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  مقدمه

 شود یم سنگ مانند درست یزیچ کی ها وقت یگاه

 ،یشو یم سرخ بندد، یم را نفست راه ت،یگلو راهِ در

  آب به را خودت

 که شود ینم اما ،یکن دایپ نجات که یزن یم آتش و

 !شود ینم

 .لوستگ انیم سنگ همان نشده، گرفته که یانتقام

 و یبکش نفس نه گذارد ینم که توست چشم خار همان 

 ایدن نه
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 !ینیبب را 

 به تا دوانده شهیر اش، یپ و رگ در زیعز داغ که یدل

 رد؟یگ یم آرام مگر را قاتلش جگر نکشاند داغ

 !تو و

 یخونخواه به ،یخال ای پُر دست قانون، رنگ به یمرد

 !یزیخ یم پا به مظلوم نفس هزاران

 .ارستیبس دست یباال دست که نیا از فارغ

 آخر ی مرحله غول به نکرده شروع را یباز که شود ینم

 !یبرس

 ...هیسا به هیسا ه،یثان به هیثان پله، به پله

 که ییاو به...برساند او به را تو که یهست یشکار یپ در

 ست؟یک یدان ینم هم خودت

 ! تو رنگ به یگرید و
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 امداد ستیچ هدفش یبدان که آن یب ات، شانه به شانه

 شود، یم ات یبیغ

 و ذات از فارغ همه! دینفر کی ی خورده زخم همه

 .دیدار یم بر قدم کنارهم هدف کی در ت،ین

 ...کرشیپ بر دیعذاب یها هیسا

 ستند،ین هیسا تنها که ییها هیسا

 بر شوند یم آوار و اند فوالدند،سرب اند، محکم سختند،

 که ردینگ کم ستد را یسُرب یها هیسا...نیاطیش سر

 !!!دیشو یم اهشیس سراسر یزندگ غاصبان

 . ردیگ یم را دستانت لحظه به لحظه راه، نیا در خدا و

 ...را طانیش او و یدار را خدا تو

 !توست ی برنده برگ نیا و
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 سامیار

 روبه مرد به دقت با. انداخت زیم یرو را خودکار و کاغذ

 به اش افهیق و ختیر و قامت و قد اصال که شیرو

 یا قهوه بلند یها شیر. کرد نگاه خوردینم ها گانیشا

 یکم یل شلوار و بلند شرتیت ،یاسب دم وز یموها آن و

 یآب چشمان تنها. داشت مرد یدیق یب از نشان پاره،

 .داشت گانیشا خاندان به یشباهت که بود  اش

 .کرد اشاره کاغذ به ابرو و چشم با

 عطا ریام زا که یهرچ کاست، و کم یب سیبنو _

 یم زویچ همه دونه یم تو از اون که یهرچ ،یدونیم

 لحن با و دیکش یپوف مرد(و)کی انداختن جا بدون خوام

 گفت اش یمخ یرو

 یچ باز گفتم همکارات واسه هزاربار صبح از که من _

  باشه آخه؟ بگم
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 باشه-

 که خودش به لعنت و تف هزار و کرد رها و نفسش

 ینم رانیا به پا دوباره و شکست یم شیپا قلم کاش

 .گذاشت

 نشست مرد یرو روبه و دیکش عقب را شیصندل سرگرد

 نشسته خون به که ییها چشم آن که داند یم خدا و

 آغوش به را گریکدی سخت که ییابروها آن و بودند

 که یجور بود، ساخته او از یبتیه چه بودند دهیکش

 و بست را چشمانش داد، قورت را دهانش آب مهرزاد

 .زدن حرف به کرد شروع

 از هه...گه هم کنم،پدر کار بودم مجبور یبچگ از _

 که یمادر و بودم من هست یچ دونستم ینم یبچگ

 و سراغش و مرده گفت یم بابا، گفتم یم وقت هر

 نصب ماهواره خان یاس وردست بود سالم هفده.رینگ
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 شیپ برد منو خان یاس و افتادم راه زود یلیخ کردمیم

 ام کله.شد شروع هام خالف هیبق موقع اون از و خودش

 کمونیکوچ یها یدزد کم کم...یخال بمیج و داشت باد

 دستگاهش و دم و میزدیم اتو. تر گنده یها خالف شد

. ابونیب تو میکرد یم ول شو الشه و میفروخت یم و

 بود نیهم واسه اصال نداشت حرف کارش خان یاس

 .طال دست یاس گفتن یم بهش

. تاریگ و یخوانندگ ی دلداده شدم من دار و ریگ نیا تو

 یم خودم دنبال جا همه که یتاریگ هی و بودم من هی

 هی. کرد آشنا یخانوم هی با منو خان یاس. دمشیکش

 یاس با بخواد خورد ینم اصال که باکالس خانوم

 از. اونور کنم یم ردت گفت بهم. باشه داشته ییآشنا

 خواسته خدا زا منم. بود اومده خوشش یلیخ صدام

 بود قرار. هیترک رفتم خودم و داداشش به سپردم مادرمو

 . کنم صبر دیبا گفت یول آنجلس لس میبر اونجا از
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 لبخند با و کرد شیرو به رو نیخشمگ مرد به ینگاه

 گفت لبش کنج

 ؟یدینشن رون،یب دادم هم تِرَک چندتا  _

 یپوزخند مهرزاد و کرد تر کور را شیابروها گره سرگرد

 .زد

 یهمکار باهات دارم که من باش تر میمال کمی بابا _

 ؟یخوا یم یچ گهید کنمیم

 گره اخم همه آن از بود گرفته سردرد هم خودش

 توانست ینم خواست یم هم خودش اگر اما. خورده

 .باشد آرام

 

 

 

  سامیار
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 کرده احضارش سرهنگ که بود شیپ ساعت کی قایدق

 ینم دلش اصال. دکر واگذار او به پرونده کی و بود

 ی پرونده ریدرگ کمال و تمام ذهنش که حاال خواست

 فکر یگرید پرونده به بود، گانیشا رعطایام خورده گره

 .کند

 ...پرونده تا من یدون یم که شما سرهنگ _

 :گفت و کرد بسته و باز را چشمانش سرهنگ

 پرونده اصال نیا. یعجول شهیهم مثل یسرمد _

.  رعطاستیام از دیجد گل تهدس هی فقط ست،ین یدیجد

 شرکت معروف محقق همون ،ینیام دکتر دختر

 یپا که مطمئنم وسط نیا و شده دهیدزد  یداروساز

 .وسطه گانیشا

 د؟یمطمئن کجا از:دیکش یا کالفه نفس
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 و ستادیا سرگرد یرو روبه و زد دور را خود زیم سرهنگ

 هب را پرونده تعلل بدون سرگرد. گرفت مقابلش را پرونده

 که یزیچ نگاه نیاول در. کرد بازش و گرفت دست

 عکس. بود ینیام دکتر دختر عکس بود، کرده جذبش

 که بایز یلبخند معصوم، یمشک چشمان با یدختر

 دختر شک بدون. بود آورده ارمغان به گونه یرو دوچال

 تا باز س.و.ه یرعطایام آن که داند یم خدا. بود ییبایز

 چشم. است آورده صوممع سردخترک ییبال چه حاال

 خواست ینم دلش اصال و بست تیعصبان با را شیها

 در خون دنیجه. کند فکر دخترک بد روز و حال به

 یم که چه هر چرا. کرد یم حس را شیها رگ تمام

 یوا. شد یم شتریب یلعنت یعطا نیا از نفرتش گذشت

 یمو تار کی اگر عطا حالِ به یوا...دخترک حالِ به

 ...مثلِ یکس گذاردینم گرید. شود کم دختر
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  سامیار

 

 جلوه آرام را خود کرد یسع و رابست شیها چشم

 ماند پاسخ یب که اش یقبل سوال به توجه یب.بدهد

  دوباره

 .دیپرس

 دکتر؟ دخترِ چرا _

 سر بر یلجاجت گرید یسرمد دیفهم که سرهنگ

 یرو. دیکش یا آسوده نفس ندارد پرونده رفتنینپذ

 جواب منتظر که یسرمد به دست با و نشست یصندل

 .کرد تعارف بود،

 سرهنگ خواست یم دلش و نشست اکراه با سرگرد

 .کند باز لب زودتر هرچه
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 تونه یم که دنیرس یفرمول هی به گروهش و دکتر _

 نمونه که باشه خون سرطان ضد یدارو فرمول همون

 تو گانیشا. داره ییباال متیق یلیخ یلیخ شیخارج ی

 ...داره نقش رودا نیا واردات

 .زد یپوزخند یسرمد

 اون حروم نون یحساب داخل تو دشیتول یعنی نیا و _

 .کنه یم اجر رو شرف یب یعطا

 نگاهش در صالبت یکم و کرد جمع را پوزخندش

 :گفت شیروزها نیا یجد لحن با و ختیر

 که دیدون یم شم؟ خونش وارد یجور چه و یک _

 زیجا یتعلل چیه ناال کنم یم فکر و منتظرم وقته یلیخ

 .خطره تو جونش دکتر دختر. ستین

 دنیشن منتظر هرچند و داد تکان سر متفکرانه سرهنگ

 ییبال که دیترس یم بود،اما سرگرد از یجواب نیهمچ
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 نیا دانست یم یکس چه و افتدیب اش اداره رمردیش سر

 اما. است زیعز او یبرا چقدر جنگشِ دوران قیرف ادگاری

 با ییارویرو ییتوانا اریسام اندازه به چکسیه بود مجبور

 گانیشا از او ی اندازه به چکسیه و نداشت را رعطایام

 و بود انتقام دنبال به اریسام بود، نگرفته دل به نهیک

 آرام نزند نیزم به را زیچ همه یب آن تا بود خورده قسم

 چشمان که دیترس یم انتقام نیهم از سرهنگ. ردینگ

 سرش ییبال و کند پر را خروشش و پرجوش سرگرد

 .اوردیب

 سه. کردن رشیدستگ ها بچه و گانیشا مهرزاد _

 نظرش ریز ها بچه که یدون یم نبود، رانیا یسال

. گانِیشا و ستین یاصغر دهیفهم تازه خودش داشتن

 یبتون تو تا مشیگرفت رعطا،یام سراغ بره نکهیا از قبل

 .سراغش یبر مهرزاد یجا
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 حال زمان به و شد ارجخ ششیپ ساعت کی فکر از

 .برگشت

 .داد ادامه ستین خوب حالش بود دهیفهم که مهرزاد

 برگشتم. بده مادرم حال که زدن زنگ سال سه بعد _

 کرده بزرگم تنها دست عمر هی هرحال به نمشیبب که

 بهم مرگش آخر یدما دم.  بود بد یلیخ حالش. بود

 تاچند و بود نامه هی توش کمدشه تو صندوقچه هی گفت

 دفترچه هی. پدرم و خودش ، خودش و من از عکس

 .بود نوشته شو یزندگ همه که بود هم خاطرات

 .داد تکون و سرش متاثر

 خدا به دادم هم رو مادر هی همون من و رفت.رفت و _

 که بودم صندوقچه اون هول اونقدر. تنها یتنها شدم و

 .نامه سراغ رفتم دفنش و کفن قبل
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  اریسام

 

 حرص، با و جبمتع د،یخند

 حسرت و فالکت تو که یسال همه نیا شدینم باورم _

 داشته پدرم ارث با عطا ریام شدم، بزرگ پول قرون چند

 یلیفام یاصغر بود نوشته نامه اون تو. کردهیم یپادشاه

 رمردیپ هی. مرده میدوسالگ تو که بوده مادرم دوم شوهر

 عشنامشرو ی بچه خاطر به ناچار به مادرم که یزوریپ

 پسر. گانمیمحمودِشا پسر من. بود کرده ازدواج باهاش

 هی فقط خانواده اون از بود نوشته. خان منصورِ کوچک

 خانِ یمیقد عمارت اون تو هنوزم که مونده رعطایام

 توهش و ته و بود رفته مییدا نکهیا مثل. کنه یم یزندگ

 زنده عموش بچه که دونه ینم عطا. بود درآورده رو

 خبر من وجود از بود زنده یتاوقت پدرمم خود یحت. اس
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 هی و زاده خان هی عشق حاصل یلعنت منه آخه.نداشت

 مادرم به پول یکم هی پدرم. حروم و بودم زاد خونه زیکن

 منو مادرم اما. بندازه رو بچه گفت و کرد ردش و داد

 منتظر قصه، بود نیا. کرد بزرگم فالکت با و داشت نگه

 یول راثیم و ارث سراغ برم و ادیدرب مادرم چهل بودم

 ریگ منو شما و گذشته فوتش از هفته هی فقط االن

 یهرچ خور حروم اون سراغش؟ نرم ؟یچ که نیانداخت

 لیدل. ام خان منصور وارث منم. منه مال نصفش داره

 دارم ادیز ودرشت زیر خالف درسته هیچ کاراتون نیا

 .رمیبگ لجن اون از حقمو قبلش یذاشتیم کاش یول

 به زد زل متفکرانه. دیکش دهان به را لبش ی گوشه

 :گفت و مهرزاد

 نه بودنت زنده از نه. نداره خبر وجودت از اون پس _

 دنبال. حقت دنبال رمیم جات من. ات افهیق نه تتیجنس
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 از کمتر من نفرت. زیچ همه یب یعطا اون انداختن ریگ

 خونه هی یتو تو میننداخت رشیگ یوقت تا اما. ستیتون

 هم حقت البته. برات زندانه مثل ییجا هی. یبازداشت امن

 و زندان متیبفرست رسمیم اما یدار پرونده یکل هست

 و گم مدت هی تو بهتره پس. ببرن بو عطا یرابطا اونجا

 .رمیبگ رو مون همه حق بتونم من تا میکن گورت

 در برود دیبا فردا نیهم از و فرستاد رونیب را نفسش

 جان یبال و روح سوهانِ بشود و گانیشاِ مهرزاد نقش

 .رعطایام

 داره اریسام که بخون رو اشهدت رعطایام:

 !!!سراغت ادیم

 

 بوس ینیم ی رفته رو و رنگ یصندل یرو نازگل

.  ستینگر یم رامونشیپ بهشت به لذت با و بود نشسته
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 ،یصورت لب برق کمک به که لبانش از یا لحظه لبخند

 .رفت یمن کنار بود، شده تر خوشرنگ

 اش خانواده از دور است مجبور که حاال بود خوشحال

 بهشت به شباهت یب که آمده ییجا حداقل باشد،

 .ستین

 عطر و طراوت و بود یسرسبز کرد یم کار چشم تا

 وارد ،یمیقد بوس ینیم باز پنجره یال از سیخ چمن

 آن به دیارز یم هوا و آب نیا چقدر و شد یم مشامش

 بر آرام آرام باران زیر یها قطره. تختیپا لیگازوئ و دود

 آمد خوش دخترک به و نشستند یم شهیش یرو

 .گفتند یم

 کی تا بود؟ نشده بوس ینیم سوار که بود یک از اصال

 روستا به یمنته راه هیبق و آمد vip اتوبوس با را ییجا

 لیسب اش راننده که رفته در زوار یآب بوس ینیم با را
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 بوس ینیم دهیها یصدا و داد یم تاب را پرپشتش یها

 ریسِ میقد دوران در راننده نیا بیعج و بود برداشته را

 .کرد یم

 بود شده رهیخ ها مغازه به روستا ابانیخ به شدن وارد با

 خب اما. شهر با روستا یها تفاوت بود جالب شیبرا و

 اما بود دهید. باشد دهیند که بود امدهین شمال به هم کم

 او خود از بهتر یکس چه و جانیه پر و بود جالب شیبرا

 یدخترک بودنش، محجوب نقاب پشت بر دانست یم

 ، خب اما.  است کرده میقا جانیه پر و کنجکاو

 و طانیش نازگل آن و شده بزرگ کند ثابت خواست یم

 بود یا رهیش ها نیا ی همه اما. ستین سابق گوشیباز

 .دیمال یم گرانید و خود سر به که

 :گفت عیسر ، درمانگاه یوتابل دنید با

 .شم یم ادهیپ د،یدار نگه راننده یآقا-
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 :گفت خاصش ی لهجه با راننده

 سالمت به جان، خواخور یاومد خوش -

 آرام را نشیسنگ چمدان اش، هیکرا کردن حساب از بعد

 یتابلو به و شد ادهیپ بوس ینیم از و دیکش نییپا

 یآب یها هنوشت با دیسف یتابلو کی. کرد نگاه درمانگاه

 .شمال ی وقفه یب باران اثر در یزدگ زنگ یوکم

 («ص) اکرم ینب هیریخ درمانگاه» کرد تکرار رلبیز

 کوه یباال و پرت یجا و بود روستا مرکز در شکر خدارو

 .نبود کمر و

 

. نشست یم صورتش و سر یرو باران قطرات نازگل

 باال یابر آسمان سمت به را صورتش و زد یلبخند

 .گرفت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 کف بود، مانده او با یبچگ از که اش یشگیهم عادت به

 تمام با را باران یها قطره. گرفت باال را دستش

 دوست را کردن دعا باران ریز. کرد یم حس وجودش

 باران ریز شهیهم که مادربزرگش مانند درست. داشت

 کنارش یکودک از نازگل و کرد یم دعا و ستادیا یم

 یگاه. کرد یم دعا شا بچگانه زبان با و ستادیا یم

 یگاه و بود ییطال مو عروسک کی درخواستش

 .اش مدرسه شدن لیتعط

 حاال، و گفت یم باران ریز را داشت دل در که هرچه اما

 تشیموفق تنها هم آن و خواست یم زیچ  کی فقط دلش

 .بود روستا نیا در

 ادیب شیپ رهیخ یهرچ باش، داشته رو هوام خداجونم -

 برام
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 گذاشت پله نیاول یرو پا و کرد زمزمه لب ریز اهلل بسم

 درمانگاه کی نبود یبزرگ یلیخ درمانگاهِ. رفت باال و

 سیرئ سراغ رشیپذ از. ها درمانگاه هیبق مثل هیریخ

 .گرفت را درمانگاه

 

 روپوش با ساله۰۵ حدودا انسالیم یمرد یرو روبه

 و او به ینگاه نکشیع یباال از مرد. بود ستادهیا دیسف

 باالخره. انداخت دستش در مدارک به نگاه کی هدوبار

 سمت و زد ییامضا برگه یرو و شد بلند و زد یلبخند

 :گفت یمهربان با و گرفت نازگل

 رو یخوب یروزها دوارمیام. ینبو دکتر دیاومد خوش -

 .دیکن یسپر درمانگاه نیا تو

 .زد یخجول لبخند نازگل
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 کارم دیبا یک از من فقط انشاهلل، ،یفتح دکتر ممنونم -

 ...اقامتم محل...نکهیا و کنم شروع رو

 ی نشانه به را چشمانش دید را نازگل مکث که دکتر

 .کرد بسته و باز نانیاطم

 در دیکن شروع دیتون یم حاال نیهم از که رو کارتون -

 ذاره ینم احمد مش د،ینباش نگران موندنتونم یجا مورد

 و من و هست اخد اول درمانکاه نیا تو. بگذره بد بهتون

 و نجاستیا ماما شونیکی که یمانیسل یخواهرا و شما

 اطیح تو که احمدن مش یدخترا. پرستار هم یکی

 شیپ ره یم ادیم که یدکتر هر و دارن تیسوئ خودشون

 هم یطور نیا بود یراض یلیخ که یقبل دکتر. اونا

 تشیامن باشه خانواده هی کنار اگه تنها دختر هی بهتره

 نه دیسربار نه اونجا د؟یفهم یم که رو ورممنظ شتره،یب

 تو اما جداست و خودتون مال اس مبله تیسوئ. مزاحم
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 زحمت با نیخوب خانواده شکر خدارو. احمد مش اطیح

 .رسونده جا نیا به و دختر دوتا نیا

 گفت یم راست دکتر و شد تر مطمئن قلبش ته نازگل

 نیا از یزیچ چه مبله تیسوئ و نباشد تنها است بهتر

. چمدان کی و است خودش فقط که ییاو یبرا بهتر

 خواهران است مشخص دکتر صحبت از که نطوریا

 .باشند او یبرا یخوب یها صحبت هم توانندیم یمانیسل

 یب و فاصله بدون خورد در به یا تقه هنگام نیهم در

 و شد باز در بماند، جواب منتظر در پشت شخص که آن

 مهیسرآس یا سرمه عهمقن و دیسف روپوش با یدختر

 :گفت

 هست هوشمیب آورده، حال بد ضیمر هی آقاجانم دکتر _

 نیح در و برداشت را اش یپزشک یگوش عیسر دکتر

 :گفت نازگل روبه اتاق از شدن خارج
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 ن؟یهست یچ منتظر دکتر خانوم -

 به دکتر سر پشت بود آمده خودش به تازه که نازگل

 .رفتند اورژانس اتاقک

. ندیبب اورا توانست ینم و داشت قرار ماریب یجلو دکتر

 دکتر که ستیاحمد مش همان احتماال که یرمردیپ اما

 حیتوض دکتر یبرا نشیریش لهجه با سره کی گفت یم

 .داد یم

 تمشک ان یم جنگل بوم شوده دکتر یآقا _

 دمیب تمیگ و نبض.جُر امده جنازه هی خدا یا دمیب.ینیچ

 سهیه زنده

 سهیه نیسنگ یحساب ماشاهلل.آوردمش زحمت هزار با

 زبان به بعد به نیا از ها الوگید خواندن تر راحت یبرا)

 یبایز ی لهجه نوشتار از و شوند یم نوشته یفارس

 .(شود یم نظر صرف یلکیگ
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 یا دمید.نمیبچ تمشک جنگل بودم رفته دکتر یآقا _

 با.اس زنده دمید گرفتم و نبضش.اورده جنازه هی آب خدا

 نهیسنگ یحساب ماشاهلل آوردمش حمتز و زور هزار

 

 و اش بامزه شیگو آن با رمردیپ رفت جلوتر یکم نازگل

 راهنیپ و بلند یمشک قهیجل و برسرش سبز کاله آن

 قیبود،دق شده رها گشادش شلوار یرو که یا چهارخانه

 .کرد یم فکر که بود یهمان هیشب

 کند باز دهان تا و کرد بلند سر نازگل نگاه با رمردیپ

 .کرد سالم و زد یلبخند نازگل

 احمد مش دتهیجد مهمون ینبو دکتر خانوم _

 ییرو خوش با و انداخت دختر به ینگاه احمد مش

 :داد پاسخ

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 دکتر که شکر خدارو خب.دکتر خانوم نیاومد خوش _

 ما خونه قراره گفته بهتون که دکتر یآقا. دیرس دهمیجد

 دخترم البته خودتونه منزل ن؟یایب

 :گفت و زد لبخند و برگشت یا لحظه تارپرس دختر

 باشه یاونجور نجایا دوارمیام زمیعز یاومد خوش اِ _

 خواد یم دلت که

 

  نازگل

 و ستادیا ماریب سر یباال دکتر کنار و رفت جلوتر یکم

 یم نگاه مرد بیغر و بیعج ظاهر به که طور همان

 :گفت لبخند با کرد

 فرمودن دکتر بله لطفتون از ممنونم _
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 به معطوف را ذهنش کرد یسع کوتاه جواب نیهم با و

 دهیژول یموها و بلند یها شیر. بکند تخت یرو مرد

. یسطح اما بود شده یزخم بدنش و صورت. فر و بلند

 خورده قل ها شاخه نیب را یادیز مسافت که انگار

 ریگ یها خار و یدگیبر و یگل صورتش تمام  باشد،

 رو و رنگ گشاد ارشلو و گشاد یکنف زیبل.بود کرده

 .خورد یم گردها دوره به اش افهیق.رفته

 :گفت دختر به رو دکتر

 هیقض اروی نیا کن خبر رو یغالم سروان جان ترنج _

 بوداره اش

 . رفت رونیب اتاقک از و داد تکان یسر دختر

 بیعجِ مرد تیوضع کرد یسع و رفت جلوتر یکم نازگل

 :تگف دکتر به رو حال همان در و کند چک را

 چطوره؟ _
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 یگوش و کرد فوت را نفسش و انداخت باال ییابرو دکتر

 :گفت و انداخت گردنش دور را

 به یسخت ضربه نکنم فکر اس زنده اما هوشهیب _

. ادیب بهوش میبمون منتظر دیبا اما باشه شده وارد سرش

 قایدق یگفت احمد مش یراست ه،یسطح هاش زخم شتریب

 ؟یکرد داشیپ کجا

 :گفت و کرد صاف را شیصدا احمد مش

 که بعدش یول دمیترس اولش بود، افتاده رودخونه لب _

 نجات اونو بشه دیشا. آوردمش عیسر اس زنده دمیفهم

 ...مرادِمن مثل نشه و داد

 یها چروک و نیچ با که رمردیپ زاغ چشمان در اشک

 نیسنگ یکم فضا. بست حلقه بود، شده نیّمز یادیز

 ینم که یجو کردن عوض یبرا نازگل و بود شده
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 لیوسا سمت رفته، فرو سکوت در چه یبرا دانست

 :گفت و رفت لیاستر

 دکتر دییبفرما شما دم یم شو و شست رو زخماش من _

 .داد تکان یسر دکتر

 

 نازگل

 شونیا کمکتون انیب کنم یم صدا رو یکجور خانم -

 نجایا افراد با کم کم. هستن ما اریبه و قاتیتزر مسئول

 دکتر یش یم آشنا شتریب ستن،ین شتریب نفر چند کال که

 :گفت یلبخند با و کرد احمد مش به رو بعد و

 سروان تا باش مهمون رو یچا هی من اتاق میبر ایب _

 برسه
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 خارج اتاق از که همانطور و گفت یچشم احمد مش

 :گفت نازگل به رو شدیم

 خونه نیایب کار بعد ترنج با دخترم _

 را یالکل پنبه که همانطور و زد یمهربان لبخند نازگل

 :گفت دیکش یم مرد صورت یرو

 شمیم مزاحم _

 .ماند تنها مرد با و دیشن یمراحم

 یها دکمه اطیاحت با کند زشیآنال شتریب کرد یسع

 را اش نهیس یها زخم تا کرد باز را فشیکث راهنیپ

 شد یم مگر. دیند یزخم تعجب با که کند پانسمان

 و خط چیه بدون نهیس و یزخم پاها و دست و صورت

 شیبرا یکمی مرد ادیز یموها با برآمده پوست و یخش

 مطمئن از بعد و.رابست شیها  دکمه دوباره. بود بیعج

 ندارد، وجود یا نشده یضدعفون زخم نکهیا از شدن
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 سر شد باعث یمرد یصدا که کرد مرتب را لیوسا

 .برگرداند

 خانوم؟ دیببخش -

 لیبیس و گنده یکم یمشک و سیپل فرمیونی با یمرد

 سن اثر بر شیموها از یمقدار که یسر و یمشک یها

 و داشت سن یا خورده و چهل حدودا. بود ختهیر وسال

 .کنند شیصدا گفت دکتر که بود یغالم سروان همان

 دکتر اتاق رفتن احمد مش و دکتر یآقا سالم،_

 .انداخت نازگل یپا سرتا به ینگاه مرد

 ام یغالم من درسته؟ نیدیجد دکتر شما ، سالم _

 نیا براتون باشه دردسر یب دوارمیام ، یغالم سروان

 روستا

 و داد تکان یسر. شد کرد نگاه قیدق مرد به و آمد جلو

 .یفتح دکتر اتاق سمت به رفت
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 شیبرا عمارت یورود درب  «گانیشا مهرزاد»اریسام

 که یسرسبز باغ با یمیقد بزرگ عمارت کی. شد باز

 دور به.بود گرفته یجا جنگل وسط درست بود، اطرافش

 رنگ، سبز جنگل یابتدا در روستا یاهال یها خانه از

 و فرستاد رونیب را نفسش. بود شده بنا طانیش ی قلعه

 :گفت قلچماق نگهبان به رو

 گانیشا مهرزاد -

 رو روبه به را اش یآفتاب نکیع پشتِ سردِ نگاه بعد و

 یسر بود، دهش ریمتح اش یلیفام از که مرد. دوخت

 یسر بعد. خواست ورود ی اجازه یگوش در و داد تکان

 .داد تکان

 دارند فیتشر منینش در ارباب. داخل دیبر دیتونیم _
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 یا گوشه و برد عمارت باغِ داخل به را نیماش تشکر یب

 نکهیا از بعد و گشت را او در یجلو نگهبان. کرد پارک

 .کرد باز را در افتین یمشکوک زیچ

 امد،یم نییپا که یحال در عمارت پلکان در را رعطایام

 کند کمک خدا دیبا و بود لحظه نیا منتظر چقدر. دید

 و اوردین را پا و سر یب شرفِ یب آن دخل جا نیهم که

 نشأت زیعز داغ از که یخشم کردن کنترل بود سخت

 ست؟ یسردشدن داغ نیا مگر ایخدا و بود گرفته

 شلوار و کت آن رد بتشیه. برداشت را نکشیع مقتدر

 یا قهوه یها شیر آن با یمشک راهنیپ و رهیت یطوس

 که رنگش یآب گران لنز و اش یاسب دم یموها و بلند

 بلند قامتش و قد. بود جذاب و ریگ نفس بود، نشیدورب

 نشان بود ستادهیا شیرو روبه رعطایام که حاال و بود
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 تر بلند او از یسانت ده ،یقالبِ گانیشاِ مهرزاد داد یم

 .کارِ اول نیهم از اقتدار یعنی نیا و بود

 داده قول خود با و کرد دراز رعطایام سمت به را دستش

 بود، شده شیها شب و روز کابوس که را یاسم نیا بود

 مگر شود، یم هم نیچن نیا و کند لیتبد رعزایام به

 آن به و کند تالش شیبرا بخواهد، را یزیچ او شود یم

 نرسد؟

 و داد دست او به دهیباالپر یابرو با نامطمئن عطا

 .زد یپوزخند

 منصور یامپراطور از یلیفام و فک کنم ینم فکر -

 یمعرف گانیشا رو خودت که باشه مونده یباق برام خان

 ؟یکرد

 یسلطنت مبلمان یرو بر حرف یب و پراند ییابرو مهرزاد

 لبخند با و انداخت پا یرو پا و نشست رنگ یزرشک
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 ، بود کرده خوش جا لبش یرو بتداا از که یروزیپ

 کرد اعتراف دل در و انداخت عطا یپا سرتا به ینگاه

 و صالبت کرده، در که یاسم ی اندازه به اصال مرد نیا

 .ندارد قدرت

 من. یدار هم لیفام و فک جان، عموزاده چرا -

 پسر گانیشا محمودِ. محمودت پسرِعمو مهرزادم

 و محمود پسر. گبزرِ گانیشا خانِ منصور ی کهیکوچ

 به موقع اون دیشا تو یبشناس دونمیم دیبع البته سویگ

 .یبود ومدهین ایدن

 

 «گانیشا مهرزاد»اریسام

 

 در رهیخ. نشست شیرو به رو و دیخند ناباورانه عطا

 کرد اعتراف دل در و شد رهیخ مهرزاد رنگ یآب چشمان
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 عمو به شیرو روبه مرد نیب یشباهت کند یم احساس

 عمو بور یموها و یآب چشمان. تهس محمودش

 کشته روستا کی که دارد خاطر به یخوب به را محمود

 ی هیارث یرنگ چشم نیا و بودند شده خان پسر ی مرده

 ها روس حمله به اش شجره که بود خاندان نیا گرید

 .گشت یبرم

 بود سالم پونزده من ه؟یا مسخره هیباز چه گهید نیا _

 ینم دار بچه اصال یخرف زنش. مُرد محمودم  عمو که

 برات ادعات نیا. ام منصورخان وارث تنها من. شد

 .شه یم تموم گرون

 :گفت و انداخت خونه دور دورتا به ینگاه مهرزاد

 اگر یحت. اس ممنوعه شهیهم ممنوعه عشق یدونیم _

 ی معشوقه یمجبور ترست از یباش هم پسرخان

 ،یش محروم ارث از مبادا که یکن پنهون رو تتیرع
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 و گانمیشا دونستم ینم منم داره پسر دونست ینم پدرم

 ...و مرد تازه مادرم. خان یاردیلیم راثیم و ارث وارث

 همراه به نامه یکپ و اش کت پنهان بیج در کرد دست

 و سویگ یها عکس سو،یگ و محمود یها عکس یکپ

 .داد سر عطا سمت به زیم یرو و دیکش رونیب را مهرزاد

 یمیقد عکس. برداشت هارا کسع تعلل یکم با عطا

 بود درست اما بود ناواضح و بود شده گرفته یکپ

 ی قصه بود،اما دهیند که یزن همان و بود شیعمو

 دهیشن ونیکتا مادرش از را شان یمخف ی رابطه

 پسر نیا که کند کمکش توانست یم حتما ونیکتا.بود

 انه؟ی است راست شیادعا

 

 «گانیشا مهرزاد»اریسام
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 مال بخواهد دیگنج ینم ذهنش در قطعا بود سترا اگر و

 زحمت تصاحبش یبرا سال انیسال که را امالکش و

 .بکند دهیرس راه از تازه پسر نیا میتقد دهیکش

 .رفت یم راه مهرزاد مخ یرو صدادارش پوزخند

 بتونه که دم یم نشون بهت هزارنفر هیکپ فقط که نایا _

 کنه جعل برات نیا از بهتر صدبرابر

_ DNA ؟یچ ام 

 فقط سرتو کردن رآبیز باشه درست اونم که رمیگ _

 داره خرج بشکن هی من یبرا

 و اتیکار گند تمام توه و ته نجایا امیب نکهیا از قبل _

 نامه و عکس نیا نیبب. اههیس یادیز پروندت درآوردم

 تماسم هی من منتظرن که هست صدنفر دست االن

 وسط نیا تهالب. سیپل دست برسونن و ندم جواب رو

. دنبالتن یحساب دمیفهم داشتم که ینفوذ با مسطا
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 من از اگر نباش نگران کردم جمع ادیز ات هیعل مدارک

 .بدن راپورتتو بلدن خوب رونیب رفقا نشه یخبر

 ندارن نانیاطم بهت گهید کاتیشر که دمیشن درضمن

 مخ با داره داروهات کارخونه.کنن ینم کار باهات و

 که تو. نییپا بندازنت یرعاملیمد از ارهقر. نیزم خوره یم

 پسر اون و یشکور دست یبد رو قدرتت یخوا ینم

 شهاب؟ ناخلفش

 یب و دهیراسنج یچ همه مرد نیا کرد فکر خود با عطا

 .راثشیم و ارث او حال به یوا و نزده آب به گدار

 تو شد ثابت شیآزما از بعد کن فکر تو حاال -

 یچ ،یمن ی زاده.حروم و نامشروع یپسرعمو

 نیا که یمنال و مال تمام که یندار انتظار ؟یخوا یم

 وارد تازه یتو میتقد و دمیکش زحمت براشون ها سال

 کنم؟
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 یصندل دسته یرو بر را شیها آرنج متفکر مهرزاد

 .خاراند را اش چانه و گذاشت

 ،یبد نشون ورشکسته رو شرکت کن یسع فقط نه -

 به ید یم رو پولش و یفروش یم رو نییپا باغ اون بعد

 به یزیچ نکهیا دنید با شرکت یدارا سهام.من

 رو سهامشون کنن یم یسع نمونده یورشکستگ

 افته یم دوباره شرکت اونوقت خرم یم من و بفروشن

 هی برات من کشتن عطا، نیبب. ها گانیشا دست تو

 وابسته بشکنت همون به توهم، رفتن هوا رو و بشکنه

 رو اوضاع میتون یم میباش ارهمکن تو و من اگه اما. اس

 و دارم ازت یادیز یها آتو باشه ادتی...میکن بهتر

 .ادیز سیپل اداره تو ینفوذ

 یادیز زیچ که ثروتت از یمقدار ای کن انتخاب خودت

 سهام من و یبفروش که نیزم چندتا خوام ینم هم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 مصادره شبه هی رو اش همه نکهیا ای بخرم، و شرکت

 هوم؟کدوم؟.کنن

 :دیغر یعصبان عطا

 امروز نیهم.مید یم شیآزما امروز نیهم یلعنت -

 را یرئوف دکتر او و.عطاِ معتمد دکتر شیپ بودند رفته

 و مو از شیآزما.مهم شیآزما نیا یبرا کرد یمعرف

 حاضر بعد ی هفته جواب و شد گرفته دو آن خون

 هیحاش یب یرئوف با توانستند که خوب چه.شد یم

 گانیشا یها عموزاده که یوقت درست و کنند هماهنگ

 را یواقع مهرزاد ی شده گرفته یها نمونه شدند خارج

 .دادند لیتحو دکتر به

 

 اریسام
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 آدم.بود یعصبان ناخوانده همانیم نیا از یحساب عطا

 حرف که بد چه و کنند قیتحق بود فرستاده را شیها

 که ماند یم منتظر دیبا.بود راست یهمگ مهرزاد یها

 شد ینم را خبر نیا تلفن پشت برگردد، رانته از مادرش

 .داد

 دوست را عطا ی درمانده و یعصبان حاالت مهرزاد

 پول قرون چند یبرا کشد یم زجر دید یم نکهیا. داشت

 داغ با رفته دست از پول زجر مگر ایخدا و آورده باد

 کسانست؟ی زِدلیعز

 داغ مقابل در ارزد ینم یزیپش منصورخان راثیم و ارث

 یها رگه آن تا بست محکم را چشمانش. شساغرک

 چه و نزند رونیب چشمانش یدیسف در نفرت قرمز

 یتومان ونیلیم نیچند یآب یها لنز نیا کرد یم ینیسنگ

 ساده چه را عطا و کرد یم رصد را خانه تمام که اش
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 از رسم و اسم همه نیا دهد یم قول. دید یم لوح

 نامه در که است اش تهیعفر مادر آن یها یسر صدقه

 دعا دل در چقدر و باهوش و مقتدر یزن ونیکتا.بود آمده

 عمارت نیا به ونیکتا یپا گاه چیه که کرد یم

 یرمزها و راز به ببرد یپ است ممکن که نرسد منحوس

 .یقالب مهرزاد

 آمده که یوقت از آمد ادشی تازه و آمد یدخترک غیج

 .باشد او مال دیشا غیج نیا و دهیند را دکتر دختر

 :گفت شیها نوچه از یکی به رو یعصب عطا

 رو طهیسل اون یصدا کن خفه -

 خایش واسه که ییدخترا اون نکنه برام شد جالب -

 ارشونیب آره اگه ؟یدار یم نگه جا نیهم هم یدزد یم

 نره سر ام حوصله نجامیا که یوقت تا کنم انتخاب یکی

 ه؟یچ نظرت کنم، پر رو بایز عروسک هی با وقتمو و
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 یحرف خواست تا و دیپر عطا ی چهره از وضوح به رنگ

 .کرد یدست شیپ مهرزاد بزند

 یم نیتوه بهم که سین نیا فتیشر شغل که نگو -

 ادیم خوشم یول ؟یباش نزده که مونده هم یگند تو. شه

 ول یدار و یآزاد هنوز که یکن یم کار زیتم اونقدر

 که نرفته ادتی خودتم، مثل منم نترس، یول. یچرخ یم

 گانیشا منصور خون و هیجار رگام تو خان منصور خون

 .نبود منزه و پاک اصال

 :گفت و یخروج در سمت به افتاد راه بعد و

 !کیشر کجان دخترا -

 و کرد اش حواله یچشمک و دیکش را کشیشر قصد از و

 مهرزاد اگر که دیکش یم نشان و خط دل در عطا

 .ختیر خواهد را خونش حتما نباشد گانیشا
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 و افتاد راه باغ ته طرف به و شد رد کنارش از حرص با

 و شد روانه ،یقدم چند ی فاصله با سرش، پشت مهرزاد

 .ابدیب سالم را دکتر دخترِ که بود نیا شیدعا

 

 اریسام

 

 اشک رود ینم ادشی. اش نازدانه تنها و بود دکتر آخر

 را شیتمنا خواست یم او از التماس با که یوقت را مرد

 جان و او جان که بود کرده سفارش چقدر .کند دایپ

 در یاستخوان دخترکش یب مرد نیا انگار اصال. تمنا

 نیا قدر نیا. ستدیبا پا یرو بخواهد که نداشت بدن

 آماده عمارت به ورودش یبرا اریسام که را یروز چند

 گز را راهروها تمام و بود آمده و رفته اداره در شد، یم

 یتاب یب اریسام. ردیبگ دخترش از یخبر که کرد یم
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 درد خود او. گرفت یم آتش جگرش و دید یم را دکتر

 یحس مقابل در درد نه، که درد. بود دهیچش را مرد نیا

 در یخنجر انگار. ایدر مقابل در بود ذره داشت او که

 به شیپ از شتریب لحظه هر و باشند کرده فرو قلبش

 قلبش زخم به هیثان هر که انگار. رود فرو وجودش عمق

 هنوز و شنود یم را عطا نام که یوقت بپاشند نمک

 .است دهینرس او به هم دستش

 و کشد یم نفس اش یقدم چند در درست عطا حاال و

. رود یم رژه اریسام اعصاب یرو که هاست نفس نیهم

 و خوشرنگ سرخ گل نش،یزتریعز جانش، که حاال چرا

 نیا اعط دهیآرم خاک خروارها ریز و شده پَرپَر لعابش

 نشسته خون به چشمان شیپ سرکش و مغرور گونه

 .است زنده و دهد یم جوالن اش
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 دانه دانه و بود کرده مشت را شیها انگشت

 یرو را مشت نیا توانست یم کاش یا. شکست یم

 یپا کاش. آورد فرود عطا ی شده غیت شش صورت

 در تشیموفق یبرا سرهنگ منتظر چشمان و پرونده

 چشم او به سرهنگ داشت یلیدل هچ اصال. نبود انیم

 نفس و سخت چقدر که دانست یم که یوقت ببندد دیام

 رو روبه شبش و روز عذاب سلطانِ عطا، با که رستیگ

 و زد یم لبخند بابد بجود؟ را اش خرخره نتواند و شود

 اما است محکم مرد نیا ایخدا و کرد یم جلب اعتماد

 .است سخت شیبرا یادیز امتحان نیا

 فکر از.بود برداشته را باغ اخر تمام دخترک غیج یصدا

 حس وضوح به را قلبش تپش و دیپر رونیب الشیخ و

 توجه یب ها نوچه... دینبا که ییبال نکند...نکند. کرد یم

 یدستمال در یسع ینفر دو است پشتشان عطا نکهیا به

 یجا به کار که شکر را خدا و داشتند را دخترک کردن
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 سوزش. بود تنش دختر یها لباس و بود دهینرس کیبار

 مشت آن و داد یم خبر شیها ناخن فشار از دستش کف

 دیبا اما شد یم ها قلچماق کچل ی کله ی روانه آن هر

 به یوا و یرتیغ مرد آن نه داد یم نشان اشیع خودرا

 یها غیج باشد، شده تجاوز زشیعز به که یمرد حال

 که یوا. دینشن را ساغرش یها غیج و دیشن یم را دختر

 بود؟ زده صدا را نامش بار نیچند

 اما بود، دهینرس گوشش به هرگز که ییها غیج تصور از

 نگه را خود نیا از شیب نتوانست بود، شده کابوسش

 .آورد فرود مرد برسر را اش شده گره ومشت دارد

 اریسام

 اما بود، دهینرس گوشش به هرگز که ییها غیج تصور از

 نگه را خود نیا از شیب نستنتوا بود، شده کابوسش

 .آورد فرود مرد برسر را اش شده گره ومشت دارد
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 لندهور یخوریم ی. وه.گ چه یدار -

 نشیخشمگ یکنار مرد و ارباب متوجه تازه که دومرد

 .افتادند پته تته به بودند شده

 دختر نیا مراقب نجایا گذاشتم و کفتار تا دو شما -

 نیا گفتم چقدر ؟دیبرس نوشتون و شیع به ای دیباش

 روزگار از دمار افتهیب روش لک داره فرق هیبق با یکی

 نگفتم؟.ارمیم در تون همه

 :گفت و زد صدا را یکس اش یگوش داخل بعد

 .خاره یم تنشون افتاده شپش ببر و دونفر باغ اتهیب-

 چه یول بودند داده سر ارباب میکرد غلط یندا دومرد

 کفتار؟ یصدا به کند یم اعتنا یکس

 نشسته دهیترس دختر. زد زانو دختر کنار رفت جلو مهرزاد

 .رفت عقب نشسته
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 ییخرما یموها. معروف ینیام دکتر یتمنا. بود تمنا

 اش یمشک چشمان و بود گرفته قاب را صورتش اش

 در را ساغرش بیعج. بود نشسته وحشت  و ترس به

 و یظاهر شباهت چیه اگرچه. دید یم دهیترس دختر نیا

 صفتان گرگ دست ی درمانده دو هر اما تندنداش یسن

 .بودند

 ه؟یک دختره نیا -

 .نباشه تیکار تو -

 موش و سوسک نموربا یانبار نیا عروسکه یادیز -

 گرفتتش چشمم. سین یا شاهزاده نیهمچ سزاوار

 بدجور

 دهیترس دختر.کند بلندش که گرفت را دخترک دست

 ییحنا مو مرد دستان قدرت اما رفت یم عقب عقب

 کجا؟ د،یرس ینم هم اش شونه تا که یدخترک و کجا
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 :دیغر عطا

 ارنیب عروسک هی گم یم. نه یکی نیا یول باشه -

 قراره سالم. گروگانمه نیا. نه نیا یول دستت ی ملعبه

 .بده نجات و شرکت که یزیچ یازا در بدم لشیتحو

 بستن یم و دهنش اگه که یانبار نیا نجا؟تویسالم؟ا -

 کهیت هزار کفتارات و یدیشن یم رو شغیج یصدا عمرا

 شیخوشگل از شه ینم نکهیا با باشه بودن؟ کرده اش

 ،یبد لشیتحو یخواست یوقت دم یم قول یول گذشت

 که آشغاالت کنار موندن جا نیا از. بدم لتیتحو دختر

 .بهتره

 چند یازا در بود داده قول مهرزاد. داد یم باج دیبا عطا

 آن عمارت، نیا از دانگ سه و سهام دیخر یبرا نیزم

 و حق که کند امضا بودنشان خون هم اثبات از پس هم
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 پنهان راثیم و ارث همه آن به و ندارد یگرید حقوق

 .بود مجبور عطا و باشد نداشته یچشم خان

 

 مقتدر نقدریا نبود اگر و هست اش عموزاده دانست یم

 جوالن رعطایام ی نشسته خون به یها چشم شیپ

 .داد ینم

 یم خود دنبال اورا و بود گرفته را دخترک دست رزادمه

 یسرناسازگار و بود حرفا نیا از تر سرکش دختر. دیکش

 دختر تالش همه نیا از نیخشمگ ستاد،یا. بود برداشته

. قاتلش نه هست اش یناج مهرزاد دیفهم ینم که

 دوباره یبرا است پدرش دیام چشم مهرزاد دانست ینم

 هر از دیترس یم که نبود تمنا ریتقص. هم به رساندنشان

 مرد نیا که دانست ینم و عمارت نیا در ینامرد مردِ
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 و است مردتر ،یمرد هر از ب،یعج ظاهر با ییموحنا

 .کند یم کم هم هارا قهرمان تمام یرو

 چموش و یایب خوش زبون با بهتره جون، دختر نیبب -

 بدون و بدم لتیتحو سالم دادم قول من ،یارین در یباز

 بدون پس. زنه ینم قولش ریز باشه که یهرچ مهرزاد

 صدات که باغ ته دخمه اون تا تره امن من شیپ جات

 زاده خان کنار باشه یهرچ و برسه هیبق گوش به زور به

 .کفتاره مشت هی از بهتر یباش

 :گفت بود سیخ صورتش تمام هق هق زور از که دختر

 ن؟یخوا یم جونم از یچ دیکن ینم ولم چرا -

 یزیچ من از پس ندارم خبر ات هیقض از من نیبب -

 .ایب راه و نپرس

 خدمتکارها فرمیونی با یزن ساختمان به ورودشان با

 .حاضره آقا اتاق -: گفت
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 نگاه مهرزاد دست در ریاس یتمنا به تعجب با بعد و 

 :گفت و کرد

 .طرف نیا از آقا دییبفرما -

 و باز را اتاق در. افتاد راه باال طبقه سمت به ها پله از

 .رفت و کرد مهرزاد میتقد را دیکل

 یمتر پنجاه حدودا یسلطنت نیزاید با مجلل اتاق کی

 یمیقد عمارت نیا به یادیز رعطایام مطمئنا و شد یم

 کرده عوض را خانه یها بخش از یلیخ و بود دهیرس

  اپن؟ آشپزخانه و خان زمان مثال بود؛

. داشت ستدو را اتاق ییطال و یمشک ونیدکوراس

 که یروز همان از. دیپسند یم را رهیت رنگ هم خودش

 روز همان از درست زِجانش؛یعز یبرا دیپوش اهیس

 در چه گذاشت، ینم شیتنها و بود شده همدمش یاهیس

 قلبش در چه و مشوشش افکار در چه راهنش،یپ رنگ
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 قِیرف نیبهتر یاهیس. کرد یم فکر انتقام به تنها که

 نیا بودند وفادار بیعج و بود دهش شیروزها نیا سمج

. بود محال کردنشان جدا الیخ و گریکدی به دوست دو

 بود یانتقام ادآوری و بود شده نیعج خونش با یاهیس

 .ردیبگ دیبا که

 کناره از که ییها پرده با اهیس یچوب بزرگ تخت کی 

 یتخت رو بود؛ گرفته را تخت دورتادور و بود زانیآو ها

 در تنها که یبلند ییطال یها پرده و ییطال یشمیابر

 یم پوشش شد یم یمنته تراس به راکه اتاق پنجره و

 .داد

 اهیس یها لهیم و بود مشبک تماما باغ به رو پنجره

 یزندان ها، لهیم نیا. بودند کرده چهارخانه را پنجره

 .کرد یم گوشزد را دختر بودن
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 برود فرصت نیاول در آمد ادشی و کرد قفل را درب

 در یجلو در دهیترس هم هنوز تمنا. اوردیب را دانشچم

 یپوف. بود انداخته ریز به را سرش و بود شده متوقف

 که دیبگو دختر نیا به توانست یم کاش یا و دیکش

 ینشدن نیا یول بکاهد او وحشت از یا ذره و ستیک

 به که یدختر جان یبرا هم و تشیمامور یبرا هم بود،

 از اگر هیقض اصل ستندان و بود مهم نجاتش شدت

 .داد یم باد به را شانیدو هر سر د،یپر یم رونیب دهانش

 یکم د،یلرز گذاشت؛ تمنا ی شانه بر آرام را دستش

 تخت یرو که کرد وادارش و تخت سمت داد هولش

 و یخاک که بود تنش قرمز بلند نیآست کی تنها. ندیبنش

 نیج شلوار کی و بود شده پاره شیها سرشانه یکم

 .فیکث و یخاک رنگ یآب
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 .کنم یم جور لباس برات فرصت نیاول تو -

 شیرو روبه قامت خوش مرد به را ملتمسش نگاه دختر

 :گفت و دوخت

 پدرم برم، دیبذار خدا تورو فقط خوام ینم یچیه من -

 .نداره و یکس من جز اون نگرانمه

 و قدرت نقاب معصوم دخترک نیا مقابل کرد یسع

 !یحام و باشد مهربان و داندازیب دور را غرورش

 شیزانوها یرو دست و شد خم سمتش به یکم

 .گذاشت

 یک دونم ینم اصال و واردم تازه هی تو مثل منم نیبب -

 به دمید رو تتیوضع یوقت فقط. یینجایا چرا و یهست

 خوام ینم االنم. بدم نجاتت دخمه اون از دیرس ذهنم

 رعطایام باشه قرار که یوقت تا فقط برسونم یبیآس بهت
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 اگه گرفتت چرا یراست ،یمون یم من شیپ بده پَسِت

 بده؟ پست قراره

 را زیچ همه که بود او و گفت یم دروغ راحت چه و

 یحت و شدنش دهیدزد علت و روز و حال از. دانست یم

 .دختر پدرِ سیخ نگاه

 ینیام دکتر دختر...تمناس اسمم من -

 را خود کامال او اما، بود مرد العمل عکس منتظر دختر

 را یزیچ نداشت الیخ و بود زده چپ یعل ی کوچه به

 دانست، ینم چیه که یکس مانند درست و بدهد لو

 .بود شده گوش سراپا

 یآب چشم مرد نیا به است مجبور خودفکرکرد با تمنا

 .کند اعتماد مرموز

 هی تا دهیدزد رو من. اربابتون بیرق و داروسازه پدرم -

 .رهیبگ پدرم از و فرمول
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 ؟یچ فرمول نطور،یا که خب -

 بهش که گرفته رو من میدیرس بهش تازه که دارو هی -

 تونم ینم من که اس دهیچیپ اونقدر اما بدم و فرمول

 تو پدرم کنار که دانشجوام هی فقط من بکنم  و کار نیا

 هیقض دیکن یم فکر...! نیهم... کنم یم کار البراتوارش

 رو یزیچ بتونم ممک سن نیا با من که اس ساده آنقدر

 دن؟یرس بهش قدرتمند کشور چندتا تنها که بدم بهش

 افراد و دستگاه و دم یداره،کل مراحل و پروسه یکل

 از دونه یم خودشم دونم یم من خب، یول متخصص،

 دیتهد من با رو پدرم خواد یم اون اد،ینم در یزیچ من

 .برسه پدرم به من قیطر از و کنه

 فقط درارم رو هیقض اصل مکن یم یسع نباش نگران -

 باشه؟ رون،یب یبر اتاق نیا از نکن یسع موقع اون تا
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 آن گرید که مرد نیا و بود شده کمتر ترسش که دختر

 را الشیخ نداشت، را هیاول زیه چشمان و چندش لحن

 آمد یم سرش ییبال اگر یحت و بود کرده تر راحت

 کرد یاخم خودش به. بود کچل یها تشن غول از بهتر

 که حال است؛ تجاوز تجاوز، و مزخرف فکر نیا از

 داشت یلباس کاش. باشد خواهد یم که کس هر طرفت

 .کند عوض تا

 را در دوباره و رفت رونیب اتاق از یحرف چیه یب مهرزاد

 گانیشا و رفت رنگش یمشک یپژو سمت. کرد قفل

. شد یم انینما متمول یلیخ دینبا او سوار؟ پژو و یباش

 همان نیا و شد یم داده نشان یواقع رزادمه مثل دیبا

 به بازگشتش کم مدت در یمهرزادواقع که ستییخودرو

 و جفت زور به رعطایام زیگر و بیتعق یبرا رانیا

 .بود کرده جورش
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 شیها لباس در. برد باال و برداشت را نشیسنگ چمدان

 که سبز کتان شلوار و دیسف بلند نیآست شرتیت کی

 دیسف که او. گرفت دختر سمت هب را بود جذبش یحساب

 . آمد ینم کارش به پس دیپوش ینم

 به. لباسامه نیتر جذب نایا بپوششون حموم تو برو  -

 .کنه جور لباس برات گفتم خدمتکاره نیا

 و کرد دختر تراش خوش اما زهیر قامت قدو به ینگاه

 کنم صداش یشتریب اگه گه؟ید۸۳ زتیسا - گفت

 ...بگو بهش

 :گفت خجالت با و شد مورمورش مرد گاهن از یکم تمنا

 بهتره باشه گشاد کمی...چهل -

 بهش گم یم. باشه آها -

 حمام سمت به و گفت یممنون رلبیز گرفت؛ هارا لباس

 تنش در مرد یها لباس نیتر جذب. رفت اتاق داخل
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 بود بهتر خودش فیکث یها لباس از اما زد؛ یم زار

. نکرد دایپ یپودر چون شست شامپو با را شیها لباس

 .شد خارج و انداخت کن خشک حوله یرو

  

 :گفت و زد یلبخند تمنا دنید با مهرزاد

 بچه ییکوچولو یادیز -

 جذب که یتشن غول یادیز شما ستمین بچه من -

 کنه یم هیگر تنم تو ینطوریا ناتیتر

 دخترک نیا زبان فیحر چکسیه و گفت اخم با را نیا

 هم شدت همان به اما بود لجباز. شد ینم برو دل تو

 انگشت کی با مگرنه بود زبانش در فقط قدرتش. ترسو

 دم اشکش روزه چند نیا چقدر. کردند یم بلندش

 دینبا اگرچه. بود بهتر یکم حالش حاال، و بود مشکش

 یگرید ی چاره مگر یول کرد؛ یم اعتماد مرد نیا به
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 ییبال کرد یم دعا فقط. یچیه از به یکاچ داشت؟ هم

 شیپ برگشتن یحت وقت آن که دیاین تشیثیح سر بر

 زنده خواست ینم و کرد ینم دوا را دردش هم، پدرش

 .بماند

 به. کرد قفل را در و گذاشت تنها اتاق در را تمنا مهرزاد

 نیا کنار ادیز که بود ممکن کار نیبهتر نیا نظرش

 داشته یشتریب نانیاطم حس او تا نشود یآفتاب دختر

 از و باشد عمارت یفضا در خواست یم یطرف از و باشد

 .ردیبگ خبر زیچ همه

 یلنزها ،با یهواخور ی بهانه به و زد یم قدم باغ در

 نیا ونیمد دیبا. کرد یم رصد جارا همه دارش نیدورب

 را کارشان شدکه یم ابیکم متِیق گران یتکنولوژ

 لنز نیا از رانیا در چندتا مگر اصال. بود کرده تر راحت
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 در سخاوتمندانه گونه نیا اداره که داشت وجود

 بود؟ گذاشته ارشیاخت

 تعداد تا گرفته درها و عمارت به یمنته یها راه از 

 عکس خاصش چشمک با جا، هر یها نگهبان

 که لنزش نیدورب از ها بچه االن دانست یم. گرفت یم

 نیا و کردند یم چکش فرستاد یم امیپ سرور به زنده

 . کرد یم تر صقر را دلش و نبود تنها انگار

 دوازده زیم دنیچ حال در را ها خدمتکار برگشت یوقت

 قصر واقعا. دید رنگ، یزرشک یسلطنت ی نفره

 بود؛ شده نیزاید یسلطنت جا همه بود؛ یباشکوه

 نیا یها خان از کی کدام ی قهیسل نیا دانست ینم

 .داشت یگانیشا شکوه بود که هرچه یول بود، عمارت

 نشست کنارش اکراه با نشست زیم راس و آمد رعطایام

 .دیکش فسنجان خودش یبرا یکم و
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 .کرد یم نگاهش اخم با رعطایام

 :گفت و کرد نگاه تعجب با

 برت و دور یها چاپلوس مثل یدار انتظار نکنه ه؟یچ -

 کنم؟ تعارف تو به اول

. دیکش غذا یکم خودش یبرا تیعصبان با رعطایام

 .بود شده مچاله سخت تیعصبان از صورتش

 ؟یتوهم نقدریا چرا -

 بدم؟ حیتوض هم تو یبرا دیبا -

 یها شیر به یدست و باال انداخت ییابرو یلودگ با

 :گفت و انداخت شییحنا_بور

 نه مگه باشم، خبر با یچ همه از دیبا گهید من -

 پسرعمو؟
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 یابروها گره که کرد انیب یجالب لحن با را شیپسرعمو

 .کرد شتریب را عطا

 

 ی زده ژل یموها و دهیکش رتصو سبز، چشمان

 که یونانی فک و یگوشت ی برجسته یها لب. یمشک

 قیعم دوچال با. دیبخش یم بودن رعطایام ابهت او به

 قیعم هم صحبت موقع یحت که اش گونه یرو

 افهیق رفته هم یرو. کردند یم ییخودنما و شدند یم

 واریبرد را او عکس که یاریسام یبرا اما، داشت یجذاب

 چهره نیا رد،یگ یم نشانه دارت با شب هر و زده اتاقش

 که شد یم بد حالش و بود ایدن ی چهره نیتر منحوس

 .بود ختهیآم در عطا عطر با که دیکش یم نفس ییهوا در

 به گه یم. رسرشیخ پدره انگار نه انگار دختره پدر -

 .امیب راه باهات ستمین حاضر یمتیق چیه
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 آره؟ ،یفرمول دنبال گفت یم دختره -

 الشیو هر که دارو هی نیهم از ما واردات سود آره، -

 . تومنه یس کینزد

 .داد تکان هوا در را شیها دست

 فرمول نیا به افتخار با زِکشوریعز محققان حاال -

 .کنند یم تالش آن یساز انبوه جهت در و دهیرس

 اخبار ندهیگو مانند تمسخر با را اش جمله از تکه نیا

 :داد ادامه و زد یپوزخند و گفت

 رو واردات ی،جلو بشه قراره که شه دیتول اگه _

 شهیش تو و مردم خون االن تا شه، یم کم اما رنیگ ینم

 نُه الیهرو... حاال یول ما دلخواه متیق با میبود کرده

 ادیم گهید یک.محض ضرر یعنی نیا و تومان ونیلیم

 بخره؟ رو شیخارج نمونه
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 گهید یک بخرن۸۳ چهارتاشو شو یرانیا بتونن یوقت

 ده؟یم پول۰۲۵

 له له اوووه گرونه؟ انقدر یعنی واقعا -

 موندن زنده واسه کنن یم یسع دارن که ییاونا -

 روزگاره یباز نیا امرزتشون،یب خدا ندارن که هم ییاونا

 ...عطا یفیکث یلیخ -

 نیزم هوسبازِ خانِ اون از. نترس مونه خون تو کثافت -

 ...پسرعمو بود محال نیا بهتراز یها توله خوار،

 صدرحمت حاال ، یشیم یحرام یبخور که حروم نون

 !یا زاده حروم اول از که تو من، به

 اما د؛ید را مهرزاد ی شده مشت دست و کرد یا خنده

 نیهم مگرنه گشت ینم بر اریسام به بود که هرچه خب

 .کرد یم ریش خاک و خُرد را تراشش خوش فک آن جا

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 و مال سخته برات درسته یایب ارکن من با کن یسع -

 چه...یمجبور بدون اما یکن میتقس رو بادآوردت اموال

 امیبرم تو پس از خوب یلیخ من قانون یب چه یقانون

 تا کنم تر لب فقط هیکاف ست،ین هوا رو بلوف نایا

 ها حساب تو دونه یم یشکور. هوا رو بره دودمانت

 از روهم؟ یختیر هییکایآمر شرکت اون با و یبرد دست

 تو که همون داره؟ خبر  ؟یچ تیمخف انبار اون

 و کجا النیگ یداشت یا حوصله چه اوووه...بوشهره

 کجا؟ بوشهر

 

 پسر نیا گردن خورد یم قسم و دییسا یم دندان عطا

 .شکند یم را عمو

 اطالعات ازم اونقدر پس نکش یالک ی شونه و شاخ -

 یک هر. کردم آب ریز هارو یلیخ سر یدون یم که یدار
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 نفس یدار االن اگه مرگه، سزاش بزنه نارو بهم

 نیزم یبرا کنم حساب کمکت رو خوام یم یکش یم

 میخور یم همو گوشت ما حال هر به. یشکور زدن

 نه؟ مگه م،یانداز ینم دور همو استخوون

 :گفت و زد یپوزخند

 .یگفت یم دختره پدره از یداشت خب البته، صد _

 آوردم، دست به زحمت با که رو یزیچ گه یم یلعنت _

 .کرده دایپ اب یجو تو از شو دختره دم؛انگار ینم بهت

 کهیمرت اد،یب جا حالش بفرستم براش رو دختره سر دیبا

 همون مثل دیبا نمیا. داشته برش یپرست وطن جوِ

 به همه نجایا شه شیحال که کنن ترور ها یا هسته

 ریتقد وحل هی فردا...هواس باد کشور خودشونن، نفع فکر

 ؛یشد بازنشسته دکتر، نگهدار خدا و دن یم بهش

 که هم دختره اش؟ دونهی یکی دختر کو گهید اونوقت
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 دروغ ای راست گروهشونه مغز مثال زدم، کاهدون به

 من گه یم سین ادمی یزیچ که اس دهیچیپ انقدر گه یم

 ...بس و نیهم ارمیدست فقط

 سین یکسهر کار فرمول نیا یگ یم تو گه یم راستم _

 باشه؟ بر از رو یدگیچیپ همه نیا خوره یم جوجه نیا به

 ؟یکن کاریچ یخوا یم حاال

 ...بکشمش -

 بشه؟ یچ که -

 .شه آروم دلم-

 خاک؟ ریز بره یلعبت نیهمچ سین فیح. من مال -

 التمیخ ، بکن باهاش یخوا یم یغلط هر گهید -

 .خوامش ینم سالم گهید راحت
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 تو خب بهت، داد رو لفرمو کن فکر تو اصال خب -

 دارن رو فرمول اون هنوز که اونا یکن کاریچ یخوا یم

 اطالعات و فرمول اون از که اونا داره؟ برات ینفع چه

 رنیگ یم یکپ هزارتا ندارن یسر هی

 قبل. کنم ثبت خودم اسم به رو فرمول اون خوام یم -

 البته. میساز یم ما بسازنش گروهش و دکتر که نیا از

 باشه دهیرس یحساب و درست زیچ به اواقع اگه

 یکس یبساز رو دارو اون یوقت یکن یم فکر خب -

 یط رو شیقانون مراحل دیبا حال هر به کنه؟ یم قبول

 .کنه تیشکا ازت تونه یم راحت یلیخ دکتر ،یکن

 منه یدستا تو دخترش که یوقت تا نه -

 :گفت و شکست دانه دانه را انگشتانش مهرزاد

 داد رو ییدارو اطالعات بهت یوقت سین قرار مگه

 باباش؟ شیپ یبفرست رو دختره
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 یزیتمسخرآم لحن با و زد یصدادار پوزخند رعطایام

 :گفت

 بره بدم و دخترش بده و فرمول عقلم؟ کم آنقدر یعنی -

 چه اونوقت خب بخنده؟ من ی نداشته شیر به و بسازه

 دختره که نیا احتمال کنم؟ یم یباز خاله مگه ده؟یفا

 یوقت تا حداقلش کمه، یلیخ نهیبب رو باباش دوباره تونهب

 دختره میبرسون انبوه دیتول به رو داروشون میبتون که

 خودش حاالها حاال دینبا و نیا البته. مهمونه ما شیپ

 که؟ یا متوجه. بفهمه

 دختره ؟ینداشت برش خودت که بهیعج برام اما.اوهوم-

 !ه؟یخوشگل

 

