھ ازدی صورتم وقتیبدتررو
 ازاونا یکی وستادمی برام نمونده بود سرجام ای راه فرارگھیقول چماقاھم اومدن تو د

 . فتیاسلحشو گذاشت روسرموگفت راه ب
   زدمو بھش نگاه کردمیپوزخندصدادار
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خواستم جوابشوبدم کھ .  گولولھ حرومت نکردمھی تافتی راه بگمی میمگھ کر__ دادزد
   دادزد وخطاب بھ مرده گفتی بلندی صداھی

  ،یکنی غلط میلیشماخ__
 برگشتمو توچشماش کردی زودترمعلوم متشوی از صداش لحن حرف زدنش ھوگذشتھ

  ؟یکارکردی چنیباآرو__ گفتم میشگینگاه کردم بالحن ھم
  ، نیآرو__ دوگفتیخند

  ھاشوباالانداخت وادامھ دادشونھ
 ، نگران نباش حالش خوبھ__
 شده بود.  تمومی  االن ھمھ چنیومدی مرتری دگھی دکمی محل، یخروس ب__

  دی خندلکسی ردوباره
من اونور آب توام ھرکجاکھ .  تموم بودی االن ھمھ چیکردی نمانتیاگھ خ__ فرجام

  ، نھ؟.یدوست داشت
   دوتامردگفتروبھ

 .ناروی آدردیببر__ فرجام
   دوختمی گرفتم وبھ آتنگاھموازفرجام

 . ِوونھی بھ جزاون آقاداھھی کلتون سی موھان،ھمتونمیادیچھ ز__ یآت
   گفتمدموبھشیخند
  منظورت فرجامھ؟؟__

 . خندهی میآره، ھمونکھ الک__ یآت
   گفترلبی زتی باعصبانفرجام

   وارفتھربرنجیش__
 . دی کھ گفتم انجام بدی کارعیسر__ وبعددادزد

 . دی منو ھم ببرشھیخالھ فرشتھ ، م__ یآت
 . خالھ جنھیگفتی ازاون موقع کھ بھم مھیچ__ من
 ، اشتباه شد__ یآت

  نی قطره اشک ازچشمش افتادروزمھی ونیی پاسرشوانداخت
 . بردنی شماروبھ زورنمدی اگھ فرشتھ نبودناجننی ادیشمافرشتھ ا__ یآت

  وگرفتم وگفتم ودستاشکشی نزدرفتم
 

 . خوش بھ حالت__
  چرا؟__ یآت

 .  ازفرشتھ ھا ھم فرشتھ تری حتیتوخودفرشتھ ا__
  ًواقعا؟__

 . آره___
 . نجای ادی بھ مامان وبابام نگم شما اومددمیخالھ فرشتھ منم قول م__
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   روبزارن خونھ وبرنی کوچکنی بھ ای پدرومادردخترھی قابل درک نبودبرام
   قولتم مثل دربازکردنتھ؟نیا__  من

   فرجام دراومدی ازآدمایکی ی جواب بده صداتاخواست
 . میبسھ، بر__

 
 بودم کھ  نکنھ کشتھ باشنش نی ترس نداشتم فقط نگران آروی شدمو ذره اادهی پنیازماش

  بودمومدهینجانیبھ اطرافم نگاه کردم تابھ حال ا
 کھ اونجا بود ی خونھ ایام رفت تو فرجمیربودی کوھی آب وعلف، انگار توی بی جاھی 

 ... نداشتمنی جز ای چاره ایعنیومنم دنبالش رفتم 
 کردموبھی پرطول ودرازاون خونھ پشت سرفرجام وآدماش حرکت می راه روھایتو 

 کھ میدی اتاق بزرگ رسکی بالخره بھ کردمی اونجانگاه می  بتنواریسقف ودرود
 . وبتن بودمانی ازسواراشید

 نی دوستموانی تریمی ھمکارودخترصمستی نیً اصال دلم راض،یھع__ فرجام
 . کردشھیخووب چھ م... کنم امایتوزندان

   نگفتمیچی پوزخند بھش نگاه کردم وھھیبا
 .  اون جاستقتمی رفت رفادمی یراست...آوو__ فرجام

  قم؟یرف__
 . گمینومیآرو__ فرجام

 . کنمی ماهی روزگارتوسی بھ سرش اورده باشییاگھ بال__
 ینھ حالش خوبھ، بخاطرتوکار__ شدوباتعجب نگام کرد وگفت ھودرشتی چشماش

 . میباھاش نداشت
 .  رفتمکی توجھ بھش قدم اول وبرداشتم وداخل اتاق گرم وتاربدون

 . سالم__
   من سرشواوردباالی صدادنی ازپشت بستھ بودن باشننوی آرویدستا
 .  گرفتنت؟مگھ نگفتم فرارکنیچطور.....سالم__ نیآرو
   گفتمکشوبھشی نزدرفتم
 .  بودشترینتونستم زوراوناازمن ب__
   شده بود اخم کردوگفتی چھرش نگاه کردم گوشھ لبش زخمبھ

  نکنھ اون نامردازدنت؟..  شدهیچراصورتت زخم__ نیآرو
 . واری نداشتن خودم بھ دیاونابامن کار.. نھ....نھ__

  رخندهیھوزدزی
 . یخندیچرام__
 . کردمیوارتصورمی بھ دی روکھ خوردیداشتم صحنھ ا__ نیآرو

   گوشھ لبم نشستی ازحرفش ناراحت نشدم، لبخند محوًاصال
  ؟یخندیچرا م__ نیآرو
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 . کردمیمنم داشتم صحنھ کتک خوردنتوتصورم__
   زد و گفتیلبخند
 خنده دار__ نیآرو

 
 امادلم وونا،ی حنی توچنگ ام،یینجایا اتفاقات بازم ماالن نی ای باھمھ نکھی اترازھمش

 . ساستی ھمش دست پلفتھی برام بی دستمھ اگھ اتفاقاشونیقرسھ کھ اطالعات مشتر
 ...،سایھھ پل__

  ؛سحر
   سکوت، وسکوتسکوت
 کھ اون آدمااومده بودن ومنوساحل یازموقع...  متنفر بودمنجاھمی ایوارایازدرود

 کلمھ ھی کردم تاھی انقدرجلوش گرزدی کلمھ ھم حرف نمکیوترسونده بودن ساحل 
 . زدی گوشھ زل مکی جملھ، فقط پاھاشوبغل کرده بودوبھ ھی ازغیحرف بزنھ امادر

 کھ ی وموقعووردی خودش برامون غذامنھی ماروببی احدزاشتی نمنیشاھ
 .  تموم بشھستادتاکارشونی ای خودش مبردنیغذاھاروم

 .  توروخدا،حرف بزن؟،ی چراساکتیزنی چراحرف نمزم،یساحل عز__ سحر
 .  نگفت فقط نگام کرد و سرشوگذاشت روپاھامیچیھ

 . کنمی ساحل خواھش مکنمیتوروجون مامان حرفم بزن، خواھش م__ سحر
   اومد توعی سرنی کھ دربازشدو شاھکردمی ساحل والتماس بھ حرف زدن مداشتم
  افتاده؟ی؟اتفاقیزنی شده؟ چرادادمیچ__ نیشاھ
   بھش نگاه کردم وگفتمھیباگر
 .  دهی کھ اونااومدن ترسی ازاون موقعزنھیساحل حرف نم__ سحر

  زده بودھیوارتکی ساحل کھ اون موقع بھ دی پای ونشست جلوکیاومدنزد
 . بھش شوک وارد شده__ نیشاھ

   کردمدییباسرحرفشوتا
   روبھ ساحل گفتنیشاھ
 . یواھرت شجاع باش خدمثلی توبا،ی نداره کھ بترسیلی دلچیھ__ نیشاھ
   شدمرهی حرفش جاخوردم وبھش خنیازا

 کھ ھم توھم خواھرت دمی منانی بھت اطماریتافرداروصبرکن ودووم ب__ نیشاھ
 دیشی منجاخالصیازا
 

   گفتمعی سراومدتابره
  ًواقعا؟__

   و گفتدی بھ پشت موھاش کشی حالت برنگشتودستدرھمون
 . واقعا....__ نیشاھ
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 تھ یی جوراھی ششی پقھی حرف چنددقنی داشتم اما باانھی کیلی درستھ کھ ازش خورفت،
 کھ ی باھمھ کساننی شاھگفتی ھس ششومم بھم می نبودم ولیزیدلم قلقلک اومد، دخترھ

 . کنھی ھستن فرق منجایا
   بھ صدا در اومدتاقٱ خودم بودم کھ دری وھواتوحال

 چشماش محبت گھی نگاه کردم دنی اومدن تواتاق، بھ شاھگھی وچندتاآدم دنیشاھ
   بھ آدماگفتتی ونداشت، باجدشی پقھیچنددق

 . دشونیببر__ نیشاھ
 . گفتنی ساحل ومحکم گرفتم کھ شاھدست

 . نجاباشھیدھمینونبریا'''' نھ__
 غی کردند منم جتی دستموگرفتن وبھ سمت در ھدایدوتابازوھ.  ساحل اشاره کردوبھ

 . کردمی ماومتدمقیکشیم
  دروغ بود، آره؟ دروغ بود،؟شتی چندلحظھ پی حرفا؟ھمھیدروغ گفت__ سحر
 یلیخ.... شیشونی سکوت گذاشت روپی کمرنگ شدودستشوبھ معنشیشونی پی رواخم

   گفتمھی نگفتم فقط باگریچی حرکتش آروم شدم و ھنیزودباا
 ...  خواھرموومدمیخواھرم، اگھ من ن__ سحر

 .  تکون داددمی فھمی حرفموبزنم و سرشوبھ معننزاشت
 . دشیببر__ نیشاھ
 شترازی چون نوراونجابمیدی بگم انباررسابھترهی سالن کی موبھی راه روھاردشدیازتو

 چشمام عادت کنھ کمی چشمموزد دستموروچشمام گذاشتم تای اتاق بودکمیتو
 ازسرم میروسر... م کھ روش نشستھ بودیامااونادستموازپشت گرفتن وبستن بھ صندل

 خیدست از تقال برداشتم و سرجام م گھی روصورتم دختی بلندم ریافتاده بود و موھا
 ...فتھی می چھ اتفاقنمینشستم تابب

  ؛نایآدر
 ذھنمومشغول شی وقت پیلی سوال از خھی حاکم بود، نی منو آرونی بیسکوت مزخرف 

   خواستم ازش بپرسمنیکرده بود بخاطر ھم
 ادی مسخره بھ نظر بدیشا. ،.رکردهی وقتھ ذھنمودرگیلیخ...  ھستی سوالھی__ نایآدر
   ؟یدیجوابموم... یول

  سوال؟__ ـــنیآرو
 . آره__
 .کنجکاوشدم.. بپرس__ نیآرو
  ادتھ؟؟ی رو ی نجات دادی کھ منو از خونھ مسعودیاون روز__ نایآدر

   لبخند رولبش نشست وگفتھی
 آره، چطور؟__
 ...  کھنھی منظورم ایعنی.... ی منو نجات بدینست تویچطور__ نایآدر
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 ھیتو..  باند فرجاموتری بگم مغز کامپابھترهیمغز گروه ما ....اوشیس__ نیآرو
 کھ ی ھنسفرقی وازطرکردی شنود کارمھی تراشھ کارگذاشتھ بود کھ مثل ھی. سیخودنو

 .  ھم صدااطرافمودمیشنی تورومیتوگوش من بودھم صدا
 ؟ی  خشن رفتار کرداوسیو،چرا انقدر باس__ نایآدر
 ...بخاطر تو__
  من؟؟__ نایآدر
 وصل بود وصداش بدون سی بھ اون خودنوی قویلی شنود خستمی سھی گفتم کھ نیآرو

 .  من وصل شده بودی بھ گوشایریی تغچیھ
   بھ من داره؟ی چھ ربطنیخوب ا__
 کی ی حتیکنینم رحم یچی بھ ھیشی می عصبانی وقتنکھیربطش ا__ نیآرو

 . سیخودنو
 بھ سی خودنودنیکوب..  منتیعصبان.... منظورشو گرفتم اون روز....  کردمسکوت

واقعا حق .... نی بھ گوش آرودیرسی ومرفتی مکردوصافیدمی کھ تولیی وصداوارید
 .،داشت

 .  اثر نبودی بنیالبتھ زحمات افش__ نیآرو
 .منظورت راننده ون  است ؟؟؟__ نایآدر
   بھیآره، دم ساختمون قشقرق__ نیآرو

