
 

 

 

  

 رمان خسارت



 نویسنده:زهرا حسینی

 مقدمه :

 شکستی به شکستی از یعنی موفقیت

 و شور اینکه بدون رفتن دیگر

 بدهیم دست از را خود اشتیاق

 خوردن شکست جرات که آنها فقط

 .شوند می موفق دارند،



 به... نیست مهم افتادی اگر

 زمین از شدن بلند موقع که شرطی

 .برداری را چیزی

 قهرمانان کنیم ناگه را اطرافمان

 قهرمانانِ دارند وجود بسیاری

 بی قهرمانانی!گمنام

! پنهان هایی اسطوره....هویت

 هاوقت اگهی که قهرمانانی

 ! شوندمی تلقی خوردهشکست



 قهرمان نوعی به ما یهمه

 مدال آنها به که قهرمانانی هستیم

 هم دیده بعضاً!  هیچ ، دهندنمی که

 ️❤...نمیشوند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زیاد فرانسه زبون با...بود اعصابم روی زیادی بود انداخته لرزه به رو باشگاه های ستون بلندش صدای که ای فرانسوی موزیک

 عوض رو موزیک کردم اشاره چرخید من روی عرفان نگاه وقتی.کردم بیشتر شکمم های عضله روی رو فشار!نمیکردم حال

 ...کنه

 وقت شاگردام روی هم ساعت چهار و بودم کرده کار خودم روی نیم و ساعت ،یک افتاد باشگاه بزرگ ساعت روی نگاهم

 .بود کافی امروز برای...بودم گذاشته

 .افتاد راه سرم پشت هم عرفان و رفتم ها مربّی رختکن سمت محکم های قدم با

 زودتر همیشه که بد چه و شد لباساش تعویض مشغول چرخوندم،عرفان و دادم فشار توش رو کلید و رفتم ۷ شماره کمد طرف به

 !!!میشد آماده من از

 رنگی ای صورمه شرت تی جاش به و کردم پرت دستیم ساک توی و آوردم در بود شده عرق خیس که رنگمو مشکی ی بنده دو

 کشیدم موهام توی دستی آیینه جلوی و کردم عوض ای مهصور لی شلوار با ورزشیمو پوشیدم،شرت

 زدم بیرون باشگاه از بود شده ها مربّی از یکی با صحبت مشغول که عرفان به توجه بی

 شد بلند سرم پشت از حرص با صداش

 نذار جا وسایلتو حداقل جهنم به میره یادت منو بیشعور مرتیکه_

 .نشستم رنگ سیاه هوندای موتور روی. گذاشتم سرم روی کاسِکتَمو کاله و مپوشید و کرد،گرفتم پرت سمتم به رو کاپشنم

 سرم از رو کاله و ایستادم رستوران یه جلوی ساعت ربع از بعد.زدیم خیابون ب و نشست پشتم سریع هم عرفان

 بپر...عرفان قاآ مهمون امسالم افطاریِ  آخرین_گفتم میکردم مرتب ریختمو هم به موهای دستم با که برداشتم،همونطور

 ��️☺پایین

 !کن تالفی بعد بگذره شب یک بذار...نامرد اِی_گفت خنده با و زد بازوم توی مشتی و شد پیاده

 قبلمو سال یک داراییه تمامه چون بذارمش،شاید راحت جایی نمیتونستم!رستوران دربان به سپردم و کردم خاموش رو موتورم

 .بودم داده خریدنش بابت

 .شد آماده زود خداروشکر و دادیم سفارش و نشستیم رستوران صندلی و میز ترین دنج روی

 .....میگم:عرفان

 .کن وا دهنتو بعد کن کوفتت اول گفتم عرفان،صدبار خورد بهم حالم چیه؟اَه_انداختم باال ابرومو و بردم باال سرمو

 خب میرسه ذهنم به دفعه ی...دیگه؟ کنم چیکار_گفت خنده با و داد قورت لقمشو

 مرگته چه ببینم بنال خب-دادم تکون سرمو کالفه

 ...عیده فردا-عرفان

 خب؟؟؟_ شدم مشغول غذام با و دادم تکون سری

 بری؟ میخوای...اونجان همه میکنی؟فردا چیکار رو جون خانم ی خونه...مرض و خب_عرفان

 آره گوسفند توی دست بدم عقلمو اگه_

 نیست؟ هم کسی که بریم امشب میخوای!میشه ناراحت نریم میدونی که تو...بابا ببند_عرفان

 میدونی که هست،خودت کار کلی امشب-

 ...شده تنگ آبجیم و مامانم واسه دلم-عرفان

 آورد هجوم گلوم به بغض دوباره...افتاد زمین روی و شد ول دستم از قاشق ناخودآگاه

 که ای دلخوری وجود با و میبندم حرفا همه روی چشمامو هنوزم من ولی کردی عادت مامانت دیدن یکبار سالی به تو_عرفان

 ...تو ولی...میبینمش میرم مامانمه چشمای توی



 بستم چشامو و دادم فشار هم روی دندونامو

 دلت مگه اما...میکنن خوردت...میزنن زخم...دارم ببینی،قبول رو عمو زن بری و کنی کم یکم رو دوری این میشه چی_عرفان

 نمیشه؟؟؟ تنگ واسشون

 شو خفه...عرفان شو خفه-

 ....زدم بیرون رستوران از سریع کاپشنم و موبایل برداشتن با و شدم بلند جام از

 خیره من به و نشست جدول روی کنارم عرفان.زدم آتیش بِلََکمو کاپیتان سیگاره نشستمو خیابون های جدول روی موتورم کنار

 نمنک نگاه بهش میدادم ترجیح...شد

 نداشتم دادن جواب ی حوصله اما شکست رو بینمون سکوت موبایلم زنگ صدای

 ؟!کیه ببین بده جواب_عرفان

 کرد نگاه صفحش روی و کشید دستم از گوشیمو ک ندادم بهش اهمیتی

 مسیحه_عرفان

 گرفتم دستش از رو گوشی و انداختم باال ابرویی

 آخه؟؟؟ داره چیکار من با سال یک بعده_

 الو؟_گذاشتم گوشم مد رو گوشی

 !داداش سالم_مسیح

 چیه؟ سالم،کارت_زدم پوزخندی��داداش

 خبرا؟ خوبی؟چه_مسیح

 چیه؟ کارت...بپرسی منو حاله نزدی زنگ مطمئنا_

 اینجوری؟ من با_مسیح

 ...مسیح بگو کارتو_

 قلبم روی شد تََرک هم باز و رسید گوشم به خط پشت از بود پدرم شک بی که مردی هوار و داد صدای

 اون با زدنم حرف بگم بار بده؟چند جواب بهت این از بهتر داشتی انتظار...بزنی زنگ اون به نیست نیازی گفتم بهت_پدرم

 گناهه؟؟؟؟

 ...فردا...داداش_گفت سریع مسیح

 مسیح؟ خبره چه فردا_بردم باال صدامو کالفه

 نگو،میدونی نه خواهشا!باشیم هممون خواسته...کرده دعوت شام رو همه عید مناسبت به جون خانم ی خونه فردا  همیشه مث_

 ...شده تنگ دلمون داداش؟بخدا باشی تو میخواد دلم چقدر که

 مسیح میدونی خودتم جوابتو_

 دیگه؟؟؟ میای...بگیره جشن من قبولیه مناسبت به بابا همونحا فردا قراره بیای،آخه میکنم خواهش ازت_مسیح

 پسرش اسهو میگیره قبولی جشن...هه...جشن

 .مبارک قبولیتم...نمیشه خوشحال عرفان و من اومدن از جمع اون توی کسی_دادم جواب ریلکس باز ولی شدم تلخ

 !بیا من خاطر واسه تو...داداش دیگ نگو اینو_مسیح

 داد تکون مثبت عالمت به رو شدم،سرش خیره عرفان کردین؟؟؟؟به کاری من خاطر به شماهاِکی...هه

 !میشه چی ببینم_



 داداش میکنم جبران_مسیح

 کردم قطع گوشیو خدافظی یه با!جبران هه��خندیدم

 گذاشتم هام لب بین و گرفتم ازش رو بود زده آتیش بران دوباره عرفان که سیگاری

 !!!بود آرزوش که هم تو بابای!شده قبول صنایع مهندسی شنیدم_عرفان

 گرفتم سیگارم از عمیقی کامِ 

 !بشه مهندس باید هم یکیتون اون...بده ادامه خودمو راهه شماها از یکی میخوام"_

 بشه مهندس بره هم داداشی...بابا میشم پلیس من_مسیح

 "میشن افتخارم باعث که میدونم...باهوشن وشونهرد من پسرای_

 زدم سیگارم به محکمی پک دوباره و زدم تلخی لبخند

 رسیدیم؟ اینجا به چجوری ما_عرفان

 !!!!نداشتیم ای چاره...نکرد باورمون هیچکس_

 !تهمت یه با....بیرون کردن پرتمون خونه از...بستن رومون رو درها ی همه_عرفان

 ....گذشته سال هفت-

 (میکنیم؛ روزا این ی شرمنده همشونو-عرفان

 !میشه تموم_

 با بودن،پدرم انتظامی نیروی کارمندای ُمسلم عمو و پدرم(.عرفان پدر)مهران عمو و ُمسلم عمو و(محسن)بودن،پدرم برادر تا سه

 طی پلیسیشو های دوره هم هنوز بود دوتا اون از کوچکتر و تر جوون که ُمسلم عمو و بود شده بازنشسته تمام سرهنگ ی درجه

 !داشت بزرگی تبلیغاتی شرکت هم مهران عمو....میکرد

 و میگرفت سخت همیشه که بود مردی پدرم اما...میکرد حل زدن حرف با یزوچ همه که بود مسلم عمو نفر دو اون از تر منطقی

 فکر کارش به ای لحظه و میگیره تصمیم لحظه یک توی که مردی چجوری میگفتم خودم با گاهی...میکرد شدید برخوردهای

 !!!خشنش ی روحیه خاطر به شاید!اومده بر شغلی همچین ی عهده از نمیکنه

 روز هر و میپرستید پولشو!هاش بچه حتی...بود مهمتر براش چیزی هر از اعتبارش و کارش اما بود یریلکس آدمه مهران عمو

 نمیشد کم چیزی کردنش تالش از

 ...بود کرده هم مکمل رو ما متضادمون های اخالق و سنیمون بودیم،شرایط هم با جا همه بچگی از عرفان و من

 سردرگم من اما بود بلد خوب راهشو ریلکس،اون همیشه اما بودم خشن گاهی ،من مهربون همیشه و بود شوخ گاهی اون

 جبران هاش خوبی با منو های ،بدی آتیش روی آبه مثه اون و بودم بد میکرد،من درستش اون و میکردم خرابکاری بودم،من

 ...میکرد

 ...باشیم هم پشت و مه با جا همه دادیم قول که شدیم اکیپی جدید رفیقای پیشنهاده به بودیم که دبیرستانی

 .میخوریم خنجر پشت از داریم اینکه از کردیم،غافل عمل عرفان و من

 !علی امیر و عرفان،سیاوش،ارسالن،کیوان و من!بودیم نفر۶

 شده تموم پارتی...بودیم خونه یه اتاق توی کردیم باز رو چشمامون وقتی فقط...کشیدیم کجاها به و شد چجوری نفهمیدیم

 بود شده زده دستبند دستامون به!بودن کرده فرار همشون بودن؛شایدم رفته همه...نبود هیچکس انگار و بود شده طعق صداها...بود

 "نیستی پسرم دیگه"موند ذهنم توی ازش که ای جمله آخرین و...پدرم...پلیس های مامور از پر دورمون و

 

 چشم از دور که هایی مهمونی ی بقیه مث کوچیکه مهمونیه یه میکردیم فکر اما....بودیم رفته اونجا خودمون ی خواسته با

 بقیه مثه اما...بزرگ مهمونیه یه....نبود کوچیک مهمونیه یه دیگه شدیم وارد باغ خونه دره از وقتی ولی...میرفتیم هامون خانواده



 برای راهی...بودن اومده ایران جای همه از هاشون پارتنر با که بود گراهایی همجنس مخصوصه مهمونی!نبود هم ها مهمونی ی

 رو خواستنی ی ساله ۱۷ پسرِ  تا دو که نبود هم خطری اما...بشه تموم مهمونی اون تا میکردیم صبر باید و نداشتیم رفتن بیرون

 !!!بودیم نکرده هم رو فکرش که روزایی شروع شد این و....نکنه تهدید مهمونی اون توی

 اتفاقایی!چی یعنی بدبختی و درد میفهمی که بودن،روزایی دور زندگیت های حالت ی همه از که سراغت میان روزایی گاهی

 کردنِ  صدا یکیش میگم که هایی خوشبختی پایانِ ....هات خوشبختی ی ههم پایانِ  و سخت روزای شروعه میشه که میوفته واست

 ی همه از فارغ که وقتی...میزاری مادرت های زانو روی رو سرت و نداری آرامش که وقتیه رو یکیش...پدرته زبونِ  از اسمت

 ....میبری لذت جمعشون تو و خانوادتی کناره...میکنی بچگی دنیا های چیزا

 !شد تموم پیش ساله ۷ عرفان و من برای که هایی این....ها این یعنی تها خوشبختی پایان

 و بزنی حرف بخوای التماس با که اونوقته پدرت، از بخوری گوشی تو یا بزنن داد سرت که نیست این ها سختی شروع فهمیدیم

 هم دسته به دست چیز همه که  اونوقته...بری که نباشه جایی و بیرون بندازنت خونه از پولی هیچ بدون که اونوقته...ندن اجازه

 بهش میبینی رو میکنه خودکشی عشقی شکست خاطر به که رو دختری یا پسر وقتی که اونوقته...کنه عوضیت تا میده

 !نکرده پیدا معنایی زندگیت تو هیچوقت عشق که اونوقتی...میخندی

 به که بود هایی خوردن شالق سخت بود،روزای انکردست های برف متر ۴ توی سخت های تنبیه ما برای سخت روزای شروعِ 

 خانواده و محبت و عشق شغل این توی میدادن یادمون که بود روزایی سخت روزای...میکرد کبودمون اشتباه اندازی تیر خاطر

 !ترسید تَمرُدمِ  خونِ  ریختن از باید...ترسید خون از نباید دیگه گرفتیم یاد که بود روزایی سخت روزای!نداره جایی دیگه

 صبح نیم و هفت...کردم ساعت به نگاهی.نمیشد باز خستگی از دیگه چشمام...بودیم امنیتی های سیستم پای صبح تا رو قبل شب

 !بود

 .کنه کنترل اون ادامشو تا سامیار به بزن ایمیل...عرفان کن خاموش رو سیستم_

 جا به جا دیگه ی هفته دو ظاهرا اصلی ی محموله اما...نکن جا به جا محموله یه میکنیم؟میخوان چیکار امشب_عرفان

 چیه؟ تصمیمت!پاکستان مرز توی...میشه

 !میپره رسیده بدستمون چی هر برداریم قدمی االن اگه...کنیم تمرکز اصلی ی محموله روی باید_

 کبود چشمام زیر میکشیدم که هایی خوابی بی از...خوابیدم یازده ساعت تا حمام از رفتم،بعد حمام سمت به منم و داد تکون سری

 نگاه آیینه توی خودم به...پاشیدم صورتم توی و کردم آب از پر رو بشورم،ُمشتم رو صورتم تا ایستادم روشویی جلوی.بود شده

 از...ودب کشیده پدرم به که چشمایی...میومد بدم هام چشم از...بودیم بیزار هامون چهره از دومون هر...بودم بیزار خودم کردم،از

 این سره چیزامو از خیلی شاید.بودم بیزار همشون از من و!مامانم ِمثِ ...بود گندمی پوستم!میکرد دلبری که گونم روی های چال

 ....بودم داده دست از قیافه

 ساعته دو تو اون میکنی غلطی چه...اه دیگه بیرون بیا_عرفان.اومدم خودم به در ی تقه صدای با

 بیرون خونه از و کردم عوض لباسمو...رفتم اتاق توی و دستشویی،خندیدم توی زد شیرجه که رفتم رونبی و کردم باز رو در

 .برسیم شام سره زشته...هااااا نکنی دیر شب_زد داد خونه توی از عرفان که میبستم رو اسپرتم های کفش های بند زدم،داشتم

 .میکنم سعیمو خانم چشم_گفتم خنده با همونجا از

 .شدم منتظر و زدم رو بود،دکمه باال ی بقهط آسانسور

 شدم،یه بودن آسانسور توی که خانمی تا دو متوجه که کردم باز درو عجله با و ایستاد خودمون ی طبقه توی ای دقیقه دو از بعد

 که جوونی تردخ حرص از پر صدای بودمش،با دیده پیش یکسال بار آخرین که مادرم سمته رفت ذهنم....چادری ُمِسن نسبتا خانمِ 

 در جلوی از یا تو بیا دارن،یا زندگی و کار مردم محترم آقای_اومدم خودم به باز بود ایستاده خانم اون کنار سینه به دست

 ...بریم ما که اونور برو آسانسور

 خوشرویی با و کرد اخمی بهش مادرشه بود معلوم که خانم اون ایستادم، ای گوشه و شدم آسانسور اتاقک وارد و گفتم ببخشیدی

 !عجوله نداشت،یکم منظوری پسرم،دخترم میخوام معذرت_گفت من به رو

 میکنم خواهش_دادم تکون سری

 من های شونه تا قّدش!نمیخورد بهش سال ۲۰ از میکرد،بیشتر نگاه مادرش به حرص با که کردم دختره به نگاهی چشمی زیر

 همسایه از یکی مهمونِ  حتما.نیست اینورا ماله که بود معلوم گرونش یلباسا از و داشت زیادی داشت،آرایش ظریفی هیکل و بود

 ...بودن ها



 به منم.رفتن بیرون مجتمع از و اومد بیرون دختر اون پشتمم و رفتم بیرون آسانسور از چادری خانم اون پشت و ایستاد آسانسور

 رد میشد بلندش شاسی سواره که دختر اون نارهک از سرعت با و اومدم بیرون مجتمع از و کردم روشنش و رفتم موتورم سمت

 .شدم

 موتورمو ویال اصلی درب جلوی و شد باز زدم،در بوق و ایستادم بزرگ ویالیی ی خونه یک درب جلوی ساعت نیم از بعد

 که بادیگاردی دوتا از کشیدم،یکی دست موهام توی و برداشتم سرم روی از کاسِکتَمو کاله...شدم پیاده موتور از و کردم خاموش

 منتظرتونن بفرمایید،آقا_گفت و اومد جلو بودن ایستاده در جلوی

 و قیمتی های عتیقه از کنارش و گوشه که دوبلکس متریِ  ۴۰۰ ی خونه هی.میومد سرم پشت اونم شدم، داخل و دادم تکون سری

 روم به رو و اومد جلو بود پوشیده خدمتکاری لباسه که دختری...نشستم سلطنتی های مبل از یکی روی.بود شده پر ها مجسمه

 !میرسن خدمتتون االن عظیمی آقای!اومدین خوش خیلی سالم،_ایستاد

 میره پیش روال طبق چیز همه که شد راحت بابتش از خیالم که زد چشمکی جوابم در.زدم چشمک هشب و گفتم ای باشه لب زیر

 .بشه کنترل دقیق چیز همه تا بودیم داده جا بینشون رو خودمون های آدم از نفر ۶ سال سه از بعد.رفت اونم و

 موهای و سبز های ساله،چشم ۵۱ مردی.دیمایستا هم روی به رو و شدم بلند جام از.اومد سرم پشت از عظیمی های قدم صدای

 .دادم نشون بهش خودمو بدنسازیش سالن تو بار اولین...داشت درشتی هیکل و قد!رنگ زرد

 راهه؟ به رو چی اومدی،همه دیر_

 باشین خبر بی اومدم و رفت از نمیکنم فکر میزاری برام که هایی بِپا به توجه با_دادم تکون سری

 داریم کار خیلی که پسر بشین_کرد مبل به ارهاش و کرد بلندی ی خنده

 .نشستم چپش سمت مبل روی

 .داریم ها برنامه امشب برای_عظیمی

 ای؟ برنامه چه_کردم نگاه بهش تعجب با نمیدونم یعنی که جوری

 به رو محموله این باید شدهتو هماهنگ قبل از خریدار با!میشه وارد پاکستان از.قبل های محموله مث محموله یه_عظیمی

 برسونی دستشون

 هست؟ کی خریدار...خب_

 ...کامروا منصور!بشناسیش شاید_عظیمی

 ...کامروا زدم،،،منصور پوزخند

 ی همه مهمونی اون توی!میگیره بزرگ مهمونیِ  یه داشته تهران نزدیکای که بزرگی باغ خونه توی پیش سال هفت_عظیمی

 محاصره رو اونجا پلیس بوده شب نصف تقریبا که مهمونی وسطه اما...میکنه دعوت ایران سراسر از رو گراها همجنس

 که مهمونی صاحب اما!کنه دستگیر همشونو نمیتونه پلیس و کنن فرار میشن موفق سری یک زیادشون تعداد به توجه با....میکنه

 !رونهبی زندان از سال هفت از بعد طرفندی چه با نمیدونم حاال و میشه دستگیر بوده کامروا منصور همین

 مواد؟ قاچاق تو باز همجنس یه_انداختم باال ابرویی

 ...میاد ما گیر هم زیادی پول البته!کرده شروع تازه که کاریه_

 خرید پیشنهاد بهش میتونیم اونوقت...میکنه کار به شروع ما با بشه انجام اشتباهی هیچ بدون امشب ی مولهمح اگر_عظیمی

 میکنیم؛چطوره؟ وارد دیگه ی هفته دو تقریبا که بدیم رو بزرگی ی محموله

 چند؟ ساعت امشب_

 ارتوک میدی انجام درست میدونم!میکنم صدات دوازده طرفای_ زد نمایی دندون لبخند عظیمی

 هست؟ چی جنس_

 !خالص خالصه!تریاک بقیش و هروئین چهارمش سه_عظیمی

**** 



 کرده تعجب زیادی من اومدن از نه،ولی زیاد عرفان اومدن از!نمیشد بلند ازشون صدایی هیچکدوم...بود ساکت جا همه

 .میخوندم اینو بابام چشمای تو بودن،حتی

 خشمشو میکرد تالش اومد،چقدر جلو جان خانم.ببوسم زبرشو دستای پشت و کنم نگاه چشماش تو میخواست دلم چقد....بابام

 !کنه رفتار باهاش خوشرویی با دیدنش اومده سال چند از بعد اش نوه که حاال میکرد تالش نده،چقدر نشون و کنه کنترل

 نوه تا دو به پیش سال فته که نیست زنی همون دارن؟؟؟این دوست خیلی هاشونو نوه میگه مهربونن؟کی بزرگا مادر میگه کی

 ؟!بست؟ رومون درو صالبتش با که نیست زنی نداد؟همون جا آوارش ی

 .بود بدتر فوش هزاران از که بوسیدنی دست!!!ببوسم دستشو تا رفتم جلو

 بردم لبم سمت به و گرفتم دستم توی پیرشو و چروکیده دسته

 .انداخت لرزه به رو خونه های ستون پدرم صدای

  نکن نجس مادرمو دست حداقل گذاشتی خونه تو که ِستونَجِ  پایِ _

 ی نشسته اشک به های چشم توی شدم،نگاهم بلند جا از و بوسیدم رو جون خانم دست و نیاوردم خودم روی به اما سوخت درونم

 .نبینم چشاشو تا برگردوند رو سرش نفرت با...افتاد مامانم

 !صالا...رو یکی این اما...داشتم رو چیزی هر طاقت

 و میرفتم جلو که داشتم اینو قدرت کاش ای... بریزیم اشک و بشکنیم رو  بغضمون راحت خیال با میتونستیم هم مردا ما کاش ای

 .میگرفتم آغوشم توی محکم مامانمو

 هویتم شدن مشخص از بعد که باشه سوالی اولین این کرد؟شاید سکوت من مادره چرا پسرهاشونن؟پس طرفه مادرا میگه کی

 ....بپرسم ازش

 مریم.بود طرفم اون هم مسیح و نشستم عرفان کنار خالی صندلی روی و خونسردم که کردم وانمود.بشینیم کرد تعارف جون خانم

 میخوام معذرت_آورد گوشم کنار سرشو مسیح.نذاشتم جواب بی لبخندشو منم و زد لبخندی من به رو یواشکی بود روم به رو که

 !باشه کامل خانوادمون اینبار میخواستم فقط کنن ناراحتت نمیخواستم

 ای...کامل میشدن؟؟؟هه کامل بودم من که وقتی بود؟یعنی ناقص من نبودن صورته در فقط ما ی کامل؟؟؟؟خانواده....زدم پوزخند

 ؟؟؟ میدونست باید کجا از اون اما....!نیست کامل نفر ۵ با ما ی نفره ۶ ی خانواده بگم میتونستم کاش

 .برام شده عادی!سنی مهم_

 رسیده شام سر به من اومدنِ  دیر خاطر برگردم،به سمتش به شد باعث میچید جلومون هارو بشقاب که عمم دختر شمیم صدای

 .بودیم

 دایی؟؟؟ پسر گرفتی دوش اُدکلن زیر_شمیم

 .بود قدیم درازه زبون همون هنوزم اما!بود شده بزرگ چقدر پیش سال هفت کوچولوی موش

 رو میکشه که هایی زهرماری اون بوی جوری یه باید باالخره_داد جواب تمسخر با شمیم مادر مینا عمه بدم جواب نکهای از قبل

 !جان عمه نمیزنیم غلط نِجاَست توی ما...هاااا نداریم مشروب سفرمون سر ما ببخشید ببره،راستی بین از

 جاش به منم دارین آلرژی مواد و الکل بوی به شما دیدم...جان مهع آره-کنم کفریشون بیشتر که خندیدم جواب هللا،در اال اله ال

 سمتتون و نمیارن در سر چیزا این از اصال(عمه پسر)آقاتون علی و(عمه شوهر)مازیار عمو ک نیست زدم،آخه زیادی عطرمو

 ...چیزا این نیست خوب براتون همین نمیارن؛واسه

 ...یدادمم ادامه بازم بود نگرفته نشگون پامُ  عرفان اگه

 های کاری کصافط نیست کسی عوضی، ی پسره_توپید عصبانیّت با عمه!میکردم اروم خودمو اینجوری حداقل...نبود خودم دست

 کاریایی گنده چه میگفتن همه به که بود ننشسته اینجا بچه ؟اگه من ی بچه و شوهر به رسیده زورت اونوقت کنه عجم خودتو

 ... و میکنی

 یا کنین کوفت هم به شدین جمع هم دور که امشبو میتونید ببینم_کشید داد عمه سر و کوبید میز روی رو برنج دیس جون خانم

 !نه؟



 از کمی دست هم عرفان و مسیح و من!بود انداخته زیر سرشو و بود شده سرخ خنده از مریم... برگردوند رو و شد ساکت عمه

 آدم هم هیچکس و نبودیم اصال ما که انگار!بودن شده جمع هم دور میوه و چایی خوردن برای همه غدا از ؟بعد!نداشتیم اون

 نمیکرد حسابمون

 خیاالت توی نبود،شایدم نگاه اون از خبری برمیگردوندم رو سرم وقتی اما میکردم حس مادرو نام به زنی سنگینی گاهی

 داده دست از رو پدر مثل گاهی زدم؟تکیه رقم خودم برای رو سرنوشت این چجوری...میکرد سنگینی تنم روی قلبم...بودم

 ادم مادر؟بهترین حاللیتِ  از بود مهمتر چی!!!نمیکنه حاللم شیرش از بود گفته!بود نکرده نگاه چشمام توی سال ۷ مامانم...بودم

 نکرد فکر حتی و بیرون بود کرده پرتم خونه از آشغال یه ِمثِ  بابام!چیه؟ تکلیفت اونوقت نکنه حاللت مادرت و باشی که هم دنیا

 ....برم دارم رو کجا سن اون توی

 ...کجام نمیدونه هم حاال حتی

 دیده منو وقتی برگردوندم،از بابام طرف به رو سرم.بودن داده دست از رو چیزشون همه که بودیم قربانی تا دو...من و عرفان

 !نمیرفت کنار صورتش روی از اخم بود

 بودم شنیده.بود کرده ازدواج سهند دانشگاهیش هم با و بود ساله دو و بیست مریم!بود سالم پنج و بیست...بودم بزرگشون پسر من

 قبول سراسری دانشگاه کنکور امسال و بود ساله ۱۸ مسیح.نمیومد سمتم یادز بود شنیده من از که هایی تعریف با اما خوبیه پسر

 .بود شده

 .بود گذاشته هم رو من کادوی عرفان!بزرگ کیک یک بودو شده کادو از پر بود مسیح جلوی که میزی اومدم خودم به تا

 .کنه باز هاشو کادو خواست اول همه پیشنهاد به

 .کنم باز عزیزمو بابای و مامان کادوی میخوام اول وهاتون،اماکاد بابت همه از مرسی اول خب_مسیح

 آغوشی.پرید بابا آغوشه تو خوشحالی با و آورد بیرون جعبه از رو سوییچ کرد،یه باز برداشتو میز روی از رو کوچیکی ی جعبه

 .بود شده باز اون برای راحت چه میکشیدم رو حسرتش بود سالها من که

 هست؟؟؟ چی ماله سوییچ ،حاال جان عمو_گفت وقذ با عرفان خواهر عاطفه

 .گذاشتمش خونه پارکینگ تو!رنگ سفید جنسیِس _بابا

 از که برادری و کنم زندگی سخت شرایط اون با کنم؟من حسودی نداشتم حق... زد چنگ گلومو بغض و شد باند ها پچ پچ صدای

 توی نفرت با بابا کرد تشکر بازم و بوسید رو بابا دست سیحم!ندارم من که پدری و مادر کناره آرامش توی کوچیکتره سال ۷ من

 ...کرده سربلندم همیشه مسیح!ندارم بیشتر که رو پسر یک همین باالخره:گفت و زد ذل چشمام

 میشدم؟ خفه و همشون به رو میزدم لبخند باید بازم...من روی همه نگاه سنگینیِ 

 !اما درد با...زدم لبخند

 ...کنه ضعو رو جو کرد سعی مسیح

 .داداشم کادوی سره بریم...دیگه خب_مسیح

 کرد،در تشکر خوشحالی با آوردو در جعبه از رو بودم گرفته که داری مارک کرد،ساعت باز و برداشت رو من کادوی ی جعبه

 خودم_پیدتو بهش خوشحالیش به توجه بی بابا که ببنده دستش مچ روی رو ساعت خواست.دادم تکون سر و زدم لبخند بازم جواب

 .آشغال سطل بندازش خونه کنی،رفتیم دستت میخرم بهترشو

 فساده و دزدی راهه از میاره در اون که پولی_داد ادامه رحمانه بی بابا و زد ذل بابا صورت توی ناراحتی و تعجب با مسیح

 !باباجان

 راهه از!نبود فساد و دزدی راهه از میوردم در استرس کلی و زدن دو سگ با من که نداشتم،پولی بودنو اونجا طاقت دیگه

 .بود هام هموطن جونِ  از محافظت

 نشسته مادرم کنار که رفتم جان خانم میسوزوند،کنار جونمو که لبخندی با...اخم با نه...ناراحتی با نه ولی...شدم بلند جام از

 ی همه روزی که بزرگتری!بود واجب رگتربز احترام اما بود کرده بد..فشردم دستم توی بوسیدم،دستشو پیشونیشو و شدم بود،خم

 .بود کرده امید نا رو امیدم



 و باشگاهه آخر سانسه اما برم زود اینقد نمیخواستم اصال.کردین جمعمون هم دور که بریم،ممنون باید دیگه ما جون خانم-

 .منتظرن شاگردامون

 بود شده بلند جاش از هم عرفان

 خودم!برام بود سوخته دلشون هم ها بعضی و بودن شده خوشحال بابام رفتاره از اه بعضی بودم،شاید گفته دروغ واضح چقدر

 ...چی؟نمیدونم

 ازم صورتشو اینبار...نکرد پنهون چشاشو تو اشکه اینبار...چرخوندم سمتش به رو سرم مامان همیشگی عطر بوی حس با

 کرد،چند کارو همین هم عرفان و کردم خداحافظی بلند جمع به رو و کردم ول رو جون خانم دست و زدم پوزخندی!برنگردوند

 ...شدم متوقف مامان صدای با که بودم برنداشته بیشتر در تا قدم

 حّسام؟ محمد_

 روی هاش اشک...بود آورده زبون به اسممو سال همه این از بعد...بود کرده صدام دوباره...بود شده بلند جا از...برگشتم

 ....میخوردن ُسر صورتش

 ...زد ذل چشمام تو و ایستاد سینم به سینه...اومد جلو

 .بود هام شونه تا قّدش

 کردم نگاهش دلم ته از لبخندی با

 مامان؟ جانم_

 گرفته صدای

 !برنگرد دیگه...ببینمت جایی هیچ نمیخوام وقت هیچ دیگه_پیچید گوشم توی بغضش با

 ....دادم قورت هم باز رو ساله۷ نبود؟بغِض  بدتر بودم خورده که هایی َشالق دردِ  هزاران نبود؟از بدتر سیلی هزاران زا!شدم ِله

 .کنم حس وجودم همه توی رو درد شد باعث که لبخندی...لبخند بازم

 ¡!نمیبینید منو دیگه...باشید مطمئن_

 :مهدیس زبان از

 دروغی بابای همون یا مسلم کردم،عمو بازش و رفتم طرفش به سریع در زنگ صدای با...کردم پرت تخت روی گوشیمو کالفه

 صداش مامان باید بیرون اون و بود عموم زن خونه توی!ستاره عمو زن سرش پشت و شد وارد من از تر کالفه ای قیافه با

 ....میکردم

 سالم_

 نمیده؟ سالم،جواب_گفت و کرد نگاه بهم سوالی مسلم عمو

 شد؟؟؟ خراب حالش خیلی...نیست دسترس در میگه زدم زنگ چی هر_

 بده حالش چقدر بود معلوم میزد که لبخندایی از ولی!نترس_عمو

 .دارم کار سری یه کالنتری،امشب میرم دارم من_گفت جا همون از و رفت شاتاق طرف به عمو

 میکنه؟ کار روش داره حسام محمد که ای پرونده همون مورد در_

 نگه مخفی رو حسام محمد هویت که باشه ای پرونده آخرین این شاید.برسم پرونده همین کارهای به میرم...دخترم آره_عمو

 !داشته

 !بفهمن حسام محمد مورد در چیزو همه وقتی...میشن حالی چه کنم تصور ونمنمیت_دادم تکون سری

 حسام محمد ی شماره و برگشتم اتاقم به دوباره.رفت عمو زن و من از خدافظی از بعد و اومد بیرون اتاق از فرمش لباس با عمو

 گوشیو دستم یه با...گذاشتم گوشم دم رو گوشی و گرفتم لرزون دستایی با رو عرفان ی بو،شماره خاموش ایندفعه اما گرفتم رو

 .استرس از میکندم لبمو پوستای دستم یه با و بودم گرفته



 عرفان؟ الو_داد جواب بوق تا چند از بعد

 ،جانم؟ سالم_عرفان

 .نداره تعریفی اونم حاله بود معلوم صداش از

 رفت؟ کجا نمیدونی_

 خوب حالشو کجا میدونی مطمئنم تو ولی کجا نمیدونم که نداشت،من خوبی اوضاع...کنه خوب حالشو که جایی میده گفت_عرفان

 .میکنه

 !بمونه،خدافظ تنها نمیخوام...دنبالش میرم منم اوکی_

 بای.بدی خبر منم به تره یادت_عرفان

 .میخوند کتاب و بود نشسته مبل روی رفتم،ستاره بیرون اتاقم از و پوشیدم لباس سریع

 نگرانشم خیلی!امحس محمد دنبال میرم دارم من_

 .بود شب نیم و ده ساعت...زدم بیرون خونه از و نشدم جوابش منتظر

 و شد رد کنارم از تاکسی و شدم رسیدم،پیاده ساعت نیم از بعد!دادم رو آدرس و شدم سوار سریع...بود ایستاده در دم تاکسی

 .رفت

 رنگش مشکی هوندای موتور دیدن با.رفتم جلوتر کمی و کردم روشن گوشیمو ی قوه چراغ!بود ترسناک و تاریک خیلی جا همه

 میومد میرسید خرابی از درجه این به وقتی همیشه...بود داده تکیه موتورش به و بود نشسته زمین روی.کردم تر تند هامو قدم

 .بام

 آسمون به اخم اب بود، گذاشته زانوش روی شدشو ُمشت دست و بود کرده خم زانوهاشو از یکی!بود زده لک دیدنش برای دلم

 .نشد منم اومدن متوجه حتی و بود شده خیره

 !حسام؟ محمد_

 دستمو و نشستم زمین روی کنارش و رفتم جلوتر...شد ریش براش میزد؛دلم کبودی به بغض از صورتش...برگشت سمتم به

 .گذاشتم شدش ُمشت دست روی

 !میای میدونستم_حسام محمد

 .بود دار خش و گرفته صداش

 !َکِسِشه همه داداشش که کسی!بره نمیزاره تنها داداششو هیچوقت خواهر یه بریزه هم به دنیا ی همه_

 زد دلبخن دلش ته از که دیدم اینبار

 بهت؟ گفتن دوباره شده؟چی چی_

 شد خیره بود پامون زیر که شهری به و شد گرفته دوباره

 کرد نگام باالخره اما!بود نیاورده زبون به اسممو حتی سال هفت...بود نکرده نگاه چشمام تو که بود سال هفت_حسام محمد

 !برنگرد دیگه.....برگرد،گفت نگفت اما!کرد صدامم حتی...مهدیس

 نزدم؟بازم َدم هم باز و شکستم بار صد ببینی نیومدی نیومدی؟؟؟چرا چرا تو_داد ادامه و کرد نگاه صورتم برگشت،توی متمس به

 ...خندیدم

 !بودن اونا بینِ  سختِ  من برای میدونی هم خودت_

 مهدیس؟ ببخشه خودشو میخواد چجوری بفهمه چیزو همه وقتی بابا_

 تو وقت هر....میکشم چی ببینه نیس من جای هیشکی!عموجان بگم بهش مجبورم من...بابا میگی بهش تو که اونی_زدم پوزخند

 دیگه دختره یه من کاش جان،ای مهدیس میگه و میکنه نگاه چشمام توی!کنارم میشینه عموم زن عنوان به مادرم میشینم جمعشون

 !!!دخترشه واقعا کنارشه که اونی ،،نمیدونهدیگ، یکی به فروخته دخترشو خودش دستای با خودش نمیدونه اما!داشتم تو مثِ 



 توی پسرشو که ؟پدری!سراغش نرفته بارم یه و فروخته دخترشو که کنم نگاه پدری چشمای توی و جمع اون توی برم چجوری

 حسام؟تا محمد کنم صبر کی تا....شدم خسته دیگه منم!نداده بهش زدن حرف ی اجازه حتی و بیرون کرده پرت خونه از سن اون

 اینا....عمو گفتم بابام به و بابا گفتم عموم به شده باز زبونم وقتی از...سالمه ۱۹ام؟ کی من بفهمن که روزی اون منتظر بشینم کی

 کی؟ باشه؟تا مادر من ی واسه قراره ستاره کی دختر؟؟؟؟تا یه واسه نیست زیادی

 !بود لعنتیش بُغضه اون هشکستن از نشون صداش لرزش....داد فشارم محکم و گرفت آغوشش توی منو

 !!!!میشه تموم....کن تکیه من به!داریم رو همدیگه تو و من....کوچولو خواهر نکن گریه دیگه_حسام محمد

 هیچ بود شده جاسازی توش مواد که کامیونی نور جز به!بود دقیقه شش و سی و دوازده ساعت...کردم نگاه رو ُمچیم ساعت روی

 ماشین توی مهاآد!سرش پشت هم رنگ مشکی شش و دویست یک و بودن گذاشته جاده کناره رو کامیون.نبود جاده توی نوری

 ...محافظ نفر ده هم تریلی اصراف و بودن نشسته

 .میشد جا به جا اینجا جنس همین برای و نمیکرد آمد و رفت کسی جاده اون توی...کرد جلب رو توجهم دور از ماشینی نور

 راضی میکروم یهمکار باهاشون باید اینکه از!بودن خودشون...درسته!بود رنگ مشکی سمند شد،یه تر نزدیک ماشین نور

 تالش بهش کردن پیدا دست برای سال۳ و بود ترین اصلی که بعدی ی محموله توی و کنن اعتناد بهم اینکه ی واسه اما نبودم

 .نداشتم باهاشون همکاری جز ای چاره ببرم بین از همشونو تا باشم داشته نقش هم بودم کرده

 مردی!کرد باز رو جلو در ها بادیگارد از یکی.شدند پیاده ماشین عقب ایه در از بادیگارد تا دو و کرد توقف جاده کنار سمند

 !باشه کرده کار بدن این روی وقته خیلی که انگار...داشت ورزیده العاده فوق هیکلی و سبزه صورتی...شد پیاده ساله ۴۰ حدودا

 .ایستادن  من اطراف محافظ تا دو.اومدن سمتمون به نفر ۴ هر...شد پیاده نداشت بادیگاردا از کمی دست که هم راننده

 .گرفتیم قرار هم روی به رو

 .بود دوازده ساعت قرارمون.اومدین دیر_

 .نداریم اضافه حرفه...بیاد کن رد رو جنس_گفت ها بادیگارد از یکی

 .داد قرار مقابلم و آورد جلو دستشو!شد دقیق صورتم توی خوب اصلی نفرِ  یک اون

 !رواکام منصورِ ....هستم کامروا_

 !بیاد جنس گرفتن برای خودش نبود قرار!کردم تعجب بشم متنفر اینکه از بیشتر اسمش شنیدن با

 .کرد نگاه بهم عصبانیت با و کشید عقب دستشو.زدم پوزخند و شدم خیره بود شده دراز جلوم که دستش به

 !نداشته رو رفتاری همچین من با کسی امروز جراتیه؟تا و دل چه این_کامروا

 بشم راست و دوال جلوت که نیسم تو محتاجِ  ؟من!اینجوریه امروز از_شدم سینه به دست و انداختم باال ییابرو

 ...وگرنه!نمیخریدم جنس ازش هیچوقت نبود مطمئنی آدمه عظیمی اگر_کامروا

 ...بری و بگیری تحویل و جنست اومدی_

 .داریمن اضافه حرف_دادم ادامه و کردم اشاره بادیگاردش همون به سر با

 .ماشینمون دنبال بفرست رو کامیون_کامروا

 پول اول_

 سمتم به و آورد بیرون رو چمدونی عقب صندوق توی از و ترف ماشین سمت به همون.کرد قُلُدر تا سه اون از یکی به ای اشاره

 .گرفت

 داخل(ها پول)محتویات دیدن با محافظ...کرد باز رو درش. گرفت رو چمدون محافظم. کردم محافظام از یکی به ای اشاره

 .داد تکون مثبت نشون به سرشو چمدون

 دمِ  اتصال دکمه زدن با و آوردم درش جیب از موبایلم صدای اب.افتاد راه به سرشون پشت کامیون و شدن ماشین سوار نفر ۴ اون

 .گذاشتم گوشم



 رفت؟ پیش درست چیز همه_عظیمی

 .دادیم تحویل رو بله،جنس_

 !میسپارم تو به رو بعدی ی کنم،محموله اعتماد تو به باید میدونستم وقت همه این از بعد_عظیمی

 .میداد کردنش قطع از نشون ممتد بوق صدای

 ....شدم خیره بود گرفته فاصله ما از که کامیونی به و ایستادم هجاد وسط

 .....زدم پوزخند

 $زودی به....میام در همتون خجالته از!میخواین شما که نمیشه اونجوری چیز همه_

**** 

 تمام بود هشد باعث خوابیدن کاناپه روی.زد بهم خوابمو نمیشد متوقف ای لحظه که عرفان دست های تکون اما بودم خواب غرق

 ...بگیره درد بدنم

 ��اَلَدنگ دیگه پاشو دِ ...حساااام محمد��میخوره زنگ داره گوشیت احمق پاشو...��حسام محمد بلندشو_عرفان

 صبحی؟ سر کیه_پرسیدم داری خش و آلود خواب صدای با...مالیدم چشمام به دستمو شدمو بلند جام از

 ُمسلمه عمو....کن جمع لَِشتو پاشوشده، رد ده از ساعت و نیست صبح سره_عرفان

 .کردم باز تماسو و گرفت،گرفتم سمتم به رو گوشی

 بهتره؟ حالت...پسرم سالم_جان عمو سالم_

 .کنیم صحبت پرونده به راجع شکر،باید_ خوبین؟ شما خوبم_

 نیفتاده؟ که اتفاقی...باشه خیر_

 تا بیاین بهتره و نفرین دو شما پرونده این مسئول چون...موردش در کنیم مشورت کمی باید اما میوفته هم سر پشت که ها اتفاق_

 ...کافیه بیاین هم یکیتون البته.کنیم صحبت بهش راجع

 کنیم؟ صحبت تا بیام کجا باشه،من ها سیستم پای باید سامیار جای به امروز عرفان_

 .حسام محمد دفترم بیا_

 بعد...عموجان کالنتررررری؟؟؟؟؟نه چییییییییی؟بیاااااام_شدم بلند جام از و پرید سرم از کلی به خواب که شدم زده تعجب اونقدر

 بدم؟؟؟؟ هدر الکی کاره یه با زحمتامو ی همه میخواین سال ۷ از

 تو به حواسشون که گرمه اصلی ی محموله به اونقدر سرشون االن پرونده اون های ُمجرم.جان حسام محمد نمیاد پیش مشکلی_

 !مواظبم...نمیکنه تعقیبت کسی.میکنم کنترل چیو همه من!شده جلب تو به اعتمادشون گهدی عالوه به...نیست

 در به ای تقه با.میزد چشم توی زیادی هیکلم و قد.شدم کالنتری سپردم،وارد ها سرباز از ییک به کارتم دادن نشون با رو موتورم

 بودن ارتباط در باهاشون مستقیم غیر که هایی مافوق و سرگرد و ها سرهنگ از نفر چند خودش از غیر....شدم عمو اتاق وارد

 حال در ی پرونده مورد در مشورت.نشستم همشون با نداد دست از بعد و کردم سالم.بودن شده جمع بزرگی میز دور اتاق توی

 .بدم نشون همکارشون از اطمینان برای نقشمو تونستم و کشید طول ساعتی یک اتمام

 سرم و میرفتم راه خروجی در سمت به کالنتری توی داشتم!بود خطرناک اینجا بودنم...زدم بیرون عمو دفتر از خدافظی از بعد

 برخورد کسی با محکم که کنم تایپ رو جواب خواستم!خونه برسونم خودمو زودتر باید که بود زده sms بود،عرفان گوشیم توی

 یه...ببینه منو و بیاد اینجا نمیکردم فکرشم.افتاد بابا نگاه توی نگاهم.....ک کنم خواهی عذر خواستم و کردم بلند رو سرم.کردم

 چیکار باید نمیدونستم حتی و بودم هنگ.....میومد اینجا قدیمش همکارای به زدن سر برای فقط انتظامی نیرو ی بازنشسته کارمند

 .کنم

 ....سسسالم..س-



 بازوم...باشه ندیده هم با رو ما کسی ببینه میخواست!کرد نگاهی بر و دور به و گرفت ازم برزخیشو نگاه بده جوابمو اینکه بدون

 ...بود آمیز خوشونت رفتارش.کشیدم اشتند دید جایی به که راهرو از طرفی به و گرفت مشتش توی رو

 هان؟ میکنی چیکار اینجا عوضی ی پسره_گفت نره باال صداش میکرد سعی که طوری

 ...من_

 عموتو و من همه کالنتری این اینجایی؟توی که شده رو گندکاریات از یکی آره؟کدوم گرفتنت!نگو هیچی و شو خفه_بابا

 یِ  که نیس؟فهمیدن بس میکنی کاری کثافت همه بگیری؟این بازی به رو ما آبروی اومدی...منن قدیم همکارای میشناسن،همه

 آره؟آررررررره؟ فهمیدن!استغفرهللا.... معتاده دزده

 ....بگه بازم؟میخواست همجنس بگه میخواست...کردم نگاه صورتش توی بغض با

 ....نفهمیده هیچی هیچکس_

 سال۷...تالش و شکنجه سال۴...زجر و دلتنگی سال ۴بود؟ کرده حکممم کردستان تو سختی سال۴...بودن محکم یعنی َمرد

 بودم؟؟؟ شده َمرد...بودن گمنام سال۷...تنهایی

 !نشکنم؟ و کنم خفه رو دلم دردِ  و بُغض تا بودم شده َمرد

 .زدم ذل صورتش توی تلخ تلخ و کشیدم بیرون دستش توی از تلخی پوزخند با بازومو

 ....میکنی افتخار کنی نگاش میشه عاِرت که پسری همین به موقع اون!میفهمی رو چیزا خیلی روزا همین شما ولی_

 نمیکم افتخار تو مثل لََجنی به هیچوقت من!اینجا از برو گمشو_بابا

 ...درد با...زدم لبخند

 .خدافظ_

 به چشم کجا رو شبا گشبزر پسر که نشد نگران هیچوقت اما بود همکاراش پیش آبروش نگرانه که کسی از...پدرم از گذشتم

 هیچوقت دیگه گفت که مادری از...بودم گذشته من...کرده زندگی چجوری پسرش سال ۷ نشد نگران...میزاره هم روی

 ...نشنید ازم حرف حتی و کرد قضاوتم رحمانه بی روزی که پدری از گذشتم...االن و...برنگردم

 و کردن ِلَهم بارها که کسایی!نکردن باز روم به رو در و نبودن کنارم...کردن ولم نوجوانی اوج تو که کسایی ی همه از گذشتم

 .نیومد در صدام که دیدن

 !!!کردن سیاه زندگیمو های لحظه که آدمایی ی همه بخشیدم حتی...گذشتم من

 کاره عرفان بود خونه،معلوم میرسوندم خودمو باید!نکنه تعقیبم که بود اطرفم به چشمم مّدت تمام...اومدم بیرون کالنتری توی از

 !برسونم خودمو گفته و داده sms که داره مهمی

 الی از سرعت با...کردم روشن رو موتور و کشیدم باال رو مکاپَشنَ گذاشتم،زیپ سرم روی رو کاله و موتورم روی نشستم

 .رفتم خونه سمت به و گذشتم ها ماشین و تهران سنگین ترافیک

 نفس نفس با و رفتم باال ها پله از...نداشتم رو آسانسور برای موندن منتظر ی حوصله.گذاشتم آپارتمان پارکینگ توی رو موتورم

 .کردم باز کلید با درو

 به من پدر مثل مهران عمو بود چی هر!نباشه آواره تا بود خریده براش مهران عمو...بود عرفان برای بودیم توش که ای خونه

 ...!میومد بودن شده بسته ها سیستم که اتاقی توی از صداش...کردم صدا رو عرفان!بود نکشیده دست پسرش از کلّی

 .میکرد ِچک رو ها دوربین از یکی دقت با و بود نشسته ها صندلی از یکی پشت...شدم اتاق وارد

 کردی؟ پیدا عرفان؟؟؟چیزی شده چی_

 بشین بیا...کنم فک آره_عرفان

 کاره...کردیم َهک ها بچه از تا چند با رو بودن عظیمی کنترلِ  تحت که هایی دوربین_عرفان.نشستم کنارش صندلی روی    

 معلومه که متری صد چند ویالییِ  ی خونه یه!باشه عجیب خیلی هم وت برای شاید یکی اومدیم،این بر پسش از اما نبود آسونی



 زندگی توش خانواده که پیداست میشه دیده توش که هایی آمد و رفت از و دوبلکسه...داره سرشناسی و پولدار خیلی صاحبه

 !میکنه

 کردم نگاه میشد داده نشون ها دوربین توی که ای خونه به تعجب با

 خانواده؟؟؟؟_

 باشه گرفته نظر زیر رو خانواده یه باید عظیمی چرا نمیدونم...همینه از منم عّجبت_عرفان

 !بود مهمی سرنخ....بگذری ازش بشه که نبود ای ساده چیزه...

 ...باشه مهم خیلی ممکنه.خبریم بی ازش ما که هست چیزی یه ماجرا این وسطه.کنیم شروع تر سریع رو تحقیقات بهتره_

 .رفتم در سمت هب و شدم بلند جام از

 چی؟ کنیم تلف رو وقتمون و نباشه مهم اگه اما_عرفان

 .هست رازی یه خونه اون توی!بنداز کار به فکرتو...نبود عظیمی کنترل تحت نبود مهم اگر!!!عرفان_برگشتم سمتش به

 (راوی زبان از) 

 و پاک دل!اعتبار با و دار آبرو مردی...میکردند حساب روش بَِرش و دور آدمهای ی همه که مردی...صفاری محسن حاج

 !بود کرده خطا گیشزند بزرگ های امتحان توی اما داشت صادقی

 پسرش فقط نه اما!بود کرده رها رو پسرش کنه جو و جست اطرافش اتفاقاته مورد در اینکه بدون و بود گرفته تصمیم فکر بدون

 رو خونه در زنگ! بود کرده گور به زنده رو دخترش جاهلیت ی دوره های عرب مثل...بود کرده قربانی هم رو دخترش...رو

 کرد باز درو عسری مریم...داد فشار

 ...بابایی سالم_گفت و اومد جلو خوشرویی با

 تو؟ اومدی کی.دخترم سالم_

 شد وارد آقا حاج و رفت کنار در جلوی از مریم

 .اینجا اومدم سهند با صبح از منم!خونه تو تنهایی بود رفته سر حوصلش مامان_مریم

 .باباجان کردی خوب_

 کجاست؟ سهند  پس_گفت پذیرایی به اجمالی نگاه با

 .رسوند راهش سره صبح منم...کار سره رفت_مریم

 رو رعنا و نبود همیشه مثل محسن حاج جوابِ  اما داد سالم و اومد بیرون اتاقش از خانم رعنا...نبود همیشه مثل محسن حاج

 .میکرد مشکوک

 .کنم مرتب رو مسیح اتاقِ  میرم من_مریم.رفت مسیح اتاق طرف به و گذاشت میز روی رو چایی سینیِ  مریم

 ثابت بقلی اتاقِ  ی بسته درِ  روی نگاهش مسیح اتاق در شدنِ  بسته با...نشد متوجه حتی حاجی اما نشست محسن حاج کناره رعنا

 و گرد از پر و بود پوسیده توش وسایله سال ۷ این از بعد حتما!نشد باز دیگه و شد بسته درش پیش سال هفت که اتاقی....موند

 !!!صاحبش قلبِ  مثلِ  درست!بودن عنکبوت تار از پر همشون هم شاید!بود شده خاک

 ...آقا حاج نباشی خسته_خانم رعنا

 !باشی سالمت-گفت و داد تکون سری بود شده رعنا متوجه تازه که محسن حاج

 شد تر مشکوک قبل از رعنا بود اتاق اون ی بسته دره رو هم هنوز محسن حاج نگاهه وقتی

 زدی؟؟؟ سر قدیمیت همکارای به_رعنا

 .زدم سر آره_

 !بشه کشیده سمت همون به هم خانم رعنا نگاهه شد باعث...نمیداشت بر در اون روی از رو نگاهش هم هنوز اما



 ریخته؟ هم به منو اتاق توی رفته باز مامااااااااان؟کی_حسام محمد"

 .میره سرشپ اتاق سمت به و میکنه رها تمام نیمه رو کارش بود گیری گرد مشغوله که رعنا

 ....برم قربونت کن صحبت تر آروم اتاق؟؟؟یکم تو از میزنی نعره داری چی بچه؟واسه نمیکشی خجالت تو_رعنا

 معلوم..نریزید هم به رو جا همه هم میاین اگه نرید؟حداقل من اتاق توی نگفتم صدبااااار!خدانکنه....باااااااباااا ای_حسام محمد

 ...وضعیه چه اینجا ببینین بیاین هم شما آقاجون صنا��!هست هم کدوماتون کاره نیست

 بابا؟ پسره شده چی_ایستاد رعنا کناره و رفت اتاق طرف به خنده با محسن حاج

 !ریخته هم به اتاقشو اومده مسیح نبوده خونه_رعنا

 ��!انج بابا میرسم حسابشو خودم...ندادی بهش و میخواسته ازت چیزی یه دوباره حتما_خندید بازم آقا حاج

" 

 باز زبون سال هفت از بعد مهرداد حاج.کردند پیدا راه رعنا های گونه روی سمج های اشک روز هر مثل خاطرات یادآوریِ  با

 !رعنا گوشمه تو گفتنش آقاجون صدای هنوز اما...بیاد خونه این توی اسمش نمیخوام حتی اینکه با_بود کرده

 .کرد پاک خیسشو صورت دستمال با رعنا

 گفت برگشت چجوری دیدی...دادن جون بهش دوباره انگار کردم صداش وقتی...کنم صدا اسمشو بود منتظر انگار شب اون_

 محسن؟ مامان؟دیدی جانم

 رعنا؟ رفت در دستمون از اینجوری که گذاشتیم کم چی!بََچمون اولین....بود امیدمون ی همه_محسن حاج

 محسن؟ انداخته روزت این به چی!بیاره اسمشم کسی نمیذاری هیچوقت که شده؟تو چی_رعنا

 ...اما گرفتنش کردم فکر!دیدمش اونجا...کالنتری رفتم وقتی...امروز_محسن حاج

 بودنش؟ نگرفته_رعنا

 این از بعد میکنیم،چرا افتخار بهش روزی یه گفت بره میخواست وقتی...فقط...بزنه حرف ندادم فرشت!رعنا نمیدونم_محسن حاج

 رعنا؟ نه مگه!میزد شده حساب رو حرفی همیشه...اما گفته مزخرف میگم خودم به شدم؟هی سست گفت اینو وقتی سال همه

 !!!نداره جایی ما زندگیه تو دیگه اون...باش آروم_

 (بعد هفته دو) 

 آشپزخونه سمت به و کردم باز رو پیرهنم های دکمه. تو اومد سرم پشت هم عرفان... شدم داخل و کردم باز رو خونه در

 آب زیر رو بود،لیوان گذشته بویم ریخته رو ها نقشه طرح که روزی از ای هفته دو...کرد پرت کاناپه روی خودشو رفتم،عرفان

 روی و آوردم در حرکت یه با اومدم،پیرهنمو بیرون آشپزخونه از و کشیدم سر همشو جا کردم،یک پر نیمه تا و تمگرف کن سرد

  هم به بودیم زده زل سکوت توی....نشستم عرفان روی به رو خودم و کردم پرت صندلی ی دسته

 ...آخرش به رسیدیم_

 چیه؟ نقشتون کنم نترلک رو ها دوربین باید من_داد تکون سرشو و زد لبخند عرفان

 محاصره بودیمو توش تو و من پیش سال ۷ که رو ی خونه اون سرباز نفر بیست با سلیمانی سرگرد و مسلم و عمو_

 ....ندارن هم فراری راهه!میشن دستگیر همشون و میپاشه هم از مهمونیشون!میکنن

 میکنین؟ دستگیر چجوری رو کامروا_عرفان

 ...گرفتم ازش عمیقی کردم،کامِ  روشن و آوردم در پاکت توی از سیگاری همزمان

 دستگیرشون میگیره تحویل عظیمی از بزرگو ی محموله داره وقتی...اون وقت سر میره ماموراش با هم شیروانی سرگرد_

 !میکنن

 ...نگفت چیزی دیگه



 از بعد... میکردم عوض پُلیس دارِ  تارهس لباس با رو مشکی پا تا سر  فُرمِ  لباِس  ماموریتم توی بار اولین برای امشب!من میموند

 !میومدیم در بودن مخفی پلیس جلد از سالها

 آورد بیرونم قشنگم فکر از عرفان صدای

 کردی؟ فکر فردا به_عرفان

 فردا؟_زدم تلخی پوزخند

 !اصلیمون ُهویَتِ ...میرسه گوششون به باالخره_عرفان

 !میفهمیدن روزی یه باالخره_

 حسام محمد خانوادم پیِش  مبرگرد میخوام من_عرفان

 !بلوری سیگاریِ  جا توی کردنش ِله و سیگار به دیگه پُکِ  یِ  بازم...کرد نگاه چشمام توی غم با

 !برمیگردی و میبخشی تو....دارن بزرگی ِدلِ  میبخشن که آدمایی_

 !ببخش تو...رفیق دریاست دلت تو_گفت و شد خم سمتم به عرفان

 !دیگه تلخهِ  پوزخند یه بازم

 !رفیق همینجاست دِ  مشکل_

 !دلم توی کرده رسوب حرفاشون با که سنگیه...باشه دریا که نیست قلبی اینجا_دادم ادامه و زدم سینم به اشارم انگشته با

 ....مثال!داره محکم تلنگرِ  یه به نیاز فقط....میشه شکسته هم سنگ_عرفان

 ...رفت اتاقش توی و پاشد جاش از

 میبافه؟؟؟ پرت و چرت زیادی میدمیفه هم خودش...عشق مثال

 !میزارم براش رو قدمم آخرین امشب که انتقامی فکر....فردا فکر و موندم من...انداختم هم روی و کردم دراز میز روی پاهامو

 ...امشب

 ...امشب و موندم من

 !تنهاست خونا اون توی که دختری فکر و

 جدول روی و کردم زیاد ته تا صداشو. کردم play رو آهنگ و گذاشتم گوشم روی رو ِهدفنم...کردم جا به جا شونم روی کولَمو

 ...کردم رفتن راه به شروع خیابون کنار های

 ...خو میشد تر قشنگ!نارنجی و بنفش میزدم،شایدم رنگ مشکی قرمز رو ها جدول بودم شهرداری های رمامو جای من اگه

 منتظر هم نرد تا سه و بودن نشسته ها صندلی روی باشن دانشجو میخورد بهشون که دختر تا دو.رسیدم اتوبوس ایستگاهه به

 باز خودشون اتوبوس های در��باحال شدند،چه پیاده نفر چند و ایستاد ایستگاه جلوی رنگی زرد اتوبوس.بودن ایستاده

 هاااا باحاله�😃�شدن

 رو بعدی ی پله خواستمرفتم باال اتوبوس ای پله از و آوردم در ازش ریالی ۵۰ ی سّکه تا دو و آوردم در کیفم از رو پولم کیف

 ....کردم نگاش تعجب با.کرد مانعم دستشو مردی که برم باال

 گوشم سمته به دستمو...عجبا!گرفت سامی های نفرین شدم؟آخرش کر نکنه نمیشنیدم؟؟؟؟وای من چرا اما میگفت چیزی یه داشت

 کردم نگاش رو مرده سوالی و آوردم نمیشنوم،درش چرا فهمیدم تازه ِهدفُن کردن لمس با و بردم

 !نزدین کارت خانم_مرد

 کارتیه؟وایساااا چی؟آهاااا کارته_

 بزنید آقا بفرمایید��_گرفتم طرفش و آوردم در رو بانکم عابر کارت پولم کیف توی از



 خانم،منظورم نه_گفت مرد که کردم نازک براشون چشمی پشت....خندیدن اتوبوس توی از هم نفر چند و کرد نگام تعجب با مرد

 !بدین پول جاش به میتونین ندارین اگه...بانک عابر نه بود اتوبوس کارت

 آقا بگو اول از خو آهاااا_

 جمع رو خودش و شد متوجه  که کردم بخنده؟؟؟؟اخم من به میخواد اینم نکنه...گزید لبشو مرد که گرفتم طرفش به رو ها سکه

 .کرد

 نشدین؟ سوار اتوبوس حاال تا شما خانم_مرد

 گرفتم طرفش به تومنی پنج یه و کشیدم پوووفی

 ...زیاده خیلی که این_مرد.

 آقا خودت ماله بقیش_زدم ارشکن و چپوندم دستش کف رو پول کالفه

 به چسبیدم و نشستم مجبورا!کثیفه؟اه اینقد چرا این واااااایی.کردم نگاه بهش و رفتم طرفش به.بود تَه اون خالی صندلی یه

 بغلش تو بچه یه با که خانمی به کردم بودم،رو چسبیده صندلی همون به آخر اتوبوس؟؟؟تا وسطه نشم پرت ابوالفضل یا.صندلی

 ...ببخشید خانم_گفتم و بود نشسته کنارم

 کرد نگاه بهم سوالی

 میداره؟؟؟ نگه نیاوران ِکی_

 نیستی؟ تهرانی_گفت تعجب با

 .اومدم ِمریخ از میکنه فک االن آوروم در بازی خر اینقد!اووووف

 !میشم اتوبوس سوار بار اولین_

 پیاده یکمی باید نیاوران خیابونِ  خود تو بری بخوای اگه ،امامیداره نگه نزدیکا همون دیگه ایستگاهه تا دو.آهان_گفت و زد لبخند

 !کنی روی

 .ممنون_

 توی و کردم باز خودم رو یکی اون و کرد تشکر که دادم کوچولوش دختر به یکیشو و آوردم در چوبی آبنبات تا دو کیفم تو از

 .عاشقشم که بود ای نوشابه طعمشم اومممم...گذاشتم دهنم

 لیس و آبنباتم راحت خیال با و شدم خیره بیرون به پنجره از و انداختم باال ای میکنن؟شونه نگاه من به ُمنُگال ثم اینا چرا وااااا

 .زدم

 بود؟؟؟نمیدونم کم روی پیاده دقیقه بیست...زدم زنگو و خونه به رسیدم رفتن راه دقیقه بیست از بعد و شدم میاده بعد ایستگاه تا دو

 !عاشقن مردم!کنی روی پیاده یکمی دبای گفت زنه حسابی چه رو

 کیه؟_پیچید آیفون توی از شهال صدای

 ایستادم آیفون جلوی سینه به دست

 ام؟ کی من جان شهال_

 شمایین؟؟؟؟ خانم اِوا_گفت دستپاچه صدایی با

 

 باال میام دیوارا از من...نکن باز میخوای کنی؟یا باز درو نمیخوای_

 شدماااا گیج منم...خانم تو بیاین برسرم خاک_کرد باز درو سریع شهال

 به رو بود،کیفم ایستاده در کنار شهال.شدم خونه وارد و کردم طی رو بود ورودی در تا اصلی در از که زیادی راهه خستگی با

 .دادم دستش



 .خانم نباشید خسته_

 کجاست؟ مامانم.همینطور ام تو_

 خوردین؟ ناهار.بگیرن پذیرایی وسایل هفته آخر دعای مراسم واسه رفتن_

 .خوابیده بگو پرسید کی اتاقم،هر میرم من.خوردم چیزایی یه دانشگاه آزه_

 .بشوره خدمتکارا از یکی بعدا تا انداختم سبد داخل و آوردم در یکی یکی شدم،لباسامو اتاقم وارد و رفتم باال رو ها پله

 نه و فامیل نه...بودم تنها شهر این توی!برادر نه و خواهر نه!بودم تنها.زدم ذل سقف به و کردم پرت تخت روی خودمو

 ...اردبیل هم دور های فامیل!ایتالیا بزرگم اتریش،داییِ  هام خاله از میکردن،یکی زندگی ترکیه ها عمه و ها عمو...آشنایی

 بهترین پدرم...بشه عوض هوام و حال تا ترکیه میرفتم دوماه یکی بابا با گاهی...بودم شده بزرگ تهران اما! بود ترک اصالتمون

 بود رفته گمرکیش کارای سری یه برای!االن مثال...نیست اوقات بیشتر!میکرد ایران وارد ترکیه از رو شلوار و کت های مارک

 ¡مرز

 که هم داره،وقتایی ها برنامه این از هم هفته همین آخر و میگیره دعا مراسم چندبار سال در!مذهبیه و متشخص خانم یه مامانم

 داده بهش خدا که چیزایی از بیشتر باید که داره اعتقاد این به!امداد کمیته و بهزیستی یا کرد پیداش باید خیریه توی ای نیست

 ....بیاره جا به رو شکرش

 !میکنه نصیحت هم منو گاهی و میدونه هاش گذاری شکر از خوشبختیشو

 اصرار بهش هربار مامان...میکنه زندگی طبقه ۶ آپارتمان هی توی و تنهاست اونم....سام...دارم خودم سالِ  و سن هم داییِ  یه

 ب که نیکنه

 !تره راحت اونجوری میگه اما کنه زندگی ما با و یاد

 باز جلو رنگِ  طوسی انتویم.آوردم بیرون کمدم توی از جدید لباس دست یک و شدم بلند جام از.دارم حوصله نه و میاد خوابم نه

 روی آزادانه و نبستم رو بود کمرم روی تا که موهام!مشکی زخمیِ  لی شلوار و شال با!اسپرته تقریبا...دار چاک و بلند البته و

 جیگری رژ با و کشیدم رنگم طوسی چشمای دوره کلفتی چشم رفتم،خط توالتم میز جلوی و کردم سرم کردم،شالمو ول هام شونه

 .رفتم بیرون اتاق از و کردم خالی خودم رو عطرمو.نداشتم کردن آرایش بیشتر ی حوصله...کردم تموم آرایشمو

 در طرف به.کردم بلندی سالم راهم سر و شنیدم رو بود زدن حرف گرم(پری)شهال دختره با و خونه بود رسیده که مامان صدای

 طناز؟ میری کجا_مامان.رفتم

 .برمیگردم شب...سامی پیِش  میرم_

 !دختر میبستی موهاتم اون.نشده تاریک هوا تا برگرد زودتر_مامان

 .اومدم بیرون خونه از کوتاهی خدافظی با و کردم پوووفی

 ی سانتافه!بود خریده هدیه برام عالقمو مورد ماشینِ  دانشگام قبولیِ  مناسبت به بابا پیش سالِ .بود شده پارک استخر کنار ماشینم

 !رنگ مشکی

 پایین رو شیشه...نداشتم رفتنو تند ی کرد،حوصله باز درو سریع آقا حمید و زدم بوق در کردم،جلوی روشنش و نشستم ُرل پشت

 .موندم ترافیک تو ساعت یک دایی ی خونه تا.بخوره صورتم توی خنک هوای تا کشیدم

 .گرفتم شمارشو و کردم ترمز آپارتمانش کنترلی در پشت

 الو_

 !بشه؟ باز پایین دره بزن رو کنترل سامی_

 مگه؟؟؟ اینجایی تو_

 اجازتون با آره_

 کوچه تو کن نمیزنم،پارک_

 !نیس پارک جا نکن اذیت_



 .ندارم حوصلتم بیا،االن بعدا برو خو_

 برسهههه بهت دستمممم اگه سامی_

 �😃�نمیان زده سر که مجرد پسرِ  ی خونه!نیای زده سر میخواستی_

 .نداری کارارو این ی عرضه تو شو خفه_

 .میدم نشونت رو عرضه موندی در پشت که حاال_

 .میداد کردنش قطع از نشون ممتد بوق صدای

 .هنرس بهت دستم کن دعا شوخیه؟فقط وقت ،االن اه

 آپارتمان پارکینگ داخل هم موتوریه و شد باز آروم گدر..زد رو کنترل و ایستاد ماشینم کنار بزرگی و رنگ سیاه موتور یکدفعه

 و کردم ترمز سامی ماشین کنار.شدم پارکینگ وارد و گرفتم ماشینو گازِ  سریع نشده بسته پارکینگ در تا!شااانسی عجب...شد

 .شدم پیاده خوشحال

 .ایستادم منتظر و زدم رو رفتم،دکمه آسانسور سمت به و زدم شینوما دزدگیر

 نصفه تا کاپَشنِشو زیب...کشید موهاش توی دستی و گذاشت موتور روی کاسِکتِشو کاله.کردم موتوریه اون به نگاهی چشمی زیر

 .اومد آسانسور سمت به و کشید پایین

 همون که این اِ !نرفت و کردیم نامش ثبت باشگاهم تو ها بچه با تیح که سامی این بمیره بره...مرتیکه داره هم هیکلی عجب

 ...آسانسور توی ما با اومد اوندفعه که پسرست

 بودم ایستاده سینه به دادم،دست دیگه َوِره یه به نگاهمو و کشیدم هم توی اخمامو

 نبود منظم نفسهاش ایستادو فاصله کمی با سرم پشت کردم حس

 بمونید؟؟؟ در جلوی بود قرار شب تا نمیومدم من_

 و ملیکا که بود مردایی اون از این!مردونه و َرسا...بود شده جلب توجهم صداش به کنم توجه حرفش به بخوام که اونی از بیشتر

 تو میرفتن بودن اینجا االن اگه شک بی��میخندیدم بازیاشون دیوونه به فقط من و میکردن پردازی خیال رویاهاشون تو افسانه

 یارو زنیه مخ کاره

 گفته چی افتاد یادم تازه

 !نبود همراهم در کنترل_سمتش برگشتم و بردم هم توی بیشتر اخمامو

 ��کنید؟ زندگی اینجا نمیکنم فکر ولی_

 !ای نمیکنه؟؟؟؟عقده نگاه من به چرا بود،بیشعور آسانسور دره به مستقین نگاهش

 �😃�میاد فشار نکنید،بهتون فکر زیادی_

 سالم._اومد سمتمون به و شد آپارتمان داخل دیگه پسره یه که دهب جواب خواست

 بدی؟ قشنگ جوابشو حاال میمیری اه.داد تکون سری جوابش در و برگشت ایه عقده پسر

 انداخت باال ای شونه هم ایه عقده پسر��کرد اشاره بهش و انداخت باال ابرویی من دیدن با داشت رویی خنده صورته که پسره اون

 پشت از کردم،موهام قیافم به نگاهی آسانسور ی آیینه توی از...تو رفتم تعارف بدون و کردم باز درشو.رسید همزمان سورآسان و

 به خو ولی.....کنه گناه میترسه حتما!نمیکنه نگاه من به ای عقده این چرا بگو پس آهاااا....بود ریخته هام شونه روی جلو و

 .بودن سامی پایینیِ  طبقه که اینام.زدم رو ۶ طبقه ی دکمه و خندیدم دلم تو!هااا باشه مومنا این از نمیخوره قیافش

 هستید؟؟؟ سامی آقا همسره_گفت من به رو باشه تر مهربون میخورد قیافش به که پسره اون

 همانا بلندم ی خنده و منو گشاده دهنِ  شدن باز و همانا حرفش

 !داییمه_



 .باشه داشته خودش همسن خواهرِ  دختر نمیخوره بهش....لبجا چه_گفت تعجب با و داد باال ابرویی

 رو و برگردوندم گرفت،رومو حرصم....نمیکنی نگاه منو که چشات اون حیف اه افتاد،اه ایه عقده پسر اون به نگام و بستم نیشمو

 !بزرگتره ازم هفته یک_گفتم مهربونه به

 .برسونید سالم_گفت و زد لبخندی

 .انگار نه انگار که هم یکی اون.کرد خدافظی لب زیر مهربونه اون و رفتن بیرون ورآسانس از خودشون ی طبقه

 .تو رفتم و کردم باز درو!داشتم خونشو در کلید

 .انداخت وی تی صفحه به نگاهشو و خندید دیدنم با

 درو همین واسه...میشه دعوامون میای االن میزنی،گفتم بهم حالمو و پرتغالی این طرفداره که توام!فرانسه و پرتغاله!فوتباله بیا_

 ...نکردم باز

 .کشیدم دراز روییش به رو ی کاناپه روی

 .رسوندی شعورتو_

 !خالش ی خونه اومده انگار...بابا کن جمع خودتو پاشو_گفت و خندید

 .نمیکردم نگام تو ی خونه به که بود اینجا خالم اگه_

 .باشه شنیده حرفمو لصن دارم شک...بود زده ذل وی تی به بیخیال

 سامی_

 هوووم_

 میشناسه؟ رو تو پایینیتون همسایه این_

 خونه؟ دمِ  میاره آش روز هر دخترش که کدوم،همین_

 .داد جاخالی که کردم پرت سمتش به و برداشتم میز روی از رو کنترل

 .تخمه پوسته بود شده میز ی همه که بود شکسته تخمه اونقدر

 میگم رو پسره دوتا این_

 .نپیچون اینقد...ایمیخو رو پسرا این آماره بگو_کرد نگام شیطون و داد باال وابرویی گرفت وی تی از نگاهشو

 دیگ بگو پیچوندم؟خو کی من_

 .دیگه ایم همسایه باالخره...میشناسم آره_

 خب؟_

 چی؟ خب_

 تو دسته از...اووووووووووف_

 تو جونِ  نمیدونم بیشتر دیگه!من ِمثِ ...اینجا میکنن زندگی مجردی...کنم فک!سالشونه ،شش پنج و بیست�😒😄�_

 میخورد؟ من درد به چه هم میدونستی_وی تی سمت کردم رومو

 .بتمرگی من تَنگه نمیومدی میرفت سر که کنی،حوصلت پا و دست خودت واسه یکیو داشتی عرضه اگه تو_

 میشه؟ دعوام باش میبینم پسریو هر که چیه من تقصیره خو_

 .خواست دلش یکی بلکه شو آدم...خو گنده اخالقت_



 وقت چند میکردم،مثال پر هام شیطنت با هامو تنهایی وقتا گاهی...نبود خودم دسته!شیطونی!ای بچه میگفتن بهم همه!فکر تو رفتم

 فروختن گل مگه خو.گرفتنم و اونجا ریخت مامور کلی من شانسه بفروشم،از گل راه ۴ سر رفتم کهنه و پاره لباسه یه با پیش

 عاره؟؟؟؟

 !رفت آبروش من دیدن با حسابی و اومد در کالنتری بازرس رفیقِ  اومد بابا وقتی که بود اونجایی ماجرا جای بدترین

 !!!بود گچ تو هفته دو پام و افتادم که میومدم پایین و میخوردم لیز خونه های پله ی نرده از داشتم پیش ماه سه

 ...بودم هم چلفتی پا و دست تازه هیچ میکردم که شیطنت

 !میگذره چی کثیفن آدماش میگن که دنیایی این توی نفهمم که بشم بچه اونقدر داشتم دوست وقتا بعضی

 تنهایی بود قرار کردم،واقعا گاهن میذاشت ماشین عقب صندوق داخل رو مامان چمدون که آقا حمید به بغض با و کردم غنچه لبامو

 اینجا؟ کنم چیکار

 ...جایی میرم دارم من اوله بار انگار!شدی ساله سه های بچه دختر مثله روزه دو_شد بلند سرم پست از مامان صدای

 کنم؟ چیکار درندشت ی خونه این تو تنهایی من_کردم بغض بازم

 تا چهار سه تو از غیر خونه توی...نبودی؟بعدشم ترسو که مادر؟تو طناز وا_کرد نگاه منو تعجب با و انداخت باال ابرویی مامان

 .نره سر حوصلت پیشت بیاد سام بگو خواستی هست،،،اگه که آقا حمید!میمونن خدمتکار

 .بشه من سرگرمیِ  اینجا بیاد که نیست بیکار سامی_کردم اخم سینه به دست و کردم خونه بزرگ حیاط طرف به رومو

 طناز؟ چته تو...دختر بابا ای_مامان

 !نیست که هم بری؟؟؟بابا کنی جمع وسایلتو بودی مجبور شما حاال_برگشتم سمتش به و کردم اخم

 زد زنگ عموت!نداره هیشکیو نداریم کسیو اینجا که ما مث شهر اون توی اونم که میدونی!دختر بیمارستانه عموت زن_مامان

 ن؟میدی کنم،اجازه مراقبت ازش برم کرد خواهش

 .رفت ماشین طرف به و گرفت شهال از کوچیکشو دستیِ  کیف مامان

 عمل؟ اتاق میبرنش ِکی حاال_

 دعا براش!نشه بد فردا تا حالش اگه...نوبتشه صبح فردا_گفت میکرد باز ماشینو در که همونطور و انداخت باال ای شونه مامان

 .کن

 .کشید پایین رو شیشه ستادم،مامانای ماشین در کنار و رفتم جلو.بست درو و شد سوار مامان

 خودشون اونا_کرد نگام کالفه و کشید عمیقی نفس مامان....کرماااا انتخاب من اسمشو بگو عمو زن به_زدم نمایی دندون لبخند

 !بچه نکن اذیت!میکنن انتخاب رو بچشون اسم

 فکر ای دیگه اسم به نداره حق کسی دیگه دمکر انتخاب اسمشو میگم من وقتی...نخیررررر_شدم سینه به دست باز و کردم اخمی

 !کنه

 دارم پرواز دیگه ساعت یک!!!شد دیر حمیدآقااااا_گفت آقا حمید به رو بلند و کرد اخمی

 میرین؟ هواپیما با دارین بگین میخواستین االن_

 اونجا هوای...بیای گرفتم طبلی هفته آخر برای هم تو واسه!کنه خالص تو دست از منو خدا_تر کالفه چهرش و شد تر تند اخمش

 !برداری گرم لباس نره کنه،یادت آماده چمدونتو گفتم شهال اینجاست،به از سردتر االن

 کرد روشن ماشینو و کرد،نشست باز رو راننده سمت در آقا حمید.انداختم باال شونه و گفتم ایشی

 اذیتشون نیستم من که روزی چند این تو و بده گوش هم شهال حرف به!نکن هم هوایی به سر!طناز باش خودت مواظب_مامان

 ...ها کنی تعمیرشون و کنی بازشون هم از و لباسشویی و بخچال سره بری اوندفعه مث دوباره نبینن.نکن

 نباش منم نگران!بده خبر رسیدی فقط!که نیستم بچه سالمهههه ۲۰ من ماماااان_

 !بود شده خارج خونه حیاط از نماشی میرفتم خونه سمت به وقتی و دادم تکون دستی براش



*** 

 انتخاب من اسمشو داده اجازه هم عمو زن و اومده دنیا به عموم دختر که داد خبر دیشب مامان!گذشته مامان رفتنه از روز دو

 بیارم؟ گوری کدوم از اسم حاال��گفتماااا چیزی یه من حاال اوووووف.کنم

 میکرد ردگیریگ رو ها شیشه داشت( خدمتکارا از یکی) ماندانا

 ماندانااااال_

 خانم؟ بله_گفت و برگشت عقب به سریع

 میوفته؟؟؟ تو دهنه از خانم خانم این برگردوندمِکی ازش  حرص با سرمو

 ....بگو دختر برا قشنگ اسمِ  یه_دادم ادامه که نگفت چیزی

 هااا گیجه اینم وای.کرد نگاه بهم تعجب با

 با و حرف بی.بشینه کردم مجبورش و دادم هُِلش صدلی طرف به و کشیدم دستش از رو کهنه...رفتم کنارش و شدم بلند جام از

 که نبود،اونم هم کسی و بود رفته سر حوصلم آخه!!!بود نکرده حضم دیروزمو کاره هنوز بیچاره!بود شده خیره من به تعجب

 هم با و دادم سفارش چیز کلی و وشیفر پیتزا یه بردمش و بیرون بیاد دنبالم کردم مجبور میکرد رو خونه کارای داشت

 !!!سینما اونم از خوردیم،بعد

 ی همه شاهد!شد کار به مشغول ما ی خونه تو پیش سال ۳ از و بود  سالش ۲۵میکرد؟ رفتار اینجوری خدمتکارش با آدمی کدوم

 به شروع کهنه با و ایستادم پنجره کنار خودم!میکرد رفتار سرسنگین هنوزم حتی...بود اومده زیادی براش یکی این اما بود کارام

 میدین؟ سختی اینقد خودتون به روز هر دارین مرض!تمیزه که این آخه...کردم کردنش پاک

 کردنه انتخاب!میدونی،طناز اسممو که میشم بچه عموی دختر که ُسمیّه،منم هم مامانش اسم!شهروده عموم میشه که باباش اسمه_

 یه و کن فکر بشین ؟حاالکردن انتخاب اسم به چه منو گرفتن؟اخه جدی اینقد چرا اینا نمیدونم اما گفتماااا خودم یعنی!منه با اسمش

 .دارم هواپیما بلیط صبح فردا پس...که میدونی!اردبیل نرم خالی دست من که بگو اسمی

 کردن؟ اکپ شیشه به چه منو آخه پکییید دستم مچ نمیومد،آخخخخ در ماندانا از صدایی و میزدم حرف تند تند

 ...کردم نگاش مظلوم.میکرد نگاه من به بیچارگی با و بود شده خشک جاش سر ماندانا...برگشتم عقب به

 رو ها کاهو تند تند شهال.رفتم آشپزخونه طرف به و گذاشتم پاهاش روی رو کهنه و انداختم باال ای شونه!بود کرده سکوت بازم

 ��. نشستم خوری ناهار زمی پشت.میشست هارو ظرف فریماه و میکرد خورد

 میکرد خورد رو ها کاهو هک حالی کردم،در نگاش نمایی دندون لبخند و گذاشتم چونم زیر زد،دستمو لبخندی دیدنم شهالبا

 خانم؟ میخواین چی باز:گفت

 !اسم_گفتم و کردم نگاش مظلومانه

 اسم؟:گفت تعجب با

 اومده دنیا به تازه که عموم دختر همین واسه��اسم آره_دادم تکون سر

 نکردن؟ انتخاب پدرش مادر اسمشو مگه.خانم وا_شهال

 کن کمک خو...نمیرسه ذهنم به اسم هیچی اما!داده اجازه هم عمو کنم،زن ابانتخ باید من اسمشو گفتم مامانم به من..شهال ببین_

 !دیگه

 .جان دختر نمیارم در سر چیزا این از من واال_شهال

 کنی؟ کمک من به نمیخوای تو_گفتم میکرد خشک پیشبندش با دستاشو داشت که فریماه به رو و کردم بلند صدامو

 .ماشاهلل نداره که میکنه؟زبونم همچین راچ این وا.کرد نگاه شهال به بیچارگی با

 در چیزی خودت...ببینم بگو میکنم،حاال کمکت خودم من...داره کار بازم فریماه_برگشت من سمت به و گرفت گاز لبشو شهال

 نیست؟ نظرت



 اینکه از لقب و عسل ظرف تو کردم ته تا کوچیکمو انگشت و برداشتم رو درش.افتاد بود میز روی که عسلی شیشه به نگاهم

 و نیاوردم خودم روی به!میکردن نگام تهوع با یکی و تعجب با یکی فریماه و مکیدم،شهال و کردم دهنم تو انگشتمو بریزه

 هااا میخوره خیلی شهرود عمو اسم به شهنازم اما...میخوره هم سمیّه عمو زن اسم به!ثمین مثال_گفتم

 !خانم نیست ُمد چیزا این دیگه االن!شهناز بزاره بچشو اسم عموتون زن نکنم فکر ولی_گفت و خندید شهال

 میخوره که بخوره هم به باید!بابا چیه ُمد ایشششش_

 .نمیخوره میگم من ولی ببخشیدا_ شهال

 بگیرمااا نظر شما از اومدم من مثال خب_

 .اومدم بیرون آشپزخونه تلخیاز گوشت با و شدم بلند جام از

 .رفتم استخر سمت به حیاط توی از برهنه پا و اومدم بیرون خونه گرفتم،از رو افسانه ی شماره و برداشتم گوشیمو

 الو_

 افسانههه کجایی_

 .میدادم پیچ موهام الی انگشتمو و گذاشتم آب توی پاهامو.تمیزه و کردن عوض آبشو تازه بود معلومم! نشستم استخر لب

 خونشونم نزدیکای!بدم مریمو های جزوه اومدم_افسانه

 .کن حل منو مشکله بیخیال،بیا اونو_

 !ردهک دعوتمون که خالم،گفتم دختر ی خونه برم باید دادم که مریمو ی میگی؟جزوه االن_افسانه

 �😏�نکبت مهمونیو اون نرو خو بمیری الهی_

 هستتتت؟؟؟؟ چی تو مشکله اون میکنه،حاال َکلَمو طناز،مامانم نگو چرت_افسانه

 ��!اسم_

 ��اسم؟؟؟_افسانه

 .اومد دنیا به که شهراد عمو دختره آره؛واسه_

 ظهری؟ سره بیارم گورم سره از اسم خب،من کنه انتخاب ننش اسمشو_افسانه

 بگی؟ اسم تا دو حاال یمیمیر_

 طناز میزنم زنگ بهت اینام،بعدا مریم خونه دمِ  من_افسانه

 .بمیر برو اوکی_

 .میدادم تکون آب توی پاهامو و میگشتم ای چاره راهه دنباله ناراحتی با و کردم قطع گوشیو

*** 

 انتخاب اسمی هنوز و بود نیم و هفت عتسا.کردم نگاه دیوار روی ساعت به دوباره.میشکستم تخمه و بودم داده لم کاناپه روی

 بودم نکرده

 .ایستادن روم به رو دوتاشون هر.میومدن سمتم به و بودن کرده عوض بیرون لباس با رو کارشون لباس ماندانا و فریماه

 برمیگردیم شب آخر تا!شدیم دعوت بریم،جایی باید امشب ما اجازتون با...خانم_فریماه

 ...سالمت به برید!نکردین که من کمکِ _ دادم باال ای شونه

 سراغ یه که نکبتمم دایی اون.پکید حوصلم بودم؛اه رفته باهاشون منم کاش!میرن کجا حاال نیس معلوم رفتن،ایششش هم دوتا این

 !نمیگیره من از



 تونستم تا و ردمک استفاده مامان نبود از منم و چید میز روی رو چیز همه.بده شاممو خواستم شهال از و رفتم آشپزخونه توی

 سایز!میشه زشت شکمت!میشی چاق!باش وزنتم مواظب میگفت برمیداشتم که ای لقمه هر با بود خونه مامان اگه االن مثال.خوردم

 .پامیشدم میز سر از قاشق دوتا با باید خالصه....میشه تر بزرگ لباسات

 تموم غذامو.میگرفت گاز لبشو و میکرد نگاه بودم دهکر حمله غذام به ها زده قحطی مث که من به گاهی چند از هر هم شهال

 ی تنه نیم و پوشیدم تنگی مشکی شلوار.گرفتم مینی ۱۵ دوش یه شب هر مث و رفتم اتاقم توی.کرد جمع میزو هم شهال و کردم

 زود صبح فردا و میرم.خانم شده تموم کارم من_گفت و اومد طرفم به شهال.اومدم بیرون اتاق از و کردم تنم هم رنگی سرخابی

 دارین؟ هم ای دیگه اینجام،کاره

 و شوهرش و شهال که بود متری ۱۰۰ تقریبا طبقه دو سوییته یه ساختمان پشت.رفت هم شهال و دادم تکون نه نشونه به سرمو

 از گوشیمو و نشستم وی تی روی به رو!میموندن خودمون عمارته توی ها شب ماندانا و فریماه اما.میکردن زندگی اونجا آقا حمید

 ....کردن سرچ به کردم شروع اینترنت توی از.نمیگیره سراغمو هم هیشکی که خودم واسه بمیرم.برداشتم میز روی

 ستایش،سوگند،آتریسا،آرنیکا،شیما،النا،پرستش،آتنا،آرام،الناز

 اااالنااااااززز

 پیداااش باالخره هووووووووررررررااااا اااهوووووورررا هورااااا.کردم بپر بپر به شروع کاناپه روی و شدم بلند جام از

 کردددممم

 الو_گرفتم مامانو ی شماره سریع و برداشتم رو گوشی

 الناز_

 چییی؟_

 !الناز میزاریم اسمشو!دیگه اسم_

 الناز؟ چرا حاال_

 !خو بخوریم هم به باید...الناز و طناز!دیگه طنازم من خب_

 !دیوونه ی دختره تو دسته از_

 نمیرم تنهایی من پووووف...شکست لحظه یک برای رو خونه سکوته!ترکوندم و کردم باد آدامسمد...کردم نگاه برم و دور به یکم

 موقع؟؟؟ ی

 دی سی چندتا میز کشوی توی از!رفته سر که حوصلمم!رفته و کرده روشن المپ تونسته تا که هم شهال...نبود خونه تو هیشکی

 هورااا...کردم روشن رو وی تی و گذاشتم دستگاه توی و برداشتم رو ها آشام خون ببینم،فیلمِ  تا گشتم فیلمی دنبال و آوردم در

 قبلی ی دفعه!کردم خاموش رو المپا ی همه و گذاشتم جلوم میز روی تخمه ظرف یه و ذرت هپر ظرفه یه.نمیره سر حوصلم دیگه

 �😄�نبرد خوابشون صبح تا شب اون که افسانه و ملی.بودیم دیده افسانه و ملیکا و سام با اینو

 شد باعث پنجره با چیزی رخوردب صدای...بوداااا ترسناک واقعا جاهاییش یه!بودم شده خیره وی تی به و بودم داده لم کاناپه روی

 رو تو که خوردن خر مغز مگه آخه میگفت همیشه که بابا حرفه��بدزده؟؟؟ منو اومده یکی نکنه وای...برگردم عقب به سریع

 باال ای داره؟شونه چیکار ما ی پنجره با شب موقع این پرنده آخه!پنجره به خورده چیزی ای پرنده حتما بیخیال��اومد یادم بدزدن

 بیرون خون و کرد فرو دختره گردن روی دندوناشو و کشید ای نعره آشامه خون برگشتم،همزمان وی تی سمت به و نداختما

 خونه تو نکنه دختره؟واااای این با کرد همچین چرا این ابوالفضل کاناپه،یا پشته دویدم و پاشدم کاناپه روی از و کشیدم پاشید،جیغ

 بود تاریک اومد،اطرافم شیشه شکستنه صدای وای...کردم نگاه اطرافم به ترس با و وایسادم ویه سرجام�🙄😳�بیاد؟؟؟؟ هم ما ی

 از!میترسیدم خودمم مای صدای از رفتم،حتی آشپزخونه سمت به پاورچین و کردم پوووفی!بابا زدم توهم حتما.نمیدیدم رو جایی و

 دست به لیوان و خوردم آب قلوپ یک... گرفتم کن دسر آب شیر زیر رو بود،لیوان شده خشک گلوم بودم شده هیجانی بس

 ...!ک برگشتم عقب به ترس با...!سرمه پشت چیزی یه کردم حس که برم بیرو آشمزخونه از خواستم

 سرم پشت داره یکی میکنم حس من چرا...کردم نگاه رو پشتم دوباره...برداشتم قدم یک...نبود هیچی اما!!!عقب به برگشتم

 گوشتم آخه��بخوره منو نمیاد که هم باشه اگه بعدشم!بابا داره چیکار ما ی خونه تو آشام خون آشامه؟؟؟آخه خون میاد؟؟؟نکنه

 !خوشمزن همشونم داریم یخچال تو چیز همه این تازه...بابا بیخیال!که ستمنی خوشمزه تلخه

 ....میادااا صدا حیاط توی از انگار ولی...برداشتم رو دوم قدم



 قلبم ترس از...گرفت قرار دهنم روی محکم دستی....که بردارم رو پنجم قدم خواستم... و...چهارم و سوم قدم!توهمی بابا برو

 !کمکککک بیان و بفهمن همه که میزنم جییییغ یه دزده؟؟؟االن نکنه...نیست توهم دیگه که این!هللا بسم!بود دهنم توی

 یه که کردم تقال به شروع و بیرون اومدم بهت بزنم؟از جیغ چجوری االن�😮�دهنمه روی دستش اینکه اه...که بزنم جیغ خواستم

 دوباره صدای میکنه؟با بیمزه های شوخی این از داره باز سامی نکنه��...شد پیچیده کمرم دوره و اومد جلو پشتم از دیگه دسته

 پشت از.داشت نگه منو نداشت دید جایی به که یخچال پشت و شدم کشیده عقب به یهو که لرزیدم ترس از ای شیشه شدن خورد

 غوله؟؟؟؟ بودم،نکنه غول یه غله ّتو انگار,بودم بغلش توی کامل سر

 دندوناشو میخواد فیلمه؟؟؟؟نکنه توی آشامه خون همون نکنه...سوزوند رو گوشم نفسهاش حرارته و آورد گوشم زیر رو سرش

 آروم گوشم زیر که کردم تقال بازم...بود کرده رخنه وجودم ی همه توی ترس...میزنه نعره االن گردنم؟؟؟وای توی کنه فرو

 !ترسن فقط...بیاد در صدات حتی نباید!نترس اصال و باش آروم_کرد زمزمه

 کیه؟؟؟ دیگه این واااای

 کشید بیشتر منو و رفت تر قبع بود سرن پشت که تََشنی غول اون...ترسوندم قبل از بیشتر خونه توی نفر چند زدن قدم صدای

 ...بغلش تو

 گند پسر همون زده؟مثال خودش به منو عطر میبینم کیو هر روزا این چرا...پیچید بینیم توی بود خودم عطر شبیه که عطری بوی

 !بود سام دایی ی همسایه که اخالقه

 اینو!!!نیاد در ازت صدایی کوچکترین که شرطی به!برمیدارم دهنت روی از دستنو_پیچید گوشم زیر وار زمزمه صداش دوباره

 ...بشه خطر باعث و بشن ما متوجه اونا ممکنه صدایی هر بدون

 .دادم تکون تند تند سرمو

 برنداشته بودو کمرم دور که دستی هنوز اما!برگشتم طرفش به سریع و شدم تر آزاد که برداشت دهنم روی از رو دستش

 صورتشو نمیتونستم اما میزد برق تاریکی تو چشماش رنگ!بود تاریک جا همه...گذاشتم سینش روی سپر دستامو...بود

 !قبل؟ از ترم آروم اینقد چرا اما...بیاره سرم بالیی اومده جلومه االن که ای قریبه این شاید...بود دزد شاید...ببینم

 داره؟؟؟ ای هدیگ دره میشه اومد و رفت ازش که ورودی دره از غیر خونه این_کرد زمزمه لب زیر آروم

 .میدیدم صورتشو االن تا نمیکردم خاموش رو ها المپ شدم،کاش خیره بهش اخم با

 هستی؟ کی تو_

 !نمیگی هیچی بدی بهم باید که جوابی از ساکت،غیر_گفت زیرلب حرص با

 !میکنم خفت وگرنه شو ساکت گفتم_کرد زمزمه کالفه و گذاشت دهنم جلوی محکم دستشو که بهش بپرم خواستن

 خونه توی هم با نفر چند مانند پچ پچ و ها قدم صدای! بود پیچیده خونه توی وحشتناک فیلم اون و وی تی صدای...بودم رسیدهت

 پایین کمی دهنم روی از دستشو...داره چیکار من با و میخواد چی جونم از نمیدونم که ای غریبه این و!میکرد برابر چند ترسمو