 دختره ؟ینداشت برش ودتخ که بهیعج برام اما.اوهوم

 هیخوشگل
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 از یکسر در. کرد تعجب دید که را عطا نیخشمگ نگاه

 قشیعم نفس و شد بلند. نشست خون به چشمانش هیثان

 به که یلحن با و فرستاد رونیب شدنش تر آرام یبرا را

 :گفت کرد، یم کنترلش یکالفگ و خشم شدت از زور

 ...متنفر متنفرم، دخترا از من -

 تا اریسام رهیخ نگاه. رفت باال تند و تند هارا هپل بعد و

 !تعجب و بهت یچاشن با بود دنبالش اتاقش دم

 یادیز واکنش نیا. ابدیب را لشیدل شد کنجکاو مهرزاد و

 .دیفهم ینم اصال را تند

 که دانست یم دکتر، یها حرف مورد در گرشید بهت و

 تمنا از الشانیخ که حاال و است سرهنگ ی نقشه

 امن اریسام کنار شیجا که دانند یم و است شده راحت

 خام االتیخ از را عطا تا زده هارا حرف نیا است،

 را ها حرف آن دکتر شود یم مگر اورد؛یب در دکتر میتسل
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 زدردانهیعز داغ خود او. بزند اش زدردانهیعز مورد در

 یم گرید هرمرد از بهتر را دکتر حال و بود دهیکش

 .داد یم نجات را ساغرش ودب یکس کاش یا و دیفهم

 داد دستور خدمتکار به و کرد رها کاره مهین را شیغذا

 .کند آماده غذا ینیس

 و کرد باز را در و گذاشت نیزم یرو را ینیس اطیاحت با 

 و شده جمع درخود زده چمباتمه تمنا. رفت اتاق داخل

 یم غذا دیبا یول دیکش شیرو آرام را پتو. بود دهیخواب

 حاال و نخورده یادیز زیچ یانبار آن در نامطمئ. خورد

 .است گرسنه یلیخ

 .آوردم شام برات دخترجون پاشو _

 یکم ترس با و کرد باز آرام را شیها پلک یال تمنا

 که یمرد و بهیغر اتاقِ کیتار یفضا. رفت عقب
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 خاطر به تا گذشت یکم. بود ترسانده را او شناخت ینم

 .بکشد یراحت نفس و آورد

 یانبار اون تو مطمئنم یول بترسونمت استمخو ینم _

 ادیز منم بخور شام پاشو ندادن بهت یحساب درست زیچ

 حیترج عطا به تورو با بودن سفره هم راستش نخوردم،

 .دم یم

 

. کرد نگاه نیزم یرو ینیس به مختلف یغذاها یبو با

 نخورده یزیچ و بود اش گشنه یحساب گفت یم راست

 .بود

 آمد؛ یم کباب کال و پر شکم یماه و فسنجان یبو

 !یشمال ی خوشمزه یغذاها نیا از یوا

 و نشست مهرزاد یرو روبه و دیمال دست با را چشمانش

 خوردن غذا به شروع ها زده یقحط مانند یآرام تشکر با
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 تمنا، یاشتها از و کرد یم نگاهش لبخند با مهرزاد. کرد

 یکناررا ینیس غذا خوردن از بعد. بود شده باز شیاشتها

 .ببرد نییپا صبح تا گذاشت

 را اش یمشک اسلش شلوار و یطوس گشاد شرتیت

 .رفت حمام به ضیتعو یبرا و برداشت

 نیا و کجا او.بود شده عوض. کرد  نگاه خودش افهیق به

 گردنبند نیا کجا؟ شده بسته یموها و بلند یها شیر

 چرم یدستبندها نیا و اش جمجمه پالک و چرم بند

 سرگرد به اصال بود ریش ی کله که گشترشان و زُمُخت

 و رونیب در یرسم لباس جز که ییاو. آمد ینم یسرمد

 دیبا حاال دیپوش ینم یزیچ خانه در مرتب یها شرتیت

 شود یم چه و بزند مهرزادگونه بیغر و بیعج پیت

 گرید روز چند و عادت ی بنده و است انسان کرد؟

 یجا را یگرید کس نهیآ در که شود یم یعاد شیبرا
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 یحت را درچشمانش قیعم تنفر آن اما. ندیبب خودش

 ریز. بپوشاند توانست ینم هم اش ییجادو لنز همان

 ست،ین او پیت به متعلق که نیا از فارغ شیها لباس

 است شیواقع خود به متعلق کمال و تمام که ست یقلب

 کشد یم زبانه قلبش درون نام، عطا مرد نیا از نفرت و

 .رسد یم چشمانش تا شیها شعله و

 گذاشت یم دلش یرو پا دیبا. کرد تن به را شیها لباس

 بود عذادار او هم چند هر. دیپوش یم یلباس رنگ همه و

 پوش اهیس یبرا او از توانست ینم یکس و مهرزاد هم و

 یجا در و درآورد را شیلنزها. ردیبگ خُرده بودنش

 با را رنگش یآب ساده یلنزها. گذاشت مخصوصش

 بود خودآورده با لنز نیچند و گذاشت چشمانش در دقت

 .نرود لو اش یا قهوه چشمان رنگ تا
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 و برداشت را تخت یرو بالش و رفت رونیب حمام از

 کاناپه یرو که را بافت ینییتز شال. انداخت کاناپه یرو

 تمنا که ییصدا با و انداخت خودش یرو بودند، دهیکش

 .گفت ریبخ شب بشنود

 نظرش به چقدر بود شده امروز ریدرگ ذهنش اما

 . ماجرا پر و آمد یم یطوالن

 یم عطا از یخوب یها اعتراف که بود خوشحال دل در

 راثبت زیچ همه کارگذاشته که ییها شنود رد،یگ

 . کنند یم

 به در کردن قفل از پس و برداشت را ینیس زود صبح

 دستور و رفت آشپزخانه به اول. شد روانه نییپا سمت

 ییصداها با بعد و ببرند اتاقش به را صبحانه ینیس داد

 یصدا سمت به شیها قدم آمد یم منینش از که

 .شد کج مرد دو صحبت
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 یم را کلّاش انسالیم مرد نیا خوب. انداخت باال ییابرو

 .شناخت

 

 یم را کلّاش انسالیم مرد نیا خوب. انداخت باال ییابرو

 گنده کله همان بود؛ ریپ روباه همان ،یشکور. شناخت

 همراهش او یگندها تمام در که یکس عطا شرکت ی

 شیها یرآبیز و دیترس یم او از شدت به عطا البته و بود

 . داشت یم نگاه یمخف را

 کیشر هیعل سیپل ی اداره در که یاطالعات ازآن ریغ

 در او از که بود یاطالعات بودند، کرده یآور جمع عطا

 شده نوشته خاطراتش دفترچه سو،یگ رازِ ی صندوقچه

 .بود

 مهرزاد هستم، مهرزاد شد، عرض سالم جناب به به -

 .جان عطا یِپسرعمو گانیشا
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 و انداخت مرد دو به ینگاه تعجب با و ستادیا یشکور

 .داد فشار را، سمتش به مهرزاد ی شده دراز دست

 نگاهتون صالبت و بتیه از د،ینیبنش دییبفرما -

 د،یهست یشکور جناب شما بدم صیتشخ تونم یم

 قربان؟ گم یم درست

 و دیتمج و فیتعر. دانست یم خوب را خوابش رگ

 که حاال و بود ضعفش نقطه یشکور دانستن اول قدرت

 وارد مهرزاد که بود وقتش بود، خورده مشکل به عطا با

 .شود یشکور دلِ

 ...که کردم یم فکر من اما...گانیشا...جنابِ ممنونم -

 :گفت و دیپر مرد حرف در کالفه عطا

 .نشده ثابت هنوز که ادعاس هی فقط -

 :گفت یظاهر یدلخور با مهرزاد
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 گهید روز چند شیآزما جواب نباش نگران جان عطا -

 سوامیگ و خان محمود پسر من شه یم مشخص و ادیم

 ...نه ای

 :گفت تعجب با یشکور

 ؟ییسویگ پسر تو -

 :گفت و نشاند لب به یمحو لبخند مهرزاد

 سوامیگ سرپ تنها من. بله _

 خدمتکار همان سو،یگ به که یعشق حس از که یشکور

 :گفت بود آمده وجد به داشت، رو ماه یآب چشم

 بود؟ کجا سال همه نیا مادرت -

 شهر جنوب یها کوچه پس کوچه تو ییجا هی -

 ...برام پدر و بود مادر تنها دست تهران،
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 اش ییطال سویگ ی دوباره دنید شوق با یشکور

 :گفت

 کجاست؟ االن -

 :گفت و فرستاد رونیب مانند آه را نفسش مهرزاد 

 ...خاک خروارها ریز -

 فکر که بود لوح ساده چه. کرد نگاهش مبهوت یشکور

 همه نیا از بعد را اش یجوان عشق تواند یم کرد یم

 از دانست ینم. گرفت او از محمود که یعشق. ندیبب سال

 عنامشرو ی رابطه ی ثمره که یآب چشم پسر آن

 یآب یها چشم. انهی باشد متنفر بود، سویگ و محمود

 را او مهرزاد اما بود؛ گرفته ارث به دو هر از را اش

 نیا نکهیا خاطر با و انداخت یم شیسویگ ادی بیعج

 مهرش ده،یکش یم نفس اش ییطال سویگ کنار ها سال

 .افتاد دلش به یحساب
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 تتوانس ینم جوره چیه را تلخ یرعطایام که یصورت در

 ییدارا و بود زده نشیزم بدجور خان مسعود. کند تحمل

 پس یبرا فقط ، شراکتشان و بود برده تاراج به را اش

 نیزم به مخ با را عطا خواست یم و بود اموالش گرفتن

 .بزند

 

 فکر شهرام و سویگ عشق به مهرزاد تر انطرف یکم

 نفرسوم بعدا محمود و بود او عاشق اول سویگ.کرد یم

 خامش شیها حرف با که یکس. شد منحوس مثلث نیا

 تا گفت بد شهرام اش، یمیصم قیرف از آنقدر و کرد

 باردار اورا یا رابطه با آخر در و کند خود مال را سویگ

 تیرع کی از زاده...حروم ی نوه کی ابدا خان. کرد

 دختر آن اگر و بود کرده آق را محمود و خواست ینم

 با و نشد محروم ودمحم یول. محروم ارث از رفت ینم
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 و کرد ازدواج قدرتمند یها خان از یکی دختر یفخر

 .شهرام نه و دید را سویگ او نه گرید

 زین خاطراتش دفترچه بود، ننوشته نامه کی تنها سویگ

 ...عمارت نیا یمگو یرازها از باال بلند بود یطومار

 خط به خط که بود خوانده را دفترچه آنقدرآن اریسام و

 .بود بر از

 به رو و انداخت مهرزاد به نامطمئن ینگاه یشکور 

 :گفت عطا

 ؟ شد یچ دکتر-

 .دیکش شیموها در یدست کالفه عطا

 ذارم ینم شده که هم یمتیق هر به دم ینم گه یم -

 رتیغ یب. دیکن بدبخت رو مردم و افتهیب شما دست

 .ماست دست دخترش که ستین نیا فکر
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 ؟یکن کاریچ دختره با یخوا یم-

 فرستم یم براش رو سرش و کشمش یم باشه من به -

 ...مهرزاد اما

 :داد ادامه عطا را حرف مهرزاد

. شه ینم عوض یزیچ دختر اون کشتن با من نظر به -

 .دارم یبهتر ی نقشه من

 ؟یا نقشه چه مثال -

 از بهتر یک و ان یحام هی دنبال طیشرا نیا تو دخترا -

 یوقت. مقتدر تگریاحم هی به بندن یم دل زود دخترا من؟

 رو حرفام. کنه یم کمک بهم هم خودش بشه عاشقم

 زبون با رو دختره یجور هی دیبا اصال. کنه یم باور

 براش یکار چیه پدرش که میبگ. خودمون سمت دیکش

 به یکس دست اما رهیبم دخترش حاضره. کنه ینم

 قرار پدر هیعل و دختر ییجورا هی. نرسه اطالعاتش
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 دونه یم که رو ییزایچ ای لج سر افتهیب دختره. مید یم

 اصال دیشا. کنه یراض رو پدرش کنه یم یسع ای گه یم

 خواست و شد تنگ دخترش یبرا دلش یروز هی دکتر

 دوتا یکی مشیتصم گهید آدمه کنه؛ یهمکار باهامون

. یدید چه خدارو... شه یم عوض نظرش یه ستین

 ...باده بر دمونیام میبد دست از رو دختره

 !یتر باهوش عطا از تو معلومه که نطوریا -

 :گفت و انداخت باال را شیابرو یتا کی مهرزاد

 سویگ پسر شه یم مگه. گهید ام ییطال سویگ پسر -

 فقط نبرم؟ ارث به رو ذکاوتش و هوش و باشم

 .بود نامردم و قیناال پدر انتخاب مادرم اشتباه نیبزرگتر

 پسر یاه حرف نیا یشکور مذاق به آمد خوش چه و

 یزیچ ها آن ی رابطه از پسر نیا کرد حس و سویگ

 .داند یم
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 به و داد دست عطا با کرد رفتن عزم و شد بلند یشکور

 و رفت یورود درب سمت به. دارد کارش گفت مهرزاد

 و زد عطا به یچشمک ،یشکورِ چشم از دور مهرزاد

 !راحت التیخ پزمش یم -: گفت

 تراس از عطا و ندکرد یم گز را عمارت اطیح مرد دو

 شیرها دم کی که یا توطئه ترس با بود، گر نظاره

 همان غاصب قوز، باال قوز نیا در مهرزاد نیا و کرد ینم

 .بود شده اش، نداشته آرامش ذره کی

 دیترد با بود، کرده مشغول را ذهنش که یسوال یشکور

 .آورد زبان به

 ...مادرت منو درمورد تو-
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 کرده باز لب یشکور باالخره که نیا از خرسند مهرزاد

 حرفش در و زد یلبخند دهد، یم سوق هدفش به اورا و

 .دیپر

 از پر خاطراتش دفترچه هم گفته، برام هم دونم، یم -

 رو هوسبازم پدر گول نکهیا از شهیهمِ.  شهرام اسم

 کرده اعتماد شما مورد در هاش حرف به و بود خورده

 پدرم نکهیا از بعد یحت. کرد یم سرزنش رو خودش بود،

 دنبال کرد ولش شکمش تو بچه هی و پول مقدار هی با

 اما نکرد داتونیپ. دیکن ردش دیترس یم اما گشت شما

 .کرد یزندگ شما حسرت با شیزندگ تمام

 :گفت مغموم یشکور

 به و من برادر دو نیا. بود ام یزندگ عشق تنها سویگ -

 نشویکی و گرفت و عشقم شونیکی. نشوندن اهیس خاک

 .و مییدارا
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 یوقت رگامه، تو گانیشا خون دمیفهم یوقت از منم -

 من اما. شدم متنفر خودم از ان ییها کثافت چه دمیفهم

 چوقتیه که یمحمود نه سوامیگ ی پرورده دست

 نجام،یا اگه هم حاال. نکرده یپدر برام و دمشیند

 تو سال همه نیا تو که یسهم رم؛یبگ و سهمم اومدم

 خونه شد مجبور مادرم و کردم یگزند حسرت و فقر

 کم یاطیخ چرخ یپا شیآب یها چشم. کنه کار مردم

 !خاکه ریاس که هم حاال و شد سو

 و خودم سخت یها روز انتقام اومدم نجام،یا اگه من 

 کمکش رو تونم یم که یکس تنها. رمیبگ رو مادرم

 نیا حسرت تو منم خوام ینم. دییشما کنم باز حساب

 به دنیرس یبرا نذاشتم، دستتون تو تدس چرا که باشم

 .هدفم

 :گفت و فشرد و مهرزاد دست یشکور
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 سویگ از داشتم آرزو من که یهست یپسر همون تو -

 جوره همه و من تیحما که بدون. باشم داشته

 ؟یخوا یم یچ حاال.یدار

 خرده سهام خوام یم دیبد نشون ورشکسته و شرکت -

 که ییعطا و ماش و من میش یم اونوقت بخرم، پاهارو

 و ارث رهیبم عطا اگه. میندار ازش یخوش دل هردومون

 خان مسعود که ییدارا من. رسه یم من به راثشیم

 چطوره؟ دم، یم پس بهتون رو دهیکش باال ازتون

 :گفت و دیخند یشکور

 جوره همه. مغزت تو و بود ییطال موهاش سویگ -

 !من ی شده پرپر ییِطال سویگ پسرِ...سویگ پسرِ کنارتم

 یعطا ریام عمارت، به برگشتش و یشکور ی بدرقه با

 آب ی وهیم ظرف داخل از یموز. دید را رغضبیم
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 یگاز که همانطور و کند پوست و برداشت شده یکار

 :گفت زد یم آن به

 

 مذاقش به یادیز سرتو کردن رآبیز ی نقشه. پختمش

 .اومد خوش

. ردب فرو اش یا پارچه شلوار بیج در را دستانش عطا

 یعل مرد نیا کل در و بود رفته تر عقب کتش ی لبه

 .داشت یجذاب لیاستا دش،یپل ذات رقم

 مار چه تو ست؟ین یواقع نقشه اون بدونم کجا از -

 چکسیه با دیترس دیبا تو از. مهرزاد یهست یخط هفت

 .یکن ینم یباز رو

. ستین مرسوم شما و من ی حرفه تو کردن یباز رو -

. یدار خبر هام نقشه همه از که یهست یکس تنها تو اما

 اون. بگردونم تونم ینم رو یامپراطور نیا تو بدون من
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 چه کنه ینم رحم خودشم پسر به. رِیپ روباه یشکور

 به نهیک ازش یحساب که محمودم پسر که یمن به برسه

 .داره دل

 کنم باورت که باشم ساده آنقدر تونم ینم که نیا با -

 !ینزن خنجر بهم پشت از که کنهخدا فقط... باشه ،یول

 یشکور قول بهِ  ییطال مغز مرد نیا دانست یم چه و

 ذکاوت و هوش نیا و دارد دل به یشتر یا نهیک او از

 مرد دو نیا به نسبت را او که بود انتقامش و نفرت و

 .داد یم یبرتر

 که یسمت هر از جلو، از چه و پشت از چه خنجرش

 و بود گرفته نشانه را عطا ریام قلب تنها شد، یم پرتاب

 حاال و داشت را ساغرش که بود مهربان یوقت ار،یسام

 با عمارت نیا سر بر ست یا صاعقه ، ساغر یبِ اریسام

 !جبروتش و جالل تمام
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 به شروع روزه چند نیا. رمیتاخ بابت کنمیم یعذرخواه

 دانلود نگاه نیوز تیسا در یسرب یها هیسا گذاشتن

 رو ها پست روند دیبا کمی رهیبگ پا ااونج تا خب و کردم

 نستایا از که یدوستان. برسند هم به تا کنم کندتر

 دانلود نگاه تیسا وارد تونن یم بخونن رمان سختشونه

 .کنن دنبال اونجا هارو هیسا و بشن

 یکس که بود نیا دیکش طول که هم یا گهید لیدل و

 دیکش ینم نجایا رو انتظارم

 

 و بود امدهین بهوش هم هنوز نهرودخا کنار بِیعج مرد

 گفت هم سروان. بود یبستر درمانگاه در را شب تمام

 یتیشکا نه یرسم و اسم نه. است نکرده دایپ یزیچ که

 نیا اصال که انگار. لیشما و شکل نیا به یا گمشده از
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 یکار و کس حداقل ای نداشت یخارج وجود مرد 

 .نداشت

 عادت به و زد ار اتاقش در ترنج که بود ظهر یکاینزد

 :گفت و شد وارد مهیسرآس اش، یشگیهم

 !اومد بهوش مرده اون...اومد بهوش جان نازگل -

 اتاق به سرعت به و برداشته را اش یگوش نازگل

 تعجب با و بود کرده باز را چشمانش مرد. رفت یبستر

 داد تکان یسر دکتر دنید با بود؛ زده زل اطرافش به

 .سالم ی نشانه به

 روزید از شما. دیاومد بهوش که خوشحالم.. .سالم -

 کرده، دایپ رودخونه کنار رو شما احمد مش. دیهوشیب

. کنن دایپ رو یکس تون خانواده از نتونستن...اما

 .کنه یریگیپ سروان تا دیبد رو شمارشون
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 را ینامفهوم یصداها و زد یم حرف اشاره زبان با مرد

 ی اشاره انزب همان هم اش اشاره زبان. آورد یم در

 ی اشاره هر با. نبود انیناشنوا به شده آموخته

 .بزند یحرف کرد یم یسع خودش مخصوص

 ...الله که نیا یاله -

 گفت اش یذات یدلسوز و یناراحت با ترنج را جمله نیا

 شمرده شمرده الل و کر مرد نیا با کرد یسع نازگل و

 !معمول حد از بلندتر یکم و بزند حرف

 ؟یبشنو... یونت یم... شُما -

 .داد تکان مثبت ی نشانه به یسر مرد

 ؟یشد الل یمادرزاد از -

 شمرده نازگل و کرد «یچ یعنی» یمعن به یا اشاره مرد

 :گفت کند یخوان لب بتواند مرد دیشا نکهیا یبرا تر
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 حرف یتون ینم... یاومد ایدن به... یوقت از... گم یم -

 ؟یبزن

 پدرم بودم کیکوچ یوقت نه:» گفت اش اشاره با مرد -

 .«شدم الل و دمید من. زد دار رو خودش

 طور هر.نبود سخت ادیز اش اشاره زبان. شد ساکت و

 نیا شیخوب. بفهماند را مفهومش توانست یم شده که

 الل ترس از و دیشن یم کم،اما و سخت چند هر که بود

 .بود شده

 ؟یدار رو یکس -

 نامفهوم یاصداه خودش از مرد. دیشن یمنف پاسخ باز و

 خدارا فقط »یعنی داد یم نشان را آسمان و آورد یم در

 .«دارم
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 فقط و است بهتر شیروح حال دیفهم نهیمعا کی از بعد

 استراحت یجسم لحاظ از دیبا شیپا یرفتگ در خاطر به

 خودش و کند قیتزر تا داد ترنج به را شیها آمپول. کند

 به خبر و ردیبگ تماس یفتح دکتر با تا رفت اتاقش به

 مش و دکتر ساعت مین از بعد. بدهد را مرد آمدن هوش

 مشخص مرد نیا فیتکل تا آمدند باهم سروان و احمد

 احمد مش و نکرده دایپ را یکس گفت سروان. شود

 دکتر هرچه و ببرد خود خانه به را مرد که داشت اصرار

 سه تو و است مجهول بهیغر مرد کی او که گفت یم

 :گفت یم احمد مش یدار خانه در دختر

 کرو من مراد. دکتر اندازه یم مرادم ادی و من اون -

 زدند طعنه و کردند اش مسخره بس از بود، ییخدا الل

 و کرد غرق رودخونه تو رو خودش و اوردین دوام پسرم

 خدا دیشا. گذاشت مادرش و من دل به رو داغش

 هم گهید روز چند تا. کنم دایپ و پسر نیا من خواسته
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 یتو. بهش دم یم رو اتاقک اون و شه یم سرپا که

 کنه کمکم تونه یم کارهامم

 را تشیرضا و کرد یم صدا سرو یخوشحال با مرد -

 .کرد یم اعالم

 بیعج میبرا. داشت یگرید یبو اما مرد به سروان نگاه

 ای یدرمان مرکز کی به را او کند ینم یتالش که بود

 موافقت احمد شم شنهادیپ با عایسر و بفرستد یستیبهز

 .کرد

 مش منزل به خودش نیماش با را مرد ناچار به دکتر

 .برد احمد

 پنج و یس تیسوئ آن در شبید از هم من که یمنزل

 یول بود کوچک اگر الحق که شدم، ساکن شیمتر

 و یمتر شش آشپزخانه کی. بود مرتب و زیتم یحساب

 کی و ییدستشو و حمام و یمتر شش اتاق کی
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 وار،ید یرو نچیا ۸۲ونیزیتلو کی. یمتر هجده ییرایپذ

 یها موکت یرو یمتر دوازده رنگ قرمز فرش کی

 و گلدون تا چند. نفره سه قرمز ی کاناپه و رنگ کرم

 .بود اش ییرایپذ بخش نتیز هم تابلو و یوارید ساعت

 ایمالیه خچالی کی و بود شده نتیکاب دایجد آشپزخانه

 .ارشعلهچه یزیروم وگاز ییلباسشو و رنگ دیسف

 گل ارکوپال و چنگال و قاشق و قابلمه دست کی

 ازین ی اندازه به زیچ همه استکان؛ و وانیل و یصورت

 .بود

 بود زیتم که داشت نفره کی تخت کی خوابش اتاق و

 استفاده خودش ی ملحفه از و نشست ینم دلش اما

 مانند یشخص لیوسا یکم امروز باشد ادشی و کرد یم

 .دریبگ یروبالش و پتو
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 را رو به رو یمتر دوازده اتاقک خواست یم احمد مش

 .بدهد مرد به

 آن بود، مهمان اش خانه در مرد که روز سه دو آن در

 هیاول لیوسا و فرش و کرد زیتم ذوق و شوق با را اتاق

 آن و برداشت خانوم یطوب یمیقد لیوسا از را یزندگ

 .مراد یزندگ محل شد اتاق

 به داشت دوست احمد مش و. نداشت یخاص اسم مرد

 .بنامد مراد اورا اللش، کرو پسرک ادی

 

 کم د،یبگو هرچه احمد مش یمیصم خانه یفضا از

 یوارهاید که یگل و سبز سر اطیح آن از. است گفته

 یب از نشان بازش شهیهم یچوب در و اش یچپر کوتاه

 راست سمت اطیح یابتدا در و داشت اش یشیآال

 انتها در و مراد اتاقک شیرو به رو و بود دکتر تییسو
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 وانیا با احمد مش دار یکرس طبقه تک ساختمان

 بودو شده نیّمز یشمعدان یها گلدان با که بزرگش

. بود زانیآو ها لهیم از که یمحل ازیپ و ریس یها سهیر

 ی لنگه به لنگه یها فرش و یگل گل یها یپشت

. بود باصفا ییروستا ی ساده ی خانه کی نماد وانیا

 مهمان ییرایپذ و آشپزخانه کی و داشت اتاق سه خانه

 و ییرایپذ و داشت در رونیب از کدام هر که منینش و

 .شد یم مربوط هم به در با داخل از منینش

 با خانوم یطوب و بود درمانگاه یماما توکا و پرستار ترنج

 لپ ، خندانش شهیهم صورت دویسف و تپل کلیه آن

 که یزبان آن با شن،رو چشمان و انداخته گل سرخ یها

 یچشم نور شد یم ختم رفتن صدقه قربان به کسرهی

 وانیل کی او یب احمد مش و بود احمد مش و خانه نیا

 .خورد ینم هم آب
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 و سر یب مراد. داشت آرامش و داشت دوست را شیجا

 کمک احمد مش به و شکست یم زمیه و بود صدا

 .کرد یم

 یلیخ د،بو رفته جنگل به احمد مش با که روز کی

 .برگشت خوشحال

 مراد؟ خونه یم خروس کبکت هیچ -

 داشتم که یجنگل ی کلبه اون جنگل میرفت امروز -

 چه با و بود هام یمجرد یبرا ریبخ ادشی یه ؟یطوب

 بهش بره مراد به دادم رو دشیکل بودم، ساخته یزحمت

 .اونجا بره خواست وقت هر و برسه

 خطرناکه که بفهمون بهش فقط مرد، یکرد خوب -

 .نکنه حمله بهش وونیح

 آن داشتن از بود خوشحال زبان یب مرد نیا چقدر و

 .یجنگل ی کلبه
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 اش گنده بتیه بود، شده رهیخ مراد صورت به نازگل

 کلیه آن پس در بود معلوم آمد، ینم یخوشحال آن به

 شاد ها بچه مانند که هست مهربان یقلب ترسناک

 .شود یم

 یدست احمد مش گذاشت ینم هک بود نیا مراد یبد تنها

 رهیت یموها آن. کند کوتاهشان و بکشد ششیر سرو به

 او پرپشتش، یابروها و مجعد یها شیر و دهیتن هم در

 .بود کرده نینخست مردان هیشب را

 اطیح داخل حمام به فرستادنش احمد مش تیموفق تنها

 که بود یمشک شلوار و چهارخانه راهنیپ کی دادن و

 چقدر احمد مش و بود دهیخر مرد نیا یبرا خودش

 و زن به چشم مرد نیا که کند خدا و داشت دوستش

 از تر دهید ایدن احمد مش یول. باشد نداشته اش بچه

 در نشست، ینم دلش به یهرکس مهر و بود حرفا نیا
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 یعصا خواست یم و دید یم را اعتماد مرادش چشمان

 یبرا یرمق و کمر گرید که احمد مش باشد، دستش

 کار شیبرا قهیدق چند در مراد و نداشت شکستن زمیه

. بود دومرد نیا انیم نانوشته قرارداد کی نیا و کرد یم

 !«بودن دست یعصا یازا در غذا و جا»

 

 و گذشت یم گانیشا عمارت در اقامتش از هفته کی

 وانهید را رعطایام رسما و آمد یم ها شیآزما جواب فردا

 .کرد یم

 افراد بود، گرفته نظر ریز را عمارت کل روز چند نیا در

 که گرید دوبار یکی جز و کردند ینم آمد و رفت یخاص

 .نداشت یگرید مهمان عمارت آمد، یشکور

 عمارت نیا ریاس یترسو جسورِ دخترکِ تمنا، و

 هم کار به یکار. بود اش یدلگرم تنها که منحوس،
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. بود یکاف شیبرا کرد، ینم تشیاذ که نیهم و نداشتند

 و بود شده راحت اش دردانه بابت از الشیخ تردک

 چقدر و شد ینم میتسل و تاخت یم عطا یبرا یحساب

 .اوردین تمنا سر ییبال تا گرفت را شیجلو مهرزاد

 نگاه شمالِ یزییپا وقفه یب باران به پنجره پشت از

 را عادتش نیا. کرد یم مزه مزه را اش قهوه و کرد یم

 نگاهش. نبود سکون، یها لحظه مرد او. داشت دوست

 تمنا. بود تیمامور نیا سرانجام و ها دوردست به فقط

 و سر کی و دیرس یم اش شانه تا درست. ستادیا کنارش

 بهش یکوتاه نگاه مهرزاد. بود تر کوتاه مهرزاد از گردن

 او سفارش به خانوم یزر که شد خوب چه. انداخت

 اسلب تمام بود سپرده. دیخر نو لباس دست چند شیبرا

 یخوب کار هم حاال نیهم تا. باشد دهیپوش یحساب ها

 ها شب چند هر شده؛ اتاق هم دختر کی با که نکرده

 نه که یمرد بود، اریسام او و دیخواب یم کاناپه یرو
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 را امانت یمعن او. دستانش نه و رفت یم هرز نگاهش

 نیا یبرا یدلبر در یسع هرگز تمنا و دیفهم یم خوب

 را او اریسام. زیآم مسالمت یستیهمز کی. نداشت مرد

 !یحام کی چشم به اورا تمنا و دید یم امانت چشم به

 و زانو ریز تا بلند نیج سرافون و یآسمان ینخ شال

 به یحساب بود شده دار مچ نیآست در که یدیسف راهنیپ

 ییبایز بود کرده اعتراف دل در بارها اریسام و آمد یم او

 را او رعطایام که بود رشاک خدارا و است ریچشمگ تمنا

 .کند چه او با نبود معلوم مگرنه خواست، یم سالم

 روبه هوسباز مرد کی با کرد یم فکر ورودش بدو از 

 از مختلف یها مهمان یصدا شب هر که روست

. دیند عطا کنار را یدختر هرگز اما شنود، یم اتاقش

 دیشا و بود یفرار ای متنفر ها زن از یقیطر به انگار

 دیشا داند یم چه و باشد خورده شکست یعشق در شهیر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یکس یبرا یروز و باشند داشته قلب هم ها قاتل

 تپش یبدجور کس آن و! آمده یم در تپش به قلبشان

 زن کی یپا شهیهم اصال دیشا. کرده سنگ را قلبشان

 !کند یم قاتل را یمرد که است انیم در

 شده؟ تیزیچ ن؟یفکر تو -

 شیمصنوع یها شیر یرو یدست .مردانه و آرام دیخند

 نیا بابت بود ممنون اداره قَدَر موریگر یمحب از. دیکش

 رفت یم حمام به که یگاه فقط. نقص و بیع یب میگر

 اصالح را خودش شیر ته تا داشت یبرم را شیها شیر

 .گذاشت یم شیسرجا دوباره و کند

 ؟یخند یم -

 

 ؟یخند یم

 نه؟ ست،ین مشخص فتیتکل مفرد، باری جمعم باری -
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 :مهرزاد،گفت مزاح به توجه یب و کرد یزیر اخم تمنا

 نکنه چطوره؟ حالش بابام االن یعنی شده، تنگ دلم -

 بعد ناراحته، قلبش اون! نکرده؟ یخدا باشه کرده سکته

 حاال و نزد یحساب و درست قلبش گهید مادرم مرگ

 ... !من

 رو فرمول اون دیبا بگم خوام ینم. ستمین دلخور ازش

 از و میکرد تالش بهش دنیرس یبرا یلیخ ما داد، یم

 مادرم و بودم بچه من یوقت اگه پدرم، هم شتریب همه

 مادرم میبخر رو داروش تا میداشت پول داشت، سرطان

 داره گهید یها میمر بودن زنده یبرا بابا. بود زنده االن

 و نشه بزرگ مادر یب ییتمنا چیه تا کنه یم تالش

 نسوزه، عشقش حسرت تو سال ستیب یدیتوح چیه

 کنه، یکار نجاتم یبرا... خواست یم دلم ته اما...اما

 ...دونم ینم
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 هم! نه هم و داد یم حق هم بود، دلخور سخت تمنا

 یوا و بود تنگ دلش هم و بود گرفته پدرش از دلش

 دم ی رهیت یهوا آن و پنجره پشت باران نیا که

 .فشردند یم سخت را شیگلو غروب،

 شیها یکودک مثل. خواست یم را پدرش وشآغ دلش

 آنقدر.رفت یم برق و بماند خانه در تنها بود مجبور که

 یوقت. دیایب پدرش تا شمرد یم هارا هیثان که دیترس یم

 و انداخت یم بغلش در را خودش گشت یم بر پدرش

 بودند دهیکش ادیز یسخت دختر و پدر نیا. کرد یم هیگر

 نه و مادر یب یتمنا حق نه. نبود شان حق فراق، نیا و

 با تا گذاشت کنار را خوراکش و خواب که یدیتوح حق

 !گرفت را مشیمر که برود یسرطان جنگ به پر دست

 کرد یم سیخ را صورتش دیمروار مانند اشک یها دانه

 یها اشک د،یکش ینم خجالت کنارش مرد از اگر و
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 غیج و ها هق هق یصدا و باران یرو اش گونه لیس

 .کرد یم کم راهم صاعقه یرو اش، یدلتنگ سر از یها

 به را دخترک تا بود جدال در خودش با سخت اریسام

 .نکند پاک را شیها اشک و نکشد آغوش

 و گرفت تمنا سمت یدستمال تنها و شد موفق باالخره

 :گفت

 نباش انصاف یب یول درست، یدلتنگ درست، یریدلگ -

 امن من شیپ جات و خوبه حالت دونه یم پدرت، حق در

 خبر روزت و حال از اگه یکن یم فکر اد،ینم سراغت که

 ذاشت؟ یم دست یرو دست نداشت

 ؟یارتباط... در... پدرم با شما... یعنی...پدرم با شما -

 زبانش و بود دهیکش فلک سربه شیکنجکاو و تعجب

 باز را چشمانش مهرزاد. کلماتش یادا یبرا دیچرخ ینم

 :گفت و کرد بسته و
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 جات بدونه تا فرستادم لممیف و عکس براش ازت اره -

 دار امانت یبذار کن یسع...من دست یامانت تو امنه،

 .باشم یخوب

 که کند یسع او. دینفهم را آخرش ی جمله یمعن تمنا

 باشد؟ یخوب دار امانت مرد

 

 نوک با مهرزاد و زد زل چشمانش در رهیخ تعجب با

 :گفت و گرفت را اشکش ی دانه انگشت

 دار امانت من یعنی زهیبر چشمات از نایا که وقت هر -

 .نبودم یخوب

 :زد لب بغض با

. رهیدلگ چه نیبب اس هیگر یهوا هم هوا تنگه، دلم -

 روز چهار سه ام، یزندون اتاق نیا تو که اس هفته هی
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 ستین خوب حالم. ستین که پدرمم ،یانبار اون تو هم

 .خان مهرزاد روگلومه نیسنگ وزنه هی انگار

 بایز آنقدر تمنا اما نبود، مهرزاد اسمش که چند هر و

 .دیچسب یم جانش به که کرد یم شیصدا مهرزادخان

 نیا اما امده،ین نیا یبرا اصال نبود، عشق حسش نیا

 داشت یا جاذبه عکس در اول نگاه همان در یحت دختر

 آن اما ؛ییطال مو نه و بود یرنگ چشم نه. شیبرا

 چال و خورده تاب یها مژه با شب رنگِ اهیس چشمان

 داشت دوست. بود ریگ نفس یحساب شیها گونه

 .کند رو و ریز را دلش ها چاله آن تا بخندانتش

 دیبزن زنگ شه یم ن،یدار ارتباط پدرم با که شما -

 خان، مهرزاد کنم یم خواهش بزنم؟ حرف باهاش

 .کنم یم التماستون

 شه ینم االن...وقتش به -
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 :تگف تند تند و بغض با

 قهیدق هی فقط شه؟ ینم چرا چرا؟ -

 کار نیا اگر دانست یم و داد تکان یسر کالفه مهرزاد

 یرو و کرد خواهد هیگر را شب تمام تمنا نکند را

 .رفت خواهد راه مغزش

 یحت. کشاند حمام سمت به خود با و گرفت را دستش

 تا هرچند. است تر امن حمام باشد، اتاق در یشنود اگر

 .زد یم هارا حرف نیا دینبا هم االن

 خود با و کرد درشت ترس از را شیها چشم تمنا

 باج او از تماس کی یبرا مهرزادخان نکند دیشیاند

 خواهد؟ یم

 کوچک یگوش و اش یمخف بیدرج کرد دست مهرزاد

 ینیام دکتر ی شماره و درآورد را اتشیعمل مخصوص و

 :گفت و داد تمنا دست به را یگوش و گرفت را
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 قهیدق کی فقط -

 دیترس یم و داد تکان دواریتهد و اخم با را انگشتش و

 دینبا دختر نیا. بدهد لو تمنا شیپ را تشیهو دکتر

 !دینبا د،یفهم یم را بودنش سیپل

 و جانیه با پدرش ی مردانه و بم یصدا دنیچیپ با

 .کرد شیصدا بغض

 

 و جانیه با پدرش ی مردانه و بم یصدا دنیچیپ با

 .کرد شیصدا بغض

 ...با..با -

 و دیکش یم پر اش دردانه یبرا دلش د،یلرز دکتر یصدا

 .بود رشیاس دخترک یصدا ی تشنه
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 تتیاذ ؟یخوب. دخترکم یکشت منو که تو...بابا یتمنا -

 و منم یچ همه مقصر که برات رمیبم زدل؟یعز کردن

 ...ید یم پس تقاص تو

 پاسخ مجال و بافت یم جمله هم پشت تند تند دکتر

 .ادد ینم

 از هم. ختیر یم نییپا آرام آرام دختر یها اشک

 !پدر یصدا دنیشن شوق از هم و یدلتنگ

 یکس ذاره ینم داره، و هوام خان مهرزاد بابا، خوبم -

 ...دلتنگتم ؟ییبابا یخوب تو.کنه تمیاذ

 کند، صاف را شیصدا زور به کرد یم یسع که دکتر

 :کرد زمزمه

 کشه یم پر مشیپ یبرگرد که یا لحظه یبرا دلم-

 ...بابا یتمنا
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 نده و خوان یم که یزیچ...ها ینش میتسل بابا -

 بر زود یلیخ راحت التیخ خوبه جام من...بهشون

 .شتیپ گردم یم

 .کند تمام را مکالمه زودتر که کرد اشاره دست با مهرزاد

 ...دیباباتوح دارم دوست برم، دیبا من بابا -

 کن اعتماد انمهرزادخ به کن، توکل خدا به تمنا -

 خودت مراقب ؟یدیفهم کن اعتماد اون به فقط دخترم

 از زودتر کنم یم هرکار و دارم دوست یلیخ بدون باش

 .بابا ی دونهی یکی خداحافظ...یش آزاد شده خراب اون

 خداحافظ -

 را یگوش دارد نگه نتوانست را بغضش نیا از شتریب و

 .کرد هیگر بلند یصدا با و کرد قطع

 و کرد یمخف را اش یگوش و پاک را استم مهرزاد

 :گفت
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 .خوبه حالشم که یدید ؟یکن یم هیگر چرا گهید -

 لبخند و کرد پاک دست پشت با را شیها اشک

 :گفت و زد یکمرنگ

 ...ممنونم یلیخ...ممنونم -

 حرف شه ینم قهید به دم بدون اما. نداشت یقابل -

 .یبزن

 و تندبرگش اتاق به و دیکش را دستش و دیکش ینفس

 :گفت

 باغ؟ تو میبر یخوا یم گرفته دلت -

 یم یعنی -. زد یبرق سشیخ چشمان یخوشحال با 

 شه؟

 که ادتی ام خان مهرزاد نداره، نشد کار من یبرا -

 نرفته
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 گفت آرام ترس با

 آزاد منو نیتونست یم نیداشت قدرت اونقدر اگه اما -

 .دیکن

 دیخند گلو یتو اریسام که گفت آرام و ترس با آنچنان

 :گفت اش خنده به ختهیآم لحن با و

 ریز به سر نجوریا که یترس یم ازم کنم باور یعنی -

 ؟یزن یم حرف

 . ..از ترسم.ندارم خشمتون از ترس...دونم ینم-

 :گفت شده زیر یها چشم د،باید که را اش من و من

 ه؟یچ از ترست-

 خان مهرزاد تتونیحما دادن دست از 

 یم و رفت دختر نیا یاهپن یب یبرا دلش اریسام

 یشهر زبانش با بود پدرش کنار یوقت دختر نیا دانست
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 و بود شده مظلوم و لوس حاال و دیکش یم آتش به را

 . ..حاال و داشت پشتوانه بود کنارش تا پدرش

 در و کرد بلند سر. گرفت دستش دو با را تمنا یها شانه

 .شد رهیخ اش یحام یآب چشمان

 

 رو تمیحما رام، و یباش کن گوش حرف که یوقت تا

 بهت خوام یم. خوام یم و رتیخ من بدون فقط. یدار

 .یکن کمکم توهم که یشرط به کنم کمک

 .بود شده جیگ

 یادیز زیچ من خدا به یفرمول اون دنبال هم شما اگه -

 یمیش فرمول هی داره بخش هزارتا یعنی. ستین ادمی

 روز شبانه نفر نیچند. بره و بشه خط هی ستین که

 ...ندارم خبر اش همه از که من کردن کار روش
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 که کرد یم التماس و گفت یم ترس با یجور هارا نیا

 .کند باور مهرزاد

 در هنوز که دخترک ی شانه به یآرام ی ضربه مهرزاد

 :گفت و زد بود ریاس دستش

 نیا از تر ینخود مغز که دونم یم باش اروم تمنّا، -

 مغز به... اما یباش بر زا رو دارو اون کل که ییحرفا

 را اسمش که کرد فکر نیا به تنها نکرد؛ اخم شینخود

 .کرد یم ادا بایز چه و دیتشد با

 نیا در شدنش یزندان اول همان از و زد یبینه خود بر

 دلبند و بشود دلبر و وید مانند اش هیقض دیترس یم اتاق

 !اش بان زندان

 گونه چیه اما بود، دلبرتر هم دلبر از او که است درست

 وید اش یآب چشمان با را ییحنا مو مهرزاد آن شد ینم

 . کرد تصور

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

. آمد یم بدش ادیز شیر و مردانه بلند یمو از او هرچند

 پاره یها لباس و پیت و انگشتر و دستبند همه آن اصال

 مرد نیا یول کند؛ هضم توانست ینم را اش پوره

 بدون هک نیهم بود، کرده تمام حقش در را یمهربان

 که دیخواب یم یا کاناپه یرو ها شب او به یآزار

 آن برازنده اصال و زد یم رونیب آن ی دسته از نصفش

 آن و شد یم بلند درد گردن با ها صبح و نبود بلندش قد

 د،یبخش یم تمنا به را دونفره نرم و بایز یسلطنت تخت

 یغذا همان از شامش و ناهار و صبحانه که همان

 شد یم سرو اتاقش در و کاست و کم یب بود ارباب

 .داشت مرد نیا برابر در میتعظ و یقدردان یجا شیبرا

 وید و کرد یم خورد بر او با پرنسس مانند و بود گروگان

 او عاشق چوقتیه مسلما و بود رعطایام عمارت نیا

 .شد ینم
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 منه؟ شیپ حواست -

 یبرا و زد یم غلت اش دخترانه افکار دور حواسش. نبود

 نیا دل ریز یادیز یخوش و بافت یم عاشقانه شخود

 .بود زده عمارت، نیا ریاس ی ساله۲۸ دختر

 ؟یچ اما بله بله -

 :گفت و انداخت بهش یهیسف اندر عاقل نگاه مهرزاد

 !خوام یم ازت گهید کمک هی من -

 ؟یکمک چه -

 !شو عاشقم -

 بلند بلند را االتشیخ آن نکند. دیپر رخش از رنگ

 یبیعج ی خواسته نیهمچ خان مهرزاد هک کرده زمزمه

 دارد؟ او از

 ...جالب چه است؟ کمک شدن عاشق شود؟ عاشقش
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 کمکه؟ شدن عاشق. شم ینم منظورتون متوجه-

 یش یم دلبسته بهم یدار کن وانمود-

 بشه؟ یچ قراره اونوقت و -

 

 ...جالب چه است؟ کمک شدن عاشق شود؟ عاشقش

 کمکه؟ شدن عاشق. شم ینم منظورتون متوجه-

 یش یم دلبسته بهم یدار کن وانمود-

 بشه؟ یچ قراره اونوقت و -

 آوردن دست به یبرا و یمن عاشق یکن یم وانمود -

 بده رو فرمول اون که یکن یم یراض رو پدرت من دل

 تو که راحته الشیخ پدرت. یکش یم رو خودت مگرنه

 رو فرمول پدرت که میکن یم یباز نطوریا و یا زنده

 .داده
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 دیاریم کجا از و فرمول اون شه؟ یم یچ آخرش و _

 پدرت از _

 حیتوض تر واضح کمی ده ینم آخرش و اول که اون -

 ن؟ید یم

 یسرما. نشستند کاناپه یرو باهم و گرفت را دستش

 اریسام و داد یم نشان را نشییپا فشار دخترک دست

 .نداشت را شیها دست کردن ول قصد

 که نیا از و یدش من عاشق که ید یم نشون تو -

 یهمکار من با یحاضر کنه ینم یکار برات پدرت

 و من دل یخوا یم و یدلخور پدرت از چون ،یکن

 پدرت با تو که دم یم بیترت یقرار هی منم.یاریب بدست

 رو خودت مگرنه یکن متقاعدش و یبزن حرف یتلفن

 .یکش یم
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. ده یم  رو یاصل همون از تر سبک فرمول هی هم پدرت

 نیع در و ستین یقو یلیخ که ییها رمولف اون از

 .داروئه همون به مربوط حال

 دهیرس ذهنش به زبیچ انگار و داد تکان سر متفکر تمنا

 :گفت باشد

 ریتاث میدیرس ادیز فرموال نیا به کارمون ریمس تو اره -

 نداشتن هم یضرر اما ندارن یچندان

 من رو، فرمول اون کنه چک تا عطا بعد و کالیبار -

 دیبا فقط کنه، آزاد رو تو که ازش رمیگ یم قرار و لقو

 یدوستا یبرا اگه که باشه هیشب انقدر فرمول

 اما کنن، دشییتا بتونن هم اونا فرستاد شییکایامر

 فکر عطا و ستین اونا مثل قایدق نیا که گن یم بهش

 درست و کهینزد هیاصل به فقط شما فرمول کنه یم

 گهید. شه یم مواجه کستش با دیتول از بعد دارو ست،ین
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 مشکل کارش ادامه یبرا و نهیب ینم بیرق رو پدرت

 .کنم یم ازاد روهم تو بشه اگه نیب نیا تو. تراشه ینم

 ؟یچ نکرد آزادم اگه اما شده حساب و هیخوب ی نقشه -

 شه تموم عمارت نیا تو من کار میکن یم صبر اونوقت -

 .میر یم نجایا از باهم و

 .بشه هک کنه خدا خوبه -

 :گفت و زد سردش دست به یا ضربه اریسام

 .نداره نشد کار خان مهرزاد واسه که گفتم. شه یم -

 رو نقشت حاال از و باغ تو میبر یخوا یم نمیبب حاال

 ؟یکن شروع

 حاال؟ از -

 .کرد تلف وقت دینبا اره -
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 کرد یم فکر عطا و زدند یم قدم بارون ریز باغ در

 بود نقشه همان و است دمهرزا روزید ی نقشه همان

 به انگار که داد یم حیتوض یطور کس هر یبرا فقط

 را مرد نیا دینبا و دینبا و دینبا و.کنم یم کار تو نفع

 .گرفت کم دست

 

 همراهم که میقد و دیجد یها فالور همه به میتقد

 .هستند

 از یلبخندکج مهرزاد و دییسا یم دندان عطا ریام

 .بود نشانده لب به یروزیپ

 باشه؟ اشتباه تونه یم چقدر شیازما نیا -

 را چشمانش مهرزاد. کرد ینگاه مهرزاد به مردد دکتر

 یرئوف دکتر و کرد بسته و باز نانیاطم ی نشانه به

 :گفت کردو صاف را شیصدا
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 بازم اما کردم تکرارش دوبار یحت من درسته، کامال -

 و دیدار یخون نسبت شما و خان مهرزاد. بود یکی جهینت

 رو pcr بازم نیبخوا شما اگه البته. هستن پسرعموتون

 ...نهیهم جواب که مطمئنم اما کنم یم تکرار

 شام امشب که جان پسرعمو میبر خب. دکتر ممنونم -

 ...یگانیشا مهرزاد آقا مهمون

 جناب نیا به نیآفر و کرد ادا غرور با را گانشیشا

 !ما گرِیبازِ سرگرد

 هفته نیا در و آمد ینم در رعطایام خون یزد یم کارد

 اما محمودست، پسر همان گفت یم حسش که چند هر

 .باشد یگرید زیچ شیآزما جهینت خواست یم دلش

 زنگ ونیکتا به و گرفت فاصله مهرزاد از آمد که رونیب

 زد

 ...سویپسرٍگ.پسرشه -
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 مادرش. کرد قطع و یسالم چیه یب. گفت را نیهم و

 حامله تیرع دخترک آن که موقع همان دیبا. بود مقصر

 جان یبال حاال که کرد یم سقط را اش بچه بود، شده

 . نشود پسرش و خودش

 اش راننده فرهاد به و کرد جمع را چمدانش ونیکتا

. کنند حرکت ارباب عمارت سمت به داد دستور

 بهم عمارت آن از حالش و بود تهران که بود یچندسال

 اورا د،بو سویگ یوقت تا همه که یعمارت. خورد یم

 همان حرف هم هنوزم رفت، که یوقت از و دندید یم

 .بود دختر

 سرو خوش شهرام ی دلداده اما بود خان مسعود زن او

 از بعد و. بود سویگ به تنها شهرام نگاه و بود شده زبان

 باز ونیکتا و کرد ازدواج شیعمو دختر گالره با سویگ

 و چرب زبان آن با شهرام نیا آخر. ماند ناکام هم
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 برسد چه د،یکش یم رونیب سوراخ از هم را مار نرمش

 مثل خان مسعود. را خان ی دهیند محبت یها عروس

 را زاده خان ونِیکتا یحت و بود یخودرأ و مستبد پدرش

 شد باعث نیا و کرد ینم حساب زادیآدم یقاط هم

 در بدهد، دار زبان و چهره خوش شهرام به دل ونیکتا

 به البته صد که بود سویگ به مشهرا توجه تمام که یحال

 .بود باتریز او از حق،

 از غافل و عمارت به رفتن یبرا کرد جزم را عزمش

 !زده رقم چه شیبرا خدا نکهیا

 

 افتاده جانش به استرس. داد یم تکان سره کی را شیپا

 .کرد ینم شیرها یا لحظه و بود

. گرفت را ایمیک خاله شماره و برداشت را اش یگوش

 .کرد صاف زور به ار شیصدا
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 ؟یخوب جان؟ عطا الو -

 ؟ کرده حرکت یک مامان جان، خاله ممنون سالم، الو -

 مگه؟ دهینرس هنوز چطور ظهر، مامانت زمیعز سالم -

 خودش نه اما. االن تا دهیرس یم دیبا خب. دهینرس نه -

 .فرهاد نه داره یم بر رو یگوش

 انشاهلل مبزن زنگ بهش منم بذار یکرد نگرانم بابا یا-

 منم به شد یخبر اگه ممنون، باشه -. داره یبرم که

 ریبخ شب. دیبگ

 ده ساعت حاال و بود کرده حرکت ناهار از قبل مادرش

 ی رابطه گرچه بود، نگران. بود کرده رد راهم شب مهین

 جا همه دلش و بود، مادرش اما نداشت ونیکتا با یخوب

 .بود رفته

 :دیپرس و شد وارد عمارت در از مهرزاد

 نشد؟ یخبر -
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 :گفت و انداخت بهش یمشکوک نگاه رعطایام

 اونوقت که نباشه تو کار کنم یم دعا دارم فقط  -

 .نکشمت تونم ینم نیروزم ادیب خداهم

 :گفت و شیابروها در کرد گره اخم مهرزاد

 !نیبب منو گم یم باتوام...منو نیبب -

 :گفت و گرفت دست در را عطا فک

 آلوده چکسیه خون به دستم باشم که یخر هر من  -

 یراض اصال و ستمین چکسیه مردن به حاضر نشده،

 چه باشه دوستم چه ادیب یکس دماغ از خون ستمین

 کنم؟ تکرار دوباره ای یدیفهم دشمنم،

 یم یحساب زورش و کرد ول را عطا فک ضرب به و

 .دیچرب

 :داد ادامه کالفه و گرفت چنگ در را شیموها یعصب
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 خوام یم خدا از باش مطمئن دمید مادر داغ تازه من -

 .عمارت به برسه سالمت و سالم هست که جا هر که

 مستاصل عطا که گفت را اش جمله صادقانه آنقدر

 :گفت

 سرش ییبال یشکور نکنه مهرزاد؟ کجاست پس -

 همه به که دارم درشت و زیر دشمن اونقدر باشه؟ آورده

 !مشکوکم شون

 غلت پول تو که کردنته یگزند فیکث ی ثمره نمیا -

 !آرامش یا ذره از غیدر اما یبزن

 و یمن مثل هم تو هست که یهرچ نشو، اخالق معلم -

 یسیع لطفا پس...امیگندکار همه کیشر گهید حاال

 .من واسه نباش حیمس
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 داشت تازه و بود مخش یرو مهرزاد صدادار پوزخند

 ونیکتا دنبال کجا که کرد یم جمع را ذهنش دوباره

 یرو از را یگوش هول. خورد زنگ شیگوش که بگردد

 دلشوره عادت طبق که یدست با زد چنگ شیجلو زیم

 .کرد برقرار را تماس دیلرز یم اش،

 

 بله؟ _

 با اما باشد مادرش خط طرف آن کرد یم دعا چقدر و

 دیپرس که یجوان زن یصدا

 عطا؟ ریام یآقا -

 شما؟ بله -

 ی شماره مارستان،یب آوردن را ییآقا و خانوم کی -

 دیکن لطف شه یم افتاده که هیا شماره نیآخر شما

 ...مارستانیب دیبرسون رو خودتون
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 چطوره؟...حالشون _

 نگهدار خدا. دیبرسون رو خودتون زودتر دیکن لطف -

 ونیکتا کاش و دیکش پر عطا تن از روح. کرد قطع و

 بود نکرده یپسر شیبرا شد یم که طور آن.باشد زنده

 .برداشت را کتش شهیهم از تر مانیپش حاال و

 بود؟ یک شده؟ یچ _

 یم را کتش که یحال در لرزان یصدا با دهیبر دهیبر

 گفت دیپوش

 مارستانیب برم دیبا کردن تصادف _

 بهتره ینر تنها ام،یم باهات کن صبر قهیدق پنج _

 .شد ولو مبل یرو دوباره و داد تکان سر

 و برداشت را شکت و پول و رفت اتاقش به مهرزاد

 :گفت
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 بر یک و شده یچ دونم ینم کرده تصادف عطا مادر -

 . میگرد یم

 مزاحمت یکس تا ببند رو در ما رفتن بعد اتاقت دیکل نیا

 که نقشه یب نزنه، سرت به هم فرار فکر باشه؟ نشه،

 تمنّا؟ باشه! یانداز یم خطر به رو جونت یباش

 !یبرس تا مونم یم داریب من باشه -

 .حافظخدا -

 باش خودت مراقب خان،... مهرزاد -

 امین باش، مراقب هم تو -: گفت و زد یلبخند مهرزاد

. دستته دیکل نفهمه یکس ها، یبست و فلنگ نمیبب

 خدافظ

 

 .گفت یتلخ با و رفت اتاقش سمت به عطا ریام
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 نداره حق یکس گهید زهیچ چیه نه شام نه قهوه نه -

 لرزان ارباب بله  د؟یدیفهم شه، مزاحمم و کنه صدام

 خشمش که شد راحت الشیخ دیشن که هارو خدمتکار

 .است کرده یخال یکس سر را

 بود دهیند را تمنا صبح از. شد ولو مبل یرو هم مهرزاد

 دندیرس مارستانیب به یوقت شبید. بود یگند روز چه و

 عطا امروز و بودند کرده تمام فرهاد هم و ونیکتا هم

 سویگ کرد فکر مهرزاد و دسپر خاک به را کسش تنها

 حساب ایدن آن باهم حاال و آمد ونیکتا دنبال زود چه

 .کنند یم صاف

 و بود که چه هر نذاره، عطا سر به سر فعال کرد یسع

 یحت کرد، یم درک و بود آدم داشت که یانتقام هر

 !را دشمنش
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 با دیشیاند خود با و بازکرد را راهنشیپ اول ی دکمه دو

 یبرا یکس معدود نفر چند جز کنتمِ و مال همه نیا

 هم اش خاله همان یحت امد،ین ونیکتا یخاکسپار

 دفن روستا قبرستان نیهم در را ونیکتا. برگشت عایسر

 .مراسم نه و خواست یم صدا و سر نه عطا کردند،

 

 نیماش ترمز انگار. بود سیپل حرف ریدرگ اریسام ذهن

 رخوردب کوه به خطرناک چیپ در و بود شده یدستکار

 .باختند جان جا در و کردند

 ونیکتا از اش نقشه یبرا توانست یم دیشا شد فیح و

 .نداد قد مهرزاد یباز به او عمر و کند استفاده

 شبید از تمنا که رفت یاتاق یسو به و شد بلند

 از و امدندین خانه به که شدند ریدرگ آنقدر.بود منتظرش
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 پرونده و دادند انجام صدا و سر یب کارهارا تمام همانجا

 .شد بسته شهیهم یبرا ونیکتا ی

 .زد تردر بلند دوباره امدین ییصدا. زد در به تقه چند

 !مهرزادم کن باز و در...تمنّا -

 شد باعث شدنش باز شتاب با و دیکل چرخش یصدا

 .بماند هوا در بود، در یرو که مهرزاد دست

 مسال دهیترس چشمان با و داد قورت را دهانش آب تمنا

 .رفت داخل عایسر و کرد

 تعجب با. بست را در و رفت داخل دنبالش به مهرزاد

 :دیپرس

 ؟یا دهیپر رنگ و دهیترس آنقدر چرا. سالم -

 مهرزاد گوش به دیشا. دیبگو چه دانست ینم تمنا

 شب مهین سه ساعت حدود شبید که باشند رسانده
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 اگر یوا و کند فرار یلعنت عمارت نیا از بود کرده یسع

 انگشت که بود نکرده دیتاک او مگر و دیفهم یم مهرزاد

 نکند؟ لمس را در پشت هم شیپا

 رعطایام و مهرزاد رفتن با کرد یم فکر که بود بچه یلیخ

 درمورد شهیهم که مهرزاد. کند فرار عمارت از تواند یم

 .بود کرده گوشزد او به ها نگهبان

 ارعطیامِ پوش اهیس یها غول عمارت، نیا یجا همه

 سگ آن کرد یم نظر صرف هم ها آن از اگر یحت و بود

 کرد؟ یم چه را درنده بزرگ یها

 تک یبچگ از که یدختر. بود دهیترس دختر کی فقط او

 او یجا. گذاشت ینم تنها اورا جا چیه پدرش و بود دانه

 انتخاب پدرش را اش رشته یحت. گرفت یم میتصم

 طیمح به یا عالقه دل ته خودش هرچند کرد،

 نقش خودش یزندگ در شهیهم او اما داشت شگاهیازما
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 او از که بهیغر مرد کی کنار تنها، حاال و بود دوم

 تمنا، و کند نانیاطم او به کمال و تمام خواست یم

 کاش است؟ تر درست یکار چه دانست ینم که یدختر

 اش یزندگ اول نقش که. کند ثابت را خودش شد یم

 اما رد،یبگ درست میتصم تواند یم هم او و اوست خود

 کیبار یها چشم از حاال و بود زده گند شبید قطعا

 .دیترس یم خان مهرزاد شکاک ی شده

 لرزشش یجلو نتوانست کرد چه هر که لرزان یصدا با

 .کرد زمزمه رد،یبگ را

 دینبود شبید از ما...شُ فقط. یچ...چیه...یه -

 !شدم...نگران...