 . رونی از ساختمون اومدن بی مسعودی کردکھ ھمھ آدماپا
 .  کھ دراتاق بازشدکارکردی بپرسم چتاخواستم

 .... . نیشاھ__ نیآرو
 بلندش ی صندلی وگرفت وازرونی آروی وارد شد وبدون توجھ بھ من بازونیشاھ

  کردو گفت
 ،  خاننی آرومونھی جورنمھی شھیاھمیھھھھھ، دن__ نیشاھ

 ؛. سمت من چرخوندو گفتوسرسوبھ
  مگھ نھ؟خانم مھندس؟؟... مای برای برما ، روزیروز___ نیشاھ
 نی وھل دادشاھنی  شاھنی فاصلھ آرونی ای  باخشم بھش نگاه کردم توفقط

 رچشمی ضربھ محکم خورد زھی شدن وزی گالوومدوباھمیتعادلشوازدست  داداما کنارن
 شد منم کھ دستام بستھ نبود، نی نقش زمنی لگد پرتش کردوشاھھی وبانی  آرون،یآرو

 ،ورد از جاش تکون نخگھی کنارزدم توکمرش، دیباصندل
 
 تواتاق ختنی حماقت بزرگ بود چون محافظا رھی کارم  فقط نی ایول ،

.  کردندتی اذیلی وخنیوھردومونوگرفتن وبھ سمت درھل دادن منونزدن اما آرو
   کھ داشت فقط گفتی باحال خرابنیدنو بردنش شاھ وبلند کرنیشاھ
 . کشمتونی خودم می چون بادستانی روبخونیغزل خداحافظ__ نیشاھ
 .  خفھ__ نیآرو
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  کثافتش انقدر دستموازپشتی از محافظایکی برن،ی ماروکجا مدونستمینم
 .  دادم دراومددادکھی گرفتھ بودوفشارممحکم

 . کردمی اگھ قصد فرارداشتم ھمون موقع فرارمی کھ نگرفتابوی... ول کن دستمو__
   نگفت ودستموآروم ترگرفتیچیھ

   کردموگفتمنی آروروبھ
   داشت؟؟ی ادهیزدنش چھ فا__
 . دلم خنک شد__ ـــنیآرو

 کھ دوباره بھ دستم واردشد صورتم ی از حرفش خندم گرفت امابافشارطی شراتواون
  دوگفتی فھمنیجمع شدکھ آرو

 .  ول کن دستشوت؟ی بھ خریاخودتوزدی یخر__  نیآرو
.  ومحمود بستنیدونفرمونوگذاشتن روصندل.  انبارھی بزرگتر مثل ی جاھی می بوددهیرس
 . نی محکم خوابوند توگوش آرویلی سھی کھ کردی کارنی واردشدواولنیشاھ
 . نھ، دلم خنک نشده__ نیشاھ

  دموگفتمی بودکشغی جشترمثلی دادبلند کھ بھی تادستشواورباال
 . یولش کن روان__
 خودم ادی خون مشینی باتعجب بھم نگاه کردواصال متوجھ نشد کھ داره ازبنیآرو

 ...  شدشد،متاسفانھیدمی نبایزیچ... برخالف دفعات قبل اصال تعجب نکردم
  من نشستھ بودوھمچنان ی روبھ رونی دستشوتوھوانگھ داشت ومشت کردآرونیشاھ

 چندتامحافظ کردمی من پشت سرشونگاه می ولکردیاه م بھ  من نگیرچشمیداشت  ز
 بود ستادهی وسط شون ااهی بلند سی دختر باموھاھی بھ سمت ما  وومدنی داشتن  مگھید

کنارسحرومحافظا ) ن دخترسحرهیا...  کھ بلھدمیبھ چھرش کھ نگاه کردم فھم
 جفت بوت  ھی. رفتی کھ دستشودوردست فرجام حلقھ کرده بودوبانازراه مدمینازودیپر
  ی شرابی  فوق العاده کوتاوتنگ ھم تنش بودموھادی سفی مانتوکی پوشده بودواهیس

 گذاشتھ بود رونی تربودبنیکردسنگی کھ اگھ سرش نمیکی باررشالیرنگشم ازز
 ی ولفتھی بودبکیرکردونزدی جاگھی پاش بھ ومدی بھ سمت مامشت راکھ دایوسطا

 کارش نی فرجام کھ باایشوگذاشت رولبا لباعیگردن فرجاموبادوتادستاش گرفتوسر
 ،  کردمشونیی چندتافوش نصاردوتانوییسرموانداختم پا

 ... ، پشتم بھ اونابودنی کاش منم مثل آروی گفتم اوباخودم
 نگاه نی بھ آروزشی وبانگاه ھنی دست فرجام وول کرداومدبھ طرف من وآرونازیپر

   کھ فرجام نفھمھ گفتی لوس  جوریلیکردوآروم وخ
 ؟ییی چراھانگھیتود__ نازیپر

 ی مثل چنازمی پوزخندصدادار زد پرکی ھم بھش ننداخت وفقط ی نگاھمی ننیآرو
   گفتتی شد اماباعصبانعیضا
 .  پدرمادرهی بینای آدرنی توھماقتی لق،ی ھرچھ القیخال__ نازیپر
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 نی ا جواب دادن بھی اومددستام بستھ است، توتقالادمی بلندشم وجوابشوبدم اماخواستم
 ی تارموھی__ گفت دشدشی کلی دندونای ازالتی باعصباننیحرفش بودم کھ آرو

 ختنی رخی سطل آب ھی کھ بھش دادانگاریباجواب.  توی ارزه بھ صدتاینامیآدر
 .  خفھ خون گرفتنازی وپردنیس بزنھ فرجام وسحرری حرفنازخواستیتاپر. روسرم

 کنار من ی صندلیسحر ورو.  وبھ اطراف نگاه نکردنیی سرشوانداخت پانیآرو
 یلی بودوازچشماش معلوم بودخدهیپر.نشوندن بھ چھرش نگاه کردم صورتش رنگ

  کردهھیگر
 
  دونستمی اتفاقات منی بدم چون خودمو باعث اشی چرااما دوست داشتم دلداردونمینم. 

  ؟یخوب__ من
 . شمی بھترنمنیازا__ سحر

 نگاه نی بھ آروی داره با تعجب وناباوردمیکھ د بھش بگم یزی چخواستم
 ی لرزون ھمونطوری بودومتوجھ نگاه سحرنبود باصدانیی سرش پانیاماآرو...کنھیم

   شده بودگفترهی خنیکھ بھ آرو
  پاکان؟...پـــ__  سحر

 سرشو اوردباال وبھ سحر نگاه کرد چشماش ازفرت تعجب  نی حرف ساحل آرونیباا
 .قرمزشده بود

 ی سحر رفت وروی صندلکی حال فرجام شروع بھ دست زدن کردو نزدنیدرھم
 دوخودشوعقبی ازچشمش چکی سحر قطره اشکدیموھاش بھ حالت نوازش دست کش

  دیکش
 بھتره بگم سروان پاکان ای ن؟یمگھ نھ آرو.... ینیعجب برخورد غمگ__ فرجام

 خردمند؟
 

   ھنگ کرده بود دادزدممغزم
   چھ خبره؟نجایا__ نایآدر

 ،  داشتھگھی دلداده دھیً عشقت قبال یچیھ__ فرجام
  دادزدم

 . ی درست حرف بزن لعنت؟؟؟یگی می داریچ__ نایآدر
  سحرجان نامزدپاکان اند.... چھ تلخیاوخ.... __ فرجام

   نگاه کردمنی برگشتمو بھ آرویباناباور
   گفتمرلبیوز
   دروغھ نھ؟گھی دی حرفشم مثل حرفانیا__
 . شده بودرهی  بھ من خی باشرمندگنیآرو
 ... متاسفم__ نیآرو
   ھم دروغ نھ؟ی تومامورنکھیا__ نایآدر
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 . متاسفم__ ـــنیآرو
   قاتل بابامھ دروغھ نھ؟؟یلی مثل فاملتمی فامنکھیا__ دادزدم

  نگام کرد وگفت 
 .  متاسفمزیبخاطر ھمھ چ__نیآرو

 سحر چشماش رد،کی چھرش مظلوم شده بودوداشت بھ سحر نگاه منمی شاھندفعھیا
 . کردیپرازاشک بودو خفھ ھق ھق م

 . میرسیُ شدداستان؟ االن بھ قسمت بکش بکش داستان می ھندلمیاووه چقدر ف__ فرجام
 . نازی شواز پشتش دراوردو داد بھ پراسلحھ

 .  کردی بھ ھممون نگاه می بابدجنسنازیپر
 . ری ھرکدوم عشقتھ رونشونھ بگزمیعز__ فرجام
 بھش نگاه نکردم، برام مھم نبود دوست رهیگی منونشونھی آروای وامنیً مطمعابودم منکھ

 .  راحت شمی زندگنی من باشم تااز دست ارهیگی کھ نشونھ می نفرنیداشتم اول
   بھ طرف فرجام برگشتوگفتی بالودگنازیپر
  زم؟یعز__ نازیپر

  جانم؟---  فرجام
 .ییعشقم کھ تو__نازیپر

  وگفتدی خندفرجام
 .طونی بسھ شیشوخ__  فرجام

   گفتی جدیلی خنازیپر
  

 . نکردمیاصال شوخ__ نازیپر
   خندشوقورت داد وگفتفرجام
 .  بدش بھ منخوادیًاصال نم__ فرجام
   داد زدنازی پرکشرفتیتانزد

 .  سرجاتستایوا__نازیپر
 . می سکوت کرده بودفتھی قراره بی چھ اتفاقنکھی لحظھ ھمھ ازتعجب واتواون

 .  کنارگوشش گذاشتشودراوردوی گوشنازیپر
...... باشھ....فقط زود.... ھھھھھھھھ توچنگمھ....... سالم...... الو__ نازیپر

ٍاااااا◌ن ِ ِ  . باشھ فقط زودترعشقم.. ھھھھھ.... ٍاوش؟یِ
 ی اون روز موقعادی اسم بھ گوشم آشناست کھ نی لحظھ باخودم فکرکردم کھ چقدر اھی

 . دمکھ گروگانم گرفتن افتا
 ...ھی ھمون مسعوداوشین..... اوشی نآره

 
 .... تو__ نایآدر ،
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 برداشت زی بگھ کھ فرجام بھ سمتش خیزی زدتاخواست چیدی لبخند پلنازیپر
 ی کدومشون آرزوی برادونستمی نمزشدهی کھ بافرجام گالودی خودش اومد دھوبھینازیپر

 .  جالدتروگربھ صفت تر اون توتا درحال کشمکش بودیکی از یکیموفقیت کنم، 
  بھ من اون اسلحھ روبده من... بدش__فرجام

 . نھھھ.... نھ__ نازیپر
 کھ ازش یحس لعنت... نی آروی پای افتاده بود جلوشھی شکھی تھی اطرافم نگاه کردم بھ

اه  کھ داشت بھ من نگشی قھوه ای کردم دوباره بھ سراغم اومد بھ چشمایفرار م
   شدمرهیکردخیم

 بودکھ بھ بی بودبرام عجستادهی اون کنارانی بھم بگھ، شاھیزی چخواستی میانگار
 . رفتیکمک فرجام نم

 .   بھش دادغی مثل تکی کوچی  چاقوھی نی آروی اومد جلونیشاھ
...  نگاش کردو بدون حرف چاقوروبادست بستش گرفتی جدی افھی باقنیآرو

 .  بستھ بودی بازکردن دستش کھ بھ صندلیومشغول تقال شد برا
 آروم باز کرد ودستشوگرفت وکشوندش بھ یلی بھ سمت سحر رفت و دستاشوخنیشاھ

 نی اومد شاھی بلندکی شلی بودم کھ صدانی حرکت شاھنیسمت در حاج وواج ازا
  وسحر برگشتنو بھ پشت سرشونگاه کردن دست فرجام گلولھ خورده بود

ورتشوپاک کردو اسلحشو ھمزمان بھ سمت سحر گرفت  عرق صنشی باآستنازیپر
 . زدی قلت منی زمی ورودیچیپیفرجام ازدردبھ خودش م

 فرجام وبعدش سحر وببند ی دستاای بنی سرجات، وتو شاھنیبروبش__ دادزد پرناز
 .  بھ حساب خودتمیتابعد برس

 فرجام وبست ونوبت بھ سحر ی دستاشوگرفت باال وبھ سمت تناب رفت دستانیشاھ
 بھ عالمت سکوت بھ سحر اشاره نی کردن کرد شاھھی سحرشروع بھ التماس وگردیرس