 ...آورد تر

 هبد جوابمو زودباش_

 بیرون میشه آشپزخونه پشت َخلوته حیاط از_کردم زمزمه خودش مثل آروم و بردم گوشش زیر نداشتم،سرمو ای چاره

 کجا منو این...رفت خلوت حیاط سمت به دیوار کنار از آروم و گرفت انگشتاش بین محکم و دستمو ُمچ و داد تکون سری!رفت

 .کشیدم بیرون دستش از دستمو ُمچ و جام سر ایستادم منتظره میبره؟غیر

 میکنی؟ چیکار داری_گفت آروم و برگشت سمتم به و خورد جا

 اینجا؟؟؟؟ خبره چه خدا میزدم؟ای حرف آروم باید دوباره پوووف

 میبری؟؟؟؟ کجا منو هست میکنی؟معلوم چیکار داری بگو تو_

 میرسم،چطوره؟ خودم کاره به و میکنم ولت پس کنی بازی جونت با میخواد دلت احمق،اگه میدم نجاتت دارم_داد جواب کالفه

 !َخِشنه؟ این چقدرم اووخوردووف.میکشوند خودش دنبال منو پاورچین ماورچین و گرفت دستمو دوباره و گفتم ایشییی لب زیر



 گرفت رو خلوت حیات در ی دستگیره نمیکنم،اروم که فرار کن ولم بابا اه!میشه خورد داره که چسبیده سفت همچین دستمو ُمچه

 بود؟؟؟ چی ما ی خونه تو مگه!میگشتن چیزی دنبال نهخو توی آدما اون بود،انگار شده بیشتر ها پچ پچ کشید،صدای پایین و

 خوب!خطره در جونت.بدیم دست از نباید رو زمان هم لحظه یک حتی!بیا آروم من سر پشت_گفت زیرلب و کرد من به رو مرد

 !بده گوش حرفام به

 بود؟پس خطر در من جون چرا!نشیم دیده کنه کاری نیکرد سعی و بودیم چسبیده آشپزخونه دیوار به دو هر...دادم تکون سرمو

 ؟؟؟..اینجا نیومدن و نشدن ما متوجه صداها از شوهرش و شهال و آقا حمید چرا

 که کنه باز درو خواست و کشید پایین درو دستگیره!میکوبید سینم به محکمی صدای با آوردن؟قلبم سرشون بالیی نکنه...نکنه

 .پیچید گوشم تو  در قیییییییژ صدای

 اونجاااااااس؟ کی_انداخت لرزه به رو بدنم فرن یه داد صدای

 !بره بیرون زنده در این از کسی دنبالش،نباید برین_گفت اونا از دیگه یکی

 بیشتر لحظه هر اومدن می دنبالمون که اونا کشیدم،صدای خلوت حیات توی و شد کشیده دستم کنم فکر چیزی به خواستم تا

 اونقدر ترسم....من اما پرید اونور نرده از سریع مرد اون...بود کرده جدا اصلی طحیا از رو خلوت حیات آهنی نرده یک!میشد

 خورد ُسر چشمم ی گوشه از نداشتم،اشک کردن حرکت قدرت که بود زیاد

 ...میرسنننن حاال نمیااای؟؟؟یاالااا چرااا پس_ِتوپید بهم بلند صدای با مرد

 نمیفهمی؟؟؟؟...بپرمممم نمیتونم_زدم داد سرش لرزون...بود کرده رگه دو صدامو بغض

 نرده طرف اون به وقتی و کرد بلند کاه پر مثل منو بشم متوجه خواستم تا لحظه یک توی و آورد جلو دستاشو نرده اونور از

 افتاد دیوار روی میشدن خلوت حیات وارد داشتن که نفر سه سایه...گذاشت زمینم روی رسوندم

 دور اینجا از زودتر باید_زد داد حال همون در...میدویدم پشتش منم و کرد دویدن به شروع و گرفت دستش توی محکم دستمو

 بشی

 تاریک جا همه...میکرد تزریق وجودم به رو ترس وایسین میزدن داد و میدویدن سرمون پشت که اونا های قدم صدای

 بیارن سرشون بالیی میشن؟؟؟اگه چی ااون پس برم من اگه...بود راستمون سمت بودن توش آقا حمید و شهال که سوییتی!بود

 بدیم نجات رو شهال باید...وااایسااا تروخدا_زدم نهههه،جیغ خدا چی؟؟؟وای

 بدو تر ،سریع بدی نجات خودتو جون باید فعال_زد داد میدوید که حالی در

 نجات رو شهال باید....کننن ولم...منمیتونم دیگه....نمیتونم..._بدوم نداشتم توان دیگه...میکشیدم نفس زود به و بود گرفته نفسم

 کننن ولم..برممم بزاررر...بدممم

 ی دختره سرتن پشت_زد داد عصبانیت با و برگشت سمتم به و ستادموندم،ای جام سر و کشیدم دستش توی از باز دستمو

 میکنییی؟؟؟؟ داری نفهمممم،چیکار

 میشد تر نزدیک لحظه هر اونا صدای

 نمیاااامممم جایی اونا بدون من!بدی نجات هم رو اونا باید_

 لرزشمو سرما و بودم نپوشیده هم یزیچ عالوه میرفتن،بع سمتی یه کدوم هر و میپیچید موهام توی باد....میلرزید بدنم ی همه

 ...میکرد نگام و میزد نفس نفس عصبانیت با و بود ایستاده روم به میکرد،رو بیشتر

 ...احمقا ندارین فراری راهه دیگه_گرفت قلبم از رو زدن قوت سرم پشت از نفر یک صدای

 .نمیکردم حس رو قبلی آرامشه دیگه چشماش توی و افتاد سرم پشت به میدیدم بهتر رو آشناش صورته حاال که مرد نگاهه

 ....ک بردارم جلو به قدمی خواستم...نمیومد باال دیگه نفسم

 ...بود ایستاده روم به رو که مردی فریاده صدای و بشم میخکوب جام سر شد باعث اسلحه توی تیر انداختن جا صدای

 ....!گلوله شلیکِ  صدای و....پرید من روی هم خودش و کرد پرت زمین روی منو و اومد طرفم به لحظه یک توی

 ......میریخت(بودم پوشیده تنه نیم اینکه خاطر به) لُختم شکمِ  روی که داغی و لَِزج مایع و



 بود،مردی افتاده لحظه چند توی اتفاقا این ی همه!بود افتاده بدنم روی بدنش سنگینیه...بود لغزیدن حال در شکمم روی داغی مایع

 به شروع سمتشون به و پریدن پایین ها دیوار روی از نفر چند که برداره ما سمت به قدمی خواست بود بدست اسلحه که

 حرارتِ !بود شده گرم بدنم سرمای اما میترسیدم هنوزم اینکه با....فهمیدم هاشون لباس از اینو و بودن پلیس....کردن تیراندازی

 به خوره عین که بود ترس بیشتر....نمیکردم حس رو سرمایی که گرم بود؛اونقدر آتیش مثل بود افتاده من روی که مردی بدن

 .بود افتاده جونم

 دستمو....کشیدم داغ مایغ اون به رو انگشتامو نُک و بردم شکمم سمت به لرزون تمودس...افتاد سرشونش های ستاره به چشمم

 گوشم توی طرف هر از که هایی شلیک و صداها!میشد بیشتر و بیشتر لحظه هر که ترسی...گرفتم صورتم جلوی و آوردم باال

 !بود چشبیده انگشتام نُکه به که خونی!خون....و....میزدن زنگ

 صدای اون شده؟نکنه زخمی من جای اون نکنه....نکنه....خون اون پس!نمیکنم احساس هم دردی...منبود زخمی که من

 .....شلیک

 داخل داشتن مامورا همه...دوید طرفش به دیدنش با بود پوشیده پلیس لباِس  که اونا از یکی....رفت کنار من روی از مکث با

 چی_گفت؟؟؟ لرزون و ترس با و زد زانو کنارش پلیسه بود؟؟؟؟اون برخ چه اینجا....بودم مونده هم باز من و میرفتن خونه

 حساااام؟؟؟؟؟ محمد شدددی

 اومد ذهنم به که فکری با!صداش حتی و!بود سام ی همسایه که مهربونه پسر همون شبیهه...شبیهه....بود آشنا صورتش چقدر

 نمیشد کم نوره این توی هم باز بود؟؟؟اما بداخالقه پسر همون اینم یعنی...نمیشد باورم!نه...برگشتم مرد اون سمت به ناباور

 !داد تشخیص

 کمک برو...باش آروم عرفان نیست چیزی_کرد زمزمه میاد باال زور به بود معلوم که صدایی با و یکی اون به کرد رو

 میام بر خودم پِس  از من...اونا

 دو هر و برگشتم حسام محمد سمت به!کرد روشن راغشوچ و آورد در جیبش از گوشیشو سریع عرفانه ایمش فهمیدم که همون

 میکنی؟؟؟؟ چیکار اینجا تو_زدیم داد هم با همزمان و خورد گره هم توی نگاهمون

 هااااااا خونمونه ایجا اینکه مثل_گفتم جانب به حق اون از زودتر و کردم اخمی

 نفهمیدیممممم؟؟؟؟؟ چطور سامی؟؟؟؟ما خواهرِ  دخر همون تو تو؟؟؟ چی؟؟؟؟یعنی یعنی_میکرد نگاه من به ناباور هم عرفان

 نگاه دختره این به نشستی کردی ول ماموریتو_زد داد عرفان به رو و کرد بلند صداشو حسام محمد که دادم تکون سری

 اوناااااا کمک برو نگفتم میکنیییی؟؟؟؟مگه

 یه هم بردنشون،شماها و دادن نجاتشون کردیم،بچها پیدا بیهوش خدمتکارو تا سه اون_گفت سریع و شد بلند جاش از عرفان

 خطرناکه اینجا...فقط بیرون برین اینجا از جوری

 ....رفت خونه سمت به دو با شد تموم که حرفش

 فهمیدی؟؟؟ نمیخوری تکون جات از...بیام من تا میشینی همینجا_گفتم عصبانیت با حسام محمد به رو و شدم بلند جام از

 که اتاقی دره سرعت به و شدم دویدم،داخل شهال سوییت سمت به بگه چیزی بخواد اینکه از قبل و بود زده ذل من به بُهت با اون

 رو بود نوشته قران و دعا کلی روش که سفید ی پارچه یه سریع کمدش توی از و و کردم زبا رو شهالست ماله میدونستم

 میگفتم همیشه اینکه با....میشه خوب میگفت!ببنده سرش به مامانم میداد میگرفت درد سرش مامانم وقتی همیشه برداشتم،اینو

 به و اومدم بیرون سوییت از کردن تلف وقت بدون دو با و داشتم بود،برش دستم عصای همون فقط لحظه اون تو اما خرافاته

 ...دویدم طرفش

 درد داشت که مردی دیدن از لحظه یک...!بود خونیش پهلوی روی دستش و بود افتاده زمین روی زانو دو جاش سره همونجا

 زخمی من بخاطر اون بود چی هر بودم؟ولی احساساتی اینقدر ِکی من...گرفت چشمامو جلوی اشک نمیومد در صداش و میکشید

 ...بود شده

 ...نشستم زمین روی کنارش

 بشینی؟ درست میتونی_

 بریم اینجا از باید_گفت میشد خیز نیم که حالی در و داد تکون سری

 داری؟؟؟ درد خیلی_گفتم حرفش به توجه بی



 !نداره درد_گفت کنه نگام اینکه بدون و برگردوند مخالفم طرف به روشو

 با باز؟؟؟؟ایششش نمیکنه نگاه من به چرا این محکمه؟؟؟؟اصن خیلی بگه باشه؟؟؟میخواست نداشته درد دمیش مگه....میگفت دروغ

 بیروننن؟؟؟؟ خونه از برم چجوری اینجوری حاال واای...نبوددد تنم لباس و روسری چون حتما!اخماش این

 که بشم بلند خواستم.میزد نفس نفس.بستم ممحک بگیره خونریزیشو جلوی که جوری کمرش دوره بدبختی هزار با سفیدو ی پارچه

 ...شد شدنم بلند مانع و کرد قفل دستش تو دستمو ُمچ

 میکنی؟ چیکار_

 میکنه؟؟؟؟ چیکار داره دیوونه این...گرفت طرفم و آورد در تنش از سریع و کرد باز خونیش دسته با رو پیرهنش های دکمه

 ...ک میمیری سرما از.... حالت این با_

 لرزوند بدنمو ستونِ  چهار شداد صدای

 آدم؟؟؟؟؟ همه اون جلوی بیرون بیای اینجوری بزارم که نداری انتظار_حسام محمد

 ...بستم هاشو دکمه و پوشیدم رنگشو سبز گرفتم،پیرهن دستش از و انداختم زیر سرمو حرف بی

 میتونی؟...ها ماشین به برسونی خودتو جوری یه باید_

 ..آخ...سرت پشت من برو تو میتونم آره گفت میشد بلند جاش از سختی به که حالی در

 ...نیار در رو بزرگا آدم ادای من واسه_زدم کمرم به دستمو و کردمو اخم

 برابر دو که هم االن؟پیرهنش میاوردم گوری کدوم از روسری خب...افتاد بودن پریشون هوا توی که موهام و صورتم به نگاهش

 تا و انداختم باال ای شونه...نشم متوجه تا برگردوند روشو اما گرفته خندش دیدنم با کردم حس...بودم شده گم توش و بود من

 ِله هاش عضله زیر دارم کردم حس�😭�سنگینه؟؟؟ اینقد چرا این ابوالفظل یا...انداختم شونم روی و کشیدم دستشو بشه متوجه

 !میشم

 دختر؟ تو میکنی داری چیکار_

 .بود اخمو قبل از کنتر صورتش!تعجب با و گفت آروم...زد داد رمس نه و بود خشن نه...صداش

 ...بری راه میکنم کمکت دارم_

 .میکشیدم خودم دنبال اونم و برمیداشتم قدم آروم آروم

 ...آخخخخ!هستیم سختی ماموریتِ  چه وسطه نمیدونی انگار_حسام محمد

 اون بودم فهمیده دیگه حاال...بود شده زخمی من خاطر به اون...میسوخت جونم کردنش ناله و آه بار هر با و داشت درد

 ...بیاد سرم بالیی هر بود ممکن!نبودم منم االن نبود اون اگه شاید اما شده چی خونمون تو نمیدونستم!پلیسه

 !سختشه چقدر که فهمید میشد صورتش کبودیه از اما بیاد خودش پای روی میکرد سعی.کردم باز رو خونه دره

 ....کرد مانعم دستشو که برم بیرون در از هشهمرا خواستم

 محمد اما رفت هم توی دیدنش با و اومد جلو بود پوشیده پلیس لباس که چادری خانم یه...زد صدا یکیو کنم تعجب بخوام من تا

 ...خانم این بدین رو چادرتون_گفت اون به توجه بی حسام

 کنم درستش خودم نگفت خوبه حاال....کرد تنظیم من سر روی و ردآو در رو کرد،چادرش اطاعت و کوبید هم به پاهاشو زنه

 ...میرفت آبروم وگرنه

 دو.بود کرده روشن رو جا همه رنگشون آبی و قرمز های المپ نور و بود در جلوی پلیس ماشین تا ۵،۶ رفتیم بیرون که در از

 رو حسام محمد های شونه زیر و اومدن سمتمون به سریع ما دیدن با بودن وایساده ها پلیس ماشین کنار که ُمِسن تقریبا مرد تا

 تا نداشت رو ها عضله این اگه....دنشنشون جلوش صندلی روی و بردنش ها پلیس ماشین از یکی سمت به آروم آروم...گرفتن

 !جونش از دور بود مرده سرما از حاال

 ...نداشتی ها سابقه این از که نکردی؟؟؟تو جمع حواستو چرا...بیمارستان برسوننت میگم االن_گفت حسام محمد به رو یکیشون



 اینجوری اون کنیم فرار میزاشتم و بودم واینساده احمق منه اگه!بود شده جمع درد از صورتش...خورد گره هم توی نگاهمون

 !بود شده خراب سابقش من بازیای نفهم خاطر به حتی....نمیشد

 ...چیزا این میاد پیش!عمو دیگه ماموریته_گفت مرد همون به رو درد از رگه دو صدای با اروم

 برسون سریع رو صفاری گردسر...قاِسمی_گفت و سربازا از یکی به کرد رو عموش...عموشه؟؟؟عجباااا اون عمو؟؟؟مگه

 !کن عجله...بیمارستان

 !خوند میشد هاشو حالت ی همه چشماش توی از...کرد نگاه من به نگران حسام محمد....کرد روشن ماشینو و گفت چشمی سرباز

 ...سرگرد راحت خیالت_گفت حسام محمد به رو بود شده وضعیت متوجه که عموش

 !شد دور و کرد حرکت ماشین...گرفت من از نگاهشو و داد تکون سری حسام محمد

 حالت اون از شد باعث مرد اون که بودم شده خیره بود شکسته رو خیابون سکوتِ  آژیرش صدای که پلیس ماشین شدن دور به

 بیام در

 خونه این توی شما و نیستن تهران مادرتون و پدر که بودیم جریان در دخترم،ما هستم صفاری ُمسلم سرهنگ من_

 ....کردین پیدا نجات خوشبختانه!نتنهایی

 !موندم سردرگم ؟من خبره چه اینجا بگید من به میشه_آوردم زبون به بود کرده مشغول خودش به ذهنمو ی همه که سوالی

 دارید رو کسی شما...برسونه تهران به رو خودش فردا تا خواستیم پدرتون از ما!میفهمین چیزو همه موقعش به_داد تکون سری

 بمونید؟ پیشش امشب که

  نداریم رو کسی تهران توی_گفتم و گرفتم پایین رو سرم
 

 ...کرد نگاهم مهربونی با و آورد باال رو سرش

 کرده سیاه دیواراشو!دنبو دیگه دخترای اتاق مثل اتاقش...میکردم نگاه اتاقش دیوار و در به کنجکاوی نبودم،با خجالتی

 سیاه؟ چرا آخه....بیاد نظر به تاریک بازم المپ تا سه دو با اتاقش میشد باعث این....بود

 ....ارواح شهر میشد میکردی خاموش المپاشو سیاه،اگه کامال اینجا اما!بود نارنجی و سفید من اتاق دیوارای مثال

 پرت صدبار صبح تا میخورم غلت بس از بخوابم نفره یک تخت روی اگه من!بود اتاق ی گوشه سفید ی نفره یک تخت یدونه

 دیگه داره عادت حتما خب��پایین میشم

 آره؟ ترسیدی خیلی حتما_

 ...اوهوم_گفتم و انداختم باال ای شونه

 بود رو خنده کال...خندید ریز و کرد نگاه تاپام سر به

 داره؟ خنده من کجای بگی میشه_گفتم و شدم سینه به دست

 میکنی؟؟؟ سرت چادر اوله باره��شدی بامزه خیلی_گفت خنده با

 ...بگیرمش باید چرا نمیدونم حتی کردن؟اصن سر چادر به چه منو آخه_گفتم بیچارگی با

 !میکنی ارامش و امنیت احساس چقدر که میبینی بیرون بری باهاش یکبار بده؟اگه چادر مگه_گفت و زد لبخندی

 ��میپوشی؟ چادر تو مگه _گفتم و انداختم باال ابرویی

 !میدن اهمیت خیلی رو چیزا این ما ی خانواده تو_وگفت داد تکون سری



 اجباریه؟ یعنی_

 !نه من برای_

 :/نکن سرت پس خو_

 !کنی سرت باشی داشته دوست روزی یه هم تو شاید!منه عالیق از یکی چادر_

 فنجون و نشستیم تختش روی دو هر.برگشت قهوه فنجون تا دو با بعد دقیقه چند و رفت بیرون اتاق از و شد بلند جاش از

 !!!شیرین زیاد نه و تلخ زیاد نه ولی!داشتم دوست قهوه!میشد بلند ازش که بودم حرارتی به خیره....داد دستم به رو ام قهوه

 دیوار روی که عکسی قاب به کردم دنبال نگاهشو بود،مسیر زده ذل رومون به رو دیوار به سکوت توی...کردم بلند رو سرم

 ....رسیدم بود شده میخ

 لُپِش،،،برای روی چالِ و مردونه لبخندِ یه!رنگ عسلی امشب و بود سبز دیدمش که اولی بار که هایی چشم...آشنا ای چهره

 ....دیدم عکس قاب توی از رو لبخندش بار اولین

 اشک من ناجیِ واسه داره شد؛چرا جوری یه دلم توی...افتاد می پایین چشماش ی گوشه از اشک که دختر سمت به برگشتم

 شده؟؟؟ ناجی اونم واسه میریزه؟نکنه

 ....مُجَرده بود گفته قبال سام

 عاشقشی؟؟؟!مُجَرده شنیدم جورایی یه_

 !عاشقشم خیلی...آره_زد لبخند و برگشت طرفم به دختر

 ...اما کنه انکار داره دوسش اگه حتی داشتم انتظار

 بشی؟؟؟؟ من هَووی میخوای حاال؟؟؟نکنه کردی اخم چرا_

 ...کردم اخم اما چرا نمیدونم!میکنن ازدواج دارن پس

 من؟؟؟؟_

 .شد تر عمیق لبخندش و داد تکون سری

 !خواهرشم_

 !!!خواهرشم اما...عموشم دختر میکنن فکر همه_داد ادامه که کردم نگاش گنگ

 فرق دیگه خیلیای زندگیِ با حسام محمد و من زندگیِ!نکن تعجب_داد ادامه بازم اون...کردم نگاش تعجب با و نگفتم چیزی

 .....میکنه

 ....بخواب بیار در چادرتو پاشو_گفت و آورد در گیره توی از موهاشو...کرد پهن زمین روی رو تُشَکی و شد بلند جاش از

 آروم آروم بعد و زد لبخند اول بود تنم که لباسی دیدن با.کمدش تو بزاره دادم و آوردم در رو چادر و شدم بلند جام از

 ....شد اشک به تبدیل لبخندش

 خونیه؟؟؟؟ که کیه پیرهنه این_



 دیگه که پیراهن پایینه!هاش سرشونه روی ستاره تا سه با سبز لباسه یه...حسام محمد پیراهنه....انداختم خودم به نگاهی

 !بود من تقصیرِ  همش...میسوخت جونم میفتاد بهش نگاهم وقت هر!!!قرمز و خونی یکدست...بهتره نگم

 فکر؟؟؟ تو رفتی چرا_

 این نمیپرسید ک میدونست اگه...خورده تیر برادرش نمیدونست حتما.شدم خیره نگرانش چشمای به و بردم باال سرمو

 !نشه نگران تا نگفته بهش سرهنگ شاید...کیه پیراهن

 !!!پوشیدم بهم دادن اینو بودم لخت که منم خورد تیر بیچاره!سربازاس از یکی ماله_

 .گذاشت عسلی روی و گرفت دستم از رو بود شده سرد حاال که ای قهوه فنجون و گفت آهانی

 !بخواب تخت روی مهمونی چون میخوابم،توام زمین روی من_

 .میکردم نگاه عکس قاب توی از بود داده نجات جونمو امشب که مردی تصویر به و بودم مبهوت هنوز

 .بدم بهت لباس یه بیار در پیرهنو این_

 ....کشیدم دراز و گذاشتم کنارم رو پیرهن.کردم عوض داد بهم که شرتی تی با رو حسام محمد پیرهن و گفتم ای باشه

 ...نگفتی بهم هنوز رو اسمت_

 ...مهدیس_گفت و خزید پتو زیره

 !بخیر شب...طناز منم_گفتم و زدم لبخندی

 ...گذاشتیم خواب دنیای به پا سردرگم ذهنی با هردو و کرد خاموش چراغو پاشد دوباره

 !افتاد راه پذیرایی سمت به اون از جلوتر...داد رعنا به و آورد در رو کُتِش محسن حاج

 کردی؟؟؟ چیکارا خانم؟امروز خبر چه_محسن حاج

 ...ندارم کردن کار دماغ و دل صبح از....سالمتی خبره که خبر_

 شده؟ ؟طوری چرا_ایستاد رعنا روی به رو و برگشت محسن حاج

 دیشبم...دیشبم!محسن دارم دلشوره پاشدم که صبح از چرا نمیدونم_گفت بود گذاشته پا وجودش تو استرس کمی که رعا

 !دیدم خواب

 مگه؟ دیدی خوابی چه_پرسید کنجکاوی با و شد قضیه وارد بیشتر محسن حاج

 !منتظرن ها بچه...زشته بریم بیا...نبود مهم کن ولش_میلرزید دلش اختیار بی رعنا

 شد مانعش محسن حاج که بشه پذیرایی وارد و بشه رد محسن حاج کنار از خواست

 ...دیدی خوابی چه بگو!رعنا نیست چشمات تو همیشگیت آرامشه_



 تو اومد حسام محمد دیشب...اما بیارم اسمشو میشی ناراحت_داد جواب مکث با و انداخت پایین رو سرش رعنا

 نشستم کنارش!داشت زخم انگار....میکرد التماس داشت...میخواست کمک...میکرد ناله و آه و بود پهلوش روی دستش!خوابم

 ...محسن میزنه شور خیلی دلم...دلم!!!شد ناپدید زدم پلک تا و شد بلند جاش از یهو!نکرد نگام دیگه...اما کنم کمکش

 اما...بود بازیگوشش پسر هوای دنبالِ و میکرد قراری بی دلش گاهی...میشد دلتنگ گاهی اونم...کرد پنهان رو بغضش حاجی

 ...بود گرفته بازی به آبروشو که پسری....!میکنه اونو هوای که دلی رو میذاشت پا باید

 !!!بود شده مردی محسن حاج ی سایه زیر االن افتاد نمی اتفاقا اون اگه شاید میکرد فکر

 !کردی ها بچه مشکالته درگیره ذهنتو که اینه بخاطر...رعنا نیست چیزی_گفت رگه دو صدای با حاجی

 حاج.کردند سالم نفر سه هر و شدند بلند جا از احترام به مسیح و مریم و دامادشون سهند.شدند پذیرایی داخل دو هر

 محمد اتاقِ  در به دوباره رعنا.نشست و داد رو جوابشون خوشرویی با کنه آروم پریشونشو ذهنه میکرد سعی که محسن

 حسام محمد بیاد؟اما بیرون اتاقش از ها ناراحتی این ی همه از فارغ بزرگش پسر و بشه باز در میشد چی...بود زده ذل حسام

 .... نبود خونه اون توی دیگه که

 دل چجوری که دیدند همه و!همیشه برای...بود کرده خداحافظی خونه این با اشکیش چشمای و چمدون یه با پیش سال ۷

 ...امان....ها سنگی دل این از امان!دیدند و بودن شاهد همه....بمونه میکرد التماس که دیدند....کند

 که بودند صحبت داغ همه...بود کرده خوشحال و غافلگیر رو همه بارداریش خبر با مریم...بودند شده جمع هم دور خانواده

 تموم رو ساله سه و بزرگ ماموریت یک انگار!بوده غوقایی دیشب میگفتن امروز همکارا_گفت هیجان با محسن حاج

 بزرگ ی محموله یه و قاچاق باند یک...کردن دستگیر میکردنو گرایی همجنس ایران توی که هایی کثافط اون ی همه!!!کردن

 جوون سرگرد دوتا نظر زیر ها نقشه و ها ماموریت این ی همه میگفتن!بوده سرّی که دیگه ماموریته یک و گرفتن رو

 !شده زخمی هم یکیشون متاسفانه...بوده

 الکی پس!بودن شده خیره هم به بارونی های چشم با مریم و رعنا...بود نشده حرفاش متوجه هم خودش حتی محسن حاج

 همجنس ی همه دیشب بود گفته حاجی!شد زیر به سر سهند و گرفت دستاش توی رو سرش مسیح!نمیزد شور دلش رعنا

 ...خودش همکارای��کردن دستگیر پُلیسا رو گراها

 زادش برادر و بود؟پسرش شده دستگیر هم پسرش یعنی....!خورد ای جرقه ذهنش توی...چرخید نفر ۴ اون بین نگاهش اول

 بود؟؟؟ الکاتبین کرام با کارشون و بودن افتاده گیر هم اونا باالخره بودند؟؟؟؟یعنی شده دستگیر اونا جزو هم

 گرفته پسرشو اینکه از حاال بده لو اونو بود کرده قصد بار هزاران و بود کرده خورد رو پسرش همیشه که کسی...محسن حاج

 بود؟ ناراحت بودند

 !!!بوده بد نوزادش قدمِ پا چقدر که میکرد فکر مریم و میریخت اشک صدا بی رعنا... بود سکوت جا همه

 محسن حاج به رو و کرد قطع کوتاهی ی مکالمه از بعد و برداشت رو تلفن مسیح....شکست رو خونه سکوتِ تلفن صدای

 !دیشبه ماموریته و درگیری همین به مربوط...ببینید اخبارو بزنید میگه مُسلم عمو...بابا_گفت

 ...کرد تر بلند رو وی تی صدای و گذاشت میداد نشون اخبار که ای شبکه روی و برداشت رو کنترل سریع محست حاج

 بود؟ چی ها ناراحتی این بودن؟پس نکرده طردش پیش سال۷ مگه...میسوخت بیشتر حاجی درونه و میجوشید رعنا دله

 ....بودند شده خیره تلویزیون صفحه به استرس و هیجان با بود؟همه شده دستگیر پسرشون یعنی



 نیروهای توسط که تریاک و هروئین مخدر مواد های محموله بزرگترین از یکی دیشب....امشب خبرِ مهمترین اما و_اخبارگو"

 ی همه شده شناسایی محلی در پلیس های نیرو افتاد،همزمان پلیس نیروهای دست به بود شده شناسایی پلیس مخفی

 در همزمان هم باز و...کردند دستگیر و محاصره میهمانی یک در را بودند شده کشور در فساد موجب که گراهایی همجنس

 گروه این ی سردسته متاسفانه اما شدند دستگیر دزدی عامالن ی همه نیاوران محل در ای خانه به سِرقَت حمالت از یکی

 ....کرده فرار پلیس نیروهای دست از عظیمی داریوش نام به ،فردی عتیقه سِرقَت و مخدر مواد

 حسام محمد سرگرد زمان، امام مخفی نیروهای از جوان سرگرد دو نظر زیر بوده مرتبط هم به که ماموریت سه این شده گفته

 از یکی در اکنون هم و شده زخمی صفاری حسام محمد سرگرد متاسفانه هم باز که بوده صفاری عرفان سرگرد و صفاری

 !شده بستری تهران های بیمارستان

" 

 رفته سوال زیرِ بودنش مرد انگار...بود باخته را عمرش از سال ۷ محسن حاج انگار!نمیشنید چیز هیچ هیچکس انگار...نبود صدایی دیگه

 ...بود خواب شان گذشته انگار...بود

 ...آقاجون....بزنم حرف بزار تروخدا....تروخدا آقاجون"_

 گمشو... بشنوم نمیخوام هم صداتو...آقاجون نگو من به_زد نعره

 ...بزارین...بزنم حرف بزارین_

 ...نذااااار من ی خونه تو دیگه نَجِستو پای...بیرون خونه این از گمشو_

 دلیل ابوالفضل ب...دارم دلیللل من...میکنم،من التمااااست آقاجون_میکنه التماس هق هق با و افتاده زمین زانو دو روی که پسری

 بگممم بزارین...دارمممم

 "گمشووو چشمامممم جلوی از گفتمممممم_

 ...شکست خانواده ی ساله هفت بغضِ....شکست

 میشد رد هاشون چشم جلوی از فیلم مثل پیش ساله ۷

 

 ...آقاجوووون بخوابممم شب ارمند رو جایی برم؟؟؟من کجاااا آقاجون_بود شده پرت بیرون خونه از رحمانه بی که پسری های زجه صدای"

 خبر ما و میرفتی شب هر که ای خونه کثافت همون گمشو...بودی الواتت عموی پسر اون با حاال تا روز اون که جایی همون گمشو_

 نداشتیم

 ...میکنید اشتباه بقرااان...بزنمممم حرف نذاشتین چراااا...آقاجون نگو_ها زجه صدای هم باز

 نیستم؟؟؟؟ بچتووون من میکنین؟مگه آواره منو دارین چرا

 ....هقش هق و التماس و افتادنش زمین روی صدای.... در شدن بسته محکم صدای

 "بیاد رحم به دلش و بشنوه هاشو هق هق تا نبود کسی هم در پشت حتی

 ...بود خیره تلویزیون ی صفحه به و بود شده بلند جا از ناباور رعنا

 ....مامان بگو چیزی یه تو مسیح مریم،جونِ عزیزت،جونِ نِجو...تروخدااا..رعنا مامان"_



 آور درد های زجه صدای هم باز و سکوت

 رعنااا مامااااان...میکننن اشتباه بگو بهشون مامان...نیستم کاراا این اهله من میدونی که تو مامااان...بززن حرفی یه ماااامااان_

 "سکوت و سکوت و سکوت هم باز و

 ...شد مچاله درد از و گذاشت قلبش روی دستشو رعنا

 حسام؟ محمد-"

 مامان؟؟؟ جانم_

 !برنگرد دیگه...ببینمت جایی هیچ نمیخوام هیچوقت دیگه_

 "!نمیبینید منو دیگه...باشید مطمئن_

 طرف به که بود مریم جیغ صدای! شد تار و تیره چشماش جلوی تلویزیون صفحه و نداشت وزنش کردن تحمل برای توانی دیگه پاهاش

 ....بود کرده احاطه رو صورتش که هایی اشک خیسیِ و اش سینه به محسن حاج قلب های زدن مشت صدای و... میدوید مادرش

 !کُما!بود کُما دیگر مرد این برای زندگی این شک بی

 (طناز زبان از) 

 نمیشه؟؟؟ بیدار_گفتم و کردم پرستار به رو!نمیشههه تموم دیگه ساعته دو تا که سِرُم این پوووووف

 بیدار کم کم...هخوابید االن شده تزریق بهش که آرامبخشی خاطر به!میپرسی هزارمه باره اومدی وقتی از_گفت و کرد نگاه بهم کالفه

 !میشه

 حاال��میخوابه چقدر تَشَن غول اه!میوردمش خودم با و میدونست هم مهدیس دختره این کاش.میرفتاااا سر حوصلم داشت کم کم دیگه

 اینجاستاااا من خاطر به خوبه

 لُخته؟شِکَمو چرا این ییییا...گذاشتم شونش روی دستمو و تختش کنار رفتم!رفت که هم پرستاره...بودم مونده منتظر زیادی دیگه

 احمق؟ شغل شد هم پُلیسی ببندن؟؟؟آخه باند دورش که نبود هات عضله این حیف...اوخی...نگا

 گیری چه ببین...دارم حساسیت هم بیمارستان الکلِ این بوی به��دیگه شو بیدار دادم،اه تکون محکم شونَشو دستم با....بابا بیخیال

 اون و بود باز نیمه که وحشیش چشمای با و پرید خواب از��️☹اومد در هم تخت فنر صدای که محکم اونقدر...دادم تکونش بازم...افتادمااا

 مریضی؟؟؟_توپید صورتم توی همیشگیش اخم

 �😬�مریضه کی معلومه که فعال_گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 سرم باالی سوال عالمت یه االن؟انگار خو بلده؟چشه هم خنده مگه این!وا!کرد بیشتر رو تعجبم خندش صدای...رفت بین از اخماش کم کم

 االن؟ میخنده من به داره این�😐😑�بود

 داره؟؟؟؟ خنده من چیه_

 اومدی؟؟؟ قیافه این با اینجا وضعیه؟تا چه این_شد تبدیل لبخند به خندش

 که پُلیسی پیرهن یه و سرخابی ی تنه نیم م،یهبود کرده پام ماجرا این قبل دیشب همون که تنگی مشکی افتاد،شلوار خودم به نگاهم

 کرده تنظیم سرم روی رو کِشش که چادر یه و سُرخابیم های فرشی رو دمپایی!بود خونی هم نصفش و بود باز نصفه تا هاش دکمه

 ��بودم



 بزنم بیرون خونه از اینجوری روزی یه بودم نکرده تصور هیچوقت

 و بپوشه لباساشو که کنید اعالم قبل از یارو به ماموریت برین میخواین وقت هر بعد به این از ببخشیدااا_گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 بیرون؟؟؟ میکشتم خونه از و میگیره دهنمو دره میپره یکی خودم خونه تو یهو که میداشتم خبر باید کجا از منتظرتون؛من بشینه آماده

 ...یا گرسنگی از نمیدونم...رفت ضعف دلم...بود رفته فرو لپش چالِ و میخندید ریز ریز هنوز

 میپری؟ اینطوری خونتون توی تو میدونستم باید کجا از من_حسام محمد

 انداختم باال ای شونه

 ترسیدی؟ خیلی_حسام محمد

 �😟�کنی اخم بلدی فقط تو کردم فِک من_پرید باال ابروهام بودمش ندیده مهربون اینجوری حاال تا که من

 داری؟؟؟ دوست بیشتر اخممو پس_حسام محمد

 پررووووعه چقدددد ببین اینو اووووهههههه!گفت شیطنت کمی با اینو

 محترم؟؟؟؟ آقای دارم دوست رو تو گفتم کِی من_گفتم اخم با و کردم ریز چشامو

 !ینهنب حداقل چادرمو زیر لباسای هست کی هر تا پیچیدم دورم برگشتیم؛چادرمو در طرف به دومون هر در شدن باز صدای با

 من که کردم مطمئنش وقتی و بود حسام محمد پیشِ همش من اومدن از قبل تا....میرسید نظر به خسته خیلی...شد اتاق وارد عرفان

 !کنه عوض لباساشو خونه رفت ساعتی یک هستم

 ...نشست حسام دمحم کنار تخت روی من از تر اونور کمی و اومد جلو دادیم رو جوابش هم هردومون که کوتاهی سالم با عرفان

 ؟؟؟ پا و دست بی قهرمانِ چطوری_گفت لبخند با

 خبر؟؟؟؟ چه!مَردَک میدم نشونت بودنمو پا و دست بی شدم که خوب_وگفت کرد تصنعی اخمی حسام محمد

 .شد خیره حسام محمد به جدی خیلی...رفت کنار صورتش روی از عرفان بخندل

 !گفتن هم اسممون و کردم پخش رو پریشب خبره...سراسری اخبار توی...دیشب_عرفان

 !!!هردوشونه وجوده توی استرس و غم میکرد حس

 خُب؟_گفت مکث با حسام محمد

 ....ندارن خوبی ضاعاو هیچکدومشون_

 بود؟؟؟؟ کیا هیچکدومشون از منظورش

 پیششون؟؟؟ برمیگردی_گفت عرفان به رو و زد تلخی پوزخند حسام محمد

 کیا؟؟؟ پیشِ...میکردم نگاه دوتا این به کیجا مث منم

 سالم چند همین که میدونی....زمرو این منتظره ساله ۷...حسام محمد برنگردم نمیتونم.... نمیتونم_گفت و انداخت پایین رو سرش عرفان

 ....کردم تحمل زور به

 نگفت چیزی دیگه حسام محمد



 .بیام من تا باش خودت مراقب...باشی مهمون اینجا باید روزی چند توام!مُسلم عمو پیشِ میرم سر یه من_گفت و شد بلند جاش از عرفان

 اما بره یادم تا کردم نگاه اتاق دیوارای و در به یکم...بگیرم ضولیموفو جلوی نمیتونستم.رفت خدافظی از بعد عرفان و دادند دست دو هر

 ...ذهنم توی میومد حرفاشون بیشتر هی

 بود؟؟؟؟ چی قضیه_گفتم پروا بی و سمتش به برگشتم

 به اونم...!بود یزیاد مرد یه برای این...بود دلنشین زیادی مردونش لبخندای!عکس اون مثل درست...شد سوراخ لُپِش چالِ و زد لبخند بازم

 ....بود شده خیره من

 ....بخونم فکرشو میشد کاش

 �🙄😐😁�بدی فراری اینجا از منو باید_حسام محمد

 ای؟ دیوونه!نمیکنم کاری همچین من_

 بدی انجامش باید میگم من وقتی_حسام محمد

 گفته؟؟؟ رو چیزی همچین کی_

 !من_حسام محمد

 بابا بیارم؟بیخی کجا از حاال کردم،لیوان برم و دور به نگاهی...کردم باز کن باز در با درشو و آوردم بیرون یخچال توی از رو گیالس کمپوت

 ....نمیخواد لیوان

 کشیدم سر آبشو و گذاشتم قوطی ی لبه به بمول

 میکرد نگام شده گرد چشمای با حسام محمد

  میشه پاره لبت��آخه؟ خوردنه طرزه چه این_حسام محمد

 !منی جون نگران اینقدر که ممنون خیلی_گفتم حرص با

 .بود عالی اوممم...گذاشتم دهنم توی و آوردم در قوطی توی از دستم با گیالس یدونه

 !منم مریض وبهخ_

 ��!دیگه گُشنمه خو_گفتم و کردم غنچه لبامو

 ��... بودم شده نزدیک مرد یه به بار اولین برای چقدر من و!نبود زیاد فاصلمون...نشستم تخت روی و رفتم کنارش

 ��بخور بردار توام بیا_گفتم و گرفتم جلوش رو کمپون قوطی

 !نیست که قاشق_حسام محمد

 اااسوسولیاا چقو پووووف_

 میکروبی اینجا فضای توی هم یکی اون سِرُمه توی دستم بخورم؟؟؟؟یه دست با چجوری بنظرت_گفت و داد باال ابروشو تای یه

 �😷🙄�!شده



 هسته بی شکر رو خدا!خوردم گیالس دونه تا دو...میخورم همشو ته تا منه تفعه به اینطوری تازه!نکردم که مجبورت....چه؟نخور من به خو

 هاااا داره میخوادااا،گناه دلش بچم اوخی....میکرد نگام داشت مظلوم که افتاد حسام محمد به گاهمبود؛ن هم

 کرد نگام تعجب گرفتم،با دهنش جلوی و برداشتم قوطی توی از گیالس یدونه

 !بخورم؟ خودم نمیخوای شد،اگه خشک دستم_

 من بود کاری چه این دقیقا شدم،آخه مور مور لباش با انگشتام نُک دبرخور ،با گذاشتم دهنش توی رو گیالس و کرد باز دهنشو دلی دو با

 کردم؟

 با و داد قورتش آروم!شده وضعی این االن منم خاطر به تازه...بدبخت داره گناه بشه،اما خفه تا دهنش تو کنم خالی یهو همشو حقشه اصن

 موردش؟؟؟ در کردی فکر_کرد نگاه صورتم تو جدیت

 ندارماااا ازدواج قصد چی؟؟؟من مورد در_

 پیش هاااان؟حاال گفتم که بود چی این خنگمممم چقدددد من وااااای.اومدم خودم به زدنش قهقهه صدای با کم کم و رفت باال ابروهاشو

 �😫�میکنه بد فکر کلی خودش

 کردی؟ فکر جااین از دادنم فراری راهه مورد در بود این منظورم�😅�ندادم ازدواج پیشنهاد بهت هنوز...خانم نخیر_

 نمیکنم خرکی کارای این از من...نخیرررررررر_

 !مجبوری کن فکر اینبار_حسام محمد

 هستید؟؟؟ پخش همین پرستاره شما....خانم ببخشید_

 کارا؟ این به چه رو چلفتی پا و دست منه آخه!شد رو دستم راهی اوله همین!میندازن گیرم گفتم که من...بیا

 !پایین طبقه آزمایشگاهه ببرم خون آزمایش برای رو ها مریض از یکی اومدم.عزیزم نه_گفتم مهربونی با و سمتش به برگشتم

 مریض؟ کدوم...آها_

 ۲۵۶ اتاق مریضه_

 .عزیزم برسی کارت به میتونی.اوکی_

 !گذشت خیر به پووووف....افتادم راه به پشتش عم خودم و انداختم راه به رو ویلچر و برگشتم و دادم تحویلش زورکی لبخندی

 ....ترکید حسام محمد ی خنده بمب صدای که شدم وارد و کردم باز درو و رسوندم اتاق به خودمو سختی به!بود شلوغ خیلی راهرو

 تو؟ آوردی کجا از لباسارو این��_حسام محمد

 اورده در دستش توی از رو سِرُم و بود پوشیده رو قبلیش شلوار....بودن باز هاش دکمه اما بود پوشیده رنگی آبی پیرهن...عقب برگشتم

 ...اشاهللم داره سگ جونِ!بودم شده شهید حاال تا بودم من اگه....بود داده تکیه سینه به دست تخت به....بود

 هر مثل منم ی بیچاره بابای اونوقت...کالنتری میفرستنم هم اونجا از حراست؟تازه میفرستنم بفهمن اگه میدونی!!!بخندی میخندی؟بایدم_

 !بزنه کالنتری به سر یه باید دوباره ماه

 ��!نداشتیم فاصله بیشتر قدم دو....اومد جلو قدم چند سختی به میرفت راه سختی با و بود گذاشته پهلوش روی دستشو که همونطور

 !من با فهمیدن اگه_حسام محمد



 سیاه نخود دنبال فرستادمش رفتنم قبل بود در دم سربازتونم این....میرسه سر یکی االن!بریم بیا نشده دیر تا پس_

 انداختم پاهاش روی و برداشتم تخت روی از رو پتو...نشست ویلچر روی نگیره درد پهلوش که جوری آروم

 رفتیم بیرون اتاق از دردسر کلی با

 .....ک میدادم هُل جلو به رو ویلچر و کردم رفتن راه به شروع محکم های قدم با و ریلکس

 نم؟؟؟خا آهااااای-

 .برگشتم عقب به و دادم قورت دهنمو آب....وایسااااد قلبم....!فهمیدددددن تن پنج یا

 �😰�میکنم خراب خودمو کجااااست؟؟؟االن دستشویی...بود بیمارستان های حراست از یکی

 بفرمایید؟_

 خانم؟ میبرید کجا رو آقا این_

 ...آزمایشگاه میبرم_

 !نیست فطر این که آزمایشگاه_گفت مشکوک مرد

 شدممممم ضایع وااااای

 .کردم قاطی هم با اینجاهارو یکم...نیستم بخش این ماله من...میدونین...چیزه اومممم_

 ....کردن ناله و آه به کرد شروع حسام محمد

 .بدم انجام کارشو ببرم زودتر باید...داره درد خیلی مریض_گفتم تند

 کردم نگاه سرم پشت به و برگردوندم ای دیگه سمت به رو ویلچر

 !!!خروج راهه سمت به چرخوندم رو ویلچر سریع...شد خارج بخش از و بود ما به پشتش مرد

 مریضماااا من میکنییی؟؟؟مثال چیکاااار....آخخخ_حسام محمد

 نمیرفتی در بودی مریض اگه_گفتم حرص با

 بودیم بیمارستان حیاطه یتو حاال....کردم خارج خروج در از رو ویلچر و دادم سرعت بازم رفتنم راه به

 خودش روی به اما بود شده مچاله صورتش درد از حسام بردم،محمد بود شده پارک اونجا که هایی ماشین از یکی پشت رو ویلچر سریع

 ....آورد نمی

 که ای پرستاری مانتوی همون روی و برداشتم بودم کرده جاسازی ویلچر زیره که رو چادر...ایستاد سختی به و اومد پایین ویلچر توی از

 .کردم سرم بودم پوشیده حسام محمد پیرهن روی

 !بودم رفته کش پرستاری اتاق توی از لباسارو ی همه

 !بریم_

 ��!بریم؟ چی با_حسام محمد

 ....دیگه تاکسی با!نداریم که ماشین_



 پول؟؟؟؟؟ کدوم با آخه دختر_گفت کالفه

 هاااان؟ کنم گدایی خیابون کناره بشینم چادره این با برم میگی هم االن حتما...میدی حل راهه خوب چی همه واسه که تو_

 !شد خیره صورتم توی ترسناکش اخمای و وحشیش چشمای با

 (حسام دمحم زبان از)

 میومد لبم رو خنده افتاد می چشماش به چشمام که همین

 ....بودم خیره چشماش توی و شد لبخند به تبدیل اخمام!میومد بیاد،خوشم بدم اینکه برعکس درازیش زبون از

 ...دشدن باز درهاش و داشت نگه بود ما روی به رو درست که ای گوشه...شد بیمارستان حیاط وارد رنگی سفید پارس پزو

 های قدم با!گرفت رو زن بغل زیر و شد پیاده که افتاده های شونه با مردی...!گرفت قلبم شد پیاده ماشین از هق هق با که زنی دیدنِ با

 بغل محکم مامانمو و ببوسم آقاجونمو دستای میخواست دلم...برم جلو و کنم ترحم بهشون میخواست دلم!دیر اما...بودن اومده...سست

 ....کنم

 "نمیکنم افتخار هیچوقت تو مثل کصافتی به من"....میرفتن رژه ذهنم توی ها جمله ماا

 "برنگرد دیگه...ببینمت جایی هیچ نمیخوام هیچوقت حسام،دیگه محمد"

 "(مسیح)نداریم بیشتر که رو پسر یه همین باالخره"

 "نیستی ما ی خانواده جزء دیگه وقته خیلی تو...بابا نگو من به"

 چشمام...اومدم خودم به تا داد تکونم و گرفت قرار شونم روی دستی...میکردم فرار که بود اونا با مالقات از من اما...من مالقات بودن اومده

 !رسید اونا به و کرد دنبال نگاهمو ردّه...بود خیس

 رو بود کرده طردم پیش سال ۷ که پدری من....میکرد تر آروم آشفتگیمو وحشی چشمای این...کنم نگاه اونا به نمیخواستم دیگه

 نمیخواستم من!بیرون نکنه پرتم خونه از تا نگرفت بابامو جلوی اما دید هامو التماس و ها اشک که نمیخواستم رو مادری!نمیخواستم

 آواره رحمی یب با... بودیم جمع هم دور خانوادگی که هایی لحظه توی...بود مونده خونه اون توی دلم من...میخواستم اتاقمو من......برم

 و گرفتم ازشون اومد؟؟؟؟چشم سراغم به و گشت خوابا کارتن بین کرد؟کی پیدام و گرفت دنبالمو مُسلم عمو از غیر کی!ها خیابون تو شدم

 چرا؟!نمیدونستم هنوز اسمشو....کردم نگاه متعجبش چشمای به خیره

 !بهم؟ نگفتی اسمتو_

 گفتی؟ تو اِ؟مگه_

 میکرد؟ جذب آدمو اینقد دختر یه درازی زبون

 !باشه اسمم تنته که لباسی اون اِتیکِتِ روی کنم فکر_

 !کنه انکار میخواست اما میدونست

 !نکنه خونریزی دوباره کاش ای و میکرد درد چپم پهوی ،هنوز میرفتم راه لنگون لنگ...افتادم راه اون از جلوتر

 بودن؟ کی...اونا_کرد عوض رو بحث و اومد سرم پشت

 کنه مخفی روحیاتشو نمیتونست هم لحظه یک حتی�😃�بود؟ فضول اینقد تردخ این چرا



 ...دنبالمون بیان و بفهمن شاید!میشه دیر...بریم_

 پول؟؟؟؟ کدوم با_

 حتی....بود گرفته بر در صورتمو تمام نمیتونستم؟لبخند چرا اما بمونه ساکت و بیاد دستش کار حساب تا کنم اخم یه بهش میخواست دلم

 میرفت یادم از داشت و بود نکرده پیدا حالم توی تاثیری هم نااو دیدن

 میریم؟؟؟؟ داریم کجا اصن_

 خونه؟؟؟؟ تو میکنن چیکار تو با_دادم باال ابرومو تای یه و برگشتم عقب به کالفه!!!!میزنه فک فقط پوووووف

 ��کرد نگام گیجی با

 ...دادگاهه و کالنتری کارای درگیره باباتم!ماست مامورای دست خونتون...بزن حرف کمتر_

 خب؟؟؟_

 ...ما آپارتمانِ میریم هم با_

 ��نمیام خالی خونه من_شد راهم سدّ و جلوم پرید یهو که بدم ادامه راهم به تا برگشتم و نشدم زدنش حرف منتظر

 در االن کنم کنترل خودمو ونستممیت چی؟؟؟؟؟چجوری این و میکردم فکر چی بودددد؟؟؟؟؟؟؟؟؟من کیییی دیگه دختر این خدااااا واااااای

 !بدم دستش کارو حسابِ سیلی یه با یا بخندم مقابلش؟نمیدونستم

 �😡😡�کردم محکم ابروهامو ی گره و شدم نزدیک بهش قدم یک

 نگفتم ما آپارتمانِ بیای گفتم!سر خیره نمیکنم رفتار باهات اروم اینقد بعدی ،دفعه بزنی حرف باهام بخوای جور هر نیستم رفیقات من_

 !داییت ی خونه...من ی خونه بیای

 !!!بود ترسیده عم بد و بود کرده خودشو کاره اخمام....بود ترسیده

 کشیده خجالت نزد،انگار حرفی هیچ راهو کل.بود نشسته سینه به دست و ساکت هم هنوز...کردم نگاه عقب به سیتاک کناری آیینه توی از

 .بود ناراحت بیشتر بودم اورده روش به منم اینکه از و خودش حرف از  بود

 .داشت نگه آپارتمان جلوی تاکسی

 ...رسیدیم آقا بفرمایید_

 بیارم پول خونه از میرم من بمونید همینجا لحظه چند ممکنه اگه جناب،شما میخوام معذرت_

 شدیم داخل هردو و کردم باز کلیدم با درو.اومد پشتم هم دختره و رفتم آپارتمان در سمت به.شدم پیاده و داد تکون سری مرد

 روش که میزی کشوی توی کن،از باز رو مشکیه سفید دکورش که اتاقی دره خونه تو برم،برو راه تند نمیتونم من_گفتم و بهش کردم رو

 ...بیا و بردار پول لبتابه

 ��آقاشم نوکر انگار_گفت لب زیر که شنیدم و رفت ها پلّه راه سمت به و گرفت ازم بهم کردن نگاه بدون رو کلید دسته

 به...واسش بود شده ذره یه دلم که آخ...افتاد بود پارکینگ ی گوشه که موتورم به شد،نگاهم صورتم مهمون اروم اروم لبخند...کثافت

 .کشیدم روش دستمو و شدم خم و رفتم سمتش

**** 



 (طناز)

 خونه اه اه...شدم خونه میای؟وارد پله با هست آسانسور وقتی چرا احمق آخه...کردم باز درو چرخوندم و قفل تو کردم کلیدو نفس نفس با

 ��عوق...پسر دوتا ماله اونم....مجردی ی

 !مشکی و طوسی و ای صورمه ی تیره رنگای همش اما داشت خوشگلی دیزاین

 دره!عرفانِ اتاقِ این پس...سفید و طوسی که وسایالشم!پسره یه اتاق انگار نه تمیزززه،انگار چقد اینجا کردم؛واااای باز رو اتاقا از یکی دره

 کرده غلط!نفره یک تخت رو نمیشدم جا داشتم اینو هیکل منم نبود،آخه نفره یک خواهرش مثل تختش...خودشه...کردم باز رو بعدی اتاق

 پسرا اون از اصال بنظرم اینجا؟؟؟ولی میکنه غلطی چه پس ایششش!میشه جا هم نفره یه رو اصن کردم اشتباه...داره نفره دو تخت اصن

 بود گفته که میزی کشوی در!پول اینجا؟؟؟آهااااا اومدم چی برا من اصن....کارا این به برسه چه نمیکنه نگاه حجاب بی منو بچمون!نیست

 رفتم پایین آسانسور با ایندفعه و اومدم بیرون خونه از سریع...برداشتم تاکسیو کرایه و کردم باز رو

 دادن از بعد و رفتم بیرون آپارتمان ندیدمش؛از اصن انگار شدم رد تفاوت بی کنارش ،از پاشد شد که من متوجه!بود نشسته موتورش کنار

 بود داده تکیه موتورش به شدم داخل قتیو...برگشتم تاکسی کرایه

 ایستادم نزدیکش

 مرسی_گفت زیرلب

 میاد؟ خوشت سواری موتور از_کنم مخفی فضولیمو نتونستم اما بودم ناراحت

 کرد نگام کمرگی لبخند با و آورد باال رو سرش

 ....این فقط!نه موتوری هر با_

 .کرد اشاره موتورش به و

 .شدم سوار روز هی شاید اما...نمیاد خوشم من_

 ...بودم ادهایست سینه به دست آیینه به پشت من و میکرد نگاه خودش به آسانسور ی آیینه توی اون...بودیم ایستاده هم روی به رو

 !ممنون!دادنم فراری خاطر به...مرسی_گفت لب زیر

 چرا نمیدونم...میکردم سنگینی احساس نگاهش زیر...بود زده ذل من به حاال

 دادنت؟؟؟ فراری خاطر به فقط_

 گونَش ست،چالِنش لباش روی عمیقی لبخند و شد خم کرد،روم ستون بدنم کنار و داد تکیه آیینه به دستشو منتظره غیر حرکت یه توی

 بود خیره من چشمای توی...کرد انگشت تا دو اندازه صورتمو با صورتش ی فاصله!لُپِش چالِ تو کنم فرو انگشتمو میخواست دلم... رفت فرو

 .کنم نگاه بهش نمیتونستم میشد که چشاش بحث چرا نمیدونم...من اما

 دش داغ صورتم و میخورد صورتم توی بازدمش که میکشید نفس جوری

 !دراز زبون...ممنونم خیلی ازت...چیز همه بابت_

 ...که بره بیرون خواست و شد باز طبقشون توی آسانسور در...شد جدی دوباره قبل مثل...رفت عقب و برداشت دستشو

 .....!جاوید طناز!طنازه اسمم_

 !شد بسته آسانسور در



 هم من پرواز و برگشت تهران به شد خبر با وقتی بعد روز ۴ مامان...بود گذشته زندگیمون وسط افتاد یهو که هایی اتفاق اون از هفته سه

 شُغلیش اوضاع و بود شده قاطی هم با کارهاش ی همه بابا!ببینم رو شد الناز اسمشم که کوچولوم عموی دختر نتونم شد باعث نای!شد لغو

 آورده براش ترکیه از که وارداتی کردنِ رد برای ترکیه مرزهای لب پاش یک و بود دادگاه و کالنتری بابا پای یک وسط بود،این خورده بهم

 .گمرک از بودن

 مردی....بودیم خبر بی ازش ما که بوده ارزشی با ی عتیقه زمین زیرِ پذیرایی وسط درست ما ی خونه توی که بود این چیز همه ی هخالص

 که شب اون آخر در!داشته نظر زیر خارج و داخل از رو ما ی خونه هم وقتی چند و داشته خبر این از عظیمی میگن بهش بودم شنیده که

 بینشون که پلیس افراد...میفرسته ما ی خونه به دزدی برای رو افرادش بوده خبر با مامان پرواز از و نمیمونه ما ی خونه کسی میکنه فکر

 نقششون تا میان میشن خبر بی خونه توی من وجوده از که هم اونا!میکنن فعال غیر رو اونا های دوربین  شب آخر ساعتای داشتن نفوذ

 !بدن سکته منو و کنن عملی رو

 یه میفهمه که پرونده مسئول اما!ندن نشون خودشونو نکردن خارج زمین زیرِ از رو عتیقه اونا تا بوده قرار و میکنن محاصره رو خونه اپلیس

 ....ها اتفاق اون ی همه هم بعد و!!!بده نجات منو تا میشه داخل و خودش های نقشه زیرِ میزنه خونست این توی تنها دختر

 !کنه فرار تنهایی به یشهم موفق غظیمی هم آخر در

 ....گرفت تعلّق فرهنگی میراث سازمان به هم عتیقه اون

 !!!یونی بچهای با دخترونه های گذرونی خوش و میرسیدم رفتنم دانشگاه به من وسط این

 !شدن گرم حال در حسابی هم هوا و بود ترمم پایان امتحانای

 مونده یادگاری من برای اتفاق اون از که چیزی تنها...میکشید ناجیم پُلیسه آقا اون به فکرم هم ها شب بعضی...بود عادی رواله رو زندگی

 خونی هنوزم پیرهن پهلوی های قسمت!صفاری حسام محمد سرگرد!بودن نوشته اِتیکِتش یرو اسمشو که بود پُلیسی فُرمِ پیراهن یه بود

 !میخوابیدم و تختم از ای گوشه یه میزاشتمش ها شب بعضی...!بودمش نشسته و بود

 هم فرقی ندیدنش و شدیدن که میرسیدم نتیجه این به اما نه یا میبینمش دیگه نمیدونستم!ارزش با یادگاریِ یه....بود مونده یادگاری برام

 ....نداره

 !!!مهمه عملیاته اون و ترسناک شبِ اون از یادگاری یه فقط پیراهن این

 از هیچکس که همونایی از!بوده زمان امام گمنام سریازان از یکی اون از قبل و میپوشیده که بوده پُلیسی پیراهنِ اولین این بودم شنیده

 !!!نیست باخبر هویتشون

*** 

 اون از!بود چندش زیادی نظرم ،به(پسرش دوست)میاد آرشام با بود گفته ملیکا!بخریم کتاب انقالب بریم افسانه و ملیکا با یمگذاشت قرار

 !!!مامانی سوسوالی بچه

 به آخه...میکرد سگی بیشتر چشامو که کلفتی چشم مسی،خط و طالیی ی آتیشی،رژگونه و قرمز رژلب....بودم کرده آرایش زیادی و صورتم

 �😂�داره سگ چشام سام ولق

 و ۹۰ قد شلوارم!ریختم صورتم توی جلوشو و کردم جمع سرم باالی موهامو...میومد بهم هم خیلی و بودم زده هاشور جدیدا ابروهامو

 .انداختم سرم روی آزاد شالمم و  بلند باز جلو مانتوی...تنگ

 پیدا اما بودیم کردن متر حال در میخواستیم که کتابی دنباله رو خیابون سرتاسر...نبردم ماشین من و دنبالم اومدن آرشام و افسانه و ملیکا

 نمیشد



 ....کِ بود ها مغازه پرتِ حواسمون

 ...نماخا آهای_

 االن؟ بزارم دلم کجای رو ارشاد ندیدیم؟؟؟؟گشت اینارو ما چرا اُه اُه...عقب برگشتیم

 ندارید؟ حیا نمیکنید؟شما پوشیدنتونه؟؟؟شرم لباس طرز چه وضعیه؟؟؟این چه خانم؛این جلو روسریتو بکش_

 بودم من بیشتر صحبتش به رو و بود انداخته من چشمای تو اخم با چشاشو چادریه زن

 خانم نیست مربوط خودم از غیر کسی به من پوشیدنه لباس طرزه_

 بزنی حرف من با اینجوری نداری وضعشه؟حق چه بدی؟این جواب خواستم ازت من مگه شو ساکت_کُماندو

 باشی داشته انتظار بقیه از بعد کنی درست خودتو زدن حرف اول بهتره شما_

 تو رفتن و پایین انداختن سرشونو گاو مث هم تا دو کردن،اون هدایت گشت ماشینِ به رو افسانه و ملیکا و اومدن جلو کماندو مرد تا دو

 به ناچار به منم بشم ماشین سوار خواست منم از مرده اون و نگفت چیزی دیگه کماندوهه خانم!اونا از بدتر هم ننه بچه آرشامِ ماشین؛اون

 ******کردم کارو همین احمق تا سه اون خاطر

******** 

 بچه این از  که بیشترشونم ریخته،نصف اینجا پسر دختر چقدم واااای!بودیماااا ریخته بیرون مو ذره یه کالنتری؟حاال آوردن رو ما چرا خهآ

 �😃�دبیرستانیا

 .میکردن خالصشون اینجا از زحمت کلی با و میومدن هاشون خانواده کدوم هر

 اینجا از بیان هاتون خانواده بزنید زنگ باشید سریع_گفت ما با رو و جلو اومد ردیمیک وحشت قیافش از  که ها کماندو خانم این از یکی

 یاالاا...کنن جمعتون

 چی؟؟؟ بزنیم،اونوقت زنگ نخوایم گیریم_گفتم و شدم بلند صندلی روی از

 ....قیافت این با نداری هم بابا ننه حتما که یکی تو_گفت خشم با زنه

 ...آوردم فرود صورتش روی محکم و بردم باال ،دستمو شد ور شعله بدنم های لسلو تک تک توی آتیش حرف این از

 (حسام محمد) 

 من اما استراحت بود رفته روز ۱۵ برای ماموریت اون خاطر به عرفان...میکردم یدگیرس جدید ی پرونده به و بودم نشسته اتاقم توی

 میوردم فشار بهش نباید هنوزم اما بود شده بهتر زخمم!کارم سره برگشتم

 و پدرم قبال که ای کالنتری همون توی....نبودم مخفی پلیسِ دیگه و بود شده موافقت درخواستم بود؛با تر متفاوت قبل از کارم ایندفعه

 !میومد شعبه همین به استراحتش از بعد هم عرفان!شدم مشغول منم بود کار مشغول مُسلم عمو حاال

 من اما بودن اومده دیدنم برای بار چندین مادرم و پدر...بود خوش کوچیک چیزای همین به دلم!بودن گرفته قاب رو اسمم اتاقم دره پُشتِ

 ازشون مهدیس بخاطر نمیتونم ببخشم رو اونا خودمم خاطر به اگه حتی!نداشتم ازشون خوشی دلِ هیچ....بشم رو به رو باهاشون نتونستم

 ...نداشت رو روزا این توانِ دیگه که مهدیسی....بگذرم

 !!!سخته برام باهاشون شدن رو به رو حال هر به



 بزرگ مهمونیه یه براش تهران های تاالر نبهتری از یکی توی...گذاشت تموم سنگ براش خانوادش،عمو پیشه برگشت من برعکس عرفان

 !موند نتیجه بی مهمونی اون به من بردنِ واسه عرفان های تالش!کرد دعوت رو آشنا و دوست و فامیل همه و داد ترتیب

 اونم ماا کنن نزدیک بهم خودشونو داشتن سعی و بودن شرمنده مادرم و پدر از غیر ها خیلی...بود پیچیده جا همه دومون هر ی آوازه

 نداشت ای نتیجه

 این ولی!کنه افتخار بهم باید چرا که بود فهمیده حاال!داده ادامه خودشو شغله پسراش از یکی و رسیده آرزوش به بود فهمیده بابامم حاال

 نداشت نفهمیدنشون با فرقی هیچ من برای فهمیدن

 !نه.....من اما بود کننده خوشحال بود خانوادش کنار رفتن و روزا این انتظار در سال ۷ که عرفان مثل کسی برای ما هویت فهمیدنِ

 ...شبه هشتِ نزدیکای که انداختم ساعتم روی نگاهی!درگیره ذهنم هم باز!!!شد شروع دیگه یکی نشده شروع پرونده اون هنوز هووووف

 !دادم دورو ی اجازه کنم بلند رو سرم اینکه بدونِ...اومد در ی تقه صدای که بود پرونده روی سرم

 ویت چیزی یه...شنیدم احترامشو ادای صدای و شدن اتاق وارد دیگه نفر یه با کردم؛سرباز اش مزه کمی و برداشتم رو ام قهوه فنجون

 اون به بدم حواسمو ی همه و روش بشم خم شد باعث و کرد جلب رو نظرم جدید ی پرونده

 با ارشادمون گشت مامورای که میگشته خیابون تو وضع و سر این با خانم این!کنید بررسی رو مورد این باید سرگرد،ببخشید جناب_سرباز

 اینکه همه از بدتر و نمیزنه زنگ هم خانوادش کرده،به درازی زبون زیادی یکی این رفتن؛اما کردیم رو رو اونا!گرفتنش دیگه تای سه دو

 !قربان چیه دستورتون...کُماندو های خانم از یکی گوشِ توی زده محکم

 !اه!زد حرف این چقدر اوووووووووف

 جناب_گفت سریع بود ندهخو فکرمو انگار که سرباز مربوطه؟اما چه من به موردا همچین و ارشاد گشت کماندوی آخه گفتم دلم توی

 !بود شلوغ خیلی سرشون هم مُحبّی سرهنگ!نبود کالنتری توی کسی شما از غیر سرگرد

 کرد زدن حرف به شروع بلندی صدای با ،دختر اومد در شدن بسته صدای...بره که دادم تکون سری

 من تیپه مگه آخه!مادر و پدر بی میگه  من به که دهنه تو بی اینقدر نیست،اونوقت درست زدنت حرف میگه من به بیشعور ی زنیکه_

 که ندارین زندگی و کار شماها مگه نداره،اصن ربطی هم کسی به ها خیابون تو بگردم اینجوووری میخوااااد دلم سرگرد؟؟؟آقااا جناب چشه

 اینجا؟؟؟؟؟؟ میارین میکنین جمع مردمو دخترای و خیابونا تو میوفتین راه

 !!!اومد لبم روی لبخند آشناش صدای شنیدنِ با....نمیدیدم اونو و بود خم دهپرون روی سرم که همونطور

 ...نکردم لبخندم کردن پنهون برای تالشی!تعجب از گرفتش برق مدیدن با...کردم نگاه خیره چشماش تو و آوردم باال رو سرم

 تو؟؟؟؟؟؟ _طناز

 .کردم شلوارم های جیب توی دستامو و ایستادم قدمیش سه دو زدم،توی دور میزو و رفتم کنار میزم پشت از

 !ببینمت موقعینی همچین و جا همچین توی بعد دفعه نمیکردم فکرشم_

 .کرد ریزی اخم

 کنی؟؟؟ چیکار من با میخوای االن اما...طورهمین منم_طناز

 ...نبود قشنگی ی واژه جلف!نه که جلف...بود باز و جلف زیادی دختر این...افتاد وضعش و سر به چشمم



 دور دیدم از بدنش لرزش!گرفت رنگ هاش گونه...کشیدمش جلو آروم آروم و گذاشتم شالش های لبه روی و بردم باال دستمو اختیار بی

 چیه؟؟؟ اطوارا این پس میلرزه تنت اینجوری مرد یه به نزدیکی با وقتی آخه....نموند

 میشن؟ اون،جذبت و این به میدی نمایش خودتو وقتی میکنی فکر چرا_

 �😠�!بشه جذبم کسی نمیخوااام من_طناز

 روسریت؟؟؟ هزیر رفت موهات وقتی شدی خوشگلتر چقدر االن میدونی!نمیومدی بیرون اینجوری نمیخواسی اگه ولی_

 نکنه نگاه چشام تو میزنم حرف یکی با وقتی اینکه از!بود شده خیره سینم و هام شونه به چشمام جای به...داد قورت مکث با دهنشو آبه

 نمیومد خوشم اصال

 بگیرم نادیده رو میشه لبریز وجودم توی دختر این به نسبت که خاصی حسِ نمیتونم....من.بودم تر آروم میکرد نگام چشماش اون با وقتی

 !بودم گذشته خودم جونِ از جونش از محافظت برای که بود دختری همون این و

 !داشت رو ارزشش که میکردم فکر و

 ....بود ساکت و نمیگفت هیچی!کردم کمتر رو فاصلمون و رفتم جلوتر قدم یک

 نه؟ مگه...بشی گُرگا اون ی طُعمه که نیستی اونی تو ماا....خوردنه آب مثله براشون تو مثل یکی دریدنِ که هستن گُرگایی بیرون اون_

 ....داد تکون آروم رو سرش

 یه  هوسِ باعثه باشی اینجوری که تویی!!!نیست بد بودن مواظبته جا همه که اونی ی خواسته طبق هم یکم!نیست کافی بودن قوی فقط_

 کشیددنه لجن به حتی!میکنن کاری هر هوسشون به رسیدن واسه هم آدما بعضی....!میشی هوس باعثه ندونسته...میشی عوضی سری

 ...تو زندگیِ

 میکردم نگاش و بودم شده خم کنی بود تر بلند قدم چون فاصله قدم یک با من و بود دوخته  چشم من ی سینه تختِ به اون

 بیوفته؟اصن هات زیبایی اون روی نگاهی هر نیست تو حیف!میکنه خودش مجذوبِ رو آدما بیشتر باشه تر نیافتنی دست وقتی دختر یه_

 بودی؟؟؟؟ زشت آرایش بدون و چادر اون با بیمارستان توی روز اون مگه!جذابه هم آرایش بدونِ خوشگلت صورته اون

 ...شد خیره زمین به حاال و برد تر پایین رو سرش

 خجالت؟؟؟ و طناز

 اومده سرم به میدزدید؟چی ازم اون و میخواستم رو چشما ونا شدم،من بود،عصبانی گرفته حرصم نمیکرد نگاه چشمام توی اینکه از

 بود؟ زده حرف اینجوری حاال تا دختری همچین یه با پلیسی بود؟؟؟کدوم

 !میکرد؟ آروم چشماش با منو شیطون کوچولوی دختر این که برام بود شده عوض چی

 انتظارِ که طناز!بود رفته هم در ناخواسته اخمام!کشیدمش خودم سمت به و گذاشتم کمرش پشت دستمو منتظره غیر حرکتِ یه توی

 من به زورش اما کرد تقال به انداخت،شروع صورتم توی تعجب و خشم با رو نگاهش و شد پرت سینم توی نداشت رو حرکتی همچین

 .نمیرسید

 میکنییی؟ چیکار_

 فهمیدی؟ کن نگاه چشمام به میزنم حرف وقتی_

 کنم؟ نگاه تو چشمای به چرا_طناز



 !میگم من چون_

 باشه؟ تو حرفه حرف باید همیشه_طناز

 باشه؟؟؟ نمیخوای_

 ...کردم زمزمه تری اروم صدای با اینو

 !!میسوخت آتیش توی انگار دومون هر تَنِ...شدیم خیره هم به حرف بی

 !!!اسالب این و آرایش بِدونِ دیگه...! نیا بیرون اینجوری دیگه_دادم ادامه لب زیر همونجوری و نداد جوابی

 ...دوید بیرون سریع و کرد باز درو خدافظی حتی بدون...نموند دیگه...کنه مخفی بدنشو لرزش میکرد سعی...رفتم کنار و برداشتم دستمو

 ...!نگرفتم رو رفتنش جلوی...اما بمونه ارشادی گشت دخترای بازداشتگاهه توی امشبو بود حقش شاید

 (طناز)    

 بمونم؟؟؟ ساکت منم و بخوره بهم مرد یه دسته بدم اجازه که بودم شده دفاع بی اینقدر کی میلرزید،از دستام...اومدم بیرون کالنتری از

 .شدم سوار و کردم بلند تاکسی یه برای دستمو!کشیدم؟ خجالت خجالت؟چرا و من...بگیرم باال رو رمس نتونستم حتی لحظه اون

 !نیاوران برو آقا_

 دلنشینش،صورته و گیرا صدای...حسام محمد...رفت قبل دقیقه چند به ذهنم!میکنه بیشتر رو رادیو صدای و میکنه رانندگی آروم مرد

 منو؟؟؟ یا رو آدما...کنهمی دیوونه رو آدما که جذابش،چشماش

 ای دیگه کسی شده خراب کالنتریِ اون تو هفته؟؟؟یعنی سه بعده اتفاقا؟اونم این از بعد ببینیم همو اینجوری باید چرا...کشیدم خجالت

 پیشش؟؟؟ ببرن منو نبود

 حتما پس!!!عملیاتش وسطه شب ونا حتی...نکرد نگاهمم بود شالم بیرونه موهام که میکنه؟اوندفعه فکر چی موردم در االن اون یعنی

 ....آدما جور این از میاد بدش خیلی

 !لباسا این و آرایش با...نیام بیرون اینجوری دیگه گفت

 ...رو چه؟؟؟پر اون کرد؟به نهی و امر من به چرا اصن

 میکرد جریمم یا قانون قطب نباید بود؟مگه چی حرفاش اون از منظورش خوشگلم؟؟؟اصن گفت من...ترم خوشگل باشه تو که موهام گفت

 ....گفت رو اونا که جهنم میکنم؟؟؟به درگیر اون سره فکرمو دارم من چی واسه اصن!چِندِش! پووووووف....زندان مینداختم یا

 ....میکنم سازی صحنه خودم واسه دارم الکی من!نداشته هم منظوری هیچ نظرم به اصن

 ....کاش ای...یعنی....شده جذبم اونم یعنی..جذابه؟یعنی هم ایشار بدونِ خوشگلت صورته اون گفت که چی یعنی اصن

 رسیدم خانم_

 ...شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه.بریزن بیرون ذهنم از مزخرف افکار تا دادم تکون سرمو

 ی شماره!ناشناس ی شماره یه از اس ام اس...بودم خیره گوشیم صفحه به و بودم نشسته زانو چهار تخت روی بودم شده بیدار وقتی از

 ....میشد تر آشنا کم کم که ناشناسی

 "(صفاری حسام محمد)کنید مراجعه ما ی شعبه کالنتریِ به امروز ببینمتون،لطفا باید حتما همیم کاره سالم،برای"



 باشه؟اونم داشته میتونه کاری چه من با...اما!هااا پلیسه مثال!نداره کاری اون برای اینکه باشه؟؟؟خب داشته میتونست کجا از منو ی شماره

 !!!پیش روزه ۳ های اتفاق از بعد

 کی!زیادن....کردم نگاه پایین تا باال از ها پله ایستادم،به ها پله راه جلوی و رفتم بیرون اتاقم از...شدم بلند جام از و انداختم باال ای شونه

 ...پایین بره اینا از داره حال

 �😑�پایین میبرد منو میومد االن یکی کاش...کردم نگاه پله آخرین با و نشستم اول ی پله همون روی

 اتاقم برگشتم؛کاش اتاقم به و شدم خوردن صبحانه ؟بیخیاله داره حال کی اووووو ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵.......۱،۲،۳،۴،۵بشمارمشون مکرد شروع

 ...برم راه اینقدر صبحانه یه واسه نخوام که من اتاق تو میزاشتین یخچال یه باشه؟؟؟حداقل بزرگ اینقدر باید خونه این چرا...بود پایین

 .بیرون اومدم کوچولو دوش یه بعده و حمام تو رفتم راست یه....بود بهداشتی سرویس اتاقم توی خداروشکر

 ...بپوشم لباس بعد کنم آرایش اول همیشه داشتم شدم،عادت آرایشم مشغول و توالتم میز صندلی روی نشستم

 !ها پله بوسهکا بازم...رفتم بیرون اتاق از موبایلم و سوییچ برداشتن با و زدم هم مشکی طوسی اسپرت تیپ

 ....بیرون زدم خونه از نوشیدنش از بعد و برداشتم یخچال از میوه آب لیوان شدم،یه آشپزخونه وارد و رفتم پایین یکی یکی

 ....رسیدم افتاد توش اتفاقا اون پیش شب ۳ که ای کالنتری همون به ساعت نیم از بعد و شدم ماشینم سواره

 خوندم درو روی و وایسادم اتاق در پشت!بودم بلد خوب رو اتاقش راهه...شدم کالنتری وارد    

 "صفاری حسام محمد سرگرد"

 .....!نمیدونم رو کردم پیدا نظری همچین کی از و!من نظر به شاید حداقل...بود قشنگ اما!داشت ای طوالنی اسمِ

 !!!بود همین خاطر به فقط!داده نجات منو که بود کسی اون

 !!!نداشت اومدن بیرون قصد ذهنم توی از پیش شب سه اتفاقاته هنوز...بود پایین سرم...شدم داخل و داد ورود ی میزنم؛اجازه در به ای تقه

 نشستم رنگ ای قهوه چرم مبل روی...بشینم خواست و داد جوابمو بلند اون ولی کردم سالم آروم لب زیر

 !هنوز بود پایین سرم...نشست روم به رو اونم

 ...اومدید کردید خوب چه_حسام محمد

 به هنوزم نگاهم!!!نموند دور اون دیدِ از که شد باز کوچیکی لبخند برای هام لب اختیار بی و افتاد نگاهش تو نگاهم....بردم باال رو سرم

 !!!سرد های عسلی...بود چشماش

 !دارم کار جایی من...بگید رو کارتون زودتر میشم ممنون خیلی_گفتم جدی خیلی و اومدم خودم به_

 ...برداشت میزش روی از رو سیمش بی تلفن و زد پوزخندی

 !!!اونجا کشونده منو چی برای بفهمم بودم کنجکاو فقط...نداشتم کاری

 .کنم صداتون گفت عمو...نداشتم شما با کاری من:گفت من به کردن نگاه بدونِ میگرفت رو ای شماره که همونطور

 ....ی هست،پسره کییی انگار نداشتم شما با کاری من میگه مغرورانه همچین...بیشعور

 !!!اومد نظرتون مورد فرد بگید صفاری سرهنگ جناب به_گفت کوتاهی مکث از بعد و گذاشت گوشش دم رو گوشی



 که همونی مثل کمرنگ خیلی سبز لباسه:(بودن شده تزیین طالیی های نخ با که رنگ مشکی های ستاره...افتاد هاش شونه سر به نگاهم

 !بود مونده من پیشِ یادگار به

 ...گرفتم میکشید ریشش ته روی رو دستش و میخوند رو ای برگه اخم با که حسام محمد از نگاهمو در شدن باز صدای با

 حسام محمد کنم سالم و کنم باز لب خواستم تا...شدیم بلند جا از دو هر و شد اتاق وارد حسام محمد عموی همون یا صفاری سرهنگ

 خودش روی به اصال اما ترسیدم شد متوجه اونم...پریدم عقب یهو دیگه هم به پاهاش خوردن صدای از و گذاشت نظامی احترام جاش سر

 ...نیورد

 سالم_برگشتم سرهنگ طرف به و کردم مشت تفاوتیش بی صِحر از دستمو

 چیزی یه دنباله برگه تا چند بین انگار و رفت میزش سره حسام محمد...نشستیم دو هر و بشینم کرد تعارف و داد رو جوابم خوشرویی با

 ...بود اونا گرمه سرش و بود

 !دخترم ممنونم خیلی آوردی تشریف اینجا اینکه از_    

 .میکنم خواهش_گفتم و زدم لبخندی

 ...داشتن اینجا؟چیکارم بودم اومده من چرا...گرفت وجودمو استرس ناخودآگاه

 کردین؟؟؟ پیدا کجا از منو ی شماره...شما_پرسیدم کنجکاوی با

 به شد این جهمتو که سرهنگ و برگردوندم رومو و کردم زد،اخم پوزخند و کرد بلند ها برگه اون روی از رو سرش ای لحظه حسام محمد

 .نموند دور من دید از که رفت ای غره چشم حسام محمد

 پدرتون از_

 پدرررررمممم؟؟؟؟؟؟؟ از_

 .بودن پریده باال ذهنم های سوال عالمت ی همه تعجب از

 در هم بابا که دارن کاری چه من با اینا باشه؟؟؟اصن داده اینا به منو ی شماره بابا باید چرا بودم،آخه گرفته استرس اما چرا نمیدونم

 بوده؟؟؟ جریان

 جای_داد ادامه و زد یبخش ارامش لبخنده سرهنگ دلم توی مینداخت دلهره بیشتر و میزد پوزخند راه له راه که حسام محمد برعکس

 به رو اجازه این ایشون و کنیم مشورت پدرتون با اون از قبل بود بهتر...خب که میخوایم همکاری جور یه شما از ما...دخترم نیست نگرانی

 !بدن ما

 !!!نگفتن چیزی من به موضوع این با رابطه در پدرم...ولی_

 کنیم صحبت باهاتون ما بدن اجازه تا خواستیم ایشون از خودمون ما_سرهنگ

 دیگه؟؟؟؟ کوچیکه کاره یه البد خب...خب_

 دختری به نیاز جدیدمون ی پرونده توی ما!معقوله گفت میشه!کوچیک زیاد نه و بزرگ زیاد نه همکاریه یه!نه_گفت و کرد مکثی سرهنگ

 ...داریم شما مثل

 همه میزنم شبه بشم؟؟؟یه همکار اینا با برم بعد کنم جمع نمیتونم دممخو من کاراااا؟؟؟؟ این به چه همکااااری؟؟؟منو باباااا پرونده؟؟؟؟نه

 ...به برسه چه نمیکردم بازی پلیس بچگیامم تو...اصن بکنم غلط من��هولوفدونی تو میکنن خودمو بعدم میکنم خراب هاشونو کوزه کاسه



 شدم بلند جام از

 !برنمیام پسش از یعنی....کنم قبول چیزیو همچین نمیتونم من_

 کارو این میتونی ای دیگه کسه هر از بهتر تو اتفاقا!نمیکنیم رو کاری یا نمیگیم رو چیزی الکی دخترم،ما بشین_گفت تحکیم با سرهنگ

 ...بدی انجام

 !کردم نگاشون بیچارگی با و نشستم مبل روی

 انجام هم با رو ها پرونده بیشتر ما!!!تنهس من های زاده برادر صفاری عرفان و حسام محمد ها سرگرد که شدی متوجه حاال تا حتما_

 ....کنه کمک ما به نمیتونه شما از بهتر هم کسی که داره نیاز کوچولو همکاره یه حسام محمد مورد این توی...میدیم

 اون زا نگاهشو اینکه بدون بود نشسته سرهنگ کنار مبل روی و بود اومده بیرون میز پشت از محکمش های قدم با حال که حسام محمد

 کنیم باز رو صندوق گاو بخوایم اینکه!پنهانه گاوصندوق یه توی رمز اون...رمزیم یه دنباله ما_گفت بگیره �😡�شده صاحب بی های برگه

 ....!کنه پیدا صندوقو گاو اون جای که میخوایم رو نفر یه...اما آسونیه کاره ما برای

 !تو و من!!!کنیم نفوذ بینشون قراره ما

 ....شد خیره چشمام توی و آورد باال ها برگه ویر از رو سرش

 کنی؟؟؟ همکاری ما با ای آماده_حسام محمد

 !!!بود گنگ برام بود روم پیشِ که کاری...شدم خیره آرومش و سرد چشمای توی

 !نبودم آماده نه....نداشتم رو انتظارش که شدم مواجه چیزهایی با و بودم اومده اینجا به چیز همه از خبر بی!نبودم آماده من

 (حسام محمد) 

 این میگفت وقتی!دبو یکی حرفش سرهنگ اما نبود مناسب کار این برای نظرم به هم هنوز!جوابش منتظرِ و بودم خیره چشماش توی

 ....نداد ای نتیجه بازم و کردم مخالفت روز چند این توی بارها من ولی!!!چشم میگفتیم باید میخوره درد ب دختره

 فقط!کردم آنالیز صورتشو نه یا کرده تاثیر قبل روز سه اون حرفای بفهمم اینکه برای اما بشم ریز ها زن ی چهره توی که نبودم آدمی

 !حرفام یرتاث فهمیدن محظ

 !بود اورده در مات رنگ به...داشت فرق یکمی قبلی های دفعه با صورتش....بود کرده تر کمرنک فقط بود نکرده کمتر رو آرایشش

 ...پوشونده خودشو کالنتری به شدن داخل برای فقط فهمید میشد شالش موَجِ و کج سره از اما بود کرده شالش داخله موهاشو

 !خواهرم!مهدیسِ مهمه برام من زندگیِ توی که دختری تنها!درک به...بود هنکرد اثری حرفام پس هه

 کنع؟؟؟؟ فرار بتونه کثافت عظیمیِ اون تا بودم زده هم به نجاتش برای سالمو ۳ عملیاته چرا...نبود مهم اگه....دختر این ولی

 !آمادم من....قبول!باشه:گفت دبو خیره زمین به که حالی در و برد پایین رو سرش... بود کالفه خیرم نگاهه از

 ....شد بلند جا از و زد لبخندی سرهنگ

 !دخترم ممنونم ازت_سرهنگ

 !نفهمه و کوچیک زیادی عملیات این برای دختر این....میگم هم هنوز من ولی



 و ده ساعت...کردم نگاه مُچیم ساعت به بار هزارمین برای و گرفتم ضرب ماشین کف پام این؟؟؟؟؟با نمیاد چرا پَ رفت سر حوصلم پووووف

 بود دقیقه بیست

 الو_دادم جواب سرگرد اسمِ بادیدن و شد بلند گوشیم زنگ صدای

 ...نکنی خراب باش مواظب...کن روشن شه،ماشینتومی خارج بانک از داره_حسام محمد

 در بازی شاخ من واسه که خبریه حاال کرده فک اینم��نکنی خراب باش مواظب��اوردم در اداشو و کردم قطع روش گوشیو حرص با

 میاره

 رفت ماشینش طرف به لبخند با و شد خارج بانک از...کردم زیاد ته تا صداشو و کردم تنظیم عالقم مورد خارجیه آهنگ روی رو ظبط     

 رو سرعتش میشدیم؛اون نزدیک گیر سرعت به...میرفتم آروم...کردم حرکت سرش پشت منم...کرد حرکت اروم و نشست ماشینش پشت

 کردم بیشتر سرعتمو من ولی اورد پایین

 انداختم فرمون روی خودمو و زدم رمزت روی دلخراشش صدای و شد وارد ماشین دو هر به که ای ضربه با لحظه یه توی و بستن چشمامو

 اومد ماشین در شدن باز بندش پشتِ و شیشه تقِ تق صدای که نکشید طول چیزی...شدم منتظر

 خوبه؟ حالتون شد؟؟؟خانممم؟؟؟ببینم خانم؟چیزیتون_

 دادم تکیه صندلی به و کردم بلند فرمون روی از ناله و آه با رو سرم

 آخخخخخ_

 نشد؟؟؟ که بیمارستان؟چیزیتون ببرمتون ندیدین؟؟؟؟میخواین رو گیر سرعت همگ!خانم مقصرید خودتون_

 ...نیست بیمارستان به نیازی!میشم بهتر بگذره یکم...نه_گفتم میکشید درد داشت انگار که صدایی و مکث با

 دارین درد خیلیی انگار ولی_

 !!!یستن کن ول که هم یارو این کردماااا بازی فیلم زیادی منم کنم فک وااای

 گرفتم سمتش به و برداشتم بودمو کرده درست خودم برای الکی که ویزیتی کارت و بردم کیفم سمت به دستمو

 بدم بهتون رو خسارتتون تا بگیرید تماس باهام...آقا بفرمایید_

 کنی رانندگی درست یادبگیر لطفا خانم ندارم شما خسارته به نیازی من_زد پوزخند

 !!!بود پیدا هم ماشینتون از نداشتم؛ذاتا توبه وضعتون اینکه فهمیدنه به نیازی منم_گفتم و کردم چپ قیافمو

 ....بود عکسش توی از بهتر!شدم دقیق چهرش گزید،به لبشو حرص با

 .لی شلوار و سفید شرت تی!تیغه سه و بود کرده اصالح داشت،،،صورتشو کمرنگی خیلی آبی چشمای و بود فرفری و بور موهاش

 کردم مقایسش حسام محمد با ناخودآگاه

 کجا؟؟؟ کثیف های آبی این و کجا سرد عسلی،سبزِ چشمهای اون

 حسام محمد حرف مطمئنا میکردم خراب اینو اگر و نمیشد پیدا موقعیتی همچین دیگه حال هر میدادم؛به دست از رو فرصت این نباید

 سرهنگ بزنه حرفی میکرد سعی بار هر اما مخالفه عملیات این توی من بودنِ با که خوند میشد نگاهش  از!میشد اثبات سرهنگ برای

 !میتونم که میدادم نشون بهش باید...میگرفت جلوشو



 ...کردم روشن ماشینو و بستم رو ماشین دره

 !هستم تماستون منتظر_گفتم ای مغرورانه و خاص لحت با و دادم پایین رو شیشه

 �😉😀�بود ریسمون!نبود نخ این البته...دادن نخ توی واردم منم....اومد خوشم!نه...بودم داده نخ یارو به قشنگ خیلی

 ...شد بلند تلفنم زنگ صدای که بودم شده دور کمی...گذشتم ازش و اوردم در حرکت به رو نماشی

 گذاشتم گوشم دم غرور با رو گوشی

 ️☺!رفت پیش خوب چی همه کنم فک_

 !!!خوبه_

 �😒😒�نکرد؟؟؟ ذوق هم ذره یه یعنی...وا!خوبه که میدونستم خودم که اینو خوبه؟؟؟؟خب....کرد قطع رو گوشی

 �😏😏�خوبه!آوردم در اداشو باز��بیشعور مرتیکه

***** 

 (حسام محمد)

 از و بود رنگ طالیی های طرح کُتم های پوشیدم،یقه رو بود بدنم کیپِ که ای  مشکی پیراهن با رنگ مشکی دوخت خوش شلوار و کت

 !!!کشور های بِرَند بهترین از یکی

 زدم مُحرّک عطرِ مقداری گردنم زیر...زدم باال موهامو و انداختم دستم به رنگمو طالیی ساعت

 میکرد مزه قهوشو و بود کشیده دراز کاناپه روی عرفان...رفتم بیرون اتاق از

 بیان؟؟؟ پشتت کنم خبر اورژانسم میخوای...جان ای_عرفان

 ...نداری زندگی و کار مگه تو_دادم باال ابرویی

 رفیق تویی من زندگیِ و کار_عرفان

 !تعطیل دیگه هم مجردی خانوادت؟خونه پیش میری نگفتی همگ...برو کن جمع پاشو_

 آره؟ کنی زندگی تنها اینجا میخوای میگی یعنی_عرفان

 !!!خونه واسه بنگاه به سپردم!نه اینجا تنها،اما آره_

 شد خیره صورتم تو اخمو و جدی و پرید جاش از حرفم شنیدن با عرفان

 �😏�بری دیگه جای اینجا ز میکنی غلط....ردومونهه واسه خونه حسام؛این محمد نزن مفت حرف_عرفان

 رفتم در سمت به و انداختم باال ای شونه

 !باشم اون و این دِینِ زیرِ نمیتونم که عمرم آخر تا_

 اونم؟؟؟؟ و این من_گفت عصبانی و اومد سرم پشت عرفان

 باشم خودم پای رو باید بود این منظورم_



 ...بود ناراحتی چشماش داره،تو نگهم جام سر کرد سعی و گرفت بازومو

 زندگی خانواده بی داری ساله چند!حسام محمد نیستی بچه تو...وایسادیم خودمون پای رو سالگی ۱۷ از تو و من_عرفان

 بگیری؟؟؟ خونه باید رسیده ذهنت به تازه حاال...تنها...میکنی

 عرفان؛تو جداست راهمون نخوایم چه بخوایم چه بعد به االن از...بودیم هم کنار دومونم هر و نبود حد اون تا پولم...نرسیده ذهنم به تازه_

 .ندارم قصدی همچین من اما خانوادت پیش برگشتی

 کی؟؟؟ تا_عرفان

 چی؟ که نیا؟برم دیگه نگفتن عمرم،مگه آخر تا_

 داداش میکرد فرق موقع اون_عرفان

 ...کنه زندگی پسرش یک همون با من بابای.برنمیگردم دیگه سالِ صد چه االن چه...نی حالیم چیزا این من_زدم پوزخندی

 ...شدم خارج خونه از سریع و کشیدم دستش از بازومو

 !همه از....کردم جدا همه از راهمو من...اما داشتم نداشتم؛یعنی رو مورد یک این تو کردن بحث ی حوصله

 .داشتیم نیاز بهش عملیات این برای فقط و بود انتظامی نیروی طرفِ از هم این...نبود خودم مالِ!شدم رنگ مشکی بلند شاسی سوارِ

 !کردم نگاش کنجکاو...گرفت در جلو دستشو نفر یک که ببندمش و بزنم درو کنترل خواستم...شدم خارج پارکینگ از

 !!!مسیح

 ...کردم تعجب دیدنش از

 ؟...!دادم پایین آروم رو شیشه....نشدم پیاده حتی!زد شیشه به دستشو و ایستاد ماشین کناره...بودم جام سر حرکت بی

 داداش سالم_مسیح

 و پدر از دلی و دق میکردم؟نباید رفتار باهاش یاینجور چرا!نداشت گناهی که اون...نکردم نگاه صورتش توی بودم،حتی خیره جلوم به

 میوردم در اون سره مادرمو

 برگردوندم سمتش به سرمو

 .سالم_

 بیرون میری داری دیدم که ببینمت بودم خوبی؟اومده_مسیح

 .جایی برم باید_

 بزنی؟؟؟ حرف نمیخوای منم با_مسیح

 گناهم؟ بی دربرا با بودم سرد چرا!بودم کالفه خودم از...کشیدم عمیقی نفس

 .ندارم زدن حرف وقت االن!بزاریم قرار جایی یه فرداشب_

 واقعا؟_زد نمایی دندون لبخند

 دادم تکون سری



 منتظرتم.میکنم اس ام اس ادرسو برات_

 خدافظ_

 ...شدم دور سریع و کردم حرکت

 !!!اصال ماموریت این برای اما بود زیاد مسیح به کردن فکر برای وقت!مهمونی به میرسیدم باید

 ....میکردم رانندگی سرعت با و شهر از بیرون ی جاده توی انداختم

 .داشتم هم ای دیگه های هدف اما بودم اومده معامالت برای ظاهر به...میداشتم بر محکم هامو قدم

 .شدم خیره میومدن سمتم به که نفری سه به غرور با و ایستادم ای گوشه...بودم کرده جلب خودم به رو زیادی های نگاه

 .بدم نشون مغرور هستم که چیزی اون از بیشتر کردم سعی...بودن خودشون!بودن همراهش که جوونی پسر و دختر و مُسِن مردِ

 ایستادن روم به رو سه هر

 آوردید تشریف که خوشحالم اومدید،خیلی خوش_مُسِن مرد

 دعوتتون از ممنونم.سالم_دادم تکون سری

 !بود شده اصالح صورتش و بود خُمار آبیِ چشماش!!!ها زن مثلِ بود،درست لوند زیادی و نبود مغرور!بود پسرش...کردم نگاه سرش پشت به

 میزد موج چشماش توی از شرارت

 !هستم کامیار.مسال_

 دادم دست باهاش میلم برخالف و دادم باال ابرویی

 .خوشبختم سالم_

 ...کنم نگاه قیافش به میخورد هم به حالم حتی

 !نشنیدم پدرم از کم رو درسته؟؟؟تعریفتون باشید حسام محمد هم شما میکنم فکر_گفت لوندی و ناز با بود ایستاده کنارش که دختری

 بود کشونده مهمونی این به منو که واملیع از یکی...بود خودش

 ...نمیشناسمش بدم نشون کردم سعی

 کردم نگاه بهش سوالی

 خوشبختم خیلی آشناییتون از!هستم همایونی المیرا من_کرد دراز دستشو و اومد جلو

 ممنون_دادم تکون سری و نکردم کم اخمم و غرور از چیزی

 عقب و کرد جمع دستشو اومد خودش به بود،تا زده ذل بود مونده وسط اون که دستش به المیرا هم طرفی از و بود سنگین زیادی جو    

