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 راحت الیخ با و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس اطراف، یآشنا یفضا دنید با. پرد یم  خواب از یبلند نیھ با
 کھ معصومھ سر بھ چادر قامت دنید با. گرداند یم بر سر و رسد یم گوشش بھ یآرام یھا زمزمھ یصدا. کشد یم دراز
 نیا با را او کھ یصبح ھر ، شھیھم مثل. ندیبب را او بتواند بھتر تا چرخاند یم را تنش تمام. زند یم لبخند خواند یم نماز
 اوست فقط ، یگرید کس نھ. شود یم دهید ینوران نماز ھنگام او کند یم فکر ندیب یم خواندن نماز درحال دار نقش چادر
یداشتن دوست معصوم کی ، است معصوم واقعا او چون دیشا.شود یم دهید گونھ نیا خواندن نماز ھنگام کھ ! 

 

 و زند یم شیرو بھ یلبخند. کند یم باز چشم یسخت بھ معصومھ ریبخ صبح یصدا با کھ شوند یم گرم شیھا پلک کم کم
باشھ قبول: دیگو یم . 

 

باشھ حق قبول: دیگو یم زند یم تا را چادرش کھ یحال در معصومھ . 

 

کھ یدید یم خواب باز: دیگو یم و دھد یم جا فشیک در را چادر . 

 

داشت فرق یول بود یعنی. نبود ھیقبل خواب ھمون: دیگو یم لبخند با ساغر . 

 

؟یفرق چھ: پرسد یم متعجب معصومھ  

 

باز؟ نیکرد رم یصبح سر خبرتــــــــــــــــــــــــــــــــــونھ؟ چھ: شود یم مانعش اکرم بلند یصدا کند باز لب نکھیا از قبل  

 

نبود حواسمون شرمنده: دیگو یم آرام ییصدا با و شود یم مانعش معصومھ کھ دیبگو یزیچ خواھد یم اخم با ساغر . 

 

مرگش خبر. گھ یم نویھم روز ھر: کند یم بغل را اش مالفھ و زند یم تختش یرو یچرخ اکرم ... 

 

 ھیک اون اصال بشن؟ سوارت یذاریم چرا: زند یم لب آرام ییصدا با ساغر. رسد ینم گوش بھ و شود یم تر آرام شیصدا
 ...کھ

 

ساغر ندارم دعوا ی حوصلھ فقط من: پرد یم حرفش انیم بھ معصومھ ! 
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 یم راه بھ یبھداشت سیسرو سمت بھ  و شود یم بلند تختش ی گوشھ از معصومھ. کند یم سکوت و کشد یم یپوف ساغر
 و زند یم یکیت آبان ھفده مربع یرو. دوزد یم وارشید یرو میتقو بھ و ردیگ یم اطراف از را اش کالفھ نگاه ساغر. افتد

گذشت ھم گھید روز کی: کند یم زمزمھ .  

 

روز کی و ھفتھ دو شد نمیا: کشد یم آه و چرخاند یم ھفدھمش و آبان نھم نیب را نگاھش و کشد یم گرید یآھ .  

 

مجنون؟ یشمریم روز ینشست باز:  ـ  

 

 یم لبخند شده زانیآو تخت یباال از کھ اش چپھ سر دنید با. ردیگ یم مشیتقو از نگاه لوفرین وار وزوز و آرام یصدا با
ریبخ صبح: دیگو یم و زند . 

 

ریبخ توم واس: دیگو یم کشدار و کشد یم یا ازهیخم لوفرین . 

 

 کند یم مشیتقو بھ ینگاھ. ندینش یم ساغر تخت ی گوشھ و  پرد یم نییپا تخت یرو از پلھ بدون  اش شھیھم عادت طبق
نیا رو یزد غمبرک کھ باز: دیگو یم و . 

 

ستین ازش یخبر بازھم. گذشت دوھفتھ: دیگو یم و کشد یم آه دوباره ساغر . 

 

زنھ یم شور یلیخ دلم: نالد یم و دوزد یم لوفرین بھ را اشکش پر نگاه .  

 

 سرش ھفتھ نیا بود گفتھ اونکھ ؟یکن یم تیاذ خودتو انقدر چرا آخھ: دیگو یم و اندازد یم اش شانھ دور دست لوفرین
  .شلوغھ

 

گذشتھ چقدر نیبب یول. ھفتھ کی فقط بود گفتھ: دیگو یم و کشد یم رونیب را خود چشمش ی گوشھ از یاشک قطره . 

 

 دهیکش طول کارش البد. ھفتست کی فقط: دیگو یم کننده دلگرم یبالحن و زند یم گوشش پشت را ساغر یموھا لوفرین
شناسھینم فردا امروز و زود و رید کھ اون کار. گھید .  

 

نیکرد گرم چونھ شماھا کھ باز: شود یم کشانینزد معصومھ کھ دیبگو یزیچ خواھد یم ساغر . 
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 آبغوره نیا با یاورد در پدرمونو روز چند نیا. یچیھ گھید کھ توم: دیگو یم و کند یم ساغر یاشک صورت بھ ینگاھ
شد یچ تھش کھ یدید یول یاومد رو ھا ادا نیھم ھم دفعھ اون. گھید ادیم بابا. ھات .  

 

دمید خوابشم شبید. داره فرق بار نیا: ساغر .  

 

یدید رو ھیقبل خواب ھمون یگفت کھ تو: زند یم تا و دارد یم بر را ساغر ی ختھیر ھم بھ ی مالفھ معصومھ . 

 

 نباریا یول. بودم نھیماش ھمون سر من. بود ھیقبل ھمون آره: نرود باال ادیز شیصدا تا شود یم تر کینزد جانیھ با ساغر
اومد نیام .  

 

کرد رمیدستگ اون: خندد یم .  

 

 و ردیگ یم ینفس لوفرین. شود شیصدا شدن بلند مانع کند یم یسع معصومھ و خنده ریز زند یم یپق اریاخت یب لوفرین
 خوابتو بخوام اخھ احمق. تیعاشق عشق نیا با کنم توسرت خـــــــــاک یعنی: کند یم ساغر گردن پشت نثار یا ضربھ
کنھ یم موندگارت نجایا کیش یلیخ و ادیم کھ نھیا اش جھینت کنم ھم ریتعب . 

 

خدانکنھ. ریبگ گاز زبونتو: دیگو یم و گذارد یم تخت ی گوشھ را مرتب ی مالفھ معصومھ .  

 

صبحونھ دیایب: دیگو یم بدھد ھا آن بھ زدن حرف یبرا یا اجازه کھ نیا بدون و .  

 

تھیگرسنگ خاطر بھ ھمش ھات گفتن ونیھذ و زدنات غمبرک نیا کھ میبر پاشو: دیگو یم خنده با لوفرین . 

 

 وسط. شود یم کینزد کرده پھن یا گوشھ معصومھ کھ یکوچک ی سفره بھ لوفرین یپا بھ پا و  شود یم بلند جا از ساغر
 را او تشیوضع. کند یم نگاه را نامعلوم یا نقطھ و کرده بغل را شیپاھا دوروز نیا مثل افتدکھ یم افروز بھ نگاھش راه
ھ؟ینجوریا چرا اون: زند یم لب آرام ییصدا با.اندازد یم نجایا حضورش اول یروزھا ادی  

 

 چشم دمیند ھم لحظھ کی دوروز نیا. ھیبیعج آدم کال. واال دونمینم: دیگو یم آرام ییصدا با لوفرین و نندینش یم سفره سر
بذاره ھم رو .  
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نخورده ھم یچیھ طفلک: دیگو یم صادقانھ شانیھا حرف دنیباشن معصومھ .  

 

 ھوش و حول فقط فکرت کھ ھم تو: دیگو یم دنشیجو حال  در. گذارد یم دھان در و ردیگ یم ریپن و نان یا لقمھ لوفرین
گرده یم خوردن و کمیش . 

 

 و پوست دینبا تو مثل کھ ھمھ: دیگو یم اخم پر معصومھ. کند یم معصومھ ی برآمده شکم بھ نامحسوس  یا اشاره و
باشن استخون . 

 

 رهیخ نگاه. دوزد یم افروز بھ و ردیگ یم ھا آن از نگاه حوصلھ یب ساغر دو آن نیب یالغر و چاق بحث شدن شروع با
 مقابلش. رود یم سمتش بھ و شود یم بلند جا از اریاخت یب ساغر. سربرگرداند نگاھش دنید با و بود دوختھ او بھ را اش
سالم: دیگو یم مودبانھ و ستدیا یم .  

 

: دیگو یم کنان من و من. ردیگ یم لرزش او یھا چشم مردمک یسرد از. کند یم نگاھش سرد و کند یم بلند سر افروز
ما با دیخوا یم اگھ. کنم فکر یعنی... دیشا...گشنتونھ ... 

 

ممنون. ندارم لیم: پرد یم حرفش انیم بھ خبندانی یسرد بھ یلحن با افروز شود تمام اش جملھ نکھیا از قبل . 

 

 از دل اکرم بعد یا قھیدق. کند یم گرد عقب حرف بدون و دھد یم دست او بھ افروز روح یب یھا چشم از یبیعج ترس
 ی ھمھمھ و رود یم نیب از سکوت. شوند یم بلند جا از ، بودند نیھم منتظر سلول تمام کھ انگار و کند یم خواب رخت
 ساغر. نشوند شیھا نوچھ و اکرم غذاخوردن مزاحم تا کنند یم جمع را کوچکشان ی سفره زود. افتد یم راه بھ یشگیھم

 یم رونیب دفتر عطف نیب از را خودکار. کشد یم رونیب تشک ریز از را کوچکش دفتر و ردیگ یم یجا تختش یرو بازھم
کند یم باز دیجد یا صفحھ و کشد .  

 

 او با یسیبا در رو و خجالت الیخیب فردا دیاین ھم امروز اگر کھ سدینو یم. ستین نیام از یخبر بازھم کھ  سدینو یم
 شدن باز خراش گوش و ضمخت یصدا با. است نگران یلیخ و گرفتھ یبد ی دلشوره کھ سدینو یم. گرفت خواھد تماس
یغفار: دوزد یم نگھبان یھا لب تکان بھ را حواسش تمام و دھد یم جا بالشش ریز را دفتر سلول بزرگ در ! 

 

: دیگو یم او و رساند یم نگھبان بھ را خود کشان ازهیخم روزهیف. دھد یم وارید بھ را اش ھیتک دیناام و کشد یم یآھ
یدار یمالقات . 
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 باورم منو کھ ممکنھ ممکنھ؟ یعنی. کرد ریدستگ منو اون دمید خواب: سدینو یم و دارد یم بر را دفترش گرید یبار
 نکنھ؟

 

تو؟ یھپروت تو باز دختر؟ چتھ:  ـ  

 

 یزیچ تا کند یم غوغا درونش شور و شر پر ساغرِ . کند یم بلند سر اکرم یھا نوچھ از یکی ، جھیخد نحس یصدا با
 و سر با را او گرید نیام کھ بود داده قول! نکند دعوا گرید کھ بود داده قول نیام بھ. کند یم اش خفھ زود اما دیبگو

 پس. دیبرآ کریپ غول میت آن پس از تنھ کی بود محال او. گفت یم راست ھم معصومھ ، نیام بر عالوه. ندینب کبود صورت
دینگو یزیچ و کند سکوت کھ بود نیا راه نیبھتر .  

 

دن؟یبر زبونتو ؟یدخ چتھ: کند یم باز لب ساغر سکوت  از یناراض اکرم   

 

 شین یتند بھ زبانت گفت یم مادرش شھیھم. کند پا بھ آتش بازھم و شود باز مبادا تا ردیگ یم را شیھا لب دندان با ساغر
الاقل دار نگھ باباتو احترام ، درک بھ من گفت یم. کن مراعات یکم فقط گفت یم ، است مار !  

 

 جون بھ ، من جون بھ رو تو. یآبج بسھ: ردیگ یم جان ساالر یصدا و شوند یم گنگ اطرافش ی زنانھ یھا خنده یصدا
کن بس صحرا !  

 

کنم؟ انتخاب مو یزندگ راه ندارم حق من مگھ ستم؟ین آدم من مگھ. ساالر نده قسمم: بود زده داد  

 

؟یکنـــــــــــ یباز من ی سالھ چند یآبرو با کھ: بود شده ور حملھ سمتش بھ داد با پدرش  

 

یدیم سکتھ بابارو آخرش تو! اتاقت برو من مرگ: بود کرده التماسش ساالر و بود شده سپرش بازھم مادرش . 

 

شھینم شیزیچ نده سکتھ منو تا اون نترس: بود زده داد بازھم ساغر . 

 

 داد و شده بلند جا از خودش یھا حماقت از بلکھ ، نھ ھا آن دست از یعصب ساغر و شده تر بلند زنانھ یھا خنده یصدا
ــــــــارهیپت ی ــــــــــکھیزن شــــــــــــــــــو خفھ: زند یم ! 
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یشد الل کردم یم فکر وگرنھ. شد وا نطقت کھ خوبھ: دیگو یم خنده با بوده اتفاق نیھم منتظر انگار کھ اکرم . 

 

 قبل. ردیگ یم مشت در را لباسش باز ی قھی و بردیم ھجوم سمتش بھ ساغر. زند یم قھقھھ اش مزه یب حرف یبرا بلند و
 نیا در اش یشگیھم باخت بازھم او و رندیگ یم را شیھا دست خودش از تر رومندین دونفر دیبگو یزیچ نکھیا از

 یخواست یم یچ نمیبب بگو: دیگو یم و کشد یم ساغر  دھان یرو دست ییپررو با اکرم. کند یم ینیشبیپ را مشاجره
؟یبگ  

 

 یم ترسناک یلحن با و شوند یم کینزد ھم بھ اکرم کیبار یابروھا. اندازد یم سمتش بھ را دھانش آب توان تمام با
؟یکرد یغلط چھ: دیگو  

 

باز من واسھ جایب دھنتو گھید تا. بود حقت کھ یھمون: دیگو یم شجاعت با ساغر ... 

 

 یم داریب را درونش یترسو ساغر و لرزاندش یم درد. ندینش یم صورتش بھ اکرم محکم یلیس حرفش شدن تمام از قبل
کند یم نثارش را یبعد مشت اکرم و شود یم الل اش سالھ دو و ستیعمرب یھا دنیترس تمام مثل بازھم. کند .  

 

کنم فکر شد آدم. اکرم کن بس: دیگو یم باخنده جھیخد .  

 

نشده آدم و خورده شترھاشویب نیا از نیا بشھ؟ آدم نیا ن؟یا: دیگو یم شخندین با اکرم   ... 

 

گم یم سرگرد بھ ھمشو یبد ادامھ اگھ بخدا: تاباندیم دلش بھ یدیام نور لوفرین یصدا. زند یم قھقھھ بلند و .  

 

؟یدار یصنم سرگرد با شماھم مگھ! عجب: دیگو یم و گردد یبرم سمتش بھ خنده با اکرم  

 

 از دمار نشیزد بفھمھ: دیگو یم بازھم اما. دارد یم بر عقب بھ یقدم اکرم شدن کیبانزد لوفرین و خندند یم ھمھ
ارهیدرم روزگارتون ! 

 

گھ؟یم یچ دینیبیم: دیگو یم بلند اکرم   
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. خواھد یم کمک خدا از فقط و ستادهیا یا گوشھ معصومھ. شود یم تر کینزد اکرم و خورد یم وارید بھ پشت از لوفرین
 تا افتد یم خدا یپا و دست بھ فقط پس. خورد یم کتک قبل بار مثل خودش کند صدا را نگھبان بازھم اگر کھ داند یم

کند کمکشان .  

 

 اون از منو: غرد یم اش شده قفل یھا دندان نیب از و ردیگ یم مشت در را لوفرین رنگ ییطال و کوتاه یموھا اکرم
بدم؟ سرگرده ھمون لیتحو جفتتونو جنازه یخوا یم منو؟ ھــــــان؟ ؟یترسون یم سرگرده   

 

 مقصر را خود و بندد یم فحش بھ را خود دل در بازھم. کند یم نگاھشان ترس با ساغر و نزند داد تا گزد یم لب لوفرین
بودم کرده سکوت کاش. بودم شده الل کھ کاش کند یم فکر شیھا یوراج از مانیپش بازھم. داند یم . 

 

 نھ شود کشانینزد و دیبگو یزیچ دارد جرات نھ. شوند یم جمع لوفرین دور بھ ھمھ کم کم و شوند یم آزاد شیھا دست
 یم در مقابل را مھرنوش کھ کند صدا را نگھبان تا دود یم در سمت بھ دو با. کند نگاه و ستدیبا ھمانجا تواند یم
کھ شھینم دهیگز دوبار سوراخ کی از آدم: دیگو یم و گذارد یم شینما بھ را زردش یھا دندان مھرنوش.ندیب . 

 

 شیھا نوچھ و اکرم و بود کرده صدا را نگھبان معصومھ قبل بار. کشد یم آه و افتد یم قبلش بار یھا ادیفر و داد ادی بھ
 سالمت تا ردیبگ را زشیت و تند زبان یجلو گرفت قول او از نیام کھ بود موقع ھمان. شوند آدم تا دندیکش یانفراد روز سھ

 ھم یکی بشھ ینطوریا نباریا بخدا! ھا شده کبود صورتت و سر نمیبب امیبازن: گفت باخنده نیام کھ بود موقع ھمان. بماند
شھ خنک دلم کھ زنم یم خودم . 

 

 و ستادهیا سالم لوفرین کھ ندیب یم تعجب کمال در. دود یم لوفرین سمت بھ و شود یم خارج فکر از یبلند داد یصدا با
 اخم و افروز دنید با اما اوست کار شود مطمئن تا دوزد یم لوفرین بھ را متعجبش نگاه. است نشستھ نیزم یرو اکرم
 جلو دیایب: دیگو یم و چرخاند یم کنندگان محاصره تک تک نیب را سردش نگاه افروز. زدیر یم ھم بھ افکارش تندش

د؟یخواست ینم نویھم مگھ. گھید  

 

دعوا واسھ کنھ یم درد سرم ، شماھا مثل منم اتفاقا: دیگو یم و اندازد یم توروق ترق بھ را دستش یھا مفصل ! 

 

 یم افروز بھ رو و شود یم بلند نیزم یرو از. شود یم مانعشان اکرم کھ بردارند جلو بھ یقدم خواھند یم اللھ و جھیخد
یدیم پس بد کارتو نیا تقاص: دیگو . 

 

 شدن خلوت با. ندیب یم را اکرم لباس ی شده پاره ی قھی و دماغش از شده یجار خون ساغر و کند یم او بھ پشت
یکرد سیسرو دھنشو! بود یحرکت عجب گرم دمت: دیگو یم و گذارد یم افروز شانھ یرو دست باخنده لوفرین دورشان . 
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 زورشو اگھ: دیگو یم و دوزد یم ساغر بھ نگاه اش چھره حالت در یرییتغ نیتر کوچک بدون افروز. خندد یم بلند و
ادیگندباالن کھ ریبگ زبونتو جلو ، یندار . 

 

: دیگو یم متعجب معصومھ و کنند یم نگاه را رفتنش باز دھان با ساغر و لوفرین. رود یم تختش سمت بھ تفاوت یب و
کرد؟ نیھمچ چرا  

 

دیرس  انیپا بھ اکرم ییزورگو دوران گھید گفتم. شدما خوشحال لحظھ کی. بابا یا: دیگو یم و کشد یم یپوف لوفرین . 

 

ستین ما با اون یول: کند یم اضافھ خنده با و . 

 

ستین یچکیباھ اصال اون: ردیگ یم را حرفش ی دنبالھ معصومھ .  

 

 مرده کی مثل. نداره یحس چیھ! ھیخال ھاش چشم: کند یم فکر ردیبگ افروز ی شده دور قامت از نگاه نکھیا بدون ساغر
حس یب و باز یھا چشم ھمون با ، جسد اون... اون مثل ، .  

 

یحاتم: کند یم دورش تلخ خاطرات و شب آن از نگھبان یصدا بشود گم وحشتناکش کابوس در نکھیا از قبل ! 

 

 تفاوت یب بالحن نگھبان. باشد دهینشن اشتباه کھ کاش. گردد یم بر سمتش بھ و کند یم زیت گوش  نامش دنیشن با
یدار یمالقات: دیگو یم اش یشگیھم . 

 

: دیگو یم بااخم نگھبان و رود یم سمتش بھ امده در انیجر بھ جانش در دوباره انگار کھ یخون با وصف، بدون یشوق با
وضع؟ و سر نیباا  

 

امیم زود...  لحظھ کی: دیگو یم استرس پر. شود یم کوتاھش نیآست بلوز متوجھ و کند یم شیھا لباس بھ ینگاھ . 

 

 بھ و کند یم تن را بود دهیخر شیبرا ھوا یسرما بخاطر شیپ بار دو کھ یرنگ دیسف بافت وریپل. دود یم تختش سمت بھ و
گھید باش زود: زند یم داد نگھبان و شود یم تر کالفھ. گردد یم شالش دنبال ! 
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؟یھست یچ دنبال: دیآ یم کمکش بھ لوفرین و افتند یم لرزه بھ شیھا دست  

 

شالم... شال:  ـ . 

 

کھ ناھاشیا: دیگو یم و کشد یم رونیب شیھا لباس نیب از را رنگ اهیس شال لوفرین . 

 

بود دهیخر واسم دفعھ اون کھ یھمون. خوام یم رو یا پنبھ اون. نھ نیا نھ: کند یم اخم ساغر . 

 

یکن یم سر اونو گھید دفعھ بپوش رو نیا کباری نیا حاال: دیگو یم و زند یم یلبخند لوفرین . 

 

 یب نگھبان. کند یم پاتند سلول ی گوشھ ی برداشتھ ترک ی نھیآ سمت بھ و ردیگ یم دستش از را اهیس شال ناچار بھ
 آب با زود صورتش یرو خون دنید با. کند یم درست سرش یرو را شالش او و کند یم شیصدا شھیھم از تر حوصلھ
 نیچن در را او گرید بود داده قول ، ستین کھ یشوخ. کشد یم پوستش یرو و کند یم سیخ را شال ی گوشھ دھانش
ندینب یتیوضع .  

 

: دیگو یم و کند یم شیسرتاپا بھ ینگاھ حوصلھ یب زن. شود یم یراھ ھمراھش بھ و رساند یم نگھبان بھ را خود دو با
اومده خواستگار واست گفتم انگار یکرد ھول نیھمچ ! 

 

 یشرمنگ از کھ خواھد یم افتد یم روز آن ادی کھ ھربار. دیگو ینم یزیچ و کند یم نرم یا خنده یخواستگار یاور ادی از
 یم او حضور جمع را ذکرش و فکر تمام دیبا حاال. ستین خاطرات مرور وقت حاال. برود فرو نیزم در و شود آب

تو برو: دیگو یم و کند یم باز را در نگھبان. کشد یم قیعم ینفس و ستدیا یم آشنا اتاقک مقابل.کرد .  

 

 ینم ھم نفس یحت. شود یم الل نشستھ مقابلش کھ یفرد دنید با ، اما کند سالم تا کند یم باز لب و شود یم داخل بالبخند
 دیگو یم کھ خشنش و سرد یباصدا. کند یم خوش جا دلش در میعظ یآھ و کشد یم تھ ذوقش و شوق تمام. بکشد تواند
 سر. ندارد را ھا چشم نیا بھ کردن نگاه یرو. ندیبنش مقابلش و برود جلوتر تا بخشد یم توان شیپاھا بھ ناچار بھ ، نیبش
سالم: دیگو یم شنود یم یسخت بھ کھ ییصدا با و اندازد یم ریز بھ . 

 

؟یخوب: دیگو یم بدھد را سالمش پاسخ نکھیا یجا بھ مرد  
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 دھانش آب. شده عوض اوھم یحت انگار...  حاال اما. بود واجب سالم جواب شھیھم بابا یبرا کند یم فکر و کند یم سربلند
خوبم: کند یم باز لب و دھد یم قورت را . 

 

 دعوا: کند یم اخم اش کرده ورم راست سمت دنید با و چرخاند یم دخترش ی چھره جزء جزء در را دلتنگش نگاه مرد
؟یکرد  

 

! نبود من ریتقص بخدا گفت یم قطعا ، دیپرس یم را سوال نیا و بود نیام مقابلش مرد اگر. دیگو یم یجان کم اوھوم ساغر
 و ندارد ساغر اسم بھ یدختر بود گفتھ کھ یمرد. بشیعج حضور نیھم مثل. است ینیشبیپ قابل ریغ یادیز مرد نیا اما
 ساغر نام آوردن ساالر ی گفتھ بھ یحت. بود گفتھ زھایچ یلیخ مرد نیا. انداختھ دور و دهیکش شھیھم یبرا را لق دندان نیا

بس و داند یم خدا فقط را لشیدل و نجاستیا یاند و سال کی از بعد ، حاال اما. بود کرده اعالم ممنوع خانھ در ھم را .  

 

 یم شور نیام یبرا اندازه یب دلش و دھند یم جوالن یادیز یھا سوال سرش در. بپرسد را حضورش لیدل کند ینم جرات
دادگاھت نیآخر بھ مونده ماه کی: دیگو یم و کند یم خفھ نطفھ در را اش مردانھ بغض پدر. زند . 

 

د؟یبگو کرده دایپ کھ یدیجد یھا سرنخ و دیایب نیام نبود قرار مگر کند یم فکر و کند یم یباز شالش یھا سھیر با  

 

کنند ثابت رو تیگناھ یب کنند یم یسع:  ـ . 

 

باشد توانست ینم نیام جز بھ کس چیھ ھا آن نیا. ردینگ جان لبخندش تا گزد یم لب .  

 

یشد طرف ییکسا بد با. خورن یم بست بن بھ رنیم کھ طرف ھر از. جون دختر یتومنجالب بدجور یول:  ـ . 

 

؟یچ یعنی: دیگو یم و دارد یم بر لبانش یرو از را سکوت مھر. کند یم بلند سر و زدیر یم یھر دلش   

 

 ارسالن میکن اثبات میکن یم یسع: دوزد یم چشمانش بھ را اش رهیخ نگاه و کند یم قالب ھم در را شیھا دست پدرش
 از بعد دوروز درست ، اما میداشت ھم مدارکش. بود شده ثابت برامون قبال نیا واقع در. بوده باند یاعضا از یکی یآبرود
میکن دایپ رو ھا اون کھ میکن یم رو تالشمون ھمھ االنم. شد دهیدزد ارسالن ی پرونده قتل انیجر . 

 

. کند یم یسع ھم او یعنی نیا و میکن یم یسع گفت ، کنند یم یسع نگفت کھ کند یم فکر و زند یم یلبخند چھ مین ساغر
 نیام از بارھا و ھا بار را زند یم کھ ییھا حرف. ستین تفاوت یب تشیوضع بھ نسبت کرد یم فکر کھ ھم ھا انقدر یعنی
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 اعتراف. بود شده کالمش صالبت نیا با مرد نیا دلتنگ کھ کند یم اعتراف خودش یبرا. دھد یم گوش ھم باز اما دهیشن
 ھم را مادرش دلش کھ دیبگو و بگذارد کنار را خجالت خواھد یم دلش! کرده را اش خانواده یھوا بیعج دلش کھ کند یم
 مادر کھ داند  یم خوب. بخواھد را مادرش مقابلش قانونمند مرد نیا از و کند باز لب کھ خواھد یم دلش. خواھد یم
 یم بعد ماه دادگاه از. دیگو یم شیبرا را پرونده طیشرا تمام پدرش. آمد نخواھد دارشید بھ ندھد اجازه دشیّ س تا عشیمط
 کھ ھا  حرف. بزند حرف دادگاه در محکم و بگذارد کنار را  ترس دیبا کھ کند یم دیتاک. بزند دیبا کھ ییھا حرف از و دیگو

 یم بکار یخداحافظ یبجا را باش مراقب ی جملھ. کند یم رفتن عزم و گذارد یم سر بر را اش ینظام کاله شود یم تمام
 دھد یم خرج بھ شجاعت دهینرس در بھ دستش. کرد ینم ترک را خانھ خداحافظ یب چگاهیھ آقاجانش کند یم فکر او و برد
آقاجون: کند یم شیصدا و ! 

 

 یم شکستن بھ رو کھ بود یبغض تیواقع اما است یدلخور از کند یم فکر ساغر. گردد یبرنم سمتش بھ اما ستدیا یم
 ساغر اما گشتیبرم دیشا بود یگرید ھرکس. بشکند سرکشش دخترک مقابل را اش مردانھ صالبت خواست ینم. رفت
ببرد حساب او از دیبا . 

 

 بھ جملھ کی تواند یم فقط کھ داند یم. کند یم فکر دیبگو خواھد یم کھ یزیچ بھ و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر
 یم تر لب. لرزد یم نشیام ی دلشوره از دلش کی و کند یم طلب را مادرش دلش کی. است یرفتن او بعدش و اورد زبان
ن؟یخبردار ازشون. ستنین چندوقتھ... ییوفا سرگرد: دیگو یم و کند  

 

 گر،ید آمده نجایا کھ شده نرم دلش حاال. بزند حرف آقاجون با خواھم یم او از دیایب نیام اگر کھ کند یم حیتوج را دلش و
 یم محکم ییصدا با و ردیگ یم ینفس پدرش. دیایب دنشید بھ مادرش کھ دھد یم اجازه حتما بخواھد نیام اگر بار نیا

گرفتاره: دیگو . 

 

 یم آه و شود یم یراھ افتاده ییھا شانھ با ساغر. شود یم خارج اتاقک از بپرسد گرید یسوال و بجنبد خود بھ ساغر تا و
 نیا از را او و دیآ یم پر دست نباریا بود گفتھ. زند یم سر او بھ ھفتھ آخر تا بود گفتھ. دارد واجب کار کی بود گفتھ. کشد

د؟یآ ینم کھ است گرفتار کجا نیام د؟یآ ینم چرا پس. دھد یم نجات مخمصھ   

 

 و ندینش یم تخت رو ساغر. است یبرزخ حالش کھ فھمد یم درھمش یھا اخم دنید با لوفرین و شود یم سلول وارد
شد؟ یچ: رساند یم را خود لوفرین   

 

نبود نیام: دیگو یم یدیناام با و کند یم سربلند !  

 

بود؟ یک پس: پرسد یم متعجب لوفرین  
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بابام: دیگو یم و زند یم یلبخند ساغر !  

 

گفت؟ یچ شد؟ یچ خوب باالخره؟ بود؟ اومده سرھنگ واو: پرسد یم و کشد یم یبلند نیھ لوفرین  

 

گفت پرونده از. دیپرس حالمو: دیگو یم و اندازد یم باال یا شانھ ساغر .  

 

 نکرده ییخدا کردم فکر ھمھ تو ھات اخم نیھمچ! خدا خنگ خوبھ کھ نیا: دیگو یم و کند یم شیبازو نثار یمشت لوفرین
یریبگ غمبرک ینجوریا نکھیا نھ یاریب در بال یخوشحال از دیبا االن تو. واست آوردن بد خبر . 

 

 ینم فکر چوقتیھ. بشم ینجوریا کردم ینم فکر چوقتیھ... یدون یم: دیگو یم نلرزد کند یم یسع کھ ییصدا با ساغر
بعدش یول دمیترس اولش...  دمشید یوقت.بشھ تنگ واسشون دلم کردم ...  

 

بود شده تنگ واسش دلم: دیگو یم ھیگر با و کند یم سربلند ! 

 

 بچھ با ، ما با یعنی. باشن بد تونند ینم چوقتیھ اونھا. فھممتیم: اندازد یم اش شانھ دور دست و کشد یم یآھ لوفرین
تونند ینم ھاشون .  

 

میباش یخوب یھا بچھ مینتونست ما یول: دیگو یم و کشد یم یآھ ساغر ! 

 

 یم بابات کھ یشیم یھمون یبرگرد اگھ ؟یبرگرد یزندگ اون بھ یحاضر تو یعنی: دیگو یم و کند یم کج را سرش لوفرین
 .خواد

 

 خانواده اون از من کنم یم حس ییھا وقت کی شھیم باورت. تونم ینم یعنی. شھینم. خوب نھ: دیگو یم باخجالت ساغر
 خونمون برگردم اگھ ، اونموقع بھ برگردم اگھ ، خب یول. بفھممشون تونم ینم. ستمین اونھا از من انگار اصال. ستمین
کنم ینم تشونیاذ ادیز. کنم ینم لج شدت اون بھ گھید .  

 

یکن یم قبولش کلھ با تیخاستگار ادیب نیام یوقت نباریا مثال: دیگو یم و  زند یم یچشمک لوفرین .  
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 کاش. کشد یم یآھ داده دست از کھ یخوب فرصت یآور ادی با. کند یم نثارش یا وانھید وساغر زنند یم قھقھھ بلند ھردو
 نیام با اطشانیح گل پر ی باغچھ کنار گرید بار کی و برگرداند عقب بھ را ھا سال و روزھا گرید یبار توانست یم
 حرف او با آدم مثل یبدزبان و ییتندگو یجا بھ او و بپرسد ازدواج یبرا شیھا اریمع از نیام گرید کباری کاش. ستدیبا

 کند یم فکر و کشد یم گرید یآھ. کرد یم قبولش کھ کاش. کرد یم نگاه نیام بھ تر باز یچشم با موقع ھمان کاش. بزند
داند ینم یزندگ از یزیچ کھ کرد یم نگاھش احساس یب و خشن یسیپل چشم بھ. نداشت او بھ یحس چیھ روز آن .  

 

کو؟ معصومھ پس: پرسد یم و چرخاند یم سلول در ینگاھ ھا اگر و ھا کاش یا فکر از فرار یبرا  

 

تلفن صف رفتھ:  ـ . 

 

؟یچ واسھ: پرسد یم متعجب  

 

ندشیبب خواد یم شده تنگ یعل واسھ دلش: دیگو یم یناراحت با لوفرین . 

 

سوزه یم واسش یلیخ دلم! یطفلک: دیگو یم یناراحت با ساغر . 

 

ندشمیآ نگران یلیخ. سوزه یم بچھ اون واسھ دلم من: دیگو یم یناراحت با لوفرین .  

 

 کھ بزرگش مادر. شھیم بزرگ خانواده کی نیب باز. بھتره وضعش کھ اون: دیگو یم و کند یم بغل را زانوانش ساغر
داره دوستش . 

 

شھینم مادر آدم واسھ یچکیھ یول خب آره:  ـ .  

 

 آن با زن آن داشت دوست چقدر. داشت دوست مادرش از شتریب را اش یاضیر معلم کھ افتد یم یوقت ادی گزد یم لب
 کشد یم آه. باشد او بھ ھیشب یکم مادرش داشت دوست چقدر. باشد مادرش اش برازنده و کیش یھا لباس و حیمل شیآرا
خواھد یم را مادرش دلش چقدر کند یم فکر و . 

 

نھیبب بچشو ارنیب کنھ یزار و التماس یکل دیبا. معصومھ طفلک: دھد یم ادامھ لوفرین . 
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بده شدن مامان چقد: دیگو یم درد پر ساغر . 

 

 بلند ازجا نیسنگ جو نیا زدن ھم بھ یبرا لوفرین. کشد یم آه مادرش یھا یصبور و خودش یھا یرفتار بد تمام ادیب و
؟ یایم. حموم برم خوام یم: شود یم  

 

ھ؟یخال مگھ:  ـ  

 

ستمیمیوا صف یول. نکنم فکر:  ـ .  

 

ندارم صف حوصلھ. برو خودت الیخیب پس:  ـ . 

 

باشھ:  ـ . 

 

 بھ دیبا شد تر خلوت صف کھ یوقت شب کند یم فکر. کشد یم خود یرو را پتو و کشد یم دراز تختش یرو لوفرین رفتن با
 احساس نیا وگرنھ دیایب نجایا زودتر کھ بخواھد دیبا. بپرسد را حالش و ردیبگ تماس نیام با دیبا. برود تلفن ی باجھ
 حضور کند تحمل فرسا طاقت زندان نیا در را سخت یروزھا نیا شده باعث کھ یدیام تنھا. کند یم اش خفھ نجایا ییتنھا
 او با شان خانھ عطر خوش و گل پر ی باغچھ مقابل او با گرید یبار بتواند کھ است یروز بھ کردن فکر فقط. است نیام
 خواستھ از و کند یزیر برنامھ اش ندهیآ یزندگ یبرا او یپا بھ پا خواھد یم بار نیا. اوردین در یباز غد بار نیا و ستدیبا

دیبگو شیھا . 

 

*** 

 

شد رید. توروخدا زودباش: نالد یم یچارگیب با و کند یم چک را ساعت گرید بار کی ساغر .  

 

مایکن یم تصادف نکرده ییخدا. نده استرس بھش انقدر: گردد یم بر عقب بھ و کند یم قطع را اش خنده تایب . 

 

 تو خاک: کند یم غرولند لب ریز و زند یم نھیس بھ دست. دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک و کشد یم یپوف ساغر
 من یپا شیبدبخت باز. بشنون سرکوفت ستین قرار کھ اونھا بگھ ستین یکی. یرفت ھا نیا با یافتاد راه کھ کنم سرت

رهیگ یم بدبختو . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

 امشب: ردیگ یم اش ھیگر و کند یم نگاه را ساعت گرید یبار. کشد یم آه شدنش کیتار از و کند یم آسمان بھ ینگاھ
کشھیم منو گھید . 

 

؟ید یم فحشمون.نمیبب بگو تر بلند دختر؟ لب ریز یگیم یدار یچ: دیگو یم خنده با ساسان  

 

 یبشنو یدار دوست یلیخ: دیگو یم و دوزد یم ساسان ی بندهیفر یھا چشم بھ نھیآ از را غضبش پر و تند نگاه ساغر
  شون؟

 

 فقط: دیگو یم و کند یم ھردو نثار ییبابا برو ساغر. رود یم غره چشم و گردد یم بر عقب بھ تایب و خندد یم ساسان
ینکرد باز دھنمو تا کن ادیز سرعتتو . 

 

 بھ باالخره. دارد نگھ امان در ھا دعوا لیس از را او تواند یم حداقل. باشد دهیرس ھم ساالر کاش کند یم فکر و گزد یم لب
دار نگھ نجایھم: دیگو یم ساغر و شوند یم کینزد محلھ .  

 

شھینم یچیھ بابا نترس: دیگو یم تایب .  

 

 یم افتد یم چادرش ادی تازه  راه وسط. کند یم پاتند مھر ی کوچھ سمت بھ و شود یم ادهیپ بدھد را جوابش نکھیا بدون
 را تنش پشت از ییصدا کھ بردارد یقدم خواھد یم. کند یم سر بھ یھولک ھول و کشد یم رونیب فیک از را چادر. ستدیا

ساغر: لرزاند یم ! 

 

؟یخوب. داداش سالم: گردد یم بر سمتش بھ و کند یم درست مناسب یحیتوج ذھنش در زود.  گزد یم لب  

 

 اما کرد ینم ھم دعوا ، کرد ینم مواخذه. بود نیھم ساالر. کند یم نگاھش پرسشگر فقط و شود یم کشینزد اخم با ساالر
 طول کمی. داشتم العاده فوق کالس: دیگو یم باعجلھ ساغر. داشتیم وا زین مردن بھ را انسان سکوتش و نگاه نیھم با

شد شلوغ ھم ھا ابونیخ دیکش .  

 

. باشد دهید را ساسان نیماش دیشا کند یم فکر اما دیبگو شدن یبعد اتوبوس سوار و اتوبوس شدن شلوغ از خواھد یم
رسوندنم ھا اون یعنی. اومدم داداشش و دوستم با وقتھ رید دمید منم: بافد یم گرید یدروغ پس . 
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 چادرتو: کند یم خکوبشیم حرفش با ساالر اما. شود یم آزاد نفسش راه ردیگ یم فاصلھ ھم از کھ ساالر پرپشت یابروھا
؟یسرکرد نجایا چرا  

 

 دوستام شیپ ندارم دوست. ادیم بدم ازش یدون یم کھ خودت: دیگو یم اش یشگیھم تند لحن با  ختھیر ترسش کھ ساغر
بره آبروم و بپوشم . 

 

خانم یآبج نرفتھ آبروش چادر با چکسیھ: دیگو یم و افتد یم راه او از تر جلو ساالر . 

 

 و کند یم صدا یآبج را او شتریب اما است بزرگتر او از یسال پنج نکھیا با کند یم فکر و افتد یم راه سرش پشت بالبخند
. بود صحرا پرشماتت یھا ساغر و مادرش یھا گفتن دختر دختر از بھتر یلیخ. دھد یم یبزرگوار حس او بھ نیھم

 گفتیم بلند ییصدا با و پرتحکم داشت او با یکار کھ ابینا و یضرور یلیخ درمواقع ای ، گفت یم تو فقط کھ ھم آقاجون
داشت یگرید حال و حس ساالر یھا گفتن یآبج اما! ساغر .  

 

 در کھ یکیپالست از ساالر. گذارد یم اطیح بھ پا سرش پشت ھم ساغر. شود یم داخل و اندازد یم در در را دیکل ساالر
 یم رونیب حوض آب یصدا با مادرش. اندازد یم اطیح وسط آب پر حوض در و کشد یم رونیب یا ھندوانھ داشت دست

مادر سالم: دیگو یم یمھربان با و دیآ ! 

 

 شماتت لحنش و کند یم اخم ساغر دنید با مادر. دھد یم را سالمش جواب لبخند با و زند یم باال را شیھا نیآست ساالر
خانُم سالم کیعل: شود یم بار ! 

 

شب؟ وقت نیا تا یبود کجا: پرسد یم مادرش و شود یم تر کینزد. دیگو یم سالم و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر  

 

 واسھ کمی میرفت. بود من با: پرد یم حرفش انیم بھ ساالر کھ کند سر زین مادر یبرا را شیھا دروغ کند یم باز لب ساغر
میکن دیخر خونھ .  

 

یکن دعوا من با یا بھونھ منتظر فقط: رود یم باال را در مقابل کوتاه ی پلھ دو و دھد یم رونیب را راحتش نفس ساغر ! 

 

 ذھن در و کند یم سالم بلند یصدا با خانھ بھ ورودش محض بھ. شود یم داخل سرش پشت و دیگو یم یاللھ الالھ مادرش
گردد یم ساالر کمک جبران یبرا خوب یراھ دنبال بھ .  
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؟یبود کجا: کند یم متوقفش پدر یصدا کھ رود یم اتاقش سمت بھ   

 

دیخر میبود رفتھ. بودم داداش با: دیگو یم محکم یلحن با و گردد یم بر سمتش بھ . 

 

یبود کالس گفتیم کھ مادرت: کند یم تر ظیغل را اخمش پدر . 

 

 یم ییبازجو ستین تون اداره کھ نجایا. دنبالم اومد داداش. بودم کالس خوب: دیگو یم ادبانھ یب و کشد یم یپوف ساغر
یکن .  

 

 غره چشم کند یم درست سرش یرو را چادرش کھ یحال در صحرا ورودش محض بھ. شود یم داخل و کند یم باز را در
باباست با کردن صحبت طرز چھ نیا. ساغر کھ واقعا: دیگو یم و رود یم یا .  

 

 و زدیآو یم تخت ی لھیم از را کوچکش فیک. رود یم خودش تخت سمت بھ و کند یم نثارش ییبابا برو لب ریز ساغر
 مانتو یھا دکمھ کردن باز حال در. اندازد یم داخلش را شده گولھ چادر و کند یم باز را کمد در. کند یم سرش از را چادر
 بھ دست کھ ساغر فیبالتکل تیوضع دنید با. دارد یم بر ریتحر زیم یرو از را اش سجاده. شود یم داخل ساالر کھ است
 اتاق بودن مشترک نیا از بارھا مادرش. کند یم عوض لباس راحت الیخ با ساغر و شود یم خارج اتاق از مانده مانتو
 کرده سکوت اجبار بھ خانم حاج و آورده  ادیب را شانیھا قسط. گفتھ هللا الھ ال فقط آقاجانش و کرده گلھ ساالر و ھا دختر
 در صحرا یصدا کند باز را تلگرامش صفحھ نکھیا از قبل. کند یم روشن را تابش لپ و ندینش یم تخت یرو. است

؟یخونینم تو: چدیپ یم گوشش  

 

 منظورش ندیتابب کند یم بلند سر  و کند یم چک را بود کرده دعوتش نایمب کھ یمختلط گروه از دهیرس تازه یھا امیپ
نھ: دیگو یم و است نماز منظورش فھمدیم سرسجاده دنشید با. ستیچ . 

 

عادتم: دیگو یم ردیبگ تاب لپ صفحھ از نگاه کھ نیا بدون نکند شروع را ییگو اندرز و پند صحرا نکھیا یبرا و . 

 

کھ یبود شیپ ھفتھ: دیگو یم و زند یم تا مالطفت بھ را چادرش صحرا . 

 

کھ واقعا: دیگو یم مند گلھ صحرا و زند یم بود شده گرفتھ مترو در یدختر از کھ یمضحک ریتصو بھ یا قھقھھ ساغر .  
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. چدیپ یم اتاق در خواننده بلند یصدا و کند یم پخش را بود کرده دانلود کھ یدیجد یدئویو کیموز او بھ توجھ یب ساغر
. کند شکار را یاجنب ھا آن قول بھ ای یخارج ی خواننده یصدا پدرش زیت یھا گوش مبادا تا کند یم کم را شیصدا ترس با

 شاالپ یصدا با. خندد یم بلند کند مطالعھ تا گرفتھ دست بھ کتاب کھ ییصحرا بھ توجھ یب و کند یم چک را ھا امیپ تمام
 دنید با و زند یم کنار را پرده. رود یم پنجره سمت بھ و دیآ یم نییپا تخت از رسد یم گوشش بھ اطیح از کھ یشولوپ
بود ایدن برادر نیبھتر ساالر. زند یم لبخند کند قاچش قاچ تا دهیکش رونیب حوض از را ھندوانھ کھ ساالر !  

 

 دنشید با مادرش. گذرد یم سالن از و شود یم خارج اتاق از باعجلھ. کند یم خاموش را لپتابش و زند یم کنار را پرده
ھیوضع چھ نیا! بده مرگم خدا: دیگو یم و زند یم صورتش بھ یچنگ . 

 

ستیچ کار رادیا ندیبب تا کند یم وضعش سرو بھ ینگاھ .  

 

دنیند تا کن عوضش برو. داداشت و بابا جلو یدیپوش ھیچ نیا:  ـ . 

 

. نامحرمن انگار: گردد یم باز اتاق بھ کنان غرغر. دهیپوش کھ است یدوبند تاپ بھ منظورش فھمد یم و کشد یم یپوف
ساالر؟ ای بشھ در بھ راه از قراره سرھنگھ اون من تاپ با موندم.  رفتم ویما با انگار بده مرگم خدا گھیم نیھمچ   

 

 عیسر بار نیا. شود یم خارج اتاق از بندد یم را شیھا دکمھ کھ یحال در و پوشد یم تاپ ھمان یرو از دار دکمھ یزیبول
 را ساالر خواھد یم و رود یم نییپا را پلھ دو نیپاورچ نیپاورچ. شود مانعش نتواند یکس تا رساند یم اطیح در بھ را خود

نیبش ایب: دیگو یم ساالر کھ بترساند . 

 

؟یدار چشم ھم سرت پشت تو: شود یم کشینزد و کشد یم یپوف  

 

شنون یم خوب کھ دارم گوش دوتا یول ریخ: دیگو یم بکشد ھندوانھ برش از دست  کھ نیا بدون خنده با ساالر . 

 

ایدار یسیپل شم توم: کند یم بغل را شیپاھا و ندینش یم حوض ی گوشھ کنارش ساغر ! 

 

فکرشم تو اتفاقا: دیگو یم اوردیب در را حرصش کھ نیا یبرا و زند یم یشخندین ساالر . 

 

 یم ھم بھ را لرزانش یھا لب. ردیگ یم اش ھیگر و شود یم حبس نفسش. کند یم نگاھش شده گرد ییھا چشم با ساغر
؟یگیم راست...ر: زند  
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دارم؟ یشوخ مگھ: دیگو یم اش یجد لحن ھمان با ساالر  

 

 شود یم بلند جا از. تواند ینم اما کند یخال را حرصش خواھد یم یھ. کند نثارش یراھ یب و بد کند یم باز لب ساغر
کنھ یم ھم یبغض چھ! بابا نیبش: دیگو یم و ردیگ یم را دستش خنده با ساالر کھ برود . 

 

 بدم چقد کھ یدون یم: کشد یم پس را دستش خشم با و دوزد یم خندانش صورت بھ را اش یاشک نگاه ساغر
؟یگیم نیھمچ چرا! ـــــــــــــــــادیم  

 

خب کردم یشوخ: دیگو یم و نکند بلند را شیصدا تا دیگو یم یسیھ ساالر .  

 

یش یبرزخ خواستم: دھد یم ادامھ و زند یم یچشمک . 

 

؟یدار مرض مگھ! شمایم یچجور شمیم یبرزخ یدون یم خوبھ: ندینش یم اش یقبل یسرجا قھر حالت با ساغر  

 

دارم ادب یول نھ کھ مرض: دیگو یم طعنھ با ساالر . 

 

کنھ صحبت یچجور بزرگش برادر با دیبا آدم کھ دونم یم و: دارد یم بر را ھندوانھ پر ظرف و شود یم بلند جا از . 

 

خب کردم یشوخ: ردیگیم را شیبازو و رود یم سمتش بھ زود ساغر ! 

 

باشد؟ دلخور و ناراحت طانشیش و شر خواھر نیا دست از توانست یم او مگر. دھد یم تکان سر و خندد یم ساالر  

 

 یخال مادرش یجا. گذارد یم اش گونھ یرو یا بوسھ و شود یم بلند انگشتانش نوک یرو اش خنده از خوشحال ساغر
بده مرگم خدا دیبگو و ندیبب را صحنھ نیا کھ ! 

 

 جو نیا از حوصلھ یب. دھد یم اخبار بھ را حواسش دانگ شش پدرش و خورند یم وهیم سکوت در  ھم دور شھیھم مثل
چخبرا؟: کند یم باز لب کننده خستھ و نیسنگ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

یسالمت: دیگو یم و دھد یم قورت را دارد دھان در کھ ھندوانھ از یا تکھ. است ساالر مخاطبش . 

 

شده؟ شروع امتحاناتت چطوره؟ دانشگاه: دیگو یم و ردیگ یم کفرش جواب بودن مختصر از  

 

ھا ترم انیم فقط: دیگو یم حیمل یلبخند با ساالر . 

 

؟یندار کھ یمشکل: پرسد یم کھ شود یم جلب ھم پدرش توجھ اش جملھ نیا با انگار   

 

اصال نھ: دیگو یم مودبانھ ساالر . 

 

 نیا در صحرا شدن جان یب از. کند یم فیتعر مداومش یھا خواندن درس از مادرش و دیگو یم یشکر رو خدا پدرش
 یم و کند یم ساغر بھ رو پدر. کند یم تیموفق یآرزو شانیبرا لبخند با پدر و دیگو یم ھم سختش امتحانات بخاطر اواخر
چطوره؟ تو یھا درس: پرسد  

 

 دمیند بار کی. آورده در منو پدر دختر نیا. دیّ س کنم گلھ خوام یم: پرد یم حرفش انیم بھ مادر کھ دیبگو یزیچ خواھد یم
المذھبھ لپتاب اون و یگوش اون تو سرش ھمش رهیبگ دستش رو کتاب اون . 

 

 خوام یم. نخونم خواد یم دلم اصال: دیگو یم پربغض ساغر.شوند کینزد ھم بھ روند یم درھم  پدر پرپشت یھا ابرو
گھید ھیکاف شماھا واس صحرا و ساالر نیھم. نشم یچیھ ... 

 

جان دختر: کند یم شیصدا بار شماتت پدرش ! 

 

گزند یم لب اش یادب یب خاطر بھ صحرا و مادرش و برد یم باال را شیصدا توجھ یب .  

 

 ، کنم انتخاب خودم لباسامو دیذار یم نھ ، بشم گریباز برم دیگذاشت نھ: زند یم داد پدرش بھ رو و زند یم پس را بغضش
د؟یدار کاریچ نخوندنم خوندن درس با گھید. رونیب برم دوستام با دیذار یم نھ  
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نمیھم واسھ. بخندم من یخوا ینم. شھ یم تیحسود من بھ تو: زند یم داد.  کند یم مادرش بھ رو ... 

 

ســـــــــــــــاغر: کند یم شیصدا دیتھد با بار نیا پدرش ! 

 

درد و ساغر:  ـ !  

 

 او از دفاع یبرا شھیھم مثل ساالر و دارد یم بر عقب بھ یقدم ترس با. شود یم بلند جا از و کند یم انیطغ پدرش نباریا
 نفر دو نیا نیب را خود بازھم ساالر و رود یم تر عقب ساغر دختر؟ یندار ادب تو: رود یم جلوتر پدرش. شود یم بلند
یابج اتاقت برو: دیگو یم و اندازد یم ! 

 

. خانم یآبج گفت یم بودند خودشان کھ یوقت. بود خانواده محضر در شتریب ھا گفتن یآبج نیا البتھ ، یآبج دیگو یم بازھم
یخال ساغر اھمی . 

 

تھیحال مونیا و نید نھ ، تھیحال نیوالد بھ احترام نھ: کند یم بلند صدا پدرش . 

 

کافر من اصال ، بد من آره: کند یم باز لب شود یم گرم ساالر حضور از دلش کھ ساغر ... 

 

اتـــــــــــــاق تو برو: زند یم داد و شود یم مانعش یسخت بھ ساالر و شود یم ور حملھ پدرش ! 

 

شھ خنک دلم و بگم خوام یم. رمینم: دیگو یم و کند یم پاک دست با را صورتش یرو شده یجار یھا اشک . 

 

بابارو یدیم اش سکتھ. یآبج  کن بس خدا تورو. یآبج اتاق برو کنم یم خواھش: تر بلند ساالر و زند یم داد پدرش . 

 

 چقدر. ردیم ینم ندھد سکتھ را من تا بابا کھ بود گفتھ جواب در او و بود گفتھ را نیھم. افتد یم قبل بار یدعوا ادی ساغر
 کھ نیا یبرا. رود یم اتاقش بھ حرف بدون و ردیگ یم خون خفھ پس. بود شده ناراحت و ریدلگ حرفش نیا از ساالر

کند یم بلند آخر تا را آھنگ یصدا گذارد یم گوشش در را شیھا یھندزفر نشنود را اتاق از رونیب یصداھا .  
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 دنشید با. شود یم داخل ساالر و شنود ینم آھنگ بلند یصدا بخاطر. خورد یم در بھ یا تقھ چند و گذرد یم یساعت مین
 مقابل و دارد یم بر را یصندل ساالر. کشد یم رونیب گوشش از را ھا یھندزفر و شود یم زیخ مین کش دراز حالت از

خانم؟ یآبج یکن یم نیھمچ چرا: دیگو یم و دوزد یم چشمانش بھ را مندش گلھ نگاه. گذارد یم تختش  

 

 ھا اون با یتون ینم فقط و یریتقص یب تو. دونم یم...دونم یم: پرد یم حرفش انیم بھ ساالر کھ دیبگو یزیچ خواھد یم
. ادیم بدت ھم خدا خوده از تو شدن باعث ھا اون کھ یمعتقد و ادیم بدت اعتقاداشون از. ادیم بدت افکارشون از. یایب کنار
 از یکن فکر نداره یلیدل و یزن ھمون و مرد ھمون ی بچھ. یپرورشگاھ نھ یھست یراھ سر نھ تو گم یم بارھزارم یبرا و
 و تو اما و. نیا از نیا. ارنیب بچھ پرورشگاه از نداشتھ یلیدل دوتابچھ بعد کھ یفھم یم یکن فکر عاقالنھ کمی. ییجدا ما

 راه مملکت نیا و خونھ نیا تو اونھا بگم دیبا.  ینیب یم کھ ھییھا لمیف نیب یزیچ کی یخوا یم تو کھ یزندگ. تفکراتت
 .نداره

 

اما:  ـ ... 

 

 مادر و پدر. داره فرق ما با ھم نایمب. داره فرق ما با سارا. داره فرق ما با تایب اما: پرد یم حرفش انیم بھ بازھم ساالر
 پس. یکن عوضش رو تیوضع نیا یتون ینم تو. رسوم آداب نیا با ماھم مادر پدر و شدن بزرگ رسوم آداب اون با ھا اون
 کھ خودمونم آرامش خاطر بھ ما خاطر بھ ، خودت خاطر بھ. یا خانواده نیا عضو ینخوا چھ یبخوا چھ تو ، ساغر نیبب

ساغرجان یرس ینم ییجا چیھ و زیچ چیھ بھ مرافھ و دعوا با. کن قبولش نویا شده ! 

 

 یجاھا بھ خوان یم چون. خودتھ بخاطر بخون درس گنیم یوقت: دیگو یم و کشد یم شیموھا یرو نوازشوار یدست
یباش خوشبخت یزندگ تو خوان یم چون. یبرس یخوب .  

 

ستمین خوشبخت نجایا من: ندیچ یبرم لب . 

 

ھمھ نیا از. تیمحدود ھمھ نیا از شدم خستھ: دھد یم ادامھ ساغر. کند یم سکوت و دیگو یم یاللھ الھ ال ساالر ... 

 

زدم ھامو حرف من: شود یم بلند جا از و کشد یم یپوف ساالر .  

 

داداش: کند یم شیصدا پربغض ساغر کھ برود خواھد یم ! 

 

فھمھ؟ینم منو یچکیھ چرا. تنھام یلیخ من: دیگو یم ساغر. کند یم نگاھش و گردد یم بر سمتش بھ  
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 کھ بود مانده گرید ھم خودش. کند یم ھیگر ساغر و کشد یم آغوش بھ را او. شود یم کینزد ساالر و کند یم ھیگر
کند رام را سرکش و چموش خواھر نیا دیبا چطور . 

 

 ، پرسش ھم خیتار. کشد یم آه و کند یم فکر فردا کیزیف امتحان بھ. افتد یم راه بھ ادهیپ در و شود یم ادهیپ اتوبوس از
 ھم دور کی تاشب دیبا. بزند حرف یفرھنگ تھاجم و یتکنولوژ ضررھا و دیفوا از شانیبرا خواست یم باز ھم انھیرا اوف
 جمع کافھ در خواھند یم یھمگ امشب. کشد یم گرید یآھ و افتد یم دوستانش قرار ادی. خواند یم را کیزیف شده کھ

 از را یخوب روز نیچن روزید یدعوا خاطر بھ پدرش یھا تخم و اخم خاطر بھ است مجبور او بعد ، بخورند یبستن و شوند
بدھد دست .  

 

 نیا اوف تکانده؟ پتو باز مادر. کند یم تعجب نرده از زانیآو یپتوھا دنید با. شود یم داخل و چرخاند یم قفل در را دیکل
دارند مھمان بازھم یعنی ! 

 

 چشم ساغر و کند یم سالم ییخوشرو با دنشید محض بھ صحرا. ردیگ یم شیپ را اتاق راه و شود یم داخل سالم بدون
 خنده با صحرا اوردیم در را مانتو کھ نیھم. است رممکنیغ او با عبوس شھیھم یصحرا از یحرکت نیچن. کند یم گرد

ادیم خوشت نیبب بپوش: دیگو یم و دھد یم دستش بھ یکیپالست .  

 

گھ؟ید ھیچ نیا: کند یم باز لب و شود یم برابر چند تعجبش  

 

میدیخر واست میرفت مامان با امروز. سارافنھ کی: دیگو یم لبخند با صحرا .  

 

چغندرم برگ کھ منم: کند یم اخم باز .  

 

میکن عوضش میبر ومدین خوشت اگھ بپوش. نکن لج رو بار نیا کی من مرگ: دیگو یم و زند یم لبخند یسخت بھ صحرا . 

 

 خواھند یم کار نیا با حتما کند یم فکر. کشد یم رونیب کیپالست از را لباس و دیگو یم یا باشھ قبل از تر متعجب
 دیآ یم او بھ کھ کند یم اعتراف دل در و پوشدیم. رنگ یخاکستر بلند سارافن کی. اورندیب در دلش از را شبید یدعوا
میکن عوضش میبر. ومدین خوشم: دیگو یم و کند یم اخم ھا آن با یباز لج خاطر بھ اما . 
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 زود دیگو یم و کند یم قبول دل و جان با صحرا ، شود یم  رو بھ رو صحرا مخالفت با کرد یم فکر کھ تصورش برخالف
. شود ینم گرفتھ پس شده فروختھ جنس کھ کرد تکرار و داد نشان را سرش یباال یتابلو دار مغازه.  شود حاضر

 چند را او و  آورد در را صحرا پدر.بخرد شیبرا گرید لباس کی کھ کرد مجبور را صحرا سارافن داشتن نگھ از خوشحال
کرد انتخاب را خواست یم کھ یلباس باالخره تا کشاند خود دنبال فروشگاه .  

 

م؟یدار مھمون: پرسد یم متعجب و شود یم چندبرابر تعجبش خانھ بھ دنیرس با  

 

آره: دیگو یم کند یم پاک دستمال با را ونیزیتلو زیم کھ یحال در مادرش .  

 

ھستن؟ یک حاال: دیگو یم و اوردیم در را شیھا جوراب  

 

بابات دوست: دیگو یم و کند یم او بھ گذرا ینگاھ مادرش ! 

 

ارهیدرب سر کارشون از یکس ومدینم خوششون کھ اونھا! عجب: دیگو یم و کند یم باز را اش مانتو یھا دکمھ . 

 

رسن یم گھید ساعت دو یکی زمیعز ریبگ دوش کی برو: دیگو یم گفتھ کھ یحرف بھ توجھ بدون مادرش . 

 

رونیب امیب خوام ینم کھ من. بابا الیخیب:  ـ . 

 

رون؟یب یاینم کھ یچ یعنی: کند یم اخم مادرش   

 

 یم باال یا شانھ. کند یم صدا را خدا و دیگو یم ذکر لب ریز بازھم مادرش کار؟یچ امیب. نداره یلزوم خوب. نیھم یعنی:  ـ
 بھ کھ یعرق از خستھ باالخره. خواست یم حمام دلش ھم خودش درونش یلجباز بر عالوه. رود یم اتاق بھ و اندازد
شود یم حمام یراھ یلجباز الیخیب نشستھ تنش بھ ادیز یرو ادهیپ خاطر . 

 

 یم بلند دھد قرار مخاطب را او نکھیا بدون و کند یم شیسرتاپا بھ قیدق ینگاھ و رسد یم ھم پدرش شب ھفت ساعت
کو؟ چادرش دختر نیا پس. خانـــــــــوم: دیگو   

 

کنھ یم سرش االن. دیّ س ناھایا: دھد یم پدرش نشان را ینقش خوش و دیسف چادر زود و رسد یم مادرش . 
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یشد ماه کھیت کی مثل: دیگو یم لبخند با و اندازد یم سرش یرو را چادر بداند را نظرش و بپرسد او از کھ نیا بدون ! 

 

 بھ لیتبد کالمش ھر یعنی نیا و دهینرس ھنوز ساالر چون. دینگو چیھ تا کند یم مھار را زشیت و تند زبان یسخت بھ ساغر
 اتاق بھ خواھد یم و کند یم تحمل سرش یرو را دیسف چادر اجبار بھ پس. ندارد را آن از رو در راه کھ شود یم یا فاجعھ
ینیش یم ھا مھمون منتظر سالن تو شما: دیگو یم پدرش کھ برود .  

 

 سالن مبل نیتر گوشھ یرو. کند یم ھا نثارمھمان لب ریز را دلش یھا راهیب و بد تمام و دھد یم رونیب را اش کالفھ نفس
 کھ پدرش بھ رو و شود یم بلند جا از یدواریام با باشد افتاده ادشی دفعھ کی کھ انگار. زند یم نھیس بھ دست و ندینش یم

دارم امتحان فردا من: دیگو یم پوشد یم کت .  

 

بھتره بخونم نمیبش االن از: دھد یم ادامھ ساغر و کند یم صورتش بھ ینگاھ نھیآ از پدر .  

 

یبر ستین یازین فردا: دیگو یم محکم پدرش . 

 

 دهیشن درست کھ شود مطمئن تا کند تکرار را اش جملھ گرید بار کی پدرش خواھد یم. ماند یم باز تعجب از دھانش
 بھ ماھانھ عادت درد از یوقت کھ دارد ادیب یحت. نرود مدرسھ بدھد اجازه بود محال گذشت یم کھ یزیھرچ از دیس. است
 دوازده تا دنیخواب و فردا یلیتعط یخوشحال از پس. کرد یم  مدرسھ یراھ را او  یرحم یب با چگونھ پدر دیچیپ یم خود
ماند یم قدم خوش یھا مھمان نیا منتظر و ندینش یم خود یجا سر دوباره ظھر .  

 

 و کند یم گرد چشم مادرش و پدر مقابل مبل یرو ساغر دنید با. شود یم داخل بلند یسالم با و رسد یم ساالر بعد یساعت
شده؟ یزیچ: پرسد یم پدر از  

 

میدار مھمون کھ شو حاضر برو: دیگو یم و کند یم صاف ییگلو پدر .  

 

ھستن؟ یک: دیگویم و دوزد یم نشستھ ساکت کھ یساغر بھ را متعجبش نگاه ساالر  

 

ساغر یخاستگار انیم دارن. خانوادش با ییوفا سرگرد:  ـ . 
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؟یچــــــــــــــ: دیگو یم بلند دیشن کھ یا جملھ با ساغر ! 

 

: رسد یم دادش بھ ساالر یچارگیب اوج در بازھم. ردیگ یم اش ھیگر و شود یم الل کھ کند یم نگاھش اخم با یجور پدر
ساغر؟ ی واسھ بابا؟ یچ یعنی  

 

ساغر بلھ: کند یم دییتا پدر .  

 

صحراست خونھ بزرگ دختر ساغر؟ چرا اصال. بچس ھنوز ساغر جان؟ بابا یچ یعنی: کند یم تر ظیغل را اخمش ساالر . 

 

نداره ازدواج قصد و خونھ یم درس داره من بزرگ دختر: دیگو یم محکم پدر ! 

 

ھ؟یراض ساغر مگھ! خونھ یم درس ھم ساغر خوب:  ساالر  

 

 تکان راست و چپ بھ را سرش و کند یم نگاھش یاشک ییھا چشم با ساغر. دوزد یم ساغر بھ را پرسشگرش نگاه و
 رو دختر نیا بد کھ ما: شود یم  مانعش مادر کھ دیبگو یزیچ خواھد یم و گردد یم  بر پدرش سمت بھ ساالر. دھد یم

خواد یم صالحشو ھم پدرت. میخوا ینم .  

 

کنھ راه بھ سر رو دختر نیا تونھ یم کھ دونم یم. ھیخوب پسر نیام: دیگو یم او حرف ی دنبالھ بھ پدرش . 

 

. بودم کرده باز یا گھید حساب شما رو من من؟ پدر یچ یعنی: دیگو یم بلند ییصدا با اریاخت یب و کند یم انیطغ ساالر
ن؟یکرد دایپ شوھر دخترتون واسھ نیرفت دعوا کی با ؟یچ یعنی نیا  

 

؟یکن بلند من واسھ صداتو یگرفت ادی نیا از ھم تو: دیگو یم تند و کند یم اخم پدرش  

 

ستین امروز و روزید حرف: دھد یم ادامھ پدرش و اندازد یم ریز سربھ شرمنده ساالر .  

 

 وصلت نیا ازمن مادرش شد تموم شیسرباز کھ یروز از. رفت و سپرد من بھ بچش و زن میکر: دیگو یم و کشد یم یآھ
نداره ازدواج طیشرا فعال دخترم کھ گفتم منم. خواست رو . 
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بابا سالشھ ھفده اون داره؟ االن مگھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساالر ! 

 

 باھاش چقدر نیدید ھمتون. مونده واسم کھ ھیراھ تنھا. خودشھ ریتقص: دیگو یم یتند بھ پدرش و زدیر یم اشک ساغر
 واسش رو میتصم نیا کھ کرد مجبورم. ترسم یم عاقبتش از. خارجھ من دست از کردنش کنترل گھید یول. اومدم راه
رمیبگ . 

 

 یعنی نیا. ماند یم مبھوت و مات ساغر. شود یم خارج خانھ از چرخاند یم پدرش و ساغر نیب را اش کالفھ نگاه ساالر
 کجا بھ نیبب کند یم فکر و کند یم دیناام ھم را دشیام نیآخر اطیح در شدن دهیکوب یصدا داشت؟ ییمعنا چھ نیا چھ؟
کرد یخال را پشتت ھم ساالر کھ یدیرس . 

 

 و خواند یم را فکرش او از زودتر پدر اما بزند ھم بھ را قائلھ نیا و کند باز لب خود از دفاع از یبرا بازھم خواھد یم
 بار نیا یبکن اش خانواده و نیام بھ یاحترام یب یا ذره اگھ! ساغر کن رونیب سرت از رو یلجباز فکر: دیگو یم محکم

یطرف من خود با ! 

 

 پدر یعنی. کند رو و ریز را اش یزندگ تمام تواند یم کھ یعنی! شھیھم از تر نیسنگ یمجازات یعنی بودن طرف او با نیا و
 بھ رو کھ ھوا.  سابدیم ھم یرو حرص پر را شیھا دندان و زند یم نھیس بھ دست. کند یینما قدرت خواھد یم بار نیا

 کند یم خدا خدا دل در او و کند یم آشپزخانھ ی روانھ را او مادرش. دیآ یم در صدا بھ خانھ زنگ باالخره رود یم یکیتار
 یا مردانھ یصدا. شود یم دیناام رسد یم گوشش بھ کھ پدر یھا یپرس احوال و سالم یصدا اما. باشد بازگشتھ ساالر کھ
 چادر. احساس یب ھمانطور ، خشن ھمانطور! ھا سیپل مثل درست! یضمخت یصدا چھ کند یم فکر و رسد یم گوشش بھ
 یھا حرف بھ گوش و زند یم گاز. دارد یم بر یبیس و کند یم باز را خچالی در. گذارد یم زیم یرو و َکنَد یم سر از را

خانوم حاج نیکرد خوشحالمون: دھدیم پدرش ! 

 

دیدونست قابل باالخره کھ خوشحالم! سرھنگ ماست یبرا سعادت: دیگو یم یا زنانھ و محجوب ییصدا . 

 

 مثل نیام: دیگو یم یمیصم یلحن با پدرش. جودیم دھان در را بیس تکھ تمام خشونت با ساغر و خندند یم نرم ھمھ
 .پسرخودمھ

 

نیدار لطف شما: چدیپ یم گوشش در دوباره مردانھ یصدا و آورد یم در زدن عق یادا ساغر !  

 

ندیایب است قرار تبار و لیا کی انگار کھ بود گفتھ یطور پدر اند؟ بوده دونفر فقط اش خانواده و سرگرد کند یم فکر .  
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ساالره: شود یم بلند مادر یصدا باالخره و شود یم کوتاه یسکوت باعث در زنگ یصدا . 

 

 یا قھیدق. نرود رونیب غشیج یصدا تا گذارد یم دھانش مقابل دست. افتد یم انیجر بھ اش یپ و رگ در دوباره یخون
 نیام با ساالر. کند یم نگاھشان در ی گوشھ از. چدیپ یم سالن در ساالر ی مردانھ یپرس احوال و سالم یصدا نگذشتھ
 ساالر دنیچرخ محض بھ و ندیبب تواند یم را رخش مین فقط. زند یم دید را نیام یرکیز ریز و ساغر و دھد یم دست
 یم مادرش کھ شود یم آشپزخانھ یراھ و خندد یم زیر بود کرده شکار را صحنھ کھ ساالر. کشد یم داخل را سرش
کجا؟: پرسد  

 

مادرجان امیب بخورم آب: دیگو یم مودبانھ ! 

 

 یکار کی ساالر: دیگو یم مکث بدون و پراضطراب یبالحن و رود یم سمتش بھ ساغر آشپزخانھ بھ ورودش محض بھ
برن کن یکار کی فقط. شم یم آدم گھید. خدا رو تو. کن . 

 

خدا رو تو: نالد یم و کوبد یم نیزم یرو پا ساغر. رود یم خچالی سمت بھ و کند یم یچش ریز ینگاھ ساالر !  

 

قسم مامان جون بھ تورو: دھد یم ادامھ و ندیب ینم ساالر از یحرکت ! 

 

 یرو چقدر ساالر کھ دانستند یم ھمھ. بود گذاشتھ ضعفش نقطھ یرو دست ساغر. ستدیا یم حرکت از ساالر دست 
یداداش کنم ازدواج خوام ینم من: شود یم کشینزد ساغر! است حساس مادرش ! 

 

خب یول. خوام ینم منم: کند یم باز لب و نوشد یم آب از یا جرئھ و دھد یم خچالی بھ را اش ھیتک ساالر  ...  

 

ستین یبد پسر ھم نیام: اندازد یم ریز بھ سر و ردیگ یم ساغر صورت از نگاه ! 

 

 بود یحساب درست مرد کی اگھ باز. خوامش ینم من باشھ میچ ھر: کند یم باز زبان مالحظھ بدون و ردیگ یم آتش ساغر
 نیھم نجایا از رفتن واسھ من شانس تنھا. چاه تو برم و امیب در چالھ از خوام ینم من! ساالر سھیپل اون یول. یزیچ کی

کنم؟ ازدواج سھیپل کھ یباکس یخوا یم ازم تو بعد ھیکوفت ازدواج  
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باش آروم! خوب یلیخ: دیگو یم آرام و اوردیب نییپا را شیصدا تن کند یم اشاره ساالر . 

 

ساالر ید یم حرصم: دیگو یم پرگلھ ساغر . 

 

کھ بودم یداداش: خندد یم ساالر .  

 

 ینم یعنی: پرسد یم دیناام ساغر و دھد یم ادامھ آبش دنینوش بھ. دھد ینم ادامھ ساالر و رود یم یا غره چشم ساغر
؟یکن یکار یخوا   

 

 خودت چرا: شود یم ھا فنجان در یچا ختنیر مشغول و دارد یم بر شیرو از را یقور. چرخدیم سماور سمت بھ ساالر
؟یمخالف کھ یگ ینم  

 

 ھا تیمحدود دمیترس. کرد ھم دمیتھد تازه. بود پر بابا توپ چقدر کھ یدید! ھا خوشھ دلت: دیگو یم و کشد یم یپوف ساغر
ره یم خودم چشم تو دودش بشھ یزیآبرور ھر امشب گفت تازه. کنھ شتریب رو . 

 

 کھ بگو محترمانھ یول. نکن یزیر آبرو: گردد یم بر سمتش بھ و کند یم پر رنگ خوش ییچا از را ھا فنجان ساالر
یمخالف . 

 

بابـــــــا؟ بھ الــــــان؟: کند یم گرد چشم ساغر  

 

ادیم کوتاه یبزن حرف باھاش یمنطق. ھیخوب پسر اون. نیام بھ. نھ: خندد یم ساالر .  

 

؟یشناس یم رو پسره نیا تو نمیبب صبرکن: دیگو یم متعجب ساغر  

 

ست؟ین ادتی. ومدیم ھم شیپ چندسال. خونمون اومده یلیخ. شیشناخت حاال تا کردم فکر رفتھ؟ ادتی: ساالر   

 

 دانشکده برم کنھ میراض خواست یم کھ یھمون: دھد یم ادامھ ساالر و دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساغر
یافسر . 
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بھش؟ بگم یچ آخھ کنھ؟ یم قبول بگم اگھ نظرت بھ یعنی! آھــــــان:  ـ  

 

 بدون محترمانھ یلیخ فقط. نکن نالھ و آه ششیپ ادیز: دیگو یم و گذارد یم یخور ناھار زیم یرو را آماده ینیس ساالر
 جمع تو ینتونست یھست قائل بھشون کھ یاحترام خاطر بھ و یستین ازدواج نیا بھ یراض کھ بگو بھش ینیتوھ چیھ

یکن اعالم رو مخالفتت . 

 

؟یچ بودم مخالف من بگھ بابا بھ اگھ ؟یچ بعدش: دیگو یم باترس ساغر  

 

 کی زشتھ کھ برم گھید منم. بکنھ تونھ ینم یکار باباھم بعدش یستین یراض تو بدونھ نیام ک نھیا مھم: خندد یم ساالر
نجامیا ساعتھ . 

 

 مامان یعنی. کن تعارف ھا بزرگتر یبرا اول. اریب بردار رو ینیس نیا کردن صدات ، یراست: گردد یم بر نشده دور یقدم
ھیبق بعد. مامان و بابا بعدش. نیام . 

 

 کند یم شیصدا پدر نگذشتھ یا قھیدق. ندینش یم یصندل یرو و کند یم رسومات و رسم نثار یراھ یب و بد دل در ساغر
 یم زمزمھ و کشد یم یقیعم نفس. ردیگ یم دست بھ را ینیس و کند یم مرتب سرش یرو را چادر. پرد یم جا از ساغر و

نباش یچ چیھ نگران. شھ یم درست یچ ھمھ: کند ! 

 

 ینیس شودو یم خم مقابلش. کند یم حرکت دنشید محض بھ. گردد یم نیام مادر دنبال بھ نگاه با و شود یم سالن وارد
خانم عروس نکنھ درد دستت: دیگو یم و گذراند یم نظر از را ساغر صورت یاجزا بالبخند رزنیپ. برد یم جلو را !  

 

. رود یم نیام سمت بھ. دارد یم بر فنجان کی حرف بدون پدرش. رود یم پدرش سمت بھ و دیگو یم یعوق دل در ساغر
 یم نظر از را اش چھره یاجزا تمام ساغر. کند یم تشکر و دارد یم بر را فنجان کند نگاھش یا ذره کھ نیا بدون نیام

شد یم بھتر اش افھیق نداشت شیر اگھ کند یم فکر  گذراند .  

 

 رود یم سمتش بھ باخجالت. ندیبنش کنارش خواھد یم پدرش کھ شود آشپزخانھ یراھ خواھد یم ھا ییچا شدن تمام از بعد
 ساغر کم سن از یطبع شوخ و متانت با نیام مادر. دیگو یم ساغر التیتحص و سن از پدرش. ندینش یم موذب کنارش و
 بزرگش دختر کھ کند یم دییتا ساغر مادر. دانشجوست نظرش مورد عروس کرد یم فکر کھ کند یم اعتراف و کند یم ادی

کردن؟ ازدواج بزرگتون دختر یعنی پس آھان:پرسد یم نیام مادر و دانشجوست  
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دانشگاھشھ و درس سرگرم. نھ: کند یم باز لب پدرش دیبگو یزیچ خانم فاطمھ نکھیا از قبل .  

 

 ھمھ و کشد یم یآھ. بچھ دختر نیا نھ بودند آمده بزرگ دختر یخواستگار بھ کھ کند یم فکر و شود یم دلخور نیام مادر
 یم پسرش یخوشبخت عمر کی یبرا ینی،تضم بود یحاتم دیمج حاج دختر کھ نیھم.دھد یم نسبت یالھ حکمت بھ را زیچ
 شانیھا سنگ و بزنند حرف باھم یا گوشھ ھا جوان کھ خواھد یم اجازه و شود یم قدم شیپ سکوت شکستن یبرا. شد
 اطمونیح قیآالچ تا رو نیام آقا!جان ساغر. درستھ: دیگو یم و نشاند یم لب بھ تیرضا پر یلبخند پدرش. بکنند وا را

کن ییراھنما .  

 

 ساغر بود گفتھ او بھ کھ یبار نیآخر کند یم فکر. افتد یم راه اطیح در سمت بھ حرف بدون و شود یم بلند جا از ساغر
 بلند یموھا با توانست یم کھ یوقت ھمان. نبود یالزام شیبرا حجاب ھنوز کھ یوقت دیشا... شیھا یبوده؟بچگ یکِ  جان
 حاال مثل و کرد یم آب پدرش دل در قند بلندش یھا خنده کھ یوقت. ردیبگ را دستش و برود رونیب او با اش شده بافتھ

کرد ینم تر ظیغل را اخمش .  

 

 شده بزرگ کھ است نیا گناھش تنھا دیشا! پدرش ای شده عوض یادیز او داند ینم. کشد یم آه و رود یم نییپا را ھا پلھ
ستین یکودک یخوب بھ دنشیخند بلند گرید حاال و ! 

 

 یم یسع و دوزد یم اھشانیگ و گل پر ی باغچھ بھ را نگاھش. ستندیا یم کنارش و شوند یم تر کینزد مردانھ یھا قدم
: کند یم باز لب و گذارد یم اش دخترانھ متانت و ایح حساب بھ را ساغر سکوت نیام. کند مرتب ذھنش در را ھا جملھ کند
 یم سربلند ساغر. میندار یادیز لیفام و کنم یم یزندگ تنھا مادرم با. دیبدون کنم فکر ھم شغلم. سالمھ شش و ستیب من
نیام آقا: پرد یم حرفش انیم بھ و کند ! 

 

 من: دیگو یم یسردرگم با و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر. کند یم نگاھش و ردیگ یم باغچھ یھا گل از ننگاهیام
کنم ازدواج خوام ینم . 

 

 نتونستم بابام با کتونینزد ارتباط و شما بھ احترام خاطر بھ: دھد یم ادامھ ساغر و کند یم گرد چشم ادیز تعجب از نیام
بگم یزیچ .  

 

 فکر. ھیقض بھ داشتم شک ھم من. نیگفت یم کاش: گزد یم لب نیام.اندازد یم ریز سربھ ناراحت و ریدلگ یا چھره با و
یسیبا در رو بخاطر و ستین یراض ھم سرھنگ خود کنم ... 

 

ھیراض ھم یلیخ بابام. اصال نھ نھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر .  
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 یبرا... بعدھم. داره دوست رو شما یلیخ بابام: آورد یم نییپا را شیصدا. رود یم عقب و کشد یم خجالت اش ییپررو از
ھم نیھم ... 

 

 کی غفلتشو خاطر بھ ترسد یمیطرف از اما. نکند نالھ و آه دیبا کھ کند یم فکر و شود یم تکرار ذھنش در ساالر حرف
 من اصال: نالد یم و زند یم آخر میس بھ پس. شود بخت اهیس و ردیبگ سر وصلت نیا برد یم کار بھ کھ یغلط ی جملھ

نایا و کنم ردتون دینبا کھ کرد دمیتھد ھم یکل. امیب شدم مجبور بابام حرف بخاطر . 

 

د؟یکن قبول رو من کرده دتونیتھد سرھنگ ؟یچ: دیگو یم شده گرد یھا چشم با نیام  

 

نگم یچیھ شدم مجبور منم. اوھوم: دیگو یم تمام تیمظلوم با ساغر . 

 

 یآدم نیھمچ کی کنم ینم فکر اصال دارم شونیا از کھ یشناخت با: دیگو یوم کشد یم اش چانھ ریز بھ یدست شک با نیام
  .باشن

 

 یول! خوب شناس فھیوظ سرھنگ کی. ھیعال کارش یتو اون. آره کار سرِ  خوب: دیگو یم و زند یم یشخندین ساغر
 یول گفتم رو یچ ھمھ رک انقدر کھ دیببخش. نبوده من یبرا یول ، بوده یعنی. نبوده خوب انقدر خونھ تو چوقتیھ خوب
دیکن یکار کی شما خدا تورو. ندارم یا چاره واقعا . 

 

آخھ؟ کنم کاریچ من: کند یم نگاھش پرسشگر نیام   

 

ومدین خوشتون من از و دیمخالف شما کھ دیبگ بھش... دیبگ شما: اندازد یم ریز بھ سر و گزد یم لب ساغر . 

 

بگم؟ دروغ شونیا بھ کھ دیندار انتظار: کند یم اخم نیام   

 

 گارد نیچن نیا رندیبگ دستش از خواھند یم را بھشت یمصلحت دروغ کی با انگار کھ کند ینثارشم دل در یفحش ساغر
 دینگ دروغ پس خوب: دیگو یم و کند یم بلند سر. کند یم کمکش نیام بود گفتھ کھ کند یم ساالر نثار گرید یفحش. گرفتھ
رهیبگ سر ازدواج نیا دیبذار . 
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باشھ: دیگو یم قاطع و یجد یلیخ نیام . 

 

واقعا؟: کند یم گرد چشم مطمئن جواب نیا از متعجب ساغر  

 

واقعا بلھ:  ـ ! 

 

د؟یکن یم نیھمچ چرا بابا یا: نالد یم ساغر   

 

 یعنی... تونم ینم من... من اصال من؟ بھ نیداد یریگ چھ ادهیز شما واسھ کھ دختر: دیگو یم یچارگیب با و شود یم کالفھ
نیبب منو. دیکن تحمل منو دیتون ینم شماھم . 

 

 یعنی. کنم ینم سر ھم رونیب اصال. کردمش ینم سر اصال کھ بود خودم دست: کند یم سرش یرو دیسف چادر بھ یا اشاره
  نیا از شھیھم من.ستمین خانواده نیا از انگار من اصال. ستین کھ نھیا تیواقع یول سرمھ شھیھم کنند یم فکر ھیبق

 یم حداقل. باخودمھ کھ یکی نیا یول نبوده خودم دست مادرم و پدر انتخاب. ھستم و بودم یناراض یزندگ نیا و تیوضع
ھا دیشیم بدبخت. دیساز ینم دیباش بامن شماھم دیکن باور. کنم انتخاب رو خوام یم کھ یزندگ اون نباریا خوام ! 

 

ن؟یخند یم یچ بھ: دیگو یم متعجب ساغر و خندد یم کوتاه نیام  

 

 نیا کھ یستین یکس نیاول تو: کند یم یباز نیزم یرو یسنگ با ریز سربھ و ردیگ یم ساغر ی رهیخ نگاه از چشم نیام
یگفت بھم رو ھا زیچ . 

 

ھ؟ینجوریا ھم ساالر: دیگو یم متعجب ساغر  

 

 بھ را اش خنده نیام کند؟ یم اش مسخره مرد نیا کند یم فکر. شود یم تر متعجب ساغر و خندد یم اریاخت یب نیام
 زھایچ نیھم خالف کار یبرا لشونیدل نیاول ھام، ییبازجو شتریب یتو یول نھ ساالر. ریخ: دیگو یم و خورد یم یسخت
ھا یناسازگار نیھم. بوده . 

 

 کھ یزیچ از زودتر ینیریش نیا کنم فکر: دیگو یم و زند یم حیمل یلبخند پسرش ی خنده یصدا دنیشن با خانم حاج
بشھ یخوردن میکن یفکرشوم ! 
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 ده؟یخند بلند نطوریا نیام چرا پس ، بود مخالف کھ ساغر. دوزد یم پنجره قاب بھ را نگرانش نگاه ساالر و خندند یم ھمھ
 با خواھرش و برسند تفاھم بھ یجد یجد نکند د؟یایب خوشش نیام از یجد یجد نکند داده؟ آب بھ یگل دست چھ ساغر باز
شود؟ عروس کم سن نیا  

 

؟یکن یم ییازجو ازشون کھ ھستم ییھا مجرم اون از یکی ھیشب من یعنی: دیگو یم مند گلھ و کند یم اخم ساغر  

 

 یکارھا یشھیر دیبدون خواستم فقط. ادیز نھ: دیگو یم محترمانھ نیام و رساند یم را تشیعصبان اوج فعل شدن مفرد نیا
 رو خودتون ، رودخونھ جھت خالف در حرکت یجا بھ دیکن یسع. ھاست یتینارضا و ھا یناشکر نیھم انسان ذات تو بد
گذرهینم سخت ادیز واستون ھم یزندگ ینجوریا. دیبر جلو اون با و دیبسپار رهیم رود کھ یریمس بھ .  

 

 ریمس گفت یعنی نیا االن! بده مشاوره من بھ انگارخواستم زند یم غر دل در بازھم ساغر و افتد یم راه بھ خانھ سمت بھ
اونھ؟ با ازدواج رودخونھ   

 

نیام آقا: کند یم شیصدا.رود یم سمتش بھ  و ندیب یم را شدنش دور . 

 

 عیسر او و خورد یم تکان درونش یزیچ. دوزد یم مقابلش دختر اهیس یھا چشم بھ نگاه و گردد یم بر سمتش بھ نیام
 کھ کند او یھا چشم نثار یدقت نیچن دیبا چرا بود؟ ، نبود چران چشم کھ او. دیگو یم استغفار و اندازد یم ریز بھ سر

 بھ را او یفیلط یصدا چیھ کنون تا کند یم فکر او و کند یم شیصدا نیام آقا دوباره ساغر دھد؟ صیتشخ ھم را رنگش
 کھ نیا یبرا. است آشناتر شیبرا ییوفا و سرگرد نام ھا بھیغر زبان از!مادرش جز بھ ییصدا چیھ. است نکرده صدا اسم
مونھ یم خودمون نیب ھا حرف: کند یم باز لب نکند شتریب نیا از را ساغر ینگران دل . 

 

 یبرا دل در ساغر.رود یم باال را ھا پلھ او بھ پشت نیام. زند یم لبخند و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساغر
 تمام با او کردکھ ینم فکر وقت چیھ. نداشت یانتظار نیچن سرھنگ از اصال کند یم فکر نیام و کند یم یکوبیپا خود

 وجود در کھ چرا. ردیگ کار بھ نطتشیپرش دختر کردن راه بھ سر یبرا را یمنطق ریغ راه نیچن شیھا تجربھ و ھا دانستھ
بس و بود طنتیش فقط. بود دهیند یپست و شرارت ساغر . 

 

 لب بھ قیعم یلبخند ساغر دنید محض بھ نیام مادر. رساند یم خانھ بھ را خود ساغر بندش پشت و شود یم داخل نیام
گلم عروس شمیپ نیبش  ایب: دیگو یم یمھربان با و نشاند یم !  

 

دلم؟ زیعز یواستاد چرا. گھید ایب: کند یم تکرار مادرش. کند یکار تا دوزد یم نیام بھ را مضطربش نگاه ساغر  
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بگم دیبا یزیچ کی تشیواقع: کند یم صاف ییگلو و شود یم کینزد نیام .  

 

 نیام. ردیگ یم یجا کنارش فاصلھ با ھم ساغر و ندینش یم نیزم یرو. کند یم سکوت بھ مجبور را ھمھ اش یجد لحن
فقط...فقط. ھستند ینیمت و ستھیشا دختر خانم ساغر: دیگو یم ساغر پدر بھ خطاب و اندازد یم ریز بھ سر ... 

 

 اگھ نیھم یبرا. ندارن مشترک یزندگ کی از یدرست درک. یحاج کمھ یلیخ سنشون فقط: دھد یم ادامھ و گزد یم لب
میبنداز قیتعو بھ ر ھیقض نیا فعال کھ بھتره نظرم بھ دیبدون صالح .  

 

نیباش یراض اگھ البتھ: دھد یم ادامھ دیمج درھم یھا اخم دنید با و کند یم بلند سر . 

 

 یم مطمئن پدرش و دزدد یم نگاه ساغر.دوزد یم ساغر بھ را قشیدق نگاه و کشد یم محاسنش بھ یدست دیمج حاج 
 اگھ. درستھ کھ نیا: کند یم باز لب نیام مادر دیبگو یزیچ نکھیا از قبل. شود یم بلند سراو ریز از ھست کھ چھ ھر شود
کنھ تموم رو درسش ھم جان ساغر تا شھیم یجار تون نیب تیمحرم ی غھیص کی دیبخوا . 

 

جان مادر شھینم: دیآ یم حرف بھ بازھم نیام و لرزد یم خود بھ ترس از ساغر .  

 

تونم ینم سن نیا یتو حداقل. برسم تفاھم بھ شونیا با بتونم نکنم فکر من: دیگو یم و کند یم خود نثار یلعنت دل در . 

 

 یب قصد واقعا من: دیگو یم و اندازد یم ریز بھ سر نیام. کند یم دیمج حاج بھ نامحسوس یا اشاره و گزد یم لب مادرش
نینش دلخور ازمن کھ دوارمیام ندارمو یاحترام .  

 

گھیم درست نیام ھم من نظر بھ: دیگو یم و کند یم استفاده فرصت از ساالر .  

 

 خانواده و نیام خروج محض بھ. دیآ یم کوتاه اجبار بھ پدرش تینھا در و زند یم لبخند ساالر تیحما از گرم دل ساغر
 را خدا دل در ساغر. رود یم اتاقش سمت بھ و ردیگ یم رو انیگو هللا الھ الل و کند یم او بھ یتند نگاه پدرش  از اش

جستم رو نباریا: دیگو یم و کند یم شکر ! 

 

*** 
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 شده کھ ھم خودش کردن وار دیام یبرا. کشد یم یپوف کالفھ و کند یم نگاه را مقابلش یطوالن صف گرید یبار ساغر
 اوووف ، قھیدق شصت: نالد یم و کند یم پنج در ضرب را دوازده. رسد یم دوازده عدد بھ و کند یم شمردن بھ شروع

ســــاعت کی ! 

 

 آن در معصومھ کھ یصف ھمان. است شیپ ی ھفتھ صف از بھتر یلیخ کھ دھد یم یدلدار خود بھ و کشد یم قیعم ینفس
 در و شود یم کم نفر کی. بشنود را پسرکش یصدا یا لحظھ بتواند و شود نوبتش تا شمرد یم را ھا ھیثان و بود ستادهیا

قھیدق پنج و پنجاه شھیم. نفر ازدهی: دیگو یم ذھن . 

 

 ی ھفتھ بد حال و معصومھ یبرا دلش. کند کم دورش یفرسا طاقت یگرما از یکم تا دھد یم تکان یکم را سرش یروسر
 پا از را آدم تواند یم چطور یدلتنگ کھ دیفھم یم خوب را نیا اما ، دانست ینم یزیچ شدن مادر از. شود یم کباب ششیپ

 دایپ کم اواخر نیا یول زد یم سر او بھ ادیز لیاوا کھ یساالر ، ساالر ی مردانھ یھا تیحما یبرا یدلتنگ مثل. اوردیب در
 از گرید نفر دو. شده تنگ ساالر یبرا فقط دلش خانھ آن افراد از کھ رسد یم جھینت نیا بھ و کند یم فکر شتریب. شده
 بھ بازھم حتما. زند یم لبخند و شود یم کینزد کھ ندیب یم را معصومھ دور از. رود یم تر جلو او و شوند یم کم صف

 بھ ساغر و ستدیا یم ھمھ از آخر معصومھ. خرد یم جان بھ را یطوالن صف نیا در ستادنیا  پسرکش یصدا دنیشن دیام
 باردار ماھھ شش معصومھ. لرزد یم خود بھ و کند یم مرور ذھن در گرید یبار را او نیغمگ یزندگ. گردد یم بر جلو
 کتک مقابل در تا کرده را تالشش تمام معصومھ.کرده ھوار و داد بھ شروع و آمده خانھ بھ نئشھ معتادش شوھر کھ بوده
کرده یزخم چاقو با را شوھرش کودکش جان و خود از دفاع یبرا آخر در و کند حفظ را کودکش یزندگ شیھا .  

 

 و زدند دم عمد قتل و شده ختھیر خون از ھا قانون تمام. نکرده دییتا را اش چارگشیب و یگناھ یب یدادگاھ چیھ حاال و
 از ییھا قول لشیوک. کرده یکار نیچن فرزندش نجات یبرا ، نھ کھ خودش یبرا زن نیا کھ نکرد راھم فکرش چکسیھ

رود یم نشانھ او سمت بھ اتھام یھا انگشت تمام و رود یم شیپ قبل بدتراز ھربار ھا دادگاه جھینت اما داده او بھ ھوا . 

 

 صحبت کمتر کھ کند یم خدا خدا دل در و زند یم یلبخند مقابلش افراد شدن کم دنید با. کند یم بلند سر و کشد یم یآھ
 تمام اق،یاشت با او و ندیآ یم در لرزه بھ ادیز شوق از شیھا دست. رسد یم او بھ نوبت قھیدق ستیب از بعد باالخره. کنند

 دل در و کشد یم یآھ سوم بوق با. نطوریھم ھم دوم بوق. خورد یم اول بوق. ردیگ یم را ذھنش در شده حک ی شماره
 کی مثل قلبش و چدیپ یم گوشش در نیام ی مردانھ و رسا یصدا نشده تمام چھارم بوق. دھد جواب کھ کند یم خدا خدا

شود یم آب نرم نرم مانده آفتاب ریز کھ یخی یبستن . 

 

الو:  ـ ! 

 

ن؟یام آقا نیخوب. سالم...سـ: کند یم باز لب کنان من و من  
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؟یخوب خودت. ممنون یمرس: کند یم پر را گوشش نیام خندان یصدا   

 

خوبم منم. بلھ...بلھ من؟:  ـ . 

 

اومده؟ شیپ یمشکل: رسد یم یبانگران نیام  

 

خوبھ یچ ھمھ. نھ نھ. اوممم:  ـ . 

 

یریبگ تماس نداشتھ سابقھ ؟یمطمئن:  ـ . 

 

 خبریب ینجوریا شماھم نداشت سابقھ آخھ: آورد یم زبان بھ صادقانھ را گذرد یم دلش در کھ یزیچ و گزد یم لب ساغر
دیبر دیبذار . 

 

 افتاده یاتفاق دمیترس. شدم نگران آخھ: دھد یم ادامھ گفتھ کھ یزیچ کردن درست یبرا و دھد یم آزارش نیام سکوت
 .باشھ

 

شرمندم. اونجا امیب نتونستم بود شلوغ سرم کمی فقط. خوبھ یچ ھمھ. ستین یمشکل نھ:  ـ ! 

 

شرمنده دشمنتون. بابا نھ: کند یم یباز تلفن میس با و زند یم لبخند ساغر .  

 

گھید زودباش: زند یم ھم بھ را اش یداشتن دوست ی خلسھ سر پشت از یا وزنانھ ضمخت یصدا ! 

 

باشھ راحت التونیخ شماھم. امیم فردا: کند یم باز لب نیام دیبگو یزیچ کھ نیا از قبل . 

 

 شیپ یمشکل تا دیبر: زدیر یم ھم بھ را افکارش نیام و گردد یم ذھنش در گذار ریتاث و خوب یحرف دنبال بھ ساغر
ن؟یندار کھ یکار فعال. ومدهین  

 

فعال. نھ: دیگو یم و گزد یم لب . 
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یایب زود کاش فقط: کند یم زمزمھ رلبیز و شود یم قطع تماس . 

 

 بھ و کوبد یم ھم بھ را شیھا دست فردا دارید شوق از. ردیگ یم فاصلھ صف از و دھد یم یسر پشت زن دست بھ را تلفن
افتد یم راه بھ سلولش سمت .  

 

جنبھ یب ببند شتوین: دیگو یم و پرد یم نییپا تخت یباال از دنشید با لوفرین !  

 

ـــــــــشد؟یچ: پرسد یم طنتیپرش لوفرین و کند یم اخم ساغر  

 

ادیم فردا گفت: اندازد یم ریز بھ سر و گزد یم لب ساغر .  

 

نبود؟ ازش یخبر چرا نگفت:  ـ  

 

خوبھ حالش کھ نھیا مھم. میزن یم حرف ادیم فردا گفت نھ:  ـ . 

 

 نیا رسم یم جھینت نیا بھ دارم کم کم. گما یم: دیگو یم شکاک یلحن با لوفرین. دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس و
ستین آدم اصال دختره . 

 

؟یگ یم ویک: دیگو یم متعجب ساغر  

 

 ُمر و ُسر. کن نگاھش. نخورده یچیھ کھ روز پنج شھیم امروز با. افروز: دیگو یم و آورد یم نییپا را شیصدا تُن لوفرین
نشستھ ھم گنده و . 

 

عجب: دیگو یم و کند یم افروز بھ ینگاھ یچشم ریز ساغر ! 

 

م؟یدار یچ ناھار بگو. الیخیب: دیگو یم و دھد ینم خود بھ را شتریب یکنجکاو ی اجازه  
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*** 

 

 حرف ساراو اگر.رساند یم خانھ بھ را گرخودید ساعت کی تا دیبا. گزد یم لب و کند یم چک را ساعتش نگران دل ساغر
 یم جلو از کھ یرنگ سبز یتاکس یبرا و ستدیا یم ابانیخ مقابل. کرد یم ترک را کافھ زودتر حتما نبود پرتمسخرش یھا
 ریگ یتاکس تا رود یم نییپا را ابانیخ بلند ییھا گام با. شود یم رد او بھ توجھ بدون نیماش اما. کند یم بلند دست دیآ
 پسر آن شنھادیپ کاش. رفت یم پسرش دوست و بامھسا کاش. نداشت وجود ھم یاتوبوس ستگاهیا چیھ اطراف نیا. اوردیب

 بیج از و شود یم بلند اش یگوش زنگ یصدا. کرد یم قبول خانھ بھ رساندنش یبرا را بود ساسان دوست کھ یجلف
 در را اش کالفھ نگاه. کند یم لنتیسا را یگوش و دھد یم رونیب را اش کالفھ نفس یداداش نام دنید با. آورد یم درش

آقا دیببخش: ستدیا یم بھیغر یمرد یروبرو و چرخاند یم اطراف !  

 

 متعجب مرد برم؟ دیبا طرف کدوم از دیدون یم. مترو برم خوام یم: دیگو یم ساغر و کند یم نگاھش پرسشگر جوان مرد
دوره: دیگو یم ! 

 

ستین یتاکس آخھ:  ـ .  

 

 سمت یبر. ھست یدوراھ کی ابونیخ تھ. ستین یتاکس ھا طرف نیا اره: دیگو یم و کند یم اطراف بھ یمردنگاھ
مترو واسھ ھست یخط یتاکس راستش . 

 

. رسد یم یدوراھ بھ باالخره. کند یم پاتند گفتھ مرد کھ یسمت بھ و. نکنھ درد دستتون: دیگو یم آدرس از خوشحال ساغر
 است؟ آمده اشتباه را راه نکند! ابانیخ بود گفتھ کھ مرد. کوچھ کی راست سمت و ندیب یم گسترده یابانیخ چپ سمت
 و دھد یم نشانش را کوچھ ھمان زن. پرسدیرام مترو یبرا یخط یتاکس آدرس و ستدیا یم سال انیم یزن مقابل دوباره

ھست یتاکس باالترش. ابونیخ بھ یرس یم یبر تھ تا رو کوچھ نیا: دیگو یم . 

 

 نظرش مورد ستگاهیا تا مترو طول. کند یم ساعتش بھ گرید ینگاھ و کند یم پاتند یتاکس بھ بودن کینزد از خوشحال
 ساعت آورد یم شانس یلیخ اگر و. رساند یم خانھ بھ را خود دربست یتاکس کی با دیبا آنجا از. برد یم وقت یدوساعت

 شنھادیپ کھ استیپور ریتقص ھا نیا ھمھ. کند یم یدورھم نیا گرنثارید یلعنت. برسد خانھ بھ توانست یم شب مین و ده
 کرد قبول دشیجد دوستان شیپ اوردنین کم و یکن روکم یبرا کھ ھست ھم رخودشیتقص. داد را یترم آخر جشن

 و کند یم مشت پالتو بیج در را شیھا دست! شتریب دلش ترس و شد یم تر کیتار و تر کیتار کوچھ. باشد ھمراھشان
خورم یم آقاجون از چک کی ھم تھش تھ. گھید شھیم دعوا تھش... شھینم یچیھ: دیگو یم . 

 

دانشگاه؟ برم نذاره گھید نکنھ کند یم فکر و لرزد یم سرما از تنش  
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؟یمرد یم یرفت ینم رو امشب کی. یارین باال یگند نیھمچ یاول ترم یباش تو تا: متوپد خود بھ و کندیم بغض ! 

 

خونھ برسم زودتر فقط دیبا االن دیگو یم و زند یم پس را بغضش . 

 

 ی گوشھ کھ دیسف ینیماش. شود یم نیماش یھا چراغ متوجھ شود یم کھ تر کینزد. خورد یم چشمش بھ یکم ییروشنا
 شتریب نیماش ی مانده باز در دنید با تعجبش. کند نگاه تر قیدق تا دارد یم بر تر آرام را شیھا قدم. بود شده پارک کوچھ

 نجایا کریپ و در یب نطوریا نیماش نیا کھ شده بد راننده حال دیشا. دارد یم بر دیسف یو ام یب سمت بھ یقدم. شود یم
یبرس خانھ بھ زودتر دیبا کھ زند یم بینھ درونش یزیچ. دارد یم بر گرید یقدم. مانده .  

 

 زودتر نیماش با. کرده شیرھا نجایا و دهیدزد را نیماش نیا یکس دیشا کند یم فکر و ندیب ینم را اش راننده نیماش داخل
 نیماش از خواھد یم. کند یم خود نثار یا وانھید و خندد یم زده سرش بھ کھ یا مسخره فکر از. برسد مترو بھ تواند یم

 بھ و رسد یم گوشش بھ نیماش از ییصدا. شود یم کینزد دوباره و گزد یم لب. شود یم یزیچ متوجھ کھ شود دور
 ی کلمھ تواند یم و شود یم تر بلند یکم فیضع یصدا اما بدھد ادامھ خود راه بھ و بکشد عقب خواھد یم. لرزد یخودم
 دستش و کند یم باز کامال را نیماش باز مھین در. شود یم کینزد و دھد یم قورت را دھانش آب. بدھد صیتشخ را کمک

 بھ بازھم ساغر و شود یم تر فیضع خس خس یصدا.کند دایپ را نیماش داخل چراغ دیکل تا کشد یم نیماش سقف یرو را
 دنید با. کند یم روشن را چراغ و کرده لمس را دیکل یبرجستگ باالخره.کند یم یغلط چھ نجایا کھ زند یم بینھ خود
 یروشن راھنیپ. بود مانده حرکت یب باز ییھا چشم با جوان مرد. کشد یم یبلند نیھ افتاده نیماش کف کھ یپرخون قامت
 لببھ یسخت بھ مرد. لرزد یم خود بھ و ردیگ یم سکسکھ ترس از ساغر. بود یخون بزرگ یھا لکھ از پر داشت تن بھ کھ
 منصرف اما.بمان داریب و نبند چشم دیبگو تا. دھد تکانش بردتا یم تر کینزد را دستش ساغر. دیبگو یزیچ تا زند یم ھم

برم دیبا... من...مـ...  دیبا... ن...اال...ا: دیگو یم و کشد یم رونیب نیماش از را سرش و شده ... 

 

 رھا نجایا نطوریا را مرد نیا کھ شود ینم.کند یکار دیبا کند؟ چھ دیبا کند یم فکر و دھد یم لرزانش یھا قدم بھ یتکان
 پاسخ یب یھا تماس از یلیباس. زند یم را رمزش یسخت بھ و کشد یم رونیب بشیج از را یگوش لرزانش دست با. کرد

. است وسط یزندگ و مرگ یپا کھ کند یم حیتوج را خود. برود خانھ بھ دیبا کھ آورد یم ادیب تازه انگار و شود یم روبرو
 دمیرس رید نیا از تا آمده دستش بھانھ نیبھتر کند یم فکر. شود یم حک شیبرو یداداش نام و لرزد یم دستش در یگوش
 در ساالر ادیفر یصدا و کند یم وصل را تماس. بماند شده مجبور مرد نیا بھ کمک خاطر بھ کھ دیگو یم. برود در قِِصر

؟ییکجــــــــــــــــــا تو: چدیپ یم گوشش  

 

من... من....مــ: دیگو یم کنان پتھ تتھ ... 

 

؟یخوب تو ساغر؟ ییکجا تو: دھد یم ادامھ تر میمال و دیگو یم ییخدا ای لرزانش یصدا دنیشن با ساالر  

 

من... من...مـ:  ـ ... 
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. دھد حیتوض را ھیقض تواند ینم یحت و کرده احاطھ را تکلمش قدرت استرس. کند یم اش گرفتھ لکنت زبان نثار یلعنت
با...با: کند یم باز لب و خندد یم. چدیپ یم گوشش در سیپل ریآژ از یفیضع یصدا . 

 

دلم؟ زیعز یخوب ساغر؟تو شدهیچ: پرسد یم مضطرب ساالر  

 

انیم: کند یم زمزمھ ساغر و شود یم تر کینزد ریآژ یصدا ... 

 

انیم... االن... انیم: دیگو یم مانده حرکت یب باز چشم با کھ یمرد بھ رو. کند یم باز را در و رود یم نیماش سمت بھ . 

 

ییکجا بگو خدا یرضـــــــــــــا محض: زند یم ادیفر ساالر ! 

 

انیم. شو داری...بـ: دیگو یم لرزانش یصدا با و دھد یم تکان را مرد دست با ساغر . 

 

 نیماش نیا دنید از بار نیاول یبرا. شود یم سیپل نیماش رنگارنگ یھا نور متوجھ ساغر و زند یم صدا را نامش ساالر
 یم ساالر و کند یم زمزمھ را بابا ی کلمھ گرید یبار. شود ادهیپ نیماش آن از پدرش کند یم خدا خدا و شود یم خوشحال

ستین ھم یعصبان.ساغر خونست بابا: دیگو !  

 

ادیب بابا: دیگو یم گرید یبار ساغر و شود یم تر کینزد سیپل نیماش . 

 

بشھ؟ راحت التیخ یبزن حرف خودش با یخوا یم: دیگو یم و لرزد یم خود ترسبھ از ساالر  

 

دخترم ساغر... ساغر: چدیپ یم گوشش در پدرش یصدا بالفاصلھ. زند یم وھق خورد یسرم نیماش کنار دیناام ساغر ... 

 

 حضور بھ یادیز ازین لحظھ نیا در. بود نیماش آن در کاش. نبود خانھ کاش. شود یم تر کینزد نیماش و لرزد یم دلش
 را سیپل نیماش ریآژ یصدا پدرش. کشد یم نفس مردھنوز نیا کھ گفت یم او بھ تا آمد یم پدرش کاش. داشت آشنا کی

باباجان؟ تو ییکجا:دیگویم و دھد یم صیتشخ  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

: دیگو یم و ردیگ یم سمتش بھ را اسلحھ یمرد. شوند یم ادهیپ تک بھ تک افرادش و شوند یم پارک سیپل یھا نیماش
ــــــستیا !  

 

بابا ایب: دیگو یم و لرزد یم خود بھ ساغر ! 

 

 مثل. کند یم احاطھ را شیھا دست یفلز یدستبند یسرد دیایب خود بھ تا. کند یم بلندش و دیآ یم سمتش بھ یچادر یزن
 یم داخل و کند یم باز را نیماش در یمرد. کند یم عمل شانیھا گفتھ بھ فقط و شود یم الل دیترس یم کھ ییھا وقت تمام
کرده تموم: دیگو یم متاسف و دیآ یم رونیب. شود .  

 

 یھا دست متوجھ تازه نیماش نور با و دھد یم یجا ینیماش در را ساغر. کشند یم رونیب را مرد جسد گریکدی کمک با
 آن تر عیسر چھ ھر تا کند دفاع خود از خواھد یم. دیبگو را زیچ ھمھ و کند باز لب دارد دوست. شود یم اش یخون

دھد ینم او بھ زدن حرف امان و گرفتھ را دامانش موقع یب کھ یترس بھ لعنت اما کنند باز شیھا دست از را دستبند . 

 

*** 

 

خوابھ دختر ستین یزیچ... پاشو ساغر... ساغر:  ـ ... 

 

ستین یچیھ... خوابھ... خوابھ: دیگو یم و کشد یم صورتش بھیدست معصومھ. پرد یم جا از و کشد یم بلند نیھ . 

 

 ھم باز اما دیبگو یزیچ و کند باز لب خواھد یم. رندیگ یم را خود یعیطب تمیر شیھا نفس کم کم معصومھ یھا نوازش با
 و دید آخر تا اول گرازید کباری را یلعنت شب آن نباریا. دید را زیچ ھمھ نباریا. بود یواقع یادیز خوابش بار نیا. شده الل

 یمشکل: پرسد یم کرد ینگاھم را ھا آن و بود ستادهیا کنارش کھ یدختر از صجنھ نیا از متعجب افروز. کرد لمسش
 داره؟

 

 گنیم کھ ھاش دوست. شھیم یشکل نی ادیز آخھ. کنم فکر: دیگو یم آرام ییصدا با و گردد یم بر افروز سمت بھ دختر
کابوسھ فقط . 

 

ست؟ین کابوس مگھ: رسد یم افروزمتعجب  
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 داد یشکل نیا و دید کابوس شھینم کھ باری دوشب ھر. نھیب یم دوبار نھیب یم باری ادم رو کابوس. نھ کھ معلومھ خوب:  ـ
کشتھ پسرشو دوست زده ستین کھ یالک! البد داشتھ یروان مشکل کی گم یم من. کرد داد یب و .  

 

 باز یعاد حالت بھ و کند یم خاموش درونشرا آتش آب یخنک. رساند یم ساغر لب بھ و آورد یم را یآب پر وانیل لوفرین
 نیسنگ جو نیا زدن ھم بھ یبرا. شود یم شرمنده و کند یم حس خود یرو را سلول افراد تمام نگاه ینیسنگ. گردد یم

چنده؟ ساعت: کند یم باز لب  

 

مین و ازدهی . 

 

دمیخواب ادیز چقدر یواااا واااقعا؟: پرسد یم متعجب . 

 

 کیستریھ یھا کابوس نیا از ھنوز او. کند تعجب داشت حق. افتد یم افروز ی رهیخ نگاه بھ نگاھش و شود یم بلند جا از
نداشت خبر آمد یم سراغش بھ یگاھ گھ کھ یوار . 

 

 یم را صورتش و دست و رود یم سیسرو سمت بھ. کند یم فکر نیام آمدن بھ فقط و کند یم دور خود از را بد یھا فکر
 یم منتظر دست بھ حولھ و خرد یم جان بھ را حمام یطوالن صف در ستادنیا امروز شده کھ ھم نیام خاطر بھ.  شورد
 یم را دشیسف بافت. بدھد ازدست اش یطوالن حمام خاطر بھ را مالقات نیا مبادا کھ ردیگ یم ریالس عیسر یدوش. ماند
 یم و شود یم کینزد لوفرین کھ است شیموھا زدن شانھ مشغول. گذارد یم دست دم را رنگش قرمز شال بار نیا و پوشد
ھا کوکھ فتیک: دیگو !  

 

نباشم؟ شھیم مگھ: دیگو یم و زند یم یچشمک ساغر  

 

شعــــــوریب: زند یم غیج ساغر. کند یم نثارش یخرشانس کثافت و زدیریم ھم بھ را شیموھا لوفرین . 

 

 یم تخت یرو آماده و مرتب یساعت از بعد. شود یم شیموھا کردن درست مشغول دوباره ساغر و کند یم فرار لوفرین
 با را وقتش تمام و بخورد تواند ینم ھم ناھار یحت ادیز استرس از. دوزد یم سلول یآھن در بھ را منتظرش نگاه و ندینش

 یرو صبح از کھ است افروز نیسنگ نگاه دھد یم آزارش ازھمھ شتریب کھ یزیچ نیب نیا در. گذراند یم ھا ھیثان شمردن
 کھ یحاتم نام با و دوزد یم او بھ را دشیپرام نگاه ساغر. کشد یم داخل را خود عبوس نگھبان و شود یم باز در. اوست

 عجلھ بھ یشخندین نگھبان. رساند یم او بھ را خود سرعت نیآخر با و پرد یم جا از فنر مثل شد خارج شیھا لب نیب از
کھ نکردن دنبالت! واشی: دیگویم و زند یم اش . 
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 ینیام فقط مھم. دھد ینم آزارش ھم یفلز و سرد دستبند نیا گرید. کشد یم خود دنبال را او و زند یم دستش بھ را دستبند
ندشیبب تواند یم او و آمده ھا مدت بعداز  باالخره کھ است . 

 

تو برو: کند یم باز را در و ستدیا یم آشنا در مقابل نگھبان . 

 

شود یم خارج و گذارد یم ینظام یاحترام نیام یبرا سرش پشت نگھبان و شود یم داخل . 

 

 شور نیام یمصنوع لبخند اما. زند یم لبخند دل تھ از و چرخاند یم مقابلش مرد ی چھره یاجزا تک تک نیب نگاھشرا
باز؟ خورده موش زبونتو: دیگو یم اش یشگیھم شوخ بالحن نیام. اندازد یم دلش بھ را یبد  

 

 ندینش یم یصندل یرو. شود یم کینزد و دھد یم شدھاش خشک یپاھا بھ یحرکت. کند یم سالم زده خجالت و خندد یم
؟یخوب: کند یم باز لب نیام. کند یم سربلند و   

 

خوبم: اندازد یم ریز بھ سر و زند یم یلبخند .  

 

ساغر نگرانم یلیخ: دیگو یم و کند یم قفل ھم در را شیھا دست نیام . 

 

؟یچ یبرا: پرسد یم! کند یم صدا نیدلنش و بایز قدر چھ را نامش کند یم فکر  

 

شھینم رمیدستگ یچیھ من و کنارمن ھمشون. مشتمھ تو یچ ھمھ:دیگو یم و کشد یم صورتش بھ یدست نیام . 

 

؟یچ یعنی: دیگو یم و شود ینم متوجھ را شیھا گفتھ از چکدامیھ ساغر  

 

کشتھ اونو یچطور و چرا دمیفھم. ھیک قاتل دمیفھم: دوزد یم شیھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه نیام . 

 

برد یم نیب از را حسش تمام نیام یبعد حرف یول کند یم ذوق ساغر . 

 

شترهیب ھم سیازپل نفوذشون کھ رسم یم جھینت نیا بھ دارم! یمدرک ـــــــــــــچیھ. ندارم یمدرک چیھ یول:  ـ . 
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 از. بشھ ینجوریا ذارم ینم یول: دیگو یم دواریام. شود یم مانیپش اش گفتھ از و ندیب یم را اش دهیترس نگاه نیام
رمیگ یم وقت بازم یقاض .  

 

بگم بھت ھارو تیواقع کنده پوست و رک بتونم بذار! لطفا نباشینجوریا: دیگو یم مند گلھ نیام و زدیر یم اشک ساغر . 

 

 و بشکند بغضش بازھم ترسد یم اما بزند یحرف خواھد یم. ردیگ یم را شیھا اشک دست با و دھد یم قورت را بغضش
 قیتعو بھ. بشھ لیتشک بعد ی ھفتھ دادگاه ذارم ینم: دیگو یم نیام و کند یم منتظرنگاھش فقط پس. شود تر دلخور نیام
ارمیربیگ مدرک شده یمتیق ھر بھ کھ دم یم قول. کنم یم تالشمو ھمھ مدت نیا یتو. مشینداز یم .  

 

شم؟یم اعدام... من...مـ...دانشھیپ اگھ: دیگو یم نلرزد کند یم یسع کھ ییباصدا و کند یم باز لب ساغر  

 

 یم قالب ھم در را شیھا دست بازھم. تواند ینم اما کند راحت را الشیخ و دیبگو یمحکم نھ خواھد یم. گزد یم لب نیام
برسھ اونجا بھ کار ذارم ینم: دیگو یم محکم  کند . 

 

شم؟یم اعدام: کند یم تکرار لجوجانھ ساغر  

 

 اوپنھان از را تیواقع توان ینم و خبردارد طشیشرا از یکاف ی اندازه بھ. ستین بچھ کھ کند یفکرم و کند ینگاھشم نیام
آره... دانشھیپ یمدرک اگھ: دیگو یم یآرام یصدا با و اندازد یم ریز بھ سر پس.کرد . 

 

 اتفاق نیا ذارم ینم من یول: دھد یم ادامھ نیام. شود یم کرده جاخوش چپش دست یرو کھ یا حلقھ برق متوجھ ساغر
دم یم قول بھت. فتھیب . 

 

. بپرسد یسوال و دیگو یزیچ تا کند یم باز لب. رود یم چشمش در یخار مثل رنگ یا نقره ی ساده ی حلقھ نیا برق
 نیام بلند یباصدا. کند یم نگاه را رنگ یا نقره ی حلقھ فقط ساغر و زند یم حرف پرونده طیشرا از دارد ھم ھنوز نیام

ھست؟ حواست: ردیگ یم حلقھ از نگاه باالخره  

 

ھ؟یچ اون: دیگو یم و کند یم حلقھ بھ یا اشاره گفتھ کھ یزیچ بھ توجھ بدون   
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؟یچ: دیگو یم متعجب  

 

 و زند یم یزورک یلبخند. فھمد یم را منظورش نیام و کند یم اشاره حلقھ بھ اش شده وصل ھم بھ یھا دست با ساغر
حلقھ: دیگو یم ! 

 

؟یا حلقھ چھ: پرسد یم ینرمش چیھ بدون شھیھم از تر یعصب ساغر   

 

 یول! بشھ یزود نیا بھ کردم ینم فکر خودمم: دھد یم را جوابش متیمال با بود کردهینیشبیپ را العمل عکس نیا کھ نیام
گھید شد . 

 

 نون بود داغ تاتنور منم.نکردن رونمیب خانم عروس گھید نباریا: بازکند یکم را ساغر یھا اخم شوخ یبالحن کند یم یسع
چسبوندم رو . 

 

 چیھ و مانده خود یسرجا یالعمل عکس نیکوچکتر بدون ساغر. ببرد نیب از را شان نیب نیسنگ جو تا خندد یم یالک و
 با کھ باشد یکابوس دارد دوست. کند یم لیتحل ھیتجز ذھن در را دهیشن کھ ییھا حرف بارھا و بارھا. خورد ینم یتکان
 نیا از ییرھا دیام بھ را سال یروزھا و بازگردد سلولش بھ بازھم دارد دوست. برود نیب از اش ھمھ کردن باز چشم

 جاخوش اش مردانھ و دهیکش انگشت یرو چوقتیھ چوقتِ یھ حلقھ نیا دارد دوست. بشمارد نیام بھ دنیرس و اسارت
 .نکند

 

 دیگو یدرونشم یزیچ.دیفھم یم دینبا االن حداقل.دیفھم یم دینبا کند یم فکر و کند یم شان نیب طیشرا نثار یلعنت نیام
گرید دیفھم یم دیبا آخر چھ؟ کھ آخر ! 

 

ساغر: کند یم شیصدا و خواند یم شیھا چشم از را بدش حال ! 

 

 انقدر کند فکر بگذار. است یناراحت خاطر بھ چشمش شدن تر بفھمد نیام مبادا تا زند یم قھقھھ. خندد یم بلند ساغر
شھینم باورم ال...اصـ: دیگویم و ردیگ یم دھانش مقابل را شیھا دست. زمیر یم ھم شوق اشک شیبرا کھ خوشحالم . 

 

مبارکھ: کند حک شانیرو را لبخند طرح تا دھد یم کش را شیھا لب یسخت بھ !  
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 زیچ حتما. کرد یم یکنجکاو ھمسرش بھ راجع حتما کرد؟ یم چھ گرید نبود نیام مقابلش فرد اگر کند یفکرم ذھن در و
؟یا عجلھ انقدر چرا ھ؟یچ اسمش ھست؟ یک خانم عروس نیا: کند یم باز لب پس. دیپرس یم ھمسرش بھ راجع ییھا   

 

 ھمھ کند یم تالش چقدر ساغر فھمد یم خوب.کند یم لعنت را خود دل در و کند یم تعجب رفتارش یناگھان رییتغ از نیام
ستین یآسان کار اصال سیپل کی زدن گول خوب یول. کند یخوشحال بھ تظاھر تواند یم خوب چھ. کند جلوه یعاد را زیچ .  

 

: شود یم چپ یعل ی کوچھ یراھ ھم او پس ، زده چپ یعل کوچھ بھ را خود ساغر کھ حاال. باشد او مثل کند یم یسع
میریبگ جا کی رو یعروس و عقد زودتر میگرفت میتصم دارم کھ یتیمامور بخاطریول. باشھ ھا یزود نیا بھ نبود قرار واال .  

 

 و دهیکش آغوش در را عروسش شده؟ دامادھم. ردیگ یم نفسش و کند یم ینیسنگ احساس قلبش در گرید یبار
 را اش یزندگ تمام و شوند یم ریخاکش و خرد. شکنند یم تک بھ تک بود کرده درست سر در کھ ییاھایرو دتش؟تمامیبوس
کشانند یم ینابود سمت بھ .  

 

ھ؟یچ اسمش! خـــوب چھ: دیگو یم و دوزدیم دارش ستاره و پھن ی شانھ بھ را نگاھش  

 

زھرا: کند یم یشمار لحظھ بحث نیا شدن تمام یبرا و ندیب یم را شیھا العمل عکس تمام نیام ! 

 

زھرا!... زھرا: کند یم تکرار لب ریز ساغر ... 

 

 یم و شود یم بلند جا از. نشود رو دستش کھ کند یم خداخدا. شود یم تر سخت فشرد یم را شیگلو کھ یبغض تحمل
رم یم گھید من: دیگو . 

 

شھیم زدرستیچ ھمھ زود یلیخ. نباش یزیچ نگران: دیگو یم و شود یم بلند شیپابپا ھم نیام . 

 

 بازگشت خانھ آن بھ بتوان دیشا ، نبوده او قاتل کھ کرد ثابت بتوان دیشا ز؟یچ ھمھ کند یم فکر و زند یم پوزخند ساغر و
 داشت؟ یواھ دیام انقدر چرا. دارد گرید یعروس او کھ یوقت باشد قبل یخوب بھ تواند ینم اش یززندگیچ چیھ گرید یول

 یروز کھ یدختر ھم خودش یحت کند؟ یم قبول را او نیام زند یم پا و دست آن در کھ یمنجالب وجود با کرد یم فکر چرا
 یم چرا باشد؟ آدم ھمان نیام داشت انتظار چرا ، نبود بود ستادهیا خواستگارش نیاول با شان خانھ پرگل ی باغچھ مقابل

 فکر ھم بار کی چرا کند؟ یم تالش منجالب نیا از کردنش خالص یبرا نطوریا کھ دارد دوستش نیام کند فکر خواست
دارد؟ وجود پدرش و او نیب کھ باشد یقیعم رابطھ خاطر بھ تواند یم ھا نیا ی ھمھ نکرد  
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؟یندار یکار: پرسد یم نیام  

 

نیام آقا نجایا نیاین گھید: دیگو یم برگردد سمتش بھ نکھیا بدون آخر ی لحظھ برود کند یم پشت و دیگو یم نھ ساغر . 

 

ادیب خوشش ادیز ھم ھمسرتون نکنم فکر: دھد یم ادامھ ساغر کھ دیبگو یزیچ خواھد یم نیام . 

 

نداره باھاش یمشکل. اومده کنار من شغل با او: دیگو یم نیام . 

 

شغلتون با فقط: دیگو یم و گردد یبرم سمتش بھ ساغر ! 

 

 یم سلولش یراھ نگھبان ھمراه بھ ساغر. کند ینم دایپ یجواب ھم نیام یحت. زند یم در بھ یا تقھ و گردد یم بر دوباره
 بغض نیھم بھ ھیشب یزیچ قطور طناب آن دیشا...  نطوریھم ھم یخفگ! ستین سخت ھم ادیز اعدام کند یم فکر و شود
گرفتھ را دنشیکش نفس راه کھ باشد نیسنگ .  

 

. چرخاند یم را خود پا با و ندینش یم یصندل یرو حوصلھ یب. شود یم داخل و و کند یم باز دیکل رابا اتاق در نیام
 ینطوریا دینبا: کند یم زمزمھ. دوزد یم سرش یباال چرخان سقف بھ را نگاھش و دھد یم ھیتک یصندل یپشت بھ سرشرا

دینبا: کند یم زمزمھ و دھد یم یصندل بھ گرید یچرخ! شدیم ! 

 

دیرس یم نجایا بھ دینبا: کند یم تکرار تر بلند و شود یم زنده ادشی در ساغر بد حال ! 

 

 گفت یم دیبا. زد یم داد دیبا. دیخند یم دینبا: کند یم زمزمھ و خورد یم چرخ. بندد یم چشم و فرستند یم خود بھ یلعنت
یپست یلیخ ! 

 

دید یم دینبا... دیفھم یم دینبا. رفتم یم دنشید بھ دینبا ... 

 

*** 
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شد؟یچ: دیپرس کھ شنود یم را لوفرین کنجکاو یصدا. کشد یم خود دنبال بھ را نشیسنگ یھا قدم و شود یم سلول وارد   

 

 بشھ خوب حالش بذار نباشھ تیکار. انگار بده حالش: دیگو یم کھ شنود یم راھم معصومھ وار زمزمھ و آرام یصدا
گھ یم خودش . 

 

 وارید از. زند یم شخندین و افتد یم وارید یرو دهیچسب میتقو بھ نگاھش. کند یم جمع را شیپاھا و ندینش یم تختش یرو
گھید خوبھ نیھم. زندست! اومد باالخره: دیگو یم و خندد یم تلخ. ردیگ یم صورتش مقابل و کند یم شیجدا . 

 

 ییھا خط تمام. شود ینم خنک دلش بازھم. کند یم اش پاره وسط از را میتقو. دھد یم شکستن ی اجازه بغضش بھ نباریا
 اش یکفر گذاشتھ سر پشت او بھ کردن فکر با کھ ییھا ھیثان تمام. دھد یم حرصش دهیکش اش گذشتھ یروزھا یرو کھ
ستین خوب اصال حالش. کرد مشوپارهیتقو: دیگو یم معصومھ بھ نگران دل لوفرین و کند یزمیر زیر را مشیتقو. کند یم . 

 

شده؟ یچ یعنی. کنھ ریخ بھ خدا: گزد یم لب معصومھ  

 

شش؟یپ برم باشھ؟ افتاده پسره واسھ یاتفاق نکنھ: لوین  

 

درستھ یکار چھ دونم ینم. دونم ینم: دیگو یم مردد معصومھ .  

 

 یم رونیب را ھا لباس تک تک. رود یم ساکش سمت بھ میتقو از مانده یباق یھا کاغذ تکھ کردن خرد از خستھ ساغر
ن؟یزد ھم بھ دختر؟ چتھ: دیگو یم و کند یم نگاه را اش یرعادیغ تیوضع ازدور اکرم. اندازد یم نیزم یرو و کشد  

 

 ینیسنگ دلش یرو کھ یزیچ تنھا. دھد ینم عذابش ھم شیھا حرف از یا ذره گرید. ندھد را جوابش تا گزد یلبم ساغر
 لوفرین!بس و بود حلقھ ھمان یواقع عذاب.بود کرده جاخوش نیام انگشت یرو کھ است یا نقره ی حلقھ آن برق کندیم

. خندد یم و کند یم بلند سر ساغر. کند متوجھش تا گذارد یم اش شانھ یرو دست. ندینش یم کنارش و شود یم کشینزد
... اما شود سبک یکم خواھد یم. دیبگو شیبرا گرفتھ را قلبش کھ یمیعظ ازدرد خواھد یم. کند فیتعر شیبرا خواھد یم

 یم بلند جا از. کشد یم عقب کھ کند بغلش خواھد یم لوفرین. دهیکش تھ زدن حرف یبرا شیقوا تمام بازھم. شده الل بازھم
: زند یم داد و رساند یم او بھ را خود زود لوفرین. شود یم نیزم پخش نرفتھ جلو یقدم اما برود تختش سمت بھ تا شود
زووووود. کنھ خبر نگھبــــــــــانو یکی ! 

 

نگھبـــــــــــان: زند یم داد و کوبد یم را در افروز کھ نندیب یم بجنبند خود بھ نکھیا از قبل ! 
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*** 

 

اتویب: دیگو یم و کند یم بلند سر خورد یم در بھ کھ یا تقھ با . 

 

: دیگو یم و کند یم نگاھش دواریام سرھنگ نشستش از بعد بالفاصلھ. خواھد یم نشستن ی اجازه و شود یم داخل نیام
 چخبر؟

 

باالست سکشیر یول. کردم دایپ یراھ کی: دیگو یم محکم نیام . 

 

خب؟: دیگو یم سرھنگ  

 

بشھ خارج قانون ی قاعده از ممکنھ... ممکنھ یعنی: دھد یم ادامھ و گزد یم لب نیام .  

 

رقانویغ کار کی دیحاضر... یعنی: پرسد یم را سوالش مردد نیام و دیگو یم خب بازھم سرھنگ ... 

 

 یم مشیتقد یدست دو خودم بود گناھکار اگھ. منھ ی بچھ ساغر پسر نیبب: دیگو یم سرھنگ حرفش شدن تمام از قبل
 کھ یھرکار یعنی.کنم یم یھرکــــــــار کنم ثابت ھمھ بھ رو نیا نکھیا یبرا بدون پس! ستین اون کار قتل نیا یول کردم
نزنھ یا گھید کس بھ یبیآس  

 

 ورود ی اجازه سرھنگ و خورد یم در بھ یا تقھ کھ دیبگو یزیچ خواھدیم و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
شده؟ یزیچ: دیگو یم سرھنگ. گذارد یم ینظام احترام و شود یم داخل شمس سرگرد. دھد یم  

 

شده بد حالشون یحاتم خانم. دهیرس خبر زنان زندان از:  ـ .  

 

شده؟ چش: پرسد یم نیوام پرند یم جا از ھردو  

 

درمانگاه کردن منتقلش دمیفھم فقط. دونم ینم:  ـ . 
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کنم یرانندگ تونم ینم: دیگو یم و دھد یم نیام دست را چییسو سرھنگ .  

 

دینکن تیاذ رو خودتون انقدر. شھینم یزیچ: دیگو یم کردنش آرام یبرا و فھمد یم را اش یکالفگ نیام راه طول . 

 

 را ساغر ی دهیپر یرو و رنگ نکھیا محض بھ. کند یم لعنت را خود دل در گرید یبار نیام و دیگو ینم یزیچ سرھنگ
ھ؟یچ مشکل: پرسد یم پرستار بھ رو ندیب یم  

 

فقط افتاده فشارش. ستین یزیچ: دیگو یم یخونسرد با پرستار .  

 

 یم و شود یم بلند نیام اتاق از خروجش محض بھ. کند یم شکر را خدا و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس پدرش
شده؟ یچ: دیگو  

 

بوده افتاده فشارش.ستین یرخاصیچ:  ـ . 

 

خدا کنم کاریچ دختر نیا با من: ردیگ یم دستانش نیب را سرش و ندینش یم یصندل یرو ! 

 

مید یم نجاتش: دیگو یم مطمئن. زند یم اش شانھ بھ یدست و ندینش یم کنارش نیام . 

 

*** 

 

 افراد نیب را نگاھش. چدیپ یم ساخت کھنھ ی خانھ سفره در خراشش گوش ژیق یصدا و دھد یم ھل جلو بھ را یچوب در
 و رود یم جلوتر. دھد یم صیتشخ گرفتھ را دورش کھ یدود نیب از را محسن یآشنا ی چھره باالخره و چرخاند یم

عجب چھ: دیگو یم و زند یم شیرو بھ یشخندین محسن. ردیگ یم یجا شیرو و کشد یم عقب را محسن مقابل یصندل ! 

 

یکرد فقرا ریفق از یادی: دھد یم ادامھ و کند یم خاموش زیم یرو را گارشیس ! 

 

بودم ات ھیپا شھیھم من وگرنھ.داداش یدیکش کنار خودتو شما: دیگو یم و زند یم شیرو بھ یلبخند نیرحسیام . 
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 ندارم یکش نئش و دردسر ی حوصلھ منم. یشد ھا گنده کلھ یقاط تو. ستین من ریتقص: دیگو یم و خندد یم تلخ محسن
داداش بجون ! 

 

اریب بردار ییچا کی! ممـــــــــــــد: زند یم داد دیچرخ یم ھا یمشتر نیب کھ یپسر بھ رو و خندد یم نیرحسیام . 

 

بارت؟ و کار از خبر چھ: پرسد یم محسن بھ رو و   

 

رسھ ینم شما یپا بھ یول. ستیبدن: دیگو یم و زند یم یشخندین محسن . 

 

! خوبھ پولش گفتم کھ من: دیگو یم و ردیگ یم اش چھارخانھ راھنیپ از نگاه نیرحسیام. کند یم اشاره تنش لباس بھ و
ینداشت دردسر حوصلھ خودت . 

 

بگو مطلبو اصل. ھارو حرف نیا کن ول: دیگو یم حوصلھ یب محسن.خندد یم انھیموذ و . 

 

؟یکشوند نجایا منو یاند و سالی بعد چرا: دیگو یم آرام ییصدا با و کشد یم جلو را خود  

 

رهیگ کارم: دیگو یم و کشد یم رونیب راھنشیپ بیج از را گاریس ی جعبھ بالبخند نیحس ریام ! 

 

خوب؟: دیگو یم و دھد یم باال را شیابرو یتا کی محسن   

 

 یم کالفھ محسن. کند یم روشنش بافندک و گذارد یم لبش ی گوشھ را نستونشیو از نخ کی یباخونسرد نیرحسیام
یدار رو کنت خرد اعصاب یخونسرد ھمون ھنوزم: دیگو ! 

 

بشم؟ عوض بوده قرار مگھ: دیگو یم و زند یم گارشیس بھ قیعم یپک نیحس ریام  

 

پسر بگو حرفتو: خندد یم محسن ! 
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ادتھ؟ی امکویس: دیگو یم و دوزد یم گارشیس دود بھ نگاه نیحس ریام  

 

کچل؟ یاس: دیگو یم متفکر محسن  

 

خودش آره: خندد یم نیرحسیام . 

 

؟یدار بدبخت اون بھ کاریچ خوب؟:  ـ  

 

حاال؟ یخبردار چقدر بدبخت نیا از نمیبب بگو: زند یم گارشیس بھ گرید یپک نیرحسیام  

 

 تھران تو. یباش کشونده نجایا منو ایس احوال اوضاع از شدن دار خاطرخبر بھ کھ یباش یدست ریز یانقدر نکنم فکر:  ـ
باشھ خبرنداشتھ اش زده فالکت یزندگ از نمونده یکس . 

 

 عجب چھ: دیگو یم و گذارد یم نیرحسیام مقابل را یچا فنجان محمد. کند یم قطع را صحبت زشانیسرم محمد دنیرس با
مرام یب واست بود دهیشور دلمون! نورایا از ! 

 

 سلنبھ قلنبھ یحرفا نیا! گھ یم میشعر چھ: دیگو یم باخنده و  زدیر یم ھم بھ را محمد یفرفر یموھا دست با نیحس ریام
تو؟ یادگرفتی کجا از رو  

 

برسھ کارش بھ بره بذار. رو بچھ کن ولش: دیگو یم محسن و خندد یم محمد . 

 

 یم باھم یمشت ونیقل کی یشد کھ تموم. برس کارت بھ برو: دیگو یم و دوزد یم محمد بھ را مھربانش نگاه نیحس ریام
میزن . 

 

شده عوض چقدر! دهیکش یقد چھ: دیگو یم و کشد یم یآھ شدنش دور با. زند یم شیبرا یچشمک حرفش تھ و ! 

 

شدن عوض ھمھ: خندد یم محسن .  
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کشتن زنشو کھ یدون یم توم حتما ، دارن خبر تھران کی اگھ پس: دیگو یم کالمش ی طعنھ الیخیب نیرحسیام . 

 

داره سالھ مین و کی دختر کی کھ یدون یم و: دھد یم ادامھ نیرحسیام و کند یم دییتا سر با محسن . 

 

خوام یم رو بچھ اون: کشد یم جلو را خود نیرحسیام و کند یم دییسرتا با بازھم محسن .  

 

؟یچ واسھ: پرسد یم مردد. شوند یم گرد ممکن حد نیآخر تا محسن یھا چشم  

 

نباشھ تیکار نشیا بھ تو: دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک و دهیکش عقب را خود نیرحسیام .  

 

ستمین من: دیگو یم و شود یم بلند جا از مند گلھ محسن !  

 

 کھ نشدم وونیح انقدر ھنوز یول. فطرتم پست کی درستھ: شود یم لیحا سمتش بھ و گذارد یم زیم یرو را شیھا دست
بکنم تو امثال و تو دست ی چھیباز رو بچھ کی یزندگ .  

 

بزنم حرفمو سرجات نیبش. ارمیب سرش ییبال خوام یم نگفتم منم: دیگو یم اخم با نیحس ریام . 

 

 یم یآرام یباصدا و کشد یم جلو را خود نیحس ریام. ردیگ یم یجا اش یصندل یرو دوباره و کشد یم یپوف محسن
 ھیقض نیا از یکس خوام ینم.کردم ینم خبر تورو نیا مثل یکیکوچ کار کی واسھ داشت امیباالدست بھ یربط اگھ: دیگو

 شیکار باشھ راحت التمیخ یدار نگھش مدتی کھ کن دایپ جای خودت اصال. ادیب بچھ اون سر ییبال ستین قرار. بوببره
ندارم کردنش یراض یبرا یا گھید راه ھم بچھ اون جز. بده انجامش ایس دیبا کھ ھست یزیچ کی فقط. ندارم .  

 

؟یکار چھ: پرسد یم مشکوک محسن  

 

بگم تونم ینم کھ نپرس گھید نویا: دیگو یم یرجدیام . 

 

؟یکِ  ی واسھ: دیگو یم و دیآ یم کوتاه محسن  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

فردا نیھم:  ـ . 

 

ھماھنگ بچ برو با دیبا من زود؟ انقدر چرا: شود یم متعجب بازھم محسن ... 

 

بشھ دار خبر دینبا چکسیھ: پرد یم حرفش انیم بھ ریام .  

 

 ھیقض نیا از دینبا چکسیھ. کست نیتر کینزد یحت. بچ برو یحت: دھد یم ادامھ دواریتھد و آورد یم باال را انگشتش
محسن ببره ییبو . 

 

پسر؟ یشد یگندکار چھ یقاط باز تو: دیگو یم و کشد یم یپوف محسن  

 

کن حلش پس. ییتو مطمئنم بھش کھ یکس تنھا: دیگو یم زد کھ یحرف بھ توجھ بدون نیرحسیام . 

 

 یم حلش. باشھ: دیگو یم و کشد یم یپوف کردن فکر یکم از بعد محسن. کشد یم سر را شیچا و گذارد یم دھان در یقند
فقط کنم ...  

 

پالک بدون نیماش کی. دارم الزم نیماش کی: دھد یم ادامھ محسن و کند یم بلند را رسرشیام ! 

 

کنم یم حلش: شود یم بلند جا از و گذارد یم زیم یرو را یخال فنجان نیحس ریام . 

 

کنم یم خبرت: گذارد یم زیم یرو را ییچا پول و دارد یم بر را چشییسو . 

 

؟یریم یدار: دیگو یم مند گلھ و رساند یاوم بھ را خود عیسر اش شده بلند قامت دنیباد محمد  

 

بھت بزنم سر باز دم یم قول یول. اومد شیپ یکار کی: دیگو یم و زدیر یم ھم بھ را پسرک فر یموھا بازھم ریام .  

 

ایداد قول: دیگو یم و خندد یم محمد !  
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قول:  ـ ! 

 

 رونیب یھوا از قیعم ینفس. چدیپ یم گوشش در کنش خرد ژاعصابیق یصدا بازھم و کشد یم خود سمت بھ را یچوب در
 زند یم استارت. ردیگ یم یجا موتور یرو و گذارد یم سر بر را کاسکتش کاله.کند یم اش یآلودگ نثار یلعنت و کشد یم
شود یم دور منطقھ از صد بھ کینزد یسرعت وبا کند یم جا از را موتور شدنش روشن محض بھ و . 

 

*** 

 

 توجھ بدون و حرف بدون. جاست نیھم شیجا آخر و اول. کند یم خود نثار یشخندین و گذارد یم سلول بھ پا بازھم ساغر
 را لوفرین یھا گفتن یخوب جواب یحت. شود یم روانھ خود یشگیھم یجا سمت بھ شود یم نثارش کھ ییھا متلک تمام بھ
. ستین یدیام چیھ گرید. کند یم بغض و شود یم مشیتقو یخال یجا خیم نگاھش. ندینش یم تختش یرو و دھد ینم ھم
 سرش یباال ی دهیکش نم تخت بھ را نگاھش و کشد یم دراز! روزھا شمردن یبرا یدیام نھ ، یزندگ نیا یبرا یدیام نھ
 کی تخت نیا یبجا سرمن یباال مثال یالک کند یم فکر. بندد یم چشم و زند یم شخندین اش یبدشانس بھ بازھم. دوزد یم

 یھا ستاره دنبال بھ توانم یم مثال یالک. ببرم لذت آسمان نیا بھ کردن نگاه از توانم یم من و. است پرستاره اسمان
بشمرم یشتریب زن چشمک ی ستاره و بزنم جلو ساالر از تا بگردم زن چشمک . 

 

ساغر؟:  ـ  

 

: دیگو یم و ردیگ یم یجا تخت ی گوشھ کنارش معصومھ. دیگو یم یجان کم ھوم و شنود یم را معصومھ یآشنا یصدا
دخترخوب؟ توچتھ  

 

 لب دارد دوست. ندینش یم و شود یم بلند جا از. دوزد یم معصومھ صورت بھ و گرفتھ سرش یباال تخت از را نگاھش
 درست را کلمات تواند ینم اما زند یم ھم بھ لب. بزند حرف یباکس دارد دوست. دیبگو درد نیا ینیسنگ از و کند باز

شم یم خفھ دارم انگار... انگار: دیگو یم و کشد یم صورتش بھ یدست. ندیبچ کنارھم ! 

 

رمیبم خوام یم: کند یم نگاھش اشک پراز یبانگاھ ساغر و کند یم لمس را اش شانھ معصومھ. لرزد یم بازھم شیصدا ! 

 

شد یم ینجوریا دینبا:شود یم شتریب شیصدا لرزش و کنند یم تر را صورتش بازھم شیھا اشک ... 
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داشتـــــــــــــــم دوستش من: زند یم ھق ! 

 

افتاده؟ براش یاتفاق: کند یم باز لب باالخره معصومھ.کند یم ھیگر بلند ساغر و کند یم بغل را سرش معصومھ  

 

داره حلقھ...حـ... نھ: دیگو یم و دارد یبرم اش شانھ یرو از را سرش ساغر . 

 

کرده یعروس گفت... گفت. کرده دست حلقھ کی... نجایا:دھد یم نشان را انگشتش و آورد یم باال را چپش دست ! 

 

زند یم ھق دوباره و . 

 

 ھا آن از را سردش نگاه نکھیا بدون افروز. شود یم متاسف شیبرا دل در و شود یم متاثر شیادھایفر از ھم اکرم یحت
شده؟ یچ: پرسد یم نشستھ نیزم یرو کھ ییرایسم از ردیبگ   

 

کرده ازدواج سرگرده انگار: دیگو یم گذارد یم دھان در ینان تکھ کھ یدرحال رایسم ! 

 

سرگرده؟: پرسد یم متعجب. ردیگ یم یجا کنارش و کشد یم جلو را خود افروز ! 

 

؟یخبرندار یعنی: دیگو یکندوم یم نگاھش ھیسف اندر عاقل رایسم  

 

یوارد تازه تو آھـــــان: دیگو یم متفکر رایسم. دھد یم تکان است و چپ بھ را سرش جانب بھ حق افروز . 

 

بلھ:  ـ . 

 

 انگار مدت نیا تو. باباشھ قیرف پروندشم مسئول. سھیپل باباش دختره نیا: دیگو یم و ردیگ یم خود یبرا گرید یا لقمھ
گرفتن و دادن ھم بھ ھم یا قلوه و دل کی . 

 

 دوسھ یا ھفتھ نیا. جورکنند واسمون مالقات وقت کی میکن یصبرم ماه بھ ماه ماھا: دھد یم ادامھ و خندد یم مسخره و
یخصوص مالقات رهیم بار ! 
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سرگردس اون ھم اش ھمھ: دیگو یم و زند یم یچشمک ! 

 

بوده ادیز مالقاتش خاطر نیا بھ دسیچیپ پروندش طیشرا دیشا خب: دیگو یم متعجب افروز . 

 

زنھ؟ یم زار ینجوریا من واسھ داره االن بدبخت نیا پس: کند یم نگاھش ھیاندرسف عاقل بازھم رایسم  

 

 نمیا. نداره کافرھم و مومن و بد و خوب. کرباسن کی سروتھ شون ھمھ مردھا: دھد یم ادامھ و کند یم اشاره ساغر بھ و
خدا امون بھ کرد ول بدبختو و کرد سواستفادشو.مملکتھ سیپل سرش ریخ کھ ییوفا از . 

 

*** 

 

 یا قھیدق. دوزد یم فروشگاه در بھ را منتظرش نگاه و کند یم پارک دیسف یمزدا از بافاصلھ را نیماش نیرحسیام
: سدینو یم و دارد یم بر داشبورد یرو از را یگوش. شود یم پارک جلوتر یکم محسن یآشنا کلتِ یس موتور نگذشتھ

جلو برو نیماش تو نشست کھ نیھم . 

 

 و سیگ کاله نیا با ھرچند. باشد ییشناسا قابل کمتر تا کند یم میتنظ را نکشیع و کشد یم جلوتر یکم را اسپورتش کاله
 یصندل یپشت بھ را اش ھیتک امکیس یآشنا قامت دنید محض بھ. نداشت نیرحسیام بھ یشباھت چیھ یمصنوع یھا شیر
 یم یصندل یرو را دخترش و کند یم باز را جلو یصندل در اول امکیس. کند یم کج گرید یسمت بھ را سرش و دھد یم

آقا دیببخش: کند یم شیصدا و رود یم سمتش بھ محسن کند باز را راننده سمت در خواھد یم کھ نیھم. گذارد ! 

 

. بده حالش دخترم: دیگو یم درمانده و ناالن یباحالت محسن. کند یم نگاھش پرسشگر و گردد یبرم سمتش بھ امکیس
کن کمکم زتیعز جون بھ شمارو . 

 

اد؟یبرم دستم از یکار چھ! البتھ: دیگو یم و رود یم جلو بدش حال از متاثر امکیس  

 

مارستانیب برسونمش خوام یم. رفت ازحال ھوی: محسن . 

 

افتاده؟ کجا: دیگو یم و رود یم ھمراھش بلند ییھا باگام امکیس  
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بده یلیخ حالش. است کوچھ تو:  ـ ... 

 

 باز را راننده در. کند یم تند قدم دیسف مزدا سمت بھ رو ادهیپ ازسمت و شود یم ادهیپ نیرحسیام شدنشان دور محض بھ
نمیبب بغلم ایب! عموجون سالم: دیگو یم کند یم نگاھش شده گرد یھا چشم با کھ یا بچھ دختر بھ رو کندو یم . 

 

 نیماش سوار شود بلند اش ھیگر یصدا نکھیا از قبل. کشد یم آغوش بھ را او عیسر نیرحسیام و کند یم بغض دخترک
 یم عمو نکن ھیگر: دھد یم حرکت را نیماش و گذارد یم راننده کمک یصندل یرو را دخترک. زند یم استارت شودو یم
بخرم یل یقاقال واست میر . 

 

 را اش شده حبس نفس. شود یم موتورش سوار و شده خارج کوچھ از کھ ندیب یم را محسن نیماش یجلو ی نھیآ از
خداروشکر: کند یم زمزمھ و دھد یم رونیب ! 

 

بابا یا! بچھ ریبگ دھن بھ زبون قھید کی: دیگو یم درمانده نیرحسیام و شود یم تر بلند بچھ ی ھیگر یصدا . 

 

 اون روح تو: کند یم زمزمھ و چرخاند یم جاده چیپ در را فرمان. شود یم ریدلگ نیرحسیام و دیگو یم بابا بابا کودک
اونھ دست از میکش یم یچ ھر کھ بابات ! 

 

خوشگلھ چھ نیبب. نویا نیبب عموجون: ردیگ یم سمتش بھ و َکنَد یم جا از را بود قرمز یقلب شکل بھ کھ را نیماش زیآو ! 

 

 را یگوش و کند یم شکر بچھ شدن ساکت خاطر بھ خدارا گرید کباری. کند یم نگاھش و ردیگ یم دستش از را قلب کودک
برسون خودتو شب ھشت تا: سدینو یم محسن یبرا. دارد یم بر داشبورد یرو از .  

 

*** 

 

یحاتمـــــــــــ: دیگو یم یبلند یباصدا و کند یم باز را در نگھبان ! 

 

خوابھ: رود یم نگھبان سمت بھ و کند یم ساغر خواب در غرق ی چھره بھ ینگاھ لوفرین . 
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داره یمالقات. کن دارشیب: دیگو یم سرد نگھبان . 

 

یحاتمـــــــــ: کند یم شیصدا گرید یبار و ! 

 

ستین خوب اصال حالش. کنم یم خواھش: کند یم اصرار لوفرین . 

 

ادیب کن دارشیب آخھ؟ منھ دست مگھ: دیگو یم تند نگھبان . 

 

. رود یم ساغر سمت بھ معصومھ و دوزد یم بود ستادهیا ساغر تخت یباال کھ معصومھ بھ را دشیناام لوفرنگاهین
 دیبا: دیگو یم معصومھ. دیگو یم ینامفھوم ھوم و کند یم باز چشم باالخره ساغر. دھد یم تکانش آرام و کند یم شیصدا
یدار یمالقات. یبر . 

 

نمیبب ویکس خوام ینم. امیب خوام ینم بگو: دیگو یم تند ساغر . 

 

یبر دیبا. نداد اجازه یول کردم اصرار یلیخ: دیگو یم دهیرس کنارش تازه کھ لوفرین . 

 

 نفھم زبان سرگرد نیا با را فشیتکل امروز دیبا کند یم فکر دل در. شود یم بلند جا از و کشد یم یکالفھا پوف ساغر
 ھم را شده چروک و اهیس شال. کند یم تن بھ و دارد یبرم ییباال تخت از را لوفرین ی رفتھ رو و رنگ وریپل. کند روشن

 نگھبان با ندازدیب خود ریتصو بھ ینگاھ نیکوچکتر نکھیا بدون. کند یم سر بھ و کشد یم رونیب شیھا لباس نیب از
شود یم ھمراه . 

 

 گرید چوقتیھ مرد نیا کند یم فکر. شود یم داخل و کشد یم مشام بھ ر او یآشنا و عطرتلخ شود یم باز در کھ نیھم
ردیبگ یباز بھ را اش دخترانھ احساسات ندارد حق گرید تلخ عطر نیا. دیایب نجایا دینبا . 

 

 از ریدلگ نیام. گذارد یم زیم یرو را اش شده قفل ھم بھ یھا دست و ردیگ یم یجا یصندل یرو کند نگاھش نکھیا بدون
؟یخوب: دیگو یم کرده احاطھ را چشمش مردمک کھ یسرخ یھا رگھ  

 

بلھ: دیگو یم یآرام یصدا با کند سربلند کھ نیا بدون ساغر . 
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باش خودت مواظب شتریب! دخترخوب یکرد نگرانم: دیگو یم نگران نیام .  

 

ھ؟یچ منظورتون: دیگو یم و کند یم سربلند اجبار بھ ساغر  

 

اونھ منظورم. درمونگاه بردنت روزید: دیگو یم تفاوت یب یول کند یم تعجب اش شده جمع فعل از  نیام . 

 

آھا:  ـ .  

 

؟یندار یمشکل: پرسد یم نیام  

 

مطلب؟ اصل سر یبر و یکن تموم رو یتکرار یھا حرف نیا شھ یم: دیگو یم کالفھ ساغر  

 

 کھ دیگو یم گرید یحس و دھد یم ساغر بھ را حق درونش دریزیچ. گزدیم لب و کند یم تعجب تندش العمل عکس از نیام
بزند لبخند شیرو بھ شھیھم و شھیھم تا دختر نیا کاش.کند رفتار نطوریا او با دینبا گاه چیھ دختر نیا !  

 

بدم بھت خوب خبر کی خواستم یم: اندازد یم ریز بھ سر و کند یم قالب درھم را شیھا دست . 

 

؟یچ: دیگو یم کنجکاو ساغر  

 

 نطوریا کھ بود او مقابل در فقط. دیگو یم استغفار دل در و ردیگ یم مقابلش ی خستھ و بیدلفر یھا چشم از نگاه نیام
شد یم دهیکش ییسو ھر بھ خود االتیخ در و داد یم دست از را دلش افسار .  

 

ھیآبرود ارسالن قاتل زند امکیس.یریبگ قرار زھایچ یسری انیدرجر دیرس وقتش باالخره:  ـ . 

 

کھ یھمون... کھ ھمون! بود دوستش اونکھ زند؟: دیگو یم متعجب ساغر ... 

 

یبود دوست ارسالن با تو کھ داد شھادت و اومد کھ یھمون آره: دھد یم ادامھ را اش جملھ نیام .  
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گمیم کیتبر پس. جالبھ: خندد یم ساغر . 

 

ندارم؟ یحس چیھ چرا. شوم خوشحال دیبا من کند یم فکر و  

 

یکردیم سوال بھش راجع دائما.یش یم خوشحال کردم یم فکر: دیگو یم اش ھیپرکنا لحن از متعجب نیام . 

 

بشم؟ خوشحال دیبا چرا: اندازد یم ریز بھ سر و خندد یم تلخ ساغر  

 

 گردم یبرم من ؟یچ بعدش. شد ثابت میگناھیب میریگ اصال: دھد یم ادامھ تلخ ساغر و شود یم قبل از متعجبتر نیام
 از بودم خانواده اون یبرا ننگ ی ھیما کی جاشم نیھم تا کھ یمن ھست؟ من منتظر یکس خونھ اون یتو اصال خونمون؟

 قتل بھ متھم چون چرا؟.نھیمنوبب ھیھمسا و در شھ ینم روشون یحت بعد بھ نیا از. شم یم بدتر ھم اون از بعد بھ نیا
 کی کینزد و یباش یحاتم دیس دختر ، یبش قتل بھ متھم و یباش یحاتم سرھنگ دختر ، سرگرد ستین یزیچ کم. بودم

یکن یزندگ خالفکار مشت کی نیب زندون تو سال ... 

 

برم یم نیب از رو خونھ برکت من مامان قول بھ: دیگو یم پرتمسخر و خندد یم .  

 

 دعا تیآزاد یبرا مدت نیا تموم مادرت ؟یکن یم فکر ینجوریا چرا ساغر؟ تو چتھ: دیگو یم یتلخ ھمھ نیا از ریدلگ نیام
کنھ حل رو مشکل نیا تا ھگذاشتیما جونش از بابات. کرد یم ... 

 

 بھ یروز کی از ساالر چرا ومد؟ین چرا بود تنگ دلش مامان اگھ دنم؟ید ومدنین چرا پس: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر
 تو یوقت چرا اومد؟ دنمید بھ باری فقط مدت نیا تموم تو بابا چرا ست؟ین صحرا از یخبر اصال چرا اومد؟ کمتر و تر کم بعد

زندم؟ ای ُمردم من نھیبب ومدین چکسیھ بود بد حالم و بودم درمونگاه   

 

 ادینم بابات. نامشھ انیپا ریدرگ چون ادینم ساالر. ده ینم اجازه پدرت چون ومدنین صحرا و مادرت: کند یبازم لب نیام
رو تو تا کرده پرونده نیا وقف شو یزندگ تموم چون ... 

 

 اون ناجور ی وصلھ. نشناسھ رو ھا اون کھ بخون یکس گوش تو رو ھا دروغ نیا.کنتوروخدا بس: دیگو یم تند ساغر
بشم کم شون نیب از شھیھم یبرا باری من تا کنار دنیکش خودشونو  ھمشون االنم. منم ھنوزم. بودم من شھیھم خانواده .  
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 کھ ستین من منتظر یچکیھ رونیب اون: دھد یم ادامھ و ردیگ یم دست با را کرده تر را صورتش باز کھ ییھا اشک
یآزاد تا کنھ یم خوشحالم شتریب دار ی چوبھ تیوضع نیا تو. کنم یخوشحال و بزنم لھ لھ میآزاد یبرا بخوام . 

 

 دائما و بود نکرده یباف یمنف انقدر ساغر بود وقت یلیخ. دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک و کشدیم یقیعم نفس نیام
 سر. بفھماند او بھ چطور را دهید کھ ییھا زیچ داند ینم. کند عوض دیچطوربا را دختر نیا یمنف تفکر داند ینم.دیخند یم

ساغر؟ شده چت تو. شده تنگ تون خونھ واسھ دلت یگفت یم کھ تو ، نبود نیا نظرت کھ تو: پرسد یم کوتاه و کند یم بلند   

 

دمیپرس سوال: دیگو یم کالفھ نیام. کند یم سکوت و زند یم یپوزخند ساغر ! 

 

ندارم یجواب: دیگو یم و اندازد یم باال یا شانھ تفاوت یب ساغر .  

 

: کند یم زمزمھ را جوابش و خندد یم تلخ ساغر. شود یم خارج اتاق از حرف بدون و شود یم بلند جا از کالفھ نیام
یھست تو کردم یم فکر موقع اون چون  

 

*** 

 

 پرونده اند کرده احاطھ را مغزش کھ یافکار تمام از فرار یبرا. ندینش یم یصندل یرو و کند یم پرت زیم یرو را چییسو
 ماه بھمن متولد. یخراسان یھاد. شود یم خواندنش مشغول و دارد یبرم ییکشو از یخودکار. کند یم باز را زیم یرو ی

1370.  

 

 لھ لھ میآزاد یبرا بخوام کھ ستین من منتظر یچکیھ رونیب اون:شود یم تکرار و چدیپ یم سرش در بازھم ساغر یصدا
یآزاد تا کنھ یم خوشحالم شتریب دار ی چوبھ تیوضع نیا تو. کنم یخوشحال و بزنم . 

 

راد نیرام یآقا یشاک. یدزد بھ متھم: خواند یم را اش ادامھ و زند یم ورق را پرونده کالفھ ... 

 

« ندارم یجواب ...» 

 

. فرستد یم لعنت خود بھ و کند یم فکر ساغر یھا گفتھ بھ. دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیوتک زند یم کنار را پرونده
شھینم. رسد یم یشگیھم ی جھینت بھ بازھم و کند یم مرور ذھنش در گرید یبار را ممنوعھ یاگرھا و اما تمام ! 
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 یم بوجود امکیس شھادت با کھ یطیشرا تمام. شود یم خواندنش مشغول و کشد یم رونیب ویآرش از را ساغر ی پرونده
 کدلین ایپر کھ کرد یکار توان یم امکیس باشھادت. کند یم فکر یقاض حکم بھ و کند یم ادداشتی یکاغذ یرو را دیآ

 شھادت داشتھ کھ یمال مشکالت و مادرش قلب بد طیشرا خاطر بھ کھ کرد اثبات توان یم. ردیبگ پس را غلطش شھادت
 دهیخر پول با کھ ینیشاھد تمام و شود یم میتسل میبگذار فشار تحت فرزندش لھیوس بھ را امکیس اگر. داده غلط

رندیگ یم پس را شھادتشان . 

 

 و ندینش یم مبل یرو یمرتض. کند یم سالم و زند یم یلبخند یمرتض دنید با. کند یم بلند سر و خورد یم در بھ یا تقھ
خبرا؟ چھ:دیگو یم  

 

بود؟ چطور تیمامور. توئھ دست کھ خبرا: شود یم بلند جا از و بندد یم را پرونده نیام   

 

 شد یم رد مرز از داشت. میانداخت رشیگ باالخره! خـــــــوب: دھد یم جواب یمرتض و ردیگ یم یجا مبل یرو مقابلش 
مشیگرفت کھ . 

 

باشھ؟ لیاردب یتو نبود قرار مگھ مرزکجا؟: کند یم اخم نیام  

 

 چخبر. ھارو حرف نیا کن ول. میزد ردشونو کھ. بشن رد خواستن یم نخجوان از دراصل یول. بوده نیھم ھیقض ظاھر:  ـ
باالخره یباالزد نیآست دمیشن خودت؟ از ! 

 

چھیپ یم زود چھ خبرھا: دیگو یم و خندد یم تلخ نیام ! 

 

 میداشت ؟یکرد ازدواج تو بشنوم یفیس از دیبا من! پسر نبود نیا رسمش: دیگو یم و شود یم خم سمتش بھ یمرتض
ن؟یام  

 

 یول. تموم و میگرفت یخودمون کیکوچ مراسم کی. شد ییھوی کن باور: دیگو یم دھدو یم مبل یپشت بھ را اش ھیتک نیام
محفوظھ شمیپ ات ینیریش . 

 

 یلیخ. دادن بھم ارویدن انگار دمیشن یوقت کن باور! یبش خوشبخت: دیگو یم و زند یشمیرو بھ یقلبلبخند میصم ازیمرتض
یاومد کنار باخودت باالخره کھ خوبھ . 
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یمرتض شھینم یول. اومدم کنار کردم یم فکر:دیگو یم و اندازد یم ریز بھ سر نیام ! 

 

ھ؟یچ منظورت: کند یم اخم یمرتض  

 

 شیپ خوام یم کھ یاونطور یچیھ! چمھ دونم ینم. دونم ینم: دیگو یم سردرگم و کند یم باز ھم از را شیھا دست نیام
امینم کنار باخودم. امینم کنار باھاش. رهینم .  

 

محالھ نیا. گم یم بازھم گفتم قبال! پسر کن بس: کند یم ظیغل را اخمش یمرتض !  

 

 بھش میریگ ، گناھھ یب میریگ حاال. داره لبِ  پاش کی! قتلھ بھ متھم دختره: دھد یم ادامھ و آورد یم نییپا را شیصدا تُن
شھینم پاک اش یشونیپ از چوقتیھ بودن متھم ُمھر نیا یول زدن تھمت . 

 

دونم یم.دونم یم: دیگو یم و پوشاند یم دست با را صورتش کالفھ نیام ... 

 

تو؟ مرگتھ چھ پس:  ـ  

 

 خوام یم ازخدا فقط روزھا نیا. کنم یم مویسع تموم. ستین من دست: دیگو یم جانب بھ حق و زند یم کنار را شیھا دست
یمرتض نشد یول ، شھیم درست کنم ازدواج کردم فکر. شھینم باورکن. بندازه سرم از اونو ! 

 

یباش گھید یکیاز نشونھ کی دنبال زنت صورت یاجزا تک تک رو سختھ چقدر یفھم ینم: دیگو یم دل در و ! 

 

 طول کمی. نکن گم خودتو: دیگو یم و گذارد یم اش شانھ یرو دست. رود یم سمتش بھ و شود یم بلند جا از یمرتض
 اون ھ؟یچ شده تو زن کھ یا چارهیب دختر اون ریتقص ، کنار بھ ھمھ. یبد بال و پر حالت نیا بھ دینبا یول درست کشھیم

یبد پس جواب یکرد فکر دختره اون بھ کھ یا لحظھ بھ لحظھ بخاطر دیبا ایدن اون باشھ ادتی! نداره خبر یچیھ از کھ ! 

 

دونم یم: دیگو یم شرمنده و اندازد یم ریز بھ سر نیام . 
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 یکاری. گذره خوش بھتون کن یکاری ح،یتفر برو مسافرت برو باھاش دونم یم چھ. باش زنت با. برس تیزندگ بھ پس:  ـ
نکنھ خطور ذھنت بھ ھم لحظھ کی اون فکرِ  کن . 

 

میبر مسافرت کی توفکرشم. بشھ تموم ھفتھ نیا دادگاه بذار:  ـ . 

 

خونم؟ یم خر گوش تو نیاسی ساعتھ کی: دیگو یم و کشد یم یپوف یمرتض  

 

 از اونو شھیھم یبرا کباری. رونیبکشب پرونده نیا از پاتو: دیگو یم سرزنشگر یمرتض و کند یم نگاھش پرسشگر نیام
یکن فراموشش یبتون محالھ یاناتیجر نیا قعر تو کھ یوقت تا. رونیبندازب تیزندگ .  

 

رم یم منم بعد شیزندگ سر بره اون. کنم سره کی فشویتکل صبرکن. یمرتض شھینم:  ـ .  

 

ـــــنیام:  ـ ! 

 

. بزنم حرفم ریز تونم ینم. سرھنگ بھ ، اون بھ. دادم قول بھش من. کنم ولش راه وسط تونم ینم! یمرتض تونم ینم:  ـ
تمومھ یچ ھمھ بعدش. بکشم رونیب انیجر نیا از اونو دیبا . 

 

 یراھ چیھ. اونھ ھیعل بھ یچ ھمھ ؟یبکن یخوا یم کاریچ آخھ: دیگو یم و دھدیم مبل یپشت بھ را اش ھیتک یمرتض
واسش ادیبرنم دستت از یکار چیھ کھ توم. نمونده . 

 

یننشست کاریب تو. یعنی نگاھت نیا: کشد یم باال را خود گرید یبار یمرتض و کند یم نگاھش حرف بدون نیام ! 

 

نیام یکن یم ییکارھا کی یدار: پرسد یم یمرتض. دوزد یم روبرو بھ و ردیگ یم او از نگاه نیام . 

 

نیام باتوم: دیگو یم و شود یم کالفھ سکوتش از ! 

 

کنم حلش رو پرونده نیا کنم یم مویسع فقط: دیگو یم محکم و چرخد یم سمتش بھ نیام . 
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سکوتت نیا. ھیسع از شتریب یزیچ کی گھ یم ھات چشم یول:  ـ ...  

 

 ی چوبھ یپا ببرنش تا بذارم دست رو دست نمیبش تونم ینم. بدم نجاتش خوام یم فقط من:  پرد یم حرفش انیم بھ نیام
اومدم یم کنار باھاش کن باور بود اون ریتقص اناتیجر نیا از یمین اگھ ، بود گناھکار اگھ. یمرتض بده حق بھم. دار . 

 

نکنم یوکار نمیبش تونم ینم. تونم ینم. گناھھ یب اون یول: دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ ! 

 

 چکسویھ تو جز کھ مادرت بھ ، کن فکر زنت بھ ، درک بھ خودت! ننداز دردسر یتو خودتو: دیگو یم نگران یمرتض
 .نداره

 

 المویخ یلیخ نیھم. خوبن باھم یلیخ. مامانھ با رابطش زھرا حضور یھا یخوب از یکی: دیگو یم و زند یم یلبخند نیام
کنھ یم راحت . 

 

نیام نکن حماقت کنم یم خواھش! ریش دھن تو یبر خودت یپا با تا کنھ یم راحت التویخ آره: توپد یم تند یمرتض . 

 

 خورده حق کھ. میبش مردم یفدا کھ. نیھم یعنی ؟یچ یعنی سیپل. منھ ی فھیوظ نیا. کنم ینم حماقت من: شود یم تند نیام
یمرتض کنم یم رو درست کار دارم من. میریبگ رو مردم ی شده ! 

 

 جھینت قراره یچجور بدونم دارم دوست یلیخ فقط! قبول باشھ: دیگو یم و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس یمرتض
بشھ یچ قراره معلومھ کھ یوقت یبد رییتغ رو دادگاه . 

 

 یصندل یپشت بھ را اش ھیتک و ردیگ یم یجا خود یصندل یرو دوباره نیام. شود یم خارج اتاق از یگرید حرف بدون و
گم یم یچ فھمھ ینم یچکیھ: کند یم زمزمھ و دھد یم رونیب را اش خستھ نفس. دھد یم . 

 

*** 

 

 چشم ھمان با. َکنَد یم کاناپھ از دل و کند یم در پشت فرد نثار یفحش. کند یم دارشیب خواب از زنگ یپ در یپ یصدا
 ریتصو بھ نگاه و کند یم باز را شیھا چشم از یکی زحمت بھ. رود یم فونیآ سمت بھ سرش خاراندن حال در بستھ یھا

زند یم را کن باز در ی دکمھ و کند یم نثارش یفحش امکیس دنید با. دوزد یم فونیآ یرو بستھ نقش .  
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 زخوابین او کھ فھمد یم خمارش یھا چشم از. دیآ یم نییپا ھا پلھ از کھ ندیب یم رادرایھ و افتد یم راه بھ کاناپھ سمت بھ
ھ؟یک: پرسد یم رادیھ. بوده   

 

سلــــــــام بھ: رود یم سمتش بھ ییخوشرو با رادیھ. شود یم داخل ھراسان امکیس بدھد را جوابش نکھیا از قبل ... 

 

کجاست؟ ھومن: پردیم حرفش انیم بھ امکیس   

 

ستین: دھد یم را جوابش اشپزخانھ از مرصاد ! 

 

کجاست؟ ست؟ین یچ یعنی: امکیس  

 

شیک:  ـ ! 

 

؟یدار کارشیچ شده؟ یچ: دیگو یم نگران مرصاد. ردیگ یم دستانش نیب را سرش و دیگو یم یبلند یوا امکیس  

 

دنیدزد رو عسل! شدم بدبخت: دیگو یم یزار حالت با امکیس ! 

 

؟یچطور ؟یچــــــــ: رادیھ  

 

ھ؟یکارک: مرصاد  

 

نکنم اعتراف اگھ گفتن. بدم شھادت برم خواد یم یول. ھیک طرف از دونم ینم. دونم ینم: امکیس ... 

 

نبود ینیشبیپ رقابلیغ ادیز" اگر" نیا عاقبت. آورد یم درد بھ را ھردوشان قلب سکوتش و دھد ینم ادامھ را حرفش ! 

 

برسونھ خودشو عیسر گم یم. ھومن زنم یم زنگ: دیگو یم حاکم جو کردن درست یبرا رادیھ .  
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رفتن وند لیخل با. ادیب نکنم فکر: دیگو یم دیناام مرصاد .  

 

میکن یم شیکار کی. پسر نباز خودتو: دیگو یم امکیس بھ رو و کند یم نثارش یا غره چشم رادیھ . 

 

کنم کاریچ دیبا دونم ینم.دونم ینم: دیگو یم کالفھ امکیس ! 

 

باشھ؟ تونھ یم یک نفع بھ شھادت نیا. ھیک کار میبفھم میکن یسع دیبا فقط: مرصاد  

 

شھ یم تبرئھ کال دختره اون بده شھادت نیا اگھ خوب: رادیھ . 

 

دادن؟ فرصت بھت یتاک: مرصاد  

 

روز سھ: امکیس .  

 

مگھ بعد روز سھ: دیگو یم و کشد یم اش رچانھیز یدست مرصاد ... 

 

دادگاھھ: پرد یم حرفش انیم بھ امکیس .  

 

برسونھ خودشو دیبا. میبد خبر ھومن بھ دیبا: شود یازجابلندم رادیھ .  

 

کنھ ول رو مراسم اون محالھ. داره کار کھ یدون یم: دیگو یم سرزنشگر مرصاد ... 

 

. بردن منو دختر. برگرده دیبا شده کھ یمتیق ھر بھ اون! ــــــــــستین مھم واسم: زند یم داد و شود یم بلند ازجا امکیس
ھیک حسابم طرف دونم ینم یحت ... 

 

دخترست اون نفع بھ فقط تو شھادت. یدون ینم کھ یچ یعنی: رادیھ . 
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بابا بزنند یکار نیھمچ کی بھ دست محالھ سھیپل جدش اندر جد دختره: مرصاد . 

 

نرفتھ دنشید بابائھ دوبار یکی از شتریب مدت نیا یتو. زدن کل بھ ھم رو دختره دیق تازه: رادیھ . 

 

ھ؟یک کار پس: امکیس   

 

بمالھ خاک بھ رو ما ی پوزه خواد یم کھ یکی: رادیھ . 

 

ادیبرم پسش از ھومن فقط: نالد یم امکیس . 

 

ادیب مید یم خبر ھومن بھ نتونستم اگھ. سرمھ تو ییزھایچ کی: مرصاد . 

 

*** 

 

یحاتمــــــــــ:  ـ ! 

 

یحاتمــــ: زند یم داد گرید یبار نگھبان. کند یم تن بھ را ورشیپل شود یم بلند جا از خستھ ! 

 

اومدم: رود یم سمتش بھ و کند یم سر را پرچروکش شال . 

 

 با. شود یم داخل و کنند یم باز را اتاقک در. دیاین گرید کھ بود گفتھ کند یم فکر او و زنند یم دستش بھ را یفلز دستبند
 از داند ینم ھم خودش یحت. رود یم جلو و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس لیوک یشگیھم و سرد ی چھره دنید
 سالمش جواب محترمانھ شمس یآقا. کند یم سالم و ردیگ یم یجا یصندل یرو! ناراحت ای است خوشحال نبودنش  نیام
 در مدت نیا در کھ ییھا حرف و گزد یم لب ساغر. کشد یم رونیب فشیک از را رنگ یآب یآشنا ی پوشھ و دھد یم را

 متاسفانھ. میدار وقت دوروز فقط: کند یم صحبت بھ شروع سردش بالحن شمس یآقا. کند یم مرور را پروراند یم ذھن
شماست ھیعل بھ یچ ھمھ .  
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 یبرا تا میکن یم مرور رو اظھاراتتون تموم گھید کباری: دھد یم ادامھ شمس و کند یم نگاھش یحرف چیھ بدون ساغر
خاطر نیھم بھ باشھ تون دادگاه جلسھ نیآخر جلسھ نیا ادیز احتمال بھ چون میباش تر آماده دادگاه ... 

 

شمس یآقا: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر ! 

 

بلھ؟: کند یم نگاھش پرسشگر شمس  

 

یعنی. بگم یزیچ کی خوام یم... خوام یم من... من:  ـ ... 

 

 با کھ داند ینم. غلط ای است درست گرفتھ کھ یمیتصم داند ینم. رود یم ور شالش یھا سھیر با و اندازد یم ریز بھ سر
 یم دلش. شوند تمام زودتر یتکرار یروزھا نیا خواھد یم دلش فقط. زند یم رقم خود یبرا یسرنوشت چھ حرف نیا

 بھ را او کھ یآزاد جز بھ خواھد یم را یزیھرچ دلش. شناسد ینم را یکس کھ برود ییجا و بگذارد ابانیب بھ سر خواھد
 گذشتھ یخطاھا وحسرت ندیبب را نیام ییزناشو یزندگ چشم بھ کھ نیا بھ دھد یم حیترج را یزیھرچ. گرداندیم باز خانھ
؟یحاتم خانم: کند یم شیصدا شمس. بخورد را اش  

 

کھ خوام یم...  خوام یم... من: بکشد قیعم ینفس کند یم یسع گرید یبار و کند یم بلند سر ... 

 

کنم عوض اظھاراتمو خوام یم: دھد یم ادامھ و اندازد یم ریز بھ سر . 

 

*** 

 

ن؟یام: کند یم شیصدا بلندتر زھرا و گذارد یم دھان در را دوم قاشق نیام  

 

جانم؟: کند یم بلند سر نیام  

 

قشنگھ یلیخ. اومد خوشم نجایا از یلیخ: دیگو یم خجول و رود یم یلیو یلیق دلش . 
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 تا بود داده خرج بھ قھیسل یکل باغ رستوران نیا بھ آوردنش یبرا. گذارد یم دھان در گرید یقاشق دیگو یم یاوھوم نیام
 زھرا.کرد یم فکر ساغر دادگاه عاقبت بھ فقط نجایا در حاال و کند دور خود از را ساغر فکر بتواند تا. بسازد بایز یروز
نیام گمیم: کند یم شیصدا گرید یبار ! 

 

بلھ؟:  ـ  

 

 دعوتمون پاگشا خواست یم. بود زده زنگ مامانم امروز: دیگو یم و شود یم ریدلگ" جانم“ ی دوباره دنینشن خاطر بھ
 .کنھ

 

زھرا رمیدرگ فعال:  ـ . 

 

شھ؟ تموم کارت قراره یک گم یم فقط. میایب میتون ینم ھا یزود نیا بھ گفتم بھش ھم نیھم واسھ.دونم یم. دونم یم:  ـ  

 

ن؟یام یدیم گوش: دیگو یم گلھمند و شنود ینم نیام یسو از یجواب  

 

میکن یم صحبت بھش راجع بعدا بمونھ.رهیدرگ یلیخ فکرم. زھرا شرمندم: دیگو یم کالفھ و کند یم سربلند نیام .  

 

 یغذا بھ را منتظرش نگاه و کند یم تمام را شیغذا نیام. دیگو یم یآرام ی باشھ و اندازد یم ریز بھ سر ریدلگ زھرا
 بلند با. کند یم فکر امکیس کودک یھا یتابیب بھ و چرخد یم دادگاه ھوش و حول فکرش. دوزد یم زھرا ی مھین و نصف
 وصل را ارتباط عیسر شمس نام دنید با. کشد یم رونیب را یگوش و ردیگ یم بشقاب از نگاه لشیموبا زنگ یصدا شدن
الو: کند یم . 

 

بذارم ونیم در دباھاتونیبا کنم فکر کھ ھست یا مسئلھ کی. شدم مزاحم شرمنده. ییوفا یآقا سالم:  ـ . 

 

دییبفرما:  ـ . 

 

شونیا یول... یول میباش تر آماده دادگاه یبرا تا میکن مرور رو اظھاراتشون خواستم یم. بودم یحاتم خانم شیپ من:  ـ ... 

 

خوب؟:  شود یم کالفھ سکوتش از نیام  
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کنند عوض رو اظھاراتشون خوان یم شونیا:  ـ . 

 

؟یچ یعنی: دیگو یم متعجب نیام  

 

کنند اعتراف یآبرود ارسالن قتل بھ خوان یم کھ گفتن:  ـ . 

 

دااااااده؟ دست از عقلشو اون ؟یچـــــــــــ: زند یم داد اریاخت یب نیام  

 

ن؟یام شده یچ: پرسد یم نگران و کند یم نگاه را نیام یعصب یھا حالت متعجب زھرا  

 

کنم صحبت باھاش دیبا االن نیھم من: زند یم داد باشد زھرا یصدا متوجھ نکھیا بدون نیام . 

 

اما:  ـ ... 

 

کنم صحبت ساغر با دیبا االن نیھم من. بھش بده ببر ویگوش االن نیھم. شمس نداره اما:  ـ . 

 

 شیبرا نطوریا نیام کھ ستیک گرید ساغر! ساغر کند یم تکرار ذھنش در. شود یم ساکت ساغر نام دنیشن با زھرا
 کند یم پر یآب وانیل بلندش یھا نفس از دهیترس اورد؟ یم زبان بھ را نامش صراحت با نطوریخوردوا یم جوش و حرص

ھا؟ ســــــــــــــاغر؟ چتھ تو: زند یم داد ساغر یصدا دنیشن محض بھ نیام. رود یم سمتش بھ و   

 

سرگرد کنم یم آسون رو شما کار دارم: دیگو یم جانب بھ حق ساغر . 

 

یکن یم سکتھ االن نیام. بخور آب ایب: ردیگ یم سمتش بھ را آب وانیل زھرا و کشد یم را شیموھا کالفھ نیام .  

 

ھان؟ ؟یدیم مون یباز یدار ھ؟یچ دردت: زند یم داد باشد متوجھش نھیا بدون نیام   
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بگم تویواقع گرفتم میتصم فقط. دم ینم یباز رو چکسیھ من:  ـ .  

 

آخھ؟ کنم کاریچ تو با ساغرمن یآ. ساغر یآ:  ـ  

 

 یم. شود بغضش متوجھ نیام و دیبگو گرید ی کلمھ کی ترسد یم. کند یم سکوت و دھد یم قورت را بغضش ساغر
 اش یصندل یرو خط پشت دختر با نیام متیصم از گرفتھ و مغموم زھرا. شود رو شیبرا دلش دست و دیبگو یزیچ ترسد

 مینیش یم. اونجا امیم االن من: کند یم باز لب سکوت نیا از کالفھ نیام. سپارد یم شیھا حرف بھ گوش و ندینش یم
خوب؟ میزن یم حرف باھم یاساس  

 

خانومت. خواد ینم: دیگو یم ریدلگ ساغر ...  

 

اونجام گھید ساعت کی: دیگو یم گفتھ کھ یزیچ بھ توجھ بدون. فھمد یم را نیا یخوب بھ نیام و شکند یم بغضش . 

 

میبر دیبا: دیگو یم زھرا بھ رو و کند یم قطع را تماس . 

 

ن؟یام: کند یم شیصدا جانب بھ حق و شود یم بلند جا از مغموم زھرا  

 

 رساند یم او بھ را خود بدو بدو زھرا. افتد یم راه بھ یخروج در سمت بھ و گذارد یم زیم یرو را ھا غذا پول عیسر نیام
نیام باتوم: کند یم شیصدا دوباره و ! 

 

زھرا ھیچ: دیگو یم ردیبگ جاده طول از نگاه نکھیا بدون و ستدیا یم ابانیخ ی گوشھ ! 

 

ھ؟یک ساغر:  ـ  

 

نیام باتوم: دیگو یم تند زھرا. ستدیا یم نیماش و کند یم بلند دست ینیماش یبرا نیام ! 

 

ھ؟یصادق یریم دربست: دیگو یم راننده بھ رو و کند یم سرخم او بھ توجھ بدون  
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خونھ برو: دیگو یم زھرا بھ رو. دھد یم را ھیکرا پول عیسر نیام و کند یم دییتا راننده . 

 

.  ردیگیم یجا نیماش عقب یصندل یرو بغضدار زھرا. کند یم پاتند نشیماش سمت بھ باشد جوابش منتظر نکھیا بدون و
 یم ازخود گرید یبار زھرا و کند یم حرکت نیماش. کند پنھان را اش ختھیر رونیب یمو دوتار تا کشد یم جلو را چادرش
ھ؟یک ساغر یعنی: پرسد  

 

*** 

 

 چند شھیم: دیگو یم و کند یم یکوتاھ یپرس احوال شمس با نیام. شوند یم بلند جا از ساغر و شمس ورودش، محض بھ
باشم؟ تنھا شونیا با یا قھیدق   

 

 کباری: دیگو یم و زند یم نھیس بھ دست نیام خروجش محض بھ. داردیم بر زیم از را فشیک و دیگو یم یا البتھ شمس
یبد جوابمو آدم مثل کھ خوام یم ساغرو پرسم یم سوال ! 

 

 یبرم سمتش بھ یقدم نیام. کند یم نگاھش منتظر و دھد یم قورت را دھانش آب. بود دهیند کنون تا را نیام تند یرو نیا
کنم قبول حماقتتو نیا تا اریب واسم لیدل کی: دیگو یم یجد یلحن با و دارد . 

 

 تیوضع از یبخوا گھید بار کی خداقسم یخداوند بھ: پرد یم حرفش انیم بھ تند نیام کھ کند باز لب خواھد یم ساغر
ساغر دھنت تو زنم یم یکن گلھ خانوادت !  

 

 بھ گرید یقدم نیام! کند یم تکرار را نامش ادیز چقدر است یعصبان یوقت کند یفکرم و اندازد یم ریز بھ سر ساغر
 و دست کھ کنم یم حس دارم قشنگ ؟یخوا یم یچ ھان؟ ساغر؟ یخوا یم یچ. بودم تو با: دیگو یم و دارد یبرم سمتش

یکن یم فرار یزیچ کی از تا یزن یم پا ... 

 

 نگاھش از کھ بوده راز کی مثل زیچ ھمھ. بوده خفا در شان نیب زیچ ھمھ امروز تا. ماند یم مردد اش جملھ ی ادامھ یبرا
شود رو دستش اگر. برود نیب از ممنوعھ مرز نیا اگر. دیبگو یزیچ اگر حاال اما! بس و بخواند توانست یم ... 

 

محالھ خوام یم کھ یزیچ: زند یم پس را افکارش ساغر یصدا ! 

 

نیام شھینم درست. کنم تالش ھرچقدرھم. پابزنم و دست ھرچقدرھم! شھینم: دیگو یم و اندازد یباالم یا شانھ ! 
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 دھارایترد و گزد یم لب. است کرده صدا یشوندیپ و پسوند چیھ بدون را نامش کھ است یبار نیاول نیا کند یم فکر و
 جواب کھ خواھد یم منطق یب و کودکانھ یحس. بپرسد را سوال نیا کند یم وادارش درون از لجوج یزیچ. گذارد یم کنار
ردیبگ سرکش دختر نیا از را یواقع . 

 

ساغر؟ یخوا یم یچ:  ـ   

 

 چکسویھ منم کھ ییجا. نشناسھ منو چکسیھ کھ ییجا کی. دور یجا کی برم. برم خوام یم: دیگو یم بغضدار ساغر
 ینم رو یزندگ نیا من.  خوام ینم. اند شرمنده وجودم از کھ نمیبب رو یا خانواده خوام ینم. نمتیبب خوام ینم. نشناسم
 .خوام

 

 یم بلند را دستش دیباترد نیام. برد یم را امانش ھق ھق اما ندینب را شیھا اشک نیا از شتریب تا اندازد یم ریز بھ سر
 زھرا معصوم ی چھره یا نقره ی حلقھ برق اما دھد اش یدلدار خواھد یم دلش ھمانطورکھ تا. ردیبگ را اش شانھ تا کند
. گذارد یم عقب بھ یقدم و ترسد یم خود ی شده سرکش نفس از. کشد یم پس را دستش و کند یم داریپد مقابلش را

 باشھ. کنم یم درستش: دیگو یم و دھد یم زیم بھ را اش ھیتک. ردیبگ را دستش و کند کمکش خدا تا دیگو یم استغفار
 ھم یخون یم درس ھم ھوم؟! خوابگاه فرستنت یم اصال ای ، رهیگ یم خونھ کی واست.کنم یم صحبت باسرھنگ ساغر؟

ست؟ین خوب. یکن یم یزندگ تنھا   

 

؟یذار یم کاله سرمنو بچم؟ من: خندد یم تلخ ساغر  

 

 بھ بھتر کمی کنم کاریچ ؟یایب خودت بھ کنم کاریچ ھان؟ کنم؟ کاریچ بگو پس: دیگو یم و کشد یم را شیموھا کالفھ نیام
؟یکن نگاه یلعنت یِ زندگ نیا   

 

 خدا یوا. کنم یم واست تالشمو دارم و کردم ول مو یزندگ ھمھ من! ساغر کنم یم خواھش ازت: شود یم کشینزد بازھم
کن نگاه منو. باتوم. نییپا ننداز سرتو!ساغر زدم ییکارھا چھ بھ دست من کھ یبکن یتون ینم فکرشم یحت . 

 

 دھد یم قرار ھم مماس را شیھا دست نیام.دوزد یم او ی برافروختھ صورت بھ را اش یاشک نگاه کند یم سربلند ساغر
 یباز ات یزندگ با یدار. ستین یباز بچھ کار نیا. کنار بذار رو یبچگ! ساغر کنم یم خواھش ازت: دیگو یم عاجزانھ و
دخترخوب یکن یم ! 
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 نبودن بودن. ستین مھم چکسیھ واسھ یزندگ نیا. ام خستھ یزندگ نیھم از من! یفھم ینم نویھم: زند یم پوزخند ساغر
کشم یم عذاب شتریب بودنم با کھ خودمم فقط. نداره یکس حال بھ یفرق چیھ من ... 

 

یواااا ساغر یوا:  ـ ! 

 

 یم و کند یم پاک را سشیخ صورت دست پشت با ساغر. ابدیباز را آرامشخود تا کشد یقمیعم نفس چند و رود یم عقب
شھ ینم عوض نظرم من: دیگو ! 

 

 و دھد یم تکان مقابلش دواریتھد را دستش نیام. کند یم صورتش لیحا را دستش ساغر و رود یم سمتش بھ تند نیام
 سالمت عدم کھ کنم یم جور یقانون پزشک یگواھ کی فردا نیھم تا. کنم یم لج منم یکن لج یخوا یم تو اگھ: دیگو یم

باشھ حضورت بھ یازین نکنم فکر یداد شھادت دادگاه یتو ھم یکاف ی  اندازه بھ. کنھ یم اثبات رو ات یروان .  

 

 را نیام تند یرو نیا. ندینش یم یصندل یرو و کشد یم یآھ ساغر. شود یم خارج اتاق از عیسر و  کند یم پشت و
بود دهیند تاکنون .  

 

 بتیھ متعجب. گرفت یجا کنارش اکرم کھ کرد یم نگاه را یا گوشھ و نشستھ تختش یرو صدا یب شھیھم مثل افروز
ن؟یداشت یکار: دیگو یم بااخم و گذراند یم نظر از را بزرگش  

 

رونیب اون دارم ادیز کالغ من: دیگو یم و کشد یم مالفھ یرو یدست بالبخند اکرم . 

 

 کالغ: کند یم براندازش و دارد یبرم تخت یرو از را اش یصورت شال اکرم. بدھد ادامھ تا کند یم نگاھش ساکت افروز
داره باھات یکارواجب  نفر کی آوردن خبر ھا .  

 

 عتریسر ھرچھ گفت. شیشناس یم گفت.مرصاد اسمش: کند یم لیما سمتش بھ را سرش واکرم شود یم یجد افروز نگاه
ریبگ تماس باھاش . 

 

تلفن؟ باجھ از: پرسد یم مشکوک افروز  

 

نیا با. نھ: کند یم زمزمھ و اندازد یم باال را شیابروھا جفت اکرم . 
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دھد یم نشان را کرده پنھان اش نھیس نیب کھ یکوچک یگوش و زند یم کنار یکم را لباسش باز ی قھی .  

 

داره خرج البتھ: دیگو یم تمسخر با اکرم. شود مطمئن ھیبق حواس بودن پرت از تا کند یم اطراف بھ ینگاھ افروز !  

 

چقدر؟: پرسد یم یجد افروز   

 

 را یتراول. کشد یم رونیب تخت ریز از را کوچکش یدست ساک حرف بدون افروز و کند یم زمزمھ را ییباال متیق اکرم
 جا از. گذارد یم ربالشتشیز و ردیگ یم مشتش نیب را یگوش اکرم. گذارد یم اکرم دست در یرکیز ریز و کشد یم رونیب

یدار فرصت فقط ساعت کی: کند یم دیتاک و شود یم بلند ! 

 

 یم یبلند پوف اش یطوالن صف دنید با. افتد یم راه بھ حمام سمت وبھ کشد یم رونیب ساکش از لباس دست کی افروز
برساند حمام بھ را خود زودتر یلیخ دیبا کند یم فکر و کشد .  

 

***  

 

 یمانند کلبھ کوچکِ  ساختمان مقابل باالخره. رود یم جلوتر و دوزد یم اطراف بھ را قشیدق نگاه گرید یبار نیرحسیام
 باز محض بھ. چرخاند یم قفل در و کشد یم رونیب بیج از را دشیکل. گذارد یم نیزم را دشیخر یھا سھیک و ستدیا یم

 ندیب یم را محسن. افتد یم راه بھ منینش سمت بھ و بندد یم را در. چدیپ یم گوشش در کودکانھ ی ھیگر یصدا در شدن
 باالخره! عجب چھ: دیگو یم و کشد یم یقیعم نفس دنشید با محسن. زند یم قدم خانھ طول و گرفتھ بغل را دخترک کھ

یآورد فیتشر . 

 

 یم زودتر وگرنھ. شرمنده بودم ریدرگ: رود یم سمتشان بھ و کشد یم رونیب سھیک از را یعروسک خرس نیرحسیام
امیب خواستم .  

 

 اومدم. منو نیبب. خوب دختر سالم! جون عسل سالم: دیگو یم یا کودکانھ یباصدا و ردیگیم عسل سمت بھ را عروسک
کنم یبــــاز باھات ! 

 

زھِرمــــــــار: کند یم اخم نیحس ریوام خنده ریز زند یم یپق محسن !  
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 مسخره یصدا با و آورد یم باال را عروسک اش دوباره ی ھیگر ترس از ریام و ندیچ یبرم لب دوباره عسل اخمش از
شود یم صحبت مشغول اش .  

 

 بھ و دیآ یم نییپا تخت یرو از. کشد یم رونیب او سر ریز از را دستش یآرام بھ و کند یم مرتب عسل یرو را مالفھ
 و زند یم خوابش در غرق ی چھره یرو بھ یلبخند و گردد یبرم سمتش بھ نانیاطم یبرا گرید یبار. رود یم در سمت
 نفس! باشد یداشتن دوست و قشنگ تواند یم بچھ کی وجود با یزندگ چقدر!باشد نیریش تواند یم بچھ چقدر کند یم فکر
 یجا بود نشستھ سالن ی گوشھ ییپتو یرو کھ محسن مقابل. شود یم خارج اتاق از و دھد یم رونیب را اش شده حبس

خبر؟ چھ: پرسد یم و ردیگ یم  

 

 ازشون یخبر گھید یول. ھوار و داد و دیتھد یکل. شد یم ریگیپ یلیخ اول روز. چیھ: اندازد یم باال یا شانھ محسن
باز کنند یم ییکارھا کی دارن کنم فکر. ستین .  

 

مثال؟ ییکارھا چھ: پرسد یم رمشکوکیام  

 

 ھم بعد. رنیگ یم گرو کی ، دارن شمونیپ کھ ییگرو مقابل در کھ نھیا ھاش آدم و ھومن کار قانون یول. دونم ینم:  ـ
کنند یم معاملھ . 

 

مییما حسابشون طرف دونند ینم کھ ھا اون یول:  ـ .  

 

چنیبپ اون یپا پرو بھ ادیز احتمال بھ. دخترس اون نفع بھ شھادت نیا یول. نداره تو منو واس یخطر! درست:  ـ . 

 

ارن؟یب سرشون ییبال ممکنھ یعنی...  کھ ھم خانوادش. زندانھ کھ خودش: کشد یم اش چانھ ریز یدست نگران نیرحسیام   

 

 یم رونیب بشیج از را یگوش. رود یم یخروج در سمت بھ و شود یم بلند جا از ردیبگ محسن از یجواب نکھیا از قبل
 سرھنگ یصدا پنجم بوق از بعد. ماند یم پاسخش منتظر و ردیگ یم یا شماره. کند یم فعال را دوم مکارتیس و کشد
 کی بھتره. سراغتون انیب داره احتمال: کند یم باز لب و شود یم دور کلبھ از بلند ییھا گام با. چدیپ یم گوشش در یحاتم
کنند اش معاملھ عسل با تا رنیبگ ویکی بخوان ممکنھ. باشھ ھا بچھ بھ حواستون مدت .  

 

 ؟یچ ساغر یول. ھست بھشون حواسم. بودم داده خودماحتمال رو ھا نیا: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس سرھنگ
ارن؟یب سرش ییبال تو اون نکنھ  
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 ازبابت التونیخ پس. کنھ یم شتریب خودشون بھ رونسبت دادگاه شک االن فتھیب ساغر واسھ کھ یھراتفاق. نکنم فکر نھ:  ـ
باشھ راحت اون . 

 

*** 

 

 و رایسم بلند یھا خنده یِ پ حواسش. چرخاند یم اطیح در حاضر افراد نیب را سردش نگاه و ندینش یم مکتین یرو
 کھ یدختر دو یواشکی یھا زدن حرف یصدا. رسد یم گوشش بھ گرید یا گوشھ از اکرم بلند یصدا. رود یم دوستانش

ھیتکرار ھمش: کند یم زمزمھ و کشد یم یا کالفھ پوف. شدند رد مقابلش از زنان قدم ! 

 

درستھ:  ـ . 

 

: دوزد یم مقابلش خندان دختر سھ بھ را نگاھش و ردیگ یم یجا مکتین یرو کنارش افروز. پرد یم جا از افروز یباصدا
ھینجاتکراریا زِ یچ ھمھ. توئھ با حق ! 

 

بشھ تموم زودتر کاش! کنندست خستھ: دیگو یم و کشد یم یآھ ساغر .  

 

بشھ؟ تموم قراره مگھ: خندد یم تلخ افروز  

 

بشھ تموم دیبا. اوھوم: ردیگ یم دست بھ را شالش یھا سھیر و اندازد یم ریز سربھ ساغر ... 

 

ھ؟یچ جرمت: پرسد یم افروز  

 

عمد قتل... قتل: خندد یم تلخ ساغر !  

 

؟یتوچ: پرسد یم و کند یم سربلند  

 

عمد قتل... قتل: دیگو یم او خودِ  بھ ھیشب یبالحن و خندد یم افروز ! 
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جالبھ: ردیگ یم صورتش از نگاه و خندد یم بلند ساغر ! 

 

اد؟ینم بھم جرمم؟: افروز  

 

جالبھ برام یا گھید زیچ اون از شتریب یول. ادیز نھ: ساغر . 

 

؟یچ:  ـ  

 

منم نفر کی اون کھ جالبھ و. یبزن حرف یکی با یگرفت میتصم باالخره سکوت ی روزه چندروز بعد نکھیا:  ـ . 

 

 جھینت نیا بھ خوب یول. بشھ تموم قراره کھ خوابھ کی کردم یم حس ھمش. بستیغر واسم طیمح: زند یم لبخند افروز
امیب کنار ھاش آدم و نجایا با ومجبورم ستین خواب کھ دمیرس .  

 

تیوضع نیا بھ کنم عادت دیکش طول. بود سخت واسم اول یروزھا منم. اوھوم: ساغر .  

 

م؟یبزن قدم: کند یم باز لب و شود یم خستھ حاکم سکوت از افروز  

 

 ازخودت: شکند یم را شان نیب سکوت دوباره افروز برنداشتھ یچندقدم. شود یم بلند جا از و دیگو یم یاوھوم ساغر
د؟یرس نجایا بھ کارت شدکھیچ.بگو   

 

 دنیررسید از ترس ایدن کیو بود کیتار شب کی. دونم ینم ھم خودم: دیگو یم تفاوتیب و اندازد یم باال یا شانھ ساغر
ساالر یطوالن یھا کردن وقھر بابا ی خورده گره ھم بھ یابروھا از ترس ایدن کی. خونھ بھ ... 

 

ساالر؟: پرسد یم یسوال و پرد یم حرفش انیم بھ افروز ! 

 

 دوستم کھ اونھ فقط ایدن نیا تو یدون یم.داداشم. اره: دیگو یم و دھد یم یجا ورشیپل بیج در را شیھا دست ساغر
  .داره
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داشتم دوستش کھ بود یکس تنھا یزمان کی: کند یم زمزمھ و کشد یم یآھ ! 

 

؟یزمان کی: دھد یم باال را شیابرو یتا کی افروز  

 

اوھوم: زند یم تلخ یلبخند ساغر .  

 

دمیشن سھیپل اون بھ بزرگت عشق از ییزھایچ کی: دیگو یم و ردیگ یم او از نگاه افروز !  

 

 نندیش یم کھ. نھیام با من اناتیجر سلول اون داغ یخبرھا از یکی. شد یم بیعج یخبرنداشت: دیگو یم باخنده ساغر
بافن یم خودشون از مییزھایچ کی و کنند یم فیتعر ھمھ واسھ .  

 

 نیب عشق. نمیبب ھم تیواقع تو رو یزیچ نیھمچ کی کردم ینم فکر. ھیجالب موضوع واقعا چون: دیگو یم باخنده افروز
سیپل و دزد !  

 

سھیپل و قاتل نیب ما عشق. لمھیف واسھ دزد: خندد یم ساغر .  

 

 فکر کھ یجور یچیھ. زدم گول خودمو اول روز از کنم یم حس. کردم اشتباه من دیشا دونم یالبتھنم: دھد یم ادامھ تلخ
نبوده کردم یم .  

 

؟یکن یم رو فکر نیا کرده ازدواج چون:  ـ  

 

؟یپرس یم چرا گھید. لھیتکم کھ اطالعاتت: خندد یم ساغر  

 

بدونم رو داستان خودِ  دارم دوست. بافتن ازخودشون ھاشو یلیخ خودت بقول چون:  ـ .  

 

الیخیب:  ـ !  
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کنھ یم تتیاذ اگھ باشھ:  ـ ... 

 

چشمم جلو ادیم یچ ھمھ. زنم یم حرف بھش راجع یوقت فقط... فقط. کنھ ینم تمیاذ. نھ نھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر . 

 

. ھست اون نکھیا حس. داشتم یخوب حس بودنش از شھیھم پھنش یھا شونھ ، بلندش قد: بندد یم چشم و ستدیا یم
 یوقت. کرد یم دفاع ازم دادگاه یتو وجودش تموم با کھ مھمم. مھمم براش من وتازه تره عاقل اون ، بزرگتره اون نکھیا

 فقط رفتن ھمھ یوقت. برگردوند روشو مامانم یوقت. کرد عاقم بابام یوقت. دادن شھادت ھمیعل و اومدن خودم یھا دوست
اش مردونھ و بم یصدا با. بخندونھ کرد یسع و موند اون. میموند اون و من ... 

 

ھاش خنده.عطرش:کشد یم قیعم ینفس ...  

 

 بھش راجع یوقت ھیخوب حس چھ یدون ینم... یدون ینم فقط! ستماین وونھید من: دیگو یم خنده با و کند یم باز چشم
کھ یوقت.نبود متاھل ھنوز کھ یوقت ادِ ی. افتم یم ادشی و زنم یم حرف ... 

 

گم یم رو ھا نیا دونم ینم ازت یچیھ کھ ییتو واسھ نشستم کھ احمقم یلیخ: خندد یم تلخ .  

 

. شیشناس ینم کھ گفت یکس بھ شھیم فقط رو ییھا حرف کی ییھا وقت کی. فھممت یم اتفاقا: دیگو یم یجد افروز
کنھ دایپ بھت نسبت ھا حرف نیا با تونھ یم کھ یفکر طرز ای. کنھ یم تیاذ آدمو آشنا و دوست بھ گفتنش . 

 

باتوئھ حق:  ـ ! 

 

و کیتار شب. بگو شب اون از خوب؟: پرسد یم افروز و دھد یم ادامھ زدنش قدم بھ دوباره ... 

 

 نیماش یکل امیب خودم بھ وتا کردم گم پامو و دست دنشیباد. بود یزخم مرد کی توش. بود نیماش کی: خندد یم ساغر
دستم رو یفلز سرد دستبند کی و بودن دورم سیپل . 

 

ش؟ینکشت تو یعنی:ردیگ یم خود بھ متعجب یحالت افروز  

 

نچ:  ـ . 
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؟یینجایا چرا پس:  ـ  

 

 ادیب محلھ ھمون یھا ساکن از رزنیپ کی کھ. کنند میتنظ من ھیعل رو زیچ ھمھ بتونند کھ بودن زرنگ انقدر چون:  ـ
 کھ. داده خبر سیپل بھ زده زنگ اون خاطر نیھم بھ و کردم یم دعوا کوچھ یتو یآبرود ارسالن با من بده وشھادت
 ارسالن انتیازخ و ادیب یآبرود ارسالن دوست کھ. بودم دوست رو یادیز مدت یآبرود ارسالن با بگھ و ادیب خودم دوست
بگھ من یھا حسادت از. بگھ ... 

 

کنم ثابت تونم ینم رو یچیھ من ینیب یم کھ بعدشم .  

 

ُحکمت نشھ ثابت اگھ... اگھ اما:  ـ ... 

 

اعدامھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر . 

 

مرگ؟ از ؟یترس ینم اعدام از: پرسد یم مردد افروز  

 

 حبس ای و ابد حبس بھتراز یلیخ. امیب کنار باھاش کنم یم یسع خوب یول. ترسم یم: اندازد یم باال یا شانھ ساغر
 سلول نیا تو یزندگ ن،یا از شتریب. خوام ینم من یول بخورم حبس حداقل ای و بشم تبرئھ کھ نھیا نیام یسع تموم. ھیطوالن
بھتره یلیخ مرگ یفھم یم بگذره کھ شتریب. یینجایا کھ ستین یادیز مدت ھنوز... یدون یم. خوام ینم رو فیکث و تنگ .  

 

ھ؟یچ تو داستان: پرسد یم ساغر و کند یم دییتا باسر افروز  

 

 فرار گرفتم میتصم. ومدیم بدم نشیقوان از. نداشتم دوست رو مون خونھ چوقتیھ: ردیگ یم خود بھ ناراحت یحالت افروز
 اسلحھ. شد ریدرگ باھاشون یعل. اسلحھ با کردن خفتمون دزد چندتا راه تو یول. دارم دوستش یلیخ. پسرم دوست با... کنم
و برداشتم رو اسلحھ منم. زنند یم رو یعل دارن کھ دمید...  و نیزم افتاد طرف ی ... 

 

کجاست؟ االن یعل: پرسد یم ساغر. دھد ینم ادامھ و کشد یم یآھ  

 

زدن دمویق کال کھ ھم خانوادم. رونیب ببره جا نیا از منو کنھ یم تالششو ھمھ داره:  ـ . 
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منم ی خانواده: دیگو یم تلخ ساغر . 

 

 دیبا کھ کارھا یلیخ ، آرزوھا یلیخ. برسم بھشون دیبا کھ ھست زھایچ یلیخ ھنوز. دم ینم مرگ بھ تن من: افروز
نبرم؟ لذت میزندگ از ھا اون اندازه بھ دیبا چرا دارم؟ یفرق چھ ھیبابق من مگھ. بدم انجامشون   

 

 سراغت ادیب لیعزرائ یکن دعا ھرشب یمجبور نجایا از یخالص واسھ تھش تھ نداره وجود یا گھید راه خب یول: ساغر
یبش خالص یواریچھارد نیا از فقط. ببره و ادیب فقط.ستین مھم گھید ھم جھنمش و بھشت. ببردت و ... 

 

ھست یبھتر یلیخ راه کی شھیھم. نباش دیناام انقدر:  ـ .  

 

ستین یراھ چیھ. دختر الیخیب:  ـ ! 

 

 یم قبولش... بده نجاتت یوارید چھار نیا از بتونھ کھ باشھ مرگ جز بھ یراھ کی اگھ ؟یچ باشھ اگھ: ستدیا یم افروز
؟یکن  

 

؟یراھ چھ: پرسد یم مشکوک ساغر  

 

 ازش کھ ییزھایچ تموم و پسره اون از دور. فکرکن بھتر رون؟یب اون یبر خواد یم دلت ھم ھنوز نیبب. بکن فکرھاتو:  ـ
 یچ یزندگ تو نیبب خواست؟ یم ھا یچ یزندگ نیا از دلت تو ، نبود اگھ کن فکر. نداشتھ وجود اول از کن فکر. ذھنتھ تو
نھ؟ ای یکن سکیر یریبگ یزندگ از حقتو نکھیا واسھ یحاضر نیبب. یکن تجربشون ینتونست ھنوز کھ مونده ھا  

 

بمونھ خودمون نیب لطفا: دیگو یم و گردد یبرم عقب بھ یا لحظھ. شود یم دور و کند یم پاتند یگرید حرف بدون .  

 

 افروز کھ ییھا حرف تمام. کند یم بغل را شیپاھا و ردیگ یم یجا تختش یرو دوباره. دھد یم ادامھ راھش بھ دوباره و
. نبوده اول از کھ انگار نباشد نیام اگر ؟یزندگ از شیھا خواستھ ست؟یچ سوم راه پرسد یم خود از کند یم مرور را گفتھ
 اما کرد؟ دفن یسادگ نیھم بھ را شیھا خنده توان یم مگر کرد؟ فراموش یآسان نیھم بھ را شیھا یمھربان شود یم مگر

 یزندگ نیا از یادیز یلیخ یھا خواستھ نیام از قبل او. شد ینم دیناام اندازه نیا بھ او نبود نیام اگر کھ کند یم اعتراف
 آن بھ و بندد یم چشم گرید یبار. کند مرورشان دارد دوست. زند یم اش گذشتھ ودراز دور یآرزوھا بھ یشخندین. داشت
 یزندگ درد بھ اصال جماعت سیپل بود معتقد کھ یوقت. داشت ھا سیپل بھ را حس نیبدتر کھ یوقت. کند یم فکر روزھا
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 کرد یم حسادت سارا بلند یشاس نیماش بھ کھ یوقت. زند یم پا و دست ھا گذشتھ نیب شتریب و خندد یم. خورد ینم کردن
 ساالر کھ یوقت. تایب لعاب و رنگ پر یھا پالتو دنید با دیلرز یم دلش کھ یوقت. باشد راداشتھ ھا آن از یکی خواست یم و
 من چرا نھ؟ من و ببرد لذت یزندگ از او دیبا چرا؟چرا کھ گفت یم لجوجانھ او و دارد فرق او با تایب یزندگ کرد یم دیتاک
 فلک و چرخ تمام. ایدن یھا یشھرباز تمام یبرا زد یم لک دلش. شود یم تر غرق و کشد یم یآھ باشم؟ تایب مثل دینبا
 کھ بود ییھا فلک و چرخ ھمان از یکی بر شدن سوار اش شبانھ یاھایرو از یکی. بودند جانشیھ عاشق دخترھا کھ ییھا

 ذھنش بھ کھ یزیچ از و کند یم فکر شتریب یکم.  بود کرده ممنوعش پسر و دختر بودن یقاط بخاطر سرھنگش پدرِ 
 باھم کھ عاشقانھ یھا یدوست ھمان از. خواست یم ھم یپسر دختر یدوست کی ی تجربھ دلش. گزد یم لب دهیرس
 او آمد یم بدش متلک از کھ تایب برعکس. کنند یم بدل و رد گریکدی نیب کوچک یکادوھا و گذارند یم قرار یواشکی

 انداختو یم اندامش بھ لرز سرھنگش پدر یھا اخم از ترس اما. کم یھا توجھ نیھم یبرا رفت یم غنج دلش شھیھم
. بوده اش یزندگ مذکر نیاول کھ ینیام بھ ببازد دل داشت حق دیشا. بدھد ادامھ راھش بھ و ندازدیب ریز سربھ شد یم باعث
 با زدن حرف از کھ بود یکس تنھا نیام.بزند لبخند شیرو بھ و کند نگاه را چشمانش رهیخ داشت اجازه بودکھ یکس نیاول
 حق. آورد یم ھم یخوراک یگاھ گھ و دیخر یم لباس شیبرا خود ی قھیباسل کھ بود یمذکر نیاول نیام. نشد مالمت او

نداشت؟ گرید ببازد دل داشت   

 

یحــــاتمــــــــ:  ـ ! 

 

 یمالقات: دیگو یم اش یشگیھم ضمخت لحن ا نگھبان. پرد یم جا از و شود یم پاره تفکراتش ی رشتھ نگھبان یباصدا
یدار ! 

 

ُشستھ و پرچروک شال. شود یم بلند جا از و کشد یم یپوف  خواست یم کھ اون: زند یم غر لب ریز و کند یم سر را اش نَ
 برج لیوک اون باز دمیشا. نھیبب رو یروان نیا باز خواد یم کھ شدهیچ حاال. کنھ درست مو یروان سالمت عدم یگواھ

 مرگشون دم دختر با یخداحافظ کی یآخر دم و انیب دادن افتخار باز یحاتم سرھنگ دمیشا انــــھی فرستاده رو زھرمار
  .بکنند

 

 یصندل یرو کھ ییآشنا فرد دنید و در شدن باز با. افتد یم راه بھ یشگیھم یآشنا اتاقک سمت بھ نگھبان ھمراه بھ
 نگھبان یجد و سرد یصدا. چرخد یم ساغر ی چھره یاجزا تک تک یرو زین او نگاه. شود یم حبس نفسش نشستھ
ربع کی فقط: زند یم ھم بھ را شان نیب ی خلسھ !  

 

سالم: زندیم ھم بھ را اش شده خشک یھا لب یسخت بھ و ردیگیم یجا یفلز یصندل یرو ! 

 

خانم یآبج سالم: دیگو یم نلرزد کند یم یسع کھ ییباصدا و زند یم شیرو بھ یلبخند ساالر ! 
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 یم سخت: شکند یم را شان نیب سکوت ساالر. گردد یم خوب یا جملھ دنبال بھ و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر
 گذره؟

 

 و دھد یم تکان یسر!یخوب دینپرس یالک پدرش ای نیام مثل کھ خوب چھ. اندازد یم ریز بھ سر و خندد یم ساغر
یلــــیخ: دیگویم !  

 

؟یاومد ینم چرا ؟یکجابود: دیگو یرمیدلگ ساغر. گذارد یم دستش یرو و کند یم دراز را دستش ساالر  

 

نکنم یکار چیھ و نمتیبب تیوضع نیا تو تونستم ینم چون: دیگو یم صادقانھ ساالر .  

 

شھ؟ یم تنگ واست دلم ینکرد فکر: اندازد یم ریز بھ سر دوباره و گزد یم لب ساغر  

 

بود شده ذره کی واست دلم.شد یم تنگ دلم منم: دھد یم دستش بھ یکم فشار ساالر ! 

 

یینجایا االن کھ نھیا مھم! الیخیب: دیگویم باخنده کندو یم سربلند شیھایدلخور تمام الیخیب ساغر ! 

 

؟یکن یم بغلم: دیگو یم و کند یم کج را سرش   

 

 زمزمھ گوشش ریز و فشاردیم بازوانش نیب سخت را او. شود یم بلند جا از و دھد یم قورت را اش مردانھ بغض ساالر
خودم عقل یب یآبج! من پوکِ  کلھ:کند یم .  

 

خودم معرفت یب داداش: کند یم پنھان اش نھیس نیب را سرش و خندد یم ساغر ! 

 

کنھ یم مون کلھ از پوست ادیب نگھبانھ اگھ کھ نیبش: دیگو یم و کند یم دل باالخره ساالر .  

 

نشن مزاحم دارم یمالقات یوقت سپرده بھشون نیام.بابا نھ: خندد یم ساغر . 

 

گھ؟ید نھیام آقا منظورت: دیگو یم طنتیش با و دھد یم باال را شیابرو یتا کی ساالر  
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ھمون: گزد یم لب ساغر . 

 

بود مون خونھ شبید نیام آقا نیا: کندیم قفل ھم در را شیھا دست و ندینش یم خود یسرجا دوباره ساالر . 

 

گفت یم ییزھایچ کی: دیگو یم اش شده گرد یھا چشم دنید با ساالر. زدیر یم دلش یھر ساغر .  

 

؟یچ:  ـ  

 

نداده انجامش کھ بکنھ یکار بھ اعتراف خواد یم و داده دست از عقلشو ساغر کھ نیا:  ـ . 

 

 را اش ھیتک. کند منصرفم تا آمده نجایا نیام سفارش بھ فقط ، نشده تنگ دلش پس کند یم فکر و زند یم یشخندین ساغر
 اعتراف دادم انجامش کھ یکار بھ باالخره خوام یم من. گفتھ اشتباه: زند یم نھیس بھ دست و دھد یم یصندل یپشت بھ

  .کنم

 

رو کار نیا محالھ تو کھ دونم یم من! ساغر: دیگو یم یجد ساالر ... 

 

 ھمون رو بگو. شھ ینم عوض نظرم من نجایا بفرستھ ھم رو گھید نفر ھزار اگھ بگو بھش: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر
ده یم جواب ھا یباز بچھ نیا از بھتر اون.بھتره کنھ کار یقانون پزشک یجعل برگھ .  

 

؟یشد عوض انقدر چرا چتھ؟ تو! ساغر: کند یم شیصدا دلخور ساالر کھ افتد یم راه بھ در سمت بھ و شود یم بلند ازجا  

 

 دمیشا ای قدر نیھم یکن یزندگ بیعج آدم یکل نیب سلول کی یتو تموم سال کی اگھ توم: گردد یبرم سمتش بھ ساغر
یشد یم عوض شتریب ! 

 

 خاطر بھ اگر یحت. ردیگ یم رو و کند یم برادرش قامت بھ را آخر نگاه. شود یم داخل نگھبان و کوبد یم اتاق در دستبھ
 شده تنگ معرفتش یب برادر نیا یبرا دلش چقــــــــدر. کرد بغلش کھ شد خوب. آمد کھ شد خوب. باشد بوده نیام حرف
 !بود
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 اش گرفتھ ی چھره بھ را پرسشگرش نگاه. رود یم سمتش بھ و شود یم بلند یصندل یرو از نیام خروجش محض بھ
خوب؟: دیگو یم و دوزد یم  

 

گم یم دارم یچ نھیبب نستادیوا یحت: دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساالر .  

 

 کار یچ: دیگو یم و کشد یم شیموھا بھ یدست کالفھ ساالر. دھد یم وارید بھ را اش ھیتک و کشد یم یقیعم نفس نیام
م؟یکن دیبا   

 

دونم ینم یچیھ گھید. دونم ینم:  ـ . 

 

 بھتر اون. یکن فکر شتریب یریبگ یقانون پزشک از یخوا یم کھ یجعل یگواھ اون رو بگم بھت گفت: خندد یم تلخ ساالر
ده یم جواب . 

 

ھیاجبار خودش حضور آخره ی جلسھ چون. شھ ینم:  ـ . 

 

ساغر تو دست از یوا: کند یم زمزمھ و کشد یم یآھ ساالر !  

 

*** 

 

ایذار ینم محل ما بھ گھید شعوریب یا: کند یم حلقھ اش شانھ دور ودست ردیگ یم یجا کنارش لوفرین ! 

 

ستین خوب اصال حالم روزھا نیا! دیببخش: گذارد یم اش گونھ یرو یا بوسھ و خندد یم ساغر ! 

 

مرام یب یزن یم فک خوب کھ دختره اون با. نزن حرفشم: کند یم یمصنوع یاخم لوفرین . 

 

؟یگ یم رو  افروز: خندد یم ساغر  

 

اوھوم: ندیچ یبرم لب لوفرین . 
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کھ شھ ینم لوین من واسھ یچکیھ! تخت التیخ: دیگو یم و کشد یم را لپش ساغر . 

 

یش یم آدم یدار باز! شیآخ: دیگو یم و کند یم بغلش محکم لوفرین . 

 

 مثل باز. رفت و شد بدبخت یھا افسرده یقاط نمیا خدا ای گفتم باخودم: کند یم شیبازو نثار یمشت خنده با و شود یم جدا
پسرھا ھمھ یبابا گور. بابا شو قبل .  

 

شون ھمھ یبابا گور. بابا آره: کند یم تکرار و خندد یم ساغر . 

 

کجاست؟ معصومھ نیا: پرسد یم و کند یم اطراف بھ ینگاھ  

 

تلفن صف رفتھ:  ـ ! 

 

شدم راحت تلفن صف یتو موندن از گید کھ من خداروشکر: دیگو یم باخنده و کشد یم یپوف ساغر .  

 

 گوه یبو نکھیا ھم. میایب در یکسل از ھم کھ حموم میبر پاشو: دیگو یم و ردیگ یم را لوفردستشین. زند یم قھقھھ یوالک
میبش زیتم تر کمی میگرفت . 

 

ھیخوب فکر: شود یم بلند و خندد یم ساغر ! 

 

 آب دوش ریز را سرش. کشد یم پوف و کند یم فکر محاالت بھ بازھم. کند یم مشغول را ذھنش افروز یھا حرف بازھم
 سوم راه و گفت سوم راه از افروز ست؟ین سزاوارش کھ بخواھد را یمرگ دیبا چرا ؟یک تا اسارت کند یم فکر و ردیگ یم
 چرا پس کرد؟ فرار نجایا از شود یم چطور است؟ ممکن مگر اصال نجا؟یا از فرار اما. باشد تواند ینم فرار جز یزیچ

دارد؟ سراغ نجایا از فرار یبرا یراھ او یعنی کرد؟ صحبت ھیقض نیا بھ راجع مطمئن طور آن افروز   

 

کرد؟ فرار نجایا از بتوان کھ است یباز بچھ مگر است؟ یسیپل لمیف مگر کند یم فکر و کشد یم گرید یپوف  
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 یم دنیپوش لباس مشغول و کند یم خشک را تنش حولھ با. بندد یم را آب ریش و ردیگ یم آب ریز را تنش آخر بار یبرا
 سکشیر. است بھتر یلیخ سوم راه نیا رسد یم جھینت نیا بھ و کند یم نییپا باال ذھنش در را زیچ ھمھ بازھم. شود

 آخر و اول. برود دار ی چوبھ یپا است قرار آخرش و اول کھ او. دارد یآزاد یبرا دیام یدرصد چند امابازھم باالست
 فرار و دیجد یزندگ کی بھ کم یلیخ یدیام و کند امتحان را راه نیا بدنباشد دیشا پس. نشستھ انتظار بھ شیرو شیپ مرگ
باشد داشتھ رینفسگ زندان نیا از .  

 

باشھ تیعاف: کند یم سد را راھش لوین اما برود افروز تخت سمت بھ خواھد یم خروجش محض بھ ! 

 

تو یشد تموم زود چھ: دیگو یم باخنده ! 

 

 زدن غمبرک گوشھ کی و غصھ و غم امروز. بودم تو از تر فرز شھیھم من: کند یم حلقھ شیبازو دور را دستش لوفرین
میبکن خـــــوب کار کی خوام یم! لھیتعط .  

 

میکن دیخر میتون یم نھ ای م؟یبزن یدور کی میبر میتون یم ؟یکار چھ مثال: زند یم پوزخند ساغر .  

 

 داغونمون و کم امکانات نیھم با جا نیھم خوام یم. ممنوعھ ھم زدن بد نفوس امروز: کند یم اخم لوفرین. خندد یم تلخ و
قبولھ؟. میکن یخوش  

 

دارم؟ کردنش قبول جز یا چاره مگھ:  ـ   

 

ارمیب ھم رو یلیل و معصومھ برم من: کند یم رھا را دستش کنارتخت دنیرس محض بھ و خندد یم لوفرین . 

 

شده دوختھ او بھ کھ ندیب یم را افروز یرھیخ نگاه. دوزد یم افروز تخت بھ را نگاھش گرید یبار ساغر شدنش دور با .  

 

سالم: ندینش یم کنارش و کند یم پاتند سمتش بھ . 

 

سالم: زند یم شیرو بھ یلبخند افروز .  

 

ھ؟یچ راه اون. گھید راه کی یگفت: دیگو یم یآرام یصدا با ساغر  
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؟یکرد انتخابتو تو: زند یم شخندین افروز  

 

خوام یم فقط دونم ینم.. نھ:  ـ ... 

 

یبدون بھش راجع یزیچ کھ ستین یازین پس: پرد یم حرفش انیم بھ افروز .  

 

ترسم یم. دلم دو: کشد یم یا کالفھ پوف ساغر ... 

 

یایب رو راه نیا یتون ینم یترس یم اگھ پس:  ـ ! 

 

کرد؟ فرار نجایا از شھ یم یچجور ؟یچجور یول. فراره منظورت کھ دونم یم:  ـ   

 

 شھ یم یچجور گم یم بھت منم ،یایب باھام کھ یحاضر اگھ. ریبگ متویتصم تو: کند یم کمتر را شان نیب ی فاصلھ افروز
رفت نجایا از . 

 

؟یگفت من بھ رو ھیقض نیا چرا.سلولھ نیا یتو آدم ھمھ نیا من؟ چرا: پرسد یم مشکوک ساغر  

 

 آدم. یخوا ینم رو نجایا کھ یھست یکی توم چون: دیگو یم مطمئن کند پنھان را اضطرابش کند یم یسع کھ یدرحال افروز
یخوا ینم ھم رو ھستن منتظرت رونیب اون کھ ییھا ... 

 

یدار خبر من یزندگ از گفتم واست من کھ یزیچ اون از شتریب کنم یم حس: دیگو یم باخنده و شود یم قانع ساغر . 

 

 بھ را خود دختر کھ یسرھنگ. ھیجالب داستان. چرخھ یم ھا زبون رو ادیز نجایا تیزندگ ی قصھ چون: خندد یم افروز
سپارد یم قانون !  

 

خوام ینم ھم رو مردن من.خوام ینم رو ھا آدم اون. خوام ینم رو یآزاد نیا من... من.باتوئھ حق:  ـ ... 
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 بھ ارزه یم کنم فکر. مردنھ تھش بازھم و شمیم ریدستگ بازھم کھ نھیا تھش تھ: دوزد یم افروز یھا چشم بھ را نگاھش
 ؟یچ بعدش اما. کرد فرار نجایا از بشھ دیشا...  کمھ یلیخ احتمالش اگھ یحت... دیشا تا. کنم امتحان رو سوم راه نیا کھ نیا

کرد؟ یزندگ شھیم مگھ تیوضع نیا با. یفرار میش یم. دنبالمونند ھمھ  

 

میبر رانیا از میتون یم یول. شھ ینم جا نیا:  ـ . 

 

بودجھ؟ کدوم پول؟ کدوم با: خندد یم ساغر  

 

؟یچ کنم یم درست ھمشو من بگم اگھ: افروز   

 

ندارم یخوب حس اصال چرا دونم ینم: دیگو یم مردد ساغر . 

 

خودتھ با انتخاب بازھم:  ـ . 

 

باداباد ھرچھ: دیگو یم و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس  یطوالن یسکوت از بعد ساغر ! 

 

*** 

 

 و مالد یم دست با را شیھا چشم. شب مین و کی. دوزد یم ساعت یھا عقربھ بھ را اش خستھ نگاه و کشد یم یا ازهیخم
دوزد یم دستش ریز یھا برگھ بھ نگاه دوباره . 

 

؟یبخواب یخوا ینم:  ـ  

 

؟یداریب ھنوز تو: پرسد یم و گردد یبرم سمتش بھ زھرا یباصدا  

 

یداریب توم: دیگو یم مند گلھ زھرا ! 

 

زمیعز دارم کار من خوب: دیگو یم باخنده و چرخاند یم را اش یصندل نیام . 
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یش یم تیاذ یدار انقدر نمیبب تونم ینم! خون ی کاسھ شده ھات چشم: دیگو یم ریدلگ زھرا .  

 

 یم اخم زھرا. بندد یم را پرونده نیام کند نگاه را ھا پرونده خواھد یم تا. شود یم کشینزد و دیآ یم نییپا تخت یرو از
ش؟یبست چرا: کند  

 

محرمانست چون:  ـ ! 

 

زنتم من:  ـ . 

 

دونـــــــم یم:  ـ ! 

 

ـــــــــنیام:  ـ ! 

 

 مسائل کھ تونم ینم! نزن غر انقدر: گذارد یم فشیظر ی شانھ یرو را سرش و کند یم حلقھ کمرش دور را دستش نیام
بگم بھت کنم باز رو پرونده . 

 

دخترست؟ اون بھ راجع بازھم چون البد چرا؟ خب:  ـ  

 

دختر؟ کدوم: دیگو یم بااخم و کند یم بلند را سرش نیام  

 

ساغر: اندازد یم ریز سربھ زھرا ! 

 

؟یشد حساس ساغر یرو انقدر چرا: دیگو یم مند گلھ نیام   

 

 بھش یلیخ تو چون. یحساس روش یادیز تو چون: دیگو یم سرھم پشت و کند یم باز لب کرده سرباز دلش زخم کھ زھرا
 نیھم و یھست یمیصم باھاش یادیز کھ چون. یکرد دختره اون ی پرونده ریدرگ رو روزت و شب چون. ید یم تیاھم
ششیپ یریم و یکن یم ول منو شھ یم ازش یخبر کھ . 
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 کند یم تر لب روز؟ید نیھم از بود؟ کرده جاخوش دلش در یک از یدلخور ھمھ نیا. کند یم نگاھش مبھوت و مات نیام
 یزیچ تا زند یم ھم بھ لب و چرخاند یم زھرا دلخور صورت یرو را سرگردانش نگاه. کند حیتوج و دیبگو یزیچ تا

 رگوششیز و کشد یم آغوش در را او پس. کند ینم دایپ یحیتوض چیھ و دھد یم او بھ را حق بازھم تینھا در اما. دیبگو
دیببخش: کند یم زمزمھ ! 

 

کنم تحمل تونم ینم منم خب یول کنم ناراحتت خوام ینم: دیگو یم و کشد یم یآھ زھرا .  

 

بشم کیشر گھید یکیبا تورو ھم لحظھ کی ندارم دوست: کند یم قاب نیام صورت دور را شیھا دست . 

 

 فردا پس. حساسھ یلیخ پرونده نیا فقط.یبش کیشر یباکس منو ستین قرار. ستین ینطوریا ھیقض اصال: خندد یم نیام
کنم جبران واست رو مدت نیا تموم دم یم قول شھ تموم خوام یم کھ یھمونجور دادگاه آخر اگھ. دادگاھھ جلسھ نیآخر . 

 

؟یچ نشھ تموم یخوا یم کھ یجور اگھ: دیگو یم و دھد یم ھیتک اش یشانیپ بھ را سرش زھرا  

 

کند یم شکار را شیھا لب دادن، جواب از فرار یبرا و گزد یم لب نیام .  

 

*** 

 

 کشد یم باال زھرا ی شانھ تا را مالفھ. مالد یم را شیھا چشم و شود یم زیخ مین. کند یم ارشیھوش یگوش زنگ یصدا
 مین و سھ. دوزد یم ساعت یھا عقربھ بھ را نگاھش نیام و شود یم قطع یگوش زنگ یصدا. دیآ یم نییپا تخت از و

 نام دنید با. خورد یم زنگ دوباره برداشتنش محض بھ و کند یم پاتند مانده زیم یرو کھ لشیموبا سمت بھ نگران. صبح
الو: کند یم وصل را ارتباط نگران  ساغر سلول نگھبان یآشنا . 

 

شدم مزاحم موقع یب شرمنده. سرگرد سالم:  ـ . 

 

افتاده؟ یاتفاق. ستین یمشکل:  ـ  

 

راستش... راستش. نیبگ بھشون شما تا بدم خبر شما بھ سرھنگ از قبل دمید صالح: دیگو یم کنان من و من سرافراز ... 
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سرافراز؟ شده یچـــــــــ:  ـ  

 

 یحاتم خانم: دیگو یم سرافراز. دوزد یم او بھ را بازش مھین یھا چشم و شود یم اریھوش زین زھرا بلندش یصدا از
خوردن چاقو. شدن ریدرگ ھا یزندان از یکیبا قبل شب .  

 

 را یخبر خواست یم کھ افتد یم سرافراز اول ی جملھ ادی. کوبد یم اش یشانیپ بھ را دستش و دیگو یم یبلند یوا نیام
زندست؟...ز: دیگو یم نگران بدھدو سرھنگ بھ  

 

داره یدیشد یزیر خون. قھیعم زخمشون فقط. خداروشکر بلھ:  ـ . 

 

درمونگاه دیکن منتقلش ن؟یمعطل چرا پس: زند یم داد نیام ! 

 

نبودن اونجا زاده یعل دکتر نھ و یمحراب خانم نھ متاسفانھ یول. میکرد منتقل:  ـ . 

 

 شده خراب اون مگھ ــــستن؟ین کھ یچ یعنی: دیگو یم شدن آماده ودرحال رود یم شیھا لباس سمت بھ باعجلھ نیام
نداره؟ قانون  

 

ومدهین بحال تا عصر از ھم یمحراب خانم. کردن رد یمرخص رو امروز انگار زاده یعل دکتر:  ـ . 

 

مارستانیب دیکن منتقلش االن نیھم: دیگو یم و کند یم تن بھ را راھنشیپ نیتر دست دم نیام . 

 

مجوز دیبا... اما:  ـ ... 

 

 ھمھ. مارستانیب دیکن منتقلش تر عیسر. فتھیب واسش یاتفاق دینبا. کرد تلف وقت شھ ینم: پرد یم حرفش انیم بھ نیام
اورژانس دیبزن زنگ االن نیھم فقط. بامن تشیمسئول . 
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: پرسد یم مند گلھ و شود یم زیخ مین زھرا. دارد یبرم را اش اسلحھ و بندد یم را شیھا دکمھ تماس کردن قطع محض بھ
ساغر؟ بازم  

 

بعدا زھرا ستین وقتش االن: دیگو یم نیخشمگ نیام ! 

 

شود یم خارج اتاق از بدھد او بھ زدن حرف ی اجازه کھ نیا بدون و .  

 

« قبل چندساعت » 

 

 زخم کی بخاطر محالھ. دادن انجام ھم یجراح یگاھ یحت. بزنند ھیبخ بلدن ھم نجایھم یھا مسئول. محالھ نیا... نیا: ساغر
مارستانیب کنند منتقلمون یسطح . 

 

 کھ اند ساده کارآموز تا چند شون ھیبق. داره کاربلد آدم دونفر فقط نجایا درمونگاه: دھد یم باال را شیابرو یتا کی افروز
کنند منتقلمون مجبورن نباشن دونفر نیا اگھ. انیم ھا صبح فقط . 

 

نباشن؟ رو شب دونفر اون قراره یچجور: دیگو یم نگران ساغر  

 

. مارستانیب برن شن یم مجبور و کنند یم کیکوچ تصادف کی زاده یعل دکتر. نھیبب یبیآس یکس ستین قرار نترس:  ـ
 کھ کنندچون اش آماده فردا یبرا تا بده رگاهیتعم لیتحو رو نشیماش مجبوره ھم بعد و. نباش نگران. نھیب ینم یجد بیآس

 و ستھیوا فتیش بجاش رو امشب کھ گفتھ و زده زنگ بھش دکتر یمحراب خانم اما و. داره یضرور یلیخ سفر کی فردا
 ستین نجایا چکسیھ امشب.خونشھ در یجلو شھ یم داریب ھم یوقت. کنھ یم ھوشش یب نفر کی. ادینجابیا خواد یم یوقت
کنھ یدگیرس یزخم دوتا تیوضع بھ کھ .  

 

؟یھست یتوک اصال... اصال ؟یدون یم کجا از رو ھا نیا تو تو: دیگو یم مبھوت و مات ساغر  

 

 اگھ کھ دونم یم خب یول گفتم یم بھت دینبا ھم جاش نیھم تا. ساغر ینکن یکنجکاو ادیز بھتره: دیگو یم یجد افروز
دارم برات یا نقشھ چھ و شده یچــــــــــ یکن یم فکر نگم ! 

 

ترسم یم یلیخ: کند یم زمزمھ نگران دل ساغر . 
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 بھ یتون یم کن ثابت خودت بھ حداقل. یکن ثابت رو خودت کن یسع شده کھ ھم بار کی یبرا. ستین دنیترس وقت گھید:  ـ
یبرس یخوا یم کھ یزیچ . 

 

*** 

 

 دوتا را ھا پلھ. شود یم ادهیپ و کرده پارک یا گوشھ را نیماش. رساند یم مارستانیب بھ را خود سرعت تینھا با نیام
دیببخش: رساند یم رشیپذ بھ را خود باالخره و رود یم باال یکی . 

 

بردن؟ بخش کدوم رو یحاتم ساغر: دیگو یم عیسر نیام و کند یم بلند را سرش  جوان خانم  

 

 یزیچ تونم ینم ضیمر نیا تیوضع بھ راجع متاسفم: گردد یم یساغرحاتم نام دنبال بھ و کند یم تورشیمان بھ ینگاھ
 ...رو

 

یآگاھ ازبخش ھستم ییوفا سرگرد من: کشد یم رونیب بیج از را اش ییشناسا کارت بالفاصلھ نیام . 

 

لحظھ چند.دیباش یآگاھ از نکردم فکر لباسھاتون بخاطر. دیببخش: دیگو یم شرمنده . 

 

عمل اتاق شدن منتقل ھردو: دیگو یم کوتاه یمکث از بعد ! 

 

ھ؟یک دوم نفر بودن؟ دونفر مگھ: دیگو یم متعجب نیام  

 

ییایض افروز:  ـ . 

 

 یزخم را او ھم ساغر یعنی ساغر؟ و افروز. کند یم پاتند آسانسور سمت بھ و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
ساغر؟ کرده؟ ! 
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 افروز با اش یریدرگ. ندارد ھیقض نیا بھ یخوب حس اصال. دھد یم وارید بھ را اش ھیتک و ستدیا یم عمل اتاق در مقابل
نبود امکیازس ھم یخبر چیھ کھ یوقت درست. دادگاه از قبل دوشب درست ھم آن بود مشکوک یادیز . 

 

 چرا باشند؟ بند کی در ساغر و افروز کھ بود نکرده ھم را فکرش یحت چرا. ردیگ یم یجا یصندل یرو و کشد یم یآھ
بزنند؟ ساغر خودِ  بھ یبیآس بخواھند عسل یازا در ندادکھ را احتمالش  

 

سرگرد:  ـ ! 

 

 بود؟ چطور تشونیوضع: دیگو یم نیام و گذارد یم ینظام یاحترام ییتقوا.کند یم سربلند ییتقوا سرباز یآشنا یباصدا
شدن؟ یزخم ازکجا... نشیآورد یوقت  

 

شکم از ییایض خانم و شون ھیکل ی ھیازناح یحاتم خانم:  ـ .  

 

؟یخبردار یریدرگ اتیازجزئ:  ـ  

 

 ییدستشو یراھرو یتو یقاسم لوفرین خانم و شدن داریب دادشون یصدا از ھا یزندان گفتن سرافراز خانم کھ اونطور:  ـ
خبرداده نگھبان بھ و کردن دایپ رو شون یخون تن .  

 

 ی ضربھ یکس چھ باشد؟ تواند یم یریدرگ چطور... ھیکل از... شکم از کند یم فکر و کشد یم اش رچانھیز یدست نیام
کند دفاع خود از خواستھ ھم ساغر حتما. حتماافروز زده؟ را اول  ... 

 

. دینکن نگران خودتونو: دیگو یم کننده دواریام یبالحن سرباز. کشد یم یا کالفھ پوف و ردیگ یم دستانش نیب را سرش
شھیم خوب کامال مطلق استراحت باچندروز. نبوده یجد زخمشون .  

 

 یم سد را دکتر راه. رساند یم ھا آن بھ را خود ھراسان. شود یم باز عمل دراتاق کھ دیبگو یزیچ کند یم سربلند نیام
خوبھ؟ حالش: پرسد یم و کند  

 

کجاست؟ ساغر پس: پرسد یم نگران و ندیب یم را افروز ی دهیپر رو و رنگ صورت عمل اتاق از تخت شدن خارج با  
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د؟یدار یحاتم باخانم ینسبت چھ. آقا دینجاباشیا دیشمانبا: زند یم شیرو بھ مھربان یدکترلبخند  

 

پرونده مسئول ھستم ییوفا سرگرد: کشد یم رونیب بشیج از را کارت کالفھ نیام . 

 

تون ینگران دل خاطر بھ. متاسفم: دیگو یم شرمنده دکتر ... 

 

ات یخانگ یھا لباس و نامرتب وضع و سر کند یم اضافھ دل در و ! 

 

کجاست؟ ساغر: پرد یم حرفش انیم بھ نیام   

 

بخش کردن منتقلشون و زدند ھیبخ کی. نبوده یجد ادیز شونیا زخم:  ـ .  

 

چطوربود؟ ییایض خانم تیوضع: پرسد یم دکتر بھ رو دوباره. کشد یم یقیعم نفس دیگو یم دل در یشکر را خدا نیام  

 

شد خطررفع خداروشکر یول بود یقیعم زخم:  ـ .  

 

 کھ کند یم اش یحواسپرت از ھم یجد یا گلھ. پرسد یم را ساغر اتاق شماره و رود یم رشیپذ بھ گرید یبار نیام
اند عمل اتاق در ھردو گفتھ یاشتباھ .  

 

 پنھان نیام نامرتب ووضع سر از را تعجبش و گذارد یم ینظام یاحترام دنشید با بود ستادهیا اتاق در مقابل کھ یسرباز
 یم اش دهیپر رو و رنگ ی چھره یرو را نگاھش و ستدیا یم تخت مقابل. شود داخل نیام تا کشد یم کنار. کند یم

کنم؟ کاریچ تو با من:کند یم زمزمھ. چرخاند  

 

 و گزد یم لب. لرزاند یم را دلش ختھیر بالشت یرو کھ شانشیوپر اهیس یموھا. ندینش یم یصندل یرو و کشد یم یپوف
 یرو دست شده کھ ھم بار کی یبرا خواھد یم دلش. رودیم راھھ یب بازھم دلش و دیگو یم استغفار. دزدد یم نگاه
 نیا. زند یم قدم اتاق طول و شود یم بلند جا از. کند یم اش کالفھ و خواھد یم زھایچ یلیخ دلش. بکشد اھشیس یموھا
 ھا آن ھیعل بھ باره نیا در زیچ چیھ حاال. دارد سر در ییھا نقشھ و کارننشستھ یب ادھمیز امکیس کھ نیا یعنی اتفاق

 را اش شک افروز شکم یرو زخم. اند شده زین یزخم ھردو نیب نیا در و کرده دعوا یباکس ساغر یعاد یلیخ. ستین
 قیعم انقدر زین کرده ساغر نثار کھ یا ضربھ و. کرده یزخم را خود خودش بلکھ ، نھ ساغر نکھیا بھ. کند یم شتریب

 یم گرید آدم کی او از دختر نیا. کند یم نگاھش بازھم و ستدیا یم تخت مقابل بازھم. ندازدیب خطر بھ را جانش کھ نبوده
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 یادیز یھا طنتیش دلش کھ سالھ پانزده ی پسربچھ کی شد یم او کنار. شناسد ینم را او ھم خودش یحت کھ یآدم. سازد
او سرد یھا دست گرفتن مثل... او اهیس یموھا نوازش مثل. خواھد یم ... 

 

. خندد یم تلخ و زند یم لبخند دهیدو وجودش در کھ یحس از. گذارد یم دستش یرو و برد یم تر جلو اریاخت یب را دستش
 او بھ کھ افتد یم یحاتم سرھنگ یقلب نانیاطم ادی. کشد یم عقب را دستش و رسد یم گوشش بھ باالخره وجدانش ادیفر

. کشد یم عقب و شود یم متنفر خود از. آورند یم درد بھ را قلبش ھمھ و ھمھ... زھرا ی صادقانھ یھا حرف ادی. دارد
 یمتیق چیھ بھ نیام. باشد نیام یبرا تواند ینم سرکش نفس نیا. کند یم پاتند در سمت بھ و ردیگیم ساغر صورت از نگاه
 کھ یزیچ ھمان ، انتیخ فیکث درمنجالب دینبا. کند یباز ھمسرش و یحاتم سرھنگ بااعتماد دینبا. بدباشد انقدر دینبا

 یا ھیثان صدم یحت. شود غرق دانستھ یزندگ یدردسرھا شتریب ی شھیر و کرده صحبت بھش راجع بارھا و بارھا خودش
 یم دور جا آن از را خود بلند ییھا گام با و شود یم خارج ازاتاق. ردیبگ جان ذھنش در انتیخ دھد اجازه دینبا ھم گرید

دارم زن گھید من. دارم زن من: شود ذھنش ی ملکھ تا دیگو یم بارھا و بارھا رلبیز. کند . 

 

 بھ. ردیگ یم را یحاتم سرھنگ ی شماره. کشد یم رونیب بشیج از را یگوش و ندینش یم یمکتین یرو مارستانیب اطیدرح
 تماس قطع از بعد. رساند یم را خود عیسر کھ دیگو یم او و کند یم فیتعر شیبرا را ھیقض نکند نگرانش کھ یطور

 یم ھا آن با افروز ارتباط و امکیس بھ اش شک از. کند یم فیتعر را انیجر ھم او یبرا  و ردیگ یم را یمرتض ی شماره
مگھ؟ ییکجا خودت: پرسد یم مشکوک یمرتض. بدھد ساغر بھ را حواسش تمام یروز چند خواھد یم و دیگو  

 

اونجانباشھ ساغر فقط کھ ییھرجا... ھرجا. دونم ینم: دیگو یم کوتاه و گزد یم لب نیام ! 

 

*** 

 

دیمنتظرباش رونیب: دیگو یم سرباز بھ رو و شود یم اتاق وارد اش یشگیھم اقتدار با یسرھنگحاتم . 

 

. کشد یم آه و چرخاند یم اش دهیپر رو و رنگ صورت یرو را پرحسرتش نگاه. شود یم کشینزد خروجشان محض بھ
آخھ؟ یشد بزرگ انقدر یکِ  تو: کند یم زمزمھ و کشد یم صورتش یرو نوزاشوار را دستش  

 

 شده یمتیھرق بھ دیبا. بدھد نجات منجالب نیا از را دخترش شده کھ یمتیق ھر بھ دیبا. گزد یم لب و کشد یم گرید یآھ
 نشیسنگ یھا پلک ساغر. نشاند یم اش یشانیپ بر یقیعم ی بوسھ و شود یم خم. بازگرداند او بھ را اش شده تباه یزندگ
 ینم اجازه و دهیکش آغوش در را او کھ ندیب یم را ینیام شیاھایرو انیم در. کند باز چشم کند یم یسع و زند یم ھم بھ را

نی...امـ: کند یم زمزمھ یسخت بھ و زند یم ھم بھ را اش شده خشک یھا لب. ندیبب را افروز یخون تن دھد . 

 

؟یدارشدیب ؟یخوب بابا ساغر ساغر؟: کند یم صدا را نامش یباخوشحال و کشد یم عقب شیصدا دنیشن با پدرش  
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: زند یم لبخند و ندیب یم اش دهیتک ی چھره از یتار ریتصو. زند یم پلک و دھد یم صیتشخ را پدر یآشنا یصدا
با...با ! 

 

؟یندار کھ درد باباجان؟ یخوب:  ـ  

 

بم...خو: دیگو یم یسخت بھ ساغر . 

 

 چرا حاال؟ چرا! شده مھربان کندچقدر یم فکر و گزد یم لب ساغر. بوسد یم را صورتش و شود یم خم گرید یبار پدرش
؟یشد خوب انقدر بروم گرفتم میتصم کھ حاال  

 

 مھربان و زند یم شیرو بھ یلبخند دکتر. دھد یم را ساغر آمدن ھوش بھ خبر و رساند یم دکتر بھ را خود عیسر پدرش
باشھ راحت التونیخ گھید شماھم. خداروشکر: دیگو یم .  

 

 یم پرستار خروج منتظر. کند یم جدا دستش از را سرم کھ ندیب یم را یپرستار و گردد یبازم اتاق بھ گرید یبار پدرش
 چرا افتاد؟ یاتفاق چھ شبید: دیگو یم اش یشگیھم یجد بالحن بار نیا و رود یم کینزد دوباره خروجش محض بھ. ماند
؟یشد ریدرگ دختره اون با  

 

 جواب وجھ چیھ بھ« :کند یم مرور درذھنش گرید یبار را افروز یھا حرف. اندازد یم ریز سربھ و گزد یم لب ساغر
 خوام یم بھش راجع بعدا مثال ای. شھیم بد حالت و یاریب ادیب دوباره یندار دوست یگ یم فقط. ید ینم رو سواالتشون
کنم صحبت .» 

 

 از و کشد یم یآھ پدرش!نھ االن حداقل. کنم صحبت بھش راجع خوام ینم: دیگو یم محکم ساغر و کند یم شیصدا پدرش
 دارد حق. اوست تیظرف از فراتر اتفاقات نیا! است شده داغون یروح لحاظ از دخترش کند یم فکر. شود یم جابلند

بابا: کند یم شیصدا ساغر کھ دربود یقدم کی در. کند سکوت ! 

 

 نیا از کجاست؟خبرداره ییسرگردوفا: دیگو یم کنان من و من ساغر. کند یم نگاھش پرسشگر و گردد یبرم سمتش بھ
ھ؟یقض  

 

اوھوم: کند یم دییتا باسر پدرش . 
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کجاست؟ االن: پرسد یم لجوجانھ ساغر  

 

؟یدار باھاش یکار:  ـ  

 

کجاست بدونم خواستم یم فقط... فقط. نھ: گزد یم لب ساغر . 

 

باشھ اوضاع بھ حواسش کھ نجایا گذاشتھ رو فالح سرگرد خودش یبجا شلوغھ سرش. اش خونھ رفتھ. اوھوم:  ـ . 

 

میمواظبت. نباش یچیھ نگران: کند یم اضافھ پدرانھ . 

 

 گول خودمو دارم ھمش کند یم فکر. دوزد یم سقف بھ را نگاھش و زند یم یپوزخند ساغر. شود یم خارج اتاق از و
ھھ.نھیب ینم منو اصال اون. نداره دوستم اون. زنم یم . 

 

*** 

 

 خودتو چرا: دیگو یم مند گلھ نیام. گذارد یم نیزم یرو مقابلش را ینیس و شود یم سالن وارد یچا ینیس با مادرش
مادرمن؟ یکن یم تیاذ  

 

کن نیریش کامتو بخور ایب پسرم؟ ھیچ تیاذ: دیگو یم باخنده خانم حاج .  

 

؟یرشدیپ انقدر یکِ : کند یم فکر و دوزد یم صورتش یھا چروک و نیچ بھ را پرمحبتش نگاه نیام  

 

یا دونھی: دیگو یم و گذارد یم دھان در یقند ! 

 

؟یندار کھ یمشکل خبرھا؟ چھ: دیگو یم و نوشد یم یچا یا جرئھ   
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زمیعز ستین یمشکل چیھ: دیگو یم بالبخند مادرش .  

 

ھ؟یچ انیجر یبگ یخوا ینم: پرسد یم نگران دل مادرش. نوشد یم را شیچا و زند یم لبخند بازھم نیام  

 

؟یانیجر چھ: دیگو یم متعجب نیام  

 

 پنج شده یچ نمیبب بگو. خونھ یم چشاش تو از رو بچھ دل حرف مادر: دیگو یم و گذارد یم شیزانو یرو دست مادرش
نجا؟یا یاومد یکرد ول رو تیزندگ خونھ وضع و سر نیباا صبح  

 

سربزنم؟ اومدم بده: دیگو یم مند گلھ نیام  

 

من واسھ بھیعج نجایا  یاومد خون ی کاسھ شده کھ چشم جفت کی با ھا لباس نیا با کھ نیا یول. ستیبدن مادر نھ:  ـ .  

 

 از دوتا ھم صبح. دمیچیپ ی پرونده کی ریدرگ. ستین یزیچ: دیگو یم و گذارد یم ینیس داخل را شده یخال فنجان نیام
نیھم بھ. برسونم خودمو زود شدم مجبور بودن شده ریدرگ ھا یزندان ... 

 

ده؟یمج حاج دختر  راجب ھیقض: پرد یم حرفش انیم بھ مادرش  

 

 یھرچ: کند یم باز لب مادرش او از قبل اما. گردد یم حیتوج دنبال بھ ذھن در و ماند یم مات مادرش حرف از نیام
 رو دلش کھ یھربار. توئھ گردن دختر اون تیمسئول! مادر یدار زن گھید االن یول. ندارم کار قبلش با گذشتھ گھید گذشتھ
ید یم پس جواب براش ایدن اون یبشکون . 

 

 چوقتیھ کھ دونم یم. مطمئنم خودم ی بچھ بھ من: گذارد یم اش شانھ یرو دست مادرش و اندازد یم ریز بھ سر نیام
 بھ حواست مادر یول. یکن درست رو اوضاع یکن یم تویسع ھمھ و یریدرگ باخودت چقدر دونم یم. یرینم رو غلط راه

 داره تو دیام بھ. داره گناه ھم دختر اون مادر نشکن رو زنت ھاتدل یانگار باسھل. باشھ رفتارھات بھ حواست. باشھ زھرا
یکن دلش بھ خون ادینم خوش خدارو.گذرونھ یم خونھ اون تو رو روزش و شب . 