   گفتنیشاھ.  سحر آروم شدیکرد وقت
 .شھینم__ نیشاھ
 نی کرد روزمنازوپرتی لگد ازپشت پرھی بانیکھ آرو. شھی نمی چنازجلورفتوگفتیپر

 دستاشوبست ودست سحروگرفت ی وباتناب فورنازوبرداشتی اسلحھ پرنیشاھ
   گفتنی تانصفھ راه برگشتو بھ آرویوفرارکرد ول

 خودم خفت ی منتظر باش چون بادستایول. ستیاالن وقت کشتن تون__ نیشاھ
سحر . خدافظ.  نجات بدهی خانم مھندس ازدست مسعودنیًھھ فعال خودتوباا.... کنمیم

   دادزدنی شاھی حرفادنیباشن
 . دی پاکان پسرعمھ منھ تونبانیشاھ.... پاکان__ سحر
 . دی بھ حرفش گوش ندادو دستشوبھ سمت درکشنیشاھ

 . امی جانمچینھ پاکان، بدون پاکان ھ__ سحر
   دادزدی جدیلیخ. نی شدم کھ آروی  حرفش حرصنی چراازادروغ

 ...  برونجانمون،یبروسحرا__ نیآرو
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  نھ. نھ__ سحر
 . گفتم برو__ نیآرو
 روندادودست سحر ی حرفچی وقت ھنی اما شاھرشدی سحر سرازی حرفش اشکانیباا

 . وگرفتورفت
.... کردی باز کردندستشومیتقال. کھ داشت.  نگاه کردمنی بدون حرف بھ آرومنم

 .وموفق ھم شد
 یادی ازش خون زکردوی تناب دستشوبازکرد وبھ سمت من اومد فرجام نالھ معیسر

 . دکری بانفرت بھ مانگاه منازمیرفتھ بود پر
   گفتنازی کھ پرکردی داشت تناب دستاموبازمنیآرو
 . ادی می مسعودی دست اونوبازکنی کھ توبخوایتاوقت__ نازیپر

 . خفھ شو__ نیآرو
 . رسھیبرو بدبخت االن م__ نازیپر

   آروم گفتنیآرو
 . خفھ شو__ نیآرو
 . رسھیھھ االن م__ نازیپر

 . خفھ شو__ نی دادزد آروزدی کھ نفس نفس می درحالنیآرو
 . نازهیحق با پر__ نایآدر
 . حرفم توجھ نکردو بھ کارش ادامھ دادبھ

 . ؟یدی روکھ بھ خون بابات تشنھ است نجات می کسیمسخره است، نھ؟ دار__من
 . کنھ دلمولرزوندرمی قافلگنکھی قبل اشی عصبانبانگاه

توکھ  .  نجات جون مردمفمی وظسمی پلھی کنم من ی نقش بازستی الزم نگھید__  نیآرو
 . ی خودداری جایمجرم

 کردم ھمون لحظھ دستم باز شدو ری وبعد احساس تحقتی اول احساس عصبانازحرفش
  گفتی جدیلی خنیآرو
 . بجنب__
 . امینم__ نایآدر

  دادزد
 .گفتم، بجنب__ نیآرو
 . امیگفتم نم__
؟ دستموگذاشتم . زدیلی بھ من سنی آروشدی باورم نمدی آن برق ازسرم پرھی کھ

   افکاربھ ذھنم اومدنی فاصلھ انیروصورتم وتوھم
 بھت چپ نگاه یکی کھ ی بودی جواب کارشوبده مقابل بھ مثل کن تودخترنا،یآدر....

 آخرو کھ ی لحظھ ھانینھ، ا.............  جواب کارشوبدهیکردی خون بھ پامکردیم
 دمیقول م...... رهی توگشی اونم پددلی شایدی نداشتھ باش خداروچھ دشی کاریششیپ

 .  شلوغش نکنمادیز
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   بودمونی کھ کرده بود پشی بود وانگارازکارستادهی جلوم انی بازکردم آروچشمامو
 ....نایآدر__ نیآرو

   نگاه کردمو گفتمبھش
  ارمی ازپادرش بی جوردمیقول م....ً برخورد اصال خوب نبودنی آخریبرا__ نایآدر

 . ادی دردش نیلیکھ خ
 یی چھ بالنھی شد خم شد تاببنمی محکم زدم بھ ساق پاش تاازسرراھم بره کنار وھمباپام

بھ سرپاش  اوردم  وازفرصت استفاده کردمو بھ حالت دواز ساختمون خارج شدم 
   دوروبرنبود نفس زنان بھ پشت سرم نگاه کردمشتراونیچندتامحافظ ب

  گفتی کھ مدمی وشننی آرویصدا
 ... واستا.  ی کاروبکننی ، ادی تونباناینھ آدر__ نیآرو

 ی اگھی دی چاره اوگرنھی نکنمیخواھش م__ برداشتم و گفتم نی چوب از روزمکھی تھی
 . مونھیبرام نم
 زنھ،ی داره نفس نفس مدمیپشت سرموکھ نگاه کردم د. ازپشت سرم اومدصداش

  دستشوبھ زانوھاش  گرفتوسرشوتکون داد وگفت
 ....... ین کارپدرم. نھ،،،نھ__ نیآرو

 .  نفر پشت سرش بودوخودش خبرنداشتھی  
 . پشت سرت__ نایآدر

 ول.  شدنزی وباھام گالورکردی دفعھ برگشتو مرده روقافلگھی
 
 یکی از یکی موفقیت کنم، ی کدومشون آرزوی برادونستمی نمزشدهیگالو ،

 . جالدتروگربھ صفت تر اون توتا درحال کشمکش بود
   اون اسلحھ روبده منبھ من... بدش__فرجام

 . نھھھ.... نھ__ نازیپر
 کھ ازش یحس لعنت... نی آروی پای افتاده بود جلوشھی شکھی تھی اطرافم نگاه کردم بھ

 کھ داشت بھ من نگاه شی قھوه ای کردم دوباره بھ سراغم اومد بھ چشمایفرار م
   شدمرهیکردخیم

 بودکھ بھ بی بودبرام عجستادهی اون کنارانی بھم بگھ، شاھیزی چخواستی میانگار
 . رفتیکمک فرجام نم

 .   بھش دادغی مثل تکی کوچی  چاقوھی نی آروی اومد جلونیشاھ
...  نگاش کردو بدون حرف چاقوروبادست بستش گرفتی جدی افھی باقنیآرو

 .  بستھ بودی بازکردن دستش کھ بھ صندلیومشغول تقال شد برا
 آروم باز کرد ودستشوگرفت وکشوندش بھ یلی بھ سمت سحر رفت و دستاشوخنیشاھ

 نی اومد شاھی بلندکی شلی بودم کھ صدانی حرکت شاھنیسمت در حاج وواج ازا
  وسحر برگشتنو بھ پشت سرشونگاه کردن دست فرجام گلولھ خورده بود
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 عرق صورتشوپاک کردو اسلحشو ھمزمان بھ سمت سحر گرفت نشی باآستنازیپر
 . زدی قلت منی زمی ورودیچیپیفرجام ازدردبھ خودش م

 فرجام وبعدش سحر وببند ی دستاای بنی سرجات، وتو شاھنیبروبش__ دادزد پرناز
 .  بھ حساب خودتمیتابعد برس

 فرجام وبست ونوبت بھ سحر ی دستاشوگرفت باال وبھ سمت تناب رفت دستانیشاھ
 بھ عالمت سکوت بھ سحر اشاره نی کردن کرد شاھھی سحرشروع بھ التماس وگردیرس

   گفتنیشاھ.  سحر آروم شدیکرد وقت
 .شھینم__ نیشاھ
 نی کرد روزمنازوپرتی لگد ازپشت پرھی بانیکھ آرو. شھی نمی چنازجلورفتوگفتیپر

 دستاشوبست ودست سحروگرفت ی وباتناب فورنازوبرداشتی اسلحھ پرنیشاھ
   گفتنی تانصفھ راه برگشتو بھ آرویوفرارکرد ول

 خودم خفت ی منتظر باش چون بادستایول. ستیاالن وقت کشتن تون__ نیشاھ
سحر . خدافظ.  نجات بدهی خانم مھندس ازدست مسعودنیًھھ فعال خودتوباا.... کنمیم

   دادزدنی شاھی حرفادنیباشن
 . دی پاکان پسرعمھ منھ تونبانیشاھ.... پاکان__ سحر
 . دیت درکش بھ حرفش گوش ندادو دستشوبھ سمنیشاھ

 . امی جانمچینھ پاکان، بدون پاکان ھ__ سحر
   دادزدی جدیلیخ. نی شدم کھ آروی  حرفش حرصنی چراازادروغ

 ...  برونجانمون،یبروسحرا__ نیآرو
  نھ. نھ__ سحر
 . گفتم برو__ نیآرو
 روندادودست سحر ی حرفچی وقت ھنی اما شاھرشدی سحر سرازی حرفش اشکانیباا

 . وگرفتورفت
.... کردی باز کردندستشومیتقال. کھ داشت.  نگاه کردمنی بدون حرف بھ آرومنم

 .وموفق ھم شد
 یادی ازش خون زکردوی تناب دستشوبازکرد وبھ سمت من اومد فرجام نالھ معیسر

 . کردی بانفرت بھ مانگاه منازمیرفتھ بود پر
   گفتنازی کھ پرکردی داشت تناب دستاموبازمنیآرو
 . ادی می مسعودی دست اونوبازکنیھ توبخوا کیتاوقت__ نازیپر

 . خفھ شو__ نیآرو
 . رسھیبرو بدبخت االن م__ نازیپر

   آروم گفتنیآرو
 . خفھ شو__ نیآرو
 . رسھیھھ االن م__ نازیپر

 . خفھ شو__ نی دادزد آروزدی کھ نفس نفس می درحالنیآرو
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 . نازهیحق با پر__ نایآدر
 . حرفم توجھ نکردو بھ کارش ادامھ دادبھ

 . ؟یدی روکھ بھ خون بابات تشنھ است نجات می کسیمسخره است، نھ؟ دار__من
 . کنھ دلمولرزوندرمی قافلگنکھی قبل اشی عصبانبانگاه

توکھ  .  نجات جون مردمفمی وظسمی پلھی کنم من ی نقش بازستی الزم نگھید__  نیآرو
 . ی خودداری جایمجرم

 کردم ھمون لحظھ دستم باز شدو ری وبعد احساس تحقتی اول احساس عصبانازحرفش
  گفتی جدیلی خنیآرو
 . بجنب__
 . امینم__ نایآدر

  دادزد
 .گفتم، بجنب__ نیآرو
 . امیگفتم نم__
؟ دستموگذاشتم . زدیلی بھ من سنی آروشدی باورم نمدی آن برق ازسرم پرھی کھ

   افکاربھ ذھنم اومدنی فاصلھ انیروصورتم وتوھم
 بھت چپ نگاه یکی کھ ی بودی جواب کارشوبده مقابل بھ مثل کن تودخترنا،یآدر....