 ...بود کرده تعجب هم کامیار حتی!بشه رفتار اینجوری باهاش نداشت انتظار.... برد

 !کردند می خالی خودشونو وسط اون که هایی پسر و ها دختر...افتاد سالن وسط به چشمم

 !!!بود دود غرقِ سالن های گوشه



 :/معامله مشغولِ هم دور ای عده و میکردن بازی قُمار ای عده

 .نمیفهمیدن هیچی دیگه و میشدن سرخوش که میخوردن اینقدر...میرفتن باال پیک پیک و بودن ایستاده بار کنار هاشون بعضی

 ....کامیار پسرش با شریفی مثال!!!همراشون  به هم جوونشون های پسر و دختر اما بودند مُسِن اکثرا

 یهای اتفاق چه مهمونی تو بدونن اینکه و جاسوسی برای رو یکی معموال و نمیرفتن ای مهمونی هر توی امنیتشون برای هم هاشون بعضی

 ...میفرستادن افتاده

 !بزرگ همایونیِ مثل یکی مثال

 !نمونه غافل چیزی از تا میکرد مهمونیا این قاطیِ بیشتر رو المیرا دخترش و بده نشون کمتر رو خودش میکرد سعی

 دارید؟؟؟ دوست چی...بیارم نوشیدنی براتون میرم من پس_شد تر رنگ پر لبخندش و ایستاد کنارم المیرا

 .خورم نمی مشروب_

 .گفتم اینو قاطع خیلی

 ...بود بُهت توی هنوزم المیرا اما و خندید بلندی صدای با کامیار

 ....آدمای اینجور از نمیاد بهت نمیخوری؟اصال که چی یعنی_کامیار

 !نخورم شده توصیه معدم برای_گفتم محکم و کردم قطع حرفشو

 ...بود گرم دخترا با سرش کامیار و مینوشید نوشیدنیشو غرور با المیرا!بودن کرده گرم زدن دید و مهمونا به رو سرشون دو هر    

 ...میشم روانی من بشه تموم دختره این با کارمون تا!پووووف!نبود شاز خبری هنوزم اما میشد ده داشت ساعت...کردم ساعتم روی نگاهی

 شد باز سالن اصلی میرفتم،در در سنگین های نگاه زیر از.کردم فرو جیبام توی دستامو و زدم کنار کُتمو

 کشوندم باال تا نگاهمو پایین برگردوندم،از در طرف به رو نگاهم سریع

 با رو زیبایی هارمونیِ سفیدش پوسته...بود دکلته...رفتم میکشید،باالتر زمین روی دنبالش  که بلندی باسل...کشیدم باال به پایین از نگاهمو

 گل تاج و بود کرده جمع سرش باالی رو بود شده رنگ خرمایی به حاال که رنگش مشکی بلند موهای...رفتم باالتر!بود کرده ایجاد لباسش

 انتخاب دخترو این همینم برای و باشه لوند زیادی بود گفته سرهنگ....بود معقول حد در آرایشش!بود گذاشته موهاش روی رنگی صورتی

 !!!نبود مهمونی این دخترای لوندیِ به اما بود کرده

 !شد جمع اخمام ناخواسته...بود کرده خودش ی خیره رو همه نگاه

 .کرد نماییشراه سمت همین به و گفت امد خوش بهش و رفت جلو بود مهمونی صاحب که شریفی

 آشناست؟؟؟ دختره این چقدر_شنیدم گوشم بقل از کامیارو صدای

 !نمیاد یادت و بوده رنگت رنگا دخترای دوست از یکی حتما_المیرا

 ...دیدمش جایی یه انگار!نه_کامیار

 این و بود مهمی چیزِ هم دختر اون موفقیت اما...بودم داده انجام مهمونی این به اومدن برای زیادی کارهای!بود عالی قدم دومین برای

 !!!تمومه کار یعنی

 !برمیداشت دلبرانه و آروم هاشو قدم



 طنازه؟؟؟ اینقدر چرا این...دختره پره مهمونی این_گفت حرص با المیرا

 چی مشاس میزنه حرف ازش اینجوری که دختری بفهمه المیرا وقتی!!!اسمش مثل درست....طنازه....بست نقش لبم روی ناخودآگاه لبخند

 :(میکنه؟؟؟ چیکار هست

 ...بود شده عجین سینم رفتنِ پایین و باال با میشد نزدیک بهمون که هایی قدم صدای

 ...خورد گره هم توی نگاهمون ای لحظه و آورد باال رو سرش

 !چشماش

 کشورم توی!کارم توی میشه هخالص من برای زندگی...حسامم محمد من...محاله چیزِ یه قلب زدنِ ضربان تند من برای!حسامم محمد من

 !مردمم و

 !یزد کویرِ سوزِ بدن آفتابِ توی تمرین و کردستان برفِ متر ۴ تو رفتن خیز سینه تو میشه خالصه من برای زندگی

 فکر چیزی به هام هدف به جز همیشه که منی برای!نبود من برای دادن وا...بود اون امثالِ و کامیار مثل نمایی زن مردای برای دادن وا

 ...بودم نکرده

 روی رفت،دندونام سمتش به نیست دلش تو دل فهمید میشد خُمارش چشمای از که ؟کامیار!بودیم نزدیک هم به تقریبا...ایستاد ای گوشه

 ....میشد سابیده هم

 کجا؟؟؟ لجباز ی ساده دختره اون و کجا پلید فکرِ و هیز های چشم اون

 !نباید...میزد نباید!نه...زد نبض گردنم رَگِ

 بود مجبور من!نکنم کاری و بایستم گوشه این بودم مجبور من...بمونه پسر اون پلید نگاهه زیر بود مجبور اون...بودیم مجبور دو هر ما

 ...نکنم عمل هام خواسته مطابق

 !بود؟ شده من ی خواسته کامیار نگاهه زیر از اون دادن نجات کی خواسته؟؟؟از

 (طناز) 

 .بذارم مهمونی این به پا ونا چشمای به کردن نگاه برای نبود هم قرار اما بگیرم ازش چشم نمیخواست دلم اصال!شدیم چشم توی چشم

 !من اونم!محضه غلطه حسام محمد مثل مردی به دادن دل

 تا دو...گرفت جلومون رو سینی ایستاد؛خدمتکار کنارم...میاد سمتم به آبیه چشم اون که شدم متوجه و ایستادم بهشون نزدیک ای گوشه

 !گرفت جلوم و برداشت غلیظ آلبالوی آب جام

 .آشناست برام خیلی دیدمتون،چهرتون جایی یه میکنم فکر_گفت و زد لبخندی

 و نمیاد یادت عمت،مثال جون آره!نموند دور حسام محمد دیدِ از که کردم نثارش پوزخندی نبود حواسش وقتی و گرفتم دستش از رو جام

 آره؟ بزاری کالس میخوای

 ...حاال خب

 .نزارم آبی لنز هیچوقت هباش شد،یادم خیره چشمام توی هیزش چشمای با و برگشت طرفم به

 !حسام محمد های چشم مثل مثال...داشتم دوست خیلی رنگی چشم



 !عوضی ی مرتیکه این چشمای به ارزید می اون چشمای سردیه اما بود سرد نگاهش

 !!!کردیم تصادف هم با پیش روز سه دو!شناختم دیدمتون که اول همون از من اتفاقا_دادم جوابشو لبخند با

 ...داری خوبی ی  حافظه_

 !ندارم آلزایمر نه؛فقط_

 !کردم خودمو کار باالخره...بگیرم زبونمو جلوی بودم نتونسته

 !م*تَ*خ*لُ جلوس میکردم حس نگاهش با...کرد برانداز پامو تا سر و کرد بهم ای خریدارانه نگاه

 ...کنم تصادف وعده ۳ روزی نمیاد بدم...باشه شما مثل تصادفی هر بهای اگه_

 !عوضی ی پرو دش،مردکِچنددد

 ماشینتون؟ شدن خراب قیمت به حتی_

 ☆داره رو ارزشش شاید خب_کامیار

 !!!بکوبونم سالن های دیوار توی سرشو میخواست دلم...بیشعور

 و کنه گره هم تو ابروهاشو اون کمتر بود قرار...میکرد خراب بازیو داشت اخماش!!!میشنوه رو حرفامون ی همه حسام محمد میدونستم

 !!!قرارهامون ی همی زیره میزد داشت....اما کنه نزدیک بهش خودشو دختر اون بده اجازه

 (حسام محمد) 

 !شیبا جوشی سخت آدمه میاد نظر به_المیرا

 ...برگشتم سمتش به

 .ظاهرم برخالفه...میگیرم گرم زود!!!نیستم اینجوری من ولی_داد ادامه

 !خوبه_

 برقصیم؟_المیرا

 ...نکردم تعجب

 !برد سالن وسط به خودش سر پشت منو و گرفت انگشتاش بین دستمو برم جوابشو اینکه از قبل

 !کردم حلقه کمرش دور دستامو....میدادم انجام باید اما شدمی چندشم...کرد حلقه هام شونه دور دستاشو و زد لبخندی

 ....میدم رقص پیشنهاد کسی هر به نکنی فکر که گفتم...نداری آشنایی ما با زیاد میکنم فکر اینکه برای اینار_المیرا

 ....برمیداشتم هم سر پشتِ های قدم باید!میکردم شروع باید

 !نبودم؟ کسی هر من پس_

 !نبود هم خوشگل...نبود زشت!بود خیره چشمام توی پرسیدم که سوالی از کهشُ  ای لحظه چند

 !!!نمیومد چشم به من برای بگم بهتره



 میکنی؟ فکر چی خودت_المیرا

 !بشناسمت؟ چقدر داری انتظار....میبینمت بارِ اولین من_

 !میشناسمت خودت از بیشتر...میبینمت که باره اولین منم ولی_المیرا

 !میزد حرف زیادی...پرید باال ابروم تای یه

 چجوریم؟ من....خب؟_

 ....میشی وابسته دیر آدما به که بگم میتونم_المیرا

 خب؟؟؟_

 ....!خوندم چشمات از رو یکی این_المیرا

 !چی؟ بقیشو_

 ...شنیدم پدرم از بقیشو که مُسَلَمه_المیرا

 ...زدم گنگی لبخنده چشماش مقابلِ

 ....فهمیدی درست_

 !فهمیدم؟ چشمات از که اشو؟همونیکدوم_المیرا

 !!!سرگرمی حد در چیزا ی بقیه...مهمه واسم ریسک و کار فقط زندگیم توی_

 !میداد نخ راحت چقدر...بود نفهم چقدر دختر این��!کنه؟ تحریکم میخواست مثال...آورد در حرکت به گردنم روی انگشتاشو

 ...میاد دستت زندگی معنیِ اونجوری!گیرنب قرار ریسکت و کار کناره باید هم چیزا بعضی_المیرا

 مثال؟؟؟_

 کرد نزدیک بهم بیشتر خودشو

 !عشق مثال_المیرا

 !گرفتم خودمو جلوی خیلی...اما بزنم پوزخند که بود جاش

 ...ببندم شرط حاظرم_داد ادامه

 !چی؟ سر_

 !بگیره وغریزش جلوی نمیتونه هیچوقت مرد یه...میاری کم مردا ی بقیه مثل هم تو اینکه سر_

 !بود من نفع به این...اما میرفت جلو داشت زیادی اول های گفتگو برای

 !ببند شرط_

 نمیاری؟ کم تو میگی یعنی_المیرا

 !نمیگم،،،مطمئنم_



 مثل مردی از!میومد حساب به افتاده پا پیش من برای رفتاراش...کنه گرم نفسهاش با گوشمو کنار کرد سعی و آورد گوشم کناره سرشو

 ...نبود بعید هاش رِندی و المیرا مثل دختری نیهمایو

 ...میبندیم شرط پس_المیرا

 دادم تکون سرمو

 ...!میشی عاشقم...تو!میاری کم که میکنم ثابت بهت...بده وقت بهم یکماه_کرد زمزمه گوشم کنار

 ...شد قفل رنگی طوسی چشمای توی نگاهم

 ...کشید سالن از ای دیگه طرفه به و گرفت رو نگاهش سریع!داشت اخم...بود زده ذل ما به و بود ایستاده سالن ی گوشه همون

 قبول؟؟؟_المیرا

 !دوستی پیشنهادِ!میدادم اون به باید من که بود داده من به رو پیشنهادی...داشت خامی خیالِ چه دختر این

 ...قبول_

 .برگشتیم قبلیمون جای به و شد تموم رقص

 .بودم اومده اینجا بهانش به که میرفتم چرتی ی معامله سره باید

 ....شد دهکشی دختر اون به ناخودآگاه نگاهم که میکردم امضا رو برگه سری یه داشتم...بودم نشسته معامله میز سره

 !باشه نکرده کارو این کامیار اگر البته...نه یا بزنه مخشو خوب تونسته نمیدونم!بود بش و خوش مشغولِ حسابی کامیار با

 که دختر...شد پاک لبش رو از خنده که کردم اخم بهش افتاد،جوری من به ای لحظه نگاهش...بود شده بلند خندشون قاهه قاه صدای

 !!!ذاتشه همانند اسمش که نمیشم این مُنکر!!!؟طناز!کنه؟ دلبری و طنازی اینقدر باید دختر گفته هان؟کی ندهبخ قشنگ اینقدر نباید

 .شدم مشغول و گرفتم ازش نگاهمو

**** 

 شینمما کنار!میداشت بر قدم سرم پشت المیرا...اومدم بیرون ویال از کردم خدافظی کامیار و شریفی با اینکه از بود؛بعد شده تموم مهمونی

 .ایستادم

 !هستم تماست منتظر!کُتِت جیبِ توی گذاشتم شمارمو_گفت لبخند با و داد گوشش پشت ناز با موهاشو

 ...کردم خدافظی ازش و زدم چشمکی

 .میکنه خدافظی کامیار با و میشه بودن گرفته براش که ای تاکسی سوار داره دختر اون که دیدم آیینه توی از که میکردم حرکت داشتم

 ...میاد سرم پشت رنگ سبز تاکسی که دیدم آیینه توی کنم؛از رانندگی متوسطی سرعت با کردم سعی و جاده توی انداختم شینوما

 باز درو....اومد ماشینم سمت به و شد پیاده سریع دختر و داشت نگه سرم پشت تاکسی.داشتم نگه ماشینو جاده کنار و زدم چراغ براش

 ...شد سوار و کرد

 !گذشتتتت بخیرررر وووفهووووووو_

 !!!شدنش خسته به نه و مهمونی توی هاش طنازی به میگرفت،نه خندم داشت



 !بود کرده درستی انتخابه سرهنگ که دیدی!میزنی؟ پوزخند چی به_توپید و طرفم به برگشت و نموند دور دیدش از که زدم پوزخندی

 ....دااااره هم نفسی به اعتماد چه اوهووو

 .بردم باال سرعتمو و آوردم در حرکت به جاده تو رو ماشین

 چی؟؟؟ که نمیزنی حرف مثال_

 بگم چیزی یه بهتره پس میخوره منو مُخِ بنددد یه اینم اووووووف

 رفت؟ پیش طورچ_

 !بود؟ دیگه یکی کامیار جای نمیشد+

 !ننشست؟ دلت به زیاد خندیدی کم این با دیگه؟؟؟آها یکی_انداختم باال ابرومو

 !بود کوچولو مُشتاش....کرد مشت دستاشو

 !بود برداشته سالنو که قاهِت قاه صدای_دادم ادامه

 !!!پلییسسس آقااای!!!خودته دسته زیر پروندش که بود ماموریتی جزو کردم کاری هر من_

 ....بگیرم ندیدش کردم سعی و نگفتم چیزی

 ....بودم گذاشته عقب رو کُتم و بود کُتم جیب توی!شد بلند گوشیم زنگ صدای

 بدی؟؟؟ کُتم جیب توی از رو موبایلم مبشه_

 هم ویزیتی کارت که آورد در موبایلمو و کرد کُتم جیب توی دستشو...گذاشت پاهاش روی و برداشت عقب از رو کُتم و داد تکون سری

 !بود ناشناس بدم؛شماره جواب نشده قطع تا گرفتم ازش گرفت سمتم به رو موبایلم...اومد بیرون همراهش

  بله؟_

_..... 

 نمیومد خط پشت از صدایی

 !بفرمایید؟....الوووو...الو_

 ....سکوت هم باز

 .میکرد نگاه کارت به خودم عین پوزخندی با!رفت سمتش به نگاهم...کردم پرت داشبرد روی و کردم قطع رو گوشی

 اون؟ چیه_

 !نمیدونی؟ تو یعنی_گفت و برگشت سمتم به تند خیلی

 وسط اون نبودی تو پلیسه؟؟؟این آقا چی خودت...میخندیدم کامیار با قاه قاه من�😀� گذاشته که شمارشم_کرد اشاره ویزیت کارت به

 ��میرقصید؟ باهاش بود من ی مهبود،؟؟؟؟ع گردنت رو دختره لبای

 .کوبوندم ترمز روی محکم رو ماشین

 ...کارم از شد شُکه کمی فقط نشد طوری بودیم بسته کمربند چون



 ...شدم خیره قاطع چشماش تو

 تمومه؟؟؟!مجبوریم دومون هر...باشه_

 ...برگردوند روشو و کرد نازک چشمی پشت

 .کرد کوبیدن به شروع سینم ی قفسه به محکم قلبم یکباره

 ...شدم مایل سمتش به کمی ناخواسته

 کنی اکتفا لبخند یک از بیشتر به مرتیکه اون با نداری حق دیگه ماموریته،اما آره...باشی خودت مواظب بیشتر مجبوری بعد به این از اما_

 ....بری جلو باید که چیزی اون از جلوتر یا

 !میگم چی دارم نمیفهمم هم خودم حتی...برگشت سمتم به بُهت با

 چرا؟_

 ...بود اخمو هم هنوز

 ...شدم مایل سمتش به بیشتر کمی

 ...دلیل دو به_

 ...چشم بگی باید میگم چی هر و مافوقتم من اینکه یک

 ....دوم

 یسپل یعنی...شدی بیمه خالفکارا و مردم برابر در همکاریت علت به_دادم ادامه و کردم کمرنگی اخم و شدم خیره طوسیش چشمای توی

 ....میاد کمکت به بیفتی گیر که جایی هر

 داد تکون مثبت نشونه به گنگ و آروم رو سرش

 ای؟؟؟ چی؟؟؟بیمه من مقابل در_

 !بست نقش لبام روی کمرنگی لبخند!کردم حس رو بدنش لرزش....میکردیم نگاه خیره هم چشمای توی

 ...بود هشت کردم،نزدیکای ساعت روی نگاهی

 .اومد در عرفان صدای دوباره

 نذاشتین؟؟؟ قرار مسیح با مگه پاشو دِ_عرفان

 به و برداشتم کاناپه روی از بادیمو مشکیِ کاپشنِ و وشیدمپ رنگی مشکی لی شلوار و پیرعن!بودم کالفه....شدم بلند جام از و کردم پووووفی

 ...رفتم در سمت

 همین؟؟؟_عرفان

 چیه؟؟؟ دیگه پس_برگشتم سمتش به کالفه

 کرد خالی روم پیس تا ۵ و کردم باز رو ادکلن برگشت،در پر دست با لحظه چند از بعد و رفت اتاق سمت به سریع

 اشتگذ دستم کف هم رو چرمم ساعت و دستبندو



 کن درت هم یَقتو_عرفان

 روانی_

 رفتم رستوران سمت به بلند شاسی ماشین همون با و زدم بیرون خونه از

 .بود گوشیش به بود،حواسش نشسته ها میز از یکی پشت منتظر...شدم رستوران داخل

 گرفت جلوم دستشو و شد بلند جا از و شد متوجهم سریع که کشیدم عقب رو روییش به رو صندلی

 ... اومدی داداش مسال_

 دادم سالمشو جواب زیرلب...نبود متعجب رفتارم از بازم!نشست اونم و نشستم میز پشت بدم دست باهاش اینکه بدون

 خوبی؟؟؟_مسیح

 خب؟ادامش؟...پرسیدی که بود چرتی سواله اولین این _ زدم پوززخندی

 ...پرسیدم حالتو من_مسیح

 !اومد نظر به مسخره یکم....حاال تا بود نخورده گوشم به زیاد جمله این خب_

 ...داد تکون سر مسیح

 میشنوم...بزنی حرف بود قرار_

 بیای پاشی شده بارم یه میخواد دلش اون...شده شکسته خیلی!نیست خوب حالش مامان...مامان....بده گوش منو حرفای خوب لطفا_مسیح

 ...دیدنش

 ...اومد لبم روی خنده

 !نه؟ مگه!کرد سرکوب باید رو ها خواسته بعضی اما...میخواست زیادی یچیزا دلم سال ۷ این تو منم_

 ...شده تار و تیره چشماش جلوی زندگی انگار!نمیزنه هم حرف حتی که پشیمونه اونقدر...شده خم ؟کمرش!چی؟ بابا_مسیح

 سالته؟؟؟ چند....میفهمی و شدی بزرگ!مسیح نیستی بچه حرفا این واسه_شدم مایل سمتش به کمی

 ۱۸_یحمس

 میری؟؟؟ کجا بیرون خونه از کنه پرتت امشب بابات اگه_

 ....م حسام محمد ببین...خب_مسیح

 میری؟؟؟؟؟ کجاااا_کردم قطع حرفشو

 .میمونم بزرگ خانم ی خونه میرم خب_مسیح

 ....زدم تلخی پوزخند

 میری؟؟؟ کجا چی؟اونوقت نکردن باز روت رو ای خونه هر دره اگه_

 خوابیدی؟؟؟ آسفالت و کارتُن روی نرمت و گرم تختخوابِ اون جای به شب حاال تا_دادم هادام تلخ و کرد سکوت



 .گرفت دندونش به لبشو و انداخت پایین رو سرش

 بخری؟؟؟شده؟ پماد یه حتی آقات کمربند زخمای جای واسه باشی نداشته پول شده حاال بودی؟تا هرزه و معتاد عالمه یه وسطه_

 دممیکر حس چشمامو خیسسیِ

 میگم؟میفهمی؟ چی میدونی خوابیدی؟؟؟اصن گرسنه شکم با شب حاال تا_

 یعنی نپرسه حالتو ازت کسی سال ۷ نگیره؟میفهمی سراغتو هیشکی شده_افتاد لبام روی شوری ی قطره و شد باز هم از خنده با هام لب

 !چی؟

 !کنه خیس صورتشو اشکاش داد اجازخ...کرد نگام غم با و شدم بلند جام از

 عوض چیزی...بیرون خونه از کردن پرتم کبود بدنِ با پیش سال ۷ که ام پسری همون من...بگو بهشون اینو ؟پس من دنباله فرستادنت_

 دیگه پس.تویی اونم...نداره بیشتر پسر یک صفاری محسن حاج!همونم من...بودم آبرویشون بی و ننگ ی مایه که ام پسری همون من!نشده

 !دافظخ...کنید فراموشم منو

 !میکنه خوبم که رفتم  جایی همون سمت به سرعت با و زدم بیرون رستوران از

 !خارج برم میخوام_

 مبرگشت سمتش به عصبانیت با و سریع

 نشنیدم؟چی؟؟؟+

 .حسام محمد شدم خسته!برم میخوام من...بشنو ایندفعه_

 ....مهدیس نگو پال و پرت+

 این نمیخوام دیگه من...نمیکشم دیگه خستم،من بمونم،من اینجا نمیتونم چی؟؟؟من من!بستی چی همه رو چشاتو و کشیدی عقب تو_

 !!!رو تمهس که میخوام،همونی خودمو هویتِ من!کنه پیدا ادامه وضع

 باشی؟؟؟ کی هستی؟؟؟میخوای کی_زدم ذل چشماش توی غم با

 ... به فروختت که همونی!صفاری؟ محسن حاج دختره_زدم نیشخند

 !آقاجون بگم خودم بابای به میخوام...میخوام خودمو مامانه!باشم همون میخوام که ساله نوزده...باشم همون میخوام آره_زد داد

 بوی ایندفعه...بود گرفته اینجا هوای ایندفعه...نبود همیشه مثل ایندفعه اما!بام بودم اومده هم ایندفعه...کردم نگاه اینجا سکوت و شهر به

 !نمیداد آرامش

 !واقعیت ی خانواده پیش بری میخوای...خارج بری نمیخوای پس_

 فرق چی همه دیگه االن...نمیکنن ردم یشونماصل دختر من بفهمن هم وقتی اما!تواند منتظر اونا!بکنیم باید هردومون که کاری...آره_

 ...میکنه

 ...میکنی فرق داری که تویی این...!مهدیس نمیکنه فرق هیچی_

 !میکنه کمکم هم عمو...بگم چیزو همه فرداشت تا چیدم مقدماتشو بدم؟؟؟من انجام درستو کاره میخوام چون_

 ...باشه_



 ...بود گرفته گلومو بغض

 ...میلته جوری هر!هویتت دنباله برو باشه_

 ...گرفت محکم دستمو که بشم رد کنارش از خواستم

 میری؟ کجا_

 مهم من چیدی؟؟؟مگه مقدمات خودت برای و پرسیدی من از تو میرم؟مگه کجا چه تو هان؟به چه تو به_توپیدم صورتش توی

 دستم تو خودمم زندگیه افساره من!نداره بطیر که من به...برس میخوای که چی هر به برس،برو زندگیت و خانوادت به بودم؟هااان؟برو

 ....نیست

 ...نکردم زندگی و  نخواستم چیزی زندگی این از که وقته خیلی من_زدم داد

 شده جدا من از هم عرفان راهه هامون هویت فهمیدن از بعد...بودم تنها من!عرفان بدونِ ایندفعه...زدم آتیش تنها سیگارمو هایندفع

 ...بود رفته خودش راهه به هم اون!!!بود

 ....رفتن چرا؟همه اون...مهدیس

 زدم سیگارم به محکمی پُک

 راه؟؟؟ این توی میکنم؟چرای زندگی چی واسع من

 ...بیاد من روی اسم این تا رفتم تهش تا و کردم شروعش خودم!زمان امام گمنامِ سربازِ...!کردم خابانت خودم

 !گمنام سربازِ بشه اسمم تا ناشناخته آدمِ یه زدم،شدم کنار چیزمو همه

 ....!نگفتن هم آخ ها خیلی آوردن کم ها خیلی آموزش سال ۴ این تو!شدن انتخاب نفر ۲۰ دیده آموزش نفر ۱۰۰ بین...بودیم خیلی

 ...رسوند اینجا به خودشو خودش که ام همونی هنوزم من!میکنم تالش بیشتر روز هر...نیستم خسته هنوزم من

*** 

 باب زیاد!نمیده خونه مجرد و تنها پسر یه به کسی هر!که میدونید خب...اما کنم جور براتون آپارتمان یه تونستم خدا شکر_دار بنگاه

 ...نیست میلتون

 باشه؟ یکی این که بود میلم باب زندگیم تو دقیقا چی هه

 هست؟ چی مورد حاال...نیست مهم_

 اجاره و خالیه میکنه؛زیرزمینش زندگی صاحبخونه یکیشم تو و دادن اجاره که داره اتاق تا ۵تهران، مرکز تو متری ۳۰۰ خونه یه_دار بنگاه

 ...میده

 ...آپارتمان یه توی چرا زیرزمین؟خب_

 ....مُجردی چون که گفتم اما پسرم سپردم جاها خیلی_دار بنگاه

 چند؟ ماهی...نیست مهم باشه چی هر باشه_

 .پایینه قیمتش نداره امکانات اینکه خاطر به.تومن ۴۰۰ ماهی میگه_دار بنگاه

 ...دادم تکون سری



 برم؟ میتونم کی از پس_

 !جریانن در خودشون بدم بهت که رو آدرس...ببری وسایلتو هم دافر از و کنی امضا میتونی االن نوشتم رو داد قرار من_دار بنگاه

 یه توی باید گفت که دالیلی همین به اما...بود اندازه به آپارتمان یه کردن اجاره برای پولم.کردم امضا و گذاشت جلوم رو داد قرار ی برگه

 !بود بهتر کردن گم رد برای اینجا اما باشه خودم همسطح که جایی...برم هم باالتر های محله میتونستم!میکردم زندگی زیرزمین

 .شد بلند گوشیم زنگ رفتم،صدای ماشین سمت به و اومدم بیرون بنگاه از

 بله؟_

 !کردی؟ خودتو کار باالخره...زهرمار و بله_عرفان

 میگی؟ چی_

 گرفتی؟ چی عاره؟حاال من ی خونه عوضی؛مگه_عرفان

 زیرزمین_

 ؟؟؟چییییییییی؟زیرزمیییین؟؟_عرفان

 مرگته؟ آره؛چه_

  بابا کنی؟؟؟گمشو زندگی زیرزمین توی تو_عرفان

 خبر؟ چه.اینجوریه که حاال_

 !بفهمی خودت بهتره هیچی...امشب_عرفان

 نمیگی؟؟؟_

 !نه_عرفان

 !دَرَک_

 زنگ صدای ارهدوب...میدادم حالت موهامو ماشین آیینه توی داشتم...بودم قرمز چراغ پشت...شدم ماشین سوار و کردم قطع رو گوشی

 گوشیم؛پوووووف

 دادم بود،جواب ناشناس کردم،برام نگاه گوشیم صفحه روی

 بله،بفرمایید؟_

 ...!جان حسام محمد_

 ...بودم کرده پیدا حالی چه نمیدونم صداش شنیدنِ با

 .جان خانم سالم_

 عزیزم؟؟؟ مادر،خوبی بره قربونت سالم_

 .میزدید یرت با سایَمو که دیروز یکجا؟؟؟تا محبت همه این

 .ممنون...خدانکنه_



 ....!بپرسم حالشو نکردم سعی حتی

 رو تو میخوان همه...اما طلبیدیم حاللیت ازش و دیدیم رو عرفان...تو خاطر به کردم جمع هم دور هاتو عمه عمو ی همه امشب من....من_

 !ببینن

 ....زدم پوزخند

 !نکنیم صحبت مورد این در دیگه بهتره_

 مادر؟؟؟ نمیای یعنی_گفت تلفن پشت از وارفته صدایی با

 ...دادم قورت مکث با دهنمو آب

 بخوام که نیستم ناراحت کسی از من...نیست کار این به نیازی که میخواید حاللیت اگر!نخواین...بذارم قدم بینتون نخواین من از_

 ...بکنم یموزندگ بزارید لطفا....بیاد یادم گذشتم تکتون تک دیدنِ با نمیخوام...ولی ببخشمش

 ...عرفان اما_

 !نیستم عرفان من...جون خانم داره فرق خیلی من با عرفان_حرفش وسطه زدم اما بود احترامی بی اینکه با

 چی؟؟؟ مادرت و پدر_

 ...نگرفتم بلندمو ی خنده جلوی

 �😃😃😉�!مُردم؟ براشون من پیش سال ۷ که همونایی میزنید؟؟؟از حرف کی مادر؟از و پدر_

 

 !!!خداحافظ....بگذره خوش بهتون_!نگفت چیزی دیگه...شد ساکت

 ...کردم پرت کنارم صندلیِ روی و کردم قطع رو گوشی

 ....بود بدتر زدن زجه از دردش که هایی خنده!بلند خیلی...خندیدم

 !میخورد گره هم توی بیشتر لحظه هر اخمام...کردم زیاد رو آهنگ صدای

 سیگارم پاکت خالیه مدید وقتی دیوار، به زدم محکم سرمو

 چیکارم؟ داری اومدی سال دو از بعد خوای؟ می چی ازم خوشی من بی که تو

 ...نه بودی آدم اگه نمیرفتی توام! خوبیم هم با هات خاطره و من

 دیگه هیچکس نه خوامو می رو تو نه

 ...میره میگذره روزا این مثل مابقیشم

 ...بودی الکی اما اومدی واقعی

 پولی و آهن و مادیات درگیر 

 شینه نمی دل به نی حق نفساتم

 نمیگیره پیک یه رو دائمرالخمر مرد



 که نمیشی عوض اینه ذاتت توام

 که نمیشی سفید سیاهی ریسمون

 خوشگلتره تنهاییم برو بذار پس

 زده خشکت چرا پس دیگه برو د

 بگذره خوش برو د برو االنم بودی کجا کیا با مدت این تو

..... 

 نه؟؟؟ نمیای_عرفان

 !نه....میپرسی که هزارمه ی دفعه_

 ای؟؟؟ چیکاره امشب_عرفان

 بیرون میرم المیرا با_

 چندشه؟؟؟ همون_عرفان

 ....اوهوم_

 ...گذاشت میز روی قهوه تا دو

 کجاست؟ طناز_عرفان

 کیه؟؟؟ طناز_

 ...دختره همین بابا_عرفان

 !جاوید خانم...نه طناز_انداختم باال ابروهامو

 ...بابا گمشو_گفت خنده با عرفان

 !زده کامیارو مُخ_

 !!!زود چه...وَرپریده_عرفان

 ...نداره کار که زدن عالفو ی پسره اون مُخِ_

 میداد رو اس ام اس از خبر گوشیم دینگ دینگ صدای

 .ببینیم همو باید پلیسه،امشب اآق سالم_

 !دختر این دوباره پووووووف

******** 

 !بود خوشحال خیلی میخورم شام تو با امشبو اینکه از پدرم_المیرا

 ...خوبه_دادم تکون سری



 ...حرفی کم اینقدر همیشه_المیرا

 حرفی؟ پر اینقدر چی؟همیشه آره؛تو_

 نمیاد؟؟؟ خوشت یعنی_ورچید صورتیشو لبای

 ....میکردم رفتار سرد نباید پووووف

 نیاد؟؟؟ خوشم میشه مگه_

 کرد قفل دستش تو دستمو و زد نمایی دندون لبخند

 میشم عاشقت دارم خودم کنم خودم عاشق رو تو اینکه از قبل کنم فک_المیرا

 !زودی؟ همین جدی؟به_

 ...شه رهپا دلت بند دیدار بار یک با ممکنه...نمیشه حالیش زمان که داشتن دوست_المیرا

 ...شد دسرش خوردن مشغول هم شد،المیرا بلند گوشیم دینگ دینگ صدای دوباره

 ...کردم باز رو اس ام اس

 "��ببینیم همو امشب بود قرار"_

 !بودیم کرده تموم رو شاممون و بود نیم و هشت ساعت...اومد لبم روی لبخند ولی چرا نمیدونم

 ".خونتونم دمِ دیگه دقیقه ۲۰ باش آماده"فرستادم براش

 برم باید!اومده پیش مشکلی یه دوستم برای...جان المیرا_

 .باشیم هم با بیشتر امشب میخواست دلم_گفت و کرد کارو همین اونم و شدم بلند جام از

 ....میکنم ببخشید،جبران_گفتم و زدم ای ظاهری لبخند

 ...میزاریم قرار بازم!برو...عزیزم باشه_المیرا

 ...خوش شب_

 !خوردنِ آبِ مثل دخترا بعضی کردنِ خر...شدم ماشینم سوار و زدم بیردن رانرستو از

 شدم منتظر و کردم ترمز سرجام محکم...خونشون در رسیدم بودم گفته که وقتی همون سر دقیقا

 .اومد بیرون و شد باز در که بود نگذشته دقیقه سه دو

 !بود پوشیده مشکی مانتوی با ای سورمه شال و شلوار

 مخلوط هم توی مشترکمون گرفت،عطرِ رو فضا ی همه ورساچش عطر بوی شد که ماشین سوار...بود ریخته صورتش توی کج وموهاش

 !شد

 .برنگردم طرفش به کردم سعی

 .نشست سینه به دست



 سالم_

 !برم میخوام کجا نمیدونستم خودمم...کردم روشن ماشینو و دادم تکون سری

 ...نرو تند اینقدر_

 ...دادم ادامه رانندگیم به اعتنا بی

 بودمااااا تو با_

 !شما!نه تو_

 !شماااا!مُقَدَس خشکِ آقای باشه_گفت و کرد نازک چشمی پشت

 ! عمته مقدس خشک.کردم کنترل خودمو اما میگرفت خندم داشت گفتنش لحن از

 ...همیشگی اخمای همون برگشتم،با سمتش به و ترمز روی زدم خیابون از ای گوشه یه

 خب؟_

 ��!خب که خب_زد ذل بهم وحشیش چشمای با

 نیوردم راه سره از وقتمو من...بزنی حرف بود قرار_

 ...من واسه داشتی وقت اون چی؟؟؟واسه المیراهه اون عه؟واسه_گفت جواب حاضر

 بود کرد،عرفان قطع حرفشو و شد بلند گوشیم زنگ صدای

 عرفان؟؟؟ بله_

 کجایی؟...سالم_

 ایی؟کج تو...بگو کارتو بیرونم_

 ...که نخوای تو شاید...شاید گفتم!فهمیدم تازه منم...بگه چیو همه دیگه ساعته نیم تا میخواد مهدیس راستش!راستش...ام مهمونی من_

 منو نباید مهدیس...اونا با میرفت نباید.... میرفت نباید میگفت،مهدیس نباید مهدیس!بود شده قطع صداها ی همه....نمیشنیدم هیچی دیگه

 ...میکرد رت تنها

 !!!میگفت،نباید نباید...بود من زندگیِ ی همه مهدیس

 بگه میزاشتم نباید من نه....میزاشتم نباید!بود پریده رخسارم از رنگ...کردم روشن ماشینو سریع و کردم پرت داشبرد روی گدشیو

 نشنیدم اما گفت چیزی چندبار حتی...نمیخورد تکون و بود چسبیده صندلیش به تعجب از دختر اون

 ...میشکوندم رو قوانین ی همه خودم و بودم پلیس!میشدم رد ترافیک الی از...میدادم ویراژ تهران های خیابون تو سرعت با

 !باید...میگرفتم مهدیسو جلوی باید

 ...بازکنه درو بیاد بگو عرفان به بزن زنگ_گفتم تند تند

 !بااااش زوددد دیگه بزن دِ_زدم داد محکم سرش بار اولین برای که بود خیره بهم تعجب با



 ...کرد قطع عرفان با کوتاهی ی مکالمه از بعد و برداشت گوشیمو تند

 با و شدم خارج ازش ماشین کردن خاموش بدون و کردم ترمز خونه در جلوی!باشه نگفته میکردم خدا خدا...میگذشت ساعت نیم از داشت

 ...بود ممنتظر عرفان و بود باز در...رفتم خونه سمت به دو

 نداشتممم توجهی اما میزد صدام عرفان و برمیداشتم قدم تند تند رو خونه تا حیاط ی فاصله و زدم کنارش

 !بگه نباید مهدیس اینکه...میفهمیدم چیزو یه فقط

 ... و کردم باز رو خونه درِ

  صدا یه و بود تصویر یه فقط

 بود ایستاده بودن نشسته دورش که جمعیتی همه اون بین مهدیس

 ...دخترهِ من....من...نیستم حسامم عمو واقعیِ دختره من...من_

 ...کرد خودم متوجه رو همه زدم اختیار بی که دادی صدای

 !نههههههه مهدیس نگووووو_

 با بره دیگه کوتاهِ ی جمله یه با بود مونده فقط!کیه دختره بگه بود مونده فقط.... کرد خودشو کارِ مهدیس...بود گذشته کار از کار دیگه

 ....بودن کرده ظلم دومون هر به که ای خانواده

 ...بود مهدیس و من بین نگاهشون بُهت با همه و میریخت سیل مثل اشکاش

 ...رفت باال ها پچ پچ صدای

 ...داد ادامه هق هق با و بود شده خیره من ملتمس چشمای توی

 ....مُحسنم دختره من_مهدیس

 !موند قلبم روی شدن تنها سنگینیِ...شکستم

 ...حسامم محمد واقعیِ خواهره من_مهدیس

 بود شده قبل از تر شکسته که مادری...مادرم سمت به کرد رو

 !واقعیتونم دختره من_مهدیس

 ...سکوت و بود سکوت

 ....مُرده میکردند فکر همه مُسلم عمو از غیر و بود شده فروخته که این؟؟؟دختری از بدتر ای فاجعه

 !افتاد ستاره عمو زن و مریم بغل توی حال بی مامان...میداد فشار قلبش روی مُشتشو بابا

 ....بود گذاشته بابا ی بسته مُشتِ روی دستشو عمه

 ...میجوشید چشمام توی اشک

 !بودند زده بُهت همه



 داغ بدنمو حرارتش!پیچید بازوم دورِ کوچولویی دستای...میکرد نگاه من به دلگیر و بود ایستاده جاش سر من سر پشت قدم چند عرفان

 بود؟ کی دستای....دستا این...کرد

 !شد گُم طوسیش چشمای عمق تو چشمام و برگشتم

 ...بود اومده چی سه؟وا...میکرد چیکار اینجا دختر این

 ...بود زده حرفاشو هم مهدیس بودم؟وقتی اومده چی واسه من

 ...کرد متوقفم جام سر مهدیس دار بغض صدای که بودم نذاشته عقب قدم دو هنوز و بریم گفتم بشنوه که طوری زیرلب

 ...کردم درکت و ودمب کنارت جا همه که من مثل...نرو باشی کنارم و بمونی باید که حاال!چی؟ که میری_مهدیس

 خواهش ازت_زد چنگ پیرهنمو و اومد طرفم به مهدیس... شد بلند جاش از خمیده کمری با بابا...شکست سکوتو مامان هقِ هق صدای

 ...بمون میکنم

 !بود دختر اون کوچولوی دستای توی هنوزم بازوم

 انداخت یرز به سرشو بار لشک چشمای با...ایستاد دومون هر جلوی و اومد جلو بابا

 ....دوتون هر!نرید آوردین یادم به منو های رذلی که حاال_بابا

 ...زدم پوزخند

 روی پامون جلوی...اومد تر جلو و زد کنار مریمو دستای مامان...ایستادن بابا کنار دو هر و آوردش جلو بود گرفته مامانو بقل زیر که مریم

 ...چیز همه از رخب بی و بود مبهوت و مات هنوزم مریم!افتاد زمین

 به بدنم پدرم خمیده کمر و مامانم اشکای دیدن با که منی...نداشتم پامو جلوی مادرم افتادنِ طاقت که اینجا؟منی بیام من بود گفته کی

 ....بود افتاده لرزه

 بیام؟؟؟ اینجا بود گفته کی

 ...نیست کنارم و زندست میدونستم که دختری خاطر به میکشم زجر دارم عمره یه_زد زجه مامان

 ...ساله هفت من

 کردم قطع حرفشو و نشستم زانوهام روی کنارش

 بغض از پر و بود دلگیر صدام

 ؟...کنی پیداش نرفتی زندست؟چرا نمیدونستی نمیکشیدی؟مگه زجر دنبالش؟؟؟مگه نرفتی چرا_

 ...شد بیشتر هقش هق

 ...دیگه اما...کردم دور خودم از هامو بچه پستی با من!نداشت تقصیری هیچ مادرتون...مادرتون...منه تقصیره همش_بابا

 بود کرده محکم ابروهامو ی گره اخمام...ایستادم سینش به سینه و شدم بلند

 به لحظه این از...منه زندگیِ ی همه مهدیس...کن گوش باشن؟پس کنارت هات بچه ؟میخوای...باشی خوب میخوای چی؟؟؟دیگه دیگه_

 !باش مهدیس بِمواظ!هست هم تو دخترِ بعد

 ...بود اعصابم روی هاشون گریه صدای...میومد دنبالم و کرد صدام مهدیس...رفتم در سمت به و کشیدم عقب



 ...داداش_مهدیس

 دیگه کردی خودت کاره که بشه؟؟؟تو شناخته هویتت نمیخواستی باشی؟مگه خانوادت با نمیخواستی مگه_توپیدم صورتش تو و برگشتم

 چیه؟؟؟؟

 ...بری و بذاریم توام که نکردم ینکاروا من_مهدیس

 ....باش خودت مواظب!برسین زندگیتون به...من بیخیال_

 .داد دستم به رو سوییچ و شد ماشین سوار هم دختر اون سرم پشت...شدم ماشین سوار و زدم بیرون خونه از

 میریم؟؟؟ کجا_

 ...بودم خیره مسیرم به بدم جوابشو اینکه بدونِ

 !بود شده سرد هوا....شدم پیاده و داشتم نگه ماشینو رسیدم که بام به

 ...ایستادم بلندی روی و کردم کاپشَنم های جیب تو دستامو

 !!!االن مثل...میکرد دخالت چیز همه تو!نبود فضول ی بچه دختر یه جز چیزی من برای...شد متوقف پشتم اونم های قدم صدای

 نیست؟؟؟ سردت تو_

 .میکردم تحملش باید حاال و کنم پیادش خونشون در بود رفته یادم که بود پرت حواسم اونقدر!نداشتم؟ زدن حرف ی حوصله

 ��نمیزدم یخ بود گنده لمهیک اینقدر منم...نمیشه سردت که معلومه_

 گنده؟؟؟ میگفت من به....پرید باال ابدوهام حرفش این با

 میذاشت؟ دختر این مگه ولی بود اتفاقاش و امشب توی حواسم ی باشم؟؟؟همه میزه ریزه تو عین میخوای پس نه

 بدی؟؟؟ ادامه نزدنت حرف به میخوای_

 ....شو خفه یا ماشین تو برو ندارم؟؟؟یا حوصلتو نمیبینی مگه دِ_زدم داد ممحک توصورتش و برگشتم سمتش بودم،به شده کالفه دیگه

 !زدم من که دادی از یا بود سرما از نمیدونم...لرزید بدنش

 ....شدم پشیمون خودم ی کرده از افتاد چشماش توی که نگاهم!چشماش

 ...زدم داد سرش اینجوری چی داشت؟واسه گناهی چه دختر این

 اون سره چیو همه چرا!بود نگفته چیزی که اون....بود بدتر خیلی من رفتار اما بود حرّاف و فضول!گرفت بدتر دلم فتگر ازم که نگاهشو

 کردم؟ خالی

 .ماشین تو میرم_

 !بود گرفته جوری یه...داشت بغض انگار صداش

 ...نشست ماشین توی سریع و کرد تند قدم ماشین سمت به

 ....کردم نگاه پایین به و گرفتم ازش نگاهمو

 ...!دختر این...مهدیس...خانوادم...پیچیدم های عملیات...شغلم و بشه؟؟؟کی؟کار تموم من زندگی های نوسان قراره کجا؟کی تا دیگه



 !!!مُردِگی...نه که زندگی!خستم کنم زندگی اینجوری اینکه از...شدم خسته من خدایا

 ...بود ناراحت هنوز پس!نداد نشون توجهی هم اومدنم به حتی و بود کرده گوشیش توی سرشو...برگشتم ماشین توی

 در دلش از جوری یه باید...کردم تنظیم بدنش روی و کردم زیاد رو بخاری!سردشه کردم حس...افتادم راه و کردم روشن ماشینو

 ....بود خطرناک براش که عملیات یه بین بود کشیده خودشو من خاطر به باالخره...میوردم

 !بود گوشیش توی سرش همچنان

 ...بودم زار بی توجهی بی از!ننداخت بهم هم نگاه نیم یه حتی و نکرد بلند رو سرش کردم کاری هر....شدم عصبانی دیگه

 !؟....مگه آخه داشتم مرض!شد سرد و گرم بدنم دستش با انگشتام برخورد از...قاپیدم دستش از گوشیشو حرکت یه توی و ردمب جلو دستمو

 ...نکردم پنهانش و نشست لبم گوشه لبخند...کرد دراز دستشو گوشیش دنباله به بعد و شد شُکه

 ...بگیره رو گوشی نذارم اینکه به هم و دبو رانندگیم به حواسم هم...بردم پشتم و دادم چپم دست به رو گوشی

 ...که بگیره دستمو خواست و شدم خم روم ناخودآگاه که میکردم رانندگی دست یک با و بود خلوت ی جاده به چشمم

 میشد؟؟؟ هم دختر یک تنِ عطرِ با مستی...اما بودم نچشیده حاال تا رو مشروب با مستی....پیچید بینیم توی عطرش بوی

 ...میزد نفس نفس هیجان از و بود زده ذل چشمام تو...بود رفته دستش از زمان هم اون...بود شده خم من روی حرکت بی هم اون

 !میشد پایین و باال وضوح به هم من ی سینه...دادم نگاهش به نگاهمو و گرفتم جاده از چشم

 ثانیه یک اگه...ترمز روی زدم محکم و گذاشتم بوق روی ودستم گرفت قرار ماشین جلوی که سگی دیدنِ با و افتاد جاده به نگام ناگهان

 ....میکرد چپ ماشین موقع یه بودم گرفته ترمز و بودم شده متوجه دیرتر

 ...میلرزید خیلی!میلرزید ترس از...شد پرت بغلم توی بیشتر گرفتم که شدیدی ترمز با

 ...فشردمش دمخو به و کردم حلقه ظریفش بدنِ  دورِ به دستامو...نبود خودم دسته

 ...بود ترسیده و میکنیم تصادف االن بود کرده فکر

 !!!هیچی!نشد هیچی...نترس_کردم زمزنه آروم و بردم گوشش کنار سرمو

 بخاری گرمای و بود آتیش ی کوره میشدم،بدنم نزدیک مخالفم جنس به اینقدر که بود بار اولین برای...اومد بیرون بغلم از اومد خودش به

 ....گذاشتم پاهاش روی گوشیشو و کردم خاموش رو بخاری!داشت منو حس اونم شاید....یکردم بد حالمو

 خوبی؟؟؟ االن_

 !داشت تعجب دختر این  ِکشیدن خجالت...داد تکون آروم بود انداخته زیر که سرشو

 که؟ دیدی کردنو قهر عاقبتِ_

 شدم خم سمتش به...گزید لبشو

 ونی؟؟؟بیر شب وقت این تا چرا نمیگه بابات_

 !شمام با میدونه...میدونه_داد جواب اروم



 اینکه برای صرفا...بمونه کنارم وقت دیر تا میداد اجازه دخترش به که پدری اعتمادِ از!!!رفت قنج دلم...اومد لبام روی دلنشینی لبخند

 !منه با میدونست

 .بودم گذاشته کنار مهدیسمو که شبی همون توی اونم...کرد خوش دلمو بار اولین برای بودن گاه تکیه حسِ

 بود خارج کنترلم از رفتارام اما چرا کنم،نمیدونم اذیتش یکم خواستم

 دارم؟ فرقی چه مردا بقیه با من باشه؟؟؟مگه...خب_

 ...داشت فرق قبلی های دفعه با تپتشش اینبار...تپید دلم...شدیم گُم هم چشمای عمق تو دو هر و کرد بلند سرشو

 !داره اعتماد بهتون...بابا!نمیدونم...پلیسی شما چون..چون خب...خب_

 .میکرد مقاومت قرص مقابل در بدنم!بود نبده خوابم هنوزم خواب قرص سه با...میکردم فکر بامش به و بودم کشیده دراز تخت روی

 ...اما بشم رو به رو خانوادم با دیگه نمیخواستم

 ...من اما میکنه رو قراره که کاری هر و میده گوش دلش حرفِ به همیشه اون! عرفان حالِ به خوش

 !بودیم ساله ۱۷ ی بچه پسر تا دو ها موقع اون....میکرد تهدید رو دومون هر خطر.!..بودیم غریبه مهمونی اون توی عرفان و من

 یه...شد نجاتمون ی فرشته نفر یک شب اون!بودیم ترسیده دو هر و میومدن جلو داشتن...بودن کرده زوم رومون گنده هیکل مردِ تا سه

 ! مرد

 رفتار پارتنر تا دو مثل هم با و بیاریم در رو ادما همین ادای خواست نازمو عوض در اما بشن نزدیک بهمون مرد دوتا اون نداد اجازه

 سرهنگ پسرِ بود فهمیده...بود شناخته منو اون اینکه از قافل...چیه مرد اون قصد نمیدونستیم!میرسید آسیب بهمون کمتر اینجوری...کنیم

 !ام صفاری مُحسنِ

 بودیم ترسیده اینقدر!شدیم بیهوش ترس از... و اتاق توی کردن پرتمون!انداختن گیر رو دوتا ما باالخره مرد تا سه اون...بود مهمونی آخرای

 ...چیشد نفهمیدیم حتی که

 ...میکرد نگام آشغال یه مثل و بود ایستاده روم به رو بابام!بودن دورمون مامورا شدیم بیدار وقتی

 مهمونی اون به پا آدما اون نابودیِ برای اونشب هم اون!کنه کمک ما به میخواسته و بوده مخفی مامور یه مرد اون فهمیدم که بود اونجا

 بود گذاشته

 ...نداشتم موندن برای رو جایی بیرون کرد پرتم خونه از بابا اینکه از بعد

 و پول نه!شتمندا هیچی....بودم مرگ حال در گرسنگی از موقع اون!تهران های خیابون کفه...کرد پیدا رفته حال از و مریض منو مُسلم عمو

 ...ای دیگه چیزه نه

 ...میمردم ذره ذره...میکشیدم زجر داشتم!میخورد بهم خودم از حالم و بودم شده لجن یه مثِ روزا اون...کثیف و پاره تنم لباسای

 مرده یه عین و دبو شده قطع بونم های ویتامین ی همه... بود زخم بدنم همه...شدم بستری بیمارستان تو روز ۵ کرد پیدام که حسام عمو

 ...متحرک

 !بیاره دووم اونجوری میتونست کسی کمتر

 ...چرا نمیدونستم اما میرسید بهم خیلی مهدیس ها موقع اون...خونشون بردم عمو



 اتفاقی شاید اینکه و عرفان نبودِ!!!میگشت دنبالش عمو و بود افتاده من عین جا یه هم عرفان!بودم شده پرخاشگر...میکردم رفتار بد همه با

 ...میکرد نابودم داشت افتاده براش

 جا یه به بود توش چی هر و سینی زیر میزدم لگد با میورد برام غذا نمیزاشتم،وقتی ببنده میخواست زخمامو وقتی...نبودم خوب مهدیس با

 ....میشد پرت

 جوره بزارن؟هیچ کنار منو واقعا تونستن چجوری!کردن اونجوری باهام مادرم و پدر چرا که...کردم کارو اون چرا که بودم متنفر خودم از

 .... کنم قانع خودمو نمیتونستم

 بیرونم پدرم از بدتر اونم حاال میکردم فکر!اومد سراغم به و شد عصبانی وحشتناک عمو...افتاد گریه به کارام از مهدیس شب یک اینکه تا

 ....اما میکنه

 مهدیس...داری خانوادت از که کسی تنها..خودت خواهره...احمق خواهرته مهدیس...دکر خفم گفت سرم تو داد با که ای جمله اولین با

 !واقعیته خواهره

 کوچولویی خواهر همون...بودمش دیده بیمارستان توی فروختنش از قبل که ای بچه دختر شدن فروخته...فهمیدم چیزو همه که بود اونجا

 چرا؟ که میخوردم غصه همیشه و مرده میگفتن که

 اونقدر...بود سالش ۱۲ موقع اون که خواهری!خواهرم برای شد توجهم ی همه...شد بهتر کمی حالم و شد پیدا هم عرفان بعد به ونا از

 ...بودم غافل زندگی از که بهش دادم حواسمو ی همه

 نظر زیر رفتارام مسلم عمو...کردم پیداش!بده نجاتمون بود کرده سعی مهمونی توی که مردی همون سراغ رفتم دودلی هزار با روزی یه

 داشت

 و راحته خیلی میکردم فکر!مخفی مامور!بشم خودش عین منم خواستم ازش...کرد عوض زندگیمو راهه که خواستم چیزی مرد اون از من

 !مخفی مامور میگن بهم فردا از بگم که االن

 که گفتم عموتم پسر یکی اون به...میگیرن تصمیم لحظه یه توی و اند ترسو تو مثل آدمایی گفت بهم!نمیتونی میگفت...نمیکرد قبول

 !نمیتونه

 !خواستم من که خواسته رو چیزی همون ازش و اومده پیشش هم عرفان که بودم متعجب...کنم توصیف لحظمو اون تعجبِ نمیتونم

 ها موقع اون مرد اون!کرد قبول مسلم عمو مرد اون برعکس اما فرستادیم جلو هم رو مسلم عمو...کردیم تالش بازم هردومون فرداش از

 !بود من االن همسن

 اسون میکردیم فکر که هم اونجوری فهمیدیم تازه مبری تهران از سال چند برای باید فهمیدیم اینکه از بعد و داد انجام هردومونو کارهای

 !نبوده

 و بودم افتاده دلم تو مهرش که خواهری از...میشدم جدا ازش و میگفتم اینو سالم ۱۲ خواهرِ به باید که بود اونجاییش همه از تر سخت

 .کنارمن هنوزم خانوادم و نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که جوری...میداد آرامش بهم بودنش

 ...کنه تکیه بهش میتونه که داره داداش یه میکرد حس اونم...داشت حالو همین هم مهدیس

 ....بمونه من کناره فقط و فقط مهدیس میخواستم!خانوادم پیش برگرده نمیخواستم...منه خواهره مهدیس میفهمید نباید هیچکس

 ...االن مثل درست

 ...میکردم مشخص زندگیمو راهه باید...میرفتم باید اما اتفاق همه اون بعده بود زیادی برام مهدیس از دوری



 !بودیم هم مکمل گفتم که همونجوری!بود من از باالتر خیلی عرفان ی روحیه...شدیم تنها دو هر باز و کندم دل ازش

 ...میکردیم تالش بازم اما نمیداد جواب هامون مقاومت اینکه با...کرد آدممون سال چند اون های سختی

 .بریم کنن ردمون و جلومون بزارن پروندمونو میشد باعث کوچیک اههاشتب یه

 ......میکردیم کار دومون هر هم ها استراحت وقت توی حتی...بود کم خیلی هامون استراحت وقت

 ...نبودیم ترسو و نفهم و خام پسرِ دوتا اون اینبار!برگشتیم ما...گذشت سال ۴

 ...نمیدونستن عموم زن و عموم و خواهرم از غیر هیچکس که هویتی با...مهارت کلی و ورزیده یها بدن با...بودیم شده مرد دوتا اینبار

 اول همون از اما میبودم مراقبش بیشتر باید...!بود گرفته رو و رنگ و بود شده بالغی دختره...بود شده ساله ۱۶ اومدنم از بعد مهدیس

 یه که بودم ماموری من ولی...کنه کاراش جمعِ حواسشو ی همه باید مخفی مورما یه که فهموند بهم میدادن بهمون که هایی ماموریت

 !میزاشتم اختصاصی وقت براش کارام ی همه بینِ...تنهاست کنه حس اومدم که حاال میزاشتم نباید...داره پناه بی و کوچیک خواهر

 درک همیشه منو اون...میخوام واقعی ی خانواده من میگفت...بده نشون همه به خودشو و برگرده باید میکرد فکر عرفان مث هم مهدیس

 !نکردم درکش لحاظ این از وقت هیچ من...اما میکرد

 ...بودم بیزار گذشتم های لحظه آوردن یاد به از من...میلرزید تنم ی همه جلوم میومد خانواده اسم وقتی من

 نمیبرد؟ خوابم چرا

 ...خوابیدم پهلو روی و زدم غلت

 ....بودم نکرده بغل رو کسی مهدیس از غیر حاال تا

 ...نبوده مهم برام هیچکس جونِ عرفان و مهدیس از غیر حاال تا

 ...میرفتن عوضی راهه که بوده کسایی گرفتنِ فقط بودن پلیس از هدفم

 بودم نکرده حس رو دختری آغوشه گرمای حاال تا

 ...بودم نکرده رفتار اینجوری دختری هیچ با حاال تا

 ....بودم نکشیده نفس رو شیرینی این به زنی هیچ عطرِ بوی حاال تا

 !فضول ی دختره اون....امشب اما

 من؟ سنگی دلِ به میبنده دل میاره؟کی دووم من مثل مردی کناره کی...کارهام به زدم پوزخند

 ...!ممکنه غیر برام بیام بیرون تنهایی این از روزی یه اینکه

 !بود شده روشن هم هوا و بود برده خوابم که نبود ساعت دو هنوز...پریدم جا از گوشیم زنگ با

 به نیازی چه...بود رسیده خانوادش به...بود کرده خودشو کارِ که اون...گذاشتم میز روی و کردم سایلنت گوشیمو مهدیس ی شماره دیدن با

 داشت؟ من

 ...بستم زیپشو و ریختم توش لباس دست چند...کشیدم بیرون تخت زیر از رو چمدونم و اومدم اتاق توی قهوه یه خوردن با

 ...نبود زیاد وسایل به نیازی میرفتم زیرزمین اون تو فقط هفته تو روز ۳ اینکه برای



 !بیفته خطر به جدیدم ماموریتِ داشت احتمال چون میرفتم اینجا از املک نبتید

 بدی ی محله اما تر قدیمی بقیه و بودن نوساز هاش خونه نصفه...بود کوچیکی ی محله...رفتم خونه اون آدرسِ به و زدم بیرون خونه از

 ...نبود

 باز درو گلی گل های لپ با جوونی دختر...زدم در و ستادمای ای خونه در جلوی آدرس روی از و کردم پارک خیابون سر رو ماشینم

 نکنم نگاه صورتش به کردم سعی...کرد

 دارین؟ کار کسی با سالم،بفرمایید؟_

 کیه؟ اینجا صاحبِ_گفتم محکم و شمرده خیلی

 ...اومد بیرون رو خوش و مُسن کمی مردی بعد دقیقه چند...رفت خونه داخل و انداخت باال ابرویی

 !زیرزمین...هستم مستاجرتون نم سالم_

 ...تو برم کرد تعارف و زد لبخندی

 گرفت گرم باهام کلی

 ...نباشی تنها که نیست تو سن به کسی اینجا...باالس هاشون سن اما هستن خانواده که داره هم دیگه مستاجر تا ۵ خونه این...پسرم بیا_

 !زیرزمینِ باالی ما اتاقِ...بگو خانومم یا خودم هب کردی پیدا هم مشکلی اگر_کرد راهنماییم زیرزمین طرف به

 ...امینی آقای نیست مشکلی ممنون_

 ....خانومم هم خوراکت و خورد نظر از پسرم_

 ..نیست زحمت به نیازی...جناب ممنون_کردم قطع حرفشو

 و معمولی تلویزیون و بود گوشش ختت یه...بود شده پهن ای کهنه نیمه و قرمز فرش کفش...زیرزمین یه و موندم من و رفت خدافظی با

 ...نبودن بد گفت میشد که مبل تا چند

 جایی همچین نمیتونست کسی هر...اما بود خوب!بودن گذاشته هم کتری حتی و بود گوشش یه ظرفشور و کابینت حالت به هم چیزی یه

 !کنه زندگی

 ...برم کالنتری به میتونستم تر راحت نبودم تعقیب تحت ماموریت این توی اینکه خاطر به...میزدم کالنتری به هم سری یه باید

 بیرون خونه از و برداشتم ماشین سوییچ و موبایل با رو بود داده بهم صاحبخونه که کلیدی لباسام دادن جا و چمدونم کردن باز از بعد

 ...زدم

 باز اتاقمو دره و دادم تکون سری گذاشتن نظامی تراماح راهم سر سرباز تا چند...رفتم داخل و شدم پیاده ماشین از رسیدم که کالنتری به

 ..شدم میخکوب جام سر بود چرخونده پنجره سمت به رو صندلی و بود نشسته میزم پشت صندلیم روی که خانمی دیدنِ با که کردم

 ...بود گذاشته رنگی بنفش بزرگ هِفن گوشاش روی و بود من به پشتش

 ...رفتم جلو و بستم درو

 ...برداشتم گوشاش روی از رو هدفن نکنه برخورد باهاش دستام که جوری و ایستادم کنارش....میکنه دیوونه نوم دختر این

 ...کرد سالم پته پته با و رفت عقب قدم دو دیدنم با و پرید جاش از



 ...من جای داد اجازه بهت داری؟کسی چیکار اینجا...سالم علیک_

 نمیومد خوشم اصال و بود کرده اینکارو باهام رنف یک بار اولین برای...کرد قطع حرفمو

 !نزاشتن آقا که بیارم در پلیسی تیریپ دقیقه دو میخواستم_

 ...خودت واسه بیا ای عقده!!!صندلیت رو نشستم... نخوردم که چیشده؟حقتو حاال_داد ادامه شدم گره اخمای دیدنِ با

 ...زدیم ذل هم چشمای تو و برگشت... گرفتم تممُش توی محکم مانتوشو ی گوشه که بشه رد کنارم از خواست

 بشه؟؟؟ بسته زبونت که کنم چیکارت ایندفعه...پایین بودی انداخته سرتو خوب که دیشب_

 نیورد کم بازم و گزید لبشو...گفتم چی نبود حواسم

 ...ببینم کنار ؟؟برونیستی؟ نامحرم من به تو مگه!پلیییس آقای کن ارشاد خودتو یکمم میکنی ارشاد رو همه که عه؟تو_

 !!!میرفت رژه جلوم لُخت مهمونی اون تو نیست یادش...!مهمه برات چیزا این خیلی تو که نه...میگرفت خندم داشت هم بودم عصبانی هم

 ...بره رو از و بترسه که میکردم نگاه چشماش تو جوری

 ایم؟؟؟ عقده من_

 ...که هستی هم ای کینه!نداشتم هک منظوری گفتماااا چیزی یه مثال_گفت و کرد جمع لباشو

 ...پرید باال ابروهام

 ای؟؟؟ کینه_

 ...داریاااا حوصله واااای_

 !نکنه نگاه چشمام به و بگیره ازم نگاشو کرد سعی

 ...میکنی قطع منو حرفه باشه آخرت ی دفعه_

 ...نشستم میزم پشت و کردم ول مانتوشو

  میپیچید انگشتش الی اشوموه از ای طره...نشست میزم کنار صندلی روی رفت

 اینجا؟؟؟ میای اینجوری نمیدن گیر بهت_

 ...ننداختم هم نگاهی نیم بهش و کردم کار گرمِ سرمو...برگشت من طرف به

 !لباسی چوب رو ایناهاش...! آوردم خودم با چادر یه... تو نیومدم اینجوری که در دمِ خب_

 ...بود دیوونه دختر این

 نیای؟ اینجا زیاد نگفت بهت سرهنگ مگهاینجا؟ اومدی چرا حاال_

 !نیام اصال که نگفت...نیام زیاد گفت_

 بود برداشته فاز من واسه وسط این بود؟؟؟اونم چش قلبم...کردم نگاه بهش بردمو باال سرمو

 تو؟؟؟ نمیشه کوتاه زبونت_



 !درازه خودت زبونه_گفت و انداخت باال ای شونه

 نداره توجهی من به انگار نثال که داد هاشمو به حواسشو...کردم نگاش بُهت با

 میزنی؟؟؟ حرف کی با داری که هست حواست_

 ...گیره بهم کارت که الفع_

 ...میکرد متعجبم بیشتر بازیاش زبون و کاراش لحظه هر

 حد؟؟؟ این در اما اند پرو دخترا بودم شنیده

 ...بیوفته کار از زبونت اون که میبندم جوری دهنتو بیاد در صداتم!میدونی خودتم...بیرون ماموریت این از کنم پرتت نداره اریک برام_

 کرد سکوت

 چیه؟؟؟ اومدنت اینجا دلیلِ حاال خب_

 !شمال بره میخواد  دوستاش با کامیار_

 خب؟_

 ... منم....برم باهاش خواسته منم از اینکه خب_

 همین؟_

 شمال؟؟؟ برم تنهایی احمق کامیار اون و دختر و پسر گله یه با من که نداری نتظارا_

 !بری باید...هست اینم از بدتر های موقعیت_

 ...کردم قبول منم_

 !بود خطرناک خیلی.....آدما اون بین بودنش تنها فکر...بودم ناچار اما...بره نمیخواست دلم

 هر به....نکنم غریبی من که باشه اونم بهتره شدم آشنا المیرا با فقط مهمونی اون تو من چون فتمگ...باشه هم المیرا خواستم کامیار از_

 ...بشیم راهی تا کنی جمع وسایلتو که بگم خواستم حال

 ...کنه کاری همچین نمیکردم فکرشم اما بود اومده خودمم سره تو چیزی همچین...اومدم وجد به هوشش از

 .زدم لبخند صورتش تو المیرا اسم دیدن با و داشتم خورد،برش زنگ مگوشی بگم چیزی خواستم تا

 !کنم مواظبت هم دراز زبون اون از میتونستم اینجوری...بشم همراه باهاش که بود خواسته ازم المیرا

 ...گذاشتم صندوق توی رو چمدونم و کردم جمع رو وسایلم

 ...میومد کامیار رفیقِ ترین صمیمی جدیدِ دوستای از یکی عنوانِ به هم عرفان که بود جالب

 !میفهمید رو نفر سه ما بین ارتباطه کسی نباید اما

 و داشتم نگه بود اونا مال که ماشینی تا سه سر پشت!بودن ایستاده منتظرمون جاده توی....شمال سمت به افتادیم راه و المیرا دنبال رفتم

 ....کنه معرفی بهم همراهشونو دخترای با دوستاشو داشت سعی هم کامیار!داد دست و کرد سالم همه با المیرا...شدیم پیاده دو هر

 !فضول کوچولوی دختر اون...آخر در و المیرا،رها،سیمین،مِریان...ودنب دختر تا ۵



 .فرهام و سام ،امیر علی،بهروز...کامیار دوستای از تا ۴ و کامیار و عرفان و من...بودن نفر ۷ هم پسرا

 !کامیارند ماشینِ توی طناز همراهه دخترا تا دو که بود راحت خیالم...شدیم ماشینا سواره آشنایی از بعد

 !!!ماشین یه توی دخترا از یکی با دیگه تای دو و عرفان با پسرا تا دو و بودیم هم با المیرا و من

 ...کنم تحمل رو المیرا بودم مجبور رامسر تا

 نمیاد خوشم دختره این از من_المیرا

 کی؟؟؟ از _دادم باال ابروهامو

 ...کامیار دختره دوست همین_المیرا

 !بندال ی دختره!نیست تو ابروی چشم عاشق اونم...شدم خیره جاده به و گفتم آهانی

 !نداشتم زدنشو حرف ی حوصله دیگه...کردم زیاد رو آهنگ صدای

 .بردیم داخل رو ها ماشین یکی یکی و داشتن نگه بود کامیار مالِ که بزرگی ویالی در میکردم؛جلوی حرکت اونا سر پشت من

 ...برد داخل و گرفت کامیار چمدونشو...بود طناز به حواسم

 !رفتم منم و داخل رفتن کم کم همه

 چیه؟؟؟ نهار!خستم چقدر واااای_گفت و کرد پرت ها مبل از یکی روی خودشو المیرا

 ...نمیره یادت شکمت اما ای خسته_گفت خنده با کامیار

 شد داخل سرم پشت طناز

 ای؟ خسته توام عزیزم_گفت طناز به رو کامیار

 بود؟؟؟ شده چم من...میزد نبض باز گردنم رگِ...شد قفل هم توی نگاهمون

 !بخوابم میرم...آره:گفت کامیار به رو و گرفت ازم نگاهشو طناز

 .بست درو و رفت شد دخترا برای که اتاقی طرفه به

 که بود قعیموا برای فقط زده؟؟؟این نبض کسی برای مهدیس از غیر حاال تا چرا؟مگه!میزد نبض گردنم هنوزم...بودم مونده همونجا من

 !طناز...مثل دختری نه....میکرد گل غیرتم مهدیس سره

 منم؟؟؟ این...اه!بودم فهمیده هاش نیشخند از اینو...بود فهمیده عرفان

 حتما!بود خوابیده طناز...اما میخوردن غذا داشتن همه...کنیم درست کباب دریا لب شب برای شد قرار و گرفت پیتزا رفت پسرا از یکی

 ...بشه بیدار وقتی میشد گرسنش

 .شدم بلند و خوردم اصال؟پیتزامو چه من به

 ...افتادن خستگی از طرف یه کدوم هر که بودن خسته اونقدر همه

 ...بود غروب نزدیکای تقریبا دیگه

 ....نبود هم نزدیک اما نداشت ای فاصله زیاد زدم،دریا بیرون ویال از و برداشتم رو کاپشنم



 (طناز) 

 شده دور ساحل از و اِسکی جِت بودیم رفته بابا با!میشدم غرق توش داشتم بار یک یادمه!نمیاد خوشم دریا از...بودم ایستاده دریا لبِ

 !بود پیش سال سه...میترسیدم خیلی موقع اون از و آب توی یشدیمم پرت داشتیم....بودیم

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا_

 !بود عطرش کردنِ عوض شدم متوجه که چیزی اولین

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا خودت_سمتش به برگشتم

 نبودی؟؟؟ خواب تو مگه_

 ....نبرد خوابم_

 !نیست؟ گرسنت_

 !نه_

 .داد تکیه بودم هداد تکیه من که سنگی تخته به کنارم

 زدیم ذل دریا به هردومون

 کردی؟؟؟ عوض عطرتو چرا_

 .بودم خیره دریا به همچنان اما بود روم نگاهش سنگینیِ...شد خیره بهم و برد باال عادتش طبق ابروهاشو

 ...!جمعِ حواست اینقدر نمیدونستم_

 !بود من عین عطرت قبال ولی...نبود مهم اصلنم_گفتم و انداختم باال ای شونه

 !فضول_

 !خودتی فضولممم؟؟؟؟فضول برگشتم،،،من سمتش به حمله ی آناده و تعجب با

 ��عمته فضول_

 !!!بستی پشت از دستاشو تو ولی...هست که اون_گفت خنده با و نکرد قایم خندشو...کردم نگاه چپ بهش

 ...بیشعور!اصن خودشه....فضولم؟عمشه کجا نم...میگه بیخود...اصن کرد فضولم؟؟؟غلط واقعا من...گرفتم رو ازش و کردم اخم

 فضولم؟؟؟ میکنه فکر اون یعنی... خب ولی

 ...کنجکاوم فقط....نیستم فضول من_

 .میکرد روی پیاده مغزم رو داشت انگار...خندید بازم

 !کنجکاو خانمِ...باشه_

 رو دوم قدم...شدم رد کنارش از و کشیدم هم تو مامواخ...کنم خلوت یکم اینجا بودم اومده مثال...اه!میکرد مسخرم داشت...شدم عصبانی

 ...و گرفتم هوا روی دستی که بیوفتم خواستم...کرد گیر سنگی به پام که بودم برنداشته



 یعنی ها این!قلبش نامنظم صدای شنیدنِ دوباره...حس همون دوباره...بود چسبیده سینش روی سرم...بود خورده پیچ کمرم دور دستش

 چی؟

 دختر؟؟؟ نیست ستحوا چرا_

 سعی چرا...چرا اما!المیرا مثال...کنه نزدیک خودش به رو دختری که نیست آدمایی اون از مطمئنم...شد تر آروم رفته رفته قلبش صدای

 برداره؟ کمرم روی از دستشو نکرد

 یه آغوشه تو بود بار اولین!داشتم وحس همین هم ماشین توی شب اون...بودم بغلش تو بود بار دومین این...شد تزریق بهم عجیبی آرامشِ

 ...بودم مرد

 ....شدم رد هام قرمز خطه از یعنی اینا

 توانِ و میکشیدم خجالت بازم!بود پایین سرم...زدم کنارش و گذاشتم دستش روی دستمو!بود پریده رنگم کنم فکر...دادم قورت دهنمو آب

 ....نداشتم هاشو چشم به کردن نگاه

 ....میموندم نباید دیگه!نه...دادم ترجیح قرار بر فرارو

 ...کردم تند پا ویال سمت به

 .کنم نگاه حسام محمد چشمای تو نمیتونستم هنوزم...دریا لب بودیم اومده همه و بود شب

 !عوضی المیرای اون مخصوصا!نمیومد خوشم ازشون اصال...میوردن در بازی جلف هم دخترا و بودن کرده درست آتیش همه پسرا

 ...میزد الس همه با اما بود من با مثال که هم کامیار اون

 ...کردم حس کنارم رو کسی حضور که خودم واسه بودم نشسته

 خوبی؟_عرفان

 !مهربونه خیلی بود معلوم دیدمش که اول همون از...زدم بهش لبخندی

 .ممنون_

 ...نشستی تنها چرا_عرفان

 نشستی؟ من کنار تو چرا نگه کامیار پسره این االن...ندارم حوصله_

 !نداره اهمیتی براشون چیزا این...خودت که میبینی...نه_عرفان

 .میکردم خطی خط ها ماسه روی بود دستم که کوچیکی چوبه با...دادم تکون سری

 ...میبینم اینجوری حسامو محمد که بارِ اولین برای_عرفان

 شدم خیره عرفان به و آوردم باال سرمو اسمش باشنیدن

 فکر من که باشه اونجوری قضیه اگه میشم خوشحال...حفظم از رفتاراشو!بودیم هم با شرایط ی همه توی...شدیم بزرگ هم با بچگی از_

 !باشی خودت واظبم خیلی باید...اما میکنم

 چرا؟_گفتم تعجب با

 !!!همراهشه خطر ماموریت آخر تا اون...حسام محمد اما...همینطور منم...کنار میری شد تموم که کارت تو...ماموریتیم توی االن اینکه اول_



 داره؟؟؟ من به ربطی چه اینا_گفتم و خنگی به زدم خودمو

 !اند تیزی آدمای همیشه پلیسا...فهمیدم کجا از که نکن جبتع!میبازی دل بهش داری که اینه ربطش_زد لبخند

 ...من_

 گوش دلش حرفِ به!داره فرق من حتی همه با!قلبش حتی...زندگیش...رفتارش...هاش عقیده...فکرش...!داره فرق حسام محمد_عرفان

 !!!جلوتره من از همیشه همینه واسه...!نمیده

 ....نمیدونم ازش هیچی هنوز من_

 ...نداره شیرینی زندگیه گفت میشه_عرفان

 ...رفتم کامیار طرف به و شدم بلند جام از و زدم چشمکی عرفان ،به کرد صدام کامیار که کنم باز دهن خواستم

 .میچشیدم طعمشو بار اولین برای بود چی هر...اما بود حسی چه این نمیدونم!حسام محمد روی به رو دقیقا...بشینم کنارش خواست

 .نیوفته حسام محمد نگاهه تو نگاهم کردم سعی مباز اما نشستم

 میگیره؟؟؟ دلم باشی داشته فاصله ازم نمیگی...نکن غریبی عزیزم_کامیار

 !!!میگیره خودشو زیادی دخترت دوست کامیارجان_داد جواب من جای به المیرا

 از میخواست دلم!عفریته...بود نشسته بهش یدهچسب و بود انداخته حسام محمد بازوی دوره دستشو...کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو

 .کنم نصفش وسط

 !نیستم هول شما مث فقط...نمیگیرم خودمو خوشگلم نه_

 ��نمیدزدیم پسرتو دوست نترس جون المیرا_گفت خنده با بود رها اسمش که دخترا از یکی

 ...انگار بهش چسبیدی جوری یه_گفت و زد پوزخندی هم سیمین

 .گرفت سر بحث بینشون و کنه طرفداری المیرا از ردک شروع پسرا از یکی

 ...خورد گره هم به نگاهمون و برگردوندم طرفش به سرمو.ببینم العملشو عکس میخواست دلم

 ....دستم از شده ناراحت پس!بود کرده اخم

 ...نیست هیچی دیگه مافوق یه از غیر کیه؟به مگه!بشه ناراحت...درک به

  بدجنسی خیلی عزیزم_گفت گوشم مد و اورد جلو سرشو کامیار

 ...داد سر بلندی ی خنده بعدش

 !گرفت ازم نگاهشو و شد بیشتر اخمش...بود حسام محمد نگاهه قفله نگاهم هنوزم

 !بودن گذاشته سرش به سر خیلی ها بچه انگار اما نبود حواسم که من...رفت ویال توی قهر با المیرا

 نیومد حسام محمد اما رفتم دنبالشون منم بخوابن؛ تا ویال داخل میرفتن کم کم ها بچه...بود زدهدوا نزدیکای ساعت و شد وقت دیر کم کم

 !بیرون بیا خوابیدن همه ویال تو وقتی_اومد اس ام اس گوشیم روی که بخوابم بیارمو در لباسامو بمونه،خواستم یکم میخواد گفت و

 .بشم رو به رو باهاش نمیتونستم اصال!نه واااای



 !میدیدن فیلم داشتن و بودن بیدار پسرا از تا دو...رفتم بیرون اتاق از!بودن خواب دخترا...کردم دورم به ینگاه

 ....رفتم بیرون صدا و سر بی بدبختی هزار با رسیدم در به تا رفتم پاورچین سرشون پشت از

 نشسته که جایی طرف به لرز با...بیخیال.برگردم نمیتونم دیگه ام حاال بیارم کاپشن رفت یادم اه!بود سرد چقدر وااای...اومدم بیرون ویال از

 .گرفتم آتیش روی مودستا و نشستم کنارش فاصله با کمی!بود هم تو اخماش هنوزم!آتیش کناره...رفتم بود

 ای؟؟؟ زنده هنوز سرما این تو_

 !هیوال!شد بیشتر ترس از بدنم لرزش که کرد نگام جوری

 .کردم نگاه آتیشا به اون مثل و شدم ساکت

 !باشه آخرت ی دفعه...نکن رفتار المیرا با اونجوری دیگه_

 نگرفته بر در وجودمو که هایی حس چه اون خاطر به من اونوقت...قتمیکرد؟اونو رفتار باهام اینجوری المیرا خاطر به...کردم نگاش بُهت با

 !بود

 ...بخیر شب.باشه_

 بشینم جام سر همونجا شد باعث قبل از تر محکم صداش که پاشم سریع خواستم و گفتم اینو

 ...سرجات بشین_

 !ببینمت؟_گفت آروم که...نکردم جهی تو بهش و بودم گرفته ای دیگه سمت به رومو...شد خیره بهم و کرد کمتر باهام فاصلشو

 ...نکردم نگاهش بازم

 ...بودم تو با_

 اما بودم خطر وسطه اونا خاره به من...اینجا بودم اومده اونا خاطر به من!بریزه پایین اشکم نمیذاشتم اما!بود خیس چشمام...ندادم جواب

 !میکرد رفتار اینجوری اون

 ...کرد پاره دلمو بند ایندفعه صداش

 ناز؟ط_

 نشست؟ دلم به اسمم امشب اینقدر چرا...شنیدم زبونش از رو اسمم..بود رفته باال قلبم های ضربان ریتمِ...کرد صدام بار اولین برای

 ..شد خیسم چشمای متوجه...کردم نگاه چشماش تو و برگشتم سمتش به

 !بله؟_

 عملیات شدن تموم از بعد حتی نمیخوام...میگم خودت خاطر هب!میکردی رفتار اونجوری نباید...کنه شک دختره نمیخوام_حسام محمد

 .بزنن آسیب بهت بعدا ممکنه...میکنی همکاری ما با تو بفهمن

 .بوده من فکر به پس...شد گرم دلم

 ..کردم نگاه مخالفشو سمته دوباره و دادم تکون سری....کنم توجهی بی بازم میگفت دلم اما

 سردته؟_



 !شدم هام شونه روی کاپشنش گرفتن قرار توجهم...دادم تکون آروم سرمو

 خیسه؟ چرا چشمات_

 !میشه سردت هم خودت...نبود این به نیازی_

 خیسه؟ چرا چشمات...گرمم من_

 !نیاد پایین اشکم تا زدم پلک تا چند

 ...نیست چیزی_

 ...کن نزدیک بهش بیشتر خودتو!میکنی شروع کارتو تهران رفتیم وقتی_

 بازی؟ آب بریم_کامیار

 ...کامیار میترسم آب از_

 مواظبتم خودم بیا...عزیزدلم نداره که ترس_کامیار

 !برید شماها...دیگه نه_

 معشق دیگه نشو لوس ببین_کامیار

 مرتیکه؟ چیه عشق میدونی اصن تو آخه!شد چندشم...عق

 ...میشه بد حالم بذارم آب تو پامو من...نکن اصرار_

 ...نمیرم منم پس_کامیار

 بری؟ نمیخواست دلت مگه_

 بزارم؟؟؟ تنها اینجا عشقمو_کامیار

 ...کرد عشقم عشقم بس از گرفتم تهوع حالت

 !بمون باشه_

 به دل منم و بود کرده گرم وی تی و گوشیش با خودشو موندیم،سرِ خونه تو کامیار و من...عرفان و حسام محمد حتی دریا رفتن همه

 ...میدادم دلش

 !بودم مجبور

 !میکنه؟ کار مارک وارداتِ رو بابات شنیدم_کامیار

 ...آره_

 .داره خوبی درآمدِ...میوردم جنس خارج از مدت یه منم_کامیار

 چی؟ االن_

 ...کوچولو فضول_گفت و کشید دماغمو نوکِ



 ...نداشت هم زیادی اهمیتِ!بگه نمیخواد که بود معلوم...نداد ادامه دیگه

 مسافرت از اینم!دارن کار شنبه که میگفتن همشون و تفریح برای بودیم اومده رو جمعه شنبه پنج!تهران سمت به بیفتیم راه شب بود قرار

 !!!اومدنشون

***** 

 ...عزیزم برو بقیه با تو...!اردبیل برم اینجا از باید من...دهاوم پیش مهمی کارِ یه_کامیار

 داشت؟؟؟ چیکار اردبیل؟اونجا

 !!!دیگ بگو منم به مهمی؟خب کاره چه_

 .میدم توضیح برات چیو همه بلدا...برم باید من خوشگلم_گفت و کرد ریزی اخم

 ...میام باهات منم ولی_

 کجاااا؟_کامیار

 ...دارم ارک اونجا منم...اردبیل میام_

 کاری؟ چه_کامیار

 میبریم؟!عموم ی خونه برم میخوام_

 ...کن خدافظی بقیه از پس باشه_کامیار

 دوخته و بودم بریده خودم برا و بودم نگرفته اجازه حسام محمد از هنوز...شد بلند المیرا اعتراض صدای که میکردیم خدافظی داشتیم

 !بودم

 ...کامیااار میکنم ؟؟تالفینهههه؟ دیگه راهین نیمه رفیقِ_المیرا

 !متعجب عرفان....کرد نگام اخم با حسام محمد

 ...خدافظ_

 .شدیم رد دوتا اون عصبانیِ و متعجب های نگاه زیر از و شدیم ماشین سوار حرفی هیچ بدونِ

 ...برم راهو اون کامیار مثل پسر یه با نمیداد اجازه میفهمید اگه!تشنست خونم به حسام محمد مطمئنم

 ...کنم مراقبت خودم از میکردم سعی منم.باهام نمیزد حرفی که بود مشغول فکرش اینقدر یعنی...نداشت کاری بهم کامیار فکرم خالفه بر

 .اردبیل رسیدیم ساعت چند از بعد

 بیای؟؟؟ من دنبالِ میخوای_کامیار

 !اینجاست...عموم ی خونه برم میخوام!نه_

 دنبالت؟ بیام کِی...باشه_کامیار

 ...برمیگردم خودم من...عزیزم برس کارت به تو_

 نباشم؟ نگرانت_کامیار



 !نه_

 ...باشه_کامیار

 .عمو ی خونه...رسیدیم بودم داده که آدرسی به

 ...داشت نگه در جلوی

 .عزیزم باش خودت مراقب_کامیار

 ...رفت هم توی اخماش...کشیدم عقب ناگهانی خیلی که ببوسه گونمو بیاد جلو خواست

 ....!کامیار نه االن_

 ...شدم پیاده ماشین از و داد تکون سری

 داده کامیار به آدرسو این کنی گم رد برای اما بود راه دیگه خیابونه یک عموم ی خونه تا...شد رد کنارم از سرعت با بستم که ماشینو دره

 .بودم

 اونا حتما.داره شدیدی العمل عکس مطمئنم!بزنم زنگ حیام محمد به میترسیدم...گرفتم رو عرفان ی شماره و آوردم در کیفم از گوشیمو

 ...تهران رسیدن االن هم

 ...الو_عرفان

 ....سالم_

 ...اون با تیرف کجایی؟؟؟براچی تو هست معلوم_عرفان

 .کردم قطع حرفشو

 ...عموم ی خونه اردبیل اومدم_

 کرد پاره دلمو بندِ تلفن پشت از نفر یک دادِ صدای

  گرفتی تصمیم خودت واسه من ی اجازه بی کردی غلط_

 ...بود کشیده عرفان دست از رو بود،گوشی عصبانی شدت به میزدم حدث که همونجوری...بود حسام محمد

 ..بگیره تصمیم من برای یا!بزنه داد من سرِ نداشت حق

 بردم باال صدامو خودش مثل منم

 !کنی رفتار باهام دستت زیر مثل میدم اجازه نه و دستتم زیر نه من...بگیرم اجازه ازت بخوام من که نیستی کسی تو_

 ...برسه بهت دستم علی والی به_حسام محمد

 مگه...میکنم کارارو این شماها خاطر به دارم بخواد دلت هم کنی؟خیلی چیکار میخوای چی؟مثال برسه من به دستت_کردم قطع حرفشو

 بشم؟؟؟ نزدیک بهش بیشتر نگفتی خودت

 ...بود همینجا تا هم با ما دور،همکاریه بنداز رو خطت این...شد تموم!تو با کردم غلط من_حسام محمد

 ...ولی_



 ...کنی مشورت من با هم خوردن آب واسه باید اینجا میدونستی اولم از...ولی بی ولی_حسام محمد

 شده؟ چی مگه نکن،حاال شلوغش اینقدر_

 کرد کر گوشمو دادش صدای

 ...که ای بچه اونقدر...احمقی که چیییییشددددددده؟؟؟واقعا_حسام محمد

 ....کنم نزدیک بهش خودمو میخواستم فقط من_

 ؟؟؟...میاد بر ازش چیزی هر آدم اون نگفتم هااااان؟؟؟؟مگه دهب باباتو جوابِ میخواست کی میورد سرت بالیی اگه_حسام محمد

 شلوغش اینقدر نباید بود نیفتاده اتفاقی که حاال اما...بودم گرفته تصمیم فکر بی! بودم کرده اشتباه من میگفت درست...بود عصبانی خیلی

 نداد اجازه که بگم چیزی خواستم...میکرد

 !!!کنید فراموش شنیدیدو و دیدید چیزی هر الطف!جاوید خانم شد تموم ما همکاریه_

 ...تمانداخ پام جلوی و کردم نصفش وسط از...شکستم و درآوردم رو بود گوشیم توی پلیس طرف از که خطی

 .بودم نشسته بود عمو ی خونه نزدیک که پارکی نیمکتِ روی

 که انگار دیدم جایی رو اونا اگه حتی که کنم رفتار جوری ،بایدببرم یاد از چیزو همه باید گفت بهم عرفان...بود شده تموم

 !میکنه برخورد باهام قانون وگرنه...نمیشناسم

 !تموم یعنی تمومه گفت وقتی...بودم نفهمیده اینو من و بود جدی کارش توی چقدر حسام میشد؟محمد

 ...دارم پوچی حس یه!میکشیدم پشتم رو چمدونم....برداشتم قدم عمو ی خونه سمت به و شدم بلند جام از...عادیم زندگیه به برگردم باید

 داده نجات منو عملیات توی که شبی اون حتی...بیرون بریزم ذهنم از چیزو همه باید بود گفته عرفان!تموم حسام محمد دیگه یعنی

 میشد؟ مگه...بود

 !میکرد؟ برخورد باهام قانون اونم میگرفتم؟برای اجازه حسام محمد از باید اونم چی؟برای داشتم که حسی اون پس

 ...فشردم رو زنگ و رسیدم در جلوی

 طنااااز؟؟؟_پیچید آیفون توی عمو زن آشنای صدای

 ...بود شدنش باز از نشون در تیکِ صدای

 .داشتم ذوق دیدنشون برای.شدم داخل

 !!!نداشت بیشتر سال ۲۸!بود جوون....کرد بغلم سریع عمو زن شدم که خونه وارد

 بابات؟ و مامان پس!سرزده چه... بیای اینجا نمیکردم فکرشم طناز وای_

 ..اومدم تنها!دیگه اومدنشه سرزده همین به کیفش_اومدم بیرون مهربونش آغوشه توی از

 .حداقل میاری در تنهایی از منو...اومدی که کردی خوب خیلیییی_

 داخل برم کرد تعارف...زدم روش به لبخندی

 ببینمش؟ بیاری منو عموی دختر نمیخوای_



 ...عزیزم میارمش االن بشین_

 بغلش پریدم ذوق با و گرفتمن خودمو جلوی...اومدم بیرون کوچولو نی نی یه با بعد دقیقه چند و رفت بود بچه برای که اتاقی طرف به

 ....کردم

 ...الناز...بودم کرده انتخاب براش من که اسمی مثل درست...ناز دخترِ یه...بخورمش میخواست دلم که بود ظریف و کوچولو اونقدر

 (حسام محمد) 

 میترکید داشت درد از...بودم گرفته دستام توی سرمو

 ....میشی بهتر بخور مُسَکِنو این بیا_عرفان

 .نشست  خودشم و گذلشت جلوم میز روی قرص با و رو آب لیوان

 ...چیو همه نباید...بود کوچیک اشتباهه یه این_عرفان

 ...میگی داری اینو که هزارمه بارِ_حرفش وسطه زدم

 نمیگم؟ درست ببین کن فکر خودت_عرفان

 !گفتم مسلم عمو به اولم از من...نمیخورد کار این درد به دختره اون_

 میکنی؟ چیکار حاال_عرفان

 .ها صندوق گاو سره برم جوری یه باید...بدم انجام یکنفره خودم کارارو ی همه باید_

 ...بود طناز اگه_عرفان

 دنباله پاشه داشت دلیلی چه میره؟اصن لو هامون نقشه ی همه باشن ریخته هم روی کامیار با دختره این اگه کردی فکرشو...عرفان بسه_

 تهران میرفتیم داشتیم همه و بود ما های ماشین وقتی اردبیل بره پسره اون

 ...نمیکنه کارو این وقتم هیچ دختر اون!پاشو...نکن شلوغش اینقد پاشو_عرفان

 مطمئنی؟ اونقدر جاک از_

 ...بغلت تو بودیش گرفته ساحل لبِ غروب دمِ که اونجایی از_عرفان

 داد جاخالی که کردم پرت طرفش به محکم و برداشتم مبل روی از رو بود؟کوسن دیده کجا از اون...وایساد راست چشمام

 ...سنگ به کرد گیر پاش!میفتاد داشت...شو خفه_

 ...میزد قهقهه بلند عرفان

 گرفتیش؟ چرا تو...میفتاد عه؟خو_انعرف

 میزاشت سرم به سر اینم تازه بودم عصبانی...خندید دوباره

 هاااا میشم بلندت_

 ...نیارم روت به دیگه میدم قول!تسلیم_گفت و برد باال دستاشو عرفان

 !نیست ماجرا کنِ ول دیگه که یعنی حرفش این و



 !میکرد درد سرم...خوردم رو قرص و کردم پوووفی

 اینجوری نبود درست...کرد کمکمون مدت این تو اما...بکن کارتو تو...!باشی نگران نمیخواد دیگه...نیست آدمی همچین باش مطمئن_عرفان

 !کنی تمومش

 !کنه هماهنگ و بخواد اجازه کاری هر برای باید که بودم کرده گوشزد بهش اولم از.ام جدی کارم تو من_

 اطرافش دختر اونقدر.نمیاورد طنازو اسمِ...بود برگشته اردبیل از تنها هم کامیار و بود شده من چسبِ بیشتر المیرا...بود گذشته هفته یک

 ....ردهک ولش اون نبود مهم براش که بود

 نیومده ما بر و دور دیگه و بود کرده گوش هم عرفان های حرف به!خودش زندگیه به بود برگشته!نبود ازش خبری هیچ دیگه...طناز اما

 ....بود

 .بود کارم شروع وقتِ و بودیم ها سیستم پای...زدم بیرون عرفان ی خونه از

 سره بود لجش خاطر به همش.کنم تمومش تا بود داده مهلت دیگه روز ۳ تا مبه مسلم عمو اما میرفتیم جلو تر محتاطانه بود طناز اگر

 .طناز کردن بیرون و من بودنِ جدی

 ...میخوره ما درد به دختر این میکردن فکر هنوزم تا دو اون

**** 

 ...بود مهلتم آخرین امشب

 ...میکردم پیدا بودیمو دنبالش که یطرح بود اونجا که صندوقی گاو تا چند توی از و میشدم شریفی ی خونه وارد باید

 ....نبود هم ها آسونی همین به این اما میشد تموم کارم اون از بعد

 بود رفته سفر روز چهار برای هم شریفی و بود شده خارج شهر از کاری برای کامیار...نبودن امشب!بود مشکی پا تا سر لباسام

 .نمیکرد جلوه زیاد شب تو لباسام...میشدم رد حفاظا از باید بود جوری هر...رفتم باال دیوارا از سختی به

 .میزد چُرت ای صندلی روی بود در دمِ که نگهبانی...پریدم پایین ریوار از

 بود شده آغشته بیهوشی ی مادّه به که دستمالی...بود ایستاده در دم هم نفر یک...رفتم خونه سمت به ها دیوار کنارِ از پاورچین پاورچین

 هم خدمتکارا...شدم خونه وارد برداشتم دستمالو!افتاد زمین روی حال بی...گذاشتم دهنش و بینی روی حرکت یه وبا آوردم در مجیب از رو

 بیهوشی ی ماده توش که هایی خوراکی البته!بودن گرفته جشن ها خوراکی با خودشون برای و نبود خونه صاحب!بود معلوم وضعشون که

 ....بود

 نبود آسونی کاره وگرنه...بده انجام برام اینکارو تا بخرم پول با خدمتکاراشو از یکی مبود تونسته سختی به

 ...!بود صندوق گاو تا دو کدوم هر توی!راست سمت تا سه و چپ سمت اتاق تا دو....رفتم باال ها پله از

 ...میدادم انجام کارمو قوه اغچر نورِ با تاریکی تو باید...شدم ها اتاق از یکی وارد و رفتم چپ سمت راهروی طرف به

 ...بود مخفی میز زیرِ صندوق گاو

 ...داشت کار دقیقه ۵ جمع سر...کردم گشایی رمز به شروع داشتم که ابزاری با

 و گیره بود،با قفل در...رفتم کناری اتاق سمت به و شدم بلند جام از سریع!بود خالی...کردم بازش و گفتم اللهی بسم...شد باز تیکی درش

 .شدم داخل و کردم بازش سیم



 .بودن کرده قفل اتاقو در چون باشه اینجا میزدم حدث...کشید طول دقیقه ۵ هم یکی این

 ....گرفت وجودمو هام عملیات توی بار اولین برای ترس دیدم که چیزی با کردم باز که درشو

 ...نمیکردم هم رو فکرش!بود قهدقی ۲۰ زمانش...کرد کار به شروع گاوصندوق در بازکردنِ با که بمبی...بمب

 فعالش غیر سریع باید!دادم رو بمب موقعیت و شدم وصل مرکز به سیم بی با...میرفتم هم اتاقو تا سه اون دقیقه ۲۰ این توی باید

 !بود گناه بی آدمای از پر خونه این...میکردن

 .بود خالی... اما بود شده باز بعد دقیقه ۵...بود ها کمد از یکی توی صندوق گاو...شدم اتاق اولین وارید...رفتم راست سمت راهروی به

 ...شد گرفته بدنم از روح اتاق بیرونِ از هایی قدم پاورچین پاورچین صدای با

 ...میبازم خودمو کنم پیدا رو طرح اون نتونم اگه

 ....کردم باز درو و آوردم در کمرم از اسلحمو....شد قطع صدا...ایستادم در بود؟؟؟پشت بیرون اون کی

 ...میکردم پیدا طرحو اون باید من

 و ظریف دستی...کردم نگاه بود تنم روی که دستی به...استادم جام سر شُکه شد حلقه کمرم دورِ پشت از که دستی و در کردن باز با

 !دخترونه

 ....بزرگ سفیدِ پاکت یه...آورد جلو رو آزادش المیرا؟دستِ نکنه

 !بود کرده پیدا برام طرحو این و بود رفته داخل یعنی...بودن باز دو هر...افتاد بود مونده باقی که اتاقی تا دو اون درهای به نگاهم

 ...بود؟ کی اون

 ....شنیدم گوشم کنارِ وار زمزمه صداشد

 !!!پُلیسه آقا...شد تموم حاال_

 ....موند ثابت نگاهش توی نگاهم و رگشتمب سمتش به داره؟؟؟سریع امکان چجوری...شدم قفل جام سر صداش شنیدنِ با

 ...بیاد کسی بود ممکن لحظه هر....میرفتیم اونجا از ؟باید....بود؟چجوری کرده اینکارو جراتی چه به دختر این

 .....!میترکید اگه!بمب اون...کشیدمش خودم سرِ پشت و گرفتم دستم توی محکم دستشو

 ....گرفت نفسم وایسا_

 بیرون میرفتیم زود باید... دادم دامها راهمون به توجه بی

 از رو تعادلش...کشیدم خودم طرف به طنازو و ایستادم درختی پشت دیوار کنار در های نزدیک...کردیم طی رو مانندش باغ حیاطه مسیرِ

 .ندادم اهمیتی دردش به که بود پرت حواسم اونقدر...رفت سینم توی سر با و داد دست

 علوی سرهنگ مرکز....مرکز_زدم سیم بی میزدیم سنف نفس دو هر که حالی در

 ...گوشم به علوی سرهنگ_

 شد؟ فعال غیر بمب...ام صفاری سرگرد_



 با. بدی انجام خطرناک کارای این از نکنی جرات دیگه  که میرسم جوری رو تو خر،حسابه کله ی دختره...کردم حس بدنش توی رو لرزش

 هیچی دیگه میترسید اینجوری وقتی...چسبوندمش خودم به بیشتر و کردم حلقه کمرش دور دستمو...بود ترسیده بمب اسم شنیدن

 .نمیفهمیدم

 ....بیاید بیرون خونه اون از سریع کنیم،سرگرد فعال غیر اونو نتونستیم ما... نه_

 میرفتم نباید...نه!نداشتن گناهی...بودن بیهوش خونه اون تو آدم همه اون...نمیشد

 ....برداشتم قدم در متس به و کشیدم دستشو

 ...فرستادم بیرون طنازو و کردم باز درد

 زد زل بهم نگرانی با

 .بود زده زل بهم متعجب...گذاشتم دستش توی بودو دستم توی که طرحی

 برو...طناز نکن اشتباه فقط...عرفان به بدی باید اینو!اونجاست رنگ مشکی وَنِ یه...کوچه سرِ برو_

 ...بود رهخی بهم نگرانی با هنوزم

 برو...باش سریع_

 کجا؟_گرفت دستمو محکم که برم خواستم

 ....بود شده پر چشماش!خیلی...بود نگران

 !برو...پلیس به بدی طرحو این باید!برو....کن کاملش منو ماموریته فقط تو...نباش نگران_

 !هم با....میریم هم با_گفت لرزون صدای با

 دستامه؟؟؟؟ تو نفر چند جونِ نیمیدو....بشه فعال غیر بمب اون باید_

 ...دیگ برو یاال دِ_زدم داد...بود خیره من به حرکت بی هنوزم

 ...دویدم خونه سمت به و بستم درو...بود من به نگاهش...میداشت بر قدم عقب عقب

 اتاق توی و کردم باز درو...دوم اتاق.... راست سمت راهروی....بود مونده بمب ترکیدن به دقیقه ۵...میرسوندم اتاق اون به خودمو باید

 ...بود باز صندوق گاو دره...دویدم

 ...بود شکسته رو اتاق سکوتِ هاش ثانیه شمردنِ و بمت بیبِ بیب صدای

 شد بلند سیمم بی توی از عرفان صدای!میگفتم ذکر فقط لب زیر...میلرزید دستام...میشد فعال غیر باید

 صفاری سرگرد...صفاری سرگرد_

 ...گوشم به_

 ...طناز چرا....حسام محمد میکنی چیکار داری_

 ...کنم فعالش غیر باید_

 بیرون بیا میکنم خواهش ازت...بیرون بیا حسام_



 ...کردم خاموش رو سیم بی

 زرد...آبی...قرمز

 ...میلرزیدم...بردم جلو دستامو...بستم چشمامو

 !میزدم نفس نفس

 ...شدنش بریده صدای...تیک....آبی

 ....دادم بیرون صدا با رو نفسم

 !میچیدم اونم باید...میکرد فعالش غیر اینا از یکی....زرد و قرمز...شکرت خدایا

 ...دقیقه ۲...کردم نگاه شمارو ثانیه

 ...کن کمکم خدایا!میرفتن جلو ها ثانیه تند تند

 ...گذاشتم روش و چین سیم و گرفتم انگشتام بین رو زرد

۱۰،۹،۸ 

 ...میرسید شمگو به قلبم های تپش صدای

۷،۶،۵،۴ 

 گرفتم قرمزو سیم و کردم ول رو زرد سیم ثانیه یک توی

۳،۲.... 