 

گفتھ؟ یزیچ زھرا: کند یم اخم نیام  
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 بشکنھ رو تون نیب حرمت میحر نخواستھ کھ نھیا مھم. دمیشن یچ و گفتھ یچ ستین مھم. نباشھ تیکار ھاش نیا بھ تو:  ـ
خواستھ کمک من از و .  

 

 ینم یول... یول کنم تشیاذ خوام ینم من کن باور. دارم یبد حس: زدیر یم ھم بھ را شیموھا کالفھ و کشد یم یپوف نیام
 و سر کی بشھ تموم کھ پرونده نیا. صبرکنھ مدت کی گفتم ھم خودش بھ. کنم فکر ھاش یدلخور بھ طیشرا نیا یتو تونم

دم یم مون یزندگ خونھ بھ یسامون . 

 

 ھم نیا پس از کھ دونم یم! پسر دارم مانیا تو بھ من: دیگو یم مطمئن و کشد یم شیموھا یرو بھ ینوازش دست مادرش
یایبرم ! 

 

 زین یلعنت دل نیا پس از بتوانم بار نیا کاش اما... دیشا پرونده نیا پس از کند یم فکر و اندازد یم ریز سربھ نیام
میایبرب ! 

 

 یحسود نذار! نیام. بشھ دلخوش بذار ایب راه دلش با کمی. بذار دختر اون یالال بھ یل یل کمی. ات خونھ برو پاشو االنم:  ـ
ترسھ یم ھم خدا خود زن حسادت از کھ کنھ گل اش ! 

 

 خدارو فتمیم ادشی کھ ھربار. کن رونیب ازسرت روھم دختره اون الیخ و فکر: دھد یم ادامھ مادرش و خندد یم نیام
کردم یم بدبختت داشتم یدست یدست کھ نگذره من از خدا. سرنگرفت وصلت نیا کنم یم شکر مرتبھ ھزار . 

 

 دستھ اون بھ زن ادینم خوش رو خدا. رونیب بنداز ازسرت الشویفکروخ توم: دھد یم ھشدار مادرش و خندد یم تلخ نیام
باشھ گرونید یپ التیفکروخ و یباش داشتھ یگل . 

 

کجا؟: پرسد یم مادرش. شود یم بلند جا از و دیگو یم یچشم باخنده نیام  

 

کھ خونھ برم یگفت خودت:  ـ ! 

 

ھمراھت بھ خدا برو. مادر برو: شود یم بلند جا واز زند یم لبخند مادرش .  

 

. خندد یم و افتد یم بود برده اش یدلدادگ بھ یپ مادرش کھ یاول روز ادیب. زند یم استارت و ردیگ یم یجا نیماش داخل
 یحاتم سرھنگ کوچک دختر ساغر نام دنیشن محض بھ و گرفت یم را اش عالقھ مورد دختر سراغ او از چقدرخوشحال
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 آن نام گرید کباری بود گفتھ مادرش. خندد یم تلخ بازھم و کند یم خارج کوچھ چیپ از را نیماش. پاکرد بھ یقشقرق چھ
 یم نظر بھ ندیناخوشا یادیز زنان گمرک زندان در حبس و بودن قتل بھ متھم. کند ینم حاللش را رشیش اوردیب را دختر
باشند کنارھم و باھم سھ درجھ سرگرد کی و قتل بھ متھم کی کھ دیرس یم نظر بھ دور و محال ھم فکرش یحت. دیرس ! 

 

*** 

 

رشیپذ بخش بھ تر عیسر ھرچھ ییتقوا یآقا. رشیپذ بخش بھ ییتقوا یآقا جناب:  ـ ! 

 

کنم ول رو نجایا کھ شھ ینم: دیگو یم و کند یم اطراف بھ ینگاھ ییتقوا .  

 

اندازد یم ساغر خواب در غرق ی چھره بھ گذرا ینگاھ و کند یم باز را در . 

 

 ییزھایچ نوشتن حال در و ستادهیا اتاق مقابل کھ یپرستار بھ ورو بندد یم را در. کند یم تکرار را نامش گرید یبار جیپ
خانم دیببخش: دیگو یم است دفتر یرو ! 

 

 برم من دیستیوا نجایا یا چندلحظھ شھ یم: دیگو یم شرمنده ییتقوا.کند یم نگاھش پرسشگر و کند یم سربلند افروز
ام؟یوب  

 

 دیبا چون دیاریب فیتشر تر عیسر کمی فقط. البتھ: دیگو یم و زند یم لبخند دهیکش دھانش یرو بھ کھ یرماسکیز از افروز
سربزنم بخش یمارھایب بھ . 

 

چشم چشم:  ـ . 

 

پاشو ساغر! ساغر:کند یم شیصدا و دھد یم تکانش دست با. رود یم سمتش بھ و شود یم داخل شدنش دور محض بھ . 

 

زودباش پاشو: کند یم جابلندش عازیسر افروز. کند یم باز چشم افروز یآشنا یباصدا . 

 

یشد عمل گفت بابام ؟یتوخوب...تو: دیگو یم و کند یم تنش یپرستار لباس بھ ینگاھ ... 
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لچریو نیا رو نیبش پاشو. زدن حرف واسھ میدار وقت یکل بعدا: پرد یم حرفش انیم بھ عیسر افروز . 

 

ھست سرباز در پشت: دیگو یم نگران و دیآ یم نییپا تخت یرو از یسخت بھ ساغر . 

 

ستین گھید: دیگو یم و کشد یم صورتش یرو را ماسک افروز . 

 

کنھ یم درد.یآ یآ:  ـ . 

 

 باز لب از لب یندار حق افتاد میھراتفاق ؟یدیفھم یگ ینم یچیھ! سیھ: دیگو یم و کشد یم شیپاھا رو ھم دیسف یا مالفھ
بدزدنت خواستن یم و یخبرنداشت یچیازھ یگ یم گرفتنمون اگھ یحت. یکن .  

 

اوھوم:  ـ .  

 

 و گردد یم باز داخل بھ راھرو در یسیپل چیھ دنیباند. گذراند ینظرم از را اطراف محتاطانھ و کند یم باز را در افروز
: دیگو یم دوختھ او بھ را مضطربش نگاه کھ یجوان زن بھ رو و ستدیا یم رشیپذ مقابل ییتقوا. کند یم خارج را لچریو

ن؟یداشت یکار بامن  

 

 تماس...تـ: کند یم باز لب زن. دھد یم فشار کمرش یرو بھ پشت از شتریب را اسلحھ دیسع و کند یم یمن و من یھاشم
داشتن کار باشما. بودن گرفتھ .  

 

بود؟ یک: پرسد یم متعجب ییتقوا  

 

رنیگ یم تماس باز االن دیبمون نجایھم گفتن. یحاتم سرھنگ...سـ:  ـ . 

 

 افروز از دیجد امیپ دنیرس با. کشد یم رونیب را آن چپ دست با و کند یم حس راھنشیپ بیج در را یگوش ی برهیو دیسع
بره بگو: دیگو یم یآرام یصدا تن با و »حلھ« . دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس . 
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ییتقوا یآقا: کند یم باز لب دوباره یھاشم ! 

 

 تماس..تـ باز اگھ. دیبر بھتره... کنم فکر: کند یم باز لب یھاشم. کند یم نگاھش پرسشگر و گردد یبرم سمتش بھ ییتقوا
کنم یم خبرتون. گرفتن . 

 

 یم پرتحکم و ردیگ یم را یھاشم دست. کند یم یمخف رنگش دیسف روپوش ریز را اسلحھ دیسع شدنش دور محض بھ
ایب دنبالم: دیگو . 

 

انجا ویگفت کھ یکار کھ من: دیگو یم باترس یھاشم خانم ... 

 

فتیب راه: دیگو یم یجد و ردیگ یم را شیبازو دیسع .  

 

 از شده اگر یحت. ندیبب را نیام کاش شده کھ ھم آخر بار یبرا کند یم خدا خدا دل در و چرخاند یم اطیح کل در نگاه ساغر
مونده کم: کند یم زمزمھ و راند یم ھا آمبوالنس ستگاهیا سمت بھ را لچریو افروز! دور . 

 

 کند یم کمک و شود یم ادهیپ در کردن باز یبرا مرصاد. زند یم اش یپشت در بھ یا تقھ و ستدیا یم آمبوالنس مقابل
دیکن عجلھ. ره یم داره دیسع: دیگو یم و کند یم مارستانیب یورود بھ ینگاھ. ببرند باال را لچریو .  

 

 رھا را یھاشم یبازو موتورش یرو نشستن محض بھ دیسع. کندیم پاتند راننده در سمت بھ و بندد یم را یپشت یھا در
 دمیتھد: دیگو یم ھراسان و کند یم برخورد ییتقوا با یورود در مقابل. کند یم پاتند مارستانیب سمت بھ یھاشم و کند یم

کنم جتونیپ گفت. کرد .  

 

کجاست؟: دیگو یم پرحرص ییتقوا  

 

رفت:  ـ ! 

 

 یاحدالناس ــــــــــچیھ بھ: رساند یم نگھبان بھ را خود ییتقوا بالفاصلھ و شود یم خارج مارستانیب اطیح از آمبوالنس
رو جا ھمھ دیبگرد رو جا ھمھ. بشن خارج نجایا از دید ینم اجازه !  
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 یم الو دنیشن محض بھ. زند یم زنگ یحاتم بھ دادن جواب از دیناام و ردیگ یم را ییوفا سرگرد ی شماره سرھم پشت
دنیرودزد یحاتم خانم.سرھنگ دیبرسون خودتونو: دیگو . 

 

د؟یخوب سرھنگ؟ شدیچ: شود یم کشینزد نگران فالح. گذارد یم قلبش یرو دست و دیگو یم یبلند یوا یا دیمج حاج  

 

بردن رو ساغر... غر...سا: کند یم زمزمھ و ردیگ یم یجا اش یصندل یرو یسخت بھ دیمج حاج . 

 

گفتن؟ یچ ھ؟یچ منظورتون:  ـ  

 

 باور: نالد یم ییتقوا و شده؟ یچ: دیگو یم یجد ییتقوا یصدا دنیباشن. دیگو یم الو الو و ردیگ یم دستش از را یگوش
نبود من ریتقص دیکن ...  

 

؟یــــــــــــــــیتقوا شده یچـــــــــــــــــــــ:  ـ  

 

دنیدزد رو یحاتم خانم:  ـ ! 

 

 بگو. بزن زنگ نیام بھ... نیام: زندیم لب یسخت بھ سرھنگ. ندینش یم مبل یرو و دیگو یم یوا دیناام زین یمرتض
برسونھ خودشو زووود . 

 

باشھ... باشھ:  ـ .  

 

ده ینم جواب: دیگو یم مضطرب و ردیگ یم را نیام ی شماره ! 

 

مارستانیب برسون منو. مارستانیب میبر دیبا. زودباش: شود یم جابلند از سرھنگ . 

 

ھیمرخص گفتھ کھ اون: دیگو یم و کندیم یاخم یپ در یپ یھا تماس دنید با زھرا !  
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 را یگوش یصدا تماس شدن قطع محض بھ. شود یم مطمئن نیام امدنین از و دوزد یم مارکت سوپر در بھ را نگاھش
 یم نگاھش بالبخند زھرا و شود یم کینزد تنقالت از پر یکیباپالست نیام. دھد یم قرار داشبورد یرو و کند یم خاموش

 گھید یامر! بانو زھرا سفارشات از ھم نیا: ردیگ یم سمتش بھ را کیپالست و ردیگ یم یجا راننده یصندل یرو. کند
د؟یندار   

 

یمرس: دیگو یم و ردیگ یم دستش از را کیپالست بالبخند زھرا !  

 

ھ؟یچ شمال واسھ ات برنامھ نمیبب بگو خوب: دیگو یم و کندیم روشن را نیماش نیام  

 

یچیھ. دونم ینم: اندازد یم باال یا شانھ زھرا . 

 

یاریبخت ی دهیکوب کباب و دیخر و ایدر لب گن یم موقع نجوریا تو دخترھا اصوال ؟یچیھ: کند یم اخم نیام . 

 

نرفتم شمال تاحاال. دونم ینم من... من خوب: خندد یم زھرا .  

 

 دم و پردود تھران مقابل ی نقطھ. کردن یزندگ واسھ ده یم جون ھواش و آب. ھیخوب یجا شمال: دیگو یم مھربان نیام
سرب نھ ھات ھیر بھ یبفرس ژنیاکس و یبکش قیعم نفس دلت تھ تھِ  از یتون یم اونجا. ماست . 

 

ھ؟یچجور اون ؟یاچیدر: دیگو یم و گذارد یم سرش ریز را دستش زھرا  

 

حسش دیبا.  ینیبب و یبر دیبا فقط. کرد فیتعر شھ ینم اونو: خندد یم نیام ... 

 

 یم نیام و کند یم نگاه را ناشناس ی شماره نگران. بود زھرا یگوش از صدا. کند یم قطع را حرفش تلفن زنگ یصدا
ھ؟یک: پرسد  

 

دونم ینم: زھرا . 

 

دارن یکارواجب دیشا.نیبب بده جواب:  ـ . 
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. دیببخش: چدیپیم گوشش در یمرتض پرتحکم یصدا. گذارد یگوششم یرو را لیموبا و کند یم وصل را ارتباط زھرا
؟ییوفا خانم لیموبا  

 

خودمم. بلھ:  ـ . 

 

ھمراھتونھ؟ نیام:  ـ  

 

بلھ:  ـ . 

 

ھ؟یک: پرسد یم نگران نیام  

 

دارن کار باتو: ردیگ یم سمتش بھ را یگوش زھرا . 

 

زدم؟ زنگ بھت چندبار یدون یم ؟ییکجا تو: چدیپ یم گوشش در یمرتض تند یصدا گفتن الو محض بھ   

 

؟یمطمئن: کند یم اخم نیام  

 

 متوجھ: دیگو یم شرمنده پاسخ یب یھا تماس از یلیس دنید با. کند یم باز را قفلش و دارد یم بر داشبورد از را لشیموبا
افتاده؟ یاتفاق. نشدم  

 

بدبخت نیام میشد بدبخت اتفاق؟:  ـ ! 

 

؟یمرتض شده یچ: دیگو یم و کند یم پارک یا گوشھ را نیماش نیام  

 

 دست. نیام شده یپات یقاط یچ ھمھ. مارستانیب بردمش بدشد حالش یحاتم سرھنگ. دنیدزد مارستانیب از رو ساغر:  ـ
برسون زودخودتو امیبرنم پسش از تنھا .  
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؟یچطور ؟یکِ  آخھ... آخھ ساغر؟: کند یم زمزمھ یسخت بھ و دھد یم قورت را دھانش آب نیام  

 

 بھ انتقالش واس انگار رو ضمانتش. یآورد ھم بزرگ یبدشانس کی: دیگو یم زده کھ یحرف بھ توجھ یب یمرتض
شده دهیدزد ساغر ھم روز ھمون قایدق. یرفت و یردکرد یمرخص کیش یلیخ بعد و یبود کرده تو مارستانیب . 

 

تو؟ یگ یم یچ: دیگو یم و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام  

 

شکارن ازدستت کھ ایب. نیام ایب فقط:  ـ . 

 

: کند یم زمزمھ یگوش ی شده لنتیسا یصدا دنید با. کند یم نگاه را اش رفتھ دست از یھا تماس و کندیم قطع را تماس
کنم ینم لنتشیسا چوقتیھ کھ من ! 

 

تـــــــــــــوئھ؟ کار: زند یم داد اشکش پر صورت دنید با و گردد یبرم زھرا سمت بھ  

 

خواستم یم... خواستم یم. شھ ینجوریا خواستم ینم... خدا بھ: دیگو یم اش ھق ھق انیم زھرا ... 

 

شو خفھ فقط: دیگو یم تند نیام ! 

 

شمال؟ میر ینم: پرسد یم مردد زھرا. زند یم دور و کند یم روشن را نیماش  

 

 نکردم ات خفھ خودم یھا دست با نجایھم کھ کن شکر خداتو فقط: دیگو یم تلخ و کند یم نثارش یپرغضب نگاه نیام
 .زھرا

 

. ییتو مقصرش بشھ کم دختر اون سر از مو کی قسم خدا یخداوند بھ: دیگو یم دواریتھد نیام و زند یم ھق تر بلند زھرا
زھرا ینیب یم بد کھ بخدا . 

 

کــــــــــــــــــــردم؟ ولش چرا بــــــــــــود؟ شمال وقت چھ االن آخھ: زند یم داد و کند یم فرمان نثار را محکمش مشت   
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شمال میبر... بـ... کھ یگفت خودت تو: دیگو یم جانب بھ حق زھرا ! 

 

شو خفــــــــــــــھ: زند یم داد نیام !  

 

 فقط و فقط مسببش دیایب ساغر سر ییھربال کھ داند یم خوب. است خودش زیچ ھمھ مقصر کھ داند یم خوب دل در
کردنش عمل یاحساسات با! اش یناگھان یھا میتصم نیا با است خودش ! 

 

*** 

 

بمون جا نیھم: دیگو یم زھرا بھ رو و کند یم پارک مارستانیب مقابل را نیماش . 

 

؟ییکجا: پرسد یم یمرتض گفتن الو محض بھ. کشد یم رونیب بیج از را لشیموبا و شود یم ادهیپ  

 

بستھ مدار یھا نیدورب کنترل بخش میاومد ما:  ـ .  

 

باشھ:  ـ .  

 

 کنار و کند یم نثارش یتند ی غره چشم نیام. گذارد یم ینظام یاحترام و شده ازجابلند ییتقوا ورودش محض بھ
سرگرد نبود من ریتقص دیکن باور: دیگو یم جانب بھ حق ییتقوا. ردیگ یم یجا یمرتض .  

 

 نگفتم بودم؟ گفتھ یچ تو بھ من: دیگو یم تند و گردد یم بر سمتش بھ کند یخال را حرصش تا بود یا بھانھ منتظر کھ نیام
؟یخور ینم جم در یجلو از  

 

جمیپ اخھ:  ـ ... 

 

 ینم تکون در اون یجلو از یطیشرا ــــــــــــــــــچیھ تحت گفتـــــــــــــــم: پرد یم حرفش انیم بھ بلند یادیبافر نیام
یخـــــــور ! 
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 اون یجا یا گھید ھرکس! باش آروم: گذارد یم نیام ی شانھ یرو دست یمرتض و اندازد یم ریز بھ سر شرمنده ییتقوا
یشناس یم رو ھا نیا نیبب  نیبش ایب. افتاد یم اتفاق نیھم بود ... 

 

ییایض افروز: گزد یم لب نیام. کنند یم صحبت باھم کھ است ییتقوا و افروز از یناواضح ریتصو اول لمیف . 

 

بودن شده ریدرگ باھم کھ یھمون. آره:  ـ . 

 

 قفل یھا دندان نیازب و گزد یم لب نیام. است شدنش موتور سوار و مارستانیب از دیسع خروج ی لحظھ از یبعد لمیف
یشاھ سارا ی پرونده یھا مضنون از یکی. محمدزاده دیسع: غرد یم اش شده . 

 

کھ کرده دیتھد اسلحھ با رو بوده رشیپذ یتو کھ یخانم:  ـ ... 

 

بده نشون ویبعد: پرد یم حرفش انیم بھ نیام . 

 

 ھم شیگوش. میندار آمبوالنس ی راننده از یخبر چیھ: دیگو یم و دھد یم نشان را آمبوالنس خروج لمیف یمرتض
 .خاموشھ

 

یبعد:  ـ . 

 

 ساغر نھیا بھیعج کھ یزیچ یول.بره یم لچریو یرو رو ساغر افروز لمیف نیا یتو. یکی بجز. ستین زیچ چیھ گھید:  ـ
ارهیھوش و داریب کامال .  

 

کردن دیتھد ھم اون دیشا: گذراند یم نظر از را بازش یھا چشم و دوزد یم ساغر صورت بھ را قشینگاھدق نیام . 

 

ھم خودش اون کنم یم فکر من. ستین دایپ حرکاتش تو یعصب حالت چیھ یول:  ـ ... 

 

رنش؟یبگ گروگان تا بشھ ھمدست باھاشون دیبا چرا! محــــــــــــالھ نیا: پرد یم حرفش انیم بھ نیخشمگ نیام   
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م؟یبزن حرف رونیب یایب لحظھ چند شھ یم: یمرتض   

 

 یم نیام. ستدیا یم یمرتض و شوند یم دورتر در از یکم. شود یم بلند و کند یم اتاق در حاضر افراد بھ یکل ینگاھ نیام
خوب؟: دیگو  

 

 یقول یحت ای یدار ساغر بھ یحس چھ کھ نیا. بذار کنار رو احساسات کنم یم خواھش ازت: کند یم نگاھش یجد یمرتض
 فکر ایقضا یرو یمنطق و دور زیبر رو بوده ات گذشت یتو کھ دختر نیا از یزیھرچ... یچ ھمھ و یداد سرھنگ بھ کھ
 .کن

 

؟ید یم درس بھم یدار: خندد یم نیام  

 

نیام کنم یم خواھش. کن دقت کارھات بھ کمی. یستین شناختم یم من کھ ینیام اون تو. کنم یم ارتیھوش دارم. نھ:  ـ !  

 

ر؟یش دھن تو رفتھ خودش یپا با ساغر کنم باور دیبا یعنی:  ـ  

 

 نیام ھمون مثل. یکن فکر یمنطق زیچ ھمھ رو و یببند چشم احساساتت رو خوام یم. ستین نیا فقط ھیقض اصال. نھ:  ـ
 .سابق

 

ھمون ھنوزم من:  ـ ... 

 

 با رو ھا مسئلھ نیتر دهیچیپ تو. ینبود پرخاشگر و یعصب انقدر تو! یستین نیام یستین: پرد یم حرفش انیم بھ یمرتض
 نیبب. یشد دور ھم خودت از کھ کرده کور یجور تورو دختر اون بھ احساست. یکرد یم حل نفس بھ اعتماد و  یخونسرد
نداره پرخاش ھمھ نیا بھ یازین پس. احتمالھ کی. است ھیفرض کی فقط ھا اون با ساغر یھمدست .  

 

شم یم وونھید دارم: دیگو یم و کشد یم شیموھا انیم یدست کالفھ نیام !  

 

اپسریب خودت بھ ؟یتوسرگرد ھا؟ ؟ینیام تو. بنداز وضعت و سر بھ نگاه کی: کند یم اخم یمرتض ! 
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 دایپ یبرا یسرنخ نیام کھ است دواریام ھنوز و ردیبگ یخبر اوضاع از خواھد یم. شود یم داریپد راھرو یانتھا از ساالر
کند یم نگاھشان متعجب نیام یصدا شدن بابلند. باشد داشتھ ساغر کردن . 

 

ات اگھ. بشھ شیزیچ اگھ:  ـ ... 

 

 نیا با تو. نیھم فقط. یا پرونده نیا مسئول فقط تو باشھ ادتی! درک بھ: دیگو یم تند و پرد یم حرفش انیم بھ یمرتض
 یدار کارھات نیا با فقط. شھ ینم دایپ اون تو یھا داد یب و داد با. یکن ینم درست رو زیچ چیھ بتیغر بیعج یرفتارھا

یدار دوست رو ساغر کھ یزن یم جار .  

 

 و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام. کند یم لیتحل ھیتجز ذھن در را دهیشن کھ یزیچ متعجب و ستدیا یم ساالر
 و ایب خودت بھ کنم یم خواھش یول. سختھ برات تیوضع نیا چقدر دونم یم: گذارد یم اش شانھ یرو دست یمرتض
 بعد نذار. ساغر یرو ھات تیحساس بھ کرده شک اونم یحت. برده ییبوھا کی ھم ییتقوا یحت. کن نگاه مسئلھ بھ یمنطق

 تا اند سوژه کی منتظر. یشناس یم دورمونو یھا آدم خـــــوب خودت. مردم دھن رو فتھیب اسمت سالم یزندگ عمر کی
 یم شرمنده شھیھم یحاتم سرھنگ نشھ چھ بشھ دایپ چھ شھ؟ساغر یم یچ یدونیم بعدش. بچرخوننش دھن بھ دھن
. باختھ یفرار قاتل کی بھ دلشو کھ ھیسیپل ھمون نیا گن یم و دن یم نشون دست با ھمھ. یش یم آبرو یب خودت. مونھ

 کی یعنی! ییآبرو یب یعنی ن؟یام یچ یعنی ھا نیا یدون یم چیھ. گستید یکی دنبال چشمش و داره زن کھ ھیھمون نیا
گردون برش شھ ینم جوره چیھ رو رفتھ یآبرو چون. یریباالبگ سرتو یتون ینم عمر . 

 

 نیب یچیھ کھ شاھده ھم سرمون یباال یخدا. یدار شک بھم ھم خودت انگار کھ یزن یم حرف یجور: کند یم اخم نیام
نبوده و ستین ساغر و من ! 

 

 ھفتھ چندروز ھر تو کھ نیا نند؟یب یم ویچ فقط یدون یم ھا اون ؟یچ ھیبق یول شناسم یم تورو من. نیام دونم یم:  ـ 
 یم قضاوت خودشون و نندیب یم رو ھا نیا ھیبق نیام. یکرد رو سفارشش ھا نگھبان تموم بھ کھ نیا. یرفت یم مالقاتش

یزن یم ھیبق یزنک خالھ یھا حرف رو دییتا ُمھر یدار فقط ھات ییتندخو و یرعادیغ یرفتارھا نیا با تو االن. کنند . 

 

نھ؟ مگھ.ھست سرم پشت یادیز یھا حرف انگاراالنم.  ستین بعدھا از حرف: دیگو یم مشکوک نیام  

 

غلطھ کامال فکرشون یکن ثابت تو کھ نھیا مھم. ستین مھم: گزد یم لب یمرتض ! 

 

باشھ: دیگو یم خستھ و دھد یم رونیب را اش  شده حبس نفس گرید یبار نیام . 
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 نشان دیبا یالعمل عکس چھ دهیشن کھ ییزھایچ درمقابل داند ینم. شود یم دور ھا آن درسید از و کند یم پاتند ساالر
 و است قرآن کل حافظ کھ ینیام آن. منضبط و مقتدر مرد آن. است دار خنده ھم تصورش یحت ساغر؟ عاشق ن؟یام! دھد

 یم خدا بھ فقط احساساتش اوج و کرد یم شیھا آرمان یفدا را اش یزندگ تمام کھ ینیام. کند ینم قضا ھم را نمازش کی
 دخالت ی اجازه کھ ینیام. گفت یم متانتش و یریز بھ سر از پدر شھیھم کھ ینیام است؟ شده ساغر عاشق حاال.دیرس
 و نیام: کند یم زمزمھ و زند یم یا قھقھھ! کارجدا و جدا یزندگ کھ بود نیا شعارش. داد ینم کارش بھ را زیچ چیھ

 ساغر؟

 

 باورش. بود دهیشن خود یگوشھا با کھ یتیواقع بھ برسد چھ بود یزندگ ممکن یھا محال نیتر محال از ھم تصورش یحت
باشد شده ساغر عاشق شان نیب مشھود یھا تفاوت  تمام با نیام کھ بود سخت ! 

 

*** 

 

 آمبوالنس عقب در سمت بھ و کند یم اطراف بھ قیدق ینگاھ. شود یم ادهیپ و کند یم پارک کوچھ داخل را نیماش مرصاد
 نیایم و نیدار یبرم رو برانکارد اون یعاد پرستار دوتا مثل: دیگو یم ساغر و افروز بھ رو و کند یم باز را در. رود یم
نییپا . 

 

 افروز. افتند یم راه بھ کوچھ یانتھا سمت بھ و ردیگ یم را برانکارد از یا گوشھ زین خودش ضھیعر نبودن یخال محض
نیند یسوت. کنھ یم نگاھمون داره یکی: کند یم زمزمھ و شود یم ھا خانھ از یکی ی پرده رفتن کنار متوجھ . 

 

 یم یبلند آخ کھ بگذارد نیزم را برانکارد شود یم خم ساغر. کشد یم عقب را دستش مرصاد و چندیپ یم را کوچھ چیپ
زودباش: کند یم اخم مرصاد. دیگو . 

 

خب دارم درد: توپد یم و گذارد یم زخمش یرو دست ساغر ! 

 

ارشیب اونو: دیگو یم افروز بھ رو و کشد یم یپوف مرصاد . 

 

کن عجلھ لطفا: دیگو یم ساغر بھ رو مند گلھ افروز و رود یم جلوتر مرصاد !  

 

 یم یرنگ یا نقره سمند مقابل باالخره مرصاد. برسانند مرصاد بھ را خود تا دارد یبرم یبلند یھا قدم یسخت بھ ساغر
نش؟یآورد: پرسد یم و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس امکیس. ردیگ یم یجا راننده کمک یصندل یرو و ستدیا  
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برگردم یخال دست شدیم مگھ: زند یم لبخند شیرو بھ مرصاد . 

 

نیایبرب ازپسش ھومن بدون کردم ینم فکر! گرم دمت: دیگو یم و کند یم شیبازو نثار یمشت امکیس . 

 

او فقط و میخنگ ما انگار یگ یم نیھمچ: کند یم اخم مرصاد ... 

 

افر ھیک گھید نیا: پرسد یم متعجب و ندینش یم ساغر. دھد ینم ادامھ افروز ورود و نیماش یپشت در شدن باز با ... 

 

 دار شین و خندد یم امکیس. رود یم لیتحل شیقوا تمام. شود یم الل نیماش ی نھیآ در امکیس یآشنا ی چھره دنید با
؟یحاتم خانم احوال: دیگو یم  

 

کھ اون... اون: گردد یبرم افروز سمت بھ کنان پتھ تتھ ساغر ... 

 

فتیب راه: دیگو یامکمیس بھ رو محکم افروز .  

 

 داد افروز بھ رو. زند یم را یمرکز قفل امکیس رساندو یم رهیدستگ بھ را دستش ساغر نیماش شدن روشن محض بھ
برم خوام یم من: زند یم . 

 

بــــــــــــــــــــــــرم خوام یم گفتم: زند یم داد ساغر و کند یم حرکت نیماش ! 

 

درخدمتت میبود! خانم یشد خستھ زود چھ: دیگو یم باخنده امکیس . 

 

ن؟یدار کارم یچ: پرسد یم لرزانش یصدا با و کند یم بغض   

 

ن؟یدار کارم یچ ن؟یبر یم کجا منو: گردد یم بر افروز سمت بھ و دھد ینم جواب امکیس  
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؟یگ ینم یچیھ چرا: زند یم داد و شود یم کالفھ سکوتشان از  

 

نجــــــــــــــــا؟یا یکشوند منو یچ واسھ ستم؟ین باتو مگھ: دھد یم تکان محکم را افروز   

 

کن ولم: دھد یم ھلش عقب بھ محکم و ردیگ یم دردش دیشد یھا تکان از ! 

 

نندیبب ھمھ کھ زنم یم داد انقدر دینکن ادمیپ اگھ. برم خوام یم من یگفت دروغ بھم تو:زند یم داد ساغر .  

 

 و گردد یبرم عقب بھ. دارد یم بر را اش اسلحھ و کند یم باز را داشبورد اش گانھ بچھ یھا نق نق از کالفھ مرصاد
 آدم بچھ مثل خودت بھتره پس. کنم یم ات خفھ نیباھم خودم بشھ ادیز صدات! بچھ نیبب: ردیگ یم سمتش بھ را اسلحھ
یریبگ خون خفھ ... 

 

؟یدیفھم: دیگو یم محکم مرصاد و شود یم جمع شیسرجا باترس ساغر  

 

 باال را سرش پس. دیایدرم لرزه بھ اهیس ی اسلحھ آن دنید با وجودش تمام. ندیب ینم خود در را لبش حرکت ییتوانا یحت
اوھوم: دیگو یم و کند یم نییپا . 

 

؟یتوخوب: پرسد یم ونگران شود یم افروز ی رفتھ درھم ی چھره متوجھ کھ بازگردد خود یسرجا خواھد یم مرصاد   

 

کرده یزیر خون زخمت آره؟ ویچ یچ: دیگو یم مرصاد و کند یم نییباالپا را سرش افروز ... 

 

دار نگھ: دیگو یم امکیس بھ رو. شده داریپد دشیسف روپوش یرو کھ کند یم یقرمز ی لکھ بھ اشاره و . 

 

تھران از نشده رید تا دیبا. شھ ینم: دیگو یم یجد امکیس ... 

 

کرده یزیر خون! بده حالش: دیگو یم بلند نسبتا یصدا با  مرصاد .  

 

ماھدشت میبرس نکردن شروع رو تجسس تا دیبا. شده رمونید ھم االنش نیھم تا: کند یم ساعت بھ یا اشاره امکیس .  
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؟یکن یم کاریچ: پرسد یم مشکوک امکیس. کشد یم رونیب بشیج از را یگوش و کشد یم یپوف مرصاد  

 

کنھ یم یدگیرس زخمش بھ اونجا. ماھدشت ادیب مھرداد گم یم: دیگو یم و ستدیا یم مھرداد اسم یرو مرصاد . 

 

نزنن؟ رو ردمون: پرسد یم نگران امکیس  

 

ھست حواسم.راحت التیخ نھ:  ـ . 

 

 چھره از خوردویم تکان تکان کنارش افروز. دھد یم گوش را شانیھا حرف ترس با و شده جمع نیماش ی گوشھ ساغر
 کاش. زند یم صدا را خدا کرده کھ یحماقت از مانیپش و ردیگ یم دندان بھ را لبش. کشد یم درد کھ است معلوم خوب اش
بدھند نجات بیعج یھا آدم نیا دست از را او کاش. بزنند را ردشان کاش. کنند شیدایپ . 

 

. کند یم بد را حالش ھم سرخ ی لکھ آن بھ کردن نگاه یحت. شود یم بزرگتر رنگ قرمز ی لکھ و گذرد یم یا قھیدق چند
. بده ش...حالـ...حا: دیگو یم مرصاد بھ رو و ردیگ یم کار بھ را شیقوا تمام. بندد یم چشم و افتد یم ارسالن جسد ادی

رهیادمیز... خون...خـ . 

 

اریب طاقت گھید کمی فقط. میرس یم یصبرکن گھید کمی: کند یم نگاه را افروز مھربان و گردد یبرم سمتشان بھ مرصاد .  

 

گھید برو تندتر: توپد یامکمیس بھ رو و ! 

 

کھ برم 120 با قراضھ ابو نیا با یندار انتظار: کند یم نگاھشم ھیاندرسف عاقل امکیس ! 

 

ایب خودت نیماش با کھ گفتم: کند یم غر غر و کشد یم یپوف مرصاد . 

 

 نیاول. خورده کجا از دونھ یم خوب خودش االن سرگرده اون. کنند رمونیدستگ سوتھ سھ و بزنند رو ردمون کھ. آره:  ـ
منم ادسراغشیم کھ یکس ! 
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ستین ازش یاسم چیھ. مشکوکھ یلیطرفخ: مرصاد . 

 

؟یچ یعنی: پرسد یم مشکوک امکیس  

 

ارهیب ریگ رو طرف آمار تا کرد ھک رو شون ستمیس یبدبخت یکل بعد عرفان شبید:  ـ . 

 

خب؟:  ـ  

 

نداره وجود اداره اون تو ییوفا نیام نگار اصال! ستین ازش یاسم چیھ:  ـ . 

 

باشھ؟ داشتھ یا گھید اسم ممکنھ یعنی شھ؟ یم مگھ: کند یم گرد چشم امکیس  

 

شدم مشکوک ھیقض نیا بھ یلیخ یول. دونم ینم: اندازد یم باال یا شانھ مرصاد .  

 

داده یاشتباھ رسم و اسم دختره نیا بھ دیشا:  ـ . 

 

داده؟ ھا آن بھ را نیام آمار  افروز یعنی. فرستد یم لعنت خود بھ و گزد یم لب ساغر    

 

دهیشن اسمشو ھم افروز. ستین دختره نیا فقط. نھ: مرصاد .  

 

کجا؟:  ـ  

 

 مسئول مگھ کھ دهیپرس افروزھم.کنھ یم یدگیرس مسئلھ نیا بھ ییوفا سرگرد کھ پرونده جای ھاش صحبت نیب لشیوک:  ـ
واسش دهیچ یکبر یصغر چوندھویپ رو حرف کیش یلیخ لھیوک بعدم ست؟ین یدیجمش پروندش . 

 

جالبھ:  ـ ! 
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درستھ؟ گھید ھییوفا نیام پروندت مسئول: پرسد یم ساغر از و گردد یبرم عقب بھ مرصاد  

 

بودما باتو: دیگو یم تند مرصاد. کند یم مشت را شیھا دست و شود یم جمع ترس با ساغر ! 

 

 ھستند نیام دنبال بھ ھا آدم نیا کھ دهیفھم یخوب بھ. دوزد یم مقابلش وحشتناک و سبز یھا مردمک بھ را نگاھش باترس
 انیم بھ نیام از یاسم چیھ کھ است نیھم کار نیبھتر پس. ندازدیب خطر بھ را او جان تواند یم دیبگو کھ یزیھرچ حاال و
. چدیپ یم خود بھ درد از کھ کند یم نگاه را افروز چشم ی گوشھ از. بود گفتھ افروز بھ نیام از ھا زیچ یلیخ او اما. اوردین

: دیگو یم لرزانش یصدا با و کند یم باز لب یسخت بھ. گردد یبرم سمتش بھ ساغر و دیگو یم یبلند یھو مرصاد
نھ...نـ ! 

 

نھ؟: کند یم تکرار متعجب مرصاد  

 

االغ؟ دختر؟ یکرد فرض یچ مارو تو: دیگو یم مرصاد و دھد یم تکان راست و  چپ بھ را سرش ساغر   

 

گھیم... چرت... داره. دهیترس: زند یم ھم بھ را اش شده خشک یھا لب بوده شان نیب مکالمات شاھد کھ افروز . 

 

ھ؟یک پروندت مسئول پس: پرسد یم و شود ینم قانع یول مرصاد  

 

؟یلــــــــــال: زند یم داد مرصاد. گردد یم جواب دنبال بھ ذھنش در و کند یم قفل ھم بھ را شیھا لب ساغر  

 

گھ یم راست. بابا رو بچھ نترسون: دیگو یم باخنده امکیس .  

 

ھ؟یچ منظورت: گردد یبرم سمتش بھ متعجب مرصاد   

 

 جلسھ شتریب یتو. فالحھ یمرتض پروندش مسئول. دمینشن اصال من... ییوفا نیام... رو یگ یم کھ ییعمو نیا اسم:  ـ
بود اومده ھم دادگاه یھا . 

 

فالحھ؟ یمرتض دخترس نیا عاشق کھ ینیا یعنی: دھد یم باال را شیابرو یتا کیمرصاد  
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 ممکن نیا اما گفتھ؟ دروغ من بھ یعنی کند یم فکر و دوزد یم ساغر ی دهیترس یھا چشم بھ را مشکوکش نگاه افروز
. زده دورمون کھ یعنی باشھ ییوفا نیام بجز یکس پروندش مسئول واقعا اگھ... باشھ زرنگ انقدر ادینم بھش اصال. ستین
نجاستیا بانقشھ ھم االن نیھم یعنی . 

 

 بھ برسد جھ ندارد ھم را شیلبھا کردن باز ینا یحت اما دیبگو را ھا نیا تمام بتواند تا گردد یم ییقوا دنبال بھ وجودش در
زدن حرف ! 

 

 بودکھ جالب ی نکتھ کی اما. آمد یم را ھا دادگاه شتریب. آمد یم کھ نیام. کند یم مرور را شیھا دادگاه ساغرتمام
 کھ کرد یم راحت را الشیخ اما آمد ینم چرا؟ واقعا. نبود نیام از یخبر آمد یم امکیس کھ یھربار. بود نشده متوجھش
 یکی یرو آمد یم کھ ییھا وقت.برسد یا جھینت بھ تا کند یم فکر شتریب یکم. کند یم درست را زیچ ھمھ یمرتض دوستش

 فرم لباس بدون ھارا دادگاه شھیھم. بزند حرف گاهیجا در تا سپرد یم یمرتض بھ ھارا پرونده و نشست یم ھا یصندل از
 از و شده بلند جا از نیام کھ ییھا وقت چرا نشست؟ یم آخر فیرد یھا یصندل یرو نیام چرا چرا؟ واقعا. آمد یم ینظام
نبود؟ درجلسھ امکیس بود کرده دفاع او  

 

 و شلوغ نسبتا ی محلھ کی. دوزد یم اطراف طیمح بھ را پرترسش نگاه و شود یم خارج فکر از نیماش ستادنیا با
یآجر و کوچک ییھا خانھ با تیپرجمع .  

 

 ازحال افروز و کند یم باز را یپشت در مرصاد. افتد یم راه بھ رنگ سبز و کوچک در سمت بھ و شود یم ادهیپ امکیس
نییاپایب: دیگو یم ساغر بھ رو تند یبالحن. کشد یم رونیب را رفتھ . 

 

 فکر و چرخاند یم کوچھ در حاضر افراد نیب را نگاھش. شود یم ادهیپ یسخت بھ و دھد یم لرزانش تن بھ یتکان ساغر
 بادست امکیس. پرد یم ازجا گرفت قرار پشتش کھ یا مردانھ دست احساس با کند؟ یم کمکش یکس بزند داد اگر کند یم

فتیب راه: دھد یم ھلش جلو بھ .  

 

 و گذارند یم سر پشت را یمانیس رِ یدلگ و کوچک اطیح. شود یم بستھ در و کند یم کوچھ در حاضر افراد بھ را آخر نگاه
 پیز امکیس. گذارد یم آن یرو را افروز و کند یم مرتب را بود نیزم یرو کھ یبالشت پا با مرصاد. شوند یم داخل
 تو ھرچقدر چون.دور یبنداز سرت از رو فرار فکر خودتھ نفع بھ: ستدیا یم ساغر مقابل و کند یم باز را اش یباران
میکن یم سختش واست نجایا رو یزندگ ماھم یکن سختش واسمون رو طیشرا .  

 

کھ؟ یفھم یم: زند یم یفیکث چشمک  
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 امکیس بھ رو و کند یم باز را افروز روپوش یھا دکمھ مرصاد. دارد یبرم عقب بھ یقدم و شود یم مور مور تنش تمام
کجا نیبب. مھرداد بزن زنگ گھید باری: دیگو یم ... 

 

 یم رود یم یورود در سمت بھ ھمانطورکھ. پرد یم جا از و کند یم قطع را حرفش خانھ در زنگ یصدا شدن بلند با
باشھ بھشون حواست: دیگو . 

 

رونیب بھ ھست بزرگ ی پنجره کی اتاق اون از: اندازد یم امکیس سمت بھ را اسلحھ آخر ی لحظھ . 

 

ھ؟یک: دیگو یم و ستدیا یم در از یکم ی فاصلھ در اول.رود یم در سمت بھ و پوشد یم را شیھا کفش  

 

مھردادم:  ـ . 

 

 زمزمھ یآرام سالم رلبیز و شود یم داخل مھرداد. کند یم باز را در و کشدیم یراحت نفس مھرداد یآشنا یصدا دنیباشن
خوبھ؟ حالش: پرسد یم مھرداد و روند یم خانھ سمت بھ باھم. کند یم  

 

ادیز نھ: گزد یم مرصادلب . 

 

 یھا چشم و شده جمع یا گوشھ کھ است ساغر ندیب یم کھ را یکس نیاول. شود یم داخل و آورد یم در را شیھا کفش
دوختھ او بھ را اش شده گرد . 

 

؟یکرد وحشت ینجوریا کھ ادمی داره شاخ نیا چتھ؟:زند یم اش دهیترس صورت یرو بھ یشخندین مرصاد  

 

ستین کردن یشوخ وقت االن الیخیب: دیگو یم حوصلھ یب مھرداد . 

 

 را زخم بانداژ ریز از. زند یم باال را لباسش و ندینش یم مقابلش. رود یم دهیکش دراز یا گوشھ کھ افروز سمت بھ و
بزنم ھیبخ دوباره دیبا. شده باز اش ھیبخ: دیگو یم و کند یم یوارس .  

 

کنم؟ کمک: ردیگ یم یجا کنارش امکیس. ندیچ یم نیزم یرو را ازشین مورد لیوسا و کند یم باز را فشیک  
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بود؟ یداروساز ات رشتھ: دیگو یم ساغر بھ رو بدھد را جوابش کھ نیا بدون مھرداد  

 

؟یدون یم ازکجا تو: دیگو یم و کند یم نگاھش قبل از تر متعجب ساغر ! 

 

کن کمک ایب: دیگو یم یجد مھرداد ! 

 

کنھ؟ کمکت یچلفت پا و دست ی دختره نیا کھ یندار انتظار: کند یم اخم مرصاد  

 

بکنم؟ دیبا کاریچ نمیبب بگو: زند یم باال را شیھا نیآست و ردیگ یم یجا کنارش  

 

دکتر؟ یدار اطالعات چقدر ھا زن رحم از تو: نشاند یم ابروانش انیم یظیغل اخم مھرداد  

 

کنھ؟ مانیزا قراره مگھ: مرصاد  

 

دیبد رو ھومن جواب دیبا خودتون بشھ شیزیچ! رهیم یم داره نیا: توپد یم مھرداد و خندد یم امکیس . 

 

زودباش. نجایا ایب: کند یم ساغر بھ رو بعد . 

 

شھ یم پرت حواسم دیکن خلوت دورمو: دیگو یم یجد مھرداد. رود یم سمتشان بھ و دھد یم لرزانش تن بھ یتکان ساغر .  

 

 یم دایپ یجرئت ساغر باخروجشان. افتند یم راه بھ اطیح سمت بھ امکیس با. شود یبلندم ازجا و کشد یم یپوف مرصاد
ستمیبلدن یادیززیچ. خوندم ترم کی فقط... من: دیگو یم و کند . 

 

نیچ ھا نیا کھ یبد صیتشخ یتون یم یول: دوزد یم صورتش بھ را اش رهیخ مھردادنگاه ! 
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 یم افروز لباس یھا دکمھ کردن باز مشغول مھرداد و دیگو یم یاوھوم ساغر. کند یم اشاره نیزم یرو لیوسا بھ و
حلھ پس: شود . 

 

بلدبودن ھم آقا اون کھ نویا یول: کند یم جمع را جرئتش تمام ساغر . 

 

بکن کارتو. یزن یم زر یلیخ: دیگو یم بکشد کار از دست نکھیا بدون و کند یم یظیغل اخم مھرداد .  

 

 نیا:دیگو یم و کند یم باز زخم یرو از را بانداژ. کند یم منتظرنگاھش و دیگو یم باشھ اش یجد لحن از دهیترس ساغر
عیسر. کن سیخ ولرم آب با رو دیسف حولھ . 

 

کجاست؟ آب: دیگو یم و دارد یم برش ساغر  

 

:   دیگو یم پوستش یرو شده خشک یھا خون کردن پاک محض بھ. دھد یم نشانش را  آشپزخانھ و کشد یم یمھردادپوف
بانداژ نیا رو بزن رو نیبتاد . 

 

 اش یعفون ضد قشنگ. زخمش رو بزن: کند یم آماده را اش ھیبخ مخصوص یھا مھردادنخ و شود یم مشغول ساغر
 .کن

 

 یم را شیھا کالس شتریب کند یم فکر و زند یم یلبخند. کشد یم یراحت نفس ساغر و شود یم تمام کارشان باالخره
 پدرش یسو از یاجبار ھم نیھم و نداشت رشتھ نیا بھ یا عالقھ چیھ کھ چون. نداشت حضور ھم ھا شیآزما در و چاندیپ

 نیھم. داده انجام زیآم موفق بطور را خوب کار کی کھ کرد حس بار نیاول یبرا امروز اما. کند شدقبولش مجبور کھ بود
 افروز از نگاه مھرداد شدن بلند با.دیرس یم نظر بھ باارزش یجھان بزرگ مقام کی کسب ی اندازه بھ درنظرش ھیبخ دو
؟یشور ینم ھاتو دست: پرسد یمھردادم و ردیگ یم  

 

شورم یم:  ـ . 

 

نجایا ارمیب رو آب تونم ینم کھ دیببخش پس:  ـ . 

 

 راه بھ سرش پشت و شود یم جابلند از بود؟ یچ منظورش کند یم فکر متعجب ساغر. افتد یم راه بھ سیسرو سمت بھ و
 و کرد یم حسابش آدم کھ بود نیا حداقلش. داشت مرد نیا بھ نسبت یبھتر حس دهید کھ یافراد تمام نیب از. افتد یم
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 یم ازکجا: پرسد یم و گذارد یم کنار را دیترد. بشورد را شیھا دست تا ستدیا یم منتظر مھرداد کنار. داد یم را جوابش
منو؟ رشتھ دیدون  

 

شناسمت یم کھ ییھمونجا از: کشد یم آب را شیھا دست مھرداد .  

 

ازکجا؟:  ـ  

 

؟یینجایا چرا یدون یم چیھ! ھا یپرت: گردد یم بر سمتش بھ و نددیب یم را آب مھرداد  

 

خنگ: خندد یم مھرداد و دھد یم تکا راست و چپ بھ را سرش ساغر ! 

 

 منو جواب چکسیھ چون دونم ینم: رود یم دنبالش بھ و شود یم خارج سرش پشت ساغر. شود یم خارج سیسرو از و
نجام؟یا چرا من یدون یم شما! خبره چھ نجایا دونم ینم اصال! ده ینم  

 

نگفتن کھ یبدون نبوده یازین البد: برد یم بشیج در را شیھا دست و گردد یبرم سمتش بھ مھرداد ! 

 

کنند؟ کاریچ من با خوان یم: شود یم جمع ساغر یھا چشم در ترس بازھم  

 

دونم ینم منم نویا: اندازد یم باال یا شانھ تفاوت یب مھرداد . 

 

 ساغر. شود یم لشیوسا کردن جمع مشغول و کند یم چک را بدنش یدما. رود یم افروز سمت بھ و کند یم او بھ پشت
ن؟یریم: پرسد یم باترس  

 

د؟ینر شھ یم: نالد یم ساغر و دیگو یم اوھوم کند سربلند نکھیا بدون مھرداد   

 

چرا؟: کند یم سربلند متعجب مھرداد  

 

ترسم یم ھا اون از آخھ... آخھ:  ـ . 
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؟ینترس من از کھ شده باعث یچ و: خندد یم مھرداد. کند یم اشاره اطیح در بھ و   

 

دونم ینم:  ـ .  

 

نکن اعتماد یکس بھ یالک و لیدل یب چوقتیھ: شود یم لشیوسا کردن جمع مشغول دوباره مھرداد . 

 

نیھم شھیم یالک اعتماد تھ: شود یم جابلند از و بندد یم را فشیک پیز ! 

 

 شیھا حرف و افروز بھ اش یالک اعتماد اگر. دیگو یم راست کند یم فکر و گزد یم لب. کند یم اشاره اطراف طیمح بھ و
نبود نجایا االن کرد ینم یھمکار فرار یبرا او با احمقانھ نطوریا اگر ، نبود ! 

 

بشور ھاتم دست: دیگو یم و پوشد یم را شرتش ییسو مھرداد . 

 

 داده وارید بھ ھیتک اطیح ی گوشھ کھ امکیس و مرصاد دنید با. شود یم خارج اتاق از باشد جوابش منتظر کھ نیا بدون و
شد؟ تموم: کند یم جدا وارید از را اش تنھ امکیس. رود یم سمتشان بھ اند  

 

آره:  ـ .  

 

گھ؟ید شھیم خوب: مرصاد  

 

نشھ بلند ھم جاش از. کنھ استراحت خوب دیبا مدت کی فقط آره:  ـ .  

 

بود؟ یچ زھایچ نیا و رحم از منظورت: مرصاد  

 

؟یفھم یم بدم حیتوض االن: خندد یم  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

دمیفھم دیشا بگو: مرصاد . 

 

 وگرنھ کنھ عفونت زخمش دیبذار دینبا وجھ چیھ بھ. برسھ بیآس رحمش بھ ممکنھ. رحمشھ کینزد زخم... کالم لپ خب:  ـ
نشھ دار بچھ چوقتیھ ممکنھ ! 

 

کھ ستین مھم ما امثال واسھ زھایچ نیا! پسر الیخیب: خندد یم مرصاد !  

 

افروز یول... نباشھ تو واسھ دیشا: دیگو یم یجد مھرداد ... 

 

 خود یجا گھید کھ افروز حاال! ستین بچھ واسھ ییجا کھ دستیچیپ یحد بھ ماھا یزندگ. باشھ مھم تونھ ینم اونم واسھ:  ـ
 زور بھ رو ھیبق تو ھم نمھ کی و ھومن جز االنشم نیھم ن؟یبش رد اش یسانت کیاز ذاشتینم اول یروزا رفتھ ادتی.دارد

بچھ... ھا یدار یخوش دل! کنھیم تحمل ! 

 

؟یباش داشتھ بچھ کی خواد ینم دلت اصال تو یعنی: دیگو یم تلخ مھرداد  

 

 بچھ. نداره بچھ واسھ ییجا من یزندگ یول! خواد یم دلم. نخوام چرا خوب: دیگو یم و کشد یم صورتش بھ یدست مرصاد
 بچم منم یھا یکار گوه تاوان کھ کنند؟ یکش گرو ازم »کند یم اشاره امکیس بھ«بدبخت نیا مثل کھ ؟یچ کھ باشم داشتھ
 بده؟

 

خبر؟ چھ ازعسل. الیخیب: کند یم عوض را بحث و کشد یم یپوف مھرداد  

 

ماست شیپ ساغر کھ میگفت. میزد زنگ بھش: دیگو یم خوشحال امکیس . 

 

خوب؟:  ـ  

 

 گھید یکی از. زنھ یم باماحرف کھ ستین ینیا یکار اصل. نزد حرف یحساب درست: دیگو یم و کشد یم یپوف مرصاد
رهیگ یم دستور .  

 

کنم یم داشیپ باشھ کھ ھم یھرک: امکیس .  
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*** 

 

 با و ستدیا یم نیماش مقابل. اندازد یم تنش بھ لرز سوزھوا. رود یم نشیماش سمت بھ و شود یم خارج مارستانیب از
 چھره بھ را اش رهیخ نگاه. شود یم سوار و کند یم باز را در. بود مانده نیماش در او کھ افتد یم ادشی تازه زھرا دنید
کنم؟ کاریچ گھید باتو کند یم فکر. کشد یم آه و دوزد یم خوابش در غرق ی   

 

 کم کم نیماش یھا تکان با زھرا. کردم ینم باز یزندگ نیا بھ پاتو چوقتیھ کاش کند یم فکر و کند یم روشن را نیماش
ست؟ین گشنت: دیگو یم و نشاند یم لب بھ یلبخند یسخت بھ نیام. کند یم سالم دنشیباد و شود یم اریھوش   

 

یلیخ: دیگو یم صادقانھ و شود یم زیخ مین اش یمھربان از دلخوش زھرا ! 

 

: پرسد یم باترس کنان من و من زھرا. گردد یم یفود فست ای رستوران دنبال بھ نگاه با و دھد یم تکان را سرش نیام
شد؟ یچ  

 

یچیھ: کند یم زمزمھ و کشدیم یپوف نیام ! 

 

بردنش؟ یچ واسھ بردنش؟ یچجور... آخھ:  ـ   

 

شو ادهیپ: دیگو یم و کند یم پارک یکوچک رستوران مقابل را نیماش نیام . 

 

؟یگ ینم من بھ دختره اون از یچیھ چرا: دیگو یم مند گلھ. دارد یم بر قدم کنارش و شود یم ادهیپ  

 

گم ینم یزیچ یکس بھ  ھام پرونده از کدوم چیھ بھ راجع من: دیگو یم ردیبگ روبرو از را نگاھش نکھیا بدون نیام .  

 

یش مطمئن تا یبپرس ھم یمامان از یتون یم: کند یم زمزمھ و شوند یم رستوران وارد .  

 

نشود ھیقض نیا ریگیپ گرید شده کھ ھم شان یزندگ یدلخوش حفظ یبرا ردیگ یم میوتصم کند یم سکوت زھرا .  
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*** 

 

م؟یکن دیبا کاریچ حاال: دیگو یم محسن و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیرحسیام  

 

دونم ینم ھم خودم. دونم ینم: ردیگ یم دستانش نیب را سرش و ندینش یم مبل یرو نیرحسیام .  

 

وسط میبکش رو سیپل یپا اگھ گفت. خوان یم رو بچھ نیا فقط:  ـ ... 

 

خوب؟: کند یم سربلند نیحس ریام و دھد ینم ادامھ  

 

گھید گفت ییھا پرت و چرت کی: گزد یم لب محسن . 

 

محسن؟ گفت یچــــــــ:  ـ  

 

کنھ کیتحر اعصابمو خواست یم فقط. خزئبالت:  ـ .  

 

ھا پرت و چرت نیا از. ھیخوشگل دختر گفت: کند باز کندلب یم مجورش نیحس ریتندام نگاه ! 

 

. شو شھادت الیخیب. یبد پس رو بچھ بھتره گم یم کھ من: دیگو یم محسن و زند یم قدم خانھ طول کالفھ نیرحسیام
شھ یم حل بعدا ھم شیبق خانوادش بھ بده اریب پس رو دختره .  

 

 شدنش دور محض بھ. رود یم اتاق سمت بھ انیگو خدا یا و کشد یم پوف محسن و شود یم بلند عسل ی ھیگر یصدا
 اش یگوش ی برهیو احساس محض بھ. ردیگ یم را خودش ی شماره و قاپد یم زیم یرو از را اینوک یگوش نیرحسیام

 یم اتاق بھ. گذارد یم خود یسرجا دوباره را یگوش و کند یم پاک را اش شماره ھا تماس ستیل از. کند یم قطع را تماس
رم یم من: دیگو یم محسن بھ ورو رود . 

 

کجا؟: دیگو یم یآرام یباصدا دھد یم تاب بغلش در را عسل کھ یحال در محسن   
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امیم شب تا. دارم کار کمی:  ـ . 

 

زدن زنگ اگھ بدم؟ یچ رو ھا اون جواب:  ـ ... 

 

 حالش کھ بدون و بزن حرف باھاش. یبشنو رو ساغر یصدا یخوا یم بگوکھ زدن زنگ اگھ. نگرفتم میتصم ھنوز:  ـ
 .خوبھ

 

م؟یک بگم! شناسھ ینم منو کھ اون:  ـ   

 

انھی کنند یم تشیاذ نیبب بپرس!انھی خوبھ کھ بدون فقط. یبگ ستین یازین:  ـ . 

 

*** 

 

یحاج: ماند یم شیسرجا شده گرد ییھا باچشم سرھنگ دنید با و شود یم اتاق وارد ھوا یب !  

 

د؟یکن یم کاریچ نجایا: پرسد یم نیام و کند یم سربلند سرھنگ  

 

دیکن استراحت االن دیشمابا. کنم یم درست کارھارو گفتم ساالر بھ کھ من: شود یم تر کینزد . 

 

یکرد کاریچ دمید سپردم تو دست کارھارو دفعھ ھمون. نکرده الزم: دیگو یم تلخ و کند یم سربلند سرھنگ ! 

 

 لب. بود نکرده صحبت یتلخ نیا بھ و لحن نیا با او با ھم بار کی امروز بھ تا. اندازد یم ریز بھ سر و گزد یم لب نیام
کنم یم و کردم تالشمو ھمھ من: کند حیتوج کندتا یم باز ... 

 

؟یبود کرده رد یھفتگ یمرخص نمیھم واسھ: پرد یم حرفش انیم بھ سرھنگ   
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 زیم یرو و کشد یم رونیب بیج از را یکاغذ. داشت حق گفت یم کھ ھرچھ مرد نیا. کند یم سکوت و گزد یم لب نیام
ھ؟یچ نیا: پرسد یم و گذراند یم نظر از را کاغذ یرو ی شماره سرھنگ. گذارد یم  

 

 میبفھم و میبزن رو ردشون میتون یم زدن زنگ کھ یوقت. کنترل مشیبد بھتره. رنیگ یم تماس باھاش کھ یا شماره:  ـ
 !کجان

 

و میریبگ کنترل مجوز عیسر میبر دیبا! خوبھ یلیخ نیا: شود یم بلند ازجا و دارد یم بر را کاغذ سرھنگ ... 

 

گرفتم: دیگو یم و گذارد یزمیم یرو گرید یکاغد نیام . 

 

 دونم یم: دیگو یم نیام شود خارج اتاق از نکھیا از قبل. دارد یم بر را مجوز و زند یم شیرو بھ یلبخند سرھنگ
دم یم نجات مخمصھ نیا از رو ساغر شده کھ یمتیق ھر بھ دم یم قول یول. بود من از یکوتاھ! مقصرم . 

 

نکن دمیناام! پسر دارم مانیا بھت من: زند یم لبخند شیرو بھ و گردد یبرم سمتش بھ سرھنگ .  

 

*** 

 

تو... یھ: دیگو یم گذاشتھ زانو یرو سر کھ ساغر بھ رو و گذرد یم دھان در گرید یا لقمھ مرصاد ! 

 

دختره: کند یم شیصدا ومرصاد شود ینم متوجھش ساغر !  

 

ابخوریب: کند یم سفره بھ یا مرصاداشاره کندو یسربلندم ساغر . 

 

ندارم لیم: زند یم لب ساغر . 

 

دستم رو یبمون ینکن غش ابخوریب. ندارم یکش نئش حوصلھ من:  ـ .  
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. ستین یسم: زند یم شخندین مرصاد. دوزد یرمیپن کوچک یقوط بھ را دشیترد پر نگاه و شود یم کینزد مردد ساغر
توش ختمینر زھرھم ! 

 

 یم لقمھ دو. ردیگ یم لقمھ خود یبرا و گذارد یم کنار را دیترد ساغر. گذارد یم دھانش در و ردیگ یم گرید یا لقمھ و 
نجا؟یا نیآورد یچ واسھ منو: کند یم باز لب باالخره و خورد   

 

باشمام: دیگو یم کالفھ و دھد ینم را جوابش بازھم مرصاد ! 

 

بخور غذاتو. نزن فک: دیگو یم حوصلھ یمرصادب .  

 

خب بده جوابمـــــــــو: زند یم داد ساغر ! 

 

نبر باال من واسھ صداتو: دیگو یم نیخشمگ مرصاد !  

 

 از یچ دونم ینم یحت. نجایا نمیآورد و نیکرد یباز باھام. نیگذاشت کاله سرمو: زند یم آخر میس بھ حوصلھ یب ساغر
 نیا از یھ. شدم متھم و کشم یم جورشو بدبخت من کشتھ رو گھید یکی زده یکی. نجامیا یچ واسھ من و نیخوا یم جونم
 یم جونم از یچــــــــــ. ستین تون بس بازھم. نیکرد زھر واسم رو یزندگ... لیوک اون و لیوک نیا. دادگاه اون بھ دادگاه
 انقدر کھ من. شدم یم میتسل داشتم گھید کھ بدبخت من سرتونھ؟ تو یا نقشھ بازچھ اصال نجا؟یا نمیآورد منو کھ نیخوا

و کردم اعتراف ام نکرده کار بھ کھ یکوفت یزندگ نیا از شدم خستھ ... 

 

؟یکرد اعتراف تو: پرد یم حرفش انیم بھ متعجب مرصاد   

 

یالک انقدر اگھ. خونھ نیا تو نیبود اودهین منو اگھ. بلــــــــــــھ: دھد یم سرتکان ساغر ... 

 

تو؟ یکرد اعتراف یچ بھ قایدق بگو کالم کی. نرو طفره:  ـ  

 

گم یم ویچ ھمھ دادگاه نیا تو کھ گفتم ھم لمیوک بھ. کشتم رو یآبرود ارسالن کھ منگفتم:  ـ .  

 

مسخره یباز نیازا شدم خستھ گھید: کند یم پاک دست باپشت را اند شده روان صورتش یرو کھ ییھا اشک ! 
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 ادیز ماھم کھ نیا اوال: دوزد یم شیھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه و دھد یم قورت را دارد دھان در کھ یا لقمھ مرصاد
 و یینجایا اگھ. یتیصفاس نجایا ارمتیب کھ ندارم اصال ھم رو یکی تو ی حوصلھ. کنھ دایپ کش ھیقض نیا خواد ینم دلمون

 کھ نیا دوما. یکرد اعتماد و یشد خر دار بلبل و گل حرف بادوتا کھ رخودتھیتقص کی. ستین من ریتقص یخورد یباز
چنیپ یم پامون و پر بھ دارن یھ کھ اتھیبر و دور ریتقص . 

 

 اصال دارن؟ کارتون یچ... ھھ من؟ یھا یبر و دور: دیگو یم ساغر کھ کند یم گرفتن لقمھ بھ شروع و کند یم سکوت
 ارزش واسم ھم یزیپش اندازه گھید خانوادم. نیدیخر پول با شماھا ھامو دوست ھمھ مونده؟ ھم یکس من بر و دور مگھ

ھم یکس مگھ. ستنین قائل ... 

 

رفت ادتی رو سرگرده: پرد یم حرفش انیم بھ شخندیبان مرصاد ! 

 

کرد ینم ازدواج چوقتیھ بودم مھم واسش من اگھ! چیھ گھید کھ اون: دھد یم رونیب را پرحرصش نفس ساغر ! 

 

کرده؟ ازدواج فالح مگھ! جالبھ: دھد یم باال را شیابرو یتا کی مرصاد  

 

 یبرا و کند یم اش یپرت حواس نثار فحش یکل دل در. ردیگ یم گاز را زبانش و افتد یم دروغش ادی فالح نام دنیشن با
کنھ ازدواج خواد یم یول. نھ ھنوز: دیگو یم و کشد یم یآھ بزرگ گند نیا کردن جمع ! 

 

؟یدون یم ازکجا نویا تو و: پرسد یم قبل از تر مرصادمشکوک  

 

دمیپرس لشویدل ھم یوقت. شلوغھ سرش مدت کی کھ گفت. گفت خودش... خب:  ـ ... 

 

آھــــــان:  ـ ! 

 

د؟یکن کاریچ من با نیخوا یم. نجامیا یچ واسھ بدونم حقمھ: زند یم لب خستھ ساغر و شود یم مشغول باز  

 

 چون یکن ریس شکمتو و یبخور رو ریپن نون نیا حقتھ فقط االن: دیگو یم تفاوت یب و اندازد یم باال یا شانھ مرصاد
نرسھ آب و نون بھ دستمون مدت کی تا گھید ممکنھ . 
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 یباال و رود یم افروز سمت بھ ھراسان مرصاد. کند یم قطع را حرفش شنود یم سر پشت از کھ یا زمزمھ یصدا با
 یرو دست نگران مرصاد. شود واضح دتارشید تا زند یم ھم بھ یچندبار را نشیسنگ یھا پلک افروز. ندینش یم سرش

؟یدار درد: دیگو یم افروز باز یھا چشم بھ رو. کند چک را بدنش یدما تا گذارد یم اش یشانیپ  

 

 و آورد ینم خود یرو بھ یول دیآ یم نفسشبند درد از. شود یم زیخ مین یسخت بھ و زند یم نیزم بھ را دستش افروز
آرشھ؟ ی خونھ: پرسد یم خانھ یآشنا طیمح دنید با. گذراند یم نظر از را اطراف  

 

آره:  ـ . 

 

کھ ھیدست دم یلیخ م؟یبمون نجایا قراره: کند یم اخم افروز ... 

 

ملکھ کن نھر و امر بعد بپره سرت از خواب صبرکن: خندد یم مرصاد .  

 

ومده؟ین اون کجاست؟ ھومن: پرسد یم و زند یم ملکھ یآشنا لفظ بھ یلبخند  

 

اناتیازجر خبرنداره. ستین نجایا: دیگو یم افروز بھ رو و کند یم ساغر بھ ینگاھ چشم ی گوشھ از مرصاد .  

 

شدم؟ ریدستگ دونھ ینم: کند یم زمزمھ افروز  

 

کھ یدون یم داره آشنا... کنھ یم یدگیرس ادیب گفت. دونھ یم اونو:  ـ . 

 

نبوده مھم واسش! پسر نکن اش یمال ماست: کند یم زمزمھ تلخ و زند یم یپوزخند افروز . 

 

سرت ریخ یمطلق استراحت ؟یشیم بلند کجا: ردیگ یم را بغلش ریز مرصاد کھ شود بلند جا از کند یم یسع یسخت بھ . 

 

برم تونم یم کھ ییدستشو: خندد یم افروز . 
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فطرت پست یھا آشغال: کند یم زمزمھ باانزجار لب ریز و چرخاند یم ھردوشان نیب را نگاھش ساغر . 

 

خانم ساغر سالم کیعل: گردد یبرم سمتش بھ و کنند یم شکار را شیصدا افروز زیت یھا گوش ! 

 

ھمھ؟ تو ھات اخم انقدر کھ یناراحت یزیازچ: دیگو یم خونسرد افروز. دیگو ینم یزیچ و کند یم نگاھش پرتنفر ساغر  

 

کریپ و در یب ی خرابھ نیا تو یآورد منو کھ ممنونم ازت یلیخ ؟یناراحت چھ بابا نھ: دیگو یم تلخ ساغر !  

 

رون؟یب دمتیکش یھلفدون اون از کھ یممنون نھیا منظورت: زند یم شخندین افروز  

 

ی کھیزن: غرد یم اش شده قفل یھا دندان نیب از و سابد یم ھم یرو را شیھا دندان ساغر ... . 

 

ــــــــــارهیپت بفھم دھنتو حرف: زند یم داد مرصاد و خورد یم جا کشیرک فحش از افروز ... 

 

مرصاد الیخیب: کند یم شیبازو بند را دستش افروز .  

 

نجا؟یا یآورد یچ واسھ منو: زند یم داد افروز بھ رو ساغر  

 

مگھ؟ رفتھ ادتی. یاومد خودت. اوردمتین من: زند یم آتش کالمش شین و اش یخونسرد با بازھم افروز  

 

نـــــــــــــــــــجا؟یا یکشــــــــــــــــــوند منــــــــــــــــــــــو چرا: رود یم در کوره از ساغر ! 

 

نداره یربط ــــــــــــچیھ تو بھ گفتم صدبار یدیپرس صدبار: دیگو یم مرصاد کند باز لب افروز نکھیا از قبل ... 

 

نجاستیا چرا بدونھ بذار بگو ؟یگ ینم بھش چرا نھ: پرد یم حرفش انیم بھ افروز ! 
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 شھادت بره امکیس کنھ یم دیتھد داره و دهیدزد رو بچھ کی. دهیدزد رو بچھ کی شما زِ یعز نیام: کند یساغرم بھ رو
یینجایا تو اون یخطا خاطر بھ. بده .  

 

 ی چھره گرید یبار! است محــــــــــــــال نیا ؟یدزد بچھ ن؟یام. کند ینم باور را شنود یم کھ یزیچ. ماندیم مات
است ممکن محال نیتر محال نیا. ردیگ یم اش خنده و آورد یم ادیب را مھربانش .  

 

گستید یکی پروندش مسئول. نداره وجود ینیام.یکن یم اشتباه: دیگو یم افروز بھ رو دیناام مرصاد .  

 

. داره وجود نیام. یکن یم اشتباه کھ ییشما اتفاقا: زند یم لب ردیبگ ساغر ی دهیترس ی چھره از نگاه کھ نیا بدون افروز
نخور ھاشو دروغ گول. اونھ سر ریز ھم زیچ ھمھ و ... 

 

ستین یاسم چیھ ییوفا نیام نیا از. ستین دختره نیا حرف فقط بحث:  ـ ... 

 

 چون ستین ازش یاسم! درستھ کارش یلـــــــــیخ چون البد: دوزد یم او بھ و ردیگ یم ساغر از نگاه باالخره افروز
کردن پاک اسمشو . 

 

ھ؟یچ منظورت:  ـ  

 

 یبرا چرا؟ یدون یم. شھیم پاک تشونیھو و اسم دارن یسر فوق یھا تیمامور ای شن یم یمخف سیپل کھ ییھا اون:  ـ
نشن ییشناسا کھ نیا . 

 

کھ نھیا منظورت... یعنی: کند یم اخم مرصاد ... 

 

 اسمش یول. نشده دهید ماھا از چکدومیھ چشم بھ تاحاال چون. ھیمھم آدم یلیخ ھست کھ یک ھر ییوفا نیام نیا. آره:  ـ
ھست کھ نیا یعنی نیا. شناختنش یم سلول یتو. ھست . 

 

 ییوفا نیام اون ی واسھ چون. برندست برگ نیا نمیھم واسھ: کند یساغرم ی دهیپر رو و رنگ ی چھره بھ یا اشاره و
مھمھ یلــــــــــیخ دختره نیا ! 
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 در. ردیگ یم خون خفھ و گزد یم لب اما. دارند کار چھ نشیام با بپرسد خواھد یم شنود یم کھ ییزھایچ از دهیترس ساغر
 دل چھ افروز نیا. باشد داشتھ رادوست او است محال نیام. کند یدزد بچھ است محال نیام کھ کند یم تکرار فقط دلش
 یم دکی را ھمسرش نام کھ است ییزھرا برنده برگ دیبگو توانست یم کاس. دارد برنده برگ کند یم فکر کھ دارد یخوش
بس و ھستم یحاتم سرھنگ دختر فقط او چشم در... انھی! ام شده طرد بدبخت دختر کی فقط او درچشم کھ یمن نھ کشد ! 

 

افروز یزن یم حرف مطمئن یلیخ: دیگو یم متعجب مرصاد ! 

 

 بم و ریز چطور کھ یدید خودت. پروندشھ ریدرگ وجود باتمام پسره اون یول. کرده ولش پدرش. مرصاد مطمئنم چون:  ـ
 شھیھم سخت و سفت نفر کی. باشھ تونھ ینم ساده لیوک ای آدم کی کار ھا نیا! دادگاه تو اوردن در رو ارسالن مکالمات
باختھ دختر نیا بھ مونشویا و دل کھ ھینیام نیھم درصد نود احتمال بھ آدمم اون. بوده ھیقض پشت ... 

 

 دوست منو تو بقول اگھ.شھ یزندگ ریدرگ. کرده ازدوج اون یول: کند یم باز لب ندیب یم رفتھ لو را زیچ ھمھ کھ ساغر
 ...داشت

 

 و یکن یخواستگار ازش زود یباش کھ یھرکس عاشق ستین قرار. فکرنکن گونھ بچھ انقدر: پرد یم حرفش انیم افروزبھ
سقف کی ریز یبر باھاش !  

 

کنھ یم یوونگید بازھم پس. کنھ یم یھرکار واسش کھ کرده ثابت اون: دھد یم ادامھ مرصاد بھ رو . 

 

 ادیب را اش یکالفگ. ردیگ یم جان ذھنش پود تارو در نیام یآشنا یصدا. کند یم روشن ذھنش در را یچراغ افروز حرف
 واست تالشمو دارم و کردم ول مو یزندگ ھمھ من! ساغر کنم یم خواھش ازت«: گفت یم کھ ترش کالفھ لحن و آورد یم

ساغر زدم ییکارھا چھ بھ دست من کھ یبکن یتون ینم فکرشم یحت خدا یوا. کنم یم !» 

 

 چھ بھ دست اش یآزاد یبرا کرد ینم ھم فکرش یحت کھ گر؟ید بود جملھ نیھم. کند یم مرورش گرید یبار و خندد یم
 ھیقض نیا کھ دارد حتم بار نیا بدھد؟ نجات را او تا بخرد؟ شھادت او یبرا تا دهیدزد را یا بچھ ؟یدزد بچھ. زده یکار
 یکار نیچن سرھنگ تیرضا یبرا فقط است ممکن مگر ؟یکار نیچن و نیام اصال. ندارد داده پدرش بھ کھ یقول بھ یربط

 کی! است حماقت کی یدزد بچھ... یدزد بچھ یول کند تالش یقانون راه از تواند یم فقط سرھنگ تیرضا یبرا بکند؟
 را شیپا. گذاشتھ پا ریز را ھا قرمز خط بخاطرم کھ دارد دوستم انقدر! دارد دوستم کند یم فکر و خندد یم بلندتر. یوانگید
 دلش چقـــــــــــدر... یزندگ حس یعنی... دوباره دیام کی یعنی او یبرا نیا! دهیدزد بچھ گذاشتھ فراتر فشیوظا و یسیپل از
! اصال یا نقره ی حلقھ آن الیخیب. بکشد را نشیام انتظار و باشد حبس سلول آن یھا وارید نیب بازھم کھ خواھد یم
. کند دلسرد خود از را او خواستھ یم فقط دیشا. ستین اصال ھم دیشا. دارد وجود اش یزندگ در کھ ینام زھرا الیخیب

خنده؟ یم ھا چل و خل نیع چرا نیا: دیگو یم متعجب مرصاد  
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عاشقھ: دیگو یم باخنده افروز ! 

 

 وونھید نیع ینجوریا چکدومیھ یول. میدید برمون و دور ادیز عاشق کھ ما واال: دھد یم باال را شیابرو یتا کی مرصاد
دنیکش یم ھم اسلحھ ھم رو دیرس یم کھ جاش تـــــــــــازه. کردن یم دعوا و زدن یم داد فقط. دنیخند ینم ھا . 

 

شــــــــــــو خفھ: کند یم شیبازو نثار یمشت باخنده افروز ! 

 

*** 

 

گرفتم رو شونیا یالخروج ممنوع مجوز امروز نیھم من یول: کوبد یم زیم یرو را برگھ ! 

 

 یول. یآورد صبح امروز رو مجوز تو. نییپا اریب صداتو! کھ دونیم چالھ یومدین: دیگو یم خونسرد یدرخش سرھنگ
فرودگاه رفتن مارستانیب از خروج از بعد درست یعنی. شدن خارج کشور از یدزد روز قایدق شونیا . 

 

بودمت دهیند ینجوریا تاحاال: دیگو یم خشن سرھنگ. رود یم راه اتاق طول و کشد یم یا کالفھ نفس نیام ! 

 

 یلیخ پرونده نیا. ستین خودم دست. دادم بابت. متاسفم: ستدیا یم زشیم مقابل و کشد یم ششیر تھ بھ یدست نیام
 .حساسھ

 

 یبرا رو یپدر حق دیمج حاج: دیگو یم سرھنگ ذھن شدن منحرف از یریجلوگ یبرا و افتد یم یمرتض یھا حتیادنصی
داکنمیپ دخترشونو دیبا شده کھ یمتیق ھر بھ. کردن تموم من .  

 

 یھا عقربھ دنید با و کند یم ساعتش بھ ینگاھ. دھد یم خروج ی اجازه باالخره و دھد یم تکان یسر یدرخش سرھنگ
 باالخره شد یم دیناام داشت کھ یوقت. سپارد یم شیھا بوق بھ گوش و ردیگ یم را یمرتض ی شماره سھ بھ کینزد

الو: چدیپ یم گوشش در یمرتض یصدا . 

 

شد؟ چطور دادگاه:  ـ  
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بھش راجع امیب:  ـ ... 

 

؟یمرتض ــــــــــــــــشدیچ:  ـ  

 

رفتھ خودش لیبام ساغر کھ گفت ھا لمیف دنید با ھم یقاض یحت. شد شناختھ یفرار کی ساغر. خراب:  ـ . 

 

 ریگیپ یلیخ بازپرس. نوشتن تو یپا ھم یخسارت کی:دیگو یم شرمنده یمرتض و دھد یم رونیب را اش خستھ نفس نیام
 پرونده. کرده فرار ساغر! نشد یول. کردم تالشمو ھمھ باورکن. یکرد خراب بدجور ییھوی شمال نیا با. بود رفتنت لیدل

 رو کشور ی ھمھ. فرستن یم تجسس گروه یکل کھ نھیا اش یخوب. کنند داشیپ کھ یوقت تا. شد اعالم بستھ فعال اش
کنند یم داشیپ باشھ کھ ھم ییھرجا. نیام گردن یم دنبالش .  

 

 اش یصندل یرو و کند یم قطع را تماس پس. ندارد یمرتض یبرا یجواب چیھ. شود یم اتاقش وارد و کند یم باز را در
. خورد یم بست بن بھ رود یم کھ ییھا راه تمام. چرخاند یم را یصندل و دھد یم ھیتک اش یپشت بھ را سرش. ندینش یم

بشھ معجزه کی کاش: کند یم زمزمھ و چرخاند یم باز را یصندل ! 

 

*** 

 

 و گذارد یم گوشش یرو را یگوش مرصاد. افتد یم راه سرش پشت و شود یم بلند جا از مرصاد مشکوک خروج با
گرفتم ممویتصم من: چدیپ یم گوشش در محسن یصدا. ماند یم منتظر . 

 

شنوم یم: دھد یم ادامھ راھش بھ افروز دنید با و گردد یبازم پشت بھ در یصدا با مرصاد . 

 

بشم مطمئن ساغر بودن سالم از خوام یم اولش یول. ارمیم رو بچھ:  ـ . 

 

انھ؟ی سالمھ عسل کھ بدونم ازکجا من: خندد یم مرصاد  

 

صبرکن: محسن ... 

 

عمو؟ خوشمزست: شنود یم دور از را محسن یصدا نگذشتھ یا ھیثان  
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بازم... آلھ:  ـ ... 

 

توئھ نوبت حاال: چدیپ یم گوشش در محسن یصدا دوباره .  

 

رود یم داخل و کشد یم یپوف مرصاد .  

 

... زودباش... ایب: دیگو یم مھیسراس یمرتض. دوزد یم یمرتض بھ نگاه و پرد یم جا از در شدن باز ییھو کی یصدا با
زنند یم ردشو دارن .  

 

 ینظام احترام یسرباز ورودش با.رساند یم کنترل اتاق رابھ خود دارد سراغ ازخود کھ یسرعت تمام با و خندد یم نیام
توئھ نوبت حاال: است محسن یصدا شنود یم کھ یزیچ نیاول. شود یم تر کینزد دستگاه بھ توجھ یب او و گذارد یم . 

 

و...الـ...ا: ساغر یآشنا و لرزان یصدا نگذشتھ یا قھیدق و چدیپ یم اتاق در بھیغر یمرد بلند نفس یصدا . 

 

؟یخوب تو: زند یم لب اراده یب  

 

 ینم کھ تتیاذ خوبھ؟ جات: شود یم بلند محسن یصدا. نترسد کھ دیبگو توانست یم کاش. بزند حرف او با شد یم کاش
 کنند؟

 

ن...مـ... من:  ـ   

 

 باز ھیقض نیا بھ دینبا سیپل یپا. گم یم یچ نیبب کن گوش حاال. کھ یدیشن: شود یم بلند بھیغر مرد یصدا  بالفاصلھ
کھ؟ یفھم یم! دخترس نیا ضرر بھ سربزنھ ازتون کھ یباز زرنگ ھر. بشھ  

 

بگو شویبق. دونم یم:  ـ ... 

 

شد دایپ: شود یم بلند نشستھ توریمان سر کھ یمرد یصدا ! 
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کجــــــــــــــاست؟: برد یم ھجوم سمتش بھ نیام  

 

آباد عباس یھا طرف. ماھدشتن:  ـ .  

 

شکرت ایخدا: دیگو یم دل تھ از و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام ! 

 

یاریب کجا رو بچھ گم یم بھت. باش تماسم منتظر:  ـ . 

 

آدرس؟ بھ میبر: دیگو یم یمرتض  

 

 از دونفر. کنند مکان نقل خوان یم ھا اون. کنھ یم نییتع رو معاملھ یجا و زنھ یم زنگ بھش گفت. صبرکن نھ: نیام
 منتظر ماھم.کنند بشونیتعق رفتن ھم ییھرجا. باشھ بھشون حواسشون کھ آدرس نیا بھ بفرست یشخص بالباس روھاروین
اونجا میر یم. کنند اعالم رو یبعد آدرس میمون یم . 

 

باشھ بھتره ھم اون. کن خبر رو یحاتم سرھنگ: دیگو یم یمرتض بھ رو اش یجد لحن با نیام و شوند یم خارج اتاق از .  

 

*** 

 

 است ییناآشنا یصدا ریدرگ ھنوز ساغر ذھن. گردد یم باز خانھ بھ و دارد یم بر را یا سھیک نیماش صندوق از مرصاد
دیبپوش رو ھا نیا. اون ھم تو واسھ ھم. ریبگ: ردیگ یم افروز سمت بھ را سھیک مرصاد. بود دهیپرس را حالش کھ . 

 

م؟یر یم میدار: پرسد یم افروز   

 

میریگ یم میتصم ادیب امکمیس منتظر. نھ ھنوز:  ـ . 

 

؟یریبگ پس رو بچھ کجا یخوا یم:  ـ  
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گم یم بعدا. دیحاضرش فعال: دیگو یم و کند یم ساغر بھ ینگاھ چشم گوشھ از مرصاد . 

 

؟یپوش یم کدومو: دیگو یم ساغر بھ رو و کشد یم رونیب را شلوار افروزمانتو  

 

 رنگ کھ ستین یحاتم سرھنگ دختر درشان کند یفکرم. چرخاند یم یا سرمھ و دیسف یمانتو نیب را نگاھش ساغر
. رهیت یھا رنگ. دندیخر باساالر دیع یبرا کھ است یا سرمھ مانتو ھمان ھیشب یا سرمھ! یصورت بر یوا. بپوشد روشن

گھید زودباش: دیگو یم خستھ افروز...یا قھوه و یا سرمھ و اهیس ! 

 

دیسف: زند یم لب مصمم ! 

 

تو؟ ییکجـــــــــــا: دیگو یم تند شیصدا دنیشن محض بھ و ردیگ یم را امکیس ی شماره اطیح در مرصاد   

 

بودم دادگاه:  ـ . 

 

شده تموم دادگاه دوساعتھ. ایس ننداز دست منو:  ـ . 

 

کنم کوفت ناھار اومدم:  ـ .  

 

شد؟ یچ دادگاه: ـ  

 

دابشھیپ دختره تا شده اعالم مختومھ فعال. فراره بھ متھم دختره. یچیھ:  ـ . 

 

ایب زودتر:  ـ . 

 

شده؟ یزیچ:  ـ  

 

قرار واسھ خوبم یجا کی دنبال. کنند معاملھ کردن قبول:  ـ . 
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کردن؟ قبول یچجور:  ـ  

 

 میج میبتون آوردن در دبھ اگھ کھ خوبم یجا کی دنبال نیھم واسھ.میبزن آب بھ گدار یب دینبا. مشکوکم یلیخ. دونم ینم:  ـ
میبزن . 

 

میگردیم جا دنبال. زنم یم حرف ھا بچھ با من. باشھ:  ـ . 

 

زنم یم زنگ بھشون گفتم من. تر عیسر کمی:  ـ . 

 

میگ یفردام ھمون ھم ساعتش و آدرس. باشن آماده فردا یبرا بگو. بزن خب:  ـ . 

 

فعال. منتظرم. پس باشھ:  ـ . 

 

فردا واسھ موند. نشو حاضر االن: دیگو یم افروز بھ رو و گردد یم باز داخل بھ . 

 

ھ؟یچ تون برنامھ قایدق: کشد یم یا کالفھ پوف افروز  

 

ستین معلوم فعال: ندینش یم یا مرصادگوشھ . 

 

ست؟ین معلوم یگ یم بعد یکرد توافق ھا اون با تو ست؟ین معلوم: زند یم پوزخند افروز  

 

باالنبر من واسھ صداتو: کند یم اخم مرصاد ... 

 

ده یم فنا بھ مونو ھمھ کیکوچ حماقت کی م؟یکن یم کاریچ میدار یدون یم چیھ! حقتھ چون برم یم باال:  ـ ! 

 

فتادینم ھا اتفاق نیا از کدوم چیھ بود ھومن اگھ: دھد یم ادامھ کالفھ و کشد یم اش یشانیپ بھ یدست . 
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 االن یبود مھم واسش یلیخ اگھ! نکـــــــــــــوب سرمن تو رو ھومن انقدر: کوبد یم نیزم بھ را محکمش مشت مرصاد
بود نجایا برسھ حالش و عشق بھ اونور کھ نیا یبجا . 

 

 فمونیتکل االن بود اگھ گفتم فقط. نزدم حرف نھ ای مھمھ براش کھ نیا از من: کند یم حفظ را اش چھره یخونسرد افروز
ھیچ فمونیتکل میندون و باشھ نود لحظھ کھ نیا نھ بود مشخص . 

 

 نیزم یرو و کند یم باز را اش مانتو یھا دکمھ باحرص افروز. رود یم رونیب و شود یم بلند بحث نیا از خستھ مرصاد
 و ردیگ یم خون خفھ دارد کھ ینسب آرامش حفظ یبرا اما مگھ؟ ھیک ھومن نیا بپرسد دارد ساغردوست. اندازدش یم

کند یم باز را اش مانتو یھا دکمھ حرف بدون . 

 

*** 

 

 ھنوز و شده شب. کشد یم پوف و کند یم وارید ی گوشھ ی کھنھ ساعت بھ یافروزنگاھ. رود یم یکیتار بھ رو ھوا
 سوزد یم دلش. رفتھ خواب بھ و شده جمع خود در نیجن مثل یا گوشھ کھ کند یم ساغر بھ ینگاھ. نشده مرصاد از یخبر
 اطیح در شدن باز یصدا با. گردد یم باز خود یسرجا و کشد یم مرصاد شرت ییسو با را شیرو. شود یم بلند جا از و

شما؟ نییکجا: دیگو یم مند گلھ امکیس و مرصاد دنید با. رساند یم یورود در بھ را خود و شود یم بلند دوباره  

 

داره؟ ھم یفرق مگھ: دیگو یم ھیباکنا اوردیم در پا از را شیھا کفش کھ ھمانطور مرصاد  

 

ننداز راه دعوا جدت جان: نالد یم خستھ امکیس .  

 

 کھ کند یم اعتراف و زند یم لبخند غذا مصرف کباری یھا بستھ دنید با. شوند یم داخل دو ھر و کشد یم کنار افروز
 گرفتھ راحت بعد گروگانھ! الھیخ خوش چھ نیا: کند یم ساغر یا اشاره باخنده مرصاد. است گرسنھ ادیز از شتریب یلیخ

دهیخواب . 

 

 سوال با بخوره آدمو مغز باز پاشھ نکھیتاا بھتره دنشیخواب.بابا کن ولش: دیگو یم و کند یبازم را غذا ی بستھ امکیس
  !ھاش
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 بوده گشنت: دیگو یم باخنده مرصاد. کند یم خوردن بھ شروع تعارف بدون. کشد یم جلو را خود ظرف و خندد یم افروز
 !ھا

 

: دیگو یم و کشد یم رونیب را چھارم ی بستھ مرصاد. دھد یم ادامھ خوردن بھ و کند یم نثارش یا غره چشم افروز
کنم دارشیب کھ مجبورم یول ایس ببخش. دمیخر ھم اون واسھ . 

 

است خستھ بدبختم اون. خوره یم شھ یم داریب دار نگھ: دیگو یم افروز و خندد یم ایس . 

 

مینداشت خبر و یبود مھربون چھ! بانو براوو: مرصاد . 

 

کنم یم رفتار خودش بھ نسبت کس ھر با من:  ـ .  

 

رما یم شم یپام دیکن بحث نیبخوا خدا بھ: نالد یم امکیس کھ دیبگو یزیچ خواھد یم مرصاد ! 

 

یشد اعصاب یب تو؟ چتھ: دیگو یم متعجب افروز ! 

 

خوبھ نده باد بھ دخترمو سر ھاش ینھ و امر نیا با ھومن. ترسم یم یلیخ:  ـ . 

 

برگشتھ؟ مگھ ھومن؟: دیگو یم متعجب افروز  

 

واسمون کردن صادر دستور اونور از یول! بابا نھ: دیگو یم جود یم دھان در را کباب از یقاشق کھ یدرحال مرصاد .  

 

؟یدستور چھ:  ـ  

 

 معاملھ واسھ خوب یجا کی دنبال: دیگو یم یآرام یباصدا و کند یم ساغر خواب در غرق ی چھره بھ ینگاھ امکیس
شناسھ یم ادیز جا ھومن کھ یدون یم.میبود . 

 

خوب؟:  ـ   
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میخوا یم یچ واسھ رو جا نھیبب تا میکن فیتعر واسش انویجر خواست:  ـ ... 

 

بعدش؟ خوب؟: دیگو یم کالفھ افروز  

 

میند لیتحو رو دختره کردن امر آقا: دھد یم جواب مرصاد . 

 

؟یچ یبرا ؟یچـــــــ: کند یم گرد ممکن حد نیآخر تا را شیھا چشم افروز  

 

نیند لیتحو رو دختره یول. ده یم حیتوض ادیب یوقت گفت. دونم ینم:  ـ .  

 

م؟یریبگ لیتحو یچطور رو عسل پس. کھ شھینم اما:  ـ  

 

 یراض گھید حاال کنم فکر. مشیبپوش ما منتظره و دوختھ و دهیبر. کرده شو یزیر برنامھ نترس: زند یم پوزخند مرصاد
و آورد انیجر تو یدست کی ھومنم آقا باشھ یھرچ. یباش  ... 

 

کـــــــــــــن بس: دیگو یم بلند امکیس ! 

 

 رو عسل قراره یچجور ا؟یس ھیچ برنامھ: دیگو یم نگران دل افروز باخروجش. شود یم وازجابلند کشد یم یمرصادپوف
؟یریبگ  

 

بشنوه ممکنھ. رونیب ایب: کند یم نگاه ساغر بھ و کشد یم یآھ ایس . 

 

 خواھند ینم چرا دارند؟ شیبرا یفکر چھ کند یم فکر ترس با و گزد یم لب. کند یم باز چشم ساغر خروجشان محض بھ
دارد؟ شیبرا یا برنامھ چھ ندیگو یم او از ھمھ کھ یھومن نیا بدھند؟ لشیتحو  

 

 بودنش یا شھیش متوجھ کھ برود در سمت بھ خواھد یم. زند یم کنار را شیرو شرت ییسو خشم با و شود یم زیخ نم
 یم دھان بھ را شیھا انگشت و ندینش یم یا گوشھ بازھم. ببرند یپ در پشت حضورش بھ توانند یم یبخوب. شود یم
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 و شود یم بلند جا از دارد؟ چکار او با ھومن نیا. ببرند ھومن شیپ را او اگر.ندھند لشیتحو اگر دارند؟ چکار او با. ردیگ
 تو یفکر چھ باز ایخدا: ردیگ یم باال را سرش و گزد یم لب. کرده احاطھ را وجودش تمام اضطراب. زند یم قدم اتاق طول

  سرتھ؟

 

 رونیب اتاق اون از پامو گھید. مون خونھ گردم یبرم اصال: ندینش یم نیزم یرو ھم باز و کشد یم دست با را شیموھا
 ینم تشونیاذ گھید. شم یم آدم برگردم اگھ دم یم قول. کن کمکم خودت ایخدا.کنم ینم فکر نیام بھ ھم گھید. ذارم ینم

نرسھ من بھ ھومن نیا دست فقط کنم یم خالص رو ھمھ و کشم یم خودمو اصال. کنم ... 

 

. بدھد لشیتحو خواھد ینم کھ ستین لیدل یب! کرد یم حس ھومن نیا بھ نسبت دلش در ی بیعج وحشت نشناختھ و دهیند
خدا یوا... دارد او با یکار کی حتما ... 

 

 یلیموبا شدن روشن خاموش متوجھ. چرخاند یم اطراف در را مضظربش نگاه و پرد یم ازجا یگوش ی برهیو یباصدا
 ی شماره کی از تماس. شود یم کینزد و دھد یم قورت را دھانش آب. مانده سفره ی گوشھ کھ شود یم یلمس تمام

 از تا کند یم نگاه را یورود در گرید یخداست؟بار یازسو کمک کی نیا کند یم فکر و زند یم یلبخند. است ناشناس
 ی صفحھ دنید با و کشد یم صفحھ یرو را انگشتش. دارد یبرم را یگوش لرزانش یھا دست با. شود مطمئن امدنشانین

 گریدیبار و کند یم باز را تماس ی صفحھ. رمزندارد کھ کند یم شکر را خدا و زند یم لبخند دل تھ از قفلش بدون
 و ردیگ یم را نیام ی شماره لرزانش یھا انگشت با. شود مطمئن یکس امدنین از تا دیپا یم را یورود در بانگاھش

 یم چشم. کند یم منقبض را تنش تمام دوم بوق.کند یم آب یبستن مثل را دلش اول بوق. گذارد یم گوشش دم را لیموبا
بده جواب ایخدا:کند یم زمزمھ و بندد ! 

 

 لب بدھد صحبت ی اجازه او بھ کھ نیا بدون یباخوشحال. شود یم وصل تماس باالخره و اوردیم در را اشکش سوم بوق
ھومن اسم بھ یکی واسھ ببرن منو خوان یم. ماھدشت آوردن منو نیام. ساغر منم... نیام الو:کند یم باز ... 

 

؟یشنو یم الو؟: دیگو یم خط پشت سکوت از متعجب   

 

د؟یساغر شما:  ـ  

 

نیام بده ویگوش: نالد یم باعجز. زدیر یم فرو شیقوا تمام خط پشت ی زنانھ یصدا دنیباشن . 

 

حمومھ: دیگو یم یجد خط پشت یصدا . 
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کنم صحبت دباھاشیبــــــا من. بھش بده خدا تورو:  ـ . 

 

 ساغرِ  را او ھم نیام. کند یم صدا را شوھرش یمیصم یادیز دختر نیا. کند یم نگاه حمام در بھ مردد و گزد یم لب زھرا
 یم بلند ازجا بود دهیخر جان بھ را نیام دادبلند و بود کرده لنتیسا را یگوش یصدا کھ قبل بار ازترس. کند یم صدا یخال
بلھ؟: دیگو یم نیام و زند یم در بھ یا تقھ. رود یم حمام در سمت بھ و شود  

 

انگار ساغره دختره ھمون. زد زنگ تیگوش بھ یکی:  ـ . 

 

ھ؟یک: دیگو یم دهینشن قیدق کھ نیام  

 

ساغر:  ـ ! 

 

ساغر؟: قاپد یم دستش از را یگوش یکف صورت و سر ھمان با نیام و شود یم باز شدت بھ در  

 

نی...امـ: زند یم ھق شیصدا دنیشن با ساغر ! 

 

یخوریم سرما: دیگو یم نگران زھرا و شود یم خارج حمام از کامل نیام ... 

 

کردن؟ تتیاذ ساغر؟ یخوب تو:  ـ   

 

یمیقد محلھ کی... کی. ماھدشتم من:  ـ .  

 

ارنتیب قراره. شھیم تموم زیچ ھمھ فردا. ساغر صبرکن:  ـ ... 

 

کنم یم قطع نیام اومدن... اسمش ھست نفر کی. ارنینم معاملھ واسھ منو. دروغھ نھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر . 

 

 شماره کند یم فکر و دھد یم وارید بھ را اش ھیتک.اولش یسرجا کند یم پرتاب را یگوش و کند یم قطع را تماس عیسر
آورند؟ یم سرش ییبال چھ چھ؟ بفھمند اگر یوا! نکرد پاک را  
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دهیپر چھ روت و رنگ ؟یشد داریب: ردیگ یم یجا کنارش خونسرد یلیخ و شود یم داخل افروز نفر نیاول ! 

 

دھد یم تکان را سرش فقط پس. دھد لو را زیچ ھمھ لرزانش یصدا و دیبگو یزیچ ترسد یم .  

 

 صدا را خدا دل تھ از و بندد یم چشم ساغر. شود یم بلند یگوش ی برهیو یصدا و نندینش یم سفره سر امکیس و مرصاد
ھ؟یک: پرسد یم امکیس و کند یم نگاه را ناشناس شماره متعجب مرصاد. زند یم  

 

شناسمینم:  ـ . 

 

الو؟: دیگو یم و کند یم وصل را ارتباط  

 

؟یلیخل مھندس دیببخش: دیگو یم خونسرد و دھد یم قورت را دھانش آب مردانھ یصدا دنیشن با نیام  

 

یگرفت اشتباه داداش نھ: خندد یم مرصاد . 

 

شرمنده. آھان:  ـ . 

 

بود؟ یک: پرسد یم دوباره امکیس و کند یم قطع را تماس  

 

بود گرفتھ اشتباه:  ـ .  

 

 مرصاد.نکند چک را یقبل یھا تماس اگر البتھ. گذشت ریخ بھ کند یم فکر و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساغر
بخور غذا ایب: کند یم ساغر بھ رو . 

 

ممنون: شود یم کینزد سفره بھ و ردیگ یم وارید رااز اش ھیتک ساغر. دھد یم ھل سمتش بھ را غذا ی بستھ و . 
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گفت؟ یچ: پرسد یم نگران زھرا و گذارد یم زیم یرو را یگوش نیام  

 

 را دهیشن کھ ییھا حرف نیام. نخورد سرما تا اندازد یم اش شانھ یرو را حولھ زھرا و ندینش یم تخت ی گوشھ نیام
زنند؟ یم دورش دارند  آورند؟ ینم را من کھ چھ یعنی کند یم فکر و کند یم مرور گرید یبار   

 

 یراھ سیخ یموھا ھمان با. شود یم حاضر و  ردیگ یم ریالس عیسر یدوش. رود یم حمام دوباره و شود یم بلند کالفھ
نیام یخور یم سرما: کند یم زمزمھ نگران آخر ی تالحظھ زھرا و شود یم اداره ! 

 

*** 

 

 چھره گرید یبار نیماش ی نھیآ از. باشد داشتھ دید رنگ دیسف در آن بھ کامال کھ کند یم پارک یطور سرکوچھ را کانیپ
 بھ. ردیگ یم یا شماره و دارد یبرم را لشیموبا. زند یم لبخند و گذراند یم نظر از یدود نکیع و کاله آن با را اش

دیبر دیتون یم: دیگو یم ینیحس گفتن الو محض . 

 

قربان چشم:  ـ . 

 

سرقرار؟ دیبر ستین یازین کھ دیمطمئن: شکند یم را شان نیب سکوت باالخره ییتقوا.کند یم راقطع تماس و  

 

ندارم ھیقض نیا بھ یخوب حس. دونم ینم. ارنین رو یحاتم خانم کھ بھیعج یلیخ: دھد یم ادامھ او و کند یم نگاھش نیام . 

 

 اون اگھ و. مونھ یم خونھ نیھم یتو ساغر درصد نھ و نود احتما بھ. برگشت ورق شبید باتماس: دیگو یم مطمئن نیام
ادیبرب ازپسش تونھ یم. اونجاست یمرتض فتھیب اتفاق یاحتمال درصد کی .  

 

 یمچ ساعت بھ ینگاھ نیام. بازنشده ھنوز رنگ دیسف در اما کنند یم آمد و رفت محلھ در یادیز افراد  و گذرد یم یساعت
گھ؟ید بوده نجایا رو شبید تموم ینیحس یمطمئن! رکردنید: دیگو یم و کند یم اش  

 

ستین یتیمسئول یب آدم اصال محمد. بلھ: دیگو یم مطمئن ییتقوا . 
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 چھارطاق را در کھ بدھد صیتشخ دور از تواند یم را مرصاد بتیھ. شود یم باز رنگ دیسف در کھ دیبگو یزیچ خواھد یم
 یم نییپا را سرش نیام. شود یم خارج ازدر یا نقره سمند نیماش نگذشتھ یا ھیثان. گردد یم باز داخل و کند یم باز

 فقط ھم پشت. مرصاد و امکیس. شمارد یم را نیماش داخل افراد تعداد. دارد یبرنم ھا آن از نگاه یرچشمیز اما اندازد
 در ساغر. زند یم لبخند افروز ی چھره دنید با نیام و شود یم کینزد نیماش. کند یم تر قیدق را نگاھش... دختر کی
 شیھا چشم از را نکیع نیام. شود یم دور و کند یم عبور کانیپ یمتر یسانت چند از درست نیماش! نبود نیماش نیا

نبود نیتوماش: دیگو یم خوشحال و دارد یبرم !  

 

؟یعنی تو میبر االن: پرسد یم مردد ییتقوا  

 

میبش مطمئن برنگشتنشون از بذار. صبرکن نھ:  ـ . 

 

 یم یجاساز کمرش پشت را اش اسلحھ. دھد یم شدن ادهیپ بھ تیرضا باالخره نیام و مانند یم نیماش در تمام ربع کی
 از را وارید بلند ارتفاع. شود یم راحت اش یخلوت از الشیخ و کند یم کوچھ گرید یھا در بھ ینگاھ. شود یم ادهیپ و کند
 یرو را شیپا و خندد یم نیام. دیآ یم بند ییتقوا نفس اش ینیسنگ از. ردیبگ قالب خواھد یم ییازتقوا و گذراند یم نظر
 کشد یم باال را تنش یسخت بھ. رسد یم وارید سر بھ دستش باالخره و شود یم ھا آجر دامن بھ دست. گذارد یم گاز لولھ

 بلند ازجا توجھ یب اما چدیپ یم شیپا مچ در درد. پرد یم نیزم و کند یم خانھ بھ یکل ینگاھ. ندینش یم وارید ی گوشھ و
 باز را در یآرام بھ.رود یم در سمت بھ محتاط و ردیگ یم دست بھ را اش اسلحھ. کند یبازم ییتقوا یبرا را در و شود یم
 آشپزخانھ سمت بھ. شود یم متعجب سالن یخال یفضا دنید با اما. پرد یم داخل گرفتھ جلو را اسلحھ کھ یدرحال و کند یم
 یم بلند نیام. است یخال آنجاھم. سرش پشت ھم نیام و رود یم اتاق سمت بھ ییتقوا. ندیب یم یخال ھم را آنجا و رود یم
؟یینجایا ساغر؟: دیگو  

 

ستین یکس: ییتقوا ! 

 

میبگرد خوب دیبا. باشن کرده مشیقا ممکنھ:  ـ . 

 

سرگرد ستین خونھ نیا تو شدن پنھون یبرا ییجا چیھ:  ـ . 

 

میکرد اشتباه کنم فکر: دیگو یم مردد ییتقوا و کند یم نگاھش پراخم نیام ! 

 

 پس! گرید گفت را نیھم. برند ینم معاملھ یبرا را من گفت گفت؟ قاچھیدق ساغر کند یم فکر و شود یم کالفھ نیام
تماست و تو بھ لعنت! یلعنت. گزد یم لب و آورد یم ادیب را ھا آن با ساغر یھمکار یبرا یمرتض احتماالت کجاست؟ ! 
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میندار وقت زودباش. سرقرار میر یم: دیگو یم ییتقوا بھ رو . 

 

اما:  ـ ... 

 

نداره امـــــــــــــــا: زند یم داد ! 

 

 یم را یمرتض ی شماره. رساند یم بود کرده اجاره محلھ نیا در نبودن تابلو یبرا کھ یا قراضھ کانیپ بھ را خود دو با و
 بھ را حرصش پراز مشت. دھد ینم جواب ھم او. ردیگ یم را یحاتم سرھنگ ی شماره و شوند ینم قطع ھا بوق اما. ردیگ

 در یمرتض یصدا شد یم دیناام جوابش از داشت کھ یوقت درست. ردیگ یم را یمرتض ی شماره دوباره و کوبد یم فرمان
الو؟: چدیپ یم گوشش  

 

خوام یم آدرسشو کجاست؟ قرار محل:  ـ . 

 

ساغر مگھ ن؟یام شده یچ:  ـ ... 

 

یمرتض بگو رو آدرس. ستین نجایا نھ...نھ: پرد یم حرفش انیم بھ ! 

 

ــیام یبرس یبتون نکنم فکر:  ـ ... 

 

بگو آدرســــــــو فقط:  ـ ! 

 

کنم یم اس برات قشویدق. لواسون ایب:  ـ . 

 

 وقت یکم کاش. کند عوض را نیماش توانست یم حداقل کاش. زند یم استارت و کند یم پرت داشبورد یرو را یگوش
 لب. نداشت را اداره بھ رفتن فرصت اصال نھ. کند یم ساعت بھ ینگاھ. بود بتیمص لواسان بھ رفتن کانیپ نیا با. داشت

 را رفتنش متعجب ییتقوا. شود یم ادهیپ و کند یم پارک را نیماش آژانس دفتر کی دنید با. کند یم فکر شتریب و گزد یم
شد؟ چش: دیگو یم و کند یم نگاه  
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خوام یم خوب نیماش کی: دیگو یم جاشده زشیم پشت یسخت بھ کھ یتپل مرد بھ رو و شود یم داخل نیام .  

 

بلھ؟: کند یم نگاھش متعجب مرد  

 

ھیضرور. دم یم باشھ ھرچقدر نشیھز. کنم ھیکرا خوام یم نیماش کی:  ـ . 

 

و میکن یم یکش مسافر فقط نجایا. من برادر شھ ینم:  ـ ... 

 

ھیضرور یلیخ. ھستم ییوفا سرگرد: کشد یم رونیب شلوارش یپشت بیج از را اش ییشناسا کارت حوصلھ یب نیام . 

 

د؟یخوا یم ینیماش دچھیصبرکن... البتھ البتھ. جناب شرمنده: شود یم بلند و کند یم جور و جمع را خود مرد  

 

فقط نباشھ خراب:  ـ . 

 

 رفتھ خواب بھ داخلش کھ یپسر و زند یم اش شھیش بھ یا تقھ. ستدیا یم اهیس 405 پژو کی مقابل و شود یم خارج مرد
چتھ؟ دیگو یم و دوزد یم مرد بھ را خمارش نگاه. پرد یم ازجا  

 

شو ادهیپ: دیگو یم مرد و شود یم باز در. باز را در کند یم اشاره مرد .  

 

 یم کشانینزد. کنند یم قفل را نیماش. دھد یم حیتوض ییتقوا یبرا مختصر را انیجر و رود یم کانیپ سمت بھ نیام
خوان یم رو نیماش. سنیپل شونیا: دھد یم ادامھ محترمانھ ومرد شوند . 

 

نیا اما: دوزد یم نیام بھ را تشیرضا یب نگاه پسر ... 

 

سرگرد جناب دییبفرما: کشد یم عقب را او و ردیگ یم را الغرش یبازو مرد .  

 

گردونم یم برش: دیگو یم و دھد یم پسر دست بھ را اش یمل کارت نیام .  
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 ھم نمیماش ی پوکھ رفت نیا کھ ینجوریا: زند یم غر پسر. کند یم دور آنجا از را نیماش و ندینش یم رل پشت عیسر
گردونھ یبرنم . 

 

خوردا ینم ھا سیپل بھ اصال پشیت: دھد یم ادامھ مشکوک بعد و ! 

 

*** 

 

 خواب بھ یصندل یرو کھ کند یم عسل بھ ینگاھ. رسد یم نظر مورد محل بھ باالخره قھیدق پنج و چھل و ھفت ساعت
 و ردیگ یم را نیرحسیام ی شماره. شود یم ادهیپ و کند یم پارک موردنظر یتابلو مقابل یسخت بھ را نیماش. رفتھ
 بھ ینگاھ است؟ یکار چھ گرید نیا. کشد یم پوف دھد یم اطالع را دستگاه را بودن خاموش کھ یزن یصدا دنیباشن
 آمده؟ سرش بھ ییبال نکند دھد؟ ینم خود از خبر چیھ نیرحسیام چرا. کند یم چک را اش یگوش ساعت و کند یم جاده
 ھم ھا آن از و زده بشیغ نیرحسیام. شده دهیچیپ یبیعج زبطوریچ ھمھ. گذارد یم لبش ی گوشھ و زند یآتشم یگاریس

 سرد یصدا. کند یم وصل را ارتباط و کشدش یم رونیب بیج از عیسر یگوش زنگ یصدا بابلندشدن. ستین یخبر
 لھیطو یجلو. لھیطو کی بھ رسھ یم کھ ھست یشن راه کی. تر نییاپایب و بردار رو بچھ: چدیپ یم درگوشش مرصاد
باش منتظرم .  

 

کند یم قطع را تماس بدھد صحبت ی اجازه او بھ کھ نیا بدون و .  

 

ترسم یم یلیخ: دیگو یم مضطرب امکیس ! 

 

دیایب زدم زنگ. دیمنتظرباش شماھا!شھ ینم یچیھ: زند یم اش شانھ بھ یدست مرصاد . 

 

 یم یکیتار در. دوزد یم یشن راه بھ را نگاھش و ندینش یم یبزرگ درخت ریز لھیطو مقابل. شود یم دور ھا آن از و
 بھ محسن. ردیگ یم بدست را اش اسلحھ و شود یم بلند جا از. شوند یم کینزد کھ بدھد صیتشخ را دونفر ی ھیسا تواند
 ی شماره و کشد یم رونیب بیج از را یگوش. کند یم راجمع حواسش تمام مرصاد و شوند یم تر کینزد عسل ھمراه

نیایب: دیگو یم ارتباط یبرقرار محض بھ. ردیگ یم را امکیس . 

 

 و ستدیا یم مقابلش مرصاد. رود یم عقب آمد رونیب ردرختیز از کھ یا ھیسا دنید با محسن. گذارد یم جلو بھ قدم و
کجاست؟ دختره: شکند یم را سکوت محسن. دوزد یم عسل ی چھره بھ را قشیدق نگاه  
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ادیم: دیگو یم سرد مرصاد .  

 

 از کند یم یسع و چرخاند یم آوردنش بستھ چشم کھ یدختر یسرتاپا از را قشیدق نگاه محسن رسندو یم باالخره
بچھ اول: دیگو یم مرصاد. اوردیب ادیب یزیچ دهید کھ یعکس ! 

 

نھ: ماند یم شیسرجا سرسخت محسن . 

 

باھم ھردو: دیگو یم امکیس .  

 

باشھ: دیگو یم متفکر محسن .  

 

بابـــــــا: کند یم ذوق شیصدا دنیشن محض بھ عسل ! 

 

 یزیچ قدم باھر. شود یم کینزد و دارد یبرم قدم محتاط. ندود پدرش سمت بھ تا ردیگ یم را دستش محکم محسن
 شده تنگ دخترکش یبرا دلش فھمدچقدر یوم است عسل ی پرخنده یھا چشم بھ امکیس حواس تمام.زدیر یم درونشان

 دست. کشد یم خودش سمت بھ را او و گذارد یم دختر ی شانھ یرو دست محسن. ستندیا یم گریکدی یقدم کی در!بود
 محسن. ردیگ یم سمتش بھ را بود کرده میقا پشتش کھ یا اسلحھ و دھد یم ھل را او عیسر دختر کند یم رھا کھ را عسل
نخور تکــــــــون: زند یم داد افروز کھ ببرد بشیج بھ دست خواھد یم ! 

 

 محسن و کند یم باز شیھا ازچشم را اهیس دستمال افروز. کند یم نگاھش و ردیگ یم باال را شیھا دست ناچار بھ محسن
ستیدخترساغرن نیا.کرده اشتباه کھ فھمد یم ! 

 

 یبلند یصدا ناگھان کھ کند کیتاشل کشد یم را ماشھ افروز. دود یم جاده سمت بھ و گرفتھ آغوش در را عسل امکیس
ستیا: دیگو یم ! 

 

 و دیگو یم یوا مرصاد. شوند یم خارج اطراف یھا یکیتار دل از کھ ندیب یم را ییھا بتیھ و گردد یبرم صدا سمت بھ
ستیا... سیپل: کند یم تکرار صدا ! 

 

بدو فقط: دیگو یم نفس کی افروز . 
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. اندازد یم دیدو یم کھ یمرصاد یرو را خود آخر در و رساند یم را خود سرعت باتمام یمرتض. دود یم صبر بدون و
دنبـــــــــــــــالش دیبر: زند یم داد ! 

 

. سپارد یم دستشان بھ را مرصاد و شود یم بلند یسرباز دنیرس محض بھ. کند یم کیشل و ردیگ یم نشانھ را شیپا
 یم شیپا ساق بھ ریت باالخره و شود یم کیشل بھ مجبور گرید یبار. دود یم افروز سمت بھ دارد تن در کھ ییقوا باتمام
 راھش بھ و گذارد یم نیزم را دردناکش یپا. شود یم بلند ازجا یسخت بھ و کند یم سر پشت بھ ینگاھ افروز. خورد
 تر سخت داکردنشیپ نجایا. اندازد یم ھا درخت نیب را خود افروز و کند یم شتریب را سرعتش یمرتض. دھد یم ادامھ
 دورشدنش یصدا یول رود یم جلوتر دواریام. شنود یم را موتور شدن روشن یصدا. رود یم جلوتر زنان لنگ. است
 اسلحھ ی ماشھ. شود یم میقا درخت پشت و شنود یم را آمده دنبالش بھ کھ ییھا قدم یصدا. کند یم دیناام را دشیام تمام
 یفرار راه چیھ! یبد نشون خودتو نفعتھ بھ: دیگو یم بلند یمرتض.ندشیبب تا کند یم خم یراکم سرش و کشد یم را اش
یندار .  

 

 تنش بھ را درد و ردیگیم یجا کتفش یرو ریت بجنبد خود بھ تا یمرتض. کند یم کیشل و ردیگ یم نشانھ را اش شانھ
 آورد یم ادیب را کردند پارک را نیماش کھ ییجا. کند یم دنیدو بھ شروع و کرده استفاده ضعفش از افروز. کند یم قیتزر
 گوش بھ جاده از ھا قدم یصدا. ستدیا یم یا گوشھ و شنود یم قدم یصدا بازھم. کشد یم باخود را نشیسنگ یھا قدم و
 او و شوند یم متوقف زین ھا قدم یصد. زند یم نیتخم را دارد نیباماش کھ یا فاصلھ و رود یم جلوتر مردد. رسد یم

 کم یدرخت پشت را بازخود او و شوند یم تر کینزد ھا قدم. نرسد ناشناس آن گوش بھ ییصدا تا کند یم حبس را نفسش
 گردند یبرم عقب سنگ یصدا با ھا قدم. کند یم پرتاب تر عقب سمت بھ و دارد یبرم یسنگ. کند یم پنھان کوچک و جان
 نیماش برق باالخره و گذرارد یم سر پشت را یبیسراش. دود یم جلو بھ توان تمام با و کند یم استفاده ازفرصت افروز و

 محض بھ. کند یم شتریب را سرعتش و شنود یم یخوب بھ را دیآ یم دنبالش بھ کھ ییھا گام یصدا. ندیب یم را یا نقره
 یم تر کینزد مرد. کند روشنش کند یم یسع لرزانش یھا دست با و کند یم پرت یصندل یرو را خود نیماش بھ دنیرس
 اسلحھ افروز  ردیگ یم طرفش بھ را اسلحھ و کند یم باز را در نیام کھ نیھم. گردد یبرم عقب بھ عیسر افروز و شود
زنمش یم وگرنھ عقب برو: زند یم داد ردیگ یم عقب سمت بھ را اش . 

 

 یم را یساغر نیام و کند یم روشن را چراغ افروز کھ بکشد رونیب را او شود یم خم نشده منظورش متوجھ کھ نیام
 یآشنا ی چھره دنیباد افروز. کند یم نگاھش پرازترس ییھا باچشم و افتاده عقب یصندل یرو وپابستھ دست کھ ندیب
تو؟: کند یم زمزمھ جان یب. بردیم ماتش نیام   

 

نییپا اریب اسلحتو: دیگو یم یجد نیام ! 

 

ندارم یشوخ کھ یدون یم: زند یم لب و ردیگ یم تر محکم را اسلحھ افروز !  
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ندارم یشوخ منم: نیام ! 

 

کند باز را شیپا و دست کند یم تالش دارد کھ یجان تمام با ساغر .  

 

زنمش یم: دیگو یم یدستور افروز ! 

 

 بنداز اسلحتو: زند یم داد افروز. برد یم باال را شیھا دست و دارد یبرم عقب بھ یقدم اجبار بھ نیام و کشد یم را ماشھ
االن نیھم. نیزم .  

 

زودباش: زند یم داد افروز و گزد یم لب نیام ! 

 

تر دور: دیگو یم افروز کھ بگذارد نیزم را اسلحھ شود یم خم نیام ! 

 

 نیام از را حواسش کھ نیا بدون و شود یم ادهیپ افروز. کند یم پرت تر دور را اسلحھ اجبار بھ کشدو یم یپوف نیام
بازکن پاشو و دست ایب: دیگو یم نیام بھ رو. کند یم باز را یپشت در ردیبگ ! 

 

 دور چسب و زند یم زانو نیماش ی شده باز در دارد؟مقابل یا نقشھ چھ او کند یم فکر و شود یم کینزد متعجب نیام
نیامــــ: نالد یم ساغر. کند یم باز را دھانش !  

 

 یچیھ... سیھ! نترس: کند یم زمزمھ و شود یم تر کینزد نیام است؟ نیام او ن؟یام. کند یم نگاھشان تر متعجب افروز
ستین . 

 

دیببخش: زند یم ھق ساغر. کند باز را دهیچیپ شیھا دست دور کھ یطناب گره بتواند تا کشد یم داخل را خود یکم ! 

 

؟یچ یبرا باز: خندد یم شده کھ ھم او بھ دادن یدلدار یبرا نیام   

 

یچ ھمھ: زند یم ھق ساغر ! 
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 شیبرا ریس دل کی کھ کاش. کند بغلم کاش کند یم فکر ساغر و ندیبنش کند یم کمکش نیام. شوند یم باز ھا گره باالخره
دیزودباش: زند یم داد افروز. کنم ھیگر !  

 

کردن؟ تتیاذ: کند یم زمزمھ. دھد یم ادامھ کارش بھ و دیگو ینم یزیچ اجبار بھ نیام. است سمتشان بھ ھنوز اش اسلحھ  

 

 شیپاھا دور بھ کھ یطناب بازکردن درحال نیام. نرود باال شیصدا تا بچسباند ھم بھ را لرزانش یھا لب کند یم یسع ساغر
خونھ برمت یم. شد تموم گھید. نکن ھیگر: دیگو یم دهیچیپ ... 

 

الیخ خوش چھ: زند یم افروزپوزخند و ! 

 

نیبش فرمون پشت برو: دیگو یم افروز شیپاھا شدن باز محض بھ . 

 

ساغر...نھ تو:زند یم داد افروز کندو یم نگاھش متعجب نیام . 

 

االی: دیگو یم افروز و کند یم نگاھش ساغرمتعجب !  

 

سرتھ؟ تو یچ: کند یم زمزمھ نیام. رود یم راننده در سمت بھ و گذارد یم نیزم را کرختش یپاھا  

 

عقب برو. شد تموم تو کار: دیگو یم باخنده آخر در و چرخاند یم ھردوشان نیب را نگاھش افروز ! 

 

عقــــــــــب برو گفتم: رود یم عقب افروز و دیآ یم جلو اش گفتھ برخالف نیام . 

 

 یم زانو مقابلش نیام. چدیپ یم خود بھ درد از و شود یم خم افروز. کند یم شکمش نثار یلگد و شود یم کشینزد نیام
 شیسع تمام افروز و ردیگ یم باال را سراسلحھ قدرت باتمام نیام. کشد یم را ماشھ افروز کھ ردیبگ را شیھا دست زندتا
کنم یکار کی دیبا دیگو یم و کند یم تماشا یبانگران را ھا نیا تمام عقب از ساغر. اوردیب نییپا را آن کند یم را . 

 

 و شود یم جدا اسلحھ از نیام دست. کوبد یم نیام یپاھا نیب بھ محکم و آورد یم رونیب رشیز از را سالمش یپا افروز
 دیگو یم یبلند آخ نیام. زند یم گردنش بھ پشت از محکم یا ضربھ اسلحھ نیسنگ ی بدنھ با و شود یم جدا عیسر افروز

زود... نیبش: دیگو یم ساغر بھ و رساند یم نیماش بھ را خود لنگان لنگ افروز. افتد یم نیزم یرو و ! 
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اون... اون: دیگو یم بغضدار ساغر ... 

 

ـــــــــــــــــــنیبش گفتم:  ـ !  

 

 دوتا را زیچ ھمھ و تارشده دشید. شود بلند کھ کند یم را شیسع تمام نیام. ندینش یم رل پشت و کند یم اطاعت اجبار بھ
ندیبب را نیماش تواند یم و شود یم زیخ مین. ندیب یم . 

 

زود. کن روشنش: گذارد یم ساغر کمر یرو را اش سراسلحھ و ردیگ یم یجا راننده کمک یصندل یرو  افروز ! 

 

زود گفتم: دھد یم اسلحھ بھ یفشار افروز و کند یم روشن را نیماش کنان ھق ھق ساغر ! 

 

 بد ی جھیسرگ باھمان و شود یم بلند نیام. شود یم روشن نیماش یول برسد ھا آن بھ تا کشد یم نیزم یرو را خود نیام
 رابھ حرصش پر مشت افتد یم نیزم یرو نیام. شود یم تر دور و دورتر نیماش اما. برسد نیماش بھ تا کند یم پاتند
برم؟...کجا...کـ: دیگو یم لرزانش یباصدا ساغر. کوبد یم نیزم  

 

برو میمستق فعال:  ـ .  

 

د؟یخوا یم جونم...جـ...از یچ ن؟یدار کاریچ...چـ...بامن: پرسد یم مردد ساغر  

 

 زخم یرو درست را اش ضربھ نیام. نزند ادیفر دهیچیپ درتنش کھ یدرد از تا دیسا یم ھم یرو را شیھا دندان افروز
 درب و ساده یگوش. کند یم باز را داشبورد راست دست با و دھد یم چپش دست بھ را اسلحھ. بود دهیکوب اش شده ھیبخ

... اومده سیپل... گھید نیبب. کنند یم دامونیپ باالخره: زند یم لب ساغر. ردیگ یم یا شماره و کشد یم رونیب را یداغون
کنند یم دامونیپ ھا اون . 

 

 رن؟یگ یم مارو فقط... یکرد فکر احمق؟... ییکجا تو: دیگو یم یسخت بھ و ردیگ یم ممتد یھا بوق از را حواسش افروز
یھست یفرار االن توم احمق کنند؟ یم دود اسپند تو واسھ ! 

 

نیدیدزد منو: دیگو یم بغضدار ساغر ! 
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ما با توم... رتمونیبگ سیپل! یکرد فرار گفتن...ھم دادگاھت یتو... یحت! نباش...احمق...انقدر: خندد یم افروز ...  

 

 آورد یم ادیب تازه کھ انگار. شوند یم دهیکوب برسرش متک مثل تلخ قیحقا.  دھد ینم ادامھ و دیآ یم بند درد نفسشاز
 کند کمکش بود داده قول نیام! است قاتل کی او کھ آورد ادیب انگارتازه! شیھا آدم و سلول آن با است یمساو بازگشتش

؟یفرار قاتل کی بود؟ کرده اعالم یفرار را او دادگاه چھ؟ اماحاال! بود دهیدزد بچھ نیام. شود تبرئھ  

 

 را مھرداد ی خستھ یصدا باالخره چھارم سربوق.  دارد یم نگھ کنارگوشش را لیموبا ردویگ یم شماره گرید یافروزبار
الو: شنود یم . 

 

لواسون میرفت... ادتھی:  ـ ... 

 

افروز؟: دیگو یم بلند مھرداد ! 

 

ادتھ؟ی. میموند ماعقب... رفتن ھا بچھ:  ـ  

 

افروز؟ ییتوکجا:  ـ   

 

اون از... یداشت نگھ نویماش:  ـ ... 

 

یدیخر بالل ازش... رمردهیپ کی: دھد یم ادامھ یسخت بھ و کشد یم ینفس . 

 

؟ییتوکجــــــا افـــــــــــــروز؟:  ـ  

 

میخورد بالل... جاکھ...ھمون... اھمونجایب...کنارجاده. داغون ی مغازه ھمون... ھمون...یجلو. ھمونجا:  ـ !  

 

خوبھ؟ حالت ؟یخوب االن تو. امیم باشھ... باشھ:  ـ   
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ایب فقط. بزنم حرف...تونمینم: خندد یم افروز . 

 

امیم زود. امیم من. نزن حرف... باشھ:  ـ . 

 

 کھ کند یم را شیسع وتمام دھد یم ھیتک یپشت بھ را سرش. گذارد یم شیپاھا نیب را یگوش افروز و شود یم قطع تماس
ام؟ یفرار من گفت دادگاه واقعا: پرسد یم بغضدار ساغر. دارد نگھ باز را شیھا چشم  

 

نگفت؟ رو دنیبر واسم کھ یحکم: دھد یم ادامھ ساغر و دیگو یم یاوھوم افروز  

 

 دیحاالبا فرار؟ قتل؟ بود؟ کرده چھ اش یبازندگ. کند یم ھیگر بازھم ساغر و دھد یم تکان راست و چپ رابھ افروزسرش
 کھ ینیام آمد؟ یم او دنبال بھ یکس چھ. بود خورده بالل و بود آمده لواسان او با کھ داشت را یکس افروز  کرد؟ یم چھ

د؟یایب او سراغ بھ بود قرار یکس چھ زد؟یم دستبند شیھا دست بھ کھ یپدر ای کرد؟ یم سیپل میتقد را او یدودست قطعا   

 

برم؟ جلو دیبا گھید چقدر: زند یم لب. بود داشتھ نگھ باز را شیھا چشم یسخت بھ کھ کند یم افروز بھ ینگاھ  

 

میددورشی..با. ادیز. برو:  ـ .  

 

کجاست ھیفروش بالل دونم ینم کھ من:  ـ . 

 

میش ادهیدپیبا: گردد یبرم جلو دوباره و کند یسرم پشت بھ ینگاھ. شود یم زیخ مین افروز . 

 

دارم؟ نگھ:  ـ  

 

اوھوم:  ـ . 

 

بده حالت: دیگو یم صادقانھ و کند یم پارک یا گوشھ را نیماش ساغر !  

 

شو ادهیپ: دیگو یم یجد و نگذارد ریتاث شیصدا لحن یرو درد کند یم یسع افروز . 
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 کردن فرار افروز تیوضع نیا با کند یم فکر. شود یم ادهیپ ھم ساغر و کشد یم رونیب نیماش از را خود سالنھ سالنھ
ند؟یآ ینم دنبالش چرا. کند یم سرش پشت بھ ینگاھ. ستین یکارسخت اصال  

 

نکن...فکرشم: زند یم لب افروز.پرد یم ازجا ندینش یم شیبازو یرو کھ یدست با ! 

 

آخھ؟ دیخوا یم ازجونم یچ: کند یم اخم ساغر   

 

میش...دور... دیبا: کشد یم خود دنبال را او و دارد یبرم یقدم لنگان  افروزلنگ . 

 

امیب خوام ینم من: کشد یم رونیب دستش ازحصار را شیبازو ساغر .  

 

... یگرد یبرم: گزد یم لب افروز. اندازد یم نیزم را آن یا ضربھ با ساغر کھ اوردیب باال را اش اسلحھ خواھد یم افروز
بشھ؟ یچ کھ  

 

بشھ؟ یچ کھ امیب باتو:  ـ  

 

بنداز کار مغزتوبھ بار کی فقط... خدا یرضا بارمحضی. نکن لج:  ـ ! 

 

یزن یم گولم یدار باز: خندد یم ساغر ! 

 

گول... من:  ـ .. 

 

 یم تر بلند افروز یھا سرفھ یصدا. کند یم نگاه را سرش پشت ی جاده بازھم ساغر. ندینش یم نیزم و کند یم سرفھ
 بلند بازھم افروز. دھد یم ماساژ را پشتش و دینشن یم مقابلش. ندارد یخوب حال اصال افروز. گزد یم لب ساغر و شود
میبر...دیبا: شود یم . 

 

میبر نیباماش بذار. بده حالت:  ـ . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

کنند یم...مون...دایپ... نھ:  ـ . 

 

ست؟ین ھیفروش بالل ھمون نجایا مگھ. دنبالت ادیم یگفت کھ ھم یاون! امیب خوام ینم من:  ـ  

 

نھ:  ـ . 

 

پس:  ـ ... 

 

نندیب یم زود رو نیماش: پرد یم حرفش انیم بھ و ردیگ یم ینفس افروز .  

 

امینم من: ستدیا یم مصمم ساغر ! 

 

کنند؟... حلوات حلوا قراره یکرد فکر شھ؟یم یچ... یبرگرد. کن فکر... کمی: کند یم اخم افروز  

 

باشھ ھم یچ ھر: کند یم اخم ساغر ... 

 

 بازم...بازدادگاه... باز. زندان برنتیم باز. یھست ھم یفرار... االن. یبود متھم فقط...قبال: پرد یم حرفش انیم بھ افروز
شھ؟ یم درست یچ ھمھ... یکرد فکر کرده؟ ول... زنشو یفکرکرد...زتیعز نیام ھمون... یحت. دن یم حکم  

 

کـــــــن بس: زند یم داد و ردیگ یم را شیھا گوش ساغر ! 

 

کناربذار رو احساسات...شده... کھ بارمی!نباش...عقل یب... انقدر. کن گوش...تو:  ـ . 

 

امیب باھات یکن یکاری یخوا یم. یزن یم گولم یدار بازھم تو:  ـ ! 

 

بھتره یلیخ طیشرا کھاونجا ـــــــدونمیم فقط من:  ـ . 
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ھیجونور چجور دونم ینم و دیزن یم دم ازش کھ یھومن نیا شیپ تا شترهیب تمیامن زندان یتو. ھھ:  ـ ! 

 

ستین یزیچ... کھ زندون. کنھ یم داتیپ... شده ھم رسنگیز از... بخوادت ھومن. نیبب:  ـ ! 

 

داره؟ کارمیچ: دھد یم قورت را دھانش آب ساغر  

 

ایب...بامن! باش آدم:  ـ ... 

 

 مصمم ساغر. کند یم شیبازو بند را دستش و دیگو یم یلعنت افروز. نبود عقب از صدا. چدیپیم درگوششان یریآژ یصدا
 ھم خانوادت تک تک...  جون متیق بھ... ببرنت بخوان... نیبب: دیگو یم اش یجد بالحن افروز و ستدیا یم خود یسرجا
نباش شق کلھ انقدر! برنیم تورو... شده کھ ! 

 

امیب خوام ینم من: دیگو یم بغضدار ساغر ! 

 

فتیب...راه: گذارد یم شیپھلو یرو را اسلحھ شیقوا ی مانده تھ با افروز ! 

 

برگردم رهیبم شاالیا. گھ یم زور باز رهیم یم داره ھیزخم: دیگو یم دل در و رود یم دنبالش بھ اجبار بھ ساغر . 

 

. شوند دور نیماش از تا ردیگ یم کار بھ را توانش تمام. دھد یم ھل یخاک یھا قسمت یھا درخت طرف بھ را او بازھم
آ یصدا  

 

 عبور ازکنارشان سرعت بھ کھ نندیبب را یآمبوالنس دیسف ی بدنھ توانند یم باالخره و شود یم تر کینزد و کینزد ریژ
شده؟ شیزیچ نیام نکنھ! آمبوالنس: کند یم زمزمھ نگران دل ساغر. کرد  

 

 قدم ھم اماباز کند یم نفوذ ھم استخوانش مغز بھ کم کم شیپا درد. کشد یم خود دنبال را او شیھا گفتھ بھ توجھ یب افروز
 کھ کند نگاه را عقب خواھد یم ساغر. ستین آمبوالنس بار نیا. رسد یم گوش بھ ھم یگرید ریآژ یصدا. دارد یم بر

زودباش: دیگو یم تند افروز ! 
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 یتارھا تا شیپا درد. خورد یم نیزم و ندیب ینم را مقابلش بزرگ چال یکیدرتار. روند یم جلوتر شده یسخت ھر بھ
. یرسان آب یھا لولھ یجاساز یبرا اریش کی حد در. نبود یقیعم چال. دیگو یم یبلند آخ و رسد یم ھم مغزش یعصب
: زند یم اش شانھ بھ یدست. ندینشیم افروز کنار و گذارد یم چال داخل را شیپا محتاط. کند یم نگاھش نگران ساغر
؟یخوب  

 

 را دستش ساغر. دارد یبرم اش کرده سرباز زخم یرو از را دستش و کند یم باز چشم. خورد یم تکان یسخت بھ افروز
افروز: کند یم شیصدا. شود یم اش یلزج متوجھ و ردیگ یم ! 

 

ھومن شیپ...برو... لطفا: زند یم ھم بھ را اش شده خشک یلبھا افروز ! 

 

آخھ؟ داره کارمیچ اون. دونم ینم یگ یم کھ یآدم نیا از یچیھ من! ھواست رو میزندگ! ترسم یم: نالد یساغرم  

 

دم یم قول. خوبھ...اون: ردیگ یم را دستش افروز .  

 

 افروز. بود محض حماقت او بھ کردن اعتماد نباریا. بود خورده را دختر نیا یھا حرف گول بار کی. شود یم مردد ساغر
بگوافروز... بگو...بھش: دھد یم ادامھ ... 

 

برادرنبود...من واسھ...چوقتیھ... بگو: کند یم سرفھ ! 

 

ھ؟یچ منظورت: دیگو یم باترس ساغر  

 

برسم...اونجا تا... نکنم فکر من: خندد یم افروز .  

 

: دھد یم ادامھ افروز و شنوند یم را اھویھ یصدا. شود یم متوقف نجایا از دورتر ییجا در سیپل نیماش ریآژ یصدا
جزخودش... دنیفھم ھمھ...بگو ! 

 

من کنم؟ کاریچ من...من...مـ...یریبم دینبا: نالد یم ساغر ... 

 

ادیم مھرداد.برو...فقط. شو...میقا...فقط:  ـ ... 
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ترسم یم: کند یم ھیگر ساغر ! 

 

گھ؟ید یگ یم. دارم دوسش...بگو بھش... بگو:  ـ  

 

 افروز! متنفربود ھا خون تمام از... ھا مردن تمام از... گرید جسد کی...گرید مرگ کی. کند یم نگاھش باترس ساغر
بده قول: دھد یم ادامھ ... 

 

بھش یگ یم: کند یم سرفھ ! 

 

 پدرش بھ تا بردارد قدم چند بود یکاف فقط. بود سیپل نجایا از تر دور یقدم چند. دھد یم اھویھ یصدا بھ گوش ساغر
 روز دنیرس یبرا یانتظار چیھ بدون بار نیا...ھودهیب یروزھا بازھم... ییتنھا بازھم. بازگردد سلولش بھ بازھم تا. برسد
 اثبات یبرا یمدرک چیھ کند یم فکر و زند یم افکارش بھ یشخندین. است پدرش کند یم فکر. نیام بدون بار نیا! موعد

است یفرار قاتل کی. ندارد وجود اش یگناھ یب !  

 

رمیم...من... باشھ: دیگو یم ساغر و کند یم شیصدا افروز . 

 

یکارانداخت...مغزتو...باالخره: خندد یم افروز . 

 

 بھ و کند یم باز بلندش یموھا از را ییمو کش. زند یم کنار را خورده سر سرش از کھیشال و کند یم بلند را دستش
ھ؟یچ: دیگو یم متعجب ساغر. ردیگ یم ساغر سمت  

 

نده...یچکیھ...بھ!راز... کی:  ـ ! 

 

؟یچ یعنی:  ـ  

 

نکنھ داشیپ یچکیھ... کھ ییجا. دار نگھش...فقط:  ـ . 
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نگو یچکیھ...بھ نویا!نگو...یکس بھ. وجھ... چیھ بھ: کند یم دیتاک افروز و کند یم نگاه را مو کش متعجب . 

 

... دراورم یتو: کند یم زمزمھ افروز. ندیبب را شده ریسراز لبش ی گوشھ از کھ یخون تواند یم یکیدرتار. کند یم سرفھ
 بده...اونو. حھیتسب کی... اش یپشت بیج...بشیج تو. شده پاره زانوش...کھ اهیس  نیج کی »سرفھ بازھم«.سوم ییکشو

 !ھومن

 

من... ترسم یم من: کند یم زمزمھ ساغر کند یم سرفھ بازھم ... 

 

 منتظرش...اونجا.شده قطع... کھ درختھ کی »سرفھ بازھم«.ھست کم ارتفاع کی...جاده کینزد. جلوتر برو. برو فقط:  ـ
  .باش

 

برو: دیگو یم افروز و دیگو یم اوھوم ساغر ... 

 

تو پس: شود یم بلند ازجا مردد ساغر ... 

 

خورم یم خنک آب... رم یم. کنند یم...دامیپ: خندد یم ...  

 

؟یریم ینم کھ تو: پرسد یم باترس ساغر  

 

ھام حرف نیا... از تر...جون سگ. نھ: دیگو یم کردنش آرام یبرا و زند یم اش گانھ بچھ ترس بھ یلبخند ! 

 

 یم میحسود حشیتسب بھ... شھیھم... بگو. دارم دوسش بگو: کند یم زمزمھ آخر بار یبرا افروز و خندد یم ساغر
کھ.. کھ بگو.شد ... 

 

اون بگو! اعتمادنکنھ...نیحس...بھ بگو: کند یم باز لب. آورد یم ادیب یزیچ و کند یم سرفھ ... 

 

زود... بدو...برو: کند یم زمزمھ اجبار بھ افروز و شود یم تر کینزد افراد یصدا ... 
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 کند یم کھ یکار دانست ینم یحت. بود ختھیر ھم بھ ذھنش در زیچ ھمھ. دود یم توانش تمام با و کند یم او بھ پشت ساغر
 نیام شیپ... پدرش شیپ خواست یم. کند فرار دستش از و ردیبم افروز کرد یم دعا شیپ یا قھیدق تا! غلط ای است درست
 عمل فکرتر بدون و گرفتھ میتصم فکر بدون شھیھم! بوده نیھم شھیھم. کرد یم فرار ھا آن از داشت... حاال اما بازگردد

 زده گولش بار کی! افروز... کند فکر گفت او بھ افروز. کرده آوار سرش در را دردسرھا یفکر یب نیھم شھیھم! کرده
 یم باشد؟ نگفتھ دروغ بازھم کھ معلوم ازکجا... دار لعاب و رنگ یھا دروغ نیباھم... بندهیفر یھا حرف نیباھم. بود
 کند یم ییمو کش بھ ینگاھ. فکر یب بازھم. رفت یم اشتباه را راه داشت بازھم. کند یم نگاه را عقب گرید یبار و ستدیا

 دوست را ھومن برساند؟ ھومن بھ را شیھا حرف کھ بخواھد دیبا چرا بدھد؟ او بھ را نیا دیبا چرا. دارد دست در کھ
 یداشتن دوست لبخند بھ. کند یم فکر خانھ بھ بازھم و دارد یبرم یقدم. برگردد دیبا دارد؟ یربط چھ او بھ اصال داشتھ؟
ساالر پرمھر آغوش بھ... ساالر ... 

 

 ییزورگو باوجود... تخم و اخم آن باوجود ندیب یم کند یم فکر کھ شتریب. کند یم تصور را پدرش یھا اخم و زند یم ھق
 کی شھیھم مادرش دارد ادیب کھ ییتاجا. کند یم تصور را مادرش و دارد یم بر گرید یقدم. دارد دوستش ھم شیھا

 را شیموھا کھ. باشد دبستانش دوران یھمکالس نایم مادر مثل مادرش داشت دوست شھیھم. دارد سر بھ دار گل یروسر
 ییباموھا! حجاب بدون... یروسر بدون. ندیبب آراستھ را مادرش کباری فقط داشت دوست. بزند اشان شانھ و بگذارد مش
شده رنگ و بلند ! 

 

 یھا وارید نیب خواھد ینم ھم ھنوز. بازگردد خانھ آن بھ خواھد ینم ھم ھنوز کند یم فکر و شود یم تر بلند ھقش ھق
. آرامشش یبرا... نھ ھا آن یبرا دیشا! شده تنگ ھا آن یبرا دلش کھ است بیعج اما. باشد حبس فشیکث سلول رینفسگ
نبودنش قتل بھ متھم یبرا ... 

 

شوند یم کینزد ییھا قدم. شنود یم ییصدا .  

 

 کدام ھا؟ آن ای سیپل از. کند یم فرار زیچ چھ از لحظھ نیا در داند ینم ھم خودش یحت. رود یم عقب دوباره و گزد یم لب
 در را اسمش یادیز کھ یھومن آن... ھا اماآن.کند یم زندان یراھ را او فقط سیپل بھ آوردنش یرو تراست؟ ترسناک کی
 بھ کھ یفکر از تنش تمام... نباشد ھم اگر.برسد دیجد یزندگ کی بھ تواند یم باشد شانس خوش اگر... دهیشن مدت نیا

 اش یا نقره ی حلقھ و نیام ی ناشناختھ ھمسر بھ آخر در اما خواھد یم را برگشتن دلش. شود یم مور مور دیرس ذھنش
 پشت یصداھا. کند پرخطرپرواز یھا سکیر تمام سمت بھ کھ اوست عتیطب انگار.شود یم عوض نظرش کند یم فکر کھ

 افروز کھ کند یم شکر خدارا. برند یم را او حتما. اند دهید را افروز حتما. دارد یبرم قدم تر آرام و شنود یم را سرش
ردیم ینم . 

 

 اطرافش بھ ینگاھ! ستین چکسیھ. دوزد یم اطراف بھ را کنجکاوش نگاه. رسد یم درخت ی شده  قطع یتنھ بھ باالخره
 یم یبرگ و پرشاخ و بزرگ درخت پشت. کند شیدایپ است ممکن و است تجسس حال در اطراف نیھم سیپل. کند یم

 گفت افروز کھ ستیچ نیا. کند یم نگاه را مو کش و کند یم باز را دستش مشت گرید یبار. کشد یم قیعم ینفس و ندینش
 یم لب و بندد یم شیبازو بھ دستبند مثل را کش. رنگارنگ یھا نینگ با یا روزهیف یمو کش کی ندھد؟ چکسیھ بھ
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 اگر کند یم فکر. رسد یم گوشش بھ دور از یبلند ریآژ یصدا!ستین مھرداد نیا از یخبر ھم ھنوز و شده سردش. گزد
کنند شانیدایپ ... 

 

کنم؟ یم کاریچ دارم من ایخدا: دیگو یم و کند یم آسمان بھ رو   

 

 شیپاھا. شد یم تر کینزد ھرلحظھ سیپل نیماش. دانست ینم را فشیتکل ھم خودش و بود مانده یدوراھ نیا نیب سردرگم
 یکس چرا... آمبوالنس سرش پشت و کنند یم عبور سیپل نیماش سھ. گذارد یم شانیرو سر و کند یم جمع درشکم را

 ادیز حرص از. شدند یم دور ھا نیماش... دھد یم قورت را دھانش آب نشدند؟ متوقف ھا نیماش چرا گردد؟ ینم دنبالش
 او دنبال چرا بوده؟ افروز فقط مھم یعنی کردند؟ دایپ را افروز یعنی نگشت؟ دنبالش چکسیھ چرا واقعا. ردیگ یم اش خنده
 اون. دید تورو نیام: زند یم تشر گرید ییندا. یھست ھم تو دونست ینم چون دیشا دیگو یم درونش از ییندا گردند؟ ینم

یھست توم دونست یم ... 

 

 بھ دشیام تمام کند یم اعتراف گردند؟ ینم دنبالش شدند؟ الشیخیب یسادگ نیھم بھ یعنی. شود یم وجمع لرزد یم ازسرما
 شده قطع درخت پشت را خود کند شیدایپ بھتر کرده خبرش افروز کھ یفرد کھ نیا دیام بھ. کنند شیدایپ دیشا کھ بوده نیا

گردد یم را درخت نیا اطراف او حتما. کند یم پنھان . 

 

 آمد و رفت یادیز یھا نیماش. شنود یم راھم شیھا دندان خوردن ھم بھ یصدا کم کم. شود یم قبل از ھواسردتر ھرلحظھ
 یھا دست رو چندم بار یبرا!ستین بود کرده خبرش افروز کھ یکس از یخبر بازھم و لرزد یم سرما از تنش تمام.کنند یم

 رود یم یروشن بھ رو ھوا کم کم! است شده سرد اندازه یب ھوا. بکاھد انجمادش درد از یکم تا کند یم ھا اش شده خشک
 نیھم سرنوشتش ھم دیشا. بود نشستھ شیسرجا دیناام کردنش باعبور و شده بلند ازجا دواریام ینیماش دنید با وھربار
 ینیماش شدن کینزد یصدا. بزند خی سرما از بوده فروش بالل یرمردھایپ اتراق کھ شده قطع درخت کی کنار استکھ
 نباریا اما. نکند تازه را دلش زخم و برود ھا یقبل مثل ھم یکی نیا تا شود ینم بلند ازجا بار نیا. کند یم پر را گوشش

 در! رنگ دیسف یپرادو کی. کند یم نگاه را جاده درخت ی گوشھ از و کند یم سربلند ترمزش یباصدا. ستدیا یم نیماش
 یم را یمرد یآشنا ی چھره و کند یم سربلند. ندیب یم کھ است یزیچ نیاول اسپورت دیسف کفش و شود یم باز راننده

 حبس نفسش ستدیا یم کنارش کھ یدوم فرد دنید با اما. شود یم بلند ازجا خوشحال. بود زده را افروز یھا ھیبخ کھ ندیب
؟یخوب: دیگو یم وار دیام و شود یم کینزد بالبخند دنشید محض بھ مھرداد. شناسد ینم را یکی نیا. شود یم  

 

کو؟ افروز: دوزد یم سرش پشت بھ را نگاھش  

 

 بااخم مھرداد. دوزد یم شده کشانینزد کھ ییآشنا نا مرد بھ را پرترسش نگاه و شود یم الل استرس از بازھم ساغر
باتوم کجاست؟ افروز: دھد یم تکانش ... 

 

رخوردیت... اون... اون: زند یم لب و ردیگ یم ناآشنا مرد از نگاه باالخره . 
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کجاست؟ االن...االن: بازد یم رنگ مھرداد نگاه  

 

بردش... سیپل: دھد یم قورت را دھانش آب . 

 

 کالفھ مھرداد.کنند شیرھا نجایا و شوند الیخیب را او افروز نبودن بخاطر دیترس. کرده رھا جان مھین را او کھ نگفت
خورد؟ کجاش بھ ریت... ریت: دیگو یم تند و کشد یم را شیموھا   

 

پاش:  ـ . 

 

شکر خدارو: زند یم لب و کشد یم یراحت نفس مھرداد !  

 

 آشنا نا مرد. کند یم شکر خدارا ینطوریا کھ داند ینم یزیچ زخمش کردن سرباز از او کند یم فکر و گزد یم لب ساغر
کنھ یم مون کلھ از پوست ھومن: دیگو یم نگران ! 

 

نھ؟ گھید داد شیفرار شھ یم. مارستانیب کردن منتقلش حتما: دیگو یم نگران مھرداد  

 

 کردنش آرام یبرا اما کرد خواھند محافظت او از یچھارچشم حاال شان یقبل فرار با کھ داند یم خوب. گزد یم لب آرش
آره: دیگو یم ! 

 

 باز لب ازسکوتش دهیترس ساغر. گذراند ینظرم از را اش دهیپر ورو رنگ ی چھره و گردد یبرم ساغر سمت بھ مھرداد
د؟یکن ینم ول نجایا کھ منو: کند یم  

 

م؟ینبر رو ھومن مخصوص سفارش شھ یم مگھ: خندد یم مھرداد  

 

 ھومن کھ یمخصوص یتزایپ دنبال بھ انگار کھ ھومن مخصوص سفارش بود گفتھ یطور. کند یم نگاھش باترس ساغر
ایب: کند یم دراز سمتش بھ را دستش مھرداد. اند آمده داده سفارش . 
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 را دستش. شده ناراحت کند یم فکر مھرداد رد؟یبگ را دستش دیبا چرا. کند یم نگاه را سمتش بھ شده دراز دست مردد
یحساس زھایچ نیا ھارو سیپل بچھ شما. بود رفتھ ادمی: دیگو یم باخنده و کشد یم عقب . 

 

ھست ھنوز تجسس گروه. سوارشو: گردد یبرم سمتش بھ و کند یم باز را یپشت در و رود یم نشیماش سمت بھ .  

 

تجسس؟ گروه: پرسد یم ساغرمتعجب  

 

. رسوندم خودمو فنگ و دنگ یباکل. شما ھم اش یکی. داشتھ یفرار یکل گرفتھکھ صورت نجایا اتیعمل کی شبید. بلھ:  ـ
ایزودب . 

 

 تن نیماش داخل یگرما. ردیگ یم یجا یپشت یصندل یرو. رود یم جلو و دھد یم اش شده خشک یپاھا بھ یتکان ساغر
زنھ یم شور دلم یلیخ: آورد یم در حرکت بھ را نیماش مھرداد. بخشد یم امیالت را پردردش و شده خشک . 

 

دهیم نجاتش ھومن. نترس: دیگو یم مطمئن آرش . 

 

اگھ... کنند ییبازجو ازش اگھ... اگھ ؟یمطمئن:  ـ ... 

 

کنند یم روشروع ییبازجو شد مساعد حالش کھ بعد. کنند یم عملش اول. ضھیمر ھنوز اون:  ـ .  

 

کند حذفش بخواھد رفتنش لو بخاطر اگر.کند اجرا را اش یشگیھم قانون ھومن اگر کند یم فکر تر کالفھ مھرداد . 

 

بکند را کار نیا داد ینم اجازه قطعا. کوبد یم فرمان یرو را محکمش مشت .  

 

*** 

 

 یم متعجب دنشید با و گردد یبرم سمتش بھ دیمج. ردیگ یم یجا کنارش و رساند یم دیمج بھ را خود سالنھ سالنھ نیام
نیام: دیگو ! 
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نبوده ھم معاملھ تو ساغر. میخورد یباز: گذارد یم اش شانھ یرو یدست دیمج و اندازد یم ریز بھ سر شرمنده نیام . 

 

دونم یم: کند یم سربلند نیام . 

 

یحاج شرمندتم یحساب: پوشاند یم را صورتش دست با نیام کند یم نگاھش دمشکوکیمج !  

 

دادن مون یباز ھا اون یول. میکرد تالشمونو ھمھ ما پسر؟ ھیحرف چھ نیا:  ـ .  

 

چطوره؟ اوضاعش: کند یم عمل ی بستھ در بھ ینگاھ نیام  

 

 اون... میکرد دایپ ھم نیماش کی. بازداشتگاه میکرد منتقل رو یعوض اون! نترس ستین میوخ ادیز: زند یم دلبخندیمج
افروز... دختره ... 

 

خوب؟: پرسد یم نیام و کشد یم یآھ دیمج. شود یم قیدق نیام نامش دنیباشن  

 

کردن دایپ جنازشو:  ـ .  

 

 چکسوندارهیھ: دھد یم ادامھ دیمج. کند فرار توانستھ یم ھم ساغر او بامردن. افروز ی جنازه. شود یم حبس نیام نفس
شد کباب واسش گرمیج چرا دروغ. دختره !  

 

 با دیناام آخر در و بود کرده نییباالپا بارھا را جاده. بود گشتھ دنبالش بھ شبید. کند یم فکر ساغر بھ تر نگران نیام
 کرده فرار دخترش ھمراه بھ امکیس و بود خورده ریت یمرتض. دھد حیتوض شیبرا را اوضاع تا بود گرفتھ تماس ییتقوا
یحاج: زند یم لب مردد. خبرنداشتند ساغر از ھم ھا آن یحت.بودند رشدهیدستگ ھم مرصادومحسن.بود ! 

 

ن؟یکرد صحبت ییباتقوا...با... زهیچ: کند یم مزه مزه را دیبگو خواھد یم کھ یزیچ نیام و کند یم نگاھش دپرسشگریمج  

 

گفت؟یم بھم یزیچ دیبا چطور؟. نشد فرصت نھ:  ـ  
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روزید من... من... آره:  ـ ... 

 

کھ ستین تو ریتقص. یداد یم کیکش خونھ اون یجلو دونم یم: گذارد یم اش شانھ بھ دست بازھم یحاج ... 

 

یحاج نھ: پرد یم حرفش انیم بھ نیام . 

 

لواسون. اونجا اومدم ستین یکس دمید یوقت. گشتم رو خونھ اون من: دھد یم ادامھ نیام و کند یم سکوت دیمج . 

 

؟یبود سرمعاملھ شبید تو ؟یچــــــــ:  ـ  

 

 افروز یول دنبالش برم خواستم یم. گذشت باد و برق مثل کھ دمید امکویس موتور. دمیرس رید: اندازد یم ریز سربھ نیام
بود نیماش تو ساغر. بودن کرده پارک نویماش یخاک راه نیب یبیسراش تھ... اون... دنبالش رفتم... دمید رو . 

 

حالش االن... شکر رو خدا.. خدا یوا ساغر؟ خوب؟: شود یم روشن دیمج یھا چشم در یدواریام برق ... 

 

رده؟... مـ کجاست؟ ساغر... اون: خورد یم را حرفش نیام ی دهیپالس و زار ظاھر دنید با  

 

 ینم بعدشو. بردش افروز. بودن بستھ پاشو و دست. دونم ینم یعنی... نھ: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
 .دونم

 

؟ینکرد یکار و بردن دخترمو چشمـــــــــت یجلو: شود یم ازجابلند یظیغل بااخم یحاج   

 

 بقرآن... کنھ کیشل خواست یوقت... دیکش رو ماشھ یوقت. گرفت طرفش رو اسلحھ... دیکن باور. کردم تالشمو من... من:  ـ
یحاج کرد خی پام و دست !  

 

 دلم و دست دمیترس چون فتادمیجلون خودم من ؟یبود پسر یپانبود و دست یب کھ تو: کشد یم صورتش بھ یدست دیمج
یھست تو بود راحت المیخ من.جداکنم میکارمواززندگ نتونم دمیترس. بلرزه ! 
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بود؟ خوب حالش: پرسد یم نگران یحاج. دارد حق دیبگو ھرچھ. اندازد یرمیز سربھ شرمنده نیام  

 

بود؟ نبود؟ یزخم کھ صورتش سرو: دھد یم ادامھ یحاج و دھد یم سرتکان نیام  

 

نکردن؟ کھ تشیاذ: پرسد یم باز یحاج و دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش نیام  

 

 داشتھ دخترمو یھوا خودت ایخدا: ردیگیم یجا یصندل یرو یحاج و دھد یم تکان راست و چپ بھ را بازسرش نیام
 !باش

 

 یم انھیدلجو شکستھ را دلش نکھیا از ناراحت. زارش وضع سر. سرخش یھا چشم بھ. دوزد یم نیام بھ را نگاھش
یکرد تالشتو تو: دیگو . 

 

نکردم: بندد یم چشم نیام ! 

 

بخاطرمنھ ھمش کنم یم حس. رمیگ یم وجدان عذاب ییھا وقت کی. قدره یلیخ حسابمون طرف فقط:  ـ . 

 

ستین نطوریا:  ـ . 

 

بردن؟ رو ساغر یچ واسھ ھا اون یکرد فکر. ھست:  ـ  

 

خدا یھ... کھ دارم ازشون آتو انقدر دونند یم خوب. رنیبگ باج من از خوان یم: دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ . 

 

گفتن؟ یزیچ زدن؟ زنگ بھت: پرسد یم مشکوک نیام  

 

زنند یم زنگ زود ای رید مطمئنم. نھ ھنوز یعنی. نھ:  ـ . 

 

؟یکن کاریچ یخوا یم شما...شما بعد:  ـ  
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کردم تاحاال کھ یکار ھمون: اندازد یم ریز سربھ و گزد یم لب یحاج .  

 

 رو مملکت کی تیامن تونم ینم: دھد یم نجاتش یازسردرگم یحاج یحاال؟صدا تا. کند یم یحالج ذھن در را حرفش نیام
بکنم دخترم جون یفدا ! 

 

*** 

 

 قرار آن در کھ یطیشرا از. دوزد یم مقابلش سردرگم و نگران تیجمع بھ را نگاھش و کرده جمع کاناپھ یرو را شیپاھا
. رنگارنگ و جورواجور یپسرھا از است پر خانھ حاال و آمده شان خانھ بھ پسر دو ھمراه بھ. ردیگ یم اش خنده گرفتھ
خورد ینم چشمش بھ ھم دختر کی خدا یرضا محض گرددیم باچشم ھرچھ . 

 

 یپسر با و نشستھ شیرو روبھ مبل یرو داشت نام آرش کھ یپسر. خوردند یم غذا و نشستھ آشپزخانھ زیم سر پسر سھ
 یا قھیدق. ردیگ یم تماس یا باشماره مدام و زند یم قدم را خانھ طول کالفھ مھرداد. زند یم حرف  نشستھ کنارش کھ

. اندازد یم ریز بھ سر و گزد یم لب خجالت از ساغر. شود یم وارد برھنھ یا تنھ باال با ھا ازپلھ گرید یپسر نگذشتھ
 دنید با آلود خواب مرد ھمان! بھیغر کی بھ برسد چھ بود دهیند یتیوضع نیدرچن ھم را ساالر یحت دارد ادیب کھ ییتاجا

م؟یدار وارد تازه... بھ: دیگو یم باخنده و پرد یم چرتش ساغر  

 

 ذھنش ساغر یآشنا ی چھره. ستدیا یم کاناپھ مقابل و دیآ یم نییپا را ھا رضاپلھ. گردند یم بر سمتش بھ ھمھ شیباصدا
ستین وارد تازه: دیگو یم آرش کھ کند یم مشغول را ! 

 

دمشید ییجا کی نویا من: گردد یبرم سمتش رضابھ ! 

 

 اسم نیا: کند یم اخم. است شده خشک درخت کی انگار کھ کنند یم صحبت او بھ راجع یطور. شود یم دلخور ساغر
 !داره

 

یدار کھ زبونم خداروشکر: گردد یبرم سمتش رضابھ ! 

 

رضا ستین یباز مسخره وقت: دھد یم ھشدار آرش و کند یم تر ظیغل را اخمش ساغر ! 
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نخوردمت نترس یوو: خندد یرضام. کند یم جمع را خود ساغر و ندینش یم کاناپھ یرو ساغر رضاکنار ! 

 

رضـــــــــــا:کند یم صدا باتذکر را نامش باز آرش ! 

 

چتھ؟: دیگو یم خستھ رضا  

 

کن مراعات لطفا. نداره درمون درست اعصاب یچکیھ:  ـ . 

 

ھ؟یخبر چرا؟: دیگو یم و چرخاند یم ھمھ یرو را نگاھش  

 

گرفتنش. رخوردهیت افروز: کند یم زمزمھ آرش . 

 

شت اوه: دیگو یم و کند یم دراز زیم یرو را شیرضاپاھا ! 

 

آوردن افروز یجا تورو پس: گرددیبرم ساغر سمت بھ . 

 

ادیب تاخودش میدار نگھش گفتھ. ھومنھ سفارش! بابا نھ: دھد یم را جوابش آرش دیبگو یزیچ ساغر کھ نیا از قبل . 

 

 شده پاره شال و کند یم جمع کاناپھ در شتریب را خود. دارد ھومن نیا از یبیعج ترس. دھد یم قورت را دھانش آب ساغر
 کھ یخال ساالر یجا... یخال یحاج یجا کند یم فکر کندو پنھان را شانشیپر یموھا تا کشد یم سرش یرو شتریب را اش
 یم افکارش بھ یشخندین... نجایا حاال. دادبرود ینم اجازه ازپسرھا کافھ بودن شلوغ بخاطر یحاج. نندیبب نجایا در را او
 ینم انکار را ترسش. نشستھ پسرھا نیا انیم حاال کھ کرده فتح را اش یزندگ یھا قلھ نیتر بزرگ از یکی کھ انگار. زند
دارد را یحاج مقابل در شدن برنده حس بیعج... اما کند .  

 

 واس رو  افروز یجا قراره ینگ یبگ پس. ھومنھ سفارش پس جــــون: گذراند یم نظر از را شیسرتاپا گرید یبار رضا
پر ھومن ... 

 

شـــــــــو خفــــــــــــــــھ: ردیگ یم را اش قھی و برد یم ورشی سمتش بھ تھش سرو یب یھا حرف از کالفھ مھرداد ! 
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 نیب از او بھ توجھ بدون مھرداد کھ کند شانیجدا تا شود یم شقدمیپ آرش. ماند یم حرکت یب بود رشدهیغالفگ رضاکھ
کنم ات خفھ خودم یھا دست با جا نیھم تا بگو گھید ی کلمھ کی: غرد یم اش شده قفل یھا دندان . 

 

ھیچ انیجر بدونم چھ من! خوب دیببخش: خندد یم رضا ! 

 

 دوتا شما بدونم چھ من: دیگو یم شخندیورضابان کند یم جدا اش قھی از را مھرداد ی شده مشت یھا دست یسخت بھ آرش
دیشد یکی عاشق باھم باز ! 

 

باال گمشو: زند یم داد رضا بھ رو و شود یم مانع آرش کھ کند حملھ سمتش بھ خواھد یم مھرداد ! 

 

 یم کاناپھ ی ھیپا نثار یلگد و شود یم یکفر اش یخونسرد از مھرداد رود یم آشپزخانھ سمت بھ و کشد یم یرضاپوف
 ردیگ یم کار بھ را اش یفضول یقوا تمام. گذراند ینظرم از را اش برافروختھ ی چھره و پرد یم ازجا باترس ساغر. کند
 را ھومن کھ ھم افروز ھردو؟ بودند؟ افروز مھردادعاشق و ھومن یعنی! شمادوتا باز رضاگفت. اوردیسردرب ھیازقض تا

 یقدبلند مھرداد. کند یم نگاھشان و گذارد یم کاناپھ ی یدست یرو را سرش. بود دهیچیپ زیچ ھمھ چقدر. داشت دوست
. اوردیب ادیب را شیھا چشم رنگ کند یم یسع... شیھا چشم و بود بور. یا قھوه بھ لیما ییموھا و دیسف یباپوست. داشت

 یکلیھ آرش. کند یم نگاه را ھیبق دیناام خانھ از شدنش خارج با اما ندیبب را شیھا چشم رنگ تا کند یم نگاھش قیدق
 کھ یدوپسر. شود دهید بزرگتر ھا آن ی ھمھ شدھاز باعث ششیر تھ ھم دیشا. تر مردانھ یا چھره و دارد یورزشکار

 یم چشم خستھ و ندشیب ینم. گردد یم دنبالرضا بھ بانگاه. روند یم و کنند یم یخدافظ دانست ینم ھم را نامشان یحت
 ی ھمھ نیب. دیفھم را نیا بودند ستادهیا گریکدی ی نھیس بھ نھیس یوقت. مھرداد از تر کوتاه یباقد اما. بود اوبرنزه. بندد
 چشم. است ھیبق از بھتر یلیخ. است ھیترازبق مھربان میریبگ فاکتور را امروز. داشت یبھتر حس مھرداد بھ نبست ھا آن
 مھرداد! داده حیمھردادترج بھ را او افروز کھ است چگونھ ھومن یعنی کند یم فکر بازھم و شوند یم نیسنگ کم کم شیھا
 شود یم تر نیسنگ شیھا پلک. دارد دوست را افروز چقدر کھ است معلوم ھم اش ینگران و اضطراب نیا از.بود خوب کھ
رود یم خواب بھ و . 

 

 یم غذا تو: دیگو یسرم ازپشت و گردد یم باز سالن بھ. اندازد یم تابھ یماھ در و شکند یم را مرغ تخم دو رادیھ
؟یخور  

 

دختر... یھو: کند یم شیصدا گرید یبار. است ساغر مخاطبش ! 

 

دهیخواب: خندد یم ساغر خواب در غرق صورت دنید با و کند یم بلند اش یگوش سراز آرش ! 
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لکسیر چھ: کند یم زمزمھ و اندازد یم باال یا شانھ رادیھ ! 

 

 نیا نیب ده؟یخواب واقعا. داره یراحت الیخ چھ: کند یم فکر و زند یم ساغر بھ یشخندین آرش. گردد یبازم آشپزخانھ بھ و
احمق یلیاخی شجاعھ یلیاخی. داره یا خجستھ دل عجب ولولھ؟ . 

 

*** 

 

 یروفرش با را شیھا کفش. ندشیب ینم و چرخاند یم منیدرنش را نگاھش. شود یم داخل و چرخاند یم درقفل را دیکل
 را زھرا و گردد یبرم آشپزخانھ بسمت وظروف و ظرف یباصدا. رود یم منینش بھ و کند یم عوض یجاکفش داخل یھا
 و کند یم مروین بھ ینگاھ. شود یم آشپزخانھ وارد و رود یم جلوتر. خورد یم یزیچ و نشستھ او بھ پشت کھ ندیب یم
سالم: دیگو یم ! 

 

بترسونمت خواستم ینم. ببخش: دیگو یم شرمنده نیام و پرد یم جا از باترس زھرا .  

 

بخورم؟ شھیم: ندینش یم و کشد یم عقب را مقابلش یصندل نیام. زند یم لبخند و کرده درک تازه را تیموقع زھرا  

 

 درست بھتر زیچ کی برم نیبش اصال. آره.آره:دیگو یم ردیبگ اش خستھ ی چھره از را اش رهیخ نگاه کھ نیا بدون زھرا
 .کنم

 

گھید میخور یم نویھم. ستین یازین: ردیگ یم را دستش نیام شدنش بلند از قبل . 

 

کردم یم درست بھتر زیچ کی وگرنھ یایم دونستم ینم. کمھ آخھ: ندینش یم بالبخند زھرا . 

 

گھید غذاست ھم مروین. الیخیب:  ـ . 

 

باشھ ھم بانو دستپخت کھ مخصوصا: کند یم اضافھ و زند یم یچشمک . 

 

 یم مروین خوردن مشغول او با. باشد نطوریھم شھیھم نیام کاش خودش؟ خودِ  است؟ نیام مرد نیا. زدیر یم دلش زھرا
تتیمامور: پرسد یم مردد و شود ... 
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ساغر: زند یم باز لب و کند یم مزه مزه ذھن در را شیھا حرف ... 

 

بزنم حرف راجبش خوام ینم: پرد یم حرفش انیم بھ نیام . 

 

؟یخوب خودت: دیگو یم و دھد یم قورت را حرفش زود زھرا  

 

کھ؟ نگذشت سخت ییتنھا ؟یتوچطور. اره: زند یم اش یناگھان موضع رییتغ نیا بھ یلبخند نیام  

 

 سمتم داشتن ھا واریانگارد پرده، یھا تکون باد، یصدا. ترسناکھ یچ ھمھ یستین یوقت.بود سخت: دیگو یم صادقانھ زھرا
شم یم نجاخفھیا یستین یوقت. ومدنیم . 

 

تون خونھ ای. مامان شیپ برو کھ گفتم: گزد یم لب ریدلگ نیام . 

 

ترم راحت نجایا: کند یم اخم زھرا .  

 

؟یمونیپش: کند یم نگاھش رهیخ و گذارد یم دستش یرو دست نیام  

 

؟یازچ: پرسد یم باترس زھرا  

 

ذارم یم کم مون یزندگ واسھ دارم یادیز. کمم یلیخ کنم یم حس. من انتخاب از: خندد یم تلخ نیام . 

 

امیکنارب باھاش کنم یم یسع. ستمین مونیپش من: دھد یم یجا ضمختش یھا انگشت نیب را فشیظر یھا انگشت زھرا . 

 

 ینم رو یزندگ نیا اصال کنم یم حس ییھا وقت کی. ینکن یبیغر انقدر. ینذار کم کن یسع توم: کند یم سربلند
شدم لیتحم بھت کنم یم حس.یخوا . 
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 بھ مشترکش یزندگ در کھ زبانش از امان اما. ستین نطوریا نھ دیبگو خواھد یم. اندازد یم ریز بھ سر و گزد یم لب نیام
 یم یسع: زند یم لبخند و فشارد یم دست در را زھرا دست. باشد دروغ شیبنا کھ یزندگ از است متنفر. چرخد ینم دروغ
کنم درستش کنم .  

 

شد تموم کھ حاال. سفر میر یم پرونده نیا بعداز یبود گفتھ: کند یم خم را سرش زھرا ... 

 

نشده تموم: دیگو یم یجد نیام . 

 

مگھ: کند یم اخم زھرا ... 

 

. کنم یم جبران ویبود تنھا کھ ییروزھا ی ھمھ. سرحرفمم. کنم یم جور و جمع مونو یزندگ: دیگو یم کالفھ نیام
. کنم یم درستش یول. ومدمیکنارن طیشرا نیباا ھنوز. متاھلم کھ نکردم باور ھنوز انگار یدون یم. ھست رخودممیتقص
زھرا مدتو نیا کنم جبران دم یم قول. خونھ امیم شتریب. کنم یم کارھاموکمتر حجم . 

 

 شیموھا یرو یدست اش خالصانھ محبت از شرمنده نیام. گذارد یم ضمختش دست یرو یا بوسھ و زند یم لبخند زھرا
یخوب یلیخ: کشد یم ! 

 

 متیغن ھم جملھ نیھم نیام از... الیخیب اما. دارم دوست گفت یم کاش. ستین یخوب ی جملھ نیا کند یم فکر زھرا و
زھرا گشنمھ ھنوز من: نالد یم و کند یم شده یخال ی تابھ یماھ بھ ینگاھ نیام. است ! 

 

کنم یم اش آماده سوتھ سھ: دیگو یم محبت با شودو یم ازجابلند زھرا . 

 

 تن بھ سبز یشرتیت. بود بستھ سرش یباال را اش ییخرما یموھا. کند یم نگاھش و زند یم نھیس بھ دست. خندد یم نیام
 شیلبخندھا کند یم فکر. زند یم شیرو بھ یلبخند و گردد یبرم روغن برداشتن یبرا زھرا. یراحت یشلوار با داشت

. بود داده او بھ را یخرگوش دندان لقب دل در او و شد یم انینما دندانش دو ناخودآگاه یزدن لبخند ساغر اما. است حیمل
. اوست فقط مھم! اش یزندگ کیھمسرش،شر. زھراست فقط مھم. کند دور ذھنش از را او فکر تا دھد یم تکان را سرش
. رود یم سمتش بھ و شود یم ازجابلند. است باظرافت و آرام شیکارھا تمام. شود یم قیدق زھرا حرکات یرو دوباره

 کھ نیا بدون زھرا و کند یم حلقھ دورش بھ را شیھا دست پشت از. کند تصور را اش چھره دینبا. کند فکر ساغر بھ دینبا
 کاش مثال چرا؟. ندارد یخاص یبو تنش. کشد یم بو و گذارد یم اش شانھ یسررو نیام. زند یم لبخند برگردد سمتش بھ

یبو ینیریش بھ. بود نیریش ... 
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؟یخند یم یچ بھ: دیگو یم نیام و خندد یم زھرا. زند یم گردنش بھ یا بوسھ و زند یم پس را مزاحم افکار ھم باز  

 

 انقدر دیبا چرا ست؟ین اهیس شیھا چشم چرا ندیگو یم نیام مزاحم افکار بازھم و کند یم کج سمتش بھ را سرش زھرا
بود اهیس کاش باشد؟ روشن ... 

 

باش مھربون انقدر شھیھم: دیگو یم باخجالت و گزد یم لب زھرا ! 

 

 کھ ستین ینیام گریاماد دم یم قول دیبگو خواھد یم. زند یم لبخند یمصنوع و شود یم ازخودمتنفر. کند یم شرم نیام
 تمام حاال اما کرد ینم اشتباه چوقتیھ ھا قبل.ندارد اعتماد خود بھ قبل مثل ھم یذرھا گرید. بماند شیھا سرقول بتواند
 نیا. سوزاند یم وسط نیا را زھرا و کند یم دیناام را ساغر.اندازد یم نیزم را یحاج یرو. اشتباه از پرشده اش یزندگ
کنم یم مویسع: زند یم لب پس.بندباشدیپا شیھا قول بھ تواند ینم گرید نیام .  

 

 باالخره کند یم فکر و گذارد یم اش نھیس یرو را سرش. گردد یبرم سمتش بھ و کرده رھا را تابھ یماھ. خندد یم زھرا
بماند نطوریھم تاابد نیام کھ کاش. داده دلش بھ دل نیام باالخره. چشد یم را یخوشبخت . 

 

*** 

 

 بودنش مھم یرو تا کشد یم متن ریز را قرمز خودکار دوازدھم بار یبرا. خواند یم را نظرش مورد متن گرید یبار ساالر
. اوردیب ادیب را اش کلمھ نیاول تا ردیگ یم بکار را ذھنش. دیبگو را متن جزوه بھ نگاه بدون تا کند یم سربلند. کند دیتاک
 گرید یبار. فھمد ینم آن از چیھ اما آشناست شیبرا یادیز کلماتش. کند یم نگاه را متن دوباره دیناام و کشد یم یپوف
 بھ خودرا و شود یم ازجابلند اطیدرح شدن باز یباصدا. کند ثبتش ذھن در کند یم یسع و خواند یم را متن کلمھ بھ کلمھ
 اش یناگھان خروج دنیباد مادرش. شود یم خارج اتاق از درنگ یب زند یم قیعم یلبخند پدرش دنیباد.رساند یم پنجره
شده؟ یچ:دیگو یم نگران  

 

اومدن: کند یپام بھ ییدمپا ھراسان . 

 

یحاج: زند یم لب دواریام. ندیب یم سرش یباال را یحاج شود یم کھ بلند و پرد یم نییپا جا کی را ھا پلھ ! 

 

خبرتھ؟ چھ. پسر آروم: زند یم اش شانھ بھ یدست یحاج  
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بابا خوبم: زند یم لبخند ساالر .  

 

ش؟یاریب نذاشتن: دیگو یم نگران و کند یم سرش پشت بھ ینگاھ   

 

شھ؟یم شب کی فقط ینگفت مگھ: دھد یم ادامھ ساالر و گزد یم لب یحاج  

 

 و کند یم اش برافروختھ ی چھره بھ یساالرنگاھ. رسانند یم اطیح بھ را خود دوان دوان مادرش و صحرا او سر پشت
بابا؟: دیگو یم   

 

 مادر. ندھد شیھا اشک بھ را شدن زیسرر تااجازه. نشکند مقابلش تا ردیگ یم ینفس و گذارد یم دھانش مقابل دست یحاج
دیس ریبخ دنتیرس: دیآ یم جلوتر یبانگران ساغر . 

 

بابا؟ کو ساغر: دیگو یسرم ازپشت وصحرا  

 

 شھیھم. کرد یم نگاھشان و گرفت یم باال را سرش شھیھم.گرداند یم اش خانواده یاعضا نیب را اش شرمنده نگاه
 را خورده شکست انسان کی حس بار نیاول یبرا. دانست یم بودن الگو نیا محق را خود و الگوبود شھیھم. سربلندبود

 بود گفتھ کھ را ساغر شدن دهیدزد خبر! ستین اند ساختھ او از اش خانواده کھ یقھرمان کند یم حس بار نیاول یبرا. دارد
 قول. دھد بودنجاتش داده قول. یگردون یبرم دخترمونو باز کھ دونم یم! دیس دارم مانیتوا بھ بود گفتھ مطمئن خانم فاطمھ
 را ساغر آمد کھ نباریا بود داده قول. اوردیب خانھ بھ را او و ردیبگ یمرخص شیبرا زندان از کامل روز کی یبرا بود داده

کجاست؟: کند یم زمزمھ اش پرشده یھا ازچشم نگران ساالر. آورد یم باخود  

 

دونم ینم: زند یم لب یسخت بھ. اندازد یم ریز سربھ یحاج . 

 

 یم گوشش بھ صحرا ھق ھق یصدا. گذارد یم خانھ پابھ و کند یم عبور ھمسرش پراشک نگاه ازمقابل. زند یم کنارش
ھم ھمسرش یھا گفتن خدا یوا یصدا... رسد ... 

 

 بھ ھم اطیدرح شدن دهیکوب ھم بھ یصدا نبستھ را اتاق در د؟ینشن ساالر از ییصدا چرا. شود یم کارش اتاق یراھ شرمنده
 فرو ی اجازه شیھا اشک بھ. دھد یم در بھ را اش ھیتک و بندد یم را در. ساالر از ھم نیا کند یم فکر. رسد یم گوشش

 یم خجالت ھا اشک نیا بخاطر اتاق نیا یھا وارید ازتمام ازخودش،. است بیعج ھم خودش یبرا یحت. دھد یم ختنیر
 یم جدا را متفرقھ یھا پرونده تمام. چرخاند یم شده مرتب یھا پرونده نیب را نگاھش و ردیگ یم یجا زشیم پشت. کشد
 بھ دیبا. کند واگذار را متفرقھ یھا پرونده تمام دیبا. ندیچ یم کجای را باند افراد و ساغر بھ مربوط موضوعات تمام. کند
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 ھر بھ دیبا. داده رانجات دخترش کھ دیبگو یباسرافراز و کند سربلند اش خانواده مقابل گرید یبار شده کھ یمتیھرق
 سھ. رود یم شیکمدھا سمت بھ و شود یم بلند ازجا. بازگرداند خانھ نیا بھ را او و کند ثابت را اش یگناھ یب شده یمتیق

. رود یم عقب تختھ و فشرده را دکمھ. شود یم دهید ھا کتاب پشت از کوچک ی دکمھ و گذارد یم زیم یرو را قطور کتاب
 ی دستھ یرو و کند یم خارج تن از را فرمش لباس. گذارد یم زیم یرو و کشد یم رونیب را ییھا پوشھ آن پشت از

 از را یرنگ یھا نتیپر. کند یم باز را پوشھ یا دکمھ در و کشد یم جلو یصندل یرو را خود. گذارد یم اش یصندل
. ییخرما یموھا و زیت ییھا گوش ، یاستخوان یصورت. کند یم پسرجوان عکس بھ نگاه و کشد یم رونیب داخلش

 ھومن: کند یم زمزمھ را رشیز متن و ردیگ یم اش چھره از نگاه. بود شده رهیخ نیدورب لنز بھ کھ رهیت ییھا بامردمک
1369 بھمن متولددھم. راد  . 

 

*** 

 

 بیج از را یگوش و شود یم خارج تیگ از. رود یم جلو و کند یم بلند را چمدان ی دستھ نیزم یرو پاگذاشت محض بھ
 فرودگاه از خروج محض بھ. شود یم لود یگوش ی صفحھ و دھد یم فشار را پاور ی دکمھ. کشد یم رونیب راھنشیپ
: دیگو یم و ستدیا یم رنگ سبز یھا یتاکس از یکی مقابل. رود یم جلوتر و گذارد یم چشم یرو را اش یدود نکیع
عصر؟یول  

 

د؟یکن باز رو صندوق شھ یم: دیگو یم محترمانھ. کند یم دییتا سر با راننده  

 

 سپارد یم راننده بھ را چمدان یجاساز. شود یم ادهیپ و دیگو یم یا البتھ شود یم کوچکش چمدان متوجھ تازه کھ راننده
 یم نییپا را شھیش و کند یم یاخم دهیچیپ نیماش در کھ یگاریس ظیغل یازبو. ردیگ یم یجا نیماش عقب یصندل یرو و

 را اش یشگیھم خاص رقم شش. خواھد یم پسورد صفحھ. کند یم باز را یگوش قفل و زند یم سرش یرو را نکیع. دھد
 و ندینش یم داخل راننده. بوده مھرداد از ھیبق دوتماس بجز. شود یم روبرو پاسخ یب یھا تماس از یلیس با و زند یم

 نیدوم از بعد. گذارد یم گوشش یرو را یگوش و کشد یم تماس ی دکمھ یرو دست ھومن. اندازد یم راه بھ را نیماش
عجب چھ. سالم: چدیپ یم درگوشش مھرداد یصدا بوق ! 

 

مابودمیھواپ: دیگو یم کوتاه . 

 

خوب؟: دیگو یم و برد یم اش یشرمندگ بھ یپ مھرداد ازسکوت  

 

خورده رھمیت. گرفتن رو افروز:  ـ .  

 

خوب؟: گزد یم لب ھومن  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

کھ نھیا منطورم... یعنی. مارستانیب بردنش کنم فک رخوردهیت چون:  ـ ... 

 

م؟یبد شیفرار باز کھ یندار انتظار: پرد یم حرفش انیم بھ ھومن  

 

خوام یم نویھم: دیگو یم یجد مھرداد ! 

 

میکن یم صحبت سرجاش برگشت منطقت و عقل ھروقت: زند یم تندش لحن بھ یپوزخند ھومن . 

 

 را نگاھش. گذارد یم بیودرج کرده لنتیسا را یگوش. کند یم قطع را تماس باشد ازجانبش یمنتظرپاسخ کھ نیا بدون و
 مگر بود؟ نداده تذکر مگر! شده ھم ریدستگ... رخوردهیت افروز. کشد یم قیعم ینفس و دوزد یم آشنا یھا ابانیخ بھ

افروز یکرد خراب: بندد یم چشم و کشد یم یفتد؟پوفیب ریگ دیگرنباید نگفت ! 

 

بلھ؟: دیگو یم بود شده اش زمزمھ متوجھ کھ راننده  

 

باشمانبودم: دیگو یم سرد ھومن ! 

 

دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس گرید یبار و .  

 

دار نگھ جا نیھم: دیگو یم راننده بھ رو بھار ی سرکوچھ .  

 

 باطرح یزرشک و دیسف اهیس در مقابل. شود یم کوچھ وارد و ردیگ یم را چمدان ی دستھ. شود یم ادهیپ و کند یم حساب
 یم خانھ زنگ یرو دست. مانده داخل آورد یم ادیب نبودنش با و گردد یم دشیکل دستھ دنبال بھ. ستدیا یم یمیاسل یھا

بلھ؟: چدیپ یم کوچھ در آرش یصدا. فشاردیم و گذارد  

 

بازکن: ـ . 

 

ھومنھ: دیگو یم کند یم منتظرنگاھش کھ مھرداد بھ رو و زند یم را دربازکن ی دکمھ ھومن یصدا دنیباشن .  
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 مھرداد. شود یم تر کینزد و کند یم خلوت سالن بھ ینگاھ. شود یم داریپد شیآشنا قامت و شود یم باز یورود در
ریبخ دنیرس:زند یم لب آرش و دیگو یم سالم رلبیز . 

 

 یتا کی رفتھ خواب بھ کاناپھ یرو کھ یساغر دنید با. دیآ یم منینش بھ و کند یم رھا سالن ی گوشھ را چمدانش
ھ؟یچ انیجر: دیگو یم متعجب و دھد یم باال را شیابرو  

 

برده خوابش: ندینش یم مبل یرو آرش . 

 

؟یمھمون نجایا اومده ای گروگانھ نیا وضعشھ؟ چھ نیا: ندینش یم ساغر یکنار مبل یرو ھومن   

 

دیکن یم کھ ھم یخدمت خوش: کند یم شیرو یپتو بھ یا اشاره ! 

 

 و کند یم راباز نشیسرآست یھا دکمھ ھومن. ندھد دست از را فشاردتاکنترلش یم ھم بھ محکم را شیھا لب مھرداد
چخبر؟: دیگو یخونسردم  

 

مارستانیب بردنش. رخوردهیت. گرفتن رو افروز: کند یم باز لب بود نیھم منتظر کھ مھرداد . 

 

یگفت یتلفن کھ نویا: دیگو یم یخونسرد باھمان ھومن ! 

 

رخوردهیت.گرفتنش گمیم ست؟ین مھم نیا: غردیم اش شده قفل یھا دندان نیب از مھرداد ... 

 

 ینم ینگران بھ یازین پس. کارشوبلده بھترازمنوتو. ستین کھ بچھ. نگھ یچ و بگھ دیبا یچ کھ دونھ یم خوب افروز:  ـ
نمیب . 

 

مخصوصـــــت سفارش و تو بخاطر! یلعنت ـــــــــــرخوردهیت: شود یم بلند مھردادازجا . 

 

نییپا اریب صداتو: دھد یم مبل یپشت بھ را اش ھیتک یباخونسرد ھومن. کند یم اشاره ساغر وبھ .  
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یکنـــــــ یم وونمید یدار: کشد یم شیموھا نیب یدست مھردادکالفھ ! 

 

 دیشن سرش یباال از کھ ییباصدا. کند رادرک طشیشرا تا زند یم پلک یچندبار.پرد یم ازخواب ساغر بلندشان یباصدا
االن؟ ھیچ دردت: پرد یم ازجا فنر مثل  

 

 یم: دھد یم ادامھ و کند یم اش شده گرد یھا چشم بھ گذرا ینگاھ و کند یم قطع را حرفش ساغر یناگھان حرکت با
شھینم گھید یول فرار گفتم و گذشتم اش یازسرکوتاھ باری! خبر فقط یول. ارنیب واسم خبرشو سپرم . 

 

بمونھ؟ اونجا دیبا یعنی:  ـ  

 

بمونھ اونجا کھ مجبوره. بلھ: شود یم ازجابلند ھومن ! 

 

ھـــــــومن: نالد یم عاجزانھ مھرداد کھ افتد یم راه بھ ھا پلھ سمت بھ ! 

 

؟ییتو ھومن اِ: شود یم زیخ مین مشتاق ھومن یآشنا نام دنیباشن ساغر  

 

 شناخت؟ یم ازکجا را او دختر نیا. کند یم نگاھش پرسشگر و گرددیبرم دهیشن کھ یا دخترانھ یصدا بسمت اخم با ھومن
بلھ: شود یم کشینزد و گذارد یم نشیج بیج در را شیھا دست ! 

 

 یم دنبالش بھ دست با. شود یم اش سرخورده شال متوجھ و کشد یم سرش بھ یدست. دھد یم قورت را دھانش آب ساغر
خوب؟: دیگو یم حوصلھیب ھومن کھ گردد  

 

کنم صحبت باھاتون دیبا: اندازد یم ریز سربھ بازش یموھا از خجل و گذارد یم نیزم را شیپاھا ساغر .  

 

شنوم یم: زند یم کمر بھ دست ھومن . 

 

تنھا لطفا: دیگو یم ھومن بھ رو و کند یم مھرداد و آرش بھ ینگاھ ساغر ! 
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 داشتھ او با تواند یم یحرف دخترچھ نیا. گذراند یم ازنظر را شیسرتاپا متعجب و دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن
 یرو و دارد یم برش مبل دستھ یرو از باالخره. گردد یم شالش دنبال بھ باز و ردیگ یم گاز داخل از را لپش ساغر باشد؟
 پشت تفاوت یب اما. کھ میدید رو یدنید! ینباش خستھ دیبگو حرکت نیا بھ خواھد یم دلش اندازه یب ھومن. اندازد یم سر
ایب دنبالم: زند یم لب و کند یم او بھ . 

 

 تمام ھا پلھ از رشتھ کی. شمارد یم را ھا تعدادپلھ دل در ساغر و روند یم باال را ھا پلھ.افتد یم راه بھ سرش پشت ساغر
 بھ را خود کھ نیا یبرا. شود یم ھومن باالرفتن متوجھ کھ کند یم ینگاھ است مقابلش کھ یلیطو یراھرو بھ. شوند یم
افروز؟ اتاق میبر شھیم...شھیم: رساند یم کنارش را خود و رود یم باال را ھا پلھ عیسر برساند او  

 

چرا؟: کند سکوت تواند ینم گرید. گردد یبرم سمتش بھ و ستدیا یم ھومن  

 

بدم نشونتون رو یزیچ کی دیبا:  ـ . 

 

؟یاومد نجایا توقبال: کند یم اخم ھومن  

 

نھ: دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساغر . 

 

 پشت ھم را گرید ی پلھ رشتھ کی.افتد یم راه بھ و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس جواب و سوال الیخیب ھومن
 او با یجرئت باچھ. شود یم مردد و دھد یم قورت را دھانش آب باترس ساغر. شود یترم کیتار طیمح و گذارند یم سر
 یباق یھا پلھ و زده کنار را دیترد ساغر. کند یم نگاھش منتظر و گردد یبرم سمتش بھ پلھ نیسرآخر ھومن رفت؟ یم باال

 یرو ساغر کنجکاو نگاه. کشد یم نییپا را ریدستگ و ستدیا یم راھرو از در نیاول مقابل ھومن. کند یم یط را مانده
ایب: دیگو یم بلند. چرخد یم یھنر یتابلوھا . 

 

. چرخاند یم اتاق تادور دور را نگاھش و شود یم داخل مردد ساغر. شود ساغرداخل تا کشد یم خود سمت بھ را در و
 ھیشب اصال.ھمرنگش یدروار با اتاق ی گوشھ دیسف یتخت. بود روشن و رهیت یخاکستر از یا تھیتنال شیھا یوارید کاغذ
دخترنبود کی اتاق . 

 

شنوم یم:  ـ . 
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 افروز: گزد یم لب. کند یم منتظرنگاھش و زده در بھ ھیتک نھیس بھ دست کھ گردد یبرم سمتش بھ ھومن یباصدا
بود رخوردهیت .  

 

 بد حالش: کند یم فرار اش رهیخ ازنگاه. کند یم متعجبش اش یتفاوت یب اما شود روبرو نگرانش ی چھره با داشت انتظار
کھ بگم بھتون گفت نمیھم واسھ برگرده گھید نکنھ فکر گفت. بود ... 

 

سومش ییکشو یتو گفت: رود یم دراور سمت بھ و گردد یبرم عقب بھ گرید یبار ... 

 

پاره نیج کی: کند یم باز را ییکشو ... 

 

 یم بشیج داخل دست شده پاره و است مشھود اش یکھنگ کھ یاھیس نیج دنیباد باالخره و کشد یم رونیب را ھا نیج
ـیم میباز یدار تو: دیگو یم کالفھ ھومن. کند  ... 

 

 سمتش بھ را حیتسب. رود یم سمتش بھ و شود یم ازجابلند ساغر. ماسد یم دھانش در حرف آشنا حیتسب دنیکش رونیب با
کھ بگم گفت. شما بھ بدمش گفت: ردیگ یم ... 

 

 یم قیدق حیتسب یچوب یھا دانھ یرو و دزدد یم نگاه. چدیپ یم درتنش ھا جملھ آن ازگفتن یبیعج خجالت. گزد یم لب
 حیتسب نیا بھ گفت.داره دوست گفت. تو یعنی...دبجزشمایفھم نوھمھیا... ینبود برادر واسش چوقتیھ گفت: شود

شد یم شیحسود . 

 

 یا لحظھ در. ندیبب تواند یم را شیگلو بیس ساغرحرکت. شود یم قیدق حیتسب یرو. ردیگ یم دستش از را حیتسب ھومن
د؟یخوب: دیگو یم نگران. شنود ینم ھم دنشیکش نفس یصدا یحت  

 

 بھ در کھ برود دنبالش بھ خواھد یم ساغر. شود یم خارج اتاق از و کرده او بھ پشت. دیآ یم خود بھ شیباصدا ھومن
؟یکرد قفل چرا: کوبد یم در بھ و کند یم گرد چشم. شود یم قفل شیرو   

 

 غلط اصال. نگفتم دروغ کھ من! باتـــــوم: کوبد یم در بھ تر محکم و شنود یم را شوند یم دور در از کھ ییھا قدم یصدا
دهیدزد اون حتویتسب دمیندزد کھ من. خدا تورو کن باز. گم ینم افروز از یچیھ گھید.کردم ... 

 

ـــــــــــــــرونیب ـــــــــــــامیب خــــــــــــوامیم من: زند یم داد تر بلند و شنود یم را یدر شدن دهیکوب یصدا ! 
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 را اش ھیتک و نددیب یم را در او بھ توجھ یب. کند یم یرو ادهیپ اش یعصب یھا تار یرو ساغر یھا داد یب و داد یصدا
 دوست حیتسب نیا. کند یم نگاھش قیدق و کند یم بلندش. دارد دست در کھ است یحیتسب ی رهیخ ھم ھنوز. دھد یم در بھ

 گذشتھ بھ و کشد یم شیھا دانھ یرو دست. بود بر از را شیھا مھره تک تک لیوشما شکل. بود اش چندسالھ و نیچند
 کنارش افروز. چرخاند یم دست در را حیتسب یھا دانھ شیھا کردن فکر ی ھمھ ومثل بود نشستھ پلھ یرو. گردد یبرم

 یرو و کرده کینزد را دستش پروا یب او اما. برود زودتر کھ خواست یم اش یشگیھم سکوت با ھومن و بود نشستھ
: بود شکستھ را شان نیب سکوت افروز و بود دوختھ او بھ را تشینارضا نگاه ھومن. بود دهیکش دست زشیعز حیتسب
دستتھ؟ شھیھم چرا  

 

یدار دوستش یلیخ کھ ھیکی از یادگاری کی ای: بود داده را خود جواب افروز و بود نداده را جوابش ھومن ... 

 

ا؟ی: بود دهیپرس مشتاق ھومن و بود نداده ادامھ  

 

یداشت دوستش یلیخ کھ ھاست گذشتھ ھومن از یادگاری کی ای: بود کرده نگاھش رهیخ افروز . 

 

زدم؟ حدس درست: بود گفتھ باخنده افروز و بود زده لبخنده ھومن  

 

 حیتسب بود کرده عادت یجواب یب و سکوت نیا بھ کھ افروز. بود نداده را جوابش و شده رهیخ روبرو بھ حرف بدون ھومن
شھ یم میحسود بھش... بھرحال: بود کرده باز دستش دور از را ! 

 

؟یک بھ: بود کرده نگاھش پرسشگر ھومن  

 

نیا بھ: بود گرفتھ باال را حیتسب افروز .  

 

چرا؟:بود داده باال را شیابرو یتا کی ھومن  

 

توئھ شیپ شھیھم آخھ: بود دهیچیخودپ دست دور بھ را حیتسب افروز .  
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 روز کی: بود گفتھ یشوخ بھ افروز و بود داده حیترج زیچ ھمھ گفتن بھ را سکوت بازھم. بود کرده سکوت بازھم ھومن
دزدمش یم !  

 

 یھا حرف تمام کھ شد یم یساعت کی. داد یم تکان وار نوسان را آشنا حیتسب و نشستھ تخت یرو کھ شد یم یساعت کی
 بازھم و بندد یم چشم. بود رشدهیدستگ.بود رخوردهیت افروز. دیرس ینم ییجا چیھ بھ و کرد یم تکرار ذھن در را ساغر
 دلت یچطور: بود ناراحتگفتھ افروز بود کرده صادر را بود خودشان از یکی کامرانکھ قتل دستور یوقت. کند یم مرور
بود چشمت جلو. بود دوستت اون اد؟یم ... 

 

کرد یم خطا دینبا: بود گفتھ سرسخت ھومن ! 

 

یول خواستھ ینم ھم اون. میفتیب ریگ میخوا ینم ھا ما از چکدومیھ. نبود کھ خودش ریتقص:  ـ ... 

 

 تو اون یآدمھا ھمھ اگھ. یبزن رو ھا حرف نیا ھم روز چند تا تو!افروز کن بس: بود آورده باال را دستش دو ھومن
شھ ینم عوض نظرم بازھم من بگن رو ھا نیا و رنیبگ افھیق واسم بخوان . 

 

 جزخودت یکی بھ تاحاال ؟شدهیخواھ خود انقدر چرا: بود شده ومانعش گرفتھ را شیبازو افروز کھ برود بود کرده پشت
؟یکن فکر   

 

! نباش ساکت انقدر. نکن فرار انقدر: بود کرده راھش سد را خود افروز و بود دهیکش رونیب دستش از را شیبازو ھومن
خوام یم جواب ازت من .  

 

 بوده خودت ریتقص ستین مھم! یندار خطاکردن حق نجایا کھ گفتم اول روز ھمون ؟یجواب چھ ؟یخوا یم یچ:  ـ
 یباق واسھ ، خودمون تیامن واسھ مجبورم پس. ما ی ھمھ یبرا یایم حساب بھ دیتھد کی یعنی یافتاد ریگ یوقت.انھی

بکنم رو کار نیا مجبورم من فتھیربیگ ھم یھرکس! افروز قانونھ کی نیا. کنم حذفش اونو موندنمون  

 

فتم؟یربیگ من اگھ ؟یچ من: بود دهیوپرس داده قورت را بغضش افروز  

 

تو یحت: بود گفتھ محکم زبانش اما بود دهید شیھا درچشم را دیترد ! 

 

میدوست ما یگفت خودت ندارم؟ یفرق چیھ من یعنی: بود شده بازسدراھش افروز کھ برود بود خواستھ باز . 
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. کنھ ینم یفرق پس. بود دوستم ھم کامران یحت. دیمن یدوستا ھمھ ھیبق ھم. تو ھم. میدوست. اره: بود دهیگز لب ھومن
کنم حذفش مجبورم من لوبره ھرکس . 

 

 ھنوز افروز.بود برگشتھ عقب بھ و دهیکش یا کالفھ پوف برنداشتھ چندقدم. بود نشده مانعش افروز نباریا و بود رفتھ
ھواسرده تو برو: بود بلندگفتھ. بود ستادهیا ھمانجا ! 

 

: بود گفتھ باخنده افروز و بود کرده اخم سشیخ صورت دنیباد. بود رفتھ سمتش بھ ناچار و دهیند او ازجانب یحرکت چیھ
شھ یم یول باشھ یجور نیا خوام ینم! مسخرست . 

 

. یوجدان یب یعوض خودخواه کی. یبزن حرف ادیم سختت یحت کھ یمرموز بداخالق عنق آدم کی تو: بود پوزخندزده
یول ... 

 

یمھم واسم انقدر کھ ستین خودم دست: بود باالانداختھ شانھ ! 

 

سرده ھوا خونھ برو: بود کرده گرد عقب پراحساسش یھا حرف از دهیترس ھومن ! 

 

یترس یم کردن یزندگ آدم مثل و بودن آدم از تو: بود داده ادامھ باشجاعت افروز و ! 

 

 بود دهینشن و کرده پاتند یخروج در بسمت شیھا حرف ی ادامھ دنینشن یبرا. بود دهیکش صورتش بھ دست کالفھ ھومن
دارم دوست کھ ستین خودم دست: گفت افروز کھ ! 

 

 سوم چیپ از بعد. چدیپ یم دستش دور بھ را حیتسب دوباره ھا مدت از بعد. کند یم رامرتب لباسش و دیآ یم نییپا ازتخت
 ساغر خراش گوش یادھایوفر داد از یخبر کھ شد یم یا قھیچنددق. شود یم خارج اتاق از او و شده دستش پیک حیتسب
. است ناھار وقت فھمد یم و ندیب یم را آشپزخانھ در شان تجمع. شود یم سالن وارد و کرده عبور اتاقش ازمقابل. نبود

ریبخ دنیرس! سالم بھ: کند یم شیصدا دنشید با کسرا ! 

 

؟یاینم. میخور یم ناھار: دیگو یم وکسرا دھد یم سرتکان فقط  
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کاردارم: دیگو یمختصرم . 

 

 کند یسع ھرچقدر کند یم اعتراف. کشاند یم گذشتھ بھ را او اطیح یکاش بھ یکاش. کند یم پاتند یخروج در سمت بھ و
 کھ او! اش یریدستگ. خورده کھ یریت نگران. شده نگرانش کند یم اعتراف. باشد تفاوت یب افروز بھ نسبت تواند ینم
 دیبا چرا. بود دهیخر جان بھ را خفت نیا کباری کھ او. بود دهیکش را فرارش ی نقشھ و گذاشتھ نشیقوان یپارو کباری

 برگ. کرد بازمعاملھ بشود دیشا بازگرداند؟ را او شود یم چطور کند یم وفکر کشد یم یافتاد؟پوف یم ریگ دوباره افروز
 اتھامات تمام از را افروز بخاطردخترش کند مجبورش بتواند دیشا بودو او دست یحاتم دخترسرھنگ. بود او دست برنده
 را او تا ندازدیب خطر بھ را تشانیھو و کند سکیر دوباره تواند ینم. آمد ینم بر دستش از نیا از شتریب یکار. کند مبرا
 یراھ تا زدیر یم ھم بھ را ذھنش معادالت تمام. گردد یم دشیسف یمزدا دنبال بھ و رود یم نگیپارک سمت بھ.بدھد نجات

 پس خطاکرده! کھ کرد افروز یخطا کی یفدا را گروه ی ھمھ شود ینم چھ؟ کھ آخرش دیگو یم باز آخر در و. کند دایپ
 یزیتاچ کند یبازنم لب از لب یطیشرا چیھ تحت بفھمد کھ شناسد یم را او خوب یحد بھ. ستدیبا مجازاتش تمام یپا دیبا

بماند زندان در کند مشخص دادگاه کھ تاھروقت باشد بھتر دیشا. نباشد مرگش بھ یازین دیشا پس. دیبگو . 

 

میدیرس ھم بھ بازم: کند یم زمزمھ و زند یم لبخند. کند یم نگاه را حشیتسب گرید یبار و کند یم روشن را نیماش . 

 

*** 

 

سالم: ـ . 

 

 یبرا را یصندل و فشرد یم را دستش مختصر ساالر. کند یم دراز سمتش بھ را دستش و شود یازجابلندم نیام شیباصدا
کشد یم عقب نشستن .  

 

: گردد یبرم نیام سمت بھ و کند یم یراھ را او یچیھ باگفتن ساالر. رسد یم گارسون و زند یم لبخند شیرو بھ نیام
یایب گفتم چرا کھ یدون یحتمام . 

 

ازکجابدونم. نھ: کند یم پرسشگرنگاھش نیام . 

 

ساغر بھ راجع: دوزد یم او بھ را اش رهیخ نگاه ساالر ! 

 

: دھد یم ادامھ ساالر. خورد یم وول اش یزندگ پود تارو در ساغر بازھم کند فرار کند یم یسع ھرچقدر. گزد یم لب نیام
یول ارتشیب بود قرار. گھ ینم یچیھ یعنی. ده ینم جوابمونو یحساب و بابادرست ... 
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 یباز یجور. یلیخ از شتریب یلیخ. داغونھ یلیخ یحاج! ساالر میبد نجاتش مینتونست: پرد یم حرفش انیم بھ نیام
اشم کف تو ھنوز ھم خودم کھ میخورد !  

 

افتاده؟ واسش یاتفاق: کند یم زمزمھ ساالرنگران  

 

دونم ینم: دیگو یم مستاصل نیام .  

 

دبدزدنش؟یچرابا چرا؟ آخھ: خندد یم یساالرعصب   

 

 خوان یم گھ یم یحاج. فتادنیرمیگ اونھا صورت نیا در و میکن ثابت شو یگناھ یب میتونست یم. ھست یادیز لیدال:  ـ
 میدبتونیشا. رنیبگ تماس کھ منتظره. گھ ینم ھم راه یب. رنیبگ باج ازمون کھ کنند استفاده برنده برگ کی بعنوان ازش

میبرس بھش و میریبگ ازشون یرد کی .  

 

؟یچ رنینگ تماس اگھ:  ـ  

 

گھید دهیقدنم یچیھ بھ مغزم یعنی. دونم ینم: گزد یم لب نیام !  

 

نشدم سیپل مونمیپش: خندد یم تلخ ساالر . 

 

چرا؟: دیگو یم متعجب نیام  

 

 یکار کی کاش. شد یم ینطوریا دینبا.ادیبرنم دستم از یکار چیھ من و ستین خواھرم. مصرفم یب یلیخ کنم یم حس:  ـ
ومدیبرم دستم از . 

 

 دیناام دشونیام ینذار کن یسع. است ھمھ قلب قوت خونھ تو حضورت. نکن رو فکر نیا:ردیگ یم را ساالر دست نیام
ساغر کھ مطمئنم من. بشھ ... 
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 من. خونھ بھ گرده یبرم اون: دھد یم ادامھ.او حضور در حداقل! یحاتم خانم گفت یم دیبا کند یم فکر و گزد یم لب
بپاشھ ھم از تون یزندگ نذار. بشن دیناام نذار. کن جاجمع کی خانوادتو توم. میکن یم تالشمونو میدار ھمھ... یحاج . 

 

دینکن داشیپ گھید چوقتیھ اگھ ؟یادچین اگھ:  ـ ... 

 

است سخت نبودنش تصور چقدر کھ یوا. نباشد اگر. دیاین اگر. گفتھ کھ یاگر بھ کند یم فکر. اندازد یم ریز بھ سر نیام ! 

 

بوده سرنوشت میگ یم اونوقت: زند یم لب کند نگاھش کھ نیا بدون نیام ... 

 

 ادیز طنتیش خواھرمن. بزنند بھش قتل انگ شیجوون تواوج کھ نبود نیا اون سرنوشت! نبود: غردیم نیساالرخشمگ
 .داشت

 

 خراب شھیھم. بزنھ دیبا یک رو یحرف چھ دونست ینم چوقتیھ. بود ساده. بود یانرژ پراز: زند یم لبخند اش یادآوریبا
 ستین ینجوریا کھ نبود سرنوشتش نیا. کنھ فرارھم بخواد کھ نبود انقدرشجاع ساغر. نبود قاتل ساغر. کرد یم یکار

 اون قراربود. دکتربشھ خواست یم. بود کرده دانشگاھشوتموم کی ترم تازه. کنھ یزندگ خواست یم اون. بشھ ونابود
خوردم یدرد کی بھ منم دیدید بگھ ارهیدرب ھمھ واسھ زبونشو بعد و کنھ تنش رو دیسف روپوش ! 

 

ساغر. ُمرده انگار کھ نزن حرف یجور: دھد یم یدلدار نیام. کند یم بغض شیھا حرفیادآوری با ... 

 

 گھید. خنده ینم چوقتیھ گھید. باشھ قبل مثل تونھ ینم گھید ھم برگرده اگھ یحت ساغر: پرد یم حرفش انیم ساالربھ
 گذرن؟ یم ازش ساده یکرد توفکر. ھییھا شرف یب چھ شیپ ستین معلوم تموم روز چند! نیام نمونده ازساغرمن یچیھ

بگذرن؟ ساده ساغر ازکنار کھ دارن وجدان آدمن؟ ھا اون یکرد توفکر  

 

 یچیھ گھید ازخواھرمن:دیگو یم دیناام و شود یم ازجابلند ساالر. شود یم منقبض گفتھ کھ یزیچ ازتصور نیام تن تمام
لطفا. کن داشیپ یول... یول. نمونده  

 

 یخرگوش یھا دندان یعنی نخندد؟ شود یم مگر. خندد ینم گرید او گفت.گذارد یم تنھا افکارش با را نیام و شود یم دور
 ساغر کاش. شوند تمام رینفسگ یروزھا نیا کاش. ردیگ یم شیھا دست نیب را شوند؟سرش دهید ستین قرار گرید اش
 کھ کاش. داشودیپ کاش باشدبازھم نمانده یاوباق از یزیچ اگر یحت. بخندد گرید ستین قرار او قول بھ اگر یداشود،حتیپ

بکشد باشدونفس زنده ھنوز . 
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*** 

 

د؟یبر دیخوا یم خودتون کھ دیمطمئن: کند یم تکرار دوباره نیام.کند یم نگاھش شھیش ازپشت  

 

پسر؛آره بگم چندبار: دیگو یم دمطمئنیمج . 

 

 یازنظرم را اش جاافتاده ی چھره و کند یسربلندم مرصاد. شود یم اتاق وارد و زند یم ربغلیز را چرمش ی پوشھ
پرونده بھ یدگیرس مسئول ھستم یحاتم سرھنگ:دیگو یم خشک و ردیگ یم یجا یصندل یدرویمج. گذراند . 

 

 کند یم باز را چرمش ی پوشھ نفس دبااعتمادبھیمج. کند یم منتظرنگاھش و دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک مرصاد
 از برق یانصراف یدانشجو.  1372متولدآذرماه. یکاظم یفرزندعل.یمرصادکاظم:کند یم بلند یباصدا خواندن بھ وشروع
یا سابقھ چیھ بدون. آزادتھران دانشگاه ! 

 

 سراغ میر یم. ات یقالب تیھو از نیا: زند یم شیرو بھ یپوزخند. ندیب یم را مرصاد شخندپررنگین و کند یم سربلند
 .خودت

 

 ھم ترس دیمج یصدا ی دوباره بابلندشدن. کند پنھان را تعجبش کند یم را شیسع تمام و شود یم متعجب مرصاد نگاه
کند یم النھ درنگاھش . 

 

1372متولدآذرماه. رشاد فتح کاظم فرزند.رشاد رضافتحیعل:  ـ .  

 

 یھا کتک. شده بھش یادیز ظلم کھ خانواده آخر ی بچھ: کند یم قفل ھم نیب را شیھا دست و بندد یم را پرونده
 مواد پول. کنھ بردارشوصاف کاله داداش یھا یبدھ تا بافت یم فرش. نرسھ مادرش بھ یبیآس تا خورد یم پدرمعتادشو

 ساده.بود آروم. بود ییبرورو دخترخوش کھ داشت کترھمیخواھرکوچ کی. فتھین مادرش جون بھ باز کردتا یم جور باباشم
 ...بود

 

نھ؟ مگھ آشناست یلیخ: پرسد یم و دھد یم باال را شیابرو یتا کی  
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ھیقشنگ ی قصھ: دیگو یم تفاوت یب مرصاد ! 

 

 از مخصوصا. شھ یم جالب واقعا. ساخت لمیف کی. نوشت کتاب ازش شھ یم. اوھوم: دھد یم ادامھ تفاوت یب ھم دیمج
 روزگار از یوا. مونده یم منتظرش مدرسھ جلو کھ خوره یم ویپسر یھا یمھربون گول کھیکوچ خواھر کھ بعدش بھ نیا

است بزرگھ داداش بدھکار طرف دونستھ ینم... خوره یم گول خواھره کھ بدمون . 

 

! بود رشدهید یلیخ کھ فھمھ یم یوقت خونھ ریپذ تیپسرمسئول: دھد یم ادامھ دیمج و شود یم برجستھ مرصاد گردن رگ
بود حاملھ مون قصھ یدخترکوچولو . 

 

؟یبشنو شویبق یخوا یواقعام: پرسد یم دیمج و کند یم پنھان زیرمیز را اش شده مشت دست مرصاد  

 

؟یبرس یخوا یم یچ بھ: غردیم اش شده قفل یھا دندان نیازب باخشم مرصاد  

 

دونم یم یبکن فکرشو کھ یزیچ از شتریب یبدون خوام یم:  ـ . 

 

 نیا از زودتر ؟یداشت نگھ دست تاحاال چرا یزرنگ انقدر کھ حاال. شما بھ نیآفر: دھد یم باال را شیابرو یتا کی مرصاد
یکن رمیدستگ یتونست یم . 

 

بودم یبھتر منتظرفرصت کن توفکر:  ـ .  

 

براوو. اوم:  ـ .  

 

یباش داشتھ گفتن واسھ حرف گھید االن کنم فکر: زند یم لب دیمج ! 

 

 واسم صدروزھم رو ات مسخره داستان درضمن.ندارم گفتن واسھ یحرف ھنوزم. نھ: اندازد یم باال شانھ الیخیمرصادب
شھ ینم عوض بازنظرم یبخون . 

 

ید یم گوش من یھا حرف بھ. باشھ پس: دیگو یم مطمئن دیمج . 
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 رو داشت کھ یھرچ یوسط داداش. خواست یم عموبدھکارپولشو: دھد یم ادامھ دیمج و کشد یم یا کالفھ پوف مرصاد
 ساکن انگار. نیزم بود رفتھ بود شده آب بزرگھ داداش. شھینم صاف ھم قرضشون از دھم کی متاسفانھ یول ده یم بھش
بوده شده یدب . 

 

م؟یکجابود... ھوم نھ؟ یدونست ینم نجاشویا: خندد یم دیمج و رود یم باال مرصاد یابروھا جفت  

 

 بدھکاره دست خواھرش. کنھ جور ماه کی یتو رو تاپول خواست بدھکارفرصت یآقا از. کرد ول درسشو یوسط داداش
. کارکنھ واسشون خواد یم گفت ھیساق بھ کنھ جور باباشو مواد بود رفتھ کھ بار نیا. جنبوند یم دست زود دیبا. گروبود
الزمھ پول گفت .  

 

 اش یزندگ از کرد یم را فکرش کھ یزیچ از شتریب مرد نیا.بشنود خواھرش از یکندخبر یم یشمار مرصادلحظھ
 یکِ  تابفھمد ردیگ یبکارم را ذھنش تمام دانست؟ یم را اش یزندگ بم و ریز چگونھ بود؟ دهیفھم مردچگونھ نیا. خبرداشت

است گفتھ اش گذشتھ از ھا وکجا .  

 

 کھ بوده ماشھ کی اش ھیما ،تھ انگار نبوده ادسختیز. جورشد ونیلیم ستیب دوھفتھ یتو کھ جالبھ: دھد یم دادامھیمج
 و نیاول بود قرار. رهیبگ ونیلیم ستیب و بکشھ رو ماشھ اون کنھ یم قبول قصھ شانس پسرخوش و. شده یم دهیکش دیبا

بده ادامھ شونو یزندگ و برگردونھ خواھرشو پول نیباا قراربود. باشھ بارش نیآخر .  

 

برنگشت گھید رضایعل یکوچولو خواھر کھ روزگار یباز از امان یول: دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ .  

 

 ات گرگوشھیج دنبال. سختھ یلیخ: زند یم لب دیمج. باشد تفاوت یب کند یم یسع و لرزد یم گذشتھ ازمرور تنش تمام
نھ؟ مگھ سختھ. گذره یچطورم بھش یزندگ یندون یحت و یبشنو بھش راجع اون و نیا از. یبگرد  

 

 صدبار. نشد دیناام خواھرش داکردنیازپ چوقتیرضاھیعل: دھد یم ادامھ دیمج و اندازد یم ریز بھ سر سکوت در مرصاد
داکنھیوخواھرشوپ رهیبگ تومشتش ارویدن باالخره تابتونھ. داکنھیپ قدرت تا. باالبره تا دیکش و دیکش رو ماشھ اون گھید .  

 

 یراھ از ھرکس یوقت. ھاشد ازگذشتھ حرف یوقت. ھا بچھ با اش یدورھم. آورد یم ادیب را شمال یالیو درسکوت مرصاد
 کھ گفت.کرده راگم خواھرش کھ اماگفت نھ اتیجزئ نیباا. گفت یزیچ توک و تک اوھم بود گفتھ رسانده نجایا بھ را او کھ

دهیرس گوشش بھ خبرمرگش دهینرس ماه کی بھ و رھاکرد سالمندان خانھ در را پدرمعتادش . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

چوقتیھ... ینشد دیناام تو:  ـ . 

 

بکشم دست دخترم داکردنیپ از من باش نداشتھ انتظار پس: دھد یم ادامھ دیمج و کند یسربلندم شیباصدا ! 

 

 تمام و بزند ورق را برگ نیآخر اش یزندگ قراراست ازودیرید و صادرشده مرگش حکم داند یم خوب. گزد یم مرصادلب
؟یبگ یزیچ یخوا ینم بازھم: پرسد یدمیمج. شود   

 

 یم خستھ فکرنکن. امیم ھرساعت و ھرروز ینگ یچیھ کھ یتاوقت:دھد یم دادامھیمج و کند یم نگاھش درسکوت مرصاد
  .شم

 

یرس ینم دخترت بھ کارھا نیا با: زند یم مرصادپوزخند برودکھ شود یازجابلندم ! 

 

رسم؟ یم دخترم بھ یچجور من یدون یم تو پس: پرسد یم و گردد یبرم سمتش دبھیمج  

 

برسم سارا بھ تونم یم یچطور من یبگ تو اگھ دیشا: دھد یم باال را شیابرو یتا کیمرصاد ! 

 

؟یکن یم معاملھ یدار پس: کشد یم ششیر تھ بھ یدست. ندینش یم یصندل یرو دوبار دیمج   

 

آره کن فکر:  ـ .  

 

خبرندارم کجاست االن کھ نیا از من:  ـ . 

 

. یاریدرب منو یزندگ یتو تھ یتونست خوب کھ تو: زند یم نھیس بھ دست و دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیمرصادتک
یکن داشیپ یتون یم ھم اون پس .  

 

انھی زندست ستین معلوم ھم االن نیھم یحت انھ؟ی ادیم سردخترم ییبال خواھرتم دنبال من کھ یتاوقت باشم ازکجامطمئن:  ـ . 

 

مونھ؟ یم زنده و زندست دخترت کھ کنم نیتضم من اگھ: دیگو یم مرصادمحکم  
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کنم؟ اعتماد تو بھ دیبا چرا من و: شود یم خم سمتش دبھیمج  

 

 مطمئنم یول. نشھ تیاذ و بمونھ سالم کھ کنم ینم نیتضم. رهیبم ستین قرار: دیگو یم مطمئن و کند یم تر یلب مرصاد
 از ھا یآسون نیا بھ محالھ. ھاست اون دست خوب ی برنده برگ کی! یحاتم دخترسرھنگ. توئھ دختر اون. مونھ یم زنده

بدن دستش .  

 

 یبرا یکاف لیدل امابازھم بود یمنطق حرفش. گفت ینم راه یب ھم ادیز. کشد یم ششیر بھ یدست گرید یبار دیمج
قبولھ: دیگو یم ناچار آخر در و چرخاند یم شیھا چشم مردمک یرو را مرددش نگاه. اونبود بھ اعتمادکردن ! 

 

گھید زیچ کی: کند یم باز لب مرصاد. شود یازجابلندم دیمج و زند یم مرصادلبخند . 

 

 بازداشتگاه از منو. تو بھ من من بھ تو. میدار ازین گھیھمد کمک بھ: دیگو یم او و کند یم نگاھش دپرسشگریمج
رونیاربیب . 

 

گھ؟ید امر: کند یم داخمیمج  

 

نباشم بازداشتگاه و بند یتو. کن آزادم نگفتم: خندد یم مرصاد .  

 

چرا؟:  ـ  

 

رمیبم دمیند رو سارا تا خوام ینم. سراغم انیازودمیرید کھ ام سوختھ ی مھره کی من چون:  ـ . 

 

بھتره یلیخ ینجوریا.یانفراد بندازم: دیگو یم لکسیر مرصاد و کند یم نگاھش متفکر دیمج . 

 

کنم یم حلش تاشب: دیگو یم و دھد یم تکان یدسریمج .  
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 گرید یبار. شمرد یم را بودند درشمال کھ یکسان تمام مرصاد و برد یم بازداشتگاه سمت بھ را او نگھبان باخروجش
ستیک کند یم یخبرکش سیپل یبرا و ھاست آن نیب ماھرانھ نطوریا کھ یکس بفھمد تا دھد یم قرار نیب ذره ریز را ھمھ ! 

 

 کھ ییسارا. کند یم فکر سارا بھ و ندینش یم یا گوشھ حرف بدون. چرخد یم او یرو ھا نگاه بازداشتگاه بھ باورودش
 پردرد؛از و نحس یروزھا آن از. گذشتھ سال شش کند یم فکر و زند یم یلبخند. باشد داشتھ سن یسال ستیب دیبا حاال
 ینم ھم ھنوز او و شده سالھ ستیب حاال شیسارا. دارد سن سال سھ و ستیب او و گذشتھ سال شش کیتار یروزھا آن
 کشد یم مشام بھ را انشیاطراف عرق گند یبو بازداشتگاه ی اوگوشھ کھ حاال یعنی!شده یشکل چھ. کجاست کھ داند

دارد یحال چھ و کجاست شیسارا ! 

 

بود خوب یلیخ بره شیپ ینجوریا کردم ینم فکر: زند یلبخندم نیام و دوزد یم نیام بھ را اش خستھ نگاه دیمج ! 

 

نگفت یزیچ کھ اون:  ـ . 

 

ھیکاف سالمھ کرد مطمئنمون کھ نیھم:  ـ . 

 

. دن ینم عذابش نگفت. خوبھ حالش نگفت.زندست گفت فقط. یسالم چھ ھم اون... ھھ گھ؟یم راست کھ ازکجامعلوم:  ـ
اگھ... ھا اون نیام ... 

 

یحاج کن خداتوکل بھ فقط: زند یم اش شانھ بھ دست نیام !  

 

*** 

 

 و رفتھ یخاکستر یھا پرده سمت بھ. زند یم قدم اتاق طول تیوضع نیا از خستھ. آمده درد بھ ادیز ادیفر از شیگلو
 کجابھتربود؟ زندان؟ خانھ؟ کجا؟ بھ فرار اما. کند یم فکر فرار بھ و زند یم لبخند قد تمام در دنیباد. زند یم کنارش

 رونیب و کند یم باز را دربالکن. فرداھاخبرندارد پس و ازفردا! ھنوز حداقل. است نجابھتریکندا یم ازندان؟اعترافینجایا
 یھا یکار سنگ بند را دستش و رود یم جلوتر. چنداست داندساعت ینم یحت او و رود یم یکیتار بھ رو ھوا.رود یم

 رنگ و کوچک یدر چپ سمت و بود نگیپارک سمت بھ یراھ راست سمت. بود شیرپایز بزرگ یاطیح. کند یم مسطح
 یھا چکیپ بھ یلبخند. بود پوشانده را راست سمت کل کھ داشت وجود لیطو و کیبار یا باغچھ اطیح چپ سمت. شده

 یم باز اتاق بھ و کند یم گرد عقب عیسر اطیدرح شدن باز با! بود ھا گل نیا عاشق کندمامان یم فکر و زند یم یصورت
 یم یقیعم نفس اتاق شدن روشن با. کند یم شیدایپ در بھ کینزد کمد پشت باالخره و گردد یم چراغ دیکل دنبال بھ. گردد
شیآخ: دیگو یم و کشد !  
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یدیرھان ظلمت یکیتار از منو: کند یم زمزمھ و افتد یم ساالر معروف ی ادجملھی ! 

 

 یم ور یکم. شود ینم باز اما کشد یم خود سمت بھ. کند باز را درش خواھد یم و رود یم دیسف کمد سمت بھ کنجکاو
باکالس چھ: دھد یم باال را شیابرو یتا کی. است ییکشو فھمد یم و رود ! 

 

چقـــــــــــدرلبــــــــــــاس! وااااااو: گذارد یم دھان بھ دست درونش یھا لباس دنید با و کشد یم تاآخر را درش ! 

 

 آن و ستدیا یم بود تخت مقابل سرش پشت کھ یقد تمام ی نھیآ مقابل. کشد یم رونیب را قرمز یباران و کند یم دراز دست
 شنود ینم رونیب از کھ ییصدا. شود مطمئن یکس امدنین از تا رود یم در سمت بھ و گزد یم لب. ردیگ یم خود یجلو را
 نھیآ مقابل. پوشد یم را یباران شرتشیت یرو از و اوردیم در را تنش یمانتو. گردد یبازم اش یقبل یسرجا راحت الیباخ
 ساغر یوا: دیگو یم یکلفت یباصدا و زند یم خود یبرا یچشمک. کند یم یدلبر خود یبرا و ردیگ یم را ھا ژست انواع
دختر ادیم بھت قرمز چقدر.جان ! 

 

! اوم: زند یم لبخند و کند یم تن بھ را رنگیخردل یمانتو. رود یم ھا لباس ھیبق سمت بھ و گذاشتھ تخت یرو را یباران
اصال ادیم بھم یرنگ ھمھ ! 

 

توحلقم بنفسم اعتماد: دیگو یم خود یبرا و خندد یم فاتشیتعر بھ ! 

 

کنھ یم صحبت باخودش نھیش یم کھ کنند یم کاریچ آدم با نیبب کند یم فکر و خندد یم بلند . 

 

افروز نیا بوده یخرشانس عجب: ستدیا یم کمر بھ دست کمد مقابل و کند یم پرت یباران کنار ھم را یخردل یمانتو !  

 

کرده یم یدلبر ھومن آقا واسھ ھم نیا با البد: زند یلبخندم و کشد یم رونیب را یزرشک و یگردن یتاپ . 

 

! ستنین بدشانس من مثل کھ ھمھ: ستدیا یم نھیآ مقابل و کند یم تن بھ را تاپ. کند یم تن از را شرتش یت و خندد یم
داره شھیپ عاشق دوتا دوتا بانو افروز نیا مثل ھم یکی .  
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 نیام دنبال خر نیع کھ من مثل ھم یکی: دیگو یم و کشد یم صورتش یرو یدست. ندینش یم تخت یرو و کشد یم یآھ
بندازه بھش نگاه کی تا کنھ یم موس موس .  

 

 جولون نیام یجلو ھا لباس نیباا منم خوب: زند یم شخندین و ردیگ یم یژست. ستدیا یم مقابلش و رود یم نھیآ سمت بھ
دارما یانتظارات چھ ھھ... زندون تو داغونم ی افھیق و پیت اون با. شد یم عاشقم دادم یم ! 

 

 لب یرو اقیاشت با و برداشتھ را قرمز رژ. ندینش یم یچوب یصندل یرو و گذراند یم نظر از را نھیآ مقابل یھا رژلب
زنھ؟ یم رژ واسش زھرا یعنی. شدم... اوم شدم؟ خوشگل: کشد یم شیھا  

 

تره؟ خوشگل من از اون یعنی: دیگو یم دمغ و کشد یم یپوف  

 

خوشگلم گفت یم نیام: کشد یم اش گونھ یرو یدست ! 

 

 نیام بود کرده ورم صورتش طرف کی یوقت. بود زده کتکش پدرش یوقت. بندد یم چشم و  زند یم لبخند اش یادآوریاز
 کھ ھست یرچیز اون: بود گفتھ یباشوخ نیام. ندینب ینطوریا را اش چھره تا بود نییپا سرش مدت تمام. آمد دنشید بھ

؟یکن یم نگاھش انقدر  

 

یچیھ: بود داده بغضدارجواب !  

 

بلندکن سرتو پس:  ـ . 

 

خوام ینم:  ـ ! 

 

؟یشد بچھ: بود دهیخند نیام  

 

منو دینیبب ینجوریا خوام ینم فقط...فقط... نھ:  ـ . 

 

شھ یم ھم بدتر یحت یشکل نیا ھام تیبعدمامور ام افھیق منم. نداره خجالت: بود گفتھ مھربان نیام ! 
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 دهیپرس خودش و دهیند او یسو از یالعمل عکس چیھ اما. بود مانده نگاھش رییتغ منتظر و بود کرده سربلند یسخت بھ
شدم؟ زشت یلیخ: بود  

 

یخوشگل جوره ھمھ تو: بود زده لبخند نیام ! 

 

 و دهیدزد نگاه باخجالت را لحظھ آن! بود کرده حس بدنش یجا یجا در لحظھ آن را قلبش تپش. بود ختھیر یھر دلش و
بود زده لبخند دلش تھِ  ازتھِ  !  

 

عقل یب احمقِ ! احمق: زند یم اش شده سیخ صورت بھ یشخندین و کند یم باز چشم !  

 

 از و یبگرد من دنبال عمرت آخر تا حقتھ.درک بھ اصال: شود یم ازجابلند و کند یم پاک را شیھا اشک دست باپشت
یریبم ینگران !  

 

 یھا پیت نیا در خود دنید از و پوشد یم تک تک. کشد یم رونیب را دیسف و یا پنبھ یدومانتو و رود یم کمد سمت بھ
: کند یم ذوق دنشید با و کشد یم رونیب را آن. کند یم جلب را نظرش ساتن یا پارچھ ھا لباس نیب. برد یم لذت

قشنگــــــــــــھ چقـــــــــدر نیا! یواااااااا ! 

 

 یم خود مقابل را آن و رود یم نھیآ سمت بھ عیسر. نھیس و قھی قسمت در قیظر ییھا یباسنگدوز یا سرمھ یشب لباس
خوشگلھ یلــــــیخ نیا: ردیگ !  

 

 ادیفر یصدا. شود یم خشک ازترس تنش تمام. رسد یم گوشش بھ ییصدا کھ کند تن بھ تا کشد یم رونیب یرخت ازچوب
 یم نییپا از صدا. بفھمد ھا صحبت از یزیچ تواند ینم. چسباند یم اش تنھ بھ را گوشش و رساند یم در بھ را خود. بود
 دستش کھ یشب لباس و کند یم پرتشان کمد کف عیسر. بود پرازلباس و ختھیر ھم بھ تخت. گرددیبرم عقب بھ باترس. آمد
دنبالش ـــــــــــــرمیم من: شود یم تر کیادنزدیفر یصدا. کند یم زانیآو مرتب ھم را بود ! 

 

 ییجا چیھ شما: رسد یم گوشش بھ ھومن یصدا ادبزند؟یفر ینطوریا دیچرابا! دکترمھربان ھمان. بود مھرداد یصدا صدا
یرینم . 

 

یکن یم باز رو در اون و یایم االن نیھم. نکن یباز من بااعصاب:  ـ .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

! قسم خدا بھ رو تو: زند یم داد مھرداد. کشد یم وارید ی گوشھ را خود او و شود یم تر کینزد و کینزد ھا قدم یصدا
ھومن برم دیبا من. بازکن درو ایب ھومن ... 

 

یبنداز کار بھ عقلتو کن یسع یول. سختھ واست فھمم یم:  ـ .  

 

نمشیبب خوام یم من. مرده یگ یم پســــــــر؟ یعقل چھ:  ـ . 

 

نمشیبب بذار گھید باری فقط...باری: است بغض از پر شیصدا. کند یم ھیگر مھرداد .  

 

 شھیھم کھ بمونھ یھمون ذھنت تو بذار. نداره یا دهیفا چیھ دنشید: شنود یم را دیکش ھومن کھ یپوف یصدا
شھ ینم درست یچیھ دنشیباد.بوده . 

 

 کار و کس یب ادیم چطوردلت اد؟یم دلت چطور! نمشیدببیبـــــــــــــــا من: تر کینزد مھرداد یصدا و شوند یم دور ھا قدم
؟یبگذر ھا آدم از ساده انقدر یتون یم چطور کنند؟ خاکش  

 

 تاحاال را مرد کی ی ھیگر. لرزد یم ازترس تنش تمام. مھرداد ھق ھق یصدا بعد و شنود یم را یدر شدن بستھ یصدا
 مرده؟. گرفتھ یباز بھ را مغزش پود و تار تمام افروز فکر. شده خیس تنش یموھا تمام. دهیند اصال... نھ ده؟ید نطوریا

 حرف کھ یافروز یبرا. کند یم ھیگر بخواھد کھ نیا بدون! ردیبم نبودکھ قرار بخورد؟ خنک آب قرارنبود مگر افروز؟
گرید جسد کی. بودش دهید اما شناخت ینم را او ادیز کھ یافروز. بود کرده اش یراھ و گفتھ او بھ را شیھا ...  

 

 مرگش خونسرد ھومن حاال. دارد دوست را ھومن بود گفتھ افروز. خورد یسرم وارید ی گوشھ و لرزد یم شیھا لب
 رهیدستگ.لرزاند یم را تنش خورد در بھ کھ یا ضربھ یصدا. کرد یم ھق ھق شیبرا نیچن نیا مھرداد و بود کرده راقبول

قفلھ؟ چرا در نیا: شنود یم را مھرداد یصدا. ترسد یم او و شود یم نییپا و باال  

 

ھـــــــــــــــــــــومن: زند یم داد مھرداد کھ دیبگو یزیچ خواھد یم !  

 

نییپا میابریب: شنود یم را گرید یمرد یصدا . 
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 در بھ کھ یا تقھ چند دنبالش بھ و مرد ی کالفھ پوف.بازکنھ رو نجایا ادیب. رم ینم رونیب بگو بھش. امینم: نالد یم مھرداد
. شود یم قرمزش رژلب و تنش یگردن تاپ متوجھ تازه انگار نھیآ در خود دنید با و شود یم ازجابلند. خورد یم یگرید

 ازاتاق را صدا کھ مھرداد و گردد یم شرتشیت دنبال بھ ھا لباس انیم. کند یم باز را درش و رود یم کمد سمت بھ ھراسان
اونجاست؟ یک: پرسد یم دهیشن   

 

؟یخوا یم یچ: شنود یم را ھومن یصدا و کند یم دایپ را شرتیت. لرزد یم تنش تمام  

 

اونجاست؟ یک: مھرداد   

 

: شنود یم را ھومن یصدا و بندد یم را کمد در. پوشد یم تاپ یازرو را شرتیت عیسر ساغر و ردیگ یم یجا قفل در دیکل
ساغر... دختره اون ! 

 

؟ینکرد دایپ کردنش یزندون واسھیبھتر یجا. ھھ: دیگو یمھردادباپوزخندم  

 

شود یم باز دراتاق ھمزمان و بندد یم را درکمد ساغر . 

 

نجابمونھیا قرارنبود. شد ییھوی: ھومن .  

 

سالم: زند یم لب شان یجد یھا نگاه دنید با. کند یم نگاھشان و ستدیا یم خیس ورودشان با !  

 

وقت؟ کی بدنگذره: زند یپوزخندم ھومن  

 

 مھرداد. دیگو یم یبلند یوا سرخش یھا لب دنید وبا گردد یبرم نھیآ سمت بھ. دمیپوش کھ را شرتمیت کند یم فکر ساغر
؟یکن یم کاریچ: دیگو یم باترس ساغر. ردیگ یم را ساغر یبازو ھومن و ندینش یم تخت ی گوشھ  

 

باشھ؟.نکن حماقت: دیگو یم مھرداد بھ رو او بھ توجھ بدون  

 

مرده؟ واقعا: دوزد یم او بھ را پراشکش مھردادنگاه   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

ھومن میبذار تنھاش بھتره: دیگویم بود سرش پشت کھ یآرش و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ھومن .  

 

منو؟ یبریم کجا: دیگو یم ساغر و کشد یم خود دنبال بھ را ساغر. شود یم خارج ازاتاق و کند یم دییباسرتا ھومن  

 

بردارم مانتومو حداقل بذار: نشود دهیکش دنبالش بھ تا ستدیا یم مصمم و شنود ینم او یسو از یجواب ! 

 

؟یبپوش مانتو دیبا افتاده ادتی تازه یواستاد یشکل نیا ساعتھ کی: کند یم پراخمش ی چھره نثار یپوزخند ھومن  

 

تو نیاومد نیانداخت سرتونو گاو نیع شماھا کنم کاریچ من: دیگو یم نیخشمگ ساغر ! 

 

مادمازل دیببخش اوه: دھد یم راباال شیابرو یتا کی ھومن !  

 

 منو.کن ولم. شعوریب احساِس  یب! یعوض یِ روان. کن ولم: زند یم غیج ساغر. کشد یم خود دنبال بھ را او دوباره و
ھا خودتھ گردن گناھش دوستات نیب یبریم حجابیب ! 

 

 نیخودتوا کھ دیخار ینم تنت تو ؟یھست یدخترخوب یلیخ کھ ؟یکن ثابت ویچ یخوا یم: گردد یبرم سمتش بھ کالفھ ھومن
یکرد ینم یشکل . 

 

 گفت یم. است زشت گفت یم. نزن رژقرمز گفت یم پدرش. بود کرده پالھ ریز را تشیشخص تمام. کند یم بغض ساغر
 کشد یم شیلبھا یرو زبان اومحکم و کشد یخودم اورادنبال دوباره ھومن. گفت ینم راه یادبیانگارز.ستین تو مناسب

: کند یم باز لب مانده منینش بھ چندپلھ. خارد یم تنت گفت اوردچھ؟یب سرش ییاگربال! رژقرمز نیا بھ لعنت. کند تاپاکشان
خارهینم تنم من ! 

 

 سربھ و کند یم حس خود یرو را ھا نگاه تمام ینیسنگ شوند یم کھ منینش وارد. دھد یم ادامھ راھش بھ توجھ یب ھومن
دند؟ید نیج و شرتیبات را او مردھا نیا تمام کھ نیا از شتریب خفت. اندازد یرمیز   

 

 و گردد یبرم سمتش بھ ھومن. نبرد اوجلوتر تا کند یم زیم بند را شیپا. بکشد رونیب دستش از را شیبازو کند یم یسع
م؟یببر یخوا یم کجا: دیگو یاوم   
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 رو ھمھ یدل و دق نکن یکار کی. منھ یزندگ روز نیگندتر امروز. خرده ھمھ اعصاب امروز نیبب: دیگو یم خستھ ھومن
کنم یسرتوخال . 

 

شده؟یچ: شود یم کشانینزد اوضاع دنید با و ردیگ یم ونیزیازتلو نگاه ھومن یرادباصدایھ  

 

توروخدا. منوببره نذار: گردد یبرم سمتش بھ مرد نیا یسو از یکمک دیام بھ ساغر ! 

 

ھ؟یچ انیجر: کند یم نگاه را قرمزش یلبھا رادمتعجبیھ و زند یم پوزخند ھومن  

 

وضعشو نیبب. یمھمون اومده کرده فکر: دیگو یم کالفھ ھومن ! 

 

ش؟یبریکجام: ردیرابگ اش خنده یکندجلو یم یرادسعیھ  

 

نییپا:  ـ . 

 

سرده یلیخ ؟یکرد رونیب بھ نگاه: کند یم راداخمیھ ! 

 

ھمونجاست قایدق نیا یجا ھ؟یچ مھمونھ؟ ن؟یکرد فکر یچ نیا بھ راجع شماھا نمیبب:  ـ !  

 

نخـــــــــــور وول انقدر: زند یم داد کالفھ ھومن و کند آزاد او دست از را شیبازو تا کند یم را تالشش تمام ساغر ! 

 

 واسھ. بمونھ زنده قراره: دیگو یم جو کردن آرام یبرا رادیھ. شود یم الل کالم کی در و ترسد یم ساغر ادشیفر از
اونجانره باشھ بھتر کنم فکر نیھم . 

 

؟یدار سراغ واسش یبھتر یتوجا: کند یم رھا را ساغر یبازو و کشد یم نفس کالفھ ھومن  
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کنم فکر ھیخال افروز اتاق: کند یم تر یلب و چرخاند یم ھردو نیب را نگاھش رادیھ ... 

 

مھرداداونجاست: دیگو یم ھومن از قبل ساغر . 

 

گفتم؟ یم دینبا: دیگو یم ھومن بھ کنان من و من نگاھشان ترس از. کنند یم نگاھش شده گرد یھا ھردوباچشم  

 

 یم کندو یم ساغر بھ یا اشاره اش خنده از خوشحال رادیھ. خندد یم کوتاه و ردیبگ را خود یجلو تواند ینم گرید ھومن
بابا رهیبم فھیح! ھا اسکلھ: دیگو ! 

 

فرارنکنھ فقط! کن شیکاری خودت: دیگو یم خستھ ھومن. ندینش یم اندامش بھ لرز مردن ی کلمھ از . 

 

راحت التیخ: زند یم اش شانھ بھ یدست رادیھ .  

 

رونیادبیم فازغم از مھردادھم! ھا بھتره افروز اتاق ھمون بفرستمش: کند یم ساغر بھ رو . 

 

ستین یشوخ واسھ یخوب وقت اصال: رود یم یا غره چشم ھومن . 

 

باشھ باشھ: برد یم باال میتسل ی نشانھ بھ را دستش دو رادیھ !  

 

نکنما سفارش گھید: دیگو یم دوباره و رود یم ھا پلھ سمت بھ ھومن ! 

 

فرارکنھ ذارم ینم گھ؟ید فرارشھ فقط مشکل! بــــــاشھ:  ـ . 

 

کنم؟ چھ باتو حاال: کند یم شیسرتاپا بھ ینگاھ رادیھ و رود یم باال ھا ازپلھ ھومن  

 

د؟یکش دمنویخوا یم: دیگو یم باترس ساغر  
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نھ: خندد یرادمیھ .  

 

نھ فعال یعنی: کشد یم اش چانھ بھ یدست . 

 

 یم نگاھش متعجب رادیھ. کند یم کشدواخم یم کنار را خود ساغر کھ دھد یم ھلش جلو بھ و گذارد یم پشتش دست
چتھ؟:کند  

 

برم؟ خودم نیبد نشونم رو راه شھیم. ستمین کھ چالق:  ـ  

 

؟یجیبس خواھر: خندد یرادمیھ   

 

؟یچ یعنی: دیگو یم نشده منظورش متوجھ کھ ساغر  

 

یچیھ: خندد یم . 

 

 تیحجابتونورعا خواھران: دیگو یجوم کردن عوض یبرا رادیھ کھ کنند یم نگاھشان پرسشگر جمع شدنشان کیبانزد
ادیم نامحرم کھ دیکن . 

 

موندباال وشالم مانتو.نجایا آورد کشون کشون منو تون یوحش دوست: دیگو یم پرانده او بھ یمتلک کند یم فکر کھ ساغر .  

 

 و شود یم منزجر ازخود. لرزاند یم را تنش تمام شدن مسخره حس. زند یم قھقھھ ھم آرش دنبالش بھ و خندد یم رادیھ
؟یاریب افروز لباساموازاتاق شھیم: دیگو یم رادیھ بھ رو  

 

گھید میشد محرم فکرکنم! خواھر کھ میدید گھید: کند یم باز لب بود داده لم کاناپھ یرو کھ یپسر . 

 

 یھا نگاه نیا تحمل از بھتر یلیخ رفت یم سرد نگیپارک بھ باھومن کاش کند یم فکر. اندازد یم ریز سربھ و گزد یم لب
بود رهیخ و زیھ .  
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نیابشیب: کند یم جاباز شیخودبرا کنار آرش .  

 

خوام ینم: دارد یبرم عقب بھ یقدم ساغر . 

 

 حاالحاالھا ینخوا یبخوا. اریدرن یباز چموش: کند یم دراز زیم یرو را شیپاھا و ندینش یم آنجا رادیھ
باش آدم...پس.یینجایا !  

 

دارم یبد حس: دیگو یم صادقانھ و کند یم پاک را شیھا اشک دست باپشت ساغر .  

 

د؟یاریب لباسامو شھ یم: نالد یم عاجزانھ  

 

کجاست؟ لباسات: پرسد یم و شود یم خارج ازآشپزخانھ کسرا اوردیب در یباز مسخره باز رادیھ کھ نیا از قبل  

 

 حس نگاھش از کھ یزیچ نیاول. غیت سھ و یاستخوان یباصورت ، قدبلند یمرد. گردد یبرم سمتش بھ کسرا یباصدا
افروز تواتاق. باال: زند یم لب. بود یکردخستگ .  

 

بھتره ینش مزاحمش بده حالش.مھرداداونجاست: دیگو یم رادیھ کھ رود یم ھا پلھ سمت بھ و دیگو یم یا باشھ کسرا .  

 

دعواندارم حوصلھ اصال: دیگو یم کالفھ آرش. رود یم باال حرف بدون و کشد یم یکسراپوف ! 

 

میمادار کھ نھ: کشد یم یپوف رادیھ ! 

 

مرده افروز شھینم باورم ھنوزم: ردیگ یم ونیزیتلو صفحھ از را اش رهیخ نگاه رضا ! 

 

بشھ داغون داره مھردادحق: رادیھ ... 

 

اوھوم: آرش .  
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رونیگمشوب: غرد یم آرش و زند یم آتش یگاریرضاس . 

 

سرده:رضا . 

 

 یم دنشیوباد دیآ یم نییپا کسرا ھمزمان. رود یم یورود در سمت وبھ ازجابلندشده رضاکالفھ. کن خاموشش پس: رادیھ
کجا؟:دیگو  

 

نودودکنمیا: کند یم گارشیس بھ یا اشاره . 

 

ھ؟یچ نیا: کند یم اخم ناآشنا راھنیپ دنیباد.گردد یکسرابرم سمت بھ دواریام ساغر  

 

یدار یاونجابرم از فردالباساتو نوبپوشیا فعال. باالنرفتم:  ـ .  

 

 آن از بھتر یلیخ اما زند یم زار شدت بھ تنش در. ردیگ یم دستش از را یآب ی مردانھ راھنیوپ دیگو یم یمتشکرم ساغر
کجابمونھ؟ قراره: دیگو یم رادیھ بھ رو کسرا. است تنگ شرتیت  

 

نییپا فرستادمش یم وگرنھ سرده یلیھواخ یلیخداوک: دیگو یم متفکر رادیھ. کند یم اشاره ساغر بھ و . 

 

؟یشد دلرحم انقدر تو یازک: دیگو یشخندمیبان آرش  

 

شــــــو گم: رادیھ ! 

 

افروز اتاق ھمون یریم فردا. من اتاق بمون امشبو: دیگو یم شان موقع یب کل ازکل خستھ کسرا .  

 

وقت؟ کی بابا؟بدنگذره نھ: دیگو یم طنتیپرش رادیھ  
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خوابم ینجامیا من: غرد یم اش شده قفل یھا دندان نیب از کسرا . 

 

شماھا نیشد مھربون چھ! فداکـــــــــار بابا: آرش . 

 

ستین یشوخ و خنده واسھ یخوب شب اصال: دیگو یم کسراکالفھ !  

 

؟یخورد غذا: دیگو یم خشک ساغر بھ رو  

 

ادنبالمیب: دیگو یم کسرا و دھد یم راست و چپ بھ را سرش ساغر . 

 

 ساغرھم. ندینش یم و کشد یم عقب را یصندل کسرا. رود یم دنبالش مردد ساغر. افتد یم راه بھ آشپزخانھ سمت بھ و
 یصدا. مادرش یھا قورمھ یبرا زند یم لک دلش. کند یم قورمھ خورشت و برنج سید بھینگاھ و ندینش یم مقابلش
نویا ریبگ: دھد ینم او بھ کردن فکر ی اجازه کسرا . 

 

ادین شیپ مورد کن پاک لبھاتو: دیگو یم کسرا کھ کند یم نگاه گرفتھ سمتش بھ کھ یدستمال بھ متعجب . 

 

کن جمع ھاتم سیگ اون: دیگو یم قاشقش برداشتن درحال کسرا و ردیگ یم را دستمال ساغر ! 

 

 یم پاک ھم را شیلبھا. کند یم تشکر رلبیز و بندد یم شیموھا بھ را کرده جاخوش دستش یرو روزید از کھ یکش
بخور. کھ کنم تعارف ستین قرار: دھد یم ھل سمتش بھ را بشقاب کسرا.کند . 

 

باشھ:  ـ . 

 

 یبرا باز و کند یم تمام را دوم بشقاب. خورد یم غذا ریس دل کی یگرسنگیادیز مدت از بعد و کشد یم غذا خود یبرا
: دیگو یم و کند یپرم خود یبرا آب یوانیل ساغر.نشود اش خنده متوجھ تا اندازد یم ریز سربھ کسرا.کشد یم برنج خود
بود خوشمزه یلیخ یمرس .  

 

نپختم من. کنم یم خواھش:  ـ . 
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پختھ؟ یک پس:  ـ  

 

خوبھ شیآشپز مزخرفش اخالق درمقابل. رادیھ:  ـ . 

 

 نیھم شان نیتر نرمال جمع نیا نیب انگار. دھد یم کسرا بھ مھرداد بھ نسبت یشتریب ی نمره ذھن در و خندد یم ساغر
کنند؟ کاریچ بامن خوان یم دیدون یم شما: کند یم سربلند. است  

 

یگروگان خب: اندازد یم باال یا شانھ کسرا . 

 

 یم سمتش بھ و کند یم پر شیبرا یآب وانیدانست؟ل ینم یعنی. کند یم نگاھش متعجب کسرا و افتد یم سرفھ بھ ساغر
؟یدونست ینم یعنی: دیگو یم متعجب کسرا و کشد یسرم نفس کی را آب ساغر. ردیگ  

 

شد؟ یچ:دیگو یم متعجب ساغر. خندد یم کسرا و دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساغر  

 

یبلرز ازترس تیوضع نیا تو دیبا اصوال. یلکسیر یلیخ آخھ گم یم: دیگو یم کسرا . 

 

ترسم ینم زھایچ نیا از گھید. دمید ھم ھاش نیا از بدتر: خندد یم تلخ ساغر . 

 

خوبھ پس:  ـ . 

 

د؟یریکجام: دیگو یم مردد ساغر و شود یم ازجابلند  

 

شورم یم ھارو ظرف:  ـ . 

 

کنم؟ کمک: شود یم بلند زین ساغر  
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ستین یازین نھ:  ـ .  

 

 اش چانھ ریز دست ساغر و زدیر یم قابلمھ در را برنج ی مانده یباق. گذارد یم نکیس یرو و کند یم جمع را ھا ظرف
د؟ییھا اون از شماھم: زند یم  

 

اوھوم: دیگو یم برگردد سمتش بھ کھ نیا بدون کسرا . 

 

د؟یکن یم کاریچ نجایا:  ـ  

 

یزندگ: دیگو یکسرامختصرم ! 

 

ھ؟یچ شغلتون نھیا منظورم. نھ: خندد یم ساغر  

 

باشن؟ کارهیچ گرفتنت گروگان کھ ییھا کس یدار انتظار: خندد یم کسرا بار نیا  

 

گھید البدخالفکار. دونم ینم: دیگو یم مردد ساغر ... 

 

ن؟یمعتاد: دیگو یم شاد دهیرس یا جھینت بھ کھ انگار وبعد ! 

 

ھ؟یچ خوب: دیگو یم ساغر و زند یم قھقھھ بلند کسرا   

 

معتادن؟ خالفکارھا گفتھ یک: گردد یبرم سمتش بھ و بندد یم را رآبیش کسرا   

 

نایا و فروشن یموادم اکثرا خوب: اندازد یم باال یا شانھ ساغر . 

 

معتاده؟ یعنی موادبفروشھ وھرکس:  ـ  
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د؟یکش ینم خودتون یعنی: پرسد یم ساغرکنجکاو  

 

خوره؟ یم معتادھا بھ ام افھیق: کند یم خود بھ یا اشاره کسرا  

 

نھ... خــــوب: کشد یم رلبشیز یدست ساغر ! 

 

 نینشد کنجکاو چوقتیھ یعنی: پرسد یم دوباره ساغر.گذارد یم خچالی در و دارد یبرم زیم یرو از را آب یبطر کسرا
د؟یبکش  

 

نکنم امتحانش دم یم حیترج کھ دمید انقدر رو تلخش عاقبت: کشد یم آب را ھا ظرف کسرا . 

 

د؟یھست یفرار شماھام.آھان:  ـ  

 

نھ:  ـ . 

 

کجا؟: پرد یم ازجا فنر مثل ساغر و رود یم رونیب سمت بھ کسرا  

 

یدورھم: کند یم ونیزیتلو بھ یا اشاره کسرا . 

 

است؟ جمعھ مگھ: دیگو یم ساغرمشتاق  

 

بلھ: خندد یم کسرا .  