 به رو مرد دانست ینم هک او بود؟ نبود، که تمنا ریتقص

 دست رو ییبازجو در که ست یسرمد سرگرد شیرو
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 او سر خواست یم کودکانه نیچن نیا تمنا حاال و ندارد

 بمالد؟ رهیش

 

 که چه هر.  داد یم نشان سنش از تر کوچک دختر نیا

 اورا دخترکش، دادن دست از ترس از ینیام دکتر بود

 بروند جا نیا از وقت هر. بود نکرده بزرگ یقو و شجاع

 اما! فرصت نیاول در کند، صحبت دکتر با کند یم یسع

 نیا. کرد یم بزرگ را دختر نیا کم مدت نیا در دیبا

 ... !کرد یم یباز را پدر نقش که نبود بارش نیاول

 و کرد بدنش ستون را دستانش و نشست تخت یرو

 :گفت

 ...ستمین بچه تو مثل من -
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 یب از که قرمزش چشمان و کرد تر ظیغل را اخمش

 و تر ترسناک اورا داد، یم خبر اش گذشته شب یخواب

 .بود کرده تر حوصله یب

 ومد؟ین اتاق نیا به که یکس نبودم من شده؟ یچ -

 :گفت و انداخت نییپا سر تمنا

 !ومدین یکس نه نه -

 و لرزد یم نیچن نیا که افتاده یاتفاق بود مطمئن

 یا لحظه و فتر شوم راه هزار به فکرش. دهیپر رنگش

 یکس کرد یم خدا خدا و دیدو گردنش رگ در خون

 .باشد اوردهین شیامانت سر به ییبال

 و فشرد دست در را تمنا یها بازو و شد بلند تاب یب

 دیکل یها دندان یال از. شد مچاله درد از دختر که دیند

 :دیغر اش شده
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 تر سگ تا بده منو جواب تمنا شده؟ یچ گم یم بهت  -

 !نشدم

 بهتر و دهینشن یزیچ او پس و شد سیخ شیها گونه

 زبان از تا دیبگو شبشید گند یماجرا از خودش بود

 .شود تر سگ نیا از خودش قول به و بشنود گرید کس

 سرم به که شد یچ دونم ینم... کردم یبچگ خدا به -

 ...زد سرم به...زد

 :دیپرس یمشکوک و آرام لحن با مهرزاد

 ؟یچ زد سرت به -

 بار کی هم ونیش و بار کی مرگ. بست را شیها چشم

 .بود کندن جان هیثان هر از بهتر گفتن و

 :گفت تند

 ! کنم فرار -
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 قسمش مگر کند؟ فرار. زد خی مهرزاد رگ در خون

 یها چشم و گرفت شیگلو گرفت، دلش بود؟ نداده

 یحام هم آنقدر یعنی! یدلخور رنگ از شد پر قرمزش

 تنها و نبود یحام هم صالا تمنا چشم به یعنی نبود؛

 فرار قصد اش یزندان نبودش، در که بود یبان زندان

 .داشت

 :دیپرس وار زمزمه و کرد تر را شیها لب

 فرار؟ -

 ختیر چشمانش در را التماس و شیصدا در بغض تمنا

 :گفت و

 ...واقعا من...دیببخش -

 هنوز چرا پس -: دیکش ادیفر تیعصبان با مهرزاد

 یزندان تو هنوز چرا پس ؟ینکرد ارفر مگه ؟یینجایا

 ؟یاحمقتِ لوح سادهِ بان زندان کنار
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 را یخوب روز هشت نیا در مرد نیا. نداشت یحرف تمنا

 که نرود، که بود کرده تمام را حجتش شبید و

 حتما دیفهم یم رعطایام اگر و نکند دار لکه را اعتمادش

 .گذاشت ینم اش زنده

 درونش سرکش اریامس و دیرس ینم مهرزاد مغز به خون

 و کرد باز را در و گرفت را دختر دست. بود کرده انیطغ

 :گفت

 بروووو یهست یچ منتظر...برو -

 آرام در یسع دست با تمنا و بود رفته باال شیصدا

 حتما دیفهم یم دهید داغ یرعطایام اگر.داشت کردنش

 .کرد یم یخال او سر را حرصش

 

 سرش پشت را در و داد هول داخل به را مهرزاد تمنا

 یم و دیکش یم یعصب تند یها نفس مهرزاد. بست
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 وارید به وانهید دخترِ نیا دست از را سرش خواست

 یبرا بود یا ستهیشا لقب ینخود مغز که واقعا. بکوبد

 .سر رهیخ دخترک

 یزیچ خان عطا خدا رو تو کردم اشتباه من خدا تورو -

 .نفهمه

 اگه دنیم دستش رو نجایا هیثان هیثان راپورت نفهمه؟ -

 یکس گفت که نهیا خاطر به نشده خبر با هنوزم

 .سراغت ادیب که باش منتظر صبح تا و نشه مزاحمش

 :گفت و زد چنگ را شیموها یعصب و کالفه

 ...چراااا...یسر رهیخ نقدریا چرا -

 :گفت یلودگ با و کرد فوت را نفسش

 هوم؟ ؟یینجایا هنوز چرا ینکرد فرار مگه خب-

 :گفت آرام و انداخت نییپا سر دختر
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 !گرفتنم-

 !اوردنین سرت ییبال که بهیعج-

 ...اما خواستن یم -

 ؟یچ اما-

 شده، خان مهرزاد هیسوگل دختره نیا گفت شونیکی -

 و اتاق تو آورد منو و داره یبد عاقبت بهش زدن دست

 ازم دویکل رفت ادشی اما. کرد قفل شیدکی دیکل با و در

 .رهیبگ

 شده گرگا خوراک االن نبود رسمم و ماس و من اگه-

 عطا یجلو نه کنم یم تتیحما نه بعد به نیا از ،یبود

 فرستمت یم سراغت ادیب که هم صبح. رمیگ یم رو

 ...!قوزش باال قوز ینش تو که دارم دردسر اونقدر. یبر

 یم که او. کرد خود بار ناسزا دل در و دیلرز. زد خی تمنا

 یغلط چرا زدیبگر تواند ینم ینظام دژ نیا از دانست
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 هم فرار اصال بدهد؟ دست از را اش یحام تنها که کرد

 کرد یم کار چشم تا دورش تا دور عمارت نیا کرد، یم

 ای فرارش آخر بود که هرچه...جنگل و بود جنگل

 ی درنده واناتیح ای شد یم عمارت یها سگ خوراک

 !جنگل

 :گفت و زد چنگ دستش به

 خواهش...نسپر خان عطا به منو د،یببخش کردم اشتباه -

 هر کنه، ینم یهمکار باهاش پدرم که حاال. کنم یم

 . ارهیم سرم بخواد که ییبال

 

. خواست ینم را دختر التماس و ها زجه دلش ابدا اریسام

 شیبرا شود یعبرت درس تا دیترس یم یحساب دیبا اما

 در یباز چموش و کند گوش خان مهرزاد حرف به که

 . اوردین
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 یبرا هیتنب هزار دل در و بست حرص با را شیها مچش

 گذشت یم خوش بهش یادیز و دیچ یم هم پشت تمنا

 انگار نه انگار بود، زده دلش ریز یخوش و اتاق نیا در

 اربودیسام و نبود ریگروگانگ مهرزاد گرچه. است گروگان

 نیا با یگرید جور دیبا اما مردم، جان حافظ سیپل و

 .کرد یم خورد بر دکتر لوس ی نازدانه

 حمام راه در و رفت کمدش سمت به تمنا به توجه یب

 یپوزخند با و برد خود با را دیکل و برگشت کبارهی

 .گذاشت شیتنها

 را کردنش باز ی حوصله اما کرد یم ینیسنگ مشیگر

 از شده قرمز صورت به حمام ی نهییآ در. نداشت

 ینیسنگ درد زور از هم که یقرمز چشمان و خشمش

 با یجالب تضاد خورده که ییها حرص هم و خاصش نزل
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 در یدرب انگار و بود کرده قرار بر اش یآب مردمک

 .ستینگر شد، یم برگذار چشمانش

 دلش چقدر. دیکش اش ییحنا بلند یها شیر به یدست

 کار اول تازه نیا و بود شده تنگ خودش چهره یبرا

 نشده شروع انتقامش هنوز و بود سرسخت سرگرد نیا

 .بود

 شیموها. دیپوش را شیها لباس. گرفت یکوتاه دوش

 بس یخواب کاناپه گرید.  کرد خشک یدست حوله با را

 دور یادیز و بود کرده را مراعاتش جوره همه. بود

 . دیخواب یم تخت یرو امشب از. بود برداشته

 زیچ مهرزاد هیتنب که دیترس و شد گرد تمنا یها چشم

 ...!دلخور و بود ستهخ مرد نگاه اما باشد یگرید

 یم را قلبش مرد نیا یدلخور کرد اعتراف دل در

 .ندارد را اش یحام قهر طاغت و فشارد
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 :دیپرس مردد

 ن؟...یقهر -

 لب کالفه. گذاشت چشمانش یرو را ساعدش مهرزاد

 :زد

 !هاس بچه مال قهر -

 :زد لب آرام

 ؟...پس -

 از که یممکن لحن نیتر یجد با و زد یپوزخند مهرزاد

 :گفت داشت، سراغ خود

 !دمیبر دیام ازت -

 لحن با و فشرد محکم را شیها پلک کالفه تمنا

 دست به را اش یحام دل کرد یسع امشبش ملتمس

 .آورد

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 ...رو شما و دارم رو خدا فقط من -

 .دیپر حرفش وسط جانب به حق و یدلخور با مهرزاد

 !یکرد ینم فرار یداشت منو اگه -

 :دیپرس تمنا

 بهش؟ یدیم منو ادیب خان عطا فردا -

 را پتو و دیخواب او به پشت مهرزاد و بود گفته مظلومانه

 :گفت و دیکش سرش یرو

 !فردا تا حاال -

 :گفت و گذاشت پهنش ی شانه یرو بر یدست تمنا

 جز کنم یم قبول یبگ یا هیتنب هر. کنم یم خواهش -

 .خان عطا به شدن میتسل

 .بود شده ثیخب امشب و برگرداند سر مهرزاد 

 ؟یواب.بخ کنارم و امشب بخوام اگه یحت -
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 نیا. کرد خودش کرد چه هر و دیپر تمنا یرو از رنگ

 پل تمام خودش و ستین یشبید خان مهرزاد همان مرد

 .بود کرده خراب را اعتمادها و ها

 .زد یم برق شبش رنگ چشمان در اشک

 سابق؟ِ مهرزادخان همون نیبش شه یم

 ستون سرش ریز را دستش. منات سمت برگشت کامل

 اهیس چشمان عمق به شده کیبار یها چشم با و کرد

 .شد رهیخ تمنا یاشک

 خوب یکاف ی اندازه به سابق خان مهرزاد اون اگه -

 تو رو دومون هر تا یگرفت ینم احمقانه میتصم تو بود

 نجاتت جا نیا از دادم قول بهت که من. یبنداز دردسر

 نگفتم؟ ننداز، خطر تو رو ودتخ و نرو که گفتم دم یم

 :دینال بغض با

 نگفتم؟ کردم، اشتباه بارگفتم هزار منم -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 بغلش خواست دلش. رفت تمنا تیمظلوم یبرا دلش

 بود پدرانه قهر کی دیبگو و ببوسد را شیموها و کند

 به نداشت حق او شد؟ یم چه رسالتش اما هتیتنب یبرا

 گرگ هرچند بود، مرد هم او و بزند دست یامانت نیا

 مژه با یمشک یها چشم آن شد یم...اما نبود ناموس

 به هوس  و دیشن را مظلوم لحن آن و دید را سیخ یها

 کینزد که یزمان هم آن نداشت؟ را دنشیکش آغوش

 ییبال که شکر ایخدا و بدهد دست از را دخترک بود

 بخواهد که بود شده نگرانش آنقدر. اوردندین سرش

 گزند تا ردیبگ آغوش در محکم و سفت را اش یامانت

 فکر یب یتمنا شر از دیبا را تمنا نرسد، او به یکس چیه

 بود تر خطرناک عطا از خودش یبرا تمنا. داد یم نجات

 . کرد یم آب ریز را خودش سر کارها نیا با و
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 نهیس به را دختر و کند باز را دستش گرفت میتصم

 کوچک اهگن نیا ردیبگ میتصم او و بخواند فرا ستبرش

 !نه ای بشود

. دیلرز دلش و دست دید که را مهرزاد باز آغوش تمنا

 ییدلجو یبرا دیشا و دادند یم قلقلکش شیها دخترانه

 یم دلش. زد یم گول را خود و باشد نیتسک آغوش نیا

 نیا کرد یم حس و شود کینزد مرد نیا به خواست

 که موقع همان یحت. ستیگرید جور شیبرا مرد

 یم تنگ خان مهرزاد یبرا دلش گرفت رارف به میتصم

 .شد

 نهیس یرو را سرش اطیاحت با و رفت او سمت به آرام

 را دستش. زد یم بینه درونش اریسام. گذاشت مهرزاد

 عذاب دل در و دیکش رنگش ییخرما یموها یرو
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 به دست که خواست یم عذر دکتر از و داشت وجدان

 بود؟ که نبود زور به اما و زده امانتش

 اما زدند یم گول را خود شدن کینزد نیا یبرا دو ره

 کی به دل دشمن قلعه در که یوقت بود جانیپره

 ممنوعه نوپا عشق نیا و یکن یم خوش گانهیب  شاهزاده

 .باشد او مال مهرزاد خواست یم دلش اما تمنا یبرا بود

 یحت که ییجا رفتند یم و گرفتند یم را هم دست اصال

 و تمنا خواند یم ادیز رمان. سدنر ها آن به هم سیپل

 هنوز یعاشق یبرا و بافت یم ها داستان خودش یبرا

 .داد یم ریش یبو دهنش

 

 ینگاه.دیپر خواب از در، امان یب کوبش یصدا با صبح

 تمنا ی شانه دور که کرد اش شده خشک دست به
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 رفته خواب به اش نهیس یرو که سراو و بود زده حلقه

 .بود

 نیا ابدا سرگرد یامانتدار رسم ود؟ب کرده کار چه او

 کینزد دختر نیا به دینبا و دیکش ینفس یعصب. نبود

 .شد یم

. کرد باز را چشمانش تمنا بار نیا و در یصدا هم باز

 و ستینگر مهرزاد و خودش تیوضع به یا لحظه

 .دیکش عقب را خود دهیترس

 و دیچرخ یم در و مهرزاد نیب شبش رنگ چشمان

 .شد شتریب عطا ریام نیشمگخ یصدا با وحشتش

 دهیشن را تمنا فرار یماجرا حتما عطا و دیگز لب مهرزاد

 !سرتق دختر نیا یها یسر رهیخ دست از وامان بود

 هولش یکنار به نیخشمگ رعطایام کرد باز که را در 

 مچش هیثان از یدرکسر. رفت تمنا سمت خشم با و داد
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 یلیس گرشید دست با. کرد بلندش و گرفت دست در را

 و رساند عطا به را خودش مهرزاد. نواخت تمنا گوش در

 کنار را نیخشمگ یعطا و گرفت پشت از را دستش

 .دیکش

 و باباته لهیطو نجایا یکرد فکر احمق ی دختره -

 ییبال یخوند کور ؟یکن فرار یبتون که نداره صاحب

 .بشناستت نتونه پدرتم یحت که ارمیم سرت

 .ستادیا شیجلو زادمهر که کند یشرویپ خواست 

 دختره نیا که یه...گو هر ؟یگ یم یچ گهید تو ها -

 گرفتم گروگانش. ییتو مقصرش خوره یم داره

 اون که حاال. بشه قصرم خانوم ای کین کیپ اوردمشین

 اش بچه تنها خاطر به ستین حاضر رتشیغ یب پدر

 خودم یبرا یاضاف خور نون چرا من برداره یقدم

 کنم؟ درست
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 هست که هم باکره داره که هم یخوب ی افهیق یلعنت

 .ادیم رمیگ ازش یپول خوب

 حاال. باشه یگفت من به رو دختر بده گفتم اول روز -

 بهش دستت ذارم ینم اما کرده فرار کرده غلط هم

 .منه مال دختر نیا. بخوره

 یا اضافه خور نون خودتم تو یا کارهیچ تو شو خفه -

 عطا ی نهیس ی قفسه به یا ضربه دست کف با مهرزاد

 شد، یم نییپا و باال تر تمام هرچه تیغصبان با که

 .نواخت

 رو پول پدرم ارث با ها سال رفته ادتی نکهیا مثل -

 تو نجایا. ییتو اس اضافه که یکس اون یگذاشت پول

 .کیشر یستین سیرئ من یبرا

 بار خودم به مربوط هم غلطاش و منه مال دختر نیا

 .یکن یم دیهدت ینجوریا باشه آخرت
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 را در و برد رونشیب اتاق از و گرفت را عطا دست و 

 :گفت یآرام یصدا با  و بست

 خراب و کار تیکوفت یها تیعصبان نیا با شهیهم -

 دلش دید که منو تیحما شد بهترم البته. یکن یم

 .شه یم گرم بهم شتریب

 قبلش تیعصبان همان با و کرد درهم را اش افهیق عطا

 :زد داد

 

 نقشه اون با هم تو بابا شو گم -. کرد مهرزاد به رو

 هفته هی تا نیبب ندارم مدارا حوصله من. تیدوزار یها

 یدب فرستادمش ینگرفت یگرفت ،یگرفت و فرمول گهید

 یدان خود حاال قادر خیش بغل
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 نقشه ی همه یکرد خراب که تمنا بزنتت گند. رفت و

 ...!را مهرزاد یها

 

 یم حرف شرکت مورد در و دندبو نشسته ییرایپذ یتو

 را اش یمشک راهنیپ نیآست حوصله یب عطا ریام. زدند

 :گفت و زد باال

 دل به نهیک ما یپدرا از اون. نکن اعتماد یشکور به -

 لبخندش به بزنه، نیزم هارو گانیشا خورده قسم و داره

 نکن اعتنا

 .زد یپوزخند مهرزاد

 با دیبا اام شناسم؟ ینم و ریپ روباه یکن یم فکر -

 وارد اسلحه در از تو مثل من. رمشیبگ مشتم تو لبخند

 .زهیچ نیتر مهم کار نیا تو استیس شم ینم

 !مهرزاد دیترس دیبا ازت -
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 .داره طناب حکم من لبخند نیا چون بترس پس -

 :گفت شیها خنده انیم و دیخند سرخوش

 اسمت پشت که دارم ازین بهت. کردم یشوخ نترس -

 .هیشکور بردن نیب از هدف نیاول فعال. شم میقا

 باشم؟ من تیبعد هدف دیشا و -

 :گفت یلودگ با و زد یچشمک

 .بعد تا حاال -

 یا قهوه یابروها انیم یزیر اخم با و شد یجد

 :گفت پرپشتش

 تو شده، یدستکار نیماش ترمز گفت یم سیپل نمیبب -

 ؟یمشکوک یک به

 هیکت مبلِ یپشت به مغموم و کرد فوت را نفسش عطا

 :زد لب متفکرانه و داد
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 نیب از یبرا و دورمه درشت و زیر یخالفکارا اونقدر -

 همه از. هیک کار دونم ینم که کنن یم تالش بردنم

 ...اما ادیم بر شونم

 ؟یدار شک یکس به ؟یچ اما -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 !دونم ینم...دونم ینم -

 .شد وارد محافظا از یکی لحظه همان در

 روش. کردم داشیپ باغ در پشت رو بسته نیا باربا -

 !نیهم فقط «گانیشا رعطایام یبرا»نوشته

 

 :باالبرد را شیصدا شده گرد یها چشم با مهرزاد

 تو؟ شیآورد چرا باشه بمب دیشا -
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 یفلز زیچ میکرد یبررس دستگاه با خان مهرزاد نه -

 .شن یعصبان آقا میکن بازش دیشا میگفت اما نبود،

. اوردیب جلو را بسته که کرد یا اشاره تدس با عطا

 .رفت و داد عطا به را رنگ اهیس کارتون محافظ

 به یا کننده مشمئز یبو کرد باز که را درش چسب

 بود نشسته که ییجا آن از اما، دیرس مهرزاد مشام

 .ندیبب را جعبه داخل توانست ینم

 :دیغر و گذاشت نیزم ضرب به را جعبه عطا

 یم! هیعوض اون کار پس! یلعنت! یلعنت! یلعنت -

 .کشمش یم کشمش

 و داد ینیچ اش ینیب به. دیکش جعبه به یسرک مهرزاد

 .خورد یم بهم داشت حالش

 از پر را جعبه تمام که یحال در! اهیس سگ ی دهیبر سر

 !یعیفج ی منظره چه و بود کرده خون
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 ه؟یکثافت کدوم کار زن، هم به حال...اَه -

 ات زنده که دم یم قول...من فادارِو سگ یتراب...یتراب -

 .نذارم

 ؟یبد حیتوض شتریب شه یم -

 :گفت و کرد مهرزاد به ینگاه عطا

 !یفهم یم...یفهم یم -

 .زد رونیب عمارت از و برداشت را جعبه و شد بلند 

 خشاب و دیپوش را اش یمشک کت برگشت یوقت

 :گفت و کرد پر را اش اسلحه

 اون باش مراقب لطفا ام،یب و ییجا هی تا رمیم من -

 .نکنه فرار دوباره دختر

 امیم باهات منم -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 به سبزش چشمان مهرزاد، چشمان در شد رهیخ زیت

 .برجسته و متورم شیها رگ و بود شده دهیکش خون

 دیکل یها دندان یال از ممکن، حالت نیتر یجد با

 :زد ادیفر اش شده

 مراقب تو بکنم، خودمو حساب هیتسو بلدم خودم _

 نجایا زنیبر شون عده هی دیشا. باش رتعما

 .زد رونیب عیسر یلیخ  و

 .کرد نگاه شان رفتن به پنجره از مهرزاد

 محافظ یتعداد هنوز اما. محافظ از ٕ  مملو اهیس بنز سه

 .بود عمارت در

 فرستاد امیپ سرهنگ یبرا اش یمخف یگوش با مهرزاد

 .گفت را هیقض سربسته و
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 چشمان از دور به و خلوت در که ییها ابیرد دیشا

 بگذارد، کار ها نیماش یبرخ ریز بود توانسته ها، محافظ

 و باشد شده خارج نیماش سه آن از یکی ریز حداقل

 .رعطایام مردن یبرا بود زود هنوز

 همان که چرا گفت یم ناسزا خود به دل در عطا ریام

 با ،یتراب وفادارش سگ و نهیرید قیرف دیفهم که موقع

 دهد، یم را عطا راپورت و شده الهیپ هم خان هوشنگ

 .نکشتش

 و دینرس او به دستش اما بکشتش که خواست یم یعنی

 اش ساله پنج دختر و زن یرو را حرصش توانست تنها

 .کند یخال تارا

 صدا عمو اورا تارا مگر و بود گرفته را شیها چشم خون

  کرد؟ ینم
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 ردخت و زن تارا، و رایسم ممکن شکل نیتر عیفج به او

 دیام خود به دستش و بود کشته را خائنش یمیقد قیرف

 و تارا خون از دیام دانست یم و بود دهینرس یلعنت

 .گذرد ینم بود، شده رایسم به که یتجاوز

 یگندها آنقدر و بود گذشته ماجرا آن از یمدت اما

 لِیوک ،یتراب دیام شیپ فکرش که بود ادیز رعطایام

 .بود زده او به یا ضربه بد دیام و نرفت خائنش معتمدِ

 یخال خان، هوشنگ به اش یمخف یانبارها دادن لو

 یکل و گذشته خیتار یدارو یکل ی شبه کی شدن

 .گذاشت عطا دست یرو شده کشته محافظ

 به خواست یم و بود کرده عوض داروهارا خیتار عطا

 .بود اریبس دست یباال دست اما و کند قیتزر بازار

 یادیز کار نیا در اما بود کثافت تینها رعطایام نکهیا با

 را خان هوشنگ نام یکس چه و نبود گنده کله هم
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 و بود کرده نابود را عطا یزندگ که یکس بود؟ دهینشن

 نیا شاخ توانست ینم اما خواست یم که هرچند عطا

 .بشکند را قَدَر فیحر

 خاطر به قشیشف قیرف د،یام کرد ینم فکر چوقتیه

 یبرا بگذارد خان هوشنگ دست در دست شتریب پول

 یا و بود زده او به یا ضربه بد. عطا برداشتن انیازم

 انتیخ نیبدتر دیام. بود انبارها دادن لو فقط هیقض کاش

 اعتماد آنقدر که کاش و بود کرده حقش در را ممکن

 تا عطا. باشد خبر با عطا یزندگ زیچ همه از تا نداشت

 .رفت اش خانه به دیفهم را اش انتیخ

 از ساله پنج یتارا دیند که بود متنفر انتیخ از قدرآن

 یگروه و انهیوحش هم آن مادرش به تجاوز دنید

 .ستدیا یم قلبش و ردیگ یم نفسش
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 جنازه یوقت خائن دیام بر یوا و بودند مرده رایسم و تارا

 ی شده رهیخ ترس از چشمان و زنش انیعر ی

 زنده را رعطایام خورد قسم و دید را سقف به دخترش،

 .گذارد ینم

 ی مجسمه همان مانند درست اه،یس سگ سر حاال و

 به ،یوفادار پاس به رعطایام که یا شده دهیتراش یچوب

 دیام

 به نیخون ی مرده اهِیس سگِ سرِ حاال و بود کرده هیهد 

 در صدا به جنگ ناقوسِ یعنی نیا و بود برگشته آن

 نممک روش نیبدتر به که خان هوشنگ اما. است آمده

 به تجاوز انتقام هم بود، گرفته را تارا و رایسم انتقام

 ...!انتقامِ هم و را رایسم

 یمیقد منزل وارد انهیمخف دیام بود، درست حدسش اگر

 .فرستد یم هیهد شیبرا آنجا از که شده اش
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 که بود خائن دیام یبرا دنیکش نشان و خط فکر در

 از. شود اسلحه به دست شد باعث یراندازیت یصدا

 .شد ینم دهید یادیز زیچ بنز یدود یها شهیش

 

  شده حمله بهمون آقا -

 نیماش کرد حس حرف نیهم گفتن ی فاصله به و

 یکی نیماش یها چرخ شدن سوراخ یصدا و شده پنچر

 راه نیا در و بودند بسته رگبار. آمد یم یگرید از پس

 همه نیا و دیام آمد؟ یم کمکشان به یکس چه یجنگل

 ناچار به اوهم و بودند شده ادهیپ شیها محافظ آدم؟

 .گرفت پناه نیماش پشت و شد ادهیپ

 جنازه هیثان هر گروه دو هر از و بود گرفته باال یریدرگ

 یرو خال با زد را یچهارنفر سه عطا. افتاد یم نیزم به
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 هرچه و خورد پا و دست به رشیت چند و شان یشانیپ

 .رفت ینم خطا رشیت بود که

 چیه دید کند عوض خشاب تا و آمد ودخ به یا لحظه

 تمام بشیدرج یها خشاب. ستندین زنده افرادش از کی

 یم تکان اگر و داشت یا فاصله ها جنازه تا و بود شده

 .زدنش یم مانده یباق نفر سه آن مطمئناً خورد

 یم زنده اربابمون. خان عطا یش میتسل بهتره -

 خوانتون

 خوش یرو ذارم یمن ام زنده تا بگو یالش دِیام به -

 .نهیبب رو ایدن

 یصدا که بود ها آن جانب از یبعد حرف منتظر و

 .آمد ها مرد افتادن و آخ یصدا و شد شروع یراندازیت

 به درمانده که مانده نفر هی تنها دید و دیکش یسرک

 سمت به که شد بلند تا عطا و کند یم کیشل اطراف
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 بود، هافتاد تر طرف آن که افرادش از یکی ی اسلحه

 ریز و برداشت را اسلحه خورد دستش به یا گلوله برود

 نشانه را نفر نیآخر آمد تا و کرد زمزمه «یلعنت» لب

 و گرفت نشانه را مرد یشانیپ بیغ از یریت رد،یبگ

 سر پشت از ریت انگار.  افتاد نیزم بر هم بازمانده نیآخر

 .بود شده کیشل عطا

 خش یصدا با. ندیبب را اش یناج خواست یم دلش

 را یمرد و برگرداند سر سرش، پشت از ها برگ خش

 یم ها درخت پشت از جاده کنار یبلند یباال از که دید

 جلو مرد. داشت دست در را او نیمحافظ اسلحه و آمد

 که یا شده کشته محافظ دست در را اسلحه و آمد تر

 .گذاشت بود افتاده جاده لب قایدق
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 و برداشته را اسلحه یریگدر انیجر در مرد نیا که انگار

 کشته صاحب یبرا را یامانت حاال و بود ختهیگر باال به

 .بود آورده پس اش، شده

 اسمت. هیعال تیراندازیت ،یداد نجات منو جون تو -

  ؟یهست یک آدم و هیچ

 همان اسلحه مرد. گرفت بهیغر مرد سمت به را اسلحه

 .کرد کیشل و برداشت نیزم از دوباره را محافظ

 عیسر.  خورد سرش پشت به و شد رد عطا کنار از ریت و

 .شکست گردنش قلنج که یجور برگداند سر پشتش به

 او به خواست یم و بود زنده هنوز مهاجمان از یکی

 .کشت اورا مرموز مرد آن که کند کیشل

 :گفت مردد و دیکش یا آسوده نفس

 ممنون -
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 را اسلحه و ستادیا شیرو به رو درست آمد تر جلو مرد

 :گفت و گرفت دستش از را اسلحه عطا و گرفت سمتش

 ه؟یچ اسمت دمیپرس -

 

 قاب دهیژول یموها و ها شیر انبوه در صورتش که مرد

 با شد یم دهید رنگش شب چشمان تنها و شده گرفته

 یم و داشت زدن حرف قصد نامفهوم یها اشاره زبان

 .شنود یم زور به و است الل و کر که گفت

 که هرچه عطا و بود مرد نیا ونیمد را جانش نظرش به

 به. کرد ینم فراموش را یخوب و نبود نشناس نمک بود

. بود شده پنچر ها چرخ تمام اما رفت ها نیماش سراغ

 با تا زد زنگ محافظانش به و برداشت را اش یگوش

 .ندیایب دنبالش ینیماش
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 توانست یم شیرو به رو یکلیه و درشت مرد نیا

 یجاسوس هم نیا دیشا اما. بشود شیبرا یخوب محافظ

 د؟یام طرف از بود

 .داشت یخوب حس مشکوک مرد نیا به دلش ته! نه اما

 ؟یبود کرده کار اسلحه با حاال تا -

 «نه»  گفت اشاره با مرد

. خورد هدف به چندتاش یزد خوب یلیخ اما -

 .خوبه یلیخ تیراندازیت

 و انرکمیت با: »گفت اشاره زبان همان با هم باز مرد

 را تفنگ. است بلد خوب یلیخ و کرده کار سنگ قالب

 یا اسلحه خودش اما داده ادی او به یکس شیپ چندسال

 «ندارد

 گاردیباد و من نیمحافظ ٕ  جز یایب یخوا یم -

  ؟یبش مخصوصم
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 شنوا کم مرد نیا و گفت یم بلند و گوشش در هارا نیا

 .دیشن یم زور به

 را خود موافقت دادن تکان سر با.  زد یبرق مرد چشمان

 و بودند گذشته نیخون ی مهلکه آن از یکم. کرد اعالم

 از شدن مطمئن با. آمد سمتشان به یرنگ اهیس نیماش

 مرد به رو و شد سوار هستند خودش محافظ دو که نیا

 یجا به شیها محافظ اما. شود سوار که گفت یجنگل

 .گرفتند شیپ در یگرید ریمس عمارت، ریمس

 عمارت؟ سمت برو که گفتم یکن یم یلطغ چه یدار -

 دارن کار باهاتون دخانیام قبلش اما قربان میر یم -

 .ستیخال که آمد ادشی و برد اش اسلحه به دست عطا

 برو االن نیهم. دادم پرورش نمیآست تو مار یلعنت -

 خانوادت واسه نفرستادم تو الشه تا عمارت سمت
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 جنگل ونا تو یگذاشت رو برادرم الشه که همون -

 منتظرته دخانیام که نیبش ساکت و شو خفه. بستمونه

 که بود مرد نیا برادر ها مهاجم آن از یکی حتما و

 ...را خان عطا داد یم قرار مخاطب نهیک با آنچنان

 را دستانشان زمان هم دو هر یجنگل مرد ی اشاره با

 که یتوان هر با و زدند حلقه محافظ دو گردن دور

 از را اسلحه مرد. کنند شان خفه دکردن یسع داشتند

. زد گلوله کی شاگرد سمت به و گرفت حال یب محافظ

 جلو به زور به پشت از مرد که شد یم کج داشت نیماش

 باز را عطا نهیک از شده خفه رمق یب ی راننده در دیپر

 نگه زور به را نیماش و کرد پرت نییپا به را او و کرد

 یبد حرکت با و شناخت ینم را ترمز و گاز انگار.داشت

 .ستادیا

 ؟یر ینم چرا پس -
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 شده کشته مرد و شد ادهیپ و کرد نگاهش متعجب مرد

 شاگرد سمت در و انداخت رونیب نیماش از را گرید ی

 .نشست

 بلد یرانندگ افهیق و ختیر نیا با مرد نیا دیفهم عطا

 .ستین

 

 نیماش از و بود بلد کمان و ریت اسلحه یبجا که او

 وارد که ینینخست انسان مانند درست. دانست ینم چیه

 .باشد شده مدرن جامعه

 فرمان پشت اش یزخم دست همان با یزحمت هر با 

 ینم و گرفت شیپ در را عمارت راه و زد دور و نشست

 و دهند یم جوالن عمارتش در گرید خائن چند دانست

 .خندند یم او شیر به
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 داخل تا یاردک جوجه همچون و شد ادهیپ او با مرد

 .شد یم دهیکش عطا دنبال به عمارت

 و دید عمارت به باز دهان با را او رهیخ نگاه عطا

 را جانش امروز که یجنگل مرد نیا به دیبا. زد یپوزخند

 .داد یم را اش ژهیو محافظ عنوان بود، داده نجات

 :گفت و آمد نییپا مهیسرآس مهرزاد

 و یفتر تا سه چرا یا افهیق و ختیر چه نیا عطا -

 ؟یبرگشت دونهی

 را سرش و کرد پرت مبل یرو بر را خود رمق یب عطا

 :گفت و گرفت دستانش با

 شدند، کشته افرادم تمام کردند حمله بهمون ها یلعنت -

 اون اما برگردونن منو که بفرستند گفتم گهید نیماش هی

 .درومدن خائن هم ها لقمه حروم

 :دیپرس زد یم موج شیصدا در که یتعجب مهرزادبا
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 ؟یموند زنده یچجور پس -

 : گفت و انداخت یجنگل مرد به ینگاه عطا

 !بهیغر مرد نیا کمک با-

 تر طرف آن که یمرد به و انداخت باال ییابرو مهرزاد

 به اصال فشیکث و دهیژول بتیه. کرد نگاه بود ستادهیا

 .امدین خوش مذاقش

 سالم -

 مرد یدبا یب از مهرزاد یها اخم و داد تکان سر مرد و

 .رفت هم در

 حرف شمرده و بلند اگه البته الله و کر نشو، ناراحت -

 درست رو ختشیر و سر کمی شنوه یم ییزایچ هی یبزن

 .میاریب در ازش یخوب محافظ میتون یم کنه
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 فرزاااااد...فرزاد -

 :گفت و شد وارد ها محافظ از یکی عیسر

 ارباب؟ بله -

 هی و بکش گوشش و سر به یدست هی ببر و مرد نیا -

 اما الله و کر. بهش بده نیمحافظ یها لباس از دست

 .بندازش راه کمی یتونست اگه

 او از چگونه. شد رهیخ یجنگل مرد به تعجب با فرزاد

 بسازد؟ محافظ کی

 بفرست رو ها بچه چندتا بعدشم. گهید برو االی دِ -

 نفرم هی. شدند کشته ها بچه همه متاسفانه جنگل

 رفته ازم خون یکل ارهیب در رو یلعنت لولهگ نیا بفرست

 ؟یکن دایپ یزیچ یدکتر هی یتون یم نیبب

 دکتر کنم؟ دایپ کجا از معتمد دکتر من سیرئ آخه -

 ستین که هم یهاشم
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 دکتر که داد نشان یحرکات اشاره و مایا با یجنگل مرد

 .دارد سراغ

 .یُکی بفرست نیا دنبال ای؟بیدار سراغ دکتر تو -

 خبر ریدرگ ذهنش که یحال در داد تکان یفرزادسر

 دوازده هر یعنی و بود مانده واج و هاج. بود عطا یقبل

 ساعت؟ کی در هم آن شدند کشته نفر

 دوستان. شد خارج مغموم فرزاد عطا، یبعد تشر با

 کی و بود گرفته دلش و داشت جمع آن در یمیصم

 عطا کف بر جان یها شده کشته آن انیم او هم یروز

 فقط خان عطا و شدند کشته همه. است ثروتمند خان

 گلوله یحت که ستیتلخ رسم چه بود؟ خورده ریت کی

 .شناسد یم یغن و ریفق هم

 به اورا حوصله یب فرزاد و آمد فرزاد دنبال یجنگل مرد

 آن با زدن کله و سر حوصله خود و سپرد یکس دست
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 دستور محافظان از یکی به و. نداشت را نفهم زبان مرد

 مرد ساعت مین از بعد. برود دکتر دنبال به مرد با ادد

 هم باز اما، بود رفته حمام و دهیپوش شلوار و کت

 کوتاهش و بکشند شیمو و شیر به دست نگذاشت

 زیتم یلیخ حاال که آنکارد یکم و کرد شانه تنها کنند

 به اصال دهیورز کلیه آن. بود قبل از تر پیخوشت و تر

. یکن ورزش ها سال که نگارا. آمد ینم یجنگل مرد

 از و کرده یم ورزش جنگل در تارزان مانند هم دیشا

 است؟ رفته یم شاخه آن به شاخه نیا

 .رفتند دکتر دنبال به محافظ کی همراه به بعد 

 ینم چیه او دیپرس یم عطا دشمن از که هرچه مهرزاد

 خیتار یداروها هیقض از خواست ینم دلش و گفت

 سود یبعد یها دارو از و دشو خبر با هم گذشته

 یکاف دانست یم که را دارو واردات همان تنها. بخواهد
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 بس مهرزاد یبرا گندها همان و را شرکت همان. بود

 یزیچ شیانبارها ی درباره خواست ینم ابدا عطا و بود

 اش یمخف یانبارها دادن لو با اورا مهرزاد هرچند دیبگو

 کیشر جا آن در گرید اما بود، کرده دیتهد یشکور به

 بود او مشکل خان هوشنگ و یتراب دِیام و خواست ینم

 !مهرزاد نه

 

 یاهال یها چشم. رفت خانه به وضع و سر همان با مراد

 احمد مش  و دیترک یم تعجب شدت از داشت خانه

 یها محافظ مخصوص لباس نیا دانست یم خوب

 کجا؟ عطاخان و کجا مراد و است خان عطا

 نیا یک شده؟ یچ ها؟ مراد؟ هیعوض و سر چه نیا _

 داده؟ تو به هارو لباس
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 به که گفت و کرد فیتعر اش اشاره زبان همان با مراد

 .است آمده نازگل دنبال

 داشته نگه محل از دورتر یکم نیماش با گرید محافظ

 .باشد مردم دید یجلو خواست ینم و بود

 کار؟یچ یخوا یم و نازگل -

 و داد یم نشان تفنگ و ریت نامفهوم یها اشاره با مراد

 را نازگل اما داد ینم رضا اصال نکهیا با احمد مش دل

 .کرد صدا

 باباجان ایب دختر جان، نازگل -

 و بگو و کردند یم صحبت اتاقش در ترنج با که نازگل

. آمد رونیب احمد مش یصدا با بود، بلند بخندشان

 و مراد. بود شده ینعلبک ی اندازه تعجب از چشمانش

 شلوار؟ و کت نیا

 ؟یکرد دایپ گنج شده یچ مراد اوه اوه -
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 :گفت نشیریش ی لهجه و پدرانه لحن با احمد مش

 محافظ شده دمیفهم و نمیب یم ینجوریا که من واال -

 تو؟ دنبال اومده چرا دونم ینم یول. ارباب

 خودش سمت به را اش اشاره انگشت تعجب با نازگل

 :گفت و گرفت

 من؟ دنبال -

 .کرد تکرار را حرکاتش همان مراد مبازه و

 یفیظر اخم کردنش دقت معمول طبق که نازگل

 دیترد با و داد تکان یسر بود کرده اش یشانیپ مهمان

 :گفت

 داره ازین من کمک به و خورده ریت یکی نکهیا مثل -
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 داخل عایسر بماند احمد مش حرف منتظر نکهیا بدون و

 یها کمک فیک د،یپوش را شیمانتو و رفت اش خانه

 .زد رونیب و برداشت را اش هیاول

 .حاضرم من مراد میبر -

 و بود کرده ترش رو یکم مهربان شهیهم احمد مش

 ادهیپ خواست یم و گرفت را مراد دست لشیم برخالف

 سمت به را ها آن مراد اما بروند عمارت سمت به

 یراه عمارت سمت به و کشاند ارباب نیماش

 یطوب و احمد مش ش،یپ لسا ستیب که یعمارت.شدند

 احمد مش منصورخان زمان. شدند خارج آن از خانوم

 عشق از همه و. آشپز خانوم یطوب و بود نجایا دربان

 آن ازدواج از بعد یچندسال. دانستند یم هم به دو نیا

 که بعدش اما امدند ایدن به توکا و ترنج و ماندند جا
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 یزندگ خودشان یبرا تا رفتند کردند جمع پول یمقدار

 .کنند

 

 که بود یطوب به احمد یعاشق و عشق نیهم یبرا اصال

 یحت تا ساخت یا کلبه جنگل، داخل عمارت کینزد

 یمحل و باشد یطوب کینزد نبود، فتشیش که یمواقع

 !شان یواشکی یقرارها یبرا

 شاهانه ییرایپذ وارد نیمحافظ سد از گذشتن از بعد

 .شدند عمارت

 نیا بودن کیآنت و شکوه همه نیا از دهانش نازگل

 .بود مانده باز عمارت

 مش. انداخت باال ییابرو. آمد یم نییپا ها پله از مهرزاد

 .کرد سالم و کرد یدست شیپ احمد

 پسر؟ یآورد دکترو. نیاومد خوش. جان پدر سالم -
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 رو مرد به عمارت یداخل ینما از اش توجه که نازگل

 را شیاه کمک فیک ی دسته بود، شده جلب شیرو به

 کرد یم یسع که ییصدا با و گرفت دست در تر محکم

 :گفت برسد نظر به یجد و محکم

 مراد حرکات از یادیز زیچ هستم، ینبو دکتر من -

 !داره ازین کمکم به یکس که دمیفهم اما نشدم متوجه

 لحن و ملوس ی افهیق تضاد و داد تکان یسر مهرزاد

 .بود جالب شیبرا شدت به شیرو به رو دختر یجد

 دییبفرما تون ییآشنا از خوشحالم گانمیشا مهرزاد من -

 باال

 سمت به مهرزاد سر پشت نازگل و مراد و احمد مش

 .شدند روانه عطا اتاق
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 دهیکش دراز تختش یرو عطا.زد در به یا تقه مهرزاد

 را گلوله او نگذاشت عطا کرد، که یهرکار مهرزاد و بود

 .کند خارج

 ؟یداریب عطا عطا؟ -

 دنید با و کرد باز آرام درد با را شیها پلک اعط

 دانه. شد زیخ مین یکم بودند سرش یباال که یتیجمع

 بود راپوشانده اش یشانیپ تمام عرق درشت یها

 لبخند و کرد تعجب مراد کنار احمد مش دنید با عطا

 احترام ی نشانه به احمد مش. نشاند لب به یدردناک

 .کرد خم سر و داد سالم

 داد یآرام سالم نازگل. کرد صاف را شیصدا یکم عطا

 .کرد بازش و گذاشت یپاتخت یرو را اش جعبه و

 چطوره؟ خانوم یطوب ورا؟ نیا از احمد مش به به -

 ارباب یگو دعا و خوبه -
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 برسون بهش منو سالم. شکر خدارو -

 نده بد بهتون خدا ارباب، دیدار لطف -

 یها هدکم سمت به دستش نازگل و دیکش یپوف عطا

 ییبایز. انداخت دکتر به ینگاه عطا. رفت عطا راهنیپ

 یم جذب خود به را یکس هر نگاه شدت به چشمانش

 سبز چشمان آن در یا گونه ربا آهن یجادو انگار. کرد

 .بود شده پنهان اش فرخورده یها مژه و درشت رنگ

 مخاطب را احمد مش و گرفت نازگل از نگاه زور به عطا

 .داد قرار

 عمارت به اومدنت و تیزیناپره لیدل ینگفت خب  -

 ه؟یچ

 لباس با مراد دمید...که بود نیا مزاحمت از غرض -

 دایپ کار شما شیپ دمیفهم اومده نگهباناتون مخصوص

 شدم نگران اومده دکتر دنبال دمید که بعدم کرده،
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  را احمد مشِِ مراد مگر و پراند باال ابرو تعجب با عطا

 د؟بو نبرده خود با آب

 مش بود نشده غرق رودخونه یتو پسرت مگه مراد؟ -

 احمد؟

 

 :گفت و دیکش یآه احمد مش

 دم یزخم شیپ هفته دو و مرد نیا من. ارباب چرا -

 گوش و زبون نه نداره کار و کس نه. کردم دایپ رودخونه

 صداش مراد و ندازه یم مرادم ادی منو...یحساب و درست

 یعصا بشه که ادمد بهش خونم تو اتاق هی. میکن یم

 .اومده شما شیپ نکهیا مثل اما میریپ دست

 را شیها چشم و برگرداند بالش یرو را سرش عطا

 .بست بادرد
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 و دیرس آسمون از هوی اون.شد حمله بهمون امروز  -

 اما باشه، میشخص محافظ خوام یم. داد نجات و جونم

 یب اوقات شده که هم خانوم یطوب و شما دل یبرا

 برسه هم تو یکارها به تا خونه فرستمش یم شیکار

 کار ارباب شیپ مراد نکهیا از اصال احمد مش چند هر

 خطر یعنی ارباب کار دانست یم و نبود یراض کند

 یلبخند. نداشت را ارباب با ییارویرو جرئت اما محض،

 :گفت و زد یمصلحت

 یب پسر نیا جان و شما جان ارباب، بده رتونیخ خدا -

 انشاهلل. نیباش داشته رو هواش منه، رادم مثه که زبون

 بده یسالمت هم شما به خدا

 نیا نکهیا از دل در و داد تکان سر یمحو لبخند با عطا

 او تواند یم و یوابستگ چیه و ندارد یرسم و اسم مرد

 .بود خوشحال باشد، داشته خود یبرا را
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 برسون سالم خانوم یطوب به احمد مش نباش نگران -

 خانوم منتظر رونیب من اجازه با ارباب، دیبزرگوار -

 مونم یم دکتر

 یصدا با و زدند رونیب اتاق از و گرفت را مراد دست و

 :زد لب یآرام

 هم ارباب حرف به باشه؟ باش، خودت مراقب مراد -

 حرف اگه بودم دربون جا نیا قبال خودم من کن، گوش

 داره رو هوات یکن گوش رو ارباب

 نیا سر کرد دعا دل در احمد شم و داد تکان سر مراد

 .سپرد خداوند به را او و دیاین ییبال هم، مرادش یکی

 را گلوله.بود کار به مشغول تیجد با نازگل اتاق داخل

 . بست را عطا زخم و انداخت ظرف در

 یها ولب عطا یشانیپ یرو عرق درشت یها دانه

 اش چهره تیجذاب از بود نتوانسته دردش از دشدهیسف
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 از دل در یجد دکتر خانوم. کند کم زگلنا یبرا

 .دیترک یم داشت یکنجکاو

 ن؟یخورد ریت چرا -

 داشتم دشمن -

 مارستان؟یب نینرفت چرا د؟یگ ینم سیپل به چرا -

 نازگل به یزیدآمیتهد لحن با و کرده کیبار چشم عطا

 :گفت

 د،ینگ یزیچ امروز از یکس به هم شما که بهتره -

 دکتر؟ خانوم دیا متوجه

 .داد تکان سر کرده درشت چشم ازگلن

 دستمزد مهرزاد ،یبر یتون یم گهید ممنون خوبه، -

 بده بهشون و دکتر خانوم
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 ی دفعه چون دیباش خودتون مراقب شتریب بهتره -

 خونه تو بشه که نباشه یجور تون زخم دیشا گهید

 .کرد درمانش

 خارج اتاق از مهرزاد همراه به نازگل و زد یپوزخند عطا

 .شد

 

 به حواست ،یمن اعتماد مورد فرد تنها تو فرزاد نیبب -

 سر یزیچ از یادیز خوام ینم باشه، مهرزاد پسره نیا

 .ارهیب در

 د؟یکن ینم آب ریز و سرش چرا یول جسارته اقا -

 سهام ٕ  جز ادیب بذارم دیبا کنه، یم کار خوب مغزش -

 رو یشکور سر بعد بخره را ها پا خرده سهام و ها دار

 سهامش و کنم نابودش تونم یم اونوقت کنه آب ریز

 .زشیعز یپسرعمو به رسه یم
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 بودن ارباب واقعا که االنصاف و الحق -

 .سیرئ گرفت طال دیبا رو فکرتون...برازندتونه

 داد ادامه محتاطانه و انداخت مراد به یمردد نگاه بعد

 دیمطمئن کجا از ه،یجنگل مرد نیا یول ها شرمنده بازم -

 زنه یم مشکوک که وضعش و سر س؟ین سجاسو که

 .میکن نانیاطم بهش دینبا نظرم به

 یباال فاصله قدم چند با که مراد به ینگاه عطا ریام

 مماس دستانش و باز یپاها با یدیق یب با سرشان

 .ستینگر بود، ستادهیا بدنش

 اش افهیق توانست یم رفتن حمام و شلوار و کت آن نه

 یها آموزش و سفارشات نه و کند زادیآدم هیشب را

 ...فرزاد

 ستادنیا مدل که بود یجنگل مرد همان هم هنوز

 او ونیمد را جانش عطا، اما دانست ینم هارا گاردیباد

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 در که یجاسوس همه آن انیم بود، فرزاد با حق...اما بود

 .کرد یم عمل کارانه محافظ دیبا او بود، گروهش

 فرزاد به اشاره با یمعمول و آرام وار، پچ پچ نه و بلند نه

 :گفت

 از االن اون...ندارم و دیجد دردسر هی ی حوصله اصال -

 اتاق از رفتنم بعد...باخبره مهرزاد یبرا من ی نقشه

 .کن آب ریز رو سرش

 بدجور و داد تکان سر و انداخت مراد به ینگاه فرزاد

 .بود مو پر مرد نیا ی شهیر و رگ یپ در ذهنش

 فرزاد که رفت یم دنبالش ادمر و شد خارج اتاق از عطا

 و دوخت فرزاد به را جشیگ نگاه مراد. گرفت را شیجلو

 سمت به را اش اسلحه فرزاد. بود دهینشن یزیچ پس

 .گرفت نشانه مراد
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 قورت را دهانش آب دهیترس و کرده درشت چشم مراد

 شده؟ چه که دیپرس یم اشاره زبان با و داد

 یشخص فظمحا یبش و یبمون زنده یخوا یم اگر -

 ،یریبگ دهیناد رو یشنو یم که یهرچ دیبا ارباب،

 گفتم؟ یچ یدیفهم

 و دیکش یپوف کالفه فرزاد. کرد نگاهش جیگ مراد

 نیا که کند تکرار بلندتر را اش جمله دوباره شد مجبور

 .داد سرتکان دهیترس مراد بار

 هی محافظا بخش تو برو...شو دور چشمام جلو از برو -

 .خواب یبرا بدن بهت جا

 پشت را در. شد خارج اتاق از و داد تکان سر عیسر مراد

 و باز را چشمانش. کرد فوت را نفسش و بست سرش

 !کشنده و تلخ بس زد، یپوزخند و کرد بسته
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 انبوهِ جنگل به رهیخ پنجره، کنار معمولش عادت طبق

 یبعد یها گام و کرد یم مزه مزه را اش قهوه اه،یس

 !یزیر برنامه را اش

 یها قدم یصدا آن از بعد و دیشن را حمام در یداص

 .بود شده ذکرش و فکر چندروزه نیا بیعج که یدختر

 است پدرانه شتریب حسش کرد یم حساب خود شیپ اما

 تمنا نه و داشت را پدرش سن نه هرچند! گرید زیچ تا

 حسش و خودش کرد یم یسع اما بود، کوچک یادیز

 نشود مغزش یپاپ دختر رفک نیا از شتریب تا بزند گول را

 ...عطا زدن نیزم یبرا ندیبچ برنامه قیدق بتواند تا

 دینوش را اش قهوه از یا جرعه برگرداند، سر که آن یب

 :گفت و

 باشه تیعاف -

 ممنونم -
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 هفته هی فقط...داد فرصت هفته هی عطا -

 .داد تکان و گرفت باال ۰ عالمت به را انگشتش و

 ؟یچ یبرا فرصت -

 .دیپرس یم مردد را سوال نیا که بود تمنا

 کرد یم خشک را شیموها که یدست. برگشت مهرزاد

. دیکش شیموها یرو را حوله خجالت با. ماند هوا در

 پنجره سمت به د،ید را اش سرخ یها گونه که مهرزاد

 .کند خشک را شیموها راحت او تا برگشت

 پدرت از فرمول گرفتن یبرا -

 عاشقتون کنم وانمود دیانب مگه...هیکم یلیخ فرصت -

 شدم؟

 نانیاطم «وانمود» ی کلمه نیا به ادیز هم خودش و

 و بود خوب بود، که هرچه مرد نیا به حسش. نداشت
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 بار نیاول یبرا که اش جنبه یب قلب به داد یم ضربان

 مهرزاد پدرش. است کینزد بهیغر یمرد به قدر نیا

 و مرد نیا به کند اعتماد که گفت و شناخت یم را خان

 حق یکس و دخترکش بر نبود حساس ینیام دکتر مگر

 یپدر و بود پدر. نداشت را شیتمنا به شدن کینزد

 رد خواستگار و دخترش تک بر حساس و یرانیا کامال

 تیترب نیا بر یوا و بفهمد تمنا که آن یب کرد یم

 مادر یب دختر نیا بود آورده بار نازدانه که دکتر اشتباه

 ...را

 از و نقشت...بدم عطا دست آتو خوام ینم...میمجبور -

 کن شروع فردا

 کنم؟ کاریچ دیبا -

 فقط...یبچرخ عمارت داخل دمیم اجازه بهت فردا از -

 جوجه هی مثل هستم من که هرجا اونم عمارت، داخل
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 جلب یبرا.ندارم رو اش حوصله اصال من که اردک

 ...نظرم

 ردنک یراض یحت کنم یم هرکار نظرتون جلب یبرا -

 فرمول؟ دادن یبرا پدرم

 با و برگشت و مهرزاد لب یرو بر نشست یلبخند

 :گفت طنتیش یچاشن با ینگاه

 لوس ی نازدانه نظرت به. یافت یم راه یدار خوبه -

 اد؟یب بر پسش از تونه یم دکتر

 برده یپ اش یتیترب ضعف به هم مرد نیا و کرد اخم

 و کرد ینم ثابت همه به را خودش اگر نبود تمنا و بود

 دکتر رسم و اسم پشت شدن میقا است بس گرید

 تیشخص خود ینیام تمنا پس نیا از و ینیام دیتوح

 .دیآ یم بر یهرکار پس از که ست یمستقل

 دیکن اعتماد بهم...امیبرم -
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 :گفت یدلخور لحن با و انداخت باال ابرو

 ؟یداد جواب فرارت با مو اعتماد که شب اون مثل -

 یاعتماد بر یوا. داد فشار محکم را شیها پلک تمنا

 .باشد شده خراب کباری که

 کنم یم دتونیسف رو بار نیا نه -

 .انداخت باال شانه مهرزاد

 دوارمیام -

 شرتیت باهمان و آورد در را شیا سرمه شرتیسو

 سمت به یا سرمه یورزش شلوار و دیسف کوتاه نیآست

 تنش یکینزد همه نیا از دیلرز تنش تمنا و رفت تخت

. اعتمادش یب پدر اعتمادِ مورد یآب چشم مرد نیا تن به

 قدر آن مرد نیا نکهیا از ندیخوشا و بود نیریش دلش ته
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 پدرش با سِرش و سَر بود اگر و نبود ممنوعه شیبرا هم

 بود؟ چه

 دختر نیا و بود شده تمنا ریدرگ ذهن متوجه مهرزاد

 .رفت یم فرو فکر در یادیز

 ینزن گند تو اگه شه یم درست یچ همه بخواب -

 :گفت و اش یمشک یابروها در کرد گره اخم

 یجور هام با برم و دور یمردها دیبا شهیهم چرا -

 خواهش ام؟یب نظر به پا و دست یب من که کنن رفتار

 اما. ستمین بچه من. پدرم مثل دینش شماهم کنم یم

 ده بچه دختر هی انگار که هیجور بامن هیبق رفتار شهیهم

 یکس هیسا ریز خوام ینم گهید من دیکن بس. ام ساله

 دیکن حساب من رو. کنم میقا پشتش و خودم و باشم

 .ینیام دکتر دخترِ نه ینیام تمنا عنوان به
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 را دختر نیا مدت نیا در کند خدا و زد یلبخند مهرزاد

 لیتحو یقو یدختر و اوردیب بار بزرگ خودش روش به

 .بدهد انگار سهل دکتر

 ثابت بهم پس یستیبا خودت یپا رو تو هآرزوم من -

 .کنم باز حساب روت تونم یم کن

 فردا کرد فکر نیا به و گذاشت بالش یرو را سرش تمنا

 .را اش یباز کند شروع کجا از

 

 مهرزاد به رو تشر با و اش یشانیپ بر نشاند اخم عطا

 :گفت

 من صبحانه زیم سر کنه؟ یم کاریچ جا نیا دختر نیا -

 هی یوقت کنم اش یزندان اتاق تو که یدارن انتظار -

 و رفت عمارت نیا به تونه ینم تو اجازه یب هم مورچه

 کنه؟ امد
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 دادم سیسرو بهش بس از شدم خسته عطا کن ولش

 دهیترس یاونقدر. باشه آزاد عمارت داخل بذار اتاق تو

 .نزنه سرش به فرار فکر گهید که هست

 شیپ بفرستش من؟ زیم سر چرا خب -

 و ومدین در برامون ازش که یزیچ چیه...کارهاخدمت

 نه؟ ای کنه کار بلده نمیبب خوام یم. خوره یم مفت نون

 .بپرسد آرام کرد یسع و زد پلک یعصب تمنا

 نداده؟ هنوز و فرمول اون...پدرم -

 :گفت و کرد نگاهش تند عطا

 نداده...نه -

 عطا که یجور لب ریز و داد تکان یسر یعصب تمنا 

 :تگف بشنود

 !سین من به حواسش که ام یراه سر انگار -
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 از دختر نیا کم کم و زد یپوزخند و دیشن عطا ریام

 بهتر؟ نیا از یزیچ چه و شده دیناام پدرش

 خانوم دیکن ینم یهمکار پدرت نه خودت نه -

 .یبد و فرمول خودت نفعته به...کوچولو

 همراه قاطعانه لحن و بود دیبع او از که یگستاخ با تمنا

 :گفت لبش کنج یپوزخند

 دیکن یم فکر اما کردم یم مقاومت اول اون دیشا -

 دست یرو دست پدرم نمیب یم که نیا از بعد حاال،

 رو فرمول اگه داره، ینم بر میآزاد یبرا یقدم و گذاشته

 خودم یبرا خودم حداقل که دادم یم بهتون داشتم

 جوجه هی فقط من که فیح اما،چه باشم کرده یکار

 گروه اون تو من از تر گنده کله صدتا و بودم شجودان

 .بود
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 باال یابرو یتا کی با و کرد تر پررنگ را پوزخندش

 :داد ادامه انداخته

 عطا ریام نیزد کاهدون به کنم یم حس اما شرمنده-

 خان

 یب یتمنا همان دختر نیا و انداخت باال ییابرو مهرزاد

 و بود شده رهیخ عطا چشمان در چنان آن که بود زبان

 زد؟ یم حرف پروا یب و رک

 و بود رفته باال لبش ی گوشه دختر یگستاخ از زین عطا

 خوش یادیز و باشد داشته زبان آنقدر کرد ینم فکر

 !دانشجو جوجه نیا به گذشته

 بودم مطمئن ستین پوکت مغز تو یزیچ تو که نیا از -

 گفتم بگذره دخترش تنها از پدرت کردم ینم فکر اما

 .داره یم بر یقدم برات

 :گفت و باال انداخت ابرو دیکش یپوف تمنا
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 باهام یخوا یم حاال. برنداشته ینیب یم که حاال -

 ؟یکن کاریچ

 نجات رو خودت خب که یریبگ و فرمول یبتون اگه -

 یها خیش به تو فروش از یخوب پول...که نه اگر و یداد

 نیا بده نیتسک یکم بتونه که ارمیم بدست یآب اونور

 .رو گذاشته دلم رو پدرت که یدرد

 و دختر نیا دل در انداخت خوف و بلند دیخند بعد و

 یم دختر دارو، قاچاق جز عطا دانست ینم که تمنا

 دهیگز هرچند و عرب ران هوس یها خیش یبرا فرستد

 و داشت دست در یخوب یدخترها شهیهم اما کم و

 تمنا نیهم یبرا بودند حاضر که یثروتمند انیمشتر

 .بدهند پول یاردیلیم
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 بدست رو فرمول اون کنه یم یسع تمنا کن، بس عطا -

 نه؟ مگه ارهیب

 :گفت دهیترس یظاهر با تمنا و 

 من دیبذار فقط کنم یم شیض را کنم، یم شیراض -

 .بزنم حرف باهاش

 خوش بهت یادیز ها خدمتکار شیپ یریم اونموقع تا -

 گذشته

 عطا؟ -

 .زد تشر مهرزاد به رو

 یل یل یادیز. شاهزاده نه گرفتم شو،گروگان اکتس -

 بهت هم حاال نیهم نباشه حرف یگذاشت الالش به

 بهت اصال که یا مسئله تو گذاشتم که کردم لطف

 یکن دخالت ستین مربوط
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 .باشه خودم شیپ شب پس باشه -

 !یکن ینم نییتع تو -

 شیبرا تینها یب مرد نیا از کردن خواهش که نیا با

 از را عطا دیبا شده که هم تمنا خاطر به اام بود سخت

 .اوردیب نییپا طانیش هر

 :گفت زور به و بست حرص با را چشمانش

 ...ادیب سرش ییبال. کنم یم خواهش عطا -

 .دیپر مهرزاد حرف وسط تند تمنا

 یکس اونوقت کشم یم رو خودم ادیب سرم ییبال -

 که امنه جام یوقت فقط من.ارهیب فرمول براتون ستین

 .باشم خان مهرزاد کنار

 :گفت تمسخر وبا انداخت باال ابرو عطا

 انداخته راه هم یخان مهرزاد خان مهرزاد چه بابا نه -
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 :گفت وار زمزمه و انداخت مهرزاد به ینگاه تمنا

 مدت نیا تو که شونهیا فقط باشه نجایا مرد هی اگر -

 .نداشته یکار بهم

 زشیتمسخرآم لحن همان با و انداخت باال ابرو عطا

 :زد لب دختر، نیا مقابل

 خان مهرزاد مال شبا آشپزخونه تو روزها -

 و شد بلند.دیبخش جان شیها لب ی گوشه پوزخند به

 .رفت و انداخت دو آن به ینگاه

 تمنا به نانیاطم و نیآفر ی نشانه به را پلکش مهرزاد

 شجاع دختر نیا به کرد هیهد لبخند و کرد بسته و باز

 بود محض یِگرم دل حضورش و مدت نیا ی شده تر

 و گرفت یم جان انگار بود، که مهرزاد اصال. تمنا یبرا

 هم خودش. دشمنش برابر در شد یم تر گستاخ

 شجاعت یبرا پدرش یکار کم جور مهرزاد دانست یم
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 شتریب چقدر و بود ممنونش چقدر و کشد یم را او

 !ونشیمد

 

 بود مجبور و کرد نگاه مهرزاد روزیپ لبخند به اخم با عطا

 !اش دهیرس راه از تازه یپسرعمو به بدهد باج

 یرو از را چک و کرد تر رنگ پر را لبخندش مهرزاد

 نیاول نیا و پراند یم سر از هوش رقمش. زد چنگ زیم

 دیبا. بود تیمامور نیا در اش یحساب و درست قدمِ

 یم سامان و سر به و داشت یم بر گام پشت گام زودتر

 !را ها یسامان یب نیا رساند

 یچجور دور راه از تو موندم من شرکت، میبر فردا -

 الشخور مشت هی که یشرکت اون یکن یم کنترلش

 توش؟ ختنیر
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 گردونن یم پسرش و یشکور...میدار دفتر نجایا -

 اونجارو

 اون تو یستین مهم اونقدراهم تو بگو پس آها -

 شرکت؟

 باال ابرو یتا مهرزاد و کرد نگاهش غضبناک عطا

 و جست لحن با و شد خم عطا سمت به. انداخت

 :گفت جوگرش

 شرکت اون و گرمه گتید یگندها به سرت دمیشا ای -

 یراست...نداره یسود برات ینیام فرمول اون بدون

 هوم؟ خبر؟ چه انبارهات از ینگفت

 :گفت و شد خم زیم یرو او مثل درست هم عطا

 ؟یاریم کجا از رو اطالعات نیا تو -

 نه؟ گهید یباش داشته جاسوس جا همه دیبا شهیمه -
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 .داد ادامه و زد یچشمک خنده با

 کنارتم جا همه ام؟ یباز منم نرفته که ادتی -

 !جا همه...رعطایام

 چشم از که غضبناک آنقدر. کرد نگاهش غضبناک عطا

 .دیبار یم نفرت شیها

 .کنم رآبیز و سرت دارم دوس یلیخ -

 که نکن کتمان...عطا یدار ازین بهم یتون ینم اما -

 خورم یم دردت به یلیخ

 فندک با و برداشت گارشیس پاکت از یگاریس عطا

 که بود یادگاری فندک نیا. زد آتشش رنگش ییطال

 شیبرا هم فندک نیا. بکشد گاریس شد یم باعث

 یزندگ اتفاقات نیتر تلخ ادآوری هم و بود ندیخوشا

 !اش زهرمزه
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 شد یم کاش. شد هریخ دودش به و زد یقیعم پک

 !کاش. زد یم آتش هم را اش گذشته

 .فرستاد رونیب گونه آه و دیکش یقیعم نفس

 تو ییآشنا ی جلسه هم فردا.کرج میر یم امروز -

 و ییتو گهید کن شروع رو ات نقشه شه، یم برگذار

 یبکن قرار که یکار

 یچا از یا جرعه و داد تکان یسر متفکر مهرزاد

 :گفت و دینوش داغش

 رشیدرگ ذهنم نباشه که کنارم ارم،یم هم رو تمنّا -

 شه یم خراب هام نقشه شه یم

 

 انداخت باال شانه عطا.ماند عطا نظر اظهار منتظر بعد و

 :گفت و
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 محافظ یب آپارتمان هی.میر یم خلوت اما ستین مهم -

 سین یپادشاه کاخ نجایا مثل...توجه جلب بدون و

 درشتت؟ و زیر یدشمنا حمله از یترس ینم -

 با شتریب کردم یسع اونجا خوبه شیتیامن ستمیس -

 رو مراد پسره نیا...اما محافظ با تا برم شیپ یتکنولوژ

 .ارمیم خودم با

 ؟یدار اعتماد بهش که بهیعج -

 و داد تکان سر. گرفت گارشیس از یگرید کام عطا

 :گفت

 تهیمز خودش الله که نیهم.خوره یم بدردم -

 به هم یلیخ عطا عکس بر و داد تکان یسر مهرزاد

 .نداشت نانیاطم مرموز مرد نیا

 م؟ینفر چهار نیهم فقط پس...یخودمختار -
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 دختره نیا راه وسط که میر یم نیماش هی با اما آره -

 یند یفرار رو

 دلش چون سین فرار فکر گهید دختر اون رعطایام -

 کرده ریگ من شیپ واقعا

 وار یشاک و خما با و بود مخش یرو صدادارعطا پوزخند

 :گفت

 خوب تو برعکس من ؟یکن یم فکر نیا از ریغ! هیچ -

 .بزنم و جنس نیا مخ تونم یم

 جا در را گارشیس حرص با و کرد گره ابرو عطا

 .کرد له یگاریس

 :دیغر اش شده دیکل یها دندان انیم از

 مورد در یندار حق گهید گم یم بار نیآخر یبرا -

 هم بار نیا گفتم باری ،یکن دخالت من یشخص مسائل

 ...متنفر متنفرم، جنس نیا از من گم یم
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 دواریتهد و داد تکان خشم با را اش اشاره انگشت بعد و

 :گفت

 رو پات که کنم یم تیحال یا گهید جور بعد ی دفعه -

 !ینکن تر دراز متیگل از

 متعجب یآب چشمان عمق به را اش خصمانه نگاه

 باال ها پله سمت به و دوخت اش یقالب یپسرعمو

 .رفت

 شیها قرص که او بر لعنت و گذاشت قلبش یرو دست

 .رفت یم ادشی شهیهم را

 باال ابرو و دیکش بلندش یموها در یدست مهرزاد

 بود انیم در یعشق شکست یپا اگر یحت و انداخت

 عطا ضعف نقطه نیا. بود یرمعمولیغ واکنش نیا هم،

 شیسرجا بر آورد ینم در سر تا مهرزاد و بود

 .نشست ینم
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 تا شد بلند نهاده زانو بر دست و کرد فوت را نفسش

 .کند چمدان بستن عزم

 محکم را اش یروسر تمنا چرخاند، در قفل در را دیکل

 یروزها که انگار نه انگار. انداخت سر به و زد چنگ

. بود گذرانده حاال از تر راحت و یروسر یب را اول

 و رفت شکمد سمت به دوخته نیزم به چشم مهرزاد

 در را اش کیش شلوار و کت دست چند که همانطور

 .داد قرار خطاب مورد را تمنا گذاشت، یم کاور

 یکارها یبرا کرج میر یم کن، جمع رو لتیوسا -

 نجایا شه ینم تره راحت المیخ برم یم هم رو تو. شرکت

 . گذاشت تنهات

 مِن یکم با و ستادیا مهرزاد یرو به رو دستپاچه تمنا

 :فتگ مِن

 ن؟یبد یفرار منو جا همون از شه ینم -
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 به دوباره و داد تکان سر و دیکش دهان به لب مهرزاد

 لیوسا کردن جمع مشغول و برگشت کمدش سمت

 .شد اش یشخص

 بهم عطا و من نیب بدم تیفرار اگه نه، -

 هم با بعد شه تموم هم من کار تا بمون فعال...خوره یم

 .میر یم

 ادامه شده کیبار یها چشم با و برگشت تمنا سمت به

 :داد

 ؟یش خالص من شر از یدار دوست یلیخ -

 :گفت شده هول تمنا

 تنگ میآزاد یبرا پدرم، یبرا دلم...خب اما خدا به نه -

 ...چند هر شده
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 ؟یچ هرچند -

 را نفسش نه، ای دیبگو که بود مردد و انداخت نییپا سر

 یدختر بود داده قول خودش به و فرستاد رونیب قیعم

 شیها ترس و ها خجالت تمام گرید. رک و باشد یقو

 رونیب عمارت نیا در از یدیجد یتمنا و زدیبر دور را

 .برود

 چشمان عمق در. کرد بسته و باز محکم را چشمانش

 :گفت و زد زل شیروزها نیا یناج

 یلیخ شما یبرا دلم که مطمئنم برم، هم اگر هرچند -

 .خان مهرزاد شه یم تنگ

 نیا و گرفت یجا لبانش یرو بر رنگ کم یلبخند

 .نبود لیم یب او به کم هم دختر

 :گفت یتخس لحن با و انداخت باال ییابرو

 نرو؟ خب -
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 موج وجودش بند بند در دیترد و انداخت نییپا را سرش

 .زد یم

 قصر نیا یزندان عمرم آخر تا ؟یچ پدرم پس نرم اگه -

 بمونم؟ شده نینفر

 اش یباز. برگشت کمدش سمت به دوباره مهرزاد

 بایز دخترک نیا دهان ی مزه خواست یم و بود گرفته

 .بکشد رونیب زبانش قفل انیم از را

 :داد قرارش مخاطب الیخیب و انداخت باال شانه

 .ینیبب و من یتون ینم گهید یبر هم اگر -

 نیا عشق بذر تازه که یدختر یبرا بود یبزرگ یراه دو

 ینهال خواست یم و بود هکاشت دلش در را یحام مردِ

 نیب کرد یم انتخاب دیبا و محبت بذرِ نیا از بپروراند

 مادر هم و بود پدر هم حق، به شیبرا ها سال که یپدر

 !یلعنت یعطا چنگ از بود داده نجاتش که یمرد و
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 .داشت هم کنار را هردو شد یم کاش و

 گذاشت شیجلو مهرزاد که یخال چمدان سمت تمنا

 .دیچ آن در را ناقابلش لباس دست چند و رفت

 شده خوشرنگش ی برجسته یها لب مهمان سکوت

 که نداشت یجواب اصال. نداشت دادن جواب الیخ و بود

 خان مهرزاد یبرا یجواب چیه. بدهد مهربان مرد نیا به

 و دار تمام را، پدرش شد یم مگر اصال. نداشت اش

 بفروشد؟ شناختش یم هفته دو که یمرد به را ندارش

 اگر و بود اش یزندگ ینیام دکتر او اول نهیگز قطعا

 بعد خواست، یم را او خان مهرزاد اگر و شد، یم

 .فکرکند مرد نیا به پدرش کنار در توانست یم

 :دیپرس مربوط یب

 م؟یر یم یک -
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 کند یم یسع و ندارد حرفش یبرا یجواب دیفهم مهرزاد

 :گفت کالفه بکشاند، سفرشان به را بحث

 من کن جمع رو زتیچ همه با،یتقر گهید ساعت کی -

 .رمیبگ دوش هی برم

 رفت حمام به دست به حوله مهرزاد و داد سرتکان تمنا

 .کند متمرکز شیبعد قدم یبرا را ذهنش دوش ریز تا

 

. ومدین چشمام به خواب اما دارم کالس فردا نکهیا با

 شبتون. دارن زنده شب ایک نمیبب بذارم پست هی گفتم

 ریبخ

 با تا کند جمع را لشیوسا گفت فرهاد نکهیا از بعد مراد

 راه به احمد مش خانه سمت به برود، کرج به عطاخان

 .کند جمع را اش نداشته لیوسا تا افتاد
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 وارد و انداخت نییپا شه،یهم معمول طبق را سرش

 و دیکش یقیعم نفس. شد احمد مش یصفا با اطیح

 شیها هیر به سخاوت با را خورده باران چمن عطر

 .گرفت یا دوباره جان که انگار. کرد دعوت

 بر بزرگ، قرمز تشت از دانه دانه هارا رخت خانوم یطوب

 و ستادیا صاف. کرد یم پهن طناب یرو و داشت یم

 نگاه با و دیکش اش بسته یگل گل چادر کمر به یدست

 .کرد برانداز را مراد یپا سرتا مهربانش

 پسر؟ یاومد زود جان، مراد سالم -

 کند جمع لیوسا» گفت اش اشاره زبان با و داد سرتکان

 .«برود

 چه بسته زبان مراد دیفهم ینم خوب که خانوم یطوب

 .کرد صدا را دکتر د،یگو یم
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 گه یم یچ بسته زبون نیا نیبب دختر ایب جان نازگل -

 .شه ینم یحال که و من

 مرتب سرش یرو را گلدارش شال که یحال در نازگل

 و مراد به و شد خارج اش تییسو از خندلب با کرد، یم

 .ستینگر خانوم یطوب

 شده؟ یچ خانوم یطوب جانم -

 گه یم یچ بچه نیا فهمم ینم من جان دختر ایب -

 یب غول نیا به خانوم یطوب گفتن بچه از که نازگل

 :گفت دهیبر دهیبود،بر گرفته اش خنده دم و شاخ

 اس چهب قد متر دو با مراد نیا یکجا خانوم یطوب -

 اخه؟

 خدا داره گناه خودمه مراد مثه نمیا جان مادر نگو -

 نکن مسخره رهیگ یم قهرش
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 نیا مهربان دل از امان و داد تکان یسر خنده با نازگل

 هم، را دم و شاخ یب ی بهیغر کی که شوهر و زن

 .دارند دوست خود ی رفته دست از فرزند مانند

 :گفت شمرده و بلند یباصدا مراد به رو 

 مراااد؟... شده...یچ -

 .برد کار به را مفهومش نا اشارات همان هم باز مراد

 که کرد یم نگاهش دقت با و کرده کیبار چشم نازگل

 خواهد یم که شد رشیدستگ آخر در. دیگو یم چه بفهمد

 .داند خدا کجا؟ به یول برود

 ؟یبر کجا یخوا یم -

 سر پشت به و بود ارباب با منظورش و کرد میتعظ مراد

 .کرد اشاره دورها دور یعنی

 بره ییجا خواد یم ارباب با نکهیا مثل -
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 :گفت و زد دستش پشت و دیگز لب خانوم یطوب

 بال شده باز عمارت اون به پاش یچجور سین معلوم -

 دامن تو یانداخت بود یچ نیا جان خدا...آخه ادین سرش

 کجا؟ ارباب کجا؟ نیا اخه...بسته زبون طفلک نیا

 خان و خان دوره مگه اصال کارس؟یچ ارباب مگه چرا -

 نشده؟ تموم یباز

 نیا ارباب نسل در نسل نایا جان دختر بگم یچ -

 دارن امالک و ملک و نیزم یکل هم حاال بودن، روستا

 ده نیا ارباب هنوز و کنن یم کار نشونیزم رو ها یلیخ

 مردم یزندگ رو اریاخت قبل مثل خب  یول هستن

 ...ندارن
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 بود، یچ که یدیند رو یاالن ارباب نیهم بزرگ پدر.