 !تیک

 و مرگ ی فاصله که هایی لحظه...کنه درک رو ای لحظه همچین نمیتونه کرده اینکارو که کسی از غیر هیچکس...کشیدم راحتی نفس

 ...میرسه صفر به زندگیت

 ...نیست ارزش با برام هم اونقدرا دیگه زندگیم راستش...بود خودم دادنِ نجات از تر مهم برام آدما اون جون نجاتِ

 !برنمیگرده هیچوقت دیگه  که هایی ساعت!باختم و بودم محکوم زندگیمو از سال چندین که ام همونی من

 ...شدم بلند جام از تلخی لبخند با...کردن زهر کامم به دیگران که هایی ساعت

 گرفتم دهنم جلوی و کردم روشن رو سیم بی

 صفاری سرهنگ...مرکز_

 گوشم به.... ام صفاری سرهنگ...مرکز_

 .قربان شد انجام موفقیت با عملیات_

***** 

 (طناز)



 انجام اینکارو....چطور که متعجبم هنوزم!بود بزرگی خیلی کمکه این اما دادی انجام خطرناکی کاره اینکه با...مدختر آفرین_سرهنگ

 ...دادی

 ...سرهنگ دارین لطف شما_

 بلند سرش از دود که بود عصبانی اونقدر...کنه نگاه من به که نمیاورد باال رو سرش افتاد،هنوزم عصبانیش و اخمو صورته به نگاهم

 .بود ترسناک میشد اینجوری وقتی!شدمی

 داده تغییر رو ،نقشه نقشه از من کردنه بیرون با اینکه با.ندم انجام رو تمومم نیمه کاره راحتی به که نبودم کسی من....بود خودش تقصیرِ

 نکشیدم پس پا من اما بود

 بود هکرد گرم پوشه اون محتویات کردنِ چک با رو سرش و بود جلوش رنگی قرمز ی پوشه

 ...بشناسیش دیگه کنم فکر!نمیکنه کاری همچین اصال مافوقت اینکه با...کنیم تشکر ازتون واقعا داره جا_عرفان

 ...کرد نگاه عرفان به و کرد بلند نشسته خون به چشمای با سرشو حسام محمد

 ما و...داشته دخالت پلیس ماموریت توی خانم این قوانین طبق_گفت جدی خیلی کنه نگاه من به اینکه بدونِ بعد و گرفت عرفان از روشو

 !داره سنگینی جرم کار این که میدونیم اینو هم

 ...کمک ما به اون....بگیری جدی رو خانم این جُرمِ نمیخوای که تو_گفت پریده باال ابروهای با عرفان

 ...نمیدم اجازه بهت من!حسام محمد نداره امکان چیزی همچین_زد حرفش وسط سرهنگ

 و!شده دخالت من کار توی..نشده دخالت شما کاره توی اینجا!سرهنگ جناب منم پرونده این مسئول_گفت تر جدی خیلی حسام محمد

 !نمیگذرم این از من

 !خیلی!پستی بودم؟خیلی کرده کمکش وقتی کنه محکوم منو میتونست چجوری....میکردم نگاش بُهت با

 !!!ناراحت هم و متعجب هم و بودن عصبی هم رفتارش زا هم تا دو اون...شد بلند جاش از حسام محمد

 ....اتاقم میرم من_

 سرش پشت رو اتاقش تا راهرو مسیرِ...نمیرسیدم بهش برمیداشت اون که بلندی های قدم با اما شدم بلند سریع جان از...رفت در طرف به

 ...میدویدم

 ...شدم داخل و گرفتم در جلوی دستمو سریع که ببنده درو خواست....شد داخل و کرد باز رو اتاقش در

 ...کوبیدم هم به درو محکم سرم پشت

 کشید داد و برگشت سمتم به شدیدی اخم با

 شدی؟؟؟ من تاقا وارد ای اجازه چه به_

 من قِبالِ در انگیز نفرت موجور یه مثل داری االن که ای اجازه همون به!بیرون انداختی عملیاتیت گروهه از منو تو که ای اجازه همون به_

 ....مینویسی جُرم کردم کمک بهت که

 کوبیدم سینش تخت محکم دستمو

 بیشتر حتی...بودم عصبانی اون حد به منم



 از بمبُ اون نمیتونستی که اونقدری...میرفت بین از وقتت بودم نکرده باز من اتاقو تا دو اون صندوقِ گاو شب اون اگه...کن فکر لحظه یه_

 .ببری بین

 اونشب من که ای سختی همه اون جوابِ نداشت حق اون...شد سرازیر چشمام از اشک...دادم تکونش و گرفتم مُشتم توی یقشو ی لبه

 ...میداد اینجوری کشیدمو

 من زندگیه تو انداختین وقته چند که سختی همه این نداری؟جوابِ دل نداری؟؟؟هاااا؟تو دل...آدمی شغلت از جدا!باش پلیس که پلیسی_

 اینه؟آره؟اینه؟

 ...بود رفته کنار صورتش از اخماش

 ....بود زده ذل چشمام تو حرفی هیچ بی

 !دادم هُلش عقب به دوباره

 ...اصن!میاد؟ دلتمیدی؟ اجازه خودت به چجوری_

 ...شدم الل کمرم پشت دستش گرفتنِ قرار با

 ...نیومد در صدام دیگه

 ...نبود بینمون ای فاصله هیچ...کشیدم خودش سمت به

 ...میکرد نگاه چشمام تو خیره ریزی اخم با هنوزم

 ...نبود اطرافم اکسیژنی هیچ انگار...آوردم کم نفس!شد کشیده آتیش به هام لب لحظه یک توی

 ....کالنتری توی اونم...پلیس یه!میبوسید منو داشت اون...اون

 ...میخورد سینم های دیواره به محکم قلبم

 ...کرد جدا لباشو نرم خیلی

 ...زد زل چشمام تو بازم

 ...بود چسبیده سینم به که بودم داشته نگه پایین اونقدر رو سرم...بود دویده صورتم توی خون

 میکنی؟؟؟ دخالت پلیس کاره تو دیگه!جُرمِت جزای اینم_

 !بری میتونی...بسه برات همین فعال_کرد زمزمه آروم و اورد گوشم کنار سرشو

 !گذشته هفته یک اومدم نبیرو کالنتری از که روزی اون از

 !دیوونم من!میخوابم کردنش بو با و میگیرم بغلم تو رو حسام محمد خونیِ پیرهنِ میشه که شب!دیدنیه حالم

 هست؟ من مثل فکرش اونم یعنی...درگیره همش فکرم

 نمیکرد؟ نگاهم بهم اول روزای چرا  پس بازیه هوس آدمِ بود؟هوس؟اگه چی کارش اون معنی

 .رفت سر لمحوص اوووووف

 !!!کنم نگاه چشماش تو کرد که کاری اون با نمیتونم دیگه که من....ببینم حسامو محمد شاید اونجا برم....نه!سام ی خونه برم پاشم



 ببینمش؟؟؟؟ و باشه اون معلوم کجا از اصن...میرم ولی

 ...تو رفتم و کرد باز برام درو سامی...بودم آپارتمانشون در جلوی بعد ساعت پوشیدم،نیم لباسامو شدم بلند جام از

 سالم_

 ...ورا این از سالم_

 .بود شام بازار خونش...کردم پرت لباسش از پر ی کاناپه روی شالمو

 اینجا؟ وضعیه چه این_

 !دیگه مُجردیِ خونه_سام

 .نبود کثیف هم اینقدر اینجا مث اما بود مُجردی ی خونه هم اونجا!رفت پایین طبقه ی خونه سمت به ذهنم

 ....کردم تمیزکاری به شروع و شدم بلند میخورد بهم داشت حالم

 پووووووف شد تموم ساعت دو از بعد

 جان کوزت نباشی خسته_

 نکنه درد دستمم...زهرمار_

 بت گفتم چی من مگه ایکبیر_

 کردی مسخرم_

 هستی که اون_

 برم من....دیگه شد شب کنم فک_

 اومدی کردی خوشحالم_

 میکردی زندگی طویله تو داشتی ردم؟بدبختک خوشحالت عه؟فقط _

 مُجردیه خونه اسمش که گفتم_

 �😀�ببرن خونتو با خودتو مُردشور_گفتم و برداشتم کیفمو

 میزنه؟ حرف اینجوری بزرگترش با آدم!داییتما مثال_گفت و اومد در دم بدرقم برای

 .خونمون بزن سر کردی وقت_ پوشیدم کفشامو بوسیدمو گونشو

 ...ایستاد هیجان از قلبم ایستاد آسانسور اونا ی طبقه تو دقیقا وقتی...رفتم آسانسور توی و مکرد خدافظی

 شد اسانسور داخل لبخند با عرفان.... و شد باز در

 پیدایی؟ کم...کارآگاه خانمِ سالااام_

 بود حسام محمد از تر گرم خیلی...میومد خوشم بودنش راحت از

 ...سالم_



 خبرا چه خوبی_عرفان

 خوبین؟...سالمتی_

 نفرماااا یک من_گفت خندی نیش با عرفان

 ....بپرسی خودش از باید یکیمونو اون حالِ_گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با

 ....منظورم من_

 !بابامم ی نمیام،خونه اینجا زیاد که منم...گرفته جدا ی خونه_کرد قطع حرفمو

 میداشتیم بر قدم هم کنار یورود در سمت به...رفتیم بیرون آسانسور از

 ..دیدمت که شد خوب...بزنم حرف باهات میخواستم جورایی یه_عرفان

 حرفی؟ چه_

 !حسام محمد به راجع_عرفان

 رفت و گذاشت جلومون منو بستنیه و اونو ی قهوه گارسون

 کنی؟ شروع نمیخوای...خب_

 بخوام ازت کمکی یه میخوام_عرفان

 ...کمکی چه_

 خونه؟ اون تو اومدی حسام محمد دنبال که یادته اونشب_عرفان

 آره_

 افتاد اتفاقا اون چرا اونشب ببینم بودم کنجکاو هنوزم

 محمد اینکه مثال....فهمیدی خودت رو چیزا سری یه اونشب میکنم فکر.جان خانم میگیم بهش...ودب مادربزرگمون ی خونه اونجا_عرفان

 !نداره خوبی ی رابطه خانوادش با حسام

 اوهوم_

 !دیدنِش بیاد بخوای ازش و بگی بهش تو اینو میخوام من....نیست خوب پدرش حالِ_عرفان

 نمیگی؟ خودت چرا_

 ...ایندفعه....نکرد گوش حرفم به ادبی گفتم بهش من وقت هر چون_عرفان

 بده؟ گوش من به نمیده گوش تو به وقتی که داری انتظاری چه!نمیتونم یعنی....نمیکنم کاری همچین من_کردم قطع حرفشو

 !میکنم خواهش...نداره ضرر امتحانش_عرفان

 !نه_

 و بشی خونه اون وارد کردم کمکت خواستی من از یوقت اما کرد خارجت عملیاتش گروهه از حسام محمد اوندفعه...طناز ببین_عرفان_

 !کنی کمک بهش



 ....کن کمک من به تو ایندفعه

 کردم نگاه بهش بودم،دودل مدیون بهش

 قبول؟_عرفان

 انداختم باال ای شونه

 ....میدم بهت خونشو آدرسِ االن...گرفته استراحت هفته دو!آره یعنی این_عرفان

 !داشتن عرفان با که اونجایی مثل نبود باالیی زیاد ی محله...بود گرفته وجودمو استرس

 ...شدم پیاده ماشین از

 دهنم تو بیاد که االنه...قلبم وای!زدم درو و رفتم جلو

 .باشه داشته سالی ۱۸ میخورد بهش...کرد باز درو دختری انتظارم برخالف...شد باز در

 خانم؟؟؟ بفرمایید_

 گندمگون صورته و بود رنگ سبز بوده؟چشماش حسام محمد پیشِ این نکنه.نکردم پیدا خوبی حس...شدم جوری یه دیدنش با

 نداشتم بهش خوبی حس یعنی...نیومد مخوش ازش ولی نداشت بدی ی چهره...بود کرده صورتی هم لباشو...داشت

 میکنن؟؟؟ زندگی اینجا صفاری آقای_

 مستاجرمونه،امرتون؟ بله_گفت و کرد نازک چشمی پشت 

 بگم؟؟؟ شما به باید_

 چیو؟؟؟_گفت و انداخت باال ابرویی

 ...امرمو_

 تاقا تا چند اطرافش و بود حوض یه وسطش و داشت بزرگی حیاط...شدم خونه وارد و زدم کنارش

 میکرد؟؟؟؟؟ زندگی اینجا حسام محمد

 هان؟؟؟ ما ی خونه تو اومدی پایین انداختی سرتو چی واسه_

 میکنه؟ زندگی اتاق کدوم تو_گفتم حرفش به تفاوت بی و کردم نگاه بهش پوزخندی با

 ...چه؟تو تو به_

 ...دختر شو ساکت_اومد سرم پشت از زن یک صدای

 داشتید؟ کار کی با...دخترم دبفرمایی_گفت خوشرویی با من به رو

 دارم کار صفاری آقای خانم،با سالم_

 ....بفرمایید میکنن زندگی پایین اون_کرد اشاره زیرزمینی به و داد تکون سری

 .متشکرم_گفتم زدمو لبخندی



 !برمیاد پسر این از چیزی هر...رفتم زیرزمین سمت به

 میکرد نگاه من به و بود ایستاده هنوزم دخترِ اون

 بشم؟ رو به رو باهاش میخواستم چجوری اتفاق اون از بعد....میشنیدم اومد در سمت به که هاشو قدم صدای...زدم در به ای قهت

 ....بود سرد بدنم و میزد محکم قلبم

 !میشد حس وضوح به بدنم لرزش....خورد گره چشماش توی نگاهم....شد باز در

 سالم...س_

 کرد نگام رفته باال ابروهای و تعجب با

 میکنی؟ چیکار ،اینجا سالم علیک_

 بشه؟ خوشحال داشت لزومی چه...نه!بود؟ نشده خوشحال دیدنم از یعنی

 تو؟ بیام میشه_

 نمیکنه رفتار اینجوری دشمنشم با آدم....که واقعا!بود نوازی مهمون آخره....رفت کنار در جلوی از و اختاند باال ای شونه

 .بود شده روشن چراغ نور با که زیرزمین یه...شدم وارد

 !ساده چقدر...همین!وی تی و جور و جمع مبل دست یک

 ....جهنم!نمیکنه نشستن به دعوت منو وایسم اینجا ساعتم نیم اگه بشر این....نشستم مبل روی

 داده؟ بهت کی رو اینجا آدرس_

 ...نشست من از دورتر مبل روی اومد و بست درو

 !باز هوس آشغالِ....عصبیانیه اومدنم اینجا از میفهموند بهم داشت قشنگ خیلی!بود هم تو باز اخماش

 کردی؟؟؟ جرات چجوری!کثافت....کردی کارم اون هوس رو از حتما

 بده دستم کار موقع یه عصبانیت اون و اخما اون با.نیست جاش اینجا فهمیدم یهو که بهش بپرم خواستم

 !عرفان_

 چیه؟ خُب؟؟؟کارت_

 میکنه کوچیکم رسما داره!طلبکاره برخورده؟؟؟انگار طرز چه این!شد گرد قبل از بیشتر چشمام

 ....صفاری آقای...میشید ناراحت اومدنم از اینقد نگفتن بهم که شرمنده_

 برداشتم قدم در سمت به خدافظ یه با و برداشتم کوچیکمو دستیِ کیف....شدم بلند جام از و گفتم تر بلند و محکم رو صفاری آقای

 نزدی حرف هنوز بشین_کرد میخکوبم جام سر صداش

 ...باشه مهم زیاد نمیکنم فکر_گفتم پوزخند با و برگشتم سمتش به

 میترسوندم اخماش...اومد سمتم به و شد بلند جاش از حرکت یه با که برم خواستم دوباره



 کشیدم و گرفت دستش توی محکم بازومو

 ....کشید مبل روی کنارش منو و نشست مبل روی

 ...هم از ای فاصله هیچ بدونِ

 میزنی حرفتو درست میشینی_

 ....من_

 وای بگم؟ میخواستم چی....رفت یادم چیز همه چشماش تو کردن نگاه با

 ؟چی؟؟؟ تو_

 ...کردم بسته و باز چشمامو

 !شدن؟ تند اینقدر نفسام چرا

 ....یعنی...چیزه_

 کشید موهاش توی دستی کالفه

 ....فقط...فقط بگم چیزی یه میخوام...اومممم_اومدم حرف به

 چییییی؟؟؟ فقط_

 ....نشو عصبانی تروخدا_

 شد گوش پا و سر و شد سینه به دست...گزید دندونش با لبشو

 ....میشنوم_

 دادیاااااا قول_

 .بزن حرفتو...ندادم قولی من_

 کردم شروع ترس با

 ...نداره خوبی حالِه یعنی...مریضه پدرت_

 گذاشتم ابروهاش بین اشارمو انگشت ناخوآگاه که میرفت هم توی اخماش داشت

 !نکنننننن اخم تروخدا_

 نکرد ماخ....کشیدم عقب سریع.شدم کردم که کاری متوجه تازه که کرد نگام جوری

 ....کنم خواهشی یه ازت میخوام_

 !نکن خواهشی همچین اصال_گفت سریع

 میخوام؟ چی من میدونی تو مگه_گفتم ورچیده های لب با

 .... دیگه که میرسم اونم خسابِ من!فرستادتت بزنم؟عرفان سر بهش برم بگی میخوای_



 !بری باید!میگم من که همینه_

 !نیست اولتم ی دفعه ذاتا....من حرف وسط میزنی باشه آخرت هدفع_میزد بیرون حدقه از داشت چشماش

 !امشب همین_

 !بیاد بگو بزرگترت به...دختر برو پاشو_

 !نه بگی نمیتونی دیگه اون به اما...میارم بابامو میرم پس_

 کشیدم عقب که برداشت خیز سمتم به

 نه؟ نمیاری کم زبون از_

 یکشیمم اسلحت با کنی؟فوقش چیکارم میخوای مثال_

 ...رفت قنج لُپش چالِ برای دلم....شد بلند خندش صدای

 .منتظرم بپوش لباساتو پاشو_

 ....نمیام جایی من_

 نه؟؟؟؟ نمیای_گفتم شیطون و دادم باال ابرویی

 !نه_

 ...میااای_

 ...کشیدم پیرهنشو ی لبه و شدم بلند جام از

 ....بلندشو_

 انداخت باال نه ی نشونه به سرشو

  دیگهههه پاشو خو...عههههه_

 ...ایستاد سینم به سینه و شد پا جاش از

 ...گرفتی جوابتو_

 ...بیای باید گفتم منم_

 ....نداره امکان_

 کیه؟؟؟؟ دختره اون_

 دختره؟ کدوم_داد جواب بُهت با

 ...نبود خودم دست...کردم اخم

 ...کرد باز برام درو که دختره همون_

 !صابحخونه دختره_



 ...خانم فضول_

 !کیه بدونم میخواستم فقط....نیستم فضول من_

 ...منه ی خونه کیه؟اینجا که چه تو به_

 داره؟؟؟ مجرد  ِدختر که ای خونه تو اومدی نیستی؟چرا مجرد شما مگه چه،اصن من به که چه خودت به_

 هست؟؟؟ مُجرد پسر یه که ای خونه تو اومدی نیستی؟؟؟چرا مجرد دُخترِ چی؟مگه تو_گفت پوزخند با

 ....داری شک خودت به_گفتم و کردم ریزی اخم

 !دارم شک تو به اتفاقا....نه خودم به_

 ...بودم کرده چیکار حاال تا من مگه...گرفت حرصم

 میومد در اشکم ساده حرفِ یه با...جدیدا بودم شده نازک دل رچقد

 ....خیلی که آره؟واقعا داشتی شک من به میبوسیدی منو وقتی هم کالنتری تو حتما_زدم داد سرش اختیار بی

 داده انجام خالفی ارهک چه زندگیم تو حاال تا داشت؟من شک من به...میریخت اشکام واقعا دیگه...شدم رد کنارش از و برداشتم کیفمو باز

 داشت؟؟؟ شک بهم که بودم

 کرد حلقه کمرم دور دستاشو که بود دستگیره روی دستمو

 کجا؟_

 ...برم میخوام کن ولم_

 !باالخره بود مرد!میچربید من به زورش....برمگردوند زور به

 ...شد خیره خیسم چشمای تو

 دوختم چشم زمین به

 خانوم باشی نازک دل اینقدر نشد قرار_

 ! خانوم بهم میگفت قشنگ چه...لرزید دلم

 !بود شده سِر بدنم ی همه...برد گردنم زیر آروم سرشو

 رفت عقب کمی...سینش تختِ زدم دستمو

 ...کنار وبر_

 ��حالت؟؟؟؟ این تو خندیدن؟اونم و حسام جان؟محمد...رفت عقب خنده با

 میخندی؟ چی واسه...نخند_

 ...نشست مبل ی دسته رو خنده با

 کنی؟ راضی منو فرستاده رو تو چی واسه_



 انداختم باال ای شونه

 بدونم؟ کجا از من_

 بود؟ چی واسه خندت_ایستادم روش به رو زیری اخم با و رفتم جلو....بود دیگه چیز یه خاطر به خندش

 ....گزید لبشو

 آره؟؟؟...میکردی فکر جُرمت جزای به همش هفته یک این پس_

 داره نگه خودشو نمیتونه که من زبونه دسته از اه بود خونده فکرمو!میگفت؟ چی این!شد داغ هام گونه...حیا بی

 ...من!ننخیرررررم...ن_

 ...بود اومده بند زبونم....برداشت میز روی از گوشیشو

 ...بگی چیزی نیست نیازی_

 ....گذاشت بلندگو روی و گرفت شماره

 دیگه؟؟؟ خوندس فاتحم االن...ابوالفضل یا_پیچید گوشی توی عرفان صدای بوق تا چند از بعد

 !اخمو...بود صورتش روی کمرگی اخم

 !نیومدی؟ خودت چی واسه_

 !نمیدی گوش که من حرف به_عرفان

 !میدونی اینم...نمیدم گوش هیشکی رفح به_

 !میدونم من اینم....داره فرق واست اون_عرفان

 ...داد جوابشو و شد خیره چشمام تو و آورد باال سرشو حرف این شنیدن با

 !فرقی؟ چه_

 نه؟ یا کردی قبول...شد چی حاال!میدونم که من ندونه کی هر...حسام محمد راه اون به نزن خودتو_عرفان

 ...میکردم نگاش بُهت با

 ....کنم قبول شدم مجبور بگم بهتره_

 میچرخوند خونه اطراف نگاهشو

 پدرش؟ دیدنِ بیاد کرد قبول من خاطر به اون یعنی....کرد؟یعنی قبول؟؟؟قبول

 ...بود شده بیشتر تعجبم

 �😃�!!گذاشته تاثیرشو زنداداش پس....عه؟مبارکه_عرفان

 ...بود نامنظم هام نفس....عرفان روحت میگفتن؟تو چی اینا...ایستاد داداش؟؟؟قلبم زن....شد قفل هم توی نگاهمون دوباره

 خدافظ.میکنم قطع من_



 ....گرفت ازم نگاهشو و کرد پرت مبل روی رو گوشی

 ...بودم شده خشک جام سر

 ....برداشت رنگی مشکی شلوار و پیرهن و کرد باز رو بود دیوار گوشه که کمدی دره

 !کنم عوض لباس اینور نکن روتو_

 ...کردم بهش پشتمو و دادم تکون سری

 شنیدم گوشم بغل از صداشو دقیقه چند از بعد

 بریم؟_

 .افتادم راه سرش پشت و دادم تکون باز سرمو

 ...کنم پذایرایی ازت نشد شرمنده_

 .شدم خارج زیرزمین از و دادم تکون سر بازم

 سرش پشت منم افتاد راه به و کرد قفل زیرزمینو در

 .بود اینجا حواسش ی همه اما میخونه داره مثال که بود دستش هم کتاب یک...میرفت راه حیاط توی هنوزم دختره اون

 صفاری؟ آقای میرین دارین_

 بله_گفت و برگشت سمتش به تعجب با حسام محمد

 .همراهتون به خدا_گفت و زد دلربایی لبخند دختره

 نُق زیرلب میرفتم ماشینم سمت به که همونطور...رفتم بیرون خونه از و کردم کناز حسام محمد برای چشمی پشت...گرفت لجم

 ...ندیده پسر چیزِ همه بی...حیا بی...نگرفتم حالتو من ندیدی اگه...بیشعور...ایکبیر ی دختره_میزدم

 ...همراهتوووون به خدا_آوردم در اداشو

 .یجنبهم گوشت و سر اینقدر و ای بچه خوبه...گرفت استفراغم عُق_

 ....شد باز زبونت باالخره...به به_ حسام محمد

 �😨😰😰�رفتتت آبرومممم شنیدددد؟وااااای شد؟؟؟؟مگه پیداش کجا از این �😨😨�هییییییع

 .نخنده کنه کنترل خودشو داشت سعی

 ....زدم ماشینمو دزدگیر و کردم اخم بهش

 .بریم_

 ...اوکی_حسام محمد

 ...بود سکوت ماشین توی

 خونتون؟ آدرسه_



 شد اخمم متوجه و کرد صورتم به نگاهی

 چیه؟؟؟ اون_

 چی؟؟؟؟_

 !چیه؟ واسه اخمات_

 .ایستادم قرمز چراغ پشت

 نیست چیزی_

 .رُز های گل دسته یه با کوچولو دختر یه...داد پایین رو شیشه...خورد حسام محمد ی شیشه به تقی صدای

 میخری؟؟؟ خانومت برا یکی...عمو سالم_

 ��سرفه به افتادم واااای...گرفت سورفم...دادم قورت صدا با دهنمو آب

 !میخرم که بله....عمو سالم_

 .داد دختر به تومنی ده یه و آورد در پول دسته یک جیبش تو از

 عمو؟؟؟ میخری همشو_

 .خودت واسه پول ی بقیه بده یکیشو...عزیزم نه_حسام محمد

 ...رفت خوشحالی با دخترک و گرفت گل شاخه یه....میشد سبز داشت چراغ و بود شده قطع هام سرفه

 !میکنه شاد رو بقیه دلِ راحت چه ولی...هاااا سنگیه دلش

 ...گذاشت نفرمو جلوی رو رنگ صورتی گلِ ی شاخه

 !مغرور...بگیرم لبخندمو جلوی نتونستم کردم سعی چی هر

 بعدی خیابونه...راست سمت بپیچ_

 ....میکشیدم الیی زدن دور جای به خلوت خیابونه این تو نبود باهام حسام محمد اگه میبندم شرط!احتیاط با خیلی....پیچیدم

 !بود کارم

 احتیاطی؟؟؟ با اینقدر همیشه_

 بود جا یه دو هر فکرمون....گزیدم لبمو

 ....نشسته کنارم پلیس یه باالخره!نه_

 ام؟ رانندگی راهنمایی مگه_خندید

 ��نیست بعید ازت بودی هم ارشاد گشت پلیس که جایی اون از_

 ...من پیشِ آوردنت همین واسه....نبود کالنتری تو کسی منم از غیر...بودی کرده خاک و گرد زیادی روز اون_حسام محمد

 .بود گرفته خندم هم و کشیدم خجالت هم روز اون یادآوریِ با



 ....میشه باز داره کم کم اخمات...عجب چه_

  رفت هم تو اخمم دختره اون آوریِ یاد با بازم

 اینجوریه؟؟؟ همیشه دختره این_

 !چجوریه؟_

 .کن ولش هیچییی_گفتم حرص با

 ....خونه اون تو نمیدن راهم دیگه االنشم همین_

 چرا؟؟؟_گفتم تعجب با

 ...جنابعالی خاطر به_

 پس اجارشونو و میزدن تهمت بهش شاید من رفتنِ با که بود مجرد ادم یه خونه اون توی اون چون...فهمیدم منظورشو...شدم ساکت

 !!!منه تقصیرِ بگن؟؟؟همش بهش چیزی اگه....اه!میگرفتن

 ....شدم پیاده ماشین از سرش پشت

 کجا؟؟؟ تو_

 ...دیگه میام منم خب_

 میکرد نگاه بهم تعجب با

 !میکنی؟ نگاه منو وایسادی چرا خو عه_

 بیای نیست خوب...چیه من با نسبتت ببینن میخوان همه رفتیم که خونه اون تو_

 رفتم در سمت بهش اهمیت بی

 بهنونه کلی!چی هر اصن...آوردمش بودم مجبور بگو!کنیم همکاری هم با باید ماموریت تو میگیم مثال یا...همکارتم میگیم بهشون خو_

 .آورد میشه

 دختر؟ میگی چی میفهمی خودت_گرفت سریع دستمو که بذارم در زنگ روی دستمو خواستم

 میفهمم آره_

 داره؟ ای فایده چه تو اومدنِ االن_حسام محمد

 بیاممممم میخواد دلمممم خو_

 میکشی خجالت تو اون موقع یه! نیست خالت ی خونه_حسام محمد

 نیستمممم خجالتی من_ زدم کنارش

 ...فشردم محکم زنگ روی دستمو

 !معلومه...آره_گفت لب زیر

 ...شنیدم من_برگشتم سمتش بع



 !بشنوی که گفتم منم_

 کیه؟؟؟_

 ....برگشتم تصویری آیفون سمت به

 !مهمون_

 .کنه تعجب یا بخنده نمیدونست من پرویی از حسام محمد

 گرفتم حسام محمد از رو شیرینی ی جعبه...شد باز تیکی صدای با در

 تو برو شما اول_

 نیستم مشتاق زیاد رو یکی این_

 ...تو رفت ناچار که کردم اخمی

 !شکسته کمی ولی مهربون ظاهرا و پوش خوش زنی...شد حیاط وارد بود مادرش که دمدی دفعه اون که خانمی همون

 نمیگن؟ هیچی وایسادن همینجوری اینجا چرا رفت سر حوصلم اه...میکرد نگاه حسام محمد به حرف بی...بود کرده تعجب انگار دیدنمون با

 ...صفاری خانم سالم_گفتم و رفتم جلو

 ...زد بزرگی خندلب من دیدن با و شد من متوجه

 ....تو بفرمایید...عزیزم سالم_

 ...بود جمع خانوادگیشون جمع کنم فکر...شدم خونشون وارد مامانش سر پشت!آروم خیلی...کرد سالم لب زیر هم حسام محمد

 ...بود من سر پشت حسام محمد

 (حسام محمد) 

 اینجا؟چرا؟ بیام کردم قبول چرا من....میریخت فرو بیشتر قلبم برمیداشتم خونه اون توی که قدمی هر با

 و بگو صدای...میکشید تیر مسر...بابا دادهای...ها فوش...خوردم خونه این توی آخر شبِ که هایی کُتک...بود چشمام جلوی بدم خاطراتِ

 ...بودم دریغ ازش من که ای خانواده جمع...میومد پذیرایی توی از بخند

 شدم داخل طناز سر پشت

 ...بیام اینجا نمیکردم فکرشو خودمم!بود زده بیرون حدقه از چشماشون دیدنم با همه...بودن همه

 کرد بغلم محکم و اومد جلو مسیح

 !مدیاو خوش...داداش اومدی خوش_

 بود اومده بند زبونم...بودم شده الل...کردم تشکر لب زیر

 نبینمش؟ دیگه میخواستم چجوری....بود شده ذره یه براش دلم!مهدیسم...میکردن نگاهم و بودن ایستاده هم کنار مریم و مهدیس

 .....شد خیز نیم دیدنم با و بود خوابیده روش زار حالِ با که افتاد تختی به چشمم...بابا



 !آورد خودشون به رو همه طناز...نبود خودش حالِ تو هیچکس

 ....سهیلتون ی ستاره اینم...آقا حاج نده بد خدا_گفت و گذاشت میز روی رو شیرینی ی جعبه

 ....بود لبها روی که داری معنی های لبخند متوجه منو و کرد خودش متوجه رو همه

 ...اومدی که منونم.بشین بیا....داداش بفرما...اومد سمتم به مریم

 ...رفتم بود نشسته روش بابا که تختی سمت به

 !!!ببینمش اینجوری نداشتم هم تحمل اما نداشتم دوسش!میشد تنگ براش دلم اما....نداشتم دوسش

 ...سالم_

 .ندادم اجازه و گذاشتم سینش روی دستمو که بشینه خواست

 .باشین راحت نیست نیازی_

 ...نشستم تخت ی لبه

 .نشوندن خودشون بین طنازو خواهرام تا دو کِی نفهمیدم

 ....بیای نمیکردم فکر_

 ....آقا حاج واجبه مریض عیادت_زدم پوزخند

 من این اما...گفتنام آقاجون آقاجون واسه میزد لَه دلم چقدر!آقاجون نگفتم بهش...گرفتم نشست نگاهش توی که غمی از چشمامو

 !برام نبود چیزی که اینا...بود تهگذش چیزش همه از که حسامی محمد...بودم

 گرفت جلوم ذوق با و شد پذیرایی داخل نبات چایی سینی با مامان

 !مادر باشه مبارکت_

 باشه؟؟؟ مبارکم چی....کردم نگاش تعجب با

 رعنا؟؟؟ مامان نخوردم چایی دستت از ساله چند میدونی...برداشتم چایی یه...نمیرفت کنار لباش از لبخند

 ...هیییی

 براتون؟؟؟ کنیم دود اسپند نگفتین چرا_ریمم

 شنیدم کنارم از رو بابا صدای

 !باشم ممنون ازش عمر یک باید بیاره اینجا به رو تو شده باعث که همین...خوبیه دختره_

 دادم تکون اروم سرمو

 !گاه تکیه...خواهر بهترین....چیزمه همه مهدیس! نمیتونستم...بود شده ذره یه دلم...نمیگفت چیزی و بود پایین سرش مهدیس

 پیشم بیاد کردم اشاره...آورد باال سرشو که کردم صداش

 ...نشست کنارم...اومد لباش روی لبخند



 ...خانم سالم علیک_

 ...سالم_

 خوبه؟؟؟ اینجا_

 ....میکردم فکر که چیزی از بهتر_گفت لبخند با

 ....خوبه_دادم تکون سر

 ...فقط_

 کردم نگاه چشماش تو سوالی

 �😒�حسودددده خیلی خانم مریم این قطف_

 !لوووس!بگه میخواد چی حاال کردم فکر پووووف

 ...یعنی....هنوزم_

 مهدیس؟ بگی میخوای چی_

 نداری؟؟؟ دوسم دیگه....من؟؟؟دیگه با قهری_

 ...ندادم جوابشو

 ؟نمیبره خوابم صبح تا نمیکنی فکر بهم و نداری دوسم تو دیگه اینکه فکر از شب هر میدونی_

 ....اخم منم صورته....داشت بغض صداش

 نمیخوای؟؟؟هاااان؟ دیگه منو زندگیت تو اومده اون چون نکنه!میشه حسودیم طنازم به من_

 میگی؟؟؟ چی میفهمی خودت_

 اونه؟ خاطر به_مهدیس

 !نه_

 داری؟ دوسش خیلی_مهدیس

 دختر آخه...بشه صمیمی همه با زود اینقدر نمیکردم فکرشم...نمیخندید و میگفتن هم با و بود نشسته مریم کنار...کردم دنبالش نگاهم با

 !میگرفتن خودشونو میرسیدن کی هر به پولدارا

 ....نداریم نسبتی هیچ هم با ما_

 بود؟ کنارت االن و اونشب چرا پس_مهدیس

 !همکاریم_

 !!!!نیست پلیس اون!من پیش آوردنش بعدم...بودی داده نجاتش تو عملیات اون توی اونشب!حسام محمد نگو دروغ من به_مهدیس

 ....بپرسی مُسلم عمو از میتونه!میکنه همکاری اما...نیست پلیس_



 !نداری دوست کسیو هیچ تو اصن_

 کشوندمش بغلم تو و انداختم شونش دور دستمو

 نداشت؟ دوست رو تو میشه مگه_

 میگی؟ راست_گفت ذوق با

 شد بلند مسیح ی خنده صدای

 !هست ام ما خانم،ماله مهدیس...گرفتینااااا گرم هم با خوب_مسیح

 !منه ماله فقط نخیر_گفت و کرد غنچه لباشو مهدیس

 ...برگردوند ازم روشو طناز کارش این با...بوسید محکم لُپمو مهدیس...کرد اخم دوباره باز اینکه...افتاد طناز به نگام اما چرا نمیدونم

 !میکنه حسودی پس....شدم مطمئن دیگه

 ...دادم قورت لبخندمو

 خوشگلم؟؟؟ عروسِ خوبی_گفت و نشست کنارش لبخند با مامان

 ...خورد گره بهم دو هر عروس؟؟؟نگاهمون...رفت قنج دلم

 !جاوید خانم....همکارمن ایشون_گفتم مامان به رو محکم و سرد خیلی که کنه باز لب خواست طناز

 .نداد اهمیتی باشه نشنیده که انگار مامان اما رفت کنار مریم لبخند

 .بودم خیره قدیمیم اتاقِ دره به ساکت...من اما میزدن حرف همه...گذشت هم دیگه ساعته نیم

 ...بود شده تنگ دلم چقدر

 .بود سنگین بریم فضا...نداشتم نشستن تحمل دیگه...میشد پُر داشت چشمام...اتاق این توی خاطراتم رییادآو با

 کردم رفتن عزم هاشون اصرار به توجه بی...بشه بلند کردم اشاره طناز به و شدم بلند جام از

 ...بود پایین سرش...ایستاد روم به رو مامان

 ...!داده بهم جا یک رو دنیا خدا انگار...اومدی که کردی خوشحالم_

 .هام عضله وجود با گرفت دردم...کوبید پهلوم توی محکم بود ایستاده کنارم کا طناز

 .کنم بغل مامانمو کرد اشاره

 ...کردم بوش هام ناراحتی ی همه از جدا!کشیدم نفس خوب...بود زندگی عطرش بوی...فشردمش بغلم توی مامانو نحیف تنِ و رفتم جلو

 ایستادم بابا تخت کنار اومد بیرون که بغلم از...کرد خیس رهنموپی اشکاش

 .بشین سالمت ایشاهلل_

 ....دیدنم بیای تا باشم مریض همیشه امیدوارم_کرد نگاهم عمیق خوشحالی با و داد تکون سر

 ...خدانکنه گفتم لب زیر



 !داره امیدی همچین دیدنم برای پدرم که شدم عوضی چقدر...گرفت دلم

 و گذاشت شکمش روی بود دستش توی که دستمو...ایستاد جلوم و کشید دستمو مریم که رفتم در سمت به همشون از ظیخداف با

 �😌�میشی دایی داری_گفت

 !بوسیدم شکمشو و شدم خم...نکردم پنهان خوشحالیمو

 ...برسون سالم شوهرتم به...باش هردوتون مراقب_

 ....دایی آقا چشم_

 خداروشکر...کردم ماشین های شیشه به نگاهی....شدم سوار.بود منتظرم ماشین توی طناز....اومدم بیرون خونه از و کردم خدافظی ازش

 ... دودیه

 .گذاشتم دستش روی و بردم جلو دستمو...کنه روشت ماشینو تا گذاشت سوییچ روی دستشو

 برگشت طرفم به سریع...گرفتش برق انگار

 کردم نگاش شیطونی لبخند با

 ؟؟شده؟ چی_

 ...کشیدم جلوتر خودمو

 سریع....بدهکاری من به جا همین آبدار بوسِ یه_

 نداشتم کمی دست خودمم...بود متعجب...افتاد لرزه به حرفم شنیدن با

 ....دختر یه با بود شده باعث چی

 دلیل؟؟؟ چه چیییی؟به_گفت و گزید لبشو

 ....رفتگ ازم روشو حسوده خانم بوسیدم مهدیس وقتی که دلیلی همون به_

 ...من...م...میگی چی میفهمی...می_

 !نیست حالیم اینا من....یاال_

 .خونه برم میخوام....میشه تاریک داره هوا کنار برو_

 ....میری میخواد دلت جا هر بعد میکنی گفتم که کاریو اول_گرفتم صورتش جلوی صورتمو

 ...بود کرده سخت براش شرایطو...کنه چیکار نمیدونست

 کشید جلو صورتشو کم کم

 محکم و آبدار_

 .نمیکشه خجالتم...ببینم اونور ندارین؟برو ای دیگه امر_کشید عقب دوباره حرفم با

 .....بدی انجام گفتم که یوکار االن همین نفعته به_

 میکردم حس اینو و بود منظم نا نفساش



 ....و آورد جلو صورتشو آروم دوباره

 ....کشید عقب سریع و بوسید محکم...چسبوند گونم سرد پوست روی داغشو لبای

 ....بود شده سرخ خجالت از صورتش...کردم نگاش و رفتم کنار عمیقی لبخند با

 ...نمیکرد نگام و بود کرده پنجره سمت به روشو

 ....کرد روشن ماشینو و چرخوند رو سوییچ برداشتم دستش روی از که دستمو

 ...نمیگفت هیچی راه طول توی

 داشت؛ نگه خونه جلوی

 !ممنون...اما اومدم اونجا و کردم قبول چرا نمیدونم_

 ...میکنم خواهش_

 .شدم خونه داخل و کردم خدافظی ازش

***** 

 (طناز)

 مرد به اون....کردم بوسش و کردم گوش حرفش به چرا که موندم هنوزم اما بود گذشته شب چند اینکه با....بودم ناراحت ودمخ دست از

 !حسام محمد....مردی هر نه بود،اون

 ...رسوندم استخر  لبه به خودمو کردمو شد،شنا بلند گوشیم زنگ صدای

 بله؟_.بود برداشتم،افسانه گوشیمو

 تو؟ کجایی...سالم_

 !خونه...سالم_

 !شه عوض حالت بریم بودی درگیر وقت چند این گفتم...بیرون بریم ها بچه با ای پایه امشب_

 هستن؟ ،کیا میام آره_

 !نه یا میان ببینم میزنم زنگ هم شِری و کیمیا هستن،به اینام پسرش،کیارش دوست و سامان،مریم و ملیکا و من_

 دنبالمون؟ بندازی راه میخوای گوسفند گله...باشه_

 ...نامردی خیلی_شد بلند خندش صدای

 دیگ؟؟؟ دنبالمون میای_

 دنبالم بیاین شماها...ندارم رانندگی حالِ من_

 .باش اماده ۷ باشه_

 بای اوکی_



 وشد یه اول...رفتم اتاقم توی حولم با و اومدم بیرون استخر از ۶ ساعت...کردم شنا هم دیگه ساعت نیم و استخر لب گذاشتم رو گوشی

 گرفتم

 .پوشیدم لباسامو و کردم ارایش

 .شدم متعجب عرفان ی شماره دیدنِ و گوشیم زنگ صدای با که بزنم بیرون خونه از خواستم

 میخواست؟؟؟ چی دوباره

 الو؟_

 خوبی؟ سالم_

 مرسی سالم_

 امشب؟ آزاده وقتت_

 ...دوستام با....بیرون میرم دارم_

 .نمیشم مزاحمت...شرمنده_

 شده؟؟؟؟ چیزی_

 .بیخیال نیس مهم زیاد نه_

 خب؟ شده چی....عرفان عههه_

 !پرستاری بیای گفتم بیکاری کردم فکر...نیس خوب حالش رفیقمون این_

 من؟؟؟؟؟_

 بیخیال...شیفتم امشب من هآخ...تو آره_

 خودش؟ یا تو ی خونه_

 بیخیال که گفتم_

 نشو،کجا؟ لوووس_

 .خودش ی خونه_

 .اونجام دیگه مین نیم تا من باشه_

 .دنبالم نیان که دادم خبر و گرفتم رو افسانه ی شماره راه توی...شدم ماشینم سوار و کردم قطع گوشیو

 ...مزد درو و کردم پارک ماشینو خونش در جلوی

 ... و شد باز در

 ...دختره همون دوباره

 ...شدم خونه وارد بگه چیزی اینکه از قبل



 ؟؟؟ میرین میندازین سرتونو کجا_

 بود رو رپ زیادی دیگه

 تو؟ میگی چی_سمتش برگشتم

 ...کجا میگم_

 مشقت و درس سر بشین نکن،برو دخالت نیست مربوط بهت که کاری تو_کردم قطع حرفشو

 ...زدم در به ای تقه و ایستادم زیرزمین در جلوی و رفتم پایین ها پله از...افتادم راه و بزنه حرف ندادم اجازه بازم

 .کرد باز درو تا کشید طول دقیقه چند

 .بود شده پریده رنگ خیلی....شدم جوری یه حال اون تو قیافش دیدن با

 اینجا؟؟؟ اومدی که بازم_

 خونه تو رفتم و کنار دادم هلش و کردم اخم

 نوازیت مهمون از مرسی_

 اومد سرم پشت و بست درو

 ...سرش به میزنه ناجور رفک تا هزار چی؟االن بیرون کرد پرتم اومد اگه...نمیدونه منو شغل که خونه صاحب_

 بود گرفته صداش

 خوردی؟ سرما_گفتم و انداختم باال ای شونه

 گفتم؟؟؟ چی من شنیدی اصن_

 انداختم باال نه نشونه به ابروهامو

 اوردم گیر بدبختی با برم؟؟؟همینم کجا بیرون بندازنم اینجا از...نکن لجبازی مورد یه این تو_

 چی؟؟؟ که کبوتر لونه این تو اومدی کردی ول رو خونه بهترین...حقته_

 !مربوطه خودم به اونش_

 !میزنه حرف چقدر پووووووف

 ...پیشونیش رو گذاشتم دستمو و وایسادم جلوش

 کشید عقب خودشو

 مثال؟؟؟ کنی گناه ترسیدی االن_

 اینجا؟ فرستاده رو تو عرفان_

 ره؟آ میشه گناه بهت میزنم دست اونوقت نیست گناه میکنی بوس منو تو_

 بگه چی نمیدونست خودشم...داد فشار هم روی لباشو



 !نه یا داری تب ببینم میخوام_

 ....نکرده الزم_

 ...دکتر بریم بپوش پس_

 عمرا_گفت و کرد پرت مبل روی خودشو

 سالم مامان الو_گرفتم مامانو ی شماره و آوردم در کیفم تو از گوشیمو

 ...سالم_

 میرسونم سالم خوبم شما؟منم خوبی مرسی_

 داری؟ لوووس،چیکارم عههه_

 ای؟ خونه...محبتتم عاشقِ_

 خونم عزیزم اره_

 نمیگی؟؟؟ نه کنم خواهش یه_

 !باشه چی تا_

 !دیگه کن قبول....مامااااان عه_

 !بگو؟ تو_

 !مریضه...کنی درست سوپ دوستام از یکی برا میخوام_

 !کنه درست میگم شهال به االن باشه_

 !!!خودتون....نهههه شهالااا_

 !باشه...تو دست از_

 !میفرستم که آدرسی به بفرس ظرف یه تو بزار کردی دستت؛درست قربون_

 دیگه؟؟؟ امر_

 :/نکنه ددر دستت!دیگه هیچی اومممم_

 .نشستم کنارش مبل روی گوشی کردن قطع از بعد

 ...میخوری سرما بگیر فاصله_

 ...نشستم ترش نزدیک و رفتم لج از

 اینجوریه؟؟؟_

 بهم چسبید و کشید سمتم به خودشو...انداختم باال شونه بازم

 نداشتم ازش حرکتو این انتظار



 شد داغ بدنم

 میکنی؟؟؟ چیکار_

 ...بخوره سرما میخواد دلش یکی انگار_

 !نمیخوره سرما اینجوری کسی...کنار برو_

 کرد نگام شیطون

 ؟چیه؟ هان_

 میخوری؟ سرما چجوری پس_

 ....نمیدونم_

 ...بود شده خیره لبام به

 ....میدونم من ولی_

 .....بست چشماشو و آورد جلو صورتشو

 ...کشیدش عقب به گوشیش زنگ صدای

 .برداشت میز رو از گوشیشو و رفت هم توی اخماش

 .میرفت سر داشت حوصلم...سرش نشستم و برداشتم گوشیمو منم میزد حرف تلفنش با اون تا

 ...نشست من به چسبیده دوباره و گذاشت یزم روی گوشیشو کرد تموم که مکالمشو

 گوشی؟ تو رفت چرا سرت_    

 ...رفته سر حوصلم_

 میره؟ سر حوصلت منم پیش عه؟پس_

 ...شدم خیره چشماش تو

 دادی؟ نجات منو اونشب چرا_

 چیزاس؟ این پرسیدنِ وقت االن_

 بپرسم؟ کی پس_

 !همین....بدم نجاتش خطره در یکی میدونم وقتی پلیسم،وظیفمه یه من_

 ....اما بگیرم ازش ای دیگه جواب میخواست دلم

 ...زیادیه برام اینجام االن که هم همین! حسامِ محمد اون

 ...راستی_

 کردم نگاش سوالی و برگشتم سمتش به



 کردی؟؟؟ چیکارش....پوشیدی دادم اونشب که همون...من پیرهنِ اون_

 بگم چی نمیدونستم...افتادم پته تته به

 !دیگه انداخته حتما...بندازه خدمتکارمون دادم اونو پیرهنه؟؟؟آهاااا اون...اون...اممم_

 باشه...آها_زد پوزخند

 میکنه؟ اینجوری چرا این واااا

 ...رفت در سمت به و پاشد جاش از...اومد زدن در صدای

 .دخترس اون که دیدم در الی از....کرد باز درو

 ادمایست حسام محمد کنار و شدم بلند جام از

 ...بیارم براتون داد غذا مامان...صفاری آقای سالم_

 بود؟؟؟ فرستاده غذا حسام محمد ی واسه...کردم دستش سینی به نگاه

 دادم  هلش سرم پشت به و کشیدم عقب دستشو که کنه دراز دستشو خواست حسام محمد

 !هستن نبفرستین؛خانومشو براشون غذا نیست نیازی بگین مامانتون به...عزیزم ممنون_

 ...کرد نگام شده گرد چشمای با

 !نکبت...اورد غذا که کرد غلط.بستم محکم درو و زدم بهش نمیایی دندون لبخند

 میکرد نگام جوری یه و بود انداخته باال ابروهاشو...حسام محمد سمت به برگشتم

 هااان؟چیه؟_

 ندارم؟ خبر خودم که کیه هست؟آره؟خانومم خانومم که_

 !!!بزنم حرف اینجوری نباید که میفهموند بهم قشنگ چه اونم!بودم کرده خراب

 ....خونت دمِ بیاد نخواد روز هر که گفتم اینجوری_

 ...نمیشه گرسنمم تازه!بهتر...بیاد خب_

 اینجا؟ میگم چی من میخواد دلش خودش اصن؟پسره چه من من؟به میشدم اینجوری چرا؟چرا...گرفت گلومو بغض

 !نمونین گرسنه موقع یه...بیاره غذاتونو میگم بهش میرم االن_گفتم گرفتم صدای مونه با و رفتم در سمت به

  شد حلقه کمرم دور دستاش که بود دستگیره روی دستم

 شدم زندانی بازوهاش بین کردم حس

 ...نمیمونم گرسنه نباش کجا؟نگران_

 !دیگه بیاره غذاتو بگم میرم_

 ...میاره سوپ برام مادرخانومم...نکرده الزم_



 گذاشتم میز روی و گرفتم ازش رو ظرف...خورد ته تا سوپشو

 .نکنه درد مامانت دستِ_

 .بودم کرده پیداش که بود خوب چقدر...زدم لبخندی

 میکنی؟؟؟ زندگی تنهایی چجوری_

 !کردم عادت....نیست سخت_

 ...نفهمیدم کامل زندگیتو ی قصه هیچوقت_

 داره؟ برات اهمیتی چه_گفت پوزخند با

 ....بدونم میخواد دلم_

 بود گذاشته قدم زندگیم به که کسی مورد در...بدونم موردش در رو چیزا خیلی میخواست دلم

 .بدون همینو قطف....ندارم خوبی ی گذشته_

 ...بدونم اینو از بیشتر میخوام من_

 ...بهتره ندونی_کرد اخم

 .بدونم دارم دوست من...داره ای گذشته یه آدمی هر_

 ...نه االن_

 ...آره االن اتفاقا_

 ...رفت لباساش سمت به و پاشد جاش از

 برداشت میز رو از گوشیشو و پوشید تیشرتش روی رنگشو طوسی  بادیِ کاپشن

 اشوپ_

 کجا؟_ گفتم تعجب با

 !میفهمی_

 .افتادم راه به همراهش و شدم بلند جام از

***** 

 ...نداشتم اومدنش به عادت زیاد که جایی!تهران بامِ....تاریک جا همه و بود شب

 .میکردیم نگاه پامون زیر شهر به و بودیم ایستاده بلندی روی

 ...دادم دست از رو همه اتفاق یه با.نمیکردم فکرشو که چیزایی...افتاد برام بدی اتفاقای...پیش سال۷_

 ...زدن اسمم به اتهام یه روز هر!بره در بد یکی اسم وقتی از امان



 یعنی رفاقت...پسر میگفت بهم بابام روزی یه...بودم کرده اشتباه بچگی عالم تو!رسید دادم به عموم فقط آدم همه اون بین از...بود کم سنم

 ...بگیرم درس تا کنم تجربه چیزیو هر میخواست دلم زندگیم تو...نمیفهمیدم!رفاه،قطع

 !میزنه زمین به آدمو ها تجربه بعضی اینکه از غافل

 رو ها زبون جلوی و بشی مرد باید...بیای خودت به باید میگفت کنم،عمو جمع خودمو نمیتونستم که شدم ضعیف و مریض اونقدر

 !کنی پاک زندگیت ی صفحه از زدنو بهت که هایی تهمت باید...بگیری

 ....ندارم هیشکیو خودم غیر دیدم شدم بلند جام از وقتی

 من برعکس!بدم ادامه راهشو هیچوقت نمیخواستم...بودم متنفر بابام شغل از!نمیکردم هم فکرشو هیچوقت که کردم انتخاب رو راهی

 ...بود داداشم

 کردن زندگی سال ۴!بیاری طاقت نتونی که میشدی خارج ازش وقتی تنها...نداشت امکان ازش اومدن بیرون که گذاشتم گروهی توی پامو

 ...میشدیم کوچیک اشتباه یه خاطر به که هایی شکنجه و بیداری شب...یادگیری و تمرین فقط...نمیداد معنی برام

 !گمنام سربازای از...هویت بی آدم یه شدم...شد تموم که سال ۴ اون

 ...میبرد بینم از داشت کردن کار بیهوده هم سر پشت سال۷شدم، خسته...کردن کار فیمخ و ماموریت همش اونم از بعد

 ...باشم مخفی نمیخواستم دیگه

 همین به میبینی خودتم که مادرم و پدر های شرمندگی...شناختنم همه...شد معلوم هویتم دادم نجات رو تو که شبی اون از بعد

 ...کشیدم خط دورشونو من اما کنن جبران برام میخوان اونا!خاطره

 !کنم زندگی میخوام...بسازم آیندمو میخوام اما...اما ندارم قشنگی ی گذشته که درسته

 ...بود قبل از تر گرفته صداش

 کردم قفل انگشتام بین انگشتاشو

 ...بدهکارمو بهت که عمری ی بقیه میخوام...دادی نجات جونمو تو...باشم کنارت میخوام منم_

 کردم سکوت...گذاشت هام لب ویر اشارشو انگشت

 !کردی جبران بعدی ماموریت توی تو و دادم انجام وظیفمو فقط من...نیستی بدهکار من به عمری تو_

 ...ولی_

 !نمیشه...دختر میکنه فرق خیلی من با تو زندگیِ_

 داره؟ اهمیتی چه...بکنه فرق_وگفتم کردم اخم لجبازی با

 بودن من با اما...میکنه قراری بی قلبت توام میدونم...دارم من که داری رو حسی همون توام نممیدو_گفت و کرد خم گوشم کناره سرشو

 ...میکنی فکر که چیزیه اون از تر سخت

 !میخرم جون به سختیشو من_

 !چی؟ زدی جا راه وسط اگه...نمیتونی_

 !میرم آخرش تا...گذاشتم قدم راهی یه توی اگه من_



 ....نیست بازی بچه...دختر نیست الکی_

 ....زدم پوزخند

 ...بود رگبار مثل حرفاش من احساس مقابل در

 !بازی؟ بچه میگی داشتن دوست به بازی؟تو بچه...هه_

 ...گرفت دستمو تر محکم اون که کنم ول دستشو خواستم

 طناز؟ میکنی چیکار خودت با داری میفهمی خودت_

 شد خیره چشمام تو

 ی آینده میخوای تو...تره مهم براش زندگیش تو چی همه از شغلش که مردی....کشته دلش توی احساسو که بمونی مردی با میخوای_

 که باشی اینی از تر خوشبخت میتونی تو...سختی کلی....داره شرط کلی من با بودن!دل جای خوابونده سنگ سینش تو که بسازی کسیو

 ...بشه تر کمرنگ خوشبختیت شاید بودن من کنار با اما هستی

 قبول شرطاتو ی همه من...بشی عوض میتونی تو...دروغه بخدا...!نداره احساس میگی تو که مردی همین به...بستم دل باره اولین من_

 !میکنم

 ؟!همشو؟_

 !همشو...آره_گفتم دلم ته از

 ...کرد مکث

 ...اومد جلوتر قدمی و کرد بسته و باز چشماشو

 !بشی؟ من ی صیغه حاضری حتی_

 ...!کردم فکر دلم به...کردم قبول بود که جوری هر

 ...کردم گوش دلم صدای به اما بودم شده دلبسته و عاشق زود چه

 مهم براش حسام محمد اما...بودم آزادی دختر من!نمیشم پشیمون که میدونستمم و...کنم قبول شرطشو که گرفتم تصمیم لحظه یک توی

 ...باشه اونجوری رابطمون نمیخواست....نامحرمم بهش باشه چی هر من که بود

 ...کردم قبول اون خاطر به منم

 !فتنر گوشم تو اما میکنی اشتباه داری میگفت بهم حسام محمد....گرفتم لحظه همون تصمیممو

 ؟...داشتم دوسش که این از باالتر چی

 .نمیشم پشیمون حسامِ محمد طرفم وقتی میدونستم من اما...میشی پشیمون میگفت بهم

 ...داره اونم دارمو من که احساسی میدونستم! دودل اون و بودم راضی من!میکردم اصرار خودم من...گذشت شب اون از هفته یک

 ...نمیگفت رطشوش هیچوقت نمیخواست اگه میدونستم

 .زد زنگ دوباره که مهظر وقت به بود مونده دوساعت



 .سالم_

 !بشی پشیمون داری وقت ساعت۲...سالم_حسام محمد

 ....رفت هم توی اخمام

 !بذاری من سره بهونتو میخوای!نمیخوای پس_

 !!!میکنی چیکار داری نمیفهمی...داغی االن تو_حسام محمد

 !یسموایم میگیرم که تصمیمی پای من_

 مطمئنی؟_حسام محمد

 .مطمئنم_

 میفهمی؟!نیست بازی بچه طناز_حسام محمد

 !میفهمم!حسام محمد گفتی اینو دفعه صد_

 !باشی زنم یواشکی نیست نیازی دیگه بشه خوب شرایطم وقتی...کن صبر سال۲_حسام محمد

 ...روز ۱ بگو تو_

 !میبینمت گفتم که محظری دیگه ساعت ۲ پس...باشه_حسام محمد

 .توالتم میز پای نشستم و کردم قطع رو وشیگ

 !پوشیدم رو بودم گذاشته کنار که لباسایی و کردم آرایش خودمو

 ....بود خودم انتخاب!زوری نه و بود کار در تهدیدی نه

 !نمیکنه پشیمونم بودم مطمئن که انتخابی

 !شدیم محضر وارد هم با دو هر

 ...هم کنارِ قدم به قدم

 !میشم پشیمون میکرد فکر... نمیزد حرف باهام

 !بود درست تصمم...بودم مصمم من اما

 !سالِ  ۲۶ حسام محمد و ساله ۲۱ ترهدخ یه من...میکرد محرم هم به دومونو هر سال ۲ برای که کردم امضا رو ای برگه

 عبوس و اخمو دیدمش که اول روزای همون مثل قیافش!رفت بیرون محضر از من از جلوتر...گذاشتم کیفم توی رو نامه صیغه ی برگه

 ...بود

 ایستادم کنارش و رفتم جلو...نشست موتورش روی

 بگیری؟ قیافه اینجوری سالو ۲ این که نیست قرار_

 ...کرد نگاه چشمام تو



 نمیرفت کنار اخمش

 کردم؟ کارو این چرا من...ای بچه تو_حسام محمد

 !کن ابراز پشیمونیتو بعد بگذره دقیقه ۲ بزار_

 ...سوارشو_حسام محمد

 ...کردم محکم بدنش دور دستامو و نشستم پشتش

 .کرد مکث و کرد دستام به نگاهی

 .افتاد راه به و کرد روشن موتورو

 ...مگذاشت شونش روی سرمو

 !کردم انتخاب من...زدیم حرفامونو هم با ما...نباش اینجوری_

 ...بود اشتباه انتخابم بگی بیای که روزی از میترسم_حسام محمد

 ...کنی باز اخماتو اون االن توام که شرطی به...نمیگم هیچوقت_

 .شدم بیدار گوشیم sms زنگ صدای با گذشته که یکماهی این روزه هر مثل صبح

 .کردم بازش و برداشتم تختم کنار عسلیِ روی از گوشیمو

 بخیر زیبات صبح من آفتاب سالم_حسام محمد"

 "بشه؟؟؟ شروع من امروز میدن اجازه من آفتاب

 ...میاد لبام روی لبخند

 میفرستم نشدم،براش بیدار خواب از قشنگ اینقدر هیچوقت میکنم حس

 "بخیر صبح��کرد طلوع آفتاب"

 .رفتم پایین ی طبقه به انرژی با و شستم صورتمو و دست.شدم بلند جام از و دادم غوسی و کش بدنم به ارسالش از بعد

 .میکرد آماده صبحانه شهال

 .خانمممم شهال بخیر صبح_

 !عزیز بخیر توام صبح_گفت و زد لبخندی

 .بشم متوجهش شد باعث مینشت میز سر به که مامان صدای

 ؟!؟...باشه خیر!شده؟ خیز سحر دخترم وقته چند_مامان

 !میشدم بیدار منم سرکار بره تا پامیشد حسام محمد که ساعتی وقت چند این نمیشد،توی پاک لبام روی از لبخند

 !مثبتش های پوئَن از یکی اینم

 بخوابم؟ برم ندارین دوست اگه_گفتم و نشستم مامان روی به رو



 میاد؟ بدم تنبلی از که میدونی!بده ادامه همینجوری_گفت و کرد ای تصنعی اخم مامان

 !میکنه درست ماهفری رو ها مربا میدونستم!بود عالی...خوردم لقمه یه و مالیدم تُستَم نون روی رو بود میز روی که آلبالویی مربای

 .اومد آشپزخانه توی سریع...زدم صدا رو فریماه

 خانم؟ بله_

 کردی؟؟؟ درست خودت رو ها مربّا  این_

 ...ندارین دوست اگه نشده؟یا خوب...بله_گفت نگرانی با

 !میزاری؟ برام ازش شیشه یه!عالیه...نه نه_کردم قطع حرفشو عادتم طبق

 !میخوای؟ کی برای_پرسید سریع مامان بده جواب خواست اون تا

 !ببرم میخوام سام دایی برای_بپیچونم کردم سعی و انداختم باال ای شونه

 !نداره دوست مربّا سام...وادنمیخ نه_گفت و کرد فریماه به رو مامان

 ...بگم چی بودم مونده.نیست خور مربّا سام نبود یادم!!!کردم خراااااب وااااای ای

 !میخوام ملیکا برای نه نه_گفتم عجله با که بیرون بره خواست فریماه

 میدونی؟؟؟ چشه؟تو دختره این_گفت و شهال به کرد رو...بود کرده تعجب مامان

 .بخوره مربّا شب تا اتاقش تو ببره و بگیره داییش ی بهونه به میخواد حتما...خانم نه_گفت و انداخت باال ای شونه شهال

 !کردی؟ فرض چی منو...جان شهال_گفتم و گذاشتم چونم زیر دستامو�😐😐�بودم شده فیس پوکر شکل

 ! خانم ندارین خوبی ی صابقه باالخره_ شهال

 !بزاره ماشینم توی مربّا شیشه یه خواستم هم فریماه از...شدم بلند جام زا و کردم تشکر صبحانم خوردن با!!!عجب

 ...پوشیدم لباسامو و اتاقم توی رفتم

 !!!نبود دارم جلو هم هیچی و بود شده تنگ دلم

**** 

 .شدم پیاده و داشتم نگه کالنتری جلوی رو ماشین

 !!!داره نیاز تنوع هم آدم باالخره!میپوشیدم رنگ یه روز هر بودم جاشون من هاگ!سبز لباسِ همشونم...سرباز در دم از!ماموره از پر که اینجام

 کجا؟ خانم_گرفت جلومو سرباز

 !شکایت برای اومدم_گفتم و انداختم باال ای شونه

 !بدید تحویل رو موبایلتون هم کنید،بعدش درست رو وضعتون و سر اول...تو برین اینجوری نمیشه_

 بعدی؟ ی مرحله و_

 !چی؟ ی چی؟مرحله_گفت گیجی با



 .گذاشتم میزش روی گوشیمو و کشیدم جلو شالمو

 �😏�نداره قفل!سرش بری اگه مدیونی_

 !!!نیست کردن چک به نیازی!میگیریم تحویل رو گوشی امنیّت برای ما_وگفت کرد نگاه بهم زده بُهت چشمای با

 !کردی شیطونی و رفت سر حوصلت یا کرد گل فضولیت وقت یه حاال گفتم_

 !ماموره؟ یه با کردن صحبت طرزه چه این خانم_گفت اخم با

 !منه نصف هم ،قدش سربازه�😂�مامور جوجه

 اونجا؟ نترکی...راستی_گفتم و برگشتم اما بشم راهرو داخل خواستم و شدم بیخیالش

 هان؟؟؟؟_گفت گیجی با دوباره

 .باش مواظب!موقع یه بُمبِ گوشیم تو_گفتم و انداختم باال ای شونه

 ببخشید؟ خانم_گفت مامورا همون از یکی که بودم حسام محمد اتاقِ دنبالِ و شدم کالنتری وارد...بود گرفته خندم قیافش از

 !بفرمایید؟_

 ....میکردم نگاش سوالی

 !دارین؟ کار کجا شما_

 ...اومدم شکایت یه برای_

 !لطفا چپ سمت...فوالدی سرهنگ اتاقِ برین باید_

 �🙄�راسته سمت که حسام محمد بزارم؟؟؟اتاق لمد کجای اینو!خدا هی

 ...دارم کار صفاری سرگرد با من ولی_

😰😒 

 ..طرف اون از لطفا!نیستن ها شکایت به رسیدگی ئولمس سرگرد ضمن خانم،در شلوغه سرشون االن ایشون_

 !کرد اشاره چپ سمت راهروی به دوباره و

 .دارم کار صفاری سرگرد با اقا،من نشدید متوجه انگار_

 ....ایشون خانم گفتم شما به که من_گفت تاکید با

 !!!دارم کار صفاری سرگرد با که گفتم شما به منم_حرفش وسط زدم

 بودم اون از تر دنده یک من

 شلوغه سرشون االن ایشون...بمونید منتظر رو ساعتی تیم حداقل باید پس_

 سرمو حداقل نمیدن میره؛گوشیمم سر حوصلم اینجا که من...نشستم انتظار های صندلی روی ناچار...گیره که هم یارو این!هوووووووووف

 .کنم گرم



 ...بود اتاقش در به همش چشمم

 تو زدم که کماندوهه اون به اومد،یادم بیرون ازش چادری پلیسِ خانم یه و شد باز حسام محمد اتاقِ در که بود گذشته هم ساعت نیم از

 �😂�افتاد گوشش

 بیشعور�😠😒�میکرد غلطی چه حسام محمد اتاق تو ساعت نیم زنه این��ببینم وایسا

 �😒😠�پلیسی به چه رو زنا برس،آخه کارات به خونه تو بشین برو

 شدماااا قدیمیا این عین منم...وای

 شدم،اه رد هم چادریه زنه کناره از و رفتم حسام محمد اتاق سمت به بشه جمعم حواسش ماموره اینکه از قبل و شدم بلند جام از

 ��سیبیلو

 زدم در به ای تقه

 .بفرمایید_

 کرد تعجب دیدنم با...کردم سالم بلند و شدن وارد بود کرده پر وجودمو دیدنش خاطر به که ای خوشحالی با

 میکنی؟ چیکار اینجا تو_

 شدم ناراحت اینقدر چجوری نمیدونم و!نشد خوشحال دیدنم از انگار...رفت بین از ثانیه یک توی خوشحالیم

 ...ایستاد روم به رو و اومد جلو

 ��داشت جواب کنم فک....کردما سالم_

 اینجا؟؟؟ یایب داشت دلیلی خب؟چه....سالم علیک_داد ادامه و کرد نگام سوالی

 ...اما بود افتاده تپش به قلبم دیدنش با که این با...کرد پشیمونم اومدنم از

 !نداشت دلیلی...هیچی_

 هی که میخواد چی سرگرد از دختره این من؟نمیگن کار محل بیای دلیل بی داشت لزومی چه_توپید عصبانی صورتم توی و اومد جلو

 بیای؟ اینجا نباید یفهمینم...طناز نمیفهمی اینجا؟؟؟انگار میاد

 !بشی خوشحال اینقدر دیدنم از نمیکردم فکر_گفتم و زدم نیشخند

 ...بود نشده کم عصبانیتش از چیزی اون اما کنم اروم خودمو تا بودم زده طعنه

 ...شرمنده!اومد دلم هوای به فقط...نمیفهمم من_

 ...بستم آروم درو و شدم خارج اتاق از بکنه حرکتی اینکه از قبل

 ...اومدم بیرون کالنتری از

 بایستم شد باعث میکرد ثدام سرم پشت که نفر یک صدای

 !خانمممم...خانم گوشیتون_

 کردم تشکر و گرفتم گرفت،ازش طرفم به گوشیمو و اومد بود،جلو در دمِ سربازه همون



 !نترکونه خودتو باش مواظب...اومدی زود...راستی_

 ....میدادم رو ابشجو وگرنه بود رفته یکجا ام حوصله

 پرتش عقب صندلی به صفحش به کردن نگاه بدونِ شد بلند که گوشیم زنگ شدم،صدای کنده اونجا از سرعت با و شدم ماشینم سوار

 ...کردم

 �😨�...که بشم رو ازش خواستم...ندیدم رو قرمز چراغ

 !میشد بدی تصادفه بودم نکره هدایت ای دیگه طرفه به ماشینو سریع اگه و میومد سرعت با سمتم اون از ماشین یه

 .بود رفته پیغامگیر روی عقب همون از گوشیم

 پیچید ماشین توی حسام محمد صدای

 !میکنی؟ اینجوری اچر...گوشیتو بردار طناز_

..... 

 ...کردی اشتباه که کن قبول توام اما!میکردم رفتار اونطوری نباید من باشه_

.... 

 !شده تنگ دلم بیرون،من بریم دنبالت میام شب_

 کردی؟ رفتار اونطوری که بود شده تنگ دلت...هه....کرد قطع

 .ذوقم توی بزنه اونجوری ودنب حقم اما!میکنم رو کاری یه فکر بی!قبول...اشتباهه منم کاره

**** 

 کردیم؟ اشتباه کدوممون نظرت به...شکست دلم من_

 گرفتی؟ جدید رو بازیه این_گفت و انداخت باال ای شونه

 .میزنم حرف دیوار با دارم حاال تا موقع اون!جا همه از فارغ و گوشیمو تو بود کرده سرشو

 هست؟ من به حواست اصن تو_

 میگفتی؟؟؟ چی...نه_گفت و آورد باال سرشو

 بپوشم؟؟؟ کدومو_

 ...کرد دستم تو لباسای به نگاهی

 !!!میاد خیلی بهت مشکی!مشکیِ اون من نظر به_

 .گذاشتم تختم روی بودمو کرده انتخاب که کفشی و کیف و مانتو سِتِ

 .کردم موهام کردنِ شونه به شروع و نشستم توالتم میز پشت

 !کن کوتاهشون طناز_



 ...حتما کردم وقت!!!ردنک خستم...اره_

 انداخت باال شیطون هاشو ابرو و آورد باال گوشیم تو از سرشو یهو که بود بازی گرمِ

 چته؟؟؟_

 !دنبالت میاد داره گفت حاجیتون_

 ...دارم استرس میاد که اسمش هنوزم...گرفتم گاز لبمو

 برم؟...کنم چیکار نمیدونم_

 نری؟؟؟ چرا_

 میتونم؟ مگه اما...هند جواب کن ناز میگه افسانه_

 !کن خواهی عذر ازش بعدشم!شو آماده زود...حاال تا صبح کردی میزنه،نازتو زیاد حرف افسانه_

 من؟؟؟؟_

 .میکردم رفتار بدتر بودم اون جای منم...آره_

 !نیستی که حاال_گفتم و آوردم در شکلک براش

**** 

 !بود داده تکیه موتورش به منتظر...کردم باز رو خونه درِ

 !میخورد بر غیرتش به آقا بریم من ماشین با بگم بهش میخواستم اگه ولی...بود سرد هوا

 ...کردم سالم کنم نگاه چشماش تو اینکه بدونِ و رفتم سمتش به

 ...خانم سالم_

 !میکرد عوض حالمو که مینشست دلم به اینقدر گفتنش خانم

 !دیگه بریم_

 روی شدن سوار اونقدر!بود کرده موتورش عاشقِ خودش مثل هم منو!نشستم پشتش منم.شد ،سوار باشه گفتنِ با و داد تودش به تکونی

 !بشه متوقف ساعت میخواست دلم که میداد آرامش کردنش بغل و هاش شونه رو سرم گذاشتنِ و موتور اون

 ...کنارشم که اینه االن مهم بره میخواد کجا نمیدونم...گرفت سرعت کم کم و کرد روشن موتورشو

 !شد ور شعله دلم توی زدن هم به چشم به که عشقی...دارم دوسش

 !اوتمتف مردی با!بودم کرده شروعش تازه اینکه با بودم مونده پاش که داشتنی دوست

 ...میشناختمش کم کم

 مهربونی اخماش پشتِ!میومد راه باهات میکردی تقسیم باهاش زندگیتو وقتی...نبود خشک و سرد میکردم فکر من که هم اونقدرایی

 ...کسی هر برای نه و!زمانی هر نه اما...بود مغرور!بود

 ...میکردم کشف جدید شخصیت یه روز هر من



 !خورده زخم همه از که ای کشیده درد حسامِ محمد روز یک

 !خودش و خودشه فقط و تنهاست که حسامی محمد روز یک

 !میکنه اذیت ها بچه مثل وقتش به و داره هاشو شیطنت هم هنوز که مردی روز یک

 !مغروره و اخمو و مستبد مردِ یه روز یک

 ...آروم و مهربون روز یک

 ...گذشته فکر به و دمغ روز یک

 ....خو تند روز یک

 ...پناه بی و معصوم روز یک

 ...محبت ی تشنه روز یک

 !میکنه محکم رو پشتت که کوهی روز یک

 !عاشق و نگران اما لجباز روزی یک

 ...محبّت و گرما از پر هاش نامهربونی ی همه زیره

 ...!کمه شناختنش برای هم باز

 !هامون داشتن دوست آتیش مثل!تندِ و گرم ورساچِ همون هردمون عطرِ هنوزم...چسبونده هاش شونه به محکم سرمو

 !هاااا کنی سواستفاده و باشی قهر نشد قرار_

 بودم مونده بُهت تو و برداشتم سرمو تعجب با

 کردم؟ سواستفاده من؟؟؟؟؟من_

 !میکنه؟ بو عمیق اونجوری منو داره کی پس_

 ...گرفتم گاز گردنشو پشت و کشیدم پایین کاپشنشو ی یقه...شدم نزدیکش

 ...بود پیچیده ماشینا بین اتوبان توی من ی خنده و اشداد صدای

 نرسههههه بهت دستم...وحشیییی_

 حقتتتههه_گفتم خنده با

 حقمه؟؟؟ من!نمیدی منو های تلفن جواب حقمه؟تو من_

 !بود کارات تالفی_

 !کنم؟ تالفی منم یعنی عه؟پس_

 !کردم غلط من اصن نه نه نه_گفتم سریع دارش سابقه های کردن تالفی به فکر با

**** 



 ...میومد هم پچ پچ صدای گاهی...ساکت و بود تاریک جا همه

 !سینما بودم آورده خوراکی کلی با

 ...بودیم ساکت...بود شونش روی سرم

 ...فیلم از غیر به بود جا همه فکرم

 !قهره؟ خانمم هنوزم_

 وایمیسه؟؟؟ قلبم میشنوم که صداشو نمیفهمید چرا...لرزید دلم

 !دلنشین چه!میکرد رو و زیر دلمو قشنگ چقدر!من خواستنیِ مردِ...نشست لبم روی لبخند

 !!!هاست بچه ماله قهر...نبودم قهر من_

 .پیچید انگشتام دور انگشتاشو

 !ندی جواب میزنم زنگ من وقتی نداری حق بعد به این از_

 ....کردی ناراحتم_

 ...مقصرم منم چند هر!کن فکر کارت به_

 !معذرت_کرد زمزنه گوشم زیر تر آروم

 معذرت اینکه همه از بدتر و...بدونه مقصر خودشو حتی اون نداشتم اینو انتظاره اما!!!منه از بیشتر تقصیرا داشتم قبول من...نمیکردم فکرشم

 ...کنه خواهی

 !نشسته اینجا آدم...نکناااا نگام اونجوری_

 چیه؟ اشکالش...باشه نشسته خب_گفتم تعجب با

 ...دز شیطونی لبخند

 ...ببین فیلمتو!بشینم آروم بتونم نمیدم قول من_

 !میدوید صورتم توی خون که میگفت چیزی پهلو بی...گزیدم لبمو

 ...برگردوندم فیلم سمت به سرمو

 ...!نفهمیدم ازش هیچی که من_

 ...منم_حسام محمد

 !بوده من به حواسش اونم یعنی...زدم لبخند

 بود؟؟؟ کجا حواست_

 ...کالنتری های وندهپر به_حسام محمد

 !نخنده بود گرفته خودشو جلوی...زدم پهلوش توی محکم آرنجم با



 !بنداز دست عمتو_

 �🙄�انداختم؟؟؟ دستت مگه_حسام محمد

 ...راه اون به نزن خودتو_

 ...آورد گوشم کناره سرشو

 !باشه؟ کجا حواسم میخواستی مگه_حسام محمد

 باشم؟؟؟ من فکرش ی همه میخواد دلم نمیدونست خودش...کردم غنچه لبامو و کردم ریزی اخم

 !میکنم لُقمت یه....قیافتو اونجوری نکن_حسام محمد

 کنم مخفی بدنمو لرزش کردم سعی و بستم چشمامو...دوباره

 باشه؟؟؟ تو از غیر جایی فکرم توام با وقتی میشه مگه_

 ...بوسید تاریکی توی و آورد باال بود دستش توی که دستمو

 ....نبود ما به حواسش کسی بودن که هم اونایی!نبود دورمون زیاد کسی خداروشکر

 میلرزه؟ چرا بدنت_

 !هیچیی...هیی_

 نکنه؟ میترسی!هست حواسم من....همینجوری منی با وقت هر هیچی؟تو_

 !لولویی؟ مگه...نخیر_

 چیه؟؟؟؟ واسه پس_

 ...بود شده حلقه بازوش دورِ دیگم دستِ و بود دستم یه توی کورن پاپ ی جعبه...اومدیم بیرون سینما از

 ....کردم نگاه آسمون به خوشحالی با صورتم روی بارون ی قطره اولین افتادنِ با

 ارووووونب هووووووررررااااا_

 .میکردن نگاه بهم خنده با نفر چند که گفتم اینو خوشحالی با و بلند اونقدر

 بزنیم؟؟ قدم خوای می_

 رو؟ به رو پارکِ بریم��میشه خوب خیلی آررره_

 ...داد جوابمو لبخند با

 .رفتیم سینما روی به رو پاک توی

 بارونم عاشق_

 ...توام عاشق منم_گفت خنده با

 .نبود افیک هم ذوق دنیا یه



 .اون دهنِ توی یکی و میذاشتم خودم دهنِ توی پفیال یدونه

 کرد زمزمه عاشقانه گرمش های نفس با و کرد خم گوشم کنارِ کمی سرشو

 …بزن قدم مـــن با_

 …ہهم از تنهاتــــر

 …وتڪس مصرعِ اِی

 …ہهمهم شعرِ در

 …بزن قدم مــن با

 …عشق نشینِ ہچل

 …قلب فرمانروای

 …شقع سرزمینِ در

 !میاورد وجد به منو مَرد این

 !!!من داشتنیِ دوست

 !هوا سرمای از هم...وجودش گرمای از هم...لرزید هم باز بدنم

 عزیزم؟ سَردته_

 !میشم گرم...نه_

 .گرفت طرفم به و آورد در سریع کاپشنشو و آورد در دستم از بازوشو

 !میزنی یخ خودت میکنی؟بپوش چیکار_

 ساختم؟؟؟ چی واسه رو اینا_گفت و کرد ازوهاشب به اشاره ریزی اخم با

 شد؟؟؟ سردت اگه...نخیر_گرفتم دستش از کاپشنو

 !نکنه خوردش سرما ذره یه این که دیده آموزش اونقدری من مثل مامور یه_

 شدم بیدار دیر خواب از امروز!بود شده صبح دهِ ساعت

 ...بودم خوابیده دیر دیشب

 !شده زندگیم وارد حسام محمد وقتی از البته...بود استثناء یه این

 .ندیدمش وقته خیلی انگار که شده تنگ اونقدر دلم اما...بودم کنارش دیشب همین

 .داد جواب بوق چند از گرفتم،بعد شمارشو و برداشتم گوشیمو نیومده بیرون خوابرخت توی از هنوز

 جانم؟_

 ...سالم_



 !بخیر؟ خانم،صبحت سالم_

 !برد خوابم دیر دیشب!نکن مسخرم_

 ؟!علّت؟_

 بخوابم؟؟؟ من میزاره فکرت مگه_اومد لبام روی پهنی لبخند

 ....دردسری خودِ خودِ تو دختـر،_

 چراااااا؟؟؟!حساااام؟ محمد عههه_گفتم غرغر با

 ....تـوئه پی حواسم همش میکنم کار وقتی_

 !میگی؟ راست...دوما...باشه هم باید اوال_

  میزنم حرف جدی دارم_

 ...میکنی صدام ناز با که میشنوم،اینجوری که صداتو

 ....! میشـه پرت...؛حواسم میکنم میـرم،یخ وا

 ...کردم ضعف

 ....همین فقط!کن خوبم....بیار درم هام دلگیری از دردسرهات با...!دارم تدوس دردسرُ این من_داد ادامه

 �💔�شده تنگ برات دلم_

 !دلتنگم منم...عرفان ی خونه بیا شب_

***** 

 گذاشتم گوشم دمِ!بود حسام محمد...خورد زنگ گوشیم

 کجایی؟!کردی؟ دیر_حسام محمد

 !ترافیکه!میاد بارون...خیابونم تو_

 !کن رانندگی آروم...خیسه اه جاده_حسام محمد

 ...پیشت بیام زودتر میخوام_

 نمیاد،اوکی؟ باال تا ۴۰ از سرعتت!گفتم که همین_حسام محمد

 ��چشم_

 !باش خودت مواظب_حسام محمد

***** 

 ...برنداشتم و گذاشتم در زنگ روی دستمو

 ...میشنیدم میومد در سمت به که هاشو قدم صدای



 ..کرد باز درو

 .کردم بقلش محکم!بگیرم خودمو جلوی نتونستم

 ....داد فشارم بغلش توی تر محکم

 !کرد بو عطرمو که فهمیدم

 !شدم داخل و رفت کنار....کنم ولش دادم رضایت دقیقه چند از بعد

 نمیاد؟ که عرفان_

 !نمیاد اینجا!شلوغه سرش...نه_

 .میومدم اینجا نبود اولم ی دفعه!شدم آشپزخونه داخل و گذاشتم کاناپه روی کیفمو

 .رفتم بیرون آشپزخونه از قهوه دوتا با

 .گذاشتم میز روی رو ها قهوه و نشستم کنارش کاناپه روی

 سرم...بودم کجا فهمیدم سرم برداشتن با...قلب صدای!گوشم زیره بوم بوم صدای...!بود سفتی چیزِ روی سرم...کردم باز آرامش با چشمامو

 ....بود برده خوابم و بود سینش روی

 ...کرد باز آروم چشماشو

 زد لبخند دیدنم با

 خوابیدی؟ خوب_

 گفتی؟ بخیر شب_حسام محمد

 یدفه شدم بیهوش خب، ببخشید_

 برد خوابم ۵...صبح تا بودم باشم؟کالفه خوابیده خوب داری توقع بعد_حسام محمد

 ببخشید_

 نمیبخشم_حسام محمد

 خب؟ شه جبران کنم چیکار_

 نیفته جریان از زندگی بگو بخیر صبح یه فعال_

 جانم بخیر صبح+

 ...ببینم ببوسم تو پیشونی بده_

 ...بوسید مکث با و گذاشت پیشونیم روی داغشو های لب...بردم جلو صورتمو

 ...گذاشتم سینش روی سرمو دوباره و بوسیدم ونشوگ

 ...بود کرده تیغیش تیغ و بود اومده در که تازش های ریش...کشیدم صورتش روی و بردم جلو دستمو



 ...پیشونیش...چشماش زیره...بینیش...ارزید می دنیا به هاش بوسه که هایی لب...هاش لب

 ...کشیدم چشماش روی دستمو

 کردم نوازش لکاشوپ پشت...بست چشماشو

 میکنی؟ چیکار_حسام محمد

 ....میکنم حفظشون دارم_

 !چی؟ واسه_حسام محمد

 !کنم تصور صورتتو جایِ جای میتونم اینطوری...شدیم جدا هم از روز یه اگه....اگه_

 چسبوند لباش به و گرفت دستمو

 ...!دیگه نشنوم_

 !صبحانه بریم پاشو_گفت و بوسید دستمو

 گفت بلندی آخ و گذاشت کمرش روی دستشو که بشه بلند جاش از خواست پاشدم،اونم

 شد؟ میکنه؟؟؟چی درد بدنت_گفتم نگرانی با

 !خوابیدیم کاناپه رو که اینه خاطر نیست،به چیزی نباش نگران...آخخخ_

 !بوده روت منم سنگینیه بگی بهتره_

 !بچه برو...روم خوابیده کروکودیل که نه حاال_گفت و آشپزخونه سمت به داد هُلم...شد بلند جاش از و کرد ریزی اخم

 کروکودیل؟ میگی من به!حسااام محمد عهههه_

 ...بانو بکنم غلط من_حسام محمد

 !چید میزو خودش و نشوند میز پشت منو

 !نکنه درد دستت_

 !!!باره یه همین....نمیکنم کارا این از من...بشی خوشحال زیاد نمیخواد_گفت کوتاهی خنده با

 نمیکنی؟ کمکم خونه کارای تو هم بعدا یعنی_گفتم و انداختم باال ای شونه

 اونوقت تا حاال اوووو_حسام محمد

 !بده سوالمو جواب...نخیر_

 ...برات میگیرم تکارخدم_حسام محمد

 !بده انجام دیگه یکی خونمو کارای نمیاد خوشم من_

 میاد؟ خوشت باباتی ی خونه که االن عه؟چطور_حسام محمد

 !میکنه فرق اون_



 دیگه؟آره؟ خوبه دستپختتم ادعاها این با پس_

 نکنه؟؟؟ بهش؟مسخرم بگمممم یچ حاالااا نیستمممممم،،واااآی بلد که نبود؟؟؟؟من تر سخت این از سوال...بگم چی موندم

 !عالیه....یعنی!نیست خوب_گفتم غرور با و انداختم باال ای شونه

 نمیگی؟؟؟ که جدی...اُه اُه_گفت و انداخت باال ابروهاشو

 بشه؟؟؟ باورت کنم ثابت بهت میخوای_گفتم یهو و پرید دهنم از

 !بود شده گرد بدجوری چشماش

 !بشه چی...اوممم_گفت و آورد دهنم سمت به رو لقمه...رفتگ لقمه یه و گذاشت میز روی فنجونشو

 ...گذاشت دهنم تو رو لقمه

 بپزمممم؟؟؟ چی حاال وااای.گذاشتم جلوش...زدم هم به و ریختم شکر چاییش توی

 ...چیزه_

 !چیه؟_حسام محمد

 داری؟؟؟ دوست چی...چی_

 !بود گرفته زبونم که گرفتم استرس اونقدر

 ...انداخت باال ابروشو و خورد چاییشو از پقلو یه...زد برق چشماش

 ...بودم مامانم های فسنجون عاشقِ همیشه_

 .داد ادامه اهمیت بی....میشدم مسخره بدتر نمیگفتم اگه!گفتم الکی میگفتم بهش گرفت؛باید صداش یکم کردم حس

 !حسرتشم تو ساله۸_

 انتظار چجوری....بمیرم الهی!بود افتاد میز روی چشمش از که ای طرهق به حواسم...شد مشغول چاییش زدنه هم با و انداخت پایین سرشو

 ....ببینم حال این با رو تو من داری

 کنی؟ درست میتونی_

 ...گرفت دلم منم انگار!دادم تکون مثبت ی نشونه به سری!بود اومده بند زبونم....نیستم بلند من بگم نتونستم!نه بگم نتونستم

 !بازی شهر بریم امشب_افسانه

 ....ندارم حوصلشو که من_ملیکا

 ...میخواد دلم منم_گفتم و خوردم رو کیکم از تیکه

 !برین شماها...جهنم به_گفت غرغر با ملیکا

 !نیای که بهتر همین...ترسویی تو_گفت و کرد نازک براش چشمی تپش افسانه

 خوش جمعی دستِ!هستن نفری چند دانشگام های بچه از...بریم میکنم جمع رو دخترا و پسر از تا چند_داد ادامه و من به کرد رو

 .میگذره



 ....نیستم من که باشه پسر اگه_گفتم و انداختم باال ای شونه

 نیستی؟؟؟ که چی یعنی...واااا_گفت تعجب با افسانه

 !تفریح برم پسرا با میشه ناراحت میدونم دوما...بگیرم اجازه حسام محمد از باید که اوال_

 !میکنی خوب...تو به ایول_ملیکا

 ...دوستاتی با بگو هست؟بهش هم پسر بگی بهش نیازیه چه اصن!:/کردی غلط_افسانه

 ��افسانه_

 !داد تاب و پیچوند باید توجماع پسر...افسانه و درد_افسانه

 !نیست پسرم دوست حسام محمد که میدونید دوتا شما ندونه کی چی؟هر دیگه_

 دهنتاااا تو میخوابونم که نیار یادم_ملیکا

 .میکردن نگام چپ چپ هردوتاشون

 !دوباره؟ اومد چِتونه؟یادتون_

 ناستش؟؟؟نمیش کامل که میشه پسری ی صیغه میره روز دو بعده احمقی کدوم_افسانه

 بکنم؟؟؟؟ غلطی چه آورد سرم بالیی اگه خودت با نگفتی!کودَن احمقِ_ملیکا

 ؟!بکنی؟ غلطی چه میخوای برد آبروتو یا و زد دورت پسره اگه نکردی فکر خودت با اصن_افسانه

 چیییییی؟؟؟ آورد سرت بالیی اگه اصن_ملیکا

 میلم خالف بر کاری و داره دوست منو دوما!نیست باز هوس ماش پسرای دوست مثل اون اوال....!دوتاتون شین خفه لحظه یه_