 

کجان؟ ھیبق: دیگو یم یخال سالن دنید با و افتد یم راه بھ سرکسرا پشت  

 

اطیح البد:ردیگ یم یجا کاناپھ یرو کسرا . 
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 یدورھم ی برنامھ بھ را حواسش کند یم یسع. کند یم جمع درشکم را شیپاھا و ندینش یم یا نفره تک مبل یرو ساغر
داشت؟ دوست رو افروز مھرداد: کند یم باز لب دوباره پس. دھند ینم او بھ را اجازه نیا ذھنش یھا سوال بدھداما  

 

اوھوم: دیگو یم ردیبگ ونیزیتلو ی صفحھ از نگاه کھ نیا بدون کسرا . 

 

ھم؟ ھومن:  ـ  

 

دونم ینم...نھ: دیگو یم مردد کسرا . 

 

بھیعج یلیخ: کند یم یباز شیپا یھا انگشت با ساغر ! 

 

؟یچ: گردد یبرم سمتش بھ کسرا  

 

کنند یم یشوخ.کنند یم یزندگ دارن ھمھ بازھم و مرده االن. کرده یم یزندگ نجایا: دیگو یم صادقانھ ساغر ... 

 

 روز سھ دو تا. ختیر ھم بھ مون خونھ ی ھمھ مرد بابابزرگم یوقت. نندیب یم یھم دور: کند یم ونیزیتلو بھ یا اشاره
کردن یم ھیگر ھمھ ...  

 

شده یعاد گھید کھ میدید ھامونو دوست مرگ انقدر ماھم. ستین یعاد یچیھ نجایا: خندد یم تلخ کسرا . 

 

بد چھ:  ـ ! 

 

 با وھمزمان دادند یم لم یا گوشھ او با یزمان کی. دندید یم یھم دور باساالر یروز. دوزد یم ونیزیتلو بھ نگاه ساغر
 با یلجباز یبرا او و رفت یم غره چشم. ندیننش برادرش کینزد انقدر کھ داد یم تذکر مادرش.شکستند یم تخمھ دنشید
 یا اشاره ابرو و باچشم ساالر. زد یم لبخند ساغر و کرد یم نگاھش متعجب ساالر. انداخت یم ساالر گردن دور دست او
گھید یداداشم ؟یچ کھ خوب: دیغر یم ساغر و کرد یم مادر بھ ! 

 

ادینم خوششون کھ یدون یم: گفت یم ساالر . 
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نمایب یم یدورھم و بغلش نمیشیم کنم یم بغل نامحرم رمیم کنم بغلت ینذار!کھ نامحرمھ کردن بغل بھتراز:  ـ ! 

 

خانم یآبج یکن یم شماغلط:فشرد یم بازوانش نیب را او باخنده وساالر ! 

 

 من: دیگو یم کسرا بھ رو. نداشت دنید ھم یدورھم یحت نبود ساالر یوقت. شود یم وازجابلند دھد یم قورت را بغضش
دبرم؟یکجابا  

 

بدم انشونتیب: شود یازجابلندم کسرا . 

 

 یم سرش پشت. شود یم داخل و کند یم باز را در. ستدیا یم راھرو از در نیسوم مقابل و رود یم دوم طبقھ سمت بھ
 را شیکسرالباسھا. خورد ینم او ی قھیسل بھ اصال اتاق نیا. کند یم دتعجبیسف و ییمویل یھا یواریکاغذد دنید وبا رود
 یم متعجب قفل در دیکل دنیچرخ دنیباشن. شود یم خارج اتاق از ریبخ شب باگفتن آخر در و کند یم برجمع و دور از

د؟یکن یم قفل: پرسد  

 

بلھ:  ـ . 

 

تاصبح؟:  ـ  

 

بلھ:  ـ . 

 

باشھ:دیگو یم ناچار بھ و کشد یم یپوف . 

 

؟یچ داشتم ییدستشو اگھ کند یم فکر دل در و شنود یم را شیھا قدم شدن دور یصدا  

 

*** 
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 اوکجا سرد یھوا نیدرا. کشد یم آه و زند یم ھا برف یرو بھ یلبخند. کشد یم اش ھیر سردرابھ یھوا و کشد یم ینفس
 ذھنش در شیصدا. کنند درست یبرف آدم باز توانستند یم تا بود کاش... بود کاش است؟ خوب حالش باشد؟ توانست یم

 برف پره تشکتو اگھ. کنم یم کارتیچ نیبب! ادیب برف قراره کھ باز. یدیم پس کارتو نیا تقاص ساالر«:ردیگ یم جان
ستمیساغرن نکردم !» 

 

سالم: کند یم وصل را وتماس کشد یم یپوف پدرش نام دنید با. زند یم ھم بھ را افکارش یگوش زنگ یصدا . 

 

؟ییکجا. سالم:  ـ  

 

رونیب:  ـ . 

 

؟یکرد ساعت بھ نگاه:  ـ  

 

نھ: دیگو یم صادقانھ . 

 

اخونھیب. مھین و ازدهی: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس دیمج . 

 

بابا؟:  ـ  

 

بلھ؟: دیگو یم شیصدا لحن از متعجب  

 

ساغرزندست؟:  ـ  

 

دونم ینم: کشد یم قیعم یدنفسیمج .  

 

باشھ مرده اگھ:  ـ ... 

 

نباشھ ینجوریا دوارمیام:  ـ . 
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کنند؟ یم تشیاذ:  ـ  

 

لطفا کن بس: شود یم طاقتیدبیمج . 

 

اگھ. کنند تشیاذ اگھ...اگھ.نکنم فکر بھش تونم ینم:  ـ  ...  

 

زندست اون:  ـ . 

 

؟یمطمئن:  ـ  

 

نھ:  ـ . 

 

رهیبم کاش:  ـ . 

 

چرا؟: کند یم دتعجبیمج  

 

بادبره بھ ستشین و ھست شرف یب مشت کی نیب کھ نھیا بھتراز مرگش:  ـ .  

 

 است بھتر مرگش کھ پرسد یم ازخود بارھا ھم خودش اما است سخت قبولش! گرید گفت یم راست. گزد یم دلبیمج
اخونھیحاالب. باتوئھ حق: کشد یم یآھ پردردش؟ یھا انفسی . 

 

شد؟ ینجوریا چرا: ـ  

 

 واسھ. دانشگاه بره ینذار گھید دیترس یم. یکن دعواش ربرسھید دیترس یم: دیگویپردردم ساالر و کند یم دسکوتیمج
اومد اونجا از نیھم .  
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پسر؟ یگ یم یچ:  ـ  

 

شد ینم ینجوریا یگرفت ینم سخت انقدر اگھ. نگم یچیھ تونم ینم.نمیبش ساکت تونم ینم گھید:  ـ . 

 

کرد یم لج ساغر یدون یم ھم خودت نگرفتم سخت من:  ـ . 

 

بابا یکرد ینم تولج حداقل کاش:  ـ ! 

 

پسر شھینم درست یچیھ واگر کاش یا با: ـ ! 

 

یگ یم راست:  ـ .  

 

خونھ امیم: دھد یم رونیب را نفسش . 

 

گفت؟ یچ: پرسد یم نگران خانم فاطمھ. کند یم راقطع وتماس  

 

ادیم گفت:  ـ . 

 

دیس: کند یم شیصدا خانم فاطمھ کھ برود اتاقش بھ شود یازجابلندم ! 

 

کنھ یخال یسرک دونھ ینم پره دلش ھم اون. رینگ دل بھ: دیگو یم او و کند یم پرسشگرنگاھش دیمج . 

 

 بھ توانست یم مگر بود رفتھ درقلبش یسم یشترین مثل شیھا حرف. رود یم اتاقش سمت بھ و دھد یم تکان یدسریمج
بودم؟ یبد پدر یعنی: پرسد یازخودم و شود یم مردد خود بھ نسبت بار نیاول یبرا رد؟ینگ دل  

 

*** 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 را تماس. رود یم اتاق بھ و کنده دل اش یراحت یازصندل یسخت بھ. رسد یم گوشش بھ اتاق داخل از یگوش زنگ یصدا
شد د،تمومیگفت کھ ھمونطور: دیگو یم آشنا یصدا. ماند یم منتظر و کند یم وصل . 

 

کنم یم زیوار صبح شویبق. خوبھ:  ـ . 

 

 آسمان بھ را اش رهیخ نگاه. ردیگ یم یجا اش یراحت یصندل یرو و گردد یم باز بالکن بھ دوباره.کند یم قطع را وتماس
 گفتن ھومن یصدا. رسد یم گوشش بھ یبغل اتاق از مردانھ یھا ھق ھق یصدا. زند یم لبخند لیدل یب و دوزد یم اهیس
 قراراست وصبح رفتھ خواب جابھ ھان.است یبغل اتاق در اوھنوز انگارکھ.چدیپ یم ھنوزدرسرش ھم افروز یھا
. اندازد یم نیطن درگوشش ھم پدرش الحمد� و هللا سبحان ھا ذکر یصدا.کند اش کالفھ شیھا محبت با بازھم دارشودویب

 کھ یخاکستر کم کم. پرد یم رنگش کم کم کھ کند یم نگاه را آسمان انقدر! امشب شود یم زنده ذھنش در زیچ ھمھ بیعج
 چھ ستین یبچگ یھا ینقاش ھیشب ھم ھا بزرگ آدم آسمان یحت. کند یم پر را آسمان نداشت یآسمان یآب بھ یشباھت
 و شود یم بلند ازجا. ستین مھرداد یصدا از یخبر کھ شود یم یدوساعت داشت؟ شیھا آدم و یزندگ از توان یم یانتظار
 فرو مطلق درسکوت خانھ. شود یم راھرو وارد و گذشتھ اتاق طیازمح.  دھد یم اش شده خشک بدن بھ یقوس و کش
 یم افروز دراتاق مقابل. بود صبح مین و ھفت. کند یم اش یمچ ساعت بھ ینگاھ. نشده داریب یھنوزکس و رفتھ

 یم را در شده رهیخ سقف بھ و دهیخواب باز طاق کھ یمھرداد دنید با. شود یم داخل و زند یم در بھ یا چندتقھ.ستدیا
؟یدینخواب: بندد  

 

بخوابم؟ یانتظارداشت: زند یم ردپوزخندیبگ ازسقف نگاه کھ نیا بدون مھرداد  

 

یکرد دود از پر رو اتاق: کشد یم دراز کنارش تخت یرو. شود یم کشیونزد دیگو یم نھ ھومن ! 

 

اوھوم:  ـ . 

 

سختھ یلیخ: دوزد یم سقف بھ را نگاھش او مثل . 

 

اوھوم:  ـ . 

 

سختھ ھم باورش:  ـ . 

 

داره؟ تو واسھ ھم یفرق مگھ: کند یم کج سمتش بھ را سرش مھردادباالخره   
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اوھوم: دیگو یم ازسقف گرفتن نگاه بدون کھ است ھومن نباریا . 

 

حشمت سرگاوصندوق رفتم یم من کاش. بودم مراقبش شتریب کاش: خندد یمھردادم . 

 

 دوباره تا رمیبم روز کی خواستم یم شھیھم. دمیترس ینم ازمرگ: دھد یم ادامھ مھرداد و دیگو ینم یزیچ ھومن
ترسم یم االن یول.نمیپدرمادرموبب . 

 

چرا؟: کند یم کج سمتش بھ را سرش ھومن  

 

باشم؟ خواھرم مراقب نتوستم یوقت کنم نگاه توروشون یچجور:  ـ  

 

یکرد تالشتو تو: خندد یم تلخ ھومن .  

 

ستینجانیا گھید. مرده یول:  ـ . 

 

خانوادشھ شیپ گھید االن اون حداقل.شد راحت کھ کن فکر نیا بھ: کشد یم آه ھومن .  

 

باشم تومراسمش تونم ینم یحت من. گھید نشون کی.گھید اسم کی بھ کنند یم خاکش. بده یلیخ:  ـ . 

 

میر یم بعدمراسم:  ـ . 

 

بخور یزیچ کی میپاشوبر.پاشو: شنود یم را ھومن یصدا. نشود بلند شیتاصدا فشرد یم دھانش یرو دست ساغر . 

 

 کند یم عوض لباس اتاق در گفت کھ ییکسرا یادآوریاز. رود یم نییپا را ھا پلھ و کند یم گرد عقب عیسر حرف نیا با
 نگذشتھ یا قھیدق. دوزد یم پلھ بھ نگاه چشم ازگوشھ و کند یم پرت مبل یرو را خود. شود یم منینش یراھ

 یعنی. ندیبب آن در افروز بھ یشباھت تا چرخاند یمھردادم ی چھره یرو را قشیدق نگاه.ندیآ یم نییپا مھردادوھومن
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 چشم دنشیباد ھومن.است چیدرپ چیزپیچ ھمھ نجایچقدرا است؟ افروز عاشق کردند یم فکر ھمھ چرا بوده؟ برادرش
؟یکن یم کارینجاچیا: کند یگردم  

 

سالم: دیگو یم و شود یبلندم شوند، یم ازجابلند معلم احترام بھ کھ ییھا یدبستان بچھ مثل .  

 

؟یدیکجاخواب شب: پرسد یم و کند یم تنش رھنیپ بھ نگاه متعجب ھومن  

 

کسرا اتاق: دیگو یم جانب بھ حق . 

 

کســــــــــــــــــــــــــرا! کســــــــــــــرا: رود یم ھا پلھ سمت بھ و دیسا یم دندان یرو دندان کالفھ ھومن ! 

 

چتھ؟: دیآ یم نییپا رھنشیپ یھا دکمھ بستن درحال ھراسان کسرا بود؟ شده یچرانقدرعصبان. کند یم مرددنگاھش ساغر  

 

 باشھ؟ خوابتون تخت عروسک کھ آوردم نویا چخبــــــره؟من نجـــــــایا: زند یدادم و کند یم ساغر بھ یا اشاره ھومن
  ھـــــان؟

 

ھ؟یچ منظورت: کند یم گرد وکسراچشم کند یم حس را غرورش سلول بھ سلول شکستن ساغر  

 

؟یبود باھاش: کشد یم صورتش بھ یدست کالفھ ھومن  

 

دمیخند بابام گور بھ من: خندد یم زدوکسرایر یم اشک ساغر . 

 

تنش؟ ھیچ نیا پس:  ـ  

 

بوده؟ بامن شبو یعنی تنشھ من لباس کھ نیا: ستدیا یم مقابلش طلبکار و دیآ یم نییپا را مانده یباق یھا پلھ کسرا  

 

شبو دمیخواب نجایا من: دھد یم ادامھ و کشد یم یا کالفھ نفس . 
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شده؟یچ: دیآ یم نییپا کشان ازهیخم رادیھ کھ برود اتاق بھ گردد یبرم کسرا. شود یم آشپزخانھ یراھ حرف بدون ھومن  

 

چخبره؟: کند یم نگاه ساغر بھ رادمتعجبیھ. رود یم باال و زند یم او بھ یا تنھ کسرا  

 

 و ستدیا یم ھومن مقابل.کند یپاتندم آشپزخانھ سمت بھ دیآ یم خود بھ بود انفجار یبرا یا جرقھ منتظر انگار کھ ساغر
ستمین ھرزه من: دیگو یم نفس کی !  

 

 یم بد یکن نیتوھ بھم گھید باری: زند یم داد ساغر. رود یم تابھ یماھ سمت بھ توجھ بدون و زند یم یشخندین ھومن
ینیب .  

 

؟یبکن یخوا یم کاریچ مثال: گردد یم بر سمتش بھ و اندازد یم تابھ یماھ داخل را مرغ تخم ھومن  

 

متنفرم ازت: غرد یم اش شده قفل یھا دندان نیازب ساغر ! 

 

 یم داد بلند و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ھومن. شود یم خارج آشپزخانھ از باشد یجواب منتظر کھ نیا وبدون
یصداتوبلندکن من واسھ یخوا یم یچجور نمیبعدبب.نییپا یبر قراره کھ کن جمع بساطتو بندو: زند . 

 

فقط میداشت کم نویھم:دھد یم ادامھ مھرداد بھ رو ! 

 

الیخیب: خندد یمھردادم ! 

 

پسر؟ یخوب: زند یم مھرداد ی شانھ بھ یدست. شود یم آشپزخانھ وارد و شده خارج سیسرو رادازیھ  

 

 کرده یانقالب چھ: ندینش یم و کشد یم عقب را یصندل رادیھ. نوشد یم را اش وهیآبم ی ھیبق و دیگو یم یاوھوم مھرداد
؟یسرصبح نیبود  

 

بود رشدهیجوگ ھومن. بابا یچیھ: خندد یم مھرداد . 
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باکسرابوده؟ دختره نیا راستھ:  ـ  

 

نھ: گذارد یم زیم یرو را تابھ یماھ ھومن . 

 

 بذار. نیند رو بھش انقدر. برداشتھ دور ینجوریا نیا کھ شماھاست ریتقص: دھد یم ادامھ و ردیگ یم خود یبرا یا لقمھ
بکشھ شونھ و شاخ واسم باز تونھیم نمیبب بعد نییپا بفرستمش . 

 

سرده؟ ھاچقدر شب یدید چیھ پسر؟ کجاست انصافت: ردیگ یم لقمھ خود یبرا زین رادیھ  

 

ستین مھم:  ـ . 

 

. کند یم سر بھ را شالش و بندد یم را اش مانتو یھا دکمھ ساغر. دھد یم ادامھ خوردن بھ و اندازد یم باال یا رادشانھیھ
 بھ کھ ییھا تھمت از ھنوز. لرزد یم دهیشن کھ ییھا حرف از ھم ھنوز. بندد یم درکمدرا و کرده مرتب را افروز یھا لباس

 یم خوداجازه بھ دیچرابا ش؟یرفتارھا بود انداز غلط انقدر یعنی د؟یرس یم نظر بدبھ انقدر یعنی. ردیگ یم اش عق زدند او
 یم پاک را شیھا اشک دست باپشت! خواب تخت عروسک بود؟ داده یلقب چھ او بھ اوکند؟ بھ راجع یفکر نیچن داد
 ھم بھ غرورکاذبش و مرد آن از حالش. دیشن ینم را ھا حرف نیا چوقتیھ کاش. ماند یم یباق قتل بھ متھم ھمان کاش.کند
 ھمھ حاال کھ آشپزخانھ مقابل و رود یم نییپا را ھا پلھ. داشت دوست را احساس یب جانور آن کھ افروز چارهیب. خورد یم

خواھر سالم کیعل: زند یم لبخند دنشید با آرش. ستدیا یم بودند آنجا ! 

 

نییمنوببرپا: دیگو یم محکم ساغر و گردد یبرم سمتش بھ ھومن . 

 

؟ینییپا چھ: دیگو یم کسرا. ردیگینم صورتش از نگاه ساغر و دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن  

 

گھ یم شو یاصل گاهیجا:شود یم ازجابلند ھومن .                                           

 

ارمیدموبیکل دستھ برم صبرکن!نیآفر یگرفت رو میتصم نیبھتر: ستدیا یم مقابلش . 

 

ھ؟یچ انیجر: پرسد یم کسرا بارفتنش  
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 مثل کھ ستین یمعن نیا بھ اومدم نجایا اگھ من. دیکن باز ھاتونو گوش تون ھمھ: دھد یم تکان دواریتھد را دستش ساغر
دینیب یبدم یلیخ. دینیب یبدم دیکن نیتوھ من بھ گھید بار کی اگھ.شماھام ! 

 

؟یکن کاریچ یخوا یم مثال:  ـ  

 

بدم لو تونو ھمھ تونم یم بخوام: گردد یبرم عقب بھ ھومن یباصدا .  

 

بده لو پس. جالبھ: زند یشخندمین ھومن ! 

 

؟یمنتظر چرا! گھید االی:دیگو یم ھومن و دیسا یم دندان یرو دندان ساغر  

 

 بھ ھم اون: ردیبگ را بغضش یجلو تا  کشد یم ینفس. کند حفظ را خود یخونسرد کند یم را اش یسع تمام ساغر
 !موقعش

 

 گفتم من چون یینجایا تو. منھ یقلمرو. منھ خونھ جا نیا. ییکجا یدون ینم ھنوز فکرکنم. دخترجون نیبب:خندد یم ھومن
نفھمھ چکسمیھ و ببرم نفستو جا نیھم تونم یم بخوام ؟یفھم یم ... 

 

خواستم خودم چون نجامیا من! آقــــا یکن یم اشتباه: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر ! 

 

جالب چھ: زند یم نھیس بھ دست ھومن ! 

 

 یم دنبالم ھمھ االن یدون یم خوب خودتم. برم برگردم خورد ریت افروز کھ یوقت ھمون تونستم یم خواستم یم اگھ:  ـ
 اگھ من چون. یکن منم منم من واسھ یندار حق کھ ییتو نیا پس کنند یم دامیازودپیرید بخوان کھ یدون یم ھم نیا. گردن

یعال جناب اوامر بخاطر نھ. امیب خواستم خودم کھ نھیا بخاطر فقط و فقط نجامیا ! 

 

 توخودت یعنی: کند یم تکرار مردد بود؟ اورده زبان بھ ترسو دختر نیھم را حرف ھمھ نیا. کند یم نگاھش متعجب ھومن
؟یاومد  
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یبپرس ھات دوست از یتون یم! بلھ: کند یم نگاھش روزیپ ساغر . 

 

 سکیر شد ینم. کردن یم تجسس: زند یم لب مھرداد. کند یم نگاھش پرسشگر را مھرداد و گردد یبرم عقب بھ ھومن
 گردد یبرم ساغر سمت بھ کالفھ ھومن. بود منتظرنشستھ میبود گفتھ کھ ییھمونجا نیا یول میرفت رترید نیھم واسھ. کرد
 یم حس! ستین عاقالنھ اصال آمده نجایا بھ خودش یباپا دختر نیا کھ نیا. دیآ ینم در جور اصال نیا. کند یم نگاھش و

؟یاومد یچ واسھ: پرسد یم یجد. خورده یباز نحوممکن نیبدتر بھ کند  

 

نجــــــا؟یا یاومد چرا: زند یم داد ھومن و کند یم نگاھش متعجب ساغر  

 

بده جوابمو: ردیگ یم را شیبازو و رود یم تر جلو ھومن. رود یم عقب باترس ساغر ! 

 

من...مـ...من: ردیگ یم لکنت ازترس باز نداشت یرفتار نیچن انتظار اصال ساغرکھ ... 

 

نکـــــن یباز ـــــــــــــلمیف انقدر:  ـ ! 

 

باش آروم: گذارد یم ھومن ی شانھ یرو دست و رود یم سمتشان بھ موجود تیوضع از مھردادنگران ! 

 

م؟یخورد یباز یفھم ینم باشم؟ آروم ویچ یچ:گردد یبرم سمتش بھ نیخشمگ ھومن  

 

ھ؟یچ منظورت: کند یم اخم مھرداد  

 

 ابیرد و شنود چندتا ینیبب یگشت نش؟یگشت اصال ھـــــــان؟ ما؟ شیپ ادیب پاشھ خودش یپا با کھ داره مرض دختره نیا:  ـ
دادن؟ مون یباز یــــــدینفھم کردن؟ نصب روش  

 

 یک بھ دل باش منو: دیگو یم کالفھ بود؟ھومن نکرده فکر موضوع نیا بھ اصال چرا. کند یم نگاه را ساغر مردد مھرداد
ن؟یدار شماھاعقل اصال! کردم خوش ھا  
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 باز چرا نبرد؟ نییراپا او چرا.کند یم نگاه را ھا پلھ راه ترس با ساغر. کشد یم خود دنبال وبھ ردیگ یم را ساغر یبازو
: زند یم لب شود یم دهیکش سرش پشت کھ ھمانطور.شده متوجھ اشتباه کھ او بکشد؟ را او نکند روند؟ یم باال ی طبقھ بھ

یکن یم اشتباه . 

 

گم یم راست بخدا! ستمین جاسوس من: دھد یم ادامھ او و کشدش یم خود دنبال دوباره یالعمل عکس چیھ بدون ھومن . 

 

یکن یم اشتباه یدار: نالد یم ساغر و شوند یم سوم ی طبقھ وارد . 

 

ستمین جاسوس من بخدا: دیگو یم باترس ساغر. شوند یم اتاق نیدوم وارد و گذرند یم افروز اتاق در ازمقابل ! 

 

نجا؟یا یاومد چرا بگو. پرسم یم بار نیآخر یبرا: گردد یبرم سمتش بھ و کند یم قفل را در ھومن  

 

من... گم ینم دروغ...د... بخدا: رود یم عقب عقب باترس ساغر ... 

 

بده منو جواب:  ـ ! 

 

 دودل... بود دنبالم سیپل. نجایا امیب گفت... گفت. مرد یم داشت افروز... افروز. زندان برم... خواستم ینم... من...مـ:  ـ
برگردم... خواستم ینم... دادگاه... زندان. برگردم خواستم ینم یول. بودم .  

 

گم...ینم... دروغ من...مـ: چسبد یم وارید بھ او و شود یم تر کینزد ھومن !  

 

کنم باور تونم ینم من یول: زند یم لب ھومن . 

 

؟یکن یم کاریچ: لرزد یم ساغر تن تمام. کند یم باز سرش از را شالش حرکت کی با و   

 

 تورو: زند یم لب باز ساغر. کند یم یوارس را گوشش ی حفره انگشت با و کشد یم گوشش ی اللھ یرو دست ھومن
دمیم قول. شم یم الل گھید... عقب رو...بـ... خدا . 
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 مطمئن یابیرد و ھرشنود نبودن خواھداز یم. رود یم یبعد گوش سراغ و کشد یم گردنش یرو دست توجھ بدون ھومن
زتیعز جون تورو! خـــــــــــدا تورو: کند یم ھیگر ساغر.شود ... 

 

کــــــــــن ولم! خـــــــــــــــــدا تورو! کمـــــــــک: زند یم داد ھومن از دیناام ! 

 

 با. شود مانعش کند یم را شیسع تمام ساغر. کند یم باز را اش مانتو یھا دکمھ توجھ بدون ھومن و کند یم ھق ھق
کــــــــــن ولم: زند یم داد و ردیگ یم را اش مانتو ی دوگوشھ دست ! 

 

کنھ؟ یم کاریچ داره: پرسد یم مردد وکسرا شود یم ازجابلند ساغر یادھایفر یصدا از نگران مھرداد  

 

 یھا ادیفر یصدا. دوند یم ھا پلھ سمت بھ دنبالش بھ ھم ھیبق و شود یم خارج آشپزخانھ از ھا آن ی ھمھ از جلوتر رادیھ
چخبره؟ اونجا ھومن... ھومن: کوبد یم در بھ محکم مھرداد. رسد یم گوش بھ ھنوزھم ساغر  

 

ندارم تیکار! گھید ریبگ خون خفھ: کوبد یم ساغر دھان یرو را دستش تیوضع نیا از کالفھ ھومن ... 

 

گردمت یم فقط: دیگو یم خستھ ھومن. دهیچسب را اش مانتو دودست با محکم ھم ھنوز ساغر . 

 

 بھ را توانش تمام دیآ یم در پشت از کھ ییصداھا و او بھ توجھ یب ھومن و دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساغر
 یم سرش بھ گرید یقیتادقا کھ ییبال ازترس ساغر. کند خارج تنش از را مانتو و بلندکرده نیزم از را او تا ردیگ یم کار
 نیزم از تا ردشیگ یم عیسر ھومن شدنش رھا با. شود یم تر مبھم و تر تار ھومن پراخم ی چھره. ردیگ یم جھیسرگ آمد

درو کن باز ھومن نکن حماقت: شنود یم را کسرا نگران یصدا. کند یریجلوگ خوردنش ! 

 

یبش مونیپش ھم خودت بعدش کھ نکن یکار کی.کن باز ھومن: مھرداد یصدا . 

 

 در سمت بھ کالفھ کند؟ تشنج ترس نکنداز. بود رفتھ ازحال واقعا. کشد یم یا کالفھ پوف و گذارد یم تخت یرو را ساغر
چشھ؟ نیبب ایب: دیگو یم مھرداد بھ رو و کند یم باز کامل را در. کنند یم نگاھش متعجب ھمھ. کند یم بازش و رود یم  

 

 یرو دست و ندینش یم تخت ی گوشھ کنارش. کند یم نگاه را ساغر قیدق و کند یم پرت اتاق داخل را خود بایمھردادتقر
؟یداد دست از توعقلتو: گذارد یم اش یشانیپ   
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چشھ؟: دیگو یم کالفھ ھومن و ردیگ یم را نبضش  

 

یکرد ینم یکار منطق یب توکھ. افتاده فشارش: شود یم بلند و کند یم رھا را ساغر دست مھرداد ... 

 

انھی کردن وصل بھش شنود ای ابیرد نمیبب بگردم خواستم یم فقط: پرد یم حرفش انیم بھ ھومن .  

 

رونیب: دیگو یم اند ستادهیا در مقابل کھ یجماعت بھ رو و رود یم ساغر سمت بھ دوباره ! 

 

 یم باز دست با را دھانش. شود یم گشتن مشغول دوباره ھومن رفتنشان با.اوردیب قند آب یوانیل یکی خواھد یم مھرداد
 لیتحو رو افروز خودش کھ افروز؟ازکجامعلوم بدون اد؟یب خودش دیبا چرا نیا ینکرد فکر ھم درصد کی: دیگو یم و کند

باشھ داده ! 

 

. کشد یم تنش یرو دست و کند یم باز را مانتو.شود مطمئن ابیرد ازنبودن تا کشد یم دست شیھا دندان تک تک یرو
بترسھ داشتھ حق: دیگو یم کالفھ مھرداد ! 

 

 یخوا یم یگفت یم کلمھ کی کھ نبود ھا یگر یوحش نیا بھ ازین: دیگو یم مھرداد و کند یم نگاھش پرسشگر ھومن
شیبگرد ! 

 

شد ینم شیحال اون گفتم من: کند یم اخم ھومن .  

 

کشد یم نییپا را لباسش و کرده نثارش یاحمق. کند یم نگاه را آمد رونیب شترتشیت ریز از کھ را افروز تاپ متعجب . 

 

 نھ ای جاسوس بد ای خوب. یکن رفتار دخترھا با یچجور یدون ینم ھنوزم: ردیگ یم نگاه مھرداد و رود یم نییپا سمت بھ
کردم شک بھت منم شیبرد یجوری!کھ ید یم اش سکتھ ینجوریا. دختره کی ! 

 

نشد بدھم شیھوشیب: بندد یم را شیھا لباس دکمھ شده تمام ھومن .  
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خوب؟: پرسد یمھردادم و شود یم بلند تخت یرو از  

 

نداره یچیھ:  ـ . 

 

ست؟ین جاسوس پس:  ـ  

 

اومده خودش یباپا کھ نیا. مشکوکھ یلیخ ھیقض. گفت مطمئن شھ ینم بازھم:  ـ ... 

 

 بھش حواستون: دیگو یم کالفھ ھومن. رود یم تخت سمت بھ و گرفتھ را وانیمھردادل. شود یم وارد قند آب یوانیکسرابال
یچھارچشم.باشھ ! 

 

 افروز اتاق مقابل کوتاه یمکث و شود یم خارج ازاتاق ھومن.کند یم بلند را سرش و اندازد یم گردنش ریز دست مھرداد
ستین نجایا گرید افروز شودکھ ینم باورش ھم ھنوز. کند یم ! 

 

 اتاق ببرش: زند یم لب. داد یم خوردش بھ را قند آب یسخت بھ مھرداد. ستدیا یم اتاق مقابل و گردد یبرم را رفتھ چندقدم
مونھ یم اونجا فعال.افروز . 

 

شود یم دور ھاباشد آن از یجواب منتظر نکھیا بدون و . 

 

*** 

 

 اتفاق یچطور ھ؟یچ انیجر: کند یم شیصدا و ستدیا یم نیام دنید با. رساند یم درمانگاه بھ را خود بلند ییھا باگام
 افتاده؟

 

 ینم نفس دهید بعد. کنھ دارشیب خواستھ ھا یزندان از یکی: زند یم لب نیام و روند یم جلو را راھرو طول نیام ھمراه بھ
 .کشھ

 

گھ؟ یم یچ دکتر:  ـ  
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بشھ یدکالبدشکافیبا نانیاطم یبرا بازھم یول!انوریادسیز احتمال بھ:  ـ . 

 

یلعنت... یلعنت: فشرد یم را اش قھیشق کالفھ دیمج ! 

 

رمیبگ رو یانفراد بھ مجوزانتقالش تونستم صبح: دیگو یم شرمنده نیام . 

 

میخورد بست بن بھ باز: کشد یم آه دیمج ! 

 

 یم دکتر بھ رو و دوزد یم شده دهیپوش دیسف ی مالفھ با کھ یجسد بھ را شوندونگاھش یم داخل. دیگو ینم چیھ نیام
گذره؟ یم چندساعت: پرسد  

 

صبح میون چھار مرگ ساعت. ساعت پنج حدودا:  ـ . 

 

دیبــــــا بشھ ییبازجو دیبا شبید یھا بازداشت تک تک از: گردد یبرم نیام سمت بھ دیمج !  

 

 کی ھا آن بازھم. بود پسر نیھم ساغرش داکردنیپ یبرا دشیام یکورسو تنھا. شود یم خارج اتاقک از حرف بدون و
اند دانیم ی برنده آنھا بازھم. بودند جلوتر قدم .  

 

*** 

 

. خورد یم شھیش بھ کھ است ییھا ضربھ ھیشب صدا. شود یم اریھوش چدیپ یم گوشش در کھ یفیخف تق تق یباصدا
 ی انھیوحش ی حملھ آورد یم ادیب کھ یزیچ نیآخر و بندد یم چشم خستھ. شود واضح دشید تا زند یم پلک یچندبار
 را اش شده حبس نفس پوشش لباس تن دنید با. کند یم یوارس را تنش یھا لباس و پرد یم ازجا فنر مثل.است ھومن

 یم بغل را خود و شود یم رپتوجمعیز. لرزد یم دستانش لمس یادآوری از تنش. کشد یم دراز دوباره و دھد یم رونیب
 نداردمتنفر را ازخودش محافظت ی عرضھ کھ ازخودش. است متنفر او از کھ دیبگو و بزند داد دارد دوست. کند

 باران یھا ضربھ یصدا. است گذاردمتنفر یسرم پشت کھ یا لحظھ لحظھ اش،از یزندگ یپ در یپ یھا ازحماقت.است
 و شدند یم پرازقطره باران ھر از بعد کھ ییھا اگلی. آورد یم ادیب را کوچکشان اطیح و بندد یم چشم. شود یم تر دیشد
گرفت یم عکس شان تک ازتک او . 
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 یم سرما احساس تنش تمام اما ستین سرد ادیز اتاق یھوا. لرزد یم سرما از کند یم حس و خزد یم رونیب پتو ریز از
 از. گذارد یم رونیب بھ یقدم مردد و کند یم باز را درش. رود یم بالکن سمت بھ و چدیپ یم خود دور بھ را پتو. کند

 در ازپشت و ندینش یم نیزم یرو یا گوشھ. گردد یم باز داخل بھ و کند یم لرز صورتش بھ باران یھا قطره برخورد
 یآشنا بتیھ ورود با. دوزد یم در بھ را پرترسش نگاه و شنود یم را قفل دنیچرخ یصدا. کند یم نگاه را رونیب بستھ
 را اتاق چراغ ھومن. دوزد یم او بھ را منتظرش نگاه و کند یم رپتوجمعیز را تنش تمام. شود یم حبس نفسش ھومن
 کند یم جمع را وجودش تمام ساغر. گذارد یم زیم یرو را ینیس و ستدیا یم مقابلش.شود یم کشینزد و کند یم روشن

دم یم لوتون گفتم نیھم واسھ ارمیحرصتودرب خواستم! ستمین جاسوس من خدا بھ: زند یم لب باترس و .  

 

نکن تمیاذ یول منوبکش اصال! باش نداشتھ میتوروخداکار: دھد یم ادامھ ساغر و ندینش یم تخت ی گوشھ ھومن ... 

 

نشده نصب روت یشنود ای ابیرد بشم مطمئن خواستم یم فقط.نداشتم تیکار من: پرد یم حرفش انیم بھ ھومن .  

 

 مثل شیھا چشم.فھمد ینم زیچ چیھ ازنگاھش اما.بخواند یھا ازچشم را کالمش یدرست تا کند یم نگاھش قیدق ساغر
 یم راجمع خود بطورخودکار ساغر و شود یبلندم ازجا ھومن! افروز یھا چشم مثل درست. ستیوتوخال  سرد یا حفره
ابخوریب: گذارد یم تخت یرو و دارد یبرم را ینیس ھومن. کند . 

 

د؟یدار کاریچ بامن: پرسد یم باز ساغر آخر ی درلحظھ و افتد یم راه بھ در سمت بھ  

 

 لمیتحو سروتھ یب جواب کی دمیپرس یھرک از اول ازروز: نالد یم ساغر کھ شود خارج جواب بدون خواھد یم ھومن
بشھ؟ یچ قراره دیبگ شھیم. نجایا ارنیب منو دیشماخواست. داده  

 

 یم گرددومصمم یبرم سمتش بھ. کند یم صحبت قلم لفظ چھ! شده کوتاه چھ زبانش کند یم فکر دل در ھومن
یکن یزندگ خوام یم من کھ یما،جور نیب یمجبور فقط.فتھیب یخاص اتفاق ستیقرارن:دیگو . 

 

 دیبا یعنی نیا و خواھند یم کھ آنطور ن؟اماگفتیکند؟ھم یزندگ ھا آن با دیبا یعنیچھ؟ یعنی. شود یم خارج ازاتاق عیسر و
 و نوشابھ و یباترش. یماکارون و سوپ.گذراند یم نظر از را شیمحتوا و ندینش یم ینیس مقابل.زھاباشدیچ یلیمنتظرخ

 یم باز را خود یقوا دوباره. شود یم کیتار ھوا کم کم. کند یم خوردن بھ شروع و زند یم پرمالتش شام بھ یلبخند. آب
 یم کوچکش ی کتابخانھ گشتن بھ شروع و شده شیآرا لوازم زدن چشمک الیخیب. کشد یم سرک اتاق در کنجکاو و ابدی

 یم یطوالن رمان کی دلش شتریب. نبود سازگار اش ھیروح بھ اصال! تجارت و استیس بھ راجع یفلسف یھا پرازکتاب. کند
 تخت یرو. کند ینم جلب را نظرش یزخاصیچ و گردد یم را دراور یھا ییکشو. کند آسان شیبرا را گذرزمان تا خواست

 یم پر ترھا دور بھ ذھنش باز و دوزد یم مقابلش ی نھیآ بھ را نگاھش. دھد یم آن یپشت بھ را اش ھیتک و ندینش یم
 شان خانھ نیازقوان تا ستین یساغر حاالکھ اند؟ خوشبخت چخبراست؟ مان درخانھ نجامیا کھ حاال کند یم فکر. کشد
 حاال بوده؟ او خانھ آن لق دندان معتقداند ھنوزھم دارند؟ آرامش خوشبختند؟ زدیبر ھم بھ را خانھ آرامش و کند یچیسرپ
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 او حتما.کشد یم پر نیام سمت بھ اریاخت یب بازھم و کشد یم یآھ. کند یباز یحاتم خاندان یآبرو با ستین چکسیھ گرید
 و دست یوقت. بود نگرانش اما. گرید ھست حتما است؟ خوشبخت ھم او. برد یم لذت یزندگ از ھمسرش کنار درخانھ ھم
 یشرم یب دیشا کند یم فکر و زند یم لبخند.شد میتسل نیام گرفت او سمت بھ را اسلحھ افروز یوقت. کرد یم باز را شیپا

 طول. شود یم ازجابلند و کند یم باز چشم اطراف سکوت از خستھ. کرد یم بغلم یکم فقط ، یکم لحظھ آن کاش اما است
 درد بھ زیچ کی باالخره.شود یم کمدھا کردن رو و ریز مشغول دوباره یحوصلگ یب نیا رفع یبرا و زند یم قدم اتاق

جون آخ: زند یم لب جانیباھ و کند یم دایبخورپ ! 

 

 یخارج زبان بھ یآھنگ و کند یم روشنش! اتاق نیا نیسنگ سکوت شکستن یبرا زخوبیچ کیریپل یتر یپ ام دستگاه
 کیموز کی تاباالخره زند یم جلو یآھنگ چند!افروز یداشت یا قھیسل چھ: زند یم لب کرده اخم. کند یم خواندن بھ شروع
 ھمزمان و آورد یم ادیب را متنش. دھد یم سرتکان تمشیر با موزون و برده باال را شیصدا خوشحال. کند یم دایپ آشنا

کند یم زمزمھ اش باخواننده : 

 

و نباش من فکر تیزندگ بھ برس  

 

ھاشو شب دلم نیا گذرونھ یم یجوری  

 

جداشو دلم از قلبم بھ تبربزن  

 

برو نکن برونگاھم  

 

 نکرده نگاھش بُعد نیا از چرا.نھ قطعا د؟یکشیم نیام سمت بھ را الشیخ و فکر نطوریا ھم زمان آن آھنگ نیا کند یم فکر
 دراز تخت یرو. بکشد رخ بھ را شیھا دل و درد ینطوریا آھنگ نیا یھا حرف یروز کرد ینم فکر چوقتیھ چرا بود؟
خواند یم بلندتر و کشد یم :  

 

ادمیورو اسمم رو خطبکش کی برو  

 

دادم مویزندگ نباشھ ھم التیخ  

 

بادم بھ داد کھ ییھا نگاه اون یبرا  
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برو نزن صدام برو  

 

درد ھمھ نیا ونیم   

 

وسرد خستھ روح کی  

 

کرد لھیتوپ عشق بھ  

 

شویزندگ تموم  

 

تو یول گذاشت پات بھ  

 

رحمت یب یھا چشم یدینفھم  

 

کرد وونھید ھاشو چشم  

 

گھید بسھ. نیش یم سیخ زرت و زرت. نونور سوسول: زند یم لب و کند یم پاک را شیاشکھا دست باپشت . 

 

یگیم یدار یچ حاال  

 

یدید یچ ازم مگھ  

 

شدم عاشق نکھیا جز  

 

مھیزندگ کھ یکس مھیعاشق گناھم  
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عاشقم کھ فھمھ ینم چرا  

 

 نھ ترسش نھ ست؟ین یعاد زشیچ چیھ چرا کند یم فکر و خنددیشنودم یم یبغل اتاق از کھ ییھا زمزمھ بھ کوتاه ھومن
گرفتھ فازغم کھ حاالھم...شجاعتش ! 

 

ستین ھام چشم یتو یاشک ھیگر از گذشتم من  

 

ام نھیتوس نشست یدردلعنت کی  

 

تو یتفاوت یدردب  

 

تو خاطر نموندبھ خاطرت  

 

نموندش میزندگ یتو یچکیھ  

 

من شدم عاشقت یاشتباھ  

 

تو یوونگید عاشق  

 

 راھم رفتن اتاقش وبھ دنیپوش لباس ی حوصلھ. است دهیفا یب نشنوداما را تاصدا فشردیم سرش یرو را بالشت ھومن
میخواب یم میدار مثال: دیگو یم بلند ھومن. پرد یم ازجا ساغر کھ کوبد یم وارید بھ محکم چندمشت. ندیب ینم درخود ! 

 

دیببخش:دیگو یم وارید بھ رو و کند یم قطع را آھنگ زود باترس ساغر . 

 

 را مرد نیا خشم گرید یبار خواھد ینم وجھ چیھ بھ.خزدیم شیرپتویز و کند یم خاموش ھاراھم چراغ یحت ازترس
زدیبرانگ . 
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 قانون نیا بھ گرید.نشدند شوکھ چکدامیھ و دیرس گوششان مرصادبھ مرگ خبر کھ یا ھفتھ کی. گذرد یم ھفتھ کی
 تعجبشان و روند یم ومرصاد برسرقبرافروز آخرھفتھ!ستین بازگشتش بھ یدیام رشدیدستگ ھرکس کھ بودند خوگرفتھ

 وخبراز گرفتھ تماس یدب از دیسع!رشاد رضافتحیعل.بود شده دفن اش یواقع نام بھ مرصاد کھ شود یم شتریب یوقت
 در ساغر ھم ھنوز. شدند خارج ازکشور روزجمعھ و شده سفر ی آماده آرش و کسرا.بود گفتھ معاملھ یبرا یعال یتیموقع
 یگاھ. یماکارون روز کی و پلو زرشک روز کی.بردند یم اتاق بھ کھ بود ییغذاھا شیروزھا تنوع وتنھا بود حبس اتاق
 کرد یم تمنا آوردند یم غذا شیبرا کھ یھرروز و بود اش یکاریب از اش گلھ تنھا. فود فست یحت و یحاضر یغذاھا ھم
 ھومن تعجب باکمال. بود گفتھ ھومن یبرا را اش خواستھ و دهیرادخندیھ. بخواند تا اورندیب شیبرا رمان کتاب ای مجلھ کی

 بھ و نجابماندیا دیدختربا نیا بود گفتھ مختصر تعجبشان درمقابل. بود آمده خانھ بھ رمان کتاب شش با بعد وروز کرده قبول
 بھ ھنوزھم.نزند سرش بھ فرار فکر و بدھد حیترج یزندگ یبرا را نجایا کھ یطور. نجاکنندیا پابند را داویبا یھرنحو
 یباپا دیبا دخترچرا نیا کھ رفت یکلنجارم باخودش ھنوزھم.کند درست را یاعتماد یب نیا توانست ینم و داشت اوشک
د؟یایربیش دھان خودبھ  

 

*** 

 

 در ردیگ یم اش خنده. خورند یم چیساندو و نشستھ مکتین یرو سرما نیا در کھ دوزد یم یپسر دخترو بھ را نگاھش
 یخبر بازھم و بود گذشتھ ھفتھ کی.زند یم چشیساندو بھ گرید یوگاز گرفتھ ھا آن از است؟نگاه واجب مگر سرما نیا

 یخبر یوقت دانست یم خوب او اما.ھابود آن جانب از یتماس بھ دواریام ھنوزھم یحاج. نبود ساغر از یخبر بازھم. نبود
 لشیموبا.زند یم چشیساندو بھ گرید یگاز مرده؟ ای بود زنده اصال کرد؟ یم چھ ساغر. شد نخواھد یخبر یعنی ستین

 ی شماره دنید با اما دارد یم بر را یگوش بدھد انیپا قھر نیا بھ بخواھد و باشد زھرا کھ نیا دیام بھ. خورد یم زنگ
الو: کند یم وصل را ارتباط. کند یم تعجب مادرش منزل . 

 

سالم:  ـ . 

 

؟یخوب.جانم مامان سالم:  ـ  

 

؟یچطور خودت.ستمیبدن:  ـ  

 

گھید میگذرون یم یھ منم:  ـ . 

 

؟ییکجا:  ـ  

 

رونمیب من:  ـ . 
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نجا؟یا یایسرم کی:  ـ  

 

مامان؟ شده یزیچ:  ـ  

 

یریبگ رتیپ مادر از خبر کی سختتھ توکھ. نمتیبب خوام یم فقط نھ:  ـ . 

 

مدت نیا بود شلوغ سرم. مادرمن؟کارداشتم ھیحرف چھ نیا: دیگو یم و کند یم روشن را نیماش .  

 

یآورد در رو ما پدر کارت نیا با کھ توم:  ـ .  

 

مامان؟ میداشت: خندد یم  

 

منتظرما. میزن یم ھامونو حرف نجایا ایب:  ـ . 

 

امیم چشم:  ـ .  

 

 از بعد مھین و نصف شام نیا از وجھ چیھ بھ. زند یم گرید یگاز و دارد یبرم داشبورد از را چشیساندو تماس قطع بعداز
 در را دیبگو دیبا کھ ییھا حرف. کرده را اش یچغل زھرا باز کھ است مطمئن دهینشن. بکشد دست خواھد ینم دوروز
کشد ینم پاپس گرید نباریا. کند یم مرتب ذھنش .  

 

 یم را فونیآ زنگ و زند یم دیبار یم نم نم کھ یباران قطرات بھ یلبخند. شود یم ادهیپ و کرده پارک در مقابل را نیماش
بلھ؟: چدیپ یم مادرش یصدا. فشرد  

 

مامان منم:  ـ . 
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 تا قدش کھ یمادر. شود یم خانھ وارد و گذارد یم سر پشت را کوچکشان اطیح. شود یم داخل و شود یم باز یکیبات در
 یمشکل: دیگو یم و ندینش یم زانو یرو یپشت مقابل.بوسد یم را اش گونھ و کشد یم آغوش در را دیرس یم اش نھیس
؟یندار کھ  

 

ندارم یمشکل. نھ ینکن لبم بھ جون تو اگھ: ندینش یم مقابلش مادرش . 

 

کنم لب بھ جون شمارو بکنم غلط من: خندد یم حیمل نیام .  

 

بشما خامت ھا حرف نیباا ستمین زنت من.نمیزببینر انقدرزبون بسھ: رود یم غره چشم مادرش . 

 

میتسل من: برد یم باال میتسل نشانھ بھ را دستش دو نیام !  

 

گم ینم یچیھ گھید: دھد یم تکان دھانش پیز بستن ی نشانھ بھ دھانش مقابل را دستش . 

 

؟یکن یم دختر نیا دل بھ خون انقدر چرا:  ـ  

 

زده؟ زنگ زھرا: شود یم یجد نیام  

 

آخھ؟ بسازه باتو دیبا گھید چقدر آدم. یکرد لبش بھ جون رو چارهیب ی دختره. آره:  ـ   

 

 دادم. دادم حیتوض واسش ھم طمیشرا ھمھ. سمیپل من دید اون شیخواستگار میرفت کھ یروز مامان: کند یم اخم نیام
نمیب ینم شنگھ الم نیا بھ یازین گھید اندادم؟االنی . 

 

یدون یم خوب ھم خودت نویا نداره کارت با یمشکل اون: کند یم اخم مادرش . 

 

 شد بحثمون کمیتا کھ ھیباز خالھ مگھ ندازه؟یم راه ھارو یباز بچھ نیا تیمامور برم خوام یم گم یم تامن چرا پس:  ـ
دستتون؟ کف بذاره رو ھیازقضیرتاپیس و شما بھ بزنھ زنگ  
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شدم؟ بھیغر من گھید حاال دردنکنھ دستت:  ـ   

 

 کھ تھیمامور کی.یخور یم حرص انقدر شما کھ ستین یجد زیچ باورکن.یشد ناراحت چقدر نیبب خب یول. مادرمن نھ:  ـ
 کنم ول کارمو بخاطرزھرا ھم تونم ینم. کشھ یم طول چقدر دونم ینم واقعا شتریب دیشا چندماه دیشا. کشھ یم طول کمی

 ...و

 

نیام ستین کارت زھرا مشکل:  ـ ! 

 

پاکرد؟ بھ جنجال تیمامور برم خوام یم گفتم چراتا ھ؟یچ پس:  ـ  

 

 شیآت و آب بھ خودشو یچجور بھیغر دختر کی ی واسھ شوھرش نھیبب و نھیبش تونھ ینم چون پاکرد بھ جنجال اون:  ـ
زنھ یم .  

 

 یم درست خودت. نگم بھت یچیھ گفتم یھ: دھد یم ادامھ گر سرزنش مادرش. شود یم منقبض جملھ نیا از تنش تمام
 دبکشیمج دخترحاج ی ھیازقض پاتو. نیام کن بس. یاینم سرعقل شما کھ دمیفھم حاال. نھ یول یایم سرعقل خودت. یش
رونیب . 

 

 اصال زھرا. وجودنداره ما نیب یزیچ نیا از شتریب و ام یحاتم ساغر ی پرونده مسئول فقط من: اندازد یم ریز سربھ نیام
شماداده؟ خورد بھ رو خزئبالت نیا کھ دونھ یم اناتیجر نیا از یچ  

 

زنھ یم پرسھ کجاھا شوھرش فکر فھمھ یم خوب زن. زنھ کی زھرا:  ـ .  

 

باشم؟ داشتھ ھیبق از تونم یم یانتظار چھ گھید یگ یم نویا یمادرم کھ ییشما یوقت. شھ ینم باورم: خندد یم نیام  

 

؟یکرد پرونده نیا ریدرگ رو ات یزندگ تموم یوقت بکنھ یفکر چھ زھرا:  ـ  

 

آخھ یدون یم بھتر توکھ ذاشتم یم وقت ینجوریا ھم میقبل یھا سرپرونده من مامان:  ـ . 

 

یزد یصدانم ویکس اسم خواب یتو تو. یزد ینم حرف توخواب قبال تو یول آره:  ـ . 
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ھ؟یچ منظورتون:  ـ  

 

 کھ ھربار ؟یکرد اونو دل فکر چیھ کرده؟ جنجال و دهیرس جھینت نیا بھ شبھ کی زنت یکرد فکر:  ـ
 یکرد خراب یول.دارن حق گردنمون بھ. مونھ یخانوادگ دوست. ستین یچیھ کھ کردم یم آرومش دیپرسیومدوازساغرمیم

 بھ تاحاال کھ نیھم باشھ آروم باش نداشتھ انتظار زنت از یکن یم ساغر ساغر توخواب سرھم پشت دوشب یوقت. پسر
ھیلیخ اوردهین خودش یرو . 

 

بود؟ زده صدا را گفتھ ساغر بود؟ زده حرف درخواب درخواب؟. گزد یلبم نیام   

 

 یول نخواستم ازت ھم یچیھ. نکردم دراز سمتت دست ھم کباری عمرم تو نیام: گذارد یم او یزانو یرو دست مادرش
یکن قبولش دارم انتظار و خوام یم ازت زیچ کی فقط. خوام یم زیچ کی نباریا . 

 

 ریبگ گردن یخوا یم یا ھرپرونده!نیام کن ول رو پرونده نیا:دیگو یم مصمم مادرش و کند یم نگاھش پرسشگر نیام
نکن یباز تیزندگ با انقدر. نھ نیا یول . 

 

یزیعز یلیخ واسم: ردیگ یم دست در را مادرش دست. گزد یم لب نیام . 

 

 تونم ینم.متاسفم یول: دیگو یم مصمم نیام اما. کند یم نگاھش دواریام مادرش و گذارد یم دستش یرو یا بوسھ
تونم ینم!مامان . 

 

: شنود یم آخر ی لحظھ را مادرش یصدا. افتد یم راه بھ در سمت بھ و گذارد یم سرش یرو یا بوسھ.شود یم ازجابلند
یکن یم تا بد دختر اون با یدار تو! کنم ینم حاللت رمویش . 

 

 حاللت رمویش: کند یم راتکرار اش بلندترجملھ مادرش. دینگو چیھ تا ردیگ یم دندان بھ را شیلبھا. شود یم حبس نفسش
نیام کنمینم . 

 

 او و زدیر یم شیرو و سر بھ یشتریب شدت با باران. شود یم خارج خانھ از و پوشد یم را شیھا کفش درنگ یب او
 درمقابلش ایدن تمام اگر یحت. کند یم نگاه را باران یھا قطره و ندینش یم رانندهیصندل یرو. رساند یم نیماش بھ را خود
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 شده کھ یمتیھرق بھ کھ داده قول خودش بھ نباریا بلکھ یگرید کس بھ نھ را نیا! گردد یبرنم مشیتصم از او کنند قدعلم
بازگرداند را ساغر . 

 

. داکندیپ را زھرا چرخاندتا یم نگاه سالن روشن یفضا دنیباد. دھد یم ھل جلو بھ را در و چرخانده قفل در را دیکل
 زھرا. شود یم روبرو سرخش یھا چشم و برافروختھ ی باچھره و گردد یبرم آشپزخانھ سمت بھ سالمش یباصدا

کردم درست شام: کند یم زیم بھ یا اشاره و کشد یم باال را دماغش .  

 

 زھرا: دھد یم تکان صورتش مقابل را دوارشیتھد انگشت. ستدیا یم اش یقدم کی در گذاردو یم آشپزخانھ پابھ نیام
 دست کف نجارویا اتفاقات یطیشرا چیھ تحت...چوقتیھ کھید. یبفھم خوب دارم انتظار و گم یبارم نیآخر یبرا کباری

مفھومھ؟. نجابمونھیا یوارھاید و ما نیب خوام یم بشھ ھم قتل خونھ نیا یتو. یذارینم مامانم  

 

 یم نیام. کند یم نییپا باال را سرش و گزد یم لب. بود دهیند را او نیخشمگ و یجد نطوریا کندتاحاال یم اعتراف زھرا
؟یخورد شام: پرسد یم زھرا کھ شود خارج خواھد  

 

 زھرا لباسش یھا دکمھ بازکردن درحال.رود یم خواب اتاق بھ و دیگو یم اوھوم برگردد سمتش بھ کھ نیا بدون نیام
 یم یزیچ:زند یم ندلبیب یم را اش یسردرگم کھ نیام.کندیم منتظرنگاھش و دھد یم در بھ را اش ھیتک. شود یواردم
؟یبگ یخوا  

 

ت؟یمامور یرینم گھید...کارت اون...اون: دیگو یم کنان من و من و اندازد یم ریز زھراسربھ  

 

رم یم: دیگو یکندم نگاھش کھ نیا بدون و کرده تن بھ را دیسف شرتیت نیام . 

 

یبر ندارم دوست من: کند یم اخم یزھراناراض . 

 

 زھرا. زندیم ورق یالک و داردیبرم را دراور یرو ی مجلھ و کشد یم دراز تخت یبدھدرو را جوابش کھ نیا بدون نیام
نیام باتوم: شود یم کشینزد ! 

 

یکن نشییتع یتوبخوا کھ ستین یزیچ نیا: کند یسربلندم نیام . 

 

یفکرکن منم دبھیبا.زنتـــــــــــــــــــم من: زند یبلنددادم زھرا ! 
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نداره یا دهیفا چیھ ھا حرف نیتکرارا نظرم بھ میکرد بحث راجبش باری:دیگو یوم زند یورقم را مجلھ  خستھ نیام .  

 

 کھ یزیچ. اوردیب زبان بھ کنده پوست و رک را دلش حرف نباریتاا.نزند یتکرار حرف دھدتا یم خرج بھ شجاعت زھرا
دختره اون دنبال یبر یندار حق:دیگو یم ومصمم کند یم مزه مزه را دیخواھدبگو یم .  

 

 یم گرازمجلھید ورق کی کند؟ بااوصحبت میمستق مورد نیدرا زھرا ستیقرارن کرد یچرافکرم. ستدیا یم ازحرکت نیام
یکن ینم نییتع تو نویا: دیگو یم سرد و زند . 

 

یبگرد دنبالش خوام ینم. سراغش یبر خوام ینم. بسھ: زند یم داد زھرا .  

 

یباش داشتھ دوستش انقدر خوام ینم: نالد یم زھرا و کند یم نگاھش باالخره نیام . 

 

ندارم دوستش من: دزدد یم نگاه نیام . 

 

دنبالش نرو پس:  ـ . 

 

اون ی پرونده. کارمنھ نیا: گذارد یم تخت یرو را مجلھ نیام ... 

 

اومده؟ سیپل یقحط مگھ. گھید یکی بده رو پرونده: پرد یم حرفش انیم بھ زھرا   

 

ادیبرم من ازدست فقط کھ ھیزیچ نیا: کند یم اخم نیام . 

 

ذاره ینم ھیما ازجون واسش تو مثل چکسیھ چون آره: دیگو یشخندمیبان کمرزده بھ دست زھرا . 

 

کن بس: غرد یم کالفھ نیام . 
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نم؟یبب ھاتو حماقت و کنم دسکوتیبا یتاک. کنم ینم بس: دھد یم ادامھ تر یجر زھرا  

 

کـــــــن بس: کند یم اخم نیام ! 

 

تو بجز بوده یمارمولک چھ دختر اون کھ دنیفھم ھمھ. دشوزدنیق خانوادشم یحت:  ـ . 

 

قت؟یحق دنیشن تلخھ انقدر ھ؟یچ: شود یم زھرامانعش اما ندھد او دست کار و برود تا شود یازجابلندم نیام  

 

زھرا کنار برو: دھد یم ماساژ را اش قھیشق بادست نیام ! 

 

ی ھرزه اون ذارم ینم. رم ینم:  ـ  ... 

 

 کیبخاطر بود؟ زده را او نیام. کنند یم نگاه را گریکدی متعجب و مات ھردو. شود یم ساکن نیام دست ی ضربھ با
؟یفرار قاتل کیدختر؟بخاطر  

 

نکن قضاوت ندونستھ و دهیند چوقتیھ: شکند یم را شان نیب سکوت نیام ! 

 

 یبود گفتھ: نالد یم عاجزانھ. رود یم دنبالش بھ بازھم زھرا. گذارد یم سالن پابھ و زده چنگ زیآو رخت از را کتش
یبلندکن زن کی یرو دست محالھ ! 

 

؟یکرد ازدواج بامن چرا یداشت دوستش انقدر اگھ: دھد یم ادامھ زھرا و پوشد یم را کتش کند نگاھش نکھیا بدون نیام  

 

کن بس: غرد یم لب ریز نیام ! 

 

 یلیس ھم گھید ھزاربار یبخوا: ستدیا یم در ومقابل رسانده او بھ را خود زھرا کھ برود یاصل در سمت بھ خواھد یم
یبر یندار حق یتاجوابمونداد یول بزن یبزن .  

 

یگ یچرندم یدار!زھرا کن بس: اندازد یم ریز بھ سر نیام . 
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توگوشم؟ یزد اتمیچرند بخاطر چرند؟ گم؟ یم چرند:  ـ  

 

غلطت قضاوت بخاطر:کند یم نگاھش نیخشمگ نیام .  

 

دروغھ؟ مگھ غلطھ؟ مگھ:  ـ  

 

زھـــــــــــرا:  ـ ! 

 

کنھ؟ ینم اغفال تورو دوونھ؟مگھینم موش ماھا یزندگ نیب مگھ:  ـ  

 

شـــــــــــــــو خفــــــــــــــھ: کوبد یدرم یرو سرش از یچندسانت ی بافاصلھ را محکمش مشت نیام ! 

 

 دوونھ؟یم موش اون! زندست ای مرده ساغر دونم ینم یحت من: زند یم داد بلند نیام و کند یم خفھ را اش ھق ھق زھرا
 ھھ...نکھیا بھ برسھ چھ نکرد نگاه ھم توصورتم گھید کردم ازدواج دیفھم کھ یروز از بدبخت اون کنھ؟ یم اغفال اون

  !اغفال

 

 اون شدم باعث کھ دیببخش. زمیعز شوھر دیببخش نھ؟ منم وسط نیا یاضاف. رمنھیتقص پس...پـ...آھان: زند یم لب زھرا
نکنھ نگاھت گھید دختره . 

 

زھرا اوردمین سرت ییبال کیتا کنار برو: دیگو یم کالفھ نیام ! 

 

یبر یندار حق یند تاجوابمو: ستدیا یم مصمم زھرا .  

 

ھـــــــــــان؟ ؟یخوا یم یچ:  ـ  

 

؟یکرد ازدواج چرابامن:  ـ  
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 جوابش.اوردیب زبان بھ خواھد ینم یحت کھ است تلخ انقدر جوابش. ردیگ یم فاصلھ و زدیر یم ھم بھ را شیموھا نیام
 یرو. کند یم تن از را کتش و برگشتھ داخل بھ نیخشمگ. کند خردش را زھرا ینطوریا خواھد ینم کھ است نیسنگ انقدر
نھ؟...بود دروغ اول از: شنودیم را زھرا ی زمزمھ یصدا کھ ندینش یم مبل   

 

 یم ردیبگ نیزم از نگاه و بخورد تکان خود یازجا نکھیا بدون زھرا. دھد ینم یوجواب ردیگ یم دستانش نیب را سرش
 کردم یم فکر چرامن ،یدار دوستم ینگفت چوقتیھ... یندار...ینداشت منودوست اصال...یداشت دوست اونو شھیھم: خندد

؟یدار دوستم  

 

 یصدا. شود یم وانھید حتما. شود یم وانھید نجایا تاصبح کند یم فکر و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
م؟یخواستگار یایکردب زورت جون نرگس: چدیپ یم گوشش در بغضدارش  

 

بخواب برو: کندیم سربلند. بود ستادهیا مقابلش زھرا. شود یم تر کیصدانزد . 

 

م؟یخواستگار یاومد جون زورنرگس بھ: نالد یم او بھ توجھ زھرابدون  

 

نھ:  ـ . 

 

؟یچ پس:  ـ  

 

 فرار نجایا از شد یم کاش.ردیگ یم رشیز را یخال وانیل و کند یم باز را رآبیش. رود یم آشپزخانھ بھ و شده بلند نیام
 کھ یوقت درست او و کرد فیتعر فقط مادرش. نبود مادرش زور بھ نگفت ھم دروغ. ھارانپرسد سوال نیا زھرا کاش.کند

 الیباخ او کھ بود گفتھ هللا فتح حاج ازدختر مادرش یوقت درست. کرد دایپ را زھرا گشت یم ساغر از فرار یبرا ییجا دنبال
. دورکند سرش از را ساغر الیخ هللا فتح دخترحاج نیا کھ دیشا بود فکرکرده ھیازثان یدرصدم.بود درجدال ساغر

 زھرا. شنود یم سرش ازپشت را اش ھق ھق یصدا.کند تر کمرنگ را ساغر نقش اش یزندگ در دختر کیدحضوریشا
ن؟یام میخواستگار یاومد چرا: بود جواب دنبال بھ بازھم  

 

 او چرا بود؟ چھ راویتقص.شیھا ھق ھق یبرا شود یم شیر دلش. گردد یبرم سمتش بھ و گذاشتھ نتیکاب یرو را وانیل
 بلند زھرا.کند یم بغلش و شود یم کشینزد بود؟ چھ اوگفتھ بھ کھ یا بلھ جز او گناه سوخت؟ یم اشتباھاتش چوب بھ دیبا

نکن ھیگر: دیگو یم نیام و کند یم ھق ھق ! 

 

من؟ یخواستگار یچرااومد.یدار دوستش یلیخ... کھ تو:کند یم زھراتکرار  
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بودزھرا گذشتھ تو یچ ھمھ: دھد یم ھیتک او یشانیپ بھ را اش یشانیپ و جداکرده اش نھیس از را سرش نیام . 

 

دنبالش نرو پس:  ـ . 

 

تونم ینم: بندد یم چشم نیام ! 

 

یکن داشیپ اگھ.مطمئنم.یاینم گھید... یبر اگھ:  ـ ... 

 

ستینطورنیا:  ـ . 

 

نیام یدار تودوستش:  ـ ! 

 

؟یکرد ازدواج چرابامن: کند یم تکرار زھراباز و گزد یم لب نیام  

 

تیخواستگار اومدم کامل تیبارضا من.زھرا نبوده درکار یاجبار چیھ:  ـ . 

 

نھ؟...یکرد ازدواج بامن اون از فرار واسھ. یکن فراموشش یخواست یم پس: زند یم زھراپوزخند  

 

 یم وعقب کشد یم پس را شیھا دست. بود آورده زبان بھ را تیواقع تمام زھرا. چرخد ینم نھ گفتن یبرا زبانش نباریا
 کاش. شود یم خارج وازخانھ برداشتھ را کتش وجدان عذاب از یبار کولھ با او و شود یم بلند زھرا ھق ھق یصدا. رود
کرد ینم خود یپاسوزخطاھا را او کاش. رفت ینم اش یخواستگار وبھ شکست یم شیپا قلم . 

 

 چشیسوئ کت بیازج. بود شده سرد شدت بھ ھوا و دیباریم ھم ھنوز باران. رود یم در سمت بھ و شده خارج ازآسانسور
 بھ را نگاھش. خواباند یم را یصندل و گرفتھ یجا راننده یصندل یرو. رود یم نشیماش سمت بھ و دهیکش رونیب را

 یم اوفقط گردد؟ یبازنم تیمامور نیا کندبعداز یم زھرافکر چرا. کند یم مرور را ماتشیگرتصمید یبار و دوختھ سقف
 کھ یلبخند. بزند حرف شیگربراید کباری اگر. لبخندبزند و باشد مقابلش ساغر گرید یبار اگر. بدھد نجات را ساغر خواھد

شده تنگ او یبرا شرمانھ یب طور نیا دلش کھ ستین خودش دست. ستین خودش دست ندینش یم لبش یرو ازتصوراو .  
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 ساغر یبرا ییجا آن در کھ یزندگ. دارد را خود یزندگ کھ است یمردمتاھل اوھنوزھم. ھست زھرا کند ھم شیدایپ امااگر
 زیچ ھمھ شد یم کاش.کند یم باز چشم و کشد یم یآھ. ستین یفرار قتل بھ متھم کی یبرا ییاوجا یزندگ در.ستین

 یم. باشند داشتھ توانستند یم یخوب یزندگ حاالحتما. کرد یم قبولش ساغر شیپ چندسال کاش.افتاد یم اتفاق یگریجورد
 روز ازاتفاقات شیبالبخندبرا ساغر و بزند قدم بااو. بخورند باھم را ناھاروشام توانستند یم. باشند شوھر و زن توانستند

 زھراحق. نبود خائن مردمتاھل کی نبود،اوھم یفرار یحاالساغرقاتل.شوند مادر و پدر ، شوند خانواده توانستند یم. دیبگو
 کھ انتیخ. کند یم انتیخ اش یزندگ بھ کند یم یزندگ اداویبا االتشیدرخ ھنوزھم او یوقت ستین یکیزیف فقط انتیخ.دارد
 فکر دختر کی لبخند بھ و برده پناه نیماش بھ ات یھمسرقانون ھق ھق بھ توجھیب کھ ، نیھم یعنی انتیخ.ندارد دم و شاخ
 اتاقک در بازھم کاش. است شده اوتنگ یبرا دلش چقدر کھ یوا... شیھا چشم...شیھا دست...اش چھره بھ. یکن

 تمام یوسردرگم یخبریب نیا کاش.است بفھمدسالم ندکاشیبب را او شده کھ یا ھربھانھ بھ گرید کباری کاش. باشد ییبازجو
 و گرفتھ مشت در را جانش. شود الیخیب تواند ینم کند ،ھرکارھم شود ینم عوض مشیتصم.داکندیپ ازساغر یوخبر شود
داکندیازساغرپ یتانشان رود یم ھا آن انیم بھ گرید یبار . 

 

*** 

 

 کھ یچوب یوارید ساعت بھ نگاه و دهیکش یا ازهیخم. دھد یم ماساژ را شیھا چشم و ردیگ یم تبلتش از نگاه شده خستھ
 نشده؟ زمان گذر چطورمتوجھ کند یم فکر او و شده ظھر چھاربعداز ساعت. کند یم قراردارد راستش وارسمتید یرو

 یھا ھینظر راجع اخبار نیآخر بھ مربوط ی صفحھ.دیآ یم رونیب زکارشیم ازپشت و دهیکش عقب یکم را اش یصندل
 باز یبرا.ستدیا یم افروز اتاق در مقابل.افتد یم راه بھ در سمت بھ و بندد یم درتبلت را یحاتم دخترسرھنگ شدن ربوده

 بلند در ازپشت ساغر یصدا کھ شود دور کند یم گرد عقب پس. اند داده را حتماناھارش ساعت نیتاا.کند یدمیترد کردنش
ن؟یایب لحظھ کی شھیم!دیببخش: شود یم  

 

 و کشد یم خود سمت بھ را کند؟در شیصدا شده زباعثیچ چھ. چرخاند یم قفل در را دیکل و گرددیبازم را رفتھ قدم
 را نگاھش. اندازد یم سر بھ را اهیس شال نیا اتفاق ھمھ نیا و ھفتھ کی بعداز ھنوزھم. دوزد یم ساغر بھ را نگاھش

ھ؟یچ:چرخاندیم اش دهیپر رنگ صورت یرو  

 

ییدستشو برم خوام یم من:  ـ . 

 

. شود یم نییپا یراھ الیخیب ھومن و رود یم راھرو تھ سمت بھ ساغر. برو: دیگو یوم کشد یم عقب را خود ھومن
 ومقابل کند یم کج راه آشپزخانھ سمت بھ نبودند؟ چکدامیھ روز وقت نیا چرا.شود یم متعجب خانھ بھ حاکم ازسکوت

 یم راخمیپن ی جعبھ دنیباد. گردد یم یخوردن یزیچ دنبال بھ شیھا درقفسھ و کند یم باز را درش. ستدیا یم خچالی
 یم نسبت رفتنشان دیخر بھ را خانھ بودن یخال و بندد یم را خچالیدر.بود مانده خچالی در ندارد دوست کھ یزیچ فقط.کند
 ساغر فیضع یصدا دنیباشن. رود یم باال دوباره خوردنش درحال و دارد یبرم نان یا تکھ یخشک نان ازسطل. دھد

 یم خود بھ و کرده قالب شکمش یرو دست تخت یرو کھ کند یم درنگاھش ی ازگوشھ. ستدیا یم اتاق باز مھین در مقابل
چتھ؟: رود یم داخل بھ یقدم. چدیپ  
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 تار بھ تار چھ؟ آخرشکھ دیگو یم دل در ھومن و زند یم چنگ ازکنارش را اهیس شال حال ھمان در. پردیازجام ساغر
؟یضیچتھ؟مر:کند یم تکرار ازسکوتش خستھ! دهید بارھا نھ کھ بار کی را شیموھا  

 

کم کی...یعنی.نھ: ـ . 

 

؟یازدارین یزیچ:کند یم تر یلب. برد یم یپ حالش بھ اش انداختھ گل یازلپھا  

 

یزیچ یمسّکن: دیگو یم تصورش کردن عوض یبرا ھومن و رود یم فرو اش قھی در سرساغرتاخرخره ... 

 

مسّکن. اوھوم: دیگو یم ساغرشرمنده . 

 

 یم نگاھشان و کشد یم رونیب را ھا قرص کیپالست خچالی کوچک ییازکشو. گردد یبرم نییپا و گفتھ یا باشھ ھومن
 یم داخل و زده در بھ یا تقھ. شود یباالم یراھ و برداشتھ را سھیک کالفھ. آورد یم مھردادسردر فقط ھا قرص نیا از.کند
 بھ را کیپالست.است نشستھ تخت ی گوشھ رشالشیز شده جمع ییموھا با مرتب حاال قبل قیدقا ساغربرخالف. شود

ادیم کارت بھ کدومش نیبب.ایب:ردیگ یم سمتش . 

 

 و سرگذاشتھ پشت را یوارید یکمدھا. شود یم داخل و کندیم باز را دراتاقش خستھ.شود یم خارج ازاتاق حرف وبدون
 در بار نیاول یبرا. کند یم قالب شکمش یرو را شیھا دست و کشد یم دراز شیرو باز طاق. رود یم تختش سمت بھ

 کیاز. داد یم ازدستش دینبا وجھ چیھ بھ کھ بود یا برنده برگ شانیبرا ساغر یازطرف.است رکردهیگ یبد یسردرگم
 یم وادارش یاماحس دیرس یبنظرم لوح ساده و احمق یادیدرظاھرز کھ یدختر.دخترنداشت نیا بھ یاعتماد چیھ ھم طرف
 کھ یکسان تمام. بنددتابھترتمرکزکند یم چشم. کند یم یباز لمیف ماھرانھ یلیساغرخ ردکھیدرنظربگ را احتمال نیا کرد
 یرقانونیغ یخودکار یِ وفادار اثبات یبرا شترشانیب. بود خودکرده عیمط ھم بھ ھیشب ییھا باحربھ را داشت رسلطھیز

 قانون و سیپل ازترس اکثرا.داشت یم نگھ شان یوفادار یبرا ضمانت کی بعنوان را کار نیا مدارک او و دادند یم انجام
. دادگاه در شده ثابت ھم اش ھمھ و بود خالف تھ یازنظرقانون حاالساغر.نشوند تاخالفکارشناختھ آوردند یم یرو نجایا بھ
 بزند گولش قشنگ یھا حرف با خواست ینم ھم ھا بچھ مثل. کند استفاده توانست ینم کردنش رام یبرا راه نیا از
 آب یرو را شان پتھ آورد دست بھ رونیب یایبادن ارتباط یبرا کھ یامکانات نیباکمتر بود ممکن چون.کند نجاماندگارشیوا
 کار اصال اساس و ھیپا یکند؟اعتمادب بندخودشانیپا را داویچطوربا. ترساند قانون و سیازپل را او شد ینم یحت. زدیبر

 یم زیخ مین خورد یدرم بھ کھ یا باچندتقھ.کند خودثابت یبرا را او یوفادار تابتواند داشت یراھ کاش. ستین یدرست
 سرزنش را اش یپرت حواس دل ودر نکرده قفل را در ازاتاقش خروج ھنگام آورد یادمیباورودساغرب. ایب:دیگو یم و شود

ھ؟یچ:دیگو یم ساغر بھ خونسردنسبت و تفاوت یب یا اماباچھره کند یم  

 

 گرید یا گوشھ بھ یا ازگوشھ نیزم یرو را نگاھش کھ یدرحال. کند یم دست دست و دزدد یم او از را نگاھش ساغر
یول گشتم ھم افروز اتاق من...من:کند یم باز لب چرخاند یم ... 
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 لب یرو یادیز فشار با را اش ییباال دندان ساغر. کند یم نگاه را حاالتش متعجب ھومن و فشرد یم ھم بھ را شیھا چشم
ستین یدختر چیھ نجاھمیا:زند یم لب باز.اوردیب در شیسرازکارھا کند یم یسع ھومن و گذارد یم اش ینییپا . 

 

خوب؟: کند یم نگاھش باالرفتھ ییابرو با متعجب  

 

 را است دستش کف کھ یا شده مچالھ کاغذ متعجب. کند یم باز مقابلش را اش شده مشت دست و زده ایدر بھ دل ساغر
 یفرارم ساغرازاتاق دیبگو یزیچ ھومن نکھیا از قبل. گذارد یم شیزانو یرو و کرده صاف را کاغذ ساغر. کند یم نگاه
 نوشتھ ی کلمھ و گرداند یم برش متعجب دشیسف ی صفحھ دنیباد.دارد یبرم شیزانو یرو از دیباترد را کاغذ ھومن. کند

پد«.ندیب یم را زیر یباخط شده » 

 

 د؟یبگو را نیبودتاا کرده عوض رنگ ھمھ نیا. نرسد گوشش گذاردتاصدابھ یم دھانش مقابل دست و خندد یم ازیاخت یب
 نوشتھ کوچک یطور و آورده شیبرا را کاغذ نیا حاال. کند یم سر بھ یالک کھ است یاھیس شال ھمان مصداق زشیر خط
 افروز حاالت نیا از.گشتھ را افروز اتاق بود گفتھ. شود عوض کلمھ خواندن نوع کوچک خط نیباا انگارقراراست کھ
 دیتشد اش خنده متن خواندن بادوباره... دختر نیا یول داد یبروزنم چوقتیھ افروز دچونیشا.بود دهینفھم یزیچ چوقتیھ
. شود یم وحاضر کند یم تختش از دل اجبار بھ اما دید ینم درخود را رفتن رونیب ی امروزاصالحوصلھ. شود یم

 خانھ یخلوت نیا واز بدھد اش یساغربخواھدباز نکھیا از مشکوک.کند یم تن بھ گرمیلباس رونیب سرد یبخاطرھوا
 کرده دوقفلھ را دراتاقش. شود یم خارج ازاتاقش و کرده رافعال خانھ داخل ی مداربستھ یھا نیدورب تمام کند سواستفاده

 کی ھم نیھم دیشا.کند یپاتندم محلھ یسوپر سمت بھ و کرده چندقفلھ زین را اطیح در و  یدرورود.رود یم نییپا و
 مرد.ستدیا یم تالیجید یترازو مقابل و گذاشتھ مغازه پابھ.کند یم چھ ستین درخانھ یکس یوقت ندیاوتابب یباشدبرا امتحان

 یم دچھیبگو او بھ دیبا کندچطور یم فکر و برد یم یپ اشتباھش بھ انگارتازه د؟یخوا یم یزیچ: زند یم فروشندھلب
 یم ھم یرو را شیھا دندان و کند یم مشت را دستش... حاال و بود امدهین یزیچ نیچن دنبال ھم بار کی خواھد؟تاکنون

د؟یدار یمشکل: پرسد یم متعجب فروشنده. دیسا  

 

. دھد یم رونیب را اش حبسشده نفس پد ی شده دهیچ ھم یرو یھا بستھ دنید با و چرخاند یم مغازه در را نگاھش کالفھ
لطفا... بستھ کی: کند یم اشاره ھا آن بھ کردھو دراز را دستش ! 

 

 داده نسبت اش یداماد تازه بھ را خجالتش.شود یم ازجابلند و زند یم یلبخند بود دار سال و سن کھ مردفروشنده
 خودم من. تھ یزندگ اول تازه.یمردحساب نداره خجالت کھ نیا:کند یم باز لب آورد یم نییپا ازقفسھ یا بستھ کھ یودرحال

ماھرشدم گھید حاال یول. دنشیخر واسھ کردم یم عوض صدرنگ ازدواجم لیاوا ھم . 

 

یانداخت ھام یادجوونیمنو.جوون ینیرببیخ:دھد یم قرار اهیس یکیدرپالست را بستھ و زند یم یا قھقھھ . 
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 و برداشتھ را کیپالست.گذارد یم شخوانیپ یرو را پول. کندیم مرد یپرچونگ و آبدارنثارساغر یفحش دل در ھومن 
 تــــــازه. ردیگ یم اش خنده و کشد یم قیعم ینفس دهیرس ژنیاکس بھ تازه کھ انگار.شود یم کندوخارج یتشکرم رلبیز

 تااگرساغردست شود وارد سروصدا یکندب یم را تالشش تمام.اندازد یم قفل در را دیکل و ستدیا یم در مقابل!ھھ...داماد
 باز قفل دنید با اما کند باز را قفلش ستدتایا یم یورود در مقابل و سرگذاشتھ پشت را اطیح.ردیبگ را اش مچ ازپاخطاکرده

 و داده جلوھل بھ را در مردد. کرده قفل را ھردو کھ است مطمئن است؟ چراباز نجایا بود قفل کھ اطیدرح. کند یم تعجب در
 یرو یا قھوه چرم یھا کفش متوجھ. کند یپام از را شیھا کفش و چرخاند یم منینش در را نگاھش. شود یم داخل

 وداخل کند یپام بھ را یراحت یھا ییدمپا. مھردادبازگشتھ پس.دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس و شود یم یجاکفش
 رشتھ بھ دنیرس محض بھ بدش ازشانس اما ندینب دستش در را نحس کیپالست نیا تا کند یھاپاتندم پلھ سمت بھ. رود یم

؟یبود رونیب.سالم: شود یم سبز مقابلش مھرداد دوم پلھ  

 

ن؟یشماھاکجابود. آره:  ـ  

 

بودم رفتھ من.دونم ینم رو ھیبق:  ـ ... 

 

سرخاک:دیگو یم مردد رانداختھیز سربھ . 

 

شھ یم تموم گرون واسمون یلیخ ادیدرب گندش.ادنرویز:کند یم اخم ھومن . 

 

 در خاک ھمون ریمرصادسرازز مثل منم و یکن یم تر لب.ستین تو واسھ کھ یکارسخت. نکنم فکر:زند یم شخندین مھرداد
آرم یم . 

 

برو یریبم خواد یم انقدردلت اگھ پس: دیگو یم تفاوت یب ھومن . 

 

 انقدر یتون یم چطور کھ بھیعج واسم ھنوز:رسد یم گوشش سربھ پشت از شیصدا کھ رود یم دوم ی پلھ رشتھ سمت بھ
یبگذر ھات دوست خونسردازجون .  

 

 نگاه ھاش توچشم کھ نھیا کشتن آسون راه یگفت:شود یم مھردادبلند یبازصدا.گردد یبرنم سمتش بھ ستدامایا یم ھومن
 توچشم چندسال  توکھ. شھ یم آسون واست نمونھ ادتیصورتشو ،اگھینینب پرالتماسشو نگاه اگھ یگفت.نکنم
یبود کرده نگاه ھاشون توچشم ابھتربگمی...ھاش . 
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 پلھ حرف بدون! کرده حتینص بھ مھردادشروع و شده تمام افروز یھا کندسرزنش یم وفکر زند یم تلخ یپوزخند ھومن
 از چوقتیھ.کند ینم فراموش را دهید کھ ییھا نگاه چوقتیھ.دھد یم دل در را جوابش و رود یم باال را مانده یباق یھا
 تحمل قدرت فقط کمترنشده و است دردھمان. دهیخر جان بھ تاآخرعمر را درد نیا ینیسنگ.دیآ ینم رونیب عذاب نیا رباریز

سازد یدردھام نیا ی باھمھ گرید و باالرفتھ کھ اوست . 

 

 سمت بھ بماند منتظرش کھ نیا بدون. گذارد یم در مقابل را کیوپالست زده در بھ یا چندتقھ.ستدیا یم افروز دراتاق مقابل
افتد یم راه بھ اتاقش .  

 

*** 

 

ایب: دیگو یم بلند و کشد یم کار از دست خورد یم در بھ کھ یا چندتقھ یباصدا . 

 

 وصل گردنش بھ کھ یدست از نگاه.زند یم شیرو بھ یلبخند یورودمرتض با. ستدیا یم زیم وپشت شده بلند کمد مقابل از
ازخونھ یکند دل باالخره عجب چھ!پسر سالم:رود یم وجلو ردیگ یم شده . 

 

یمرخص نیھمچ کی بھ ازداشتمین اصال. استراحت نیدایچسب یلیخ داداش جون: دیگو یم باخنده یمرتض . 

 

بدنشده واست ادمیز پس:زند یم یچشمک نیام . 

 

بکنم ازش ژهیو تشکر کی برم بود زده یک نمیبب خوام یم اتفاقا. ادیز نھ:ردیگ یم یجا یمشک مبل یرو یمرتض .  

 

ھ؟یچ ھا نیا: دیگو یم افتدومتعجب یم زیم یرو یھا یقوط بھ نگاھش  

 

 و پرونده یسر کی:کند یم قفل ھم در را شیھا دست و داده ھیتک زانو بھ را بازوانش.ندینش یم مقابلش مبل یرو نیام
زھایچ نیا . 

 

؟یکن یم جمع لتوچرایوسا:شود یم یجدیمرتض   

 

بذارم مطمئن و امن یجا کی ھارو پرونده ستمین کھ یمدت نیا دم یم حیترج.رومھ شیپ یطوالن تیمامور کی:  ـ . 
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م؟یماخبرنداشت و ھست ھم اداره از تر امن:  ـ  

 

ھوا بره شد ینم بیباندغ اون ی پرونده نیازب شبھ کی ارسالن ی پرونده بودکھ امن اگھ اداره:  ـ .  

 

شون؟ یبذار یخوا یم حاالکجا.یدار حق:دھد یم تکان یسر یمرتض  

 

نگرفتم یخاص میفعالتصم:  ـ . 

 

 یم عوض را بحث و شود ینم ریگیپ دپسیبگو ھا آن یجا بھ راجع خواھد ینم کھ فھمد یم خوب و خندد یم یمرتض
چطوره؟ یچخبرھا؟زندگ گھید: کند  

 

ندا یسرنخ چیھ. ھوا رفتھ ساغردودشده. ندارم یخوب یخبرھا: کشد یم آه نیام ... 

 

ــــــــــــنیام: کند یم شیسرزنشگرصدا پردو یم حرفش انیم بھ یمرتض ! 

 

خودت یزندگ. چطوره تیزندگ گفتم.ھاچخبر وپرونده اداره از نگفتم:دیگو یم شود یم ثابت شیرو کھ نیام نگاه ! 

 

ستین یزخاصیشھچیھم مثل.گھید گذره یم اونم: دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک گزدو یم لب نیام . 

 

 خانھ یوارھاید پشت افتد یم کھ یتاھراتفاق گرفتھ قول او از ھمانطورکھ.دیزھرابگو با شیازدعواھا ندارد دوست چیھ
 یم فرق ییزناشو یامازندگ کرد یم ودل درد او یبرا اوقات شتریب نکھیباا.کند عمل شرط نیا بھ ھم دخودشیبا بماند
 یشکر خدارا یمرتض.دیبگو یمرتض یبرا ساغر بھ حسش یآسان بھ زھرا و خودش نیب یھا ازحرف توانست ینم.کرد
خبر؟ چھ یساغرحاتم ی ازپرونده یبگ یتون یم االن...خــــوب:دھد یم ادامھ بالبخند و گفتھ  

 

 لب محسن.بودن شده ریدستگ محسن و مرصاد:کند یم باز لب و کند یم نثارش اش ھیپرکنا بخاطرلحن یا غره چشم نیام
 ھا یبازداشت از چکدومیھ. دهیرس قتل بھ انوریباس توسلول شب ھمون.کنھ یھمکار بود کرده قبول مرصاد یول نکرده باز

 خورده انوریس خودش معتقده یقاض کھ یجور دنشیرس قتل بھ اثبات واسھ ندارم یمدرک چیھ و رنیگ ینم گردن
 خوام یم کھ بود گفتھ یحاج بھ یحت.باشھ داشتھ یخودکش قصد اون کھ بود نیا برخالف کال شھادتش متن. کنھ یتاخودکش
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 تابلکھ است ھیقض نیا ریدرگ یحاج ھنوزم. کنھ یخودکش شب ھمون قایدق تونھ ینم آدم نیا. نمیبب رو خواھرم ازمرگ قبل
بوده قتل کنھ ثابت و رونیب ھابکشھ یبازداشت از یکی رزبونیز از کلمھ کی . 

 

 و بود داده دست از یادیز خون.کردن داشیپ یاریآب یھا ازچالھ یکی یتو. کرد کیشل بھت کھ بود یکس ییایض افروز
 کرده تموم کنند داشیپ کھ نیا از قبل و بود مونده اونجا رو یادیز انگارمدت. بود سربازکرده ھم اش یقبل زخم
 بھ دخترش کھ بوده یکی.میندار یچیھ اش ھیعل بھ متاسفانھ.ستین ازش یخبر و فرارکرده بادخترش ھم امکیس.بوده

برده یازحاج اسم ھم تشیشکا یتو یوحت شده دهیدزد ناحق .  

 

گفتھ؟ یواقعا؟چ:دیگو یمتعجبمیمرتض  

 

کردن برداشتش یاحساس قضاوت کی و باورنکرد یخداروشکرکس یول. مشکوکھ بھش گفتھ:  ـ .  

 

نبود،بود؟ کھ یحاج ھیقض نیا پشت:پرسدیم مشکوک یمرتض  

 

نبود:دیگو یم مصمم نیام .  

 

. ھست و رفشاربودهیزیکاف ی اندازه بھ جاھم نیتاھم.کند سخت یحاج یبرا را اوضاع نیا از شیب خواھد ینم دلش چیھ
 آدم یحاج.اخھ گمیم:  یمرتض.ردیبگ راگردن ھمھ خودش دھد یم حیترج دیایب شیپ یمشکل است قرار اگر یحت

شوبگویبق.قانونھ . 

 

گھید یچیھ گھید: دوزد یم زیم بھ را نگاھش و کشد یم یآھ نیام .  

 

یبگ رفت ادتی رو یحاتم خانم:پرسد یم باخنده یمرتض . 

 

بود دهیترس.بود بستھ پاش و دست. شب اون دمشید:دیگو یم کند نگاھش کھ نیا بدون نیام . 

 

یچ ھمھ بابت.دیببخش گفت: خندد یم تلخ . 

 

خوب؟:دیگو یم مشتاق خبرنداشت یکی نیا از کھ یمرتض  
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ومدیبرن ازم یکار چیھ و بردنش چشام یجلو.کنم یکار نتونستم. طرفش گرفت رو اسلحھ افروز:اندازد یم باال شانھ نیام . 

 

داره یخوب  شصت ضربھ افروز نیا: خندد یم . 

 

؟یخورد کتک زن کی از نگوکھ: کند یم گرد چشم یمرتض  

 

؟یومدیبرن دختره اون ازپس.نیام بکش خجالت:کند یم کردنش مسخره بھ شروع یمرتض و خندد یم نیام  

 

یبراومد ازپسش تو کھ نھ:  ـ . 

 

رکردیمنوغافلگ. ستین حساب نیا:کند یم دفاع ازخود یمرتض. کند یم مجروحش کتف بھ واشاره . 

 

 اون بھ برگردم کبارھمی اگھ یحت.کنم یکار نتونستم واقعا. گرفت ساغر سمت رو اسلحھ یوقت. شدم شوکھ منم خوب:  ـ
نھیبب صدمھ خواستم ینم. کنم یم رو کار نیھم بازھم من لحظھ . 

 

تونم ینم. ستین خودم دست: دھدیم ادامھ صادقانھ و اندازد یم باال یا شانھ ! 

 

پسر یبش عاشق یشکل نیا تو دمید ینم ھم خواب تو چوقتیھ:خندد یم تلخ یمرتض ! 

 

چمھ؟ من مگھ:  ـ   

 

داداش ادینم بھت قلم کی نیا فقط.آل دهیا و یتوکامل.نبود نیا نھمنظورم:  ـ ! 

 

 نفرکھ کی. نفرشود کی ریدرگ نطوریا کرد ینم را فکرش چوقتیھ ھم خودش.خندد یم یمرتض و رود یم غره چشم نیام
بود کرده رانیو را شیایدن" اما" نیا...اما داشت تفاوت شیھا آل دهیا و او با ییایدن . 
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ھا حرف نیا یبجا کن اکمکیب: رود یم زشیم کمدپشت سمت بھ دوباره و شود یم ازجابلند . 

 

کمک؟ امیب لمیعل دست نیا با کھ یانتظارندار:ستدیا یم زیم مقابل و شده بلند یمرتض  

 

کھ نھ دوتاش.گھید لھیعل دستت کی: شود یم بلند و کشد یم رونیب کمد از را یقطور یا پرونده نیام . 

 

ساغره؟ بھ مربوط تتیمامور نیا حاال:پرسد یم یومرتض دھد یم جا یقوط داخل را پرونده  

 

اره ییجورھا کی:زند یم زانو کمد مقابل دوباره نیام . 

 

 اش ھیدییتا:پرسد یبازم یمرتض.سکیر نیا تمام.تیمامور نیا تمام.اوست بھ مربوط اش ھمھ:کند یم اضافھ دل در و
 اومده؟

 

ھنوز نھ: کند یجام یودرقوط دارد یم بر را گرید یا پرونده خونسرد نیام . 

 

؟یبند یم بساط یوتودار دنشدهییھنوزتا نــــــــــھ؟:کند یگردم چشمیمرتض  

 

کنند یم قبول مطمئنم:زند یم کنار را تیاھم یب یھا پرونده و ندینش یم کمد مقابل گرید یبار نیام . 

 

داره یفنگ و دنگ چھ یدونیم توکھ نکنند قبول ممکنھ. پسر الیخیب:  ـ . 

 

؟یچ نکنند دییتا اگھ:دیگو یم مشکوک یمرتض و دھد یم ادامھ کارش بھ حرف بدون نیام  

 

کنند دقبولیبــــــــــا:کوبد یم زیم یرو را دستش ی پرونده شده بلند کھ نیام ! 

 

نکنند دییتا اگھ:پرسد یم بازھم اما اندازد یم باال ییابرو دادش از متعجب یمرتض ... 
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 سوال برسدپاسخ اوھم گوش بھ کھ ییباصدا یمرتض.ندینش یم کمد مقابل دوباره و گذارد یم جواب بدون را سوالش نیام
نھ؟ مگھ.یر یم ھرطورشده. یستین ھیدیتائ اصالمنتظر تو:دھد یم خودرا  

 

 مقابل و شده بلند جا از. کند حفظ را اش یتاخونسرد کند یم را تالشش تمام.دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
نیام یر یم راھھ یب یدار.نگرانتم: دوزد یم سردرگمش ی چھره بھ را اش رهیخ نگاه یمرتض. ستدیا یم زیم . 

 

 یسربلندم نیوام گذارد یم اش شانھ یرو یدست.گرفتھ را مشیفھمداوتصم یم یومرتض کند یم بازسکوت نیام
باش خودت مراقب بگم تونم یم فقط:زند یم لبخند شیرو بھ یسخت بھ یمرتض.کند ! 

 

*** 

 

 یم تخت یرو و کشد یم رونیب دیسف یشرتیت با یخاکستر یشلوار. رود یم کمدش سمت بھ و کرده خاموش را سشوار
 نشده قفل در مقابل و شود یم خارج اتاق از کشان ازهیخم. شود یم دنیپوش لباس مشغول و کنده تنش از را حولھ. اندازد

 مداربستھ یھا نیدورب تا بود نشده خارج ازاتاق وجود نیا با او و بود نکرده قفل را در نیا امروز.ستدیا یم افروز اتاق ی
. کمتر دھمیشا و درصد یس درحد یزیچ. است کرده دایپ اعتماد او بھ نسبت ی،فقطکم یکم دل در.کنند ثبت را یزیچ اش
 یم را ساغر.کند یم راباز در و شنود یم را فشیضع ی بلھ یصدا. زند یم در بھ یا تقھ و دارد یبرم در سمت بھ یقدم
 را ساغر یھا چشم یناگھان نور نیا. کند یم روشن را چراغ و کرده اخم.  شده مچالھ تخت ی گوشھ یکیدرتار ندکھیب
ست؟ین ات گرسنھ: ستدیا یم شیسرجا ھومن. بندد یم چشم و کند یم تیاذ  

 

یلیخ:دیگو یم سوالش درجواب صادقانھ و زند یم پلک یچندبار ساغر ! 

 

نییاپایب:کند یم باز کامل را در ھومن . 

 

واقعا؟:کند یم گرد ساغرچشم  

 

 جواب بدون!ایب یعنی ایب دیگویم. نداردکھ قطعاوحتما و واقعا گرید دیگو یم یزیچ یوقت! است متنفر واقعا ی کلمھ نیا از
 نیا از اش یآزاد دستور شده باعث زیچ چھ.کند یم نگاه را اش یخال یجا متعجب و ساغرمات و شود یم خارج ازاتاق
 بھ دلش ریز و کرده کمتر را دردش خورده کھ یدومسکن. دیآ یم نییپا تخت از صادرکند؟مردد روز ھشت بعداز را حبس
 شیموھا و کشد یم نییپا یکم را تنش پرچروک یمانتو.کند یم وضعش و سر بھ ینگاھ نھیدرآ. کشد ینم ریت قبل شدت

 را اهیس شال.بماند یمخف دکردازھمھیطورتاک آن افروز کھ ستیچ کش نیا داند ینم ھنوز.بندد یم افروز یامانت کش با را
 گفت واقعا. دارد شک دهیشن و دهید کھ یزیچ بھ ھم ھنوز.شود یم خارج اتاق از و کرده مرتب سرش یرو
 بلند یصدا.رود یم نییپا را ھا پلھ لرزان ییباپاھا باشد؟ شده متوجھ اشتباه واو باشد گفتھ یگرید زین؟نکندچییاپایب
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 و بلندمردانھ یھا قھقھھ یصدا.شود یم تر کینزد زیصدان رود یم تر نییپا ھرچھ.بود پرکرده را خانھ یترک کیموز
 منینش بھ باالخره.شناسد یم ھمھ از شتریب را او خانھ نیا یاعضا از انگار.مھردادبود یبرا خنده یصدا. صحبت یصدا

 یم کارینجاچیا:دیگو یم مردد و شده اش متوجھ کھ است یکس نیاول رضا.چرخاند یم اطراف در را نگاھش و رسد یم
؟یکن   

 

ادیب گفتم من:دیگو یم آشپزخانھ سمت از ییصدا گرددکھ یم جواب دنبال بھ اش درمانده درذھن . 

 

گردد یم یزیچ دنبال بھ و ستادهیا خچالی مقابل ھومن. گردد یصدابرم سمت بھ . 

 

ھ؟یچ منظورت: ـ  

 

 یم خارج شده آشپزخانھ از یقسمت و منینش نیب مرز کھ یوارید ازپشت و بندد یم را خچالی در ھومن رضا یباصدا
باشم؟ داشتھ دیبا یمنظورخاص: دیگو یم و گذارد یم اپن یرو را مرغ گوشت یا بستھ. شود  

 

ورا نیا ادیب نداره حق و بمونھ اتاق اون تو دیبا یبود گفتھ خودت.بدونم چھ من:  ـ . 

 

 ھم خودم و: کشد یم دراز کاناپھ یرو خونسرد ھومن یول کند یم نگاھش باترس رضا. رود یم منینش سمت بھ ھومن
نییادپایب تونھ یم و آزاده گفتم االن . 

 

 ردیبگ ونیزیتلو از نگاه کھ نیا بدون ھومن. گردد یبرم ونیزیتلو صفحھ سمت بھ دوباره و اندازد یم باال یا رضاشانھ
باتو امشب شام: دیگو یم بلند . 

 

 تق تق و شرشرآب یصدا. ستین منینش در یرضاکس و جزخودش. گذراند یم نظر از را منینش کل گرید یبار ساغر
داغــــــون چھ: مھرداد ی دوباره ی خنده یصدا ھم بندش پشت و رسد یم گوشش بھ آشپزخانھ از ظروف ! 

 

؟یواستاد اونجا چرا: پراندشیم ازجا بلندھومن یصدا. ھاست ھمان از یکی ھم ھومن مخاطب دیشا  

 

د؟یا من با: پرسد یم متعجب. اوست یرو ھم نگاھش بار نیا  
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بلھ:دوزد یم ونیزیتلو بھ را نگاھش دوباره ھومن ! 

 

واقعا؟:پرسد یم متعجب  

 

نکن تکرارش گھید!متنفرم" واقعا" ی کلمھ از من:دیگو یم کالفھ ھومن . 

 

شد؟ یعصبان یناگھان نطوریا چرا بود خوب اوکھ. کند یم نگاھش باترس ساغر  

 

؟یدیشن:  ـ  

 

 را نگاھش. دیایب بود داده اجازه خاطر نیھم بھ پس شام؟.افتد یم راه بھ آشپزخانھ سمت بھ و کند یم دییباسرتا ساغر
 گوش در کھ ھم ییھا یھندزفر.است مشغول تبلتش با و نشستھ ھا یصندل از یکی یرو مھرداد.چرخاند یم درآشپزخانھ

 مھرداد مثل زیاون. ھاست ظرف شستن مشغول او بھ پشت ھم رادیھ. است کرده صداھامحروم ی ھمھ دنیشن از را او دارد
 یم یوارس را گذاشتھ رونیب ھومن کھ یگوشت و ستدیا یم اپن پشت دونفر آن از دیناام. دارد گوش در یھندزفر

 ستیل بھ ھم را پز آب مرغ تخم. ناگت و بود کرده سرخ ینیزم بیبلدباشد؟س بودکھ پختھ چھ تاحاال بپزد؟اصال حاالچھ.کند
 ادیب را مادرش یازکارھا یکم کند یم یسع کارکنم؟یچ مرغ نیا با حاال:نالد یم رلبیز. کند یم اضافھ شیھا یکردن سرخ

 یم رادیھ سمت بھ پس. بوده داغ آب داخل شده زیفر گوشت بود دهید خانھ در یاتفاق یلیخ کھ ییھا ازصحنھ یکی.اوردیب
؟یکن یم کاریچ نجایا: کند یم گوشش از را یھندزفر متعجب.شود یم متوجھش مھرداد نیح نیا در کھ رود  

 

کنم درست شام دیبا:دھد یم تکان را دارد دست در کھ یساغرگوشت . 

 

یداکردیپ ِسَمت رییتغ آشپز بھ ریاس از پس. بھ بھ: خندد یم و اوردیدرم ازگوشش را یھندزفر شانیباصدا رادیھ . 

 

باشھ برس کارت بھ. نشو سگ: ردیگ یم جلو را اش یکف یھا دست رادیھ و رود یم یا غره چشم ساغر . 

 

شود یم مشغول چندروزمانده فِ یکث یھا باظرف و گردد یبرم نکیس سمت بھ دوباره و . 

 

 شام گفتھ ھومن: دارد یم بر مھرداد سمت بھ یقدم کند یم عوض کانال کھ ھومن دنیباد و کند یم منینش بھ یساغرنگاھ
 .بپزم
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خوبھ:خندد یم مھرداد . 

 

ستمیبلدن غذا من:دیگو یم یرلبیز ییباصدا بلندش یازصدا کالفھ ساغر ! 

 

شنوه یم االن! واشیتوروخدا:کند یم اخم ساغر و زند یم بلندقھقھھ مھرداد .  

 

بلدم یزنونگ شتریتوب از بکش خجالت.میقد یدخترھا دخترھم: دیگو یم باخنده رادیھ . 

 

من زیعز ییکدبانو کال تو آره:دیگو یم باخنده مھرداد. کند یم اشاره ھا ظرف بھ و ! 

 

کنھ؟ کمکم یکی شھ یم:نالد یم کالفھ ساغر  

 

ریبگ کمک خونھ خانم از.کردنھ سرخ سیسوس و املت تو تخصصم من:کند یم رادیھ بھ یا اشاره مھرداد . 

 

ھ؟یچ مشکلت خوب: گردد یبرم سمتش بھ و کشد یم آب را شیھا دست رادیھ.کند یم اشاره رادیھ بھ و  

 

بپزم؟ ینوچجوریا: دھد یم تکان را مرغ ساغر  

 

میدار ھم سی؟سوسیبرداشت چرامرغ یستیبلدن خوب:ـ . 

 

نوبپزمیا گفت.برداشتھ نویا ھومن:  ـ . 

 

میکن یم شیکاری نکن ھیگر حاال باشھ: خندد یردامیھ . 

 

د؟یباش یجد شھ یم!کنم ینم ھیگر من:دیگو یپرتشرم ساغر  
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 و ردیگ یم ساغر سمت بھ بعد. کند یم پرش گرم آب از و کشد یم رونیب یا قابلمھ شده شستھ یھا ظرف نیب از رادیھ
توش بنداز رو مرغ:دیگو یم .  

 

 ھنوز کھ یھومن دنید با.  گردد یبرم عقب ساغربھ و گذارد یم اجاق یرو را قابلمھ رادیھ.کند یم عمل اش گفتھ بھ ساغر
 نشان یالعمل عکس کھ نیھم اما دهیراشن شانیصدا کھ است مطمئن. دهیحتماشن. کشد یم یقیعم کندنفس یم عوض کانال
دختر یھ:کند یم شیصدا رادیھ.دارد شکر یجا نگفتھ زور و نداده . 

 

 خشی تا جوشھ یم آب نیا تو قھیدق ده: دیگو یم کند یم میتنظ را گاز ی درجھ کھ یدرحال رادیھ و گردد یبرم سمتش بھ
 رادیھ. کند یم نگاه را است آبجوش داخل کھ یمرغ یچھارچشم و ستدیا یم کنارگاز ساغر.باشھ بھش حواست. واشھ

چندسالتھ؟:پرسد یم مانده یباق ظروف شستن درحال و کند یم باز را رآبیش  

 

من؟:کند یم نگاھش متعجب ساغر  

 

کنھ یادآوری خواستم بود رفتھ ادمی رو سالش و سن. بودم بامھرداد نھ:کند یم نگاھش ھیاندرسف رادعاقلیھ . 

 

د؟یکن یم مسخرم: کند یم اخم ساغر  

 

 با کھ پراخم ی افھیق کی با یچھارچشم و یواستاد گاز یجلو کھ یخانم! یچونیپ یم حرفو چقدر بابا یا: خندد یم رادیھ
چندسالتھ؟.یکن یم نگاھم یدار خوردش شھینم کره ماست من کی  

 

کی و ستیب...ستیب:دھد یم نتیکاب بھ را اش ھیتک ساغر .  

 

کدومھ؟ قشیدق:  ـ  

 

ھ؟یروز است؟چھ چندشنبھ امروز. رفتھ در دستم از خیتار حساب. دونم ینم:  ـ   

 

ماه ید ششم دوشنبھ امروز: خندد یم رادیھ . 
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کی و ستیب شم یم پس! گذشتھ ادیز چھ: خندد یم تلخ ساغر . 

 

گذشتھ؟ تولدت:  ـ  

 

اوھوم:  ـ . 

 

بوده؟ چندمش:پرسد یم کھ است مھرداد نباریا  

 

ماه ید دو:کند یم مھردادسرکج سمت بھ . 

 

مبارک پساپس:زند یم شیرو بھ یمھردادلبخند ! 

 

ممنونم: خندد یم تلخ ساغر .  

 

؟ییدانشجو:پرسد یم رادبازیھ  

 

بــــــودم: کند یم نگاه را مرغ ساغر ! 

 

؟یبـــــــود یچ یدانشجو حاال:  ـ  

 

یداروساز:دیگو یم و خندد یم ساغر. کشد یم خودش مثل را بود فعل و . 

 

 افروز یھا ھیبخ یوقت. دیدونست یم قبل منواز ی رشتھ شما: گردد یبرم مھرداد سمت بھ افتاده ادشی یزیچ بعدانگارکھ
یگفت یزد یم رو .  

 

د؟یدونست یم ازکجا خوب: پرسد یم ساغر و دیگو یم یاوھوم مھرداد   
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شناسمت یم کھ ییھمونجا از: کند یم قفل را تبلتش ی صفحھ مھرداد . 

 

ازکجا؟ خوب:  ـ  

 

آبپزنشھ کھیتوپالست اونجا کھ باشھ مرغھ بھ حواست:توپد یم رادیھ و خندد یمھردادم . 

 

 و میآشناشد باتو ھیقض نیسرھم.میامکیس دوست ما:کند یم باز لب مھرداد و گردد یبرم قابلمھ سمت بھ حرف یب ساغر
متیشناس یم . 

 

دونست ینم اون یول: دیگو یم مند گلھ ساغر . 

 

 اطالعاتش نمیھم واسھ.ناکسھ نیا ھومن کیفابر قیرف. ندون یکی نیمنوباا: خندد یم رادیھ.کند یم راداشارهیھ بھ و
باالتره ازھمھ . 

 

ستونھ؟یرئ ھومن:پرسد یم ساغر و خندد یمھردادم  

 

ییجــــــورای:چرخاند یم کاسھ در را چشمش مھرداد !  

 

بگو ازخودت. ھارو سوال نیا کن ول: دیگو یم دوباره رادیھ . 

 

آخھ؟ بگم یچ:اندازد یم باال شانھ ساغر   

 

مثال. یچ ھمھ:  ـ ... 

 

شد تموم باالخره شیآخ: دیگو یم و کشد یم آب را شیھا دست . 

 

ھات دوست و قتیعال.بگو تیزندگ از:دھد یم ھیتک نکیس بھ را شیپھلو. گردد یبرم سمتش بھ و کرده قطع را رآبیش . 
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 یچکیھ یول داشتم یعنیدارم،... کھ ھم دوست.ندارم یزخاصیچ بھ عالقھ.یمعمول یزندگ کی:دیگو یم تفاوت یساغرب
نبودم راحت چکسیباھ.نبود یمیصم .  

 

یاریع تموم ی افسرده کی تو: خندد یم رادیھ ! 

 

؟یدیرس جھینت نیا بھ یوچجور:کند یم اخم ساغر  

 

ندارم ھم یندارم،دوست ھم یزخاصیچ بھ ،عالقھیمعمول یزندگ کی:کند یم نازک را شیرادصدایھ . 

 

 کھ ھییدخترھا اون ھیشترشبیب ستین افسرده نیا.مخالفم من نھ:دیگو یم باخنده مھرداد و کند یم تر ظیغل را ساغراخمش
نندیب یم رو جلودماغشون فقط . 

 

کنم مسخرتون تونم یم بخوام اد؟منمیم رتونیگ یچ من کردن ازمسخره:گردد یبرم مرغ سمت بھ ساغر . 

 

میگ ینم گھید باشھ خوره یبرم بھت اگھ میکن یم یشوخ مافقط.الیخیب: رادیھ . 

 

رمیگ ینم خودمم. ستمین افسرده من:دوزد یم او یھا ییدمپا بھ را نگاھش ساغر . 

 

 چندسالتھ؟ خودت تو اصال. خوره یبرنم بھم گھید باشھ:شود یم کالفھ وازسکوتشان شنود ینم یجواب
پنج و ستیب:کند یم رادبالبخندسربلندیھ . 

 

ھ؟یچ ات رشتھ:  ـ  

 

بود البتھ.کیگراف: ـ . 

 

د؟ینداد چرابود؟ادامھ:  ـ  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

؟ینبند جمع منو انقدر شھ یم: کند یم اخم رادیھ   

 

ستمین راحت یاونجور:گزد یم لب ساغر . 

 

 شده بتینص یاجبار قیتوف نیا ینخوا یبخوا و میدوست باھم ھمھ نجایا.باش راحت. ستمین راحت من ھم ینجوریا خب:  ـ
نکن تعارف پس.یماباش نیب . 

 

ومن دیپسر تون ھمھ شماھا:گزد یلبم ساغر ... 

 

دختره اون رفت یم ادمی ییھا وقت کی بودکھ یجور رفتارش واقعا یول. بود مون نیب دختر تنھا ھم افروز خوب:  ـ ! 

 

معذبھ ساغر.بود افروز اون: دیگو یم ساغر یمھردادبجا . 

 

ستین یشک کھ نیا در بلھ:رادیھ . 

 

بدم ادامھ نشد نھ سوالت درجواب و. یببند منوجمع ادینم خوشم ھرحال بھ یول. شھیافروزنم چکسیھ: کشد یم یآھ .  

 

کھ ھیخوب ی رشتھ یلیخ!فیح:  ـ . 

 

؟یدار دوست تو:  ـ  

 

اوھوم:  ـ . 

 

کھ دوتا نیا نیب است فاصلھ ایدن کی ؟یخوند یداروساز چرا پس:  ـ ! 

 

 دکترھم. بسازن دکتر خانم کی ازمن بودن نیا عشق کال.نذاشت بابام:دیگو یم باافسوس و اندازد یم باال یا شانھ ساغر
دکتربشم؟ برم بعد خوره یم ھم بھ خون از حالم من.کھ شھینم یزورک  
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عجب:  رادیھ ! 

 

شد پز آب مرغھ کنم فکر: مھرداد .  

 

. یکن یم یآبشوخال.ریادبگی کن نگاه: دیگو یساغرم بھ رو. کند یم خاموش را شعلھ و رود یم قابلمھ سمت بھ رادیھ
 یرو یذاریم و یزیر یم آب روش دوباره بعد.ھیادو کمی با. یزیر یم روغن کمی قابلمھ تھ. یکن یم باز کشویبعدپالست

بشھ پخت مغز تاقشنگ یذار یم ھم رو قابلمھ در. متوسط رو بذار رو اش شعلھ نباریا. گاز . 

 

 رچانھیز دست مھرداد.بسپارد ذھن بھ را شیکارھا تا کند یم نگاھش قیدق ساغر و دھد یم انجام قیدق را شیھا گفتھ تمام
 دختر نیا کھ دیگنج ینم اش لھیدرمخ یطور چیھ.نداشت شک ساغر بھ اصال ھومن برخالف.کند یم نگاھشان وباخنده زده
. رود یم منینش بھ و شود یم بلند ازجا رادیھ یآشپز یھا آموزش از خستھ. باشد جاسوس آشکارش یھا حماقت نیا با

خودتو کن جمع:ستدیا یم دهیکش دراز کاناپھ یرو کھ ھومن مقابل . 

 

 و دوزد یم شود یم پخش کھ یخارج پیکل بھ را نگاھش ھومن مثل.ردیگ یم یجا مھردادکنارش و کشد یم کنار ھومن
ن؟ییادپایب یگذاشت شده یچ: دیگو یم  

 

اونجابمونھ شھیقرارنبودھم: دیگو یردمیبگ ونیزیتلو از را نگاھش کھ نیا بدون ھومن .  

 

؟یدار واسش یفکر چھ:  ـ   

 

یچیھ فعال:ـ .  

 

نجابمونھ؟یا فیبالتکل نجوریھم قراره ؟یچ یعنی: ـ  

 

نھ:  ـ .  

 

؟یچ پس:  ـ  
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کنم یم مطرحش بشم مطمئن. بسنجمش دیبا یول. کنم یم فکر بھش کھ ھست ییزھایچ کی:  ـ . 

 

 بشھ ینجافراریا نذاراز. تون ھمھ.دیایب راه باھاش موقع اون تا:کند یم ونگاھش ردیگ یم ونیزیتلو صفحھ از نگاه باالخره
ادیب خوشش نجایا از کن یکار کی.ابترسھی .  

 

سرتھ؟ تو یچ: کند یم گرد مھردادچشم  

 

 قیرف باھات کن یکار کی.خودت بھ سپرم یم ھمشو. اعتمادکنم ھیبق بھ تونم ینم کھ یدون یم. نجابشھیبندایدپایبا فقط:  ـ
باشھ داشتھ موندن نجایا واسھ بھونھ کی فقط کن یکار کی. دونم یم چھ. بزنھ حرف واست. نھیبش حرفات یپا. شھ ! 

 

کنم؟ مند عالقھ خودم بھ اونو یخوا یم ازمن یعنی: کند یم کیبار را شیھا چشم مھرداد  

 

بشھ عاشقت کن یکار کینداد، جواب اگھ.داکنھیپ عالقھ یزندگ سبک نیا و خونھ نیا بھ. تون ھمھ بھ. نجایا بھ اول:  ـ .  

 

یشد وونھید تو:خندد یمھردادم ! 

 

بمونھ نجایا دیبا اون:  ـ . 

 

 داشتھ دوست رو نجایا کنم یم تالشمو ھمھ: دوزد یم فرش بھ را نگاھش و دھد یم رونیب را اش شده حبس مھردادنفس
نھ یعاشق و عشق یول. باشھ ! 

 

نھ؟ عشق چرا:دیگو یم یشوخ بالحن و خندد یم ھومن  

 

ستیماھان مال یعاشق و عشق. تو بقول: کند یم نثارش یا غره چشم مھرداد ! 

 

اوھوم:  ـ . 

 

رضاکو؟:کند یم اطراف بھ ینگاھ  
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اطیح:ـ . 

 

کشھ؟ یم گاریس:  ـ  

 

اره:  ـ . 

 

گفتم یک نیبب کنھ یم خفھ گارخودشویازدودس آخرش اون: ـ . 

 

یکش ینم اصال تو کھ نھ:رود یم غره چشم سمتش بھ ھومن ! 

 

کم یول کشم یم:  ـ . 

 

خودت جون آره:  ـ . 

 

رسم ینم رضا یگردپا بھ بکشم ھرچقدرھم یلیخداوک: ـ . 

 

یگفت نوراستیا:خندد یم کوتاه ھومن . 

 

شھ؟ یم آماده یک شام نیا:کند یم آشپزخانھ بھ گذرا ینگاھ  

 

بشھ؟ آماده سوتھ سھ کھ یندار انتظار یداد مرغ دستور.واال دونم ینم:  مھرداد  

 

نداره نشد باشھ زنھا دست کار نیرحسیام بقول:خندد یم ھومن . 

 

ستین ازش یخبر وقتھ یلیخ. ناکس ی پسره:زند یم قھقھھ مھرداد ! 
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گرفتھ آلمان تو خوب بارش و کار گفت میزد حرف کھ آخر بار: ـ .  

 

شده یموندن پس: ـ ! 

 

گھید آره:  ـ . 

 

 رونیب ییظرفشو نکیس یباال یچوب نتیکاب از را ھا بشقاب رادیھ.رود یم فرو مبل یدرنرم شتریب و کشد یم یپوف ھومن
نیبچ ھارو نیا: گذارد یم زیم یرو و کشد یم . 

 

پختھ؟ نظرت بھ:گردد یبرم سمتش بھ و گذاردیم را قابلمھ در ساغر  

 

یمرس:دیگو یم ھا بشقاب دنیچ درحال ساغر. کشد یم رونیب راوپنیز نتیکاب از را ھا سید و دیگو یم یاوھوم رادیھ . 

 

بابِت؟:گذارد یزمیم یرو را ھا سید و ستدیا یم زیم مقابل رادیھ  

 

غذا:  ـ .  

 

آموزشش؟ واسھ آھان: خندد یم  

 

حـــــــــــاضـــره شــــــــــام: رود یم منینش سمت بھ رادیھ و کند یم دییباسرتا ساغر ! 

 

ستن؟ین ھیبق:دوزد یمیخال یھا یصندل بھ را ساغرنگاھش. بودند حاضر شام زیسرم یھمگ بعد ی قھیچنددق  

 

ھ؟یبق کدوم:دیگو یم جوابش در کشد یم برنج کھ یدرحال مھرداد  

 

آرش...آقاکسرا:دیگو یم مردد ساغر . 
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نھ؟ آرش و آقاست کسرا:دیگو یم شخندیرضابان   

 

 ازشانس یول. نبود خلوت انقدرھام نجایا: خندد یم جو کردن عوض یرادبرایھ.اندازد یم ریز سربھ و گزد یم لب ساغر
میدیکش تھ اواخر نیا تو .  

 

 یم ھم یخال!شده یخال ھا یصندل نیا شتریب دوستانش و زتیعز پدر لطف بھ: کند یم باز لب ھومن ھیبق انتظار برخالف
 .مونھ

 

من؟ یبابا ھ؟یچ منظورتون:پرسد یم ساغرمردد.کنند یم نگاھش متعجب ھمھ   

 

رشدن؟یدستگ:پرسد یم یآرام یباصدا رادیھ از ساغر و گذارد یم دھان در یقاشق الیخیب ھومن  

 

 اون و شده یفرار ھم یکی. شدن کشتھ. نھ: کند یم باز لب و دوزد یم ھومن بھ را قشیدق نگاه مھرداد رادیھ از قبل
تیمامور رفتن دوتاھم . 

 

 یبرم سمتش بھ ریمتح وساغر گذارد یم شیزانو یرو دست زیم ریز از رادیھ کھ دیبگو یزیچ خواھد یم ساغر
 را دستش یجا مبھوت و مات اماساغر. دارد یبرم را دستش وبعد دینگو یزیچ کھ کند یم اشاره ابرو و رادباچشمیھ.گردد
 یرو دست داشت نام نامحرم شان ی خانھ قواعد در کھ مرد نیا پسر، نیا. بود گذاشتھ شیزانو یرو دست. کند یم نگاه
شده؟ خوشمزه:کند یم تالش نیسنگ جو نیا زدن ھم بھ یبرا باز رادیھ.بود نیسنگ یادیز شیبرا.بود گذاشتھ شیزانو  

 

است شھیھم مثل: دھد یم جواب ھومن باز تعجبش درکمال . 

 

بشھ تر خوشمزه داشتم انتظار. رادباشھیھ ھیشب انقدر دستپختت کردم ینم فکر:دوزد یم ساغر بھ را نگاھش . 

 

گھ؟ید بده من دستپخت یعنی: خندد یم رادیھ  

 

 خوب یول. نداره پسرحرف کی عنوان بھ توکھ دستپخت:دوزد یم ریز سربھ ساغر بھ را طنتشیپرش نگاه ھومن
داشتم نھیزم نیا تو خانم کی از یشتریانتظارب . 
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 واسھ شتریب نیازا. مدت نیا نیداد مرگ دق یروح لحاظ از رو خانم کھ نھ. شھیم بھتر بعد دفعھ از شاالیا: خندد یم رادیھ
ومدیبرنم دستش از امشب . 

 

بده؟ جوابمو تونھ ینم کھ شده خستھ یلیخ خودش: دیگو یم کرده رسکوتیز بھ سر کھ یساغر از یعصب ھومن  

 

عجب چھ:خندد یم ھومن و کند یم سربلند باالخره ساغر ! 

 

 مناسب یحرف دنبال بھ درذھنش! نبوده و ستین ینیب شیپ قابل مرد نیا یکارھا از کدام چیھ. کند یم نگاھش باترس ساغر
باالباشھ دیبا شھیھم سرت خونھ نیا یتو: پرد یم افکارش نیب ھومن یصدا کھ بدھد لشیتحو تا گردد یم ! 

 

چشم:زند یم لب گفتھ چھ کند فکر یحت کھ نیا بدون ساغر . 

 

خوبھ:دیگو یم بالبخند ھومن . 

 

 یم عیھ ساغر. زند یم زیم یرو محکم را دستش یعصب. اندازد یم ریز بازسربھ ندیب یم کھ شود یم غذاخوردن مشغول
 نیا گھید دفعھ. باالباشھ شھیھم سرت. گم یم کباری: دوزد یم شیھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه ھومن. پردیم جا از و کشد

صورتت رو ادیم میمستق... ھا نھیشینم زیم رو دست ! 

 

 یم را او نطوریا چرا کند مند نجاعالقھیا بھ را او خواست یم کھ او کند یم فکر مھرداد. کنند یم نگاھش متعجب ھمھ
شام؟ از بعد واسھ دیبذار رو بحث نیا شھ یم: دیگو یم حوصلھ یب رضا ترساند؟  

 

موافقم:دیگو یم عیسر مھرداد . 

 

 سرش ی فاصلھ ھم غذاخوردن نیح کھ دهیترس دشیتھد از یحد بھ ساغر. شوند یم خوردن مشغول ھمھ روال نیھم بھ و
 باخم.کند پر را دوم بشقاب تا کشد یم خود سمت بھ را سید و کرده تمام را بشقاب کی ھومن. کند یم تیرعا باگردنش را

 نشستھ او بھ ھمھ از تر کینزد کھ رادیھ. افتد یدستشم مچ یرو و سرخورده دستش ساق از یچوب حیتسب دستش کردن
حتیتسب اِ: دیگو یم متعجب و شود یم اش متوجھ عیسر !  
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؟یکرد داشیازکجاپ:دوزد یم خونسردش ی چھره بھ را نگاھش  

 

. ندیبب را حیتسب بھتر تا کشد یم گردن یکم رادیازکنارھ ھم ساغر یحت. شود یم جلب حیتسب بھ ھمھ توجھ او باحرف
بوده افروز دست:زند یم لب کنجکاوشان یھا نگاه بھ تفاوتیب ھومن . 

 

واقعا؟ افروز؟: پرسد یم ریرضامتح  

 

 افروز دست یچجور خوب. دید،ببخشیببخش:ردیگ یم پس را حرفش زود رضا و کند یم اخم واقعا ی کلمھ بخاطر ھومن
د؟یرس تو دست یبوده؟چجور  

 

 متوجھ ادیز نتوانست کھ گرفت دستش از عیسر انقدر روز آن. گذراند ینظرم از را اش یچوب یھا مھره متعجب ساغر
: ردیگ یم حیتسب از نگاه ھومن یباصدا.شناسد یم را آن کھ بود مطمئن. بود دهید را حیتسب نیا. بشود اتشیخصوص
بود گفتھ ساغر جاشوبھ . 

 

 بتواند کاش. دوزد یم حیتسب بھ را نگاھش دوباره ساغر. شود یم خوردنش غذا مشغول دوباره و دیگو یم یآھان رضا
 داشت جرئت یکم کاش است؟ ممکن چطور نیا اما. انھی رادارد زیر یھا نگار و نقش ھمان ندیبب کاش. ندشیبب کیازنزد

؟یخوا یم یزیچ:کند یم زمزمھ کھ رادیھ یباصدا. ندیبب کینزد از را حشیتسب بخواھد او از تا  

 

 شده حیتسب بھ اش رهیخ نگاه متوجھ یخوب بھ ھومن و مھرداد نیب نیا در اما. دیگو یم نھ و ردیگ یم حیتسب از نگاه
 چرا داده نشان ھومن بھ را آن یجا ساغر کرداگر یم فکر مھرداد و شود ایجو را نگاھش علت داشت دوست ھومن.بودند

 یم منینش یراھ خود و سپارد یم مھرداد بھ را ھا ظرف شستن رادیھ بعدازشام کرد؟ یم نگاه را حیتسب ریمتح نطوریا
 یرینم: دیگو یم برگردد سمتش بھ کھ نیا بدون مھرداد.ندینش یم یصندل یرو و کند یم جمع را زیم ساغرھم. شود
من؟ینش  

 

چرابرم؟:  ـ  

 

یباش انقدرموذب شھیھم کھ ستین قرار. یشمونیپ حاال حاال یعنی یباش مون نیب داده اجازه ھومن کھ نیا:  ـ . 

 

 کھ حاال:گردد یبرم سمتش بھ و کند یم قطع را آب ریش مھرداد. زند یم چانھ ریز دست و دیگو یم یدونمینم ساغر
؟یکن یم کمکم یینجایا  
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بکش آب تو کنم یم یکف من: ستدیا یم او از مھردادبافاصلھ. رود یم سمتش بھ و گفتھ یاوھوم ساغر . 

 

باشھ:  ـ . 

 

یستین یدخترساکت دارم ازت کھ یباشناخت:دیگو یم و کند یم باز را رآبیش . 

 

؟یموذب چراانقدر:زند یمھردادلبخندم.کند یم نگاھش و کرده ساغرسربلند  

 

دیپسر تون ھمھ خوب:دزدد یم نگاه ساغر ... 

 

یبود راحت یلیخ باھاشون یول. پسربودن ھم ھات یکالس ھم:پرد یم حرفش انیم مھردادبھ . 

 

 کجا از" یتکرار سوال الیخیب اما دیبگو یزیکندتاچ یم باز دھان چندبار. کند یم نگاھش شده گرد ییھا باچشم ساغر
 میکالس ھم.یگفت کھ خودت:ردیگ یم دستش از را یکف بشقاب ریز بھ سر. مانده جواب یب شھیھم کھ" شود یم یدونیم

  .بودن

 

میات ھمخونھ ماھم خوب: خندد یم مھرداد . 

 

ھمخونھ؟:خندد یم اریاخت یب ساغر  

 

؟یچ پس:کند یم مھردادنگاھش  

 

تاھمخونھ دیدار دمویجد زندان نگھبان نقش واسم شتریب. ھا برنخوره: دیگو یم صادقانھ ساغر . 

 

م؟یانقدرخشن یعنی: ـ  
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د؟یستین:کند یسربلندم ساغر  

 

میستین نگھبان ماھم.ساغر ستین نجازندانیا:  ـ . 

 

 چشم داشت دوست شھیھم! خوشبحالش کند یم فکر و چرخاند یم چشمش سبز یھا مردمک یرو را نگاھش ساغر
 نجاھمیا. نبوده نیا جز من واسھ یول اره:دیگو یم و دزدد یم نگاه. نداشت دوست را شیھا چشم مطلق یاھیس.باشد یرنگ
تر لعاب و رنگ خوش کمی.زندانھ کی . 

 

یداشت اول روز بودکھ یتند بخاطررفتار بوده کھ یھرسخت.ستین زندان نجاھمیا.ساغر میستین ماخشن:ـ . 

 

توصورتم؟ دیزن یم بندازم نییپا سرمو اگھ کھ دیکن یم دمیتھد چرا.شده دهیچ زبونم خودتون بقول گھید ؟حاالکھیچ حاال:  ـ  

 

مانکن یروقاط اوالھومن:  ـ . 

 

ست؟یازشماھان اون یعنی:پرسد یم متعجب ساغر  

 

 بھ.داره فرق ھومن.سیماھاننو حساب بھ اونو یرفتارھا چوقتیھ. است خونھ نیا یتو آدم نیتر یجد اون یول ھست:  ـ
ریدرنظربگ رو ھا اون رفتار...راد،کسرا،آرشیھ.کن نگاه ھیبق . 

 

امیکنارب کھ کنم یم مویسع دونم ینم. اوھوم:  ـ . 

 

گفت خودت بخاطر اون. دوما اما و: ـ . 

 

؟یچ یعنی:  ـ  

 

یباش مظلوم و انقدرساکت دینبا یازماھاباش یکی قراره اگھ. ستین خوب ربودنیز بھ انقدرسر.نگفت یزبدیچ:  ـ . 

 

ازشماھابشم؟ یکی قراره من گفتھ یک:کند یم گرد ساغرچشم  
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؟یدینفھم یعنی:دھد یراباالم شیابرو یتا کیمھرداد  

 

نجامیا یچ یبرا من کھ دهیجوابمونم آدم مثل چکسیھ دم؟یفھم یم دیازکجابا:  ـ . 

 

 االن کھ نیا.تورونکشتھ ھومن کھ نیا.بگن شھیھم کھ ستیقرارن:شود یم مشغول باظرف و ردیگ یم مھردادنگاه
یازمابش یکی قراره یعنی یشور یم ظرف وبامن یخوری،کنارماغذامیینجایا . 

 

کرده لطف یلیخ ھھ. نکشتھ منو کھ نیھم: زند یم ساغرپوزخند ! 

 

 تونھ یم داره رو ارزش نیکمتر واسش کھ یزیچ.مورد کی نیا یتو حداقل.رینگ کم دست رو ھومن:دیگو یم یمھردادجد
ھاباشھ آدم جون . 

 

؟یعنی کشتھ ھارو یلیخ: پرسد یم مردد ساغر  

 

 یصبرنم ھم لحظھ کی باش مطمئن.یایب حساب بھ دیتھد کی واسش اگھ:دھد یم رونیب را اش شده حبس مھردادنفس
  .کنھ

 

 بکشد را او بخواھد اگر. دیآ یم در لرزه بھ ھومن ترس از تنش تمام.کند یم اخم چدیپ یم دلش ریز ناگھان کھ یدرد از
ھست؟ سیسرو نییپا: دیگو یمھردادم بھ رو و دهیکش آب را دستش  چھ؟  

 

ھست در کی فاصلھ باچندقدم چپ سمت یبر. آره:مھرداد . 

 

 چندمشت.رساند یم ییدستشو بھ خودرا سرعت بھ و رود یم رونیب باشد شیھا صحبت ی ادامھ منتظر نکھیا بدون ساغر
 یب یچرب،صورت ییموھا. دوزد یم نھیآ در نذارش ی چھره بھ را نگاھش. ابدیباز را تاآرامشش زند یم صورتش بھ آب
 یرو دست. رود یم یبھبود بھ رو روز ھشت از بعد کھ لبش ی گوشھ کوچک سرش،زخم یرو پرچروک وحال،شال رنگ

 باز و بود کرده تعرض مشیحر بھ.بود کرده یوارس را تنش تمام گشتن قصد بھ. بود زده را او ھومن. کشد یم زخمش
 یم تنش ھم باز. ندارد یارزش شیبرا ھا آدم جان مھردادگفت.آورد یم مسّکن شیبرا و زد یم حرف بااو یباخونسرد

 ھا آن از ھومن حساب گفت.اوردیب سرش بھ بدتر ییبال ،اگر بکشد را او اگر...دیایب حساب بھ دیتھد شیبرا اگر گفت. لرزد
 قھیبعدازدق!بترسم او از دیبا کند یم فکر و دھد یم قورت را دھانش آب! بجزھومن بودند خوب او با ھمھ تاحاال. جداست
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 دراز تخت یرو و خورد یظھرم از ماندهیباق آب با گرید یمسکن.رساند یم سوم طبقھ بھ را خودیسخت بھ و شده خارج یا
 یھا مھرداد،چشم یھا راد،حرفیھ دست لمس راد،یھ یآشپز آموزش. کند یمرورم ذھنش در را امشب تمام. کشد یم

ھومن حی،تسب ھومن ضینق و ضد یرفتارھا مھرداد، رنگ خوش ! 

 

 را حیتسب پدرش. شده کار قلم زیر ینگارھا و ،بانقشیا قھوه ییھا مھره با یچوب حیتسب.کند یم باز چشم اش یادآوری از
 متعجب دارد ادیب خوب. ازگذشتھ ادگاری کی.است باارزش یادگاریکی نیا گفت یم.کرد یم ینگھدار مخصوصیا درجعبھ
 یرو کھ یمعصومان مخصوصانام.واقعا کوچکھنربود یھا مھره یرو یکار زهیر ھمھ نیا.بود کرده نگاه شرایھا مھره
 دخترناخلف ھنوز روزھا آن.دیراد حیتسب آن بار نیاول یبرا بود سالش ده یوقت. بود شده یحکاک ظرافت ھابا مھره

 معصومان شنامیبرا بادقت و بود داده دستش بھ را حیتسب پدرش یوقت.بابابود زدلیعز روزھاھنوز آن. بود نشده خانواده
مطھر و پاک ائمھ بھ رسھ یبعدم. زھرا فاطمھ بعدخانم.»ص«محمد حضرت اول. بھیترت بھ ھا نیا: بود گفتھ را . 

 

بابا؟ یھمشوحفظ. ادنیز چھ ھا امام یوا: بود دهینال متعجب  

 

؟ینشناس ھاتو امام و یباش مسلمون.بچھ بکش خجالت: ـ  

 

ادنیز خوب: ـ . 

 

لب تشنھ نیحس سوم.یامجتبی حسن دوم. رخدایش یعل اول نیبب.ادگرفتنشی کھ ستین سخت:  ـ ... 

 

 یوقت. بود تر اخالق خوش ھم مادرش. بود مھربان چقدرپدرش.بابودیز یزندگ روزھا آن چقدر.زند یم لبخند شعریادآوریاز
 غذا دیبا یک مونھ ینم ادتی اصال کنم ولت تورو مادر بخور:داد یم دستش بھ و گرفت یم یا لقمھ روز از زمان ھر در

یریبگ بخورجون.کھ یبخور . 

 

 یبار نیبود،آخر گرفتھ لقمھ مادرش دست از کھ یبار نیآخر.رسد یم نظر بھ دور روزھا چقدرآن کند یم فکر و خندد یم
بود؟ یکِ  بود زده لبخند شیرو بھ پدر کھ  

 

کو؟ ساغر پس:پرسد یم متعجب. چرخاند یم منینش در را نگاھش و شود یم خارج آشپزخانھ از مھرداد  

 

نبود؟ تو شیپ مگھ:ندشیتابب کند یم کج را سرش رادیھ  
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ییدستشو رهیم گفت:ستدیا یم ییدستشو ی بستھ در مھردادمقابل . 

 

؟یینجایا:زند یم در بھ تقھ چند  

 

باال رفت:زند یم لب ھومن . 

 

؟یمطمئن: کند یم نگاھش متعجب رادیھ  

 

دمشید شیپ قھیچنددق آره:  ـ .  

 

رشینگ کم دست!بابا داره چشم سرشم پشت نیا: ردیگ یم یجا کنارشان و کشد یم یا آسوده مھردادنفس . 

 

مینیبب رو برنامھ ساکت: دیگو یم رادیزندوھ یم یلبخندکمرنگ ھومن . 

 

مرگتھ؟ چھ: زند یم غر رادیھ و کند یم راخاموش ونیزیتلو ھومن  

 

تون باھمھ. بزنم حرف دیبا: دیگو یم یجد ھومن . 

 

 یم ھا پلھ سمت بھ و شده بلند ھومن. کند یم نگاھش منتظر و دھد یم قورت را دیجو یم دھان در کھ یبیس تکھ رضا
 دیبا دختر نیا: زند یم کمر بھ دست و ستادهیا مقابلشان. رود یم شان سمت بھ و شده مطمئن باال آن ساغر ازنبودن. رود
سالم و زنده کنم یم دیتاک. نجابمونھیا !  

 

 و رضا گم یم باری فقط. کنم قطعش خیب از دستتو کل تا بخوره بھش انگشتت نوک ھیکاف: دوزد یم رضا بھ را نگاھش
یارینم اتیباز ھوس  دونیم تو رو ساغر.کنم یتکرارشنم ھم گھید . 

 

 شیپ فقط و نباشم ممکنھ. نده ارشیدراخت یادیز یآزاد. اعتمادنکن یول باش یمیصم باھاش. تو و: کند یم رادیھ بھ رو
 دستش بھ دینبا تلفن و تبلت لپتاب یگوش مثل یارتباط لھیوس چیھ. بذاره رونیب خونھ نیا از پاشو خوام ینم شماھابمونھ

رادیھ وجھ چیھ بھ. برسھ !  
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 گفتم یوقت کھ یمھردادطور یکن یم نجاموندگارشیا اونو.راحتھ یلیخ باتو. گفتم کھ توھم بھ: کند یم مھرداد بھ رو
کنھ انتخاب نجارویا دیبا انھی یمونینجامیا !  

 

*** 

 

 یم سمتش بھ را منو و ستدیا یم زشیم مقابل گارسون. کند یم نواختن بھ شروع یدیجد آھنگ یقبل کیموز شدن تمام با
کیشلیش:دیگو یم بندازد منو بھ ینگاھ کھ نیا بدون نیام. ردیگ . 

 

؟یکی فقط: ـ  

 

بلھ:  ـ . 

 

دیببخش:دیگو یم دوباره کند کج را راھش گارسون نکھیا از قبل . 

 

 گھید باری رو شد یم پخش نیا از قبل کھ یکیموز...شھیم:دیگو یم مردد نیام و کند یم نگاھش پرسشگر گارسون
د؟یبذار  

 

بھشون گم یم االن. البتھ. زند یلبخندم گارسون . 

 

 یم درفضاپخش آشنا کیموز. کند یم رانگاه گرفتھ بخار ی شھیش و دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک نیام دورشدنش با
. دھد یم آھنگ درخواست رستوران در کھ یسیپل. ردیگ یم اش خنده دارد کھ یتیوضع از.زند یم لبخند نیام و شود
کند یم آرامش یبیعج بطور کھ یآھنگ . 

 

ستیرنید ھنوزم دیشا داکنمیپ تورو دیبا  

 

ستیرنیتقص یب ریتقد یول یکند دل توساده  
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یزن یم خط منو بازھم یمن تاب یب نکھیباا  

 

یدشمن ھم توباخودت داکنمیپ تورو دیبا  

 

 شان یزندگ و خانھ از کھ ییمردھا از آمد یم بدش. دوزد یم یزیروم بھ و گرفتھ پنجره از را نگاھش و کشد یم آه
 یوقت تشیوضع بود ریانگ رقت چقدر. دادند یم حیترج شان یوزندگ خانھ بھ را رونیب کھ یمردان از متنفربود.اند یفرار
زھرا یھا یخوب بھ لعنت. ادساغری بھ لعنت! بود متنفر آن از یروز کھ بود شده یزیچ بھ لیتبد ! 

 

کنھ آرومت تونھ یم من مثل جملھ کیبا یک  

 

کنھ مونتیپش رفتن آخراز یھا لحظھ اون  

 

عبور یب یھا کوچھ نیشھرسردا نیا از رمیدلگ  

 

دور راه از کنم یم حس یکن یم فکر من بھ یوقت  

 

 یم تا نداشت وجود یساغر چیھ کاش.کند پاک را بود ذھنش در ساغر از کھ ھرچھ آن با تا داشت یکن پاک شد یم کاش
 و زھرا. شیھا یعذرخواھ و زھرا.شیھا خجالت و زھرا. کند شیھا یخوب و زھرا از پر را اش یزندگ تمام توانست
 یرادیا چیھ زھرا کرد یم نگاه کھ یا ھیھرزاو از و داشت؟ھرطور نداشت، کم یزیچ کھ زھرا.اش خوشمزه یغذاھا
 شده یفرار حضورش از انقدر چرا.داشت انتظار اش ندهیازھمسرآ تصوراتش در یروز کھ بود یزیچ آن تمام زھرا.نداشت

 شرمنده را او و آمده کوتاه نطوریا چرا بود؟ شده تر مظلوم گرفتن شترجبھھیب یبجا زھرا یلعنت یدعوا آن از بعد بود؟چرا
نبود ساغر کاش یا کھ بود؟آه کرده ! 

 

بره یم چشامو یسو ھا ھیگر نیا شب کی آخر  

 

پره یم یجاگذاشت کھ یرھنیپ از داره عطرت  

 

یتنھاترنش ھرروز داکنمیپ تورو دیبا  
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ینش کمتر نیا از یحت بودنت بامن بھ یراض  

 

 انھ؟خوبی است زنده کھ نیا فکر.بود کرده احاطھ را اش یزندگ تمام کجاست ستین معلوم و ستین حاال کھ یساغر فکر
 یبرو دنبالش بھ اگر گفت زھرا. گفت ینم راه یب ادھمیز زھرا. کند شیدایپ دیبا ھست اگرھنوز ، است زنده اگر انھ؟ی است

 و کرد یم دایپ پابستھ و دست را ساغر شیھا درخواب نشده چیھ ھنوز یوقت. گفت ینم ھم دروغ دیشا. یگرد یبرنم گرید
 را بار نیا دیشا ندیبب را او بتواند گرید کباری فقط ، کباری اگر.کند شیدایپ واقعا اگر ستین معلوم. دیکش یم اغوش بھ را او

 بھ بار نیآخر و نیاول یبرا را ساغر بتواند او و ببخشد را کباری نیا کھ. ردیبگ دهیناد را گناھش تا قراربگذارد شیباخدا
بکشد آغوش . 

 

یپرپرکن پروازمو اگھ یحت کنم داتیپ  

 

یاحساسموباورکن دستتو رمیبگ محکم  

 

ستین رید ھنوزھم دیشا داکنمیپ دتورویبا  

 

ستیرنیتقص یب ریتقد یول یکند دل توساده  

 

 و رنگ خوش کیشلیش بھ را نگاھش و ردیگ یم دست بھ را چنگال قاشق. کند یتشکرم او و آورد یم را غذا گارسون
 نیا خوردن یبرا یلیم چیھ اماحاال زد یادمیفر را یگرسنگ وجودش تمام بود اداره کھیوقت.دوزد یم مقابلش یبو
 و آورد یم زبان بھ را دلش حرف یادیز کھ یمتن آن. خواست یم را کیموز آن دلش شتریب. دید ینم درخود کیشلیش

 درخواست آھنگ دوباره شود ینم شیگرروید. خورد یم شیغذا از یچندقاشق شده کھ ھم زور بھ. خواند یم نیآھنگ
 بعداز و دھد یم مرد دست بھ را بانک عابر. رود یم شخوانیپ بھ حساب یبرا و کشد یم کنار نخورده چندقاشق.بدھد
دیببخش:زند یم لب رمزش گفتن . 

 

بود؟ یچ آھنگ اسم.نیا از قبل. شد پخش دوبار کھ یکیموز نیا:دیگو یم او و کند یم مردپرسشگرنگاھش  

 

یلیرازعقیتقد:دیگو یم و کند یم مقابلش لپتاب بھ ینگاھ مرد . 

 

ممنونم.آھان:  ـ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 یا قھیدق چند. کند یم زدن قدم بھ شروع رو ادهیپ ی گوشھ. ندینش یم تنش بھ ھوا یسرما رستوران از خروج محض بھ
 یآھ زھرا نام دنیباد و دهیکش رونیب شیپالتو بیج از را یگوش. زند یم ھم بھ را افکارش لیموبا زنگ یصدا نگذشتھ

الو:کند یم وصل را کشدوتماس یم . 

 

؟یخوب.سالم: ـ  

 

؟یتوخوب. یمرس: ـ  

 

نھ: ـ .  

 

شده؟ یزیچ: ـ  

 

؟یایم یک.تنھام: ـ  

 

من راستش:  ـ ... 

 

؟یاینم ھم امشب:دیگو یدلخورم زھرا حرفش شدن تمام از قبل   

 

دارم کار کمی: ـ . 

 

تیمامور یریم بعدھم ھفتھ: ـ . 

 

اوھوم: ـ . 

 

نیام:  ـ ! 

 

ھوم؟: ـ  
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باشھ؟ ایب یر،ولید ھم ھرچقدر.شد تموم کارت کھ ھروقت.ایب:ـ  

 

کنم تمومش زودتر کنم یم یسع. باشھ:دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام . 

 

منتظرتم پس:  ـ . 

 

توبخواب.زھرا نھ: ـ . 

 

فعال.منتظرتم.تونم ینم یایتان:  ـ . 

 

 کھ دوزد یم یآسمان بھ را نگاھش.گذارد یم بیدرج را یگوش نیام. کند یم باشدقطع نیام منتظرجواب کھ نیا وبدون
 دیبا.باشد نداشتھ یرادیا تا خواند یم را سرمد ی دپروندهیبا فقط. کند یم مرور را دارد امشب کھ یکار تمام. شده یابر
 چیھ کرد یم جدال باخود دلش در نطوریا کھ یوقت اما نبودیریگ ادوقتیز کار. داد یم سرھنگ بھ را آن مختومھ مھر یبرا

 داشتھ انتظار و ازاردیب را او ضشیضدونق یرفتارھا با خواست ینم چیھ.ندیبب را زھرا و برود خانھ بھ خواست ینم دلش
 یم ریتصو بھ توھماتش در را شیاھایرو کھ یا سالھ دوازده ی پسربچھ بودمثل شده! زھرا نھ باشد ساغر او باشدکھ

 بھ یمشک بلند یباموھا یدختر گذارد یم خانھ آن پابھ و چرخاند یم قفل در را دیکل یوقت داشت دوست کھ یپسر. دیکش
اش یخرگوش یھا دندان یبرا برود قنج دلش او و بزند لبخند شیبرا. دیایب استقبالش ! 

 

یپروازموپرپرکن اگھ یحت کنم داتیپ:کند یم زمزمھ بشنود خودش فقط کھ یبطور رلبیز و دارد یبرم بلندتر را شیھا قدم  

 

یدستتواحساسموباورکن رمیبگ محکم  

 

*** 

 

 چشم کھ یا چھره خوش مرد ی خواننده یبایز ی چھره دنید با باالخره و کند یم عوض را کانال یفارس پیکل شدن باتمام
 چھره اما خواند یم دارد یزبان چھ بھ داند ینم یحت. ماند یم شبکھ آن یرو و زند یم لبخند خواند، یم دل تھ از و بستھ
 را استفاده تمام شده بشینص خانھ نیا یوارھاید نیب کھ یمطلق یآزاد از.سپارد یم شیصدا بھ گوش و دارد دوست را اش
 حاال دیشن یم ھیبق از را شیھا برنامھ و ھا الیسر فیتعر و دیکش یم را حسرتش ھا سال کھ یا ماھواره.کند یم

 ییآرزوھا ھمان از یکی. بود اش یزندگ یآرزوھا نیبزرگتر از یکی شدن براورده یمعنا بھ شیبرا نیا. بود ارشیدراخت
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 ییایاسپان پیدرکل.کند یم بازش و دارد یداردبرم آغوش در کھیظرف داخل از گرید یشکالت. بود کرده منعش یحاج کھ
 نباشندتابتواند خانھ در رادیھ و مھرداد حاال دارد دوست. رقصند یم ییبایز یلیخ طور بھ زنان شود یم پخش کھ یدیجد

کند تکرار را ھا آن حرکات و شود بلند .  

 

کنترل:کند یم دراز سمتش بھ را رضادستش. کند یم نگاھش متعجب او و ندینش یم کاناپھ یرو کنارش رضا . 

 

 آشپزخانھ سمت بھ. ندارد رضا نیا بھ یخوب حس چیھ. شود یم ازجابلند و دھد یم دستش بھ را کنترل حرف بدون ساغر
مھردادکجاست؟:دیگو یبلندم مھرداد دنیند با و رود یم  

 

رفت:دیگو یبرگرددم سمتش بھ کھ نیا بدون رضا . 

 

اد؟یم یک:  ـ  

 

بدونم چھ من:دیگو یم رضاکالفھ . 

 

 وفکر کشد یم ھا پلھ بودن یطوالن از کالفھ یپوف. رود یم ھا پلھ سمت بھ و کند یم یکج دھن شیسربرا پشت از ساغر
 ستدیا یم نھیآ مقابل.کشد یم رونیب ازسرش را شال و رسد یم اتاقش بھ باالخره. بود دوم ی طبقھ در اتاقش کاش کند یم
. ادیمھردادب اول:زند یم لب و کند یم باز را اش مانتو یھا دکمھ.برود حمام بھ دیبا شده ھرطور را کندامروز یم فکر و

توحموم انین کوقتی دهیم ھیبق بھ حواسشم. بھتره بپرسم ازاون . 

 

: زند یم لب. دیآ ینم ھم خوابش یحت کھ دهیخواب انقدر. ندینش یم شیرو ھم خودش و گذاردیم تخت ی گوشھ را مانتو
چندروزه واسھ فقط لذتش! ھا ھیمشکل ھم کار یب یزندگ .  

 

کرده خوندن درس یھوا دلم دمیرس کجا بھ نیبب:خندد یم !  

 

 یم شود یم اطیح وارد کھ یبزرگ و دیسف نیماش دنیباد. رود یم بالکن سمت بھ و رسد یم گوشش بھ اطیح از ییصداھا
شود یواردم سلطان ھومن:دیگو ! 

 

ستنیرون روز ھ؟نصفیچ کارشون یعنی:گردد یبازم داخل بھ و خاراند یم را سرش پشت . 
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 یبو. برم حموم بشھ امروز کاش یوا. شدم داغــــــون چھ: گذراند یم نظر از را اش چھره و ستدیا یم نھیآ مقابل
 .گندگرفتم

 

 بھ خواھد یم ساغر. کند یم سالم و شود یم اخل ھومن خودبجنبد بھ تا. پرد یم ازجا خورد یم در بھ کھ یا باچندتقھ
 رو شال اون باز یخوا یم چرا قایدق.دمید ھم تنت. دمید موھاتو من االن: دیگو یم کالفھ ھومن کھ برود شالش سمت
؟یسرکن  

 

 یم تختش ی گوشھ تفاوتیب ھومن کھ گردد یم حیتوج دنبال بھ ذھنش در.کند یم نگاھش مبھوت و مات ساغر
شم ینم کیتحر تنتھ کھ یشرتیت نیا و تو یموھا با من باش مطمئن:ندینش . 

 

دارم حرف باھات نیبش:چدیپ یم گوشش در ھومن یصدا باز.اندازد یم ریز بھ سر و شود یم سرخ ساغر . 

 

 چرا کند یم فکر و کند یم قفل ھم در را دستش یھا انگشت. ندینش یم شیرو و کشد یم جلو یکم را یچوب یصندل ساغر
باال اریب سرتو: دیگو یم ھومن کردکھ یم قانع را خود. نامحرمند چون. نندینب را شیتاموھا کرد؟ یم سر بھ شال . 

 

 زنم یم حرف باھات یوقت: دیگو یم باز ھومن. دوزد یم دشیسف رھنیپ ی ھیقی بھ را نگاھش و کند یم سربلند ساغر
کن نگاه ھام توچشم ! 

 

 یم شیھا چشم بھ را نگاھش خشمش ترس از اما.ندیب ینم خود در را او با شدن چشم در چشم کندجرئت یم اعتراف
 فکر.کند یم نگاه را اش چھره دارد قیدق نطوریا کھ است بار نیاول انگار. بودند عسل رنگ بھ کھ ییھا مردمک بھ. دوزد

 کھ ھیمدت: کند یم باز لب ھومن. کند یم حسادت ھم او یھا چشم بھ یحت ، او ھم و است یرنگ مھردادچشم ھم کند یم
ھ؟یماھاچ بھ راجع ، نجایا بھ راجع نظرت. یینجایا  

 

شوند یم گم کلماتش. کند باز لب تواند ینم اصال ینطوریا. بزند حرف و بدزدد نگاه دارد دوست ساغر .  

 

دمینپرس یسخت سوال: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ھومن ! 

 

خوب... خوب یول. خوبھ نجایا یعنی. میراض من...من: ـ ... 
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؟یبرگرد یدار دوست:  ـ  

 

کجا؟:کند یم گرد چشم ساغرباترس  

 

 اومدم امروز. یمون یم دادگاھت منتظرحکم و زندان یریم باز. خونھ برنت ینم یبرگرد مطمئنا.یبود کھییجا ھمون:  ـ
. یکن فرار قراره یچطور و یک کھ باشم نیا نگران تاآخر من و ینجاباشیا خوام ینم. میکن حل ھست یتاھرمشکل جا نیا

مید یم لتیتحو امروز نیھم ستین یحرف یبرگرد یخوا یم اگھ . 

 

 ارنیمنوب دیداشت یاصرار چھ نیبد یلیتحو منو بود قرار اگھ:ردیگ یم کار بھ را دارد سراغ خود از کھ یشجاعت تمام ساغر
نجا؟یا  

 

 امکیس چون. نجایا اوردمتیم دیبا کھ داشتم پدرت با یحساب ھیتصف کی چون:دیگو یم مطمئن یول گزد یم لب ھومن
بره لو ھیقض میخواست ینم و افتاد یم خطر بھ داشت . 

 

بره قِِصردر زتونیعز امکیس تا بشھ ثابت من بودن قاتل دیبا آره: زند یم ساغرپوزخند . 

 

 ماھم واسھ.شد یم نیا دسرنوشتشیرس یم اونجا توبھ یجا کھ یھرکس شب اون.مقصرندون مارو: کند یم اخم ھومن
 یم کھ یھرچ اسمشو. نیماش اون سمت یرفت تو ھستن شھر نیا یتو کھ یآدم ونیلیچندم نیب شب اون کھ بود بیعج
 ساده یفرصت نیھمچ از نبودم یآدم منم.یایب رو راه ینجایا تا شده باعث بوده کھ یاسرنوشت،ھرچی ریتقد.بذار یخوا
 عھده بھ بعدش بھ نیا از یول نبود تو با انتخاب نجاشیتاا. یینجایا تو ھم االن. بشم یدخترحاتم الیخیب و کنم یپوش چشم
خودتھ ی .   

 

 بابام با یحساب ھیتصف چھ: دوزد یم آن بھ را نگاھش و شود یافتدم یم مچش یرو کھ یحیتسب متوجھ ناخودآگاه ساغر
د؟یداشت  

 

بگم تونم ینم:  ـ . 

 

 از یکی یرو تواند یم را رضا نام.نگارھا و نقش ھمان قایدق. کند یم نگاه تر قیدق را حیتسب و دیگو یم یاوھوم ساغر
 متیتصم خوب؟:سربلندکند شود یم باعث ھومن یصدا. است حیتسب ھمان نیع نیا شود یم مطمئن و ندیبب ھا مھره

؟یبرگرد یخوایھ؟میچ   
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 زند یم حرف شیبرا و نشستھ مقابلش کھ یآدم نیھم. گرفتند او از را انتخاب حق راه ینجایتاا. شود یم مردد ساغر
. داده انتخاب حق او بھ و کرده لطف حاال و است آدم نیا رسریز شیھا یبدبخت تمام. شود شناختھ قاتل کی او شده باعث
. دونم ینم. نھ راستش...من:زند یم لب.خانھ نیا یوارھاید نیب ای شود ریاس زندان یھا لھیم پشت کھ نیا انتخاب حق
کنم؟ فکر شتریب شھ یم. جمیگ یلیخ  

 

ازت خوامیم جواب االن نیھم. نھ:دیگو یم ھومن انتظارش برخالف . 

 

 یم کھ ییغذا تواند یم اما.پرخطرتر ھرچند. است زندان از نجابھتریا. کند یم نگاه را حیتسب دوباره و گزد یم لب ساغر
 افروز کمد در کھ یرنگارنگ یھا لباس تواند یم. برود بالکن بھ رفت سر اش حوصلھ تواندھروقت یم. بخورد را خواھد
 یلیخ. گرفتند او از را انتخاب حق کھ کند یزندگ یکسان تمام نیب دیبا ھرچند.است زندان بھتراز یلینجاخیا. بپوشد را مانده

 انتخاب را نجایا کھ است نیا دارد کھ یحق تنھا. کرد عوض را گذشتھ شود ینم او بقول اما. دادند جلوه قاتل را او ماھرانھ
 کس چیھ اش گذشتھ یھا آدم نیب در. ینیام نھ و کشد یم را انتظارش گرید یا خانواده نھ رونیب آن. را ازندانیکند

 اتفاقات نیا و ستین منتظرش ھم صحرا یحت.یمادر نھ و شده اش یسرافکندگ ی ھیما کھ یپدر نھ. کشد ینم را انتظارش
 کھ یوقت اما! ساالر فقط و فقط.باشد منتظرش ھنوز ساالر دیشا نیب نیا در. داند یم گناھانش ی جھینت و یالھ راعذاب
 یحت ، ھم نیام کھ آه. امد دنشید بھ ھا مدت از بعد نیام حرف با و بود شده الشیخیب اواخر آن. امدین دنشید بھ بود زندان

 یم سربلند پس.گرید کند یم را اش یزندگ زشیعز باھمسر اش درخانھ ھم نیام!دیکش ینم را انتظارش گرید ھم نیام
برگردم خوام ینم من...من:کند . 

 

؟یبمون نجایا کھ نھیا متیتصم پس:  ـ  

 

نھ ینجوریا یول خوام یم یعنی. دونم ینم:  ـ . 

 

؟یبزن حرفتو و یکن نگاه منو حیتسب نیا یبجا شھیم: دیگو یم حیتسب بھ ساغر نگاه از کالفھ ھومن  

 

ن؟یازکجاآورد رو حیتسب نیا: پرسد یم مردد و کند یم سربلند ساغر  

 

نش؟یدیدزد: دھد یم ادامھ مردد ساغر. کند یم گرد چشم دهیپرس کھ یسوال از متعجب ھومن  

 

باشم؟ دهیدزد رو حیتسب نیا دیبا من چرا: کند یم اخم ھومن  
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دمید نویا مثل من... آخھ:  ـ .  

 

کجا؟:پرسد یم متعجب ھومن  

 

نیدیدزد اونو کردم فکر لحظھ کی. داشت ھا نیا از یکی بابام:  ـ . 

 

 یعنی:پرسد یم ساغر و زند یم لبخند دهیرس ذھنش بھ کھ یزی؟ازچیحاتم سرھنگ.دوزد یم حیتسب بھ را نگاھش ھومن
ست؟ین حیتسب اون نیا  

 

 حیتسب بھ راجع نجایا ومدمین من: کند یم قفل ھم در را شیھا دست و دھد یم ھل لباسش نیآست ریز بھ را حشیتسب ھومن
میکن صحبت من .  

 

؟یر یم ای یمون ی؟میچ کھ آخرش. منتظرجوابتم:زند یم لب کالفھ ھومن و دیگو یم یدیببخش ساغر  

 

ستمین بگم؟راحت یچجور. نھ ینجوریا یول. بمونم کھ خوام یم... من:  ـ .  

 

یگرد یم خونھ یتو مانتو و باشال. یکن یم یریگ کناره یوقت. یکرد درست خودت رو مشکل نیا خوب:  ـ ... 

 

دیپسر تون ھمھ خوب:  ـ ... 

 

 از کھ ییمو چندتار اون یحت یھست یمعتقد و مومن آدم واقعا تو اگھ. ستیقجرن عصر کھ االن. الیخیب: خندد یم ھومن
. یبگذر یداشت تاحاال کھ یاعتقادات تموم از دیبا ینجابمونیا یخوا یم اگھ. مینیبب یبذار دینبا ھم رو ادیم رونیب شالت ریز

گم؟یم یچ یفھم یم یدار شیپ در یطوالن یلیخ راه کی. یبخواب و یبخور ھمش نجایا ستین قرار  

 

بکنم؟ دیبا کاریچ من یعنی:  ـ  

 

یبش مانتو و شال اون الیخیب کھ نھیا کار نیاول: کشد یم عقب را خود ھومن .  
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 یم یحاج چشم از دور کھ کند یم فکر یکوتاھ یمانتوھا بھ ھا؟ آن ی ھمھ نیب شود؟ حجاب الیخیب. کند یم مکث ساغر
 حاال کھ نبود اعتقاداتش بندیپا او. بود ھومن با حق. شوند دهید تا ختیر یم رونیب مقنعھ ریز از کھ ییموھا بھ... دیپوش
قبولھ:کند یم سربلند. نجابماندیا تا کرد یم قبول دیبا. رفتیپذ یم دیبا اما بود سخت.باشد . 

 

دور یندازیم ھمشو. یبود کھ یزیھرچ.بوده کھ یزیھرچ. یش یم ات گذشتھ تموم الیخیب دو،: زند یم لبخند ھومن . 

 

 متاھل مرد کی خاطرات زود ای رید بود مجبور. خواست یم را نیھم کھ او. است نیام رسد یم ذھنش بھ کھ یزیچ نیاول
 ماندن جا نیا خاطر بھ حال نیا با کند؟اما فراموش توانست یم مگر را ساالر... اش خانواده چھ؟ ساالر اما. زدیبر دور را

فقط. باشھ: دیگو یم ... 

 

 دامیپ شھ؟اگھیم یچ آخرش. گردن یم دنبالم ھمھ. ام یفرار من: دوزد یم شیھا چشم بھ را نگاھش اجبار بدون نباریا
 ...کنند

 

کنھ داتیپ تونھ ینم یکس:پرد یم حرفش انیم بھ ھومن .  

 

باشم؟ یزندان خونھ نیا یتو تاابد دیبا من یعنی:  ـ  

 

نگرده دنبالت یکس یگید کھ میکن یم یکار چون کنھ داتیپ یکس ستین قرار.نھ:  ـ .  

 

؟یچ یعنی:دیگو یم متعجب ساغر  

 

 ییکشو از و کشد یم رونیب قرمز دیسف رنگ بھ یشطرنج یرھنیپ. رود یم افروز کمد سمت بھ و شود یم جابلند از ھومن
. دوزد یم ستادهیا مقابلش کھ ییاو بھ را متعجبش نگاه ساغر. رود یم سمتش بھ و دارد یبرم اهیس و نرم یشلوار کمد

ریز لباس یحت.من بھ بده رو تنتھ کھ یزیھرچ.یکن یم عوض ھاتو لباس: اندازد یم آغوشش در را دولباس ھومن ! 

 

 تموم.اند دوم ییکشو یتو رھایز لباس: کند یم اشاره دراور بھ بادست ھومن کھ دزدد یم نگاه و شود یم سرخ ساغر
اتاقم ارشونیب یشد . 

 

 بالباس مرد نیا. کند یم نگاه را اش یخال یجا متعجب ساغر. شود یم خارج اتاق از باشد جوابش منتظر کھ نیا بدون و
 ترسد؟اصال یم او از لیدل یب نطوریا چرا باشد؟ اش کاسھ میرنیز یا کاسھ کرد؟نکند یم کمکش داشت؟چرا چکار او یھا
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 و سرت رو ذاشت یم تفنگ کی حاال بود خوب:کند یم زمزمھ کشد یم یپوف دارد؟ نگھ خودشان نیب را او دیبا چرا
کرد؟ یم خالصت  

 

 یھا بالباس دیبا یعنی کند یم فکر و ستدیا یم نھیآ مقابل. کند یم عوض را شیھا لباس او ی گفتھ طبق و شده ازجابلند 
 شانیالبال را رھایز لباس و زند یم تا مرتب را آورده در کھ ییھا کند؟لباس یسپر را اش یزندگ نیا از بعد ُمرده افروزِ 
 بوده نجایا کھ یآخر بار یادآوری با. رود یم اتاقش سمت بھ لرزان ییھا قدم با و شود یم خارج اتاق از. کند یم پنھان
 یا چندتقھ. نبود تنھا نجایا او با انقدر کاش. بود ھم یگرید اتاق او اتاق جز باال نیا کاش.شود یم خیس تنش یموھا تمام
اتویب:شنود یم را شیصدا و زند یم در بھ . 

 

باش داشتھ ھوامو خودت یول. دونم یم میبد یلیخ ی بنده من: دیگو یم دل در و کشد یم نییپا را در ی رهیدستگ . 

 

 گذارد یم باز مھین را در. کند یم پیتا لپتاب در را ییھا زیچ و نشستھ زشیم پشت کھ ندیب یم را او و شود یم اتاق وارد
آوردم: ردیگ یم سمتش بھ را ھا لباس و ستدیا یم زشیم مقابل. رود یم جلو و .  

 

خوبھ:ردیگ یم لپتاب ی صفحھ از نگاه ھومن . 

 

اد؟یم خوشت یاسم چھ از: کند یم شیصدا دوباره کھ شود دور خواھد یم ساغر  

 

 مردد شده دوختھ لپتاب ی صفحھ بھ کھ ھومن نگاه دنیباد. بوده او مخاطبش شود تامطمئن کند یم نگاھش متعجب ساغر
د؟یا بامن: دیگو یم  

 

نجاست؟یا ھم یا گھید کس جزتو:  ـ  

 

اد؟یم خوشت یاسم چھ از: کند یم تکرار را سوالش ھومن و گزدیم لب ساغر  

 

؟یاسم چھ: ستدیا یم زیم مقابل و شود یم کینزد ساغر  

 

؟یباش داشتھ یاسم چھ یداشت دوست بود خودت با انتخاب اگھ. پسر و دختر:  ـ  
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نکردم فکر بھش. دونم ینم: کند یم فکر یکم ساغر ... 

 

؟یچ یبود پسر اگھ:  ـ   

 

ساالر: دیگو یم مکث بدون نباریا . 

 

برادرت؟ اسم: کند یم اخم ھومن  

 

 ینم زبان بھ را مانده جواب یب شھیھم کھ یسوال اما. خبردارند اش یزندگ اتیجزئ از نطوریا کھ کند یم بازتعجب ساغر
دارم دوستش. اوھوم: دیگو یم و آورد .  

 

گھید اسم کی. شھینم:  ـ . 

 

نایس: دیگو یم باالخره و کند یم فکر یکم ساغر . 

 

؟یچ دختر: پرسد یم کند نگاھش کھ نیا بدون و کند یم پیتا لپتاب در یزیچ ھومن  

 

دارم دوست رو ساغر. دونم ینم:  ـ . 

 

؟یبذار یچ اسمشو یخوا یم. یبش دار بچھ روز کی کن فکر:  ـ  

 

د؟یپرس یم رو ھا نیا یچ یبرا بدونم شھ یم دیببخش:  ـ  

 

شھ یم بلھ:  ـ . 

 

خوب؟: ـ  
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یبپرس یتون یم خوب:خندد یم ھومن ! 

 

د؟یپرس یم رو ھا نیا چرا: زند یم لب است؟ خوب حالش انقدر امروز چرا کند یم فکر و شود یم کالفھ ساغر  

 

 خوشت دتیجد اسم از ینگ فردا فرداپس کھ نیا یبرا: کند یم نگاھش رهیخ و زند یم اش رچانھیز را دستش ھومن
ادینم . 

 

فھمم ینم من د؟یجد اسم یچ یعنی... یعنی: کند یم لیتحل ھیتجز ذھنش در را دهیشن کھ یزیچ. برد یم ماتش ساغر . 

 

یجیگ چقدر.ھوف:  ـ !  

 

رھنما ی ساره. ساره: دیگو یم و کند یم پیتا لپتابش در یزیچ باز ھومن.دیگو ینم یزیاماچ شود یم دلخور نشیتوھ از . 

 

یحاتم خانم دتھیجد اسم: دوزد یم ساغر پرسشگر نگاه بھ چشم ! 

 

 کامال پس:ستدیا یومقابلشم رود یم ساغر سمت بھ. دارد یبرم یجاخودکار داخل از را یزیچ و شود یم بلند زیم پشت از
گھ؟ید یمطمئن متیتصم از  

 

مطمئنم: ـ . 

 

من بده رو دستت. یگرفت رو میتصم نیبھتر:زند یم لبخند ھومن . 

 

؟یچ واسھ:رود یم عقب بھ یقدم باترس ساغر  

 

 یم باال را برداشتھ یجاخودکار از کھ یزیوچ ردیگ یم را دستش. رساند یم او بھ را خود بلند یباگام و خندد یم ھومن
 یم را شیسع تمام دارد؟ کار چھ او با مرد نیخورده؟ا گول کند یم فکر.ندیب یم چشم بھ را مرگ کاتر دنید با ساغر. آورد
نمیبب نخور وول قھید کی: دیگو یم کالفھ ھومن. بکشد رونیب اش شده سفت انگشتان نیب از را دستش کند . 
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زندا گردم یبرم گردم یبرم من...کردم غلط ؟اصالیدار کارمیچ. کن ول دستمو: نالد یم ساغر ... 

 

 دنیباد. شود یم خارج او یھا دست ازحصار دستش مچ. دیگو یم آخ بلند چدیپ یم دستش پوست یرو کھ یباسوزش
یکرد...کاریچ..چـ:دیگو یم کنان پتھ تتھ ردیگ یم را دستش تمام ھیثان درصدم کھ یخون ... 

 

 ی چھره دنیباد. رود یم سمتش بھ و کشد یم رونیب را شرتشیت بود گذاشتھ زشیم یرو کھ ییھا لباس نیب از ھومن
؟یترس یم ازخون:خندد یم اش دهیپر رو و رنگ  

 

 یم ریاس باز دستش مچ خندد؟ یم حاال و کرده الش و آش را دستش است؟ وانھید مرد نیا. کند یم نگاھش متعجب ساغر
کــــــــــــن ولم:زند یم داد اراده یب و شود ! 

 

چتھ؟:کند یم سربلند متعجب ھومن  

 

 ینجوریھم بذار.یدینم تکون دستتم. تخت رو نیبش: دیگو یم و دھد یقرارم شرتیت ییباال قسمت یرو اشرا یزخم دست
 .بمونھ

 

چرا؟...چـ: زند یم مرددلب و مانده شرتیت یرو کھ کند یم نگاه را دستش ساغر  

 

چرا؟ یچ:کند یم زیتم دستمال با نرایخون کاتر ھومن  

 

؟یا وونھید تو ؟یکرد کارو نیا چرا... دستم: شود یم یعصب ساغر  

 

کشتم رو یحاتم ساغر فقط. نھ:  ـ ! 

 

 باشد؟ بوده یزھر کاتر آن نکند بود؟ چھ منظورش.چرخاند یم دستش و ھومن نیب را نگاھش و و کند یم گرد چشم ساغر
 بھ کھ زد؟ھومنیم گره ھم در را شیھا حرف انقدر مرد نیا چرا. کرد ینم درک را مرد نیا یھا گفتھ از کدام چیھ

 صحنھ گن یم بھش:برد یم فرو اش یراحت شلوار بیج در را شیھا دست و ستدیا یم مقابلش برد یم یپ اش یسردرگم
بزنمت ریبات اگھ. یساز ... 
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درصد صفر موندنت زنده احتمال و شھ یم داغون نجا،قلبتیا قایدق: کوبد یم او ی نھیس ی قفسھ یرو را انگشتش ! 

 

 از ھم بعدش. شھ یم یخون قسمت نیا از قایدق رھنتیپ:دھد یم ادامھ و ندیب یم شیھا چشم در را سوال عالمت بازھم
 کھ شھ یم معلوم موجود شواھد با و. ھیحاتم ساغر یبرا خون نیا کنھ یم ثابت یا ان ید گزارش. سوراخ قسمت نیھم

دهیرس قتل بھ گلولھ باضرب یساغرحاتم . 

 

؟یجسدچ. مسخرست: زند یم ھم بھ را لرزانش یھا لب ساغر  

 

 جسد از یزیچ بذارن نکنم فکر. باشھ گرسنھ موجودات از پر تونھ یم شمال یایدر: اندازد یم باال یا شانھ ھومن
بمونھ یساغرحاتم . 

 

 توساحل کھ کفش لنگھ کیبا! یخون ی پاره شرتیت کی: کند یم اضافھ ھومن و دوزد یم دستش بھ را نگاھش باز ساغر
داشدهیپ .  

 

ا؟شمال؟یدر:زند یم لب ساغر  

 

اوھوم:  ـ .  

 

اونجام؟ من بدونند خوان یم ازکجا: خندد یم یساغرعصب  

 

 رفتھ کش رو گرفتنش کھ ییاونھا از یکی یگوش و کرده سواستفاده فرصت از بازھم یحاتم ساغر کھ ییجا اون از:  ـ
نبود ھم پدرت کھ یبود زده زنگ یا شماره کی مرصادبھ یباگوش شیدفعھپ.بزنھ زنگ تابھشون ! 

 

 یوقت.لرزد یم خود بھ اش یادآوری از ھنوزھم. باشد داشتھ خبر ھم ھیقض نیا از کرد ینم فکر چیھ.کند یم تعجب ساغر
 ساغر یوقت. انداخت راه بھ دادیب و داد و شد بود شده گرفتھ بھیغر شماره با او یگوش از کھ یتماس متوجھ مرصاد کھ

 گوشت تکھ کی مثل و بست باطناب محکم را شیپا و دست افروز یوقت. زد دھانش بھ یا ضربھ دست اوباپشت کرد انکار
کردند یجا نیماش در را او ارزش یب . 

 

؟یبود زده زنگ یک بھ: پرسد یم و ندیب یم را متفکرش ی چھره ھومن   
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 بھ را او ینوپا و آرام یزندگ ندارد دوست اصال. دیبگو نیام از یزیچ خواھد ینم دلش چیھ. کند یم نگاھش باترس ساغر
دارد را خودش یزندگ او کرده، ازدواج دارد؟اوتازه دوستش یفرار قاتل نیا کھ ستیچ راویتقص. بزند ھم .  

 

؟یبود زده زنگ یک بھ:کند یم تکرار ھومن   

 

بود ییوفا نیام اسم بھ مکارتیس: دھد یم ادامھ ھومن. اندازد یم ریز بھ سر و کند یم سکوت ساغر . 

 

پسرتھ؟ دوست: پرسد یم ھومن. اندازد یم ریز سربھ و کند یم حس را ندینش یم پشتش بھ کھ یسرد عرق ساغر  

 

. نشده ثبت اداره کارمندان نیب کھ یاسم ای. بود سیپل کھ یپسر دوست از. دیبگو یزیچ بودنش سیازپل است منتظر ساغر
 تماسش گزارش یوقت.ریدستگ مرصاد و شد فوت افروز شیفردا اما. بودند دهیفھم را نیام ی ھیقض افروز و مرصاد فقط
ندازدیب خطر بھ را نیام و دیبگو یزیچ ترسد یم!گرید بودند گفتھ ھم نیام از حتما بودند داده او بھ را . 

 

 پس. کنم بازخواستت داشتن پسر دوست یبرا کھ ستمین بابات من: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس کالفھ ھومن
 خوام یم. یبود مطمئن اون بھ خانوادت از شتریب یعنی. یزد زنگ اون بھ شیپ دفعھ تو! ستین ترس ھمھ نیا بھ یازین

بدونم رو نانیاطم نیا لیدل . 

 

ھم نیھم واسھ.نبود ادمیبابامو شماره فقط...فقط من... من:زند یم ھم بھ را لرزانش یھا لب ساغر ... 

 

ھ؟یک نیام نیا:  ـ  

 

بزن حرف االن: کند یم بلند را سرش و زند یم اش رچانھیز دست کالفھ ھومن کھ دیبگو یزیخواھدچ یم ساغر ! 

 

داداشمھ دوست...  نیام...نیام: دھد یم قورت را دھنش آب ساغر . 

 

پسرت؟ دوست و:دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن  
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داشتم دوستش فقط... فقط نھ پسرم دوست. بود...یعنی...نھ:  ـ . 

 

بوده طرفھ کی عشق کی کھ باورکنم پس:  ـ !  

 

اوھوم: بکشد رونیب دستش ریز از را اش چانھ کند یم را شیسع تمام ساغر . 

 

خونھ؟ اون بھ برن کھ داد خبر سیپل بھ اون و: کند یم شتریب را دستش فشار شیتقال بھ توجھ بدون اما ھومن  

 

 سیپل داند ینم. داد خبر سیپل بھ گفت. برسد یا جھینت تابھ.کند تافکر ردیگ یم کار بھ را مغزش یھا سلول تمام ساغر
باشد؟ نداشتھ خبر است ممکن است؟   

 

آره:  ـ . 

 

یزن یم زنگ اون بھ بازھم پس.خوبھ:کند یم رھا را اش چانھ باالخره ھومن . 

 

نھ...نھ:دیگو یم عیسر ساغر ! 

 

چرا؟:کند یم نگاھش مشکوک ھومن  

 

شھینم آخھ... آخھ: ـ .  

 

 ھم روز اون یحت. نخواست منو اون. کرده ازدواج:دیگو یداردم سراغ ازخود کھ یاحساس باتمام و اندازد یم ریز سربھ
نشم مزاحمش گھید گفت ھم اون. دنبالم انیب بده خبر بابام بھ گفتم بھش.کنھ قطع خواست یم شناخت منو یوقت . 

 

 اندازه بھ لباس. دوزد یم دستش بھ را نگاھش و کند یم قبول را حرفش. گذراند یازنظرم قیدق را حرکاتش تمام ھومن
. انھی کرده باور را حرفش ندیتابب است منتظر ساغر و کشد یم رونیب ینرم بھ دستش ریز از را شرتیت. شده یخون یکاف

زنھ یم اش ھیبخ ادیب مھرداد االن: دیگو یم و کند یم یوارس را دستش . 
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 نگاه را دستش و دھد یم رونیب را اش شده حبس ساغرنفس شدنش دور با. رود یم زشیم سمت بھ یخون شرتیت با و
اد؟یم یمھردادک:دیگو یم و گزد یم لب. کند یم احساس را سوزشش انگارتازه.کند یم  

 

؟ییکجا: شنود یم را ھومن یصدا اش جملھ شدن تمام از قبل  

 

 ھیبخ کی. برسون زودخودتو:ندینش یم زشیم پشت. ندیب یم را گرفتھ گوشش مقابل کھ یلیموبا و گردد یبرم سمتش بھ
یبزن دیبا ... 

 

باشھ.دهیبر دستشو فقط...ساغر.ستین یجد نترس: دوزد یم ساغر بھ را نگاھش . 

 

 چھ بابا یا: دھد یم رونیب را اش کالفھ نفس رادیھ. رسد یم ھم منینش بھ ساغر یادھایفر یصدا و گذرد یم ساعت کی
 !خبرشھ

 

 نیب یاریب یخوا یم نویا کھ یتومطمئن: دیگو یم رود یم ور لپتابش با کھ یھومن بھ خطاب و زند یم شخندین باز رضا
 خودمون؟

 

ھ؟یمشکل. بلھ: دیگو یم ردیبگ لپتاب ی صفحھ از نگاه کھ نیاا بدون ھومن  

 

نداره ھم یحساب درست عقل جو کی. انداختھ راه ھوار و داد انقدر ھیدوتابخ واسھ کھ نیا:  ـ .  

 

است ساده یادیز: ردیگ یم را حرفش ی دنبالھ رادیھ !  

 

ن؟یکاربلدبود و خبره انقدر روزاول از شماھا مگھ: ھومن  

 

شھ یم شرمم ازخودم فتمیم ھا روز اون ادی ھم ھنوز.یگفت خوب نویا: خندد یم رادیھ . 

 

یدیند رضارو تازه:دیگو یم باطعنھ ھومن !  
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 کھ النھ گفتم یم.دیلرز یم بدنش تموم نیھروئ بستھ کی دادن واسھ: دھد یم ادامھ و دوزد یم رضا بھ را اش رهیخ نگاه
کنھ سیخ خودشو . 

 

شو خفھ:دیگو یم یجد رضا ! 

 

گفتم یادآوری محض فقط: خندد یم ھومن ! 

 

شد؟ تموم یعنی:دیگو یم رادیھ و شود یم قطع ساغر یصدا  

 

کشھ؟ ینم پاپس یکرده؟مطمئن قبول خودش: دیگو یم و کشد یم ھومن را خود رادیھ. دیگو یم یدونمینم رضا  

 

کشھ ینم پاپس زندان برنگرده نکھیا ترس از:زند یم لب کند نگاھش کھ نیا بدون ھومن .  

 

 ھمھ عنوان شده اسمش. بزرگھ خط کی نجایا ھم وجودش یحت. یکن یم رو سکیر نیا یدار چرا فھمم ینم ھنوز:  ـ
زدن ھم عکسش یحت اونجا ؟یانداخت روزنامھ حوادث صفحھ بھ نگاه کی. ھا مجلھ ھمھ خبر نیتر مھم. ھا روزنامھ . 

 

کنم ولش تونم ینم یول. دونم یم: گزد یم لب ھومن .  

 

 اون باوجود ھم میلوبر اگھ یحت. شدست نیتضم مون تیامن باشھ ما شیپ یتاوقت:دوزد یم رادیھ یھا چشم بھ را نگاھش
میبد دستش از خوام ینم نیھم واسھ. میدار رو در راه . 

 

 یچجور. میکن استفاده ازش میخواست و میافتاد ریگ روز کی کھ میریگ. یکن یم یساز صحنھ مرگش یبرا یدار یول:  ـ
م؟یگ ینم دروغ میکن ثابت دیبا  

 

 داره وجود کھ یتیواقع اثبات وگرنھ. میکن ثابت مرگشو میبتون دیبا فعال.سختھ کھ دروغھ اثبات نیا: زند یم لبخند ھومن
ممکنھ یکارھا نیتر ازآسون یکی . 

 

شد؟ یچ: پرسدیم رضا مھرداد آمدن نییپا با  
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رفت ازحال:دیگو یم رود یم سیسرو سمت بھ کھ یدرحال مھرداد . 

 

نیبساز قھرمان ازش نیپاش حاال! ھھ: زند یم طعنھ باز رضا و خندد یم رادیھ . 

 

 بدون. دستش خورد ھیتابخ ھشت. نبود ھم یکار کم: زند یم داد بشنوند کھ یبطور شیھا دست شستن حال در مھرداد
یا کننده حس یب و دارو چیھ . 

 

 بود شاھکار نخورده تاحاال ھم ھیبخ کی بدنش و تن کھیاون واسھ: رود یم سمتشان بھ و شود یم خارج سیسرو از
 !تحملش

 

ھ؟یجد متیتصم: دیگو یم و ردیگ یم یجا کنارھومن  

 

چطوره؟ نیبب: ردیگ یم سمتش بھ را لپتاب ی صفحھ بالبخند ھومن  

 

 یم متعجب و شود یم تر قیدق. دوزد یم بستھ نقش صفحھ یرو کھ پسرجوان از یریتصو بھ را نگاھش مھرداد
ساغره؟ نیا...نیا:دیگو  

 

اد؟یم بھش.نارھنمایس. نھ ساغر: خندد یم ھومن  

 

ھیعــــــــــال نیا... نیا: خندد یم و کند یم نگاھش تر قیدق مھرداد !  

 

ھ؟یچ انیجر:کند یم کشانینزد را خود رادیھ  

 

رسھ ینم ھم جن عقل بھ یحت:دیگو یم جانیمھردادباھ ! 

 

یشکل نیا قایدق. یکن مشیگر یبتون دیبا. کارتوئھ یکی نیا: چرخاند یم رادیھ سمت بھ را لپتاب ی صفحھ ھومن ! 
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داره ادیکارز یجا. بره یم وقت:کشد یم اش رچانھیز یدست رادیھ . 

 

باشھ نقص یب کار خوام یم فقط.بخر باشھ الزم کھ یھرچ:  ـ .  

 

 لب و دماغ و چشم کھ دار شیر تھ است یپسر از عکس. دوزد یم ساغر ی افتھی رییتغ ی چھره بھ را نگاھش دوباره
 پیتا نظرش مورد فرد یبرا را نکتھ نیھم. کرد کمتر را شباھت نیا بتوان تر پرپشت ییابروھا با دیشا. دارد را ساغر یھا
کند تر پرپشت را شیابروھا شب تا کند یم قبول او و کند یم .  

 

 چندتار و یخاکستر ییھا ساغرباچشم خود از یریتصو بار نیا. کند یم کیکل شده ارسال شیبرا کھ یدوم عکس یرو
 ساغر با یبارز یھا تفاوت کیبار یھا لب و برجستھ یھا گونھ نیا با. زده رونیب اش رمقنعھیز از کھ رنگ یتونیز یمو

برد یپ شان نیب قیعم شباھت بھ توان یم بازھم اما. دارد یواقع . 

 

*** 

 

 ی دهیخشک یرزھا بھ ھم ینگاھ مین و گذارد یسرم پشت را اطیح یھا یکاش. شود یم داخل و چرخاند یم قفل در را دیکل
 رزھا نیا کھ ندارند را باغچھ نیا بھ یدگیرس ی حوصلھ صحرا نھ و خانم فاطمھ نھ گرید کھ انگار. اندازد یم باغچھ

 فیضع یصدا باورودش. آورد یم در در مقابل را شیھا کفش و رود یم باال را  دوپلھ.اند شده دهیخشک و پژمرده نطوریا
 سرسجاده روز چند نیا تمام مثل خانم فاطمھ.رسد یم منینش بھ و رود یم صدا دنبال بھ. چدیپ یم گوشش در خانم فاطمھ
 یمعنو و خاص را خانھ یفضا خوند یم را قرآن اتیآ کھ شیھا زمزمھ یصدا. است گرفتھ دست بھ قرآن و نشستھ اش

است کرده . 

 

بابا نیاومد خوش:  ـ ! 

 

باباجان؟ یخوب.دخترم سالم:زند یم دخترش یرو بھ یلبخند یسخت بھ. گردد یبرم عقب بھ صحرا یباصدا  

 

ارم؟یب دیخور یم یزیچ.دینباش خستھ. خوبم یمرس:  ـ  

 

؟یکن یم دم خوب ییچا کی واسم وقت اول صبح فردا بجاش. ام خستھ بخوابم خوام یم فقط.یمرس نھ:  ـ  

 

بابا چشم:زند یم لبخند صحرا . 
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 یم نگاه را رونیب و زده اش رچانھیز را دستش کنارپنجره بازھم ساالر. گردد یبرم اتاق بھ زین صحرا اتاق بھ رفتنش با
 بھ ساالر زدن حرف یبرا انتظارش. ندینش یم شیرو و کشد یم عقب را کنارش یصندل.رود یم سمتش بھ صحرا. کند

ھیخال یلیخ جاش: شکند یم را سکوت خود و کشد یم درازا ! 

 

 واسھ.شده تنگ ھم غرغرھاش واسھ دلم... یول مسخرست: دھد یم ادامھ او و دھد ینم نشان یالعمل عکس چیھ ساالر
شیچ ھمھ واسھ. ھاش دادیب و داد . 

 

یبش سیپل خوام ینم گفت یحوض،م اون ی گوشھ نشست یم: کند یم باز لب و کشد یم یآھ ساالر . 

 

 یم یچ فھمم ینم یحت کھ ھا ھمون...کنھ باز یخارج یھا آھنگ:کند یم پاک را اش شده سیخ صورت دست صحراباپشت
 .گن

 

شم یم گریباز و کنم یم ول درسمو یروز کی گفت یم: کشد یم پنجره ی شھیش یرو را دستش ساالر . 

 

کنم یم فرار گفت یم: دیگو یم اش ھق ھق انیم صحرا . 

 

نمشیبب گھید باری فقط کاش:دیگو یم باز صحرا. رسوانشود خواھرش شیتاپ دھد یم قورت را اش ساالربغضمردانھ ! 

 

کندکـــــــاش یم تکرار دلش در ساالر ! 

 

دیشن یم ادیز سرکوفت یول. کرد ینم ھم یبد کار:دیگو یم ساالر. شود یم بلند خانھ تلفن زنگ یصدا .  

 

زد یم یا تازه گند کی باز کردم یم یماسمال یھرچ:خندد یم . 

 

یداشت دوستش شتریب شھیھم: خندد یم صحرا ! 

 

؟یحسود: چرخاند یم را سرش و ردیگ یم رونیب از نگاه باالخره ساالر  
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کمی:خندد یم صحرا ! 

 

بده جواب رو تلفن اون یکی:شنوند یم را پدرش بلند یصدا . 

 

ھیک نمیبب برم:کند یم یصندل از دل یسخت بھ صحرا . 

 

ســـــــــــــــــاغر؟: رسد یم ھمھ گوش بھ بلندش یصدا بعد ھیچندثان  

 

 یم صحرا دست از را یگوش عیسر کھ ندیب یم را پدرش. رساند یم منینش بھ را خود بادو و پرد یم جا از ساالر
ساغر...الو:قاپد . 

 

بابا:چدیپ یم درگوشش ساغر لرزان یصدا ! 

 

؟یتوخوب بابا؟ جانم: ـ  

 

 ساغر است خط پشت کھ یکس باورکند یعنی.چکد یم نییپا چشمش ی گوشھ از یاشک و دیآ یم باال ساالر بغض
 ساکت قھید کی: زند یم داد صداھا سرو از کالفھ دیمج. کند یم شکر خدارا بلند بلند خانم فاطمھ ساغر؟ خودِ  است؟خوده

؟یجان؟خوب ساغر.دیشــــــــــ  

 

ترسم یم بابا. نھ من... من:  ـ . 

 

؟ییتوکجا.باباجان باش آروم:بفھمد یزیچ تا دھد یم پدرش یھا حرف بھ را اش توجھ تمام صحرا  

 

شمال گفتن. دونم ینم قیدق. دونم ینم:  ـ .  

 

؟یزد زنگ یچجور:  پرسد ینگرانم و ردیگ یم آتش لرزانش یصدا از  
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رهیبم ترسم یم. ترســــــــم یم بابا. اونھ یگوش.توسرش زدم باگلدون...با:  ـ . 

 

ومدهین یتاکس رونیب برو اونجا از یھست کھ ھرجا.باش مسلط خودت بھ. نترس:  ـ . 

 

قفلھ درھا بابا: زند یم ھق ساغر ... 

 

ازپنجره:  ـ ... 

 

داره لھیم:  ـ . 

 

 ادتی یزیچ ھاش راه از. شمال امیزودم. رسونم یم خودمو من: دھد یم وارید بھ را اش ھیتک و دیگو یم ییوا دیمج
ست؟ین  

 

اونھ ی خونھ نجایا. لھیخل اسمش...اسمش. فروشھ یماھ کی...کی:  ـ .  

 

؟یدون یازکجام: ـ  

 

منوبکشن؟ خوان یم... بابا. میکن تمومش..تـ دیاد،بایتاب گفتن. لیخل خونھ گفتن.دمیشن:  ـ  

 

نیا ذارم ینم. ساغر ذارم ینم. نھ:  ـ ... 

 

ساغر؟ ساغر؟:نالد یم دیناام و چدیپ یم درگوشش اشغال بوق یصدا  

 

گفت؟ یچ: پرسد یم ھمھ از قبل ساالر  

 

شمال میبر دیبا.شمالن:  ـ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

. بپوشد تالباس گذارد یم فونیا یرو را یگوش و ردیگ یم را نیام ی شماره عیسر. شود حاضر تا رود یم اتاق بھ عیسر
کردم داشیپ اکھیب کردم دایپ رو ساغر... نیام: قاپد یم زیم یرو از را یگوش نیام یالو دنیشن محض بھ .  

 

؟یچ:شود یم تکھ تکھ نیزم یرو یبد یصدا با و خورد یسرم انگشتانش نیب از داشت دست در کھ یوانیل  

 

 بردنش. لیخل اسم بھ فروش یماھ کی ی خونھ. شمال:چدیپ یم گوشش در یحاج یصدا.کند یم نگاھش نگران زھرا
میکن دایپ رو لیخل نیا ی خونھ دیبا.نیام شمال میبر دیبا...اونجا . 

 

رسونم یم خودمو االن نیھم من. باشھ باشھ:  ـ . 

 

بزنند ازش یرد تونن یم نیبب. فرستم یم واست رو شماره نیام:  ـ . 

 

باشھ باشھ:  ـ . 

 

 و شود یم وانیل ی شده خرد یھا تکھ کردن جمع مشغول زھرا. دود یم اتاقش سمت بھ و کند یم قطع را تماس عیسر
کردن؟ داشیپ:پرسد یم بلند  

 

میبرسون زودخودمونو دیبا. آره انگار: شنود یم اتاق از را نیام یصدا .  

 

 نیام ینطوریا کاش!بشود شیدایپ کھ کاش پس برود؟ تیمامور بھ ستین یازین گرید کنند شیدایپ اگر کند یم فکر زھرا
شود چندماھھ پرخطر تیمامور نیا الیخیب . 

 

نکرد ھم یخداحافظ یحت. زند یم پوزخند و شنود یم را در شدن بستھ یصدا ! 

 

بود خوب: دیگو یم بالبخند و کند یم خارج یگوش از را مکارتیس ھومن ! 

 

شھ؟ یم یچ االن...االن:پرسد یم نگران ساغر  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

یبش آماده فردا واسھ تا میبر زودتر دھرچھیبا االن: دیگو یم تفاوتیب ھومن . 

 

 احساس یباکل را نامش. داشت بغض صحرا یصدا. بود دهیلرز پدرش یصدا. کند یم شھیر جانش و دل در یبد درد
بودند کرده زمزمھ . 

 

بشھ؟ دردسر واسش نکنھ... دیگفت کھ یلیخل نیا:  ـ  

 

بشھ اناتیجر نیا یقاط یالک گھید نفر کی ندارم دوست چیھ:دیگو یم مصمم ساغر و کند یم نگاھش ھومن . 

 

شده فوت کھ شھ یم یماھ کی لیخل.شھ ینم نترس: زند یم لبخند ھومن . 

 

ادیب اون تا یگفت...اما:  ـ ... 

 

ایب زودباش االنم! میباش اون  منتظر میلیخل ی خونھ ماتو چون ستیقرارن خب:  ـ . 

 

 دور از آب یھا موج یصدا.گذراند یم نظر از را اطراف و شود یم خارج ییروستا کوچک ی کلبھ از سرش ساغرپشت
 کند خواھش ھومن از کھ خواھد یم عقلش یب دل.ندیبب را ایدر و دیایب شمال بھ داشت دوست شھیھم.رسد یم گوشش بھ
 یم و شود یم دلش عقل یب یھا خواستھ الیخیب.بگذارد کنار را حماقت دیبا ھومن بقول اما ببرد ایدر بھ را او

اد؟یمھردادنم:پرسد  

 

منتظرماست. نھیماش تو اون:  ـ . 

 

 یناامن احساس ستین او یوقت کھ انقدر.دارد اعتماد مھرداد بھ یادیز کھ کند یم فکر ھومن و دارد یبرم قدم مصمم ساغر
برسم؟ منم یبر واشی کمی شھ یم: برسد او بھ تا دود یم بلندش یھا قدم از کالفھ ساغر. کند یم  

 

 ھا نیا میبزن زنگ ھمونجا از میتونست یم. امیب رو راه ھمھ نیا من کھ نبود الزم خوب: پرسد یم ساغر و خندد یم ھومن
بگم رو . 

 

بوده تھران داخل از تماس فھمن یم کنند یابی رد اگھ چون. شد ینم:  ـ . 
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آھان:  ـ ! 

 

 چطور ؟یخوب: گردد یبرم سمتش بھ جلو از مھرداد عقب یصندل یرو نشستنش محض بھ. رسند یم نیماش بھ باالخره
 شد؟

 

بود سخت... فقط. خوب:اندازد یم باال یا شانھ ساغر . 

 

بود؟ سخت شیچ:ردیگ یم یجا راننده یصندل یرو زین ھومن  

 

مامان یھا گفتن خداروشکر. بابا نگران یصدا:  ـ ...  

 

داره دوستم یلیخ کردم حس بار نیاول یبرا.بخورن غصھ ھا اون و کنم یزندگ قراره من.گرفتم وجدان عذاب: کشد یم آه ! 

 

در اون بھ نیا. یخورد توغصھ و کردن شونو یزندگ ھا اون ھم عمر کی: اندازد یم حرکت بھ را نیماش ھومن . 

 

بزن نکتویع:کند یم نگاھش نھیآ از ھومن.دوزد یم رونیب بھ را نگاھش و کشد یم یآھ ساغر . 

 

 اصال من مسخره سیگ کاله نیا با ھم نباشھ نکیع: زند یم چشم بھ و دارد یبرم ھا یصندل پشت از را یدود نکیع ساغر
 اش یشانیپ یرو کھ ییطال یچتر یموھا. کند یم یوارس نیماش ی نھیآ در را خودش گرید یبار. ستمین خودم ھیشب
 یحاتم ساغر بھ یشباھت چیھ بود شده شھیھم از تر درشت لب خط کمک بھ کھ ییھا بالب. یصورت یشال با ختھیر

 یم فکر و چدیپ یم سرش در گرید یبار پدرش نگران یصدا. دھد یم ھیتک شھیش بھ را سرش و بندد یم چشم!نداشت
بود نگرانم واقعا! بود نگرانم کند . 

 

گھ؟ید کنند یم داشونیپ یمطمئن:پرسد یم مھرداد از ھومن  

 

میخوا یم کھ یزیچ بھ رسن یم و رنیگ یم مطمئنادنبالشو. است خونھ یکینزد کفشھ لنگھ. راحت التیخ آره:  ـ . 
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دوارمیام:دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ھومن ! 

 

*** 

 

نموند یمشکل گھید نظرم بھ: زند یم لبخند تمندیرضا رادیھ . 

 

ھ؟یچ نظرت نیبب:دیگو یم کند یم مطالعھ را ریاخ روز چند نیا حوادث و گرفتھ دست بھ روزنامھ کھ ییکسرا بھ رو  

 

شدم زشت: گردد یبرم نھیآ سمت بھ دوباره و کند یم اخم ساغر. زند یم قھقھھ دنشید با و کند یم سربلند کسرا ! 

 

 ساغر ھیشب کھ کن شکر خداتو برو ؟یھست یخوشگل یزشت فکر بھ تو االن یعنی:زند یم اش شانھ بھ یدست باخنده رادیھ
یستین ! 

 

دارم یبد حس. کنھ یم تمیاذ: کشد یم اش یمصنوع شیر تھ بھ دستش ساغر . 

 

یکن یم عادت بگذره کمی: شود یم بلند کنارش از رادیھ . 

 

بمونم؟ بیبدترک یشویر پسر کی عمرم تاآخر قراره من یعنی:کند یم نگاھش باترس ساغر  

 

یبپرس ھومن از دیبا گھید نویا واال دونم ینم: دیگو یم رادیھ و زند یم قھقھھ بلند کسرا . 

 

موھاتھ نوبت حاال:شود یم کشینزد و کشد یم رونیب ابزارش نیب از را یچیق ! 

 

 ، بود کرده تالش اش یبلند یبرا یادیز مدت کھ ییکرد؟موھا یم کوتاھشان دیبا. کشد یم بازش یموھا یرو دست ساغر
 از نگاه.بود اش یگ دخترانھ عضو نیباتریز درنظرش کھ ییموھا. بود شده بافتھ ساالر دست بھ یچندبار کھ ییموھا
 یپشت بھ را اش ھیتک.نکند حماقت و نرود راھھ یب باز ھومن بقول تا. نلرزد دلش دست تا دزدد یم نھیآ داخل ریتصو
 شد کم از ردیگ یم بغضش. کند یم حس شیموھا نیب را سیخ ی شانھ حرکت.بندد یم چشم و دھد یم یصندل
 کند یم اعتراف دل در.شود یسمیخ صورتش و شکند یم را بغضش شد زده شیموھا در کھ یاول خرچ یصدا!شیموھا
 اعتراف بودنش دختر و بودن ساغر یھا لحظھ نیواپس نیا در! داشت دوست دیبگو است بھتر ایدارد، دوست را شیموھا
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 لذت درتنش آن یھا تکان از و بپوشد دار نیچ یدامن تواند ینم یپسر چیھ چون دیشا.ستیبدن ھم ادیز بودن دختر کند یم
 شیدردھا شان یرنگ خوش دنید با و بزند الک را شیھا ناخن گرفتھ ایدن تمام از دلش یوقت تواند ینم یپسر چیھ. ببرد

 نیتر محال و نیبزرگتر از یکی بھ کھ حاال.ندارند کردن ھیگر حق کند،مردھا بغض تواند ینم یپسر چیھ.بشود تر سبک
 دخترانھ. خواھد یم دخترانھ بیعج دلش کند یزندگ رھنما نایس نقش در را یمدت خواھد یم کھ رسد،حاال یم شیآرزو
یحاتم ساغر یھا یواشکی تمام جنس از ییھا ! 

 

 ھیگر خواست وقت ھر کھ نبود یحاتم ساغر گرید. ندیایب بند شیھا اشک تا دھد یم فشار ھم یرو محکم را شیھا پلک
 خرچ خرچ یصدا باالخره.باشد داشتھ یحاتم ساغر یشباھت نیتر کوچک دینبا کھ یپسر. شد یم پسر کی دیبا حاال.کند
 چشم ترسد یم. کند یم حس خوب را سرش شدن سبک.رود یم فرو شیموھا نیب شانھ ینرم گرید یبار و شود یم قطع
بخواھد را ساغر یموھا نھیآ در دشیجد ریتصو دنید با و کند باز .  

 

شد تموم خوب:  ـ ! 

 

. کند یم نگاه را نھیآ یرو بستھ رنقشیتصو کرده تار را دشید کھ ییھا اشک ازپشت. زند یم پلک مردد رادیھ یباصدا
 ادی را آدم کھ است نقش زیر پسر کی از یریتصو ، بستھ نقش نھیآ در کھ یریتصو اما. کند ھیاگری بخندد دیبا داند ینم

 را او کھ ییھا چشم و پرپشت ییابروھا. کوتاه شیر تھ و یاستخوان صورت با پسر کی. اندازد یم یرستانیدب یھا بچھ
باشد ھا چشم نیھم تواند یم ساغر با چھره نیا اشتراک ی نکتھ تنھا کند یم فکر و زند یم یلبخند. اندازد یم ادساغری . 

 

 شیبازو یرو کھ لباس دست کی با مھرداد. چرخد یم عقب و ردیگ یم نھیآ از نگاه خورد یم در بھ کھ یا تقھ چند با
 یم متفاوتش و دیجد ی چھره مات ساغر دنید با. چرخاند یم شان سھ ھر نیب را نگاھش و شود یم وارد انداختھ
 یم یپاچلفت و دست دختر کی ادی چقدرمنو آقاپسرجنتلمن نیا: دیگو یم طنتیپرش و دھد یم باال را شیابرو یتا کی.شود

 !اندازه

 

شدم؟ بد یلیخ: پرسد یم ساغر. زند یم قھقھھ رادیھ و کند یم اخم ساغر  

 

داداچ یشد یعال: زدیر یم ھم بھ را شیموھا دست با و شود یم کشینزد مھرداد ! 

 

یش یم تر یعال یبپوش رم ھا نیا: ردیگ یم سمتش بھ را ھا لباس .  

 

مردانھ ی چھارخانھ رھنیپ کی با یا سورمھ نیج کی. ردیگ یم دستش از را ھا لباس ساغر . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

یزیچ کی فقط:  ـ ... 

 

 او بھ نگاه دوباره و کند یم رادیھ و کسرا بھ ینگاھ مھرداد. کند یم پرسشگرنگاھش و کند یسربلندم شیباصدا ساغر
یبکن شیکاری رو ات باالتنھ دیبا: دوزد یم ! 

 

 نثار را دهیشن عمر طول کھ ییھا فحش تمام دارد دوست. اندازد یم ریز تاخرخره را سرش و شده سرخ تابناگوش ساغر
وکسرا رادی،کنارھ ییتنھا نھ ھم آن. کرده گوشزد او بھ را یزیچ نیچن محابا یب نطوریا کھ کند او . 

 

داداچ کرد حذفش کھ شھ ینم: خندد یم رادیھ . 

 

 بشھ مشخص ادیز نکنم فکر ھیباد کاپشنت:دیگو یم ساغر بھ رو یتفاوت یب یبالحن و رود یم غره چشم سمتش بھ مھرداد
یکن استفاده اون از یتون یم نییپا مونده ادیب کارت بھ کنم فکر.دمیخر کش امم. یکن یکار کی الزمھ اطیاحت محض یول . 

 

رکردهییتغ یلیخ! رادیھ یکاشت گل یول: کند یم عوض را بحث کھ برد یم یپ اش اندازه از شیب خجالت بھ انگار . 

 

؟یگرفت کم دست رو ھنرمدتون ؟یچ پس: کند یم نازک یچشم پشت رادیھ  

 

 کن درست یزیچ کی ایب. بابا رتتینگ جو: زند یم رادیھ ی شانھ بھ یا ضربھ و شود یم بلند تخت یرو از باالخره کسرا
یگرسنگ از میمرد. میکن کوفت . 

 

؟یببر یبخوا کھ ھست یزیچ.جاداره ھنوز.کردم ھاموجمع لیوسا من: کند یم باز لب مھرداد دو آن باخروج  

 

ندارم یچیھ من: اندازد یم باال یا شانھ ساغر ! 

 

میخر یم یبخوا کھ یھرچ اونور. میش رد ھیکاف: زند یم مھردادلبخند . 

 

م؟یدار خونھ اونجا: زند یم ساغرلبخند  
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آره:  ـ . 

 

م؟یر یم میبخوا کھ ھرجا:دیگو یم زده ذوق  

 

اوھوم: کند یم فرو بیج در را شیھا دست مھرداد . 

 

 آرزوھام نیتر محال از ھمشون. شدن پسر یحت... ھیترک.شھ ینم باورم ھنوزھم: کوبد یم ھم بھ را شیھا دست ساغر
 .بودن

 

مرگ جز بھ نداره وجود ایدن نیا تو یرممکنیغ چیھ:زند یم شیرو بھ یلبخندمھربان مھرداد ! 

 

ریبگ رو کش ایب یخواست ھروقت توم. نییپا رم یم من: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس . 

 

 واقعاخودش. کند یم یوارس را خود دوباره و گردد یبرم نھیآ سمت بھ خروجش محض بھ. کند یم بدرقھ را ساغررفتنش
 یبرا انقدر! یازخوش رود یم قنج ھدلشیترک در اقامت فکر از. بود کرده رییتغ یادیز است بامھرداد حق بود؟

 دیشا ندیب یم کند یم فکر کھ حاال. شود یم نیام و اش خانواده ریدرگ کمتر ذھنش کھ است زده جانیھ و نسفرمشتاقیا
 نیا تمام دحکمتیشا. ستین یناراض ھم شدنش شناختھ مجرم از یحت حاال!نباشد سخت ھم ادیز نیام کردن فراموش

تمامشان بھ! برسد شیآرزوھا تمام بھ او کھ بوده نیا اناتیجر ! 

 

*** 

 

 یبرا کفش نیا کند ثابت کھ یزیچ. کند دایپ ینشان دارد دوست. رود یم ور دارد دست در کھ یکفش بالنگھ ھنوز نیام
ستین ساغر . 

 

سرگرد جناب: ـ ! 

 

 دست در کھ یزیچ بھ را ونگاھش گذارد یم کنار را کفش لنگھ شود یم کشینزد کھ ییھا نجات قیغر از یکی یباصدا
 و سوراخ یجا و ردیگ یم صاف مقابلش را پوره و پاره شرتیت نجات قیغر. است لباس تکھ کی ھیشب. دوزد یم دارد

میداکردیپ نویا: شود یم دهید گرفتھ را دورش کھ یقرمز خون . 
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شیآزما یبرا دیبفرست: نلرزد شیصدا کند یم را تالشش تمام. دھد یم قورت را دھانش آب نیام . 

 

 یم مقابلش و رود یم نشستھ یحاتم سرھنگ کھ یسمت بھ. نباشد ساغر یبرا لباس نیا کھ کند یم آرزو بارھزارم یبرا و
 دیمج شیباصدا. شود متوجھش تا کند یم صاف ییگلو.کشد یم نفس قیعم و پوشانده را صورتش دست با رمردیپ.ستدیا

شد؟ دایپ یزیچ: زند یم ولب کند یم سربلند  

 

 یزیچ: پرسد یم ونگران شود یم بلند یصندل یرو دازیمج.دیبگو یزیچ کندتا یم بستھ و باز را دھانش یچندبار نیام
 شده؟

 

داکردنیپ رھنیپ کی...کی.دینباش نگران نھ نھ:دزدد یم نگاه نیام . 

 

یخون رھنیپ کی: بندد یم چشم . 

 

 معلوم یزیچ کھ ھنوز. دینکن نگران رو خودتون:کند یم باز چشم و چدیپ یم درگوشش وافتادنش دیمج بلند یوا یصدا
ستین ! 

 

 کیھ،نزدیناح کی در برسند؟ قتل بھ روز گی در توانند یم نفر مگرچند. ندارد مانیا گفتھ کھ یزیچ بھ ھم درصد کی یحت
خانھ کی ! 

 

دیکن خداتوکل بھ: زند یم دیمج لرزان ی شانھ بھ یدست . 

 

نباشھ اون کھ کاش: کند یم زمزمھ و دوزد یم ھا موج بھ را نگاھش. رود یم ایدر سمت بھ دوباره و شود یم دور او از ! 

 

*** 

 

 نگاه زن. گذارد یم شخوانیپ مقابل را پاسپورتش و ییشناسا مدارک. رود یم جلو و ردیگ یم را چمدانش ی دستھ مھرداد
دییبفرما: دیگو یم و کند یم پاسپورت یرو عکس و صورتش بھ ییگذرا . 
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 زن. گذارد یم شخوانیپ یرو را اش ییشناسا مدارک و پاسپورت لرزانش یھا دست با. رود یم جلو ساغر سرش پشت
 و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساغر. دھد یم عبور ی اجازه و کند یم چک را مدارک شیگذرا نگاه باھمان
ختیر دلم: دارد یبرم قدم مھرداد ی شانھ بھ شانھ . 

 

خت؟یکجار: خندد یم مھرداد  

 

مسخره: کند یم اخم ساغر ! 

 

 کنم یم حس ھمش.کنم یم حس بیروعج یروسر ای شال یخال یجا:دیگو یم باخنده و ندیب یم را اش چھره شھیش مقابل
کمھ سرم رو یزیچ کی . 

 

پسربمونم؟ قراره عمرم آخر تا من:کند یم تکرار چندم بار یبرا ساغر و خندد یم صدا یب مھرداد  

 

 تحمل را مزاحم یھا شیر نیا و افھیق و ختیر نیا بتواند اگر یحت. کشد یم پوف ساغر و اندازد یم باال یا شانھ مھرداد
ندارد را کرده جمع را اش باالتنھ تمام کھ یسفت کش تحمل اصال کند، .  

 

؟یستین کھ مونیپش:کند یم مھردادزمزمھ. زند یم لبخند و دوزد یم بزرگ یمایھواپ بھ را نگاھش شھیش پشت از  

 

 یعنی نجامیا االن اگھ. بوده سرنوشتم یعنی بودم کوچھ اون تو من شب اون اگھ. دونم ینم:اندازد یم باال یا ساغرشانھ
بره یم منو داره نھ چھ بخوام چھ و. سرنوشتھ ھم نیا از بعد. سرنوشتمھ . 

 

 اهیگ و پرگل ی اش،باغچھ یکودک خاطرات مثل یزیچ. کند یم ینیسنگ دلش یرو یزیچ دارد یبرم کھ یقدم باھر
 لیطو صف مقابل. آمده سرشان بر چھ داند ینم یحت کھ ییھا آن.معصومھ و لوفرین مثل یزیچ.خوشبو یھا رز اطشان،یح

 یحت! اش خانواده یحت کند، فراموش را بوده ساغر یبرا کھ ییزھایچ تمام دیبا گفت ھومن. کشد یم آه و ستندیا یم مردم
 !دوستانش

 

عشقش یحت و ! 

 

*** 
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 ییکجورھای. ندیب ینم خود در را کردنش باز جرئت. رود یم ور دستش پاکت با ھم ھنوز او و گذرد یم یا قھیدق چند
 یم لب. کند یم باز را پاکت باالخره. کند یم انکار را قتیحق نیا دلش در یزیچ بازھم اما.است مطمئن اش جھینت از انگار
 روبرو قتیحق نیا با دیبا چطور. انھی کند باز را برگھ نیا یتا کھ است ریدرگ خود با نباریا. کشد یم رونیب را برگھ و گزد

 شیصدا تا کوبد یم دھانش یرو را محکمش مشت. کند یم باز را برگھ و کشد یم اش شده بلند شیر تھ بھ یدست شود؟
 نیا و! بود یحاتم ساغر یا ان ید با مطابق درصد ونھ نود و ونھ نود مربوطھ یا ان ید. نکند بغض نطوریتاا. نشود بلند
 کند یم حس. شود یم بلند جا از و کند یم رھا زیم یرو را برگھ. بود مرده ساغر.باشد داشتھ توانست یم معنا کی فقط
 خود بلند ییھا باگام و شود یم خارج اتاق از در کردن قفل بدون. گرفتھ او از را تنفس قدرت و شده تمام اتاق ژنیاکس تمام
 نیا با کند یم یسع. بکشد نفس کند یم یسع و ندینش یم است اطیح ی گوشھ کھ یمکتین یرو. کشد یم رونیب اداره از را
 و ھمھ... ساغر یصدا... ساغر یھا خنده ساغر، ادی. بفرستد نییپا گرفتھ را تنفسش راه کھ یلعنت بغض ھا بازدم و دم

 یم فرمان پشت. رود یم نشیماش سمت بھ افتاده ییھا شانھ با و شود یم بلند ازجا. خورند یم تاب و چیپ سرش در ھمھ
 کاش ، ھوا نیا از ،یخفگ نیا از. شود دور خواھد یم فقط داند ینم ھم خودش را رود یزند،کجام یم استارت و ندینش

 مقابلش ساغر و ستدیبا کیتار و تنگ اتاقک ان یھا وارید نیب گرید یبار کاش. کند فرار وحشتاک کابوس نیا از بتواند
 برخالف کھ دیبگو بتواند کاش. ردیبگ را شیھا دست بتواند تا باشد مقابلش گرید کباری فقط... بار کی ساغر کاش. ندیبنش

 دھانش بر را محکمش مشت.دارد دوستش کھ کند اعتراف کاش. است بزدل و ترسو یلیخ بلکھ ستین شجاع اصال تصوراو
 و کند یم پارک یا راگوشھ نیماش دشید شدن باتار. ندھد نشان ضعف خود از نطوریا تا. نرود باال شیصدا تا کوبد یم

 و نھ و نود بود؟ مرده ساغر. زند یم ھق صدا کم و دھد یم زشیر ی اجازه شیھا اشک بھ. گذارد یم فرمان یسررو
 کی فقط ھا نیا ی ھمھ کھ کاش باشد اشتباه کھ کاش شده، اشتباه ھم دیشا نھ؟ مگر گرید بود کابوس درصد؟ نودنھ

 فقط و فقط ساغر ساغر،نبودن مرگ کھ کاش.باشد شده تمام چشم کردن باز با کھ وحشتناک کابوس کی. باشد کابوس
باشد کابوس ! 

 

 بھ صدا یب زھرا. کشد یم خود پشت را اش خستھ یھا قدم و کشد یم یآھ. است فراگرفتھ را اطیح تمام روضھ یصدا
 نیام با مردانھ و دیآ یم استقبال یبرا ساالر ورودشان با. گذراند یم نظر از را اطیح طیمح یرچشمیز و رود یم دنبالش
 و کند یم یکیعل صحراسالم با زھرا. افتد یم راه بھ مردانھ جمع سمت بھ و دیگویم تیتسل محترمانھ نیام. دھد یم دست
 روبان بھ اش گوشھ کھ یعکس قاب یرو نگاھش و چرخاند یم خانھ کل در را نگاھش.ندینش یم نیزم یرو یا گوشھ

 تک. بود گرفتھ ساالر قم سفربھ در را عکس نیا. گذراند یم نظر از را خندانش ی چھره قیدق. ستدیا یم شده نیمز اهیس
 صحرا کھ ییپرخرماینیس است؟با باتریز او کھ پرسد یم خود از و کند یم سھیباخودمقا را اش چھره یاجزا تک بھ

 عکس دوباره شدنش دور محض بھ و کند یم تشکر رلبیز.  دارد یبرم خرما و َکند یم عکس از نگاه ردیگ یم مقابلش
 بھ را نگاھش. ھا زن سمت از ھق ھق یصدا و رسد یم گوش بھ مردانھ بخش از روضھ یصدا. کند یم نگاه را ساغر
 مردنش نطوریا بھ کند یم فکر و کشد یم یآھ. لرزد یم شیھا شانھ و دهیکش صورتش یرو را چادر کھ دوزد یم یمادر
 بھ رفتن یبرا یلیدل گرید نیام کھ است خوب.است یراض بعدش بھ نیا از نبودن از کند یم اعتراف اما!نبود یراض ھم

 از یامیپ. کشد یم رونشیب فیک از و شنود یم را یگوش امکیپ یصدا قھیچنددق از بعد. ندارد چندماھھ تیمامور
کھ زوده یلیخ«کند یم پیتا بااخم».میبر کن یخداحافظ«نیام » 

 

منتظرم اطیح«رسد یم جواب کوتاه یمکث از بعد » 
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 خانھ از معمول تعارفات از بعد و دیگو یم صحرا و خانم فاطمھ بھ یتیتسل. شود یم جابلند از و کشد یم یا کالفھ پوف
شد زشت: کند یم اخم داده ھیتک نیماش بھ کھ نیام دنید با. شود یم خارج ! 

 

 یجا راننده کمک یصندل یرو اش یتفاوت یب نیا از ریدلگ. شود یم سوار و کند یم باز را نیماش در حرف بدون نیام
ُکشتـ من انگار یگرفت افھیق واسم یجوری:زند یم غر و ردیگ یم ... 

 

شو خفــــــــــــــــــــــھ: ماسد یم دھانش در حرف امن داد یباصدا ! 

 

 نگاه را رونیب و دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک. نداشت او از را برخورد نیا انتظار. کند یم نگاھش باترس زھر
دارد؟ یبرنم اش یزندگ سر از دست ھم مرگش از بعد یحت شود؟چرا یم تمام زیچ ھمھ بامرگش کرد یم فکر چرا. کند یم  

 

 کندو یم پارک ساختمان مقابل را نیماش یساعت از بعد. برسند خانھ بھ تر عیسر تا راند یم را نیماش سرعت تمام با نیام
برو:زند یم لب . 

 

؟یاینم: پرسد یم و دھد یم خودجرئت بھ زھرا  

 

نھ:  ـ . 

 

 بغض. شود یم دور و اوردیم در حرکت بھ را نیماش نیام. افتد یم راه بھ خانھ سمت بھ و شود یم ادهیپ مخالفت بدون
 را مرگ نیا چرا. خورد یم ھم بھ خود ضعف نیا از حالش. دیآ یم باال مانده اش نھیس در است یچندساعت کھ ینیسنگ
 زھرا و خود یبرا کھ یزندگ نیا از حالش. باشد زنده ساغر دیشا کھ دھد یم او بھ یواھ دیام باز دلش کند؟چرا ینم باور

 کھ کاش... خرما... مراسم. کند یم پاک را صورتش دست با و کند یم پارک یا گوشھ را نیماش.خورد یم ھم بھ ساختھ
 از ھربار. کند یم مرور ذھن در بارھا و ھا بار را مرگش ی لحظھ.دیایب کنار یشگیھم نبودن نیباا کاش! باشد کابوس فقط
 سر ییبالھا چھ دیفھم یم کاش.شد یم دایپ یجسد کاش کرده؟ تمام چطور یعنی شده؟ تیاذ چقدر یعنی پرسد یم خود

 او یزیچ چیھ کھ ینیام ھمان مثل. شود سابق مثل ھم باز کاش. کند باور را زشت قتیحق نیا توانست یم کاش.آمده ساغر
 پررنگ نقش کاش. شود سابق مثل زیچ بازھمھ کاش. دوزد یم ابانیخ بھ را نگاھش و کشد یم یآھ. آورد ینم در پا از را

شود پاک شھیھم و شھیھم یبرا اش یزندگ یرو بر ساغر . 

 

*** 
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 اصالح حال در کھ دوزد یم ینیام بھ را نگاھش. دھد یم قرار چمدان داخل و زند یم تا ھم را رھنیپ نیآخر زھرا
 یم اصالح تیمامور واسھ ھھ ت؟یمامور یبر یخوا یم یمطمئن: پرسد یم او از دل در کشدویم یآھ. است صورتش

 کی از غیامادر دیبگو یزیچ تا زند یم ھم بھ را شیھا لب یچندبار ن؟یام یکن یم فرض خر منو ؟یکن یم موکوتاه ؟یکن
 از. شود یم خارج سیسرو از صورتش کردن خشک درحال نیام کند؟ نثارش را تلخش یھا حرف تواند ینم چرا. کلمھ
ھ؟یچ: کندیسربلندم زھرا نگاه ینیسنگ بااحساس. کند یم تن بھ و برداشتھ را اش یشطرنج راھنیپ تخت یرو  

 

بگم؟ یچ: اندازد یم باال شانھ و خندد یم تلخ زھرا   

 

دلتھ تو کھ یھمون:چرخد یم سمتش بھ نیام . 

 

یدیفھم نھ یدیشن نھ یول. گفتم صدبار رو دلمھ تو کھ یزیچ: زند یم شخندین زھرا . 

 

زھرا: رود یم سرش پشت و کشد یم یا کالفھ پوف نیام.شود یم خارج اتاق از باشد جوابش منتظر کھ نیا بدون و ! 

 

ھوم؟:دیگو یم برگردد سمتش بھ کھ نیا بدون آشپزخانھ در زھرا  

 

دیبا من: دھد یم اپن سنگ بھ ھیتک سرش پشت نیام ... 

 

نگــــو یچیھ: کوبد یم نکیس یرو را دارد دست در کھ یبشقاب زھرا ! 

 

 حکم ھمھ کھ یکس دنبال یبر یستیمجبورن تو:دیگو یم نلرزد کند یم یسع کھ ییباصدا و دھد یم قورت را دھانش آب
کردن امضا مرگشو . 

 

بشھ؟ یچ کھ. مرده کھ یکس دنبال یبر یستین تومجبور:گردد یبرم سمتش بھ  

 

زھرا؟ بگم گھید چندبار: ابدیباز را آرامشش تا کشد یم یقیعم نفس نیام  

 

خونم یم ازچشمھات دردتو من.نیام فھمم یم من.یکن حیتوج یالک خوام ینم. یبگ خوام ینم... ھھ:  ـ . 
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کھ. یکن داشیپ یریم تو: ستدیا یم اش یقدم کی در و دارد یبرم سمتش بھ یقدم  ... 

 

؟یکن یم یباف الیخ یدار چرا! زھرا شده فوت ساغر: پرد یم حرفش انیم بھ خستھ نیام  

 

 دلش رفتن دم تا کشد یم قیعم ینفس گرید یبار نیام. برد یم پناه ییدستشو بھ و شود یم رد ازکنارش حرف بدون زھرا
 بھ یدست. ستدیا یم نھیآ مقابل و بندد یم را پشیز. کند یم چک را چمدانش آخر بار یبرا و رود یم اتاق بھ. نشکند را
 چمدانش. کند یم باز را لباسش یباال ی دکمھ دو و نشاند یم لب بھ یتصنع یلبخند. کشد یم اش یشطرنج رھنیپ ی قھی
 شده کھ یھرزبان با روز چند نیا در. کشد یم آه و اندازد یم ییدستشو در بھ ینگاھ. رود یم سالن بھ و کند یم بلند را

رم یم دارم من: زند یم یا تقھ و ستدیا یم در یقدم کی در. شود ینم... اما شود تاقانع زد حرف شیبرا . 

 

 باشھ: دیگو یم جوابش از دیناام نیام. نشود بلند اش ھق ھق یصدا تا فشارد یم دھانش یرو را محکمش مشت زھرا
خدافظ. ادیب بدت من از یدار حق. یدار حق دیشا. دمیفھم . 

 

 حبس نفس زھرا یورود در شدن بستھ تق یصدا دنیشن محض بھ. رود یم یخروج در سمت بھ یگرید حرف بدون و
 یادیز بود معتقد ھم خودش مادر یحت. دیفھم ینم را حرفش چکسیھ.زند یم ھق بلند یباصدا و کند یم آزاد را اش شده

 دهیچیپ دلش در نیام رفتنِ  نیا از یبد حس چھ دیفھم ینم یکس. رود یم تیمامور کی بھ فقط نیام و شده حساس
 کھ من بھ لعنت! ـــــــــــادینم بدم ازت: زند یدادم و دھد یم پشت یکیسرام وارید بھ را اش ھیتک. دیفھم ینم چکسیھ

ادینم بدم ازتو ! 

 

*** 

 

. اندازد یم قفل در و کشد یم رونیب کتش بیج از یدیکل مھرداد. شوند یم ادهیپ ھردو آسانسور یآھن یھا در شدن باز با
 اخم و چرخاند یم مقابلش یوارید چھار دور تا دور را نگاھش. شود یم داخل و کشد یم خود دنبال بھ را چمدانش ساغر

کھیکوچ یلیخ کھ نجایا: کند یم ! 

 

ھیکاف نفر دو واسھ: رود یم آشپزخانھ سمت بھ و گذارد یم کاناپھ مقابل را چمدانش مھرداد ! 

 

 بھ دوباره کسانی یھا دکور با اتاق دو دنید با. کند یم باز را یاول در و رود یم راست سمت یراھرو سمت بھ ساغر
بود بھتر اونجا: ندینش یم مبل یرو و گردد یم باز سالن ! 
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خ؟یمر ؟یگ یم رو کجا: گذارد یم اپن یرو و کشد یم سر را آب یبطر مھرداد  

 

 تو نویا آخر تا کھ ستین قرار: دیگو یم رود یم سمتش بھ ساغر. زند یم قھقھھ مھرداد و رود یم یا غره چشم ساغر
یبکوب سرم !  

 

خوب ستین خودم دست: اندازد یم باال یا شانھ مھرداد ! 

 

کن فراموشش:کند یم تر ظیغل را اخمش ساغر .  

 

خیمر گفت خیمون بھ نفر کی کھ رهینم ادمی چوقتیھ من یول: دیگو یم طنتیپرش و کشد یم جلو را سرش مھرداد ! 

 

. نترس:دیگو یم چمدانش برداشتن درحال و شود یم خارج آشپزخانھ از. رود یم عقب مھرداد و کشد یم یپوف ساغر
گذره یم خوش بھت خیمر ی اندازه بھ نجاھمیا ! 

 

 اهیس یھا مبل با کوچک یسالن. گذراند یم نظر از را خانھ تمام گرید یبار. زند یم لبخند و کند یم دنبالش بانگاه ساغر
 یزندگ یبرا دیشا مھرداد بقول. پشتش دیسف و یخاکستر یھا پرده و وارید یرو شده نصب بزرگ ید یس ال با. چرم

 است باز درش کھ یدوم اتاق مقابل. رود یم راھرو سمت بھ و کند یجدام اپن سنگ از را اش تنھ. بدنباشد ادھمیز دونفر
م؟ینجاباشیا قراره ماچندوقت: دیگو یم و ستدیا یم  

 

 منوتوحاالحاالھا ساغر: دیگو یم یجد.گردد یبرم سمتش بھ و کشد یم ازچمدان ھا لباس دنیکش رونیب از دست مھرداد
میباش نجایا قراره . 

 

چقدر؟ مثال: دھد یم در چھارچوب بھ را اش ھیتک ساغر  

 

یباش ادگرفتھی رو الزمھ کھ رو ییزھایچ تموم تو کھ ھروقت:  ـ ! 

 

رم؟یادبگی ھا یچ قراره من:  ـ  

 

یفھم یم مرور بھ. زھایچ یلیخ: کشد یم رونیب تخت یرو چمدان از را شیھا لباس و کند یم پشت او بھ مھرداد . 
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کشھ؟ یم طول چقدر بایتقر خوب: دیگو یم و ستدیا یم کنارش. شود یم کشینزد ساغر  

 

؟یرندیگ انقدر شھ یم: کشد یم پوف حوصلھ یب مھرداد  

 

 یھا شیر دنید با و کشد یم اش پسرانھ باز یموھا بھ یدست. شود یم مواجھ نھیآ با و کند یم پشت او بھ دلخور ساغر
 ستین الزم گھید ھیترک میبر یبود گفتھ:گردد یبرم سمتش بھ دوباره باشد آورده ادیب یزیچ کھ انگار اش یمصنوع

 .پسرباشم

 

اوھوم: دیگو یم بکشد کار از دست کھ نیا بدون مھرداد . 

 

بکنم؟ رو ھا نیا تونم یم یعنی: دیگو یم یباشاد ساغر  

 

آره: زدیآو یم کمدش بھ را یلباس مھرداد .  

 

 ساغر. ردیگ یم سمتش بھ و کشد یم رونیب یا ،دفترچھ کاغذ و برگ پر یا پوشھ نیب از و رود یم چمدانش سمت بھ
ھ؟یچ گھید نیا: ردیگ یم دستش از را دفترچھ  

 

منم نیا. وا: دیگو یم متعجب اش چھره دنید و اول ی صفحھ کردن باز با . 

 

منم؟ نمیا رھنما؟ ساره: کند یم گرد چشم  

 

. یداشت ھیترک از یمادر و یرانیا پدر. رھنما نایس خواھر. رھنما ساره.بلھ: شود یم شیھا لباس دنیچ مشغول باز مھرداد
 یمادر فقط و نیداد دست از کم سن یتو رو پدرتون. قلوتھ دو برادر نایس.یخوند درس ھمونجا و یاومد ایدن بھ آنکارا
کرد فوت یقلب یماریب براثر شیپ چندماه کھ دیداشت رو .  

 

گھ؟ید یدیفھم نجاشویا تا: کشد یم اش چانھ بھ یدست  
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 یم ادامھ مھرداد. دیگو یم ینامفھوم اوھوم و گذراند یم نظر از را اش چھره از افتھی رییتغ عکس مبھوت و مات ساغر
 ذھنت بھ کھ یزیچ نیاول دنیاتتوپرسیخصوص ازت یوقت کھ نیا! ساغر نھ یا ساره تو کھ نیا بھ. یکن عادت دیبا:دھد

ساغر نھ داره دوست ساره کھ باشھ ییزھایچ کنھ یم خطور ! 

 

ساره؟ ھم  نامیس ھم من یعنی:دوزد یم مھرداد بھ و کند یم رشیتصو از نگاه ساغر  

 

یباش نایس دیبا رانیا بھ رفتن یبرا فقط یول. یا ساره فقط تو:  ـ . 

 

سختھ باورش چقدر بودن ساره کردن، یزندگ نجایا: گزد یم لب ساغر ! 

 

یدار رو شیپ یطوالن راه. سختھ شدن ساره چون یباورکن دھمینبا: زند یم اش شانھ بھ یدست مھرداد . 

 

بشھ؟ یچ قراره ؟یچ بعدش:  ـ  

 

یفھم یم بعدا شویبق. یبش ساره کن یسع فعال تو: دھد یم باال را شیابرو یتا کی مھرداد . 

 

 ی چھره نیا چقدر... یرنگ ییھا بلوند،چشم ییموھا. کند یم نگاه رھنما ساره ی شناسنامھ در را شیدیجد ی چھره ساغر
دیآ یم صورتش بھ دیجد . 

 

 عکسش از نگاه کھ نیا بدون. شود ساره تا ردیبگ فاصلھ بودنش ساغر از دیبا.شود ساره دیبا کند یم فکر و زند یم لبخند
بشم؟ ساره دیبا یچجور: دیگو یم ردیبگ  

 

 نجایا. یندار کردن خطا واسھ یفرصت نجایا چون. یبباز کھ نذار چوقتیھ... اول درس: چدیپ یم گوشش در مھرداد یصدا
یش یم حذف خطا نیاول با . 

 

*** 

 

بعد چھارسال  
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 چھارتا با. یراشکیدوتاپ: دیگو یم یترک بھ است مشغول او بھ پشت کھ یانسالیم مرد بھ رو و ستدیا یم شخوانیپ مقابل
شکر یب یکی. ترک قھوه .  

 

کن صبر قھید کی. دختر تنھام دست: دیگو یم بالبخند و گردد یبرم سمتش بھ آقامراد . 

 

 بھ را ھا نسکافھ. گردد یبرم شخوانیپ بھ و رساند یم دوم زیم بھ عیسر را آماده یھا یراشکیپ. رود یم کمکش بھ ساره
 یم رونیب را اش شده حبس نفس کافھ یخلوت دنید با. برد یم اند نشستھ دورش بھ انسالیم زن چھار کھ پنجم زیم سمت
 دنید با و کشد یم رونیب رنگش وقرمز دیسف فرم یونی بیج از را لشیموبا. ندینش یم ھا یصندل از یکی یرو و دھد

 یم کافھ یخروج سمت بھ و ردیگ یم را اش شماره. مھرداد از ھردو. کند یم باز را صفحھ قفل مشتاق پاسخ یب دوتماس
ھا آدم نِ یتر مرام یب بر سالم: زندیم لب گفتنش الو یصدا دنیچیپ محض بھ. رود ! 

 

چخبر؟.بامرام کیعل: خندد یم خط پشت مھرداد  

 

شھیھم یکارھا ھمون. زبان.کافھ. یچیھ: دیگو یم و دھد یم کافھ ساختمان یکاھگل وارید بھ را اش ھیتک ساره ... 

 

مدت نیا فتادهین یخاص اتفاق پس:  ـ ! 

 

افتاده مھم یلیخ اتفاق کی چرا: کند یم اخم ساره . 

 

؟یچ: پرسد یم مھردادمشتاق  

 

سررفتھ ام حوصلھ:  ـ ! 

 

باز؟ چتھ: شنود یم را رادیھ یآشنا یصدا کھ دیبگو یزیچ خواھد یم ساره. زند یم قھقھھ مھرداد  

 

است ساره: دیگو یم کھ شنود یم را مھرداد زیر یصدا . 
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پسر سالم: چدیپ یم گوشش در رادیھ یصدا ! 

 

؟یخوب! داداچ سالم: دیگو یم یشوخ بھ ساره  

 

گذره؟ یم خوش ؟یحال درچھ خودت. گذره یم. گفت شھینم کھ خوب:  ـ  

 

گذره یم. ستین بد یھ:  ـ .  

 

ابد؟ی گذره یم خوب:  ـ  

 

خــــــوب:  ـ ! 

 

یغربت شکیگنج یبرگرد خانواده گرم آغوش بھ قراره دمیشن. خداروشکر:  ـ ... 

 

خانواده؟. کند یم شک دهیشن کھ یزیچ بھ. برد یم ماتش آخر ی جملھ دنیشن از ساره  

 

؟یھست الــــــو؟:  ـ  

 

ھ؟یچ منظورت ؟یا خانواده چھ: کند دایپ را اش یخونسرد تا کشد یم قیعم ینفس ساره  

 

؟یخبرندار... ا:  ـ  

 

نھ االن خره: شنود یم را مھرداد یصدا . 

 

ساره الو: ردیگ یم بدست را یگوش مھرداد ... 
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مھرداد؟ گھ یم یچ اون:  ـ  

 

ستیبلدن زدن حرف ش؟یشناسینم. بابا گفت چرت:  ـ .  

 

بود؟ یچ منظورش خوب: دیگویم خونسرد لحن ھمان با و مالد یم را شیھا قھیشق دست کی با  

 

رانیا یبرگرد ممکنھ نھیا منظورش:  ـ .  

 

خانوادم؟ شیپ: دیگو یم مردد ساغر   

 

نجایا یایب نھیا منظورش. وونھید نھ:  ـ . 

 

شده؟ یزیچ چرا؟: پرسد یم و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساره  

 

داده تیرضا باالخره سلطان. بابا باش خوشحال:  ـ .  

 

شد یراض باالخره یعنی.  ھیراض ازت ھومن. رفت شیپ یعال یرسول یکارا: کند یم اضافھ طنتیپرش . 

 

؟یمطمئن! واقعـــــــــا؟: خندد یم صدا پر ساره  

 

کردم ینم خبرت کھ نبودم مطمئن ؟یچ پس:  ـ . 

 

بفھمم نبود قرار گفت ینم رادیھ اگھ: کند یم اخم ساره ! 

 

میدار رو شیپ بزرگ کار کی.میبرگرد باھم دنبالت امیب خواستم یم خودم چون  نھ:  ـ . 
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؟یچ بار نیا خوب؟:  ـ  

 

ھا ستین یخبر یکرد تااالن کھ ییھا یکار خرده از:  ـ ! 

 

گھ؟یدیکار خرده شد من یکارا. گھید نکنھ درد دستت:  ـ ! 

 

میزن یم حرف رو در رو امیم. کرد صحبت بھش راجع شھینم ینطوریا:  ـ . 

 

شھ یم نجاتنگیا واسھ دلم: دوزد یم کوچھ بھ را نگاھش و کشد یم یآھ ساره . 

 

 رادیھ بقول: کند یم نگاه زنند یم قھقھھ بلند و اند نشستھ زیم دور بھ کھ یزن چند بھ و رود یم کافھ ی پجره سمت بھ
دارم دوست رو نجایا آرامش...  یول نجایا ام یغربت . 

 

یرفتن دم االن یکرد یم نالھ و آه یھ شیپ ھفتھ نیھم تا. کھ نکن غرغر گھید:  ـ  ... 

 

نکن مسخره: پرد یم حرفش انیم بھ ساره .  

 

برم؟ من یندار یکار.جناب ادیم بدتون بود رفتھ ادمی. باشھ:  ـ  

 

کنم؟ جمع لمویوسا من ؟یایم یک:  ـ  

 

اونجا میبرگرد قراره باز ما. اینبند ساک ادیز. کن جمع لتویوسا یول. ھفتھ آخر تا یروز کی. ستین معلوم امیم یک:  ـ .  

 

گھ؟ید امر. باشھ. باشھ: ردیگ یم فاصلھ پنجره از ساغر  

 

سالمت بھ. گھید یچیھ:  ـ . 
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باش خودت مراقب:  ـ . 

 

فعال. چشم:  ـ . 

 

فعال:  ـ . 

 

 نیا زود انقدر خواھد ینم دلش. کند یخداحافظ نجایا با االن از دیآ ینم دلش. شود یم کافھ وارد و کند یم قطع را تماس
 یم شخوانیپ مقابل و دارد یبرم وارید ی گوشھ زیآو رخت از را فشیک. شود تمام اش یزندگ یرو و رنگ خوش فصل

گھ؟ید دیندار یکار. جون عمو رمیم من: ستدیا  

 

سالمت بھ برو.زمیعز نھ: زند یم شیرو بھ یلبخند مرد . 

 

 تمام بھ راه طول. افتد یم راه بھ و زند یم استارت.گذارد یم سر بھ را کالھش و ردیگ یم یجا رنگش زرد موتور یرو
. افتد یم اولش یھا روز ادی. کند نگاه بتواند بھتر تا کاھد یم را سرعتش. کند یم دقت خورد یم چشمش بھ کھ ییزھایچ

. داشت یتازگ شیبرا نجایا زیچ ھمھ کھ ییروزھا ھمان.کرد یم نگاه را زیچ ھمھ مشتاق ییھا باچشم کھ ییروزھا ھمان
روزھا آن دیرس یم نظر بھ کینزد چقــــــــــدر و دور چقــــــدر . 

 

 سالم گرم یبالبخند فروشنده زن بھ رو و شود یم مغازه داخل. شود یم ادهیپ و کند یم پارک را موتور سوپرمارکت مقابل
 و اندازد یم باال یا شانھ الیخیب ساره. پرسد یم را حالش و دھد یم را جوابش یمیصم شھیھم مثل زھراخانم. دھد یم
گذرهیم!ستیبدن: دیگو یم . 

 

خوب؟ بشھ تو یھا گفتن ستیبدن نیا شھ یم یکِ : خندد یم خانم زھرا  

 

جون خالھ دونم ینم: دیگو یوم کند یم باز را بود کرده رهیذخ لشیموبا در کھ یدیخر ستیل  . 

 

 کشیپالست در و کند یم چک را شانیانقضا خیتار. رود یم ھا وهیم آب سمت بھ و دارد یبرم زریفر از گوشت یا بستھ
 کند یم زانیآو موتورش ی رهیدستگ بھ را کیپالست. شود یم خارج ازمغازه ھا دیخر تمام کردن حساب از بعد. اندازد یم
 یم ادهیپ و کند یم پارک را موتورش یا چھارطبقھ ساختمان مقابل سوپر از تر نییپا کوچھ کی. شود یم سوار و

 طبقھ بھ زنان نفس نفس باالخره. زند یم غر آسانسور یخراب از ھفتھ طول ھزارم بار یبرا و رود یم باال را ھا پلھ.شود
 ی سھیک.شود یم داخل و کند یم باز را در. کشد یم رونیب اش یدست کوچک فیک از را دشیکل دستھ و رسد یم چھارم ی
. زدیر یم آب وانیل کی خود یبرا و دارد یرابرم آب یبطر. رود یم خچالی سمت بھ و گذارد یم اپن یرو را شیھا دیخر
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 ی شماره دنید با.کشد یم رونیب بشیج از را یگوش و گذارد یم اپن یرو را یبطر لشیموبا زنگ یصدا بابلندشدن
: دیگو یم یفارس بھ یا دخترانھ یصدا. ماند یم خط پشت فرد زدن حرف منتظر و کند یم وصل را تماس مردد ناشناس

؟یساق  

 

شما؟: دوزد یم آشپزخانھ شکل یتوپ لوستر بھ را نگاھش و دھد یم اپن بھ را اش ھیتک ساره  

 

کردن یمعرف شمارو. اسمی من... من:  ـ .  

 

خوب؟:دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس. است کار تازه فھمد یم اش پتھ تتھ از  

 

کرد یمعرف شراره شمارو:  ـ .  

 

خوام یم جوانا یمار: دھد یم ادامھ دختر. نوشد یم یا جرئھ و دارد یبرم را آبش وانیل سکوت در . 

 

؟یچقدر: کند یم باز لب باالخره ساره  

 

ادیز. دونم ینم:  ـ ... 

 

؟یدار چقدر پول: دیگو یم و زند یم اش یکار تازه بھ یشخندین  

 

د؟یخوا یم چقدر شما... من... من:  ـ  

 

 دونم ینم شناسمت ینم چون. کنم یم نییتع متیق مقدارش بھ یبستگ من: رود یم سالن سمت بھ و زند یدورم را اپن
چقدره ات بودجھ . 

 

کنم یم خبرت. یاوک: ردیگ یم یجا کاناپھ یرو ساره و دیگو یم یمقدار دختر . 
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 جواب از خستھ. ماند یومنتظرم ردیگ یم را شراره ی شماره. کند یم راقطع تماس باشد منتظرجوابش کھ نیا بدون و
 یم روشن را ونشیزیتلو. دارد یبرم را کنترل و گذارد یم زیم یرو را یگوش. کند یم ارسال و سدینو یم یامیپ ندادنش

 باز فراگرفتھ را خانھ تمام کھ ییتنھا و سکوت پرکردن یبرا. کند یم عوض را شیھا کانال ھدف یب ھرروز مثل و کند
 گریباز نیب ی مکالمھ بھ گوش. بندد یم چشم و کند یم رابلندتر صدا ماندو یم یفارس ی بادوبلھ یا ھیترک یالیسر یرو
. بودم منتظرت مدت نیا تموم من: کند یم زمزمھ عاشقانھ یبالحن گریمردباز. شود یم گرم شیھا چشم و دوزد یم یھا

دارم دوستت من ! 

 

جداشده ازھم وقتھ یلیخ منوتو راه: دیگو یم تند زنانھ یصدا . 

 

فھمد ینم یزیچ اش ادامھ از گرید و کند یم تر نیسنگ را شیھا پلک خواب . 

 

. 

 

. 

 

. 

 

 دارد یم برش عیسر زیم یرو دنشید با. گردد یم یگوش دنبال بھ وبانگاه کند یم باز چشم لشیموبا یآشنا زنگ یباصدا
یبود زده زنگ زمیعز سالم: دیگو یم ییباخوشرو شھیھم مثل شراره. کند یم وصل را ارتباط شراره نام دنیباد و . 

 

اسی اسم بھ یکی: دھد یم مبل یپشت بھ را اش ھیتک ساره .  

 

بھش بده خوب جنس کی. دلبازھاست و دست اون از. درستھ آره: شراره .  

 

بود یرانیا:  ـ . 

 

برنگرده گھید نره. ایبد خوب جنس ساره. گرفتن رو نجایا اقامت شھ یم یدوسال. آره:  ـ . 

 

ِکشھ؟ یم وقتھ چند: رود یم آشپزخانھ سمت بھ و شده ازجابلند ساره   
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انداختم راھش تازه. ستین ادیز:  ـ . 

 

فعال: دیگو یم و کشد یم رونیب خچالی از را آب یبطر . 

 

 بھ و کند یم خفھ را وجدانش یشگیھم و دار ادامھ یھا وز وز. کشد یم سر نفس کی را آب و کند یم قطع را تماس
 یاول روز یادآوریبا. دھد یم قرارش تخت یرو و آورد یم نییپا کمد یرو از یسخت بھ را بزرگش چمدان. رود یم اتاقش

! بود اش احمقانھ یھا کردن یساغر دلتنگ چقدر.نشاند یم لب بھ تلخ یلبخند بود گذاشتھ نجایا بھ پا چمدان نیباا کھ
 یم بر را شیھا لباس از یتوک و تک و کند یم باز را کمدش در. کند دور ذھنش از را افکار نیا تا دھد یم تکان یسر
 دنید از دائما بودنش یساق لیاوا.انداختھ راه تازه را او شراره کھ کند یم فکر یاسی بھ. گذارد یم چمدان در و دارد
 ریفق قشر شھیھم معتاد ی کلمھ دنیشن با ذھنش ناخودآگاه در چون. کرد یم تعجب جوانش و رو خوش یھا یمشتر
 بھ را او پدرش کھ یرمردیپ ھمان. دیخواب یم یکارتن یرو شان کوچھ ی گوشھ کھ یرمردیپ مثال ای. آورد یم ادیراب جامعھ
 و بودند ثروتمند ھمھ. بودند رو و بر خوش ھمھ. کردند یم متعجبش نجایا کنندگان مصرف اما.کرد منتقل ادیاعت ترک کمپ
 و بود یکس راه مخالف ای و آمد یم حساب بھ بیرق ای کھ یا گنده کلھ. بودند گنده کلھ کی فرزند شان ھمھ تر، مھم ھمھ از

 معاملھ کی آخر در شود؟ چھ کھ. کریپ درو یب ساخت یم یجھنم شانیبرا را یزندگ یرپوستیز و سکوت در شان دشمن
. بود نیھم تمامشان  ِتھ تھِ .باشد بازنده شده نشینازن فرزند ادیراعتیدرگ کھ یکس و شود تمام شان یکی نفع بھ پرسود ی

 یادآوری با. اندازد یم است دراور یرو کھ شان نفره پنج عکس قاب بھ ینگاھ. شود یم پر باالخره چمدانش.  نیھم فقط
. بودند خوب نفر پنج نیا. کند یم نگاھشان قیدق و ندینش یم تخت ی گوشھ.  دارد یبرم را قاب و زند یم یلبخند روز آن

 چاه و راه دادن نشان با انش،مھردادیپا یب یھا خنده با رادیھ. بودند پرکرده را اش یزندگ یھا نبودن تمام یجا انگار
 راه کھ بود یپدر. بود شده کس ھمھ و زیچ ھمھ کھ انگار اش یزندگ در مھرداد. بود خوب مھرداد! مھرداد... مقابلش یھا
 و نشست یم شیھا حرف یپا ھا ساعت کھ بود یدوست. کرد یم کمکش راه نیا در کھ بود یبرادر. داد یم نشانش را

 اما گردد یبرنم گذشتھ کھ گفتیم ھربار مھرداد. کند فکر ندهیآ بھ و بگذارد کنار را ھا گذشتھ کھ گفت یم. کرد یم آرامش
فکرکن ندهیآ بھ پس. یبساز را ات ندهیآ یتوان یم . 

 

 نیمت و ساکت شھیھم مثل کسرا، او از بعد. دیخند یم و بود شده ریاس مھرداد بازوان نیب کھ بود خودش عکس سوم نفر
 کھ یساکت یھا معلم ھمان. انداخت یم ھا ادمعلمی را او شھیھم کسرا. کرد یم ییخودنما عکس در کمرنگ یبالبخند
 یادیز وفادار، یادیز. بود منضبط یادیز کسرا.کنند یم دادنشان حیتوض بھ شروع و سندینو یم تختھ یپا را درس نیعناو
 از بعد. شد یرضانم و رادیھ یھا یباز دختر یقاط و زد ینم مشروب بھ لب کھ بود یکس تنھا!مثبت بچھ یادیز و ساکت
 ھنوز کھ بود ھومن فقط شان تمام نیب. بود شده رهیخ نیدورب لنز بھ یلبخند چیھ بدون زیت و تند ینگاھ با ، ھومن کسرا
 با. کرد یم زنده دلش در را وارانھ ساغر یھا ترس ، را ترس یھا شھیر ھم ھنوز کھ بود ھومن فقط. ترساند یم را او ھم
. رسم یم شب من:(مھرداد از امیپ کی. دارد یبرم را لشیموبا و ردیگ یم عکس از نگاه لشیموبا امکیپ یصدا شدن بلند
.)یکن استقبال ازم خوشمزه و گرم یایالزان کی با خواد یم دلم  

 

)گھ؟ید امر: (  سدینو یم و خندد یم ساره  
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 در یضرور لیوسا ھمراه بھ ھم را عکس قاب. شود یم بلند و شده دیناام جواب دنیرس از یطوالن یانتظار از بعد
 نییتع یبرا یامکیپ. شود یم خارج اتاق از داردو یم بر را یدیکل آالتش وریز ی جعبھ نیب از و دھد یم یجا چمدانش
 یم گرفتھ را سالن از یا گوشھ کھ یکوچک ی کتابخانھ مقابل. کند یم ارسال شیبرا و سدینو یم اسی با قرارش ساعت

 ی دکمھ شدن داریپد با. دھد یم ھل چپ بھ را پشتش ی تختھ و زند یم کنار را قرمز جلد با یشناس روان کتاب دو. ستدیا
 دست با ساره و روند یم باال اند کرده وصلش نیزم بھ کھ کمد یھا ھیپا رفتن باال با. گذارد یم آن یرو دست رنگ اهیس

 یکیتار در. شود یم داخل و کند یم باز دارد کھ یدیباکل را دارشدهیپد مقابلش کھ یآھن در. دھد یم ھل چپ بھ کمدرا
 کھ یادیز یھا کارتن تمام نیب.شوند یم روشن ھا چراغ برق دیکل کشدوبالمس یم راست سمت وارید یرو را دستش
 و دارد یبرم را رنگ دیسف پودر یحاو ھا بستھ از یکی. زند یم زانو و ستدیا یم شھیش کارتن مقابل اند شده یجاساز
ھیکاف نیھم: زند یم لب و کند یم اضافھ ھم گرید بستھ سھ. کند یم اش یوارس .  