 و ببخشه خودش خدا بهتره، مینزن حرف مرده سر پشت

 .امرزهیب

 ارباب نیا راز توانست یم کاش و داد تکان یسر نازگل

 و سیپل از ترس و خوردن گلوله. کند کشف را معروف

 گونه آن که داشت یبزرگ راز به یربط حتما مارستانیب

 .بودند داده دستمزد او به گلوله کی یبرا

 ؟یخوا ینم کمک -

 را در  و شد اتاقکش وارد  و داد تکان ینف به یسر مراد

 تشیسوئ پله یرو و انداخت باال شانه نازگل. بست

 یم نگاه خانوم یطوب به زده چانه ریز دست و نشست

 و کرد یم مرتب بند یرو هارا رخت دقت با که کرد

 .بود شده تمام کارش گرید حاال

 :گفت و کرد خشک را شیها دست

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 رمیبگ یمحل ریش خانوم هیراض نیا از سر هی برم من -

 .امیب

 خانوم یطوب «سر هی» دانست یم و داد تکان سر نازگل

 .چانه شدن گرم و کردن دل و درد ساعت دو یعنی

 به گشت، یم یزیچ دنبال انگار و آمد رونیب مراد

 دید را ازگلن مشکوک نگاه که بعد و کرد نگاه اطراف

 .شد اتاقش وارد

 اعتماد مرد نیا به توانست ینم اصال اما چرا دانست ینم

 شده چطور اصال. است کفشش به یگیر که انگار. کند

 ارباب؟ محافظ شده امدهین که

. آورد ینم در یجنگل مرد نیا کار از سر اگر نبود نازگل

 که بود تر مشکوک همه از خودش. بود گرفته اش خنده

 نکهیا یبرا افتد یم آن و نیا دنبال ها اسوسج مثل

 پدرش اگر کند؟ چه. اوردیب در کارشان و راز از سر
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 شود یانتظام روین وارد یپزشک یجا به بود گذاشته

 یباز کاراگاه نیا و بود شده سروان حاال تا احتماال

 سرش دیترس یم دلش ته هرچند داشت دوست را شیها

 .بدهد باد به را

 با و آمد رونیب یکوچک بقچه با قهیدق ده از بعد

 .رفت یسرسر یخداحافظ

 و رفت اش خانه به عیسر. گفت یبلند خداحافظ نازگل

 .شد روانه مراد یپ در و دیپوش لباسش یرو ییمانتو

 او اما نشود او متوجه مراد داشت یسع نازگل که هرچند

 .شناخت ینم را مراد زیت ی شامه که

 

 اما بدهد فضول خترکد نیا دست ییآتو خواست ینم

 کرده میقا احمد مش یجنگل ی کلبه در که یلیوسا به

 دیکل.افتاد راه کلبه سمت به ناچار به. داشت ازین بود،
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 دواریام. بست را در عایسر و چرخاند در قفل در را یمیقد

 دردسر و نشود اش یپاپ فضول، دکتر خانم نیا بود

 شا یسبزجنگل مشکوک نگاه از چیه  .نکند درست

 که احمد مش و خانوم یطوب عکس بر. آمد ینم خوشش

 یلیوسا. بودند کرده تمام حقش در را یمهربان و لطف

 در هم یبعض و بقچه همان در را بود کرده جاساز که

 که نیا از دواریام ساعت مین بعد. کرد پنهان لباسش

 اما. افتاد راه به عمارت سمت به نباشد دنبالش نازگل

 سرش پشت را برگ خش خش یصدا مدت تمام

 در بود تجربه یب و کار تازه یحساب دختر نیا و دیشن یم

 .یجنگل مرد زیگر و بیتعق

 یسع بود، کلبه داخل مراد که یمدت تمام که نازگل

 پرده با اوردیب در آن داخل از سر کلبه پنجره از داشت

 پشت حاال و بود شده آب بر نقشه پنجره، میضخ یها

 .رفت یم ارباب یپادشاه رتعما سمت به مراد سر
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 ادی را ارباب عمارت هم و را کلبه ریمس هم حداقل

 آمده چیپ در چیپ را ریمس نقدریا مراد هرچند. بود گرفته

 یم شدن گم از هم برگشتش یبرا یحت نازگل که بود

 عمارت کنار رو نیماش راه تر دراز پا از دست اما. دیترس

 تا برساند روستا هب را خود کرد یسع و گرفته شیپ در را

 . شود رد مخوف جنگل از نشود مجبور

 :گفت و کرد گره اخم مراد دنید با فرزاد

 یدار لیوسا یلیخ لش؟ تن ساعته دو ییکجا پس -

 ؟یداد طولش همه نیا

 :داد ادامه یا زننده لحن با و انداخت ینیب به ینیچ

 یبو یرفت یم حموم هی حداقل یرفت مدت همه نیا -

 .نکنه خفه و ارباب گندت

 را لباس نیا تازه که او. کرد بو را لباسش تعجب با مراد

 و بود او خود با فرزاد مشکل. داد ینم بو و بود دهیپوش
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 قرار که حاال مخصوصا. آمد ینم خوشش مراد از ابدا

 نیا و شود شرکت یراه ارباب با مراد فرزاد، یجا است

 .ندارد اعتماد فرزاد به سابق مثل ارباب یعنی

 به فرزاد ی نهیک و بغض به کردن گوش حال در

 یدختر و خان مهرزاد و خان عطا که بود خودش

 دهیشن محافظان یها پچ پچ از. آمدند رونیب یبارویز

 را معروف یها داروساز از یکی دختر ارباب که بود

 .است دختر همان نیا احتماال و گرفته گروگان

 

 :گفت مهرزاد به رو رعطایام

 شه ینم سرش یزیچ که نیا کن یرانندگ تو مهرزاد -

 :زد لب وار یشاک فرزاد

 که نیا آخه ومدمیم باهاتون من نبود بهتر ارباب -

 ...خب نیبر نیبخوا ییجا سین بلد یرانندگ
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 در شیها اخم که یفرزاد به رو برگرداند سر رعطایام

 .بود رفته هم

 تو جز یا گهید کس. باش عمارت مراقب بمون تو نه -

 روزه سه دو بعدشم...بذارمش نجایا سین اعتمادم قابل

 کشه ینم طول یلیخ میگرد یم بر

 :گفت و داد تکان یسر ناچار به فرزاد

 ارباب سالمت به -

 را فرزاد یدستور و کرد یجد را لحنش رعطایام

 :داد قرار مخاطب

 ازت لحظه به لحظه فرزاد نکنم سفارش گهید -

 خوام یم گزارش

 .کرد نییپا و باال بار چند را سرش کرده کج گردن فرزاد

 راحت التونیخ ارباب چشم -
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 فرمان پشت و زد دور را عطا دیسف لندکروز مهرزاد

 :گفت و آورد باال را دستش. نشست

 !لحظه هی دینینش -

 ترمز و زد دور کی. کرد جلو و عقب را نیماش یکم بعد

 :گفت و گرفت

 باال نیایب -

 جلو یصندل در هم مراد و نشستند پشت تمنا و عطا

 .گرفت یجا

 و کرد جفت هم کنار ادیز دقت از را شیابروها رعطایام

 :دیپرس

 بود؟ یچ کار نیا از منظورت -

 دوخته عطا به نهیآ از را نگاهش که طور همان مهرزاد

 .داد را جوابش بود
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 نیبهتر نیا. نشده یدستکار ترمز نمیبب خواستم یم -

 هوا بفرستن و نجفتمو که دشمنامون واسه تیموقع

 :داد تکان سر عطا

 تو یبمب یکرد یم چک کاش یول اومد خوشم نه -

 نباشه نیماش

 .نشاند لب به یپوزخند مهرزاد

 !راحت التیخ قبل از کردم چک -

 .کرد رعطایام میتقد یزهرخند تمنا

 آرامش یا ذره یوقت مکنت و مال نیا دهیفا چه -

 ن؟یندار

 :کرد اش مسخره و انداخت باال را شیابرو یتا عطا

 رو دخترش و داره و فرمول اون دهیفا چه تو پدر و -

 میدار هم االن اگه باشه خودت کار به سرت تو...نه
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 یکلفت قراره تو میندار کلفت اونجا نکهیا واسه متیبریم

 !خودت واسه قصرم تو یکرد یخانوم یهرچ بسه. یکن

 توانست یم کاش و بود گرفته را تمنا یگلو بغض

 حاال که بکند مرد نیا منحوس صورت ی حواله یمشت

 یم فیاراج و بود نشسته او به شهیهم از تر کینزد

 .بافت

 خودرو نانیسرنش انیم کشنده سکوت ساعت چند از بعد

 بود یشکوه با برج که واقعا. دندیرس عطا هاوس پنت به

 به یچندان ازین یتیامن ستمیس همه آن با که الحق و

 .نداشت محافظ

 جوجه مانند هیبق و شد وارد  و کرد باز کارت با را در

. گذاشتند اش ییایرو هاوس پنت به پا دنبالش به اردک

 مراد سرش پشت و رفت خودش مستر اتاق سمت به

 .برد ارباب اتاق به را چمدانش
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 نیا بیعج و چرخاند یم خانه یجا یجا در چشم تمنا

 پرتاس تماما. کرد یم جلوه نیزاید خوش و بایز خانه

 شباهت یب که عمارت برعکس قرمز، و یمشک و دیسف

 ساده و مدرن ونیدکوراس جا نیا نبود، یپادشاه کاخ به

 .داشت یا

 تمنّا -

 که یاتاق به برداشت زشیآنال از دست مهرزاد یصدا با

 .رفت آمد یم مهرزاد یصدا

 بله؟ -

 گذاشت، یم کمد در را چمدانش که طور همان مهرزاد

 .داد قرارش مخاطب

 تو یچ نیبب برو بعد و کن جور و جمع رو لتیوسا ایب -

 .کن درست شام هی هست خچالی
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 آمده سر بخوابش و بخور دوران گرید و داد تکان سر

 .بود

 کن عوض لباستم -

 :گفت و زد زل اهشیس چشمان در تیجد با بعد و

 اتاق تو نجایا تونم ینم که یدون یم...دهیپوش فقط -

 خونه تو شهیهم من اشهب حواست پس کنم حبست

 .باشم مراقبت که ستمین

 اگر و کند یخال را تمنا دل توانست یم آخر جمله نیهم

 چه بود آور عذاب هم فکرش ماند؟ یم تنها عطا با او

 کنارش در مرد نیا حضور به چقدر...تیواقع به برسد

 یم قدرت او به اش مهرزادخان چقدر و بود کرده عادت

 از واهمه یب توانست یم دبو که او کنار. دیبخش

 که بدهد یشکن دندان یها جواب رعطایام یدهایتهد

 که مرد نیا...نگفته و نداده چکسیه به عمر تمام
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 دیگز یم را عطا و شد یم مار شین زبانش بود، کنارش

 ...بماند تنها عطا با اگر چه؟ اونباشد، اگر و

 لباس دست چند و کرد اکتفا سر دادن تکان به تنها

 اتاق، از مهرزاد رفتن از بعد و دیچ کمد در را رشمختص

 و سر یرو را شالش. دیپوش را نشیج شلوار و کیتون

 .شد آشپزخانه وارد و کرد مرتب اش نهیس

 :گفت و زد یپوزخند دنشید با عطا

 سرت لچک و یبگرد ینطوریا من خونه تو گفته یک -

 ؟یکن

 :گفت یمحکم و رسا یصدا با مهرزاد

 !من -

 به اد،یب بپوشه شلوارک و تاپ بره بگو یکرد خودیب -

 قادر خیش شیپ اونور که کم کم کنه عادت دیبا حال هر
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 سرش لچک تونه ینم که اون شیپ بده سیسرو خوب

 !کنه چیپ بقچه رو خودش و کنه

 را شیصدا اش اندازه از شیب حرص با یعصب تمنا

 ؟یخوا ینم رو فرمول اون شما مگه -. برد باال یکم

 بس هارو دیتهد نیا پس پدرم از رمشیگ یم که گفتم

 !کن

 در را تمنا فک. شد بلند یصندل یرو از یعصبان عطا

 یها دندان انیم از و گرفت اش مردانه یها دست

 :دیغر اش شده دیکل

 که منه ریتقص...یآورد در دم. یشد زبون بلبل -

 بکنه یغلط نبود بلد که مهرزاد دست دادم رو ارتیاخت

 .کنم یم آدمت خودم نداره بیع. کنه دمآ رو تو که

 پسیکل که یجور. دیکش سرش از ضرب به را شالش

 باز هم شیموها حصار و شد کنده جا از هم کوچکش
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 قاب را اشکش از سیخ صورت اش یمشک یموها. شد

 یکم تا گذاشت شیموها یرو را دستانش. بود گرفته

 .بپوشاند هارا آن

 

 و بود خورده گره دمهرزا یعصب چشمان به سشیخ نگاه

 شیها چشم زالل رود آن پشت در التماس ایدر ایدر

 .شود اش یناج هم باز تا ختیر

 شال و آمد جلو و کرد فوت را اش نفس یعصب مهرزاد

 شیبازو. انداخت سرش یرو و برداشت نیزم از را تمنا

 که ببرد  اتاق سمت به را او که گرفته دست در را

 .شد صفت کفتار یعطا دست ریاس دختر گرید یبازو

 گه یجور و داشت تشیعصبان کنترل در یسع مهرزاد

 :دیغر شیها دندان انیم از نکشد دعوا به کار
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 من به یداد رو تمنا گفتم هزاربار...عطا کن ولش -

 .نکن دخالت گهید

 یبلند یصدا با. خواست یم جنجال دلش اما رعطایام

 :زد ادیفر مهرزاد به رو

 ...درآورده زبون متر سه ناال که نکردم دخالت -

 و دیکش تمنا گونه یرو را اش اشاره انگشت پشت بعد

 :زد لب یچندش لحن بت

 ریز و اونور فرستمت یم یوقت نمیبب خوام یم آخ آخ-

 یدار و دراز زبون نیهم هم یزن یم پا و دست هزارنفر

 !انهی

 و زد چنگ عطا دست از را تمنا یبازو یعصب مهرزاد

 رو و آورد در را اش یگوش.کرد پرت لمب یرو را تمنا

 :گفت تمنا به

 پدرت؟ ی شماره -
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 :زد ادیفر تر یعصب مهرزاد و کرد نگاهش جیگ تمنا

 چنده؟ پدرت شماره -

 را شیها لب و بست چشم مهرزاد ادیفر از دهیترس تمنا

 کرد تر زبان با

_ ۵۵۰۲۲۳۰۵..... 

 .گذاشت گوشش دم را یگوش مهرزاد

 ...بوق سه...بوق دو...بوق کی

 الو؟ -

 !ینیام دکتر لرزان یصدا باالخره و

 چیه. گرفت تمنا سمت به ضرب به را یگوش مهرزاد

 ینیخشمگ گاو مانند درست. نبود رفتارش در یمتیمال

 یم یعصب یها نفس باشد، دهید قرمز ی پارچه که
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 از و خورد یم تکان شدت به اش ینیب یها پره. دیکش

 .دیچک یم خون شیها چشم

 قبل از دکتر هرچند کرد یم یباز را نقشش دیبا اتمن

 .داشت را نقشه نیا یآمادگ

 بابا؟ -

 شیصدا در را اش پدرانه یدلتنگ و محبت تمام دکتر

 .ختیر

 ؟یخوب بابا یتمنا...دخترم بابا جان -

 یدلتنگ تمام کرد یسع و دیکش یقیعم نفس تمنا

 ار خواست یم مهرزاد که یکار و ردیبگ دهیناد را شیها

 رفت شیپ یگرید جور شان نقشه هرچند. دهد انجام

 دیبا اما مهرزاد یتوجه یب و تمنا عشق اظهار بدون

 .زد یم هارا حرف همان
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 گرفتن و من بابا؟ یخوب چه خوب؟ -

 تو اونوقت...رو ات دونهی یکی دختر...تمنا...من؟...

 ریتقد لوح هی ای برات مهمترم من دم؟ ینم یگ یم

 ...بابا یکرد دمیام نا بابا ؟یفکستن

 :گفت و کرد هیگر بلند یصدا با

 خیش مشت هی شیپ...اونورآب فرستن یم و من دارن -

 و فرمول اون اگه...بابا رمیم یم من...خبر یب خدا از

 به بابا کنم یم خواهش...امشب فرستن یم و من یند

 یب فرمول هی از بگذر دخترت خاطر به...من خاطر

 .بده نجاتم میمر انمام روح به تورو...ارزش

 

 پدرت یبرا یحت یوقت...امروز کشم یم و خودم من

 یریبم که بهتره یندار ارزش
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 مردانه ی هیگر یصدا و گفت یم هم پشت را ها نیا

 اما بود نقشه که هرچند ها حرف نیا. آمد یم دکتر ی

 اش دردانه فراق داغ از که را یپدر کمر شکست یم

 .ستیگر یم خون هرشب

 شکسته بغض پس از و کند صاف را شیداص کرد یسع

 :زد لب اش مردانه ی شده

 عمرم هی زحمت...یخوا یم تو اگه...باشه...بابا باشه -

 برت بهم که بگو خدا به رو تو اما دم یم رو

 اما فرستم یم رو آوردم بدست که یهرچ من...گردونن

 دخترم خوام یم زنده رو تو

 :گفت اش دانهروزمنیپ لحن با و زد چنگ را یگوش عطا

 یلیخ! خوبه یاومد سرعقل دکتر که نمیب یم خوبه -

 یب هارو لیفا تمام فرستم یم برات رو لمیمیا...خوبه

 رو دخترت یینها دییتا از بعد بفرست، برام کاست و کم
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 دییتا کار چون نذار منتظرمون ادیز ، دم یم پس بهت

 .بکشه طول هفته چند دمیشا ای روز چند

 و دخترم که بدونم کجا از ت،فطر پست یعوض -

 ؟یدیم لمیتحو سالم و حیصح

 :گفت و زد قهقهه عطا

 ...یبرقص من ساز به یمجبور دکتر یمجبور -

 :داد ادامه شدو یجد لحنش

 اگر چیه که یفرستاد امشب تا...نذار منتظرمون ادیز -

 دست سپارم یم رو دخترت گهید ساعت دو...نه

 .هستن ییها تلعب نیهمچ عاشق که ییها یقاچاقچ

 به را یگوش بعد. فرستاد رو لشیمیا و کرد قطع بعد و

 :زد لب یروزیپ لبخند با و گرفت مهرزاد سمت

 بود خوب کارتون -
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 برود اتاق سمت به خواست و زد یپوزخند نفرت با تمنا

 .زد شیصدا عطا که

 شام هی برو آشپزخونس تو شما یجا مادمازل؟ کجا -

 .یگشنگ از میمرد کن درست

 مهرزاد که کرد رعطایام بینص «یبخور کوفت» رلبیز

 .نقشه نیا از هم نیا خب و زد لبخند

 

 رشته چنگال با و بودند نشسته شام زیم دور بعد یساعت

 در کس هر و کردند یم لیم را یماکاران نازک یها

 یحت. کرد یم فکر شیکارها رشته سر به خودش افکار

 چه و اشتد ها فکر خودش یبرا هم زبان یب مراد

 بخواند، را یگرید فکر توانست ینم چکسیه که خوب

 یم اسلحه هم یرو بر مرد سه هر حاال نیهم مگرنه

 .افتاد یم راه به یخون حمام چه و دندیکش
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 .آمد در عطا لیموبا شنیکیفینوت یصدا

 . گرفت یجا صورتش یرو لبخند رفته رفته

. شد تر رنگ پر لبخندش و برداشت را اش یگوش اول

 خوان هفت از گذر از بعد و رفت تاپش لب سمت به عدب

 .کرد اش ییگشا قفل رستم

 به را سرش و گذاشت بشقاب در را چنگالش مهرزاد

 در تاپ لب و بود نشسته مبل یرو حاال که عطا سمت

 .برگرداند بود، بغلش

 فرستاد؟ دکتر -

 اصابت ها دکمه به تند تند دستش که همانطور عطا

 :گفت و گرفت تاپ لب از یهکوتا نگاه کرد یم

 !آره-

 :کرد زمزمه وار یشاک تمنا
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 !برم کن ولم گهید پس -

 .داد لشیتحو یپررنگ پوزخند عطا

 دست...ینیام خانوم تمنا ییما مهمون ها حاال حاال -

 روهم تیخدمتکار پول تونم یم خوبه که هم پختت

 مهرزادخان...که بهتره برات جا نیهم بمون بدم بهت

 بهتر؟ نیا از یچ هست هم ات

 کند هرزه مردک بینص راهیب و بد که کرد باز دهن تمنا

 و باز پلک و زد چنگ زیم یرو را دستش مهرزاد که

 .دینگو چیه که گفت و کرد بسته

 دکتر نیا نمیبب که الکس واسه بفرستمش بذار حاال -

 باشه دهینمال رهیش رو سرمون

 اگر که وندنش آب بر نقشه که کرد یم دعا دل در تمنا و

 میتقد یمجان را او شک یب کرده، چه دکتر بفهمد عطا

 .کند یم اش یعوض قادر خیش
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 با و برخواست خود یجا از یمنش شرکت به ورودشان با

 :گفت اش یذات عشوه

 نیکرد سرافرازمون گان،یشا جناب نیاومد خوش -

 شیرو شیپ ی ناشناخته موجود به یپوزخند عطا

 .داد را جوابش و انداخت

 اومدن؟ همه -

 خوش لبان مغموم بود خورده برجکش به بد که یمنش

 .کرد تر زبان با را لعابش و رنگ

 شمان منتظر بله -

 آن در که دوخت عطا یکنار مرد به را نگاهش بعد و

 چشمانش سِت یآب راهنیپ و رهیت یا سرمه شلوار و کت

 بود گذاشته باز یدیق یب با را اولش ی دکمه سه دو که
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 دید در سخاوتمندانه را رشیزنج به شده نیمز دنگر و

. دیرس یم نظر به جذاب و رایگ یحساب بود، داده قرار

 آدم خودش یبرا دیبا مهرزاد و زد نما دندان یلبخند

 .آمد یم کارش به دیشا دختر نیا و کرد یم جمع

 ی حواله یچشمک و داد پاسخ لبخند با را لبخندش

 لحظه دل در و کرد شیرو روبه شیآرا در غرق دختر

 شیآرا همه نیا با دختر نیا. کرد سهیمقا تمنا با اورا یا

 جسورِِ دخترک آن با اسیق قابل یحت ز،یه چشمان و

 .نبود شیبرو دل تو یترسو

 و بود شده زیعز بیغر و بیعج شیبرا تمنا روزها نیا

 ...انهی است بودنش یناج علت به تنها دانست ینم خود

 دلخواه و نیریش یبس حس نیا هست که هرچه اما

 .ست
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 سمت در پسرش و یشکور. شدند جلسه اتاق وارد

 اتشیعمل اطالعات لیفا در که گرید نفر سه و راست

 یداروساز شرکت نیا رهیمد أتیه یاعضا بود، دهید

 .بودند

 راس در و دادند دست همه با. شدند بلند احترامشان به

 .نشستند زیم

 هیاول تعارفات و اه یپرس احوال از پس عطا ریام

 .رفت مطلب اصل سر و کرد صاف را شیصدا

 که منه یپسرعمو مهرزاد نیشد متوجه که همونطور -

 تو من کنار بعد به نیا از و شده داشیپ ها سال از بعد

 داره حضور کارها همه

 :داد قرار مخاطب را مهرزاد و زد یلبخند یشکور
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 اما ،جان مهرزاد گم یم کیتبر شرکت به رو ورودت -

 یباق شرکت نیا یبرا یرمق که یاومد یوقت فیح چه

 نمونده

 دست و دیکش زیم سمت به را خودش یکم مهرزاد

 گوشه یمحو لبخند و داد سرتکان متفکر و کرده قالب

 .داد یجا شیها لب ی

 من پاقدم به رو شرکت خوردن نیزم نیا دوارمیام -

 انبار که خبرم با من بله...یشکور جناب نینذار

 با مون واردات میتحر خاطر به و... هیخال اروهاموند

 ...شده مواجه مشکل

 گنده شکم و یجوگندم یمو با ساله پنجاه حدود یمرد

 که ست ینام یاسد همان دانست یم که شیرو به رو

 درشتش و زیر یها خالف و رسم و اسم اش پرونده در

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 موشکافش نگاه با و خاراند را اش ینیب نوک بود، آمده

 :گفت

 شکست نیا یبرا دیدار یراهکار نیوارد تازه که شما -

 بزرگ؟

 .داد تکان سر مغموم مهرزاد

 ...جنابِ متاسفم -

 !هستم یاسد -

 

 خوب شرکت اوضاع واقعا...یاسد جناب! بله -

 طیشرا دمیشن من که ییزهایچ اون حداقل...ستین

 ...دهینم نشون رو یخوب

 رو داشت تن به یمشک شلوار و کت که یجوانتر پسر

 :دیپرس عطا به
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 یم برگشت داره یگرید پشت یکی هم هامون چک -

 یکسر خونه ینم ها چک با اصال انبار اطالعات...خوره

 .انبار تو میدار

 مطلع ها یکسر نیا از گرید هرکس از بهتر رعطایام و

 یبرا کرد یم احتکار بوشهر در و زد یم نجایا از. بود

 کی را زحمتش خان گهوشن که دهیفا چه و مبادا روز

 از را حقش گرفتن جرأت یحت او و داد یم باد به شبه

 .نداشت دارو بازار اهیوسید نیا

 محدود داره اونم که بود دیلنال واردات به دمونیام -

 شهیم

 .داد تکان سر عطا

 رو داخل تو دشیتول یجلو که کردم یسع یلیخ -

 .نشد بند ییجا به دستم اما رمیبگ

 :گفت متفکرانه یشکور
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 چون شرکته یورشکستگ اعالم االن زیچ نیبهتر -

 .میایبرنم ها چک کردن پاس ی عهده از واقعا

 جمله یشکور حرف به اعتراض در و کرد ترش یاسد

 .دیچ هم پشت را شیها

 و میکن جمع یعنی...محض ضرر یعنی نیا اما -

 زحمت براش همه نیا که یشرکت از اونم...میبر

 .میدیکش

 بود ساکت حال به تا که یا ساله چهل اماند الغر مرد

 :گفت و کرد جا جابه اش ینیب یرو را نکشیع

 یحقوق لحاظ از. موافقم یشکور جناب با منم اما -

 نیا از شتریب تا یورشکستگ اعالم فعال راه نیبهتر

 ...و ختهینر سرمون طلبکار

 یصدا تن با بود کرده داغ یادیز حاال که یاسد

 .دیپر مرد فحر وسط اش باالرفته
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 شرکت نیا تو که یا هیسرما همه نیا فیتکل پس -

 شه؟ یم یچ میگذاشت

 ظاهر به که یا افهیق با و انداخت باال ابرو مهرزاد

 :گفت دیبار یم شیرو و سر از یناچار

 معقول متیق به البته...بخرم شمارو سهم حاضرم من -

 :گفت یا زننده لحن با و کرد ترش چهره یاسد

 که دمینکش زحمت شرکت نیا یتو سال همه نیا -

 رو عمرم هی زحمت یایب دهیرس راه از تازه یجنابعال

 !کنم متیتقد

 چشمان به آرامشش با توام لحن با و زد یلبخند مهرزاد

 .شد رهیخ یاسد

 تونم یم من دیباش لیما اگه گفتم من یاسد جناب -

 .بخرم رو سهمتون
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 وسط دیرپ تن به یمشک شلوار و کت مرد همان ییرضا

 :گفت و حرفشان

 با قراره راستش. بفروشم رو سهمم حاضرم من -

 سود کنم یم احساس...هیفرمان تو میبزن رستوران باجناقم

 یلیخ کار و پول یب درندشت شرکت نیا از اونجا

 شترهیب

 به تنها و کرد کنترل را گشادش و گل لبخند مهرزاد

 .کرد بسنده یکوچک لبخند

 نیا به یدیام که حاال چرا مدون ینم منم درسته، -

 حس اما، دم، یم و شنهادیپ نیا دارم ستین شرکت

 اشیاح دوباره میبتون حوصله و صبر یکم با کنم یم

 !میکن
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 یطانیق یها لب. کرد قالب زیم یرو رو هاش دست

 و داد رونیب ینیازب را نفسش. دیکش دندان به را اش

 و ماند یم او و کند یراض را نفر دو بتواند حداقل کاش

 دنیکش کنار الیخ اول از که یشکور. یشکور و یاسد

 .ندارد و نداشت را

 .شوند یراض شانیدو هر کاش...یمستوف و ییرضا اما

 به رو یا دوستانه اما محکم لحن با و داد تکان یسر

 :گفت ییرضا

 بخرم، رو سهمتون که حاضرم من حال، هر در اما -

 ...شما با انتخابش

 در خودکار با و رفته فرو فکر در سخت که یمستوف

 :گفت مردد زد یم ضربه زیم به مدام دستش

 بهتون کردن، فکر یبرا دارم زمان به اجیاحت هم من -

 گانیشا جناب دمیم جواب
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 افتتاح ی وسوسه یحساب بود معلوم که ییرضا اما

 شدن خالص و قلمبه پول مشتاق و دارد را رستورانش

 :گفت ورشکسته شرکت نیا از

 بفروشم رو سهامم امروز نیهم حاضرم من اما -

 مگر و کرد نگاه ییرضا و مهرزاد به متعجب رعطایام

 کند؟ شان یراض زود نقدریا شد یم

 آن.داد یم انجام یگرید از پس یکی را کارها مرد نیا

 نقشه طبق نکهیا بدون فرمول گرفتن و ینیام دکتر از

 یراب ییرضا تیرضا هم حاال و برود شیپ اش یقبل

 ...سهمش فروختن

 باشد چه هر کند یراض هم را یاسد توانست یم کاش

 بودند یاسد و یشکور از پاتر خرده یمستوف و ییرضا

 مقدار همان که دندیترس یم...نداشتند یآنچنان هیسرما و
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 مهرزاد شنهادیپ حاال و بدهند فنا باد به نجایا راهم

 .بود داده قلقلکشان یحساب

 :گفت و آورد لب به یا مندانهروزیپ لبخند مهرزاد

 نیهم میتون یم و روزه چک منم پول خب، یلیخ _

 ...میبد انجام رو سهام یواگذار یکارها امروز

 

 ستادهیا پنجره به رو اش یشگیهم عادت طبق

 یکیسرام یمشک وانیل دور را اش دهیکش انگشتان.بود

 برنده مرد به داد یم جان یچا یگرما و بود کرده حلقه

. رفت ینم کنار یا لحظه لبش کنج لبخند...وزامر ی

 سهام از یکی کردن یراض. بود برداشته را قدمش نیاول

 یبزرگ قدم خودش اما کم سهام درصد با هرچند دارها،

 سهام شیبرا که بود ممنونش یواقع مهرزاد مطمئنا. بود

 .شد ینم پلمپ شهیهم یبرا شرکت نیا اگر د،یخر یم
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 .دیوشن را اش یچا از یا جرعه

 دست به را وانیل. آمد اش یگوش امکیپ یصدا

 شلوار بیج از را رنگش یمشک یگوش و سپرد گرشید

 .دیکش رونیب نشیج

 

 یلبخند. کرد باز را امیپ و گشود را قفل انگشتش اثر با

 از امیپ. گرفت یشتریب جان بود همراهش جلسه از که

 یها نیزم پول و بود داده تیرضا هم او. بود یمستوف

 اما بخرد راهم یاسد سهام بتواند که بود آنقدر طاع

. خواست یم پول هم باز عطا از دیبا. آورد یم کم یکم

 گذاشته ادگاری به راثیم و ارث چقدر منصورخان مگر

 قاچاق به یلزوم چه راث،یم همه نیا کنار در اصال بود؟

 که هم عرش بر اگر یحت را انسان طمع! طمع بود؟ عطا
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 دلش و چشم آدم نیا و کشاند یم فرش به باشد

 !نداشت یرمونیس

 یندا و یریگ یم وجدان عذاب ای یکن یم که خالف 

 و جان به آنقدر ای ؛یده یم سر «کردم غلط یاله»

 که«عادت» نام به یا خُره شود یم و چسبد یم دلت

 درد بدن هم ترکش وجودت، بندبند به خورد یم گره

 !یخمار هم و دارد

 و مظلوم اشک دنید و انسان دنیبر سر شود یم یعاد

 به را شان یزندگ که یکسان نینفر از یبر یم لذت

 باشد پست دیبا زادیآدم چقدر و یکش یم خون و خاک

 .شود صفت وید و کند عادت یبد به که

 .داد را یمستوف جواب عایسر
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 فردا ،یمستوف یآقا دیگرفت یخوب میتصم که مطمئنم»

 شبتون. دیباش انهدفترخ ییرضا جناب همراه هم شما

 «ریبخ

. چسباند ششیر از مملؤ چانه به و قفل را یگوش

 یعطا زند یم نیزم و شد قهقهه به لیتبد لبخندش

 ...را وجدان یب

 سرهنگ به یامکیپ و دیکش رونیب را اش یمخف یگوش

 .کرد یمخف را یگوش دوباره و کرد پاکش. زد

 را مراد امروز. بود برداشته را خانه تمام یسبز قرمه یبو

 مشغول تمنا حاال و کند دیخر یحساب تا فرستادند

 حاال انگار...دیام نا و شکسته دل هرچند بود، ییهنرنما

 یم انینما شتریب اش یدلتنگ بودند آمده کرج به که

 نیا از تر طرف آن ساعت مین تنها پدرش نکهیا از شد،
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 محروم گرمش، آغوش از او و کشد یم نفس شهر

 .گرفت یم آتش تنش است،

 شیبرا بود یخوب یسرگرم و زد یم هم به را خورشتش

 یهوا و حال از توانست ینم کرد یم که چه هر اما

 بابا عالقه مورد یغذا یسبز قرمه. دیایب در پدرش

 خانه خانم ینوجوان در زود چقدر تمنا و بود دشیتوح

 در داشت، کم جرات و دل در که چه هر و بود شده

 در میمر یجا زود چقدر. بود انزدزب یدار خانه و یآشپز

 پاک خاک و گرد و کرد یم جارو پخت، یم غذا خانه

 ...مادرش یها عکس قاب از کرد یم

 مشیمر مامان خاک برسر شنبه پنج کی اگر او اصال

 هفته سه حاال و شد یم وانهید هفته تمام که رفت ینم

 دیسف ی شده یحکاک نام فشیظر انگشتان که بود

 نشسته گالب با اهشیس نگس یرو را میمر
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 اش یدلبستگ اما شد مادر یب که بود کودک...بود

 مانند درست بود، دلبسته. برود ادشی که نبود کودکانه

 را یگرید زن دست نشد حاضر چوقتیه که یدیتوح

 بشود و اوردیب و مشیمر گل نیبلور دستان یجا ردیبگ

 ...تمنا ینامادر

 حواسش صالا و ختیر یم اشک و زد یم هم به غذا

 به داده هیتک که است قهیدق چند خانش مهرزاد که نبود

 یدخترک یبرا سوزاند یم دل و کند یم نگاه را او اپن،

 .کند یم کر گوش نشیف نیف یصدا که

 را تمنا یهوا و حال دیبا. فرستاد رونیب قیعم را نفسش

 خوب خودش حال که یامشب حداقل کرد؛ یم عوض

 را شبش توانست یم زهخوشم یسبز قرمه کی و بود

 .کند کامل
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 زور به که یا بامزه و شوخ لحن با و آمد جلوتر قدم چند

 :گفت بود کرده اشیمه

 و اشک یچ هر  ،یبد ما به یخواست غذا هی... بابا یا -

 ما که و نیا...یکرد شیقاط که و بود دماغ و آبغوره

 !میقبرستون نهیس راست هی میبخور

 دهیترس سرش پشت مهرزاد یناگهان حضور از که تمنا

 نفس نفس. گذاشت قلبش یرو را آزادش دست بود،

 و کرد بسته و باز خشم با را چشمانش. ترس از زد یم

 .برگشت سمتش به دست به مالقه

 میتسل ی نشانه به را دستانش و انداخت باال ابرو مهرزاد

 :گفت و برد باال

 !تو اسلحه اون کن غالف خب یلیخ خب یلیخ -

 .انداخت شیابروها انیم یماخ تمنا

 ...یاوهون هی یاِهن هی اومدنه؟ وضع چه نیا میترسوند -
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 تمنا چشمان یجلو که یکوچک یمو ی دسته مهرزاد

 با و کرد خشک را اشکش رد. زد کنار را بود افتاده

 :گفت یمهربان سراسر یلحن

 خوردن مشغول اونقدر نجام،یا که ست قهیدق چند من -

 کوچولو؟ خانوم چته ،ینشد توجهم که یبود هات غصه

 راهه؟ به باز که آهت و اشک

 یم و شد یم تر گنده یحساب بغضش و دیگز لب

 یقدم چند در پدرش. کند هیگر بلند یصدا با خواست

 نه. دید یم انشانیم یآهن در هزاران او و بود اش

 !زیگر توان نه و داشت را دشیکل

 که را ضشبغ. زد لبخند. باشد یقو بود داده قول اما

 هزار با بود، کرده ریگ شیگلو در دهینجو یا لقمه مانند

 .داد قورت زحمت و زور
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 یقاشق درجا را مالقه. برگشت ییشو ظرف سمت به

. کرد پر ریش آب از لبالب را آبش وانیل. داد قرار گاز کنار

 هضم بغضش تا کرد یم کمک اما، نبود خنک یلیخ

 .دیکش سر را وانیل نفس کی. شود

 و داد فشار هم یرو را شیها پلک. بست را انشچشم

 از باران قطره کی اگر یحت دیرس یم را خودش حساب

 .دیبار یم مرد نیا یجلو اجازه یب چشمانش

 نق نق و ها زر زر دیبا که کرده یگناه چه او اصال

 ینم و دارد یحد هم او صبر کند؟ گوش را شیها

 ...مرد نیا یبرا باشد یدراور حرص دختر خواست

 :زد لب آرام

 یزیچ بود، شده تنگ مامانم یبرا دلم کمی! یچیه -

 شیچ دینیبب نیچش یم رو خورشت نیا کمی ستین

 کمه؟
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 را قاشقش. برداشت یقاشق و انداخت باال شانه مهرزاد

 پر بو و عطر خوش یسبز قرمه از و برد قابلمه داخل

 .برد دهانش به راست کی و کرد

 .کرد کر را تمنا گوش ادشیفر ناگهان

 ...سوختم...سوختم اخ -

 

 مهرزاد به رو و کرد آب پر را دستش در وانیل تمنا

 .گرفت

 زد یم موج درونش یدلسوز که یبار شماتت لحن با

 :گفت

 آب ریبگ...خب یکرد یم فوت هی داغه معلومه خب-

 ...و
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 دست با که یحال در و خورد را آب کله کی مهرزاد

 :گفت زد، یم باد را زبانش

 !یکرد هولم وت -

 .کرد گرد چشم تمنا

 !بچش فقط گفتم من داره یربط چه من به -

 و برداشت یقاشق بود دهیرس آشپزخانه به تازه که مراد

 کرد، پر را قاشقش. آمد یسبز قرمه قابلمه سمت به

 .دیچش و کرد فوت

 یمعنا به چسباند هم به را اش اشاره و شصت انگشت

 .یعال

 او اصال. کردند نگاه را گریکدی متعجب مهرزاد و تمنا

 حرکتش اصال دانست؟ یم کجا از هارا عالمت نیا

 !آرام و صدا یب کرد یم را خودش کار. بود بامزه
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 یحال در و مراد حرکت نیا از انداخت باال یا شانه تمنا

 مهرزاد به رو داشت یم بر نتیکاب از را ها بشقاب که

 :گفت

 .دیکن صدا رو دوسر وید نمیچ یم و زیم من -

 :گفت طنتیش با و رشیتعب از زد یلبخند

 !ها؟ پسرعمومه -

 .کرد یاخم تمنا

 اژدهاست، دوسر، وید من واسه شماس، یپسرعمو -

 !آرامشه غاصب

 دینذار هم سر به سر! شه یم شر شنوه یم خب یلیخ -

 !بگذره تا

 .دیکن صداش دیبر شما! خان چشم باشه -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 زمزمه لب ریز دش یم رد کنارش از که یحال در مهرزاد

 :کرد

 فشیتکل خشونت، با و مفرد باری احترام، با و جمع باری -

 !سین معلوم خودشم با

 :کرد زیر را شیها چشم تعجب با و برگشت تمنا

 ن؟یگفت یزیچ -

 یتا. دیپاش شیرو به یینما دندان لبخند مهرزاد

 .انداخت باال طنتیش با را شیابرو

 نه؟ یدینشن مثال آها -

 .ترسناک را اش افهیق و کرد زیر را شیها چشم تمنا

 دلش ته از ی خنده و گرفت باال را شیها دست مهرزاد

 .داد رونیب را

 !گهید کنم کاریچ توئه ریگ شکمم فعال...باشه باشه -
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 .رفت رونیب آشپزخانه از وبعد

 مرد نیا چقدر و کرد نظاره را رفتنش زنان لبخند تمنا

. بود نعمت اش یزندگ سخت یروزها نیا در وجودش

 گذاشتن سر به سر و داشت دوست را شیلبخندها چقدر

 اش جنبه یب دل به خاصش یها طنتیش و شیها

 .دیچسب یم

 

 انگار. سکوت و بود سکوت شهیهم مثل شام طول تمام

 رژه هم اعصاب یرو بودند گذاشته قرار خانه نیا یاهال

 نارک ناچارند که یا لحظه چند نیا بود قرار انگار. نروند

 حرف نزنند؛ حرف را نندیبنش زیآم مسالمت گریکدی

 دعوا آخرش و دندیفهم ینم را گریکدی حرف چون نزنند

 حرف توانست ینم اصال که مراد. بحث و جنگ و بود
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 عطا ندیبگو هرچه دانستند یم هم مهرزاد و تمنا بزند،

 ...زهرمار را غذا و کند یم روترش

 بلند و کرد اره ظرف داخل را چنگالش و قاشق عطا

 کنج یمحو لبخند با. برگشت دوباره و رفت یقدم. شد

 اش گونه یرو چال هم کمش شدت همان با که لبش

 :گفت تمنا به رو کرد، یم انینما را

 میشخص آشپز عنوان به دیشا بود، خوشمزه اوم -

 آشپزم هم تو محافظمه که مراد مثل کنم استخدامت

 نه؟ مگه ه،یخوب شنهادیپ باش،

 بود مانده معلق هوا در که قاشقش دور را دستش تمنا

 کرد، کنترلش زور به که یحرص لبخند با و کرد مشت

 :گفت

 براتون ام خوشمزه یغذاها تو داره احتمال اما ه،یعال -

 نداره؟ که یمورد ارباب، زمیبر سم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 لبخند با بار نیا و شد خم اش یصندل یپشت یرو عطا

 :گفت یکامل

 شم یم منتظر شهیهم چون یاشکال چه زمیعز نه -

 رو تو قبلش باشه سم اگر و یبخور ازش خودت قبلش

 .کوچولو خانوم کشه یم

 .رفت اتاقش سمت به و پراند ابرو یتا و زد یپوزخند

 با و کرد پرت بشقاب داخل در ضرب به را قاشق تمنا

 جالب و نشاند لبخند مهرزاد. کرد فوت را نفسش حرص

 گونه یرو چال انهخ نیا یاعضا ی همه که بود

 یها شیر آن پس از که بود مراد تنها داشتند؛

 برسد چه نبود مشخص هم شیها لب یحت انبوه،ِ اهیس

 .نه ای دارد چال ینیبب که شیها لپ به

 لذت تو دادن حرص از که شیشناس یم نخور حرص -

 .دیچسب یلیخ نکنه درد دستت...بره یم
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 بلند و کرد تشکر خودش روش به و زد لبخند هم مراد 

 .ببرد آشپزخانه به را ها ظرف تا شد

 .یشد خسته تو شورم، یم رو ها ظرف من -

 او. مرزش و حد یب ازتعجب کرد گرد چشم تمنا

 خسته او که شست یم ظرف مهرزاد و بود گروگانشان

 ایدر ایدر که بود یجنس چه از مرد نیا اصال است؟

 یطیشرا هر در تو ایخدا و وجودش از دیبار یم یمهربان

 نباشد تنها تا یفرست یم یحام ،یدار را دخترکت یهوا

 .یخبر با زیچ همه از تو و

 

 .شورم یم خودم نه نه -

 ییشو ظرف کوچک یفضا یسرانگشت حساب با اریسام

 :گفت و زد یا ثانهیخب لبخند

 .بکش آب تو شورم یم من -
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 ...نه -

 :گفت و حرفش وسط دیپر تشر با

 .نباشه حرف -

 و کرد نثارش یی«زورگو» لب ریز و دیخند مآرا تمنا

 و را یا نندهیبب هر دل کرد یم آشوب اش گونه چال

 مهرزاد. بود کرده تمام دختر نیا حق در را تیجذاب خدا

 خورده گره هم به نگاهشان. کرد یم نگاهش شده مسخ

 پرت را حواسشان هم آب شرشر یصدا یحت و بود

 هم جذب که یسیمغناط قطب دو همچون. کرد ینم

 در را ناب یمشک ی لهیدوت ییماورا ییروین شوند، یم

 هیچندثان تنها نگاهشان. بود کرده حل یقالب یآب یایدر

 هم رهیخ نیچن نیا ها ساعت انگار اما بود دهیکش طول

 .بودند شده
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 یتلخ لبخند با بود عاشقانه صحنه نیا تماشاگر که مراد

 آرام آرام که ییتابلو عشق از امان و انداخت ریز به سر

 تنه هردو به و شد رد نشانیب از. زد یم جوانه شان نیب

 خود به دستپاچه. گذاشت نکیس در را ها ظرف و زد

 .گذاشت شانیتنها داده، سرتکان تاسف با مراد و آمدند

 یم برخورد بهم بار دو هیثان هر که بود کم فاصله آنقدر

 ی نقشه از سرخوش اریسام و کالفه تمنا. کردند

 شده طانیش سرگرد گوش سرهنگ کاش و ومشش

 یمشک نگاه با تمنا خود مگر اما، چاندیبپ یحساب را اش

 که چه هر گناه و بود نداده نشان او به سبز باغِ درِ اش

 ینیریش گناه چه و است شانیدو هر گردن به باشد

 که یکس نگاه به یتالق یا لحظه یبرا دلت یوقت

 .بلرزد شده، ات مرهم
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 هیشب بود، کرده نیتمر که را شیامضا سرخوشانه

 انتقال یها برگه یپا را بشود یاصل مهرزاد یامضا

 قدم کی قدم کی امضا هر و برگه هر و زد یم سهام

 . کرد یم تر کینزد هدفش به را «سرگرد»

 کرد یم نییپا و باال دست در را روزش چک که ییرضا

 نینفر شرکت نیا یورشکستگ شرِ که بود خوشحال و

 و یمیصم را مهرزاد دستان رد،یگ ینم را بانشیگر هشد

 .فشرد گرم

 نیا کردن سرپا به مون حوصله که ما گانیشا جناب -

 .دیببر باال رو شرکت دیبتون شما دوارمیام نداد قد شرکت

 تکان سر. نشاند لب به یمقتدر و دوستانه لبخند مهرزاد

 خواهد یم یسرمد سرگرد دانست ینم که ییرضا و داد

 که، دانست ینم. ببرد باال نه بزند، نیزم را شرکت نیا

 هر اگرچه گان؟یشا مهرزاد نه و ارستیسام دانست یم
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 یعطا از یخوش دل مهرزاد نه باشد، که هم شانیدو

 تن به سر خواهد یم اریسام نه و دارد شرکت صاحب

 .باشد وصفتید مردِ نیا

 یبرا دیباش داشته یباشکوه هیافتتاح دوارمیام منم -

 هی عنوان به من یرو حاال نیهم از رستورانتون،

 .ییرضا جناب دیکن باز حساب یشگیهم یمشتر

 .داد تکان سر تیرضا با ییرضا

 یم احساس راستش...مهرزادخان چشم یرو قدمتون -

. پسرعموتون از دیهست یتر قیال ریمد شما کنم

 .شماست ستهیشا که یحق د،یبرس حقتون به دوارمیام

 عطا از یخوش دل ایدن نیا در چکسیه شد معلوم و

 .ندارد

 .بخواد یچ خدا تا -
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 دستش در چک مغمومانه ییرضا برعکس که یمستوف

 یرو از یسر گذاشت یم اش سامسونت فیک داخل را

 .داد تکان تاسف

 دست از رو سهامم ساده انقدر روز هی کردم ینم فکر -

 نیا که نخواستند...اما میداشت ذوق و شوق چقدر بدم،

 رفتن یآب ریز استاد یشکور و عطا...بمونه سرپا شرکت

 .مهرزاد آقا هستن

 شانه یرو را دستش. کرد جا جابه دستش در را فشیک

 یتلخ لبخند با و گذاشت اریسام ی مردانه پهنِ ی

 :داد ادامه لبانش ی گوشه

 به حواست ،یندون رو زایچ یلیخ دیشا و یوارد تازه -

. نکشن خودشون اتالقب به هم رو تو که باشه خودت

 میشد سهممون فروش به حاضر راحت ما ینیب یم  اگه
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 از رو خودت زودتر یچ هر که نهیا واسه...که نهیا واسه

 .یکرد سود یبکش رونیب طانیش گروه نیا

 :گفت یشوخ به و دیخند مهرزاد

 تو نیانداخت و من نیدیکش عقب رو خودتون پس -

 ر؟یش دهن

 که کنم ینم فکر -: تگف و داد تکان یسر یمستوف

 باهوش ادیم بهت ،یندون ما از بهتر رو زایچ نیا خودت

 برات حال هر به ،یباش نزده آب به گدار یب و یباش

 یچ هدفت که نیا از فارغ کنم.یم تیموفق یآرزو

 .باشه

 دانست یم و فشرد گرم را مرد دو هر دستان مهرزاد

 ،یانطیش مثلث از را خود زود و است دیسف شان پرونده

 .اند دهیکش رونیب ، یاسد _ یشکور _عطا
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 کردن ریگ و محض حماقت یعنی بودن گروه نیا کنار

! یسرمد اریسام سرگرد یبرا نه اما...کثافت باتالقِ در

 چشم که یکس بزرگ، تهران یآگاه اداره مقتدر افسر

 هم که یباند نیا یریدستگ یبرا است لشکر کی دیام

 و دارند خبر شان یگندها از هم. ندارند هم و دارند آتو

 .ستین بند ییجا دستشان هم

 کند، یم ضبط را عطا کار هر هیثان هر اریسام حاال، اما

 لجن غرق گرچه که یآدم نیا از کند یم جمع مدرک

 دست. ستین گنده کله و بزرگ هم آنقدرها اما است،

 یکی یکی را ها دست نیا و است اریبس دستشان یباال

 . است نیهم کارش اصال. کند یم قطع

 همان از. کرد تن به ینظام لباس که یاول روز همان از

 دهیپوش فرمیونی پسر ی صدقه قربان مادرش که یروز

 قول چرخاند یم اسپند سرش دور روز هر و رفت یم اش
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 قول دیشن یم قصه که اش یکودک همان از بود، داده

 جنگ به و باشد دیسپ اسب بر سوار ی شاهزاده بود داده

 .برود اهیس وید

 مرحله غول داند ینم اما. ست اهیس وید همان عطا حاال

 باال مرحله به مرحله قدم، به قدم اما ست؟یک آخرش ی

 و اش یکودک یسِگا یها یباز مانند درست رود؛ یم

 کوچک ونیزیتلو همان در فقط ها غول کاش یا

 پس از شهیش پشت شدند، یم خالصه شیها یبچگ

 دستش که یغول. یرنگ و یواقع ریغ. ادیز یها برفک

 .دیرس ینم اریسام به جوره چیه

. مانند ینم بچه شهیهم ها آدم که افسوس...افسوس اما

 تر بزرگ هم شانیها غول شوند یم که تر بزرگ

 یواقع ی عرصه به پا کم کم و رندیگ یم جان شود، یم

 کدر کم کم. پرد یم شانیها رنگ. گذارند یم یزندگ
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 یخاکستر روشن، یخاکستر کدرتر، و کدر شوند، یم

 و رگ یب...قلب یب...مطلق اهِیس...اهیس تینها در و رهیت

 سمت در یا تپنده جسم یا لحظه که آن یب...شهیر

 یواقع اما د،یایب در ضربان به شان نهیس ی قفسه چپ

 .اند ممکن زیهرچ از تر زنده و تر

 کاوه یخو و خواهد یم ریش دل کشتنشان که زنده آنقدر

 !کُش ضحاکِ 

 یآتار یها یباز قهرمان...ها قصه ی شاهزاده اما

 .ستین ونیزیتلو شهیش پشتِ خردسال کودک همان

 درآور حرص یها شدن وصل و قطع از یخبر گرید

 مهین نصفه هارا غول گرید. ستین یمیقد ونیزیتلو

 درک و ندیب یم جان چشمِ با را ها غول. ندیب ینم

 حاال که یقهرمان. باشد رمانقه هم باز دیبا که کند یم

. کشد یم دشمن رخ به بازو زور ده،یکش قد هم او
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 و شاخ یب یِابانیب غول هر جانِ به اندازد یم لرزه اسمش

 ...را اش یزندگ برود نشانه که دم

 

 که هم یتوان هر با قهرمان ،یداستان هر آخر شهیهم

 زیر مشکالت سنگالخ از گذر و مشقت هزاران با شده،

 ت،درش و

 شود ینم نباشد، که شود ینم اصال. ستیباز نیا ی برنده

 جوره چیه قصه نیا. نباشد دیسپ هیس شب انیپا که

. رود ینم که رود ینم یجو کی یتو تلخ انیپا با آبش

 تلخِ انیپا کی از است بهتر انیپا یب یتلخ همان اصال

 ی برنده عنوان به اریسام دست نباشد قرار که یوقت

 .ودبر باال یباز

 یها تکه خدا نکهیا از خوبش حال و حس از سرخوش

 قرار شیرو به رو دانه دانه را سازد یم که یپل یچوب
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 تر کینزد رودخانه طرف آن به قدمش هر و دهد یم

 .افتاد راه شرکت سمت به شود، یم

 اضافه یاسد انیم نیا و بود مانده کیشر چهار حاال

 یدیسف هپروند یمستوف و ییرضا برعکس او اما بود

 نبود اهیس یشکور و عطا مثل اش پرونده گرچه. نداشت

 و درست یخاکستر کی ف،یتخف یا درجه با اما،

 یصندل مطمئنا نبود، اول فیرد متهم اگر. بود یحساب

 .دیکش یم را انتظارش صبرانه یب دوم فیرد

 یادار ساختمان سمت به و گذشت شرکت ینگهبان از

 آسانسور وارد. شد رد شرکت کیش یالب از. افتاد راه

 لحظه معمول طبق. داد فشار را دوم طبقه دکمه و شده

 به. کرد یم یده سامان ذهنش در را اش یبعد یها

 .رفت تیریمد اتاق سمت
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 پیتا یزیچ تند تند و بود نشسته زشیم پشت یمنش

 . کرد یم

 .کرد صاف را شیصدا مهرزاد

 دارند؟ فیتشر عطاخان -

 .زد یا برانهدل اصطالح به لبخند یمنش

 دیبذار دارند، مهمون اما بله ر،یبخ روزتون سالم -

 .کنم هماهنگ

 بود؟ که مهمانش و داد تکان یسر مهرزاد

.  بله بله. آوردند فیتشر پسرعموتون گان،یشا جناب -

 .چشم

 :گفت یا دوستانه لحن با و گذاشت را یگوش

 گانیشا یآقا دییبفرما -

 .کرد دراز عطا اتاق درب سمت به احترام با را دستش و
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 بزرگ یا قهوه درب سمت به بعد و زد یلبخند مهرزاد

 دنیشن از بعد و زد در به یا تقه. رفت اتاق داخل

 .شد داخل رعطایام منفور یصدا

 سالم -

 و بود خودشان سال و سن هم بایتقر که یمرد و عطا

 .ستادندیا بود، کرده تن به دیسف جذب راهنیپ

 که یصورت و متوسط قد. کرد یم زشیآنال بهتر حاال

 یها گونه و تر کیبار یشانیپ. بود شکل یگالب

 .پُر تو یکم و یمشک ابرو و چشم. برجسته

 

 یم زیآنال را شیرو روبه مرد که نبود مهرزاد تنها البته

 رصد را او چشمانش نیدورب درون از افرادش بلکه. کرد

 .هستند مرد نیا اطالعات یجو و جست در احتماال و
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 مرد آن با هم بعد و داد دست عطا با و رفت تر لوج

 .بهیغر

 به رو مهرزاد فشردند، یم را گریکدی دست که همانطور

 :گفت عطا

 ؟یکن ینم یمعرف -

 به یا دوستانه نگاه و محو لبخند با و داد سرتکان عطا

 :گفت مرد

 البته صد و! من لیوک و مشاور و دوست نیبهتر باربد -

 .برادرم... و هام یبچگ یهمباز ام،یمیک خاله پسرِ

 :گفت و دیخند آرام پسر

 .عطا نده خجالتم -

 و تر محکم را مرد دست. دیخند تعجب با هم مهرزاد

 همه از مرد نیا دیبگو راست عطا اگر. فشرد تر یمیصم
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 در را «برادر» لفظ نگونهیا که خبرست با زشیچ

 و چکسیه به که ییعطا هم آن.برد یم کار به موردش

 یتراب دیام یماجرا فیتعر از بعد. ندارد اعتماد یسناک

 باشد داشته اعتماد یکس به عطا گرید که کرد ینم فکر

 مرد نیا مورد در شتریب که بود شده جالب شیبرا و

 .بداند نام، باربد یمشک چشم

 بتونه که باشه یکس هنوز که شه ینم باورم واقعا؟ -

 کنه؟ جلب رو اعتمادت

 را دستش که یدرحال یا دوستانه و شوخ لحن با باربد

 به دعوت را او و دیکش یم رونیب مهرزاد دست از

 :گفت کرد، یم نشستن

 ستم،ین یکس هر من مهرزادجان، نهیهم اشتباهتون -

 ما اعتماد. میشد بزرگ و میخورد ریش باهم عطا و من

 .شدم هم لشیوک من کنارش در و اس برادرانه هم به

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 به دانست یم که آن با آورد زبان به را اش یقبل فکر