 !کردم اعتماد من...سوما!نمیکنه

 کردی؟ اعتماد که ندیده هنوز شناختیش کجا از تو!اعتماد...هه_ملیکا

 !نبود ندیده هنوز_

 هستن؟؟؟ تو سطحِ در خانوادش اصن_افسانه

 کنم؟؟؟ دگیزن خانوادگیش سطحِ با میخوام افسانه؟مگه میگی داری چی_

 تره؟ پایین ازت که کسی به میده رو تو ثروت و مال همه اون با تو بابای!کنی توجیح نگو اینارو_افسانه

 !افکارش...تیپش...میکنه نگاه اخالقش به...!بسنجه پولشون با رو ماآد که نیست آدمی من نده؟؟؟بابای چرا_

 !!!بوده اشتباه کارت میگم که من_گفت و کرد نازک چشمی پشت افسانه

 کسی همچین اگه من نظر به!نیست غلط داشتنت دوست اما!محض اشتباهه...شدی صیغش بود اشتباه کارت درسته!نه من ولی_ملیکا

 !دورمه االن که بود پسرایی از هترب خیلی میفتاد من گیره

 .کردم نگاه اومد گوشیم روی که اسش ام اس به و زدم لبخندی

 "!بزن زنگ خونه رسیدی_حسام محمد"



 !هست بهم جا همه حواسش یعنی این...خونه برم باید یعنی این

  شدم بلند جام از

 !باشین خودتون مراقب.ها بچه میرم دارم من_

 .کرد خدافظی هم کاملی و زود چشمکی افسانه

 .خونه رسوندم خودمو ساعته نیم و اومدم بیرون شاپ کافی از

 .کردیم روبوسی هم با و شد بلند جاش از. شدم غافلگیر عمو زن دیدن با شدم که خونه وارد

 !برات بود شده تنگ خیلییی دلم....اومدین کردین خوب_

 ...شدم شما مزاحم و بودم هاتن منم!ماموریت بود رفته عموت!عزیزم بشم فدات_عمو زن

 حرفیه؟؟؟؟ چه این_

 کو؟ من عشق_گفتم و کردم سرش پشت به نگاهی

 .خوابوندمش تختت رو_

 ...کردم بوسش غرق و نشستم کنارش.شکفت گلم از گل تختم روی دیدنش با و رفتم باال ها پله از سریع و زدم بهش چشمکی

 .رسیدم که بدم خبر رفت یادم وااای....شد بلند گوشیم زنگ صدای

 ..سالم...الو_.دادم جواب سریع

 ...سالم علیک_حسام محمد

 ...رسیدم پیش دقیقه ۱۰_

 !نزدی زنگ ولی...میدونم_حسام محمد

 ؟...میدونی کجا از_گفتم تعجب با

 !گفت گوشیت اِسِ پی جی_حسام محمد

 !!!منه به حواسش ثانیه هر...شد مور مور تنم

 !شد الناز پرتِ حواسم...اومده عموم زن_

 عه؟_حسام محمد

 .میشه حسودیش آقا االن االن نبود حواسم وااای اِی

 !دیگه ببخشید_

 آخه؟ شد پیدات کجا از ببخشم،تو نمیخوام_حسام محمد

 ...که نمیزدی حرفا این از...دیگه شد؟من؟خوبه پیدام کجا از بله؟من_زدم کمرم به دستمو و انداختم باال وایساد،ابروهامو راست چشمام

 ...بگیر جبهه بعد کنم کامل جملمو طناز؟بزار میگی چی...هیییییس_کرد قطع حرفمو



 !کن کامل خو_گفتم و ورچیدم لبامو

 من؟ زندگیه شدی که شد پیدات کجا از تو بگم میخواستم_حسام محمد

 ...لداخ اومد عمو زن شدو باز اتاقم در یهو که بگم چیزی خواستم...کنم جمع چجوری لبخندمو نمیدونستم

 .میزنم زنگ بهت بعدا عزیزم...چیزه....اوممم_

 ...نمیکنیاااا قطع_حسام محمد

 !میزنیم حرف بعدا گفتم جون پرستو_

 ....کردم قطع بگه چیزی خواست تا

 .بیرون میرم من...عزیزم میکردی قطع تلفنتو نبود نیازی_عمو زن

 چشمام دیدنش با....برداشتم گوشیمو رفت بیرون اتاق از وقتی....بود جاهمون بعد ساعت یک تا بیرون بره بود قرار که نشونی همون به

 .خوندس فاتحم امشب!حسام محمد از کال میس کلی...وایساد راست

 عقب رو پرده و تراس سمت رفتم دست به گوشی...باال پریدم ترس از...خورد اتاقم تراس ی شیشه به چیزی یه که بگیرم شمارشو خواستم

 .رفتم تراس توی...کشیدم عقب رو هشیش و کشیدم

 !رفت وجودم از سرما دیدنش با کردم حس...کردم تعجب بیشتر بود وایساده موتورش کنار که حسام محمد دیدن با اما بود سرد خیلی هوا

 .میشه سردش االن بمیرم میپیچید،الهی موهاش توی باد موج و میومد باد

 .گذاشت گوشش دم رو گوشی...کرد نگام و آورد باال کالفه سرشولرزید، دستش توی گرفتم،گوشی شمارشو سریع

 ...بود کرده سکوت اما

 !شیشه؟ تو میکنی پرت سنگ حاال تا کی از_

 ...!وای ای!خوردشون نمیشه هم عسل شیشه یه با که اونایی از...داشت اخم

 نمیدی؟ جواب روم گوشیتو حاال تا کی از_حسام محمد

 ...عموم زن_

 !نداره ربطی هیچ من به عموت زن_کرد کر گوشمو دادش صدای

 !نزن داد من سَرِ_

 !میشم؟؟؟؟نمیفهمی؟ نگرانت نمیفهمی...میزنممم داد_زد داد دوباره

 !بوم جوابتو نمیتونم که بقیه یجلو...نداره شدن نگران_

 .گذاشت جیبش توی و کرد قطع گوشیشو و زد پوزخند

 ...شد سرازیر اشکم کِی نفهمیدم!شد ناپدید چشمم جلوی از ثانیه یه سره....داد گاز سریع کردنش روشن با و نشست موتورش روی

 ...اومد اس ام اس گوشیم روی که بودم نرفته اتاق توی هنوز

 .کردم بازش



 !!!میکنم صاف حسابتو بیاد در اشکت!نشه سردت تو برو_حسام حمدم

 !نگرانمه بعدم میکنه دعوا...بیشعور

 ...!نزدم لب اما باال اورد رو شامم هالش...پایین برم نداشتم حوصله شام برای

 .نداشتم رو بزنع داد سرم اون اینکه تحملِ من!بودم گذاشته کنارم خاموش گوشیمو و بودم کشیده دراز تختم روی حوصله بی

 !نبود اینطور ندادم؛اما جواب و دیدم تماساشو بود کرده فکر...ناراحتیشو تحملِ همه از بدتر و

 حقیقت در محکم ظاهر به مردِ این که میفهمیدم حاال...میفهمیدم ازش جدیدتری چیزای روز هر که بود یشخصیت همون حسام محمد

 لوس خودشو کسی برای سال ۷ این توی من حسامِ محمد ولی...لوسن و مامانی که اونایی از!نازکه دل و تخس کوچولوی پسر یک مثل

 رو کسایی من مَردِ!بشه عصبانی و کنه حسودی دادنش جواب دیر برای و وادبخ خودش واسه فقط منو داشت حق!داشت حق...بود نکرده

 !بود کرده تکیه من به سالها از بعد و بود داده دست از میدادنو اهمیت بهش باید که

 !!!باشه داشته منو فقط و فقط میخواست حاال

 .نذاشتم هم روی چشم صبح تا

 ...میدیدمش رفتنش از قبل تا باید!سرکار میرفت ۷ حسام محمد!بود صبح ۶ ساعت...شیدمپو لباسامو و شدم بلند جام از هوا شدن روشن با

 ....نشه متوجهم کسی که بیرون زدن خونه از پاورچین پاورچین

 باز درو کلیدم با سریع و کردم پارک ماشینمو اپارتمان در.میموند اونجا زوج شبای معموال...عرفان ی خونه سمت میرفتم سرعت با

 ....دادم فشار زنگو کوتاهی مکث با واحدشون در جلوی و رفتم باال اسانسور با...کردم

 !هم تو میره میکنه باز درو وقتی االن که اخماش اون واسه بمیرم الهی آخ!بود شده ذره یه براش دلم...میجویدم لبامو استرس از

 ...نبود در شدن باز از خبری....بودم وایساده بود دقیقه  چند

 !زدم ضربه در روی دستم با

 حسام؟؟؟ محمد_

 !میریزه هم به خوابش ریز صدای یه با و پلیسه بود،اون شده بیدار صدا با که بود خواب اگه...نیومد صدایی

 !نبود خبری نه...وایسادم هم دیگه دقیقه چند

 دیشب فهمید میشد خونه سرمای از....شدم ونهخ کردم،وارد باز درو و اوردم در جیبم از نیست؟؟؟کلیدمو اینجا نکنه...اومد در کفرم پوووف

 !نبوده توش کسی

 !زیرزمینیش ی خونه تو رفته دیشبو حتما.شدم ماشینم سوار دوباره و زدم بیرون خوکه از سریع!خالی....گشتم یکی یکی اتاقارو

 !میکردم صبر میاد کالنتری از که شب تا باید میرفت اگه...میرسیدم ۷ از قبل باید و میشد ترافیک داشت خخیتبونا....میروندم سرعت با

 !بود دقیقه چهل و شش ساعت...شدم پیاده سریع و کردم ترمز محکم خونه اون جلوی

 ...شدم خونه وارد و کردم باز درو

 قدم نزیرزمی سمت به.داد جوابمو لبخند با و کردم سالم...میکرد جارو و آب حیاطو حسامم محمد خواهر میکرد فکر که صاحبخونه خانمِ

 ...گرفتم ضرب در روی دستم با...رفتم پایین رو پله تا چند و کردم تند



 ...نشده بیدار هنوز و برده خوابش امروز شایدم...نباشه کردم حس دلم تو بود پیدا در ی شیشه از که زیرزمین خاموشیِ از

 .کردم صداش بلند صدای با زدم در به ای تقه قبل از تر محکم بازم

 برگردم سمتش به شد باعث حبخونهصا خانم صدای

 !نیست...نیومدند اینجا دیشب صفاری آقای دخترم_

 خودم حالِ تو...بره نداشت رو جایی خونه دوتا این از غیر که من حسامِ رفته؟محمد کجا یعنی...لرزید تنم تمام استرس از...شد رو و زیر دلم

 ...ازش کنم تشکر رفت یادم حتی.نبودم

 .نشستم ماشینم توی و مزد بیرون خونش از

 .گذاشتم گوشم دم و گرفتم شمارشو

 !است خاموش نظر مورد مشترک دستگاه_

 .کالنتریشون میزدم زنگ مونده؟باید کالنتری بوده زیاد کارش کجاست؟نکنه حسامم محمد...کردم غلط من خدایا...نداشت تپش نای قلبم

 .میلرزید واضحی طور به دستام...گرفتم رو شماره

 بفرمایید؟...تریکالن_

 هستم صفاری سرگرد بستگانِ از من...آقا سالم_

 امرتون؟ بله.سالم_

 ...دارم ای فوری هستن؟کاره ایشون بدونم خواستم_

 ...بگیرید تماس دوباره بعدا!کالنتری نیومدن هنوز سرگرد...خانم نه_

 !پروند رخسارم از رنگ تلفن بوقِ بوق صدای

 .داد جواب خوابالود صدای با تماس بار سه از بعد...گرفتم مهدیسو ی شماره

 بله؟_

 !طنازم جون،من مهدیس سالم_

 ...سالم_

 ...راستش...نگرفتم تماس مناسبی وقت شرمنده_

 !چیه برادرش با من نسبت نمیدوتست که اون ؟آخهمیگفتم چجوری

 طناز؟ شده چیزی_

 ایشون؟ کجان میدونید...که میدونید بدونم خواستم.داشتم مهم کارِ یه...داداشتون یعنی...سرگرد با...با من.... من..چیزه....نه نه_

 داشتم امید بازم یول....!نبود برو اونجا من ی دلشکسته عشقِ اما!ماست ی خونه بگه داشتم امید

 نداری؟ خودشو ی شماره مگه.ندارم ازش خبری خونه اومدین هم با که روزی از من...عزیزم نه_



 .کنم نگرانش اونم نمیخواستم

 خدافظ...مرسی...ندادن جواب زدم زنگ آخه...آخه چیزه!دارم آره...آره...نه_

 !میکرد شک که جهنم!نداشتم رودرواسی عرفان با...داد جواب شانسم از.گرفتم عرفانو ی شماره بار هزارمین برای و کردم قطع

 .بود کرده وا اشکامو راهه که بود اونی مهم

 !خانم طناز خانمِ سالااام به به_داد جواب ایندفعه شانسم

 ...عرفان سالم_

 بوده؟ مهم اینقد چی صبح وقت این_

 توعه؟؟؟ پیشِ!حسام محمد...محمد_

 .نکردی جدا راهتو مگه تو کلک به به هحسام؟ب محمد شده صفاری سرگرد_

 کجاست؟؟؟ حسام محمد بگو...عرفان نیست شوخی وقت االن_

 !خونشه خب_گفت و شد جدی صداش

 ...نیست!نرفته خونشونم...نبود اونجام زدم زنگ کالنتری به...نیست جا هیچ...نیست_

 ..شنید تلفن پشت از هقمو هق صدای

 مطمئنی؟؟؟ نیست چی یعنی_

 ..تروخداااا بکن کاری هی عرفان_

 .میکنم پیداش من!آرووووم باش آروم باش باش_

 !دیدمش دیشب...بود ناراحت دستم از_

 .بود شده بلندتر هقم هق صدای

 !نمیشه گُم که گنده مردِ...میکنم پیداش زنداداش باش آروم_

 (عرفان زبان از) 

 !زیرزمینیش  ی خونه بعدش...خودم ی خونه رفتم اول...زدم بیرون خونه از پُلیورم برداشتنِ با و کردم قطع رو تلفن

 میاد بر خودش پس از درسته...بدجور شدم نگران!کنه خاموش گوشیشو که بود محاالت جزء و ممکن غیر این و بود خاموش تلفنش...نبود

 نشد؟ نگرانش میشه مگه اما

 .میگفتم حسام عمو به تر سریع چه هر باید!برنگشته دیگه دیشب از بود پیدا...بود خالی اتاقش...کالنتری رفتم

 !بزنه سر بود اومده حتما.کردم تعجب محسن عمو دیدن با...اتاقش تو رفتم نزده در که بودم گیج اونقدر

 ...کالنتریه اینجا هست ؟حواست کو سالمت و نظامی تو؟احترام بیای بزنی در نداری شعور_گفت اعتراض با مُسلم عمو

 !نیست حسام محمد_گفتم محکم بگه ای دیگه چیز اینکه قبل



 .میکرد نگام تعجب با مسلم عمو و نگرانی با محسن عمو

 بشه گم که بچس چی؟مگه یعنی_مسلم عمو

 ...زده غیبش دیشب از!یستن عمو نیست_

 ...بود شده سرازیر چشماش از نگرانی محسن عمو

 نیست؟ خاموش که گوشیش_

 !خامووووش!خاموشه_

 مشکوکی چیزه!خطرن بی همه اخیرش این های پرونده.نداره امکان_گفت چندتاشون دیدن با و رفت ها پرونده سمت عجله با عمو

 ...نیست

 !هست_گفتم لب زیر میکردم مخفی بدنمو لرزش که طوری نگرلنی با

 ....میکردند نگام سوالی دو هر

 .کنم باز لب بودن منتظر

 

 چی؟؟؟؟ بریزه خسام محمد به زهرشو باشه برگشته اگه...رفت در دستمون از مرتیکه اون_

 کییی؟_ زد داد نگران محسن عمو_

 !عظیمی_...کردم زمزمه لب زیر

 :عرفان

 بودم کالفه اونقدر...نمیزاشتم زنده خودمو میومد حسام محمد سر بالیی اگه!پریشون و نگران هممون...بودیم جو و جست حال در سخت

 .میکنم چیکار نمیدونستم که

 محمد که میکنم تلقین خودم به موندم؟فقط غافل داداشم از چرا من...بود نیومده چشمام به خواب بود روز دو!بودم هنرفت تونه بود شب دو

 معلومه نه که میوفته یادم به وقتی اما...میاد بر پسش از ام تنهایی!خودشه مواظب حسام محمد!نمیاره کم حسام محمد...قویه حسام

 !میریزه هم به ارهدوب حالم کیه دسته معلومه نه کجاست

******* 

 :طناز

 محمد کجایی...میریختم اشک و میکشیدم بو بودو مونده برام شب اون از که خونیش پیرهَنِ...میشد جاری چشمام از وقفه بی اشک

 حسام؟

 !نمیشه باز اشک زور از چشمام روزه دو...ندیدم چشماشو روزه دو!نمیاد باال صدام روزه دو...نشنیدم صداشو روزه دو

 نمیکنن؟؟؟ پیداش کجاست؟چرا حسامم؟یعنی محمد کردی ول اینجا منو چجوری

 !میکشونه کجاها به منو نبودنت روز دو ببین!بودم شده پناه بی و ضعیف چقدر...میرفت راه هزار به دلم

 !اومدنت از بعد شد سخت چقدر...تنهایــی تحمّل



 !رو؟ شکنجه این کردی تحمل چجوری کجایی؟تو چی؟تو تو....کنم تحمل نمیتونم ای دقیقه تو بی که چمن

 !۱۲ نزدیکای ساعت...بود شب

 ....دنبالش برم خودم ندارم؟باید صبر من نمیدونن نمیکردن؟مگه پیداش چرا...نمیبرد خوابم وجه هیچ به

 ...شدم بلند جام از

 ...خورد زنگ گوشیم که بپوشم مانتومو خواستم

 حسام؟ محمد نکنه....شدم خیره ناشناس ی شماره به

 .داشتم برش و بردم هجوم گوشیم سمت به سریع فکر این با

 الو؟_

..... 

 ...نمیاد؟الو؟ صدا چرا الو_

 ...نگرانشی خیلی میده نشون که صدات_

 هستی؟ کی وت_

 !ما پیش....اینجاست سرگردتون...نباش نگران_

 !ناراحت یا شدنش پیدا از باشم خوشحال نمیدونسم....کنم کنترل هقمو هق گردم سعی

 ...بگو دِ....کردی چیکارش بگو...هستی کی بگو کثافط_

 ...میگم که اینجایی بیا میلیون ۵۰۰ با پیشش بیای مشتاقی خیلی اگه....نکن ایناشو قوضولیه تو_

 ...کرد پاره دلمو بندِ خط پشت از دادِش صدای

 نیااااا طناز_زد داد گرفتش و دورگه صدای با

 ...میارم پولتو...بده آدرسو_

 ...نمیومد بند هقم هق

 !میسازم جفتتونو کاره بری پلیس دنبال_

 باشین نداشته اریشک فقط...فقط...میارم پولتو بگو آدرسو_کردم ناله میومد گلوم ته از که صدایی با

 !بیا پول با!دنبالت میان آدمام جاده دم...کرج بیا!نمیدم آدرسو...میبینیش دورتر بگیرم پولمو تر دیر چی هر...نمیدم قول دیگه اونو_

 ....آوردم بابا و دویدم دستشویی سمت به...خورد هم به حالم زدم هق بس از...پیچید گوشم توی ممتد بوق صدای

 تا....دنبالش میرفتم باید من....بود رفته رو و رنگ از صورتم...بود خون ی کاسه جشمام...کردم نگاه خودم به آیینه توی و شستم صورتمو

 ...برم باید نشده صبح

 !تنها....برم باید



 :عرفان

 چرا اما....داشتن هم به ارتباطی یه حسام محمد و طناز!بود درست حدسم...بود نزدیکتر حسام محمد به ما ی همه بینِ از نفر یه

 باشه؟ داشته حسام محمد با میتونست کاری چه طناز پس نداشتن رابطه ؟اگر بود نگفته من به هم ای کلمه حسام محمد مخفیانه؟چرا

 ...بودم کرده شک نم

 سال ۷ که کسی!بود خطر در برادرم جونِ اما بود قانونی غیر کارم...کردم وارد سیستمم توی و کردم پیدا گوشیم توی از رو طناز ی شماره

 !بودم کرده زندگی باهاش تنها

 ...کجاست نمیدونستم حتی من

 !!!بود نزدیک حسام محمد به ما از اون شاید!میگرفتم نظر زیر طنازو باید

 !میشدم مطلع هاش پیام و تماس ی همه از باید...کردم هَک گوشیشو

 دوتا این ارتباطه شک بی میکردم باز اگر!نه یا کنم بازشون بودم دودل....حسام محمد های پیام فقط!نبود گوشیش روی خاصی چیزِ هنوز

 !میگفت بهم خودش بدونم که میخواست حسام محمد اگه اما...اما....میفهمیدم هم به رو

 معدم و بودم نخورده هیچی بود روز دو....رفتم راه کمی و شدم بلند سیستم پای از...داشت وحشتناکی درد سرم....بود شب نیم و ۸ ساعت

 !بود اهمیت بی برام هم باز اما....بود شده مچاله درد از

 !رفته در قِصِر هاش ماموریت بین از که یکی...بگیره امانتق ازش میخواد یکی بودم مطمئن!کنم فکر نمیتونستم حسام محمد جز هیچی به

 ...بودن شده شهید و بودن ما مثل راه همین توی خیلیا...بود سخت ما کاره!بیارن سرش بالیی بود ممکن

 ...بودم ترسو من ولی!بود قوی...نبود شکننده حسام محمد

 با سالها...بودیم خونده درس هم با ها سال ما...نبینم دیگه همیشگیمو راهههم اینکه از...بدم دست از بچگیامو رفیقِ اینکه از!میترسیدم من

 ....بودیم کرده تحمل رو رنج و سختی هم کنار در سالها و بودیم کرده زندگی هم

 این با شرابط از که طوری!بود کرده جدا راهشو اون و بودم رفته خانوادمون طرف به من...بودیم هم با کمتر هویتمون شدنِ فاش از بعد

 ...نمیدونستم هیچی دختر

 ...کنم تصور نبودشو نمیتونستم جور هیچ اما

 ...رفتم بیرون اتاقم از

 میبرید؟ تشریف سرگرد جناب_

 ....کنم پیدا چیزی هم اونجا بتونم شاید!خونه میرم دوساعتی یکی...آره_گفتم و کردم بود ایستاده محافظ اتاقم در دم که سربازی به رو

 گرفتم رو میکردن کنترل رو ها سیستم که هایی بچه از یکی ی شماره و افتادم راه کالنتری خروجی درِ طرف گذاشت،به مینظا احترام

 قربان؟ بفرمایید الو_

 ...کنی پیدا ازش سرنخی تا بزار رو دقتت ی همه_من

 سرگرد؟ جناب چی کردین هک که ای شماره اون_

 !بدین اطالع من به رو کوچیکی یزِچ هر!کنه چک اونو اختصاصی بزار رو یکی_من



 برمیگردین؟ کی!چشم_

 کنید خبرم سریعا کردین پیدا چیزی.شد تموم کارم موقع هر_من

 ماشین از پریشونی صورت با و سریع مسیح...کرد ترمز کالنتری جلوی رنگی سفید ۳ مزدا...شدم خارج کالنتری از و کردم قطع رو گوشی

 .شد پیاده

 شده؟؟؟؟ چییییی داداشم...داداشم...دا_گفت لرزونش و نگران صدای با و سمتم به دوید

 !میلرزید شدت به...گرفتم دستام توی بازوهاشو

 ...میکنیم پیداش!نده راه دلت به ترس...مرد باش آروم_

 قلبش بابام...تروخدا...کنین پیداش تروخدا...تروخدا...باشن اورده سرش بالیی اگه اصن...چی بشه چیزیش داداشم اگه...اگه_مسیح

 !عرفان کن پیدا داداشمو ابوالفضل به رو تو....میشه نابود داره مامانم...گرفته

***** 

 .کردم وصلش اسوتم سریع گوشیم زنگ صدای با...بود شب نیم و ۱۲ ساعت

 شد؟؟؟ خبری_

 .کردیم پیدا را اصلی سرنخ کنم فکر...سرگرد جناب افتاد مهم خیلی اتفاق یه_

 افتاد پایین چشمم از اشک...میتپید نامنظم قلبم

 شد؟؟؟؟آررررره؟ چیه؟پیدا سرنخ...سرنخ...س_

 بیاد میلیون ۵۰۰ با گفت بهش!داریم ضبط رو صدا اون ما....گرفت تماس بودین کرده هَکِش که ای شماره همون به ناشناس ی شماره یه_

 بفرستیم؟ رو قربان؟نیروها چیه دستورتون...نده خبر پلیس به که کرد تهدیدش...کرج طرفای

 ...میچکید پایین هام گونه از شوق های اشک

 !سریع...!بفرستین زیاد تیرو...میام خودم ماشین با من...بهش برسیم باید...افتاده راه االن تا!دختر همون دنباله...دنبالش برین باید_

 ....قربان میشه اطاعت_

 ماشین با ها نیرو...شدم کرج ی جاده وارد و شدم خارج شهر از چجوری نفهمیدم...شدم خارج خونه از هول با و برداشتم ماشینمو سوییچ

 !میکردم حرکت پشتشون و رسیدم نیروها به که بود باال سرعتم اونقدر...میکردن حرکت شخصی های

 :طناز

 ...میرفت رت باال سرعتم...میدیدم سختی به رو جاده...میلرزیدند فرمون روی دستام....نمیومد باال صدام که بودم کرده هق هق اونقدر

 گرفتم سریع رو شماره...رسیدم بودن خواسته که جایی به

 رسیدی؟...الو_

 ....رسیدم_

 همراته؟ پول_



 میکنمممم خوااااهششش..کجااااست بگین تروخدا...هست آره_

 کلک کافیه فقط!سرگردتون جناب پیش میای نبود کارت تو مَلَک کلک و نبود همراهت مُلیس پلیس اگه...میرسن االن هام آدم_

 ...هواااااا میره میشه دود حسامت محمد و میکشم اسلحمو قالفه که اونوقته...بزنی

 !شوووووووو خفهههههههه_زدم جیییییغ توانم تمام با

 ...پیچید گوشم توی گوشی ممتد بوق صدای

 !تیمار!بودم شده جون بی و مریض آدم یه مث...میزد نبض درد از سرم

 !نرسیده بهشون مواد که هایی معتاد مث

 !بود آتیش وسط عذاب مثل اش ثانیه هر...گذشت کندن جون با دقیقه ده

 ترس از!تنها....دختر یه....من!وحشتناک و تاریک جا همه...اومدن بیرون ازش هیکلی مرد دوتا...ایستاد جلوم رنگ مشکی شش و دویست یه

 ...بود گرم حسام محمد دیدنه به دلم اما بودم کرده وحشت

 ...شدم پیاده....بود زده یخ تنم

 !نداشتن ایستادن توان پاهام

 .وایسادن جلوم گنده های هیکل با دوتاشون

 کجاست؟؟؟ پول_

 ....نمیگید دروغ باشم مطمئن ازکجا_

 ...بیاد کن رد!میخوایم پولو فقط ما...بچه بگیم دروغی تو به نداریم نیازی ما_

 !بعد ببینمش باید اول_

 !نفهم زبون_گفت و زد پوزخند یکیشون

 ....رفت تر اونور و گذاشت گوشش دم گوشیشو

 که چیزی از تر سخت رو ظاهرم اما و میترسیدم...میخورد بهم داشت حالم کثیفشون و هیز های نگاه زیر...برگشت دقیقه چند از بعد

 !میدادم نشون میتونستم

 ...بکنی ای ضافها غلطه نکرده خدایی اگه اما!بیای دنبالمون میتونی!کرد قبول رئیس_

 میترسی؟ من از هیکلت اون با تو_کردم قطع حرفشو

 !بده انجام کارتو!بگیری پولتو و حسام محند پیش ببری منو اینه قرارمون...وایسا جات سر_گفتم که بیاد جلو قدمی خواست

 ....رفتن ماشینشون طرف به

 ما بعدش...برو مستقیم هم اونجا...راست سمت میپیچی زدیم اغچر که میری،جایی راهو این مستقیم....میایم پشتت ما برو جلو تو_

 !بیا سرمون پشت و جلو میوفتیم

 ...شدم سوار و رفتم ماشینم سمت به لرزونم های قدم با



 و بکشنم اگه...اومدم خبر بی و بیارن؟؟؟تنها سرم بالیی چی؟اگه نباشه حسامم محمد از خبری اگه...ببرن منو میخواستن کجا یعنی

 چی؟؟؟؟ باشن آورده حسام محمد سره بالیی و باشن گفته دروغ کنن؟اگه گم و گور زموجنا

 ...گرفت سر از هقم هق دوباره

 !بود تاریک یخیل جادّه...میرفتم دنبالشون

 !آدمایی همچین بینِ...بودن تنها اونم!بود وحشتناک!نبودم استثنا هم من و میترسید تاریکی از دختری هر

 ...نبود ای روشنایی هیچ...داشتن نگه باغی در جلوی ساعت نیم از بعد

 ...شد بسته پشتمون در!ونسرش پشت منم و بردن داخل کرد،ماشینشونو باز رو باغ بزرگِ  در نفر یک و زدن بوق دوتا اون

 ؟؟؟؟...گذاشتم اینجا پامو اعتباری چه اومدم؟به کجا من...کن کمکم خودت خدایا

 ....موند ثابت ماشینم ساعت روی نگاهم

 !باش پناهم و پشت خودت!کنم پیدا حساممو محمد کن کمکم خدایا!بود گذشته شب نصف ۲ از ساعت

 ...دمپری باال خورد شیشه به که ای تقه صدای با

 !بودم شده ترسو چقدر

 .نداشتم درو کردن باز قدرت حتی که میلرزیدم اینقدر....خدا وای....پایین برم کرد اشاره

 ...شدم پیاده ماشین از باالخره

 !بود شده روشن نوری کم های چراغ با باغ

 ...بیا دنبالم_

 کجااااست؟؟؟؟؟ حسام محمد_

 .میشدم زمین پخش نبود حواسم اگه...داد هُلَم و گذاشت کمرم پشت دستشو یکیشون

 ...رئیس بدی پولو باید اول_

 ....ببینم حسامو محمد باید اول من_

 !پووووول اول_

 !شدم کر دادش صدای با

 !بودن غافل بیرون سردِ هوای از و بودن ساخته خودشون برای راحت و گرم که اتاقکی...اتاقی داخل بردنم زور به

 ....بود نشسته ای صندلی روی من به پشت مردی

 !نشناختمش....سمتم برگشت

 ...داشت ای دشمنی چه حسام محمد بود؟با کی یعنی

 سرکشه؟؟؟ ی دختره همون این_



 ...همونه!رئیس بله:گفت بود اومد دنبالم به که همونایی از یکی

 کجاست؟؟؟؟_گفتم محکم خیلی که کنه باز دهن خواست

 .بود کرده قفلشون هم در و بود کمرش پشت دستاش...ایستاد روم به رو و شد بلند جاش از مرد

 !بده آوردی؟پولو پول_

 کجاست؟ حسام محمد....آمادست پولم من_

 !پول_

 !داره ارزش میدم بهت من که پولی برابره چندین توشی که باغی این....نداری بدم بهت من که پولی به نیازی تو هستی؟مطمئنم کی تو_

 ...کوچولو نداره ربطی تو به چیزا این اما!باهوشی خیلی!آفرین_گفت و زد چرخی دورم بلندی ی خنده با

 کجاست؟ پولت

 ...خودتون واسه ماشینمم!طالهامه کیفه یه ماشینم عقب صندوق تو_

 !زدن پوزخند نفرشون سه هر

 میدی؟ بازی رو ما داری...نقد پولِ_مرد

 !زیاده سرتون از همینم!میخوره قیمت میلیون۴۰۰ میوردم؟ماشینم برات نقد پولِ کجا از شب نصفه_

 !شو خفه....میکنم کوتاه زبونتو_مرد

 ....باشی آورده سرش بالیی اگه_

 ...نبود طال و ماشین  ما قراره!نیست هیچی پولدار بچه تو برای که بود نقد لپو میلیون۵۰۰ قرارمون_کرد قطع حرفمو

 عوضیییی نداری پول به نیازی تو!ایه دیگه چیزِ نقشت تو_

 !مرتیکه اون پیشِ کنید پرتش ببرین اینم_گفت و دوتا اون به کرد رو خشم با

 ....بردنم دیگه اتاقکی تِسم به...بردن بیرونم اتاقک از رکیک های فوش با و گرفتنم دوتاشون

 میخواستم دل ته از و میکردم دعا زیرلب...ناراحت یا باشم خوشحال نمیدونستم!کنم دفاع خودم از چجوری...بکنم باید چیکار نمیدونستم

 !باشه حسامم محمد ببرن پیشش منو بود قرار که ای مرتیکه اون که خدا از

 ....داخل کردن پرتم و کردن باز رو اتاقک در 

 ....زمین روی خوردم بدجور...شد سِر درد از بدنم چپ سمت

 ...رفتن میداد نشون در شدن قفل و شدن بسته صدای

 ...بهتون لعنت

 ....کشیدم جیغ وحشت از دیدم که چیزی با!آوردم باال آروم آروم ؟سرمو....بود کجا اینجا

 نشون رو چیزی کبودی از صورتش...خون از پر و کبود شکمش و ها عضله تمام و نبود تنش پیرهن...بود افتاده زمین روی که حسام محمد

 ...نمیداد



 به اومدن و کردنمو صدا نای اما بود دیده منو...میکرد زمزمه چیزیو یه لب زیر!بسته دستاش و بود باز نیمه چشماش...شد پاره پاره قلبم

 ...نداشت رو طرفم

 ....کشیدم سمتش به خودمو زمین روی

 ...!بود پیچیده وجودم توی درد

 ...نشستم سرش باالی....عوضیا...لعنتیا

 ....!نبودم صورتم شدن خیس متوجه حتی

 ...بودن آورده سرش به رو بال این جرمی چه به!میکرد خفم داشت بغض...نمیومد باال صدام

 حسام؟ محمد_

 ...کشیدم صورتش های زخم روی آروم دستمو

 ....کرد ناله

 نیا؟ نگفتم مگه_

 !میمردم میگی؟داشتم داری چی+

 ...بیارن سرت...بالیی اگه...اگه_

 !باشی خوب تو...میخرم جون به رو بالیی هر من+

 ....درد با...زد لبخند

 !طناز برو...برو جوری یه...جوری یه_

 بذارم؟ تنهات اینجا چجوری+

 ....کن باز دستمو_

 !بود شده کبود دورش که بودنش بسته محکم طناب با اونقدر!افتاد دستاش به نگاهم

 ....شد بلند هام گریه صدای

 ...میکردم باز دستش دور از طنابو لرزون دستای با

 ...میشه خوب شکسته قلب از تر راحت زخمی باشم،زانوی وچیکک ی بچه یه دوباره میخواد دلم وقتا بعضی

 .....بود نمونده باقی ازش چیزی که بود شده خورد حال این توی مردم دیدنِ با اونقدر!نه که شکسته قلبم

 !بود پاهام روی سرش و بودم کرده دراز پاهامو...بودم داده تکیه زده یخ دیواره به

 ...بودیم خیره هم چشمای به سکوت توی

 ....میرفتی کاش_

 ...بردم ریختش هم به موهای توی دستمو



 !شرایطی هر توی....نمیزارم تنهات هیچوقت من+

 !پَستَن چقدر نمیشناسی که تو!میاد بر وندستش از کاری هر اینا...بزار تنهام_

 !میمیریم هم با....بمیریم بخوایم اگه+

 ...کرد نگام زده غم های چشم با و گرفت گاز لبشو

 بخشیدی؟ منو_

 چی؟ واسه+

 من وقتی....باشی کسی واسه من از غیر نمیخوام!من اختیارِ در!منه ماله فقط چیزت همه و تو!شد حسودیم...من...زدم داد سرت اونشب_

 !ببینمت که میکشید پر دلم شب اون...کنی توجه من به فقط باید دارم احتیاجت

 ....میکردم ناراحتت میکردم،نباید عصبانیت نباید...من!کردم اشتباه منم+

 !بخون چیزی یع واسم_

 !میخواست چیزا چه وضعیت این توی...کردم تعجب گفت که چیزی با

 .نداد کنم مخالفتی یا بزنم حرفی اینکه ی اجازه بهم دیگه و بست چشماشو

 ...زدی حرف دلم با شد؟که پیدات کجا از تو_

 ....اومدی خوش زندگیم به...رابطم این عاشق من

 ؟...قائده بی بازیه تو شد پیدات کجا از تو

 !بده من به رو تو خدا...رسید نمی ذهنمم به

 زندگیم عین درست...روشنی و گرم و شلوغ

 .....زندگیم بین افتادی تو و کردم وا چشم من

 شدم باور تو کنار ولی میگفتم دروغ

 !شدم بهتر من تو از بعد...تو قبل بودم خوب من

 ...شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی

 شد؟ پیدات کجا از تو...ازش هی بپرسی یعنی

 شد؟ پیدات کجا از تو_کرد زمزمه من به خیره و کرد باز چشماشو

 !میخورم بر عشق به و میکنی نگاهم_دادم مهادا لبخند با

 ...میشمُرم هاتو خنده من....دل ته از میخندی

 ...شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی

 شد؟ پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی



 ...اومده سرمون بالیی چه و کجاییم نبود حواسمون حتی دیگه

 هاتو اشک که هایی آدم ی همه از فارغ...ها سختی و ها غم ی همه از فارغ...دنیایی ی همه از فارغ باشی کنارش وقتی!بود همین عاشقی

 !کردن جاری

 :عرفان

 ...میرفتیم جلو و میکردیم ردیابی خطشو

 !نبود زیادی نورِ و بود تاریکی فضای...کردن توقف ها ماشین بزرگ در یه جلوی

 ....میشدن خارج ها ماشین از یکی یکی هم ها نیرو و شدم پیاده ماشین از

 چیه؟ سرگرد،دستورتون جناب_اومد طرفم به ها بچه از یکی

 همینجاست؟ مطمئنید_

 کردیم ردیابی دقیق رو خانم اون خط! بله_

 ...کنه فرار کسی نذارید!داخل دبری_

 !داخل برن داد دستور هم ها نیرو به و کرد اطاعت

 !نکنه تهدیدم خطری تا آوردم در اسلحمو...شدم داخل و کرد باز من برای درو هم نفرشون یک...پریدن ها دیوار روی از همشون

 .میدیدم جلومو قوّه چراغ نور با

 هیچوقت ببینه آسیبی ها به از یکی اگه میدونم!باش مواظبشون خودت خدایا.بود ها بچه درگیری اولین از نشون شلیک اولین صدای

 !همینطوره هم حسام محمد!نمیبخشم خودمو

 !مهمه همین!کنم پیدا سالم رو حسام محمد فقط...میزد سینم توی محکم قلبم

 شد بلند بیسیم صدای

 ...صفاری سرگرد_

 گوشم به+

 ...!راهرو داخل بیاین!هست راهرو یه نجاای...باغ چپ سمت بیاین قربان_

 کردن دستگیرشون و برداشتن بین از رو نگهبانا نیروها که بودم مطمئن!احتیاط با...رفتم بود گفته که سمتی به و کردم قطع رو بیسیم    

 !میبود حواسم خیلی باید اما

 ...میرفتم جلو میکنم پیدا عمومو پسر اینکه امید با قدم قدم

 ....میرفتم جلو بودیم هم کنار جا همه سال ۲۶ که رفیقی دیدنِ امید با مقد به قدم

 !بود مرد واقعی معنای به که حسامی محمد

 مکمل چون اینکه نه....خندیدیم و خوردیم غم هم کناره شب و روز چون اینکه نه!برم دنبالش شده بزرگ باهام یا فامیلمه چون اینکه نه

 ...بود من ی وظیفه این!بودیم هم



 ....کنیم محافظت میشدن اسیر که بیگناهی آدمهای جونِ از تا میرفتیم ما...بودیم کرده اثر بی کشورمون و مردم از دفاع پای زندگیمون ما

 ...میکشیدیم ها غیرت بی رخ به غیرتمونو ما!نبود این حقشون که کسایی

 ....داره دنبال به هم رو هایی بُرد ختیبا هر اما!!!دلیل بی هم گاهی و میبازیم گاهی!میبریم و میجنگیم ما

 !ارزشه با خودمون زندگیِ ی اندازه به هم بقیه زندگی بیاد یادمون تا میجنگیم

 !زد ذل هام چشم به نگرانی و تاسف با...اومد وجل ها نیرو از یکی

 ...سرگرد جناب_

 ...کرد مکث

 کردین؟؟؟؟؟؟ پیداشون_پرسیدم سریع

 ...راستش_

 ...رفتم جلو و زدم کنارش

 ..میریخت نگرانی هاشون قیافه استرس،از با قدم هر

 باشم؟ رسیده دیر نکنه...کثافتا اون نکنه...آوردن؟نکنه سرش به بالیی بود؟نکنه اومده حسام محمد سره بالیی چه مگه

 ....نکن عموم ی خانواده مدیونِ منو خدایا!نکن وجدان عذاب وارد عمرم آخر تا منو خدایا

 ...بود مونده بود ایستاده جلوش سربازا که اتاقکی تا قدم ده

 ....!نکن مریم اشکای مدیونِ منو خدایا

 ....نکن مسیح های التماس مدیونِ منو

 ...!میمیره بیاد حسام محمد پای به خار اگه!میمیره مهدیس!مهدیس خدایا

 ...عمو

 ...عمو زن

 زجر پدرت های نگاه از که بازم؟تویی موندی تنها پشیمونن؟چرا ندیدی مگه...دارن دوستت چقدر ندیدی مگه!من لجبازِ عموی پسر آخ

 چرا؟ میکشیدی

 نکشن؟ عذاب اینقدر تا پیششون برنگشتی چرا

 ...ودب مونده قدم دو

 !ایستادم

 ....بستم محکم چشمامو

 !باشه زنده فقط....بکشم درد نذار...خدا میخوام ازت آخره باره این

 ....شدم اتاق وارد محکم های قدم و امید از پر قلبی با



 !میریخت چشمام از شوق اشک...حالت اون توی دیدنشون با

 نمیکنه؟؟؟ نگاهم نامحرم دخترِ به که حسامی دختر؟؟؟؟؟؟محمد یه پای روی خوابیدن و حسام احساس؟محمد اینقد و حسام مخمد

 ...نمیشد باورم

 .نیستن ای کاره هم اونا که گرفتیم نگهبانو تا چند فقط!متاسفیم!کردن فرار اونا سرگرد جناب_

 آنبوالنس؟ زدین زنگ_

 !طوالنیه و پَرت راهش که میدونین....میرسن دیگه ی لحظه چند تا!قربان بله_

 ...بیرون برن کردم اشاره تمدس با

 ....کنارشون نشستم زانوهام روی و رفتم جلو

 !رسیدم دیر من...حسام محمد ببخش منو_

 ...اومدی ولی_کرد زمزمه و زد داد،لبخند تکون لبهاشو درد با

 ...گرفتم دستشو

 ...سوزوند قلبمو گفتنش آخ صدای

 !رو روزا این مرد؟نبینم شدی چی_

 !نیست چیزی...نباش نگران_

 .میپیچید گونه نوازش حسام محمد موهای توی که افتاد طناز دستای به نگاهم

 نمیشد پاک صورتم روی از لبخند

 !بودیم نکرده پیدات هنوزم که نبودن جاوید خانم اگه_

 روز؟ دو این بود گذشته بهش چی!نداشت متحرک ی مُرده یه از کم اونم...کرد نگام تعجب با طناز

 سیاهه گودیِ!جونش بی و کبود صورته...فهمید میشد خستش چشمای از اینو!کشیده درد ما ی همه از بیشتر اون...دمکر فکر خودم پیش

 !چشماش

 !اینجا میام نگفتم شما به که من ولی_

 .کنیم پیداتون نمیتونستیم افتاد نمی اتفاق این اگه اما بود اجازه بی...میکردیم ردیابی گوشیتو متاسفم،ما_

 !اینجا بیاد میزاشتین نباید...میگرفتین جلوشو باید_اومد حرف به حسام محمد

 !بود کرده خودشو کارِ خانم بدیم انجام حرکتی ما اینکه از قبل_

 !دیگه میکنه جور هم به خوب رو تخته و در خدا ماشاهلل_گفتم و انداختم باال ابرویی

 !بودیم خبر بی ما که بوده خبرهایی میداد نشون میشد کشیده دندونش زیر که حسام محمد لبِ و طناز گلگونِ های گونه

 !میرسم هردوشونو حسابِ موقع به



 ....شکست سکوتو آمبوالنس آژیر صدای

 :حسام محمد

 !بیمارستان رسوندنم دیشب...کردم باز سختی به چشمامو

 .میرفت وَر گوشیش با و بود نشسته سرم باالی عرفان

 مثال؟ مراقبت اومدی_

 ...پرید باال صدام شنیدن با

 بشین؟؟؟ بیدار دادین رضایت...به به_عرفان

 میاره؟ زورت_

 شدی؟ رضهع بی!آقا میکنیم مالقاتتون بیمارستان تو عملیات هر بعد جدیدا_عرفان

 میکنمااااا لهت همینجا پامیشم_

 !میشی بلند جات از دیگه روز دو که برسه دادمون به خدا...بابا تسلیم_گفت و برد باال دستاشو

 کجاست؟ طناز_

 ...شد باز بناگوش تا نیشش

 ...و کردنمی پیگیری که میدونی!افتاده اتفاقی همچین میفهمیدن خانوادش نباید...خونه رسوندیمش صبح۵ تا_عرفان

 !کشید عقلت جا یه باالخره_

 .فکرتونم به که من حیف...کثافت_عرفان

 !باش خودت فکر به تو_

 !روشن بغلش؟چشمم تو میخوابی حاال بود جاوید خانمِ میومد دختره اسم دیروز تا!میکنم آدمت مرتیکه_عرفان

 ...شو خفه_

 !بیاره عروس عموم زن بشه چی جااان ای...نگفتم ننت به اگه_عرفان

 ! آشغال دیگه دهنتو ببند عه_

 غریبه؟ شدیم ما دیگه_عرفان

 !دهنتو میگیرم گِل بفهمه کسی...ندارم شرایطشو االن_

 !میگم من_عرفان

 !!!عرفان باهات ندارم شوخی_

 !میکردی ارشاد که منم!آقا حاج نمیاوردی باال سرتو میدیدی نامحرم که دیروز تا_عرفان

 !منمیار باال سرمو االنشم_



 ...بود خوابیده بود عمت_عرفان

 بیشعور؟ نداری صحنه یه ی جنبه_کردم قطع حرفشو

 ...بغلش تو ،میخواستی هست که همینه_عرفان

 !داد با اینبار...کردم قطع حرفشو بازم

 !محرممه_

 ! بود شده خشک جاش سر گشاد چشمای با که میدیدم عرفانو فقط....گذشت دقیقه چند نمیدونم

 کجاست؟ گوشیم عرفان_

 ...بود بُهت توی هنوزم

 حسام؟ محمد محرمته چی یعنی_عرفان

 !گفت ناباور اینو

 !زنم!محرممه یعنی_

 چی؟ زَن؟زَنِت؟یعنی..زَ!نفهمیدم...نف..ن_گفت لکنت با

 کردین؟ پیداش گوشیمو_

  وایساد تختم لب و شد بلند جاش از

 نکن عوض بحثو_عرفان

 .میکنیم ازدواج شد جور که شرایطم!ساله دو ی صیغه!صیغمه_

 چی؟میدونن؟ خانوادش_عرفان

 !نه_

 ؟.....چطور پس پدرش ی اجازه بدونِ_عرفان

 !داشتم آشنا_

 ؟ بکنی میخوای ارچیک بفهمن اگه!احمق_عرفان

 !میکنیم رسمی چیو همه بگذره که سال دو!نمیفهمن_

 حرفااااا؟ این و تو_عرفان

 !واست نی مهم چیزا این بره که دلت_

 !!!بود ندیده شکل این به منو حال به تا که عرفانی!بود بُهت توی هنوزم

***** 

 !جمع این از بودم بیزار...میشد شلوغ کم کم دورم



 !میزدند پشتم به خنجر دیروز تا که فامیلی و فَک و ها عمه...شونوبقی!نه خانوادمو

 بغض مثال و بود ورچیده لب و بود ایستاده گوشه یه لوس ی بچه یه مثل میورد،مهدیس درد قلبمو چیزی هر از بیشتر مامان های گریه

 !نداشت اون از کمی دست هم مریم!بود کرده

 !کنه پنهان نمیتونست دلشو توی غم اما فامیالش جلوی داره نگه ظاهرشو یکردم سعی!بابا و...نداشت قرار و آروم مسیح

 .اومدن دادن نشون خودی برای فقط که بود پیدا اما بودن نگرانم خیلی مثالااا و میگفتن سالمت سرت همشون

 .لرزید سینم روی بود داده عرفان که گوشیمو

 کردم باز پیامشو و برداشتم

 ...من غیر به کسی که نشینم می دلت در طوری_

 ...!نشود جا

 !نداری خبر خودت!نشستی...نشست صورتم روی لبخند

 ..باش کنارم_نوشتم براش

 ..یَلـداست صد شبیهِ"نبودنت"بخدا

 .داد جوابمو که نکشید ثانیه به

 !برن فامیالتون منتظرم!بیمارستانم تو ساعته دو_

 بود؟ اینجا بود ساعت دو...پرید باال ابروهام

 !خونه برو!میکشه طول دیگه ساعت نیم تا مالقات وقت_

 نبود اتاق توی عرفان از غیر به کسی!بود شده تموم مالقات وقت

 سرکار؟ بری نمیخوای تو_

 سرکار؟ برم کنم ول رو تو_عرفان

 !نکش وسط منو پای بری در کار زیر از میخوای_

 ...شد باز اتاق در

 !میره بود گفته...کردم تعجب دیدنش با

 ....سالم_

 .دادم جوابشو زیرلب و کردم اخم بهش

 ...آوردی صفا!زنداداش به به_عرفان

 . فهمید میشد گلگونش های گونه از اینو و بود شده زده خجالت

 نگفت چیزی دیگه و فهمید خودش...کردم صداش اخم با



 .کنارم بیاد طناز کردم اشاره

 .نشست کنارم تخت روی و اومد جلو

 خوبی؟_طناز

 ...خوبم اره_

 ...اومدنم از شدی ناراحت انگار_طناز

 !نگو پرت و چرت_

 .بیام بزنم زنگ یه بیرون برم من_عرفان

 .رفت بیرون اتاق از و دادم تکون سری

 !اونجا بیای شب وقت اون نداشت دلیلی!عصبانیم دستت از هنوزم-

 بفهمی؟ میتونی!نبود خوب حالم من_طناز

 !نمیره کتم تو اومدنت اونجا جوره هیچ که میدونی...کنی توجیحم نکن سعی_

 !نزنیم حرف موردش در بهتره_طناز

 میخواستی؟ چی خطرناک آدمهای اون بین تو...بزنیم حرف باید نظر به_

 بودن؟ کی اونا اصن...اصن...یا میاوردن سرت دیگه بالی اینجایی؟اگه االن ببین!بودم نگرانت حسام؟من محند میگی یچ_طناز

 و پول قصدشون اونا!طناز نباشع بارشون آخرین و اولین این شاید!کرد فرار که بودن ای مرتیکه همون آدمهای...اما...بگم تو به نباید اینارو_

 !نیست مادیات

 ....همین!ببینن اطرافیانمو و من کشیدنِ عذاب وانمیخ اونا

 ...میکردم نوازش موهاشو آروم...زدم کنار شالشو و گذاشتم سینم روی سرشو

 چیزی از میدادم؟نباید چجوری خانوادتو جوابِ میفتاد واست اتفاقی اگه!نمیبخشیدم خودمو هیچوقت من میرسید آسیبی تو به اگه_

 ....بشینه دلم توی آرامش شدی باعث تو!ممنونم ازت اما!میکرد پیدا منو باالخره عرفان...میترسیدی

***** 

 منمیموند وا کارم از اما بودن نشده خوب هنوزم زخمام....سرکارم بودم برگشته

 کردم تعجب در قاب تو بابا دیدن با...شد باز اتاقم در

 .شد داخل و داد جوابمو...کردم سالم احترام با و شدم بلند جام از

 ...بفرمایید_

 .کردم گره درهم انگشتامو و نشستم روش به رو نشست،منم میزم کنار چرم مبل روی

 .داشت خودشو جای بهشون احترام...اما بودم سرسنگین باهاشون هنوزم

 بهتری؟_بابا



 .بله گفتم لب زیر و داد تکون سری

 !هستی وضعی چه در ببینم اومدم...بود نگرانت خیلی مادرت!خداروشکر_بابا

 ....گذشت خیر به!نبود مهمی اتفاقه_

 ...باشی خودت مواظب بیشتر خیلی نبود؟؟؟باید مهم میگی حاال و کردی لب به جون رو همه!کنن اذیتت بخوان بازم ممکنه_بابا

 ...عشقم_گفت و شد اتاقم وارد هوا بی طناز و شد باز بهو در که کنم باز لب خواستم

 ....انداختیم زیر به سر زده خجالت دو هر و پرید رخسارش از رنگ بابا دیدن با

 !طناز کردی چیکار!وای

 ...بیشتر طناز های گونه سرخیِ و میشد تر رنگ پر بابا لبای روی لبخند

 !باش خودتون مراقب بیشتر...پسرم نمیشم مزاحمتون_گفت و شد بلند جاش از بابا

 ...شد خارج اتاق از و داد تکون سری بخشش آرامش لبخند با و داد دست باهام و اومد جلو بابا!وای خودتون؟اِی

 بود ایستاده در کنار حرف بی هنوز طناز

 !طناز اینجا نیا گفتم بار هزار_

 نگفت چیزی بازم و انداخت پایین سرشو

 ...آورد باال سرشو که انداختم کمرش دور بستم،دستمو درو و رفتم جلو

 ...من...ببخشید_

 .کنم زدش خجالت بیشتر نبود قرار

 ...نیست ممه!که نشده طوری...هیس_

 ....بابات اما_

 .بگم بهشون باید که آخرش...نکن فکر بهش_

 ...گزید لبشو

 میگیری؟ گاز چرا...بگو خودم به کنی کبودشون میخوای اگه_

 !بود لباش به چشمام من...بود زده بیرون حدقه از چشماش

 ...نشوندمش پام روی و چرمی مبل روی نشستم که بره بیرون بغلم تو از خواست

 ...عقب کشید خودشو که بزارم لباش روی لبامو ستمخوا

 کردم نگاش اخم با

 داخل؟ بیاد یکی اگه_گفت نگران

 !نرو در....نمیاد کسی_



 !میفتن عقب موقع یه کارات سره بشین پاشو...نداری کار مگه اصن_گفت و کرد میزم به ای اشاره

 کردم نگاش کجی لبخند با و انداختم باال ابروهامو

 ندارم این از تری مهم رهکا االنِ_

 .کردم بوسیدنش به شروع و گذاشتم لباش روی لبامو که کنه باز لب خواست

 !لحظه همین توی میشد خالصه دنیا ی همه کاش

 (طناز) 

 ...بودم دانشگاه عصر تا روز ۴ هفته در!بود شده شروع دانشگاهم

 ...نمیوردم ماشین همین واسه دنبالم میومد حسام محمد اوقات بیشتر

 .کشیدم سرم روی رو کاپشنم بود،کاله کرده خیس رو جا همه و بود گرفته سر از پاییزی بارونِ

 !دمیش تاریک هوا زود بود،چه نیم و پنج ساعت

 ...بودم حسام محمد منتظر

 جانم؟_گذاشتم گوشم دم رو گوشی و گرفتم شمارشو

 !میشد حالش به وای میرفت یادش بار یک اگه که بود اونوقت...بودم کرده عادت الو جای به هاش گفتن جانم به

 !سردمه کجایی؟من_

 !دیگه باشم؟سرکارم کجا_

 خونه؟ برم خودم نگفتی چرامنتظرتم؟ کی از میدونی...حساااام محمدددد عهههه_

 !زیاده کارام که نبود،میدونی یادم عشقم آخ آخ_

 !خدافظ...میرم خودم من پس_

 ...نشدم خدافظیش منتظر و کردم قطع رو گوشی

 ...کرد ناراحتم چقدر نفهمید خودش!گرفت دلم چقدر و بود نکرده توجهی بی بهم اینقدر حاال تا

 بارون؟ این تو برم چجوری حاال اه...کوبیدم نزمی به محکم پامو کردمو غنچه لبامو

 !پیچید بینیم توی عطرش بوی که بردارم رو اولی قدم خواستم

 !نداره امکان

 ...کرد زدن قدم به شروع همقدمم و گرفت قرار کنارم شد،خودش محکم انگشتاش بین و شد کشیده یخم دستِ که برداشتم رو دومم قدم

 آره؟ یکنیم قطع من رو تلفنتو دیگه حاال_

 !زدی گولم اینجوری که نبود قشنگ کارت اصال_گفتم و انداختم باال ای شونه

 باشه؟ صورتت رو کی تا اخمات اون قراره حاال_



 !همینجوریم نخورم بستنی وقتی تا_گفتم و ایستادم روش به رو سینه به دست و کشیدم دستش تو از دستمو

 دختر؟ تو ای حااالاا؟؟؟دیوونه_گفت و خندید بلند صدای با

 !میخوام بستنی من_

 !میخوری سرما_

 ...میخواااام بستنی من_

 میخوووریییی سرمااااا_

 میخوامممممم بستنییییییی ممممننننننن_

 میخووووریییییی سرمااااااا گفتممم_

 کوبیدم زمین رو بار چند محکم پاهامو و وایسادم سرجام

 !همینجا وایمیسم شب تا یا میخری یابستنی_

 جهنم به_

 اینننن؟؟؟ بود حسام منننن؟محمد جهنم؟به به میگفت من به...کردم نگاش تعجب با

 منییییی؟ با_

 !میکشید خودش دنبال منم افتاد راه به و گرفت دستش توی محکم دستمو

 هااا نداره ربطی من به بخوری سرما_

 عه؟_

 !میچسبه دلت به بیشتر مامانت غرغرای!ازت میکنم مواظبت نه میبرمت دکتر نه...آررره_

 !معرفتی بی خیلی_

 میخوره؟ بستنی سرما این تو خر...نیستم معرفت بی_

 ...صورتش تو زدم ذل فیس پوکر مثل

 دیگه؟ شدم خرم_

 ...داد فشار دستش تو دستمو بیشتر و خندید

 !میفته لرزه به بدنت میبینی منو هنوزم....کرده یخ دستات چقدر_

 !همینه...توعه ماله قلبم وقتی تا!همینه میره حواسم میبینمت وقتی تا!همینه دارم دوستت وقتی تا_

 :حسام محمد زبان از

 ...باشمش نداشته روز یه اینکه از!بره اینکه از...میترسیدم گاهی

 میشه؟ مگه میپرسیدم خودم از وقتا کنم،بعضی تحمل نبودنشو های دقیقه بخوام اینکه از



 ...میومد جلو بیشتر اون که درسته...میکرد احساسات ابراز بیشتر اون که درسته...نمیتونستم...میتونم؟نه مگه

 ...بود نگرانم همیشه آره

 .بشنوم صداشو داشتم دوست بار هزار روزی...میپرسید حالمو و میزد زنگ بهم صدبار روزی

 !میخوند برام تلفن پشت وقتا بعضی...میخوابیدم صداش با شبا

 خبر اصال خودش که چیزایی!میدادم گوش شدشو ضبط صدای میخوابید و میکرد قطع تلفنو اینکه از بعد شبا!میداشتم نگه هاشو وُیس

 ...نداشت

 که میدادم اطمینان خودم به!بشم؟نه دلتنگش قراره روزی یه نکنه یگفتمم خودم به گاهی!سخته چه بودنش دلتنگ نمیدونست خودش

 ...منه ماله اون

 !منه به مطعلق روحش و قلبش...منه ماله رسما و شرعا!منه ماله خب آره

 و میزد گزن که میپرسیدم خودم از وقتایی نده؟اینو خبر بهت و بره بخواد جایی یه روز یه حسام،نکنه محمد میپرسیدم خودم از گاهی

 !میگرفت اجازه و میداد خبر رفتنشم سوپری دمِ برای

 ....نمیکرد کار درست فکرم نمیشنیدم هم ثانیه چند برای حتی صداشو اگه...بود درگیر ذهنم حسابی و بودم پرونده یه سره وقتا گاهی

 ...همیکن ساقطت زندگی و کار از که وابستگی اینجوری!نباشه روز یه کن فکر میگفتم خودم با

 !بدی دختر یه به دل اینجوری داری که اخالقی اون با نمیکردم تصور هیچوقت میگفت...ندیدمت اینجوری حاال تا میگفت بهم عرفان

 !بود نذاشته بقیه برای جایی من قلب توی طناز...بود همین واقعیت اما

 سنگ یه مثل ظاهر در!بود محبت ی تشنه و بود ندیده حبتم...بود کرده زندگی تنها که مَردی!خورده شکست مَرده یه...بودم مَرد یه من

 !تر شکننده هم شیشه از باطن در اما

 !ببینتش و بره جلو حتی نمیداد اجازه بهش غرور اما مادرانش بوی و مادرش آغوش برای میزد لَک دلش که مَردی

 قبل میکنیم،حتی ازدواج و خواستگاریش میرم شد درست شرایطم اینکه محظ به!بود شده من چیزه همه طناز...بره نمیذاشتم هیچوقت اما

 شهب تموم صیغمون مدت اینکه از

 (بعد سال دو) 

 !بودیم کرده سپری عاشقانه که روزایی ی همه از...بود گذشته دوسال

 !کردیم طِی هم با که هایی بلندی و پستی

 ....کردیم تجربشون دل ته از که هایی خوشی

 ...کردیم زندگی واقعی معنای به که روزهایی

 !خوشبختی از پر بود دنیایی...بود داده من به خدا که بود بزرگی نعمتِ زندگیم توی حسام محمد اومدِن

 !داشت رو بمیری و کنی زندگی براش اینکه ارزش که بود داده من به رو مردی خدا

 اون!میکردم؟نه هم زندگی حسام محمد از قبل من میپرسیدم خودم از!دارن ارزش چقدر میگذرن عمرم از که هایی ثانیه بودم فهمیده تازه

 !من مَردِ....بود من دنیای ی همه



 ....بیاد خواستگاریم به بود قرار!بود هکرد درست رو شرایطش...بود کرده تالششو ی همه من خاطر به دوسال

 !نداشت حد که بودیم زده هیجان و خوشحال اونقدری هردومون

 !صیغمون مدتِ شدنِ تمام به بود مونده روز۵

 برداشتم میز روی از میخورد زنگ که گوشیمو

 جانم_

 خانمم سالم_حسام محمد

 آقاهه سالم_

 !خوبی؟_حسام محمد

 ...بهترم میشنوم رو تو صدای که االن_

 !بگو اینارو وایسا روم به رو داری جرئت...نریز بهم منو تلفن پشت_حسام محمد

 میترسم؟ ازت مگه!میگم روتم به رو_

 !شد تنگ دلم_حسام محمد

 ...اومدم پیشت از نیست ساعت دو_

 !بابات شرکتِ  میرم صبح فردا_حسام محمد

 اا؟؟؟؟فردااااا_گفتم افتاد دلم توی ناخودآگاه که ای دلهره با

 نرم؟ میخوای_حسام محمد

 !استرس هم دارم هیجان هم که میدونی!نخیرم...عه_

 .خودمی واسه آخرش و اول...نیست استرس به نیازی_حسام محمد

  میکنه قبولش بابا میدونستم...کرد گرم دلمو

 ....نبود خودم دست و بود افتاده دلم توی استرس اما

 ....زدم بیرون دانشگاه از و بود شده تموم کالسم

 ...!دانشگاه میومدم که بود روزایی آخرین

 !میکنه خواستگاری ابامب از منو حسام محمد که بودم فردایی فکر همش...میرفتم راه استرس با خیابون های جدول روی

 ...!دادم ادامه راهم به بیخیال...میاد سرم پشت ماشینی میکردم حس

 کرد ترمز جلوم محکم و گرفت سرعت ماشین

 شد پیاده ماشین از هیکلی و پوش سیاه مردی

 !بود اومده بند زبونم بود شده وارد بهم که شُکی از



 گذاشت اج به سردرگمی با منو و شد ماشین سوار جمله یه با

 !کن تموم پسر اون با ارتباطتو مهمه واست بابات نشدنِ آواره و سرگردِ اون موندنِ زنده اگه_

 !بود؟ کی میگفت؟اون چی

 ....پیچید معدم توی درد

 میدادم خبر حسام محمد به افتاده،باید اتفاقی چه نمیفهمیدیم

 ...میکردن اذیت و بودن انتقام دنبال که بودن زیادی آدمای

 ...میدادم گوش فقط و بودم شده میخ جام سر نمیشناختم صداشو که شخصی و مامان و بابا های بیداد و داد صدای با...شدم خونه وارد

 ....بود ما ی خونه تو دیگه مرد یه

 بکنی رو کاری همچین نمیزارم من_بابا

 ....میدم انجام بخوام کاری هر من_مرد

 ندم تو دست دخترمو اما بمیرم حاضرم من...جهنم_بابا

 !میزنیم حرف باشین آروم_مامان

 نمیکنمممممم نابود خودم دستای با دخترمو زندگیِ من....نداریم آقا این با حرفی ما_بابا

 !کنه نگاهش من پسر آرزوشه دختری نه؟هر من پسر امت بدی پلیس جوجه اون به دخترتو نابود؟حاضری_مرد

 ....نداره آرزویی همچین من دختره_مامان

 ...شدن من متوجه همشون...رفتم وجل

 خبره؟ چه اینجا_

 ....بود شده استرس و لرز از پر وجودم

 ...!میکرد بیشتر ترسمو بود لبش روی که نیشخندی...کرد نگام نیشخند با و اومد جلو مرد

 ...وایساد بابا کنار

 !بود شده خشک بود دستش به که ای اسلحه روی چشمام

 ...بود گذشته روز ۴

 !خوشحاله چقدر میدونستم! بود کرده خواستگاری من از و بود رفته بابا شرکت به حسام محمد روز اون فردای

 !بود خواسته خودش برای منو همه جلوی رسما دوسال از بعد

 !بود شده گود و سیاه چشمام زیره...بودم شده شکسته روز ۴ این توی چقدر...میکردم نگاه خودم به آیینه توی

 ...نداشت دیدن روی صورتم

 کجا؟ پیش روزه ۴ خوشحالِ طناز و کجا من



 جواب بی بازم و میزد چشمک مگوشی صفحه روی روز چند این طول توی بار هزارمین برای اسمش...میرفت ویبره میز روی گوشیم

 ....میموند

 ...!نگرانمه االن چقدر میکردم درک

 ...نمیدم جوابشو چرا نمیدونه اینکه از شده داغون چقدر

 "خانما؟ خانم داره ناز اینقدر دادن بله جوابِ یه"داد Smsده، ش خورد من مثل اونم

 !میکنم ناز شبرا دارم میکرد فکر اون...میریخت گونم روی اختیار بی اشکام

 بذاری؟؟؟؟؟ منتظرم اینجوری میخوای هم عقد سره"داد sms دوباره

  میکردم بازی این از بیشتر دلش با نباید!بود بس...برداشتم گوشیمو

 .گذاشتم گوشم دم و گرفتم شمارشو...میلرزید دستام

 دادن؟ افتخار خانم شاهزاده چیشده!عجب به،چه به_

 .سالم_

 خوبی؟...عمرم سالم_

 نیست؟ خوب حالم بگم بهت نمیشد؟؟؟چجوری صدام لرزش وجهمت

 دادم قورت سختی به دهنمو آب...کردم بگم؟مکث بهت چجوری

 نمیزنی؟ حرف چرا طناز؟عزیزم_

 ....دیگه_

 .سوزوند قلبمو عمق تا دردش...گرفتم گاز لبمو و بستم هم روی محکم چشمامو

 ....آقا نزنید زنگ من به دیگه_

 میخندید؟ اینجوری من ی گرفته صدای به...داد جوابمو قهقهه با

 !نمیشینه دلم به هم اینجوری های شوخی...نمیخورم رو تو گولِ عزیزم؟من جدیده مُدلِ_

 !خدافظ!زدم حرفمو من_

 ....بودن شده من از بدتر حالم دیدن با مامان و بابا و بودم رفته بین از بود،من گذشته هفته یک

 !افتاده شکل این به دخترشون یکدونه میدیدن وقتی میشد کباب دلشون

 ...بود زیباییش نبود مهم براش دیگه که چیزی تنها میرسید اونقدر خودش به که طنازی

 نزدیک؟؟؟؟ خودش به اینقدر داشت کیو من از غیر اون!بودم کرده خوردش اونو من که میدونستم!حالیه چه حسام محمد که نداشتم خبر

 !افتاد اتفاق بدترین کنه خودش مالِ رسما منو و کنه خواستگاری ازم میخواست که وقتی درست

 !من حالِ هم طرفی از و بود بدهکار که هایی مالیات و شدنش ورشکسته طرفی از...بود شده نابود بابا



 سمت یه بکنم؟از میتونستم چیکار اما....ایستاده روزی چند هم خونمون جلوی حتی حسام محمد که بودم شنیده خدمتکارا های پچ پچ از

 !میکرد بهونه بابامو ورشکستگی و میرسید راه از یکی...مرگش به میکردن تهدیدم

 میکردم؟ چیکار باید

 با اونو بی ثانیه یک که باهاش؟من کردم چیکار من...بود من به امیدش حسامم میکشم؟محمد چی دمیفهمی میدید؟کی کی منو زارِ حالِ

 !میکنم تحمل زجر

 ....بودم بیمارستان تخت روی

 ....نبود اون وقتی بود یکی برام مرگ و زندگی!نبود تنم توی یجون هیچ دیگه

 منتظر!ام بستری بیمارستان توی وقته چند رسیده گوشش به حتما...نیست خوب حالم منم که فهمیده اونم حاال تا حتما میگفتم دلم تو

 ....دیدنم بیاد بودم منتظر.....بیاد بودم

 !لحظه یک برای شده اگه حتی....کنه آروم منو و بیاد

 ....میگرفت رو دیگه یکی ی بهانه دلم من!بود مالقات وقتِ...شدن اتاق وارد مامان و بابا

 ...میکردم بدتر حالشو من و بود دوشش روی سنگینی بارِ چه!بود شده شکسته و پیر چقدر....شدم دقیق بابا صورت به

 ....فشرد دستش توی دستمو و ایستاد کنارم

 !میبرد یادش از ای ثانیه برای درداشو که لبخندی...زد لبخند صورتم به

 بابا؟؟؟ دخترِ خوبی_بابا

 ...دادم تکون ارومی به سرمو

 چیه؟ بودن خوب معنیِ....نبودم!خوب؟؟؟نه

 ...دخترم شو خوب!نداریم اینطوری رو تو دیدن تحملِ مادرت و من....شو خوب همیشه برای....!شو خوب دیگه_بابا

 ....میچکید شممچ های گوشه از ها اشک

 ...کنم ازدواج دیگه یکی با نمیخواستم من

 !بود من زندگیِ ی همه میشد؟؟؟اون مگه...بشم جدا حسامم محمد از نمیخواستم من

 !نمیخوام؟ میگفتم بابا به میگفتم؟؟؟چجوری چجوری

 !دخترم نکن گریه دیگه_بابا

 شدن بارونی ی اجازه من...منه ماله چشما اون....!کنی گریه اریند حق هیچوقت!!!خودت پای خونت کنی گریه"پیچید گوشم توی صداش

 "!نمیدم بهشون

 ....میکرد خفم بغض

 من که کجاست!ندونم روزانشو ی برنامه روز یه میشد کجاست؟مگه اون بود؟؟؟خدایا شده تموم چی همه دیدنم؟یعنی نمیومد چرا

 دلتنگشم؟

 نشده؟ تنگ دلش اون دیدنم؟یعنی نمیاد االن نگشته؟چرا دنبالم جا همه وقت چند این مگه



 میگم اینو!داری دوسش که همونی دنبالِ برو و بلندشو...بلندشو جات از و باش قوی!ببینمت بیمارستان تختِ روی نمیخوام دیگه من_بابا

 !توعه با دلش چجوری میدونم چون...دخترمه الیقِ میدونم چون

 ...بود شده جبتع از پر بابا حرفای شنیدن با بارم اشک چشمای

 کرد پاک اشکامو و کرد نوازش صورتمو مامان

 ما دل فقط....بشی قبل طنازِ همون تو اینکه برای دادیم دست از چیمونو همه ما....دخترم پاشو!طناز نمیفروشه کسی به رو تو بابات_مامان

 ...میشم آب ذره ذره میبینم اینطوری رو تو وقتی!نشکن رو

 اومدم حرف به ناباوری با و اباب سمته برگردوندم سرمو

 بابا؟ کردی چیکار...چیکار...چی_

 هامونو بدهی تونستم ها ماشین و خونه فروختن با...کرد کالهبرداری ازم مرتیکه همون!دادم دست از چیزمو همه من_زد لبخند بازم بابا

 میشه هم همین با!داریم پایینم مدل ماشینِ یه...بخریم تهران مرکز متری ده و صد آپارتمان یه تونستیم....نشدیم بدبخت اونقدرام اما!بدم

 !کرد شروع صفر از میشه....کرد زندگی

 !بگذره؟ ثروت همه اون از بود تونسته چجوری...بود مرد چقدر من بابای...نمیشد باورم

 حسام؟ محمد_کردم زمزمه لبم زیر بغض با

 !میاد اونم_گفت و کرد ای مصنوعی اخم و کشید لپمو بابا

 ...بشه تموم سِرُمم بودم منتظر و بودم تنها اتاق توی...بده انجام ترخیصمو کارای بود رفته بابا

 !ببینه منو اومد....اومد باالخره...خودشه!ریخت قلبم...خورد در به ای تقه

 ...شد باز در

 بود؟؟؟ نیومده مگه حسام؟اونم محمد پس!کردم نگاه سرش پشت به...کرد رخنه وجودم توی درد عرفان دیدنِ با لحظه اون چرا نمیدونم

 بود؟ پایین سرش عرفان چرا

 !نشست تختم کنار صندلیِ روی کِی نفهمیدم و بست درو

 ....سالم_

 !کرد نگام اکغمن و اورد باال رو سرش

 ....!سالم_عرفان

 بود؟؟؟؟ شده بد حالش من نبودِ از اونم بود؟نکنه افتاده اتفاقی حسام محمد ی واسه نکنه...بود؟نکنه کرده سکوت چرا...بود اینجوری چرا

 کرد باز لب که میکردم نگاهش نگران و سوالی

 ....متاسفم واقعا_عرفان

 چی؟ بود؟برای متاسف چی متاسف؟برای

 !نمیدونیم هم دلیلشو حتی و افتاد که اتفاقایی خاطر به متاسفم...میبینم اینطوری رو تو که متاسفم_داد ادامه



 عرفان؟ کجاست حسامم محمد_

 ....کرد نگام پوزخند با

 بود؟؟؟ چی نگاهش این بود؟دلیل عرفان این

 ؟؟کردی؟ نابودش کشیده درد چقدر میدونستی اینکه با که میگیری کسیو سراغِ_عرفان

 ....من_

 که اونه خاطر به فقط میگذرم ازت اگه!حسام محمد برای نه مهمه من برای نه کردی که کاری دلیل دیگه!نگو هیچی دیگه...هیس_عرفان

 !بود بسته دل بهت و داشت دوستت رو تو

 !درد داشت،من اخم اون...شد بلند جاش از

 ...گذاشت کنارم رو سفیدی پاکتِ

 ....نداشت خبر ازش هیچکس که ای صیغه فسخِ!ونهجداییت ی برگه این_عرفان

 ایستاده کنارم که مردی نمیفهمیدم...گرفت ازم رو زندگی خدا لحظه همون توی!مُردم...نکرد درکم ای لحظه و دید رو شدنم خورد ذره ذره

 ....نمیفهمیدم!میگه چی

 !رفت یادم معدم اسید زدنِ باال سوزشِ دیگه...شد فراموشم گاهش بی و گاه های کشیدن تیر و قلبم دردِ دیگه

 ...اومد سراغم به رحمانه بی که مرگی!مُردم فقط من...نکردم احساس سردردی دیگه من

 !شد پاشیده هم از مغزم و گذاشتم سرم روی ای اسلحه انگار

 شنیدم رو آخرش ی جمله که نبود ای لحظه اون از تز سخت

 !نگرد شدنبال!رفته شهر این از دیگه حسام محمد_عرفان

 ....بست سرش پشت درو و رفت

 العاده؟؟؟کجاست؟ فوق زندگیِ اون کو!رفتن همه

 دردهام مرهمِ که بود؟مردی کجا میخوابید من صدای با ها شب که بود؟مردی کجا میکشید نفس من عطر با پیش روز چند تا که مردی

 بود؟ رفته بود؟کجا کحا بود بُرونده من از رو تنهایی و بود

 !بود؟نه رفته و بود برداشته دلشو!بود؟نه هرفت اصال

 بکنه؟ دل زود اینقدر میتونه ادم الکیه؟مگه عاشقی مگه

 !نمیذاشت تنها منو اون...بود نرفته اون...بود اینجا دلش اون....بود نرفته!کرد؟نه فراموش میشه مگه

 ....متحرک ی مرده به شدم تبدیل که روزهایی از...بود بعد روز چند

 کند؛می شوخی مَرگ گاهی:میچرخی ذهنم توی

 ...!!!دلتنگی شودزند،میمی نقاب

 !نمیکردم باور هنوزم....بود رفته چطور



 ...بود شده هخاطر خوشبختی سال دو...بودم مونده تنها من

 من...نبود اون....بود مونده اینجا زده ماتم بود داده دست از دخترونگیشو تو با که دوسالی از بعد بود شده هاش دیوونگی عاشقِ که دختری

 ...بودم فروخته مفت عشقم به که بودنی دختر و بودم

 زندگیش؟ دنبالِ بود رفته و بود شتهگذا تنها اینجا منو چجوری بیرحم اون!بود اون مالِ که منی با بودم مونده

 !بود مُرده من بدونِ االن اونم...میکشید زجر االن اونم...بود تنها االن اونم!نمیکرد زندگی من بدونِ اون...نمیکرد زندگی اونم نه

 ترین؟؟؟؟ کوتاه شدی چرا!باشی من زندگیِ اتفاقِ ترین طوالنی تو بود قرار!حسام محمد

 کنیم؟ تجربه هم با وچی همه نبود قرار مگه

 !بودن؟ مقصر به کردی محکوم منو جدایی ی برگه یه با رفتی؟چرا و نپرسیدی دلیلمو حداقل میموندم؟چرا تو بی چجوری من

 نامردِ نه....بودی من مردِ تو...شد تموم تو بی ببینی؟من اشکامو سیلِ که بودی کجا حاال ببینی اشکمو از قطره یه نمیتونستی که تویی

 !ارروزگ

 ....!بود عاشقی گناهش که گناهکاری...بودم گناهکار منم

 من پای به که میداد رو خونی بوی...میکردم بو و میدادم فشار سینم روی رو بود اول آشنایی اون از یادگاری یه فقط برام حاال که پیراهنی

 .....بود کرده فدا من برای خودشو اونشب که میداد رو مردی بوی!بود شده ریخته

 موگوشی عکسای ممیشین خواب موقع شبا گهدی

 !خونم می رو ها سا ام اس و ممیکن نگاه

 !ممیبین رو عکسا...مستد شیممگو و میزارم بالش رو موچون مرو میکشم رو مالفه و ممیخواب دَمَر

 !ممیکن تحلیلم،میکن بررسیم،میخون روها اس ام اس

 ...اسمش رو ممیش قُفل بینم می رو اسمش

 ...شمارشه به مچشم هنوز!هاش اس ام اس و کال میس از بود پر مگوشی مدت یه...هه

 ؟ نیست دستش؟ دستشه خط این هنوز منمیدون

 ؟ روشنه...خاموشه

 نمیتونم....کنم امتحان ممیخوا

 احساساتش ی همه دورِ اونکه...کرده ترکم و نپرسیده دلیلمو حتی اونکه! ذاره نمی هم میادروز.میبینیکه  SMS یه ممیگ مخود پیش

 !رفته و کشیده خط

 !صبح تا نمیبره خوابم شبم یک این وقت چند این مثل... میکشه طول دقیقه ۲ تو پروسه این کُل

 !کنار ممیذار رو وشیگ کال ممیش رَد که اسمش از

 !!!مخود دنیای تو ممیر و سقف به رو میخوابم باز تاق

 نمیبره؟؟؟ خوابش امشب من مثل میکنه؟اونم فکر من به داره اصن؟اونم ؟؟؟میزنهمیشه چی بزنه زنگ یهو اگه



 میکنه؟؟؟؟ پاره دلمو بندِ اخماش با میکنه؟بازم نگام شیطون خلوت تو کنه؟بازم بوسم میکنه بغلم ؟بازمچجوریه رفتارش ببینمش بازم اگه

 دیگه ؟نکنه...همیشه واسه باشه؟؟؟نکنه رفته کشور از تهرانِ؟نکنه یعنی!رفته اینجا از میگفت که ؟عرفانمیکنه چیکارست؟کجا االن

 نبینمش؟

 باشه؟نه کسی با من یرِغ میتونه چجوری ؟اونمیبوستش داره کسی نکنه!نمیکنه نگاهم کسی به که من حسام محمد!یکیه؟نه با نکنه…نکنه

 !نه نه

 که میشه باعث همینا!بود کرده تجویز خودش ی واسه وعده سه روزی!بود من کردنِ بغل ی تشنه فقط که اون!دیگست؟ کس بغل یا

 !نبود شدنش به قرار که نبودنی همین...نبره بمخوا

 شمگو سمت میخوره سر مزاحم اشک قطره یه

 میاره؟؟؟ طاقت چجوری معرفتش بی دلِ اون!نمیخواد منو دیگه اون...نمیخواد منو اون...منمیخواد هدیگ اون میاد یادم و ممیا مخود به

 گذشته؟ ی دیوونه و خُل طنازِ بشم سابقم؟چجوری زندگیِ به برگردم چجوری...بیام کنار خودم با چجوری

 ...گذشت بودنش ثانیه یک حسرتِ با که بود،روزهایی گذشته رفتنش از ماه سه

 ....گذشت خاطراتش آوریِ یاد به و عکساش کردنِ نگاه با که روزهایی

 ...رو اون به رو این از چی همه...بود شده عوض زندگیمون

 کجا؟ جدید ی خونه نای و کجا متریمون صد چند ی خونه

 !بودن شده شریک هم با و بود اومده خارج از بزرگم عموی...بود سرزنده و خوشحال خیلی روزا این بابا

 ...ترکیه بره داده سفارش که جدیدی های جنس برای بود قرار دوباره

 !!!میشد بهتر وضعمون میشد درست کارش اگه

 ...بودم افتاده حرکت بی وشهگ یه که بودم من فقط اینجا...میکردن تالش همه

 !قبرستون بود شده جدیدم اتاقِ

 ...میمردم تنهایی اون بی من...نمیتونستم اون بی من!گمشدم دنبالِ میرفتم باید...میشدم بلند جام از منم باید

 ...وجودم از تیکه یک دنبالِ میرفتم باید

 .میکردم پیدا اونو دبای من...نمیشد عایدم هیچی خودم بردن بین از و نشستن اینجوری

 !کنم نگاه نیستمو من دیگه که آدمی اون نکردم؛نمیخواستم نگاه خودمو آیینه توی...شدم بلند جام از

 زدم بیرون خونه از و پوشیدم لباس ساده خیلی

 ...نبود خبری بلندم شاسی ماشینِ  اون از دیگه!میرفتم پیاده باید

 میرفتم؟ کجا...مافتاد راه به و گذاشتم گوشم توی هندزفیریمو

 !بود حسام محمد ی هدیه که ای گوشی...افتاد گوشیم ی صفحه روی اشکم

 کردم زیاد ته تا رو آهنگ صدای



 اینجا از شی دور میکنی سعی داری

 تنها و تک بمونم تو بی میخوای

 بگیره گریم میخوای

 شه خودت حرف میخوای

 بزاری پات زیر دنیامو میخوای

 دلگیرم

 نداشتی سمدو همه مثل هم تو

 دلگیرم

 گذاشتی تنهام همه مثل هم تو

 تووووو از اینم دلگیرم

 دلگیرم

 عاشقونه حرف همه اون شد چی

 دلگیرم

 بمونه تورو؛یادت نمیبخشم

 توووو از دلگیرم،اینم

 !بودم کالنتری جلوی...کردم پاک اشکامو

 ...نکرده گوش حرفام به اینکه جرم رفته،له اینکه جرم به...کنم شکایت ازش میشد کاش

 ...میشنید حرفامو اون و میکردمو پیداش باید...اینجاست هنوزم شاید!بود نرفته شاید

 ایستادم بازپرس های خانم از یکی جلوی...شدم کالنتری وارد

 ....عزیزم بفرمایید_

 بود شده تاب بی قرارم بی قلبِ!نبود بود روش اسمش که تابلویی...افتاد اتاقش دره به نگاهم

 میکنی؟ چیکار اینجا تو_امحس محمد"

 !داشت جواب کنم فک...کردماااا سالم_

 اینجا؟ بیای داشت دلیلی خب؟چه...سالم علیک_محمدحسام

 نداشت هیچی،دلیلی_

 هی که میخواد چی سرگرد از دختره این من؟نمیگن کار محل بیای دلیل بی داشت لزومی چه_توپید عصبانی صورتم توی و اومد جلو

 بیای؟ اینجا نباید نمیفهمی...طناز نمیفهمی گاراینجا؟؟؟ان میاد



 !بشی خوشحال اینقدر دیدنم از نمیکردم فکر_گفتم و زدم نیشخند

 بود نشده کم عصبانیتش از چیزی اون اما کنم اروم خودمو تا بودم زده طعنه

 ...شرمنده!اومدم دلم هوای به فقط...نمیفهمم من_

" 

 ....اینجام چرا که بکش داد سرم بیا!کن دعوام بیا....کارت محل اومدم دوباره حسام؟ببین محمد کجایی...میچکید صورتم روی وقفه بی اشک

 کجاست؟ حواستون شما خانم_

 ...میرفتم باید!نبود...اومدم خودم به

 رفتم بیرون کالنتری از بود شده متعب من رفتار از که خانم اون به توجه بی

 شده حسام محمد با هام خوشی غرق دوسال اون توی اونقدر!کجان نمیدونستم افتاد،حتی دوستام به یادم....بود نمونده برام هیچکس دیگه

 .بود رفته دمیا دوستامو حتی!بودم زده کنار بودو زندگیم توی کس هر که بودم

 ...نداشت سراغشم کسی اما بودم رفته رو جاها خیلی

 .مهدیس سراغ میرفتم باید

 ...شدم پیاده تاکسی از میکرد کار توش که ای نقاشی آتلیه جلوی

 ....بود نشسته میزی پشت...دیدمش و شدم آتلیه وارد

 میدونست چیزی حتما!پرید هم در اخماش دیدنم با...رفتم جلو

 ...سالم_

 شد مشغول کارش به و داد تکون ریس

 ...بزنیم حرف اومدم_

 !میکرد نگام اینجوری که میدونست....میدونست!زد پوزخند

 .شدم دستم انگشتای با کردن بازی مشغول و نشستم بود نزدیکش که ای صندلی روی!بشینم کرد اشاره

 !دارم کار خیلی من_مهدیس

 نمیفهمید؟ روزمو و حال قیافم از

 ی؟؟؟میکن کمکم_

 میاد؟؟؟ بر دستم از کمکی چه_ انداخت باال ابرویی

 آره؟...کجاست میدونی تو_

 ...انداخت باال ندونستن ی نشونه به هاشو شونه

 !خانم نمیگم شما به بدونمم!نمیدونم من_

 ....مهدیس میکنم خواهش ازت_



 بودی هم وقت چند این که همونجایی اومدی؟برگرد کی دنبالِ_

 !نمیدونی هیچی وقتی بزنی حرف من با جوریاین نداری حق تو_

 !گفته من به چیزو همه عرفان_

 کشیدم چی من ندارین خبر هیچکدومتون...تو مثل اونم_گفتم بغض با

 برو اینجا از بزنی،حاالم ضربه اونجوری داداشم به نداشتی حق باشه افتاده که هم اتفاقی هر_

 میکردن کومممح دلیل بی!برو یعنی این...برگردوند ازم روشو

 ...نبود خودم دست دیگه صورتم شدنِ خیس

 مرگش؟؟؟ قیمت به حتی_

 ...کرد نگام شُکه که گفتم اینو ناگهانی اونقدر

 میکرد نگام ناباور و بود اومده بند زبونش

 چیییییی؟؟؟؟...چ_

 ...کردنمی خورد منو اونقدر کاش!!!نشنوم رو موندنم برای هاش التماس کردم سعی و شدم بلند جام از

 !بودم کشیده عذاب و درد ها ماه که میدادن منی به رو حق هم کمی کاش

 ....میرفتم راه ها خیابون توی هدف بی

 ....انتظار ها ماه!بود گذشته ها ماه

 :میکردم زمزمه آهنگ با و کردم زیادش ته تا و گذاشتم گوشم تو صورتیمو هنزفیریِ

 ....نمیره یادم من خوبیاتو

 ...بمیره دلم تو عشقت محاله

 ...میگیرررره نفسمو روزا این داره تو از دوریِ

 ...زدم پس دلم تو تو جز رو همه

 زدم دست کار هر به موندنت واسه

 بدم؟ اینقد یعنی گذاشتی تنها سرما تو منو    

 رفتنو طاقت من ندارم چون نرووو

 قهرمو همه با من رفتیو ولی

 .....قبلمو حالته اون ندارم دیگه

 قلبمووووو؟؟؟؟؟ خساااارتِ میده کی حاال

 ...ها خاطره...ها فاصله



 چرااااا؟؟؟ بگو ؟فقط کردی ترکم چرا بگو

 هاااا گریه این...ها غصه این

 چرا؟؟؟؟ بگو د؟فقطش سهمم این چرا بگو

..... 

 دلممم جای هیچ نمونده سالم دیگه نه؟که جالبه خیلی

 ...شهر ساکتِ چقدر

 ...کرد خاطره از پر دنیامو چشمات

 ...عاشقتم میگی هِی دور راهه از

 کم سابقه نداری گویی دروغ تو

 پست خائنه توعه...پس کامله هات خوشگذرونی تو

 شم محاصره غم تو من تا رفتی

 چشمم به نمیاد تو جز یشکیه چرا

 ...شهر خارجِ برم پاشم دارم دوست چقدر

 !من ی واسه نی مهم چیزی

 باعثشم رو جدایی این میگفتی تو

 تر آهسته یکم نرو تند اینقد گفتم

 قبل مثل باز بشه رابطمون دارم دوست

 زدددد صاعقه قلبمو و رفتی ولی

...... 