 

. گرداند یم باز اولش یسرجا یسخت بھ را کمد و کند یم قفلھ چھار را در. شود یم خارج اتاقک از و شود یم بلند جا از
 قبل مثل و ھا کتاب دنیچ با. کشد یم راست بھ را یچوب تختھ و زند یم شیھا ھیپا کردن ثابت یبرا را رنگ اهیس ی دکمھ
 دارد یبرم را شده خورده پسیچ یھا بستھ از یکی نتیکاب ییکشو از. رود یم آشپزخانھ بھ و زند یم یلبخند دکور شدن

 یم اتاق بھ دھدو یم یجا فشیک در را آن نبودنش مشکوک از آسوده. کند یم یجاساز درونش را مواد یھا کیپالست و
 یلبخند. کشد یم شیلبھا یرو و دارد یبرم را اش یصورت رژلب کرده تن بھ کھ یصورت شرتیت بنابھ. شود حاضر تا رود
 دنید با. شود یم خارج خانھ از و دارد یبرم اپن یرو از را فشیک. شود یم خارج اتاق از و کند یم اش چھره نثار تلخ
 دنشید با جوان یمرد یالب در. رود یم نییپا را ھا پلھ و کند یم موقعش یب یخراب نثار راھشیب و بد باز آسانسور در

جان ساره ریعصربخ: دیگو یم یترک بھ و کند یم سالم . 

 

؟یخوب. شیبار ریبخ عصرتوم: زند یم شیرو بھ یلبخند ستدویا یم مقابلش  

 

؟یر یم ییجا. خوبم: زند یم لبخند شیبار  

 

دارم کار کمی بلھ:  ـ .  

 

فعال. شم ینم مزاحمت پس:  ـ . 

 

فعال: ـ . 

 

شود یم بادازآنجادور و برق سرعت بھ و زند یم استارت. ندینش یم موتورش یرو و شود یم خارج ازساختمان . 

 

؟ینباش تابلو انقدر شھیم: دیگو یم ستدیبا نکھیا بدون و نشاند یم کشیبار ابروان نیب یاخم   
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فقط ستمین تابلو من... من: دیگو یم کنان پتھ تتھ اسی ... 

 

نیبش: دیگو یم و ندینش یم یمکتین یرو .  

 

شلوغھ یلیکھخ نجایا: چرخاند یم اطراف در را نگاھش و ردیگ یم یجا کنارش اسی . 

 

؟یخور یم پسیچ: دیگو یم و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساره  

 

بفرما: ردیگ یم طرفش بھ و آورد یم رونیب را پسیچ کیپالست فشیک از. کند یم نگاھش شده گرد ییھا چشم با اسی . 

 

 فحش ساره. پرد یم صورتش از رنگ شیمحتوا لمس با و کند یم کیپالست درون دست اش یلکسیر از متعجب اسی
 یم کھ یمبلغ و کارت شماره: دیگو یم و شود یم بلند ازجا. دھد یم دستش بھ را کیپالست و کند یم اش ینابلد نثارکار
کن زشیزودتروار ھرچھ. ھست توش ھم میخوا . 

 

 و شود خانھ یراھ خواست ینم دلش چیھ آمد ینم امشب مھرداد اگر. شود یم دور او از باشد جوابش منتظر کھ نیا بدون
 با را اش یخاکستر ریحر رھنیپ ش،یموھا کردن خشک از وبعد ردیگ یم ریالس عیسر یدوش. ردیبگ خفقان سکوتش در

 بلند یلیخ اول روز بھ نسبت. کشد یم کوتاھش یموھا یرو یدست و ستدیا یم نھیآ مقابل. کند یم تن بھ یمشک یساپورت
 یم نظر از را رنگشان و کند یم شان شانھ. نبودند ساغر یموھا یبلند بھ دیبگو ابھتری نبودند، قبل مثل اما بودند شده

 دیجد رنگ از اول روز چقدر. بودند یتونیز نییپا سربھ فرق از و بود شده قبل یاھیس بھ شیموھا ی شھیر. گذراند
 دختر ستین خوب گفت یم مادرش! بود خوشحال اش یمشک یموھا شدن رنگ یبرا چقدر. بود کرده ذوق شیموھا
 یعیطب رنگ بود معتقد شھیھم صحرا. کند رنگ را شیموھا ازدواج از قبل دختر دارد قباحت گفت یم.کند رنگ را شیموھا
 آشغاال آت نیا و رنگ با رو یقشنگ نیا بھ یموھا ادیم دلت گفت یم فقط زد، ینم غر... ساالر و است بھتر یلیخ موھا
؟یکن خراب   

 

 و زدیر یم ییلباسشو نیماش در را سبد فیکث یھا لباس. ردیگ یم فاصلھ نھیازآ فکرھا نیا از فرار یبرا و کشد یم یآھ
 را یتیال یقیموس. بندد یم را شبندشیپ و کشد یم رونیب را ایالزان کردن درست یبرا ازین مورد لیوسا. کند یم روشنش

 حمام بھ دوباره زیم دنیچ از بعد. شود یم مھرداد ی عالقھ مورد یایالزان کردن درست مشغول و کند یم یپل لشیموبا از
 بعد کھ نیا. باشد شده تواند یم چگونھ رانیا سال چند نیا از بعد کھ نیا بھ. کند یم فکر بازگشتش عاقبت بھ. برد یم پناه
 بھ را قدرتش دارد دوست. بازگردد گرید کباری دارد دوست. اند گرفتھ خود بھ ییبو و رنگ چھ شیھا ابانیخ چھارسال از

 چھ بھ و اند سرکرده چگونھ او بدون سابقش ی خانواده بداند خواھد یم. بدھد نشان دندید ینم را او کھ یکسان تمام
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 حاال است؟ چگونھ شان یزندگ کند یباز یحاتم ی خانواده یآبرو با تا ستین چکسیھ کھ حاال بداند دارد دوست. دندیرس
کنند؟ یم یزندگ راحت الیباخ گرید حاال.ییرسوا نھ و ھست ییدعوا نھ گرید کھ  

 

منم نترس:رسد یم گوشش بھ مھرداد خندان یصدا. پرد یجام از و کشد یم ینیھ خورد یم حمام در بھ کھ یا تقھ با .  

 

زود چھ! یاومد خوش: خندد یم . 

 

دمیرس وقتش بھ کامال ومدمین زود من:  ـ .  

 

نبوده حواسم من پس:  ـ . 

 

ایب زود. شام رفتم. باشم اومدنت فس فس منتظر تونم ینم من کھ ایزودب:  ـ . 

 

 شیھا لباس کند خشک را شیموھا کھ نیا بدون حمام از بعد. کند یم باز را دوش و کندیم زمزمھ ییشکمو باخنده ساره
 در محابا یب و کند یم پاتند سمتش بھ داده اپن سنگ بھ را اش ھیتک کھ دنشید با. رود یم سالن بھ و زند یم تن را

 از ساره. کشد یم مشامش بھ را شامپو خوش یبو و شود یم حلقھ دورش بھ مھرداد یھا دست. رود یم فرو آغوشش
یاومد خوش: دیگو یم و ردیگ یم فاصلھ او . 

 

بوده؟ شده تنگ واسم دلت انقدر کھ کنم باور یعنی: دھد یم باال را شیابرو یتا کی مھرداد  

 

نبود؟ ات گشنھ مگھ. بخور شام ایب: رود یم آشپزخانھ سمت بھ و کند یم نثارش یا غره چشم ساره  

 

ینکرد خشک موھاتو باز: دیگو یم مند گلھ مھرداد ! 

 

گھید نیبش ایب. نشد فرصت خوب: ردیگ یم یجا زیم سارھپشت .  

 

؟یرفت کجا.بابا یا: دیگو یم بلند ساره و رود یم اتاق سمت بھ مھرداد  
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 یرو را حولھ و زند یم یدنشلبخندید با. شود یم خارج اتاق از حولھ با مھرداد کھ برود دنبالش بھ شود یم ازجابلند
یش ینم آدم تو: گذارد یم سرش ! 

 

نشد اومدم یا عجلھ بار نیا. کنم یم خشک خدا بھ: کشد یم رونیب او دست ریز از را سرش خنده با ساره . 

 

شد؟ خوب حاال: بندد یم محکم شیموھا یرو را حولھ  

 

شد خوب: زند یلبخندم مھرداد ! 

 

ن؟یکرد کارایچ خبر؟ چھ: دیگو یزدھم جانیھ ساره و رندیگ یم یجا زیم پشت ھردو. رود یم آشپزخانھ سمت بھ و  

 

بفروشن رو ھا اسلحھ متیق نصف میکرد شون یراض فنگ و دنگ یباکل: کشد یم خود یبرا ایالزان یا تکھ مھرداد . 

 

شدن؟ یراض یچطور! ـــــــشھینم مت؟باورمیق نصف: دیگو یم ریمتح ساره  

 

 ندن متیق نیا بھ اگھ گفت. نگرفت پس حرفشو وجھ چیھ بھ ھم ھومن. ختینر زبون کم رادیھ: زند یم یچشمک مھرداد
گھید یکی سراغ میریم . 

 

بعدش؟ خوب؟: دیگو یم مشتاق کندو یم قالب درھم را شیھا دست ساره  

 

 ھارو اسلحھ ھا اون کھ. شد دوطرفھ ی معاملھ بر قرار: دھد یم قورت را دیجو یم دھان در کھ ییایالزان تکھ مھرداد
میبفروش بھشون متیق بانصف ھامونو محمولھ ما ازاش در و بدن متیق نصف . 

 

شدن؟ یراض واقعا محمولھ؟: کند یم گرد چشم ساغر  

 

شھ یم مشروب یقاط کھ اند یاون دنبال. نبود یزیچ کم مون محمولھ ؟یچ پس:  ـ . 

 

ش؟یساخت تو کھ یھمون:  ـ  
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ھمون قایدق: زند یم یچشمک مھرداد ! 

 

ھیعال نیا. شھ ینم باورم: دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک ساره . 

 

بخور غذاتو حاال:  ـ .  

 

بزرگھ یگفت یم کھ یکار اون برگردم؟ من خواست ھومن کھ شد یچ: کشد یم ایالزان خودش یبرا ساره ... 

 

یبلد کارتو یکاف اندازه بھ توم. اونجا میدار ازین بھت:پرد یم حرفش انیم بھ مھرداد . 

 

بدم؟ ادامھ بودنم یساق بھ اونجاھم قراره یعنی:  ـ  

 

ھست ھم یا گھید یکارھا یول. اره بودنو یساق:  ـ . 

 

؟ییکارھا چھ:  ـ  

 

میبزن حرف راجبشون ھست وقت یکل. مینوبخوریا بذار فعال: ـ . 

 

 یم باخنده و زدیر یم خود یبرا آب وانیل کی مھرداد.شود یم خوردن مشغول حرف بدون و دیگو یم یا باشھ ساره
یراست: دیگو ... 

 

شده رادعاشقیھ: دھد یم ادامھ مھرداد و کند یم نگاھش پرسشگر ساره ! 

 

: دیگو یم دهیبر دهیبر اش خنده انیم یسخت بھ ساره. زند یم قھقھھ شیپا پابھ مھرداد و خنده ریز زند یم یپق ساره
ھ؟یک دختره حاال. مسخرست آخھ... آخھ   
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بزرگتره ازخودش ھم دوسال کھ اونجاست شیجالب. بانکھ کارمند دختره: کشد یسرم را آبش وانیل مھرداد . 

 

داده دست از عقلشو اون. شھ ینم باورم اصال خدا یوا راد؟یھ! نــــــــــــــــھ: کند یم نگاھش مبھوت و مات ساره . 

 

شنوا؟ گوش کو یول. گفتم بھش نویھم منم:  ـ  

 

بود رادیھ شدن عاشق کردم یم فکر بھش کھ یزیچ نیآخر:زند یم نھیس بھ دست و دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک .  

 

خواد؟ یم رو دختره واقعا یعنی:  ـ  

 

اوھوم:  ـ . 

 

مھرداد یراست: کند یم باز لب یزیچ یادآوری با ناگھان. دھد یم ادامھ خوردنش غذا بھ و زند یم یلبخند ساره ... 

 

بر بودم گفـتھ کھ ییاونجا: دھد یم ادامھ ساره و کند یم نگاھش میمستق مھرداد ... 

 

نھ: شود یم جابلند از مھرداد حرفش شدن تمام از قبل . 

 

نـــــــــھ؟ چرا: کوبد یم زیم یرو را قاشقش پرحرص ساره  

 

دادم حیتوض صدبارواست: دیگو یم کند نگاھش کھ نیا بدون و گذارد یم ییظرفشو نیماش داخل را بشقابش مھرداد ... 

 

تونم ینم کھ گفتم منم: ستدیا یم اش نھیس بھ نھیس و شود یم ازجابلند ساره .  

 

مھرداد کن نگاھم. ندارم بھشون یکار کھ گفتم بھت: کند یم سد را راھش باز ساره کھ بزند کنارش خواھد یم مھرداد ... 
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یکن قطعش دیبا زود ای رید رو گذشتھ با وندتیپ نیا: کند یم نگاھش مصمم و کند یم سربلند مھرداد .  

 

نکـــــردم؟ قطع مگھ: دیگو یم یبلند نسبتا یباصدا ساره   

 

یکن یم ریس ھا اون نیب ھنوزم یعنی یگرد یم ازشون نشون و خبر کی دنبال بازھم یوقت. ینکرد نھ:  ـ .  

 

 تنھا. مھرداد ندارم ام گذشتھ بھ یشباھت نیکوچکتر گھید کھ من کنم؟من؟ یم ریس ھا اون یایدن تو: دیگو یرمیدلگ ساره
ھ؟یادیز ی خواستھ.مھرداد خوام یم ازت نویھم فقط من.کنند یم کاریچ دارن. چطورن بدونم نھیا ام خواستھ   

 

 ریگیپ خودم بعد بھ نیا از. سختھ واست انقدر دونستم ینم باشھ: دیگو یم تلخ ساره و کند یم نگاھش حرف مھردادبدون
ندازم ینم زحمت بھ توم. شم یم . 

 

 برام یسخت چیھ وگرنھ. گم یم خودت بخاطر من ساره: ردیگ یم را شیمھردادبازو کھ عبورکند کنارش از خواھد یم
 .نداره

 

 زمزمھ و کشد یم صورتش بھ یدست مھرداد. رود یم اتاقش سمت بھ و کند یم آزاد دستانش حصار از را شیبازو ساره
بگم؟ بھش یچجور اخھ: کند یم  

 

یلعنت: دیگو یم و کند یم زیم یھا ھیپا نثار یلگد ! 

 

 نیچن با تواند ینم دارند ازین او بھ شھیھم از شتریب کھ یطیشرا نیا در.زدیر یم ھم بھ اگرباخبربشود کھ است مطمئن
 را تھران رانیا بامقصد بھ پرواز نیاول. شود یم اتاقش یراھ و کند یم جمع را زیم. زدیبر ھم بھ را اش ھیروح یخبر
 یصدا دنیباشن. زند یم در بھ یا تقھ و ستدیا یم ساره اتاق مقابل. شود یم خارج اتاق از و کند یم رزرو صبح یبرا
: دیگو یم و ستدیا یم مقابلش. کند یم کار تابش لپ با و نشستھ تخت یرو ساره. شود یم داخل تو ایب گفت کھ فشیضع
باش آماده. پروازه نھ ساعت فردا . 

 

کنم؟ کاریچ قراره اونجا من... ینگفت: پرسد یم ساره کھ بشود خارج خواھد یم  

 

دهیم حیتوض برات ھومن: دھد یم رونیب را اش شده حبس مھردادنفس . 
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ھومن نھ!دمیپرس تو از من االن:دیگو یم مصمم ساره . 

 

یباش آماده یھرکار و یزیھرچ یبرا دیبا. بودم گفتھ کھ بھت: دزدد یم نگاه و کند یم تر یلب مھرداد .  

 

درستھ؟.باشم پدرم مقابل قراره: آورد یم زبان بھ را ترسش ساره  

 

 یول. نره ادتی نویا. میھست پدرت مقابل شھیھم... ما یعنی... تو: دھد یم یجا شلوارش بیج در را شیھا دست مھرداد
نشده باز ھیقض بھ سیپل یپا فعال خوشبختانھ .  

 

بشھ؟ باز قراره یعنی! فعال؟:  ـ  

 

شھینم باز سیپل یپا چوقتیھ میکن عمل محتاطانھ اگھ:  ـ .  

 

 تازه یھا امیپ بھ را نگاھش و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساره.شود یم خارج اتاق از یگرید حرف بدون و
)؟یخوب خودت. شرمنده نبودم خاطر نیا بھ. میبود ریدرگ کمی: ( دوزد یم اش دهیرس  

 

.)بودم شده نگرانت ؟یبود یچ ریدرگ. زمیعز خوبم من: (کند یم پیتا بندش پشت و گذارد یم را لبخند شکلک ساره  

 

.)میبود اون ریدرگ. شده یبستر مارستانیب مادرم: (رسد یم پاسخ ھیدوثان بعداز  

 

 نیا میبد دست از اونم اگھ. نگرانشم یلیخ:  (رسد یم دیجد یامیپ کھ کند پیتا یزیچ خواھد یم مادرش؟. برد یم ماتش
.)شھیسرپانم چوقتیھ گھید خونھ  

 

 را او یماریب دارد دوست. است نگران انقدر برادرش چرا شده؟ یبستر چرا مادرش بداند دارد دوست. گزد یم لب ساره
 چرا بپرسم تونم یم. بشن خوب تر عیسر ھرچھ کھ شاالیا. کن توکل خدا بھ: (شود یم وارد یدلدار در از اول اما بداند
)شده؟ یبستر  
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.)کرده سکتھ: ( ـ  

 

 گفتن؟ یچ دکترھا خوبھ؟ االن: (کند یم پیتا مھابا یب بود؟ کرده سکتھ سکتھ؟. شود یم منقبض تنش یھا چھیماھ تمام
)شھ؟ یم خوب  

 

 باز چشم قراره بازھم دونم ینم. ومدهین ھوش بھ ھنوز. ستین خوب حالش: (کشد یم آتش بھ را وجودش دهیرس تازه امیپ
.)انھی نمشیبب تونم یم گھید بار کی دونم ینم! انھی کنھ  

 

.)بشھ خوب دوارمیام: (سدینو یم یسخت بھ لرزانش یھا دست با  

 

 را خی آب و برد یم ھجوم سیسرو سمت بھ. کند یم قطع را نترنتیا و شود یم خارج تلگرامش ی صفحھ از سرعت بھ
 و دوزد یم کند یم یکج دھن او بھ نھیآ از کھ یا دهیپر یرو و رنگ بھ را نگاھش. کوبد یم صورتش بھ مشت مشت

ببازم خودمو دینبا... نھ نھ نھ... بشھ ینجوریا دینبا: کند یم زمزمھ ! 

 

ببازم دینبا!کنم ھیگر دینبا: کشد یم شیھا چشم یرو دست محکم . 

 

است وحشتناک تصورش چقدر.برود مادرش اگر چھ؟ برود ھم مادرش اگر کند یم تصور و گزد یم لب ! 

 

. کشد یم شیھا ھیر بھ را رونیب سرد یھوا و کند یم باز را اش  پنجره. رود یم اتاقش بھ و شود یم خارج سیسرو از
رهیبم دینبا اون: کند یم زمزمھ و دوزد یم پرستاره و صاف آسمان بھ را نگاھش !  

 

پاشھ یم ھم از کل بھ خونھ اون. بره اونم اگھ: کند یم تکرار خود یبرا درد پر را ساالر ی جملھ !  

 

 ساغر خودِ  خودِ  او یبرا روز کی نیھم فقط کاش. نباشد یمجاز ی بھیغر ساالر یبرا را امروز کی توانست یم کاش
کند آرامش بتواند تا باشد . 

 

 در کھ یآسمان بھ را نگاھش. آمد یبرم دستش از یکار کاش. ردیگ یم دستانش نیب را سرش و ندینش یم تختش ی گوشھ
 خودِ  یبرا گرید... اما کند شیصدا توانست یم کاش. داشت را خدا زدن صدا یرو کاش. دوزد یم شود یم دهید پنجره قاب
بود سوختھ یا مھره ھم خدا !  
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*** 

 

 و زند یم لبخند لیدل یب. کند یتماشام را کنند یم عبور پنجره قاب از کھ ییھا منظره تمام دلتنگ و صیحر ییھا باچشم
 ھم ھا فروش دست یحت... ابر بدون و یخاکستر آسمان ھمان اھو،یپرھ یھا آدم ھمان!نشده عوض شھر نیا کند یم فکر
 رھا را شیفکرھا نیماش ستادنیا با. بود کرده رییتغ یادیز او اما، قبل قامثلیدق.بود خودش یزسرجایچ ھمھ. بودند ھنوز

 یم را نیماش موتیر کسرا. آورند یم نییپا نیماش صندوق از را مھردادوکسراچمدان.شود یم ادهیپ سراو پشت و کند یم
کیتراف از متنفرم.اوف: کند یم زمزمھ مھرداد و زند ! 

 

میدیرس کھ نھیا مھم!الیخیب:زند یم لبخند صبورانھ شھیھم مثل کسرا . 

 

 یا غره رادچشمیھ.پرسد یم عشقش از و زند یم رادیھ یبازو بھ یمیصم یدوست مثل. کند یم بش و خوش شان باھمھ
 بھ را سوالش آخر در و کاود یم را اطراف بانگاھش. کند یم عوض را بحث قائلھ ختم یبرا کسرا و رود یم مھرداد بھ

ست؟ین ھومن: آورد یم زبان  

 

 ناخودآگاه اتاق بھ باورودش. ردیگ یم خود بھ متفکر و نگران یا چھره مھرداد و دیگو یم اش دوروزه بتیغ از رادیھ
 ینطوریا... یخال شیکمدھا و بود شده عوض دکورش. نداشت افروز اتاق بھ یشباھت چیھ گریافروز،د اتاقِ . زند یم لبخند

 یم را شیھا شیر و کند یم عوض لباس. رفت ینم خواب بھ نجایدرا افروز روح حضور بافکر ھرشب و بود بھتر یلیخ
. ردیگ یم شیپ را حمام راه و دارد یبرم چمدان از را اش حولھ. شود یم شانیپر بلندش مھین یموھا کاله برداشتن با. َکنَد

 نیا یھوا چقدر! داشت دوست شتریب را ایدن سر آن اش دونفره و کوچک ی خانھ چقدر. کرد یم یبیغر احساس چقدر
کرد یم مضطرب را او شیھا ادم یآشنا یھوا شھر، .  

 

 پاساژ مثال. کشد یم اش رخ بھ را شیھا یساغر زیچ ھمھ نجایا چقدر. برد یم پناه دوش ریز بھ و کند یم را شیھا لباس
 جمع ماه تمام کھ یپول با و رفت یم جا آن بھ یتیتقو کالس ی بھانھ بھ و پدر چشم از دور بھ شھیھم کھ عصریول یھا

 جا اش کولھ در و کرد یم مچالھ را چارهیب یمانتو. دیخر یم داشت دوست کھ یمدل و رنگ ھمان از لباس کی بود کرده
 یدورھم از تایب یوقت. کرد یم پنھانش یا سمبھ سوراخ در شھیھم ھم درکمدش. ندیبب را آن حساسش مادر مبادا تا داد یم
 شان یھمراھ کردیم قبول و کرد یم یمخف پدرش دنیفھم از را ترسش کرد، یم دعوت را او و گفت یم اش دوستانھ یھا
 کھ یاھیس یمل چادر کردنش یمخف یبرا. زد یم تن و کرد یم اتو را بود شده مچالھ کھ یداشتن دوست یمانتو. کند

زد یم رونیب ازخانھ و کرد یسرم را بود پدرش یکربال سوغات .  

 

 و شھیھم کھ ییھا ھمان. دید سرراھش کندکھ یم فکر ییھا فروش دست بھ. شود یم تر تنگ نفسش و تلخ شیلبخندھا
 و دوخت یم او بھ را پرخواھشش نگاه یا بچھ یوقت. کردند یم ختھیبرانگ را ساغر نھ،احساسات... را احساساتش شھیھم

 تھ یھزار اسکناس کی فقط اگر یحت. کند کنترل را خود توانست ینم د؟یخر یم فال کی گفت یم التماس از پر یبالحن
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 آورد دست بھ یادیز پول کھ یروز داشت دوست. کند حل را ازمشکالتش یا گوشھ دادتا یم کودک بھ را آن داشت  فشیک
 شیموھا. کند پاک شھیھم یبرا ھا بچھ آن تمام یھا چشم از را غم بتواند بود نیا شیآرزو. کند کمک ھا بچھ نیا تمام بھ
بدنبود،بود؟ ھم یلیخ کھ ساغر:زند یم لب و کند یم یکف را  

 

 سشیخ تن بھ را شیھا لباس شود یم مجبور پسرھا حضور خاطر بھ. رود یم رختکن بھ و کند یم حمام از دل باالخره
 کھ بود خوب یلیخ. داشت یحمام خود یبرا اتاق ھر کھ بود خوب یلیخ. بود بھتر یلیخ شان دونفره ی خانھ. بپوشد
 ھارا پلھ بااو ھمگام کھ پوش ھیدمپا ییپاھا دنید با. رود یم باال را ھا پلھ و شود یم خارج ازحمام.بود اعتماد قابل مھرداد

 یب...صدا یب. نیاومد خوش: دھد یباالم را شیابرو یتا کی و زند یم یلبخند دنشیرضاباد. کند یم سربلند ندیآ یم نییپا
 ...خبر

 

شد یا دفعھ کی. امیب قراره یزود نیا بھ دونستم ینم ھم خودم: اندازد یم باال یا شانھ ساره .  

 

 بامھردادصحبت یخواھدکم یم دلش. ستدیا یم دوم طبقھ یراھرو مقابل. رود یم باال را ھا وپلھ کند یم عبور ازکنارش
 اتاقش در مقابل و رود یم جلوتر. کند آرامش اش ییجادو یھا باجملھ یکم فقط... یکم او و دیبگو اضطرابش از یکند،کم

 حبس نفس. نبود آنجا. کند یم باز را در و کشد یم نییپا را رهیدستگ. شنود ینم یجواب و زند یم در بھ یا تقھ. ستدیا یم
 یم عوض را سشیخ یھا لباس. بردیم پناه دشیجد اتاق اتاقش، بھ. شود یم دور آنجاھم از و دھد یم رونیب را اش شده
 بھ خواب یمیھرتصم از قبل اما، کند خشک را شیموھا دیبا کرده دیکھمھردادتاک آورد یادمیب. خزد یم رپتویز کندو

بندد یم چشم و دیآ یم سراغش . 

 

شد رید گھید پاشو... ســــــــاغر: ـ .  

 

کجاموند؟ دختر نیا پس: شنود یم را مادر یآشنا یصدا  

 

مامان شھ ینم داریب: دیگو یم کھ صحرا یصدا ! 

 

شھ؟ینم داریب کھ یچ یعنی بابا یا:  ـ   

 

رشدید یلیخ پاشو... دختر پاشو: شنود یم را بلندش یصدا. ستدیا یم مقابلش درست و شود یم کینزد ھا قدم یصدا . 

 

ایمونیبازجام مادر پاشو ساغر: دھد یم تکانش بادست ! 
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ــــــــــادیم خوابم: دیگو یم شود یم خارج چاه تھ از انگار کھ ییصدا با و زند یم پلک یسخت بھ ! 

 

گھید شھ یم نیھم یمون یم داریب شب تانصف یوقت:شنود یم را گرصحرا سرزنش یصدا مادرش از قبل . 

 

بود؟ داریب چرا: کند یم اخم مادرش  

 

دید یم لمیف داشت باز: دھد یم جواب صحرا و شود یم زیخ مین او .  

 

ساغر پاشو. بشور بروسرصورتتو پاشو...پاشو: کند یم فشینح یبازو بند را دستش و دیگو یم یمادراستغفراللھ . 

 

دنبالتا امیم یا قھید پنج. حاضرشو زود: دھد یم ھل داخل بھ را او. برد یم سیسرو سمت بھ را او یسخت بھ ! 

 

خانــــــوم؟ نشد حاضر صبحونھ نیا پس: رسد یم گوشش بھ در ازپشت پدرش یصدا. رود یم و کوبد یم را در و  

 

 از کند یم باز کھ چشم. بپرد ازسرش یآلودگ خواب نیا تا کوبد یم صورتش بھ آبسرد یمشت و رود یم ییروشو سمت بھ
 ییھا چشم و بلوند یباموھا یدختر. نبود اهیس گرید ھم شیھا چشم نبود، ساغر. شود یم ریمتح نھیآ داخل ی چھره دنید

نبود ساغر ھیشب چقدر بودو ساغر ھیشب چقدر.کرد یم نگاھش یرنگ ! 

 

 را نھیآ نیا یجا دیبا. است نھیآ در اش دهیپر رنگ ی چھره ریتصو ندیب یم کھ یزیچ نیاول و پرد یم خواب از ینیباھ
نشود مواجھ باخودش رحمانھ یب نطوریا شیھا کابوس بعداز گرید تا کند عوض .  

 

 ھومن قامت ندیب یم کھ یزیچ نیاول در شدن باز محض بھ. رساند یم در بھ را خود سالنھ سالنھ و دیآ یم نییپا ازتخت
 ی دهیپر رنگ صورت بھ را نگاھش. ستدیا یم خود یسرجا اتاق در شدن باز با اما رفت یم اتاقش سمت بھ ھومن. است
؟یخوب:کند یم وزمزمھ دوزد یاوم  

 

 بھ کھ یدرحال و ردیگ یم حجابش بدون تن از را نگاھش ھومن. شود یم خارج اتاق از و کند یم نییباالپا را سرش ساره
یکن زبھترتنتیچ کی رفتن از قبل بھتره:کند یم زمزمھ رود یم اتاق در سمت . 
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 از شود یم سرخ و گزد یم لب!ییمویل یبند تاب کی. کند یم لباسش بھ ینگاھ و ستدیا یم خود یسرجا ھومن باحرف
 پلھ.کند یم تن بھ دهیپوش یلباس و رود یم اتاقش بھ ھومن اتاق در شدن بستھ محض بھ. دهید نطوریا را او ھومن نکھیا

 گوشش بھ در پشت از رادیھ ی پرخنده یصدا. برد یم پناه سیسرو بھ ھیبق بھ توجھ بدون و رود یم نییپا یکیدوتا را ھا
گذرونھ یم ییدستشو یتو رو عمرش نصف از شتریب دختر نیا:رسد یم . 

 

 ناراحت وقتی نگو: شنود یم را کسرا یصدا و ردیگ یم خی رآبیز را شیھا دست. کند یم باز را آب ریش و گزد یم لب
شھ یم .  

 

 را شیھا مشت... ھا آن یصدا بازھم. شنود یم خنده یصدا بازھم. کوبد یم صورتش بھ و کند یم آب از پر را مشتش
 روحش خواھد یم شیھا باضربھ. بپراند را روحش نھ،بلکھ را خواب خواھد یم انگارکھ. کوبد یم صورتش بھ تر محکم

 سکتھ: کند یم زمزمھ و گذراند ینظرم از را اش چھره اش شده سیخ یھا پلک پشت از. را وجدانش دیاشای کند داریب را
  !کرده

 

 مثل درست. رسد یم نظر بھ یباورنکردن چقدر! سکتھ... سکتھ... سکتھ. شود یم اکو سرش در صدا نیا و گزد یم لب
 یھا سلول انگار. کند یاثرم تازه دهیشن مادرش از کھ یتلخ خبر داغ کند،انگار یاثرم قھیچنددق از بعد کھ مسکن یدارو
 تصور است تلخ قدر چھ فھمد یم بار نیاول یبرا انگار و...را واقعھ نیا را، جملھ نیا کنند یم ھضم تازه مغزش یعصب

 از فرار یبرا پازدن و دست چندسال از بعد. یدور چندسال امروز،بعداز نیتاھم نبود، ھم امروز نیتاھم کھ او! نبودنش
. کند یم داریب را ھا ساغرانھ تمام ناقابل ی جملھ کی. زدیر یم ھم بھ را معادالتش تمام جملھ کی شیھا حماقت و ساغر
 بھ انقدر چرا. خواھد یم را مادرش و دھد یسرم ھیگر چندروزه ینوزاد مثل درست وجودش اعماق از انگار کھ یساغر
 کند؟ فکر بودنش یھا لحظھ بھ آمده ادشی تازه او آمده، شیپ نبودن و رفتن حرف کھ حاال چرا بود؟ نکرده فکر بودنش
بســـــــــھ... بسھ: کند یم زمزمھ و کشد یم محکم را شیموھا . 

 

ساره؟ یخوب: شنود یم را کسرا یصدا. پرد یم ازجا خورد یم در بھ کھ یا باچندتقھ  

 

 درد بھیغر یبرا برادرش و پاشد یم ازھم شان خانھ کرده، سکتھ مادرش. شد ینم نیا از بھتر. بود یعال... نھ بود؟ خوب
افتاد ینم ھا اتفاق نیا و بود کاش بود، ساغر کاش کھ دیگو یم بھیغر یبرا. کند یم دل و ! 

 

صدامو؟ یشنو یم ساره:  ـ  

 

 چھ: نشاند یم صورتش بھ ظیغل یاخم کسرا ریمتح نگاه مقابل. کشد یم نییپا را آن و رساند یم رهیدستگ بھ را دستش
رفت؟ راحت الیباخ شھینم ھم ییدستشو نجایا خبرتونھ؟   
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شدم نگرانت فقط.کنم ناراحتت خواستم ینم: گذارد یم عقب بھ یقدم کسرا . 

 

شو؟ نگرانم گفتم من مگھ. یبش نگرانم خوام ینم! خوام ینمــــــــــــــــــ: زند یم داد شده اربلندیاخت یب کھ ییباصدا  

 

. اندازد یم باال ندانستن یمعنا بھ یا شانھ رادیھ و چشھ؟ پرسد یم رادیھ از اشاره با رضا. کنند یم نگاھش متعجب ھمھ
: گرددیبرم سمتشان بھ ریکسرامتح. کند یم پرواز ھا پلھ سمت بھ و کند یم عبور کسرا کنار از ھا آن بھ نگاه بدون ساره
نزدم یبد حرف من ! 

 

شن؟ یم تر یوحش ھم یوحش وونیح از گنیم یدینشن. بود اش ماھانھ وقت کنم فکر: خندد یم رضا  

 

شو خفھ:دیگو یم باخنده رادیھ و کند یم اخم کسرا ! 

 

 و دھد یم ھیتک مقابلش ی طاقچھ بھ را شیھا دست. برد یم پناه بالکن بھ و کوبد یم ھم بھ را در اتاق بھ محض بھ ساره
 یم گوش بھ را شیصدا کھ کند یم یتاب یب یحد بھ قلبش.دارد نیزم از کھ یا فاصلھ بھ دوزد، یم نییپا بھ را نگاھش
 داد یم ادشی مھرداد یوقت. بود بستھ را تنفسش راه بزرگ یزیچ کھ تواند،انگار ینم اما بکشد نفس دارد دوست. شنود

 دیبا. یبکش نفس دیبا فقط گفت یم کرد یم منعش کردن ھیگر از و کرد یم بزرگتر را بغضش یوقت کند، کنترل را اش ھیگر
 رفتھ نفس تواند یم کم کم و کند یم امتحان را شان تمام. یکن خفھ خودت یتو بغضتو و یببلع آب مثل اطرافتو یھوا تموم
 یم سربلند یتکرار ریتصو نیا از خستھ. دوزد یم شیپاھا رابھ نگاھش و ندینش یم بالکن ی گوشھ. گرداند باز را اش
 سکتھ. کرده کندسکتھ یم وفکر زند یم یشخندین سرش یباال یخاکستر آسمان دنیباد. دوزد یم آسمان بھ نگاه و کند

 است زند؟ممکن یم پرسھ کجاھا او روح کشند یم را آمدنش بھوش انتظار ھمھ و بندد یم چشم کھ یوقت است؟ چگونھ
سربدھد؟ رفتن یھوا دلش و ردیبگ درد شتریب قلبش او تیوضع دنید با نکند ند؟یبب را او و نجاباشدیا نجاباشد؟یا  

 

؟یداد وا زود انقدر:  ـ  

 

 ستادهیا نھیس بھ دست یکنار بالکن یرو کھ ندیب یم را یوھومن شود یم پابلند یرو.پرد یم جا از شنود یم کھ ییباصدا
ندادم وا من: دیگو یم مردد و کند یم لیتحل ھیتجز ذھنش در را گفتھ کھ یزیچ. کند یم نگاھش و ! 

 

معلومھ: دیگو یم تلخ و زند یم یشخندین ھومن ! 

 

 شھیھم آدم ستین قرار: دھد یم یسنگ ی طاقچھ بھ را اش ھیتک ازپشت ساره. کند یم اشاره شیسرتاپا بھ بادست و
کھ باشھ خوب حالش ! 
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. درستھ: شنود یم را شیصدا. شود یم او جلب ساره توجھ و کند یم رد باانگشت را حشیتسب یھا دانھ از یکی ھومن
کنھ نرم پنجھ و دست بامرگ مارستانیب تخت رو مادرت یوقت مخصوصا ! 

 

 چطور ھومن بود؟ نگفتھ ھم مھرداد بھ یحت را خبر نیا داشت؟ خبر ازکجا او. شود یم منقبض تنش یھا چھیماھ تمام
؟یچ: نالد یم یسخت بھ شده؟ خبردار  

 

؟یریم کجا: دیگو یم تند ساره و گردد یبازم اتاقش بھ یگرید حرف چیھ بدون ھومن   

 

 یم در بھ محکم و رساند یم اتاقش در بھ را خود. شود یم خارج بالکن از سرعت بھ و شنود یم را در شدن بستھ یصدا
 بازکن: نالد یم و کشد یم یآھ بودنش قفل با اما برد یم رهیدستگ سمت بھ را دستش و شنود ینم سمتش از ییصدا. زند

  !لطفا

 

خوبھ؟ حالش بگو فقط! خدا خاطر بھ: نالد یم دیناام و شنود ینم ییصدا چیھ  

 

ھومن: نالد یم و دھد یم ھیتک در بھ را داغش یشانیپ.رسد ینم گوشش بھ در پشت از ییصدا چیھ ! 

 

 شق کلھ احمق دختر نیا کھ بود یبار نیاول! را نامش بود، زده صدا ھومن را او. شوند یم باز ھم از اش بستھ یھا پلک
 ازش: ندیگو یوارم التماس و کنند یم شکارش ساره یھا گوش اما دیگو یم یجان یب ھوم. آورد یم زبان بھ را نامش
؟یدار خبر  

 

ومدهین ھوش بھ.ثابتھ: دیگو یم خالصھ و کوتاه ھومن . 

 

 یبرا یینا چیھ اما شده سوال عالمت از پر ذھنش تمام. رود یم اتاقش سمت بھ حرف بدون و کشد یم یآھ ساره
بس و است سکوت فقط ھومن داندپاسخ یم کھ یوقت ندیب ینم خود در دنشانیپرس ! 

 

*** 

 

منھ؟ بھ حواست چیھ:  ـ  
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 یم بلند زیم پشت از و کند یم یظیغل اخم ھومن. دوزد یم او بھ و ردیگ یم یزیروم یھا طرح از نگاه مھرداد یصدا با
تو بھ لعنت: شود ! 

 

 اگھ باورکن. ساره مھمھ یلیخ یمھمون نیا! ایب خودت بھ کنم یم خواھش: نالد یم مھرداد و کند یم نگاھش متعجب ساره
میفرستاد ینم طیشرا نیباا تورو میداشت یاعتماد قابل شخص . 

 

 نمیب یم کنم یم فکر باشھ؟ھرجور داشتھ پارتنر اون کھ واجبھ یلیخ خوب: دیگو یم و زند یم اش رچانھیز دست ساره
بدم انجام ستین قرار یکارخاص چیھ . 

 

گفت یم ھا نیھم بھ راجع داشت االن: رود یم یا غره چشم مھرداد . 

 

؟یچ بھ راجع:  ـ  

 

 کی کھ نیا. یریبگ عکس مید یم بھت کھ یگردنبند با راھروش از و یبر باال لباست کردن پاک بھونھ بھ دیبا کھ نیا:  ـ
یاریب و یریبگ عکس ھم اون از دیبا تو و ھیفردوس یآقا دختر بھ متعلق کھ ھست اتاق اون یتو تابلو .  

 

نطوریا کھ: دیگو یم متفکر ساره . 

 

شھیم خوب مادرت حال دم یم قول بھت: گذارد یم دستش یرو دست مھرداد ! 

 

رم یم فرو لجن یتو تاخرخره نجایا دارم من یوقت. حتما آره: زند یم شخندین ساره ... 

 

؟یخــــــــــــواست ینم نویھم خودت مگھ: کند یم قطع را حرفش ھومن بلند داد یصدا  

 

 یم کشینزد و داردیبرم آشپزخانھ یھا ویدکورات نیب از ییچاقو ھومن. کند یم نگاھش و گردد یبرم سمتش بھ باوحشت
 یم بلندش نیزم از و دهیچسب را ساره ی قھی. زند یم اش پس محکم اما شود مانعش تا شود یم ازجابلند مھرداد. شود
؟یشد وونھید پسر؟ چتھ: کشد یم را نشیآست پشت از مھرداد. کند  
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 شتریب تا کنم یم خالصت نجایھم ای. یدار راه دوتا نیبب: دیگو یم و گذارد یم شیرگلویز را اوچاقو بھ توجھ بدون ھومن
 نیا از قبل یکن گلھ گھید کباری اگھ و ید یم ادامھ االنت یزندگ نیا بھ ای ، ینر فرو یگ یم کھ یلجنزار نیا یتو نیا از
کنم یم ات خفھ خودم یھا بادست بپرسم ازت کھ . 

 

 تقال مھرداد! لیعزرائ خودِ  خودِ . باشد لیعزرائ خود توانست یم مرد نیا. کند یم نگاه را شیھا چشم زده وحشت ساره
و کرده مضطربش مادرش تیوضع فقط یدار کھ کارھاشو گزارش. زرنگ و کاربلده. ھومن خوبھ اون: کند یم ... 

 

مھرداد شــــــــــــو خفھ: زند یم داد ھومن و ! 

 

 سال چھار تورو من. خوندم خر توگوش نیاسی بس از شدم خستھ: دوزد یم او ی دهیترس یھا چشم بھ نگاه دوباره
رمیبگ لتیتحو قبل از تر گوسالھ تا اونور نفرستادم .  

 

. بزند نفس نفس تواند یم فقط افتاده رونیب آب از کھ یماھ مثل اما دیبگو یزیچ تا زند یم ھم بھ را لرزانش یھا لب ساره
ھوم؟ ؟یریبم یخوا یم!پرسم یم آخر بار یبرا: کند یم زمزمھ شھیھم از تر ترسناک یبالحن ھومن  

 

 از خروج درحال و اندازد یم زیم یرو را چاقو.کند یم شیرھا ھومن و دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساره
باش آماده نھ ساعت شب: دیگو یم تفاوت یب و آرام یبالحن آشپزخانھ ! 

 

 مھرداد بھ رو و کوبد یم نیزم پابھ. کند یم فوران خشمش شود یم مطمئن رفتنش از کھ یاصل در شدن بستھ محض بھ
چرامن؟ ھست خونھ نیا تو آدم ھمھ نیا ، کھ ستین یسخت ادکاریز برم؟ من دیبا چرا: توپد یم  

 

 اون کھ یمھمون بھ رفتن یبرا یا بھونھ چیھ و میپسر ھا ما چون: دیگو یم و دھد یم اپن بھ را اش ھیتک مھرداد
تو یول میندار شده دعوت یخصوص ... 

 

 یمھمون اون بھ باھاش یچ اھری ،پارتنر دختر دوست عنوان بھ یتون یم و یدختر کی: کند یم اشاره او بھ باانگشت
یبر یکوفت ! 

 

اومدم ایدن بھ دختر من کھ یروز اون بھ لعنت: نالد یم و ینشن یم یصندل یرو ساره ! 

 

*** 
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 وسط حوض در کھ یآب شرشر یصدا. دوزد یم مقابلش ییالیو بزرگ ساختمان بھ را ونگاھش شوند یم ادهیپ نیماش از
 یم شیبازو بند را دستش. ردیگ یم ساختمان از نگاه ستدیا یم کنارش کھ ھومن. رسد یم گوشش بھ است یجار اطیح

 قرمز یھا کفش با یسخت بھ. رسند یم ھا پلھ بھ و کنند یم یط را اطیح طول. دارد یبرم جلوقدم بھ او با ھمگام و کند
 کفش نیا. کرد نخواھد عادت ان بھ باز بپوشد ھا کفش نیا از ھم ھا سال کند یم فکر و رود یم باال ھارا پلھ بلندش پاشنھ

 را روپوشش کھ یھومن از دیتقل بھ. ستندیا یم بود باز طابق چھار کھ یورود در مقابل. بودند یواقع گر شکنجھ کی یھا
 ینگاھ راھرو از عبور ھنگام. سپارد یم مستخدم بھ و کند یم تن از را اش یزییپا یمانتو دھد یم مستخدم مرد دست بھ

 او شیآرا نیا قرمز، لباس نیا. دیآ یم او بھ قرمز لباس نیا کند یم فکر و اندازد یم قد تمام نھیآ در خود ریتصو بھ گذرا
 ینم چشم بھ نطوریا ھم بود دهیپوش لباس او ی قھیسل بھ کھ مھرداد دوست تولد روز یحت. کرده شھیھم از تر متفاوت را
 را لبخندش ساره دنید با انسالیمردم. گردد یبرم سمتشان بھ کند یم یپرس احوال سالم یبامرد کھ ھومن یباصدا.آمد

جان؟ ھومن دیکن ینم یمعرف: دھد یم وسعت  

 

رھنما ساره دوستانم، از یکی: دیگو یم مرد بھ رو و ردیگ یم دست در را ساره دست ھومن . 

 

بانو خوشحالم تون ییآشنا از: کند یم دراز ساره سمت بھ را دستش مرد ! 

 

جنابِ  نطوریھم ھم من: دھد یم را جوابش بالبخند و گذارد یم مرد دست در را دستش ساره ... 

 

ھستم فرھمند: کند یم یمعرف را خود مرد . 

 

 از و کنند یم یپرس احوال و سالم ینفر باچند.شوند یم بزرگ سالن وارد و رندیگ یم فاصلھ زبان چرب مردِ  از باالخره
 ساکت و صدا سرو یب چقدر شان خانھ یھا یمھمان کند یم فکر.کند یم غرور احساس شوند یم قائل شیبرا کھ یاحترام

 گذشتھ بھ کردن فکر وقت امشب... نھ نھ! بود متفاوت یمھمان نیا با شانیھا یمھمان چقدر. بود یرسم و خشک چقدر. بود
 زیم کی سمت بھ ھومن ھمراه بھ. باشد ساره ممکن شکل نیتر یعال بھ دیبا فقط امشب. نبود سھیمقا وقت امشب. نبود
 ینیس کی با شخدمتیپ. کند یم یپرس احوال و سالم بالبخند باز و ردیگ یم یجا مبل یرو کنارش. شود یم دهیکش شلوغ
 بار کی نداشت دوست چیھ. دارد یبرم را بلند ھیپا یھا جام از یکی اجبار بھ ساره و شود یم خم مقابلشان سرخ یدنینوش

 بھ یدنینوش نیا خوردن اثر در کھ یشب خواھد ینم چیھ. زدیبر آب یرو را اش پتھ تمام و بچشد را آن تلخ طعم گرید
 کرده، ازدواج کھ بود گفتھ ینیام از مھرداد یبرا. شود تکرار بود کرده اعتراف مھرداد شیپ دارش خنده و ممنوعھ عشق
بود نگفتھ بودنش سیپل از یزیچ کھ خوب چقدر. بود او پناه تنھا یزمان خاص ی برھھ کیدر کھ ینیام ! 

 

 کرد یرمییتغ شد یم دور اش یزندگ و خانھ از یوقت اول تیشخص بود خوانده و دهید کھ ییھا داستان و یھا لمیف تمام نیب
 گرسبکیتاد بگذرد چندسال دیبا داندینم. نبود نطوریا خودش یبرا اما زدیبر دور را خاطرات تواست یم احسنت نحو وبھ

نکند سھیمقا گذشتھ با را االنش یزندگ .  
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جان؟ ھومن یکن ینم یمعرف رو بانو:  ـ  

 

کینزد دوستان از جان ساره: دھد یم را مقابلش جوان مرد جواب بالبخند ھومن ! 

 

 جلو را خود یکم ھومن. دھد یم را جوابشان بالبخند او و کنند یم یخوشبخت ابراز نوبت بھ مقابلش ی نفره نیچند جمع
 ینم فکر: دیگو یم نشستھ مقابلش مبل یرو کھ یبور مرد بھ رو. دارد یبرم زیم یرو از را اش یدنینوش و کشد یم

نمتیبب نجایا دوباره کردم . 

 

کشھ ینم پاپس ھا حاال حاال روزبھ. یکرد فکر اشتباه: خورد یم اش یدنینوش از یا جرئھ بالبخند بور مرد ! 

 

حاال مخصوصا داره خطر برات یول: دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن ... 

 

شناسن یم رو روزبھ ھا یلیخ کھ حاال: کند یم حرفش یچاشن یچشمک . 

 

 یمعان توانند یم ھا خنده. ستندین کسانی ھا خنده بود گفتھ. کند یم فکر مھرداد یھا حرف بھ ساره و خندد یم بور مرد
 بھ خندد یم تلخ یکی... اما دهیشن کھ یزیچ بودن دار خنده یکردن،برا یشاد یبرا خندد یم یکی. باشند داشتھ یمختلف
 احساسات از یموج یجوابگو ھیگر گرید کھ یوقت. دیآ یم ھیگر یبجا کھ یا خنده. است تلخ ی خنده نامش. بد روز و حال
 ین ین در را ترس کھ مرد نیا مثل درست خندد، یم و ترسند یم ھم ھا یبعض. خندد یم یادیز فرد باشد،آن نتواند آدم بد

 نطوریا یوقت!دهیترس یعنی کند یم جاعوض چشمش قاب در ھراسان نطوریا چشمش مردمک یوقت. ندیب یم شیھا چشم
 یم. کند پنھان را ضعفش خنده نیا با خواھد یم کند یم فکر.کند یم پنھان را یزیچ یعنی خندد یم بلند یول حس یب

کشد یم شعلھ شیھا ازچشم اضطراب اما است خوب حالش کھ کند وانمود خواھد ! 

 

خان ھومن ارهینم پادر از منو زھایچ نیا:  ـ . 

 

گرمھ یکرد ھیتک کھ یکس بھ پشتت انقدر کھ خوبھ: زند یم معنادار یلبخند ھومن .  

 

فعال: شود یازجابلندم ھومن و رود یم وا مرد ی چھره . 
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 محض بھ و کند یم لیتحل ھیتجز درذھن را دهیشن کھ ییھا زیچ ساره. شوند یم دور آنجا از و ردیگ یم را ساره دست و
 یم پر خود یبرا یجام. ستدیا یم خانھ اپن ی آشپزخانھ مقابل ھومن گرمھ؟ یک بھ پشتش: کند یم باز لب شدنشان دور
دونم ینم: دیگو یم سرش بلندکردن بدون و کند .  

 

دیترس اون یول: زند یم نھیس بھ دست و دھد یم سنگ بھ ھیتک کنارش ساره ! 

 

 یم من کرد فکر تو، مثل چون: دوزد یم او بھ را نگاھش دنینوش درحال و دارد یبرم را اش شده پر مھین جام ھومن
گرمھ یک بھ پشتش دونم ! 

 

 کسب خوب خودش واسھ. بود ماھر یھا واسطھ از یکی روزبھ: دھد یم ادامھ بالبخند ندیب یم کھ را ساره منتظر نگاه
گرفتن اونو ی قھی ھمھ خورد ھم بھ کھ یا معاملھ کی سر باالخره خب یول نبود یکار چیھ تو دستشم. کرد یم درآمد . 

 

سیپل دست ریز رفتھ پروندش یول دونم ینم یچجور و حاالچطور: دھد یم اپن سنگ بھ را اش ھیتک ساره کنار .  

 

دنبالشھ در بھ در کھ شھ یم یچندماھ بابات: کند یم زمزمھ گوشش یچندسانت ی فاصلھ در و کند یم خم را سرش ! 

 

 یبرم یجام و گردد یبرم عقب بھ ھومن کن خرد اعصاب شخندین از کالفھ. دزدد یم نگاه و کند یم اخم جملھ نیا دنیباشن
چپ سمت:دیگو یم باخنده ھومن و گردد یم یبطر دنبال بھ باچشم. دارد ! 

 

جلوتھ ؟یکور مگھ کھ کرد القا را جملھ نیا خود یخود بھ لحنش ! 

 

کند یم خم دارش ھیپا جام سمت بھ را سرش و دارد یبرم را یبطر . 

 

نجـــــــــــــــــاستیا یک نیبب بھ:  ـ ! 

 

 مگرنھ؟ دیشن اشتباه. شود یم مقابلش نامفھوم ی نقطھ خیم نگاھش. شود یم سست آشنا یصدا دنیباشن تنش تمام
 ھومن ی پرخنده یصدا اما. دهیشن اشتباه حتما. ستین ھم دیبع ھیبق داد و غیج و آھنگ بلند یصدا نیماب شده؟ یاالتیخ

یدعوت توم دونستم ینم!نیحســــ ریام: کشد یم افکارش یرو قرمز یخط ! 
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شد ییھوی اومدنم کردم ینم فکرشو خودمم پسر؟واال یچطور: اندازد یم نیطن گوشش در باز آشنا یصدا و . 

 

 ترسد یم. رسد یم گوشش بھ یکم ی فاصلھ از کھ است ییصدا بھ حواسش تمام او و شود یم ریسراز ازجامش یدنینوش
ندیبب دست بھ اسلحھ و رنگ سبز یروپوش با را او و برگردد عقب .  

 

دمتیند الوارھا معاملھ بعد کارھات؟ از خبر چھ. نطوریا کھ:  ـ . 

 

نبودم رانیا کارھا یسری بخاطر: دیگو یم کھ ییصدا بندش وپشت است ھومن یصدا نیا .  

 

باشد داشتھ تعلق او بھ توانست یم فقط صدا نیا... رایگ و بم یصدا نیا صدا، نیا. کرد ینم اشتباه نھ نھ !  

 

سمت نیا گرده یبرنم کھ است گھید ییجا حواسش انگار ؟یکن ینم یمعرف رو خانم:  ـ . 

 

ساره؟ کجاست حواست:  گذارد یم لختش ی شانھ یرو نرم را دستش ھومن  

 

دختر یزد گند تو؟ یھپروت: ردیگ یم دستش از را شده خم یبطر ھومن. پرد یم جا از شده کشینزد کھ ھومن یصدا با ! 

 

 از نیام یآشنا یصدا. کند یم زیتم را اپن یدستمال با توجھ بدون ھومن. کند یم نگاه را ھومن یھا چشم ترس از پر
یکن صحبت یچجور بادخترھا یستیبلدن ھنوز تو: کند یم نوازش را گوشش کم یلیخ یا فاصلھ ! 

 

 ادی دمیند یلزوم چون:چرخاند یم را او و ردیگ یم را شیبازو بپرسد را نظرساغر کھ نیا بدون خنددو یم ھومن
ھستن دوستان از یکی ساره شونیا. رمشیبگ .  

 

نیرحسیام ام یمیقد یھا دوست از یکی ھم شونیا:دیگو یم ساره بھ رو ! 

 

 کی افتد، یم اتفاق لحظھ کی در زیچ ھمھ. ندیب یم مقابلش یآشنا مرد یھا چشم ین ین در ھمزمان را تعجب و رتیح
 یھا چشم دنید با و کند یم احساس تنش یھا سلول باتمام را ترس ساره.ھیثان کی از یصدم ھم دیشا... ھیثان کیای لحظھ
 در ھرلحظھ و شود یم تمام اطرافش ژنیاکس تمام ھیثان از یصدم کی در. شود یم منقبض شیھا چھیماھ تمام او یآشنا

 نیام. بندد یم شیھا دست بھ را یفلز سرد دستبند کھ ینیام از کابوس. ندیب یم شیھا ازکابوس آشنا یریتصو مغزش
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 ییھا چشم و شده رنگ یموھا نیا با ، شیآرا نیا با زن نیا بفھمد تا. نکرده خطا شود مطمئن تا زند یم پلک یچندبار
. کند یم جور و جمع را خود او از از تر عیسر یلیخ ساغر! ھستند ساغر خود یبرا دارند را او یھا چشم حالت بیعج کھ

 دنشینوش بابت. خوشبختم تون ییآشنا از: کند یم دراز سمتش بھ را دستش و زند یم صورتش بھ نقاب عنوان بھ یلبخند
شد پرت حواسم شرمندم . 

 

 من: ردیگ یم دست در را دستش و زند یم صورتش بھ او مثل درست را لبخند نقاب. دیآ یم خود بھ شیصدا با نیرحسیام
نطوریھم ھم . 

 

نداشتم رو باھاتون ییآشنا افتخار قبال: پرسد یم یمیصم و گذراند یم نظر از را او یسرتاپا جستجوگرش بانگاه . 

 

نبود رانیا یمدت: دھد یم را جوابش ھومن ساره از قبل ! 

 

 راجع چوقتیھ!جالبھ:گذراند یم نظر از را اش چھره جزء بھ جزء ساره و دھد یم باال را شیابرو یتا کی نیرحسیام
یبود نگفتھ یزیچ بھش ! 

 

شده اضافھ بھمون شھ یم یچھارسال سھ. دهیجد یھا بچھ از: ھومن . 

 

. باشد نیام تواند ینم یشطرنج ی پسرانھ راھنیپ نیا و خورده ژل یموھا نیا با شده، غیت سھ صورت نیا با مرد نیا 
 محال مرد نیا. بود داده او بھ را ازدواجش خبر خجول یلحن و افتاده ریز بھ یسر با کھ باشد ییوفا سرگرد آن تواند ینم
 ھا نیا ی ھمھ... کوچکش یشکستگ با ینیب نیھم ھا، چشم نیا چھره، نیا... اما باشد شناخت یم او کھ ییوفا نیام بود
چتونھ؟: دیگو یم شان نیب یچشم ارتباط نیا از کالفھ ھومن. کرد یم یتداع را ییوفا نیام ی چھره تناسبات یادیز  

 

چمونھ؟: ردیگ یم ساره از نگاه نیحس ریام  

 

نیشناس یم ھمو کردم حس: دیگو یم و ردیگ یم رانداختھیز بھ سر عایسر کھ یا ساره از را مشکوکش نگاه ھومن ! 

 

درستھ: دھد یم جواب او انتظار برخالف نیرحسیام و کند یم سربلند باترس ساره ! 

 

 شون چھره: دیگو یم متفکر و کشد یم اش رچانھیز یدست نیرحسیام. باترس ساره و کند یم نگاھش پرسشگر ھومن
آشناست برام یادیز !  
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ھا؟ بچھ نیب اومده چندوقتھ یگفت: پرسد یم ھومن از یباخونسرد نیرحسیام و دھد یم قورت را دھانش آب ساره  

 

شھ یم یسال چھار سھ گفتم: نوشد یم اش یدنینوش از یکم خونسرد ھومن .  

 

جالبھ: دوزد یم ساره بھ را اش رهیخ نگاه باز نیرحسیام ! 

 

 فاحش راتییتغ نیا وجود با تو یعنی. شده دیناپد کھ است سال چھار سھ یحاتم ساغر یعنی. زھایچ یلیخ یعنی جالبھ نیا و
یحاتم خانم آوردم رتیگ کھ یعنی" جالبھ" نیا. یھست یحاتم ساغر ھیشب یادیز بازھم ! 

 

درستھ؟. دیشناس یم منو شماھم ادیم نظر بھ:  ـ  

 

 خاطر بھ یادیز زیچ من.میدید ھمو ییجا دیشا: اندازد یم باال شانھ تفاوت یب و کند ینم رھا را خود موضع ساره
آشناست برام چھرتون تھ امھ.ارمینم . 

 

 را شیھا حرف تمام ھومن.شد ینم خارج ساغر دھان از چگاهیھ کھ یکلمات بھ. کند یم فکر شیھا یبند جملھ بھ نیام
ر؟یام آلمان یگرد یبرم یک: پرد یم بحثشان انیم حوصلھ یب و کند یم ینیب شیپ ساره مخ زدن یبرا یا وهیش  

 

برگردم گھید نکنم فکر: زند یم لب ردیبگ ساره از را اش رهیخ نگاه کھ نیا بدون نیرحسیام . 

 

یارینم دووم ادیز دونستم یم! پس خوبھ: زند یم لبخند ھومن . 

 

 ھومن یرو بھ یلبخند نیرحسیام. کند یم نواختن بھ شروع میمال تمیر با یآھنگ و شود یم عوض برفضا حاکم کیموز
؟یستین رقص اھل ھم ھنوز تو: پرسد یم طنتیپرش و زند یم   

 

بشم؟ عوض بود قرار مگھ: دیگو یم تفاوت یب و اندازد یم باال یا شانھ ھومن  
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 ازت قھیدق چند یبرا رو خانوم نداره یبیع پس:دیگو یم طنتشیش پر لحن ھمان وبا گردد یبرم ساره سمت بھ نیرحسیام
رم؟یبگ قرض  

 

 یلرزان یھا لب پشت را ترسش تمام ساره. کند یم اکتفا یا باشھ گفتن بھ و چرخاند یم شانیھردو نیب را نگاھش ھومن
 یتیجمع سمت بھ او با و گذارد یم شده دراز سمتش بھ کھ یدست در را دستش کند، یم پنھان زنند یم لبخند یسخت بھ کھ
. رساند یم او ی شانھ بھ را لرزانش دست او و گذارد یم کمرش یرو دست نیرحسیام. رود یم رقصند یم وسط کھ
 یپل میمال یآھنگ ستین بلد رقص بود گفتھ مھرداد بھ یوقت.ردیگ ینم شیھا چشم از نگاه ھم ھیثان کی یحت نیرحسیام

. بود گرفتھ ادی یتاحدود را رقص ساره تینھا در و بودند داده ادا یکل را روز آن.ستین سخت ادیز بود گفتھ و بود کرده
 نی از و بود نشستھ کمرش یرو کھ یازدست... رهیخ نگاه نیا از بود، شده موذب.دھد یم تکان را خود او حرکت با ھمگام
 شھیھم. بود ممنوعھ شیبرا شھیھم مرد نیا. ندیبب توانست یم شیھا خواب در فقط را صحنھ نیا!شان نیب کم ی فاصلھ
... شیصدا فقط و نیمع ی فاصلھ کی. بود ییبازجو زیم کی ی فاصلھ داشت مرد نیا از کھ یحق تمام. بود محال یعشق

 لب توانست یم کاش.دیرس یم نظر بھ محال یادیز کم، ی فاصلھ نیا حاال اما!بود نیھم شھیھم او از حقش تمام... نگاھش
 غوغا شیھا مردمک نیب سرزنش. ندیب یم یادیز یھا حرف اش رهیخ درنگاه! نکن نگاھم انقدر دیبگو او بھ و کند باز
 یآدم ھر گن یم یدیشن: شکند یم را شان نیب سکوت نیرحسیام باالخره.اندازد یم ریز سربھ فرار یبرا ساره و کند یم
داره؟ ایدن تو ھمسان کی  

 

شناسمشیم کھ یھست یکی ھمسان تو کنم فکر: دھد یم ادامھ نیرحسیام و دیگو یم یآرام ی بلھ ! 

 

آھان: دوزد یم راھنشیپ ی قھی بھ را نگاھش. کند یم دنیخند بھ وادار را خود زور بھ ساره . 

 

؟یک یبپرس یخوا ینم: پرسد یم مشکوک نیرحسیام  

 

 او از مشتاق دیبا.ستین ساره کھ کند ثابت رفتارش  در را نیا دیبا. کند یم سرزنش را خود اش یتفاوت یب بخاطر ساره
خب یگیم یبخوا اگھ: اندازد یم باال یا شانھ.اوست ھیشب یادیز دارد ادعا کھ ستیک نیا بپرسد ! 

 

کجاست؟ شیجالب یدون یم! ھیحرف ھم نیا:  ـ  

 

شد دیناپد تو ھمسان ش،یپ ماه نھ و سال سھ قایدق: دھد یم ادامھ ریام و کند یم پرسشگرنگاھش ساره ! 

 

؟یچطور! عجب: ردیگ یم خود بھ متعجب یا چھره ساره  
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مرده گفتن ھا یلیخ:  ـ .  

 

امرزهیخداب:  ـ . 

 

باشھ مرده کنم ینم باور من یول:خندد یم نیرحسیام ! 

 

 عکس چھ دیبا داند ینم و ندارد یتمرکز چیھ. شوند تمام عیسر آور خفقان و دردناک لحظات نیا کند یم خداخدا ساره
است یحاتم ساغر از ھمسان کی فقط او کھ برسد باور نیا بھ مقابلش مرد تا بدھد نشان یالعمل . 

 

چرا؟ یبپرس یخوا ینم: پرسد یم رشیگ مچ لحن آن با باز نیرحسیام  

 

اصال چھ من بھ: اندازد یم باال یا شانھ یعصب ساره ! 

 

 فھمدیم و شود یم لیتبد نیقی بھ داشت او بھ کھ یشک چنددرصد ھمان. بود ساغر زبان از حرف نیا. خندد یم نیرحسیام
 را خود دستانش حصار از خواھد یم ساره و شود یم تمام آھنگ! است یحاتم خوِدساغر زن نیا. ستین کار در یاشتباھ
کھ میرس یم خوب یجاھا بھ میدار تازه کجا؟:کند یشترمیب را فشاردستانش نیرحسیام اما کند خارج ! 

 

برم خوام یم.شدم خستھ من: دیگو یتندم ساره . 

 

؟یحاتم خانم ستین زود شدن خستھ واسھ: کند یم زمزمھ پرتمسخر و تلخ یلحن با و کند یم یاخم نیرحسیام  

 

د؟یببخش: شود یم منکر و بازد ینم را خود باز اما پرد یم ساره یرو از رنگ  

 

یکار تازه!ینابلد کمی... کمی من یجلو کردن یباز واسھ: کند یم تر کینزد را سرش نیرحسیام ! 

 

 بشنود او خود فقط کھ یطور آرام ییصدا با نیرحسیام و کند یم پنھان اش بستھ یھا لب پشت را لرزد یم کھ یزبان ساره
. بود خانوادت جوندنیپ شاھکارت و رونیب یرفت یم ھات دوست با یتیتقو کالس ی بھونھ بھ شما کھ یوقت:کند یم زمزمھ
یحاتم خانم بودم نجایا من ! 
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 کھ نیام!نبود نیام بود ھم ینبود،ھرکس ییوفا نیام مرد نیا. لرزد یم سوزاننده نگاه نیا و لحن نیا ازترس وجودش تمام
؟یکن یم کاریچ نجایا: پرسد یم و نشاند یم لب بھ یلبخند نیرحسیبود؟ام نبود، رحم یب انقدر  

 

 نیبھتر اش، یھمکالس کھ دارد را یروز ھمان حس. خورده زخم اش یزندگ فرد نیتر کینزد از کھ دارد را یآدم حس
 یباغلظت بار نیا حس ھمان. بوده یآبرود ارسالن و او نیب یدوست شاھد گفت و داد شھادت او ھیعل بھ دادگاه در دوستش

 کھ یوقت. زدیر یم فرو اسم نیا بھ نسبت شیھا باور تمام... نیام. دیآ یم سراغش بھ تر سوزاننده یتلخ و شتریب
 نیا چھ؟ یعنی نیا. بود ھا آدم نیا نیب و نجایا نیام بوده، اش یتیتقو کالس و خانواده چاندنیپ در او مشکالت نیبزرگتر
 یم ھم بھ را لرزانش یھا لب و ابدی یبازم را اش رفتھ لیتحل یقوا یسخت باشد؟بھ داشتھ توانست یم ییمعنا چھ جملھ
؟یکن یم کاریچ نجایا یبگ دیبا تو... تو: زند  

 

ییسرگردوفا: کند یم زمزمھ پوزخند با و ! 

 

اومد ادتی! خوب چھ: چرخاند یم رامونشانیپ دور بھ را نگاھش رباخندهیام . 

 

کنھ؟ یم کاریچ داره نجایا یساغرحاتم مرحوم یتوبگ اول ستین بھتر: دوزد یم او یھا چشم بھ را اش رهیخ بازنگاه  

 

یمھمون اومدم دوستم با االن و رھنمام ساره من! یحاتم ساغر مرحوم.یگفت کھ خودت: زند یم شیرو بھ یلبخند ساره . 

 

یمھمون اومدم ھام دوست از یکی دعوت با و نمیرحسیام منم پس: ردیگ یم نگاه باخنده ریام ! 

 

تو... تو!یکرد انتیخ ھا اون بھ. یستین سیپل تو: زند یم پوزخند ساره ... 

 

یداد یباز خانوادتو. ینمرد ھم تو: پرد یم حرفش انیم بھ ریام .  

 

یداد یباز منم یحت: کند یم اضافھ دل در و ! 

 

 دور از مدت نیا تمام ھومن. شدند ری ربھی بھ ھردو. اندازد یم ریز سربھ و دھد یم رونیراب اش شده حبس نفس ساره
 ساره نطوریا کھ یبحث چھ باشد؟ داشتھ وجود اند شده اشنا باھم تازه کھ یدونفر نیب تواند یم یبحث چھ. کند یم نگاھشان
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 یبرا ساره.ندیگو یم چھ ھا آن بفھمد تا کرد یم یلبخوان و بود نجایا کسرا کاش کند؟یم یعصبان را ریام و ترساند یم را
ینداد منو جواب کجا؟ھنوز: غرد یم ریام و کند یم تقال او از جداشدن ! 

 

ندارم گفتن یبرا یحرف چیھ من: زند یم لب کند نگاھش کھ نیا بدون ساره ! 

 

؟یمطمئن:دھد یم باال را شیابرو یتا کیریام  

 

کن ولم حاالھم. مطمئنم:  ـ . 

 

یا زنده بفھمھ اگھ شھ یم خوشحال یلیخ پدرت: کند یم کم را شان فاصلھ اش گفتھ بھ توجھ بدون ریام ! 

 

 ای بود سیپل طرف بود؟ کھ مرد نیا. چندیپ یم ھم بھ مغزش یعصب یھا سلول تمام. بازد یم را خود یواقع یمعنا بھ ساره
 چوندنیپ حال در تو یوقت از گفت خودش و یمیقد دوست کی گفت ھومن باشد؟ ھا آن نیب دیبا چرا سیپل کی ھا؟ آن

 یم زبان بھ را رکردهیدرگ را ذھنش تمام کھ یسوال ھا؟ آن ای است سیپل طرف او چھ؟ یعنی ھا نیا... یبود تیھا کالس
؟یھست یک طرف تو: آورد   

 

؟یینجایا توچرا: کند یم تکرار را خود سوال باز خنددو یم ریام  

 

برم کن ولم: نالد یم و کشد یم یپوف ساره . 

 

؟ینداد منو جواب تو:  ـ  

 

ندارم یحرف گفتم کھ من:گذراند یم نظر از را کند یم نگاھشان کھ یھومن یرچشمیز ساره . 

 

؟یا زنده بفھمھ اگھ شھیم خوشحال چقدر پدرت گفتم منم:  ـ   

 

؟یخوا یم جونم از یچ: توپد یم پرازخشم کندو یم اخم نباریا  
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؟یکن یم کارینجاچیا:کند یم تکرار باز نیرحسیام  

 

کنم یم یزندگ دارم.یزندگ:  ـ . 

 

 جواب دیبا ھمشو. یبدھکار بھم" چرا" یکل: کشد یم کنار و کند یم باز را شیھا دست قفل باالخره نیرحسیام
ھمشو...یبد ! 

 

 نیا مغزش تمام. کند یم نگاھش و ستادهیا خود یسرجا ساره. شود یم دور و کند یم پشت او بھ یگرید حرف بدون
کرد؟ یم چکار ھا آدم نیا نیب او بود، خوب کھ او کند؟ یم چھ نجایا او کھ زند یم ادیفر را سوال  

 

 ھومن دنبال بھ بانگاھش. برود دیبا کجا و کجاست کھ رفتھ ادشی. ردیگ یم فاصلھ ازآنجا و دھد یم تنش بھ یتکان باالخره
 بود کرده پرش شیپ یساعت کھ یجام. دارد یبرم قدم سمتش بھ داده اپن سنگ بھ ھیتک ھنوز کھ دنشید با و گردد یم

یکن مست دینبا: دھد یم ھشدار ھومن. نوشد یم یا جرئھ و دارد یم برش. داشت قرار آنجا ھنوز ! 

 

نگذشت؟ خوش چتھ؟: دیگو یشخندمیبان ھومن و گذارد یم شیسرجا را جام حوصلھ یب  

 

بود ینچسب آدم: اندازد یم باال یا شانھ تفاوت یب ساره. کند یم رقص ستیپ بھ یا اشاره چشم با و ! 

 

نیھم یبرا البد! عجب: دیگو یم و دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن ... 

 

یدیشن یم گل و یگفت یم گل باھاش تمام ی قھیدق چند و ستیب: کند یم اش یمچ ساعت بھ ینگاھ ! 

 

: دیگو یم حوصلھ یب. نداشت اصال را ھومن یھا یباز مسخره تحمل بود گرفتھ را وجودش کھ یعصب فشار تمام از بعد
باال؟ برم دیبا یک من   

 

گم یم خودم بشھ وقتش:گردد یبرم خود یجد قالب بھ ھومن . 

 

 نیام دنبال بھ بانگاه.اندازد یم پا یپارو و ردیگ یم یجا یا کاناپھ یرو. رود یم ھا مبل سمت بھ و کشد یم یپوف ساره
 و دختر کی با یا گوشھ کھ ندیب یم را او. بود دهیشن کھ است مطمئن. بود دهیشن را اسم نیا. گردد یم نیرحسیاامی
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 خندد یم بلند نطوریا کھ مرد نیا. زنند یم قھقھھ ھرسھ ناگھان و کند یم فیتعر یزیچ. زند یم حرف و ستادهیا پسرجوان
 ھمسرش کجاست؟ ھمسرش زده؟ باال نیآست میبرا مامان بود گفتھ کھ یھمان ر؟یز سربھ و ساکت نیام ھمان بود؟ نیام

 و بگذارد کمرش یرو برقصد،دست او با ھمسرش است یراض او نجاباشد؟یا وضع و سر نیا با نطوریا او کھ است یراض
یلعنت...بعد ! 

 

 را تصورش بود کرد؟گفتھ یم چھ داشتند اوفاصلھ یایدن با ھا فرسنگ کھ ییھا آدم نیا نیب نجایا او کرد؟ یم چھ نجایا او
 ھا آدم نیا بود گفتھ. دھد یم نجات مخمصھ نیا از را او بود گفتھ. زنم یم ییکارھا چھ بھ دست نجاتت یبرا یکن ینم ھم
 ھمھ ھم ییوفا سرگرد. آورده دست بھ پرونده یبرا را اطالعات شتریب ییوفا سرگرد گفت یم لشیوک. شناسد یم خوب را
 ھمان از او... ییوفا سرگرد اما نکرد باورش ھم پدرش یحت. گشت یم اثباتش یبرا یمدرک دنبال بھ و دانست یم را زیچ

 نطوریا کھ دارد عالقھ او بھ کرد یم فکر چرا بود؟ کرده قضاوت ییایرو انقدر چرا! ستیساغرن قاتل دانست یم اول
 بھ و دانست یم را زیچ ھمھ شناسد،او یم را یواقع قاتل او چون دیشا کھ نکرد فکر ھم درصد کی چرا دارد؟ باورش

 کھ ییروزھا تمام بھ. زند یم شیاھایرو بھ یشخندین. ستین قاتل او دانست یم خوب چون. داشت باورش خاطر نیھم
 احساسش بھ اعتراف یحام و نیمت مرد نیا جوان، سرگرد نیا روز کی تا. برسد جوانش سرگرد بھ تا کرد یم یسپر
 کھ انگار. زنند یم گذشتھ از ییھا بک فلش و افتند یم کار بھ مغزش یسلولھا کھ انگار! بود خطاکرده چقدر کھ یوا.بکند
 ھومن بھ گفت فرارشان از بعد و شناخت را او شناخت، را او دنشید با افروز. بوده قرار چھ از ھیقض فھمد یم تازه
 چرا نگفت؟ یزیچ نیرحسیام از چوقتیھ چرا. ادآوردی بھ را زیچ ھمھ رید چقدر کھ یوا! اعتمادنکن نیحس بھ دکھیبگو

 نام گفتن یبرا یمجال او بھ و بود زده رونیب حیتسب گرفتن از بعد یلعنت ھومن چرا بود؟ رفتھ ادشی را یلعنت نام نیا
 کارش چون دیشا بود گفتھ مطمئن افروز و ندارد وجود ییوفا نیام از یاسم چیھ بود گفتھ بود؟مرصاد نداده نیرحسیام

 نیحس ریام. شود یم حل درذھنش ھا معما تمام انگار حاال. کند یم نگاھش فاصلھ ازآن زین نیرحسیام حاال!است درست
 کارش چون. بود نشده ثبت سرگردھا از یکی عنوان بھ یآگاھ ستیل در ھم اسمش و بوده ھا آدم نیا نیب بوده، شھیھم

 ھنوزھم ن،یرحسیام ای نیام. دیرس خواست یم کھ یجواب بھ! شدیم شناختھ دینبا کھ بوده یمامور او چون بود، درست
 متفاوت پیت نیا و لباس نیا. کند یم مردمش یفدا را خود کھ است یشناس فھیوظ مرد ھمان ھم ھنوز. است سیپل

 و باشد شان نیتاب. باشد داشتھ ییجا شان نیب تا بوده شده جماعت نیا ھمرنگ نیام نشدن، ییشناسا یبرا است یپوشش
 مرد نیا. ترسد یم یواقع یمعنا بھ اش رهیخ نگاه از و شود یم خیس تنش یموھا تمام. بکشاند ینابود بھ را ھمھ آخر در
 گرید نباریا. کرد یم زندان ی روانھ را شان ھمھ بلکھ را او فقط ،نھ را او. بکشاند ینابود بھ را ھا آن ی تاھمھ نجابودیا
 با. بکند یکار نجاتش یبرا توانست ینم ھم ییوفا سرگرد خودِ  بار نیا!بود مجرم واقعا نباریا. داد ینم نجاتش یزیچ چیھ

نبود حواسم شرمنده: زند یم زانو مقابلش عیسر ھومن. پرد یم ازجا ندینش یم شیرو بھ کدفعھی کھ ییسرما !  

 

شده فیکث لباست: کشد یم سشیخ دامن یرو یدست ! 

 

کرد؟ یم چھ دیبا بود؟ چھ وقت! وقتشھ حاال... یعنی نیا و بود مقابلش ھومن بود، شده فیکث لباسش   

 

 را ساره کند یم خواھش او از و کند یم صدا را یمستخدم. یکن زیتم لباستو یبتون باال کنم فکر: دیآ یم کمکش بھ ھومن
 شیگذرا نگاه. کند یم بش و خوش وستھیپ شان جمع بھ تازه کھ یمرد با او ساره شدن بلند بند پشت. کند یھمراھ باال تا
 طرف و خانھ نیا بود،صاحب یفردوس مرد نیا. دارد یبرم قدم مستخدم سر پشت و ردیگ یم مرد یآشنا ی چھره از را

 شرط اطیاحت ھا آن قانون در اما.کنند کار شیبرا و کند جلب را اعتمادش داشت یسع ھومن کھ یکس ھمان! شان ی معاملھ
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 یخال شانھ محض بھ ھک یضعف نفطھ. باشند داشتھ او از ییآتو دیبا او سمت از یانتیخ ھرنوع از یریجلوگ یبرا. است اول
باشد وفادار و بماند حرفش یپا کنند مجبورش آن با کردن .  

 

 بزرگ اتاق وارد. ردیگ یم عکس اش شکل یوکرو بیعج گردنبند با گذارند یسرم پشت کھ یلیطو یراھرو یجا یازجا
 در کھ یفردوس دختر تک از ینشان و عکس چیھ. گردد یم بود گفتھ ھومن کھ یعکس یتابلو دنبال بھ بانگاه و شود یم

 خود را ساختش ی نقشھ و بوده ھا یفردوس بھ متعلق شیپ وقت یلیخ از خانھ نیا. بودند نکرده دایپ خواند یم درس سوئد
 ھمسرش مرگ بعداز. بود باال طبقھ در ھا اتاق تمام یعنی نیا و نداشت وجود یاتاق چیھ نییپا طبقھ. بود کرده یطراح او

 توانست یم دخترش اتاق فقط پس. نداشتھ را جا آن بھ ورود اجازه خودش جز چکسیھ و شده قفل شان دونفره اتاق
 گفتھ بزرگ یتابلو کی از مھرداد. گردد یم دختر آن از یعکس دنبال بھ اتاق نیا در حاال. باشد فشیکث لباس با او یرایپذ

 ترس اما ندازدیب دروار یھا ییکشو بھ ھم ینگاھ داشت دوست. بود ییتابلو ھرگونھ از یخال نجایا یھا وارید اما بود
 دارد لباسش ی لکھ کردن پاک در یسع سیخ دستمال با کھ ھمانطور. کند یم منصرفش بستھ مدار نیدورب کی وجود

 و شود یم بلند ازجا. افتد یم ییزھایچ بھ نگاھش سیسرو مانده باز در ی گوشھ از. چرخاند یم اطراف در ھم را نگاھش
 کمد کی دنید با و زند یم کنار را حمام ی کرکره! نداشت بستھ مدار نیدورب گرینجادیا مطمئنا. رود یم سیسرو سمت بھ
 دوست و کوچک ییھا مجسمھ. شود یم تر کینزد و زند یلبخندم بود شده یگذار یجا یھا یکاش نیب کھ یا شھیش

 و پدرش ھمراه بھ گرید یدرعکس! ییخرما یموھا با جوان یدختر ی چھره از ییھا عکس قاب ھم شانیالبال در ،یداشتن
 و رود یم نییپا کارش شدن تمام از بعد. بود حاال تراز متفاوت شانیھا چھره آنجا کھ شان خانواده از نفره سھ عکس کی
 نیا تابھ.اندازد یم پا یپارو و ندینش یم یا گوشھ یشلوغ نیا در کردنش دایپ از دیناام آخر در. گردد یم ھومن دنبال بھ

 از. ترسد یم نیام از یواقع یمعنا بھ. است امشب اتفاقات شوک در ھنوز و سرگذاشتھ پشت را ییپرماجرا شب لحظھ
و دھد یم گند یخدابو ی شھیھم کھ یزند،سلول یم رقم را زندان یھا لھیم شیبرا باز کھ ینیام ...  

 

 کالفھ. گشتیبازنم رانیا بھ کاش. دید ینم را او امشب کاش. شناختینم را او نیام کاش. ردیگ یم دستانش نیب را سرش
 نیب از یسخت بھ. گردد یم یخروج درب دنبال بھ و شود یم بلند جا از کند یم دیتشد را سردردش کھ آھنگ بلند یصدا از

 بھ مانده یکی یرو و رود یم نییپا یآرام بھ را ھا پلھ. رسد یم آزاد یھوا وبھ کشد یم رونیب را خود تیجمع ازدحام
 دختر نیا. کند یم ستدونگاھشیا یم بافاصلھ سرش پشت بود کرده دنبالش تیجمع نیب از کھ نیرحسیام. ندینش یم یآخر
 گشتھ دنبالش بھ را ھا سال نیا تمام بود؟ کرده چھ او یزندگ با بود؟ دهیرس کجا بھ بود؟ کرده چھ اش یزندگ با

 یم یھمکار ھا آن با خودش او بود گفتھ یمرتض یوقت چرا ؟ینطوریا ت؟چرایوضع نیباا چرا...حاال و کند شیدایبودتاپ
 او خود گور از ھا آتش ی ھمھ دیند و شد کور چرا ده؟یکش یسخت را ھا سال نیا او کرد یم چرافکر بود؟ نکرده باور کند
شود؟ یم بلند  

 

 متعجب دنشید با و کند یم سربلند حضورش احساس با ساره. ندینش یم کنارش و دیآ یم نییپا را مانده یباق ی چندپلھ
 حاال کھ یوقت معصومند؟ شیبرا ھنوزھم ھا چشم نیا چرا... ھا چشم نیا کند، یم نگاھش وسیما نیرحسیام. شود یم

معصومند؟ ھنوزھم شیھا چشم کنند،چرا یم اثبات را اش یگناھکار زیچ ھمھ   

 

 سکوت نیا در ھردو. کنند ینم باز لب و دارند گفتن یبرا حرف اھایدن ھردو. گذرانند یم نظر از را گریکدی رهیخ ھردو
 سکوت نیا در و یطوالن یچشم ارتباط نیا در... نیام بودن نجایا و ساغر بودن زنده. کنند ھضم را واقعھ نیا خواھند یم

اند قرارگرفتھ کنارھم لحظھ نیا در ھا آن یست،ھردوین ایرو و خواب کھ برسند باور نیا بھ خواھند یم ھردو نیسنگ .  
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*** 

 

 بار یبرا و زند یم سرش یباال را اش یدود نکیع. کند یم پارک نظر مورد ی کافھ مقابل را دشیسف شش و ستیدو
 را اش شده حبس نفس. زند یم باال را نھیآ و کشد یم کشیبار یابروھا یرو یدست. کند یم نگاه نھیدرآ را خود آخر

 یم باز را کافھ یچوب در. کرده شیکمترآرا یلیخ رھنما ساره بھ نسبت و شبید بھ نسبت. شود یم ادهیپ و دھد یم رونیب
 پارچھ ادی را او کفپوش یرو ینگارھا و نقش. شده نیتزئ یھندس نقوش با کھ شود یم اش یسنت مھین طیمح وارد و کند
 نگاھش و ردیگ یم ھا کفپوش از نگاه. بود آورده اصفھانش سفر از ساالر کھ یا سفره ھمان مثل. اندازد یم اصفھان یھا
 بھ وارید کینزد یھا زیم از یکی یرو مردانھ دیسف رھنیپ با یمرد دونفره یھا زوج تمام نیب. چرخاند یم ھا زیم نیب را

 یعطرتلخ ھردو ن،یرحسیام ای نیام. زند یم لبخند عطرتلخش استشمام با و دارد یبرم قدم سمتش بھ. خورد یم چشمش
 یصدا با را سالم. شود یازجابلندم نیرحسیوام ستدیا یم مقابلش.آشناست اساغری ساره مشام بھ یادیز کھ زنند یم

 شخدمتیپ. ندینش یم و کشد یم رونیب خود یبرا را یصندل. دھد یم جواب آرام او مثل زین ساره و کند یم زمزمھ یآرام
؟ینداد سفارش یزیچ: پرسد یم کند یم نگاه را منو کھ او بھ رو. کند یم تشکر و آورد یم منو شانیبرا  

 

منتظربودم نھ: زند یم لب کند نگاھش کھ نیا بدون نیرحسیام . 

 

 نیا بھ یلبخند! ترک ی قھوه کی ریام و دھد یم سفارش گالسھ کیش کی. دارد یبرم را مقابلش یمنو و زند یم یلبخند
 دنبال بھ و گذراندیازنظرم را دارد قرار زیم یرو کھ چپش دست یرچشمیز. اندازد یم ریز بھ سر و زند یم تفاھمشان عدم
: شکند یم را شان نیب سکوت نیحس ریام. زند یم لبخند لیدل یب اش یخال یجا دنید با.گردد یم رنگش یا نقره حلقھ

یشد عوض ! 

 

 ییموھا و رسھ ینم ھم سرت تانصف کھ یشال روشن، یمانتو: کند یم اشاره شیسرتاپا بھ دست با ریام و کند یم سربلند
رونھیب شترشیب کھ . 

 

؟یفروخت ھا نیا بھ خودتو: زند یم پوزخند  

 

نفروختم خودمو من: کند یم اخم . 

 

؟یذار یم یچ کارتو نیا اسم پس: کند یم قفل ھم در را شیھا دست نیرحسیام   

 

یدون ینم مدت نیا از یچیھ تو: کند یم قفل ھم در را شیھا دست او مثل و اندازد یم ریز سربھ . 
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بدونم تا بگو پس: دیگو یم مکث بدون نیرحسیام ! 

 

خانوادت! تون خونھ از ؟یدار خبر ھیبق از چیھ: کند یم باز لب کالفھ نیرحسیام. کند یم وسکوت زند یم تلخ یشخندین ! 

 

 فیتوص را چندسال نیا تمام بتواند کھ یا جملھ دنبال بھ. گردد یم حیتوج دنبال بھ و دھد یم قورت را دھانش آب ساره
ھا اون با یدون یم چیھ تو: دھد یم ادامھ نیرحسیام. کند ...  

 

 بھ خودتو. ساغر کن بلند سرتو ساغر؟ یزد ھم بھ رو یزندگ چندتا یدون یم ؟یکرد کاریچ من با:کند یم اضافھ دیباترد
اریدرن رو مظلوم یھا آدم یادا انقدر. نزن راه اون ! 

 

 ھا چھارچوب یرو پا تو بخاطر: دھد یم ادامھ نیحس ریام کند باز لب نکھیا از قبل و کند یم سربلند ظیغل یبااخم
بود؟ سخت چقدر یفھم یم ؟یچ یعنی نیا یفھم یم. بده شھادت ادیب پدرش تا میدیدزد رو گناه یب ی بچھ کی. میگذاشت   

 

گم؟یم یچ یشنو یم اصال: دیگو یم یبلند یباصدا سکوتش از یعصب  

 

نزن داد: شکند یم را سکوتش باالخره ساره !  

 

 ھم را عادتش نیا کند یم فکر ساره. کشد یم شیموھا بھ یدست و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس کالفھ نیرحسیام
 یم چیھ د؟ید رو یخون رھنیپ اون یوقت افتاد یروز چھ بھ بابات یدون یم چیھ: کند یم گلھ باز نیرحسیام. نکرده ترک
. افتاد چشمش ی گوشھ کھ ینیچ افتاد، کھ ھاشو شونھ. دمید کن باور رشد؟یپ چندسال اندازه روز کی یتو برادرت یدون

 نیا کردم ینم فکر. کردم ینم فکر اما...اما. کنم داتیپ خوردم قسم و دمید. کنم کمک خواستم و دمید!ساغر دمید ھمشو
کنم داتیپ یشکل .  

 

 نمیبب تا ھا داریخر تک تک سراغ رفتم. بودن فرستاده یدب بھ کھ ییدخترھا تموم سراغ رفتم: کشد یم جلو یکم را خود
 یبرا تونھ یم کدومش نمیبب نکھیا دیام بھ ش،یآزما دادم رو کردن یم قاچاق کھ یبدن یاعضا تموم. فروختن یک بھ تورو
االن و کنم داتیپ تا گذشتم میزندگ ی ھمھ از! بودم ات گمشده جسد دنبال! باشھ تو ... 

 

یبود شون ھمدست تو: دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک نھیس بھ دست ! 
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نبودم:  ـ ! 

 

دمینجانرسیا بھ آسون من: دھد یم ادامھ ساره و کند یم تر ظیغل را شخندشین نیرحسیام . 

 

 یباز لمیفرارت،ف ی نقشھ دروغت، شھادت دادگاه بھ مونده ھفتھ کی. البد بود سخت. درستھ: خندد یم تلخ نیرحسیام
  !کردنت

 

نکردم یباز لمیف من:  ـ ! 

 

 اعتراف یبود نکرده کھ یقتل بھ دادگاھت بھ مونده ھفتھ کی قایدق چرا پس: کوبد یم زیم یرو را دستش نیرحسیام
باشھ؟ داشتھ تونست یم من ذھن کردن مسموم جز یا گھید لیدل چھ ھا؟ ؟یکرد   

 

د؟یگو یم چھ او ذھنش؟ کردن مسموم کند یم فکر ساره  

 

کنم؟ مسموم تورو ذھن دیبا چرا من ؟یچ:  ـ  

 

نزن راه اون بھ خودتو:  ـ !  

 

یدوزیم و یبریم رو زیچ ھمھ یدار ندونستھ تو. نزدم یراھ چیھ بھ خودمو من:  ـ .  

 

بوده قرار ازچھ ھیقض تابفھمم بزن حرف. بگو پس:  ـ ! 

 

 یوقت بزنم حرف دیبا چرا. یندار من بھ یاعتماد چیھ ھم االنش نیھم تویول بزنم حرف خوام یم: زند یم یشخندین ساره
؟یبش اش ھمھ منکر قراره اش تھ  

 

 را اش رهیخ نگاه ساره شدنش دور محض بھ. رسد یم سفارشاتشان با شخدمتیپ کھ دیبگو یزیچ خواھد یم نیرحسیام
 باز دینبا ردیبگ رقراریتاث تحت دینبا.بزند گولش خواھد یم فقط دختر نیا. دزدد یم نگاه نیرحسیام و دوزد یم او چشم بھ
؟ییھا آدم اون نیب کھ وقتھ چند: پرسد یم ساره و نوشد یم اش قھوه از یا جرئھ. برود راھھ یب را راه  
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وقتھ یلیخ: دیگو یم نیرحسیام . 

 

چقدر؟:  ـ  

 

مھمھ؟:  ـ  

 

پرسم یم کھ البدھست:  ـ ! 

 

یا خرده و سال نھ: دھد یم جواب یطوالن یمکث بعداز نیرحسیام !  

 

 یآھ. بگذارد شان خانھ بھ پا خواستگار عنوان بھ کھ نیا از قبل یھا،حت قبل یلیخ سال؟ ھمھ نیا. کشد یم سوت مغزش
 بودنش نیرحسیام خاطر بھ تواند یم ھم نیا. دوزد یم انگشترش بدون انگشت بھ را نگاھش باز و کشد یم

 یم: پرسد یم ردیبگ دستش از نگاه کھ نیا بدون. کند دست بھ را متاھل نیام ی حلقھ تواند ینم مجرد نیرحسیباشد،ام
ام؟ زنده یبگ بھشون یخوا   

 

نگم؟ یدار انتظار:  ـ   

 

ینگ کھ کنم یم خواھش ازت یول ندارم یانتظار چیھ. نھ انتظار: دوزد یم شیھا چشم بھ نگاه ساره ! 

 

بگم دینبا منم و یکن یم خواھش کی تو ؟یسادگ نیھم بھ: زند یم پوزخند نیرحسیام ! 

 

بگم؟ دینبا چرا کھ اریب واسم لیدل کی: کشد یم جلو یکم را خود  

 

 رو نبودنم کھ سال ھمھ نیا از بعد. یکن سکوت بھتره شده کھ ھم ھا اون بخاطر... برادرم پدرم،. یدار دوستشون چون:  ـ
شناسن یم ھا اون کھ یکس با داره فرق ایدن کی کھ فتھیب براشون آسمون از ساغر کی ھوی بده یلیخ کردن قبول . 

 

ننتیبب بخوان یطور نیا ، االن کھ نیا. بود نیا از بھتر یلیخ مردنت. درستھ:  ـ . 
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اوردین باال یگند تا ردیگ یم را زبانش یجلو اما و کند یم اخم. کند خردش ینطوریا نیام کھ خواست ینم دلش چیھ . 

 

 تو کھ ییکسا تموم تیھو و اسم فمھیوظ و سمیپل کی من! متاسفم یول یکن یباز ھا باکلمھ یادگرفتی خوب ھ؟یچ یدونیم:  ـ
بدم گزارش رو شم یم روبرو باھاشون تیمامور نیا .  

 

! کند مجاب شیھا حرف با را او خواست یم احمقانھ چقدر. است و بوده حق طرف شھیھم مرد نیا. گزد یم لب ساره
 باند اون با ات یھمکار مجبورم بلکھ بودنت زنده تنھا نھ چون.یحاتم خانم متاسفم و: دھد یم ادامھ رحمانھ یب نیرحسیام

بدم گزارش ھم رو . 

 

دیباش داشتھ یخوب روز: شود یم جابلند از ! 

 

 کی اش یمیقد دوست بفھمھ اگھ ھومن فکرنکنم: دیگو یم تفاوت یب یلحن با ساره بکشد عقب را یصندل کھ نیازا قبل
ست؟ین نطوریا. بشھ خوشحال بوده سرگرد  

 

 اش یصندل یرو نیحس ریام. خورد یم اش گالسھ از قاشق کی راحت الیباخ او و کند یم نگاھش متعجب نیرحسیام
یکن اثباتش رو ھیقض نیا یخوا یم یچطور بدونم دارم دوست یلیخ من و:ردیگ یم یجا ! 

 

. دھد یم نشانش را صداست ضبط انگریب کھ روشنش ی صفحھ و کشد یم رونیب شیمانتو بیج از را لشیموبا ساره
 او یھا چشم ین ین در را ترس تواند یروزم طول بار نیاول یبرا کند یم حس ساره و پرد یم نیرحسیام یرو از رنگ
یافتاد راه! خوبھ: دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک نیرحسیام. ندیبب . 

 

بکش رونیب ھیقض نیا از پاتو: دیگو یم سرد و زند یم را صدا ضبط قطع ی دکمھ ساره ! 

 

شمینم متوجھ: دھد یم باال را شیابرو یتا کی نیرحسیام ! 

 

یکن یم تلف خودتو یدار نجایا.مادرت زنت،. برس تیزندگ بھ و برو. برو:  ـ . 

 

شم؟ یم تلف دارم یکن فکر شده باعث یچ و:  ـ  
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 یم باز چشم ھوی. یگذاشت پرونده نیا یپا تویزندگ تموم. یندار نیام بھ یشباھت چیھ تو. بنداز خودت بھ نگاه کی خوب:  ـ
 ھنوز تو و نمونده برات یفرصت چیھ ینیب یم ھوی. گذشتھ دیبا کھ یاون از سنت و شده دیسف موھات کھ ینیب یم و یکن
یدینفھم تیزندگ از یچیھ .  

 

 تلف داره کھ یکس و. کردم انتخاب راھمو من یول. یندمیوآ من فکر بھ انقدر کھ ممنونم واقعا: زند یم پوزخند نیرحسیام
 یم یچ تیزندگ از یبدون تو دونم یم دیبع یحت ھھ،...تو یول رسم یم خوام یم کھ یزیچ بھ من چون. من نھ ییتو شھیم

یخوا ! 

 

 خبر یرحم یب با کھ یروز ھمان از دیشا بود؟ شده رحم یب انقدر یک نیام. سوزد یم شیھا حرف یتلخ از قلبش تمام
 نکرده جزغالھ را اش چارهیب تاقلب انگار... حاال و زد روز ھمان از را قلبش سوزاندن استارت. داد او بھ را ازدواجش

 و خوام یم یچ کھ دونم یم خوب من: زند یم شخندین شیرو بھ شده حالش شامل کھ یتلخ یتالف یبرا. دارد یبرنم دست
 ساغر یکن باور کھ نفعتھ بھ. گم یم خوش زبون با پس. شم ینم تلف من ینباش نجایا تو اگھ باش مطمئن. نجامیا چرا

مرده وقتھ یلیخ یحاتم ! 

 

؟یکن یم دمیتھد یدار:  ـ  

 

ینبر یحاتم ساغر از یاسم گزارشاتت نیب کھ کنم یم خواھش ازت آخر بار یبرا دارم. نھ:  ـ ! 

 

کنم زندون ی روونھ تونو ھمھ تونم یم گزارش کی با من! یدار قرار کجا و یھست یک یدینفھم ھنوز کنم فکر:  ـ . 

 

بکنم ایدن اون ی روونھ تورو تونم یم ات شده ضبط یصدا نیا و حرف کلمھ کی با ھم من: دیگو یم تلخ ساره ! 

 

بود؟ دار خنده: کند یم اخم ساره و زند یم بلندقھقھھ نیرحسیام  

 

 یبرا رو تالشت تموم یتون یم تو: دیگو یم شھیھم از تر یجد یکندوبالحن یم قطع را اش خنده یسخت بھ نیرحسیام
کشم یم چاه تھ تا باخودم ھم تورو بشھ،من خراب تو حماقت بخاطر تیمامور نیا اگھ بدون یول!یبکن من زدن نیزم ! 

 

؟یچطور مثال: زند یم شخندین ساره  
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یدیم من بھ رو ھا اون راپورت و یذاریم قرار کافھ یتو بامن دیخر یھوا بھ کنم ثابت تونم یم مثال:  ـ .  

 

کی ی درجھ خائن... سیپل شما ی گفتھ طبق کھ منم: دھد یم عمق را لبخندش ! 

 

نھ؟ مگھ. یکرد یم ضبط ھم رو کھیت کی نیا کاش:کشد یم جلو یکم را خود  

 

 بانگاه ساره و شود یم دور او از یگرید حرف چیھ بدون. گذارد یم زیم یرو را سفارشاتشان پول و شود یم جابلند از
 یمزدا سوار نیرحسیام!بود کرده ریگ یبد طیشرا چھ در! زد یم پا و دست یزشت گنداب چھ در. کند یم اش بدرقھ

 را نیماش. کند دایپ نجات یخفگ نیا از تا کشد یم نییپا را پنجره شھیھم از تر کالفھ. زند یم استارت و شود یم اھشیس
 او اهیس باطن بھ یپ رید چقدر! نداشت خبر او و بوده ییوالیھ چھ او ساغر؟ ساره؟. شود یم ودور آورد یم در حرکت بھ

 دیبا: کند یم تازه را دلش داغ چدیپ یم نیماش در کھ یا جملھ نیاول و کند یم روشن را نیماش صوت ضبط. بود برده
ستین رید ھم ھنوز دیشا کنم دایپ تورو  

 

 یپا و دست بھ ھرروز. کند شیدایپ خواست یم. کند یم خاموشش و کند یم یخال چارهیب ی سردکمھ بر را خشمش تمام
 یم مرگ بھ دیتھد را او کرد؟ یم دشیتھد داشت ساغر... حاال و برساند شان دست بھ زنده را ساغر تا افتاد یم شیخدا
 تمام توانست ینم. داشت یبرم خود سرراه از را او دیبا. کرد یم دایپ مشکل نیا یبرا یحل راه تر عیسر ھرچھ دیبا کرد؟
 برازنده یادیز لقب نیا ،یتیشخص چند یآر. بکند یتیچندشخص ی وانھید دختر آن یھا حماقت یفدا را اش چندسالھ تالش
اوست ی . 

 

 در کھ یمرد و زن بھ را نگاھش. کند یم ترمز اجبار بھ و کوبد یم فرمان یرو را محکمش مشت چراغ شدن قرمز با
 لعنت! من یزندگ بھ یزد گند کھ تو بھ لعنت.تو بھ لعنت: زند یم لب بانفرت. دوزد یم بودند دنیخند حال در یکنار نیماش
تو بخاطر کھ من بھ ... 

 

 یکرد کاریچ تو: نالد یم و دوزد یم نیماش بغل ی نھیآ بھ را مندش گلھ نگاه. ابدی باز را آرامشش تا کشد یم قیعم ینفس
؟!پسر  

 

*** 

 

 دنفسیکل شدن گم  و فیک یشلوغ از کالفھ. گردد یم دشیکل دنبال بھ فیک در و گذارد یم نیزم یرو را دشیخر ی سھیک
 یم را فیک پیز حوصلھ یب. کند دایپ را دیکل تا زدیبر نیزم را اتشیمحتو تمام دیبا باز. دھد یم رونیب را اش شده حبس
 یم اطیح پابھ شیھا سھیک برداشتن از بعد او و شود یم باز در یطوالن یمکث از بعد. زند یم را اف اف ی دکمھ و کشد
. اندازد یم اند گرفتھ خود بھ زییپا یھوا و  حال کھ ییھا درخت بھ ھم گذرا ینگاھ و گذارد یسرم پشت را حوض. گذارد
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 تکان با. شنود یم را رضا یبلندباال سالم یصدا ورودش با. دھد یم ھل جلو بھ را در و کشد یم نییراپا رهیدستگ
سالم کیعل: چدیپ یم گوشش در مھرداد یصدا. شود یم آشپزخانھ یراھ و دھد یم را سرجوابش ! 

 

؟یبود دیخر: ستدیا یم کنارش مھرداد. ستدیا یم خچالی مقابل و کند یم نثارش یا خستھ لبخند  

 

آره: زند یم لب خچالی یا وهیجام در ھا وهیم کردن یخال درحال ! 

 

میرفت یم باھم یگفت یم کاش: دیگو یم ھا سھیک اتیمحتو کردن چک حال در مھرداد . 

 

 کرده ھوس السیگ.نبود ادمی: ردیگ یم مھرداد سمت بھ را یگرید و گذارد یم دھان در را زرد یھا السیگ از یکی ساره
بخرم نشده تاتموم بزار شھیم تموم ھم گھید تاچندوقت گفتم. بودم .  

 

خواست یم دلم منم. یکرد خوب: زند یم شیرو بھ یلبخند مھرداد . 

 

بود شده تموم ھم مرغ گوشت: کند یم باز را زریفر و نددیب یم را خچالی در . 

 

ربانویبخ دنیرس:  ـ ! 

 

ممنونم: گردد یبرم سالن سمت بھ ھومن ی پرطعنھ یباصدا . 

 

گذشت؟ خوش: شود یم خم اپن مقابل ھومن  

 

بخرم گرم لباس دیبا شده ھواسردتر. نبود بدک: بندد یم را درش گذارد یزرمیفر در را تازه گوشت کھ نیا از بعد .  

 

 خوام یم منم میر یم باھم گھید نباریا. شھ یم شروع بارون و باد گھید تاچندروز آره: ندینش یم یصندل یرو مھرداد
بخرم یبارون . 

 

بود اومده نیرحسیام: دیگو یم آب یبطر برداشتن حال در و کند یم باز را خچالیدر. شود یم آشپزخانھ وارد ھومن ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

 و کشد یسرم را یبطر ھومن. ردیگ یم خود بھ تفاوت یب یا چھره اما شود یم خیس او نام دنیشن با تنش یموھا تمام
 چرا بوده؟ نجایا چرا نیحس ریام کھ است نیا یپ حواسش تمام. دھد ینم کارش بھ یھشدار چیھ ساره شھیھم برخالف

: ردیگ یم سمتش بھ و کشدیم رونیب را یدیکل بشیج از و گذارد یم زیم یرو را یبطر نجاآمده؟ھومنیا بھ ازکافھ میمستق
ینداد جواب زده زنگ ھم ھرچقدر. یجاگذاشت ششیپ نویا ! 

 

 چیھ رفتنش از بعد کھ است مطمئن. کند حفظ را اش یتفاوت یب نقاب دارد یسع ھمچنان یپردول یم صورتش از رنگ
 کار نیا! اونبوده یسو از یتماس و امیپ از یخبر و بود کرده چک را لشیموبا ھا بار است مطمئن.نگرفتھ او با یتماس

 یصدا و ردیگ یم دستش از را دیکل نلرزد کند یم یسع کھ یدست با بود؟ برداشتھ چطور و یکِ  را دشیچھ؟کل یعنی
؟یبود ریام با تو: چدیپ یم گوشش در مھرداد پرسرزنش  

 

شد ییھوی... راستش: دوزد یم مھرداد ی رفتھ درھم یابروھا بھ را نگاھش .  

 

 در اش خونھ سراز ییھوی. ھھ: شود یم آشپزخانھ از خروج درحال را ھومن پوزخند یوصدا ردیگ یم دستش از را دیکل
یآورد ! 

 

 بھ را او مھرداد بار شماتت یصدا بود؟ کرده شروع را جنگ او چھ؟ یعنی ھا نیا آمده؟ اش خانھ بھ بود گفتھ اش؟ خانھ
یشد آشنا باھاش نشده ھم کامل روز کی ھنوز تو! ساره: آورد یم خود ... 

 

. داشت ھم مدرک یحت نبوده، اش خانھ در کھ گفت یم دیبا داد؟ یم حیتوض دیبا چطور. دوزد یم مھرداد یھا چشم بھ نگاه
 باعث کھ نیا از. دیترس یم نشیقوان از. دیترس یم ھومن ازخشم اما دیگو یم دروغ نیرحسیام کھ کند ثابت توانست یم

ساره: زند یم لب مھرداد. دیترس یم بشود او مرگ ! 

 

 آدم ریام: دھد یم ھشدار و ستدیا یم سرپا مقابلش. شود یم بلند کنارش از کالفھ مھرداد و اندازد یرمیز بھ سر ساره
؟یشد ھاش حرف خام. نھ تو یبرا حداقل!ستین یخوب  

 

شد یم حل دیبا کھ اون منو نیب ھست یزیچ کی... فقط...فقط نشدم اون خام من: کند یم سربلند بااخم . 

 

 وجود آشناشدن باھم تازه کھ یدونفر نیب تونھ یم یچ بدونم دارم دوست: شنود یم را ھومن یصدا سرمھرداد ازپشت
داشتھ ھم کردن حل بھ ازین کھ باشھ داشتھ . 
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 یم منتظرنگاھش و داده وارید بھ را اش ھیتک نھیس بھ دست ھومن. ندیبب را او تا کند یم مھردادخم ی شانھ از را سرش
 کنم ینم فکر: دیگو یم محکم یبالحن و کند یم یاخم آخر در و چرخاند یم شانیھردو نیب را سردرگمش نگاه ساره. کند

باشھ داشتھ شماھا بھ یربط من یشخص یزندگ ! 

 

 باز شیھا چشم. ردیگ یم را شیبازو ھومن آخر ی لحظھ. شود یم رد مھرداد کنار از و دارد یبرم زیم یرو از را فشیک
کن ولم: دھد یم قورت را دھانش آب باترس وساره اند شده وحشتناک ! 

 

باشھ؟.رمیبگ جواب خوام یم و پرسم یم بار کی: زند یم لب ھومن  

 

 قبل از کھ دونم یم خوب: کند یم کمتر را شان فاصلھ ھومن. ماند یم منتظرسوالش و کند یم نییباالپا را سرش یسخت بھ
یشد آشنا باھاش یچطور و یک یبگ دیبا حاال. دیشناخت یم ھمو ! 

 

 اما. بافدیم سرھم پشت ییزھایچ فکر بدون و دوزد یم او یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه. دھد یم قورت را دھانش آب
میبود دوست باھم ششیپ وقت یلیھا،خ قبال: نکند شک شیھا گفتھ بھ ھم درصد کی تا کند یم نگاھش قاطع .  

 

قبل؟ چندسال چقدر؟ یعنی قبال:  ـ  

 

: کند یم باز ولب زند یم یپلک. داشت سال ھفده بود شده آشنا او با کھ یبار نیاول. کند کار بھتر مغزش تا بندد یم چشم
بود سالم ھفده. شیپ چندسال ستین ادمی قیدق .  

 

خوب؟: دھد یباالم را شیابرو یتا کی ھومن  

 

شبید نیھم تا دمشیند گھید. رفت و گذاشت قالم: اندازد یم باال یا شانھ ساره ! 

 

 زده زنگ بھش مرصاد لیموبا با کھ ھا اونموقع. رفتھ و کرده ازدواج کھ یھست یپسری عاشق یگفت یم تو: ھومن
بود؟ نبود نیرحسیام اون امااسم...یبود  

 

داشتم؟ دوستپسر کی فقط گفتم من مگھ. بود گھید یکی اون: ساغر  
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. شود یم قفل مھرداد نیغمگ یھا چشم در نگاھش. شود یم خارج آشپزخانھ از حرف بدون و کند یم رھا را شیبازو
: دارد یبرم سمتش بھ یقدم. ببرد نیب از را ابروانش نیب گره دارد دوست. اوردیب در دلش از و دیبگو یزیچ دارد دوست
کا عقلم. بود سالم ھفدم فقط من... من ... 

 

نداره من بھ یربط چیھ تو یشخص روابط: پرد یم حرفش انیم بھ باپوزخند مھرداد ! 

 

. زند یم شیصدا کندو یم پاتند دنبالش بھ ساره.شود یم خارج آشپزخانھ از باشد شیھا حیتوج منتظر کھ نیا بدون و
لطفا کنار بکش: دیگو یسردم مھرداد و کند یم سد را راھش در مقابل ! 

 

نباش ناراحت ازم مھرداد:  ـ ! 

 

ساره کنار بکش:  ـ ! 

 

یباش ناراحت من از یندار توحق: نالد یم ساره ! 

 

تو یشخص روابط تو ندارم حق من! نھ: زند یم مھردادپوزخند ... 

 

ندارم رو یکس نجاجزتویا من: پرد یم حرفش انیم بھ بغضدار ییصدا با ساره ! 

 

 کی فقط...فقط من: بدھد قورت را بغضش تا کشد یم قیعم ینفس ساره. دیگو ینم یزیچ باز اما شود یم نرم نگاھش
گذشتھ بھ کردن فکر از. ادیم بدم جواب سوال از. کردم یقاط لحظھ ... 

 

؟یبخش یم منو: دیآ یم نییپا ساره چشم گوشھ از یاشک قطره و دھد یم رونیراب اش شده حبس نفس مھرداد   

 

 یم آرام قلبش ھا سال نیا تمام مثل. کشد یم آغوش در را او و کند یم پر را شان نیب ی فاصلھ جواب یجا بھ مھرداد
 دست! داشت دوست را او فقط و داشت اعتماد او بھ فقط. داشت را مھرداد فقط ھا آن تمام نیب او بود، نیھم تیواقع.ردیگ

مھرداد دیببخش: کند یم باززمزمھ و چدیپ یم مھرداد کمر دور بھ را شیھا ! 

 

نگرانتم فقط... فقط ستمین ناراحت ازت من: کند یم زمزمھ گوشش ریز مھرداد .  
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. ستین یخوب آدم ریام!یشناس ینم اونو تو: دیگو یم و ردیگ یم دستانش قاب نیب را صورتش. کند یم جدا تنش از را او
 واست یاتفاق خوام ینم.یبش حاتشیتفر ی توطعمھ ندارم دوست. حنیتفر کی فقط دخترھا اون یبرا! ستین تو برا حداقل

ساره فتھیب ! 

 

؟یخند یم یچ بھ: دیگو یم متعجب مھرداد. افتد یم خنده بھ گفتھ نیحس ریام بھ راجع کھ ییھا زیازچ  

 

یچیھ: دیگو یم و کند یم پاک را صورتش دست پشت با ساره . 

 

اندازدشان یم خنده بھ گفتنش یھند لمیف ی زمزمھ و رسد یم گوششان بھ رضا نچ نچ یصدا . 

 

نبودا یچیھ یبرا تو ی خنده اون: رود یم ساره بھ یا غره مھردادچشم ! 

 

بشم؟ عمل وارد ای یگ یم: آورد یم باال گارد حالت بھ را دستش  

 

مھرداد نھ یوا: خندد یم بلند ساره ! 

 

 بھ را شیقوا تمام و زند یم قھقھھ ساره. دھد یم وقلقلکش دھد ینم اجازه مھرداد اما کند فرار دستش ریز از خواھد یم
. کند یم نگاھشان باال از و دیآ یم نییپا یا چندپلھ ھومن شانیھا بلندخنده یصدا از. کند فرار دستش از ردتایگ یم کار
 کرد یم چشیپ سوال کھ ھروقت است، حساس شیرو و دارد دوستش چقدر مھرداد کھ بود دهیفھم خوب لحظھ نیتاا

 رابطھ یرو تشیحساس با امروز... امروز اما کرد یم یخال شانھ احساسش از پرکرده برام رو افروز یجا گفتن با مھرداد
 او خود از کھ یفن با باالخره ساره. است یبرادر خواھر حس از فراتر یزیچ حسش کھ کرد ثابت نیرحسیام با او ی

 مشغول بالپتاب کھ ییرضا پشت. دود یم سالن سمت بھ و رود یم در دستش ریز از و کند یم دفاع خود از بود آموختھ
پـــــــــره یم االن کنار برو: زند یم تشر رضا و ردیگ یم سنگر است ! 

 

 ینگاھ بھ. کند یم فکر شبید بھ و رود یم باال را ھا پلھ ھومن. برد یم پناه آشپزخانھ بھ و کند یم فرار زین او پشت از
 داشت دوست را ساغر مھرداد... حاال اما بشود یعشق یمثلث وارد مھرداد نداشت دوست چیھ. داشتند گریکدی بھ دو آن کھ
سودا ھزار و سرداشت کی نبود، یعاشق آدم کھ ھم نیحس ریوام. را نیرحسیام ساغر و ! 

 

*** 
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رم یم من ویکی نیا: دیگو یم فرزانھ بھ رو و ردیگ یم دست بھ را ستیل .  

 

ای وی یس یآ کدومش؟: ردیگ یم دارد دست در کھ یا پرونده از نگاه فرزانھ ... 

 

یحاتم خانم. ھمون اره: پرد یم حرفش انیم بھ ریمن ماه حرفش شدن تمام از قبل . 

 

شنیاست ایب یشد تموم باشھ پس: کند یم کج را راھش راھرو چیپ در فرزانھ .  

 

 یرو چندروز نیا مثل کھ او دنید با. کند یم وپاتندی یس یآ سمت بھ باشد شده منظورش متوجھ کھ نیا ربدونیمن ماه
 قدم و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس. زند یلبخندم دوختھ نامعلوم یا نقطھ بھ را سردش نگاه و نشستھ یصندل
دیینجایبازا شماکھ: دیگو یم و ستدیا یم مقابلش. دارد یبرم تر آرام را شیھا . 

 

 یم یچندساعت. خونھ رفتم صبح:دزدد یم نگاه زود شھیھم مثل.زند یلبخندم دنشیباد کندو یم سربلند شیباصدا ساالر
برگشتم کھ شھ . 

 

بود الزم ھم خودتون یبرا استراحت نیا. نیداد گوش حرفم بھ کھ ممنون:  ـ . 

 

گھ؟ید تو برم بازم شھیم: شود یم ساالرازجابلند  

 

البتھ: دیگو یم و چرخاند یم خلوت یراھرو در را نگاھش ریمن ماه ! 

 

 نیا کمک بھ کھ شد یم یروز سھ. شود یم وی یس یآ وارد او سر وپشت پوشد یم را مخصوص یھا لباس عیسر ساالر
 از بعد ریمن ماه. ردیگ یم دست در را سردش دست و ستدیا یم کنارش. ندیبب را مادرش توانست یم شتریب جوان پرستار
منتظرم رونیب: دیگو یم ھا دستگاه چک . 

 

 صدات. کوره و سوت. شده رونیو خونمون: رسد یم گوشش بھ ساالر فیضع یصدا آخر ی لحظھ. رود یم در سمت بھ و
شدم وونھید کنم یم حس!مامان سرمھ تو . 
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 را شیصدا باز کھ ستدیا یم یطور شیسرجا و کند یم باز مھین را در پس.بدھد گوش شیھا حرف بھ شتریب دارد دوست
 یواریچھارد شده خونھ. رونیب ببرمش کنھ یم دارمیب کھ یساغر بعد. شنوم یم رو تو یصدا بندم یم کھ چشم: بشنود
شم یم وونھید دارم من مامان؟ یکن باز ھاتو چشم یخوا ینم. ارواح ! 

 

او ی مردانھ و بغضدار یصدا یبرا لرزد یم دلش . 

 

مامان؟ بگم یک بھ دردامو من ؟یچ من یول مشغولن یکجوری ھمھ.نیامیبن صحرابا. توکاره بازسرش بابا:  ـ   

 

 دلش بھ بیعج پسر نیا مھر روز چند نیا ستین خودش دست! بگو من بھ دیبگو و ستدیبا مقابلش باشجاعت دارد دوست
؟ینیبب منو شھیم گفت یم و ستادیا یم او مقابل بعد  شجاع یکم و بود پررو یکم خواست یم دلش.بود نشستھ   

 

. شود یم خارج و کند یم جا آن از دل یطوالن یقیدقا از بعد ساالر. ماند یم او شدن خارج منتظر و شود یم خارج اتاق از
. ردیگ یم یجا اش یصندل یرو و کند یم تشکر لب ریز او بھ نگاه بدون ساالر. شود یم روانھ دنبالش بھ موش دم مثل

 بھ یپ ساالر. کند باز را سربحث و ببرد نیب از را سکوت نیا تا گردد یم یا جملھ دنبال بھ ذھنش در و ستدیا یم مقابلش
شده؟ یزیچ: پرسد یم و برد یم او یکالفگ   

 

فقط نھ... راستش:  ـ ... 

 

بعد و کند آرام را او. نباشد ادبانھ یب کھ یحرف. بزند خوب یحرف داشت دوست ... 

 

خانم؟ اومده شیپ یمشکل:  ـ  

 

ناراحتھ ھم اون طفلک. بود نگران یلیخ تون خالھ گم یم:زند یم لب عیسر و رسد یم ذھنش بھ یزیچ ناگھان . 

 

 سراغ دائم روز چند نیا طفلک. گرفتن تماس بودم بخش تو من: دھد یم ادامھ او و کند یم گرد چشم باتعجب ساالر
دیکن صحبت باھاشون... اوممم باشھ بھتر دیشا... دیشا گفتم. گرفتن یم رو مادرتون .  

 

شده یاشتباھ کنم بودن؟فکر من خالھ دیمطمئن:  ـ . 
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ستن؟ین یحاتم فاطمھ شونیا مگھ. گرفتن شمارو مادر سراغ ادمھی خوب ؟یاشتباھ چھ نھ:  ـ  

 

ندارم یا خالھ من کھ نھیا موضوع اما درستھ: شود یم بلند شیجا از ساالر . 

 

خالھ؟ گفت یمطمئن: پرسد یم ساالر و کند یم گرد چشم ریمن ماه  

 

گرفتن تماس چھاربار ای سھ چون.ادمھی خوب. مطمئنم: نشود" تو" بھ"شما" شدن لیتبد متوجھ کھ شده مضطرب انقدر . 

 

زده؟ زنگ امشب ؟یچ امشب:  ـ  

 

امروز دارم رو شب فتیش فقط نبودم صبح از امروز من. دونم ینم یعنی. نھ:  ـ .  

 

داکرد؟یپ رو شماره اون شھ یم: کشد یم ششیر تھ بھ یدست ساالر   

 

دونمینم...نـ:  ـ . 

 

دیبا...دیکن داشیدپیبا: شود یم رد ازمقابلش ساالر . 

 

*** 

 

 کھ یوقت بار نیاول: کند یم زمزمھ و زند یم یلبخند. فرستد یم ھوا بھ را دودش و زند یم گارشیس بھ قیعم یپک
دمیبودکش سالم زدهیس . 

 

 یم ھوا بھ را دودش و زند یم گرید یپک مھرداد. گردد یبرم سمتش بھ و خورد یم یغلت یچوب تخت یرو ساره
 را شیصدا( گفت و دیکش بلند عیھ کی ادمھی. بود سالش ھشت موقع اون.گرفت خونھ بوم توپشت مچمو افروز باری:فرستد
ــــــــگاره؟یس اون)کند یم نازک  

 

رونیب ادیم ابر توش از نیبب. ستین یزبدیچ یول. اره گفتم کرد درستش شھینم دمید منم: دھد یم ادامھ و خندد یم تلخ . 
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کرد؟ باور: خندد یم ساره  

 

 خواست یم.کرد یم نگاه ساختم یم کھ ییابرھا بھ و نشست یم شھیھم بعد بھ اون از. اره: دیگو یم و زند یم گرید یپک
دمیکش یم یبادودنقاش.سمیبنو اسم. بسازم قلب واسش ! 

 

مونھ یم شیآت مثل.ستنین گھید ھاش آدم کھ یخاطرات:کند یم سرش گاه ھیتک را دستش ساره . 

 

 یکن یم دراز دست تا یول شینیب یم کھ.دود مثل. گاریس مثل اھمی: دوزد یم او بھ و ردیگ یم آسمان از نگاه مھرداد
شھیدمیناپد ش،پـــفیریبگ ! 

 

و تو اسم یبگ یخوا ینم بازھم:دیگو یم و کشد یم یآھ ساره ... 

 

؟یکن یم تکرارش چراباز.نھ بارھاگفتم: پرد یم حرفش انیم بھ بااخم مھرداد  

 

. رفتھ شده تموم آدم اون داره؟ یفرق چھ: شود یم زیخ مین مھرداد!بدونم اسمتو دارم دوست: کند یم سرکج بالبخند ساره
گھیزدیاھرچی امھردادی حاال . 

 

 یم و دھد یم بالکن یفلز تخت یپشت بھ را اش ھیمھردادتک. دھد یم تکان را شیپاھا و کشد یم دراز باز طاق ساره
ساره اتاقت برو پاشو: دیگو . 

 

گم یم خاطرخودت بھ:دھد یم ادامھ مھرداد و کند یم ینچ ساره . 

 

خوبم نجایا من:زند یم لب آسمان از گرفتن نگاه بدون ساره . 

 

ستمین من یول: ـ . 

 

یقھرکن کھ نگفتم:ردیگ یم را دستش مھردادمچ و شود یم زیخ مین دلخور . 
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کن ولم: زند یم تشر ساره . 

 

باشھ پشتمون یحرف خوام ینم. گم یم بخاطرتو من. نشو بچھ:خندد یم مھرداد . 

 

 یم کھ یھرچ دلشون بزار مھمھ؟ انقدر تو واسھ چرا. ستین مھم برام: ندینش یم تخت یرو دوباره و کشد یم یپوف ساره
بگن خواد .  

 

شھ؟ یم خوب مامانم نظرت بھ: دوزد یم آسمان بھ نگاه.کشد یم دراز دوباره ساره و زند یم مھردادلبخند  

 

کھ باره نیچندم یدون یم: کشد یم دراز کنارش مھرداد ... 

 

یبگ ینتون ستین اسمت گھید کھ نیا: کند یم سرکج سمتش بھ اخم با ساره ! 

 

نزن. باشھ باشھ: زند یم لبخند مھرداد ! 

 

 دست یزندگ و مرگ: ندیبب بھتر را صورتش تا زند یم کنار را شیموھا گرید دست با و کند یم سرش گاه ھیتک را دستش
 نیتر عیفج بھ ھم نفر کی. رهیم یم کنھ یم سکتھ شبش و خوبھ خوبِ  حالش صبح نفر کی. میکن ینم اش نیماتع. ستیمان

مونھ یم زنده بعدش ھا تاسال یول کنھ یم تصادف شکل .  

 

 خانوادمو،.دادم دست از رو یادیز یزھایچ من...یکس ازمردن مرگ، از. ترسم یم یلیخ: زند یم لب ساره
 دنشونید بھ یدیام کی دلم تھ تھِ  ھم ھنوز. نمرده چکسیھ یول دادم دست از رو ھمھ من.ھام آبرومو،اعتمادم،دوست

وحشتناکھ نباشھ کال کھ نیا تصور... مرگ یول.دارم .  

 

فکرنکن مردنش بھ کشھ یم نفس داره ھنوز کھ یوقت: زند یم لبخند باز مھرداد . 

 

 یھ اومدم کھ یا لحظھ از. نیحس ریام طرف کی از اون، طرف کی از رشھ؟یدرگ ذھنم تموم یوقت نکنم فکر یچجور:  ـ
باره یم سرم یبدبخت داره ! 
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 تون نیب یچ کھ بدونم کنجکاوم ھنوز من ؟یبگ یزیچ نیرحسیام از یخوا ینم: دھد یم باال طنتیراپرش شیابرو مھرداد
 !بوده

 

بود کرده ازدواج کھ یبود یا اسطوره کی عاشق ادمھی: زند یم یچشمک . 

 

نکن مسخره منو انقدر یھ: کوبد یم شیبازو بھ یمشت ساره ! 

 

سراپاگوشم من. نکن عوض بحثو حاال!گفتم تویواقع: خندد یمھردادم . 

 

دارم شرط: زند یم لبخند طنتیپرش ساره . 

 

؟یشرط چھ:  ـ  

 

کنم یم فیتعر واست نویحس ریام داستان ،منمیبگ بھم اسمتو اگھ:  ـ .  

 

. کند یم نگاه رسرشیز یپتو یھا گل بھ و دزدد یم نگاه مھرداد. گھید نکن اخم: دیگو یم ساره و کند یم اخم مھرداد
سام: کند یم زمزمھ آرام و کوتاه . 

 

سام؟: کند یم تکرار جانیباھ ساره  

 

؟یاوک. مونھ یم خودمون نیب فقط. بفھمھ یکس دینبا! واشی یھ: خندد یم مھرداد  

 

یاوک: زند یم چشمک ساره ! 

 

ادیم بھت شتریب سام. ادیم بھت: کند یم شیھا چشم بھ قیدق ینگاھ .  

 

توئھ حاالنوبت.گفتم من خوب: کند یم عوض را بحث و خندد یم مھردادتلخ . 
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 یوقت: کند یم باز لب. بود مجبور کھ فیاماح دیبگو دروغ او بھ نداشت دوست چیھ. دزدد یم نگاه و گزد یم لب ساره
ومدیم بدم ازش دمشید بار نیاول . 

 

چرا؟: پرسد یم مھردادمتعجب  

 

 یم پس. توانست ینم قطعا ر؟یز سربھ و بود مثبت بچھ یادیز چون پدرش؟ ھمکار و بود سیپل چون دیبگو توانست یم
بودم یموفرفر یھا گولیژ بچھ عاشق موقع اون من. بود بزرگ یادیز. دونم ینم: اندازد یم باال یا شانھ و خندد .  

 

بود من آل دهیا رادیھ یھا ھیما تو یزیچ کی: گذارد یم دھانش در را انگشتش . 

 

خوابن ملت! واشی: زند یم تشر ساره و خندد یم بلند مھرداد . 

 

بگو شویبق. خوب یلیخ:  ـ . 

 

ھمھ یوقت یول رفت اونم. خوامش ینم گفتم بھش بعد:  ـ ... 

 

 بلند چون یآبرود ارسالن قتل از بعد دیبگو توانست ینم. بودند کرده یخال را پشتش ھمھ یوقت دیبگو توانست ینم نھ
. کردن دمیناام ھمھ کھ یوقت:کند یم تر یلب پس. گذاشتھ قال اش یسالگ ھفده در را او کھ بود گفتھ ھومن بھ او یجلو

بعد.کرد نشست،کمکم ھام حرف یپا. اومد اون ندارم چکسویوھ تنھام یلیخ کردم حس یوقت ... 

 

دیبگو شیاھایرو از تواند ینم.دمیکش را انتظارش و کردم یابافیرو زندان در ھا ماه من دیبگو تواند ینم . 

 

داشتم یخوب حس. بود خوب یچ ھمھ. میشد دوست ما:  ـ . 

 

 زدن پلک بدون ھا ساعت تونستم یم. کرد یم یشوخ ید،وقتیخند یم یوقت: زند یم لبخند بودنش یروزھا یادآوری از
 دیرس ییجا بھ کار. دنشید یبرا شمردم یم رو روزھا. شده گم یزیچ کی کردم یم حس ھمش نبود کھ یوقت. کنم نگاھش

شمردم یم ھم ھارو ھیثان یگاھ کھ . 
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 بفھمھ تونھ ینم چکسیھ:دوزد یم مقابلش سبزرنگ یھا چشم بھ و ردیگ یم بود اش رهیخ کھ ینامعلوم ی نقطھ از نگاه
بزنھ شخندین روت بھ یداشت کھ یقشنگ یھا حس نیا تموم کھ ھیبد حس چھ دونھ ینم چکسیھ.داشتم دوستش چقدر . 

 

بوده؟ نیرحسیام کرده ازدواج یگفت یم کھ یاون شد؟ یچ بعدش: کند یم مھرداداخم  

 

 دروغ بھم موقع اون خوب یول بود اون اره! یسادگ نیھم بھ.رفت و خواست رو گھید یکی: اندازد یم باال یا شانھ ساره
سربازکنھ منواز تا کرده ازدواج گفتھ یعنی. بود گفتھ . 

 

بود؟ افتاده تون نیب ھم یاتفاق:پرسد یم مردد مھرداد  

 

 زند یم یغلت.دھد یم رونیب را اش شده حبس مھردادنفس و دیگو یم یکوتاھ نھ. شود یم سرخ و گزد یم لب ساره
بود ینخواھ ھم یآخر کرده، باھاش کاررو نیا کھ یستین یدختر نیاول تو.کشد یم دراز باز وطاق . 

 

 پوشھیم خرهیم. دارن رشلوارشویز حکم براش دخترھا.نھیھم نیرحسیام: دھد یم ادامھ مھرداد و کند یم گرد چشم ساره
کنھ یم عوضش شد کھ کھنھ . 

 

چسباند؟ یم ییوفا سرگرد بھ را حسنھ صفات نیا. افتد یم خنده بھ باز ساره   

 

؟یخند یم توچرا: دیگو یم مردد مھرداد  

 

دختربازه؟ واقعا یعنی... شلوار. ات جملھ بھ: دیگو یم ساره  

 

 رابطھ چطورباھات دا،موندمیببخش...تورو چطور درعجبم. کنھ خراب خونھ. بود دخترباز فقط کاش: کشد یم یمھردادآھ
شنوا؟ کوگوش یول کارھارونکن نیا نکن کھ خوندم یکر توگوشش یلیخ. کنھ ول ویکس یمجان محالھ آخھ!نداشتھ  

 

 کن یسع یول شھینم فراموش دونم یم کھ. یکن فراموش احساساتتو تموم بھتره ھم تو: ندینش یم و شود یم زیخ مین
ستین کردم یزندگ آدم اصال. ستین یعاشق و عشق آدم نیرحسیام. یکن دفنش ! 

 

ش؟یشناس یم وقتھ یلیخ: پرسد یم مردد ساره  
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داره اعتماد اون بھ ھاش چشم از شتریب ھومن. ھومنھ کیفابر قیرف. بود ھم اون اومدم کھ یوقت از آره:  ـ . 

 

ھ؟یبد آدم یگ ینم مگھ. وا:  ـ  

 

 نیا.کرد یم عوض دختر دوست کی یماھ خودم چشم یجلو.گم یم کھ دمید نمیا. فقط کنھ یم بدتا دخترھا با. ماھا با نھ:  ـ
الیخیب.بابا یا...کھ ھم اواخر . 

 

؟یچ اواخر نیا: شود یم زیخ مین او کھ یزیچ بھ راجع کنجکاو ساره  

 

بگم تونم ینم. ساره الیخیب:  ـ . 

 

مھرداد بدونم حقمھ: ردیگ یم خود بھ مظلوم یا چھره و شود یم تر مشتاق ساره ! 

 

چرا؟ اونوقت:  ـ  

 

دارم دوستش ھنوزھم چون: زند یم لب مصمم ! 

 

بگو لطفا پس: دھد یم ادامھ ساره و کند یم اخم مھرداد .  

 

بده انیپا ات احمقانھ داشتن دوست نیا بھ بگم تونم یم فقط:  ـ . 

 

 ھیقض اون اگھ!لطفامھرداد:دوزد یم شیھا چشم بھ را اش ملتمس نگاه. شود یم مانعش ساره کھ بردارد یقدم خواھد یم
 کھ متنفربشم ازش یکجوری دیبا. بشن خفھ تا ارمیب میلعنت احساسات نیا یبرا لیدل کی دیبا. بدونم دیبا ھیجد یلیخ

باشم نداشتھ دوستش . 
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 زمزمھ آخر در و کشد یم صورتش بھ یدست کالفھ مھرداد. گفتھ کھ یا عاشقانھ یشعرھا تمام از کند یم تعجب ھم خودش
 از یکس خواست ینم دلش فعال یا ھیقض کیبخاطر. داد خبر من بھ. بود برگشتھ تازه اون. شھیپ سال سھ دو مال: کند یم

بشھ باخبر اومدنش . 

 

 تو: کند یم تر آرام را شیصدا تن مھرداد. بدھد ادامھ او تا کند یم سکوت اما یا ھیقض چھ بداند شود یم کنجکاو ساره
بود حاملھ ازش. اومد یدختر کی بودم کھ اش خونھ . 

 

محالھ: نالد یم و دھد یم تکان نیطرف بھ را سرش. باوربود رقابلیغ یادیز گرید یکی نیا. شود یم سست تنش تمام ! 

 

ریبگ فاصلھ ازش گم یخاطرم نیھم بھ یندار اون از یشناخت چیتوھ چرامحالھ؟: خندد یمھردادم . 

 

شد؟یچ... بچھ اون... اون: دھد یم تکان را زبانش یسخت بھ شده، خشک دھانش آب  

 

کنھ کردسقطش مجبورش: کشد یم یپوف مھرداد . 

 

دختره اون:  ـ ... 

 

دونم ینم گھید: اندازد یم باال یا مھردادشانھ . 

 

بخوابم خوام یم یجد کھ اتاقت برو پاشو گھید: رسد یم بالکن بھ شیصدا. رود یم اتاق بھ و شود یم رد کنارش از . 

 

 انقدربھش: شنود یم را مھرداد یصدا آخر ی لحظھ.شود دور آنجا از تا دھد یم تکان را اش شده خشک یپاھا یسخت بھ
نکن فکر .  

 

. گردد یبرم سمتش بھ خستھ. کند یم شیمھردادصدا کھ برود کند یم باز را در. ندیب ینم او کھ زند یم یپوخند ساره
 یم بالبخند و اندازد یم را دستش مھرداد. کند یم نگاھش او و آورد یم باال را دستش مردد.ستدیا یم کشیمھردادنزد

یبخواب خوب: دیگو ! 

 

کند؟ چھ خواست یم دستش. دیکش عقب و آمد جلو.رفت نییپا و باالآمد کھ کند یم فکر یدست بھ ساره و   
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 نیام! باردار دخترک و کند یفکرم نیام بھ... لبخندش بھ و کند یم فکر مھرداد دست بھ. شود یم خارج اتاق از
. است یقالب نیام...پس کرد ینم یکار نیچن چوقتیھ... چوقتیھ بود یواقع نیام اگر بودند؟ یواقع کدامشان ن؟یرحسیاامی
 یقالب نیام. کند یم بازش و ستدیا یم اتاقش در مقابل. است یقالب ھم احساساتش پس.زند یم احساساتش بھ یشخندین

 سقط بھ مجبور را باردار دختر کھ است یدخترباز نیام. ندارد وجود کھ داشتھ دوست را ینیام او. وجودندارد و است
 یم تختش یرو. نھ قطعا بود؟ یمرد نیچن عاشق او. گذشتھ ینم رابطھ بدون یدختر چیھ از کھ بوده یمرد نیام! کرده
 دیگردد،شا یم بودنش دروغ یبرا یلیدل دنبال بھ. باشد دروغ کھ کاش.شود یم رهیخ نھیآ در اش دهیتک ریتصو بھ و ندینش
 چھ؟برسر باردار دخترک...اما کند ثابت را بودنش نیرحسیبتواندام نیام کھ نیا یبرا یا نقشھ. باشد نقشھ اش ھمھ

 مامانم یعنیپرسد یم باز ذھنش از یا گوشھ... ھا یمشغول دل نیا تمام نیب در!ایدن اندازه بھ اند گذاشتھ یکالھ احساساتش
انھ؟ی مونھ یم زنده  

 

*** 

 

چتھ؟: دیگو یم کشد یم کھ یا ازهیخم انیم و زند یم ھم را نشیسنگ یھا پلک ادھومنیفر یباصدا  

 

کجاست؟ دختره اون: زند یم کمر بھ دست ھومن  

 

؟یدختر چھ: شود یم زیخ مین و دھد یم بدنش بھ یقوس و مھردادکش  

 

مھرداد؟ کجاست ساره: دارد یبرم سمتش بھ یقدم. شود یم کالفھ ھومن  

 

کجاست؟ اون بدونم دیبا من: اندازد یم باال یا مھردادشانھ  

 

توبود اتاق تو تاصبح رو شبید اون:  ـ . 

 

کجا یپرس یم ازمن االن. یزد منوچوب اهیس زاغ تاصبح شبید کھ تو خوب:دھد یم باال را شیابرو یتا کی مھرداد .. 

 

ستین یباز مسخره وقت!کــــــــــــــن بس: پرد یم حرفش انیم بھ بلند یداد با ھومن .  
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شده؟ یزیچ: شود یم مھردادنگران  

 

دهیکش گند بھ ویچ ھمھ احمق ی دختره اون! قیرف میرفت ا*گـ بھ شده؟ یزیچ یپرس یم تازه. ھھ:  ـ . 

 

کرده؟ کاریچ مگھ: ستدیا یم مقابلش و شود یم بلند تخت یرو از مھرداد  

 

کنند داشیپ زنند یم رو شماره اون رد دارن. دهیفھم سیپل. مارستانیب زده یم زنگ یا شماره کیبا:  ـ . 

 

یوا: پرد یمھردادم یرو از رنگ ! 

 

کجاست؟ اون بگو آدم حاالمثل:  ـ  

 

خوب بزن زنگ بھش. دمشیند گھید رفت کھ شبید از.خبرندارم باورکن:  ـ . 

 

برسھ بھش دستم اگھ حالش بھ یوا. ده ینم جواب زدم: زند یم شخندین ھومن . 

 

حالت؟ نیباا یریکجام:پرسد یمھردادم کھ بشود خارج خواھدازاتاق یم او بھ پشت  

 

گھید کنم درست رو زده کھ یگند یکجوریدیبا: دھد یم را جوابش تند ھومن . 

 

 شماره و دارد یبرم یپاتخت یرو از را لشیموبا. دھد یم رونیب را اش شده حبس مھردادنفس و شود یم خارج اتاق از
ردیگ یم را اش .  

 

؟یبد جواب یخوا ینم:دیگو یم نیرحسیام و شود یم بلند چندم بار یبرا لیموبا یصدا  

 

نھ:زند یم لب ردیبگ رونیب از نگاه کھ نیا بدون ساره . 
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یھرطورراحت: دیگو یم و اندازد یم باال یا شانھ نیرحسیام . 

 

خلوت یجا کی از ھم نیا خوب: کند یم پارک را نیماش و چرخاند یم یسمت بھ را فرمان . 

 

شنوم یم: زند یم نھیس بھ دست . 

 

 لحظاتش نیا مزاحم گریتاد کند یم خاموش را لشیموبا کردن نگاه بدون ساره و شود یم بلند لشیموبا امکیپ یصدا
 را کرده شان مزه مزه بارھا کھ ییھا حرف.کند یم نگاھش شده اش نیسوارماش کھ یمدت طول بار نیاول یبرا. نشوند
؟یھست یک تو: زند یم لب و کند یم مرور  

 

؟یآورد صوت ضبط باز: خندد یم نیرحسیام  

 

ندارم یشوخ من: شود یم کالفھ ساره . 

 

 تموم.مسخرست سوالت: دوزد یم او بھ را اش رهیخ نگاه نیرحسیام و ردیگ یاوم سمت بھ را لشیموبا خاموش ی صفحھ
نجایا روزمنو ... 

 

یبد لوم سیپل بھ یخوا یم کھ یکن یم دیمنوتھد تو. بگم من بذار. نگو یچیتوھ باشھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساره . 

 

یتون ینم یول: دھد یم ادامھ ساره کندو یم سرش گاه ھیتک را دستش نیرحسیام . 

 

؟یدیرس جھینت نیا بھ کھ شد یچ و: زند یشخندمین نیرحسیام  

 

 پرتجمل یزندگ نیا بھ تو نفس وجدانتو، خودتو، ھم تو یحت... ھا آدم نیھم نیب. یشد نجاغرقیھم خودتم تو چون:  ـ
یفروخت ! 

 

یگ یم یچ فھمم ینم:  ـ ! 
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 یم لذت ھمھ از شتریب خودت یول یش یم ھا آدم نیا یقاط تیمامور ی بھونھ بھ. یھست ھم یخوب گریباز: خندد یم ساره
کجا؟ دخترباز نیرحسیام و کجا ریز سربھ ییوفا نیام.یبر  

 

؟یبرس یخوا یم یچ بھ: شود ینم شیھا حرف متوجھ باز نیام  

 

 نیتوبھتر کردم یم فکر یزمان کی. روشده واسم دستت یبدون خوام یم فقط: کند یم کج اش شانھ یرو را سرش ساره
باشھ داشتھ وجود تونھ یم کھ ینیزم یرو مرد . 

 

 کھ شده باعث یوچ: کند یم باز لب. بدھد قورت را لبخندش کند یم یسع داشتھ ھا قبل کھ ینظر از خوشحال نیرحسیام
بشھ؟ عوض نظرت االن  

 

کند دفن را حس نیا دیبا.مھرداداست با حق. حس نیا بھ لعنت ھا، چشم ان بھ لعنت. ردیگ یم شیھا چشم از نگاه ساره . 

 

ساغر: ـ ! 

 

 انقدر توانست یم چطور مرد نیا آخر. شود یم سست اش اراده باز و کند یم نگاھش باز. کند یسربلندم شیباصدا
 بدباشد؟

 

ابد؟ی خوب ؟یا دستھ کدوم از ؟یھست یک تو: زند یم لب  

 

منظورتو فھمم ینم من:کند یم زمزمھ باز نیرحسیام . 

 

 ھمھ...نیرحسیام یول بود خوب نیام: کشد یم نامعلوم ییھا شکل دنده یرو دستش با باز. دزدد یم نگاه باز ساره
رفتھ رسوالیز باورھام ! 

 

بدتاکردن باھاش دچونیشا بدشده نیام:  ـ ! 

 

 ویدختر بخواد کھ کرد ینم یدخترباز نیام.کرد ینم سواستفاده ھا ادم از یطیشرا چیھ تحت نیام یول: خندد یم تلخ ساره
کنھ اش بچھ سقط بھ مجبور .  
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نھیا ھیقض پس: زند یلبخندم نیرحسیام ! 

 

 یسربلندم ساره!حرف و زدند یم حرف فقط.نبود یخبر بودند گرفتھ گریکدی سمت بھ قبل روز کھ یتفنگ و توپ از گرید
؟یکرد رو کار نیا واقعا تو:کند  

 

؟یکن یم باور نھ بگم االن:  ـ  

 

کنم تاباور نھ بگو.آره:دیگو یم ساره انتظارش برخالف .  

 

 و یکن انکار نکھیا یبرا.کردم دعا تو گفتن نھ نیا یبرا را شبید تمام من کند یم فکر ساره و برد یم ماتش نیرحسیام
ام افتاده خدا یپا و دست بھ مھردادگفتھ کھ نباشد یزیچ آن ھیقض کھ نیا یبرا.یبدھ حیتوض . 

 

 دید مھرداد کھ یاون: دوزد یم منتظراو و مصمم یھا چشم بھ ونگاه دھد یم رونیب را اش شده نفسحبس نیرحسیام
نبود دخترم دوست ... 

 

بود زنم: دزدد یم نگاه و کشد یم اش چانھ بھ یدست ! 

 

کرده؟ یم چھ نیرحسیام ی خانھ در آنجا اما بوده؟ باردار زنش زنش؟.برد یم ماتش دهیشن کھ یزیازچ   

 

غھ؟یص یعنی: کند یبازم لب  

 

کردم؟ ازدواج بودم گفتھ بھت رفتھ ادتی.بود من یقانون و یھمسرشرع.نھ: خندد یم تلخ نیرحسیام  

 

 و چپ بھ را سرش. کند فراموش را یا نقره ی حلقھ آن و اش یزندگ ی فاجعھ توانست یم مگر برود؟ ادشی شد یم مگر
نھیبب اونو قرارنبودمھرداد.اداونجاینبودب قرار:کند یم باز لب ریام و دھد یم تکان راست .  

 

اونجابود؟ چرا پس:  ـ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

 آدم اون نیب برگشتم دوباره تومن دشدنیناپد بعداز: دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک یور کی زند یم نھیس بھ دست باز ریام
 مجبورشدم.بمونم نتونستم من و رفت باال یلیخ موندنم سکیر یمسائل کی خاطر بھ قبل چندسال چون قرارنبودبرگردم. ھا

 یم کھ ییکسا تموم نیب. خارج رمیم التیتحص یبرا گفتم شناختن یم منو کھ ییھا آدم تموم بھ و کنم ول رو پرونده
 از خواستم یم فقط.کارھابشم یقاط خوام یفعالنم گفتم یول اومدم کھ خبردادم اون بھ. بود ھیبق تراز یمھردادمنطق شناختم

انھی توخبرداره از کھ.افتاده ییاتفاقھا چھ نمیبب بکشم رزبونشیز . 

 

 زنگ بتونم ھروقت خودم کھ بودم گفتھ بھش.بود خاموش میگوش من و بوده گرفتھ تماس باھام یلیخ زھرا مدت نیا یتو
 ادمینجاویا ادیب گفتم بھش من انگار کھ یجور.رهیگیخونموم آدرس ازپدرت رکانھیز یلیوخ اداره رهیم... اون اما زنم یم

 من ی خونھ یراھ اونو پدرت.اداره بره نکھیا یبرا شده موجھ لیدل کی ھم میگوش بودن خاموش.بدم قیدق رو آدرس رفتھ
 داد اون یول کنم اش دک خواستم دنشید با.زنھ یدرم زھرا بود نشستھ خونھ مھردادتوسالن کھ یوقت درست و کنھیم

ام حاملھ زدمن ! 

 

بود ھیقض اون تموم نیا و: زند یم ساره ی مانده مات ی چھره بھ یلبخند .  

 

 بھ شده؟ پدر اش نیام بچھ؟ و نیگذشتھ؟بچھ؟ام زمان آن از حاالچقدر بوده؟زھرا؟ باردار ھمسرش.زند یم یپلک ساره
شده؟ بابا االن کھ یاون ؟یصداکن بلنداونو انقدر شھ یم ؟روتیکش ینم توپدخجالت یم قلبش   

 

االن تون بچھ...ات بچھ: زند یم لب باالخره ساره و کند یم روشن را نیماش نیرحسیام ... 

 

چندسالشھ؟ نھ؟ شده بزرگ:نشاند یم لب بھ یمصنوع یلبخند  

 

نھ:آورد یم در حرکت بھ را نیماش و ردیگ یم صورتش از نگاه نیرحسیام . 

 

؟یچ پس...چرا؟پس:کند یم تعجب ساره  

 

میداد دستش از چھارم ماه تو:کند یم خارج کوچھ از را نیماش . 

 

چرا؟:پرسد یم باز. شود یم دود ھمھ کند تجسم ذھنش در را او بھ ھیشب یکودک ی چھره داشت یسع کھ یوقت درست  
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 و درد او یبرا ھا سال نیا تمام...اما ستین اعتماد قابل اصال کھ ییاو یبرا. دیگو یم شیھا نگفتھ از اریاخت یب نیرحسیام
 او بودن زنده بھ دلش در کھ یشک گوشھ کی ان یبرا. دهیپرکش آسمان بھ کرد یم فکر کھ یروح یبرا.بود کرده دل

 ساغر یبرا او رساند یم یگ خفھ مرز بھ را او دردھا کھ یوقت. گرفت یم دلش و آمد یم تنگنا بھ ییتنھا از یداشت،وقت
 گم؟حاال یم یچ یشنو ی؟اصالمیستیدچرانیپرس یم ودرآخر گفت یم باختھ او یپا بھ کھ ییزھایچ تمام از. زد یم حرف

 مانده دلش در کھ ییھا حرف تمام توانست یم او و نجابودیھم ساغر. یصندل کی ی اندازه یا فاصلھ بھ بود، مقابلش او
است ساغر باز او اعتمادباشد رقابلیاوغ کھ د،حاالھرچقدرھمیبگو او بھ را . 

 

کرد یزھراخودکش چون:کند یم باز لب یطوالن یسکوت بعداز . 

 

شدن؟ فوت ھمسرتون یعنیاالن، چرا؟...آخھ: پرسد یم بلندتر بار نیا کشددو یم یبلند عیھ اریاخت یب ساغر  

 

خداروشکر نھ:دیگو یردمیبگ ابانیخ از نگاه نکھیا بدون و کاھد یم سرعتش از نیرحسیام . 

 

کنھ؟ یخودکش چھارماھھ ی بچھ کیبا زن،اونم کی دیچطورممکنھ؟چرابا. فھمم ینم آخھ... آخھ:  ـ  

 

امیب تیمامور نیا بھ نداشت دوست:گردد یبرم سمتش بھ و دارد یم نگھ را نیماش قرمز چراغ پشت نیرحسیام . 

 

بکشھ بچشو خودشو آدم شھ ینم لیدل کھ نیشھ؟ایم مگھ. مسخرست نیا اما: خندد یم شوکھ و تلخ ساره .  

 

چرا دمیپرس ازش یوقت. کردم یم رو فکر نیھم منم:دوزد یم او بھ نگاه نیرحسیام ... 

 

 خالص بامن یشرزندگ از ھردوشونو تا روکرده کار نیا نیھم یبرا.نبودم یپدرخوب من گفت: دیگو یم و کشد یم یآھ
 .کنھ

 

محالھ.شھینم نیا اما...اما:کند یم تعجب باز ساره ! 

 

محالھ؟ یچ:پرسد یم نیرحسیام  

 

یش یم یخوب یلیپدرخ تو: دیگو یم وجودش باتمام ساره . 
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؟یدیرس جھینت نیا بھ چرا و:خندد یم نیرحسیام  

 

ینجوریھم:دزدد یم ونگاه کشد یم اوخجالت طنتیپرش لحن از . 

 

نبودم بازھراخوب من.دم یم حق بھش من یول:گذارد یم گاز یپارو و شود یسبزم چراغ .  

 

چرا؟: ـ  

 

؟یاومد یخورد" چرا" قرص امروز:خندد یم نیرحسیام  

 

 او و یبود بد او با تو کھ ییزھرا نیا کجاست؟ االن ھمسرت بپرسد دارد دوست.دزدد یم نگاه و گزد یم لب ساره
حاالکجاست؟ یستین یمعتقدبودپدرخوب ! 

 

 تو دیبگو توانست یم باختم؟ را زمیچ ھمھ من تو خاطر بھ دیبگو توانست یم. زند یم لبخند و کند یم نگاھش نیرحسیام
کارزد؟ نیا بھ دست متنفربودکھ من از انقدر خاطرتو بھ زھرا دیبگو توانست ی؟مییھا نیا تمام یبان و باعث  

 

کجابرم؟:زند یم لب  

 

 نیا بھ خواھداو ینم.شوند تمام ھا لحظھ نیا خواھد ینم کند یم اعتراف دل در نیرحسیوام اندازد یم باال یا شانھ ساره
؟یموافق. یروزید کافھ ھمون رم یم: دیگو یم خود و چرخاند یم را نیماش دانیم دور پس. ھابرود یزود  

 

 بھ:شکند یم نیرحسیام را شان نیب یا قھیچنددق سکوت. کند یشترمیب را سرعتش واو دھد یم بالبخندسرتکان ساره
بکشم پرونده نیا از دست تونم ینم خاطر نیھم . 

 

 میزندگ از انقدر.میھمسرم،زندگ بچم،.دادم دست از پرونده نیسرا زمویچ ھمھ من:دھد یم ادامھ او و کند یم سربلند ساره
دادم دست از ھم مادرم کھ شدم غافل . 
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 نیا! مادرش یحت داده دست از را اش یزندگ تمام کھ یمرد یبرا.سوزد یم او یبرا دلش کند یم حس بار نیاول یبرا
 را یکس نیام گفت یم پدرش کھ دارد ادیب خوب.باشد وحشتناک و تواندتلخ یمادرچقدرم مرگ داند یم روزھاخوب
شون ھمھ بابت...بابت.متاسفم:کند یم باز لب ساره! ندارد جزمادرش . 

 

تونم ینم چون بکشم پاپس نخواه ازم گھید لطفا:کند یم نگاھش نیرحسیام . 

 

 باترس شبھا بشم،بازھم یزندان باز خوام ینم.برگردم خوام ینم فقط من: اندازد یرمیز سربھ.کند یم شرم خود از ساره
 ینم.نمیبچشوبب یبرا معصومھ یھا ھیگر و نمیبش بازھم.ادسراغمیب چاقوش با اکرم امشب نکنھ کھ بذارم بالشتم یسررو
اونجا برگردم خوام ! 

 

 دروغ شھادت دادگاھت بھ مونده ھفتھ کی چرا ؟ینکرد ازش یخالص واسھ یتالش ومدچرایم اونجابدت انقدراز اگھ:  ـ
؟یداد  

 

رمیبم خواستم یم چون: گزد یم لب ساره . 

 

چرا؟:کند یم یپافشار باز نیرحسیام  

 

 زبان از خواھد یم.بپرسد خواھد یم باز اما است مطمئن لشیدل از درصد نود کھ نیا با.ردیبگ اعتراف او از دارد دوست
. شده زھاعوضیچ یلیحاالخ اما دارد او بھ یحس دختر نیا کھ شدیم مطمئن شیھا درچشم بانگاه روزھا آن.بشنود خودش
انھ؟یدارد یحس ھنوزھم داردبداند دوست  

 

 یم دوباره.بکشد اوحرف زبان ریز از تواند یم فقط حاال.بخواند شیھا ازچشم را او احساسات تواند ینم گرید حاال
چرا؟ یبگ یخوا ینم:پرسد  

 

بگم تونم ینم:کند یم زمزمھ آرام ساره . 

 

یریبگ یمیتصم نیھوچنیتو شدکھ باعث یچ بدونم خوام یم. بدونم خوام یم من یول:دارد یبرنم دست نیرحسیام . 

 

بگم تونم ینم و رازمنھ ھم نیا.داره اش یزندگ تو یراز کی یھرآدم:دیگو یم وساره کند یم پارک کافھ مقابل را نیماش . 
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گفتم تو بھ رازھامو تموم ست،منین انصاف نیا یول:خندد یم نیرحسیام . 

 

نھ االن یول. بگم یروز کیدیشا:زند یلبخندم و کند یم نگاھش ساره . 

 

نھ؟ االن چرا:  ـ  

 

 من:دارد یبرم قدم ساره ی شانھ بھ شانھ و زند یم را نیماش قفل. سرش پشت ھم او و شود یم ادهیپ حرف بدون ساره
 !منتظرجوابم

 

یدمنتظربمونیحاالحاالھابا: دھد یم جلوھل بھ را یچوب در ساره . 

 

 از یناش کھ یخاطرگرسنگ بھ ساره.آورد یم منو شخدمتیوپ رندیگ یم یجا کنارپنجره یزھایم از یکی پشت نباریا
 از کھ یگوشخراش یباصدا.قھوه کی قبل روز مثل نیرحسیوام دھد یم رکاکائوسفارشیباش کیک بود نخوردنش صبحانھ

. داشت یآھنگ نواختن در یسع و بود گرفتھ دست بھ الونیو یکی کھ دودختر.  کنند یم سربلند رسد یم گوش بھ یزکناریم
؟یدار دوست الونیو:پرسد یم نیرحسیوام زند یم یلبخند ساره.است یناش یادیز کھ تابلوبود  

 

داشتم دوست:زند یم ردلبیدخترھابگ از نگاه کھ نیا بدون ساره ! 

 

؟یندار دوست گھید یعنی:دھد یراباالم شیابرو یتا کی ریام  

 

باشم داشتھ دوست الونیو کھ ستمیساغرن گھید یعنی:گردد یبرم سمتش بھ ساره . 

 

؟یمطمئن:زند یم اش رچانھیز را دستش ریام  

 

؟یازچ:کند یم اخم ساره  

 

یستین توساغر کھ نیا از: ـ ! 
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مطمئنم:دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک نھیس بھ دست ساره . 

 

 یول.یباش کرده عوض رو پتیت و یباش لنزگذاشتھ ھاتو ،چشمیباش کرده موھاتورنگ دتویشا: زند یم لبخند نیرحسیام
 یم جمع لبھاتو یشدن ناراحت و شھ یم گرد اندازه از شیب ھات چشم یکردن تعجب کھ یھست یساغر ھمون بازھم

ھمونھ بازھم نگاھت یول باشھ شده گھید رنگ کی دیشا ھات چشم.یکن . 

 

 یزیچ کھ مرد نید؟ایکوب یم وجودش وارید و در بھ را خود محابا ینطوربیا نبود؟چراقلبش بود ساده کھ شیھا جملھ
 بود ھاگفتھ گذشتھ ساغر بھ شیھا شباھت از فقط.بود زده حرف اش شده عوض پیت و شیموھا رنگ از فقط. بود نگفتھ

 احساسات نیا تمام ییتنھا بھ او نبودکھ انصاف نیا.باشد دهیشن را ھا جملھ نیتر عاشقانھ کھ داشت را یدختر اوحس یول
 عاشقانھ یھا برداشت او یھا حرف از قبالھم.کند غرق را خود خام یاھایرو از یگرداب در دوباره دینبا.بکشد دوش بھ را
 سفارشاتشان شخدمتیپ! شد ینم دهیدوبارگز سوراخ کیاز او. بود روبروشده یا نقره ی حلقھ باآن ودرآخر بود کرده یا
 یبرا باز و نوشد یم را اش قھوه از یا جرئھ نیرحسیام.کند یم کشیک خوردن بھ شروع تعارف یب ساره و آورد یم را

ره؟یبگ ادشی نکرد یسع چوقتیھ چرا داشت دوست الونیو کھ ساغر خوب:کند یم تالش شان نیب سکوت شکستن  

 

داد ینم اجازه باباش چون:دھد یم قورت را دارد دھان در کھ یکیک تکھ ساره . 

 

داشتھ یلیدل کیحتما.ستین یمنطق یب آدم یحاج:کند یم اخم نیرحسیام . 

 

بشھ ستیب معدلم گذاشت شرط: اندازد یم باال شانھ ساره . 

 

خوب؟: ـ  

 

 دونمره تااالن قبل ترم از کھ شدم خوشحال یلیخ.مین و ھجده شد معدلم.بود ییراھنما دوم.خوندم درس یلیخ سال اون من: ـ
 تو رو صحرا یا خرده نوزده معدل ھا رم،اونیبگ مو زهیجا تا دادم نشونش مو کارنامھ یباخوشحال یوقت.کردم شرفتیپ

 من از بھتر ھم نمرش و بود خونده درس من از بھتر یول تر، سخت درسھاش و بود بزرگتر ھم من از کھ دنیکوب سرم
  .بود

 

؟یبھتربش ھم اون از ینکرد چراتالش: ـ  
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دنشیکوب یم توسرمن وباز گرفت یم ستیصحراالبدب گرفتم یم نوزده من ھم یوقت. نداشت یا دهیفا چون: ـ . 

 

بوده؟ یچ یدون یم دمیفھم تیزندگ از کھ یزیچ کی:خندد یم رتلخیام  

 

 غده کی شده کھ یکرد بزرگش خودت یبرا انقدر رو کیکوچ مشکالت:دھد یم ادامھ او و کند یم نگاھش پرسشگر ساره
نفرت و نھیک پراز . 

 

بود افتخارشون ھیما کھ یبود خانوادت پسرخوب توم چون.یفھم یمنونم چوقتیھ تو: اندازد یم باال یا شانھ ساره .  

 

؟ینکرد تالش چرا یباش خانوادت خوب دختر یتونست یم توم خوب: ـ  

 

داشت فرق کردم یم فکر من کھ یزیچ با ھا اون نظر در بودن خوب چون:  ـ . 

 

؟یچ یعنی بودن خوب نظرتو در ؟یفرق چھ:  ـ  

 

 میتصم خودش دادم یم داشتم،اجازه خودم دختر مثل دختر کی اگھ من خوب... من:نوشد یم رکاکائواشیش از یکم ساره
 ینم ریگ بچم بھ مردم خاطرحرف بھ چوقتیھ. بزنھ خودشو دل رنگ نیا کھ یتاوقت بپوشھ قرمز دادم یم اجازه.رهیبگ

 یم نصب ام خونھ یتو خوب خط با بزرگ یتابلو کی اصال.دادم ینم قرار مالک میزندگ یتو رو مردم حرف چوقتیھ.دادم
دیکن یخودزندگ یبرا مردم،فقط حرف الیخیب نوشتھ توش کھ کردم !  

 

 شیباارا اگھ یحت بشھ خوشگل ھروقت:دھد یم ادامھ و زند یم لبخند. شود یم تصور قشنگ یادیز شیایرو کھ انگار
 یم کھ ھرچقدر پسرم و دختر دمیم اجازه. کن پاکشون ومدهین داداشت تا کھ زنمیدادنم سرش و کنم یم نشیتحس

باشھ داشتھ خواھرش بدبھ نگاه تونھ ینم یبرادر چیھ کھ دمیادمی بھشون.کنند تونندھموبغل . 

 

 و بشن بزرگ درشت و زیر یھا عقده یباکل ھام بچھ ذارم ینم من:دوزد یم او یھا چشم بھ نگاه و کند یسربلندم باالخره
 ساختم خودم یبرا کھ یزندگ نیا. معنام تمام بھ یا عقده کی خودت،من قول بھ. بخورن رو ھیپدرومادربق تاابدحسرت

 ساغرعقده اگھ.متنفرم باشھ خودش نتونست چوقتیھ کھ یازساغر.بودن خودم ی عقده ،یآزاد ی عقده.عقدست ھمش
 دکھیترس ینم انقدر د،یترس ینم انقدر ساغر نبود خونھ یھا قانون اگھ. رفت ینم رونیب ھاش بادوست یواشکی نداشت

 ینم ھا اتفاق نیا دیترس ینم ساغر اگھ. نھیبب رو نیماش اون و بره یلعنت ی کوچھ اون از خونھ بھ دنیرس زود یبرا
 اعتراف اش نکرده قتل بھ کھ باخت یشونم یزندگ یحد بھ چوقتیھ داشت احساساتشو گفتن ی عرضھ ساغر اگھ.افتاد
  .بکنھ
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ساغر ضعف نقطھ!ساغر ی عقده بود شده مسخره زیچ کی:ردیگ یم دندان بھ را لبش و دزدد یم نگاه . 

 

 میتصم خودم فقط توش کھ یزندگ کی. لرزوند دلمو گفت یآزاد از یوقت.کرد استفاده ضعف نقطھ نیا از ھم افروز یحت
منوببره و کنھ خرم رم،تونستیبگ . 

 

 گروگان یبرا خودم من. ریش تودھن بودم سررفتھ ،بایول رفتم بااون یآزاد یھوا بھ من:زند یم حماقتش بھ یپوزخند
کردم کمکشون شدنم گرفتھ . 

 

بشھ؟ یچ قراره یدونست ینم یعنی:کند یم اخم نیرحسیام  

 

 ھمدستشون ھمشو کردم فکر من...من:شود یم مضطرب نیرحسیام و دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساره
کردم فکر.یبود ... 

 

یکن یم قضاوت اشتباه و یدون ینم یچیھ تو گفتم کھ بھت:زند یشخندمین ساره . 

 

ساغر؟ کردن تتیاذ... ھا اون: کشد یم جلو را خود و دیگو یم ییوا نیرحسیام  

 

؟ینیبب یچ رو تیاذ داره یبستگ:اندازد یم باال یا شانھ.چدیپ یم دلش در یخوب حس شیھا گفتن ازساغر  

 

 نتونستم کھ بودم عرضھ یانقدرب.یبد تانجاتم زدم زنگ بھت:خندد یم تلخ.بود گرفتھ تماس بااو کھ آورد یادمیب را یروز
خوردم کتک یشدوکل رو دستم.کنم پاک رو شماره . 

 

کردن یخال رو خونھ اون و کردن عوض رو برنامھ ھم نیھم یبرا!یزد توزنگ دنیفھم پس:دیگو یم شرمنده نیرحسیام . 

 

 بودم مطمئن.خونھ اون رفتم خودم یول لواسون فرستادم رو روھاین ھمھ من:دیگو یم او و دھد یم سرتکان ساره
ییاونجا . 
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کردم یبزرگ یاشتباھ نیھمچ کھ بود یبار نیاول:خندد یم تلخ . 

 

 مھم ھا گذشتھ گھید.الیخیب:دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس. زند یم قبل یروزھا در تشیحما بھ یلبخند ساره
ستین . 

 

ھست یول:  ـ . 

 

 اون دم،یرس یم درست ی جھینت بھ و کردم یم بھترفکر کمی من اگھ. روز اون تموم بابت.متاسفم من...من:کند یم تر یلب
ینجانبودیا االن و دادم یم نجاتت روز . 

 

بود رفتھ دار یباال سرم دمیشا. بودم دهیپوس زندون البدکنج.آره:زند یشخندمین ساره ... 

 

یکرد خراب رو زیچ ھمھ توبافرارت.بود مونده گھید قدم کی فقط.کنم ثابت تویگناھ یب تونستم یم من:  ـ . 

 

 اعتراف یبرا رو بچھ اون واقعا تو:کند یم باز لب باشد افتاده ادشی یزیچ کھ بعدانگار. اندازد یم ریز سربھ ساره
؟یبود دهیدزد امکیس  

 

کارتوبوده پس:خندد یم وساره دھد یم تکان یرسریام . 

 

میکرد مراقبت ازش چندروزخوب اون. بره شیپ خوب اوضاع خواستم یم فقط من: شود یم رشرمندهیام . 

 

 ومنوتواالن زهیبر ھم بھ یچ ھمھ شدم باعث کھ...کھ متاسفم و یچ ھمھ بابت.ممنونم ازت ھرحال بھ. دونم یم:  ـ
مینجاباشیا . 

 

یکن جبران یتون یم یبخوا اگھ:  ـ ! 

 

 خانوادت افتخار باعث یدار فرصت. یبرگرد کھ یدار فرصت توھنوزم: دھد یم ادامھ و و کند یم پرسشگرنگاھش ساره
یبرس ینتونست تااالن کھ ییزھایچ بھ و یبش . 
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ھ؟یچ منظورت:شود یم مشکوک ساره  

 

 یشینبارمی؟ایکن تالش شدنت ساغر دوباره ی ات،واسھ خانواده شیپ برگشتن واسھ یحاضر:کند یم نگاھش رمصممیام
یخوا یم خودت کھ یساغر ھمون . 

 

 کردن تاامروزکمکم کھ ییھا آدم بھ قرارباشھ اگھ:ردیگ یم یرو او از تلخ. خواند یم را ھا حرف تمام نگاھش ین ین در
نھ کنم انتیخ . 

 

؟یکمک کردن؟چھ کمکت ھا آدم اون: خندد یم تلخ نیرحسیام  

 

بکشن منو تونستن یم موقع ھمون:  ـ . 

 

 دنیرس آخرخط بھ ھروقت تا داشتھ نگھت برنده برگ کی بعنوان چون.یداشت منفعت براشون چون نکشتن تورو ھا اون: ـ
باشھ داشتھ فرار واسھ راه کی و کنھ رو تورو .  

 

 سرم تونست یم ییبالھا چھ یدون یم خوب ھم خودت. دارن نگھم شکنجھ با ھا سال نیا تونستن یم: کند یم اخم ساره
کنم انتیخ اعتمادشون بھ خوام ینم من.ومدیادونیب . 

 

نھ اونھا بھ یول یکن انتیماخ بھ یتون یم کھ جالبھ:زند یشخندمین نیرحسیام .  

 

کردم ردش محترمانھ منم و یداد یشنھادیپ کی تو.میدعواکن باز ندارم دوست:شود یم کالفھ ساره . 

 

نو؟یا یفھم یم. کنم نگاھت دشمنم چشم بھ کھ مجبورم من و یریگ یقرارم مقابلم کردنش رد با متاسفانھ یول: ـ  

 

 اون تموم اندازه بھ. یمقصر توم االن یول یدیکش حبس ناحق بھ.یشد دهیکش یباز نیا یتو ناحق بھ تو:نالد یم عاجزانھ
بکنم برات یکار تونم ینم گھید من و یدار جرم ادمھا . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

یکن استفاده خودت نفع بھ من از یخوا یم فقط توھم پس:زند یم پوزخند ساره . 

 

 نیا و یکرد خراب سرتو پشت یھا پل تموم تو.دمیم رونشونت مونده کھ یراھ نیآخر دارم من. نکن برداشت اشتباه نھ:  ـ
داکردمیپ برگشتنت یبرا من کھ ھست یا روزنھ تنھا .  

 

زندان بھ برگردم باز خودم یباپاھا من یخوا یم تو:  ـ ! 

 

 یبخر جون بھ رو کمتر،حبس دھمیشا ای ،دوسالیبش اعدام ای ابد حبس بھ محکوم نکھیا یجا بھ خوام یم ازت من نھ:  ـ
 نجات خودتو. کنھ یم غرق خودش یتو تورو شتریب روز بھ روز یافتاد توش کھ یمنجالب نیا ساغر.یبد نجات خودتو و

نابودبشھ ھم مونده وجودت تو کھ یوجدان ی مونده تھ بده،نذار . 

 

 بھ. دوزد یم او ی حلقھ بدون انگشت بھ را نگاھش ؟یبعدآزاد و حبس دوسال.کند یم فکر شیھا حرف بھ تر قیعم ساره
 ساغر نیا با ییروبرو طاقت مادرش و پدر یراست بھ. مرده او کنند یم فکر کھ یا خانواده بھ و کند یم فکر خود ی ندهیآ

داشتند؟ درایجد  

 

کنند ینم قبولم گھید ھا اون: آورد یم زبان بھ را بود ذھنش در کھ یزیچ . 

 

 کھ یکن ینم فکر نیا بھ ھم درصد کی ؟چرایساخت والیھ خودت یبرا ھا اون از چرا ات؟ خانواده:کند یم اخم نیرحسیام
دارن؟ دوستت ھا اون   

 

یدیند روبامن ھا اون رفتار چوقتیھ تو چون:زند یم شخندین ساره ! 

 

 برات ھمھ از شتریب متنفره ازت یکن یم فکر کھ یپدر بابات،ھمون. یدیند رفتنت از بعد رو روزشون و حال ھم تو:  ـ
 گھیم درآخر و برهیم رسوالیز ھاشو پدرانھ تموم. دونھ یمقصرم رو خودش.داره وجدان عذاب اون باورکن. خورد غصھ
 صحرا. کرد یم دعا تو یبرا و بود سرسجاده مادرت تون خونھ رفتم کھ ھروقت ھا تاماه من. نبودم براش یخوب پدر من

دهید یم تورو یخال یجا دائم چون کرده یم ھیگر فقط شیعروس روز . 

 

کرده؟ ازدواج صحرا:پرد یم حرفش انیم بھ متعجب سار  

 

شھ یم یماھ سھ. آره:خندد یم نیرحسیام . 
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بود؟ نگفتھ خواھرش یعروس از یزیچ ساالر چرا کند یم فکر ساره  

 

بود؟ شده خوشگل... صحرا ؟یبود مراسمشون یتو تو:  ـ  

 

گفت یم پدرت ھم ھارو نیا. نبودم مراسم تو من:  ـ .  

 

 رنشدهید ھنوز:دھد یم ادامھ شیھا حرف یرگذاریتاث از خوشحال نیرحسیام.رود یم فرو فکر در و دیگو یم یاھان ساره
زنیر یم دور رو ھا کدورت ،تمومیا زنده بفھمن اگھ کن باور.کنند یم قبولت ھا اون!ساغر . 

 

 و گناھشم کدوم جواب من گفتیم تند،مامانم اخالق کی و داشتم یرنگ مانتو کی فقط قبال.  خونھ ننگ ی ھیما شمیم:  ـ
 دارحبس سابقھ کی اسم کلفت،بھ و کت ی پرونده کیبا.برگردم یدار انتظار تو بعد. ام خانواده ننگ ی ھیما گفت یبابام
کرد؟ یزندگ اونجا بشھ یکن یم خونھ،فکر تواون برگردم دهیکش  

 

یبرگرد خواد ینم دلت چیھ و یگرفت خو یزندگ نیا بھ تو کنم یم فکر من:  ـ . 

 

 خونھ اون خواب روز شبو ھم ھنوز کھ یمن ؟یزندگ نیا بھ گرفتم خو من گرفتم؟ خو من. نکن قضاوت من بھ راجع:  ـ
رمیبگ ام خانواده از کیکوچ خبر کی بتونم تا زنم یم یدر ھر بھ خودمو کھ یمن. نمیب یم رو یلعنتی ... 

 

 دیمف یتون یم ھم تو یکن ثابت بھشون یخوا ینم چرا ؟یکن ینم یتالش چیچراھ پس: پرد یم حرفش انیم بھ نیرحسیام
 توفکر. یببر در بھ سالم جون مشکالت اون تموم نیب از یتونست تو.شتریب بلکھ برادرت و خواھر اندازه بھ ؟نھیباش
 وجھھ...تو یول زنان زندان از ھم اون بکنھ یسکیر نیھمچ نتونستھ یچکسیھ. ستین باورکن آسونھ؟ زندان از فرار یکرد
 از شتریب یلیخ یعنی یاریب دووم تاامروز و یکن فرار زندان از یتونست کھ تو. بود سخت یلیخ یول ستین درست کارت ی

ساغر نکن حروم خودتو. یدار تیقابل شناسمیم کھ ییدخترھا تموم از شتریب یلیخ و برادرھات و خواھر !  

 

 ینم او و بوده دنیشن ساغر دلتنگ شیھا چقدرگوش. چدیپ یم ھم بھ را او ی معده و دل تمام گفتنش باھربارساغر
یگ یم کھ یراھ نیکنم؟ا کاریچ من یگ یم تو:کند یم باز لب! دانست ... 

 

کنم لیتکم مدارکمو کن کمکم:  ـ .  
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؟یچجور:  ـ  

 

؟یکرد قبول یعنی یپرس یم کھ نیا:  ـ  

 

دونم ینم.نھ:  ـ . 

 

یکارکنیچ دیبا گم یم بھت ھم من یگرفت رو متیتصم کھ ھروقت پس:  ـ . 

 

بزنم ھا اون بھ یبیآس خوام ینم من:  ـ .  

 

؟یک یعنی ھا اون:  ـ  

 

ھا اون ی ھمھ ھومن یحت راد،کسرایمھرداد،ھ:اندازد یم ریز سربھ و گزد یم لب ساره .  

 

 از پر یبالحن. گفت ھمھ از اول مھردادرا.کند یم فکر گفتھ کھ ییھا اسم بیترت بھ و زند یم نھیس بھ دست کرده راخمیام
 رچانھیز یدست.بود آورده زبان بھ" یحت" شوندیپ با را ھومن نام ھم یطوالن یبامکث.کسرا و رادیھ بعد و اضطراب و ترس
؟یچ باشھ من ھیشب ھم ھا اون ھدف اگھ:کشد یم اش  

 

؟یکن یم مسخره: خندد یم ساره  

 

ام یجد کامال:  ـ . 

 

محالھ نیا اما...اما:کند یم گرد چشم ساره . 

 

؟یکن کمکم ید یم کنم،قول ثابت اگھ.شده کھ حاال یول. آره:  ـ  

 

سنیپل ھا اون ھمھ یگ یم انگارکھ.مسخرست نیا...نیا. ھیکی ھدفتون کھ یکن ثابت یخوا یم تو. فھمم ینم من... من:  ـ . 
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د؟یکن ینم اطاعت ھومن از مگھ شماھا ن،یبب. ینشد متوجھ درست نھ:  ـ  

 

؟یکن یم کمکم.ھیکی ھومن و من ھدف کنم ثابت بھت اگھ:دھد یم ادامھ واو کند یم نییباالپا را سرش ساره  

 

 چرا ھومن؟. است محال مورد نیا باور اما ندیب ینم دروغ از یاثر چیھ شیھا چشم در. کند یم نگاھش مردد ساره
 جاخوش او مچ یرو ھم ھنوز کھ یحیتسب بھ. کند یم فکر ھومن حیتسب بھ ناخودآگاه باشد؟ یکی ھومن با او دھدفیبا

 اگــــــھ یول!باشھ ھیکی باھومن ھدفت کھ یکن ثابت بھم اگھ:کند یم نگاه را نیرحسیام تر قیدق و کند یم سربلند. کرده
خوام یم مدرک من. یکن ثابت . 

 

قبولھ:دیگو یم یطوالن یبعدازمکث و کشد یم اش رچانھیز یدست نیرحسیام ! 

 

بدم نشونت دیبا کھ ھست ییزھایچ کی:کشد یم رونیب بیج از را لشیموبا . 

 

 دل!مھرداد و ھومن از ھمھ. داشت پاسخ یب تماس پنجاه بھ کینزد. کند یم گرد چشم لیموبا ی صفحھ شدن روشن با
؟یکرد خاموش کھ بود یک زد یم زنگ تیگوش بھ کھ یکس: دیگو یم نگران  

 

چطور؟: دیگو یم اش یناگھان سوال از متعجب ساره  

 

 یاتفاق فکرکنم.زدن زنگ یلیمھردادخ و ھومن: گذارد یم گوشش یرو را لیموبا و کند یبرقرارم را تماس نیرحسیام
 .افتاده

 

 بلند نیرحسیام یصدا اش صفحھ شدن لود از قبل. کند یم روشنش و کشد یم رونیب فیک از را لشیموبا نگران دل ساره
میایم االن... باشھ ؟باشھیمگھ؟چــــــــ شده یچ.منھ شیپ ساره؟آره.بود لنتیدسایببخش.سالم...الو:شود یم . 

 

میبر دیبا. پاشو: دیگو یم ساره بھ رو و کند یم قطع را تماس . 

 

شده؟ یچ:دیگو یم وساره شود یم بلند زیم پشت از  
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؟یا شماره کیبا ؟یزد یم زنگ مارستانیب بھ:  ـ  

 

زده ردتو سیپل:گذارد یم زیم یرو دواسکناس ریام و دیگو یم یا آره ساره .  

 

 شماره.رشدنیگیپ یلیخ یول!نبوده تو اسم بھ شماره یآورد شانس:دھد یم ادامھ نیرحسیام و پرد یم ساره یرو از رنگ
بود؟ یک یھا  

 

رمیبگ تماس کی گفتم.گرفتم ازشون رونیب. بھیغر:زند یم لب ساره . 

 

بوده یا رکانھیز حرکت:زند یم شیرو بھ یلبخند نیرحسیام ! 

 

باالاومده اش سگ یرو دایشد ھومن کھ میزودبر:کند یم تکرار نیرحسیوام زند یم لبخند پرغرور ساره ! 

 

*** 

 

پسر یاومد خوش:شود یم جابلند از رادیھ و کند یم اخم مھرداد سالن بھ ورودشان با ! 

 

کجاست؟ ھومن شد؟ یچ:پرسد یم نگران وساره دھد یم دست نیرحسیام با مردانھ  

 

چھره ییشناسا واسھ بردنش کھ یزن سراغ رفت: دیگو یم ردیبگ ونیزیتلو ی صفحھ از نگاه کھ نیا بدون مھرداد .  

 

ھ؟یچ منظورت: دھد یم قورت باترس را دھانش آب ساره  

 

کنھ یم اش حل ھومن یباش نگران ستین یازین!ساره نیبش: دیگو یم پشت از یکم ی بافاصلھ نیرحسیام . 

 

 یانگار سھل یقربون کھ گناه یب بدبخت کی خون ختنیر با. کنھ یم اش حل آره:گردد یبرم شان سمت بھ اخم با مھرداد
شده گھید یکی . 
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نھ: کوبد یم دھانش یرو دست ساره !  

 

 ویکوفت یگوش اون یداد یم زحمت خودت بھ اگھ:دیگو یم تند یبالحن و ستدیا یم مقابلش. شود یم بلند ازجا مھرداد
دیرس ینم نجایا بھ کار یبد جواب زودتر . 

 

 کدامشان شد؟ یم کشتھ یکی خاطراو بھ. ردیگ یم دستانش انیم را سرش ساره. رود یم باال و شود یم رد کنارش از و
 انیم زن شود؟بھ یقربان امشب بود بود،قرار گفتھ را لشانیموبا عیسر یتماس ی بھانھ بھ کھ یچندنفر از کی کدام بود؟
 از و بود نشستھ مترو ستگاهیا در چرمش یباباران کھ یجوان زن ای. بود آمده دیخر بھ بادخترجوانش کھ کند یم فکر یسال
 دارم دوستت منم ی باجملھ خطش پشت فرد با را تماسش کھ ھمان!بگو را جوان دخترک. زد یم غر ھا ابانیخ کیتراف
خانم؟ اومده شیپ یمشکل گفت او بھ رو و کرد قطع  

 

 کھ رادیھ روبھ کندو ینم دایپ یحرف چیھ اما دھد اش یدلدار یا گونھ بھ دارد دوست. ردیگ یم یجا کنارش نیرحسیام
؟یاریب آب وانیل کی شھ یم:دیگو یم ستادهیا مقابلشان نھیس بھ دست  

 

رتونبودیتقص:کند یم زمزمھ رگوششیز نیرحسیام و شود یم آشپزخانھ ی روانھ حرف بدون رادیھ ! 

 

؟یریجلوشوبگ یتون یم ؟یبکن یکار یتون یم:نالد یم و کند یبلندم را سرش.زند یم یپوزخند ساره  

 

کنھ منصرفش تونھ ینم ره،خوِدخداھمیبگ یمیتصم ھومن یوقت:گزد یم لب نیرحسیام . 

 

وبفرستیکی... ریبگ جلوشو برو. نکن منصرفش:  ـ ... 

 

شھینم: پرد یم حرفش انیم بھ نیرحسیام ! 

 

 کھ دیبگو یزیچ باز خواھد یم و کشد یسرم نفس کی را آبش وانیل ساره. کنند یم قطع را حرفشان رادیھ شدن کینزد با
 یم داخل بھ پا ھومن. رساند یم در بھ را خود سرعت با و شود یم بلند جا از. رسد یم گوشش بھ در دیکل چرخش یصدا
 مقابلش را او یپاھا شیھا کفش دنیکش رونیب حال در  ھومن.گذراند یازنظرم را او اهیسرتاپاس یھا لباس ساره و گذارد

شد؟ یچ:کند یم باز لب ساره و کند یم راست را قامتش. ندیب یم  
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. کوبد یم او صورت بھ یمحکم یلیس و آورد یم باال را دستش کند جادیا سردش ی چھره در یرییتغ کھ نیا بدون ھومن
 نویا:کند یم باز لب ھومن. کند یم سربلند شده بشینص کھ یا ضربھ از شود،شوکھ یم لیما راست سمت بھ ساره صورت
یاریگندباالب یندار حق گھیباشھ،د ادتی تا زدم ... 

 

 او از را رفتار نیا انتظار چیھ. شود یم دهیکوب چپش ی گونھ یرو بھ کھ است ساره دست حرفش شدن تمام از قبل
؟یکرد یغلط چھ: کوبد یم خود سر پشت وارید بھ را او و ردیگ یم را اش مانتو ی قھی بود؟ زده یلیس او بھ. نداشت  

 

 شیرو بھ ی شخندین ساره. دھد ینم او بھ دنیکش نفس ی اجازه لباسش ی شده مشت ی قھی کھ برده باال یحد بھ را ساره
یبلندکن...من رو دست یندار حق... یبفھم تا...زدم: دیگو یم یسخت بھ و زند یم ! 

 

ھان؟ ؟یھست یک یکرد فکر تو: کوبد یم وارید بھ را سرش گرید یبار ھومن  

 

کنم یم تمومت نجایھم بخوام من:کوبد یم را سرش گرید یبار . 

 

؟یکن یم بلند دست بعدرومن. منھ دست تو یزندگ تموم:کوبد یم وارید بھ را سرش باز و  

 

ھومن کن ولش:شنود یسرم پشت از را نیرحسیام نیخشمگ یصدا ! 

 

کنم ولت تا کردم بگوغلط: زند یم داد ساغر بھ رو او بھ توجھ بدون . 

 

نھ:زند یم لب یسخت بھ ساره. کند یم نگاھشان نگران رادیھ و کند یم شیصدا ھشدارگونھ نیرحسیام . 

 

؟یحاالچ:کوبد یوارمید بھ را او سر باز ھا آن بھ توجھ یب ھومن  

 

 ھومن یصدا باز و شنود یم را نیرحسیام یصدا. کند فراموش را دهیچیپ سرش در کھ یادیز درد تا بندد یم چشم ساره
؟یکن یم یدار کاریچ:رسد یم گوشش بھ زین مھرداد یصدا... را  

 

؟یھست یک یکرد فکر آسونھ؟تو بلندکردن رومن دست یکرد توفکر!کنم ینم ولت ینگ تا:غرد یم ھومن  
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یچیھ.یستین...یچیتوھ...تو:کند یبازم یسخت بھ را اش بستھ یھا پلک ساره ! 

 

 یم گردنش پشت بھ یا ضربھ شود یم مانعش نیرحسیقدرتمندام دست بکوبد وارید بھ را سرش باز ھومن کھ نیا از قبل
 او. رود یم افتاده نیزم یرو کھ یا ساره سمت بھ نیرحسیام و کشد یم عقب را او مھرداد. رود یم لیتحل قدرتش و زند
صدامو؟ یشنو ی؟میخوب ساره ساره؟:کند باز را شیھا چشم تا زند یم صورتش بھ یا چندضربھ و کند یم بلند را  

 

کن کمکم مھرداد: زند یدادم مھرداد بھ رو نیرحسیام و کند یم باز یسخت بھ را نشیسنگ یھا پلک ساره ! 

 

مانداره نیب ییجا گھید اون:دیگو یم و کشد یم گردنش پشت یدست.شود یم بلند نیزم یرو از باخشم ھومن ! 

 

طلبت یکی ھم تو:گردد یبرم نیرحسیام سمت بھ ! 

 

 یھا دست نیب از را سرش اطیبااحت و زند یم زانو ساره مقابل مھرداد. شود یم ھا پلھ ی روانھ یگرید حرف بدون و
 نیرحسیام. کشد یم سرش یرو یآرام بھ را دستش شیموھا نیب از  زند یم کنار را شالش.کشد یم رونیب نیرحسیام

شکستھ؟:پرسد یم نگران  

 

مارستانیب مشیدببریبا: دیگو یم نیرحسیام و کند یم دییسرتا با مھرداد . 

 

کنم یم حلش خودم. باال برمشیم. ستین یازین:مھرداد . 

 

 رونیب دستانش نیازب اطیبااحت را ساره سر.شود یم مانعش نیرحسیام کھ ندازدیب او زانوان ریز دست خواھد یم
ارمشیم خودم:بکشد . 

 

 یم شیرو بھ یشخندین.بزند دست ساره بھ او نداد اجازه نیرحسیام کھ دیفھم خوب. کند یم نگاھش یا مھردادچندلحظھ
ینبود یرتیغ کھ تو: شود یم جابلند از و زند ! 

 

شھ یم عوض یھرآدم:اندازد یم او زانوان ریز دست نیرحسیام . 
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 و دوزد یم او صورت بھ را نگاھش. رود یم راباال ھا پلھ اطیبااحت و شود یم جابلند از دنشیکش آغوش در از بعد و 
 شیلبھا او زد یلیس صورتش بھ یحاج کھ یروز دارد ادیب خوب کرد، یم بغض خورد یم یلیس یوقت ساغر. زند یلبخندم

 ساغر.کرد او یبازو بند را دستش و گرفت پناه او پشت ساغر زدیم داد پدرش یوقت. رانداختیز سربھ و کرد جمع را
 او کھ یساغر دیکوب ھومن صورت بھ دست پشت با امروز کھ یساغر! تر قدرت پر تر، نترس بزرگتر،! بود شده تر بزرگ

نبود شناخت یم ! 

 

 ینظرم از را اتاق و دھد یم وارید بھ ھیتک او کند یم سرش قیدق ی نھیمعا بھ شروع مھرداد کھ نیا از بعد
 کیشدیچ:ردیگ یم اتاق وارید و در از مھردادنگاه یباصدا! شده ساره بھ متعلق حاال و بود افروز بھ نجامتعلقیا.گذراند

بود؟ چش دفعھ؟ھومن  

 

اون گوش زدتو ھم ساره،ساره زدتوگوش:زند یم را سرش یموھا از یقسمت یچیباق کھ دوزد یم یمھرداد بھ نگاه .  

 

ازصبح؟ نیکجابود: کند یم نیبتاد بھ آغشتھ را یدستمال مھرداد  

 

رونیب:  ـ . 

 

کجا؟:  ـ  

 

بدم؟ دجوابیبا: ـ  

 

رمیبگ جواب خوام یم البد پرسم یم یوقت:گردد یبرم سمتش بھ و کشد یازکارم دست مھرداد . 

 

یبپرس ازش دارشدیب یوقت یتون یم یبدون  یدار دوست یلیخ اگھ:اندازد یباالم یا شانھ نیرحسیام . 

 

ریام بکش خط رو ساره دور:رسد یم گوشش بھ مھرداد یصدا.کشد یم نییپا را رهیدستگ و رودیم در سمت بھ ! 

 

روبکنم؟ کار نیا دیچرابا:زند یم لب برگردد سمتش بھ کھ نیا بدون   

 

یبگ خودت چھیباز اونم یندار حق چون:  ـ . 
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داره؟ تو بھ یربط چھ:خندد یم نیرحسیام  

 

 برداشت یدار توھرجوردوست: زند یم لب رود یم ور اش ھیبخ یھا نخ با کھ یدرحال مھرداد. گردد یبرم سمتش بھ و
یباش برش و دور ندارم دوست یول کن . 

 

کارنکنمیچ و دبکنمیبا کاریچ دونم یم خوب خودم من:  ـ . 

 

یشناس ینم خوب اونو تو:  ـ . 

 

شیشناسیم البدتوخوب:زند یپوزخندم نیرحسیام ! 

 

شناسمش یم کردم،حتمابھترازتو یزندگ باھاش تموم یاند و چھارسال یوقت: ـ ! 

 

 شود یم خارج اتاق از حرف را؟بدون چھارسال نیا تمام بود؟ کرده یزندگ بااو چھارسال. شود یم مات و شیک نیرحسیام
زند یلبخندم شده بشینص کھ یرپوستیز یروزیپ یبرا ومھرداد .  

 

 باسوز. کند یم باز را در خودش و رسد ینم گوش بھ یجواب.زند یم در بھ یا وتقھ ستدیا یھومنم اتاق مقابل نیرحسیام
 و زند یم کنار را خوردند یم بادتکان توسط کھ ییھا پرده. رود یم بالکن درباز سمت بھ خورد یم صورتش بھ کھ یسرد
 یم جلو بھ یقدم. کند یم دود گاریس و ستادهیا بلند یھا یکار سنگ مقابل کھ ندیب یم را ھومن. گذارد یم بالکن پابھ

خوبھ؟:زند یم ردلبیبگ شیروبرو از نگاه کھ نیا بدون ھومن.ستدیا یم وکنارش گذارد  

 

مثال؟ یچطورخوب: گذارد یم لبش ی گوشھ و دارد یبرم ھاست یکار سنگ یرو کھ یپاکت از گاریس نخ کی نیرحسیام  

 

خوره یم ھیبخ داره سرشم.زندست:کند یم روشن را گارشیس و دارد یبرم را فندک . 

 

؟یکارکردیچ رو زنھ: پرسد یم و زند یم گارشیس بھ یپک  
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بھش زدم نیباماش: کند یم خاموش سنگ یرو را اش شده کوچک گاریس ھومن . 

 

 تا یکرد یم دولمیبا:کشد یم اش گونھ بھ یدست ھومن. زند یم گارشیس بھ قیعم یپک و دیگو یم یاوھوم نیرحسیام
 .بکشمش

 

گوِشت؟ تو زده چون:خندد یم نیرحسیام   

 

کرده تر دراز مشیگل از پاشو چون:زند یم آتش تازه یگاریس ھومن . 

 

 تو برنده برگ یتوگوش کیخاطر بھ یتون ینم.نباش احمق: کند یم خاموش سنگ یرو را گارشیس.خندد یم نیرحسیام
یبد دست از . 

 

 نگاھش در شده روشن یھا سوال عالمت تمام. زند یلبخندم نیرحسیوام چرخد یم سمتش بھ گردشده ییھا باچشم ھومن
؟یدیشن یازک:کند یم باز لب ھومن.زند یم لب و ندیب یم را  

 

رفتھ؟ ادتی. خونم یم تورو یفکرھا تموم من: خندد یم نیرحسیام  

 

جداشده ازھم امونیدن کھ االن نھ.میبود باھم یچ ھمھ یبرا کھ بود یوقت واسھ اون:خندد یم تلخ ھومن . 

 

 یفکرھا تونم یم باز ھم،من میباش دور ازھم ھا فرسنگ و بگذره ھم صدسال:گذارد یم او ی شانھ یرو دست نیرحسیام
یبخوا کھ ھیکاف فقط.یتون یم توم. پسر بخونم تورو ! 

 

 سخت برام دنتیفھم دایجد یول:ستدیا یم باز حرکت از ھومن یباصدا اما.کند یم گرد عقب و ردیگ یم فاصلھ او از یکم
  .شده

 

لحاظ؟ چھ از:  ـ  

 

یشیم نگران ھھ. اون بخاطر زنھ یسرم ازت یدیجد یھا العمل عکس. ساره:دیگو یم کوتاه ھومن ! 
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آورده رونیب خاک سراز ھوی کھ یوجدان حساب بھ بذار:کشد یم اش رچانھیز بھ یدست نیرحسیام . 

 

دهینم اجبارجواب و خشونت ساره درضمن،درمقابل:گردد یبرم سمتش بھ دوباره آخر ی لحظھ . 

 

؟یگینومیا کھ شیشناسیم انقدرخوب:زند یم نھیس بھ دست ھومن  

 

کردموگفتم برداشت ازش کھ یزیچ فقط: خندد یم نیرحسیام . 

 

. شود یم داخل زدن در بدون و ستدیا یم ساره اتاق مقابل. شود یم خارج اتاق از ھم و ازبالکن و کند یم او بھ پشت
 وصل ھم بھ شکمش یرو را شیھا دست و دهیکش دراز باز اوطاق از فاصلھ با تخت یرو کھ ندیب یم را مھرداد
 مھردادکھ باز یھا چشم بھ رو.بود شده یچیبانداژباندپ با ساره سر. شود یم کینزد و کند یم یاخم.کرده

؟یینجایا چرا:زند یم لب کنند یم پرسشگرنگاھش  

 

بدبشھ حالش ممکنھ چون:  ـ .  

 

 دو آن کھ یچھارسال تمام بھ. شود یم خارج اتاق از حرف آخربدون در و چرخاند یم ھردوشان نیب را نگاھش نیرحسیام
دند؟یخواب یم تخت کی یرو راباھم چھارسال نیا پرسد یم خود از و کند یم فکر اند کرده یزندگ باھم  

 

*** 

 

ن؟یام کجاست گھید نجایا:خندد یبلندم یباصدا  

 

نجاکجاست؟یا:چرخاند یم ساده ی دورتادورخانھ را نگاھش. دھد یم ھل جلو بھ را او و اندازد یم کمرش پشت دست نیام  

 

یفھم یم:خندد یم نیام . 

 

ببند ھاتو چشم اول:کند یم نگاھش طنتیپرش نیام و ستندیا یم یچوب یدر مقابل . 
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نکن تیاذ اِ:کوبد یم نیزم یساغرپارو ! 

 

کنم ینم باز رو در نیا من یتانبند:خندد یم نیام . 

 

خوب؟بستم:دیگو یم و بندد یم را دوچشمش ساغر . 

 

 یصدا. دھد یم ھل جلو بھ را او و ندینش یم کمرش یرو نیام گرم دست بندش پشت و شنود یم را در شدن باز یصدا
بازکن حاال:زند یم لب رگوششیز یکم ی بافاصلھ کھ نیام یصدا بعد و شنود یم را در شدن بستھ . 

 

. کتاب پراز و یخاکستر ییکمدھا و دیسف ییھا وارید با. چرخاند یم اتاق دور تا دور را کنجکاوش نگاه و کند یم باز چشم
نجایا: زند یم لب متعجب. خورد یم چشم بھ دیسف و یخاکستر یباروتخت نفره تک تخت کی ھم ازاتاق یا گوشھ ... 

 

 یصدا و ردیگ یم قرار اش شانھ یرو سرش. شود یم حلقھ دورش بھ پشت از او یھا دست حرفش شدن تمام از قبل
من خودِ  ی خونھ.منھ ی نجاخونھیا:دھد یم نوازش را گوشش اش مردانھ .  

 

 او گوش بھ سرش و شود یم تر تنگ او دور بھ شیھا دست. دھد یم قلقلک را ساغر ی شانھ کشد یم کھ یقیعم نفس
 یباز توپ اطشیح تو ھا ساعت خونھ نیھم ینجا،تویھم. کردم ینجاسپریا مو یزندگ یروزھا نیبھتر من:تر کینزد

 از پره نجاواسمیا.شدم نیام خونھ نیا یتو من.دمینخواب و خوندم درس تاصبح من اتاق نیا یتو کھ ییھا شب چھ. کردم
میکن یزندگ نجایا دارم دوست.قشنگ و خوب خاطرات . 

 

یدار دوست نجارویا اگھ:ردیگ یم یباز بھ را لباسش ی قھی بادست. گردد یبرم سمتش بھ ساغر ... 

 

میکن یم یزندگ نجایھم:زند یلبخندم شیرو بھ و کند یسربلندم . 

 

 ارمیبنّام. ھیمیقد دونم یکھ،میکوچ دونمیم:دھد یسرم را شیمو کش و کند یم اش شده بستھ یبندموھا را دستش نیام
میباش داشتھ اتاق ھم ھامون بچھ یبرا دیبا.ستین یکاف اتاق دوتا. کنم یم درست ھم باالرو ی طبقھ. میکن عوض نمارو . 
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 بھ کھ یا بوسھ از و کند یم پنھان گردنش یگود در را سرش باز نیام.شود یم آب دلش قنددر شانیھا ازتصوربچھ
: زند یم گردنش بھ گرید یا بوسھ نیام و زند یم حلقھ او گردن دور بھ را شیھا دست. گزد یم لب ساغر زند یم گردنش
ساغر میکن یم درست رو یچ ھمھ. میکن یم عوض رو نجایا. میکن یم رنگ رو خونھ . 

 

یمن یزندگ تموم تو:دھد یم ھیتک ساغر یشانیپ بھ را اش یشانیپ . 

 

نیام نشم داریب چوقتیھ کاش.استیرو ھمش انگار.انگارخوابھ:بندد یم وچشم زند یم ساغرلبخند ! 

 

نیام:کند یم شیصدا بنددو یم چشم دوباره. ندیب یم را سرش یباال دیسف سقف کند یم باز کھ چشم ! 

 

 تمام.بندد یم چشم ندوبازیب یم را اش یروتخت یآشنا یھا طرح نباریا. کند یم باز چشم باز و شنود ینم را نیام یصدا
 مین و کند یم باز چشم. بود دهیفا یب اما... را ساده اتاق آن را، نیام. کند تجسم را لحظھ آن دوباره تا کند یم را تالشش

؟یخوب:چدیپ یم گوشش در مھرداد یآشنا یصدا. بندد یم چشم دوباره و چدیپ یم سرش در یدردبد. شود یزمیخ  

 

سرم یآ: ردیگ یم سرش بھ را دستش ! 

 

یکن تحملش دیبا چندروز تا. ھیعاد: ندینش یم تخت ی گوشھ مھرداد . 

 

زا حروم کھیمرت:زند یم لب مالد یم را شیھا چشم کھ یدرحال ... 

 

یھ یھ یھ: ـ ... 

 

زھرمار:کند یم باز چشم ! 

 

کرده بددھنت خورده سرت بھ کھ یا ضربھ:کشد یم اش شده یچیسرباندپ یرو یدست. خندد یم مھرداد ! 

 

بکشم ویکی ھام دست با تونم یم کھ بوده یکار انقدرھم آره: کند یم نثارش یا غره چشم ساره ! 
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ستمین من آدم اون مطمئنا:خندد یمھردادم ! 

 

 یم بلندشدن درحال و کند یم زانیآو تخت گوشھ از را شیپاھا ساره. برد یباالم میتسل نشانھ بھ را شیھا ودست
خوابم؟ چندساعتھ:دیگو  

 

شھیم یساعت شونزد کی: ـ . 

 

 خوب معلومھ:اندازد یم ربغلشیز دست و شود یم کشینزد مھرداد. ردیگ یم جھیسرگ باز و ستدیا یم شیپاھا یرو
یدید یم میخوب یاھایرو! ھا یدیخواب ! 

 

گفتم؟ یزیچ من...؟منیچ: کند یم نگاھش متعجب و ستدیا یم شیسرجا ساره  

 

ـــــریام دارنشمیب چوقتیھ کاش:دیگو یم نازک ییباصدا و ردیگ یم خود بھ ناراحت یا مھردادچھره ! 

 

 دفنش جا نیھم رو ھیقض نیا:دارد یبرم جلو بھ یقدم ساره.زند یم مھردادبلندقھقھھ کوبدو یم او یبازو بھ یمشت ساره
یکن یم .  

 

نکنم؟ دفنش اگھ و:دھد یباالم را شیابرو یتا کینخورد نیکندتازم یم اش یھمراھ باز کھ یحال در مھرداد ! 

 

کنم یم دفنت خودتو:کند یم نگاھش پراخم ساره .  

 

؟یر یم یدار کجا ھلک ھلک حاال. تو یشد چقدرخشن:کند یم باز را در مھرداد  

 

ییدستشو:  ـ . 

 

تونم یم گھید بسھ:کند یجدام او از را تنش ساره.خندد یم مھرداد . 

 

ندارم یکش نعش بازحوصلھ کھ نده ادا:ردیگ یم دست در را دستش مھرداد .  
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 یم گردنش بھ را دستش. کند یم رانگاه اش دهیپر رنگ صورت و ستدیا یم نھیآ مقابل. شود یم ییدستشو یراھ باالخره
 رسد یم صورتش بھ. دھد یم حرکت گردنش یرو را دستش و بندد یم چشم!بود یقشنگ خواب چھ. زند یم لبخند و زند
 یدارنمیب نبود،کاش خواب کاش. خندد یم لیدل یب و کند یم لمس را شیموھا. بود زده گوشش پشت فتدکھیم ییادموھای و

  .شد

 

تو؟ اون یُمرد: دیگو یم مھردادکھ یصدا بندش وپشت پراندیازجام را خورداو یم در بھ کھ یا چندتقھ  

 

ام زنده نھ:  ـ . 

 

 مثل انقدر یھ:کشد یم خودراعقب ساغر کھ ردیرابگ دستش  خواھد یم باز مھرداد. شود یم خارج و کشد یم را فونیس
ستمین چالغ کھ من نکن رفتار بامن ضیمر کی .  

 

باشھ باشھ:خندد یمھردادم . 

 

 یرو.رود یم سالن سمت بھ طغرا کیک کی برداشتن از بعد و کند یبازم را خچالیدر. رود یم آشپزخانھ سمت بھ ساره
نیابشیب:دیگو یم کند یم ونگاھش ستادهیا یا گوشھ کھ یمھرداد بھ رو و ندینش یم کاناپھ ! 

 

تھوع؟ گھ؟حالتید یندار جھیسرگ:پرسد یم مھرداد و کند یم باز را کشیک ساره. ردیگ یم یجا مبل یرو مھردادمقابلش  

 

گشنمھ فقط:زند یم کشیک بھ یگاز ساره ! 

 

خبرخوب کی: کند یم باز لب سکوت یاندک از وبعد خندد یمھردادم ! 

 

ایبد یگون دمژدهیبا:دیگو یم مھردادبالبخند و کند یم پرسشگرنگاھش ساره ! 

 

اومد ھوش بھ شبید مادرت:دیگو یم مھرداد و کند یم نییباالپا را سرش ساره ! 
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واقعا؟:زند یم لب. افتد یم نیزم و خورد یسرم اش شده سست انگشتان نیازب دارد دست در کھ یکیک تکھ  

 

خدا یوا...یوا:خندد یم و ردیگ یم دھانش رامقابل دستش. کند یم نییباالپا را مھردادسرش . 

 

 چشم بھ را اش رهیخ نگاه.ردیگ یم دردست را دستش و زند یزانوم مقابلش.رود یسمتشم بھ شودو یم ازجابلند مھرداد
 نیرحسیباام مادرت،اشنابودنت حال.شد نازل سرت کھ بود مشکل سرھم پشت میاومد کھ یروز از:دوزد یم او سیخ یھا
 و ینشد عوض اصال تو کھ معتقدن ھمھ ساره. کرد دور ازخودت تورو ھمھ و ھمھ... بوده تون نیب قبال کھ یا رابطھ و

رفت رانیازا کھ یھست یفیدخترضع ھمون . 

 

یستین فیتوضع کھ کن ثابت بھشون.ایب خودت بھ شد زدرستیچ ھمھ کھ حاال:کند یم وارد دستش بھ یفشار ! 

 

 اشاره سرش بھ(فتھیب برات اتفاق نیا نداشتم دوست کھ نیباا.بودم ناراحت ازت نکھیباا شبید:کند یترم قیراعم لبخندش
توبلندکنھ یرو دست کنھ ینم جرئت گھید تااخرعمرش ھومن. اومد خوشم یول)زندیم یچشمک کندو یم . 

 

گھید زیچ کی و:دھد یم ادامھ ومھرداد زند یم یلبخند ساره ! 

 

 عشق:دھد یم حرکت او دست یرو نوازشوار را انگشتش. دزدد یم مھردادنگاه و کند یم پرسشگرنگاھش ساره
کنھ یم فیضع کنھ، یم آدموسست . 

 

دلت تو کنھ شھیر حس نیا نذار:دوزد یم او چشم بھ را نگاھش و کند یسربلندم ! 

 

نشدم عاشق من یکن یم اشتباه تو:کند یم باز لب ساره ! 

 

 کھ یزیچ یِرواقعیام چون!بود یول نباشھ خواب کھ یخواست یم.یگفت یم اونو اسم توخواب یول:زند یم لبخند مھردادتلخ
ستین یکن یفکرم تو . 

 

دمید خواب فقط من...من.مھرداد الیخیب: ـ . 

 

یکرد ماھاخاموش یرو تویگوش یبود بااون چون رو روزید وتمام:پرد یم حرفش انیم بھ مھردادقاطع . 
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باتوئھ میتصم:شود یمھردادازجابلندم و گزد یم لب ساره . 

 

 دست با.دھد یباالم را لباسش نیاست و ردیگ یم اش شده سرپانسمان از را نگاھش.ستدیا یم اتاقش قد تمام ی نھیآ مقابل
 از را غیت.رسد یم ھفت بھ و شمارد یم ھارا خط.کشد یم دست قراردارد چپش یبازو یرو کھ یافق یھا خط یرو راست

 یشخص دفاع حرکات توانست ینم.بود گفتھ شدنش مھردادازخستھ بھ کھ افتد یم یروز ادی و دارد یبرم زیم یرو
 را غیمھردادت یوقت.کرد یم ھیگر و نشست یم یا گوشھ بعد. کند دفاع ازخود او ضربات درمقابل توانست یرد،نمیادبگیرا

 رانگاه شیبازو از شده یجار خون ریمتح ساره. انداخت او یبازو یرو یخط ارامش با مھرداد و دیترس او گرفت مقابلش
؟یکرد رو کار نیا چرا:زد ولب کرد  

 

 یشکل نیا من یبباز اگھ ،ویبباز خودتو یندار توحق.خطاھاست خط چوب اسمش:باالانداخت یا شانھ الیخیمھردادب
کنمیم ھتیتنب . 

 

کنمیم ھیتنب خودمم یحت من:بود داده باال را خود لباس نیبعداست . 

 

بودن؟ یچ یبرا!ادیز ھمھ نیا... ھا نیا:گذراند نظر از را شیبازو یرو ادیز خطوط متعجب  

 

 بھ متعلق گھید کھ یا خانواده یبرا یست،دلتنگین من مال کھ یکس واسھ یدلتنگ. بود یدلتنگ شترشیب. خطاھام یبرا:  ـ
ستین من ی خونھ گھید کھ یا اخونھی. ستین من ! 

 

. بود ساالر یبرا یدلتنگ خاطر بھ باال یھا خط از دوتا کھ آورد یم ادیب. دھد یم قرار دستش ھفتم خط نییپا را غیت ساره
 وحاالحتماصاحب دارد کردزن یروزھافکرم آن کھ ینیام یبرا ھیگر.بود موقعش یب کردن ھیخاطرگر بھ گرید یتا سھ

 ھربارکھ ساره و کرد یم آدم با یبیعج یکارھا یدلتنگ!نبود او ی خانھ گرید کھ یا خانھ یبرا ھیگر. شده ھم یچندفرزند
 بخاطر و شود شیبرا یعبرت تا. کند بزرگ را او سوزشش تا گذاشت یم ادگاری بھ شیبازو یرو یخط شد، یم دلتنگ
نشود دلتنگ گرید شده کھ ھم سوزش حس آن دنینچش ! 

 

شم ینم ساغر مامانِ  نگران.شم ینم نگران گھید:کند یم حرکت پوستش یرو را غیت و بندد یم چشم . 

 

 بھ را جرئت نیا ھومن و گرفتند تمسخر بھ را او ھمھ کھ داده جلوه را خود فیضع یحد بھ کندبخاطرمادرش یم فکر و
کند اوبلند یرو دست کھ داد خود . 
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 احمق اون مثل توکھ.یستیساغرن توکھ:زند یم زخم خود بھ باز و بندد یم دھد،چشم یم قرار اش تازه رزخمیز  را غیت
نینب رو خوابش. نباش خوشحال نیام یبرا.رینگ دلھره نیام یبرا. یستین . 

 

باش نداشتھ دوستش:زند یم لب و کند یم باز چشم ! 

 

 حماقت یقربان کھ یزن. زن اون شدن بخاطرکشتھ ھم نیا.کند یم جادیا تر قیعم یزخم نباریا و کشد یم نییپا را غیت باز
 خوب باشد شیھا خط چوب نیب نجایا کھ نیاماھم!نبود چیھ خورده او ی خانواده بھ کھ یزخم درمقابل زخم نیا. شد من

 تقاص او ییجا کی یروز کی کھ بماند ادشیدیبا!او خاطر بھ قتل کیاست، قیعم یزخم یدھم باشد داشتھ ادیب دیبا. است
 ھا لب شیھا یرادباشوخیبازھ.نندینش یم زیم کیسر یبازھمگ ھا بعدازمدت. دھد یم پس را گناه یب آن خون شدن ختھیر
 تریت بھ راجع آرش باز.رود یم غره چشم او بھ کسرا دویگو یم بد دشیدخترجد ازدوست رضا باز و کند یم باز خنده بھ را

 ھمھ و دھد یم را امکیس دفراشیتجد رادخبریھ نیب نیا در. کند یم دییباسرتا مھرداد و زند یم حرف ھا روزنامھ اول
 و دھد ینم خود از یخبر ھم دیسع کھ ندارد،ھمانطور را قصدبازگشت گرید امکیس داستیپ انطورکھ. زنند یم قھقھھ
 یھا یمشتر و عمومراد یبرا دلش کند، یم را شان دونفره و کوچک خانھ یھوا ساره دل نیب نیا در. شده ساکن آلمان
 در یحد بھ ساره و اند کرده سکوت فقط ھومن و ساره افراد تمام نیب. شود یم تنگ یداشتن دوست کافھ آن یشگیھم

 بھ ومھرداد شوند یم ساکت ھمھ خانھ زنگ یصدا با. شود یخودنم بھ ھومن ی رهیخ نگاه متوجھ کھ است غرق افکارش
بود؟ یک: شکند یم را سکوت ھومن. زند یرام کن درباز ی دکمھ ی بالفاصلھ و دیگو یم یا بلھ. رود یم اف اف سمت  

 

نیرحسیام:ندینش یم خود یسرجا مھرداد . 

 

 کن ول نزنھ نویا مخ تا: دوزد یم ساره بھ را اش رهیخ نگاه یپوزخند رضابا. شود یارمیھوش نامش دنیباشن ساره
انگار ستین معاملھ ! 

 

تونھ ینم رو ساره بزنھ میھرک مخ:دیگو یم خوردن غذا حال در خونسرد یلیمھردادخ . 

 

نھ؟ مگھ:دوزد یم نشستھ مقابلش کھیا ساره بھ را مطمئنش نگاه  

 

 یم کھ نیرحسیام بلند یصدا بالفاصلھ.رسد یم گوششان بھ یدرورود بازشدن یصدا و دھد یم سرتکان مطمئن ساره
د؟یستی؟نیاھال:دیگو  

 

 خوب!یخوب یبو چھ:دیگو یم و دھد یم دماغش بھ ینیچ.کشد یم آشپزخانھ بھ اورا میینجایا دیگو یم کھ رضا یصدا
اومدم موقع . 
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 باز لب ھومن.ندینش یم و کشد یم عقب را مھرداد کنار یصندل تعارف بدون نیرحسیام و دھند یم را سالمش جواب ھمھ
یش یم ینورھاآفتابیا ادیز روزھا نیا!عجب چھ:کند یم . 

 

ام؟یم کھ بده:دوزد یرمیز سربھ ی ساره بھ را اش رهیخ نگاه و گذارد یم اش رچانھیز دست بالبخند نیرحسیام  

 

بھیعج فقط نھ:دیگو یم تفاوت یب ھومن . 

 

یکرد شرفتیرادپیھ. ییورو بر خوش ی قورمھ چھ.کن عادت پس:اندازد یم باال یا شانھ نیرحسیام ! 

 

پختھ ساره.ستین کارمن:دیگو یم رادباخندهیھ . 

 

 نیا پس:دیگو یم است شیغذا خوردن درحال خونسرد کھ ساره بھ طنتیپرش و دھد یباالم را شیابرو یتا کی نیرحسیام
داره خوردن غذا . 

 

یبد رو برنج سید شھیم ساره:دیگو یم ساره بھ رو. آورد یخودم یبرا یقاشق و بشقاب نتیکاب از و شود یم ازجابلند . 

 

زبونتوخوردن؟: دیگو یم باز نیرحسیام و ردیگ یم سمتش بھ را سید حرف بدون ساره  

 

 یم شوخ لحن باھمان و ردیگ یم را سید نیرحسیام. زند یلبخندم او حرکت خشنوداز کندومھرداد یم اخم شیرو بھ ساره
ستماین من شکستھ سرتو کھ یکس:دیگو ! 

 

چطور؟:کند یم باز لب بااخم ساره ھم و کند یم اخم ھومن ھم نباریا  

 

باباتوخوردم ارث انگار یگرفت افھیق واسم یجور: ـ . 

 

 یوقت مردفقط نیا کھ کرد یم عادت دیاما،با دیرس یم نظر بھ نامناسب نیام دھان در یادیز زدن حرف نوع نیا
ندارم حوصلھ فقط:اندازد یم باال یا شانھ. شود یم نیتنھاھستندام . 
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؟یکرد تموم درستو.بگو ازخودت.پسر الیخیب: دیگو یم نیحس ریام بھ رو آرش  

 

شھ یم یدوسال یکی آره:دیگو یم دنشیجو از بعد و گذارد یم دھان در یقاشق نیرحسیام .  

 

؟یمشغول یکار بھ االن:  ـ  

 

میراض میزندگ از شینجوریھم من!داره کردن کار ی حوصلھ و حال یک:خندد یم نیرحسیام . 

 

یکن یم کار رجیا دست ور دمیشن:شکند یم را سکوت ھومن ! 

 

 مسافرھاشو فقط من.گذاشت شھینم کار اسمشو آره:دیگو یم خونسرد شود خبردار او داشت را نیا انتظار کھ نیرحسیام
کنم یم جابجا . 

 

مخصوصش یمسافرھا آره:زند یم شخندین ھومن ! 

 

میرس یم یینوا مابھ مخصوصش یمسافرھا سرھمون ؟صدقھیچ پس:زند یم چشمک نیرحسیام . 

 

 و خورد یم شیغذا از گرید یقاشق نیرحسیام. برد یم نکیس سمت بھ را بشقابش و کند یم تمام را شیغذا ساره
ساره یراست:کند یم شیصدا ! 

 

 شد تموم کارت:زدیر یخودم یبرا آب وانیل کی نیرحسیام.دیگو یم یھوم برگردد سمتش بھ کھ نیا بدون ساره
میحاضرشوبر . 

 

د؟یببخش:گردد یبرم سمتش بھ گردشده ییھا باچشم ساره  

 

رفتھ؟ ادتی. نشد یول میبر شبید قراربود: خندد یم نیرحسیام  
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 برابر ھدف کی کھ کند یم اوثابت بھ بود گفتھ. دھد یم سرتکان دھد نشانش دیبا بود گفتھ کھ یمدارک یادآوریبا ساره
 ساره او انتظار برخالف اما بدھد ریام بھ شکن دندان یتاجواب دوزد یم ساره بھ را اش یحرص نگاه مھرداد. دارد باھومن

بعد بشورم ھارو نیا صبرکن:زند یم خونسردلب . 

 

ھست ییخبرا کیانگار: دیگو یم طنتیپرش و دھد یم باال را شیابرو یتا کیرادیھ ! 

 

میکرد یم فکر یچ ماروباش:زند یم بازطعنھ رضا ! 

 

د؟یکرد یم فکر یچ: پرسد یرضام از نیرحسیام  

 

یزد رو نگومخھ. یبزن شو مخ یخوا یم میکرد فکر:رضا ! 

 

زد؟ شھینم نویا مخ گفت بود یک:زند یم وبلندقھقھھ  

 

 بود نگفتھ صبح امروز نیمگرھم کند؟ ینم انکار د؟چرایگو ینم چیھ چراساره. زند یم عقب را بشقابش مھرداد 
 ی دلھ ی تکھیمر آن با کھ دارد یلیدل برود؟چھ رونیب بااو شب ده حاال،ساعت دیبا چرا کند؟پس یم حذف را نیرحسیام

 برخورد متوجھ ھومن فقط. کند یم ترک را آشپزخانھ و شود یبلندم زیم ازپشت برود؟ رونیب شب موقع نیا باز ھوس
کجامھرداد؟:دیگو یم بلند و شود یم تندش  

 

رشدمیس:شنود یم را دادش یصدا ! 

 

 توبرو شورم یم من شویبق:ستدیا یم ساره کنار. شود یم ازجابلند و کند یم یخال را بشقابش باالخره نیرحسیام
 .حاضرشو

 

 خارج آشپزخانھ از و دیگو یم یا باشھ رلبیز.کشد یم عقب را خود و شود یم رهیخ شیھا چشم بھ یا چندلحظھ ساره
 بھ را انگشتش نیحس ریام بھ رو رضا. زنند یم قھقھھ ھمھ شوند یم مطمئن رفتنش باال از کھ نیا محض بھ.شود یم

یزد نمیا مخ یجد یجد! پسر گرم دمت: دیگو یم و دھد یم نشانش کیال عالمت ! 

 

 کارم یوقت ناموسا؟من یکرد رامش یبگوچجور.کرد قبول ھم چرا و چون یب ادیم خوشم:دیگو یم شیھا خنده نیب رادیھ
کنار بذاره شو یلجباز کھ کنم یم خودموجرواجر باشھ رشیگ . 
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نایگرفت کم دست رویام:خندد یم آرش ! 

 

 یم برت و دور کھ ییھا اون از ساره. نکشش گوه بھ یول یکرد در بھ راه از نمیا: زند یم نیرحسیام بھ یکسرالبخند
ستین پلکن ! 

 

ھ؟یچجور مگھ:پرسد یم نیحس ریام  

 

 انگارساره اما بشود او ی چھیباز ساره نداشت دوست چیھ. شود یبلندم زیم ازپشت و اندازد یم باال یا شانھ کسرا
 رود یم ادشی یحت شودو یم داخل بشنود یجواب کھ نیا بدون و زند یم اتاقش در بھ یا تقھ مھرداد.بود کرده را انتخابش

 یم مقدمھ یب و شود یم کشیمھردادنزد.گردد یبرم سمتش مانتوبھ یھا دکمھ بستم درحال ساره.ببندد را باز مھین در
یکن ینم فکر بھش یگفت!یکن یم حذفش اونو یتوگفت:دیگو . 

 

ینکن فکر بھش گھید کھ یدیکش ھم خطت چوب یحت تو:فشارد یم دست در را چپش یبازو . 

 

نزن داد سرمن:کند یم اخم ساره ! 

 

ساره یداد قول تو.یکنــــــــ یم حمــــــــــاقت یدار تو چون زنم یم داد:دیگو یم بلندتر و شود یم تر یمھردادجر ! 

 

فقط االنم. ھستم سرقولم من: کشد یم یپوف ساره ... 

 

رون؟یب یریم چرابااون شب موقع نیا االن پس: ـ  

 

بدم حیتوض برات تونم ینم کھ ھست ییزھایچ کی:دزدد یم نگاه ساره . 

 

بگوتابدونم.ساره بدونم زھارویچ اون خوام یم:ردیگ یم را شیھا شانھ مھرداد . 

 

تونم ینم یول متاسفم:گزد یم لب ساره . 
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کنم؟ سواستفاده یگفت کھ ییزھایازچ شده نداشتم؟مگھ نگھ رازھاتو امروز تابھ ؟چرا؟مگھیتون ینم چرا:  ـ  

 

بگم تونم یونمیکی نیا.شھینم فقط...فقط گم یم راست باورکن.ستین نطوریا:شود یم شرمنده ساره . 

 

 تموم آمار من یترکن لب ھیکاف.ستین یکن یم فکر کھ یآدم اون اصال نیرحسیام.ساره ایب خودت بھ:دھد یم تکانش مھرداد
 یم نظرتوعوض تو بدونم اگھ فقط کشم یم صف بھ واسھ رو بوده باھاشون کھ ییدخترھا تموم.ارمیم برات اشویکار گوه
یکن . 

 

 ولز و جلز توچرا:دیگو یم یبد بالحن و شود یم داریپد نیرحسیام باز مھین در ازپشت کھ دیبگو یزیخواھدچ یم ساره
؟یکن یم  

 

یکش یم خط رو ساره دور:زند یم لب محکم.گردد یبرم سمتش بھ و کند یم رھا را ساره مھرداد ! 

 

گھید شاتیفرما خرده نیبب کن گھ؟فکرید بابا؟امر نھ:دھد یباالم را شیابرو یتا کی نیرحسیام ... 

 

 و کشد یم یبلند عیھ ساره.کند یم پرت راست سمت بھ را صورتش و گذارد یم تمام مھین را حرفش مھرداد یناگھان مشت
 بھ دفعھ کی و کند یم پاک یباخونسرد را شده یجار لبش ی گوشھ از کھ یخون نیرحسیام.دارد یبرم سمتشان بھ یقدم

 شیزانو نیرحسیام و ردیگ یم مشت در را او یموھا دست با مھرداد زندو یم داد ساره.شود یم ور حملھ مھرداد سمت
 ادیفر درد از مھرداد.کند جدا گریکدی از را دو آن کھ کند یم را شیسع تمام ساره نیح نیا در. کوبد یم او یپاھا نیب را
 در را او دست محکم نیحس ریام برود سمتش بھ ساره کھ نیا از قبل.دھد یم ھل عقب بھ را او نیحس ریام و کشد یم

بده حالش اون. کن ولم:دیگو یم نیخشمگ ساره. کند یم خارج اتاق از خود دنبال بھ و ردیگ یم دست . 

 

شو خفھ فقط:گردد یبرم سمتش بھ وغضباک گذاشتھ پلھ نیاول یپارو نیحس ریام ! 

 

کن ول دستمو:کند یم اخم ساره . 

 

یایم بامن تو:  ـ ! 
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 چھ:دیگو یم دنشانید با بود رسانده باال بھ را خود مھرداد یصدا دنیباشن کھ ھومن.کشد یم سرخود پشت را او باز و
 خبره؟

 

 یم دلم خوام،چون یم من چون!منھ مال ساره. فروکن ھیبق گوش تو ھم و اون گوش تو ھم نویا:دیگو یم بلندتر نیرحسیام
برمش یم ھرجابخوام و کنم یم باھاش بکشھ عشقم کھ میھرکار.باشھ بامن خوادکھ . 

 

 بامن بخونھ توگوشش خزئبالت بعد نیا از بخواد ھرکس. ومدهین یچکســــــــیھ بھ شیفضول:برد یم راباالتر شیصدا
 !طرفھ

 

 ندارد دوست مھرداد یبرا اش ینگران دل وجود با ساره. کشد یم خود سر پشت را او و رود یم نییپا را ھا پلھ دوباره و
 بھ نگاه! دهیترس ییوفا نیام یرو نیا از کھ کند یم اعتراف. بود دهیند یعصب انقدر را او تاکنون بشودچون او مانع

 کھ بود یحس چھ نیا... بود؟نھ گرفتھ را دستش تاکنون. لرزد یم دلش و کند یم افتاده دام بھ او دست نیب کھ دستش
خورد؟ یم تاب و چیپ دلش در یرپوستیز  

 

 یم رھا را ساره دست وباالخره کند یم باز را جلو در. زند یم را نشیماش موتیر و شود یم خارج خانھ از نیرحسیام
نیبش:دیگو یم محکم و کند .  

 

؟یکرد رو کار نیا چرا:دیگو یم ندیبنش کھ نیا بدون ساره  

 

بود الزم چون:گذارد یم نیماش سقف یرو را دستش ریام ! 

 

مونھ نیب یزیچ کنند یم فکر ھمھ االن. یببر منو ینبودآبرو الزم:کند یم اخم ساره . 

 

باشن؟ داشتھ چشم بھت نتونن کھ ضررتھ؟بده بھ مگھ؟ شھیم یچ.کنند فکر بذار:شود یم تلخ نیرحسیام  

 

نداره چشم من بھ تو اون چکسیھ.بفھم دھنتو حرف:کند یم تر ظیغل را اخمش ساره ! 

 

ندارم بحث حوصلھ ساغر میبر نیبش. دادیم چاک نھیس داشت من یبرا مھرداد البد.آره ھھ:خندد یم نیرحسیام . 
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بود شده ساغر زبانش در باز کھ کند یم فکر یا ساره نام بھ.ردیگ یم یجا یصندل یرو و کشد یم یپوف . 

 

 کھ نیروھم،ھم یختیر گذرون خوش اشیع بامن بذارفکرکنند.تره راحت المیخ ینجوریا:دیگو یم و زند یم استارت
ھیکاف یباش داشتھ تیاونجاامن . 

 

 خودم از دیبا یچطور دونم ینم من انگار یزن یم حرف یجوی:زند یم پوزخند ساره و اوردیم در حرکت بھ را نیماش
 بیآس من بھ مھرداد. کردم مراقبت خودم از خودم من ینبود یعال جناب کھ ییھا سال نیا تموم اطالعت محض.کنم مراقبت

ننداختھ بھم چپ نگاه کی بارھمی اون و کردم یزندگ باھاش تموم چھارسال من کنھ ینم تمیاذ مھرداد زنھ، ینم . 

 

ینفھم اونو یھا نگاه یمعن کھ یباش احمق یلیخ دیتوبا پس چپ؟ نگاه ھھ:زند یم پوزخند نیرحسیام ! 

 

ھ؟یچ منظورت: ـ  

 

 بھ نسبت یک نگاه دمیفھم. قراره ازچھ اوضاع دمیفھم و شدم خونھ اون وارد دوباره کھ چندروزه فقط من.واضحھ:  ـ
یدینفھم ھنوز بعدچھارسال خودت بقول تو یول ھیتوچطور ! 

 

سردستشونھ کھ مھردادھم و دارن چشم من بھ ھا اون ی ھمھ تو نگاه یتو پس!عجب: ـ . 

 

 ھمھ بھ کھ یدار چشم آدم و عالم بھ البدخودت. یبابام نیع توم:گردد یبرم پنجره سمت بھ و زند یم نھیس بھ دست
یمشکوک . 

 

؟یگفت یچ:دیگو یتندم و کند یم ترمز نیرحسیام  

 

 دیگذاشت خودتونو اسم! متشکر وازخود خودخواه اون نیع. یبابام نیع توم گفتم:گردد یبرم سمتش بھ ترس بدون ساره
 چندنفرو خودت ستین معلوم یبریم یپ ھا نگاه یمعن بھ ساده انقدر کھ ییتو. دیچسبون یم بدبودن انگ ھمھ بھ و خوبھ آدم
یدار شک آدم و عالم بھ حاال کھ یگرفت زتیھ نگاه ریز .  

 

یکن یم فکر ینطوریا من بھ راجع تو پس:دیگو یم و کشد یم لبش ی گوشھ زخم بھ یدست ریام ! 
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؟یکن یم کاریچ:پرسد یم ساره. چرخاند یم را فرمان نیرحسیام و کند یم سکوت ساره  

 

شو ادهیپ:دیگو یکندوم یم راپارک نیماش.شود یم واردکوچھ باز و کند یم ادیز را سرعتش او بھ توجھ بدون نیرحسیام . 

 

قھر و یندار تیواقع دنیشن تاب ؟یشد بچھ:کند یم اخم ساره ... 

 

ساغر بـــــــــرو فقط: زند یدادم نیرحسیام ! 

 

 باز لب. شود یم لبش گوشھ از شده یجار خون متوجھ و ندیب یم کرده روشن را ابانیخ کھ یرنورچراغیز را اش چھره
لبت:کند یم ! 

 

خودمتشکر؟ از زِ یھ دختربازِ  ؟منِ یشد من لب نگران ییھوی االن:کند یم باپوزخندنگاھش نیرحسیام  

 

 یم عقب را رسرشیام کھ رود یم سمتش بھ و کشد یم رونیب داشبور ی جعبھ یرو از یدستمال. کند یم اخم ساره
ساره برو فقط:کشد ! 

 

یزیتوھ بگم خواستم ینم:دھد یم قورت را دھانش آب ساره ! 

 

یگفت یول:خندد یم تلخ نیرحسیام ! 

 

دارم دوستش اونو من. یزد رو مھرداد تو.رخودتھیتقص:دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساره . 

 

 یکرد نیتوھ اون بھ کھ نیا لحظھ،از کی یول کنم نیتوھ خواستم ینم:دھد یم ادامھ ساره و شود یم گرد شیھا چشم
بدبگھ بھش راجع یکس ندارم دوست.شدم دلخور . 

 

؟یدار دوستش:کند یم زمزمھ شھیھم از تر خشک ترو یجد نیرحسیام  
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 بھ منو اون. داد نشونم رو چاه و راه اون. کرد کمکم اون اومدم کھ یاول روز از. خوب آره:دیگو یم جانب بھ حق ساره
 یم اگھ اون.دمیند ازش یبد وقت چیھ یکردم،ول یزندگ سقف کیریز باھاش تمام یاند و چھارسال من. نجارسوندیا

کنھ سواستفاده ازمن تونست یم موقع ھمون خواست . 

 

 یم متنفر کرده اعتراف او داشتن دوست بھ شجاع نطوریا ساره کھ یمھرداد از. شود یم زاریب ازخود نیرحسیام
 تنھا گفت ینم مگر کرد؟ ینم نگاه عاشقانھ و گرم آنطور را او شیپ چندسال دارد؟مگر دوست را مھرداد گریحاالد.شود
 شما مثل پدرم کاش بود کبارگفتھی کھ دارد ادیب د؟خوبیھست نیزم مرد نیشمابھتر بود اونگفتھ بھ د؟مگرییشما دمیام
 گریحاالد.دیا نیزم یرو مرد نیبھتر شما چون بود گفتھ شیچرا جواب در و. بودند شما مثل ھا سیپل ی ھمھ کاش.بود
بود؟ مھردادشده مردش نیبھتر  

 

بکنھ سواستفاده ازتو خواد یم اون نگفتم منم: ـ . 

 

نشدم خودم بھ اون یھا نگاه متوجھ من یگفت تو. یگفت نویھم قایدق چرا: ـ . 

 

داره دوستت اون!یباش شده متوجھش تاحاال دیبا تو و گستید جوری گفتم.زهیھ تو بھ نگاھش نگفتم. آره: ـ . 

 

یدار دوستش اونو توم کھ انگار و:زند یشخندمین . 

 

داره؟ یمشکل مگھ. آره خوب:  ـ   

 

یباش داشتھ دوست رو یخوا یم کھ یھرکس یدار حق تو. نھ:ردیگ یم رو نیرحسیام ! 

 

 توفکر کھ یزیچ:زند یم لب و برد یم او یناراحت بھ یپ ساره.کند یم خارج کوچھ از را نیماش و کند یم عوض دنده باز
ستین یکن یم . 

 

الیخیب پس. نداره یربط من بھ ھم نیا و یعاشقش تو: کند نگاھش کھ نیا بدون نیرحسیام . 

 

 یم فکر کھ یاونطور رو مھرداد من.یکرد توبدبرداشت... یھ یھ یھ: آورد یم باال ستیا ی نشانھ بھ را دودستش ساره
برادر کی دوستم،مثل نیبھتر مثل. ندرام دوستش یکن . 
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گمیم راست:دیگو یم جانب بھ ساغرحق.بخواند چشمانش ین ین در را تیواقع بتواند تا کند یم نگاھش نیرحسیام ! 

 

 شد؟چھ تمام ھیثان چندصدم نیھم عرض در زیچ ھمھ کھ کند باور. دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیرحسیام
 باشھ نیا دیشا تو حس:شود یم تر مھربان و زند یم لبخند!بود سرگذاشتھ پشت لحظاتش نیواپس در را یوحشتناک کابوس

ستین نطوریمھردادا حس یول ! 

 

؟یکن یم رو فکر نیا چرا: ـ  

 

کرد یپانم بھ یقشقرق نیھمچ امشب بود برادرانھ حسش اگھ چون: ـ .  

 

 حتیتفر کھ شناسھیم وجدان یب ی دلھ دا،دختربازیمردببخش کی تورو اون.نداشت یگ یم کھ ینیا بھ یربط رفتارش: ـ
 بھ ین،ربطیھم نگرانمھ فقط اون. توقعرجھنم نرم باکلھ تا کنھ منعم کردم یم یسع خاطر نیھم بھ. دخترھاست با یباز

زھاندارهیچ نیا و عشق . 

 

 یلیخ اگھ ای میبر حاال.یگ یم درست تو.قبولھ یکرد قانعم یول باورکنم تونم ینم نکھیا با:زند یم لبخند نیرحسیام
بعدا داخل برو ینگرانش ... 

 

کنھ وعفونت بکشھ ھوا ممکنھ. روزخمت بذار نویا اول لطفا: ردیگ یم سمتش بھ را دارد دست در کھ یدستمال ساره . 

 

سادست زخم کی.بابا نکن بزرگش:ردیگ یم ازدستش را بالبخنددستمال نیرحسیام . 

 

 عاشق کھ خداراشکر.دارد برادردوست بعنوان را مھرداد کھ خداراشکر کند یم فکر و گذارد یم لبش ی گوشھ را دستمال
دیبا فقط ھا لب نیا!باشند من عاشق دیبا ھافقط چشم نیا کند یم اعتراف خود یبرا شرمانھ یب!ستین مھرداد ... 

 

 رفت کج نگاھم ببخش.شدم شرم یانقدرب کھ اببخشیخدا. کند یم توبھ طلب خداوندش از شرمنده و دزدد یم نگاه
 یا لحظھ مثل. دیدرخش یم قرمر لباس آن در کھ یشب ھمان مثل! است نیدلنش بیعج آغوشش الیخ کنم یم اعتراف...اما
 و کند یم آمرزش طلب شیخدا از باز! دارد یداشتن دوست آغوش چھ ساغر کرد فکر و گذاشت کمرش یرو را دستش کھ

ارمیدرب دلش از تونم یم فردا. میبر: شنود یم را ساره یصدا . 
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 کوچھ از را نیماش. اوبشود شدن منصرف باعث ترددش یا لحظھ ندارد دوست چیھ.اندازد یم راه رابھ نیماش حرف بدون
ھست مون نیب یزیفکرکنندچ یندار دوست واقعا اگھ:دیگو یم و کند یم خارج ... 

 

ستین مھم گھید:پرد یم حرفش انیم بھ ساره . 

 

 موجھ نیا دیشا.میبر رونیادبیز و میبزن ادحرفیز ممکنھ نیا بعداز: دوزد یم او بھ و ردیگ یم رونیب یفضا پنجره از نگاه
باشھ بتونھ ھامون بودن باھم یبرا لیدل نیتر . 

 

؟یکرد قبول رو بامن یشنھادھمکاریتوپ کھ نیا یعنی نیا:دھد یم باال را شیابرو یتا کی نیرحسیام  

 

 نیا بھ دنیرس یبرا ھ،منیکی ھومن با ھدفت کنھ ثابت مدارکت اگھ کھ نیا یعنی نیا.نھ:زند یم طنتیپرش یلبخند ساره
کنم یم کمکت ھدف . 

 

دارم بھت کھ ینید تموم خاطر ،بھیکرد تمیحما کھ یمدت تموم یازا در:دزدد یم نگاه دوباره و کند یم یتعلل . 

 

رفتھ ادتی رو روزھا اون کردم یم فکر:زند یلبخندم نیرحسیام ! 

 

چرا؟:کند یسربلندم ساره  

 

میستین ھا موقع اونم ھیشب چکدوممونیھ گھید چون دیشا.دونم ینم:اندازد یم باال یا شانھ نیرحسیام . 

 

رهینم ادمیرو روزھا اون من یول. میشد عوض!باتوئھ حق:خندد یم تلخ ساره . 

 

چرا؟: ـ  

 

بودن یخوب یروزھا دچونیشا:کشد یم یشکل بخارگرفتھ ی شھیش یرو بادست ساره . 
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 در و شد یم رهیخ اھشیس یھا مردمک بھ راحت الیباخ یوقت.بود اش یزندگ یروزھا نیکند،بھتر یم اصالحش دل در و
 او یرو بھ توانست یم و نداشت یتعھد ی حلقھ چیھ نیام روزھا آن دچونیشا. زد یم قھقھھ اش یریز سربھ مقابل

 سوار معروف ی شاھزاده ھمان. او یاھایرو مرد شود، او مرد یروز نیام بودکھ دواریام چقدراحمقانھ.لبخندبزند بامحبت
اسب بر ! 

 

بودن یخوب یروزھا.درستھ: شکند یم را شان نیب سکوت نیرحسیام .  

 

 فکر چوقتیھ من:دھد یم کندادامھ منتقل او بھ را حسش از یا گوشھ کھ نیا یبرساند،برا او بھ را منظورش کھ نیا یبرا
باشھ خاطراتم نیبھتر از یبخش بتونھ ییبازجو اتاق کردم ینم ! 

 

 اتاق اون و زندان یبرا دلم کردم ینم فکر چوقتیھ منم:زند یم شھیش یرو ناواضحش ریتصو بھ یشخندین ساره
بشھ تنگ ییبازجو . 

 

 فقط اومھردادرا کھ شده،خداراشکر تنگ دلش زین او کھ شکر خدارا.کند یم خداراشکر و کشد یم یراحت نفس نیرحسیام
دارد دوست برادرش مثل ! 

 

 یرچشمیز ساره.بشکنند را سکوت نینداشتندا دوست چکدامیھ انگارکھ.شود یم حاکم شان نیب یا قھیدق چند یسکوت
 یم را شان نیب سکوت باالخره ساره.کرد یم مرتب ذھن در را گفت یم دیبا امشب کھ ییھا اوحرف و کرد یم نگاھش
ھمسرت:شکند ... 

 

 ازش یخبر ھمسرسابقت،بعدطالقتون یعنی:دزدد یم نگاه ساره.بدھد ادامھ تا کند یم نگاھش یکمرنگ بااخم نیرحسیام
؟یدار  

 

چطور؟: ـ  

 

واسش بوده سخت یلیخ داد،بنظرم ازدست کھ یا بچھ و ناموفقش یخودکش بعداز:اندازد یم باال یا شانھ ساره . 

 

 نیچن یناگھان احساسات یسر کیبخاطر کھ گفت. بود مونیزھراپش:دوزد یم شیروبرو ابانیخ بھ نگاه باز نیرحسیام
بشھ ینجوریا نداشت دوست ھم خودش...بعد و گرفت یمیتصم . 
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مونھ؟یپش ھم ازطالقتون یعنی:کند یم یکنجکاو باز ساره  

 

مونھیپش بچھ ازمردن. نھ: ـ . 

 

بود؟ کرده یخودکش یچطور: ـ  

 

قرص: ـ . 

 

 منومقصرھمھ اون. رفتم و باخبرشدم ھفتھ کیبعد من:شود یم مقابلش یھا یدوراھ از یکی وارد و چرخاند یم را فرمان
دونست یم ھا نیا ی . 

 

 ید،ولیکش شیطالقوپ حرف ازمن گرفتن زھرچشم واسھ پدرش.بودن ھمیعل خانوادش ھمھ:دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ
کاره نیبھتر طالق باشماست حق کنھ قبول طمیشرا و شغلم با منو تونھ ینم اگھ گفتم من . 

 

نبود؟ ؟سختیچ بعدش: پرسد یم مردد ساره  

 

نبود؟ سخت یچ: ـ  

 

یزندگ مدت کی بعد ییجدا.طالق: کند یم پاک را چپش دست یھا ناخن الک راست دست با ساره . 

 

 از کھ نیا فکر.داد یم عذابش کھ بود وجدان عذاب شتریزھرا،ب نبودن نھ اما بود سخت. رود یم فرو درفکر نیرحسیام
شود یم چھ زھرا یزندگ پس نیا .  

 

 بھ گناهیب اون. اوف.داد یم عذابم کھ بود نیا.شمیزندگ یھا یسخت تموم عامل من. دارم ھنوزھم. داشتم وجدان عذاب: ـ
شد دهیکش یباز نیا . 

 

؟یباز چھ:  ـ  
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من یزندگ یباز. یباز نیھم:اندازد یباالم شانھ نیرحسیام ! 

 

 تنگ براش دلت:پرسد یآخرم در کندو یم دل دل شد؟ یم تنگ شیچھ؟برا ؟دلتیداشت دوستش بپرسد دارد دوست ساره
شھ؟یم  

 

 ید؟میبگو کھ داشت چھ منتظرش نگاه نیا درمقابل داد؟ یم دیبا چھ را سوال نیا جواب. کند یم نگاھش رهیخ نیرحسیام
 و اوردیب در یخرگوش ییھا دندان منتظربودم گرفتم یم درآغوش را او کھ ییھا وقت تمام دیبگو و کند باز لب توانست

 نیا توانست ینم قطعا نھ د؟ید یم او ھیشب را زنش ایرو و خواب انیم یگاھ دیبگو توانست یم شود؟ اهیس شیھا چشم
 جواب الیخیدرآخرب ساره.ردیگ یم منتظراو نگاه از چشم و دھد یم حیترج جواب بھ را سکوت پس. اوردیب زبان بھ ھارا

 ھمسرش ستین کھ یشوخ! شود یم تنگ دلش کھ است معلوم.دیپرس یم یزیچ نیدچنینبا کنداصال یم فکر و شود یم
 انتظار او از زندان در یخام الیخ کندباچھ یم وفکر زند یم یشخندین.داده حیترج ھمسرش بھ را شغلش او اما! بوده
 گفت راست مھرداد!پرسابقھ و تبھکار ساغر بھ برسد چھ بود داده حیترج ھم ھمسرش بھ را شغلش کھ ییاو!داشت عشق
بکشد پررنگ قرمز خط کی را مزخرفش احساسات نیا دور دیکند،با یم فیضع را او یالک احساسات و عشق .  

 

 انقالب یرآشنایمس دنید با. ندیبب را رونیب بھتر تا کشد یم گرفتھ بخار ی شھیش یرو یدست افکارش از فرار یبرا
 مھر ی کوچھ نام دنبال بھ شب یکیدرتار. بود یحوال نیھم ییجا شان یقبل شان،خانھ خانھ. آورد یم لب بھ تلخ یلبخند

 را رنگش یآب ی گوشھ شد یم فقط و بود شده گم تنومند درخت یھا شاخھ ریز کھ یداغون و درب یتابلو ھمان.گردد یم
 یم گرددو یبرم نیرحسیام سمت بھ باترس.شود یم خکوب یم آشنا ی کوچھ یرو نگاھش نیماش باچرخش. دید

؟یر یم یدار کجا:دیگو  

 

پدرتھ دست مدارک:کند یم کوچھ وارد یکمتر باسرعت را نیماش نیرحسیام . 

 

؟یکرد تومنومسخره:زند یم داد اریاخت یب ساره  

 

؟یزن یم داد چرا: ـ  

 

شم یم ادهیپ من:ردیگ یم رهیدستگ بھ را دستش ساره . 

 

شم یم ادهیپ بازکن:زند یدادم شتریب در بودن قفل دنید با . 

 

چتھ؟:دارد یم نگھ را نیماش نیرحسیام  
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 کھ بشھ؟ یچ کھ نجایا یکشوند منو یکوفت چندتامدرک ی بھونھ ھ؟بھیمخمل ھام گوش پشت ؟مگھیکرد فرض یتومنوچ: ـ
کردم اعتماد بھت کردم حماقت اول ھمون ؟ازیبد لوم ... 

 

بده من بھ گوش و باش آروم قھید کی...یھ یھ یھ: ـ .  

 

شم ینم خونھ اون کینزد من:دیگو یم یجد کندو یم نگاھش ساره . 

 

امیم و رم یم جامن نیھم نیبش اصال.اونجا یایب نخواستم ازت منم: ـ . 

 

یریومدارکوبگ نجایا یایب یداشت رووقت امروز توتمام:  ـ . 

 

گرفتم و اومدم و درستھ: ـ . 

 

 از یکپ کی نیا:دیگو یم و ردیگ یم طرفش بھ. کشد یم رونیب آن از رنگ یآب پوشھ کی و کند یم باز را داشبورد در
 یتو پدرت کھ یزیچ. رمیبگ خونھ اون از یزیچ کی مجبورم یزیچ کی اثبات یبرا یول. یخوا یتوم کھ ھییزھایچ تموم
رمیبگ امیب شب گفت و نداشت اداره .  

 

 ازدهی ساعت گفت.نبود خونھ پدرت شیپ ساعت مین تا!ادتھی کھ شویکار یھا ساعت:دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس
امیبعدب بھ . 

 

 رونیب من:دیگو یم کندو یم پوشھ بھ ینگاھ. توانست ینم کنداما باور را شیھا حرف داشت دوست. زند یم پلک ساره
مونم یمنتظرم نیماش از .  

 

 یم و زند یم را یمرکز قفل ناچار بھ اما نداشت را یاعتماد یب ھمھ نیا تحمل.کشد یم صورتش بھ یدست نیرحسیام
باشھ:دیگو . 

 

 یم نیام و رود یم جلو نیام ی شانھ بھ شانھ.شود یم ادهیپ زین ساره سرش پشت. شود یم ادهیپ نیازماش و
؟یایکجام:دیگو  
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نجامیا من:رود یم بود مقابلشان کھ یبرق رچراغیت سمت بھ . 

 

گھید برو:دیگو یم و دوزد یم شان درخانھ بھ را نگاھش . 

 

 نیتر کوچک اگر تا ماند یم منتظر رچراغیت پشت ساره.زند یم زنگ ستدویا یم در مقابل. افتد یم راه بھ نیرحسیام
 تنگ او یبرا دلش چقدر. شود یم حبس نفسش و شنود یرام ساالر گفتن بلھ یصدا.فرارکند عایسر دید یمشکوک حرکت
؟یکن یبازم. نمیام:شنود یرام نیرحسیام یصدا! بود شده  

 

 یکیتار نیب را توانداو ینم یووقت دوزد یم برق رچراغیت بھ را آخر نگاه نیرحسیام. شود یم باز یکیت یباصدا در
 کند یم خم یکم را وسرش دھد یم رونیراب اش شده حبس نفس ساره. بندد یم را ودر شود یم واردخانھ دھد صیتشخ

 پشت یروز کرد یم را فکرش یکس!شده دور خودش از چقدر. کوچھ ھمان کوچھ و بود رنگ ھمان درشان.ندیبب تابھتر
 یکی انگار حاال آنجافرارکند از داشت دوست شھیھم کھ یا رابخورد؟خانھ خانھ آن حسرت و ستدیبا برق رچراغیت نیا

 کند یم تجسم ذھنش در را ساالر یصدا.بندد یم چشم و دھد یم ریت بھ ھیتک در بھ پشت!بود شده شیاھایرو نیتر ازمحال
 یذکرھا یصدا کاش. سپردیم گوش آن بھ یگدار گھ و کرد یم درخودحبس را شیصدا کاش!خانم یآبج گفت یم کھ

 فرار دید یمشکوک ھرحرکت کھ ستادهیا نجایا.کند یم جمع را خود در شدن باز یباصدا! پدرش.کرد یم راحبس مادرش
. بدوزد او بھ نگاه و کند سرخم دارد دوست. دھد یم صیتشخ را پدرش یصدا و شنود یم را شان بش و خوش یصدا.کند
 دوباره ھا سال از بعد را اش مردانھ یصدا تن کھ شده،حاال رتریپ پدرش گفت یم نیرحسیام!انھی کرده یرییتغ پدرش ندیبب
 قدم. دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس و شنود یم را در شدن بستھ یصدا. کند یم ھم را او یھوا دلش شنود یم

کنم رتیدستگ ستین قرار یدید:ستدیا یم مقابلش نیرحسیام. شنود یم را شوند یم کشینزد کھ نیرحسیام یھا ! 

 

سرده میبر:دیگو یم نیرحسیام و خندد یم یتصنع . 

 

 پشت و کشد یم یکند،آھ یم نگاه را خانھ در و گردد یبرم عقب گرید یبار ساره. افتد یم راه بھ او از وجلوتر
بگو گھید حاال خوب:دیگو یم نیرحسیام ازنشستن بعد بالفاصلھ و ردیگ یم یجلوجا یصندل یرو. رود یم نیرحسیسرام . 

 

نکن عجلھ:خندد یم نیرحسیام . 

 

مینجابریا از اول بذار:زند یم استارت . 

 

باش داشتھ نویفعالا:ردیگ یم سمتش بھ و کشد یم رونیب یزیچ راھنشیپ بیازج . 
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ن؟یا:برد یم ماتش حیتسب یآشنا یھا مھره لمس با و کند یم دراز دست ساره  

 

 ھومن دست کھ نیا:زند یم لب کند خارج کوچھ از را نیماش عقب تابادنده برگشتھ عقب بھ کھ ییاو بھ را اش رهیخ نگاه
  !بود

 

شیدید پس:دھد یم باال را شیابرو یتا کی نیرحسیام ! 

 

اوھوم:دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک ساره . 

 

 شیکی:آورد یم در حرکت بھ ابانیخ طول را نیماش نیرحسیام. کند یم نگاھش تر قیدق و کند یبلندم دستش در را حیتسب
 فتاح و ییوفا می،کریدحاتمیمج حاج.میکن شروع حیتسب نیھم از بذار.پدرت دست دست یکی اون و بود ھومن دست

شدن یافسر دانشکده وارد باھم و بودند ھمکالس باھم رستانیدب اول از. پورمھر . 