 آخرو کھ ی لحظھ ھانینھ، ا.............  جواب کارشوبدهیکردی خون بھ پامکردیم
 دمیقول م...... رهی توگشی اونم پددلی شایدی نداشتھ باش خداروچھ دشی کاریششیپ

 . م شلوغش نکنادیز
   بودمونی کھ کرده بود پشی بود وانگارازکارستادهی جلوم انی بازکردم آروچشمامو

 ....نایآدر__ نیآرو
   نگاه کردمو گفتمبھش
  ارمی ازپادرش بی جوردمیقول م....ً برخورد اصال خوب نبودنی آخریبرا__ نایآدر

 . ادی دردش نیلیکھ خ
 یی چھ بالنھی شد خم شد تاببنمی محکم زدم بھ ساق پاش تاازسرراھم بره کنار وھمباپام

بھ سرپاش  اوردم  وازفرصت استفاده کردمو بھ حالت دواز ساختمون خارج شدم 
   دوروبرنبود نفس زنان بھ پشت سرم نگاه کردمشتراونیچندتامحافظ ب

  گفتی کھ مدمی وشننی آرویصدا
 ... واستا.  ی کاروبکننی ، ادی تونباناینھ آدر__ نیآرو

 ی اگھی دی چاره اوگرنھی نکنمیخواھش م__ برداشتم و گفتم نی چوب از روزمکھی تھی
 . مونھیبرام نم
 زنھ،ی داره نفس نفس مدمیپشت سرموکھ نگاه کردم د. ازپشت سرم اومدصداش

  دستشوبھ زانوھاش  گرفتوسرشوتکون داد وگفت
 ....... یپدرمن کار. نھ،،،نھ__ نیآرو

 .  نفر پشت سرش بودوخودش خبرنداشتھی  
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 . پشت سرت__ نایآدر
 بود ادی مرده زورش زیول.  شدنزی وباھام گالورکردی دفعھ برگشتو مرده روقافلگھی

 ومدی درنمنی از آرویی صداگھی اسلحھ دستش بود دیکردوازطرفی منوخفھیداشت آرو
  بدادی چشمام جون میداشت جلو

 
 نشد ھوشیحکم زدم توسرمرده وسرش غرق خون شد اماب دستم می تواچوب

 نی شد آروھوشی مرده ھمون جا بھوی ی ھولش داد ولنیتاحواسش پرت شد آرو
 . ازجاش بلند شدوبھ سمت من اومد منم اسلحھ روبرداشتم وبھ سمتش گرفتم

 بارجونتونجات ھی ی بارجون منونجات دادکی، . جناب سروانی مساوکیک،ی__ من
 . ستمی نونی بھت مدگھیدادم د

 غرورنداشتموجلوت وفتمی روالتماس نکردم امااالن بھ پات میتابھ حال کس__ ـــنیآرو
 داده مطمئنم اون فشوانجامی نداشتھ باش اون وضی اما بھ پدرمن کارکنم،یلھ م

 . پدرتونکشتھ
 امااونم مثل من ھی پسرخوبنی دلم بھ رحم اومدآروکردی ھمھ التماس منی کھ انیازا

 .  مسخره شدی بازنی ایربانق
.  باباتنکھی بابات اما فرق توبا،بابات اشی سال پشی مثل شیتوشد__  نایآدر

 سی وپلیسی پلنکھی ازاگذرمی منی بخاطرھمیپدرموکشت اماتو منونجات داد
 کھ برات گرون تموم ا،یدنبالم ن... گذرم،یامااز پدرت نم... ،یبودنتوازمن پنھون کرد

 . شھیم
 :  اززبان سوم شخصادامھ

  رفت، ورفت ؛رفت،
 .  کردی نگاه منای بھ رفتن آدریدی بودوباناامستادهی اشیسرجا 

 زانو نی زمی نبود پس ھمانجا روھی آدم گرشد؟ی اما مگرمخواستی دلش اشک مییگو
 کاش یوباخودگفت ا...  کھ دلش را بھ اوسپرده بودیزد ورفتنش راتماشا کردرفتن کس

 یلی سنای آدری کھ باآن بھ صورت مھتابیدست. کردی راانتخاب نم سختتی مامورنیا
 ادی وھمزمان اراکرده،ی کاردننی احمقانھ ترکھ فکرکردنیزده بودرا  باال آرورد وبھ ا

بابھ .  ادی دردش نیلی کھ خارمی ازپادرش بی جوردمیقول م__ ناافتادیحرف آدر
 نجات دادن ی دوباره  برای دوباره گرفتم، جانی حرف انگارجاننیخاطراوردن ا

 .  کردشی  ازپشت صدای کھ کھ فرددی دوابانیپس بلندشدوبھ سمت خ. پدرش
 .  نیآرو__

 .  بودخوشکش زده بودستادهی کھ پشت سرش ای رانداد وپشت بھ مردپاسخش
 . پااکان؟ منم، سپھر__
 ی ماه دورد؟بعدازسھیدی اسم سپھر بھ خودش آمدوبرگشت چشمانش درست مدنیباشن

  ،ی بود سرگردسپھر مقدمدهی اش حال اورادیمیازدوست صم
 :  سمتش رفت سپھرآغوشش رابازکردوگفتبھ
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 . ی سادگنی تموم شد بھ ھمتیسالم قھرمان مامور__ سپھر
   گرفتدوسپھررادرآغوشی خندپاکان
 نی بدپاکان ایلیتموم شد اماخ...  نبود اما خوبگفتی کھ سپھرمی بھ سادگالبتھ

دلش " ش راازدست داد زی نبود چون پاکان ھمھ چگری دی ھاتیامور مثل متیمامور
 "  بودزیآن ھمھ چ

 .  معرفتیدلم برات تنگ شده بودب__ سپھر
   گفتگرجداشدندپاکانیکدی ازآغوش

  د،؟ی کرددای روپنجای ایچطور__ پاکان
 .  گفتریام__

  حالش خوبھ؟__ پاکان
  ر؟یفقط حال ام__

 ھمھ سی آمد ماموران پلی وحشتناکی پاسخ سوال سپھررابدھد کھ صداخواست
 . دورساختمان جمع شدند

   شد؟یچ__ پاکان
 ی حادثھ ناگھاننی ازاسی تمام سربازان پلختیدرھم فرور.  آن کل ساختمانکیودر

 گرمامورانی شدن امادیشوکھ شدند وازساختمان دورشدند البتھ بھ جزچندنفرکھ زخم
 . ادندآن ھارانجات د

  وگفت.  شدرهی بدون ترس ومملو ازخشم بھ ساختمان خپاکان
 . یمسعود__ پاکان
  ھ؟ی فاجعھ کارمسعودنیا__ شدوگفت رهی بھ پاکان خشناختی رامی کھ مسعودسپھر
 دور و وراست نی ھمیمسعود__ گفت زدی موج مشی کھ درصدایتی باخشم وجدپاکان

 .  رو فرستادهیاکسی
 .  سرش رابھ عالمت تفھم تکان دادوروبھ مامورھادادزدسپھر

 .  منشیدپیاریدبی روکھ مشاھده کردی ھرآدم مشکوکد،یھمھ جاروبگرد__
 . دھندی اطاعت سرمی باھم نواسربازان

 قھیپاکان بدون توجھ بھ جل.  آوردی ضدگلولھ می قھی پاکان اسلحھ وجلی براسپھر
 . شودی ھامنی ازماشیکیردوسواریگیاسلحھ رام

 . نای آدرشی برم پدیمن با__ پاکان
 .تی توموقعمی فرستادشی پقھیروچنددقینھ پاکان، ماام__ سپھر
  زندیشودودادمی می عصبانپاکان

  دتابرم؟ی چرا زودتربھ من نگفت؟یچ__
 تابھ پدرت رهی داره مناااالنی کھ آدریدونیبھ حرف من گوش بده م... پاکان_ سپھر

 . ی  رفتارکنی احساساتمی بزنھ ممکن بوداگھ توروبفرستبیآس
 ی جلودیاماگوشش بدھکارنبود با....کردی رفتارمی شده بود حق باسپھربوداحساساتجیگ

 راتاتھ گرفت نی سپھرگازماشی بدون توجھ بھ حرف ھانی بخاطرھمگرفتینارامیآدر
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 بھ دنیال دو درحدکھیدی سپھررامنی عقب ماشی نھیوباسرعت از آنجا گذشت، ازآ
 . استنیدنبال ماش

 
 روبود شی پشت سرش نگاه نکردتنھافکروذکرش اتفاقات پگربھید. 

 دھدوخانواده اش را بھ ناکارھاراانجامی قبل ازرفتن آدرتوانستیرکارخودرابلدبودومیام
 تی موقعنی ای کارنشستن توی انجام دھد ازبی امن ببرد اما دوست داشت کاریمکان

 ....  زاربودیب
 را ھمانجارھا کردوداخل خانھ رفت خانھ شان پرمامور نی وماشدی خانھ رسیکی نزدبھ

 دھند؟ ریی را تغتیدموقعی مگرنبانجابود؟ی ھاھنوزانی دردلش رخنھ کرد چراایبود ترس
 .  امن باشندیی خانواده اش جادیمگرنبا

 .  داخل خانھ شدعی بھ دوروبرنگاه کروسرناباورانھ
  ر؟یام__ پاکان

 دوابرواش جاخوش انی کھ میھمان صورت مغروروجذاب خود بھ ھمراه اخم باریام
 خوشوبش یاخم صورتش بازشداما  وقت برا.کرده بود برگشت وبھ پاکان نگاه کرد

 .  شروع کردنینبود بخاطر ھم
 پاشوکرده کنھی نمیً پدرت اصال ھمکاررسھی منای آدرگھی دقھیتاچنددق... پاکان__ ریام
 .  کنمھشی وتوجنمی دختروببنیدای کفش کھ االو بال من باکیتو

   بابا کجاست؟؟یواا... چراانقدر... میوقت ندار__ پاکان
 . رساندی پاکان خودش را بھ پدرومادرش مکندی باسربھ داخل اشاره مریام

  ؛دیگوی کھ سھ ماه ازاودوربوده بابغض می پسردنی بادمادرش
 . زمیپاکان عز__

 خود ی بااقتدار واخالق نظامشھی پدرامامانند ھمردیگیپسرش رام دوردانھ ودست
 . دیگویوباگلھ م. کندی گرم با،پاکان میسالم

 بھ کردم،ی کارمی اداره آگاھی عمر توکی من رون،ی بگوازخونھ من برن بنایبھ ا__
  ام؟؟ی ازپس خودم بربتونمینظرت نم

 شی کھ توپنج سال پھی دختر،دختر ھمون آدمنیپدر،قربونت برم ا__ پاکان
 . شی کشتتتیبخاطرمامور

  دیگوی مپدرباتعجب
 روبھ قتل نرسوندم، تادلت بخوادبھ ی پسر؟؟ من تابھ عمرم کسیگی می داریتوچ__

 ...  کردم اماتابھ حالکی شلنیمجرم
 بھ حرف کنمی خواھش مستی جااصال امن ننی حق باشماست، ادونمیبلھ، م__ پاکان

 . دی بردوباھاشی گوش کنریام
 ... کندی تا با آن ھا ھمکارکندی قبول می طوالنی ازمکثکندوپسی ھمسرش نگاه مپدربھ
 شد اما ھنوز ری ختم بخھی نداشتند پاکان خداروشکرکرد کھ غذنی تاماشیادی زی فاصلھ

 . ستی چی دلواپسنی الی دلدانستیھم دلواپس بودونم
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 را درآنجا ی زنفی برھا کفی کیکی شدند کھ درھمان نزدنی سوارماشپدرومادرش
 بررفت فی دنبال دزدان کنی باماشیگری بھ کمک زن رفت ودنی ازماموریکیزدند 

  نفرمامور بھ کمک زن رفت، کی ماجرا نی جلونشستھ بودند بخاطر انیپاکان وشاھ
... نا،ی بودندومنتظر آدرزدرخانھ ھنوگری دی ومامورھان،ی بھ دنبال ماشگریودونفرد

 پشت ی وھنگام برگشت زن باگذاشتن اسلحھ ادیزم رااز زن پرسمامور سواالت ال
  گردنش مانع حرکت اوشد، وپشت گوش سرباز جوان گفت

 .ناایآدر...... م؟ی من کیدونیم__
 . زدی صبرانھ سربازراصدامی بنی ماشی بودوپاکان ازتوستادهی مات ومبھوت اسرباز

 
  ؛نای اززبان آدرادامھ

 ی دوربودوکسنی مرگ آماده کرده بودم ماشی ترس واسترس داشتم خودموبرایلیخ
 تابلکھ از استرسم کم شھ کھ دادمی فقط اسلحموپشت کردن سرباز فشارمدمیدیرونم

 .  گفتی بالھجھ مشھدچارهیسربازب
ُخانم، تور بھ خدا مور ول کن__  . ُگناھمیبوخودا موب..... ِ

 . گرفتی داشت بغزش مگھید
 . ستی نکن امروز روز مرگ تونھیگر__ نایآدر

 . ُ ازخدمتم موندهگھیدوروزد.  نکنوهی کردم زنمھ بی عروسروزید..مو__ سرباز
 .  بکشمشخواستمیمنکھ نم... ی براش سوخت ولدلم

 . چوندی ازپشت سرم اومد ودستموپنی شاھھوی کھ بره دادمی جلوجلو ھولش مداشتم
   کجاست؟ی مسعود،ینیبی شووگرنھ بدممی تسلرسم،یگفتھ بودم بھ حسابتون م__ نیشاھ

 .  نگفتم وباصورت جمع شده گفتمیزی گرفت اماچدردم
 .  تو مغزشزنمی گلولھ مھی یدست ازپاخطا کن__ نایآدر

   وگفتنی نشست روزمسرباز
 ،  خداولم کننیا__
  توگوشم گفتنیشاھ
 یاوبگومسعودیب کنم، پس بامن کیاالن اسلحھ روپشتتھ اصال دوست ندارم شل__ 

 . کجاست
 ..دونـــیمن نم__ نایآدر

 :  اومدی مسعودی دفعھ صداھی بودم کھ ھنوزحرفمونگفتھ
 . نجامیھھھھ ولش کن، من ا__ یمسعود

 . گشتمیروآسمونادنبالت م__ بھش نگاه کردوگفت نیشاھ
 . نی شاھی ھستی انھی کیلیخ__ یمسعود