 چراااا؟ بگو کردی؟فقط ترکم چرا بگو

 چراااا؟؟؟ بگو فقط شد سهمم این راچ بگو

**** 

 ...میپرسیدم خودم از دم هر که سوالی

 قلبمو؟؟؟ خسارتِ میده کی_

 !سال دو فقط اما!کرد زندگی و موند عشقش پای به...شد عاشق کودکانه که قلبی خسارتِ

 باخته؟؟؟ چیزشو همه که میشد زنی عاشقه میکرد؟کی ازدواج من با دیگه مردی میموند؟کدوم کنارم دیگه کی

 !!!داشتم کردنش پیدا به امید که بود جایی آخرین این شاید...اما بودم اینجا چرا نمیدونم



 !تهران بامِ

 کرد تخلو را هاکافه تو،تمام انتظار

 روز هر من و

 نبودند صبور اگر که کنممی فکر هایی صندلی به

  رسیدنمی سرانجام عشقی؛به هیچ

 ...کردم گریه دلم ته از و زدم زانو زمین روی

 "!میگردن دنبالم اینجا میشم گُم که وقتایی!میکنه پیدام همینجا همیشه مهدیس...اینجا میام میگیره دلم وقت هر من_حسام محمد"

 ...میشد اکو مغزم توی شصدا

 بگردمممم؟ کجاااااست؟؟؟تاکِی میشه؟؟؟؟پس پیدا اینجا میشه گم وقتی نمیگفت کجاااااست؟؟؟مگه پس....خداااااا_زدم زجه

 میشه سرریز دلم از که وقتا بعضی اما...میکنم سکوت فقط وقتا بعضی...میکنم فکر سکوت و تاریکی توی و میام وقتا بعضی_حسام محمد"

 "!بشه بسته هنجرم تا میزنم داد دراونق

***** 

 !تکراری جای یه...کردم باز چشمامو

 میکرد نگام غم با مامانم

 ...عزیزم بیا خودت کنم؟به جمعت اینجا از رو تو شب هر شده کارم که وقته چند طناز؟میدونی کِی تا_مامان

 ردآو در دستم از رو سِرُم و شد اتاق وارد پرستار...میکرد نگاش حس بی

 ...نبینمت اینجا دیگه امیدوارم...گفتم هم دیگه روزای که کنم تکرار رو چیزی مجبورم_پرستار

 شدیم خارج بیمارستان از مامان با حساب تصویه از بعد و شدم بلند جام از...زدم پوزخند

 میرفتم خیابون سمت به

 دختر؟؟؟ میری کجا باز_مامان

 !خوبم...نباش نگرانم_سمتش برگشتم

 ...رفتم بگه چیزی اینکه از قبل

 ...کجاست نمیدونستم هم خودم که جایی

 ...نبود مشخص هیچوقت مقصدم

 ...میذاشتیم قرار هم دیدنِ برای همیشه که بود شاپی کافی گاهی

 !کنارش پارکِ گاهی

 ...بودیم گذشته توش از هم با که هایی کوجه و ها رو پیاده گاهی



 ...میموندم منتظر ها ساعت و میزدم چمپاته دیدمش توش بار دومین برای اونو که ای کالنتری جلوی گاهی

 !سام دایی آپارتمانِ جلوی گاهی

 ...گاهی

 ....بودم حقیر چقدر!بودم کرده کوچیک خودمو چقدر

 ...ندارم گاهی تکیه هیچ دیگه میکردم حس...بودم مونده تنها

 ...میکرد دفنم خاطره ها رخروا زیر   و میکشتم روز هر بود داده بهم رو زندگی که عشقی

 !سال دو....نبود کم سال دو

 ...ایستادم کالنتری جلوی

 ....گرفت جلومو  اما برگردم خواستم عرفان دیدن با

 !فرارمیکردم؟؟؟نمیدونم ازش بودکه باری چندمین این

 شد راهم سدّ ایندفعه اما

 بدی؟؟؟ ادامه بازیات بچه این به میخوای کِی اینجایی؟تا که بازم_

 ...شکست بار هزارمین برای روز هر مثل قلبم

 !شد گذاشته بازی و بودنو بچه اسمِ داشتنم دوست روی وقتی

 ...شده تموم چی همه دیگه هم برگرده روزی یه اگه اون!دختر کن تمومش_عرفان

 !بشنوه حرفامو باید اون ولی...ولی_

 ...ندارید اون برای ارزشی هیچ...حرفات نه تو هن دیگه!نمیکرد ترکت اینجوری بود شنیدن برای گوشی اگه_عرفان

 خوبه؟ حالش بگو حداقل_کردم حس هام لب روی اشکو شوریِ

 !خودشه حرفای!نیست من حرفای اینا...کرده فراموشت وقته خیلی!توعه؟نه با دلش هنوزم بدونی برسی؟میخوای قراره چی به_عرفان

 که میگشتم گاه تکیه دنبال و میرفت ضعف دلم دیدنش با که بود بارم میکرد،اولین قراری بی آنجور یکی برای دلم که بود بارم اولین

 باشه، پناهم

 ...بود بارم اولین

 بگم، راحتی به رو حسم نباید میدونستم چه

 کنم هرتظا ظاهر توی و برم اش صدقه قربان دلم توی باید میدونستم کنم،چه گم پامو و دست اونطور نباید دیدنش وقت به میدونستم چه

 ...من طرف از خصوص به نیست وسط این ای عالقه هیچ اصال که

 انداخت می اش خنده به همیشه ام انداخته گل های لپ و میشد جوری یک دلم دیدنش با

 چشمانش، که بودم گفته پروا بی

 ...آورد می در زانو به را ها زیبایی همه



 بود، من نفرِ اولین او فقط...نبودم کار تقصیر نکردم،من اشتباه من

 !نفر آخرین بگم بهتره و

 ... داری دوسش قبل مثلِ هنوزم که جایی به میرسی آخرش

 ... کردنش نگاه یه برای میمیری هنوزم

 میشی سرد انقدر و بسته روت به رو درها انقدر اما

 شی؛ بیخیالش میدی ترجیح که

 !نمیخوام دیگه خودشو...خودش دیگه امّا کنی سَر خاطراتش با تنهایی عمرت آخرِ تا و بری

 ...میتپه نامرد یه برای میکرد ادّعا که رو قلبی!کشتمش...کردم دفن قلبمو همیشه برای اینبار

 :بعد دوسال

 ...شد بلند ها بچه جیغِ و دست صدای و شد روشن جا همه شدنم وارد با...شدم خونه وارد و کردم باز درو

 ...شدم غافلگیر دیگم دوستای از تا چند و ملیکا و افسانه دیدنِ با

 ...بود آورده لبم روی لبخند میخوندن برام رو تولد تبریک شعر که بلندِشون صدای

 !منی کنارِ عمرتو های تولد ی همه الامس از...خانمم مبارک تولدت_پیچید گوشم توی صدایی

 ...شد پاک لبم روی لبخندم

 ...خونه وسط کشیدم شوق و ذوق با و گرفت دستمو و دوید افسانه

 !بودن کرده غافلگیرم واقعا...گفتن تبریک بهم تولدمو و کردم روبوسی تکشون به تک با

 ...کردن روشنش و گذاشتن کیکم روی رو سالگی ۲۴ شمعِ و گذاشتن میز روی رو کیک

 ...شدن مانعم ها بچه که کنم فوت خواستم

 !کن فوت بعد کن آرزو اول...نیست قبول_افسانه

 کردی؟؟؟ آرزو چی"_

 بود؟ شخصی_

 آره؟ بود شخصی که آها_

 !اوهوم_

 !بانو نمیره کَتَم تو چیزا این من...ببینم بگو یاال_

 !فوضووول عه_

 !کادو بی کادو یا میگی یا_

 !باهم هردو...دوسال این مثل...نگیریم جشن تولدمو هم از جدا وقت هیچ کردم آرزو اوممم...گممی نه نه نه_



 """میفهمی؟...دارم اعتقاد بهش که چیزیِ ترین واقعی این!نبود کردن آرزو به نیازی_

 ...کردم آرزو و بستم چشمامو...نشه متوجهش کسی تا گرفتم اشکمو جلوی سریع

 !باش مواظبش...کسی هر با...هست جایی هر...خدایا_

 !رفت باال ها بچه های تبریک و زدن دست صدای دوباره...کردم فوت رو ها شمع و کردم باز چشمامو

*** 

 !کن فکر بهش!طناز خوبیه پسرِ آرتین_

 ملیکا؟ ببندش بحثو این گفتم بهت دفعه چند_

 بشناسیش ک کافیه همینم!ونبیر برو باهاش بار چند حداقل...کن گوش حرفم داره؟به اشکالی چه مگه_

 ...ندارم شناختنش به ای عالقه_

 با یا کرده ازدواج شاید اونم معلوم کجا از میگذره؟؟؟اصال نبودنش از دوسال از بیشتر داری؟میدونی خبر ازش حسام؟اصن محمد خاطرِ به_

 ....کسی

 زندگی خودم واسه میخوام!نیست مهم برام دیگه...هباش مُرده اصن!باشه کرده میخواد غلطی هر_توپیدم بهش و بستم محکم تاپو لب

 !مردی هیچ نه...کنم

 چقدر هر بسه...بیرون برو باهاش بار چند من خاطر به!!!میشه خوشحال باشی آرتین با اینکه از مامانتم حتی!طنااااز میکنی اشتباه داری_

 !کردی لجبازی

***** 

 :حسام محمد زبان از

 ...شدم منتظر و گذاشتم کنار چمدونمو

 ...نشست شونم روی دستی

 برمیگردی؟؟؟ داری باالخره_

 ...زدم آتیش سیگارمو و دادم تکون سرمو

 ...نشست کنارم

 ...میموندی کاش!رفیق اینجا بودیم کرده عادت بودنت به_

 زدم سیگارم به محکمی پُکِ

 سرهنگ!نمیخوری کار این درد به تو که رهنگس پای به بودم پیچیده داشتی که کمی سن و خراب ی روحیه اون با اومدی که اولش_

 !میگفت راست!برنمیاد پسش از پسر این از غیر کسی میگفت

 زد بوق و اومد ماشین

 ...دادم دست باهاش و شدم بلند جام از



 !نره یادت رو ما_

 ...برداشتم زمین روی از چمدونمو و دادن تکون سری

 ...مرفت ماشین طرف به و کردمو لِه پام زیر سبگارمو

 ...نشستم ماشین توی خودمم و گذاشت عقب چمدونمو راننده سربازِ

 !کردم دیر شرمنده...سرگرد سالم_

 ...دادم روم به رو برفِ پر های گردنه به نگاهمو

 ....زدم پُک و کردم روشن ای دیگه سیگارِ

 ...بودم گذاشته ها قندیل ینا زیره قلبمو و بودم آورده دردامو که جایی...بود شده دردناک هم اینجا کردنِ ترک

 گرفتم بغلش توی سریع دیدنم با...ایستاد در قاب توی مامان و شد باز در

 مادر؟ عزیزِ اومدی باالخره_

 کرد پاره گوشمو ی پرده مهدیس جیغ صدای

 ...گرفتم بغلم توی دوشونو هر

 و بوسیدمو پیشونیشو...داده استراحت دستور دکتر و میکنه اذیتش قلبش گاهی بودم بود،شنیده خوابیده تخت روی بابا...شدیم خونه داخل

 !نشستم کنارش

 !بودیم بابا؟منتظرت برگشتی_بابا

 ...شد پذیرایی داخل شیرینی ظرف با مامان

 !کرد غافلگیرمون پسرم_مامان

 ...نکن زنده باز قلبمو!نکن!مهدیس نکن...کرد فرو لُپم چالِ توی دستشو و نشست کنارم مهدیس

 "!من مالِ منه،فهمیدی؟فقط مالِ فقط لپت روی چالِ این_طناز"

 .بوسیدمش و کشیدم مهدیسو دستِ...کردم باز و بستم محکم چشمامو

 اومدی؟ خبر بی  چرا!داداش شدیم دلتنگت چقدر بدونی اگه_مهدیس

 ...کن بازجویی بعد برسم بزار_

 !ورپریده نکن اذیتش خستس پسرمو_مامان

 !شده ریزه یه براش دلم!خب مامااان،داداشمه عههه_مهدیس

*** 

 ...شدم کالنتری وارد

 ...بود اونجا هم لممس عمو...شدم وارد و زدم اتاقش در به ای تقه...میدیدم عرفانو باید سرهنگ پیش برم اینکه از قبل



 .اومدن سمتم به و شدن بلند هردو...بودن کرده تعجب دیدنم از

 پسر؟؟؟ اومدی کِی!نمیشه باورم...با_عرفان

 انتقالی؟ بازم!اومدی خوش_مسلم عمو

 ...دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو و زدم لبخند

 .کردیم روبوسی و کردن بغلم دو هر

 ...دمیدا فشارم هاش عضله زیر عرفان

 !وقت همه این اونم...بودیم نمونده جدا هم از هیچوقت...بود سخت خیلی_

 !داداشم اینجام دیگه االن_

 ...اومدی خوش_

 !میخوام چی میدونست خودش...زدم ذل چشماش توی سوالی

 ....بود بهش حواسم دور از...خوبه_

 !داشت ارزش دنیایی برام خوبه حالش میفهمیدن که همین...شد قرص دلم

 چیکار برگشتم؟اما چرا من میپرسیدم خودم از گاهی!داشت تلخی خاطراتِ اومدن اینجا...کردم درست کالنتری توی کارمو

 !دلم....کارم...رفیقام...خانوادم...بود مونده اینجا چیزم همهعمرم؟ آخر تا اونجا میکردم؟؟؟میموندم

 ...میکردم شروع کارمو باید همیشه طبق فردا از

 فراموش رو چیزا خیلی باید...بودم کرده عادت من اما بود سخت هم برگشتن اونجا!میخرم خونه که مدتی تا بمونم بابام ی خونه بود قرار

 ....میکردم

 گذشته زندگیم ی همه از گذشتن از سال بود،دو گذشته نشدنم سوار موتور از سالی دو...شدم بودم خریده نو که رنگی سفید زانتیای سوارِ

 !بود

 کردم بلند آهنگو صدای

 !بود گرفته بغلش توی قرمزو رز های گل که خورد ای بچه دختر به نگاهم و دادم پایین رو شیشه!خورد ماشین ی شیشه به ای تقه

 یخری؟؟؟م یدونه عمو_

 شد زنده چشمام جلوی ای صحنه

 میخری؟ خانومت برا یکی...عمو سالم"_

 !میخرم که بله...عمو سالم_

 عمو؟؟؟ میخری همشو_

 خودت واسه پول ی بقیه بده یکیشو...عزیزم نه_

 !گذاشتم فرمون جلوی براش و گرفتم رو صورتی گلِ شاخه



"""" 

 نبود بچه دختر اون از هم خبری و بود شده بزس چراغ...اومدم خودم به ها ماشین بوق صدای با

 ...کنم عادت شرایط به ودمب مجبور اما بودم نیومده کنار خودم با هنوزم چند هر!دوسال از بعد کالنتری این توی بود کاریم روزِ اولین

 ...شد اتاق داخل عرفان و خورد در به ای تقه

 !سرگرد جناب به به_عرفان

 سالم علیک_

 ...داد لم مبل روی

 شما؟؟؟ حالِ.سالم_عرفان

 من؟؟؟ گردنِ انداختین کارارو همه نیومده هنوز_کردم اشاره بود ریخته جلوم که هایی پرونده به

 !!!پخته برات آشی گسرهن!رفیق نداری خبر_عرفان

 !میکنه شریک توش هم رو تو باشه آشی هر_

 ...دیگه منه بدبختیِ_عرفان

 ...شد داخل(مُسلم عمو)سرهنگ و شد باز در

 ...گذاشتیم نظامی احترام و شدیم بلند جا از دو هر

 .نشستیم ها مبل روی سه هر و داد تکون سری

 خبر؟؟؟ چه اونجا از!نری اینجا از و نگیری انتقالی یهویی دیگه امیدوارم...خب_سرهنگ

 ...نبودم آموزشی من دیگه که تفاوت این با!آموزشی سال۴ِ همون مثل_

 !بودی کرده جا همشون دلِ تو زود خودتو...شنیدم زیاد تعریفتو_

 ...دارین اختیار_

 !شدی مردتر...میسازه آدمو ها سختی...اما کردی انتخاب رو اونجا چرا سخته،نمیدونم موندن اونجا_

 دیگه،آره؟؟؟ هیچی که منم شده مردتر اونجا رفته این حاال_وسط پرید عرفان

 !کردی تالشتو اینجا هم تو_ کرد بهش ریزی اخم سرهنگ

 تالش به نیاز اما نیست پیچیده زیاد...گرفتم نظر در ماموریت یه برات کنی،من شروع جدی کارتو هم تو بهتره_داد ادامه و من به کرد رو

 !بده انجام موفقیت با ماموریتو این که ندارم نظر در رو کسی نفر دو شما از یرغ...داره

 ...حاضرم چیزی هر برای من_

 ...شد کشیده عرفان به نگاهم

 !بود پریده رنگش

 عرفان؟؟؟ خوبی_



 !خوبم آره،من...آ_اومد خودش به من صدای شنیدن با

 ...داره هم دیگه تفاوت یه ماموریت این اما_سرهنگ

 ...دوختم چشم سرهنگ به یسوال

 زیادی اطالعاتِ اون...شده فرستاده ماموریت این انجامِ برای  دیگه ی شعبه یک از دیگه مامورِ یک شما از قبل که اینه تفاوتش_سرهنگ

 ...میکنید کار اون اطالعات کمک به شما االن و آورده بدست ما برای رو

 میشیم؟ ماموریت اون وارد چجوری ما خُب_

 وارد اون با همکاری برای شما که بفهمونین دختر اون به چچوری که اینه مهمه که میکشین؛چیزی نقشه خودتون چجوریشو_سرهنگ

 !باشه سختی کارِ شاید...شدین ماموریت

 ...نمیفهمیدم چیزی هم عرفان ی پریده رنگ ی چهره از همونطور و بود مونده باز تعجب از چشمام

 دُختر؟؟؟ دُختر؟؟؟کدوم_

 مهمی زیاد شده،چیزِ پرونده وارد دیگه های شعبه از یکی دختره،از یه مامور اون_زد حرفشو عرفان کنه باز لب خواست سرهنگ تا

 !عملیاته بحثمون االن...نداریم جنسیتش به کاری نیست،چون

 میکنه؟؟؟؟ پنهان ازم رو چیزی داره میکردم حس بود؟چرا چش این

 :طناز

 ...!میکنه قراری بی همش...نیست آروم بزنید؟؟؟اصال آرامبخش بهش میشه...دکتر آقای_مامان

 !نمیشه حل چیزی دارو با...دیگست چیزه یه ایشون آرامبخشِ_گفت مامان به رو و کرد چشمام توی نگاهی دکتر

 ...رفت بیرون اتاق از زخمم روی زدن چسب از بعد و آورد در رو سِرُمم

 !قبل از میگرفت،بیشتر بهونه دلم... نبود خوب اصال حالم بود روزی چند

 ...میداد اتفاق یک از خبر دلم اما...نمیکردم فکرشو خودمم که بودم کشونده راهی به خودمو

 ...کردم جمع یلمووسا و شدم بلند جام از

 ایستاد سرم باالی مامان

 میری؟؟؟؟ داری_مامان

 !دیگه بود مرخصی اسمش روزم چند این_

 استرس با هم صبحا...ببندم چشم لرز و ترس کلی با باید شب هر!خطر کلی با مرز لب که باباتم...نمیشه پیدات دیگه و میری باز_مامان

 ...ندارم کسیو که بابات و تو از تنهام؛غیر من...میشه بیشتر دلم تو ترس روز هر!کنم باز چشم

 کردم بغلش و پاشدم

 ...بابا نه میوفته اتفاقی من برای نه!نترس...مامانم نترس_

 !نکنی کارا این از دیگه شد تموم که یکی این بده قول بهم_مامان



 !دارم دوست کارمو میدونی که آخه؟تو بدم قول بهت چجوری...اولیشه مامان؟تازه عه_

 ...میکردیم زندگیمونو راحت داشتیم...انداخت روز این به رو تو اون...پسرست اون تقصیره همش_میخورد سُر هاش گونه روی اشکاش

 نشوندمش کنارم و نشستم تخت روی

 بود؟؟؟ اون تقشیرِ هم رویاییمون زندگیِ اون شدنِ نابود و بابا ورشکستگیِ!من مادره حرفو این نزن_

 ...رفت و کرد ول اینطوری رو تو که همین_مامان

 ...بود داده هم دستِ به دست چیز همه...داشت حق ولی!رفت حرفام شنیدنِ بدونِ اون درسته_کردم قطع حرفشو

 کنی؟ زندگیت وارد رو دیگه یکی نمیشی راضی چرا!گرفت من از رو تو اون...نمیدونم من_مامان

 ...برسم ارمک به باید که مامان؟فعال کردی شروع بحثو این باز_

**** 

 !شدم شرکت واردِ

 به اینجارو شرکت این توی میشد که هایی شیّادی...نبود اینطور اصل در اما!گیر چشم و براق جا همه...میومد زیبا و شیک خیلی نظر به

 !بود کشیده لجن

 ...مهندس خانم سالم_

 ...بود آبدارچی اینجا که افتاد پیرمردی سمتِ به نگاهم

 !نباشید خسته...سالم_گفتم و دادم سرتکون

 ...نبینم رو کسی صبحی اول دادم ترجیح...شدم اتاقم وارد

 ...شد باز اتاق در که بود گذشته ساعتی یک

 !نخور بدرد چندشِ ی پرید؛مرتیکه سرم از برق دیدنش با

 ...خانم باالخره برگشتین مرخصی از!به به_

 بلندشدم احترام ی نشونه به جام از

 !سریی آقای سالم_

 !کردی تنگ حسابی دلمو...سالم_

 ...بردم پایین سرمو و زدم ریزی لبخند

 چطوره؟ دختر،کارا نکش خجالت_

 ...میکنم رسیدگی دارم_

 ...میکنن کار به شروع فردا از!کردیم استخدام جدید نیروی....نگیر سخت خودت به زیاد_

 جدید؟ نیروی_



 !میشی آشنا خودت_

***** 

 از و دیدم کابوس کلی هم باز دیشب...بود وجودم توی دلهره حسِ یه!پوشیدم لباس و خوردم سریع صبحانمو...دمش بلند خواب از زود صبح

 ...پریدم خواب

 ...میباختم خودمو زود اینقدر نباید من!میدادم ادامه کارم به و میکردم دور خودم از رو ترس باید!انتظارمه در اتفاقی میکردم حس

 ...افتادم راه به اتوبوس با شرکت سمت به و زدم بیرون داغون به در خوابگاهه از

 :عرفان زبان از

 ...شدیم شرکت وارد جدید هویت با دو هر

 !بزاره پرونده این روی زیادی انرژیِ قراره بود معلوم...میرفت راه من از جلوتر حسام محمد!ربهتج بی مهندسِ تا دو عنوانِ به

 ...بیاد کنار روشه پیشِ که ای مسئله با میخواد چجوری نمیدونستم!بیفته قراره اتفاقی چه آیا نمیدونستم اما

 ایستادیم منشی جلوی هردو

 ...بفرمایید_منشی

 ...داشتیم مالقات ارقر رییس آقای با_حسام محمد

 اسمتون؟_منشی

 ...هستم صفاری_حسام محمد

 ..صفاری آقای داخل بفرمایید_:گفت و کرد جلوش دفترِ روی نگاهی

 ....میرفت جلو حسام محمد

 !شدیم وارد و زد در

 بود ما به پشتش...بود نشسته نفر یک بود روش به رو که هایی مبل روی...بود نشسته میزش پشت مرتیکه

 ...کردم سالم بره جلو ایکنه از قبل و زدم کنار حسامو محمد!بود خودش...گرفت جودموو ترس

 ...آوردین تشریف باالخره به به(:هاشمی)رییس

 بود شده شناخته هم سر پشت از برام که دختری به کرد رو

 !گفتم که هستن جدیدی نیروهای همون اینا...عزیزم_هاشمی

 !زدم گندی چه نبینم تا بستم چشمامو...برگشت

**** 

 :طناز زبان از

 !همیشه مثل...بودم زده توهّم من هم شاید!همیشگی ورساچِ...بود پیچیده اتاق توی من آشنای عطرِ بوی



 ...شدم بیخیال

 اونا صدای به شبیه رو صدایی خیابون توی که همیشه مثل هم این...برنگشتم هم باز!عرفان صدای مثل صدایی...کرد سالم آشنا صدای یه

 ...نمیکنم پیدا میخوام که رو کسی اما برمیگردم و میشنوم

 اوردین؟ تشریف باالخره به به:هاشمی

 ...شد بلند جاش از

 بود؟ آورده گیر وقت وسط میکرد؟این بیقراری دلم چرا...بودم نشسته جام سر تفاوت بی که من به کرد رو

 !گفتم که هستن جدیدی نیروهای همون اینا...عزیزم_گفت و کرد من به رو هاشمی

 ...شد گرفته حالم چندشش لحنِ از

 ....و برگشتم عقب به

 ...طناز زدی توهّم!برنگرده بود قرار...بود رفته اون...نداشت کاری اینجا اون!نبود حسام محمد اون...اون...!نبودن اونا!نبود خودش!نه

 ...!گرفتی اشتباه...نیست تو مردِ مرد این!شبیهشه یکی...نیست تو زندگیِ ی همه مرد این

 ....بود شده قفل روم به رو مردِ عسلیِ سبزهای توی چشمام

 !میکرد تر زنده برام رو گذشته که هایی اخم    

 ....بودم رفته که رو هایی راه چه اون دنبالِ به من و...بود اینجا اون...اومد درد به قلبم

 ...برگشت دوباره و رفت نفسم زمان از ای لحظه یک توی انگار...نمیشد باورم

***** 

 :حسام محمد زبان از

 ...بود ما به ها،پشتش مبل روی که زن یه و بود نشسته میزش پشت هاشمی...شدیم اتاق وارد

 که کنم باز لب خواستم...کردم هاشمی به رو و کردم دور ذهنم از چیو همه...بیاره یادم رو چیزایی یه میشد باعث که  آشنایی ظریفِ هیکلِ

 ....کرد سالم من از تر سریع و زد کنارم بود سرم پشت االن تا هک عرفان

 ...میشناختم عرفانو میکرد؟من پنهون من از چیو داشت این!بود پریده روش و رنگ هم باز روز چند این مثل

 ...کردم اخم

 ...آوردین تشریف باالخره به به_هاشمی

 ...گفتم که ستنه جدیدی نیروهای همون اینا...عزیزم_گفت و زن به کرد رو

 ...برگشت لحظه یک توی

 اون؟؟؟؟اینجاااا؟؟؟؟...نمیکردم باور...با....نکردم سکته که بود افتاد،خیلی تپش از قلبم

 ....شدم محو چشماش طوسیِ توی....شدم محو

 زندگیمه؟؟؟ ی همه هنوزم که میدیدم جلوم کسیو وقتی باشم تفاوت بی میتونستم چجوری



 ...رییس آقای اتاقم میرم من_طناز

 ....عزیزدلم برو_هاشمی

 !من فقط!بود من دلِ عزیزِ فقط میکرد؟اون جرات چجوری...گرفت آتیش جونم

 ....دزدید ازم نگاهشو...شد رد که کنارم از

 ...بست درو و رفت

 به اون توضیحاتم سری یک تا جاوید خانم اتاقِ به بزنید سری یه اول بهتره فقط...!دادم توضیح که ثبال...سرکارتون برید هم شما_هاشمی

 ....بده شما

 اومد سرم پشت عرفان...نبودم خووم حال تو هنوزم...شدم خارج اتاق از و دادم تکون سری

 ....راستش_عرفان

 ....صداتو بشنوم نمیخوام_کردم قطع حرفشو

 ...باید اما_عرفان

 !باشی مراقبش بودی داده قول_حرفش توی زدم بازم

 تو؟ راهه توی بیاد میخواست وقتی میگرفتم جلوشو چجوری_عرفان

 ...شد وارد بهم شُک دومین

 !نمیفهمم؟چی؟؟؟ یعنی..یعنی..منننن؟؟؟یع چیییییییییییییی؟؟؟؟؟راههه...چ_برگشتم عقب به سریع

 ....انداخت پایین سرشو عرفان

 ...اما نزارم خواستم...بود افسری دانشجوی رو دوسال این!ماموریتشه اولین_

 میکنی؟ چیکار_شد راهم سد عرفان...برداشتم قدم اتاقش سمت به زدم کنارش محکم

 !نکنه غلطی همچین اون اما بدم باد به چیو همه حاضرم_

 !کنی خراب چیو همه نمیزارم من...بدیم انجام وظیفمونو اومدیم تو و ؟من میگی چی میفهمی_عرفان

 ...میکنم خراب ولی_

 ...هستی تو االنم از!بوده خودش مواظب که االن تا...نمیشه چیزیش اون_عرفان

 نمیفهمی؟؟؟...میسوزه جونم میره صدقش قربون اونجوری مرتیکه اون وقتی!میشه که نمیشه؟من چیزیش_

 پنبه...انداختی فاصله همه و اون و خودت بینِ تو بشنوی حرفاشو کرد التماس اونقدر!رفتی کردی غلط میخوای اونو وزمهن که تو_عرفان

 منتظرِ بشینه عمرش آخر تا داشتی انتظار...حسام محمد گذشته رفتنت از نیم و دوسال نزدیکِ!نشنوی تا گوشت تو کردی

 ...کنی خراب ماموریتو زندگیت مسائل خاطر به نداری حق!خودشه با اختیارش االنم...آدمه ِتو؟؟؟اونم

 بازم اینجوری دیدار اولین با نمیکر فکر من دلِ...بود نفهم من دلِ...میگشت ناحق دنبال من دلِ اما!بود حق حرفاش ی همه...میگفت راست

 ...بشه بیخود خود از



 !نکشی وسط گذشتتو کن سعی...بشی رو به رو باهاش دوباره وقتشه_عرفان

 ...شدن سست هام قدم...شد وارد در به ای تقه با و رفت من از جلوتر

 ...شدم اتاق وارد و رفتم سرش پست

 ...بود نشسته میزش بود،پشتِ شیکی خیلی اتاقِ

 ...نندازم صورتش به نگاهمو میکردم سعی...من و نشست میزش کنار مبل روی عرفان

 بدین بهمون شما توضیحاتو سری یه گفتن هاشمی آقای_گفت رسمی خیلی عرفان

 !نداره دوربین اینجا_طناز

 ....پس خداروشکر_عرفان

 خب؟_طناز

 حل مسئله این قبلی آشناییِ خاطر به ولی...همکارتیم ما که بفهمونیم جوری یه بهت که بود این ماموریت این توی مهم چیزِ یه_عرفان

 ...میشه تر سبک کارت این از بعد!بذاری ما اختیارِ در داری که رو اطالعاتی باید...شده

 ...فهمیدم اینجا از حاال تا که اطالعاتی ی بخونینشون،همه دقت با...ایناست_گفت و گذاشت میز روی پوشه دوتا طناز

 ...میده دستور چی به رییس ببینیم میخونیم،تا اطالعاتو ما...خوبه_عرفان

 ...من به کرد اشاره و

 ...شدیم چشم تو چشم بار دومین برای

 !میکرد سنگینی دلم روی...زدم پوزخند

 .نشم متوجهشون تا گرفت چشمام از گرفت غم که نگاهشو

 ...باشید مواظب باید!داره دوربین اونجا...بشید کار به مشغول بقلی اتاقِ تو_طناز

 .زدم بیرون اتاق از اون از  جلوتر و شد بلند عرفان

 :طناز زبان از

 ...بود شده رد کنارم از فقط هم اون!بودمش ندیده بیشتر بار سه هفته یک این توی...گذشت هفته یک

 ....بار یه فقط حتی!کنه صدام دیگه باره یه میکشید پر دلم...نداشت دم و شاخ که دلتنگی

 نده؟تا گوش حرفام به میخواست کی تا...نمیکرد نگاهمم حتی اما،اون بودم داده قرار اولویت غرورمو منم که درسته...نگاه یک از دریغ ماا

 ندونه؟؟؟ میخواست کی کنه؟تا قضاوت موردم در ندونسته میخواست کی

 ....ردمیک ثابت خودم به بیشتر حرفامو رفتارش...کرده فراموش حتما میگفتم خودم به

 ...بودم دلتنگ چقدر من اون برعکسِ و!نبود وجودش تو دیگه گرمایی هیچ....کنم حس زده یخ خودمو اومدنش از بعد که بود سرد اونقدری

 ...شد باز در و خورد در به ای تقه

 ...کرد لرزیدن به شروع دستام همیشگیش اخمای و سرد نگاهه اون با در قاب توی دیدنش با



 ...بست درو و شد وارد

 ...ایستاد کنارم درست و کرد پرت میز روی بودمو داده بهشون که اطالعاتی ی پرونده

 ....نکنه نگاه من به تا انداخت پرونده روی نگاهشو

 ...خانم نداریم همکاریتون به نیازی بعد به این از...بودین آورده بدست خوبی اطالعاته اینجاشو تا...خوندم رو پرونده من_حسام محمد

 ...شد گشاد تنیس توپ ی اندازه شمامچ

 ...نمیکشم عقب پامو نشه تموم تا پس...االنش تا کشیدم زحمت کلی من!نمیکنی معلوم تو_توپیدم بهش و نگرفتم خودمو جلوی

 ...میکرد نگاه صورتم توی زخمی گرگِ یه نثل

 ...زد پوزخند هم باز

 ...بکشی عقب پاتو بودی بلد خوب که قبلنا...آفرین_

 ...من_

 یه مافوق دستورِ از سرپیچی بدونی که باشی بلد اونقدری کنم فکر...میدم دستور که منم اینجا!نیست توضیح به نیازی_کشید داد سرم

 !جُرمِ 

 ...نکشم کنار پرونده این از اما بمیرم حاضرم_

 !میگم من چون میکشی_

 ...میخوای؟؟؟چرا تو که بدیم امانج باید رو کاری همیشه باشه؟؟؟چرا تو حرفِ حرف باید جا همع چرا_

 ...مافوقتم من چون_کرد قطع حرفمو

 !نبودی پیش دوساله اما_زدم پوزخند

 ...بودیم شده خیره هم به لجبازی با دو هر

 !بقیه عین ای یکی توام نمیدونستم پیش دوساله_داد ادامه و زد نیشخند

 ...نمیدی گوش حرفام به االنم حتی!خوخواهی تو_

 ....نیستی مهم برام دیگه ونچ نمیدم گوش_

 ...نگیره گریم تا گرفتم گاز بودم؟لبمو شده فراموش نبودم؟؟؟یعنی مهم براش دیگه من...من...شدم خورد

 ...میزنم هم به چیو همه یا میکشی کنار پرونده این از یا_

 میترسه نگرانمه؟شاید نکنه...کرد خطور مذهن به لحظه بزنه؟؟؟یک بهم چیو همه من موندنِ خاطر به باید میزنه؟چرا هم به چیو همه

 ...بیوفته برام اتفاقی

 !کنم خراب ماموریتمو بشه باعث تجربه بی آدمه یه نمیخوام_کرد تبدیل خاکستر به امیدمو ی همه زد که حرفی با

 ...میدم لوت_

 ...نمیکنی غلطی همچین_خندید



 بدم؟؟؟ لو اونو تممیتونس چجوری بودم پلیس یه خودم وقتی...میگم چرت میدونستم

 گفتم که همین_

 !نمیکنی غلطی همچین گفتم منم_

 ...بکنم بخوام کاری هر میتونم منم میکنی االن ی پرونده وارد رو گذشته داری تو وقتی_

 ؟!خانم نیست یادم هیچی بدی؟من توضیح منم واسه گذشته؟میشه کدوم...هه_

 !کنین بس!میاد بیرون تا صداتون_توپید بهمون و شد اتاق وارد هوا بی عرفان

 برگردوندم هردوشون از رومو

 اینجا؟ خبره چه_عرفان

 این برای دارم وقته چند...نیستم بکش کنار من!بده ربط هم به چیو همه میتونه میکنه فکر...بپرس آقااا این از _شد خارج دستم از کنترلم

 !برید جلو خودتون و بزنین کنار منو هیچی سره نیست من میکشم،حقِ زحمت پرونده

 ...گذشته خاطر به نیست میکنین؟قرار چیکار دارین میفهمین_گفت و کرد پوووفی عرفان

 کنید؟ها؟زندگیِ یادآوری من به میخواین گذشته؟چیو میکنید؟؟؟؟کدوم گذشته گذشته هی چرا_حرفش توی پرید تَشَر با حسام محمد

 خراب کاریمو ی سابقه نمیخوام فقط من!باشم نگرانش  بخوام که نداره اهمیت برام خانم این هم اونقدری...شده عوض وقته خیلی من

 ....کنم

 ...بست درو و رفت بیرون اتاق از بندش پشتِ

 ...کردم بسنده پوزخند یه به فقط و کردم جمع هم ویر دردامو ی همه...زدم پوزخند

 ....نیست یادش هیچی دیگه خودش قولِ  به پس!شده عوض زندگیش پس

 یکیه؟ حرفش که میدونی اما...میزنم حرف باهاش من_عرفان

 ...رفت بیرون اتاق از اونم

*** 

 ...شدم خارج شرکت از و برداشتم کیفمو...بود شده تموم کاری وقتِ

 ...میشه خارج شرکت از داره که دیدم حسامو محمد همزمان

 !بره همینطوری میزاشتم نباید...بشنوه حرفامو و برگرده تا بودم منتظرش وقت اینهمه...کردم تند هامو قدم

 وایسادم جلوش شرکت از بیرون

 شدم راهش سدّ بازم که کنه عوض راهشو خواست...کرد تعجب

 ...بزنیم حرف هم با باید_

 !میکنم فکر پرونده مورد در_

 ..مورد در...نیست پرونده مورد در!نه_



 !نمونده باقی حرفی_کرد قطع حرفمو

 میکنم خواهش_

 میکنی؟؟؟ چیکار داری میفهمی هیچ..ببینه کسی ممکنه شرکتیم جلوی_

 ...باید من...بزنیم حرف بتونیم که جایی یه بریم پس_

 !نمیکنه عوض چیزیو حرفات_

 ...شد رنگش سفید زانتیای سوارِ و رفت یرمبگ جلوشو اینکه از قبل

 !نبود خبری مشکی موتورِ اون از دیگه و بود خریده ماشین!بود کرده جور و جمع زندگیشو حتما

 ...شد رد کنارم از سرعت با...چکید گونم روی اشک

 !حسام محمد باشی خوشبخت امیدوارم

 ...زدم بیرون خوابگاه از و پوشیدم لباسامو!بود شب هشت ساعت...بود گرفته خیلی دلم

 اینکه و کنی گم رد برای...انتظامی نیروی نظر زیر البته بودم کرده اجاره رو اتاق یک داشت اتاق تا ۵ که خوابگاه یه توی شهر های پایین

 .کنم زندگی اینجا بودم مجبور کارم و کَس بی دخترِ یک کنن فکر

 ...رسوندم بام به خودمو تاکسی یه با

 خفش تا بود انداخته چنگ آسمون گلوی به یکی انگار!بود کثیف و گرفته هوا چقدر...بود آلوده شهر چقدر...کردم زدن قدم به شروع پیاده

 ...کنه

 بود من گلوی توی که بغضی مثل

 رسیدم؟ اینجا به که کردم کار چی من مگه!میریختم اشک صدا بی

 چقدر روز اون...اومد یادم شدم اتوبوس سوار که باری اولین!بود نشده هم اتوبوس سوارِ حتی که پولدار دختره یه...نداشتم کم چیزی که من

 !بود عجیبی چیزِ برام

 توی!گذروندن خوش و ولخرجی بیرون،دنبالِ میزدیم دوستام با میرفت سر که حوصلم...شتمندا کم هیچی که بودم پولدار آزادِ دخترِ یه من

 ...نداشتم زندگیم تو رو مردی هیچ که وقتی...داشت لذت چقدر کردن زندگی بچگی عالم

 رسیدم؟؟؟ کجا به من

 شاهانه؟؟؟ زندگیِ اون کو...سنگین های آرایش و تکراری غیر های تیپ همه اون بود؟کو زیرپام که بلندی شاسی ماشینِ اون کو

 !نمیدیدمش که بود کار مشغول اونقدر که پدرم ی واسه...سام واسه!مامانم ی واسه حتی میشد تنگ دلم

 ....برگرده زمان شده که هم لحظه یک برای داشتم دوست

 !بود نکرده رخنه وجودم توی عشق نامِ به ای بیماری که روزایی....روزا اون به برگردم بازم

 ...اومد سرم به زندگی توی که بود بالیی قشنگترین میگم،اون هم ها وقت بعضی اما

 و باز تعجب از بار چند چشمامو بود ایستاده سرم پشت که کسی دیدنِ با اما برگشتم...گرفتم چشم دودی شهرِ از و کردم پاک اشکامو

 ...کردم بسته



 ....!بود خواب یه انگار

 ...بود پیشونیش روی همیشگیش اخم و بود کرده فرو هاش جیب توی دستاشو

 ...اینجا تو...تو_

 کردی؟ ساعتت به نگاه_گفت کنه نگاه بهم اینکه بدونِ

 بود؟؟؟ اینجا چرا اون نه؟اصن یا باشم بیرون شب وقت این بود بود؟مهم مهم براش مگه

 بود؟ کرده تعقیبم نکنه....نکنه

 کردی؟ تعقیبم_

 کنم؟؟؟ تعقیب رو تو باید چرا_زد پوزخند

 میشنیدم ازش و میشنید ازم باید که حرفایی به...بکشم گذشته به بحثو تا کردم تالشمو بازم...برگردوندم شهر سمت به سرمو

 ...باشی رفته نمیشد باورم اول روزای_

 ...اما...بودم منتظر!نبود رفتن مردِ میشناختم من که مَردی_دادم بود،ادامه گرفته رو جا همه سکوت

 بشنوم قبل از چیزی نمیخوام من_کرد قطع حرفمو

 ...کرد خیس صورتمو دوباره اشکام

 من اما...نیست یادت هیچی و گرفتی آلزایمر اصن وت باشه...کردی فراموش چیو همه باشه...مغروری تو باشه_توپیدم بهش و برگشتم

 ...یادمه دوسالو این توی کشیدنم انتظار من!یادمه رفتنتو دلیل بی من!یادمه

 !کنی قضاوت منو نداری حق اما...مُردم برات بگو تو...کن هاشا تو

 مجبور من...کردم خراب چیو همه من که نیک فکر خودت پیش حتی نداری حق هیچوقت بدون اینو اما!غریبم یه من_کردم بلندتر صدامو

 ...ولی نکردی گوش حرفامو هیچوقت تو...بودم

 ...پرید حرفم وسط

 شد خیره چشمام تو و خندید بلند صدای با

 !بودی؟ مجبور چیه؟؟؟هه حرفات_حسام محمد

 سرت رو گذاشتن اسلحه نت؟؟؟ها؟یامیکش نکنی ول منو اگه که کردن تهدیدت بگی میخوای نکنه_داد ادامه و شد تر بلند خندش صدای

 !بچه نمیخوره من دردِ به ها بهونه این...میشناسم رو تو امثالِ...خب ایناس؟؟؟آره آره؟حرفات کن ول حسامو محمد گفتن

 ...شد تیکه تیکه هم باز قلبم

 مگه...بودم نترسیده نش؟؟؟مگهمیکش که نکردن تهدیدم بهونه؟؟؟مگه کدوم!میکرد؟؟؟نه مسخره میزد؟چرا رو حدثی همچین کجا از اون

 میکرد؟؟؟ مسخرم چرا پس...بودم نکشیده تهدیدا اون خاطر به تنهایی همه این

 ...نبود خودم دستِ اشکام کنترل

 اول از که بود من اشتباهِ!نمیخوام توجیحی هیچ من...شده تموم بوده چی هر_گفت جدی لحن با ایندفعه و کرد اخم هم باز

 ...زدی جا ازدواج سره اما موندی صیغه سال دو پای!نشناختمت من که ای هرزه خرپولِ دخترای ونا از تو....نشناختمت



 اینکه از غیر بودم کرده چیکار میزد؟؟؟؟من هرزگی تهمت من هرزه؟؟؟به میگفت من به...بود افتاده دَوَران به سرم میشنیدم که حرفایی از

 ...نمیکرد عوض دنیا با منو که باشه حسامی محمد ونهم این نمیشد بودم؟؟؟باورم اومده راه دلش بابِ

 جات هم اونقدری...بیرون انداختم خاطراتم و زندگی از آشغال یه مثِ رو تو من_کوبید سرم تو حرفاشو رحمی بی با و شد خیره چشمام تو

 ...کنی فراموش توام کن سعی پس...نمونه ای خالی جای دیگه که شده پُر

 ...خوابوندم گوشش توی ممحک و بردم باال دستمو

 ...افتادم زمین روی زانو روی و دادم دست از تعادلمو

 رو اینا میتونی چجوری...میتونی چجوری شوووووووو خفههههه...شششووووووو خفففهههههه_کشیدم داد و گرفتمو بغضمو جلوی

 !پستییی؟ اینقدر بگی؟؟؟چجوری

 ...میدید تار رو جا همه چشمام

 ...افتادم زمین روی

 ...طناز_زد صدا اسممو نگران و نشست زمین روی کنارم سریع و شد هول

 ...بود قرار بی هنوزم شکستم قلبِ ...زد صدام باالخره...دوسال از بعد

 پس پا من...چی همه زیرِ زدم بهونه با و الکی من آره...هرزم پولداره دخترِ یه من آره_کردم زمزمه لب زیر...بود نمونده برام جونی

 ....من تقصیره همش...من همش...من آره...کشیدم

 !شد سرد و تاریک جا همه و بسته چشمام و هیچی نفهمیدم دیگه

 !انبیمارست...تکراری جای یه...کردم باز چشمامو

 داشت؟ چیکار اینجا اون...زد خشکم سرم باالی مهدیس دیدنِ با

 عزیزم؟ اومدی هوش به_

 ...دادم تکون آروم سرمو

 ...میکنه مرخصت اومد دکتر!نیست چیزی اما...بیهوشی ساعته چند_

 !شبه نصفِ معلومه پس...بود تاریک هوا...برگردوندم اتاق ی پنجره طرف به رومو

 !آورد در دستم از رو سِرُم سوزنِ پرستار!بود دکتر...شد اتاق وارد یکی

 ...نمیشه عوض چیزی زدن آرامبخش با...کنی مراجعه روانشناس یه به شده،بهتره وارد شُک بهت احتماال_دکتر

 ...داد مهدیس دست به و کرد امضا مرخصیمو ی برگه

 رفته؟؟؟ گذاشته کجاست؟منو برادرش پس

 ...بشم بلند جام از کرد کمکم مهدیس

 !ما ی خونه میریم امشبو_مهدیس

 ...نه_گفتم سریع



 ..نیست خوب حالت که میبینی...نداریم نه_مهدیس

 !نمیشه طوریم...همینجام شب هر ساله دو_گفتم و زدم پوزخند

 ...میکرد نگاه بهم متعجب

 .انداختم کولم روی و برداشتم تخت کنار از کیفمو

 ...خونه متببر کرده سفارش مامان!طناز بری نمیزارم_

 مامان؟؟؟_گفتم تعجب با و برگشتم

 حتما بپرسه،گفت حالتو زد زنگ هم پیش دقیقه چند...فهمید مامان پیشت بیام زد زنگ حسام محمد وقتی...خب آره_گفت و زد لبخندی

 !خودمون ی خونه ببرمت

 ...کن تشکر مادرت از_گفتم میرفتم بیرون اتاق از که همونطور و گرفتم ازش ترخیصمو ی برگه

 بری؟ تنها حالت این با میزاره داداشم کردی طناز؟؟؟فکر چی یعنی عه_گفت و اومد سرم پشت

 !داداشته ندارم اهمیت که کسی تنها برای من_کردم نگاه چشاش تو و برگشتم

 ...ولی_مهدیس

 ...مهدیس کن فراموش میدونی چی هر_

 ...خانم شده حساب_گفت کردن چک از بعد و کرد تابش لب به نگاهی خانمِ...کنم حساب هزینمو تا رفتم بیمارستان صندوق طرف به

 بریم...کرده حساب داداشم_گفت دلخوری لحن با مهدیس که کردم نگاش تعجب با

 ...شدم خارج بیمارستان از منم سرش پشت و افتاد راه

 !خودشه زدم بود،حدث بیمارستان جلوی رنگ سفید زانتیای

 .بودم مجبور اما نداشتم نرفت راه نای و بود سست بدنم

 ...بود آشفته ظاهرش...اومد بیرون حسام محمد و شد باز ماشین درِ که کردم تر تند هامو قدم

 .ممنون!کنم تشکر ازت چجوری نمیدونم...کشیدی زحمت که مرسی_گفتم مهدیس به رو و گرفتم ازش نگاهمو

 ...میشه عصبانی مامان خونه بریم تنها االن ولی...نکردم کاری_مهدیس

 ...شید سوار_گفت دستوری لحن با بود ایستاده سرش پشت که حسام محمد

 !بخیر برم،شب باید من_گفتم و مهدیس به کردم رو...بشم سوار باید منم یعنی این

 ...سوارشو...نیست بازی بچه وقتِ!شبه نصفه سه ساعت_گفت آمیز تحکم حسام محمد که بردارم اولو قدم خواستم

 .حسام محمد سرِ پشت عقب صندلی روی...کرد سوارم و کشید دستمو مهدیس و شد سوار خودش

 ...نشست حسام محمد کنار هم خودش

  میرفت خونه سمتِ به من به توجه بدونِ و افتاد راه



 !لطفا...خوابگاه برسونین منو_

 آدرسو بود انتظامی نیروی برای اینجا چون...داشت نگه خوابگاه جلوی و کرد عوض راهشو مهدیس غرغرای به توجه بی و داد تکون سرشو

 !میدونست

 ...مهدیس مرسی_

 ...رفت و داد گاز سرعت با که بودم نبسته درو هنوز و شدم پیاده ماشین از حسام محمد از تشکری هیچ بدونِ

 ...رفت و گفت من به اومد در دهنش از چیزی هر امشب اون!بود حقش

 ...زدم ذل سقف به و کشیدم دراز تختم روی

 ...نداشت خبر هیچی من زندگی از مس...نداشت دردی هیچ که ام پولداری دختر همون من میکرد فکر هنوزم اون...هه

 ...نمیدونست هم اینو حتی اون اما...شده عوض وقته خیلی زندگیمون بدونه حداقل میکردم فکر...بدونه اینو حداقل میکردم فکر

 !دلش پآیِ میاد و برمیگرده میکردم فکر باش منو!بود نپرسیده زندگیمو وضع هیچوقت که بود متنفر ازم اونقدری

 ...نبود اینطور اما گذاشته جا اینجا دلشو اون میکردم فکر

 بود؟ کرده بود؟چیکار فتهر کجا سال دو این اصن

 ...کردم زیاد صداشو و گذاشتم آهنگو

 

 میگویند پال که پرتهایی میفهمیدی کاش"

 سیگارم پاکت خالیه دیدم وقتی دیوار به سرم محکم میزنم

 چیکارم داری اومدی سال دو از بعد میخوای چی ازم خوشی من بی که تو

 نه ودیب آدم اگه نمیرفتی توام خوبیم هم با خاطرات منو

 میره میگذره اینروزا مثله بقیشم ما دیگه هیچکس نه میخوامو رو تو نه

 پولی آهنو و مادیات درگیر بودی الکی اما اومدی واقعا

 نمیگیره پیک یه رو دائمرالخمر مرد نمیشینه دل به نی حق نفساتم

 که نمیشی سفید سیاهی ریسمون که نمیشی عوض اینه ذاتت توام

 زده خشکت چرا پس دیگه برو د خوشگلتره متنهایی برو بذار پس

 بگذره خوش برو د برو االنم بودی کجا کیا با مدت این تو

 جونم بکن دل نکن شک دورم هام لحظه تمومه از

 داغونم اما هنوزم عاشقم من بارونم و چتر نه میخوام رو تو نه

 ترک روز هر من قلبه شکست خورد کجا ضربه سرم به آمد چه ندیدی تو رفتن بعد



 شدم دور کودکیم از من روز هر ی قصه و شد خورد

 خوشست دور از همه صدایش اما میزنم قهه قه الکیست هایم خنده

 چیز همه تمامست انگار و داری مرا حاله هم تو و

 برگردی هم تو که دارم دوست برگردیم عقب به دارم دوست

 بود تو لبخند دیدنه ام دقه دق همه من عاشقیم از پر من

 بمان دور نیا باز نکن شعر از خالی نیا عشق خاطرت و شد شعر ات دهخن

 زرد آبی شود سبز نکشد درازا به ما ی قصه بمان دور نبین امروز هم تو همانم دیروز منه

 چرا پرواز که بودی عمل مرد اگر تو آویزت شود پاره بپرد سر از خوابم

 چرا باز ای آمده خبر چه رفتن مرد

 جونم بکن دل نکن شک دورم مها لحظه تمومه از

 داغونم اما هنوزم عاشقم من بارونم و چتر نه میخوام رو تو نه

 کن ولم مغروری که هرجوری و مجوری تو و مریضم من

 رفته همه تمامم نیست من منه از اثری

 هفته هزار هفت برایم هفته یه که گفتی تو

 نیست اثری تو جز به که تو از ای هاله هر همه حواسم

 هست خدا و گم خودم و خسته و افسرده من

 حدیثی که قوم هر از درس سخن که مردم لب از امان و

 دمادم خنده خودش و کشت مرا که تو همین اوج مرا تو

 برسی سکوتی به اوجش در و بخندی یکبار شده ای شده آدم چه و گرفتی سامان و سر

 برسی عزلت به تنها همه میانه و باشی جمع در شده

 خودم دور منو نور از پر اشعار تاریکیه باعث شدی تو

 قیچی کاغذ و شیشه سنگ و سرگیجه و حلقه

 جونم بکن دل نکن شک دورم هام لحظه تمومه از

 داغونم اما هنوزم عاشقم من بارونم و چتر نه میخوام رو تو نه

 !شدم رییس اتاقِ وارد و زدم در به ای تقه

 ...اومدی باالخره_

 .گذاشتم میزش روی بودمو کرده آماده که هایی برگه و دادم تکون سری



 !ینبود خواسته که چیزایی اینم...رییس آقای بفرمایید_

 !خودت ی عالوه به_گفت و زد لبخندی

 چی؟؟؟_

 !اومدی که...بودم خواسته هم رو خودت_گفت و اومد جلو کنی

 ...نشست میزش پشت و زد چشمکی

 ...شد وارد و زد در نفر یک

 ....سالم_

 !بود خودش...کرد یخ دستام کف

 !نه من ولی....داد جوابشو هاشمی

 ....کنیم صحبت دجدی ی پروژه مورد در اومدم_حسام محمد

 !میبینمت کاری وقت از بعد...برس کارت به برو تو عزیزدلم_گفت من به رو و داد تکون سری هاشمی

 !شده تر برجسته گردنش رگِ کردم حس چرا نمیدونم...شدم رد کنارش رفتم،از اتاق در بهطرف و دادم تکون سری

 ...خورد دشش مُشت دستِ به نگاهم که بشم خارج خواستم و کردم باز درو

 ...میزد هیجان با اونقدر قلبم چرا حرفات؟؟؟نمیدونم یا کنم نگاه کارات چیه؟به رفتارا این معنیِ!رفتم اتاقم سمت به بستمو درو

 احساسی نیست؟حیفِ تو عشقِ مرگته؟؟؟حیفِ چه پس...میبینیش که نیست هم اولی ی دفعه!طناز نیستی که دبیرستانی اول دختره

 بزاری؟؟؟ مرد اون پای که نیست

 ...شدم رو به رو دختری با که آوردم باال سرمو...شد زمین پخش گوشیم و خوردم نفر یک به محکم که بودم خودم حالِ تو

 ...نیست شرکت های کارمند از که فهمیدم بودمش ندیده حاال تا که اونجایی از

 با البته و....بود خواستنی واقعا اما بود تر کوتاه من از کمی قدّش!بود خوشگل روغنی و رنگ و آرایش هیچ بدونِ...شدم خوشگلیش محوِ

 !نمیدیدم زیاد اینجا آدما این از!کردم تعجب...چادری و حجاب

 ...خانم شرمنده_گفت مهربونی لحن با

 !ندیدم جلومو من...ببخشید واقعا_گفتم و زدم لبخند

 هستین؟ اینجا کارمند شما...خانم بخشیدب_پرسید که میکردم جمع زمین روی از گوشیمو های تکه و شدم خم

 !بله_

 میکنن؟ کار اینجا صفاری آقای_خوردم جا بعدیش سوالِ با

 !داره کار عرفان با حتما...صفاریِ هم عرفان کردم،فامیلِ تلقین خودم به ولی...شد جوری یه دلم ته لحظه یک

 کدومشون؟...آره_گفتم تشویش کمی با

 !عرفان میگه که بودم مطمئن تیح...عرفان بگه میکردم خدا خدا



 ...صفاری حسام محمد!حسام محمد_گفت لبخندش همون با کخه بودم جوابش منتظر و بود شده تند هام نفس

 ...نیست کشیدن نفس ی واسه اکسیژنی میکردم حس

 ...باشه نداشته باهاش هم خاصی کارِ طناز؟شاید منفیِ فکرت اینقد چرا...نداره امکان گفتم خودم پیشِ....افتاد دُوَران به سرم

 میکنن؟؟؟ کار خانم؟باشمام؟؟؟اینجا_

 !شدم خیره رنگش سبز چشمای تو...شدم بلند جام از و کردم بلند سرمو

 دیگه که شده پُر جات هم اونقدری....بیرون انداختم خاطراتم و زندگی از آشغال یع مثِ رو تو من"_میچرخید ذهنم توی دیشبش حرفای

 "!کنی فراموش توام کن سعی پس....نهنمو ای خالی جای

 کرده شک عشقم به که بودم عاشقی چه من!خندیدم خودم فکر به...نبود آدمی همچین که من حسامِ محمد...میکردم اشتباه من!نه

 ...میکنم اشتباه من!بودم؟نه

 بود ایستاده سرم پشت که شخصی خودِ صدای بعد و شنیدم سرم پشت رو هایی قدم صدای

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو...عزیزم_

 تحمل نتونستم!تنگی دل از مُردم...سالم_ایستاد جلوش گلگون های گونه با و رفت سمتش به خوشحالی با و گرفت من از روشو دختر

 !ببینمت اینجا اومدم...کنم

 ...شد ریخته زمین روی هم باز گوشیم ی کرده جمع های تیکه و زد چنگ گلوم به چیزی یه

 ...میزد کمرم توی خنجر سرم پشت از انگار...بود ااون به پشتم

 باز چرا نمیدونم اما بودم گوشیم ی شده باز هم از های تیکه کردنِ جمع مشغول و شدم دوال زمین روی دوباره...نمیفهمیدم هیچی دیگه

 ...میریختن زمین روی و میخوردن سُر دستام توی از هم

 ...شد تار چشمام جلوی زمین

 کنم؟ کمکتون خانم؟میخواین خوبید_شنیدم گوشم کنار دخترو صدای...بود سخت شیدنک نفس هم باز

 سختی به چشامو جلوی اینکه با...رفتم اتاقم سمت به اونا به کردن نگاه بدونِ و شدم بلند جام از و دادم تکون منفی نشونه به سرمو

 بود که هم زور به اما میدیدم

  رسوندم خودمو 

 طناز؟ بدی خاتمه ها گریه این به ای خورده و سال دو بعد نمیخوای...میکردم گریه صدا بی

 ... ریختم فرو بار امروز،چند من میداند کسی چه"

 "؟...شدمدلتنگ بار چند

 کنارِ گذاشتم پاش به احساسمو ی همه که مردی نمیکردم فکر چون!داره فرق همه با اون میکردم فکر چون...بودم شده ضعیف راینقد چرا

 ...ببینمش دیگه زنی

 میدادم؟ چیو تاوانِ من خدایا

 ...کنم خالی خودمو کنارش که یکی!بگم براش دردام از و کنارم بشینه که یکی...خواست رفیق یه بار اولین برای میکرد؟دلم درک منو کی



 ؟!میکردم هایی هوس چه مخفی ماموریتِ این وسطِ

 شدم؟ کشیده ها راه این به که چیه گناهم میگفتم خودم با

 از و کنارش میشستم و میکردم پیدا بیکارو رهگذرِ یه و خیابون توی میرفتم باید!بده گوش حرفام به حتی تا نبود هیچکس اما...بود پر دلم

 !نگه هیچی و کنه گوش فقط که یکی...میگفتم شبه چی همه

 داشتی دوست تو که طنازی اون دیگه!نمیمونم منتظرت دیگه...حسام محمد شدی تموم دیگه...کردم پاک اشکامو و دادم قورت بغضمو

 ...نمیکنم زندگی تو خاطر به دیگه...نمیمونم

 میخواستی تو که اونجوری دیگه...نمیپوشم لباس داشتی دوست تو قبلنا که ای سلیقه به...نمیمونم فکرت به نیستی وقتی حتی دیگه

 ...نمیکنم زندگی تو سالیق و عقاید مثلِ دیگه...نمیکنم آرایش

 !کافیه همین...باش خوشبخت تو!نمیکنم خوردم زخم دلِ این اسیر خودمو دیگه...نمیکنم زندگی تو خاطر به دیگه

 .شدم بلند جام از و کردم جور و جمع خودمو سریع...شد وارد عرفان انتظارم برخالف و شد باز اتاقم در

 سالم_

 خوبه؟ سالم،حالت_عرفان

 ...بود شده نگران التشح دیدنم با

 دارین؟ کاری...ممنون_

 .نشستم سرجام منم...نشست میزم روی به رو مبل روی و داد تکون نه ی نشونه به سرشو

 ...بگم بهت چیزی یه میخوام من...من_عرفان

 ...بگو_

 میاد؟؟؟ بدت نم از...نگفتم بهت حسامو محمد جای دوسال این توی اینکه بخاطر تو...بپرسم اینو بزار اول_عرفان

 ...!االن وضع با اما زدن پَسَم هام کسی بی تو که اونایی ی همه از...بودم دلگیر همشون از

 !!!گذشت...ولی بودم دلگیر ازت_

 !میخوام چیزی یه ازت من...اما بینتون شد اینطوری چرا نمیدونم هنوزم...بودم کرده گیر حسام محمد و تو بینِ من...بده حق من به_عرفان

 .میشنوم...بخ_

 !بذاری پیش پا واسم تو...میخوام جلو برم خانوادم با اینکه از قبل...دارم دوست نفرو یه من...من_عرفان

 میکرد؟؟؟؟ درخواستی همچین من از که بود عرفان این...میکردم نگاش زده بُهت من

 میکنی؟ قبول_عرفان

 !کیه؟ اون_

 عموم دختر...مهدیس_گفت و انداخت زیر به سرشو

 شد؟؟؟ مهدیس عاشقِ کِی این...میزد بیرون داشت حدقه از شمامچ



 ...اومد لبم رو لبخند

 میخوای؟ من از چرا_

 !لطفا....بگو بهش بعد بزار قرار باهاش اول...میشناسین همو جورایی یه چون_

 !قبول...باشه_گفتم و دادم تکون سری

 !میکنم جبران..خوبی خیلی_گفت و پاشد جاش از خوشحالی با

 .رفت بیرون اتاق از اونم و زدم چشمکی جواب رد

**** 

 ...بود شده تموم کاری ساعتِ

 دیدم جلوم رو هاشمی که شدم خارج اتاقم از و برداشتم وسایلمو

 شد؟ تموم کارت_هاشمی

 !اجازتون با....هاشمی آقای بله_

 ...اومد بیرون اتاق از حسام محمد و شد باز بقلی اتاق درِ همزمان

 ...عزیزم میرسونمت خانمی؟خودم کجا_هاشمی

 ...نیومد بدم حسام محمد جلوی هم طرفی از اما!هیز ی مرتیکه!شد چندشم لحنش از

 حتی و شدم خارج شرکت از سرش پست و کردم قبول سرعت با که بود حسی چه این نمیدونم اما...نمیکردم قبول بود ای دیگه وقتِ هر

 ...نکردم اون رفتار به توجهی

 !مهمم؟نه  راشب مگه اصال

 ...شدم سفیدش جنسیسِ سوارِ

 گرفت پیش در رو خوابگاه آدرس و افتاد راه به

 کردی؟ گریه خبر؟امروز چه...خب_هاشمی

 ...افتاد چشمام وضعیت به یادم

 !دارم چشمی حساسیت یکم...نه_

 افتاده؟ اتفاقی چه...نداشتی اتاقم اومدی که صبح ولی_هاشمی

 ....شده تنگ ادمخانو برای دلم فقط...هیچی_

 !بیامرزتشون خدا_گفت و داد تکون سری

 ....کردم تشکری لب زیر

 !بیچاره...دادم دست از تصادف توی خانوادمو من میکرد فکر هه



 ...کردم تشکر بازهم و کرد پیادم خوابگاه جلوی

 سریع که رنگی سفید زانتیای...افتاد کوچه تهه به نگاهم که بشم داخل خواستم...کردم باز درو قفل و رفتم خوابگاه طرف به رفت وقتی

 ...شد خارج کوچه از و گرفت عقب دنده

 ...دادم تکیه بهش بستمو درو

 !گرفت گُر بود؟؟؟؟تنم اومده دنبالمون چی برای اون

 .گرفتم مهدیسو ی شماره و برداشتم داغونمو به در گوشیِ

 ....جون طناز سالم...الو_

 ...سالم_

 خوبی؟_

 بیای؟؟؟ میتونی!ببینمت میخوام بگم زدم زنگ...مرسی_

 بیام؟ کجا....حتما_

 !وَنَک کافه بیا دیگه ساعت یک تا_

 !بای اوکی_

 !نبود زندگیم تو حسامی محمد که وقتایی ناو مثل...قبل از بیشتر...کردم آرایش به شروع و گذاشتم کنار گوشیمو

 خونه از خودم روی ورساچ کردنِ خالی با و برداشتم دستیمو کیف!رنگ زرشکی روسریِ و یخی آبی لی شلوار با رنگ مشکی کوتاه مانتوی

 ...زدم بیرون

 ...شد داخل مهدیس و شد باز در که بودم نشطته منتظر کافه توی

 !داشتنی ستدو ی ساده چادریِ دخترِ همون

 ...نشست و اومد سمتم به لبخند با

 کردم؟؟؟ دیر خیلی...سالم_

 ...دادم جوابشو لبخند با

 ...!عزیزم نه_

 !بود کافی قهوه تا دو...گرفت سفارش و اومد طرفمون به گارسون

 ...حسامِ محمد موردِ در...خُب_مهدیس

 برنگشت؟؟؟ تنها و رفت دلیل بی که کرده؟همونی پر خودش برای ومن جای که حسام؟همونی محمد کدوم دیگه....زدم پوزخند دلم توی

 !بگیری تصمیم پوردش در خودت باید اول که هست چیزی!خودته مورد در...مهدیس نه_

 ...شدم کنجکاو خیلی_گفت تعجب با

 داشتی؟؟؟ دوست کسیو حاال تا_گفتم و گرفتم دستم توی دستشو



 !طناز میپرسیا هایی سوال چه...وای_گفت خنده و تعجب با

 ...بده منو جوابِ_

 !دارم دوسش عاشقانه و داشتم اونو فقط ام کی فهمیدم وقتی از!حسام محمد مخالفِ جنسِ منظورت اگه...خب آره_مهدیس

 داداشت؟ از غیر!نخیر_گفتم و کردم ریزی اخم...کردم حسادت کنارشه و برادرشه حسام محمد اینکه از دلم توی

 ...دختر میپرسی چیه سواال این خب عه_تگف و کرد ریزی ی خنده

 ....مهدیس ببین_

 ...داد گوش من به و شد جدی

 ...بدونه خودتو نظرِ میخواد اول اما...بزاره پیش پا خانوادش با میخواد نفر یه_

 ...بود گرفته خندم که میکرد نگام یجوری

 ....تو نظرِ مونده!باخته تو به دلشو شخص اون معلوم قرارِ از_

 کی؟؟؟_گفت و گرفت گاز لبشو

 !عرفان_

 گفته؟ خودش...خو_مهدیس

 !اوهوم_گفتم و دادم تکون سر لبخند با

 میگرفت گاز لبشو هِی  اما نیومده بدش اونم بود معلوم

 چیه؟ نظرت حاال....خب_

 ...که نمیدونم_مهدیس

 نه؟ یا آره...مهدیس نداره نمیدونم_

 کنم؟ فکر میشه_مهدیس

 ..بدی خودش به جوابتو باید خودت کردی فکر وقتی اما...آره_

 !که نمیشه روم...بکنم اینکارو چجوری من نه وای_گفت سریع

 مگذاشت میز روی جلوش و نوشتم کاغذی روی عرفانو ی شماره

 !منتظرِ اون...!کنی فکر داری وقت روز سه_

***** 

 ...بودم افتاده وضع این به بودم اومده مهدیس با مالقات از وقتی از...داشتم شدیدی دردِ سر...بودم مریض

 ...میومد یادم به حسامم محمد کنارِ دختر اون دیدنِ ی صحنه مُدام....نبود خوب اصال حالم

 ....بود شده عاشق دوباره پس...کنه انتخاب کیو باید بود گرفته یاد پس!بود خودش ی سلیقه ابِب...نداشت کم هیچی دختر اون



 سالم_دادم جواب سریع و کردم تعجب(حسام محمد عموی)صفاری سرهنگ ی شماره دیدنِ با...شد بلند گوشیم صدای

 میره؟ پیش خوب اوضاع...دخترم سالم_

 ...خوبه چیز همه!سرهنگ بله_

 ...بیای میدم که آدرسی به مخفیانه باید...خداروشکر_

 مخفیانه؟_

 ...دنبالت میاد حسام محمد_

 حسام؟ محمد...شد جوری یه دلم تهه

 بیایم؟ کجا باید_

 !منتظرتونم.بگیریم جلسه یه هم با باید...دادم خودش به آدرسو_

 .بخیر شب...سرهنگ چشم_

 !پوشیدم رو بودم پوشیده مهدیس با رارق برای که رو لباسایی همون دوباره و کردم قطع رو گوشی

 ...اومده حاال تا حتما...رفتم در دم 

 پشتش بشینم برم قبل مثل داشت انتظار االن...اومد لبم روی لبخند بود نشسته رنگش ساه موتورِ روی که سیاهش کامال تیپِ با دیدنش با

 بزارم؟ شونش روی سرمو و کنم حلقه دورش دستامو پشت از و

 برداشتم قدم سمتش به ومآر آروم

 .نداد جوابی همونم به اما شنید زور به که کردم سالم زیرلب

 بریم بشین سریع_

 این؟ با_گفتم و کردم اشاره موتورش به

 ...کرد نگام و ریختش بهم موهای توی کشید دست...شدم چشماش غرقِ...برداشت سرش روی از کالهشو

 ...زد پوزخند و گذروند پام تا سر از نگاهشو

 !بود شده تر محکم انگار اخماش ی گره

 !نمیپوشم لباس داشتی دوست تو که اونجوری دیگه...خوندی کور

 ...شو سوار_

 ...نشستم پشتش...نمیخواد دلم انگار که دادم نشون جوری اما بود خدام از اینکه با

 ...بگیر پشت از کاپشنمو میخوای اگه_گفت و گذاشت سرش روی کالهشو

 .نگرفتم هم کاپشنشو حتی...اومد صورتم روی و؟؟؟اخمکاپشنت...هه

 حرکت هم کنارِ کم خیلی ی فاصله با که ماشین تا دو بین از و برد باال شدت به سرعتشو شد که اتوبان وارد...افتاد راه به و کرد روشنش

 ...شد رد سرعت با میکردن



 ...پلیسیییی خودت سرت خیر_کشیدم جیغ سرش که ترسیدم اونقدر

 ....شنیدم خندشو صدای کردم حس

 !نهههه تروخداااااا...حسااااااممممم محمد_زدم تری بلند جیغ ایندفعه و ترسیدم مرگ حد در...کشید الیی سرعت با ماشین یه پشت از

 ...افتاد شور دلم توی...خندید کردم حس هم باز

 .میترسیدم خیلی و بود وحشتناک خیلی سرعتش

 ...یهو که شد چی نمیدونم

 ...میچرخیدن هوا توی و بودن ریخته بیرون روسریم زیر از موهام....گرفتمش محکم و پیچیدم تنش دورِ تامودس

 ...!میچرخیدیم خیابونا تو شب نصف تا همینجوری که شبایی توی...شدم غرق خاطرات توی

 ...بود کرده عوض عطرشو اون...اون!شد محو صورتم روی از لبخندم...رسید مشامم به عطرش بوی چسبوندم شونش به که سرمو

 باز کمرش از دستامو رفتنش تند وجودِ با و برداشتم شوتش روی از سرمو که ریخت هم به حالم اوتقدری فقط...شد چی نمیدونم

 !کنم تکیه اون به نمیشدم حاضر دیگه اما بودم گرفته محکم خودمو...کردم

 ....نمیبرد یاد از منو زود اینقدر کاش

***** 

 !نبود روشن هم چراغی هیچ و بلند درختای...شدیم بزرگی باغ وارد

 ...ترسیدم بدم نشون حسام محمد جلوی بخوام که نبودم بزدل هم اونقدرا اما...بود ترسناک

 ...بود شکسته رو اونجا سکوتِ که بود صدایی تنها پاهامون زیر ها برگ خش خش صدای

 میگشت اطرافو چشمم با من مثل اونم

 !باغ از ای گوشه....کوچک اتاقک یه مثل...شد پدیدار چشمم جلوی انباری یه

 ...طرف این از بیا_    

 .رفتم انباری همون طرف به سرش پشت

 ...زد در هب دستش با و وایساد در جلوی

 !بود در جلوی سرهنگ و شد باز در...شنیدیم در پشت از رو کسی های قدم صدای

 .بریم داخل که خواست و داد جوابمونو سر با که کردیم سالم هردو

 ...نبود بد بیرونش برعکس اتاقک داخل

 ...نشست یکی روی سرهنگ...بود صندلی دوتا

 ...بشینم کرد اشاره خورد رهگ هم به نگاهمون نمینشت؟وقتی حسام محمد چرا

 ...ایستاد کنارم اونم و نشستم



 میره؟ پیش خب؟چطور_سرهنگ

 این به داریم نیتز که اطالعاتی اما...فرستادم براتون کردیم دریافت خانم این از که رو اطالعاتی_اومد حرف به حسام محمد من از قبل

 ...داریم بیشتری نفوذ به نیاز...!نمیشه محدود

 ...کرد نگاه من به سرهنگ

 ...فهمیدم نگاه اون از منظورشو

 ...ندارم موضوع این با مشکلی من_

 میکرد نگاه دومون هر به گیج حسام محمد

 موضوع؟ کدوم_حسام محمد

 !داری بیشتری نفوذِ به نیاز که گفتی_سرهنگ

 ؟...خُب_حسام محمد

 بکنه؟ ما به بیشتری کمکِ زمینه این در میتونه جاوید سُتوان_گفت و دوخت من به نگاهشو سرهنگ

 !یعنی؟؟؟_پرسید و خورد گره هم به حسام محمد های اخم

 ارتباطِ باهاش باید اینکه یعنی!کنم تر نزدیک شرکت اون رییسِ به خودمو میتونم من اینکه یعنی_گفتم و برگشتم سمتش به کالفه

 ...نزدیکتری

 چی؟ عه؟دیگه_زد حرفم وسط بلندش صدای با

 هم خودش مراقبِ و داده انجام خوب وظایفشو االن تا سُتوان!بیوفته اتفاقی نیست هم قرار...پیشنهادِ بهترین این_داد جوابشو سرهنگ

 ...بوده

 ...نداریم خانم این به نیازی دیگه ما من نظر نمیکنم،به کرف اینطور من ولی_حسام محمد

 نمیدادم؟ انجام خوب وظایفمو من بگین میخواین یعنی_توپیدم صورتش توی و شدم بلند جام از

 کنم خراب تجربه بی آدمِ یه با کاریمو ی سابقه نمیخوام من_حسام محمد

 کنم؟ تموم کارمو تو از بهتر میترسی ام؟؟؟؟منننن؟چیه؟نکنه تجربه بی من_

 !مافوقتم من...نیستم دستت زیر من نمیفهمی میکنی؟انگار مقایسه من با تو؟؟؟خودتو میگی چی_زد پوزخند

 !ببری سوال زیرِ منو وقته چند این های تالش نداری حق!باش میخوای کی هر_بردم باال صدامو اختیار بی و زدم کمرم به دستامو

 !نبر باال من واسه صداتو_زد داد من از تر بلند

 !کنید تمومش_توپید هردومون به و پاشد جاش از سرهنگ

 انداختم زیر به سرمو من!اینجاست هم سرهنگ بود رفته یادمون انگار...شدیم ساکت دومون هر

 !!!بزارین کنار رو لجبازی!گذشته دادین انجام هم با که ماموریتی اون از سال ۴_سرهنگ



 یه ساختنِ از...گذشته ما به که روزهایی از میدونست ماموریت؟چی اون بعدِ از میدونست یچ سرهنگ...شد جمع چشمام توی اشک

 میدونست؟ چی!همدیگه کردنِ ترک بعدشم و دوتایی زندگیِ

 !هه...اینجام االن و رفتم عالقم دنبالِ به من پیش سالِ ۴ ماموریتِ اون از بعد میکرد فکر اون

 ...نبینم رو چیزی همچین دیگه_سرهنگ

 سرپیچی حق هم تو و...نکنی چیکار و کنی چیکار بگه و بده دستور تو به باید توعه،اون مافوقِ سرگرد اینکه به توجه با_داد ادامه من به رو

 !میگیرم نادیده اینبارو!!!جُرمه دستوراتش از سرپیچی که میدونی!نداری

 !بیوفته دَر من با اینطوری نداشت حق اون...اما بودم برده پی اشتباهم به خودمم

 !نمیشه تکرار...سرهنگ چشم_گفتم و دادم تکون سری

 اول از جاوید سُتوان مثل روزی یه هم خودت اما...تویی پرونده این مسئولِ که درسته!سرگرد تو و_گفت و حسام محمد به کرد رو سرهنگ

 !میده انجام خوب کارشو هم اون...نترس الکی پس...کردی شروع

 خودتون کردیم اشاره بهش که موضوعی مورد در بهتره_گفت هردومون به رو سرهنگ پرونده مورد در زدن حرف ساعت یک از بعد

 !لجبازی با نه اما...بگیرید تصمیم

 !تا دو ما موندیم...رفت ماشین با سرهنگ...اومدیم رونبی اونجا از سه هر

 ...سرت روی بزار_گرفت طرفم به موتورشو کالهِ

 ....آژانس میزنم زنگ!من به کنین لطف نمیخواد...ممنون_

 نمیشه؟؟؟ پیدا آژانس اینجا نمیدونی انگار_گفت و زد نیشخندی

 ...برم پیاده حاضرم_

 !منه مالِ فقط چون...کنه نگاه چال اون به نداره حق هیچکس بودم گفته بهش...!بود گونش روی که چالی برای رفت ضعف دلم و خندید

 ...میشه پر من جای و میزنه جا آقا میکنم فکرشو که چیزی اون از زودتر خیلی اینکه از غافل...روزا اون بود خوش دلم چقدر...هه

 ...نمیرسی بری راه هم صبح تا اما!بری پیاده میتونی...خودته میلِ_

 !اومدم که راهی این و من به لعنت...اه

 ...شد بلند گوشیش زنگِ صدای که میکردم تنظیمش سرم روی داشتم...گذاشتم سرم روی و کشیدم دستش از کالهو

 داد جواب و انداخت باال ابروشو

 دلم؟؟؟ جانِ_

 ...بود دیگه جای یه دلش پس!نه...مونده امانت من دستِ دلش میکردم فکر من اما...دلش؟؟؟ جانِ...سوخت جونم

 میگه چی بشنوم تا شدم دقیق مکالمش به فضوال مثلِ

 ...خانم گرفتارم که میدونی!خونم دیگه ساعتِ یک تا...نزن غر دیگه باشه_

 ...شد سیاه چشمام جلوی دنیا چرا نمیدونم



 ...نمیکرد فکر کسی به تو غیرِ به که اون آخه...طناز میکنی بود؟؟؟اشتباه کرده ازدواج اون....نکنه!نه

 !بود؟ چی دختر اون....دختر اون پس هه

 داد فرو جیبش توی گوشیشو و نشست موتورش روی...دادم قورت محکم بغضمو

 ؟؟؟...نشناختمت چرا...حسام محمد معرفتی بی خیلی

 !بودمش باید،نشناخته که اونجوری اول از شایدم...میبینم جلوم جدیدو آدمِ یه دارم کردم حس

 ...فاصله کمی با...نشستم پشتش

 عطر بوی یه به نسبت اینقدر حاال تا...شد بد حالم اونقدر چرا نمیدونم!داد دست بهم تهوع حالت...خورد دماغم توی هم باز عطرش بوی

 !بودم نکرده پیدا نفرت

 ...شد جاری اشکام اختیار بی بودم نشسته سرش پشت که همونطور و بستم چشمامو

 بود نتونسته و بود شده تنگ خانم دلِ اوندفعه مثلِ بازم حتما!خونه؟ بره بود نگفته خانمش نبود؟مگه دیرش مگه...میرفت تر آروم ایندفعه

 ...کنه تحمل

 !زشته؟ همکاراش جلوی که نمیکرد دعوام میرفتم من وقتی نکرد؟مگه دعواش کارش محلِ اومد دختر اون وقتی چرا

 !نمیرفتی و میدادی گوش حرفش به تو چقدرم...نشست لبم روی لبخند اشکام وسطِ یادآوریش به از

 ...ایستاد خوابگاه جلوی

 ...بود ریخته هم به موهام...کشیدم بیرون سرم از کالهو و شدم  پیاده

 کرد جمعش سریع که لباشه روی ریز لبخندِ یه کردم حس...خورد گره هم به نگاهمون

 ...شدم خیره چشماش توی و گرفتم سمتش به کالهو

 تـــو

 نیستی کس هیچ مثل

 کس هیچ و

 تو مثل

 اگر حتی

 نفر هزاران را نامت

 باشند داشته

 باید تورا

 .. شناخت چشمهایت از

 (حسام محمد زبان از) 

 ...فشردم آغوشش تو و کردم باز درو مامان



 ...پختم عالقتو مورد غذای کردی؟برات دیر اینقدر چرا_مامان

 !نیارین؟ در یهویی اینقدر کردینو ولم که هایی سال اون تالفیِ میشه...خندیدم دلم توی

 !گرفتارم که میدونی...من مادرِ_افتادم راه سرش پشت و شدم خونه وارد

 بدم تو و بابات های بازی پلیس این پای ب باید موعمر که من_گفت و کرد غرغر

 هاااا بشه لبریز صبرت نشد قرار...برم قربونت خدانکنه_گفتم و کردم بغلش پشت از میکشید غذا اجاق پست برام داشت که همونطور

 !بودی خودت فکر به هم ذره یه کاش_گفت و زد کنارم

 ...افتاده اتفاقی کردم حس

 ...!!!!نشستم زمی پشتِ و شستم دستامو

 بود چیده جلوم غذا نشست،کلی روم به رو هم مامان

 خوردین؟ خودتون...نکنه درد دستت_

 ...خوردیم بودن گرسنه ها بچه...عزیزم آره_مامان

 کیم؟ من گفتی اگه_گفت خنده با و گذاشت چشمام روی دستاشو ناگهانی یکی که همه تو اخماش چرا بپرسم خواستم

 !خستس و بوده کار که حاال تا صبح بعده...بچم بخوره غذاشو بزار_گفت و توپید بهش مامان

 .نبود حوصله بی اینقدر همیشه...هست چیزیش یه مامان شدم مطمئن

 نشست کناریم صندلیِ روی و کرد غنچه لباشو مهدیس

 افتاده؟؟؟ اتفاقی_

 بیارم؟ میخوای ای دیگه چیزِ...اتفاقی چه مادر نه_گفت مامان که کردن نگاه بهم دوشون هر

 میکرد عوض بحثو داشت

 !نمیکردن پلیسم میشدم خر راحت و بود مخملی گوشام اگه_گفتم و زدم پوزخند

 کنی؟ بازجویی اومدی حرفیه؟مگه چه این...مادر وا_مامان

 شده؟؟؟ چی_گفتم و مهدیس به کردم رو

 ...مسیح_گفت مامان کنه باز دهن مهدیس اینکه از قبل

 ...شد ساکت

 کرده؟ چیکار مسیح_گفتم و مهدیس سمتِ برگشتم دوباره...نمیومد بیرون حرفی مامان هنِد از!نه

 !کرده قبول هم دختره...داده ازدواج پیشنهادِ هاش همکالسی از یکی به_گفت سریع نشده تموم حرفم هنوز

 .بود شده بزرگ منم کوچولوی داداش پس...لبم روی اومد لبخند

 !خوبه خیلی اینکه...خب_



 میزد موج مامان چشمای توی زا غم

 !کوچیکتره سال۷ تو از اون...ولی خوبه آره_مامان

 دادم هُل مهدیس طرفِ به خالی بشقابمو و خوردم غذا قاشق تا چند

 !داره؟ من به ربطی چه...باشه کوچیکتر_

 ...نمیکنی فکر خودت به اصال تو که اینه ربطش_مامان

 ازم؟ شدیم خسته چیه؟نکنه_گفتم و خندیدم

 !فهمیدیم تازه رو زندگی معنیِ اینجوری ما...بچه نکن ها شوخی این از_گفت و کرد اخم مامان

 ...بخوابم میرم من_

 ...برو بعد کن گوش منو حرفای اول_مامان

 بفرمایید گفتم و دادم تکون سری

 !نشست من دلِ به خیلی ولی همکارته گفتی آخه...کردم فکر اینجا اومی دختره اون با که پیش سال ۴_مامان

 انداخت پایین سرشو و گرفت گاز لبشو!گفته بش چیزو همه عرفان میدونستم...افتاد مهدیس نگاهه توی نگاهم

 مادر؟؟؟ بمونم منتظر باید کی تا بزنی؟من باال خودت واسه آستینی یه نمیخوای_مامان

 ...شد گرفته هم نفسم هوای نه که دلم دختر اون آوری یاد به از

 ...کن مشتمو مامان_

 قبولش مسیح از بیشتر اونو که تو...هست هم عرفان!نیست که مسیح فقط آخه_گفت اعتراض با مامان که برم خواستم و شدم بلند جام از

 ...رازِته رفیقته،همکارته،هم...باهاشی داری،بیشتر

 چی؟ عرفان_گفتم مامان به رو و برگشتم

 !نه هنوز تو و خودش فکرِ به افتاده اونم ببین!بگیرن زن براش میخوان میگفت پیشا وقت چند عموت زن_مامان

 ...نموند دور نگاهم زیرِ از مهدیس شدنِ سفید و سرخ

 .نگفته من به رو چیزی همچین عرفان...نمیکردم باور

 .ببندین بحثو این دیگه لطفا!میگم خودم خواستم موقع هر...مامان_

 ...کشیدم دراز تختم روی لباسام کردن عوض از بعد و رفتم اتاقم به

 ...میخواست شدن رها دلم!کار و استرس همه این از شدم خسته!میکنه درد تنم تمامِ خستگی از کردم حس

 ...کنه رهام ها یکرنگی این ی همه از که میخواست رو نوازشی دستِ دلم

 ...میخواست نفرو یه دلم

 !دیدنش لحظه چند واسه میزد پر دلم



 هامو قراری بی وقتی...کرده تکیه اون به فقط مردش میدونست وقتی...بودم کرده اعتماد بهش وقتی!بقیه مثل هم اون...نه اما

 زد؟ جا چجوری...میدید

 !ابد تا...باشه خودم مالِ تا کردم خودم برای اونو...تمداش دوسش وجودم تمامِ با اونو من

 !میره نمیدونستم...نمیکنه فرقی براش هیچی نمیدونستم من

 ...زندگیمون به زد گند

 !باشه آزاد دیگه که کرد ول منو...باشه همون که کرد ول منو...بود غِرتی پولدارِ دخترِ یه دیدمش وقتی!چی واسه بود معلوم

 !بود دروغ اما...میزد عشق از دم

 کرد نابود رفتنش با منو نداشتم،اون باورش من

 ...بود رسیده آرزوش به بودیم؛مامان کرده ازدواج االن...االن چی همه زیره بود نزده پیش سال دو اگه...بود االن اگه    

 زدم ذل سقف به و گذاشتم آهنگ روی گوشیمو

 ....توعه غمه از مفکر سرطان این... ولوعه تختم رو دوتایی عکسای"

 !توعه گردنه اشکام همه بدونی تا ساختم اشک از بندی گردن واست

 دره دو ماشین یه با پسره یه مرگ حتما�� کنه جدامون میتونه مرگ فقط گفتی

 میزنه آتیش منو داره بارون این نفره دو هوای یه دوباره

 ینمبب نیستو ام شبیه که اونی نمیخوام نمیرم آینه جلوی ماهه چند

 !بورش؟ موهای اون آخر شد سفید دیدی بودش تو دنیای روزی یه که همونی

 !خونش؟ تو نکوتینه چنده بگو خودت,  نُه هشت، هفت،

 !من خوده مثله نداشتی دوسم هم تو... من دوره شد جمع درد کلی تو بعد

 چشمم از خودت و افتاد سرم به هوات...عشقمو بگی اون به اگه مدیونی

 ...باغبون من و بودی من گل تو!اون داغه یعنی داغون

 !راهمون شد جدا لحظه یه تو و کردی ترکم یهو بودی نتم.. تو

 پرتی من از که تویی هست تو به حواسم! کردی خسته منو نامرد دِ... شلیک کاغذ سنگ

 !!!بعدی عکسه روی میره انصاف بی... میکشم دست یه چشات روی

 قدم یک حتی باهام نمیاد راه یگهد رفتنت تماشای به وایستاد قلبم

 میزدم سینه به لعنتی تویه واسه که خورد سنگی همون به سرم

 من خوده مثله نداشتی دوسم هم تو من دوره شد جمع درد کلی تو بعد

 !بود اون عاشقه اون بودمو اون عاشقه من... بود الیقشون این از بیشتر خوش دست



  نمیکنه اثر من رو اعصاب قرصهای دیگه

 !نمیکنه خبر حادثه لغزندست عشق

 !رفتی کله با نیستو رفتن پای گفتی... سختی کلی بعد درد همه اون بعد

 !باشی تو قافیه اگه ردیفم ردیفه کجاشی؟ تو وِرسم آخرین به رسیدم

 اون نذر میکردی منو اشکهای که وقتی... دستمون همدیگه به نمیرسه اینکه با

 !کردی؟ سکوت چرا پس خوبی؟ که کردی وانمود الکی من مثله حاال تا

 !فرهاد از تر شیرین لیلی از تر مجنون... یاد از بردیم ولی داشتم دوست

 شدم داربی خواب از زود همیشه مثل صبح

 !نمیکردم شروع اون های دارم دوستت با روزمو بود وقت خیلی...نمیکرد طلوع قبلنا مثل من خورشیدِ بود وقت خیلی

 ....نه که من"

 !دلم اما

 "...میخواهد را تو سخت

 کردم خالی خودم روی جدیدمو عطرِ و پوشیدم لباسامو

 زدم یرونب خونه از بشه بیدار کسی اینکه از قبل...بودن خواب همه

 بودم اومده همه از شدم،زودتر شرکت وارد

 بستم درو و طناز اتاقِ توی رفتم

 !میموندم منتظرش باید

 ...پلیسی راهه تو بندازه خودشو بتونه طناز مثل لوسی و شیطون ی بچه دختر....نمیکردم هم فکرشو... نشستم میزش پشتِ

 حتما...بازی پارتی با خب هه!بود؟ شده مملکت یه پلیسِ چجوری بود پر رشادشا گشتِ ی پرونده که اونی...نمیرسید ذهنمم به هیچوقت

 !داده بیشتر پول یکمی یا داشته آشنایی یه

 بود؟ آورده کجا از کارو این شجاعتِ دختر اون...نمیفهمیدم بازم اما

 نکرده خراب چیو همه تنها نه...کنه کمکم دبو تونسته همون آخر شبِ و زدم کنار اونو وسطاش که ماموریتی...افتاد پیش ساله۴ به یادم

 ...کنم غیرفعالش بمبو اون بتونم شد باعث بلکه بود

 !کنم تمومش داشتم که زمانی از زودتر بتونم شد باعث

 ....نره گوشش تو حرف و کنه لجبازی بخواد که همین!کنه فضولی بازم و بزنمش کنار جوری یه که همین...میترسیدم همین از هم االن

 ...میکرد فرق ینبارا

 اومدم خودم به در شدنِ باز با

 ...شد شروع باز دلم های قراری افتاد،بی رفتش رو و رنگ صورتِ به نگاهم



 بودم؟؟؟ نکرده دقت چشماش زیرِ سیاهیِ به حاال تا چرا

 ؟....!تره خوش من بدونِ که دختر؟اون این بود بود؟چش شده عوض تیپِش دیروز از چرا

 بست درو و کرد نگاه من به تعجب با

 میکنید؟؟؟ چیکار اینجا شما_

 شما؟؟؟ شدم بودم چیزت همه که من!شما؟

 بزنیم حرف ماموریت از کشیدنت کنار مورد در قراره_زدم پوزخند

 بکشی کنار باید نخوای چه بخوای چه یعنی این

 !میکشم کنار من انگار میگین جوری یه_گفت و کرد پرت چرمی مبلِ روی کیفشو

 ...بود رفته هم تو باز اخماش...نشست مبل روی

 بزنم؟؟؟ بوسه ابروهاشو بینِ و برم جلو چیز همه از فارغ نمیشد

 منه؟؟؟ با حواستون_

 اومدم خودم به سریع

 ....نرو راه من اعصابه رو این از بیشتر...کنار آخه؟بکش کارا این به چه رو تو_

 !نیست مربوط هیچچچچ شما به دیگه نم زندگیِ...رفته یادتون شما؟؟؟انگار اعصابِ رو_

 نشستم روش به رو و شدم بلند جام از

 !بیفتی در من با که نیستی آدمش که میدونی خودتم...نکن لج من با_

 میخوامو که چیزایی تا کشیدم زحمت چندماه...شدم فرستاده اینجا پرونده این برای که بودم ماموری اولین من...نمیکنم لج کسی با من_

 و شب که خوابگاهی یه توی اومدم و کردم ول خانوادمو...آوردم در بازی موشک قایم همه اون...آوردم گیر اطالعات همه بیارم،اون بدست

 جا هیچ نشه تموم تا من!برو؟ میگین و میزنین کنار منو نشده هیچی اونوقت...کنم زندگی میخوره بهم داره دیوارش و در از حالم روز

 ....نمیررررم

 ....بگیر دهن به زیون دقیقه یه...هیس_

 بیاد سرش بالیی میترسیدم من...میزد شور دیگه جای یه از من دلِ ولی!بود حقیقت حرفاش ی همه...میگفت راست

 باشم مراقبش نتونم....باشه خودش مراقب نتونه میترسیدم

 زندگی قدیمی و رفته رو و رنگ اتاقِ یه توی اومدی و کردی ول باباتو قصرِ...میگی راست نمیاد؟خب خوشت خوابگاه اون از نمیگی مگه_

 !نداری سنخیتی هیچ شغل این با تو...واقعیت زندگیِ دنبالِ برو و بکش کنار...میگم بهت همینو دارم چی؟منم که میکنی

 حورد گره هم به بیشتر اخماش

 میزنی؟؟؟؟ خودتو حرفِ باز تو نمیرم میگم دارم میدوزی؟من و میبری خودت واسه_توپید بهم و کرد ترش رو

 !میگم من که همینی_



 ....بکنی اینکارو نمیتونی تو_

 رو اعتراضی هیچ حقِه هم تو...کنم خارج ماموریت از دستمو زیر مامورای از یکی بخواد دلم وقت هر میتونم مافوق یه عنوانِ به من_

 ....نداری

 ...شد اشک ی دریاچه چشماش

 نمیومد؟؟؟ در هیچی با اشکش که بود من لجبازِ طنازِ همون بود؟؟؟؟این دهش نازک دل اینقدر که بود طناز این

 هم بقیه و میری و میزاری تو!ندارن رو اعتراضی هیچ حقِ هم بقیه...میکنی بخواد دلت کاری هر همیشه تو...خب آره_گفت گرفته صدای با

 ....ندارن رو اعتراضی هیچ حقِ

 ...نیست اعتراضی هیچ حقِ!باشه...برو و کن مال لگد رو آدما زندگیِ تو

 دیگه خواست ازم که نبود خودش مینداخت؟؟؟مگه من گردنِ به چیزو همه میگفت؟چرا چی اون....سوخت بغضش پر صدای از قلبم

 نرفت؟ اون نشم؟؟؟مگه مزاحمش هیچوقت

 میدونه؟ مقصر منو چرا پس رفته اگه...نمیفهمیدم

 میدونه؟ مقصر رو نشم مزاحمش و باشم دور ازش تا کشیدم سختی و عذاب سال دو که رو منی چرا

 شد اتاق وارد رییس منشیِ و شد باز در که کنم باز لب خواستم

 !منتظرتونن...دارن کار شما با اومدن خانومی یه...گشتم دنبالتون جارو همه هستید؟؟؟کای اینجا صفاری آقای_گفت سریع من به رو

 !زد نیشخند و برگردوند ماز روشو....افتاد اشکیش چشمای به نگاهم

 !بد فکر شایدم یا....کنه حسودی بخواد خانم یه اسمِ با که کنم فکر این به نتونستم هم لحظه یه

 ...زدم بیرون اتاق از منشی همراه و شدم بلند جام از

 ...دیدم روم به ،رو رو دنیا

 کرد سالم و اومد طرفم به لبخند با

 !میکنی؟ چیکار اینجا تو....سالم_

 کنیم صحبت هم با بازم باید موضوع اون مورد در راستش...اومدم اینجا بازم خوبی؟ببخشید...آقاااا سالم_

 ...دختر نای بود ای پیله عجب

 ....اومد بیرون و شد باز طناز اتاقِ درِ که کنم باز لب خواستم

 ...شد خیره ما به کجی لبخندِ با

 !چرت و بچگونه فکرای اونم...بکنه فکری بخواد دنیا و من مورد در نکردم تصور!بود؟ چی رفتارهاش این دلیلِ نمیدونم

 !میزنیم حرف من اتاقِ تو میریم....جان دنیا_گفتم و دنیا به کردم رو

 ....کردم اشاره اتاقم به و

***** 



 (طناز زبان از)

 !دنیا...بود دنیا اسمش پس...هه

 !من حسامِ محمد دنیای

 ...نیست مهم برام دیگه کنه فکر بزار...میدادم جلوه ناراحت خودمو نباید

 ...بود من به نگاهش حسام بود؛محمد من اتاقِ کنارِ که میومدن اتاقش سمت به هردو که حالی در

 اتاقشونن؟؟؟ توی رییس آقای_گفتم بود اونجا هنوز که مُنشی به رو و گرفتم ازش تفاوت بی خیلی رومو

 !منتظرتن...آره_گفت و کرد نازک برام چشمی پشت منشی

 !دیگه نبود مهم براش حتما....ببینم رو حسام محمد العملِ عکس تا برنگشتم

 شدم وارد و زدم در به ای میداد؟؟؟تقه نشون مخالفت رییس ی مرتیکه اون به من شدنِ  نزدیک به اینقدر دیشب چرا اما

 ...عزیزم کردی دیر_رییس

 !نیستم دیگه اونم که...بودم یکی عزیزِ فقط چندش؟؟؟من تو عزیزه دمبو شده کی از...اه

 نشستم کاناپه روی تفاوت بی

 داشتم کار یکم...میخوام معذرت_

 !خوبه،ممنون اومدی که همین...نداره اشکالی_رییس

 نمینداختم مردی چینهم روی توی هم تف بود خودم دستِ اگه....اومدم بیرون اتاقش از گفت پرت و چرت که ساعت نیم از بعد

 ...بدم ادامش بیشتر میکردم سعی ناراضیه وضع این از هم حسام محمد میکردمم حس اگه...میکردم باید که بود کاری اما

 ...میشد خنک دلم من هم و بود حقش اون هم!نبود من دستِ خب ولی...میکردم لجبازی چرا...بود چم نمیدونم

 حتی اون!موندم منتظرش که من....زدم اون خاطر به چیزم همه از که میکرد؟؟؟من دخالت من گیِزند توی که بود مربوط چه اون به اصن

 ....نشنید حرفامم

 مثل و داشتم زندگی یه االن!بود نشده ورشکست بابامم و بودم کرده ازدواج مردِ اون پسره با االن نبود اون عشقِ اگه...نبود اون خاطر به اگه

 ....بودم غرق پول و نعمت و ناز توی قبلنا

 متری ۱۰۰ ی خونه یه توی شهر وسطِ نبود مجبور مامانم دیگه....نیاد خونه دیگه کار قصد به و کنه ترک رو خونه نبود مجبور بابام دیگه

 ....کنه زندگی بود قبلیمون ی خونه های اتاق از یکی ی اندازه که

 ....میکنن تحمل چیو همه دارن من خاطر به اونا

 ...میمونه من پای آخر تا حسام محمد میکرد فکر!نمیکنه خراب منو ی آینده حداقل بشه هم ورشکست اگه یکردم فکر بابا

 ....میکرد فکر فقط اما

 ....نباشه ازش اثری هیچ دیگه و بره و بزاره یهو پاست به دلش تو که عشقی آتیشِ اون با مرد اون نمیکرد فکرشو بابامم

 ...میره راه من جلوی دست تو دست دیگه دخترِ یه با مرد اون ببینی که کجایی....بابایی آخ



 ....سرترم ازش من بگم بخوام که نداشت هم عیبی یه دختره حداقل....میگرفت زورم

 ..!گذاشت عیبی روش بشه که آدمی نه...اخالق بی نه...بود زشت نه

 !!!!!!من از بهتر شاید....بود کرده پیدا رو یکی

****** 

 برسونمت؟؟؟؟ میخوای_عرفان

 !میرم خودم...ممنون_برگشتم سمتش به و کردم جا به جا دوشم روی کیفمو

 وایساد جلوم و اومد سمتم به

 زدی؟؟؟؟ حرف باهاش_عرفان

 ...میزد موج چشماش توی استرس

 ...اوهوم_

 !کرد؟ گفت؟؟؟قبول چی خب...خب_عرفان

 ...شد خارج شرکت از که دیدم رو حسام محمد

 ....کنه قبولت عمرا...کنی تمومش بحثو بهتره!نه گفت_گفتم و انداختم باال ای میدیدمش،شونه من فقط و بود ونا به پشتش عرفان

 ....بود رفته هم توی اخماش هم با ما دیدنِ با حسام محمد

 ...ازم داره طلب چیه؟انگار واسه تخمات و اخم این دیگه...رو پر

 ...اونم میکردم فکر...میکردم فکر من ولی_گفت و انداخت زیر به سرشو امید نا...بود پریده روش از رنگ عرفان

 !دیگه یکی نشد این...دختر همه این!نشد دیدی که حاال...بیخیال_گفتم و انداختم باال ای شونه

 میکنی؟؟؟؟ قبول....دیگه یکی نه حسام محمد بگن بهت اینکه مثِ!میگی؟ چی دیگه؟؟؟؟؟میفهمی یکی نه این_توپید بهم

 گفتی؟ که بود چی این...احمق عرفانِ...لرزید دلم بود ایستاده عرفان سرِ پشتِ قدم یک که حسام محمد دیدنِ با

 قرار...!کردم قبول اینو وقته خیلی...آره_گفتم عرفان به رو نیشخندی با و گرفتم ازش رومو تفاوت بی خیلی... ودب خیره چشمام تو گنگ

 !نداره رو بمونی پاش به اینکه الیقِ کسی هر...کِ بمونم عمرم آخر تا نامرد بازِ هوس آدمِ یه پای به نبود

 ....شد کشیده پشت از محکم بازوم که رمبزا کنار اشکیش چشمای با عرفانو خواستم و کردم گرد عقب

 بکشه تیر سرم شد باعث دادش صدای

 خاطر به من....نزنم زنگ دیگه گفتی...نشم مزاحمت دیگه گفتی...سوزوندی جونمو...رفتی کردی داغون زندگیمو....چی همه به زدی گند_

 نباشم مزاحمت که رفتم...رفتم آشغال توی خاطر به من لعنتییی رفتم تو

 .....نزن دست دیگه من به_زدم جیغ سرش و کشیدم بیرون دستش از وموباز

 ...بودیم خیره هم چشمهای توی نفس نفس با دو هر

 ...تر عصبانی اون...بودم عصبانی من



 بودم کشیده سال چند این که هایی تنهایی یادآوریِ از من...بود شده تند نفسهاش عصبانیت از اون

 کشیدش عقب و گرفتش عرفان

 ...ببینه بیرون این رو ما یکی اگه...میکنین خراب چیو همه شما؟دارین مرگتونه چه_فانعر

 دیدی عرفان،تو دیدی که تو...بشه خراب چی همه بزار...ببینن بزار_پرید حرفش وسطِ و بگیره خودشو جلوی نتونست بازم حسام محمد

 ...نباشم مزاحمش که رفتم

 و خوشی دنبالِ رفتی...رفتی که بری میخواستی...من گردنِ بندازی بعدم و بکنی میخواد دلت اریک هر نبود قرار_زد داد بازم من به رو

 به نگاه یه میگی،ولی راست...نیست بمونی پاش به اینکه الیقِ کسی هر که میگی راست بیرون،آره انداختمت زندگیم از منم...آزادیت