 

 و پدرتو،پدرمن:دھد یم ادامھ و گردد یبرم گنگش نگاه سمت بھ.کند یم پارک و کشد یم کنار یا گوشھ را نیماش
  !پدرھومن

 

نفرشان؟ھومن؟ ھرسھ پدر.شود یم گرد ازتعجب شیھا چشم  

 

پورمھر یابھتربگم،پدِرعلی:کشد یم اش رچانھیز یدست نیرحسیام . 

 

 بجز ینام ھم بودھومن مطمئن و کردند راعوض شان یھا اسم ھا آن ی ھمھ دانست یم خوب چون کند ینم نبارتعجبیا
 را رنگ یآب ی پوشھ و روشن را سرشان یباال چراغ نیرحسیام.آمد ینم او بھ اسم نیا ادیز ؟چقدریعل اما!داشتھ ھومن

 یوم داشتن یمشترک اھداف. بودن گھیھمد کیفابر قیرف: دیگو یم زدیر یم رونیب را اتشیمحتو کھ یدرحال. کند یم باز
 ھیزودترازبق یلیخ گھ یدمیمج بوده،حاج فتاح زرنگشون زبرو. برسونند خودشونو درجھ نیباالتر بھ راه نیا یتو خواستن

گرفتھ شو درجھ ھا اون از زودتر یلیوخ بوده شون ھیبق از فرزتر از یلیخ. گرفت یادمی ھارو نیتمر .  

 

 و پورمھر محمد پسربزرگھ. دختر کی و دوتاپسرداشتھ:ردیگ یم سمتش بھ کندو یدامیراپ خواست یم کھ یکاغذ باالخره
داشتھ فاطمھ اسم بھ ھم دخترچھارسالھ کی.یعل یپسروسط .  
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 فتاح نام رعکسیبود،ز یخاکستر یموھا با سال انیم یمرد ی چھره یاول. ردیگ یم دستش از را کاغذ دستھ کی ساره
 یبلندم نیرحسیام یصدا. شیپ سال ھفده بھ گشت یبرم فوتش خیتار. فوتش خیتار و تولد باسال بود شده درج پورمھر

 گفتم یم شناختمش،بھش یم.داکنمیپ رو فتاح پسرحاج کھ بود نیا دیرس ینم ذھنم بھ تیمامور نیا یتو کھ یزیتنھاچ:شود
 خونھ اومدن دیع باری. ادمھی پسرتخسشو. دیخر یم برام مخصوص یا وهیم یبستن کی مون خونھ ومدیم ھربار و عمو
 دست رو حیتسب اون کھ بار نیاول. داربود سرزبون یول پسربزرگھ. بود توھم ھاش اخم تاآخر کھیپسرکوچ ادمھی و مون

برد ماتم دمید ھومن . 

 

 را اش دنبالھ ھومن از ترس بخاطر اما فکرکردم یلعنت حیتسب آن بھ تاچندروز و برد ماتم زین کندمن یفکرم ساره
 کند یم فکر و زند یلبخندم.بود آشنا انگار شیھا چھره،چشم خوش و انسالیم زن کی از یریتصو یبعد کاغذ.نگرفتم
 مدرسھ یاردوھا از یکی یتو:شنود یم را نیرحسیام یصدا. است ھومن یھا چشم ھیشب یادیھاز چشم نیا!ھومن مادر
ساخت یم یاچوبیاش کھ دنید یرمردیپ کی اونجا و رضا بازار رفتن ارتیبعدز. رضا امام پابوس رفتن نفره سھ مشھد بھ . 

 

محمدپورمھر. دارد یبرم را سوم ی برگھ دھد یم او بھ گوش کھ ھمزمان ساره . 

 

 نیازا. بوده شون نیب یدوست از ادگاری کی. رنیگ یم لشیبعدتحو دوروز و دن یم سفارش ییتا سھ ھارو حیتسب نیا:  ـ
 بھ کھ یزیچ نیاول حیتسب نیا دنیباد!باشھ نساختھ ازشون گھید کس واسھ رمردهیپ اگھ تاوجودداره،البتھ سھ فقط حیتسب

فتاح حاج ی پسرگمشده.بود فتاح پسرحاج دیرس ذھنم . 

 

گمشده؟:کند یسربلندم و ردیگ یمحمدم ی چھره از نگاه ساره  

 

 شون نیماش. رسونند یم قتل بھ خانوادشو و فتاح حاج شیپ سال ھفده.گمشده آره:دھد یم سرتکان باافسوس نیرحسیام
 تازه و بود سالم ھفده. ادمھی من یادولین ادتیدتویشا!پدرت،پدرم یبود،برا وحشتناک یلیخ. شن یم فوت وھمھ ترکھ یم

 یبرا ھمھ ادمھی.بزنھ غذا بھ لب نتونست تاچندروزبابام ادمھی.رمیادبگیکاررو فن فوت تا بودم شده یافسر دانشکده وارد
 یا خرده و یس االن یاعلی ھومن. بوده سالش دوازده فقط موقع اون.سوزندن یم دل نبوده نیتوماش کھ فتاح تنھاپسرحاج

 بود رفتھ نیماش تابرگرده و خونھ بوده برگشتھ یزیچ برداشتن یبرا یعل.تازه شده سالش یس وارد امسال!ستین سالھ
 و مونده ششیپ عمش اما مون خونھ ارتشیب خواست یم.کنھ ینم ھم ھیگر یحت.زنھینم حرف تاکام الم بچھ گفتیبابام.ھوا

 بود مطمئن.شد وونھید بابام. شده مرگشون باعث نیبنز زشیر و بوده نیماش باک از رادیدکرداییتا قاتیتحق. نداده اجازه
 یم.بزنھ نیروزم باند یباالدست تونست یم کھ بوده داکردهیپ ییزھایچ کی فتاح گفت یم. است کاسھ میرنیز یا کاسھ کی

 ھمھ و کنند یم ھوشیب رو عمھ. خونشون زنیر یم چندنفر دوروزبعدش یحت.کشتن شونو ھمھ مدرک اون خاطر بھ گفت
 پدرشو اتاق خواستن ازش و شدن متوجھش داشتن نقاب کھ ییمردھا اون.دهیرود ھا اون یعل یگردن،ول یم جارو

 و کنھ یدامیپ رو یعل جون یب تن اومده ھوش بھ کھ نیا محض بھ اش عمھ.کرد تشنج اونشب ازترس یعل. بده نشونشون
 بار کی. پدرتو و پدرم با من. داشتم تیفعال توش کھ یرسم پرونده نیاول شد پرونده نیا ییجورای. آمبوالنس زنھیم زنگ

 اواخر نیا فتاح گفت یم بابا.بودن یچ دنبال ھا آدم اون میبفھم میتابتون میداد رو فتاح سرھنگ خونھ تجسس دستور گھید
 از قبل ھفتھ کی و بده دادگاه لیبودتاتحو کرده لیپروندشوتکم فتاح. بوده داکردهیپ خوب منبع کی و کرد یم یادیز سکیر

 یزیچ میشد یم مطمئن میداشت یوقت درست. میدانکردیپ یچیھ و بود دهیفا یب خوب یول. افتاده اتفاق نیا دادگاھش نوبت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 بھش راجع ھیدوتافرض.نشد داشیپ گھید و زد بشیغ ازخونھ ساک کیبا یست،علین خونھ اون یتو میدنبالش کھ
 کھ بود نیا ھم دوم ھیفرض.فرارکرده اون کھ بدن نشون یجور خواستن ھا لباس و ساک ھیقض با و کشتنش نکھیا.میداشت
 ینم داشت کھ یروح تیوضع اون با اونم ییتنھا سالھ دوازده ی پسربچھ کی چون بردن باخودشون رو یعل ھا آدم اون

 از یریباجگ یبرا خوب طعمھ کی.باشھ یخوب ی طعمھ ھا اون یبرا تونست یم یول.داکنھیپ خودش یبرا ییجا تونست
 ھاش یھمکالس تموم خونھ بھ. آشناھا و ھاش دوست تک تک سراغ رفتم من.نشد ھم یریگ باج از یخبر خوب یماھا،ول

 نصبش با بود شده کار ففتاح حاج یاطالعات رم رو کھ یخاص یسیکدنو با.نیتوزم رفت شد آب یعل... یچیھ بازھم و میرفت
 یتو رم گرفتن رو اش یپ یوقت و شد فعال روز کی ھشدار اون. شد یم ارسال دیمج حاج یبرا ھشدار کی یستمیھرس بھ
 یمشخصات یحت و. بود سالھ دوازده پسربچھ کی بوده ھمراھش رم کھ یکس داد شھادت دار مغازه و شده باز نت یکاف کی

 داشیپ کھ زمن رفت و شد آب کھ یانگار میزد یدر ھر بھ خوب یول.بود ھومن چھره مطابق قایدق ھم گفت چھرش از کھ
 رو پرونده نیا لحظھ نیتاآخر و نشد الیخیب چوقتیھ پدرم.میبود کرده فراموش کل بھ اونو ی پرونده بعدازچندسال. مینکرد

و رخوردیت کنھ ییشناسا رو معاملھ بودمحل تونستھ کھ قھیعت یدزد کی سر ھم آخرش.برسھ فتاح قاتل بھ تا کرد دنبال ... 

 

دارنشدیب گھید. رفت بعدش و موند توکما ھفتھ کی:کشد یم یآھ . 

 

پدرت یبرا...یبرا.متاسفم:زند یم لب. دارد یبد حال چھ فھمد یم خوب ساره و کشد یم شیموھا بھ یدست .  

 

ممنون: ـ . 

 

و گذشت یچندسال:کند یم تازه ینفس ... 

 

سختتھ اگھ:پرد یم حرفش انیم بھ ساره ... 

 

 باند نیا وارد کھ بودم پدرتو آموز دست بعدچندسال من. یکن انتخاب و یدبفھمیبا.یبدون ھارو نیا توحقتھ. ستین نھ: ـ
 دمید ھومن دست رو حیتسب اون من. کارکنم ینفوذ کی بعنوان نشدتابتونم ثبت یآگاھ یتو من از یاسم نیبخاطرھم. شدم
 ید یبرا موشو نمونھ یوقت. بود فتاح حاج یپسراخمو دیرس ذھنم بھ کھ یزیچ نیاول.شد باز پورمھر یعل ی پرونده باز و
 گروھک کی خودش یبرا حاال کھ یکس.پورمھربود یعل بوده،ھومن درست حدسمون کھ میدیفھم میفرستاد یا ان
 یکینزد ی اجازه چکسیھ بھ کھ داشت خودش دور دژمحکم کی اون یول بشم کینزد بھش کردم یسع.داره ینیرزمیز
 من ربخورهیبودت کینزد یوقت. جلورفتم اعتمادش جلب یبرا جونم یتاپا و کنم ثابت بھش مو یوفادار کردم یسع.داد ینم

 بھ دورشو یھا وارید ھومن کھ نیا بھ دیارز یم یول خوردم کھ بود یریت نیاول و بود سخت خوب.کردم خودموسپراون
بازکنھ من یرو . 

 

 کھ ییزھایچ از ردیگ یم درد قلبش... یعل ای بود،ھومن خودش. کند یم نگاه را یبعد ی برگھ و کشد یم یآھ ساره
 کل بھ دشید!داشت سال دوازده کھ یوقت ھم آن.بود داده دست از زدن ھم بھ پلک کی در را اش خانواده تمام ھومن!دهیشن
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 لب!خانواده یب کی.یمنزو یتنھا کی.بوده بدبخت یتنھا کی...فقط ازخودمتشکرنبوده و مغرور اصال او.شود یم عوض
داره؟ اعتماد تو بھ االن یعنی:کند یم باز  

 

 یویسنار کی. بگم ازخودم اول شدم مجبور بکشم حرف زبونش ریز از کھ نیا یبرا.خب آره:زند یم لب نیرحسیام
گفت و کرد باز لب باالخره یول دیکش طول.ام نداشتھ ی ازخانواده یساختگ . 

 

قدرسختھ چھ!بد قدر چھ:دیگو یم نگران ساره . 

 

داشتھ یسخت یزندگ آره:کشد یم یآھ نیرحسیام . 

 

ستین دوستش ھم کرده اعتماد بھش ھا سال بعداز کھ یتنھاکس بده چقدر.نبود اون منظورم:زند یم پوزخند ساره ! 

 

 نیا یھا جوون از چندصدنفر یدونیم.مجبورم خوب یکار؟ول نیا از ادیم خوشم من یکن یفکرم:کند یم اخم نیرحسیام
کنھ اقدام یقانون تونست یم.رهیم غلط رو راه داره شن؟ھومن یباندھام نیا یقربان مملکت . 

 

دیبکن نینتونست یکار و نیبود خانوادش قتل ریگیپ یقانون ھم االنش نیتاھم شماھا:زند یم پوزخند ساره . 

 

 ریدستگ و خونھ اون بھ ختنیر وگرنھ. میکن عمل محتاط میخوا یم مافقط.مینداشت اطالعات ھمھ نیا میبود نتونستھ اگھ: ـ
 و دیجد یباز کی ھم باز.ادیم نیگزیجا بازھم.شھ ینم عوض یزیچ ھا اون یریدستگ با یول. است قھید دو کار کردنشون

شده دیناپد و بوده داکردهیپ فتاح حاج کھ یزیام،چیدست باال دنبال من. دیجد یقربان یسر کی . 

 

شده؟ دیناپد کھ یچ یعنی:پرسد یم مردد ساره  

 

 ھارم یباالدست یحت اون کھ بود مطمن پدرم.دانکردیپ اثباتشو فرصت یول. بود شده مشخص ییزھایچ کی.نیھم یعنی: ـ
کجاست مدارک اون دونھ ینم چکسیھ خوب یول.بوده کرده ییشناسا . 

 

ھومن؟ یحت: ـ  
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 کنم یم حس من یول خبرنداره کھ گھ یم ھومن. بشم مطمئن بھش راجع نتونستم چوقتیھ کھ ھیزیتنھاچ نیا. دونم ینم: ـ
حدسھ کی فقط نیا دونم ینم قیدق.کرده گمش بعدا و دهید احداقلی. دونھ یم اون . 

 

 یبرم را ریتصو عیسر. بود بچھ دختر کی ی چھره. کند یم نگاه را دارد دست در کھ یکاغذ نیآخر و کشد یم یآھ ساره
. بود ھومن یزندگ فقط نیا:ردیگ یم دستش از کاغذھارا نیرحسیام.کند یم بد را حالش شدنشان سوختھ تصور. گرداند
 تیاونجاامن گم یخاطرم نیھم بھ. بااالنشون متفاوت تیشخص کی،یواقع اسم کی.دارن نامھ یزندگ کی ھا آدم اون تموم
 تیجنا. اند یجان ھمھ ھا اون یول برسن مھربون ھم یلینظرخ دبھیشا.ارنیب در یباز مسخره و بخندن دتوروتیشا.یندار

قاتل یحت و کارن ! 

 

 نظرش در مھرداد باشد؟ شده خون بھ آلوده او دست بود ممکن مھرداد؟ یشان؟حت ھمھ.دزدد یم ونگاه گزد یم لب ساره
نیبودھم رفتھ راھھیب کھ بود یا نابغھ ! 

 

 را دردش چشمانش از انگار.ردیگ یم سمتش رابھ شده خکوبیم ھم بھ ی برگھ چند اش گرفتھ حال بھ توجھ یب نیرحسیام
است غلط تصوراتش کھ کند ثابت خواھد یم و خواند یم . 

 

یمصطفو سام:کند یم باز لب نیرحسیام. شود یم مھرداد ی چھره خیم نگاھش و ردیگ یم دستش از را ھا برگھ ساره . 

 

 دیبا. دیشن یم دیبود،نبود؟امابا یکاف ھومن تلخ ی قصھ امشبش یبرا. کند یم مشت دست در را لباسش ی گوشھ ساره
 را ضعف نتواند یزیچ چیھ کھ دیکش یم یوارید خودش دور دیبا مھرداد قول بھ. شد یم ھا حرف نیا از تر کلفت پوست

. بوده یکنکورتجرب پنج ی رتبھ:دھد یم ادامھ نیرحسیام و کند یم رو را دوم ی برگھ خودش.دھد راه وجودش بھ
1370سال ماه بھمن دوم متولد. ُکرده اصالتا. کردن یم یزندگ کرمانشاه یروستاھا از یکی یتو باخواھرومادرش .  

 

 روشنش یھا باچشم پسرکوچک. رسد یم یمیقد و چھارنفره یعکس بھ. کند یم نییپا راباال شیآزما یھا برگھ ساره
بود قرارگرفتھ قدبلندکنارزن مرد درآغوش یخرگوش یباموھا یدخترک و بود گرفتھ را یزن دست. بود آشنا او یبرا .  

 

 دینفھم چکسیھ و اونجابازشد بھ پاش مھرداد از بعدتر یلیاماخ.یمصطفو ی سمانھ اھمونی. افروزه دختربچھ اون:  ـ
برادرن خواھر . 

 

؟یدونست یم نویا:پرسد یم و ندیب ینم ساره درصورت یتعجب  

 

یستین غافل ادمیز پس:دیگو یم معنادار یشخندیبا نیرحسیام و کند یم نییباالپا را سرش ساره . 
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لطفا. بگو شویبق:زند یم لب حوصلھ یب ساره . 

 

 یلیخ.خوند یم درسشو تھران یھا دانشگاه نیبھتر از یکی تو مھرداد: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیرحسیام
 پدرش.نبود ادخوبیز شون خونھ یمال اوضاع یول. گرفت یم قرار استادھاش نیموردتحس شھیھم. بود توچشم

 کی دانشگاھش چھارم ترم یتو کھ یجور دیرس یباالتر درجات بھ کم کم.ساده دار خانھ کی مادرش و سرکارگربوده
 نھیگز نیبھتر بود فقرشون ضغفش تمام کھ یاون یبرا و داشت یخوب پول. شنھادشدیپ پرسودبھش و بزرگ یلیخ پروژه
 پشت رفت دکتر لقب. افتاد ھا سرزبون اسمش یاھیگ خاص یدارو کی کردن درست یتو رشیچشمگ تیباموفق. بود

 نیا طشیشرا از یکی کھ شد شنھادیپ بھش یمخف پروژه کی. شتریب پول شتر،یب یھا پروژه. کرد طمع سام... یول اسمش
 و کنھ یم قبول فکر بدون. شھیم داده بھش گرفت یم کھ یپول دوبرابر ازاش در و نبره ییبو یھمکار نیا از یکس بود

 کی با و رهید گھید کھ بکشھ کنار خواد یم یوقت. یاسیاختاللگرس عده کی جرم کیشر شھیم. تومنجالب ره یباسرم
 کی ساخت ازش. شھ یم تر خطرناک بحث کم کم یول. کنھ یم یھمکار باھاشون پس. بکننش زندون یراھ تونندیم اشاره
 گردان روان توکار نجاشیتاا مھرداد. مرده یقلب باسکتھ طرف بده نشون کھ یخاموش مرگ کی. خوان یم خاص یدارو
 یدر دربھ نیا یتو و شھیدمیناپد. ستمین گھید من گھ یم بھشون آخر در و کنھ یم فکرشو تمام. بود یادیز نیا یول ھابود

 مشت کی. نداشت ازخودش دفاع یبرا یراھ چیھ. نداشت قدرت یول داشت یمغزخوب فقط سام.خوره یم ھومن پُست بھ
 بعداز. طشویشرا فھمھ یم کم وکم کنھ یم داشیپ پارک تو ھومن.دنیباالکش شویچ ھمھ و کردن خفتش کھ یابونیخ دزد
ارهیم توگروه مھردادم دادن پس آزمون یکل . 

 

افروز؟ پس:پرسد یم ساره باسکوتش  

 

 موش لونھ از سام دنیکش رونیب یبرا درآخر و ذارن یم فشار تحت خانوادشو دشدنشیناپد خاطر بھ:دیگو یم نیرحسیام
 نجات رو افروز ھا یازباالدست واسطھ کیو ھومن کمک بھ سام. دزدن یم رو سمانھ و رسونند یم قتل بھ پدرومادرشو

شھیم ھا آدم اون یقاط وارد تازه کی بعنوان ھم سمانھ روز چند بعد و ده یم .  

 

 و باشھ مراقبش کرد یمھردادسع. بود تجاوزشده بھش.نداشت یخوب حال:دیگو یم یسخت بھ و کشد یم اش رچانھیز یدست
 کھ میکار نیاول.رفت جلو او از بھتر و شد برادرش از تر سنگ دل نشد،افروز قبلش مثل گھید افروز یول کنھ خوب حالشو
بود گناهیب کی مغز رو ماشھ دنیکش گرفت دادنشوگردن انجام .  

 

 ھنوزھم. داد دست او بھ یحس چھ شد ور حملھ سمتش بھ ھومن کھ را یروز دارد ادیب ھنوز. ردیگ یم آتش درون از ساره
 لحظھ کی نتوانست. شود کامل تجاوز کی بھ لیتبد زجر آن نکھیا بھ برسد چھ شد یم مور مور لحظھ آن یادآوری از تنش
 شد باعث افروز بھ مھرداد محبت:کند یم دور تجاوز از یکم را ذھنش نیرحسیام یصدا. کند اوتصور یجا بھ را خود ھم

 کی افروز کردم حس بودم کھ اواخر ھمون.برادرن خواھر ھا اون دونست یم ھومن فقط یول داره دوستش کنند فکر ھمھ
بفھمم ھومن بھ نامعلومشو حس اون تھ تاسرو نموندم یانقدر خوب یول داره ھومن بھ یحس .  
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زد یم پسش خودش یول دونست یم خوب ھومن:زند یم یشخندین . 

 

 پس! بود شده او بھ یظلم چھ. ردیگ یم آتش او و خورد یم زنگ گوشش در افروز آخر یھا حرف. کند یم بغض ساره
کھ بود باختھ یھومن رابھ دلش ھا آدم آن تمام نیب کھ بد چقدر!بود یخال شھیھم نگاھش تھ چرا بگو ... 

 

 دیکل دنبال بھ دست با سالن کیتار یفضا دنید با و شود یم داخل. دھد یم ھل یآرام بھ در و چرخاند یم قفل در را دیکل
نکن روشن:پراند یازجام را او ییصدا کند یم شیدایپ کھ نیھم. گردد یم چراغ . 

 

 و کند یپام از را شیھا کفش. بود شناختھ را ھومن سرد یصدا. آورد یم نییپا را دستش و دھد یم قورت را دھانش آب
 یم ھا مبل سمت بھ و ستدیا یخودم یسرجا اریاخت یب. کند یم عادت یکیتار بھ شیھا چشم کم کم.گذارد یم سالن پابھ

 بھ یقدم.بود سرگذاشتھ پشت را یسخت یروزھا مرد نیا. لرزد یم دلش و ندیب یم کاناپھ یرو را اش کش دراز تن. چرخد
 فکر و دارد یبرم جلو بھ گرید یقدم. بودند سوزانده مقابلش را اش ست،خانوادهین کھ یشوخ کند یوفکرم دارد یبرم جلو
 کھ ییدردھا مقابل در شیدردھا کھ دیفھم یم حاال. بود خودش کس نیتر شانس خوش ھا آن تمام نیب دیشا کند یم

 یم لب و ندیش یم نفره تک مبل یرو مقابلش. رسد یم نظر بھ مسخره و مضحک چقدر اند دهیکش خانھ نیا یاعضا
یداریب:زند ! 

 

؟یچ کھ:زند یم پوزخند ردیبگ سرش یباال سقف از نگاه کھ نیا بدون ھومن  

 

 و بود دهیکش یسخت شتریب ازھمھ. بود ھومن تر چارهیب شان ھمھ از. کشد یم آه و دھد یم مبل یپشت بھ را اش ھیتک ساره
. بود شان نیب فرد نیتر فیضع و نیتر شانس خوش. بود او مقابل نقطھ دیشا... خودش و بود تر مقاوم شان ھمھ از حاال
 بودنش کم نیا از امشب. بوده ھا آن از کمتر شیھا یبدبخت کھ کند یم خداراشکر امشب اما آمد یم بدش ضعف از شھیھم
است خوشحال یکم ھا آن مقابل در .  

 

 یقدم باھر کھ را او ی دهیترس یھا چشم دارد ادیب خوب.ترسد ینم او از شھیھم برخالف وساره شود یم زیخ مین ھومن
تو؟ چتھ:کند یم اخم!دیترس یاونم از دختر نیامشب،ا اما شوند یم تر درشت شیھا چشم شود کینزد سمتش بھ کھ  

 

بشھ؟ یزیچ قراره. یچیھ:اندازد یم باال یا شانھ ساره  

 

؟ینشست نجایا یاومد چرا:شود یم تلخ ھومن   

 

ھست منم نجاخونھیندارم؟ا اجازه: ـ . 
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؟یمست:خندد یم ھومن  

 

مستھ؟ یھا آدم ھیشب من یِ چ:ردیگ یم اش زخندهین ساره  

 

ستین یعاد نیا. بودنت نترس:شود یم یجد ھومن .  

 

دم؟یترس یم ازت قبال مگھ:کند یم گرد چشم ساره  

 

 صورتت رو بخوابونھ دست باپشت تونھ ینم بترسھ ازت کھ یآدم:دیگو یم باخنده ساره و کند یم دییسرتا باتکان ھومن
 !پسر

 

؟یکش یم رخم بھ تو یلیس تو بعد بکشمت تونستم یم: کند یم اخم ھومن و خندد یم ساره. کند یم تعجب ھومن نباریا  

 

دعوانباش و جنگ انقدرعاشق. الیخیب:  ـ . 

 

خوبھ؟ توباشم یابرو چشم عاشق:کشد یم رونیب یپاکت اش یراحت شلوار بیج از ھومن  

 

 یادیز دلش کھ فیح. کند کمک مرد نیا بھ یجور کی خواست یم دلش کھ فیح. زند یم را دلش او یتلخ اندازه نیا
 گردد یبرم سمتش بھ بااخم. کند یم ریاس را مچش او ی مردانھ دست کھ برود شود یم ازجابلند. بود سوختھ او یبرا
نیبش:زند یم لب آمرانھ ھومن کھ دیبگو یزیچ ! 

 

 و کند یم نگاھش باترس. افتد یم مبل یرو و دھد یم ھل را او دست با ھومن کھ آورد زبان بھ یا خواھدجملھ یم ساره
یشد خودت گھید حاال:خندد یم ھومن . 

 

بترسن ازت ادیم خوشت! یا وونھید تو:ندینش یم درست و شود یم زیخ مین ساره ! 

 

بردار:دیگو یم و ردیگ یم او سمت بھ را پاکت.گذارد یم لبش ی گوشھ و زند یم آتش یگاریس ھومن . 
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 یکرد کج راستتو راه شدن آروم واسھ کھ تو: کند یم اضافھ ھومن و کند یم رانگاه اش شده دراز دست مردد ساره
کنھ آرومت بلده من بھتراز نیا بگم دیبا ،یش آروم بامن کردن باصحبت نجایا یاومد .  

 

ستمین ناراحت من:کند یم اخم ساره . 

 

؟یبد حیترج نجانشستنیا بھ گرمتو اتاق بھ رفتن شد باعث یلیدل چھ پس: ـ   

 

 یادیز. کردم ات یراھ بامھرداد تورو کھ بود ازمن اشتباه: خندد یم ھومن و کند یم نگاه را مقابلش پاکت بازمردد ساره
ساخت یم و دیکوب یم ازنو دیبا رضا آورده،تورو بارت مثبت بچھ . 

 

یکرد ینم دوقل قل کی من واسھ گاریس نخ کی واسھ اونوقت: دھد یم ادامھ ھومن و کند یم تر ظیغل را اخمش ساره . 

 

 وابستھ ادینم خوشم فقط.ندارم گاریس نیا از یترس من: کشد یم رونیب گاریس ینخ و کند یم دراز را دستش مردد ساره
بشم یزیچ .  

 

یدار دوست شتریب ھارو آدم بھ یوابستگ تو!بلھ کھ اون: زند یم گارشیس بھ قیعم یپک ھومن .  

 

 بھ را یکار چیھ چرا!بوده ھا آدم وابستھ شھیھم. گفت راست او کند یم فکر و رود یم ور گارشیس نخ با درسکوت ساره
... پدر ی اجازه ی مھرداد،وابستھ ی ن،وابستھیام ی وابستھ باشد؟ وابستھ دیبا شھیھم دھد؟چرا انجام تواند ینم ییتنھا
 و دارد یبرم را یا نقره فندک. پاشد یم ھم بھ افکارش شود یم پرت آغوشش در کھ یزیباچ نداشت؟ یتیمن چیھ او چرا

 یسع سوزان رنگ دو آن انیم یکم یآب کند، یم اش ینارنج و زرد ی شعلھ معطوف را نگاھش.دھد یم فشارش
 گارشیس! جانم یب یآب رنگ آن ھیشب من کند یم فکر.دادند ینم او بھ یشرویپ ی اجازه ھا یاماسرخ داشت ییبرخودنما

 یھا قول یادیز. کرد اش ییھوا یادیز امشب نیام. کند نگاه را اش زندتاشعلھ یم فندک دوباره و کند یم روشن را
. دارد یھوش و قدرت چھ کھ بفھماند ھمھ بھ دیبا ساغر گفت. کند ثابت ھمھ بھ را خود دیبا ساغر گفت. داد او بھ قشنگ
 ذوق توانست یھام حرف نیا دنیباشن ساغر. کند ثابت ھمھ بھ را خودش و بزند نیزم را ھا یاھیس تمام تواند یم ساغر
 ننگ ی ھیما او بفھمد مادرش و کند باافتخارنگاھش پدرش کھ یروز بھ.کند فکر یآزاد خوب یایرو بھ و شود مرگ

 بھ نیام تالش شد ینم باورش. زده او یبرا را ھا حرف نیا نیام کند باور توانست ینبود،نم ساغر ساره خوب اما. ستین
کند اضافھ اش شانھ یھا ستاره بھ گرید ی ستاره کی و کند لیتکم را اش پرونده خواست یم اوفقط. باشد او خاطر .  

 

تو؟ چتھ:  ـ  
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یچیھ:اندازد یم سمتش بھ و خاموش را فندک ھومن یباصدا ! 

 

دیرس درست جواب کی بھ شد یم کاش:زند یم لب ساره دوزدو یم او یھا چشم بھ قشرایدق نگاه ھومن ! 

 

؟یجواب چھ مثال:زند یم نھیس بھ دست و کند یم خاموش یا شھیش یگاریدرجاس را گارشیس ھومن  

 

؟یداشت دوست رو افروز تو: پرسدیم ساره  

 

بود؟ نیا سوالت:خندد یم ھومن  

 

: دھد یم را او یواقع سوال جواب چون خواند یم شیھا چشم از را یواقع سوال کھ انگار ھومن دھدو یم سرتکان ساره
یبفھم خودت دیبا فقط رو انھی داره دوست تورو یکس کھ نیا جواب . 

 

 بھ راجع من:دیگو یم یتفاوت یباب اما کند؟ رسوخ آدم مغز بھ تواند یم او کند یم فکر و برد یم ماتش او ازجواب ساره
دمیپرس افروز ... 

 

بگم دیبا انھی داره دوستت نیرحسیام یبدون یخوا یم اگھ:دھد یم کاناپھ یپشت بھ ھیتک نھیس بھ دست ھومن ... 

 

نبود افروز بھ راجع سوالت گفتم یدید: خندد یم ندیب یم را منتظرش نگاه یوقت و کند یم یمکث ! 

 

یباش موفق گذار استیس کی یتونست یم تو: ردیگ یم آتش خورده کھ یدست کی از ساره !  

 

ھستم االنشم نیھم دیشا:دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن !  

 

 یرو را اش نزده پک گاریس. بود ایدن کار نیتر سخت مرد نیباا زدن حرف. شود یم ازجابلند حوصلھ یب ساره
ریسوالتوبگ جواب و بمون الاقل:شنود یم ھومنرا یصدا دورنشده قدم کی و کند یم خاموش یگاریجاس . 
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انھی داره دوست آدم اون بفھمھ تونھ یم خودآدم خودت،فقط بقول:کند یم نگاھش روزمندانھیپ یبالبخند ساره ! 

 

یدیپرس ینم من از نویا االن یدیفھم یم اگھ تو یول:زند یم شخندین ھومن ! 

 

دنشیفھم واسھ زوده ھنوز چون دیشا:اندازد یم باال یا شانھ ساره ! 

 

نھییپا تییرایگ تو دھمیشا:خندد یم ھومن . 

 

: آورد یم باال میتسل نشانھ بھ را شیھا دست. برد یم لذت او سرگذاشتن سربھ از مرد نیا کند یم حس اش خنده از ساره
بخوابم رم یم من. بسھ گھید .  

 

بدم رو سوالت جواب حاضرم امشب فقط من:  ـ .  

 

ندارم جواب اون بھ یازین من: گردد یبرم سمتش بھ باز ساره . 

 

یبخواب خوب و ریبخ شبت. برو پس: ـ .  

 

 انقدر زند؟چرا یم حرف مطمئن انقدر او چرا. کند یم نگاھش مردد ساره.بندد یم چشم و کشد یم دراز زین خودش و
 را بود مانده دلش یرو کھیحرف زیت انقدر مگر؟چرا بود دهینپرس افروز بھ راجع گذرد؟فقط یم سرش در چھ دیفھم خوب
یشد مونیزودپش چھ:شود یم باز یلبخند بھ ھومن یھا لب.ستدیا یم مقابلش و گردد یم باز را رفتھ قدم د؟یفھم ! 

 

ید یم نظر یدار گھید یکی احساسات بھ راجع مطمئن انقدر چطور بدونم دارم دوست فقط: دیگو یم محکم ساره .  

 

یببر یپ ھا آدم احساسات بھ یتون ینم زرنگ و یزباشیت توھرچقدرھم: دھد یم ادامھ ساره و کند یم باز چشم ھومن ! 

 

 ھاش چشم یتو از مقابلتو طرف احساسات ینتون کھ یباش احمق یتون یم یلیخ تو نظرمن بھیول: شود یم زیخ مین ھومن
یبخون . 
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 خونھ نیا یھا آدم ھمھ. یکن ینم یادکارشاقیز تو:زند یم کمر بھ دست. او نانیاطم از او، حرف از. ردیگ یم گر ساره
 زرنگ خودتو اسم پس ست،ین سخت ادیز ھم من بھ نسبت احساسش دنیفھم. شناسن یم دست کف مثل رو نیرحسیام

 !نزار

 

کردن قضاوت تو بھ نسبت اون حس بھ راجع دور کی ھمھ یعنی: کند یم تر قیعم را شخندشین ھومن . 

 

 پاکتش از گاریس ینخ باز ھومن. کند یم منتظرنگاھش و کشد یسرم از را شالش. ردیگ یم یجا مبل یرو کالفھ ساره
ریام یول نکنم دخالت ھا آدم نیب روابط تو ادیز دم یم حیترج: کشد یم رونیب ... 

 

کنم ینم قضاوت ظواھر روز از و ستمین ھیبق من:گذارد یم لبش ی وگوشھ کند یم روشنش . 

 

 فرق دخترھا ھیبابق او واسھ تو یول باشھ بوده دختر یکل با تو قبل ممکنھ: دیگو یم و زند یم گارشیس بھ قیعم یپک
یدار ! 

 

؟یدیرس جھینت نیا بھ یچطور و: دھد یباالم را شیابرو یتا کی ساره  

 

 چکسیھ اون چون: دوزد یم یکیتار در پررنگش دود بھ را ونگاھش زدیر یم یگاریجاس در را گارشیس ی پوکھ ھومن
کنھ ینم نگاه کنھ، یم نگاه تو بھ کھ یاونجور رو . 

 

 یم باز لب گر؟ید بافتیم چھ خود یبرا مرد نیا ؟ییوفا سرگرد ای نیرحسیام کرد؟نگاه یم اش مسخره. کند یم اخم ساره
کنھ؟ یم نگاھم یچجور مگھ:کند  

 

کنھ یم نگاھت یچطور اون یدون ینم کھ یاحمق یلیخ تو و: کند یم خارج دھان از را گارشیس دود ھومن .  

 

 گھید جوری منو کردم یم حس ھا قبال منم: دیگو یم صادقانھ. دھد یم مبل یپشت بھ را اش ھیتک و زند یم یشخندین ساره
بره کنھ ینم ول داره دوست کھ ویکس آدم. کردم اشتباه یول کنھ یم نگاه . 

 

باشھ امان در تا کنھ یم ولش داره دوست ویکس چون آدم یگاھ:  ـ .  
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 کھ یتیامن تنھا. بود او اش یحام تنھا برد یسرم بھ زندان آن در کھ ییروزھا تش؟یامن بخاطر. رود یفروم فکر بھ ساره
 کھ را ھا نیا. بود کرده یگرید میتقد را خودش. بود گرفتھ او از یدست دو را خودش او و اوبود حضور خاطر بھ داشت

 یم نگاھش از را یسردرگم ھومن و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس. دھد حیتوض ھومن یبرا توانست ینم
شبخوش: شود یازجابلندم و کند یم خاموش را گارشیس. خواھند . 

 

. دوزد یم سقف بھ را نگاھش و دھد یم مبل بھ را اش ھیتک ساره. گذارد یم تنھا ابھامات از ییایدن در را ساره و رود یم
 گرید یبار را ھا آدم آن تک تک گذشتھ... آرش و رضا ی مھرداد،گذشتھ ی گذشتھ بھ کند، یم فکر ھومن ی گذشتھ بھ

. شود یم گرید یھمسرمرد دخترک و کند یم رھا را اش عالقھ مورد دختر اش خانواده زور بھ کھ یرادیھ. کند یم مرور
 فرزند نتوانست یحت آخر در دوید انتیخ ازھمسرش کھ ییرضا. شود تامستقل کند یم رھا را اش خانواده کھ یرادیھ

 فرزندش حضانت حق یحت او و شد ھمسرش دار کارخانھ پدر یھا پول خام قانون. باشد داشتھ خود یبرا را اش دوماھھ
 یمرصاد بھ. است متنفر ھا زن ازتمام رضا کھ گفت. بزند نیزم را ھا زن تا گذاشت انتیخ یبنا او. ردیبگ نتوانست ھم را

 و دارد ادیب را نشیسنگ دست ھنوز. دارد ادیب خورده او از کھ را ییھا کتک ھنوز.بود گرفتھ گروگان را او کھ کند یم فکر
 در و گشتھ دنبالش بھ را چھارسال نیا نیرحسیام کھ اش خواھرگمشده از. بود گفتھ اش یزندگ یتلخ از نیرحسیام حاال
 بکشد لجنزار نیا از دست نشد یراض اش خانواده حاالبانبود کھ یدختر. کرده دایپ یدب در یا کاباره یھا رقاص نیب آخر
نداشت ییمعنا بازگشت ھا آن یبرا چون برگردد و .  

 

 تواند یم نیا از بدتر یزیچ چھ.مختلف باافراد روز چند در تجاوز. دهیچش تجاوز طعم کھ یافروز یبرا ردیگ یم آتش دلش
 دفترچھ کرد، یم باز دیجد یا صفحھ و زد یم کنار نیماش در کھ ییھا کاغذ مثل درست باشد؟ داشتھ وجود دختر کی یبرا
 کی. آمده راه نیا بھ یکس یب یرو از خود یباپا کھ ییکسرا. رسد یم کسرا بھ و زند یم ورق را مغزش در شده باز ی

 کی شدن نجاموفقیا دیفھم تالش یکل بعداز او و شود تامستقل کردند رونشیب یسالگ ھجده در کھ یپرورشگاھ ی بچھ
 آرش شنھادیپ بھ بودبلکھ امدهین نجایا بھ خود یکسراباپا!کلفت یپارت کی و پرپول حساب کی. خواھد یم پناه و خانواده

 قشیرف یکالھبردار بخاطر کھ زرنگ و دار مغازه یمرد آرش. بود دانکردهیپ نجایا جز یراھ چیھ آخر در و کرده فکر
بود آمده خانھ نیا بھ نشدن زندان یراھ و شیھا قرض کردن جور یبرا و شده ورشکست . 

 

 او بھ. کند یم فکر نیرحسیام ھدف بھ ھا نیا ی ھمھ نیب و است انفجار بھ رو یناگھان اطالعات نیا تمام ھجوم از سرش
 دوسھ بھ سال ستیب ده از حبسش و کند تر سبک را جرمش تواند یم. کند تواندکمکش یم اش یھمکار یازا در  داد قول
 ھومن دستور بھ یازگاوندوق تازه. بود کرده تیھو جعل و بود شده یساق باشد؟ یسادگ نیھم بھ بود مگرممکن. برسد سال
 جوان تمام یزندگ یبھا محدودشود؟ حبس دوسال و کی بھ توانست یم شیخطاھا یبھا یراست بھ. بود کرده ھم یدزد
 فکر نیام بھ باز و زند یم یغلت باشد؟ یسادگ نیھم بھ تواند یم گذاشت مشتشان در را دیسف بستھ و زد گولشان کھ ییھا
 یرذل و یشرف یب از دم ھمھ یوقت چرا مگر؟ بود چطور او بھ نیام نگاه گفت؟ یم وپرت چرت ھومن چرا. کند یم
 داشت اگر. ندارد یحس کھ نیام کرد؟ سردرگمش حرف نیا با چرا گفت؟ متفاوتش یھا نگاه از ھومن زدند یم نیرحسیام

 کنار،کدام بھ ھا نیا ی ھمھ اصال. دیکش ینم آه ھمسرسابقش یادآوریبا داشت دوستش اگر. گرفت ینم زن شیپ چندسال
 ھر بھ.بود گناه پراز حاال اما بود شده متھم و بود گناهیب ھا باشد؟قبال یدوم او کھ شدیم تبھکار کی عاشق یاحمق سیپل

 فساد کردن کن شھیر یبرا اش یزندگ و خود از ھا سال و دارد وطنش خاک بھ نسبت کھ یوفادار باتمام ییوفا نیام حال
 نیام از کھ بود،او نیرحسیام بھ راجع گفت کھ ھرچھ ھومن. باشد داشتھ دوست را او تواند ینم گذشتھ مملکت نیا در

 محال ھم تصورش... نیام اما ستین سخت ادیز یعاشق و عشق بھ کردن فکر نیرحسیام بھ راجع. خبرنداشت بودنش
 .است
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 نگاھش ھمھ نییپا آن از کھ یا داشت،نقطھ قرار ییباال ی نقطھ در.ندیب یم را اطرافش آلود مھ یھوا و کند یم باز چشم
 نیھ. شود یم گردنش دور طناب متوجھ کھ سربچرخاند خواھد یم و کند یم جلب را توجھش بلندتر ییصدا. کردند یم

 ھنوز کھ ندیب یم را شیپاھا و گردد یبرم جلو سمت بھ. شود یم مانعش یدست بروداما عقب خواھد یم و کشد یم یبلند
 فرم با. دھد یم صیتشخ را نیام بتیھ و چرخاند یسرم یسخت بھ.رسد یم گوشش ازبلندگوبھ ییصدا. نشده معلق ھوا در

 و ندیبب را او دیشا زد صدا را نامش. بود روبرو بھ توجھش تمام و دید ینم را او. بود ستادهیا رنگش سبز مخصوص
 پدرش. ندشیبب بھتر تا زکردیر چشم ساره و ستادیا مقابلش یمرد.زد یم لبخند او بھ توجھ بدون نیام اما. بدھد نجاتش
پسرم یافتخارم ی ھیما:گفت و زد نیام ی شانھ بھ را یزیچ کھ بود پدرش. بود ! 

 

بـــابـــــــــــــــا:زد داد و خورد یتکان شیرپایز ھیپا چھار ! 

 

. کنند ینم کمکش کھ دیفھم انگار.کردند یم نگاھش بالبخند پدرش ھم و نیام ھم. دیچرخ سمتش بھ سرھا ھمھ ادشیبافر
 عقب بھ را سرش. بکند یتالش نتواند بود شده باعث ھم اش شده بستھ ازپشت یھا دست. بود یشاد از پر نگاھشان تھ
ترسم یم من. دیتوروخداکن... توروخدا:کرد لیما .  

 

 یم رگوششیز ییآشنا یصدا. خورد یم تکان او و رود یم نفسش تمام. شود یم یخال شیرپایز و رود یم ھیپا چھار اما
یبد پس تاوان دیبا تو. حقتھ:دیگو . 

 

. شود یم اهیس نگاھش آخر در و زندیم پا و دست نشناسد؟ را نیام یصدا توانست یم مگر. آشناست یادیز آشناست صدا
ماند یم حرکت یب اش یزندگ آخر خط یرو و رود یم نفسش .  

 

ساره. پاشو ساره...ساره: ـ . 

 

 یم صورتش بھ یدست مھرداد. خورد یم گره مھرداد نگران یھا درچشم نگاھش پردو یم خواب از یبلند نیباھ
؟یشنو یم ؟صدامویخوب:کشد  

 

بخوره بده ایب:  ـ . 

 

 خواب اش ھمھ. بوده خواب. بندد یم چشم ساره. ردیگ یم دستش از را آب وانیل و گردد یبرم کسرا سمت بھ مھرداد
 نداختھین گردنش بھ را دار طناب نیام. بود زنده و بود نمرده. کشد یم قیعم ینفس و رساند یم گردنش بھ را دستش. بوده
بخور کمی: دھد یم ھیتک لبانش بھ را وانیل مھرداد. بود .  
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؟یبھتر:دھد یم ماساژ را اش شانھ مھرداد و نوشد یم نفس کی را آب ساره  

 

 پشت را او شانیپر یمھردادموھا.دھد یم ھیتک مبل یپشت بھ را سرش و کند یم دییتا ھم بھ شیھا پلک فشردن با ساره
؟یدیخواب چرا نجایا:زند یم گوشش  

 

. بود دهیترس تاحدمرگ کابوسش از. کند یم حلقھ خود دور بھ را شیھا دست کند باز چشم کھ نیا بدون ساره
خت؟یر ھمت بھ انقدر کھ یدید یچ: پرسد یم باز مھرداد!تاحدمـــــــــــرگ  

 

 کلمھ ترسد یم کندوساره یم شیصدا باز مھرداد. کند یم پنھان اش شده جمع زانوان نیب را سرش و دیگو ینم چیھ ساره
. ابدیباز را آرامشش کشدتا یم قیعم ینفس ساره. شود یم حلقھ دورش بھ مھرداد یھا دست. بشکند بغضش و دیبگو یا

یکن یم کاریچ نیبب یول باشم قھر باھات قراربود: زند یم لب مھرداد. لرزد یم تنش تمام . 

 

یچ ھمھ از. ترسم یم: فشارد یم اش نھیس بھ تر محکم را سرش ساره ... 

 

شده؟ یچ مگھ: کند یم شتریب را شیھا دست مھردادفشار  

 

شـــــــــدم یم خفھ: زند یم ھق باالخره ساره ! 

 

 آورده دختر نیا برسر چھ. بود باخودبرده را او کھ ینیرحسیام بھ. رود یم شبید سمت بھ فکرش. کند یم اخم مھرداد
اتاق؟ میبر ؟یکن استراحت کمی یخوا یم: شود یم تر ظیغل اخمش زده سرش بھ کھ یازفکر بود؟  

 

 یم نگاھشان کھ شود یم ییرضا و رادیھ متوجھ تازه و کند یم پاک را صورتش. کند یم جدا آغوشش از را خود ساره
ستین یازین نھ: دیآ یم نییپا مبل یرو از.کند جور و جمع را خود کند یم یسع. کنند . 

 

ادهیز کار امروز:کند یم محکم شھیھم مثل را لحنش .  

 

؟یکجابود شبید: پرسد یم یجد و ردیگ یم را مچش مھرداد بردارد یقدم کھ نیا از قبل  
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داره؟ یربط چھ:  ـ  

 

شبید. ید یم جوابمو آدم مثل ساره:  ـ ... 

 

نکن تمیاذ منو انقدر مھرداد: کشد یم رونیب او دست از را مچش ساره ! 

 

زاده؟ حروم ی کھیمرت اون ای کنم یم تتیاذ من: ستدیا یم مقابلش و شود یم جابلند از مھرداد  

 

بفھم دھنتو حرف: کند یم اخم ساره . 

 

وروزتھ؟ حال نیا کھ بردت یا دره جھنم کدوم شبید نگرانتم؟ من یفھم ینم چرا: شود یم کالفھ مھرداد  

 

ساره بده جواب:دھد یم تکانش مھرداد. کند یم مرور را کرده آماده ذھن در کھ ییھا حرف و دزدد یم نگاه ساره ! 

 

لطفا مھرداد نکن ردخالتیام منو روابط تو: کند یم نگاھش ساره !  

 

یکن یم حذفش یگفت جا نیھم و موقع نیھم روزید:زند یپوزخندم مھرداد ... 

 

شد عوض نظرم: پرد یم حرفش انیم بھ ساره . 

 

تواونو ساره:  ـ ... 

 

ستین طور نیا یول کنھ یباز خوادباھام یم یکن یم فکر کھ دونم یم. شناسمش یم:  ـ .  

 

 کی من بھ نسبت ھم اون کھ دمیفھم شبید.مھرداد دارم دوستش: دیگو یم قبل از تر میمال و ردیگ یم را مھرداد یھا دست
داره ییھا حس . 
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 خوب نطقش یکن باز تختت بھ بھ رو یھرمرد یپا: کشد یم رونیب شیھا دست نیب از را دستش و خندد یم تلخ مھرداد
فتھیم کار بھ .  

 

 نوع نیا و ھا زبان زخم نیا بھ دیبا. زند ینم دم و شکند یم درون از ساره. رود یم ھا پلھ سمت بھ حرف بدون و
 دوش بھ جز باشد داشتھ تواند ینم نیرحسیباام شدنش کیج تو کیج یبرا یگرید حیتوج چیھ. کند عادت تصورشان

رابطھ نیا دنیکش . 

 

*** 

 

منتظرجوابم من خوب:  ـ ! 

 

؟ید یم سفارش تلخ شھیھم: زند یم لب و نوشد یم اش قھوه یا جرئھ ساره  

 

ارن؟یب شکر بگم یخوا یم. آره اغلب:زند یم لبخند نیرحسیام  

 

ستین یازین:نوشد یم گرید یا جرئھ ساره .  

 

خوب؟: دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک نھیس بھ دست نیرحسیام   

 

یمنتظرجواب. دمیفھم:دیگو یم او یجا بھ کھ است ساره .  

 

. کند یم پاک دستمال با را دھانش دور و کند یم تمام را اش قھوه ساره. دھد یم تکان دییتا یبرا سرشرا نیرحسیام
 یپشت بھ ھیتک. برد یم لذت خوردنش حرص نیا از و فھمد یم کشد یم کھ یبلند یھا نفس از را نیرحسیام یکالفگ
 ھرلحظھ و ندارم رو یکاف اعتماد بھت ھنوزھم من. مطلب سراصل رمیم راست کی خوب:زند یم لب و دھد یم یصندل

 رو شرطم.ندارم تو بھ اعتماد جز بھ یا چاره ھا نیا ھمھ با خب یول یکن رمیاس و یاریب در رو خوشگلت بند دست منتظرم
باشھ باخبر من بودن زنده از یکس فعال خوام ینم فقط ، گفتم ھم شبید . 

 

خانوادت بھ اگھ بودنت زنده از کیکوچ خبر کی چرا؟ آخھ:  ـ ... 
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وجھ چیھ بھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساره ! 

 

کنھ یم دل بد منو تو شرظ نیا:  ـ . 

 

کنھ؟ یم بددل یچ بھ:  ـ  

 

یدار ییجدا ی برنامھ تو کنم یم حس دتیشد مخالفت نیباا یول یا زنده تو بفھمن ھمھ ھیقض آخر قراره کھ نیا:  ـ . 

 

 نھیا لمیدل تنھا. بزنم دورت و بذارم کاله سرت خوام ینم من: کند یم یباز مقابلش یخال فنجان با. زند یم لبخند تلخ ساره
برگردم خونھ اون بھ نخور درد بھ ی خورده شکست کی بعنوان باز خوام ینم کھ . 

 

 خوام یم.زندم بفھمن االن خوام ینم. نتونم ترسم یم من یول کنم ثابت بھشون خودمو تونم یم یتوگفت:کند یم سربلند
سمیوا باافتخارجلوشون بتونم و باشم شده برنده من کھ زندم بفھمن یوقت فقط .  

 

یباش داشتھ قراره یکیکوچ مجازات کی ھا،تو نیا ی ھمھ با ساره:پرسد یم مردد نیرحسیام ! 

 

 تو ھوف! نھ االن یول کشم یم باشھ حبسم ھرچقدرھم. ندارم یباز یپارت انتظار تو از من سرگرد نترس: خندد یم ساره
گم یم یچ من یفھم ینم . 

 

فھمم ینم درستھ: دیگو یم صادقانھ نیرحسیام . 

 

انھ؟ی یکن یم قبول بگو فقط. باش من لیدال الیخیب پس:  ـ  

 

 بودن زنده از نفر کی ھیکاف. ادیم حساب بھ یبزرگ انتیخ یکار پنھون نیا. مرددم: کشد یم ششیر تھ بھ یدست نیرحسیام
گرده یبرم من سمت بھ ھمھ اتھام باخبربشھ،انگشت موعد از توزودتر . 

 

 دتیتھد من و یریتقصیب تو گم یم من فتھیب یاتفاق نیھمچ اگھ: زند یم لب. بود نکرده را یکی نیا فکر. کند یم اخم ساره
بودم کرده . 
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موندم؟ ساکت کھ یکرد دمیتھد یچجور مثال: خندد یم نیرحسیام  

 

درستھ؟ بود زھرا اسمش. سابقت ھمسر توسط مثال: زند یم اش رچانھیز دست ساره   

 

بشم دیتھد اون با نداره یلیدل. ھمسرسابقمھ اون یگفت کھ ھمونطور:کند یم اخم. شود یم جمع نیرحسیام یلبھا از خنده . 

 

نھ؟ مگھ.ادیم حساب بھ تو یبرا ضعف نقطھ کی بازھم یول ھمسرسابقتھ خب آره: خندد یم ساره  

 

بشھ باز ایقضا نیا بھ زھرا یپا ندارم دوست چیھ:کند یم تر ظیغل را اخمش نیرحسیام . 

 

 یم شوخ را لحنش اش یریدلگ تمام با! دارد دوست را ھمسرش ھم ھنوز کرد رثابتیام. شود یرمیدلگ ساره
نترس بدزدم زھراخانومتو ستیقرارن:کند . 

 

ھ؟یچ نقشھ بگو. بایتقر میایم حساب بھ ھمکار االن خوب:دیگو یم ساره و گذارد یم جواب بدون را حرفش نیرحسیام  

 

 ی منطقھ یتو(...)  رستوران یتو ھومن میینجایا ما کھ ساعت نیھم قایدق: کند یم قالب ھم در را شیھا دست نیرحسیام
بنده یقراردادم داره شیتجر . 

 

؟یقرارداد چھ  ـ  

 

 اعتماد تا ھیفرصت منتظر وقتھ یلیخ ھومن و کرده یمعرف رو دیجد مورد نیا سابق یھا یمشتر از یکی.اجناس انتقال:  ـ
شب اون یمھمون یتو. یفردوس حاتم اسمش. کنھ جلب رو مرد نیا ... 

 

 یامروز،فردوس و زد کارحرف درباره یبافردوس ھومن شب م،اونیدید ھمو بار نیاول یبرا کھ یشب ھمون: کند یم مکث
 ھومن بھ کارھاشو بازھم یفردوس بره شیپ خوب کارھا اگھ و. رهیبگ ازش یامتحان کی ومدین بدش یکل قیتحق کی بعد
 خوب اگھ و شھیم واقع اعتمادش مورد ھومن بره شیپ خوب کار. ھومنھ حسابش طرف ھیقض نیا یتو درواقع. سپرهیم

نره شیپ ... 
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شھ؟یم یچ:پرسد یم ساره و کند یم مکث  

 

 اگھ یوحت. کنھ یم یتالف کھ نھیا حالتش نیبدتر یول سپارهینم ھومن بھ ویکار گھید کھ نھیا حالتش نیتر نانھیب خوش: ـ
بشھ تامتھم کنھ یم مرتب ھومن ھیعل رو زیچ ھمھ یفردوس بره لو ھیقض .  

 

ابد؟ی بشھ انجام دخوبیبا کار نیم؟ایکارکنیچ دیحاالمابا:پرسد یم متفکر ساره  

 

 آدم یفردوس. میش یم تر کینزد بااون،ماھم متعاقب و بشھ کینزد ھا آدم اون بھ ھومن میخوا یم ھم ما چون! خوب: ـ
برسونند میخوا یم کھ یکس بھ مارو و کنند عمل رهیزنج کی مثل تونند یم ھا آدم نیا ی ھمھ. ستین یکم . 

 

سوال کی. اوھوم: ـ ! 

 

بپرس: ـ . 

 

 یم چندسال نیا یتو تو. ھومنھ ھم حسابشون طرف یحت و رفتھ قرارداد اون یبرا ھومن االن یگفت کھ ھمونطور:  ـ
؟ینکرد رو کار نیا چرا. یباش یارباب خودت واسھ و یکن جور ھومن مثل داردستھ کی خودت یبرا یتونست  

 

یدون یم رو توجوابت معلومھ سوالت نوع از: زند یم لبخند نیرحسیام . 

 

بپرسم؟ ازت دیبا چرا دونم یم اگھ:  ـ  

 

 اگھ یحت کھ یکن یم استفاده طعمھ کی عنوان بھ ازھومن یدار تو: خندد یم تلخ ساره و کند یم سکوت نیرحسیام
بره اون توچشم فقط دودش نرفت شیپ درست کارھات . 

 

بشم شوت دونیم از یسادگ بھ خوام ینم من نھیا ماجرا اصل.یکرد نگاه یمنف یادیز تو:  ـ . 

 

اژدھا کمیش تو یفرستیم رو ھومن خوب مثال دوست کی بعنوان تو کھ نھیھم فرعش و اصل:  ـ . 
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باش نداشتھ یدلسوز انتظار من از ساره نجامیا بخاطرشغلم فقط من. نزن طعنھ من بھ:کند یم اخم نیرحسیام .  

 

آدم کی آدمھ، کی ھومنم باشھ ادتی فقط. ندارم ازتو یانتظار چیھ من: کشد یم یآھ ساره . 

 

؟یکن تمومش شھیم:شود یم کالفھ نیرحسیام  

 

 حرف چندتا خوام یم من کھ حاال. حاضره و یح شھیھم سرگرد رسھ، یم کھ کردن حتینص وقت:زند یم شخندین ساره
سرگرد؟ ادیم درد سرت بگم آموزنده  

 

 کاریچ دیبا امشب بگو فقط.خردنکن خودتو اعصاب باشھ باشھ: خندد یم ساره و کشد یم صورتش بھیدست نیرحسیام
م؟یکن  

 

 بھ. گھ یم ھا جنس بھ راجع ھومن امشب. بمونھ ادتی رو امروزت یھا طعنھ نیا: رود یم او بھ یا غره چشم نیرحسیام
باشھ بدن یاعضا کھ نھیا ھم ممکنش حالت نیاسلحھ،بدتر ای مواده ای ادیز احتمال . 

 

خوب؟: ـ  

 

میکن ردشون ازمرز میبتون تا میباش خوب راه کی دنبال دیبا: ـ . 

 

؟یچ نباشھ یگفت کھ ییزھایچ نیا محمولھ اگھ و: دیگو یمتفکرم ساره  

 

باشھ؟ یچ مثال:  ـ  

 

*** 

 

دختر:ھومن . 

 

؟یچــــــــــ:دیگو یم یبلند یباصدا اریاخت یب ساره ! 
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؟یزن یم داد چرا:گردد یبرم سمتش بھ بااخم ھومن  

 

اونور؟ میکن ردشون دیبا ای نوریا میاریم اونور از:دیگو یم یباخونسرد نیرحسیام  

 

یدوب میبفرست دیبا: ماند یم ثابت ساره یرو و چرخاند یم شان تک تک نیب را نگاھش ھومن . 

 

اند؟ یدزد ای انیم اند؟خودشون دستھ کدوم از دخترا: پرسد یم کھ است مھرداد   

 

اردشونیب کوروش اسم بھ یکی قرارشده. دونم ینم: اندازد یم باال یا شانھ ھومن . 

 

باشن یدزد دخترھا اگھ مخصوصا. ھیکارسخت:زند یم لب کسرا . 

 

باشن یراض رفتن یبرا خودشون دخترھا ادیم شیپ کم. اونھ با حق: آرش . 

 

 یم لب آرام. فرورفتھ فکر در و نشستھ ساکت کنارش کھ دوزد یم ینیرحسیام بھ را نگرانش نگاه ساره
م؟یکارکنیدچیبا:زند  

 

کنم یم حلش:چرخد یم سمتش بھ نیرحسیام . 

 

ارتشونیب قراره یک خان کوروش نیا حاال: کند یم جلب را توجھشان رادیھ یصدا . 

 

فردا:دیگو یم یباخونسرد ھومن .  

 

؟یا عجلھ انقدر چرا: شود یم معترض نیرحسیام بار نیا   
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 دختر یسر کیکم،با میتا نیا یتو نھیبب بسنجھ خوب خواد یم کھ نظرمن بھ. ماسپرده بھ کار یفردوس باره نیاول:ھومن
کنھ شیآزما تا گذاشتھ پامون جلو رو طیشرا نیتر سخت ییجورھای. میببر شیپ کاررو قراره یسرسخت،چجور و چموش . 

 

 حس کھ یھرکس. باشھ داشتھ دینبا ییخطا نیتر کوچک چکسیھ. مھمھ یلیخ من یبرا کار نیا. دیکن جمع رو حواستون و
 ینم قبول ھم خطارو نیتر کوچک مورد کی نیا یتو من بکشھ،چون کنار خودشو االن نیھم نداره شو یآمادگ کنھ یم

  .کنم

 

بگھ نداره شو یآمادگ ھرکس. گفتم یجد من: چرخاند یم شان یھمگ نیب را نگاھش . 

 

ستمین من:شود یم جابلند از رادیھ .  

 

یدون یم کھ خودت. نبودم چوقتیدخترھاھ ی ھیقض یتو:شود یم بلند مبل یرو از کسرا. زند یم پلک حرف بدون ھومن . 

 

. شود یم ثابت مھرداد یرو و چرخاند یم شان نیب گرید یبار را نگاھش ھومن. افتد یم راه بھ آشپزخانھ سمت بھ و
مھرداد:کند یم شیصدا. زنند یم حرف باھم یرکیرزیز کھ دوختھ یا وساره نیرحسیام بھ را حواسش تمام کھ یمھرداد ! 

 

؟یباش یخوا یم کھ یمطمئن تو:کند یم پرسشگرنگاھش و چرخاندیسرم مھرداد  

 

باشم؟ دینبا چرا:  ـ  

 

یستین خوب روزھا نیا کنم یم حس چون:  ـ . 

 

خوبم کامال من راحت التیخ نھ: زند یم شخندین مھرداد . 

 

 ھمھ صبح ده از فردا. حلھ پس: ندینش یمھردادم کنار مبل یرو ھومن. دھد یم مبل یپشت بھ را اش ھیتک نھیس بھ دست و
دیباش نجایا . 

 

نمتیب یم پس:شود یم بلند ازجا نیرحسیام . 
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میحاضرشوبر:کند یم ساره بھ رو . 

 

 و کند یم نگاھش طلبکار مھرداد. فشارد یم را شیزانو دست با ھومن کھ دیبگو یزیچ خواھد یم و کند یم اخم مھرداد
رفت مھمون شھینم کھ شب ھر ھرشب: دیگو یم بلند ھومن . 

 

 یکل و ھیمھم روز فردا گفتم االن نیھم من:دیگو یم یباخونسرد ھومن و گردندیبرم سمتش بھ متعجب نیرحسیام و ساره
ن؟یبر نیبند یم لیشماباربند بعد. میدار کار  

 

راحت التیخ تو میینجایا ماسرساعت: دیگو یم مصمم نیرحسیام . 

 

 و گذرد یم یا قھیچنددق. نزند ینامربوط حرف خروجشان تا کند یم را تالشش تمام و سابد یم ھم یرو دندان مھرداد
 مھرداد در شدن بستھ محض بھ. شوند یم خارج و کنند یم یمختصر یخداحافظ.دیآ یم نییپا آماده و حاضر باالخره ساره
مھرداد:کند یم شیصدا ھومن. شود یم بلند جا از ! 

 

شم یم وونھید دارم: گردد یبرم سمتش بھ مھرداد . 

 

باال میبر:دیگو یم و اندازد یم کنند یم نگاھشان یچھارچشم کھ ھیبق بھ ینگاھ. شود یم جابلند از ھومن .  

 

 یم مبل بھ اشاره ھومن و شوند یم اتاق وارد. افتد یم راه بھ سرش پشت حرف بدون و کشد یم یقیعم نفس مھرداد
نیبش:زند . 

 

 یم و ردیگ یم یجا یصندل یرو. گذارد یم مقابلش و دارد یرابرم زیم پشت یصندل ھومن و ندینش یم مھرداد
گم یم مطلبو اصل راست کی و رم ینم طفره:دیگو .  

 

یبر دیبا:زند یم لب او و کند یم نگاھش رهیخ مھرداد . 

 

کجا؟:کند یم اخم مھرداد  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

یکن یم تمومش رو معاملھ و یریگ یم لشونیتحو تو. یدب یبر دیبا اول:  ـ .  

 

بعدش؟ خوب:  ـ  

 

یداکنیپ خودتو تا نباش نجایا مدتی. ھیترک برو بعدش: ـ . 

 

ھومن ندارم فرار بھ یازین من: زند یم مھردادپوزخند .  

 

؟یساخت خودت واسھ کھ ھیروز و حال چھ نیا پس:  ـ  

 

اون مثل یآدم یپا اونم. بشھ تباه ینجوریا خوام ینم فقط من: کند یم قالب درھم را شیھا دست مھرداد . 

 

یتون ینم منو یول یبزن گول یبتون دیشا خودتو:زند یم لبخند ھومن . 

 

 نھ تو احساس نھ خبرندارم یچیھ از من: گذارد یم اش شانھ یرو دست ھومن. دزدد یم نگاه و کند یم اخم مھرداد
ید یم دستش از یدار ذره ذره کھ یکن یم فکر ینجوریا تو و. سختھ دادن دست از دونم یم فقط. ھا اون احساس . 

 

نبوده تو مال چوقتیھ اون بگم دیبا یول: دھد یم ادامھ رحمانھ یب ھومن و کشد یم یآھ مھرداد ! 

 

بمون دوستش فقط: دھد یم ادامھ ھومن و ردیگ یم دستانش نیب را سرش مھرداد .  

 

 بھ احساساتم ھمھ و من. رهیبگ فاصلھ مرد اون از کھ خوام یم دوستش بعنوان ھم االن نیھم من: کند یسربلندم مھرداد
بشھ دستش چھیباز ساره خوام ینم من. یشناس یم رویام کھ درک،تو . 

 

 بھش رو یدون یم ریام بھ راجع کھ یزیھرچ. بگو بھش خوب: دیگو یم ھومن. زند یم قدم اتاق طول و شود یم ازجابلند
 .بگو

 

گفتم: زند یم لب مھرداد . 
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کرده انتخابشو باز باچشم پس: دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن .  

 

کرده کورش ھاش رباحرفیام! ستین باز باچشم: ستدیا یم مھرداد . 

 

کرده قبولش ھم طیشرا نیباھم یعنی باھاشھ ھنوز کھ نیا. یگفت بھش تویواقع تو خوب: دیگو یم خونسرد ھومن .  

 

نکن نابود یالک خودتو: غرد یم ھومن و شود یم تر کالفھ مھرداد .  

 

ومدینم اون اگھ. ھومن بود خوب یچ ھمھ: دیگو یم صالیبااست مھرداد . 

 

افتاد ینم اتفاق چوقتیھ یمنتظرش تو کھ یزیچ اون ھم ومدینم یحت: زند یم نھیس بھ دست ھومن .  

 

بفھم ھومن نگرانشم من:  ـ . 

 

افتھ ینم اتفاق نیا کنم یم نیتضم من بشھ چھیباز کھ ینیا نگران اگھ. نباش یول:  ـ . 

 

ھ؟یچ منظورت: کند یم اخم مھرداد  

 

 چھیباز واسش ساره کنم یم رو نیتضم نیشناسمش،ا یم و بودم ریام با کھ ییھا سال تموم اندازه بھ:زند یم لبخند ھومن
ستین . 

 

؟یمطمئن ازکجاانقدر: ـ  

 

شناسم یم خوب رو ریام من کھ ییجا اون از:خندد یم ھومن . 

 

*** 
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شد یم ینطوریا دینبا: دھد یم نییپا را پنجره نیرحسیام . 

 

شھ؟یم عوض برنامھ حاال: ساره  

 

 یبخار مقابل را دستش ساره. کند یم نییباالپا دییتا یبرا را سرش و کند یم نگاه را یپشت یھا نیماش بغل نھیا از ریام
بشھ جلب یفردوس تااعتماد میکن تموم خوب رو کار نیا دیبا ینگفت مگھ آخھ؟ چرا: شود تاگرم ردیگ یم . 

 

 نھ، رو ھا آدم یول کرد اون اعتماد جلب یفدا رو یا گھید ھرکوفت و اسلحھ و مواد شدیم:چرخاند یم را فرمان نیرحسیام
گذشت دخترھا اون یزندگ از شھینم . 

 

 و بشن رد مرز از کھ یجوری. دیکن یظاھرساز سیپل باکمک و یباش داشتھ یادیز نفوذ یتون یم تو: دیگو یم متفکر ساره
میداد انجام درست رو کارمون ما انگار کھ یجور. یبد لو رو دخترھا اونور ... 

 

شھینم: پرد یم حرفش انیم بھ نیرحسیام . 

 

کردنِ  خراب بھ اره یم یول داره سکیر چرانشھ؟: کند یم اخم ساره ... 

 

شھینم ساره ـــــــــشھینم: دیگو یم تر بلند نیرحسیام . 

 

توجلوتره از ھومن نیھم یبرا. یستین سکیر اھل تو: گرداند یبرم رو دلخور ساره . 

 

کنم یدخترھاباز اون یبازندگ خودخواھانھ خوام ینم چون ستمین سکیر اھل من: کند یم اخم نیرحسیام .  

 

کردم امتحان رو راه نیا قبال من: دیگو یم باز و شنود ینم کرده او بھ پشت کھ یا ساره از یجواب . 

 

خوب؟: زند یم لب ندیب یم کھ را سکوتش. گردد یبرم سمتش بھ متعجب ساره  
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 نایس اسم بھ یکی واسطھ. گشتم یم تو دنبال. بود شیپ یاند و سال کی: کند یم تیھدا چپ سمت بھ را نیماش نیرحسیام
 ھماھنگ سرھنگ با رو مرز از عبور یکارھا. نمیبب دخترھارو رفتن از قبل نتونستم کردم تالش ھرچقدر. بود یمظاھر
ینبود شون نیب بازھم و دمید ھارودختر میدیرس کھ اونور. بشھ دردسرتموم بدون تا کردم .  

 

ساعت اون تا یول ادیب سیپل قراربود. میبرگردون رو دخترھا بود قرار تاشب: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ... 

 

شد؟ یچ:پرسد یم ساره. دارد یم نگھ دھانش مقابل را مشتش و کشد یم صورتش بھ یدست کالفھ  

 

 اون. مینکرد داشیوپ بود شده فروختھ یکی. بود کرده یخودکش حموم یتو یکی: کند یم کمتر را سرعتش نیرحسیام
یکی ... 

 

بود شده تجاوز بھش: کشد یم آه .  

 

 عمر آخر تا وجدانش نفر،عذاب سھ اون یول دنیرس سالم ھیبق: دھد یم ادامھ نیرحسیام و ماند یم مبھوت و مات ساره
دوشمھ رو .  

 

 و شب کرد، یم یزندگ ھیترک در بامھرداد او یوقت گشت؟ یم او دنبال بھ چون فقط. تجاوز یخودکش. گزد یم لب ساره
بود؟ شده فدا او بخاطر یزندگ چند کرد یم یسپر یسادگ بھ را روزش  

 

کنم تکرار رو اشتباه نیا خوام ینم نیھم خاطر بھ: دیگو یم نیحس ریام و پوشاند یم را صورتش دست با . 

 

دیببخش: رسد یم گوشش بھ ساره فیضع یصدا . 

 

؟یخوب: دیگو یم اش شده خم قامت دنید با و گردد یبرم سمتش بھ  

 

خدا یوا... ھا اون. رمنھیتقص: کند یم نگاھش و زند یم کنار را شیھا دست ساره ! 

 

؟یکن یم کمکم. بشھ تکرار میبذار دینبا فقط: کند یم پارک و زند یم کنار را نیماش نیرحسیام  
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؟یچجور:  ـ  

 

داره ینظر چھ اون نمیبب کنم صحبت پدرت با بذار. میبکن یاساس فکر کی دیبا. دونم ینم ھنوز یعنی. دونم ینم:  ـ . 

 

گفتم؟ یدار خنده زیچ:پرسد یم متعجب نیرحسیزندوام یم لبخند ساره   

 

 یتو اش یواشکی یھا چ پچ تموم از. بودم متنفرم بابام شغل از کنم یم فکر دارم فقط نھ: زند یم نھیس بھ دست ساره
 زھایچ نیا از. کنھ مرتبش یحت نداشت حق چکسیھ کھ یاتاق و بود زشیروم سره کی کھ نامرتب یھا پرونده اون. تلفن
ام قائلھ ھمون وسط االن و ومدیم بدم .  

 

یش یم اش فتھیش زمان مرور بھ. ستیبدن ما شغل: زند یلبخندم نیرحسیام . 

 

 کھ یزندگ خوام ینم فقط. ندارم یکار بودن سیپل خودِ  با. باشھ یعاد خانوادمون داشتم دوست فقط من:کشد یم آه ساره
فتھیب نفر کی دوش رو ھاش یسخت ،تموم گرفتھ رو بودن مشترک لقب . 

 

نیباش نداشتھ کم یزیچ کردشماھا یم تالششو تموم یحاج.ساغر نباش انصاف یب:  ـ . 

 

مینداشت رو بابامون فقط غذا خونھ،پول. میداشت یچ ھمھ ما آره: زند یپوزخندم ساره .  

 

 عمل وارانھ ساغر باز. کند یم فکر دهیشن او زبان از کھ یساغر بھ درسکوت ساره و دیگو ینم یزیچ گرید نیرحسیام
 یگاھ چرا: کند یم باز لب و کند یم ریدرگ را ذھنش یادیز سوال نیزد؟ا شیصدا ساغر محابا یب نطوریا او کھ بود کرده

ساره؟ یگاھ و ساغر یگ یم  

 

 نمتیبب ساغر دم یم حیترج میخودمون یوقت یول کنم صدات ساره مجبورم میستیتنھان یوقت چون: خندد یم نیرحسیام
 .تاساره

 

 دوست: زند یم ایدر بھ دل باالخره و کند یم مزه مزه را حرفش نیرحسیام.ندینب را لبخندش ریام تا ردیگ یم رو ساره
نیرحسیام نھ ینیبب نیام منو میخودمون یوقت ھم تو دارم .  
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شھینم تشیواقع: گردد یبرم سمتش بھ ساره. کند یم رپرسشگرنگاھشیام و خندد یم باصدا ساره . 

 

چرا؟: کند یم اخم نیرحسیام  

 

 ینم. دادبزنم بخندم بگم راحت تونم ینم ییوفا سرگرد شیپ چوقتیھ من چون: کند یم کج اش شانھ یرو را سرش ساره
قبلم از تر راحت باھات ات ینیرحسیام یرو نیا با االن و بردم یم حساب ازت یلیخ ھا قبال دونم، . 

 

 قدم شیپ تو خندوندن یبرا یگاھ خودم یحت. نبودم یجد تو درمقابل چوقتیھ من نباش انصاف یب: خندد یم نیرحسیام
شدم یم . 

 

یکرد ینم نگاھم یانقدرطوالن چوقتیھ موقع اون یول: دوزد یم او یھا چشم بھ را اش رهیخ ونگاه گزد یم لب ساره . 

 

 ھا قبال یھا یاھیس ھیشب اش یعسل و یخاکستر رنگ کھ ییھا چشم. ماند یم شیھا چشم مات حرف بدون نیرحسیام
 و ردیگ یم نگاه... حاال اما کند نگاه توانست ینم کھ شد یم گم مطلقشان یاھیس انیباشد،م نیھم لشیدل ھم دیشا. نبودند

 نور؟دوریا از چرا:دیگویم ساره و کند یم روشن را نیماش. کند یدانمیپ گفتن یبرا یحرف چیھ یعنی. دیگو ینم یزیچ
عصریول تا شھیم . 

 

 مشکوکشون ممکنھ ھات زودبرگشتن. یبرگرد یتون ینم گھید: زند یم لب ردیبگ جلو از نگاه کھ نیا بدون نیرحسیام
 .کنھ

 

م؟یر یکجام پس:  ـ   

 

خونھ ببرمت تونم ینم قولمون بخاطر متاسفانھ. دونم ینم:  ـ . 

 

؟یچ یعنی: کند یم نگاھش پرسشگر ساره  

 

 و تتیھو از کامل گزارش کی دیبا فردا ننتیبب و میبر اگھ. مراقبتھ تحت من خونھ خوب:چرخاند یم را فرمان نیرحسیام
بدم مافوقم لیتحو باند یتو نقشت .  
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آھان:  ـ . 

 

 بنددتااحساساتش یم وچشم افتد یم تالطم بھ قلبش.دوزد یم او بھ را نگاھش و دھد یم ھیتک یصندل یپشت بھ را سرش
 یم سراغش بھ چگونھ خواب فھمد ینم و شود یم نیسنگ شیھا پلک. گرید کند یدامیپ ییآخرجا کند یم فکر.بزند پس را
دیآ .  

 

 و کند یم پارک یا کوچھ ی گوشھ خلوت ینواح از یکی در را نیماش باالخره. شود یم دنشیخواب متوجھ قھیدق چند از بعد
 ساره و کشد یم او یرو را پتو. کند یم باز را او سمت در و دارد یبرم یمسافرت ییپتو نیماش صندوق از. شود یم ادهیپ

 نترس:دوزد یم اش شده گرد یھا چشم بھ نگاه نیرحسیام. پرد یم جا از باوحشت اش یکینزد در یحضورکس بااحساس
 .منم

 

م؟ییکجا: کند یم اطراف بھ ینگاھ ساره  

 

نداره کارمون یکس میبخواب نجایا تاصبح. تھران از گوشھ کی: خندد یم نیرحسیام . 

 

 بھ پشت و زند یم یغلت. خواباند یم را یصندل و ردیگ یم یجا خود یسرجا. رود یم راننده در سمت بھ و بندد یم را در
شبخوش: کند یم او . 

 

 راحت الیباخ و خواباند یم را اش یصندل. شد ھم آن کھ بود نشده خواب ابانیخ. ردیگ یم اش خنده تشانیوضع از ساره
 بدون را دخترھا آن یبتواندزندگ تا کند یم فکر یحل راه وبھ گذارد ینم ھم یرو پلک تاصبح نیرحسیام اما بندد یم چشم
بدھد نجات از شان تیمامور بھ یبیآس . 

 

 ی دنبالھ. شود یم تکرار گوشش در یوار وزوز یصدا. گذراند یم نظر از را یخال ی خانھ و شود یم بلند مبل یرو از
 را ھا پلھ. رسد یم گوشش بھ بھتر ھومن ادیفر یصدا و کند یم باز را در. رسد یم یخروج در بھ و ردیگ یم را صدا
 کھ است ییجا ھمان نجایا آورد یم ادیب. افتد یم یانبار باز مھین در بھ نگاھش و شود یم تر کینزد صدا. رود یم نییپا

 تا دھد یم تکان یاکسرا؟سری گفت رادیھ... ھومن و است سرد یلیخ گفت رادیھ. کنند پرتش جا آن خواستند یم اول روز
 فکر یچ باخودت تو: شنود یم تر واضح را ھومن یصدا نباریا و رود یم نییپا مردد را ھا پلھ. بزند پس را افکارش

؟یکرد فرض یچ منو تو ؟یکرد  
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 ندیب یم را ھومن سرقامت ازپشت زند؟ یم داد یکس سرچھ بلند نطوریا ھومن ندیبب تا کشد یم سرک باز مھین در انیم از
 بندش پشت شنود یم را اسلحھ ی ماشھ شدن دهیکش یصدا. بدھد تشخص را نشستھ مقابلش کھ یمرد بتیھ تواند یم و

کردم یم رو کار نیا دیبا شیپ وقت یلیخ: دیگو یم کھ ھومن یصدا . 

 

شھینم عوض یچیھ من بامردن: کند یم نیزم خکوبیم را شیپاھا مرد یآشنا یصدا .  

 

 بھسمت نگاھش و ندیب یم را او یزخم صورت. شود یم داخل و گذارد یم کنار را ترسش. بود خودش. بود نیام یصدا
نیام:زند یم لب. چرخد یم اسلحھ ! 

 

 ھومن زدن برھم پلک کی عرض در. شود مانعش تا کند یم پاتند سمتش بھ ساغر و دھد یم یتکان را دستش ھومن
نمتیب ینم من! نیام: کند یم شیصدا تر بلند. شود یم اکو گوشش در اسلحھ کیشل یصدا اما شود یم دیناپد . 

 

 دهیکش سمت آن بھ شیپاھا اریاخت یب. زند یم را چشمش یدیسف نیماش ییروشنا ھا یکیتار نیب و چرخد یم خود دور بھ
 یم روشن را چراغش و باز را نیماش عقب در. دھد یم انجام را شده نییتع کھ یکار دارد زهیغر طبق کھ انگار. شود یم

 اما کرد یم نگاھش رهیخ باز یھا چشم با جسد. است نیماش عقب یصندل یرو کھ شود یم یجسد خکوبیم نگاھش. کند
کرد یم نگاھش بازمانده و سرد یھا چشم با کھ بود نیام نبود،بلکھ ارسالن نبود،جسد یرنگ نگاھش . 

 

شده؟ یزیچ: دیگو یم اش بستھ یھا چشم دنید با. گرددیبرم سمتش بھ و شود یم داریب گفتنش نیام یباصدا  

 

نیام: کند یم زمزمھ باز ساره ! 

 

 یم اش یشانیپ یرو عرق یھا قطره بھ نگاھش و خورد یم یتکان ساره د؟ید یم را خوابش دخترک. ردیگ یم اش خنده
ساغر ینیب یم خواب: کند یم شیصدا نیام و خورد یم تکان ساره. افتد .  

 

 چشم و دیگو یم نیام گرید یبار ساره. کند یم شیصدا تر بلند و شود یم منصرف اما دھد تکانش دست با خواھد یم
 او از مکث با را نگاھش ساره. پرد یازجام نیرحسیام اش یناگھان دارشدنیب نیا از کند، یم باز حد نیآخر تا را شیھا
 رونیب را شدھاش حبس نفس و برد یم یپ دهید کھ یعیوقا بودن خواب بھ تازه انگار. چرخاند یم اطراف در و ردیگ یم
؟یدید بد خواب: پرسد یم نیرحسیام. دھد یم  

 

 بھ. کشد یم یآھ یخال یبطر دنید با و گردد یم آب دنبال بھ داشبورد در نیرحسیام. کند یم نییپا باال را سرش ساره
؟یبھتر: دیگو یم و گردد یبرم اش دهیپر رو و رنگ ی چھره سمت  
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خوبم من: کشد یم اش یشانیپ بھ یدست ساره .  

 

نمیب یم خواب ادیز روزھا نیا چمھ دونم ینم: مالد یم دست با را شیھا چشم . 

 

ھستم؟ ھم من ھمشون تو: دیگو یم یشوخ بالحن ریام  

 

ھدف تو زدم پس: زند یم قھقھھ نیرحسیام و گردد یبرم سمتش بھ شده گرد ییھا باچشم ساره ! 

 

؟یدید یم یچ حاال: کند یم روشن را نیماش نیحس ریام و گزد یم لب ساره   

 

یدیشن ھا یچ بگو اول تو: بکشدش باالتر تا گردد یبرم اش یصندل سمت بھ ساره . 

 

ینگفت یا گھید زیچ. دمیشن خودمو اسم فقط من: اندازد یم راه بھ را نیماش نیحس ریام . 

 

منتظرم من ؟یبگ یخوا ینم: دیگو یم نیرحسیام و گزد یم لب ساره . 

 

ستین ادمی ادیز: اندازد یم باال یا شانھ ساره .  

 

: کند یم نگاه را ساعت و کشد یم یا ازهیخم. کند ینم اصرار و ندارد کردن فیتعر یبرا یلیم فھمد یم نیرحسیام
؟یخور یم یچ صبحونھ  

 

 دروغ: دیگو یم ساره. زنند یم خنده ریز یپق و کنند یم نگاه ھم بھ حال نیا در و کشد یم یا ازهیخم او بند زپشتین ساره
ھیمسر مرض ازهیخم گنیم پس ستین . 

 

بودم نکرده اش تجربھ یشکل نیا یول. بودم دهیشن منم آره:  ـ . 
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رکاکائویش با خورم یم کیک من: ردیگ یم او ی رهیخ نگاه از چشم کھ است ساره باز و خندند یم کوتاه ھردو . 

 

دارم یبھتر فکر من یول: کند یم اخم نیرحسیام .  

 

 و زده اش رچانھیز دست ساره. بودند منتظرسفارششان و نشستھ یزیم پشت یمیقد یپز کلھ کی در  بعد ی قھیدق چند
 خردسال یکودک و بودند نشستھ ساره سر پشت کھ بود یزوججوان بھ نیام توجھ. کرد یم نگاه را پنجره کنار یھا گلدان
 دو و خندد یم دل ازتھ او کھ آورد یم در زیم یرو دخترک یبرا ییادا چھ نشستھ او بھ پشت کھ یمرد داند ینم. داشتند
 ماه. شود یم داریپد چشمش مقابل زھرا یباردار خاطرات و زند یم یتلخ لبخند.شود یم انینما اش آمده در تازه دندان
 یبرآمدگ کھ یشکم یرو دست. زھراسربزند بھ تا آمد اش خانھ بھ و کرده رھا را آپارتمانش یسخت یکل با کھ بود سوم
. ییبابا یایم کم یلیخ:بود گفتھ یا کودکانھ یصدا با و بود زده زھرالبخند. کند حس را کودکش تا بود گذاشتھ داشت یکم
خواد یم مو ییبابا لمید من .  

 

 یرو دست. شده جلب چھ بھ توجھش فھمد یم کودک ی خنده بلند یصدا با و شود یم اش غمزده نگاه متوجھ ساره
سختھ ھا گل نیا از مراقبت چقدر: دیگو یم حواسش کردن پرت یبرا و کشد یم یکاغذ گل نازک یھا گلبرگ . 

 

 نگاھش کھ نیا بدون و کشد یم رنگش سبز برگ یرو دست ساره. دوزد یم او بھ و ردیگ یم کودک از نگاه نیرحسیام
نکن نگاه رو ھا بچھ باحسرت انقدر: دیگو یم کند .  

 

 و دیسف ینیچ نیرھنچیپ با دخترک.گردد یبرم نشستھ سرشان پشت کھ یکودک سمت بھ ساره و کند یم اخم نیرحسیام
 یدار دوست: دیگو یم و گردد یبرم جلو بھ دوباره.دیرس یم نظر بھ یخواستن یادیز یخرگوش یموھا آن و قرمزش
؟یکن بغلش  

 

ساره الیخ یب: خندد یم نیرحسیام .  

 

یبگذر ھاتم خواستھ نیتر کیکوچ از یسیپل چون ستین قرار کھ تو: شود یم بلند جا از یول ساره . 

 

بودن سیپل بھ یربط چھ: کند یم گرد چشم نیرحسیام ... 

 

 سر یرو یدست باخنده کھ کند یم نگاھش قیدق. رود یم ھا آن زیم سمت بھ او بھ پشت ساره حرفش شدن تمام از قبل
 و کند یم قبول بالبخند مادرش. ببرد زخودشانیسرم یا قھیدق چند را او کند یم درخواست مادرش از و کشد یم دختر
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 یھست. کن سالم عمو بھ: گذارد یم زیم یرو را کودک و ندینش یم شیسرجا. گردد یبرم و کند یم بغل را دخترک ساره
رو نیام عمو نیبب. خانم . 

 

دَدَ : دیگو یم و کند یم نگاه را نیام یرچشمیز یھست . 

 

. شود ییبایز یتابلو توانست یم صحنھ نیا. زند یم لبخند نیام و گذارد یم کودک ی گونھ بھ یا بوسھ. خندد یم ساره
 یم لب نیام و کند یم نگاھش باترس یھست.کشد یم خود سمت بھ را یوھست کند یم دراز دست... کودک نیا و ساغر
؟یخوب. سالم: زند  

 

 گرفتھ آتش دلش کرد یم نگاه را بچھ آن باحسرت و غمزده طور آن یوقت. کند یم ونگاھشان زند یم نھیس بھ دست ساره
 تالش بچھ آن آوردن یبرا کرد مجبورش مرد نیا نیغمگ حالت اما نداشت ھا بچھ بھ یادیز ی عالقھ چندان خودش. بود
 چھ و خندد یم خوب چھ زند، یم لبخند خوب چھ نیام. زند یلبخندم و دوزد یم اش آمده کش یھا لب بھ را نگاھش. کند
شود یم شاد بایز .  

 

 او بھ ھم دلش در دھد یم قول یحت. نیرحسیام نھ صداکند نیام را او خودشانند کھ ھروقت بعد نیا از دھد یم قول دلش بھ
باشد نیام دیبا فقط اش یدرون یپاک نیا با مرد نیا چون کند حذف دیبا را نیرحسیام. کند مرور را نیام نام یکردن فکر ! 

 

 شان نیب سکوت باالخره نیام. کنند یم خوردن بھ شروع و دھند یم پس اش خانواده بھ را یھست سفارشاتشان آوردن با
ممنونم: شکند یم را . 

 

نکردم یکار: زند یم لبخند ساره . 

 

انھی رهیبگ دونم ینم کھ دارم یا نقشھ کی. کردم فکر یلیخ شبید: شود یم یجد و کند یم عوض را موضعش نیام . 

 

میدار ازین ھم سیپل کمک بھ یول: دھد یم ادامھ نیام. کند یم نگاھش پرسشگر و کشد یم خوردن از دست ساره . 

 

؟یچ یعنی:  ـ  

 

میبگ اونم بھ رو نقشھ دیبا. پدرت یعنی:  ـ . 
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منو؟ یحت:  ـ  

 

امیبرنم پسش از تنھا دست من. میمجبور. اوھوم:  ـ . 

 

سرتھ؟ تو یچ نمیبگوبب اول خب: کشد یم عقب ساره  

 

*** 

 

 را شیھا ادببرد؟کفشی رااز چمدان نیا توانست یم مگر. ماند یم ثابت در یجلو چمدان یرو نگاھش ورودشان محض بھ
 کند یم یسالم نیرحسیام. بودند کاناپھ یرو سھ ھر رضا و آرش و مھرداد.شود یم داخل نیرحسیام پشت و کند یم

؟یبر یخوا یکجام: دیگو یمھردادم بھ رو و رود یم جلو ساره. دھند یم را جوابش وھرسھ  

 

یدب:دیگو یم تفاوت یب و کند یم سربلند مھرداد .  

 

؟یریم تنھا: ردیگ یم یجا مبل یرو نیرحسیام  

 

ادیب ھم گھید نفر کی احتماال نھ: کند یم روشن را لشیموبا صفحھ بااو نشدن توچشم چشم یبرا مھرداد . 

 

 بھ دیبا کند یم فکر و ردیگ یم تنگش شرتیت از نگاه نیرحسیام. گذارد یم مبل دستھ یرو و کند یم را اش مانتو ساره
نداشت گرید را یکی نیا در دخالت حق.کند عادت او پوشش نوع نیا .  

 

 پانشھ بھ شر تا کمکش یر یم تو رضا. ارهیم رو دخترھا کوروش گھید ساعت میتان: کنند یم سربلند ھمھ ھومن یباصدا
کن مستقرشون نییپا یتوانبار و . 

 

 ھومن و کند یم آرام را خود بود خواب فقط ی زمزمھ با... اسلحھ ان و بود آنجا نیام. افتد یم دهید کھ یکابوس ادی ساره
بشن ضیمر دینبا چکدومشونیھ. انھی کنھ یکارم نیبب اونجابنداز یشوفاژھا بھ گھید سر کی توم:دیگو یم مھرداد بھ رو . 
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 اونھا دیبا کھ ییتو. باشھ ادتی مشخصاتشونو و نشونیبب خوب. میریگ یم لیتحو دختر تا دوازده ما: کند یم مھرداد بھ رو
یریبگ لیتحو رو . 

 

 نمیا: ردیگ یم مھرداد سمت بھ و کشد یم رونیب آن از برگھ چند و رود یم گذاشتھ مبل ی گوشھ کھ یسامسونت سمت بھ
شدست ھماھنگ یچ ھمھ. یبر دیبا کھ یھتل کارت . 

 

بره؟ خواد یم یک. بره مھرداد با دیبا ھم گھید نفر کی:دیگو یم ھیبق بھ رو  

 

 پاپس دخترھا آن دنید با بود ممکن اش دخترانھ بخاطراحساسات. ستدیا یم ساره یرو و چرخاند یم ھمھ نیب را نگاھش
؟یبر یخوا یم تو: زند یم لب. بکشد  

 

 منتظر:زند یم پوزخند مھرداد. گردد یبرم نیرحسیام سمت بھ و چرخاند یم مھرداد و ھومن نیب را متعجبش نگاه ساره
 ازین بھش شتریب نجایا: اندازد یم ساره ی شانھ دور دست عیسر نیرحسیدامیبگو یزیچ ساره کھ نیا از ؟قبلیا اجازه
میدار . 

 

 نجات افروز دست از را او خواست یم کھ یشب جز بھ نبود کشینزد انقدر کنون تا.کند یم خی ساره او دست تماس از
 است؟ نیام کنار کرد یم باور دیبا... دست ینیسنگ نیا و کم ی فاصلھ نیا.بود ھم دندیرقص اجبار بھ باھم کھ یشب.بدھد
 یم تکان یسر ھومن. است ییبازجو زیم یپناور ی اندازه بھ یا فاصلھ تاابد او از سھمش بود معتقد کھ یسرگرد ھمان
برو توباھاش:گردد یبرم آرش سمت بھ یگرید حرف وبدون دھد . 

 

 یم لب بشنود خودش فقط کھ یطور و دھد یسرم او ی شانھ یرو از یارام بھ را دستش نیرحسیام و کند یم قبول آرش
دیببخش: زند . 

 

ستین مھم: دزدد یم نگاه ساره . 

 

شمادوتا و: ستدیا یم مقابلشان ھومن .  

 

بود نقل و کارحمل تو کھ یداشت یدوست کی ادمھی: دوزد یم نیرحسیام بھ نگاه . 

 

صادق آھان:دیگو یم کردن فکر یکم بعداز و زند یم اش رچانھیز دست . 
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کنم یم خبرش حلھ: خواند یم را خط تھ تا دیبگو یزیچ او کھ نیا از قبل نیرحسیام . 

 

خوبھ:  ـ . 

 

دم یم وپنج ستیب ستیب از ات ییشگویپ بھ:کند یم زمزمھ رگوششیز و زند یلبخندم ساره شدنش دور با . 

 

یگرفت کم دست منو: دیگو یم طنتیپرش زندو یم لبخند نیرحسیام . 

 

 نیا در کھ بود یبتیمص چھ گرید نیا. برد یم پناه آشپزخانھ بھ ھا آن از شدن دور یبرا و کند یم چک را مدارکش مھرداد
 احساسش گفتن یبرا ماند؟چرا یم و اوست یبرا شرط و دیق یب ساره کھ بود مطمئن انقدر چرا آمد؟ سرشان بھ دار و ریگ

 یم رونیب خچالی از را آب یبکشد؟بطر رونیب چنگش از را او شبھ کی و سربرسد نیرحسیام مثل یکی کردتا تعلل انقدر
 دارد؟ دوست نیرحسیام از شتریب اورا ساره کرد یم فکر چرا گرفت؟ کم دست را نیرحسیام چرا.زدیر یم وانیل در و کشد

 من کھ یھست یکس تنھا بودتو نگفتھ خودش ندارد؟مگر قبول او جز را چکسیھ دشیجد یزندگ در بود نگفتھ مگرساره
 گفت یم کھ یا ساره کند، یم یعاشق یادعا و است خوب نیرحسیباام نطوریا کھ کجاست؟حاال شیادعاھا نیا دارم؟پس

کجاست؟ یمن کس توتنھا  

 

 یم دو آن از نگاه. بود مانده پروازش بھ ساعت سھ.گذارد یم خود یراسرجا یبطر و کشد یسرم نفس کی را آبش وانیل
 بتواندآرامشش تا کارباشد نیبھتر جا نیا از شدنش دور و باشد باھومن حق دیشا. شود یم روانھ ھا پلھ سمت بھ و ردیگ
 نیا با خوب یلیخ زمان باگذر مطمئنا کرده نطورسردرگمشیا بود رمنتظرهیغ یادیز چون فقط موضوع نیا.ابدیباز را

 بھ را خواھرش روز کی درعرض یوقت.ستین یزیچ کھ نیا اش گذشتھیھا یبدبخت تمام مقابل در. خواھدآمد کنار طیشرا
 کھ ندارد او با ینسبت کھ یا ساره دادن دست از... داده دست از را اش خانواده یکند،وقت وداع بااو نتوانست و سپرد خاک

 یاحتی سابق مثل باز دیبا وحاال بود کرده تر نرم یکم را اش زده خی قلب ھا مدت بعداز کھ است یحس فقط. ستین یزیچ
کند سنگش قبل از بدتر . 

 

 و شوند یم اطیح وارد اهیس نیدوماش. رود یم پنجره سمت بھ ساره رسد یم گوش بھ نییپا از کھ یادیز یصدا سرو با
 یزیچ و کند یم راباز نیماش عقب در. پرد یم نییپا راننده کمک یصندل یرو از یکلیھ یمرد نیماش ستادنیا محض بھ
 سمت بھ و انداختھ دوشش یرو سھیک مثل کھ یزیچ فھمد یم یرنگ یشال دنید با و شود یم قیدق ساره.دارد یبرم

است دختر کی بردیم یانبار ! 

 

ھا اون: گردد یبرم ستادهیا پشتش کھ یریام سمت ربھیمتح ... 
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کردن ھوششون یب: دیگو یم ریام و دھد ینم ادامھ .  

 

و نھیبب یکس ممکنھ ھ؟یکار چھ نیا: گردد یبرم جلو بھ باز ساره ... 

 

؟ینکرد دقت اطیح یھا وارید بھ:  ـ   

 

 محوطھ ذاره ینم. ساختمونھ خود از بلندتر یلیخ ارتفاعش: دھد یم ادامھ نیرحسیام و گردد یبرم سمتش متعجببھ ساره
بشھ دهید اطیح . 

 

 کھ داشتند یرینقص چھ ھا آن. دیآ یدردم بھ قلبش. شدند یم حمل مردھا دوش یرو کھ کند یم نگاه را ییدخترھا ساره
 ھم بھ اطرافش یھا آدم تمام و خودش از حالش لحظھ کی یبرا بود؟ یعدالت چطور گرید نیا شدند؟ یم مجازات نطوریا
 نیا ددریشا. شده فروختھ کھ یگرید و کرده یخودکش کھ یکی. بود گفتھ ریام کھ کند یم فکر یدختر سھ بھ. خورد یم

کرده اش یعمل کھ یکس اما باشد مرگ ھا آن ی ھمھ یآرزو لحظھ ... 

 

 ببرد یپ او حال یدگرگون بھ کھ نیا ربدونیام.شود یم تر مصمم دھد انجام خواھد یم کھ یکار یبرا و دھد یم تکان یسر
 کھ ھستند دختر چندتا ھرسال یدون یم:کند یم بشنودزمزمھ خودش فقط کھ یبطور رگوششیز  کند یکمترم را اش فاصلھ

شھ؟ یم دهیپاش ازھم دخترھا نیا گانھ بچھ یھا خاطرحماقت بھ ھرسال خانواده چندتا یدون یم شن؟ یم نابود یجور نیا  

 

؟یحماقت چھ:پرسد یم مردد ساره  

 

 ای کی. نبود بھیغر کرده ھوششون یب کھ یکس: دوزد یم شیھا چشم بھ و ردیگ یم رونیب ی منظره از نگاه نیرحسیام
بعد و کنند یم اغفال ینجوریا رو ساده یدخترھا کھ دونفر ای کی. شھ یکارم روشون دوھفتھ ... 

 

یندار ازش یشناخت چیھ کھ ھیا بھیغر بھ جا یب اعتماد جھینت ھم نیا: کند یم اشاره رونیب بھ دست با .  

 

 نکرده فکر ھینقضیا بھ یانقدرجد چرا بود؟ ختھینر ھم بھ نطوریا بود دهیند را ھا آن تا چرا. ردیگ یم فاصلھ پنجره از ساره
 چرا.شد رفتار او با رھایاس مثل و نجابودیھم اوھم. شد دهیدزد یروز اوھم کند یم فکر و کشد یم شیگلو بھ یبود؟دست
 کارکردند؟ او یرو انقدر چرا شوند خالص اش شر از توانستند یم یآسان بھ یوقت کنند؟ خودشان مثل یکی را او خواستند

 کی او بھ بود گفتھ ھومن. باشد یدلسوز تواند ینم لشیدل بفھمد کھ بود شناختھ را ھا آدم نیا انقدر سال چھار بعداز حاال
 یوقت چرا نشدم؟ ھا آن از یکی من چرا پرسد یم خود از ساره دخترھا نیا دنید و چھارسال از بعد حاال و دھد یم فرصت

 یم کار من یرو سال ھمھ نیا دیبا بفروشند،چرا برده کی مثل یخوب متیق بھ را من دخترھا نیھم مثل توانستند یم
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 امشب کند یم فکر و شود یم قبل شترازیب ھرلحظھ ھا سوال عالمت نزدند؟ من بھ یجد یا صدمھ وقت چیھ چرا کردند؟
 بتواند او دیبپرسد،شا او از را آورده ھجوم سمتش بھ کھ یناگھان یھا سوال تمام و برود او با دیبا. برود نیام با دیبا ھم

 از. ندیب یم را کندوآرش یم سربلند چمدان یھا چرخ شدن دهیکش یصدا با. بدھد اش یسردرگم نیا بھ درست یپاسخ
د؟یر یم دیدار: شود م جابلند  

 

آره: دھد یم یجا بشیج در را شیموبا آرش . 

 

کو؟ مھرداد پس:اندازد یم سراو پشت بھ ینگاھ ساره  

 

خداحافظ فعال. منتظرمھ رونیب:  ـ . 

 

 برود نییپا بتواند تا نبود شلوغ انقدر اطیح کاش! بود نکرده یخداحافظ او از مھرداد. شود یم دلخور ساره و رود یم
 تمام آمده شیپ یدلخور نیا کندتایعذرخواھ خورده ریام از کھ ییھا کتک بخاطر او از. ستدیبا مھرداد ومقابل
 نیرحسیام یصدا و ردیگ یم را اش شماره. کشد یم رونیب شلوارش بیج از را لشیموبا و گردد یبرم خود یسرجا.شود
؟یزنیم زنگ یک بھ:شنود یم سرش ازپشت را  

 

مھرداد:گردد یبرم سمتش بھ ساره . 

 

؟یخداحافظ یب: دیگو یم و شنود یم را مھرداد الوگفتن یصدا  

 

ساره الیخیب: دیگو یم سرد مھرداد .  

 

مھرداد بشھ ینجوریا خواستم ینم من... شبید کن باور بشم؟ الیخیب ویچ: کند یم اخم ساره . 

 

ام ازندهی مردم ینیبب ینزد ھم زنگ یتوحت ؟سارهیکرد ینگران ابراز و یدیپرس حالمو یزد زنگ نمیھم واسھ. ھھ:  ـ . 

 

 نداشتھ دوستش تونم ینم گفتم فقط من... من. ینبود رحم یب انقدر کھ تو: مالد یم را اش قھیشق و بندد یم چشم ساره
 .باشم
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 یانتظار چیھ گھید منم:دیگو یم مھرداد یطوالن یمکث بعداز. دزدد یم نگاه و شود یم نیرحسیام نیسنگ نگاه متوجھ
ندارم ازت . 

 

 یزن یصدا دنیوباشن ردیگ یم را اش شماره گرید یبار. چدیپ یم درگوشش اشغال بوق یدصدایبگو یزیچ خواھد یتام
گھ؟ یم یچ:پرسد یم نیرحسیام. شود یم یکفر دھد یم خبر را دستگاه بودن خاموش کھ  

 

دلخوره فقط. یچیھ: دیگو یم و افتد یم مھرداد بھ نسبت تشیادحساسی. کند یم نگاھش ساره . 

 

م؟ینیبش کار ینجابیا قراره یتاک ما: کند یم باز لب ساره بپرسد یگرید سوال ریام کھ نیا از قبل  

 

بشھ تموم نییپا اون کارشون یوقت تا:  ـ .  

 

صادق؟ سراغ میزودتربر ستیبھترن. اوھوم:  ـ  

 

نکن عجلھ میر یم:  ـ . 

 

 یصورت با رضا سرشان پشت. شود یم داخل بھیغر مرد سھ ھمراه بھ ھومن و شود یم باز یورود در قھیچنددق بعداز
 یم نیرحسیام کنار ھومن.شوند یازجابلندم نیرحسیام و ساره. بندد یم سرش پشت را در و شود یم داخل عرق از سیخ
دینیبش: دیگو یم مردھا بھ رو و ستدیا . 

 

 مشت نیرحسیام. چرخاند یم او یسرتاپا از را نگاھش و زند یم ساره یرو بھ یشخندین بود ھیبق از قدبلندتر کھ یمرد
 یم قول خود بھ. نبرد خشمش بھ یپ یکس تا دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس و کند یم یمخف پشتش را محکمش

 روز پنج تا من: کند یم باز لب ھومن و نندینش یم یھمگ. کند خرد دھانش در را زیھ ناپاک مردچشم نیا یھا دندان دھد
کنم ردشون تونم یم گھید . 

 

شھ؟ ینم زودتر کمی: دیگو یم داشت نام کوروش کھ یقدکوتاھ و یجد مرد  

 

بشھ عوض برنامھ قرارنبود. زدم ستیرئ با ھامو حرف قبال من: دیگو یم محکم ھومن . 
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بھتره باشھ زودتر ھرچھ فقط ستین یمشکل: زند یلبخندم کوروش .  

 

 از کامل ستیل کی و کنند نھیمعا دخترھارو شونیا تاامشب بھتره: دوزد یم ساره بھ نگاه دارد نام نایس کھ قدبلبند مرد
ادیب دستمون آمار . 

 

؟یتون یم: گردد یبرم سمتش بھ ھومن و کند یم نگاه را مرد متعجب ساره  

 

شھ ینم سرم یادیز زیچ من: زند یم لب ساره . 

 

شما؟ یاریسردرنم خودتم دستگاه دم از یعنی:دیگو یم وقاحت با نایس و زنند یم قھقھھ ھمراھانش و کوروش  

 

 و کند یم حفظ را خود یخونسرد اما دیآ یم بدش مرد وقاحت از ھومن!خشم شدت از کند یم ورم نیرحسیام گردن رگ
؟یتون یم. است باکره چندنفرشون میبدون میخوا یم.بکارت ی نھیمعا:دیگویم ساره بھ رو  

 

تونم ینم: کند یم اخم. ازمرد پر جمع نیا نیب ھم آن بود، یحرف چھ گرید نیا. شود یم سرخ ساره . 

 

دیاریب نھیمعا یبرا رو یکی خودتون پس:گردد یبرم کوروش سمت بھ ھومن . 

 

میگرد یم لبان ماتشنھ و کوزه در آب: کند یم باز لب ھم دارد زنامیکامب کھ سوم مرد نباریا . 

 

صادق دنبال میمابر نمونده یکار اگھ: دیگو یم ھومن بھ رو و شود یم جابلند از نیرحسیام . 

 

دیبر اره: دیگو یم و چرخاند یم ھردوشان نیب را نگاھش ھومن . 

 

 مبل دستھ یرو از را شالش و مانتو. افتد یم راه بھ سرش پشت خواستھ خدا از ھم او و کند یم اشاره ساره بھ نیرحسیام
 تو یبود نگفتھ: شنودیم را نایس یصدا. کند یم تن بھ را اش مانتو ردیگ یم فاصلھ ھا آن از کھ یدرحال و دارد یبرم

پسرن ھمھ کردم یم فکر. پسر نیدار ھم لعبت جمعتون ! 
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یطرف ریام با اونوقت چون.نفعتھ بھ یچینپ پروپاش بھ یول. وارده تازه: دیگو یم یجد ھومن . 

 

گھید بجنب:توپد یم است شالش سرکردن حال در کھ یا ساره بھ رو و پوشد یم را شیھا کفش نیرحسیام . 

 

اومدم باشھ: خورد یم جا تندش لحن از ساره . 

 

 را او یا حانھیوق بحث نیچن در نداشت انتظار چیھ. شود یم خارج خانھ از او سر پشت و کند یپام بھ را شیھا کفش
 آن کھ ییدخترھا یبرا ودلش افتد یم انبار ی شده قفل در بھ نگاھش... کھ یمرد مشت کی نیب ھم آن بدھند قرار مخاطب

سوزند یم رندیاس جا . 

 

 نگاه را نیرحسیام پراخم صورت باترس. شود یم ازجاکنده بالفاصلھ نیماش و ردیگ یم یجا نیماش یجلو یصندل یرو
 ھم ھومن کھ یوقت کرد؟ یم او بھ راجع یفکر چھ نیام حاال. گزد یم لب و افتد یم مردھا آن یھا ادحرفی باز. کند یم

 دل در را بدزبان مردک. بوده شان نیب یشگیھم یھا نبات و نقل از ھا حرف نیا کھ انگار کرد رفتار یآنطورباخونسرد
. گفتند ھومن از اول روز از ھمھ. شود یم اش یبیوعج ھومن ریدرگ باز. فرستد یم لعنت خودش بازبھ و دھد یم فحش
 از نگاه کھ نیا بدون و کند یم باز یرانندگ نیح را نیماش داشبورد نیرحسیام.میببر را دختره کھ خواستھ ھومن گفتند ھمھ
چرخاند یم اتشیمحتو نیب را دستش ردیبگ مقابلش ابانیخ . 

 

 یم رونیب پوره پاره و یا قھوه یپول فیک باالخره نیرحسیام.بود کشانده خانھ آن بھ را او کھ کند یم فکر یھومن بھ ساره
 یرچشمیز ساره. ستدیا یم قرمز چراغ مقابل و چرخاند یم یسمت بھ را فرمان دارد دست در کھ یفیباک ھمانطور.کشد

 یھا اخم نیا...اش یناگھان سکوت نیا!است مشکوک ھم مرد نیا یحت. ستیچ دنبال ندیبب تا کند یم نگاه را شیتقالھا
 یمکارتیس کھنھ پول فیک یازدرزھا یکی نیب از نیام.باشد مرد آن یادب یخاطرب بھ فقط تواند ینم کھ ھا نیا. اش درھم

 از را لشیموبا و اندازد یم راه بھ را نیماش چراغ شدن باسبز. گذارد یم داشبورد در دوباره را فیوک کشد یم رونیب
دوم میس یجا بنداز نویا: ردیگ یم ساره سمت بھ را کارت میس و یگوش. کشد یم رونیب شلوارش بیج . 

 

 بودنش اول ھمراه دنید با است؟ یمیس چھ نیا کند یم فکر.شود یم مشغول و ردیگ یم دستش از حرف بدون ساره
 کند یم فکر زندو یم روزھا آن ادیب تلخ یلبخند.بود بر از را اعدادش تک تک کھ یا شماره ھمان. افتد یم اش ادشمارهی

 پاچھ کلھ صبحش و بخوابد نیدرماش شب کی او با کھ باشد؟ طیشرا نیا در و نطوریا او با یروز کھ دید یم راھم خوابش
 سربرآورده باز کھ یا شده دفن احساسات نیا بھ تا ردیگ یم دست را دلش افسار و کند یم اخم دلش یھا تکان با بخورند؟

: دیگو یم نباشد تند کند یم یسع کھ یبالحن و شود مسلط خشمش بھ یکم تواند یم باالخره ریام.  ندھد دانیم اند
؟یش یم کارا نیا یقاط بارچندمتھ  

 

ھ؟یچ منظورت: کشد یم کار از دست ساره  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

 یعنیساره؟ یکرد کارھایچ رو چھارسال نیا: گردد یبرم سمتش بھ و دارد یم نگھ را نیماش مقابلشان کیتراف در ریام
یرقانونیغ یکارھا . 

 

باتوبودم: شود یم تند نیام. رود یم ور یگوش و مکارتیس با و اندازد یم ریز بھ سر ساره ! 

 

 یم تند لحنش ناخودآگاه و زدیر یم ھم بھ او از اعصابش. دارد یبرم را لیموبا یباطر و اندازد یم جا را مکارتیس ساره
یدیپرس نویا باری قبال: شود . 

 

ینداد من بھ یحساب درست جواب تو و:  ـ . 

 

 چھارسال و رفتم نجایا از تیھو باجعل من. ھمونھ ھنوزم من جواب: ردیگ یم سمتش بھ و بندد یم را یگوش پشت
کردم یزندگ یکیکوچ ی خونھ یتو اونجابامھرداد .  

 

 گفتم منم و یکرد چمیپ سوال یگفت تو نقشھ کھ نیا بعداز روزید: پرد یم حرفش انیم بھ باز کندکھ باز لب خواھد یم ریام
؟یکن یم تکرارش یھ چرا. گم یم ویچ ھمھ خودم برسھ وقتش  

 

ھ؟یچ اتیکار پنھون لیدل:  ـ  

 

 دانستن بھ راجع مرد نیا یھا اصرار و خودش پوک مغز نثار یلعنت. کند یم قلبش نثار یلعنت و دزدد یم نگاه ساره
کنھ ینم بیع یکار محکم کاراز: کشد یم نیماش یچرم ی بدنھ یرو را انگشتش. کند یم اش یرقانونیغ یکارھا .  

 

؟یکن یم یھمکار ینگفت ؟تومگھیکار محکم چھ:  ـ  

 

؟یکن کمکم باند اون یھا آدم تموم یریدستگ یبرا ستین قرار مگھ:دھد یم ادامھ مردد  

 

ھم خودش یعنیباندیھا آدم ی ھمھ کند یم وفکر زند یم شخندین ساره ! 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

یکن یم مردد کردم بھت کھ یاعتماد بھ نسبت منو یدار.یگ ینم خودت از یچیھ یول: دھد یم ادامھ نیرحسیام . 

 

 آخرش بھ راجع یول.کنمیم کمکت دادم قول کھ ییتاجا من: گردد یبرم سمتش بھ رسدو یم حدانفجار بھ جملھ نیا با ساره
یریگ ینم میتصم تو . 

 

 خودم یبرا یراھ کی تا ذارم یم جا سرم پشت کھ یخراب پل از کھیت کی حساب بھ بذار نگفتنمو: اندازد یم باال شانھ
باشم داشتھ . 

 

یکن فرار قراره تو یعنی.جالبھ:خندد یم یرحرصیام ! 

 

نگرفتم باره اون در یمشخص میتصم چیھ من نیبب:  ـ . 

 

من دادن یباز بھ. یکن یم فکر فرار بھ مقابلت یھا نھیگز نیب و:زند یم داد اریاخت یب نیرحسیام ! 

 

بکنم تو میتسل یموچھاردست یخودموزندگ نشد قرار. کنم یم کمکت دارم بھت کھ ینید یازا در گفتم من: ـ . 

 

؟ید یم یباز منو یدار بچھ الف یتو: شود یم کبود ازخشم نیرحسیام  

 

بده جوابمو: ستدیا یم دوباره و دھد یم حرکت را نشیماش اجبار بھ یبلند بوق یصدا با . 

 

؟یکرد قفل روش و یافتاد موضوع نیا ادی ھوی شد یچ: نالد یم ساره   

 

 حانھیوق یھا حرف با بفھماند او بھ تواند ینم. اوردیب زبان بھ را دردش تواند ینم. کشد یم صورتش بھ یدست نیرحسیام
 نطوریا مرد آن جز گرید چندنفر مدت نیا در بداند شده کنجکاو دیبگو تواند ینم. دهیرس انفجار از یحد چھ تا مرد آن ی
 بھ کھ نیا از شتریب بفھماند او بھ تواند ینم کردند نگاھش زیانگ وسوسھ یا لھیوس چشم وبھ کردند نییتع متیق شیبرا

 حرف باھربار! آمده برسرش چھ و کرده ھا چھ چندسال نیا در کھ است نیا دنیفھم دنبال بھ باشد او از ییآتو گرفتن دنبال
 ھا گذشتھ صحبت یپا گرید بار ھزارھا دیشا. دارد سردراز قصھ نیا دانست یم و دیشن یم او از یدیجد یزھایچ زدنشان

دیشن یم او از دیجد ییھا حرف باز نشستند یم . 
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 از قبل و ردیگ یم یا شماره شده فعال تازه مکارتیباس.کند یم روشن را لشیموبا ی صفحھ و اندازد یم راه بھ را نیماش
بودم یساق من: شنود یم را ساره آرام ی زمزمھ یصدا کند وصل را ارتباط ی دکمھ کھ نیا . 

 

؟یچ گھید: کند یم کم را سرعت آمدنش حرف بھ از خوشحال  

 

؟یش یم من یھا تیجنا یپاپ ینجوریا یوقت کنم یم فکر یچ بھ یدون یم:گردد یبرم سمتش وبھ زند یم پوزخند ساره  

 

؟یچ:اندازد یم صورتش بھ یکوتاھ نگاه نیرحسیام  

 

. یداد نشون برم و دور یھا آدم از کھ ییھا گزارش بھ: دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک نھیس بھ دست. خندد یم تلخ ساره
 از دیجد عکس کی بعد و میقبل افھیق با ادیم خودم از کامل عکس کی چشمم یجلو.پورمھر یعل یواقع راد،نام مثالھومن

یدحاتمیمج فرزند یحاتم ساغر یواقع رھنما،نام ساره. االن . 

 

13 سال در: خندد یم ... 

 

دادنتم؟ لو دنبال و خوام یم رو تو بد من یکن یچرافکرم ؟یاعتماد یب انقدر چرا: پرد یم حرفش انیم بھ نیرحسیام   

 

 حسن رو از کنم باور دیتوبگوچرابا: کند یم یباز شیھا انگشت با شده نیدلچرک ھم او بھ نسبت شیھا حرف با کھ ساره
یکن کمکم یخوا یم تین . 

 

ساره اول سرخونھ میبرگشت کھ باز:کشد یم یپوف نیرحسیام ! 

 

 از شبید نیھم. ساغر او و باشد نیام دارد دوست اند خودشان یوقت بود گفتھ شبید نیھم کند یم فکر و زند یم پوزخند
 ھم بھ تفکراتش تمام نبود؟ یکاف یاعتماد یب نیا یبرا نیھم!زد یم شیصدا ساره باز حاال و بود گفتن بودن خودشان

 خود بھ شدند یم حمل ھا مرد ی شانھ یرو کھ جان یب یدخترھا آن دنید با. بود شده مشکوک زیچ ھمھ بھ و بود ختھیر
 کھ. دید یم ارایقضا گرید یرو حاال و بود کرده باز چشم یخرگوش یخواب از انگار. بود خورده بیعج یتلنگر بود، دهیلرز

 شیھا نداشتھ با را اش اراده. بلرزاند را دلش تا داد او بھ را شنھادیپ نیا خاص یباھدف بلکھ یسردلسوز از نھ ھومن
 سرھنگ یآبرو گرید نبود یحاتم سرھنگ دختر گرید یوقت.بود آورده وجد بھ دیجد شناسنامھ کیبا را او و بود لرزانده
 او مھرداد با و بودند خوانده گوشش در دیجد یزندگ کی از. افتاد ینم خطر بھ او یھا خواستھ با ھم اش خانواده و یحاتم
 دخترھا آن کھ ھستند رحم یب انقدر یوقت پرسد یم ازخود دائم نگھبان؟ ای بود دوست مھرداد.بودند کرده ناکجاآباد یراھ را
 آن نیب او کردند؟چرا یم توجھ او بھ یھمگ دیبا شدند؟چرا قائل استثنا او قبال در انقدر چرا کنند یخاموش یمرگ یراھ را

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 یم کار خودش از بھتر یلیخ او مغز دیشا بود؟ نگشتھ دنبالش بھ دخترھا نیا نیب شیپ ھا سال نیام نبود؟مگر دخترھا
 نقطھ نیا در و نجایا حاال چرا ساغر. برسد ھا عرب دست بھ دیبا ای باشد مرده دیبا ای ساغر کھ بود دهیفھم ھم او یحت. کرد
 را دورش کھ یشام بازار نیا نیب چھ؟ نیام نکرد؟ شک ھم درصد کی او کھ بودند دهیچ چطور را یباز یھا مھره بود؟
 گذاشتھ؟ اش یزندگ پابھ باز چرا مرد نیا... اش نشده دهید یھا محبت نیابش،ای کم یلبخندھا نیا دارد؟ ینقش چھ او گرفتھ
 گفت ھومن خواند؟ ینم شیبارفتارھا تشیشخص چرا باشد؟ دشمنش دیبا کھ یدرحال دارد را او بھ کمک یادعا چرا
 یم چھ شان نیب زھرا یپررنگ بھ ینام بود یعشق اگر ھست، یعشق اگر اما. کند ینم نگاه تو مثل را چکسیھ نیرحسیام

 رفتھ دست از کودک یبرا حسرتش و نیام. زدیر یم ھم بھ را معادالتش تمام نیام ی درگذشتھ وجودش و زن آن کرد؟
 ھم او یبرا ای است یناج واقعا شده؟ کینزد او بھ یناج کی درنقش حاال کھ ستیک نیام.کشدیم آتش بھ زرایچ ھمھ اش
 نیبھتر و بزند گول را زرنگ زبرو ھومن توانستھ یوقت نیام کھ دھد یم نجوا درونش از یزیچ کند؟ یم یباز لمیف

 بھ رو افکار نیا ھجوم از سرش.ستین یزیچ کھ دلش در مانده ناکام احساس یکل با پخمھ ساغر زدن گول باشد دوستش
. دیرس یم نیقی بھ داشت حاال و کرد یم فکر شیھا حرف بودن دروغ بھ درصد دو یکی شیفکرھا تھِ  تھِ . رود یم انفجار

 یم رنگ یآب ی پوشھ آن یھا برگھ تمام نیب. کند کامل را گزارشش خواھد یم یعنیپرسد، یم شیھا جرم از دائما یوقت
 چھ بفھمد دیبا چگونھ کند یم فکر و دوزد یم چشم او یجد رخ مین بھ. کند اضافھ آچھار برگ چند با ھم را او نام خواست
 یوقت. یبزن گول یتونست رو ھا آدم اون ی ھمھ یوقت: کشد یم اش شده خشک یھا لب یرو یگذرد؟زبان یم درسرش
ید ینم یباز منم فکرنکنم نخواه ازم است، ھمھ زد زبون ھوشش کھ یبش یھومن دوست نیبھتر یتونست .  

 

؟یکرد قبول چرا یداشت ازمن رو تصور نیا کھ تو: چرخد یم سمتش بھ بااخم نیرحسیام  

 

 یسربلند با کھ نیا بھ. کنم ثابت خانوادم بھ خودمو بتونم کھ نیا بھ. کردم فکرھم حرفھات بھ چرا دروغ. نمیدِ  بخاطر:  ـ
 تو. کارھام یجزا بھ من و یدیرس افتخار بھ تو. بود دار یباال دم؟سرمید یچ بستم کھ چشم یدون یم...یول برگردم
 یجور بامن بعد. مجرم کی من ویسیپل کی فقط تو.یبرسون کارشون یجزا بھ و یبد قانون لیتحو ھارو بد آدم یتونست

 وارونھ داره ایدن چرا کھ نیا بھ. کنم یم شک دارم تو از کھ یشناخت بھ. کنم یم شک خودم بھ کھ یکن یم برخورد مھربون
 االن چرا یکن نگاه من یھا چشم تو یتونست ینم کھ تو ؟یشد خوب ھوی چرا ینبود خوب انقدر توکھ... تو. چرخھ یم

؟یش یم من ی رهیخ ھمش  

 

 کی جلد تو یرفت ھومن واسھ کھ ھمونطور.ید یم میباز یدار تو: دھد یم ادامھ وساره شود یم تر ظیغل نیرحسیام اخم
 تو یرفت من یبرا ھم حاال یکن درست براش کلفت پرونده کی و یبکش حرف ازش تا یشد مرھمش و خورده زخم مرد

ی شھیپ عاشق کی جلد ... 

 

 با بود؟ کرده بلند او یرو دست. را او صورت و کند یم نگاه را دستش نیحس ریخودام. برد یم ماتش صورتش باسوزش
 کند یم اش یحواس یب نثار راهیب و بد کھ یمرد یصدا.کشد یم کنار را نیماش ناگھان دیشن جلو از کھ یبلند بوق یصدا
 گونھ یرو دست ھنوز کھ کند یم بود؟نگاھش کرده بلند دست ساغر یرو بود؟ کرده بلند دست. گزد یم لب و شنود یم را

 نبود اش حق. دھند یم جوالن سرش در او تلخ جمالت اما دیبگو یزیچ دارد دوست. کند یم رنگاھشیمتح و گذاشتھ اش
 را او رشیمتح یھا چشم. بشنود او از را ھا حرف نیا حاال کھ بود نگذشتھ او یبرا ساده اش یزندگ از. بشنود را ھا نیا
 ھمان!بود دختر ھمان. باشد امان در پدرش یھا ضربھ از تا گرفت یم پناه پشتش کھ یوقت اندازد یم اش دهیترس نگاه ادی

کھ مسخره یادعا کی!ھیباز پس:زند یم لب و دھد یسرم را دستش ساره!رییتغ یکل با نھ ای.. یکم با دختر ... 
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بــــــــروساره فقط: دیگو یم و شود یم تمام دنیشن یبرا تحملش . 

 

 دارد انتظار. بندد یم را در و دارد یبرم یقدم رفتھ لیتحل ییقوا با. رساند یم رهیدستگ بھ را ودستش زند یشخندمین ساره
 دیبگو و کند یعذرخواھ زده کھ یا ناعادالنھ یلیس یبرا بعد. کند شیصدا و دیایب دنبالش بھ او شود یم دورتر کھ حاال

 یصدا نھ. شنود ینم ییصدا چیھ. میکن یباز گرانید یھا بچھ با و میبخور پاچھ کلھ میبر ایب. باش ھا نیا ی ھمھ الیخیب
آمد ینم او!ینفس یصدا نھ و یقدم ! 

 

بود؟ نخورده پاچھ بااوکلھ صبح امروز نیھم کدفعھ؟مگری شد چھ کھ پرسد یم خود از و گرفتھ درد وجودش تمام   

 

 امروز. یدیخواب نیماش کی یتو باھاش شبید و یخورد پاچھ کلھ باھاش. یخورد: دھد یم جواب وجودش گرید ی مھین
لرزوند تورو و گذاشت ات شونھ یرو دست یوقت ...  

 

 بود؟ چت االن. یکن یم یقاط زود کھ یھست یروان یموج آدم کی فقط تو. شو الیخیب. ساغر الیخیب:زند یم داد اول مھین
شد؟ چت  

 

 سرمنم تونستن یم. ھستن دخترھم فروش کار تو ھا اون. کنند یم رد رو دخترھا اون: نالد یم کھ است دوم ی مھین باز و
ھ؟یچ یبرا بادآورده یخدمت خوش ھمھ نیا یدینپرس ازخودت چوقتیھ چرا. نکردن و کنند رابیز  

 

بود خوب یچ ھمھ شیپ چندساعت نیھم تا. یکرد بزرگش ویچ ھمھ تو فقط نشده یزیچ کھ االنم:  ـ . 

 

 مگھ بگم؟ یزیچ خوام ینم کھ نگفتم بھش روزید مگھ.بود دهینپرس ھام جرم از نیام کھ یوقت تا بود خوب یچ ھمھ آره:  ـ
 باشم ھمراھش تونم یم کھ میکس تنھا من گفت یوقت ت؟یمامور نیا متیق بھ یحت باخبربشھ بودنم زنده از یکس دینبا نگفتم
کرد گرد چشم او و گفتم رھنما نایس ی ازچھره.دادم رو چھره رییتغ شنھادیپ من . 

 

خوبھ یگفت و یدیشن شو نقشھ کھ تو:  ـ ! 

 

دیپرس بازھم امروز اما. کرد قبول اون و نھ االن گفتم من. دیپرس چھارسال نیا از اون یول آره:  ـ . 
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 یجان نجایا ساغر کھ بگھ و بزنھ زنگ پدرت بھ خواد یم. بذاره پروندھات یتو و کنھ کامل رو گزارشش خواد یم چون:  ـ
 وارید از ده،ساغریدزد سفتھ کرده،ساغر یخال رو خونھ کی صندوق گاو مھرداد با کرده،ساغر حمل مواد ساغر. شده
 چقدر نیبب. خودت دست یچیوق شیر یحاج گھیم بعد. گذاشتھ کنار حجابشم و خورده ھم مشروب رفتھ،ساغر باال مردم
خوبھ؟ یببر براش حبس  

 

 کاباره تو یرنگ پسرموبورچشم کی با بفھمھ اگھ ھ؟یچ العملش عکس بشنوه شو ھمھ نیام اگھ کند یم فکر و خندد یم
 بفرستن رو شون ندهیآ و شون یفضا،زندگ برن بکشن گذاشتھتا ایلیخ مشت تو رو مواد بفھمھ کنھ؟اگھ یم کاریچ دهیرقص
  ...ھوا

 

یشد خارج ازکشور رھنما نایس اسم بھ تو دیفھم فقط اون. دونھ ینم ھمشو کھ اون... نھ نھ:  ـ . 

 

ستیبدن انقدرھام اون: کند یم حیتوج را بازخود . 

 

ستین یزیچ گھید کھ تو زدن گول بزنھ گول اونو تونستھ یوقت نکنھ؟ تو یبرا.کرده یباز لمیف ھومن یبرا یول:  ـ . 

 

 صبح مگھ خت؟یر ھم بھ یچ ھمھ ھوی چرا. زند یم قدم ھا مغازه مقابل لیدل یب و کند یم کج یپاساژ سمت بھ را راھش
نبود؟ خوب یچ ھمھ  

 

 ای. کرد یم یباز یھست با نیام و میموند یم یپز کلھ اون یتو عمر آخر کاشتا. ستادیمیوا صبح ھمون یتو یزندگ کاش: ـ
 ینم چھارسال نیا از انقدر کاش!نداشتم بھش یشک چیھ کاش.ستادیمیوا یزندگ نیماش ھمون یتو شبید کاش. نھ

 یبرا شمردم یروزم سلول یتو کھ ھا موقع ھمون مثل بتونم نبودتا ییزھرا کاش.نبود اعتقاداتش پابند انقدر کاش.دیپرس
داره دوستم باشم مطمئن موقع ھمون اندازه بھ کاش. دنشید یبرا بشمرم ھیثان االنم اومدنش، .  

 

 یلیخ متیق بودنش ساز دست بخاطر. دوزد یم کادی ان بزرگ یتابلو رابھ نگاھش و ستدیا یھام مغازه از یکی مقابل
 ھمھ ندیگو ینم مگر کجاست؟ ،پس اگرخداھست کند یم فکر و چرخاند یم شیھا ھیآ نیب را نگاھش. بود خورده ییباال
کند؟ انتخاب را راھش تا بدھد نشان گناھکار بنده نیا بھ یچشم گوشھ شود یم زتواناست؟یچ برھمھ و داند یم را زیچ  

 

 در. بدھد نجات یسردرگم نیا از را او کھ نشانھ کی فقط کند یم فکر و گذارد یسرم پشت را ساز دست لیوسا ی مغازه
 خوب را زیچ کی کرد؟اما یم اعتماد کدامشان بھ دیکرد؟با یم چھ دیبا بودند مشکوک نظرش در ھمھ کھ یشام بازار نیا
 یزندگ داد ینم اجازه. شوند فروختھ بودند جمع خانھ یانبار در حاال کھ ییدخترھا گذاشت ینم یمتیق ھر بھ دانست، یم

 دیسف نیماش بھ یکنجکاو یھوا بھ کھ بودند ساغر کی مثل ھرکدامشان. برود نیب از خاطرحماقت بھ یسرقمار شان
 معنا کی اش ھمھ...یمرد بھ یکی و شده کینزد نیماش بھ یکی.خود یباخطا ھرکدام اند،حاال شده کینزد
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 کند یم فکر و دوزد یم قرمز شال ینگارھا نقشو بھ را نگاھش. ستدیا یم شال یروسر ی مغازه مقابل!حماقت.دارد
 کی ھم ھومن... ھومن و خواھد یم زندانش یبرا را او نیندارند؟ام نقشھ شیبرا کدامشان ترند؟ اعتماد قابل کدامشان

داشتند نقشھ شیبرا ھمھ نگرفتھ، را دستش خودش خاطر بھ چکسیھ.خواھد یم یزیچ . 

 

 شده ویس نیرحسیام نام بھ کھ یا شماره دنید با و کشدش یم رونیب فیک از رمق یب. شنود یم را لشیموبا زنگ یصدا
 از نگاه کھ نیا بدون ساغر و شود یم قطع تماس نزد؟ یلیس او مگربھ برو؟ نگفت مگر زده؟ زنگ چرا. کند یم تعجب
. کند یم وصل را تماس نباریا و شود یم خاموش روشن اش صفحھ باز. دارد یبرم قدم جلو بھ ردیبگ یگوش ی صفحھ
 کھ تیصدا و تو بھ لعنت مرد، تیھا نفس بھ لعنت. شنود یم را شیھا نفس یصدا و دارد یم نگھ گوشش کنار را لیموبا
کور را میھا چشم و یکن یم سست را ام اراده نطوریا ! 

 

نرفتم شھیپ عاشق آدم کیجلد تو من:شود یم کار بھ دست خود و شود یم دیناام دادنش جواب از نیام .  

 

 و بشکافد را اش نھیس کھ نیا مگر. شود یم ثابت یچطور ھیقض نیا داند ینم ھم خودش اما کن ثابت دیبگو دارد دوست
. دم ینم ات یباز من: کند یم نوازش را گوشش نیام پردرد یصدا بکند؟ را کار نیا توانست یم. بکشد رونیب را قلبش

نخواستم بدتورو چوقتیھ .  

 

 منافع بخاطر بخوام االن کھ ینبود ھیدرحاش برام چوقتیھ.نخواستم بدتورو چوقتیھ من:دھد یم ادامھ و کند یم یمکث
بشم کتینزد خودم . 

 

 یم اش شده خشک یھا لب یرو یساغرزبان!بوده مھم یعنی نبوده ھیحاش در شیبرا یوقت. بود دوپھلو یادیز حرفش
 از وھوش ردیگ یم تمیر دنشانیشن با قلبش کندو ینم باور را ھا حرف نیا کھ ستین خودش دست کند، ینم باور. کشد

 داده، دست از پرونده نیا خاطر بھ را اش یزندگ و زن بود گفتھ.کند قبول تواند ینم باز وجودش تھِ  تھ اما رود یم سرش
 از. گذرد یم حتما او از گذشتھ ھمسرش از پرونده نیا یبرا یوقت. پرونده نیا خاطر بھ گفت ساغر تو خاطر بھ نگفت

دھد یم اش یباز و گذرد یم ھم او اعتماد . 

 

بگو یزیچ کی. یشنو یم کھ دونم یم:  ـ . 

 

نیام مشکوکم ھمھ بھ من:  ـ .  

 

؟یختیر ھم بھ ھوی چرا. بود خوب یچ ھمھ کھ ساغر؟تاصبح ھیچ بامن مشکلت قایدق ؟یمشکوک یچ بھ:  ـ  
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؟یدیپرس گذشتھ از دوباره تو چرا:  ـ  

 

 مرد اون یھا حرف از خونسرد یادیز تو چون. برد رسوالیز منو باور تموم مرد اون چون. شدم یم خفھ داشتم چون:  ـ
 اول بار. انگار یآدم ھمون ظاھر یتو. یکارھاکردیچ ھا سال نیا یتو تو کھ. شد سوال عالمت از پر ذھنم تموم. یشد رد
 االن یول. یآدم ھمون کھ خوبھ کردم فکر و دمیند تو یتو یادیز رییتغ من یریبگ فاکتور رو دتیتھد بعدش و دمتید کھ

کنم ھضمش تونم ینم. نمیب یم دیجد یرو کی دارم .  

 

 بزرگ شکست کی بعد اول نقش خوندم، کھ ییھا کتاب یتو: زند یشخندمین و ستدیا یم ھا مانتو نیتریو مقابل ساغر
 گھید آدم کی بھ لیتبد کیپالست یجراح با طرف ھا لمیف یتو امثالی.اومد دیجد و یقو تیشخص کی با بعدچندسال و رفت
 نیھم من. نبود آسون. نبود کتاب نباریا ی،ول تر یقو و بشم عوض کردم یسع منم. دیجد یصدا یحت و دیجد چھره کی.شد
بشم عوض تونستم قدر . 

 

فھممت ینم.شناسم ینم کھ یکی لحظھ کی و یساغر لحظھ کی:  ـ . 

 

شناسم ینم کھ یکس لحظھ کی و ینیام لحظھ کی توم:  ـ .  

 

کند یم مورمورش زین یگوش ازپشت نیام قیعم بازدم یصدا . 

 

ساغر بودم ثابت شھیھم تو درمقابل من:  ـ ! 

 

ینبود:ستدیا یم کانی ان مقابل و گذارد یسرم ھاراپشت مغازه. گردد یبازم را اش رفتھ یھا قدم و خندد یم ساغر ! 

 

 راجع شده باعث کھ بوده یرییتغ چھ توبگو: شنود یم را شیصدا.ندیب یم را چھارقل گرید ییتابلو در و چرخاند یم نگاه
،نبودم؟ بودم خوب باتو ھم قبال ؟منیبدفکرکن من بھ  

 

 و خواند یم را ھیآ نیاول بانگاھش ناخودآگاه. ندیب یم را یالکرس تیآ یکار کنده یچوب و کوچک یتابلوب یرو ساغر
ساغر:چدیپ یم گوشش در نیام یصدا ھمزمان ! 

 

 نیام:کرد باز را شیھا لب کھ بود او گفتن ساغر ازلحن ای ختیر دلش در کھ بود ھیآ کی آن از شھامت نیا داند ینم
داره دوستم انگار ھست االن کھ ینیا یول. نداشت دوستم . 
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داره دوستم کنھ یم وانمود:خندد یم تلخ . 

 

 بھ نگاھش باز اما کشد یم نییپا را پنجره شودکھ یم تمام نیماش یفضا نیب ژنیاکس. رود یم نیام یھا ھیر از نفس
 دهیشن کھ یزیچ.انگار کند یم حس ھم فاصلھ نیا از را شیپاھا لرزش.گرفتھ دست بھ را یگوش و ستادهیا ییجا کھ اوست

کنھ ینم وانمود دیشا:شکند یم را شان نیب سکوت باالخره و کند یم یحالج را . 

 

داشتھ دوستت شھیھم نیدامیشا: دھد یم ادامھ نیام و خندد یم باز ساغر . 

 

 گرفتھ دست بھ را ضعفش نقطھ کھ نبود عادالنھ. کند یباز احساساتش با نطوریا کھ نبود عادالنھ نیا.کند یم بغض ساره
 یم تارکرده را دشید کھ یاشک قطره پشت از راھم یالکرس تیآ پنجم ی ھیآ. دیکش یم اھایرو یسو بھ را قلبش و بود

نداشت: زند یم لب و خواند ! 

 

؟یمطمئن انقدر کھ یدیپرس ازش مگھ:  ـ  

 

کرد ینم ازدواج داشت اگھ:  ـ .  

 

 بھ داشت ھا نگفتھ تمام.داده ھیتک یا شھیش بھ را سرش کھ ندیب یم را او. شود یم باز ھم از یلبخند بھ نیام یھا لب
کرد یم فرار ازت داشت دیشا. کرد خاطرتوازدواج دبھیشا:زند یم لب. آمد یم زبان . 

 

کرد؟ یم فرار ازمن چرا: زند یم لب شده انباشتھ دلش در کھ ییھا سوال جواب بھ دنیرس از خشنود ساغر  

 

داشت دوستت چون:  ـ . 

 

 دوستت چون دیشا کند یم تکرار دلش در و خواند یم را ھفتم ی ھیآ. شود یم سیخ اش یپ در یپ یھا اشک از صورتش
یشو یم دور او از یدار دوست را یکس چون یگاھ بود گفتھ بود، گفتھ را نیھم ھومن!کرد یم فرار ازت چون!داشت ! 

 

کرد؟ یچرافرارم: پرسد یکندم پنھان را اش لرزش کند یم یسع کھ ییباصدا  
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 یم و کند یم باز را نیماش در. آورد ینم تاب و ندیب یم ھم را شیھا شانھ لرزش فھمد، یم را شیصدا لرزش نیام
قتل بھ متھم کیتو و بود سیپل کی نیام چون.توبودن ھیعل ھمھ چون:دیگو . 

 

 او از بودنش قتل بھ متھم خاطر بھ دھد؟ مرگ را او خواست یم بسوزاند؟ را او خواست یم. ردیگ یم آتش بار نیا ساغر
حاال و کرده فرار ... 

 

 یخدایسوزاند را دلم حال باز اما آوردم، یم مانیا ات معجزه بھ داشتم کند یم فکر و ردیگ یم یالکرس تیآ یھا ھیآ از رو
 یم رو ھا نیا االن چرا: دھد یم یخال وارید بھ را اش ھیتک. بجزمن ھمھ یخدا. صحرا و ساالر و مامان یخدا.بابا و نیام
مجرمم خودِ  ستم،منین متھم فقط االن بودم قتل بھ متھم قبال اگھ من ؟یگ .  

 

دم ینم تیباز یکن باور خوام یم چون: شود یم پاساژ وارد و زند یم را نیماش قفل نیام . 

 

 دست پشت با. شوند یم رد و کنند یم مکث اشکش از سیخ صورت یرو کباری شدند یم رد مقابلش از کھ یکسان ی ھمھ
 ممکن دھد؟ اش یباز یماھر نیا بھ تواند یم مرد نیا بود؟ لمیف ھاھم نیا ای کرد یم باور دیبا.کند یم پاک را صورتش

 است؟

 

ساغر:  ـ ! 

 

 یفضا از تا بخشدیم یجان شیپاھا بھ و کند یم قطع را تماس.دھد یسرم نییپا را لیموبا و کند یم اش تر تاب یب شیصدا
 معجزه خدا. کرد یم فرار شیھا ھیآ و یالکرس تیآ آن از دیبا.کند فرار سوزناکش و تیال کیوموز پاساژ آور خفقان
امعجزه؟ی بود یباز شیھا حرف انھ؟یکرد  

 

ببخـ: کند یم سربلند. کند یم برخورد محکم ینھایس بھ سر با برنداشتھ را دوم قدم و دارد یبرم جلو بھ یقدم ... 

 

 مغازه نیاول مقابل و رود یم جلو.زند یم لبخند نیبوده؟ام نجایا او. ماسد یم دھانش در حرف او یآشنا ی چھره دنیباد
 کی کھ بود چشمتوگرفتھ یانقدر کدومش: دیگو یم و چرخاند یم نیتریو لیوسا نیب را نگاھش. ستدیا یم ساغر پشت ی

؟یکرد یم نگاھش ساعتھ  

 

 ایرو نکند بود؟ زده توھم و دهید خواب باز نکند کرد؟ یم یشوخ بود؟ خونسرد. کند یم نگاھش مبھوت و مات ساغر
 از مقدار نیا حاال و زد یم زنگ گوشش در یگوش پشت از ھنوز شیصدا. خورد زنگ لشیموبا کھ دارد ادی بھ اما بوده؟

. دوزد یم یالکرس تیآ کوچک یتابلو بھ را نگاھش و دارد یبرم سمتش بھ یقدم. آورد یم درد بھ را دلش او، یتفاوت یب
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 شوک تو ھم خودم.کنم باز زبون نبود قرار:زند یم لبخند. دوزد یم یالکرس تیآ بھ و ردیگ یم را نگاھش ی دنبالھ نیام
موندم حرفھام . 

 

 دیبگو باخنده و شود خارج دشیجد جلد از نیام ترسد یم. بدوزد او بھ و ردیبگ یالکرس تیآ از نگاه کند ینم جرئت ساغر
دیا قرارگرفتھ یمخف نیدورب شمامقابل ! 

 

یکرد معجزه و یخوند وردشو پس: شنود یم را نیام یصدا وباز کند یم دنبال نگاه با را مانده یباق ی ھیآ چند ! 

 

 دھانش آب تمام. بود خواستھ معجزه خدا از خودش و داشت اعتقاد معجزه بھ ھم او. برد یم ماتش معجزه دنیشن با ساغر
 معجزه کھ نیا ؟یکرد فرار قتل بھ متھم از تو چرا شده اگرمعجزه بداند خواھد یم.چرخد ینم زبانش ریز کلمات و شده تمام

 وبخاطر داشتھ دوستش دیگو یم او حاال اما دید یم تنھا را خود لحظھ نیا بازتا. ھاست یاھیس تمام از باالتر نیا. ستین
 دادن دق یبرا است یا معجزه چطور نیا دیبگو کاش.است تنھاتر کھ ینطوریا است، بدتر کھ نیا. کرده فرار او از طیشرا
 تابلو بھ کھ یسیخ نگاه از را ھا سوال عالمت تمام انگار نیام ؟یدار یحس بفھمم دیبا یکن یم فرار من از یوقت چرا من؟

بود فرارم منم یخطا.داره ییخطا اش یزندگ تو یھرآدم: کند یم تر آسان را کارش خواندو یم شده دوختھ . 

 

 ادشیب را ینامحرم و محرم تا زند یم ادیفر وجدانش. شود یم کشینزد دیترد از یموج با و آورد یم باال را دستش
 انگشتش و کند یم اش مصمم شود یم یجار ساغر صورت یرو کھ یاشک قطره اما کشد یم عقب را دستش. اوردیب

 نگاھش شده گرد ییھا باچشم و پرد یازجام گرفتھ برق یآدم مثل ساغر.ردیگ یم را اشکش و کند یم لمس را او ی گونھ
 یم یلیس یجا یسرخ بھ نگاه. ردیبگ را اشکش یسیخ تا کند یم لمس ھم را راستش ی گونھ دست پشت با نیام. کند یم

کنم فرار خوام ینم گھید یول: گزد یم لب و دوزد .  

 

 حتما. بود دهید او آغوش در را خود کھ یروز مثل درست. شده بازخوابزده حتما. دھد یم قورت را دھانش آب ساغر
است خواب . 

 

 نیکرد سد رو راه چتونھ: رسد یم گوشش بھ بھیغر یزن غرغر یوصدا پرد یم باز دھد یم تکان را تنش کھ یبرخورد با
گرفتن؟ ازتون رو خونھ استغفرهللا ؟یحساب مردم  

 

چنده نیا مینیبب ایب: ردیگ یم را شیبازو یدست کھ کند یم نگاه نیام شاداب ی چھره ربھیمتح ھنوز . 

 

 در را فشینح یبازو کھ است یا مردانھ انگشت پنج یپ حواسش تمام ھنوز. کشد یم مغازه داخل بھ باخود را او و
چنده؟ نیتریو یتو یالکرس تیآ آقا: دیگو یم فروشنده بھ رو کھ شنود یم را اش مردانھ یصدا. برگرفتھ  
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*** 

 

 برد یدراورم سمت بھ را دستش کند باز پلک کھ نیا بدون. زند یم ھم بھ را نشیریش خواب ساعت ممتد زنگ یصدا
. کند راخاموش ھشدارش ندوزنگیبب را لیموبا ی تاصفحھ دھد یم باال را راستش پلک از یا گوشھ. بردارد را لشیتاموبا

 باپشت.اوردیب ادیب را اش امشب کابوس کند یم یسع اش بستھ یھا پلک پشت. بندد یم چشم دوباره و شود یم صداقطع
 کنده کوچک قاب ندیب یم کھ یزیچ نیاول و کند یم باز چشم.زند یم دروار سمت بھ یغلت مالدو یم را شیھا چشم دست
 کند یم لمس را کلماتش یفرورفتگ. کند یم دراز سمتش رابھ دستش و زند یم یلبخند. است یالکرس تیآ ی  شده یکار
 روزید عصر را امروزش خواب سھم چون دیشا.بود دهیند ھم ییایرو یبود،حت دهیند کابوس را امشب. زند یلبخندم و

 قاب. کند یم زانیآو تخت از را شیپاھا و شود یم زیخ مین. داشت شک بودنش یواقع بھ ھنوز کھ ییایرو.بود گرفتھ ازخدا
 او یبرا خدا. کرده معجزه اتیآ نیا ورد بود گفتھ نیام. چرخاند یم اتشیآ نیب را نگاھش و دارد یبرم را یالکرس تیآ

 کھ فھمد یم حاال. بود دهیجنگ باخود کردنشان فراموش یبرا ھا مدت او کھ بود گفتھ ییزھایچ نیام!بود کرده معجزه
 را قاب. بود دهیلرز ھم نیام دل بلکھ نھ او دل ،فقطییبازجو اتاق در کیتار یروزھا آن در کھ فھمدیم حاال نکرده، اشتباه
 دهید را خدااو.زند یم لبخند و کند یم نگاه را سرش یباال دیسف سقف.افتد یم تخت یرو باز طاق دوباره و کند یم بغل
؟یایم حساب بھ منم یخدا گھید حاال:زند یم لب. بود  

 

 دنید با و کند یم باز را لشیموبا صفحھ. گذارد یم شیسرجا را قاب و شود یم زیخ مین دوباره لشیموبا امکیپ یباصدا
 و زند یم اشتباه را لیموبا رمز بارھا لرزند یم جانیھ شدت از کھ ییھا بادست. دود یم صورتش بھ خون نیرحسیام نام

.)رخانمیبخ صبح: (کند یم زمزمھ خود یبرا را متنش و کند یم باز را امکیپ. کند یم حشیتصح باالخره  

 

ریبخ شماھم صبح:کند یم پیتا. شنود یم را آن خود گوش بھ کھ است بلند یحد بھ قلبش یھا کوبش یصدا ... 

 

آقا ریبخ توام صبح: سدینو یم دوباره. کند یم پاکش و شود یم منصرف . 

 

 ریبخ توم صبح: دیگو یم و چرخاند یم کاسھ در را چشمش مردمک. کند یم پاک را آقا ی کلمھ و دیآ ینم خوشش باز
ریبخ توھم ر،صبحیبخ صبح. شد لوس نھ اوه... زمیرعزیبخ توم صبح... نھ.نیام .  

 

.)ریبخ توم صبح: (ردیگ یم را یینھا میتصم باالخره و کند یم نگاه را لشیموبا صفحھ یباسردرگم  

 

 یم ساعت بھ ینگاھ.کند جمع را اش شده باز شین تا ردیگ یم دندان بھ را لبش امیپ شدن داده لیتحو ھشدار محض بھ
 آماده نھیمعا یبرا را دخترھا و برود نییپا صبح ازساعتده بود گفتھ ھومن. کشد یم یراحت نفس نھ ساعت دنید با و اندازد
 تخت یرو از. کند یم اخم ساغر و رسد ینم نیام از یجواب. نکنند ضعف تا ببرد شانیبرا مختصرھم یا دصبحانھیبا. کند
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 اما.دشیسف ساپورت ھمراه بھ و دارد یبرم یشرتیت.دهیند را امشیپ ھنوز حتما. رود یم کمدش سمت بھ و شود یم بلند
 کھ بوده کرده فکر نیا بھ. است زاریب مرد آن زیھ نگاه از بود گفتھ. بود زده کھ یحرف و افتد یم نیام روزید یھا اخم ادی

انھی شده نیتوھ او بھ نطوریا ھم قبال . 

 

 دایپ یخفاش یھا نیاست با بلند یسارافن باالخره. گردد یم تر دهیپوش یلباس دنبال بھ و گرداند یبرم خود یسرجا را شرتیت
 گرید یبار. برود حمام بھ تا اوردیم در و شود یم یراض اش یگشاد و یبلند از. زند یم تن امتحان یبرا و کند یم

 ادیز نیام مثل یکس یبرا ھم ریبخ صبح نیھم کند یم فکر امیپ از یخال باک دنید با و کند یم چک را لشیموبا صفحھ
 باز!بودنش نیام مختص ی مردانھ یھا بارفتار است، نیام نیام چون.باالببرد او از را انتظاراتش زود انقدر دینبا. است
 یدوش. دھد یم حیترج را باال حمام ، نییپا طبقھ یشلوغ خاطر بھ. کند یم خود نثار یا جنبھ یب و دیآ یم کش شیھا لب
 یم را شیھا لباس و کند یم خشک را تنش بار نیا رود یم اتاقش بھ اش حولھ با کھ شھیھم وبرخالف ردیگ یم عیسر

 یم اتاق وارد.بکند او بھ راجع یبد فکر مبادا.شود منصرفش انتخابش از و ندیبب یتیوضع نیچن در را او نیام مبادا. پوشد
 قد تمام ی نھیآ ومقابل شود یروبروم امیپ از یخال باک با باز. است لشیموبا کردن چک کند یم کھ یکار نیاول باز و شود

 را ھا آن یکش با تواند یم کھ یحد بھ. اند شده بلند کند یم فکر و زند یم شانھ را اش سیخ یموھا. ستدیا یم اتاقش
 یھا سفارش ادی سشوار دنید با. گردد یم مو کش دنبال بھ و کند یم باز را ییکشو زده سرش بھ کھ یازفکر. ببندد
 رونیب را سشوار. بود دهیکش سشوار را او یموھا خودش او کباری. افتد یم شیموھا کردن خشک یبرا مھرداد یشگیھم
 درست نیام یعنی کند یم فکر و دوزد یم نھیآ در اش شیآرا بدون ی چھره بھ نگاه. زند یم برق بھ را مشیس و کشد یم
دارد؟ او بھ شان نیب یدوست رازیغ بھ یحس د؟مھردادیگویم  

 

. است کرده رییتغ یادیز روزھا نیا مھرداد،مھرداد و رکردهییتغ زیچ ھمھ حاال اما گفت یم نھ سوال نیا بھ مطمئن ھا قبال
 نکند شده؟ حس نیا جادیا باعث او بھ اش یکینزد با نکند. خورد یم را مھرداد ی غصھ و کند یم روشن را سشوار
 یم حیتوج را خود اما باشد؟ مھردادخودش یسردرگم نیا نکندمقصر کرده؟ برداشت یگرید طور او یھا رفتار از مھرداد

 یوقت. افتد یم شانیھا طنتیش ادی! کھ گرفت سکوت ی روزه یواریچھارد آن در شد ینم. نداشتم را چکسیھ من کھ کند
 لب یرو تلخ یلبخند. زد یم صدا شلختھ یکدبانو را او ومھرداد دیایبرب آشپزخانھ کردن مرتب پس از توانست ینم کھ
 کی دختر کی عنوان بھ یعنی. گردد ییمو کش دنبال بھ ھا ییکشو نیب باز و کند یم خاموش را سشوار. ندینش یم شیھا

 افروز چرا کھ بود سوال شیبرا ھنوز. آورد یادمیب را افروز یادگاری یمو کش نداشت؟ شیموھا بستن یبرا موھم کش
. کشد یم رونیب را مو کش اش یپیجاز نیب از و دارد یبرم را دشیسف یدست فیک. ندھد چکسیھ دست بھ را آن گفت
 لشیموبا دشیجد ی چھره از یراض. بندد یم باکش و کند یم جمع سرش یباال یسخت بھ شانھ با را خشکش مھین یموھا

 یم نگاھش متعجب او باورود است صبحانھ خوردن مشغول آشپزخانھ در کھ رادیھ. کند یم ترک را اتاق و دارد یبرم را
ھ؟یخبر: دیگو یم رادیھ و کشد یم یسوت رضا. کند  

 

اونور؟ بفرستن بادخترھا قراره توم نکنھ:زند یم طعنھ رضا  

 

بفھم دھنتو حرف: نشاند یم شیابروھا نیب طیغلیاخم ساره . 
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 یم یبامھربان رادیھ. گذارد یم زیم یرو و دارد یبرم ررایپن ظرف. کند یم باز را درش و رود یم خچالی سمت بھ
؟یبست ینم چرا تاحاال!ادیم بھت:دیگو  

 

 بلند داره ایتازگ. کردم یم کوتاھشون خب: دارد یبرم رضا دست کنار یجانان از نان کی و ردیگ یم یجا زیم پشت ساره
شھ یم . 

 

بمونھ ینجوریبذارھم نکن کوتاه گھید: دیگو یم و جود یم را اش لقمھ رادیھ .  

 

؟یکن یکارمیچ: پرسد یم رضا و دارد یبرم گرید ینان. گذارد یم کنار را اش شده گرفتھ ی لقمھ و زند یم لبخند ساره  

 

کنم یم آماده صبحونھ دخترھا اون واسھ: دیگو یم کاربکشد از دست کھ نیا بدون ساره . 

 

ھتل کھ ومدنین. بابا الیخیب:دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک رضا ! 

 

 یعنی اند دهید انتیخ آدم ھمھ نیا. کند تحمل رقابلیغ و تلخ انقدر را آدم کی توانست ینم کھ انتیخ کی. کند یم اخم ساره
ھستند؟ تلخ انقدر رضا مثل ھمھ   

 

*** 

 

برات؟ دردسرنشھ وقتی: دیگو یم و کند یم اطرافشان پر زیم توک و تک بھ ینگاھ یمرتض  

 

 کھ ھست پرت و دور یانقدر نجاھمیا. جمعھ حواسم گم یم کھ من بابا یا: نوشد یم را اش قھوه راحت الیباخ نیام
نشھ داشونیپ ورا نیا چکدومشونیھ .  

 

عقلھ شرط اطیاحت بازھم:  ـ . 

 

؟یزد حرف سرھنگ با.ھا حرف نیا الیخیب:  ـ  
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باالست سکشیر!نیام ھیکارسخت: دھد یم یصندل یپشت بھ را اش ھیتک یمرتض .  

 

میدار کھ ھیراھ تنھا نیا یول: کشد یم اش رچانھیز یدست نیام .  

 

یایبرنم پسش از تنھا دست.نگرانتھ سرھنگ:  ـ ! 

 

 یم ادامھ یمرتض. کند یم سکوت داده ساغر بھ کھ یقول خاطر بھ اما ستین تنھا دست دیبگو کھ دیآ یم زبانش تانوک
ادیب صادق یخوا ینم چرا دونم ینم ھنوزم. یریبگ لیتحو صادق از یبر امشب یتون یم. آمادست ونیکام: دھد ! 

 

رهیم شیپ برنامھ طبق و درست یچ ھمھ.کن اعتماد من بھ: دوزد یم فنجانش بھ را نگاھش نیام .  

 

دوارمیام:  ـ ! 

 

 بگم گفت یحاتم سرھنگ: دیگو یم یمرتض. نوشد یم را اش قھوه مانده یباق و دارد یبرم را فنجانش نیام
یکن دخترھاروچک . 

 

؟یچ یبرا:کند یزمیر چشم نیام  

 

باشھ شون نیب دیشا گفت.داکنھیپ دخترشو داره دیام ھنوزھم: کشد یم یآھ یمرتض . 

 

 یم و دھد یم تکان یسر...بازنکرده لب و ساغرخبردارد از کھ دیفھم یم اگر. دھد یم قورت را دھانش آب نیام
کنم یم چک باشھ:دیگو . 

 

 یا پرونده نیھم. دنبالشھ در بھ در چارهیب مرد.واسش سوزهیم دلم یلیخ: دھد یم ادامھ شده دلشتازه انگارداغ کھ یمرتض
 صورتش از یرد چیھ و سوختھ جنازش. داکردنیپ رو جنازه شمال یطرفا. دختره کی قتل بھ راجع دستشھ االن کھ

نبوده ساغر شد معلوم آخرھم و بود ھاش شیآزما منتظرجواب دوھفتھ. نمونده .  

 

 فکر یکم. بدھد او بھ خبر کی توانست یم بدھد؟کاش عذاب را ھا آن نطوریا دارد دوست چراساغر.شود یم یعصب نیام
ششیپ امیم یخوب یباخبرھا بشھ تموم تیمامور نیا گفت نیام بگو بھش: دیگو یم یمرتض کندوبھ یم . 
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؟یخبر چھ:شود یم مشکوک یمرتض  

 

 و شود یم بلند جا از پس کند ینم ولش دهینکش زبانش ریز از را ماجرا تمام تا ببرد ییبو یمرتض داند یم خوب نیام
تیمامور بعد. کھ گفتم: دارد یبرم ریم یرو از را چشییسو . 

 

ساغره؟ بھ راجع: ـ  

 

دبرمیبا فعال: زند یم شیرو بھ یلبخند نیام . 

 

ساغره؟ بھ راجع:کند یم تکرار را سوالش و ردیگ یم را شیبازو یمرتض برنداشتھ یقدم  

 

آره فکرکن:دزدد یم نگاه نیام . 

 

؟یدینم جواب درمون درست چرا: کند یم یپافشار یمرتض   

 

گم یم ویچ ھمھ. بشھ تموم کار نیا بذار کھ گفتم: کشد یم رونیب او یبازو نیب از را دستش نیام . 

 

یدون یم یزیچ اگھ. داره گناه مرد اون نیام:  ـ ... 

 

 نیا. روش چندروزھم. گذاشتن گریج رو دندون سال ھمھ نیا یول سختھ واسشون دونم یم. دونم یم: شود یم کالفھ نیام
یمرتض میبخور شکست خوام ینم بار ! 

 

*** 

 

 جلو بھ را در و کند یم باز را شده قفل سھ در. کشد یم رونیب بشیج از را دیکل و گذارد یم نیزم یرو در مقابل را ینیس
 و دیبگو یسالم خواھد یم و کند یم تعجب رشانیمتح نگاه و سکوت از. شود یم داخل و دارد یبرم را ینیس. دھد یم ھل
 عیببرد،سر سرش از ھوش کھ نبود محکم یقدر بھ اما. شود یم نیزم پخش و خورد یم سرش بھ ینیسنگ ی ضربھ کھ
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 را او و کند یم بلندش یمانتو بند را دستش سوم ی پلھ یرو.رود یم دهیدو رونیب کھ یدختر سمت بھ و پرد یم جا از
 یم داد اند ستادهیا در مقابل کھ ییدخترھا جمع سمت بھ. رود یم ھوا بھ بلندش آخ دختر خوردن نیزم با. کشد یم نییپا

داخـــــــــــل نیبر: زند ! 

 

 لب.ترسد یدخترھام تعداداز نیا ازھجوم کند یم اعتراف.ندیآ یم جلو بھ گرید یقدم و کنند یم گریکدی بھ یدخترھانگاھ
 جلوتونو و انیب دیباالرفت آجر کی تا کھ بلندھست یانقدر ھم وارھاید. قفلھ درھاھمھ. تو نیبر گم یم آدم مثل:زند یم

رنیبگ . 

 

 ما از: شنود یم شان نیب از را یدختر ی گرفتھ یصدا.آمد یم ھم رادیھ کاش کند یفکرم و شود یم متنفر حماقتش از
ن؟یخوا یم یچ  

 

 باخشم دخترک اما.کند بلندش تا ردیگ یم را افتاده نیزم کھ یکس یبازو و شود یم خم. بدھد چھ را جوابش داند ینم
 خاطر بھ اما کند استفاده داد دستش بھ رضا کھ یا اسلحھ از نداشت دوست چیھ.کشد یم رونیب دستش نیب از را شیبازو

داخل نیبر: دیگو یم و ردیگ یم سمتشان بھ. کشد یم رونیب را اش اسلحھ و برد یم کمرش بھ دست دخترھا ھجوم . 

 

 ستدیبا پا یرو کند یم یسع خورده نیزم کھ یدختر.روند یم داخل حرف بدون و شود یم شتریب چشمانشان ترس نباریا
 و دھد یم ھل جلو بھ را دختر. کشد یم خود دنبال را او گفتنش آخ یصدا بھ توجھ بدون و ردیگ یم را شیبازو ساره کھ
قفل را در  

 

 حتما:گذارد یم مقابلشان و کند یم جمع را شده نیزم پخش کھ ینیس اتیمحتو و گذارد یم نشیج بیج در را دیکل. کند یم
  .گشنتونھ

 

 را دولپتاب. کند یم باز را پشیز و دارد یبرم را بودند دهیسرشکوب بھ آن با کھ یفیک. رود یم در یجلو و شود یم بلند
ھ؟یک مال:ردیگ یم سمتشان بھ را فیک و زند یم مشانیتصم بھ یشخندین. شود نیتاسنگ بودند گذاشتھ ھم یرو  

 

من:دیآ یم سر پشت از ییصدا . 

 

 نیزم کھ بودم من حاال: دیگو یم و ردیگ یم سمتش بھ را فیک. ندیبب را نشستھ پشت کھ یتادختر رود یم جلو گرید یقدم
شد ینم بلند شونم آخ یدیکوب یم مردھا از یکی توسر نویا. خوردم . 

 

؟یدار درد:دارد یبرم یقدم دیچیپ یم خود در و نشستھ او کنار کھ یدختر سمت بھ. اندازد یم آغوشش در را فیک و  
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 یبرم یا لقمھ حرف بدون نفر دو. ببرم رو ینیس خوام یم دیبخور: رود یم عقب الیخیب او و دھد ینم را دخترجوابش
 یم شان ھمھ نیب را نگاھش. دیآ یم رحم بھ دلش و کند یم ییرو خوش دختر سال و سن کم ی چھره بھ نگاه. دارند

 ھردو بزند حدس شد باعث بودند گریکدی ھیشب یادیز کھ یعسل چشم و موبور دختر دو. بودند انجا مدل ازھمھ. چرخاند
 یموھا نھ، کھ خود یموھا ادی را او خورد یم چشم بھ فقط اھشیس یموھا بود انداختھ ریز سربھ کھ یدختر.خواھرند

 دارد دوست شتریب و ستیزارنیب بودنش ساغر از گرید.کند اهیس را شیموھا دیبا نباریا کند یم فکر. اندازد یم ساغر اهیس
داشت دوستش نیام کھ شود یساغر خواھد یم را، شیھا حماقت و فیضع ساغر نھ البتھ. کند اش زنده ! 

 

 نگاھش. کند یم سکوت و بدھد یجواب تواند یدارند؟نم چکار ھا آن با نجایا کھ پرسند یم ھمھ و کنند یم باز زبان کم کم
نخوره؟ کھ ربودهیس انقدر یک: دیگو یم و افتد یم ینیس در مانده یباق ی لقمھ تک بھ   

 

تو: زند یم لب. ماند یم ثابت بود دهیکوب سرش بھ کھ یدختر یرو باز و چرخاند یم ھمھ نیب را نگاھش ... 

 

 یم منصرف کھ دیبگو یزیچ و کند باز لب خواھد یم ساره. کند یم نگاھش پرسشگر بود او بھ اش نھیک پر نگاه کھ دختر
 از را ولقمھ شود یم خم. باشد متنفر خودش از حاال دھد یم حق و افتد یم ومرصاد افروز دست اسارتش دوران ادی. شود
ابخوریب: ردیگ یم سمتش بھ. دارد یبرم ینیس . 

 

زنم ینم حروم ی لقمھ اون بھ لب ھم رمیبم یگشنگ از من: زند یم شخندیدخترن .  

 

زند یم گاز لقمھ بھ خودش و دیگو یم یدرک بھ. کشد یم عقب را دستش و شود یم یکفر اش یدراز زبان از ساره . 

 

کنھ تون نھیمعا ادیم دکتر کی امروز:زند یم نھیس بھ دست و دھد یم یجا کمرش پشت را اش اسلحھ . 

 

 بھ را نگاھش و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساره. کنند یم نگاھش پرسشگر و کشند یم خوردن از دست ھمھ
 یبیآس ھم خوام ینم.ستمین تون دشمن من نیبب:دوزد یم کند یم نگاھش باترس کھ سال و سن کم دخترک اهیس یھا چشم

برسھ بھتون .  

 

 تا نیایب راه باھام لطفا پس. نھیا تیواقع یول رسھ ینظرم بھ مسخره دونم یم: گزد یم لب و شنود یم یپوزخند یصدا
بشھ یط مشکل بدون یچ ھمھ . 
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دیبرس تون خواستھ بھ دیبتون آسون کھ:  ـ . 

 

خودتونھ عھده بھ انھیدیباورکن گھید زدم ھامو حرف من:اندازد یم باال شانھ ساره .  

 

 دنیرس از صفحھ شدن روشن با و کشد یم رونیب بیج از را لشیموبا. ندینش یم نیزم یرو در یجلو و رود یم عقب
شود یم دیناام نیام از یامیپ .  

 

خانم:  ـ ! 

 

. لرزاند یم را دلش رسد یم نظر بھ ھیبق از تر سال و سن کم کھ یاھیس دخترچشم. کند یم سربلند دخترک نازک یباصدا
شدن نگرانم یلیخ حتما تااالن. ضھیمر بابام:نالد یم دخترک کھ کند یم نگاھش پرسشگر . 

 

آوردنت؟ نجایا کھ شد یچ:کشد یم یآھ ساره  

 

؟یعنی یندار توخبر: دیگو یم اش یدست بغل دختر. پوشاند یم دست با را صورتش و زند یم ھق دخترک  

 

نھ: دیگو یم جانب بھ حق ساره . 

 

؟یستین ھمدستشون مگھ:زند یم لب. کند باور را حرفش بود سخت شیبرا. کند یم نگاه را ساره قیدق دخترک  

 

 ذھنش در کھ یدختر ی نھیپرک یصدا. بدھد آتودستشان دینبا. بزند حرف ھا آن با دینبا کند یم فکر و دزدد یم نگاه ساره
دیباورنکن ھاشو حرف ده یم یباز رفتاراش با مونو ھمھ داره: کند یپرم را گوشش شده ماندگار .  

 

 سرو با. زند یم اش شین انقدر کھ دارد او با یپدرکشتگ چھ داند ینم. کند کنترل را تاخشمش کشد یم یقیعم نفس ساره
 بشیج از را دیکل داده خبر را دکتر آمدن کھ رضا جانب از یامیپ دنیرس با. کند یم زیت گوش دیآ یم رونیب از کھ ییصدا

 مجبورش بود گذاشتھ آنجا بھ پا دکتر نام بھ کھ یزن اما ندیبب را ھا صحنھ آن و بماند نداشت دوست چیھ. کشد یم رونیب
 کار نیا. دھد یم حق شان ھمھ بھ یطرف از و آورد یم درد بھ را سرش دخترھا ی ھیگر و داد یصدا. کند کمکش کند یم
 شان ھمھ از کار نیا با انگار. داکندیپ یابیرد تا بود گشتھ را تنش ھومن کھ یروز ھمان مثل!نداشت تجاوز از کم

 نفرباکره ھشت نفرشان دوزاده نیب. بودند شده الل ھمھ و آمد ینم در چکدامیھ از ییصدا گرید کھ شد گرفتھ یزھرچشم
 یبرا. بود فاجعھ آخر نیا و گذاشتند یم متیق دخترھا برسر داشتند. ردیگ یم تھوع حالت ھومن و رضا نیب بحث از. بودند
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 و بزند زنگ نیام بھ دارد دوست. خورد یم ھم بھ اند گرفتھ را دورش کھ ییھا آدم تمام از حالش کند یم حس بار نیاول
 را او ھومن. اندازد یم شیادکارھای را او لشیموبا نبودن دسترس در اما. کن دور من از را تھوع نیا و ایب. ایب فقط دیبگو

 ی گوشھ. برد یم پناه اتاقش بھ اطراف آور خفقان یفضا از فرار یبرا و کشد یم یآھ. بود کرده ونیکام گرفتن مسئول
 باز یعرب کلمات نیا انگار.کند یم زمزمھ را کلماتش و ردیگ یم دست بھ را یالکرس تیآ یتابلو و ندینش یم تختش
 و رود یم نییپا باز ناخودآگاه. شود یم یتفاوت یب بھ لیتبد تنفرش و تھوع تمام و ردیگ یم آرام دلش کھ کنند یم معجزه

ردیگ یم شیپ را یانبار راه باز ھومن یھا مخالفت باوجود . 

 

 کھ خوب چھ کند یم فکر دل در. بودند خواب و دهیکش دراز یا گوشھ ھم ینفر دوسھ. بود صبح از کمتر یلیخ شانیصدا
. کرد یم نگاھش و بود نشستھ ھمھ از جلوتر حاال بود دهیکوب سرش بھ فیباک کھ یدختر. کرد موکت را نجایا ھومن
 سمتش بھ یقدم و شود یبلندم جا از دختر!یکن یم پرتنفرنگاھم انقدر کھ یدار بامن یمشکل چھ بپرسد داشت دوست

 دختر کھ بردارد را اش اسلحھ برد یم کمر بھ دست. دارد سر در یا نقشھ بازچھ ندیبب کند یم نگاھش متعجب. دارد یبرم
؟یخوا یم یچ:کند یم اخم ساره. ندینش یم مقابلش و خندد یم  

 

ندارم سرد سالح من نترس:خندد یم باز  دختر . 

 

بزنم حرف باھات خواستم یم فقط: گردد یبرم سمتش بھ و کند یم سرش پشت بھ ینگاھ .  

 

م؟یباش داشتھ باھم میتون یمیحرف چھ منوتو: ـ  

 

یبکن فکرشم یتون ینم کھ انقدر! ـــــــــادیز: خندد یدخترم .  

 

 حجابش.کوچک یدماغ و لب با دخترانھ پرو ییابروھا. شیآرا بدون و ساده ییھا چشم. کند یم نگاھش تر قیدق ساره
 کھ یجواب و افتد یم شیھا یباز چموش و زن ی نھیمعا ادی. دھد صیتشخ را شیموھا رنگ نتواند کھ بود کامل انقدر

 ھم دستش. بود اش ساده ی باچھره او نباشد باکره کرد ینم را فکرش کھ یکس تنھا ھا آن نیب. بود کرده ترش متعجب
است متاھل کند فکر کھ نداشت یا حلقھ .  

 

؟یگرد یم یزیچ دنبال توصورتم:  ـ  

 

یکن یم نگاھم بدھکارھا مثل ازصبحھ کھ فروختم بھت یتر زمیھ چھ نمیا دنبال: زند یم لب ساره . 

 

؟یکن یم یزندگ نجایا:پرسد یم و خندد یم دختر  
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داره؟ یفرق چھ: کند یم اخم ساره  

 

 را خود یکم ساره کندو یم لمس را شیزانو و کند یم دراز را دستش. دوزد یم شیھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه دختر
؟یکن یم یکاریچ یدار یبگ شھ یم:کشد یم عقب  

 

 یبرا و بودم رفتھ یاشتباھ ختمشو مجلس من.  انھی نشستھ جلوم ساغره روح نمیبب خواستم فقط یچیھ: خندد یم دختر
بوده گھید یکی .  

 

 بھ اما. اوردیب ادیب اش چھره از یزیچ تا کند یم ترنگاھش قیدق. شود یم گرد شیھا چشم پرد یم ساره یرو از رنگ
 یم لب. باشد داشتھ ادیب را اش چھره تا بود دهیند را او ھم بار کی یحت. شناسد ینم را او کھ رسد یم نانیاطم
؟یھست یک گھیتود:زند   

 

یساغرحاتم شناسمت یم خوب یلیخ من اما.یشناس ینم منو تو:خندد یم دختر ! 

 

 یک تو.پرسم یم گھید بار کی فقط: دیگو یکندم حفظ را اش یتفاوت یب دارد یسع ھنوز کھ یبالحن یول ترسد یم ساره
؟یھست  

 

یبشناس منو فکرنکنم کنم ھم یمعرف خودمو من نھیا مشکل: زند یلبخندم دختر . 

 

؟یھست یک پس: غرد یم اش شده قفل یھا دندان نیب از. کشد یم خود سمت بھ را او و ردیگ یم را اش قھی دست با ساره  

 

 و کشد یم رونیب را اش اسلحھ او یخونسرد از کالفھ ساره. خندد یم و برد یم لذت برپاکرده درونش کھ یآتش از دختر
. یرنبودیتقص یب ادمیز پس:کند یم نگاه را شیھا چشم و دھد یم قورت را دھانش آب دختر. دھد یم قرار او ی چانھ ریز

یقاتل کی واقعا تو. کردن یجلزولزم تیگناھ یب واسھ یالک . 

 

 را اش اسلحھ و شود یم خم سمتش بھ ساره. برند یم نشانیب یدعوا بھ یپ ھم ھیبق و دھد یم ھل عقب را او ساره
؟یھست یک: دھد یم قرار او ی نھیس یرو درست  
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خدا تورو. کن ولش توروخدا: دیآ یم سمتشان بھ سرعت بھ یددختریبگو یزیچ کھ نیا از قبل ساره و خندد یم دختر . 

 

عقب برو گفتم! کنار برو: کند یم اخم ساره . 

 

 یول بزن منو: کند یم دوستش سپر را خود آمده تازه کھ یدختر. کشد یم عقب یکم را خود و شود یم زیخ مین دخترک
باش نداشتھ یکار بااون .  

 

 یم ثابت کند یم ھیگر و ستادهیا دوستش مقابل شجاعت با کھ یدختر یرو و چرخاند یم نفر دو آن نیب را نگاھش ساره
؟یدوستش: ماند  

 

 ازھمھ اول دودش فتھیب نجایا میاتفاق ھر وگرنھ. کنھ باز زبون بگو بھش پس: دیگو یم ساره و دھد یم سرتکان ھیگر با او
رهیم ھیبق بعد و اون چشم تو . 

 

زھرا؟ گھ یم یچ نیا: گردد یبرم دوستش سمت بھ دختر  

 

 ساغر کھ او اما... کھ زھرا کی جز بھ... یکی جز بھ شناخت ینم ییزھرا چیھ زھرا؟. برد یم ماتش ساره نامش دنیشن با
 یم یھرچ جدت جان: نالد یم زھرا بھ رو ھیگر با دارد نام افسانھ کھ یدختر.بود دهیند را ساغر کھ او. شناخت ینم را

صدامو؟ یشنو یم زھرا. برداره سرمون از دست بذار.زھرا بھش بگو خواد  

 

. بود او بھ ھنوز زھرا نگاه. چسبد یم در بھ و رود یم عقب عقب. کشد یم ساره مغز یرو متھ شیھا گفتن زھرا زھرا
 اش یزندگ از کھ یا ھیگال تمام زھرا انگار. شود یم بدل و رد شان نیب یادیز یھا حرف یچشم ارتباط نیا در انگار
 بھ ، اندازه نیا بھ زیچ چیھ از یاند و سال چھار نیا در. ترسد یم ساره و کند یم منتقل او بھ شیھا چشم از را داشتھ
 یم تکرار درسرش وار آونگ کھ بود یا کلمھ تنھا نیام. داد یم ھشدار او بھ کھ ینگاھ. بود دهینترس او نگاه ی اندازه

 یم باز را بود؟در نجایا نیام یزھرا!زھرا و نیام. کشد یم رونیب بشیج از را دیکل و آورد یم نییپا را اش اسلحھ. شد
. ندینش یم نیزم یرو وارید ی گوشھ جا ھمان و کند یم قفل را در. رود یم رونیب مانده تنش در کھ ییقوا تمام با و کند

 تواند یم یخاک کره نیا یرو زھرا ھزار است؟ ممکن چطور نیا اصال. شده یسوتفاھم دیشا نباشد، او دیشا اصال زھرا؟
 نسب و اصل و یمذھب بودحتما کرده نشان شیبرا مادرش کھ ییزھرا.نجاباشدیا است محال نیام یزھرا.باشد داشتھ وجود
 ھا دختر ی ھمھ نگفت رضا مگر. باشد داشتھ ھا آدم نیا نیب ییجا تواند ینم کرده انتخاب نیام مادر کھ ییزھرا. است دار
 کھ کوروش اسم بھ یمرد. نجاھستندیا حاال کھ قرارداشتند یمرد با نگفت مگر اند؟ شده دهیکش نجایا بھ یعاشق ی حربھ با

 بلند جا از. دیآ یم در لرزه بھ تنش مرورنامش قرارگرفتھ؟باھربار اغفال مورد ھم زھرا یعنیبود، کرده اغفال را دخترھا
 دوست نیام ھست زھرا کھ شود؟نکندحاال زده پس باز نکند. کشد یم باال ھا پلھ از را خود سالنھ سالنھ و شود یم

 سرد چیساندو باشد،با روزید عصر ساعت چند فقط نیام از سھمش نکند. است یانصاف یب ایخدا کند؟ فراموش را داشتنش
باشد؟ کوتاه یا خاطره فقط نیام از سھمش نکند. خوردند کھ ینیدلنش اما  
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: کند یم اخم نذارش حال دنید با. ستدیا یم دنشید با رفت یم آشپزخانھ بھ کھ ھومن. شود یم داخل و کند یم راباز در
 چتھ؟

 

 شده نشیام را روز مین کی فقط کھ ینیام ادی با آخر لحظھ. رود یم ھا پلھ سمت بھ حرف بدون و اندازد یم باال شانھ ساره
ھومن:کند یم شیصدا و گردد یبرم عقب بھ بود . 

 

اد؟یم یرکیام: زند یم لب ساره. کند یم پرسشگرنگاھش و گردد یبرم سمتش بھ رفت یم آشپزخانھ سمت بھ کھ ھومن  

 

رهیبگ لیتحو رو ونیکام بود قرار. دونم ینم:  ـ . 

 

 یبرم سمتش بھ و ستدیا یم زده صدا را نامش کھ ھومن یباصدا. گذارد یم اول پلھ یپارو و دھد یم تکان یسر ساره
شده؟ یزیچ: پرسد یم یجد ھومن. گردد  

 

 جور را من فقط و دارد دوست را من نیرحسیام ییبگو بازھم کاش کند یم فکر دزددو یم نگاه. شود یم سردرگم ساره
. انگار ستین خوب حالت: شود یم کشینزد ھومن و زند یم ھم بھ را اش شده خشک یھا لب. کند یم نگاه یگرید
کردن؟ تتیاذ نییپا اون شده؟ یزیچ  

 

 یم او متعجب یھا چشم بھ نگاه و کند یم سربلند. ستدیا یم مقابلش و دیآ یم نییپا را رفتھ باال کھ یا پلھ کی ساره
ادتھ؟ی داره ردوستمیام یتوگفت: دوزد  

 

خب؟: کند یم اخم ھومن  

 

داره دوستم گفت خودشم: گزد یم لب ساره . 

 

؟یبد زهیجا درستم ییشگویپ واسھ یاومد خب؟: خندد یم ھومن  
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 در دنشیباد کھ یا کلمھ نیاول تلخش ی نامھ یزندگ دنیشن بعداز حاال کرده؟ یرونم و بوده بلد ھم کردن یشوخ ھومن
 جوابمو تو. بپرسم ازش سواالمو ستین یکس و رفتھ مھرداد:دوزد یم صورتش بھ نگاه. است درد ردیگ یم نقش ذھنش

؟ید یم  

 

؟یسوال چھ: زند یم نھیس بھ دست ھومن  

 

کرد؟ دور رو ترس شھ یم یچجور: دوزد یم اش برھنھ یپاھا بھ را نگاھش ساره  

 

؟یچ از ترس:  ـ  

 

کرد؟ فرار ازش شھیم یچجور... یزیھرچ: کند یم یباز یھا دست با ساره  

 

: زند یم لب و کند یم نگاه را شیھا چشم رهیخ. ردیگ یم باال را وسرش کند یم او ی چانھ بند را دستش. خندد یم ھومن
اون ای یبر یم تو ایکن، مقابلھ باھاش. کرد فرار دینبا ترس از. یکن فرار ترست از یخوا یم کھ ھییھمونجا اشتباھت . 

 

 یم او یجد یھا ازچشم نطوریا کھ حاال.تواند ینم اما شود دور و کند شتریب را شان نیب کم فاصلھ نیا خواھد یم ساره
شھ؟ یم یچ ببره ترس اگھ:کند یم نگاھش رهیخ.کند مقابلھ او با دیبا.کند فرار او از دینبا ترسد   

 

ینیب یم رو ترست خوابتم یتو یحت ھرشب ھرروز.شھیم مرور برات ترس اون عمرت تااخر اونوقت:  ـ .  

 

 و گرید ییرسوا کی از زندان،ترس از ترس. پس دھند یم نشان را ترسش شیھا خواب کند یم فکر و خندد یم ساره
 تابفھمد کرد یم چشیپ سوال حتما بود مھرداد اگر. شود یم دور و کند یم رھا را اش چانھ ھومن... دار طناب آن از ترس

 بھ تنھا و کھی را او. رفت و گذاشت تنھا ترس از ییایبادن را او ھومن اما کند آرامش کرد یم یسع بعد و ستیچ از ترسش
 یم فکر. رود یم باال و گردد یھابرم پلھ سمت بھ. کند تماشا را نبر نیتاا زد نھیس بھ دست خود و کرد یراھ جنگ دانیم

 یترس باتمام چھ؟ دارد یمعصوم یھا چشم کھ ییزھرا حضور باترس کرد؟ مقابلھ شود یم چطور نیام نبودن ترس با کند
 یم اتاقش کند؟بھ یم چھ نجاستیا زھرا بفھمد نیام اگر کند؟ مقابلھ دیبا چگونھ ختھیر دلش در زدن ھم بھ چشم کی در کھ

 بھ یعرب کلمات نیا باز. شود یم آرام اش دلشوره از یکم فقط و خواند یم یالکرس تیآ باز. ندینش یم تخت یرو و رسد
 شود دیناام خواھد یم یوقت درست. بدھد ممتدش یھا بوق بھ گوش و ردیبگ را نیام ی شماره تا بخشند یم شجاعت او

 و جشن تنش یھا سلول تمام دهیشن کھ یجانم نیا از بود قبل ساعت کی اگر.چدیپ یم درگوشش نیام گفتن جانم یصدا
 جانم باز زھرا دنید از بعد نکند. روان اشکش و شود یم سست تنش یقوا تمام جانم نیا با...حاال اما کردند یم یکوبیپا
کند؟ او نثار را شیھا   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

ساغر؟ الو:  ـ  

 

؟ییکجا: زند یم لب. نشود رو تابغضش دھد یم قورت را دھانش آب  

 

شده؟ یزیچ: شود یم نگران.ببرد او یصدا لرزش بھ یپ کھ ھست زرنگ انقدر نیام  

 

 یادگاری نیوآخر نیاول نیا نکند کند یم فکر و دوزد یم اش یادگاری قاب با را نگاھش و کشد یم یقیعم نفس ساغر
نیام: کند یم شیصدا باشد؟ نیام ! 

 

 تانوک کھ یا بلھ ی کند؟کلمھ یم ناز نطوریا کھ بشنود گرید یجانم خواھد یم گرفتھ؟ اش یباز دخترک. خندد یم نیام
جانم: زند یم لب دوباره. گذارد یم آمده سراغش کھ یخودیب غرور یپارو و زند یم کنار را آمده زبانش ! 

 

؟یخوب افتاده؟ساغر یاتفاق: پرسد یم تر نگران نیام و شود یم یراھ ساغر ازچشم گرید یاشک  

 

ن؟یام یکن یم کاریچ ینیبب رو زھرا بازھم اگھ... اگھ: زند یم لب ساغر  

 

 کھ یھرچ.میبزن حرف گذشتھ بھ راجع ادیم بدم ساغر: زند یم لب. بود متنفر ھا گذشتھ دنیکش شیپ از. کند یم اخم نیام
و گذشتھ بوده ... 

 

شینیبب االن اگھ. باشھ االن اگھ... اگھ. نیام نگذشتھ نھ:  ـ ... 

 

ھ؟یچ منظورت: شود یم مردد نیام  

 

اونجاچخبرشده؟:تر دلواپس نیام و شود یم بلند ساغر ی ھیگر یصدا  

 

 کنم یم فکر...یعنی. نیام نجاستیا زھرا: کند دور خود از را یلعنت ضعف نیا تا دھد یم قورت را دھانش بازآب ساغر
نجاستیا . 
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؟ییتوکجا:پرسد یم را ده؟سوالشید را زھرا کھ کجاست ساغر کند یم فکر. شود یم سست نیام یپا و دست  

 

ام خونھ:  ـ .  

 

اونجاست؟ یکن یم فکر کھ بکنھ خواد یم یغلط چھ خونھ اون یتو زھرا پس:  ـ  

 

 اسمش فقط ھنوز. ھوا رفتھ شده دود نیام یھا جانم و آمده اسمش فقط ھنوز ینیب یم. لرزد یم خود بھ ادشیفر از ساغر
کھ ییھا ھمون... ھمون...دخترھاست اون نیب: زند یم لب. دهیشن را ... 

 

امیم االن من:دیگو یم نیام حرفش شدن تمام از قبل . 

 

 از را نیام. شود یم جمع خود در و کشد یم دراز تخت یساغررو. کند ینم ھم یخداحافظ یحت او و شود یم قطع تماس
 دارم ازدوستت یبار کولھ و بود مانده خودش باز و. بود دهیپر دستش از باز نشیام. ندیب یم رفتھ دست از حاال نیھم
ربشنودیس دل کی توانست نھ د،ویبگو توانست نھ کھ ییھا . 

 

 او یصدا بندش پشت و خورد یم در بھ چندتقھ کھ داده دست از صدا یب را اشک چندقطره و گذشتھ چندساعت داند ینم
 محض بھ. رود یم در سمت بھ و نماند اشک از یتااثر کند یم پاک را صورتش و شود یم زیخ مین. دیگو یم را نامش کھ
توئھ دست دیکل گفت رونیب رفت ھومن ن؟ییپا میبر یایم: دیگو یم نیام در شدن باز .  

 

 بوده؟ زھرا اون کھ یتومطمئن: شنود یم را نیام یصدا. افتد یم راه بھ او از جلوتر و دھد یم سرتکان حرف بدون ساغر
بودن کوروش دختر دوست کھ ییدخترھا اون نیب اونم زھرا. ادینم در جور عقل با اصال . 

 

شده یاشتباھ کی: کشد یم شیموھا نیب یدست کالفھ . 

 

 باتنفر یجوری. شناخت یم منو خوب اون یول دمیند رو دختره اون بارھمی یحت من: گردد یبرم سمتش بھ اخم با ساغر
کھ کرد یم نگاه بھم ... 
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 اطیبااحت و رود یم یکیتار بھ رو ھوا. رود یم سرش پشت حرف بدون ھم نیام. افتد یم راه بھ دوباره و دیگو یم یلعنت
ارشیب و برو تو:دیگو یم و ستدیا یم یدرانبار پشت نیام.نخورد نیتازم رود یم نییپا را ھا پلھ .  

 

 گوشھ کی کھ ییاو دنید با و چرخاند یم دخترھا نیب را نگاھش. چرخاند یم قفل در را دیکل و دھد یم تکان یسر ساغر
ایب بامن:دیگو یم ستدویا یم مقابلش. رود یم سمتش بھ کند یم نگاھش رهیخ و نشستھ . 

 

؟یچ یبرا:پرسد یم زھرا  

 

نرو: ردیگ یم را شیبازو افسانھ ! 

 

یبد جواب سوال چندتا بھ دیبا فقط.ندارم تیکار: شود یم کالفھ ساغر . 

 

: دھد یم پشتش وارید بھ محکم را اش ھیتک پس.دید ینم دختر نیا بھ اعتماد یبرا یلیدل چیھ. کند یم نگاھش مردد زھرا
بپرس جا نیھم یدار یھرسوال .  

 

کن ولم: زند یم داد زھرا. ردیگ یم را شیوبازو شود یم خم. کند حفظ را آرامشش تا کشد یم یقیعم نفس ساغر .  

 

ایب دنبالم و نباش احمق انقدر پس. تونم یم جاھم نیھم ارمیب سرت ییبال قرارباشھ: دیگو یم حوصلھ یب ساغر . 

 

خورم ینم جاجم نیا از من: چسباند یم وارید بھ را خود سخت زھرا ! 

 

 ایب: دیگو یم گرفتھ وارید از ھیتک دنشید با کھ ینیام بھ و کند یم باز را در. رود یم در سمت وبھ شود یم خستھ ساغر
ندتیبب تو .  

 

 کھ زھرا. نیام سرش پشت و شود یم داخل ساغر اول. رود یم جلو مردد و دھد یم قورت را دھانش آب نیام
 ندیب یم کھ یزیچ کند باور تا زند یم پلک یچندبار. رود یم لیتحل شیقوا تمام نیام دنید دباییپا یم را در یچھارچشم

 ییبال اگھ ترسم یم من زھرا. ببره تورو اورده رو مرده اون خدا یوا: ردیگ یم را شیبازو باترس افسانھ. دارد تیواقع
ادیب سرت ... 
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رونیب ایب: ستدیا یم سرشان یباال نیام . 

 

. برود ھوا بھ و شود دود ستادهیا مقابلش کھ یبتیھ تا زند یم پلک بازھم. دھد یم قورت را دھانش ی شده خشک آب زھرا
رونیب ایب: رود یم تر باال شیصدا و شود ینم محو نیام شود، ینم اما ! 

 

 بدون او و نرود کھ کند یم التماسش آخر ی تالحظھ افسانھ. شود یم بلند و دھد یم اش شده سست تن بھ یتکان زھرا
 یم نیام سمت را خود کامال زھرا شود یم بستھ کھ یانبار در.افتد یم راه بھ فاصلھ قدم کیبا نیام سر پشت او بھ توجھ
 پلھ ساغر. شود مطمئن بودنش خوب از تا کند یم نگاه را شیسرتاپا قیدق نیام. باشد امان در ساغر ی اسلحھ از تا کشد
 تومعرض چپ سمت برو کمی: دیگو یم و گردد یبرم نییپا دوباره. اندازد یم اطراف بھ ینگاھ و رود یم باال را ھا

ینباش ھا نیدورب . 

 

 بھ نگاه و زدیر یم ھم بھ را سرش یموھا شھیھم از تر کالفھ نیام. کند یم شانیتماشا و ندینش یم پلھ یرو ھم خودش
؟یکن یکارمیچ نجایا تو: دوزد یم او  

 

؟یینجایا چرا تو: پرسد یم دادن جواب یجا بھ زھرا  

 

ھا آدم اون نیب نجایا تو،.زھرا لطفا. بده منو جواب: شود یم حوصلھ یب نیام ... 

 

دختر؟ یکارکردیچ باخودت تو!خدا یوا: نالد یم و ردیگ یم دستانش نیب را سرش  

 

نکردم ییخطا من: کند یم بغض زھرا . 

 

تو؟ یکن یم یغلط چھ نجایا پس: زند یم داد یبلند نسبتا یباصدا نیام  

 

 ویکی شد قرار.بودم رونیب دوستم با. نکردم ییخطا من:گردد یبرم سمتش بھ و کند یم نگاه ساغر بھ چشم گوشھ از زھرا
 احوال سالم باھاش و دید رو پسره اون افسانھ تا فقط.شد یچ ستین ادمی اصال پارک، یتو یول. ما خونھ میبر بعد و نھیبب

و گرفت دھنمو یکی کرد یپرس ... 

 

نکردن؟ کھ تتی؟اذیخوب االن: گذراند ینظرم از را شیگرسرتاپاید یبار و کشد یم یآھ نیام  
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 یمتنظرتلنگر ھرکدام کھ برپاست احساسات از یفشان اتش درونش. شود یم خفھ و ردیگ یم آتش او توجھ نیا از ساغر
اونھ کرد تمیاذ کھ یکس تنھا:کند یم نگاه ساغر بھ یچشم گوشھ زھرا. بدھد نشان تاخودرا است .  

 

ھ؟یچ منظورت:کند یم اخم نیام. شود یم بلند جا از و کند یم نگاھش شده گرد یھا باچشم ساغر  

 

دیکش اسلحھ روم. داد نجاھلمیا:دوزد یم ساغر بھ را قشیدق نگاه زھرا . 

 

یکرد یم فرار یداشت تو. دروغگو یعوض شو خفھ: زند یم داد ساغر ! 

 

کردم؟ یم بزنگاھش نیع نشستمیم. کنند فرار کھ سرم دنیکوب لپتاب دوتا با: گردد یبرم نیام سمت بھ  

 

 بھ بابغض زھرا! بود دهیراند دادنش فحش.بود دهیند چوقتیھ را ساغر یرو نیا. کند یم تعجب شان ھمھ از شیب نیام
رونیببرب خونھ وونھید نیا از توروخدامنو: کند یم نگاه نیام .  

 

واشی واشی: چرخاند یم دو آن نیب را نگاھش نیام .  

 

دردسربشھ واسمون ممکنھ دادنزن لطفا: دیگو یم ساغر بھ رو . 

 

یصبرکن دیبا زھرا ادیبرنم من دست از یکار چیھ االن:دیگو یم زھرا بھ رو و ... 

 

مملک سیپل تو  مگھ اد؟یبرنم دستت از یکار کھ یچ یعنی: شود یم نیخشمگ زھرا ... 

 

 دینبا و کارمیچ من دونھ ینم چکسیھ نجایا زھرا. نکن یگ مالحظھ یب توروخدا: گذارد یم دھانش یرو را دستش نیام
بدونند ھم .  

 

نھ االن یول یکن یدامیپ نجات دم یم قول: زند یم کنار را دستش . 
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 یبابا مامان یش کار بھ دست ی؟تاتوبخوایکِ  یعنی: دیگو یم نیام بھ رو و چرخاند یم ھا آن یھردو نیب را نگاھش زھرا
نیام کنند یم رد سکتھ تا سھ من ! 

 

یباش خوب کن یتوسع خوبھ؟فقط دم یم خبر بھشون من نباش نگران: زند یم لب آرام ییصدا با نیام . 

 

 از بعد.شود زودتمام صحبت نیا کند یخداخدام ساغر و کند یم پاک را آمده نییپا چشمش گوشھ از کھ ییھا اشک زھرا
شوند یاحساسات نطوریا و نندیبب را گریکدی دو آن دھد ینم اجازه ھم کباری نیا . 

 

 نیا یگفت یم کھ یتیمامور: دیگو یم و زند یم یشخندین. چرخاند یم ساغر سمت بھ را سرش و دھد یم تکان یسر زھرا
 بود؟

 

 دل نجایا از یتونست ینم نیھم واسھ: دوزد یم نیام بھ را اش رهیخ نگاه. چرخاند یکندوسرم یم تر ظیغل را پوزخندش
ات؟ خونھ یایب و یبکن   

 

نـ نطوریا نھ:  ـ ... 

 

اون با روزتو شبو کھ ؟یکرد قبول باکلھ طالقو شنھادیپ نیھم واسھ:  ـ ... 

 

زھـــــــــــــرا:  ـ !  

 

 یم نگاه زھرا بھ دوباره و اندازد یم ساغر گنک ی چھره بھ ینگاھ نیام و کند یم سکوت نیام بلند یباصدا
دینبا و کردم داشیپ تازه ھم من. خبرنداره ساغر بودن زنده از ھنوز چکسیھ:دوزد ... 

 

یکرد دایپ باالخره تو گمشده. گم یم کیتبر پس: خندد یم تلخ زھرا ! 

 

مونو یزندگ دمنویق رکشیت ھفت یجان کی خاطر بھ کردم ینم فکر:کند یم ساغر نثار را پرحقارتش نگاه ... 

 

زھــــــــــرا:  ـ ! 
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مونو بچھ:  ـ ! 

 

یدون یم خوب ھم خودت نویا نبودم من زد رو بچھ اون دیق کھیکس: شود یم یعصب نیام ! 

 

 یا بچھ: : دیگو یم نیام دل سوزاندن یبرا شد یم زنده دلش در اش ادبچھی از ھنوز کھ یحسرت و یمانیزھراباوجودپش
نھینب ویزندگ یھا یبدبخت و ادین کھ بھتر ھمون گستید یکی یپ پدرش کھ .  

 

گذشتھ گھیھاد حرف نیا از: دیگو یم و کشد یم صورتش بھ یدست نیام . 

 

اش بچھ و زھرا یبابا گور ن؟یک خر ھیبق. گھید یکرد دایپ تو گمشده تو. گذشتھ آره:  ـ . 

 

 بھ اخم با نیام. ردیگ یم را شیبازو و رود یم دنبالش بھ باترس زھرا کھ برود کند یم عبور کنارش از حرف بدون نیام
 یم یلیخ ندارم چکسویھ نجایا من.نرو تو فقط گم ینم گھید باشھ: ردیگ یم پس را شیھا زھراحرف و گردد یبرم سمتش
 .ترسم

 

 کشاندو جھنم بھ را شان یزندگ غلطش یھا قضاوت نیباھم کند یم فکر. دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
 ...حاال

 

کن تحمل گھید دوروز فقط. فتھیب برات یاتفاق ذارم ینم: گذارد یم اش شانھ یرو دست . 

 

؟یبر یم منو شھ؟ یم یچ بعدش: دھد یم تکان را سرش زھرا  

 

نگو یزیچ ھم دوستت نیتر کینزد یحت چکسیھ بھ لطفا ھم من درباره.بذار گریج رو دندون فقط. اوھوم:  ـ . 

 

داخل بره کن باز رو در: گردد یبرم ساغر سمت دھدوبھ یسرم را دستش و . 
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 یم ستادهیا اطیح در کھ ینیام بھ توجھ بدون. کند یم انجا ی روانھ را زھرا حرف بدون و دھد یم تکان یسر ساغر
؟یمون ینم: کند یم شیصدا نیام کھ برود خواھد  

 

 یدار ازین کردم فکر: دیگو یکندم شیھا چشم بھ نگاه کھ نیا بدون و اندازد یم باال یا شانھ.گرددیبرم سمتش بھ ساغر
یتنھاباش . 

 

یباش شمیپ دارم ازین فقط. نھ:کند یم نگاه را زانشیگر یھا چشم قیدق و دارد یبرم سمتش بھ یقدم نیام . 

 

 نیام. ستدیا یم مقابلش و دیآ یم نییپا را رفتھ باال کھ یا پلھ کی ساغر. بود ختھیر وجودش آتش یرو آب حرف نیباا
نھ؟ییپا چرا سرت: دیگو یم و زند یم اش سرافتاده بھ یلبخند  

 

 کنم خوش بودنت بھ دل یادیز ترسم یم دیبگو تواند ینم. بجوشند باز میھا اشک و کنم نگاھت ترسم یم دیبگو تواند ینم
یبرو و یکن میرھا زھرا نیھم خاطر بھ درآخر و .  

 

 شبید نیھم. ترسد یم شیخدا از کنداما تکرار را روزیخواھدد یم دلش. کند لمس را اش گونھ باز کھ لرزد یم دلش نیام
 کند یم قالب پشتش را شیھا دست.نشود کینزد اش ممنوعھ و یبھشت بیس بھ گرید کھ بود کرده توبھ شیخدا مقابل در
 ینشدن تمام یبجا. نکند منع را دنشید کھ بود گذاشتھ قرار شیباخدا اما. برود جلو باعقل و ندازدیب نیزم را دلش حرف تا

میافت یم راه شب فردا: کند یم باز لب شان نیب سکوت شکستن یبرا. کند نگاھش فقط خواھد یم شیھا . 

 

کھ؟ یترس ینم:دھد یم ادامھ او و کند یم سربلند ساغر  

 

 کھ است ییھا دست نیا از. توست نبودن از من ترس تمام کند یم وفکر دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساغر
 یب دست، یب حس، یدل،ب یب. مانم یم زیچ ھمھ یب نباریا من نبودنت با. بمانم دست یب من و شود زھرا سھم باز دیشا

 دل بھ رو زھرا یھا درضمن،حرف. خوبھ:زند یلبخندم نیام. مانم یم زیچ ھمھ یب کی نیام نیا بدون ن،منیام یپشت،ب
رینگ . 

 

دم ینم یقول: کند یم اخم ساغر . 

 

دید خودش بیرق تورو مون یزندگ مدت تموم.بده حق بھش: کشد یم آه نیام . 
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فرستاد لعنت تو بھ بارھا چشمم یجلو: خندد یم . 

 

داشت؟ بامن یپدرکشتگ چھ!نبودم موقع اون کھ من:کند یم گرد چشم ساغر  

 

 پشت را آمده نییپا اش یشانیپ یرو از کھ ییتارمو و شکند یم توبھ باز. ردیبگ را شیھا دست یجلو تواند ینم نیام
 و پرس کمید،یشن اسمتو اونم. دنبالت اومدم و کردم ول خاطرت بھ مویزندگ لحظات نیتر مھم بارھا من: زند یم گوشش
 ساکت کھ یھربار. نوشت یم باتو بودنم یپا بھ نبودم من کھ یھربار. شد طرف باتو و کرد ول ارویدن آخرش و جوکرد
نوشت یم تو مرورکردن یپا بھ فکرمو بودم . 

 

 بھ را سوالش بوده؟ نیھم ھم تیاواقعی کرده یم فکر نطوریا زھرا فقط بداند دارد دوست. حرف نیازا لرزد یم ساغر قلب
انھ؟ی بود نطوریا حاال: آورد یم زبان  

 

 خواستم بار نیاول یبرا یوقت: کند یم لمس را او ی گونھ انگشتش نوک و شود یم وسوسھ شتریب دلش. خندد یم نیام
اونجا خودمورسوندم یچطور ستین ادمی. بدشده حالت گفتن زدن زنگ بخورم، غذا رونیب باھاش . 

 

شد؟ یچ زھرا:  ـ  

 

شتیپ اومدم و کردمش یتاکس سوار:  ـ . 

 

 را دلش و نشست زھرا ی شانھ یرو کھ یدست و امروز مثل درست فھمد، یم خوب را دردش. سوزد یم زھرا یبرا دلش
 صورتش بھ خون اش مردانھ یھا انگشت نوک ازلمس! شود تکرار تیبرا ھرروز حس نیا بداست چقدر. دیکش آتش بھ
؟یمونیپش: پرسد یم باز و دود یم  

 

؟یازچ:  ـ  

 

 اون بھ نکھیا از: بخواند شیھا چشم از را تیواقع گفت ھم یدروغ اگر تا دوزد یم او یھا چشم بھ را دقتش تمام ساغر
یداد حمیترج ! 

 

مونمیپش: ـ . 
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 زیر یخطاھا از پر نداشت؟ساغر گرید داشت بود؟حق مانیپش نیام. رود یم لیتحل شیقوا و پرد یم ساغر یرو از رنگ
کجا؟ خطا یب و پاک یزھرا و کجا یجان ساغر درشت، و  

 

تو بخاطر نھ یول:  ـ ! 

 

ردیبگ پس را حرفش تااو شود یم دیام از پر وجودش تمام نیام یباصدا . 

 

کردم باز میزندگ بھ اونو یپا کھ مونمیپش:کند یم قاب بزرگش دست با را صورتش از یمین نیام .  

 

 مینجانبودیا االن دمیکش ینم میزندگ بھ پاشو ھا تیواقع فراراز یبرا اگھ: دھد یم حرکت اش گونھ یرو را شصتش انگشت
مونمیپش یلیخ!ساغر . 

 

 یم فکر نیا بھ شھیھم.مونمیپش منم: زند یم لب و کند یم فکر خودش یھا یمانیپش بھ. اندازد یم ریز بھ نگاه ساغر
 قشنگ تونست یم چقدر میزندگ االن گفتم یم بلھ روز اون اگھ.یصورت یھا یمحمد گل اون کنار.خونمون اطیح تو کنم،اگھ
 !باشھ

 

 نیا حرارت و شور از زند یم نبض ساغر وجود تمام و چسباند یم او یشانیپ بھ را شیھا لب اریاخت یب. خندد یم نیام
ستیرنید چوقتیھ بلھ اون یبرا: زند یم لب کم ی فاصلھ ھمان از نیام. دیجد احساسات ! 

 

 سمت بھ و ردیگ یم فاصلھ. بود کرده لیتکم امشب یبرا را گناھانش خط چوب. ردیگ یم فاصلھ نیام و گزد یم لب ساغر
 یم ساغر ریمتح ی چھره بھ یلبخند و گردد یبرم. بود ساز مشکل طیمح نیا در ھم ماندنش شتریب قھیدق کی رود، یم در

سرده باال برو:زند .  

 

 گرید کباری شود یم ؟یکن تکرار گرید یبار را ات جملھ شود یم دیبگو دارد دوست. دارد یبرم سمتش بھ یقدم ساغر
؟یایم یک: دیگو یم شان ھمھ یجا بھ نبوده؟اما خواب بفھمم من تا یبپرس  

 

فردا: دیگو یم و کند یم باز را در قفل. خندد یم نیام .  
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بروتو:کند یم نگاھش در باز ی مھین واز گذارد یم کوچھ پابھ . 

 

رم یم منم برو تو اول:زند یم لبخند ساغر .  

 

 باز را راھنشیپ یباال ی دکمھ و رود یم نشیماش سمت بھ. بندد یم را در و دیگو یم یخداحافظ. خندد یم پرشور نیام
 یم راننده یصندل یرو. کرد یم طلب یشتریب یسرما و بود گرفتھ آتش وجودش تمام سوزدار یسرما نیا در. کند یم

 تمام تا خواھد یم بلند یا قھقھھ دلش. خندد یم لیدل یب و اندازد یم راه بھ را نیماش. کشد یم نییپا را ھا پنجره و ندینش
 ی پسربچھ مثل دلش. خواھد یم یکوبیپا و رقص کھ است شاد یحد بھ دلش. کند یخال را مانده دلش یرو کھ یگنیسن

 یھا حماقت یادیز امشب دلش.کوبد یم وجودش وارید و در بھ را خود داشتھ را عشق ی تجربھ نیاول کھ یا سالھ ھفده
 را دارد بیج در کھ یپول تمام بخرد، گل کند یم خواھش او از کھ یفروش دست کودک مقابل کھ انقدر. خواھد یم کودکانھ

 گذارد یم عقب یصندل یرو را ھا گل ی ھمھ. گذارد یم پسرک زبر ی گونھ بھ ھم یا بوسھ و دھد یم دستش بھ
 لب و خواھد یم را نرمش و گرم ی گونھ دلش.کند یم بلند را کشیموز یصدا کیتراف پشت. دھد یم گاز ودربزرگراه

 شور نیا داند ینم و خواھد یم را یادیز ینشدن یھا زیچ امشب دلش. دیکش یم شیھا دندان نیب مدام کھ را کشیبار یھا
 یم کج قبرستان سمت بھ راھش کھ شود یم چطور داند ینم. کند ھیتخل دیبا چگونھ و چطور را تنش در نشستھ جانیھ و

 خاک تن یرو دست و ندینش یم یقبر سنگ مقابل باالخره تا رود یم جلو و عقب را ییھا فیرد چطور داند ینم.شود
بابا سالم:دیگو یم و کند یم پاک را سنگ یرو دارد بیج در کھ یدستمال با. کشد یم اش گرفتھ ! 

 

 دل گرفتھ غبار کھ شدم غافل ازتون یانقدر.یریروبگ ازم یدار حق: زند یم لب و کشد یم اش شده حک نام یرو دست
شھینم صاف دلت کنم پاک ھارو خاک نیا گالب و آب و دستمال با ھرچقدرھم.ھاتونو .  

 

اومدم خوب خبر یباکل رو دفعھ نیا:خندد یم آمده نجایا خاطر بھ کھ یزیچ یادآوری با باز .  

 

 یلیدونستم؟خ قدرشو نبودنش از بعد گفتم ادتھی شدم؟ سرگردون کردمو گمش گفتم ادتھی:کشد یم ھا نوشتھ یرو دست
بابا رم یم درست رو راه دارم نبارینبار،ایا یول کردم خطاھا .  

 

نبوده چوقتیھ کھ یجوری. آرومھ نجایا بیعج بار نیا: زند یم اش نھیس بھ دست .  

 

بود؟ یخواستن چقدر بود کھ بچھ ادتھی.ادتھی حتما. شیدید توم:گزد یم لب  

 

رومن ختیر ھمشو و آورد ینیریش واسمون اش ینیچ نیچ دامن اون با: خندد یم روز آن یادآوری با .  
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اتاقشون رفت دیدو و کرد یدراز زبون واسم: خندد یم بلندتر .  

 

 نگاه سرتم پشت یرفت بعد و یانداخت دلم تو تو رو ھوسش. گھید یشد راه مھین قیرف: کشد یم یپدرآھ نبود یادآوری از
ینکرد .  

 

 واست روزی رو دختر نیا: بود کرده زمزمھ گوشش دم روز ھمان پدرش بود دهیخند او کار خاطر بھ یوقت کھ آورد یم ادیب
رمیگ یم . 

 

تخمت و تااخم میباش یعال جناب یھا قھقھھ شاھد شتریب ینجوریا دیشا: بود گفتھ پدرش و بود کرده گرد چشم نیام ! 

 

بشھ مانعم کھ واستاده جلوروم ایدن کی بذارم شیپاپ دونم یم: دیگو یم و کشد یم یآھ اش یادآوری از . 

 

کشم ینم پاپس رو بار نیا یول: ندیچ یم سنگ یرو را گل شاخھ سھ .  

 

 قبر سنگ مقابل. رود یم ییجلو یھا فیرد دنبال بھ شب یکیتار در و شود یم جابلند واز خواند یم شیبرا یا فاتحھ
 را او ھنوز و بست ایدن بھ چشم او از نیدلچرک مادرش داند یم خوب. کند یم سالم یشرمندگ با و ندینش یم مادرش
 یم ساغر از شیبرا اما. ندارد ساغر بودن بھ ھم یتیرضا تماح و ندیب یم زھرا ونیمد شھیتاھم را او مادرش. دهینبخش
ساغر کنار خوبش حس ساغر،از یھا یخوب از د،یگو . 

 

 یاحوال ناخوش بتواند تا کند حاللش کند یم خواھش او از. کند یم تیحالل طلب و گذارد یم کنارش گل یا دستھ آخر در
برود یخوشبخت سمت بھ و بگذارد کنار را ھا .  

 

 در روز کی عرض در یشانس خوش ھمھ نیا. کند یم شکر خدارا و خواند یم را یالکرس تیبارآ ھا ده سرشب تا ساغر
 نیام کھ برسد باور نیا بھ تا. کند ھضمش تا کند یم بارھاتکرار و بارھا را دهیشن نیازام کھ یا جملھ.گنجد ینم اش لھیمخ
 نیا بھ چطور ممکن محال نیتر محال نیا ازدواج؟ ای رابطھ کی؟یدوست کیبود؟ چھ یبرا بلھ نیا. دارد بلھ انتظار او از

 یمدت حول فکرش تمام. بود نکرده فکر ازدواج بھ باز اعترافش و روزید باوجود یبود؟حت شده یجار او زبان بر یآسان
 خودش یزندگ راه بھ دوباره و بزند پس را او یلیدل ھر بھ دیشا نیمع مدت نیا از بعد و اوست یبرا نیام کھ گشت یم

 گرید یبرداشت جمالتش از و کند فکر ییایرو یادیز نکند بود؟ کرده یخواستگار او از واقعا یعنی... ازدواج اما برود
بوده؟ یدوست فقط منظورش باشد؟نکند داشتھ  

 

است؟ ممکن مگر اصال ؟یدوست و نیام ساغر، الیخ یب یوا  
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 یشانیپ امروز کھیسرگرد. ستین ممکن ریغ جوون سرگرد نیا از گھید یعمل  چیھ: کند یم باز زبان باز گرشید ی مھین
دنبودیبع یکار چیھ انجام گھید مرد نیا از. بود گذاشتھ شیقرمزھا خط تمام یپارو بود دهیبوس را اش . 

 

 ینم ھم بھ را آرامش خواب یکابوس چیھ وباز رود یم خواب بھ بغل در یچوب قاب کی با و خوب یھا فکر یکل با
کند یم تجربھ تاصبح را شیھا خواب نیتر راحت از یکی.زند . 

 

 کند یم مرور ذھن در را بزند دیبا کھ ییھا حرف. کند یم پارک یآجر یبانما واحده تک ساختمان مقابل را نیماش نیام
 یادیز داند یم خوب و گذشتھ شب دوازده از ساعت.ماند یم جوابشان منتظر و زند یم را زنگ دست با. شود یم ادهیوپ
بلھ؟:چدیپ یم فونیآ در یزن یآشنا یصدا. است ینامناسب وقت سرزده آمدن نیا یبرا  

 

جان مامان سالم: ده یم قورت را دھانش آب . 

 

د؟یکن باز رو در شھ یم. نمیام:دیگو یم برد یم دشیترد بھ یپ کھ نیام و باشد دهیشن درست دارد شک. شود یم مردد زن  

 

 افتد یم یروز ادی ناخودآگاه و گذارد یسرم پشت را کیبار یراھرو.رود یم داخل نیام و شود یم باز در یطوالن یبامکث
 دل رکھیز سربھ و بینج یند،دختریبب را مادرش یانتخاب دختر تا بود آمده.بود نجاگذاشتھیا پابھ مادرش ھمراه بھ کھ

شود یم عاشقش ھزاردل دنشید با بود داده قول مادرش کھ یدختر.بود برده را مادرش .  

 

 یم یسالم نیام. ستدیا یم مقابلش در ییھا اخم با دیکش یم دکیرا پدرزنش نام یروز کھ یومرد شود یم باز یدرچوب
 برخالف. ندیبب گرفتھ را دورچشمش کھ یسرخ یھا رگھ نیازب تواند یم را یآشفتگ. دھد یم را جوابش رلبیز مرد و دیگو

داخل ایب:دیگو یم و رود یم عقب انتظارش ! 

 

 بھتون یخبر کی اومدم راستش. شم ینم مزاحم ممنون:اندازد یم ریز سربھ. بود شرمنده یادیز خانواده نیا مقابل در
 .بدم

 

زھرا بھ راجع:کند یم لمس را اش چندروزه شیر تھ دست با و کند یم دست دست ! 

 

 یم دلش او زار حال دنید از. کشد یم جلو را خود ھمسرش پشت از داد با کھ دھد یم خراش را گوشش زن ی نالھ صدا
ن؟یکرد داشیپ شده؟ یخبر اززھرا:کند یم نگاھش عاجزانھ خانم بھیط. لرزد  
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راحت التونیخ خوبھ حالش اون: اوردیب زبان بھ مناسب یا جملھ تا کند یم تر را لبش زبان با نیام . 

 

 مرتبھ صدھزار ایخدا. خداروشکر: دیگو یم مادرش. دھد یم رونیب نفسش از را ینیسنگ نفس چھ خان ھاشم کھ ندیب یم
تو؟ شیپ رسراومدهیخ ی دختره.شکرت   

 

بدم حشیتوض براتون بتونم کھ ستین یجور ھیقض یعنی. ادین فردا تا ممکنھ فقط خوبھ حالش: گزد یم لب نیام . 

 

؟یا ھیقض چھ ؟یچ یعنی:کند یم باز لب پدرش  

 

 حیصح ساعت نیا فردا دم یم شرف قول.بود شماھا ینگران دل رفع یبرا فقط نجایا بھ اومدنم و خوبھ حالش دیباورکن:  ـ
دیریبگ لشیتحو سالم و . 

 

 اصال. کردم غلط گفت مادرت بگو. ادیب کن شیراض توروخدا اد؟یب تونھ ینم االن کھ کجاست مگھ:پرسد یم مادرش
دیدار قصد باز شماھا دونستم یم چھ من.برن کنم یم ردشون ... 

 

بھیط کن بس:پرد یم حرفش انیم بھ ھمسرش ! 

 

ھ؟یچ ھیقض:پرسد یم شده کنجکاو کھ نیام  

 

اد؟یب تونھ ینم تافردا کجاست؟چرا زھرا: دیگو یم یجد پدرش  

 

 االنش نیھم من و ھیتیامن ی پرونده کی بھ مربوط. دارم ینیسنگ تیمسئول دیکن باور:کشد یم دست با را شیموھا نیام
دادم بھتون رو خبر نیا کردم اشتباه ھم . 

 

مگھ؟ شده یکار چھ یقاط دختر نیا ؟یا پرونده چھ. بده خدامرگم:زند یم صورتش بھ یچنگ مادرش  
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 بتونم تامن دیبذار گریج رو دندون فردا تا کنم یم خواھش ازتون فقط. راحت التونیخ نشده یکار چیھ یقاط زھراخانم:  ـ
کنم حل ویچ ھمھ . 

 

 دست و گرددیبازم اش سرسجاده بھیط نیام رفتن محض بھ. نداشتند کردنش قبول جز یا چاره چیھ چون کنند یم سکوت
 مجددش ازدواج یرو گرید دھد یم قول شیخدا و خود بھ. باشد دخترش نگھدار و حافظ تا کند یم دراز خدا سمت بھ

 جگرش بھ خون و نشود دیناپد نطوریا گرید دخترش تا َکَند یم خانھ نیا از را ھا خواستگار ی ھمھ یپا. نکند یپافشار
 .نکند

 

*** 

 

 نھیس بھ دست نیرحسیام است ساره سر یرو رنگ یشراب و اهیس سیگ کاله کردن درست مشغول رادیھ کھ یمدت تمام
دیآ ینم خوشش چیھ شان نیب یکیزیف و یلمس یھا یشوخ نیا از. کند یم نگاھش . 

 

 یم صرف باتلفن زدن حرف یپا وقتش ھم است خانھ در کھ یمدت تمام و است خانھ بھ ورود و خروج حال در دائما ھومن
 ساره دیجد ی چھره دنید با نیرحسیام. کند یم اعالم را یباربرکشت تیرضا و کشد یم یراحت نفس آخر در. شود

 دنیباد و ستدیا یم نھیآ مقابل ساره. کند یم فیتعر خودش کار از باز رادیھ و زند یم لبخند ناخودآگاه اش یباوجوددلخور
 نکیع آن با کرده، پنھان را شیابروھا فرم و ختھیر اش یشانیپ یرو کھ یچتر یموھا با زن نیا.ردیگ یم اش خنده خود
 نیرحسیام و کند یم شیھا چشم نیرنگ یھا لنز از دل ھا مدت بعداز.ندارد ساره بھ یشباھت صورتش یرو بزرگ و گرد
 دارد دوست اند آورده دست بھ را خود قبل یاھیس باز شیھا چشم کھ حاال. رسد یم نظر بھ یراض کامال اتفاق نیا از

 یم خارج اتاق از حرف زبدونیانگ وسوسھ افکار نیا با کردن نرم پنجھ و دست یبرا. کند نگاھش و ندیبنش ھا ساعت
شده او یتینارضا باعث کارش کدام بفھمد تا گردد یبرم نھیآ سمت گربھید یبار ساره و شود . 

 

 رود یم سمتش بھ باطناب ریام کھ یکس نیاول. روند یم نییپا دخترھا یپا و دست بستن یبرا نیرحسیام و رضا
شھ یم درست یچ ھمھ.نترس:کند یم زمزمھ گوشش پشت شیھا دست بستن نیح.زھراست . 

 

. بندد یم لب و شود یم مانعش رضا حضور اما د؟یبند یم را مانیپا و دست چرا پس بپرسد دارد دوست زھرا
 نیرحسیام دل. کند یم ساکت را ھمھ شان یکی صورت بھ یلیس زدن با رضا و آورند یم در یباز چموش یادیدخترھاز

 انبار در نیسنگ یسکوت چسب با شانیھا دھان شدن بستھ با. دیگو ینم یزیچ اجبار بھ و او یرذل ھمھ نیا از کشد یرمیت
 پشت از را ونیکام نیرحسیام. شوند یم نییپا یراھ مختصر یشام خوردن از بعد شب شدن کیتار با. شود یم حاکم
باشد نداشتھ دید اطراف یھا خانھ از کھ دارد یم نگھ خانھ در مقابل یطور . 
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. نشوند دهید کھ نندیچ یم مقابلشان یطور را یچوب یھا ورق و کشند یم ونیکام تاپشت را دخترھا باھم رضا و ھومن
 آن و رود یم باال کیپالست در یمسافرت یچندپتو با نیرحسیام.ردیگ یم یجا دخترھا کنار و رود یم باال ساره ھمھ از آخر
باش خودت مواظب خودتم.روشون بکش شب:کند یم ساره بھ رو.گذارد یم شان دست بھ کینزد ییجا را ھا . 

 

 خودت مراقب:زند یم لب درھا بستن ھنگام. رود یم نییپا و ردیگ یم نگاه باالخره نیرحسیام و دھد یم تکان یسر ساره
 نیا کھ است ینیام ست،مھمین مھم اما. ندینش یم دلش در یبیعج خوف و شود یم کیتار یفضا ھا در شدن بستھ با. باش
 یم یراحت نفس و کند یم آرام را دلش ھم نیھم. نشستھ او از متر کی از کمتر یا فاصلھ با و کند یم تیھدا را نیماش
 و شود یم روشن نیماش.ندیبب شانیھا چھره از یا ھالھ تواند یم و کند یم عادت یکیتار بھ شیھا چشم کم کم.کشد

 بھ چشم با زھرا. کند یم نگاھش پرسشگر شود یبلندم زھرا از کھ ینامفھوم اصوات با.  افتد یم راه بھ یضمخت یباصدا
؟یبگ یخوا یم یزیچ: دیگو یساغرم و کند یم اشاره دھانش  

 

م؟یر یکجام: دیگو یم زھرا و کند یم را دھانش چسب. شود یم کشینزد مردد ساره و کند یم یاوھوم زھرا  

 

یدار یتر کارمھم کردم فکر:کند یم اخم ساره .  

 

نکنم سروصدا ادیز دم یم قول. نبند اونو توروخدا: دیگو یم زھرا کھ بچسباند دھانش بھ را چسب خواھد یم باز . 

 

. شود یم منصرف دهیرس ذھنش بھ کھ یزیازچ و چرخاند یم شان نیب نگاه ساره. کنند یم نگاھشان دخترھامتعجب ھمھ
شرمنده تونم ینم: دیگو یم زھرا بھ رو . 

 

کن باز ھم رو اونھا دھن: دیگو یم زھرا .  

 

بشھ خراب یچ ھمھ ممکنھ ییباھرخطا. یکن نیتضم رو ھا اون تک تک یتون ینم کھ تو. الیخیب: کند یم اخم ساره . 

 

بزنم حرف باھات خوام یم بازباشھ؟ دھنم ساعت کی فقط شھ یم: گزد یم لب زھرا . 

 

قبولھ: دیگو یم آخر در و کند یم نگاھش مردد ساره . 
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 او نیماش موتور یصدا نیب دھدتا یم یچوب ورق بھ ھیتک و کشد یم جلو را خود یکم بستھ یپا و دست با یسخت بھ زھرا
 آرامش نتواند و کند نگاھش ترسد یم.اندازد یم ریز بھ ونگاه کند یم مرتب ذھن در را شیھا حرف..بشنود را شیصدا

کند حفظ را اش یظاھر . 

 

نیام و تو...شماھا: ـ ... 

 

نیرحسیام: پرد یم حرفش نیب ساره ! 

 

 یصدا!ستنین یکس جاسوس کھ ھا اون: دیگو یم متعجب زھرا. زند یم اشاره ھا دختر بھ چشم باگوشھ نامحسوس و
نشنون صدامون از یادیززیچ کھ بلندھست یانقدر ھم موتور  

 

؟یرچیام منو خب.بھتره میکن اطیاحت ھرحال بھ: کشد یم یپوف ساره  

 

ن؟یکرد ازدواج: ـ  

 

بابا نھ: خندد یم تلخ ساره . 

 

 دونم یم نویا یول فتھیب یاتفاق چھ و بشھ یچ قراره دونم ینم:دیگو یم زشدهیر ییھا چشم با کندو یسربلندم زھرا
نمیبب تورو دوباره بتونم کمھ یلیخ احتمالش . 

 

 چوقتیھ کھ ھستن ھا حرف یسر کی:دھد یم ادامھ زھرا. دھد یم نیماش یفلز ی بدنھ بھ ھیتک نھیس بھ دست ساره
 و اما نی،ایدودل نیا. باشم داشتھ آرامش تونم ینم رمینگ رو جوابش اگھ کھ ییھا سوال کی. کنم فراموششون نتونستم
خوره یم منو اگرھا ! 

 

 فقط رھمسرتوبودمنیام یوقت تصورتو برخالف.جوابشوبدم من یدار انتظار کھ ھیسوال چھ دونم ینم: زند یم لب ساره
شتریب نھ بودم پروندش نیمضنون از یکی . 

 

کرده؟ داتیپ چندوقتھ:دوزد یم او چشم بھ را اش رهیخ نگاه زھرا  
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ماھھ کی از کمتر:زند یم لبخند ساره . 

 

یگ یم دروغ: کند یم اخم زھرا ! 

 

یباورنکن یتون یم یبخوا اگھ گفتن دروغ یبرا ندارم یلیدل: دیگو یم خونسرد ساره . 

 

؟یینجایا االن کھ شد یچ.دیرس نظر بھ ینطوریا یعنی. یبود تومرده:  ـ  

 

دم یم جواب رو باشھ منواون بھ راجع یھرسوال. بگم تونم ینم زھارویچ نیا یول متاسفم:دیگو یم میمال یبالحن ساره . 

 

؟یدار دوستش توھم:دھد یم ادامھ زھرا  

 

 خنده. کنند یم نگاھشان کنجکاو ییھا چشم با کندکھ یم دخترھا بھ گذرا ینگاھ. بدھد را جوابش چھ ماند یرمیمتح ساره
اره: کند یم نگاه زھرا بھ و ردیگ یم اش . 

 

اصال شدیچ یعنیشد؟ شروع یک از: دھد یم قورت را دھانش آب زھرا ... 

 

 چوقتیھ نیام بخاطرش کھ بود یچطور. شد شروع یچطور و یک عشق نیا کھ سوالھ واسم:خندد یم خود حال بھ تلخ
کنھ منوقبول نتونست . 

 

 ھفت:دوزد یم دشیسف اسپرت یھا کفش بھ را اش رهیخ نگاه و زند یم لبخند دهید را او کھیاول بار یادآوری از ساره
کردم رد من و کرد یخواستگار اون. نشد شروع یزیچ یول اونموقع. شھ یم یسال ھشت . 

 

 با کھ شد شروع یوقت من یبرا یول دونم ینم اون یبرا:دھد یم ادامھ و گذرد یم یمحمد یھا گل و باغچھ اتیجزئ از
 یم گفت اون و ستمین قاتل  دمیچندروزنال اون تموم مثل یوقت. بود منتظرم ییبازجو اتاق یتو کلفت و کت پرونده کی

 ...دونم

 

کنھ کردثابتش تالش اون فقط.کرد باورم کھ بود اون فقط: خندد یم . 
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اون جز بھ کردن فراموشم ھمھ. داد ینم تیاھم من بھ اون جز چکسیھ بودم تو اون کھ یمدت اون یتو: کشد یم یآھ .  

 

 از باورکن یول:زند یم لب ساره! نھ خودش و شده مقابلش زن سھم کھ ھمسرش یھا محبت یبرا کند یم زھرابغض
نمشیبب نخواستم یحت.شدم الشیخیب کرده ازدواج دمیفھم کھ یروز . 

 

 کھ ھم بعدش و وچاقوخوردنت زندان تو حالت بدشدن. ومدیم دنبالت دائم.نشد الیخیتوروب اون یول:زند یشخندمیزھران
بودنت دهیدزد ظاھر بھ موقع اون. دادم جواب من و یگرفت تماس کھ کبارھمی.فرارمشکوکت . 

 

یستین خبر یب ادھمیز: خندد یم ساره ! 

 

دمید یم من ھاشو یکالفگ ، ھاشو حالت تموم. بودم اتفاقات مرکز تو من:اندازد یم باال یا شانھ زھرا . 

 

بدھد بروز را اش یخوشحال دینبا دهید درد زن نیا درمقابل. گزد یم لب و رود یم قنج ساره دل اریاخت یب .  

 

کارتونبود؟ قتل،واقعا اون:پرسد یم زھرادوباره  

 

 نیتر کینزد از یکی یوقت.کشتم من آدمو اون شد یم باورم داشت خودمم کھ شد یجوری اوضاع:زند یلبخندم ساره
 یحت من.نداشت تیواقع یول باشھ بوده مرد اون و من نیب یزیچ کھ کردم دادشک شھادت من ھیعل بھ و پاشد ھام دوست

بودم دهیند رو زدن بھم رو قتلش اتھام کھ یمرد اون ھم بار کی . 

 

یستین نکردم حس چوقتیھ یعنی.یکش یم راه از اونو تو کردم یم فکر شھیھم. کن حاللم: دیگو یم و کشد یم یآھ زھرا . 

 

کن حاللم. کردم راھت بدرقھ یادیز نینفر و لعن: خندد یم . 

 

یندار من گردن ینید چیتوھ. ییتو ببخشھ دیبا کھ یکس:گذرد یم اش شانھ یرو شود،دست یم کینزد ساره . 

 

بوده سخت توم یبرا یول:  ـ . 
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یتونبود من یھا یمقصرسخت اما: ـ . 

 

ستین حکمت یب کارخدا چیھ. بوده قسمت:اندازد یم باال یا زھراشانھ . 

 

 یک: کند یم عوض را بحث گرفتھ را بانشیگر کھ یناخوش حال نیا از فرار یبرا زھرا دیبگو یزیچ ساره کھ نیا از قبل
م؟یرس یم  

 

بعد دوروز احتماال.رید یلیخ:کشد یم یآھ دیناام ساره . 

 

 را گذاشتھ یا گوشھ شانیبرا نیرحسیام کھ را یمسافرت یپتوھا کیپالست. شود یم جابلند از ساره و کشد یم یپوف زھرا
 یسرما از کشدتا یم شان تک تک یرو ییپتو و کند یم درست شانیبرا یمناسب یجا یسخت بھ. گردد یبرم و دارد یبرم
 از را لشیموبا کندو یم سرش گاه ھیراتک شیبازو. کشد یم دراز و چدیپ یم خود دور بھ ھم ییپتو.باشند امان در ادیز
 عکس یگالر. شود یم الیخیب اش یخاطررانندگ بھ اوبدھداما بھ یامیپ دارد دوست.کشد یم رونیب مشیضخ یپالتو بیج
 دلش نیا از شیپ تا زند یم کنار را بامھرداد شیھا عکس. کند یم مرور ھارا عکس ھدف یب و کند یم باز را شیھا

 چشم و کند یم خاموش را اش صفحھ خستھ.نکند را رود یھام شھیپ عاشق نقش در دارد کھ یراھ مھین قیرف آن یھوا
 را نگاھش. دھد نجاتش ازمشکالت و کند معجزه تاباز.کند آرام را دلش کندتا یم را اش یالکرس تیآ یھوا دلش. بندد یم

فتدین یاتفاق او یبرا کنار،اما بھ زیچ اھمھیخدا:کند یم فکر و دوزد یم سرش یباال اهیس سقف بھ ! 

 

 مبادا.ببرد توطئھ نیا از ییبو مباداھومن کھ. خواھد یم خداکمک از وباز کند یم فکر دارند رو شیپ کھ یپرخطر کار بھ
کند روزگارحذفشان صفحھ از بخواھد ھومن ! 

 

فتدین یاتفاق ھم او یبرا ایخدا کند یم فکر و کند یم شیرپتویز زھرا ی شده جمع تن بھ نگاه چشم گوشھ از ! 

 

 یب خواھد یم نداشت، یاسم و بود ناشناس شماره. کند یم سرخم است داشبورد یرو کھ یلیموبا زنگ یصدا شدن بلند با
 یم سرعتش از و کند یم نگاه را مقابلش ابانیخ گرید بار کی. ماند یم مات آخرش رقم سھ دنیباد اما بشود الشیخ

 ھومن حاال نیھم داند یم خوب. کند یم پارک خلوت ی جاده ی گوشھ را نیماش نیرحسیام و شود یم تماسقطع.کاھد
  تماس یبرقرار محض بھ. زند یم زنگ و شود یم کار بھ دست او از زودتر پس بداند، را توقف نیا علت تا زند یم زنگ
 استراحتش بودن کوتاه بر دیتاک با زین ھومن.ماند یم جا نیھم یا قھیچنددق دیگو یم و کند یم رابھانھ چشمش یخستگ
 با کھ ندیب یم را شان اهیس یوتایت و کند یم نگاه را سر پشت نیماش بغل ی نھیازآ. کند یم قطع را تماس و کرده قبول

 تمام او. ردیگ یم تماس شماره نیباھم اجبار بھ و بود اوردهین باخود را دوم مکارتیس.شود یم پارک او از فاصلھ
باشد تواند یم چھ یبرا سرھنگ از موقع یب تماس نیا داند یبود،نم شده تمام زیچ ھمھ و بود گذاشتھ قرارھارا ! 
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 یم لب و دیگو یم دل در ینیآفر سرھنگ یشگیھم اطیاحت بھ خط پشت سکوت با. شود یم برقرار تماس دوم بوق بعداز
شده؟ یزیچ. یحاج سالم: زند  

 

؟یینزدم؟تنھا زنگ کھ بموقع. پسر سالم: ـ  

 

شده؟ یزیچ. تنھام بلھ:  ـ  

 

ینبود پرت حواس کھ پسرتو: ـ ! 

 

انھ؟ی ھست شون نیب ساغر. یکن چک دخترھارو بود قرار:دھدیم ادامھ یحاج و کند یم اخم نیام  

 

 یقاط یجور یچ ھمھ. بدم خبر رفت ادمی دیببخش:کشد یم اش یشانیپ بھ یدست بود داده یمرتض بھ کھ یقول یادآوریبا
کھ شد یپات ... 

 

انھ؟ی ھست:پرد یم حرفش انیم بھ یحاج  

 

 یآھ داده کھ یقول یادآوریبا اما شادکند را دلش و دیبگو او بھ را تیواقع گذرد یم دلش از و آورد یم ادیب را حضورساغر
 یم یراض اش خانواده دنید یبرا را او شان بازگشت محض بھ. کند یم موکول کار نیا از بعد بھ را زیچ ھمھ و کشد یم

نبود نھ: زند یم لب. کرد ! 

 

پسرم ھمراھت بھ خدا. برس کارت بھ. باشھ:دیگو یم و کشد یم یآھ دیمج . 

 

 یناتوان و عجز پراز یصدا بار کی کرد؟کاش یم را کار نیا چرا ساغر. ردیگ یم وجدان عذاب و کند یم قطع را تماس
 نیا آرامش منبع دنبال بھ یکالفگ نیا از ییرھا یبرا. شد یم منصرف اش احمقانھ شرط نیا از د،مطمئنایشن یم را پدرش
ردیگ یم را اش شماره و رود یم شیروزھا . 

 

 پلک نیب از و کشد یم رونیب بیج از را لشیموبا یسخت بھ. پرد یم ازخواب دارد بیدرج کھ یلیموبا ی برهیو بااحساس
الو:دھد یم ھیتک گوشش بھ را لیموبا و کند یم وصل را تماس درنگ بدون. خواند یم را نیرحسیام نام بازش مھین یھا . 
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؟یبود خواب: زند یم اش گرفتھ یصدا بھ یلبخند نیرحسیام  

 

شده؟ یزیچ:پرسد یم نگران و شود یم نیماش سکون متوجھ. شود یم زیخ مین و خندد یم ساره  

 

بزنم؟ زنگ کھ بشھ دیبا یزیچ مگھ. نھ: ـ  

 

شدم نگران نیھم یساده،برایوا نیماش.نھ:نشوند داریب ھیبق تا آورد یم نییپا را شیصدا ولوم و خندد یم . 

 

بکنم یاستراحت کی گفتم. شدم خستھ فقط ستین یزیچ نھ: ـ . 

 

یش یم سرحال. بخواب کمی: دیگو یم و کشد یم یا ازهیخم ساره . 

 

شم یم سرحال دارم ھم االنش نیھم:خندد یم نیرحسیام . 

 

 مرد نیفھمدا یم ھا یتازگ!شناسد یم را او کھ کرد یم فکر چقدراشتباه. کند یم تعجب او طنتیپرش یرو نیا از
کند یم رو را شان یکی یازگاھ ھر کھ دارد رپوستیز رنگارنگ تیھزارشخص . 

 

بخواب. یا انگارخستھ: ـ . 

 

ستمین نھ:  ـ . 

 

رهیگ یم خوابت داره یعنی نیوا.یساکت یول: ـ . 

 

کنم یم فکر دارم چون ساکتم: دھد یم پشتش یفلز و سرد تنھ بھ را اش ھیتک ساره . 

 

؟یچ بھ:  ـ  
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تو بھ:شود یم رک زین ساره او کالم طنتیش از ! 

 

برد؟ حاالتوخوابت:خندد یم ساره و کند یم سکوت کھ است نیرحسیام نباریا  

 

کنم یم فکر دارم.نھ:خندد یرمیام .  

 

؟یچ بھ:پرسد یم او خود مثل درست ساره و  

 

تو بھ:کند یم تکرار را او زحرفین نیرحسیام . 

 

؟یفکر چھ:پرسد یم کندو ینم سکوت اماساره  

 

ترسم یم ازت دارم کم کم کھ نیا بھ:زند یم لب و خندد یرمیام .  

 

چرا؟:کند یم اخم ساره  

 

یکن یم یباز من مونیا و نید با یدار چون:کند یم نرم را لحنش نیرحسیام ! 

 

. بزند بلند یداد اقیاشت ھمھ نیا کردن یخال یبرا توانست یم کاش.گزد یم لب و اش جملھ از رود یم قنج دلش
بده بھم یقول کی: دیگو یم و ندیب یم را سکوتش نیرحسیام . 

 

؟یقول چھ:کشد یم دراز پوشانده را نیماش کف کھ یضمخت موکت یرو باز و دھد یم یتکان را اش شده خشک کمز ساره  

 

د کند یم یسع را خشکش ی پوستھ و کشد یم اش شده خشک لب بھ یدست نیرحسیام  گھیم،دیبرگشت کھ نیا بعداز: بَکنَ
م؟یر یم شیپ من باحرف  
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؟یچ یعنی:شود یم مردد ساره  

 

 زبان بھ کوبنده نھ کی او ترسد یم. شود خراب زیچ ھمھ و اوردیب زبان بھ یزیچ ترسد یم. شود یم کالفھ نیرحسیام
بشنوم نھ خوام ینم و خوام یم ازت زیدوتاچ: زند یم لب. کند خراب را زیچ ھمھ و اورد . 

 

دیآ یم بدش باشد نداشتھ انتخاب حق کھ نیا متنفراست،از ھا دینبا و دیبا از. کند یم اخم ساره . 

 

بدم یقول ندونستھ تونم ینم. دارم انتخاب حق من یول:  ـ . 

 

؟یخوا یم یچ مگھ: پرسد یم ساره و کشد یم یپوف نیرحسیام  

 

میزن یم حرف بھش راجع میبرگشت ھروقت. الیخیب: ـ . 

 

باشھ:کند یم قبول و شود یم کل کل الیخیب دارد کھ یادیز یباوجودکنجکاو ساره . 

 

گھید بندازم راه نویماش منم. بروبخواب:  ـ . 

 

میکن یم تصادف نکرده ییخدا یباش الود خواب.یکن استراحت کمی بھتره:  ـ . 

 

بخواب راحت الیباخ تو. دارم عادت ھا یداریب نیا بھ من.بابا نھ:  ـ . 

 

بکنم یسکیر است محال من یا نشستھ نیماش نیا توپشت کندتا یم فکر و ! 

 

باش خودت مراقب: زند یم لبخند ساره . 

 

نطوریھم توھم:  ـ . 
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 را خود مدت تمام او و گذرد یم یادیز یسخت با روز کی. بندد یم چشم راحت یالیباخ ساره و کنند یم قطع را تماس
. دھد یم اوربط ی پرمشغلھ ذھن بھ را نیا ساره و شود ینم نیرحسیام از یخبر گرید.کند یم مشغول لشیموبا

 یھمگ شکم قور و قار یصدا تاسرشب. کند یم تحمل فقط دویآ یبرنم دستش از یکار شان یادھمگیز یباوجودگرسنگ
 یم کھ ییصداھا و نیماش ستیباا. بودند رفتھ خواب بھ یگرسنگ شدت از ھمھ و بود شب کی ساعت. بود شده بلند شان
 بھ ینور در شدن باز با. نخورد چشم بھ ادیز تا کند یم جمع یا تختھ ورق ی گوشھ از را خود. شود یم مضطرب شنود
 و یچوب لیوسا: شنود یم را نیرحسیام یآشنا یصدا. نشود دردسر شیصدا تا کند یم حبس نفس ساره و تابد یم داخل

بندر ببرم دیبا.ورقھ یسر کی . 

 

 جادیا ییصدا تا دھد یم خود بھ یتکان دخترک. کند صدا و سر ترسد یم است مقابلش کھ یدختر یھا چشم شدن باز با
 بھ پا با کند یم یسع باز دخترک.کند یم دختر آن نثار را ظشیغل اخم و کشد یم یقیعم نفس فضا شدن کیباتار کند،اما
 چشم اکثرشان کم کم. ردیگ یم را اش شده بستھ یدوپا و شود یم نیخشمگ ساره. جادکندیا ییصدا و بکوبد نیماش ی بدنھ
 را دخترک یپاھا و کشد یم یقیعم نفس نیماش شدن روشن با اما. دیایبرن شان پس از کھ ترسد یم ساره و کنند یم باز

بکوب وارید و در بھ خودتو یخوا یھرچقدرم حاال:کند یم رھا . 

 

 ی چھره اما سوزد یم او حال بھ دلش کھ نیا با. شود یم اشک از سیخ صورتش و زند یم ھق صدایب دخترک
. اند شده کینزد کھ بزند حدس تواند یم یبازرس و ستیا نیا با. گردد یبازم خود یسرجا و کند یم حفظ را خونسردش

 لرز بھ تنش و کند یم مرور را شان نقشھ گرید یبار.باشد اریوھوش بماند داریدبیبا.نرود خواب بھ تا بندد ینم چشم گرید
 یپ دیآ یم سرشان پشت گرید ینیماش با کھ یفتد؟نکندھومنیب نیام یبرا ینکنداتفاق بشناسد؟ را او پدرش نکند. افتد یم
 دینبا. دھد یم یدلدار را خود و پوشاندیم را صورتش دست کند؟با عام قتل را شان ھمھ و ببرد ھیقض بودن مشکوک بھ

 تا داشت ھمراه را اش یالکرس تیآ کاش. شود یم تمام یخوش و یخوب بھ زیچ ھمھ و فھمد ینم ھومن فتد،یب یاتفاق
 کرده تمام یباطر ھم لشیموبا کھ است یچندساعت.کند آرام را پراضطرابش وجود آسا معجزه و یآسمان کلمات آن باخواندن

 تیآ آن از ییزھایچ ردتایگ یم کار بھ را اش حافظھ و چدیپ یم خود دور بھ را شیھا دست پس. دیآ ینم کارش بھ و
 بھ را شیھا حرف او و گفت یم مادرش. است آدم نجات فرشتھ یالکرس تیآ گفت یم مادرش. اوردیب ادیب را یالکرس
 یم ادامھ تیجد باھمان اما مادرش. کند شان یکفر تا دیخند یم باز او و کرد یم اخم شیرو بھ صحرا. گرفت یم سخره

 یبخوان بار سھ اگر و فرشتھ دو یبخوان دوبار کند،اگر یم ھمراھت را اش فرشتھ کی خداوند یبخوان بار کی اگر کھ داد
شود یم ھمراھت خوِدخدا .  

 

 کھ حاال،چطورشد و نداشت اعتقاد ھاھم حرف آن از کلمھ کی بھ یروز. ردیگ یم اش خنده داده رخ درونش کھ یازتحول
 یبرا دلش کھ یوقت دیتر،شا قبل یلیخ دھمیشا!کوچک قاب آن دنید با مغازه آن مقابل روز ھمان دیباورکرد؟شا خدارا

 کھ آورد مانیا یوقت دھمیشا. کند مجازات خود نفس با نطوریا را او کھ ھست ییخدا باال آن دیفھم شد تنگ اش خانواده
دارد دوستش کرد اعتراف نیام ! 

 

 یم بود،کاش راحفظ یالکرس تیآ کاش. زند یم زل بستھ یھا در بھ نگران و زند یم پس را افکارش نیماش ستادنیباا
 چشم دنید با. گردد یبرم زھرا سمت بھ و رسد یم ذھنش بھ یزیچ. فتدین شیبرا یاتفاق کندتا نیام ھمراه را خدا توانست

؟یبخون یالکرس تیآ شھ یم:کند یم کیاونزد بھ را سرش و شود یم خوشحال بازش یھا   
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بخونش بار سھ! بار سھ: دیگو یم عاجزانھ کندوساره یم گرد چشم زھرا . 

 

 یم و شود یم ازجابلند. شود یم کینزد کھ ندیب یم را یمرد بزرگ و ناآشنا بتیھ. شود یم حبس نفسش در شدن باز با
 دخترھا ھیبق سمت بھ پس. جداست بودند گفتھ کھ است یدختر ھمان او کھ فھمد یم بازش یپا و دست دنید با مرد. ستدیا
 بدن مقابل در اما شود اورھا آغوش از تا کند یم وجودتقال باتمام دخترک. کند یم بلند را یاول حرکت کی با و رود یم

 و کند یم زھرا پرترس و مضطرب یھا چشم بھ را آخر نگاه ساره.بود لیف بدن بھ یا مورچھ یھا ضربھ مثل مرد تنومند
 لرزاند، یم را دلش ایدر یصدا. گردد یم نیرحسیام دنبال بھ باچشم و رود یم نییپا نیماش از سرمرد رد،پشتیگ یم رو

 و زند یم دور را نیماش.ندیبب چشم با را بزرگ یایدر نیا و برود تر کینزد خواھد یم دلش لحظھ کی در کھ یطور
 یم ونگران ندیب یم آمد و رفت درحال بھیغر مرد نیچند. ستادهیا آن از یکم بافاصلھ نیماش کھ ندیب یم را یبزرگ یکشت
 یم ھومن. ندیایب شان کمک بھ عیسر شد یزیچ اگر تا اند ستادهیا بافاصلھ سرشان پشت رضا و ھومن داند یم خوب. شود
 یم شتریب اضطرابش نیرحسیام نبودن با! شود خراب زیچ چطورھمھ است قرار کھ دانست ینم و اطیاحت محض فقط گفت
 کھ ییصدا با و چرخد یم کالفھ خود دور بھ!ستین نیحس ریام و شوند یم حمل مردھا درآغوش تا سھ دوتا دخترھا. شود
 رو و رنگ ی چھره بھ ینگاھ نیرحسیام. کند یم پاتند سمتش بھ و کشد یم یراحت نفس زده شیصدا نیماش پشت از
؟یخوب: کند یم اش دهیپر  

 

اند شده پنھان ھاکجا سیپل ندیبب تا چرخاند یسرم باز و دھد یم سرتکان حرف بدون ساره ! 

 

 شد یم پول با.ستندیا یم نیماش بار بخش درباز مقابل یعنی شان، یقبل یسرجا و کند یم تیھدا جلو بھ را او نیرحسیام
 حمل ھا دست یرو پارچھ یا تکھ مثل!کردند یم کمک دخترھا نیا بردن بھ حاال کھ ییمردھا نیا مثل!دیخر را زیچ ھمھ
گرفتند یم یجا یکشت یباربر بخش در و شدند یم .  

 

؟یا آماده:  ـ  

 

 یصدا و کند یم روشن را اطراف کیتار یفضا یدیشد کھنور دیبگو اضطرابش و ترس از خواھد یم نیرحسیام یباصدا
سیپل!ــــــــــــــستیا: زند یم داد کھ یمرد ضمخت ! 

 

 روز چند نیا یط کھ نیباا.گذارد یم ساره سر یرو را اش اسلحھ درنگ یب نیرحسیام و شود یم دهیھابر نفس ی ھمھ
 و گوشھ از کھ یپوش اهیس یھا مرد تا نددیبیم چشم. ندینش یم وجودش در ترس باز اند مرورکرده را ویسنار نیا بارھا
ندینب را روند یم  نشانھ شان سمت بھ را شان سراسلحھ ھمھ و ندیآ یم رونیب بودند شده پنھان کھ یکنار .  

 

سنیوا ھمھ! نخوره تکون جاش از چکسیھ: شود یم تر ھابلند ادیفر یصدا ! 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 دست کی.چدیپ یم گوشش در نیرحسیام ی شده تند یھا نفس یصدا و شوند یم دهیکوب نیزم یرو کھ ییھا قدم یصدا
 سمت بھ روند یم ھا سیپل کھ ییجا نیاول. گذاشتھ اش قھیشق یرو را اسلحھ یگرید نشستھو کمرش یرو نیحس ریام

 یم ھاعبور درختچھ پشت از بلند ییھا گام با. کند یم تیھدا نیماش پشت بھ را او نیرحسیام نیح نیھم در و است یکشت
 اسلحھ یمرد ناگھان اما بود نشده ازپشت حرکتشان متوجھ یکس کند،ھنوز یم حرکت نیرحسیام حرکت یپا اوپابھ و کنند
زنم یم وگرنھ عقب نیبر: زند یم لب نیرحسیام دیبگو یزیچ کھ نیا از قبل و دیآ یم در مقابلشان دست بھ ! 

 

 نگاه پوش اهیس مرد. دارد یم برش ترس ماشھ آن شدن دهیکش از یا لحظھ یبرا ساره خود کھ دیگو یم یجد انقدر
عقب برو...عقب: رود یم جلو ترس بدون نیرحسیام و چرخاند یم دونفر آن نیب را مرددش ! 