 .دیآ ینم خوش عطا مذاق

 اول از چرا پس بوده، لشیوک یتراب کردم یم فکر من -

 ن؟ینشد لشیوک شما

 کرده ترش رو یحساب یتراب نام دنیشن از که رعطایام

 دیام منحوس نام دنیشن از گرفته نشأت که یاخم با بود

 :گفت بود،

 نداره یا عالقه دید بعدش اما خوند، یم عیصنا باربد -

 .شده لیوک که ستین وقت یلیخ و خوند حقوق اومد

 :گفت و داد تکان سر مهرزاد

 خان باربد خوشحالم دنتونید از هرحال به -

 نیا داشتم دوست یلیخ نطور،یهم منم ممنونم، -

 اصال نم،یبب رو عطا ی افتاده آسمان از هوی یپسرعمو

 اومدم وزامر که شماس گل یرو دنید خاطر به شتریب
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 به یا عالقه چیه و ستمین خان من ضمن در...نجایا

 دوست یلیخ اگر و باربدم من. ندارم یباز خان و خان

 .نشییپا بنداز رو خان ی نقطه یداشت

 «جان باربد...»یدار یجالب تیشخص اومد، خوشم نه -

 .گفت دیتاک با را باربدجانش و

 به هم من باش مطمئن نبود جالب تمیشخص اگر -

 .بودم شده منتقل عطا یها قیرف و دوست یدون بالهز

 .رها و سرخوش دیخند بعد و

 

 که هر که بزند یتلنگر مهرزاد به خواست یم دیشا و 

 .فتدیم ور فتد،یب در عطا با

 به رو بود، باربد دییتا ی نشانه که محوش لبخند با عطا

 :گفت مهرزاد
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 ؟یکرد چه تو خب -

 در و دیکش رونیب شفیک از را سهامش مدارک مهرزاد

 .داد تکان هوا

 :داد ادامه بود، دیبع او از که یشنگول و شاد لحن با

 عطا آق نداره نشد من واسه کار که گم یم...نیریرید -

 .گرفت را خودش و انداخت پا یرو پا و شد یجد بعد و

 نشسته، روتون روبه که یپیخوشت پسر آقا نیا االن -

 اگه البته شرکته، نیا سهام از درصد پنج و ستیب صاحب

 درصد چهل شه یم کنم یراض رو یاسد بتونم

 مهرزاد گرفتن قدرت از که چند هر عطا.دیخند بعد و

 و یشکور بردن نیب از از، بعد اگر اما، داشت واهمه

 سهم وارث داشت، یم بر انیم از اورا او، کمک به یاسد

 صبر دیبا فقط. بود ترش کس یب خودش از یپسرعمو

 .صبر و کرد یم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

. جان مهرزاد یداشت یطوفان شروع پس خوب اوه -

 یها پرونده تو دیبا مدارک اون از یکپ هی نکهیا فقط

 که؟ یمتوجه باشه، شرکت یقانون

 درون را دستش داخل یها برگه و داد تکان سر مهرزاد

 یکپ یها برگه یجو و جست به و انداخت فشیک

 .گشت را فشیک

 سمت به زیم یرو. ردک مرتب و برداشت را برگه چند

 :گفت و داد سر باربد

 خودت نداره پرونده شرمنده فقط ها، یکپ از نمیا -

 روالته که هرجور بسازش

 را ها برگه دیترد یکم با و داد تکان یسر باربد

 .بود یقانون و درست زیچ همه. برداشت

 .زد یمحو لبخند ناچار به
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 یاوک وناریا برم من اجازه با فعال پس ونیآقا باشه، -

 کنم

 نمتیب یم باشه -

 :گفت و فشرد را دستانش و شد بلند مهرزاد

 دنتید از شدم خوشحال یلیخ -

 خداحافظ فعال نطور،یهم منم -

 مزه مزه را اش ییچا یکم مهرزاد باربد رفتن از بعد

 .کرد

 آن یب بود، یچا بخار به معطوف نگاهش که همانطور

 :گفت ندازدیب عطا به ینگاه که

 ؟یکن یم فکر یچ به -

 و کرد قفل اش چانه ریز را دستانش. دیکش ینفس عطا

 :گفت
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 ؟یکن رآبیز رو یشکور سر یچجور یخوا یم موندم -

 به وانیل. دینوش یگرید ی جرعه و رهیخ. کرد نگاهش

 پشت و زد دور را عطا تیریمد زیم و شد بلند دست

 به و گذاشت یصندل ی لبه را دستش. ستادیا سرش

 .شد خم سمتش

 پسرعمو دارم ازین تو کمک به گهید رو نجاشیا -

 یچرخ مین مهرزاد سمت به اش یصندل یرو یکم عطا

 شتریب یمتر یسانت چند شانیها صورت ی فاصله. زد

 مهرزاد چشمان عمق به خواست یم عطا که همان. نبود

 سمت به دست به یچا وانیل مهرزاد بدوزد، چشم

 رهیخ چشمانش به یکس گذاشت یم دینبا. رفت پنجره

 رنگ یبرا لنزها نیبهتر از بود شده یسع هرچند. شود

 به شد یم رهیخ نگاه با اما شود، استفاده چشمانش یآب
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 و داشت یخوب هوش که هم عطا و کرد شک چشمانش

 .بود خطرناک

 

 :گفت و دینوش یگرید ی جرعه پنجره به رو

 ؟یدار یچ یشکور از آتو -

 یبرا که بود یزیچ دنبال و داد سرتکان متفکر عطا

 .شود تمام گران یشکور

 وسط منم یپا که نهیا مشکل...یول داره ادیز که گند -

 !رهیگ دارم خبر ازش که ییگندها

 :گفت یجذاب اخم با و دیچرخ سمتش به مهرزاد

 کنم؟ حساب روت دینبا که نیا یعنی -

 کرد باز هم از را دستانش و انداخت باال ییابرو یتا عطا

 .انداخت باال شانه و
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 :گفت و داد تکان یسر تاسف با مهرزاد

 سراغ میبر و میبش یشکور الیخیب فعال دیبا پس -

 .ادینم خوشم ازش اس اضافه یادیز وسط نیا. یاسد

 :گفت و انداخت عطا به ینگاه

 ؟یندار چنته تو یزیچ هم یاسد از که نگو -

 یدیجد زیچ که انگار. خاراند را اش چانه یکم عطا

 :گفت باشد، هآمد ادشی

 هی یتون یم. شمال بره خواد یم یاسد هفته آخر -

 ؟یکن یکار

 محوطه به ینگاه یا کرکره ی پرده یال از مهرزاد

 .بود نیماش شدن سوار حال در یاسد. کرد

 .گرفت جان کم کم شیها لب ی گوشه یلبخند

 :گفت و گذاشت زیم یرو رو وانشیل
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 م؟یبذار یزیچ هی نشیماش تو میتون یم نظرت به -

 :گفت و کرد گرد چشم عطا

 بمب؟ -

 :گفت و کرد گرد را چشمانش عطا دیتقل به هم مهرزاد

 یذار یم بمب حاال، تا نشده آلوده خون به دستم من -

 .بذار خودت

 .نشاند اش یشانیپ به یظیغل اخم عطا

 ؟منظورتیچ پس ار،ین در یباز خوشمزه خب، یلیخ -

 ه؟یچ

 :گفت و انداخت باال شانه مهرزاد

 نباشه قرار خودش اگه...البته ،یزیچ یا محموله مثال -

 یکار بهتره نظرم به اما. میکن یم یکار ما کنه، یکار
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 پسر من به بسپارش نباشه، وسط ما یپا که میکن

 ...عمو

 :گفت و داد تکان یسر تاسف با عطا

 یند آب گل دسته که دوارمیام -

 :گفت و زد یپوزخند مهرزاد

 ۲۰ مالک شدم یزدن هم بر چشم هب که ینیب یم -

 مانیا هام ییتوانا به هم باز. شرکت نیا سهام درصد

 ؟یاوردین

 لیمتما باال به را شیها لب گوشه زدکه یلبخند عطا

 متنفر وارد تازه یپسرعمو نیا از دل در هرچه و کرد یم

 شد ینم باورش هم خودش و گفت یم درست اما بود،

 .کند خود آنِ از را امسه درصد۲۰ سرعت نیا به مهرزاد

 یمخف را چشمانش نیتحس برق نتوانست کرد چه هر

 .کند
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 ه؟یچ ات نقشه حاال خب -

 ریز آرام و دوخت عطا به را اش روزمندانهیپ نگاه مهرزاد

 :کرد زمزمه لب

 !وقتش به...گذره یم توسرم یچ یفهم یم وقتش به-

 

. زد ضربه شیرپایز یها زهیر سنگ به کفشش با آرام

 رو ی چهارشانه مرد جانِ اش، اندازه از شیب یردخونس

 اش، یکل زیآنال از بعد. بود آورده لب به را شیرو به

 مرد الیخ و کند باز لب که گرفت میتصم باالخره

 .کند راحت را مقابلش

 رو اش هیزیجه هست؟ یک خواهرت یعروس گم یم -

 ؟یکن جور یتونست
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 یعروس از او. دیپر یواضح طور به مرد صورت رنگ

 یربط چه خواهرش یعروس اصال داشت؟ خبر خواهرش

 داشت؟ مرد نیا به

 ...کجا از شما...شما -

 یچرم دستبند یرو یدست. کرد یا مردانه ی خنده تک

 ییطال ریش ی کله انگشتر یرو آن از بعد و دیکش اش

 بود متنفر زهایچ نیا از که او دیشیاند خود با. رنگش

 .داشت را ها نیتر خاص از یونیکلکس حاال

 تمام یخونسرد و یدیق یب با و انداخت باال یا شانه

 :گفت

 کمم دست. جون پسر دارم خبر زتیچ همه از من -

 ...شما یم ناراحت تو جون یریبگ

 تر زبان با را شیها لب بود که یکندن جان هر با پسر

 :گفت و کرد
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 خان؟ مهرزاد هیچ من با کارتون -

 رخ به را شیها چال که زد یلبخند. داد تکان یسر

 .دیکش یم

 االن که دارم یمهم کار باهات یدون یم. اومد خوشم -

 به که ستین گنده ها اونقدر کارم! نترس...اما. یینجایا

. ستین کم دم یم بهت که یپول...خب اما یافتیب زحمت

 با تا یبد و خواهرت هیزیجه یتون یم که نهیا حداقلش

 خودتم یبتون یحت دیشا. شیزندگ و خونه سر بره آبرو

 یچ اسمش...دختره اون خونه یببر یریبگ یانگشتر هی

 اسم! مهتاب...اومد ادمی خودم نگو نگو آها آها بود؟

 اگه البته. نیایم بهم خانومه و خوشگل خودشم. هیقشنگ

 ...یباش کن گوش حرف

 و خواهرش یپا. زد ینم مو وارید گچ با پسر رنگ

 نیا دانست یم یکس هر از بهتر او و بود وسط مهتاب
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 دخترها سرآن بر اگر که یوا و...دیتهد یعنی ها حرف

 .آمد یم ییبال

 کنم؟ کاریچ دیبا ن...مَ...من -

. گذاشت پسر پهن ی شانه یرو دست دوستانه مهرزاد

 بود آن از تر باهوش اما داشت یا دهیورز کلیه و قد

 و قد دانست یم. نترسد مهرزاد یها حرف از که

 اطاعت و شود یم نیزم نقش گلوله کی با کلشیه

 یبو انگار که حاال مخصوصا. است ممکن کار نیبهتر

 .است دهیرس اش شامه به یخوب دستمزد

 راپورت خوام یم فقط خوام ینم ازت یادیز زیچ -

 تو حتما هفته آخر کن یکار هی. یبد بهم رو اربابت

 یزیچ یمواد نمیبب خوام یم. یباش همراهاش ستیل

 که بره منزه و پاک قراره اگه. انهی باشه هشهمرا قراره

 تو مید یم یچی ما زشته یلیخ که ینجوریا...خب
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 ینجوریا...نره یخال دست که نشیماش تو یذار یم

 ه؟یچ نظرت س؟ین بهتر

 :گفت مردد و کرد صاف را شیگلو جوان مرد

 رهیگ پام منم ینجوریا خب د؟یکن خبر سیپل قراره -

. کرد فرو نشیج شلوار بیج داخل را دستانش مهرزاد

 یها پیت نیا از یک او و رفت تر عقب نشیج راهنیپ

 از دور کردن تن به پوره پاره نیج شلوار زد؟ یم اسپرت

 مهرزاد نیا از هم خودش اما بود یسرمد سرگرد شأن

 .نبود بد یسرگرم یبرا حداقل آمد، ینم بدش

 

 االن جنجال یکل بعد و بود کرده ریگ پست هی شبید از

 .شد درست

 شه باز وسط سیپل یپا سین قرار...نترس که گفتم -

 کارت همونا اونوقت ببره بو یکس اگه حالت به یوا یول
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 کار. سین من یگوشمال به یازین گهید سازن یم رو

 رو تو که یوارد کارت تو دونم یم. خوام ینم ازت یادیز

 کنم ثابت بهت و خوبم تین نکهیا واسه  .کردم انتخاب

 بعد سومشم دو. حسابت به زمیر یم و مبلغ مسو کی

 نه؟ گهید خوبه. کار انجام

 .داد تکان یسر ناچار به مرد

 فقط کنه حمل یزیچ خودش باشه قرار اگه یعنی -

 بدم؟ خبرشو بهتون

 :گفت و زد یلبخند مهرزاد

 تو و من کار بزنه گند خودش اگه. خوب پسر کالیآبار -

 تره راحت هم یلیخ

 محموله. شد انینما پسر یها لب یرو یلبخند کم کم

 بود کم البته. شود جا به جا هفته آخر بود قرار یخوب ی

 بود؟ نبود؟ کم حکمش که شهیش اما. خاص و
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 نیآمفتام مت قراره اما ستمین مطمئن هنوز من آقا -

 جناب ناب یها قیرف تا سه دو یبرا البته کنن، جا جابه

 نه؟ شه،با کم حکمش همونم نکنم فکر اما یاسد

 با و دیپاش مرد صورت به یضیعر لبخند مهرزاد

 :گفت تمام یخرسند

 ادتی نه، ای شده یقطع بده خبر بهم فقط...یعال هیعال -

 رمیدستگ یزیچ و شمال به برسه یخال اگه نیماش نره

 و من اسم ادیز هنوز دیشا نه،یالکاتب کرام با حسابت نشه

 رو گانیشا طارعیام اسم که مطمئنم...اما یباش دهینشن

 مگه نداره، یشوخ یکس با که یدون یم و یدیشن خوب

 نه؟

 رعطایام دانست یم خوب. داد قورت را دهانش آب مرد

 شیپا حاال بود که چه هر و ندارد مروت و رحم گانیشا

 .داد یم انجام احسن نحو به را کار نیا دیبا و بود ریگ
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 :گفت و داد تکان یسر آرام

 فرهاد به که رو یکار خان، دمهرزا راحت التونیخ -

 ستین توش یحرف گهید یبسپار

 :گفت و دیکش اش چانه به یدست مهرزاد

 !یگ یم تو که باشه ینطوریهم کنه خدا -

 

 و کرد صبر یا هیثان چند. گذاشت زنگ یرو را دستش

. ماند منتظر و زد زنگ دوباره ست،ین یخبر دید یوقت

 .شد باز قهیدق چند از بعد در

 پر روز امروز. بود برگرفته در را وجودش امتم یخستگ

 خود به را او یا لحظه کارها. داشت یا مشغله

 تماس خانه با بود رفته ادشی یحت. بودند وانگذاشته

 .شود ایجو را تمنا حال و ردیبگ
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 تند یها قدم با و داد ی «سالم» ریز به سر و آرام تمنا

 را سالمش پاسخ که ستادینا یحت. رفت اتاق سمت به

 .ردیبگ پس

 که یآنقدر نه اما کرد یم درد و بود خسته چشمانش

 .ندینب را تمنا واضح یدلخور

 دختر نیا »کرد زمزمه خود با دل در و زد یتلخ لبخند

 کند؟ یم ناز او یبرا و عطاست ریام گروگان رفته ادشی

 سالگرد همسرش و است خانه نیا خانم که انگار

 تکان یسر و دیخند «است کرده فراموش را ازدواجشان

 ! ینارنج نازک دختر نیا از امان. داد

 :دیپر دهانش از هوا یب و وار زمزمه رلبیز

 !ساغر تو دست از -

 از لبخند هیثان از یکسر در. زد خشکش. برد ماتش

 لبانش، تراز نییپا یکم را شیجا و دیکش پر لبانش
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 تلخ، ناجوانمردانه یبغض به شیگلو در ییجا درست

 طعم و داد قورتش شد ینم که یتلخ. دواگذارکر

 آنچنان. بود پرکرده را دهانش یفضا تمام نامطبوعش

 نیا حالوتش خورد، یم هم عسل یا کوزه یحت که

 خشک یگلو در نداشته دهان آب به ختهیآم زهرمار

 .کرد ینم شکر و شهد را، اش شده

 و جیگ بود؟ آورده کجا از...طور نیا...نجایا را اسم نیا

 با افکارش در. کرد پرت مبل یرو را خودش مبهوت

 سخت را خود و بود کرده پا به ینیخون نزاع خودش

 یجار زبانش از «ساغر» نام دیبا چرا که کرد یم خیتوب

 شد؟ یم

 دو را دستانش. کرد ولو مبل یپشت یرو را سرش

 نام صاحب دنیکش آغوش به حسرت و کرده باز طرفش

 .زد یم آتش طفهن در شیها انگشت کردن مشت با را
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 قلبش، ادیز اندوه و غم تا دوخت سقف به را چشمانش

 شیگنجا مگر قلب کی آخر. نشود ریسراز چشمانش از

 مجبور دهید داغ مرد نیا که دارد را غصه از اندازه چه

 .بزند لبخند جانش قاتل به و کند صاف کمر است

 نیا. دانست یم خوب را اش یلفظ اشتباه لیدل یول

 دختر تنها ادی به فقط و فقط اورا ها، زکردننا و قهرها

 .انداخت یم ساغر اش، یزندگ

 گران ب،یعج ساغرِ نازِ اما نبود، دنینازکش اهل سرگرد 

 وادار را اریسام که بود یکس تنها و بود یدنیخر مت،یق

 .کرد یم شدن میتسل به

 اریسام دست از سالح اش یا قهوه چشمان مقابل در 

 که سالح بار هزاران بود حاضر حاال و افتاد یم نیزم به

 به سر اصال فتد،یب زانو به شیرو روبه هم خودش چیه

 .برگردد «او» فقط اما بزند زار دل ته از و بگذارد سجده
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 خود تابش یب قلب چقدر. بود جهانش و جان که ییاو

 دیکوب یم اش نهیس ی قفسه وارید و در به یدلتنگ از را

 یابد مأمن به یزیگر تیرمامو نیا در شد یم کاش و

 ییخرما سوانیگ لمس از که حاال. زد یم دلبرکش

 دیسف سنگ تکه لمس به دیبا است، عاجز رنگش

. کند بسنده افتاده، فشینح تن یرو که یا نیمرمر

 شده کوتاه هم سنگ آن از دستش حاال که یهمان

 .است

 را شیها چشم ی گوشه اش سبابه و شصت انگشت با

 از خروشان لیس نیا گذاشت یم دینبا. فشرد محکم

 قطره اگر. کند باز رونیب به یراه شیها چشم سد پس

 رونیب به شیها چشم ی چشمه از یا قطره یحت ،یا
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 لیس میعظ موج نیا یجلو توانست ینم گرید دیجه یم

 .ردیبگ را گونه

 از و کرد زمزمه «یاعلی» و گذاشته زانو بر دست

 .بدهد صبر دلش به که خواست کمک شیموال

 آه با را بود کرده دعوت شیها هیر به که یقیعم نفس

 .فرستاد رونیب به یظیغل

 ننرش و لوس ساغر همان هم تمنا و زد یتلخ لبخند

 ش،یها یخستگ تمام رغم یعل اریسام و بود شده

 .برود خواب به و ندیبب را تمنا یناراحت توانست ینم

 خانه نیا که نیا با. رفت مشترکشان خواب اتاق دم به

 و بخوابد تمنا کنار نبود راحت وجدانش و داشت اتاق سه

. کند دور خود از را او که دیترس یم اما کند، معذب را او

 زن از را مهرزاد که آن با که بود ییرعطایام طرف کی

 نبود اعتماد قابل اصال اما بود، کرده متعجب اش یزیگر
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 به باطنش و ظاهر به را مهرزاد که یمراد یطرف از و

 و بود امن خودش شیپ تمنا یجا. انداخت یم شک

 !بس

 یل کمتر بود بهتر دیشا. ستادیا در پشت مردد یا لحظه

 مدت چند تا حال هر به. بگذارد دختر نیا یالال به یل

 را خودشان راه کدام هر تیمامور نیا اتمام از بعد گر،ید

 دندید ینم را گریهمد گرید دیشا و گرفتند یم شیپ در

 قلبش یها یشکستگ درز از یکوچک لرز یا لحظه اما،

 جانش به و رساند اش تپنده جسم درون به را خود راه

 .کرد رسوخ

 تمنا در را ساغر حاال و بود داده دست از را ساغرش

 !نسبت و حس همان با نه اما د،ید یم

 و بود دهیخز پتو ریز گرفته دل یتمنا در، طرف آن

 با لحظه هر. بود مانده تنها خانه نیا در صبح از امروز
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 لحظه از دیترس یم و دیپر یم جا از صدا نیتر کوچک

 انینما در چارچوب در عطا ریام هولناک قامت که یا

 .شود

 خودش با هرچه و مهرزاد یتوجه یب از بود گرفته دلش

 باز کند؟ چه را گردن وبال یتو دیبا او که کرد یم جدل

 دخترک و برداشته یناسازگار سر شینقو نق دل هم

 و دیکوب یم نیزم یپارو کرده، پا به غلغله درونش لوس

 آوار چارهیب مرد نیا سر که شیها یدلتنگ از امان

 .شد یم

 ناز به و آمد یم چرا اصال. امدین ماند، منتظر که چه هر

 یم پرروترش و زد یم دامن شیپ از شتریدختر،ب نیا

 کرد؟
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. نبود یخوردن بغض نیا اما بود خورده فرو را بغضش

 یم بهم محکم را شیها لب و آورد یم باال را بغضش

 .ببندد را راهش تا فشرد

 اش شهیهم یحام مرد نیا ریتقص اصال دانست یم

 مادرش رنگ اهیس قبر سنگ و پدر دلتنگ او و ستین

 دارد؟ ندارد، که مهرزاد از یتر کوتاه وارید و است

 ها زنده انیم ییجا کی. بود تنگ یادیز دلشان دو هر

 جا در پشت را شانیها یدلبستگ هردو... ها مرده و

 یکی گذاشتند، منحوس هیقض نیا به پا و بودند گذاشته

 !انتقام یبرا یگرید و اجبار به

 به بود مانده معلق هوا در که را دستش باالخره مهرزاد

 .دیکوب در
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. خورد تکان شیجا در یکم. نداشت را انتظارش که تمنا

 پشت با را شیها اشک رد و ادد قورت را دهانش آب

 .کرد پاک دستش

 یبرا ییرایپذ نور ی کهیبار. گشود را در آرام مهرزاد

 .رساند رفته، فرو یکیتار در اتاقِ به را خودش یسرکش

 قدم یصدا. بست محکم و انهیناش را شیها چشم تمنا

 تخت شدن نییپا باال آن از بعد و مهرزاد آرام یها

 .داد یم را شحد از شیب یکینزد ینشان

 را خود که دانست یم نامنظمش یها نفس از مهرزاد

 و نشاند لب به یلبخند زده، خواب به انهیناش نیچن نیا

 .داد تکان و گذاشت تمنا یبازو یرو را دستش دیترد با

 خوب دختر هی نیع و شو بلند پس ،یداریب دونم یم -

 ه؟یچ کارهات نیا لیدل بگو
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 مرد نیا زدن گول. دفشر محکم را شیها پلک تمنا

 ممکن ریغ اصال چ،یه که آسان. نبود یآسان کار اصال

 را شیپتو و شد بلند نداشت میتسل جز یا چاره او و بود

 :گفت یدلخور با و گرفت آغوش در

 کرد؟ پنهون شما از رو یچیه چوقتیه شه ینم چرا -

 که ها همان از. داد سر یا مردانه ی خنده تک مهرزاد

 کرد یم رو و ریز را تمنا ی روده و دل بیعج روزها نیا

 کاش. داشت خودش یبرا یشگیهم را مرد نیا کاش و

 دهیند را او اسفناک طیشرا نیا در و نجایا. نبود نجایا

 و بود ساده یدانشجو کی پدرش البراتوار در کاش. بود

 سپاه در نجایا اما. بستند یم دل و کردند یم کار هم کنار

 شتریب یدوست هر از اما ظاهر، به البته بود مقابلش

 حاال و بود ایدن آدم نیتر ونیمد و داشت را شیهوا

 کرد؟ یم ناز شیبرا
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 دیکش خجالت شیها یباز بچه و خودش از یا لحظه

 .کرد یباز یباز گلبافتش یپتو با و انداخت نییپا سربه

 نیا از یکی. بود بر از را حاالتش نیا خوب مهرزاد

 هرچند و بود کرده بزرگ خودش را بیعج موجودات

 .بود آمده دستش به شان خم و چم اما سخت،

 نیزم یرو دقت با و آورد در را اش نیج راهنیپ

 .گذاشت

 

 نیزم یرو دقت با و آورد در را اش نیج راهنیپ

 و پر یبازوها دشیسف جذب شرتیت. گذاشت

 که مرد نیا و بود گذاشته شینما به را اش یورزشکار

 روبه ی انداخته نییپا سر دختر ی جنبه یب قلب از

 فتد،یب بازوها آن به اش چشم اگر که نداشت خبر شیرو

 .زند یم شخم را اش قلوه و دل
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 انه؟ی یگ یم حاال -

 جذاب بتیه به اش چشم تا و کرد بلند سر جیگ تمنا

 :گفت و داد قورت را دهانش آب افتاد مهرزاد

 یشگیهم یدلتنگ همون یچیه -

 .انداخت او به یا هیسف ندرا عاقل نگاه مهرزاد

 ؟یقهر من با یچ واسه پس -

 :گفت زده چپ یعل ی کوچه به را خود تمنا

 قهر...شما با دیبا چرا...که ستمین قهر...نه شما؟ با -

 باشم؟

 لحن با و انداخت باال ابرو شده طانیش مهرزاد

 :گفت اش یخرخودت

 چشمات تو از چرا ؟یکن یم پشت بهم چرا پس اِ؟-

 هوم؟ خونم؟ یم ناز و یدلخور
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 یقطار را شیها جمله و دیکش یا کالفه پوف تمنا

 :گفت و دیچ لیر یرو هم پشت

 وقتی که شدم زنده و مردم. تنهام من صبح از خب -

 کرو مردک اون و دم و شاخ یب غول اون ی کله سرو

. داشتم قلب تپش امروز چقدر یدون ینم. نشه دایپ الل

 ...وقتی اگه و ادیب عطا دمیترس یم

 :گفت و انداخت باال ییابرو مهرزاد

 ؟یچ من اومدن از ؟یدیترس یم اونا اومدن از فقط -

 اگر یحت. دیترس ینم مرد نیا از. کرد نگاهش تمنا

 را چشمانش و کرد یم تر طانیش برابر هزار را لحنش

 مرد نیا و ست یقالب همش که دانست یم. تر زیه

 .است داده پس امتحان

 :دیپر شیها لب انیم از آرام مِن و مِن با

 .ترسه ینم ش یحام از که آدم -
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 امشب و شد لیمتما باال به شیها لب گوشه مهرزاد

 .برد یم لذت دختر نیا کردن تیاذ از یحساب

 ؟یمطمئن بهم یادیز -

 .کرد یم یباز شیها انگشت با انداخته نییپا سر تمنا

 نباشم؟ -

 :کرد هیهد تمنا به یبخش یدلگرم لبخند مهرزاد

 من! نده دست از بهم رو اعتمادت چوقتیه! باش -

 !چوقتیه...تمنا کنم ینم مونتیپش چوقتیه

 را شیها لب یرو یرنگ کم لبخند گرفتن جان تمنا

 بخشش آرامش کلمات و اش مردانه یصدا و کرد حس

 .بود دلش و جان قوت

 شکند یم یکوچک تلنگر با دختر قهر دانست که مهرزاد

 :داد ادامه و دیپاش تمنا صورت به تر رنگ پر را لبخندش
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 پر روز چه یبدون اگر. خوام یم معذرت هم امروز بابت -

 شم یم هالک دارم یخستگ از چقدر و داشتم یا مشغله

 هم نوز و ناز و قهر نیا با تازه. شه یم کباب برام دلت

 . ستین غذا از یخبر که

 

 ییالال برام قورش و قار با قراره امشب هم شکم نیا

 .بخوابم تا بخونه

 :گفت و دیپر نییپا تخت از هول تمنا

 زیم دیکن عوض رو لباستون شما تا کردم درست هیالو -

 اد؟ینم امشب وید جناب...فقط نمیچ یم و

 :گفت و گرفته اش خنده عطا از تمنا ریتعاب از مهرزاد

 .باربد پسرخالش خونه رفته مراد با ادیم رید. ادیم -
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 و شد روانه آشپزخانه سمت به دهدا تکان سر تمنا

 شلوار با را اش دهیدر سگ نیج شلوار هم مهرزاد

 که رفت یزیم سمت به و کرده عوض داسیآد گرمکن

 .بود دهیچ شیبرا تمنا

 

 دست در را اش یدنینوش وانیل و انداخت پا یرو پا

 اش جام ی هیپا دور را اش دهیکش انگشتان. گرفت

 مهرزاد شدن دار سهام حوش و حول فکرش. چاندیپ

 اش یعصب کیت به حواسش اصال. زد یم چرخ چرخ

 امروز یها حرف یپ حواسش که برسد چه نبود؛

. زد یتلخ پوزخند دستش در یدنینوش به. برود دکترش

 یها درد حساب دکترش مگر و بود شده منع هم نیا از

 داشت؟ را اش اندازه و حد یب
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 و گرفته اش یباز که یقلب نیا در دانست یم چه او 

 حجم از که او! خبراست چه زند، یم انیم در یکی

 را ییها حرف همان فقط و نداشت خبر اش یدلتنگ

 !کرد یم گوشزد مارانشیب تمام به وار یطوط که زد یم

 که داشت یا مزه چه «او» بدون یزندگ نیا مگر 

 در نباشد که او بچشد؟ طعمش از شتریب یکم بخواهد

 شیلقا به را اش یزندگ یعطا ست،ین که اش، یزندگ

 شیعطا مرد، نیا نخواست او که یوقت د،یبخش یم

 !باشد

 با و گذاشت یچوب یعسل یرو را پسیچ ظرف باربد

 .زد غر یکالفگ

 یدار ؟یگرفت دادن تکون پا مرض گهید کن بس -

 وانتیل به ها زده فلک نیا مثل چته. ایکن یم وونمید

 ست؟ین مشخص فتیتکل نخور ای بخور ای یشد رهیخ
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 :گفت و داد تکان یسر جیگ عطا ریام

 ؟یگیم یچ شده؟ یچ هوم؟ -

 در یپسیچ داد؛ تکان تاسف از یسر زده، زل باربد

 :کرد زمزمه و گرفت دست به را کنترل. گذاشت دهانش

 ...که رفت دست از نمیا -

 یزیچ که آن یب را وانشیل و دیکش یا کالفه پوف عطا

 شیبرا یاریهش و یمست .کرد رها زیم یرو بنوشد آن از

 یجلو وقفه یب رشیتصو که یوقت نداشت یفرق

 شتریب را توهماتش نیا یمست و رفت یم رژه چشمانش

 .کرد یم شیپ از

 مشغوله ذهنم -
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 ونیزیتلو به دوباره و انداخت بهش ینگاه مین باربد

 :گفت و شد رهیخ

 ؟یمهرزاد ریدرگ -

 کن نگاه...میزندگ وسط افتاده آسمان از هوی یلعنت آره -

 چه شم ینم متوجه اصال شد، سهام صاحب زود چه نیبب

 خواب هی خوابم انگار شه یم جور داره کارهاش همه زود

 !مسخره

 

 :گفت و زد یپوزخند باربد

 ینکرد آب ریز رو سرش حاال تا که دهیبع تو از -

 دو با و گذاشت زانوانش یرو را شیها آرنج عطا

 .ادد ماساژ را شیها قهیشق دستش
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 اون با و لجه سر من با یشکور. شه ینم اما. خوام یم -

 اونوقت کنه آب ریز رو یشکور سر بتونه اگه. خوب

 .تمومه باهاش کارم گهید

 و کت ی دهیژول مراد به نگاهش. داد تکان یسر باربد

 سر یباال تر، طرف آن قدم چند که افتاد پوش شلوار

 شیر آن با مرد نیا گرفت اش خنده. بود ستادهیا عطا

 شلوار و کت و دهیژول فر و بلند یموها انبوه، یها

 تمام به پارادوکس. نداشت یتیسنخ چیه دوخت خوش

 ریت مثل بس از نشد خسته اروی نیا -! بس و بود معنا

 یپ بره بگو بهش آزاد هی بابا ساده؟یوا باالسرت برق

 محافظ اروی نیا که بکشمت خوام ینم که من کارش،

 کنه ینم لتو هم خونه تو

 :گفت و انداخت مراد به ینگاه مین عطا

 باش نداشته کارش به یکار. عادتشه کن ولش -
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 .زد ییصدا و سر پر گاز و برداشت یگرید پسیچ باربد

 هیمدل هی آخه ؟یدار نانیاطم بهش ییخدا -

 و یکالفگ. فشرد را شیها چشم انگشت با عطا ریام

 .دیبار یم وجودش تمام از یخستگ

 چه ندارم نانیاطم خودمم یها چشم به گهید من -

 .هیبق به برسه

 .کرد نگاهش دلخور باربد

 !گهید دمیام مثل منم بگو وقتی نکنه درد دستت -

 :دینال عطا

 که هست خورد اعصابم اونقدر خواهشا؛ کن بس باربد -

. ارین جلوم و مردک اون اسم. یکن بدترش ینخوا تو

 رونیب چشمام زا خون ادیم اسمش یوقت که یدون یم

 از یکل داشته، ینفوذ گروهم تو یکل لقمه حروم. زنه یم
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 خودمم نبود هم ربرقیت نیهم اگه شدن کشته محافظام

 .شدم یم یذغال داشتم اونور االن

 .کرد یا مسخره ی خنده تک باربد

 !جهنمه جات یدون یم خودتم خوبه -

 ینیا...نبودم نیا من -: گفت و زد یتلخ پوزخند عطا

 من. ساخته گرگ ازش زمونه که یکس روته، به رو که

 که یا بچه پسر همون. هاتم یبچگ یهمباز همون

 ی صدقه قربون نوکر، و زیکن عمارت هی دیخند یم یوقت

 یمادر پدرو ی عاطفه و مهر از اما،. رفتند یم لپاش چال

 .شه یم میحسود بهت باربد. نبود یخبر

 

 یتون ینم مه یبخوا اگه چون یکن فکر یتون ینم -

 عطا
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 اش یعصب کیت. فرستاد رونیب یعصب را نفسش عطا

 .داد یم تکان وقفه یب را شیپا و بود گرفته

 .گرفت سمتش به یدنینوش وانیل ییدلجو یبرا باربد

 تیواقع خب، اما. کنم ناراحتت خواستم ینم دیببخش -

 یا گهید عالم یمست که بخور. کرد کتمان شه ینم رو

 ارهیم درت ها الیخ و فکر نیا از حداقل داره،

 زمزمه یتلخ زهرخند با و گرفت باربد از را جام عطا

 :کرد

 چشمام؟ یجلو ارهیم رو اون یمست بخورم، اگه -

 ارهیم یگیم تو بره، ادتی از اون که بخور گم یم -

 خواستت، ینم...عطا شده تموم اون چشمام؟ یجلو

 ی رهخاط هی فقط اون یبرا تو که کن قبول خوادت ینم

 ! تر تلخ تو یبرا اون و! یتلخ
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 نه سوخت یم شیگلو. دیکش سر نفس کی را اش جام

 از بلکه...یکوفت تلخ عیما از حجم آن شدن ریسراز از

 .نداشت رفتن نییپا الیخ یجام چیه با که یبغض شدت

 هرچه اما، تر صفت طانیش یکم دیشا. بود آدم هم عطا

 نیتر تلخ به و مانده جا ییجا که داشت یدل بود که

 را خود هم که یدل. بود شده بدل عمرش ی قصه

 !دیکش آتش به را اش معشوقه هم و کشت

 

 .دیکش اش یمشک یموها در یدست کالفه باربد

  ؟یکن کاریچ یخوا یم هوشنگ با -

 مرد شب رنگ چشمان به انداخته باال ابرو یتا کی عطا

 :گفت یا مسخره لحن با و شد رهیخ مقابلش

 بکنم؟ تونم یم کاریچ کنم؟ کاریچ باهاش خوام یم -

 دیام. کنم یکار بخوام که ندارم یقدرت اون مقابل من
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 پشت رفته انتقامش یبرا که نویا دونست یم خوب

 قدرت مثل اون مقابل در من قدرت شده، میقا هوشنگ

 بزنم گول بخوام و یک هر! سرلشکرش شیپ سربازه هی

 خودش اون. ربدبا بزنم گول تونم ینم و خودت و خودم

 قدرت اونقدر و کرده کثافت منجالب نیا وارد و من

 !بزنه خطم بتونه بخواد وقتم هر که داره

 :دینال شیصدا به آغشته حرص یکم و تعجب با باربد

 ؟یآورد کم که نگو ؟یش میتسل یخوا یم که نگو -

 !یستین یکم قدرت تو رینگ کم دست رو خودت عطا

 و گرفت باربد سمت به ار جام. زد یتلخ پوزخند عطا

 :گفت

 !کن پرش

 :کرد زمزمه محو یافق به نگاه با و داد هیتک بعد و
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 بنده قدرت کدوم به دستم مونده؟ برم و دور یک هه -

 یدون یم توکه بزنم؟ نیزم به و هوشنگ بخوام که

 ستین متنفر طانیش اون از من ی اندازه چکسیه

 اموالش ی نگرفته انتقام دنبال یشکور ن؟یبب و من...   اما

 اومده مهرزاد! خودش منفعت فکر فقط یاسد! پدرمه از

 و منم منه؟ کنار قدرت کدوم...بشه مالم و جونم یبال

 کشته نصفشونم و ان خائن نصفشونم که محافظ چندتا

 !شدن

 یقدم دو در را خط ته. دیبار یم یدرماندگ شیصدا از

 یم اندام عرض شیرو روبه انیپا نوار. دید یم خودش

 دره که دیرس یم خط طرف آن به د،یدو یم اگر اما کرد

 !چیه گرید و سقوط. نبود شیب یا

 

 باربد؟ شد تموم بودنم گانیشا یعنی -
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 و کرد پشتش پر یمشک یابروها مهمان یاخم باربد

 :گفت

 نایا که یخورد تو اصال ذارم؟ یم من مگه دِالمصب -

 ؟یباف یم ور و شر یدار بدتر بره ادتی از

. شد لیتبد قهقهه به شیصدا آرام آرام. دیخند اعط

 .داشت وا خوردن تکان به هم را مراد که یطور

 ه؟یچ یدون یم ن؟یزم خورم یم مخ با دارم بره ادمی -

 بذارم سالحمو دارم دوست. خواد ینم هم دنیجنگ دلم

. رمیبم خودم واسه ایدن نیا ی گوشه هی برم و نیزم

 با و رمیبگ اونم دست تونستم یم کاش...کاش فقط

 ببرم خودم

 ،یشرق کامال یمشک ابرو و چشم مرد یها لب یرو

 .کرد گرفتن، جان هوس یا مهین و نصفه لبخند
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. نکنه داتیپ که یجور. برو و ریبگ رو دستش! نهیهم -

 .یکن یم خم رو کمرش اونوقت

 نیبدتر به رو اش جهینت و کردم خم رو کمرش کباری -

 !دمید ممکن وضع

 یدرماندگ یبرا سوخت یم دلش و داد تکان یرس باربد

 !شیها یکودک قیشف قیرف یها

 یوقت کن باور! یِکل خودش نیا ،یا زنده هنوز اما -

 درست رو حلوات داشتم دیفهم رو هیقض هوشنگ

 .ذاشتم یم گردو خرماهات یال و کردم یم

 یا لحظه بود، همراهش شب سر از که عطا زهرخند

 و نصف جام دو که یوقت از یحت. گذاشت ینم شیتنها

 .بود شده هم تر نیزهرآگ بود، دهیکش سر را مهین

 به نباشه مرد که یمرد کنم، ینم یزندگ یول ام زنده -

 که حاال مخصوصا نه؟ خوره، یم وارید جرز یال درد
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! نداره ریش خاک و خورد قلب نیا به یدیام هم دکتر

 شاممم به یدیام نا یبو هاش حرف یال به ال از امروز

 نه؟ مگه گه،ید یکن درست حلوا یبلد یگفت. دیرس یم

 اش یدلدار هم فردا تا. بست را شیها چشم باربد

 هم خودش اصال. بود دنیکوب هاونگ در آب داد یم

 عطا یبرا یمزخرف حرف و یدلدار چیه دانست یم

 که بود او فقط دیشا. شود ینم که شود ینم مرهم

 مطمئنا که ییاو. هدبد نیتسک را قلبش درد توانست یم

 . است تر میوخ عطا از حالش

 

 

 

 اش نهیس یرو و دیکش جلوتر را بلندش شال یقدر تمنا

 با را رنگش یطوس کیتون که بود درست. کرد مرتب
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 نگاه مقابل در انگار هم باز اما بود دهیپوش یمشک دامن

 .داشت یانیعر حس مردان نیا

 شام بفرما پسرعمو نخسته -

 :گفت و داد تکان سالم ی نشانه به را سرش عطا

 ریبخ شب خوردم شام خورم، ینم -

 .ستین یشگیهم یعطا همان عطا دیفهم مهرزاد و

 اوهم و داد تکان سر «شده یچ» یمعنا به مراد به رو

 ییشو ظرف در را شیها دست و انداخت باال شانه

 .آمد شام زیم سمت به و کرد خشک و شسته

 یزیچ چارهیب نیا به هکرد کوفت شام خودش معلومه -

 نداده

 سمت به و دیکش یدست شیپ در هیالو یمقدار بعد و

 .گرفت مراد
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 را آن زور به بود، گرفته اش خنده تمنا حرف از که مراد

 دیبا و بود عطا امشب یحرفا ریدرگ بد ذهنش. خورد

 و ستیک یمشک ابرو و چشم دختر آن شد یم مطمئن

 ...که بود یهمان منظورش اگر

 و زدیبر نییپا مزخرفش یفکرها تا داد تکان ار سرش

 خاطر به کرد یم فکر. ابدیدر را اش یگرسنگ فقط

 زند یم سرش به رفته در زوار یها فکر نیا یگرسنگ

 حرف نیا از تر دهیچیپ روزگار یباز از که نیا از غافل

 !هاست

 

 کم لبخندش. چسباند اش چانه به و کرد قطع را یگوش

 برنامه او که بشود یانطورهم کاش. گرفت جان کم

 .است ختهیر

 :دیپرس و انداخت بهش ینگاه عطا
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 شد؟ یچ -

 کرده اتراق شیها لب کنج که یروزیپ لبخند با مهرزاد

 :زد لب بود،

 نشن شرمندمون که اومدن مونمیپِ و پُر...راهن تو -

 مردک آن حال تا کرد یم یشمار لحظه و زد یشخندین

 آن مهرزاد بودن. ردیبگ را دماغ گندِ ی گنده شکم

 کار خوب عملش و مغزش یگاه نبود، بد قدرهاهم

 .داشت ازین او به بود مانده تنها که ییرعطایام و کرد یم

 :گفت و داد قرار مخاطب را راننده پشت از مهرزاد

 یکمر دوتا با رنگه یمشک بنز هی باشه حواست -

 کنن یم اسکورتش که یمشک

 ی جاده. انداخت یگاهن رونیب به یدود پنجره از عطا

 .بود شان نگاهیکم بلند، درختان از مملؤ رنگ سبز
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 تر راحت مارو کار رن،ینم یاصل جاده از که خوبه -

 کردن

 :گفت ظن ٕ  سو با و کرد کیبار را چشمانش مهرزاد

 تا سه با دیبا چرا ست؟ین مشکوک نیا نظرت به اما -

  برن؟ یفرع ی جاده هی از تابلو نیماش

 :گفت یالیخیب با عطا

 وانهید رفتن یم یاصل ی جاده از اگر که من نظر به -

 راحت االن ما کار که نهیا مهم یدار کاریچ تو بودن،

 تره

 .شکاند را انگشتانش قلنج و انداخت باال شانه مهرزاد

 .شد بلند اش یگوش امکیپ یصدا

 دیباش آماده اومدن -
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 سر از رنگ یمشک نیماش سه شدن انینما از بعد و

 .آوردند در باش آماده حالت به را شانیها اسلحه چ،یپ

 

 یها خیم شد؛ پنچر یاول نیماش راست سمت چرخ

 یگرید از پس یکی هارا نیماش چرخ شکل، یا ستاره

 و ستادیا یبد یصدا با یاول نیماش. کردند یم یزخم

 .کرد برخورد آن با پشت از رنگ یمشک بنز

 !نیماش فیح -

 .شد ادهیپ و گفت را نیا یا مسخره لحن با مهرزاد

 و شدند ادهیپ بودند نفر شش هم سر که یاسد افراد

 ی راننده که هم فرهاد. گرفتند سنگر ها نیماش پشت

 اش اسلحه و کرده ها آن همرنگ را خود بود یاسد بنز

 . نشد ادهیپ و بود خورده جا یحساب یاسد. درآورد را

 :زد ادیفر یبلند یصدا با مهرزاد
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 اسلحه ما. بشه کشته ستین قرار یکس د،ینترس -

 دیایب و نیزم دیبذار هم شما میذار یم کنار رو هامون

 .مذاکره زیم یپا

 از تعجب. کرد بلند سر مهرزاد یصدا دنیشن با یاسد

 جوارحش تمام یرو بر و شده زیسرر شیها چشم

 نجا،یا را او دهیرس راه از تازه مردک نیا. بود شده یجار

 بود؟ انداخته دام به چه یبرا جنگل انیم

 .کرد باز را نیماش در و کرد سربلند

 :وارگفت پچ پچ فرهاد

 خطرناکه قربان دینش ادهیپ شما -

 :زد ادیفر بلند یصدا با و شد ادهیپ اخم با یاسد

 گان؟یشا مهرزاد یدار کاریچ گروهم و من با تو -

 .برداشت جلو به یقدم و کرد یآرام ی خنده مهرزاد
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 تو که مامورا گوش به دهیرس خبر اما! یچیه من -

 آن هر ممکنه! یاسد جناب یدار ستالیکر نتیماش

 ارنیب رو خوشگلت بنز اون ی روده و دل دخل و برسن

 داشتم که ینفوذ با فقط من... ها ستالیکر دنبال

 دست اگه. بگم تر عقب رو حرکتتون ساعت تونستم

 ...دار یباال بره سرت ممکنه ینجنبون

 :گفت و زد یپوزخند یاسد

 چرا رهیخ تتین اگه تو کنم؟ اعتماد بهت کجا از -

 ها؟ ؟یکرد متوقف ینجوریا رو نمیماش

 یگرید قدم و کرد تر رنگ پر را روزشیپ لبخند مهرزاد

 که یهمانطور بودند باش آماده یاسد افراد. آمد جلو

 .بودند نگذاشته نیزم را شانیها اسلحه مهرزاد افراد

 شر از رو تو من. دومون هر نفع به...اما رهیخ تمین من -

 ...  هم تو دم یم نجات سیپل
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 حرفش وسط یا زننده لحن با و انداخت باال ابرو یاسد

 :دیپر

 جون پسر داره باد یادیز سرت تو ؟یخوا یم یچ -

 !نترکه بادکنک مثل باش مواظب

 را سرش. کرد فرو شلوارش بیج در را دستانش مهرزاد

 یاسد ی نشسته خون به مانچش عمق به و گرفت باال

 قرمز خط هم یاسد نام یرو ذهنش در. شد رهیخ

 تمام جا نیهم هم را مرد نیا کار د،یکش یپررنگ

 که دورش. نداشت هارا اضافه ی حوصله اصال. کرد یم

 .داد یم انجام بهتر را کارش شد یم خلوت

 ای یبفروش بودنت زنده یازا در رو سهمت یحاضر -

 نه؟

 .دیخند یاسد

 ؟یکن رآبیز منو سر یخوا یم بچه پسر یتو -
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 :گفت یلودگ با و کرد یاخم مهرزاد

 

 من جون، یاسد ید ینم حرف به دل نشد، گهید نه -

 .کنه یم آب ریز و سرت خوشگلت یستاالیکر اون نه،

 :گفت و انداخت  بزرگش یمچ ساعت به ینگاه بعد

 نیا یپا یایب که یدار وقت ربع کی تاینها قه،یدق ده -

 و یمون یم تو و میر یم ما مگرنه ،یکن امضا رو ها برگه

 !   موادمخدر با مبارزه سیپل

 :گفت آرام فرهاد

 زنه یم حرف مصمم اونقدر ؟یچ بگه راست اگه قربان -

 یباال مون همه سر بگه راست اگه کنه یم شک آدم که

 داره؟

 .شد شیپ از تر یخال دلش ته فرهاد حرف نیا با یاسد
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 !یلعنت رزادمه به لعنت

 ساده قدر نیا من یعنی بهت؟ بدم رو سهم همه نیا -

 ام؟

 پشت دست کی با و داد ادامه را اش یلودگ مهرزاد

 .خاراند را سرش

 معرفت یب نقدرهاهمیا. دم یم بهت رو پولش من -

 ستمین

 سامسونت یها فیک افرادش از تا دو. زد یبشکن بعد و

 باز را درش و گذاشتند خودشان نیماش یرو را نقد پول

 .کردند

 سهم دمیخر رو ییرضا و یمستوف سهم که همونطور -

. پوله چک اش همه که ینیب یم خرم، یم نقد رم تو

 سر سیپل با ای یفروش یم! یقانون یِقانون...حالل حاللِ

 ه؟یچ متیتصم ؟یکن یم مذاکره تیآزاد
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 آن هر که بود یعصب آنقدر. بست را شیها چشم یاسد

 به خونش و شود منفجر شیها قهیشق داشت امکان

 .بپاشد درختان

 در اما باخت سر دو و بود یبزرگ سکیر. داد تکان سر

 :گفت دیترد با تینها

 !فروشم یم -

 :گفت و زد یلبخند مهرزاد

 مونیپش مطمئنم جون، یاسد یگرفت یخوب میتصم -

 !یش ینم

 قدم چند و رفت جلو خودش قدم چند. زد اشاره بعد و

 .یاسد هم

 :گفت و گرفت سمتش را ها گهبر

 !مونده وقت قهیدق پنج فقط -
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 متنش به یسرسر نگاه.گرفت را ها برگه ظیغ با یاسد

 .کرد امضا و انداخت

 !ینینب رو شرکت نیا ریخ دوارمیام -

 .زد یزهرخند مهرزاد

 زدن نیزم یبرا من. داره ریخ شرکت نیا که ستین -

 !نیهم فقط. کنم یم و کار نیا عطا

 . گرفتند مقابلش هارو فیک و زد اشاره بعد و

 و زد یپوزخند یاسد. گرفت یاسد سمت به را دستش

 یسر مهرزاد. کرد فرو شلوارش بیج در را دستانش

 .دیکش عقب را دستش و داد تکان

 

 :گفت یتند لحن با یاسد

 م؟یبر یچجور ها نیماش نیا با حاال -
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 :گفت بود گوشش در که یگوش در مهرزاد

 چیپ یباال از رنگ دیسف یپژو دو. دیاریب ور ها نیماش

 .آمدند جلو

 کن باز هاتم نیماش پالک. برو و بردار رو هات جنس -

 !دره ته بنداز رو هات نیماش و

 :گفت و رفت نشیماش سمت به بعد و

 !گذشت خوش که من به بود، یخوب ی معامله -

 .افتادند راه و شد نیماش سوار

 :گفت یشگفت با شود، دهایپ نبود قرار اول از که عطا

 چیه بدون اونم رهیبگ ات نقشه کردم ینم فکر واقعا -

 !یا کشته

 :گفت و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش مهرزاد
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 گم یم نویا که باره نیهزارم نیا رینگ کمم دست -

 پسرعمو

 .فتندیب راه که زد اشاره و

 از هارو جنس عیسر که نشیمحافظ و ماند یاسد و

 یم بار مهرزاد، ییاهدا یخودروها به پنچر یها نیماش

 .گفت مهرزاد که کردند را یکار همان عیسر و زدند

 .افتادند راه و شدند ها نیماش سوار

 دور جاده از یا گوشه که داد دستور مهرزاد تر جلو یکم

 نیماش دو که سرهنگ به زد یامکیپ کنند، پارک دید از

 .بفرستد را گشت

 چند بعد و گذشت شانیرو شیپ از یاسد یها نیماش

 .گشت یها نیماش قهیدق

 .بود شده ینعلبک تعجب فرط از عطا یها چشم
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 س؟یپل -

 :گفت و انداخت باال شانه مهرزاد

 انجام یواقع زیچ همه دیبا کنه باور یاسد نکهیا یبرا -

 !رهینم من ی نقشه یال مو نترس شد، یم

 افاعتر دل در بار نیهزارم یبرا و داد تکان یسر عطا

 یروز از بترسد. بترسد اش یکنار مرد نیا از دیبا کرد

 .باشد زدنش خط آخر ی نهیگز او که

 .کرج برو بزن دور -

 :دیپرس یکالفگ با. انداخت مهرزاد به ینگاه عطا

 عمارت میبرگرد نشد قرار مگه ه؟یچ نقشت باز چرا؟ -

 .داد سر یمحکم نچ مهرزاد

 ؟یچ مراد و تمنا پس -

 دنبالشون؟ یبفرست نیماش هی نشد قرار مگه -
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 :گفت یمشکوک لحن با و کرد کیبار چشم مهرزاد

 یاسد تا فعال. میگرد یم بر نه ؟یچ بره در دختره اگه -

 گفتن میقد از. بهتره یلیخ یباش کرج تو چالوس ره یم

 زخم مار هی که یآدم نیا از اونم. یدوست و یدور

 !اس خورده

 

 ناخن فشار. شد مشت شیپا یرو آرام آرام دستش

 حواسش فقط. کرد ینم حس دستش کف را شیها

. بود باربد ی شده دهینجو جمالت شیپ دانگ شش

 جمله هم پشت زده، جانیه یصدا همان با باربد

 حجم آن از نفسش. زد یم را تهش و سر و بافت یم

 نیا و بود شده دهیبر دهیبر زدن، حرف تند و دلهره

 .دیبار یم خون سبزرنگش چشمان از رعطایام خط طرف

 .کرد شیصدا آمد یم در قعرچاه از که ییصدا با
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 ...باربد -

 رژه عطا مخ یرو شیصدا. زد یم حرف زیر کی باربد

 .دیکش یم ناخن اش نداشته اعصاب یرو و رفت یم

 جمالت انیم تا دیبخش شیصدا به جان یکم بار نیا

 .ردیبگ آرام یکم و شود دهیشن کالمش باربد

 و خودم االن من باش آروم...دبارب...کن بس -

 .رسونم یم

 یرعطایام یبد ی دلشوره به ختهیآم تعجب با مهرزاد

 .کرد یم نظاره را برافروخته

 به هراسان. کرد پرت مبل ی گوشه و قطع را یگوش

 به و برداشت اتاقش از را کتش و رفت اتاق سمت

 .نداد یپاسخ مهرزاد سرهم پشت سواالت

 که بردارد را اش یگوش ات شد خم و دیپوش را کتش

 .دیکش خشم با را دستش پشت از مهرزاد
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 شده؟ یچ گم یم باتوام -

 :گفت سردرگم و دهیبر دهیبر عطا

 شده یچ دونم ینم دونم ینم...گرفته شیآت انبار -

 مراد به و برداشت را نیماش چیسوئ سرعت با هم مهرزاد

 .فتدیب راه که زد اشاره

 هم خودش. کرد یم نگاهش ینگران نگاه با تمنا

 یقاط نانیاطم یکم اما افتاده یاتفاق چه دانست ینم

 .کرد مرددش یصدا

 !تمنا میگرد یم بر زود -

 ی پرنده که کرد قفل را در شدن خارج از بعد و

 سرش به لوکسش قفس از زیگر هوس دوباره کوچکش،

 .نزند
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 که چه یعنی. دیبار یم عطا یرو و سر از یکالفگ

 بود؟ شده خاکستر یا لحظه در انبارش

 دیشا. داد یم دست از را انبارش که بود بار نیدوم نیا

 ای یشکور کار هم دیشا بود، هوشنگ کار هم بار نیا

 !دیام ای یاسد

 لعنت را دشمنش کدام دانست ینم که بود کالفه آنقدر

 .کند

 ...که ینگهبان یطرف از و انبار یطرف از

 دود. مدآ سمتش به سرعت به ها نگهبان از یکی

 بند را نفسش دنیدو و کرده اهیس را دستانش و صورت

 .بود آورده

 اشک رد از هم و عرق از هم بود سیخ سیخ صورتش

 .بود یجار اش گونه یرو بر که ییها
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 کردند یم یسع که ستینگر یم نشانان آتش تالش به

 . دهند لشیتحو خاکستر از یتل و خاموش را آتش

 بود افتاده جانش به که یآتش از را نگاهش که آن یب

 .داد قرار مخاطب را مرد رد،یبگ

 شنوم یم بگو، -

. کند صاف را اش گرفته دود یگلو تا کرد یا سرفه مرد

 و دم به یکم و فرستاد شیها هیر به قایعم را ژنیاکس

 را صورتش فشیکث نیآست با. دیبخش نظم شیها بازدم

 .کرد پاک

 اصال. میزد یم شتگ... محوطه تو... میداشت ما...قربان -

 ساعت مین فقط...یفالح نه من نه... شد یچ دونم ینم

 جا رو تابش لب گفت... اومد ینبو دکتر... قبلش

... یادار تو رفت دکتر... گفت یم راستم گذاشته،

 اونموقع من... کرد یاتصال انبار برق بعدش...بعدش
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 تو یفالح دمید هوی... ینگهبان دکه تو بودم رفته گهید

 ما آقا خدا به انبار، سمت به دوه یم و زنه یم سرش

 تو یقو فشار آب شلنگ خدا بنده اون... بود حواسمون

 ...تو رفت و برداشت رو محوطه

 .دیلرز اش چانه و شد شتریب شیصدا بغض

 ...یفالح گهید یول شد یچ دونم ینم -

 یبر یتون یم فعال. بمونه زنده که کن دعا خب؛ یلیخ -

 را مرد و داد تکان یسر گرفت؛ باال را دستش عطا

. نداشت را یحرف چیه دنیشن ی حوصله. کرد مرخص

 یها حرف بود کرده فراموش انگار و کرد یم درد قلبش

 ...را دکترش

 به لبخند با و نبود یعصب نشد؟ نگران شد یم مگر اما

 که ییدارو همان آرامش، شد؟ یم رهیخ گرفته آتش انبار

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 در بود یافتنین دست یبس بود، شده زیتجو شیبرا

 ! عطا ریام بینش و فراز پر یزندگ

 یکی دوتا را ضربانش. گذاشت قلبش یرو را دستش

 دکتر ی چهره و فشرد را شیها چشم. کرد یم حس

 .آورد چشمانش یجلو زور به را ینبو

 در که بود نشده هم دوماه که یاندام الغر جوان مرد

 یلیخ ینیکارگز زمان جز بود، شده استخدام یفن بخش

 ی نشانده دست او یعنی و بودند نشده کالم هم باهم،

 بود؟ کدامشان

 .داد قرار مخاطب ادشیفر با را نگهبان دور راه همان از

 کجاست؟ ینبو -

 

 به زور به همهمه آن در یبلند یصدا با هم نگهبان

 :زد داد دیرس یم گوشش
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 قربان هاس سیپل شیپ -

 را شیها قدم هباالخر گرفت میتصم و داد تکان سر

 از ضشیمر قلب در اگرچه. برود سیپل نزد و کند محکم

 شده فیضع آنقدر یک از عطا و داشت واهمه اسم نیا

 به یرحم یب با خان هوشنگ که یروز همان از بود؟

 از ای و بود؟ حقش آمد، سرش به که هرچه و زد نشیزم

 قلب نیا حاال کرد؟ تکه هزار را قلبش او که یروز

 اورا، و آورد یم در یباز نامنظمش ضربان با شکسته

 فیحر عطا نیا. گرفت یم سخره به را، گانیشا رعطایام

 اریسام ی نداشته ی حوصله و نبود اریسام یبرا یقدر

 .برد یم سر را

 کارخانه از یا گوشه. دید ها سیپل کنار را مهرزاد دور از

 وسط آن و بودند شده جمع حادثه ی نقطه از تر دور
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 ییخودنما همه از شیب که بود ینبو دکتر ی چهره

 .کرد یم

 صورت یرو یمقدار سخاوتمندانه باالسرشان چراغ نور

 داده نجات یاهیس از را اش چهره و بود ختهیر ینبو

 .بود

 از یا شهیر حرص با و کرد مشت را شیها دست

 دهانش در خون شور طعم. کند را شیها لب پوست

 راه که نیا از بود دهش خسته! بود شده خسته اما دیچیپ

 طرف هر از و کردند یم اش احاطه ینفوذ و خائن راه به

 !فرو قلبش در یخنجر

 به که دید قرمز یا پارچه را ینبو ن،یخشمگ گاو مانند

 .است خوردن تکان حال در سرعت

 یگرید از پس یکی تر تند و تند کرد، تند را شیها قدم

 آخرش دمق چند! نه...نه. دیدو را آخرش قدم چند و
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 آخر قدم چند! نه ای بدود که نبود خودش دست گرید

 چه و کند چه که بدهد فرمان تا کرد ینم کار مغزش

 مرد سمت به را کلشیه تمام تشیعصبان یروین. نکند

 و برد ورشی ینبو سمت به. کشاند شیرو روبه بلند قد

 .گرفت دست در را بانشیگر اش شده مشت دست دو با

 زده دستبند دستان با بود، حادثه نیا اول مظنون که مرد

 مشت و آمد ینم بر اش شده ریاس دستان از یکار

 جان نوش صورتش راست طرف در درست را یناقابل

 .کرد

 و بدهد دست از را کنترلش که بود یآنقدر ضربه شدت

 . افتدیب نیزم یرو بر

 با برخورد وضع چه نیا د،یباش آرام لطفا محترم یآقا -

 !نشده مشخص یزیچ که هنوز مظنونه؟
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 زور به اش درجه که اش یکنار افسر به یغضبناک نگاه

 و باز اش ینیب یها پره. انداخت د،یرس یم یسروان به

 چه تا مرد نیا خشم دانست یم یکس چه و شد یم بسته

 در یپ یها خوردن نارو از که یمرد ست؟یطوفان اندازه

 انتخاب را راه نیا خودش مگر و گرفته نفسش یپ

 فرو کثافت منجالب در خواست خودش است؟ نکرده

 !شیپ سال سه همان از درست. رود

 

 یاردیلیت ییدارا به اما نبود منزه و پاک هم آن از قبل

 یک. کرد یم اکتفا بودند، گذاشته ارث به شیبرا که

 دشمن همه نیا یک و بود شده صیحر آنقدر رعطایام

 بود؟ کرده جمع خودش دور درشت و زیر

 چشم همان شیها یبدبخت تمام مسبب و بود کالفه

 مژگان از یبان هیسا با که بود یدرشت ی رگونهیق یها
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 او به دل چوقتیه کاش و بود شده گرفته قاب بلند،

 کثافت در را خود خاطرش به که ییاو به. بست ینم

 پدرش، حال و دیایب پدرش چشم به که کرد غرق

 !است شده نشیزم یرو دشمن نیبزرگتر

 به زدن پلک یب است قهیدق چند که نبود شحواس

 را قهیدق چند نیا نبود حواسش و شده رهیخ سیافسرپل

 .است دهیکش نفس قاعده و نظم یب چگونه او الیخ با

 .داد تکانش و گذاشت شیبازو یرو بر دست مهرزاد

 نیبش نجایا کمی ایب یکن یم سکته بابا ؟یخوب عطا؟ -

 دکه از که یکوچک یا قهوه یصندل یرو را او بعد و

 نگهبان بعد و. نشاند بودند، آورده محوطه به ینگهبان

 .زد صدا را یدوم

 ...یاکبر -

 .داد را جوابش دور ی فاصله از جوان نگهبان
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 آقا؟ بله -

 ...آب وانیل کی برو ایب -

 باهمان داشت که برگشته بخت دکتر یرو نگاهش

 بود یجار شیها لب ی گوشه از که یخون بسته دستان

 .دیچرخ کرد، یم پاک را

 .کرد تر کامل را اش یقبل ی جمله

 بنداز قندم شیکی تو...اریب آب وانیل دوتا... نه...نه -

 عطا روبه گرانه خیتوب مهرزاد و داد تکان سر نگهبان

 :گفت

 چرا تو نه ای دکتره کار ستین معلوم که هنوز -

 ...ینطوریا

 :گفت و دیپر حرفش وسط ظیغ با عطا
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 یشیآت چه نیبب...کارخونه نیا تو اومده شه ینم دوماه -

 سهمت که تو یالیخیب چرا تو ندارمون؟ و دار به انداخته

 .مهرزاد شترهیب منم از االن

. نداشت یربط که او به. انداخت آتش به ینگاه مهرزاد

 مهرزاد. نبود ها یباز آتش نیا بند اش یزندگ که او

 و نشسته انتقام انتظار به دهیکش حصار یا خانه در حاال

 دو لنگ که ییاو یبرا شرکت نیا سهام درصد چهل

 یب و گرفته آتش حاال. کند یم تیکفا بود، پول قرون

 آن نگران فقط بود؟ نبود، مربوط که اریسام به آتشش

 درصد پنجاه اش یسوختگ که بود یا چارهیب نگهبان

 .شد یم ییباال به

 

 ماندن زنده ی دلهره که یدل خالف بر و دیکش یآه

 :گفت یالیخیب لحن با داشت، را نگهبان
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 گوجه مثل رنگت بکشم؟ رو هیبق بکشم؟ و خودم -