 بای مردتغری  شدتاجلوادهی پنی کھ پاکان ازماشکردنی دونفرداشتن باھم بحث ماون
 داشتم اسلحھ رنظرشونی ازدورزرهی بشھ روبگادهی پنی داشت ازماشی کھ سعیانسالیم
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 تاخواست دنبالم نی فرارکردم شاھنی شاھردستی سربازبرداشتم واززیروازرو
 .  جلوشوگرفتیادمسعودیم
 . ھی ماجراھا چنی ای توی نقش مسعوددونستمینم

 کھ تنم بود ی رنگاهی سی مانتوبی جی ازتوشونییتوجھ بھ دوتا بدون
 کھ شدم اسلحھ کشونی تفنگ جازدم نزدی تودمیدوی کھ مردراوردموھمزمانیچندتات

 روم بود پاکان شیروبھ سمتش گرفتم بعدپنج سال انتظارم بھ سراومدواالن قاتل بابام پ
 بشھ برگشت وبھ من نگاه نیاشکردسوارمیکھ پشتش بھ من بودوداشت پدرشوالتماس م

 ، کرد
 .دخردمندی کارازکارگذشتھ پاکان خردمند،پسرمجگھید__ نایآدر

  ؟؟یکنی کارونمنینھ، نھ توا__ پاکان
 . مینیبیم__نایآدر

   کھ تااون لحظھ ساکت بود گفتپدرش
  ؟؟ی ھستیریتودختر فرھاد ام__
 ،.اری نفتیاسم پدرموبھ دھن کث__ نایآدر
 . ی ازش مطلع شدی مفصلھ باھی غذنی ا،یریگی ممیعجوالنھ تصم یدار.. یول__ دیمج
  صشمارموکارتوخالیتاسھ م__ نایآدر

 
.     کی.. قلبتو...ی کھ اون زمان بابامونشونھ گرفترمی نشونھ بگیی ھمونجاخوامی مکنمیم

 ....، دو
   سپرش شدوگفتستادوی پدرش ای جلوپاکان
 . یری منونشونھ بگدقلبی بانا،اولیآدر__ پاکان

   گفتمی وباناتووندادزدم
 . پاکان حساب توازپدرت جداست برواونطرف... توروخداا__

 . یری توقلبم بمرم،توامی قرارشد من قبل پدرم بمرتااگھیقلب منونشونھ بگ__ پاکان
 کھ ھی حکمتاچھی حرفش انگار  بغض کھنھ پنج سالھ توگلوم دوباره تازه شد، خدانیباا

 . مھی کھ پسردشمن من وزندگی عاشق آدم؟یاونم عاشق ک بشم دعاشقیمن االن با
 .بروکنار__ نایآدر

 پدرتوکشتھ، پدرتوبھ ی مسعوددونم،یزومی من ھمھ چستیاالن وقتش ن__ پاکان
 .   کشتھ شدهیدستورفرجام وبھ دست مسعود

  ؟ی لعنتیگیمی چ؟یگیمیتو چ..تو__ نایآدر
 گھی فرجام خواست دشی بودکھ پدرت رفت پی روزنیاون روز آخر__ پاکان

 دستور قتل ی وبھ مسعوددی بشھ کھ فرجام ترسمیدورخالف وخط بکشھ خواست تسل
 .پدرتوداد

 نییاسلحموپا.دادی باج مدوبھشیترسی می بودکھ فرجام انقدرازمسعودنیبخاطرھم... پس
  شدی چشمام ردمی جلویمیوقدی مگاتھی م بافرجام مثل ی ھمکاریاوردم تمام صحنھ ھا
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  پاکان صدازد ھوی کھ
 ...ـــنـــایآ آدر_ پاکان

 کھ ھرلحظھ یری من بود وتی آخرزندگدامروزلحظھی پشت سرم نگاه کردم ھھ شابھ
 ھام ی توزنھی کھ کردم بھ کیی چشماموبستمو بھ کاراکردی مکی مرگ نزدشتربھیمنوب

 سرنوشت کردبھی مقی فرجام کھ ھمش منوبھ کشتن قاتل بابام تشویبھ حرف ھا
 بلندتوگوشم ی ھاکی شلیوفقط صدا  نبودیخبر... اما. نامعلوم خودم بھ ھمھ فکرکردم

 بازکردم جسم غرق ومد؟چشماموکھی بودچرادردم نمرخوردهی اگھ بھ من تیبودول
 وپاکان کھ باتمام قدرتش اونوتوبغلش گرفتھ بود دمی چشمام دی وجلونیدرخون شاھ

 رفتن سی پلیروھایگان لنگان درحال فراربودامان بودولنرخوردهی کھ تی مسعودیوپا
 . فتنشسروقتشوگر

   حال وقرمزگفتمی بی وباچشمازانوزدم
   شده؟ینطوری انیپاکان؟ چراشاھ__

   نگاه کردوگفتنی چشماش قرمزشده بود بھ شاھھیازفرت گر.  کھی درحالپاکان
  ؟یتوکھ خوب بود....ھوی شدی داداش چریام__ پاکان

  دمی حرفشونفھمیر؟معنیام
 کدومش؟ کدومش چراچرااااااااااا؟.... ـــی آرون؟ی پاکان؟ شاھر؟یام__ نایآدر

 کردم وھق ھق زدم ھی پنج سال گرنی باربعدانی اولی سرم گذاشتمو برایدستامورو
  ؟یکنی مینجوری ااچرابامنیخدا
 . پاکان..پا کا__ خش داروآروم گفت یباصدا) ریام( نیشاھ

 
   بگویجانم داداشجانم؟ __ پاکان

 . گردمی خانوادم برمشیپ... شیپ) کندیسرفھ م(مونمویکردم زنده م..فکر__ریام
 فقط صبرداشتھ باش حرف نزن  یمونیتوزنده م... ری امھی چھ حرفنینھ ا__ پاکان

 . رسھی  االن آمبوالنس ماری صبرکن طاقت بشھیشترمی بتیزیخون ر
 کردم ی خطھیمن،...من__ سکوت باالاورد وگفت ی معنردستشوبھیام

 .  ازدواج دادمشنھادیسحرپ.بھ..وبھ
   ھق ھق زدوگفتپاکان

 .رهیداره ازت خون م.  نزنر،توروخداحرفیام__
 یکار. ..... .نیدھمچینبا)سرفھ،سرفھ( تی مامورنی کارم اشتباه بوده وحدونمیم__ ریام
 . کردمیم

  سوم شخص ؛اززبان
  دیگوی مخنددوباسرفھیرمیام
 ... اما،،کاردلھ،آروم وقراروازم گرفتھ بود__ریام

 .  حرف نزنزهی سحرکھ برات عزرجونیحرف نزن ام__ پاکان
 .  ھنوزرو دست وپام موندهمی کھ بھ ھم زدیی مشت ولگدایجا.... پاکان_ریام
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 ... بشکنھ دستم کھ__ گفت ی باچشمان اشکپاکان
 دیگویشودومی حرف زدن پاکان مرمانعیام
سرفھ ........ ( چون مال توھم جاشی کھ منوبخاطرزخم رودستت ببخشنوگفتمیا__ریام
 . مونده)کندیم

 .  سرتیفدا__ پاکان
 .ی داداشامتیق..بھ.. دارید__ ریام

 .بنددی مای دننی ازاشھی ھمی رابراچشمانش
 دیگویدھدومی مرراتکانی دست امی باناباورپاکان
 چشماتوبازکن نی خداآمبووالنس اومده ببربھیمبوالنس اومدامآ...ریام..ریام__ پاکان

 سال رفاقتمون چشماتوبازکن، ١٠توروجون مادرت چشماتوبازکن بھ حرمت 
 یتوکھ نامردنبود... چشماتوبازکن...  بخاطرسحرچشماتوبازکنیرتوھنوزجوونیام

 .......تو.چشما... ی نبودمراهی نقیتوکھ رف
 است ی اوکسکردی ھرروزوھرشب فکرمکردکھی نگاه می بھ کسی انامانندمجسمھیآدر

 . یازقماش فرجام ومسعود
 
 کھ یی اون چشانھی آخرو بخند بعدش چشماتوآروم ببند،نزارکھ اشکاموببی لحظھ ھانیا
 کھ ی موج قلبگذرهی ھاداره زودمھی ثاندارآخرهی دنی عاشقش شدم امروز ای روزھی

 یعنی خاطرات قبل رفتنت عشق یعنیشق  عبره،ی داره مکھی تکھیموتیدی ساحل کشیرو
 ی روشھی زخمھ کھ ھمھیھام پرازغمھ   بعدتوتموم خندهرھنتی پیعطرمونده رو

 ...قلبمھ
 

 : سحر
 اومدوبغلم دیمامانم وبابام اومدن دنبال منوساحل،  بابام تامنود.   خوشحالمیلیامروزخ

 ی اشتباھاتھی  تی بزرگترھاتوعصبانی دلش برام تنگ شده گفت گاھیلیکردوگفت خ
 ھیمامان انقدرگر. کارکردنی چفھمنی مستندوبعدشی وقت فکر عاقبتش نچی کھ ھکنندیم

 . می بھش سرم وصل کنمی ومجبورشداد کھ فشارش افتختیکردواشک شوق ر
  ؛کشھی پرممی زندگی ناجدنی دیدلم داره برا 

 ظرش بھم گفت منتھیانی کاونیرحسی بودم اسمش امدهی  کھ حاال فھمن،یشاھ
 بھش فکر دمشی در ساختمون دفتردی کھ جلوی دروغ چرا؟من ازھمون روزباشم،

 ،  آروم وقراروازم گرفتھگھی ، کاردلھ دکردمیم
  دیگوی می باسرخوشکندوی آسمان نگاه مبھ

 کھ ھی عشقی ھووھھ، عشق واقعکنم،ی رودرک می عشق واقعیاالن دارم معن__ سحر
 ینیری شی حس آدم  تازه متولدشده رودارم بعداون ھمھ سخترهیآروم وقرار وازدلت بگ

 بخت بامن نکھیھھھھ مثل ا... چسبھ،ی میلی خی کھ عاشقانھ دوستش داری بھ کسدنیرس
 .  نامھ امانیپا..یراست.  کنمیسیپل یجانی نامھ موھانی کھ پااربودهی یکم
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 ازمعشوق یور کھ انگارسرنوشتش رابا دی عاشقنی اداردی تلفن خانھ  رابرمعیسر
 . پرسدی درباره دانشگاه ازاوسوال مردویگی دوستش رامسایشماره پر. نوشتھ اند

 ای استاد ننداختت، زودبدوی بدادت رستیخالصش کھ بگم خانم افشارشاگرداول__ سایپر
 .  بده تا شت وپتت نکردملی نامھ توتحوانیپا

  دیگویزندومی ازتھ دل می اخنده
  چرا؟__ سحر

 وانھیدخترتود... ای خدای بود اون  روز  دراوردی ھاچیدختر اون جنگولک باز__
   بود؟لمی کدوم فالوگی سکتھ کردم، حاال دیا

  ،سای پری عقلنیری ش،یخعل__ سحر
  وا، چرا؟__ سایپر

 ازشوبراتیرتاپی دانشگاه سامی فرداپس فرداھا منی توضیح بدم ھمتونمیاالن نم__ سحر
 . گمیم

 . ی من منتظرم، بایاوک... یعنی__ سایپر
 . خداحافظ__ سحر

 آورده غرق رونی  تازه سرازدلش بی کھ ھمانند جوانھ ای خودش وعشقی وھوادرحال
 . دی کشرونی مادرش اوراازافکاربیشده بود کھ صدا

  خدامرگم بده واقعا؟؟یوا__ مادر
 . آره__پدر

   بود؟ی اسمش چی مادرش گفتی طفلچاره،یجوونک ب__ مادر
 . یانی  کاونیرحسیسروان ام__ پدر

   جلورفتوبابغض گفتکردی می تابی بنھی خشکش زد قلبش درون سھمانجا
   شده؟یچ__ سحر
 .  بھترهی دخترم ندونیچیھ__ پدر
   گفتیحالیباب

 .شدهیگفتم چ__
 گشتنش، بنده خدافکرکنم ھمون روزی د،یانی کاونیرحسیاون پسره  سروان ام__ پدر

 . امورزدشیبودکھ تورونجات داد خدا ب
 اونوشتھ ی بودکھ برایاھی چھ بخت سنی ای وتارشد براسترهی چشمانش تشیاپیدن