 برن؟؟؟؟ بشن تموم بعدم و بدی بادشون به مفت مفت که باباتم پوالی من کردی ؟؟؟؟؟فکر...کردی آیینه تو خودت

 ...میخوردن سُر چشمام ی گوشه از هام اشک

 !بزنه دیگه میرفت یادش کاش...بود شده جون بی قلبم

 ...کنه آرومش کرد سعی و کشیدش عقب بازم عرفان

 ...برداشتم قدم یک...برم خواستم

 به...میبرد خوابم زور به آرامبخش با ها بیمارستان توی که شبایی به....میگشتم دنبالش رو جا همه در به در که کردم فکر روزایی به

 ...کشیدم که هایی انتظار به....روندم خودم از که کسایی

 ....برنداشتم رو دوم قدم

 ...رفتم سمتش به و برگشتم عقب

 ...وایسادم جلوش

 ..بود گرفته محکم عرفان دستشو...نکرد نگام دیگه

 ...نشوندم لبام روی دردناکی لبخندِ

 دنبالِ میای میکردم فکر...میای همیشه مثلِ میکردم فکر!بودی کرده مُهر توش جداییمونو که پاکت یه منتظرِ نه...بودم خودت منتظرِ من_

 ...میگردی گرفته ازت منو که دلیلی

 ...تو اما...نکردم باور بیرون کردم پرتت زندگیم از آشغال یه مثلِ گفتی که اونشب_زدم پوزخند اشکام میونِ

 داد سرم و باشی زنده االن تو تا دادم بابامو خوشبختیِ و ثروت ی همه نمیدونی...نمیدونی حتی تو اما_بود کرده تر گرفته صدامو بُغضم

 ...بزنی

 ...کنه نگاه چشمام توی تا برگشت سمتم به تند

 ....بخونه چشام توی از حرفامو واقعیتِ میخواست

 ...!شدم دور اونجا از بخوره تکون حتی بخواد اینکه از قبل...نموندم من اما

***** 

 ...نشستم پارک ی رفته رو و رنگ نیمکتِ روی



 !میکرد خیس هارو چمن روی من نم بارون

 ...کردم بغض

 ندارم؟ هیشکیو من چرا....میخواد همدم یه دلم خدایا

 ! "من"فقط باشی، من پیش عالمه یه میخواستم من

 ....میزدیم قدم خیابونارو این کل هم دست تو دست که روزایی و تو و من

 !پایین بپرم ها پارک های پله روی از میگرفتی دستمو 

 کوچولوی برات میخرم میگفتی بازم...  میگرفت خندت تو و فروشی عروسک سمت میکشیدم آستینتو و میخوردیم مکزیکی ذرت هم با

 هست؟ یادت!میخریدی ها کوچولو خرگوش اون از واسم...من

 ! بشن گرم تا میکردی "ها" برام کلی دستات تو میگرفتیشون میشد یخ دستام هروقت

 ... نیستی چقدر تو االن و

 برم؟؟؟ راه ها خیابون های جدول روی تا میگیره دستمو کی برم؟حاال راه بارونا این توی کی با حاال

 !نخوردم؟ مکزیکی ذرت تو بدونِ ساله دو میدونی

 ...میکنم نگاه حسرت با شهر های فروشی عروسک به سالِ دو من

 سرشونه که سفیدی پیرهنِ  همون...بودی پوشیده من دادنِ نجات موقعِ که میکنم بقل رو پیرهنی بودن تو کنارِ جای شبا سالِ دو من

 ....بود شده ریخته روش تو خونِ که همونی...بودیش پوشیده بار اولین برای که همونی...داشت ستاره یدونه هاش

 .گرفتم رو عرفان ی شماره و برداشتم گوشیمو

 بله؟_داد جواب گرفته صدای با

 کردی؟ هاتو گریه خوب_

 بکشی؟ رُخم به اونو جوابِ زدی زنگ...ندارم حوصله_عرفان

 ...خندیدم

 میخندی؟ چرا_عرفان

 جا یهو بود منفی جوابش مهدیس اگه که کنم آمادت میخواستم...نکن گریه زیاد بگم زدم زنگ!بکشم؟ تو رُخِ به رو چیزی باید چرا من_

 !نخوری

 میگی؟؟؟ چی...م چی...چ_گفت لکنت با

 !من نه...میگه خودت به جوابشو...گذشت روزش یک که دادم مهلت بهش روز سه منم...میکنه فکر گفت مهدیس_گفتم و خندیدم بازم

 !طنااااز سهنررر بهتتت دستممممم_زد داد تلفن پشتِ

 .بودم نکرده ها شیطونی این از بود وقتی خیلی...بود نشسته لبم روی لبخند

 خوابگاهی؟!طناز؟ کجایی_عرفان



 کجام؟ که چه تو به_

 خوابگاه؟؟؟ بیام...بزنیم حرف باید_عرفان

 بیای؟؟؟ میخوای هم تو...نمیشم جا منم اونجا_

 بودم شده دیوونه...میخندیدم هی الکی چرا نمیدونم

 دارم حرف...اونجام دیگه دقیقه چند تا_عرفان

 !اونجام...سائی پارک بیا_

 بارون؟؟؟ این تو میکنی چیکار خوابگاه؟اونجا نرفتی مگه چییی؟تو_عرفان

 چه؟ تو به_

 !اونجام دیگه دقیقه چند تا...میگیرم نشنیده اینبارم_عرفان

 ...کرد خدافظی

 ...بود گذشته ای دقیقه ده

 ...نشستم نیمکت همون روی دوباره و گرفتم داغ ی نسکافه تا دو بود دیکمنز که ای بوفه از

 اومد در صدا به گوشیم

 کجایی؟ دقیقا...الو_عرفان

 پارکی؟ توی_

 ....آره_عرفان

 .میبینیم!بوفه نزدیکای...ها بازی سُرسُره روی به رو بیا_

 ...دیدمت!اوکی_عرفان

 ...!میومد سمتم به دور از که دیدمش

 بود نیومده بند بارون هنوزم...نشست کنارم و کرد یریز اخمِ

 میکشید؟؟؟ چی تو های شیطونی دستِ از داداشم...بدی خیلی_عرفان

 نشوندم لبام روی لبخند بازم بدم حالِ برخالفه...بود شده تلنبار دلم توی غم

 داره؟ دوست منو بنظرت_عرفان

 چی؟ خودت بنظر_

 !نه میگم گاهی داره دوسم میگم گاهی...نمیدونم_گفت و کرد تشکر...دادم دستش نسکافشو

 میکنی؟؟؟ ازدواج باهاش باشه داشته دوستت اگه_

 !میکنم عقدش میبرم عاقد شب همون...مثبته جوابش بگه کافیه_عرفان



 شدم زده ذوق منم که گفت اینو ذوق با اونقدر

 ...دیوونه_

 اون االن تا دادی هاتو خوشی و ثروت اینکه از منظورت!نفهمیدم چیزی ممن...رفتی و زدی خسام محمد به که هایی حرف مورد در_عرفان

 بود؟ چی باشه زنده

 !نبود مهم...هیچی_گفتم و انداختم باال ای شونه

 طناز؟ بود چی منظورت...بود مهم بریزه هم به خسامو محمد حالِ که اونقدری...بود مهم_

 ...!رشته میچسبه؟آش هوا این تو چی میدونی_

 بود؟ کردن عوض بحث نوعِ چه این آخه...میگرفت ندمخ خودمم

 بده؟ خوابگاه تو زندگیت_عرفان

 من؟ واسه میکنه فرقی چه...دیگه جای یا خوابگاه تو_

 کنه؟ فرق واست نباید چرا_عرفان

 انداختم باال شونه بازم

 بزنی؟ حرف نمیخوای...شد اینجوری بینتون چرا نمیدونم هنوز منم _عرفان

 !بشنوه نخواست اون اما...میخواستم_

 بشنوم میخوام من ولی_عرفان

 براش رابطه اون توی هیچی کال حتما پس...نداشته اهمیتی براش رابطه اون خوردنِ هم به یعنی فهمیدم بشنوه که نخواست اون وقتی_

 !نبوده مهم

 ...میکنی اشتباه داری_عرفان

 کردم پرتابش و گرفتم نشونه بود نزدیک که سطلی توی نسکافمو از خالی کاغذیِ لیوانِ

 !خوبه گیریتم نشونه_عرفان

 !گرفت نشونه همینجوری منم قلبِ...آره_بپریم جا از دو هر شد باعث سرمون پشتِ از نفر یک صدای

 ...میرم دیگه من_گفتم عرفان به رو و شدم بلند جام از سریع

 افتادم راه پارک خروجی سمتِ به بگه چیزی اینکه از قبل

 !نمیرسی جا هیچ به من از کردن فرار با_شنیدم سرم پشت از رو حسام محمد صدای

***** 

 :حسام محمد زبان از

 .نشستم بود نشسته طناز قبل دقیقه چند تا که همونجایی عرفان کنار

 حرفا؟ اون از بود چی منظورش بفهمی تونستی_



 نگفت چیزی کردم کاری هر...نه_عرفان

 ...باشی مراقبش نیستم که مدتی تو گفتم مثال...هه_

 ....میکنه چیکار و میره کجا ببینم طناز دنبالِ بیوفتم کنم ول کارامو ی همه نمیتونستم که من...کن فکر منطقی_عدفان

 نمیکردم؟؟؟ باور رو ها چراحقیقت...یگفتم راست

 میزنم کنارش کار این از شده جوری هر_

 حسام؟ محمد بکنه زندگیشو نمیزاری چی؟چرا که_عرفان

 !بیفته براش اتفاقی نمیخوام...باشه خودش مراقبِ نمیتونه اون!اینجوری نه ولی...بکنه زندگیشو میخوام منم_

****** 

 :طناز زبان از

 ....سرهنگ ولی_شدم خیره سرهنگ به ماشکی چشمای با

 ...بگیرم رو حسام محمد جلوی نمیتونم من اما!عزیزی مهدیس مثل من برای میدونی خودتم...دخترم ولی بی ولی_سرهنگ

 !شدم اذیت کلی...پرونده این برای کشیدم زحمت کلی من_

 !که میشناسیش...بده استعفا بکنه کاری ونا اینکه از قبل...کرده پیدا بوده جوری هر ارشادتو گشتِ ی پرونده_سرهنگ

 بکنه؟؟؟ من با اینکارو میتونه چجوری اون..بزنید حرف باهاش...بگیرین جلوشو!میکنمممن خواهش...بکنید کاری یه شما_

 ینه،میگههم حرفش فقط حاال...کردی لجبازی باهاش...بکش کنار پرونده از گفت بهت!داره پا یه مرغش...زدم باهاش حرفامو من_سرهنگ

 !ضررته به این و میکنه رو قبلیتو مدارکِ وگرنه...بدی استعفا شغل این از باید

 از...کردم تالش ماموریت این برای کلی پروندم اولین عنوانِ به...خوندم درس افسری ی دانشکده دوسال من_خورد سُر صورتم روی اشک

 ....نیست انصاف این بخدا...موندم دور خانوادم

 !گردونی برش حرفش از تونستی شاید...همینه راهش تنها...بزن حرف باهاش_سرهنگ

 ...میکنی اذیتم اینقدر که بهت لعنت...حسام محمد بهت لعنت...زدم بیرون کالنتری از

 گرفتم عرفانو ی شماره

 الو؟_عرفان

 گوریِ؟؟؟ کدوم دونِت چی همه رفیقِ اون_

 ...حرف طرزِ چه این_عرفان

 !بده منو جوابِ_پریدم حرفش توی

 !من ی خونه_

 ...رسوندم عرفان آپارتمانِ به خودمو و گرفتم تاکسی یه سریع و کردم قطع گوشیرو

 ...بود اینجا هنوزم عرفان اما بود فتهگر خونه ای دیگه جایِ و بود رفته اینجا از سام



 شد باز در...زدم زنگو

 ...میرفتم باال دو با ها پله از و نشدم هم آسانسور منتظر حتی که بودم عصبانی اونقدر

 ...میکشیدم نفس زور به...بود گرفته نفسمو طبقه چهار

 ...فشردم در زنگِ روی دستمو بار هزار از بیشتر و ایستادم واحدش درِ جلویِ

 دختر؟ خبرته چه_گفت و کرد باز درو سریع عرفان

 ...شدم خونه وارد و زدم کنارش دستم با

 ...شد آوار سرم روی داشتیم خونه این توی حسام محمد با که خاطراتی ی همه

 نبود وقتش االن ولی

 میشوندمش سرجاش باید

 بود داده لم ریلکس کاناپه روی

 ...کردم پرت طرفش به رو رود داده بهم سرهنگ و بود ارشادم گشتِ ی پرونده از که هایی برگه کُپیِ

 شدن پخش طرف یه کدوم هر

 خودت از بهتر روز یه میترسی بشه؟؟؟؟هاااا؟؟؟چیه چی که میکنی رو منو پیشِ سالِ ۴ ی هان؟؟؟؟پرونده چیه کارا این از قصدت_

 بشمممم؟؟؟

 زد پوزخند

 ...اییج برم باید من_اومد سرم پشتِ از عرفان صدای

 ...بود رفتنش از نشون در شدنِ بسته صدای

 ...لرزید تنم

 لرزید بودیم ساخته خاطره کلی هم با که ای خونه توی باهاش تنهایی از تنم

 کیییی؟!بگیری؟ تصمیم بخوای من واسه که هستی کی کردی فکر_

 ایستاد روم به رو خونسرد و ش بلند جاش از

 ...ای هبچ هنوز کارا این ی واسه_حسام محمد

 منم...سُتوان بگم بهم حداقل تا دادم سختی خودم به چقدر نمیدونی_کشیدم جیغ سرش و گرفتم دستام توی لباسشو ی یقه اختیار بی

 زندگیت روی از سایمو دیگه که نباشم؟من من میخوای خودته؟؟؟چرا حرفه حرف چرا!راه این توی بیام تا زدم چیم همه از منم...تو عین

 اومدی؟؟؟ بکنم؟؟؟چرا زندگیمو نمیزاری داری؟چرا رمچیکا!برداشتم

 زندگی میخواستم تازه لعنتی!نیا دیگه برو...بودی که همونجاییی برگرد....برگرد تروخدا_کشیدم داد چسبوندمو یقش به بیشتر دستامو

 کنممممم

 !شووو خفههه دقیقه یه_کشید داد سرم متقابال



 ...شدم ساکت

 ...شدم خیره سبزش چشمای توی

 رنگه؟ چه عشق بپرسن ازم اگه"

 "بود سبز چشماش:میگم طعنه با

 این از اگه بلکه...پروندم فقط میدم؛نه اخطار بهت دارم ایندفعه...نه گفتی بیرون بکش من ی پرونده از گفتم بهت بار هزار_حسام محمد

 !میزنه تکنار قانون اونوقت...میکنم رو میریزیو سرم رو که هایی برگه همین نکشی کنار شغلم

 عوضییی؟؟؟ میکنییی من با اینکارو چرا_زدم داد باز

 !نکشششش داد من سره_زد داد من مثل

 آورد تر پایین صداشو

 ...نکن وانمود الکی!هیچیی...نمیدونی کارا این از هیچی تو!نمیزارم من ولی...بود من راهه چون راه این توی اومدی_حسام محمد

 !آقا نیست مربوط چچهیچچ شما به چیه من راهه اینکه_

 !بدی گوش من حرفِ به مجبوری اما_حسام محمد

 !نمیکنی معلوم اینو تو_

 نیفتی در من با که بگم بهت دوم بارِ برای نزار_حسام محمد

 میخوااای؟؟؟ جونم از دیگهههه چی_

 !میخوام شغلو این توی نبودنت...همینو_حسام محمد

 نبود بدنم توی جونی دیگه

 ؟؟میرسه؟ تو به چی_

 !شکستن ی اجازه غرورم به...دادم ریختن ی اجازه اشکام به

 ...بود شده خیره من چشمای تو

 !نمیداد کردن گریه ی اجازه بهم که بود مَردی همون این...نداشت منو اشکای دیدنِ طاقتِ که بود حسامی محمد همون این

 ...دوخت زمین به و گرفت ازم نگاهشو

 !نکن گریه_کرد زمزمه لب زیر

 شکست رو سکوت بغضم شکستنِ صدای...بود کوتس

 لعنتییی نکن گریه گفتم دِ_برد باال صداشو عصبانی و برگشت

 میزد حرف و میومد جلو اون و میرفتم عقب من...رفتم عقب که بیاد طرفم به قدمی خواست

 میگم...کنی مراقبت خودت از نمیتونی ونچ برو میگم...داره خطر شغل این...میکم خودت خاطر به برو میگم چی؟اگه واسه میکنی گریه_

 ...نمیدونم زن کاره رو کارا این چون برو میگم...کنی قربانی خودتو نمیخوام چون برو



 میکردم نگاه چشماش تو گریه با

 خطرناک؟ و ریسک پر کارای این به چه رو داری؟تو کم چی!مگه؟؟ برسی کجا به میخوای_حسام محمد

 دمدا تکیه... خوردم دیوار به

 بودم؟؟؟ مهم براش مگه

 ایستاد سینم به سینه و کرد پر رو بینمون ی فاصله ی همه که اومد جلو اونقدر

 ....بیفته برات اتفاقی اگه...نمیفهمی؟؟؟نگرانتم چرا_

 ...نگفت چیزی دیگه

 ...میکرد نگاه چشمام تو

 ...اون چشمای توی منم

 !مردنا برات میمردم که من...کردی ولم چرا نگرانمی اگه

 رفتی؟ و کردی ول که منی نگرانمی؟نگرانِ_

 ...خواستی تو...نکردم ولت من_حسام محمد

 بچم میگفتی راست!میمونی من پای میکردم فکر احمق منِ...رفتی و گرفتی ازم دخترونمو دنیای تو_کشیدم جیغ

 !ترمممم مرد نامرد توی از زن منِ اما...مَردی تو آره...داشتم وستتد واقعا ها بچه مثِ چون...

 دادم هلش عقب  به

 !نیومد دنبالم اون انتظارم برخالفِ...اومدم بیرون خونه از

 ...کشیدم کنار

 ...دادم کالنتریمون ی شعبه مدیرِ دستِ به و کردم امضا استعفامو ی برگه بکنه کاری بخواد اینکه از قبل

 !شد تموم

 ...کردم تباه اما میسازم زندگیمو دارم کردم فکر هم باز...شدم تباه راحتی به

 ...شد تموم اما باشه هدف تهش که بسازم خودم برای رو راهی خواستم

 گذاشتم نگهبانی میزِ روی و اوردم در سرم از رو چادر و اومدم بیرون نتریکال از

 !نمیخورد دردم به دیگه شاید

 الو_شد بلند گوشیم صدای

 .مهدیسم من...سالم_مهدیس

 ...سالم_گفتم حوصله بی

 انتخابمو یعنی...بگم نظرمو بود قرار...راستش_مهدیس



 !هفته یک نه...داری وقت روز سه گفتم من_

 ...آخه ولی_دیسمه

 !من نه...میگی خودش به انتخابتو گفتم_

 ...چیه انتخابم که بگم خودش به نمیتونم من...کن درکم!طناز میکنم خواهش_مهدیس

 !چیه؟ انتخابت_

 ببینیم؟ بیرون همو میشه_ مهدیس

**** 

 ...نشست کنارم پارک نیمکتِ روی

 ...دممیز حرف باهات رو در رو باید واقعا من...ممنون_مهدیس

 بزن؟ حرف...خب_

 کنی؟ کمکم تو میشه...بگم چجوری خب_مهدیس

 کمکی؟ چه_

 !ای؟ حوصله بی اینقدر چرا_مهدیس

 .کنی تمومش زود میشم خوشحالم...مهدیس نیست برام خوبی روزی امروز مسلما_

 ...بدی نظر بهم ابمانتخ  توی توام میخواست دلم من...بگم چی آخه_گفت میکرد بازی دستش های انگشت با که همونطور

 من؟ چرا...بدم نظر نمیتونم خودمم مورد در من_گفتم و انداختم باال ای شونه

 بگیرم تصمیم احساس روی نمیخوام من!بزرگتری...بیشترِ هات تجربه تو آخه_گفت و دوخت من به معصومشو چشمای

 ...کنم افتخار بهش میخواست لمد بگیره تصمیم دلش با نباید که میفهمید خوب اینقدر کمش سنِ با اینکه از

 ...بود من برعکس اون

 .خوردم شکست و رفتم جلو دلم با همیشه من

 ...نبود خودم دستِ چند هر

 !نمیکنه خبر که داشتن دوست

 ...ودنب شاد دنیا ی همه از فارغ و میدویدند هم میکردن؛دنبالِ بازی ها االکلنگ و سرسره و تاب روی سرخوش که بود هایی بچه به نگاهم

 داریم رو بازگشتش لحظه یک آرزوی که دنیایی!کودکانه دنیای

 داری؟؟؟ دوست رو اینجا_مهدیس

 ....بود نشسته لبم روی لبخند

 ...میشستیم نیمکت همین روی همیشه_



 بود خیره من به گنگ نگاهی با

 ....باشه دختر بچمون اولین داشتیم دوست...میکردیم نگاه کوچیک های بچه به و اینجا میشستیم_

 !باشه شده عاشق اینقدر حسام محمد نمیکردم فکرشو وقت هیچ_مهدیس

 زدم پوزخند

 ...میگم تو به اینارو دارم چرا من اصن_

 گذاشت دستم روی دستشو و کرد تر نزدیک بهم خودشو

 !میشه؟ چی...باش دوست من نباشی؟؟؟با غریب اینقدر من با میشه_مهدیس

 یادته؟...نکردی نگاهمم...یگشتمم دنبالش و پیشت اومدم وقتی_

 ...اما بود چی جداییتون دلیلِ نمیدونم هنوزم!رفته تو خاطر به میگفت عرفان و بود رفته داداشم...بده حق بهم_مهدیس

 !نیست مهم...بیخیال_

 !کنی؟ فراموشش روزو اون میشه_مهدیس

 گذاشتم چونم زیرِ دستمو و دادم تکون سری

 آدمِ!شناختمش داشتم باهاش که هایی برخورد با چندسال این تو... خوبیه پسرِ عرفان_گفتم میکردم نگاه ها بچه به که همونطور

 خودش که بکنه رو کاری همیشه میخواد اون...داداشت برعکسِ!بیاد کنار اتفاقات با میگه سعی همیشه...نیست بداخالق...خونگرمیه

 !!!میخواد

 خوبه؟ تو نظر از میگی پس_مهدیس

 !داری؟ دوسش!کن گوش دلتم به اما...خوبه میگم_

 ...بود ایستاده سرش پشتِ که افتاد عرفان به نگاهم

 ...زد چشمک بهم

 ...بگه چی نمیدونست و بود انداخته پایین سرشو هم مهدیس

 بود کرده گل هام شیطنت سال چند بعدِ...نبود خودم دستِ اما��میکشت منو یا میکرد سکته میدید سرش پشتِ رو عرفان اگه مطمئنا

 بینمون حرفا این از حاال تا!میدونی آخه...بشم رو به رو باهاش باید چجوری نمیدونم اصن!بگم بهش چجوری نمیدونم خب_گفت مهدیس

 !ام بقیه مثلِ براش من انگار میده نشون جوری یه بعدشم؛اون...بگه من به حسشو باید اول که اونه...تازشم..نبوده

 ...نمیبینی عشق و حس همه این با و من که کوری حتما_کرد زمزمه و گرفت گوشش لِبغ و آورد جلو سرشو عرفان

 !مهدیس های گونه شدنِ سرخ...عرفان لبای روی لبخندِ

 ️❤....جدید عشقِ یه تولدِ

 !دلم تهه از...بشم خوشحال واقعی ها مدت از بعد شد باعث که خوب حسِ یه

 ...ردمک ترکشون بیان خودشون به اونا اینکه از قبل



 !بزنه حرف خوب مهدیس با که داشت نیاز االن عرفان

 ...کشیدم زیپشو و چیدم چمدونم توی لباسامو ی همه

 !مامانم پیشِ میرفتم باید باالخره

 ...میشد برآورده هم امانم آرزوی

 ...بود شده پارک خوابگاه جلوی که دیدم رو رنگی سفید زانتیای اومدم بیرون که در از....زدم بیرون خوابگاه از

 ...نکردم سمت اون به نگاهی حال این با اما...اومد سراغم به آشنایی حسِ یه

 ...بودم رده زنگ آژانس به قبل از

 ....ایستاد جلوم تاکسی شدم رد زانتیا اون جلوی از که همین

 ...میومد سمتم به و بست ماشینو دره که بود کسی کفشای روی نگاهم...شد باز هم ماشین درِ همزمان

 ...بود پیچیده هوا توی نداشتم دوست که عطری اون بوی دوباره...بود غیرارادی قلبم های تپش

 !بود خودش

 ...اومد سمتم به و شد پیاده راننده

 ایستاد کنارم اونم که دیدمش یچشم زیر

 میخواستین؟؟؟ تاکسی شما...خانم سالم_راننده

 !بله...سالم_

 شد سوار خودش و گذشت صندوق توی رو چمدونم و کرد باز رو عقبش صندوق درِ سریع که کردم چمدونم به ای اشاره

 ...کردم زبا رو تاکسی عقبِ درِ بودم نکرده نگاه صورتش به هم هنوز که مردی به توجه بی

 ...کوبیدش هم به محکم و گرفت قرار در روی بشم،دستش سوار بخوام اینکه از قبل

 !میخوای؟ جونم از چی_توپیدم صورتش توی عصبانیت شدت با و برگشتم ایندفعه

 !سبز های عسلی اون هم باز!!!چشماش

 تو"

 نبودی؛ من انتخاب

 ...بودی سرنوشتم

 ماندنم؛ ی انگیزه تنها

 "...اعتبار بی زندگی این در

 !باشه؟ میتونست چی بود وایساده راهم سر هم باز اینکه دلیلِ...میکرد نگام خونسرد خیلی

 !بری؟ میخوای همینجوری_



 نمیفهمیدم میوردم فشار ذهنم به چقدر بود؟هر چی منظورش...نمیفهمیدم

 ...گرفت چشمام از نگاهشو

 ...!بزنی حرف میخواستی یادمه_

 نشست دلم یرو پوزخند ناخودآگاه

 !سرگرد؟ جنابِ بشنوین حرفامو اومدین_

 ...میگشت چیزی دنبالِ انگار...شد خیره چشمام توی هم باز

 دلیلِ دیگه نمیدونم...سالم دو این های زحمت و ها تالش ی همه از...کشیدم کنار که شغلتون از_گفتم و گرفتم ازش نگاهمو من اینبار

 ...چیه رفتارهاتون این

 ...ساختی دوباره خوبه؛زندگیتو...!نکردی نبودنم درگیرِ خودتو هم لحظه یک نبودم که سالی دو میاد نظر به...هه_

 که میخواسته دلت وقتی میزنی هاشا به چرا!حسام محمد ابلهی چقدر...نشدم ناراحت رفتنش از من که بود این منظورش...نمیشد باورم

 !!!بیام کنار نتونم نبودنت غمِ با سالو دو اون

 آوردم لبام روی ظاهری بخندیل

 ...میسازمش بازم اما...شد انداخته پام جلوی سنگ که درسته!!!!ای اضافه آدمه هیچ بدونِ...ساختم بهتر زندگیِ یه...خب آره_

 ...کوبید محکم درو و کرد تکرار کارو همون هم باز اما کردم باز تاکسیو درِ

 ...نکن فرار من از_

 بشین؟؟؟؟ سوار نمیخواین خانم_گفت و شد پیاده...بود ومدها در تاکسی ی راننده صدای

 کرد نگاه حسام محمد به اخم با

 شد سوار ای دیگه حرفه بدونِ راننده که کرد نگاش جوری حسام محمد

 ...نمیکنم فرار کسی از من_

 ....بشنوم حرفاتو میخوام پس_

 !نمیکردی؟ نگامم و بگم که یکردمم التماس بهت دیروز تا که حرفا؟؟؟همونایی کدوم...میگرفت خندم

 !بشنوین؟ میخواین حرف؟جدی_

 آره...نبند جمع منو_

 !!!باشه خداحافظیمون آخرین امیدوارم!نشید من زندگیِ مزاحمِ دیگه....میگم واقعی ایندفعه_

 ...بود من به نگاهش هنوزم...نشستم تاکسی توی

 ...آقا بیفتید راه_

 ....افتاد راه به و داد تکون سری راننده

 ...اومدیم بیرون کوچه اون از کم کم و شد رد کنارش از



 !اومده سرم به چی بودم فهمیده تازه انگار....کنم نگه صوتش به خوب بار آخرین برای تا برنگشتم

 ...دیدم شده آوار سرم روی رو دنیا ی همه تازه انگار

 ...دادم راننده به رو آدرس

 ...شد خیس صورتم کِی که نشدم متوجه

 ...بود آرزوم ی همه دیدنش لحظه یک که اونی از شدم کردم؟جدا چیکار من...خدایا

 ...بود داده تپش قلبم به بازم برگشتنش با که اونی از

 ...شدم قفل عکسش روی و گذاشتم گوشم توی هندزفیریمو

" 

 بریزم کی پای زیر زندگیمو نیستی که تو

 عزیزم نیستی تو وقتی بمیره دلم کی واسه

 

 کرد جدا تو از دستامو زمونه این سرد دست

 کرد ها چه ما دالی با حسرت و دوری بازی

 

 موندگاره همیشه تا وجودم توی تو عشق

 رهدوبا ببینمت که همینه آرزوم همه

 

 میاره در پا از منو آروم داره تو دوری

  میزاره پا وجودم تو ذره ذره پیری رنگ

 . . .میزاره پا

 

 کنارم بمون بیا تو ندارم دوری طاقت

 ندارم دارو همه تو قدم ارزونی

 

 ارزومه بودن تو با ترانه قشنگترین ای

 حرومه من عمر تو بی وجودم نیمه تو ای

 



 موندگاره همیشه تا وجودم توی تو عشق

 دوباره ببینمت که همینه آرزوم همه

 

 میاره در پا از منو آروم داره تو دوری

 میزاره پا وجودم تو ذره ذره پیری رنگ

 

 بگیره تو از عشقمو جدایی که نمیذارم

 . . . دیره دیگه اما نگو میمونم تو راه به چشم

 "... دیره دیگه

 ...خونه داخل بودم نیورده هنوز و بودم کرده قایم در پشتِ چمدونمو..نشستم مامان کنارِ مبل روی

 شدی؟ القر اینقدر چرا...بره قربونت مادر الهی_مامان

 !نشدم القر...نکن نگرانم خودتو شده؟؟؟بیخودی القر کجام من...مامان خدانکنه_گفتم ریزی ی خنده با

 ...کردی فرق کلی االن با دیدمت که قبلی ی دفعه_مامان

 !مامانم بود نیومده حسامم محمد هنوز موقع اون...نشست عالم غمِ دلم توی

 میکنید فکر اینطوری ندیدینم وقته چند چون!نکردم فرقی مامان؛من عه_

 ها؟؟؟ببین شغل این به چه دخترو آخه...هستی که ام رفته رو و رنگ!میشه گودتر روز هر که چشمات زیرِ_گفت و شد دقیق صورتم توی

 ...شدی چی

 ...خوبم من!میکنی؟ ناراحت خودتو اینقدر چرا...من عزیزه_گفتم کالفه

 !میشد؟!بزنی ظاهری های لبخند و بزاری جا ها؟زندگیتو!میشد؟ اینم از بدتر مگه...میگفتم دروغ

 ...برگشت بود پخته خودش که هایی شیرینی و شربت با و آشپزخونه توی رفت مانما

 !بود کرده پیر سال دو توی خودشو حاال بود دستش زیر خدمتکار تا بیست روزی که زنی...داشت درد چقدر

 !زیادی کردنِ کار از هم...زندگیمون مشکالتِ...من های غصه و غم از هم...بابا دوریِ از هم

 ...گذاشت جلوم رو ها شیرینی و شربت و شستن کنارم

 میخوره حسرتمو انگار میکرد نگام جوری

 !مامان؟ میکنی نگاه اینجوری چرا_

 !بری من کنارِ از نبود قرار وقت هیچ کاش ای...بری باید باز پیشم اومدی که کنم خوش دلمو میام تا دوباره_مامان

 ...پیشتون بیام نمیتونم دیگه الهس یک نزدیکای تا برم که اینبار_گفتم شیطنت با



 میکرد نگاهم نگرانی و تعجب با

 ...راه این توی بری تو شد باعث که رو پسره اون نه میبخشم رو تو نه اینبار بخدا...شغلت این از نمیاد خوشم من گفتم بهت صدبار_مامان

 !داری؟ اون چیکاره...مامان عه_

 بعضی بخدا...انداخته روز و حال این به رو تو که اونِ...دیگه اونِ تقصیره همش_گفت شگرفت صدای با...بود شده جمع چشماش توی اشک

 نمیاد دلم اما کنم نفرینش میخواد دلم وقتا

 هاااا موقع یه نکنی داری؟؟؟نفرینش مردم ی بچه به چیکار مامان_گفتم سریع

 ...چکید چشمش ی گوشه از اشکش و کرد نگاهم چپ چپ

 نشستم کنارش و شدم بلند جام از نداشتم مامانمو ی یهگر دیدنِ طاقتِ که من

 گرفتم دستام توی دستشو

 !برم جایی نیست قرار ایندفعه...مامان نکن گریه_

 ...کرد پاک اشکاشو و کرد نگام بُهت با مامان

 ...گذاشتم دستش توی و آوردم در کیفم از دادمو استعفا شغلم از میداد نشون که ای برگه

 ...خندید دل ته از خورد گره هم به نگاهمون وقتی...خوند خط به خط و کرد بازش

 ...شدم مادرانش آغوشِ در غرق بچشم خندهاشو لذتِ اینکه از قبل

 :حسام محمد

 میپیچید آن هر گوشم توی جمله یه فقط...بودم کالفه

 ....نشید من زندگیِ مزاحمِ دیگه_

 ...بودم شنیده دوم بار برای که ای جمله

 چته؟پَکَری؟؟؟_گفت و شونم به از محکم عرفان

 ...نی چیزیم_

 ...داشتن حضور همه و بود داده مهمونی فامیل به من برگشتن مناسبت به مامان

 !عاشقی؟....خودشه تو اینقدر پسرعموم نبینم_گفت و نشست طرفم اون دنیا

 !عاشقی؟ به چه منو_گفتم و زدم پوزخندی

 !عاشقی...آره_گفت و انداخت باال ابرویی بود کرده جا منم دل تو خودشو و بود راحت همه با که دنیا

 !خُل ی دختره بشین هات سنی هم با برو_

 بزنید؟؟؟؟ باال آستینی یه پسرتون آقا این واسه و؟نمیخواینعم زن_گفت بلند بود نشسته عمه کنار که مامانم به رو

 خاصی حالِ یه با مامان و میکردن نگام اشتیاق با همه



 ...میکنه بدقلقی خودش اما میخواد دلم که من_مامان

 ...بگم مامانم به نمیشه روم میگه اومده خودش...عمو زن دیگه نگید الکی_گفت دنیا بزنم حرفی اینکه از قبل

 دنیا؟؟؟ میگی چی_گفتم زده بیرون حدقه از چشمای با

 ...میبرداااا دل ماشاهلل...دیدم دختریو یه شرکتشون بودم رفته که پیشا روز چند اتفاقا...عموجون زن آره_گفت مامان به رو و خندید

 ...بود طناز منظورش...افتاد تپش از قلبم

 ...نگو دنیا؟چرت میگی چی_زد تشر بهش عرفان...نریزه زبون دقیقه یه نمیتونه مارمولک دختره

 ....ها نمیرین جایی واسش که نیست خوب...داداش زن سالشه نه و بیست دیگه_گفت مامان به رو ها عمه از یکی

 ....دخترش خواستگاریِ بریم که بود گفته مستقیم هم چندباری آخه...بود خودش دختره به منظورش فهمیدن همه

 ...نداشت جایی دیگه من دلِ اما...داشت هم خوبی دختره

 بود نذاشته جا کسی واسه هم نقطه یه لعنتی اون

 ...بزنم حرف باهاش حتی مورد این در نمیده اجازه من به اصن آقا...بگم چی_گفت و کرد نگام دلخور مامان

 ....!داده دلشو اختیارِ که ما عرفانِ آقا ولی_گفت(عموم زن)عرفان مامانِ

 ...میکردم نگاه عرفان به تعجب با

 ...بود نزده حرف هم کلمه یک من با مورد این در عوضی این

 ...بگه چی نمیدونست و بود من به نگاهش هم عرفان

 ...بود شده گچ عین رنگش...بود زیر به سر و بود ایستاده ای هگوش...افتاد مهدیس به نگاهم که برگردونم ازش رومو خواستم

 وسط؟؟؟ میومد عرفان حرفِ وقتی میشد مرگش چه دختر این

 ...میرسیم خدمتشون شیرینی و گل با و تر رسمی شب یه ایشاهلل...نیست وقتش حاال خانم_گفت عمو زن به رو عمو

 ...تربیش همه از من...بودن شده غافلگیر همه حرف این با

 !مهدیسه به منظورشون فهمیدم...نبودم که خر

 ...من خواهر عاشقِ اونم و بود شده عاشق عرفان آقا پس هه...بود مهدیس اونم و بود مجرد که داشتیم دختر یه خونه این تو ما

 ...کنه نگاه من صورت تو دیگه میشد روش!چرا؟...بود نگفته من به همین برای

 ...بود رفته هم تو بدجوری اخمام

 ...داداش میزنیم حرف بعدا_گفت آروم عرفان

 ...بیرون میرم دارم کاری یه من ببخشید_گفتم همه به رو و شدم بلند جام از و زدم پوزخند

 ماشینم توی نشستم و پارکینگ توی رفتم...بیرون زدم خونه از بدم توضیحی بخوام اینکه از قبل

 ...نشست کنارم فانعر و شد بز ماشین درِ زدم آتیش که سیگارمو



 ...گرفتم کام یه سیگارم از و نکردم نگاش

 !!!بود کرده عوض سیگارام با جاشو طناز لبای بود وقت خیلی

 !بزنیم؟ حرف_عرفان

 بزنی؟؟؟ حرف میخوای حاال...نزدی مدت همه این...هه_

 !برام بود سخت...کن درک_عرفان

 ...نمیکردیم مقای هم از چیزی که ما!مگه؟ نیستم داداشت من!سخت؟_

 !من؟ شبه و روز شده خواهرت میگفتم بهت میومدم...ترسیدم_عرفان

 !داشت؟ ترس_

 ...برمیاد چی همه تو از...نیسی داداشم دیگه بگی دهنم تو بزنی ترسیدم!داشت ترس...آره تو نقیضِ و زد و گند اخالقای با_عرفان

 !داره؟ زدن شدن عاشق مگه_

 برد دندونش زیرِ لبشو

 !دخترا عینِ...احمق کارو ناو نکن_

 ...خندید

 ...کنه گُل برام غیرتت موقع یه گفتم آخه_عرفان

 !کرد؟ حالد_

 !بگیری قیافه من واسه و بیرون بزنی خونه از نمیشدی پا اونجوری وگرنه...نکرد که نگو_عرفان

 ...نگفتم هیچی

 بیرون کرد پرت ماشین از و کشید دستم از سیگارمو

 !حسام؟ دمحم مرگته چه_عرفان

 ...میشه فشرده داره قلبم میکردم احساس

 ...نیس چیزیم که گفتم_

 !بود شده بهتر حالت بود وقتی چند...هست_عرفان

 !؟ داره دوستت هم مهدیس_

 !کنن سرت تو خاک...ای غیرتی داداشِ چه_گفت و خندید عرفان

 ...هستم توام واسه داداشم اون واسه اگه_

 ...مردی خیلی تو_عرفان

 ...ههمن؟_



 ...هست چیزیت یه تو_عرفان

 ...نیست_

 ...بزن حرف_عرفان

 ....نکن تالش_

 !گرفتی عذا حاال رفت کردی رد رو بیچاره ی دختره...بزنم حدس بزار_عرفان

 _...شد تر تند اخمم

 ...نبینه آسیبی تا تادمشفرس من

 میکنم؟؟؟؟ باور من نمیکنی فکر بهش دیگه میگی وقتی کردی فکر!چی؟ دلت...قبول_عرفان

 گذاشتم فرمون روی سرمو

 ...االن نبود میگم،اگه برادری جای...بقرآن ماهه طناز_عرفان

 برداشتم فرمون روی از سریع سرمو

 !چی؟ االن نبود اگه_

 ...زد حرف یسمهد با اون خب...خب_عرفان

 کرد غلط اون_

 !نه یا جلو بیام که بودم مردد من نمیزد حرف باهاش اون اگه...خواستم ازش من_عرفان

 کردم سکوت و نگفتم چیزی

 ...من جز به بود همه واسه انگار دختر این

 بشم؟ پاپیچش وایسم میخواست نکنه...رفتم منم نشو مزاحمم بودم؟گفت کرده چیکارش من مگه آخه

****** 

 بودیم نشسته هم دور همه و بودن رفته مهمونا

 ...میدزدید ازم نگاشو...میکشه خجالت من از که بود پیدا مهدیس

 ...خوبیه دختره خواهرت دختر_گفت بابا به رو مامان

 بود گرفته خندش بابا

 !خوبن منم دخترای...آره خُب_بابا

 ...کنه اذیت مامانو یخواستم و چیه موضوع بود گرفته هم بابا...بود گرفته خندم منم

 !باال میره داره سنش هم حسام محمد...بدی زن باید پسراتو...محسن آقا نکن اذیت_

 !خواستگاریم؟ نیان باال بره سنم که دخترم کردی؟مگه شروع باز مامان عه_



 ؟؟؟...آوردن راه سر از دختراشونو مگه!نمیدن پسر پیرِ به دختراشونو مردم...نخیر_مامان

 میفهمه خودش شد وقتش وقت هر...کنه چیکار باید کِی خودشمیدونه سرگردمون جناب این!خانم؟ میگی چی_بابا

 !گرفتن عذامو مُردم من وقت هر بفهمه؟حتما میخواد کی!میفهمه؟ خودش شد وقتش که چی یعنی_گفت حرص با مامان

 ...جونت از دور_گفتیم هم با هممون

 راه میشم پا فردا قسم بخدا!کارت شد چیزت همه و شغل این تو انداختی خودتو!باباتی همین عینِ  ام تو_گفت و توپید من به مامان

 !حرفم رو بزنی حرف نداری هم حق میکنم انتخاب دختر یه مردم های خونه میوفتم

 ...خندیدم

 ...داشت خوشی دلِ چه مامان

 ...مامان بیا کوتاه_گفت خنده با هم مسیح

 ...نشست و کرد بُق مامان

 که کنه جمع بودو من جلوی که میزی روی های بشقاب خواست افتادش پایین سره همون میکرد،با جور و جمع رو خونه داشت مهدیس

 بغلم تو شد پرت و کشیدم دستشو

 ...شد غافلگیر که کردم اینکارو ناگهانی اونقدر

 ...بود نشونده همه لبای روی رو خنده و بود شده بلند جیغاش جیغ صدای...چلوندمش بغلم تو

 !شده بزرگ کوچولوم خواهر_

 ...پرید دوباره رنگش

 .شکفت گلش از گل و افتاد مهدیس به یادش تازه انگار مامان

 ؟؟شیطون؟ بردی کِی مردمو پسرِ دلِ_کردم زمزمه گوشش توی

 بود گرفته آتیش هاش گونه

 ....میخندیدم بلند صدای با منم...زد مشت سینم توی و گرفت گاز لباشو

 بدی خیلی_مهدیس

 ...شده باز گوشت و چشم که توام_گفتم و مسیح سمتِ کردم رومو

 ...بود لباش رو ریزی لبخند ولی پایین انداخت سرشو و کشید خجالت بابا و من جلوی اونم

 ...من تا برس تا دو این دلِ حالِ به فعال_گفتم مامان به رو

 ...رفته ما ی همه از زودتر که تو دلِ_گفت هوا بی بود گرفته حرصش که مهدیس

 ...بود شده دیر اما کنم اخم بهش خواستم

 ...بودن زده ذل من به سکوت تو همه

 اتاقم میرم من_گفتم و شدم بلند جام از هاشون نگاه سنگینیِ زیرِ



 !بگی؟ ما به رفتنتو اینجا از سال دو و گرفتن انتقالی یهویی این دلیلِ نمیخوای_شنیدم پشتم از رو بابا صدای که بردارم قدم خواستم

 ...فهمید دید طنازو و میزد حرف باهام کالنتری توی که اونروزی!میدونست بابا...میفهمیدم خودم فقط اینو...بود طعنه

 ! زد صدا عشقم بابا جلوی منو دنبو حواسش خانم طناز که روزی همون

 !نداشت خاصی دلیلِ_گفتم و انداختم زیر به سرمو

******* 

 !بود موندست در که ای پرونده مورد ،در سرهنگ با کنم مشورت سری یه تا کالنتری بودم رفته

 زد زنگ بهم عرفان اومدم بیرون که کالنتری از

 الو_

 !سالم،کجایی؟_عرفان

 !کالنتری دمِ...سالم_

 ...فهمیدم رو میخواستی که چیزایی_عرفان

 خب؟_

 همون یتو...رفتی تو که زمانی میشه دقیقا...داد نشون بهم بود خریده رو خونه این که تاریخی صاحبخونه...شده فروخته خونه اون_عرفان

 ...فروختن رو خونه اون روزا

 ...میریخت بهم حالم بیشتر لحظه هر

 !چی؟ باباش شرکتِ_

 !موقع همون اونم...شده واگذار_عرفان

 !چی؟ یعنی...یع_

 .کنیم پیدا اطالعات باباشه نامِ به که هایی سند از باید...کردن عوض شرکتشونو جای حتما...نمیفهمم منم_عرفان

***** 

 ...نبود وبخ اصال حالم

 ...میکرد درد بدجور سرم و بودم کشیده دراز تختم روی

 !بود؟ کجا االن بود شده فروخته خونه اون و بود نرفته خونه اون به طناز اگه

 ...نبود باباش نامِ به سندی هیچ کردیم چک وقتی اما خریدن ای دیگه ی خونه حتما میگفتم خودم به اولش

 ؟!چی؟ رشلوا و کت برندِ شرکتِ اون پس

 ...بود افتاده اتفاقی چه

 ...میترسیدم میشدم خودم از اشتباهی متوجه و پیش دوسال به برگردم اینکه از...میترسیدم



 ...باشه همونا بگه بهم میخواست طناز که حرفایی اینکه از میترسیدم

 !بود شکسته شیشه...نبود که دل...نداشت زدن نای دلم

 ؟بود؟؟ کشونده اینجا به رو ما چی

 !بود؟ کرده جدا طنازم از منو چی

 !باشم؟ نداشته آغوشم توی اونو حاال بود شده باعث چی

 شدم نیمخیز...شد اتاق وارد و زد در مامان

 ...نشست تخت روی کنارم

 !شد؟ خوب دردت سر_مامان

 دیروز از نمیکنه ولم چرا نمیدونم...نه_

 برات بمیرم الهی...مادر سرته تو فکر و استرس بس از_مامان

 ...نداره رو حرفا این که درد سر یه...خدانکنه_

 !نمیگیره درد جسمش که نشه مریض روحش تا آدم...مادر نیست درد سر_مامان

 ...افتاد بود عسلی روی که سیگاریم جا به نگاهش

 !کنه؟ جمع مردمو میخواد چجوری دیگه بکشه زهرمارا و کوفت این از که مملکت پلیسِ...نکنه درد دستم_مامان

 ....اونوقت برسه مردم دستِ ندم اجازه و بگیرم رو مواد بارِ یه تا میدادم عذاب خودمو چقدر...مامان میگفت راست....پایین انداختم سرمو

 .کردم حس دستم روی مامانو دستِ

 من به بگو....چته میخونم چشمات از...مادرم من!میجنگی خودت با داری چشمم جلو برگشتی که حاال...نکردم مادری برات سال هفت_

 انداخته؟ روز این به رو تو چی!مادر

 ...نداشتم هیچیو تحملِ دیگه

 ...افتاد مامان جلوی اشکم اما...بیاد در گریم نباید و مَردم رفت یادم

 آورده؟؟؟ در اشکتو که چیِ!بچه؟ خودت با کردی یکارچ_مامان

 بودم گرفته اشکامو ریختنِ جلوی و بودم ساکت

 ندارم؟؟؟؟ خبر من فقط که باختی دلتو کجا بگو_مامان

 ...بخورم هوا میرم_گفتم و برداشتم موتورمو سوییچ و شدم بلند جام از

 ...زدم بیرون خونه از سریع

 ...زدم خیابون به و شدم یممشک کاوازاکیِ موتورِ سوارِ

 ....برم تر آروم میگه که جیغاش جیغ صدای....تنم دور پیچیده که دستاش حسِ...سرعت بازم....اتوبان بازم



 !بگیرم تر محکم میگفتم بهش که بار هر صدای...اون های خوردن حرص و هام خندیدن صدای

 ...نداره واقعیت که حسی...حسِ فقط اما

 ...شده تموم چی همه

 ...زدم ذل پایین به و ایستادم بام روی

 ...میزدیم حرفامونو همینجا هم با که میکنم دود رو شبایی حسِ....میکنم روشن سیگار با سیگارمو

 ...میدادم فشارش بغلم تو بیشتر من و میخورد حرص من درهم همیشه های اخم از اون

 ...بخوره سرما مبادا تا مینداختم هاش شونه روی کاپشنمو و میزدم یخ سرما از که وقتایی حسِ

 ...میکردم زمزمه هامو دارم دوستت گوشش تو وقتی شدن خالی حسِ

 ....میشم خفه دارم و نیست کنارم هات طناز؟؟؟نفس کجایی

 (طناز زبان از)

 ...بودم زده ذل مامان کارای به بخندل با 

 ...کنه تمیزشون و بیوفته وسایال جونِ به چجوری نمیدونست

 نشوندمش مبل روی و گرفتم دستشو

 ...بدم انجام من بقیشو بزار...کن استراحت یکم_

 ...میشی خسته!نه تو...نه_مامان

 ...خدا به نیستم ؟بچه!مامان؟ منی فکرِ به اینقدر چرا_

 !بچه رفتی بین از جوریشمهمین_مامان

 ...بدم انجام رو اینکارا باید که آخرش_

 کردم وسایل گردگیری به شروع

 ...خودت برا کن خرید یکم برو!بخوری؟ هوا یکم نمیری چرا_مامان

 داشت ای خجسته دلِ چه منم مامانِ

 ...اومد در گوشیم صدای

 ؟میدی؟؟ جواب زحمت بی...کنارته گوشیم مامان_گفتم من به رو

 گذاشت گوشش دم گوشیمو

 سالم...الو_مامان

........... 

 !بنده دستش ولی...هست دخترم بله_مامان



........... 

 ...هواخوری و خرید یکم بره میگفتم بهش داشتم االن همین منم اتفاقا!خوب چه_مامان

.......... 

 ..خداحافظ....میگم بهش من عزیزم باشه_مامان

 مامان؟؟؟ بود کی_گفتم بتعج با کرد قطع که رو گوشی

 !مهدیس زدی اسمشو...نمیشناختم_مامان

 ...میکرد هول منو حسام محمد به میشد مربوط چیزی هر...پریدم جام از

 گفت؟؟؟ چی خب_

 !بری کجا میزنه اس ام اس بهت ،گفت۵ ساعت امروز...بری باهاش خرید بری میخواد گفت_مامان

 !ن؟ماما نپرسیدی خودم از چرا_گفتم تعجب با

 !دختر میپوسی...نذاشتی بیرون قدم یک پاتو اما خونه برگشتی هفتس دو...خونه این توی نشستی همش!چی؟ که بپرسم_مامان

 ...بود بابا درگیرِ فکرم همش پیشمون برگرده روزی چند بابا بود قرار که حاال...دادم ادامه کارم به و کردم پووووفی

 ....بود انداخته برق حسابی رو خونه و نبود بند پاش روی بابا اومدنِ شوقِ و ذوق از که هم مامان

 ...رفتم بیرون خونه از و زدم خوب تیپِ یه ها مدت از بعد

 کرد بقلم و طرفم اومد لبخند با دید منو وقتی...مرسید بود گفته مهدیس که جایی به

 !سهیل ی ستاره سالم_

 !منی؟ با...سالم_گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ...افتادیم راه به هم با بود گفته که خریدی مرکز سمت به دو هر و داد تکون سری

 سهیل؟؟؟ ی ستاره چرا حاال_

 !نیستی؟ چرا...شدی پیدا کم_مهدیس

 ...دادم استعفا_

 چیییییی؟؟؟_گفت ناباور

 دختر میشه بلند داداشت گورِ از آتیشا این ی همه...زدم تلخی لبخند

 !دادم استعفا...آره_

 !آخه؟ چرا...حیف_مهدیس

 بودم شده خسته...نیست مهم_

 ایستادیم فروشگاهی جلوی



 بخریم؟؟؟ قراره چی حاال_

 ...بگیرم لباس خواستگاریم شبِ واسه گفته بهم مامان_مهدیس

 ...داشت ذوق اما بود سرخ هاش گونه

 رفت گذشته سمت به ناخودآگاه ذهنم

 

 !نپوش سفید...هاااا نکنی روح مثلِ خودتو خواستگاریت اومدم وقتی_حسام محمد"

 بپوشم؟؟؟ چی بفرمایید امر شما_گفتم خنده با

 یدونی؟؟؟م خودت که هم رو الکِت رنگِ...میره در جونم من میپوشی که همینایی از_حسام محمد

 !قرمز_

 !آفرین_حسام محمد

 ؟!چی؟ دیگه_

 ؟!میکنی،چطوره؟ انتخاب خودت منم شلوارِ و کت...میخریم هم با میریم اصال_حسام محمد

 اصال؟؟؟ بیای میکنه قبول بابام ببین حاال!دیوونه_

 میدم؟؟؟ گوش حرفش به من نکنه قبول حاال...بابات؟؟؟هه_حسام محمد

 !ندی؟ گوش قراره مگه_

 نده؟؟؟ خودم به منو زنِ میخواد بابات_حسام مدمح

 گرفتم ازش رومو خجالت با

 !!!!نمونه هم حرف جای تا دستش رو میزارم نوه جین نکنه،دو قبولم فرض بر اما...میکنه نگاه تو دلِ به بابات میدونم که من_حسام محمد

 "کوبیدم سرش تو محکم و برداشتم رو مبل کوسنِ

 طناز؟؟؟؟طناااز؟_مهدیس

 بله؟؟؟_اومدم خودم به یکدفعه

 !دقیقست چند میکنم صدات دارم کجایی_مهدیس

 ... مشغولِ ذهنم یکم ببخشید_

 داد نشونم رو لباسی

 خوبه؟؟؟ این_مهدیس

 ...بود مناسبی و قشنگ لباسِ

 ....عالیه آره_



 ....کافه رفتیم خریدنش از بعد

 نشستیم و دادیم سفارش بستنی تا دو

 بن؟؟؟خو خبر؟خانوادت چه_

 کرد نگاهم شیطون و زد چونش زیرِ دستشو

 نیست؟؟؟ حسام محمد صرفا خانوادم از منظورت_مهدیس

 ...میوردم اسمشو بپرسم اونو حال بود قرار اگه_گفتم و کردم اخم بهش

 ...ازدواج و خواستگاری بحثِ شده همش خونه تو هست وقتم چند...خوبن_مهدیس

 !بود هکرد ازدواج هم حسام محمد حتما...هه

 میدادم گوش حرفاش به سکوت تو

 داده هم ازدواج پیشنهادِ بهش تازه!دانشگاه توی شده دختری یه مسیح،عاشقِ کوچیکم داداش....جداست که من  ِبحث_مهدیس

 ...کرده قبول اونم...سرخود

 !باشه مبارک_

 ...نهنمیک کاری اون واسه مامانم که نگیره زن حسام محمد تا...بابا نه_گفت و خندید

 ...خواست عمیق نفسِ یه دلم

 ...بهم دادن جون انگار...میزد بال بال داشت قلبم...!بود نکرده ازدواج

 !....نه خدایا...نه وااای!بود شده صیغش من مثل...من مثل اونم ؟؟؟نکنه....بودن باهم نکنه!بود؟ کی دختره اون...پس

 خب؟_

 !خواستگاری رفته هم جایی چند...میکنه نشون دختر حسام محمد واسه داره مامانم وقتیه چند_گفت باز که کشیدم عمیقی نفسِ

 ...لرزید تنم

 بستم هم روی چشمامو

 ....میره یادت کشیدن نفس و دستت نمید عشقتو عروسیِ کارتِ که فیلمایی این مثل

 طناز؟_مهدیس

 !هووم؟_

 !نه؟...نیستین داداشم با دوباره_مهدیس

 دادم استعفا منم که بودیم همکار فقط...نبودیم هم با که ما_

 ...نداره خوبی حالِ داداشم...نبودین همکار فقط_مهدیس

 زدم ذل چشماش تو



 !شده؟ یچیز...آرومه نا و کالفه خیلی روزا این_مهدیس

 نکنیم؟؟؟ صحبت داداشت مورد در دیگه میشه...ندارم خبر اون زندگی مسائل از وقته خیلی من_انداختم باال ای شونه

******* 

 !میشه بدتر بزنم قیدشو میخوام چی هر...میریخت هام گونه روی اشکام

 ؟...بره کنه ازدواج نکنه

 ....نمیشینه من پای به که معلومه!نیاز کلی با مَرده یه اون...دیگه معلومه خو

 !نمیخوادت؟ اون که نشده باورت هنوزم تو...رفت و کرد تو؟ولت پای دختر؟به خودت با میگی چی

 نمیکنه؟؟؟ فکر بهت نمیشه باورت

 میزنی؟؟؟ گول خودتو داره دوستت اینکه خیالِ با بازم چرا...بیرون زندگیش از کرده پرتت آشغال یه مثلِ گفت که خودش

 ...هاتو دارم دوستت میگفتی قشنگ چه...هه

 نشستم خیابون کنارِ های جدول روی

 ....اینجایی میکنم حس

 ...هستم منم که آسمونی همین زیرِ...ها نزدیکی همین

 !میتپه رمق بی که قلبی همین توی

 ....چِرک سفیدِ و آبی های جدول همین روی...کنارم نشستی همینجا میکنم حس

 !گوشم کنارِ....میکنم حس صداتو

 ....بود من برای فقط که هات خندیدن

 ...قشنگت های اخم

 ...بزنی کمرنگت های لبخند اون از و کنی باز اخماتو تا ابروهات وسطِ میزاشتم انگشتمو...بودی واقعا کاش

 !وجودم پودِ و تار توی...میکنم حست من

 ...کردی پا به آتیش قلبم توی

 ...هام شونه روی مینداختی و میوردی در کاپشنتو االن بودی اگه...!سردمه اما

 ....کنه عوض حالمو که میداد نوازش مشاممو همچین ورساچت عطرِ بوی

 !میچکه قطره یه و میدم فشار هم روی محکم چشمامو...میشن تار میشن رد جلوم از خیابون توی که هایی ماشین کم کم

 !من؟ دنبالِ اومدی چی واسه_

 ...بیای باهامون باید که گفتم_عرفان

 ام؟ کی من بگم مهدیس و تو ی خانواده به بیام من آخه!روانی_



 ببرم رو تو واستهخ خودش مامان...میدونن خانوادمم!مهدیس دوستِ و منی همکارِ میگم_عرفان

 رفتن؟؟؟ خواستگاری به چه منو...بابا برو_

 ...!میکنه خواهش ازت داره مملکت پلیسِ_عرفان

 !مملکت پلیسِ آقای کنه جمعت رو تو خودِ بیاد باید یکی_گفتم و خندیدم

 ...بزن حسام محمد جلوی حرفا این از داری جرات_عرفان

 میشدم دلتنگش بیشتر بودمش دیده و بود برگشته وقتی از...شدم قرار بی اسمش شنیدن با بازم

 !دیگه؟ میای_عرفان

 !ای دیوونه خیلی تو_

 ...بیای دنبالم که بیوفتم تو پای به نمیومدم خواستگاری جای به دامادی لباسِ با نبودم دیوونه اگه_عرفان

 ...باشه_

 ...متمیرسون خودم بیا اصن یا...دنبالت بیام شب بده خونتونو آدرسه پس_عرفان

 حسام محمد به حتما میکنم زندگی متری صد ی خونه یه توی شهر وسطِ من ببینه اگه بودم مطمئن...بود بودار درخواستش یکی این

 ؟...گذاشتم کنار شاهانمو زندگیِ اون خاطر به من بدونه که داشت دلیلی چه بود شده تموم چی همه وقتی!بدونن نمیخواستم...میگه

 .ونممن میرم خودم...نه_

 !آدرس؟ پس_عرفان

 !خرگوشم من باهوشی تو اگه...زدم پوزخند

 :/دنبالم بیا همینجا شب_

 !اینجاااااا؟_عرفان

 خدافظ...آره_

 میداد نشون بود شده سبز جلوم خیابون کنارِ اینجا همینکه مثال...بود حواسم منم اما میکنه تعقیبم که نداشتم شک...رفتم خونه سمت به

 ...میکرده تعقیبم

 !باشه نکرده پیدا رو خونه آدرسِ کاش یا

 ...بود بیشتر من استرسِ کنم فکر اما...بود عروس مهدیس...خواستگاری بره میخواست عرفان.... رفتم خونه به

 تر بیقرار چقدر بیفته نگاهش تو نگاهت اگه کردی ها؟فکرشو!میشی؟ رو به رو کی با امشب کردی فکرشو کردی؟هیچ قبول چرا طناز اه

 !ی؟میش

 ...کنم چیکار خدایا!اه...نمیکردم قبول کاش

 ....بشه ناراحت ازت ببینه منو وقتی ممکنه_

 مونده فکر همین توی اونم میداد نشون سکوتش



 برگردم؟ میخوای_

 !رسونده هم به رو ما که داری رو کسی حکمِ  من واسه االن تو!نه_گفت سریع

 ...نکردم کاری من اما_

 !نیای نمیدم اجازه حسام محمد خاطر به_عرفان

 کن قبول اینو...سخته اتفاقات اون از بعد ما شدنِ رو به رو_

 میزنی دری هر به اومده وقتی از چرا نمیدونم...کنی شپیدا تا زدی دری هر به اومدنش از قبل!اید دیوونه دوتون هر...نمیکنم قبول_عرفان

 ...کنی فرار ازش تا

 !زد کنار میشد مربوط اونم به که جایی هر از منو اون...نکردم فرار اون از من_گفتم پوزخند با

 !میکنی فکر اینطوری تو شاید_عرفان

 ...داره ذهنش توی منو هنوزم میکردم فکر که بود شاید وقتی تا_

 ...نمیده بروز کسی به رو چیزی اون...میشناسیمش دست کف عین هردومون تو و من!نداره؟ میگی که ذهنشی تو مگه وت_عرفان

 ای خالی جای دیگه که شده پُر جات هم اونقدری....بیرون انداختم خاطراتم و زندگی از آشغال یه مثِ رو تو من_حسام محمد"

 ...کنی فراموش توام کن سعی پس....نمونه

 فرستادم پایین کردو گیر گلوم ی گوشه که بغضی...وایساد خونشون جلوی

 کنم فراموش خواسته فقط منم از...زده حرفاشو ی همه اون_

 ...شدم پیاده ماشین از

 ...بودن ایستاده حسام محمد ی خونه جلوی عرفان ی خانواده

 ...شد پیاده گل دسته با هم عرفان

 ....دیگه بودن برادر خب!بود سرهنگ شبیهِ داد؛چقدر جوابمو خوشرویی اب پدرش...کردم سالم و رفتم سمتشون به

 ..کرد بغلم و اومد جلو مادرش

 اومدی که کردی خوشحالمون خیلی...عزیزم سالم_عرفان مامانِ

 

 مونده فکر همین توی اونم میداد نشون سکوتش

 برگردم؟ میخوای_

 چیزی اون...ناسیمش میزنی دری هر به اومده وقتی از چرا نمیدونم...کنی پیداش تا زدی دری هر به اومدنش  واسه االن تو!نه_گفت سریع

 ...نمیده بروز کسی به رو

 ای خالی جای دیگه که شده پُر جات هم اونقدری....بیرون انداختم خاطراتم و زندگی از آشغال یه مثِ رو تو من_حسام محمد"

 ...کنی فراموش توام کن سعی پس....نمونه



 فرستادم پایین کردو گیر گلوم ی گوشه که بغضی...وایساد نخونشو جلوی

 کنم فراموش خواسته فقط منم از...زده حرفاشو ی همه اون_

 ...شدم پیاده ماشین از

 ...بودن ایستاده حسام محمد ی خونه جلوی عرفان ی خانواده

 ...شد پیاده گل دسته با هم عرفان

 ....دیگه بودن برادر خب!بود سرهنگ شبیهِ داد؛چقدر جوابمو وییخوشر با پدرش...کردم سالم و رفتم سمتشون به

 ..کرد بغلم و اومد جلو مادرش

 ...اومدی که کردی خوشحالمون خیلی...عزیزم سالم_عرفان مامانِ

 ...دارین لطف_

 !دنیا من کوچولوی خواهر اینم خب_گفت پشتم از عرفان

 ...شد گشاد چشمام دختر اون دیدنِ با و سمتش به برگشتم

 عرفان و مهدیس از بعد بخوان خانواده این نکنه....ترسیدم لحظه حسامِ؟؟؟یه محمد با میکردم فکر من که بود دختری همون اون؟؟؟اون

 کنن؟؟؟ وصلت هم با بازم

 ...میکنم اشتباه من یعنی!چی؟ باشه عموش دختر فقط اگه ولی...!.نه

 ...زدم ظاهری لبخندی روش به و دادم دست دختر با

 ...شد باز در و دادن فشار درو زنگِ

 ...عرفان سر شدم،پشت خونه وارد همه از آخر من

 ...بود بیزار خانوادش از که روزایی همون...اینجا کشوندم زور به حسامو محمد که افتادم روزی یادِ

 !نمیکردم ولش جا هیچ و بودم افتاده گیرش شیطون ی دیوونه منِ که روزایی همون

 بود زده یخ دستام...میشد خالی دلم تهِ بیشتر لحظه هر...بودن اومده استقبال به در جلوی همه هم هدیسم ی خانواده

 ...کردم سالم خانومانه خیلی و رفتم کرد،جلو تعجب من دیدنِ با حسام محمد مادرِ

 شد خیره صورتم به ناباور و گرفت دستش توی دستمو

 دخترم؟ خودتی_حسام محمد مامان

 ...شدم فشرده آغوشش توی دادم تکون که مثبت ی نشونه به سرمو

 رفتم جلو عرفان پشتِ و اومدم بیرون آغوشش از! باشه؟ میتونست چی محبت همه این دلیلِ...بود نشسته لبم روی لبخند

 ...کرد روبوسی باهاش عرفان که بود درشبرا مسیح

 سینم های دیواره به خودشو بیشتری سماجتِ با قلبم بود نشده من متوجه هنوز و بود ایستاده مسیح کنارِ که حسام محمد دیدنِ با

 میکوبید



 و خوش عرفان با حاال هک حسام محمد گوشِ توی صدام بدم سالمشو جوابِ خواستم وقتی اما...کرد سالم من به رو تعجب با هم مسیح

 ...برگشت طرفم به سریع و پیچید میکرد بش

 نگاهت اینجوری که مونده حسی هنوزم شاید گفتم خودم به!میکردم حس اما...میزنه برق چشماش کردم حس...شد عوض نگاهش دیدنم با

 ...میکنه

 !کرد؟ شناراحت بازم بودنت دیدی زدم تشر خودم به شد هم در که هاش اخم دیدنِ با اما

 ...کردم احوالپرسی و سالم پدرش با و ندادم اهمیتی اما بیفتن شک به همه شد باعث حسام محمد به من نکردنِ سالم

 ...نشستیم همه

 دوست هم و عرفانِ همکارِ هم خانم طناز راستش...کردین تعجب همگی خانم این دیدنِ از کنم فکر_گفت و کرد اشاره من به عرفان پدرِ

 !جان مهدیس

 ...بود دیگه جورِ یه حسام محمد مادر و پدر نگاهه برقِ اما میکردن نگاهم لبخند با همه

 ؟!بود؟ متنفر من از اینقدر یعنی...هنمیکن پنهان بقیه دیدِ از هاشو اخم حتی و نشسته باباش کنارِ که افتاد خودش به نگاهم

 !پلیس؟ عرفان؟؟؟یعنی همکارِ_گفت من به رو(پدرش)محسن حاج

 ...میگفتم چی باید حاال!جاوید طنازِ سُتوان بگن بهم که بودم کرده تالش چقدر...فشرد گلومو چیزی یه

 ....!دادم استعفا_گفتم و زدم تلخی لبخند

 !چی؟ ا؟برایاستعف_گفت و پرید باال پدرش ابروهای

 ....میکرد نگاهم سوالی همه

 مخفیش رشوه با که داشتم سنگین ارشادِ گشتِ ی پرونده یه قبل از چون بگم داشت انتظار حتما...کرد نگاهم پوزخند با و آورد باال سرشو

 !!!کرد پیداش و گشت آقازادتون و بودم کرده

 !شخصی دالیل سری یه خاطر به_

 ....شد داشتهبر من روی از بحث خداروشکر

 و گرفت چایی همه جلوی مهدیس که جایی تا...شد سرگرفته از میشد بدل و رد باید خواستگاری توی که حرفایی و شد تر رسمی جمع

 ...نشست من کنارِ

 ...نمیزنه هم حرفی و شده خیره زمین به کالفه که بود حسام محمد به حواسم زیرچشمی

 به لعنت!ریخت هم به خواهرش خواستگاری مجلس توی حالش من نحس وجودِ خاطر به...ممیشد پشیمون اومدنم از بیشتر لحظه هر

 اومدم؟ که بود مربوط چه من به آخه....من

 !کردی خوشحال رو هممون....اومدی که مرسی_مهدیس

 ...بود شده ناراحت زیادی من اومدنِ از نفر یک وسط این!نه!هممون؟...زدم پوزخند اختیار بی

 ...نکردم کاری_

 !داری؟ استرس_گفتم و افتاد لرزونش دستای به نگاهم



 ....خیلی_مهدیس

 نمیکنم درکت همین وایه نکردم تجربش حاال تا_

 ...زودی به ایشاهلل_مهدیس

 !اعمر_گفتم و کردم بهش ریزی اخم

 ...کردم نگاه جمع به رو!نزدیک خیلی...نشست حسام محمد کنارِ بقیه به توجه بی که شدم دنیا متوجه

 یکم نمیتونستی....اه!نشست؟ نزدیکش اینقدر دختره این چرا!نمیدادن؟ نشون العملی عکس بود مهم براشون چیزا این که اینایی چرا

 ....بشینی اونورتر

 ....نمیکنن کاری هیچ اینا چرا

 آره؟؟؟ باشه نکرده پر کسی با جاتو اون که اینی هااا؟منتظرِ هستی چی منتظر تو...دیوونه طنازِ

 بوده؟؟؟؟ اونا جزو هم دختره این نکنه...خواستگاری رفته هم جایی چند مامانش میگفت مهدیس...هه

 ....باشن نامزد نکنه....نکنه

 ...نیست دستشون که هم حلقه...افتاد دستاشون به نگاهم

 ...میترکیدم داشتم حسودی از....بکنم دونه دونه رو دختره موهای و بشم بلند میخواست دلم...کشید تیر سرم

 !!!بودم نزدیکش اونقدر من االن میخواست دلم

 !بودن گرفته گرم هم با همه هم بقیه و شدم تنها...کنن صحبت هم با که مهدیس اتاقِ توی رفتن عرفان و مهدیس

 که فرستادم لعنت خودم به دوباره...میداد آزارم هم بود نشسته حسام محمد کنارِ که دختره اون به کردن نگاه یرچشمیز و بودم معذب

 اومدم چرا

 اخمو سرگرد جناب این حالِ به فکری یه نمیخواین باالخره...پرید که ما عرفانِ_گفت جمع به رو یهویی بود دنیا اسمش که دختره

 بکنین؟؟؟

 ...کنم بازی هام انگشت های ناخن با و بمونم زیر به سر دادم ترجیح اما...کردم حس رو حسام محمد نگاهه سنگینیِ

 جوابیم منتظرِ...خواستگاری براش رفتم_گفت حسام محمد مامانِ خانم رعنا

 ...کردم باز و بستم چشمامو که داشت درد اونقدر اینبار...کشید تیر سرم توی هدوبار

 !زودی به که ایشاهلل...سالمتی به_گفت عرفان مامانِ

 ...بشم نابود نابودِ من قرارِ زودی به!زودی به...آره...زدم پوزخند دلم توی

 ...ببینم چشمام جلوی مرگو منم قرارِ زودی به

 ...رحمی بی تو چقدر و

 ...نکردی گوش منو های حرف از ای ذره حتی که تو

 ...نکنم ازدواج تو از غیر کسی با من که دادیم رو بود کشیده زحمت براش ها سال پدرم که ثروتی ی همه خودت خاطرِ به که تو



 و بودم کرده ازدواج دیگه یکی با النا...نمیکشیدن سختی اینقدر مادرم و پدر االن بودم کرده قبول رو مرتیکه اون پیشنهادِ اونروز اگه...هه

 ....نمیکردی فرو چاقو قلبم تو اینقدر رحم بی توی

 بودم نمرده برات من که وقتی تا ولی...داشت چیمو همه دادنِ دست از ارزشِ داشتنت دوست....داشتی ارزششو

  ام داده یادت به من را بودن آدم راه"

 "؟حوا؟؟ از غیر کَس دنبال ای رفته  لیاقت بی

 ....بمونین شام باید حتما میگفت و برن اونجا از نداد اجازه عرفان ی خانواده به و بود پخته شام خانم رعنا

 ....صمیمیت از پر و بودن فامیل باالخره

 ...میشدم پشیمون بیشتر اومدنم از لحظه هر!نداشتم اییج اینجا من اما

 هیچکاری که انگار میکنه نگاه صورتم توی جانب به حق االن و...رفته و گرفته ازم چیزمو همه که بیفته کسی نگاهه به نگاهم اینکه از

 ...نکرده

 !بدونه کسی هاینک بدونِ بودم ایش صیغه زنِ تمام سالِ دو که بشینم کسی روی به رو نمیتونستم

 ...میکنم زحمت رفع دیگه من_گفتم جمع به رو و شدم بلند جام از

 ...بمونی شام باید...بری نمیزارم که من!عزیزم؟ کجا_گفت سریع خانم رعنا و برگشتن سمتم به همه

 !منتظرمه خونه مامانم....شرمندتونم_

 منتظرم کسی و آزادم من ببینه منو بخواد موقع هر میدونست که ییک...میزنه پوزخند بهم داره یکی حوالی این کردم حس چرا نمیدونم

 ....نداره ساعت از وقت هر تا من موندنِ بیرون با مشکلی هیچوقت مامانم میدونست که یکی...نیست

 !وایمیساد منتظرم خونه درِ جلوی شب نصفِ نمیتونست روز توی اگه که یکی

 ...میشدیم تر خوشحال هم ما میموندی...دخترم میشه زشت که اینطوری آخه_خانم رعنا

 ...برم ممنون؛باید اما...دارین لطف شما_گفتم و زدم لبخندی

 ...بودن شده بلند جاشون از خداحافظی برای همه

 !برسون رو طنازجان پاشو...عرفان پس_گفت(عرفان مادر)مونس عمو زن

 ...دخترمو میرسونه حسام محمد!مثال دامادی امشب تو...عرفان نه_گفت سریع خانم رعنا که برداره رو کُتش خواست و گفت چشمی عرفان

 ...افتاد قلبم

 ....بودا آورده گیر وقت هم خانم رعنا

 ...میرم خودم من نکشین نه،زحمت_گفتم و خانم رعنا به کردم رو

 !نیوردی که هم ماشین....تاریکه هوا عزیزم؟االن میشه مگه_خانم رعنا

 دقیقا؟؟؟ ماشین کدوم!اشین؟م...خندیدم خودم به دلم تو

 ...برگشت کاپشنش با ثانیه چند از بعد و اتاقش توی رفت حسام محمد



 ...اومدیم ونبیر خونه از دو هر و کردم خدافظی همه به رو

 !!!بود کنارم همه از بیشتر که کسی کنارِ...بودم تر راحت باهاش همه از که کسی کنارِ...کنارش بودم معذب در جلوی همون از

 ...بود کوچه کنارِ ماشینش...زدیم بیرون خونه از

 ....شد سوار و زد رو دزدگیر

 ...برسونتت شده مجبور یعنی این...نکرد باز برام هم درو

 ...شدم سوار و کردم باز عقبو درِ اما میاد بدش میدونستم...کردم لج

 ...نگفت چیزی اما عصبانیِ چقدر دیدم نیمرخش از

 ...نداشت بشینم کنارش من اینکه به اشتیاقی هم اون اما میومد بدش اینکه با شاید

 ...افتاد راه به و کرد روشن ماشینو

 س؟آدر_گفت میزد موج توش عصبانیت که صدایی با

 بودم نکرده اینجاشو فکرِ...پرید رنگم

 !بدم بهش رو متری صد آپارتمانیِ ی خونه اون و شهر وسطِ ی محله اون آدرسه بخوام مستقیما اینکه فکرِ

 !سام!داییم ی خونه میرم_گفتم مکث با

 ....بود منتظرت خونه که مامانت_گفت پوزخند با

 ...گزیدم لبمو

 !طناز میزنی گند داری

 !داییمه ی خونه مامانم_

 رفت باال لبش ی گوشه بازم

 پیچید گوشم توی صداش

 

 ؟!بودی؟ کجا_حسام محمد"

 چه؟ تو به...عه_

 !چه؟آره؟ من به_حسام محمد

 !افسانه با...بخرم کتاب رفتم_

 !نگو دروغ نیستی، بلد گفتم بارم هزار...میفهمم من میگی دروغ گفتم بهت صدبار حاال تا_حسام محمد

 !بفهمی تو نمیخوام جایی یه برم میخواستم یدشا خب...عه_

 ...نداشتیماااا_حسام محمد



 ...میفهمی بعدا خب_

 "باهات نمیکردم رفتار خونسرد اینقدر بودم فهمیدم،نفهمیده االنم من_حسام محمد

 !همیشه...میفهمید همیشه...بدم سفارش کیک و بخرم کادو تولدش برای بودم رفته که بود روزی برای این

 ...دروغه میفهمید اون فقط منو دروغای آره!بود فهمیده...میدونست االنم یعنی این

 !بود شده تموم چیز همه...بود شده تموم دیگه اما

 ....بود شده دیر خیلی افتاده من برای اتفاقایی چه اینکه فهمیدنِ واسه

 ...نمیکرد باورش رو ها واقعیت زهنو که بود من قراره بی فکرِ و قلب فقط...بود شده جدا هم از ما های زندگی

 ...دیگه یکی گاهه تکیه بشه قراره و شده برداشته پشتش از گاهش تکیه نمیکرد باور مثال

 !دیگه یکی واسه بشه اون نمیکرد باور دلم

 ...نمیموند باقی دلم توی امیدی هیچ دیگه میفتاد اتفاقی همچین اگه شاید

 ....نیست داشتم دوست من که عطری عطر این...میکنه بد حالمو میخوره بینیم توی که عطرش بوی

 !سیگار بوی البته و....خودشو تنه عطره بوی هم بده عطرو بوی هم میتونست نفر یک فقط اما

 ...کرد ترمز سام ی خونه جلوی

 !بگه چیزی...بزنه حرفی اینکه منتظرِ...بودم منتظر

 .....باش خودت مواظبِ بگه مثال

 ....باش خودت مواظب بگه کلمه یک فقط....غرورش تمومِ با....هاش رفتن تمومِ با...شها دلخوری تمومِ با

 ...رفت در ی دستگیره به دستم

 ...بودن منتظر چون...شدن پیاده ی واسه نمیکردم عجله

 ...شد مایل سمتم به کمی نیمرخش

 ...نکرد نگاه من به اما

 ...بگه چیزی یه میخواد بودم مطمئن

 !هیچوقت....نیستی خوبی دروغگوی_

 ؟!باشم؟ خودم مواظب نمیگی چرا...کردم بغض

 ...هم به کوبیدم تر محکم بود توانم در چقدر هر ماشینشو درِ...شدن پیاده برای کردم عجله ایندفعه

 ....هبکن محبتشو ذره یه هوای دلم که بودم کشیده ته اونقدر نه؛شاید....نیستم خوبی دروغگوی بود فهمیده اینکه بخاطر نه

 مواظبم خودش همیشه که بود نفری یک همون از باش خودت مواظبِ یه محتاجِ....دلم....بود دلخوری بدونِ نگاهِ یه محتاجِ دلم شاید

 ....بوده



 ....افتادم راه به خودمون ی خونه سمت به و گرفتم آژانس یه رفت که همین

 ....نبود مامان

 !موقع این رفته کجا مامان نشدم کنجکاو حتی که بود گرفته دلم اونقدر

 باشم داشته گاهی تکیه هست بابا که روزی چند ی اندازه به میتونستم ها مدت از بعد و میومد بابا....میومد بابا فردا

 ...فشردم محکم آغوشش تو

 ....بود شده تنگ دلم خیلی_

 !من ی اندازه به نه_گفت و زد لبخند صورتم به

 ...میکردیم نگاه همدیگه به سکوت توی و نشستیم تایی سه

 ...نمیشناخت پا از سر مامان

 ....نرو زود تروخدا!بابا؟ میمونید کی تا_

 ببینی؟؟؟ هاتو اتیسوغ نمیخوای_گفت و کشید جلو چمدونشو

 ...بود آورده واسم ترکیه از سوغاتی چمدون یک بابا....کردم باز چمدونشو و پریدم جام از ذوق با

 ...اندازه همین تقریبا هم مامان برای

 میکردم بوسه غرق رو بابا های گونه و میکردم نگاه رو همه یکی یکی

 بودیم شستهن خوش اینقدر هم کنارِ تایی سه اینجوری بود وقت خیلی

 اومد؟ خوشت_بابا

 نیاد؟ خوشم شما ی سلیقه از میشه مگه_

 ....ایندفعه بمونی بیشتر کاش_گفت اشکیش چشمای با مامان

 ...برم نیست قرار دیگه_گفت و کشید بغلش توی مامانو...زد لبخند بابا

 ...بودم زده ذل بابا به بُهت با

 ...میزد حرف بودم برگشته و بودم دهدا استعفا من که روزی مثل اونم....نمیشد باورم

 ؟...یعنی....بابا میگین چی_

 دوباره تا برگشتم ایندفعه ولی...کنیم زندگی شاهانه اینکه نه...شده بهتر قبل از وضعمون کشیدن گرفتاری مرز لب دوسال از بعد یعنی_بابا

 ....میشه خوب چیز همه و میدم نقرو کم کم کارمو ولی...قبل بزرگیِ به کنم،نه تاسیس همینجا بِرندمو شرکتِ

 ...بود اومده بند زبونم من و بود رفته حال از خوشحالی از بابا بغل تو مامان

 ....داشتم کنارم بابامو دیگه اینکه بخاطر فقط...میشد این از بهتر وضعمون اینکه از نه

 !کنم تکیه میتونستم بابام به فقط من میشد دیگه یکی برای اون که حاال



 نقدار یه بتونم شاید!دادگاه و شکایت دنبالِ میرم فردا از...آوردم دست به مدرک یه بود کشیده باال اموالمو که کالهبرداری از...عالوه به_بابا

 !بشم موفق اگه...برگردونم مالمو از

 (حسام محمد) 

 به بودم سپرده بقیشو و بودم کرده شناسایی رو میگرفتیم باید که ای محموله...میومد حساب به شده تموم دیگه برامون پرونده این

 !عرفان نیروهای

 ...بود بند کالنتری توی سرم حسابی روزا این

 .بودم رسیده هم نتایجی به و میکردم بررسی رو داریکالهبر های پرونده از سری یه

 ...گذاشت نظامی احترام و شد اتاق وارد سرباز

 بگه کارشو تا بودم منتظر

 هستن شما منتظر اتاقشون تو سرهنگ....سرگرد جناب_سرباز

 ...شدم بلند جام از و دادم تکون سری

 رفتم مسلم عمو اتاق سمت به و کشیدم آشفتم موهای توی دستی

 ...شدم وارد و زدم در

 گذاشتم نظامی احترام

 ...بود نشسته من به پشت که افتاد مردی به نگاهم...بشینم کرد اشاره و داد تکون سر عمو

 ...رفتم جلو

 ...شدم خشک لحظه یه افتاد نگاهش توی نگاهم وقتی

 ...میکرد چیکار اینجا اون

 کرد دراز دست سمتم به

 ...سالم_

 ...رفتم جلو

 ...سالم_

 ...بود نکرده نگاهم سرد اینجوری اما طناز و من ی عالقه از میدونست قبال اینکه با!تر سرد...داد جوابمو قبل از تر خشک

 ...موندم منتظر و روش به رو نشستم

 !میگشتم دنبالش به که مردی...بود اومده اینجا به خودش پای با چرا مرد این که بود این سوالم تنها

 ...میسپارم خودت به هم رو پرونده یکی این...سرگرد خب_سرهنگ

 !جاوید ستوان خانم پدرِ...هستن جاوید آقای ایشون_گفت و کرد مرد به ای اشاره

 ....بود انداخته زیر به سر فقط بودم رفته دخترش خواستگاری برای وقتی که مردی!طناز پدر



 هست؟ چی به مربوط پرونده_گفتم و دادم تکون سری

 ...ریکالهبردا_سرهنگ

 ....پرید باال ابروهام

 بود؟؟؟؟ کرده اقدام کالهبرداری برای که بود افتاده مرد این برای اتفاقی چه!کالهبرداری؟

 ...میشنوم من...خب_

 !قبل نیمِ و سال ۲ به میشه مربوط قضیه این_زد لب و شد خیره چشمام توی سرد

 طناز؟؟؟ و من جداییِ تاریخِ به میشد مربوط روزا این چیزی هر چرا...آورد کم درجا قلبم

 ...کردم اقدام االن نداشتم مدرکی اینکه علت به ولی_

 دارین؟ دستتون تو مدرک االن یعنی_

 ...اومدم اینجا به همین برای...آره_

 ؟!هستین؟ مشکوک کسی به_

 ....کشید باال چیزمو همه بعد و کرد شروع تهدید با اول که نفر یک...بله_

 ...کشید باال چیزمو همه...زد زنگ گوشم توی....چیز همه

 !تهدید....میزدند ضربه سرم به انگار....تهدید....تهدید

 پیچید گوشم توی لرزونش صدای

 "حسام محمد شدم مجبور من_طناز"

 کردم بسته و باز هم روی محکم چشمامو

 

***** 

 ...گرفت جا رو به رو مبل روی هم پدرش...نشستم خودم میزِ پشت

 بودن؟؟؟ چی تهدیدا اون مثال!بدید؟ توضیح برام تر کامل میشه...خب_

 ...سرگرد جناب بدونی اینارو هرکسی از بهتر تو شاید_کرد نگاه صورتم توی و زد پوزخند

 کردم نگاه چشماش تو مستقیم حرفش ی طعنه از

 !جاوید آقای نمیشم منظورتون متوجه من_

 ؟!نمیدونی؟ هنوزم بگی میخوای یعنی_

 !نه_

 .....شد بلند جاش از



 !بمونه بسته پرونده این نفهمیدی خوب چیزو همه وقتی تا...کن پیدا چیزو همه و برو خودت....پلیسی یه تو_

 ...بست درو کممح و رفت بیرون اتاقم از

 ...کشید تیر سرم

 میزدن حرف ازش همه روزا این که حقیقتی دنبالِ به میترسیدم که بودم کرده چیکار پیش نیمِ و سال بودم؟دو کرده چیکار من خدایا

 !برم

***** 

 مفصل عروسیِ یه که بود هداد قول اما!عرفان های گرفتاری دلیل به...بشه گرفته ساده محضریِ عقدِ یه مهدیس و عرفان برای بود قرار

 ....بگیره

 ...کردم خالی خودم روی عطرمو و پوشیدم مشکیمو شلوارِ و کت

  کردم مرتب سفیدمو پیراهن ی یقه!نبود وقته خیلی هم اون که ببنده برام چجوری بود بلد نفر یک فقط چون....نبودم بلد زدن کروات

 همیکن نگاهم لبخند با که دیدم آیینه توی از مامانو

 زدم لبخند آیینه توی صورتش به

 !خودت دامادیِ واسه ایشاهلل_مامان

 ؟!مامان؟ بازم_

 !خودت برونِ بله و خواستگاری میریم هفته همین آخرِ...کنن عقد خواهرتو بزار_مامان

 چیز؟ همه زیرِ میزدم چجوری ایندفعه!واسم بود دوخته و بود بریده و بود کرده انتخاب عروسشو زود چه مامان...دلرزی تنم

***** 

 ....آوردم کم نفس میزد حرف گوشش در و بود ایستاده مهدیس کنارِ که دختری دیدنِ با و شدم محضر وارد نفر آخرین

 !گاهش بی و گاه های لبخند توی میشد خالصه چیزم همه هنوزم...میورد در زانو به منو هنوزم دختر این

 ...میزد چنگ دلم به زیادی داشتنش حسرت نه؛فقط...بشم ناراحت بودنش از اینکه نه...کردم اخم ناخودآگاه

 !ایستاد می کنارم و من دستِ تو دست باید االن شاید و کردم تباه...کردم مردگی زندگیمو از نیم و سال دو

 

 !ات نام هم است،کوچه کابوس همیشه هکوچ این و "

 "میکنم گیر آن در همیشه که بستی تو،بن بستِ بن

 

 ...کرد عقد ی خطبه خوندنِ به شروع و اومد عاقد

 ...میگشت کسی دنبالِ ما های فامیل اعضای بینِ که دیدم نگاهشو

 !من دنبالِ مثال...گذشت خیالم از لحظه یک



 گرفت ازم روشو خما با...موند ثابت چشمام توی نگاهش

 !میگرده من دنبالِ بودم کرده فکر که باش منو...هه

 ...بود من خواهرِ فقط پیش سال۴ تا که مهدیسی...افتاد خواهرم به نگاهم 

 ...نداشت خبر ازش هیچکس که مهدیسی

 !من تنهاییِ های شب صبورِ سنگِ بود شده...برادرش گاهه تکیه بود شده...کمش سنِ با...هاش بچگی همه با که مهدیسی

 ...شدم خیره بود نشسته کنارش که عرفان به

 !من به بود تر نزدیک خونیم برادرِ از که برادری...برادرم

 ...کردم زندگی باهاش سالها که برادری

 ...ساختیم نو از چیو همه هم با و دادیم دست از چیمو همه هم با...شدم بزرگ باهاش

 ...شدیم هپنا بی هم با...کردن طردمون هم با

 ...دیدیم رو نظامی های آموزش و تمرین هم با سال ۴...کردستان رفتیم هم با

 کردیم نگاه هم چشمای به پیروز و دادیم دست هم با ماموریت هر آخرِ...رسیدیم ها ماموریت ی همه به باهم سال۳

 ....گرفتیم درجه ترفیع هم با همیشه

 ...من ی همخونه....من برادرِ

 !گاه تکیه بهترین...باشه بهترین خواهرم برای میتونست بودم مطمئن

 !میکنه کامل زندگیشو مهدیس که بودم مطمئن و

 ...آورد باال استرس با سرشو

 ...بود مهدیس گفتنِ بله منتظرِ

 ...کرد نگاه چشمام به

 !بله....برادرهام و مادر و پدر اجازه با_

 !زدم چشمک بهش...نشست هردومون های لب روی لبخند

 ...بود کرده دعوت هم رو طناز مهدیس دوستای و فامیل ی عالوه به!بود گرفته مهمونی مامان....بودن جمع ما ی خونه همه محضر از بعد

 ....میرفتن ما ی خونه سمت به و میشدن هاشون ماشین سوارِ همه...اومدیم بیرون محضر از

 ...اومدن بیرون محضر توی از ها نفر آخرین طناز و مریم و مامان

 ....باشه رفته زودتر طناز میکردم فکر

 ...بود داده موندن قولِ روزی چند و بود برگشته کیش از خواهرش عقدِ خاطر به مریم

 ...عزیزم بیا ام با تو_گفت و طناز به کرد رو مامان



 ...نشستند عقب مریم با و کرد تشکر

 ...کردم روشن ماشینو و شدم سوار مکث با...نشست جلو هم مامان

 !خیلیه نکنم تصادف....بود گرفته قاب چشماشو جلو ی آیینه

 ...روندم خونه سمت به و گرفتم ازش حواسمو

 دیگه؟؟؟ هفتس آخر داداشم برونِ مامان؟بله_گفت هوا بی مریم

 ...دوخت بیرون به آیینه از نگاهشو

 ....نمیزد دیگه انگار من قلبِ

 دلم؟ جونِ میگیری ازم نگاهتو اینجوری چرا...طناز نکردم فراموشت من

 !آره زیرش نزنه داماد آقا ایندفعه اگه_مامان

 بود شده زیاد ها زدن طعنه چقدر روزا این...میزد طعنه مامان

 !براش رمدا حسرت کلی...میکنه بیخود_مریم

 ...نگیره ازم روشو و کنه نگاهم لحظه یه نشسته کنارت که دختری اینکه مثال...دارم زیادی های حسرت منم...حسرت

 ...بپسنده رو دخترِ ایندفعه که ایشاهلل_گفت لبخند با مامان

 ...بود من دنیای ی همه که چشمایی...کنن گریه نداشتن اجازه که چشمایی...دیدم چشماش توی اشکو

 ...شکستن دلشو یعنی بود اشکی چشماش وقتی...بدن ادامه نمیخواستم دیگه...اومد در کفرم

 ...اونه فقط میپسندمش من که اونی نمیفهمیدن نیست؟چرا عزیز من ی واسه اون قده دختری هیچ نمیدونست چرا مامان

 !نمیخوام زن من_گفتم و کشیدم موهام توی دست کالفه

 ....کردم حس یینهآ توی از نگاهشو سنگینیِ

 ....نمیخوام هیشکیو تو غیر آره

 !کنم؟ پنهان چرا-"

  و است عشق

 پیداست؛

 ".نگاهم اندوه آشفته این در

 ...میکرد نگاهم عصبانیت با مامان...کردم ترمز خونه درِ جلوی

 مونیب عذب عمرت آخر تا میخوای بزارم تو پای به...حسام محمد نمیاری نه ایندفعه گفتم بهت_مامان

 ....کردم پنجره سمت رومو

 شد پیاده مریم



 !آخرش میرسونی لب به منو جونِ...تو دستِ از_مامان

 ...کوبید هم به درو محکم و شد پیاده

 !میخورد حرص چقدر هم مامان...بود گرفته خندم

 ...نکردم نگاهش اما...کردم تعجب نشده پیاده هنوز اینکه از

 ....نبود حرفا این االن برم بودی نگفته بهم لعنتی روزِ اون اگه که تو...تویی ماالن های تنهایی این ی همه باعثِ

 حسام؟ محمد_

 برگشتم سمتش به سریع

". 

 بزن، صدا را اسمم تو

 !من

 را زیادی های جانم

  دنیا این به

 ...بدهکارم

" 

   جانم؟_

 ...گرفت ازم نگاهشو و کرد مکث

 !همکاراتون از یکی به بسپرینش بهتره...کالنتری اومده بابام میدونم_

 .زدم قفلو که شه پیاده خواست

 !برمیدارم رو پرونده این خودم اتفاقا_

 کرد اهنگ چشمام تو آیینه توی از نگرانی با

 ....بگی من به رو چیزا خیلی باید قبلش اما_دادم ادامه

 !بگم که ندارم چیزی من_

 ....کنی فرار ازم نمیزارم ایندفعه_

 !شدم زده کنار فقط....نکردم فرار من_

 گرفت آتیش جونم صداش بغض از

 ؟!خونه؟ بزارین منو میشه_

 ....کرده دعوتت مامان_



 ....نیست خوب حالم_

 ...بشین جلو بیا_گفتم و مکشید پوووفی

 !راحتم من_گفت و کرد نازک چشمی پشت

 !خانم نیستم رانندت من_

 ...شد پیاده ماشین از و انداخت باال ای شونه

 ...گذاشتم گوشم دم و گرفتم مامانو ی شماره

 ...بود همون هنوزم عطرش...!نشست کنارم و کرد باز درو

 ....میزدیم هردومون که همونی

 جانم؟_مامان

 ....کردن خواهی معذرت بیان نمیتونن اینکه خاطر به!برسونمشون بردم من....نیست خوب زیاد حالشون جاوید خانم مامانی_

 ....میکرد نگام رفته باال ابروهای با و میکرد نگام چپ چپ طناز

 !جایی درمانگاهی بیمارستانی ببرش میخوای اصن یا...چشه ببینم مادر بیارش بده؟برشگردون حالش چرا...سرم بر خاک اوا_مامان

 ...هست حواسم جان مامان چشم_گفتم و کردم طناز به نگاهی چشمی زیر

 ....بزنم حرف خودش با من بده رو گوشی اصال!!!که شد زشت که اینجوری_مامان

 !گیره هم مامان اووووف

  گرفتم طناز سمت به گوشیمو ناچار

 گذاشت گوشش دم و گرفت دستم از رو گوشی

 ...افتادم راه به و کردم روشن ماشینو

 !شرمندتونم...خانم رعنا سالم_طناز

...... 

 ....کنم جبران مهدیس واسه میدم قول...چیه حرفا این_طناز

 "کنی؟؟؟ جبران داداشش واسه نمیشه"گذشت ذهنم از لحظه یه

 !مراقبم...هست حواسم....چشم_طناز

.... 