 .شده

 یصدا با و کرد تر زبان با را شیها لب یسخت به دکتر 

 :زد لب یدار خش

 یعنی. بودم گذاشته جا رو تابم لپ فقط من دیکن باور -

 و یادار برگردم رفت ادمی که داشتم عجله ظهر آنقدر

 انبار، نه بودم یادار من ستین من کار. دارم رشب

 نداشتم یکار اونجا من اما یادار به دهیچسب انبار درسته

 .کنم یکار بخوام که

 مرد صورت سمت وار دیتهد را اش اشاره انگشت عطا

 :دیغر انشیپا یب خشم با و درآورد حرکت به

 داتیپ نجایا شب وقت نیا هوی تو...تو یاومد تو فقط -

 و هوا رو بره انبار کل بعد قهیدق چند قضا بر دست و شه

 بود؟ تابم لپ ریتقص بود دستم نبودم من یبگ
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 ی گوشه یسمج پوزخند و تمسخر با را اخرش ی جمله

 سمت قبل از تر محکم را انگشتش باز. کرد ادا لبش

 و خشم از آکنده که یلحن با و جنباند و گرفت دکتر

 ؛یبمون زنده که دکتر کن دعا -: داد ادامه بود، نفرت

 از گذرم ینم. بمونه زنده یفالح که خودت واسه کن دعا

 وجود تو هم یانداخت انبارم دل به هم که یشیآت نیا

 خوردم نارو ام ساله چند و نیچند قیرف از من. خودم

 از من نکن، رنگ و من یاومد ستین دوماه که ییتو

 اگه .دمید ادیز برم و دور خال و خط خوش یمارها نیا

 !ده یم باد به رو دودمانت بفهمه یشکور

 :کرد غرغر لب ریز بعد و

 باشه خودش کار اصال دیشا معلوم؟ کجا از -

 در آب گفت یم که هرچه و داد تکان یسر کالفه دکتر

 و نزد یحرف گرفت میتصم پس. بود دنیکوب هاونگ
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 مدارک همه. بسپارد اش یسر باال به را سرنوشتش

 دوست ابدا و اصال را بزرگ پاپوش نیا او و بود او هیعل

 .نداشت

 

 صلوات لب ریز و داده هیتک یتاکس شهیش به را سرش

 به را بود فرستاده که ییها صلوات شمار. فرستاد یم

 نذر که ییهزارتا همان از دانست ینم. نداشت خاطر

 یگرید زیدستاو دانست یم فقط نه، ای گذشته بود کرده

 .تنداش خودش کردن آرام یبرا

 ضبط یصدا ست،ین خوب حالش بود دهیفهم هم راننده

 :گفت یآرام یصدا با و کرده کمتر را

 ییهوا هی دارم نگه جا هی نیخوا یم ،یآبج دیببخش -

 سین خوش احواالتتون ادیز انگار ن،یبخور
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 بود، ساله چهل حدودا یمرد که راننده به گنگ و جیگ

 .کرد نگاه

 که یجور لب ریز و داد تکان ینف به آرام را سرش

 زمزمه د،یرس ینم هم خودش یها گوش به شیصدا

 :کرد

 .سین یازین ممنونم نه -

 سرما و هوا یسرد یبرا و بود زییپا. بود ازین یول

 ها شهیش ،یعقب مسافر قد مین و قد ی بچه دو نخوردن

 .بود آورده کم نفس و بودند دهیکش باال آخر تا را

 دیام او به که یسک و خواست یم تازه یهوا یکم دلش

 آشوب شد یم مگر اما! افتادهین یبد اتفاق چیه که بدهد

 زیچ اگر. کند آرام پوچ، یها دروغ نیهم با را دلش

 خواست ینم او از لرزان یصدا آن با مادرش نبود یخاص

 .دیایب تهران که
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 .شد بلند هم باز بچه ی هیگر یصدا

 یجوان مرد و زن به. ستینگر و برد عقب به را سرش

 پنج چهار پسر و بغل به ماهه هشت هفت دختر کی که

 یادیز سن مادر. بود نشسته انشان،یم هم شان ساله

 مردهم، و چهارساله سه و ستیب حدودا دیشا نداشت

 .داشت را سال هشت و ستیب حدودا

 مشغول اطیاحت با و گرفت شوهرش بغل از را دختر زن

 .داختان اش نهیس یرو را شالش و شد بچه دادن ریش

 رهیخ رونیب یفضا به داد حیترج و برگرداند را سرش

 سرش پشت که یدختر نکند فکر نیا به اصال و شود

 او از یسال چند است، فرزند دو مادر و نشسته

 .کوچکترست
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 سال هفت و ستیب با او که کرد فکر نیا به فقط

 و بگذارد زن آن یجا را خود توانست ینم سنش،

 .افتدیب برگردنش فرزند تیمسوؤل

 یبرا یشعرباف ی حوصله گرید و بود زده زل رونیب به

 ی اندازه به زیچ چیه گرید. نداشت را بکر عتیطب نیا

 قطره همان یحت. نبود جالب شیبرا مقصد به دنیرس

 یا شهیش پنجره به آرام که یشگیهم باران یها

 .نشاندند یم لبش بر لبخند و کردند یم برخورد

 کف و دیکش نییپا را نجرهپ ،یکم فقط...یکم اما،

 .برد رونیب را دستش

 شد همزمان دستش کف به باران ی قطره نیاول افتادن

. کرد دعا! گونه یرو اشکش ی قطره نیاول دنیچک با

 !اش مانینر یبرا بلکه خودش یبرا نه بار نیا
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 شیپ ساعت مین. کرد یط چندباره را دادگاه یراهرو

 محکم دیبا حاال اام نگران، دل و خسته و بود دهیرس

 تمام! مادرش نگران چشمان یجلو حداقل. بود یم

 خبر شیپ روز سه همان چرا که بود نیا از اش یناراحت

 .اند کرده شیصدا دادگاه یبرا حاال و اند نداده

 .آمد یم سمتشان به که دید دور از را پدرش

 :گفت و گرفت ینفس پدرش

 اوردنش؟ین هنوز -

 جهت به دوباره و گفت یا «نه» و انداخت سرباال

 بلند قامت باالخره که کرد نگاه راهرو ته به مخالفش

 .دید را زده دستبند مانینر

 یرو بر دست و رساند او به را خودش بلند گام چند با

 در را اعتماد و یخونسرد کرد یسع. نهاد شیبازو
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 یکم شیصدا لرزش کردن کنترل در. زدیآم یب لحنش

 .بود موفق

 ؟یداد آب گل دسته برم قربونت زرگه،ب داداش سالم-

 !پشتتم کوه نیع خودم نداره اشکال

 .فشرد آرام را شیبازو و

 انداخت اش شده بزرگ خواهر به یکوچک لبخند مانینر

 :گفت و

 هی فقط نیا تهران؟ کشوندنت یچ واسه رو تو سالم -

 یول رهیم دار چوبه یپا گناه یب سر نترس تفاهم، ٕ  سو

 .پاکه پاک ابمحس که من نه، باال

 :گفت و گرفت را مانینر دست سرباز

 عقب دیبر دیکن لطف خانم -
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 هم مادرش و پدر. برد اتاق داخل به را مانینر بعد و

 تازه که ینفس و ماند او اما. شدند اتاق وارد او سر پشت

 یقدم دادگاه اتاق داخل به مصمم خواست تا. کند

 سمتش به راهرو یانتها از که یمرد دو قامت بگذارد،

 .کرد جلب را نظرش آمدند، یم

 او مانند اش افهیق افتاد، او به که موبلند مرد چشمان

 .زد اش یبغل مرد به یا ضربه و شد متعجب

 او به گرید چون نداد امان کردن فکر یبرا ذهنش

 .بودند دهیرس

 خاطر به را اسمش و داشت یبلند یموها که یمرد

 :گفت آورد، ینم

 د؟یکن یم کاریچ نجایا شما دکتر؟ خانم -

 .کرد تر را اش شده خشک یها لب یسخت به نازگل

 ...برادرم هیقض یبرا -
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 :گفت و زد یپوزخند رعطایام

 رفت ادمی. جالب چه شماست؟ برادر ینبو مانینر -

 !یِنبو هم شما یلیفام

 گانیشا. رفت اتاق داخل به جوابش گرفتن بدون بعد و

 اتاق به شدن داخل یراب را دکتر و داد تکان یسر گرید

 نیا حداقل کرد فکر خودش شیپ نازگل کرد، دعوت

 .است تر مودب یکم یکی

 کرد زمزمه لب ریز ی «اهلل بسم» و دیکش یقیعم نفس

 .گذاشت یقاض اتاق به پا و

. دید را یشکور که ببندد را در که برگشت مهرزاد

 سالم جواب شیابروها انیم یظیغل اخم با یشکور

 و انداخت باال شانه مهرزاد. شد داخل و ادد را مهرزاد

 .بگذرد ریخ به هیقض نیا که کند خدا

 .کرد اتهام شرح خواندن به شروع دادگاه یمنش
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 هم به را بندش در انگشتان. نبود مانینر دل تو دل

 .دیچیپ یم

 !مقتدر و مصمم. شد بلند لشیوک

 

 یبرا هنوز پرونده نیا ،یقاض جناب حضور از اجازه با -

 میتصم یبرا و دارد یادیز مراحل دردادگاه یدگیرس

 هیاول گزارش اما ، هست ازین یشتریب زمان به یریگ

 انبار یکش میس در یاتصال که نهیا از یحاک ینشان آتش

 من، موکل ،یدکترنبو جناب شده، یسوز آتش باعث

 یادار بخش در که شون تاپ لب برداشتن یبرا فقط

 فقط و شن یم شرکت دوار بودند، گذاشته جا کارخونه

 .رن یم یادار بخش به

 دارو انبار بخش به یتردد حادثه زمان شونیا یعنی نیا 

 چون. شه ینم مربوط شونیا به هیقض نیا و نداشتن
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 انبار یکش میس به یادار ساختمان از تونستن ینم عمال

 .باشن داشته یدسترس

 .شد بلند و کرد صاف را شیصدا باربد شرکت، لیوک

 محترم لیوک یقیتوف یآقا دادگاه، محضر از ازهاج با -

 طبق اما نشدند، انبار وارد موکلشون که دارند ادعا دکتر

 خدمت محوطه یها نیدورب از بنده که یمدرک و سند

 .کند یم ثابت را ها گفته نیا خالف کردم، ارائه دادگاه

 که چه هر دانست یم. داد تکان یسر متاسف مانینر

 .برهاند او از را اتهام نیا اندتو ینم یقیتوف شود،

 از بعد که یمانینر به استرس با مادرش و پدر و نازگل

 .ستندینگر بود، انداخته نییپا به سر لیوک حرف دنیشن

 نیا اما. شناخت یم را برادرش حالت نیا خوب نازگل

 که کار یابتدا در حداقل بود، دیبع او از ها یدرماندگ

 .است نشده مشخص یزیچ هنوز
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 از مردد را نگاهش نازگل باربد، یصدا شدن بلند با

 و سند با مرد نیا کاش.  دوخت او به و گرفت مانینر

 !کاش یا نزند، حرف مدرک

 یبررس شده ارائه مدارک و کردم عرض که نطوریهم -

 سمت به ،یادار بخش به رفتن از قبل دکتر یآقا شده،

 در هیقض نیا رفتند؛ انبار داخلِ اون، از تر مهم و انبار

 شانیا ،یقاض یآقا شده؛ نقض شانیا هیاول یها گفته

 نیدورب به مجهز کارخانه نقاط تمام که نیا بر علم با

 خوام یم من شما از اجازه با گفتند، دروغ اس، بسته مدار

 بوده؟ یچ کذبشون یها گفته لیدل که بپرسم شونیا از

 .شد جواب منتظر و دوخت چشم مانینر به یقاض

 گفت یم گفت؟ یم چه اصال. بدهد که شتندا یجواب

 وامش مورد در تا دهیکش انبار سمت به را او یفالح

 را کاره چیه یاو که بزند؟ حرف دخترش هیزیجه یبرا
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 قبول را ها ور و شر نیا یکس چه کند؟ خود وام ضامن

 کرد؟ یم

 غضبناک ی افهیق و اخم با که یفالح پسر به ینگاه

 انگشت و بود شستهن تر طرف آن یصندل چند یرو

 اش افهیق از یکالفگ و بود زده گره هم در را شیها

 .انداخت د،یبار یم

 دهان آب. کرد تر زبان با را اش شده خشک یها لب

 از تر شیب خشکش یگلو و داد قورت را اش نداشته

 گرفت میتصم و دیکش قیعم ینفس. شد خشک شیپ

 نیوربد آن به حواسش. دیبگو را افتاده اتفاق که چه هر

 .بود شده جانش یبال حاال که نبود یلعنت یها

 ...رفتم انبار سمت من بله...بله -

 :دیپرس تشیجد و صالبت با یقاض
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 کتمان رو عمل نیا تون هیاول اظهارات در چرا پس -

 دکتر؟ جناب دیکرد

 شیزندان لباس شلوارِ یرو را اش کرده عرق دست کف

 به بود، فتهگر بند در را دستانش که یدستبند. دیکش

 کابوس نیا کاش. کرد یم یکج دهن چشمانش

 چیه که دید یم و شد یم داریب. شد یم تمام مسخره

 یا» نیا فیح اما. است نخورده رقم شیبرا یبد اتفاق

 !قتیحق نه و بود کاش یا فقط «ها کاش

 

 کار که گفت. کرد صدام یفالح یآقا چون رفتم من -

 حرف باهام یا لهمسئ مورد در خواست یم. داره یمهم

 که بزنه رو بهم خواست یم راستش...واقع در و بزنه

 ...بدم انجام رو یکار براش
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 زیخ مین یکم. شد مشت شیپا یرو یفالح پسر دست

 شده سرخِ سرخ که یا افهیق با مانینر سمت به و شد

 .کرد ادیفر و داد بود،

 خوش مذاقت به کارش ؟یکار چه داشت؟ کار باهات -

 یآقا کن نگاه من به ها؟ ؟یزد ششیتآ که ومدین

 تخت یرو پدرم االن که کن نگاه من به... دکتر

 بمونه زنده که کن دعا ش،یسوزوند! سوخته. مارستانِیب

 !کن دعا

 خواست ینم و بود بسته درد با را شیها چشم مانینر

 درمانده افروخته، بر پسر نیا یدرماندگ و کند نگاهش

 .کرد یم ترش

 :گفت و دیکوب آرام را اش یچوب چکش یقاض

 مگرنه دینیبش جاتون سر دیکن لطف ،یفالح یآقا-

 .کنم تون رونیب جلسه از شم یم مجبور
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 :داد ادامه مانینر به رو بعد و

 .ینبو یآقا دیبد ادامه -

 دهیفا. دیکش شیها لب یرو بر زبان دوباره مانینر

 گرید که بود شده خشک آنقدر شیگلو. نداشت

 .بزند یحرف توانست ینم

 بخورم؟ آب یکم تونم یم -

 سمتش و کرد پر یوانیل یا شهیش پارچ از لشیوک

 .گرفت

 سر نفس کی را آب و کرد زمزمه لب ریز ی «ممنون»

 .دیکش

 

 :گفت یتلخ با لب ریز یفالح پسر

 نره نییپا گلوت از خوش آب دوارمیام -
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 توانست یم کاش و داد تکان تاسف از یسر مانینر

 از حالش گرید. کند تبرئه شوم اتهام نیا از را خودش

 :داد ادامه و داد تکان یسر. خورد یم بهم ها کاش نیا

 ینفر چند.  خواستن یم وام دخترشون هیزیجه یبرا -

 خواستن یم اما، بودن صندوق نوبت تو شونیا از جلوتر

 ازین هم یفالح یآقا. یفالح یآقا بدن رو شون نوبت

 شب اون. زد رو من به که داشت ضامن هی به

 منم...بگه و نیا ها نگهبان هیبق یجلو خواست ینم

 مون نیب بخواد که نبود یا هیقض اصال و کردم قبول

 .ادیب شیپ یریدرگ

 :گفت و یفالح پسر سمت به کرد رو بعد

 ن؟یندار یخبر هیقض نیا از شما یعنی -

 :زد لب یکالفگ با یفالح پسر
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 بزنه رو شما به دبو قرار بابا که گفته بهم مادرم چرا -

 ...اما دیبش ضامنش که

 .شد ساکت بعد و

 یشتریب یانرژ با بود، گرفته یشتریب قدرت که مانینر

 :داد ادامه

 گرفته رو انبار سمت به ما رفتن نیدورب اگه اصال -

 نه؟ مگه م،یزن یم حرف فقط باهم میدار ما که معلومه

 .دیپرس باربد از را اش «نه مگه» و

 .بود ینبو با حق مورد نیا در و داد تکان را سرش باربد

 نیدورب ریتصاو در یفالح یآقا و شونیا صحبت بله، -

 انبار داخل بعدش داشت یلیدل چه اما، شده ثبت ها

 و بود شده تموم هاتون حرف که ومدیم نظر به د؟یبر

 نطوریا د،یبرس کارخودتون به دیبرگرد دیتونست یم شما

 دکتر؟ یآقا ستین
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 کرد ینم هم را فکرش زمان آن و داد تکان سر مانینر

 .شود تمام گران شیبرا نقدریا کوچکش حرکت کی که

 یادار در که نیا یبرا یفالح یول بود شده تموم بله -

 بود، کرده میهمراه ینگهبان وسکیک از کنه باز برام رو

. داخل رفتم هم من و داره انبار تو یکیکوچ کار گفت

 یانتها قسمت رفت اون و ستادمیا انبار در یجلو من

 برام رو در و یادار سمت میرفت هم بعد. برگشت و انبار

 لب و اتاقم سمت رفتم من. کارش دنبال رفت و کرد باز

 یبو اون از بعد و داد یصدا دمید که برداشتم رو تاپم

 یها شعله که دمید. دمیکش یسرک پنجره از.  ادیم دود

 هراسون عدشمب سوزونه، یم و انبار تمام داره آتش

 نیهم فقط دیکن باور رفتم، انبار سمت و نییپا اومدم

 !بود
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 :گفت و انداخت باال ییابرو باربد

 مامور به تون ییبازجو در را ها حرف نیا چرا پس -

 رتونیدستگ یزیچ چه قتیحق کتمان با د؟ینگفت سیپل

 شد؟ یم

 :دینال آرام و گرفت دست در را سرش کالفه مانینر

 منه سمت اتهامشون انگشت همه دمید که نیا از بعد -

 متهم من رفتم انبار سمت بگم اگه که دمیترس دم،یترس

 .بشم

 ؟ینشد االن و: گفت و زد یپوزخند رعطایام

 :داد ادامه یقاض به رو بعد

 که میدار یبزرگ یرقبا کانمیشر و من ،یقاض جناب -

 درست پاپوش ای زدن ضربه در یسع مدت چند هر

 ینفوذ نیا از ما. دارن رو ما خوشنام کتشر یبرا کردن
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 در دکتر که مطمئنم من. میندار کم برمون و دور ها

 !داده انجام بامونیرق یبرا رو کار نیا پول افتیدر قبال

 برده کار به که ی «خوشنام»لفظ به دل در خودش و

 .زد یتلخ شخندین بود،

 :دیپرس ظنٕ   سو با و کرد کیبار را شیها چشم یقاض

 گان؟یشا جنابِ دیمشکوک یکس به شما -

 بود،. دیکش دهان به را اش برجسته یها لب عطا ریام

 بود؛ مشکوک دشمانش تمام به بلکه نفر، کی به نه اما

 هم نیا از را داستان آورد، یم زبان بر را ینام اگر اما

 .کرد یم بدتر

 ما. بامونهیرق از کدوم کار دونم ینم یقاض یآقا نه -

 !میندار کم بیرق
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 هم عسل من کی با را یشکور. داد تکان سر یقاض

 و بود مشکوک عطا به فقط دلش در. خورد شد ینم

 !بس

 ییها حرف به دقت و سکوت در ابتدا از که مهیب مامور

 تند را ینکات و داد یم گوش شد، یم زده جلسه در که

 :گفت و شد بلند کرد، یم ادداشتی تند

 که کنم یم عرض ور ینکات من ،یقاض یآقا اجازه با -

 .نظره تبادل و بحث قابل

 

 که کنم یم عرض رو ینکات من ،یقاض یآقا اجازه با -

 از شیپ روز چند شرکت نیا. نظره تبادل و بحث قابل

 حاال و پرکردند رو شون یورشکستگ فرم ،یسوز آتش

 و تأمله قابل مهیب یبرا کبارهی به یسوز آتش نیا

 .ادهیز یساز صحنه احتمال
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 یابتدا در که کردند اشاره اظهاراتشون در کترد یآقا

 یانتها به یکار انجام یبرا یفالح یآقا و موندن انبار

 گفته نیا ینیدورب نه و یمدرک نه متاسفانه. رفتند انبار

 ینشان آتش گزارش طبق یسوز آتش و نکرده ثبت رو

 در به کینزد یکش میس در ده،یرس من دست به که

 حضور خودشون ی گفته طبق ،ینبو یآقا که یشرق

 شتریب رو شونیا به ظن گفته، نیا و شده شروع داشتند،

 بخش به یمتر چند ی فاصله با انبار یشرق در. کنه یم

 به دوباره ینبو یآقا که نیا احتمال و کهینزد یادار

 که نیا اما. ستین کم هم باشند برگشته انبار سمت

 دیبا نه ای و هست مهیب پرداخت مستحق االن شرکت

 دست کار نیا در رهیمد أتیه عوامل که بشه یبررس

 شرکت شرکا یاسام در گرید ی مسئله و. نه ای داشتند

 به یاسد دیحم یآقا نام ،یورشکستگ فرم در دارو نینو
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 به که یا رهیمد أتیه ستیل در االن که خوره یم چشم

 !شه ینم دهید شده، ارسال مهیب

 انداخت چموش مهیب مامور و یقاض نیب ینگاه مهرزاد

 :گفت و

 به رو شون سهم ،یورشکستگ نیهم علت به شونیا -

 ثبت شرکت دفاتر در شیقانون مدارک. کردند واگذار من

 .شده

 :گفت مامور به رو و داد تکان یسر یقاض

 د؟یدار یا گهید حرف شما -

 سر بر و کرد زمزمه ی«ریخ» نشستن حال در مامور

 .نشست شیجا

 :گفت و کرد یقاض به ور یروزیپ لحن با باربد
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 نشون که دارم یمهم مدرک من ،یقاض جناب اما و -

 و ستین اتهام دکتر جناب مورد در ها حرف نیا ده یم

 !محضِ قتیحق

 حال بدتر او از. زد یم دو دو مان،ینر چشمان مردمک

 یها فرستادن صلوات یصدا مدام که بود یمادر و پدر

 حالش مئنامط که نازگل و دیشن یم را شان لب ریز

 .نداشت او از یکم دست

. دیکش رونیب فشیک از را یکوچک ییمشما پاکت باربد

 یایبقا یبرا سیپل که یمخصوص یها سهیک همان از

 .کند یم استفاده جرم آثار

 باربد یوقت اما نشد، رشیدستگ یادیز زیچ اول دید در

 واریِد گچ با صورتش رنگ گرفت، مقابلش را سهیک آن

 از شیها پلک. بست آرام را شیاه چشم. شد سِت

 او خط ته دیشا. دیپر یم نش،یریز یها مردمک حرکت
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. دیبار یم مدرک او هیعل وارید و در از نیچن نیا که بود

 یپ تنها حواسش. نه ای کشد یم نفس که نبود حواسش

 همان و داشت تعلق او به که بود یکوچک یش همان

 البته ببرد، هم ارد یباال را او سر تواند یم حاال یادگاری

 از و شد یم تر میوخ هم نیا از یفالح اوضاع که یوقت

 نیا با کرد، یم میتسل نیآفر جان به جان او، بد شانس

 .بود اعدام شیسزا و عمد قتل مدارک،حکمش و شواهد

 

 و کرده لطف او به یفالح که بود یم دلخوش دیبا حاال

 ینایم در یکی یها نفس اش، یجوان یرو گل خاطر به

 ارید به شتافتن و ایدن ترک قصد حاالها حاال و کشد یم

 !ندارد را یباق

 :گفت و ستادیا شیرو روبه باربد

 دکتر؟ یآقا دیکش یم گاریس شما -
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 پدرش نگاه از. انداخت سرش پشت به یکوچک نگاه

 و داد تکان یسر اما. بدهد جواب که شد یم شرمش

 .کرد زمزمه آرام

 !شهیهم نه...ها وقت یگاه فقط -

 هم دکترش پسر و داد تکان تاسف یرو از یسر پدرش

 کی که بود ناراحت نیا از شتریب و زد یم گاریس به لب

 .بدهد باد به را دودمانش دنیکش گاریس

 .دیپرس یسوال دوباره باربد

 د؟یشناس یم رو فندک نیا -

. داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش فقط بار نیا

 دنیجنب حس و بود دهیچسب دهانش سقف به زبانش

 .نداشت

 از را سهیک. برگشت یقاض سمت به و زد یپوزخند باربد

 .گذاشت یقاض زیم یرو و برداشت مانینر مقابل
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 ژست نیا و شینما نیا یادیز انگار. کرد باز را دستانش

 لب بر یروزیپ لبخند. داشت دوست را اش روزمندانهیپ

 .نشاند شیها

 رو رنگ ییطال فندک نیا هم دیبا یقاض یآقا بله -

 ی بدنه رو شده یحکاک «مانینر» اسم چون بشناسن،

 به متعلق فندک نیا دهد یم نشان رنگش، ییطال

 من دست به چگونه فندک نیا که نیا. دکتر جناب

 مهین اش بدنه که فندک نیا مشخصه، کامال دهیرس

 یکش میس یاتصال یقدم چند در درست اس، سوخته

 تر؟ واضح مدرک نیا از. شده دایپ

 اصال من یول -. دیپر حرفش انیم در مهیسرآس مانینر

 کشم ینم که وقته یلیخ یعنی دم،ینکش گاریس انبار تو

 شب اون همراهمه، شهیهم و یادگاری فندک اون یول

 فندکم جاش به و نداشتم خواست؛ تیکبر ازم یفالح
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 ینم اصال من. رمیبگ ازش رفت ادمی گهید یول دادم رو

 افتاده اونجا یچطور ندکف نیا دونم

 :دیپرس ظن ٕ  سو با باربد

 خواست؟ فندک ازتون یچ یبرا -

 مو که مقابلش مرد شب رنگ چشمان به ینگاه مانینر

 :گفت صراحت با و انداخت دیکش یم رونیب ماست از را

 کنه روشن رو گارشیس خواست یم -

 پسر از را سوالس که نیا از قبل و داد تکان یسر باربد

 بلند یصندل از ظیغ با کوچک یفالح پرسد،ب یفالح

 :زد داد مانینر به رو پرخاش با و شده

 یقلب یناراحت من پدر ؟یگ یم پرت و چرت یدار چرا -

 داره زد ینم گاریس به لب د،یکش ینم گاریس اصال داشت

 گه یم دروغ
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 یصدا با و کرد گرد تعجب از را چشمانش مانینر

 :گفت ییرسا

 ازم یفالح خود گم، یم راست دارم من دیکن باور یول -

 !قتهیحق نیع نیا خواست فندک

 شرکت لیوک چون. بود شده ساکت عمال مانینر لیوک

 جواب خودش هم مانینر و بود آمده دانیم به پر دست

 !بس و کرد یم فایا را جیهو کی نقش حکما. داد یم

 

 :گفت و زد یتلخ پوزخند یفالح پسر

 افتاده و بزنه حرف تونه ینم پدرم ینیب یم که حاال -

 گردنش؟ یندازیم یدار رو رهایتقص همه تخت، رو

 که واقعا داره وقاحت

 :گفت باربد به رو یقاض
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 د؟یدار یا گهید حرف شما ،یاعتماد یآقا-

 :گفت و کرد خم احترام نشانه به را سرش باربد

 نیا در یدست چیه دارو نینو شرکت ،یقاض جناب -

 دکتر جناب مدارک طبق ،نداره و نداشته یسوز آتش

 نیا از شرکت و هستن یسوز آتش نیا مقصر ینبو

 مهم نیا به حتما کنم یم خواهش ازتون. مبراست اتهام

 مهیب شرکت توسط شرکت خسارت تا دیکن یدگیرس

 رهیمد أتیه به کمال و تمام صورت به قرارداد طرف

 نیا از شیب ورشکسته شرکت نیا و بشه پرداخت

 !شما از نمممنو نشه، متضرر

 کرد مانینر لیوک یقیتوف به رو و داد تکان یسر یقاض

 :گفت و

 ؟یقیتوف جناب دیندار یا هیدفاع شما -

 :گفت و شد بلند یقیتوف
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 مورد. د اندک مدرک چند به یقاض جناب دوارمیام -

 پاپوش تواند یم مدارک نیا نکنند، تیکفا بنده موکل

 را خسارت مبلغ مهیب تا باشد من موکل یبرا یبزرگ

 کند دایپ بهبود یفالح جناب حال دوارمیام. کند پرداخت

 یا گهید عرض. میبشنو شانیا زبان از را قتیحق و

 .قربان ندارم

 

 .دیکوب زیم یرو را چکشش یقاض

 مین تنفس کی و مدارک و شواهد یبررس از بعد -

 .مید یم ادامه رو جلسه ساعته،

 

 ادیب بهوش یحفال اگه نده، دست از رو دتیام مانینر -

 داداش یشیم تبرئه حتما
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 دواریام یها حرف به شیها لب کرد چه هر مانینر

 نیا با اما بود گناه یب. امدین کش خواهرش ی کننده

 گناهکار که بود شده باورش هم خودش مدارک همه

 .است

 با ممکن حالت نیکندتر به عمرش ساعت مین نیبدتر

 .گذشت کندن جان هزار

 همچون دلش. انداخت یم تنش در ار لرز یقاض یصدا

 پر پر افتاده، خاک بر نشیبلور تنگ از که یقرمز یماه

 اما دهد نجاتش که بود یدست راه به چشم و زد یم

 شیبرا یخوش خواب یزندگ که افسوس صد و افسوس

 .بود دهیند

 .دییبفرما قرائت را دادگاه حکم لطفا -

 و کرد جا به جا اش ینیب ی غهیت یرو را نکشیع مرد

 .خواند را دادگاه حکم
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 موجود، مدارک و شواهد براساس دادگاه میتصم طبق -

 و... شناسنامه شماره به یعل فرزند ینبو مانینر یآقا

 قانون ۳۷۰ ماده طبق تهران، از صادره...یمل کد

 اموال به رساندن بیآس علت به ،یاسالم مجازات

 صدق ٕ   سو که نیا بر لحظ با دارو انینو شرکت منقول

 مذکور شرکت به رساندن خسارت یبرا شانیا عمد

 بیآس علت به نیهمچن و دهینگرد ثابت دادگاه یبرا

 غالم فرزند یفالح رضا یآقا به یسوختگ درصد پنجاه

 رضا یآقا به هید پرداخت و حبس سال دو به ن،یحس

 محکوم دارو انینو شرکت به غرامت پرداخت و یفالح

 ...شوند یم

 انینو شرکت به خسارت رداختپ یبرا مهیب شرکت

 بدست تا حکم نیا و ستیشتریب قیتحق ازمندین دارو

 الزم و دارد را یکاف اعتبار گر،ید شواهد امدن

 !جلسه ختم...االجراست
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 اعتراض یصدا. شد یم اکو گوشش در یمنش یصدا

 یدادهایب و داد یصدا طرف آن از و دیشن یم را نازگل

 ...شمجازات بودن کم یبرا یفالح پسر

 المثلش ضرب به خودش بود، افتاده دوران به سرش

 زندانش حکم اما نه که دار ی چوبه یپا. دیخند یم

 یحت آمد، یم یفالح سر یبدتر یبال اگر و شد دهیبر

 یا هیدفاع گرید لشیوک. بود دردناک هم تصورش

 ممکن حالت نیتر رحم یب به را او مدارک تمام. نداشت

 درخت بر که یدارت مانند درست بودند، گرفته نشانه

 .ببندند

 یرو بر ستادنیا توان اما شد؛ یم یخال کم کم سالن

 یکج دهن رحمانه یب کابوسش. نداشت را شیپاها

 .گرفت یم خود به قتیحق رنگ و کرد یم
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 به رو ومدیم نییپا دادگاه یها پله از که یحال در عطا

 :گفت یفالح پسر

 هر به کنم، یم پرداخت رو پدرت مارستانیب نهیهز -

 افتاده واسش اتفاق نیا ما کارخونه تو حال

 .گذاشت پسر ی برشانه دست و زد یلبخند مهرزاد

 بگو ما به بود یکار. شه یم بهتر که انشاهلل -

 .دیکش اش چانه بر یدست انداخته ریز به سر پسرجوان

 اجازه با دهیرس ما به شما از لطفتون از ممنونم -

 یبرا را دستش. شد دور شمشانچ شیپ از قدم چند با و

 .شد سوار و گرفت باال یتاکس

 که بودند شان نیماش شدن سوار حال در مهرزاد و عطا

 .رساند ها آن به را خود دوان دوان نازگل

 ...دیکن صبر...گانیشا یآقا...گانیشا یآقا -
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 ادا مهین نصفه را کلماتش که بود دهیدو تند آنقدر

 نییپا و باال شدت به اش نهیس ی قفسه و کرد یم

 .شد یم

 شد، راحت ها گانیشا داشتن نگه دست از که الشیخ

 و گذاشت اش نهیس قفسه یرو دست و شد خم یکم

 یها نفس به یکم زحمت و زور به. دیکش یقیعم نفس

 لرزان شیصدا هنوز اما دیبخش نظم اش افتاده شماره به

 .بود ختهیر هم به یها نفس و

 پاپوش برادرم یبرا چرا...گانیشا یآقا -

 دیدون یم یا گهید کس هر از بهتر...شما...د؟یدوخت

 !گناهه یب مانینر

 چشمش از را اش یدود نکیع تیعصبان با عطا

 همان با و رفت دختر سمت به قدم دو و برداشت

 :دیغر اش نداشته اعصاب
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 یب برادر نیا محترم خانوم! گناه یب! هه گناهه؟ یب -

 زور به که یاموال و مال به انداخته شیآت شما گناه

 به رو ما کارخونه. میکرد یم حفظش میداشت

 حقوق پرداخت ی اندازه ما حاال و بود یورشکستگ

 ی دهنده نشون زیچ همه...میندار هم رو مون پرسنل

 حس گناهه؟ یب دیگ یم شما و لودن برادرتون زدن گند

 و من بدرد حس نیا...اما شهیستا قابل تون یخواهر

 نگهبان اون شما حس به اعتماد با! خوره ینم کامیشر

 .ارهینم بدست رو شیسالمت زده فلک

 خواهر به دادن جواب ی اجازه که نیا بدون بعد و

 اشاره باربد و مهرزاد به و شد نیماش سوار بدهد دلسوزرا

 .شوند سوار که زد

 :گفت انهیدلجو و آرام یکم مهرزاد
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 دلم هم نم خوام یم عذر تند برخورد نیا بابت من -

 که همونطور اما، نباشه ریگ دکتر یپا خواست یم

 .شونهیا هیعل بر مدارک نیدید خودتون

 :گفت و زد یگرم لبخند

 د،یکن کمکش دیدار یقلب نانیاطم شیگناه یب به اگر -

 و تلخه و سخت یلیخ گناه یب هی یبرا حبس سال دو

. کنه پرداخت دیبا که یا هید و خسارت اون از بدتر

 . باشه شما قلب با حق و کنن اشتباه همه م دوایام

 یب گواه دلش هم مرد نیا و شد نیماش سوار بعد و

 نیا در عطا نداشتن دست به اما داد، یم را دکتر یگناه

 .داشت نانیاطم هم هیقض

 رد بود کرده ترش براق اشک نم که یچشمان با دختر

 اش مصمم لحن با و کرد یم دنبال را گانیشا نیماش

 :گفت
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 گناهکار اگه یحت نشه، ثابت شیگناه یب اگه یحت -

 !بمونه تو اون ادیز ذارم ینم من باشه هم

 :گفت یا مردانه و رسا یصدا با سرش پشت از ییصدا

 یجا از توطئه نیا دارم، نانیاطم دکتر به هم من -

 !باش مطمئن خوره، یم آب گهید

 سرش پشت یجوگندم مو مرد به تعجب با را چشمانش

 بود یلعنت شرکت نیا کانیشر از یکی هم او. دوخت

 نیا و دارد اعتماد مانینر یگناه یب به که گفت یم اما،

 .بود تر مهم زیچ همه از

 

 د؟یدون یم یزیچ شما...شما -

 :گفت و شد رهیخ ها دست دور به. کرد نگاهش مرد
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 نگران ه،یک کار که شه یم ثابت باالخره اما! نه هنوز -

 .نباش

 !گذاشت تنها یریگ در خود ییایدن با را نازگل و رفت 

 

 را دستش. بود شده رهیخ پنجره از رونیب به کالفه عطا

 قلبش یرو دارش، مارک یمداد نوک کت ریز از آرام

 بود، دهیشن را یسوز آتش خبر که شبید از. گذاشت

 .کرد یم یآرام نا یحساب قلبش

 .زد راننده ی شانه بر آرام و شد خم جلو به یکم

 یلیاسماع دکتر مطب سمت وبر -

 .دیچیپ یفرع ابانیخ در انیگو «قربان چشم» راننده

 مهرزاد و عطا که ییجا عقب، یصندل به ینگران با باربد

 :زد لب یا برادرانه لحن با و دوخت چشم بودند نشسته
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 عطا؟ خوبه حالت -

 نیا از شتریب مهرزاد خواست ینم و داد تکان یسر عطا

 دهل و ساز دل در و ببرد لشحا میوخ تیوضع به یپ

 .کند پا به یعروس

 نباش نگران ست،ین یزیچ خوبم -

. کند آرام را باربد الیخ توانست ینم جمله نیهم اما

 برادرانه اما، بود عطا خالف مخالف که نیا با باربد

 نیا داد، دست از را پدرش که یزمان و داشت دوستش

 بزرگتر نقش کم یسن اختالف آن با شهیهم که بود عطا

 یبرا بود، بد که یهرکس یبرا عطا و کرد یم فایا را

 !بس و بود برادر باربد

 زنم یم زنگ شد تموم کارم. شمیم ادهیپ نجایا من -

 دنبالم یایب
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 عطا. شود ادهیپ که کرد باز را در باربد. شد ادهیپ بعد و

 مهین ی پنجره از و بست را در و کرد یدست شیپ زودتر

 :گفت آرام باز

 خوبم که گفتم باربد، نکن شلوغش -

 . کرد بسته و باز دروغش، اثبات یبرا را چشمانش بعد و

 یخوب یگواه دلش که آن با و دیکش ینفس باربد

 .شد رفتنیپذ به ناچار داد ینم

 پس باش خودت مراقب باشه -

 که داد فرمان اش راننده به رو و داد تکان یسر عطا

 .  کند حرکت

. فشرد را پنجم ی طبقه ی کمهد و شد آسانسور وارد

! نبود خوب گفت، دروغ. بست درد با را شیها چشم

 ناسازگارش قلب و بود بد حالش نبود؛ هم یمعمول یحت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 او از را بزرگش و کوچک یها گناه انتقام یادیز

 .گرفت یم

 هر. نداشت اندام عرض ی اجازه یدشمن مقابلش در

 حاال اما. ردک یم نابود ستادیا یم مقابلش در که را یکس

 صاف چگونه اش یدرون بزرگ دشمن نیا با را حسابش

 بود؛ گرفته او از خدا که بود یانتقام نیبدتر نیا کرد؟ یم

 .ردیبگ را دشمنش حال توانست ینم که یانتقام

 گوشه در قانون یب که یا تپنده جسم همان! قلبش 

 یم در ضربان به یکی دوتا اش، نهیس ی قفسه از یا

 نیا مقابل در او و بود شده دشمنش نیربزرگت آمد،

. آمد ینم بر دستش از سالح انداختن جز یکار دشمن

 یبرا اش یصفت وانیح یخو که یروز از درست قلبش

 با یدشمن و یناسازگار سر آمد باال کسش، نیزتریعز

 .برداشت خودش
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 که حاال و بود دهینگز منزل آن در یکس او جز که یقلب

 به او با هم قلبش بود، کرده نابود خود دستان با را او

 .بود شده کشانده محض ینابود

 شیرو شیپ دکتر مطب یتابلو شد رد که آسانسور در از

 .شد سبز

 یکبود به شیها لب. زد مشت لباس یرو از را قلبش

 را ماندن باز ییتوانا درد شدت از شیها چشم و زد یم

 .نداشت

. زد شیصدا بار نیچند مشیوخ وضع دنید با یمنش

 :گفت و برداشت را یگوش عایسر

 مساعد حالشون انگار اومدن گانیشا یآقا دکتر، یآقا -

 !ستین
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 اتاقش در از بود اش یمیقد دوستان از که یلیاسماع

 تنها را بود اتاقش در که یضیمر و شد خارج مهیسرآس

 دکتر نوبت در که هم یگرید نفر چند یحت. گذاشت

 دکتر اتاق تا را وا عطا، بد تیوضع دنید با بودند

 .کردند یهمراه

 یرو بکش دراز ایب پسر؟ یکرد کاریچ خودت با باز -

 تخت

 عطا دهان در یقرص با و کرد پر ریش از یآب وانیل بعد و

 .گذاشت

 مطمئن که نیا از بعد و گرفت عطا سر ریز را دستش

 یگوش و رفت زشیم سمت به رفته، نییپا قرص شد

. رفت در سمت به و ختاندا گردنش دور را اش یپزشک

 :گفت مارانشیب به رو در، بستن نیح در
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 مورد دیدید که همونطور خوام یم عذر یلیخ -

 هیاورژانس

 .آمد عطا سراغ و بست را در و

 نیبب باش، خودت مراقب که نگفتم من مگه -

 زنده یخوا ینم اگه اما خودته جونِ جون، پسرجون،

 وقت هم کن راحت و خودت الیخ هم بگو بهم یبمون

 رینگ رو ما

 به را لبش دردش شدت از شده مچاله افهیق با عطا

 :گفت و گرفت دندان

 وامونده قلب نیا مرگشه چه نیبب فقط نگو چرت بسه -

 که یپسر نیا به گفت یم چه و داد تکان یسر دکتر

 .نبود بهش یدیام ادیز
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 دکتر.بود شده بهتر حالش یکم و بود گذشته ربع کی

 یها لب به فقط چشمانش حاال و بود کرده اش نهیمعا

 . بود یلیاسماع

 را شیها چشم و نشاند لب به یزورک لبخند یلیاسماع

 به و  دیبگو را هست که چه هر گرفت میتصم. بست

 انگشتانش. کند راحت را شانیدو هر الیخ خودش قول

 عمق به میمستق را شیها چشم و زد گره هم در را

 و کرد تر زبان با را لبش. دوخت عطا قرمز چشمان

 :گفت

 خوش دلت که بافم یم دروغ نه برات رم یم هیحاش نه -

 ...مطلب اصل شه،

 آه نفس و پرپشتش یابروها به دیپاش اخم یکم

 :داد ادامه و فرستاد رونیب را مانندش
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 خوش حالت ادمیز یلیخ کم،ی نه ست،ین خوش حالت -

 هم شتریب امکاناتش اونجا مارستانیب ایب فردا. ستین

 کنن ات نهیمعا دیبا همکارا از دوسه هم و من دوباره

 :گفت و کرد ترش رو عطا

 قراره اگه الیخیب بشم؟ تیشگاهیآزما موش یخوا یم -

 نیا شر از قراره یک. بگو رو زمانش بهم فقط رمیبم

 شم؟ راحت یکوفت یزندگ

 :گفت و داد تکان یسر یلیاسماع

 مارستانیب فردا اما شدنت راحت واسه زوده هنوز -

 .میبد لیتشک ونیسیکم برات دیبا. عطا نره ادتی

 

 فرستاد رونیب را اش کالفه نفس عطا

 مه؟یوخ چقدر  -
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 .شد رهیخ رنگش سبز چشمان در تاسف با یلیاسماع

 !وندیپ...دمیشا یحت ای عمل دیشا -

 آن توانند یم بزنند، وندیپ را قلبش اگر. زد یتلخ پوزخند

 اصال کنند؟ پاک ذهنش و رفک از را ییجادو یها چشم

 عشقش و را او باشد؟ نداشته را او دشیجد قلب شود یم

 یسوغات شیبرا خودش همراه که ییبالها تمام و را

 یرحم یب با را قلبش توانست یم کاش یا! است آورده

 جز که یقلب. ندازدیب دور و بکشد رونیب اش نهیس از

 .نداشت یگرید یبو و رنگ چیه او عطر

 ی لبه داشت، یم بر را فشیک که یحال در و شد بلند

 :گفت و کرد تر ظیغل را پوزخندش. کرد صاف را کتش

 . وندیپ ستیل تو بذار و من -

 :گفت و شد بلند هم یلیاسماع
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 دیبا حتما که نگفتم خبره چه نمیبب ایب فردا گفتم -

 یبش وندیپ

 در سنگ همچون یزیچ. داد قورت را دهانش آب عطا

 .نداشت رفتن نییپا قصد جوره چیه و کرده ریگ شیگلو

 بخوام نکهیا تا دور بندازمش بکنم دم یم حیترج -

 . خداحافظ. کنم اش نهیپ وصله

 :گفت و اومد اتاق در یجلو تا یلیاسماع

  منتظرتم فردا. عطا نکن لج -

 کارتش و رفت یمنش زیم یجلو و داد تکان یسر عطا

 .گرفت سمتش به را

 رمزش یمنش که بود مطب نیا یشگیهم یمشتر آنقدر

 .بود بر از را

 باشه باشه -
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 اش یزندگ ی مژده نیبزرگتر که یمطب از رونیب زد و

 قلب نیا شر از شدن خالص. بود دهیشن جا آن را

 نیبهتر د،یکش یم را آخرش یها نفس که یزوریپ

 .بشنود توانست یم که بود یخبر

 یب ،دیایب دنبالش تا بزند زنگ اش راننده به که آن یب

 بود مهم دشمن نه شیبرا. زد یم پرسه ابانیخ در هدف

 .کند قصدٕ   سو اش نداشته جانِ به یکس که نیا نه و

 از یا هاله پس از و آمد یم باال آرام آرام شیگلو بغضِ

 .ستینگر یم را رونیب یایدن اشک،

 ها آدم فروختن و کشتن که شد چه شد؟ بد که شد چه

 رگ در خان ورمنص خون کاش شد؟ حیتفر شیبرا

 یمعمول دلش زیهرچ از شتریب حاال. نبود یجار شیها

 کینزد یبرا و بود یعاشق جرمش. خواست یم بودن
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 را درشت و زیر یها خالف تمام خان هوشنگ به شدن

 . کند باز جا دلش در و کینزد او به شتریب تا گرفت ادی

 !نشد اما

 به نوشاند زهر جام بود، شده جهانش و جان که ییاو 

 !جگرش جانِ

 

 یِرعطایام رعطا،یام که داشت یزیچ چه پسر آن مگر

 جبروتش و جالل و مکنت و مال همه آن با گانیشا

 کند؟ شکششیپ توانست ینم

 آن نه و اش یورزشکار اندام نه و بود بد اش افهیق نه

 هم خودش یحت که یاموال و مال و ها نیزم و عمارت

 یخان نصورم اموال و مال. کجاست تهش دانست ینم

 دایپ از قبل کاش و بود نخورده سند اسمش به هنوز که

 خود نام به را راثیم و ارث تمام تازه، وارثِ کی شدن
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 که یدل اصال. زد یم لنگ کارش رعطایام. بود کرده

 یم ارمغان به را سابق اقتدار همان گرید مگر بزند لنگ

 و نداشت یدل گرید و داد دل شیپ سال سه آورد؟

. بود شکسته عمرش ی شهیش که بود سال کی درست

 یرو دنید هوس و نواخت یم ناکوک ساز قلبش

 !بار نیآخر یبرا هم آن. کرد یم طلب را ماهش

 خبر رعطایام یبرا که یا هفته کی. گذشت هفته کی

 داشت همراه به را اش پوره پاره قلب شدن مصرف یب

 شدن خاموش و ها یدلواپس از یموج مانینر یبرا و

 !دشیام ی روزنه نیآخر

 که دیند مُرد،! مرد یفالح بود، نیا دشیمف و مختصر

. نبود او ریتقص که یمُردن نیا داغ از کشد یم چه مَرد آن

 به را خود کانیپ سر رحمانه یب شواهد ی همه اما
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 دنیکش پس پا الیخ و بودند گرفته نشانه او قلب سمت

 .نداشتند

 یجلو که یا جمله آن چقدر. شد برگزار اش دادگاه

 یب سر. »بود شده مضحک شیبرا حاال بود، گفته اتاق

 قصاص حکمش!« نه باال اما رهیم دار چوبه یپا گناه

 یخونخواه به کرده کفش کی در پا خانواده و بود

 بود قرار که یدختر دخترش،. بودند آمده پدرشان

 را نازگل یها اشک برتن، اهیس لباس حاال شود، عروس

 .خواست یم را مانینر خون ختنیر فقط و دید ینم

 توانشان در شرکت به غرامت همه آن دادن و هید دادن

 .نبود

 خانه یمادر و معلم یپدر و راه اول تازه اما بودند دکتر 

 خانه کی و بود دکتر فرزند دو شان هیسرما تنها که دار
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 یبرا یکی! نیماش دو و شهر وسط در یمتر هشتاد ی

 !مانینر یبرا یگرید و پدر

 شان یزندگ وضع و شوند دکتر که خواندند درس اصال

 .شدند جان یبال خودشان حاال و دهند رییتغ را

 کردن یراض یبرا بود کرده جزم را عزمش نازگل

 کاش. خواستند یم هید ها آن اما ؛یفالح ی خانواده

 کی حاصل که شان ی خانه که کند دایپ یراه شد یم

 .رودن شان دست از بود، پدرش یزندگ عمر

 خسارت ها آن دیشا تا رفت یم ها گانیشا سراغ دیبا

 . رندیبگ پس را شان تیشکا و ببخشند را شان

 اما، بود دار خنده و مضحک یبس اش یالیخ خوش

 !یکار هر کرد، یم را یکار هر مانشینر یبرا

. دیرس هم الکس از یخبر باالخره اما، هفته کی نیا در

 کینزد و اشتباه به که را یفرمول همان. کرد دشییتا
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 خود پوست در عطا و کرد دییتا را، بودند فرستاده

 .دیگنج ینم

 

 خواست یم را او فقط نبود، مهم شرکت شیبرا گرید اما

 که برود ایدن نیا از سهمش دنبال خواست یم! بس و

 در را طانیش عمارت راه اش، راننده و مراد همراه حاال

 .بود گرفته شیپ

 به قدم او حاال و خودشان رتعما به بودند برگشته

 زنده گرید ساعت کی تا دیشا که گذاشت یم یراه

 .ماند ینم

 امتحان را شانسش و رفت یم دیبا. رفت یم دیبا اما 

 .کرد یم

 با قصر به و چرخاند سر. بود گرفته اش یعصب کیت

 قصر نیا شک یب. انداخت نگاه خان، هوشنگ شکوه
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 او و بود تر مجلل اش یمیقد عمارت آن از اریبس اریبس

 چشم چه هر! دارو کی ی شماره مرد. بود هوشنگ

 و کند ارتیز را کاخ نیا شاهدخت نتوانست چرخاند

 که بود آخرش یروزها که قلب نیا به یکم فقط ،یکم

 یب گونه نیا تا بدهد آرامش است، نهیس نیا مهمان

 .نزدند کند و هول ب،یترت

 را آمد یم نییپا ها پله از که ییعصا تق تق یصدا

 ییجا در پا و کرده یعقل یب دیشا اصال. نداشت دوست

 که او بود؟ مهم مگر اما اند، تشنه خونش به که گذاشته

 که چه هر و نمانده ماندنش به یدیام حالت هر در

 یپزشک ونیسیکم حرف از را بودن پنجاه پنجاه هست،

 ترسناک شیبرا ادیز هم مردنش پس. بود دهیفهم اش

 .نبود
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 یب و بود کرده جلب هم را مراد توجه یحت عصا یصدا

 دهیخم یکم اما شکوه، با که یانسالیم مرد به زدن پلک

 .ستینگر یم آمد، یم راه

 توانست ینم که خود به. کرد تر را شیها لب و شد بلند

 مرد نیا از ترس! دیترس یم توانست؟ یم د،یبگو دروغ

 ته و دبو کرده رخنه وجودش بند بند در یوحش اما ریپ

 .بود مانیپش آمدنش از یکم دیشا دل

 و مقتدر. بود ستادهیا اش یقدم دو در هوشنگ حاال اما 

 دست رعطایام که ییروزها همان مثل درست! قدرت با

 ها کثافت اقسام و انواع یریادگی در شاگردش و راست

 شیها دست جفت و ستادیا اقتدار با قدر همان. بود شده

 .گذاشت اش شده یارک مرصع یعصا یرو بر را

 یپوزخند نافذ، ینگاه با رعطایام کردن برانداز از بعد

 .نشاند لب ی گوشه
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 یم لرز عطا وجود در که یمحکم و رسا یصدا با

 :گفت انداخت

 از رو سرت جا نیا ممکنه یکن ینم فکر ؟یاومد چرا -

 ؟یبد دست

 بود، مقتدر یکس هر یجلو و کرد خم را سرش عطا

 یم. توانست ینم بود، تادشاس که یهوشنگ شیپ

 !یکار هر د،یآ یم بر دستش از یکار هر دانست

 .بزنم حرف هاتون با خواستم یم! خان هوشنگ سالم -

 به نیبنش ی نشانه به را دستش و نشست هوشنگ

 عطا. گرفت شده، یکار معرق یسلطنت مبل سمت

 .ستادیا سرش یباال مراد و نشست

 رو جونت براش که یزیچ دوارمیام. شنوم یم بگو -

 داشته رو ارزشش نجایا یاومد و یگرفت دستت کف

 !جون پسر باشه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یهمکار شنهادیپ ای دیبگو را درخواستش اول بود مردد

 .زدن حرف به کرد شروع و زد ایدر به دل را؟ اش

 

 قبلش اما. بدم بهتون رو یزیچ هی تا نجایا اومدم -

 .میبزن حرف باهم تنها دیبذار

 یبرا هم هوشنگ و کرد مرخص را دمرا دست با بعد 

 یدست داشتند حضور سالن در ابتدا از که محافظش دو

 .داد تکان کردن مرخص یمعنا به

 باال ابرو یتا هوشنگ ماندند، خودشان که آن از بعد

 و شک از یناش شده کیبار یها چشم با و انداخت

 :گفت دشیترد

 ؟یچ. خب -

 هک بود اولش درس. زد زل شیها چشم در عطا

 و بزن زل فتیحر چشم در. بود آموخته او به هوشنگ
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 شیپ داشت حاال و نبرد ضعفت به یپ که بزن حرف

 .داد یم پس درس استادش

 الکس. خون سرطان یبرا ،ییدارو فرمول هی -

 اگه. نجامیا مدت نیا بعد حاال که کرده امتحانش

 بار نیا. نهیزم نیا تو میکشور نیدوم میکن دشیتول

 !کننده وارد نه میا کننده دیتول

 خاصش «یخودت خر» لحن با.  زد یپوزخند هوشنگ

 :گفت

 کرم مغزت ای من؟ سراغ یاومد که یخورد یسیپ به -

 ریاکس نیا یکن ممیتقد یدست دو یحاضر که افتاده

 !رو؟ تیاگریمیک

 ونیش و بار کی مرگ  گفت؛ یم دیبا. دیگز لب عطا

 !است بس شیبرا بار کی همان هم،

 !ازتون دارم درخواست کی بلشمقا در -
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 !بگو -

 گرفته ضرب نیمرمر کیسرام یکاش یرو آرام شیپا با

 .دیتن یم هم در را شیها انگشت و بود

 ...وایه -

 و کرد حس را مقابلش مرد یها چشم در خون هجوم

 !عصا یرو بر دستش شدن مشت بعد،

 :زد ادیفر تیعصبان با

 !یعوض ارین نجست زبون به و من دختر اسم -

 :گفت توقف بدون و گرفت باال آرام را شیها دست

 رو مییدارا تمام. بزنم رو حرفم دیبذار خان هوشنگ -

 بدست رو دلش که کنم یم یکار هر. زنم یم نامش به

 یخواستگار ازتون رو وایه تا نجایا اومدم من. ارمیب

 .کنم
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 یا لحظه فقط ،یا لحظه نتونستم نشد؛! نیهم فقط

 وایه بدون من. ازتون کنم یم اهشخو  .کنم فراموشش

 یقلب نه. خنده یم و زهیر یم خون که ام مرده هی فقط

 مخالف که شما. یحواس و هوش و عقل نه دارم،

 ...دینبود

 .دیپر حرفش در پا جفت تیعصبان با هوشنگ

. مخالفه وایه دونستم ینم که یزمان اون نبودم مخالف -

 سرش رو بال اون که خواستت ینم. خوادت ینم وایه

 که یکن جونش به دعا دیبا یا زنده االن اگه. یآورد

 اون با تو! نشه آلوده فتیکث خون به دستم داد قسمم

 !کثافت یکشت رو دخترم کارت

 از کم هوشنگ اما بود شرمنده. انداخت نییپا را سرش

 .نگرفت انتقام او

 .کنم درستش که برگشتم -
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 و آمال شدن برآب نقشه از خبر هوشنگ تلخ پوزخند

 .داد یم را شیآرزوها

 یم وایه به که یارث صدم کی تییدارا ناقص؟ یتو -

 واسه رو ها پول نیا پسرجون، ستین هم رسه

 !من قصر شاهدخت واسه نه کن خرج گهید یدخترها

 لب یا گرفته یصدا با آرام. بود نییپا همچنان سرش

 :زد

 خون کرد، فرار پسره اون با یوقت که داشتم دوستش -

 باشه خودم مال خواستم یم. گرفت رو چشمام یلوج

 .داد حیترج رو ساده محافظ هی اون اما وبس

 نیتر سنگدل به را دارش نم یها چشم و کرد بلند سر

 .دوخت اش یزندگ آدم

 رو حاال که بخوره وندیپ قراره قلبم. رمیم یم دارم من -

 من یزندگ. نشستم مرگ از یترس چیه یب روتون به
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 بودنم زنده ای مردن. هست و بود محض نمجه وایه یب

 الشیخ با فقط شبم و روز قراره که یوقت برام نداره فرق

 التماسش و نمشیبب گهید باری فقط خوام یم. بگذره

 مقابل در ستین یزیچ من ییدارا دونم یم. کنم

 کردم دایپ وارد تازه یپسرعمو هی من اما، شما حکومت

 .برسه اون به ستهدر ارث نیا مرگم بعد خوام ینم و

 :گفت و دیخند هوشنگ

! اس مسخره ؟یخوا یم خوردنت ارث واسه و من دختر

 تو بخوره، رو ارثت نتونه که ببر رو پسرعموت سر خب

 ؟یبلد خوب و کار نیا که

 .نشاند لب به یزهرخند عطا

 نهیسنگ بارم کوله. رو دشمنم یحت. کشم ینم گهید -

 به. شه جزغاله جهنم تو تنم کمتر بذار. خان هوشنگ
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 و لنگه یم میزندگ همه نباشه اون یوقت. دمیرس یپوچ

 .ستین مهم برام نشییپا و باال

 مهیسرآس عطا. رفت ها پله سمت و شد بلند هوشنگ

 :گفت و شد بلند

 ...خان هوشنگ -

 .کرد نگاهش و برگشت

 یبود من شاگرد نیبهتر تو رعطا،یام متاسفم -

 !یدشمن نیبزرگتر حاال...اما

 ...شما با که من -

 .کوفت پله یرو به را شیعصا کنان غرش

 قطع رو سرش بخوره دخترم به انگشتش یهرک -

 یکش یم نفس که حاال! منه قاموس نیا. کنم یم

 .ییوایه ونیمد
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 عشقش. بود نبرده ییبو عشق از مرد نیا. دیکش یآه

 آتش در گناهکار چه و گناه یب چه بود، خون ختنیر

 که حاال. گفت یم راست و ختندسو یم مرد نیا خشم

 که یدلبر.  بکند دلبرکش جان بر دعا دیبا است، زنده

 عطا دانست یم اگر و شد یم جگرخوار هِند او یبرا

 .کرد یم خراب سرش بر را عمارت نیا نجاست،یا

 جیمه# عاشقانه# یسیپل_رمان#

 

 از هوشنگ و شد رهیخ هوشنگ رفتن به ده،یبر دیام

 بود مهم وایه تنها دو هر یبرا. شتگذ هم دارو شنهادیپ

 !بس و

 :گفت وار یشاک و تر بلند

 حاال تا شما. داشت ییجا عشق هم ما کار تو کاش -

 ن؟یشد عاشق
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 او اما بود بیعج. ماند وا حرکت از پله یرو بر شیپا

 قصرش از دهیرم یآهو. داشت یکس یگرو در دل هم

 آن. بود گذاشته جا وایه وجود در را خاطراتش تمام

 هیهد اش، یمهتاب درخشان پوست و اهیس یها چشم

 هوشنگ همبستر یزن گرید آن از بعد. بود وایه به مادر

 یآهو شد باعث که یا تهیعفر همان یحت. نشد

 هم وایه. داد یم حق عطا به دیبا. زدیبگر شیزپایت

 !دلربا و بیدلفر همانقدر بود، آهو یامانت

 گرفتمش خودم چنگ تو زور به تو مثل هم من شدم، -

 هم کنار مارو نتونستن. بمونه که نخواست نموند، اما،

 !گرفتش ازم روزگار دست! ننیبب

 نهیا واسه یا زنده اگه. تره زونیگر هم مادرش از وایه 

 و یزد من ییدارا نیتر ارزش با به دست درسته که

 ها سگ خوراک و کردم یم قطع رو دستات جفت دیبا
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 اون دیبا! قصر یتو یآورد سپ فرارش از رو وایه اما،

 بود تو از تر زرنگ یلعنت اون اما. یآورد یم هم رو پسر

 رو وایه. مهین و نصفه اما یآورد رو وایه. کرد فرار و

 یوایه اون گهید برگشته که یروز از چون بهتره، ینینب

 و یگرفت رو جسمش فطرت پس یتو! عطا ستین سابق

 شما بخشم ینم! رو روحش گذاشتنش تنها با مردک اون

 بار نیا! بخشم ینم. دیگرفت من از رو وایه که رو دوتا

 فرستمت یم عمارت نیا در از زنده کنم یم لطف هم

 نیا! رهیبگ ازت رو انتقامش برنگشته دیام تا برو. رونیب

 بهت شتریب هام چشم از یروز که نیا یپا بذار لطفمم

 .داشتم اعتماد

 در رفت دلش. دیپرس ینم را سوال آن عطا کاش و رفت

 با یحت. دارد نگهش نتوانست هم او! شیآهو یهوا یپ

! تصادف آن به لعنت! قد مین و قد ی بچه دو وجود

 !لعنت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 سنگ به بیعج رشیت. رفت وا مبل یرو عطا ریام

 قهیشق و گرفت دستانش دو با را سرش. بود خورده

 سر دیام که نیا از قبل رفت یم دیبا. داد ماساژ را شیها

 قلب سمت به کند یریت را نفرتش تمام و برسد

 وساطت که او. دید یم را شیوایه دیبا اما،! مندرسش

 به دلش دیشا بود، کرده پدرش شیپ را ماندنش زنده

 .بشود عمارتش دلبر و بسوزد عطا قرار یب دل حال

 دایپ عمارت نیا یکجا در را وایه که بود نیا فکر در

 .آمد داخل یکس آن از بعد و شد باز در که کند

 دوخت چشم و کرد بلند شیها دست انیم از را سرش

 !اش یوحش چشمان آن به

 دستکش! دیکش یم قیعم یها نفس و بود یعصبان

 و دیکش رونیب ضرب به دستش از را اش یسوار اسب

 .آمد جلوتر قدم چند
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 شد، یم بسته و باز تیعصبان شدت از اش ینیب یها پره

 یها کوره آن مسخ فقط ،یحرکت چیه یب رعطایام اما

 که نداشت هم زدن پلک الیخ و بود شده داغ ریق

 . بدهد دست از را یا لحظه

 ییدلربا از بود ییتابلو شک یب شیرو به رو ی صحنه

 شجاعت ی نشانه که یخشم و یسوار اسب لباس در

 .بود شیرو روبه دختر

 هان؟ ؟یکن یم کاریچ نجایا تو -

. بود انداخته لرزه به ار شان یسلطنت کاخ تمام ادشیفر

 دلتنگش چقدر. کرد یم نگاهش عاشقانه عطا ریام اما

 ایدن تمام وقت آن و داد یم عطا دل به دل یکاشک. بود

 شیپا ریز فرش را ها ستاره. کرد یم باران گل شیبرا را

 ! خوابش چراغ را ماه و کرد یم
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 اما دلش آوردن بدست یبرا دوخت یم را زمان و نیزم

 !حگذرد یم چه دختر نیا دل در نستدا یم کاش

 تمام حاال و بود شده خشک شیگلو. کرد تر لب

 بود کرده قطار هم پشت ذهنش در که یجمالت

 به را شیجا و کرده فرار ذهنش از گیم گیم همچون

 .بود داده یمبهم یجیگ

 ...ن..مَ...من -

. شوند یم دستپاچه. شوند یم عاشق هم ها قاتل و

 خراب یکسان چه سر بر و ندستیک رود یم ادشانی

 دست در را جانت که اوست معشوق مقابل در. شوند یم

 ببخشد؟ ای بکشد که. دارد

 چشم بار نیا. بود اش حنجره نگران عطا. دیکش ادیفر

 وایه از رشیتصو نیآخر خواست ینم. بست را شیها

 .باشد ها دادیب و داد نیا
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 کاخ تو هوم؟ ؟یکن یم کاریچ نجایا ؟یچ تو ؟یچ تو -

 اس؟ تشنه خونت به که یکس! من پدر

 عطا سر ییبال پدرش که بود شده نگرانش. زد لبخند

 اورد؟ین

 پدرت از رو تو که اومدم...تو خاطر به اومدم -

 ...وایه کنم یخواستگار

 خودش سمت را اش اشاره انگشت. دیخند ناباورانه

 :گفت و گرفت

 ازت ممنونم ؟یکن یخواستگار و من و؟ من -

 ه؟یچ یدون یم آخه... ازت ممنونم...عطا

 قدم آنقدر. آمد جلوتر زشیتمسخرآم لبخند همان با

 حاال که برداشت عطا سمت به یپ در یپ را شیها

 که شد کشینزد آنقدر. بود سانت یس تنها شان فاصله

 گرومپ عطا. دیشن یم را عطا قلب نامنظم یها تپش
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 نیریش عطر. کرد یم حس شیگلو در را قلبش گرومپ