 مادرش،      چارهی ؛بگفتی مدکھیشنی مادررامی نجواخوردیبودند؟ چراھمش بھ دربستھ م
 کھ ی کسچارهی اودل بستھ؟ ب کھ بھی ترازمادرش  کسچارهیابی مادرش؟؟؟ چارهیب

   متولد شده؟ردوبارهی امدن کھ باآمی کسچارهیابی اآوردهیاورابھ دن
  د؟؟ی چرارنگت پریسحر خوب__ مادر

 سکوت سکوت وسکوت... چیگرھی ودفی خفغی جیوصدا
 ...ازداشتی سکوت ننی باشدآخ کھ چقدربھ ای کھ آرزوداشت ابدیسکوت تلخ ،

  ؛نایآدر
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 ھی گرنی ادونمی کھ باخودم بستموشکستم، نمی عھدکردمی مھی من داشتم گرشدی نمباورم
 قاتل بابام دمی ھمھ وقت فھمنی بعدانکھیاای ن،ی مرگ شاھای ازپاکان بود ی دوریھا برا

من فقط خواستم تاوان .. من آدم کش نبودم، من....  بردنشونداشتمنی وموفق بھ ازبھیک
 اھمونی نی شاھجونیجسم ب...  منلعنت بھ..... من.... گناھشوپس بده

 کردن وبھ دستاش سیپل. نی روھم سوارماشی کردنوبردن مسعودروسوارآمبوالنسیام
 شیشونی پی کھ روی بااخمیً مامورزن کامال جدھی دینوبت بھ من رس. دسبند زدند

داشت بھ طرفم اومد وخواست بھ دستم دسبند بزنھ، مظلومانھ بھ پاکان کھ رفتن 
   حتم داشتم کھ ازم متنفرهگھی شده بودم، درهیکردخی موستشونگاهد

 کھ ی و بھ سمت مااومد خانمدی قرمزش کشی بھ چشمای تعجب برگشتو دستامادرکمال
   گذاشت پاکان بدون نگاه بھ من گفتی احترام نظامعی من اومده بود سریری دستگیبرا

 . ستیدسبندالزم ن__ پاکان
 .. اما دستور دادن__

 . ستی گفتم الزم ندمیومن مدستور__ پاکان
 . شھیاطاعت م__

 بھم دمی رسنی آخرکھ بھ ماشی کرد پاکان لحظھ می ھمراھنی دسبندمنوبھ سمت ماشبدون
 کھ ازدستم دوارکنھی کھ منوامیزی چھیدی  نقطھ امھی شدم تا رهینگاه کرد، توچشماش خ

 .  سرد نگاھشوازم گرفت ورفتیلی امااون خداکنمی پستیناراحت ن
 کرد،ی نگاه کردم کھ داشت رفتن منوتماشامنی ماشنھی شدم پاکان وازتوآنی ماشسوار

 ، کنھختنی تلنبار شده پنج سالم شروع بھ ریاجازه دادم اشکا
 . بودمتدهی وقت ندچی کاش ھیا__ 

 ی وجدی خودموعادخواستمی می انداختمو اشکامو بادستم پاک کردم ھرچنییسرموپا
 مانع کردنی مدنی شروع بھ باراری اختی کھ بییم واشکا لرزش لباشدینشون بدم نم

 .شدیم
 یکی کردندی وباوتعجب بھ من نگاه مشدندی جمع منی کم تمام مردم داشتن دورماشکم
   سرھنگ وبکشھ؟خواستھی منیًواقعا؟ ا__ گفتیم
 . نھیرزمی زنانصفشون زنیًواقعا نکھ ا__ گفتی میکی
 .  نکننشی نازه خداکنھ زندانیلی خنکھی ایآخ__ گفتی باترحم مگھی دیکی

 بگھ یزی چھی وادی بودکھ پاکان بنی فقط فکروذکرم ادمویشنی صحبت ھا رومنی اتمام
  بھ رانندهنی ماشکی اومدنزدتی جملھ فقط باعصبانھی ازغیدلگرم شم امادر

 
 .  مردم جمع شدنینیبی؟نمیفتیچرا راه نم__ گفت

 .می افتاد وروشن کردو راهنی ماشدوی ازش ترسراننده
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  سوم شخص ؛اززبان
 

 یمی چھ تصمدانستی نگاه کرد نمنی محزون بھ رفتن ماشی پاکان باچھره اوبازھم
 خواست پدرش رابکشد ی رحمی کھ باتمام قساوت وبی شده بودآن آدمرد،سردرگمیبگ

 ردستانی کھ آنقدر بازی کردکجا،کسی مھی آنگونھ گرنی سر شاھی کھ باالیکجا وآدم
 کرد ی مھی گرنگونھی ازمعشوق ادن جداشی کھ برای دخترگانھیخودخشن بودکجا، و

 شانھ اش ی روی کھ ناگھان دستکردی مری سی فکری ومشغلھ الیدرعالم خ.کجا
 یی پاکان شانھ ھادهی خمی شانھ ھای بود براینشست، دستان مردانھ اش انگار مرحم

 نای آدری ھایبد. شکستھ سحر  را دلای غم مرگ دوستش رابھ دوش بکشددانستیکھ نم
 . راشی ھایوباخی ندیرابب

  کردگفتی کھ دل غمزده اش راآرام می آرامش بخشیپدرباصدا
 . پدرعشق بسوزد کھ تورارسوا کرد__پدر

   شدرهی صدابھ  پدرش خی وببرگشت
 . بوددهی کھ خوب دردش رافھمیپدر
  ؟یچتھ؟ خالف شرع کھ نکرد.. چتھ پسر__ پدر
 اگھ دیدونی کارمن ازخالف شرعم بدتره، اون خواست شمارو بکشھ منیچرابابا، ا__

وبھش . ومدمی من نمفتادی اتفاقات امروز نمنی از ایکی ای.. ای بود دهی ونفھمتیواقع
  شد؟ی می بگم چتویواقع
 .  دلت نکنونیخودتو مد... االن کھ نشده__
 شودادقلبشیزندگ...  دادتی مامورنی ای دوستم جونشو برانی بھترریھھ، ام__
 کھ باعث مرگ دوستم ی انصاف باشم کھ بھ کسی انقدربتونمینھ من نم...داد

  کنمی عادت مشیدرستھ سختھ اما بھ سخت... شدفکرکنم
 
 
 
 کھ دانستی پسرکش را امامکردی کھ انگار خوب درک می پدرنی نگفت اچی ھگرید

 زی چکیدلش . ستی ول کنش ناوردیدرن ی شده وتااورااز پارشی گبانیدرد عشق گر
 .زدی مادیگررافری دیزی اما چشمانش چگفتیم
 

  ؛پاکان
 رفتی لباس مخصوصش  را برتن کرده بود چھ آراستھ مستادی اتاقش ای نھی آیجلو
 . گذاشتی روح می درخاک سردوبدتنی کھ باری دوستش امدنی دیبرا

 سخت بود شی رفتن حاضر شدند،مادرش اما باآن ھاھمراه نشد برای باھم براپدروپسر
 .دانستی برودکھ اوراھمچون پسرش میبھ مراسم فوت کس

   آمده بودندیانی کاوری مراسم سروان امی از مردم برایمی عظلیس
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 کری بودند پستادهی ای طوالنی ھابااحترام مخصوص بھ خود درصف ھای نظاموتمام
 کھ ییپورونوای شی بردندصدای بھ مکان مخصوصھیوسپھروبق دستان پاکان یررویام

 حال یبرا... درون گوش پتکان بود خطری ھمچون ناقوس خطرنواختنینوازنده ھام
 . صحنھ ھابودنیرا گودافتاده نظاره گی وچشماندهی پریسحرکھ بارنگ

   بلند گفت؛ییسرھنگ باصدا 
 اسالم درراه مقابلھ باظلم وجور ی جمھوری انتظامیروی سروان نیانی کاونیرحسیام  

 شناس فھی ازجملھ سربازوظسی پلدانی روح تمام شھی شادی براوستیبھ ملکوت پ
    وطلب  مغفرتدی صلوات بفرستیانیرکاویدامیشھ
 . دیکن

 نیی حال بودکھ سحرازھوش  رفت وھمھ دورش راگرفتندپاکان سرش راپانیدرھم
 آرام ردی بگی مسعوداوشیرراازنی ام تقاص خوننکھیدایانداختھ بود وفقط بھ ام

 . گرفتیم
 کھ تودلش بودو ی انھی ھمھ کنی ای؛، حاالمعن.نایآدر__  فکر باخودگفت نیوباا

 ..فھممیم
 

  ؛نایآدر
 اونجانشستھ کی وتاررهی اتاق تی شب بازداشت گاه تموم شد ومن فقط گوشھ نیاول

 :  صبح بود کھیکاینزد. شده بودمرهی نقطھ خکیبودمو بھ 
 .  توکارخالف باشھخورهی نمپشی بھ ترنیا__
 .  بازداشتگاه سرموباال اوردمو بھش نگاه کردمی توی اززنایکی ی صدادنیباشن

   بستھ گفتیباچشما
  ھ؟یجرمت چ__

   گفتمبابعض
 . یعاشق__
  آخ، دلت شکستھ؟ نھ؟__
 . بدجور__
 توجونت ول وفتھی بمونھیض م مثل مربرهیآدموازکجاتاکجاکھ نم. پدرعشق بسوزه__

 . شھی کھ تانعشھ نکنھ حالش خوب نمیشی میمثل معتاد. ستیکنت ن
  کردمی بھ حرفاش گوش مداشتم

   صدام زدنکھ
 . یری امنایآدر__...

   اسم توئھ ؟م،ی توندارنی اسماانیماازا__ زنھ دادزد ھمون
 . آره__

  صبح زودنبوده ساعت نھ دمی وبھ سمت دررفتم باخارج شدن از اتاق فھمبلندشدم
 . ووقت دادگاه من
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   دستام دسبند زدن ووارددادگاه شدمبھ
 . دی کنتی لطفا نظم دادگاه رورعایقاض

 اوردن کھ نازشانسی اونجا بودن، فرجام وپرگھی سحر،خواھرش ، وچندنفردپاکان،
   شدندوگرنھ حکمشون مرگ بودستیھمونجاسربھ ن

   طرف نشستھ بودکی یمسعود
برام مھم . دادمی  کوتاجوابشومی باجملھ  ھاگفتی قاضي می انداختم و ھرچنیی پاسرمو

 .  وسکوتییتنھا... خواستمی مییفقط تنھا...  ضررم باشھابھینبود بھ نفعم باشھ 
 ازپاکان سوال کردن وسحر انگار اوناھم جون حرف زدن نداشتن سحر یچندبار

 من بود مرگ ری اتفاقات تقصنیا یھمھ ... زدی کردوبابغض حرف می مھیآھستھ گر
 ...  من بودری سحر ھمش تقصتی حال پاکان وضعریام
  کرد ؛ی آگاه ممی صدابودکھ منو بھ اطرافم وبھ سرانجام زندگنی افکارخودم فقط ایتو

 ی سوء قصد بھ جان  آقالی بھ دلیری فرزند فرھاد امیری امنایخانم آدر__ ؛قاضي
 .  خردمنددیمج

 کھ برام گرفتھ ی تجربھ ای تازه کاروبلی ھنوزدرحال حرف زدن بودکھ وکیقاض
 . بودند بلندشدودادزد

 فرامرز ی ذھن توسط آقاتی بخاطر مسمومیری قاضي موکل من خانم امیآقا__
 .  کارزدندنیفرجام دست بھ ا

 اعتراض واردنبود، خانم__ قاضي
 

 . کنمیزدادگاه اخراجتون م ادی بعدوسط حرف قاضي پرونده حرف بزنی دفعھ کیتاج
 :  نگاه کردمی فقط بھ قاضھی توجھ بھ بقبدون

 دمی را بخشتی کارھایھمھ  
 

  آخر ھنگام رفتنتدی آن تردجز
 

 ) نگھ داشتھدواری ھنوز مرا بھ برگشتنت امکھ
 سوء لیبھ دل٢٦٧  پرونده ی باشماره یری فرزند فرھاد امیری امنایخانم آدر__ یقاض

 با، باندقاچاق مواد مخدر، دادگاه شماره ی خردمند وھمکاردی مجیقصد بھ جان آقا
 کندوبخاطرعفووگذشتی سال حبس محکوم م٥تا٤ شمارابھ   رانی ای اسالمیجمھور١
 . شودی شما درنظرگرفتھ میبرا سال٣تا٢ مجازات  نی خردمند ادی مجیآقا

 . اعتراض دارم__ کیتاج
 .ستیواردن_ یقاض
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  دوتامامورزن اومدنو دستامو دسبند دم،یشنی رونمیچی ھگھی بھ بعد دیی جاھیاز
 بودم پاکان کنارسحربودومدام ستادهی راه ای اومدم تورونیزدندوھمراه اونااز اتاق ب