 

 نیا یبرا. روند یم نشانھ ھا آن سمت بھ را شانیھا اسلحھ و شوند یم اضافھ پوش اهیس مرد بھ گرینفرد دو شانیباصدا
 ینم یاتفاق چیھ بود گفتھ!شود ینم یراندازیت بود گفتھ کند، یم فکر او یھا گفتھ بھ کند کم خود در را میحج ترس نیا کھ
 پشت بھ گرید دومرد. افتد یم نیزم یرو مردھا از یکی دویآ یم یکیشل یصدا کرد یم مطمئن را دلش یوقت درست. افتد
 ھرچھ سرعت با نیرحسیام. برد یم نیب از یوحشتناک رابطور شب سکوت گلولھ مداوم یھا کیشل یصدا و گردند یبرم

بدو فقط: زند یم لب نیح ھمان در. کند یم عبور ھا مرد کنار از و کشد یم خود دنبال بھ را او تمام ! 

 

 سیپل بھ ازپشت ھومن را اول ریت!شود یراندازیت قرارنبود کھ کرد یم فکر نیا بھ فقط نیرحسیام و  ادشدهیز یراندازیت
 کیشل یصدا.باشد تامراقبش کند یم بند او یبازو بھ را دستش و رساند یم صفر بھ ساره با را اش فاصلھ.بود زده

 ھا گلولھ اصابت مورد تا کنند جاھاعبور نیتر گوشھ از کند یم یسع نیرحسیام و شود یم قبل از شتریب ھرلحظھ
 یم واردارش نیرحسیام و ندارند یکشش گرید شیپاھا. شود یم کم سرعتش و افتد یم نفس نفس بھ ساره. رندیقرارنگ

 ساره برو: زند یم اش شانھ پشت دست نیرحسیام و شود یم تر کینزد نیپاھابرزم کوبش یصدا. بردارد قدم باز کند
نکن باز دھنتو کن، حبس نفستو!ستین جازدن وقت االن . 

 

 نیرحسیام یپا ساق در یسوزش. بدود تا زدیر یم شیپاھا در را شیروین ی مانده تھ و کند یم عمل شیھا گفتھ بھ ساره
 سوزد یم درد از بدنش چپ سمت خودبجنبد تابھ و گردد یبرم عقب بلندش آخ دنیشن با ساره. خورد یم نیزم و چدیپ یم
 لنگان ولنگ شود یم بلند اش افتاده نیزم تن دنید با. کند یم سربلند باترس او داد یصدا با نیرحسیام. افتد یم نیزم و

 با. کند یم بلندش را او نیرحسیام کھ شده خم نیزم یرو و دهیچسب دودست با را شکمش ساره. رساند یم او بھ را خود
مونده کم ساره مونده کم. میبر دیبا:زند یم لب و شود یم شیر دلش او فیظر یھا انگشت نیب از شده یجار خون دنید ! 

 

ســــوزم یم: زند یم ھق ساره ! 

 

 راھشان سد اهیس یھا لباس باھمان بھیغر یمرد نرفتھ جلو قدم دو. کند یم وبلندش اندازد یم او ی رشانھیز ردستیام
ستیا:ردیگ یم شان سمت بھ را اسلحھ و شود یم ! 
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 مرد! کند باز شانیبرا را راه مرد نیا تا بدھد لو را تشیھو باشد مجبور دیشا. کند چھ رماندهیستد،متحیا یم نیرحسیام
 باز نیرحسیام و کند یم نگاھش باترس ساره.افتد یم شانیپا مقابل مرد یکیشل یباصدا ناگھان کھ شود یم کشانینزد
 و دیا یم رونیب مقابلشان یکیتار نیب از ھومن یآشنا بتیھ.بکشد خود دنبال بھ را او تا ردیگ یم کار بھ را شیقوا تمام
 نیرحسیام. نمونده شتریب قدم چند االی.نیماش تو نیبر: دیگو یم بکشد یانداز ریت از دست کھ نیا بدون.شود یم تر کینزد

نترس میرس یم باھم. میرس یم زود. مونده کم:رود یجلوم ھمراھش بھ یچندقدم . 

 

 من نیماش تو برو:شنود یم را رضا یصدا کھ کند بلندش را او خواھد یم. شود یم نیزم پخش ساره ناگھان  کھ 
الـــــــای! ارمشیم . 

 

 را تنش تمام درد.ندیب یم را او مردد ی چھره بازش مھین یھا چشم نیب از و چدیپ یم خود بھ نیزم یرو درد از ساره
 او از شھیھم یبرا را نشیام ھا آن از یکی ترسد یوم زدیر یم ھم بھ را روانش ھا کیشل ممتد یصدا. بود کرده احاطھ
بـــــــــرو... برو: ردیگ یم کار بھ را شیقوا  نیرحسیام خوردن ریت ترس از. ردیبگ . 

 

 بھ را خود کندتا یم ینینش عقب ھومن ھا مرد شدن کینزد با.اندازد یم او یزانو ریز دست و ندینش یم ساره مقابل رضا
 بھ را او اجبار بھ و ردیگ یم را شیکندبازو کمک ساره تابھ ستادهیا خود یسرجا ھنوز کھ یریام دنید با برساند، نیماش
 یرو را او ھومن. شود مطمئن ساره دنیرس از تا ردیگ یسرنم پشت از نگاه یا لحظھ نیرحسیام. کشد یم خود دنبال
 بھ رضا.کند یم نگاه عقب بھ نھیآ واز زند یم استارت. رساند یم راننده یصندل بھ را خود و کند یم پرت عقب یصندل
 فکر و کند یم رالعنت ھمھ دل در نیام شود یم کھ ییھا کیشل با. دود یم نیماش سمت بھ و کند یم بلند را او تن یسخت

 ھومن. شود یم نیزم پخش و کند یم ریگ یسنگ بھ شیپا نیماش یقدم کی در رضا! شود یراندازیت قرارنبود کند یم
 از را مرددش نگاه و شود یم زیخ مین رضا نیماش حرکت با. اندازد یم راه بھ را نیماش و داندینم زیجا را تعلل نیازا شیب

 در. کاھد یم سرعتش از یکم و ندیب یم را او ھومن. دود یم نیماش سمت بھ دارد تن در کھ یتوان باتمام. ردیگ یم ساره
 یپارو توان باتمام ھومن نشستنش محض بھ. رساند یم نیماش بھ را خود توان تمام با رضا و کند یم باز را ییجلو

ساره؟ پس: نالد یم رضا یخال یھا دست دنید با نیرحسیام شودو یم کنده ازجا نیماش و گذارد یم پدالگاز  

 

ارمشیب نتونستم. جاموند:زند یم لب برگردد عقب کھ نیا بدون رضا ! 

 

یلعنتـــــــــــــــــ بود خورده ریت اون ؟ینتـــــــــــونست کھ یچ یعنی:ردیگ یم آتش نیرحسیام ! 

 

یحساب مرد گھید شد ینم. کردم مویسع ھمھ من:گردد یبرم سمتش بھ بااخم رضا .  

 

شم یم ادهیپ من دار نگھ: رساند یم رهیدستگ بھ را دستش نیرحسیام . 
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نییپا ارمیم پوزتو و دک کھ این ایھند لمیف نیا از من رواسھیام: زند یم لب یعصب ھومن ! 

 

کردم ولش شماھا الیخ بھ من وجدان یب فطرت پست. یعوض رخوردیتــــــــــــــ اون: زند یم داد نیرحسیام ! 

 

 بتواند گرددتا یبرم عقب باز نیرحسیام. خورند یم تکان شان ھمھ نیماش شدن چپھ با و چرخاند یم را فرمان ھومن
یکرد شروع رو یراندازیت تو یلعنت: گردد یبرم جلو بھ. ندیبب یزیچ ! 

 

رنتون؟یبگ ستادمیمیوا: دیگو یم ھومن   

 

احمق یھا کودن!ـــــنیزد گند: کوبد یم فرمان بھ را محکمش مشت . 

 

 یم را صورتش دست با نیرحسیام!گذاشت سرش سربھ دینبا و است یعصبان تشیظرف از شیب ھومن یعنی ھا فحش نیا
 حتما و بود آنجا یحاج. بود کرده شیرھا او و بود رخوردهیت دو بود، رخوردهیت ساغر. دیگو یم یوا یچندبار و پوشاند
دید یم را ساغر . 

 

 کن فکر نیا بھ. نده عذاب انقدرخودتو:گردد یبرم عقب بھ رضا. کشد یم را سرش یموھا و دیگو یم یگرید یوا
کنندش یم مارستانیب یشرطراھ و دیق یب ھا بازاون.انھی ببره در بھ سالم جون نبود معلوم مشیاوردیم . 

 

دنبالمونند ھنوز:دیگو یم است دنبالشان ادیز بافاصلھ کھ ینیماش دنید با کشدوھومن یم یپوف نیرحسیام . 

 

 او و بود رخوردهیت ساغر. بود شده خراب زیچ ھمھ. دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک نیرحسیام و کند یم شتریب را سرعتش
 نشود؟ خوب نکندساغر ند؟ینب را او گرید نکند...حاال و بود کرده رھا تنھا و تک را او! بود نکرده شیبرا چکاریھ

 حاج. فرستد یم لعنت اش یانگار بخاطرسھل را خودش و لرزد یم خود بھ اند آورده ھجوم سرش بھ کجای کھ یازافکار
کند؟ یفکر قراربودچھ دنشیدبادیمج  

 

 نیچن سوزد،درعمرش یم درد شدت از تنش تمام. شود یم جمع خود در و شنود یم را نیماش شدن دور یصدا ساره
 بھ دیمج و کند یم چک اطیاحت با را منطقھ تمام یمرتض. زند یم ھق بلند اریاخ یب. بود نکرده حس را یوحشتناک سوزش
 لرزان تن دهیپر یرو و رنگ دنید با. برند یم ون سمت بھ و کنند یم باز را دخترھا یپا و دست سربازھا از یکی ھمراه
شد تموم ستین یچیھ.دینترس: زند یم لب کرد یم باز را شیھا دست کھ یدختر . 
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 است تلخ قدر چھ فھمد یم خوب. کند یم فکر شانیھا خانواده درد بھ ھمھ از شتریب ھا، آن حال یبرا شود یم شیر دلش
 دخترھا نیھم مثل روز کی ھم او دیشا!کجاست ستین معلوم کھ ساغرش یبرا شود یشمیر دلش! فرزند از یخبر یب

و شده بیغر یکشور یراھ پابستھ و دست ... 

 

 یم خوب را دیمج حاج کھ زھرا. کند یم باز را دخترھا یپا و دست سکوت در و کشد یم یآھ اش یشگیھم یفکرھا از
 دیمج. کند جلب را اش توجھ کند یم یسع اورد،یم در اش خورده چسب پشتدھان از کھ یاصوات و ادیز یھا تکان با شناسد

دختر؟ شده یزیچ:ردیگ یم سمتش بھ را قوه چراغ نور و گردد یبرم سمتش بھ  

 

 ساغر:دیگو یم زھرا دھانش چسب کندن محض بھ. رود یم سمتش بھ دیمج و آورد یدرم خود از ییصداھا باز زھرا
بود ھم نیام. بود ھا آدم اون نیب! یحاج نجاستیا ... 

 

 کھ یسرباز یحت.آورد ینم ادیب باز اما آشناست نظرش بھ یکیتار نیا در دخترک ی چھره کند، یم نگاھش متعجب دیمج
؟یھست یتوک:زند یم لب دیمج.کند یم نگاه را ھا آن و دهیکش کار از دست ھم است ھمراھش  

 

نیھمسرام. زھرام:  ـ ... 

 

ھمسرسابقش یعنی:اندازد یم ریز بھ سربھ شرمنده .  

 

ساغر؟:زند یم لب و کند یم مرور را شیھا دهیشن گرید یبار دیمج  

 

یحاج بلھ:  ـ . 

 

؟یمطمئن تو:  ـ  

 

بود خودش. زدم ھم حرف باھاش. مطمئنم:  ـ . 

 

دخترھابود؟ نیب:  ـ  

 

بود نیام ھمراه. نبود گروگان نھ:  ـ .  
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باتو شیبق: دیگو یم سرباز بھ رو و شود یجابلندم از درنگ بدون دیمج . 

 

 یم و پرسد یم ینقو از را ھا شده ریدستگ تمام آمار. رود یم ھا نیماش سمت بھ و شود یم خارج یکشت از سرعت باتمام
 ریآژ یصدا. دود یم بودند رفتھ شیروھاین کھ یراھ سمت بھ و گردد یم یمرتض دنبال کالفھ. نبوده شان نیب یدختر فھمد

 بھ دیمج و آورند یم رونیب یکاھگل یھا ساختمان پشت از را خورده ریت نفر چند. زند یم ھم بھ را شب سکوت آمبوالنس
کند چک را ھا یزخم تا دود یم سمت آن بھ و کند یم روشن را اش قوه چراغ شان دنید محض . 

 

 شنود یم را ییھا نالھ یصدا.برسانند آمبوالنس بھ تا دھد یم نشان ھمراھانش بھ را رخوردهیت افراد یکیتار نیب یمرتض
اونجاست؟ یکس:ردیگ یم سمت آن بھ را اش قوه چراغ نور و  

 

 روزبعد تا اگر یحت کردند، یم شیدایپ دینبا. نرسد او بھ شیصدا تا گذارد یم دھانش یرو را اش یخون دست ساغر
 از بود قرار کھ بود ییھا سرکوفت ی دوباره تحمل از بھتر یلیخ. بود شدنش دایپ از بھتر یلیخ داد یم جان درد از نجایھم

 او کھ کند یخداخدام. بکشد دوش بھ را بودن یحاتم ی خانواده ننگ ی ھیما لقب دوباره نداشت دوست چیھ بشنود، پدرش
 یم خم. ندیب یم نیزم یرو را او ی شده مچالھ تن قوه چراغ بانور باالخره و شود یم تر کینزد یمرتض اما نندینب را

 یم کمرش پشت را اش اسلحھ.بود خورده شکمش کینزد ییجا بھ ریت. کند یم دنبال را لباسش یرو خون رد و شود
 کتف متوجھ.رود یم ھوا ساغر داد یصدا کھ کند بلندش اندازد یم شیزانو ریز دست. نیزم را اش قوه وچرغ گذارد
دختر کھ کردن داغونت:زند یم لب و شود یم او یخون ! 

 

 بھ دیمج.اورندیب برانکارد و کرده دایپ جاده کینزد را یزخم نفر کی دھد یخبرم دیمج بھ میسیب از و شود یم ازجابلند
اپسر؟ی دختره: پرسد یم شیصدا دنیشن محض  

 

دختره:  ـ . 

 

 کردنش دنبال وبا ندیب یم ینور برگ و شاخ یب یدرخت پشت باالخره. دود یم جاده سمت بھ یسرعت چھ با داند ینم دیمج
 مقابل دیمج. بود گذاشتھ آنجا را چراغ و برانکاردرفتھ کردن ییراھنما یبرا یمرتض. رسد یم یمرتض ی قوه چراغ نور بھ
 یم ھم بھ محکم را شیھا چشم نور شدت از ساغر. تاباند یم صورتش بھ را چراغ نور و ندینش یم دختر جان کم تن

 بھ یپ رفتنشان عقب و موھا شدن شل با. ندیبب بھتر را اش چھره تا زند یم کنار را اش یچتر یدموھایمج و فشارد
 را چھره نیا مگر نشناسد؟ را دخترش توانست یم مگر. کند یم نگاه را اش چھره تر قیدق و برد یم بودنشان یمصنوع

ساغر:دیگو یم لرزان ییباصدا و اندازد یم چنگ شیگلو بھ میحج یبغض ببرد؟ ادی از توانست یم !  
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 یم باال را دستش دیمج. ندیبب را او تر واضح تا زند یم ھم بھ را نشیسنگ یھا پلک پدر یآشنا یصدا دنیشن با ساغر
 و گذارد یصورتشم یرو دست دیمج. کند یم جمع را خود ندیبنش صورتش بھ است قرار کھ یلیس ترس از ساغر و آورد
باباجان؟ یخودت: زند یم لب  

 

 یم نگاه ھوا روشن کیتار نیب را پدرش فقط و برد یم ادشی از را دردھا تعجبتمام لحظھ یبرا کند، یم گرد چشم ساغر
 صدھزارمرتبھ خدارو. شکرت ایخدا!یخودت. دخترم یخودت: کند یم باران بوسھ را صورتش و شود یم خم دیمج. کند

 !شکر

 

... نھ نھ...  و مرده ھم دیشا! زده توھم ابازی ستیواقع ھا صحنھ نیا داند ینم. کند یم نگاھش مبھوت و مات ھنوز ساغر
 شود یم دار غصھ اش شده گرد یھا چشم دنید با دیمج. باشد ایرو کی تواند ینم کرده احاطھ را تنش تمام کھ یدرد نیا
؟یشناس ینم منو: پرسد یم و  

 

 دیمج. شود یم شان کینزد برانکارد و پرستار چند ھمراه بھ یمرتض. گردد یبرم عقب شود یم شان کینزد کھ یبانور
شھ یم درست یچ ھمھ. دخترم شھیم درست یچ ھمھ: گردد یبرم سمتش بھ .  

 

سرھنگ؟ دیکن یم کاریچ نجایا: دیگو یم مردد دیمج دنید با یمرتض و ندیآ یم سمتشان بھ پرستارھا  

 

کردم دایپ رو ساغر: زند یم لب و دوزد یم ردیگ یم یجا برانکارد یرو ساغرکھ تن بھ دنگاهیمج ! 

 

 یم دنبالشان بھ دیمج بوده؟ ساغر دختر آن یعنی. رسد یساغرم بھ و ردیگ یم را نگاھش ی دنبالھ مبھوت و مات یمرتض
 ادهیپ بھتره: دیگو یم دیمج بھ بااخم پرستار و کند یم نالھ درد از ساغر. شود یم آمبوالنس سوار برانکارد از بعد و دود

ماقراره آقا دیبش ... 

 

نجاباشمیا دیبا. پدرشم من:  ـ . 

 

 دیمج. شود یم اش مانتو یھا دکمھ کردن باز مشغول حرف بدون و چرخاند یم شانیھردو نیب را متعجبش نگاه پرستار
؟یشنو یم صدامو ساغر: کند یم شیصدا باز و دھد یم یجا را خود چپش سمت   

 

 لحن نیباا مرد نیا کرد یم باور دیبا. دیبگو یزیتاچ ردیگ یم کار بھ را اش شده خشک یھا لب و زند یم یپلک ساغر
با...با: زند یم لب است؟ پدرش پرمحبت یھا حرف نیا و پرعاطفھ ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

 یم نگاھم بیغر یجور بابا؟ جان: ردیگ یم دست در را اش یخون دست شناختھ را او ساغر کھ نیا از خوشحال دیمج
دختر یشناس ینم منو گفتم یکرد ! 

 

یشد... عوض... آخھ: چدیپ یم تنش در  ودرد خندد یم تلخ ساغر ! 

 

 دراز دوباره کند یم کمکش دیمج. شود یم زیخ مین داد با ندینش یم زخمش یرو کھ پرستار بادست و کند یم یا سرفھ
بابا: دھد یم ادامھ باز ساغر و دھد یم قرار دھانش یرو یژنیاکس ماسک پرستار. بکشد ... 

 

شھ یم زودتموم یچ ھمھ. کن تحمل ارباباجانیب دووم:فشارد یم دست در را دستش دیمج . 

 

خونمون میگرد یبرم: زند یم کنار را اش یشانیپ یرو ختھیر کوتاه یموھا یدست با . 

 

 و صحرا بپرسد،از ساالر از دارد دوست.شود یم شاد تصورش از و بندد یم چشم ساغر شیھا حرف خوب الیازخ
 تان خانواده ننگ ی ھیما کھ دیببخش. نشدم دیخواست یم کھ یطور چوقتیھ کھ ببخش را من دیبگو دارد دوست. ھمسرش

 دادش ندینش یم زخمش یرو کھ ینیبتاد و پرستار دست حرکت با. بردم تاراج بھ را تان چندسالھ و نیچند یآبرو و شدم
دلم جون باش آروم.... ساغر باش آروم:فشرد یم دست در را دستش دیمج و رود یم ھوا بھ . 

 

 یم لب. بماند نگفتھ شیھا حرف و ببندد چشم شھیھم یبرا ترسد یم. دوزد یم شیھا چشم بھ را شیسو کم نگاه ساغر
نبودم خوب...چوقتیھ...من. دیش...ببخـ: زند . 

 

زهیجا واسش... بود یعال... صحرا. شد یم میحسود... ھمش. دیافتخارکن... منم بھ داشتم دوست...فقط: کند یم یا سرفھ ... 

 

نبودم یخوب پدر من: پرد یم حرفش انیم بھ دیمج و کند یم سرفھ باز ! 

 

افتخار بھم... نشد... نتونستم... دیببخش: زند یم لب ساغر ... 

 

 یبرا فقط تورا و بودم حسود یلیخ فقط من دیبگو خواھد یم. دیکن افتخار ھم من بھ داشتم دوست کھ دیبگو خواھد یم
 یم. گرفتم یم آتش یکرد یم الگو من یبرا را صحرا و یداشت دوست ھمھ از شتریب را ساالر یوقت. خواستم یم خودم
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 فرزند دو بھ را تو شھیھم یبرا من و یدیند را من تو! نشد و باشد من یبرا تو تمام خواست یم دلم دیبگو خواست
 زبانش و داشت زدن یبرا ھا حرف یلیخ دلش دید یم شده تمام خودش یبرا را زیچ ھمھ کھ حاال. واگذارکردم گرتید
 کرد یم التماسش کھ پدرش ی مردانھ ھق ھق یرو بھ بندد یم چشم و شود یم تر نیسنگ شیھا پلک. کرد ینم یاری

اوردیب دوام . 

 

 را مانده عقب یصندل یرو کھ یا کولھ. کند یم پارک خلوت یا گوشھ را نیماش یرانندگ یساعت از بعد باالخره ھومن
؟یکن یم کاریچ:زند یم لب نیرحسیام. کند یم یخال را داشبورد اتیمحتو و داردیبرم  

 

رفت نیباا شھینم. شناختن نویماش:دیگو یم بکشد ازکار دست کھ نیا بدون ھومن . 

 

کھ میاوردین یا گھید نیماش: دیگو یم رضا .  

 

میکن دایپ موندن یبرا ییجای دیبا. برگشت شھ ینم فعال. دونم یم:  ـ . 

 

رفتن؟ واسھ میدار ییجا: دیگو یم نیرحسیام. کند یم باز را برداشتھ رپایز از کھ یبطر در و بندد یم را کولھ پیز   

 

دیجانذار یزیچ باشھ حواستون. نییپا نیایب: شود یم ادهیپ و کند یم باز را در ھومن . 

 

 از بعد. بماند یاثرانگشت چیھ دینبا. شود یم نیماش داخل کردن پاک مشغول سیخ دستمال با شان شدن ادهیپ محض بھ
شماھا؟ نیندار یزیچ یلیفام و فک نجایا: ستدیا یم دو آن مقابل کارش شدن تمام  

 

طور؟ چھ:نیرحسیام  

 

. ادیم سرماھا بھ یچ ستین ھم عنش بھ یفردوس و میرفت لو. دنبالمونھ سیپل: کند یم باز ھم از را شیھا دست ھومن
 کھ دیکن دایپ شده خراب کی شد، یراھ شھینم حاالھام حاال. زنند یم رو ردمون سوتھ سھ میبر یھتل و خونھ ھرمھمون

میبمون اونجا میبتون یروز چند . 

 

 نفررو کی من:دیگو یم مردد کشدو یم اش رچانھیز یدست رضا اما دیگو یم یکوتاھ نھ نیرحسیام ادشیز خشم دنیباد
انھی ھستن نجایا ھم ھنوز دونم ینم. شناسم یم . 
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ادتھ؟ی رو آدرسش.ھیچیازھ بھتر باز: زند یم یلبخند اخم چندساعت از بعد باالخره ھومن  

 

آره:  ـ . 

 

کارتھ؟یچ طرف حاال:پرسد یم ھومن. سرش پشت آنھا ھردو و کند یم زدن قدم بھ شروع جاده طول ھومن  

 

دور ھا لیفام از یکی:  ـ . 

 

؟یمطمئن بھش نده؟ مون لو: دیگو یم رود یم عقب عقب کھ یودرحال گردد یبرم سمتش بھ ھومن  

 

مطمئنم: دیگو یم درنگ یب رضا . 

 

 دارد یبرم کھ یباھرقدم.کند یم فکر تشیوضع و ساغر بھ ھنوز نیرحسیام. گردد یبرم جلو بھ و دیگو یم یاوھوم ھومن
 کی بھتره ادیب راه تونھ یرنمیام:دیگو یم و سوزد یم دلرضا. شود یم درھم اش چھره درد نیا از و کشد یرمیت شیپا

میریبگ یتاکس . 

 

میریگیم یتاکس بعد. میدوربش نیماش از صبرکن:  ھومن . 

 

دینگ یزیچ اوضاعمون و بار و ازکار ادیز اونجا. یزیچ کی فقط: دیگو یم رضا . 

 

مطمئنھ؟ طرف ینگفت مگھ: گردد یبرم سمتش بھ باز ھومن  

 

کھ ھست زھایچ یسر کی یول.نده سلومونیپل بھ ھم بفھمھ اگھ کھ ھست مطمئن یاونقدر:  ـ ... 

 

کارتھ؟یچ:ستدیا یم ھومن و کشد یم صورتش بھ یدست  
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سابقمھ زن برادر:دزدد یم نگاه رضا ! 

 

بده راھمون اون یدار انتظار کھ یدار یا خجستھ دل چھ تو: خندد یم ھومن . 

 

. میبزن دھمویق میمجبورشد خواھرش بخاطر ھم بعدطالق. میبود دوست باھم ازدواجم از قبل حامد منو:کند یم اخم رضا
دمیند ازش یبد چوقتیھ وگرنھ . 

 

 اش توخونھ یچندشب کنم فکر. ونتنیمد اونھا کھ یدید خواھرش از یانقدر: دارد یبرم قدم و گردد یبرم جلو بھ ھومن
نباشھ توھم بھ نشونیدِ  جبران نصف موندن . 

 

امجرد؟ی متاھلھ حاال:دھد یم ادامھ ھومن و کند یم رضاسکوت  

 

داره بچھ دوتاھم. متاھلھ: ـ . 

 

نبود؟ ازتھران زنت مگھ کنھ؟ یم کاریچ نجایا بعد. ھوم:  ـ  

 

موندگارشد و نجایا اومد کار یبرا:  ـ .  

 

نجا؟یا ادیکارب واسھ پسرش شده یراض چطئر.بود دار ھیما کھ پدرزنت:  ـ  

 

سھیوا خودش یپا رو داشت دوست اول ھمون از حامد: ـ . 

 

شد؟ چت:رود یم سمتش بھ نگران رضا. شود یم خم و ستدیا یم نیرحسیام  

 

امیم االن... یچیھ: ـ . 

 

 دنیفھم محض بھ مھرداد. اغلطی است درست کارش داند ینم. ردیگ یم را مھرداد ی شماره ھومن شان افتادن راه بھ با
 رخوردنیت مھرداد یبرا خالصھ. بست چشم ھم نیرحسیام زخم یرو شد یامانم. کرد یم یباز وانھید ساغر رخوردنیت
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 مھردادنگران. برساند چابھار بھ را زودخود خواھد یم او از و دھد یم حیتوض را یکشت بار شدن منحل و نیرحسیام
 زودتر بھتره. رهیام نگران دل فقط. خوبھ ھم ساره: دیگو یم ھومن شان ھمھ تعجب کمال در و ردیگ یم را ساره سراغ

یخودتوبرسون . 

 

 دروغ چرا: پرسد یم نیرحسیام تماس شدن قطع با. رساند یم را خود وقت اسرع در دیگو یم و کشد یم یآھ مھرداد
؟یگفت  

 

 وبره رپایز بذاره عقلشو شده اش یزیچ بفھمھ کھ خرھست کلھیانقدر چون:رودیم جلو باز کند یم او بھ پشت ھومن
  .دنبالش

 

بشھ؟ یچ قراره ساغر: پرسد یم مردد نیرحسیام   

 

 کل با بوده، اون رسریز ھا ینیچ خبر نیا کیکوچ گوشھ کی بفھمم اگھ. بوده یک کار امشب یغوغا بفھمم کن دعا:  ـ
زنم یم اش شیآت مارستانیب .  

 

باشھ؟ کرده ینیخبرچ دیچرابا اون گھ؟ید ھیچ منظورت: شود یم خیس نیرحسیام تن موبھ  

 

 سھایپل اون. دیدونست یم قیدق رو نقشھ و نیبود من ھمراه ساغر و رضا و تو فقط: گردد یبرم سمتشان بھ ھومن
بود گفتھ بھشون رو قیدق مکان و ساعت نفر کی. اونجانبودن بااستخاره ! 

 

 تخت رو فتھیب ریت بادوتا کھ نیا نھ!نجابودیا االن کھ بود ساغر کار اگھ نشو احمق:دھد یم قورت را دھانش آب نیرحسیام
مارستانیب .  

 

ارمیدرن رو ھیقض نیا یتھتو اگھ ستمین ھومن من: زدیر یم  رابھم شیموھا و شود یم کالفھ ھومن . 

 

کنم یم د،نابودتونیباش داشتھ کاردست نیا تو شماھام از یکی اگھ: دھد یم تکان مقابلشان دواریتھد را انگشتش . 

 

*** 
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 یرو و نکرده یمرتض یاصرارھا بھ یتوجھ.کند یم کمک خداطلب از و زند یم قدم عمل اتاق ی بستھ در پشت ھا ساعت
 بھ ھارا باربر و شود تھران بھ دخترھا انتقال ریگیپ بودتا سپرده یمرتض بھ را نیدوماش. بود کرده یپافشار ماندنش

 داده قول خودش بھ. کند سکیر دخترش سرجان و کند اعتماد یگرید کس بھ توانست ینم بار نیا. کند منتقل بازداشتگاه
 با را صورتش و ردیگ یم یجا ھا یصندل از یکی یرو رفتن راه از خستھ. نخورد جم ساغرش کنار از یا لحظھ بود

 ثمرداده شیھا تالش باالخره چھارسال از بعد کرده، دایپ را ساغر کھ ستیرنیباورپذ شیبرا ھنوز. پوشاند یم شیدستھا
بود داکردهیپ زنده را ساغر و بود . 

 

 گرفتھ تماس نیباام گرید یبار نانیاطم یبرا. است نیام ھمراه ساغر بود گفتھ کھ افتد یم زھرا حرف ادی یا لحظھ یبرا
ستیدخترھان نیب ساغر بود گفتھ مطمئن او و بود ! 

 

. فرزاندنش ھمسرو از تر مطمئن یبود،حت نیام اش یزندگ فرد نیتر نانیاطم مورد. شود یم ازجابلند دوباره و شده کالفھ
 لیدل کند یم فکر ھرطور بدھداما راه دلش بھ او بھ نسبت را شک یا ذره توانست ینم و داشت باور وجود باتمام را نیام

 نیام کھ داشت یلیدل کند؟چھ یمخف او از را ساغر بودن زنده دیچرابا نیام. کند ینم دایپ یکار پنھان نیا یبرا یخوب
د؟یبگو نھ سوالش درجواب مطمئن آنطور  

 

 بالحن ستدویا یم مقابلش. کند یپاتندم شده آنجاخارج از دیسف باروپوش کھ یمرد سمت بھ عمل اتاق در شدن باز با
چطوره؟ حالش: دیگو یم ینگران  

 

 ینم ینسبت چیھ بدون سیپل کی. رسد یم نگرانش یھا چشم بھ و گذراند یم نظر از را شیھا درجھ و او فرم دکترلباس
د؟یدار ماریباب ینسبت:پرسد یم. شود یکس نگران انقدر توانست  

 

پدرشم بلھ:  ـ .  

 

باشھ یکی تون یخون گروه اگھ. داده دست از یادیز خون دخترتون:  ـ  ... 

 

ھیکی مون یخون گروه. بلھ،بلھ:کند یم باز لب دیمج حرفش شدن تمام از قبل . 

 

نیایب ھمراھم خون انتقال یبرا.میش ینم ھم معطل. خوبھ پس: زند یم یلبخند دکتر . 

 

*** 
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. بشود ادهیپ تا کند یم کمک نیرحسیام وبھ شده ادهیپ ھم رضا. شود یم ادهیپ و کند یم حساب را یتاکس ھیکرا ھومن
انگار اند یسازمان خانھ: دیگو یم و چرخاند یم کوچھ ساخت میقد یھا خانھ نیب نگاه ھومن ! 

 

 قدم ھمراھش بھ و انداختھ نیرحسیام ی شانھ ریز دست کھ یدرحال ورضا شود یم خارج ازکوچھ عقب دنده یتاکس نیماش
کنم فکر آره: دیگو یم دارد یبرم . 

 

ھ؟یکی کدوم خب:دیگو یم رود یم ھا آن از جلوتر کھ ھومن  

 

 گھید االن بود یزرشک و دیسف درش موقع اون. است آخرکوچکھ از در نیسوم:کند یم جلو بھ یا اشاره دست با رضا
دونم ینم . 

 

ھمونھ ھنوزھم:ستدیا یم یوزرشک دیسف در مقابل ھومن .  

 

صبحھ مین و پنج: کند یم مچش یرو ساعت بھ ینگاھ مردد و رسد یم رضا . 

 

باشن دارشدهینمازب واسھ دیبا االن بشھ سرشون مونیا و نید اگھ: خندد یم ھومن . 

 

شھ یم سرشون مونیا و نیشترازمنوتودیب باشھ میھرچ تخت التیخ: رود یم جلوتر و کند یم نثارش یا غره رضاچشم .  

 

 یلیخ روت و رنگ: دیگو یم و کند یم نیرحسیام درھم ی چھره بھ نگاه.دھد یم وارید بھ ھیتک و فشارد یم را در زنگ
دهیپر . 

 

بلھ؟:چدیپ یم فونیآ در یا دخترانھ فیظر یصدا  

 

؟یرستم یآقا منزل شرمنده.سالم: گردد یبرم فونیآ سمت بھ رضا  

 

بلھ:  ـ . 
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در دم ادیب نیبگ شھ یم.کارداشتم یحامدرستم با:کند یم یمکث رضا .  

 

ھ؟یک: ـ  

 

بابا باتوکاردارن: دیگو یم کھ دخترک یصدا بندش پشت و شنود یم را مردانھ یصدا ! 

 

بلھ؟:چدیپ یم فونیآ در حامد یصدا بوده؟ حامد دختر کدام یبرا صدا نیا. پرد یم باال رضا یابروھا  

 

سالم:  ـ ... 

 

رضام:دیگو یم مقدمھ یب و کند یم گم ذھنش در گم را کلمات . 

 

 دینبا فکرکنم: کشد یم راعقب خود. ندارد در کردن بازیبرا یلیم او شود یم مطمئن رضا و شود یم ینیسنگ سکوت
شدم یم تو مزاحم . 

 

 خواھد یم و دوزد یم باز در بھ را مرددش نگاه رضا. شود یم باز یکیت با در کھ دیبگو یزیچ گردد یبرم ھومن سمت بھ
ایب کوتاه رو بار کی نیا!رضا میندار یا چاره ی،ولیخردبش یخوا ینم دونم یم: کند یم زمزمھ ھومن کھ برود عقب . 

 

 دهیتک صورت بھ نگاه. گردد یبرم سمتش رضابھ. شود یم داریپد حامد ی مردانھ بتیھ و شود یم باز کامال باز مھین در
 یرو دست و دارد یبرم رضا سمت بھ یقدم حامد! بود رشدهیاوپ. دوزد یم دشیسف انیدرم کی یموھا بھ و دوزد یم اش

یاومد خوش: زند یم شیرو بھ یلبخند. گذارد یم او ی شانھ ! 

 

فقط بشم ات خانواده و تو مزاحم خواستم ینم:شود یم شرمنده رضا ... 

 

 و کم افتاده اتفاق دو آن نیب کھ ییزھایچ از. کند یم نگاه را صحنھ نیمتاثرا نیرحسیام و کشد یم آغوش در را او حامد
 تا شوند خانھ یراھ و شود تمام زودتر یاحساس یھا یباز نیا کند یم یشمار لحظھ اما ھومن. دانست یم ییزھایچ شیب

داخل دیایب: دیگو یم مھربان حامد و شوند یم جدا ازھم. اند نزده خی رونیب جانسوز یسرما در . 
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میداکنیجاپ مینتونست و اومد شیپ یمشکل کی: شود یم موذب رضا . 

 

ایب ؟یزن یم ھیھاچ حرف نیا پسر؟ ُمردم من مگھ:  ـ ... 

 

روچشم تون ھمھ قدم. داخل دییبفرما:کند یم نیرحسیام و ھومن بھ رو . 

 

 یسرم پشت را کوچک اطیح.زند یم جلو سھ آن از و بندد یم را در حامد.شوند یم داخل سرشان پشت ھیوبق رود یجلوم
خانم میدار مھمون. ا�ی:دیگو یبلندم و ستدیا یم در ومقابل گذارد . 

 

داخل دییبفرما:رسد یم گوششان بھ یفیظر یصدا . 

 

 پاکندن از یبرا یسخت بھ نیرحسیام.شود یم شیھا کفش بند کردن باز مشغول ھومن و رود یم داخل حامد ھمراه بھ رضا
کنم کمک بذار. نشو خم: زند یم زانو مقابلش و رود یم سمتش بھ ھومن.کشد یم ریت زخمش و شود یم خم شیھا کفش . 

 

 نیرحسیام و کند یم یسخت بھ ھم را دوم کفش. برد یم باال را شیپا نیرحسیام و رساند یم کفشش ی پاشنھ بھ دست
 حاالم ؟یکرد مون مسخره: دیگو یم شوخ.گذارد یم کمرش پشت دست و شود یم جابلند از ھومن. خندد یم کوتاه

؟یخند یھرھرم  

 

افتادم ادمامانمی فقط. نھ:دیگو یم باخنده و گذارد یم داخل پابھ نیرحسیام . 

 

 تھ حاال:بازگردد خود شوخ حالت کندبھ یم یسع پوشانده را نیرحسیام نگاه کھ یغم دنیباد و شود یم جمع لبخندھومن
یزیچی یفتادیم بابات ادی باز بازوم؟ و زور ای بود مامانت ھیشب شمیر . 

 

 پرازفنجان ینیس کی با اپن ازپشت یچادر یزن.شوند یم ییرایپذ سالن وارد و گذرند یم راھرو از خندد، یم نیرحسیام
 یم و شود یم نیرحسیام لنگان یپا متوجھ حامد. دیگو یآمدم خوش نیرحسیام و ھومن بھ رو و شود یم داخل یچا
خدابدنده:دیگو ! 

 

بود کیکوچ حادثھ کی:دیگو یم ورضا گزد یم لب نیرحسیام . 
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ن؟یدکترنرفت چرا: دیگو یحامدم و ردیگ یم یجا مبل یرو ھومن کمک بھ نیرحسیام   

 

شھ یم خوب بااستراحت ستین یجد ادیز: دارد یبرم شده خم مقابلشان کھ ینیس از را ییچا فنجان ھومن ! 

 

 ھیمرض کندو یم اکتفا ندارم لیم گفتن بھ نیرحسیام.کند دخالت نتواند نیا از شیب حامد کھ است یجد یقدر بھ لحنش و
 یھا پاچھ بھ نگاه! داد یم یزندگ یببویعج اما داشت یا ساده یفضا شان منزل. شود یدورم یچا ینیباس خانم

شد یم آشکار شیرو خون رد بود تر روشن یا چنددرجھ اگررنگش. زند یلبخندم و دوزد یم نشیشلوارج .  

 

 یم قبل یکارھا ھمان بودن یتکرار از حامد. بزند ھم بھ را شان نیب نیسنگ تاسکوت پرسد یحامدم وبار کار از رضا
 نیب را قشیدق نگاه. شود یم خارج ازاتاق مدرسھ یا سرمھ قدبلندبافرم یدختر سالن یھا در از یکی شدن باز با.دیگو

ماست؟یفاط: دیگو یم بالبخند و گردد یبرم سمتش رضابھ.دیگو یم چرخاندوبلندسالم یم ھا مھمان  

 

شده بزرگ چقدر ماشاال:دیگو یم رضا و کند یم دییحامدتا . 

 

عمورضا سالم:شود یم کینزد و نشاند یم لب بھ یمالبخندیفاط . 

 

عمو یشد چقدربزرگ:  ـ ! 

 

 اش شدن بزرگ کدام یبرا!است زهیم زهیر یادیز کھ نیا کند یم فکر و چرخاند یم دخترک تن یرو را نگاھش ھومن
 گھید من: اندازد یم شانھ یرو یکوری را اش کولھ مای،فاطیمعمول یھا بش و خوش بعداز بودند؟ کرده ذوق نطوریا

نمتونیب یظھرم.برم . 

 

 بھ بعد.کند یم زمزمھ یوسالم دھد یم تکان شیبرا یسر ناخودآگاه و شود یم چشم در چشم باھومن سرچرخاندنش با
بود خورده سالم قرص کال. رینگ دل بھ:دیگو یم ھومن رگوشیز و خندد یم زیر نیرحسیام. دھد یم ادامھ راھش ! 

 

 ببخش باشھ یکسر و کم باز. کنھ آماده براتون رو دخترھا اتاق گم یم یمرض بھ: کند یم رضا بھ رو حامد مایفاط باخروج
 .داداش

 

ادهیز ھ؟ازسرمونمیچحرف بابا نھ: ـ ! 
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 شانھ رضا و پرسد یم را رضاشغلش از کھ بارحامداست نیا.داشت یرتازگیوام ھومن یبرا یادیز رضا مودب یرو نیا
مشغولم یوتریکامپ کیکوچ شرکت کی یتو: اندازد یم باال . 

 

 بھت راجع خزئبالت یسر کی پنھون، چھ تو از واال: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس و دیگو یمیشکر حامدخدارا
آوردم یدرم شاخ ازتعجب خورد،داشتم گوشم بھ .  

 

 نیا اھل رضا گفتم ھم بھش. شناسم یم توروخوب من یول: گذارد یم قرارداشت شیزانو یرو کھ رضا دست یرو دست
ستیرھانیچ ! 

 

 نیا کھ یکس زدن حدس!باشد داشتھ باور را او کھ ھست یکس ھنوز خوب چھ کند یم فکر زندو یم تلخ یرضالبخند
. ارین روت بھ اصال یدیشن یزیچ بعدھم بھ نیا از. الیخیب:زند یم لب. نبود سخت اصال حامدرسانده گوش بھ را خزئبالت

یبد ازدست خودتو اعتبار من بخاطر خوام ینم . 

 

برن یم رسوالیز برادرمو شرف یوقت ادیم کارم چھ بھ پسر؟اعتبار ھیچ ھا حرف نیا:  ـ ! 

 

تو؟ ینگرفت داداشت نیا از سراغ کی چرا سال ھمھ نیا:زند یم اش شانھ یرو دست و کشد یم گرید یآھ رضا  

 

 تموم من درحق رفاقتو: دیگو یم زودتر رضا کھ گردد یم حیتوج دنبال بھ ذھنش در و دھد یم قورت را دھانش حامدآب
 حانھیر نھ یکرد یم باور منو حرف بودم،تو داداش من اگھ چون. رهیگ یم شیآت گرمیج کھ داداش نگو یول. پسر یکرد
 !رو

 

ناموسم و بود خواھرم. بھم بده حق: اندازد یرمیز سربھ حامدشرمنده ! 

 

ست؟ین گھید بود؟مگھ چرا:خندد یم رضا  

 

ستین گھید:دھد یم مبل یپشت بھ ھیتک و کشد یم یحامدآھ ! 

 

حاال ینگفت:دیگو یم کند یم نگاه ھا آن بھ قیدق کھ نیرحسیام بھ رو ندارد درآن ینقش چیھ کھ یبحث از خستھ ھومن ... 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

؟یچ:کند یم پرسشگرنگاھش و چرخاند یسرم نیرحسیام  

 

؟یدید مامانت ھیشب منو شد یچجور: آورد یم نییپا را شیصدا تن ھومن  

 

 ھامو بندکفش کھ یکس نیآخر آخھ:دیگو یم دوزدو یم رضا یھا لب آرام حرکت بھ نگاه و زند یم یلبخندتلخ نیرحسیام
بود بود،مادرم بستھ . 

 

 بود نشستھ نیماش پشت.آورد یم ادیب مادرش از کھ یریتصو نیآخر یبرا. نیرحسیام یبرا شود،نھ یم جمع لبخندھومن
 شود خالش دھانش باد تا زد یم صورتش بھ انگشت دو با یعل و داد یم باد را شیھا لپ فاطمھ. کرد یم یباز بافاطمھ و
 تا زند یم ورق تند را دارد دست در کھ یکتاب دو آن یصدا از کالفھ محمد. داد یخودم از ھم ناھنجار ییصدا وسط نیا و
 یم یپوف فتاح.آورد یم در صدا دھانش از فاطمھ با ھمراه او بھ توجھ یب یاماعل. بکند اش یتینارضا متوجھ را ھا آن

بخدا زشتھ رشدید.کجاموند مادرت نیبب برو:دیگو یم یعل بھ رو و کشد . 

 

رم یم االن:گذارد یم یصندل یرو را فاطمھ یعل . 

 

 یم بالبخند یعل و شود یم دایپ باز مھین در نیب از مادرش چادرپوش قامت برسد رهیدستگ بھ دستش کھ نیا از قبل اما
اومد:دیگو . 

 

 یبالحن فتاح. ردیگ یم یجا راننده کمک یصندل یرو و کند یم باز را نیماش در خانم نرگس. دیگو یم یخداراشکر فتاح
؟یساخت یم گھید خانم نرگس کی ای یشد یحاضرم شما؟ یکجابود خانم:زند یم غر شوخ  

 

نباشھ یکسر و کم وقتی کردم یم چک رو فاطمھ ساک: خندد یم حیمل خانم نرگس .  

 

 برو بدو. پسر یعل: کند یم یعل بھ رو و دیگو یم ییوا. افتد یم دشیکل دستھ ادی کندکھ روشن را نیماش خواھد یم فتاح
اریب بردار زیروم از دمویکل دستھ . 

 

دارن ھام بچھ دارم دیکل من. بعدازبرگشتن بمونھ فتاح رهید: دیگو یم خانم نرگس . 
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برسونم میکر دست دیبا ھم رو پرونده یسر کی. برم ھم اداره خوامیم. نھ:پرد یم حرفش انیم بھ فتاح .  

 

ھیناھارخور زیم یرو. یبدوعل: دوزد یم یعل بھ نگاه نھیا از و کند یم سربلند دوباره . 

 

میمنتظرت!پسر ایاومد یَجلد:کند یم دیتاک فتاح. کند یم باز را در و دیگو یم یا باشھ یعل . 

 

 از کھ یدوبوق با. اندازد یم قفل ودر کشد یم رونیب فیک ییجلو پیز از را دیکل. شود یم ادهیوپ دھد یم تکان یسر یعل
 را دیکل دستھ و رساند یم یزناھارخوریم بھ را خود. شود یم داخل و دھد یم خرج بھ عمل سرعت شود یم بلند نیماش
 چھ داند ینم کھ شده شوکھ یحد بھ. لرزاند یم را خانھ تمام یبیمھ انفجار یصدا چرخد یم عقب بھ یقدم تا. دارد یبرم
 یم نیزم یرو و شود یم چپھ دوم خورد،باانفجار یم لق و تق اپن یرو خانھ ستون بالرزش کھ یگلدان!شده چھ و دهیشن
 یصدا. خورند یم ھم بھ و لرزند یم ترس از شیھا دندان. کند یم نگاه دیکل دستھ بھ و ستادهیا زیم مقابل ھنوز یعل. افتد
 ینم یحت و کند ینم صادریفرمان چیھ مغزش. دھد یم اش شده خشک تن بھ یتکان.بیغر ییادھایفر یشنود،صدا یم غیج

. پرد یازجام جادشدهیا خوردنش نیزم از کھ یبد یصدا و انگشتانش نیازب دیکل باسرخوردن. کند چھ قراراست داند
. رنکندید کھ راببرد،گفت دیکل دستھ قرارشد. بود خواستھ دیکل پدرش آورد یادمیب تازه انگار و کند یم دیکل بھ ینگاھ

 در. رساند یم یورود در بھ را خود و دارد یجلوبرم بھ را لرزانش یھا قدم. بروند اش خالھ ی خانھ بھ تا بودند منتظرش
 یسرم او و خورد یم صورتش بھ راست سمت از ییگرما. ندیب یم معمول حالت از شلوغتر را کوچھ و کند یم باز را

 مادرش،برادر و پدر. نبود ھم یا خانواده آن از بعد و نبود ینیماش.بود گرفتھ آتش یھا شعلھ را شان نیماش یجا. چرخاند
 ینیزم اهیس یایدن در را یعل!توران خالھ ی خانھ بھ نھ رفتند،اما او بدون. نماندند منتظرش و کردند یبدقول خواھرش و

دندیپرکش آسمان بھ و جاگذاشتند ھا . 

 

 یم حانھیر بھ راجع رضا یوقت.اوردیسردرب یزیچ شانیھا حرف تااز داده حامد و رضا بھ را حواسش تمام نیرحسیام
میزن یم حرف ھمش بھ راجع بعدا شا� ان بمونھ: دیگو یم و اندازد یم نیرحسیام و ھومن بھ گذرا ینگاھ پرسد،حامد . 

 

فتادهین دھن از تا دیبخور تونو ییچا: کند یم ھومن بھ رو . 

 

ھومن؟:کند یم شیصدا متعجب رضا و خورد ینم تکان یا ذره یقال یھا نقش بھ ھومن ی رهیخ نگاه ! 

 

 خشک و سخت ی چھره پشت را ضعفش. کند یم دور سرش از را آتش یھا شعلھ الیخ و خورد یم یتکان ھومن
: دیگو یشودم یم او یپرت حواس متوجھ رضاکھ. کند یم پرسشگررضارانگاه و کند یم پنھان اش یشگیھم

توبخور ییچا گھیم. حامدباشماست .  

 

میکن عوضش بھتره شده سرد کنم فکر:کند یم حامداضافھ . 
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ممنونم ستین یازین:دیگو یم و دارد یبرم را اش یچا فنجان ھومن یول .  

 

برد ینم او یصدا نامحسوس لرزش بھ یپ نیرحسیجزام چکسیوھ . 

 

*** 

 

 کند غفلت یا لحظھ ترسد یم. برود کنار اتاق آن پشت از تواند ینم بازھم اما کشد یم راحت ینفس بخش بھ ساغر باانتقال
 بارھا. کشد یم را شیھا چشم بازشدن انتظار و زند یم قدم یا شھیش ی پنجره پشت ھا ساعت. ببرند را ساغرش باز و

. نشوند ھاشوکھ آن تا بدھد را خبر نیا دیبا یزبان باچھ و چطور داند ینم. کند یم قطع و ردیگ یم را منزل ی شماره
 خانھ یتغار تھ کھ دیبدھ مژده دیبگو متیبامال دیبا کند یفکرم. کند یم نییباالپا ذھنش در را دیدبگویبا کھ ییھا بارھاجملھ

 یھا یوتراپیزیف با ازسرگذراند کھ یا سکتھ از بعد ھمسرش و است باردار صحرا!است زنده ساغر دیبگو دیابایداشده،یپ
 بدھد او بھ را خبر نیا توانست یم کھ یمناسب فرد تنھا. ردیبگ کار بھ دوباره را بدنش راست سمت کند یم یسع مداوم
 ی شرمنده و برود خانھ بھ یخال دست بازھم ترسد یم.بماند سرقولش نتواند و کند دوارشانیدبازامیترس یم اما بود، ساالر
 نفس دستگاه با کھ ساغر یرو و رنگ یب ی چھره بھ و ستدیا یم یا شھیش ی پنجره مقابل. بشود شان مشتاق یھا نگاه

 پدرانھ ینگران یبرا یمھربان با دکتر. بود نکرده باز چشم ساغرھنوز و شد یم تمام داشت روز. کند یم نگاه دیکش یم
 اگرچشم کھ دیکوب یم برسرش دائم و بود نگرفتھ آرام باز قرارش یب دل اما.ھاست نیاثرمورف بود گفتھ و لبخندزده اش

 نیا.بسپارد تواند ینم یسرباز چیھ بھ را دخترش بار نیا اما. کند یم عبادت یھوا ودلش است نماز چھ؟وقت بازنکند
 و ندینش یم اتاق در پشت حرف بدون. کند یم موکول قضا ی وعده بھ را نمازش و کند یم بخشش طلب شیخدا از باررا
بازکند چشم گرید یبار ساغرش کھ نیا دیام د،بھیگو یم یرلبذکریز.کشد یم انتظار باز ! 

 

*** 

 

 غضب ناخوانده مھمانان نیا دخترھاتوسط اتاق. بودند قرارداده ارشانیاخت در را یصورت یھا یوارید کاغذ با بزرگ یاتاق
 مثل گرید کھ نیھم.خندد یم بردارد را شیھا کتاب تا بود شده اتاق وارد کھ یدختر تخم و اخم یادآوریبا ھومن و بود شده
 دویچیپ یم خود بھ درد از ھنوز نیرحسیام.بود یعصبان یادیز یعنی بود نداده سالم ھم کباریچ،یھ کھ بار سھ صبح

 و نبود دسترس در مھرداد اما.برسان را ترخودت عیسر چھ ھر دیتابگو گرفت یم مھردادرا ی شماره سرھم رضاپشت
 با زیتم یا پارچھ خواھدکھ یم رضا از و شود یم طاقت یب نیرحسیامیھا نالھ از ھومن.کرد یترم کالفھ را شان ھمھ نیھم
 مشغول اشپرخانھ در چادرش با کھ خانم ھیمرض بھ واز شود یم خارج اتاق از یسیبارودروا رضا.اوردیب یچیق و نیبتاد
 یم قرار ارشیاخت در را ھمھ و پرسد ینم یزیچ اش یکنجکاو باوجود ھیمرض.خواھد یم را گفتھ ھومن کھ ییزھایچ بود
 از یادیز خون.برد یم ماتش شده خشک خون یسرخ دنید با و کند یم پاره یچیق با را ریشلوارام یھا پاچھ ھومن. دھد

 یرمیام زخم یورو زدیر یم نیبتاد پنبھ یا تکھ یرو.نداشت یخوب عاقبت اصال دهیپر یرو و رنگ نیا و بود داده دست
 سراز باترس مایفاط. زند یبلندم یادیفر دیچیپ بدنش تمام در و گرفت نشات زخمش از کھ یناگھان سوزش ربایام. گذارد
مامان؟ خبره چھ تو اون: دیگو یم مانده مات کھ مادرش روبھ و کند یم بلند کتابش  
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رفتھ گذاشتھ تامردمارو باسھ!ستین بابات اون ی کلھ تو جوعقل کی: کند یم اخم ھیمرض . 

 

 بھ کردن ولش خودشم ی رضا،خانواده و نھ چکسیھ خودشم:زند یم کف و ردیگ یم اب ریز را فیکث بشقاب باحرص
هللا الھ ال ھوف...کھ آوردن باال ییگندا چھ ستین معلوم. شون پناه شده بدبخت منِ  ی خونھ بعد خدا امون ! 

 

 و دیپرس یم خانھ اوضاع از دلنگران حامد.برساند را خودش عیسر خواھد یم او از و ردیگ یم را حامد ی شماره کالفھ
 ریمد اتاق بھ یمرخص گرفتن یبرا و ردیگ یم آشوبھ دل حامد. دیگو یم نیرحسیام دادیدادوب از شتریب یازداغیپ با ھیمرض
 یتو اه: دیگو یم و بندد یم را کتابش کالفھ.رود یم راه اعصابش یرو وشاین یھا کردن نق نق یصدا.رود یم شرکت

آخھ؟ بخونم درس یچجور من سروصدا نیا  

 

بوم اط،بروپشتیح برو پاشو: کند یم اخم ھیمرض .  

 

اونجا نشونیبرد یم ھست یخال اتاق کی کھ اطیح اونور. خـــــــوام یم اتاقمو من:نالد یم کشدو یم یماپوفیفاط . 

 

گھ؟ید ھیانبار منظورت:  ـ  

 

بزرگتر منم اتاق از تازه. شھ یم اتاق اش کف میبنداز پتو کی و رونیب میزیبر لشویوسا خب:  ـ . 

 

بگم تونم ینم یزیچ من بابات و یدون یم تو شد نمیا ریغ. برن فردا و باشن امشب فقط کھ شاالیا:  ـ . 

 

 فقط رادادن فونیآ جواب داند یم وخوب دیآ یم در صدا بھ در زنگ. کند یم باز را کتابش دوباره و کشد یم یپوف مایفاط
 یم یا بلھ و گذارد یم گوشش یرو را یگوش. رود یم فونیآ سمت بھ و بندد یم را کتابش پس.اوست ی فھیوظ
؟یرستم یآقا منزل: چدیپ یم گوشش در یا مردانھ یصدا.دیگو  

 

بلھ:  ـ . 

 

د؟یکن باز رو در شھ یم: ـ  
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شما؟: ـ  

 

 در شھیھم. بشود حل مشکلش تا آورد یم را ھومن اسم شھیھم مثل ستیک ی خانھ و نجاکجاستیا داند ینم کھ مھرداد
ھومنم یھا دوست از: زند یم لب پس. بدھند راھش ھم ناکجاآباد تا ببرد ھومن از ینام ستیکاف فقط یطیشرا نیچن . 

 

ھ؟یک گھید ھومن:شود یتندم یماکمیفاط  

 

ست؟ین یحامدرستم ی نجاخونھیا مگھ نمیبب: شود یم مردد مھرداد  

 

میندار ھومن نجایا یول ھست:  ـ . 

 

عمورضاست؟ یھا دوست منظورتون نکنھ: پرسد یم مایفاط و کشد یم شیموھا بھ یدست  

 

اره کنم فکر:دیگو یم و کند یم تعجب رضا عمو ی کلمھ دنیباشن . 

 

ھ؟یچ اسمتون شما:  ـ  

 

مھرداد: شود یم کالفھ شیھا جواب و سوال از ! 

 

ھ؟یک: پرسد یم ھیمرض فونیآ گذاشتن محض بھ  

 

عمورضاست یھا دوست از گھید یکی انگار:  ـ . 

 

 بھ یا کشد،تقھ یم نییپا را سارافنش و کند یم مرتب را سرش یرو شال.ستدیا یم در مقابل و رود یم اتاقش سمت بھ
 نگاه. گردند یبرم عقب و پرند یم جا از ھومن و رضا. کند یم باز را در باشد جواب منتظر کھ نیا بدون و زند یم در
 از پر کھ شیپا ساق دنید با. شود یم نیرحسیام درازکش قامت متوجھ بعد و رود یم رضا بھ ھومن ی چھره از مایفاط

امرتون:دیگو یم تلخ ھومن و کشد یم ینیھ شده خون ! 
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؟یفاط شده یچ:نشود دهید تا کشد یم زخم یرو را پارچھ یا تکھ رضا. دیآ یبندم زبانش کھ شده متاثر زخم دنیازد انقدر   

 

 فحش دل در ھومن. ابدیباز را اش آرامش تا و کشد یم قیعم ینفس و دوزد یم رضا بھ را لرزانش یھا مامردمکیفاط
ھست؟ نجاھومنیا: دیآ یم حرف بھ باالخره مایفاط کندو یم اش موقع یب ورود نثار آبدار ییھا  

 

چطور؟ بلھ: دیگو یم ھومن رضا از قبل  

 

شماست دوست گفت. مھرداد اسم بھ ھست یکی:  ـ . 

 

ادیب بذار. آره آره: دیگو یم یباشاد و شکفد یم ھومن گل از گل . 

 

 ویچ ھمھ و ادیم مھرداد االن: گردد یبرم ندارد ھم کردن نالھ یبرا یینا گرید کھ نیرحسیام سمت بھ مایفاط باخروج
کنھ یم درست .  

 

 گذاردو یم گردنش یرو دست.کشد یم جلو را خود و دوزد یم نیرحسیام حرکت یب صورت بھ را اش مردد رضانگاه
مرده فکرکردم لحظھ کی.خداروشکر: دیگو یم فشیضع نبض بااحساس ! 

 

 زند یم را کن باز در ی دکمھ حرف بدون مایفاط. دوزد یم در بھ را منتظرش نگاه و رود یم او بھ یا غره چشم ھومن
 یم را ھومن وسراغ دھد یم یسالم مقابلش سال و سن دخترکم دنید با مھرداد. رود یم دیجد مھمان از استقابل یوبرا

 ھومن اتاق بھ ورودش محض بھ. شود یم اتاق یراھ مایفاط ھمراه بھ و کند یم ھیمرض با ھم یسرسر یکیعل سالم. ردیگ
ببند درو: دیگو یم و دوزد یم ستادهیا در پشت کھ ییمایفاط بھ نگاه .  

 

 را زخمش و ردیگ یم را نبضش. زند یم زانو نیرحسیام مقابل و بندد یم را در باشد مایفاط متوجھ کھ نیا مھردادبدون
شده ھوش یب: دیگو یم و زند یم اش یشانیپ بھ یدست. کند یم چک ! 

 

؟یبکن براش یکار یتون یم:پرسد یم ھومن  

 

کھ ھم شیھوش یب و ضعف نیا. ھومن ندارم یادیز امکانات من: دوزد یم او صورت رابھ اش رهیخ نگاه مھرداد ... 
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کنم یم مویسع: گزد یم لب . 

 

 یشرمندگ با رضاباز. اوردیب دستمال ھمراه بھ ولرم اب یا کاسھ خواھد یم رضا از. کند یم باز را اش ھیاول لوازم فیک
 با و کند یم پاک شده خشک یھا خون از را زخم دور مھرداد. گردد یبرم ولرم آب یا کاسھ با و رود یم ھیمرض سراغ
 نکند نکند؟ باز چشم گرید نکند. شود یم تر نگران نیرحسیام یحرکت یب دنید با ھومن. کند یم یضدعفون را زخم نیبتاد
 درب بھ را گوشش یکنجکاو با مایفاط. شتابد یم مھراد کمک وبھ زند یم پس را افکارش... بعد بدھدو جان خانھ نیا در

 و دود یم آسپزخانھ سمت بھ. ندیبب ییزھایچ در قفل سوراخ از کند یم یدسعینشن ییصدا یوقت و چسباند یم اتاق
مامان...مامان: دیگو یم مضطرب ! 

 

 رخورده،دارنیت مرده اون. کنند یکارمیچ دمیفھم:آورد یم نییپا را شیصدا ماتنیفاط و کند یم پرسشگرنگاھش ھیمرض
کنند یم اش یجراح .  

 

 لعنت طردشده یرضا آن و بھیغر مرد سھ بھ اش احمقانھ اعتماد نیا بخاطر را حامد باز و پرد یم ھیمرض یرو از رنگ
 ینم بند نیرحسیام خون شود،اما یم کوچک ی گلولھ دنیکش رونیب بھ موفق باالخره مھرداد دوساعت از بعد. کند یم

 نبودن از زدیر یم دلش ھومن و کند یم یگدرماند احساس رضا. ترساند یم را شان ھرسھ نیھم و شود
 و بود پرکرده یزمان را اش نداشتھ خانواده تمام یجا.برادراست از فراتر شیبرا ریام کھ داند یم خوب خودش!نیرحسیام

 ...حاال

 

 ابراز ادیز کھ ستین خودش دست. دوزد یم اش دهیپر رو و رنگ صورت بھ نگاه دارد یم نگھ دھانش مقابل را مشتش
 اش خانواده یاعضا از یکی کھ یا لحظھ ھمان از درست. کند فراموش خواستھ خودش و بود بلد ھم دیشا ست،یبلدن محبت

 دشیتھد زانشیعز تک تک مرگ با یلعنت فلش آن گرفتن یبرا کھ ینماندند،وقت منتظرش آتشگرفتھ نیماش آن در ھم
 و بود یتفاوت یب زانشیعز یبرا احساسش تمام آن از بعد و دیترس شدن داشتھ دوست و داشتن دوست از کردند،ھومن

 االن از و خواند یم أسی ی ھیآ رضا و زد یم ھیبخ را شده شکافتھ زخم دیلرز یم وضوح بھ کھ ییھا دست با مھرداد.بس
 داد سرش دھد، تکانش و ردیربگیام یھا شانھ بھ دست دارد دوست.کرد یم یعزادار بود فتادهین اتفاق کھ یمرگ یبرا

 یتاعمر و دشودیناام خودش از نگذارمھرداد و بلندشو. کند یم اشتباه بده نشان کودن یرضا نیا بھ و بلندشو بزندکھ
 از کالفھ. دیآ یبرنم دستش از یکار چیھ و کند یکار دارد دوست. بکشد دوش بھ را ردستانشیز مرگت وجدان عذاب

. نشوند بلندشدنش متوجھ یحت کھ ھستند نیرحسیام ریدرگ یحد بھ رضاومھرداد. رود یم در سمت بھ و شود یجابلندم
 یرو ناگھان کھ ینیسنگ باجسم. کشد یم خود سمت بھ را در کندو یم باز درنگ بدون و رساند یم رهیدستگ بھ را دستش

 ریز یا فاصلھ با حاال و فتدین نیتازم کرده سمانیر نیاول بند را دستش یزیغر بطور مایفاط.پرد یجام افتاداز اش تنھ
 شیلپھا.کشد یم عقب خودرا عیسر ھومن درھم یھا اخم دنیباد و کند یسربلندم. بود شده مرد نیا لباس ی قھی بند صفر

 ھومن اما. بزند داد سرش ستادنیوا فالگوش و یفوضول نیا بخاطر است منتظر ھرلحظھ و اندازد یم گل شرم شدت از
 قھی در تاخرخره را سرش مایفاط.بندد یم را در و شود یم خارج اتاق کند،از یم درست را لباسش ی قھی او تعجب درکمال
عذر من:برد یم فرو اش ... 
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 یب نیا از بغضش لیدل یب.رود یم اطیح کندوبھ یم عبور کنارش از دیشد یباد دنیوز مثل ھومن حرفش شدن تمام از قبل
 ھمھ نیا نھ دادداشتیب و انتظارداد چون دیشا. گرفتھ دلش نطوریا چرا داند یشود،نم یم سیصورتشخ و شکند یم یتوجھ

 داد شدنش رد و سکوت نیانگارباھم.زد وجودش بھ یتلنگر باسکوتش انگار. کرد رپالھیز را تشیشخص تمام کھ یتفاوتیب
نکن خرد را خودت انقدر!یمصرف یب یکول و فضول دختر کی تو کھ زد . 

 

 یم سالن سمت بھ و شود یم الیخیب را ستادنیا فالگوش گرید. کرد یم ھیگر تر لیدل یب و بود کرده بغض لیدل یب
 نطوریا تا. کند یم خواندن درس بھ اش،شروع دوسالھ خواھر یھا نق نق باوجود و ندینش یم اش بستھ کتاب رود،مقابل

نکند یکنجکاو مرموز ی ناخوانده یھا مھمان ان بھ راجع انقدر و شود گرم سرش ! 

 

*** 

 

 خواب در غرق ی چھره بھ بارھا. کند یم مرور را بزند دیبا کھ ییھا حرف و چرخاند یم دست در را یگوش ھا ساعت
 باھربار. شکست یم را اتاق سکوت کھ بود ییتنھاصدا ساغر یھا نفس آرام یصدا. زند یلبخندم و شود یم رهیخ ساغر
 خدارحم بود دکترگفتھ!نگذاشت دلش بر را دخترش داغ گرید یبار کھ کندیخداراشکرم اش نھیس رفتن نییباالپا

 و کشد یم یقیعم نفس. داد یم دست از را اش ھیکل کی دخترتان قطعا کرد یم اصابت تر نییپا یرکمیکرده،اگرت
 و برده در بھ سالم جان ساغر کھ نیا با. کند یم خبرفکر نیا گفتن بھ باز و زند یم قدم اتاق طول.شود یازجابلندم

 گرفت او از را ساغر و افتاد سرھم پشت کھ ییھا اتفاق تمام انگار. ترسد یم ھنوز کشد،دلش یم نفس آرام نطوریحاالا
 و است کنداما،ساغرزنده یبدقول باز ترسد یم. است مقابلش جسم شدن منتظردود ھرلحظھ کھ گرفتھ اوزھرچشم از یطور

 یپا بھ یگوسفند دیبا. کشد یم او لخت یموھا نیب یدست و دارد یبرم سمتش بھ یقدم. ببرد خانھ بھ توانداورا یم
 النھ دردلش کھ یترس اما.کرد یم میسھ ساغرش داکردنیپ یشاد در را آشنا و دوست تمام دیبا.کرد یم یقربان دخترکش

 یجا اتاق ی گوشھ یچرم یصندل یرو و رود یم عقب. آورد یم در پا از را او اضطراب نیا و ستین یرفتن نیازب کرده
ردیگ یم را ساالر ی شماره باالخره و کند یخدام بھ یتوکل.ردیگ یم . 

 

خانُم بفرما:ردیگ یم سمتش بھ را او سھم.ردیگ یم یجا راننده یصندل یرو و گردد یبرم چیبادوساندو ساالر ! 

 

. زند یم بزرگ یگاز و کند یم باز را کشیپالست تعارف بدون. ردیگ یم دستش از را چیساندو و زند یم یرلبخندیمن ماه
کردن؟ دنبالت مگھ!رفت ادتی رو سس ایب: ردیگ یم سمتش بھ را ونزیما سس باخنده ساالر  

 

 کی و صبح ی تاکلھ یستادیمیوا فتیش من یجا تو یھ:دھد یم قورت را دارد دردھان کھ یا لقمھ و کند یم یراخمیمن ماه
یبود اورده ھم رو چھیساندو سروتھ گاز دوتا با االن ، یخورد ینم ھم خشک نون کھیت . 

 

 غذام بھ رو گاز نیتر بزرگ و کنم تالش ھم ھرچقدر من نیبب:کند یم باز خودرا چیساندو کیپالست و خندد یم ساالر
کرد تمومش بادوگاز شھینم بزنم،بازھم . 
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 یم نگاه او بھ بالبخند شیغذا دنیجو درحال ساالر. دھدیم ادامھ خودنش بھ حرف بدون و اندازد یم باال یا شانھ ریمن ماه
 یم. بود گذاشتھ شینما بھ اش لپ یرو را لقمھ یبرجستگ کھ اش یاستخوان صورت  کوچکش دھان یھا تکان بھ. کند

فھ؟یکث  دھنم دور:دیگویم و کشد یم لبش ی گوشھ یدست اش،متعجب پرخنده یچھرھ دنید ربایمن ماه و خندد  

 

نھ  ـ . 

 

؟یکن یم گاین نیھمچ چرا پس:  ـ  

 

کنم؟ یم نگاھت یچطور:دھد یم باال را شیابرو یتا کی ساالر  

 

یبخند شھ ینم روت و یترک یم خنده از یدار انگار.بدونم چھ. نندیبب شینما رکیس اومدن کھ ییھا آدم نھویع:  ـ .  

 

 ساغر ادی را او بیعج شیپروا یب یھا زدن حرف نیا. دارد دوست دختررا نیا یایر یب و ساده اخالق.خندد یبلندم ساالر
 مدت وبعداز کند باز اش یزندگ بھ را او یپا شد باعث کھ بود نیھم دیشا داد، یم پر را دلش یھا غم و انداخت یم

 اش شده ریگ نیزم پدرش،مادر د،حضورکمرنگیکش یم پر ھا غصھ ی ھمھ ربودیمن ماه کھ یوقت. بخندد دلش ھابتواندازتھِ 
. ندیآ ینم چشم بھ و شوند یم رکمرنگیمن ماه بابودن ھمھ و مانده،ھمھ دلش یرو کھنھ یزخم مثل نبودنش کھ یساغر و
 ی شماره دنید با.دارد یبرم داشبورد یرو از را لیوموبا ردیگ یم ریمن ماه صورت از نگاه لشیموبا زنگ یصدا با

الو:کند یم وصل را ارتباط پدرش . 

 

؟یخوب.باباجان سالم: ـ  

 

 در و شود یم ادهیپ ؟یشماخوب. شکرخدا یمرس:برد یم رهیدستگ بھ دست و کند یرمیمن ماه بھ ینگاھ رچشمیازز ساالر
؟ییکجا. خوبم ھم من:شنود یم را پدر یصدا و دھد یم نیماش ی تنھ بھ را اش ھیتک. بندد یم را  

 

رونمیب:گزد یم لب . 

 

؟یدار وقت. میبزن حرف بھش راجع دیبا کھ ھست یزیچ کی. خوبھ:  ـ  
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شده؟ یزیچ. آقاجون آره:  ـ  

 

؟یستین کھ فرمون پشت:پرسد یم دنگرانیمج   

 

شده؟ یزیچ. راحت التیخ. بابا نھ:ردیگ یم ساالردلشوره  

 

؟یندار یادیز مشغلھ ھفتھ نیا.دارم کار باھات یدوروز یکی...واال کھ یزیچ:کشد یم اش چانھ ریز یدست دیمج  

 

 یامتحان بعد ھفتھ یبرا کھ یاستاد بندآن پشت و بستھ فرھنگسرا در را قراردادش کھ کند یم فکر یا العاده فوق کالس بھ
ندارم یکارخاص نھ:زند یم لب. خواستھ کمک او از کھ بوده مھم انقدر کارپدرش اما.بود کرده نیمع . 

 

بشھ یراض شوھرش اگھ صحراھم و مادرت و خودت.چابھار یبرا یریبگ طیبل خوام یم:  ـ . 

 

اونجا؟ میایب دیشده؟چرابا یزیچ: ـ  

 

پسر رهیخ. خودتو نکن نگرون دل: برد یم او اضطراب بھ یپ دیمج ! 

 

کھ شده ی،چییھوی انقدر آخھ:  ـ ... 

 

 فرستادنیم رو شده دهیچندتادختردزد کھ. بود نجاشدهیا معاملھ کی:کند یم مزه مزه را شیھا حرف دیمج و دھد ینم ادامھ
یدب . 

 

خب؟:زند یم لب پدرش سکوت شکستن یبرا و ندینش یم ساالر یشانیپ یرو عرق یھا دانھ  

 

داکردمیروپ ساغر:دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس دیمج ! 
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 دادامھیدارد،ساغر؟مج شک دهیشن کھ یزیچ بھ. افتد یم نیزم یرو بازانو و رود یم تنش یقوا تمام. رود یم ساالر نفس
 بھ رو خبر نیا شھ یم یچجور دونم ینم. توئھ بھ دمیام چشم پسرکھ کن کمکم یول ،یدار حق. یشد شوکھ:دھد یم

پسر دونم ینم... و داره بچھ کھ ییصحرا ایبدنشھ، حالش رسوندکھ مادرت .  

 

 یم خم مقابلش رودو یم ساالر سمت بھ. شود یم ادهیپ و کند یم باز را در باالخره و شود یم نگران دل ریمن ماه
ساالر؟ یخوب:شود  

 

 کھ دخترانھ یصدا دنیدازشنیمج. شود ینم پدرش رتوسطیمن ماه یصدا شدن دهیشن نگران کھ ختھیر ھم بھ انقدر  ساالر
بابا؟ خوبھ حالش...ساغر:زند یم ھم رابھ لرزانش یھا ساالرلب.کند یم تعجب زده صدا را پسرش مانھیصم نطوریا  

 

 در غرق ی چھره بھ نگاه دینبود؟مج اش دشدهیناپد خواھر ھمان مگرساغر. کند یم گرد چشم ساغر نام دنیباشن ریمن ماه
خوبھ آره:دوزد یرودم یم نییباالپا کھ یا نھیس و ساغر خواب .  

 

 یم قاچاق یدب بھ داشتند کھ یفرار دختر مشت کی نیب ھم اند،آن کرده شیدایپ چھارسال بعداز. باورکند توانست یساالرنم
 ینم باورم یوا:کشد یم صورتش بھ یدست! بود یا معجزه ھم بودنش زنده اما باشد قبل مثل توانست ینم ساغرش.شدند
 !شھ

 

ھوا بره دودبشھ و بزنم پلک کی ترسم یم.شھ ینم باورم ھنوز و چشممھ یجلو. شھ ینم باورم منم:زند یم دلبخندیمج . 

 

 یعنی زدنش پلک نیا. زند یم آرام یوپلک برد یم اش آشوبھ دل بھ یپ. دوزد یم ریمن ماه نگران یھا چشم بھ نگاه ساالر
 نگران نطوریا تو خوبم،فقط خوبِ  زد،منیر یم دلم کھ نکن نگاه شده گرد یھا باچشم نطوریا یعنی!ستین یزیچ نترس
  .نشو

 

؟یگ یم اخودتی بگم بھشون:زند یم لب   

 

تره درست کدومش دونم ینم. دونم ینم:  ـ .  

 

شن یم خوشحال بفھمن. کھ ستین یبد خبر: کند یم باز خنده بھ لب باالخره ساالر .  
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 یم کھ بردیم دلش حرف بھ یپ سکوتش از ساالر انگار. دید ینم را خبر نیا گفتن توان خودش در. کند یم دسکوتیمج
گم یم بھشون خودم:دیگو . 

 

ایبکن مادرتو حال ی مالحظھ. باش مراقب:  ـ ! 

 

چشم:خندد یم ساالر . 

 

شده؟ دایپ ساغر یوا:پرسد یم ریمن ماه بالفاصلھ و کند یم قطع را تماس یمختصر یخداحافظ بعداز  

 

 بروز را اش یشاد تمام تا دادبزند انقدر دارد دوست. کند بغل وجود باتمام را دختر نیا دارد دوست کھ شده زه جانیھ انقدر
کردن؟ داشیشده؟کجاپ یچطور!خـــــــــــوب چھ یوا:پرسد یم زده جانیرھیمن دھدوماه یم تکان را سرش بالبخند.بدھد  

 

کارھست یکل کھ میبر بدو:شود یجابلندم از تفکراتش نکردن یرو شیپ یبرا  ! 

 

 را نیماش و ندینش یم رل پشت سرعت بھ ساالر.ردیگ یم یجا راننده کمک یصندل یرو یوبادلخور شود یبلندم ریمن ماه
جانم؟: دارد یبرم گاز پدال یرو از پا ساالر. کند یم شیصدا و گردد یبرم سمتش بھ ریمن ماه.کند یم روشن  

 

نیا بعداز ستیقرارن توکھ...توکھ: دیگو یم مردد و اندازد یم ریز سربھ. گفتنش ازجانم زدیر یم دلش ... 

 

؟یچ نیا بعداز:پرسد یم ساالر. اندازد یم ریز سربھ و کند یم سکوت  

 

. ندازم یم ادخواھرتیتورو یگفت:آورد یم زبان بھ جا کی را دلش یرو یھا حرف تمام و کشد یم یقیعم نفس ریمن ماه
شده دایپ کھ حاال ... 

 

وونھید ی دختره: خندد یم ساالر و دھد ینم ادامھ . 

 

بچلونمت بغلم تو خوام یم یش یم مظلومینجوریا یعنی: زند یم یچشمک . 
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 یھا انگشت نیب از را او چپ دست و برد یم سمتش بھ را دستش. دوزد یم روبرو بھ نگاه و اندازد یم راه بھ را نیماش
 دلش باحرف مبادا ردتایگ ینم رونیب از نگاه یول فشارد یم دست در را دستش محکم.کشد یم رونیب راستش دست
من خواھر نھ و یساغر تونھ یول اونھ، ھیشب رفتارت کھ درستھ:کند ییخطا .  

 

 نجارویتاا اگھ من!فکرنکن مسخره یھا زیچ نیا بھ: گذارد یم فشیظر انگشت یرو یا بوسھ و برد یم باال را دستش
 غصھ من یتوھست یوقت نھیا انھ،مھمی یباش ساغر ھیشب نداره یربط. کنم یزندگ باھات خوام یم یعنی. مصمم یعنیاومدم،

خورم ینم ویچیھ ی . 

 

 او و کوبد یم وجودش وارید و در بھ را خود توان باتمام قلبش. اندازد یم ریز بھ سر و دھد یم قورت را رلبخندشیمن ماه
 یم سمتش بھ و گذارد یم دنده یرو را دستش کند رھا را دستش نکھیا بدون ساالر. کند آرامش کند یم یسع دنیگز بالب

یماھ نمیب یم خواب دارم کنم یم حس. شده دایپ ساغر شھ ینم باورم ھنوزھم من:چرخد ! 

 

 یم یگاھ یزندگ یفھم یم ینجوریا. نشیبب برو: دیآ یم رونیب سکوتش الک از شده کھ اوھم کردن آرام یبرا ریمن ماه
شھ یم باورت یاونجور.باشھ قشنگ خواب کی اندازه تونھ . 

 

 چھ داند ینم کھ یساغر دنید از ینگران کند،دل ینم شیرھا ینگران دل اما.فشارد یم را دستش و زند یم لبخند ساالر
 را یکس خواھرش از تواند یم باخبرنشد، چکدامشانیھ از کھ چھارسال نیا  ی پرده پشت اتفاقات.سرگذرانده از ھارا

باشد نداشتھ ساغر بھ یشباھت نیتر کوچک کھ بسازد ! 

 

*** 

 

 یم حرف وقفھ بدون ممکن یصدا نیتر باکم ھیمرض. برساند خانھ بھ خودرا تواند یم باالخره حامد شب مین و ده ساعت
 چیھ کھ ییھا آن بھ شانیجا یب اعتماد کنداز یم ھیگال. دیگو یم نیرحسیام بد ازحال و اتاق آن داخل اتفاقات از. زند

بروند خانھ نیبعدازا تاروز شده کھ یمتیھرق بھ کند یم دیتاک ھیمرض و دھد یم تکان حامدسر. ندارند ھا آن از یشناخت .  

 

 کند یبازم را در. شود یم بلند کندواو یم اشاره رضا بھ سر با ھومن. ماند یم منتظرجواب و زند یم در بھ یا تقھ حامد
 یکار کی راستش:بکشد اتاق داخل بھ یسرک رضا پھن یھا شانھ پشت از کند یم یحامدسع. کند یم سالم حامد دنیباد و

داشتم باھات . 

 

درخدمتم باشھ: بندد یم را در و شده خارج اتاق برداز یم او یھا نگاه بھ یپ رضاکھ  .  
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 توانست یم نھ و داشت را اش چندسالھ و نیچند قیرف بھ نیتوھ یرو نھ.کشد یم در شدن ازبستھ یا کالفھ حامدنفس
 میبر:کند یم تر یلب. دیرس ینظرم بھ مشکوک رضابادوستانش یناگھان آمدن ھم اول از. بشود ھیمرض یھا حرف الیخیب

میکن صحبت کمیاط؟یح . 

 

 یم باباجان:زند یم رودلب یم راه اطیح طول یکتاب با کھ مایفاط دنید حامدبا.روند یم اطیح بھ وباھم کند یم رضاقبول
داخل؟ یر  

 

 دوپلھ اطیح گرید سمت. گردد یبرم داخل بھ و بندد یم را کتابش اجبار بھ و چرخاند یم ھردوشان نیب را نگاھش مایفاط
 یجا کنارش رضا. ندیبنش زکنارشیتارضان زند یم کنارش بھ بادست و ندینش یم پلھ یخورد،حامدرو یم یانبار سمت بھ
 یسن ی فاصلھ سال ده بود، بیعج ھمھ یبرا اول ازھمان شان یدوست. دوزد یم او ی چھره رخ مین بھ نگاه و ردیگ یم

 کھ یوقت آشناشدند،ھمان باھم اش مدرسھ کینزد سوپرمارکت در. دیرس ینظرم بھ ادیز یلیخ ھیبق چشم در نیا و داشتند
 معدل. کند کمکش گرفت میوتصم دیشن را نیا ید،شاگردسوپرینال یم دوستش یبرا اش نشده واحدپاس دو اضطراب از
 بھ مشغول سوپرمارکت در پدرش حکومت ی سلطھ ریز از خود دنیکش کنار و استقالل داکردنیپ بخاطر اما داشت ییباال
 یط.بداند را پدرش قدر بدھدتا اش یدلدار کرد یم یرضاسع و کرد یم گلھ پدرش یھا دینبا دیبا از یگاھ گھ. بود شده کار
 سال و سن کم دوجوان نیا ازدواج بھ قائلھ وآخر باخت او کوچک خواھر بھ دل رضا کھ بود آمدھا و رفت نیھم
 دیبا یپارو کھ بود کرده کور را حانھیر یحد بھ یجوان عشق اما بود حانھیر پدر آن صد در صد مخالف کھ یازدواچ.دیرس
 نیا بھ تیرضا شده کھ ھم شیآبرو ترس از پدرش باالخره.برود شیپ ھم فرار یرضاتاپا وبا بگذارد پدرش یھا دینبا

 یم اول روز ازھمان کاش.کردند یزندگ بھ شروع دیخر شانیبرا حانھیر پدر کھ یا خانھ در دوباھم آن و بود داده ازدواج
 را شان نیب سکوت و زند یم تلخ یلبخند روزعروس یادآوریاز... و است کم یادیز شیھا خواستھ و حانھیر یبرا دیفھم
شنوم یم خب:شکند یم ! 

 

 حرفمو کنده پوست و رک پس ندارم یسیرودروا باھات: گذارد یم او یزانو یرو دست. گرداند یبرم رو سمتش بھ حامد
زنم یم . 

 

ن؟یشد یفرار و رخوردهیت قتیرف کھ شده یکار چھ ید؟قاطیکن یم کاریچ دیدار:ردیگ یم دندان بھ اشرا یگوشت لب  

 

 ھست پشتم کھ ییھا حرف یگفت صبح امروز نیھم.یدار قبولم یکیتو کردم یم فکر: نشاند یم لب بھ تلخ یشخندیرضان
ینکرد باور رو ! 

 

یدار حق خب یول:دوزد یم اطیح کف یھا یکاش بھ نگاه و دھد یم تکان یسر .  

 

نمیبب نیابشیب:ردیگ یم را دستش حامد و شود یبلندم ازجا .  
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 را صورتش.اندازد یم اش رچانھیز را دستش حامد و دزدد یم رضانگاه. کند یم نشستن بھ مجبور و کشد یم عقب اورا
شم یدلخورم بدجور رکھینگ رو ازمن:دیگو یوم گرداند یبرم خودش سمت کامالبھ . 

 

نگرانم فقط من:دیگو یم حامد و دھد یم عمق را شخندشین رضا . 

 

فردا نیھم ما. نکن نگران خودتو نیا از شتریب پس:شود یم بلند کنارش از رضا ... 

 

 حالش دوستم!یدیشن کھ خبرھارو:دیگو یم و کند یم شیموھا نیب یدست. شود یم کالفھ و افتد یم نیرحسیام یھوشیب ادی
میکن ینم جادیا خانوادت و تو یبرا ھم یمزاحمت چیھ. میر یم جا نیا از بشھ داریب کھ نیبده،ھم . 

 

نجایھم تافردا.میخوا ینم ھم دخترت اتاق:دیگو یوم افتد یم حامد پشت در بھ نگاھش ... 

 

رضــــــــــا: ـ ! 

 

نیبر جا نیا از نگفتم من:ستدیا یم اش حامدمقابل. شود یم ساکت پرسرزنشش یباصدا ! 

 

 خانواده یصدا و دردسرسازشده برات ات توخونھ من ییھوی اومدن نیا چقدر دونم یم و. یخوا یم رو نیھم قایدق چرا: ـ
آورده در تو ... 

 

 کیبشھ، کھ ییھرجا ای اطیح نیھم یگھ،توید شب کی فقط:دھد یم ادامھ توجھ یب رضا و کند یم صدا را نامش حامدباز
میر یم تافردا میبمون گھید شب . 

 

پسر دمیپرس سوال کی فقط من:شود یم کالفھ حامد ! 

 

بدم جواب خوام ینم ھم من و:  ـ .  
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 ھیبق با حق. کنھ التوراحتیخ کھ ستین خوب یانقدر سوالت جواب باش مطمئن:دھد یم ادامھ رضا و کند یم حامداخم
 کھ شدم یآدم من. گفتن درست ھا اون. یکرد یباورم منو دیتونبا!حامد یکرد اشتباه تو و بود ھمھ با حق...حانھیبار است،
و دارم فاصلھ ھا فرسنگ شیبود دهید کھ یآدم اون با. شناسمش ینم خودمم گھید ... 

 

 رو آدم نیا چون.ادیب بدت ھستم کھ ینیا از دینبا یکیتو حداقل. دیکن منوقضاوت دیتون ینم یول:دارد یبرم سمتش بھ یقدم
خواھرتو.خواھرتوساخت ! 

 

 کالفھ. است کرده او یھا چشم مھمان کھ یا غصھ از شود یرمیدلگ رضا و ندارد گفتن یبرا یحرف. کند یم سکوت حامد
تورونابودنکرد فقط اون:دیآ یم حرف بھ باالخره حامد و برد یم را امانش یگ . 

 

 حانھیر حال بھ راجع خواست یم اول ی ازلحظھ.دوزد یاوم ی رافتادهیز بھ سر بھ نگاه و کند یرضاسربلندم
 حامد کھ حاال اما.ردیبگ دارد چندسال حاال داند ینم یحت کھ یکوچک دخترک از خبر کی خواست یم. بود بپرسدونتوانستھ

ھ؟یچ منظورت: شود ینم الشیخیب کرده باز را سربحث  

 

 میسوخت مون ھمھ کھ انداخت یوزندگ خونھ جون بھ شیآت اشتباھاتش با حانھیر:گذارد یم او ی شانھ یرو دست حامد
مون ھمھ!رضا .  

 

 ھمکارش با یدوست بھ متھم را او حانھیر مگر نبود؟ او مقصر مگر. بشنود را شیھا حرف ی ادامھ دارد رضادوست
 یخال بیج بخاطر ھم ھا موقع ھمان گفت؟ یم سخن داشت چھ بھ راجع...حامد حاال و دانستند یم را نیھم بود؟ھمھ نکرده
 یوقت. پرکند امثالش و الدیم اندازه بھ را بشیج تا زد آتش و آب بھ را خود او و گرفتند دستش از را فرزندش حضانت اش
 با دانست یم ھم خودش گرید. دید ینم خود در را بازگشت یرو گرید پرتر، اش یبانک یھا حساب و شد پر شیھا بیج
 چھ ھم آن کارکند ھومن یبرا آخرعمر تا است مجبور یوقت باشد دخترش یبرا یخوب پدر تواند ینم خراب ی سابقھ نیا

یکار ! 

 

 تا کھ زد جونمون بھ یشیآت حانھیر. ھیچ ھیقض دمیرفھمید یلیخ من:دیگو یم رافتادهیز بھ یسر با و ردیگ یم ینفس حامد
رهینم ادمی عمردارم . 

 

انھ؟ی کرده ده؟ازدواجیرس زشیعز الدیم کند؟بھ یم چھ و کجاست االن کجاست؟ حانھیر بپرسد دارد دوست   

 

 کھ یلیس و تنش رو یھا یکبود یجا. یکش یم تومواد باورکردن ھمھ کھ زد یم حرف یجور حانھیر. متاسفم من: ـ
. نبود ایب کوتاه حانھیر و شد یم آب دخترش غم از جلوچشمم داشت مادرم. ھاش گفتھ رو شد دییتا ُمھر یبود زده روزآخر

باشھ گفتھ دروغ کردم ینم فکر درصدھم کی باورکن. بشم طالق نیا ی واسطھ و امیدرب اون پشت مجبورشدم من .  
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خوب؟:بدھد ادامھ خواھد یم رضا نباریا و کند یم سکوت  

 

 حانھیکرد،ر رخبرمید.رمیجلوشوبگ کھ کرد خبرم مامان.بود شده مشکوک مدت کی وآمدھاش رفت: کشد یم یآھ حامد
یول سراغش یر یم باز کردتو یفکرم مامان. بوده خورده کتک ...  

 

 یم دستانش نیب را سرش و ندینش یم پلھ ی گوشھ. شده دفن شان کیتار گذشتھ در کھ ییزھایچ گفتن از کند یم شرم
؟یچ یعنیبود؟ زده کتکش: زند یم زانو مقابلش و شود یم تر تاب یب رضا. ردیگ  

 

: آورد یم درد بھ را حامددلش اما. خبرنداشتند شان نیب اتفاقات از کھ ھا آن.گزد یم لب رضا و کند یم نگاھش حامد
گھید یکی با کھ ،گفتیمقصرنبود کھ گفت. توبود اسم گفت کھ یزیچ نیآخر ... 

 

! بود گفتھ حانھیر کھ یزیچ نیآخر گفت. کند یم مرور را اش گفتھ متعجب رضا و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس
کجاست؟ االن حانھیر:زند یم لب چھ؟ یعنی نیا  

 

حانھیر...ورفت کرد ولش پسره. بوده حاملھ ازپسره:پوشاند یم بادست را حامدصورتش ... 

 

کردن یم خاکش داشتن کھ دمیرس یوقت. انداخت نییپا خونھ بوم پشت از خودشو:کشد یم یآھ .  

 

 بود خورده نبود؟کتک الدیبام بود؟ مرده حانھیر.کند یم اصابت نیزم بھ اش تاشده یزانوھا و پرد یم رضا یرو از رنگ
 ستادهینا محکم و سخت دارشدن بچھ بھ اش عالقھ درمقابل تمام سال کی متنفرنبود؟مگر ھا ازبچھ حانھیر مگر... حاملھ و

کرده؟ یبوده؟خودکش باردار مردک آن نبود؟از کودکشان سقط بھ یراض اول ھمان از بود؟مگر  

 

 سفره در را شان مچ کردکھ یم فکر یالدیاوبام یخوشبخت بھ شھیھم!مرگ جز کرد یم تصور یھرطور را حانھیر حال
 بھ حانھیر ادیز یھا یسرد با روزھا ھمان. بود فکرکرده مرد آن با ھمسرش یھا خنده بھ ھا سال تمام. بود گرفتھ خانھ

 مدل یھا نیماش و خواست یم یچنان آن یھا لباس دلش حانھیر کھ بود روزھا ھمان. شده خستھ دکھیرس جھینت نیا
 دارد دوست را الدیم بود؟مگرنگفت مرده...حاال و یستین یچیھ تو گفت حانھیر کھ بود کشنده و تلخ یروزھا ھمان در!باال
 یم خارج اش حنجره از یبلند یوا بود؟ مرده حانھی؟ریتوھست ما نیب مانع بودتنھا نگفتھ است؟مگر عاشقش الدھمیوم

 یم حانھیر کھ یزیچ تمام بھ حداقل انھی،یخوشبخت بھ را خود کرد یم یسع و کرد یم تصور خوشبخت اورا شھیھم. شود
 و پدرش باپول کھ باشد یا سالھ ستیب پسرک از تواندبھتر یم کھ کند ثابت خودش بھ خواست یم.برساند خواست

ببرد،باشد را ھمسرش دل بود آمد،توانستھ یبرنم پسش از رضا بیج کھ یآنچنان یدھایخر . 
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بود؟ مرده حانھیباشد،ر گولیپسرژ آن از از باالتر چنددرجھ یکی بود توانستھ کھ حاال   

 

 یم دنشید کباریبا کھ کرد یم فکر یا حانھیر بھ شد یم تر غرق اش یزندگ منجالب در شتریب ھرچھ ھا سال نیا درتمام
نیثم پس... پس:کند یم باز لب باترس. باشد داشتھ الدپولیم اندازه بھ تواند یم رضاھم کھ فھمد یم.شود مانیپش تواند ... 

 

شد؟ یچ نیثم:کند یم تکرار رضا. پوشاند یم دست با را صورتش و کشد یم یقیعم حامدنفس  

 

 واسشون رو حانھیر یخال یجا گھید حاال یول بود سختشون لیاوا. باباست مامان شیپ: کند یم باز لب ریز سربھ حامد
 .پرکرده

 

 از را اش شکستھ قامت ازپشت حامد. کشد یم خود دنبال بھ را سستش یھا قدم حرف بدون و شود یبلندم نیزم یرو از
 و رکندیگ یبد طیشرا نیچن در کھ شده باعث یزیچ دچھینفھم بازھم!نداد را جوابش اوباز کند یفکرم و گذراند ینظرم

 یم یراض را ھیمرض دبھتربودیشود،شا یازجابلندم و کشد یم یآھ.اوردیب پناه اش خانھ بھ رخوردهیت مرد کیبا
بروند مادرش ی خانھ بادخترھابھ یکردچندروز . 

 

 بود، او ھیشب مادرش از شتریب کھ یدخترک. دارد ادیب ھنوز را گردش صورت کھ کرد فکر یدختر بھ فقط باھرقدم رضا
 یھا بیج بخاطر ناعادل دادگاه آن در اما خواست یم را دخترش دلش. نداشت رفتن یرو و خواست یم را دخترش دلش
 کھ اش مادرانھ حس بخاطر. بود حانھیر یھا لجاجت بخاطر زیچ ھمھ وسط نیا و کردند سلب او از را یپدر حق اش یخال
بود افتاده غلغل بھ رید .  

 

*** 

 

 سرم بھ دستش کھ نیا از قبل و شود یم کینزد تخت بھ یپرستار. کند یم باز را نشیسنگ یھا درپلک شدن باز یصدا با
د؟یکنیم کاریچ:شود یازجابلندم دیمج برسد  

 

کنم یم چک سرمشو:دیگو یم درھمش یھا اخم دنید با گرددو یبرم سمتش بھ پرستارمتعجب ! 

 

دیبکن رو کارتون:ستدیا یم سرش یباال دیمج . 
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 و کند یم فکر لباسش فرم بھ. شود یم ساغر بدن یدما و کردنسرم چک مشغول. مانده رفتارش درتعجب ھنوز پرستار
 نرمال یدما نوشتن با!اوردیب ماریب نیسرا ییخواھدبال یم کرده البدفکر. شده اومشکوک بھ است سیپل چون دیشا کھ نیا

چطوره؟ حالش:پرسد یدمیمج و بندد یم را دفترچھ بدنش  

 

مناسبھ ھم بدنش یدما و گرفتھ خودشو یعاد تمیر ضربانش. خوبھ:دیگو یم تفاوت یب پرستار . 

 

دینباش نگران ادیم ھوش بھ کم کم:کشد یم ساغر یشانیپ بھ یدست گرید یبار . 

 

 یم رونیب را راحتش نفس و گذاردیم ساغر یشانیپ یرو دست دیمج. شود یم خارج اتاق از یگرید حرف بدون و
 کھ است یسردرد مدت نیا یداریب حاصل. مالد یم دست کی یھا انگشت با را شیھا چشم ردویگ یم فاصلھ ازتخت.دھد

 دوازده آن اعترافات از کامل یگزارش یمرتض شبید.دیایبرب یخوابیب پس توانداز ینم ھا قبل مثل گریده،دیبر را امانش
 یآگاھ از ھم ماھر و دوسربازکاربلد.کند تمام ھم را اش یکی بود نتوانستھ یزورخستگ از و بود فرستاده شیبرا دختررا

 و ردیگ یم یجا اش یصندل یرو. باالببرد را ساغر تیامن شده ھم اطیاحت بفرستند،تامحض نجایا بھ تا بود شھرخواستھ
 یبرا ییکجورھای. کند یم خواندن بھ شروع و کند یم باز را اش یافتیدر یھا لیمیا. کشد یم رونیب بیج از را لشیموبا
 و اند شده ھوشیب خلوت یا کوچھ و نیاماشی درپارک قرارعاشقانھ کی در کھ نیا. بود افتاده یکسانی اتفاقات شان ھمھ
 کھ مرد سھ. بود داده نشان را مرد سھ ی چھره یشناس چھره جھینت. دندید یکوچک اتاقک در را کردندخود باز کھ چشم

 ھمراه بھ زھرا. بود ھیازبق تر زھرامتفاوت اسم بھ یدختر اعتراف ، اعترافات تمام نیب! ناشناس ھیبق و بود رضا یکی
 اما زھرابشوند خانھ یراھ آنجا از و بدھد یکس بھ یامانت کی قراربوده افسانھ اش گفتھ طبق. بود رفتھ پارک بھ دوستش

 آدم آن نیب یحاتم سرھنگ ،دختریحاتم ساغر دنید از زھرا. دندیرس اتاقک آن بھ و شدند ھوشیب شانیھردو پارک آن در
 ادامھ و کشد یم دردناکش یھا قھیشق و سیخ یشانیپ بھ دست. ندینش یم دیمج یشانیپ بھ عرق یھا دانھ. بوده گفتھ ھا
 آن یرو از و بوده دهید یعکس درقاب بودند داده بیترت شیبرا کھ یختم مراسم در را ساغر ی چھره. خواند یم را اش

. زدند یم صدا ساره اورا و بوده افرادش و باند آن از یجزئ ساغر زھرا ی گفتھ طبق.کند ییشناسا یخوب بھ را او توانستھ
 بھ بوده؟نگاه ساره نامش باندبوده؟ است،ساغرجزء محال نیا. گذارد یم کنار را یگوش و و شود یم تنگ دیمج نفِس 
 انقدر تواند ینم ساغر. باندباشد آن دجزءیاست،ساغرنبا محال نیا. دوزد یساغرم درخواب غرق و معصوم ی چھره

حاال و بوده یقربان فقط ھم اول از دخترش!باشد بدشده ... 

 

 ادامھ کندتا یم روشن را لیموبا شده خاموش صفحھ دوباره دھدو ینم او بھ را ندانستن ی اجازه پرسوالش و آشفتھ ذھن
 از کھ یزیچ تنھا و دهید ھا آدم آن نیب ھم را دوبوده سرگرددرجھ کھ ھمسرسابقش شده یمدع زھرا. بخواند را مطالب
 و بود یسرّ  تیمامور نیا.شود یم تر دآشفتھیمج. خبرداربشود دیاونبا تیھو از چکسیھ کھ است نیا دهیشن جانبش

 یمرتض بھ. شد یم خراب زیچ ھمھ ساغر و نیام بھ راجع حیصر اعترافات نیا با حاال اما برد یم یپ آن بھ یدکسینبا
 درآن نیوجودام بھ دینبا چکسیھ. کنند اصالح را زھرا اعترافات خواھد یم او از دادنش جواب محض بھ و زند یم زنگ
 و پرسد یم ساغر بھ راجع شیھا گفتھ از مردد یمرتض.ندارد را بازگوشدن حق یدادگاھ چیدرھ ھیقض نیا و ببرد یباندپ
 بخورد؟چندسال حبس چندسال دخترش یبرا قراربود نبارینبود؟ا گرید بود جرم کارش نیا. دوزد یم ساغر بھ نگاه دیمج
 بدھد؟اصال نجات مخمصھ نیا از را دخترش تا کرد یم تالش دیبا گرید ماندند؟چقدر یم او یآزاد انتظار دچشمیبا گرید

 یزیچ یکس فعال:دیگو یم درآخر و برد یم را امانش ینباشد؟کالفگ ساغر یبرا گرید یپاپوش ھم نیا کھ ازکجامعلوم
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 و برسھ ییجا کی بھ پرونده نیا کھ یتاوقت اببرهیقضا نیا از ییبو خوام ینم چکسیھ!ساغر نھ نیام بھ راجع نھ. نفھمھ
میکن یم مطرحش دادگاه یتو بعدش.ربشھیدستگ یباالدست . 

 

 را گزارش ھیبق دیمج تماس، شدن باقطع. کند یم قبول و اوردیب سرھنگ حرف یرو نھ تواند ینم اما شده، دل دو یمرتض
 بھ یزیوچ ساغرخبرداشتھ از. ساغربوده کنار را مدت نیا تمام نیام یعنی نیا و شده گفتھ نیام ازحضور. خواند یم

" نھ" اما بدھد ربط کردنش فراموش ای یپرت حواس بھ را ھیقض نیا توانست یم نبود نیباام آخرش تماس اگر.اونگفتھ
 بھ گرید یچرا ھزاران و برد یم رسوالیز را شیباورھا بودتمام آورده زبان بھ ن،اویام با تماسش نیآخر در کھ یقاطع

شود یم اضافھ ذھنش سواالت . 

 

 یم ینظام احترام سرباز و گردد یبرم سمتش دبھیمج. شود یم داخل جوان سرباز بندش پشت و خورد یم در بھ یا تقھ
داخل انیب خوان یم و ھستن خانوادتون گفتن نجانیا دونفر سرھنگ:گذارد . 

 

 یرو کھ یا وفاطمھ ساالر دنیوباد کند یم باز را در. رود یم در سمت بھ و شود یم بلند صندل یرو از دیمج
داخل نیایب:کند یم باز کامل را در و زند یم یلبخند لچرنشستھیو . 

 

 یم تیجلوھدا بھ را لچریو و دھد یم دست باپدرش ساالر. کند یم یعذرخواھ و کشد یم کنار را خود در یسربازجلو
 چھره یرو را  اش رهیخ نگاه. ستدیا یم تخت یرو او کش دراز جسم دنیباد و گردد یم ساغر دنبال بھ یچھارچشم.کند
چم...بـ:زند یم ھم بھ را اتاق سکوت دارش لکنت یصدا. شود یبلندم فاطمھ ھق ھق یوصدا چرخاند یم اش .  

 

 لچریو و دارد یبرم جلو بھ گرید یقدم. بفرستد نییپا بستھ را تنفسش راه کھ یبغض تا دھد یم قورت را دھانش آب ساالر
. ستدیا یم تخت یقدم کی ودر شود یم تر کیرود،نزد یم لچرکناریو وازپشت ستدیا یم تخت مقابل. کند یم تیھدا ھم را

 و آورد یم باال را لرزانش دست!است خودساغر کھ شود چرخاندتامطمئن یم صورتش یاجزا تک تک یرو را نگاھش
 و شود یم خم.چکد یم رونیب چشمش ی ازگوشھ یاشک و شکند یم صدا یب اش مردانھ بغض. کشد یم صورتش یرو

اومده یک نیبب پاشو. خانم یابج نمیبب پاشو:کند یاوم یشانیپ نثار را نمناکش ی بوسھ . 

 

 بازم پاشو:کند یم باران بوسھ را صورتش و شود یرنمیس بوده دور او از ھا مدت کھ خواھرش عطرتن استشمام از 
یکرد لبمون بھ جون دخترکھ پاشو.زیبر زبون . 

 

ساغرمن؟ آوردن روزت بھ یچ:نشود بلند اش ھیگر یصدا تا گزد یم لب و چسباند یم سراو بھ را اش یشانیپ  
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 اش یشانیپ یرو گرید یا بوسھ. دیکش یم نفس و بود کشینزد ساغر ھا سال کنارش،بعداز قایدق نجاست،یا خواھرش 
 یم خداراشکر شیھا لب سکوت پشت و ردیگ یم دست در را ساغر دست چپ بادست فاطمھ. کشد یم عقب و گذارد یم

شھ ینم ھنوزباورم:زند یم لب و کشد یم صورتش بھ یدست ساالر. دارد انیجر دخترش دربدن کھ یھرنبض یبرا دیگو . 

 

شھ ینم باورش چکسیھ: کند یم نوازش را ساغر دست کھ دوزد یم ھمسرش بھ نگاه ستدویا یم کنارش دیمج . 

 

 یک: کند یپدرم بھ رو و کشد یم ساغر صورت یرو دست باز. شود یم شان کینزد باز و آورد ینم تاب را یدور ساالر
اد؟یم بھوش  

 

بشھ داریب دیبا کم کم گھید یول. دونم ینم:اندازد یباالم یا شانھ دیمج .  

 

 یم را انگشتانش تک تک و برد یم صورتش سمت بھ را ساغر دست داشت را قبل ییکارا ھنوز کھ یدست کی با فاطمھ
. نشاند یم لب بھ تلخ یولبخند ندیب یم باھم ھا سال بعداز را اش خانواده ی شکستھ درھم جمع نھیس بھ دست دیمج. بوسد

 شوک. خندد یم دل تھ از ساالر. بود شان شدن جمع جا کی یبرا یدیام ھم ،ھنوزیطوالن ھرچقدر و سخت ھرچقدر
 یم را ساغر یشانیپ باز. گنجد ینم خود پوست در ساغر یواقع حضور نیا شوق واز گذارد یسرم پشت کم کم را دنشید

کن باز زودچشم!ساغر دارشویزودب:کند یم زمزمھ و بوسد .  

 

*** 

 

 یخستگ یبگذاردتاکم ھم یرو پلک توانستھ مھرداد و دهیرس خود نرمال یدما بھ نیرحسیام بدن کھ شود یم یساعت کی
 سمت بھ و شود یبلندم. کند یم دایپ را گشت یم دنبالش کھ یلیموبا باالخره کولھ اتیمحتو تمام نیب از ھومن.درکند
 بھ را حسش یب نگاه رضا. زند یصدام را نامش ندوینش یم مقابلش.رود یم کرده کز یا گوشھ تاحاال شبید از کھ ییرضا
چتھ؟:دھد یم سردبروز یا باکلمھ را اش ینگران باالخره ھومن و دوزد یاوم  

 

کن ولم. یچیھ:شود یم تلخ رضا . 

 

ھ؟یچ نیا:دیگو یم و کند یم لیموبا بھ یرضانگاھ.ردیگ یم سمتش بھ را لیموبا ھومن  

 

یبازکن قفلشو خوام یم. ساره لیموبا: ـ .  
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؟یازکجاآورد نویا تو:دھد یباالم را شیابرو یتا کی رضا  

 

خوب یبدم،ول بھش تا داشتم برش لحظھ کی یتو منم. افتاد نیزم شب اون: ـ ... 

 

 قیدق لشیموبا بھ چوقتیھ. خواست یم یمیترس یرمز. کند یم باز را صفحھ قفل و ردیگ یم دستش از را لیموبا رضا
ستین ھک بھ یازین نیرحسیاامی بدونھ، مھرداد فکرکنم:زند یم لب. بفھمد را بودتارمزش نشده . 

 

بپرسم ھا اون از ندارم دوست یول:آورد یم نییپا را شیصدا تن ھومن . 

 

چرا؟:پرسد یم رضامشکوک  

 

 بفھمن خوام ینم چون:چرخاند یسرم سمتش بھ و کند یم دو آن درخواب غرق یھا چھره بھ ینگاھ چشم ازگوشھ ھومن
 کھ ھستن ییکسا نیاول دوتا اون باش باشھ،مطمئن جاسوس ساره شده کھ ھم درصد کی احتمال بھ اگھ.دستمھ اون یگوش
کنند محافظت ممیتصم و من درمقابل ازش خوان یم . 

 

افتاده راه یومجنون یلیل یباز چھ:خندد یم رضا ! 

 

یکن بازش برام نویا قفل تر عیسر ھرچھ دیبا. ستین یباز مسخره وقت:کند یم اخم ھومن .  

 

مخصوص برنامھ دوتا با دارم ازین ستمیس بھ من. شھ ینم یول:  ـ . 

 

 یتون یم. دارن کھ ھم مودم. گھید شھیدامیپ وتریکامپ کی فوقش خونھ نیا تو:کشد یم صورتش بھ یدست کالفھ ھومن
یکن دانلود رو اش برنامھ .  

 

 یاضاف سربار. دنیم فحش بھم باچشم یکردن نگاھم شمینجوریھم:دھد یوارمید یپشت بھ را اش ھیتک و کشد یم یپوف رضا
ملت ی خونھ رو میشد .  

 

. ارهیب روش بھ تونھ ینم یسیسررودروا از و ستین یراض ادیز خودحامدھم:دھد یم رضاادامھ و کند یم اخم ھومن
بخوام؟ ھم ستمیس ازشون بعدپاشم  
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رفتن قبل حداقل ھیضرور یلیخ کار نیا یول میر یم میکن یم ادجمعیب ربھوشیام.ھیضرور:دیگو یم یجد ھومن ... 

 

بخواه ازشون برو خودت ھیضرور یلیخ اگھ. ستین کارمن:پرد یم حرفش انیم بھ رضا . 

 

آخھ؟ کارشونمیچ من:کند یم اخم ھومن  

 

امیم حساب بھ شون کی درجھ لیفام من کھ نھ: ـ ! 

 

رضا نکن لج: ـ ... 

 

ندارم رو ھا آدم نیا توچشم کردن نگاه یرو گھید گفتم،من یجد کامال.ھومن کنم ینم لج:  ـ . 

 

اون ای یکرد تو رو انتیخ: ـ ... 

 

شو خفھ: ـ ! 

 

 خوام ینم ھم کلمھ کی گھید:دھد یم وادامھ کرده استفاده ھومن سکوت از رضا. کند یم تعجب ھومن بلندش یصدا از
 سرخراب میرفت بمونھ ھم یتون ینم. بخواه برو خودت یخوا یم یلیخ وترمیکامپ. کن تمومش.بشنوم ازت گذشتھ بھ راجع
کنم یم درست خودمون ی شده . 

 

 یناگھان خاطر بھ رضا کھ زند یم کمرش بھ یلگد و شود یم ازجابلند ھومن. بندد یم چشم و کشد یم دراز نیزم گوشھ و
؟یوحشــــــــ چتھ:پرد یم ازجا بودنش  

 

یبلندنکن من یبرا صداتو گھید مونھ یم ادتی: زند یم یپوزخند ھومن  ! 

 

 بوداما یم آشپزخانھ در معمول طبق دیبا خانم ھیمرض. چرخاند یم یخال سالن در را نگاھش و شود یم خارج اتاق از
 یرو اطیح سردر چادربھ کھ ندیب یم را خانم ھیمرض و رود یم ھا پنجره سمت بھ. گردد یبرم عقب و کشد یم یپوف. نبود
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 یم یلبخند. کرد یم یباز عروسک و بود نشستھ مقابلش ھم سالھ سھ دخترک. کند یم پاک یسبز و نشستھ یراندازیز
 یرو را فاطمھ ھم مادرش. داد یم تاب بود گذاشتھ شیپاھا یرو را عروسک. شود یم قیدق دخترک حرکات یرو و زند
 شده خارج یبھداشت سیسرو از کھ ندیب یم را مایفاط و گردد یبرم عقب بھ یدر شدن باز یباصدا. داد یم تاب شیپاھا
 شیاوردتاصدایادبیب را دخترک کندنام یم یسع. بود اونشده متوجھ ھنوز بودکھ فرورفتھ فکر در انقدر. دیآ یم سالن وبھ
 کلمات ذھنش در و کند یم یسالم ھومن. کشد یم ینیھ او دنیباد کند یبلندم سرکھ و شود یم واردسالن مایفاط. کند
 ھومن کھ بشود رد کنارش از خواھد یم دھدو یم را سالمش ماجوابیفاط.رگذارباشدیبتواندتاث ندتایچ یم ھم کنار را یخوب
دخترخانم: دیگو یم . 

 

 و نرم لحن نیا حاال و بود دهیند وتخم جزاخم یزیپسرچ نیا مدتاز نیا. گردد یبرم سمتش بھ شده گرد یھا ماباچشمیفاط
 کی من: شود یم کشینزد یکم ھومن.گزد یم لب و شان ییتنھا از افتد یم دلش در بود؟ترس یزیچ چھ ونیمد را خوب
 کارمو یبد بھم تاچندساعت یزیچ یالپتابی وتریکامپ یتون یم. دارم ستمیس بھ ازین کھ اومده شیپ برام یضرور یلیکارخ
بندازم؟ راه  

 

 یم خودراعقب یکم مایفاط!رابکشد دختر نیا ناز دیبا فرستدکھ یم خودلعنت بھ دل در ھومن و کند یم مرددنگاھش مایفاط
بھتون بدمش و امیب دیبخوا اتاقمھ،اگھ تو لپتابم.البتھ:کشد . 

 

ممنونم: کشد یم یراحت نفس ھومن . 

 

 داخل او تا کشد یم کنار و کند یم باز را در ھومن. رود یم سرش پشت ماھمیفاط و افتد یم راه اتاق سمت بھ
 یم رونیب را لپتاب فیک دراور ییازکشو. رود یم کمدش سمت بھ معذب و چرخد یم دهیخواب مرد سھ نیب نگاھش.شود

یراست:دیگو یم باز ھومن کھ برود خواھد یمامیفاط.کند یم تشکر ردویگ یم را فیک ھومن. ردیگیم سمتش بھ و کشد ... 

 

؟یبگ روھم یفایوا رمز شھیم:دیگو یم ھومن و کند یم مانگاھشیفاط.کند یم ینچ و شود یم پاره رضا چرت شیباصدا  

 

البتھ. نیالت بھ.  77مایفاط: ـ . 

 

 یم دختر نیا سال و سن ھم حاال ماند یم زنده اگر دیشا. اندازد یم فاطمھ ادخواھرشی ناخودآگاه را او مایفاط نام
 و گذارد یم قلبش یرو دست در بستن محض بھ. رود یم رونیب عیوسر شود یم معذب ھومن ی رهیخ نگاه ماازیفاط.شد

کرد؟ نگاھم ینطوریا پرسدچرا یازخودم. دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس  

 

 ھومن. کند یم نثارھومن یراھ یبدوب و مالد یم را شیھا چشم رضا. دھد یم دستش بھ را لپتاب و کند یم داریرضاراب
کشھ؟ یم طول چقدر:آورد یم نییپا را شیصدا بازتن و کشد یم او کنار را خود  
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نکن ادعجلھیشھ،ز یم یدوساعت یکی حداقلش.داره نت سرعت بھ یبستگ: ـ . 

 

ایباش کرده تمومش امیم تا. گردم یبرم و رم یم. دارم کار ییچندجا من:شود یازجابلندم و کشد یم یپوف ھومن ! 

 

گھ؟ید امر:رود یم یا غره چشم رضا  

 

گم یبعدام شمیبق.بنداز راه نویھم:دارد یبرم را خود لیموبا و شود یم خم نیزم یرو ھومن . 

 

وقت؟ی یفتیرنی؟گیر یحاالکجام: ـ  

 

فتم یرنمیگ من:کند یم باز را دراتاق و خندد یم ھومن . 

 

. شود یم مشغول بالپتاب و کند یم نثارش یازخودمتشکر رلبیز رضا. بندد یم را در و شود یم خارج ازاتاق و
 دنبال بھ یرچشمیز و ردیگ یرنظرمیز را رضا. کند یم بازشان یکم و دھد یم اش بستھ یھا پلک بھ یتکان نیرحسیام

 لپتاب بھ رابط میس با آن وصل و چپش سمت نیب از لیموبا برداشتن با بداند کھ نیا بدون رضا. گردد یم ساغر لیموبا
 از یقیدق تصور ھم خودش کھ یرمز.بود یگوش رمز مشکل اما بود دسترس در خواست یم کھ یزیچ حاال. کند یم کمکش

 لیتما و شده خشک دھانش آب.ماند یم یگوش قفل منتظربازشدن و دھد یم ادامھ شیھا چشم بستن بھ پس. نداشت آن
 غرق صورت و چرخاند یم را سرش یکم. نبرد اش یداریب از ییبو یکس تا کند یم تحمل اما دارد آب خوردن بھ یدیشد
. شود خارج اتاق از و شود داریب اھمی بماند خواب خواھد یم کھ یا لحظھ تا کاش.ندیب یم خود کنار را مھرداد خواب در
 از چندروز ای چندساعت داند ینم یحت. دھد یم نشان را بودن ظھر ھوا ینسب یگرما و اتاق داخل بھ ازپنجره دهیدو نور

 ھم تشیوضع و ازساغر یبرساند،حت سرھنگ بھ خود از یخبر نتوانستھ او و گذشتھ گذشتھ،چندوقت غفلتش خواب نیا
 کدام چیھ یرو کھ دارد را یفلج حس شدھو کرخت تنش تمام.ابدیباز را خود آرامش تا کشد یم یقیعم نفس!ندارد یخبر
 نیا در دانکردهیپ قفل بازکردن یبرا یراھ رضا یتاوقت مجبوربود ساغر لیموبا خاطر بھ حاال. ندارد یکنترل اندامش از

 ھا آن ھردو بھ ھومن کھ نداشت شک و بود دهیشن را شان پچ پچ یصدا. آوربود عذاب یلیخ نیا و بماند یباق تیوضع
 امیپ دارد ادیب کھ ییتاجا.است ساغر و او بھ اش شک نیشتریب اما شده مردد رضاھم بھ راجع یاست،حت مشکوک
 در شان یپ در یپ یھا تماس فقط.بود کرده پاک خود ساغر ھم را شان اول یھا امیپ و نشده بدل و رد شان نیب یمشکوک

 و ردیبگ بدست او از آتو بعنوان خواست یم کھ ییصدا ھمان. بود کرده ضبط ساغر کھ ییصدا بدتر ھمھ از و بود یگوش
 یلعنت یصدا آن نباشد،کاش یگوش در کاش.ردینگ شده ضبط یصدا آن از یسراغ گرید کھ بود شده پرت حواس خودانقدر
 یبااوم شدن ازروبرو کند یم اعتراف و دهید را ھومن خشم.دھد یم کشتن بھ را شان یاگرباشدھردو نباشدکھ یدرگوش
 تماس سرھنگ با فرصت نیاول در دیبا.ترسد یروشودم یتیموقع نیدرچن ھم ،آن ھومن یبرا دستش کھ نیا ترسد،از

 مردد ھم او صداقت بھ نسبت حتما اند کرده دایراپ ساغر کھ حاال.قراربدھد ارشیدراخت مدت نیا از کامل یگزارش و ردیبگ
 یبگذارد،م اتفاقات انیدرجر را او تر مناسب یفرصت در تا بود کرده انکار را حضورساغر آخر ی تالحظھ. اند شده
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 ھمھ حاال و کند درست قدم بھ قدم را زیچ ھمھ خواست یم.کند اش خانواده دنید بھ یراض ھم را ساغر خود خواست
 و دیرس یم بست بن بھ کرد یتصورم کھ یھرحالت در و. شود رو رویز زیچ ھمھ تا بودند داده ھم دست بھ دست اتفاقات

 یم فقط کاش. دیرس یم دستش بھ او از کوچک خبر کی کھ کاش... ساغر! دید یم صدمھ وساغر خودش ھمھ از شتریب
انھی است زنده دیفھم ! 

 

 کھ یتاباسست ردیگ یم کار بھ را قدرتش شود،اماتمام یم قبل از تر نیسنگ شیھا پلک ھرلحظھ و گذرد یم ساعت
 ینم تاب را یحرکت یب نیا از شیب.دیپا یم را رضا یرچشمیز ھم ھنوز. نرود خواب بھ و کند مقابلھ ندینش یم درجانش

 یبلند یفشاردتاصدا یم دندانش نیب را لبش واو کشد یرمیت شیپا ساق.دھد یم اش شده خشک تن بھ یتکان و آورد
 اش شده منقبض وتن بندد یم چشم نیرحسیکند،ام یم نگاھش و شود یاوم حرکت رضامتوجھ. نشود خارج اش ازحنجره
. نبرد داربودنشیب بھ یرضاپ کندتا خارج ازدماغش یعاد تمیبار و مرتب را شیھا کندنفس یم یسع.کند یرارھام

 یم درھوا یبشکن و کند یم باز را قفل قھیدق ده از بعد باالخره رضا.دھد یم ادامھ کارخود بھ بودنش ازخواب رضامطمئن
 را شیھا امیپ کندوصفحھ یم جدا لپتاب از را یگوش. شد یم موفق ھم نیا از تر نبودقبل نرنتیا خاطرسرعت اگربھ. زند
 و پرد یازجام شیباصدا رضا.کند یم کردن سرفھ بھ شود،شروع یم مطمئن قفل شدن باز از کھ نیرحسیام. کند یم باز

 کند،چندضربھ یم بلندش و اندازد یم اش رشانھیز دست. رود یم سمتش بھ و گذارد یم یکنار را لپتاب. کند یم نگاھش
 دھدتا یم ادامھ ھا سرفھ نیا بھ اجبار بھ اما ردیگ یم درد بدنش شدن نییباالپا از نیام تن تمام.زند یم پشتش بھ یا

 و کشد یم نیزم یرو را خود کند قطع را شیھا سرفھ یصدا کھ نیا بدون. کند ترک آب آوردن یبرا را رضااتاق باالخره
 یصداھا باک عیسر. کند یخداراشکرم روشنش ی صفحھ دنید با و ردیگ یم دست بھ را یگوش.رساند یم لپتاب کنار بھ

 را حذف عالمت عیسر و شنود یم رضارا یپاھا یصدا. کند یم یگذار عالمت را موارد ی ھمھ و کند یم باز را شده ضبط
 مھرداد ی زده بھت ونگاه زیخ مین تن با کھ خودبرگردد یخواھدسرجا یم و کند یم رھا شیسرجا را لیموبا. زند یم

 دنید با و رسد یم پرآب یوانیبال رضا. دھد ینم ادامھ ھم اش نیدروغ یھا سرفھ یحت و رود یم نفسش. شود یم روبرو
وونھید میترسوند:ندینش یم کنارش و کشد یم یراحت نفس نیرحسیام ! 

 

 و ردیگ یم دستش از را وانیل جانش کم دست با. چرخد یم سمتش بھ و دیآ یم رونیب وحشتناک یا خلسھ از او یباصدا
 در را او زشدهیر ییھا باچشم نباریا کھ دوزد یمھردادم بھ نگاه دنینوش درحال.نوشد یم یآرام بھ

 دست رضا و آورد یم نییپا را آب وانیل!نشود مھرداد دارشدنیب متوجھ بودکھ رضاکرده جمع را انقدرحواسش.نظرگرفتھ
؟یبھتر:گذارد یم اش شانھ بھ  

 

گھید آوردم یم ؟آبویبلندشد چرا ازجات:دیگو یم رضاباخنده و دھد یم تکان یسر ! 

 

 نیزم یرارو خود کند یم یسع و زند یلبخندم رضافقط درجواب!اش تیازجنا گرید یردپا کیگر،ید ی فاجعھ کی ھم نیا
زد یدودوم ھا بعدازساعت اش یناگھان بلندشدن از ھنوز شیھا چشم. بازگردد اش یقبل یجا بھ و بکشد . 

 

ھ؟یچ ھا اون:دیگو یم رضا بھ رو و دوزد یم شده وصل آن بھ کھ یلیموبا و نیزم یرو لپتاب بھ را مھردادنگاھش  
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ستین یزمھمیچ:دھد یم قرار شیزانو یرو را لپتاب و دھد یم وارید یپشت بھ را اش ھیتک باز رضا ! 

 

رضا:دوزد یم شیھا چشم بھ را اش رهیخ مھردادنگاه ! 

 

 جوابش بھ تا دارد یبرنم دست کند قفل یزیچ یرو اگر کھ داند یم ترسد،خوب یم مھرداد یھا جواب و سوال از رضا
خوب؟ شو الیخیب:دیگو یم رضاکالفھ و کند یم شیصدا دوباره مھرداد. برسد  

 

 دورش او دید ازمعرض تا گذارد یم لیموبا ی صفحھ یرو دست رضا و دوزد یم لیموبا بھ را قشیدق نگاه مھرداد
دیبا کھ کرده دایپ یاختالالت کی!مھرداد ستین یزمھمیچ:کند ... 

 

 خواھد یم. زند یم زانو مقابلش مھرداد و کند یم نگاھش کالفھ رضا.رود یم سمتش بھ و شود یعازجابلندمیسر مھرداد
. بدھد انجام یکار چھ دیبا داند ینم و ندیب یم ھارا صحنھ نیا تمام نیرحسیکند،ام یم رضامقاومت و بزند کنار را دستش

 یم کارش نیا یبرا خوب حیتوج کی دنبال بھ دیبا فقط و بود دهید را او مھرداد اما بود، کرده پاکش کھ بود ییصدا مھم
است ساره مال لیموبا اون:زند یم لب و کند یم رضارانگاه حوصلھ یب مھرداد. گشت ! 

 

کنھ؟ یم کارینجاچیا شیگوش تھران؟پس فرستادتش نگفت ھومن مگھ:دیگو یم مھرداد و دزدد یم نگاه رضا  

 

رضا؟ کجاست ساره:شود یم تند مھرداد.اندازد یم ریز سربھ و گزد یم لب رضا  

 

 چون یباش بودخبرنداشتھ خواستھ متاسفم،ھومن:دیگو یم شرمنده یبالحن و دوزد یم منتظرش یھا چشم بھ نگاه رضا
و یکن حماقت ممکنھ ... 

 

رضــــــا؟ کجـــــــــاست ساره:پرد یم اش حرف انیم بھ بلند یداد با مھرداد ! 

 

گرفتنش:اندازد یم ریز سربھ و دزدد یم نگاه رضا . 

 

لیموبا نیا و بودند گرفتھ را ساره. کند یم آزاد را اش شده حبس نفس و شود یم خم مھرداد یھا شانھ ... 

 

یچ یبرا... لشیموبا:زند یم لب.قرارنداشت شیرو رضا دست حاال کھ دوزد یم یلیموبا بھ نگاه ... 
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بگم یزیچ تونم ینم من.مھرداد بپرس ھومن از شویبق:قاپد یم دستش از را یگوش رضا و ردیگ یم دست بھ را لیموبا . 

 

 کارمو بذار عقب برو کمی لطفا:دیگو ینکندم کیتحر را مھرداد ی خفتھ داردخشم یسع کھ یبالحن و کشد یم یقیعم نفس
 .بکنم

 

افتاده؟ یاتفاق ،بگوچھیاونجابود تو:پرسد یم و گردد یبرم نیرحسیام سمت بھ مھرداد  

 

یول ارتشیرضاب قرارشد.رخوردیت ساره:کند یم باز لب و چرخاند یمھردادورضام نیب را نگاھش نیرحسیام ... 

 

؟ید یم منومقصرجلوه چرا:پرد یم حرفش انیم بھ باخشم رضا  

 

 من فقط و رفتن یم رداشتنیام و ھومن. بودن دنبالمون ھا سیارمش،پلیب کردم تالشمو من:دوزد یم مھرداد بھ نگاه
برسونم ھا اون بھ خودمو و بذارم رو ساره شدم بودم،مجبور مونده . 

 

؟یدار ازش یخوبھ؟خبر خورد؟االن کجاش ربھیت: گردد یبرم نیرحسیام سمت بھ مھرداد  

 

پشت از رھمیت کیخورد، شکمش ربھیت کی:دیگو یم یباناراحت نیرحسیام . 

 

 نیا اما آمده جوش بھ اش خون ساغر بھ مھرداد ی اندازه یب توجھ نیا از.کشد یم اش ختھیر ھم بھ یموھا بھ یدست
 از ھرطورشده و ردیبگ ساغر ازحال یدخبریبا.بزند دامن آن تواندبھ یم کھ ییتاجا دیوبا است نفعش بھ توجھ نیا لحظھ

شھ ینم یول رمیبگ ازش یکخبری دارم دوست یلیخ:نالد یم.باشد داشتھ یحاتم باسرھنگ یبزندتاتماس رونیب خانھ نیا .  

 

کنار بکش:کند یم نگاھش پراخم مھرداد. شود یم اش مانع رضا در بھ دنشیرس از قبل و شود یم جابلند مھرداداز ! 

 

نکن حماقت:گذارد یم اش شانھ یرو دست رضا ! 

 

ازش تونھ یم اون اد،یب ھومن صبرکن:کند یم مقاومت رضا و بزند کنار راھش سر از را او کند یم یسع مھرداد ... 
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 ره؟کھیبگ میتصم ھمھ یبرا نبارھمیا بشھ؟کھ یچ اد؟کھیب ھومن صبرکنم: دیگو یم تلخ و دارد یبرم تقال از مھرداددست
رضا؟ بکشھ؟آره سرساره یرو رو ماشھ ھم بار نیا  

 

 یقربون ھم ساره خوام یرضا،نم شھ یم یچ عاقبتش کھ یدون یم خودتم:دھد یم ادامھ مھرداد و کند یم سکوت رضا
کنھ یقربون ھست توسرش کھ یا مسخره ھدف مشت کی خاطر بھ رو ساره خوام ینم. بشھ ھومن ترس .  

 

اصال دیشا یکن یم زودقضاوت یدار:دیگو یم رضا ... 

 

 وھربار میکرد فکررو نیھم شھیھم!رضا وجودنداره یدیشا چیھـــــــ:پرد یم اش حرف انیم بلندبھ ییمھردادباصدا
میروبروشد بوده ازخودمون کھ یکس باجنازه .  

 

 نفر کی خاطر بھ میتون ینم. گذره یم ھم نیا!رفتھ ادتی خوب چھ نیبب یول یداشت آشوبھ دل انقدر ھم افروز سر تو: ـ
رو مون ھمھ یزندگ ... 

 

 و شر واسم یدار کھ یدون یم یچ من از رفتــــــــــھ؟تو ادمی رو افروز من:شود یم خارج کنترلش از مھرداد یصدا تن
ـــــره؟یبگ میتصم ماھا یزندگ و مرگ یبخوادبرا کھ ھیک ھومن ؟اصالیدون یم یچ افروز از ؟تویگ یم ور  

 

 یسرجا حرکت یب ترسد،اما یم ختھیر ھم بھ اوضاع نیا از نیرحسیام و ندینش یم اندامش بھ یلرز ادمھردادیفر از
 رید ھومن و است درست اش گفتھ داند یم خوب.داکندیپ ساغر نجات یبرا یمھردادراھ دھد یم حیترج ستدچونیا یخودم

رضا کنار بکش آدم ی بچھ مثل حاال:زند یم نفس نفس خشم شدت از مھرداد. رود یم سراغش ساغر کشتن یزودبرا ای ! 

 

یبکن اون یفدا رو خودت کھ نیا دخترارزش اون! نکن یباز تیبازندگ: ـ ... 

 

 کی مثل یچجور یدیند مگھ:دھد ینم او بھ صحبت ی اجازه رضا و زند یم صدا ھشدارگونھ یبالحن را نامش مھرداد
نداد؟ حیتوترج بھ رو شده آشنا باھاش شھینم دوروز کھ یریام شد؟مگھ رد روت از آشغال  

 

 یتیواقع اش نبود،مشکل اشرضا کوبد،مشکل یم صورتش بھ را اش شده مشت دست و رسد یم خود خشم اوج بھ مھرداد
 تیواقع آوار ریز خودش شدن خرد اش مشکل. شد دهیکوب وجودش برتمام محکم یمشت مثل رضا زیت و تند بالحن کھ بود
کرد یم فرار آن از کھ بود ییھا . 
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 نترس!مامان زیعز نترس:کند یم بغل کردھرا بغض یوشاین باترس ھیمرض و رسد یم اطیح بھ شان ادیفر و داد یصدا
بشھ یزیچ ذاره ینم مامان.نجاستیا مامان نیدخترم،بب . 

 

 بھ مونو یزندگ آخر جات یب یھا یرخواھیخ نیحامد،باا کنھ کارتیچ خدابگم:زند یم غر و فشارد یم بغل در وشاراین
یکش یم شیآت .  

 

ما؟یفاط یریکجام:دیگو یبلندم شود یم کینزد یورود در بھ کھ ییمایفاط دنیباد  

 

گن یم یچ بشنوم خوام یم:زند یم لب آرام ییچرخدوباصدا یم سمتش بھ مایفاط . 

 

مـــــایفاط. نگرفتنت تا نوریا ایب شده لیذل ی نکرده،دختره الزم:  ـ ! 

 

 یبابا از اون. شماھا ازدست بکشھ خدامنو:نالد یم ھیمرض و کند یم خانھ داخل شده باز مھین در نیب از را ماسرشیفاط
عقل یب یتو از ھم نیداده،ا پناه خونھ تو یجان مشت کی بھ کھ ات احمق . 

 

. کشد یم عقب اورا و ردیگ یم مشت در را لباسش ی پارچھ پشت از. رود یم مایفاط سمت بھ و گذارد یم نیزم وشاراین
مامــــــــــان:نالد یم و کند یم اصابت در بھ مایسرفاط ! 

 

ینکرد درست شر من واسھ تا ابرویب!زھرمارمامان:دیگو یم کشد یخودم دنبال اورا کھ یدرحال ھیمرض . 

 

 خونھ تو ستین معلوم رکنھیخدابخ:دیگو یم نگران دل ھیمرض. ستندیا یم و رسد یم شان گوش مھردادبھ بلند ادیفر یصدا
خوبھ نکشن ھمو. پاکردن بھ یشیآت چھ ام .  

 

یافشار خانم ی خونھ دیبر بردار وشاروین:دیگو یم و دھد یم ھل جلو بھ را مایفاط . 

 

؟یتوچ پس: ـ  
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 بھ امروز نیھم نداشت،خودم شو عرضھ کھ بابات:دیگو یم زدیر  یم ظرف در عیسر را شیھا یسبز کھ یدرحال ھیمرض
کنم یم خونھ از ھارو نیا شر و زنم یم زنگ سیپل . 

 

گھید نیبر نبودم؟د باتو مگھ:کند یم جمع ھم را نیزم یرو ی پارچھ ھیمرض و کشد یم یعیھ مایفاط ! 

 

 رفتن رونیب مناسب کھ بلندبود یحد بھ لباسش ھا خاطرمھمان بھ. کشد یجلوم را شالش و ردیگ یم را وشاین دست مایفاط
 بیعج یداشت،حس یبیغر حس. گزد یم لب گردد یم لشیموبا دنبال بھ کھ مادرش دنیباد و گردد یبرم عقب بھ. باشد ھم
 چرخاندتا یم اطیدرح را نگاھش. بود شیھا یزکودکیعز یعمورضا ھم یکی کھ ناخوانده یھا مھمان نیا شدن ریدستگ از

 اپن یرو درآشپزخانھ لشیموبا آورد یم ادیب و کشد یم اش یروسر بھ یدست کالفھ ھیمرض. ندیبب را مادرش لیموبا
گھید برو ؟دیکن یگامین برمنو برو چرا:زند یوشادادمین و مایفاط دنیباد و گردد یبرم عقب بھ. مانده . 

 

ترسم یم من. میابریب توم مامان: ـ .  

 

. رود یم عقب یچندقدم ناخودآگاه ھیمرض و شود یم باز یبد یصدا با یورود در دکھیبگو یزیخواھدچ یم ھیمرض
 یازجام ھرسھ اطیح در شدن دهیشود،باکوب یم خارج خانھ اطیح از و کند یم عبور شان مقابل از بلند ییھا قدم با مھرداد

 خونھ نیبر بردار رم بچھ اون پاشو:دیگو یم مایفاط بھ خستھ و جان یب یبالحن ھیمرض. دھد یسرم ھیگر باز وشاین و پرند
دختر کن گوش حرف!یافشار خانم .  

 

ما: ـ ... 

 

امیم بردارم مویگوش:دیگو یم ھیمرض حرفش شدن تمام از قبل . 

 

 کھ نیا از قبل.رود یم رونیب و کند یم باز را اطیح در. دیایبندب اش ھیرودتاگر یم اش صدقھ قربان و کند یم بغل وشاراین
نبند:دیگو یسرم ازپشت یینددصدایبب را در . 

 

 یم مایفاط کھ شود خانھ وارد خواھد یم و دیگو یم یسالم رلبیز ھومن.ندیب یم را ھومن سرش چرخش با و پرد یازجام
آقا:دیگو ! 

 

 زودتر شھیم...شھیم:دیگو یم کنان من من و دزدد یم مانگاهیفاط. کند یم نگاھش پرسشگر و چرخد یم سمتش بھ ھومن
د؟یبر نجایا از  
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اغلطی درستھ دونم ینم.کنم یکارمیچ دارم دونم ینم یحت من...من:دھد یم ادامھ مضطرب مایفاط و کند یم اخم ھومن ... 

 

 چندروزھم کی ھرحال بھ...مجبورنبودم اگھ باش مطمئن میکرد تنگ جاتونو دونم یم نیبب:شود یم حوصلھ یب ھومن
 ...بگذره

 

 ھاتون فقط،دوست ندارم باشمامشکل من.نھ نھ:چرخد یم سمتش بھ و کشد یم داخل بھ یسرک باز مھیدرن نیب ماازیفاط
خبرکنھ سیپل ممکنھ. ھیعصبان ومامانم دعواکردن . 

 

نیبر جا نیا زودتراز گم یم نیھم یبرا.فتھیب یکس یبرا یاتفاق خوام ینم من:کشد یم صورتش بھ یدست ! 

 

خبرکرده؟ سیپل مادرت:دیگو یم زده بھت ھومن  

 

نھ ھنوز... یعنی. نھ: ـ . 

 

 بھ توانستند ینم یطیشرا نیدرچن و نداشتند رفتن یبرا ییجا چیھ. اندازد یم سرکوچھ بھ یونگاھ شود یم کالفھ ھومن
 مایفاط سمت بھ عیسر رسد یم گوش بھ اطیح از کھ ییپا یصدا دنیباشن و ردیگ یم کار بھ را مغزش یکم. برگردند تھران

شمارتوبده:چرخد یم . 

 

زود زود:کشد یم رونیب بیج از را لشیموبا باعجلھ ھومن و کند یم گرد ماچشمیفاط ! 

 

 خانھ مخالف سمت مادرش،بھ یھا قدم یصدا شدن کینزد محض بھ و کند یم زمزمھ را اش شماره آرام ییماباصدایفاط
 از مودب یبالحن ھومن.رود یم عقب وباترس شود یم مقابل ھومن بتیھ با در کردن باز محض بھ ھیمرض. کند یم پاتند
 ی عاطفھ یکندتاکم یم بخشش طلب خانھ در شان مزاحمت بابت یکل و رود یفروم یدرجلدشرمندگ.کند یم یعذرخواھ او

 فوت ھاست سال کھ یپدر و نالد یم ضشیمر مادر از. کند منصرفش سیپل بھ زدن زنگ از و کند کیراتحر اش زنانھ
 بابت یشود،کم یمتاثرم ھیمرض. دیگو یم اوست سال و سن ھم کھ یخواھر از و کشد یم شیپ را مایفاط شده،حرف

 بھ حال نیاست،باا یشاک اند انداختھ راه اش درخانھ کھ یدادیب و داد از ھنوز اما شود یم مانیپش غلطش قضاوت
 راه تابع کھ دیگو یم درآخر.کند یم حتشیونص کند یم پنھان را خشمش شده کھ ھم پسرمقابلش محزون خاطرلحن
 ھم خودش ھیمرض بارفتن.نکند کم ات سرخانواده یباال از را ات ھیخداسا و یبرس یخواھ یم کھ یزیھرچ بھ تا خداباش

 رود یم خانھ سمت بھ آرام ییھا باقدم کھ یدرحال.ردیگ یم اش خنده آورده زبان بھ و بافتھ بھ سرھم پشت کھ ییزھایچ از
.)بگو بھم خبربده سیپل بھ خواست مادرت اگھ لطفا(سدینو یم یامیپ مایفاط یبرا  
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 بودند نشستھ یا گوشھ گرفتھ و مغموم کھ نیرحسیام و رضا نیب را نگاھش. شود یم وارد و زند یم اتاق در بھ یا تقھ
شده؟ یچ: پرسدیم و چرخاند یم  

 

رشدهیدستگ دسارهیفھم مھرداد:کند یم باز لب نیرحسیام و کند یم رضانگاھش . 

 

خوب؟:دھد یباالم را شیابرو یتا کی ھومن  

 

رفت...یچیھ:دھد یم ادامھ رضا ! 

 

؟یخوب:دیگو یم و دوزد یم نیرحسیام بھ یقیدق نگاه. ندینش یم مقابلشان و بندد یم را در ھومن  

 

ستمیبدن:اندازد یباالم یا شانھ نیرحسیام ! 

 

ساره دنبال ؟مھردادرفتھیبکن یکار یخوا ینم:رضا ! 

 

گرده یبرم خودش ازودیرید.ادیبرنم ازش یکار چیھ:کند یم باز را اش لیموبا بھ دهیرس تازه امکیپ و خندد یم ھومن . 

 

؟یدار یخبر ساره از ھ؟تویچ منظورت:ردیگ یم آشوبھ دل نیرحسیام  

 

)شد؟ عوض نظرش انقدر کھ نیداد مامانم خورد بھ یچ شما: (خواند یمارامیازفاط دهیرس امیپ ھومن  

 

یکم یزھایچ کی:کند یسربلندم ھومن. کند یم تکرار را سوالش نیرحسیام و خندد یم .  

 

زندست؟: ـ  
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 تکون ازاتاقش بابائھ ھم تااالن اول روز از.گاردکردنیباد از پر براش رو مارستانیب تموم و. زندست:زند یلبخندم ھومن
  .نخورده

 

 آرام را شیھا یدلنگران از یمیعظ بخش توانست یم نیا و دیکش یم نفس ھنوز ساغرش. کشد یم یراحت نفس نیرحسیام
.)ییرجادویاکس کی فکرکن: (کند یم پیتا ھومن.کند  

 

؟یکن کاریچ یخوا یشھ؟م یم یچ حاال:پرسد یرضام   

 

؟یداد انجام رو بودم سپرده بھت کھ یکار:کند یسربلندم ھومن  

 

 در را لیموبا ھومن. دھد یم ھومن دست وبھ دارد یبرم را لیموبا زیم یرو از.شود یازجابلندم و دیگو یم یاوھوم رضا
 یم ھومن پرسد،کھ یم ازخود نیرحسیام بار نیا را رضا سوال. شود یم خارج ازاتاق و دھد یم قرار بشیج

کند؟ چھ خواھدباساغر  

 

 یرضام و شود یازجابلندم. کند یم النھ نیرحسیام دل در اضطراب و رسد یم شان گوش بھ ھم اطیدرح شدن بستھ یصدا
کجا؟:پرسد  

 

مینیبش رونیب اون میبر.تو نیا دمیپوک:دیگو یم کشد یم در سمت بھ را خود لنگان لنگ کھ یدرحال . 

 

 یجا مبل یرو. ردیبگ تماس سرھنگ خودبا و کند یراھ یاھینخودس دنبال بھ رضارا گرددتابتواند یم یا بھانھ دنبال بھ و
 کردن دک یبرا یا نقشھ و زند یم یزلبخندیم یرو تلفن دنیچرخاند،باد یم خانھ یجا یجا در را نگاھش و ردیگ یم

کشد یرضام . 

 

 ریباام شیقرارمدارھا جز بھ یزخاصیچ. خواند یم را ساره یھا امیپ یکی یکی و شود یم خارج ازکوچھ زنان قدم ھومن
. رسد یم ابانیسرخ بھ نیح نیا در و کند یم باز را شیھا تماس باک. خورد ینم اش چشم ازمھردادبھ شیھا سوال و

 کند یم بلند دست شود یم کینزد کھ یسبزرنگ یتاکس یبرا. اندازد یم ھا نیماش تردد کم امد رفت و بر و دور بھ ینگاھ
دربست:دیگو یم و ! 

 

 راننده.دیگو یم را موردنظرش وآدرس کند یم خم شده باز ی پنجره سمت بھ را کند،سرش یم ترمز اش یپا مقابل نیماش
ھا گرونھ. داداش دوره:کشد یم پرپشتش لیبیس بھ یدست ! 
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ستین یمشکل:ردیگ یم یجا یصندل یرو و کند یبازم را درعقب ھومن . 

 

 شماره چیھ.چرخاند یم شیھا تماس نیب را نگاھش و کند یم روشن را لیموبا ی صفحھ دوباره نیماش افتادن راه بھ با
 کھ یاماوقت است ساره رسرخودیھاز نیا ی ھمھ کھ باورداشت درونش یبیعج شود،حس یم کالفھ و کند یدانمیپ یناشناس
 نیب. داشت شک یادیاوز بھ بازھم ھا نیا ی شد،باھمھ یم سوال عالمت پراز ذھنش کرد یدانمیپ اش ھیبرعل یمدرک

باشد خائن توانست یم ساره فقط ساره، رویام رضاو ! 

 

 تر سو آن و کند یم عبور ضیعر ابانیخ از. شود یم ادهیپ و کند یم حساب را ھیکرا رسند، یم مقصد بھ قھیدق ده از بعد
 ظاھر ھم ھنوز محلھ نیا. زند یم لبخند و چرخاند یم یخشت یھا خانھ نیب را نگاھش. شود یم تنگ یا کوچھ وارد
 سوم بار و ممتد دوبار را یمیقد زنگ. ستدیا یم یآجر یساختمان مقابل بست بن ی کوچھ تھ.بود کرده حفظ خودرا یمیقد
 یپاھا یصدا. زند یم خاص مدل ھمان بھ را زنگ دوباره شنود ینم یجواب یوقت و کند یم یمکث.فشارد یم کوتاه را

 برخالف. شود یم باز یکیلیچ یصدا با در باالخره و شنود یم را دوند یم اطیح طول کنان لخ لخ کھ پوشش ییدمپا
 یلبخند. کند یم رنگاھشیمتح ندکھیب یم را بانو یناز چادرپوش و تپل تن نھ،بلکھ خان حشمت ی مردانھ بتیھ انتظارش

نازمامان سالم:دارد یبرم سمتش بھ یقدم و زند یم شیرو بھ ! 

 

*** 

 

 یبرا شان یا یمیقد ازخاطرات و بودند نشستھ بارضا اش مقابل.بود دشوارترکرده را کارش خانھ در حضورحامد
 باچندپرس حامد آخر در و کند رونیب یراھ ناھار دیخر یبرا را رضا بود کرده تالش تمام دوساعت.کردند یم گرنقلیکدی

 تلفن آن بھ دیبا چطور دانست یرنمیام و بودند ھردونشستھ حاال.بود کرده برآب نقشھ را شیھا نقشھ د،تمامیرس کھ ییغذا
 ھم اش لیعل یگرفت،پا یم تماس باسرھنگ شده یمتیھرق بھ خانھ آن از شان خروج از قبل دیبا. شود کینزد شده طلسم
 نیدرھم.چرخاند یم دو آن و تلفن نیب را سرگردانش نگاه و کشد یم صورتش بھ یدست. شد یم ازخانھ خروجش مانع
 بھانھ و تلفن یپ اش حواس انقدر. دیگو یبارضام مشترکش خاطرات از باخنده و چرخد یم سمتش بھ حامدباخنده لحظھ

 در.شود ینم ھم شیھا گفتھ از کلمھ کی متوجھ و زند یلبخندم فقط کھ نجاستیا از کردنشان دور یبرا رنگارنگ یھا
 احوال سالم بعداز. بدھد راجواب تاتلفن کند یم راقطع حرفش یدیباببخش حامد و دیآ یم در صدا بھ خانھ تلفن لحظھ نیھم
 بھ یشود،وقت یم فعال نیرحسیام یھا شاخک. دیگو یم یپدر خانھ بھ فرزندانش ھمسرو رفتن از یمعمول یھا یپرس
 و رفتھ نامعلوم یکار یپ ھومن. دیآ ینم خانھ جزحامدبھ یکس ماندگارند نجایا کھ یتازمان یعنی اند رفتھ یپدر خانھ

 نیا بتواند اگر و جاھستند نیحامدا و رضا فقط یدوساعت یکی تا حساب نیباا. زده رونیب خانھ از خراب یمھردادباحال
کند دور خانھ از ینحو بھ را دونفر ... 

 

 و گردد یبازم خود یسرجا حامد. دورکرد سالن نیا از را دو نیا شود یچطورم کند یم وفکر کشد یم اش چانھ بھ یدست
گفتم؟ یم یچ خب:دیگو یم  
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ھیآب دوچرخھ اون از:رضا ... 

 

بخره مقابلش طرف یبرا را دوچرخھ اون دیبا باخت یھرک میبست شرط کھ خالصھ. آره آھان:  ـ . 

 

 ھم یعکس دوران نیا از!جالب چھ:دیگو یم بالبخند و زند یم زده سرش بھ کھ یفکر از ذھنش در یبشکن نیرحسیام
ن؟یدار  

 

؟یدار رو آلبومھ اون توھنوز حامد!عکس یوا: دیگو یم رضا  

 

پسر؟ اش باشم نداشتھ شھ یم مگھ:  ـ  

 

بوده یخوب یروزھا یلیخ دیگ یم کھ نطوریا.نمیبب دارم دوست یلیخ. جالب چھ:کند یم تر یلب نیرحسیام . 

 

بودن یقشنگ یروزھا آره:کشد یم یحامدآھ .  

 

مینیبب باھم ارمیب رو آلبوم برم من. نبودش ذھنم تو اصال. ریام آقا یگفت شد خوب:شود یازجابلندم .  

 

ستین دست دم اگھ یوا:ردیگ یم خود بھ شرمنده یا چھره نیامرحس ... 

 

ارمشیم سوتھ سھ.اطھیح اونور یانبار تو. ستین یسخت یجا بابا نھ:  ـ . 

 

 یراست:رسد یم گوشش بھ حامد یصدا کھ کند یم جور رضا فرستادن رونیب یبرا را یبعد ی بھانھ ذھنش در نیرحسیام
کنم داشیپ صندوقچھ تو دازیبا ؟یدار نگھ رو قوه چراغ یایب یتون یم نداره چراغ رضا،اونجا . 

 

 یم یچ خدا از کور کند، یم جمع را لبش یرو نشستھ لبخند یسخت بھ نیرحسیام و رود یم دنبالش بھ لیم باکمال رضا
نایب چشم جفت کیخواھد؟ ! 
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 یم شنود یم را شده باز یدر ناواضح جرجر صدا کھ نیھم. شمرد یم را شان یھا قدم یصدا در شدن بستھ محض بھ
 یم را سرھنگ ی شماره عیوسر رساند یم تلفن بھ خودرا زنان لنگ. شود یجابلندم از فنر مثل و اند شده انبار وارد فھمد

ردیگ .  

 

*** 

 

 باورم رقمھ چیھ اصال. داربشمیب تونم ینم و رکردمیگ خواب کی یتو ھوام،انگار رو کنم یم حس.یماھ بھیعج یلیخ:  ـ
شھ ینم . 

 

یخواست یازخدام کھ ھیا معجزه ھمون نیا کن فکر نیا بھ. کن خداروشکر: خندد یرمیمن ماه . 

 

کنم ھضمش نویا تونم ینم من و شده معجزه کی انگر. باتوئھ حق آره:دوزد یم ساغر ی چھره بھ ساالرنگاه . 

 

 یم شھیھم کھ ییھا کاش یا تموم یتون یم. ھیواقع االن بوده اتیرو کھ یزیچ تموم کن فکر نیا بھ. یکن ھضمش دیبا: ـ
 گھید بار کی یتون یم ،یدار دوستش چقدر کھ یبگ بھش یتون ی،مینیبب دنشویکش نفس یتون یم. یبد انجام رو یگفت
. کنھ یم تجربھ رو یزیچ نیھمچ یکس ساالر،کمتر خوبھ یلیخ نیا. ینخور رو نبودنش حسرت و یکن بغلش قبالھا مثل
 دادن دست از کھ یکس کردن بغل گھید کباری الیباخ عمر تاآخر. کنند یھاسرم کاش یا نیا باحسرت عمر تاآخر ھا یلیخ

بگن روبھشون مونده دلشون رو کھ ییھا تونندحرف ینم چوقتیھ و کنند یسرم . 

 

 یلبخند!باشد ایدن یھا مسکن نیتر یقو از تر یقو تواند یم دختر نیلرزد،ا یم دلش زند یم کھ یقشنگ یھا ازحرف
 ی مرده نثار تا میدار یم نگھ ارویدن یھا یخوب تموم کھ. ھاست آدم ما از رادیا کنم یم حس!باتوئھ حق: دیگو یم و زندیم

میبگ ھارو یگفتن ی ھمھ ربشھید یلیخ کھ نیا از قبل کاش. میبکن زھامونیعز . 

 

 یگفتن ی ھمھ ربشھید یلیخ کھ نیا از قبل دیبا بگو کاش یبجا! یکن استفاده کاش ی کلمھ از یندار حق گھید... یھ یھ:  ـ
 گھید نذار. رو ات حس بگو یدار دوستشون کھ ییکسا تموم بھ... ھمھ و ھمھ پدرت خواھرت،مادرت بھ تنھا نھ. یھاروبگ

رهیبگ شکل تیزندگ یتو یکاش یا . 

 

؟یماھ:زند یم قیعم یلبخند ساالر  

 

بلھ: ـ . 
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دختر یتوھست کھ خوبھ یلیخ:دھد یم ادامھ و گزد یم لب ! 

 

 یم جلب را اش توجھ فیضع ییصدا کھ دیزبگویچ خواھد یم ساالر.شود یم سرخ یخوشحال و شرم شدت از ریمن ماه
شھ یم داریب داره... داریب:زند یم لب و ندیب یم را سرساغر حرکت. کند . 

 

 زنگ بعدا:دیگو یم باعجلھ ساالر و شود ینم منظورش متوجھ کند یرمیس اش عاشقانھ یھوا و درحال ھنوز کھ ریمن ماه
یماھ زنم یم . 

 

 یم کار بھ را اش شده سست وزبان زند یم پلک یسخت بھ ساغر. رساند یم ساغر بھ را خود و کند یم قطع را تماس
؟یخوب:چدیپ یم درگوشش ییآشنا یصدا. دیبگو یزیتاچ ردیگ  

 

 بندش وپشت کند یم لمس را اش زده خی دست یگرم دست. بدھد صیراتشخ یا مردانھ بتیتواندھ یم تارش نگاه پشت از
صدامو؟ یشنو یساغر؟م یخوب: دیگو یم کھ ینگران یصدا  

 

 را او اند خودشان یوقت کھ اوست فقط. افتد یم نیام ادی خورده گوشش بھ کھ یساغر از اما ندیب ینم واضح را اش چھره
 تا دھد یم یتکان را کرختش یھا انگشت و نشاند یم اش شده خشک یھا لب یرو یجان کم لبخند. کند یم یصدا ساغر
ن...ـیام:کند یم زمزمھ و زند یم پلک مداوم. رکندیاس انگشتانش نیب را دستش یرو ی مردانھ دست ! 

 

 یم ساغر دست یرو وار نوازش را انگشتش بود؟ صدازده را نیام ساغر ن؟یکند،ام یم شک دهیشن کھ یزیچ ساالربھ
ست؟ین ادتیمنو: دیگو یم کشدو  

 

 از یا لحظھ یبرا تنش تمام. ندیب یم را ساالر ی دهیکش ی چھره و شود یم واضح کم کم مقابلش تار و رهیت ریتصو
 وار نوازش را دستش یبادلخور ساالر. نشده دید یدچارخطا شود مطمئن تا زند یم پلک گرید یبار. ستدیا یم حرکت

منونھ؟ و ادتھی رو نیام:دیگو یم و کشد یم اش گونھ یرو   

 

دکترخبرکنم؟ یخوا ی؟میدار درد:ترساند یم را ساالر نیھم و کند یرنمییتغ یا ذره ساغر گنگ نگاه  

 

 را در ساالر. کند یم دنبالش بانگاه لحظھ نیآخر تا چرخاندو یسرم ساغر. دود یم در سمت بھ و ردیگ یم فاصلھ ازتخت
 ترک را اتاق یمتیق چیھ بھ بود کرده دیتاک پدرش. راخبرکند یدکتر خواھد یدرم مقابل ازسرباز کندو یم باز مھین
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 د؟ذھنشید یامیرو داشت کھ بود رفتھ یخواب چھ بھ بود؟باز رشدهیااسیرو درکدام زند،باز یم پلک گرید یبار ساغر.نکند
 روز آن ریتصاو کم کم. بود دهیچیپ درتنش کھ یدرد بعد و بود نیباام دنشیاورد،دویب ادیب را ییزھایچ تا ردیگ یم بکار را

 بعداز و بود دهیچیپ درتنش آور مرگ یدرد...پدرش و نبود نیام. آورد یم ادیب را پدرش و شود یم داریپد چشمش مقابل
بود مطلق یاھیس فقط آن !  

 

 یم و ترسد یم گنگش نگاه از کند، چک را بدنش یدما تا گذارد یم اش یشانیپ یرو دست و گردد یبرم سمتش بھ ساالر
ادیم االن. ادیدکترم االن:دیگو . 

 

 ساغر. ردیگ یم فاصلھ ساغر از دکتر باورود ساالر.چرخاند یم اش چھره یاجزا تک تک نیب را نگاھش ساغر
 یم ساغر صورت بھ را اش قیدق نگاه.کند یم چک را قلبش رد،ضربانیگ یم را نبضش دکتر و دیپا یم اورا یچھارچشم

؟یحاتم خانم نیدار درد:دوزد  

 

د؟یشنو یم صدامو! یحاتم خانم:کند یم شیصدا دوباره دکتر و کند یم نگاه را ساالر ھم ھنوز ساغر   

 

خوبم:زند یم ھم بھ را اش شده خشک یھا لب دکتر بھ رو و ردیگ یم ساالر از نگاه ساغر . 

 

 کھ داره قلب تپش کمی. رهیگ یم خودشو یعاد تمیر داره بدنش و ستین یمشکل خداروشکر:دیگو یم زندو یم یدکترلبخند
شھ یم خوب . 

 

دیکن خبرم بود یمشکل!بااجازه:کند یم ساالر بھ رو . 

 

خانم یآبج سالم کیعل:دیگو یم و ستدیا یم سرش یباال. رود یم ساغر سمت بھ ساالر و شود یم خارج اتاق از . 

 

اد؟ینم ادتی منو واقعا نکنھ:پرسدیم و شود یم مردد ساالرباز.کند یم ساغرالنھ یدرگلو ینیسنگ بغض  

 

 فراموش مگر اش برادرانھ ناب یھا بامحبت بود؟ساالر یشدن ساالرفراموش مگر ادببرد؟اصالی از را او توانست یم مگر
شھ؟یم...مگھ:زند یم ھم بھ را اش شده خشک یھا لب شد؟ یم  
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 بھ قیعم یا بوسھ و شود یم خم سمتش بھ. شود یم دیام پراز ساالر وجود تمام پاشکستھ و دست ی جملھ کی نیباھم
 اش مردانھ یھا بادست ساالر. شود یم سیخ اشک از صورتش و شکند یم ساغر بغض. گذارد یم اش یشانیپ یرو

من فکر یب...بود شده تنگ واست دلم:زند یم لب و کند یم قاب را او صورت ! 

 

 خونھ یدیدختر؟د تو یکرد کاریچ باھامون یدید! من پرت حواس:گذارد یم اش اشک از سیخ ی گونھ بھ یا بوسھ
ساغر؟ میشد خراب  

 

خانم یآبج میشکست یچجور ینبود یوقت کھ یدیند:کند یم باران رابوسھ صورتش ساالر و زند یم ھق ساغر ! 

 

 انقدر... دمید خواب انقدر:دوزد یم ساالر سیخ یھا چشم بھ نگاه. دود یم تنش در یشوق شورو خانم یآبج لفظ از
بشھ تموم یچ ھمھ و کنھ دارمیب یکی بازھم ترسم یم. دمیپر ازخواب . 

 

داربشمیب خوام ینم گھید:دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ! 

 

ستین خواب گھید:کند یم نوازش را شیموھا ساالر .  

 

کنھ دارمونیب یکس ستین قرار گھید:خندد یم .  

 

 نگاه. گذارد یم او دست یرو را چپش دست ساغر.کند یم پاک را ساغر یھا اشک باانگشت. ردیگ یم فاصلھ کم کم ساالر
 یبرنم ازت چشم ھم لحظھ کی گھید. یشمونیپ گھید:ردیگ یم دست در را کوچکش دست ساالر. گزد یم لب و دزدد یم

 .دارم

 

شھ یم درست یچ ھمھ باالخره:کند یم نوازش را دستش شصت باانگشت . 

 

ساالر:کند یم شیصدا لرزد یم وضوح بھ کھ ییباصدا و دھد یم قورت را بغضش ساغر ! 

 

ساالر؟ جانِ :زند یلبخندم ساالر  

 

زندان؟ رمیم من:گزد یم لب  
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زندان؟ یبر دیچرابا.نھ:زند یم ولب شوند یم کینزد ھم بھ شیابروھا. کشد یپرم ساالر یلبھا یرو لبخنداز  

 

مون خونھ میگردیشوبرم زودخوب فقط.زھافکرنکنیچ نیا بھ: فشارد یم دست در را دستش . 

 

 بھ راجع یزیچ ھنوز پدرش بود نھ،ممکن ای بود؟ نگفتھ یزیچ پدرش.دزدد یم دھدونگاه یم قورت را دھانش آب ساغر
 یھمکار نیح شود یمگرم.کند آرامش خواھد یم فقط دیشا. گفت یم دروغ داشت ساالر دھمیشا.. انھیباشد؟ دهینفھم او
 ممکن یعنی. زند یم چشمک ذھنش در یسبز چراغ مثل نیام نام نرود؟ زندان و رشودیدستگ دختره نیچند قاچاق یبرا

 گفتھ نیام اما... و شده تر سبک حکمش سیباپل یبخاطرھمکا یعنیکرده؟ عمل قولش بھ یعنیباشد؟ کرده کمک نیام است
حبس دوسال یکی بود ... 

 

کجاست؟ نیام یدون یم...نیام:زند یم لب و شود یم کالفھ شوند یم روشن ذھنش در یکی یکی کھ ییھا سوال ازعالمت  

 

گھید کس ای خودمونھ نیام منظورت:کند یم اخم ساالر ... 

 

ییوفا نیام. آره: ـ . 

 

چطورمگھ؟.خبرندارم:ساالر  

 

ساغر:کند یم شیصدا ساالر. بندد یم وچشم گزد یم لب ساغر ! 

 

 بھ دیچرابا بپرسد دارد دوست. کند یم مزه مزه را شیھا حرف ساالر.کند یم وپرسشگرنگاھش کند یم باز چشم ساغر
ست؟یک نیمگرام ؟اصالیریرابگ نیام سراغ دی؟چرابایصدابزن را نیام نام کردن باز چشم محض  

 

شھ یم درست یچ ھمھ. نکن تیاذ خودتو: دیگو یم سواالت نیا تمام یبجا .  

 

 سخت انقدر نبودنت کردم ینم فکر چوقتیھ...یدون یم:کشد یم شیموھا یرو یدست ساالر و زند یم یلبخند ساغر
 !باشھ
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منم:زند یم لب ساغر ... 

 

بشھ تنگ خونھ اون یبرا دلم یروز کی کردم ینم فکر:دزدد یم نگاه شرمنده ! 

 

خونھ اون کنواختی اتفاقات بشھ امیرو تموم یروز کی کردم ینم فکرشم:لرزد یم شیصدا .  

 

یبھترزندگ یخواست یم!ادیم بدت اونجا از یگفت یم:خندد یم تلخ ساالر ... 

 

باشھ خونھ اون یتو یزندگ یقشنگ بھ نتونست یزندگ چیھ!نشد:پرد یم حرفس انیم بھ ساغر ! 

 

؟یھست یسرراھ بچھ یکن ینم فکر گھید پس:خندد یم ساالر  

 

دونستم ینم و داشتم دوست خانوادمو چقدر کھ دونم یم گھید. نھ:زدیر یم اشک ساغر . 

 

 عاقل انقدر کھ آوردن سرخواھرکوچولوم بھ یچ:پرسد یم و کند یم نوازش را صورتش. خندد یم پرحسرت و تلخ ساالر
 شده؟

 

 یخطاھا از توانست ینم. دیبگو یزیچ توانست ینم آمده برسرش کھ یزیچ از. دزدد یم نگاه و کشد یم یساغرآھ
 نگاھش خطاکاررذل کی چشم بھ ساالر ندارد دوست. دارد دوستش وجود باتموم کھ دیبگو یبرادر یبرا شمارشیب

 اش خانواده آغوش پربھ دست کند،قراربود اش کمک نیام قراربود. شود اش خانواده ننگ ی ھیما بازھم خواھد یکند،نم
گشت یبرنم اوضاع نیباا کاش برگردد، ینطوریا خواست ینم!گناه و یسرافکندگ از پر یمشت با نطوریا نھ برگردد .  

 

 تنفر بازھم خواھد یتکرارشود،نم خواھدگذشتھ ینم. شود یم روان چشمش ی ازگوشھ کھ است اشک باز و بندد یم چشم
 ینم.خواھد ینم را بودن خانواده یاضاف عضو. باشد یشرمندگ ی ھیما باز خواھد ینم. ندیبب پدرش نگاه ین ین در را

 .خواھد

 

ساغر:دیگو یم و فشارد یم دست در را دستش. ردیگ یم دلش ساغر ی گرفتھ ی چھره از ... 
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: پرسد یکردھرام رهیدرگ را ذھنش یادیز کھ یسوال ساالرباالخره و کند یم اش نگاه گرفتھ اشک چشم پشت از ساغر
کردن؟ تتیاذ یلیخ  

 

 یدمینبود،با درست سوالش کھ کند یم فکر نیا بھ ساغر اما. شود یم مانیپش اش ازگفتھ ساالر و خندد یم تلخ ساغر
جان؟ ساغر یکرد رانیو را چندخانھ زمن؟بگویعز یکرد خراب خانھ را چندنفر خواھرمن؟ یکرد تیاذ ھارا یلیخ دیپرس  

 

 ینوازش دست.کند آرامش کند یم یزند،سع ینم مدت نیا بھ راجع یخوب حدس چیھ و شده او ی ھیروح نگران کھ ساالر
باشھ؟. کن فکر نیھم بھ فقط.نھیا بعداز فقط مھم. افتاده یاتفاق چھ و شده یچ ستین مھم: کشد یم سرش بھ  

 

 فقط اما.کند یم بودن خوب یادعا و زند یلبخندم یالک شده کھ لبخندساالرھم یماندگار یبرا.زند یم تلخ یلبخند ساغر
ترسد یم کشد یم را انتظارش کھ یا ندهیآ از چقدر داند یخدام خود فقط. برپاست ییغوغا چھ درونش کھ داند یخدام .  

 

*** 

 

 یم یپشت از ھیتک دنشید با ھومن.شود یم خانھ کوچک سالن وارد وهیم و ینیریش ھمراه بھ یچا ینیس کی با بانو یناز
ار؟ین یزیچ نگفتم مگھ بابا یا:ردیگ یم دستش از را ینیس. شود یم بلند و ردیگ  

 

 یم کندو یم جمع را دردناکش زانوان یسخت بانوبھ یناز. ندینش یم زین خودش و گذارد یم نیزم یرو را ینیس
کنھ؟ یم درد ھنوزم زانوھات:دیگو یرمیدلگ و شود یم اش چھره شدن جمع متوجھ ھومن.ندینش  

 

شدم بھتر یلیخ یفرستاد کھ ییداروھا اون بعد. ستین قبل مثل گھید پسرم نھ:آورد یم لب بھ یلبخند بانو یناز . 

 

 سرنکش:کند یم اخم نازبانو و کشد یسرم نفس کی شھیھم مثل. دارد یبرم را اش ییچا فنجان و زند یم یلبخند ھومن
داره؟ ضرر چقدر یدینفھم بازھم یشد یگندگ نیا بھ مرد. پسر  

 

خودت واسھ یشد یمرد چھ:کند یم نگاھش پرمحبت نازبانو. آورد یم لب بھ تلخ یلبخند میادقدیوب خندد یم ھومن ! 

 

شماھادارم یسر ازصدقھ مو یچ ھمھ من:گذارد یم او یزانو بھ دست ھومن ! 
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 حشمت امرزحاجیخداب:ردیگ یم را چشمش دارش،اشک گل دیسف یروسر ی باگوشھ و جوشد یم نازبانو اشک ی چشمھ
روزھابود نیا منتظر یلیخ . 

 

میاقتیل یب یول بشم تون دست یعصا قراربود:اندازد یرمیز وسربھ کشد یم یآھ ھومن ... 

 

اومد یم بدش ھم یحاج کھ یدون یم. پسر رو القاب نیا نکن وصلھ خودت بھ:پرد یم حرفش انیم بھ تشرزنان نازبانو . 

 

 نیتوھم:کشد یم ھومن ی شده وچرب لخت یموھا یرو را لرزانش و ریپ دست نازبانو و دھد یم تکان یسر ھومن
یکن توفدا یجوون ماھا یپا خوام ینم کھ گفتم ھم قبال.یمن دست یعصا ھم االنش ! 

 

دارم تو یھا زحمت یسر صدقھ از ندارمو و دار کھ منم نیا:دھد یم ادامھ نازبانو و کشد یم یآھ ھومن .  

 

 یخوشحال تو یخوشبخت!یتر موفق یشکل نیا تو یول ستیرضان دوربودنت نیا بھ منم دل: دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ
ھست منم .  

 

اش آرامش و خونھ نیا واسھ زده لک دلم:گذارد یم نازانو گرم و پرچروک دست یرو دست ھومن .  

 

مون شلوغ ی سرکوچھ یدستفروش ات،واسھ یمشت یھا لواشک واسھ: خندد یم تلخ ...  

 

خودت دل ور گردم یبرم. کنم تموم ویلعنت کار نیا صبرکن:دیگو یلبخندم با و آورد یم نازبانو دست بھ یفشار . 

 

 محال فرورفتھ آن در کھ یباتالق از ییرھا داند یم خوب ھم نکند،خودش یابافیرو انقدر تا زند یم بینھ منطقش و عقل
 درصدھم کی احتمال دبھیشود،شا یم دواریام شده کھ ھم نازمامانش و خودش یدلخوش محض اما است ممکن محال نیتر
شوند سر بھ خوب یانیپا با روزھا نیا شده کھ . 

 

( قبل چندسال ) 

 

 شورد یھارام بشقاب. مانده خانھ زکردنیتم یبرا کھ است اش عمھ فقط درآخر و شود یم کم ھا ترددمھمان از خانھ کم کم
 مبل یرو ھنوز یعل. ببرد نیب از را کرده کدر را اش یدیسف کھ ییچا یزرد تا گذارد یم تکسیوا در را ھا فنجان و
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 یجا کنارش.کشد یم یآھ اش دنید با و شود یم سالن وارد خستھ مھال عمھ. بود کرده جمع درشکم را شیپاھا و نشستھ
یعل:کند یم باز لب و ندیب ینم او ازجانب یحرکت چیھ. گذارد یم اش شانھ یرو دست و ردیگ یم ! 

 

 یلیخ کھ دونم یم:دھد یم ادامھ مھال عمھ. دوزد یم صورتش بھ را اش حس یب نگاه چرخاندو یسرم سمتش بھ یعل
کھ یبمون توخودت ینجوریتاابدا یتون ینم.داره ادامھ یزندگ یول یایکنارب باھاش سختھ یلیخ.سختھ برات ! 

 

 خودتو ینجوریا دینبا. ھست یادیز یفرداھا. داره ادامھ یزندگ:دھد یم ادامھ او و دھد ینم نشان یالعمل عکس چیھ یعل
پسر گل یبباز ! 

 

بخواب اتاقت برو پاشو،پاشو:شود یبلندم ازجا دیناام مھال و دیگو ینم یزیچ بازھم یعل .  

 

 نامعلوم ی ندهیآ بھ و کشد یم سرحسرت از یآھ مھال. رود یم اتاقش سمت بھ و شود یازجابلندم یگرید حرف بدون یعل
است کرده باز یزندگ تلخ یھا تیواقع بھ چشم زودتر کھ کند یم فکر یا پسربچھ . 

 

 نگاه سرشرا یباال سقف باز کرد،باچشم یم ینیسنگ برسردلش یا خانواده نبودن اهیس ی ھیسا کھ یشب سھ نیا تمام مثل
 در آرام ییھا قدم یصدا و گذرد یم یچندساعت.دھد یم نشان را مھال رفتن خواب بھ قھیچنددق از بعد خانھ سکوت. کند یم

 بھ و دارشدهیب عمھ کھ نیا الیخ بھ.دھد یم جلوه آورتر رعب ھارا قدم یصدا خانھ محض سکوت. چدیپ یم گوشش
 نیا. ندینش یم دلش در یترس در ازمقابل عبورشان و ھا قدم یصدا شدن کیبانزد کند،اما ینم یکار رود یم ییدستشو
 اتاق سمت بھ یعنیامده،ین او اتاق بھ یوقت! کارپدرش اتاق یکی و خودش اتاق یکیشد، یم یمنتھ دواتاق بھ فقط راھرو
برود؟ پدرش ی شده کارقفل اتاق بھ دیچرابا عمھ اما. رود یم پدرش  

 

 نییپا تخت یرو از کند یم وادارش باالخره یا زنانھ فیخف ی نالھ یصدا بندش پشت و شود یم ادیز وتق تق یصدا
 یم زنگ گوشش در انفجار یگذارد،صدا یم رهیدستگ یرو دست و رساند یم اتاق در بھ را خود مردد ییھا باقدم. دیایب

 پشت است بازممکن کھ یدر بازکردن د،ازیگو ینم چکسیھ ھب را نیا و ترسد یم درھا شدن باز از. کند یم بغض و زند
 یم نییپا را رهیودستگ دھد یم لرزانش یھا دست بھ یحرکت باالخره. ترسد یم بکشد اتش بھ زرایچ ھمھ و باشد یبمب آن

. است یکیدرتار پوش اهیس دوتن از یا ھالھ ندیب یم کھ یزیتنھاچ.کند یم خم رونیب بازبھ مھین در نیب از را سرش. کشد
بود؟ یک:رسد یم گوشش بھ یا مردانھ یصدا. بندد یم را در و کشد یم اتاق داخل بھ را خود عیسر  

 

نیبب برو. دونم ینم: ـ . 

 

 چرخش محض بھ. گردد یم شدن میقا یبرا ییجا دنبال وباترس شنود یم را مردانھ یھا قدم شدن کینزد یصدا یعل
 باتمام را دستش.کند یم پنھان ھا رلباسیز خودرا و کند یدانمیپ در پشت ی استوانھ زیآو رخت جز بھ ییجا چیھ رهیدستگ
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 یھام لباس ازپشت یعل. شود یم اتاق وارد محتاطانھ مرد.نرسد مرد گوش بھ شیصدا تا فشارد یم دھانش یرو توان
 شدنش کیبانزد. کند یم چک کمدھارا وداخل کند یم نگاه را رتختیز مرد. ندیبب را دارد دست در کھ یا اسلحھ برق تواند
نبود یکس:شنود یم را مرد یصدا. شود یم خارج اتاق ار مرد و بندد یم چشم یعل در سمت بھ ! 

 

 کرده باز را پدرش کار اتاق در. دیرس گوشش بھ کھ بود یدر شدن باز آخر در و تق و تق یصدا بازھم بندش وپشت
 ھم یدوممور و دراور ییکشو از رم نیچند. زندیر یم ھم بھ موردنظرشان یممور داکردنیپ یبرا را اتاق تمام.بودند

باشھ ھا نیازھم یکی فکرکنم:رسد یم یعل گوش بھ شانیصدا.شوند یم خارج ازاتاق و کنند یدامیپ ازگاوصندوق . 

 

میزودتربر بھتره آره: ـ . 

 

؟یچ نباشھ ھا نیا از چکدومیھ میخوا یم کھ یممور اگھ:  ـ  

 

 مطمئنم من. کھ ذاره ینم دست دم رو یزیچ نیھمچ.میایب دوباره میمجبور باشھ نطوریا ھم اگھ یول. نکنم فکر کھ من: ـ
 کی. است یممور کی اند آمده دنبالش بھ کھ یزیچ فھمد یم یعل. میبرداشت گاوصندوق تو از کھ ھییھا نیھم از یکی

 فکر و دوزد یم زشیم یرو تلفن بھ را نگاھش... حاال و برسانند قتل بھ جا کی را اش خانواده شده باعث کھ یممور
 ینم و رابکشند ھردوشان است اورند،ممکنیب اش سرعمھ ییبال است ممکن. بدھد خبر سیپل بھ تر عیسر دھرچھیکندبایم

 شیپا محضیکیتار در راه نیب روداما یم زیم سمت بھ نیپاورچ نیپاورچ.راتماشاکند مرگ و ستدیبا یا گوشھ تواندباز
 کی:شنود یم را مردانھ یصدا و ردیگ یم را دھانش باترس. دیگو یم یبلند آخ ناخودآگاه و کوبد یم تخت ی گوشھ رابھ
اومد ییصدا . 

 

 را دستش تا بود منتظرمرگ ھرلحظھ. خودماند یسرجا حرکت یب یعل و شدند اتاق وارد کھ ییھا قدم یصدا بندش پشت
 ییباصدا. دارد یبرم عقب بھ یقدم یعل و ردیگ یم سمتش بھ را سراسلحھ یمرد.ببرد اش خانواده شیپ راھم او و ردیبگ

 یکس نترس:دیگو یم یعل بھ رو و گذارد یم مرد ی شانھ یرو دست پشت از یگرید مرد. نزن...نـ:زند یم لب لرزان
نداره بھت یکار . 

 

زهیبر دینبا یرفتھ؟خون ادتی رو دستور:زند یتشرم گرید مرد بھ و ! 

 

؟یچ نویا یول کرد ساکت شھ یم رو زنھ باز. دهیمارود:کند یم یعل بھ یا اشاره گرید مرد  

 

 نیبب:دیگو یم دوستانھ و زند یم اش شانھ بھ یدست مرد. رود یم عقب باترس یعل و شود یم کینزد یعل بھ گرید مرد
مشیگرفت یم دیبا کھ میداشت بابات دست یامانت کی مافقط. نداره بھت یکار یکس یباش یخوب بچھ اگھ . 
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 امشب ما نفربفھمھ کی باشھ؟اگھ شدیچ امشب یگینم یکس بھ:دھد یم ادامھ مرد و قورت را دھانش آب یعل
یدیم تقاصشو م،توینجابودیا ... 

 

بسوزه؟ شیآت یتو ھیبق مثل ھم عمت یخوا ینم کھ تو:کشد یم یعل پشت کم یموھا بھ یدست  

 

بمون ساکت پس:کند یم نرم را لحنش مرد. دھد یم تکان وراست چپ بھ را وسرش کند یترم را صورتش یاشک ! 

 

میبر:دیگو یم ھیبق بھ رو و ردیگ یم فاصلھ او از . 

 

 سرو یب. مونھ یم ساکت نیھم یبرا. بسوزه ھم عمش خواد ینم نھ؟دلش مگھ. ھیپسرخوب یعل:چرخد یم یعل سمت بھ
 و دست ی عمھ دنید با و رود یم سالن بھ یعل. شوند یم خارج خانھ از فتادهین یاتفاق چیھ و نشده یچیھ کھ صدا،انگار

 باشد مرده کھ نیا ترس از یعل و بودند کرده ھوش یب را عمھ. کند یم باز را دستانش دور طناب ھیباگر ھاش پابستھ
 یچندساعت. دیترس یم مردھا دیتھد از. دیترس یم اما بزند دزنگیامجی میکر بھ خواست یم. زدیم آتش و آب بھ را خودش

 ید یوقت. شد مانعش ھیگر و داد با یعل بزنداما زنگ سیپل بھ خواست یم عمھ.کند باز تاچشم ماند داریب سرعمھ یباال را
 ینم شیآت... خوام ینم گھید:دینال یم و زد یم بلندھق. دیکوب نیزم و برداشت زیم یرو از را کند،تلفن یم یتوجھ عمھ

عمھ میسوز یم مون ھمھ. زنن یم شیآت بازھم بفھمھ سیپل گفتن. عمھ نزن زنگ. خوام ! 

 

 ھمھ یعل.بروند خانھ آن از ردیگ یم میتصم کدن فکر ھا ساعت بعداز عمھ و کند یم تکرار را مرد یھا ی گفتھ عمھ یبرا
 یم شان خانھ یراھ باعمھ و دھد یم یجا اش یپشت کولھ در بود پدرش امانت نیآخر کھ یدیکل دستھ ھمراه رابھ زیچ

 کولھ داخل حاال کھ دارد یجا یمانند فندک یدیجاکل نیماب اش کشنده اطالعات باآن یممور آن کھ دینفھم چکسیھ. شود
 گذشت یم کھ یباھرروز.شد یبستر مارستانیب و کرد تشنج یدیشد لرز و تب در روز آن شب.شد یم حمل یعل یپشت
 فیتعر نامھ کی در دیمج سرھنگ یبرا را افتاده اتفاق یایقضا خانم عمھ او از غافل. شد یم سردتر و تر ساکت یعل

 درخانھ را یچندروز. کنند کمکشان اما است درخطر جانشان چون نکنند مطرحش سیپل اداره در بود خواستھ او از و کرده
 وذکر فکر تمام اما. بدھند اش یدلدار ینحو بھ کردند یم یسع ھمھ و داد یآزارم را ھمھ سکوتش. سرکرد عمھ یپدر ی
 را پدرش یعل اما است درگاوصندوق حتما بود گفتھ مرد.بودند یممور کی دنبال بھ کھ ییمردھا. مردھابود آن یپ یعل

 قیعم شھیھم ھا آن و کنند شیدایپ تا گذاشت یم چشم مقابل ییجا را کن پاک ھم شانیھا یدرباز یشناخت،حت یم خوب
بود گرفتھ یجا پنجره ی جداره یرو کن پاک کھ نیا از گشتند،غافل یرام خانھ نقاط نیتر . 

 

 یدیجاکل نیا کھ دیفھم کند روشن را فندکش داشت یسع یرفت،وقت یم ور پدرش دیکل دستھ با یسرگرم یبرا کھ یوقت
 در را بندانگشت اندازه کوچک یممور کی داخلش کھ یا جعبھ. است فندک شکل بھ کوچک یا جعبھ بلکھ!ستین فندک
 یصدا و برد یممور آن وجود بھ یپ یاتفاق پدربزرگ،بطور ی درخانھ اش سکونت روزبعداز نھ. بود داده یجا خود

 و بودند یممور کی دنبال بھ مردھا. خورد یم زنگ گوشش در بودند کرده رورویز را شان خانھ کھ یا بھیغر یمردھا
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 نیا بفھمد داشت دوست. ھستند دنبالش بھ مردھا آن کھ است یزیچ بودھمان داشت،مطمئن دست در حاال کھ یرم نیا
 یم آتش اش خانواده رحمانھ یب نطوریا بخاطرش دیبا کھ ستیچ یممور نیا است،مگر مھم انقدر کھ دارد چھ یممور

 یکار محافظھ از ھا نیا ی ھمھ کھ دارد مانیا اما.شود یروبروم اش یخال باھارد و زند یم لپتابش بھ را یگرفتند؟ممور
 و کند یم رفتن رونیب عزم باالخره ینینش گوشھ روز نیچند بعداز. باشد یخال تواند ینم یممور نیا و است پدرش یھا

 کی سرگذاشتن پشت بعداز و کند یم راترک خانھ زدن قدم ی بھانھ بھ. کند یم استقبال کارش نیا از یباخوشحال عمھ
. کند یکاوریر شیبرا را یممور نیا ھارد خواھد یم دار مغازه از. شود یم وارد و کند یدامیپ یوتریکامپ یکلوب ابانیخ

 یزیر برنامھ یخاص یسینو برنامھ با یممور کھ نیا از شود؛غافل یم کندومشغول یم وصل ستمیس بھ را یممور مرد
 مورد ی شماره یبرا یامینترنت،پیا یجار ارتباط توسط و برسد مودم بھ یگنالیاطالعاتش،س یمحضبازگردان تابھ بود شده
 خبرداشتند فتاح ی برنامھ نیا از!نبود ییوفا میکر و یدحاتمیمج جز یکس بھ متعلق نظر مورد ی شماره. شود ارسال نظر
 رم اطالعات کارشوند،ھرگاه بھ دست اطالعات نیا بردن نیب از یبرا است قرار ھا یلیخ کھ بود ھشدارداده فتاح و

. شود یم ارسال تانیبرا یررسمیغ یا شماره قیطر از) شود یم یبازگردان اطالعات( بامضمون امیپ نیا شود یبازگردان
 ی شماره یابیرد با دیتوان یم و شود یم فعال یدیجاکل مانند فندک ی بدنھ در شده یجاساز ابیرد اطالعات یبازگردان با

 بود سالھ دو و یس یزن قتل بھ راجع دیجد یا پرونده یربررسیدرگ دیمج. دیبرس آنجاست یممور کھ یمکان بھ نظر مورد
 ی شماره یابیرد یبرا را افراد عیسر و خواند یم را امیپ میکر اما نداد نشان لشیموبا بھ دهیرس تازه امیپ بھ یتوجھ و

کند یم نظراعزام مورد . 

 

شھ؟ ینم تموم:دیگو یم و شود یم کالفھ زمان آمدن کش از یعل  

 

 ینیھاردسنگ انگار. ھنوز نھ:دوزد یم توریمان ی صفحھ بھ چشم ردویگ یم اش لیموبا ی صفحھ از نگاه دار مغازه مرد
شھ یرآپلودمید یلیخ داشتھ .  

 

 آن از. دوزد یم رونیب بھ نگاه مغازه یا شھیش در از دوباره. دھد یم اش یصندل یپشت بھ ھیتک و دیگو یم یاوھوم یعل
 یم و شود یازجابلندم فنر ادببرد،مثلی از اورا ی چھره است محال. دیآ یم سمت نیا بھ کھ ندیب یم را یمرد ابانیخ سمت
بده رو یممور. آپلودشھ خوام ینم. خوام ینم:دیگو . 

 

یصبرکن ھم گھید کمی:دیگو یم دارمتعجب مغازه ... 

 

برم دیبا!زودبــــــــــــاش زودباش:زند یم داد ردیبگ مرد یآشنا ی چھره از نگاه کھ نیا بدون . 

 

بپـ اطالعاتش ممکنھ:دیگو یم حوصلھ یب مغازه مرد ... 

 

برم دیبا فقط!ـــــــــــستین مھم:  ـ . 
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 کوچک یممور یعل و کند یم پرت سمتش بھ را رم دار مغازه. لرزد یم شتریب تنش شود یم کینزد مرد آن کھ یباھرقدم
 کھ یتوان باتمام.شود یم خارج مغازه از سرعت بھ باشد داشتھ ادی بھ را دیکل دستھ کھ نیا بدون و فشارد یم مشت در را
 یم دنبالش بھ و دارد یبرم آرامش بھ تظاھر از دست دنشیدو دنید با آشنا دود،مرد یم رو ادهیپ طول دارد خودسراغ از

 مرگ کھ یمرد ترسد،ھمان یم اندازه یب مرد آن از.دود یم قوا باتمام و زند یم کنار را مردان و زنان یعل. دود
 گرید تا بماند ساکت نکند،کھ باز لب تا بود کرده دشیتھد دوستانھ یبالحن کھ یکس ھمان. بود ادآورشدهی را زانشیعز

 یحرکت باالخره ربود،امروزیاخ روز نیچند در بچھ نیا از مراقبت مسئول کھ بھیغر مرد. نباشد زانشیعز شاھدسوختن
 دنید با یعل. ھستند دنبالش بھ در بھ در ھمھ کھ است یزیچ ھمان صاحب بچھ نیا بود مطمئن و دید او از یرعادیغ

. رود یپاساژم داخل یناگھان یحرکت ید،طیرس یم گوش سربھ پشت از کھ مرد آن بلند یھا قدم یصدا و کنارش یپاساژ
 اش گم مرد آن دیشا کھ چدیپ یم انقدر. گذارد یسرم پشت را اش خم و چیپ راه و رود یم نییپا دوان دوان را یبرق پلھ
 بھ کھ یدر دنید با اما بود شدن پنھان فقط ھدفش. شود یم مغازه وارد و ندیب یم مردانھ لباس از پر یرگال باالخره. کند

 یصدا. کند یم پرت رونیب بھ مغازه از را خود توان باتمام و کند یم خداراشکر دل ازتھ بود شده باز ابانیخ سمت
 سمت بھ را خود و شود یم دور مغازه از زنان قدم. دھد یم رونیب را اش شده حبس ونفس شنود یم را سیپل نیرماشیآژ
 یریحص یصندل یرو.کند رفتار یعاد یمشتر کی مثل کند یم یسع و شود یم یسنت یا کافھ وارد. کشد یم ابانیخ گرید
 و کند یم باز را اش شده مشت دست خدمت، شیپ شدن دور محض بھ. آورد یم منو شیبرا خدمت شیپ و ندینش یم

 ھنوز بھیغر مرد آن مطمئنا و دیرس ینظرم بھ ھنوزھم سیپل نیماش ریآژ یگذارند،صدا ینظرم از را یوجب کی یممور
 انجا از سر چطور مرد آن اصال!بود یوجب کی رم نیا خاطر بھ فقط ھا نیا ی ھمھ. گشت یم دنبالش بھ وار وانھید ھم

 کمک پدرش ھمکاران بھ توانست یم. بود کار نیبھتر سیپل بھ یممور نیا دادن نشان دیشا د؟یفھم چگونھ سیپل درآورد؟
 یزانیعز تنھا گرفتن آتش از. دیترس یم مرگ از. دیترس یم آتش از نیب نیا در رشوند،امایدستگ بھیغر یھا مرد آن و کند
 آتش یکس گرید تا نرسد آن بھ چکسیھ دست دیکند،با پنھان ییجا را یممور نیا دیبا. دیترس یم مانده یباق شیبرا کھ
 پدر کرده، تالش ھا نیا آوردن بدست یبرا پدر کھ فھمد یم خوب را نیا اش کم سن وجود چھ؟با اطالعاتش اما. ردینگ

نابودکند را یممور کھ ستین عادالنھ نیا و دهیکش زحمت است یممور نیا درون کھیزیچ ی ھمھ یبرا ! 

 

 دنبالش بھ ھمھ کھ ھست مھم یانقدر. است وبرگ پردار یھا شاخھ از پر یا تنھ حتما یممور نیا. کند تواندنابودش ینم
ردیبگ میتصم یممور نیا یبرا کھ است سخت چقدر...حاال و گردند یم .  

 

ستیا:ردیگ یم پسرجوان سمت بھ را اش واسلحھ شود یم مغازه وارد سیپل ! 

 

شده؟ یزیچ.دقربانییبفرما:کند یم نگاھشان متعجب پسر   

 

 یخاص یممور یکاوریر بھ راجع پسر از. شود یم وارد میکر سرشان پشت و روند یم شیھا ستمیس سر بھ سرباز دو
 پسرتالحظھ و زنند یم دستش دستبندبھ سربازھا. بود نجایھم شیپ ساعت میتان کھ دیگو یم یا پسربچھ از او و پرسند یم
 است،ھمان خودش. دارد یم برش و ندیب یم مغازه کوچک زیم یرو را دیکل دستھ میکر. نالد یم اش یگناھیب از آخر ی

 کھ یکس مشخصات بھ راجع ازپسرک.شود یم نیخشمگ اش یخال یمحتوا دنیوباد کند یم باز را درفندک... دیکل دستھ
. ییخرما یموھا با قدبلند، ی بچھ کی. قربان بود بچھ کی:دیگو یم کنان پتھ تتھ او و پرسد یم آورده را دیکل دستھ نیا

رفت و گرفت رو رم پاشد ھا زده جن نیع ھویشدیچ دونم ینم . 
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 دستور و ندارد مرد نیا یھا گفتھ بھ ینانیاطم ھم باز رسد،اما یم فتاح پسرکوچک بھ فقط دهیشن کھ ییزھایچ با میکر
بگردند یعل بامشخصات یا پسربچھ دنبال بھ را ینواح نیا خواھدتمام یم روھاھمین ی ھیازبق. دھد یم را بازداشتش .  

 

 رم نیا ریدرگ ذکرش و فکر تمام. زند ینم ھم لب آن بھ استرس شدت از او و آورند یم جیھو آب شیبرا اش سفارش طبق
 جا نیا. ندیبب را گشت یم دنبالش کھ یمرد ترسناک بتیتواندھ یم یعل و شود یم باز درکافھ. است درونش اطالعات و
 ناگھان یحرکت یط. بدھد دست از ساده نطوریا را پدرش تالش را،حاصل یممور نیا توانست ینم اما بود خط آخر گرید

 دندان و لب نیباال،ب فک سمت بھ را یممور زبان نوک با. دوزد یم زیم بھ را اش رهیخ نگاه و گذارد یم دھان در یممور
 یم خیس تنش یموھا تمام و ندینش یم اش شانھ یرو یدست. نباشد معلوم یممور رد کند یخداخدام. دھد یم ھل شیھا

پسر آقا میدبریبا:کند یم زمزمھ گوشش ریز مرد یآشنا یصدا. شود . 

 

کھ؟  نرفتھ ادتی قرارمونو:کند یشترمیب او ی شانھ یرو را دستانش فشار مرد کھ کند یخواھدحرکت یم یعل  

 

؟یدیفھم. میر یم نجایا از باھم خوب دوتادوست مثل:دیگو یبالبخندم مرد و دھد یم قورت را دھانش آب یعل  

 

 یدرخروج سمت بھ یوقت و ردیگ یم را او کوچک دست مرد.شود یازجابلندم مرد باحرف و دھد یم تکان را سرش یعل
 ھیتصف فقط کرده شانیصدا کھ یکس دھداما نجاتش و شود دایپ یکندکس یخداخدام یعل. کند یم شانیصدا یکس روند یم

 کشد یم خود دنبال را او. شوند یم خارج کافھ از و کند یم حساب را جیھو آب پول لیم باکمال شده،مرد ادآوری را حساب
 دور منطقھ آن از را نیماش باسرعت مرد و لرزد یم ترس ازشدت یعل یپا و دست. کند یم اش یمداد نوک دیپرا سوار و
یکرد یم یداشت یغلط چھ مغازه اون یتو یبگ کھ وقتشھ حاال. خوب:کند یم ! 

 

یمجبوربش کھ کنم یم یکار باردوم!پسرجون پرسم یم باری سوالو من:دیگو یم سرد مرد و دیگو ینم یزیچ یعل ... 

 

بخرم لمیف خواستم یم:زند یم لب و کند یم محکم دندانش و لب نیب را یممور یعل . 

 

ینبود بخره لمیف بخواد کھ یکس ھیشب اصال. اوممم. یکرد ینم میکار!یبود نشستھ کاریب اونجا یول:زند یشخندمیمردن . 

 

 داشت.نداشتن رو خواستم یم کھ یلمیف.. آخھ:کند یم قفل ھم در را شیھا دست و دھد یم قورت را دھانش آب یعل
کرد یم دانلودش .  
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نطوریا کھ: خندد یم مرد .  

 

شھ یم معلوم یچ م،ھمھیبرس بذار:چرخاند یم را فرمان .  

 

 خانھ مقابل نیماش باالخره. شود یم تر کیھواتار و گذرد یم ھا ساعت!مقصدنرسند نیا بھ ھرگز کھ کند یخداخدام یعل و
 قرار کھ ییبال ترس از یعل تن تمام.کشد یم خانھ تاداخل خود دنبال بھ را یعل بھیغر مرد و شود یم پارک کوچک یا

 یم پیپ و نشستھ پنجره بھ رو کھ ندیب یم را چاق یمرد جا آن در شوندو یم یاتاقک وارد. لرزد یم دیایب سرش بھ است
قربان آوردمش:دیگو یم و کند یرھام را فشینح یبازو باالخره کنارش مرد. کشد . 

 

 و دارد یبرم عقب بھ یقدم باترس. ندیبب را صورتش ی سوختھ رخ مین تواند یم یعل و چرخاند یسرم چاق مرد
نھ؟ ترسناکم یلیخ:زند یشخندمین شیرو بھ مردنشستھ  

 

 پنجره پشت از کھ اندکھ نور کمک بھ و شود یم اش کینزد نھیشود،باطمان یبلندم ازجا چاق مرد و دیگو ینم چیھ یعل
کرده؟ ترسناک انقدر منو یک یدون یم:گذارند ینظرم از را اش کودکانھ ی چھره کرده روشن را اتاق  

 

تو یبابا:دیگو یم مرد و ردیگ یم اش سکسکھ ترس شدت از یعل ! 

 

 یرو ھا نیا از یکی اگھ توم... ھم قشنگ چشم یتو یحت:دیگو یم و کشد یم یعل صورت یرو را ضمختش دست
یشیم ترسناک یلیخ یباش داشتھ صورتت . 

 

یکن داشیپ ویممور کن یسع!بگردش خوب:دیگو یم آورده را یعل کھ یمرد بھ رو و کند یم راست کمر . 

 

؟یچ نبود اگھ:دیگو یم گرید مرد کھ رود یم اش یصندل سمت بھ و کند یم ھا آن بھ پشت  

 

 خوش یدون یم:دیگو یم و گذراند یازنظرم را یعل یسرتاپا فیکث یبالبخند. چرخد یم سمتشان بھ سوختھ مھین مرد
بچھ؟ بوده یچ تیزندگ یشانس  

 

عرب یھا یحور دل ور فرستادم ی،مینداشت رو حساس نقطھ اون اگھ: دھد یم ادامھ باخنده مرد و دیگو ینم یزیچ یعل ! 
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 دوباره مرد یصدا. ندینب را مرد ھیکر ی چھره تا بندد یم چشم ترسش بردن نیب از یبرا یعل. زند یم قھقھھ بلند و
یاینم کارمون بھ مورد نیا تو یآورد شانس یول:چدیپ یم درگوشش . 

 

اریخشا یھا جنس شیپ بفرستش:کند یم یعل کنار مرد بھ رو .  

 

 وارد. کند یم خارج اتاق از و کشد یم باخود را کند،او یم یعل فینح یبندبازو را دستش باز و دیگو یم یا باشھ مرد
. رود یم عقب باترس یعل و برد یم لباسش یھا دکمھ بھ دست مقدمھ بدون مرد. شود یم ھیاساس یب و کوچک یسالن
باشھ؟ نکن دردسردرست واسم و ننداز جفتک پس.گردمت یم ندارم،فقط تیکار:دیگو یم حوصلھیمردب  

 

کشھ ینم طول یلیخ نترس:کند یم باز را یبعد یھا دکمھ مرد و کند یم بازسکوت یعل .  

 

 لمس از تنش نرفت،تمام ادشیعمر آخر تا نشست جانش بھ شب آن کھ یحقارت درد اما دینکش طول ادیبود،ز او با حق
 لمس از شھیھم یشد،برا زاریب حرمتیب یھا رابطھ از شھیھم و شھیھم تا. نزد دم و شد مور مور او ی مردانھ یھا دست
شھیھم ی شھیھم تابھ. زارشدیب کردن لمس و شدن !  

 

 فروش دویخر مسئول دیبعدھافھم کھ یاریخشا.اربرسدیخشا دست بھ تا شد حمل کیتار ینیماش پشت را بعد دوروز
 اش تکھ تکھ بودتا ارفرستادهیخشا یبرا را او دارد، نام چھ داند ینم ھنوزھم کھ سوختھ مھین مرد آن. است بدن یاعضا
 ھمجنس ی برده را ھا یبعض. گذاشت یم متیق شانیھا اندام برسر جا آن و کرد یم یدب وارد را ھا بچھ اریخشا نیا. کند
 مھین مرد آن اما. بودند گوش بھ حلقھ ینوکر دنبال بھ کھ یکسان یطلب قدرت ی طعمھ را ھا یبعض و کرد یم گرانید یباز

یگرید زیچ نھ شد یم سپرده اریخشا دست بھ شدن تکھ تکھ یبرا فقط یبود،عل کرده را یعل مخصوص سفارش سوختھ .  

 

 و بود شده خراب یکشت موتور یعل یشانس باخوش کنند،اما یدب ی روانھ کردندتا یکشت سوار مواد چندبارِ  ھمراه بھ اورا
 یکن یم نجاچھیا بود دهیپرس یازعل اش خاص ی لھجھ با یوقت.کرد دایپ را یبود،عل دهیسررس یکشت ریتعم یبرا کھ یمرد

 بخش از را یعل تمام یرکیوز شجاعت با خان حشمت. نجاببردیازا و  بدھد نجات را او بود کرده التماسش یعل پسرجان،
 شد، خارج یکشت از بود شده خراب موتور درد یدوا کھ خاص یابزار آوردن ی بھانھ بھ یوقت و بود کرده خارج یباربر

 با ھیثان از یصدم عرض در!تر آسان آمدش و رفت و بود اسکلھ کینزد منزلشان زمان آن.برد خانھ بھ خود ھمراه را یعل
 دینفھم چکسیھ و بودند رفتھ باخبرشوند یعل بتیغ از کھ نیا بدون. بود کرده درست را یکشت موتور و برگشتھ یا جعبھ
کرده یش،نازبانوزندگیوھمسرنازا حشمت نزد را ھا سال آن تمام یعل کھ .  

 

*** 
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 یمرخص کی قراربود. خونھ ارهیم تورو عصر گفت یم. شن یم موفق کھ بود م،بابامطمئنیبود منتظرت رو روز تمام:  ـ
یبمون خونھ رو یچندروز و کنند رد برات یمصلحت . 

 

برگشت تنھا یول:دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک و کند یم باز ھم از را اش شده قفل ھم در یھا دست .  

 

شب اون یول بودمش دهیند شرمنده یزندگ تو چوقتیھ:دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ ... 

 

بود شرمنده شب اون اش یزندگ تمام ی اندازه بھ:دوزد یم ساغر منتظر یھا چشم بھ اشرا رهیخ نگاه . 

 

 یمتیق ھر بھ گفت:دھد یم ادامھ بود؟ساالر نکرده نطورنگاهیا ھیقض بھ چوقتیھ چرا. گزد یم لب وساغر کند یم سکوت
فکرم،فکرم ی ھمھ. بود خوِدجھنم خونھ روزھا اون ساغر. دمشید یم خونھ تو ندرت بھ گھید. کنھ یم داتیپ شده کھ ... 

 

کنم باور رو نبودنت تونستم ینم چوقتیھ. میشد شوکھ ھمھ بعدخبرمرگت: شود یم منصرف حرفش ی ادامھ از .  

 

یا زنده کھ خوشحالم:ردیگ یم دست در را ساغر دست ! 

 

 یم ساالربلند لیموبا زنگ یصدا!بود زده اولک ی برادرانھ حضور یبرا زند،دلش یم شیرو بھ پرمھر یلبخند ساغر
 کنجکاونگاھش ساغر. گزد یم لب یگوش ی صفحھ یرو شده حک نام دنید با و کشد یم رونیب بیازج را یگوش. شود

 ینم ھم دلش اما کند ترک را اتاق تماس کی خاطر بھ توانست یرد،نمیگ یم فاصلھ یکم و شود یبلندم ازجا ساالر. کند یم
شده ساغر و خودش حال یایبارھاجو حاال تا روزید از یوقت بگذارد پاسخ یب را یماھ تماس آمد . 

 

الو:کند یم وصل را تماس و چرخد یم در بھ رو . 

 

سالم: ـ . 

 

؟یخوب.سالم: ـ  

 

اومد؟ ھوش بھ ؟چخبر؟یچطور خودت. خوبم فدا یمرس: ـ  
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آره:کند یم بالبخندزمزمھ و کند یم ساغرنگاه بھ چشم گوشھ از ساالر .  

 

نداره؟ کھ بھتره؟درد حالش.خداروشکر اوف: ـ  

 

نکنم دونم،فکر ینم:خندد یم ساالر . 

 

 تلفن پشت ی دخترانھ یصدا تواند یم یاسان بھ اتاق سکوت در رد،یگ یم اش خنده ساالر ی انداختھ گل صورت از ساغر
 کیشر اش یزندگ یبرا را یکس ساالر پس. نشود بودنش موذب باعث نیا از شتریب تا ردیگ یم نگاه. بدھد صیتشخ را

بود؟ نگفتھ یزیچ اش یمجاز دوست بھ موضوع نیا از کرده؟چرا  

 

برسون بھش منو سالم!حتما ھیجالب حس یلیخ. براتون خوشحالم ییخ:ریمن ماه . 

 

حتما چشم: ـ . 

 

ن؟یگرد یبرم یساالر،ک فقط. شم ینم مزاحم نیا از شتریب: ـ  

 

یماھ دونم ینم:  ـ ... 

 

 فکر پنجره سمت بھ اش شده کج نگاه دنید با اما.چرخد یم ساغر سمت بھ و شود یم رفتھ در زبانش از کھ ینام متوجھ
 ساالر کھ یدختر ی چھره کند یم یسع و کرده زمزمھ را یماھ نام رلبیز ساغر کھ یبوده،درحال پرت حواسش کند یم

تصورکند را کرده انتخاب . 

 

میبرگرد زودتر میکن یم مونویسع یول:  ـ . 

 

زمیعز باش خودت مواظب. نطوریا کھ: ـ . 

 

روزخوش فعال. نطوریھم توم:  ـ . 
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روزخوش: ـ . 

 

 ولب زند یم یخجل لبخند ساالر. کند یم ریگ غافل را ساالر بانگاھش و چرخاند یسرم ساغر تماس شدن قطع محض بھ
؟یخند یم یچ بھ:دیگو یم متعجب ساالر و خندد یم ساغر.گزد یم  

 

یجور نیھم. یچیھ:زند یم لب ساغر . 

 

پرستاره. رهیمن ماه اسمش:دوزد یم شیھا کفش بھ را نگاھش و کند یم دست دست یکم ساالر . 

 

ن؟یشد کجاآشنا! یقشنگ اسم چھ:پرسد یم مانھیصم و خندد یم ساغر  

 

کرده سکتھ مامان یوقت. مارستانیب یتو:شود یم تر راحت یکم او ی مانھیصم بابرخورد ساالر ... 

 

خوبھ حالش االن. دنبودیشد ادیز:دھد یم حیتوض. شده باز موقع یب کھ فرستد یم یلعنت اش لق دھان بر بازھم و . 

 

دونم یم:زند یم یلبخندتلخ ساغر . 

 

؟یدون یم:کند یزمیر چشم ساالر  

 

اوھوم:دزدد یم ساغرنگاه . 

 

بود کرده یمعرف من ی خالھ خودشو بود، زده زنگ مارستانیب بھ کھ یکس:کشد یم اش رچانھیز بھ یدست ساالر ... 

 

بودم من. اوھوم:زند یلبخندم ساغر .  
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 چرا یدونست یم اگھ:زند یم لب مردد. بپرسد مدت نیا در اش یزندگ طیازشرا دارد بپرسد،دوست شتریب دارد دوست ساالر
؟یومدین  

 

نبودم ساغر من. شد ینم چون:دوزد یم او یھا چشم بھ را خشیم نگاه ساغر . 

 

ھ؟یچ منظورت. فھمم ینم: ـ  

 

نپرس یشتریزبیچ:دیگو یم سرد ساغر . 

 

 ی ھیبازما و شم یم زندان یراھ بازھم دونم یشھ،م یم ییبازجو دونم یم. یبدون خوام ینم...خوام ینم:بندد یم چشم
نفھم چکدومویھ. نشنو تو یول ننگ . 

 

ردیگ یم دلش ساغر بغضدار یصدا از . 

 

یباش داشتھ دوستم دیبا شھیھم تو:  ـ ! 

 

 یم کھ ھیچ ھا نیا. وونھید دارم دوستت یطیھرشرا تحت و شھیھم من. آروم. باش آروم:کشد یم سرش بھ یدست ساالر
؟یگ  

 

 یھوا و حال کردن عوض یبرا ساالر. کند یم پاک را صورتش اشک از سیخ ی مھین و آورد یم باال را ساغردستش
؟ینیبب رو ریمن ماه عکس یخوا یم:دیگو یم شان نیب ی گرفتھ  

 

 یم باز را دونفرشان از یسلف یریتصو اش یگالر نیب از ساالر. دھد یم تکان دییتا یبرا را سرش زندو یلبخندم ساغر
 یبیب ی بالبخندچھره ساغر. ردیگ یم ساغر سمت بھ را لیموبا و کند یم زوم ریمن ماه پوش مقنعھ ی چھره یرو. کند
ریمن ماه:زند یلبخندم و کند یبراندازم را دختر سیف ! 

 

 یم لبخند نیدورب لنز یرو بھ و نشستھ مکتین یرو کنارش کھ ساالر دنید با و و کند یم خارج زوم راازحالت ریتصو
نشستھ کناردخترمردم مالحظھ یب چھ پسرش نھیبب کھ روشن دیمج حاج چشم:خندد یزند،م . 
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ینبود یدخترباز اھل تو!ایشد بدر راه از یدید دور منم چشم خوب:زند یم یچشمک ساغر و خندد یم ساالر . 

 

خوامش یم بابا؟واقعا ھیچ یدخترباز:دیگو یم خجالتزده ساالر . 

 

ازمن؟ شتریب:کند یم خم شانھ یرو را سرش و ندیچ یبرم لب ساغر  

 

؟یباز خواھرشوھر:دھد یباالم را شیابرو یتا کی ساالر  

 

 یلچریو تواند یم ساالر رفتن کنار با. شود یم باز و خورد یم در بھ یا تقھ کھ دیبگو یزیچ خواھد یم و خندد یم ساغر
 شدن داخل با. برد یم ماتش و شود یم جمع مادر،لبخندش ی دهیتک ی چھره دنیباد.ندیرابب شده اتاق وارد کھ
 قدم شیپ سکوت شکستن یبرا ساالر. چرخد یم شانیھردو نیب نگاھش. شود یم داریپد ھم پدرش ی مردانھ بتیلچر،ھیو
نیرکردید چقدر. سالم:شود یم . 

 

بود کیتراف:ردیگ یم ساغر متعجب صورت از نگاه پدرش . 

 

؟یخوب. باباجان سالم:زند یم ساغر یرو بھ یلبخند. شود یم کینزد و دھد یم ھل جلو بھ را لچریو  

 

سالم:دوزد یم پدرش صورت بھ نگاه و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر . 

 

 یم ساغر دست یرو را اش دهیتک و ریپ دست فاطمھ. برد یم تر کینزد را لچریو دیمج و زدیر یم اشک صدا یب مادرش
 ینم خارج اش حنجره از ینامفھوم اصوات جز زیچ چیھ اما دیبگو یزیچ تا زند یم ھم بھ را لرزانش یھا لب. گذارد
 را وجودش دردتمام و کشد یرمیت اندازد،زخمش یم او یھا شانھ دور دست حرکت کی در و شود یم زیخ مین ساغر. شود

ردیبگ آغوش در را مادرش ھا مدت از بعد تا خرد یم جان بھ را ھمھ اما کند یم احاطھ .  

 

*** 

 

 یشانیپ بھ یدست ناجورھوا یگرما از کالفھ. رود یم ابانیخ گرید سمت بھ و کشد یم خود دنبال یسخت بھ را لنگانش یپا
 نیا در وسکیاکی تلفن باجھ کی ینشان و شود یم یمرد راه مانع ھم باز. کند یم پاک را عرق یھا دانھ و کشد یم اش

دهیند یوسکیک اطراف نیا کھ دیگو یم و اندازد یم باال یا شانھ مرد. ردیگ یم او از را اطراف . 
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 داکردنیپ دیام بھ را ھا ابانیخ لنگش یپا با تمام ساعت کی. ستدیا یم یا گوشھ و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس
 را حامد و رضا توانست ینم گرید و بود نداده جواب را تماسش سرھنگ.ردیبگ یتابتواندتماس بود کرده گز وسکیک کی
 یم بھانھ ازخانھ خروجش یبرا را یزیچ دیبا. بود زده رونیب خانھ از و کرده استفاده شان تیمشغول از. کند سرباز از

  .کرد

 

 یرمردیپ روبھ و گذارد یم شخوانیپ یرو. دارد یبرم قفسھ داخل از از یپسیچ و شود یم سرراھش یسوپر نیاول وارد
؟یحاج برام یکن حساب نویا شھ یم:دیگو یم است باتلفن زدن حرف مشغول کھ  

 

پونصد ھزارو:ردیگ یم را یگوش ی دھانھ یا لحظھ مرد . 

 

 یمشتر فعال:زند یم حرف تلفن با دوباره مرد. گذارد یم شخوانیپ یرو و کشد یم رونیب شلوارش بیج از یاسکناس
زنم یم زنگ بعدا دارم .  

 

 نیب را نگاھش نیام.گذارد یم شخوانیپ یرو و دارد یبرم یپانصدتومان یاسکناس ییکشو از و کند یم قطع را اش تماس
 تحت تواند یدارنم مغازه نیا ی شماره مطمئنا اما انھی باشد درست تواند یم کار نیا داند ینم. چرخاند یم مرد و تلفن

ستین ھم باشد،مشکوک یکس کنترل ! 

 

پسر؟ یخوا یم یا گھید زیچ: ـ  

 

رم؟یبگ تون باتلفن یتماس کی تونم یم: ـ  

 

ستین یمشکل باشھ کوتاه: کشد یم لشیسب بھ یدست مرد . 

 

حتما چشم:زند یم یلبخند نیام . 

 

 یب اش تماس بازھم رد،امایگ یم را سرھنگ ی شماره اول. دھد یم نیام دست بھ و کشد یم جلو یکم را تلفن میس مرد
 یتوجھ چیھ و نشستھ اش خانواده نیب دیمج اما. کند یم امتحان را اش شانس گرید یبار و شود یم کالفھ. ماند یم پاسخ

 اما خبردارد اناتیجر چنددرصد از او کھ داند ینم.ردیگ یم دیباترد را یمرتض ی شماره نیام. کند ینم لنتشیسا یگوش بھ
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 نفس نیام و چدیپ یم گوشش در یمرتض یرسا یصدا بوق نیسوم از بعد.اندازد یم یکیتار در کھ است یریت بازھم
یمرتض الو:کشد یم یراحت . 

 

ن؟یام:دیگو یم یکوتاھ مکث از بعد یمرتض  

 

خوام یخبرم ساغر از. دارم یکاری یمرتض. خودمم آره:  ـ .  

 

؟ییکجا تو؟االن یگ یم یچ:ردیگ یم فاصلھ جمع از یکم یمرتض  

 

 کھ دونم ی؟میدار یخبر چھ ازساغر بگو فقط. بدم حیتوض قیدق تونم ینم:ردیگ یم کنجکاومرد یھا چشم از نگاه نیام
خوام یم رو مارستانھیب اسم. ھیبستر یمارستانیب یتو چابھار یتو .  

 

من نیام:یمرتض ... 

 

است کلمھ کی فقط سوالم جواب یمرتض: ـ . 

 

ید یم کشتن بھ دختره نیا سر خودتو آخرش تو: کشد یم یپوف یمرتض . 

 

یمرتضــــــــــــ: ـ ! 

 

مارستانیب: ـ (...). 

 

ممنونم باشھ:  ـ . 

 

 کند یتشکرم دار مغازه از.شنود ینم را یمرتض باش خودت مراقب ی جملھ و کند یم راقطع تماس یگرید حرف بدون
 آن در ھمسرش فوت از و کشد یم یآھ داشتھ گذر آنجا بھ را یادیز یروزھا کھ مرد. پرسد یم را مارستانیب وآدرس

 قیدق مرد و پرسد یم را آدرس دوباره پس نداشت مرد یھا دل و درد دنیشن یبرا یکاف وقت نیام. دیگو یم مارستانیب
 تاھرچھ شود یم سوار دربست کند، یبلندم دست یتاکس نیاول مقابل و شود یم خارج مغازه از. دیگو یم را آدرس شیبرا

برسد مارستانیب زودتربھ .  
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 مالقاتش:دیگو یم و کند یم ستیل بھ ینگاھ پرسد،دخترک یم را یحاتم ساغر اتاق شماره و ستدیا یم شخوانیپ مقابل
نداره رو دنشید حق اش خانواده جز چکسیھ و سھیپل نظر تحت. ممنوعھ . 

 

شناسھ یم منو اون اما: کشد یم یپوف نیام . 

 

ادیبرنم دستم از یکار دادن ما بھ کھ ھیدستور نیا ھرحال بھ:  ـ . 

 

اتاقھ کدوم نیبگ حداقل: ـ . 

 

دن ینم راھتون داخل ھم دیبر!جناب سھیپل نظر تحت گمیم: ـ . 

 

خودم عھده بھ اش ھیبق رو اتاق شماره نیبگ شما:  ـ . 

 

دادن ما بھ کھ ھیدستور نیا و ماست عھده بھ نجایا یمارھایب تیمسئول. تونم ینم یول متاسفم: ـ . 

 

ھست؟ ھمراھش یکس االن:کشد یم شیموھا نیب یدست نیام  

 

د؟یکن یم اصرار یالک چرا:کند یم اخم دختر  

 

دمیپرس سوال فقط کھ اصرارنکردم: ـ . 

 

ششنیپ خانوادش ھمھ بلھ:کند یم نازک او یدراز زبان یبرا یچشم دخترپشت . 

 

لطفا. اومده ییوفا نیام نیبد خبر بھشون پس:  ـ ! 
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 سرھنگ نیبب.بگو بھشون رو گفت کھ یزیچ برو پاشو:دیگو یم اش یکنار دختر بھ رو و کشد یم یا کالفھ پوف دختر
انھی دن یم اجازه .  

 

 سرگذاشتن پشت از بعد و روند یم باال را ھا پلھ. رود یم سرش پشت بلند ییھا قدم با نیام دختر افتادن راه محض بھ
 یزیخواھدچ یم و ستدیا یم سرباز مقابل پرستار. ندیبب را اند ستادهیا یدر مقابل کھ یدوسرباز تواند یم لیطو ییراھرو
سرگرد سالم:گذارد یم ینظام احترام نیام یبرا یسلطان سرباز کھ دیبگو ! 

 

 سرھنگ:کند یم یسلطان بھ رو. زند یم لبخند روزمندانھیپ نیام و چرخاند یم شانیھردو نیب را متعجبش نگاه پرستار
ھستن؟ داخل یحاتم  

 

قربان بلھ: ـ . 

 

اومدم؟ من نیبد خبر بھش شھ یم: ـ  

 

البتھ چشم:  ـ . 

 

ن؟یداشت یکار: کند یم فیبالتکل پرستار بھ ینگاھ گرید سرباز رفتنش با  

 

مینداشت خبر ما خوام یم عذر من:کند یم نیام بھ رو و دھد یم تکان نھ یمعنا بھ یسر دخترک . 

 

دیرھستیپذ تیمسئول انقدر کھ خوبھ اتفاقا. ستین یا مسئلھ:ـ ! 

 

. دھد یورودم ی اجازه و چرخد یم عقب بھ دیمج خورد یم در بھ کھ یا تقھ با. شود یم دور و زند یم یلبخند پرستار
خوان یم ورود ی اجازه ازتون اومدن ییوفا سرگرد سرھنگ،: ستدیا یم در مقابل و شود یم وارد یسلطان سرباز . 

 

بابا:زند یم لب ساغر کھ برود رونیب شود یازجابلندم دیمج. شود یم چراغان ییوفا نام دنیباشن ساغر یھا چشم ! 

 

داخل؟ ادیب شھ یم:نالد یم عاجزانھ ساغر و چرخد یم سمتش بھ دیمج  
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 نیھاب حرف یسر کی:دیگو یم باشد میکندمال یم یسع کھ یبالحن کندپس یتند او با توانست ینم. گزد یم لب دیمج
 .خودمونھ

 

. کرده کمکم یلیخ مدت نیا:زند یم لب. نیھم است سالم کھ نمیبب فقط!نمشیبب فقط دارم دوست دیبگو تواند ینم ساغر و
تشکرکنم ازشون خوام یرخورد،میت ھم اونروز . 

 

 کند،پس نگران و ناراحت کردن چیپ سوال با را دخترش توانست ینم بود؟ کرده کمکش نیام. رود یم فرو فکر بھ دیمج
داخل ادیب گم یم م،بعدشیبزن ھامونو حرف:دیگو یبالبخندم ساغر بھ رو و دارد یم نگھ نیام یبرا را سواالتش بار کولھ . 

 

بود؟ ھمراھت نیام رو مدت نیا: پرسد یم. کند یم کاو و کند را نگرانش نگاه ساالر و شود یم خارج اتاق از  

 

کردم داشیپ کھ شھ یم یماھ کی. نھ رو مدت نیا ھمھ یعنی. نھ:کند یم نگاھش ساغر . 

 

 چھ گذشتھ چھارسال نیا در! را ساغر نیام نھ داکردهیپ را او ساغر کھ نیا بھ کند، یم فکر اش جملھ آخر فعل بھ ساالر و
 یوقت داشت؟چرا فاصلھ شیارھایمع با ھا فرسنگ یروز کھ باشد ینیام نگران دل انقدر خواھرش دیبود؟چرابا گذشتھ ھا

 نیتر بزرگ و بود شان نیب یبیعج ی چرخھ بود؟ گفتھ ساغر بھ عشق از دوستش یبرا نیام بود قتل بھ متھم ھنوز ساغر
گربودیکدیدونفرکنار نیا حضور سوال عالمت . 

 

*** 

 

 کھ یدرحال و گذارند یازنظرم را شیسرتاپا گذرا یبانگاھ دیمج. شود یم بلند یصندل یرو از نیام دیمج خروج محض بھ
ایب دنبالم:زند یم لب دارد یبرم جلوقدم بھ . 

 

 از یواکنش انتظارھرنوع دیبا داندکھ یم خوب. افتد یم راه بھ سرش پشت و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
 دیمج ستادنیباا. روند یم مارستانیب اطیح ی گوشھ یمکتین سمت بھ و شوند یم خارج مارستانیب سالن از. باشد داشتھ او
 یم خوب کردم یم فکر:دوزد یم او بھ را اش رهیخ ونگاه چرخد یم سمتش بھ دیمج. ستدیا یم او یقدم کی در زین نی،ام

پسر شناسمت ! 

 

؟یھست یک طرف تو پسر؟ یھست یک تو: دھد یم ادامھ دیمج و دزدد یم نگاه زده خجات نیام  
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حاجـ:  ـ ... 

 

 در بھ در چطور رو ھا سال نیا کھ یدید خودت!بچھ یداد یباز منــــــــــو تو: برد یم باال را شیصدا تن ھوا یب دیمج
؟یـــــــــــــــدیند ای یدید! بودم دخترم دنبال  

 

بدم خبر خواستم یم دیباورکن:  ـ . 

 

فروختنش و آب اونور فرستادنش یوقت!یبد خبر یخواست یم آره:زند یپوزخندم دیمج . 

 

ستین نطوریا:دھد یم قورت را دھانش آب نیام ... 

 

و دیباش آروم فقط دم، یم حیتوض براتون:کشد یم شیموھا بھ یدست ... 

 

. دینکن نگاھم خائن نشناس نمک کی چشم ،بھینجوریا کنم یم خواھش و:دھد یم ادامھ مردد یبالحن و کند یم تر را لبش
 ...من

 

 برخورد نیا سزاوار االن کھ ندادم شماانجام ھیعل بھ یکار چوقتیھ دیباورکن یول خطاکردم دونم یم:اندازد یرمیز سربھ
 .باشم

 

 لب و کرده مزه مزه ذھنش در را ھا حرف نیام. کشد یم  یآھ بندش وپشت دھد یم رونیب را اش شده حبس دنفسیمج
دمشید بود داده بیترت یفردوس کھ یمھمون یتو. ماه کی حدود دیشا. دمشید کھ ستین یادیز مدت من: کند یم باز . 

 

کند حفظ اش چھره چھارچوب در را یخونسرد کند یم یسع باز اما پرد یم دیمج رخ از رنگ . 

 

 زاریب دخترش از کھ زدیبر رهیدا یرو یطور او یبرا راھم ساغر ی پتھ خواھد ینم د،امایبگو دروغ ندارد دوست نیام
 و ییآبرو یترسھ،ازب یم زندان از. مونھیحاالپش و کنھ کار براشون بوده مجبور ساغر: کند یم رااصالح حرفش پس. شود
یشماحاج العمل عکس از شتریب ھمھ از ! 
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من؟:کند یم تکرار متعجب دیمج  

 

 خبر خواست یم ازمن و برگرده خواست ینم. باشھ تون خانواده و شما ننگ ی ھیبازما و برگرده دیترس یم. اوھوم: ـ
 باھام کنم اش یراض تونستم یسخت بھ... و نیدار شمادوستش کھ کنم متقاعدش کردم یسع. نگم یکس بھ رو بودنش زنده

 من کھ یشرط بھ کرد قبول. رمیبگ یقاض از یفیتخف حکمش یبرا تونم یم کنھ کمکم اگھ کھ گفتم.کنھ یھمکار
بمونم حرفم یرو شدم مجبور دادم قول بھش چون منم. شماندم بھ رو اش بودن تااخرکارخبرزنده .  

 

 یکوری را صورتش کھ یمحکم یلیس ماند،با یم العملش عکس منتظر و دوزد یم دیمج ی شده سرخ یچشمھا بھ نگاه
 گرد ییھا بود؟باچشم شیخطا کدام تاوان یلیس نیا... نھ یلیس اما داشت را یھرحرف انتظار. پرد یم سرش از برق کرده

خدا یوا... نیام تو...تو:دیگو یم زنان نفس نفس کھ نگرد یم را دیمج شده ... 

 

 چھ بھ اونوقت ھاباشھ الشخور اون نیب یخواست ازش!یانداخت خطر بھ دخترمنو یزندگ تو:کشد یم صورتش بھ یدست
؟یمتــــــــــیق ! 

 

 و داشتم مانیا تو بھ من. بودم مطمئن تو بھ من: برد یباالم را شیصدا ناخوداگاه دیمج و کند یم نگاھش زده رتیح نیام
؟یکرد یباز من دختر باجون تو... تو  

 

ستین دیکن یم فکر کھ یطور زیچ چیھ. شده یسوتفاھم کنم فکر:  ـ . 

 

باشھ؟ داشتھ تونھ یم یا گھید یمعنا چھ تو کار نیا. کنم باورت تا اریب من یبرا لیدل کی ھ؟یچطور پس:  ـ  

 

 و رفتھ ییھا خفت ربارچھیز ستین معلوم م چشم از دور بھ رو سال ھمھ نیا دخترمن: لرزد یم شیصدا و کند یم بغض
تو ؟یگذاشتــــــــــ شروط و شرط براش جھنم اون از دنشیکش رونیب یبجا تو ... 

 

 یھردر بھ من.نکرد قبول اون یول گردونم برش داشتم یسع من. گذاشت شرط اون نھ، من: پرد یم حرفش انیم بھ نیام
 کردم اوردنش یبرا مویسع ھمھ من شکنھ، یم دلم بد کھ یحاج دینکن من حق در رو یانصاف یب نیا. کنم تامتقاعدش زدم
 ھمھ و دیکن طردش نکھیا از. دیترس یم بشھ سربارتون کھ نیا از آبروتون، و شما از. دیترس یم چون. نکرد قبول یول
 اون. نھیبب چشمتون تو رو افتخار و سھیوا جلوتون محکم خواست یم برگرده، یباسربلند خواست یم اون. ببازه شو یچ

 فقط. کرده حمل دوشش رو رو نکرده گناه ینیسنگ بس از شده خستھ. بستن دامنش بھ یخوار و خفت بس از شده خستھ
نباشھ شماھا ننگ ھیما و برگرده یباسربلند خواست یم .  
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برگرده نخواست شما ترس از اون. نھیھم فقط ھیقض: دھد یم ادامھ تر وشمرده ردیگ یم ینفس ! 

 

 خوبھ حالتون: زند یم زانو مقابلش عیسر نیام ندینش یم کھ نیزم یرو. رود یم عقب بھ یقدم و کشد یم یآھ دیمج
کنم؟ خبر دکتر ؟یحاج  

 

 پدر انقدر من یعنی:دیگو یم و دوزد یم نیام نگران یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه. دھد یم تکان جان کم را سرش دیمج
م؟یبد  

 

و بمونھ ھا آدم اون نیب داده  حیترج کھ ترسناکم انقدر ترسھ؟ یم ازم بچم کھ بدم انقدر:لرزد یم شیصدا  ... 

 

 فرق باماھا تفکراتشون کھ ھان بچھ نیا فقط... فقط دیھست یپدرخوب شما. ستین نطوریا: پرد یم حرفش انیم بھ نیام
کرد قضاوت خودش یبرا ھرکس و نینشد متوجھ ھمو یھا حرف دونفر شما نھیا فقط مشکل. داره .  

 

یحاج یھست یخوب یلیپدرخ شما:گذارد یم دیمج ی شانھ یرو دست ! 

 

بابچم کردم بدتا چقدر. من اھمیروس چقدر: کشد یم گرید یآھ دیمج ! 

 

 ھمھ مسبب من. دادم ھل ھا ادم اون سمت یدودست بچمو من:چکد یم رونیب چشمش ازگوشھ را خود یاشک قطره
اومده سرمون بھ کھ مییبدبختا . 

 

 یدآبیمج و شوند یم آبدارخانھ یراھ باھم باالخره. کند آرامش را او یکم تا زند یم حرف و زند یم حرف ھا ساعت نیام
. کند یم رفتن قصد داده گزارش دیمج بھ راھم ھا یگفتن و شده راحت الشیخ ساغر حال از کھ نیام. زند یم صورتش بھ
 او از خواھد یم ساغر کھ دیگو یم. بزند ساغر بھ یسر خواھد یم او از و افتد یم نیام دنید یبرا ساغر اداصراری دیمج

شود یم ساغر اتاق یراھ ھمراھش بھ و کند یم قبول خواستھ ازخدا نیام و کند تشکر . 

 

چطوره؟ پات:دیگو یم نگرانش و پدرانھ بالحن و کند یم لنگش یھا قدم بھ ینگاھ دیمج  

 

خداروشکر خوبھ: زند یلبخندم نیام .  
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برات؟ دردسرنشھ اومدنت نجایا:  ـ  

 

ھست حواسم راحت التونیخ: گزد یم لب نیام .  

 

 یم داخل در ی شده باز یال از را اش تنھ مین و زند یم در بھ یا تقھ دیمج. کشند یم کنار سرباز دو و ستندیا یم در مقابل
میدار مھمون. سرکن تو یروسر: دیگو یم و کند یم ساغر آزاد یموھا بھ ینگاھ. کند . 

 

 بھ و برداشتھ تخت ی گوشھ از را مارستانیب یصورت یروسر عیسر کشد، یم را نیام دنید انتظار صبرانھ یب کھ ساغر
 قیعم یلبخند شود، یم ظاھر در قاب در کھ نیام یآشنا بتیھ. شود یم وداخل کند یم باز را در تمام دیمج. کشد یسرم

 یپرس احوال سالم ساالر با. دزدد یم چشم اجبار بھ و کند یم شیسرتاپا بھ ینگاھ نیام. شود یم ساغر یھا لب مھمان
نیابشیب: دیگو یم و گذارد یم اش مقابل یصندل کی ساالر. کند یم عرض ساغر مادر بھ ھم یسالم و کند یم . 

 

دردنکنھ دستت:رساند یم یصندل بھ را خود زنان لنگ نیام . 

 

 یم لب دارند حضور اتاق در کھ یکسان تمام بھ توجھ بدون نگران، دل و شود یم لنگش یپا متوجھ ساغر مات نگاه
ده؟ید  صدمھ یلیخ چطوره؟ پات ؟یخوب:زند  

 

ستین یخاص مشکل شکرخدا بلھ. ممنونم: دیگو یم یرسم یبالحن و گزد یم لب ھیبق حضور خجالت از نیام . 

 

شد رمنیتقص. دیببخش:دیگو یم شرمنده ساغر ! 

 

منم کنھ یعذرخواھ دیبا کھ یکس:دیگو یم و کشد یم اش یشانیپ یرو نشستھ عرق یھا دانھ بھ یدست نیام .  

 

و کردم یانگار سھل شب اون کھ متاسفم:دوزد یم او ی خورده گره درھم یھا دست بھ را نگاھش و کند یسربلندم ... 

 

 و دھد یم وارید بھ ھیتک نھیس بھ دست ساالر. شود یم حاکم اتاق یفضا بر نیسنگ  یسکوت و دھد ینم ادامھ را حرفش
؟یبود نگفتھ ھیقض نیا از یزیماچ بھ چرا بدونم شھ یم. نیبود دوتاکنارھم شما کھ جالبھ:زند یم لب   

 

ساالر: زند یم صدا اورا بار شماتت یبالحن دیمج ! 
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 مانگفتھ بھ یزیچ ساغر بودن زنده از یکس تاامروز چرا!سوالھ برام واقعا یول کردم جایب دخالت کھ دونم یم دیببخش:  ـ
 میگذروند رو یسخت یروزھا چھ دونست یم. بودن ما یزندگ اتفاقات ھمھ انیجر تو) کند یم اشاره نیام بھ و(شونیا بود؟
ما بھ یخبر خبرداشت ساغر بودن زنده از کھ نیباا و ... 

 

 زیچ ھمھ و نجاستیا ساغر کھ االنھ مھم. دیباش یزیچ انیجر شماتو نبوده یازین چون خوب: پرد یم حرفش انیم دبھیمج
امانھ و امن . 

 

د؟یخبرداشت ھیقض نیا از شما:کند یم زیر ساالرچشم  

 

آقاجون؟ زندست ساغر دیدونست یم شما... مدت نیا ی ھمھ: دارد یبرم جلو بھ یقدم ! 

 

 کنارش توانست یم کاش. کند یم نگاھش نگران نیام و ردیگ یم دستانش نیب را سرش آمده شیپ بحث از ساغرکالفھ
 رو دلخور و شود یبلندم ازجا! اوردیب زبان بھ توانست یم را داشت سر در کھ ییھا حرف تمام کاش. کند آرامش و باشد
 یا گھید وقت بھ رو بحث نیا کنم یم خواھش یول! یدار حق و یھست دلخور و یعصب چقدر دونم یم: دیگو یم ساالر بھ

دیکن موکول .  

 

برسھ نجایا تا سرگذاشتھ پشت رو یسخت طیشرا اون!ساغر خاطر بھ: کند یم ساغر بھ یا اشاره . 

 

 ھا نگاه یمعنا توانست یم ھم ھنوز و بود مادر ھم ھنوز. کند یم نگاه را نیبالبخندام خانم فاطمھ و شوند یم ساکت ھمھ
 ساغر یبرا اش ینگران دل نطوریھم و دارد دخترش یزندگ در یپررنگ یلیخ نقش مرد نیا کھ دیفھم بخواند،خوب را

دھد یم او بھ کھ است یتیاھم از نشان .  

 

 بھ را ساغر خواھدکھ یم دیمج از شود، یم خارج اتاق از دیمج ھمراه بھ و کند یم یخداحافظ ھمھ با یقیدقا بعداز نیام
 خانھ یراھ و کند یم یمختصر دیخر راھش سر. کرد خواھد نیکم او یبرا ازودی رید ھومن کھ چون کنند منتقل یامن یجا
. کند یم اعزام تھران بھ ساغر انتقال یبرا را کاربلد و ماھر یرویچندن باالخره و کرده فکر را شب تمام دیمج.شود یم

. شود یم تھران یراھ دیگرومجیدوسربازد ھمراه بھ ینیماش در اه،ساغریس یوتایت با بامداد چھار ساعت بعد، روز صبح
 و شوند یم تھران یراھ یاتوبوس با ساغر انتقال بعداز دوروز.دھد ینم نشان یواکنش چیھ ھومن تصورھمھ برخالف

 کھ بود شده اش رهیخ بغضدار و مغموم یطور. ماستیفاط چموش دخترک آخر شده،نگاه ماندگار ھومن ذھن در کھ یزیچ
بود سوختھ شیبرا دلش یا لحظھ یبرا !  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 ھرچقدر. برسند تھران بھ تا بودند دهیخر جان بھ را ھوا یفرسا طاقت یگرما و گرفتھ یجا اتوبوس لق یصندل یرو حاال
نماند یجا بھ تھران از ورودشان و خروج نیا یبرا یمدرک چیھ تا نشد یراض ھومن کرد اصرار مایھواپ یبرا مھرداد ھم .  

 

 فرسوده شیھا یکاش و بود شده قبل از تر پرگل اش باغچھ کھ یا خانھ بود، برگشتھ خانھ بھ دوباره ھا سال بعداز ساغر
 آغوش بھ را خانھ نیا آجر آجر و کند باز را شیھا دست داشت دوست. دیرس یبنظرم ییایرو شیبرا کھ یا خانھ. تر

 او باالخره بھیغر یمرد. دیکش آغوش در را او خواھرانھ و آمد استقبالش بھ اش برآمده مھین باشکم صحرا.ببوسد بکشدو
 صحرا ھمسر کھ گفت و شد قدم شیپ یمعرف یبرا ساالر. کرد نگاه را خانھ دیعضوجد متعجب ساغر و جداکرد ساغر از را
نیامیبن !  

 

. داشت راه در یفرزند و بود شده متاھل خواھرش اما، بود ھا یکاش ھمان و وارید ھمان. بود رکردهییتغ خانھ خوب
 ، گاه یب گاه کھ بود شده یمرد حاال! باطن از اما بود قبل مثل ظاھر در ساالر... ساالر و بود شده نیلچرنشیو مادرش

 خانھ از دیبا بار کی حداقل ھرروز و دھد یم جواب پچ باپچ را شیھا تماس ساالر. زند یصدالبخندمیب دست بھ یگوش
جمعھ یروزھا یحت! شود خارج ! 

 

 کھ بود ییایرو مثل. بود بخش لذت بود، شده بشینص خانھ نیا در یزندگ یبرا کھ یا دوباره فرصت نیا ھا نیا ی ھمھ با
 حاال.دهید خواب باز کھ بفھمد و کند باز چشم گرید ییجا بعد روز ترسد یم بندد یم چشم کھ یشب ھر حاال و شده یواقع

 داشت کھ ییھا زیچ دادن دست از ترس. بود شده کابوسش بھ لیتبد بوده، پناھگاھش سال چند کھ یا خانھ بھ برگشت
 حبس یچندسال کرد یم نگاه آن بھ طور ھر کھ یزیچ. بود عاقبتش از ترس ھمھ از بدتر و کرد یم حرام او بر را یخوش
دید یم خودش یبرا را .  

 

 نباشد یا خانواده یوقت تجمالت و یپول،آزاد کھ کند یم اعتراف خود شیپ داشت، دوست را یزندگ نیا ھا نیا ی باھمھ
 راه احمقانھ چھ او و دیارز یم ایدن یھا یآزاد ی ھمھ بھ اش خانواده و خانھ نیا کھ کند یم اعتراف. ستین بخش لذت

بود گرفتھ شیپ را اشتباه . 

 

 و دیپرس یم دیمج از حالش بھ راجع یگاھ گھ. اوردیب زبان بھ او از یزیچ توانست ینم و بود شده تنگ نیام یبرا دلش
 بود یپدر تر مھم آن از و بود یا کارکشتھ سیپل. گرفت یرنظرمیز را صورتش یھا حالت تمام دادن جواب درحال دیمج
 برده ینفرپ دو آن نیب احساس بھ خوب کوتاه مدت نیا یط. بخواند را یادیز یھا حرف نگاھش ین ین از توانست یم کھ
 کھ بود شیآرزو و داشت دوست پسرخود مثل را نیام شھیھم! اناراحتی باشد خوشحال بابت نیا از دیبا دانست ینم و بود
. باشند داشتھ سازش باھم توانند ینم نیام و ساغر است معتقد اند سرگذشتھ پشت کھ یاتفاقات باتمام اما. شود دامادش او

 یرفتارھا نیساغر،ا سکوت نیا داند ینم.انھی دارد را قبل یھا طنتیش ھم ھنوز شورش پر ساغر،دخترک داند ینم البتھ
 یم یخدمت خوش ساالر. دارد خانھ بھ نسبت کھ است اش یگ بھیغر حس بخاطر فقط ای است یدائم قبل با متفاوتش و نیمت
 و نندینش یم کنارپنجره یگاھ. کند یم فیتعر اش ییکدبانو از و خندد یم دل تھ از ساغر کند، یم آماده غذا شانیبرا و کند

 خانھ نیا در کھ ییروزھا یسخت از. کند یم فیتعر نبودنش یھا روز از و فشارد یم دست در را دستش محکم ساالر
 مادرش. بود زده لک خانھ در حضورش یبرا ھمھ دل خودش فقط نھ کند یم اعتراف... آورخانھ خفقان سکوت از. نبود
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 تمام اما آورد زبا بھ را دلش یھا حرف کرد یم یسع و کرد یم نوازش را کوتاھش یموھا سالمش دست با یگاھ از ھر
کرد یم شیر را ساغر دل شدو یم خالصھ نافھومش اصوات در تالشش . 

 

 کم مھرداد یتابیب از یا ذره دوھفتھ نیا در اما. برود راه قبل مثل تواند یم و شده بھتر یلیخ نیام زخم گذرد، یم ھفتھ دو
 یزمان ی فاصلھ در کھ دانند یم ھمھ. ستین یکارسخت شیھا فکر زدن حدس و ترسانده را ھمھ ھومن سکوت. شود ینم

 بھ را شیسع تمام زند،ھرشب یم حرف باھومن ھرشب نیرحسیام. برسد گوششان بھ ساغر مرگ خبر قراراست یکوتاھ
 یمنطق یھا برھان و لیدل با. ستین مشکالت حل یبرا یدرست راه ساغر کشتن کند قانعش یمنطق یلیدال با تا ردیگ یم کار
 یم یجا بھ خود از کھ است یشتریب نشان فقط وکشتنش است توجھ ساغرمرکز روزھا نیا در کھ کند یم ثابت او بھ

 حد تا را خانھ تیامن دیمج نیح نیدرھم.دھد ینم لو را یزیچ و کند ینم انتیھاخ آن بھ ساغر کھ آورد یم لیدل.گذارند
 را وقتش شتریب ھم خودش و داده قرار خانھ از مراقبت مسئول را کارکشتھ سروان دو و سرباز سھ. کند یم نیتام یعال

کند یم یسپر کارش دراتاق و درخانھ .  

 

 و دهیپر خواب از ساالر. آمد در صدا بھ خانھ زنگ گذشتھ ازدهی از ،ساعتیشب نکھیا تا رفت یم شیپ خوب زیچ ھمھ
 حالت از تر نیسنگ خوابش کند یم مصرف کھ ییھا مسکن بخاطر. کند یم ساغر خواب در غرق ی چھره بھ ینگاھ

 ھراسان کھ و ندیب یم را دیمج. کند یم بازش و رود یم اتاق در سمت بھ مردد. شود ینم داریب ییباھرصدا و است معمول
بلھ: رساند یم فونیآ بھ را خود ! 

 

ییوفا نیام ھم اسمشون. کاردارن باشما نجایا ییآقا کی. قربان شدم مزاحم بدموقع دیببخش:زند یم لب در پشت یصدا . 

 

داخل ادیبذارب: زند یم را بازکن در ی دکمھ و کشد یم یراحت نفس دیمج .  

 

: پرسد یم نگران دل ساالر. کند تن بھ یمناسب لباس تا رود یم یرخت چوب سمت بھ و گذارد یم شیسرجا را فونیآ یگوش
ھ؟یک  

 

کنم یم صحبت باھاش اطیح تو من. باش خواھرت شیپ داخل برو تو. نھیام:  ـ .  

 

 بھ یلبخند. ندیب یرام ساغر باز یھا چشم و زیخ مین تن اتاق یکیتار در. شود یم اتاق وارد و دیگو یم یا باشھ ساالر
یشد داریب:زند یم شیرو ! 

 

 ساالر. اندازد یم گردنش دور دست ساغر و شتابد یم کمکش بھ ساالر. کند زانیآو تخت از را شیپاھا کند یم یسع ساغر
؟یخوا یم یزیچ: زند یم لب   
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اونجا برم خوام یم:دارد یبرم پنجره سمت بھ قدم ساغر . 

 

؟یچ یبرا:زند یم لب کند یم کمکش کھ یدرحال ساالر  

 

نجایا اومده کھ شده یزیچی حتما! اومده نیام ؟یدینشن مگھ:  ـ .  

 

داره؟ تو بھ یربط چھ نیا خوب:زند یم لب بگذارد سرش بھ سر کھ نیا یبرا عمدا ساالر  

 

نکن تخم و اخم حاال باشھ: دیگو یم باخنده ساالر و کند یم نثارش یا غره چشم ساغر ! 

 

 یم را جوابش دیمج. کند یم سالم و دارد یبرم جلو بھ یقدم نیام. شود یم اطیواردح و گذارد یسرم پشت را ھا پلھ دیمج
داخل؟ یایم: دیگو یم و دھد   

 

میکن صحبت رونیب بشھ اگھ خواستم یم. ستین یازین نھ:  ـ . 

 

شده؟ یزیچ چرا؟: شود یم مردد دیمج  

 

میبزن حرف یخصوص خوام یم فقط... فقط. نھ:  ـ . 

 

 پس باشھ:دھد یم تکان یسر و فھمد یم را منظورش دیمج. کند یم ساغر اتاق ی پنجره بھ نامحسوس یا اشاره و
امیب بشم آماده. صبرکن . 

 

 باتکان و زند یم لب ساغر. زند یلبخندم ساغر یرو. ندیب یم پنجره قابل در را وساغر کند یسربلندم نیام رفتنش با
شده؟ یچ: پرسد یسرم  

 

یچیھ: دیگو یم و زند یم یپلک.پاشد یم شیرو بھ یگرم لبخند و فھمد یم را منظورش شیلبھا حرکت از نیام .  
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: زند یم کند،لب یم نگاھش و ستادهیا وارید پشت نھیس بھ دست ساالر. کند یم باز را پنجره و شود یم طاقت یب ساغر
نھیبب بابا ممکنھ ساغر . 

 

ستین مھم: زند یم لب ساغر .  

 

 ساغر.دیگو ینم یزیچ و کند یفکرم تنش شرتیت و حجابیسرب بھ ساالر. برد یم رونیب پنجره ازقاب یکم را سرش و
شده؟ یزیچ:پرسد یم یآرام یباصدا  

 

نھ کھ گفتم: خندد یم نیام ! 

 

؟یینجایا چرا پس:  ـ  

 

دارم کار بابات با:  ـ .  

 

بکشھ؟ منو خواد یم ھومن: آورد یم زبان بھ را خورد یم وول ذھنش در کھ یسوال نیتر مھم ساغر  

 

 دیمج کند باز لب کھ نیا از قبل اما. نکند نگرانش نیا از شیب تا گردد یم یجواب دنبال. شود یم جمع ناخودآگاه نیام لبخند
 ساالر یصدا کھ کند یم دنبال را نیام و دیمج خروج بانگاه. بندد یم را اتاق ی پنجره عیسر ساغر و شود یم اطیح وارد
ھ؟یک ھومن:آورد یم خود بھ را او  

 

. نکن نگاه ینجوریا: خندد یم تلخ ساالر و بدھد چھ را جوابش داند ینم. کند یم نگاھش و چرخد یم سمتش بھ ساغر
 بھ یکار دینبا بفھمم کھ کرد یم نگاھم یطور اون و ارمیسردرب یزیتاچ دمیکش یم سرک توکاراش کھ یوقت فتمیم ادبابای
باشم داشتھ زھایچ نیا . 

 

نبود نیا من منظور:زند یلبخندم ساغر .  

 

! نھ من یول شده یچ ینبود کھ مدت نیا یتو دونند یم ھمھ ن،یام بابا تو. یکن یم رو کار نیھم یدار قایدق یول:  ـ
تو نکردن درک بھ شم یم متھم پرسم یم یزیچ ھم ھروقت ! 
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من... من: اندازد یم ریز رسربھیدلگ ساغر ... 

 

؟یکجابود سالھا نیا تو:پرد یم حرفش انیم بھ ساالر  

 

بگم تونم ینم... شھ ینم: دزدد یم نگاه و گزد یم لب ساغر ! 

 

 نھ؟ من یول توباخبربشھ یزندگ اتفاقات از تونھ یم نیام بم؟یغر من گھید حاال پس: دیگو یرمیدلگ و کشد یم یپوف ساالر
؟یعنی ام بھیغر انقدر من  

 

فقط ستین نطوریا نھ:  ـ ... 

 

نفعتھ بھ شتریب یبدون ازش کمتر ھرچھ. دستیچیپ انیجر نیا: زند یم لب ساغر و خندد یم ساالرتلخ .  

 

 اون یکن فکر تو دیبا چرا ھ؟یک یگفت االن کھ یھومن نیا بدونم خوام یم من: کشد یم صورتش بھ یدست کالفھ ساالر
 ما از تورو بودن زنده چرابابا ؟ینداد ما بھ خودت از خبر کی سال ھمھ نیا یا زنده کھ ییچراتو توروبکشھ؟ خوادیم

ساغر؟ خبره چھ نجایا کرده؟ پنھون   

 

 یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه و گذارد یم ساالر ی شانھ یرو دست. دارد یبرم سمتش بھ یقدم و کشد یم یساغرآھ
 بھ رو آوردم بدستش دوباره کھ یزندگ نیا خوام ینم و نھیھم مھم من یبرا یعنی. نجامیا االن کھ نھیا مھم: دوزد یاوم
. بپاشھ ازھم خونھ نیا دونم یم کھ ییزھایچ گفتن با خوام ینم بدم، دست از ویزندگ نیا خوام ینم. بدم دست از یمتیق چیھ

. کردم باز لب من بفھمن ھیکاف ھا اون... اون و شھ یم رو و ریز یچ ھمھ. شھ یم کنی کنف خونھ نیا کنم باز لب اگھ من
شونند یم اهیس بخاک مونو ھمھ . 

 

ومدنین سراغم کھ بھیعج یلیخ ھم االنش نیھم: زند یم یشخندتلخین . 

 

یترسون یم خودتو یدار یالک و یامان در تو. شھ یم محاظت داره خونھ کھ نھیا بخاطر:  ـ . 

 

 کنھ؟ محافظت ازمن تونھ یم دره یجلو کھ یسرباز دوتا نیا یکرد فکر. یشناس ینم را ھا اون تو: خندد یم تلخ ساغر
رن؟یبگ رو ھومن یجلو تونند یم ھا اون یکرد فکر  
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 ینم خداھم خود کنھ یکار بخواد ھومن! نخواستھ خودش یعنی ومدهین کھ نیا: دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش
رهیبگ جلوشو تونھ ! 

 

*** 

 

شده؟ یچ بگو حاال خوب:زند یم لب نگران دیمج. شوند یدورترم خانھ از و روند یم راه زنان قدم کوچھ طول  

 

 شو میتصم ھومن: زند یم لب ردیبگ نیزم از نگاه کھ نیا بدون و برد یم فرو کاپشنش بیج در را شیھا دست نیام
شھ یم خونھ اون وارد شده یمتیھرق بھ. گرفتھ .  

 

رو ساغر یجا دیبا یعنی پس:  ـ ... 

 

داره یبرنم دست اون نیبر ھم ایسردن اون تا یحت. نھ یحاج نھ: پرد یم حرفش انیم بھ نیام . 

 

کنم منصرفش کردم مویسع ھمھ من: دوزد یم دیمج یھا چشم بھ نگاه و کند یم سربلند باالخره . 

 

خوب؟:پرسد یم دیمج و کند یم سکوت  

 

کردم قبولش ومن... و میدار راه کی فقط: کشد یم صورتش بھ یدست کالفھ نیام . 

 

و؟یچ:  ـ  

 

من... من. گردوند برش بشھ کھ گذره یم جونش از یوقت فقط گفت: دیگو یم شرمنده و دزدد یم نگاه بازھم نیام ... 