 .بود ایدن یها گل نیبهتر یبو مشامش، به وایه

. دوخت رعطایام مشتاق یزمردها در را چشمانش وایه

 تنها که یشب رنگ یها چشم آن با نبود اسیق قابل

 ش،یها ییدارا تمام داشتن نیع در که بود یزیچ

 .داشت

 موج وایه چشمان در نفرت و عطا چشمان در عشق 

 نیا و است اش وانهید عطا دانست یم خوب وایه. زد یم

 پرخاشگر و یمنزو گونه نیا را وایه که بود یوانگید

 را کرشیپ تمام، یرحم یب با که یوقت. بود کرده

 نیا یپ در کمال و تمام فکرش وایه و کرد یم تصاحب

 نه؟ ای است زنده محافظش ایآ که بود
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 چشم. بود هرشبش کابوس زیانگ نفرت یها لحظه آن

 است سال کی. زد پس را التشایخ و بست را شیها

 آن وقت حاال و هاست کابوس همان ذکرش و فکر که

 مجسم کابوسش حاال. کند فکر ها آن به که ستین

 یخواستگار از حرف گستاخانه شیرو روبه و شده

 .زند یم

 غوطه خود افکار در دو هر که یا لحظه چند از بعد

 .گشود لب دوباره خوردند یم

 را دنشیبوس هوس چقدر. وردخ شیها لب به عطا نگاه

 .داشت

 یدختر با شه ینم حاضر چکسیه آخه یدون یم -

 یا گهید کس بدست شوهرش از قبل که کنه ازدواج

 !شده زن
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 کفش یرو که انداخت عطا یپا ریز یتف و گفت را نیا

 !افتاد براقش

 را قلبش آخر یها تپش. بست درد با را شیها چشم

 یم اش یقدم چند در درست را لیعزرائ. کرد یم حس

 هر و کرد یم نظاره را دو آن ی مناظره منتظر، که دید

 یم چرا و چون یب را رعطایام جان ،یا اشاره تک با آن

 .ستاند

 دارم تو بدون من وونتم؟ید من یفهم ینم چرا وا،یه -

 گردونم یم سر طرف هر که ییروزا نیا تو ارمیم کم

 یکشوند تپا ریز غرور همه اون با و من! تو و ییتو

 زنده اونقدرها دیشا آخرمه، یروزا من بده دل بهم! وایه

 یم پات ریز رو ایدن همه من...ایب باهام وایه. نباشم

 !زمیر
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 یزیچ دهان آب جز من اما -: گفت و زد یپوزخند وایه

! خودخواه یتو. یکرد نابودم تو. بندازم تو یپا ریز ندارم

 دارم سشدو که یکس با یذاشت یم یداشت دوستم اگر

 و ستین اقوتی وارهاشید و در که یکاخ نیا از. برم

 یب جسد رو پدرم و تو یزندگ خشت خشت تمام! خونِ

 !نشونیکشت یرحم یب با شما که شده ساخته ییها گناه

 با گفت پدرم به که نیا واسه فقط! دیام همون شیکی

 نیبدتر به گرفت، ازت رو انتقامم پدرم و یکرد چه من

 وونهید گهید اون نتتینب که برو. یردک نابودش شکل

 !ینکرد رحم هم تارا به تو داره حقم! اریع تمام به

 :دینال و بست را چشمش عجز با

 !وایه شدم عوض من -

 :گفت یزهرخند با و داد تکان یسر وایه
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 یادعا و نجایا از برو! نه عوض یول یشد یعوض تو -

 مردنت از. ببر گور به خودت با رو داشتنت دوست

. یا زنده من اعتبار به هم حاال نیهم. شم ینم ناراحت

! گانیشا جناب بود شده رد هم سالگردت حاال مگرنه

 هر تو. دنبالته شهیهم ام شکسته قلب نینفر بدون اما

 !رو مون سه هر ،یکرد نابود رو مون سه

 

 یقلب با را عطا و رفت اتاقش یها پله سمت به هم او و

 .کرد رها نییپا همان تر شکسته

 یرو یسیخ به نگاهش رد. کرد مشت را دستش

 ریز که ندارد دهان اب جز یزیچ گفت. دیرس کفشش

 خواست یم را شیایدن تمام عطا، و ندازدیب شیپا

 . کند شکششیپ
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 هرچه خواست یم اما بود کرده گل اش یوانگید رگ

. گذاشت رونیب به یقدم. برود رونیب قصر نیا از زودتر

 :شد یم اکو گوشش در شیصدا

 ناراحت مردنت از. شم ینم ناراحت مردنت از »

 کف سوزش و طرف کی از شیگلو بغض.« شم ینم

 از یترادف گر،ید یطرف از شیها ناخن فشار از دستش

 وایه خاطرات تمام با را قلبش دیبا. بود یدلخور  و خشم

 یگرید قلب و انداخت یم مارستانیب آشغال سطل در

 نیا از ییبو و رنگ که یقلب .کرد یم اریاخت خود یبرا

 .باشد نداشته سنگدل و گستاخ دختر

 ...احمد...مراد -: زد ادیفر

 .بود منتظرش در یجلو احمد

 .شد سوار عقب عطا و کرد باز را نیماش در

 .هیگور کدوم نیبب نفهم مردک نیا دنبال برو -
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 :گفت و کرد خم سر شهیش سمت به یکم احمد

 .ارباب ادیم داره -

 .شدند سوار احمد و مراد

 پرده پس از شده، نینفر قصر نیا پرنسس باالتر، یکم

 را انتظارش. کرد یم نظاره را شان رفتن پنجره، پشت ی

 پشت قلبش و دید یم را رفتنش.  ندیبب نجایا را او نداشت

 قلبش یرو دست. برگردد که ختیر یم آب سرش

. شمرد یم را همش سر پشت یها تپش و گذاشته

 دوستش عاشقانه که یمرد تنها و اش یگزند عشقش،

 که گفت خودش. بود گذاشته شیتنها دوباره داشت،

 تا گذشت یم داشتنش از او و بود خطر در جانش. برود

 .ببخشند او به را جانش
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 از دیام نیماش. زدند رونیب عمارت در از یتند به

 دشمن دندینفهم یدود یها شهیش از و شد رد کنارشان

 .کشد یم نفس یکنار نیماش در نشا یخون در خون

 ی نداشته گوش که بود گرفته ضرب شیپا با آنقدر

. وارش کیت کیت یصدا نیا از بود گرفته درد هم مراد

 خورد؟ را مرد نیا عسل من کی با شد یم مگر اما

 ممکن وقت هر از تر یکار حاال اش زخم و بود یزخم

 را دلش مرگ و رفت یم دیبا. رفت که شد خوب اما. بود

 او که دید یم خودش. دید یم خودش چشمان با

 !خواهدش ینم

 نبود یزکیکن. دیرس ینم او به هم زورش اما بود که زور 

 و دختر تک. بود وایه. شود رام هوار و داد کی با که

 به را او توانست یم یکس چه و خان هوشنگ وارث تنها

 اورد؟یب در زانو
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 یکس ک،یرتا یهوا آن دند،دریرس که عمارت در به

 .داشت نگه را آن و دیپر نیماش یجلو

 

 ی نداشته گوش که بود گرفته ضرب شیپا با آنقدر

. وارش کیت کیت یصدا نیا از بود گرفته درد هم مراد

 خورد؟ را مرد نیا عسل من کی با شد یم مگر اما

 ممکن وقت هر از تر یکار حاال اش زخم و بود یزخم

 را دلش مرگ و رفت یم دیبا. رفت که شد خوب اما. بود

 او که دید یم خودش. دید یم خودش چشمان با

 !خواهدش ینم

 نبود یزکیکن. دیرس ینم او به هم زورش اما بود که زور 

 و دختر تک. بود وایه. شود رام هوار و داد کی با که

 به را او توانست یم یکس چه و خان هوشنگ وارث تنها

 اورد؟یب در زانو

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یکس ک،یتار یهوا آن د،دردنیرس که عمارت در به

 . داشت نگه را آن و دیپر نیماش یجلو

 :گفت احمد به رو یعصب عطا

 ؟یرینم چرا شد؟ یچ -

 :داد جواب دستپاچه احمد

 !نیماش جلو دیپر دختر هی آقا -

 ادهیپ. کرد تعجب دختر دنید با و کرد خم را سرش عطا

 باال را شیصدا بود انفجار به رو که یتیعصبان با و شد

 .برد

 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو -

 :گفت دیکش یم یمقیع نفس که یحال در نازگل

 .گانیشا یآقا بزنم حرف باهاتون دیبا -

 :گفت و داد تکان هوا در یدست حوصله یب عطا
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 وقت دکتر، خانم شده گفته دادگاه تو ها حرف -

. ینکرد انتخاب من با زدن حرف یبرا رو یمناسب

 هوار سرتون رو قبلم دساعتچن تیعصبان تمام ممکنه

 .بشه

 زد زل مرد نشسته خون به چشمان در شجاعت با نازگل

 :گفت و

 کارم دیق مگرنه نجا،یا برگشتم شما با صحبت یبرا -

 دنبال افتمیم دوره و زنم یم برادرم خاطر به رو نجایا تو

 ...کارش

 را نازگل تمسخر از آکنده یلحن با و زد یپوزخند عطا

 .ددا قرار مخاطب

 نه من اما! دکتر خانم هیستودن تون خواهرانه عشق -

 اعصاب و حوصله نه دارم و شعارهات دنیشن وقت

 .هات التماس به دادن گوش یبرا یحساب و درست
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 چشم مرد نیا ریگ کارش. انداخت باال ابرو یتا نازگل

 التماس. بود کرده حفظ را اش یگستاخ اما بود، یجنگل

 ...شده که هم مانینر طرخا به اما. نبود رسمش در

 و بود شده سرد هوا. فرستاد رونیب را اش کالفه نفس

. کردند یم حس را یکرخت کم کم شیها انگشت

 .کرد ها و گرفت دهانش یجلو را دستانش

 

 شلوار و زانو تا یمشک یباران. دوخت دختر به چشم عطا

 یمشک بزرگ فیک. یزرشک میضخ شال و یمشک

 یها کردن جا به جا از و بود دوشش یرو یرنگ

 بودنش، نیسنگ متوجه توان یم شانه، یرو بر مداومش

 .شد

 تنها! بایز یشیآرا چیه یب صورتش و بود ساده پشیت

 و بود نشانده شیها لب یرو یکمرنگ لب برق یکم
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 نه داشت وقت کردن ست یبرا نه روزها نیا دختر نیا

 !یدلبر یبرا نه تر مهم همه از و شیآرا یبرا

 یبار چند نیا در. کرد جلب را عطا توجه شیگساد اما

 لباس و کم شیآرا. بود ساده شهیهم بود دهید را او که

 که نبود ییدکترها خانم دسته آن از دیشا! یمعمول یها

 گرفتن افهیق و نشستن رل پشت یبرا را مدرک

 .خواهند یم

 نیا در کاش. داشت دوست را برادرش یبرا دنشیجنگ

 همسرانه ای خواهرانه. دیجنگ یم او یبرا هم یکس ایدن

 و بود مرد بود که چه هر هم عطا نداشت، یفرق اش

 را یا زنانه فیظر یپاها یرو گذاشتن سر یگاه دلش

 .ستین تنها بفهمد که کرد یم طلب

 سرت پشت اریسام همچون یبرادران آه که شود ینم اما

 .برود نییپا تیگلو از خوش آب تو و باشد
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 ن؟یبد گوش هام حرف به که کنم خواهش دیبا االن -

 ی کلمه یادا حال در یحت. کرد نگاهش عطا

 یب. دیرس یم نظر به محکم و شجاع هم «خواهش»

 شده یدستور اش، یخواهش ی جمله در یانعطاف چیه

 .بود

 یبر من کردن رد با که یاون از تر سمج خب، یلیخ -

 !تو ایب کارت، دنبال

 .بروند داخل که زد اشاره احمد به بعد و

 و بود یادیز راه ساختمان یورود درب تا در یجلو از

 راه و فرستاد لعنت مالحظه یب مرد نیا به دل در نازگل

 قرار خود با و کرد یط شان، نیماش سر پشت ادهیپ را

 از شدن خالص و یآزاد یبرا یراه که آن یب گذاشت

 .دیاین رونیب نکرده، دایپ هید و خسارت همه آن

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 صورتش به گرم یهوا از یموج شد که عمارت وارد

 دنشید با مهرزاد. کرد کم را لرزش از یکم و برخورد

 .کرد «سالم» تعجب با و انداخت باال ابرو

 صحبت یکی نیا با کاش و داد را سالمش جواب نازگل

 یخودرأ و مغرور یادیز یجنگل چشم مرد آن. کرد یم

 شده انینما چشمانش شیپ بهتر یکم مرد نیا اما بود

 .بود نطوریا که معاشرت در حداقل بود،

 :گفت و داد تکان تاسف به یسر آرام مهرزاد

 نیا به عمرش یفالح متاسفانه. دکتر خانم متاسفم -

 برادرتون یگناه یب موند یم زنده اگر دیشا. نبود ایدن

 .شد یم ثابت

 دنیتاب به شروع یدیام یسو کور دلش ته نازگل

 .گرفت

 :فتگ جانیه با و زد یلبخند
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 نه؟ مگه گناهه، یب برادرم دیدون یم هم شما -

 :دیغر چالنده، هم در را شیابروها سخت عطا ریام

 ...ایب دنبالم ؟یبزن حرف من با که نجایا یومدین مگه -

 .کرد گرد را چشمانش مهرزاد

 ن؟یدار یخصوص کار مگه -

 

 یزیرآمیتحق لحن با و دیکش یا کالفه پوف عطا

 :داد قرارش مخاطب

 بدم؟ حیتوض توهم به دیبا. رهآ -

 ستینگر یم را دو آن واج و هاج که نازگل به رو بعد

 :گفت

 !ایب دنبالم ؟یهست یچ منتظر -
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 در کاش و افتاد راه عطا دنبال به یاردک جوجه همچون

 و دیترس یم مغرور مرموزِ مردِ نیا از. نرود خوابش اتاق

 .آمد ینم مشامش به یخوش یبو ابدا

 به که آن یب و کرد باز دیکل با را اتاقش در عطا ریام

 دلش در نازگل. رفت داخل کند یتعارف همراهش خانم

 خودش بودن شانس بد به ذهنش در و او یادب یب به

 عالقه و عشق که یهرکس اما. گفت یم ناسزا و فحش

 یبرا که کرد یم درکش دانست یم مانینر به اورا ی

 کم هید پول. دبزن آتش و آب به را خودش برادرش تنها

. نبودند هید به یراض کامل هنوز که ها آن تازه نبود

 هم آن و بود کرده کفش کی در پا عروسش تازه دختر

 یا هید پول با توانست یم را پسرش اما! وبس قصاص

 .کند یراض است، نکرده جور هنوز که
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 و اتاق یانتها در سوخته یا قهوه تیریمد زیم دنید با

 را شیخدا. زد یمحو لبخند ، دبو شیرو که یتاپ لب

 از غافل امده،ین خوابش اتاق به که کرد شکر بار هزار

 زخم مرد نیا فاسد ذهن در یبدتر یها نقشه که نیا

 نیهم که یمرد از دیترس دیبا و داد یم جوالن خورده

 کرده گور به زنده دلش، در را عشق شیپ ساعت کی

 .است

 !نیبش -

 اجبار تنها بود شیصدا رد که یتحکم بلکه. نبود تعارف

 لبش پوست جان به دندان با نازگل. کرد یم هجأ را

. کند یم را پوستش تکه تکه حرص از و بود افتاده

 بود، دهید شیبرا ییها خواب چه و بود چه عطا شنهادیپ

 .داند خدا
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 اش یرسم شلوارِ بیج در دست لکسیر خودش عطا

 آن با ادمهرز از رعطایام م،یباش منصف اگر بود؛ کرده

 .است تر پیت خوش یلیخ بیغر و بیعج یها پیت

 اش مردانه پیت و عطر یبو و دهیکش اتو شلوار و کت 

 و ذات از که یکس از امان اما، جذاب و بود بیفر دل

 و کت آن نه وقت آن. باشد داشته خبر اش اهیس دل

 چشمان آن نه و آمد یم چشم به دار مارک یها شلوار

 !اش یجنگل سبز

 و رسد یم مشام به اش کننده مشمئز افکار یبو اتنه 

 دوباره را یپاک آب اش، یزندگ دیام تنها وا،یه که حاال

 همه به را زهرش قبل از تر یافع خته،یر دستش یرو

 .زدیر یم
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 یفضا آن در عطا خونسرد و آرام یها قدم به نازگل

 بتیه آن همراه نگاهش و بود شده رهیخ یمتر ستیب

 .بود شدن سترا و چپ حال در

 بیتعق و لبش پوست کندن از دست باالخره. شد خسته

 .زد لب وار کالفه و برداشت نگاهش با عطا

 که یمن یبرا تون یخونسرد نیا د؟یبزن حرف شه یم -

 دلم تو دل من و قصاصه حکمش زندان تو برادرم

 دیکن لطف. اعصابه یرو یادیز تشیرضا واسه ستین

 روانم و اعصاب با شتریب حداقل دیکن ینم درکم اگر

 .دینکن یباز

 .زد یپوزخند عطا ریام

 

 عشق تنها که یوقت کرد یم درک را او یکس چه درک؟

 داشت؟ را شدنش واصل دَرَک به یآرزو اش یزندگ
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 رتشیمد زیم به را اش هیتک و زد ینیزهرآگ پوزخند 

 سبز یها چشم عمق به ینافذ نگاه نهیس به دست. داد

 نوع از اما بود سبز هم او یاه چشم. انداخت دختر

 خلوت در آنقدر روز چند نیا که یتونیز! اش یتونیز

 .بود شور شورِ بود، ختهیر اشک

 و بود یعسل و یا قهوه و سبز از یبیترک شیها چشم

 فلک به سر یها مژه آن انیم در بیعج بود، که هرچه

 لب و ینیب. دیدرخش یم بودند، گرفته قابش که دهیکش

! حیمل و بود بایز کل در که یا افهیق و متناسب یها

 کی جهت گوناگون یها عمل بدون بکر و یعیطب

 !مؤنث جنس تمام شدن شکل

 مسخره سکوت آن باالخره عطا شد، تمام که زشانیآنال

 .دیبگشا لب گرفت میتصم و کرد تمام را درارش حرص
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 ینشدن و سخت اونقدر...اما برات دارم شنهادیپ من -

 خانواده سراغ یبر و رشیز یزنب یبخوا که هست

 ننینب دستت تو نقد پول تا اما پولن دنبال اونا! یفالح

 ! خالص و قصاص گن یم

 ماهم شرکت یطرف از. یش وارد معامله در از دیبا پس

. داره ازین یلیخ یلیخ خسارت اون به و است ورشکسته

 زحمات برادرت و کنم سرپا دوباره و شرکت قراربود من

 .داد باد به ور ما عمر کی

 :گفت و کرد ترش رو نازگل

 در. ستین من برادر کار دیدون یم خوب خودتونم -

 .دیگ یم که نبوده پر هم ها اونقدر انبارتون ضمن

. بود آمده خوشش گوشیباز ی گربه نیا با یباز از عطا

 را جوابش رهیخ رهیخ شیها چشم در شجاعانه فشیحر
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 افتاد، یم ادشی تا که او بر لعنت و او مانند. داد یم

 .دیکش یم پر شیها لب از لبخند

 نازگل سمت به را اش اشاره انگشت. آورد باال را دستش

 و گرفت دست در را انگشت گر،ید دست با و گرفت

 :گفت دواریتاک

 شیآت که خودمونم.  برادرته هیعل مدارک همه! شیاول -

 .ندارمون و دار تو میننداخت

 و آمدن باال به زین را گرشید انگشت و زد یپوزخند

 .کرد دعوت دختر، چشم در شدن خار

 که پس یِخال انبار همون واسه آها نبوده؟ پر! شیدوم -

 رو میخال انبار و ینشست روم به رو دستت تو چک با

 ؟یخر یم یدار

 :گفت و انداخت نییپا را سرش نازگل
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 براتون داره مشکل که یکس زخم رو ختنیر نمک -

 گان؟یشا جناب جذابه یلیخ

 .انداخت باال شانه و زد یزیرآمیتحق لبخند عطا

 شنهادم؟یپ سراغ برم -

 و نشاند اش یکمان یابروها انیم یفیظر اخم نازگل

 محکمش لحن پشت در را شیصدا لرزش کرد یسع

 .کند پنهان

 دنیشن یبرا نه نجامیا حل راه دنیشن یبرا حتما، بله -

 .زتونیتمسخرآم یها حرف

 

. نشست نازگل کنار درست و آمد تر وجل قدم دو عطا

 قهوه چرم یصندل یرو بر که نازگل سمت به را خودش

 شانیزانوها که یجور. کرد لیما بود، نشسته اتاقش یا
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 به شتریب را خود یکم نازگل. کرد یم برخورد هم با

 .شود کمتر برخوردشان تا فشرد اش یصندل یپشت

 ندیشن از بعد دختر که نیا احتمال دانست یم

 شش شهیهم صورت میتقد یا جانانه یلیس شنهادشیپ

 چند ی فاصله از خواست یم اما است ادیز کند، غشیت

 . ندیبب را العملش عکس ،یمتر یسانت

. بود برگشته اش یجنگل یخو همان به دوباره مرد نیا

 روح و زد آتش را دهیبر ایدن از یرعطایام آن وایه

 دوباره که یروح. دیدم جان مهین کالبد نیا در یدیجد

 .کرد یم سلب همه از را آرامش

 کرد یم یسع نازگل! نقصش یب مرخین به دوخت چشم

 یطانیش نگاه به نگاهش و کند نگاه رو به رو به شتریب

 یرو را شیها دست. نکند یتالق اش یکنار مرد

 اش چارهیب لب جان به دوباره و بود کرده مشت شیپاها
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 دیبا که یخسارت همه آن قبال در شنهادشیپ قطعا. افتاد

 .ستین آسان و ساده ابدا ببخشد،

 را اش گونه چال و نشاند لب بر یا ثانهیخب لبخند عطا

 .داد قرار نازگل ی مهین نصفه دید در سخاوتمندانه

 اگر. مطلب اصل سر رم یم راست هی. رم ینم هیحاش -

 اگه یحت. دم یم رو یفالح هید یکن قبول رو شنهادمیپ

 شر و ریخ از تا دم یم شترمیب درآوردن یازب گرد دندون

 . بگذرن برادرت

 مهیب اما دهیم مهیب رو مقدارش هی خب، انبارم خسارت

 به و نه ای بوده یساز صحنه کار نیا مشکوکه هنوز

 مونه یم. کنه ینم تقبل رو شیادیز درصد نیهم خاطر

 وسط بذارم خسارت یبرا مجبورم که ناقابل اردیلیم چند

 . رادرتب خاطر به
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 خسارتشان یعنی. کرد تر گرد و گرد را چشمانش نازگل

 کی دیشا خانه، شدن گران حساب با بود؟ اردیلیم چند

 و شانیمتر ۰۰۵ خانه فروش از توانستند یم اردیلیم

 هم باز اما اوردندیب بدست شان، لیاتومب دو فروش

 و بدترپدر همه از. داد ینم را باال بلند خسارت نیا کفاف

 .شدند یم ابانیخ و کوچه در به در دیبا یریپ سر مادرش

 مردد. کرد تر زبان با را لبش و داد قورت را دهانش آب

 :دیپرس

 یچ من از حصرتون و حد یب سخاوت نیا مقابل در -

 ن؟یخوا یم

 یپشت به را اش هیتک و انداخت پا یرو پا عطا ریام

 .داد اش یصندل

 !وارث هی -
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 با. شد ریسراز کبارهی به وجودش بند بند در تعجب

 :گفت یبلند نسبتا متعجب یصدا

 ؟یخوا یم بچه من از یعنی ه؟یچ منظورت وارث؟ -

 آرام» ی نشانه به و گرفت باال یکم را دستانش عطا

 .داد تکان «تر

 !خوام یم بچه هی ازت من یدیفهم درست آره -

 آن کمک به و فشرد را یصندل یها دسته نازگل

 :گفت و زد چنگ را فشیک ی دسته. ستادیا

 .شم ینم یکی تو زن من اما -

 دهیبر اش خنده انیم در. تر بلند و بلند دیخند عطا

 :گفت دهیبر

 شو؟ من..زن...گفته...یک -
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 :گفت تر آرام یکم اما جانب به حق کرده اخم نازگل

 ؟یخوا یم یچ یبرا و وارث پس! جناب یگفت خودت -

 ازدواج شنهادیپ بهت اما خوام، یم وارث هی گفتم من -

 !ندادم

 گستاخ، مرد نیا وقاحت فرط از شیها چشم نازگل

 .نداشت را شدن بسته قصد ابدا و شده باز وار ینعلبک

 :گفت ناباورانه و دیلرز یم عطا وقاحت از شیصدا

 آوردم رو بچه یکن غهیص و من یخوا یم نکنه...نکنه -

 یآقا شاه رضا عهد مال ها داستان نیا کارم؟ رد برم

 ...گانیشا

 سمت به را انگشتش و انداخت دورش تا دور به ینگاه

 یصدا در که یحرص و شجاعت با و گرفت وارید

 :زد لب بود، ختهیآم لرزانش
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 هنوزم که انداخته توهم وجودت تو عمارت نیا نکنه -

 ادیز قصه شماست؟ امثال یباز خان و خان زمان

 شب هر که دیداشت ها هیدا نیا از دمیشا ای د؟یخون یم

 کردن اریاخت و بودن پادشاه یایمزا از پادشاه پسر یبرا

 زده؟ یم حرف حرمسرا

 بود، گرفته اشاره وارهید سمت به که را انگشتش

 یصدا با و دیکوب خود ی نهیس ی قفسه به و برگرداند

 :داد ادامه یتر رسا

 و شما به نه ینبو نازگل «دُکتر...»ینبو نازگل! من -

 خونه زیکن با و من دم ینم اجازه گهید چکسیه به نه

 !گانیشا جناب ره،یبگ اشتباه زادش

 خودت ریاس که ستمین ساله پونزده ی بچه دختر هی 

  . باشم نداشته یکار و کس و یکن
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 اش شانه تا نازگل قد. ستادیا مقابلش و شد بلند عطا

 عطا حیوق چشمان در گستاخانه و کرد بلند سر. دیرس یم

 به که یخشم شدت از اش نهیس ی قفسه. شد رهیخ

 شد یم نییپا و باال بود، افتهی انیجر وجودش در کبارهی

 .کرد یم احساس شتریب هزاربرابر را قلبش تپش و

 .داد یجا اش برجسته یها لب ی گوشه در یزهرخند

 از رو برادرت نتونستن یوقت اما، یدار کار و کس -

  هوم؟ کنن؟ کاریچ خوان یم تو یبرا رونیب ارنیب زندان

 خودش. بدهد که نداشت اصال. نداد یجواب نازگل

 تیرضا گرفتن و یاردیلیم رقم آن مقابل در دانست یم

 وقاحت نیهم به یشنهادیپ ده،ید داغ یها یفالح از

 ! بس و دیکش یم را انتظارش
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 گانیشا دیشا بود کرده فکر نیا به آمدنش از قبل یحت

 کرده فکر اه نیا ی همه به. بکشد آدم بخواهد او از

 !رفتن و آوردن وارث جز بود

 و داد نیا با... اما بگم کامل رو شنهادمیپ ینذاشت -

 ...شدم مونیپش یانداخت راه که یهوار

 دست با و کرد فرو شلوارش بیج در را چپش دست

 .خاراند و گرفت دست در را تراشش خوش فک راستش

 یبعد ی جلسه. سالمت به! ینبو «دکتر» خانم برو -

 .کنم یم ارتتونیز دگاهدا

 

 عواقب به کردن فکر بدون که بود یعصب آنقدر نازگل

 با و کرد جا به جا اش شانه یرو را فشیک مان،ینر

 :گفت یتلخ پوزخند
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 یا غهیص مادر هی فکر به هم شما رمیم که معلومه -

 !خوش شب د،یباش بچتون واسه یا گهید

 لختش یموها در را دستش دو عطا. زد رونیب اتاق از و

 . داد سوق باال سمت به را ها آن و کرد فرو

 باال شیها لب تا خود با را یلبخند دلش ته خباثت اما

 کارش دختر نیا. گردد یم بر! گردد یم بر بود؛ آورده

 !بود عمارت نیا وید لنگ یادیز

 لب ریز و کرد یم یط یکیدوتا را ها پله یعصب نازگل

 .دکر یم ضیمستف را آبادش و جد و عطا

 ...آورده ریگ زیکن کرده فکر کهیمرت -

 نازگل یصدا با بود، نشسته نییپا سالن در که مهرزاد

 آن به حال به تا که بود یعصب خودش از. کرد بلند سر

 اصال. بود نگذاشته کار یشنود و نکرده نفوذ یلعنت اتاق
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 که شد یم محافظت یگرید جور عطا یبرا اتاق آن

 .دبشکن را سدش بود نتوانسته

 غرولند و پر توپ همان با مهرزاد به توجه یب نازگل

 .شد خارج و رفت در سمت به کنان

. رفت نازگل دنبال و زد چنگ را شرتشیسوئ مهرزاد

 .است شده دهیشن و گفته چه اتاق آن در دیفهم یم دیبا

 ...دیکن صبر دکتر خانم...دکتر خانم -

. برگشت مهرزاد سمت به عمارت، اطیح وسط نازگل

 باال چشمانش از خشم یها شعله که بود یعصب نقدرآ

 .سوزاند یم را اطرافش در یا جنبنده هر و بود گرفته

 :گفت بلند یصدا با

 من یبدبخت یبرا یدار یشنهادیپ هم شما ه؟یچ -

 هم شما دینکش خجالت کنم یم خواهش زده؟ فلک
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 سرمون از آب گهید که ما د،یدار دوست یچ هر دیبگ

 ...گذشته

 .کرد نگاهش درمانده دمهرزا

 ینجوریا که گفته بهتون یچ عطا شما؟ نیگ یم یچ -

 ن؟یختیر بهم

 :گفت و زد یپوزخند نازگل

 !اجازه با...بهتره یلیخ نیبپرس خودش از -

 پاشنه یرو و فشرد مشتش در را فشیک ی دسته بعد و

 توجه مهرزاد یها گفتن «دکتر خانم» به و دیچرخ پا ی

 .نکرد یا

 لرز ها گرگ ی زوزه یصدا. کیتار و دبو شده شب

 یصداها و جنگل یاهیس. بود انداخته جانش در را یبد

 .زد یم دامن شتریب وحشتش بر آمد یم آن از که یمختلف
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 قطرات زشیر آرام آرام و بود گرفته دنیوز به شروع باد

 در خشم و ترس. کرد یم حس را صورتش یرو باران

 دلش به را بد یاه حس تمام و ختهیآم هم در وجودش

 .کرد یم زیسرر

 شیپ در را روستا سمت به عمارت کنار ی جاده همان

 .بود گرفته

 دستش کف و شده مچاله فشار، شدت از فشیک بند

 .بود کرده عرق

 شد باعث کبارهی به لشیموبا زنگ شدن بلند یصدا

 نفس و بگذارد قلبش یرو را دستش و بترسد شتریب

 .بکشد یقیعم

 

 به دستش لشیموبا نور دنید با و کرد باز را فشیک

 .شد دهیکش سمت همان
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 آن که آورد ادشی ،یگوش ی صفحه یرو مادرش نام

 حاال. هستند او جانب از یخوب یخبرا انتظار چشم ها

 با او و بود احمقانه گانیشا شنهادیپ دیبگو د؟یبگو چه

 یگرید دیام و زده رونیب یطانیش عمارت آن از جنجال

 بتوانند بلکه تا بفروشند را ندارشان و دار دیبگو ندارند؟

 آواره آن از بعد و بدهند را مانینر خسارت از یدرصد

 بشوند؟ ابانیخ کوچه ی

 یها گوش جواب دانست ینم و بود شده افکارش غرق

 بدهد؟ چه را مادرش خوب خبر منتظر

 شده سردش و فرستاد رونیب را اش آه. شد قطع تماس 

 دانست ینم! اش زده خی افکار زا هم و هوا از هم. بود

 یخواهر از توانست یم مگر و بزند چنگ کجا به گرید

 بگذرد؟ مانینر یبرا کردنش
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 او نوبت حاال و بود پشتش شهیهم برادرانه که یمانینر 

 .کند ثابت حقش در را یخواهر که بود

 نفس بار نیا. شد بلند اش یگوش یصدا گرید بار

 .کرد رقرارب را تماس دستش و دیکش یقیعم

 یناراحت و غم و کند کنترل را لرزانش یصدا کرد یسع

 !پنهان یزورک لبخند پس را

 مامان؟ الو -

 بار قلبش د،یچیپ گوشش در که مادرش نگران یصدا

 داد؟ یم چه را ها مادرانه نیا جواب. شد هزارپاره گرید

 ...سالم مادر نازگل -

 ؟یخوب جان مامان سالم -

 نازگل قلب به را دردش و دیکش یقیعم آه مادرش

 .کرد قیتزر
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 و شاخ جوان یوقت باشم خوب شهیم مگه خوب؟ -

 جرم به اونم زندان؟ یها لهیم پشت افتاده شمشادم

 یتونست ؟یدید رو گانیشا مادر؟ یکرد چه! قتل

 ؟یکن شیراض

 از یزییپا یهوا آن در زبانش. دیبگو چه دانست ینم

 جمالتش رآنقد و دیچرخ ینم دهانش در سرما شدت

 آمدن باال جرئت اش حنجره انیم از که بود نیسنگ

 سر بر ییبال و ندیایب زبان یرو به دندیترس یم. نداشتند

 .اورندیب شکسته دل مادر نیا

 ...راستش...راستش -

 اش رفته لیتحل لحن با و دیکش دل ته از یآه مادرش

 :دینال

 پاسوز گناه یب ام بچه که آخ نکردن؟ قبول نه؟ نشد -

 ...شد بدش بخت
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 یها ینگران مقابل در تا دینگو یزیچ داد حیترج نازگل

 .نشکند بغضش اش، مادرانه

 یناراحت از آکنده و دیام از یخال لحن همان با مادر اما

 .زد حرف دوباره

 امروز منم. دخترم توئه دوش رو اش همه ینکن فکر -

 ایب شم یم زتیکن گفتم. افتادم یفالح زن یپا به رفتم

 نه گفت. بگذر من گناه یب بچه خون از بده تیضار و

 التماس زدم، ضجه یهرچ کردم، هیگر یهرچ! نه که

 . نشد که نشد کردم

. رونیب زدم بود کده ماتم که شون خونه در از دیام نا

 شده یراض دیشا شد، روشن دلم ته. کرد صدام پسرش

. کنه یم یراض رو مادرش م،یکن جور رو هید اگه گفت

 فصل االن اما. امروز بنگاه گذاشت رو خونه ترف پدرتم
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 کردن عوض خونه دنبال ادیز که یکس اس مدرسه

 .ستین

 

 باران ریز دخترش دینفهم و زد یم حرف زیر کی مادر

 .بارد یم بانهیغر چه ابرها با همراه

 صورتش یرو دست گذاشتن با را هقش هق یصدا 

 هچ دختر نیا دل در که دینفهم مادرش. کرد یم خفه

 یفالح زن زیکن گفته و کرده التماس مادرش. گذرد یم

 شان یزندگ گذاشته؟ بنگاه را خانه پدرش شود؟ یم

 ینش نگران نگم بهت گفت پدرت -! رفته هوا یرو

 نازگل! درمونگاه بردمش باال رفت فشارش امروز یول

 دکتر تا دو یخال دست با! مادر خورده چشم مون یزندگ

 نداده و داده خدا یه...حاال ماا دادم جامعه نیا لیتحو

 ...شکر رو ات
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 :گفت و کرد یکوتاه مکث

 شده؟ قطع ای ؟یهست اصال ؟یساکت چرا تو -

 یرو از را باران و ها اشک دست پشت با نازگل

 :گفت و کرد پاک صورتش

 کنم یم حلش من. شماست با گوشم مامان نه نه -

 ...فقط. کنم یم حلش

 مادر؟ یچ فقط -

 شیرو به رو به و ستادیا راست. کرد صاف را شیصدا

 دیبا. بود شده مصمم لحنش و رسا شیصدا. شد رهیخ

 از مانینر ییرها دیکل! را خانواده نیا داد یم نجات

 باشد که چه هر او و بود گانیشا عطا دستان در زندان

 گوشه پدرش و خفت به مادرش تا کند یم قبول را

 را خودش. نشوند درمانده زندان کنج برادرش و درمانگاه

.  شوند جمع هم دور دوباره اش خانواده تا کند یم یقربان

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 و شدن اش خانواده عاشق یبرا بود شده زاده او اصال

 را مادرش و دهد یم دست از هم را پدرش مان،ینر یب

 !نطوریهم هم

 به کنم یهرکار دیبدون دیبذار احترام ممیتصم به فقط -

 ما و اردیلیم چند شرکت خسارت. مونه همه صالح

 راه هی گانیشا اما، میکن پرداختش جوره چیه میتون ینم

 !کن دعا برام مامان کن دعا برام گذاشته، پام جلو حل

 دخترم؟ میافتین چاه تو چاله از ؟یحل راه چه مادر -

 بابا و خودت مراقب مامان خداحافظ. راحت التیخ نه -

 یب بهتون که دینر هم ها یفالح سراغ گهید. باش

 !نشه یاحترام

 را نور کرد، روشن را شیگوش قوه چراغ و قطع را یگوش

. برگشت دوباره را آمده راه و انداخت شیپا یجلو در

 یفدا را خودش او. کرد یم قبول دیبا بود که هرچه
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. نباشد بد هم آنقدر دیشا اصال. کرد یم اش خانواده

 کم کم دیشا! معروف اردریلیم کی یبرا یوارث

 ها آنقدر اش یزندگ و بشود عمارتش انمخ توانست یم

 .نشود تلخ هم

 را عطا خواهد یم که گفت ها تشن غول آن به دوباره

 محکم. گرفت شیپ در را عمارت یا زهیسنگر راه. ندیبب

 گذاشتن سر به سر و مانینر لبخند ریتصو. مصمم و

 .رفت یم رژه چشمش یجلو شیها

 قربان و دیکوب یم اش نهیس یرو که یمادر ریتصو 

 افتخارش که یپدر و رفت یم شانیباال و قد ی صدقه

 . بود راهش به سر و صالح فرزندان به

 

 نبود که او. بزند خط جمع نیا از را مانینر توانست ینم

 است شیرو چه هر و شود یم لق زیم نیا ی هیپا کی
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 باشند، هم کنار که نفرشان چهار هر. زدیر یم نیزم به

 قبول را عطا شنهادیپ دیبا او و شود یم یمعن خانواده

 .کرد یم

 تعجب با دهیکش آب موش ینبو دکتر دنید با مهرزاد

 .کرد نگاهش

 ه؟یوضع و سر چه نیا ن؟یبرگشت شد؟ یچ -

 :گفت و کرد پاک را صورتش نشیآست پشت با

 .نمیبب رو خان عطا دوباره خوام یم-

 به آرام آرام و کرد شلوارش بیج در دست مهرزاد

 با و کرد کیبار را شیها چشم. برداشت قدم سمتش

 :دیپرس ظن سو

 ؟یچ یبرا -
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 یکم پسرعمو نیدایشا. دیکش یقیعم نفس نازگل

 .گرفت کمک یکی نیا از شد یم و بود تر منصف

 ارمیب زندون از رو برادرم دیکن کمکم دیتون یم -

 برام رو یفالح خانواده تیرضا دیتون یم رون؟یب

 د؟یربگذ خسارت از شهیم د؟یریبگ

 یشرمندگ با و دیکش بلندش یموها در یدست مهرزاد

 :گفت

 اون جز من اما، شترهیب همه از من سهام االن درسته -

 برادرتون و شما به بخوام که ندارم یا گهید زیچ سهام

 .کنم کمک

 آپارتمان کی جز یسرمد سرگرد. گفت یم هم راست

 به بخواهد که نداشت یگرید زیچ نیماش کی و ینقل

 .کند کمک درمانده دختر نیا

 :گفت و داد تکان یسر نازگل
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 تو عموتون، پسر سراغ رمیم دوباره پس ممنونم، -

 هنوز؟ اتاقشه

 با نازگل و داد تکان مثبت ی نشانه به یسر مهرزاد

 همان سمت به د،یچک یم آب ازش که یباران همان

 و گذاشت رهیدستگ یرو را دستش. رفت منحوس اتاق

 در بدون. فرستاد رونیب ییباال بلند آه را قشیعم نفس

 محکمش و رسا یصدا. رفت داخل و کرد باز را در زدن

 .داشت یپ در را عطا عیسر واکنش

 .کنم قبول رو شنهادتونیپ حاضرم من -

 در یظیغل اخم نازگل یناگهان حضور از که عطا ریام

 پر گفتن راهیب و بد یبرا را دهانش و نشانده شیابروها

 لبخند و شد باز اش گرفته ی چهره مک کم کرد، یم

 .نشاند لب به یمحو

 .آمد جلو و زد دور را زشیم و شد بلند
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 رو ات خانواده جون. دکتر یگرفت یدرست میتصم -

 یکل دیبا نیبش. یدیم نجات متیتصم نیا با یدار

 میبزن حرف

 رهیخ شیرو به رو به یخی و سرد کامال نگاه با نازگل

 از! مبهم و پوچ. بود یحس هر از یخال نگاهش. بود شده

 فاجعه، عمق از هنوز و نداشت خبر مشیتصم ندهیآ

 و نشست یقبل یصندل همان یرو. دانست ینم یزیچ

 .گرفت یجا کنارش هم عطا

 شنوم یم -

 

 بعد. انداخت شیرو به رو شجاع دختر به یپوزخند عطا

 اش یزندگ در که بود یشجاع دختر نیدوم دکتر وا،یه

 بیعج گستاخ جنس نیا از او و دکر یم مالقات

 .کرد یم شان انتخاب یباز یبرا و آمد یم خوشش
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 خوام یم وارث ازت من -

 :گفت و فشرد محکم هم یرو را شیها پلک نازگل

 ...اش هیبق دم،یشن و نیا -

 :گفت دواریتهد و آرام عطا ریام

 اگر مهمه، یلیخ بگم بهت خوام یم االن که ییزایچ -

 رو اون از «یا کلمه» کنم یم دیتاک یا کلمه یکس

 شنهادمیپ اول بخش. کنم یم اهیس رو روزگارت بفهمه،

 اما ،یزد رونیب عمارت نیا از هوار و داد با و گفتم رو

 یبشنو رو هام حرف تمام اگر و یبرگشت خودت بار نیا

 برو، پاشو حاال نیهم پس. یندار زدن جا حق گهید

 جونت مکنهم رشیز زدن و یچ همه دنیفهم بعد چون

 .یبد دست از رو

 قراره ییبال چه که دیشن ینم بود، شده کر انگار نازگل

 کنج در اش خانواده شاد ریتصو به تنها. دیایب سرش
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 دوباره بود داده قول خود به و بود شده رهیخ ذهنش

 . کند جمع هم کنار را همه

 مهم برام ام خانواده و مانینر. کردم رو انتخابم من -

 ستین مهم اش هیبق. انیند زیچ نیتر

 :گفت و زد زل عطا چشمان به

 !ینزن حرفت ریز دوارمیام فقط -

 :گفت یزیدآمیتهد لحن با عطا

 دم،یتهد ریز نه کمکم ریز نه زنم، ینم حرفم ریز من -

 .بست رو از یقربان دختر نیا یبرا را ریشمش و

 یصندل دسته یرو را شیها آرنج و انداخت پا یرو پا

 .دیتن هم در را اش دهیکش گشتانان و گذاشت

 ؟یمطمئن بگم؟ پس -
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 و بود گرفته اش یلجباز رگ اما! نبود نه بود؟ مطمئن

 را خانواده ی شکسته قیقا نیا که باشد او خواست یم

 یکم یوقت صبح، فردا دیشا. برساند امن ساحل به

 .شود مانیپش امشبش میتصم از آمد، شیجا سر عقلش

 لب ریز با و پراند باال ییابرو یتا. داد تکان یسر عطا

 زدن حرف به شروع «یخواست خودت» کردن زمزمه

 .کرد

 یک تا ستین معلوم چون. خوام یم وارث ازت من -

 و من مردن زمان تو که ستین هم مهم و باشم زنده

 که ادهیز احتمالش اما دونم، ینم خودمم چون یبدون

 ستد امالکم تمام خوام ینم. اشمی یرفتن روزا نیهم

 که کنم یم لطف تو حق در دارم واقع در. افتهیب مهرزاد

 .برسه بچت و تو به راثمیم و ارث همه نیا من بعد
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 دکتر گرچه. نشست نازگل لب یرو یثیخب محو لبخند

 خواست یم دلش اما داد، یم نجات را مردم جان و بود

 خودش دستان با را جانش خودخواه مرد نیا مورد در

 .ردیبگ

 ام؟ غهیص ای یکن عقدم هقرار خب، -

 و کرد نشیریش نچندان ی جمله یچاشن هم یپوزخند

 .شد رهیخ عطا یوحش جنگل عمق در

 به خودش یبرا شنهادیپ قسمت نیا گفتن. دیگز لب

 از کار نازگل یبرا مطمئنا و بود دردناک اریبس شخصه

 استخوانش وسط به درست کارد و گذشت یم هم درد

 .کرد یم برخورد

 

 و باال شیگلو بیس. گرفت سقف سمت به را سرش

 آخرش ریت اما، انهی دیبگو دانست ینم. شد یم نییپا
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 نیا اگر و بود لنگ ششیپ کارش که بود یدکتر نیهم

 زدن نیزم به یدیام گرید رفت، یم دست از هم یکی

 دار بچه من -. نداشت مهرزاد یآرزوها و آمال

 ...کال یعنی...شم ینم

 :گفت و دیپر عطا مکث سطو کرده گرد چشم نازگل

 یاج هی با و امیب ؟یدار معجزه انتظار من از خب -

 کنم؟ دارت بچه یمج

 انیم در را سرش و کرد باز را انگشتانش قفل عطا

! نبود مرد که یمرد یبرا زدن حرف بود سخت. گرفت

 !بد. بود زده نشیزم بد هوشنگ

 :گفت و زد یپوزخند یعصب نازگل

 هست؟ یدیام درمان و دارو به -

 .رفت رژه جفتشان ی نداشته اعصاب یرو عطا زهرخند
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 شمینم دار بچه من! یمصنوع لقاح به یحت! ستین -

 !کردن دییتا و دنید دکتر چندتا. جوره چیه

 :زد لب ناباورانه نازگل

 کنم؟ ییزا بکر قراره من پس -

 یا وزنه که انگار. فرستاد رونیب درد با را نفسش عطا

 راهنشیپ اول ی دکمه دو. بودند تهگذاش اش نهیس یرو

 .کند طلب یشتریب یهوا کرد یسع و کرد باز را

 ظاهر به تو ،یکن ازدواج من با ستین قرار اصال تو نه، -

 ...اما یمن زن هیبق یجلو و

 جرعه یبرا علف، و آب یب ابانیب همچون نازگل یگلو

 و در به را خودش تاب یب قلبش و زد یم له له آب یا

 و شد یم بلند کاش یا. دیکوب یم اش نهیس وارید

 آزاد را مانینر تا کرد یم یقربان را خودش. دیشن ینم

 یرو بر نیبنز ختنیر متیق به ؟یمتیق چه به کند؟
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 آن به لعنت اش؟ یزندگ ریز گرفتن تیکبر و خودش

 بخت برگشته، بخت یفالح جز و سوخت که یانبار

 .سوزاند هم را نازگل

 یکی از قراره اصل در یول ینم زن هیبق یجلو تو -

 !یش دار بچه گهید

 سوزش و داد قورت را اش نداشته دهان آب نازگل

 به سشیخ یها لباس. شد شتریب هم قبل از شیگلو

 کی دینو موقع یب درد گلو نیا و بود دهیچسب بدنش

 .داد یم را یحساب و درست یسرماخوردگ

 باال تزحم و زور هزار با شیگلو چاه ته از که ییصدا با

 :دیپرس بود، آمده

 ؟یک از -

 :گفت و زد یپوزخند عطا

 !مراد از -
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 به آخر تا زد قهقهه. دیخند. زد لبخند ناباورانه نازگل

 در را اشک هجوم که آنقدر. افتاد دیشد ی سرفه

 حس را شیها گونه شدن تر آخر در و چشمانش

 چرا پس بود دهیشن را سال جک نیتر مسخره. کرد یم

 مراد از را وارثش داد؟ یم زهر یبو ها قهقهه نیا

 زن اگر که بود کرده یراض را خودش خواست؟ یم

 گرچه پول، هم و دارد افهیق هم باز بشود، رعطایام

 مراد؟...حاال اما. شد ینم یمرد نیهمچ عاشق چوقتیه

 عطا نیا شد؟ یم مگر ؟یجنگل الل و کر مراد همان

 داند؟ یم خدا بود خورده کجا به سرش

 

 به یزهرخند. داد قورت و خورد کم کم را اش ههقهق

 .دیپاش صورتش به یناباور گرد و نشاند لبش کنج
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 لکنت با و گرفت در سمت به را اش اشاره انگشت 

 گفت؟

 مراد؟...نیهم... یهم -

 :گفت و داد تکان سر عطا

 !الل کرو مراد نیهم! مراد نیهم -

 کی با را اش یزندگ. بود گرفته اش سکسکه ترس از

 .دیکش آتش به یا لحظه در احمقانه میتصم

 چیه ؟یباش داشته وارث مراد و من از یخوا یم -

 ؟یگ یم یدار یچ یفهم یم

 خودش. خاراند را اش چانه و داد تکان سر مصمم عطا

 خواست ینم اما است احمقانه مشیتصم دانست یم هم

 ی بچه. برسد مهرزاد به ندارش و دار همه مرگش بعد

 او نشاند یم خودش یجا به و کرد یم زرگب را نازگل

 دار وارث یبرا یگرید راه شد  ینم دار بچه هرگز که
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 و بود زبان و سر یب مراد. دیرس ینم ذهنش به شدن

 !بود او ریگ کارش که هم نازگل! عیمط

 از تو. یندار هم یفرار راه گهید! گم یم یچ فهمم یم-

 یسگ یگرگ ممکنه رونیب یبر اگر و یباخبر زیچ همه

 که یا متوجه! بدره رو فتیلط بدن و تن اون یزیچ

 نه؟ مگه گم؟ یم یچ

 یها دست با خودش که یمرگ. کرد مرگش به دیتهد

 نجات را او حاال توانست یم یکس چه و زد رقم خودش

 یکس چه حاال و آمد مانینر نجات یبرا خود او دهد؟

 ندهیآ و اش یجوان اش، یزندگ آمد؟ یم او نجات یبرا

 دوستش که باشد یکس کنار در توانست یم که یا

 کند؟ سر مراد کنار را باشد داشته
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 نیا مراد؟ زن بشم من رفته؟ کجا انصافت آخه -

 هی زن بشم التیتحص و ختیر و سر نیا با من ه؟یشدن

 ؟یحجر عصر مرد

 :گفت یلودگ با و نشاند شیابروها انیم یجذاب اخم عطا

 یلیخ پسر مراد اون دکتر، باش نداشته ینیخودبرترب -

 !نیایم هم به یلیخ یول یدون ینم خودت ه،یخوب

 را خشمش تا فشرد محکم را یصندل ی دسته نازگل

 !گو اوهی پسر نیا فک در نکند مشت

 :گفت و انداخت باال ییابرو عطا

 نه؟ مگه یبود زده صابون من یبرا رو دلت -

 هم به را حالش وقاحتش. بست را شیها چشم نازگل

 .زد یم

 :زد لب یآرام اما یجد یصدا با عطا
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 بچه اومدن ایدن به از بعد! نیهم فقط شو، حامله ازش -

. یکن یم ازدواج خودم با و میکن یم فسخ رو غهیص ات

 چطوره؟

 یدرشت دیمروار حاال که بسته چشمان همان با نازگل

 :گفت د،یچک یم ازش

 به رو دختر هی یزندگ یدار یخوشحال ه؟یچ حست -

 ؟یکش یم شیآت

 :گفت و برد فرو شیموها در دست عطا

 خوام یم نگردم بر ممکنه بشم، قلب وندیپ دیبا من -

 خوشحال دیبا نرسه، مهرزاد به ارثم که باشه یکس

! من راثیم و ارث تمام وارث شهیم ات بچه که یباش

 .کن ازدواج یخواست که یک هر با من مرگ بعد
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 االن تو. دمیم رو ایدن شانس نیبزرگتر بهت دارم من

 یفهم ینم که یعقل کم نقدریا اما یشد برنده یالتار

 نیبب. یزن یم پا پشت بختت به خودت جون با یدار

 یر ینم رونیب عمارت نیا در از یمنف جواب با دکتر

 ...یبمون زنده بذارم تونم ینم میباطن لیم رغم یعل چون

 :گفت و زد زل شیها چشم در نازگل

 پرتم ای میکش یم ؟یچ ام بچه اومدن ایدن به بعد -

 رون؟یب یکن یم

 ان یب و صدا یب که نازگل اشک غرق صورت به عطا

 رهیخ بود کرده سیخ را صورتش تمام بفهمد خودش که

 .نداشت یگرید راه اما سوخت یم شیبرا دلش. شد

 خانم هی یش یم تو مرگم بعد و کنم یم عقدت ،یچیه -

 هتر؟ب نیازا یچ... اردریلیم ی وهیب دکتر

 :گفت یگستاخ با نازگل

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 ؟یچ ینمرد اگه -

 .شد تلخ لحنش و خورد گره عطا اخم

 و عذابت ی ملکه شم یم و سرت باال مونم یم اونوقت-

 ...یکن تحملم دیبا عمر کی

 :گفت و زد یپوزخند

 کنم؟ تحمل کنه یم مجبورم یک -

 :گفت و انداخت باال یا شانه عطا

 !ات بچه -

 یباز خواهرانه و ماند یم دانزن در مانینر همان کاش

 گل در خر مثل. کرد ینم گل سرانه رهیخ گونه نیا اش

 .نداشت دنیکش پس پا حق اما بود کرده ریگ

 !ملتمس و بغض پر. دینال

 زنه هم به حال هم تصورش مراد؟ با من آخه -
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 :گفت و دیخند حیوق عطا

 بعدش. یبش حامله ازش که هیوقت تا فقط نترس -

 ...باهم نیارند یکار گهید

 ؟یچ بخواد رو بچه اون اگه -

 :گفت زیتمسخرآم و انداخت باال ابرو تعجب با عطا

 مقابل در بکنه؟ رو ادعاش تونه یم اونوقت ؟یجد اِ؟ -

 من؟

 خطا پا از دست توانست ینم چکسیه مرد نیا مقابل در

 که یاورد خودت سر ییبال که یوا! نازگل یوا. کند

 .نساخت خودش یبرا مانینر

 :داد ادامه مقتدرانه عطا

 بمون جا نیهم امشب -

 :دینال نازگل
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 تیظرف از خارج امشب گه،ید وقت هی یبرا دیبذار -

 !منه

 :دیغر عطا

 تست جواب زودتر چه هر! یکن ینم نییتع تو -

 آزاد مانینر هم موقع همون یبد لمیتحو رو تیحاملگ

 بهت و اومد خوشم ازت یگیم هم همه به! شه یم

 بهم هم خودت و شه آزاد برادرت تا دادم ازدواج دشنهایپ

 ؟یشد رفهمیش ،ینبود لیم یب

. باخت برادرش یپا را اش یزندگ که. بود شده رفهمیش

 سوزان سخت گذارد یم یجهنم به پا امشب نیهم از که

 !ندارد یفرار راه چیه که

 اجازه ازدواجم یبرا. دارم مادر و پدر من شه؟ یم مگه -

 .شه انجام یچ همه عیسر که شه یمن الزمه، پدرم
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 بود مهرزاد شک همه از بدتر. دیکش یا کالفه پوف عطا

 .گرفت یم را دامانش که

 شه؟ یم تموم دردت تیخواستگار امیب -

 دنیشن از اما کرد اش یادب یب به یاخم نازگل

 که شد خوشحال دلش ته یکم آمدن یخواستگار

 .کنند ینم شک مادرش و پدر حداقل

 هترهب آره -

 :گفت و داد تکان یسر عطا

  ..فقط. کنم یم تیخواستگار. تهران میر یم فردا -

 :گفت و گرفت باال زیام دیتهد را انگشتش

 نایا و کنون عقد و برون بله! بس و نفرم هی من -

 با ازدواج که یکن یم یراض رو مادرت و پدر فردا. ستین

 میونخ یم غهیص هی جا همون فردا. تونه همه نفع به من
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 زن و میکن یم فسخ تو غهیص جا نیا. میگرد یم بر و

 یش یم مراد

 خوند؟ غهیص هم پشت شه یم -

 :گفت و زد یپوزخند عطا

 شهیم ندارم خبر که من آخوندم؟ من یکن یم فکر -

 انهی

 :گفت و کرد فکر یکم نازگل

 مانینر هیقض خاطر به گهید من بگم مادرم به شهیم -

 .میش یم محرم و جا نیا میگرد یم بر ندارم، یمرخص

 :گفت و کرد غنچه را لبانش عطا

 ؟یمون یم احمد مش خونه تو یراست خوبه، نمیا اوم -

 :گفت و کرد تر یلب نازگل

 چطور؟ آره، -
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 امشب؟ یاومد که دونن یم -

 از که ییصدا با و داد تکان ینف یمعنا به یسر نازگل

 یکم بود، گرفته را بانشیگر که یسرماخوردگ شدت

 :گفت داشت خش

 ندارن خبر نه نجا،یا اومدم راست هی من -

 رفت، یم زشیم سمت به که یحال در و شد بلند عطا

 :گفت

 هم فردا بمون نجایا و دمیم بهت اتاق هی امشب خوبه -

 بفهمه مهرزاد اگه حالت به یوا...فقط م،یکن یم حرکت

 من شنهادیپ به برادرت خاطر به تو. هیجعل یچ همه

 عاشق یادا خوام ینم! نیهم فقط یداد تمثب جواب

 زنم اجبار به دونه یم خودش یاریب در رو ها شهیپ

 حفظ مسؤل خودت! وارث و مراد و تو هیقض...اما یش یم

 که؟ یملتفت ؟یجونت
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 یا گهید کار چه دادن تکان سر جز و داد تکان سر

 دهد؟ انجام توانست یم

 بخوابم؟ دیبا کجا من -

 دست در و برداشت را یدیکل زشیم یکشو از عطا

 .چرخاند

 ایب دنبالم -

 :گفت و داد نازگل به را خودش اتاق کنار اتاق

 ارهیب لباس دست هی برات خدمتکار گم یم -

 سرش پشت را در و رفت داخل. داد تکان سر نازگل

 .بست محکم

. بست را شیها چشم در، شدن بسته یصدا از عطا

 :گفت زنان یلبخند و انداخت باال شانه

 !یعصبان دکتر خانم ریبخ شب -
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 سمت را انگشتش و آمد باال ها پله از متعجب مهرزاد

 :زد لب ناباورانه و گرفت اتاق

 مونه؟ یم نجایا شب دکتر -

 در رفت، کارش اتاق سمت به و داد تکان سر عطا

 :گفت حال همان

 !راهه در دیجد یخبرا. آره -

 

 را شدستان و نشست زشیم پشت. رفت کارش اتاق به

 را شیانتها که بود دهیکش یا نقشه. کرد قفل هم در

 از. نداشت یگرید ی چاره اما! دانست ینم هم خودش

 داشت یفرق چه گرید امد،ین در یزیچ شیبرا که وایه

 باشد یا بچه مادر یکس چه شود؟ همسرش یکس چه

 !ستین خودش مال که
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 چیه دو را یزندگ مکنت و مال همه آن با عطا ریام

 با توانست یم که را یکس هر باخت نیا در و بود باخته

 !دیکش یم ریز به خودش

 نیمحافظ یداخل و برداشت را زشیم یرو تلفن یگوش

 .گرفت را

 :گفت اش گونه ارباب لحن با و سالم یب

 !اتاقم بفرست و مراد -

 بود قرار که یمرد. ماند یجنگل مرد منتظر و کرد قطع 

 خون و گوشت از قمهر چیه که اوردیب یا بچه شیبرا

 مفت مهرزاد به ارثش تمام دنیرس مانع اما، نبود خودش

 .شد یم خور

 بعدش و آمد در به ضربه چند یصدا قهیدق ده از بعد

 یسر. کرد پر را در قاب تمام مراد ینینخست بتیه

 .آمد جلوتر قدم چند. بست را در و داد تکان
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 .دوخت مرد کلیه و سر به را نافذش نگاه رعطایام

 یشگیهم یشلختگ اما داشت یا دهیورز و خوب کلیه

 کرده ترسناکش مجعدش یها شیر و بلند وز یموها و

 که نبود کردنشان کوتاه به حاضر هم رقم چیه. بود

 .نبود

 شیپ سکته مرز تا که داشت حق دکتر. زد یپوزخند

 یب مرد نیا از شدن باردار و یهمبستر تصور. برود

 دکتر حال به دلش. دبو ممکن ریغ و چندش تینها

 که یلطف تنها. نداشت یگرید ی چاره اما سوخت یم

 مانش،یزا از بعد که بود نیا بکند حقش در توانست یم

 ارباب کی همسر بتواند تا اوردیب در خودش عقد به اورا

 .کند تجربه هم، را بودن پیخوشت

 زن فرصت و ماند یم زنده عطا ریام زمان آن تا اگر! البته

 !شد یم بشینص اش یخون ریغ وارث دنید و گرفتن
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 نشست مراد. ندیبنش که کرد اشاره دست با و زد پوزخند

 .دوخت ارباب به را نگاهش و

 تمام. نشست کنارش اخم با و شد بلند مهرزاد

 او با بلند یصدا با دیبا که بود خاطر نیا به تشیعصبان

 گوش در، پشت مهرزاد است ممکن و کند صحبت

 کمک... ازت من... مراد... نیبب - .باشد ستادهیا

 گم؟ یم یچ... یفهم یم خوام، یم

 ادیفر نباشد الزم تا دیبگو شمرده شمرده کرد یم یسع

 .کند یخوان لب بتواند مراد و بزند

 را اش کالفه نفس عطا و داد تکان سر جیگ یکم مراد

 .فرستاد رونیب

 ؟یدیفهم یکن نامزد... دکتر خانم با... خوام یم... ازت -

 یبرا جمله نیا هضم. داد قورت را دهانش آب مراد

 رونیب سمت به را دستش. بود مشکل هم الل یاو
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 عطا که کرد یم بلغور را ییزهایچ مشخص نا و گرفت

 .دیفهم ینم آن از یزیچ چیه

 !یکن یم خبر رو همه االن...باش ساکت...باش ساکت -

 .بود شده رهیخ عطا به مبهوت. نشست شیجا سر مراد

 و جیگ همانقدر. داشت نازگل به هیشب یواکنش هم او

 !تصور قابل ریغ شنهادیپ نیا از مبهوت

 

 با اش، شده یمواز یابروها انیم ظیغل اخم با رعطایام

 .داد قرار مخاطب را مراد تحکم

 نیب دیبا گمیم که یزیچ نیا نیبب. سرجات نیبش -

 ؟یدیفهم. بمونه خودمون

 آرام و داد تکان سر مراد اش یجد لحن و تحکم از

 .ماند عطا دستور نه نه شنهاد،یپ نیا ی ادامه منتظر
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 !منه زن دکتر هیبق یجلو اما یکن یم نامزد دکتر با تو -

 دچار مراد مغز یکش میس دیبگو اگر ستین راه یب

 !شود یم مگر! او زن و شود او نامزد. بود شده یاتصال

 را ارعطیام شده درشت یها چشم با و داد تکان سر

 .ستینگر

 پس در حسرت که یلحن با تر، آرام یکم رعطایام

 :داد ادامه زد، یم موج محکمش یصدا

 محرم دکتر و تو خوام یم شم، ینم دار بچه من نیبب -

 ایدن به بعد و شه یم جدا تو از شد حامله که دکتر د،یش

 فکر همه اما. کنه یم یرسم ازدواج من با بچه آمدن

 ؟یدیفهم نهم از بچه اون کنن یم

 درک را جمالتش یمعن اما! گفت یم چه که بود دهیفهم

 ییجا به سرش ای بود مست ای رعطایام احتماال! کرد ینم

 .بود خورده
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 نیا. یبد انجام رو کار نیا که یناچار تو! مراد نیبب -

 کدومتون هر! دکتر و تو و من نیب اس نفره سه راز هی

 ن،یبگ خان دمهرزا مخصوصا یکس به ای د،یبزن رشیز

 یشد متوجه نمیا! نید یم پس جونتون با رو تقاصش

 بفهمونم؟ بهت یا گهید جور ای

 صورتش بند بند از تعجب هم هنوز و داد تکان سر مراد

 .دیکش یم ادیفر

 شروع فردا پس از کارت. برو پاشو حاال خب یلیخ -

 شه یم

 اورا و کرد باز را اتاق در گرفت، را مراد دست بعد و

 اتاق سمت به و کرد قفل را اتاقش در. برد رونیب

 !رفت خوابش
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. زد یپوزخند! رفت یم یخواستگار دیبا فردا

 یباز هم را رخواهیخ عشاق یادا دیبا حتما! یخواستگار

 !کرد یم

 

 ییطال رولکس ساعت به چندم بار یبرا عطا ریام

 دندان به را لبش پوست تیعصبان با و ستینگر رنگش

 واقعا مگر. بود داشته برش هوا یادیز دختر نیا. گرفت

 اورا نوز و ناز با گونه نیا که بشود عطا زن خواست یم

 بود؟ کاشته عمارت اطیح در

 و برود شلوارش بیج سمت به دستش خواست تا

 دهانش در که چه هر و بکشد رونیب را اش یگوش

 و زد رونیب ساختمان در از او د،یبگو نازگل به را هست

 .آمد سمتش به آرام یها قدم با
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 سمت به رفتند؟ یم کجا. نداشتند رفتن راه جان شیپاها