 .دیپرسیحالشوم
 کرد،  نگاھم  کھ بھ رمی شده بودم کھ پاکان بانگاھش قافلگرهی بھ دوتاشون خباحسرت

 بازشدوبھم نگاه کرددوست نداشتم چشم ازش شیشونی پینگاھش گره خورد اخم رو
 یشی می بھ چشماست،ی نی بودم چشماش قھوه ادهیًبردارم مخصوصااالن کھ فھم

 حال نی لبخندش بودم توھمھی اج تودلم نبود فقط محتیدی امچی شدموھرهیرنگش خ
 صورتش نشست اول فکرکردم ی روی کھ لبخندمھربونکردمیمونده بودمو بھش نگاه م

 نانی لباش بودچشماشوبااطمی کھ روی شدم اما پاکان  باھمون لبخندمحو قشنگیاالتیخ
 .  ھم گذاشت وباز کردیرو
 از یکی دکھی نکشی طولمی اماخوشحالوردمی داشتم  بال درمی حرکتش ازخوشحالنیباا

   زن گفتیمامورا
 . میبر__

  سوم شخص ؛اززبان
 کھ انگار نگاه امروزش یینای دلش باشد پس دل سپردبھ آدرونی دوست نداشت مدگرید

 .  فرق داشتشی تاآسمان بانگاه آن روزھانیزم
 رفتی کننده اش موسی چشم از پاکان گرفتھ بودو داشت بھ سمت سرنوشت مانایآدر

 باشد، باخودمانده کی کدام شی پدانستی شد نمرهی بھ اووسحرخیپاکان باسردرگم
 چشم انتظارراول ینایاآدری نابرود؟ی آدرشی رارھا کندوپدهی سحرداغ دارواستیبودآ

  آورد ؛رونی سحر اوراازافکارخودبتھ گرفی حال صدانی سحربماند کھ درھمشیکندوپ
 شش؟ی پی بریخوای نمره،یداره م__ سحر
 .  شدرهی خواریددی سفی ھاکی فقط سکوت کردوبھ سرامپاکان
 . ششیبروپ...  کاردارمییمن جا__ سحر
  کجا؟__ پاکان
 . خداحافظ... __ سحر

 زودتررفتھ بودند بھ ھی رفت ساحل وبقی وآرام آرام بھ سمت درخروجشانیسحرپر
 با پاکان ی سحربراکردنی فکرمھیخواست خود سحرزودرفتند، ھھ مسخره بودکھ بق

  دیفھمی دردش رانمچکسیماندن بودکھ باآن ھاھمراه نشد ھ
  چکسیھ
  چکسیھ
 ... چکسیھ

 .  وخودش رابھ آن ھا رسانددی درحال رفتن بوددواکھنی بھ سمت آدرعی سرپاکان
 کرد نانگاهی احترام گذاشتن پاکان بدون توجھ بھ ان ھافقط بھ آدرعی سردنشیمامورھاباد

 تھی وقت بود پاکان بھ دلش نشیلی شدمامورمغروروجوان  کھ خیوچھ عصبان
   گفتزدی کھ حسادت درآن موج مییباصدا.بود
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 ...دی اما با سرواندجنابیاممم،ببخش__
 دست ی بودوروی خشن وجدیلی بھ اونگاه کردحقاکھ درکارش خی عصبانپاکان

 .نایگذشتھ آدر..  البتھنابلندشدهیآدر
 .. سالم__ پاکان

 غم ھی کھ زدازگری بود، واقعا خنده تلخی خنده درست بھ ھمان معننیدای تلخ خندنایآدر
 . زتربودیانگ
  جناب سروان... سالم__ نایآدر

 . یزنی اسمموصدانمگھیچراد__ پاکان
   راباپشت دست پاک کردوگفتشی ھادواشکیناخندیآدر
 . ، طرف بودمی باچھ جناب سروان خشندونستمیاون موقع نم__نایآدر

 ....منتظر__پاکان
 ، نھ، ادامھ نده__نایآدر

 ...  ھم کھگھی کھ سھلھ ده سال دگھیمن سھ سال د__ پاکان
 . تمومھزیھمھ چ.. اونششی بروپھ،یسحردخترخوب__نایآدر

 
 . یزنی حرفاروازتھ دل نمنی ادونمیم__ پاکان

  نیپاکان بب..نھ__
 .  پشت درمنتظرتم خداحافظگھی پاکان؟ من سھ سال دی گفتیدید__ پاکان

 ..... ستایوا__
 وپاکان کندی بھ کودک خردسال ملی آدم مغروررا تبدی رسم عاشقنی استی رسمعجب

  دھدی نمنارای اجازه حرف زدن بھ آدری خوشحال کھ حتی راھمچون آدمیعصبان
 .ستی سھ سالھ دروزسھ روز کھ ند،یگوی کالفھ باخود منایآدر

   مالقات تمام شدوپاکان رفتوقت
   کردندی کندھمراھی تاسھ سال درآنجا زندگدی کھ بای اورابھ مکانماموران

 . اونجاتخت توعھ__ مامور
 . گفتند رفت کھ بھ اوی آرام بھ سمت محلآرام

   نگاه کردھی تخت نشست وبھ بقی روآھستھ
  کوچولو سالمتوموش خورده؟__

   زن دوباره دادزددکھی تختش دراز کشیدروی کھ شنی اھی توجھ بھ  کنابدون
  ؟ی گنگھ؟؟ی چیھوووو__

  دی شنیی نکردوچشمانش رابست کھ دوباره صداتوجھ
 . نمیپاشوبب__

 زن ی خودش رابگیرد وبلندشدو گلوی جلوگرنتوانستی دنایدآدری راکشودستش
   گفتدشدهی کلی ھادوبادندانیراچسب
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 جون دادن ی بھونھ ام براھی فقط دنبال مھی، من تھ زندگ. من نزنفتوبھی کثیدستا__
 ی بامن کاریکنی نداشتھ باش ھرکارمی بامن کار؟یدی آره فھم؟یدی گرفتن فھماجونی

 ی زن باسرفھ ھاناراگرفتندیھاجمع شدند وآدر بنددورآن یتمام زن ھا.... نداشتھ باش 
   گفتی الکیکم
  اوھو...  ا ست اوھوووونھی دنیا__

    اوگفتی دروغی بدون توجھ بھ سرفھ ھایکی
 . یکنی متی ھمھ اذنی دخترتازه وارده انی ایی تووونھید_

   گفتنای آدروبھ
 . عادتشھ چنددفعھ بھش گفتن__
 . کشدی تختش دراز می رودھدوی تکان می سرنایآدر
 . باشھ__ دیگوی آرام منایآدر. رونمی بی داشتی کاردهیاسم من مھش__
   ماه گذشتنیچند

 ی دالع برازدواج  پاکان شدامااووفدارابودواصال فکرکسیادی زیاصرارھا
  ؟ی تاکیکردولی می بااوھمکاریالبتھ پدرش تاحدود. نبودنادرذھنشیجزآدر
 سحر؛

 
 
 

 . دمی ندمیحر من خوش شانس تراز تو،توزندگخوش بحالت س__ سایپر
   انقدرظاھروحفظ کردمیعنیکردی فکرمینجوری من ای چرا سحر درباره واقعا

   تودلم چھ ھا گذشتھدونھی نمی کسچی ھدمی من چقدردردکشدونھی کس نمچیھ
 بدون قرص آرام بخش نیری خواب شکی کھ من  دوسالھ  حسرت فھمھی کس نمچیھ

  تودلم مونده
  ؟یچراالل مرد__ سایپر

   بگم؟یچ__
 نیدای از اساتیکی نامھ ات تودانشگاه اول شده االنم کھ انی زوق پایب__ سایپر

  ؟.ی برداشتیالیخی بپی من تری برایدانشگاھ
  روزبودهی انگاردیگی منیھمچ
 . خانم افشار__

  بھ پشت سرم نگاه کردم استادبرگشتمو
   بودشفیعي

 ؟یخونی رومیرونی ای رمانانیبروتادرنرفتھ ا..  بروپیاوا خوشت__ سایپر
   گفتمامی کھ مکردمی کھ باسربھ استاداشاره مینطوریھم
 . خوب__
 .کنھی میاالن ازت خواستگار__ سایپر
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 . گردمیبرم__ بھش رفتم وگفتم ی غره اچشم
   رسوندموگفتمخودموبھش

  سالم__
   خانم افشار؟دیسالم خوب ھست__ یعیشف
 . نبلھ ممنو__

  حرفامون افتادونی می مکث طوالنھی
   بچھ ھای دانشگاه وحرف ھاکنمی کھ من دعوتتون نمدیببخش__ یعیشف
 . کنمیبلھ درک م__من
 ...... خوب__ یعیشف
   افتاده؟ی اتفاقدیببخش__من
 ...  ؟ی چینھ برا__ یعیشف
  دیی بفرما،یچیھ__
 ... فرداشب نھ ھرزمان کھ شما اصال ولش کنایامشب .. زیامم چ__
 !استاد__من
 بلھ؟__یعیشف
 . دیدحرفتونوبگیراحت باش__من
 .  ھی عالستونیخانم افشار نحوه تدر__ یعیشف
 . نظرلطفتونھ. ممنون__من
 ...باشھ__ یعیشف

 استاد دمیفھمی شونمی دستپاچگنی الی صدام زددلھوی کنم کھ ی ازش خداحافظخواستم
 دفعھ بدون مقدمھ کی دانشگاه بودنی ای استادانی وبھترنی ترلکسی از ریکی یعیشف

  گفت
   سحر خانم؟دیکنیبامن ازدواج م__  یعیشف
 

 داشدی پی راھنکھی خوشحال، خوشحال ازای شوکھ شدم و ازطرفشنھادشیازپ
   کنمندهیرآی ذھنمو درگی کنم وکمیتاازخاطرات تلخ گذشتم دور

 ؟؟___ یعیشف
  دموگفتم زیحی مللبخند

   خداحافظ،یعی شفینھ آقا__
   درشت شده بھم نگاه کرد ومنم راھمو ادامھ دادمیباچشما

 . خودم کارموبلدم             
 ...  ســـال بـــعـــدســـھ

 
 

 .  شھی دلم برات تنگ منایخداحافظ آدر__ دیمھش
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 .  نطورخداحافظیمنم ھم..... __ نایآدر
.(  بزرگ شده بودی بازکی یناقربانی بقل کرد، اوھم مانندآدرنارامحکمیدآدریمھش
 )  حوس شده بودی بازی قرباندیمھش

 دراتاق جناب سرھنگ عزیز ی جلوشھی کرد تنھاتراز ھمی باھمھ خداحافظنکھیبعدازا
   بودستادهیشھامت ا
 دوارمی  اممیدی ازشماندی مورداخالقچی ماھ،یری سھ سال خانم امنی ایتو__ سرھنگ

 .  ومعذورمی خالصھ ماماموردی حالل کندیدی ازما دی بدیاھم خوبشم
 ی ،چھ مجازاتی مسعوداوشی، ن.ی سوال دارم مسعودھی فقط دی داراریاخت__ نایآدر

  براش درنظر گرفتھ شد؟
  ،قصاص... اخوشبختانھیمتاسفانھ ... بودنی سنگیلیجرمش خ__

 ترس تمام وجودش کردی بھ  گذشتھ اش فکرمی کلمھ وقتنی قلبش ،ازاختیفرور
 کابوس بزرگ است، حاال  سھ کی خاطرات فقط نیکردای وقتھا فکرمی گاھگرفتیرام

 نبود البتھ یی کھ جزتنھای سرنوشترفتی سرنوشتش میسال گذشتھ بودواوداشت بھ سو
 ...  نبودری تاثی پاکان بیکمک ھا  اما خوبگذراندی مشترعمرخودرادرزندانی بدیکھ با
  کردوبھ سمت نگافتیادر اش ری آزادفرم

 
 داخل نای آدری داد، برای رفت نگھبان پس ازچک کردن فرم بھ اومجوز آزادیھبان

 .  نداشت بدون پاکان ھمھ جازندان بودی ازآن فرقاخارجی زندان ونیا
 : نایآدر
  شدی جملھ تو سرم اکو منی اونطرف تاگذاشتم فقط ای ازدرنگھبانپامو

 "  پشت درمنتظرتمگھیمن  سھ سال د"
 باشدت ینی بودم کھ ماشستادهی واابونی وسط خقای نبود دقی اطرافم نگاه کردم کسبھ