 

 یزیچ کردن یم فکر اونھا میداشت باھم کھ یادیز آمد و رفت بخاطر یعنیاونجا، ساغر منو:چرخند ینم دھانش در کلمات
یعنی. مونھ نیب ... 
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میھم ماعاشق کردن یم فکر یعنی: شوند یم کندتر ھم شیھا قدم . 

 

؟یچ یعنی ھا نیا خوب: زند یم لب باز دیکندومج تمام را اش جملھ بتواند تا دیآ یم بند نفسش  

 

 یعنی. ببرمش و بکشم رونیب خونھ اون از رو ساغر دادم قول من یعنی: دیگو یم نفس کی و ستدیا یم خود یسرجا نیام
اونجا برگردونمش ! 

 

 تا زنھ یم یھردر بھ ھومن وگرنھ میدار کھ ھیراھ نیبھتر نیا: دھد یم حیتوض متیبامال ندیب یم کھ را دیمج مات نگاه
 ذارم یونم دمیم بھش حواسمو یچھارچشم تیمامور نیا آخر تا.کنم یم مراقبت ازش اونجا گردونم برش اگھ. بکشھ اونو

دم یم قول نویا.بشھ کم ازسرش مو کی .  

 

 اونجا کھ ازکجامعلوم ر؟یش دھن تو بفرستمش اونو خودم دست با گھید کباری یچطور من: کند یم باز لب باالخره دیمج
هللا الالھ... کھ ییھا آدم نیب شیببر دخترت دوست بعنوان و یریبگ دخترمو دست بذارم یدار انتظار نکنند؟ازمن تشیاذ . 

 

نیباش موافق اگھ... نیبد اجازه اگھ خواستم یم... خواستم یم. خوام ینم یزیچ نیھمچ کی من نھ:  ـ ... 

 

 ازتون رو ساغر خواستم یم نباشھ جسارت اگھ: کند یم لمس را ششیر تھ و کشد یم شیموھا نیب یدست مضظرب
کنم یخواستگار . 

 

 ازدواج بھ مجبور دخترمو تونم ینم من: زند یم لب دیمج یطوالن یمکث بعداز. ماند یم منتظر نیام و کند یم دسکوتیمج
کنم یسور ! 

 

اگھ: گردد یبرم دیمج سمت بھ دوباره و کند یم شیموھا نیب یدست. گزد یم لب کالفھ نیام ... 

 

 یم حس را اش یگ کالفھ دیمج. دیبگو او بھ را اش خواستھ دیبا یزبان چھ با و چطور داند ینم کند، یم گم را کلمات
؟یکن یم دست دست پسر؟چرا یبگ یخوا یم یچ:کند  

 

باشھ یسور خوام ینم من کھ... کھ بگم خواستم یم: دوزد یم نیزم بھ را نگاھش نیام . 
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 یم... خوام یم من د،یباش یراض اگھ کھ نھیا منظورم یعنی: دوزد یم دیمج ی شده گرد یھا چشم بھ نگاه کندو یم سربلند
 ...خوام

 

یواقع نھ، یسور. کنم یخواستگار ازتون رو ساغر خوام یم: زند یم لب و کشد یم یقیعم نفس ! 

 

. ماند یم دیمج واکنش منتظر و کند یم شھیپ یصبور نیام. زند ینم ھم پلک یحت و ماند یم یباق خود یسرجا مات دیمج
کنم یباز ساغر یزندگ با تیمامور نیا بخاطر تونم ینم: شکند یرام شان نیب سکوت دیمج باالخره یطوالن یدرنگ بعداز . 

 

یعنی... یعنی. نداره تیمامور بھ یربط شنھادمنیپ نیا. یحاج دینکن اشتباه نھ...نھ:  ـ ... 

 

گم یم نویا دارم قلبم میصم از من: فشارد یم مشت نیب را شیموھا بازھم . 

 

 اش رچانھیز یدست.اندازد یم یرستانیدب یھا پسربچھ ادی را او اش یدستپاچگ نیا. کند یم یوارس را حرکاتش قیدق دیمج
ستین ھا حرف نیا یبرا یمناسب وقت و دستیچیپ اوضاع االن! بگم یچ موندم: زند یم لب کشدو یم . 

 

 با اما. کند ازسرباز مودبانھ را او خواھد یم دیمج کند یم فکر. شود یم یخال یحاج ی سربستھ جواب نیا از نیام دل تھ
 خودم یھا دست بھترازتو؟با یک کھ باشھ بامن اگھ! پسر ندارم یحرف من: کند یرمییتغ زیچ ھمھ دیمج کردن باز لب دوباره
یزیعز برام ھام بچھ تک تک اندازه و کردم بزرگت . 

 

. باشم میقد آدم ھمون خوام ینم گھید یول: دھد یم ادامھ دیمج اما کند، یم خداراشکر دل در و کشد یم یراحت نفس نیام
اونم نظر تابع منم بزن، حرف باخودش. کنم فیتکل نیتع ساغر واسھ خوام ینم . 

 

کنم دخالت دینبا من و اونھ یبرا یزندگ نیا: کشد یم یآھ . 

 

کردم یم دخالت دینبا اول ازھمون: کند یم زمزمھ تر آرام . 

 

 دیمج دست شود یم خم. داشت ارزش اھایدن بود داده تیرضا دیمج حاج کھ نیھم چد،یپ یم نیام دل در تینھا یب یشوق
 با آخر میتصم. کھ نشده یزیچ ھنوز مرد؟ ھیچ کارھا نیا: کند یم اخم و کشد یم عقب را دستش دیمج کھ ببوسد را

 .ساغره
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یحاج داشت ارزش ایدن اندازه برام شما تیرضا نیھم: خندد یم نیام ! 

 

... نطوریھم ھم نیام عاقبت از د،یترس یم دخترش عاقبت و آخر از. کشد یم یآھ و زند یم شیرو بھ یلبخندمھربان دیمج
وبس خواست یازخدام فقط را زانشیعز یسالمت . 

 

*** 

 

. کند یریگردگ تا ردیگ یم بدست جارو داشت انیجر بدنش در ھنوز کھ یدرد وجود با ساغر. داشت فرق زیچ ھمھ نباریا
 یرو یا گوشھ مادرش. نکند احساس را یدرد چیھ گرید کھ بود آورده شعف بھ را او یحد بھ نیام یخواستگار خبر
 دستمال دنید با و رساند خانھ بھ را خود سرعت تمام با کالسش از بعد ساالر. کرد یم نگاھش لبخند با و نشستھ لچرشیو

نشده خوب کامل ھنوز زخمت دختر یکارکن دینبا:بود کرده اخم کرد یم پاک زھارایم کھ ساغر دست ! 

 

رفت خواستگار استقبال بھ کھ لیوسا رو نشستھ خاک و گرد نیباا شد ینم:بود گفتھ یوباشوخ دهیخند ساغر ! 

 

د؟یذار ینم شماھا رهیمنوبگ ادیب خرخورده ویکی مغز یعمر بعد:بود داده ادامھ و زده یچشمک  

 

شدن یم رنگ بھ رنگ ومدیم شوھر اسم. دنیکش یم خجالت کمی دخترھا مایقد: بود گفتھ و زده قھقھھ ساالر ! 

 

میقد یدخترھا یگ یم کھ خودت:بود شخندزدهین ساغر .  

 

 رو و ریز اش یمیقد یھا لباس داکردنیپ یبرا را کمدش ساغر یوقت و کرده کمک دل و باجان خانھ یریگردگ در ساالر
؟یھست یراض واقعا تو:بود دهیکردپرس یم  

 

 یزیچ چیازھ: بود انداختھ ریز سربھ و زده خجول یلبخند. بود دهیچرخ سمتش بھ و دهیکش کمد کاو و کند از دست ساغر
نبودم مطمئن انقدر میزندگ تو ! 

 

کرده؟ ازدواج باری قبال کھ یدون یم:  ـ  
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 یقال یھا قل بھ نگاه و کند یم قفل ھم در را شیھا دست. ردیگ یم یجا تخت ی گوشھ وکنارش شود یم کشینزد ساغر
. نکرد کمکم اون اندازه چکسیھ. دینداشت ھوامو اون اندازه بھ چکدومتونیھ بودم، توحبس کھ ییروزھا اون:دوزد یم

 سنگ برم باھاش و خونمون ادیب اگھ نبارینبار،ایا تا شم آزاد خداخداکردم و بناکردم اون حضور رو آرزوھامو تموم یوقت
رمینگ رادیا بودنش سیپل از و ارمین وابکنم،بھونھ . 

 

 با ھم بار کی. دادم دستش از خودم یبچگ و باحماقت باری قبال:دوزد یم ساالر ی رهیخ یھا چشم بھ نگاه و کند یسربلندم
 خوام ینم یمتیق چیھ بھ گھید بود، من یدستھا رو کھ یفلز دستبند کیو کرد جاخوش انگشتش رو کھ نقره ی حلقھ کی

بدم دستش از ! 

 

ساغر یشد بزرگ یلیخ: کند یم نوازش را شیموھا و زند یم یتلخ لبخند ساالر ! 

 

 مادرش و صحرا کھ یھمان. کند یم دایپ را بود دهیخر اش یسالگ ھفده در کھ یسارافن ھمان باالخره جستجو یکل از بعد
 یم سر بھ ھم ھمرنگش یشال و کند یم تن بھ را ھمان. بپوشد اش یخواستگار مراسم در تا بودند دهیخر شیبرا سرخود

مامان؟ شدم خوب نیبب:دیگو یم و ستادهیا مادرش لچریو مقابل. کند  

 

دیداشت دوست کھ دمیوش رو یھمون گھید:بوسد یم را دستش و زند یم زانو مقابلش . 

 

 بازھم فقط...فقط دمیم انجام رو دیبخوا کھ یھرکار گھید:دیگو ینلرزدم کند یم یسع کھ ییباصدا و زند یم کنار را بغضش
یمامان بزن حرف باھام ! 

 

 یم دست در را او دست سالمش دست با و شود ینم موفق اما دیبگو یزیچ نامفھموش اصوات نیب کند یم یسع مادرش
 مادرانھ و حس تمام و چسباند یم دخترکش دست یرو را اش شده خشک یھا لب. برد یم دھانش سمت بھ و ردیگ
 و شاد نطوریا یوقت دیمج و رود یم پدرش استقبال بھ باز ییرو با در شدن باز یصدا با. کند یم منتقل او بھ شرایھا

 و شود یم شوکھ اش یناگھان جرکت از ساغر. بوسد یم را سرش و دهیکش آغوش در را او اریاخت یب ندشیب یم خندان
گھ؟ید یخوب باباجان؟ یندار کھ درد:زند یم صورت بھ پرمھر یلبخند دیمج. کند یم نگاھش شده گرد ییھا باچشم فقط  

 

خوبم... خوبم. آره: زند یلبخندم و دیا یم خود بھ ساغر . 

 

ارم؟یب ییچا:آورد یم زبان بھ را گفت یم دیبا کھ یحرف و کشد یم سرش بھ یدست  

 

نھ کھ چرا باشھ خانم ساغر دست از اگھ:زند یلبخندم دل تھ از دیمج ! 
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 تمام یبرا خدارا و کشد یم قیعم ینفس. کند آماده یچا پدرش یبرا تا رود یم آشپزخانھ بھ ینشدن وصف یشوق با ساغر
 اما یموقت یاست،بازگشت خانھ آن بھ بازگشتش انداختھ شور را دلش کھ یزیچ تنھا. کند یم شکر ھا معجزه نیا

 خود ینافرمان و یسرکش ھا سال بعداز دیبا. ستین یفیضع آدم ساغر کند ثابت اش خانواده و خود بھ دیبا یول! وحشتناک
 ینم کند یم یھرکا. بکند سر تا کند یم اتو یدیسف شال ساغر و رسد یم فرا باالخره شب. کند ثابت خانواده بھ را

 نداشتھ سر بھ چادر امشب مراسم در ندارد یمشکل پرسد یم پدرش از محترمانھ و کند تحمل را ریپاگ و دست تواندچادر
 کھ یدختر. بود رفتھ دخترش یباال و قد ی صدقھ قربان دل در و کرده زمزمھ را ندارد یبیع پدرانھ یبالبخند دیمج باشد؟

بود گرفتھ رفتن عزم شیبرا سرنوشت باز امدهین ! 

 

 بزرگ یگل دستھ با نیام. شود یم خارج اتاق از و کرده چک نھیآ در را خود گرید یبار ساغر زنگ یصدا شدن بلند با
 یم اش کینزد یقدم نیام رسد یم کھ ساغر بھ ساالر،نوبت بعد و دھد یم دست دیمج با. کند یم سالم و شود یم داخل
خانم ساغر سالم:ردیگ یم سمتش بھ را گل دستھ و شود ! 

 

خوبم یلیخ:زند یم لبخند و کند یم لمس را اش مردانھ ھا انگشت کوتاه یلیخ یگرفتن دستش از را گل دستھ ساغر ! 

 

 یم آشپزخانھ بھ گل بادستھ ساغر. کند یم عرض ساغر مادر بھ ھم یسالم محترمانھ نیام و شود یم سالن یراھ یھمگ
 چھارچوب از. بود دهیشن را شیصدا بار نیاول یبرا کھ یوقت ھمان. آورد یم ادیب را قبل سال نیچند ناخودآگاه و رود

 شیر تھ مرد نیا اگر بود کرده فکر روز آن کند یم فکر و خندد یم. بود دهید را رخش میون دهیکش یسرک آشپزخانھ
 را خوب اتفاق ھمھ نیا توانست ینم ھنوز!امروز بودن یواقع بھ داشت شک ھنوز...امروز اما است تر جذاب باشد نداشتھ

 بود، آمده نیام. کشد یم ھا رز دیسف یھا گلبرگ یرو دست و دھد یم قرار یگلدان در را گلش دستھ! کند ھضم جا کی
 خودشان بھ متعلق شان حلقھ نیا بعداز... ییزھرا نھ و بود یا حلقھ نھ گرید. شود او مرد شھیھم یبرا کباریبودتا آمده
نشیام و خودش. بود ! 

 

... مادرش و پدرش. نیام و جا،ساالر کی شان ھمھ دنید با. کشد یم خانھ سالن بھ یسرک و گرفتھ فاصلھ گل از بالبخند
بود یشگیھم و یابد یخوشبخت یتابلو نیا کھ کاش. دزدد یم را سرش و یخوشبخت یتابلو نیا از دیآ یم شعف بھ دلش ! 

 

 بھ پا و شده خارج آشپزخانھ از دلش تمام با نباریل،ایم یب نھ و کند یم آماده خودش بلکھ نھ ساالر نباریا را یچا ینیس
. آورد ینم خود یرو بھ اما کشد یم ریت دردش. بردارد یفنجان تا ستدیا یم پدرش مقابل بالبخند. گذارد یم خانھ سالن
نکرده ییخدا کنھ یم سرباز زخمت ساغرجان نیتوبش:ردیگ یم دستش از را ینیوس کرده را حالش ی مالحظھ ساالر . 

 

خوبم من نھ: ـ .  
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بااونھ حق:کند یم باز لب تر نگران زین نیام . 

 

. ردیبگ یجا پدرش کنار و بسپرد ساالر دست بھ را ینیس کند یم واردار را ساغر خواھش از پر ینگاھ و جملھ کی نیھم
سپرد یم شانیھا حرف بھ گوش و کند یم یباز شالش یھا سھیر با ریز بھ سر . 

 

 یجزئ مسائل رو تراز عیسر کرده مجبورمون حاکم طیشرا خوب یول. داره خودشو مراحل و غمبرهیپ سنت ازدواج:دیمج
 دمییتا نظرمورد ھمھ از کھ ببرم اسم رو کنفری قرارباشھ.یھست و یبود امانتدارم و نیام ،یمن ساالر یجا توم. میبگذر

خوب یول. ییتو اون باشھ ... 

 

 میتصم یول:دھد یم ادامھ دیمج. کند یسربلندم متعجب ساغر و ردیگ یم دست در را است شیزانو یرو کھ ساغر دست
ارمیب تونم ینم نھ بگھ یھرچ و دخترمھ با یینھا .  

 

 ردیبگ آغوش در را او محکم دارد دوست. پدرش دنیکش آغوش در یبرا لرزد یم دلش. شود یم خوب یحس از پر ساغر
 و انتخاب خاطر بھ سالھا نیا در کھ یزجر و یسخت تواند ینم ھم محبت بار صدھا با. کند یخواھ عذر وجود باتمام و

کند یم جبران را کرده اش خانواده حال شامل غلطش قضاوت . 

 

 کھ داره خودت بھ یبستگ شیبق. دیبزن ھاتونو حرف دیبر دیپاش گھید حاال: کند یم خشکش لحن یقاط نرمش یکم دیمج
انھی یریبگ من ی دردونھ از رو بلھ ! 

 

شود یبلندم جا از و زند یم قیعم یلبخند دردونھ لفظ از ساغر .  

 

 یھا ساقھ دنید با ساغر. روند یم اطیح تھ ی باغچھ سمت بھ باھم و روند یم نییپا دوپلھ از گرید کی ی شانھ بھ شانھ
ختھیر بالشون پرو کھ زمستونھ خاطر کنند،بھ یم رشد بازھم: کند یم باز لب نیام و کشد یم یآھ ھا گل ی دهیخشک . 

 

 یم سربلند بالبخند ساغر سردتھ؟:دیگو یم نگران نیام. چدیپ یم خود دور بھ را شیھا دست و زند یم یلبخند ساغر
ادیز نھ:کند ! 

 

یش یم تیاذ اگھ:  ـ ... 

 

خوبھ نجایھم. خوبم نھ:دھد یم عمق را لبخندش ساغر . 
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ادیم بھت دیسف چقدر: زند یم لب و چرخاند یم اش چھره یاجزا نیب را اش رهیخ نگاه نیام . 

 

ساغر؟ یخوب: پرسد یم مردد نیام. کند یم تشکر و آورد یم لب بھ یلبخندکمرنگ ساغر  

 

 یم و رهیم شیپ داره خوب یلیخ زیچ ھمھ. میعال یعنی. خوبم: دیگو یم صادقانھ و دوزد یم چشمانش بھ نگاه ساغر
 داشتھ کجای رو خوام یخدام از کھ یزیچ تموم رو زیچ ھمھ کھ نبودم خوشبخت انقدر. نبودم خوب انقدر توعمرم. ترسم

بعدش و بده تکونم یدست کی و ادیب ییصدا کی ھرلحظھ ترسم یم. باشم ... 

 

 ریتصو کردنت نگاه باھربار روز چند تا ھم من. ساغر ستین خواب. نده اش ادامھ  یھ یھ:پرد یم حرفش انیم بھ نیام
 ندهیآ... ندهیآ و گذشتھ گذشتھ. یبش زمان ی چھیباز نده اجازه. کرد یم تمیاذ و چشمم جلو ومدیم چندسال نیا نبودن
میبساز رو ندهیآ میتونیم حاال با منوتو. مبھمھ . 

 

ستیانیرو. میداریماب:دھد یم یباز اش مردانھ یھا انگشت نیب را شالش دیسف ی سھیر و کند یم دراز دست ! 

 

ترسم یم ھا آدم اون نیب برگشتن از:کند یم زمزمھ نگران دل ساغر ! 

 

فتھیب ستیقرارن یبد اتفاق چیھ: دیگو یم و کشد یم ششیر تھ بھ یدست شود، یم ریدلگ نیام .  

 

 یم نجامیا کھ یساعت ھر با... االن یول نداشتم دوستش چوقتیھ. دارم دوست انقدر رو خونھ نیا دونستم ینم من... من:  ـ
دارم دوست خانوادمو چقدر فھمم یم حاال من... باشم خواب ترسم یم. بدم دستشون از ترسم ! 

 

یکن ثابت خانوادت بھ توخودتو م،یکن تالش باھم قراربود رفتھ؟ ادتی رو قرارمون! بجنگ براشون پس:  ـ ... 

 

فتھیب برات یاتفاق اونجا ستین قرار: دھد یم ادامھ نیام و کند یم سکوت ساغر . 

 

 راجع یخوا ینم شما. ھیخواستگار مراسم مثال: کند عوض را شان نیب ریدلگ جو کند یم یسع نیام و کشد یم آه ساغر
؟یحاتم خانم یبگ ارھاتیمع بھ  
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 میبزن حرف دیبا انھ؟ی میبرس تفاھم بھ دیبا ما: ردیگ یم خود بھ یجد یحالت نیام. اندازد یم باال یا شانھ و خندد یم ساغر
گھید !  

 

ندارم یحرف چیھ من: اندازد یم باال بازشانھ ساغر . 

 

دست؟یفا یب نقشم انقدر یعنی ؟یچی؟ھیمطمئن:کند یم اخم نیام  

 

خوام یم و خواستم کھ یھست یزیچ تموم تو... تو چون ندارم یا خواستھ. اصال نھ نھ:  ـ . 

 

بمون ینجوریھم باش، یھمنجور شھیھم فقط. ندارم ازت یا گھید انتظار چیھ و: زند یم شیرو بھ یلبخند . 

 

دارم ازت ییھا خواھش کی من یول: دارد یبرم سمتش بھ یقدم نیام کند یم کھ سکوت . 

 

خوب؟: دھد یم باال را شیابرو یتا کیساغر  

 

فتھیب برات دینبا یاتفاق چیھ چوقتیھ گھید. یزمان و طیھرشرا تحت باش، خودت مراقب:  ـ . 

 

افتھ ینم من یبرا یاتفاق چیھ یباش شمیپ تو تا: زند یلبخندم ساغر .  

 

 و حال باغچھ ی دهیخشک یھا ساقھ و کنند یم یعشقباز شانیھا نگاه درسکوت. پاشد یم شیرو بھ یلبخندمھربان نیام
رندیگ یم خود بھ یبھار یھوا .  

 

خوام یم ازت زیچ دوتا گفتم بھت یبود نیماش یتو کھ اونروز: شکند یم را شان نیب سکوت نیام .  

 

 خبرزنده خانوادت بھ یبد تیرضا زودتر ھرچھ کھ بود نیا یکی:دھد یم ادامھ نیام و کند یم نگاھش تر مشتاق ساغر
دوم خبر و بدم رو بودنت ... 

 

یارین نھ یبش میزندگ کیشر خواستم ازت یوقت:دزدد یم نگاه و گزد یم لب ! 
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ساغر دارم دوستت یلیخ:دھد یم ادامھ نیام و اندازد یم ریز سربھ خجول ساغر ! 

 

 و بود دهینشن را جملھ نیا صراحت بھ انقدر امروز تا. ستدیا یم حرکت از داشت انیجر تنش در کھ یخون یا لحظھ یبرا
 سالھا من... من: دوزد یم نیام پرحرف یھا چشم بھ نگاه. شتریب و شتریب. خواست یم دارم دوستت دلش بازھم... حاال

بودم ساختھ روام یتو رو امروز . 

 

درستھ؟ گھید یدار دوستم توم یعنی جملھ نیا االن: خندد یم نیام  

 

 کیش و یرسم یلیخ. امیب باحلقھ امروز داشتم دوست:رود یم خجالتش ی صدقھ قربان دل در نیام و دزدد یم نگاه ساغر
 نیسربلندا باھم کھ یروز گرفتم میتصم پس. میاریدرب ھارو حلقھ اون میمجبور میبرگرد اگھ کھ کردم فکر نیا بھ خوب یول

 لباس و مینیبب حلقھ یعاد یھا داماد عروس تموم مثل میبر م،یبرگشت خودمون یاصل یزندگ بھ و میکرد تموم رو تیمامور
میبخر عروس . 

 

 کھ دونم یم بگم، دیبا کھ ھست یزیچ کی: کشد یم شیپ را مانده دلش در کھ یحرف مردد نیام و زند یلبخندم ساغر
کنھ یم ناراحتت . 

 

 تیمامور نیا بعداز: آورد یم زبان بھ را حرفش و ردیگ یم مشت در جان باالخره نیام و کند یم منتظرنگاھش ساغر
 من و یسیوا خطاھات یپا شجاعانھ دیبا بشنوم، ازت یدروغ دادگاه تو ندارم دوست! یبخور حبس یدوسال یکی احتماال
مونم یم ھم منتظرت کنارتم، رو مدت نیا تموم . 

 

؟یکن ازدواج بکشھ حبس قراره ھم یسال چند کھ یدار سابقھ آدم کی با ستین عار واست: کشد یم یآھ ساغر  

 

 لب و کند یم کنترل را خود اما کند لمس اورا شال از زده رونیب یمو دوتار رود یم یلیو یلیق دلش. زند یم لبخند نیام
. میبساز رو دمونیجد یزندگ تاباھم برگرده و ادیبرب مشکالت نیا تموم پس از بتونھ ھمسرم کھ کنم یافتخارم من: زند یم
 نیا ی ھمھ پس از یبتون کرداگھ خواھم افتخار تو بھ و.ارمیب زبون بھ دلمو حرف تونستم باالخره کھ کنم یافتخارم خوم بھ

یایبرب مشکالت ! 

 

؟یچ نتونم اگھ:  ـ  
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شم؟ یم کنارگذاشتھ نتونم اگھ: زند یپوزخندم ساغر و دزدد یم نگاه.زدیر یم فرو نیام دل در یزیچ  

 

کردم یم فراموشت دیبا شیپ چندسال من بود من خواستھ بھ اگھ:دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش نیام . 

 

یش ینم ھم نیا بعداز ،ینشد فراموش تو یول: اندازد یم باال شانھ .  

 

 من... امیبرن اش پس از ممکنھ کھ احتمال نیا وجود با یحت: زند یم لب آھستھ و شود یم کشینزد یقدم. خندد یم ساغر
باشم داشتھ تو مرور یبرا خوب خاطره کی بتونم بعدا تا. میکن یزندگ باھم شده ھم چندروز یبرا تا کنم یم سکویر نیا .  

 

؟"بلھ" یعنی نیا االن: کند یم تر قیعم را لبخندش نیام  

 

خانم خوام یم جواب من: کند یم یمصنوع یاخم نیام و دھد یم تکان نییپا و باال بھ را سرش ساغر ! 

 

بلھ: کند یم باز لب ساغر ! 

 

کنم؟ بغلت تونستم یم االن اگھ شد یم یچ: چرخاند یم صورتش یاجزا نیب را نگاھش نیام   

 

 یم باز ھم از را ساغر ی شده قفل ھم در یھا دست و کند یم دراز دست نیام. اندازد یرمیز سربھ و گزد یم لب ساغر
گذارد یم دستش یرو یا بوسھ آورد یم باال و ردیگ یم دست در را چپش دست. کند . 

 

*** 

 

 بود یا حلقھ نھ. ندیآ یم در گرید کی دائم عقد بھ دیمج دوستان از یکی دفتر در صدا و سر یب یلیخ حاکم طیشرا خاطر بھ
 و کردند یسالمت و یخوشبخت یآرزو جوان زوج یبرا کھ بودند نفره ھفت یجمع. یکوبیپا نھ و یجشن نھ ،یلباس نھ و

 آن یرو هللا نام کھ یپالک با ییطال یگردنبند. کند یم مشیتقد را دخترش یرلفظین،زیام پدر بلکھ نھ پدرساغر بعنوان دیمج
 لیوسا کردن جمع مشغول ھیباگر اتاق در صحرا و شوند یم خانھ ی روانھ یھمگ دفتر از خروج از بعد. بود شده حک
. رفتند یم شیپ یمقصد چیھ بدون و نشستھ نیماش در ساغر و نیام. شود یم دهیخر دیمج کھ یکوچک ساک در ساغر
 ساغر. بود سخت شانیھردو یبرا بودن باھم نیا وند،یپ نیا باور. بود شان شده قفل ھم در یھا دست شان نیب ارتباط تنھا

 باز دانست ینم کھ ییفردا بھ کرد، یم فکر ندهیآ بھ یرانندگ درحال نیام و کرد یم نگاه را اش یجد رخ مین حیمل یبالبخند
 ینم. باشد داشتھ دست در را دستش نطوریا و نندیبنش نیماش نیا در بود ھمسرش حاال کھ یدختر با آرام نطوریا تواند یم
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 کھ یشد مونیزودپش انقدر:کند یم باز لب سکوت نیا از خستھ باالخره ساغر!دارد ییھا برنامھ چھ شانیبرا فردا دانست
؟یگرفت غمبرک  

 

بمونھ ادتی نویا. شم ینم مونیپش کار نیا از چوقتیھ من: گردد یبرم سمتش بھ و نشاند یم لب بھ یلبخند نیام . 

 

 یرو یگرید دست با. دھد یم قرار خود یپ یرو و کشد یم خود سمت بھ را او ی مردانھ دست. زند یم ساغرلبخند
 زیم اون پشت یوقت. بود ایرو یزمان کی. شد من مال گھید دستات... دستات: زند یم لب و کند یم نوازش را دستش

ییبازجو ... 

 

میباھم کھ االنھ فقط مھم. نزن حرف گذشتھ از: کند یم وارد دستش بھ یفشار نیام . 

 

 گزد یم لب خجل ساغر. بوسد یم و کرده بلند را دستش روز طول چندم بار یبرا نیام. زند یم لبخند و سربلندکرده ساغر
م؟یبر ندارن مدنظر رو یخاص یجا خانم عروس: کند عوض را شان نیب جو کند یم یسع نیام. اندازد یم ریز سربھ و  

 

؟یش یم ناراحت خونھ میبر بگم اگھ:دیگو یم و دوزد یم اش طنتیپرش یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه ساغر  

 

بشم؟ ناراحت دیچرابا. نھ:زند یم لبخند نیام  

 

امشبو یبخوا دیشا دونم ینم:اندازد یم باال شانھ ساغر ... 

 

زن پدر ی خونھ یبسو شیپ. خوام یم رو یبخوا شما کھ یھمون من:پرد یم اش حرف انیم بھ نیام ! 

 

 است سخت شیبرا چقــــدر داند یم و کند یم درک را اش دلشوره. زند یم لبخند نیام و خندد یم ساغر زن پدر لفظ از
برگردد بودنش ساره زمان بھ و دهیکش اش خانواده از دست باز .  

 

. کند یم رفتن عزم خورد یم کھ یاندک شام از بعد. کند یم را مادرش و پدر یھوا ریدلگ نیام شان یخانوادگ جمع در
 بشنود خودش کھ یطور درگوشش نیام. بماند اجایھم خواھد یم او از چندساعتھ ییجدا نیا از ، رفتنش از ناراحت ساغر

میباھم شو ھمھ فردا از. باش خانوادت شیروپ امشب:کند یم زمزمھ . 
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. ساالر تابیب دلِ  و مادرش و پدر نمناک یھا چشم و ماند یم ساغر. دلشوره و ترس ییایبادن ماند یم ساغر و رود یم
. ردینگ را اش مچ ھومن افراد از چکسیھ نیام آمد و رفت نیا طول تا بودند نظرگرفتھ در را محلھ تمام سیپل یروین

 را او ھومن یوقت دانست یم خوب اما. کرد یم آمد و رفت جا آن بھ گرید نیماش کیبا را مدت تمام ھیقض نیا بخاطر
 ھتل نگیپارک در. نفرستد داستان نیا یپ را یگرید کس کھ است مطمئن او بھ یانقدر کرده ساغر خانھ از مراقبت مسئول
شود یم نیرحسیام ی خانھ یراھ نیرحسیام نیماش با و کند یم عوض را نشیماش . 

 

 بار یبرا ساالر. کنند یم نگاه سکوت در را سرشان یباال اهیس آسمان و دهیکش دراز خانھ بام پشت یرو ساالر و ساغر
نکش آه انقدر: کند یم گلھ ساغر و کشد یم یآھ سوم ! 

 

میبرس نجایا بھ کردم ینم فکر چوقتیھ:دیگویم ردیبگ سرش یباال آسمان از نگاه کھ نیا بدون ساالر . 

 

انھی داره یبرگشت ستین معلوم کھ یرفتن ،یبر اون یفردا قایدق و. یبش عروس یواشکی کھ:خندد یم تلخ ! 

 

... کھ ییاونجا یبرگرد خودت یپا با دینبا!ساغر یکرد یم قبول دینبا:دوزد یم ساغر یھا چشم بھ نگاه و چرخاند یسرم
ستین معلوم یحت کھ ییاونجا ... 

 

 جامعھ نیا یمعتادھا بھ گھید معتاد تا ده ھرروز. ساالر شھینم تموم ھم قائلھ نیا نرم اگھ:پرد یم حرفش انیم بھ ساغر
 خواھرت بچت بده چقدر یدون یم! ساالر خــــــانواده کی. زهیر یم ھم بھ خانواده کی نفرشون کی ھر با. شھ یم اضافھ
سختھ؟ چقدر یبکن براش ینتون یچکاریھ تو و بشھ آب ذره ذره چشمت یجلو فتھ،یب ادیاعت دام تو! زتیعز برادرت  

 

 ھم یرد چیھ و رن یم شن؟ یم دهیدزد و خورن یم رو ھا اون گول نفر نیچند یدون یم: دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ
شھ یدانمیپ ازشون .  

 

؟یبد نجات ھارو اون تا یکن یم فدا رو خودت یدار تو و: زند یم یلبخندتلخ ساغر  

 

 ادیبرم ازم یکار نمیب یم یوقت یول بذار یخوا یم یھرچ رو اسمش:دزدد یم نگاه و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر
شده کھ اشتباھاتمم جبران یبرا. کنم غیدر رو کار نیا تونم ینم ھا، آدم اون واسھ ... 

 

؟یاشتباھ چھ:ساالر  
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 نبودم یخوب آدم سال چند نیا تو من:دوزد یم آسمان بھ نگاه و کند یم قالب اش شکم یرو را شیھا دست باز ساغر
بدم نجات ھارو آدم... نشوندمشون اهیس خاک بھ کھ ییھا خانواده اون تموم یبجا دیبا... کنم جبران دیبا!یداداش ! 

 

 اما کنھ یم اشتباه یلیخ شقھ، کلھ یلیخ ساغر و یساغر تو. یبود مجبور حتما یکرد ھم یاشتباھ اگھ:زند یم لب ساالر
نھ یبد ! 

 

 داره و گذشتھ ماھا از بابا یگفت یم. اومد یم بدت یسیپل از یزمان کی:کند یم اضافھ باخنده وساالر کند یم بغض ساغر
بده نجات یمحبت یب نیا از خودشو خانواده ادینم چرا کار؟یچ خوام یم. دهیم نجات مملکتو ! 

 

 نیام رفت، بابا کھ یر یم رو یراھ ھمون یدار: دھد یم ادامھ ساالر و زند یم یلبخند شیھا حرف یادآوری از ساغر
 خواھرم تا بمونم انتظار چشم دیبا تاکس من شھ؟ یم یچ ما حق پس. برسن آرامش بھ ھیبق تا یکن یم فدا خودتو توم. رفت

ساغر؟ برگرده  

 

 یم قضاوت راه پدرش گذشتھ در رحمانھ یب چقدر. گزد یم لب رفت؟ یم را پدرش راه. ندینش یم و شده زیخ مین ساغر
ساغر:کند یم شیصدا و شود یم زیخ مین ھم ساالر. کرد ! 

 

؟ید یم بھم یقول کی: دوزد یم ساالر بھ را اش یاشک نگاه و چرخاند یسرم ساغر  

 

 رو من از بعدش بده قول. بدم شھادت و دادگاه برم اگھ برگردم، اگھ:دھد یم ادامھ ساغر و کند یم نگاھش منتظر ساالر
یرینگ ! 

 

انقدر چرا بوده؟ خبر چھ چندسال نیا تو مگھ:ساالر ... 

 

یول ھیخودخواھ دونم یم. بدم دست از رو برادرم گھید بار کی خوام ینم. ساالر قول فقط:  ـ ... 

 

خانم یآبج رمیگ ینم رو تو از کشم یم کھ ینفس نیآخر تا من: ردیگ یم را دستش ساالر ! 

 

 ھا اون. ترسم یم شون نیب یر یم کھ ییھا آدم اون از: زند یم لب ساالر.کند یم خدارا و زند یم دل تھ از یلبخند ساغر
وقتی ترسم یم ستنوین یخوب یھا آدم ... 
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ستین نطوریا ساالر نھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر . 

 

 یم. ستنین ھم خوب. ستنین یبد یھا آدم ھا اون:زند یم لب و دزدد یم نگاه ساغر. کند یم نگاھش متعجب ساالر
 ھا یبعض و تر رهیت ھا یبعض. نیخاکستر ھمھ!نداره وجود بد آدم کھ نھیا ادگرفتمی خوب کھ یزیچ کی مدت نیا تو... یدون

 یخوب کی و داره ییھا یبد کی یآدم ھر. نداره وجود مطلق یدیسف کھ یھمونطور نداره وجود مطلق یاھیس. تر روشن
داره ھم ییھا ! 

 

 یادیز حاال و نبود ساغر در قبال ھا نیا... قیعم درک نیا و سلمبھ قلنبھ یھا حرف نیا. کند یم نگاھش متعجب ساالر
 قضاوت منصفانھ چکسیھ. نداره یخوب یقاض اصال ایدن نیا: دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ ساغر. دیرس یم نظر بھ بیعج
 آدم اون کھ میبپرس خودمون از نشده بار کی تاحاال یول کنھ یم یدزد کھ مینیب یم رو یآدم کی ھمھ، و تو و من. شھ ینم

کنھ؟ یدزد دیبا چرا  

 

 ھر با و خورن یم زخم ھا آدم: دھد یم ادامھ ساغر و دھد یم سرش پشت یسکو بع را اش ھیتک نھیس بھ دست ساالر
 یلیدل چیھ یب و کشھ یم آدم ھیبق از تر آسون و رهیگ یم دستش اسلحھ کھ یاون. شن یم بدتر. شن یم تر رهیت زخم
 چرا کشھ؟ یم آدم چرا آدم اون یبپرس خودت از کباری ھیکاف. تره خورده زخم ھمھ از ره،یگ یم ازشون رو ھا آدم یزندگ

 آدم دمید من کھ ییھا آدم بکنھ؟ رو کار نیا تونھ یم کھ شده اهیس چقـــــــــدر قلبش مگھ بکشھ؟ رو ماشھ اون بتونھ دیبا
 کنند یم تالش کھ ھستن ییھا ُمرده ھا اون. بود غصھ نگاھشون خداتھ ی شھیھم یول کردن یم یشاد دن،یخند یم. بودن
 یم رونیب و میپوش یم رو لباسمون نیبھتر کھ یوقت! ما امثال و تو من بدست. بدشدن بلکھ ستنین بد ھا اون. بکشن نفس

 ادیم خوشش منوتو لباس از کھ یا بچھ. میکن ینم فکر جامعھ نیا بد اقتصاد بھ. میکن یفکرنم ندارن پول کھ ییاونھا بھ میر
 کردن براورده یبرا مجبوره مجبوره، بعدش. شھ یم شرمنده پدر اون و خواد یم یزندگ پدرش از. خواد یم پول پدرش از

 دیسف تابچش کنھ یم اهیس رو خودش. نباشھ منوتو دنبال بچش چشم تا کنھ یم یدزد تو منو از. کنھ یدزد بچش انتظارات
 بازھم ُمردن، کباری کھ ییکسا از پر. است دهید درد یھا آدم از پر ھمھ شھر نیا... ایدن نیا ساالر؟ یفھم یم! بمونھ یباق
شنیم تر اهیس... مردن ھربار با و بازھم و رنیم یم . 

 

 اونھ یواقع مرگ. شدنھ راحت بنظرمن اون. ستین دنیکش نفس فقط مرگ: دوزد یم ساالر یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه
 ینم یزندگ یول بودن زنده بودن شون نیب کھ ییھا آدم. یبخند ینتون گھید. یکن یزندگ ینتون گھید یول یبکش نفس کھ

گمشده کی. داشتن داده ازدست کی ھمھ.کردن !  

 

 نتونست و دیخواھرشود مرگ یکی. بوده انتظارش چشم مرگش لحظھ نیآخر تا و بود گمشده خواھرش یکی:کشد یم یآھ
. بود ومدهیبرن ازش یچکاریھ و بود داده دست از زدن ھم بھ چشم کی یتو خانوادشو ھمھ کھ بود یکس. ارهیب در صداشو

 زنش اش یخال بیج بخاطر کھ بود یکس. بوده سالش دوازده فقط اون... تکشونو تک... خانوادش ھمھ ساالر؟ یفھم یم
 بچش حضانت و بود دونستھ بچھ یبرا یستیپدرناشا رو اون دادگاه پول نیا بخاطرنداشتن بازھم. بود کرده انتیخ بھش
 اون کھ دهیچرخ یجور روزگار فقط ستنیبدن ھا آدم اون. درده ھمش ساالر درده ھووف... کھ یزن. بود داده زن اون بھ رو
بس و نیھم! تنھان فقط اونھا یول میبشناس قاتل و یجان و دزد رو اونھا ما ی ھمھ کھ. برسن نظر بھ بد ھا .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

نھ؟ مگھ یھست یخاکستر االن... االن توم! ساغر یشد بزرگ چقدر:زند یم یتلخ ساالرلبخند   

 

 با.داد نجاتم نیام... یول قبل از تر رهیت ھرروز. شدم یم داشتم من:اندازد یم ریز سربھ و زند یم یتلخ لبخند ساغر
بشم غرق یاھیس نیا تو نذاشت نیام. شد شرمم یاھیس ھمھ نیا از دنشید . 

 

کنھ یم خوشبختت کھ دونم یم. داره دوستت اون:ند زیلبخندم ساالر . 

 

 یم کند، یم نگاھشان و نشستھ حق گاهیجا در ھا آسمان در باال آن کھ ییخدا از و داده برادرش ی شانھ بھ ھیساغرتک
 لرزان دست کند، ھیتک برادرش بھ بتواند بازھم. بازگردد خانھ نیا بھ بازھم و نزند رقم نیآخر شیبرا را امروز کھ خواھد
 تا باشد داشتھ را فرصت نیا گرید کباری کاش. اوردیب ییچا اش برگشتھ سرکار از پدر یبرا و ردیبگ دست در را مادرش
بگذارد خانھ نیا در پا یحاتم ساغر بعنوان . 

 

*** 

 

 فقط رفتن نیا از کھ نندیچ یم برنامھ یطور. کند یم رفتن عزم دنشیکش آغوش در ریس دل کی از بعد دیمج بعد روز صبح
 یبرا پرمالت ینیس کی ھرروز مثل ساغر. شده دهیدزد ساغر کنند باور دیبا ھمھ و شوند باخبر نیام و اش خانواده فقط و

 یدل ساغربا شان صبحانھ خوردن یط. زدیر یم نیمورف شانیچا فنجان در بار نیا کندو یم آماده ھا نگھبان ی صبحانھ
 ریپ دست و ردیگ یم یجا تخت ی گوشھ. رود یم مادرش اتاق بھ و کند یم سر بھ ھم یا ساده شال. پوشد یم لباس گرفتھ

مامان کن دعا برام:زند یم لب و گذارد یم دستش یرو یا بوسھ. ردیگ یم دست در را رنجورش و ! 

 

 یم صورتش بھ را دستش ساغر و کند شیصدا تا زند یم لب. چرخاند یسرم سمتش بھ یسخت بھ و کرده باز پلک مادرش
 برگردم کن دعا. کنم یم کمک ھیبق بھ کنم یم مویسع. باشم خوب کنم یم مویسع!ندارم یخوب دختر کھ دیببخش:چسباند
 !مامان

 

 یرو یا بوسھ. شود منصرف رفتن از و بماند شتریب یکم ترسد یم. شود یبلندم جا از ساغر و زدیر یم اشک مادرش
برگردم بازھم کن دعا... کن دعا! مامان دارم دوستت: گذارد یم مادرش صورت .  

 

اما شد یم خارج خانھ از پدرش بعداز دیبا ھم او. کند یم تعجب ساالر ی ستادهیا قامت دنید با و شود یم خارج اتاق از ... 
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چرا پس:دارد یبرم سمتش بھ یقدم ... 

 

 برادرش. زدیر یم دلش و ندیب یم را شیھا شانھ لرزش. شود یم ریاس اش مردانھ یبازوھا نیب حرفش شدن تمام از قبل
 کنھ لعنتم خدا: چسباند یم اش نھیس بھ را سرش و کند یم حلقھ ساالر دور بھ را شیھا دست! کرد یم ھیگر داشت

کھ کنھ خدالعنتم... یداداش ... 

 

نگو. نویا نگو: کند یم او صورت قاب را دتش شودو یم جدا او از ساالر . 

 

ساالر؟ کردم کاریچ خونھ نیا با من: زند یم ھق ساغر  

 

بشھ سرپا خونھ نیا دوباره تا برگرد سالم. برگرد سالم فقط: کشد یم آغوش در را او گرید یبار ساالر . 

 

 ستین دیبع یاین اگھ. ندارم رو خونھ نیا تو نبودنت تحمل گھید نیا بعداز من:گذارد یم خواھرش ی قھیشق یرو یا بوسھ
بذارم ابونیب سربھ ! 

 

برگردم کھ کنم یم مویسع تمام. گردمیبرم: زند یم لب ساغر .  

 

 با و کند یم خاموش را گاز ریز. رود یم آشپزخانھ بھ آخر بار یبرا و دارد یبرم را ساکش ساغر خانھ از باخروجش
 آمد یوقت پدرش کند یم فکر و زند یم یلبخند. کشد یم مشام بھ را پختھ کھ یسبز قورمھ عطر قابلمھ درب برداشتن
 وارید بھ وارید در را آخر نگاه و شود یم خارج آشپزخانھ از. نکند ناراحت را اش معده فود فست ساالربا و نماند گرسنھ
بشود کھ ند؟کاشیبب را نجایا و گذاشتھ خانھ نیا پابھ گرید کباری توانست یم یعنی. چرخاند یم خانھ ! 

 

. رود یم خانھ دهیخشک ی باغچھ سمت بھ و دیآ یم نییپا را دوپلھ. کند یم پا بھ را شیھا کفش و شده خارج خانھ از
سازم یم گلستون نجایا از برگردم اگھ: زند یم لب و کشد یم ھا شاخھ بھ یدست ! 

 

 نیا ی ھمھ کند یم فکر اما سوز یم شود رد شانیبرا است قرار کھ یخیتوب یبرا دلش رفتھ خواب بھ یسربازھا دنید با
 درون سرکش یساغر ھرکدام کھ ییھا جوان نجات بھ ارزد یم ھمھ و ھمھ خانھ از شدنش دور و ھا سرباز نیا خیتوب ھا،
 یم خوب رفتھ را راه نیا آخر تا خودش کھ حاال! گرفت یم پس نیا از را وارانھ ساغر اشتباھات یجلو دیبا. دارند خود
 قصرھا نیتر مجلل نویبھتر کھ داند یم خوب حاال. باشد داشتھ دوست را انسان مادر و پدر اندازه بھ تواندینم چکسیھ داند
 لباس یخوشبخت کھ داند یم خوب حاال. باشد بخش لذت دارد خانواده کھ یا خانھ کوچک یواریچھارد مثل تواند ینم ھم
 خارج خانھ درب از! خواھد یم خانواده فقط و فقط خواھد، ینم باال مدل یھا نیماش و خارجھ یسفرھا رنگارنگ، یھا
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 نیماش دنید با. چرخد یم کوچھ سمت بھ و بندد یم را در کم کم. چرخاند یم اطیح یفضا در را آخر نگاه و شود یم
کشد یم خود دنبال بھ نیماش سمت بھ را مرددش یھا قدم بود گفتھ بھش راجع نیام کھ یاھیس .  

 

 توانست ینم یگریزدیچ جزمعجزه اش یزندگ در نیام پررنگ حضور نیا بود، کرده برآورده را محالش یآرزوھا خداوند
 یبرا میتقو رادر روزھا و کرد یم سحر ھا شب ادشیبا زندان ریدلگ سلول در ھا ماه کھ بود یسرگرد ھمان نیام. باشد
زد یم خط دنشید . 

 

 افتخار او بھ ھمھ اتفاق نیا بعداز. شد خواھد تمام یخوش و یخوب بھ زیچ برسد،ھمھ نیماش بھ تا دارد یبرم قدم محکم
شود یم آسان ھا یسخت ھمھ باشد کنارش فقط نیام... نیام... نیام و کرد خواھد نگاھش یباسربلند پدرش. خواھندکرد . 

 

 شیھا لباس دنید با و چرخد یم نیام سمت بھ. ردیگ یم یجا یصندل یرو و کند یم باز را راننده کمک یصندل در
بود شده نیرحسیام بھ لیتبد باز مرد نیا زند، یم تلخ یلبخند .  

 

 ومد؟ین شیپ کھ یمشکل:زند یم لب و اندازد یم راه بھ را نیماش نیرحسیام. بندد یم را درب و ردیگ یم بغل را ساکش
روبراھھ؟ یچ ھمھ  

 

. دوزد یم شوند یم دور چشمش مقابل از یا ھیثان عرض در کیھر کھ یدرختان بھ را نگاھش و دیگو یم یاوھوم ساغر
 بھ کھ یبافشار نیرحسیام و زند یلبخندم اریاخت یب. کند یم احاطھ را جانش تمام ردیگ یم را دستش کھ یدست یگرما

 تا و ماند خواھد است،کنارش ھمراھش کھ فھماند یم او بھ. دیگو یم او بھ یادیز یھا حرف سکوت در دھد یم دستش
یندار را زیچ چیھ از دنیترس حق تو ھستم من یوقت . 

 

یکرد رد رو خونھ: شکند یم را شان نیب سکوت باالخره ندیب یم را شان رمتفاوتیمس کھ یوقت ! 

 

کردن یخال اونجارو: زند یم شیرو بھ یلبخند نیام .  

 

 داده، بودنش زنده بھ تیرضا ھومن داندچرا ینم ھم ھنوز. کند یم فکر ھومن یرکیز بھ و زند یم یلبخندتلخ ساغر
ستین رسد یم نظر بھ کھ یطور زیچ چیھ کھ دھد یم ھشدار درونش یزیچ ھنوزھم ! 

 

 یم پارک نیماش طبقھ کی و کوچک یساختمان مقابل خلوت و تردد کم ی محلھ کیدر تھران، یجنوب درمناطق
 ادهیپ و کند یم تر محکم ساکش دور بھ را دستش ساره. کند یم باز راھم ساره سمت در و شود یم ادهیپ نیرحسیام.شود

 یاوم کمر پشت بندد،دست یم را نیماش درب نیرحسیام.گذراند ینظرم از را اطراف آن یھا خانھ تمام بانگاه. شود یم
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 رونیب شلوارش بیج از یدیکل نیرحسیام و ستندیا یم رنگ یخاکستر کوچک در مقابل. کند یم تشیھدا جلو بھ و گذارد
 یرو را دستش و بندد یم را درب نیرحسیام. شوند یم یکیوتار تنگ یراھرو وارد باھم و کند یم باز را در.  کشد یم
 یم پلک مداوم و بندد یم چشم یا لحظھ ساره طیمح یناگھان شدن روشن با. داکندیپ را چراغ دیکل تا دھد یم حرکت وارید

  .زند

 

 پشت را لیطو یراھرو باالخره.کند یم تیجلوھدا بھ را او و گرفتھ یجا کمرش یرو کھ است نیرحسیام دست بازھم
 سرد یصدا.اند دوختھ چشم دو آن بھ و نشستھ سالن دورتادور ھمھ. شوند یم یسنت یفضا با یسالن وارد و سرگذاشتھ

آوردمش: شنود یسرم پشت از را نیرحسیام . 

 

 یخنث یبیعج طور بھ ھیبق!ینگران رادیھ و مھرداد نگاه در و است ییانتھا یب یسرد داده یپشت بھ ھیتک کھ ھومن درنگاه
 انتظار داند ینم چون کند یم نگاھش متعجب ساره. است مھرداد دیآ یم سمتش بھ و شده جابلند از کھ یکس نیاول.ھستند
باشد داشتھ او از دیرابا یالعمل عکس چھ . 

 

 او دلتنگ کند یم اعتراف خود بھ ساره. چرخاند یم صورتش یاجزا نیب را نگاھش و ستدیا یم اش یقدم کی در مھرداد
 ینم ھم یالعمل عکس چیھ و گرفتھ یجا مھرداد بازوان نیب دیایب خود بھ تا!منتش یب یھا یخوب باتمام او دلتنگ! شده
 نیھمسرام حاال کرد، یم فرق زیچ ھمھ حاال اما کند حلقھ او دور بھ را دستش توانست یم بود ھا قبل اگر. دھد نشان تواند
 فاصلھ یبرا. بود یناراض طیشرا نیا از قطعا و ستادهیا سرش پشت قایدق کھ بود یمرد بھ متعھد حاال. شد یم یتلق ییوفا

یبرگشت کھ خوشحالم: زند یم لب پرمحبت ییصدا با مھرداد و شود یم قدم شیپ مھرداد از گرفتن . 

 

نیابشیب: شود یم حاکم برجو بلندھومن یصدا باالخره و نشاند یم لب بھ یمصنوع یلبخند ساره . 

 

 دییتا چرخد، یم نیام سمت بھ و گرفتھ ھومن صورت از نگاه ساره. کند یم اشاره خود مقابل قایدق ییجا بھ دست با و
ردیگ یم یجا مقابلش و افتد یم راه گفتھ ھومن کھ ییجا سمت بھ حرف بدون ندیب یم نگاھش در راکھ . 

 

گذشت؟ خوش: زند یم شخندین و گذراند ینظرم از را شیسرتاپا قیدق یبانگاھ ھومن  

 

 ھات لھیوس تموم: زند یم لب و چرخاند یم نیرحسیام و او نیب را نگاھش ھومن کند، یم نگاھش درسکوت فقط ساره
رادهیھ اتاق .  

 

ریام: دیگو یبلندم رود یم راھرو سمت بھ کھ یودرحال شود یازجابلندم یگرید حرف بدون ! 
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ادنبالمیب کھ یعنی کردنش صدا ریام طور نیا و !  

 

 وحشت بود خانھ ھم ھا آن با یروز و ھستند کنارش کھ یافراد تک تک از.کند یم یناامن احساس نیرحسیام رفتن با
کند گرید ییایدن یراھ را او یا گلولھ با و شود بلند یکی ستیرنیام کھ یا ھرلحظھ ترسد یم!دارد . 

 

دختر یکرد معجزه تو واو:  ـ ! 

 

 تیرضا شھ ینم باورم ھنوزھم:ردیگ یم را حرفش ی دنبالھ رضا. گردد یبرم گفتھ را جملھ نیا رادکھیھ سمت بھ متعجب
یبرگرد داده ! 

 

برام بود یبزرگ شوک: زند یلبخندم مھرداد ! 

 

رهیبگ ازم توروھم دمیترس یم یلیخ! بودم نگرانت یلیخ:کند یم تر کینزد ساره بھ را خود ! 

 

داد خرج بھ یمردونگ رو باری نیا ھومن: رادیھ . 

 

آدمھ ھنوز کھ کرد ثابت: کسراباپوزخند ! 

 

 جمع نیحاضردرا افراد ی ھمھ کھ دابودیپ شانیھا گفتھ از... اما باشند او طرف ھا آدم نیا کرد ینم راھم فکرش یحت ساره
برگشتم شھینم باورم ھنوز: دیگو یم و زند یم یتلخ لبخند. اند بوده نگرانش دل .  

 

 کھ بودند ییھا بھیغر نیا تمام سمت نیا ن،یام و بود اش خانواده طرف کی... یدوراھ ،یدوگانگ کند، یم دایپ یبد حس
کرد یم نگاھش ھمھ از تر مھربان میقد مثل ھنوزھم مھرداد... مھرداد و کردند یم یخوشحال ابراز بودنش زنده از . 

 

 قبول سختھ یلیخ برام کھ یدون یم خوب: شکند یم را سکوت ھومن باالخره زنند، یم قدم کوچھ گرطولیکدی یپابپا
گذاشتم خودم نیقوان یپارو من! کردنش . 

 

 کارش نم،یبب ازش ییخطا نیتر کوچک: دوزد یم نیرحسیام یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه و ستدیا یم خود یسرجا
  .تمومھ
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 یم کندلب حفظ را اش آرامش کند یم یسع کھ یدرحال او و ردیگ یرنظرمیز را نیرحسیام یھا العمل عکس تمام
زھستیچ ھمھ بھ حواسم:زند ! 

 

 ھمھ یبرا جا:شنود یسرم پشت از را مھرداد یصدا و کند یم نگاه بردارد در را لشیوسا کھ یبزرگ چمدان دو بھ ساره
بود یکسر و کم اگھ بکن بھشون نگاه کی.کنم جمع رو یضرور یزھایچ تموم کردم یسع. میزنداشتیچ ... 

 

واقعا ممنونم: زند یلبخندم ساره .  

 

متاسفم رفتارم بابت من... من: دارد یبرم سمتش بھ یقدم و بندد یم کامل را باز مھین در مھرداد ! 

 

 یم باز لب مھرداد کھ یا لحظھ درست و کند یم مرتب ذھنش در را دیبگو دیبا کھ ییھا جملھ.اندازد یرمیز سربھ ساره
یکناراومد میزندگ یتو نیرحسیام باحضور باالخره کھ خوشحالم: زند یم لب دیبگو یزیچ کند ! 

 

 با بودنت کردم یم فکر: دیگو یم و کند یم حفظ را صورتش یلبخندرو حال نیباا اما ندینش یم مھرداد برجان یبد زخم
 یوقت ،یخورد ریت فتن یوقت. بودم خبریب ازت مدت ھمھ نیا یوقت اما... اما زنھ یم رقم رو طیشرا نیتر سخت برام اون

و اونھ با بودنت از تر سخت نبودنت دمیفھم حاا. کنھ یکار ھومن بودم منتظر ھرلحظھ میبرگشت ... 

 

 و میبر رانیا از ادیز احتمال بھ فتھیب ابیآس از کھ ھا آب. یبرگشت خوشحالم:کند یم پنھان را شیصدا لرزش کند یم یسع
رو یمدت کی ... 

 

 آن نیب را نگاھش. شود یم وارد نیرحسیام و شود یم باز در. ردیگ یم فاصلھ مھرداد از ساره و خورد یم در بھ یا تقھ
روبراھھ؟ یچ ھمھ: ماند یم ثابت ساره یرو و چرخاند یم دو  

 

فقط آره:  ـ ... 

 

نمیبچ ھارو نیا دیبا:کند یم ھا چمدان بھ یا اشاره . 

 

کنم یم کمکت: شود یم تر کینزد نیرحسیام . 
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ممنونم ھا نیا کردن جمع بابت: کند یم مھرداد بھ رو .  

 

نکردم یخاص کار کنم یم خواھش:  ـ . 

 

بندد یم را در و شده خارج اتاق از یگرید حرف وبدون کند یم بودن مزاح احساس حاکم سکوت دنید با مھرداد .  

 

دیببخش: زند یم لب و ردیگ یم دستش دو نیب را او دست شود، یم کشینزد ساره در شدن بستھ محض بھ ! 

 

تکرارنشھ گھید کن یسع یول. نبود رتویتقص بخشم، یم: زند یم شیرو بھ لبخند نیرحسیام ! 

 

 یم ھا چمدان بھ یا اشاره و گرفتھ فاصلھ او از. کارد یم صورتش یرو بھ یا بوسھ نیرحسیام و زند یم لبخند ساره
بمونم نجایا ستین قرار کھ من تو خونھ میببر رو ھا نیا بھتره بنظرم: کند . 

 

یکن یزندگ من خونھ میبودبر قرار:گذارد یم نیزم یرو افقط بصورت را چمدان و دھد یم قورت را دھانش آب رحسنیام ! 

 

 نیرحسیام کھ دیبگو یزیچ کند یم باز لب". بود"کند یم فکر برده بکار کھ یفعل بھ ساغر و کند یم باز را چمدان پیز
یبمون جایھمن خواد یم ھومن و شده دهیچیپ طیشرا:دھد یم ادامھ . 

 

؟یچ یعنی:کند یم زمزمھ و ردیگ یم یجا مقابلش. ترسد یم ساغر  

 

فتھیب یاتفاق ذارم ینم. نجابمونمیا و امیتاب کنم یم دایپ یلیدل کی منم. نترس: ردیگ یم دست در را دستش نیرحیام . 

 

 بھ ساره و شود یم خارج اتاق از یخوردن یزیچ داکردنیپ یبرا نیرحسیام.نندیچ یم درکمد ھارا لباس ھاباھم ساعت
 کم بخاطر. دھد یم یکمدجا ییکشو در و کشد یم رونیب چمدان داخل از را اش شیآرا لوازم ی جعبھ. دھد یم ادامھ کارش
شود باز ھیبق یتاجابرا کند تلنبار ھم یرو زھارایچ یلیخ شود یمجبورم کمدھا یفضا بودن . 
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 یم برش و کند یم دراز دست. خورد یم چشم بھ ییمو کش آن کف و شده یخال نسبتا رود، یم چمدان سمت بھ دوباره
 را اش شیآرا لوازم ی جعبھ تا کند یم دراز کمد سمت بھ را دستش و گذارد یم نیزم یرو را آن! افروز یمو دارد،کش
کند یم راجلب اش توجھ یبیعج برق اما دارد برش گرددتا یموبرم کش سمت بھ و شود یم موفق باالخره.بردارد .  

 

 یمو کش از یکوچک ی نقطھ بود، دهیتاب مو کش یرو و بود شده اتاق وارد وارید با پرده ارکوچکیش نیازب آفتاب نور
 و زند یم کنار را پرده رود، یم پنجره سمت بھ و دارد یبرم را مو کش متعجب. زد یم برق بانور یبیعج بطور یمخمل
 آن یرو را انگشتش. ندیبب مو کش ی پارچھ یرو را درخشان ی نقطھ تواند یم یخوب بھ. ردیگ یرافرام اتاق تمام نور
 ینم ھم بندانگشت کی اندازه آن طول کھ شکل یلیمستط و سخت یجسم. کند یم احساس را یسخت جسم و کشد یم نقطھ

 گردد یم یزیت نوک زیچ دنبال بھ اش شیآرا لوازم نیب کرده دایپ را یمخف یگنج کھ یکس زده،مثل جانیھ! باشد توانست
 یمھم زیچ دیبا و ستین ساده کش کی مو کش نیا دانست یم شھیھم. کند جادیا مو کش ی پارچھ در یشکاف بتواند کھ

بود سپرده او بھ را آن اش یزندگ آخر یھا لحظھ افروز کھ باشد . 

 

. افتدیدردستانخوددارد؛بھسمتاتاقسارھراھمیوھایکھظرفپرازمینبعدازخارجشدنازآشپزخانھ،درحالیرحسیام
-:کندینراازرفتنبھسمتاتاقسارھمتوقفمیرحسیش،امیشودوصدایقامتمھرداددرچھارچوبآشپزخانھظاھرم

. اتاقشمنتظرتھین،ھومنتویرحسیام
 -:پرسدیحوالھاشکند،میمنگاھینکھبھسمتمھردادبرگرددونیستدوبدونایایخودمیندرجایرحسیام

 -:دھدیردپاسخمیگیوھراازدستاومیکھظرفمیرساندودرحالینمیرحسیکارداره؟مھردادباچندقدمخودرابھامینگفتچ
بھاتاقشیدبریناالنبایواجبھوھمیلیگفتکارشخیکارداره،ولینگفتچ .  

 

. رودینبماند،بھسمتاتاقسارھمیرحسیسپسبدونآنکھمنتظرعکسالعمالم
. افتدیکندخونسردجلوھکندبھسمتاتاقھومنراھمیمیکھسعیدھدودرحالیحمینرفتنرابھماندنترجیرحسیام

 ما از اشتباه گم یم من: کندیدمییشخصراتایتتمامحرفھایشخصپشتتلفنمعطوفکندوباجدیبھحرفھاکندتمامحواسشرایمیھومنسع
. درستھ بلھ. بلھ...شدن ظاھر اونجا معلق اجل مثل ھا سیپل کھ نیا و رفتم شیپ قرارمون طبق من یفردوس جناب. نبوده
دیخوا یم کھ ھیزیچ نیا اگھ. میگردوند برش امروز نیھم .... 

 

. ستین یکم سعادت یحاتم سرھنگ دختر داشتن: دیگو یم مرموز یبالحن خط پشت یصدا
کردیدیمفیندختراستفادھھایشھازوجودایم . 

 

درستھ: دھد یم قورت را دھانش آب ھومن .  

 

یبرسون ما بھ رو دختر اون کھ پوشم یم چشم وارده خسارت از یدرصورت:  ـ . 
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 دوماه با من. کرد دختر نیا از شھ یم یادیز استفاده شما بقول. ستین عادالنھ نیا: کشد یم شیھا لب یرو یدست یھومن
کنم جبران رو دیگفت کھ یخسارت تونم یصبرم . 

 

؟یستین معاملھ نیا بھ یراض یعنی پس:  ـ  

 

نھ:  ـ !  

 

خداحافظ. رمیگیمنبعداباھاتتماسم-. :شودینداخلمیرحسیخوردوامیبھدرمیتقھا .  

 

اتویب-. :کندیناستقبالمیرحسیدوستانھازامیکندوبالبخندیھومنتماسراقطعم .  

 

یدار یمھردادگفتبامنکارمھم -: کاودینگاھپرسشگرانھاش،نگاھھومنرام. ندینشیھومنمیروبھرویکمبلچرمیینرویرحسیام  

 

دارم باھات  حرف یسر کیرون؟یمبیبرینمامشبوقتداریخواستمببیم. آره . 

 

؟یچ بھ راجع: رحسنیام  

 

کنم یم صحبت بھش راجع امشب:  ـ . 

 

. خوبھ -:ندینشیھومنمیلبھایرویلبخند. نداشتھباشمیامشبکاریکنمواسھیفکرم -:تعللکردینکمیرحسیام
 .پسساعتھشتشبحاضرباش

 

. رودیشودوبھسمتاتاقسارھمیازاتاقخارجمیگرینبدونحرفدیرحسیام
. ردھاستناتاقوخانھبیدورازاییاالورابھجایدردستدارد؛فکروخیکنجاتاقنشستھاستوشئکوچکیچحرفیسارھبدونھ

. ندینشیشاومیردوپیگیکنارشمیوھیرودوھمزماننگاھازظرفمینبھطرفسارھمیرحسیام
ھکشمو؟ی-:کندیفسارھرالمسمینانگشتانظریرحسیدستانام. رھشدھاستیکھدردستدارد،خیزیسارھھمچنانبھچ  

 

 نیا کندک یم نگاه را کوچک رم متعجب نیرحسیام. آوردیرونمیراازآنبیبراقوکوچکیکندوقطعھیازکشمورابازمیسارھقسمت
ھ؟یچ گھید  
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دونم ینم. شدم جیگ یلیخ: دیگو یم مردد یبالحن ساغر .  

 

ش؟یآورد کجا از:  ـ  

 

کش نیا یتو:  ـ ! 

 

؟یآورد ازکجا نویا:  ـ  

 

داد بھم نویا میرفت یم کھ یروز اون. بود افروز دست... افروز:  ـ . 

 

نمیبب بگو واضح افروز؟: کند یم گرد چشم رحسنیام . 

 

. موئھ کش کی کردم یم فکر. برسھ یکس دست نذارم گفت. داد بھم نویا خورد ریت یوقت. میفرارکرد افروز با کھ یروز:  ـ
و ھیادگاری کی کی کردم حس بعدش یول مھمھ زیچ کی کردم یم فکر لیاوا یعنی ... 

 

؟یبود کرده پنھون من از رو یزمھمیچ نیتوھمچ: شود یم تند ناخودآگاه نیحس ریام  

 

باشھ مھم نکردم حس فقط... فقط نکردم پنھون من:  ـ . 

 

 ما کھ یزیچ ھمون.دنبالشھ ھومن کھ ھیزیچ ھمون قایدق یعنی... یعنی باشھ بوده افروز دست اگھ نیا ساره... ساره:  ـ
میبود دنبالش .  

 

*** 

 

. کشدیشپرمیکبارھنزدسارھوحرفھایتمامافکارشبھ. شودیروشنمیآرامیچرخاندوخودروباصدایچرامییسو
. زکندیکندآنجسمکوچکراآنالیمیردوذھنشسعیگیبھخودمیکنجکاوینامعلوم،رنگوبویکنقطھیرھاشبھینگاھخ

... زیازدستدادنھمھچیدھمبرایاجدارند؛شایز،بھآناحتیبھدستآوردنھمھچیباشدکھبرایزیدآنجسمکوچکتمامآنچیشا
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آننشستھاست،بریکمکرانندھکھحاالھومنرویردوبھسمتصندلیگیننگاھازعابراندرحالحرکتمیرحسیبابازوبستھشدندرخودرو،ام
گرددیم . 

 

شھ،درستراسساعتیمثلھم: ـ .  

 

 کی ییھوی ھ؟یچ ھیقض:کند یم باز لب ھومن سکوت از کالفھ نیرحسیام. بنددیتوغروربرلبانھومننقشمیازسررضایلبخند
ییجا نیھمچ تو محرمانھ قرار . 

 

یدبھشونپاسخبدینچندتاسواالزتدارمکھبایھمچن: ـ . 

 

:- دمیادانجاممیکھازدستمبربیھرکمک .  

 

 کار. یگردون برش یبتون یآسون نیا بھ شد ینم باورم بگم رو تیواقع:اندازدیشراباالمیابرویکتایوتعجبیھومنباکنجکاو
دنیکش رونیب خونھ اون از رو یحاتم یسوگل نبود یآسون  

 

امیبرم پسش از گفتم کھ من: زند یم لبخند نیرحسیام . 

 

نھ؟ مگھ. ببره در بھ سالم جون اون تا یکرد رو کار نیا دونم یم نمیا. درستھ آره:  ـ  

 

 لیدل ھم فتادنمونیرنیگ و خودمون سالمت. بود لمیدال از یکی ھم اون: کند پنھان را اش یدستپاچگ کند یم یسع نیرحسیام
میکن سقوط  کیکوچ یخطا کی با تالشمون ھا سال بعد خواد ینم دلم چیھ کھ یدون یم. بود . 

 

م؟یباالبر آسمون خود تا کیکوچ حرکت کی با یحاضر ؟یچ پرواز:  ـ   

 

ھ؟یچ منظورت:کند یم نگاھش متعجب نیرحسیام  

 

 شھیھم برات تیاولو دونم یم و نیرحسیام ییتو نشستھ مقابلم کھ یکس: کشد یم اش چندروزه شیر تھ بھ یدست ھومن
 االن یبود مھرداد اگھ تو کھ بگم رک. مھمھ برات چقدر دختر اون بدونم کھ شناسمت یم یانقدر. بوده منفعتمون و عقل
 یم. ریام ییتو تو یول. باشم کرده کارمو من یبرگشت یوقت و یبر رانیا از یروز چند فرستادمت یم الک کار کی دنبال
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 بھ و دور یزیبر رو یداشت و یدار کھ یھرحس خوام یم ھم االن. یریگ یم میتصم عقلت با نھ احساست با کھ دونم
یکن فکر شرفتمونیپ . 

 

رم؟یبگ دیبا یمیتصم چھ ؟یشرفتیپ ه: شود یم مضطرب نیرحسیام  

 

 کھ یبار نیاول. شھیم سرد داره باز ھوا: گذارد یم رونیب پنجره از را شیبازو و کشد یم نییپا را پنجره شھیش ھومن
بود یروز نیھمچ کی گذاشتم ونیم در رو زیچ ھمھ باھات . 

 

ھومن؟ ھیچ موضوع: شود یم کالفھ شیھا رفتن طفره از نیرحسیام  

 

 تا کردم تالش ھا سال من.بشھ ینجوریا کردم ینم فکرشو چیھ: دوزد یم نیرحسیام یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه ھون
برسم ھا یمظفر بھ . 

 

برسم تابھشون مونده قدم کی فقط االن: دھد یم ادامھ ھومن و کند یم نگاھش پرسشگر نیرحسیام .  

 

است ساره قدم کی اون و: دوزد یم نیرحسیام بھ را قشیدق نگاه ! 

 

 ساره قدم کی اون کھ یچ یعنی: کند حفظ را خود تفاوتیب ی چھره کند یم یسع باز و پرد یم رحسنیام یرو از رنگ
داره؟ ھا یمظفر بھ یربط چھ ساره است؟  

 

 و خانوادم نیب کھ رمیبگ رو میتصم نیا تونم ینم ذارم یم اون یجا خودمو کھ یھرطور: خندد یم ھومن
 بھش تونم ینم. بکشمش احتماال کھ کرده فکر نیا بھ قطعا... برگشتنش و. کنم انتخاب پسرمو دوستپسرخالفکارم،دوست

کنم اعتماد . 

 

داره؟ ھا یمظفر بھ یربط چھ نیا اصال االن، و گردونم برش یگفت تو. نداره شیکار برگرده اگھ یگفت تو ھ؟یچ منظورت:  ـ  

 

 یعیطب یعنی. باورکنھ دینبا خودش اون یول. ارمیب سرش ییبال ستین قرار کھ دونم یم من و یدون یم تو... نیبب نھ:  ـ
 کی. بھیعج از تر بیعج یلیخ. مزخرفھ نیا و ماست نیب و برگشتھ االن اون یول باورکنھ دینبا اون. نھیھم حالتش نیتر

کاسشونھ میرنیز یا کاسھ . 
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 کل پدرش: ردیگ یم ھومن سمت بھ یخبر تیسا کی از یریتصو و کند یم روشن را لشیموبا صفحھ نیرحسیام
 بودھرگز یا نقشھ اگھ. شده یبستر دوباره مادرش و ختھیر ھم بھ ویکالنتر کل. بگردن دنبالش کرده اعزام روھاشوین

فتادینم یاتفاقات نیچن . 

 

 نیماش نیرحسیام  و دھد یم رونیب را اش کالفھ نفس. خواند یم قیدق را خبر متن و کشد یم اش رچانھیز یدست ھومن
داره؟ ھا یمظفر بھ یربط چھ ساره ھومن؟ سرتھ تو یچ: کند یم پارک یا گوشھ را  

 

 یم ھیتک آن قاب بھ را آرنجش و کشد یم نییپا را اش پنجره ھومن. کند یم منتظرنگاھش نیرحسیام
بشم روبرو مرد اون با دوباره ھا سال بعد تونم یم. میاریمبھدستبیخوایروکھمیزیلساره،اونچیتحویمدرازایتونیمام:دھد . 

 

 دختر یحاتم ساغر. بگم ابھتری خواد، یم رو ساره مرد اون: دھد یم ادامھ ھومن و کندیھومنرانگاھمینباکنجکاویرحسیام
شھ یم معاملھ وارد بامن ازاش در. رو یحاتم سرھنگ . 

 

مگھ؟ یریبگ ازشون ساره یازا در قراره یچ بزنند؟ گولت معلوم ازکجا. سکھیر نیا: کند یم اخم رحسنیام  

 

 کھ بودم گفتھ یرم از برات: کشدیمیقینفسعم. دھدیقھاشراماساژمیدھدوباانگشتاندستششقیھمیشتکیھومنآرنجشرابھپاھا
گذاشت جونشو اون یپا فتاح سرھنگ . 

 

 و مونده افروز دست کردم یم فکر ھا سال نیا تموم. ھیمظفر دست رم اون: دیگو یم ھومن و کند یم گرد چشم رحسنیام
 ھمھ. دونم ینم شون یچطور. ھیمظفر دست رم اون دمیفھم امروز. نکردم داشیپ و کردم رو و ریز رو اتاقش مرگش بعد
 ازش ھم دیشا و کردن معاملھ باافروز دیشا. خونھ رسوند منو افروز و خوردم ریت من کھ رسھ یم یروز اون بھ اش
 خودشھ رم اون بفھمم تونم یم معاملھ سر ببرم رو ساره اگھ. داره رو رم مطمئنھاون مرد اون یول دونم ینم. دنیدزد
انھی . 

 

 یم خوب. ریش دھن تو یریم خودت یپا با یدار ؟یطرف یک با یدون یم چیھ تو ؟یچ نباشھ اون اگھ: خندد یم رحسنیام
و زنند یم گولت کیش یلیخ اونھا. ھستن ازش ییآتو کی دنبال و شکارن یحاتم سرھنگ از چقدر اییباال کھ یدون ... 

 

 کی با. بکنم تونم یم کار ھمھ برسھ دستم رم اون اگھ. نباشھ نطوریا کن فکر درصد کیتو: پرد یم حرفش انیم بھ ھومن
 بھشون خالصانھ خدمت مدت کی با تونم یم. شم یم معاملھ وارد اونھا با ھم و ارمیم بدست رو رم ھم دونشونھ، ریت

ریام کنم کن شھیر شونو ھمھ تونم یم. دهیم خون یبو کھ فشونیکث یپادشاھ تخت اون بھ برسم و کنم محکم جاپامو !  
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باشھ دروغ اگھ:  ـ ... 

 

بوده درست گفت بھم یکوفت رم اون از کھ یاطالعات از یلیخ چون ستین دروغ ریام ستین دروغ:  ـ ! 

 

محضھ ینامرد!ھومن ھینامرد نیا ؟یکن معاملھ کھیمرت اون با رو ساغر یخوا یم... تو یعنی:  ـ . 

 

. آبھ رو ھممون پتھ گھیتاچندروزد و جاسوسھ ساغر. میندار یمافرصت یول ستین تیحال تو. خوام یم رو رم اون من:  ـ
میرفت کھ بدو د و میکن جمع رو پالسمون و جول ریاخ روز چند نیھم تو دیبا .  

 

داره دوستم چون اومد بامن اون ھومن جاسوسھ؟ یکن یم فکر چرا:کند یم اخم نیرحسیام ... 

 

 بستھ چشم چرا ھاان؟ خوره؟ یم یزندگ یکجا بھ احساسات. نگو مزخرفات نیا از واسم مھرداد مثل یکی تو توروخدا:  ـ
 کی فقط! ستین جاسوس ساغر کنم باور کھ اریب برام لیدل کی مشکوکھ؟فقط اومدنش یسرتاپا کھ یاون بھ یکن یم اعتماد

نیرحسیام لیدل ! 

 

دارم دوستش من. داره دوستم اون:زند یم لب و ردیگ یم بکار را ذھنش تمام. بندد یم چشم و گزد یم لب نیرحسیام . 

 

یمنطق لیدل کی گفتم. پسر نگو چرت: خندد یم ھومن . 

 

بسازم واسش یخوب یزندگ کھ دادم قول بھش من... من. نداره و نداشت اش خانواده بھ یتعلق احساس چوقتیھ اون:  ـ . 

 

؟یندار منوباور تو: کند یم دلسردش سردھومن نگاه  

 

نھ رو ساغر یول باوردارم تورو:  ـ ! 

 

 را لشیموبا و کند یم بشیج در دست کالفھ. شود یبلندم یلیموبا زنگ یصدا کھ دیبگو یزیکندچ یم باز لب نیرحسیام
 لیموبا یادآوریبا نیرحسیام. کند یزمیر چشم ھومن. دوزد یم ھومن بھ نگاه خاموشش ی صفحھ دنید با. کشد یم رونیب
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 درداشبورد و صداراگرفتھ ی دنبالھ ھومن.کندخونسردباشد یم یسع و دھد یم قورت را دھانش آب داشبورد در کوچکش
نقطھ سھ: گذراند ینظرم از را صفحھ یرو شده حک ی شماره و ردیگ یم دست در را کوچک لیموبا. کند یبازم را !  

 

؟یدار مجزا لیموبا براش کھ ھیخاص شخص:کند یم نگاه را نیرحسیباپوزخندام  

 

مھیشخص یکارھا واسھ:ردیگ یم دستش از را لیموبا نیرحسیام . 

 

جالبھ:دھد یباالم را شیابرو یتا کی ھومن . 

 

 و کند یم خاموش را لیموبا نیرحسیام. دوزد یم رونیب بھ نگاه و دھد ینم کش را بحث ھومن نیرحسیتصورام برخالف
 یم ھم نیا یول دارم باور بھش گمینم من. یکن یم قضاوت عجوالنھ یدار. نکن عجلھ ساغر بھ راجع بنظرم: زند یم لب

 کردن یباز بلده خوب چقدر کھ یدون یم. ھیمظفر یطرف باھاش کھ یکس. نداره رو کردن یجاسوس ی جربزه و جرئت دونم
 رو؟

 

 عکس نیا و لیموبا آن دنید با. کند یم یمانیپش ابراز دل در زده او بھ کھ ییھا حرف از و دھد یم تکان یسر ھومن
 ییجا بھ کارش. کشد یم صورتش بھ یدست کالفھ. کند یم شک او بھ بار نیاول یبرا نیرحسیام یعیرطبیغ یھا العمل
اعتمادکند دیبا کیکدام بھ داند ینم نیب نیا در و دارد شک انشیاطراف تک تک بھ کھ دهیرس . 

 

*** 

 

. کندیمییماھبھوضوحدرونآسمانخودنمایدیکشدھاستوسفیھواکامالتار
. کندیزصحبتمیکند؛باتلفنھمراھنینھخودشرابراندازمیآیکھجلویندرحالیرحسیدرونآپارتمان،ام

 ساغر تر عیسر ھرچھ دیبا یول کنم نگرانتون خوام ینم. ختھیر ھم بھ اوضاع:شکندیخودشدرھممیسکوتخانھاشرافقطصدا
رونیب بکشم خونھ اون از رو . 

 

ییبال نکنھ آخھ؟ چرا:دیگو یم نگران دل دیمج ... 

 

نمتونیبب وقت اسرع در دیبا بگم تلفن پشت تونم ینم ھوف. ھنوزنھ یعنی. نھ:  ـ . 

 

بندازم قیتعو بھ رو ھیقض نیا تونم ینم. پسر نمتیبب دیبا االن نیھم. االن نیھم:  ـ . 
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رسونم یم بعد ساعت کی تا خودمو. دیباش یطالقان راه چھار سر:  ـ . 

 

کنھ ینم بتیتعق یکس شو مطمئن ھم یاومدن. باشھ خودت بھ حواست:  ـ . 

 

خدانگھدار...رسونمیگھخودمرومیمساعتدیمنتان. باشھ پس:  ـ .  

 

 کند یخداخدام و زند یم شور بدجور دلش. دارد یبرم یلباس ازچوب را شیھا گذاردولباسیبشمیتلفنھمراھشراداخلج
 بر ھم یکالھ اطیاحت یبرا و زند یم تن لباس شھیھم از تر متفاوت. کند خارج خانھ آن از را ساغر بتواند تر عیسر ھرچھ
گذارد یم سر . 

 

ھومنبتواندبھخویندورباشدوازطرفیرحسیپارککردھاستکھازنگاھامیینراجایننشستھاست؛اوماشیابان،ھومندرماشیخیکیدرتار
. ننشستھاستیماشیکبھدوساعتاستکھتویاندازد،نزدیبھساعتشمیھومننگاھ. رنظرداشتھباشدیآپارتماناورازیب

 کھ بود دهیفھم خوب امروز بھ ست؛تایدرکارنینبودھاستوخطریکواکنشمعمولیجزیزینچیرحسیشودکھحرکاتامیکمکمقانعم
 شبید. است خاطرساغر بھ فقط شیھا ینگران قطعا و دارد ساغر بھ یمعمول داشتن ازدوست فراتر یحس نیرحسیام

 او ندیتابب بگذارد انیدرم بااو را موضوع نیا داشت دوست ساغر بھ نیرحسیام ازاحساس اطالع وجود با ھم خودش
 دیچرابا. بود مبھم شیبرا ھنوزھم یلعنت لیموبا آن اما! را دوستانش بھ یوفادار ای را ساغر. کند یم انتخاب را یکیکدام
 بھ را شیھا رقم تک تک. بود شده حک صفحھ یرو کھ یا شماره باشد؟آن داشتھ گرید یامور یبرا گرید لیموبا کی او

بوده یکس چھ نیرحسیام مخاطب ندیتابب اوردیدرم را شماره آن یتو تھ دیبا صبح اول و بود خاطرسپرده . 

 

 ینم و داشت شک وآدم عالم بھ اواخر نیا اما کردیدبھدوستخودشکمیھومننبود؛اونبایقبرایکرفیجزیزینچیرحسیقتامیدرحق
. دھدیکشدوسرتکانمیمیقینفسعم.باشد تفاوت یب توانست

نازآپارتمانھومنبھسریرحسیرونآمدنامیشودبابینھمزمانمیاستارتماش.کندتابھخانھبرگرددینرالمسمیچماشییسویانگشتانشسرما
 یطور بافت کاله آن با اش ھافتی رییتغ ی چھره. ابانبشودینمتوجھحضورشدرانخیرحسیکندتامباداامینراخاموشمیعتماش
 تواند یم خوب ھومن اما دید نیرحسیام و ا نیب ادیز سباھت دادو صیتشخ را اش چھره توان ینم اول لحظھ در کھ است
 یم او یبعد حرکت منظر و بدھد صیتشخ را کلشیھ و قد

گراوقاتیدنشبادیلباسپوشیوھیندکھشیبیکند؛بھوضوحمیندکھمنتظراستوبھساعتشنگاھمیبینرامیرحسیقامتامیکیانتاریدرم.ماند
. کندینتوقفمیرحسیامیکندوچندمترآنطرفتر،جلوینھومنعبورمیماشیازجلو. شودیابانمیواردخیکتاکسیھمانلحظھ. تفاوتدارد

کندوبھدنبینراروشنمیعماشیافتدوبھدنبالشھومنسرینراھمیشود؛ماشینمیاندازدسوارماشیبھاطرافشبینکھنگاھینبدونایرحسیام
 یم نیسرماش پشت ادیز ی وبافاصلھ کند یم خاموش را نیماش یھا راغچ.رودیمیالتاکس
. اشراحفظکندیکندخونسردیمیدرراه،ھومنسع.رود

 تحت از کندتا یسرم پشت بھ ینگاھ نیرحسیام. اورندینراازجادربیخواھندفرمانماشیمییواضطراب،گویدستانشازشدتکنجکاو
 نشیماش متوجھ نیام ادشیز ی باوجودفاصلھ و کند یم یرانندگ بافاصلھ و محتاط ھومن اما. شود مطمئن نبودنش بیتعق
شود ینم . 
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 یم قدم رو ادهیپ طول و کند یم شلوار یھا بیج در دست و شده ادهیپ نیرحسیام یطالقان راه چھار مقابل نیماش پارک با
 ھومن یمکتین یرو نیحس ریام نشستن با. رود یم راه ابانیخ طول مخلفش سمت از و شده ادهیپ نیماش از ھومن. زند
 ابانیخ یشلوغ نیب. نشستھ مکتین یرو کھ ندیب یم ھم را گرید یمرد و کند یم زیر چشم.ستدیا یم ابانیخ سمت نیا
 ابانیخ از محتاط. برود ابانیخ سمت آن بھ بعد و ردیبگ فاصلھ یکم کند یم یسع. ندیبب را دو ان توانست یم سخت یلیخ
 ینم کند یم یسع ھرچھ. دارد یبرم قدم سرشان پشت نظر مورد مکتین از بافاصلھ. گذارد یم رو ادهیپ پابھ و شود یم رد

 یم قول خود بھ. کند یم صحبت انسالیم مرد آن با نیحس ریام کھ فھمد یم خوب اما کند کمتر دو آن با را اش فاصلھ تواند
اوردیب در را او لیموبا یرو شده حک ی شماره یتو تھ دیبا بعد روز وقت اسرع در دھد . 

 

 یم اعتراف... یول باشھ درست تونھ یم اتیفرض نیا از چقدر دونم ینم. خورده گره ھم بھ یبیعج بطور زیچ ھمھ:نیام
دمیترس کنم ! 

 

 یم رو کار نیا پس... کنھ معاملھ رو ساغر کھ گرفتھ میتصم اون اگھ. باش داشتھ رو ساغر یھوا: دیگو یم تیباجد دیمج
رونیب شیاریاونجاب از زودتر ھرچھ دیبا. مونھ ینم تو دییتا منتظر و کنھ . 

 

 کھ باشھ یزیچ ھمون تونھ یم اون م،یباش آورده شانس اگھ و میبنداز بھش ینگاھ کی دیبا. برسون دستم بھ رو رم اون
 و ساخت ازش بدل کی بھ شھیم یحت. پسر شھیبازم کارمون از ھا گره یلیخ برسھ دستمون بھ اگھ و میبود دنبالش مدتھا

 ھرچھ دیبا. ھیچ یمظفر درد دونم یم خوب. دن یم اش یباز دارن و زدن گولش کھ کرد ثابت شق کلھ ی پسره اون بھ
میشیم بدبخت برسھ بھش یمظفر دست اگھ کھ رونیب میبکش مخمصھ نیا از رو ساغر تر عیسر . 

 

کردم یم اعتماد ھومن بھ ھم اول از دینبا. رمنھیتقص: گزد یم لب نیام . 

 

 لیتحو خودشو زند امکیس.نھیا دارم کھ ھم یخوب خبر کی.مید یم نجاتش یول. میکرد خطا مون ھمھ: کشد یم یآھ دیمج
امک؟یس:پرسد یم متعجب نیام. داده یآگاھ  

 

بشھ پخش خبرش نذاشتھ و دهیفھم رو انیجر زود کھ نکنھ درد یمرتض دست. خودشھ اخوشبختانھی متاسفانھ. بلھ:  ـ . 

 

چطورممکنھ؟ اما:  ـ   

 

ھمش بھ... یکالھبردار بھ... بھ...کرده اعتراف یآبرود مرگ بھ. کرده اعتراف: ـ ! 
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شھیم یدرمان یمیش داره و ھیبستر کیبلژ یھا مارستانیب از یکی یتو. گرفتھ سرطان دخترش: کشد یم یآھ دیمج . 

 

. کردند یم ینگھدار او از بامحسن افتاده دور ی خانھ آن در کھ یوقت دارد ادیب را اش کودکانھ ی چھره خوب دخترک؟
 یایکار کثافت دخترش یماریب عامل ھیمدع خودش. نداره یدیام یچیھ بھ:دھد یم ادامھ دیمج و شود یم حبس نفسش

کنھ اعتراف خاطراومده نیھم بھ و خودشھ .  

 

رودد ینم کنار ذھنش از ھم لحظھ کی دخترک ی چھره. ردیگ یم دستانش نیراب سرش نیام . 

 

                                            **** 

 

وترشمتصلکنیمنوبھکامپ-:کندیزمزمھمیشودوباسردیرھمیوترشخیخورد؛بادقتبھکامپیزتکانمیمیشھیشیانگشتاندستشرو .  

 

. دیگوینجملھرامیمرموزخطاببھرضااینصدامتعلقبھھومناستکھبالحنیا
کرده؟ یکار داره؟یلخاصیدل:دکنیردوپرسشگرانھھومنرانگاھمیگیتورمیرضانگاھازمان   

 

! وترشمتصلکنیفقطمنوبھکامپ -:دھدیتادامھمیوسپسباقاطع. ستیبھتومربوطن:دیگویمییاعتنایھومنباب
ھینممثلبقیا. یروھککردھباشیادیزیستمایفکرکنمتاحاالس. وترشروالزمدارمیتماماطالعاتداخلکامپ ... 

 

. نازخودماستیرحسیامیول:کندیھومنغلبھمینکردنازخواستھیچیلحساطاعتوسرپیگراحساسرضا،ازقبیبردیوکنجکاویسردرگم
مقدمھ یب و ھوی حاال ... 

 

کن کمکم فقط! رضا نکن ورور: کندیحرفشراقطعمیصبریھومنباب .  

 

 یبرم توریمان سمت بھ حرف بدون و برد یم اش یدرماندگ بھ یرضاپ
. خواھدازھجومافکارمختلف،منفجرشودیرھشدھاست؛ھرلحظھذھنشمیخیھومنبھنقطھا.گردد

 تواند ینم. داکندیپ بھیغر یمرد کنار و مکتین ان یرو ندرشبقبلیرحسیحضورامیبرایلقانعکنندھایتوانددلیکندنمیھرچھفکرم
 نیرحسیام کھ است چندوقت بداند دارد دوست!است نیرحسیام خورد نارو آن از کھ یکس افرادش تمام نیب کند قبول
 بھ بعد و بوده پدرش جاسوس اول ھمان از ساغر دیشا. گردد یبرم ساغر بھ زیچ ھمھ است مطمئن. شده شان ھیبرعل

و گذاشتھ عقلش یپارو دارد او بھ کھ یاحساس بخاطر نیرحسیام. زده گول را نیرحسیام ینحو ...  
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کنم ھکش تابتونم باشھ روشن وترشیکامپ دیبا. نھیآفال:  ـ .  

 

 یدسترس. کنم ھک رو لشیمیا و تلگرام باکس تونم یم فقط برنامھ نیا با من: کند یم اضافھ رضا و کشد یم یپوف ھومن
باشم داشتھ تونم ینم ھاردش بھ . 

 

ھیکاف برام ینیبب ھم ھارو نیھم فعال:  ـ . 

 

 خودش را شیچرا. آمد یم خوشش نیرحسیام از اول روز از... اول روز از. کند یم فکر ھومن و شود یم سکوت بازھم
ردیبگ را او یترجلو عیسر ھرچھ دیبا... ساغر. داشت قبولش ھیبق از شتریب اما داند ینم ھم .  

 

شتیپ میایب کسراگفت ؟یداشت یکار: شوند یم داخل آرش ھمراه بھ رادیھ و خورد یم در بھ یا تقھ . 

 

ادیبگوب ھم کسرا خود بھ: دیگو یم و شود یبلندم یصندل ازپشت ھومن . 

 

شده؟ یزیچ:دیآ یم جلو بھ یقدم رادیھ و رود یم رونیب کسرا صداکردن یبرا آرش  

 

 از. شود یم داخل و چرخاند یم درسالن را نگاھش کسرا و آرش ورود از بعد و رود یم در سمت بھ ھومن
 وسط. باخودنبرد را ساغر یکس باشد مراقب بود کرده دیتاک و ببرد رونیب یھواخور یبرا را ساغر بود مھردادخواستھ

ره؟یام کینزد دوست کدومتون: دیگو یم و چرخاند یم شان ھمھ نیب را نگاھش و ستدیا یم اتاق   

 

ن؟یتر یمیصم باھاش کدومتون نھیا منظورم: دھد یم ادامھ ھومن و کنند یم چشمگرد ھمھ  

 

کھ خودتھ فاب قیرف شتریب ازھمھ: خندد یم رادیھ ! 

 

 ھ؟یچ موضوع: دیگو یم نگران دل کسرا و ردیگ یم یجا یصندل یرو. شود یم مشت خشم ازشدت ھومن دست
؟یاریب دخلشو دیبا کھ رهیام دیجد یگوسفندقربون  

 

ھ؟یچ منظورت: کند یم ظیغل یاخم ھومن  
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 قایدق چشات االنم. یکش یروم خودمون نیب از یکی قتل نقشھ یدار ستین باراول. واضحھ:اندازد یم باال یا شانھ کسرا
مرگ حکم کھ داره رو یحالت ھمون... ھیشکل ھمون ... 

 

شو خفــــــــــــــــــــــــــــــــــھ:  ـ ! 

 

 واز کشد یم صورتش بھ یدست. کند حفظ را خود یخونسرد کند یم یسع ھومن. پرند یم ازجا ھمھ ادشیفر یباصدا
. کنم یم صادر ویکس مرگ حکم کھ ستمین من نباریا: ستدیا یم مقابلش و دارد یبرم کسرا سمت بھ یقدم. شود یجابلندم
میبش یھلفدون ی روونھ تکمون بھ تک ؟یچ تا کنھ یم جور داره تکمونو تک جلب حکم کھ اونھ . 

 

؟یچ یعنی: دیگو یم یجد رادیھ  

 

نیھم یعنی:  ـ . 

 

 ای ساغره ای اون. زنھ یم رو آبمون ریز داره وسط نیا یکی. میخورد گول یعنی: کند یم باز ھم از را شیھا دست
دوتاشون اھمی... نیرحسیام . 

 

؟یکرد یفکر نیچن کھ شدهیچ: آرش  

 

 تماس کل! نداره سند ھم شده گرفتھ تماس باھاش کھ یا شماره! نداره سند شماره نیا: دھد یم اش نشان یا برگھ ھومن
داده یم یکی بھ رو آمارمون مدت نیا تموم یعنی ؟یچ یعنی یفھم یم. بوده دوشماره نیا نیب میس نیا یھا . 

 

شد وصل شد وصل: دیگو یم یباخوشحال رضا لحظھ نیا در و برد یم ماتشان ھرسھ .  

 

 را بوردیک یھا دکمھ اضطراب شدت از کھ یدرحال رضا. شود یم خم توریمان یرو و زند یم رجھیش سمتش بھ ھومن
یول نمیبب رو دستگاھش تونم یم نھیآنال:دیگو یم زند یم تر محکم ... 

 

؟یچ یول: دیگو یم مضطرب ھومن  
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داره یسیکدنو یول:  ـ .  

 

بره یم وقت. شد ستمشیس وارد یسادگ نیھم بھ شھ ینم یعنی: دیگو یم ھومن بھ رو و کند یبلندم توریمان سراز . 

 

دارم الزم اطالعاتو اون عیسر یلیخ من: دیگو یم کالفھ و کشد یم یپوف ھومن ! 

 

محکمھ و بلند دروازه کی مثل: دوزد یم توریمان بھ بازنگاه. کنم یم مویسع:  ـ ! 

 

کن داشیپ شده یمتیھرق بھ.باشھ خواد یم کھ یھرکوفت:  ـ . 

 

کنم یم داشیپ یول... ببره زمان ممکنھ کمی.کنم یم مویسع من باشھ: دیگو یم برده یپ ھیقض تیجد بھ کھ رضا . 

 

*** 

 

؟ییکجا:  ـ  

 

رونیب اومدم بامھرداد من: ـ . 

 

شتھ؟یپ االن:  ـ  

 

شده؟ یزیچ. آره:کند یم نشستھ رل پشت کھ مھرداد بھ نگاھش یرچشمیز ساره  

 

من آپارتمان ارتتیب بگو بھش فقط. نھ:  ـ . 

 

ایب شده ھرطور. ھیضرور: دیگو یم نیحس ریام و کند یم زمزمھ یا باشھ ساره . 
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باشھ: ـ . 

 

ر؟یام آپارتمان یببر منو شھ یم:دیگو یمھردادم بھ رو و کند یم قطع را تماس  

 

بپرسم ازھومن دیبا: کشد یم اش چانھ بھ یدست. کند کنترل را کندخود یم یسع اما کند یم اخم آشکارا مھرداد . 

 

رم؟یاس من مگھ آخھ؟ داره یلزوم چھ:دیگو یم دارد خبر ھومن یبدقلق از کھ ساره  

 

نھیھم اوضاع فعال ینخوا یبخوا: اندازد یم باال یا شانھ مھرداد . 

 

 چیھ بھ: دیگو یم کالفھ ھومن. دھد یم حیتوض شیبرا را ھیقض دادنش جواب محض بھ و ردیگ یم را ھومن ی شماره
اونجا شیبرینم وجھ چیھ بھ. وجھ . 

 

شھینم گفت:دیگو یم تماس قطع بعداز و کند یم قبول خداخواستھ از مھرداد . 

 

 یامکیپ نیرحسیام یبرا و رود یم فرو فکر بھ دهیترس و مردد بود دهیشن خط پشت از را ھومن یادھایفر یصدا کھ ساره
ھ؟یچ ھیقض. نداد اجازه ھومن:سدینو یم  

 

باش رونیب. خونھ نرو: دیرس جوابش باالخره قھیدق چند از بعد . 

 

خوب؟ یجای میبر شھ یم سررفتھ ام حوصلھ: دیگو یم مھرداد بھ رو و شود ینم ریگیپ اما کند یم تعجب ساره  

 

مثال؟ کجا:  ـ  

 

ییھرجا: اندازد یباالم شانھ ساره .  

 

بشناستت یکس ممکنھ. خطرناکھ کھ یدون یم:  ـ . 
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شناسم ینم خودمو ھم خودم گھید ساختھ واسم رادیھ کھ یا افھیق و پیت نیا با: کند یم نگاھش حیسف اندر عاقل ساره . 

 

ایشد بداخالق: کند یم عوض اللھ بوستان سمت بھ را ریمس و خندد یم مھرداد ! 

 

گھید نکن اخم: دھد یم ادامھ مھرداد و دیگو ینم یزیچ ساره . 

 

فمیبالتکل یلیخ... فقط خوبم من:زندیم یمصنوع یلبخند ساره . 

 

لحاظ؟ چھ از:  ـ  

 

دیستین قبل مثل شماھام یحت...  یول قبل مثل. باشم شماھا نیب کھ اومدم. ھوام رو:  ـ . 

 

*** 

 

 صبرانھیب ھومن و کند یم پیتا دارد قوا باتمام ھنوز رضا. نشستھ یا گوشھ کالفھ و خستھ ھومن و گذشتھ چھارساعت
کشد یم انتظار .  

 

 فعال کند یم دیتاک آخر در و پرسد یم امکیس بھ راجع یحاتم سرھنگ یبرا اش یارسال یھا لیمیا در نیرحسیام
 ساغر دست کھ یرم ریدرگ ذھنش تمام. کنند دایپ دست ھم باالتر افراد بھ بتوانند تا بماند پرده پشت زیچ ھمھ بھتراست

 زیچ ھمھ الشیخ در و شده باالقوز قوز ھم ھومن یبدخلق. کند وچکش ردیبگ را آن عتریسر ھرچھ خواھد یم و شده ھست
 نظر مورد مکارتیس. شود یم رشیگیپ و نشده الشیخیب ھومن مطمئنا. دھد یم ربط قبل شب در لیموبا آن زنگ بھ را
دیرسینم ییجا بھ شماره ان با ھومن و نشده ثبت ییجا چیھ کھ سندبود بدون میس کی . 

 

دارد یبرم گرید یاقدمی شود یم ھیقض الیخیب دهینرس مطلوب جھینت بھ شماره آن قیطر از ھومن کھ حاال دانست ینم ! 

 

خودشھ خودشھ: زند یدادم یشاد ازسر بلند رضا . 
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 ستمشیس وارد تونم یم. بشکنم رو کد تونم یم برنامھ نیا با: دھد یم ادامھ رضا. شود یم کشینزد  پرد یازجام ھومن
میدار یکم زمان اما... اما بشم .  

 

 ستمیس کمتر دھمیاشای قھیدق پنج عرض در. ستمھیس ادسریز احتمال بھ و نھیآنال االن:دوزد یم ھومن یھا چشم بھ نگاه
 کنھ گرم سرشو یکی فرصت نیا یتو دیبا. شده ھک ستمشیس فھمھ یم باشھ باتجربھ نھیزم نیتوا اگھ و ده یم ارور اون

کنم یکپ ھاردم رو ھاشو امیپ باکس تامن .  

 

کنم یم حلش من: ردیگ یم را نیرحسیام ی شماره و کشد یم رونیب بیج از را لشیموبا عیسر ھومن  . 

 

 ھومن نام دنید با. کند یم نگاه را لشیموبا و ردیگ یم لپتاب ی صفحھ از نگاه زیم یرو لیموبا ی برهیو احساس با
الو؟: کند یم وصل را ارتباط  

 

؟ییکجا.سالم:  ـ  

 

چطور؟. ام خونھ من:  ـ  

 

کنم صحبت باھات شتریب خواستم یم یعنی. گرفتم یمیتصم کی من:  ـ . 

 

: کند یم پیتا یمرتض یبرا را نظرش مورد امیپ بوردیک یرو دست کی با و ردیگ یم را لیموبا دست کی با نیرحسیام
؟یمورد درچھ  

 

ساغر بھ راجع:  ـ .  

 

یباش نکرده قضاوت عجوالنھ دوارمیام: گزد یم لب نیرحسیام . 

 

بسنجمش و کنم فکر روش شتریب دیبا. نگرفتم یقطع میتصم فعال یعنی. ستین عجوالنھ. نھ:  ـ . 

 

 یم یکن نگاھش یمنطق یحت: کند نگاه ھیقض بھ نیرحسیام دید با و شده دور احساسات از یکم کند یم یسع نیرحسیام
 رو یحاتم یتون یم باشھ دستت برنده برگ کی بعنوان ساغر اگھ. یکن استفاده فرصت نیا از یتون یم توخودت ینیب
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 بھت. بده تیباز مردانھ ناجوان وبخواد نباشھ دستش رم ممکنھ. کرد اعتماد مرد اون بھ شھینم درضمن.یریبگ تومشتت
گفتم کھ . 

 

کنم یم فکر روش: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ھومن .  

 

 بود کرده ارسال تلگرام در کھ یامیپ. شود یم نترنتشیا سرعت کندشدن متوجھ کھ دیبگو یزیخواھدچ یم نیرحسیام
شود یم داریپد صفحھ یرو ھشدار یبرا یکادر و کند یم ارسال را امیپ گرید یبار. نشده آپلود ھنوز .  

 

نورھا؟یا یایب سر کی امروز یتون یم: کند یم باز لب حواسش کردن پرت یبرا باز ھومن  

 

دیشا. دونم ینم: رود یم ور ستمیس با مردد نیرحسیام ... 

 

. گردد یبازم اول نقطھ بھ شیھا امیپ تمام ناگھان صفحھ دشدنیسف با و شود یم داریپد اش صفحھ یبررو کادر گرید یبار
رمیگ یم تماس بعدا من: دیگو یم عیسر و شود یم حبس نفسش. بود فرستاده یمرتض یدیآ بھ کھ یامیپ نیاول یعنی . 

 

 یرو دست و کند ینم یحرکت فلش. دھد یم حرکت را موس حدمعمول از تر عیسر و کند یم رھا تخت یرو را لیموبا
: زند یم داد شھیھم از تر کالفھ نیرحسیام و مانده حرکت یب صفحھ. کند خاموش را ستمیس تا گذارد یم پاور ی دکمھ

یلعنت.. یلعنت شو خاموش... شو خاموش . 

 

 نیرحسیوام شود یم خاموش صفحھ باالخره. کند یجدام لپتاب ی تنھ را یباطر توانش تمام با و کند یم چپھ را لپتاب
 توانستھ یکس چھ. اندازد یم کار بھ را فکرش و ردیگ یم دستانش نیب را سرش. دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس
مرز نیا شکستن نبود یکارھرکس کند؟ ھک یتیامن یکدھا آن با را ستمشیس و برود شیحدپ نیتاا بود ...  

 

 قدرتش بھ کھ بود یکس نیدوم ،رضا یآگاھ دفتر در رضایعل از بعد. کند یم زمزمھ را رضا نام و کند یسربلندم
دوزد یم تخت تشک یرو شده رھا لیموبا بھ را مرددش نگاه و دھد یم قورت را دھانش آب. داشت مانیا یدرتکنولوژ .  

 

 تلف وقت فقط و... و کرد مرور را روزقبلشان یھا حرف. نگفت یدیجد زیچ چیھ اما زد حرف و گرفت تماس او با ھومن
  .کرد
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 رود یم کمد سمت بھ کھ یدرحال و ردیگ یم را ساغر ی شماره. قاپد یم تخت یرو از را لشیموبا و پرد یم جا از فنر مثل
بده جواب لطفا. بده جواب:زند یم لب بردارد را شیلباسھا تا ! 

 

 درختان نیب را نگاھش و زند یم تلخ یلبخند. زند یم سرش یرو را اش یدود نکیع و شود یم ادهیپ نیازماش ساغر
بودم ومدهینجانیا بود وقت یلیخ: چرخاند یم یزییپا . 

 

نطوریھم منم: شود یم تر کینزد و زند یم یلبخند مھرداد . 

 

ھ؟یکاراچ نیا: کند یم اخم مھرداد. کشد یم عقب را خود ساغر کھ ردیبگ را دستش خواھد یم   

 

دادم قول یول متاسفم: دیگو یم را دهیرس ذھنش بھ کھ یزیچ نیاول و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر . 

 

؟یرینگ منو دست کھ ؟یداد قول: زند یشخندمیمھردادن  

 

فقط باشم داشتھ آرامش کمی خوامیم. مینکن بحث:رود یم جلوتر حرف بدون ساغر ! 

 

م؟ینیاونجابش میبر:ستدیا یم یچمن ینیزم مقابل باالخره ساغر. افتد یم راه سرش پشت حرف مھردادبدون  

 

 یحت. زند یلبخندم دل تھ از ساغر و رندیگ یم یجا نیزم یرو. روند یم نیزم بسمت وباھم دیگو یم یا باشھ مھرداد
کند؟ یم چھ حاال یعنی! ساالر آخ...و آمد یم باساالر یگاھ. بود نجاآمدهیا کھ بود شیپ بارچندسال نیآخر ادنداردیب   

 

 کشد یم رونیب را لشیموبا. شود یم خارج فکر از و کند یم حس دارد قرار فیک یرو کھ ردستشیز را لیموبا ی برهیو
الو: کند یم وصل را تماس عیسر نیرحسیام ی شماره دنید با و . 

 

االن؟ ییکجا. سالم:  ـ  

 

اللھ بوستان:  ـ . 
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شتھ؟یپ اون:  ـ  

 

شده؟ یزیچ. اره: دوزد یم دییپا یم را او یچھارچشم کھ مھرداد بھ نگاه ساره  

 

لبخندبزن و کن حفظ تو یخونسرد:  ـ . 

 

حتما چشم: کند یم یمیصم را لحنش یمصنوع یبالبخند و کند یم عمل اش گفتھ بھ ساره !  

 

کن فرار و کن دکش ییجورای. بفھمھ مھرداد نذار. رونیابیب کشاورز بلوار سمت یخروج از. دنبالت امیم من:  ـ . 

 

 یمشکل فقط.نمتیب یم امشب پس. زمیعز نطوریھم منم: کند حفظ را لبخندش کند یم یسع اما شود یم نگران دل ساره
اومده؟ شیپ  

 

نکنھ اعتماد چکدومیھ باشھ؟بھ نکنھ داتیپ کن فرار فقط. کشاورز بلوار سمت ایب. برسم تر عیسر کنم یم مویسع من:  ـ .  

 

خداحافظ فعال. حتما باشھ:  ـ . 

 

یباش بااون یروز کی تو کردم ینم فکر چوقتیھ: دیگو یم ھیکنا با ومھرداد کند یم قطع را تماس ! 

 

 ینم اون از یچیتوھ: دھد یم ادامھ دلخور مھرداد. کند یم فکر فرار یبرا یراھ بھ و دھد یم قورت را دھانش آب ساره
گودال تو یریم بستھ چشم یدار و شینشناخت درست. یدون . 

 

 نیام چرا بود؟ شده چھ یعنی.کند یم دنبالش بانگاه ساره و شود یم رد ازکنارشان انیگو یبستن بلند یباصدا یمرد
 نگاه. چکدامشانیھ بھ ، نکن اعتماد گفت بود؟ خورده چیپ ھم بھ یبیعج بطرز زیچ ھمھ چرا فرار؟ چرا بود؟ مضطرب

 ما: کشد یم جلو را خود یمھردادکم زدند؟ گولش نداشتند؟ دوستش گرید ھا آدم نیا یعنی. دوزد یم مھرداد بھ را قشیدق
تو منو. ساره میبود خوب باھم ... 

 

نده کشش لطفا. مھرداد یبد رشییتغ رو اوضاع یتون ینم ھا حرف نیباا: پرد یم حرفش انیم بھ تند ساره .  
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؟یبخر یبستن شھ یم: کند یم شده دور کھ یفروش یبستن مرد بھ نگاه بعد  

 

یشکالت لیوان شھیھم مثل: آورد یم لب بھ یلبخند ! 

 

ساره یش یم مونیپش خودت یروز کی: شود یازجابلندم و کشد یم یمھردادپوف .  

 

مونم یمنتظرم روز تااون من: کشد یم یآھ . 

 

 یم ازجابلند ساره شدنش دور محض بھ. رود یم فروش یبستن مرد دنبال بھ افتاده و کند ییھا قدم با یگرید حرف بدون
کند گور و گم را خود بتواند کھ بود بزرگ و چیپ در چیپ آنجا یبقدر. دود یم او رفتن ریمس برخالف توان باتمام و شود .  

 

 قھقھھ بلند یباصدا کھ دختر سھ.خندند یم یا دغدغھ چیھ بدون کھ ندیب یم را ییھا جوان ھا مکتین کنار از عبورش نیح
 رد کنارشان از سرعت با. کنند یم نگاه را گریکدی قیعم و نشستھ ھم کنار یکم ی فاصلھ با کھ یپسر دخترو. زنند یم
. دیخند یم دل تھ از و نداشتھ یا دغدغھ کھ ییروزھا ھمان. بوده ھا خنده نیھم یخوشبخت کند یم فکر و شود یم

 پرو اش دخترانھ یاھایرو بھ توانست یم کھ ییروزھا ھمان... شتریب یآزاد یبرا اش یدلخور و یپدر درخانھ حضورش
 یخوشبخت... کند فرار نبود یازین و بکشد نفس راحت الیباخ توانست یم کھ ییروزھا ھمان! بوده خوشبخت بدھد بال

داد باد بھ را اش یزندگ و زد اش یخوشبخت بھ حراج چوب منت یب و ساده چھ او و بوده روزھا ھمان . 

 

 دنیدو تند و اضطراب ازشدت. کشد یم نفس سرھم پشت و ستدیا یم یا گوشھ. شود یم خارج پارک محوطھ از باالخره
 دوم بوق بھ. ردیگ یم را نیرحسیام ی شماره و کشد یم رونیب فیک از را لشیموبا. کند حس را قلبش ضربان تواند یم

الو: شود یم برقرار ارتباط دهینرس . 

 

؟ییکجا. سالم:  ـ  

 

؟ییتوکجا. رسم یم دارم:  ـ  

 

رونیب اومدم... من:  ـ . 
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رسم یم االن منم باال ایب اونو. ھست یفروش روزنامھ دکھ کی:  ـ . 

 

 یم را تنش تمام ترس دارد یبرم کھ یباھرقدم.کند یم گفتھ کھ یریمس در رفتن راه بھ شروع ساره و شود یم قطع تماس
 ادیفر یصدا و نیام مضطرب یصدا. ندارد اتفاقات نیا بھ یخوب حس اما افتاده یاتفاق چھ و شده چھ داند ینم. لرزاند
 یبرم سمتش بھ و شنود یم یبلند یھا بوق یصدا بعد قھیدق دو. برود نیام نزد دینبا وجھ چیھ بھ بود گفتھ کھ ھومن
 بھ. برد یم پناه نیماش بھ بود کرده گم را مادرش کھ یکودک مثل و کشد یم یراحت نفس نیام ی چھره دنید با. گردد
شده؟یچ: پرسد یم لرزان ییصدا با ساغر. شود یم کنده ازجا نیماش یصندل یرو گرفتنش یجا محض   

 

 مطمئنم یول رمیبگ جلوشونو کردم یسع. کردن ھک رو ستممیس. کرده شک ھومن: ردیگ یم دست در را دستش نیام
کنند یکپ تونستن اطالعاتو از یحداقل . 

 

شھ؟یم یچ حاال: پرد یم ساغر یرو از رنگ  

 

نکنند دامونیپ کھ میبش یمخف ییجا دیبا فعال. دونم ینم:  ـ .  

 

شو ادهیپ: کند یم پارک یا گوشھ را نیماش . 

 

 او و اندازد یم ساغر یبازو دور دست.شود یم ادهیپ نیماش از و کند یم یخال کوچکش یدست فیک در را داشبورد تمام
االن؟ میر یکجام: پرسد یم ساغر. کشد یم خود دنبال بھ  

 

میبر ادهیپ دیبا نویا از بعد. کنند یم دامونیپ نیباماش. امن یجای:  ـ . 

 

ای بدن بھت یزیچ نکردن؟ وصل بھت یزیچ یمطمئن: گردد یبرم سمتش بھ ... 

 

دونم ینم: کند یم شیسرتاپا بھ ینگاھ مردد ساغر .  

 

 یگرد یم خوب خودتو و ییدستشو یریم. اونجا میبر: افتد یم راه بھ یا کافھ سمت بھ و کاود یم را اطراف نگاه با نیام
بادقت و قیدق باشھ؟ . 
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 یم شیرو بھ یمصنوع یلبخند نیام و دیگو یم آمد خوش شخدمتیپ. روند یم کافھ بھ باھم و دھد یم تکان یسر ساغر
 براتون رو منو ھمکارم االن د؟ینیش ینم: دیگو یم نیام بھ شخدمتیپ فاصلھ نیا در و رود یم ییدستشو بھ ساغر. زند
ارهیم . 

 

ممنونم نھ:  ـ .  

 

 یزیچ: دیگو یم و شود یم خارج سیسرو از باالخره ساغر بعد قھیدق چند. شود یم دور او از حرف بدون شخدمتیپ
  .نبود

 

 یآھ و گذراند یم نظر از را کافھ یفضا آخر ی لحظھ ساغر. روند یم یدرخروج سمت بھ باھم و ردیگ یم را دستش نیام
 تمام مشکالت نیا تمام یروز اگر ماندند، زنده اگر کند یم فکر و فشارد یم دستش در تر محکم را نیام دست. کشد یم

 کی یبرا دیبا.بخورند یبستن کی نجایا و ندیایتاب آمده خوشش کافھ نیا یفضا از دیبگو دیبا. دیایب نجایا بھ نیام با دیبا شد
 فقط... نھ فرار و رندیبگ را ھم دست. بزنند قدم باھم و ندیایب کافھ بھ. کنند یزندگ یمعمول یھا انسان مثل شده کھ ھم روز
 روز کی یبرا دلش کھ دیبگو نیام بھ دیبا. کنند نجوا گریکدی گوش در عاشقانھ یھا حرف و بزنند قدم را ابانیخ نیا طول
کرده را اش یزندگ یھا یکنواختی یھوا دلش دیبگو دیبا. شده تنگ یعاد یزندگ کی و یعاد ! 

 

 قدم سرعت از و کشد یم رونیب را یدیکل دستھ بشیج از نیام. شوند یم یا کوچھ وارد باالخره دنیدو ساعت مین از بعد
نجاکجاست؟یا:گذراند یازنظرم را خانھ ینما ساغر. اندازد یم قفلش در را دیکل و ستدیا یم یدر مقابل. کاھد یم شیھا  

 

 ثبت اداره تو ییوفا نیام تیھو: فشارد یم دست در را دستش نیام. شوند یم یبزرگ اطیح وارد و کند یم باز را در نیام
برسن بھش ستمیس قیطر از بخوان کھ نبود ھیقض نیا از یزیچ ھم ھام امیپ نیب. نشده . 

 

یعنی... یعنی: کند یم نگاھش متعجب و ستدیا یم یا شھیش در مقابل ساغر ... 

 

نجایا جامون. باشھ راحت التیخ یعنی: زند یلبخندم نیام ... 

 

امنھ ییوفا نیام ی خونھ: زند یم یچشمک ! 

 

 ممکنھ نبوده نجایا یکس وقتھ یلیخ.یاومد ماخوش محقر خونھ بھ: کشد یم خود پشت را او و دھد یم ھل جلو بھ را در
باشھ گرفتھ خاک گردو و فیکث . 
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: کشد یم یآھ شودو یم سست تنش.دوزد یم نیزم یرو یھا یپشت بھ نگاه نظراول در و کند یم روشن را ھا چراخ
نشستیم اونجا شھیھم مامان . 

 

بود بپا شھیھم اش ییچا بساط: کند یم خانھ کنج یذغال سماور بھ اشاره تلخ یبالبخند .  

 

 و ھمھ. طاقچھ یرو گل بدون یھا گلدان. رفتھ رو و رنگ فرش و ھا یپشت. چرخاند یم خانھ تمام در را نگاھش ساغر
 من:خندد یبلندم یباصدا خواھد،ناگھان ینم را یسنت ی کافھ دلش گرید حاال. بودند ساختھ را یسنت خانھ کی یفضا ھمھ
دمید رو نجایا . 

 

؟یاومد قبال یعنی: کند یم نگاھش متعجب نیام  

 

 زیچ ھمھ تا بندد یم چشم. بود دهید قبال نجارایا. رود یم سالن تھ یچوب درب سمت بھ و کند یم رھا را نیام دست ساغر
یباش اومده یبود کھ بچھ ممکنھ یول ستین ادمی من: شود یم تر کینزد نیام. اوردیب ادیب تر قیدق را . 

 

دمید توخواب رو نجایا من. دمید توخواب... نھ بچھ: چرخد یم نیام سمت بھ باخنده. آورد یم ادیب را شیایرو کم کم ساغر . 

 

اتاقتھ: گردد یبرم یچوب درب سمت بھ .  

 

یخاکستر یروتخت با نفره تک تخت کی. اتاقھ راست ی گوشھ تختت... یخاکستر دیسف: کند یم فکر شتریب . 

 

ادمھی ھمشو من: کند یسربلندم نیام سمت بھ جانیباھ . 

 

 او چپ دست!است ھمسرش گنجد ینم باورش در ھنوز افتادکھ اتفاق عیسر انقدر زیچ ھمھ. کند یم نگاھش بالبخند نیام
میبخر حلقھ میبر دیبا بشھ روزھاتموم نیا: زند یم لب انگشترش از یخال انگشت دنید با و کند یبلندم را . 

 

... و باند و ھومن و مھرداد نگران چکدامشانیھ گرید. شود یمتاثرم ساغر کھ اوردیم زبان بھ را جملھ نیا یناگھان انقدر
 مشکل تنھا لحظھ آن در انگار. بود شده خالصھ دو آن نیب کم ی فاصلھ در و یواریچھارد نیا در ایدن تمام انگار. نبودند
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 از چقدر مینیبب میبر تو؟ یبر یکن ینم باز رو در چرا: زند یم دستش یرو بھ یا بوسھ نیام. بود حلقھ نداشتن شان
ھوم؟. بوده یواقع خوابت  

 

 یم باز را اتاق درب گرید بادست و دھد یم قرار کمرش پشت دست نیام. دھد یم تکان دییتا یبرا را سرش بالبخند ساغر
زند یم را چراغ دیکل نیام و شوند یم اتاق وارد باھم.کند . 

 

خودشھ: خندد یم و چرخاند یم اتاق دور تا دور را کنجکاوش نگاه ساغر  . 

 

؟یبود دهید یچ توخواب: کند یم زمزمھ رگوششیز یآرام یصدا با و کند یم تر تنگ او دور بھ را دستش ی حلقھ نیام  

 

 بستھ شکل او ذھن در کھ یریتصاو تواند یم اش یسیپل شم. خندد یم نیام و گزد یم لب شرمزده اش یادآوری از ساغر
 دختر دهیبع ازتو خونھ؟ یتو خودشم ؟یدید یم منو خواب تو پس: کند یم کمتر را شان نیب ی فاصلھ پس. کند شکار را

یحاج ! 

 

 را نوازشش دست. گذارد یم اش گونھ یرو یا بوسھ نیام و کند یم یفیظر اخم ساغر. زند یم حرفش تھ یچشمک و
؟یمن تومال االن باورکنم دیبا یعنی:دارد یبرنم ساغر یھا چشم از نگاه لحظھ کی و کشد یم صورتش یرو  

 

دارشمیب ترسم یم. خوابم کنم یم فکر ھمش من: زند یم لب ساغر . 

 

داشتم ھراس بھت فکرکردن از. دمیترس یم اسمت آوردن از. یبود میزندگ ی ممنوعھ ی وهیم: خندد یم نیام ... 

 

ساغر دمیکش ھا یچ یدون ینم کھ آخ:چسباند یم اش نھیس بھ را ساغر !  

 

میباھم االن. گذشتھ کھ نھیا مھم: کند یم اوحلقھ دور بھ و آورد یم باال دیباترد را شیھا دست ساغر . 

 

؟یدار دوست جارو نیا:  برد یم ساغر گردن یدرگود را سرش و زند یم یلبخند نیام  

 

؟یچ:دیگو یم نشده حرفش متوجھ کھ ساغر  
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؟یدار دوست رو خونھ نیا: دیگو یم سرش یرو از شالش کردن باز حال در. ردیگ یم فاصلھ یکم نیام  

 

ادیز یلیخ: زند یم دلش اعماق از یلبخند ساغر ! 

 

من خودِ  ی خونھ.منھ ی نجاخونھیا:دھد یم نوازش را گوشش اش مردانھ یصدا و کشد یم آغوش در را او باز نیام .  

 

 او گوش بھ سرش و شود یم تر تنگ او دور بھ شیھا دست. دھد یم قلقلک را ساغر ی شانھ کشد یم کھ یقیعم نفس
 یباز توپ اطشیح تو ھا ساعت خونھ نیھم ینجا،تویھم. کردم ینجاسپریا مو یزندگ یروزھا نیبھتر من:تر کینزد

 از پره نجاواسمیا.شدم نیام خونھ نیا یتو من.دمینخواب و خوندم درس تاصبح من اتاق نیا یتو کھ ییھا شب چھ. کردم
میکن یزندگ نجایا دارم دوست.قشنگ و خوب خاطرات . 

 

یدار دوست نجارویا اگھ:ردیگ یم یباز بھ را لباسش ی قھی بادست. گردد یبرم سمتش بھ ساغر ... 

 

میکن یم یزندگ نجایھم:زند یلبخندم شیرو بھ و کند یسربلندم . 

 

 ارمیبنّام. ھیمیقد دونم یکھ،میکوچ دونمیم:دھد یسرم را شیمو کش و کند یم اش شده بستھ یبندموھا را دستش نیام
میباش داشتھ اتاق ھم ھامون بچھ یبرا دیبا.ستین یکاف اتاق دوتا. کنم یم درست ھم باالرو ی طبقھ. میکن عوض نمارو . 

 

 بھ کھ یا بوسھ از و کند یم پنھان گردنش یگود در را سرش باز نیام.شود یم آب دلش قنددر شانیھا ساغرازتصوربچھ
: زند یم گردنش بھ گرید یا بوسھ نیام و زند یم حلقھ او گردن دور بھ را شیھا دست. گزد یم لب ساغر زند یم گردنش
ساغر میکن یم درست رو یچ ھمھ. میکن یم عوض رو نجایا. میکن یم رنگ رو خونھ . 

 

یمن یزندگ تموم تو:دھد یم ھیتک ساغر یشانیپ بھ را اش یشانیپ . 

 

نیام نشم داریب چوقتیھ کاش.استیرو ھمش انگار.انگارخوابھ:بندد یم وچشم زند یم ساغرلبخند . 

 

ید یم بھم یقول کی یول: کند یم زمزمھ و زند یم یلبخند نیام . 
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 یچ دونم ینم: دیگو یم قبل یا ھیثان بھ نسبت تر یجد یبالحن و کشد یم یآھ نیام و کند یم پرسشگرنگاھش ساغر
انھی ام زنده بعد ساعت کی نیھم دونم ینم و شھ یم یچ فردا دونم ینم. داره قرار سرراھمون ... 

 

رومونھ شیپ ھا اتفاق یلیخ. انھی یا زنده تو دونم ینم: دیگو یم وحشت و ترس از پر ییصدا با . 

 

یبد ادامھ تیزندگ بھ... ھم نباشم اگھ بده قول: کند یم وزمزمھ زند یم ساغر لب بھ نرم یا بوسھ . 

 

 نیا از!نیام نکن دارمیب: زند یم لب. است وحشتناک نیام نبودن تصور. کند یم اوپنھان ی نھیس در را سرش ساغر
نکن دارمیب قشنگ خواب . 

 

بشم تموم... بشم غرق امیرو یتو شده کھ کبارھمی یبرا خوام یم . 

 

 فردا قراره اگھ: گذارد یم نیام صورت یرو و کند یبلندم را دستش. دوزد یم نیام یھا چشم بھ نگاه و کند یسربلندم
مینکن خرابش رو امروز ایب.انباشمی...ینباش ! 

 

 تمام بعداز. بود سرراھشان کھ ییھا یبلند یپست تمام از بعد برد، یم نیب از را شان نیب ی وفاصلھ زند یم یلبخند نیام
 عاشقانھ نیاول. برداشتند شان ینوپا یزندگ یبرا را قدم نیاول و شدند ھم سھم باالخره دندیکش گریکدی یبرا کھ یانتظار

 گریکدی آغوش در و درکنارھم کھ یساعات تمام. دیرس یبنظرم نیریش ییایرو مثل زیچ ھمھ و کردند تجربھ باھم را ھا
شدند یم ھم حضور لمس یبرا تر تشنھ و کردند یم فکر گریکدی نبودن یا لحظھ بودند،بھ .  

 

 ی شده یواقع یایرو نیاول ھا آن اما خورد یم رقم شانیبرا یاتفاقات چھ فردا آفتاب طلوع پس در دانست ینم چکسیھ
کردند تجربھ باھم را مابودنشان . 

 

*** 

 

 دوباره و مالد یم را شیھا چشم دست پشت با. کشد یم یا کالفھ نفس ھومن و ستندیا یم کی یرو ساعت یھا عقربھ
 نیا از او ھدف بھ یپ تا کرده دور را نیرحسیام یھا امیپ تمام دور چھار تاکنون. دوزد یم لپتاب ی صفحھ بھ نگاه

 بھ داشتند دست در کھ یامیپ نیاول خیتار و اورندیب بدست ھارا امیپ تمام بودند نتوانستھ ارتباط شدن قطع با. ببرد یجاسوس
 کھ رجیا اطالعات یحت نیرحسیام. کنند مالقات را گریکدی ساره و نیرحسیام کھ یوقت از تر قبل یحت یعنی. دیرسیم رماهیت
 ریز را لشیوسا تمام و ساره اتاق. بود کرده منتقل ھم کرد یم اوکار یربرایام را یمدت و بود مواد یھا واسطھ از یکی
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 نیا ترازھمھ بیاماعج! کرده کمک سیپل بھ چرا و ستیواقعاک نیرحسیام نیا بفھمد تا. داکندیپ سرنخ کی تا بود کرده ورو
خورد ینم چشم بھ ھم مشکوک امیپ کی باساره شیھا امیپ نیب کھ بود .  

 

؟یدانکردیپ ھنوز: رود یم رضا سمت بھ و شود یبلندم زیم پشت از  

 

ھنوز نھ:دیگو یبلندکندم توریمان صفحھ سراز کھ نیا بدون رضا .  

 

 نیرحسیام با ای. باشد داشتھ توانست یم دومفھوم ساره شدن بیغ. رود یم اتاق در سمت بھ و کشد یم یپوف ھومن
 ھیقض ھم دیشا بود، رکردهیگ یمزخرف ی معادلھ نیب! دهیدزد را او نیرحسیام اھمیو فرارکردند باھم و کرده یم یھمکار

. شده اناتیجر نیا وارد نادانستھ و خبرنداشتھ ھم خودساغر دیشا خوردند، یباز شان ھمھ مدت نیا تمام دیشا. است نیھم
 دخترش یھوا خواھد یم نیرحسیام از بعد و کند یباندم وارد را دخترش یحاتم سرھنگ د،یآ یدرم جور باعقل اش ھمھ
 عاشق نقش ساغر یبرا نیرحسیام فھمد، یم بعدا را دارد یباحاتم ینسبت چھ و ستیک نیرحسیام نیا حاال. باشد داشتھ را
و کرده یباز ھارا شھیپ ... 

 

 نیاول یبرا کھ یوقت را مبھوتش و مات نگاه ھنوزھم. شد روبرو بااو گروه بھ ساغر ورود از بعد ھا سال نیرحسیام اما
دارد ادیب دید را ساغر بار . 

 

 وارید ی گوشھ.انفجاراست روبھ معادلھ ھمھ نیا ھجوم شدت از سرش. کند یم فکر و رود یم راه خانھ کوچک سالن طول
خدا کنم کاریچ من: زند یم لب و بندد یم چشم. ردیگ یم دستانش نیب را سرش و ندینش یم ... 

 

 یدور ھا سال بعداز ھم آن بود؟ زده صدا را خدا واقعا خدا؟. شود یم متعجب آورده زبان بھ کھ یزیچ از ھم خودش ناگھان
 و بست یم قامت کھ یوقت. اوردیب ادیب را نازمامان دار گل چادر کند یم یسع و بندد یم چشم... خداوند یھا گفتھ تمام از

 یمان. شد دوست یمان با کھ یوقت تا بود خوب زیچ ھمھ. خواندند یم را شانیھا نماز نفره سھ شھیھم. خواند یم نماز
 دشمنان نھ و برسد سیپل ی اداره بھ نھ گزارشش گرید کھ یطور کنند باز را رم قفل کرد کمکش بود، وتریکامپ مھندس
 کھ یروز از خواند، را رم درون اطالعات کھ یروز از. شدند موفق باالخره و دیکش طول سال مین کینزد کار نیا. پدرش
 گرفت میوتصم گذاشت شان تک تک یرو بھ را قاتل نام کھ یروز از سپرد، ذھنش بھ را ریتصاو آن تک تک ی چھره
 کھ بشود یھومن تا رفت. شد جدا بود گذاشتھ سرراھش خداوند کھ یراست راه از گرید... ردیبگ را اش خانواده انتقام
. کردند نابودشان و نبود مھم شانیبرا اش خانواده و او یزندگ کھ ییھا آن تمام مثل نباشد، مھم شیبرا یانسان چیھ یزندگ
 از یدم و شاخ یب غول چھ دارد دانست یم خوب خودش. ندانست ھم نمازخواندن قیال را خود گرید کھ بود روز آن از

 یبرا... بودن یعل یبرا دلش کھ رسد یم ییجا بھ یروز دانست یم و بود دهید را امروزش تمام خودش سازد، یم خود
شد خواھد تنگ شیخدا و یعل .  
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. کشد یم را آخرش یھا نفس دارد دوانده وجودش در شھیر کھ دم و شاخ یب غول نیا. شود یجابلندم از و کند یم سربلند
 را شده نینفر رم آن شده یمتیھرق بھ دیبا نمانده، یمعطل یبرا یوقت گرید. بردارد ھم را قدم نیآخر و بجنباند دست دیبا

 مرد آن ستین مھم گرید. داکندیپ را ساغر دیبا ھمھ از اول کار نیا یبرا. برود ھا غول پادشاه مالقات بھ و اوردیب بدست
 انجام را رحمانھ یب شطرنج نیا آخر حرکت خودش و کند یم معاوضھ رم با را ساغر اورد،یب او سر ییبال چھ است ممکن

مات و شیک شھیھم یبرا کباری.دھد یم ! 

 

؟یکرد داشونیپ شد؟یچ:دیگو یم متعجب دهیازکارکش دست کھ ییرضا دنید با و شود یم اتاق وارد دوباره  

 

شد خاموش ھم ساره لیموبا. نھ: دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش دیناام رضا . 

 

نمونده یراھ گھید: اندازد یم باال شانھ ! 

 

 یم در لرزه بھ خانھ یھا ستون دادش یصدا از. کوبد یم یکنار وارید بر را محکمش مشت و شود یم نیخشمگ ھومن
 برام رو دوتا اون شده رسنگمیز از ،یچجور ستین مھم برام: زند یم ادیفر برسد ھمھ گوش بھ کھ یبلند یباصدا. ندیآ
ـــــــــــــــدیکن دایپ ! 

 

*** 

 

 یم یغلت. شود واضح دشید زندتا یم پلک یچندبار. شود یم باز ھم از شیھا پلک دهیتاب چشمش در کھ یدیبانورخورش
 چشم. کشد یم اش تنھ مین یرو را پتو دوباره خجالتزده و شود یم زیخ مین. کند یسرمام احساس پتو رفتن وباکنار زند
 مطمئن درخانھ نیام ازحضور و بشنود ییصدا تا کند یزمیت گوش. کشد یم یا ازهیخم و مالد یم دست باپشت را شیھا

ن؟یام: دیگو یم بلند و دھد یم قورت را دھانش آب. اندازد یم دلش بر ترس خانھ سکوت اما شود  

 

؟یھست ـــــــــن؟یام: کند یم تکرار بلندتر و شنود ینم یجواب  

 

 ینم احساس اصال را دردکمرش کھ شده مضطرب انقدر د،یآ یم نییپا تخت از وحشتزده و ھول ردیگ ینم یجواب کھ یوقت
. دود یم اطیح بھ پابرھنھ و کشد یم سرک خانھ یھا اتاق تمام بھ. شود یم خارج اتاق از و کند یم تن بھ لباس عیسر. کند

 یم اتاق بھ و گردد یبرم خانھ بھ بغضدار و مغموم.شنود ینم یجواب و زند یم صدا را نامش مانده درجانش کھ یینا باتمام
 ریز از و زند یم راکنار نیزم یرو یھا لباس. گردد یم اش فیک دنبال بھ و زند یم کنار را شیموھا دست با کالفھ. رود

 اش مانتو یھا بیج تر کالفھ. کند ینم دایپ را لشیموبا اما. کند یم باز را پشیز لرزان ییھا دست با. کند یم شیدایمانتوپ
 بھ نگاھش نیح نیدرھم. کند یم جمع درشکم را شیپاھا نگران و ریدلگ. کند یدانمیپ را لشیموبا امابازھم گردد یم را

 تماس او با تا دارد یم برش خوشحال لشیموبا دنید با و پرد یم ازجا فنر مثل. افتد یم دراور یرو یکوچک یبرجستگ
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 یم و شود یم قیتزر جانش بھ استرس بازھم. است نیام بھ متعلق کھ شود یم دراور یرو گرید لیموبا متوجھ اما ردیبگ
ن؟یام ییتوکجا: نالد  

 

 یم اطیح بھ و گذارد یسرم پشت راھم سالن. شود یم خارج اتاق از دوباره و کند یم رھا نیام یگوش کنار را اش لیموبا
 پس اند کرده شانیدایپ اگر برده؟ را او ھومن نکند. داکندیپ ینشان یرد تا کند یم رانگاه زیچ ھمھ دقت با گرید یبار. رود
 را دستش.ردیگ یم دستانش نیب را سرش و ندینش یم اطیح ی گوشھ اند؟ نداشتھ او بھ یکار چرا ست؟ین نیام فقط چرا
 در شبید از یا خاطره گردنش بالمس. کند آرام را بستھ را تنفس راه کھ ینیسنگ بغض تا دھد یم فشار شیگلو یرو

: کند یدامیپ راه رونیب بھ چشمش ی گوشھ از یاشک قطره زند یم نیشرمگ یلبخند. گزد یم لب و ردیگ یم جان ذھنش
؟ییتوکجا  

 

 را است شدن باز درحال کھ یدر باترس. کند یسربلندم ساغر و رسد یم گوشش بھ یدیکل چرخش یصدا لحظھ نیھم
 قامت لحظھ کند،ھمان دایپ خود از دفاع یبرا یسالح تا کند یم نگاه را اطراف. دھد یم قورت را دھانش آب و کند یم نگاه
نیام: دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس دنشید با ساغر و شود یم داریپد در پشت از نیام ! 

 

 تمام با و کند یم قرض گرید یپا جفت کی ساغر. دھد یم پاھلش با و نددیبب را در تواند ینم کیپرپالست دست دو با نیام
؟یخوب! ساغر؟: کند یم شیصدا متعجب اونداشت از را یحرکت نیچن انتظار کھ نیام. برد یم پناه آغوشش بھ وجود  

 

 دست نیام. گذارد یم اش نھیس یرو سر و کند یم تر محکم کرده حلقھ دورگردنش بھ کھ را شیدستھا ساغر
شده؟ یزیچ ؟یخوب:دھد یم قرار کمرش یرو را کشیپرپالست  

 

شده؟ یزیچ: شود یم تر متعجب اش سیخ یھا چشم دنیباد نیام و کند یجدام اش نھیس سراز باالخره ساغر   

 

 یم شیصدا نیام. کند یم پاک را شیاشکھا دست باپشت ریز سربھ و کند یم باز او گردن دور از را دستانش ساغر
ساغر؟:کند  

 

شکستن:دیگو یم و دوزد یم کیپالست درون ی شکستھ یھا مرغ تخم بھ نگاه ساغر ! 

 

؟یکن نگاھم شھیساغر؟م. سرت یفدا:دیگو یم ھا مرغ تخم دنید با و ردیگ یم را نگاھش ی دنبالھ نیام  

 

. داردیبرم سمتش بھ یقدم و گذارد یم نیزم ھارا کیپالست نیام. زند یلبخندم شیھا چشم دنید با و کند یسربلندم ساغر
؟یکرد ھیگر چرا:کشد یم اش گونھ رو نوازشوار را دستش  
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بردنت فکرکردم. دمیترس. دراوربود رو تمیگوش. ینبود شدم داریب: اندازد یرمیز سربھ شرمزده باز ساغر . 

 

ام؟ بچھ من مگھ بردنم؟. وونھید: کشد یم آغوش در را او و خندد یم نیام  

 

نرسھ بھم زورشون کھ ھستم نیسنگ و بزرگ یانقدر: کند یم اشاره خود بھ دست با ! 

 

خبرنرولطفایب چوقتیھ گھید: زند یم اش شوخ لحن بھ یلبخند ساغر ! 

 

ترسوندمت کھ دیببخش. چشم:گذارد یم اش گونھ یبرو یا بوسھ نیام .  

 

 ییغذا مواد کمی رفتم. خوردن واسھ نبود یچیھ توخونھ: بردارد ھارا کیپالست تا شود یم خم و ردیگ یم اوفاصلھ از
 .بخرم

 

گرسنمھ یلیخ نمیب یم کنم یم فکر کھ حاال. دردنکنھ دستت: دارد یبرم کیچندپالست و شتابد یم کمکش بھ ھم ساغر . 

 

 سفره نتیکاب از نیام. کند یجدام را سالم یھا مرغ تخم ساغر و زند یم برق بھ را خچالی نیام. روند یم خانھ بھ باھم و
 نیام و دھد یم قرار سفره یرو را ریپن ی جعبھ و نان ساغر. کند یم پھنش سالن وسط و کشد یم رونیب یا پارچھ یا

را مربا ظرف .  

 

مون یزندگ. ما یزندگ: کند یم زمزمھ و زند یم سفره بھ یلبخند ساغر . 

 

؟یجادوکن یخوا یدختر؟م لب ریز یگ یم یورد چھ: دیگو یاستم شربت یبطر آوردن حال در کھ نیام  

 

داشتم ییجادو قدرت کی کاش: زند یلبخندم و چرخد یم سمتش بھ ساغر . 

 

؟یکن کاریچ کھ: دیگو یم باخنده و ردیگ یم یجا کنارش نیام  
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دادم یم کش عمر تاآخر ھارو لحظھ نیا کھ: دوزد یم او یھا چشم بھ نگاه و کشد یم یآھ ساغر . 

 

 آخرش تا من بدم قول بھت و رمیبگ رو دستت مطمئن االن داشتم دوست: دزدد یم نگاه و آورد یم لب بھ یلبخند نیام
 .ھستم

 

میباھم شھیھم تا ما و ھیالک ھات ترس بگم داشتم دوست یلیخ: ردیگ یم دست در را ساغر دست . 

 

ترسم یم ھم من یحت یول: دوزد یم شیھا چشم بھ و ردیگ یم دستش از نگاه . 

 

ترسم یم ھا فردا از انقدر کھ باره نیاول نیا... ساغر ترسم یم: کند یم تر را لبش .  

 

باشھ؟. میبخور صبحونھ: فشرد یم آغوش در را او نیام. دھد یم ھیتک اش شانھ بھ سر و شود یم تر کینزد ساغر   

 

کدومش؟ از: کند یم درست لقمھ شکل بھ و دارد یبرم ینان تکھ نیام. دیگو یم لب ریز یا باشھ و کند یم سربلند ساغر  

 

مربا:  ـ . 

 

چشــــــــــــــــم:  ـ !  

 

 دستش از را لقمھ ساغر. ردیگ یم ساغر سمت بھ را لقمھ. کند مس درست یا لقمھ و مالد یم نان یرو را مربا باحوصلھ
 یم خود سمت بھ را ساغر دست ھمان و زند یم لبخند نیام. گذارد یم آن یرو یا بوسھ و ردیگ یم را دستش و گرفتھ
نمونده روت بھ رنگ. بخور:دارد یبرنم شیھا چشم از نگاه کنداما یم رھا را دستش. بوسد یم و برد . 

 

بخور ھم خودت: کند یم مربا بھ یا اشاره ساغر . 

 

چشم:خندد یم نیام .  
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 حس شانیھردو. یداشتن دوست یسکوت از پر یآرامش بود، شان نیب یبیعج آرامش. ردیگ یخودم یبرا گرید یا لقمھ و
است طوفان از قبل آرامش آرامش، نیا کھ کردند یم . 

 

 کھ کند یم دیتاک ساغر بھ نیام... کشنده و کند ھومن یبرا و گذرند یم باد و برق سرعت بھ نیام و ساغر یبرا روزھا
 رد کار نیاول و زند یم یھردر بھ ھومن داکردنشانیپ یبرا است مطمئن چون نکند روشن را لشیموبا یطیشرا چیھ تحت

 یبرا ھردو. دھند یم ادامھ شان یزندگ آرامش بھ بازھم و کنند یم نابود را شانیکارتھا میس. است شانیھا شماره یابی
 و دیگو یم او دنید یبرا زندان در  انتظارش از ساغر. گذارند یسرم پشت باھم را شان یزندگ یروزھا نیبھتر بار نیاول
 یم رهیدا یرو باھم را ھا ناگفتھ تمام. دیگو یم بود شده ور شعلھ درونش بار نیاول یبرا کھ یاحساس از باخنده نیام
 کنار حال و اند سرگذاشتھ پشت را ھا روز آن تمام کھ نیا از ھستند خوشحال خندند، یم یزندگ یھا یسخت بھ و زندیر
 یقاض است ممکن کھ یحکم بھ راجع گرفتھ و مغموم ساغر. کند ینم شانیرھا یا لحظھ ییجدا از ترس اما. گرندیکدی

 زیر بھ زیر. دھد یم حیتوض شیبرا را یقانون مراحل و رود یم فرو خود یجد قالب در نیام و پرسد یکندم صادر شیبرا
 تیھمکار یبرا فیتخف یچنددرصد: دیگو یم آخر در و کند یم محاسبھ و زدیر یم رهیدا یرو را داده انجام کھ ییھا جرم
دوسال حداقل و سال پنج حداکثرش. ستین ریتاث یب ھم گروه اون بھ ورود یبرا اجبارت. یریگ یم سیباپل ! 

 

 و خرم یم میتقو کی. مونم یم منتظرت رونیب نیا من: دیگو یم مھربان نیام و کشد یم پر ساغر یھا لب از لبخند
یایتوب و بشھ تموم ییجدا نیا کھ یروز تا زنم یم خط رو گذره یم کھ یھرروز ! 

 

. ھا آدم اون بازھم... سلول اون بازھم. وحشتناکھ یلیخ! ســــــــــال پنج: کند یم زمزمھ و زند یم یمصنوع یلبخند ساغر
کتک و دعوا بازھم... میتقو بازھم. کشتھ شو یاکیتر شوھر کھ یوزن کنھ یم ھیگر اش بچھ یبرا شبھا کھ یمادر بازھم . 

 

. کنند تتیاذ ذارمینم و دم یم انجام ادیبرب ازدستم یھرکار. بگذره سخت ذارم ینم: گذارد یم لبش یرو انگشت نیام
مالقاتت امیم ھرروز ! 

 

 از دینبا گھید تو! یبر زندان دمینم اجازه بشنود او از جمالت نیا یبجا دارد دوست. دزدد یم نگاه و زند یشخندمین ساغر
 دیبا حاال و داده انجامش کامل یآگاھ با کھ است ییخطا. داند یم ھم خودش و است ییجایب انتظار اما... یدورباش من

بگذارد اعتقاداتش یپارو او خاطر بھ است محال و است یجد شغلش در نیام داند یم خوب.بکشد را جورش .  

 

 راجع یزیچ تا زدیر یم ھم بھ رضا ھمراه بھ را ھا تیسا تمام. داکندیپ ساغر و نیام از یرد تا زند یم یدر ھر بھ ھومن
 کھ ینیرحسیام. شود یم ھم نیرحسیام تیشخص ریگیپ یحت. ستیک واقعا او بفھمد و آورد بدست نیرحسیام تیھو بھ

 نیرحسیام ی خانواده دنبال بھ. شده بزرگ یناتن ی خالھ ی درخانھ و داده دست از یکم سن در را مادرش و پدر بود مدعا
 فوت یسوز آتش براثر ھمھ اش خانواده و نیرحسیام. رسد یم مرند شھر در یبزرگ یسوز آتش بھ آخر در و گردد یم

 نبوده؟ ایقضا نیا ریگیپ یجد نطوریا قبال چرا کھ کند یم لعنت را خود بار ھزاران! وجودنداشتھ ینیرحسیام و بودند شده
 یادعا ھم محلھ دار مغازه یحت و آمد یم در آب از درست شیھا گفتھ ی ھمھ کرد یم قیتحق او بھ راجع کھ موقع آن چرا
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 اداره را مغازه سال و سن کم یپسر خودش یبجا حاال اما رود یم دار مغازه ھمان سراغ! داشت را نیرحسیام با ییآشنا
بود شده فوت پدرش و کرد یم .  

 

 توانستھ باالخره روز پنج از بعد. شود یم روبرو رضا جانیھ با و گردد یبرم اش روزه کی سفر نیا از دیناام و خستھ
اوردیب دست بھ نیرحسیام از یاطالعات بود .  

 

 کارت و شناسنامھ چیھ. میجستجوکرد ستمیس تو باعکسش: دھد یم حیتوض رضا و ردیگ یم یجا یصندل یرو کنارش
شیپ ھفتھ دو  حدودا یول براش نشده ثبت ییشناسا ... 

 

شده ثبت و گرفتھ صورت یازدواج کی کرج متروک یھا دفترخونھ از یکی یتو: کند یم باز دیجد یا صفحھ . 

 

 و. گرفتھ صورت یحاتم نیام و یحاتم ساغر نیب ازدواج: شود یم ظاھر صفحھ یرو ساغر و نیام چھار در سھ عکس
یعنی نیا و گرفتھ صورت دختر پدر کامل تیرضا با ازدواج کھ اونجاست تر جالب ... 

 

است کاسھ کی یتو شون ھمھ دست: پرد یم اش حرف انیم بھ ھومن .  

 

 زبان از کباری. داشت ادیب یخوب بھ ھم ھنوز را یلیفام نیا ؟ییوفا. کند حفظ را خود آرامش تا کند یم را اش یسع تمام
 مھمان و بود پدرش دوست.بود ھم گرید نفر کی اما. بود گرفتھ تماس بااو اول بار کھ یپسر ھمان. بود دهیشن سارغر

. کند ینم اش یاری اش حافظھ. اوردیادبیب را سرھنگ پسر ی چھره کند یم یسع و بندد یم چشم.شان خانھ یشگیھم
 رابا پسر آن بلند قد از مبھم یا ھالھ فقط. اوردیب ادیب یدرست بھ بتواند حاال تا بود اونکرده ی چھره بھ یتوجھ چوقتیھ
 خشم شدت از را شانیھا استخوان قطعا بودند کنارش ساغر ای نیرحسیام لحظھ نیا در اگر داند یم خوب.وبس دارد ادیب

ن؟یھم: غرد یم اش شده قفل یھا دندان نیب از.کرد یم خرد  

 

 دیشھ شیپ چندسال کھ بوده یآگاھ کی درجھ سرھنگ ییوفا میکر. گرفتم رو پدرش اسم و اسمش ی دنبالھ من. نھ:  ـ
 چھار کینزد. تھران یتو یکی اون و لواسونھ یطرفا یزارع نیزم کی یکی داره، وجود پدرش اسم بھ ملک دوتا. شده
 لحاظ از ھا نیا ی ھمھ ھم ھمسرش فوت بعد. شده ییوفا نیام پسرش و ھمسرش اسم بھ فوتش بعد ھا نیا کھ یطالقان راه

ھییوفا نیام بھ متعلق االن یقانون . 

 

 اونجا یکس وقتھ یلیخ میدیفھم و میکرد جو و پرس کمی ھیھمسا و در از. شون تھران ی خونھ سراغ میرفت رادیھ منو
شھ یم روشن ھا شب خونھ یھا چراغ ھیچندشب یول کرده ینم یزندگ .  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

و میبر تر عیسر دیبا: دیگو یم مضطرب. شود یم جابلند از ھومن ... 

 

صبرکن: پرد یم حرفش انیم بھ رضا . 

 

تر عیسر دیبا... رضا میندار وقت:  ـ ... 

 

یبش مطلع ازش بھتره کھ مونده یمھم زیچ کی: پرد یم اش حرف انیم بھ رضا . 

 

 شغلش و ییوفا نیام بھ راجع: ردیبگ قرار مقابلش تا دھد یم یصندل بھ یچرخ رضا و گردد یبرم را اش رفتھ قدم ھومن
و رفتھ یآگاھ بھ اش یسالگ ھجده از اون... اون. میکرد جو و پرس ھا ھیھمسا از ... 

 

 االن ییوفا نیام: دھد یم ادامھ و کند یم تر یلب. داد خواھد نشان دنشیشن با یدیشد العمل عکس ھومن داند یم خوب
ھیآگاھ سھ درجھ سرگرد . 

 

 چیھ بدون آخر در و کند یم بستھ و باز دوبار را دھانش فقط. زند ینم ھم ادیفر. دیگو ینم چیھ ھومن انتظارش برخالف
شود یم خارج اتاق از یحرف . 

 

 چشم. شنود یم را شیصدا یخوب بھ کھ است بلند یحد بھ قلبش یھا کوبش. دھد یم در بھ را اش ھیتک و بندد یم را در
 دستھ با پدرش.بودند جمع جا کی ھمھ. شوند یم رد اش بستھ یھا پلک پشت از تند دور یرو یادیز خاطرات و بندد یم
 خانھ بھ و شده حاضر باھم ھمھ. بود داده را دوستش دختر تولد خبر بود، شده خانھ وارد ینیریش یقوط کی و بزرگ یگل
 پدرش بھ شباھتش بھ راجع ھمھ و بود گھواره در گرفتھ یا چھره و مو یب یسر با دخترک. بودند رفتھ پدرش دوست ی
 و بود دهیخند پشتش کم یابروھا و مو یب ی کلھ دنید با ندازد،یب دخترک بھ ینگاھ شد کنجکاو کھ گفتند انقدر. گفتند یم

است؟ پدرش دوست بھ ھیشب بچھ نیا یکجا بود کرده فکر   

 

نرمھ چھ:بود گفتھ و بود زده دختربچھ لپ بھ دست ادیز یشوق با بود بزرگتر او از کھ محمد ! 

 

 نگاه بچھ بھ دور از فقط و بود نزده دست. بود شده کینزد گھواره بھ و آمده نییپا مبل یرو از ھم ییوفا میکر پسر تک
بود کرده . 
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 یراھنیباپ داشت تن بھ یا سرمھ یشلوار... اوردیب ادیترب قیدق را ییوفا نیام ی چھره تا فشارد یم شتریب را شیھا چشم
حاال و نداشت ادیب چیھ اش چھره از... اش چھره... دیسف ...  

 

 چشم یتو! فھممت یم: بود گفتھ پراندوه یبالحن و دهیکش یآھ. شود یم داریپد چشمانش پشت نیرحسیام خندان ی چھره
یدار نھیک چقدر خونم یم ھات .  

 

فتھیب آدم کی یبرا تونھ یم کھ ھیاتفاق نیتر وحشتناک مادر و پدر مرگ: بود گذاشتھ اش شانھ یرو دست . 

 

ھ؟یچ ترش وحشتناک یدون یم یول: بود فشرده را اش شانھ  

 

ات بچھ مرگ: بود زده اولب و بود کرده نگاھش پرسشگر ھومن ! 

 

 خودتو و یبد عذاب شتریب خودتو ھرچقدر تو. نندیب یم مارو دارن و باالن اون ھا اون: بود کرده آسمان بھ یا اشاره
ینذار خودت یرو پا نھیک نیا بخاطر کن یسع. کشن یم عذاب شتریب ھا اون یکن نابود ! 

 

 از انتیخ انتظار.شود یم مشت دیجوش یم درونش کھ یشدتخشم از دستش. ردیگ یم فاصلھ خاطرات از و کرده باز چشم
. بود دوستش نیبھتر یلعنت آن! بود تر کینزد او بھ ھمھ از یلعنت آن! نھ نیرحسیام اما داشت را دورش افراد ی ھمھ
 از کھ نیا فکر. داده اش یباز و گرفتھ یباز بھ را او چطور کھ نیا فکر... بود سخت از تر سخت شیبرا ھیقض نیا ھضم
 بلند یصدا با و رساند یم انفجار مرز تا را او بوده ییوفا نیام یشگیپ ھنر اش ھمھ و نداشتھ وجود ینیرحسیام اول روز
ــــــــــــــرونیب نیایب یگ ھمھ رضـــــــــا مھــــــــــرداد، ـــــــــــــــراد،یھ: زند یم داد . 

 

شده؟یچ: کند یم نگاھش متعجب و شود یم خارج اتاق از رضا. ستدیا یم سالن وسط ردیگ یم در از را اش ھیتک  

 

 نیاول با و یکن یم رزرو تون تک تک یبرا. باشھ کھ ییھرجا... یدب ھ،یترک یبرا طیبل نیاول عیسر: کند یم رضا بھ رو
نیر یم رانیا از پرواز . 

 

شده؟یچ: پرسند یم متعجب شدند سالن وارد تازه کھ رادیوھ مھرداد  

 

دیکن جمع رو تون یضرور لیوسا تموم: کند یم دو آن بھ رو ھومن . 
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 ھرلحظھ کھ میر یم راه ینازک میس یرو میدار: دھد یم ادامھ دو آن بھ رو ھومن و شوند یم اضافھ ھم آرش و کسرا
دره تھ میبر ھمھ و بشھ پاره ممکنھ .  

 

دیبر جا نیا از دیبا تاعصرامروز. کن رزرو رو ھا طیبل عیسر: کند یم رضا بھ رو . 

 

؟یچ ساره:دارد یبرم جلو بھ یقدم مھرداد  

 

نکند اش زیآو حلق نجایھم را او تا بندد یم چشم کند یم مشت را شیھا دست ھومن .  

 

 باھم. نھیام اسمش و سھیپل نیرحسیام. اند جاسوس ساره و ریام: دیگو یمھردادم بھ رو برد یم اوضاع بھ یپ کھ رضا
االن و بودن ھمدست ... 

 

 مدت تا و دیر یم رانیا از تون ھمھ امروز. کنم یم تکرار حرفمو گھید بار کی فقط: پرد یم اش حرف انیم بھ ھومن
 مخالف کھ ھست یکس حاال. میبش جمع جای دوباره و فتھیب ابیآس از آبا دتایبمون اب اونور شھیتاھم دیشا یحت ینامعلوم

باشھ؟ حرف نیا  

 

 پشت کھ شب اون. کردم داشیپ اونو خودم من ممکنھ؟ چطور آخھ... آخھ. شھینم باورم من... من: کند یم باز لب مھرداد
کھ یشب اون. بود نشستھ درختھ ... 

 

مــــــــــھرداد؟ نھ ای یریم: زند یم ادیفر ھومن  

 

رم ینم جا چیھ من نشھ روشن برام زیچ ھمھ تا:  ـ . 

 

خوبھ. ھوم: دھد یم تکان یسر ھومن . 

 

 نقره کلت. کند یم باز را اش دوم ییکشو و زند یم زانو اتاق گوشھ کمدکوچک مقابل. شود یم اتاق وارد ھا آن بھ پشت
 بھ را اسلحھ. برد یم شان مات اسلحھ دنید با ھمھ خروجش محض بھ. رود یم در سمت وبھ کشد یم رونیب را اش یا

؟یدار یحرف. میکن یم یخداحافظ ھمھ از زودتر باتو پس خوب: ردیگ یم مھرداد سمت  
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ھومن:زند یم صدا را نامش متعجب است شوکھ دهیشن کھ ییزھایچ از ھنوز کھ مھرداد ! 

 

پسر اریدرن یباز وونھید: بکشد عقب اورا تا ردیگ یم را مھرداد یبازو و کند یم مداخلھ کسرا ... 

 

انھ؟ی یر یم ھا اون با... گم یم آخر بار یبرا: دیگو یم یجد یبالحن اما آرام ییباصدا ھومن   

 

ش؟یبکش یخوا یم: دھد یم قورت را دھانش آب مھرداد  

 

نکنم فکر کشتنش بھ حاالحاالھا کھ دارم کار باھاش یانقدر: غرد یم اش شده قفل یھا دندان نیب از ھومن . 

 

درستھ؟ یایتوبامانم پس:مھرداد  

 

انھ؟ی یریم. داره جواب کی فقط و ازت دمیپرس سوال کی:  ـ  

 

خوام یم:  ـ ... 

 

ادیم باما اون آره: شود یم مانعش کسرا . 

 

اما:  ـ ... 

 

 یم رهیم باد بھ داره مون سرھمھ. رو یباز مجنون یلیل نیا کن بس. نداره اگر و اما گھید: زند یم داد برسرش کسرا
؟یفھم  

 

کنھ نذارحماقت. تو بھ سپرمیم نویا: دیگو یم کسرا بھ رو و آورد یم نییپا را اش سراسلحھ ھومن . 
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 رهیخ مبھوت و مات کھ مھرداد مقابل و گردد یبرم را رفتھ راه. آورد یم ادیب یزیچ آخر ی لحظھ و رود یم اتاق سمت بھ
رو؟ ھیقض میدیفھم کجا از یدون یم: ستدیا یم شده نیزم ی  

 

. نبود احوال ثبت تو ازش یاسم: گذارد یم اش شانھ یرو دست ھومن.کند یم نگاھش پرسشگر و کند یسربلندم مھرداد
 یپ رفتھ و گرفتھ شو میتصم ساغر. کردن ازدواج ھا اون نو؟یا یفھم یم! بود شده ثبت یحاتم باساغر ازدواجش یول
خواد یم کھ یزیچ . 

 

 ی مرده و زنده براش کھ نکن یکس یفدا تویزندگ. کنھ تب برات رکھیبم یکس واسھ: فشارد یم دست در را اش شانھ
ستین تومھم ! 

 

 او بھ یزخم چھ دانست یم ھم خودش و بود کرده یفن ضربھ را مھرداد.رود یم اتاق سمت بھ و کند یم رھا را اش شانھ
 گذارد یم زیم یرو را اش اسلحھ. کند یم داریب یخرگوش خواب از را تااو یا ضربھ نیچن بود الزم مھرداد یبرا اما زده،

 باال را فرش اتاق، ی گوشھ. گذارد یم زیم یرو و کشد یم رونیب کمد از یا کھنھ یچوب ی جعبھ. رود یم کمد سمت بھ و
 کوچک یبطر یرو بھ یشخندین. کند یم باز را اش در و رود یم جعبھ سمت بھ. دارد یبرم یدیکل رموکتیز از و دھد یم
 با. ندیچ یعاشقم خائنِ  دوموش گرفتن یبرا خوب یا نقشھ ذھنش در و کند یم نگاھش قیدق. دارد یم برش و زند یم

 یم خشک ھومن. دیآ یم جلو باترس و شود یم داخل رضا. گذارد یم زیم یرو را یبطر خورد یم در بھ کھ یا تقھ
ھ؟یچ:پرسد  

 

کنم صحبت باھات بھش راجع دیبا کھ ھست یا مسئلھ کی:  ـ .  

 

شنوم یم:  ـ . 

 

 دونم یم چون کنم یم اش خالصھ... و کرده یخودکش یعنی. مرده حانھیر دمیفھم میبود کھ حامد خونھ... من... من:  ـ
ببرم باخودم خوام یم رو دخترم ن،یثم. خرده اعصابت . 

 

شناستت ینم کھ اون: دیگو یم خستھ و کشد یم یپوف ھومن . 

 

پدرشم یول:  ـ . 

 

 تا باالقوز قوز شھیم توم یدزد بچھ وسط نیا. ادیز یلیخ! رضا ام خستھ یلیخ من: کشد یم صورتش بھ یدست ھومن
میفتیربیگ زودتر . 
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بازشھ ھیقض بھ شماھا یپا ذارم ینم. دنبالش رمیم تنھا:  ـ . 

 

 باباتم؟ من کھ ؟یبگ یچ بھش یبر یخوا یم سال ده بعد. داره رو سال ده کم کمِ  االن بچھ اون. رضا بنداز بکار عقتو:  ـ
اد؟یم باھات اونم یکرد فکر م؟یبر ایب کھ  

 

منھ ی بچھ اون اما:  ـ ! 

 

رضا شناستتینم یول:  ـ . 

 

ببرم خودم شیپ دخترمو خوام یم دارم، پول من حاال. پول بخاطر فقط. دادم دست از رو شدنم پدر فرصت کباری من:  ـ . 

 

. بده ادامھ ھم روال نیھم بھ کرده شو یزندگ تااالن کھ یھمونجور بذار یدار دوستش اگھ... یپرس یم من از اگھ:  ـ
 ینم گھید توخودتم. ادیب سرش ممکنھ بال صدجور ب،یغر کشور تو شیببر. رضا ستین معلو ما امثال و تو منو یفردا
 واقعا اگھ.شو الشیخیب رضا، ستیدوتان یکی مشکل. شناسھینم تورو. ستیبلدن اونجارو زبون ھم اون و یبمون رانیا یتون

نکنش تیزندگ باتالق وارد و بکنھ شو یزندگ آدم مثل بذار یدار دوستش . 

 

*** 

 

نمونده:دیگو یم شود یم خارج آشپزخانھ از کھ یدرحال و بندد یم را خچالی در دیناام نیام ! 

 

گھید میخور یم ینجوریھم ایب. الیخیب:کشد یم ھا تربچھ کردن خرد از دست ساغر . 

 

 ساالد نون بدون ؟ینجوریھم:کند کمکش یسبز کردن خرد یبرا تا دارد یبرم را دوم یچاقو و ردیگ یم یجا مقابلش نیام
م؟یبخور شام بعنوان رو  

 

گھید ھیزندگ یھا یسخت داره؟ یبیع چھ خوب: خندد یم تلخ ساغر . 
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داره رو آب وانیل کی حکم نیا من یبرا یول یربشیس زھایچ نیا با دیشا شما: زند یم لبخند نیام .  

 

نشده کیتار ھنوز ھوا: شود یازجابلندم و کند یم رونیب بھ خانھ بزرگ ی ازپنجره ینگاھ .  

 

رونیب یبر نکن ھم فکرش یحت:دیگو یم تند و رود یم غره چشم ساغر . 

 

ساغر گشنمھ خوب!خشن چھ: خندد یم نیام ! 

 

نیام شدم زنده و مردم یبرس یایب تا شبیپر ھمون. امیم ھمراھت منم پس:گذارد یم نیزم را چاقو ساغر ! 

 

 رهیبگ منو گرگھ آقا ذارم ینم شده کھ توم خاطر بھ. ھست خودم بھ حواسم من: کشد یم اش گونھ یرو نوازش دست نیام
 .ببره

 

 از جت سرعت بھ و کرده استفاده اش ییخوشرو از نیام. زند یم قھقھھ و ردیگ یم اش خنده گرگھ آقا لفظ از ساغر
 کھ را ساغر ی کرده اخم ی چھره. شود یم خارج اتاق از آماده و بعدحاضر یا قھیدق. رود یم اتاق بھ و شود یجابلندم

دم یم قول. گردم یبرم ربعھ کی: زند یم سرش یرو یا بوسھ و زند یم زانو مقابلش. شود یم کشینزد ندیب یم . 

 

منتظرم: زند یم شیرو بھ یلبخند ساغر .  

 

 شده ھا یسبز کردن خرد بازمشغول کھ ساغر بھ ینگاھ دور از. رود یم یخروج درب سمت بھ و شود یازجابلندم نیام
. چرخاند یم درکوچھ را اش قیدق نگاه و شود یم خارج خانھ از. کند یشکرم داشتنش یبرا را خدا دل در و کند یم

 چرخاند یم دور سھ. اندازد یم قفل در را دیکل و کند یم در بھ رو. نیسرنش بدون و بود پارک درکوچھ یمداد نوک یدیپرا
 موتور. رسد یم گوشش بھ یموتور یصدا. کشد یم رونیب را دیکل شود یم مطمئن کھ اش شدن بستھ محکم از و

 یم ادهیپ موتور نیسرنش. افتد یم راه بھ سرکوچھ سمت بھ و دھد یسرم اش بیج در را دیکل. شود یم متوقف سرکوچھ
 اما اوردیب در را کاسکتش کاله شدن ادهیپ از بعد کھ بود نیا اش یعاد حالت. چرخاند یم کوچھ سرتاسر را نگاھش و شود
 را کلشیھ نظر کی با. دارد یبرم تر مردد را یبعد قدم و شود یم مشکوک نیام. ستدیا یم موتورش کنار حرکت بدون او
 کھ برد یم دشیترد بھ یپ موتورسوار انگار. بدھد صیتشخ یزیچ تواند یھوانم روشن کیتار در اما گذراند ینظرم از
 و شود یم تر کینزد سوار موتور.دارد یبرم عقب بھ یقدم و شود یم منصرف رفتن از نیام. دارد یبرم سمتش بھ یقدم
 یمرتضو کوچھ: پرسد یم میمال ییوباصدا ستدیا یم اش یقدم کی در سوار موتور. برد یم اش کلت سمت بھ دست نیام
د؟یشناس یم رو  
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 یدماغ تو دارد و ستین فرد خود یصدا بفھمد توانست یم. بود شده داده رییتغ یا ماھرنھ طور بھ اما نبود، آشنا صدا
 انتظار کھ ییآنجا از کند، یم پرت او یرو را خود سوار موتور کھ بردارد عقب بھ را یبعد قدم خواھد یم. کند یم صحبت

 تا کند یم حبس را نفسش نیام و ردیگ یم قرار دھانش یرو یدستمال. افتند یم نیزم یرو ھردو نداشت را حرکت نیا
 یم قصدش بھ یپ ھومن. برساند کلت بھ را دستش کند یم یسع نیام و کنند یم تقال. نکند استشمام دستمال ازآن یزیچ

 خلوت ی محلھ بھ. بزند خودکنار یرو از را او کند یم یسع و خورد یم تکان شدت بھ نیام. ردیگ یم را دستش و برد
 بزند شیپا انیم بھ یا ضربھ آوردتا یم باال را شیزانو. کند شان کمک ستین یکس ساعت نیا در کھ فرستد یم یلعنت شان
 یم ینفس مین و رود یم دست از نیام تعادل. شود یم جمع او شکم یرو پا جفت و برد یم اش ھدف بھ یپ ھومن اما

 یم دو دو شب یکیتار در شیھا چشم. بزند کنار خود یرو ا را او و کند رھا را خود شیھا دست نیب از کند یم تقال. کشد
 توانش تمام با ھومن. شود میتسل دینبا شده کھ اوھم خاطر بھ.کند یم یادآوری خود بھ را بود داده ساغر بھ کھ یقول و زند

 اریھوش کرد یم کھ یتالش باتمام و شود یم کمتر و کم نیام یاریھوش باالخره و دھد یم فشار دماغش یرو را دستمال
 یم در را کاسکتش شود،کاله یم بلند او یرو از شود یم مطمئن کھ اش یھوش یب از ھومن. رود یم خواب بماند،بھ

 بھ یسخت بھ دارد کاله کھ دست کی با. دهیند را ھا آن یکس شود مطمئن تا کند یم نگاه را اطراف گرید یبار و آورد
 دست بھ نان یرمردیپ نیح نیا در. کشد یم نیزم یرو یمداد نوک دیپرا سمت بھ را او و اندازد یم نیام یھا رشانھیز

 دیبا. شده بد حالش دوستم: دیگو یم نگران یبالحن و گزد یم لب ھومن. کند یم نگاھشان متعجب و شود یم کوچھ وارد
مارستانیب برسونمش تر عیسر . 

 

باباجان؟ آمبوالنس ینزد زنگ چرا: شود یم تر کینزد رمردیپ  

 

نشده ازشون یخبر ھنوز یول. زدم زنگ:  ـ . 

 

اد؟یبرم من ازدست یکمک. بابا یا:  ـ  

 

ممنونم گھید نھ: دھد یم یجا راننده کمک یصندل یرو یسخت بھ و کند یبلندم توان باتمام را نیام ھومن . 

 

بدشده؟ حالش چرا: کند یم نیام ی چھره بھ ینگاھ رمردیپ  

 

داره یقلب مشکل کمی:  ـ .  

 

تون بااجازه فعال: ندینش یم رل پشت . 

 

داشت دست بر موتور کاله و بود نیماش راننده پسرک کند یم فکر رمردیپ و شود یم خارج ازکوچھ نیماش ! 
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 یم خوش رکردنشید بھ را دلش و گزد یم لب. شود یم نگران ساغر و گذرد یم بود گفتھ نیام کھ یربع کی از قھیدق ده
 قفل در دیکل چرخش یصدا با. بخرد خود یبرا ھم یچیساندو رفتھ دیشا و است نیسنگ شیھا دیخر دیشا کھ نیا بھ. کند
 داریپد در پشت از یقامت یطوالن یبامکث و شود یم باز در. شود یم اطیح وارد پابرھنھ و دود یم در سمت بھ زده جانیھ
 ھمان و دارد یبرم عقب بھ یقدم باترس. فھمد یم اسپرتش و دیسف یھا کفش از را نیا و نبود نیام او اما. شود یم

 یم یجد و دوزد یم ساغر ی دهیترس یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه. بندد یم را در و شود یم اطیح وارد ھومن لحظھ
شھ یم سخت خودت یبرا وگرنھ. یایب ھمراھم آدم بچھ مثل خودتھ نفع بھ: دیگو .  

 

 راه تا ردیگ یم کار بھ را ذھنش تمام. دھد یم قورت را دھانش آب و رود یم عقب ساغر.شود یم اش کینزد یقدم و
امیم. باش نداشتھ میکار: زند یم لب و آورد یم ادیب را دراور داخل شان خاموش یھا لیموبا. کند دایپ یفرار .  

 

خوبھ:  ـ . 

 

حاضربشم دیبا... فقط...فـ:  ـ . 

 

یحاضربش مونم یمنتظرم. میبر باشھ: دیگو یم و دیآ یم جلوتر. شود یم تنش دیسف تنگ شرتیت متوجھ تازه ھومن . 

 

 تامطمئن گذراند ینظرم از را خانھ یرچشمیز ھومن. کشد یم خود دنبال بھ را لرزانش یپاھا و دھد یم تکان یسر ساغر
 خوام یم: دیگو یم ساغر کھ شود داخل خواھد یم ھومن و شود یم اتاق وارد ساغر. ندارد مداربستھ نیدورب شو

 .حاضربشم

 

یتاحاضربش ستمیا یم نجایھم: دیگو یم یجد ھومن .  

 

کنم ینم نگاھت: دھد یم ادامھ تفاوت یب یبالحن . 

 

 یدرحال. زند یم چنگ را اش مانتو زیآو رخت از و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر. رود یم اتاق ی پنجره سمت بھ و
باھاتھ؟ اونم... نیرحسیام: پرسد یم کند یم تن بھ را آن کھ  

 

نھ؟یام منظورت: زند یم لب ردیبگ پنجره قاب از نگاه کھ نیا بدون و زند یم یشخندین ھومن  
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 را دراور ییکشو و ندینش یم نیزم یرو یمانتو یھا دکمھ بستن بعداز. دیگو ینم یزیچ و شود یم دوچندان ساغر ترس
؟یبکش رو ما یخوا یم: کند یم باز لب باز کند گم را سخت ء یش آن برداشتن یصدا کھ نیا یبرا. کند یم باز  

 

 رشیز لباس نیب و کند یم رد لباسش ی قھی از را لیموبا ھومن، بھ پشت. شود یم وبلند ردیگ یم مشت در را لیموبا
میبر:گردد یبرم سمتش بھ و دارد یبرم زیآو رخت یرو از را اش اهیس شال. دھد یم یجا . 

 

 اش شده قفل یھا دندان نیب از و کند یم کم او با را اش فاصلھ. کند یم بند شیبازو بھ دست و شود یم اش کینزد ھومن
رمیبگ رو جونتون دیکن التماسم کنم یم یکاری! کشم ینم: غرد یم ! 

 

 آخر ی تالحظھ. کند یم خارج خانھ از و کشد یم خود پشت را او شدن با ھومن. کند یم خی او کلمات یسرما شدت از تنش
 تمام و بود آمده دندیترس یم آن از کھ یطوفان. ردیگ یم اش بغض و ماند یم اش شده خرد یھا یسبز خیم ساغر نگاه

 و بزند داد را کوچھ طول توانست یم آنوقت بود، مطمئن نیام سالمت از کاش. بود کرده حل درخود کجای را آرامششان
 بھ سرکوچھ. باشد داشتھ تواند ینم ھومن جز بھ یلیدل چیھ نیام رکردنید دانست یم اماخوب. کند فرار ای بخواھد کمک
 رفتھ خواب بھ ی چھره متوجھ ساغر. کند یم پرت یمداد نوک دیپرا عقب یصندل یرو را ساغر و چندیپ یم ابانیخ سمت

 یم صدامو نیام! نیام: دھد یم تکانش لرزان ییباصدا و ردیگ یم را شیبازو. کشد یم جلو را خود و شود یم نیام ی
؟یشنو  

 

؟یلعنتـــــــــــ یکرد کارشیچ: زند یم داد ساغر. کند یم روشن را نیماش و ردیگ یم یجا رل پشت ھومن ! 

 

دهیخواب فقط نترس: آورد یم در بشیج از را دستمالش ھومن . 

 

 قیدق حرکت کی در و کند یم نگاھش ھومن. کند داریب را نیام تا کند یم تقال ھم باز دهیشن کھ یزیچ بھ توجھ بدون ساغر
 و دیآ یم در پا از نیام از زودتر یلیخ. فشارد یم دماغش بھ را گردستمالید دست با و ردیگ یم دست در را او صورت
 را دنده. ردیگ یم یجا خود یسرجا و کند یم دراز عقب یصندل یرو اش حس یب تن. دھد یم دست از را اش یاریھوش

کند یم یرانندگ بھ شروع آرام یسرعت با و کند یم عوض . 

 

*** 

 

 رفتھ حانھیر مادر ی خانھ بھ صبح. کند یم لبانش مھمان را یتلخ لبخند دیسف یآب فرم یونی با ھا یا مدرسھ بچھ ھجوم
 فکر از ھم ھیثان کی شب بود؟تمام گذشتھ سال ده یراست بھ. داشت سال ده حاال کھ ینیثم. ردیبگ نیثم از یسراغ تا بود

 از و شناخت ینم را او دخترش. بود دهیکوب صورتش بھ را ینشدن انکار و تلخ یقتیحق. بود نشده خارج ھومن یا حرف
 و بود زده زار شیبرا حانھیر مادر. باشد دخترش یبرا توانست ینم یا ستھیشا و پدرخوب بازھم او کھ بود نیا بدتر آن
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 از یعکس. بود شرمنده بودند زده پسر نیا بھ دخترشان دروغ بھ و جا یب کھ ییھا تھمت تمام از. بود خواستھ تیحالل
 بود شده ھم تر سخت کندن دل دخترش یداتن دوست ی چھره دنید با حاال. بود دهیکش آتش را جانش و داده نشانش نیثم
 ییجا تو پرمنجالب و باتالق یزندگ! یباتالق در تو کھ کردند یم دیتاک و زدند یم قدم درسرش ھومن یھا حرف بازھم اما
 حانھیر مادر از یکارت شماره.یمال کمک! باشد پول ھمان ییایبرب پسش از کھ یکمک تنھا دیشا. ندارد تو دخترک یبرا

 شده ختھیر دخترش حساب بھ کرده یم زیوار حانھیر یبرا کھ یا ھیمھر تمام. بود دخترش نام بھ کھ یحساب. بود گرفتھ
کند فراھم را دخترش زندگ نھیھز بتواند تا کرد یم کار شتریب و شتریب دیبا پس نیا از. بود .  

 

 اطوار ادا و حانھیر بھ یبیعج شباھت رفتنش راه نوع. کند یم شکار را دخترش یآشنا ی چھره باالخره دخترھا نیب از
 روبرو او با و شده برادرش اتاق وارد ھوا یب اول بار یبرا کھ یوقت آورد یم ادیب را سر بھ مقنعھ ی حانھیر. داشت شیھا

 و نیسنگ یبغض با. داشت او بھ یادیز شباھت کھ یا سالھ ده دخترک و خائنش ھمسر یبرا زند یم لک دلش.بود شده
 ریالیا لحظھ گرفتھ غبار ی شھیش پشت از شده بوسینیم سوار دخترش. ردیگ یم برق چراغ ریت از ھیتک افتاده ییھا شانھ
 او دخترش نکھیا از! دخترش نبود ی غصھ از ترکد یم دلش. ردیگ یم نگاه بعد و ندیب یم را او ھیثان از یصدم کی دیشا
 ادامھ اش نیننگ یزندگ بھ و بازگردد خود منجالب بھ تا. برود فرودگاه بھ تا افتد یم راه بھ او بھ پشت. شناسد ینم را

 حانھیر ھیشب یادیز کھ دارد دست در یدخترک ی چھره از کوچک یعکس حاال. کرد یم فرق یلیخ اوضاع حاال اما بدھد
 !است

 

*** 

 

 است یدیسف و بزرگ در ندیب یم کھ یزیچ نیاول. کند یم باز چشم کم کم و دھد یم تکان را اش شده نیسرسنگ یسخت بھ
 اطرافش قیدق یبانگاھ. آورد یم ادیب را اش یاریرھوشیتصاو نیآخر و زند یم گرید یپلک. پرکرده را اش مقابل وارید کھ
 بو تر قیعم. یسرسبز یبو. تازه یھا وهیم مثل ییبو. داشت یمطبوع یبو کھ یعیوس یوارید چھار. گذراند یازنظرم را
 بستھ یپا و دست بھ یپ کھ کند یحرکت خواھد یم. فراگرفتھ را نمناک یواریچھارد نیا کھ ستیچ یبو بفھمد تا کشد یم

 نیزم یرو ساغر کش دراز تن دنید با و چرخاند یم اطراف در را نگاھش. بود شده بستھ یفلز یصندل یرو. برد یم اش
ساغر:کند یم شیصدا نگران دل بستھ یپا دستو با ! 

 

 ینم رونیب ازخانھ و شکست یم اش یلعنت یپا کاش. دھد یم رونیراب اش شده حبس نفس نیام و کند ینم یحرکت ساغر
 یم داریپد ھومن یآشنا قامت و شود یم باز یخراش گوش یباصدا در. داند یم اتفاق نیا یبان و باعث را خود تماما.رفت
شدن داریسرگردب جناب!بھ بھ:شود یم کینزد و زند یم یشخندین نیام باز یھا چشم دنیباد. شود . 

 

 ینظرم از را نیام یسرتاپا و زند یم کمر بھ دست. ستدیا یم مقابلش ھومن و کند یم نگاھش یحرف چیھ بدون نیام
کمھ یلیخ برات یسرگرد ی درجھ بنظر. پسر زادیمر دست واقعا یول:گذراند .  

 

بگھ تودروغ یقشنگ بھ بود نتونستھ حاال تا یسیپل چیھ: ستدیا یم او رخ بھ رخ و کند یم کمرخم ! 
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 ھا آدم اون تک تک بھ. داشتم اعتماد بھت یچطور ادیم ادمی یوقت رهیگ یم خندم:زند یم کف شیبرا و کند یم راست کمر
نھ تو یول بودم مشکوک ! 

 

ستمیتون دشمن من: کند یم باز لب نیام ! 

 

من دوست یکرد یادآوری کھ ممنون. آره اوه: زند یم قھقھھ ھومن !  

 

 و. یدراومد آب از سیپل یشانس و یمن دوست نیتوبھتر: دیگو یم دلخور یبالحن و گذارد یم نیام ی شانھ یرو دست
یستین نیرحسیام تواصال کھ نجاستیا تر جالب و. دارن مشکل من وجود با کمی ھا سیپل یشانس یلیخ ! 

 

 فتیتعر!یشد بزرگ یلیخ یھا اونموقع بھ نسبت اوم: کند یبلندم را سرش و ردیگ یم دست در را نیام ی چانھ دست با
میکر حاج زھوشیت پسر تک! میکر پسرحاج دیچیپ یم توخونمون ادیز ...  

 

 یم تکانش پا با و ستدیا یم ساغر کش دراز تن مقابل. کند یم محوطھ طول زدن قدم بھ شروع و کند یم رھا را اش چانھ
یدار یخواب خوش زن:دھد ! 

 

 آتو تا کند یم کنترل خودرا اما کند یم لمس را ساغر اش کفش کف با نکھیا از دیآ یم جوش بھ نیام یھا رگ در خون
 ھومن. بدھد عذاب را شانیھردو تا ببرد ساغر بھ نسبت تشیحساس بھ یپ ستیکاف داند یم خوب. ندھد ھومن دست

 سرھردوتون بدجور رو یانداخت راه کھ یباز یتالف داشتم میتصم: ستدیا یم نیام مقابل دوباره و گرفتھ فاصلھ ازساغر
داره ینیسنگ یلیخ تاوان باھومن کردن یباز کھ بمونھ ادتونی دیبا. ارمیدرب .  

 

 پلک یچندبار. کند یم باز چشم ھومن یصدا صیتشخ با. شنود یم را اطراف یصداھا و شود یم اریھوش کم کم ساغر
شود واضح تارش دید تا زند یم . 

 

 عیسر ھرچھ دیبا و ندارم اتون شکنجھ یبرا یکاف وقت کھ یکن روشکر خدات دیبا یول: کشد یم نیسرام بھ یدست ھومن
کنم کسرهی کارھارو تر . 
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 ھمھ حال تونھ یم یچ نمیبب فکرکردم یلیخ: آورد یم در کردن فکر یادا و دھد یم قرار خود ی رچانھیز دست
 نیا یتو قاعدتا. ستین شمادوتا بھ منظورم ھم اش البتھ،ھمھ. دینش یباز وارد من با گھید بمونھ ادتونی تا رهیجابگیتونو

داره قرار اناتیجر راس یحاتم سرھنگ برنامھ .  

 

 را اجازه نیا اش بستھ یپا و دست شوداما زیخ مین کند یم یسع ساغر. زند یم قدم سالن طول باز و کند یم نیام بھ پشت
دارشدیب باالخره تون یھمسرگرام!قدرخوب چھ: گردد یبرم نیام سمت بھ باخنده ھومن. دھند ینم او بھ . 

 

 بھ رو ھومن. شود یم شیر دلش یصندل بھ نیام ی شده بستھ تن دنیباد و چرخاند یدوم آن نیراب اش گنگ ساغرنگاه
بگم تو بھ راجع بود قرار االن نیھم. یدارشدیب موقع بھ چھ:کند یم ساغر . 

 

 کی ھرروز یوقت باشھ سخت یلیخ یحاتم واسھ فکرکنم:ردیقراربگ صورتش مقابل قیدق تا کند یم خم کمر نیام مقابل باز
ھ؟یھوم؟نظرتوچ میبفرست براش دخترش یھا ییھنرنما از دیجد لمیف  

 

 در رو خونسرد یھا آدم یادا:خندد یم ھومن. باشد مسلط خود بھ و دینگو یزیچ تا ردیگ یم دندان نیب را شیھا لب نیام
نیام البتھ... ریام ارین ! 

 

پسر نکردم عادت دتیجد تیشخص نیا ھنوزبھ دیببخش: خندد یم تلخ و . 

 

 یم اسلحھ وسرد اهیس تن یرو وار نوازش را دستش. کشد یم رونیب یا اسلحھ کمرش پشت از و کند یم راست کمر
 شناس فھیوظ سرگرد کی شده باعث کھ باشھ بوده دیبا یبزرگ عشق.یباش داشتھ یسیرودروا بامن ستین یازین:کشد

ینیبب رو عروسکت ی ندهیآ کھ برات سختھ یلیخ حتما پس. دارعقدکنھ سابقھ باقاتل . 

 

؟یعل یخو یم یچ:زند یم لب نیام و دیآ یم در لرزه بھ ساغر تن  

 

 تمام در یبد حس...حاال و بود نشده خطاب اسم نیا بھ بود یادیز یسالھا. دیآ یدرم لرزه بھ کھ است ھومن تن بار نیا
 نیا)کند یم اشاره اسلحھ بھ(؟ینیب یم نویا:شود خودمسلط تابھ کشد یم قیعم چندنفس. ابدی یم انیجر اش یپ و رگ

کنھ یم تو امثال و تو بھ یبزرگ یلیخ کمک .  

 

 بھت ھمھ و بتمن یش یم!قھرمان یش یم تو... بنگ و یبذار سرمن یرو ھارو نیا از یکی اگھ:کشد یم را اش ماشھ
 ی مصاحبھ کی و شھ یم چاپ ھا روزنامھ یتو اسمت دوروز یکیفقط. محدوده یلیخ ھمھ نیا خوب یول. کنند یم افتخار
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 یایکار گھ بھ ھمھ بازھم و یداد نجات مملکتشونو تو رهیم ادشونی. تمومھ بعدش و دن یم بیترت برات ھم یونیزیتلو
دن یم ادامھ خودشون . 

 

؟یکن یم یدار کاریچ:زند یم غیج ساغر و دھد یقرارم نیسرام یرو را سراسلحھ  

 

 ادشونی عمر آخر تا تو. بکشم رو ماشھ نیا من اگھ یول: کند یم نیام بھ رو دوباره و زند یم ساغر بھ یشخندین ھومن
 ،یبچرخ زبونھا رو قراره شھیھم ی شھیھم. تون کوچھ اسم شھ یم اسمت!مرِدمردان یشیم. مملکت دیشھ یشیم. یمونیم

 االن. بود پنج ی اللھ اسمش ھا میقد ادتھ؟ی مارو ی کوچھ یراست شد؟ معروف چقدر فتاح حاج یدیند!ییوفا نیام دیشھ
پورمھر فتاح دیشھ ی کوچھ شده ! 

 

 ازدستت چقدر اون کارھات نیا دنید با یتاحاالفکرکرد!ادتھی پدرتو ھنوز کھ خوبھ:دیگو یم تلخ نیام و زند یم بلندقھقھھ
شھ؟یدلخورم  

 

 بھ رو خانواده تموم ممکنھ ھاش یباز بخاطرقھرمان کھ بود فکرکرده نیا بھ ھا موقع اون مگھ: شود یم یجد ھومن
بده؟ کشتن  

 

 کس یب بھ اون مگـــــــــــھ کنم؟ فکر اون تیرضا بھ حاال منم کھ مافکرکرد بھ اون مگھ: شود یم بلندتر شیصدا تن
بــــــــــود؟ کرده فکر من موندن  

 

بود بزرگ مرد پدرت:گزد یم لب نیام ! 

 

مانھ یبرا! نھ من یبرا یول اره مملکت نیا یبرا ھھ:  ـ .  

 

کردم یم رو فکر نیشھایھم منم:کند یم باز لب باالخره بود شنونده نجافقطیتا کھ ساغر . 

 

 شتریازماب کارشو چون. متنفربودم کاربابام از شھیھم: دیگو یم لرزان ییصدا با ساغر و گردد یبرم سمتش بھ ھومن
یول ده یم حیماترج بھ رو کارش کردم یم فکر شھیھم. داشت دوست ... 
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 کارشو و سھیپل فقط پدرتو!دختر نداره رو پدرمن یھا یباز وونھید از درصد کی پدرتو: پرد یم حرفش انیم بھ ھومن
. انھی ھیقانون راھش نبود مھم ھم براش. داکنھیپ تامقصررو اناتیجر توقعر رفت یم کلھ با پدرمن...من پدر یول کنھ یم

برسھ جواب بھ کرد یم یسع فقط . 

 

تاپدرت شوھرتھ ھیشترشبیب من پدر: فشرد یم سرش یرو تر محکم را اسلحھ و چرخانده یم نیام سمت سربھ باز ! 

 

ادتھ؟ی. کردم باتومست بار نیاول من: خندد یم تلخ  

 

باشھ؟ سرگرد جاباالبرهی رو پک سھ تونست کھ یکس کرد یم فکرشو یک: کند یم خم اش شانھ یرو را سرش  

 

باز؟ ھوس ی کھیمرت یباش سیپل تو کرد یم فکرشو یک. اتیدخترباز. اتیزبازیھ: شود یم بلندتر شیھا قھقھھ  

 

شھ ینم درست یچیھ من باکشتن: گزد یم لب نیام ! 

 

کشتمش کھ گم یم باافتخار فتمیب فتیکث یباز ادی ھرموقع و رهیگ یم آروم من دل یول:  ـ . 

 

باشھ نداشتھ آرامش ھم ایدن اون کھ بردم گرو باخودم ھم زنش: کند یم ساغر بھ یا اشاره ! 

 

 کمک. کن کمک ایب یلجباز نیا یبجا. یرس ینم ییجا بھ ساغر بردن و من کشتن با!ھومن نشو بچھ: خندد یم تلخ نیام
برسھ آرامش بھ ھم پدرت تاروح میاجراکن رو عدالت کن کمک. میکن رشیدستگ و میبرس ییباال اون بھ کن . 

 

 بھ را شده روشن ھومنیھا درچشم کھ یآتش. بشود تر کیدونزد آن بھ و بکشد نیزم یرو را خود کند یم یسع ساغر
 یم تر کینزد و زند یم غلت. دارد یبرنم سرشان از دست نکند یتاتالف ھومن نیداندا یم خوب.ترسد یم و ندیب یم یخوب
 کاش. داشت دست در او از ییآتو کاش!نکشد را ماشھ آن ھومن کھ کند کار چھ دیبا. بکند دیچکاربا کھ کند یم فکر و شود
کند نیتضم را نشیام یسالمت بتواند تا آمد یبرم دستش از یکار . 

 

 و خودت دست ی چھیباز منو ذارم ینم نیا بعداز گھید. یبزن گول یتون ینم یھا حرف نیا با منو:کند یم باز لب ھومن
سرگرد جناب ھھ... یبکن ھات نقشھ ! 
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صبرکن:زند یدادم ساغر و گذارد یم ماشھ یرو دست ! 

 

ھومن با یباز تاوان:زند یم لب ردیبگ نیام صورت از نگاه نکھیا بدون ھومن ... 

 

منھ دست یدنبالش کھ یرم اون: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر . 

 

منھ دست رم اون: دھد یم ادامھ ساغر. گردد یبرم ساغر سمت بھ ناگھان شانیھردو سر ... 

 

 گفت. دادش بھم حیتسب اون ھمراه مرد یم داشت یوقت. بود افروز دست: دھد یم ادامھ و دھد یم قورت را دھانش آب
برسھ بھش یکس دست دینبا .  

 

 ساغر مقابل ھومن. کند یساغرم نثارحماقت یلعنت دل در نیام. دارد یبرم قدم ساغر سمت بھ و کند یم رھا را نیام ھومن
حرفتوباورکنم؟ یدار انتظار: زند یم زانو  

 

کنم اثباتش تونم یم:  ـ ! 

 

کنم باتومعاوضھ رو رم او خواد یم یکی و توئھ دست رم. جالبھ:خندد یم ھومن . 

 

یبرس جواب بھ و یکن امتحانش یتون یم. گھ یم دروغ داره ھست کھ یھرکس: دیگو یم خونسرد ساغر . 

 

 ھر دبھیبا. کند حفظ را ظاھرش کرد یم یاماسع انھی است رم ھمان دارد دردست کھ ینبودرم مطمئن ھم خودش کھ نیباا
داد یم رانجات نیام شده یمتیق . 

 

 یم ینگھدار آن در را رم شھیھم کھ یا نقره گردنبند. کرد گم شد یزخم کھ یتیدرمامور را رم. رود یم فرو فکر بھ ھومن
 ھمھ...حاال و دارد یجا گردنبند یتقلب دیمروار داخل رم دانست یم کھ بود یتنھاکس افروز. شد گم کھ بود آنجا کرد
 نشون بھم رو رم اون. کن ثابت تو: زند یم لب پس کند اعتماد او بھ توانست ینم بازھم اما. آمد یم جوردر ززباعقلیچ

 .بده

 

میکن یم معاملھ: زند یم لب ساغر . 
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؟یا معاملھ چھ!جالبھ:دھد یباالم را شیابرو یتا کی ھومن  

 

مونم یم شتیپ ھم.دم یم بھت رمو ھم من. آزادکن اونو: کند یم نیام بھ نگاه ساغر . 

 

ساغر:کند یم رزمزمھیمتح را نامش نیام و زند یم قھقھھ ھومن ! 

 

 باز لب کشم یم کھ ینفس نیتاآخر من و... یبکش اونو و یباورنکن یتون یم. باخودتھ انتخاب:ردیگ یم نیام از نگاه ساغر
 فقط اگھ چون رهید یلیخ موقع اون یول. یخورد گول یبفھم بعدش و یبر آدم اون با ات سرمعاملھ یتون یم تو. کنم ینم
کنم یبازنم لب از لب گھید من بشھ کم نیام از تارمو کی . 

 

؟یمطمئن: زند یشخندمین ھومن  

 

مطمئنم:  ـ ! 

 

ساغر نکن حماقت: زند یم داد نیام ! 

 

 آتو کی تو. یرس ینم یچیھ بھ اون باکشتن: دوزد یم ھومن یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه نیام بھ توجھ بدون ساغر
 یزیچ ھم من درازاش. بکن بامن یخوا یم کھ یھرکار بجاش و آزادکن اونو. یکن استفاده ازمن یتون یم...فقط یخوا یم

دم یم بھت رو یبود دنبالش سالھا کھ . 

 

 ینیام. باشد نیام مرگ شاھد و بکشد پاپس تواند ینم اما لرزد یم دیایب سرش بھ است ممکن کھ ییبالھا تصور از تنش
 خودش مرگ نیام مرگ. فکرکند مرگش بھ ھم لحظھ کی توانست ینم و بود دهیچش را آغوشش طعم روز چند نیا در کھ

 رم. ستین معاملھ بھ یازین: دیگو یم یبلند یباصدا نیام. باشد زشیعز گرمرگ نظاره توانست ینم شد، یم محسوب
نیبود کھ یساختمان توھمون ساغر لیوسا نیب. موئھ کش کی یتو .  

 

یریبگ میتصم یزندگ نیا یبرا ییتنھا یندار توحق:دوزد یم ساغر بھ نگاه نیام و چرخد یم نیام سمت بھ ھومن ! 

 

بره اون بذار: کند یم ھومن بھ رو ! 
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ستین موھم کش اون داخل گھید. ستیاونجان: کند یبازم لب ساغر . 

 

مونده خونھ اون یتو یتوگفت و کجاست رم اون دمیپرس ازت شیپ دوروز: نیام . 

 

 ادم یکل و افتاده رم اون بخاطر ھا اتفاق نیا تموم. فتھیخطرم بھ ھمھ جون بااون چون نگفتم:زند یم یلبخندتلخ ساغر
یباش اطالعات اون یھا یقربان ستیتول توم خواستم ینم. شدن کشتھ بخاطرش . 

 

نمیب یم رو ھیترک ی عاشقانھ درام یھا لمیف از یکی دارم کردم حس لحظھ کی!جالبھ:خندد یم ھومن . 

 

ممنونم ھاتون ییراھنما بابت: شود یازجابلندم .  

 

 ستمین کھ یا فاصلھ نیا تو رو آخرتون یھا حرف دیتون یم: گردد یبرم شان سمت بھ آخر ی لحظھ و رود یم در سمت بھ
بشھ کھ ستین معلوم بعدش چون دیبزن ھم بھ ! 

 

 یمندم گرددوگلھ یبرم ساغر سمت بھ نیام در شدن بستھ محض بھ. کند یم قفل سرش پشت دررا و شود یم آنجاخارج از
 ییبالھا چھ ممکنھ یدون یم چیھ. گرفتھ دل بھ نھیک و خوردست زخم ھومن ؟یکن یم کاریچ یدار یکرد فکر چیھ: دیگو

اره؟یب سرت  

 

نمیبب چشم بھ رو مردنت و نمیبش کھ نھیبھترازا باشھ ھم یھرچ:دزدد یم نگاه ساغر . 

 

 زنده من کھ یکن یم کھیمرت اون دست ماسماسک خودتو یدار تو. جھنم بھ من مردن:رود یم باال نیام یصدا
نمینب و نباشم... نباشم اهیس صدسال خوام یم بمــــــــــونم؟ .. 

 

ساغر دارم دوستت من:لرزد یم شیصدا ! 

 

بکنم رو کار نیا خوام یم دارم دوستت چون منم:اندازد یرمیز سربھ ساغر . 
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 ییھا برنامھ چھ یدون یم چیھ ؟یتوچ یول وخالص کنھ یم کیشل کی. مرگھ تھش تھ من یبرا ساغر. نکن حماقت:  ـ
 باھات اون یفکرکرد ؟ھھیلعنت یکن یکارمیچ باخودت یدار یفھم یتوم بود؟ یچ لمیازف منظورش یدیفھم داره؟ برات

ساغر یا چقدرتوساده. کنھ یم رآبیز سر،سرمنو پشت و زنھ یم گولت شده اگھ یحت اون کنھ؟ یم معاملھ ! 

 

 یزندگ طعم باتو من.دمیکش تاامروز یھرچ بسمھ. خوام ینم. نیام تونم ینم... یول دونم یم. یگ یم یچ دونم یم من:  ـ
دمیچش رو کردن . 

 

خوام ینم رو یزندگ نیا گھید منم یتونباش قراره اگھ:دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش . 

 

 از را شیھا دست تا کند یم ییتقال. ردیگ یم او ی گرفتھ صورت از نگاه و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
 برد یم اش ھدف بھ یپ کھ ساغر. شود ینم موفق اما دھد یم تکان را شیپاھا. بکشد رونیب خورده گره طناب نیب

. دیگو یم او بھ دل در ینیآفر حرکتش دنیباد نیام. شود تر کینزد او بھ تا خورد یم قل و کشد یم دراز نیزم یکامالرو
 یھا دست بھ تا کند یبلندم را شیھا دست یکم. دھد یم یصندل بھ ھیتک وازپشت شود یم زیخ مین یصندل پشت ساغر

کنم درستش. صبرکن:دیگو یم و برد یم یبلندصندل ارتفاع بھ یپ نیام.کنم یم کمکت:برسد نیام . 

 

کنار برو:دھد یم تاب را یصندل و خورد یم یتکان ! 

 

 حفظ را تعادلش بازھم یصندل.بندد یم را شیھا چشم شدت بھ نیام و افتد یم نیزم جلو بھ رو خورد یم کھ را سوم تاب
تر کیانزدیب.تره آسون حاال:دیگو یم ساغر دنید با و کند یم باز چشم نیام. افتد یم نیزم یرو چپ سمت بھ و کند ینم .  

 

یشد یزخم: کند یم اش خورده ضرب یشانیپ بھ نگاه و شود یم کینزد ساغر . 

 

یکن باز رو طناب کن یسع و سرم پشت برو. ستین مھم:زند یلبخندم نیام . 

 

 اگھ:کند شل را ھا طناب گره کند یم یسع اش شده بستھ یھا دست با و ستدیا یم نیام ی بستھ یھا دست مقابل ساغر
م؟یکن یفرارم. بازکنم دستاتو  

 

آره:  ـ . 

 

قفلھ درکھ: ـ . 
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ادیب میمون یمنتظرم:  ـ . 

 

ترسم یم امروز اخر از... ترسم یم: ـ . 

 

برسھ بھت یبیآس ذارم ینم:  ـ . 

 

ترسم یم بشھ تیزیچ تو کھ نیا از نیام ترسم ینم خودم از من:  ـ . 

 

 تواون دیبا چندسال...چندماه...کارکنم؟چندروزیچ دیبا من...ینباش اگھ:کشد یم انگشتش یرو وار نوازش را انگشتش
نم؟یانتظارتوبش چشم خونھ  

 

باشم شتیپ تونم یم شھیھم کھ نھیا اش یخوب یول!نداره یبازگشت مرگ:  ـ . 

 

کنم کنم،بغلت نمت،لمستیبب تونم ینم گھید من یول آره:  ـ ... 

 

میند دست از رو دمونیام آخر ی اتالحظھیب. میفکرکن امثبتیب:نیام . 

 

 خم و رسد یم ذھنش بھ یراھ قھیدق چند از بعد. دھد یم ادامھ ھا گره کردن باز یبرا تالشش بھ و دیگو یم یاوھوم ساغر
 کند باز را دستش یھا گره از یکیتواند یم یسخت بھ. ردیگ یم کمک شیھا دندان از و کشد یم دراز نیزم یرو. شود یم
بــــــــازشد شد باز:دیگو یم یباشاد و ! 

 

*** 

 

 کندو یم رو و ریز را ساغر لیوسا تمام. گردد یبودبرم اقامتشان محل کھ یساختمان بھ محتاط ھومن فاصلھ نیدرا
 یروم و ریز را خانھ تمام و شده ساغر اتاق الیخیب. گردد یم رم آن داکردنیپ یھارابرا سنبھ سوراخ نیکوچکتر

 خانھ بارراه نیا و شود یم خارج ازساختمان باالخره ھوا شدن کیتار بعداز.رسد ینم خواھد یم کھ یزیچ بھ کندامابازھم
 تمام و شود یم خانھ دردسروارد یب پس دارد بودرا برداشتھ نیام بیازج کھ یدیھنوزکل. ردیگ یم شیپ را ھومن ی

 گوشھ دیدرآخرناام. رسد ینم رم بھ بازھم کنداما یم راچک ساغر یموھا کش تک تک. گردد یم را شیھا سمبھ سوراخ
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 رزبانشیز از و بزند راگول ساغر ینحو بھ دیداکند،بایپ یحل دراهیبا. ردیگ یم دستانش نیب را سرش و زند یم چمپاتھ یا
 را ساغر ماھرانھ ینحو بھ دیبا. شود ینم نیام کردن ازاد بھ یراض وجھ چیھ بھ اما کند سکیر دیبا. بکشد را رم یجا

 کھ ییزھایچ اما. ستیاون دست رم و گفتھ ساغردروغ زندکھ یدادم درونش یحس.برسد دیگو یم کھ یرم بھ و بزند گول
 ھیقض نیا از افروز کھ دانست یم خودش فقط و خبرداشت رم ان از افروز فقط. شودیم محسوب ینیع یشواھد گفت

 نیا کھ کرد یم قانع را او زیچ ھمھ. باشد گرید یمدرک توانست یم بودھم دهیرس بدستش ساغر توسط کھ یحیتسب.خبردارد
 از و کرده لمس رو بود اش مچ یرو ھنوز کھ یحیتسب! مردانھ بشود،ھرچندناجوان معاملھ وارد باساغر و بکند را سکیر

شود یم بلند جا . 

 

*** 

 

 را یراھ زنان قدم و دھد یم قرار شلوارش بیج در را چییسو. شود یم ادهیپ و کند یم پارک ساختمان مقابل را نیماش
 و زند یدرم بھ یا تقھ. رود یم یانبار کنار کوچک اتاقک سمت بھ و کند یم بلندعبور یھا شمشاد یالبال از. رود یجلوم
یداریب:دیگو یم گرفتھ یجا یصندل یرو اوکھ بھ رو. شود یم داخل ! 

 

اوھوم:کند یسربلندم مخاطبش . 

 

شدم خستھ:کشد یم یقیعم نفس و ردیگ یم یجا او کنار یصندل یرو ھومن ! 

 

بھیعج:خندد یم تلخ مھرداد ! 

 

بھ؟یعج یچ:  ـ  

 

تو شدن خستھ:  ـ ! 

 

 یم مھرداد.دوزد یم زند یم برق یکیدرتار اوکھ یھا چشم رابھ اش رهیخ نگاه و کشد یم صورتش بھ یدست ھومن
؟یکن یفکرم یدار یچ بھ:پرسد  

 

یکن انتیخ بھم قراره یتوکِ  کھ نیا بھ: ـ ! 

 

یچندباش درجھ سرگرد یتون یم امثالتوی:دھد یم ادامھ ھومن و خندد یم مھرداد . 
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بود آسون ُمردن کاش:کشد یم آه ھومن و زند یم بلندقھقھھ مھرداد ! 

 

کاره نیتر آسون مامرگ امثال واسھ. من تو،واسھ واسھ حداقل! ستین سخت ادھمیز:اندازد یم باال یا مھردادشانھ . 

 

بدن ادامھ بازھم الشخورھا اون و برم تونم ینم. برم و بگذرم آسون تونم ینم. سختھ نمیھم واسھ:  ـ . 

 

ھا؟ الشخور کدوم:  ـ   

 

... حاال و دیفھم یاوم فقط را شیھا حرف نیا. گفت یم نیرحسیام با شھیھم ھارا حرف نیا. خندد یم تلخ ھومن
 حرف شیبرا تا خواست یم گوش جفت کی فقط. بزند حرف خواست یم فقط کھ بود دهیرس ییجا بھ بعدازسالھاسکوت

سروصدانکردن؟:دیگو یم و شود یازجابلندم.بزند حرف و بزند  

 

نھ: ـ .  

 

بھیعج:  ـ . 

 

بود؟ یک ازالشخور منظورت:پرسد یمھردادم کھ برود خواھد یم  

 

یچکیھ:  ـ . 

 

 دربزرگ مقابل. دھد یم ادامھ راھش بھ باز و کند یم غبارگرفتھ آسمان بھ ینگاھ. شود یم خارج و دھد ینم او بھ یمجال
 کی. دھد یم ھل جلو بھ محتاط را در و کند یم باز را در قفل. کشد یم رونیب بیج از را دشیکل دستھ و ستدیا یم یآھن
. کند یم روشن را چراغ و کشد یم داخل را خود شتریب یگردد،کم یم دچراغیکل دنبال بھ دست با و گذارد یم داخل پابھ

 بھ کھ یزیچ حرکت و کند یم شکار را کنارش یھا نفس یصدا گوشش اما شود یم بستھ دیشد نور ھجوم از چشمش
 چوب گرید یبار و کشد ینم تالش از دست نیام. کشد یم عقب را خود عیسر و کند یم احساس را آورد یم ھجوم سمتش

 کھ کند گردنش نثار را بعد ی ضربھ خواھد یم نیام اش خوردن نیزم با. کوبد یم اش شکم بھ و برد یم سمتش بھ را
 ھومن. کند یریجلوگ اش خوردن نیزم از کند یم یسع خوران تلوتلو نیام و زند یم یپا ساق بھ یا ضربھ پا با ھومن

 یم وارید بھ و ردیگ یم قھی از را نیام. کوبد یم صورتش بھ را اش محکم مشت دیایب خود بھ او تا و ستدیا یپام یرو
 حفظ را تعادلش اما کشد یم یادیفر ھومن کوبد، یم شیپاھا انیم را شیزانو نیام کند نثارش را یبعد ی ضربھ تا. کوبد
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 یم باال را اش دست کندو یرمیاس شیپاھا نیب را نیام یپاھا.کوبد یم اش صورت بھ تر محکم را یبعد مشت و کند یم
 نیام ی قھی دور از دستانش و رود یم یاھیس اش یھا چشم. چدیپ یم سرش در درد ناگھان کھ بزند را یبعد ی بردضربھ

 دارد یبرم سمتش بھ یقدم. کند یم نگاھش باترس کھ ندیب یم دست بھ لھیم را ساغر نیام خوردنش نیبازم. شود یم شل
مرده؟...ُمـ:پرسد یم لرزان ییصدا با ساغر. شود یم رد ھومن یرو از و  

 

ھوشھ یب فقط. نترس نھ:ردیگ یم را دستش نیام . 

 

میبر تر عیسر دیبا:اندازد یم نیزم و ردیگ یم دستش از را لھیم . 

 

رفتن؟ واسھ ستیزودن:دیگو یم سرشان ازپشت ییصدا برنداشتھ قدم کی ھنوز  

 

یفرار یھا عشق مرغ: دیگو یم و شود یم تر کینزد مھرداد. ستندیا یم شان یسرجا ھردو مھرداد یآشنا یباصدا ! 

 

 و فشارد یم دست در تر محکم ر ساغر دست. ندیب یم سرشان پشت دست بھ اسلحھ را مھرداد و چرخاند یم یسر نیام
باش آروم:دیگو یم ! 

 

 یادیز ی زهیانگ: دیگو یم و کشد یم را اسلحھ ی ماشھ.ستدیا یم شان یروبرو قایدق و شوند یم رد ازکنارشان مھرداد
دارم دوتاتون کشتن واسھ .  

 

تون لونھ بھ نیبرگرد آدم بچھ مثل خودتونھ نفع بھ پس:دوزد یم ساغر یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه ... 

 

چارهیب یھا عشق مرغ:کند یم اضافھ باتمسخر ! 

 

میگرد یبرم. قبولھ باشھ:دھد یم تکان کردن قبول یمعنا بھ را سرش نیام . 

 

 بذار و کن سکوت طیشرا نیتوا شھیھم ھوم؟ یدار یا نقشھ کی یعنی نیا!یشد میزودتسل چھ: کند یزمیر مھردادچشم
بزن بھش رو ات ضربھ نداره رو انتظارش کھ یا لحظھ درست ی،ولیاومد کوتاه فکرکنھ طرفت .  

 

قربان ادمھی و ھاتون آموزش:شود یم تر کینزد باخنده .  
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کن ولش اونو:غردیم اش شده قفل یھا دندن نیازب نیام و کند یم ساغر یبندبازو را دستش . 

 

نکنھ؟ نفلھ بدبخت اون مثل ھم رو من تون دونفره میت معلوم ازکجا. ندارم یسرگرداعتماد جناب نیا بھ من. شھینم: ـ  

 

 کھ رمیبگ دست افسارتورو خوام یم فقط ندارم شیکار. یکن ولش نفعتھ بھ: کند یم تکرار مھرداد و کشد یم یپوف نیام
ینکن حماقت ! 

 

 یم پابلند ناگھان گردد یبرم عقب بھ کھ یا لحظھ کند،درست یم رھا را ساغر یبازو یآرام بھ و دھد یم بازسرتکان نیام
. برند یم ھجوم اسلحھ سمت بھ شانیھردو اسلحھ شدن رھا محض بھ. زند یم مھرداد دار اسلحھ دست بھ یا ضربھ و کند
 بھ تا رندیگ یم کار بھ را توانشان تمام ھردو.ردیگ یم محکم را دستش مچ مھرداد و گذارد یم اسلحھ یرو دست اول نیام
. ردیگ یم کار بھ را تالشش تمام و شود یم سوار مھرداد یرو نیام. رندیبگ دست بھ را اسلحھ شوندو غالب یگرید

 لھیم سمت بھ ھراسان ساغر. رندیبگ یگرید سمت بھ را سرش تالشند در ھردو و رافتادهیگ شانیھردو دست نیب اسلحھ
 فضا در یبلند کیشل یصدا کھ بردارد را لھیم شود یم خم. کند نیام بھ یکمک باآن تا رود یم بودند انداختھ نیزم کھ یا
 سوار ھم یرو ھم ھنوز دومرد. کند یم نگاه را سرش پشت و کشد یم یبلند عیھ ساغر. شکند یم را سکوت و چدیپ یم

 یرو از را خود کھ ندیب یم را نیام. دود یم شان سمت بھ توانش باتمام و کند یرھام نیزم یرو را نیسنگ ی لھیم. بودند
 را نیام دست. شده یزخم ندکدامشانیچرخاندتاببیم شانیھردو نیب را نگاھش. ندینش یم نیزم یرو و کشد یم مھردادکنار

 ؟یخوب نیام ؟یشد یچ: ندینش یم کنارش و رساند یاوم بھ خودرا دو با. نالد یم و ردیگ یم یجا کمرش یرو کھ ندیب یم
ن؟یام  

 

نیام نمیبب بذار. یشد یزخم:گذارد یم گرفتھ محکم را کمرش کھ نیام دست یرو دست . 

 

بم...خو:زند یم لب یسخت بھ نیام . 

 

؟یتونست چطور تو:زند یدادم سمتش بھ ساغر. تو اون نیبر نیپاش حاال:ستدیا یم سرشان یباال دست بھ اسلحھ مھرداد  

 

نیپاش حاال! یتونست تو کھ یھمونجور:زند یپوزخندم مھرداد . 

 

. کند یوارس را نیام زخم کند یم یسع و شود یبلندم ساغر. شود یبلندم و گذارد یم نیزم یرو دست یسخت بھ نیام
داخل نیبر:زند یم لب یمھردادجد . 
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 چیھ گھید. میبرگرد اگھ:کند یم زمزمھ ساغر رگوشیز نیام. بردارد قدم کند یم کمکش و ردیگ یم را نیام دست ساغر
ستین رفتنمون واسھ یراھ . 

 

فتھیتوخطرب جون خوام ینم یول. دونم یم:دھد یم رونیب را اش شده حبس ساغرنفس . 

 

ساغر میتوقعرخطر ما:خندد یم تلخ نیام . 

 

 بھ را در ومھرداد شوند یم نمناک یفضا آن وارد باھم. فشارد یم کمرش یرو تر رامحکم دستش و دیگو یم یآخ
 یم درست یبالشتک شیبرا ھاھم طناب ی بکشد،باتوده دراز نیزم یرو کند یم کمک نیام بھ ساغر. کند یم قفل شانیرو
... نیا:کشد یم یبلند عیھ نیام زخم یزیخونر دنیباد و کند یم از را لباسش یھا دکمھ. بگذارد آن یرو را سرش تا کند
بده یلیخ نیا ! 

 

یبمون ینجوریا تاصبح شھ ینم. میکن یکاری دیبا:دوزد یم نیام بھ را نگاھش . 

 

 یم لب و چرخاند یم ساغر صورت یاجزا تک تک یرو را نگاھش. ردیگ یرام دستش نیام کھ خواھدازجابلندشودیم
دارم دوستت من:زند ! 

 

 یم ادامھ نیام.بوسد یم و برد یم صورتش سمت بھ را او نیخون دست. شکند یم پراحساسش لحن از ساغر بغض
ترسم ینم مردن از من.مرگھ من یبرا تھش ساغر:دھد . 

 

ترسم یم تو نبودن از من یول: ـ . 

 

 کی مثل. کنند معاملھ یکیبا تورو خوان یم. ترسم یم توسرشونھ کھ ییزھایچ از منم:فشارد یم دست در را او دست نیام
و فروشنت یم جنس ... 

 

نده عذابم ینجوریا.کنم تصورش خوام ینم یحت:بندد یم چشم . 

 

 لب. اند دهیرس بست بن بھ کھ داند یم خوب. ستین درانتظارشان یخوب زیچ داند یم ھم خودش. اندازد یرمیز سربھ ساغر
نکنم رو کار نیتاا بده نشونم موندنت زنده یبرا گھید راه کی فقط...راه کی:زند یم . 
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مونم ینم زنده من کارت نیباا. دن یم تیباز اونھا ساغر: ـ ! 

 

کنھ دامونیپ پدرت قبلش نکھیا مگھ ستین جلودارش یچکیھ و گرفتھ مشویتصم اون:زند یم لب تلخ و سرد . 

 

کنم؟ خبرش یچجور:دیگو یم جانزدهیھ ساغر  

 

 کرده خرابش اگھ. کجاست دونھ یخدام فقط و اورده درش ھومن یول. داشتم ابیرد من:کند یم گوشش بھ یا اشاره نیام
 سیتاپل خونھ یحوال گردونده برش مطمئنا و دراورده سالم رو ابیرد ھومن یول افتاده برامون یاتفاق فھمھ یم پدرت باشھ

میگرفت پناه خونھ اون یتو منوتوھنوزم فکرکنھ . 

 

ستین االن یول داشتم ھمراھم یگوش منم: کشد یم آه ساغر . 

 

 کھ یمتیق ساغربھر... االن و کنم ینیب شیپ ھاشو حرکت تموم تونم یم. شناسم یم یھرکس از بھتر اونو من. دونمیم: ـ
داره ازین تو بھ یول کشھ یم منو شده .  

 

 فرار لطفا. کنند سواستفاده ازت نذار:گذارد یم اش گونھ یرو را دستش. دھد یم وارید بھ را اش ھیتک و شود یم زیخ مین
ساغر کن ! 

 

 یوقت: چرخاند یم او یموھا نیب وار نوازش را دستش نیام. زند یم ھق صدا یب و دھد یم ھیتک اش شانھ بھ سر ساغر
 باری خوام ینم من!ارنیب سرت ممکنھ ییبالھا چھ کردم یم فکر روز شبو. شدم یم وونھید داشتم کردم گمت یوقت...ینبود
بگردم دنبالت بازھم خوام ینم. کنم اش تجربھ رو حس اون گھید . 

 

 ینم گھید منم:ردیگ یم دست در را گرشید دست ساغر. ندھد بروز یزیچ کند یم را تالشش تمام اما دهیبر را امانش درد
ینباش خوام ! 

 

دمیشن یآھنگ کی جای... ھا اونموقع:زند یم لب و بندد یم چشم نیام . 

 

نداختیم ادتویمنو اون... اون یول نبودم کردن گوش آھنگ اھل ادیز من:خندد یم تلخ .  
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بود یآھنگ چھ:ساغر . 

 

 پاکش و دمیکش یم زھراخجالت از یگاھ. کردم یم گوش بھش سالھا اون تموم. ستین ادمی اسمشو:کند یم باز چشم نیام
کردم یم داشیپ و گشتم یم دنبالش در دربھ بازھم یول کردم یم . 

 

 از را شیموھا دست با و دوزد یساغرم صورت بھ را اش رهیخ نگاه نیام. ندیرابب صورتش تا کند یبلندم را سرش ساغر
ستیرنیتقص یب ریتقد یول یکند دل ساده تو.ستیرنید ھنوزھم دیشا داکنمیتوروپ دیبا: زند یم کنار صورتش یرو . 

 

کنھ آرومت تونھ یم من مثل جملھ کیبا یک:خواند یم را اش دنبالھ بغضدار بود دهیشن را آھنگ متن کھ ساغر . 

 

 نیا از رمیدلگ.کنھ مونتیپش رفتن از آخر یھا لحظھ اون:کشد یم ابروانش و شیھا چشم ن،یام صورت یرارو دستش
دور راه از کنم یم حس یکن یم کر...فـ...من بھ یوقت... عبور یب یھا کوچھ نیا سرد شھر . 

 

بده نجات خودتو و برو:دیگو یم نلرزد کند یم یسع کھ ییباصدا و زند یم شیھا لب بھ یا بوسھ نیام . 

 

کنم ولت تونم ینم...تونم ینم من:دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش ساغر . 

 

یریبگ میتصم مون یزندگ یبرا ییتنھا یندار حق تو:کشد یم یآھ نیام . 

 

نطوریھم توم:  ـ ! 

 

یا کدندهی: خندد یم تلخ نیام ! 

 

نیام خوام یم حقمو فقط من:  ـ . 

 

ھ؟یچ تو حق:دھد یم باال را شیابرو یتا کی نیام  
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دمتینم دست از ساده ،پسییتو من حق. توبرسم بھ کردم یزندگ سالھارو تموم من:  ـ . 

 

 فکر من بھ یوقت عبور یب یھا کوچھ نیا شھرسرد نیا از رمیدلگ:کند یم نوازش را صورتش باز و کشد یم یآھ نیام
دور راه از کنم یم حس یکن یم . 

 

؟یر یکجام:پرسد یم نیام. شود یبلندم و کشد یم رونیب آغوشش از را خود کم کم ساغر  

 

کنھ بھتر زخمتو تونھ یم مھرداد. بزنم حرف باھاشون دیبا: ـ . 

 

 گوششان بھ تا زند یم بلندتر و شنود ینم یجواب. کوبد یم در بھ را جانش یب یھا مشت و رود یم یفلز درب سمت بھ
 یم یپوف آمده ھوش بھ تازه کھ ھومن. دیایب کمکشان بھ کند یم التماسش و کند یم صدا را مھرداد نام بلند یباصدا. برسد
گھیم یچ نیبب برو:کشد . 

 

بشھ تموم نیا صبرکن:دیگو یم سرش بستن درحال مھرداد . 

 

 ھا شجاعت نیا:زند یم اش مصمم ی چھره بھ یشخندین ھومن.بود ھومن مقابل بستھ یھا دست با ساغر بعد ی قھیدق ده
ادیتونم بھ ! 

 

 یچ ھمھ و یرس یم ات خواستھ بھ تو شھ، یم حل زیچ ھمھ. برسونم بھت رو رم اون دم یم قول من:زند یم لب ساغر
شھ یم درست . 

 

؟ید ینم میباز ازکجابفھمم: ـ  

 

ست؟ین یکاف اثباتش یبرا نیا.کنم یم قمار میسرزندگ دارم:زند یم یخند تلخ ساغر  

 

گم ینم دروغ کھ خورم یم قسم خدا بھ من یدار اعتقاد خدا بھ اگھ... خورم یم قسم. دم یم قول من:دیآ یم جلوتر یقدم . 

 

 بذار فقط.دم یم انجام دیبخوا کھ یھرکار و امیم یبگ ھرجاکھ باھات. دم یم بھت رمو اون:دھد یم ادامھ تر شمرده شمرده
بره اون . 
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 بھ را اوضاع حاال کھ ساغر. دیگو یم یآرام ی باشھ و شکند یم را سکوت قھیدق دو بعداز. رود یم فرو فکر بھ باز ھومن
میریبعدم. مارستانیب مشیرسون یم باھم:آورد یم زبان بھ را طشیشرا ندیب یم خود نفع . 

 

باھم؟:دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن  

 

رم سراغ میر یم باھم... بعد و مارستانیب رفت کھ نمیبب خودم باچشم دیبا.ندارم نانیاطم بھتون یول متاسفم: ـ . 

 

؟یچ یباش داده میباز دنبالشم؟اگھ من کھ ھیزیچ ھمون رم اون ازکجابفھمم من: ـ  

 

باشھ نطوریا اگھ: ـ ... 

 

 نویام بذار فقط... یھرچ و اطالعات گرفتن بابام، دیتھد. بکن بامن یخواست کھ یھرکار:دھد یم ادامھ مردد و گزد یم لب
 منھ دست کھ یرم فکرکن درصد کی تو. دیکن معاوضھ رم کی با منو دیخوا یم کھ گفت نیام. میبرسون مارستانیب بھ

منم دیکل پس. یبرس یخوا یم کھ یزیچ بھ یتونیم من کردن معاملھ با بازھم نباشھ یدنبالش تو کھیاون . 

 

شھ؟یم یچ نکنم قبول اگھ و:  ـ  

 

بخوره خواد یم منو کھ یکس اون ای پدرم درد بھ من ی ُمرده نکنم فکر:  ـ . 

 

. گزد یم لب چدیپ یم خود بھ یا گوشھ کھ نیام دنیباد و شود یم شده شانیبرا یقفس کھ مرطوب اتاقک وارد دوباره
تو؟ یکجارفت:کند یسربلندم نیام. ردیگ یم یجا کنارش و شود یم کشینزد  

 

 را جوابش کھ نیا بدون بازھم ساغر و کند یم تکرار را نامش نیام. کند یم نگاھش و کشد یم نیسرام بھ یدست ساغر
شده؟ یچ:زند یم لب نگران نیام. بوسد یم را صورتش و شود یم خم بدھد  

 

 اگھ نکھیا بھ... کردم فکر بھش شھیھم: کند یم یباز اش مردانھ یھا انگشت با و ردیگ یم دست در را نیام دست ساغر
کردم ینم یاجباز اول ھمون . 
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 کاربھ چوقتیھ...میکرد یم ازدواج بود سالم ھفده یوقت اگھ:دوزد یم صورتش بھ و ردیگ یم نیام یھا دست از چشم
دیرس ینجانمیا . 

 

 دوست ھمو م،یدار دوست ھمو االن کھ انقدر اونوقت:گذارد یاوم صورتش یرو را دستش و زند یم یلبخند نیام
مینداشت .  

 

 یم را او و کند یم کینزد نیام صورت بھ را سرش گرید یبار. کشد یم یقیعم نفس دھد یم قورت را بغضش ساغر
ساغر؟ یبکن یخوا یکارمیچ:کند یم زمزمھ نگران دل نیام. بوسد  

 

بعد و مارستانیب میرسون یم تورو. رم یم باھاشون من: دیگو یرمیز سربھ و دزدد یم شیھا چشم از نگاه ساغر ... 

 

 زنده من ستین قرار باورکن دن یم تیباز دارن ھا اون. یندار رو کار نیا حق تو:پرد یم حرفش انیم بھ تند یبالحن نیام
ینر چھ و یبااونھابر چھ.بمونم ... 

 

 امیم مارستانیتاب. امیب قراره ھم خودم من: زند یم لب دواریام و ردیگ یم دست در را دستش محکم کھ است ساغر نباریا
 اعتماد چکسیھ بھ گھید. مونده ھومن و مھرداد فقط و رفتن ھمھ ھیبق کھ دمیشن.یرس یم سالم بشم تامطمئن
سروقتت بفرستھ تونھ ینم چکسوینداره،ھ .  

 

توام نگران. ستمین خودم نگران من ساغر:  ـ !  

 

کنم مقاومت درتوانمھ کھ ییتاجا دمیم قول!خوبم من:  ـ . 

 

دم یم قول. شم ینم شون خالف یکارھا یقاط گھید یول رم یم جونم یتاپا. شم ینم میتسل:فشارد یم دست در را دستش .  

 

اد؟یب سرت قراره یچ یدون یم چیھ تو...تو... نھ کارخالف ساغر:زند یم لب کالفھ نیام  

 

 دیشا و بفروشن منو دیشا وبعدش. کنند استفاده ازم طعمھ بعنوان خوان یم. دونم یم:کند یم زمزمھ لرزان ییباصدا ساغر
شده کھ یمتیھرق بھ. کنم یفرارم فتھیب ابیآس از کھ آبھا دم یم قول. کارکنم باھاشون بازھم بخوان ! 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

دم ینم اجازه من: ـ ... 

 

فتھیب برات یاتفاق بذارم تونم ینم... ببخش منو:شود یجابلندم از ساغر ... 

 

ساغر: ـ ... 

 

 نیا از قبل ردتاازجابلندشودامایگ یم کار بھ را توانش تمام نیام. دود یم یخروج درب سمت بھ یتوجھ چیھ بدون ساغر
شود یم خارج اتاقک از ساغر و شده باز در برسد او بھ کھ .  

 

کند چھ دیبا یطیشرا نیدرچن داند ینم و لرزد یم درد شدت از تنش تمام .  

 

 بود داده خوردش بھ نیمورف مھرداد. دھند یم قرار نیماش عقب یصندل یرو را نیام جانیب تن چھاربامداد، ساعت
 دست.گذاشت یسرم پشت او با را لحظاتش نیآخر و نشستھ پشت یصندل یرو ساغر. نکند دردسردرست شانیتابرا

 مارستانیب مقابل را نیماش باالخره. بماند سالم و فتدین شیبرا یاتفاق کرد یخداخدام دل در و فشرد یم دست در را سردش
. سپارد یخدام بھ را او و بوسد یم را نیام دست بار نیآخر ی،برا دستپاچھ ساغر و شود یم ادهیپ مھرداد. کنند یم پارک

 بھیغر یزن از و دھد یم قرار ھا پلھ کنار ییجا را جانش یب تن مھرداد!شود یم دور نیام از گرید...ھیثان از یکسر در
 کمک یصندل یرو و دود یم نیماش سمت بھ مھرداد زن شدن داخل محض بھ. بدھد خبر پرستار تابھ خواھد یم کمک
 نیام گرید... یسادگ نیھم بھ. ردیگ ینم نیام از نگاه آخر ی تالحظھ ساغر و کند یم حرکت نیماش. ردیگ یم یجا راننده

کشد یم را انتظارش خورده زخم یھا آدم نیا نزد یعاقبت چھ دانست ینم حاال و نبود کنارش گرید!نداشت را . 

 

کجابرم؟ حاال:دوزد یم او مغموم صورت بھ جلو ی نھیآ از را نگاھش ھومن  

 

کجاست رم:دیگو یم ھومن کندو یم پرسشگرنگاھش ساغر . 

 

خودتون ساختمون.میبود توش کھ یساختمون ھمون برو:دوزد یم رونیب بھ پنجره از را نگاھش و کشد یم یآھ ساغر . 

 

گشتم اونجارو کل من: ـ ... 

 

ینکرد داشیپ کھ ینگشت خوب دیشا:زند یم کوچک ی نھیآ در رشیتصو بھ یشخندین ساغر ! 
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یباش نداده مون یباز نفعتھ بھ:کند یم زمزمھ یجد ھومن !  

 

 را سرعتش ھومن و شود یم روشن کم کم ھوا.ردیگ یم شیپ را خانھ ریمس حرف بدون ھم ھومن و کند یم ساغرسکوت
 یم شدن ادهیپ نیح و کند یم پارک ساختمان مقابل را نیماش. آنجابرسند بھ ھوا یروشن از قبل تا کند یم شتریب

میبر نشده برشلوغ و دور تا باش عیسر:دیگو . 

 

 یم گرد چشم اش ختھیر ھم بھ وضع و سر دنید با. ردیگ یم شیپ را اش چندروزه اتاق راه ساغر و شوند یم خانھ وارد
؟یگشت یم فقط رو نجایا یمطمئن تو: کند   

 

 ھم بھ ی رمالفھیز از را بالشتش ساغر. کنند یم نگاھش قیدق مھرداد و ھومن. دارد یبرم را مالفھ و رود یم تخت بسمت
 یم پاره را داشت کھ یکوچک یدگیبر و کند یم باز را بالشت روکش دست با. ندینش یم تخت یرو و کند یم دایپ ختھیر

 کش داخل از را رم. کشد یم رونیب داخلش از را یکوچک یمو کش آخر در و چرخاند یم بالشت داخل را دستش. کند
 در را رم. کند یم یوارس را دارد دست در کھ یرم و شود یم اش کینزد ھومن. ردیگ یم ھومن سمت بھ و دارد یبرم

میبر:دیگو یم و فشارد یم مشتش . 

 

 برسد دادش بھ تا کند یم خداراصدا وجود باتمام ساغر و کند یم حرکت خبرندارد آن از ساغر کھ یمقصد سمت بھ نیماش
 قفلش کردن باز بھ موفق باالخره یمفصل یھا یکدباز از بعد و کرده وصل ستمیس بھ را رم ھومن. بدھد نجات را نیام و
 یازین گرید حاال و بود دهیرس خواست یم کھ یزیچ بھ. زند یلبخندم تیدرنھا و کند یم رو و ریز را اطالعاتش. شود یم

بازنبود دقل مردک آن با معاملھ بھ .  

 

خودشھ؟:دیگو یم ندیب یم را ضشیعر لبخند کھ مھرداد  

 

 یم چک را اطالعاتش. کند یم باز را یاریاسفند حشمت  بنام یا پوشھ و دھد یم سرتکان فقط حرف بدون ھومن
 او.شود یم محسوب یمظفر بھ فرد نیتر کینزد حاال و شده باند وارد یدوسالگ و ستیب از بوده، خانواده دوم کند،فرزند

 و خود اش پرونده یریگیباپ پدرش کھ بود یکسیمظفر وشیدار. داد دست از را اش خانواده تمام بخاطرش کھ بود یکس
 مرد آن با بتواند و کند دایپ دست یادیز قدرت تابھ منتظربود شھیھم و بود گذشتھ یادیز یھا سال.کرد فدا را اش خانواده
 مالقات بھ رم نیا با تواند یم شود،اما یمظفر نیجانش نتوانست و اوردین بدست را خواست یم کھ یمقام ان. شود روبرو
 زشیعز برادر... مادرش پدرش انتقام تواند یم. بخواھد را یمظفر با مالقات قرار او از تواند یم.برود یاریاسفند حشمت

 جانیب جسد ھمراه بھ ھم را شیآرزوھا و اھایرو اش، یزندگ کھ سالھاست. ردیبگ مرد آن از را کوچکس ی فاطمھ و
 و داده جان کباری سرگذاشتھ پشت کھ یباھرروز او. است زنده ھنوز یمظفر وشیودار است سپرده خاک بھ اش خانواده

 منتظرچوب نیا از شیب تواند ینم... ستین عادالنھ نیا. کند یم باز چشم ھا صبح و خوابد یم شبھا راحت الیباخ مرد آن
شوند او امثال و مرد نیا یھا یباز فیکث یقربان اش خانواده ھمراه بھ گرید یعل چند خداباشدتا .  
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 قائل یارفاق چیھ قبل بار مثل نباریا کھ کند یم دیتاک. برود خواھد یم او از یجد یلیخ و کند یم رزرو مھرداد یبرا یطیبل
 خواھد یم فقط وداع ھنگام و رود یم ھومن اجبار رباریز آخر در اما کند یم آخرمخالفت ی لحظھ تا مھرداد. شود ینم

 ھمسر ھنوزھم کھ ینیام. کند یم یادآوری را نیام و خندد یم تلخ ھومن... اوردیباخودب راھم او و باشد ساغر مراقب
ھیکاف برام ھم نیھم... چشمم جلو...باشھ شمیپ خوام یم فقط. دونم یم:زند یم لب مھرداد و شود یم محسوب ساغر ! 

 

 از یکی یراھ باھم کھ بودند ھومن و ساغر فقط حاال. کند یم اش روانھ و دارد یبرم کردنش حتینص از دست گرید ھومن
 و گرفت تعلق ھا آن بھ ینمور و محقر ی ،کلبھیاھال از دورافتاده و درندشت یا خانھ در. شدند یم تھران یروستاھا

 کھ دیترس یم یحت و بود برابرشده نیچند ترسش مھرداد د،بارفتنیایب برسرش است قرار چھ دانست ینم ھنوز ساغر
 در از ادشیز ی خاطرفاصلھ بھ. کرد یم صحبت یتلفن داشت خانھ از رونیب ھومن کھ بود یدوساعت. بپرسد او از یسوال
 نیباا کھ حاال. کند اش شکنجھ بدجور ھومن و ستدیبا گوش فال دیترس یم و بشنود را شیھا حرف واضح توانست ینم

دیترس یم ھم خودش یھا نفس یصدا از یحت بود مانده تنھا مرد . 

 

 یچوب کمدبزرگ از ییپتو. کند یم اتاق ی گوشھ ساغر ی شده مچالھ تن بھ ینگاھ و گردد یبازم ھومن ھوا شدن کیباتار
. پوشاند یم را اش زده خی تن و ردیگ یم او از را پتو یگرید حرف بدون ساغر. ردیگ یم سمتش بھ و کشد یم رونیب

 شیروبرو ی نقطھ از نگاه نکھیا بدون. کند یم روشن خود یبرا یگاریس و ندینش یم نیزم یرو مقابلش ھومن
ستین یچیھ نجایا فعال خوردن واسھ کنم یدامیپ پرت و خرت کمی فردا:کند یم ردزمزمھیبگ . 

 

تنھابرم تونم ینم چون باھم گمیم. ییجا میبر یایب بامن دیبا:زند یم گارشیس بھ یپک ھومن و دیگو ینم چیھ باز ساغر .  

 

 ییآتو کی دارن دوست یلیخ:دوزد یم ساغر ی زده خی صورت بھ و ردیگ یم شیروبرو نامعلوم ی نقطھ از نگاه باالخره
کنم استفاده ازتو مجبورم مالقات نیا شدن جور یبرا منم. باشن داشتھ یحاتم ازسرھنگ . 

 

 سرھنگ از آتو کی دیگو یم یھستند؟وقت کھ دیگو یم ھومن کھ ییھا آن کند یفکرم و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر
شود میتسل پدرش تا زجربکشد...شود شکنجھ قراراست یعنی خواھند یم یحاتم . 

 

رونیب یایم خونھ از من ھمراه توم. است ھیقض ظاھر فقط نیا یول: کشند یپرم افکارش ھومن زدن لب با .  

 

؟یچ بعدش:دارد یبرم ازلبانش را ُمھرسکوت باالخره و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس ساغر  

 

ات خانواده شیپ یگرد یبرم: شود یم رهیخ اش مقابل نامعلوم ی نقطھ بھ و ردیگ یم بازنگاه ھومن . 
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 اشتباه دھمیدم،شاینشن من. تکرارکن را حرفت گرید کباری دیبگو دارد دوست. کند یم شک دهیشن کھ یزیچ بھ ساغر
تواندباشد ینم گفت کھ یزیچ ھومن جواب قطعا. دمیشن .  

 

برگردم؟ قراره یعنی: زند یم لب ساغر. کند یم خاموش دستش کنار ی کتابچھ یرو را اش شده تمام گاریس ھومن  

 

یگرد یبرم آره:دوزد یساغرم ی شده گرد یھا چشم بھ نگاه ھومن . 

 

نکنم؟ دردسردرست واست یدار نگھم ساکت یخوا یامی ؟یکرد مسخرم:دھد یم قورت را دھانش آب ساغر  

 

؟یبتون بعدش کھ یکن درست دردسر برام یکرد جرات االنش نیھم تا مگھ:  ـ  

 

بھیعج یلیخ آخھ...آخھ:خندد یم ساغر ! 

 

 دوباره دیچرابا یاونابد لیمنوتحو دردسر یب یتون یم یوقت. فھمم ینم:دیگو یبلندم ساغر شودکھ یم بلند ازجا ھومن
ھ؟یچ یبرا ید یم نجاتم اگھ...اگھ ای اونجا؟ از یبد میفرار  

 

یاحمق واقعا تو: خندد یم ھومن . 

 

 اگھ... برسھ خانوادم بھ یبیآس خوام ینم. ستمین احمق:شود یم اش مانع ساغر یصدا کھ رود یم در سمت بھ او بھ پشت
من برگشتن یازا در قراره ... 

 

 در رو ات خانواده ای باتو ندارم یلیدل گھید. ساغر شده تموم یباز:پرد یم اش حرف انیم بھ و چرخد یم سمتش بھ ھومن
بشم رو ! 

 

برم؟ نیباام منم ینذاشت چرا نجام؟یا االن چرا پس:  ـ  
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 ینم ادمی رو اش ضربھ دارم تاعمر کھ یانتیخ. کنم یتالف سرش رو نیام انتیخ خواستم فکرکن تو: زند یپوزخندم ھومن
 .ره

 

بود نبود،برادرم دوست فقط من یبرا اون: دیآ یم جلو یقدم ! 

 

یبکش اونو یخواست یم تو یول: پرسد یم مردد ساغر ! 

 

بکنھ یکار تونھ ینم شده کھ توم بخاطر ،یینجایا تو االن یول. ھست و بود برام یبزرگ سکیر چون آره:  ـ . 

 

خطانکنھ ازپا دست اون کھ یداشت نگھ منو. ستین یتالف یبرا فقط پس:دیگو یم تلخ ساغر . 

 

درستھ:  ـ . 

 

 و شود یم سیپل مقابل او یبال سپر ساغر. ستین نیھم بازھم کند یم فکر دل در و ردیگ یم شیپ را رونیب راه دوباره
یمظفر ی دروازه از عبورش رمز ! 

 

 نیزم یرو و کشد یم رونیب کمد از را ییھا تشک. کند یم قفل را ودر گردد یم باز داخل بھ یگاریس کردن دود از بعد
 پلک پشت. بندد یم چشم و خزد یم رپتویز یحرف چیھ بدون ھومن. کند یم نگاه را ھا تشک مردد ساغر. کند یم پھن
نشود غرق اش یواھ یاھایرو در کند یم را اش یسع ھومن و کند یم آمد و رفت الیخ ھزار ھزارھا اش بستھ یھا .  

 

. کشد یم کنار و شود یم زده دل دوم ی لقمھ سر ساغر اما. بخورند تا کند یم ھیتھ ریش و مرغ تخم یکم ھومن بعد روز
 یسپر نجایمجبورندا را یا ھفتھ کی کھ دیگو یم و گردد یم باز داخل بھ خستھ و کالفھ یتلفن تماس نیچند از بعد ھومن
 .کنند

 

 ساعت. کند یم فکر اش خانواده و نیام حال بھ ساعات تمام شودوساغر یم سرگذاشتھ پشت قبل روز از تر سخت روز ھر
 بھ دیبا داند ینم. باشد سالم نیام کند یم خواھش آخر دودریگو یم نیام از د،یگو یم یزندگ از و زند یم باخداحرف ھا
 از یزیچ انگار. شود دواریام دھد ینم اجازه و کند یم غوغا درونش بیعج یاماحس انھی ببندد دل داده ھومن کھ یقول

 مثل فکرھا تمام و دارد یبرنم سرش از دست یا لحظھ دلھره. شود قبل مثل ستین قرار زیچ چیھ کھ زند یم ادیفر درونش
 نیام ندیبب و برگردد اگر ای... شود یم چھ نیام برنگردد ھرگز اگر کھ کند یفکرم نیا بھ. خورند یم وول دروجودش خوره

 مرموزش یھا آدم و پرونده نیا ریگیپ بود مجبور گرید تاچندسال پدرش بود؟ چطور حال اش خانواده و ساالر حال.ستین
 باشد؟
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 چھ انیجر نیا عاقبت آخر کند یم فکر و زند یم قدم کوچک ی خانھ طول. شود یبلندم ازجا و دھد یم تکان یسر
. زند یم طعنھ بودنش نازپرورده بھ شخندیبان ھومن و شود یم غذاھا بھ نسبت قبل روز از تر لیم یب خواھدشد؟ھرروز

 ششم، روز. رود یم ور افکارش با اتاقک کنج ساغر و است مشغول بودار و مشکوک یھا تماس با را روز شتریب ھومن
. زند یم قدم اتاق طول کھ است یدوساعت ساغر و گذردیم شب ھشت از ساعت. بود خانھ درآن شان اقامت روز نیآخر

گھید نیبش گرفتم جھیسرگ تو یبجا من:کند یم اعتراض و شود یم کالفھ باالخره ھومن .  

 

ترسم یم یلیخ من: دیگو یم و ردیگ یم یجا اش مقابل حرف بدون ساغر .  

 

داشت سوال یجا یدیترس ینم اگھ:دوزد یم اش یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه ھومن ! 

 

کن خودتومسخره برو: کند یم اخم ساغر ! 

 

گفتم یجد نکردم مسخره: ـ . 

 

؟یآروم انقدر شھیھم یچجور: پرسد یم ساغر. دھد یم یپشت وارید بھ را اش ھیتک و کشد یم یآھ  

 

؟یبذار من یجاپا پارو یخوا یم حاال ھیچ:زند یم پوزخند ھومن  

 

 دھن تو یریم یدار فردا ستین التمیخ نیتوع یول... دهیبر امونمو گرفتم،سردرد چھیدلپ. بشم آروم خوام یم فقط نھ:  ـ
 .اژدھا

 

 دادن ازدست یبرا یزیچ کھ داره یمعن یوقت ترس:دوزد یم شیھا چشم بھ نگاه و زند یم شیرو بھ تلخ یپوزخند ھومن
یباش داشتھ .  

 

بترسم دادنش ازدست یبرا ندارم یچیھ من االن:کند یم باز ازھم را شیھا دست . 

 

آرومم کھ ھینجوریا و:خندد یبلندم . 
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 چھ ترسم ینم ھم سیازخودابل گھید... دمیکش ھارو یدنیکش.دمید ھارو یدنید چون:دوزد یم نیزم بھ نگاه و کشد یم یآھ
یگ یم ازش تو کھ ییاژدھا اون بھ برسھ . 

 

 نتواند کھ نیا از شود کشتھ کھ نیا از نھ.دیترس یم فردا از شیھا گفتھ برخالف ھومن. ندیب یم را ترس نگاھش تھ ساغر
 در کھ ییکارھا!اش زده غم نگاه دنید و باپدرش شدن روبرو از دیترس یم. ردیرابگ کرده تالش شیسالھابرا کھ یانتقام

 کھ بود دوانده شھیر وجودش در یقدر بھ انتقام خشم اما نبوده و ستین پدرش لیم باب وجھ چیھ بھ داده انجام ھا سال نیا
 پشت وارید بھ را سرش. بدھد دردسرادامھ بدون اش یزندگ بھ و کند فراموش را سرگذاشتھ پشت کھ یتلخ عیوقا نتوانست

 بھ داشت دوست انھ؟یبود مانیپش شیھا کرده از نقطھ نیا در و حاال یراست بھ. رود یم فرو فکر بھ و دھدیم ھیتک سر
 اماھارا و اگر نیا تا دھد یم تکان یسر...اگر... اگر دیبدھد؟شا ادامھ کنواختشی تمیر یرو اش یزندگ بھ و برگردد گذشتھ
 ینم او و بود مانده ناعادالنھ شطرنج نیا آخر ی خانھ بھ قدم کی. بود نمانده یمانیپش یبرا ییجا گرید. کند دور ازخود

 یم ساغر ی رهیخ نگاه دنید با.بکشد پاپس و بلرزاند را دلش دستِ  محال یآرزوھا و ھا کاش نیا نیا با توانست
ھ؟یچ:پرسد  

 

کنم یم فکر دارم:اندازد یم باال یا شانھ ساغر . 

 

 گھید نقطھ کی بھ شھیم: دیگو یم اش رهیخ نگاه ینیسنگ نیا از کالفھ ھومن. دھد یم ادامھ ھومن بھ اش رهیخ نگاه بھ و
؟یبد ادامھ فکرھات بھ و یش رهیخ  

 

کنمیفکرم تو بھ دارم:  ـ . 

 

؟یکن یم فکر من یِ چ بھ:دیپرس کند مشغول را خود یکم زدن حرف با آمد ینم آوربدش مرگ سکوت نیا در کھ ھومن  

 

 مگھ ؟یبکش رو آدم اون فقط بشھ؟کھ یچ کھ... ظلم ھمھ نیا از راه نیا از ؟ینشد مونیپش تاحاال:دیگو یم صادقانھ ساغر
برگردن؟ ات خانواده آدم اون باکشتن قراره   

 

 ینم یطول اما. کند یم اخم آورده زبان بھ را اش شیپ یا قھیدق یفکرھا تمام و زده ھدف بھ قایدق دخترک نکھیا از ھومن
 حق نفر کی فقط:دیگو یم تلخ یبالبخند و دھد یقرارم اش تاشده یزانو یرو را آرنجش. شکند یم را سکوت نیا کھ کشد

بشھ من یزندگ یخصوص میحر وارد حد نیا تا داشت . 

 

؟یک:ساغر  
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مھرداد؟:دیگو یم شنود ینم ازھومن کھ یجواب  

 

نیرحسیام:خنددیم ھومن ! 

 

 یم. خواست ینم تورو بد نیام:کند آرامش یکم کند یم یسع و کند یم احساس شیصدا لحن از را درد. گزد یم لب ساغر
یبر یم نیازب رو خودت و دردسر دل تو یر یم تو فقط. مشترکھ تون ھدف گفت . 

 

کنم انتیشماھاخ بھ حاضرنبودم من... من:دھد یم ادامھ ساغر و شود یم گرد ھومن یھا چشم . 

 

 اون تو ھمھ از شتریب و یبود یجد و خشک یلیخ ھرچندتو:کند یم یباز شیھا انگشت با و قفل ھم در را شیھا دست
نیداد دیجد یزندگ کی... نیداد پناه بھم یول... یکرد یم تمیاذ خونھ ... 

 

 بعدکھ... بعدا یول خوردم یم رو حسرتش شھیھم من و رسھ ینظرم بھ قشنگ یلیخ رونیب از یزندگ اون:خندد یم تلخ
خواست ھارو گذشتھ ی لھیپ لھیش یب یزندگ ھمون دلم شدم واردش . 

 

 ھنوزھم من شد ینم دهیچ ھم پشت ینجوریا ھا مھره نیا و افتاد ینم اتفاق ھمھ نیا اگھ دیدونھ؟شا یم چھ یکس
و بودم داده سکتھ بابارو ھم دیشا. کردم یم یزندگ پوچم یاھایبارو ... 

 

برادرمو و رکردمیپدرموپ. دادم سکتھ مامانمو االنم:دوزد یم یقال یھا گل بھ نگاه و افتد یم مادرش ی ادسکتھی ... 

 

 ینم ییوفا نیام عاشق چوقتیھ شدم یرنمیدستگ قتل جرم بھ من اگھ:کند یم عوض را کالمش سررشتھ و کشد یم یآھ
 !شدم

 

 ھم یاعتقادات یول. بود گذرون خوش مرد کی شناختم یم من کھ ینیرحسیام:کند یم باز سخن بھ لب و زده یلبخند ھومن
 و خودشھ توکار سرش ابونیتوخ کھ یدختر بھ یول برقصھ و بچرخھ یمھمون کی یتو دختر تا پنج با بود ممکن. داشت

 کھ ینیام نیا یول بود برام یخوب دوست ریام. یداشت چشم چیھ بدون.کنھ یم کمکش و ده یم نشون رتیغ شدن مزاحمش
ھ؟یآدم چجور... یگیم  

 

نیام... نیام: زند یلبخندم ساغر ... 
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ادیز یلیخ... مرده یلیخ اون: اندازد یرمیز سربھ ! 

 

زنھ کردم یم فکر من:خندد یم و کند یم چشمانش برق بھ نگاه ھومن ! 

 

 کھ خواند یم را فکرش انگار ھومن.بود دیبع یادیز اش مردمقابل از یھا یشوخ نیا. کند یم نگاھش متعجب ساغر
باش الیخیب رو امشب کی پس. زنده مون کدوم و میا مرده مون کدوم ستین معلوم موقع نیا فردا: دیگو یم باخنده ! 

 

 نقاب خواھد یم را آخر شب کی نیھم ھومن دیشا.کند یم تماشا را اش مقابل مرد دازیجد و گرید ییرو و خندد یم ساغر
سربگذارد پشت وارانھ یعل را شیھا لحظھ ھا مدت از بعد و بگذارد کنار را ھومن . 

 

درستھ؟ یشد مونیتوپش:پرسد یم ازخودش را بود دهیپرس او از ساغر کھ یسوال ھومن   

 

منم: دھد یم ادامھ ھومن و دھد یم تکان مثبت یمعنا بھ را سرش ساغر ! 

 

 ھا پساون از تنھ کی ییتنھا منوتو!شترفکرکنیب... فردا بھ راجع:زند یم لب ساغر. شتریب نھ و کمتر یا کلمھ نھ... نیھم
میایبرنم . 

 

؟یتوسنگرمن توھم منوتو؟مگھ:کند یم نگاھش تلخ یبالبخند ھومن  

 

 سکیر بھ گفتم یم و کردم یم ردش من بود شنھادیپ کی اونجا بھ رفتن اگھ دیشا:اندازد یم باال شانھ و خندد یم ساغر
سنگرتوم تو منم. امیتوم ھمراه منم و ھیاجبار قیتوف کی االن یول. ارزه ینم اش . 