 !ن؛خدافظقربونتو...کنید خواهی معذرت جونم مهدیس و خانواده از من طرف از_

 ....گذاشت داشبرد روی رو گوشی

 !کنم لهش بزنم میگه شیطونه



 کردم زیادش و کردم تنظیم آهنگ روی و کردم روشن ضبطو

 نده عادت دوریت به منو بده حالم هنوز من"

 بود سرد چی همه تو از قبل

 بود بد دنیا به نگاهم

 زود کرد تغییر چی همه زندگیم شدی اومدی

 تنهام هنوز تو بعد

 زده قلبم به عمیق درد یه بده حالم هنوز من

 وابستته هنوز دل این که نده عادت دوریت به منو

 زده قلبم به عمیق درد یه بده حالم هنوز من

 وابستته هنوز دل این که نده عادت دوریت به منو

  

 بمونم آروم نمیتونم پیچیده جونم کل تو

 مهمون من و شدی عوض تو که زندگیمون تو شد چی بگو

 بدونم بگو میکنی فراموش  چطوری خاطراتمونو

 ام خونه حتی برام جهنمه ام دیوونه همون هنوز آره

  

 زده قلبم به عمیق درد یه بده حالم هنوز من

 نده عادت دوریت به منو

 زده قلبم به عمیق درد یه بده حالم هنوز من

 وابستته هنوز دل این که نده عادت دوریت به منو

  

 زده قلبم به عمیق درد یه بده حالم هنوز من

 "وابستته هنوز دل این که نده عادت دوریت به منو

 ....داشتم نظرش زیر آهنگ کل تو

 میلرزید؟؟؟؟ تنش فقط من کنارِ که نبود طنازی همون این مگه...بود نمونده دور چشمم از تنش لرزشِ

 ....میفته زهلر به تنم ی همه عشق از میبینمت وقت هر میگفت که نبود همونی مگه

 سامِ؟؟؟ دایی ی خونه مامانتون اینبارم حتما_



 ....زدم طعنه

 نیستم حالو من بفهمه میخواستم بگه من ب خونشونو ادرسِ نمیخواست که اونجایی از

 کرد مشت پاش روی دستشو حرص با

 ....خیابونِ....جنوب سمت برید_طناز

 ..ندم نشون رو تعجبم میکردم سعی

 ...ولی نبود پایین هم زیاد کنه؟حاال زندگی توش بتونه طناز که بود مه مانندی قصر ی خونه شهر های پایین مگه

 ...دادم قورت زور به دهنمو آب

 کردید؟؟؟ تعجب که ندید نشون میخواین مثال!چیه؟_گفت ای گرفته صدای پنجره،با از زد ذل بیرون به

 !میکرد صحبت جمع من با چرا

 !نگفتی من به هیچیو هنوز تو_

 ...بدم توضیح کسی به چیزیو نیست قرار من_طناز

 !نبودی اینطوری برگشتم وقتی_

 !نبود من های حرف شنیدنِ مشتاقِ کسی اونموقع_گفت تلخی لحن با و زد پوزخند

 !من جای بزاری نمیتونی خودتو...کن بس_

 ی همه به زدی گند تیبرگش وقتی خوشگذرونیتو دنبالِ رفتی سال ۲...من جای گذاشتی خودتو تو ولی_توپید بهم و سمتم به برگشت

 !سالَم دو های تالش این

 خودت مواظب چون...خودت زندگیهِ به میزدی گند داشتی میکردی؛چون لجبازی داشتی چون زدم گند آره_بردم باال خودش مثل صدامو

 !نبودی

 تو گفتی...نشناختی اول از منو که کردی اشتباه گفتی...میشناسی منو امثالِ گفتی بهم تو_کشید داد تر تلخ و شد خیره چشمام تو ایندفعه

 ......که ای هرزه خرپولِ دخترای اون از

 ...چیشد نفهمیدم دیگه

 !رفت باال دستم و شدم عصبانی آن یک

 (طناز زبان از) 

 ....پروند سرم از برق دستش سنگینیِ

 ....اومدم خودم به لبم ی گوشه از داغی مایع لغزش حسِ با

 بود؟ کرده بلند دست من رو چجوری اون....نمیشد باورم

  داد قورت سختی با دهنشو آب...بود مونده هم خودش

 میزد نفس نفس



  پنجره سمت کرد روشو

 داشته نگه ماشینو هک بودم نشده متوجه حتی

 گذاشتم لبم ی گوشه و آوردم در کیفم توی از دستمال سریع

 زد قفلو که رفت در ی دستگیره به دستم

 بشم پیاده میخوام کن باز_

 کرد روشن ماشینو و نداد جوابمو

 ..باز گفتم_

 ....نزدم صورتتم اونورِ تا شو خفه_حرفم وسط پرید

 !لرزید یهوییش های شدن بد همه این از قلبم

 افتادن جریان به هام گونه رو اشکام و نشستم سرجام ساکت

 بود شده پاره لبم کنارِ

 کرد عوض مسیرشو

 !تهران بامِ....بره میخواد کجا میدونستم

***** 

 بود ایستاده پاش زیرِ شهرِ به خیره بلندی رو و بود شده پیاده ماشین از

 ...بود بهم پشتش و بود کرده جیبش تو دستاشو

 خودشو میکشید رخ به اینجوری که قامتش و قد واسه میرفت دلم اما بودم ناراحت دستش از اینکه با

 من؟؟؟ رندگیِ تو شد پیدات بودی کجا تو

 ....گرفتی ازم شبمو و روز ساله ۴ که بودی کجا

 بشم پیاده ماشین از بود منتظر

 !بگم و زنمب حرف باید امشب شده جوری هر میدونستم....تهشه اینجا میدونستم

 ...شدم پیاده

 ایستادم قدمیش دو تو و رفتم سمتش به لرزون های قدم با

 ...برنگشت اما شد اومدنم متوجه

 (حسام محمد زبان از) 

 شد متوقف سرم پشت هاش قدم صدای

 بودیم ساکت دومون هر



 میگرفت آتیش جونمم اما زدم اگه بود حقش

 بمونیم؟ اینجا کی تا شبه؛میخوای...خواهرته عقدِ_

 خواهرم عقدِ به برسه چه...انداختی کشیدنم نفس و زندگی از منو خواهرم؟تو عقد

 زدم ذل چشماش تو اخم با و سمتش برگشتم

 !بشنوم خودت زبونِ از چیو همه وقت هر تا_

 ...خونه برگردم دیر میشه ناراحت بابان_گفت و بهم کرد پشتشو

 کردم قفل هام پنجه بینِ محکم بازوشو و کردم روی پیش که بره ماشین سمت به خواست

 ..نشه مشخص زندگیم و خودم تکلیفه وقتی تا...نیست مهم من واسه کسی ناراحتیِ_

 چیزا خیلی به من بعدِ...کردین پیشرفت که کارتون تو!سرگرد جناب مشخصه وقته خیلی شما زندگیِ تکلیف_گفت نیشخند با و برگشت

 ...رسیدین

 !برونه بعله که هم هفته آخر و کرده انتخاب پسندتونو موردِ دخترِ مادرتون که االنم_گفت طعنه با و کشید محکم دستم از دستشو

 !کنی؟ حسودی سرم تو که بود از بهتر چی

 ...نشست لبام روی کمرنگی لبخند اون برعکس

 دارم دوست هاتم حسودی من

 !نمیکنه نگاهمم هیشکی دیگه که منم وسط این فقط...دیگه یکی هم حاال من با کردی کیفتو...داره لبخندم چیه؟آره_

 کنه نگا کسی میکنه غلط_گفتم و بگیرم خودمو جلوی نتونستم

 ...کرد نگام جاخورده

 میشناختم دستم کف های خط عینِ دخترو این من...میشناختم که شد هایی حس از پر شماشچ

 کردم رو خودمو دستِ اینکه از....بودم خورده جا حرفم از خودمم

 ...بود شده دیر اما میکردم جمعش جوری یه باید

 !مهمه؟...هه_طناز

 زد حلقه چشماش توی اشک

 م؟؟؟بری میشه...بیخیال....که بود اگه_طناز

 ....نمیخورم تکون جام از نشنوم چیو همه تا من_

 من؟ های بدبختی ی همه بینِ رفتنتو بدونی؟داستانِ میخوای چیو_طناز

 داشت بغض صداش

 ...ایستاد و رفت جلوتر و گرفت ازم روشو



 میلرزید سرما از تنش

 ایستادم پشتش و آوردم در کُتمو

 ...خورد جا بازم که انداختم هاش شونه روی

 !میداد امید بهم مامان...میای میگفت بابا...گذشت روز سه دو...مالقاتم بیای که بود در به نگاهم...بودم منتظرت بیمارستان تو_

 بودن؟ منتظرم چرا مادرش و پدر....دمکر تعجب

 ...بود اومده عرفان تو جای اما!بیوفته هات چشم تو چشمام بودم منتظر...شد باز در_داد ادامه

 ...افتاده برام هایی اتفاق چه بپرسی حتی اینکه بدونِ!رفتی و گذاشتی منو تو....!پاکت یه با

 ....بود انداخته دوران به سینمو قلبم

 ...میترسیدم

 ...باشم شده جدایی این سببِ که باشم کرده کاری گذشته تو میترسیدم

 ....گرفتن جلومو نفر چند میومدم که دانشگاه از_

 !کشتنت به...کردن تهدیدم

 بودن؟ کیا نفهمیدی_

 !شدم پلیس بفهمم اینکه برای...نه_

 !؟بود گذاشته من سخته راهه به پا این فهمیدنِ خاطر به اون یعنی....خوردم جا

 ...برگشت

 ...زد ذل من چشمهای تو

 ...بود خونمون بودمش ندیده حاال تا که نفر یه خونه رفتم وقتی_

 ...میاره تو سرِ بالیی یه میگفت!کنه ازدواج پسرم با دخترت باید میگفت...میکنه ورشکستش که میکرد تهدید بابامو

 ....سرما توی بود گرفته گُر تنم

 !قبل نیم و سال ۲ به...مانز اون به بودم برگشته انگار

 ...کنه نابود بودو نذاشته کم هیچی برام که منی زندگیِ نشد حاضر بابا_طناز

 افتاد راه چشمش ی گوشه از  اشک

 ...میمیرم باشم نداشته اونو ثانیه یه و شدم سنگدل مردِ یه ی دلبسته من میدونست بابام_

 میکشید خراش قلبم روی که بود رفتهگ اونقدر صدای...نبینم اشکاشو تا گرفت ازم روشو

 ....بود شدنم نابود های لحظه

 !میکوبید صورتم به سیلی مثل رو ها حقیقت رحمی بی با



 نابود به...کردم فکر بودن تو بی به اتاقم ی گوشه تمام ی هفته یک...شوخیه کردی فکر اولش...نشو مزاحمم دیگه گفتم بهت_طناز

 !نداره جریان نباشی تو اگه که ای زندگی به....مرگ به...شدنم

 ...لرزید گذشته های خواستن از دلم...لرزید دلم

 !باشه؟ بازم ها حس همون دلش تو که میکردم رو خدا التماسِ چجوری

 !بده دست از زندگیشو ثروت و مال خاطرِ به بچش تنها ببینه ونستنت بابام و شد مریض من همپای مامانم_طناز

 عشقِ پای رو زندگیش ی همه...رفت همش اما!بود وقفش بی تالشِ  سالها ی نتیجه...بود آورده دست به اموالشو زحمت کلی با من بابای

 !داد دخترش

 ....میکوبید قلبم به محکم رو ها ضربه

 !بود کابوس...نمیشد هگنجید اتفاقی همچین حتی ذهنم تو

 ...بودم کرده بد چه من.... و من نرفتن برای بود داده چیزشو همه مرد اون

 !بودم رفته جانب به حق رحم بی چقدر من

 کرد تیکه تیکه وجودمو مطلق سکوتِ تو هقش هق صدای

 با نیستی مجبور دیگه گفت...شده تموم چی ههم دیگه گفت...باشم منتظرت گفت...پیشم اومد بابا...بودم افتاده بیمارستان ی گوشه_طناز

 ....برمیگردی گفت...میشناسه رو تو گفت...کنی ازدواج نداری دوسش که کسی

 چرا بفهمه تا میکشه آتیش به رو دنیا اون میگفتم خودم با...تو میای و میکنی باز درو اون تو اینکه به....بود در همون پشتِ امیدم تنها من

 .....میگرده دنبالم داره االن اون میگفتم!نه یا خوبه حالم و کجام من بفهمه که...گفتم اینو بهش

 دختر دیگه که زنی فسخِ...فرستادی برام منو های تنهایی سندِ اما نیومدی تو...نیومدی تو اما...شد باز در اون...برنمیداشتم اتاق درِ از چشم

 ...نبود

 ...خوشگذرونیت دنبالِ رفتی سال۲ پَست توی....گذشتم تو برای هم بودنم دختر از فهمیدی؟؟؟من_توپید صورتم تو و برگشت

 ...کنم اپید تو از اثری یه ،تاشدم دقیق مردها ی همه صورتِ تو...زدم قدم شهرو جای همه....گشتم دنبالت رو جا همه_کشید جیغ

 ...کردی حروم واسم رو تو از بعد های لحظه ی همه تو...کردی حروم تو...نکردم زندگی دیگه من_کشید جیغ باز و افتاد زمین روی زانو با

 ....بکشی نفس نتونی هوا همه اون توی بود سخت چقدر...شدم پاره پاره

 ...میکردن ریز ریز چاقو با قلبمو انگار...داشتم قلب منم...بودم مَرد منم

 ...بودم مُقصر من...بودم زده گند من

 ....بودم رفته جانب به حق رحمانه بی چقدر...من

 ...بودم کشیده تنهایی سال۲ رحمانه بی چقدر من

 ...نبودنش به کردم محکوم خودمو رحمانه بی چقدر من

 ...میکنه؟من گریه هم مرد مگه

 ...بود خیس وقفه بی صورتم...بود کرده یزندگ تلخ که حسامی محمد...ساخته خود مغرورِ منِ



 ...افتادم زانوهام روی

 !شدم خورد خودم جلوی...شدم خورد

 که ای جدایی سال دو خاطر به...خودم پستیِ خاطر به همیشه از بیشتر...شکستم عشقم های گریه صدای از هربار از بیشتر...شکستم من

 !شکستم... بودم مسبب من ولی گرفت ازم میکردم فکر

 مگه؟ میشد!میکردم؟ نگاه نازش های چشم به چجوری دیگه

 ؟!منو؟ کارای کنه فراموش میتونست چجوری دیگه!ببخشه؟ منو میخواستم چجوری دیگه

 ...بودیم افتاده زانو به هم روی به رو

 ....من_

 ...زد ذل بهم و آورد باال سرشو که بود شده گرفته و بم اونقدر صدام

 ...بود زمین به نگاهم من

 بودنت با من...برو!سال دو همون مثلِ اصن...برو تروخدا....نشنوم اسمتو دیگه بزار...کنم فراموشت بزار!برو فقط...نگو هیچی...هیس_طناز

 ....میکشم عذاب

 ....میمونم ایندفعه_

 ...فقط...میشی اذیتم باعثِ قطف...تو برای من نه و میشی قبل مثل من برای تو نه دیگه...برو!بری باید اینبار اتفاقا...نه_طناز

 ...بشنوم نتونستم دیگه...نتونستم

 ...شکست کمرم...نبود خبری محکم مردِ اون از دیگه

 ...باشم مونده دلش تهه داشتم آرزو که کسی های نداشتن دوست از...حرفاش سنگینیِ از

 (عرفان زبان از) 

 شدم راهش سدّ دوباره 

 بشم رد میخوام کنار برو_طناز

 ....نمیزارم بشی؟ایندفعه رد_

 !بسه!بردارین؟ سرم از دست نمیخواین_گفت پوزخند با

 !داره حرف اونم...بری و بزنی حرفاتو فقط تو که نشد این_

 !کن ولم...میزد بود حرفی اگه_طناز

 !بود سنگین براش جا یه اینا ی همه... بود سنگین چون...بره گفتی بهش چون نزد حرف_

 ...شد جمع چشماش تو اشک

 !نبود؟ سنگین کشیدم سختیارو این که منی برای!چی؟ من برای_طناز



 نمیزارم نشنیده اما!نیار اسمشم دیگه بعد...برو بری خواستی اگه بعد...بگو بگی میخوای چی هر بعد بزنم حرفامو من بزار...طناز کن صبر_

 بری

 ...نشست توش و رفت ماشین سمت به ناچار

 ...شدم سوار منم

 ...بگو خب_

 اینجا؟_

 ...همینجا آره_طناز

 بود خلوتی خیابونِ...شدم خیره روم به رو به و کشیدم پوووفی

 ....بود پیچیده خیلی حسام محمد و من زندگی داستان_

 ...بگم برات اولش از بزار

 ...هامون بچگی از

 !میکشید رخ به خودشو جا همه روز ۲۳ همین سره...بود بزرگتر من از روز۲۳ حسام محمد

 !شیطون و رو پر و رو خنده من...لجباز و یکدنده و غد اون

 !!!همدیگه مکمل بودیم شده

 !هم پُشت جا همه...بودیم هم با جا همه

 تو بریم داشتم اصرار من...بود من از تقصیر روزا اون حقیقتش...شدیم اآشن دیگه چندتای با دبیرستان توی...شدیم بزرگتر کم کم اینکه تا

 ...شد راضی اونم من اصرارهای با...اونا اکیپِ

 ...خوردیم ضربه دو هر ما...شد چی میدونی خودت

 ....کردن دستگیرمون نمیکردیم فکرشم که جایی

 ...کردن ولمون بیگناهیم فهمیدن که بعدشم...بودیم کرده بچگی

 ...نکردم تجربه االن تا هیچوقت رو روزا اون از بدتر اما

 تو که حقی نا حرفهای زیرِ...شدیم لِه اونا های لگد و مشت زیرِ بودیم نخورده باباهامون از هم چَک روز اون تا که حسامی محمد و من

 ....میزدن سرمون

 ...بود حساس شدیدا چیزا این روی که محسن عمو مخصوصا...نشد ثابت هامون خانواده به ما بیگناهیِ

 ...نبود جونی هیچ توش دیگه که هایی بدن با...پول بدونِ...بیرون کردن پرت خونه از دومونو هر

 ...کردن گور و گم خودمو من ولی...خودش پیشِ برد اونو مسلم عمو

 ...بود سخت خیلی چیزی بی و کسی بی...سالگیمون ۱۷ توی ها عذاب بدترین...کشیدیم رو ها سختی دترینب

 ...بودیم مُرده اوضاع همون با بود نکرده کمکمون عموم اگه...نداشتیم هم کردن مقابله توانِ حتی سن اون تو



 !هیچکس من اما...داشت شوخانواد اعضای از یکی بازم شد باخبر مهدیس خواهرش از حسام محمد وقتی

 اما...کنیم کار معدن تو بریم و بگیریم معدن مهندسی هم با بود قرار مثال...نداشت تطابق رویاهامون با که گذاشتیم راهی تو قدم دومون هر

 آوردیم در کردستان از سر که شد چی نفهمیدیم

 سخت های تمرین از...ببینیم آموزش تا میکندیم جون و یومدم برف متر چند که هاش زمستون از...گفتم کم بگم هاش سختی از چی هر

 ...سخته فکرشم که فرسایی طاقت های تنبیه و

 سخت اما بودیم آماده لحاظ همه از اینکه با...بودیم کرده فکر هاش هیجان به فقط که سختی های ماموریت سال۳...برگشتیم سال۴ از بعد

 ...داشتن خطر و ریسک کنی فکرشو که اونی از بیشتر خیلی...!بود

 ...نکشید رخ به خودشو هیچوقت اما...بود بهتر من از حسام محمد ها ماموریت اون ی همه توی میکنم اعتراف

 ...کردیم شروع هم با رو پرونده یه اینکه تا

 ...میکردیم شماری روز براش که اییروزه به...هامون خانواده به برگردیم دو هر اینکه مثال...بیوفته اتفاقا خیلی بود قرار پرونده اون آخرِ

 !نمیریم دلتنگی از دیگه بود قرار...جلو بریم افتخار با بود قرار...انتظار های شب بشه تموم دیگه بود قرار

 میگذرونم رو روزا سال ۷ از بعد خانوادم به رسیدن واسه چجوری نمیفهمیدم من روزا اون

 ...بشه تموم پرونده اون میکردم تالشمو ی همه

 ...بود من برعکس اون اما

 اینطور...اما برگرده میخواد اونم میکردم فکر...بشه اینجوری نبود قرار...خوردم جا!خوبه جام من اما...برو خانوادت پیشِ بری میخوای تو گفت

 !نبود

 هر و بودن شده داخل نااو که وقتی...شدیم متوجهت کردیم هک رو ها دوربین وقتی...ای خونه اون توی تو نمیدونست هیچکس شب اون

 ....بشن متوجهت ما مثل بود ممکن آن

 ...نبود بند پا رو...نکرد صبر هم دقیقه یک

 بین از روزیمون شبانه های زحمت بود ممکن...بخوره بهم چی همه بود ممکن...دردسر کلی...داشت ریسک کلی... بیاد بزارم نمیخواستم

 بره

 !میکنه عوض زندگیشو خونه اون توی اومدنش اینکه از فارغ...دنکر گوش هیچکس خرفِ به همیشه مثل اما

 

 ...بود زده ذل بیرون به خیسش های چشم با و میکرد بازی دستش های انگشت با...دوختم بهش نگاهمو

 خیالم شدین ممحر فهمیدم وقتی اما نشد باورم دارین رابطه فهمیدم وقتی...نکنه نگاهم دختری هیچ به که بود مرد اونقدری_دادم ادامه

 ....نشده عوض حسام محمد که شد راحت

 ...برگرده من مثل اونم که کردی کمک تو و خانوادم به برگشتم من

 ...بود گرفته ازش دینشو و دل که دختری...داداشم چیزِ همه بودی شده تو بعد به اون از

 زور به سال۴ که جایی رفت...رفت کنه گوش کسی حرفِ به نکهای بدونِ...کشیده سختی دوسال این توی تو مثل هم اون بدونی میخوام

 ...بود کرده تحملش



 ....کردستان رفت

 ...رفت ویژه نیروهای به دادن آموزش برای اینبار...دیدن آموزش برای نه اما

 ...بود نکرده هم زندگی بلکه هیچ بود نکرده که خوشگذرونی اون اما بشنوی خودش زبونِ از باید هاشو سختی

 ...همونجا میره داره بگم اومدم

 برگشت سمتم به

 ...اینجاست صدبرابره خطرش اونجا...مرز لبِ بره میخواد!میگیره انتقالی داره...برنگرده دیگه که میره داره_

 کردم حس چشماش توی رو نگرانی

 !میشن کشته اونجا نیرو و سرباز تا ندچ یکبار وقت چند هر که شنیدی خودت... نیست موندنش زنده به تضمینی دیگه اونجا_

 (طناز زبان از) 

 ...میزدم قدم خیابون توی هدف بی

 ...میکردند خیس صورتمو وقفه بی اشکام...میرم کجا به دارم نمیدونستم

 ...میرفت داشت

  یرفتم داشت دوباره

 !میره کجا میدونستم...بره قراره میدونستم اینبار...نمیره خبر بی که بود این فرقش اینبار اما

 ...بود کرده گیر اشتباهی جایِ دلم

 ..بره بودم گفته خودم

 مدت این تو تیوق....میخوابیدم یادگاریاش و پیرهنش با شبا و نبود نیم و سال دو وقتی....چجوری اما کنم فراموشش میخواستم خودم

 ..بود من همراهه جا همه عکسش

 ...میکردم فراموشش باید چجوری

 ...بود داده تغییر...بود کرده بزرگ منو که حسامی محمد

 ...بود داده یاد داشتنو دوست من به که حسامی محمد

 ...بود لرزونده رو دلم نگاهش با که مردی

 بره؟ یاد از میخواست چجوری

 ...گذشته آدمای اون بشیم نمیشد...نمیشد هیچوقت دیگه

 ...بمونم کنارش دوباره نمیشد

  ؟ نیست عجیب

  روی می "تو"



 دیگر دنیا ولی

 ...ندارد را "من"

 ...ایستادم خونه جلوی

 شدم داخل و کردم باز کلیدم با درو

 ...بود گرفته دستش با سرشو بابا...بودن نشسته ها مبل روی مامان و بابا

 ...کردم سالم و رفتم جلو نگران

 ...میومد پکر نظر به بابا...دادن جوابمو و شدن متوجهم هردو

 بابایی؟ خوبه حالتون_فشردم دستم توی دستشو و نشستم کنارش

 دختر؟ خوبی تو...خوبم_بابا

 ...یفهممم چهرتون از من!نیستین خوب_

 ....منه حالِ از بدتر تو های چشم_بابا

 ...انداختم پایین سرمو

 ...بود شده عادی دیگه چشمام زیره کبودیِ مامان برای

 ....پروندم پیگیریِ برای کالنتری رفتم_بابا

 زدم زل صورتش به کنجکاو و بردم باال سرمو

 ...اینجاست صفاری سرگرد که داری خبر حتما_بابا

 ...دادم کونت آروم سرمو

 ؟!دیدین؟ رو همدیگه_بابا

 ...بود سخت پدرم به مستقیم گفتنش اما داشتن خبر چی همه از اونا اینکه با...گرفتم گاز لبمو

 !مرز لبِ میگیره انتقالی داره شنیدم_بابا

 ...نیوفته اشکم تا گرفتم خیلی خودمو جلوی

 ...بود سخت برام اینا از بیشتر خیلی...بود سخت خیلی

 ...دوسال اون مثل بازم بشه زندگیم اینکه تصورِ!تصورش تیح

 میکردم؟ میگفتم؟چیکار کی به

 ....نبود اون وقتی شهر این توی بود سخت هم کشیدن نفس حتی

 ....داره شیر دلِ پسرِ ؟این!بده؟ کشتن به خودشو مرز؟میخواد لبِ چی واسه_مامان

 درسته؟!داره دلیلی یه دوبارش رفتنِ حتما_بابا



 ...بود گرفته آتیش دستم کف که بودم داده فشار دستم توی هامو ناخون ونقدرا

 همکارش به رو پرونده یکهویی که شد چی...بگیره دست به منو ی پرونده خودش میخواست اصرار با پسر طناز؟اون ساکتی چرا_بابا

 میره؟ اینجا از داره که شده چی..سپرده

 ...من_

 ....میومد بیرون چاه تهِ از صدام

 !گفتم بهش چیزو همه من_

 ( حسام محمد زبان از) 

 ....الکیه کردنت گریه!بسه دیگه...مامان بسه_

 رو تو چی...برم قربونت الهی اومدی هتاز که بری،تو میخوای میکنی؟؟؟کجا دوری اینقدر نمیشه؟چرا تموم بسه؟چرا چی_گفت هق هق با

 کوفتیییی؟؟؟؟ راهه این تو کشوند

 ...زدن بهم خانوادم و خودم که هایی زخم از بود پر جونم ی همه...نبود خودم دستِ حالم....بودم شده کفری

 ...بردم باال صدامو آن یه و نفهمیدم

 نبود خودم دستِ حرفام

 صورتم تو هم تف که سالیه هفت همون کنین فکر...میزدین تیر با سایمو که هسالی هفت همون کنین فکر_کشیدم داد سرش

 خون تنم ی همه...میگشتم خواب جای یه دنبالِ بارون زیرِ که شبی همون...بیرون خونه این از کردین پرتم که شبی همون...نمینداختین

 ...مدنمیو باال نفسم بودم خورده که هایی کتک زورِ از...بود کوفتگی و مردگی

 ...کنه آرومم میکرد سعی و زد چنگ بازومو مریم

 عزیزدلم باش آروم...داداشم باش آروم_مریم

 میکنین فکر که اینی من کنم ثابت طدم دری هر به...راه این تو افتادم که سرم به زد گشنگی و پولی بی_کشیدم عربده باز و زدم کنارش

 چی؟؟؟ یعنی میفهمین سوختن بیگناه.....نیستم

 ...افتاد زمین روی مانما

 ...گرفت بغلش توی مامانو و دوید سمتش به و کشید جیغ مریم

 !کردن واست کار همه برگشتی وقتی از بابا و مامان...حسام محمد کن بس_مریم

 طال سرویسِ بهت دانشگاهت ی هدیه تو بخرم موتور یه تا میکردم کار شب تا صبح من که کار؟اونوقتی کدوم_زدم پوزخند

 هدیه بهش ۳ مزدا و میگرفتین دانشگاه قبولیِ جشنِ مسیح ی واسه بودم تومن هزار لنگه و میزدم دو سگ من که اونوقتی...ادنمید

 ...میدادین

 

 ....میکرد گریه همچنان مامان

 ...بیارم زبون به نکردنو واسم که کارایی نبود قرار...بیارم کسی روی به نمیخواستم من...نشستم زانو یه روی پاهاش جلوی



 ...بود بسم اما

 ...بود بسم کردن خوری خود و شدن خفه

 ...بود بس دیگه زندگیم شدنِ نابود

 ....گرفت بغض صدامو

 پشتم ها موقع همون اگه...کردین ظلم شماها...کنم ثابت شماها به خودمو که سمتش شدم کشیده من...راه این توی برم شدم مجبور من_

 !نمونه دلتون به گرفتنم زن آرزوی االن که بودم کرده ازدواج بودین

 ...دوخت نگاهم به شرمندگی با خیسشو های چشم و آورد باال سرشو مامان

 کرده حروم واسم رو تنهایی که زنی...دادم زندگیمو غلطم باورهای سرِ از چون رفتم پیش سال دو...!تنهایی نوشته من ی شناسنامه تو_

 ...بود

 ...اینجا برگرده جنازم روزی یه شاید...میرم االنم

 ...شدم رد کنارشون از و گرفتم ساکمو ی دسته

 ...بود شکسته که بودم مردی من

 !بیگناه جاها خیلی...بود خورده زخم

 (طناز زبان از) 

 گذری؛می تو

 ..دگذرمی زمان

 که، دلی با کنم چه

 !نیست گذشتنش توان تو از

 ....بره شدم باعث که خودم از...دلگیرم خودم از ای دیگه وقتِ هر از بیشتر

 ...زدم حرفو اون نفهمیده لحظه اون توی که خودم از

 ...گذشته روز سه

 ...رفته حتما دیگه االن

 ....ارهند معنایی هیچ کردن زندگی که دنیایی توی...رفتم منم

 رفت

 نیستم نگران و

 ماند نمی تنها هیچوقت

 ام فرستاده همراهش را خودم

 دیدی چه را خدا



 روزی هم شاید

 برگشت

 ! برگرداند هم مرا و

 ...میکرد متعجبم رفتنش از بعد که بود چیزی اولین خونه درِ زنگِ صدای

 ....بیاره در صدا به زنگو این که شهر این توی نداشتیم رو کسی که ما

 بود نداده فشار خونه این درِ زنگِ روی دستشو کسی بود وقت خیلی شاید

 !شنیدم رو شخص یه با مامان احوالپرسیِ صدای

 ...جان طناز_مامان

 ...شدم بلند جام از

 !برم؟ بیرون اتاقم از میزد صدا منو مامان که بود کی روز موقع این

 انداختم سرم روی مشکیمو شالِ

 ...ودب بلند آستین پیرهنم

 ...رفتم بیرون اتاقم از

 ....میکرد تعجب قیافه و شکل این با من دیدنِ با بود کی هر میدونم

 !ضعف و گریه از کبود صورتِ این با

 ....میورد یادم به وجودمو از ای تیکه که هاش چشم دیدنِ با....لرزید تنم تمامِ زن اون دیدنِ با

 ....نداشت کم چیزی من از هم اون حالِ

 ...خوندم چیزو همه چشماتون تو دیدمتون هم با که اولی همون از_

 ...شدم خیره پام زیرِ ی قالیچه های گل به و انداختم پایین سرمو

 !بود میلیونی چند بافِ دست ی قالیچه همین بود نفروخته ورشکستگیش زا بعد بابا که چیزی تنها

 کردم؟؟؟ چیکار دخترم؟من کرده جداتون هم از منم؟چی مُقصر....چرا بگو بهم فقط_

 ....کردم نگاهش شرمندگی با

 ...داشت سوز مادر این صدای چقدر

 ...بود انداخته مادرش سرِ رو ها بال ی همه نکنه...ودب گفته چیزی حسام محمد میدونست؟نکنه ما جدایی مقصرِ رو خودش چرا

 ...نبود خودش دستِ حرفاش میشد عصبانی وقتی...میشناختمش من

 فشردم و گرفتم دستم توی دستشو هوا بی

 !نکردین کاری شما...خانم رعنا جداست شما مسائلِ از ما جداییِ_



 ....ندارم بچمو دوریِ تِطاق دیگه من....بگو واقعیتو بهم میکنم خواهش_رعنا مامان

 ....برمیگرده!باشید آروم_

 ....ترکید بغضش

 نشست کنارش و گذاشت میز روی رو شربت سینی مامان

 !کنه گریه اینجوری نباید شما مثل صبوری زنِ...میبینمتون بارِ اولین من...خانم رعنا_مامان

 ...ببینیم روز یه جنازشو شاید گفت...میره گفت_گفت هق هق با

 ...شکسته حرفا این با مادرشو دلِ که سنگدلی پسرِ اون از...گرفت دلم

 ....بود رفته و بود آورده در مادرش سرِ تقصیرهاشو ی همه تالفیِ حسام محمد انگار

 شد خیره هام چشم به التماس با

 ...میده گوش تو حرفِ به...برگرده بگو بهش تروخدا_

 گردونی؟؟؟ برش بخورم قسم کی به...ام شرمنده...سیاهم رو من...کرده زندگی تیسخ با بچم میدونم...نکردم مادری من میدونم

 ....کرد نگام التماس با هم مامان

 ...میدونستم رفتن این سببِ خودمو

 میدونستم مادر این شرمندگی و....مرد اون شدنِ تنها مسبب خودمو

 رفتم اتاقم به سریع و شدم بلند جام از

 گذاشتم گوشم دم و گرفتم رو عرفان ی شماره

 ...پیچید گوشم تو گرفته صداش

 !بود واقعی برادرِ  یه حسام محمد برای عرفان...بود سخت اونم برای

 ....الو_

 ...سالم_

 زدی؟ زنگ چی واسه....سالم_

 کجاست؟ حسام محمد_

 نداری؟ کاری...نمیدونم_

 !!! نباش طلبکار من از_زدم داد سرش هوا بی

 نپرسیدی؟ چرا میرفت داشت که پیش روز شده؟سه مهم یهویی چرا حاال_

 ...نکن قضاوتم لطفا...نیستی و نبودی من جای هیچوقت تو_

 !مرز لبِ...کردستان رفته که میدونی_



 !میخوام قدقی آدرسِ...دنبالش برم میخوام_

 ....شده دیر!رفته؟ دیگه که حاال!دنبالش؟ بری کجا_خندید تلخ

 ...خواستم آدرس من...نه یا شده دیر نپرسیدم ازت من_

 ...کرد قطع روم رو گوشی

 ...لعنتی

 ...کردم بازش سریع...شد بلند گوشیم پیامک صدای

 !میخواستم که آدرسی همون

 ...کردم شکر خدارو دلم ته از و بستم چشمامو

 ...زدم بیرون اتاقم از سریع و ریختم چمدونم توی لباسامو

 اومد سمتم به خانم رعنا

 !گردونی؟ برش میری داری_

 بوسیدم و گرفتم دستم توی دستشو

 !بره شدم باعث من اینکه و...حسام محمد رفتارِ ی شرمنده...ام شما ی شرمنده من_

 ...نباشید من نگرانِ...مامان_گفتم مامان به رو

 !خطرناکه اونجا...باش خودت مواظب_امانم

 زدم بیرون خونه از و دادم تکون ای ظاهری لبخند با سرمو

 اتوبوس سمتِ دویدم

 آقااااا...آقا_

 !خانم؟ بله_...سمتم برگشت راننده

 !بشم اتوبوس همین سوارِ باید کنم فکر_

 برید؟ میخواید کجا_راننده

 !کردستان_

 .داد جا اتوبوس توی چمدونمو راننده کمک...گرفت دستم از بلیطمو راننده

 رفتم باال اتوبوس های پله از

 ...بود خالی جای یه خانمی کنارِ اول صندلیِ همین!بود پر

 ...برگردوند روشو و داد جدیت با جوابمو!کردم سالم زیرلب...کرد نگاه صورتم به و برگشت ودب نشسته کمارم که زنی...نشستم و رفتم جلو

 !باشه خشن میخورد سبزش و کشیده چشمای به



 ...انداخت راه به رو اتوبوس و شد سوار هم راننده

 دانشجویی؟_پیچید گوشم توی بود نشسته کنارم که زنی شدیم،صدای رد که راه پلیس از

 ...نه_سمتش به برگشتم

 باشه جوش زود و اجتماعی اینقدر نمیخورد بهش اصال...کرد باز رو صحبت سر

 !برمیگردی داری و شهرستانی دانشجوی کردم فکر_

 !نیستم دانشجو...نه+

 میری؟؟؟ کجا تنها پس_

 !کنم پیداش باید...میگردم نفر یه دنبالِ+

 انداخت باال ابرویی و انداخت پام تا سر به نگاهی

 ....گُمشُدَت دنباله میری پس_

 ...آره_

 برگردوند دیگه سمت به روشو

 ...نبود پیدا چی هیچ تاریکی جز و تاریک هوا....بود شب!بود زده یخ پنجره ی شیشه...دادم تکیه اتوبوس ی پنجره به سرمو

 میکردن برخورد اتوبوس های شیشه با بارون های قطره قطره

 ...بود سکوت

 ...میلرزید دلم

 ...بود رفته من ی خواسته به که میرفتم کسی دنبالِ به

 نیست، من درد ی چاره  بغض

 میکنه، حل مرگ فقط  هامو درد سری یک

 مثلِ

 نبودنت

 نبودنت

 ......!نبودنت

 (حسام محمد زبان از) 

 ...بودم نشسته سنگی تخته یرو

 ...بودم داشته نگهش محکم مُشتم بینِ

 ....بودمش آورده خودم با که چیزی تنها!بود یادگاریم تنها



 ...گذاشت نظامی احترام و ایستاد جلوم ها سرباز از یکی

 !درگیریِ دوباره عراق مرزهای اونورِ هشد داده اطالع...سربازها به بدین باش آماده دستورِ گفتن...فرستادن منو علومی سرهنگ...سرگرد_

 کجاست؟ درگیری_پرسیدم و دادم تکون سرمو کنم نگاهش اینکه بدونِ

 !عراق کردستانِ_

 ....کن صدا رو خلیلی سُتوان_

 ...رفت و گذاشت احترام دوباره

 احترام این از میخورد بهم حالم ها وقت بعضی...اومدن سمتم به همراهش به سرباز تا چند و خلیلی سُتوان که بود نگذشته دقیقه چند

 !نظامی های

 سرگرد؟ جناب داشتین امری من با_خلیلی سُتوان

 ...کنین اضافه نیرو...بشن کنترل باید مرزها_

 ...میشه انجام دستورتون_سُتوان

***** 

 !میگذره ساعت چند میگیرم دستم توی گردنبدو زنجیرِ اون وقتی میرفت یادم گاهی...بود شده غروب

 ....نشست کنارم کسی کردم سح

 !شهریار

 !میکشی؟ سیگار_شهریار

 گرفت سمتم به و زد آتیش سیگاری بگیره جوابی ازم اینکه بدونِ

 ...دارن نیاز بهت نمیبینی مگه!اینجا؟ شده رفیق؟پاتوقت کجایی_شهریار

 ...زدم سیگارم به عمیقی پُکِِِ و گرفتم ازش 

 ...رفیق چیو همه میاد یادش و....بود کرده ول دستاتو که همونجایی روز،برمیگرده یه برمیگرده_شهریار

 رفیق برمیگرده قسم بخدا!میگیره گلوشو بغض...گلوش به میزنه چنگ زندگیش قلبش،توی توی خالیت جای 

 ...عقب به برگشت میشد کاش میکنه آرزو روز یه

 میکنه آرزو که اونی....کشید من خاطر به که زجری سال دو روی...تنهاییاش رو...اشکاش رو کرد باز چشم و برگشت...برگشت میشد کاش_

 ...!نه ولی اون....رفیق منم عقب برگرده

 هایی اتفاق چه نمیدونستی که تو...داشتی حق توام!بمونی؟ نخواستی حسام؟مگه محمد میدی پس خودت به چیو حسابِ داری_

 مَرد؟ چیه تو نخواست؟تقصیرِ خودش مگه...بری بازم گفت خودش...افتاده

 میمیره تو برابر میشکنه،هزار تو برابر هزار و میکنه تجربه رو داشتی تو که حسایی بری،همون خواست ازت که همونجایی روز یه برمیگرده

 !بری خواسته ازت که همونجایی به برمیگرده...برنمیاد دستش از کاری و



 میشه؟ اولش مثل من؟؟قلبم حالِ به داره فایده_

 پاش،عمری گذاشتم که کنار،عمری به اینا همه نداشتمش؟اصال که وقتی مثلِ...پیش سالِ ۵ مثل اولش؟میشه حالت به برمیگرده غرورم یا

 ؟...میشه جبران چی؟اونا میزدیم دم شاز دو هر که ای عالقه...من پای به گذاشت که

 میدونی؛ ولی!اون نه تو نه...اولش روز مثل نمیشه دوباره هیچکدوم...نمیشه خوب...داداشم نمیشه جبران_شهریار

 راشب بسه!کنارش بودی تو االن...میده عذابش بودنت بود نگفته شب،بهت اون اگه میکنه فکر این به و میکشه آه بار یه وقت چند هر اینکه

... 

 ...نکنه فکر شب اون به وقت هیچ شایدم_

 کرده تحمل و داده تو پای هاشو خوشی و ثروت که دختری...کرده ولت جونت نیوفتنِ خطر تو خاطر به رو تو پیش سال چند که دختری_

 !نمیره یادش از وقت هیچ

 ...اما...اظبشهمو میگفت عرفان...نبود سرم توی برگشتن فکرِ رفتم اینجا از که پیش وقت چند_

 که بودی خودت فقط شاید...اونو نمیشناسیش انگار....باشه اون مواظبِ میتونست تو مثل داشتی؟کی عرفان از توقعی چه_شهریار

 !بیای در جلوش میتونستی

 ...ندیدیش بارم یک حتی_زدم پوزخند

 های یادته؟نخ...زدی ناله خواب تو رو شبا من کنارِ روز و شب کردستان اومدی و گرفتی انتقالی که پیش سال سه اما...ندیدمش_شهریار

 هم خورده شکست ی دیوونه مردِ یه با سال دو...لنگیده کار جای یه میفهمیدم میگرفتی که رو همه ی پاچه!میشمردم خودم سیگاراتو

 ...نیست آسون شدن اتاقی

 خندیدم تلخ

 صدای اما....ندیدمش...کاراش از...هاش چلفتی پا و دست میگفتی؟از هاش بازی بچه از واسم صبح تا که رفته یادت رو شبایی_شهریار

 !میکردی گوش خودم گوشِ  کنارِ هاشو خنده ی شده ضبط

 خندیدم تلخ بازم

 میخندی؟ میشی که عصبانی میدونست اونم_شهریار

 ...میدونست_

 نمیاد؟ در گلوت از صدات هست حواست خودت...پسر دادی باد به هاتو ریه_شهریار

 ...شدم بلند جام از

 ...بود شده تر تاریک هوا

*********** 

 میزد قدم خاک  های تپه روی سرم پشت

 !ندیدی؟ روزه چند دخترتو_

 !میزنم سر بهش میرم فردا...مادرمه پیشِ_شهریار



 اونه؟ تقصیرِ میکنی فکر زمهنو_

 !نه... میکنم نگاه که چشماش به...آره گاهی_شهریار

 ....داشتم ها یادگاری این از منم کاش_

 کرد نگاهم زده بُهت و برگشت سمتم به سریع

 ها؟ یادگاری کدوم_

 ....پرید دهنم از یهو چی نفهمیدم هم خودم...کشیدم پریشونم موهای تو دستمو

 میکرد رو و زیر دلمو بهش کردن فکر حتی

 ها؟ یادگاری کدوم...توام با_شهریار

 شد راهم سدّ که بخورم تکون جام از خواستم و انداخت باال ای شونه

 !بخوری تکون جات از نمیزارم نگی تا_

 ...بگم اجبار به نمیخوام که رو چیزی نداشتم دوست...کردم نگاهش اخم با

 !نبود بردار دست هم شهریار اما

 ....میاره یادت به مادرشو که دخترت های چشم به!هاش چشم به خوشه دلت حداقل_

 کنارِ و بشه مادرش نبودِ قربانیِ نمیتونه که ابد تا...میکنه ازدواج!روز یه میشه بزرگ...نیست که ابدی میگم گاهی_گفت نیشخند با شهریار

 ی واسه...بسوزه کنارم تنها و بشه قربانی باید...بمونه باید میگم خودم با وقتا بعضی اما...مادرشه شبیهه چشماش اینکه خاطر به بمونه من

 !منه مطلقِ قدر آخرش تا پرنیا!اونه فقط و فقط مادرش نبودنِ باعثِ اینکه

 !نبود سخت من برای کردنش درک...نشست لبام روی دردناکی لبخند

 ...میکردم رفتار زمانی هر از تر سرد...نبودم گرم هیچکس با روزا ناو...شدم آشنا شهریار با اینجا به اومدن و گرفتنم انتقالی از بعد

 !نداشت منو تلخ و درد از پر سرگذشتِ اما بود رسیده اینجا به خودش های تالش با من مثل اونم...بود خودم ی درجه هم هم، شهریار

 ...بود حاال از تر آشفته دیدمش که اوایلی اون!ودب رفته زا سرِ همسرش مشترک زندگیِ دوسال از بعد اما...بود کرده ازدواج عشق با

 االن(دخترش)پریا...میشد نرم کم کم!بود مونده جا به مشترکش زندگی از که ای یادگاری تنها از...داشت نفرت نوزادش دخترِ از که مردی

 ...بود کرده قبولش قبل از بیشتر شهریار و بود ساله ۳

 !زده جا کردن زندگی از که بود حسامی محمد از تر مقاوم اون اینکه با!بود نیومده کنار همسرس ناگهانیِ مرگِ با هم هنوز اما

***** 

 ....!متر چند متر چند های برف....برف همش...بود کوه همش اینجا

 ...نمیشد بند هیچکس که جایی...بود زاگروس های کوه رشته وسطِ درست نظامیمون پایگاهه

 نمیورد دوام اینجا یخبندونِ و سرما توی کسی...میشدند برگشتن عازمِ وقت چند از بعد میومدن اینجا به که کسایی ی همه...میرفتن همه

 !!!نمیکردن تحمل هم رو ها تنبیه  و میرفتن کنار سخت های تمرین از!نمیوردن دووم اینجا هم مخفی نیروهای های آموزشی



 ....نداشن انتخاب حق و میدیدن دوره که بودن یهای سرباز میکردن تحمل اجبار به اینجارو که کسایی تنها

 ...االن مخصوصا...بود زیاد خطر...میشدند شهید ها بعضی

 نیروهای همین بود،کمبودمون زیاد تروریست...داشتند اسلحه بود،بیشترشون تر خطرناک اونطرف...بود یکی عراق کردستانِ مرزِ با ما مرز

 ....بودن کرده امن نا هم رو ما مرزهای که بودند داعش

 !روز نه و داشتیم خواب شب نه...بود شده گذاری بمب تا چند مرز اونور...بودیم کرده بیشتر رو مرز کنترلِ بود روزی چند

 !میشدن تربیت خودم مثل باید که هویتی بی و مخفی نیروهای آموزشِ هم طرفی از و میکردم نظارت ها مرزبان روی باید طرفی از

 !درومد جونم...بسه امروز واسه توروخدا...سرگرد_بود اومده در یکیشون صدای

 ...تره ارزش با خودت جونِ از هموطنات جونِ بگیری یاد که اینجا اومدی!نباشه حرف_توپیدم بهش اخم با

 و ببینین آموزش کامل تا اومدید!اومدید اینجا به خودتون ی خواسته با خودتون....یکی این نه میگم همتون واسه_گفتم بقیشون به رو

 آوردن؟ زور به کدومتونو...بیاید بار مَرد که اومدید!!!هاتون خونه برگردین پُخته

 شدن ساکت همشون

 ...فتادمی خودم روزای اون به یادم میکردم که نگاهشون

 میدیدیم آموزش برف متر چند همین تو عرفان با که روزایی

""""" 

 !نزن غُر ها بچه مثل...اه_عرفان

 !نمونده جون دیگه تنم تو...شد کنده پوستم...شدم خسته_

 کنیم عادت باید!نیار بهونه_عرفان

 کنم عادت نمیخوام من...کن عادت تو_

 !بشیم آدم اومدیم مثال...نیست لجبازی جای اینجا...دهنتا تو میزنم_عرفان

 عادت ها برف این توی زدن یخ به باید...بود شده سنگ سینم....دادم ادامه ها برف روی رفتن خیز سینه به و شدم ساکت حرص با

 !!! میکردم

""""" 

 از بعد بود تونسته که بود یکس تنها طناز!میزد پر عرفان ی واسه دلم...نشست لبم ی گوشه تلخی لبخندِ هم باز خاطرات آوری یاد به از

 ...کنه جدا عرفان از رو من بار دومین برای سالها

 بودم اومده اینجا به راحت خیال با و بهش بودم سپرده رو خواهرم!باشه مهدیس مواظبِ بودم داده قسم بهش

 !نبود راحت میبود باید که کسی از خیالم چند هر

 ...بود شکسته رو شب سکوتِ ها گرگ ی زوزه صدای...بود شب

 ...بودیم کرده اعزام نیرو بهشون کمک برای...بود کمتر مرز اونور صداهای و سر امشب

 ...بود رسیده ته به سیگارم پاکتِ



 !نبود روزی چند...دخترش و مادر شپی بود رفته شهریار

 ...اومدم اینجا به اعتنا بی و شکستم دلشو بار آخرین...مادرم برای زد پر دلم

 !نکنه؟ امشب؟نفرینم مادرم بکشه آه نکنه که میترسیدم این از شب هر

 زندگیمو...بود اومده تنگ به دلم...بود ختهسو جوونیم...بودن کرده بد رو؟چرا؟آره ها سال اون آوردم یادش به بازم چرا...میاد بدم خودم از

 ....میکردم فراموش باید بودم؛اما باخته

 ...بود کشونده اینجا به منو که هایی چیز و ها سال اون ی همه

 .میکردم هم رو خدا ناشکریِ نباید اما نبودم شکرگذار...زده رقم برام خدا که بود چیزی...بود این سرنوشتم

 فشردم زانوهام روی سرمو و دادم تکیه سنگی به نشسته

 !طناز باشی اینجا داشتم دوست

 که این از بیشتر هام بشنوم،گوش رو هات نفس صدای که جوری باشی؛یک اینجا داشتم باشی،دوست وجودم گرمای سرما این توی

 !کنن عادت خودت های نفس صدای به بشنون شدتو ضبط صداهای

 به نگاه با کنم آروم خودمو دود با اینکه جای مثال...مشامم توی بپیچه تنت عطرِ و تنم رِعط که جوری ی...باشی اینجا داشتم دوست

 ....بشم آروم تو چشمای

 ...نیست شدنی تموم تو بی که شبایی از...میشه شب تو بدونِ که روزایی از....میترسم تو نبودنِ اینهمه از من

 !میترسونه منو سخت نبودنت...چرا تو نبودنِ اما...نمیترسونه منو ها کوه این توی ولگرد ی درنده های گرگ ی زوزه صدای

 !!!بودی شدنی فراموش کاش...قلبم به بزنم و بردارم تیشه میشد کاش

 ...میشد دعوامون...میکردی بحث باهام کوچیک چیزای سره یا...نمیومدیم کنار هم با هم باز مثال...اینجا بودی کاش

 میشد زنده وقفه بی هام چشم جلوی گذشته های تصویر

 !حسام محمد اونو ببینم بده عه_طناز"

 !!!نمیدم کنار برو_

 میکشماااا جیغ_طناز

 ...میشه پاره خودت گلوی_

 !میرم میکنم قهر_طناز

 ...برو بکن قهر_

 !یکیو همین...بده اونو میکنم خواهششش_کوبید زمین به محکم پاشو

 !وردیخ چقدر نبودم من نیست معلوم...میشی مریض بسه_

 !!!!حسود بداخالقِ_طناز



 نگاه چپ چپ دخترا به خیابون تو کی!نمیده؟ جوابمم میکنه قهر بزنم حرف خانومم همکارای با من اگه کی!حسودم؟؟؟مننننن؟ من_

 نکنن؟ نگاه من به موقع یه میکنه

 گیر من به راست و چپ یه خودت...نیستم حسود هم اصال من_گفت حرص با و زد زل چشمام تو و اومد جلوم سینه به دست

 با من میشه حسودیت حتی میکشید؟تو نشون و خط من همکالسیای واسه نگاهش با هی دانشگاه دره بود اومده بود کی اونروز...میدی

 !خوشگذرونی میرم دوستام

 فیه؟حر...میپری پایین و باال سرشون اینقدر که میکنم حسودی هم لواشکات به... حسودم اصال آره_گفتم خنده با

"""" 

 !بود خیس صورتم....اومدم خودم به

 (طناز زبان از) 

 ...میزدم قدم نمیشناختم که هایی خیابون توی سرگردون

 !مریوان برم باید بود گفته عرفان

 ....بود کرده سِر استخونامو سرد هوای

 پیچوندم خودم دور بیشتر کاپشنمو

 ....زدم کنار موهامو تارهای

 ...بودم نیومده کردستان به هم مسافرت برای حتی حاال تا

 آقا؟_ایستادم تاکسی یه جلوی

 !آبجی؟ بفرما_

 میبرید؟؟؟؟ دربستی...مریوان برم میخوام_

 ...برو اتوبوس با ترمینال روب...هستیم خط تاکسیِ ما...آبجی نه_

 نمیبری؟؟؟؟ اونم چی؟نکنه ترمینال تا_

***** 

 نشستم منتظر صندلی روی و گرفتم بلیط

 ....بود وقت ساعتی نیم اتوبوس حرکتِ تا

 نشنوم رو صدایی هیچ دیگه که کردم زیاد اونقدری صداشو معمول طبق و گذاشتم گوشم روی رو هدفونم

" 

 ....آغوشی هم کی با تو میدونه خدا فراموشی به میدی منو میری داری

 ....میگیرم بهونه نیستی نمیدونی میمیرم تو بی که نمیگی و میری

 ...کرد تر چشمامو نبودت ببینی که نبودی کرد سر تو بی نمیشه!  برگرد بیا



 کرد تر چشمامو نبودت ببینی که نبودی کرد سر تو بی نمیشه برگرد بیا

 دستاتو میگیره اگه حالش به خوش تو با هست که اون حالش به خوش

 عکساتو میگیره بغل شب هر اینجا یکی باشه یادت تو اینو ولی برو

 کرد تر چشمامو نبودت ببینی که نبودی کرد سر تو بی نمیشه برگرد بیا

 کرد تر چشمامو نبودت ببینی که نبودی کرد سر تو بی نمیشه برگرد بیا

 "کرد بد حالمو,  کرد بد حالمو نبودت ببینی که نبودی کرد سر تو بی نمیشه برگرد بیا

 گشودم هم از چشم اتوبوس راننده صدای با

 ببندم چشمامو عم باز شد باعث آفتاب نور

 !شید پیاده...مریوان رسیدیم ونآقای و ها خانم_راننده

 ...بود افتاده نامنظم و تند های تپش به قلبم

 کشیدم جلوتر و گرفتم روسریمو ی لبه

 ...شدم پیاده اتوبوس از نفر آخرین لرزون های قدم با

 ...کشیدم نفس عمیق و گذاشتم پایین اتوبوس ی پله آخرین روی از پامو

 .....میکشه نفس هوا همین توی داره اونم میدونستم که تادمفرس هام ریه توی رو هوایی اطمینان با

 ....خودش به ببینه تنتو عطر که راهی به....برگشتنت به....دارم امید دیگه من

 بشه گرم هات نفس هرمِ با که سردم دستای به

 ....مشترک سقف یه زیر بپیچه که هامون خنده صدای هم،به کنار بیاد باز که هامون اسم به

 ...کشیدن آه جز چیزی گفتنِ به بشه باز لبا این و شوق اشکِ به بشه تر چشا این باز اینکه به

 !سبزت عسلیِ های چشم دیدنِ به دارم امید دیگه من

 ....زندست امید با فقط آدم میگفتی

 ...ام ساله سه های ناامیدی ی همه به بزنم خط میخوام

 ...تو های کَسی بی و تنهایی روی...خودم های دلتنگی روی!نبودنت روی بزنم خط میخوام

 !میسازی بودنت با که رو بهشتی...بگیرم آغوشم در رو بهشت میخوام

 گذاشتم گوشم کنارِ گوشیمو!بست نقش صفحه روی عرفان اسمِ و شد بلند گوشیم زنگ صدای

 ...الو_

 کجایی؟...سالم_

 ...رسیدم_



 مریوان؟_

 !مریوان...آره_

 !تنهایی اینکه هم و نیستی بلد رو اونجا اینکه هم...باش خیلی خودت مواظب...نیست بردار شوخی میکنی که هست؟کاری که حواست_

 میفهمیدم صداش لحنِ از اینو و بود نگرانم برادرانه

 که جوریهمون...گردونی بَرِش و کنی پیداش تنها خودت خواستم...دنبالت نیومدم منم اما!میرفتی تنها نباید...خرابی کلّه خودش عینِ_

 !بره دوباره گذاشتی

 ....افتاد چشمم ی گوشه از اشک

 ...مواظبم باشه_

 تاکسیِ یه با...برسی تا میکشه طول ساعتی دو یکی...مرز لبِ برو و بگیر تاکسی یه االن...طناز بگردی دنبالش نظامی پایگاه تو باید_

 !باشه حواست باید خیلی خیلی...نیستی بلد رو جایی...نجااو غریبی و تنها و جوونی دختره میگم؛یه چی نره یادت...برو مطمئن

 ...نباش نگران_

 هر به!فرستادم برات آدرسو...نظامی پایگاه بری باید رسیدی که مرز لبِ...میبنده رگبار به رو ما ی همه حسام محمد بیوفته برات اتفاقی_

 هماهنگ زدم زنگ خودم....نیست اونجا تو جای اینکه هم و اکهخطرن العاده فوق اینکه هم!نمیدن رو اونجا به ورود ی اجازه هم کسی

 ...ها نگهبان از یکی به بده رو گوشی و خودم به بزن زنگ یه رسیدی که اونجا!کردم

 ....بهش بگم چی باید نمیدونم_

 ...ذهنت تو میاد حرف کلی ببینیش وقتی_

 !عرفان مرسی_

 همه این از بعد کنی جدا هم از نفرو دو ما تونستی که بودی نفری اولین تو!نگفتم بهت جاشو که قبلی ی دفعه جبرانِ به این_

 !برشگردونی رفت که همونجوری منتظرم...سال

 افتادم راه ترمینال زردِ های تاکسی سمتِ به و گرفتم انگشتام بین رو چمدونم ی دسته

 ...!برمیگردونم اونو شده که هم مرگم قیمت به حتی_

******* 

 ....رفتم میکرد در خستگی چایی با و بود داده تکیه ماشینش به که پیری ی دهرانن سمتِ به

 آقا؟ حاج_

 ...دخترم بفرما_

 میبرین؟ دربستی...مرز لبِ برم میخوام_

 ؟...کنی فرار میخوای_گفت و اومد لبش ی گوشه به ای خنده

 ....!!!!نوشتسر نام به چیزی از...نکنم فرار میخواستم اینبار اتفاقا!فرار...گرفت خندم

 !میرم گمشدم دنبالِ...آقا حاج نه_



 

 !گذاشت عقب صندوق توی رو چمدونم...بشم سوار کرد اشاره و داد تکون سری

 ...کرد حرکت و نشست فرمون پشت

 مسافری؟_گفت و انداخت بهم نگاهی آیینه توی از

 !بود کرده تزریق هام رگ تو جون دیدنش فکرِ...بود والیی و هول دلم توی

 ....اومدم تهران از...علهب_

 !خطرناکه؟ اونجا چقدر دختر؟میدونی داری چیکار مرز لبِ_

 ...کرد یخ دستام

 !باش مواظبش خودت خدایا...بودنو خطرناک این میکشید رُخَم به میرسید من به کی هر چرا...شد خالی دلم تهه

 (حسام محمد زبان از) 

 ..نخوابیدین ساعتم یک حتی روزه چند...سرگرد جناب_سرباز

 !بخوابم؟ راحت خیالِ با چجوری...مرزو سرِ اون حمالتِ نمیبینین مگه_

 ...بود برز صورتم...کشیدم اومدم در های ریش ته و موهام به دستی...بستم کمرم به تفنگمو

 ...داست دوست ریش ته دخترا ی همه برعکسِ

 !میرفت باال کولم و سر روی بود اینجا اگه...!زدم لبخند خودم به و کشیدم ریشم ته به دستمو بازم آیینه به رو

 میری؟ خودت ی صدقه قربون و آیینه جلو وایسادی_گفت و زد شونم روی خنده با شهریار

 بره؟ کی نرم خودم_گفتم میرفتیم بیرون بگاهخوا از هم سر پشت که همونطور

 !شدی؟ هوایی برگشتی و تهران رفتی_گفت خنده با

 برگرد؟؟؟؟ بگه میاد بشم هوایی مثال!داره؟ حالم به ای فایده چه_زدم پوزخند

 ...نمیومد بر دستم از کاری هیچ اما!داشتم دوسش...بود دار خنده بهش هم کردن فکر حتی...داشتم خوشی دلِ چه

 ...بیفته اتفاقی چه قراره تهش نمیدونستم

 !نه یا میموندم زنده اینجا نمیدونستم

 ....!!!!ندارم دوسش دیگه اما...اومده...برگشته دیدم خواب...دیدم بد خوابِ یه دیشب

***** 

 صفاری سرگرد...صفاری سرگرد_نمیرسید گوشم به و میشد وصل و قطع بیسین صدای

 ...گوشم به_

 هست؟ صدا_



 ..نوممیش_

 ...نرید جلوتر...شده حمله بهتون طرف دو از_

 کرد نشینی عقب نمیشه_

 ...شد قطع سیمم بی صدای

 کردم پرتش ای دیگه طرفه به عصبانیت با

 بشن مرز وارد اونا بزارم و بکشم عقب نمیتونستم...بودن همراهم سرباز تا چند

 میدیم دست از جونمونو...خطرناکه سرگرد_

 ...عقب بره االن همین میترسه جونش از کی هر_کشیدم داد

 ...سرگرد ولی_

 ...میفهمین بشن وارد بزارم نمیتونم_

 !!!بیایم بر اونا پَسِ که نیوردیم مُهِمّات و یزاتتجه خودمون با اونقدری ما!میکنن تیربارون...نرید جلو سرگرد_

 دادم جا اسلحم توی هامو خِشاب

 ...برگردید شماها_

 !بدی؟ کشتن به خودتو که بمونی میخوای!سرگرد؟ شدی دیوونه تو_گفت حرص با بود همراهم که خلیلی سرگرد

 ....برگردین میخواین شماها!نداره ارزشی هیچ مردم از دفاع برابر رد من جونِ گرفتم یاد اینجا از من_کشیدم داد اختیار بی و اومد در کفرم

 ...رفتم جلو اونا به تفاوت بی

 ...میشد واویال اونوقت...بخوره لیز ها برف روی پام کمی بود کافی

 ...نمیشد قطع ها اندازی تیر صدای

 ....بود همینطور همیشه اینجا

 ...بکشیم عقب که بودیم نیومده اینجا ما!مشکل و خطر هزاران و بود مرز لَبِ...نبود کم ها درگیری

 کنیم مقاومت ها درگیری این ی همه برابر در که بودیم اومده

 ...میگرفتم سنگر برف از شده پر های تپه بین و گرفتم پشتم اسلحمو

 ...میکردم شلیک سمتشون به وقفه بی

 !داشتند جَو کردنِ خراب در سعی که بودن بزرگ گروهک یه

 ....کرد کر گوشمو سرم پشت از جیغ یصدا

 ...کوبید سینم به خودشو محکم قلبم

 ...میشد تداعی گوشم توی جیغ اون صدای



 اون صدای... میزدیم فریاد من و جیغ  اون هامونو دلگیری ی همه و تهران بام میرفتیم اون با که هایی شب به شبیه...بود شبیه چقدر

 ...صدایِ شبیهِ...ها جیغ اون صدای...میکند جا از رو دلم که بود های جیغ اون شبیه زیادی...ها جیغ

 !!!برگشتم عقب به...و نیوردم طاقت سرم پشت صداهای با

 ...نبودن اطراف اون نیروهامون از هیچکدوم...شد وِل دستم از اسلحم بفهمم اینکه بدونِ...شد شُل تنم

 ....شدم خم

 ...تمریخ فرو عرب مَردِ اون های قهقهه صدای با

 .....!ریختم فرو و شدم ویران یکجا اینبار!ذره ذره نه

 ....کرد سیاه هام چشم جلوی دنیامو ی همه....چشمهاش

 ...میسوزوند جونمو و قلب که نبود هوا سردیِ

 ...!بکشه نفس تا میکرد تقلّا کثیف مرد یه های دست بینِ که بود تنم پاره...اون

 میزدم نفس نفس...بود افتاده زمین روی اسلحم

 !!!نداشتم رو عقب به برگشتن توانِ اما!میشنیدم رو سرم پشت از نفر یک های قدم صدای

 ...زد قهقهه صورتم به رو هم باز و گذاشت گلوش زیرِ اسلحشو

 آخه؟؟؟؟ میکنی چیکار اینجا تو

 ...میکشت منو اون ی گریه اما...میکردم تحمّل چیزو همه!نمیتونستم...برید امونمو هاش گریه صدای

 !میکرد سُستم اون اشکِ قطره یه اما داشتم رو چیزی هر توانِ

 !میکشمش نکنی نشینی عقب_گفت عربی به

 ...لرزید تنم

 ...نه

 ...یلعنت کن ولش نههههه_کشیدم داد

 ...میشد بیشتر سرم پشت های قدم صدای

 ...!بلندتر مرد اون های قهقهه صدای

 ...نداشتم رو جلو به برداشتن قدم یک توانِ و بود شده سست پاهام و دست

 ...میاره فشار راستم پهلوی روی چیزی کردم حس و شد بیشتر و بیشتر طناز های جیغ صدای

 ...میکوبیدمش زمین به حرکت به با و عقب به برمیگشتم باید...یگشتمبرم باید...خورد چاقو تیزیِ به نگاهم

 نداشتم؟؟؟ توانِشو چرا اما

 ...میشد فشرده گلوش به که بود ای اسلحه به خیره نگاهم و میکشید جیغ طناز



 ...کردم حس پهلوم توی رو چاقو سوزش

 ...شکست رو کوهستان سکوتِ ش عربده و ام عربده صدای

 ...!ردمخو زمین به سخت

 ...میکشید آتیش به تنمو شدید سرمای اون توی که بود چیزی تنها خونم گرمیِ...بود شده کشدار هام نفس

 ...میزدم چنگ زمین روی رو ها برف دستم با

 ...بود پهلوم توی چاقو

 !نداشتم کشیدنشو بیرون توانِ

 ....بود بس دیگه!دادیم دومون هر عشقو این خِسارتِ...میدادم نجاتش باید من...کشیدم ها برف روی خودمو

 !بود بس... دادن خِسارت بود بس

 ...بدم دستش از ایندفعه نمیتونستم

 بود؟؟؟ اینجا چرا اون...بود ذهنم توی سوال یه فقط

 ...میدیدم خواب چیزو همه انگار

 ...میشد تار کم کم چشمام جلوی

 میدادم نجات اونو فقط باید من...کنم ناله نمیتونستم حتی

 ...میزدم صدا اسمشو و میکشیدم فریاد دلم توی که بود کسی تنها...خدا

 از دفاع برای..وطنم از دفاع برای ادگرفتمی اومدم اینجا به وقتی پیش سال دوازده...چیزمه ترین ارزش بی برام من جونِ!بگیر جونمو...خدایا

 ...چیزه ترین ارزش بی جونم خانوادم و مردمم

 بدم نجاتش اونو بزار اول اما...خدا بگیر جونمو

 ...اون

 !نمیترسم چیزی از دیگه خوبه حالش اون بفهمم وقتی

 ...رفت تر عقب اما کرد برخورد اسلحه به انگشتم نُکِ...بود تار دیدَم...کشیدم اسلحم طرف به دستمو

 ...گذاشتم پهلوم به دستمو اون

 !کرد پر مُشتمو خون

 ...نه...کشید نفس نمیشه دیگه میکردم حس

 ...نه خدایا

 ...!!!بدم نجاتش بزار

 بود نمونده برام جونی...افتادم زمین به قبل از بدتر و شد تر شدید دردم...شدم نیمخیز



 ...کند جا از قلبمو گلوله شلیکِ صدای

 !ردممُ

 ....بود ما تقدیرِ این شاید

 باشیم، هم کنار ما نمیخواد سرنوشت 

 ظرفیتِ تو و من اینکه از...نیست ها سختی این از بیشتر ما لیاقت اینکه نیست،از صالحمون به این حتما و نیستیم هم قسمت که این از

 !نزن حرف نداریم رو دنیا های خوبی

 ....نکن عجله رفتنت برای

 ...ماست میلِ به رفتن و کردن ترک این نگو

 ...چشمام توی بزن زل صاف و بگیر دستامو

 !بذاریم تنها همو و بریم که نیست این ما تقدیر بگو

 !نمیخواد خدا نگو

 اینجاست، دلت بگی اومدی که زدیم،بگو جا نگو

 ....نمیری دیگه بگو

 ! تقدیرمونه نگو

 ...چشمهات نِشد بسته تا میدم ترجیح تو های خنده به رو مرگ من

 ...میریم نگو

 ...میخوام دنیا همین توی دستاتو گرفتنِ...من

 !!!نبینیم رو همدیگه دیگه دنیا اون شاید

 ...کردم باز سختی به هامو پلک

 !داشتم وحشت سمت اون به کردن نگاه از...میترسیدم

 ...بکشم آغوش به مرگو یکباره اینکه از

 ...کردم نگاه سختی به

 ...!شهریار

 ...نمیدید منو مگه میخندید؟؟؟اون سرخوش میخندید؟چرا چرا...میکرد نگاه بهم لبخند با

 !رفیق شد تموم_زد داد همونجا از

 ...رسید بود افتاده زمین روی که کنارش خونیِ جِسمِ به نگاهم

 ...شد کشیده میدوید سمتم به که طنازی به نگاهم



 ...شد پرت زمین روی بار سه دویدن شوقِ از

 ..بزنه صدمه خودش به و بیفته ها برف این روی اینکه از یدممیترس

 ...خورد زمین به ام سینه روی چهارم بار برای

 ...میخورد صورتم توی هاش زدن نفس نفس

 .کشید آتیش به تنمو سال سه از بعد هاش نفس حرارتِ

 !کردم تجربه رو نشد زنده دادن جون و مرگ عین در انگار...افتاد جریان به هام رگ توی انگارخون

 ...حسام محمد_

 !شد باز لبخند به هام لب...کردم فراموش دردمو

 !تروخدا....نبند چشماتو...نبند...نبند چشماتو تروخدا...بری گفتم من...شد من تقصیره_

 !خوبم من_کردم ناله سختی به

 ...میفتاد هم روی زور به داشت پلگام

  بود شده خیره چشمام به التماس با

 اما کن نگام سرد...نبند تروخدا...نبند چشماتو..میزنم دار خودمو من بری تو_نالید من مثل بغض با و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو

 ...میکنم خواهش! من خاطر به...کن تحمل!نمیبخشم خودمو..اینجایی من خاطر به تو...میدونم منه تقصیره!نبند چشماتو

 ...بودم مجبور!نداشتم انتخاب حقِ اون خاطر به اما...کنم تحمل نمیتونستم

 میوردم؟ دووم چجوری

 ...چسبوند پیشونیم به پیشونیشو

 ...نمیزارم دیگه اینبار...نداری حق...یبر نداری حق تو...بکشم نفس میزاره کشیدنت نفس...لعنتی منی اُمیده تو_

 ...بودیم خیره ای فاصله هیچ بی هم های چشم تو

 ...اومدی دیر_

  نمیزارم...بری نمیزارم من...نمیری تو...دیگه نیار بهانه...نگو اینجوری...نداری رفتن حقِ...نیومدم دیر من...نیومدم دیر من نه!نه...نه...نه_

 ...وندچسب پیشونیم روی لباشو

 ...زد بوسه

 ...زد بوسه دردهام ی همه جبرانِ به

" 

 را من بوسیدی که همینجا

 امنم امن

 مردن برای اینجا از بهتر جایی چه



 "دفنم همینجا

 !قهرمانم...بمون زنده...منی قهرِمانِ تو_زد لب و کرد نگام اشکش پر چشمهای با هم باز

********* 

 !دمکر باز چشمهامو...بود سنگین هام پلک

 !کجام بفهمم میشد باعث اتاق توی های دستگاه صدای

 ...بود شده پانسِمان پهلوم روی...نبود تنم توی لباس

 !اتاقه این توی من جز به دیگه نفرِ  یک های نفس صدای کردم حس

 شد کشیده پایین به نگاهم

 ...بود گذاشته دستم روی سرشو...بود نشسته تخت کنار

 !بود برده خوابش...بوده سرم باالی بیدار بوده وقت خیلی بود معلوم

 !بوده شب میداد نشون تاریک هوای...کردم نگاه پنجره از

 ...دورش بود ریخته پریشون موهاش

 خندیدم دلم تهه از

 ....باشه کنارم اینجا نمیشد باورم

 ...کشیدم سرش روی هاش شونه روی از  شالشو بشه باز در اینکه از قبل...خورد در به ای تقه

 !!!!!کنه نگاه موهاشو نداشت حق کسی من از غیر

 ...شد باز در

 ...شد اتاق وارد نگران شهریار

 وایساد تخت کنار و اومد سمتم به

 ...شد رفع خطر خداروشکر_

 چطوره؟ حالت_زد بخندل روم به

 !خوبم_

 ...بود رفته استخونات مغزِ تا چاقو...خوبی نگو الکی...!رفته در دستم از دیگه هات گفتن خوبم این حسابِ_

 ...کنن آرومش نتونستن پادگان کلِ...بود حالی چه به بدونی اگه_کرد اشاره بهش و خندید آروم...افتاد طناز به نگاهش

 !کنه؟ آرومش بتونه من غیر کسی قراره مگه_کردم اخم

 بی اینجوری نبینش!بود گذاشته سرش روی رو جا همه...حسام محمد نمیدونی!بیاری در بازی غیرتی بخوای نبودی خوبه_خندید بازم

 !نداشت هم کردن ناله نای دیگه...اینجا افتاده جون



 ...شد کباب دلم

 ...خورد تکون

 !بود؟ دهدا اجازه بهش پایگاه؟کی تو اومده چجوری_

 بود اومده چجوری نمیدونم دیگه...تو بیاد بزارن که بود زده حرف مسئوال با بود زده زنگ عرفانتون...!دیوونست خیلی دختر این_شهریار

 !!!تو دنبالِ طرف اون

 !بیداره گفت زیرلب و طناز به کرد اشاره حرفش دنبال به

 !!!بود زده خواب به خودشو پس

 ...میرسم حسابشو_گفتم شهریار به رو و کردم جدی لحنمو

 ...گرفت خندشو جلوی شهریار

 ...؟!روز؟ یه برمیگرده نمیتونه؟نگفتم گفتم اومد؟دیدی باالخره دیدی_شهریار

 !بود زده خواب به خودشو من از کم ی فاصله با...شدم خیره بهش

 بشم هوایی مثال!داره؟ حالم به ای فایده چه تیگف...شدی هوایی برگشتی و تهران رفتی گفتم رفیق؟بهت گفتی چی صبح یادته_شهریار

 ؟؟....برمیگرده

 پیشمه؟؟؟ نرسیده شب به میدونستم کجا از صبح...خندیدم دلم تهه از

 برمیگردی؟؟؟_شهریار

 !کجا؟_گفتم تعجب با

 ...!تهران_شهریار

 ...نمیدونم_

 ...بهت میزنم سر دوباره!میشه بهتر حالت که ایشاهلل...میرم من_شهریار

 ...رفت بیرون و دادم تکون سری

 ...زدم عقب شالشو و بردم جلو دستمو...شدم هوایی شد بسته که در

 ...بود بیدار!لرزید تنش

 و حد بدونِ اینبار بودم شده محرمش بودن کنارش برای که منی... نمیکردم اهمنگ دختری به خواهرم غیر به که منی...گذشتم حدّم از

 ...کشیدم ابریشمیش موهای الی و بردم تر جلو دستمو مرزی

 ...میفتاد لرزه به تنش من وجودِ با هنوزم

 کردم نوازشش آروم

 آخرش؟؟؟ میرسم حسابتو که میدونی...خواب به نزن خودتو_

 ...بیداره که نداد نشون هم باز اما...خورد تکون تنش



 ....داده تو به رو اینجا آدرسِ که نفهمِ عرفانِ اون تقصیره!نیست تو تقصیره_

 کشیدم بیرون موهاش از دستمو

 !نمیکرد نگاهم...بود گرفته ازم روشو...اما میکشید پر کردنش نگاه برای دلم...کرد بلند آروم سرشو

 !میندازی خطر به جونتو من خاطر به که باره دومین این_کرد باز لب باالخره

 !نیومد دردم ایندفعه_زدم پوزخند

 ...شد خیره صورتم تو اشکیش های چشم با...برگشت

 از قبل...نمیکنم حس دردامو ساله سه من_دادم ادامه ام دورگه صدای با بیرون و پنجره به خیره...میگرفتم ازش نگاهمو که بودم من اینبار

 !میفهمی؟...نمیشه حس دیگه حاال...نمیزدم دم و میکشیدم زجر اون

 ...میدونی دیگه چیزو همه اینکه با!میکنی؟ مقصر منو داری_داد جوابمو بغض با

 ...خندیدم

 مُقَصِر؟_خندیدم بلند

 میفهمی؟...!نبودیم  هم مُقصِر حتی...!دادیم خِسارَت و نبودیم مُقصِر همیشه ما_شدم خیره هاش چشم به و برگشتم

 اینجا؟ ومدیا چرا_

 !بودی؟ سال دو این که همونجایی برگرد نگفتی مگه_زدم لبخند صورتش تو

 !دیدم چشمام به خودم...خطرناکه اینجا ولی_افتاد چشمش ی گوشه از اشک

 ؟!نداشتم؟ رو تو که هایی شب از تر خطرناک_

 ...شد ساکت

 بابات از یارو اون که ثروتی ی همه زودی به! نامِ به های قاضی از یکی دستِ بابات ی پرونده!نیست تو امثاله و تو جای اینجا...طناز برگرد_

 !زندگی!کن زندگی نبودم من که روزایی مثل...برو!برمیگرده کشیده باال

 پایین صورتش روی از تند تند و صدا بی اشکاش...پرید هاش پلک...نمیخوردن تکون صورتش اجزای حتی...میکرد نگاه بهم حرکت بی

 !میریختن

 ...لعنتی نکن گریه

 میکنن؟؟؟ کم عمرمو های ساعت اشکات نمیدونی مگه

 ...انداخت شونش روی و کشید صندلی ی دسته از کیفشو...شد بلند جاش از

 ...بود هم در صورتش

 زد زل بهم وحشیش چشمای با

 !برمیگردم من_

 اومد؟ چی برای پس!میره داره جدی جدی...بودم خیره پاش ردِّ به...!رفت



 ...نمیکشید بیشتر اینجا تا وقتی اومد اینجا به راچ

 ...کشید پایین طرف به و گذاشت در ی دستگیره روی دستشو

 ...شد کنده جا از قلبم باز

 !نکردم؟ فراموشت نره یادم که رفتنمو؟اومدی بیاری یادم به هم باز که کنی؟اومدی هوایی منو باز تا اومدی چرا

 ...زد چنگ گلوم به چیزی یه

 !میورد در زانو به رو کوه مرد یه چشمای سیِخی

 ...برگشت

 !تو امابا...برمیگردم من_گفت دوباره لحن همون با و زد زل چشمام به

 !...کوبید هم به محکم سرش پشت درو

 ...بخشید رو گرما از موجی سردم دلِ به

 (طناز زبان از)

 !شدم شهر این ی آواره هایت چشم دیدنِ دوباره برای

 ...تو دنبالِ به...آمدم گاهم تکیه دنبالِ به من

 ...گذشته محکم،مانند کوهی دنبالِ به

 !کرد ویران را ام زندگی که عشقی دنبالِ به...کرد من را من که مردی دنبالِ به

 ...!!!نیستم بلد شهر این از را رفتن راهه تو بی بروم؟من ییمیگو حاال

 !میگویم را تو از بعد روزهای...نمیرسیدیم روزها این به کاش

 !من و بودی تو فقط که بود خوب چه ها موقع آن

 ...!!!برگردان من به را ها موقع آن

**** 

 (حسام محمد زبان از)

 ...شدم بلند جا از

 ...بود سخت هیچوقت نداشتم قرار و آروم جا یک که منی برای  هم اون....خوابیدن ختت این روی روز ۳ از بعد

 !بود شده هم تر سخت...االن شرایط وجود با

 .داشتم هم شدیدی دردِ و بود پیچی باند پهلوم روی هنوزم...کردم تنم سختی به پیرهنمو

 ...اومدم بیرون درمانگاه از

 ...میومد سمتم به که افتاد شهریار به نگاهم



 !چی؟ کنه خونریزی باز جات؟اگه از شدی پا چرا_شهریار

 دادم باال ای شونه

 !نیست که اولم بار...نمیشه چیزیم_

 ! میکنه مسخرم راه به راه...میکنه اذیتم باز چقدر بفهمه عرفان اگه...شد رد ذهنم از

 ...زد زنگ گوشیت به عرفان_شهریار

 برگردوندم سمتش به سرمو تعجب با

 !که؟ نگفتی بهش_

 !کنم نگرانش نمیخواستم...نه_خندید شهریار

 ...کردی کاری خوب_

 ...کردم نگاه اطرافمو و چرخیدم خودم دور

 !میگردی؟ کی دنبالِ_شهریار

 ...کردم نگاهش سوالی و برگشتم سمتش به سریع

 !دادیم جا بهش خانوما خوابگاهِ تو...همینجاست_شهریار

 !نمیمونه کسی که اونجا_

 !میکنه تحمل خاطرت به داره...نبود اینجا االن بود ترسویی آدمه اگه_شهریار

 داری؟ سیگار_

 سیگار؟ میگی بازم...اینجاست کنه آرومت میخوای که اونی_کرد نگاهم پوزخند با

 کشیدم دستش از...گرفت سمتم به و آورد در جیبش توی از کِنت پاکتِ یک

 دادم لم بزرگی سنگِ به

 ...میدونی_

 کردم روشن بود جیبم توی که فندکی با گارموسی

 !بُریدم زندگیم های آدم از من_

 !دنبالت اومده...اینجا اومده و کرده ممکن غیر کارِ یه اون...نگو چرت_اومد سمتم به اخم با شهریار

 زدم پُک سیگارم به تلخی با

 !شهریار رفتن به بودم مجبور همیشه_

 ...داد تکیه سنگ به کنارم

 ...کوهستان به خیره من نگاهه...پاش زیرِ های برف به خیره ونا نگاهه



 !دیدم مُقَصِر خودمو برگشتم سرم پشت به بار هر اما...بود اجبار روی از همیشه من های رفتن_

 ! مداشت دوستشون نهایت بی که شدم متنفر کسایی از بار هر اما_دادم ادامه هام سُرفه میونه...افتادم سُرفه به...گرفت گلوم

 خانوادت؟_شهریار

 !نداره تعریفی چندان ام،حالم سینه ی قفسه روی میکنه سنگینی ام گذشته_زد چنگ گلوم به بغض

 ...گرفتم درد مغز هم آینده به راجع کردن فکر از

 ...االنم درگیرِ ...ندمآی درگیرِ...گذشتمم درگیرِ

 !نمیدونم!عقلم؟ یا کنم گوش قلبم به!نرفتن و رفتن بینِ موندم

 خیلی چیز همه...بود همسرم االن اگه!نمیشدیم دار بچه هیچوقت اصال کاش...نمیخواستیم بچه خدا از هیچوقت کاش میگم گاهی_شهریار

 قدرِ!باشم متنفر ها بچه از اینکه جای به میموند دلم به داشتن بچه حسرتِ همیشه کاش  میگم گاهی...بود تر قشنگ زندگیم...بود بهتر

 !میجنگه داره داشتنت برای منت بی...داده چیزشو همه تو خاطر به که دختری قدرِ...رفیق بدون هاتو داشته

 زدم تلخی لبخند

 گرفتم می رو دستش...بود اگه خودم دست_

 نرسه ما به هیچکس دست که جایی بردمش می

 نره و  بمونِ که شدم می دامنش به دست...بود اگه خودم دست!داشتم برنمی سرش  از دست عمر آخر تا بود اگه خودم تدس...

 با...من های دلتنگی با شد همدست  که بود اون دست...کرد سرم به دست که بود خودش و ها اطرافی دست! رفیق نبود خودم دست

 !رفیق بود سرنوشت دستِ!نبود اینجا جام حاال بود اگه خودم دست!من های کسی بی با...من ی شده فراموش تازه دردای

***** 

 ...افتاد رعشه به سرما سوزِ از تنم

 !ها آدم سردیِ به حتی...هوا سردیِ به...بودم کرده عادت من...بود ها سردی همین نبود مهم که چیزی تنها من مثل کسی برای!نبود مهم

 !میکوبند پا ها دامنه روی ها برف...فشارد می را کوهستان تریِخاکس ی سینه سرما...اینجا

 ...اند کرده عادت هایشان تن به باران شالّقِ به ها نظامی اینجا

 !است سخت سنگِ از ها دل...اند شده ساخته بتن از ها مرد اینجا

 ...واهندخ نمی که چیزهایی دیدنِ به اند کرده عادت ها چشم...زده بوسه را ها لب سکوت مُهرِ

 !شده پوسیده باورهای با اند مردمانی اینجا

 ...!میکنند رها را ها خِشاب هایشان معشوقه موهای بافتنِ جای به مردها...خواهند نمی همدم خود برای دیگر ها زن

 !حمله یک...هجوم یک منتظرِ...اند منتظر همه اینجا

 !هدف مورد های دشمن کردنِ باران تیر با هایشان دلتنگی و ها عقده کردنِ خالی

 ...بزنی چنگ ها دیوار و در به هایت دلتنگی فرطِ از کمتر یادمیگیری...نیست ها،نظامی آموزش و تمرین فقط اینجا



 ...نباشی بیهوده یادمیگیری!است مطلق تنهاییِ باشی که اینجا

 ...فشارد می را قلبت...میکند ات خفه سکوت اینجا

 !قبل مانند ندک نمی دلتنگت ها نبودن دیگر

 .... من و

 ....دیروزم تنهای مردِ همان من

 ....بود کُشته را روحش که مردی بود،همان نگذاشته پا اش زندگی در تویی که همان

 !نبود کسی تندیسِ  چشمانش تو از قبل که همان

 ...پرستید نمی مرا کسی تو از قبل

 !!!من و بودم من تو از قبل

 کردنِ رها برای ای شانه که همان...باز پناهم بی ی خسته مردِ همان ؟من!تو؟ از بعد ی شبانه دردهای یا بگویم دیروزم های حسرت از

 ...ای کرده رهایم سالهاست اما...شدم گُم تو احساسِ طوفانِ  الی که دیروز احساسِ مُرده مردِ همان...همانم من...نداشت بغضش

 ...نبودنت و بودن بین ام مانده...حاال من و

 ....دیگریست جورِ زندگی باشی

 !ای نچشیده را بودن تو بی که خودت...نبودنت از امان...نباشی

 .....بوده چه تو از قبل مرد این نمیدانی که تو

 !کرده خفه دل در که هایی فریاد...بوده هایش کسی بی های زجه رسوباتِ قلبش که نمیدانی

 ...زندگی و مرگ بین ام مانده من

 !سختی دوراهیِ چه

 ...ساختی را ام زندگی تو...بودم زده کنار تو های خنده تماشای به را دنیا من

 ...کنم کَسَم همه را تو تا کردم بهانه را ام کسی بی من!فروختم تو نگاهه پای به هم را ام مردانه های قرمز خطِ من

 !ساختی گاه تکیه کوهی برایم هایت بودن از...خورد گره وجودم به  وجودت بند بند

 !بس و بود بیهودگی تو از قبل...دادی نشانم را کردن زندگی که بودی تو این...کنم نگاه طرفی هر از

***** 

 ...گذاشتم زانوهام روی رو سرم...کردم لِه زمین روی رو آخرم سیگارِ

 ...شد متوقف کنارم آشناش های قدم صدای

 !سالم_

 ...کردم بلند رو سرم



 ...بود اطراف به خیره و بود ایستاده

 !میکنیم فکر ما که نمیشه طوری اون هیچوقت میگفتی همیشه_کرد شروع خودش بدم جوابی اینکه از قبل

 !بود من به پشتش...برداشت بیشتر قدم دو

 ...نشد اینطور اما!برمیگردی باهام چرا و چون بی بیام ینجاا به وقتی میکردم فکر من مثال!میگفتی راست_

 ...زد پوزخند

 !باشی داشته کردن فکر به نیاز اومدن من با برای میدونی رو چیز همه دیگه اینکه با نمیکردم فکر_

 !خونه؟ برگردم تنهایی باشم مجبور نکنه اینکه به میکنم فکر دارم_خندید تلخ

 شدم بلند جام از...برگشت  سمتم به

 ...تکوندم خاک از لباسامو

 ...!بود نگرانی حسِ از پر نگاهش

 ...نمیدادند نشون یو تی و اخبار توی که میفهمید؟همشو کی!تازه ی حمله یک صدای...میشد شنیده دور از تیراندازی صدای

 !یکی تا صد هر از شاید

 ...گذاشت پا آرومش ی چهره به ترس رنگ

 بودم کرده پشت اون به که بودم من این اینبار...ایستادم تپّه روی اون از جلوتر

 شب مثل...بود وت از قبل هویتم بی زندگیِ های شب میدونی؟مثلِ...بود مرز لَبِ های حمله این از تر ترسناک خیلی نبودنت های شب_

 !زندگیم دلخراشِ های صحنه ی همه از...بود تر ترسناک...کردم سر به تو بی که هایی شب!نمیخوابیدم مُردن ترسِ از که هایی

 !دلم به شد داغ رفتنت_طناز

 !ها کوه همین توی...شد فریاد من های دلتنگی_

 تاثیر وقتی اینا ی همه!خواب های قرص و میگذشت آرامبخش با من های شب...لرزوند رو خونمون های ستون من های زجّه صدای_طناز

 !میگرفتم بغل رو مونده جا به تو از پیراهنِ که داشت

 پیراهن؟ کدوم_زد چنگ گلوم به بغض

 من امثالِ و من نجاتِ برای که پیراهنی همون...کرد مشخص هویتتو که همونی!بودی کرده تنت بار اولین برای هک فُرمی پیراهنِ همون_

 !خونی پیراهنِ همون!بود شده هُک روش تو اسمِ که پیراهنی...بودی کرده تنت

 ...شد فشرده قلبم

 پیچید ذهنم توی گذشته صداهای

 ...راستی"_

 دکر نگاهم سوالی و برگشت سمتم به

 کردی؟ چیکارش...پوشیدی دادم اونشب که همون...من پیرهنِ اون_



 !دیگه انداخته حتما...بندازه خدمتکارمون دادم اونو آهاااا...پیرهنه؟؟؟؟چیزه اون...اون...امممم_گفت مکث با...افتاد پته تته به

 !باشه...آها_زدم پوزخند

" 

 خندیدم جون بی

 شده؟ شکسته اینجوری که مادرت با کردی چیکار...!خانوادت کنارِ بیا...نیمک شروع اول از بیا...برگردیم بیا_طناز

 !خوردم بغضمو ساده دادنِ قورت یه با

 !بود کرده خونه گلوم توی سالها که بغضی

 چی بره یادمون بزار گفتم...میکشن عذاب گفتم!بوده حقم شاید گفتم...کشیدم که رو هایی سختی نیاوردم هیچکس روی به هیچوقت_

 ....شده

 اسممو نشد حاضر سال هفت که مادری اما!کردم فراموش رو چیزا خیلی...گذشتم ها حرف و جاها خیلی از مگه؟من میکشه کجا تا آدم یه

 گناهکار مدرکی هیچ بدونِ!نکرد باورش هیچکس که کشوندم؟چیزی چی!کوفتی؟ راهه این به کشوند رو تو چی میپرسه ازم بیاره

 !نکردن باورم...گناهم بی من میدونستن اونا...شدم

 ...کشوند راه این به گناهی بی نکنند؟منو باورت زندگیت افرادِ عزیزترین که سخته چقدر میفهمی

 سمتشون به هیچوقت شاید بود نداده آشتی ها آدم اون با منو تو اگه...ای عقده سنگدلِ مردِ یه به شدم تبدیل!نبود اینجا من جای

 کسی نخواستم...کردند جهنم زندگیمو نیست مهم...کردند چیکار من با اونا که نیست مهم میگفتم...بودم کرده خفه مدل تو صدامو!نمیرفتم

 !درد....میکنه درد ام گذشته....میدونی!شدم عصبانی...نبود خودم دستِ گذشتم حدّم از شب اون اگه!کنم شرمنده رو

 دنیای بودم؛توی آزاد دختره یک...من...ها آدم از خیلی برای الگو یک!اسطوره یک!دیدم زندگیم توی که بودی آدمی بهترین شاید تو_طناز

 وجودِ با که مردی!متفاوت کامال دنیای یک با شدم آشنا مردی با....گرفتم یاد تو از رو چیزها خیلی!بودم ساخته خودم برای که ای کودکانه

 تو وقتی از من!پشتوانه یک!محکم گاهِ تکیه یک!بلند همّتی با...قوی ی اراده با یمرد...داشت بزرگی روحِ  بود کشیده که هایی سختی تمام

 !تو یعنی مَرد....چیز همه یعنی مَرد...آینده ساختنِ یعنی مَرد فهمیدم دیدم رو

 اون...نمیره یادت!خشیدیب رو اونا دلت تهه از...دریاست دلت تو!داشتند نگه محروم اسطوره یک از خودشونو اونا...کردند چیکار میدونن اونا

 هایی روز!شد سر هویّتی بی با اش ثانیه هر که روزهایی...ساختن مردو این که بودند روزهایی روزها اون...نمیبری یاد از هیچوقت رو ها روز

 رها چیزی هر از خودتو باید گاهی...نمیشن فراموش!دادند پیوند هم به رو ما های زندگی که روزهایی...ساخت زندگیتو و تو که

 !کن رها گذشته روزهای از خودتو...کنی

 نکرده چیدا شنونده هام حرف برای اون مثل رو کسی بود وقت خیلی...بود کرده شدن خالی هوسِ دلم....حرفاش آرامشِ از شد پر دلم

 !بودم

 ....بود درد دنیا یک خودش اون از دوری

 ها آدم ها سختی!نمیرسیدم اینجا به هیچوقت شاید افتاد نمی سخت های اتفاق میکنم،اگر فکر گاهی...کرد مَردَم زندگی های خم و پیچ_

 که یکی...آتیش روی آبِ بشه که چیزی یه...باشه چیزی یه باید مشکالت ی همه بینِ اما!میده نشونت رو راه بسته های در...میسازه رو

 از پر وجودش اما...بزنه کنار سرنوشتت از رو ها اتفاق نتونه شاید!بده نجات هات تنهایی مطلقِ قدرِ از رو تو و بگیره دستاتو

 رو تو که باشه یکی....امید غرقِ!بشی خوشبختی غرقِ میکنی نگاه که هاشو چشم!باشه کنارت اون میُبری همه از وقتی که همین...دلخوشیه

 کنارشی وقتی...بره یادت هاتو سوختن گناه یب!ببری یاد از اون با هاتو پناهی بی...هات زخم...دردهات...بده آشتی گذشتت های آدم با

 رو دلم های زخم...نبود دوا بی تو با من دردهای...ماندن برای...نرفتن برای بودی اومده تو!!!یادشی به وقتی...میگیره محکم دستاتو وقتی...



 من!شد فریاد ها کوه این توی من های لتنگید...داشتنت هوای از باشم دور تا اومدم اینجا به!دادم خِسارَت شب هر رفتنت بعد!کردی مداوا

 به خورده شکست تو!بودم رفته جانب به حق رحمانه بی من شاید...گشتی دنبالم به چقدر اینکه از...نشنیدم وقت هیچ تو های طاقتی بی از

 اینجا!ماندی و بودی منتظرم نم از تر سخت تو اما...تو از قبل روزهای از تر سنگ شدم من و!موندی منتظرم و زدی زل شده بسته درهای

 نبودم،تو مُقَصِر من....همیشه مثل!نمیکرد آرومت...نمیکرد قرارت بی...نمیکرد عاشقت چیزی نمیداد؛اینجا خوشبختی بوی....بود چی هر

 ....!دادیم خِسارت فقط ما!نبودی مُقَصِر

 کردم حس کنارم رو وجودش

 بودند کرده خیس هاشو گونه که اشکی های قطره...شد کشیده صورتش رُخِ نیم به نگاهم

 پس زندگیم از رو همه تو جز که منی برای بود سخت...میگرفت رو نفسم تو از بودن دور...نبردم یاد از هیچوقت رو تو های خوبی_طناز

 !بودم زده

 ....بشکنی منو های تنهایی طلسمِ میتونی که هستی کسی تنها تو شاید!کردی آروم منو درگیرِ  ذهنِ که بودی کسی تنها تو _

 بیوفته که هم اتفاقى هر دیگه حاال میدونم،_طناز

 پاکىِ تو، آغوشِ من،امنیتِ براى ولى ندونى خودت شاید! نکنم تنهایى احساسِ تا هستی همیشه تو...کنم تکیه بهت تا اینجایى همیشه تو

 !دنیاست تکرار ترینْ نشدنى تکرار...تو احساسِ صداقتِ تو، هاى چشم

 خودت با جز تو جای!نمیاد من های چشم به هیچوقت تو جز کسی اما...زخمه از پر دلم!میزنم دست کاری هر به موندنت برای اینبار_

 !بدی نجات تنهاییم های صاعقه از منو میتونی که تویی فقط...نمیشه پر من برای هیچوقت

 ....گرفتم سمتش به و بردم جلو دستمو

 !بشیم جدایی باعثِ هردومون نمیخوام دیگه_

 ...زندگی به بود بازگشتی من برای لبخندش! دیدم هاش چشم در رو دنیا احساسِ بهترین

 ...گذاشت دستم توی دستشو

 !شد قفل و پیچید هم دورِ به هامون انگشت

 !تمومِ تو با...من های ناتمامی تمامِ...برگرد من با_طناز
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