 . ازکنارم ردشدوبھم تذکر داد
  ؛کردمی وفقط زمزمھ مرفتمی راه مادهی خودم پیبرا

 ومنو ی بدتوادامھی خوشبخت زندگدوارمی امی داری خوبی االن باسحرزندگمطمئنم
 کھ یً حتما بخاطر اون دوبار،ی کاروکردنی ادونمی ھرچند میفراموش کرده باش

 نیدرستھ برام سخت بود امافقط ا... ی مالقات ومن قبول نکردم ازم دل زد شدیاومد
 .  خودت کردمیکاروبرا

 خودموکنترل کردم کھ عی ام بلند شد اماسرھی ناخواستھ ھق ھق گررفتمی مھمونطورکھ
  ت وگفت؛ بلندکنارم نگھ داشی شاسنی ماشھی

  شماره بدم؟__ 
   گفتی جدی دفعھ باصداھی ومدی دنبالم منمی وراه خودمو رفتم وماشجوابشوندادم

  ؟یکنی مھی گریدار__
  پاکان؟...آقا ول ک__
  شدی نماباورمیخدا
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 داشتم شماھم کھ ری تاخقھی جا منتظرتم فقط ده دقنی اگھیگفتم کھ سھ سال د__ پاکان
 . ی راه بندازھی دنبالت گرانیربی  دکمی ی فقط منتظرییمثل بچھ ابتدا

 . ومدی بھش مشی گل ازگلم شکفت چقدر تھ ردنشیباد 
 .  منو باچشماتینخور__
   گفتمی ازش گرفتمو جدنگاه
 . مزاحم نشو__
  ؟یچ__
  نجا؟ی ایاصال چرا اومد..دباتویمن نبا... من__
 .... من بھ شما گفتم__
 . فظمنھ ادامھ نده جملتوازح__
  ؟یایپس چرا نم__
 . میریمامثل کاردوپن...ی چون من سابقھ دارم توسروان قانونامی بدیچون نبا__
  جواب من نبودنیا__
  نھ،نھ،نھ توروخداا برو__
 لی پس دلیدی مجازاتشوکشی کردی اگھ جرمی توکھ االن آزاد شدیایآخھ چرا نم__

 ... . نکھیا
 .  منوجواب بدهیًصبرکن اصال اول توسواال__
__..... 
  ؟یکنی بامن ازدواج می کھ داری بھ پدرومادرت بگیتوحاضر__
 .  حل شدشی مشکل داشت کھ سھ سال پکمیمامان __
  ؟ی کنی عمرزندگھی بھ خون بابات تشنھ بوده ی روزھی کھ ی باکسیحاضر__
 . دمی منم بخشد،یپدرمن ھمون موقع بخش__
   مادربچھ ھات سابقھ دارباشھ؟ی درک تو حاضرنابھیًاصال ا__

 
 . قربونشون برم__ گفت ی انداختو باحالت بامزه انییسرشوپا

 ؟یک__
 .  تانخندهگرفتی خودشومی نگام کردوجلویرچشمیز

 .گھیبچھ ھامون د__
   ازپشت گفتنی ماشکی کھ خوردمی ازدستش حرص مداشتم

 . سوارشونازنکن__
 ..  سحره اون آقاھھ کنارشنکھی ادمی کردم ودبرگشتمونگاه

  سحر و برنا دوکفترعشق__ پاکان
 .می سحروبھ زوربھش قالب کردالبتھ

   اومدوخودشوبھ مارسوندنیی پانی ازماشعیسحرسر
 . می قالب کننای باشھ ماآقاپاکان وبھ آدریک__ سحر
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   نگاه کردمو گفتمبھش
 . سالم سحر__
 . سالم خانم مھندس__
  ھست  ی کھ حس کردم انگار چندسالی جورمی بغل کردمانھی صمگرویھمد

 . شناسمشیم
 کردم سحر بھم نگاه ی وبش باسحر باآقا برناشوھرش سالم واحوال پرسبعدازخوش

  کرد وآروم بھم گفت
 . ، دلشونشکن.سھ سالھ منتظرتھ__
 . شھینم__

 . نشد ندارهی کارچیھ_ سحر
  اس گفت حرفاش بابرنا تموم شد و  بھ من نگاه کرد باالتمپاکان

  م؟یبر...... __
 ،   سحرنگاه کردمبھ
 ،  ھم گذاشتی رونانیپلکاشوبااطم 

   امادداشتمی تردممیتوتصم
  دموگفتمی کشقی نفس عمھی

 ... میبر__
   حرفم گل ازگلش شکفت و گفتنی بااپاکان

 .نوکرتم بھ خدا__
   سخت باشھدی کھ شای رفتم بھ سمت سرنوشتم سرنوشتومن

 ...  چوننھیری من شیامابرا
 

  پاکان ھست...دھستیام...  عشق ھستمیتوزندگ
 

 :  بعددوسال
 .  پاکانیآ.... یآ__ نایآدر

   گفترونوی ازتواتاق اومدبیبانگران
 . زمیجانم؟ عز__ پاکان

 . فکرکنم وقتشھ.یآ...آ__ نایآدر
   وبرداشت وبھ مادرش زنگ زدشی گوشعی حرف من پاکان سرنیباا

 تلفونوقطع کردکتشو برداشتو مانتو وشال منو داشتی وبرمنی ماشچی کھ سویودرحال
 غی من  ازدردجمیدیاوردوتنم کردوآھستھ کمکم کرد بلندشم ودروبازکرد بھ پلھ ھاکھ رس

 نوروشنی کرد وماشنمی برد وسوارماشنیی آن آھستھ بلندم کردوازپلھ ھاپاھی تودمیکشیم
  کرد

 .  قربونت برم آروم باشستی نیزیچ__ پاکان
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 . یآ...  پاکانرمیمیدارم م__
 . میدی  فدات شم رسم،یدیخدانکنھ رس__ پاکان
 مارستانی بمیدی رسی شروع بھ زنگ زدن کرد اما جواب نداد وقتلشی موبایگوش
 مادراومد کنارتختمو صورتمو دنی بردنم بخش اورژانس پدرومادرپاکانم رسعیسر

 ،مدیچیپینوازش کرد تواون لحظھ دستشوگرفتموبھ خودم م
 .  بودنجایمادرم ا... االن... ییآ.... کاشیا__من

 .   اون دلت بشم منکھ ھستم دخترمی فدادوگفتی بغضش ترکمادرجون
 . ییییی آیآ__

 .  توسالن انتظاررونی بدیی بفرمادیینجایشماچراا__ پرستار
 : پاکان

 
 ااومد؟ی بدندن،یمامان منوراه نم__ وگفتم ششی رفتم پرونی از اتاق اومد بتامامان

  ؟یکنی مھیمامان چراگر
 . ومدهیانینھ ھنوزبدن. ستی نیزیچ__ مامان

   کنارراه رونشستم ودستموروصورتم گذاشتمی ھای صندلیرو
 . ادیامی سالم وسالمت بدنشاالیبھ خداتوکل کن ا__بابا

 . شاالیا__ مامان
ش  بھ سمترونی کھ پرستاراومدبشدمی گذشت کم کم داشتم نگران می ساعتکیحدود

   گفتمدمویدو
 حال ھمسرم خوبھ؟__ 

  پسرخوشگل کاھیخوبھ خوب __ پرستار
 

 . ی زرکل
   گفتنکیوبھم تبر.  جملھ خداروشکرکردندنی ادنی وپدرباشنمادر
  االن برم داخل ؟تونمیخانم م__

 .  االن وقت استراحت شونھگھی ساعتھ دھی_ پرستار
 بھ پرستاردادمو ی تومن١٠٠ شدم دوتا تراول رهی صبرانھ بھ دراتاق خیدموبیخند
 .  بخرمینیری رفتم تاشعیسر
  می روپشت دراتاقرمنتظر بودی ساعتکی برگشتم وی فروشینیریازش

   ،سپھرھمسرشنای بود سحروبرناوعمھ اھوشیاھنوزبیآدر 
 یتو.  بودھوشی ھنوز بادامای بھوش بنای کھ آدرمی بونی اومده بودن وھمھ منتظر اھم

 باربغلش کردموبعددادمش ھی کھ فقط نابودمی فاقلھ بچ رواوردن ومن انقدرنگران آدرنیا
 ،ھیبھ بق

 
  پرستار رفت تواتاق ودکتروصدازد 
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 می نگران بودھمھ
  دادنی جواب سرباال ممیدیپرسی موھرچقدرسوال

  د؟یدی جواب آدمونمی شده؟ چرا درست وحسابیچ__ ازکوره دررفتمو گفتم من
 شده قیادتزری زیھوشی بی  مقدار داروھی ستی نیزیآرومتر، چ__ ت اومد وگفدکتر

 . انی بھوش مرید
   چشماشوبازکردنای دفعھ آدرھی کھ

 .  و سالمحی ازھمسرت صحنمیا،ایب_ دکتر
   کنارتختش و گفتمرفتم
 ،  ساعت خواب خانمی خستھ نباشزدلمیسالم، عز__

   لبخندزدلباش خشک شده بودھی
 . آب__ نایآدر
 . باشھ__

  نادادمی آب بھ آدروانی لھی عی بچھ سریراست...  بچھ بودندنی مشغول دھیبق
  ھی بقشی کردم تابخوره ورفتم پوکمک

 . دبچمویبد__
. ناخانمی آدریِاراست... اونجا...  اونجا؟ی تورفتنجاستی زوق بچت ایپدرب__ برنا

  بھوش اومد؟
 ی برادیی تای بھ  معنایم سر نزاشت حرف برناتموم بشھ ورفت تواتاق منمامان

  برناتکون دادم
   مونگاه کردمو گفتمبچھ
  پسرمن چطورمتوره؟ خخخ... یآخ__

 .  بچھفتھی نرشیمحکم بگ.ستی شکننده نیکنیحاال اونقدرم کھ توفکرم__ سپھر
 .  تکونش بدم پاش کنده بشھترسمیسپھر م__

 .شھی می دست ولنگتواالن  کنده شده بچتم  ھمونطوریھرچ__  سپھر
  ًواقعا؟__
 . جانتو__

 وبچھ ی اوضاع خطردمی رو دعوت کردبرن تو منم دھی و بقرونی ازاتاق اومدبمامان
 . نای بردمش تواتاق ودادمش بھ آدرعی سرکنھی مھیداره گر

 .  درشت شده بھم نگاه کردی باچشمانایآدر
 . زمی عزری بچھ روبگیییالو؟ کجا__من
  بچھ ماست؟.. بچھ...نیا__ نایآدر
  شھ؟یآره باورت م__
 ... نھ__
   بچھ نگاه کردموگفتمبھ

 .  یبدوبروبغل مامان__
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   روگذاشتم توبغلش مامان  بھبچھ
  برنا گفتمی کردوھمھ خوشحال بودی تعارف  مینیری  شھیبق

 .  پاکانھیچشماش رنگ چشما__
 واقعا؟؟___ گفتم باتعجب

 ماشوبازکرده بودنگاه کردمتازه چش. وبادقت بھ بچھ کھرفتم
 . منھیااااااقربونش بره چشاش مثل چشا__پاکان

 ،آره__نایآدر
 . نارفتھی دماغش بھ آدریول__سحر

  حرف سحرھمھ بھ بچھ نگاه کردندنیباا
 د؟یکنی مینطوریچراا__سپھر

 ...می محکم نصارسپھرکردی پس کلکھی حرف سپھرھمھ بھ خنده افتادن ومنوبرنانیباا
  دادبنامی اوهی ومی شدبنام زندگی درختمی خودکاشتدرادردلیبذرام

 "عشق"
 الوسالم منزل خداست؟ ،                

 .  کھ آشناستی منم مزاحمنیا
 . شماره راگرفتھ امنی اھزاردفعھ

 سالم واجب است بھ ماکھ دپاسخیشماگفتھ ا.  صداستکی خط درانتظار اماھنوزپشت
 .   حساب بنده ھایتان جداسترسدیم

 ... الو
   قطع ووصل شددوباره

    ھاستمی سبی عاکھی ازدل من است یخراب
    بلند تری کمرسدی نمتانیچراصدا

  من چطور خوب وصاف واضح ورساست؟یصدا
    درددل کنمتی برایدھی ماگراجازه

  برتمام دردھا شفاستھی ام گردهیشن
   خودتاسبک شومی مرابخوان بھ سودل
  دل شکستھ خانھ شماستنیپناھگاه ا  

 بازھم مراببخش مزاحم شدم..الو
 ...  دوباره تاخدا خداستزنمی زنگ مدوباره

 
  گمی زندی بھ تنھا   فرشتھ میتقد

 ...مادرم
 
 ...انیپا

 ،.یری بصایھان
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