 

 ؟بازھمیبروچ بگم و بازکنم روت بھ رو خونھ نیا در االن نیھم اگھ:دیگو یم متفکر و کشد یم اش رچانھیز یدست ھومن
؟یر یامی یمون یم  

 

 یم قطعا تابرود؟ کند باز شیبرا را در یشروط و شرط چیھ رھاکند؟بدون اورا. کند یم شک دهیشن کھ یزیچ بھ ساغر
 دیگو یم و رود یم ساالر سراغ... بعد و بازگردد اش خانواده شیپ تواند یم. ردیبگ نشیام حال از یخبر و برود تواند

 یسکو یرو یھا ی گفتھ و ستین گناهیب گرید بار نیا.کشد یم را انتظارش کھ است دادگاه پشت دادگاه بعد.برگشتم یدید
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... نیام یبرادرش،برا و پدر یبرا ھمھ، یبرا. دیبگو کرده کھ ییکارھا اتیدازجزئیبا نباریا!ستین گناھمیب من فقط شھود
 بھ ھربار کھ شان چشمان برق از. سال و سن کم یدختروپسرھا یبرا مواد حمل د؟ازیبگو شیھا کرده از دیبا چگونھ

 درنقش کوتاه یلباس و ییطال سیگ کاله کیبا کھ دیبگو یوقت از دیبا چگونھ. شد یم قبل از سوتر آمدند،کم یم سراغش
 اوردیب زبان بھ را ھا نیا دیبا چگونھ. برود کش اش نیازماش را اش سامسونت فیتاک بود شده کشینزد ییھرجا یدختر
 نگاه نوع تواند یچھ؟م کردم غلط ست؟گفتنیکاف یمانیابرازپش ایکنند؟آ یم نگاھش دیپرام و میمستق زانشیعز کھ یوقت
 از تر شرافتمند را مردن آخر! اش نیام آغوش یبرا زند یم لک دلش ھیثان از یصدم ردھد؟درییاوتغ یرو بھ را زانشیعز

 را مرگ و دیترس اش شدن تنھا دوباره از... نیام و اش خانواده توسط اش طردشدن د،ازید دادگاه در شیھا گناه شھادت
کند حس را اش نیام عطرتن گرید کباری خواست دلش بعد روز در اش یزندگ دفتر شدن تمام و مرگ باتصور. داد حیترج ! 

 

از آتو کی. یدار منوالزم اونجا بھ رفتن یبرا یبود گفتھ:کند یسربلندم ساغر ... 

 

انھ؟ی یبر یحاضر توبگو. کنم یم حل ھارو اون من:پرد یم اش حرف انیم بھ ھومن  

 

 بخوام کھ یروز از. ترسم یم دادگاه از. بترسم ھا آدم اون و فردا از نکھیا از شتریب من:دیگو یم گرفتھ ییباصدا ساغر
ترسم یم کنند طردم نکھیا از. کنند نگاھم ھابانفرت اون و ارمیب زبون بھ خطاھامو تموم ! 

 

 ازم و نندیبب منو نکھیا از. ایاوندن از. ترسم یم نیھم از منم:زند یم لب کند یم یھمدرد احساس او با حاال کھ ھومن
ھووف. رنیروبگ . 

 

 امتیق شانیھردو یبرا فردا. خوانند یم ھم نگاه از را شان میتصم و کنند یم نگاه را گریکدی پرحرف ییھا باچشم ھردو
 یم یقال یھا گل بھ نگاه باز ساغر. بود یبزرگ روز شانیبرا فردا. کرد یم نییتع را شان عاقبت و آخر کھ بود یبزرگ
 تر ترسناک مرگ یراست بھ. باشد او یزندگ انیپا فردا چھ؟اگر اش د؟خانوادهید خواھد دوباره را نیام کند یم فکر و دوزد
 و دوخت ساکت ھومن بھ را نگاھش.بود ینابرابر بروندوجنگ اژدھا دل بھ قراربود فردا دادگاه؟ در اعتراف ای است

 شدن خاکستر دنید چشم بھ. دیراچش درد طعم زود و شد بزرگ زود کھ یپسرک یبرا. سوزد یم او یبرا دلش کرد اعتراف
 را یسرپناھ یب کودک لحظھ ان در او؟ مثل یا سالھ دوازده پسرک بھ برسد چھ. آورد یم در پا از راھم غول قطعا خانواده

 از یبرا یادیز یزھایچ او ھومن برخالف. نبودند نقش یب ھم اش خانواده و نیام وسط نیا.دارد ازین گاه ھیتک بھ کھ دید
 نشانھ ھارا یحاتم ی خانھ یبعد بمب دیشا. اند شده یقربان کھ باشد مرگشان شاھد خواست ینم.داشت دادن دست
 جا چیھ یفداکار نیا و کرد ینم یفکرخوب چکسیھ دیشا! باشد ییوفا کاربلد سرگرد بھ متعلق یبعد خاکستر دیشا.ردیبگ

 باھات:گذاشت شیھا ترس و خودش یپارو و شد شیر دلش کھ دید ھومن درنگاه یبد سوز شب آن اما. شد ینم زد زبان
امیم . 

 

؟یگرفت رو میتصم نیا کھ شدیچ:کند یم نگاھش متعجب ھومن  
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 اون کھ یآدم اون. دارم دادن دست از یبرا زھایچ یلیخ من: دوزد یم او یھا چشم بھ را اش زیآم صلح نگاه ساغر
 زیچ ھمھ من... بشھ تموم قائلھ نیا اون کشتن با قراره اگھ. رهیم منم یزایعز سراغ کنھیم امضا مرگ حکم و باالنشستھ

امیم و خرمیم جون روبھ . 

 

*** 

 

 یم لب و کند یم حس را اش ترس ھومن. دھد یم قورت را دھانش آب باترس ساغر شان مقابل اهیس ون ستادنیا با
کن توکل خدا بھ:زند . 

 

 دست ھومن ون در شدن باز با ھومن؟ بود؟ ادکردهیخدا از ھومن. چرخاندیسرم سمتش بھ شده گرد ییھا باچشم ساغر
 ینم چکسیھ. گذاشتند یسرم پشت را ییفرسا طاقت و سخت لحظات. شود یم نیماش وارد و ردیگ یم دست در را ساغر
 کمک تا زدند یم صدا خدارا دیبا فقط گفت ھومن کھ ھمانطور و شوند خارج خانھ آن از است قرار یصورت چھ بھ دانست
ردیبگ را دستشان و کند شان . 

 

افتاد راه بھ سکوت در نیماش و بستند چشمانشان بھ آدرس نکردن ییشناسا یبرا اهیس یدستمال . 

 

 یم ساغر تن یرو را فشیکث نگاه بدکاره نگھبان. دادند آن بھ تن اجبار بھ اما آمد ینم خوششان ادیز یبدن گشت نیا از
 نجایا. دینگو یزیچ تا بندد یم چشم و کرده حبس نفس ساغر. دھد یم حرکت تنش یرو دار معنا را دستش و چرخاند

 یم خرج بھ جرئت ھومن اما. ندیبگو توانستند ینم یکیج و بود دشمن یقلمرو نجایا نداشتند، زدن حرف یبرا یحق گرید
انگار شده تموم کارت:توپد یم نگھبان بھ اخم با و دھد ! 

 

 و گذارد یم اش نھیس ی قفسھ یرو دست ساغر. کند یم باز شانیبرا را راه و کشد یم دست دار معنا یپوزخند با نگھبان
 با و کشد یم رشیز لباس یرو یآرام بھ را دستش شان برداشتن قدم با ھمراه. دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس

 و زند یم یپلک کرد یم نگاھش پرسشگر کھ ھومن بھ رو. کشد یم یراحت نفس ریز لباس فلز ریز جسم یسخت احساس
 بودند تصورکرده را ییالیو و بزرگ یا خانھ شان تصورات در. روند یم پوش خوش نگھبان دنبال بھ تر بلند ییھا باگام
! بود یا رکانھیز و خوب یساز ظاھر. بودند گذاشتھ خورد ینم مرفح قشر بھ کھ یمعمول و متوسط یا خانھ پابھ حاال اما

 بھ نگھبان چھارم طبقھ در باالخره... اول،دوم،سوم، طبقھ. روند یم باال را ییھا پلھ و سرگذاشتھ پشت را یلیطو یراھرو
 یا تقھ و کند یم صاف ییگلو. ستدیا یم خورد یم چشم بھ راھرو تھ کھ یچوب بزرگ در مقابل و رود یم ییراھرو سمت
اومدن:زند یم لب نگھبان و رسد یم شان سھ ھر گوش بھ یا بلھ یصدا. زند یم در بھ . 

 

 یادا یبرا و شود یم داخل اول نگھبان. کند یصادرم را ورودشان مجوز داخل نیایب ی وبعدجملھ مردانھ یا سرفھ یصدا
نیبود گفتھ کھ ھیھمون دختره. ھمراھشھ رم: دیگو یوم کرده راست کمر. شود یم خم احترام . 
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 یم را کرده احاطھ را اتاق نصف کھ یبزرگ زیم و دارند یبرم جلو بھ گرید یقدم ھومن و ساغر نگھبان رفتن کنار با
 دست. بود نشستھ دار وسال سن یمرد راس در ، بزرگ زیم پشت. بود کنفرانس اتاق بھ ھیشب شتریب طیمح آن. نندیب

 نظر از کھ انسالیم یمرد چپ سمت در و او بھ ھا چشم حالت و صورت فرم در اندک یباشباھت جوان یمرد راستش
نداشت دو آن بھ یشباھت یظاھر . 

 

 یم فکر و زند یم کند یم یباز بلندش شیر تھ بھ و نشستھ چپ سمت کھ یمرد یرو بھ نامحسوس یپوزخند ھومن
توئھ دست فلش کھ ھھ!یاریاسفند:کند ! 

 

یمظفر وشیدار...نبود سخت شناختنش. گذراند ینظرم از را شیسرتاپا قیدق کھ ندینش یم زیم راس مرد یرو نگاھش ! 

 

یبر یتون یم:دیگو یم نگھبان بھ و کند یم تمام را او یبررس باالخره وشخانیدار . 

 

 اجبار بھ ھومن. کشد یم کنار ھومن یبرا یصندل و شده بلند جا از داشت قرار راست سمت کھ جوان مرد نگھبان باخروج
: دیگو یم خان وشیدار بھ رو و ردیگ یم یجا یصندل یرو مقتدرانھ. رود یم زیم سمت بھ و کرده رھا را ساغر دست

ھیبزرگ افتخار برام شما مالقات . 

 

جوون دمیشن ادیز فتویتعر: زند یم او بھ تیازسررضا یلبخند وشیدار .  

 

. ھوم: نگرد یم ستادهیا زیم از فاصلھ با کھ یساغر بھ نگاه بار نیا وشیدار و زند یم لبخند حرف بدون ھومن
ار؟یاسفند نھ مگھ. نگاه ھمون... ھا چشم ھمون!خودشھ  

 

خودشھ: کند یم باز لب کرد یم نظاره خشم پر ینگاھ با را ساغر داشت تاحاال کھ مظفر ! 

 

 یب رو یحاتم ی دردونھ یچجور موندم: کند یم ھومن بھ رو و زند یم یاریاسفندیرو بھ دار معنا یلبخند خان وشیدار
یکشوند جایدردسرتاا .  

 

 را انگشتش. دیشناس یم کھ رو دخترھا جنس:دیگو یم خان وشیدار بھ رو بالبخند کندو یم ساغر بھ ییگذرا نگاه ھومن
شدن خام واسھ دارن دکمھ کی فقط: کشد یم زیم سطح یرو .  
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 ییآشنا زن جنس یھا دکمھ با ادیم خوشم! پدرسوختــــــــھ: خندد یم بلند یاریاسفند و زند یم وشیدار بھ یچشمک
یدار یادیز ! 

 

 مختلف یھا دکمھ بھ راجع یاختالت کی دیپسربا آقا نیا و من. ببر رو دختره تو:چرخد یم یاریاسفند سمت بھ دوباره
نھ؟ مگھ. میبکن باھم یزندگ  

 

 یم یچ آدم نیا:دیگو یم دستپاچھ و دهیترس یحالت و لرزان ییباصدا ساغر کھ برود ساغر سمت بھ شود یازجابلندم مظفر
ھومن؟ گھ  

 

کند یم وشیدار بھ رو او بھ توجھ بدون ھومن :  

 

میدار گفتن یبرا یادیز یھا حرف . 

 

یکس بخواد دلتون فکرنکنم یول: دوزد یم کنارش جوان مرد بھ نگاه ... 

 

ستین یمشکل. پسرمھ: پرد یم حرفش انیم بھ وشیدار . 

 

 پدرش و یحاتم سرھنگ دست بھ کھ پسر کیداشت، پسر کی فقط مرد نیا. کند پنھان را تعجبش کند یم یسع ھومن
 نیا از تکھ تکھ و زیر اخبار کھ یمدت تمام. دارشده بچھ بعدا کند فکر کھ نداشت ھم یکم سن. بود شده اعدام بعد و ریدستگ
 یھا چھره نیب را نگاھش ھومن. بود دهینشن افرزنددومشی مجدد ازدواج بھ راجع یزیچ چگاهیھ کرد یم دنبال را مرد

. نکند کردند یم اش خارج اتاق از زور بھ کھ ساغر یھا دادیب و داد بھ ھم ییاعتنا کند یم یسع چرخاند، یم دو آن سخت
تونم ینم اما متاسفم:زنم یم لب و زده نھیس بھ دست . 

 

 دنید بعداز دبھترباشھیشا: دیگو یم ھومن کھ برداشتن زیخ یبرا شود یم آماده جوان مرد و کند یم اخم وشیدار
 جوان مرد. چرخاند یم دو آن نیب را مشکوکش نگاه وشیدار!انھی باشن اتفاقات انیدرجر شونیا نیریبگ میتصم اطالعات
خوانیم. دیکن باور  دارن سھیدس: کند یم باز لب سردرگم و کالفھ ... 

 

 فکر و زده دل در یشخندین ھومن. شود یم اش صحبت ادامھ از مانع اش دست آوردن باال با و کرده یظیغل اخم وشیدار
 درست اش نقشھ! ھست ھم دهیترس کھ یحالت نیچن در حداقل. کند ینم خطاب جمع شخص دوم را پدرش یچپسریھ کند یم

بود شده مشکوک جوان مرد بھ واقعا مرد و کرد عمل .  
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 از دخترک کھ نیا الیخ بھ مظفر. بود کرده شل را تنش و زده قلبش بھ دست ساغر اتاق از یاریاسفند و ساغر خروج با
 تا کند یم رھا نیزم یرو را زانشیآو تن و کند یم برانداز را اش بستھ یھا پلک و دهیپر رنگ ی چھره قیدق رفتھ حال
 نیزم یرو و کرده آزاد رشیز لباس نیب از ساغر شان ورود نیح کھ یھوشیب گاز با قطعا ھا نگھبان. برود کمک دنبال بھ

 را ھا یقربان و نداشتھ یرنگ تا بود شده یطراح یا حرفھ یلیخ بطور کھ یسم یگاز. بودند رفتھ خواب بھ بود کرده رھا
 دعوت چندساعتھ و نیریش یخواب بھ را ھا آن و کرد یم را کارخود صدایب و آرام کھ یگاز. نکند خود شدن پخش متوجھ

 اش مانتو ی قھی نیب از را مخصوص دستمال و ازجابرخواستھ عایسر ساغر دارد یبرم یاریاسفند کھ یاول قدم با. کرد یم
 دھد یم قرار دھانش یرو کھ یدستمال با ساغر اما گرددیبرم عقب بھ عایسر ھا قدم یصدا دنیباشن مظفر. کشد یم رونیب

 یم ییتلو تلو ساغر. دھد یم ھل عقب بھ را ساغر دست با و داده تکان را سرش یتند بھ یاریاسفند. کند یم رشیغافلگ
 دھانش در را دستمال باز ساغر کھ دادبزند کند یم باز دھان مظفر. کند یم پرت او یرو را خود و رفتھ جلو باز اما خورد
 اسلحھ بھ راجع را ھومن ی گفتھ اما. شود یم حبس اش نفس کھ ردیگ یم ساغر دست از یمحکم گاز مظفر. کند یم فرو

 یادیز فشار با و شود یم گم دستمال نیب اش نالھ یصدا. کوبد یم مظفر یپاھا نیب کندو یبلندم را شیزانو آورد، یم ادیب
 سراسلحھ حاال و بود دهیکش رونیب کمرش پشت از را اسلحھ راست دست با ساغر اما... دھد یم ھل عقب بھ را ساغر تن
 گھید زیچ قرآن ختم بجز یحاتم دختر کردم ینم فکر...جالبھ: ندینش یم نیزم یرو زانو دو مظفر. ردیگ یم سمتش بھ را
بلدباشھ یا .  

 

یاریب زبون بھ اونو اسم بعد یبکش آب دھنتو اول بھتره: دیگو یم یجد و کشد یم را اسلحھ ی ماشھ ساغر ... 

 

ن؟یا) کند یم اشاره دستمال بھ(ای نیا. خودتھ با انتخاب: دھد یم یتکان را اسلحھ سر  

 

چکدومیھ: خندد یم یاریاسفند ! 

 

 یادشبلندمیفر یصدا. کند یم کیشل اش یپا ساق سمت بھ اسلحھ با ساغر شود ور حملھ سمتش بھ شود یم بلند جا از تا
 یخواب بھ ادیز یتقال از بعد یاریاسفند. دھد یم قرار دھانش یرو را دستمال و شده زیخ مین او یرو عایسر ساغر و شود
 نیا در را یاریشوداسفند یم خارج در از کھ یکس دینبا کھ آورد یم ادیب و دوزد یم در بھ یساغرنگاھ. رود یم یاجبار
 بھ گاز بد یبو در کردن باز با. کشاند یم راھرو تھ سمت بھ را او یسخت بھ و ردیگ یم را اش کت ی قھی. ندیبب تیوضع

 قیعا یھا درب. کشد یم رونیب در از را یاریاسفند یسخت بھ و کند یم حبس را اش نفس عایسر رسد، یم مشامش
 یصدا تا شده یطراح یطور مرد آن اتاق کھ بود گفتھ ھومن. کند یم راحت  یاریاسفند یصدا دنینشن بابت از را الشیخ
 یا و بود شده نفعش بھ ھم بود وصل یاریاسفند ی اسلحھ یرو کھ یکن خفھ صدا. نکند درز رونیب بھ ھم شانیھا پچ پچ

 بھ قطعا کھ بوده یاریاسفند ادیفر مشکل تنھا انیم نیا در. بود گفتھ آن بھ راجع قبل از ھومن کھ بود یزیچ ھمان
 اتاق از ھم سوم شخص کھ فھمد یم درب شدن بستھ و باز یصدا دنیشن با. شد یم یخبر زودتر وگرنھ دهینرس گوششان
 ھمھ کھ کاش... اسلحھ یگرید در و دستمال دستش کی در. کند یم توکل خدا بھ و ردیگ یم پناه وارید پشت. شده خارج

 اما... بود داده ادشی خوب را ھا آدم یرو شدن سوار مھرداد. نکشد اسلحھ بھ کار و شود ریبخ ختم دستمال نیباھم زیچ
 درد... کند یم فشیضع اما ردیگ ینم را جانش پا بھ بیآس. بزن پا بھ یکن کیشل یمجبور یوقت بود گفتھ راھم نیا

 بھ جوان مرد و شود یم باز شدت بھ باز مھین در. یبرس یخواھ یم کھ یزیچ بھ یتوان یم تو و کند یم پرت را حواسش
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 پس از ییتنھا بھ فھمد یم ھیثان از یدرکسر ساغر. شود یم نیزم یرو درازکش تن سھ متوجھ پاگرد بھ پاگذاشتن محض
آقا: کند یم میقا پشتش را اسلحھ و اندازد یم کار بھ را فکرش عیسر. دیآ یبرنم ورزشکار و تنومند تن نیا ! 

 

چخبرشده؟:پرسد یم متعجب دختر ی دهیترس ی چھره دنید با و گردد یبرم سمتش بھ نیمت   

 

ن...او.. اون: دیگو یم بلرزد کند یم یسع کھ ییصدا با ساغر  

 

کرده؟ رو نکاریا یک. بکن جون د: کند یم اخم نیمت  

 

 چشم بھ اما! باشد داشتھ نقش اوھم یریدرگ نیا در زند یم حدس ندیب یم کھ را شال از اش ختھیر رونیب و اشفتھ یموھا
 اجازه نگھبان. رشدنیدرگ باھم... باھم: کند یم باز لب ساغر و شود یم کشینزد یقدم... دیآ ینم دخترک ی دهیترس یھا

رو شونیا کھ بودن گفتھ انگار...خان وشیدار گفت... گفت. ببره منو داد ینم ... 

 

ستین سربھ: کند یم اشاره یاریاسفند بھ و ... 

 

 یم دخترک بھ را اش قیدق نگاه کنند؟ ستین سربھ را اریاسفند کھ بود؟ داده را دستور نیا واقعا وشیدار.کند یم اخم نیمت
 او بھ را ساغر کھ آمد کوتاه وشیآخردار در. داشتند بحث دختر نیا سر یوشمظفریدار و یاریاسفند شیپ دوروز از. دوزد
 خاطر بھ فقط اش ھمھ. نخواھدداد قرار ارشیاخت در ھم متیق نیباالتر با را فلش اطالعات از یا ذره عوض در اما بدھد

 کی نبود، ھم یزیچ بود؟کم کرده حذف دختر نیا خاطر بھ را داشت شیبرا را ریوز حکم کھ اش گرمابھ قیرف دختر؟ نیا
 شیبرا یخوب یمعنا اتاق ان از کردنش رونیب دانست یم خوب. کند حل را مشکالت از یلیخ توانست یم سیپل از آتو

 شناختیم را او انگار کرد یم نگاھش مرموز ھومن کھ نطوریا اما اند شیپ چندسال بھ متعلق یلعنت اطالعات آن... نداشت
 مطمئن انطور کھ بوده ھم خودش از یاسم قطعا و باشد شده اضافھ پرونده نیا اطالعات بھ ھم یگرید یھا زیچ دیشا

 جھیسرگ دچار را او کھ است اضطراب ای است یادیز یھا کردن فکر داند ینم. کند رونیب را نیمت خواست وشیازدار
؟یبر یم منو کجا: ستدیا یم خود یسرجا صاف ساغر کھ کند دور جا آن از تا کند یم ساغر یبازو بند را دستش. کرده  

 

بجنب االی. نجایرایھرجاغ:  ـ . 

 

امینم من:  ـ . 

 

کشن یم منو اونھا...کشن یم منو: بافد یم دیجد یدروغ ساغر و کند یم اخم نیمت . 
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 اش مقابل مرد ی قھی بند را راستش دست بتواند تا دھد یم چپش دست بھ را اسلحھ و دستمال کند یم تر کینزد را خود
نده اونھا دست منو فقط دم یم انجام برات یبگ یھرکار. کن کمکم خدا تورو: کند . 

 

ستم؟ین ھا اون از من یکرد فکر چطور ؟یخل تو: خندد یم نیمت  

 

تو چون... تو چون:آورد زبان بھ دیجد یدروغ ردتایگ یم کار بھ را مغزش ساغر ... 

 

چمھ من:برد یم وارید سمت بھ را دستش. ندیب یم تا دو را ساغر ی چھره و ردیگ یم شدت نیمت ی جھیسرگ ... 

 

 یم قرار دماغش یرو عایسر را یھوشیب ماده بھ آغشتھ دستما دارد نگھ را اش شده حبس نفس تواند ینم گرید کھ ساغر
برد یم خواب بھ را او و کرده اثر کند یم را فکرش آنچھ از زودتر یھوشیب یدارو اما کند تقال خواھد یم نیمت. دھد .  

 

 نییپا ی طبقھ.رساند یم اتاق یچوب در بھ را خود سرعت نیآخر با. بندد یم را در و برگشتھ راھرو بھ توان باتمام ساغر
 کھ ویدار. شود یم اتاق وارد و دهیکش یقیعم نفس! بود عمل وقت حاال و بودند برده خواب بھ کوچک گاز ھمان با ھم را
 با خواھد یم او از یکمک چھ دستش بھ گمشده نیا برگرداندن و بزرگ لطف نیا یازا در دیپرس یم ھومن از لحظھ ان در

 یم تا اما. دارد یبرم را اش اسلحھ و دهیکش رونیب را ییکشو عایسر دستش ی اسلحھ دنید با. شود یم ساکت ساغر ورود
 اسلحھ و افتند یم نیزم یرو لچرشیو ھمراه بھ وشیدار.دھد یم ھل را او توانش تمام با ھومن کند بلند را دستش خواھد

 خود بھ او تا. زند یم مھیخ شیرو و شود یم ور حملھ سمتش بھ ھومن. افتد یم اش دسترس از تر دور ییجا دستش ی
 آورده مانیا مرد نیا کشتن بھ بود شده لچرشیو متوجھ کھ یا لحظھ از. کند یم او نثار را اش یپ در یپ یھا مشت دیایب

 از شود یم شیر دلش لچریو دنید با و شود یم تر کینزد ساغر.  آمد یبرنم او پس از سالم دست جفت کی با قطعا. بود
 مشت درنگ یا لحظھ بدون ھومن. سوخت او یناتوان حال بھ دلش لحظھ کی فقط حاال و نداشت خبر مرد نیا بودن فلج
 اسلحھ نکھیا محض بھ. بردارد را اسلحھ تا شود یم خم و کرده استفاده مرد یجیگ از. کوبد یم او صورت یرو را شیھا
 کند یم تلش دست دو با ھومن. ردیگ یم دستش نیب را ھومن دست مچ و خورد یم یتکان وشیردداریگ یم دست بھ را

 یشتریب تسلط تا زند یم غلت تنش بھ میعظ یتکان با و دیآ ینم کوتاه یمتیق چیھ بھ وشیدار اما دھد نجات را اسلحھ
 و ندیب یم را بازگشتھ حاال کھ ینیمت. گردد یبرم عقب بھ پرشتاب ساغر و شود یم باز در نیح نیھم در. باشد داشتھ

عقب برو:ردیگ یم سمتش بھ را سراسلحھ ! 

 

 و خورد یم نیزم نیمت. کند یم کیشل شیپا ساق بھ ساغر نیح نیھم در و کشد یم رونیب را خود ی  اسلحھ نیمت
. کند حفظ را اش تعادل کند یم یسع اما زند یم جیگ گاز آن استشمام از ھم ھنوز نکھیا با.کشد یم درد سر از یادیفر

 و شده نیمت کینزد ساغر. بکشد رونیب یگرید چنگ از را اسلحھ نتوانستھ یکس و رندیدرگ باھم ھنوز وشیدار و ھومن
 ساغر یپا ساق نیمت. کوبد یم توان تمام با دوباره و بود کم زورش... زند یم گردنش پشت بھ یا ضربھ اسلحھ پشت با
 نیزم و آورده کم باالخره نیمت و زند یم تر وپرتوان تر محکم را سوم ی ضربھ ساغر اما بکوبد نیزم بھ تا ردیگ یم را
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 گوشھ سالح بدون ھومن. ندیب یم وشیدار دست را اسلحھ کھ برود ھومن کمک بھ تا شود یم زیخ مین ساغر. خورد یم
 ؟یایبرب من پس از یتون یم یکرد فکر بچھ فسقل تو: گفت یم پوزخند وبا نشستھ زیخ مین جیافل مرد و بود افتاده یا

کنم رحم بھت تا یاومد یک طرف از بگو ھاان؟ ...  

 

! بودمت کشتھ کاش کھ یکن یدعام ھرشبت و ھرروز رونیب ببرنت اتاق نیا از:دیگو یم وشیدار و زند یم شخندین ھومن
بکن جون حاال ...   

 

 باز لب ھومن. کند تر یجر را رمردیپ توانست یم یالعمل عکس ھر حاال اما برساند ھومن دست بھ را سالح ساغر قراربود
پورمھر فتاح. اومدم فتاح طرف از: کند یم . 

 

ترسم ینم ھم اسلحھ اون از: شود کینزد او بھ تا کشد یم نیزم یرو را خود ھومن و شود یم گرد مرد یھا چشم . 

 

. کند یم شکمش سمت بھ را کیشل نیاول ھومن شدن کینزد دنید با و شود یم خارج فتاح نام دنیشن شوک از مرد
 کشد یم را خود بازھم اما خورد یم نیزم درد با ھومن. لرزد یم دستانش اما کند کیشل تا کشد یم را ماشھ عایسر ساغر
کھ یھمونجور... سپرده بھم پسرش: برسد او بھ تا ... 

 

 و دهیچرخ ساغر سمت بھ عایسر مرد. کند یم کیشل باالخره و بندد یم چشم ساغر و ندینش یم اش کتف یرو دوم ریت
 را ھومن و خود جان تا کند یم کیتمرکزشل بدون و نشستھ نیزم یرو عایسر ساغر اما کند یم یانداز ریت سرھم پشت
 مقابل رمردیپ باز مھین یھا چشم بھ را نگاھش ساغر. شود یم حاکم برفضا نیسنگ یسکوت ھیثان از یصدم در. دھد نجات
 را ساغر سرد و رهیخ ھمانطور. بست ینم چشم... رمردیپ و شود یم یجار یآرام بھ اش قھیشق از یخون.دوزد یم اش
 یا ھیثان ساغر و چرخد یم اتاق دور. شود یم بلند جا از یسخت بھ و گرفتھ اش یزخم شکم بھ دست ھومن. کرد یم نگاه
 داشت ھنوز رمردیپ.کند یم رمردیپ بھ نگاه کی و دستش ی اسلحھ بھ نگاه کی. ردیگ ینم رمردیپ ی چھره از نگاه

 رهیخ او بھ جانب بھ حق و سرد نطوریا مرد نیا یوقت نبود یترسناک زیچ گرید یآبرود ارسالن جسد قطعا.کرد یم نگاھش
 در باشند کرده ریاج قاتل بعنوان را او اگر... نکند یانداز ریت افراد صورت و سر بھ ھرگز بود سپرده او بھ مھرداد. شده

 ھستم یبگ یھرکار! کشم ینم آدم من:بود کرده اخم ساغر. داد نخواھند پول او بھ مقتول ی چھره ییشناسا عدم صورت
نھ قتل یول ! 

 

 اکھ اونوقت. کن کیشل بگھ و بده دستت اسلحھ کی یروز کی دیشا. ھومنھ دست ھمش کنمینم نییتع من رو قانون:  ـ
خالص و زنھیم تورو اون... ینکن کیشل ! 

 

 بھ بود برداشتھ اتاق چپ سمت کمد از کھ یمشروب یبطر دو با. کند یدامیپ را گشت یم دنبالش بھ کھ یزیچ باالخره ھومن
 یم نگاھش متعجب ھومن. زند یم قھقھھ ناگھان ساغر. کند یم اش سیخ متیق گران و ناب الکل با و رود یم جسد سمت
کشتم من... اونو... من... کشتم..کـ: دیگو یم دار لکنت و لرزان ییصدا با ساغر و کند .  
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ده؟یپاش ھم از رو یزندگ تا چند آدم نیا یدون یم: کند یم جان یب جسد بھ نگاه ھومن  

 

 یم ششیآت: دارد یبرم را بود کرده روشن را گارشیس آن با یاریاسفند شیپ یساعت کھ یفندک ختھیر ھم بھ زیم یرو از
کنم یم خاکسترش کرد خاکستر خانوادمو کھ یھمونجور. زنم . 

 

ھومن؟. کشتم من... ھھ... شتم...کـ: زند یم قھقھھ کیستریھ باز ساغر  

 

گھید چقدر من.. من... حبس؟م چندسالھ... قتل:پرسد یم ساغر و کند یم نگاھش اشک از سیخ یصورت با ھومن ... 

 

زده شیآت ھا اون با منم اون: دوزد یم مرد بھ و ردیگ یاوم از نگاه ھومن ! 

 

 کھ زدند یم حرف خود یبرا و بودند ور غوطھ خود یایدن در ھردو. دندیشن ینم را گریکدی یھا حرف چکدامیھ کھ انگار
ــــــــــسیپل ستیا: دیکش ادیفر مردانھ و صالبت پر ییصدا و شد باز شدت بھ در ناگھان ! 

 

 عایسر. ردیگ یم آتش یمظفر وشیدار و اندازد یم جسد یرو را فندک نداده دست از را تافرصت صدا دنیشن با ھومن
 یم ھومن سمت بھ روھاین. سیپل ستیا بود گفتھ کھ کند یم فکر ییآشنا یصدا بھ ھنوز ساغر و شوند یم وارد روھاین

 ستدیا یم زانو زن مقابل نیام. کند یم یفلز دستبند ریاس را شیھا دست یمخالفت چیھ بدون او انتظارشان برخالف و روند
ساغر: زند یم لب کرد یم نگاه را گرفتھ آتش ی توده کھ ساغر ی دهیپر رنگ ی چھره دنید با و ! 

 

 یروھاین نگرد یم را ھا شعلھ و دزدد یم بازنگاه ساغر. شود یم دستش ی اسلحھ متوجھ نیام و کند یسربلندم ساغر
کنھ یکاری یکی نشده پخش شیآت تا. خبرکنھ نشان آتش یکی:زند یم ادیفر یکس و شوند یم اتاق وارد خانم . 

 

 اسلحھ بھ ھنوز نیام نگاه اما کند خاموش را آتش کند یم یسع و شود یم کینزد گرفتھ آتش جسد بھ ییپتو با یمرد
کشتم من. شتم...کـ: زند یم لب گرفتھ ییصدا با ساغر! آتش ی توده بھ ھنوز ساغر نگاه و است . 

 

ستمین گناهیب گھید... گھید: کند یم تکرار ساغر و زدیر یم فرو نیام . 
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 نیب را نگاھش ساغر و دھد یم قرار کاور در را اسلحھ یسرباز. زند یم دستبند پشت از و ردیگ یم را شیھا دست یزن
شم؟ ینم اعدام بمونھ زنده اگھ: دوزد یم نیام ی زده شوک یھا چشم بھ را ماتش نگاه. چرخاند یم نیام و آتش   

 

 یم زمزمھ و چرخاند یم آتش و نیام نیب را نگاھش آخر ی تالحظھ ساغر و برند یم خود با کشان کشان را او ھا زن
گھید ؟یکن ینم کمکم گھید! زدم من نھ؟ کشتم من:کند ... 

 

نکن یباز لمیف پاشو:دھد یم تکانش نیخشمگ یزن. رود یم شیپاھا از توان و رود یم یاھیس شیھا چشم ! 

 

 بود؟ کشتھ آدم بود؟ داده انجام قتل ھمسرش.. بود دستش اسلحھ. کند یم نگاه و گردد یبرم گرفتھ آتش جسد سمت بھ نیام
 را دھانش آب. ندیب یم نیزم پخش را ساغر راه وسط و شود یم خارج اتاق از تند ییھا قدم با را؟ گرفتھ آتش مرد نیھم

... اما بود زده آتش ھومن را جسد! باشد بوده دستش اسلحھ فقط دیشا! شده یاشتباھ دیشا: کند یم فکر و دھد یم قورت
کشتم من گفت ساغر اما ! 

 

 را ھمسرکش و برود جلو. کند چھ دیبا داند ینم نیام و بکشند خود دنبال بھ و رندیبگ شانھ از را او کنند یم یسع زن دو
 نیا و بودند نجایا شیآشناھا و دوست تمام... چرخاند یم افراد نیراب را؟نگاھش اش کش آدم ھمسرک بکشد؟ آغوش در
 سر در را شیصدا و رود یم جلو بھ یقدم!بود ھمسرش شده ریدستگ اسلحھ با قتل ی سرصحنھ کھ یمضنون... زن

نیام نشم داریب چوقتیھ کاش.استیرو ھمش انگار.انگارخوابھ:کند یتکرارم . 

 

سرگرد شده یزیچ: زند یم لب یمولو خانم. ستدیا یم ھا زن مقابل و دارد یبرم یتندتر یھا قدم ! 

 

 فکر: زند یم لب است معروف اداره حاضرجواب سروان بھ کھ یبیمص خانم و دھد یم یجا کمر پشت را اش اسلحھ نیام
میبر یم رو متھم ما راحت التونیخ. باشند داشتھ اجیاحت تون کمک بھ داخل اون کنم . 

 

برمش یم من: ردیگ یم را ساغر ی شانھ و کند یم دراز دست نیام ! 

 

: کند یم باز لب یمولو. شود یم گرد ممکن یجا تا زن دو چشم و ردیگ یم آغوش در را ساغر ھا آن ی ھمھ چشم یجلو
رو متھم کھ ممکنھ... ممکنھ کارتون نیا سرگرد اما ... 

 

داشتند شرکت تیمامور نیا یتو من یھماھنگ با. ھستند ھمسرم شونیا: کند یم باز لب نیام .  
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 گوش ریز نیام و کنند یم دنبال را او ھا نگاه ی ھمھ. گذارد یسرم پشت را راھرو شانیھردو بھ پشت یگرید حرف بدون
شھ یم تموم داره گھید. شھیم تموم... ساغر شد تموم: کند یم زمزمھ ساغر . 

 

 بازھم. دھند نشان قاتل را او تا اند دهیچ سھیدس ساغرش ھیعل بازھم. است یساز صحنھ اش ھمھ کھ کند یم مجاب را خود
 ذھنش در کھ است ساغر یصدا نیا باز و شود یم خارج خانھ از! تواند ینم بکشد آدم تواند ینم ساغرش. است سھیدس

نکن دارمیب قشنگ خواب نیا از!نیام نکن دارمیب: ردیگ یم جان . 

 

*** 

 

 یرو از را او نتوانست ھم صبح اذان یصدا یحت. اند شده یسپر سال یکند بھ ھا ھیثان او یبرا اما... ھاگذشتھ ساعت
 در پشت سرباز دیخورش طلوع و ھوا شدن روشن با. کند دور ساغر ی چھره از را نگاھش و کند بلند یفلز یصندل

 باالخره سرباز.ندیب ینم خود در ھم را زبانش دادن تکان ینا یحت نیام. ماند یم منتظراجازه و زده در بھ یا تقھ باالخره
 دنیباچرخ و شود یم اش کینزد نگران دل یصندل یرو نیام حرکتیب تن دنید با. شود یم داخل و کند یم باز را در

شدم نگران. قربان دیببخش رو جسارتم: کشد یم یراحت نفس نیام یھا چشم مردمک . 

 

 احضارتون اداره از تشیواقع: دیگو یم یرسول سرباز. برود و بزند را حرفش تر عیسر کھ فھماند یم او بھ بانگاھش نیام
رنیبگ عھده بھ رو متھم از مراقبت تا ھستن نجایا ھم یبیمص سروان. کردند .  

 

: دیگو یم ستادهیا اش یقدم کی در ھنوز کھ یسرباز بھ رو. کند یم یصندل از دل باالخره و دھد یم تکان یسر نیام
امیم. باش رونیب . 

 

 یم بلند یصندل یرو از یبیمص سروان خروجش محض بھ. شود یم خارج اتاق از و گذاشتھ براو ینظام یاحترام یرسول
ان؟ینم شد؟یچ: دیآ یم سمتش بھ و شود  

 

انیم گھید کمی نیباش رونیب گفتن:  ـ . 

 

 را اش یفضول شم یسخت بھ ھم نجایتاا کھ یرسول. دوزد یم نیزم بھ را متفکرش نگاه و زده رچانھیز یدست یبیمص
 من گوش بھ و دیچرخ دھن بھ دھن حرف یول. نباشھ جسارت سروان گمیم: کند یم باز لب باالخره بود کرده کنترل
دیرس رھمیحق . 

 

ھستن؟ ییوفا سرگرد ھمسر متھم کھ راستھ: آورد یم نییپا را شیصدا تن  
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 یم صفحھ مردم یزندگ سر پشت نینشست ھا زنک خالھ نیع کھ کوچست نجایا مگھ:نشاند یم چھره بھ ظیغل یاخم یبیمص
ن؟یذار  

 

سروان یعنی... خانم بکنم غلط من: کند یم صاف کمر یرسول ! 

 

 باز لب ندیب یم مقابلش زن از متیمال یکم باز کھ سرباز. کشد یم یآھ و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس یبیمص
... بودم باھاشون کھ یچندروز نیھم تو یول ھا شناسمشون یادنمیز یعنی. باشھ کارھا نیا اھل ادینم سرگرد بھ:کند یم

کارھا نیا ادینم بھشون اصال ... 

 

 یھا کیسرام بھ ینگاھ با او ی گرفتھ اتش ی چھره از خبریب یرسول و شود یم قبل از تر ظیغل ھرلحظھ یبیمص اخم
ای کردن شون غھیص تیمامور بخاطر دیکن یم فکر شما:دھد یم ادامھ نیزم ... 

 

آقـــــــــــــــا برس کارت بھ:  ـ ! 

 

گردد یبازم خود یقبل یسرجا بلند ییھا گام با یبیمص و شود یم الل یرسول بلندش یصدا با . 

 

 داند ینم. زند یشخندمین شیرو بھ وارید یرو حجم کم ی پرونده. کند یم نگاھش و ستادهیا ساغر سر یباال ھنوز نیام
 تمام کھ ھمسرش کیستریھ لرز و تب یبرا! اناراحتی باشد شاد دیبا داند ینم. بدھد نشان خود از یالعمل عکس چھ دیبا

 سوحان را شب تمام کھ را ساغرش یھا گفتن"کشتم من" کند؟چگونھ ھیگر دیبا بود انداختھ وحشت بھ را پرسنل شب
 تلخ. ندیب یم را ساغر سر یباال یتابلو کامال حاال. ستدیا یم تخت مقابل و زند یم یقدم کند؟ فراموش را بود شده روحش

باردار.یجسمان ضعف: خواند یم را تختھ یدیسف یرو بستھ نقش ی جملھ و خندد یم ! 

 

 کنار را اش یشانیپ بھ دهیچسب یموھا و کند یم دراز ساغر سمت بھ دست. ستدیا یم تخت راست سمت و زند یم بازقدم
 و رفتھ تشنج یپا تا ھمسرش قبل شب نکھیا. بود گفتھ سخن معجزه از بالبخند شاتیآزما جواب گرفتن بعداز دکتر. زند یم

 یم سر را دستش! است معجزه نشده دهید او در یزیخونر از یرد نیتر کوچک و است سالم و حیصح نیجن اما برگشتھ
 یم را ساغرش انتظار کھ ینیسنگ حکم یباردار؟برا. دھد یم قرار ساغر تخت شکم یرو دیسف ی مالفھ یرو از و دھد
 کوچھ پس کوچھ نیا با سردرگم، کالف نیا با کند؟ چھ دیبا ؟یشاد او بطن در گرفتھ شکل فرزند یبرا ای کند یزار کشد
کند؟ چھ شده بزرگ یگرھ و رفتھ فرو ھم در سخت یدرخت یھا شاخھ مثل کھ یزندگ نیا با بست، بن یھا  
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 اداره در کھ شود یادآورمی! ھستند منتظرتان سرگرد کھ شود یم ادآوری! سرباز یصدا گرید یبار و در بھ گرید یا تقھ
 فیوظا بھ و برود دیبا ییوفا سرگرد کھ شود یم ادآوری. دارد اتاق اسم بھ یکوچک یواریچھارد مارستانیب نیا کینزد یا

 ی پرونده دیبا ییوفا سرگرد! کند کن شھیر جامعھ در را قتل و یدزد یھا شھیر و برود دیبا ییوفا سرگرد. کند عمل اش
 را اش گذشتھ سوابق و نکند فکر بطنش در گرفتھ شکل کودک بھ ردیبگ قرار مقابلش و ردیبگ بدست را ھمسرش قطور
 دولت، نیمامور دست از فرار دوبار ی سابقھ! شده اثبات اش تیصالح عدم کھ یآبرود ارسالن قتل اتھام. کند مرور
 کار نیا از اش زهیانگ و شود رهیخ اش دهیترس یھا چشم بھ تیباجد دیبا! یمظفر وشیدار قتل درآخر و زندان در یریدرگ
گناھمیب من دیباورکن. نکردم یکار من... من: بزند لب لرزانش یباصدا بازھم ساغر کھ کاش. شود ایجو را ! 

 

 تا زدیر یم ھم بھ را ایدن تمام. است گناهیب دیبگو ساغر ستیکاف است ساغر خودِ  کھ نشیزتریعز جان بھ خدا، یخداوند بھ
کند اثبات را بشود فرزندش مادر است قرار کھ یھمسر ھمسرش، یگناھ یب .  

 

 در و شود یم خارج اتاق از افتاده ییھا شانھ با. شود یم دور و دارد یبرم اش شکم یرو از را اش شده سست دست
 یزیھرچ. باشھ بھش حواستون:کند یم اتاق در بھ یا اشاره. دھد یم تکان یسر فقط یبیمص سروان محکم سالم جواب
دیکن خبرم بود کسر و کم . 

 

 مراقبش: چرخاند یم شانیھردو نیب را نگاھش و ستدیا یم شان مقابل. گردد یبرم را رفتھ راه و رود یم جلو یقدم چند
کنم یم خراب ھمھ سر رو مارستانیب نیا من فتھیب اتاق اون تو یاتفاق نیتر کوچک. دیباش ! 

 

 یربط نــــــھ: کند یم باز لب یرسول شدنش دور محض بھ. دھند یم سرتکان فقط و زند یم شان خشک اش یجد لحن از
سروان خانم بوده یعشق ھیقض گمونم بھ. نداره تیمامور بھ ! 

 

 بعد و دوزد یم ساغر ی چھره بھ را اش قیدق نگاه. شود یم اتاق وارد و کند یم فضول پسرک نثار یا غره چشم یبیمص
 یبار. گذرد یم دھانش یجلو دست و کشد یم یبلند عیھ یباردار ی کلمھ دنید با. خواند یم را سرش یباال یھا نوشتھ

است؟ ییوفا سرگرد از بچھ یعنی. چرخاند یم ساغر صورت یرو را مرددش نگاه گرید  

 

. کند یم شکار گوشش با را ھا پچ پچ و کند یم حس خود یرو را ھا نگاه ینیسنگ. شود یم اداره وارد زار یحال با نیام
 کسب از بعد و زند یم در بھ یا تقھ. رود یم بود آمده شده سرھنگبازنشستھ یبجا کھ نژاد یعیسم سرھنگ اتاق سمت بھ

 نژادبا یعیسم مقابل یصندل یرو نشستھ  یحاتم سرھنگ دنید با و گذارد یم ینظام احترام. شود یم داخل ورود ی اجازه
 سرھنگ مقابل یصندل یرو. ندیبنش یصندل یرو کھ کند یم اشاره سر با نژاد یعیسم. کند یم سالم اوھم بھ سر تکان
 را قبل شب تیمامور جھینت خواھد یم نیام از نژاد یعیسم. دھد یم قرار زیم یرو را فشیک و ردیگ یم یجا یحاتم
 یم صحبت بھ شروع و دهیکش رونیب آن از را ییھا پرونده. کند یم باز را فیک در و شده بلند جا از نیام. دھد حیتوض
 بھ موفق شبید از قبل کھ یکس تنھا. بودن رفتھ رانیا از ما اقدام از قبل ھا یلیخ متاسفانھ بودم گفتھ کھ ھمونطور من: کند

 رانیا از خروج قصد... ی مورخھ دوشنبھ روز کھ بود یمصطفو سام یواقع اسم بھ ای یصفو مھرداد میشد اش یریدستگ
ساغر کفش یرو بنده کھ یابیرد ی لھیبوس. داشت رو ... 
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 بھ موفق بودم کرده نصب یحاتم ساغر خانم کفش یرو: کند یم ادامھ را اش کامل ی کلمھ و دھد یم قورت را دھانش آب
 افراد یزیخونر و خون بدون یخسارت اومدن بار بھ از قبل کھ بود نیا بر تالشمون ی ھمھ. میشد ریمس ییشناسا و بیتعق

و میدیرس رید کمی متاسفانھ متاسفانھ، یول میکن ریدستگ رو خونھ داخل ... 

 

 دست از رو بود الزم دادگاه یتو شیپ از شیب شھادتش کھ یکس و: دھد یم ادامھ را اش جملھ یتند بالحن نژاد یعیسم
میداد . 

 

 چھ. کرد ینم باز لب قطعا ھم موند یم زنده اگھ یحت یآدم نیچن یول نیمت شما حرف: دیگو یم دیمج و گزد یم لب نیام
شد یم آزاد زندان از چندماه بعد و داد یم ھدر بھ رو ھامون تالش تموم بازھم فیکث یھا یباز استیس با کھ بسا . 

 

 حبس دوران چون. میدار اش نگھ تا مینداشت دست در اش ھیعل بھ یمدرک شدچون یم آزاد: دیگو یم طعنھ با نژاد یعیسم
تموم و کرد یم یسپر رو اش . 

 

 بھ اداره کی با ما خاطر نیھم بھ. نداشت یتموم ھا تجاوز و ھا قتل ی رهیزنج ھم خاطر نیھم بھ: دیآ یم حرف بھ نیام
میریبگ تختیپا بھ رو مواد ی ھرروزه قاچاق یجلو میتونست ینم دار درجھ ھمھ نیا و یبزرگ نیا . 

 

پسرم نیام! جان نیام: کند یم شیصدا و شود یم خجالتزده نیام تند لحن از دیمج ! 

 

 آرامش بھ را او معنادارش نگاه پشت و زند یم یپلک گردد یبرم سمتش بھ نیام یوقت و کند یم شیبازو بند را دستش
کند یم دعوت . 

 

 کم کمِ . ییوفا جناب ستمین مرد اون طرفدار من:دوزد یم نیام رابھ اش رهیخ نگاه زندو یم نھیس بھ دست نژاد یعیسم
. داشتم شما از شتریب یزندگ در ھم و یکار ی نھیزم در ھم یشتریب ی تجربھ و ھستم تر بزرگ شما از سال یس ستیب

نھیا من حرف یول. ندارد یتموم ھا قاچاق و ھا قتل نیا چرا و خبره چھ مملکت نیا یتو دونم یم خوب ... 

 

 میتونست یم یبزرگتر یکارھا فرد اون ی زنده با قطعا ما: شود یم خم زیم سمت بھ و کند یم قالب ھم در را شیھا دست
ھمسرشما اشتباه کار با اما. میریبگ فسادھارو از یلیخ یجلو و میکن ییشناسا میتونست یم رو باندھا از یلیخ. میبد انجام ... 
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 سابقھ ھم قبال. است سھیدس ھا نیا ی ھمھ. ستین قاتل ھمسرمن یول خوام یم عذر: پرد یم اش حرف انیم بھ تند نیام
 ھمھ بھ رو زیچ ھمھ و ببرم شیپ شیعاد روال با رو پرونده تا ادیب بھوش اون منتظرم فقط من. ھست مدرکش و داشتھ
کنم ثابت . 

 

بشھ ثابت دادگاه در ھمسرتون یگناھ یب میش یم خوشحال شما مثل ماھم. ھیفکرخوب درستھ: زند یم لبخند نژاد یعیسم . 

 

 اعترافات شب تا. کنم یم شروع رو کار االن نیھم از من: کند یم جمع اش فیک در را ھا پرونده و زند یم یلبخند نیام
ارمیم براتون رو  ھرسھ . 

 

 ،ییوفا سرگرد متاسفم:کند یم باز لب نژاد یعیسم. ندینش یم اش یصندل یرو و کشد یم یآھ دارد خبر ھیقض از کھ دیمج
ستین شما ی عھده بھ گھید پرونده نیا یریگیپ اما ! 

 

 ادامھ انھیجو صلح و آرامش پر یلحن با نژاد یعیسم. کند یم نگاه را اش مقابل خونسرد مرد متعجب و برد یم ماتش نیام
 شماھارو اسم شدم نجایا وارد کھ یروز از من و دیھست اداره نیا یھا نیتر ستھیشا از یحاتم سرھنگ و شما:دھد یم

 یمراسم در وقت اسرع در! قطعا ستین یکاف یرمردانیش نیچن از تشکر یبرا مقام و درجھ. کردم تون نیتحس و دمیشن
ییوفا سرھنگ کرد میخواھ تون میتقد رو شما ی درجھ عیترف باشکوه . 

 

کنم؟ دنبال رو  پرونده تونم ینم چرا پس. فھمم ینم من: افتد یم خنده بھ نیام  

 

 قاعدتا. کنم منع پرونده نیا یریگیازپ شمارو معذورم بنده پرونده، در قتل مضنون بعنوان یحاتم ساغر حضور بھ بنا:  ـ
 نیا رو بدم اجازه تونم ینم. یحاتم ساغر متھم، با تون یلیفام نسبت بنابھ اما ستین شما یکار کم و یناتوان ی نشانھ نیا

 کھ  شما نھ.دیکن قضاوت عادالنھ کھ نده اجازه و بذاره ریتاث یآدم عدالت یرو کنھمم احساسات ھرحال بھ. دیکارکن پرونده
ھستند پدرشون کھ یحاتم دیمج سرھنگ نھ و دیھست شونیا یرسم و یشرع ھمسر ! 

 

 تمام سال ده من: زند یم ولب خندد یم تلخ. خندد یم تلخ فقط. ستین نیام ی لحظھ آن حال وصف بھ قادر یا کلمھ چیھ
کردم کار پرونده اون یرو ! 

 

 کردن پرونده اون صرف رو عمرشون از سال یاند و ستیب یحاتم سرھنگ: کند یم دیمج بھ یا اشاره نژاد یعیسم
کنھ یم حکم ینطوریا نیقوان اما ھستند تر محق شونیا کھ باشھ گلھ بر قرار اگھ. پسرم . 
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. سابد یم ھم یرو کھ زدیر یم ییھا دندان نیب را خشمش و کند یم چفت ھم بھ را شیھا لب. دھد یم تکان را سرش نیام
 قول بھتون باشن گناه یب ھمسرتون دیگفت کھ ھمانطور اگھ:زند یم لب کند یم احساس را او یدرون خشم کھ نژاد یعیسم
شد خواھد مرتب اوضاع زود یلیخ دم یم .  

 

 یبرم راه وسط نیام سرش، پشت ھم دیمج. افتد یم راه بھ در سمت بھ یگرید حرف بدون و دارد یبرم را فشیک نیام
ھ؟یباک پرونده تیمسئول بپرسم تونم یم: پرسد یم و گردد  

 

 مثل ھم شونیا باشھ، راحت التونیخ. شدن اعزام نجایا بھ اھواز از یتازگ بھ کھ یمحب سرگرد: دھد یم جواب نژاد یعیسم
کنھ یم تیرعا رو عدالت و داره یقو یوجدان. ھیا نمونھ و قادر مرد شما . 

 

 رو و ریز زیچ ھمھ روز شبانھ کی عرض در. شود یم خارج اتاق از ینظام یاحترام از بعد و دھد یم تکان یسر نیام
. نبود مطمئن ایقضا نیا بھ ھم او خود اما داد یم اش یدلدار یکم دیمج کاش. بود ختھیر ھم بھ اش یزندگ تمام.بود شده
 گرید یحت. نداشت دخترش بھ را یکاف نانیاطم کھ بود نیا ازھمھ بدتر و نداشت ھیقض نیا عاقبت آخر بھ نسبت یخوش دل
 از و شده جدا دیمج از حرف بدون نیام. کند قضاوت تا نداشت او از ھم یخوب شناخت ساغر از یدور سال ھمھ نیا با

 شان یآزاد روز بود قرار امروز. کند یم فکر نامعلومش عاقبت بھ و دارد یبرم قدم ابانیخ ی گوشھ. شود یم خارج اداره
 بود قرار امروز. کرد یم ریدستگ را داستان دوسر یاژدھا و داد یم نجات دشمن ازچنگ را ھمسرش کھ یروز.باشد

 و کرد وارونھ را شیایدن. کرد عوض یزدن ھم بھ پلک کی در را زیچ ھمھ روزگار اما باشد ھا قصھ روزیپ ی شاھزاده
 کشتم من فعل ساغر را شب تمام اند، دهید دست بھ اسلحھ یجسد سر یباال را ھمسرش. دیچ یگرید طور را ھا مھره تمام
 دکتر روز کی نیھم عرض در. باشد ساغر کار قتل نیا کند باور تواند ینم ھنوز نیام و کرده زمزمھ لرزش و تب نیب را

 باور و بیعج یا معجزه! است معجزه قطعا. دیگو یم سخن کودک بودن معجزه از و دھد یم را ماریب یباردار خبر
 دنیباشن و پرسد یم را ماریباب نسبتش دکتر شناورند، آن در کھ یخاشاک و پرخش و قیعم باتالق نیا در کھ است ینکردن
ستین شیب یا معجزه طیشرا نیا در قطعا بچھ نیا. دیگو یم کیتبر او بھ را شدنش ھمسرم،پدرش ی کلمھ ! 

 

 و بندد یم فرو لب فرمش لباس دنید با اما ندازدیب راه بھ دادیب و داد خواھد یم زن و کند یم برخورد یزن تن با اش تنھ
 ی قھیدق چند نیھم کھ یا پرونده بھ. کند یم فکر کارش بھ و رود یم جلو او بھ توجھ یب نیام. کشد یم جلوتر را شالش

 گذشتھ اش خانواده و تیھو از!بود کرده آن صرف را عمرش از ھا سال کھ پرونده نیھم. شد معذور کردنش دنبال از شیپ
 ھمان. یحاتم ساغر او از قبل چون بود دهیرس رید... حاال و کند دایپ را پرونده نیا یاژدھا تا بود زده را دجانشیبود،ق

 کشتھ را دوسر یاژدھا او از قبل و زده جلو را او درازش، زبان و دار نیچ دامن با یحاتم سرھنگ ی بامزه ی دختربچھ
 !بود

 

 یم آرامش یکم فقط دلش و بود گرفتھ را بانشیگر یبد حال. کند یم نگاه ابانیخ بھ و ندینش یم یمکتین یرو خستھ
 و رفتھ آشپزخانھ بھ لنگانش یپا با مادر بعد. کند روزگارگلھ از و برود ششیپ تا بود ھنوز زجانشیعز کاش. خواست

 ھم نیا پس از تو. سختھ یروزھا مرد من پسر:گفت یبالبخندم و دیکش یم سرش بھ یدست آورد، یم ییچا شیبرا
یایبرم ! 
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 اش ییراھنما یکم تا ستیچ درست کار دانست یم یحاتم سرھنگ داد،کاش یم نشانش را چاه و راه و بود پدرش کاش
 و آمد طوفان وبعدبازھم بود یروز چند فقط او با یزندگ از سھمش کھ یھمسر بھ. کرد فکر ساغر بھ و دیکش یآھ. کند
 بلند یرنگ زرد یتاکس یبرا دست. ستدیا یم ابانیخ کنار و شود یم بلند جا از. کرد حل مشیسھ باد گرد در را زیچ ھمھ
شود یم سوار و کند یم .  

 

 یم اش یقدم کی بھ نیام. آورد یم یبجا را ینظام احترام و کند یم صاف کمر یرسول سرباز راھرو در شدنش داریپد با
مرتبھ؟ زیچ ھمھ:دیگو یم و رسد  

 

قربان بلھ: ـ . 

 

اونور؟ یبر کمی شھ یم: کند یم اخم ندیب یم حرکت یب را او کھ نیام  

 

 یم داخل یبیمص سروان یصدا دنیشن از بعد و زند یم در بھ یا تقھ نیام. کشد یم کنار عیسر و آمده خود بھ سرباز
 با. چرخد یم ساغر سمت بھ و داده را جوابش نیام. کند یم سالم و شود یم بلند یصندل یرو از یبیمص ورودش با. شود

 بھ و شده معذب یبیمص. کند یم تند قدم تخت سمت بھ و زند یم یلبخند کرد یم نگاه را او کھ بازش یھا چشم دنید
رونمیب من: رود یم در سمت . 

 

 و ندینش یم تخت ی گوشھ. نبرد شیھا غصھ بھ یپ او تا دھد یم عمق را لبخندش و شود یم تر کینزد نیام خروجش با
 را انگشتش. کند یم نگاھش فقط یحرف چیھ بدون او اما بشکند را سکوت ساغر منتظراست. ردیگ یم دست در را دستش
؟یبگ یزیچ یخوا ینم:دوزد یم ساغر ی خستھ یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه و کشد یم دستش یرو وار نوازش   

 

ترسم...یم: شود یم خارج اش حنجره از یسخت بھ یا گرفتھ یصدا. زند یم بھم را اش شده خشک یھا لب ساغر . 

 

 ساغر چشم ی گوشھ از یاشک. زند یم دستش یرو یا بوسھ و برد یم باال فشارد، یم دست در را او سرد دست نیام
یبترس یندار حق تو ھستم تامن: زند یم دستش یرو بھ گرید یا بوسھ نیام و شود یم یجار ! 

 

 بازھم و بندد یم چشم ساغر.نشاند یم صورتش یرو یا بوسھ و شود یم خم نیام. دزدد یم نگاه گزدو یم لب ساغر
 یم او یھا چشم بھ نگاه ساغر و فشارد یم دست در شتریب را دستش نیام. کند یم سیخ را صورتش یاشک قطره
ھ؟یعمدچ قتل حکم:دوزد  

 

یمناسب وقت االن:دزدد یم نگاه نیام ... 
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من... من... نیام کردم خراب! ترسم یم!ام خستھ: پرد یم حرفش انیم بھ ساغر  

 

... بودم دهیترس من. کشت یم رو ھومن داشت اون... اون یول خواستم ینم من. کنم کمک فقط بود قرار:دزدد یم نگاه
من یول پابزنم بھ فقط بود گفتھ مھرداد ... 

 

کشتـ اونـــــــــو من: زند یم ھق ... 

 

 ومجبور ینداشت قتل توقصد ،یبد نجات رو ھومن یکرد یسع تو.یباش آروم دیبا تو. باش آروم جان ساغر.ساغر:  ـ
یشد ... 

 

 من:ردیگ یم را شیھا اشک و کند یاوم صورت راقاب دستش. کند یم اش کمک نیام و شود زیخ مین کند یم یسع ساغر
شده کھ یمتیق ھر بھ. ساغر پشتتم . 

 

؟یچ کنند اعدامم اگھ:گزد یم لب ساغر  

 

اتفاق و بوده حادثھ.بود ممکن نیا نھ نھ... درصد کی احتمال بھ اگر. ندینش یم نیام دل بر ترس .  

 

شن یم قائل ھم فیتخف برات یکرد سیپل بھ کھ ییھا باکمک. حبسھ فقط. رسھ ینم اعدام بھ کار نترس:  ـ .  

 

 ساغر. شھ یم درست اوضاع دم یم قول بھت.ھیموقت ھمش:دھد یم ادامھ دوارتریام نیام و کند یم جمع را شیساغرپاھا
 از بماند؟چندسال ھا لھیم پشت دیبا چندسال.کند یم فکر شیھا خالف درشت و زیر بھ و پوشاند یم دست با را صورتش
 او کمر دور را دستش. فشارد یم نھیس بھ را لرزانش تن و شود یم کینزد یکم نیام کند؟ یسپر زندان در دیبا را عمرش
باشھ؟.نخور ویچیھ ی غصھ ھستم تامن: کند ینجوام رگوششیز و کرده حلقھ   

 

 یم نگاھم داشت اون. رهینم ادمی رو ھاش چشم: دوزد یم او یھا چشم بھ را اش سیخ نگاه و ردیگ یم فاصلھ یکم ساغر
رو ھومن کرد یم یسع یول... یول بره راه تونست ینم و بود فلج. کرد ... 

 

کجاست؟ ھومن:پرسد یکندوم یم قطع را باشدحرفش افتاده یزیادچی کھ انگار  
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شھ؟ یم باورت خبرندارم بگم:دیگو یم زده خجالت و گزد یم لب نیام  

 

نجایا برگشتم باز و اداره رفتم یکسری. بودم نجایا رو شب تموم:کند یم نوازش را او سیخ ی گونھ ... 

 

 را بحث کند یم یسع. کند نگران را او نیا از شیب توانست ینم داده، دست از را پرونده تیمسئول دیاوبگو بھ تواند ینم
. باشد خودش مراقب شتریب و شود دوارتریام یکم اش یباردار خبر دنیشن با دیشا. کند خوشحالش یکم و کرده عوض
ھست یدیام یکورسو کی ھا،بازھم یسخت نیا ھمھ نیب یول:زند یم لبخند و دھد یسرم ساغر شکم بھ را نگاھش پس . 

 

؟یکن یم حس یزیچ تو:دھد یم قرار ساغر شکم یرو را دستش  

 

ھ؟یچ منظورت:کند یم نگاھش متعجب ساغر  

 

 از. سالمھ و حیصح اون اتفاق ھمھ نیباا کھ است معجزه دکترگفت:کند یم زمزمھ و زند یم اش یشانیپ بھ یا بوسھ نیام
االن یول کنم کاریچ دیبا دونستم ینم. شدم شوکھ دمیشن یوقت ... 

 

 اومده سرمون کھ یبتیمص و بال ھمھ نیا نیب!ھینیریش اتفاق نمیب یم کنم یم فکر کھ حاال:دوزد یم شیھا چشم بھ نگاه
کنھ تر قشنگ واسمون رو یزندگ اون دیشا . 

 

 یکشدوم یم اش شکم یرو وار نوازش را دستش. زند یم آخررا ریت باالخره نیام و کند یم نگاھش مبھوت و مات ساغر
یباردار تو:دیگو ! 

 

 را نیام مردد و کشد یم شکمش یرو دست ند،ساغریبب را اش یخوشحال منتظراست نیام. شوند یم گرد ساغر یھا چشم
است مسخره:خندد یم تلخ. کند یم نگاه ! 

 

 ماھانھ دوره نیآخر کند یم یسع و کند یم لمس را شکمش شتریب ساغر. گذرد یم بودنش شوکھ یپا بھ را اش جملھ نیام
چندمشھ؟ امروز: پرسد یم. اوردیب ادیب را اش  

 

دوم و ستیب: ـ .  
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شده یاشتباھ دیشا. است مسخره:دیگو یم ساغرمردد . 

 

شد ینم باورم اولش منم:خندد یم نیام . 

 

مونھ یم معجزه مثل:گذارد یم ساغر دست یرو دست . 

 

 ھیگر یصدا. است فرزندش دنید یبرا معصومھ ی شبانھ یھا ھیگر آورد یم ادیب کھ یزیچ نیاول.کند یم سکوت ساغر
 را او ی چھره حاال سکوت در نیام. کرد پرورشگاه یراھ را او مادرش بعد دوروز و آمد ایدن بھ زندان در کھ یا بچھ یھا
کند یم فرق راداشت انتظارش کھ یزیباچ ساغر العمل عکس کندکھ یم احساس گذراند، ینظرم از . 

 

ندشیبب خواد یم شده تنگ یعل واسھ دلش :) . 

 

سوزه یم واسش یلیخ دلم! یطفلک : . 

 

ندشمیآ نگران یلیخ. سوزه یم بچھ اون واسھ دلم من : .) 

 

؟یکن یم فکر یچ بھ:زند یم لب ساغر سکوت از خستھ  

 

؟یتوخوشحال:دوزد یم نیام یھا چشم بھ ساغرنگاه  

 

؟یخوا یم... اونو:کند یم یمکث  

 

ھ؟یچ منظورت:کند یم اخم ناخودآگاه نیام  

 

ادیب ایدن بھ یطیشرا نیچن تو دمینم اجازه. خوام ینم من:اندازد یرمیز سربھ ساغر .  
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ش؟یخوا ینم کھ یچ یعنی! فھمم ینم منظورتو:  ـ  

 

خوامش ینم... خوام ینم من. ھست یا بچھ واقعا اگھ:کند یم لمس را اش شکمش مردد باز ساغر .  

 

 اولش ھم خودم ھ؟منیباز بچھ مگھ ؟یبگ نویا یتون یم یچطور: دیگو یم سرد و دھد یم دست از را کالمش لطافت نیام
کھ داشتھ یحکمت حتما دمیفھم بعدش یول بودم شوکھ ... 

 

 خودم کھ یسگ یزندگ نیا تو من نھیا حکمت ھ؟یچ ؟حکمتیحکمت ن؟چھیام یگ یم یچ تو: رود یم باال ساغر یصدا
 تو کنم؟ یسپر اونجا رو یباردار دوران و زندان برم قلنبھ شکم کیبا نھیا کنم؟حکمت بدبخت روھم گھید یکی موندم توش
؟یبخوا من از رو نیا یتون یم یچطور ؟تویشناسینم رو تو اون یآدمھا ن؟تویام یزد راه کدوم بھ خودتو  

 

 یانقدرب: ردیگ یم دست در را شیھا دست. نکند اش یعصب نیا از شتریب بدھدتا خرج بھ ینرم یکم کند یم یسع نیام
نداره یگناھ کھ اون.نباش رحم . 

 

ادیب ایدن بھ اونجا خوام ینم خاطرھم نیھم بھ:  ـ . 

 

خوبھ؟ برمش یم باخودم من ادیب کھ ایدن بھ باشھ:  ـ  

 

 روز کنم؟ فکر بچم شدن بزرگ بھ و نمیبش ساکت رو شبوروزم معصومھ مثل منم کھ کنم؟ دق من کھ:زند یپوزخندم ساغر
 من ؟یچ بعدھا ؟یچ بعدش کنم؟ فکر ھم اون دنید بھ ستین بس خودش خیتار یروزھا زدن خط تو اومدن واسھ شمردن

 نیا با یخوا یم ازمن. حبسھ یسال پونزده ده کمش کمِ  قتل حکم کشھ؟ یم منو انتظار داره یچ فھممینم من ن؟یام بچم
 بفھمھ یکس مبادا تا کنھ یمخف ھیبق از منو و بشھ شرمنده حضورم از عمر کی کھ ارم؟یب ایدن بھ تو بچھ درخشانم ی سابقھ
داره دار سابقھ مادر کی اون ! 

 

ساغر نکن بزرگش: ـ ! 

 

نیام تھیواقع نیا:  ـ ... 

 

پاشده؟ بھ درونم یا ولولھ چھ االن یدون یم تو: دیگو یم بغضدار ییباصدا و کشد یم رونیب نیام دست از را شیھا دست  
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 جون بھ زویچ ھمھ من. بودم شده تموم  ارسالن کابوس از تازه تازه من: دھد یم ادامھ اش ھق ھق انیم و کند یم ھیگر
ختیر ھم بھ یچ ھمھ شبید... شبید یول نکنم گلھ میزندگ از گھید و تابرگردم... تابرگردم بودم دهیخر . 

 

 بده آدم ھمش نکھیا از ن،یام شدم خستھ. قصھ ی بده آدم شم یم من و قھرمان یشیم تو:ردیگ یم دستانش نیب را سرش
شدم خستھ بودم . 

 

 نیجن آن ینابود بھ دلش باز اما است تیواقع نیع شیھا حرف داند یم خوب. کند آرامش تا کشد یم آغوش در را او نیام
مینکن ترش سخت نیا از ایب یول سختھ یلیخ. سختھ: کند یم نوازش را ساغر پشت. دھد ینم رضا . 

 

شھ یم تموم: دھد یم ادامھ نیام و فشارد یم او ی نھیس بھ را سرش ساغر ... 

 

االن نھ شھ یم تموم اونموقع... سال ستیب دھمیشا گھ،ید پونزدھسال:دیگو یم لرزان ییباصدا ساغر . 

 

متاسفم:دیگو یم و کشد یم یآھ نیام . 

 

چرا؟:کند یسربلندم ساغر  

 

ومدیبرم ازم یکار کاش:دزدد یم نگاه نیام . 

 

 را میتقو یروزھا یروزگار. کند یم نگاه را مقابلش مرد قیعم و داده تخت یپشت بھ را اش ھیتک. ردیگ یم فاصلھ ساغر
 گره مرد نیا بھ اش یزندگ تمام. بود مرد نیا بھ دنیرس شیایرو تمام یروز شمرد، یم مرد نیا یا قھیدق چند دنید یبرا

 با یخوشبخت دنیچش یبرا یادیز فرصت بدکھ چقدر. بود ییایرو و بیعج ھمسربودنش چقدر...حاال و بود خورده
 واقعا کند یم فکر و زند یم نیغمگ یلبخند. باشد اش خانھ عروس تازه توانست یچندروز... روز چند فقط و اونداشت

 یم شھیھم.ردیگ ینم نیام از نگاه یول کند یم حلقھ شکم یرو را شیھا او؟دست بطن در بچھ کی دارد؟ وجود یا بچھ
 شیتماشا نییپا آن مرد نیا و برود سکو یباال شیخطاھا شھادت یبرا دیبا او کھ یروز. دیرس خواھد یروز نیچن دانست

 اما بدھد خاطر نانیاطم او وبھ بدھد اش یدلدار یکم داشت انتظار او از حاال بود، دار مغازه ای مھندس نیام اگر دیشا. کند
 لب. زد یم دم نیام نیا بودن منضبط و عدالت از خانھ در شھیھم دیمج حاج. قانون مرد و بود دولت مرد بود، سیپل نیام

نیام تیزندگ یبروپ: کند یم باز . 
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 نیا بروچون! تیزندگ یپ برو:دھد یم ادامھ ساغر و کند یم تعجب یناگھان ی جملھ نیا از اش یطوالن سکوت از بعد نیام
باشھ داشتھ قاتل کی با یخوب یزندگ تونھ ینم چوقتیھ فشھ،یوظ و کشورش عاشق کھ یسیپل کی.ستین قصھ .  

 

 از... یش یم مونیتوپش بزنم حرف یوقت: دوزد یم شیدستھا بھ نگاه و ردیگ یم او زیعز یھا چشم از نگاه باالخره
بشھ یباز آبروت با خوام ینم. نمیبب رو لحظھ اون ندارم دوست. االن از و من انتخاب . 

 

 انتخاب از من ؟یخواینم یبگ فردا و میعقدکن امروز ھ؟یباز خالھ مگھ ساغر؟ گرفتھ تیباز: شود یم نیخشمگ نیام
و ھست ھم بچھ اون االن.شد نخواھم و ستمین مونیتوپش ... 

 

خودتوفدانکن بشھ تابچھ نگرفتھ شکل و سلولھ کی ھنوز کھ یا بچھ نیا بخاطر:  ـ . 

 

کنھ یرشدم داره. ادیبوجودم داره... داره وجود کیکوچ ھرچقدر بچھ اون ساغر:  ـ . 

 

ماست ی بچھ اون: ردیگ یم را ساغر دست . 

 

 ستمیحاضرن یمتیق چیھ بھ یول متاسفم. دارم ینم نگھش من:زند یم لب مردد. کند یم خارج او دست از را دستش ساغر
دارم نگھش طیشرا نیا تو . 

 

یریبگ میتصم ییتنھا یندار حق تو:شود یبلندم تخت گوشھ از و کند یم اخم نیام . 

 

 مونیپش. باشھ شرمنده من وجود از تو مثل ھم بچھ اون کھ نمیب یم رو یروز من یول ینیبینم رو ندهیآ تو! نیام:  ـ
 ...باشھ

 

ساغر ستمین مونیپش من: کشد یم صورتش بھ یدست کالفھ نیام ! 

 

مونمیپش من یول: کند یم باز لب ساغر .  

 

 کی از. یا تومنگنھ تو. ومدیم بوجود بچھ نیا دینبا. دیرس یم نجایا بھ دینبا:دیگو یم بغضدار ساغر و برد یم ماتش نیام
بکشم آدم نبود قرار من. نیام میھم مقابل نقطھ ھردو من، طرف کی از و کارت طرف . 
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؟یمونیپش:کند یم زمزمھ و داردیبرم سمتش بھ یقدم نیام  

 

 یبرا... مونمیتوپش یبرا من. یاونجور نھ:دیایب نییپا تخت از کند یم یسع برد یم نیام اشتباه برداشت بھ یپ کھ ساغر
 جایب دارن ھمھ االن و یبود ھمھ یالگو و ارشد روزید تا کھ ییتو. زبونا سر رو فتھیب اسمت قراره کھ ییتو! خودت

نو؟یا یفھمیم. کردنیم بحث تو منو نیب ی غھیص بھ راجع داشتن سربازه او با خانمھ نیا صبح نیھم. کنند یم قضاوتت  

 

یدار ضعف ھنوز نیبش:گرداند یم باز تخت یرو بھ را او نیام و کند یم حلقھ نیام گردن دور را شیھا دست .  

 

 من... من یول یساخت برام رو میزندگ یھا روز نیبھتر تو: کند یم وزمزمھ دھد ینم او بھ را گرفتن فاصلھ ی اجازه ساغر
یبگذر کاِرت از بخاطرمن یتونینم تو! نیام توباشم قیال نتونستم چوقتیھ . 

 

؟یزن یم طعنھ یدار: دھد یم رونیب را اش خستھ نفس نیام  

 

؟یا طعنھ چھ. نھ:  ـ  

 

 اما کنم یم یسع یلیخ. تونم ینم ساغر یول... یول کمک انتظار. یدار انتظار دونم یم... دونم یم: ردیگ یم فاصلھ نیام
متاسفم یول... یول کنم یم دفاع ازت دادگاه یتو بتونم کھ ییتاجا. تونمینم . 

 

میوجدان یب آدم من و یدار وجدان ھرحالتو بھ دونم یم. ازت ندارم یکمک نیچن انتظار من: خندد یم تلخ ساغر . 

 

 ینم وجدانت و شغل از تو. زنم یم آخرمو حرف یول دیببخش باشم تلخ خوام ینم: دیگو یم کالفھ ساغر و کند یم اخم نیام
ارمیب ایبدن رو بچھ نیا و بگذرم ازخودم باش انتظارنداشتھ ازمن لطفاتوم یول ندارم ازت یانتظار من و یگذر .  

 

 نھ قراره کھ یکس خوام ینم. شدم خرد یکاف اندازه بھ. ام بده آدم ھمھ توچشم من االنشم نیھم:کند یم باز را شیھا دست
 خوب کردم یسع. نمیھم من. میمصرف یب و بدبخت آدم من بگھ و سھیوا توروم روز کی  ھم بکشم یسخت براش تموم ماه

 رو بچم ی شده پخش ی روده و دل با بعد روز صبح و بخوابم کشبی خوامینم.مقصربودم خودمم و نشد،نذاشتن یول باشم
 ن،یام خوامینم نھارویا. بخوابھ یکوفت سلول اون تو نتونھ نفری شده باعث من یوصدا سر چون چرا؟. بشم مواجھ نیزم
برم بزرگ تیمسئول نیا بار ریز تونم ینم . 
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 و خانھ یعنی،یسیپل کھ یوقت. یکن مراقبت ازش یتونینم توم:کند یم زمزمھ یجد و دھد یم تخت یپشت بھ را اش ھیبازتک
وطن خاک یفدا خانوادت ! 

 

 اضافھ خاک نیا و ایدن نیا بھ گھید یقربان کی خوام ینم شدم خاک نیا یفدا کھ بودم یکس من:زند یم یتلخ پوزخند
کنھ تمومش نجایھم صدا سرو یب کن دایپ رو نفر کیبازداشتگاه، ببرنم ومدنیتان لطفا.کنم . 

 

 یدار:چرخد یم سمتش بھ باز و دارد یبرم در سمت بھ یقدم. دیبگو چھ و کند چھ دیبا داند ینم. رود یم عقب یقدم نیام
شھیم محسوب قتل خودش کار نیا. یشیم مونیپش بعدش. یکنیم اشتباه . 

 

بازبشھ نامرد یایدن نیا بھ پاش نذاشتم کھ تشکرکنھ ازم یروز کی دیشا:کند یم تر را ساغر صورت یاشک . 

 

یریبگ ازش حقو نیا تو و باشھ قشنگ اون یبرا یزندگ دیشا:  ـ . 

 

 ؟یک دست بشھ؟ بزرگ قراره یچجور وسط نیا. تیمامور تو رو سال روز شتریب پدرت و باشھ زندان تو مادرت. ھھ:  ـ
ھ؟یخوشبخت نیا اسم  

 

 یراھ کاش. ستین یامن یجا ھم زندان د،یآ یبرنم بچھ کردن بزرگ پس از ییتنھا بھ فھمد یم. شود یم قانع باالخره نیام
و کند یکار توانست یم کاش...بود گناهیب کاش. آزادشود ساغر تا بود ... 

 

. کند فکر تقلب بھ دینبا د،ینبا. شود یم خارج اتاق از یگرید حرف بدون. کند دور ازسرش را افکاربد تا  دھد یم سرتکان
ندارد حق بگذارد رپایز را اش یکار وجدان ندارد حق. کند سواستفاده دارد کھ یا درجھ از ندارد حق ! 

 

. کند یم مرور و کند یم سرمرور در را دهیشن کھ ییزھایچ تمام. کند یم فکر و زند یم قدم مارستانیب اطیح در یساعات
. خواست ینم را بچھ ساغر. بود باردار ساغر بود، قتل بھ متھم ساغر! نطوریھم ھم برسرشان شده نازل یایبال تمام

 و بود خودش فقط... یخواھر نھ و داشت یمادر د،نھیایبرب بچھ کردن بزرگ پس از توانست ینم ساغر بدون خودش
 بار یکم توانست یم دیشا. تیدرمامور را سال شتریب ساغر بقول و بود سیپل. داشت یسخت کار ھم خودش نیا و خودش
 بازھم چھ؟ کھ آخرش اما. کند یدگیرس کوچک امورات فقط و نشود نیسنگ یھا پرونده ریگیپ. کند تر سبک را شیکارھا

کند؟ مراقبت اش امدهین ایھنوزبدن فرزند از توانست یم کس چھ و کرد م یسپر اداره در دیبا روزھا شتریب  

 

 تیوضع ھم ساغر مادر یحت. رسد ینم یراھ چیھ بھ اما کند منصرف گرفتھ کھ یمیتصم از را ساغر تا گردد یم لیدل دنبال
 آن نباریا ساغر! ساغر ھیعل بھ زیچ ھمھ و بود گرید یکس دست ساغر ی پرونده. نداشت بچھ از ینگھدار یبرا یخوب
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 ینیسنگ ھمسرکش یھا شانھ یرو شده ختھیر خونھ نیا. اوبود گردن بھ قتل نیا... یواقع یمعنا بھ و بود دهیکش را ماشھ
آمد یبرنم ازدستش یکار او کردو یم . 

 

 یم بلند آسمان سمت سربھ و ردیگ یم یجا یمکتین یرو. کند یم دنیبار بھ شروع ینم نم باران و شود یم یابر آسمان
کارکنم؟یچ خدا؟توبگو کنم کاریچ:کند  

 

 باتمام. اوردیبجاب را شیقضاھا تانماز شود یم مارستانیب ی نمازخانھ یراھ. شود یبلندم جا از باز و کشد یم یآھ
 چادر با یخانم بھ چشمش ناگھان سجده از بلندشدن ھنگام. کند یم یاری طلب او از و زند یصدام را شیوجودخدا

. کردند یادام باھم کھ بود یینمازھا در شان یسازگار و تفاھم تنھا. افتد یم زھرا ادنمازخواندنی. افتد یم یآب یدباگلھایسف
 شروع سرش در خراش گوش یآونگ انگار! نداشت ادیب را او اصال و بود شده گم االتشیخ یپستو در رحمانھیب چھ! زھرا
 شکستھ دل تقاص ھا یدوراھ نیا تمام ھا، یسخت و مشکالت نیا تمام دیشا.شد داده پاسخ سوالش جواب. کرد نواختن بھ
 بود، ھمسرش ساغر کھ حاال. دانست یم محال ییایرو را داشتنش و بود ایرو شیبرا ساغر لمس یروز!باشد زھرا ی

 یقدر بھ اش یزندگ یھا یدوراھ جواب. زھراباشد ی شکستھ دل اش لیدل دیشا و کردند ینم شیرھا مشکالت بازھم
 از رحمانھیب یروز کھ برود یزن مالقات بھ کرد باخودعھد لحظھ نیا در اما بدھد را شان جواب نتواند زھرا کھ بود دهیچیپ

 بھ و شود یم خارج خانھ نماز از. گرداندیبازم خود یسرجا را ُمھر و شود یازجابلندم! بود کرده رونشیب خود یزندگ
 یم ساغر خواب در غرق ی چھره بھ نگاه نیام و شود یازجابلندم یبیمص اتاق بھ ورودش با. رود یم ساغر اتاق سمت
  .دوزد

 

کنند؟ منتقلش قراره یک:  ـ  

 

شنیم صیترخ فردا کھ گفت دکتر یول ستین معلوم اش قیدق ساعت. فردا: ـ .  

 

 یبرا یراھ چیھ ھنوز نیام و بود نمانده دنشیرس یبرا یادیز فرصت کھ ییفردا بھ. کندیم بازفکر و رود یم بازھم نیام
بود دانکردهیپ سردرگم کالف نیا کور گره بازکردن . 

 

*** 

 

 سمت کھ دوزد یم یکوچک ی پنجره بھ نگاه و زند یم یپلک. ردیگ یم شیھا چشم از را خواب ھا شاخھ دیشد تکان یصدا
 سرنوشت. کند یم فکر درختان دیشد یھا تکان بھ و شنود یم را باد بلند ی زوزه یصدا. داشت قرار فاصلھ با چپش
 روبرو بھ و ردیگ یم پنجره از نگاه. برد یم گرید یسمت بھ دم ھر را او کھ داشت را نیسھمگ طوفان نیھم حکم شیبرا
 روز تمام کھ زن ی رهیخ نگاه از. دزدد یم نگاه و کشد یم یپوف یبیمص سروان باز یھا چشم دنید با. شود یم رهیخ
 بھ نگاه. بود زاریب ؟یقاتل واقعا تو دیپرس یم ازاو انگار کھ استفھام پر نگاه نیا از بود، زاریب کردیم ینیسنگ اش یرو

 فرداھا نیسھمگ یھا طوفان نیب دانست ینم او و بودند منتظرش کھ ییفرداھا بھ. کند یم فکر فردا بھ و دوزد یم سقف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 دیباترد را لرزانش دست. دوزد یم بود شده گم مالفھ ریز کھ یشکم بھ را مرددش نگا! اوردیب دوام توانست یم یتاکِ 
 یم پناه سقف بھ باز و کند فرار داشت قرار درونش کھ یزیچ تصور از کند یم یسع. کشد یم عقب و کند یم اش کینزد
او؟ و نیام ی بچھ بچھ؟ کیبارداربود؟ واقعا. برد  

 

 را دھانش آب. زند یم کنار را مالفھ و کند یم کینزد را دستش باز. دوزد یم اش شکم بھ باز و ردیگ یم سقف از نگاه
جا نیھم قایدق... نجایا درست بچھ کی بود، بیعج تصورش. کند یم لمس را اش شکم پوست مردد و دھد یم قورت ... 

 

 بھ را یکودک نداشت حق. کند فکر حضورش بھ نداشت حق. کوبد یم بالشت بھ را سرش و کشد یم عقب را دستش عیسر
 خود یخودخواھ یفدا را گناهیب معصوم کی توانست ینم. دیکش ینم را انتظارش ایدن در یخوب زیچ چیھ کھ اوردیب ایدن
 را انتظارش اکرم چند بار نیا ستین شوند،معلوم یسپر زندان در است قرار چگونھ شیروزھا نیا از بعد ستین معلوم. کند
 وقت چھ االن:کند یم زمزمھ و دوزد یم اش شکم بھ نگاه باز. کنند حیتفر و رندیبگ را او لگد مشت ریز یکم تا کشند یم

آخھ؟ کارکنمیچ باتو بود؟من اومدن  

 

قوز باال قوز یشد توم داشتم یبدبخت کم:گذارد یم چشمانش یرو را ارنجش و کشد یم یپوف . 

 

ستین یبدبخت بچھ:  ـ ! 

 

 عجل مثل و نکرده بااوصحبت ھم کلمھ کی روز تمام. دوزد یم او بھ نگاه و کند یم تعجب اش مقابل زن خشک باصدا
حاال و بود نشستھ اش مقابل معلق ... 

 

 باال قوز یگ ینم بھش گھید و شھ یم گھید رنگ کی برات ایدن کھ اونوقتھ. یکن بغلش باری ھیکاف:دھد یم ادامھ یبیمص
  .قوز

 

 ای بشھ کم حبسم از شد،قراره گھید رنگ کی ھم ایدن و افتاد دلم بھ مھرش و کردم بغلش میریگ: زند یم پوزخند ساغر
 ازم و باالسر چوب بچموکنند کھ کنم؟ بزرگش اوباش مشت کی نیب زندان خوادبشھ؟ببرمشیم یچ بعدش تر؟ سبک حکمم

کنند؟ پاره کھیت رو بچھ اون شکم بزنند و ادین خوششون کالمم لفظ از کوقتی بکشن؟ یخرحمال  

 

یبود زندان ھم قبال پس: دیگو یم اش مقابل متھم پر دل از متعجب یبیمص ! 

 

 یراھ کی یعنیاومده، اگھ یول نداره یربط من بھ: زند یم لب مردد یبیمص. بندد یم چشم زندو یم تلخ یپوزخند ساغر
داد ینم خواستینم داده،اگھ و خواستھ خدا. میریبگ میتصم براش ستیماھان دست و شده داده اون بھ یزندگ حق.ھست .  
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 و بود کنارش نیام کاش کند، دور سرخود از را فکرھا دنیخواب با کند یم یسع و زند یم یتلخ پوزخند باز ساغر
برود خواب بھ تا کردیم نوازشش یکم ،فقطیکم .  

 

*** 

 

 از کالفھ زھرا. رود یم ور زیم یرو یکاغذ دستمال با دارد ھنوز نیام و کنند یم عبور ھم ھشت عدد یرو از ھا عقربھ
خوب؟: کند یم باز لب باالخره سکوتش  

 

 بھ لب زھرا بار نیا کھ دزدد یم نگاه باز و گزد یم لب. کند ازکجاشروع و دیبگو چھ داند ینم.کند یم نگاھش نیام
دیندار یکارخاص اگھ!ییوفا جناب باشم خونھ نھ ساعت راس دیبا من: کند یبازم اعتراض ... 

 

شم یم خفھ دارم: پرد یم حرفش انیم بھ ردیبگ یزیروم از نگاه کھ نیا بدون خستھ ییباصدا نیام . 

 

رونیب ادیم نھ و داخل رهیم نھ کرده، ریگ یزیچی انگار نجایا: زند یم شیگلو بھ دست .  

 

ن؟یکرد خبرم کھ کنم درمانش من قراره مگھ: کند یم اخم اما سوزد یم اش مقابل زارمرد حال بھ زھرا دل یا لحظھ  

 

 یم یھا چشم بھ یدست. کند یم رھا زیم یرو را پاره تکھ یکاغذ دستمال و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس نیام
 کھ دمیرس یبست بن کنم،بھ کاریچ دیبا دونم ینم. کنند ینم ولم مشکالت: دوزد یم اش مقابل زن یھا چشم بھ نگاه و کشد
شیپ راه نھ دارم پس راه نھ .  

 

کنم؟ درستش رو بست بن نیا من قراره:دھد یم اش یصندل یپشت بھ ھیتک نھیس بھ دست زھرا  

 

ادیبرنم یکس از یکار چیھ. نھ:دھد یم تکان راست و چپ بھ را سرش نیام .  

 

نجا؟یا امیب دیخواست ازم چرا پس:سرنزند خود از یا ادبانھ یب رفتار تا ردیگیم دندان بھ لب زھرا  
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 ی ھمھ دیشا. دن یم پس رو من اشتباه تقاص دارن ھمھ دیشا. رمیبگ تیحالل خواستم یم: کند یم نگاھش ملتمس نیام
 ضربھ ھر یجا... یول میخورد ازکجا و یچجور میفھمینم ما و کنھ یم کبود رو بدنمون و تن داره کھ خداست چوب ھا نیا

کنم یم حس رو درد استخونم تامغز کھ سوزونھ یم یجور اش . 

 

 ببخشم نتونستم. کنم فراموش نتونستم من... من: آورد یم نییپا یکم را اش بستھ رو از ریشمش نیام زار حال از ریدلگ
نکردم ھم نینفر یول . 

 

 زھرا. کند یم اش تکھ تکھ آرامش با و دارد یبرم یدستمال تکھ باز. اندازد یم ریز سربھ و زند یم لبخند تلخ نیام
شده؟ یچ:کند یم باز لب کنجکاو  

 

افتاده؟ یاتفاق اون... اون یبرا:دھد یم ادامھ تر مردد  

 

است حاملھ:دیگو یم آرام و ناراحت یبالحن و دھد یم قورت را دھانش آب نیام . 

 

 گرید یکس با او یعنی... یعنی گرفتھ غمبرک نیام کھ نطوریبود؟ا حاملھ دخترک. شود یم حبس زھرا ی نھیس در نفس
 از یکی توسط دختر آن بھ تعرض تواند یم حالت نیبدتر... ھم دیشا و کرده ازدواج گرید یباکس ھم دیشا داشتھ؟ رابطھ
 بچھ و است حاملھ:دھد ینم او بھ را شتریب فکرکردن ی اجازه نیام یصدا. باشد بود دهید خانھ ان در قبال کھ ییھا اوباش

ارهیب ایدن بھ اونو زندان یتو خوادینم. خواد ینم رو .  

 

 یوقت یول بدم نجاتش قراربود و بودنش دهیبدم،دزد نجاتش تا جرم ی سرصحنھ رفتم: کشد یم اش شیر تھ بھ یدست
بود نشستھ جنازه کیباالسر دست بھ اسلحھ کھ دمیرس . 

 

 رشد فرزند و او ازکنار اعتنا یب یروز کھ یمرد نیھم... نیام خود!بوده نیام خود بچھ پدر.شوند یم زھراگرد یھا چشم
 چیھ. باورکنم تونم یھنوزنم: کشد یم یآھ نیام.گفت یم باردارش ھمسر از زار حال نیا با حاال بود گذشتھ دربطنش افتھی

... االن یول بدم تانجاتش ببافم ھم بھ رو آسمون و نیزم تونستمیبودتام گناهیب کاش. ستین یراھ ره ینم کتم تو یجور
سیپل من و مجرمھ اون ! 

 

 تو! زھرا شم یم لھ یبدبخت ھمھ نیا فشار ریز ؟دارمیکن یم حاللم: نگرد یم زھرا بھ و دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک
 چوقتیھ کاش کنم یم فکر دارم کھ دمیرس ییجا بھ. شم یم غرق شتریب زنم یم پا و دست شتریب یھرچ کھ افتادم یا چالھ

ھیبق مثل منم کاش. ومدمینم کار نیا سراغ ... 
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 یزندگ ھا آدم نیھم از یکی مثل:کند یم بودند مشغول گفتگو بھ گریکدی کنار جوان یزوج کھ شان یکنار زیم بھ یا اشاره
ام خونھ گشتمیبرم عصر و ییجا یدفتر یا اداره کی رفتم یم زود صبح. کردم یم یط آروممو .  

 

 فرداتو یتون یم یبخوا اگھ یول کرد عوض شھینم رو روزید. یکرد انتخاب خودت کھ بوده یراھ:کند یم باز لب زھرا
یکن عوض ! 

 

؟یچ بعدش.سرھنگ زیروم روبذارم ام نامھ استعفا و کنار بذارم رو ساغر.حتما آره:خندد یم تلخ نیام  

 

 ببره نیب از شو بچھ زندان یتو تا یکن ول اونم دیشا. بشھ آزاد تا یمون یم منتظر. دونم ینم:اندازد یم باال یا شانھ زھرا
کنھ راحت رو ھردوتون و ! 

 

نخواستم چوقتیھ من:دزدد یم نگاه و شود یم مالمش ی طعنھ متوجھ نیام ... 

 

 طیشرا نیبدتر تو رو حاملھ زن کی کھ االن نیھم یحت. یکناھیب شھیھم تو. دونم یم اره:پرد یم اش حرف انیم بھ زھرا
کرد حلش شھیم یچجور یبفھم تا نجایا یاومد و یکرد ول تنھا . 

 

 خودت چون یباش داشھ ھا اون مثل یعاد یزندگ کی یتون ینم یبگ کاش یا  بارھم ھزار:کند یم یزکناریم بھ اشاره
ینخواست .  

 

 و تو نیب دونم ینم!یخواست یتونم یگ یم بعد و یذاریکنارم رو آدمھا باکارات خودت: زند یم اش فیک ی دستھ بھ یچنگ
دارم حرف کی فقط اما روزتونھ و حال نیا کھ شده یچ و گذشتھ یچ دختر اون !  

 

 رو من یزندگ زن اون بخاطر.یکرد یم صداش یداریب و توخواب روز و شب کھ ھیکس ھمون زن اون: شود یم زیخ مین
نکن یباز آدمھا باسرنوشت ات غلط یھا میباتصم گھید کباری ،ییوفا جناب یکرد نابود ! 

 

تا ادیبرنم دستم از ھم یکار یول کنم یخال رو پشتش خوام ینم من. یفھم ینم منو تو: شود یم تلخ نیام ... 

 

ینیبیخطاھاتونم کھ انقدر. یدار قبول رو خودت ادیز یلیخ کھ نھیھم مشکل:پرد یم حرفش انیم وبھ کشد یم یآھ زھرا . 
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 پشتش من معتقده کھ یزن گھید سمت و کنھ یم یکج دھن بھم داره وجدانم سمت کی. کردم ریگ یبد یدوراھ تو من:  ـ
رهیبگ میتصم بچھ اون یبرا ییتنھا دونھ یم محق رو وخودش ستمین . 

 

تیکار وجدان ای زن اون تره، مھم برات کدومش ینیبب دیبا. باتوئھ میتصم: زند یم اش رچانھیز دست زھرا ! 

 

وحشتناکھ ھم تصورش یحت:ردیگ یم دستانش نیب را سرش نیام ! 

 

؟یچ تصور:  ـ   

 

 اون... بچھ اون یول بده پس تقاصشو مجبوره و شده جرم بھ مرتکب ساغر. رپابذارمیز رو عدالت تونم ینم من... من:  ـ
رم؟یبگ میتصم خودم بچھ یبرا تونم ینم کھ ھیچ وسط نیا رمنیاد؟تقصیب ایدن بھ دینبا کھ داره یگناھ چھ  

 

من نھ یبپرس ات بچھ ازمادر دیبا ھارو نیا. دونم ینم:اندازد یم باال شانھ زھراباز ! 

 

 یم جابلند از. نشکند اش بغض مرد نیا چشم یجلو و کند حفظ را خود کند یم یسع اما زند یم چنگ شیگلو بھ بغض
 و شود یم منصرف نرفتھ قدم دو اما برود تا کند یم او بھ پشت. اندازد یم اش شانھ یرو را اش فیک و شود
 حس ھم حرکتش یحت من... من یول دونم ینم اونو: دیگو یکندنلرزدم یم یسع کھ ییصدا با و ردیگ یم ینفس.گرددیبرم
 تو چون،چون گذشتم ازش یول بود سخت. دمید پاھاشم و دست یسونوگراف یتو من یول ینبود چوقتیتوھ ھھ.کردم یم

 ومدهیدرن آفتاب و یومدیم خونھ بھ شبھا دنیخواب یبرا یھرازگاھ کھ یبود مسافر کی... ینبود پدر تو چون!ینبود پشتم
 و خاطراون بھ شتریب من!کرده بندتو زور بھ منو کھ ومدیم بدم ازش چون زدم دشویق من. گھید دوماه یکی تا یرفت یم

 روش بھ رو زن اون ی نکرده ای کرده جرم کھ نیا یبجا اگھ. رمیبگ رو زیچ ھمھ یجلو گرفتم میتصم خاطرخودم بھ کمتر
ببره نیب رو بچھ نخواد ھم اون دیشا... باھاش یھست تاتھش کھ یبگ و یایدرب ،پشتشیاریب . 

 

دیبا اون... قانونھ نیا یول بکشھ یسخت اون ھم خوام ینم!کنم یچیسرپ نیقوان از تونم ینم من: کند یم اخم نیام ... 

 

 داشتھ انتظار زن اون از یتون ینم گھید قانون، سمت یریم و یکن یم انتخاب رو دوم راه تو پس:زند یپوزخندم زھرا
نگھداره تو بچھ و ھمسرباشھ یباش ! 

 

 سوال عالمت ایدن کی ماند یم نیام. شود یم خارج رستوران از او بھ پشت یگرید حرف بدون و برد یم را امانش بغض
 یکاغذ دستمال ھا تاساعت. شده اضافھ قلبش بھ باز کھ ییدردھا ینیسنگ و ماند یم نیام شده، اضافھ ذھنش بھ کھ گرید

 تر مھم کی کدام یراست بھ! بچھ و ساغر ساغر، و قانون. کند یم فکر اش مقابل یدوراھ بھ و کند یم تکھ تکھ ھارا
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 ساغر بدون یزندگ بھ نیا از بعد توانست یگرفت،م یدرنظرنم کھ را بچھ گذشت؟ یم یگرید بخاطر کی کدام بودند؟از
 یفکرنکند؟م ساغر ی مانده مھین و نصف ساالد بھ اما بخورد غذا و برود راه اش یمادر خانھ در توانست یفکرکند؟م
 قانون اگر نباشد؟ مانیپش امروزش انتخاب از یا لحظھ و ندیبنش ساغر حبس شدن تمام انتظار بھ تمام سال ستیب توانست

 چھ یزندگ کھ چھ؟آخ زد یم را زیچ ھمھ دیق چھ؟اگرساغر شد یم مانیپش انتخاب نیا از عمر کی تا و کرد یم انتخاب را
نداشت گرید را ھا درد نداشت،تاب تحمل گرید رفتھ غمای بھ و یزخم تن نیا با! کرد یم یباز او با داشت ناعادالنھ . 

 

 از یادیز زیچ اوکھ! ندھد آزارش انقدر یزکناریم یھا خنده یصدا ردتایگ یم را شیھا وگوش گذارد یم زیم یسررو
 یشاد شان یزندگ بھ کھ خواست یم را یفرزند فقط... کوچک ی خانھ آن و خواست یم را ساغر خواست،فقط ینم یزندگ

 یطیشرا نیدرچن و خواست یم کردن یزندگ یکم ،فقطیکم دلش. خواست یم راھم ساغرش دلش نھ، یخال ی بچھ. ببخشد
 شاھد خداوند ممکن،از راه تنھا نیا از. دیترس یم اما یکی جز بھ ھا در ی ھمھ. بود بستھ او یرو بھ درھارا تمام یزندگ
 عمر کی. دیترس یم شود رشیگ دامن بود ممکن کھ یجھنم ازآتش. گردن رگ از تر کینزد خداوند سرشان، یباال

 یشب در کھ اھشیس بانگاه یزن امروز،بخاطر اما بود اوردهین زبان بھ آخ و کرده خدمت مملکتش بھ صادقانھ و خالصانھ
 بتواند تا یچیسرپ یکم. خواست یم خطاکردن یکم دلش...بود نرفتھ ادشی از گرید و انداختھ دلش بھ مھر یبھار و آرام
 شان یموقت روز چند آن نیریش طعم کاش. بچشد را یزندگ طعم و اوسرکند با را گرید چندصباح تابتواند.باشد داشتھ را او
دارنشوندیب بایز خواب نیا از ھرگز کاش:ساغر قول بھ و باشد یجار عمر آخر تا . 

 

*** 

 

یحاتم: ـ ! 

 

 ھرھرخنده یصدا.تکاند یم را اش لباس خاک و شده بلند جا از. زند یم گوشش در دهیچیپ یآشنا ینوا بھ تلخ یشخندین
 شده کلفت پوستش انقدر چون دیشا. کند ینم ییاعتنا و شنود یم را جامانده بازداشتگاه سلول در سرش پشت کھ یزن ی
 قفل و ردیگ یم یجا اش دست مچ یرو یفلز سرد دستبند. نگزد ھم ککش ناکجاآباد از بھیغر یزن یھا یوراج یبرا کھ
 کھ یبازپرس نیاول دھمیکند،شا یفکرم اش یمالقات نیاول بھ و دارد یبرم قدم یبتیھ زن کنار یمخالفت چیھ بدون. شود یم

 شان گرمقابلید یزن اداره کوچک درسالن موجود ی ھمھمھ نیب و راه وسط. بود آمده سراغش بھ قتیحق کشف یبرا
داره کارت سرگرد دفتر برو بدو یاسی:شود یظاھرم . 

 

آخھ ییبازجو ببرم رو دمتھمیبا اول: کند یساغرم بھ اشاره دست با اسمنی . 

 

 یروانکاو یبرا ییسرگردوفا شیپ توبرو. برمش یم من:ردیگ یم دست در را ساغر یبازو متیمال بدون شان مقابل دختر
ازدارهین بھت عایسر چھره . 
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 جمع حواست:کند یواگذارم یلیل بھ را او و کرده ساغر بھ  ینگاھ یاسی.زدیر یم یھرر ساغر دل ییوفا نام دنیباشن
 .باشھ

 

راحت التیخ: ـ . 

 

 و فشارد یم دست در را ساغر یبازو یلیل ییراھرو بھ باورودشان. کشد یخودم دنبال را ساغر و کند یم او بھ پشت
نده دن،جوابیپرس یھرچ:کند یم زمزمھ . 

 

نباش تابلو:فشارد یم دست در را شیبازو تر محکم یلیل کھ کند یم نگاھش شده گرده یھا باچشم متعجب ساغر ! 

 

بکنم؟ کاررو نیا دیچرابا:دیگو یم تفاوتیب یا باچھره و دوزد یروبروم بھ نگاه ساغر  

 

بده نجاتت تونھ یم یزیھرچ از شتریب سکوت االن.خودتھ نفع بھ یقانون روال کی: ـ . 

 

 گفتھ او بھ یزیچ نیخداچن یرضا محض توانست ینم ھم زن نیا!باشد یعاد توانست ینم نیا. رود یم فرو فکر بھ ساغر
 زمزمھ آخر بار یبرا وزن رسند یم در ینباشد؟جلو سھیدس بودچھ؟ازکجامعلوم ضررش بھ اگر کرد؟ یم سکوت دیبا.باشد
ستمین دشمنت من:کند یم . 

 

. کند یسربلندم بود گرفتھ یزجایم گرید سمت کھ یرود،مرد یم جلو ساغر. دھد یم ھل داخل بھ را او و کرده باز را در
نیبش:زند یم لب و گذراند یازنظرم دقت بھ را ساغر صورت تمام . 

 

 نگاه از چشم ساغر. شود یم خارج ازاتاق ساغر رشدنیجاگ از بعد و کشد یم جلو ساغر یبرا را یصندل سرش پشت زن
 مرد. ھا قبل ییبازجو اتاق از متفاوت و بود یدیجد اتاق. چرخاند یم اطراف در ینگاھ و ردیگ یم اش مقابل مرد ی رهیخ

 نیا تیکو؟مسئول نیام پس داردبپرسد  دوست.چرخاند یم او سمت سربھ دوباره. آشنا نا و بود بھیغر ھم اش مقابل
 نیام سرگرد ھمسر و یحاتم دخترسرھنگ!یحاتم ساغر:دیآ یم حرف بھ او از زودتر یمحب مگربااونبود؟اما پرونده

ییوفا .  

 

نھ؟ مگھ ھیزیانگ جانیھ و جالب پرونده: کشد یم اش رچانھیز یدست  
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 یم یفکرکرد اگھ:اندازد یساغرم دل بھ را ترس اش باگفتھ یمحب. دیگو ینم چیھ و دوزد یم زیم یدیسف بھ ساغرنگاه
یاشتباھ در سخت یبد نجات رو خودت باسکوت یتون ! 

 

 تجربھ ھا نھیزم نیا در ھا سال کھ ھمسرت و پدر قطعا: زند یم نھیس بھ دست یمحب و شوند یم گرد ساغر یھا چشم
باشن نخواستھ ازت یزیچ نیچن نجاتت یبرا کھ بودند عاقل یداشتن،انقدر . 

 

گفتھ من بھ یزیچ یکس: کند یبازم لب ساغر .  

 

میذار یم ات استرس یپا بھ رو سکوتت و. نطورهیھم حتما اوم،:  ـ . 

 

 و کنم طرح معادلھ. کنم قضاوت بخونم، تونم یم.شده نوشتھ نیا تو زھایچ یلیخ:زند یم زیم یرو ی پرونده بھ یا ضربھ
 یھا فرمول از یول بکشھ طول کمی ممکنھ کھ ینداشت توجواب ھم اگھ. بپرسم ازتو ھم سوال دوتا یکی داکردنشیپ یبرا

 مجھوالت داکردنیپ یبرا یادیز یھا فرمول کھ یبدون خوب فکرکنم. رسم یم جواب بھ باالخره و کنم یم استفاده مجھول
میدار . 

 

 کھ نبود یا تجربھ یب و لوح ساده دخترک نباریا کند، یم نگاھش قیعم و قیدق. ردیگ ینم اش مقابل مرد از نگاه ساغر
 یادیز یزھایچ ھا سال نیا. کند تکرار را بودنش گناه یب مداوم و بزند زل اش بازپرس چشمان بھ باترس

 مقابل مرد تر قیدق کند یم یسع. بوده یشناس آدم ھا آن نیبھتر و داده او بھ یخوب درس گذشتھ سخت یادگرفتھ،روزھای
 و کرده انتخاب ھومن کھ یا طعمھ بعنوان کند،بلکھ یم ییبازجو او از دارد کھیبازپرس بعنوان نھ. ردینظربگ در را اش
 دیبا. داکنندیراپ اش یزندگ یھا دیبا و ابندیب را شیھا ضعف نقطھ. بروند دنبالش بھ اند موظف مھرداد ھمراه بھ ساغر حاال
 یزیچ دیشا. ردیگ ینظرم در را مرد تفکر نیباھم. رندیبگ خود  رسلطھیز را او تو بشناسند را اش یزندگ یھا اھرم تمام
 حلقھ چیھ دوزد،بدون یم اش شده قفل درھم یھا انگشت بھ نگاه. باشد داشتھ سن سال پنج و چھل یال پنج و یس نیماب
 از باالتر یھدف یعنی زده را خانواده لیدتشکیق و نکرده ازدواج کھ یکس. است خطرناک تعھد بدون مرد!تعھد بدون. یا

ھاجداشده آن از و داشتھ یا خانواده ھم دیشا. داشتھ ھا نیا تمام .  

 

. زد یم موج آن در یبیعج یسرما کھ یا قھوه یھا چشم با اش یگوشت دماغ. دوزد یم اش صورت بھ نگاه
دھند یم نشان ھست کھ یزیازچ تر اخمو را او یھفت حالت با کھ باشد پرپشتش یابروھا اش چھره یژگیو نیدبارزتریشا .  

 

یمردد ھنوز کھ نیا مثل خـــوب: ـ ! 

 

 یبرا ھم زدن قطعاحرف و. میبرس سواالت جواب بھ کھ میینجایا مافقط:دھد یم ادامھ او و کند یم نگاھش تر قیدق ساغر
من ھم بھتره تو ! 
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 مرور برات رو پرونده نیا یمو موبھ و نمیبش تونم یم من. بگم ینجوریا بذار:دھد یم ادامھ ندیب یم کھ را ساغر سکوت
 اما. بود خواھد تر توسخت یبرا یسرگذاشت پشت کھ یسخت یروزھا مرور قطعا و من، ھم سختھ خودت یبرا ھم.کنم

 ...من

 

 پرونده. میبرس ھم یبھتر ی جھینت بھ تا میباش راحت ھردو دم یم حیترج من:دھد یم ھل چپ سمت بھ را پرونده دست با
 ممکنھ. یبگ رو زیچ ھمھ اول از برام تو منتظرم و کنم یم پاک رو زیچ ھمھ من. میذار یکنارم ھاش نوشتھ باتموم رو
یداشت یبد یروزھا یلیخ و شده زده بھت ھا تھمت یلیخ. باشن شده ثبت نجاغلطیا زھایچ یلیخ .  

 

 کند حفظ را خود آرامش کھ نیا یبرا. است نیھم او یعصب کیت کند یفکرم ساغر و کند یم قفل درھم باز را شیھا دست
کند یم قفل درھم را شیھا دست .  

 

 تو کھ یطیباشرا مخصوصا. شده ورو ریز تیزندگ اشتباه کیبا یجوون اوج تو بوده سخت کھ کنم تصور تونم یم:  ـ
نیخواست یم رو خاطرھم کھ یسرگرد کی و سرھنگ پدر کی.یداشت . 

 

 ازتصور ردیگ یم اش خنده. باشد تواند یم میقد یھا منش یلوط از مرد نیا زند یم حدس نیخواست یم را خاطرھم فعل از
 باز یول. شود یم زدنش منتظرحرف دختر ی خنده از خوشحال یمحب. اند داشتھ دوست را گریکدی ازقبل نیام و او کھ نیا

 حرف امروز اگھ. میدار باھم کارھا یلیخ تو منو! نیبب: کند یم تالش شتریب او و خورند ینم یتکان ساغر یھا لب
 پس ؟یفھم یم. یبازکن زبون تو تا امینجامیا من عمرت روز نیآخر تا شده اگھ یحت. امیم فرداھم ام،پسیم فردا ،منینزن
 ارتباط بذار و نکن تر سخت نیا از رو اوضاع سرتھ یتو کھ یرمنطقیغ استدالل یسر کی ای بچگانھ یھا یبالجباز لطفا

باشھ مون نیب یزیآم مسالمت .  

 

نبود؟ ییوفا سرگرد مگھ پرونده مسئول: کند یم باز لب باالخره ساغر  

 

ستین گھید. بود یول بلھ:دھد یم یصندل یپشت بھ ھیتک یمحب . 

 

چرا؟:پرسد یم خودش اشتباھات بخاطر نیام برکنارشدن از نگران دل و کند یم اخم ساغر  

 

 قضاوت بھ تونھ ینم دادگاه یلیفام ارتباط نیا خاطر د،بھیھست شونیا ھمسر شما چون: کند یم او بھ یا اشاره یمحب
 شون ییآشنا از کھ ھست یمفتخر و محترم یلیخ مرد نباشند،ھمسرتون یدرست آدم شونیا کھ نیا نھ. اعتمادکنھ شونیا
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 یا پرونده نیا سر کی شما یوقت نبود صالح بھ پس. زنند یم کنار رو منطق احساسات شھیھم... اما دارم رو افتخار کمال
باشن اناتیجر نیا بھ یدگیرس مسئول شونیا .  

 

 سال کھ یا پرونده!بود شده برکنار اش پرونده از او خاطر بھ نیام. دوزد یم دیسف زیم بھ نگاه باز افتاده اتفاقات از ریدلگ
 داگریشا.بود شده او یزندگ ختنیر ھم بھ باعث چقدر. بود شرمنده چقدر.... حاال و بود دهیکش زحمت شیبرا یادیز یھا

شدینم باز ام یزندگ بھ یساغر یپا ھرگز کاش کھ کرد یم دعا بود نیام یجا خودش ! 

 

یحاتم خانم: ـ !  

 

. بود داده انجام قبال کھ ییھا ییبازجو و زن آن یھا گفتھ. زدیر یم ھم یرو را شیفکرھا. کند یسربلندم یمحب یصدا با
 ییرھا شانس صدم کی داگرفقطیشا. رسد یواحدم یا جھینت بھ باالخره و کند یم یبند جمع ذھنش در را ھمھ و ھمھ

 سکوت یاوتقاضا از بودتا مامورشده یکس چھ ازطرف زن ان اورد یم دسردریبا. بود اش یفعل سکوت اش حل راه داشت
 از شیب شان یآبرو تا کند کمک پدرش و نیام بھ یکم توانست یم یکار چھ افتاده راه بھ یغوغا در دیفھم یم دیبا. کند
بود یفعل سکوت شان ھمھ حل راه. نرود برباد نیا . 

 

ندارم گفتن یبرا یحرف من: ـ ! 

 

 خانم باشھ:شود یبلندم و برداشتھ زیم یرو از را پرونده کند حفظ را خود یخونسرد کند یم یسع کھ یدرحال یمحب
ستمین ھیقض نیا کن ول ھا یسادگ نیا بھ د،منیکن فکر شتریب دم یم فرصت.باشھ!یحاتم . 

 

 و زند یم ییوفا سرگرد با اش قیعم ارتباط بھ راجع یحدس.گردد یبرم سمتش آخربھ لحظھ و رود یم یدرخروج سمت بھ
 بھ یھرکس از شتریب شما سکوت نیا بگم دیبا: کند یم باز لب باشد زن نیا ضعف نقطھ مرد آن کھ نیا دیام بھ

بره باد بھ سالھا نیا در ھمسرتون و پدر گزارشات تموم کھ دینکن یکار بھتره. من نھ ضررھمسرتونھ . 

 

 ھیعل بھ سھیدس نیا باشد؟نکند پدرش و نیام ضرر بھ سکوتش دیبا چرا کھ کند یم فکر ساغر و شود یم خارج اتاق از
ندازد؟یخطرب بھ ھارا آن تیموقع تا باشد پدرش و نیام   

 

 اتاق در دارد،مقابل یبرم راھروقدم طول دھد نشان را اش یدرون دیترد کھ نیا بدون استوار و صاف ییھا باقدم یمحب
 داخل و بازکرده را در رسد یم گوشش بھ اتاق از کھ یدییبفرما یباصدا. زند یم در بھ یا تقھ ستدویا یم ییوفا سرگرد

 یم کنار را زیم یرو یقوط و شود یم بلند اش یصندل پشت از یمحب سرگرد یآشنا ی چھره دنید با نیام. شود یم
اومده؟ شیپ یمشکل.نیاومد خوش:کشد  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 

ام؟یب سراغتون تا باشھ یمشکل دیبا مگھ. ستین یمشکل نھ:زند یلبخندم یمحب  

 

 نیھم دیاریب فیتشر اتاقم بھ شخصا نداشتم رو سعادتش فقط نھ:زند یم نھیس بھ دست و دھد یم زیم بھ را اش ھیتک نیام
بود بیعج برام .  

 

 اسباب.رباشھیخ:دیگو یشوخم یبالحن.نظربگذراند از را زیم یرو اتیمحتو کند یم یسع و رود یم جلوتر یقدم یمحب
د؟یکن یم یکش  

 

برم تا بخشم یم لقاش بھ رو عطا دارم. واال نھ: رسد یم زیم یرو یقوط بھ و کند یم دنبال را او نگاه نیام . 

 

نپرسد یسوال و کند سکوت سرش بزرگ یھا سوال عالمت درمقابل تواند ینم و کند یم نگاھش متعجب یمحب .  

 

کنم ینم درک رو صداتون لحن یتو گلھ ھمھ نیا. دیگرفت ھم درجھ عیترف شما دارم اطالع کھ اونطور ؟یچ یعنی: ـ . 

 

 رو ییآبرو یب نیا تونست نھ و بده سامون و سر مو یزندگ تونست نھ یگرفتم،ول درجھ عیترف آره: خندد یم تلخ نیام
کنھ جمعش . 

 

. سوزد یم اش مقابل شانیپر مرد حال بھ یمحب دل. بدھد یجا یقوط داخل را اتیمحتو کنددوباره یم یسع و کشد یم یآھ
شود ینم مرد نیا بھ نسبت اش دیترد رفع از مانع بازھم یدلسوز و تاسف نیا ھرچند . 

 

. گرفتم ازتون شمارو کار ناخواستھ دونم یم: کند اش کمک ھا پرونده کردن درجمع کند یم یسع و شده کینزد زیم بھ
میستیمقصرن ماھا از چکدومیھ وسط نیا میکن قبول بھتره... اما ھست و بوده شما حق قطعا پرونده نیا بھ یدگیرس . 

 

 نیا نابسامان اوضاع بھ گرده یبرم ھم ام گرفتھ حال. باشھ راحت التونیخ ندارم ازشما یناراحت من:کند یسربلندم نیام
میزندگ یروزھا .  

 

 یلیخ حل یبرا قطعا.وتبحرندارم شماتجربھ ی اندازه بھ ھنوز من:دھد یم یجا یقوط داخل گرید ی چندپرونده یمحب
دارم ازین یحاتم سرھنگ و شما کمک بھ ازمسائل .  
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پرونده؟ یتو اومده شیپ یمشکل:دھد یباالم را شیابرو یتا کی و کند یسربلندم نیام  

 

 دار و کردن اریاخت سکوت یاصل دومضنون ھر نھیا مشکل: نشود منعکس شیصدا در اش کالفھ حال کند یم یسع یمحب
رهینم جلو زیچ چیھ و مونده راکد یلیخ اوضاع. کنند یم رد رو وارده اتھامات تموم یمظفر ی دستھ و .  

 

 کوتاه و شدن نرم یبرا یراھ باشند سرسخت کھ ھرچقدرھم ھا خانم میدون یھردوم:دوزد یم نیام یھا چشم بھ نگاه
 ھاشون چشم یتو امروز رو ینانیاطم من. بزنھ تاحرف دیکن اش قانع و دیکن صحبت باھمسرتون خواستمیم.دارن اومدن

 وسط نیا نکھیا مگھ نرسم یا جھینت بھ ممکنھ بدم ادامھ ییبازجو نیا بھ من ھم ھا ماه بلکھ ھا ھفتھ نھ دمیفھم کھ دمید
باشم داشتھ یقو محرک کی . 

 

 یم و اندازد یم ریز سربھ. کشد یم یآھ و کند یم پنھان اش نیغمگ ی چھره پشت را پوستش ریز دهیدو یشاد نیام
ستین ساختھ ازم یکار یول کنم کمک داشتم دوست یلیخ:دیگو ! 

 

 خرج بھ نرمش یکم تا دیباش داشتھ دیتونیم ھمسرتون یرو یریتاث قطعا:ردیگ ینظرم در را او یھا واکنش تر قیدق یمحب
 .بدن

 

فکرنکنم االن یول شد یم بود قبال اگھ: کشد یم گرید یآھ نیام . 

 

 و من بھ راجع شده پخش یخبرھا قطعا:دوزد یم یمحب ی شده قیدق ی چھره بھ را نشیغمگ نگاه و کند یسربلندم
 یم اش زمزمھ ھمھ گوش دم و سازه یم میزندگ یبرا ویسنار کی رسھ یم راه از ھرکس. دهیرس شماھم گوش بھ شونیا

و ھیبق دست ی مضحکھ شده میخصوص میحر. کنھ ...  

 

االن و کردم یزندگ آبرو با عمر کی من. خارجھ من تحمل از اوضاع نیا: کشد یم شیموھا بھ یدست ... 

 

ییوفا جناب نیروبگ کالم لُب:دیگو یم سکوتش از کالفھ یمحب . 

 

تاامضاکنھ ببره براش لیوک ندهیآ تاچندروز احتماال. دادم طالق درخواست من:کند یم باز لب نیام .  
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 ینم.ادیبرنم ازمن یکار گھید االن یول متاسفم: دیگو یم نلرزد کند یم یسع کھ ییصدا با و کشد یم صورتش بھ یدست
کنم دوارشیام یزندگ نیا ی ادامھ بھ یپ در یپ یھا بامالقات نیا از شتریب تونم . 

 

 من از ادوستی برادر کی بعنوان سیپل کی بعنوان ،نھیول فھمم یم رو حالتون:دھد یم زیم بھ ھیتک و گزد یم لب یمحب
 یم یسپر رو اش یزندگ یروزھا نیتر سخت ھمسرتون. شناخت سخت یتوروزھا دیبا رو دوست. دیبشنو رو حرف نیا

دیکن یخال پشتشو رحمانھ یب نطوریا ستین منصفانھ نیا و کنھ . 

 

 دنبال اومده شیپ طیباشرا من...فرداھا بھ ندهیآ بھ کردم، فکر یلیخ یول. آسونھ من یبرا دیفکرنکن: دیگو یمندم گلھ نیام
 من یھا یزبون تلخ یقربان و بمونھ خوام ینم. ندارم ھم خودم تحمل و دهیرس استخونم بھ کارد گھید. ھستم استعفا یکارھا
متھم شده اون... اون و سمیپل من. بشھ ! 

 

 تیواقع ممکنھ کھ ھست ماجراھم ی گھید درصد ده یول بودن قاتل ھمسرتون ده یم نشون شواھد درصد نود کھ درستھ:  ـ
گناهیب ھمسرتون و باشھ ! 

 

یمحب جناب خستم گھید من یول درستھ: ـ ! 

 

است ھمھ یبرا ممکن کار نیبھتر نیا یول دارم یحال چھ دیتابدون دیستین من یشماجا:زند یم یمحب ی شانھ بھ یدست .  

 

کنم یکمک نتونستم کھ متاسفم بازھم:دیگو یم بندد یم را یقوط درب کھ یدرحال و اندازد یم نییپا را دستش . 

 

دیباش داشتھ یآروم یروزھا نیا بعداز دوارمیام. ستین یمشکل. کنم یم خواھش:  ـ . 

 

 دیخواھدرس یحاتم ساغر دست بھ کھ یطالق درخواست منتظر دیزند،با یم کنار را شیھا دیترد و شود یم خارج اتاق از
 بندیپا یمرد. نداشتھ ینقش سکوت بھ یحاتم ساغر بیترغ در مرد نیا شود یم مطمئن شود امضا نامھ طالق آن اگر. باشد
 خاطرعدالت بھ دیبا دانست ینم. کرد وجودش مھمان را یمیعظ غم و گذشت خود ازھمسر عدالت بخاطر کھ بود قانون
بخورد تاسف حالش بھ نداشت را چکسیھ مرحلھ نیا در کھ یزن پشت کردن یخال ابخاطری کند افتخار او بھ اش یخواھ . 

 

*** 
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. شود یم یسپر یسخت بھ کند یم نالھ اش خون بھ دهینرس مواد درد از کھ یزن ھمراه بھ سلول نیا در اش وشب روز
 اورا و اونداشتھ بھ یدید زن دیشا تا کند یم جمع یا گوشھ را خود و زدیر یم جانش بھ ترس او یادھایفر شدت از یگاھ
 کھ یزندان از. ندارد ھم رفتن الیخ و کرده جاخوش دربطنش کھ است یموجود یپ ذکرش و فکر. نکند میسھ خود درد در

 متلک ھمراه بھ وحشتاک یھا قھقھھ فقط جوابش و بود دهیپرس نیجن سقط یھا راه بھ شدراجع منتقل زندان بھ قبل روز
 نیدرپنجم لحظھ نیا و شمرد ینم را روزھا و ھا ساعت کھ نبود مھم شیبرا روزھا گذران انگار را نباریا. بود فشیکث یھا

 ادیز اش ندهیآ تصور. است کرده یسپر کوچک سلول نیا در را اچندھفتھی چندروز دانست یدربازداشتگاه،نم اقامت روز
. بود جا نیھم مثل یرینفسگ  تنگ یھا یوارید درچھار شده خالصھ شیفرداھا و اش،فردا  ندهیآِ تمام نبود، یسخت کار
 و کردیم چندبرابر را دردجانش شتریکرد،ب ینم خوشحالش کھ بود دروجودش گرفتھ جان نبض گذشتھ با اش تفاوت تنھا
 کوچک موجود آن بدون رینفسگ یھا یواریچھارد نیا تحمل. کرد یم عام قتل را شیاھایرو تمام کباری ھرروز یزھر مثل
 مالقاتش بھ کس چیھ چندروز نیا زند،در یم صدا را نامش نگھبان و شود یم باز در. باشد توانست یم تر آسان قطعا

 یخداخدام دل در و دوزد یم نگھبان دھان بھ چشم دواریام!یھمسر یحت نھ و یخواھر نھ یبرادر نھ یپدر نھ. بود امدهین
 کی کند، یم لبش بھ جان اش دھنده ھشدار یھا باحرف و آمده مالقاتش بھ ھرروز کھ کنھ بازپرس یبجا را امروز کند
 خدا انگار. رودیم یفلز دستبندسرد استقبال بھ باز یرو با و شود یبلندم ازجا نامش دنیباشن. باشد آمده دنشید بھ آشنا
 باچھره مو سرکم و تپل یباتن انسالیم ینبود،مرد سمج ازبازپرس یخبر اش مقابل یصندل یرو کھ بود دهیشن را شیصدا

 یصندل یرو کرده اش ییراھنما نجایتاا کھ یسیپل خانم کمک بھ.بود گرفتھ یجا اش مقابل یصندل یرو موقر و نیمت یا
 باز لب کھ برد یم او ذھن سواالت بھ یپ اش انگارفردمقابل. گذراند یازنظرم را مرد یآشنا نا ی چھره و ردیگ یم یجا
 تکان یساغرسر. نجاحاضرشدمیا پرونده نیا یتو شما لیوک بعنوان. یدادگستر  کی ھیپا لیوک ھستم یعطار بنده:کند یم

دادن قرار من اریدراخت کھ یاطالعات طبق:کند یم قفل درھم را شیھا دست یعطار و دھد یم ... 

 

 تا نجاحاضرشدهیا لیوک بھ ملقب گرید یکس و رفتھ بازپرس کی نبوده،درواقع شانس خوش ادھمیز کندیفکرم ساغر
 یشتریب زمان سکوت نیا دیشا خودش خاطر بھ کند،نھ یم وادارش سکوت نیا بھ یدرون و بیعج یلیم. کند اش ییبازجو
 و زنند یم ادیفر را بچھ نبودن اش منطق و عقل تمام. ردیبگ یدرست میتصم بطنش کوچک موجود یبرا بتواند تا بخرد
 آنطور کھ ینیام یبرا دلش. سوزد یم افتاده دام بھ او ی رفتھ فنا بھ وجود در کھ یکوچک موجود یبرا دلش... دلش
 پدرشدن حق دیبا کھ ستیچ راویتقص. سوزد یم بود خوانده مان بچھ بلکھ نھ بچھ را موجود نیا و کرده نگاھش نیغمگ
 نگھ را بچھ تا کند نییتع نیام یبرا یشروط و شرط بتواند دیشا ست؟یچ کودک نیرایشود؟تقص سلب او از دوم بار یبرا

را شان دارد،بچھ ! 

 

اوسپرد بھ را کودک نیا بتوان ردیبگ فاصلھ شغلش از یکم نیام اگر دیشا .  

 

؟یحاتم خانم منھ بھ حواستون: ـ  

 

ندارم گفتن یبرا یحرف من:دیگو یسردم و دوزد یم اش مقابل مرد یھا چشم بھ نگاه ساغر .  
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 باز را درش رمز درج بعداز و دھد یم زقراریم یرو را اش سامسونت فیک و دھد یم رونیراب اش شده حبس نفس لیوک
 ھست تون ھیعل یادیز مدارک کنم عرض تون خدمت دیبا متاسفانھ:زند یم ورق و کشد یم رونیب یا پرونده. کند یم

دیانداریقضا نیا اقرار یبرا یراھ چیوھ .  

 

 سرجسدنشستھ یباال روز اون شما شواھد نیا طبق:دھد یم تکان اش صورت مقابل و کرده بلند را پرونده از یا برگھ
بوده شما انگشت اثر اسلحھ یرو!نیبود . 

 

 بھ دادگاه روز. نگو یزیچ و باش ساکت( خورد یم تکان مقابلش کھ شود یم یا برگھ از یقسمت بھ معطوف ساغر نگاه
)دنیم شھادت نفعت  

 

 اش خشن و خشک لحن ھمان با آوردو یم نییپا را برگھ خوانده را مدنظر ی جملھ فھمد یم رشیمتح نگاه از کھ لیوک
دیکن عمل گم یم کھ یزیچ بھ نفعتونھ بھ پس:دھد یم ادامھ . 

 

کرده؟ پرونده نیا مسئول یکس چھ شمارو بپرسم تونم یم:پرسد یم و آورد ینم تاب را سکوت نیا از شیب ساغر  

 

ییوفا نیام جناب:دھد یم جواب لیوک . 

 

 نیا کند؟ سکوت خواستھ او از نیام ؟ییوفا نیام. نشود تعجبش متوجھ لیوک تا اندازد یم ریز بھ سر و گزد یم لب ساغر
نجا؟یا ادیب دیبخوا ازشون شھ یم: کند یسربلندم. است ممکن محال نیتر محال  

 

؟ییوفا ازجناب:  ـ  

 

بلھ: ـ . 

 

 تاقبل حداقل. کنھ ینم صادر رو اجازه نیا حاکم طیشرا اما ھستن دارتونید مشتاق یلیخ ھم شونیا یحاتم خانم متاسفم: ـ
دادگاھتون نیاول از . 

 

شم ینم متوجھ من ؟یچ یعنی:کند یزمیر چشم ساغر . 
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 نیا از قبل تا دارن پرونده نیا نھیزم در ازقبل کھ یاطالعات و ھمسرتون شغل بنابھ:کند یم قفل درھم را شیھا دست لیوک
ندارن باشمارو مالقات حق برگزاربشھ دادگاه کھ .  

 

 ھا نیا ھمھ کند باور توانست ینم شده؟چرا دهیچ یمشکوک زبطوریچ ھمھ چرا. رود یم فکرفرو بھ و کشد یم یآھ ساغر
 کاسھ قطعا.باشد نیام ی خواستھ و کار توانست ینم کرد یم افتیدر ھمھ از روزھا نیا کھ سکوت اخطار نیا. است یعاد
کنم ینم عمل تون گفتھ بھ نمیرونب نیام کھ یتاوقت: دیگو یم محکم و کند یم سربلند. بود کاسھ میرنیز یا . 

 

 کھ یکار فثط و کنم ینم عمل چکدومتونیھ ی گفتھ من ادین نیام اگھ:کند یم اشاره داشت دست در کھ یا پرونده بھ و
دم یم انجام رو ھست درست کنم حس خودم .  

 

 بھ و کشد یم سرش بھ یدست کالفھ لیوک! است سکوتش شکستن منظورش فھماند یم او بھ فیک و پرونده بھ بااشاره و
 یبرا دیبا چگونھ دانست یاونم و بود کرده دشیتھد میمستق یلیخ دخترک. کند حل را مشکل نیا تا گردد یم یراھ دنبال
کند متقاعدش سکوت نیا ی ادامھ . 

 

 بھ ازھمھ شتریب سکوت نیا. ردیگ یم دستانش نیب را سرش و زند یم چمپاتھ شیسرجا بازداشتگاه سلول بھ بازگشت با
 کھ بود نگذشتھ کامل ساعت کی ھنوز کند؟ سکوت خواست یم او از کھ بود ماجرا نیا پشت یکس بود؟چھ یکس چھ نفع
 بازپرس نباریا. ببرد ییبازجو اتاق بھ را او تا کرد یفلز دستبند ریاس را شیھا دست و زد صدا را نامش نگھبان باز

 یھمکار مرور. کند یم پرونده مرور بھ شروع شان ی ھرروزه روال طبق بازھم.دیکش یم را انتظارش کن خرد اعصاب
  کاش. برسد نجایا بھ تا بود سرگذاشتھ پشت کھ ییروزھا تمام ،مروریآبرود ارسالن یساختگ قتل مرور قاچاق، باند با اش

 از را سکوت مھر تا کند شک ماجراست نیا پشت نیام کھ ذلنیا بھ یا ذره کاش. اوست سکوت خواھان یکس چھ بفھمد
 یھا زمزمھ از تر آسوده و بھتر شیھا لھیم و زندان تحمل دیشا. کند شیخطاھا تمام بھ اعتراف و بردارد لبانش یرو

باشد مرد نیا ی ھرروزه ! 

 

 ھیصداگر یب و دهیکش شکم در را شیپاھا تمام ساعت کی. شود یم بازداشتگاه وارد انیگر یحالت با سال و سن کم یدختر
 یادمیب را اش یکس یب و ییتنھا. دیلرز یم شیھا دست ترس شدت از و بود رشھیدستگ کھ افتد یم یاول روز ادی. کند یم

 از سیخ صورت دنیباد. پرد یم یجا دختراز و گذارد یم اش شانھ یرو دست. کند یم بادخترکم را اش فاصلھ و آورد
 دستش. پرسد ینم را ھیچ جرمت کھ نیا یشگیھم سوال. کند اش آرام مناسب یباحرف تابتواند کند یم تر یلب دختر اشک
رونیب یرینجامیا از زود. نترس: دیگو یم و فشرد یم اش شانھ یرو را . 

 

. ترسم یم یلیخ: دیگو یم اش گرفتھ یصدا با و چرخد یم سمتش بھ بوده یصحبت ھم یبرا یکس دنبال انگار کھ دخترک
کشھ یم منو بابام ! 

 

بکشتت؟ دیبا چرا:پرسد یم و گزد یم یلب ساغر. زند یم ھق بلندتر و  
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نکردم یاشتباھ کار چیھ بخدا. بودم یمھمون:اندازد یم ریز بھ سر دختر ! 

 

 یم دختر دست یرو دست. کرد ینم باور یکس و است گناهیب گفت یم. افتد یم شیھا ھق ھق ادیب و زند یم لبخند ساغر
ینکرد یاشتباھ تو. نترس پس. دونم یم:گذارد .  

 

خانوادتن یول زنند یم بھت ھم یلیس کی تھش و شن یم یعصبان کمی:اندازد یم باال شانھ .  

 

دارن ھواتو شتریب یلیخ. رونندیب اون یھا آدم بھتراز یلیخ:دزدد یم نگاه و کشد یم یاھ .  

 

 ینظرم از تر قیدق را ساغر ی چھره و کند یم پاک را اش اشک از سیخ صورت مانتو نیآست با شده آرام یکم کھ دختر
گرفتن؟ چرا تورو:گذراند   

 

کشتم آدم:خندد یم ساغر . 

 

؟یکن یم یشوخ:شود یم دخترگرد یھا چشم  

 

اد؟ینم چرا؟بھم:خندد یم ساغر  

 

؟چرا؟یکشت ویک. ادیز نھ:گذراندش یازنظرم گرید یبار دختر  

 

 رو جلوش خواستم یم. زد یم بیآس دوستم بھ داشت نفری:کند یم قفل ھم در و دارد یبرم دختر دست یرو از دست ساغر
رمیبگ . 

 

 کھ ھومن بود؟ دوستش ھومن یبراست. بود برده بکار ھومن یبرا کھ یلفظ از شود یم متعجب اش جملھ اتمام از بعد
 یبرا دیبا چرا او و است ھومن امروزش یھا فالکت شتریب مسبب شده؟ آلوده خون بھ دستش بخاطرش کھ بود بود؟کھ
 واقعا ھومن بجنگند؟ تا ماند کنارش و نکرد گوش حرفش بھ برو گفت ھومن کھ یروز کرد؟چرا یم یکار نیچن نجاتش

بود شده محکوم کشنده و سرسخت یھا لھیم نیا بھ بخاطرش کھ یدوست! بوده دوست شیبرا . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

خوبھ؟ دوستت االن. یآخ: ـ  

 

یشینم اعدام پس بوده دوستت نجات بخاطر اگھ:دھد یم ادامھ دخترک و دیگو یم یاوھوم ساغر .  

 

رونیب یرینجامیا از حتما. باشھ راحت التیخ:کند یم لمس را ساغر دست او نباریا . 

 

 شود؟ اعدام بود ممکن! اعدام بھ. کند یم فکر اش جملھ بھ و زند یم یمصنوع یلبخند داده او بھ دختر کھ یدلگرم از
شود؟ تمام جانش متیق بھ گناھانش تقاص بود ممکن  

 

*** 

 

 جگر یرو دندان اما بپرسد نیازام و بازکند لب خواست یم. بود گرفتھ یجا اش مقابل باز اخالق خوش و دهیکش اتو لیوک
. کشد یم رونیب و کرده دایپ فیک داخل یھا برگھ نیب از را موردنظرش برگھ باالخره. دیایب حرف بھ او خود تا گذارد یم
 نیا از جدا یا مسئلھ یبرا امروز:کند یم باز لب برگھ یمحتوا کردن چک ودرحال دھد یم قرار چشم یرو را اش نکیع

دمیرس خدمتتون پرونده . 

 

 شتریب نیھم یبرا. ومدینم خوشم یخانوادگ یدعواھا و طالق مسائل از چوقتیھ: دھد یم قرار ساغر مقابل را برگھ
بوده ییجنا ی رهیدا یتو ھام تیفعال . 

 

 و ھا قتل ی مشاھده کھ کنم اعتراف نھیزم نیا در یکار ی تجربھ چندسال باوجود با دیبا:دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ
نبوده دردناک دهیپاش ھم از یھا یزندگ و یعاطف یھا طالق حد بھ مون جامعھ یتو یجار یھا خالف .  

 

 اش شده حبس نفس لیوک. سپارد یم شیھا صحبت ی ادامھ بھ گوش و شود یم خشک مرد یھا گفتھ از ساغر دھان آب
 بھ خبر نیا رسوندن مسئول من متاسفانھ:دوزد یم ساغر مضطرب یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه و دھد یم رونیب را

کردن یتوافق طالق درخواست ھمسرتون. شدم شما . 

 

 یول باشن داشتھ یمالقات باھاتون داشتن دوست. کنند پرداخت حاضرن تماما رو تون ھیمھر:دھد یم نشانش را برگھ
 نیبارسنگ تونند ینم نیا از شیب یول دارن دوستتون قلب میازصم بگم بھتون گفتن و انیب نتونستن حاضر طیشرا بخاطر

و بکشن دوش بھ رو ھا سرزنش و مردم حرف ... 
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 شده مانیپش او با ازدواج از نیام طالق؟. اش میتصم و رود یم نیام یپ ذکرش و فکر تمام. شنود ینم یزیچ گرید ساغر
 رحمانھ یب نطوریا داشت اگر کھ نداشت دوستش اش نیام. بود زده قولش ریز نیام. بود کرده شیرھا نیام ھھ بود؟
کرد ینم شیرھا یبحران و سخت طیشرا نیدرچن .  

 

 اش مشت نیب لباسش ی کرد؟پارچھ یم چھ او شد؟با یم چھ موجود نیا فیتکل. شود یم حلقھ اش شکم یرو شیھا دست
؟یحاتم خانم خوبھ شماحالتون: شود یم متعجب تفاوتش یب و خونسرد صورت از لیوک و شود یم فشرده  

 

خودکار:کند یم دراز سمتش بھ و کند یم باز را راستش دست. کند یسربلندم لیوک یباصدا ! 

 

د؟یببخش:زند یم لب لیوک  

 

موافقم ن؟منیومدین نیا یبرا مگھ:کند یم کاغذ بھ اشاره لرزانش یباصدا ساغر . 

 

 شد تموم گھید. شکنم ینم خودمو نیا از شتریب. شم ینم ھیبق یزندگ رو بار نیا از شتریب:دھد یم ادامھ دلش در تلخ
حماقت بسھ گھید... ساغر !  

 

 مخالفت دیبا زن نیافتاد،ا یم اتفاق نیا دینبا. بود گرفتھ را اش میتصم عایسر کھ کند یم نگاه را مقابلش زن مردد لیوک
 نیکوچکتر بدون. بود کرده اش شوکھ باز ساغر اما کرد ینم امضا را برگھ نیا و انداخت یم راه ھوار و داد. کرد یم

امضاکند را طالق دادخواست خواست یم یمخالفت .  

 

شتریب دیخوا ینم یحاتم خانم اما:  ـ ... 

 

لطفا. من بھ نیبد خودکار کی فقط:پرد یم اش حرف انیم بھ ساغر . 

 

 و کشد یم خود سمت بھ را برگھ! شیھا اشک شدن یجار و بغضش شکستن با بود مصادف زدن حرف شتریب کم کی
 شیرھا بود اوگفتھ بھ خودش قبل چندروز. دیکش یم عذاب نیخواست،ام یم طالق نیام. خواند یم یراسرسر اش مطالب

 یم کاش.ستمین ھم من ینباش اگر گفت یم او بھ کاش. بود مانیپش اش گفتھ از حاال اما برود خودش یزندگ سراغ بھ و کند
 قرار یکس د؟چھیایب من مالقات بھ است قرار یکس چھ ینباش کھ حاال!یفرداھاتوھست یبرا من دیام تنھا حاال نیام گفت
 و گرفت توراھم دامان من ینحس... زانیعز ی ھمھ. شدم زانمیعز تمام یزندگ ننگ لکھ یوقت باشد داشتھ دوستم است
زمنیعز کھ یداشت دوست من از شتریب را تیآبرو توھم... یکرد میرھا ! 
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 را اش مقابل ی ختھیر ھم بھ زن یکم زدن باحرف تا کند یم باز لب و کشد یم رونیب راھنشیپ بیج از یخودکار لیوک
برسونم ھمسرتون گوش بھ تا دیبگ رو ھاتون حرف اگھ دیشا.نیبد خودتون بھ فرصت یکم بھتره:کند آرام ... 

 

یحاتم خانم:کند یم نگاھش واج و ھاج لیوک. قاپد یم لیوک دست از خودکار و شود یم زیخ میساغرن ! 

 

 نیام ھمسر گرید برگھ نیا یامضا با. کند یم نگاه کاغذ بھ و کند یم جابجا دست در را خودکار لرزانش دست با ساغر
دار طناب دھمیشا و بود زندان یھا لھیم لحظھ نیا در خواستارش تنھا. خواست ینم را او نیام... اما نبود ییوفا !  

 

بودنش تموم. قبل یروزھا تموم بابت...بابت. ممنونم نیبگ فقط...فقط:شود یجابلندم از و نشاند یم برگھ یپا را شیامضا . 

 

 ھمراه بانگھبان. زند یم در بھ اش دستبندخورده یھا دست با یا ضربھ. رود یم در سمت بھ سالنھ سالنھ و خندد یم تلخ
 و وطنش ، شغلش کھ است یشناس فھیسرگردوظ ھمان نیام بود مطمئن گرید حداقل. برود اش ییتنھا سلول بھ شودتا یم

 لب از را سکوت مھر توانست یم گرید حداقل. بوده سکوتش خواھان گرید یکس و بود داده حیاوترج بھ را وجدانش
 نیا با حاال. ردیگ یم اش خنده و کند یم لمس را شکمش. بگذارد نیزم دوشش یرو از را عذاب نیا نیبارسنگ و بردارد
 ییوفا سرگرد! حتما بود زده کشورش تیامن خاطر بھ راھم فرزند نیا دیق مملکت سرگرد کرد؟ یم چھ دیبا پدر یب موجود

بود نیزم یرو پدر نیبدتر و ھمسر نیتر بدقول اماقطعا باشد رانیا سیپل نیبھتر توانست یم ! 

 

*** 

 

 یفکرنم اصال. متاسفم: دھد یم نشان تاسف بھ یسر نیام منتظر نگاه بھ رو و دینشن یم راننده کمک یصندل یرو لیوک
بشھ ینجوریا کردم . 

 

شده؟یچ: ـ   

 

کردن امضا رو طالق نامھ درخواست یحاتم خانم متاسفانھ: ـ . 

 

 شوکھ ھم خودم تشیواقع. ممنونم دیبود کھ ییروزھا تموم بابت بگم بھتون گفتن:دھد یم ادامھ لیوک و برد یم ماتش نیام
 شتریب... شتریب. نداشتن یخوب یروح حال اصال گمونم بھ. کردم تعجب خودم کھ دادن نشون واکنش عیسر انقدر. شدم
نداشتن شما از یانتظار نیچن کھ انگار و بودن شونیپر . 
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 قطعا دارم ازش کھ یشناخت با.شھ یم عوض یچ ھمھ حساب نیباا:پوشاند یم بادست را صورتش و کشد یم یآھ نیام
کنھ یم اعتراف فردا . 

 

میبر رو دوم راه میمجبور و ـ . 

 

درستھ:  ـ . 

 

 نجات یبرا جونم تمام با دم یم قول. شمام ونیمد رو دخترم یزندگ من: دیگو یم یعطار و کشد یم گرید یآھ نیام
کنم تالش ھمسرتون . 

 

*** 

 

 

 شود یم جمع وار نیجن یفلز تخت ی گوشھ. حس یب و سرتر ھم تنش و شود یم نیسنگ شیھا پلک ھوا شدن کیباتار
 نیا. بود بودناراحت خورده اش اشیع یبند ھم از ناحق بھ کھ یکتک بخاطر ھم ھنوز. گرماببخشد را اش زده خی تن یتاکم

 خودش بھ. بود نداختھین مردک آن تن یرو ھم خراش کی یحت کھ خودش نھ بود ارازل آن حق کیتار و سرد یانفراد
 خواھد صورتش یحوال مشت کی شد،قطعا روبرو اشیع مسعود آن با دوباره کھ یھروقت ای فردا پس ای فردا دھد یم قول
  .کرد

 

 شود یم زیخ مین عیسر. پراند یم را اش جان مھین خواب دھد یم را اش شدن باز یندا کھ در خراش رگوشیرجیج یصدا
. دھد یم صیراتشخ شود یم داخل کھ یا مردانھ کلیھ تواند یم طیمح یکیتار در. دوزد یم شده باز در بھ نگاه و

 باشھ لطفاکوتاه: گفت کھ شنود یم را یا زمزمھ یصدا و شود یم بستھ در. شود واضح دشید تا زند یم پلک یچندبار
  .فقط

 

 تا شود یم قیدق ھومن اش شدن کینزد با. بندد یم را در و دھد یم تکان یسر شیبرا ستادهیا اتاق داخل کھ یمرد
 نور بھ یازین شناختنش یبرا گرید کند یم سالم کھ مرد یآشنا یباصدا. بدھد صیتشخ یکیتار در را اش چھره یاجزا
 یزیچ یگوسفند رپاتونیز دیگفت یم!خبر یب چھ! سرگرد سالم کیعل:زند یشخندمین و داده پشتش وارید بھ ھیتک. ندارد

یھا وجدان یب ما بھ یسر کھ میکرد یم یقربون ... 

 

ھومن ستین یپرون مزه وقت:پرد یم اش حرف انیم بھ کالفھ نیام ! 
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 شما. شم یم الل من. قبولھ:دھد یم باال را شیابرو یتا کی ھومن.ندینش یم وارید کوچک ی طاقچھ یرو ھومن مقابل و
دییبفرما . 

 

یبکش حرف من از فرستادن تور کھ نگو فقط:خندد یم مسخره ! 

 

 پنج نیا کھ نیا یبرا یدون یم. باش یجد شده کھ ھم قھیدق پنج یبرا لطفا:کشد یم اش گردن پشت بھ یدست کالفھ نیام
کارھاکردم؟ یچ کنم جور رو شبونھ مالقات قھیدق  

 

ستین یاتفاق من نجابودنیا پس!شبونھ مالقات: کشد یم اش رچانھیز یدست ھومن . 

 

ھھ...یناموس یدعوا و یکار کتک:خندد یبازم !  

 

 قشقرق یالک یالک پسره نیا اخھ گمیم... بوده یا رکانھیز نقشھ واقعا. سرگرد گرم دمتون:کوبد یم ھم بھ را شیھا دست
 !بپاکرد

 

ھومن ندارم وقت ادیز من:پرد یم حرفش انیم بھ نیام ! 

 

میبود یخوب یھا دوست منوتو: کند یبازم لب نیام و شود یم ساکت ھومن .  

 

یلــــــیخ:خندد یم ھومن ! 

 

 تو کھ نیا از قبل قراربود فقط.بودم سیرئ دنبال منم یبود سیرئ دنبال تو. خوام ینم و نخواستم بدتورو من ھومن:  ـ
کنم رشیدستگ و برسم من یبکش رو ماشھ .  

 

 یجا واقعا تو... تو. نبوده دروغ اش ھمھ یول.گفتم دروغھا یلیخ بھت من:دوزد یم ھومن یھا چشم بھ را اش رهیخ نگاه
نداشتم چوقتیھ کھ یبرادر یجا. یبرادرم .  
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 پاک و خوب احساس ھمھ نیا از شده جمع ھام چشم تو اشک و باورکردم ھاتو حرف من میریگ:زند یبازپوزخندم ھومن
یکنیم برادر برادر واسم و یاومد کھ رمنھیگ کارت کدوم نمیبب بگو دردتو...یبرادر ! 

 

 یب چھ!حاال یبود:خندد یم آورده کم کند یم فکر کھ ھومن. شود یجابلندم از و ندیب یم را اش بستھ رو از ریشمش نیام
یشد حوصلھ ... 

 

. دھد یم ھومن یزانو بھ ھیتک را سرش و بندد یم چشم نیام. ماسد یم دھانش در حرف اش مقابل نیام زدن زانو با
. باشم خوب کردم یسع شھیھم من:زند یم او شلوار ی پارچھ بھ چنگ نیام. برد یم ماتش او بیعج حرکت از ھومن

کنم کن شھیر ھارو یبد و باشم خوب خواستمیم . 

 

پسر آوردم کم: کند مھار را شیصدا لرزش تا کشد یم قیعم ینفس ! 

 

؟یآورد کم چرا:زند یم لب ھومن  

 

مرگتھ؟ چھ گھید پس.یکرد کن شھیر ھارو یبد و یداد قانون لیتحو بدھارو ادم. یکرد کارخودتو توکھ: خندد یم تلخ  

 

 نیب ساغرھم یول آره: زند یم لب نیام. ندیبب را چشمش دور شده جمع اشک برق تواند یم ھومن و کند یسربلندم نیام
کردم زندون ی روونھ خودم یھا بادست زنمو. رکردمیدستگ بدھا ادم ی ھمھ .  

 

بامابود اولش از بشھ؟اون ینجوریا قراره یدونست ینم مگھ: کند یم اخم ھومن . 

 

 دست رو اسلحھ قتل ی سرصحنھ دونستم ینم. بکشھ رو ماشھ اون برسم من تا قراره دونستم ینم یول. دونستم ینومیا: ـ
نمیبب قراره اون . 

 

داره؟ من بھ یربط چھ ھا نیا:کند یم نگاھش پرسشگر ھومن  

 

 تو فقط. یعل دم یم ات قسم زاتیعز تموم خاک ارواح بھ:نالد یم و کند یم مشت دست در را شلوارش ی پارچھ نیام
یکن کمکم یتونیم . 
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*** 

 

 او خشم دنید از متاثر سرباز. زند یم چرخدارش یصندل بھ یا پاضربھ با و کوبد یم زیم یرو را پرونده نیخشمگ یمحب
شده؟ یزیچ قربان؟ دیخوب:پرسد یم متعجب  

 

 او ی شده سرخ ی چھره از نگران دل سرباز. کشد یم گردنش پشت بھ دست مدام و رود یم راه اتاق طول کالفھ یمحب
قربان دیبخور آب کمی دییبفرما:دارد یبرم قدم او سر پشت و کند یپرم زیم یرو از شیبرا آب یوانیل .  

 

 با را شده دور یصندل کھ کند یم فروکش درونش آتش یکم.کشد یسرم نفس کی و ردیگ یم دستش از را آب وانیل یمحب
 اتفاق دھد یم احتمال دارد ییآشنا او خوش یرو با کھ سرباز. ردیگ یم یجا شیرو و گرداند یم باز قبل یجا بھ دست

کرده؟ تون یعصب متھم افتاده؟ یبد اتفاق. نده بد خدا: کند یبازم لب. است برآشفتھ نیچن را مرد نیا کھ افتاده یبد یلیخ  

 

ھا نفھم کنند یم یباز دارن بد. دن یم مونیباز دارن:زند یم لب و دوزد یم زیم یرو ی پرونده بھ را نگاھش یمحب . 

 

 یمادر زبون و بودن گرفتھ یاللمون شون ھمھ روزیتاد: کند یبازم لب و دوزد یم سرباز سوال عالمت پر ی چھره بھ نگاه
کردن باز زبون واسم شون ھمھ امروز. نبود ادشونی شونم . 

 

کنند یم قتل کی بھ اعتراف دارن دونفرشون شبھ کی: کوبد یم پرونده بھ یا اشاره .  

 

شھ؟یم مگھ:کند یم گرد چشم سرباز  

 

 کی ھردو. کنند اسون رو کار تا کردن یھمکار باھم نگفتن چکدومیھ باشن؟ قاتل دونفرشون شھ یم مگھ. گھید نیھم:  ـ
واسم بافتن جدا یویسنار .  

 

گھ یم دروغ داره شون یکی. کنھ یم یالپوشون یکی اون واسھ داره یکی وسط نیا:کشد یم اش چانھ ریز یدست . 

 

 اصفھان تھران در یرقانونیغ یھا تیفعال بھ متھم. پورمھر یعل:کند یم بازش و کشد یم خود سمت بھ دوباره را پرونده
 با و شاخشھ رو ابد حبس کمش کمِ  شمینجوریھم کھ داره سابقھ انقدر... قاچاقِ  ، انسان مخدر،قاچاق مواد قاچاق. زیتبر
دار یباال رهیم سرش یقاض یقلق بد کمی . 
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 گنیم ایبعض. کرده یھمکار قاچاق باند با. بوده ھمکارپدرش عاشق کھ یحاتم سرھنگ دختر: کند یم ساغر نام بھ اشاره
 نیا و داره حبس ھم اون. بوده کاسھ کی تو پورمھر با دستش معتقدن یبعض و بوده یھمکار بھ مجبور و شده ربوده
بکنھ؟ نداده انجام کھ یقتل بھ اعتراف آدم کی دیبا چرا گن؟ یم دروغ دارن کدومشون وسط  

 

د؟یھست مشکوک یکی کدوم بھ خودتون جسارتا:پرسدیم یطوالن یسکوت بعداز رفتھ فرو فکر بھ قیعم کھ سرباز  

 

. گذشتھ سرش از آب ییجورای و تره نیسنگ اتھاماتش. مشکوکم پسره بھ من:گذارد یم پورمھر یعل نام یرو دست یمحب
 جون اون تا رهیگ یم گردن اونو قتل االنم و باختھ دختره بھ دل دیشا بوده، خبر چھ چندسال نیا ی پرده پشت دونھینم یکس

ببره در بھ سالم .  

 

ای یدستپاچگ. دونم ینم امثالیزد؟ یم تپق کدومشون ییبازجو نیح. ممکنھ ھم نیا:زند یم لب سرباز ... 

 

 یم حرف یبیعج غم با دختره. حرکاتشون بھ بودم داده حواسمو دنگ شش:دھد یم رونیراب اش شده حبس نفس یمحب
 رو مرگ صحنھ یشرمندگ با پسره. گرفت یم اش ھیگر ییجاھای و ارهیب ادیب قیدق رو گھ یم کھ ییزھایچ کرد یم یسع. زد

 یلیخ ھردو. گرفتھ رو اش خانواده انتقام گفت! ستین مونیپش کھ گفت ھم آخر در و: کشد یم آه. داد یم حیتوض برام
کردن یروبازساز صحنھ یعیطب و خوب .  

 

ھیحاتم ساغر گھیم دروغ کھ یکس معتقدم من حال نیا با:کند یم ساغر نام بھ یا اشاره سرباز . 

 

؟یکرد یفکر نیچن چرا:کند یم ینگاھ متعجب یمحب  

 

 کھ دمیشن. زنند یم حرف بھش راجع ھمھ و شده دھن بھ دھن اداره تو یلیخ ییوفا سرگرد و شونیا ی ھیقض تشیواقع:  ـ
 یادعا روز اون تا کھ شونیا دادگاه بھ مونده ھفتھ کی و بوده دختر نیا قتل ی پرونده مسئول سرگرد قبل چندسال

 یآبرود ارسالن قتل کھ شد ثابت شونیا یساختگ مرگ ی ھیقض و چندسال از بعد. کردن قتل بھ اعتراف داشتن یگناھیب
بودن کرده ندادن انجام کھ یقتل بھ اعتراف و نبوده شونیا کار واقعا . 

 

بکنھ؟ رو کار نیا دیبا چرا االن کرد؟ یم یکار نیچن دیبا چرا و:دیگو یم متعجب یمحب  
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 نیچن سرگرد طالق درخواست ریتاث تحت دیشا االن یول. قربان دونم ینم رو موقع اون: اندازد یم باال یا شانھ سرباز
 بست بن بھ کھینجوریا دیشا.اکثرا رنیگ یم میتصم یاحساسات و درلحظھ ھا خانم دیدون یم کھ خودتون.گرفتھ میتصم
کنھ عوض طالق بھ راجع رو نظرسرگرد دھمیاشای کنھ تموم رو یزندگ خواستھ دهیرس . 

 

. باشھ بوده نظرش کردن عوض یبرا تونھ ینم:دوزد یم پرونده بھ نگاه بود دهیشن لیوک از را طالق ی ھیقض کھ یمحب
جداشده یتوافق و کرده امضا رو نامھ طالق دختر اون .  

 

 روز کی در و ھمزمان کھ یمتھم دو شان یذھن یھا استدالل با کنند یم یسع و روند یم فرو فکر بھ درسکوت ھردو
کنند قضاوت را اند کرده قتل کی بھ اعتراف .  

 

ھیک یواقع قاتل بفھمم و بکشم حرف شون رزبونیز از تر عیسر ھرچھ دیبا. شترنموندهیب روز چند دادگاه وقت بھ:  ـ ! 

 

*** 

 

ستین بردار یشوخ ھیقض نیا دیباورکن. دیکن یم اشتباه دیدار شما یحاتم خانم:  ـ . 

 

 کجای ھمھ کھ بودم ساکت تا کنم؟ کاریچ من خوب: زند یم نھیس بھ دست یتکرار بحث نیا از کالفھ و خستھ ساغر
دیدار یبرنم سرم از دست بازھم و گفتم رو تیواقع من. بزنم حرف تا نیداد یم میروح ی شکنجھ ! 

 

 ھاتون گفتھ یبرا دیبا پورمھر؟ یآقا ای کارشمابوده قتل بدونم دیازکجابا من خوب: دھد یم رونیب را اش کالفھ نفس لیوک
دیباش داشتھ مدرک ! 

 

 ارائھ نجایا تا گرفتم یم ھم یسلف عکس کی دیبا دونستم ینم واقعا من: ردیگ یم دستانش نیب را سرش حوصلھ یب ساغر
بدم اش .  

 

 روز. برم یم شیپ اش یقانون روال طبق رو کارھا من: کشد یم کنار را خود آمده شیپ نابسامان تیوضع نیا یراض لیوک
شھ یم زمشخصیچ ھمھ دادگاه .  

 

 یم قورت دھانش آب ھمراه بھ را آمده باال بغض ساغر. شود یم داخل ساغر بردن یبرا ،نگھبان اتاق از لیوک باخروج
 پشت یب نیا از کشد یرمیت بدجور دلش. دارد یبرم قدم نگھبان ھمراه بھ ناتوان و سست ییھا قدم با. شود یبلندم و دھد
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 دست و بود یدستبندفلز نیا سختش یروزھا نیا ھمراه تنھا!یھمسر نھ و یبرادر نھ یپدر نھ! اش یپناھ یب و بودن
نگھبان سرد و ضمخت یھا . 

 

*** 

 

 قتل کھ ستین مطمئن. ستدیا یم قد تمام ی نھیآ مقابل و کرده تن بھ را فرمش لباس دیمج. رسد یم فرا موعد روز باالخره
 مقصرتمام. دهیچش را روزگار گرم و سرد یکاف اندازه بھ ساغرش امروز بھ تا دانست یم خوب اما انھی بوده دخترش کار
بود او بخاطر ایبال نیا از ینصف قطعا اما نبود خودش تماما دیشا بود آمده اش خانواده سر بر ھا سال نیا طول کھ ییایبال .  

 

 در مقابل آماده و حاضر یرسم یشلوار و کت با. افتد یم ساالر قامت بھ نگاھش اتاق درب شدن بستھ و از یصدا با
 یدختر دست در دست را پسرش یاتفاق کھ قبل ی دوھفتھ.بود گرفتھ رو او از پسرش کھ بود یا دوھفتھ. بود ستادهیا

 کار درست و صالح یفرزندان تا کرد تالش را عمرش تمام. بود شده خراب برسرش سخت سنگ از یآوار بود دهید نامحرم
کجا؟:پرسد یم و کشد یم یآھ! بوده شییھا یریسختگ و رخودشیتقص ھم اما نیا دیشا... اما بدھد جامعھ لیتحو  

 

نباشم؟ دیدار انتظار. خواھرمھ دادگاه:کند یم باز لب ساالر  

 

ھ؟یمرخص ھفتھ نیا پرستار یدونینم مگھ ؟یچ مادرت پس: دوزد یم اتاق درب بھ نگاه دیمج  

 

باشھ مراقبش ادیب یکی سپردم. باشھ راحت التونیخ: دیآ یم جلو یقدم و دھد یم قورت را دھانش آب ساالر . 

 

؟یک:کند یم اخم پدرش  

 

ریمن ماه:دیگو یم و کند یم جمع را جرئتش تمام ساالر ! 

 

 دختر ھ؟یباز خالھ مگھ. یشیم پرروتر گم ینم یچیھ من یھرچ!پسر زادیمر دست. روشن چشمم: شود یم یکفر دیمج
 ینجوریھم کھ ھیک ی رخوردهیش گھید اون نیاونجا؟بب شیکشون یم یتیمحرم چیھ بدون یقرار و قول چیھ بدون مردمو
نجایا ادیم تو حرف با و نییپا ندازهیم سرشو . 

 

 انقدر ستین بس کھ کرد سرزنشش دل در ییندا. بود سرگرفتھ از را شیدھاینبا دیبا ھم باز و بود باالرفتھ ھم باز شیصدا
؟یا نگرفتھ عبرت ھنوز شده آوار برسرت کھ یبتیمص ھمھ نیا دن؟ازیکش زجر و دادن یسخت  
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 در. دوزد یم یقال یھا گل بھ را نگاھش و ردیگ یم یجا مبل یرو. ردیگ یم پسرش صورت از نگاه و کشد یم یتلخ آه
 یھا گل نیھم نکرده یرییتغ و است قبل مثل ھنوزھم کھ یزیچ یتنھا دیشا اتفاق ھمھ نیا از بعد و یمتوال یسالھا نیا

آقاجون:زند یم زانو شیپا مقابل و شود یم کینزد ساالر!ھستند یقال ! 

 

 بھم و شناسھیم منو چون ادیم نجایا اون:کند یم باز لب ساالر. دوزد یم پسرش صورت بھ نگاه و کند یسربلندم دیمج
نکنم یباز یکس یآبرو با کھ ھست میحال یمردونگ و شرف یانقدر دونھیم. رهینم قولم بره سرم دونھیم. داره اعتماد . 

 

 یلیس ھمانند بلکھ نشد گفتھ او بھ میرمستقیغ کھ یپنھان حرف از بلکھ ساالر یھا گفتھ از نھ. شود یم شیر دیمج دل
 ساالر... خودش اما کند اعتماد او بھ بتواند کھ شناختیم یحد بھ را او پسر بھیغر دختر. شد دهیکوب صورتش بر یمحکم

م؟یآدم نیھمچ من آقاجون؟ یشناسینم منو شما:اوردیم زبان بھ را گذشت یم ذھنش از کھ یزیچ  

 

 کرده حفظ یسخت بھ را اش تحکم. بشکند فرزندش مقابل توانست ینم. دیبگو اش یشرمندگ از و کند باز لب توانست ینم
 از بھتر باشھ تون نیب یا غھیص کی. یخواستگار میر یم فرصت نیاول تو بشھ، تموم ساغر ی ھیقض:کند یم باز لب و
هللا الالھ. ھوف...  نیا .  

 

 داده تیرضا وصلت نیا بھ آقاجانش کھ یعنی جملھ نیا. بوسد یم و ردیگ یم را دستش ساالر کھ شود جابلند از خواھد یم
یلیخ ییآقا یلیخ. آقاجون نوکرتم: بود ! 

 

گھ؟ید ھیچ کارھا نیا. پاشو بچھ پاشو: دیگو یم و زند یم یلبخند دیمج   

 

 بزنم خانم حاج بھ گھید سر کی من کن روشن نویماش برو:دھد یم دستش بھ و دهیکش رونیب بشیج از را نیماش چییسو
امیب و . 

 

 تند قدم سمت آن بھ ستادهیا سرکوچھ کھ ریمن ماه دنید با. شود یم خارج خانھ از تیرضا با و ردیگ یم را چییسو ساالر
 سالر.کند یسربلندم ساالر یھا قدم یصدا دنیشن با.بود االتشیخ غرق و زد یم ضربھ نیزم بھ کیتمیر شیپا با.کند یم

پس؟ یسادیوا نجایا چرا:دیگو یم و ستدیا یم اش مقابل   

 

بودم منتظرتماست. یزن یم زنگ دیرفت یوقت یگفت. سالم: ردیگ یم سرش پشت وارید از را اش ھیتک ریمن ماه . 
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رفت ادمی نبود حواسم:خندد یم ساالر .  

 

شده؟ یزیچ. یزن یم شنگول:کند یم نگاھش مشکوک ریمن ماه   

 

گمیم برگشتم. شھ تموم دادگاه نیا میبر صبرکن یول. واست دارم مژده:زند یم یبشکن ساالر . 

 

یفضول از کنم یم دق من کھ موقع تااون: کند یم یپوف ریمن ماه ! 

 

اتمیفضول نیا عاشق یعنی: فشارد یم انگشت دو نیب را اش کوچک دماغ ساالر ! 

 

نھیبیم بابات وقتی نکن: کشد یم عقب را خود دهیترس ریمن ماه !  

 

 یم خوابش در غرق ی چھره بھ را اش نیغمگ نگاه و کشد یم سرش بھ یدست. ندینش یم ھمسرش تخت کنار دیمج
امروز ساغره دادگاه:دوزد .  

 

 لھیم پشت شیجوون دعاکن!فاطمھ کن دعا واسش. رهیگ یم زود مادر یدعا: دھد یم ادامھ و ردیگیم دست در را او دست
نشھ حروم زندون یھا .  

 

 در بھ در ساالر اون:شود یبلندم تخت گوشھ از و کشد یم یآھ دیمج. خورد یم یفیخف تکان فاطمھ ی بستھ یھا پلک
باالسرت ادیب خبرکرده شو کرده نشون دختر .  

 

 دنبال برم دیبا بشھ تموم ساغر دادگاه. گرفت میتصم شھینم نگاه کی یتو یول ومدینم نظر بھ یبد دختر: خندد یم تلخ
 توم منو از یحت ھمھ از اون. شتریب ھمھ از ساغر... شدن بزرگ ھا بچھ! یزندگ یھــــ. دختره کار و کس از قیتحق

 بھ رو یزندگ چندسالھ کھ یتلخ یویسنار نیا بشھ تموم کاش... یول شھیم یچ امروز دادگاه دونم ینم.انگار بزرگترشده
 و نھیبش گوشھ کی بازھم ساغر کاش. استقبالم انیب صدا سرو با ھا بچھ و خونھ امیب بازھم کاش. کرده تلخ مون ھمھ کام

. برسھ سالن بھ اتاق تو از بشیغر بیعج یھا آھنگ اون یصدا و باشھ خونھ نیا تو. باشھ یول...یول کنھ نگاھم بااخم
 واسم لعابت و رنگ خوش یھا ییچا اون از و یباش سماور یپا بازھم شما کاش. کنھ یزندگ نجایا و باشھ بازھم کاش

بره در ازتنم کار یتاخستگ یاریب .  
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... اریب لعابتو و رنگ خوش یھا ییچا از یکی و پاشو. کنھ یم ینیسنگ دوشم رو داره یزندگ یخستگ: کشد یم گرید یآھ
خانم فاطمھ دارم ازین بھت بدجور ! 

 

 کھ نیا محض بھ ریمن ماه و ساالر. ندیب یم نیماش بھ داده ھیتک و ریمن ماه کنار را ساالر شود یم خارج کھ اطیح درب از
آقاجون سالم:دیآ یم حرف بھ مضطرب ساالر و کنند یم جور و جمع را خود عیسر شوند یم حضورش متوجھ . 

 

 یم قورت را دھانش آب ریمن ماه. دھد یم کنارش ی زهیم زهیر دخترک بھ و گرفتھ او از را پراخمش نگاه دیمج
سالم:دھد .  

 

نبودم زحمت بھ یراض دیآور فیتشر ممنون. سالم: دھد یم تکان یسر دیمج . 

 

دیسرپانمون نیا از شتریب و داخل دییبفرما: کند یم باز را بستھ مھین در دیمج. دیمج میمال لحن از شود یم گرد ھردو چشم . 

 

 کنم یدعام. ھمراھتون خدابھ:دیگو یم درب بستن از قبل و شود یم داخل. رود یم در سمت بھ و دیگو یم یچشم ریمن ماه
بشھ دیخوا یم کھ یھرجور دادگاه جھینت . 

 

 را شان یزندگ اتیجزئ حاال تا قطعا دختر نیا کند یم فکر. ردیگ یم یجا راننده کمک یصندل یرو و کرده یتشکر دیمج
 متھم عضو کی کھ کنند وصلت یا خانواده با شوند یم یراض اش خانواده اما. نجاستیا کھ کرده قبولش و دهیشن ساالر از
 یزندگ وفرصت کند رحم دخترش یجوان بھ خداوند کھ دیشا دیگو یم گفتن ذکر بھ شروع و کشد یم یدارد؟آھ یزندان و

ببخشد آنان بھ را دوباره . 

 

*** 

 

 از چھیپ دل. ردیگ یم یجا شیھا دست یرو یفلز سرد دستبند ھم باز. کند یم تن بھ را بودند آورده شیبرا کھ ییھا لباس
 و ردیبگ را دستش دیایب کھ نفر کی فقط. خواھد یم نبودن تنھا یکم فقط یکم دلش. نکرده شیرھا یا لحظھ قبل شب
 کند پاک خاطراتش تمام از را او نام خواھد یم دلش. شکستھ نیام دست از بدجور دلش! یستین توتنھا پشتتم من دیبگو
 را او شده کھ آخرھم بار یبرا بتواند تا حاضرباشد دادگاه نیا در حداقل کاش. کند ینم شیرھا کھ نیام الیخ بھ لعنت اما
 کھ سالھ نیچند یحبس. است حبس شود یم بشینص کھ یزیچ تنھا. باشد اعدام حکم ندارد امکان کھ بود گفتھ لیوک. ندیبب

کنند نییتع را کند یسپر است قرار زندان یواریچھارد نیب کھ ییسالھا تعداد بود قرار یزمستان سرد روز نیا در .  
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 را یروز نیچن و مرد یم کاش.رابپوشاند صورتش کند یم یسع ساغر و دوند یم دنبالشان بھ ینیدورب با ھمھ خبرنگارھا
 نکھیا از.دیترس یم پدرش ی رفتھ برباد یآبرو از فقط نداشت تیاھم شیبرا یا ذره اش ندهیآ و خودش گرید. دید ینم

 بودن نحس بھ دل در ساغر برسد دادگاه بھ کندتا یم یط نیماش کھ یا فاصلھ یط. اوردین تاب را ییرسوا از حد نیا پدرش
 پاسوز ھم زھرا نیام سابق ھمسر. کرد ورو ریز را نیام یزندگ. کرد نابود را اش خانواده یزندگ. کند یم اعتراف خودش

 دانست ینم... حاال و رشدیدستگ او بخاطر بازھم اما کند فرار مرد آن کشتن از بعد بود قرار ھومن... ھومن یحت شدو او
 و ندارد او با یکار گرید کھ بود گفتھ. کند کمکش خواستھ دیشا! بوده چھ نکرده کھ یقتل بھ اعتراف از ھومن ھدف
 دهیکش را ماشھ ساغر خود و بود برگشتھ ورق آخر لحظھ کھ نبود راویتقص حاال. برود اش یزندگ یپ تا کند یم شیرھا
رھاکند را او داده قول کھ ھمانطور خواست یم ھومن دیشا. بود .  

 

 گردد یم آشنا یا چھره دنبال بھ ھا یصندل یرو و کند یم بلند را اش افتاده نییسرپا باالخره دادگاه سالن بھ ورودشان با
 لبخند  و شود یم شان متوجھ ساغر خود یجا از ساالر و دیمج شدن بلند با. باشد گرم نبودنش تنھا نیا بھ یکم دلش تا
 نکھیا از... ھنوز نیا تصور از لرزد یم دلش و! بودند نکرده طردش ھنوز. بودند پشتش ھم ھنوز اش خانواده. زند یم

 کھ شود یم ییآشنا چھره متوجھ نشستن محض بھ و ندینش یم خود یسرجا انھ؟ی ماندند یم کنارش ھم دادگاه نیا از بعد
 توانست یم کاش! نبود درد ھم بااو ھومن اندازه بھ چکسیھ لحظھ نیدرا دیشا. شود یم دادگاه وارد نگھبان دو ھمراه بھ

 غم رنگ ھردو نگاه شوند یم توچشم چشم کھ ھومن ؟بایا گرفتھ گردن را ام داده انجام من کھ یقتل چرا بپرسد برودو جلو
 اورا اش گفتھ با ھومن بالفاصلھ و دیگو یم یسالم ساغر یکنار یصندل یرو ھومن گرفتن یجا با. ردیگ یم یھمدرد و

؟یریگیم گردن یالک رو ستین کارتو کھ یقتل ھ؟چرایھاچ اطوار ادا نیا:کند یم شوکھ  

 

 با لیوک. ردیگ یم اش خنده و کند یم شک شیھا گوش سالمت بھ کند، یم شک دهیشن کھ یزیچ بھ. برد یم ماتش ساغر
حق دادگاه تو یول متاسفم:دیگو یم میمال یلحن ... 

 

کردم یزندگ باھاش چندسال کھ گمیم یمن نویا.نداره یخوب یروح حال شما موکل: پرد یم حرفش انیم بھ ھومن . 

 

 یم مانع باھشدارش یعطار بزند یحرف خواھد یتام ساغر و کند یم ساکت را ھومن لیوک. زند یم خشکش ساغر
 یم دادگاه سالن وارد تک بھ تک آشنا یھا چھره فاصلھ یکم با. دینکن تر سخت ھست کھ ینیا از رو اوضاع لطفا:شود

چرا ھومن اما شناخت ینم را او ساغر کھ یمحسن و امکیس مھرداد،. شوند ! 

 

 منتظرش نگاه ساغر. شود یم یرسم جلسھ کوبد یم زیم یرو یقاض کھ یا ضربھ با و رندیگ یم یجا خود یسرجا ھمھ
 تا بود داده طالقش نیام. کند یم خود یجایب انتظارات نثار یپوزخند! بود امدهین نیام... دوزد یم شده بستھ در بھ را
 دادگاه نیا در اوھم خواست یم کھ داشت یا خجستھ دل چھ بعد. نکشد دوش بھ را ییآبرو یب و ییرسوا نیا بار گرید

 فتاح دیشھ فرزند پورمھر یعل اول درجھ متھم: کند یم باز لب و اندازد یم پرونده یمحتوا بھ ینگاھ یقاض! حاضرباشد
 .پورمھر

 

بندد یم چشم و رانداختھیز سربھ ساغر. شود یم برفضا حاکم نیسنگ سکوت یقاض محکم یباصدا .  
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 فرار نقشھ تیریمد ر،یغ و انسان قاچاق بدن، یاعضا مخدر،قاچاق مواد قاچاق باند در تیفعال ت،یھو جعل بھ متھم:  ـ
 بدون حمل. عرب یرقانونیغ فروشندگان از اسلحھ دیباشما،خر یھمکار یبرا متھمھ تیترب و مارستانیب از یحاتم ساغر
نازدل سارا خانم قتل مضنون. جسدمقتول سوزاندن و یمظفر وشیدار عمد قتل اسلحھ مجوز . 

 

 و مخدر مواد قاچاق باند با یھمکار بھ متھم زندان، از یرقانونیغ فرار بھ متھم.یحاتم دیمج فرزند یحاتم ساغر خانم
. یمظفر وشیدار عمد قتل کی درجھ متھم. یودب ھیترک جملھ من کشورھا گرید و رانیا مردم نیب مخدر مواد پخش. ریغ

یآبرود ارسالن قتل از شده تبرئھ و اسلحھ مجوز بدون حمل .  

 

 حمل.انسان و بدن یاعضا مخدر، مواد درقاچاق یھمکار. گردان روان و مخدر مواد ساخت بھ متھم. یمصطفو سام جناب
بوده ناموفق کھ رانیا از فرار بھ اقدام و اسلحھ مجوز بدون .  

 

 یچا کارخانھ سیرئ یمھدو جناب از یاخاذ در شرکت. ییربا آدم فقره چھار بھ متھم روباه، بھ ملقب دواتگر محسن جناب
یذولفقار مھسا خانم رعمدیغ قتل. انیپارس یساز . 

 

 آذرماه ھفدھم روز دهیرس بدست گزارش طبق و اند نشده ریدستگ فعال نیمتھم ھیبق: دھد یتکانم تاسف یمعنا بھ یسر
دیاریب فیتشر شھود گاهیجا بھ شھ یم پورمھرتقاضا یعل ازمتھم. اند شده خارج رانیا از... سال . 

 

 اکثرنگاه در. چرخاند یم دادگاه افراد تمام نیب را نگاھش. رود یم شھود گاهیجا بھ نگھبان ھمراه بھ و ازجابلندشده ھومن
 عق انزجار شدت از بود ممکن آن ھر و بودند شده رهیخ منفور بھ یموجود بھ کھ انگار. ندیب یم را انزجار و نفرت ھا

 یقدردان حس ھم دیشا و بزرگ سوال عالمت کی دیشا. بود دهیند تاکنون کھ خواند یم را یبیعج زیچ ساغر نگاه در. بزنند
 نیب و چرخاندیم چشم باز. نداشت دنده کی و چموش ساغر بھ یشباھت ومھربان رام نگاه نیا بود کھ ھرچھ یشرمندگ و

 اما دید یم را یناراحت اش خورده گره درھم یابروھا نیب. کند یم جلب را نظرش ھم دیمج یھا چشم اهیس یھا نگاه
 ھمھ مردم نیا. کردینم قضاوت نشناختھ را ھا آدم کھ است یکسان از باارزش یھا مانده یباق از یکی داویشا. رانھ انزجار

 از و مرفھ نیمردم نیا. نداشت وجود شانیگناھکار اثبات یبرا یدادگاھ چیھ اما بودند یگندکار مشغول خود یزندگ در
 امتیق روز در عادالنھ قضاوت قول پدرش. نشدند یدادگاھ جا چیھ دندید یم یسخت رابھ خود دماغ تانوک کھ یراض خود
باشد نیحاضر تمام یبرا بلکھ او یبرا فقط نھ دادگاه جلسھ نیا امروز داشت دوست... حاال و بود داده او بھ را .  

 

پورمھر جناب میمامنتظر: ـ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

 احساس از یعار و خشک یبالحن.دوزد یم مقابلش بلند سطح یچوب بافت بھ و ردیگ یم مردم از نگاه بازپرس یباصدا
 بھ رو ام خانواده بود شده یجاساز نیماش یتو کھ ساز دست بمب کی با بود کھ سالم دوزاده:کند یم زدن حرف بھ شروع
رسوندن قتل . 

 

 خونھ بھ یا عده بعد چندشب. نموند یباق ازشون یجسد چیھ. کردن خاکسرتشون. ستین یخوب فعل قتل:زند یپوزخندم
 شروع یروز از ھا اتفاق نیا تموم. رم اون بھ گرده یبرم زیچ ھمھ واقع در. رم کی. گشتن یم یزیچ ودنبال بودند اومده
. دادم دست از رو خانوادم ییکسا چھ بدست و چرا دمیفھم کھ اونجابود.نمیبب رو رم اون داخل اطالعات تونستم کھ شد

 شاخھ کی فقط. شدن ھا آدم نیا یرپوستیز یھا یباز یفدا خانواده چندتا اونروز تا دمیفھم بودکھ اطالعات اون باخوندن
 ھا موقع ھمون. ھا آدم اون یپ یبر و یریبگ دستت چماق کی یروز کی شدینم. شاخھ باھزاران بود درخت کینبود،

انداختن رمیگ . 

 

 برادر یمظفر اوشیس دمشید اونجا کھ یکس. نکشتن منو کھ بود نیھم شون اشتباه نیبزرگتر دیشا:زند یم بازپوزخند
پدرمن. بود افتاده ریگ سیپل تور تو بارھا نبودو برادرش یزرنگ بھ کھ یکس.بود یمظفر وشیدار یتن ... 

 

 نیچن بھ دست پسرش کھ بود ییرسوا پدرش یبرا دیشا... پدرش. بود نداده قرار خطاب را پدرش بود سالھا.گزد یم لب
 را قبل صالبت باز کند یم یسع کھ ییباصدا و دھد یم رونیب را اش شده حبس نفس. باشد زده سالھا نیا در یرذل یکارھا
. کردن یم دنبال رو شونیا پرونده یجد یلیخ بطور بودن ییکسا از یکی پورمھر فتاح سرھنگ:دھد یم ادامھ باشد داشتھ
 اوشیس از کھ یسوابق با و گشتن یم یاصل مھره دنبال و شھیم اداره نفر چند توسط باند نیا دونستن ینم شونیا درواقع
 خونھ کھ یاتیعمل از یکی یتو متاسفانھ. برد بکار مرد اون یریدستگ یبرا رو تمرکزش و وقت تمام بود آورده بدست
 سیپل یوقت. کنھ فرار خونھ یپشت اطیح از داشت یسع اوشیس بودن کرده محاصره اسلحھ معاملھ انجام نیح رو آدم اون
 اونجا کھ یمشتعل مواد و... و کرد کیشل اونجا یچندبار سیپل کھ شده یانبار وارد اطالع بدون اوشیس کرده بشیتعق

 یمظفر وشیدار برادرش باکمک تونست کھ بوده فرز انقدر باز. شدن آدم اون دیشد یسوختگ بھ منجر و شده منفجر بودن
 تا یدب شدمیم منتقل. اریخشا دست بھ بودن سپرده رو من.بود یمظفر اوشیس گرفت منو کھ یکس. کنھ فرار مارستانیب از
 شیپ رو یچندسال و داکردمیپ نجات حشمت اسم بھ یجنوب یرمردیپ کمک بھ من روز اون. برسم ینام اریخشا دست بھ

 بود یدب ساکن یرانیا ماھر یدکترھا از یکی اسم بھ برسم دستش بھ قراربود کھ یاریخشا. کردم یزندگ ھمسرش و اون
 و یابونیخ یکار،دخترھا یھا بچھ اوشیس. بود بدن یاعضا قاچاق سر باند نیا با شیھمکار اما داشت تیفعال اونجا کھ

بدنشون یاعضا رسوندتا یم اریخشا دست و کرد یم جمع ھیریخ موسسھ بھانھ بھ رو سرپرست یب افراد ... 

 

 نیا: چرخاند یم دادگاه در حاضر افراد نیب را نگاھش گرید یبار و کشد یم یقیعم نفس. کند تمام را ش جملھ تواند ینم
 نداشتھ خانواده کھ ذاشتیم یموارد رو دست. نکنھ شک ھا ادم تک تک شدن بیغ بھیکس کھ شد یم انجام زیتم انقدر کار

 اسم و کردم تر کامل من رو ھست رم اون یتو کھ یاطالعات. ادیدرن صداشون تیثیوح آبرو ترس از داشتن ھم اگھ ای باشن
 دست کار نیا یتو کھ ییکسا تمام اسم.کردم ثبت اون یتو رو دنیرس قتل بھ نامدار اریخشا بدست کھ ینیمفقود شتریب

نطوریھم ھم داشتن . 

 

شماست؟ دست االن رم اون:کند یم باز لب یقاض  
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 بدست باند نیا از رو دیبا کھ یاطالعات سالھاتموم نیا یتو:دھد یم ادامھ و داده تکان مثبت یمعنا بھ را سرش ھومن
 رو بود شده انجام روش کھ ییھا یسیکدنو تونستم یسخت بھ. بود من یکمک یھا اھرم نیبزرگتر از یکی رم اون و آوردم
 خانواده کھ ییھا آدم اون تموم عام قتل بودم، گرفتھ رو ممیتصم. بکشم رونیب رم از سالم رو اطالعات اون و کرده لغو

 یبرا ھا آدم دنیدزد با ای.شد یم پخش ھا یمھمون یتو کھ ییھا گردان روان و ھا مخدر اباموادی. کردن یم یقربان ھارو
ھم ای. بدنش یاعضا جداکردن ... 

 

 بودن ھم من خانواده از قبل. زدن ھم بھ پلک کی یتو... آدم خانواده کل ترکوندن با اھمی:بندد یم چشم و کشد یم یآھ
 کمک اونھا یریدستگ یبرا سالھا پدرمن. بودن ھم نیا از بعد و شدن ھا آدم نیا ادیز طمع ویخودخواھ یقربان کھ ییکسا
 یم دکی رو اون پسر اسم دارم االن کھ یمن...و... بود خودش و خانوادش انفجار شد بشینص کھ یزیچ اخر در و کرد
 تو کھ یاتیجنا تموم بھ و سھیوا شھادت زیم پشت خودش بچھ یروز کی کھ نداره و نداشتھ دوست چوقتیھ قطعا. کشم
کنھ اعتراف شده سالھامرتکب نیا . 

 

 توسط.دادم انجام یادیز یکارھا. صبرکردم رو یادیز یسالھا برسم آدم اون بھ کھ نیا یبرا: دھد یم قورت را دھانش آب
 یپشت کولھ یتو مواد ییباجابجا. برسم یباالتر گاهیجا بھ تابتونم بودم مواد یساق دوسال شدم باند وارد یساالر بیحب

 کم کم و بود ھومن اسمم. کنم جلب اعتمادشونو کردم یسع یمتیھرق بھ یول بود سخت. بذارم یبزرگ یھا پاتوخونھ تونستم
 دست. تھران وبرگشتم اومدم رونیب اقاحشمت خونھ از شد کھ سالم ھجده. بوده یعل اسمم یزمان کی رفت ادمی ھم خودم
 یمظفر وشیدار پسر فاصلھ نیا یتو. ھا آدم کردن جمع بھ کردم شروع. ومدمیبرنم خواستم یم کھ ییکارھا پس از تنھا
 دینکش یطول و ریدستگ سیپل بدست رفت یم بشمار انسان قاچاق یتو ھاش راست دست از یکی کھ یمظفر نیمع اسم بھ
 اعدام یاند و سال کی بعداز باالخره و نبرد پدرش از یاسم بود کھ یمتیق ھر بھ یول. کرد اعتراف خودش جرم بھ ترس از
 مورد یھا یساق از یکی ومن بود دهید انتیخ زنش از کھ یمرد. بود رضا شد ملحق بھم کھ یکس نیاول مدت نیا طول. شد

 یکس توجلد رکانھیز یلیخ کھ ییوفا سرگرد نیھم درواقع. بود نیرحسیام یبعد ینفر. بودم رهیوغ مشروب یبرا اعتمادش
 یانصراف یدانشجو یزمان ی،ھاد رادیھ بعدش.بشھ کینزد بھم یعال طور بھ تونست و بود رفتھ نیرحسیام اسم بھ

 شدن ورشکست خانوادش یچندماھ بعداز و برسھ اش عالقھ مورد دختر بھ بود نتونستھ خانوادش بامخالفت. بود کیگراف
 پدرش دینکش یطول. ارهیدرب پول بتونھ تا شد ماملحق بھ و داکنھیپ رو لشیتحص ادامھ یبرا یکاف ی نھیھز نتوست و
 کی. اومد ما کیکوچ ی واحده تک ی خونھ بھ چمدون کی با یھاد و کرد سکتھ دیکش یم دوش بھ کھ یمال رفشاریز

 و افتاده ھا آدم نیا ریتوگ کھ یتجرب یھا نابغھ از یکی.بود یمصطفو سام ینفربعد. تھران جنوب یطرفا یا اجاره خونھ
 طرف بده نشون کھ خوانیم رو یسم کی ساخت ازش نکھیتاا ساختیم گردان روان براشون. بود خورده رو گولشون

 بود شده گور و گم یوقت. دهینم گوش و کنند یم دشیتھد. دنینم اجازه یول کناربکشھ خوادیم سام. مرده یقلب براثرسکتھ
 نیبھتر بنظرم و کرد شیمعرف بھم نیشاھ اسم بھ ھا بچھ از یکی.رسوندن قتل بھ رو خانوادش و دنیدزد رو خواھرش

 دیکش طول. بکنم خواھرش واسھ یکاری تابتونم داشت برو یا اندازه بھ حرفم اونموقع. بود اتحاد نیا شروع یبرا نھیگز
 کم کم. برادرن خواھر مھردادباھم و افروز کھ دینفھم چکسیھ اما توگروه میاریب رو خواھرش میتونست باالخره یول

 ھم بھ یوقت اوضاع. میبود خوب میت کی... موریگر ھم دکتر ھم داشتم ھکر ھم.بھتر کارھامون و شد شتریب تعدادمون
 اون سردم رفتار با کردم یم مویسع. شدم خودم بھ بود افروز اسمش حاال کھ سام خواھر ی عالقھ متوجھ کم کم کھ ختیر

زدم یم حرف باھاش و کردم یدامیپ ھمصحبت کی بھ ازین ھم خودم یگاھ. نشد یول کنم دورش خودم از رو . 
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 داکردهیپ اعتماد بھش من و مابود نیب یجاسوس کھ ییوفا نیام یعنین،یرحسیام بعداز:دھد یم ادامھ و کشد یم یآھ
 کھ بود انیمحمودغفار اسم بھ نفر کی. کردم صحبت رم اون یحت و میزندگ بھ راجع باھاش کھ بود یکس نیاول افروز.بودم
 مھره جز انگار کھ آدم اون قراردادم اررشیاخت در یاطالعات و داشتم اھرم بھ ازین بااون معالھ یبار. گذاشت قرار بامن
 پورمھر فتاح سرھنگ با من ارتباط از سر داشت یسع و دهیرس دستم ازکجا اطالعات نیا فھمھیم بوده یاصل یھا
 دست بودم مطمئن یتاحد. کردم گم رو بود شده یجاساز توش رم کھ یگردنبند خوردم ریت کھ یتیمامور یتو.ارهیدرب

 رم اون اگھ چون بودم ھا یلیخ ی حملھ منتظر لحظھ نیآخر تا ،من. دیپرس یم ازم رم اون بھ راجع یھرازگاھ چون افروزه
 افروز کھ شدم مطئن من و فتادین یاتفاق چیھ اما کرد یم من ھیعل یخطرناک اقدامات قطعا فتادیم یا گھید کس دست واقعا
 الیخیب کنھ یکار و بگھ یزندگ یھا یخوب از برام داشت یسع شھیھم چون. کرده پنھان رو رم اون من از محافظت بخاطر
 توخطر کھ یروز بودم مطمئن و کرده مشیقا یچجور و کجا دمینفھم چوقتیھ!بود رممکنیغ و ینشدن کھ. بشم انتقام

 تا کھ حاال تونستم ینم. نبود خطاکردن یبرا ییجا چیھ و داشتم یبزرگ ھدف من. گردونھ یبرم خودم بھ رو رم اون فتھیب
 نیا. بزنم آب گداربھ یب خطا کی با کارھاشون واسھ باشم داشتھ سفارش ینیرزمیز یھا گنده تاازکلھ رسوند نجاخودمویا

دنیفھم ینم ھا اون کھ بود یزیچ .  

 

 بھ دنیرس یبرا. مجبورشدم یول زمیبر رو یکس خون نخواستم چوقتیھ:دوزد یمھردادم ریدلگ یھا چشم بھ را نگاھش
نکنند درست ضعف نقطھ تابرام کنم حذف شطرنجم صفحھ از رو کردن خطا کھ ییکسا شدم مجبور نجایا . 

 

د؟یرسوند قتل بھ رو ییکسا یعنی:بازپرس  

 

 سلمان کامران.یغفور محمد:برد یم تانام بنددیم چشم و انداختھ ریز سربھ. دھد یم تکان مثبت یمعنا بھ را سرش ھومن
یآبرود ارسالن ویکاظم مرصاد قتل ودستور نازدل سارا خانم زاده . 

 

 دفعش را یدرون اضطراب نیا تا دیکش یم ھم یرو کھ ییھا ناخن. ستدیا یم ازحرکت آخر نام دنیباشن ساغر یھا دست
کند یخال رونیب بھ را اش معده اتیمحتو خواھدتمامیم و چدیپ یم ھم بھ دلش. کند .  

 

ن؟یبد حیتوض ھارو قتل نیا برامون اتیباجزئ شھیم:بازپرس  

 

 نبود معلوم رفتنش بعداز. خودشوکناربکشھ خواست یم محمد:کند یم زدن حرف بھ وشروع دھد یم تکان یسر ھومن
 بود، دنبالش سیپل و بود لورفتھ کامران.بدم خوردش بھ زھر شدم مجبور. بره سیپل شیپ بود ممکن یحت و بشھ قراره یچ

 خواست یم ھم اواخر اون. نبود اعتماد قابل گھید و کرد یم یجاسوس داشت ارسالن. کنم تموم کارشو بااسلحھ مجبورشدم
 از من مدت نیا طول و موندن بھ بشھ یراض تا. بود مذاکره کی فقط قرار برسھ قتل بھ نبود قرار شب اون.جدابشھ ازمون

 آورده رونیب ارسالن کھ یدار ضامن یچاقو و شدن ریدرگ شب اون یول. کرده یم ییپادو یک یبرا بکشم زبونش ریز
 دیبا و بود یبزرگ یسوت. ماجرا یباق... و رهیگ یم رو زندچاقو امکیس باھم شون یریدرگ طول. کرده خراب ویچ ھمھ

 یبابررس درواقع. بود دهیکش حبس و شده ریدستگ کباری قبال امکیس متاسفانھ. میکرد یم جورش و جمع یکجوری
 اداره یتو. ادیب حساب بھ قتل نیا یبرا مضنون کی خودش و مشکوکھ ھیقض دیفھم یم شدیم خوب یلیخ پروندش
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 ازش یشناخت چیھ نازدل سارا بعد نفر. ارهیب برامون رو پرونده اون تونست پول یازا در. یمردان اسم بھ بود یسرباز
 در مادرش بودن یبستر نیح یحاتم ساغر. ومدیم حساب بھ یحاتم ساغر رفتن لو یبرا دیتھد کی متاسفانھ. نداشتم

 رفتن لو با یول بود کرده یمعرف ضیمر خواھر را خودش و بود گرفتھ تماس مارستانیباب یمتعدد یھا باشماره مارستانیب
 ادشی قیدق رو ساغر چھره کھ یکس تنھا دیتھد نیا رفع یبرا شدم مجبور من و بود شده ھا شماره تمام ریگیپ سیپل ھیقش
رسوندم قتل بھ رو بره سیپل شیپ یشناس چھره یتابرا بود . 

 

 یول کردم باز پرونده نیا بھ رو یحاتم ساغر یپا یقبل یزیر برنامھ با من معتقدن ھا یلیخ:کند یسربلندم و خندد یم
 یکس. بود خطا نیا یماسمال یبرا فرصت نیبھتر نیا و شد ریدستگ قتل صحنھ سر اون یاتفاق کامال اونشب. ستین نطوریا

 رو یکاف شناخت یحاتم سرھنگ از من. بود دهیند رو قاتل و بوده یریدرگ یصدا شاھد فقط بود خبرکرده رو سیپل کھ
. آوردم در رو یساغرحاتم آمار. خوندست مون فاتحھ ببره ھیقض بودن مشکوک از ییبو اگھ دونستم یم و داشتم

 یھمکالس میرفت سراغش کھ یکس نیاول. ننوشت اون یپا بھ رو قتل نیا نشھ نبودکھ یجور و بود خانواده دخترناخلف
 کی با. بودن محلھ اون نیساکن یبعد نفرات. بدن شھادت یآبرود ارسالن و ساغر ی انھیمخف ارتباط بھ تا بودن ھاش
 ھمھ کسالی طول. رفت شیپ نقشھ طبق زیچ بعدھمھ و میکن ییشناسا رو دارن پول بھ ازین کھ یافراد میتونست یکل قیتحق

 نکھیا شدتا یم داشتثابت شھادتش عدم باوجود یحاتم ساغر عمد قتل و رفت شیپ میخواستیمام کھ یطور دادگاه جلسات
بده شھادت داده انجام کھ یقتل بھ و بره دادگاه روز خواستن ازش و شد دهیزنددزد امکیس دختر . 

 

نمابوده نیرحسیام نِ یام کار ھم آن قطعا دیگو یم خود بھ دل در و زند یم یلبخندتلخ ! 

 

 ینم یاچی بوده شانس طبق. مھمھ براش یحاتم ساغر کھ نیا بجز مینداشت دهیدزد رو بچھ کھ فرد نیا از یشناخت چیھ:  ـ
 رو یحاتم ساغر میتونست اون توسط. باشھ شده ریدستگ ھم افروز کھ رفت شیپ یجور سرنوشت اونروزھا یول دونم
میداد اش یفرار اونجا ز بعد و بره مارستانیب بھ تا میکن یزخم .  

 

 رانیشماا فرارکرد مارستانیب از یحاتم ساغر کھ یروز دهیم نشون اسنادموجود و شواھد یول:کند یم باز لب بازپرس
نینبود . 

 

 اجناس افرادم و من. داشت شرفتمونیتوپ یادیز ریتاث کھ یا معاملھ. برم بودم شده مجبور یا معاملھ یبرا درستھ:  ـ
 نیھم ھم من ھدف. کرد یم یمعرف ھمکارھاش بھ رو من اون ازا در و میکرد یم وارد مرز از ھارو یدیتوح یقاچاق

 دنیفھم. رشدیدستگ یکاظم مرصاد اناتیجر نیا طول. برسم ھیباالدست اون بھ و برم باالتر کھ. بشم تر شناختھ بود،کھ
 دنیکش احرف یبرا اھرم نیا از کھ دونستم یم و بود اش گمشده خواھر اون ضعف نقطھ. نبود یکارسخت سیشباپلیھمکار
من دستور بھ د،یرس قتل بھ انوریس با یامرثیک نیآرم اسم بھ ھاش یبند ھم از یکی یھماھنگ با. کنندیم استفاده ازش . 

 

 نیا.گفتن باشما یھمکار از شواھدشون نیب یحت. کرده یزندگ و بوده باشما تمام سال نیچند یحاتم ساغر: بازپرس
کردن؟ یھمکار باشما خودشون لیباتما شونیا ای بود یاجبار یھمکار   
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بود یاجبار:زند یم لب مصمم و دوزد یم ساغر یھا چشم بھ نگاه ھومن . 

 

 نیب سالھارو اون شد مجبور. بود شده دیتھد خانوادش بامرگ: دھد یم ادامھ ھومن و شود یم گرد ساغر یھا چشم
 .مابمونھ

 

 لیوسا کل و تلفن نترنتیا از اعم یکاف امکانات شونیا یول: دھد یم ادامھ سواالتش بھ بازپرس و افتد یم سرفھ بھ ساغر
داشتھ رو یارتباط . 

 

 سیباپل یتماس تااالن چرا: کند یم ساغر روبھ بازپرس. آورد بند را اش سرفھ تا دھند یم ساغر دست بھ آب یوانیل
د؟یبرقرارنکرد ارتباط باخانوادتون یحت ای و دینگرفت  

 

 ازکدام او بافت؟یم ھم بھ دروغ داشت ھومن چرا گفت؟ یم دیبا چھ. شود یم رهیخ بازپرس پرسوال ی چھره بھ ساغر
گفت؟ یم سخن اجبار  

 

 رو شیزندگ تمام خطا نیباکوچکتر کھ بودم کرده گوشزد: کند یم باز لب و ندیب یم را ساغر یطوالن سکوت ھومن
کنھ یباز بامن کھ نداشت رو جرئت نیا. کرد خواھم رورویز . 

 

بدن؟ جواب خودشون نید ینم اجازه چرا: بازپرس  

 

 را نیا از ریغ یزیچ کھ کند یم التماسش دل در. دوزد یم ساغر یھا چشم بھ را معنادارش نگاه و کند یم سکوت ھومن
 با و کند حفظ خودرا یخونسرد کند یم یسع ھومن. رسد یبنظرم تر دھنده آزار شھیھم از ساغر سکوت. اوردین زبان بھ

 زمزمھ و چرخاند یم دادگاه سالن در نگاه گرید یبار. نکند اش یدرون اضطراب متوجھ را یکس کیستریھ حرکات انجام
؟ییتوکجا پس:کند یم  

 

نیبد جواب دیشمابا. یحاتم خانم ھستم باشما:  ـ . 

 

نیبد اجازه اگھ نداره یخوب یروح حال موکلم: شود یبلندم جا از لشیوک . 
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بگن نھ ای آره کلمھ کی تونن یم و خوبن کامال شونیا نمیبیم من کھ ییتاجا:شود یم کالفھ بازپرس . 

 

اجبارنبوده از یحرف یول دیگفت باند با یھمکار از شواھدتون نیب: کند یم ساغر بھ رو باز .  

 

. بودند شده رهیخ گریکدی بھ کھ ساغر و بازپرس بجز کند یم جلب خود بھ ھارا یلیخ توجھ در شدن بستھ و باز یصدا
 وشیدار قتل و شونیا با یھمکار بھ اعتراف موقع چرا درستھ آقا نیا حرف اگھ: پرسد یم یمحکمتر بالحن بازپرس
د؟ینگفت باند نیا با تون یھمکار بودن یاجبار از یزیچ یمظفر   

 

دمیم حیتوض من:  ـ ! 

 

 شھینم جناب دادگاھھ جلسھ نجایا:دیگو یم خشن وبازپرس چرخاند یسرم ساغر دهیرس گوش بھ کھ ییآشنا یصدا با
داخل دیایب و نییپا دیبنداز رو سرتون ینطوریھم . 

 

 اما باشماست حق درستھ:دارد یبرم جلو بھ یقدم محترمانھ نیام. گذراند یم نظر از را مقابلش مرد ینظام فرم لباس و
متاسفانھ مجبورشدم ھم من .  

 

 نیچند مسئول درواقع. پرونده یقبل مسئول ھستم ییوفا نیام:دھد یم بازپرس نشان و کشد یم رونیب بشیج از یکارت
پرونده نیا ی سالھ .  

 

 قبال یدرخش سرھنگ:کند یم بود ستادهیا منتظر یچوب در حاالمقابل و بود آمده بھمراھش کھ یانسالیم مرد بھ یا اشاره
دادگاه بھ دنمیرس دیکش طول. برم دنبالشون بودم مجبور ھام گفتھ اثبات یبرا من و بودن پرونده نیا اتفاقات تمام انیدرجر . 

 

 و ساالر. کند یم موافقت جلسھ در حضورشان با ندیب یم نگاھش در را دییتا یوقت و کند یم یقاض بھ ینگاھ بازپرس
 روز نیآخر تا دیمج و داشتند خبر ساغر از او یابیغ طالق از ھردو. کنند یم مشاھده را نیام یناگھان ورود متعجب دیمج

 جور تواند یم ھیقض کھ گفت یم اش یسیپل شم. بدھد حیتوض شیبرا را یناجوانمرد نیا تا اوبود یسو از یتماس منتظر
 نشده خارج ھومن دروغ شوک از ھنوز. بود شوکھ فقط ساغر و کند پنھان را لبخندش کرد یم یسع ھومن. باشد یگرید

. داد یم خواب یندا و بود شده نیسنگ ھم شیھا پلک یبیعج بطور شده بپا امتیق در. بود شده نیام یناگھان حضور شاھد
 فیک با نیام. سرپابماند و کند مقاومت توان باتمام تا کرد یم را تالشش تمام و برد یسرم بھ یمیوخ و بد درحال

 بھ راجع خواستم یم نیبد اجازه اگھ: دیگو یم و دھد یم دستش بھ ییھا پرونده. رود یم بازپرس سمت بھ اش سامسونت
بدم یحاتیتوض ھا نیا . 
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میبشنو یحاتم خانم از رو میخوا یم کھ یجواب دیبا اول: دوزد یم ساغر ی دهیپر رنگ ی چھره بھ نگاه بازپرس .  

 

من... من:دوزد یم بازپرس پرسشگر یھا چشم بھ نگاه ساغر ... 

 

. کند خواھش او از بانگاه کرد یم را شیسع تمام ھومن. کرد یم نگاھش ملتمس کھ دوزد یم نیام یھا چشم بھ نگاه
 یگرید طور نیام نگاه اما کند امیق دروغش کردن فاش یبرا نیام و دیبگو یدروغ دیترس یم د،یترس یم نیام از ساغر
. کند باز دروغ بھ لب خواھد یم او از نیام کرد یم حس کھ بود ختھیر ھم بھ یبدجور اش پنجگانھ حواس دیشا. بود شده

پرسم یم رو سوالم گھید کباری فقط:شود یم تر یعصب بازپرس ... 

 

 دیبد اجازه اگھ:کند یم باز لب. بدھد نجاتش یدل دو نیا از کند یم یسع برده اضطرابش بھ یپ کھ لیوک فاصلھ نیا در
 ...من

 

بشنوم ازخودشون دیبا. نھ:دیگو یم یبلند یباصدا بازپرس .  

 

 او بھ کمک یبرا دونفر. دیآ یم فرود زیم یرو باسر و دارد نگھ باز را نشیسنگ یھا پلک تواند ینم نیا از شیب ساغر
شدیم حاضر جلسھ تو دینبا اصال تشیوضع نیباا خانم نیا: دھد یم رونیب را اش کالفھ نفس بازپرس و شوند یم وارد . 

 

 اگھ:گرددیبرم بازپرس سمت بھ و کند یم دنبال بانگاه را شود یم خارج جلسھ از خانم دو توسط کھ یساغر نگاه با نیام
ھست پرونده نیا یتو ھم سوالتون جواب یحت. دم یم حیتوض براتون ھمشو من نیبد اجازه .  

 

 وارد یسالگ شانزده از من: ردیگ یقرارم شھود گاهیجا در نیام حاال و رود یم خود یسرجا ھومن قھیدق دو ی فاصلھ بھ
 اکثر نیب بودنم ناشناس بخاطر و افتادم راه دیبا کھ یزیزودترازچ یحاتم سرھنگ یھا بخاطرکمک. شدم یافسر دانشکده

. دادن من بھ رو یمخف تیمامور شنھادیپ کھ بودن یکس نیاول یدرخش سرھنگ داشتم، کھ یکار تجربھ و یآگاھ اداره افراد
 باند اون از یعضو بتونم تا کردم تالش سالھا من. بودم تیمامور نیا طالب وجود باتمام من و بود مخالف شدت بھ مادرم
 دنبال ھومن کھ دمیفھم. کرد فرق یلیخ اوضاع ھیقض بھ یحاتم ساغر یپا شدن دهیکش و یآبرود ارسالن قتل با. بشم

 فیتشر نجایا کھ یدرخش سرھنگ یباھماھنگ و بودم شونیا پرونده مسئول بنده. شھینم الشیخیب ایآسون نیا بھ و ساغره
کردم مون یسر تیمامور وارد رو یحاتم ساغر دارن .  

 

 یعذرخواھ دل در و ردیگ یم دندان بھ لب مادرش و پدر ی چھره باتصور یا لحظھ. بندد یم چشم یا لحظھ و گزد یم لب
 و رنگ ی چھره اما. کند منصرفش کار نیا تااز دیکش یادمیفر وجود باتمام کھ وجدانش از اش، خانواده  خدا از کند یم

 ریز توانست ینم بکند، حقش در را ظلم نیا توانست ینم. رفت ینم کنار چشمانش مقابل از یا لحظھ ساغر دهیپر رو
 تمام بود داده قول. کند جبران روزھارا نیا یبسازدوسخت ساغر یبرا یخوب یزندگ بود داده قول خودش بھ. بزند قولش
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 طعم اش دهینورس تافرزند. نماند عذاب در نیا از شتریب ساغر تا بکشد دوش بھ ییتنھا بھ پس نیا از را بار نیا ینیسنگ
بازکند چشم خوب یا درخانواده و نچشد یسخت .  

 

. کرد یم یھمکار دولت با مدت نیا تمام و شد باند وارد یدرخش سرھنگ و من یباھماھنگ یساغرحاتم:کند یم باز لب
 باند وارد رو شونیا و نداشتم تیفعال باند یتو رو یمدت من. کنھ یم ثابت رو موضوع نیا دستتونھ کھ ییھا پرونده
گرفتم یم گزارش یحاتم ساغر از من رو باند ی شده انجام یکارھا و یسر یھا تیمامور از یلیخ.کردم . 

 

 ای کنند شک شان ییشنوا صحت بھ دیبا دانستند ینم. باورنداشتند اند دهیشن کھ یزیچ بھ. بود برده ماتشان ساالر و دیمج
نیام مصمم یھا گفتھ بھ ! 

 

ن؟یبود نکرده مطرح رو موضوع نیا ترھا قبل چرا:دیآ یم حرف بھ بازپرس  

 

 االن تا یعاد روال نیا با چون. کنند یم ینیخبرچ ما ھیعل کھ ھستن ییھا جاسوس اداره یتو ھنوزھم معتقدم چون:  ـ
 یم فقط من. ھابودن یقربان نیا یصدتا از یکی ییوفا میکر و پورمھر فتاح دیشھ. میداد کشور لیتحو یادیز یھا یقربان

 اگھ. قیدق یلیخ نھ شد،ھرچند ھم نطوریھم کھ. بشھ تموم ناعادالنھ یھا قتل رهیزنج نیا و میبش موفق گھید نباریا خواستم
داشتند حضور دادگاه یتو اول درجھ متھم بعنوان االن افتادو ینم اتفاق یوشمظفریدار قتل میدیرس یم زود یکم فقط . 

 

 لب بازپرس. کند آرام را اش محکم یھا کوبش تا کشد یم قلبش یرو دست دیمج و شود یم حاکم برفضا نیسنگ یسکوت
خبرنداشتن؟ ھیقض نیا از ھم یحاتم سرھنگ یحت یعنی:کند یم باز  

 

نگم یزیچ و کنم پنھون شونیا از رو یحاتم خانم یساختگ قتل مجبوربودم. متاسفانھ نھ:  ـ .  

 

 قلب میصم از دیدیکش خانوادتون و شما کھ ییھا ینگران تموم ھا، سال اون تموم بابت: دوزد یم دیمج صورت بھ ینگاھ
 دختر بجز یراھ من و میکن تالش وطن نجات یبرا دل و جان از دیداد ادمی خودتون!بودم مجبور یول کنم یم یعذرخواھ

 !شمانداشتم

 

 قرار یقاض اریدراخت ھارا پرونده از یقسمت. کند یم نگاه مختلف یھا خیتار در یجار یھا نامھ غھیص بھ ینگاھ بازپرس
 ماه در بوده یجار چندسال نیا مدت بھ کھ یحاتم خانم و شما موقت ی نامھ غھیص: پرسد یم سوال باز خودش و دھد یم
؟...ای تھیمامور از یجزئ لشیدل. شده یرسم عقد ریاخ یھا  

 

بوده یشخص یزندگ طھیح در: دیگو یم ریز سربھ نیام و دیگو ینم را سوالش ادامھ . 
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 نیچن ھمسرتون از بخاطردفاع شما کھ ازکجامعلوم حساب نیباا پس: دیگو یم متفکر و کشد یم اش رچانھیز یدست یقاض
د؟یباش نداده شھادت رو یزیچ  

 

 بحساب بنده ھمسرسابق یحاتم ساغر خانم کھ دیفھم یم دیباش کرده مطالعھ کامل اگھ: نشود دستپاچھ کند یم یسع نیام
میگرفت طالق یتوافق بطور و یابیغ کھ ھیمدت و انیم . 

 

بدونم؟ رو طالق نیا لیدل تونم یم:کند یراجابجام اش چشم یرو نکیع یقاض  

 

کنم نجابازگوشیا تونم ینم و ھست ام یشخص یزندگ ی طھیح تو ھم نیا متاسفانھ:  ـ .  

 

 و درست قضاوت یبرا و امروزه دادگاه یھا ھیپا نیتر یاساس از یکی ھیقض نیا باشھ درست ھاتون گفتھ اگھ یول:  ـ
میبفھم رو تیواقع دیبا عادالنھ . 

 

 لب پرصدا و قیعم یآھ از بعد و اندازد یم ریز سربھ یباناراحت. خورد یم خراش روحش عادالنھ قضاوت دنیشن با نیام
 شباھت و بود شراکت کی مثل شونیا و من یزندگ. انیپا نقطھ کی و داره شروع نقطھ کی یھرزندگ خوب:کند یم باز
نداشت یزندگ بھ یادیز .  

 

 ادکندکھی سوگند. اوردیب فیتشر شھود گاهیجا بھ تا خواھد یم یدرخش سرھنگ از و رود یم فرو فکر بھ یکم یقاض
 و کند یم دییتا را نیام یھا گفتھ درشت و زیر یشیدرو سرھنگ.گذارد ینم یرپایز را عدالت و وحق دیگو یم را قتیحق

 کھ بود ییوفا نیام بھ کاملش اعتماد بلکھ بود اش یعدالت یب لشیدل. بردیم نام یآگاھ با را ساغر یھمکار یمو موبھ
 یطور را زیچ ھمھ حال و گذاشت انیم در را یمسائل او با برد ساغر بودن زنده بھ یپ یوقت نیام. بود کرده کار بااو سالھا
 و تنفس قھیدق ده. داکندیپ حضور جلسھ نیا در و باورکرده را شیھا گفتھ یمو موبھ یدرخش سرھنگ تا بود دهیچ کنارھم

 ینم و خورد یم زنگ درسرش دهیشن لیوک از کھ ییھا حرف ھنوز. گردد یبازم دادگاه جلسھ بھ ھم ساغر فاصلھ نیا در
 ی فاصلھ نیا از نیام. بخواند را حرفشان کند یم یسع و دوزد یم نیام نگران یھا چشم بھ نگاه. انھی باورکند دیداندبا
؟یخوب:زند یم لب دور  

 

ترسم یم:زند یم لب و دود یم ساغر چشم بھ اشک ! 

 

 بھ و دوزد یم نیزم یرو یھا یکاش بھ نگاه ساغر. ردیگ یم نگاه و زند یم کننده دلگرم یلبخند فاصلھ ھمان از نیام
 بودکھ مھم وجودش انقدر داشت؟ را ارزشش واقعا... خودش عاقبت بھ ھومن، عاقبت بھ. کند یم فکر شیھا دهیشن
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 وقت اتمام از بعد. ردیبگ گردن را اش ناکرده گناه جور خواست یم ھومن و بود شده دروغ دامن بھ دست نیام بخاطرش
 فاصلھ نیا در کھ ییزھایچ دتمامیگو یم نیام با اش نداشتھ یھمکار از. شود یم احضار شھود گاهیجا بھ ساغر تنفس
 وشیدار قتل بھ چرا: کند یدامیپ پرونده در مبھم نقطھ کی فقط بازپرس آخر در و دیگو یم کردند فیتعر شیبرا وار قصھ

نبوده کارشما نیمعتقد االن کھ نیباا ن؟یکرد اعتراف یمظفر ! 

 

 ھمسرم. نداشتم یخوب حال... ن...مـ.کردم عمل یاحساس:نیام او از بعد و دوزد یم ھومن یھا چشم بھ نگاه ساغر
کردم امضاش من و بود داده طالق دادخواست . 

 

گردونم تابرش بودم یراھ دنبال:دیگو یم لرزان ییباصدا و اندازد یم ریز سربھ . 

 

 نھ شدیم وسیما ازتون شتریب ھمسرتون قتل، بھ شما اعتراف با شھ؟یم مگھ آخھ:دیگو یم و کشد یم یپوف بازپرس
نکھیا ... 

 

 بودن منتظر شونیا. ومدنینم جلسھ نیا بھ امروز شونیا کردم ینم رو کار نیا اگھ... اگھ:دیگو یم ساغر و دھد ینم ادامھ
 اعتراف قتل اون بھ من اگھ.کنند اعالم دادگاه یتو رو مون یھمکار ھیقض بعدش تا بشن ریدستگ پرونده نیمضنون تمام
کردم ینم . 

 

نجانبودنیا االن شونیا: دوزد یم نیام بھ نگاه ! 

 

 ھیبق زندو امکیس و مھرداد شھادت. کند یم ادداشتی را یمطالب یقاض و رود یم فرو ینیسنگ سکوت در فضا ھم باز
. کند یم انیب خود دید از و گرید ینحو بھ را ھومن یھا گفتھ ھرکس و ردیگ یم وقت خود اندازه بھ نپروندهیمضنون

 ندیب یم شده زراتمامیچ ھمھ بوده، اعتمادش مورد یشرکا از یکی پسر تک کھ یفرامرز نیمت بنام یمظفر ی پسرخوانده
 نیا در کھ یخون تمام یازا بھ گذرد یم اش پدرخوانده ی شده ختھیر خون از کھ کند یم اضافھ آخر در و. کند یم باز لب و

 او از یمظفر او یناگھان مرگ از بعد اما شدهینم پدرش یکارھا یقاط کندھرگز یم اعتراف نیمت. شده ختھیر سالھا
 و نبوده وفادار ادیز اوھم کھ ھرچند. کند ھیھد او بھ را گذشتھ شیآسا و یزندگ او شیازا در و کارکند شیبرا خواستھ

. بودند دهیرس جواب بھ ھا سوال عالمت و بودند شده دهیچ کنارھم پازل یھا تکھ ی ھمھ حاال.بود کرده ییکارھا یرکیرزیز
 تمام. کند یم دادگاه جھینت اعالم بھ شروع باالخره یقاض یا قھیدق ستیب یسکوت بعداز و بود نمانده یمبھم ی نقطھ

 یمخف بھ کمک ھرگونھ. دینما یم اعالم قانون از فرار بھ متھم ھا آن ودادگاه ھستند سیپل بیتعق تحت یفرار اشخاص
 یمصطفو سام یآقا جناب. شود یم محسوب جرم سیپل نکردن مطلع و حضورشان مکان از اطالع ای اشخاص نیا شدن
شوند یم حبس سال پانزده بھ محکوم تیھو جعل و قاچاق باند با ی،ھمکاریرقانونیغ مواد و ھا دارو ساخت بنابر . 

 

 انسان قاچاق مردم، عموم نیب مواد پخش و مخدر مواد قاچاق و عمد قتل جملھ من آمده عمل بھ اتیبنابرجنا پورمھر، یعل
 وشیدار ی ھید پرداخت نیمع یمقدار و حبس سال ستیب بھ متھم یحاتم ساغر دنیدزد و یمظفر وشیدار عمد قتل و
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 نیمقتول ھیبق ایاول تیرضا اعدمی تیرضا از بعد یو دادگاه یینھا جھینت. شود یم عفو دم یول تیرضا طبق کھ یمظفر
شد خواھد مشخص .  

 

 سال ھشت بھ محکوم ییربا آدم دوفقره و قتل فقره سھ در یمظفر وشیدار با یھمکار بخاطر یفرامرز نیمت یآقا جناب
شود یم حبس . 

 

 سیپل با یھمکار لیبدل ،یمظفر وشیدار عمد قتل از شده تبرئھ ،یآبرود ارسالن قتل از شده ،تبرئھیحاتم ساغر خانم
 خسارت پردات بھ محکوم مردم نیب مواد یعموم پخش و قاچاق باند با یھمکار بھ اتھام در فیتخف دولت بھ کمک یبرا
شود یم تبرئھ وارده اتھامات یازتمام و  شده(...)مبلغ بھ ینقد . 

 

. خندد یم دل ازتھ ساالر و زدیر یم شوق اشک دیمج. شوند یم رھا یگرید از پس یکی شده حبس نھیس در یھا نفس
 کھ انقدر ساغر چرا. کند یم شکار زشیت دید با را لبش ی گوشھ تلخ لبخند و دوزد یم ساغر حس یب رخ مین بھ نگاه نیام
نبود؟ خوشحال دیبا   

 

 شودو یم حبس سال بھھشت متھم یحاتم ساغر ھیعل دادگاه در غلط شھادت و قاچاق باند با یھمکار بنابر زند امکیس
ھستند سیپل بیتعق تحت ھمھ نیمضنون ھیبق . 

 

*** 

 

 چرا بود؟ عادالنھ یراست بھ. سال ده یگرید و سال ستیب بھ متھم یکی. شدند قضاوت بود عادالنھ کھ یدادگاھ در ھمھ
 یزخم و کبود تن دنید بداند نخواست بازپرس ای یقاض چرا د؟ینپرس گذشتھ یروزھا یسخت بھ راجع مھرداد از چکسیھ

 دینپرس یواقع سام ای مھرداد از چکسیھ چرا داشتھ؟ درد نبود یقبل آدم گرید و بود شده یخال نگاھش تھ کھ یوقت خواھر
 حبست از یچندسال ھا آن ینیسنگ کمک بھ بشود دیشا بگو را دردت زانیم داشت؟ درد چقدر بخاطرتو مادرت و پدر مرگ
بوده حبس از تر جانسوز و تر سخت قطعا چون. کرد کم .  

 

 نکرد فکر چکسیھ و کردند زیت دندان شیبرا شتریب حبس دنیبر یبرا ھمھ چرا نشد؟ ناراحت ھومن یبرا چکسیھ چرا
 خود از ھومن کھ نکرد فکر داستان از نقطھ نیا بھ چکسیھ چرا رفتھ؟ برباد و شده نابود ھم امروز نیھم بھ تا او یجوان
 یھا سیپل تا. بروند خواب بھ ھا جوب کنار یکمتر نیمعتاد و باشند امروز از فرداھابھتر و فردا تا گذشت اش یوزندگ
باشد نداشتھ... و مرصاد و رضا و ھومن و مھرداد گرید ھا فردا و فردا و شوند یقربان یکمتر .  

 

 سیپل نثار درجات و ھا مدال ی ھمھ تشکرنکرد؟ ھا یمظفر فیکث یھا یباز کردن کن شھیر بخاطر او از چکسیچراھ
 یخاکستر یحت مان نیسرزم مردم نجاستیا مشکل اما اند کرده را خود تالش ھم ھا آن ستین یباک. شود یم دولت یھا
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 کھ یتالش بخاطر ھومن از چکسیھ دادگاه در. کنند ینم وجودشان کمرنگ یدیسف بھ یتوجھ و نندیب یم اهیس ھم ھارا
 و نخورد افسوس اش رفتھ دست از یجوان یبرا چکسیھ. نکرد تشکر بود کرده کشور در قاچاق کردن کن شھیر یبرا
 و ترسانند یم زھایچ چھ با را من گفتھ دل در قطعا و زد یتلخ شخندین حبس سال ستیب دنیشن ھنگام کھ بود خودش فقط
ام دهید ھارا نیا از بدتر. کنند یم ھیتنب !  

 

 امکیس از یکس.بپرسد را آنھا پردرد یزندگ نبود کنجکاو چکسیھ و ھستند بیتعق تحت ھمھ و کسرا و رادیھ و رضا
 از ھم روباه محسن یحت. یکرد اعتراف و یآورد سیپل بھ یرو تو کھ بوده گزنده و تلخ چقــــــدر دخترت مرگ دینپرس

 یھا لباس. شود یم جابلند از و بندد یم را کوچکش ساک پیز. نسوخت حالش بھ یکس بازدل آخر در و دینال اش یمیتی
! گزنده و تلخ یلبخند. زند یلبخندم و چرخاند یم کیتار سلول سرتاسر را نگاھش. برود بودتا کرده راجمع اش چندروزه

 انقدر نیام کھ نیا بھ یوقت شد یم گرم ن؟دلشیام ی شده لھ اعتقادات متیق بھ ؟یمتیق چھ بھ اما شد یم آزاد و رفت یم
 الشیخ گفت یم لیوک.گرفت یم آتش وجودش تمام فتادیم کھ ھومن ادی اما کرد یم فکر کرده کاره نیچن کھ داشتھ دوستش
 کردن آرام یبرا ھم نیا اما. اند گرفتھ تیرضا مقتول دم یول از چون ندارد ییبسزا نقش عمال اعتراف نیا و باشد راحت
 دزد مردم چشم در کھ ییھا ھمان. شد خانھ آن یھا آدم تمام ی سفره ھم یروز کھ سوختیم نیا از دلش. نبود یکاف دلش

 بھ یبیعج ازین کھ خورده زخم یانسان. انسانند بودن قاتل و دزد بر عالوه ھا آن ی ھمھ کھ دید او اما ستندین شیب یقاتل و
 یم چھارتا دودوتا دائما ساغر اما کردند قضاوت دهیند ھمھ و دیند را شان ی شکستھ دل چکسیھ. دارند محبت و تیحما
 کھ ینیام بخاطر. شود آزاد اما باشد کیشر شانیکارھا درھمھ اوھم کھ است یعدالت یب. رسد یم یعدالت یب بھ و کند

. کرده یا معجزه نیچن نیا کھ توست یگناھیب و یپاک دیشا کندیم فکر و کشد یم اش تخت شکم یرو دست. دارد دوستش
 دستبند چیھ بدون بار نیا نگھبان ھمراه بھ. کرد اجابت خدا... خدا و یخواست معجزه ازخدا کھ یدیترس توھم یحت دیشا

 و کرده یط را راھرو طول کند یم ینیسنگ راستش دوش یرو کھ کوچک یباساک باز و رھا ییھا دست با یفلز و سرد
 خداوند! ھست خدا کھ کند یم فکر و آورد یم برلبش لبخند تھران ابر بدون و یآب آسمان. رسد یم ییروشنا بھ باالخره
کند یم معجزه و ھست .  

 

 و رود یم نییپا یھا پلھ از گرید یقدم. کند یم شکر را خدا ژنیاکس نیا و ییروشنا نیا بخاطر و کشد یم قیعم ینفس
 خودش دیبا را شیھا قدم نیا بعداز شود، ینم ھمراھش نگھبان نیا از بعد. گذارد یم شده سنگفرش نیزم یرو قدم

 در  یا سرمھ یراھنیپ و شده اصالح ی،باصورتینظام فرم لباس بدون یمرد! یفلز دستبند بدون و نگھبان بدون. بردارد
. شود یم کشینزد و ردیگ یم وارید از ھیتک کھ شود یم متوجھش انگار. داده وارید بھ ھیتک اش یچندمتر فاصلھ

 شکند یم شده شان سرنوشت راه سد کھ ینیسنگ و درشت یھا سنگ از یکی دارند یبرم گریکدی سمت بھ کھ یباھرقدم
 گریکدی صورت یاجزا یرو را شان قیدق نگاه و ستندیا یگرمیکدی یقدم کی ی فاصلھ در ھردو عاقبت. شود یم نابود و
 نیتر باشکوه از یکی انگار ھردو و خداوند ی معجزه بھ یگرید و بود برده یپ عشق قدرت بھ یکی. چرخانند یم
 ھا آن یزندگ... اهیس کاله از یخرگوش آوردن در ای جعبھ در انسان شدن بیغ مثل. دندید یم را شان یزندگ یھا رممکنیغ

 مثل و شود یم شقدمیپ او صورت لمس یبرا نیام. بود دهیکش رخشان بھ ھا رممکنیغ نیا ازتمام فراتر را معجزه و جادو
 یبار. کند یم شکر بازخدارا و کشد یم مشام بھ وجود باتمام را عطرتنش ساغر. ردیگ یم آغوش در سخت را او یا تشنھ

 اداره ھنوز: دیآ یم حرف بھ باالخره ساغر یلحظات بعداز. اورد یم مانیا معجزه بھ گرید یبار و کند یم باور خدارا گرید
بشناسنت ممکنھ. میا . 

 

ستین مھم گھید:شنود یم کنارگوشش را وارش زمزمھ یصدا ! 
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؟یخوب:دوزد یم سشیخ یھا چشم بھ نگاه و کند یم شیجدا خود از کم کم  

 

؟یچ ھیبق یول... یول... خوبم من:زند یم یلبخندتلخ و داده قورت را دھانش آب ساغر   

 

 فیتخف یکل بدن تیرضا و میکن داشونیپ اگھ. ھا مقتول ی خانواده دنبال میبر قراره:گذارد یم اش گونھ یرو دست نیام
داد تیرضا نیمت چون خورد عفو ھم یمظفر بخاطر. خوره یم . 

 

بود من حق ھاھم حبس اون از سال پنج حداقلش. زندانن ھومن و مھرداد. نیفرار اشونیلیخ: شود یم تلخ ساغر . 

 

 خوام ینم. نیا بجز داشتم ازت یالعمل ھرعکس انتظار ساغر:دارد یبرم او صورت یرو از را دستش و کند یم اخم نیام
االن و یکن درک رو ھست جونم تو کھ یعذاب از یا ذره یتونینم یحت. دارم یحال چھ یبفھم و یکن درکم ... 

 

 خواستم ینم.. یول فھممینم من. نھ نھ:ردیگ یم دست در را او یھا دست عیسر شده او کردن ناراحت متوجھ کھ ساغر
یکرد کھ یکار از یپشمون یبگ کھ یروز از ترسمیم. نیام ترسمیم فقط...فقط. باورکن کنم ناراحتت . 

 

شمینم مونیپش عمرم لحظھ نیآخر تا من... ساغر نیھم فقط. کن یزندگ توبامن:فشاردیم دست رادر او دست سخت نیام . 

 

شغلم و تو نیب. کردم انتخابمو من:گذارد یم ساغر دست یرو یا بوسھ . 

 

 یسر کی از دیبا یزندگ تو یگاھ دمیفھم من:کند یم اش تیھدا جلو بھ. رود یم کنار مقابلش از نیام و خندد یم ساغر
میبر.گذشت زھایچ . 

 

 یعنی:زند یم لب کند یم نگاه را شیھا کفش کھ یدرحال ساغر. دارند یبرم قدم نانیبااطم و اندازد یم کمرش دور دست
شد؟ تموم یچ ھمھ واقعا  

 

شھ یم شروع داره تازه. نھ:کمتر را وفاصلھ کند یشترمیب را دستش فشار نیام . 

 

گمیم رو یزندگ:دیگو یبالبخندم نیام و کند یم نگاھش ساغر . 
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 یزندگ یھا ینیسنگ تموم بعد بھ نیا از:دھد یم ادامھ نیام. کند یم خارج دل از را پرحسرتش آه و زند یم یلبخند ساغر
یبکش آه دینبا گھید تو فقط کشم یم دوش بھ من رو ! 

 

نیام ترسم یم خدا چوب از:کند یم زمزمھ ساغر ! 

 

خوب؟. باشھ راحت التیتوخ. باخدازدم ھامو حرف من:ردیگ یم دست در را او دست نیام  

 

نھ من و دنیم جزاپس دارن ھمھ یوقت بشھ؟ قراره یچ نیا بعداز:ساغر ... 

 

 بازھم دومم طالق بعد. کنار گذاشتم دمیبوس شھیھم واسھ باری رو یباز اکشن بار و کار کھ یکی من یول دونم یتورونم:  ـ
ارمیب در یباز کیرمانت دیبا یچجور نمیا توفکر و کنم یخواستگار یخانم کی تااز دارم فراش دیتجد قصد ییپررو باکمال . 

 

 کتاب کی خدا یرضا محض. خوب گم یم یجد:دھد یم ادامھ متفکرش چھره باھمان نیام و افتد یم خنده بھ ساغر
کرد یدخترخواستگار کی از یعال نحو بھ شھیم یچجور نمیبب نخوندم ھم عاشقونھ . 

 

 ھمون باشھ داشتھ دوستتون دخترخانم اگھ چون.ستیکارھان نیا بھ یازین کھ بنظرمن:دیگو یم و زند یم یلبخند ساغر
بلھ جواب دنیشن واسھ ھیکاف ھم یخال و خشک دارم دوستت . 

 

عجب:  ـ ! 

 

 ھاتو چشم بخوام ازت شھ یم:شود یم شوکھ او بعد ی باجملھ کشد یم او از را دارم دوستت دنیشن انتظار کھ ساغر
؟یببند  

 

؟یچ واسھ:پرسد یم متعجب ساغر  

 

کنھ رتیخوادغافلگ یم کھ ھست یزیچی رونیب اون:  ـ ! 
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نخورم نیزم باش مواظب فقط قبولھ:دیگو یم آخر در و اندازد یم باال شیابرو یتا کی ساغر . 

 

 ھا نیماش و ھا موتور یصدا بزرگ در از باخروجشان. سپارد یم نیام دست بھ را دستش و بندد یم را ھردوچشمش
 ابانھارایخ یھا نیماش و موتورھا یصدا قدر دیبا!ستیزندگ یصدا صداھم نیھم کند یم فکر ساغر و شود یم تر کینزد

 یم حاال:کند یبازم لب نیام باالخره قدم نیچند از بعد. شود یم آرزو ھم نیھم مطلق سکوت و بستھ یفضا در. دانست
یکن بازشون یتون . 

 

 یب و کامل یتابلو کی دید یم کھ یزیچ. خشکد یم دھانش در حرف مقابلش ی صحنھ دنید با و کند یم باز چشم ساغر
دیفھم ینخواھ را قدرش یندھ دستش از تا کھ نیریش یایرو کی... آرزوھا یتابلو کی. بود یخوشبخت از نقص ! 

 

 نیاول. کند چھ دیبا دانستینم و بود برده ماتش ادیز شوک از. بغل در یکودک با صحرا و لچر،ساالریو یرو پدرش،مادرش
 یافتخارم ھیما:بوسد یم را سرش و کشد یم آغوش در اورا یحرف چیھ بدون. است پدرش شود یم کشینزد کھ یکس
کن حاللم خودت یبزرگ بھ.بابا . 

 

 ھیواقعاما توانست یم و نبود یساختگ افتخار نیا کاش. بود شیپ سالھا یایدن در بزرگ ییایرو ھم جملھ نیھم یحت
 و برادرش مامن و گرم تنش،آغوش یعطرآشنا و مادر آغوش. بود یواقع کامال یخوشبخت نیا کھ کاش. باشد افتخارش

 خانواده یسمت. دوسمت با تابلو کی. باشد نیھم توانست یم یخوشبخت. گردش باشکم خواھرش بشاش ی چھره آخر در
 نگاھش،لبخندش،دست و باشد نیام گرید طرف و تر، شکستھ ییھا چھره و تر دیسف ییباموھا ھرچند حاال باشند اش
 یھا لب با مادرش یوقت. داد کش ابد و تاابد را لحظھ نیا بتوان کھ کاش و باشد نیھم قایدق تواند یم یخوشبخت... شیھا

 یم حاال. است یخوشبخت یبرا یماد ھم مادر یصدا نیھم یحت فھمد یم کند یم زمزمھ را نامش یسخت بھ خشکش
 پدرش یبرا عمر آخر تا توانست یم. کند نوازشش تا بپارد مادر دهیچروک یھا دست بھ را شیموھا عمر آخر تا توانست

 یبرا توانست یم. باشد خالھ خواھرش یتوراھ یبرا و بکشد دکی را خالھ لقب توانستیم.شاد را دلش و کند دم ییچا
 بودکھ نیام یکی. بود نفر سھ ونیمد را یخوشبخت نیا!خانم یآبج ھمان ساالر یبرا و باشد داداش زن ساالر یانتخاب دختر

 نجات را او یزندگ تا گرفت گردن را یازخودگذشتگ نیا کھ بود یھومن یگرید و گذاشت زھایچ یلیخ یپارو بخاطرش
 مثل اش کنارخانواده گرید یبار یسخت سالھا از بعد تابتواند آورد بوجود او یبرا را معجزه نیا کھ خدابود نفرسوم. بدھد
بداند را یزندگ بودن یعاد و یکنواختی نیا قدر قبل از شتریب و کند لمس را یعاد یزندگ یعاد یدختر .  

 

. برد ینخواھ لذت اندازه نیا بھ بودنش از و دانست ینخواھ را قدرش شدت نیا بھ یندھ دست از تا زھارایچ یبعض
 و برد مینخواھ لذت بودنش از نشود حس نبودنشان یوقت تا کھ ھستند ییزھایچ ھمھ. تالطم بدون و آرام یزندگ خانواده،

 نیا قدر شتریب و نکرده گلھ ھا یکنواختی از تا میریبگ درس یزندگ یھایبلند یپست از ھمھ دییایھاست،ب انسان عتیطب نیا
میبدان را بخش آرامش سکوت . 

 

*** 
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 یسرم پشت را شھیش پشت افراد یکی یکی. رسد یم گوش بھ بلندتر شده بپا ی ولولھ یصدا مالقات سالن بھ باورودش
 یصندل یرو. خندد یم اش قلنبھ شکم و ساغر ی انداختھ گل صورت دنید با و ستدیا یم ششم یصندل سر باالخره و گذارد
سالم:دارد یبرم را تلفن یگوش زین ساغر ھمزمان. دارد یبرم را تلفن و ردیگ یم یجا . 

 

نگرانم من وقت؟ی تو ینترک. سالم کیعل:خنددیم ھومن ! 

 

نگرانم خودمم: ردیگ یم شکمش از نگاه و زند یم خجول یلبخند ساغر . 

 

دنت؟یترک نگران:  ـ  

 

بخوره اون مارو یخطاھا چوبِ  کھ نمیا نگرانِ . نھ:خندد یم ساغر . 

 

کردنش؟ تکرار از ینشد خستھ.فکرکنم یدار الوگید نیا بھ یخاص عالقھ:زند یلبخندم ھومن. کند یم اشاره شکمش بھ و  

 

؟یخوب خودت:دیگو یم بحث کردن عوض یبرا ساغر  

 

 نھ یبار نھ یکار نھ. بخدا ھیتوپ یجا یلیخ المصب. اشتباھھ زندان از ھا الیسر و لمیف غیتبل خودم بجان. یعال آره: ـ
بخوابھ و بخور فقط یاسترس ! 

 

 ھم نیام یحت. بشھ بچت ریگ دامن جزاش کھ وسط نیا ینکرد یاشتباھ تو:شود یم یجد ھومن و زند یلبخندم ساغر
دادم پس ھم جوابش دمیکش یباز نیا بھ تورو یپا کھ کردم من رو اشتباه. نکرده یاشتباھ .  

 

اد؟یم یچطوره؟ک وروجک اون. ھا حرف نیا الیخیب حاال:دیگو یم ھومن و کشد یم یآھ ساغر  

 

دوھفتھ و  ماهی:زند یم دل ازتھ یلبخند ساغر .  
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 یم شقدمیپ سکوت شکستن یبرا ھومن. رود یم فرو درسکوت شان نیب کوچک یفضا و زند یم یلبخند ھومن
ومد؟ین چرا نیام:شود  

 

ادیب سرکاربودنتونست: خندد یم ساغر . 

 

کھ؟ نکرده بودنو سیپل آق یھوا دلش: ـ  

 

 یفضا بھ داره. بھترشده یول بود شونیپر یلیخ لیاوا. چقدرسختشھ فھممیم یول ارهینم روش بھ:گزد یم لب ساغر
کنھ کتاب نوشتن بھ شروع شد کھ تر جاافتاده مجلھ تو ھاش داستان داره نظر در. رهیگ یم خو یانتشارات . 

 

 کرد مسخرم یکل کنھ فکر یسینو نامھ لمیف رو گفتم اول ھمون بھش کھ من. رهیگ یم بارش و کار داره پس. خداروشکر: ـ
گفتم من کھ رسھ یم ییجا ھمون بھ تھش گھید نیبب حاال . 

 

اکشنش یھا داستان کنھ یم دایپ یادیز طرفدار. ستین یحرف بد ھم لمیف:خندد یم ساغر . 

 

؟یدار نازمامان از خبر یراست: پرسد یم و خندد یم ھومن  

 

میکرد زیوار واسش روزید ماھو نیا پول. خوبھ حالش آره:  ـ . 

 

ھا باشھ بھش حواستون. خداروشکر:زند یلبخندم ھومن . 

 

 طیشرا و شدم تر نیسنگ من بعدش یول اش خونھ میرفت کباری لیاوا اون تونباشھ؟ یامانت تنھا بھ حواسمون شھیم مگھ: ـ
میبر نشد جور . 

 

ستیرتونیتقص ھا نیا از چکدومیھ. ساغر روببخش خودت: کند یم باز لب ھومن و شود یم بازسکوت .  

 

 ی مھین و نصف یھا حکم بھ. ھمراھتھ عذاب نیا ینبخش تاخودتو:دزدد یم نگاه و دھد یم قورت را دھانش آب ساغر
بوده نیھم یالھ عدالت یعنی رونیب تواون و توم نیا من اگھ. نکن ییاعتنا یزپرت یھا دادگاه !  
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کنم یم فکر تون ھمھ بھ... ھمھ تو،مھرداد، بھ ذارمیسرم پشت کھ یا باھرلحظھ.کنھ ینم ولم بغض نیا عمرم تاآخر: ـ . 

 

 رو تون خونھ دلت و ما نیب یاومد بعدش. نذاشت تون خونھ نیقوان و یباش خودت فکر بھ یخواست یم عمر کی: ـ
یکن یزندگ حقتھ نیا بعداز. خودت و یخودت حاال... ندادم اجازه من و خواستیم . 

 

 ھیبق و من بدست کھ یزندگ از تو حق یکی و بود بچھ اون شیکی. داشت لیدل تا سھ بکنم کاررو نیا کردم قبول اگھ من
گرفتم ازت رو حق نیا من یول یباش داشتھ یزندگ یداشت حق دخترھا ھیبق مثل توم. شد مالیپا .  

 

بود؟ یچ سوم لیدل: پرسد یم کنجکاو ساغر  

 

ساغر کنھینم رو کرد نیام کھ یکار یھرکس. کرد التماسم بچش و زن بخاطر کھ بود یمرد: ھومن ! 

 

 امیب نجایا از کدوت کلھ نیا ی بچھ تولد دمیم قول. خوبھ حالم منم. قدرشوبدون:کند یگوشزدم ھومن و گزد یم لب ساغر
رونیب . 

 

بچت؟ نیا ھیچ اسمش حاال:خندد یم ھومن و زند یم قھقھھ اش امدهین ایبدن ی نوه تصور از ساغر  

 

یعل:گذارد یم اش برآمده شکم یرو دست ساغر ! 

 

 یم یجان کم لبخند. بگذارند فرزندشان یرو را او نام نداشت انتظار. شود یم جمع ھومن صورت یرو از لبخند
 یعل کی اون تا توم نیا من. پوچھ مادرش پدرو بدون بچھ کی... دینذار تنھاش! باشھ یخوب یِ تاعل باش مراقبش:زند
نشھ من مثل گھید ! 

 

دارن دوستش انقدر ھمھ کھ یعل بحال خوش:کشد یم اش برآمده شکم یرو ساغردست و زنند یم لبخند تلخ ھردو ! 

 

*** 
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 را خودم توانستم باالخره دلم یرو ینیسنگ نیا حمل ھا سال بعداز. میگو یم را خودم دنیبخش. نھ رممکنیغ اما بود سخت
 یتابلو یا شھیش قاب ھرروز مثل. دادم یم انجام را ام خانھ یداشتن دوست و کنواختی یکارھا کھ یروز در. ببخشم
 الیخیب:"لبخندزدم و خوانده رلبیز را شده حک آن یرو قینستعل باخط کھ یا جملھ. انداختم برق و کرده پاک بزرگرا
 کھ یچوب یکار کنده ھمان نطور،یھم ھم را نیام ی ھیھد نیاول و کوچک یتابلو!" دیکن یخودزندگ یبرا مردم،فقط حرف
 یقیموس با ھمراه و شستم یم ظرف. کند اعتراف احساسش بھ ییوفا نیام تا بود کرده من یزندگ یبرا را معجزه نیاول

 کیت یصدا. بودم سپرده گوش خورد یم آشپزخانھ ی پنجره بھ کھ باران کیچ کیچ ینوا بھ ونیزیتلو از پخش درحال
 دیچرخ قفل در کھ یدیکل یصدا. بود انیجر در آرام یِ زندگ کی ییبایز بھ زیچ ھمھ و بود لحظات نیا نیمز ھم ساعت تاک

 باران، کیچ کیچ یصدا مثل. اند یداشتن دوست تاابد ھا یکنواختی یبعض. کرد شھیھم از باتریز را کنواختمی لحظات
 و شکند یم را خانھ سکوت کھ کودکانھ یشگیھم یھا خنده. چرخد یم قفل در کھ یدیکل یصدا و ساعت تاک کیت یصدا
. رفتم استقبالشان بھ و دمیکش شستن ظرف از دست باورودشان. باشند آرام خواھد یم کھ یا مردانھ یصدا بندش پشت
 باران َمرد دار شیر تھ صورت سوم مقصد. گذاشتم یعل لخت یبرموھا یا بوسھ و آتنا ی برگونھ یا بوسھ ھرروز مثل

 کیچ یحت. ردیگ یم خود بھ گرید یتمیر ساعت تاک کیت و شود یم شروع نو از میبرا یزندگ دنشیباد. بود ام خورده
 کنم یم یسع و. شوم یم متولد گرید یبار ھرروز مثل من و کند یم زنده میھا رگیمو در را دنیرقص حس ھم باران کیچ

 بھ و ببخشم را خودم گرید یبار کند یم خارج تنم از را یخستگ کھ یخوشبخت یکجای یتابلو نیا دنیباد ھرروز مثل
 بوسھ نیساعت،ھم تاک کیت و باران نیباشد،ھم نیھم ی خالصھ تواند یم یزندگ و. کنم فکر شده بمینص کھ یالھ یایھدا

  ...بانگاھت

 

میخوشبخت کھ یعنیم،یبدان را مانیھا داشتھ قدر میریادبگی کھ نیھم باشد، یخوشبخت یتابلو نیھم دیبا یزندگ کھ یراست بھ . 

 

 

ھا صبح ... 

 

کند یم دم تازه یشعر میبرا دارم دوستش ھمھ از شتریب کھ خاطراتت از یکی . 

 

دارم دوستت:" نوشم یم "  

 

شود یم آغاز یزندگ و . 

 

 

 باسالم
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 من ذھن یھا یخط خط کیشر تا دادن من بھ رو داستان نیا خوندن افتخار کھ یزیعز یھا بادوست دارم یکوتاھ صحبت
 یچیپ در چیپ از راه اول کھ بودند یکسان. شدم قضاوت یلیخ شدم،چون تیاذ یلیخ داستان نیا نوشتن طول بگم دیبا. بشن

. دونستند ھا جوان و جامعھ یبرا یبد یالگو رو داستان اما موندند کنارم کھ بودند یکسان. دندیکش کنار و کرده گلھ داستان
. کردم یمعرف آمد در کسب یبرا خوب یراھ و کردم غیتبل رو یخالفکار من داستان نیا یبامحتوا بودند معتقد یکسان
 میسع تمام اما شدم تیاذ. دیکش یم رو کارش یجزا دیبا ساغر گفتند و کردند یعدالت یب از گلھ داستان آخر کھ بودند یکسان
 دیمج حاج و نیام. نداره وجود یمطلق یدیسف و یاھیس معتقدم شھیھم من. نشن دار خدشھ اعتقاداتم و افکارم کردم رو
 ھا آدم.داشتند ھم ییھا یخوب و نبودند مطلق اهیس ھا اون ی ھمھ و ھومن ساغر، داشتند، اشتباه و نبودند مطلق دیسف

 از رو ھدفم تمام بخوام.نداره وجود ھا آدم یبرا یمطلق یاھیس و یدیسف کھ  میباش داشتھ باور رو نیا دیبا و اند یخاکستر
 ھمھ م،یندار براش یحل راه و ھیجار مون جامعھ در االن کھ ینقاط. رسم یم نقطھ 4 بھ کنم یبند دستھ داستان نیا نوشتن

مید ینم انجام کج راه نیا کردن درست یبرا تالش یا ذره اما مینیب یم رو خطاھا ، میر یم راھھ یب میدار .  

 

 اما خوان ینم یا گھید زیچ ھا بچھ یخوشبخت و صالح و ریخ جز قطعا کھ ییمادرھا و پدر ھستند، بزرگترھا اول ی نقطھ
 یا بچھ شھینم ادیز تیبامحدود گھید. دهینم جواب ھا دینبا دیبا گھید ھا بچھ از نسل نیا با عصر، نیا یتو ستنین متوجھ

 بچھ اون کھ کنند یم تنگ براشون یحد بھ رو یزندگ ھا دینبا دیبا نیا با بلکھ داشت نگھ محفوظ رونیب خطرات از رو
 و ده ینم جواب راه نیا کنند قبول مادرھا و پدر کھ کاش. ارهیب یرو رونیب خطرناک ی جامعھ بھ خونھ از فرار یبرا

باشند ھا بچھ دوست بودن بزرگتر یبجا ! 

 

 یم لعنت اون بھ دل در مینیب یم رو دزد کی یوقت ما از ھرکدوم. ھاست آدم ما یجایب و غلط یھا قضاوت دوم ی نقطھ
 فکر ظالم ھدف بھ چکسیھ یول عیوقا یھا مظلوم یبرا میسوزونیم دل و میشنو یم اخبار از رو یعیفج اخبار. میفرست

 ی گذشتھ از تا دییایب. برسھ امروز بھ تا سرگذشتھ پشت رو ییروزھا چھ شده بد االن کھ یادم دونھ یم چکسیھ. کنھ ینم
 با یروز کی ما ی ھمھ و!خداست عادل یقاض تنھا و میستین خدا ماھا. مینکن قضاوت رو شون یزندگ میندار خبر ھا آدم

شد میخواھ قضاوت تمام عدالت .  

 

 دنبال و میبود زاریب یگاھ مون یزندگ بودن یتکرار و یکنواختی از قطعا ھا ما ی ھمھ. نکردنھ یناشکر سوم ی نقطھ
 جاناتیھ اوج تو یگاھ کھ گم یم بودم جاناتیھ دنبال عمر کی کھ یمن من، حاال. میرفت یکنواختی نیا از فرار یبرا یراھ
 کی چون میبدون رو آروممون یروزھا قدر! یزندگ یھا بودن یتکرار و ھا یکنواختی یبرا زنھ یم لک آدم دل یزندگ
 رسھ یم یروز کی باالخره و ادیبرن پسش از یھرکس ممکنھ و متعدده یھا مرگ از پر. ھیبلند یپست پراز متنوع یزندگ
 شده کھ ھم لحظھ کی یبرا یخوا یم و شھ یم تنگ یگذاشت سر پشت کھ ییھا یپست یبرا دلت بلند ارتفاعات اوج تو کھ

یکن احساس گھید یبار رو الیخ آرامش اون . 

 

 و یاجبار یھا عبادت نیب خدا. میدار ازین خدا بھ یطیھرشرا در ما کھ میباش داشتھ ادیب دیبا. خداست قدرت چھارم نقطھ
 تا میکن صداش دل تھ از کباری ھیکاف نمش،یبینم ما و ھست شھیھم خدا! ستین باشھ شده نیتع برامون ممکنھ کھ یافراط

میبرس کمونیکوچ و بزرگ یھا خواستھ بھ مون یزندگ یتو تا میباش داشتھ باور خدارو پس. رهیبگ رو دستمون . 
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انیپا  
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