 عطا ریام ؟یخواستگار یبرا چه؟ یبرا شان؟ خانه

 خانم نازگل، و کرده یپدر مراد حق در خواست یم

 یخواستگار اش یجنگل محافظ یبرا را نازگل دکتر

 !یحام و مهربان چه! رخواهیخ چه کند؟

 هزاران اش ندهیآ یبرا که یدختر بود آشوب دل چه و

 آن از خاکستر از یتل حاال یول بود؛ دهیچ هم یرو آرزو

 .بود مانده یجا بر آرزوها

 

 بود گذاشته کج را شیآرزوها خِشت نیاول اصال دیشا

 فشیتح تن و شدند آوار برسرش رحمانه یب نگونهیا که

 با خودش. شکستند هم در خودشان حسرت در را

 با و بود دهیپاش نیبنز امشآر یزندگ به خودش دستان

 به بود انداخته تیکبر عمارت به اش دوباره برگشت
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 دهیفا چه ها سرزنش نیا حاال! ستشین و هست تمام

! نداشت دنیکش پس پا یبرا ییجا که یوقت داشت یا

 یخودکش قصد ابدا او و بود انیم در جانش یپا بار نیا

 داغ نکهیا نه دهد نجات را مانینر تا آمد او! نداشت

 .بگذارد اش دلشکسته مادر و پدر دل بر هم را خودش

 سرش جا کی را اش یمعطل قهیدق چند تیعصبان عطا

 .کرد یخال

 یصدا یچاشن تمسخر و دییسا هم یرو دندان

 .کرد نشیخشمگ

 از شتریب نذاشتم که دیببخش آوردن؟ فیتشر مادمازل -

 دیببر لذت تون یسلطنت اتاق و ناز خواب از نیا

 !پرنسس

 و ستادیا راست بعد. کرد خم را سرش یباز مسخره با و

 .دیکش دختر رُخ به را نشیخون چشمان ی شعله

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 اش دهییسا هم به دیسف یها دندان انیم از لب ریز

 :دیغر

 نکردم یخال سرت رو خشمم نیا از شیب تا سوارشو -

 نه بفهمه هست عمارت نیا تو که یا جنبنده هر که

 !یازدواج یاپ نه ونهیم در یعشق یپا

 سمت به دستش انداخته نییپا سر و حرف یب نازگل

 تمام با لوکس نیماش نیا. شد سوار و رفت رهیدستگ

 و داشت را یمعن کی تنها او یبرا اش ییبایز و ابهت

 نعش که انگار! مرگ ی ارابه جز نبود یزیچ هم آن

 یمست. نداشت مرده کی با یفرق حاال او و بود کشش

 دهیپر حاال مادرش یها اشک ریاثت و شبشید شجاعت

 ابدا اما. بود برده یپ اش یوانگید عمق به تازه او و بود

 فکر خودش شیپ. دانست ینم مقصر را مانشینر

 او و باشد بند در مانینر دهد یم یمعن چه اصال کرد یم
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 مخارج و خرج تمام و بود گذشته خودش از مانینر آزاد؟

 همان با حاال او و بود کرده تقبل را شدنش دکتر خانم

 مراد یبرا بود آورده دست به مانینر لطف به که یلقب

 فروخت؟ یم فخر

 هم کمی الل، کمی...شلخته کمی حاال. بود زادیآدم هم او

 سمعک کی با کارش که دیشن یم سخت شیها گوش

 شیهپو یهپل افهیق که داشت یبیع چه مگر. بود تمام

 و یچیق و بود یسلمان کی خوراکش نداشت؟ دوست را

 بر ایدن نیا از ییجا به نزدنش حرف مگر حاال! موزر

 چه خواست؟ یم همزبان مگر نازگل اصال خورد؟ یم

 را ها نیا و بود اضافه سرش از هم مراد نیهم! غلطا

 را خوشرنگش چشمان ی کاسه و گفت یم دل در همه

 .کرد یم شیپ از تر پُر
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 دوخته مه به یها لب بود شده نیماش سوار که یوقت از

 یها دنیکش آه یبرا جز نکرد باز هم از را اش شده

 ی نداشته دل اما کرد یم آب را سنگ دل که سوزناکش

 عشق یقربان نیبزرگتر نازگل دیشا! هرگز را رعطایام

 .باشد عطا و وایه ی طرفه کی

 

 و داشت دوست را یکرید کس وایه که چه او به اصال

 متقابال هم هوشنگ و آورد عشقش سر ییبال عطا

 !عطا سر بر ینشدن جبران سخت ییبال

 دهینرس راه از خبر، یب که بود داستان نیا یکجا نازگل

 نیا ازیپ سر نازگل! عطا یها ینافرجام تمام یشدقربان

 به نگونهیا که تهش؟ ای بود منفور یعاشق و عشق

 در خواست یم که یحس به ش،یآرزوها به اش، یزندگ

 .شد انداخته آتش دباش داشته همسرش به ندهیآ
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 کرد فرو حالتش خوش یموها در یدست کالفه رعطایام

 .گذاشت پنجره ی لبه بر را ساعدش و

 درونش که یآتش و کجا رشت جاده یزییپا یسرما

 شنهادیپ نیا از حالش هم خودش کجا؟ دیکش یم شعله

 که سوخت یم درون از و خورد یم هم به اش مسخره

 تا بسپارد مراد به را گلناز دیبا که ستین مرد نقدریا

  داشت؟ هم یگرید ی چاره مگر اما شود، فرزند صاحب

 گرید ساعت چند تا را اش یتباه که یدختر کنارش در

 یب و آرام و داده هیتک پنجره به سر د،ید یم چشم به

 و بود شده دود شجاعتش تمام. ختیر یم اشک صدا

 .آمد یم رونیب جگرسوزش یها آه انیم

 نازگل سمت و دیکش رونیب یکاغذ تمالدس کالفه عطا

 :گفت تشر با و کرد جمع را اش افهیق. گرفت
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 یوقت از خورد هم به حالم...اشکاتو اون کن پاک ریبگ -

 رو تو نیف نیف یصدا دارم نیماش تو مینشست که

 ...گهید کن تمومش شنوم، یم

 اشک و گرفت دستش از را دستمال صدا یب نازگل

 ی چشمه بود؟ یشدن تمام مگر اما کرد؛ پاک را شیها

 شیها چشم از و بود گرفته دنیجوش به شروع قلبش

 .کرد یم فوران

 از تر تلخ لحن همان با و انداخت باال ییابرو عطا

 :زد لب شوکرانش

 و آه به حاال شده یچ بود، شتریب شجاعتت شبید -

 ؟یدیرس ناله

 سوزناک با حال همان در و نگرفت رونیب از نگاه نازگل

 :کرد زمزمه ایدن بغض نیتر
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 شوکه اونقدر بودم، دهینرس فاجعه عمق به شبید -

 ...حاال اما هیچ منظورت نفهمم که بودم

 آدم نیمنفورتر به را نگاهش و برگشت سمتش به

 :گفت و انداخت اش یزندگ

 که یشیآت دارم تازه...امیم در بودن سِر از دارم تازه -

 طان؟یش ای یآدم تو. کنم یم حس رو جونم به یانداخت

 !ترسم یم ازت...عطا ترسم یم ازت

 :گفت و نشاند لبش کنج یپوزخند عطا

 بود دیبع واهمه و ترس همه نیا شجاع دختر اون از -

 نه؟ مگه ، دکتر خانم

 عطا مشام به اش یتلخ یبو که زد یزهرخند نازگل

 .دیرس هم

 از داره تیزندگ ینیبب شه یم مگه... اما شجاعم من -

 من اد؟ین در اشکت و یکن دراز زبون و ره یم دست
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 تو نمهیزتریعز که برادرم خاطر به االن که یمن. آدمم

 نییپا و باال یا پارچه عروسک هی مثل دارم تو یدستا

 دیبا که بودم هیقض نیا یکجا من. آدمم هی شم،یم

 بدم؟ پس میزندگ با رو تاوانش

 

 نمذه تو که میا دخترونه خوش یروزها نگران فعال من

 که یعروس لباس نگران. ساختم ام نداشته همسر با

 که یمرد عشق نگران. کنم ینم تن شوق با چوقتیه

 منِ. شه ینم دایپ اش کله و سر میزندگ تو چوقتیه

 حقم در یبخوا یکم اگر و! مراد به محکومم کاره چیه

! فوتبال توپ هی نیع! تو به شم یم محکوم یکن لطف

 تو که هرچقدر رفته رفته دیبا و ماجراست اول تازه نایا

 بشم یا بچه نگران شم یم غرق یلعنت منجالب نیا

 بشه و باشه مراد و من خون و گوشت از قراره که
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 یا زلزله عمق به که نشدم مادر هنوز من! تو شکشیپ

 و دخترم هنوز من...کنم فک بشه آوار سرم رو قراره که

 یوا و دهیم قد هام دخترانه تمام سوختن به فقط عقلم

 و آوار نیا هم هام مادرانه و بشم مادر که یروز حال به

 !کنه تر نیسنگ ام خسته تن یرو

 شد یم شکسته شیها گونه یرو آرام که شیگلو بغض

 به بود قتیحق نیع که ییها حرف و ختیر یم فرو و

 هم خودش. زد یم خنجر عطا ریام یسنگ قلب

 هم او اما است قصه نیا ی کاره چیه نازگل دانست یم

 آب طرف آن عطا بدست که یدختران همان مانند

 .بود شده یقربان شدند، مالیپا

 در دست. بود شترکردهیب را قلبش درد نازگل یها حرف

 رونیب را قرصش دست کی با زور به و کرد کتش بیج
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 و برداشت را ابش یبطر. گذاشت زبانش یرو و دیکش

 .دیکش سر نفس کی

 :گفت و زد یپوزخند نازگل

 گان؟یشا ارباب جناب بود تلخ هام حرف -

 همان حاال و بود رهیخ جاده به سکوت غرق رعطایام

 به نفرت غرق چشمان با و شده داریب شجاع نازگل

 .بود شده رهیخ منحوس مرد نیا جذاب مرخین

 یبرا توانست یم داشت را خودش با ازدواج بر قرار اگر

 و لجال تمام با را مرد نیا که ببافد داستان خودش

 بتیه با را مراد اما، کشاند یم خود دام در جبروتش

 گذاشت؟ یم دلش یکجا اش یتارزان

 :گفت حرص با و انداخت باال ابرو عطا
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 اون سر ییبال نکرده یخدا کردم فکر شد خوب نه -

 هنوز پس شد راحت المیخ اومده، یوحش ی گربه

 سالمه زبونت

 رهیخ هنگا با و کرد گرد چشم حرص و تعجب با نازگل

 :گفت عطا به

 که زبونم هم جاست به ام آه و اشک هم من نترس -

 سرت فرق وسط بخوره بشه ریشمش

 در تیعصبان و جذبه هرچه و برد باال را شیصدا عطا

 یمحکم ی ضربه با و ختیر رونیب داشت سراغ خود

 به یا صاعقه شیصدا با کنان غرش ن،یماش فرمون به

 .زد کرنازگلیپ

 رفتار خوب باهات نیبب. بچه یردآو در دم خوب -

 به پس آبه ریز سرت کنم اشاره داشته برت دور کنم یم
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 خون حاضره محابا یب که مرد نیا از یبترس نفعته

 !زهیبر

 نشیزمرد یها چشم در دوباره اشک ی چشمه

 چشمان از سیخ ی رهیخ نگاه نیا و گرفت دنیجوش

 .نماند دور عطا

 هی از یزندگ رفتنگ نه؟یا کردنت رفتار خوب خوب؟ -

 دختر؟

 

 :گفت و کرد ادهیپ فرمون بر را محکمش مشت عطا

 غبغب تو باد تو... برو گفتم شبید که من یلعنت دِ -

 که من. کنم یم هرکار برادرم واسه من یانداخت

 یبشنو اگر که نجایا نینش گفتم من. نکردم مجبورت

 کن فکر حاال ه؟یچ دردت گهید پس یندار برگشت راه

 یانتظار چشم جواب یخوا یم...  بذارم برات رگشتب راه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 مانینر یخوا یم ؟یبد یچ رو مادرت و پدر یها

 دار؟ یباال بره جونت

 راه گفت یم راست. بود نکرده فکر نیا به هم خودش

 در برادرش هنوز که یوقت آمد یم کارش چه به برگشت

 برداشته قدم جانش گرفتن به ها یفالح و بود زندان

 !بودند

 :کرد زمزمه لب ریز امآر

 دن یم رو اش هید و فروشن یم رو خونه -

 .ختیر هم به را معادالتش عطا پوزخند

 به برسه امرزیب خدا یفالح هید به خونتون پول رمیگ -

 با اونم ؟یچ ما شرکت یاردیلیم چند و نیچند خسارت

 و دونه یم مقصر رو ما که مهیب یلعنت گزارش اون

 یرو و سر از بودن یعمد. ستین بند ییجا به دستمون

 !دکتر خانوم باره یم حادثه نیا
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 :داد ادامه و کرد تر تلخ را زهرخندش بعد

 فقط گفتن پولن؟ دنبال ها یفالح یکرد فکر -

 عروس لباس یجا به که دخترش مخصوصا! قصاص

 ستین قرار جوره چیه و کرده تن رو پدرش اهیس رهنیپ

 فرستادم لمهیوک ظورممن...و باربد من. بگذره مانتینر از

 شد؟ رشیدستگ یچ یدون یم هیچ دهنشون مزه نمیبب

 به را شهیت نیاخر شیبعد ی جمله با و کرد مکث یکم

 .زد «همه دیام چشم» دخترک نیا ی شهیر

 هم دادگاه همون تو که ییتو پسره دهن ی مزه -

 یراض یازا در خواد یم بس خون. گرفته رو تو چشمش

 اعدام مانینر بدن تیرضا هک خواهرش و مادر کردن

 .نشه

 ی خانه پول گرید هم هید یبرا یحت. ستادیا قلبش

 .کرد ینم افاقه شان ینقل

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 ریسراز چشمانش از اشک که بلند آنقدر. دیخند ناباورانه

 سمتش به را آب یبطر عطا. افتاد سرفه به و شد

 سخاوتمندانه را آب بودنش، یدهن به توجه یب. گرفت

 جا نفسش که یکم. کرد ییراهنما شیگلو رِیکو به

 :زد لب بغض پر و آرام. شد ساکت.آمد

 نجات که بودم ماجرا نیا یکجا من مگه بس؟ خون -

 تو هم که انوسهیدق عهد مگه منه؟ دادن جون با برادرم

 پدر یفالح اون هم یمن جون ی رهیش دنیکش دنبال

 یچرون چشم از دست هم پدرش دادگاه تو که مرده

 ایدن یکجا اما اومدم برادرم نجات یبرا نم! برنداشته

 و من جون که سنینو یم خواهر یپا به و برادر گناه

 ن؟یگرفت نشونه

 آتش چارهیب خواهر نیا یبرا هم عطا یسنگ دل بار نیا

 .گرفت
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 دختر که ردیبگ را نازگل دست تا برد شیپ را دستش

 در بغض. دوخت رونیب به را نگاهش و دیکش را دستش

 ستنیگر ینا گرید چشمانش اما آمد یم باال شیگلو

 قهیشق و دندیترک یم درد از شیها مردمک. نداشتند

 .زدند یم نبض گرفته، آتش شیها

 

 :گفت بود دیبع وصفتید یاو از که یلحن با عطا

 یش یم عمارت، اون خانوم یش یم مانتیزا از بعد -

 به سر مرادم اون اصال! من...و امالک و ملک صاحب

 یبال بشه که افتهین بهش نگاهت که نمک یم ستین

 ه؟یچ دردت گهید ؟یخوا یم  یچ گهید ، جونت

 قلبش به مشت با کرده براق چهره و برگرداند رو نازگل

 :گفت و دیکوب
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 خودت، یارزون امالکت و مال اون نجاست،یا من درد-

 شیآت مو ندهیآ که یباز نیا یپا شم یم تباه دارم من

 ؟یگرد یم بر راست راه به گهم تو تو؟ صاحبِ. زنه یم

 !بشم تو عاشق بخوام یروز هی داره خنده تصورشم

 غم که یلحن با و کرد نییپا باال را شیگلو بکیس عطا

 :زد لب دیبار یم ازش

  چمه؟ من مگه -

 :گفت و کرد شکششیپ یصدادار پوزخند نازگل

 یزیچ اون تا یکن یم لهیوس رو همه! یخودخواه تو -

 نیا که ینبود ینطوریا اگه البته یاخو یم تو که بشه

 عشق از یزیچ مگه تو. یزد ینم بهم رو دستگاه و دم

 اونقدر روز هی یتون یم کن فکر! کن نگاه بهم ؟یدون یم

 بمونم؟ تیلعنت یاخالقا تموم یپا که یکن عاشقم
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 رهیخ دوباره و انداخت نازگل به یکوچک نگاه عطا ریام

 :فتگ یا گرفته یصدا با و شد جاده ی

 یبرا که ها وونهید اون از. بودم عاشق یروز هی منم -

 اون اما، کنه یم جا به جا هم رو کوه عشقش به دنیرس

 ...کردم تباه رو دومون هر من و نبود من عاشق

 یخی کوه که بود سخت نازگل یبرا قتیحق نیا درک

 !بوده عاشق وار وانهید یروز درکنارش

 :گفت کرد یم آب را سنگ دل که ییصدا و بغض با

 ؟یکن تباه رو گناه یب من قراره هم حاال و -

 .کند را لبش پوست و گرفت دندان به لب عطا

 کن، فراموش رو شنهادمیپ و شبید و برو بگم اگه -

 ؟یچ رو یفالح پسر ؟یکن یم کاریچ رو مانینر ؟یریم

 . دیکوب شهیش به را وارسرش وانهید نازگل
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 داشت؟ عطا جز یگرید راه...کباری

 خواست؟ یم بس خون گشنه گدا یفالح پسر...دوبار 

 .دید را شیها دخترانه گرفتن آتش...بار سه

 پشت که یمردانگ و التماس آن با مانینر نگاه...چهاربار

 کرد؟ یم چه را شد یم تباه ها لهیم

 را پدرش ماریب قلب و را مادرش یها هیگر...بار پنج

 ؟گذاشت یم کوچکش قلب نیا یکجا را آن چه؟

 ...بار شش

 با و دیکش خود سمت به یکم و گرفت را اش شانه عطا

 :گفت تشر

 باد به رو ات نداشته مغز یخوا یم ؟یکن یم کاریچ -

 ؟یبد
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 درد یول کرد، ینم حس را سرش درد. آمد در افکارش از

 . بود گرفته را توانش تمام داشت قتیحق که یافکار

 و یگذاشت روم شیپ تو که یراه نیا جز ندارم یراه -

 یتباه و یتباه نیب از! اس دره ته به دنیرس آخرش

 یتباه ای رو خودم یتباه کنم؟ انتخاب رو کدومش

 بازم نباشه اگه و زتره؟یعز برام جونم از که یمانینر

 !ام خانواده و خودم یتباه همون شه یم

 

 :دیپرس مربوط یب عطا

 سخته؟ برات شدن من عاشق نقدریا -

 لب کشنده و تلخ و داد هیتک جرهپن به را سرش نازگل

 :زد

 از داشتن بچه و شدن همبستر تصور که همونقدر -

 جز یراه که ییتو عاشق هم همونقدر سخته، برام مراد
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 هم ینذاشت برام برادرم نجات یبرا خودم زدن شیآت

 !دردناکه

 :گفت تمسخر با و زد یپوزخند عطا

 نگاه هیقض نیا به طرف نیا از چرا دکتر خانم گهید نه-

 برادر دارم که یناج هی چشم به من به اگه ؟یکن یم

 دست از رو، محکومه قتل به قضا از که رو کارت خراب

 عاشقم یکن نگاه دمیم نجات دهید داغ یها یفالح

 اضافه پول یکل دادن و من بودن یبفهم اگه. یش یم

 زیه یها چشم و طماع دهن قراره که اس هید بر

 من بدون ببنده، رو چلغوز ی پسره اون خواه بس خون و

 کل قراره که منم یبدون اگه. شهیم سخت برات یزندگ

 رو شده وارد شرکتمون به که ینیسنگ خسارت اون

 تا هم یش یم وونمید هم دارا، سهام زیم وسط بذارم

 به که سمت نیا از دکتر خانوم آره...ونمیمد عمرت آخر
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 حکمم دلت تو مهرم خود به خود یکن نگاه هیقض نیا

 لطف همه نیا منم ستین قرار حال هر به. ندازهیم جا

 نطوریا اگه خودت قول به که بکنم یکس به منت یب رو

 .زدم ینم هم به رو دستگاه و دم نیا بود

. ندهد را جوابش داد یم حیترج و زد یتلخ پوزخند نازگل

 و عشق تمام با یمرد او یآرزوها در دانست ینم که او

 دشیسف اسب بر سوار و آمد یم سراغش محبتش

 قلب به گاه چیه که یعشق و بود نازگل. کرد یم

 عشق کی منتظر بکر قلب نیا و بود نداده راه کوچکش

 کاخ در را قلب همان شکستن حاال، اما بود یل افسانه

 حادثه نیا با ییارویرو قدرت و دید یم یسنگ مرد نیا

 .نداشت را سهمناک ی
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 حیترج شان انیپا یب ی مشاجره بر را سکوت دو هر

 اعصاب ی شهیر به شهیت کمتر کردند یسع و دادند

 .بزنند هم ی نداشته

 دوجمله در نازگل و دیپرس را شان خانه آدرس عطا تنها

 تر کینزد خانه به که چه هر حاال. بود گفته آدرس او به

 و پدر چگونه. شد یم شتریب قلبش تپش شدند، یم

 خواستند ینم اابد ها آن کرد؟ یم یراض را مادرش

 پدرش مطمئنا و کنند پسرشان یآزاد یفدا را دخترشان

 .داد ینم تن یاجبار وصلت نیا به

 دار نگه ابونیخ نیهم سر -

 :گفت و انداخت ینگاه مین عطا

 که ذمیبگ ادی رو خونتون دیبا. در یجلو تا برمت یم -

 .برسم خدمت ینیریش و گل با شب
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 نخواستن و اجبار رنگ اش جمله به که یپوزخند با و

 .کرد تمام را کار د،یپاش یم

 :گفت دستپاچه تلخش، حرف به توجه یب نازگل اما

 یراض کنه خدا فقط بهتره، کنم شون آماده کم کم -

 شن

 :گفت و انداخت باال یا شانه عطا

 داره پدرت نمیبب امیب شب خودته، کار گهید اون -

 و ینمو یم تو اونوقت رم، یم شم یم پا ندازهیم سنگ

 !جونت داداش و یفالح

 

 .کرد نگاهش ضیغ با نازگل

 نیهم...گهید بسه د؟یتهد همه نیا از ینشد خسته -

 ...۸ واحد ۸۳ پالکمون. کن ادمیپ جا
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 به و شد ادهیپ نیماش از یگرید حرف دنیشن بدون و

 کده ماتم با روزه چند که افتاد راه به یا خانه سمت

 .ندارد یفرق چیه

 به یکم فقط یکم تا کرد یم زمزمه یسالکر ةیآ لب ریز

 را پدرش بتواند و ببخشد آرامش نامنظمش، قلب ضربان

 نیا چهارنفر هر نفع به ازدواج نیا که کند یراض

 .است خانواده

 دکمه یرو را لرزانش انگشت و بست را شیها چشم

 یرو ستادنیا. داد وارید به را اش هیتک و گذاشت فونیآ

 یوقت بود ممکن کار نیرت سخت شیبرا شیپاها جفت

 ینیسنگ فشینح یها شانه یرو بر خانواده بار تمام که

 .کرد یم

 بله؟ -
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 جان یکم و لرزانش قامت به استحکام یکم کرد یسع

 در جلوتر را خودش و ببخشد اش مرتعش یصدا به

 لبخند با و دیکش فونیآ پشت از مادرش نگاه ررسیت

 :زد لب یمصنوع

 !منم مامان کن باز -

 دلهره هم و دیبخش یم آرامش هم که مادرش یداص و

 چگونه هیقض نیا با که انداخت یم جانش در که یا

 .کند یم برخورد

 مادر باال ایب نازگل ییتو -

 به را خودش ممکن حالت نیتر خسته با. شد باز که در

 پله چند که نیا از قبل. کشاند سه واحد و دوم ی طبقه

. پوشاند را در قاب امتم مادرش قامت کند یط را آخر ی

 خوش یخبر چه و بودند خبرخوش منتظر شیها چسم
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 تر خوش یخبر چه مان؟ینر نجات راه کردن دایپ از تر

 نازگل؟ گرفتن آتش از

 کی از یرد دنبال صورتش خط به خط در مادرش

 اش هیگر از بادکرده قرمز یها چشم در اما، بود معجزه

 چیه نبود، یگرید زیچ انگرینما غصه جز که یصورت و

 .شد ینم افتی اش گوشه گوشه در یبخش مسرت خبر

 

 ...نازگل مادر -

 سرعت نیتر یپشت الک با را آخر ی پله چند نازگل

 نیا هرچند. کند آماده را جمالتش تا کرد یط ممکن

 و شناخت یم بهتر هم خودش از را او و بود مادر زن

 نکرد خسته به تنها او، یبرا دروغ کردن سیر و راست

 ! بس و دیرس یم خودش
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 آن از یکم و نشاند صورتش یرو بر یکمرنگ لبخند

 .کاست بود گرفته را بانشیگر که یرخوت

 جان مامان سالم -

 .دیدزد یم مادرش چشمان از نگاه

 دستش دو با و گرفت دندان به را دارش گل چادر مادر

 :گفت و گرفت دست در را نازگل یبازوها

 مادر؟ یشد پکر جورنیا که شده یچ نمت؟یبب -

 :گفت و کرد تر رنگ پر را اش یمصلحت لبخند نازگل

 من مادر اول تو امیب بذار -

 کار اول نیهم و شد رد نگرانش مادر کنار از بعد و

 .بود شده رو دستش

 چادر. بست را در و آمد داخل سرش پشت خانم دیناه

. آمد سمتش به و انداخت زیآو رخت یرو را دارش گل
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 صورت اما خوش خبر دنیشن منتظر و ودب دستپاچه

 .بود کرده دیام نا را دشیام نازگل یعزا غرق

 سرش بر مادرش سواالت رگبار دانست یم که نازگل

 لب نهیطمان با و گرفت باال را دستانش شود یم ریسراز

 :زد

 نفسم بذار اول اما گم یم رو یچ همه مامان گم یم -

 ...شه کم میخستگ از کمی و ادیب سرجاش

 نگران لحن. دیبار یم مادر نیا وجود تمام از ینگران

 .کرد یم کباب را نازگل دل بغضش با توأم

 یدیام بگو حداقل...ینگران از مردم که من مادر آخه -

 نه؟ ای هست

 در متیق به اما بود دیام مانینر یآزاد به یآر بود؟ دیام

 !نازگل یشگیهم شدن بند

 .کند یمخف را پوزخندش کرد یسع
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 .هست دیام مادرم آره -

 زمزمه یشکر رو خدا و برد باال را دستانش خانم دیناه

 .کرد

 کجاست؟ بابا -

 :دینال مغمومانه مادرش

 .دکتر رفته -

 لحنش. شد خشک اش یباران یها دکمه یرو دستش

 .آمد باال حلقش تا اش قلوه و دل و گرفت ینگران یبو

 دوباره؟ شده یزیچ -

 :تندگفت خانم دیناه

 نشون ناشویا قلب نوار همون رفته نشو نگران مادر هن -

 دیبا گفت ینیبب یایب خودت کنه صبر گفتم. بده دکتر

 واال دونم یم چه متخصص، شیپ برم
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 تازه خبر نیا گفتن اما بود شده تر راحت الشیخ یکم

 .کند یم ینقل خانه نیا وارد هارا استرس یسونام دوباره

 

 سه هر دیخونیم رو پارت سه یوقت کنم دیتاک دیبا ازهم

 د؟یکن کیال رو تاش

 پدرش بود گفته و بود داده سرباال را مادرش جواب

. گفت یم دروغ. بکند را هیقض قال دفعه کی و برسد

. نبود مالک اصال گفتنش دودفعه و دفعه کی

 پس که بدهد چگونه را شوم خبر نیا دانست ینم

 کند یم اجازدو گانیشا رعطایام با دیبگو چگونه. افتندین

 رونیب سلولش سرد یها لهیم پس از را مانینر تا

 یطانیش عمارت آن در اگر نازگل یجا که. بکشد

 مانینر چون یا ختهیفره داروساز دکتر یجا ست؛ین

 .ستین دیام یکورسو انتظار چشم ها لهیم پشت هم،
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 کمربند با که یپدر نه و بود انیم در ضیتبع یپا نه

 قتله به را او ارشدش پسر طرخا به و ستدیبا باالسرش

 خانواده نیا در یفرهنگ یب جبرِ و زور از! نه. بفرستد گاه

 خود از و بود عشق بود که چه هر و نبود یخبر

 !یگذشتگ

 و خواهر نیا انیم یدلبستگ و مانشینر و بود نازگل

! هم یبرا دادند یم جان و بود عالم ی شهره که برادر

 مانینر حتما افتاد، یم هم او یبرا اتفاق نیا اگر

 او چرا پس داد؛ یم اش زدردانهیعز یبرا را شاهرگش

 ستد؟ینا برادرش ی نکرده خبط یپا خواهرانه

 از خواستن مدد و بود نبیز ای لبش ذکر تمام

 !ایدن خواهر نیخواهرتر
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 را پدرش ضیمر قلب مراعات و گفت یم چگونه

 به دلش خودش، که کرد یم شان یراض چگونه کرد؟ یم

  ست؟ یراض مسخره وصلت نیا

 نخوانده چشمانش عمق از مادرش و بود گفته دروغ یک

 و باشد بارش نیدوم نیا که را ماجرا سیر و راست بود

 کنند؟ باورش

 دهانش در وضوح به را قلبش تپش آمد، که در یصدا

 نوک و زده خی استرس از شیپا و دست. کرد حس

. خورد گره تر محکم مادرش حیتسب دور به انگشتانش

 شان پس از حیتسب یها دانه شکافتن با که انگار

 یحکاک یها مهره گونه آن که زد یم رونیب یا معجزه

 .بود کرده اش زده خی دستان ریاس را شده

 کرد یسع و دیکش اش شده خشک یها لب یرو یزبان

 همان در. بماند اش یمتر نه اتاق همان در اجالتا
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 را اش یمهتاب مپال تنها کردن روشن قصد که یظلمات

 .نداشت

 پشت یها فرستادن ذکر یصدا و حیتسب و بود یکیتار

 !اش هم سر

 خسته اما مردانه یصدا دنیشن یبرا کردن زیت گوش و

 هیسا و بود پدر و بود کوه! استوارش پدر یروزها نیا ی

 توانست یم یکس چه اما، خانه نیا یرو به بود انداخته

 برادرش تنها خرج نهخواهرا که ردیبگ را نازگل یجلو

 بسپارد؟ پدر به را زیچ همه و نکند

 دیام نا دشانیام گذاشت ینم و بود دانیم نیا زن خود او

 گان،یشا چه یفالح چه رفت یم که یراه هر از. شود

 نشیزمرد یها چشم. شد یم ختم خودش به آخرش

 در را برادرش نجات راه و بود کرده یدلبر بدجور

 !بس و بود کرده خالصه خودش
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 شدن یجار و در شدن باز بالفاصله. خورد در به یا تقه

 .کرد حس را کیتار اتاق به ییرایپذ نور ی کهیبار

 .بزند خواب به را خود تا بست را شیها چشم

 قلبش وسط درست و شد خنجر مادرش آلود غم یصدا

 .فشرد هم یرو درد با را شیها پلک. آمد فرود

 یبگ یخوا یم یچ بگو ایب اومده بابات ایب مادر نازگل، -

 پاشو یداریب دونم یم. ندارم طاقت نیا از شیب که

 ناز خواب از تازه مثال و زده یمردگ موش به را خودش

 :گفت و دیکش را شیپا و دست شده، داریب

 ...امیم من دیبر شما... چشم -

 اش یخرگوش خواب یچاشن یمصنوع یا ازهیخم بعد و

 .کرد
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 ساعت. دیکش صورتش یرو به یدست رفت، که مادرش

 نیا بودن پنجره یب. بود ظهر از بعد سه کرد نگاه را

 آن با کرد یم حس! بزرگ بس بود یدردسر هم اتاق

 کار از کار و باشد شده شب دیبا حاال یکیتار از حجم

 .باشد گذشته

 کردن صبر مرد ابدا عطا چون. گفت یم و رفت یم دیبا

 یبرا را امشب اتنه که بود داده ماتومیاولت و نبود

 گرید برود دست از امشب اگر و دارد وقت یخواستگار

 .گذارد ینم شیپ پا ها یباز مسخره نیا یبرا

 حرف نیا گفتن. فشرد شیها مشت ریز در را یروتخت

 اش رفته لیتحل روحِ در او که خواست یم یشجاعت ها

 که یشبید جنس همان از یشجاعت. نداشت سراغ

 و گانیشا مقابل در بود دودهز عقل و بود کرده مستش

 با گانیشا یجلو اما،. بود کرده قبول گفت که هرچه
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 یجلو تا کرد یم خرج یشتریب شجاعت ابهتش، تمام

 شیها چشم از را شیها دروغ که یمادر و پدر

 مادرش و پدر به گفتن دروغ و ستادنیا صاف. فهمند یم

 هر ،کرد یم یکار هر مانینر یبرا اما، بود نگرفته ادی را

 !یکار

 خدا نام لب ریز و شد بلند و داد یقوت لرزانش یپاها به

 یمصلحت یها دروغ بابت شیشاپیپ و آورد زبان بر را

 عذر اش، گرفته دل مادر و پدر از هم و خدا از هم اش

 .کرد یم یخواه

 دستانش یسرما. گذاشت رهیدستگ یرو را دستش

 با و ندیبب نهیآ در را خودش دیترس یم. نبود یشدن کنترل

 نهیآ به دیترس یم. شود مواجه رو و رنگ یب تیم کی

 رنگ هم خودش و شود رهیخ بود کنارش در که یا

 .دهد صیتشخ لرزانش، یها مردمک ین ین در را دروغ
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 اسم کردن تکرار با کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

 مرتعش جسم به را اش یشبید شجاعت همان مانینر

 ببخشد، لرزانش یپاها به قدرت یکم و کند دعوت اش

 .نکند رو پدرش مقابل را دستش موقع یب لرزش نیا تا

 در باالخره و دیپاش صورتش به نیدروغ لبخند از یقشر

 .کرد باز را

 

 از اما. بود رهیخ ونیزیتلو به و نشسته مبل یرو پدرش

 و ست یگرید یجا فکرش بود معلوم اش یخال نگاه

 خبر وقفه یب که خبر شبکه ی ندهیگو به حواسش اصال

 .ستین خواند یم خبر پشت

 تمام تا خواند یم ندهیگو همان داد یم را خبرش کاش

 چه ریدرگ خانواده نیا گناه یب و ناخواسته بفهمند ایدن

 .شدند یمزخرف آشوب
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 که یخبر نکهیا از غافل بود نشسته خبر شبکه یپا پدر

 اما بود؛ تر مهم ایدن اخبار تمام از داشت، دخترش

 قامت نه داشت مصمم و کوبنده لحن نه اش دهنیگو

 !استوار

 .خواست یم جرأت گفتن را گانیشا یخواستگار خبر

 سالم -

 یپ از و بدهد یتکان را شیها لب گرفت میتصم باالخره

 .بفرستد رونیب به ییصدا اش حنجره مرتعش یتارها

 دخترش به و گرفت ینچیا۸۲ صفحه از را نگاهش پدر

 .دوخت

 ؟یخوب جان بابا سالم -

 که یحال همان ودر کرد رنگ پر را اش یالک لبخند

 نشست، یم پدر، کینزدِ یراحت نفره تک مبل یرو

 :گفت
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 دکتر؟ یرفت گفت یم مامان خبر؟ چه. جون بابا یمرس -

 گفت؟ یچ دکتر

 تا دیچ هم پشت فیرد را شیها سوال و ها یحرف پر

 .اندازدیب پدرش نیزم در را توپ

 یچوب زیم یرو را یچا ینیس خانم دیناه لحظه همان

 :گفت غرغرکنان و گذاشت شانیجلو

 چه و شبید بگو تو نکش، حرف بابات از یالک -

 پس رو تشیشکا و کنه کمکمون شد یراض ؟یکرد

 ره؟یبگ

 با و داد نشان را پدر مادرش، به ابرو و چشم با نازگل

 :گفت ییتابلو لحن

 اول برسه بابا بذار جان مامان -

 فرستاد رونیب یجگرسوز آه با را قشیعم نفس رضا آقا

 :گفت و
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 بعد یکن استراحت تو گفتم دمیرس وقته یلیخ من -

 !ینخورد که ناهارم. کنه دارتیب مادرت

 نییپا یزیچ گلو آن از مگر داشت؟ لیم مگر ناهار؟

 زندان خنک آب داروسازش، برادر سهم یوقت رفت یم

 بود؟

 :گفت و زد یلبخند

 !ستین گشنم خوردم زیچ هی راه تو -

 داده قورت عصا ی راننده آن کنار! اول دروغ. شد شروع

 بخورد؟ توانست یم هالهل زهر جز یزیچ

 نگاهش. دوخت دخترکش به را اش رهیخ نگاه رضا اقا

 به دیبخش یم لرزش و دیکش یم رونیب ماست از را مو

 نیتر احمقانه چگونه دانست ینم که یدخترک تن

 .کند انیب را اش یزندگ میتصم
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 اونقدر خونه اوضاع یدون یم م؟یشنو یم بابا، بگو -

 مقدمه پس نطور،یهم ماهم اعصاب و ستین خوب

 در خواد یم یچ ه؟یچ گانیشا حرف بگو! نکن ینیچ

 تش؟یرضا مقابل

 به. سوخت شیگلو و داد قورت را اش نداشته دهان آب

 نه اما شد، دهیکش آتش

 

 که یحرف زا بلکه دهانش، آب سوزش از نه اما

 مقدمه یب و اجازه یب شیها لب انیم از ناخودآگاه

 قلب در شد خنجر راست کی و دیپر رونیب ینیچ

 !مادرش متعجب نگاه در شد ریت و پدرش

 !و من -

 :زد لب ناباور و کرده گرد چشم مادر

 ؟یچ -
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 و کرد صاف را شیصدا. کرد بسته و باز را شیها پلک

 .گرفت پدرش ی شده قرمز چشمان از نگاه

 !خواد یم و من با ازدواج تش،یرضا مقابل در -

 .فرستاد رونیب را نفسش. رفت و شد تمام. گفت

 ی شده مشت یها دست اش، یریز به سر همان در

 به که یعصب یصدا بعد و دید را اش آرام شهیهم پدر

 .دیشن را کرد یم کنترلش زور

. کرده غلط ره؟یگ یم یماه آلود گل آب از کهیمرت -

 رو ناموسم و کردم گوش شما حرف به که منم صرمق

 !خبر یب خدا اون از تیرضا دنبال فرستادم

 ادامه رتیح با و کرد مشت دهانش یجلو را دستش

 :داد

 ...خواد یم آدم از یباج چه نگاه مردک اِ؟...اِ -
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 با و دیکش زبان شیها لب یو ر و کرد سربلند نازگل

 :کرد زمزمه یآرام یصدا

 که زمونمیچ همه...اردیلیم چند شون خسارت.. .بابا اما -

 ...میبد و درصدش ده میتون ینم میبفروش

 صورتش در داده کف از عنان مهربانش شهیهم پدر

 به نازگل صورت مقابل را اش اشاره انگشت و شد براق

 .آورد در حرکت

 گهید! نازگل کن تموم و بحث نیا جا نیهم -

 !موردش در بشنوم یزیچ خوام ینم

 گذاشت نازگل سرد دست یرو و کرد دراز را دستش دبع

 :داد ادامه و

 دارم نیقی که پسرم واسه بفروشم اگه و میزندگ تمام 

 گهید راه هی دنبال! فروشم ینم رو دخترم گناهه، یب

 از رو بچه اون که زنم یم یدر هر به اونقدر گردم یم
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 هم گهید! تو کردن یقربان با نه اما رون،یب بکشم تو اون

 زنده هنوز. نکن هیقض نیا کفش تو و پات بعد به نیا از

 برگرد تو. هستم کاراش دنبال خودم. کشم یم نفس و ام

 !جان بابا طرحت سر

 میتصم که نازگل یول. بود یدستور اما مهربان لحنش

 را گرید یها راه مگر راه؟ کدام. بود گرفته را اش

 بست بن به همه که گرید یها راه بود؟ نکرده امتحان

 به داد یم حیترج را ها راه همان مگرنه شد؛ یم ختم

 !خودش کردن یقربان

 و پدر گوش به را اش آمده رونیب چاه ته از یصدا

 .رساند مادرش

 !موافقم...من...اما...من اما -
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 سرپوش شیرو که یتیعصبان. دیکش را دستش پدرش

 صورتش یرو مادرش. کرد فوران دوباره بود گذاشته

 .گرفت یشیپ پدر از اعتراضش اعالم در و دیکوب

 ؟یگ یم یدار یچ معلومه چیه وونهید ی دختره -

 :دیغر کرده گره اخم رضا آقا

 سر که یکرد حساب گوسفند و خودت زده؟ سرت به -

 ...نشنوم گهید برادرت؟ یپا شیپ ببرمت

 .دیکش ینم پس پا و ستادیا یم شیپا. بود مشیتصم

 حرف انیم در تر مممص یصدا با و تر شجاع بار نیا

 :دیپر پدرش

 !مونه همه نفع به نیا. ام یراض من اما -
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 یفالح. ستین یا گهید راه چیه که دیدون یم خودتونم

 خواد یم بس خون بدترن که اونا. دن ینم تمیرضا! مرد

 بگذره مانینر خون از که

 .زد ادیفر پدرش و دیکش غیج مادرش بار نیا

 لندهور ی پسره کرده غلط -

 :دینال خانم دیناه و

 !نگذره ازش خدا

 به دعوت که ییصدا با و گرفت را پدرش دست

 :گفت کرد یم آرامشش

 ممکنه اما گناهه، یب مانینر یدون یم خودتم! من پدر -

 رو هید پول داده قول گانیشا. دار یباال بره سرش

 بشیج از هم شرکت خسارت. بده ممکنش حد از شتریب

 .بذاره
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 :داد ادامه یتر آرام یصدا با

 نفع به ازدواج نیا کنم، ازدواج قراره باالخره که من -

 ... خانوادمونه

 :زد لب وار ناله پدرش

 مگه یزندگ نازگل ؟یراض تو نفع؟ به ازدواج؟ نیا -

 ه؟یباز بچه

 :گفت یخجالت لبخند با و انداخت ریز به سر نازگل

 نیا هم اگر شم؟ خرفت رمردیپ هی زن قراره مگه -

 یخواستگار ومدیم یآدم نیهمچ و نبود ونیم در هیقض

 آدم هی که ییها مالک چون. نبود یمنف من جواب

 حاضره یک. داره رو باشه خوشبخت کنارش بخواد

 بابا؟ کنه زن هی خرج اردیلیم نیچند کار اول همون

 .آورد زبان به را دروغش آخر ی جمله و بست چشم
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 دم یم قول. باش یراض هم شما! ام یراض من -

 .ینیبب رو میخوشبخت

 :گفت و داد سرتکان مغموم پدرش

 باهاشه؟ دلت -

 که دلش! نبود اما. داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش

 مرد نیا با زشیچ چیه جسمش روحش، عقلش،. چیه

 دلش بتواند تا خواست یم را او خودش یبرا کاش! نبود

 یوا کرد؟ یم چه را مراد اما کند، وصلت نیا به یراض را

 مان،ینر بدتر همه از و مادرش و پدر که یروز حال به

 ی کره گرداگرد در دیبا وقت آن بفهمند، را هیقض اصل

 جرأت گرید چون. نگذارد یباق خود از یرد ن،یزم

 .ندارد را ها آن با ییارویرو

 اش گرفته یصدا پود و تار انیم در نهفته غم با مادرش

 :دینال عجز با
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 نقدریا طرف نازگل؟ یکن یم یک شکشیپ رو خودت -

 .کنه یم سواستفاده ازت داره که سین آدم

 :گفت و بست چشم یعصب نازگل

 اردیلیم چند ادیم سواستفاده هی واسه یک جان مامان -

 چاره راه و کرده ریگ دلش که حاال کنه؟ آدم خرج

 نه؟ نیگ  یم چرا شما گذاشته برامون

 نایم حرص با و شد زیلبر صبرش کاسه گرید پدرش

 .داد را اش احمقانه سوال جواب شیصدا

. ونهیم در تو ندهیآ یپا که نیا واسه نه؟ میگ یم چرا -

 . ..یبش خوشبخت تو سین قرار یوقت اردیلیم صد بگو تو

 درد مغزش. نداشت را هیاول یایح و صبر گرآنید

 با و داد تکان سر. فهمند ینم را حرفش نکهیا از کرد یم

 یب با و دیپر پدرش رفح انیم برهنه پا ییپررو

 :گفت یحوصلگ
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 هم پولداره هم شم؟ بدبخت قراره من گفته یک -

 همه جوونه هم امالک و ملک هم داره، کارخونه

 ...دستشه تو که هم مانینر یآزاد جوره، که زشیچ

 

 هم امشب...میراض من ؟یکن یم مخالفت چرا من پدر

 .کنه صحبت خودتون با که ادیب قراره

 :گفت و کرد گرد چشم پدرش

 گهید نیدیبر و نیدوخت خودتون! اد؟یم داره! ؟یچ -

 م؟یا کارهیچ مادرت و من وسط نیا

 به که یحال در و شد بلند و داد تکان را سرش نازگل

 :زد لب یکالفگ با رفت، یم اتاقش سمت

 آدم هزارتا ونیم تو اون که مانهینر مهم وسط نیا -

 من...بابا ته،یجنا و خالف هزارمدل با جور جوروا
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 همه نفع به نیا...لطفا باش یراض هم شما...میراض

 !مون همه مونه،

 طاقت نیا از شیب و شده پر شیها چشم ی کاسه

 تن درشتش و زیر یها دروغ آماج. نداشت بافتن دروغ

 .بود دهینورد هم در را فشینح

 سر آرام و داد در به را اش هیتک. بست محکم را اتاق در

 .داد دنیبار ی اجازه اش یجنگل یها چشم به و خورد

 .رفت شلوارش بیج در یگوش یپ در دستش

 .گشت عطا نحس نام دنبال به و زد را انگشتش اثر

 ویس نازگل یگوش در را مزخرفش اسم یآمدن خودش

 .بدهد را آخر خبر تا بود کرده

 که ییها اشک پس در و رفت امیپ ارسال یرو دستش

 را مسشل و ختیر یم اش یگوش ی صفحه یرو

 :نوشت شیبرا کرد، یم مشکل
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 ساعت. میراض گفتم من ا،یب یول ستنین که یراض -

 !باش نجایا هشت

 را هقش هق یصدا تا گرفت دهانش یجلو را دستش

 .کند خفه

 عکس بعد و دیلرز اش یگالر کونیآ یرو دستش

 .دیکش باال را مانینر و خودش

 یلفس دل ته از یها خنده با انداخته هم گردن در دست

 .گشت یبرم هم باز ها روز آن کاش و بودند گرفته

 ی جعبه خندان و خوشحال شیپ ماه دو مانینر کاش

 نون کار کی کردن دایپ خبر تا گرفت ینم دست ینیریش

 ریتقص. بدهد خوشبختش ی خانواده به را دار آب و

 ینیریش جعبه آن دانست ینم که او! نبود که هم مانینر

 نیساکن و خانه نیا گرفتن آتش یخرما بلکه نبود،

 . بود خوشحالش
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 دست پشت با. کرد شتریب را قدرتش مانینر لبخند اما

 دیبا. رفت کمدش سمت به و کرد پاک را شیها اشک

 داد یم نشان دیبا. کرد یم انتخاب را لباسش نیبهتر

 وصلت نیا به دل داد یم نشان دیبا. ست یراض

 شدن، ارتعم عروس یبرا را خودش و داده وحشتناک،

 .کند یم آماده

 

 آورد، یم در کیپالست درون از کی به کی را ها بیس

 کنارش یکیپالست آبکش درون و شست یم

 .انداخت یم

 ریش یپ نه و بود سرخ یها بیس شیپ نه ذهنش اما

 .بود باز سره کی که یآب

 شیها عقربه رحمانه یب ساعت. بود ساعت یپ حواسش

 به که نیا یبرا دیدو یم و بود کشانده مین و هفت به را
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 زنده صورت به را دختر یتباه یباز و برسد هشت

 .کند تماشا

 مچ اما رفت ها پرتقال کیپالست سمت به دستش

 به کیپالست و داد دست از را تعادلش لرزانش و فیضع

 .افتاد نیزم

 .داشت کم را نیهم. بست را شیها چشم حرص با

 لب ریز و مدآ آشپزخانه سمت به صدا دنیشن با مادرش

 :کرد غرولند

 عوض رو لباست برو ایب خواد ینم ؟یکرد کاریچ باز -

 کنم یم جمعشون خودم من کن

 یها پرتقال تا شد خم و انداخت ریز به سر دوباره بعد

 و کند جمع را آشپزخانه کیسرام یرو شده پخش

 :داد ادامه غرغرکنان لب ریز همانطور
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 اخه...سین جا چیه به حواسش...خدا رو تو کن نگاه -

 به دیبا که نشناسم چشمات از رو تو اگه مادر منه

 .کرد شک میمادر

 ظرف نکیس به پشت از را اش هیتک که طور همان

 و فشرد دستش در را نکیس ی لبه بود، داده ییشو

 .دیکش هم در یکالفگ با را شیها پلک

 .برداشت را پرتقال چند و شد خم

 عمق در و کرد دبلن سر و دیکش کار از دست مادرش

 تر آرام را لحنش. شد رهیخ اش گرفته ماتم یها چسم

 :زد لب مدارا با و کرد

 خدا به ن،ییپا ایب طونیش خر از ایب جان مامان -

! یکن خانواده یقربان رو خودت تو سین یراض یشکیه

 سر به یچ ببره بو مانینر یکرد فکر نیا به چیه

 ...کنه یم دق یهلفدون ی گوشه ام بچه اد؟یم غرورش
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 نکرده را مانینر ی مردانه غرور فکر. بود مادرش با حق

 کی هم جانش و بود زیچ کی غرورش اما، بود

 !گریزدیچ

 انتخاب را جانش برادرش، جانِ و غرور نیب از نازگل

 .بود کرده

 ومدیم مونیزندگ یعاد یروزا تو مرد نیا اگه مامان، -

 به رسهب چه بود، مثبت جوابم بازم من یخواستگار

 !نهیا طمونیشرا که ییحاال

 آبکش در و گرفت دستش از را پرتقال تا چند مادرش

 .رفت نکیس سمت به و ختیر

 مخاطب کرد، یم باز را آب ریش که حال همان در

 :داد قرارش

 از من چرا ست؟ین خوشحال چشمات چرا پس -

 هوم؟ خونم، یم یا گهید زیچ چشمات
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 و گذاشت درشما یبازو یرو را دستش و شد بلند

 :زد لب گرفته

 خوشحال! ستین برادرم اما مه،یخواستگار امشب -

 قلبم تو رفته شده خنجر مانینر یخال یجا یوقت باشم

 :گفت و دیکش یجگرسوز آه مادرش

 !برو...شو حاضر برو -

 یآرزو لجبازش دخترک یبرا تنها مادر و رفت نازگل

 سنگ به گاه چیه سرش کرد آرزو. کرد یخوشبخت

 ی زدردانهیعز نیا به حواسش خواست خدا از و وردنخ

 .باشد دنده کی

 .ستادیا نهیآ مقابل. دیپوش را شیها لباس

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یفرق که نهیآ داخل ی دهیپر رنگ دخترک به نگاهش

 .افتاد نداشت، جسد با

 مثال بود شده حاال اما، نبود ظیغل شیآرا اهل

 ! «.درون سر از دهد یم خبر رخساره رنگ»بارز

 یرو مختصرش یشیآرا لوازم قلم چند سمت هب دستش

 .شد دهیکش زیم

. دیکش اش شده دیسف یها لب یرو را اش یگلبه رژ

 به اش زده خی یها گونه یرو را اش رژگونه براش

 .آورد در حرکت

 به خود از یرد و بدهد فشارش آنکه یب را یمشک مداد

 .داد عبور قرمزش چشمان درون از بگذارد، یجا

 دامن و یزرشک زیشوم آن کنار در اش هچهر یکم حاال

 .بود گرفته جان ،یمشک
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. انداخت سرش و برداشت را رنگش یزرشک شال

 یکم و فرستاد شال ریز دست با را اش ییخرما یموها

 در یکی یها نبض یرو درست دستش، مچ به عطر

 .دیمال انشیم

 .بپرد هوا یرو متر کی شد باعث فونیآ زنگ یصدا

 به نگاه بار نیآخر یبرا و تگذاش قلبش یرو دست

 نکیع با خندان مانینر. انداخت وارید یرو عکس قاب

 وجود به جان، یب عکس درون از اش یمشک دور

 .دیبخش یم جان خواهرش

 :کرد زمزمه و دیکش شیها لب یرو یزبان

 خان دم یم جونمم تو یبرا من اما، و من ببخش -

 !داداش

 ی شکوفه ،آمد باال زبانش یرو از که داداش خان

 وسعت به گرفت یجان و شیها لب یرو شد یلبخند
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 که کلمه نیا دنیشن از بعد مانینر یشگیهم یلبخندها

 !برادر نینازن نیا به داد یم ابهت

 همان. برد در سمت به آرام را اش گرفته جان یها قدم

 هم در یها اخم با که دید در یجلو را پدرش لحظه

 . بود خانه نیا ی امدهین خوش مهمان منتظر دهیتن

 راهنیپ و یمداد نوک شلوار و کت آن در رعطایام قامت

 آرزو دل در. بود ریگ نفس و جذاب رنگ کم یطوس

 وار وانهید قلبش ،یلیل کی مثل االن کاش که کرد یم

 ی لحظه یبرا داشت سوق و زد یم مجنونش یبرا

 !وصال

 با نازگل. نبود مجنون تیجذاب همه آن با مرد نیا یول

 .نبود یلیل ه،یگر از کرده ورم یها چشم آن

 و شد دراز پدرش دست سمت به که دید را عطا دست

 .بود شان رهیخ شده مسخ اتاق در یجلو جا همان او
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 دست در دست اش ینواز مهمان رسم به اما اخم با پدر

 .کرد دعوت داخل به اورا و گذاشت عطا

 رز گل دسته و داد پدر به را ینیریش ی جعبه عطا

 .کند نازگل میتقد تا داشت نگه را بزرگش

 و رفت شیپ یمصلحت لبخند با و شد نقشش وارد نازگل

 .کرد سالم

 نشیتحس دل در افتاد رو ماه دکتر خانم به که عطا نگاه

 و داد اش یظاهر یمهربان با را سالمش جواب و کرد

 .گرفت ایدن گل نینازتر سمت به را گل دسته

 .گفت آمد خوش کرده هگر اخم پدر مانند هم مادر

 خانه حول را نگاهش و نشست یراحت مبلمان یرو عطا

 .چرخاند شان ینقل ی
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 :گفت و داد تکان سر پدر

 جلسه نیا اگه اما گان،یشا جناب نیاومد خوش -

 تنها؟ چرا پس ه،یخواستگار

 با بود، گرفته مقابلش نازگل که یظرف از یا وهیم عطا

 .داد را ینبو یاآق جواب و برداشت گفتن «ممنون»

 از که ساله چند رو پدرم من اما، شماست با حق بله -

 چهلمش به هنوز راستش...هم مادرم دادم، دست

 هم من و نبودن انیجر در اما دارم خاله البته ده،ینرس

 .بشن باخبر مادرم چهلم از قبل نخواستم

 :زد یتلخ پوزخند رضا آقا

 ؟یخواستگار نیاومد مادرتون چهلم از قبل -

 :گفت و داد تکان سر عطا ریام
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 ستین درست اما، بعدش یبرا بذارم خواستم یم من -

 حال هر به بمونه، فیبالتکل نیا از شتریب مانینر آقا که

 ازشون گرفتن تیرضا و ان دهید داغ یفالح خانواده

 ...سخته

 :گفت تمسخر با و انداخت باال ییابرو رضا آقا

 زدم حرف نازگل از یرخواستگا مورد در من اما! جدا؟ -

 تو و یمهمونم گان،یشا یآقا نیبب مان،ینر یآزاد نه

 احترامت غمبرشیپ و خدا آداب طبق پس ینشست خونم

 تیوضع از یداد اجازه خودت به چطور شما اما، واجبه

 باج عنوان به رو خواهرش و یکن استفاده ٕ  سو من پسر

 یبخوا

 بر ستهنش مرد دو استرس با اپن به داده هیتک نازگل

 ها آن به توجه یب مادرش و کرد یم نگاه را مبل یرو

 .ختیر یم یچا یبلور یها استکان در
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 نشان و هط نگاهش در و افتاد نازگل به رعطایام نگاه

 .دیکش یم مضطرب دخترک نیا یبرا که بود

 شیصدا به یکم و برگرداند نازگل پدر به را نگاهش

 .دیبخش اقتدار

 خانم نازگل با من اما شماست با حق ینبو جناب بله -

 ...بودن یراض شونیا و زدم حرف

 :گفت و دیپر حرفش وسط رضا آقا

 نداره؟ ای داره پدر نازگل -

 :زد یلبخند عطا

 نازگل و نشستم روتون به رو االن من که داره مسلما -

. کنم یم یخواستگار ازتون یرسم صورت به رو خانم

 مهر قعاوا من کنم ینم یکش گرو من ینبو جناب

 به هم رو مانینر یآزاد هیقض و افتاده دلم به دخترتون

 شون مثبت جواب از خوام یم که نیبذار نیا حساب
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 شونیا. کنم ثابت رو خودم تین حسن و بشم مطمئن

 پدرشون هم شما...اما بالغن و عاقل و ستنین بچه

 !دیکن انتخاب رو دامادتون که نیدار حق و نیهست

. کرد عطا نرم و چرب زبان بار نتلع و تف دل در نازگل

 بود شده باورش هم خودش که زد یم حرف یجور

 !انداخته گل عطا دل در مهرش

 :داد تکان سر پدر

 رو خودش دخترم خوام ینم من اما. بالغ و عاقل بله -

 تن ازدواج نیا به اون نجات یبرا و کنه برادرش یقربان

 !بده

 :دوخت نازگل به را نگاهش عطا

 دکتر؟ خانم نیبورمج شما -
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 آشپزخانه راه یجلو از و داد قورت را دهانش آب نازگل

 و نشست و دیکش نفره تک مبل سمت به رو هاش قدم

 .کند کنترل را شیصدا لرزش کرد یسع

 میراض که کردم صحبت مادرم و پدر با من نه -

 

 نیا من اما شده درست که یانگار جیپ دوستان. سالم

 زیچ چیه و. بودم شمال بود خالم سالگرد چندروز

 .ذارمیم رو پست تا سه امروز از. ننوشتم

 با چون. بود مونیقبل سفر یبرا هم عکس اون: ن.پ

 .نذاشتم یزیچ رمان از گذاشتم پست مامانم یگوش

 :زد یخند زهر پدرش

. میراض من شده االن بگه پدرم یچ هر گفتن یم قبال -

 ...شده عوض زمونه
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 تکرار دلخور و انداخت باال وابر یتا و زد شیپاها یرو

 :کرد

 ...اما خودشه میتصم! ستین یحرف...شده عوض -

 لحن با و کرد جا جابه نازگل و عطا انیم را زشیت نگاه

 :گفت یزیدآمیتهد

 نیا و بخوره سنگ به سرش که یروز حال به یوا -

 که یروز حال به یوا! گاه قتله بشه براش یزندگ

 رو دخترم من. یبزن سرش یتو رو برادرش نجات

 خودش شهیر به سهیت مودش. کنم ینم پسرم یقربان

 دورادور و پدرم اما، رمیبگ رو جلوش تونم ینم من و زده

 حرفم متوجه دوارمیام گان،یشا یآقا شهیزندگ به نگاهم

 ...یباش شده

 :داد تکان سر عطا ریام

 !دم یم قول بهتون کنم یم خوشبختش بله بله -
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 بود، راحت شیبرا زادیآدم جان گرفتن که یمرد یبرا

 و بافت یم دروغ! نه بود؟ یسخت کار دادن دروغ قول

 هنوز که انداخت یم چارهیب یرضا آقا گردن را اش بافته

 !نداشت فاجعه عمق از خبر

 صامت حضور یب مجلس نیا و نبود حاضر امشب داماد

 .نداشت یدلچسب یبو و رنگ اصال مراد

 یکس چه و زد زخندپو شیها دروغ به دل در نازگل

 دانست؟ یم را وصلت نیا انیپا

 

 نیا من اما شده درست که یانگار جیپ دوستان. سالم

 زیچ چیه و. بودم شمال بود خالم سالگرد چندروز

 .ذارمیم رو پست تا سه امروز از. ننوشتم

 با چون. بود مونیقبل سفر یبرا هم عکس اون: ن.پ

 .نذاشتم یزیچ رمان از گذاشتم پست مامانم یگوش
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 :زد یخند زهر پدرش

. میراض من شده االن بگه پدرم یچ هر گفتن یم قبال -

 ...شده عوض زمونه

 تکرار دلخور و انداخت باال ابرو یتا و زد شیپاها یرو

 :کرد

 ...اما خودشه میتصم! ستین یحرف...شده عوض -

 لحن با و کرد جا جابه نازگل و عطا انیم را زشیت نگاه

 :گفت یزیدآمیتهد

 نیا و بخوره سنگ به سرش که یروز حال به یوا -

 که یروز حال به یوا! گاه قتله بشه براش یزندگ

 رو دخترم من. یبزن سرش یتو رو برادرش نجات

 خودش شهیر به سهیت مودش. کنم ینم پسرم یقربان

 دورادور و پدرم اما، رمیبگ رو جلوش تونم ینم من و زده
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 حرفم متوجه دوارمیام گان،یشا یآقا شهیزندگ به نگاهم

 ...یباش شده

 :داد تکان سر عطا ریام

 !دم یم قول بهتون کنم یم خوشبختش بله بله -

 بود، راحت شیبرا زادیآدم جان گرفتن که یمرد یبرا

 و بافت یم دروغ! نه بود؟ یسخت کار دادن دروغ قول

 هنوز که انداخت یم چارهیب یرضا آقا گردن را اش بافته

 !نداشت هفاجع عمق از خبر

 صامت حضور یب مجلس نیا و نبود حاضر امشب داماد

 .نداشت یدلچسب یبو و رنگ اصال مراد

 یکس چه و زد پوزخند شیها دروغ به دل در نازگل

 دانست؟ یم را وصلت نیا انیپا

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 و هوام خدا کن دعا فقط تو! شهیم حل یچ همه ماا

 باشه داشته

 شیسرجا و گرفت آب ریش ریز و دیکش سر را آب وانیل

 مادرش سمت به و برگرداند خچالی به را پارچ. گذاشت

 .دیبوس را اش گونه و آمد

 ریبخ شبت هست، خودم به حواسم من نخور غصه -

 یگل مامان

 :داد تکان سر مادرش

 تونم یم یچ دعا نیا جز باشه، پناهت و پشت خدا -

 کنم؟ تیزندگ بدرقه

 یجهنم که بود گرم ها دعا نیهم به دلش و زد یلبخند

 .کند بهشت شیبرا کشد یم را انتظارش که

 جو و جست دعاها نیهم انیم را اش یزندگ ی معجزه

 .شد یم روشن یتباه نیا به دلش و کرد یم
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 یریبگ ازم و دعات. راهمه چراغ دعاهات نیهم -

 یزندگ به تو یدعا به خدا مامانم، مونه ینم برام یچیه

 دارم اعتقاد وت یدعا ی معجزه به من کنه، یم رحم من

 یمامان

 :دیبوس را اش یشانیپ مادرش

 ؟یر یم صبح -

 وارید به ساعت یپ در نگاهش و کرد ینچ نچ نازگل

 .شد دهیکش ییرایپذ

 برگردم صبح بخوابم برم من شد کی ساعت اوه اوه -

 سواستفاده خوبش اخالق از درومده، یفتح دکتر یصدا

 میبخون تیمحرم هی اونجا ما...مامان فقط بهتره، نکنم

 نه؟ گهید داد اجازه بابا گه؟ید

 .انداخت باال شانه مادرش
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 بهش اما داد، اجازه که پدرت دیبخون مادر دونم ینم -

 نه،یش ینم آدم دل به دادن شوهر دختر نطوریا بده حق

 یقربون رو تو یزندگ داره نکنه کنه یم حس بابات

 !جونش به افتاده وجدان عذاب جور هی کنه، یم مانینر

 .رفت اتاقش سمت به کرده ترش رو نازگل

 نه منه یپا بدش و خوب پس خواستم خودم من -

 یزیچ اگه پس نیاومد راه من یپا به فقط شما شما،

 .دینکن سرزنش رو خودتون شد هم

 

 چکدامیه و بود برقرار شان نیب یا کننده کالفه سکوت

 .نداشتند را گریکدی افکار حصار شکستن قصد

 کر سکوت نیا مزاحم عطا یگوش زنگ یصدا باالخره

 .کرد یچیق را افکارشان ی رشته و شد کننده

 ...شنوم یم فرزاد بگو...الو -
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 !؟یچ -

 از یچ یعنی رفته، ییجا دیشا خب! ؟یگ یم یدار یچ -

 !س؟ین داشیپ شبید

 ؟یزد زنگ بهش-

 نمیبب رمشیگ یم منم االن راهم، تو من باشه باشه -

 !نه ای دهیم جواب

 !بده خبر بهم شد یخبر خب، یلیخ -

 لیموبا صفحه و جاده نیب نگاهش و کرد قطع را تماس

 .شد یم بدل و رد

 :زد لب یعصب و گذاشت گوشش دم را یگوش

 ...یلعنت بردار -

 !جواب کی از غیدر اما گرفت را شماره بار چند و نیچند

 :دیپرس مردد و آرام نازگل
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 شده؟ یزیچ -

 :اختاند بهش یعصب نگاه رعطایام

 سین داشیپ شبید از مهرزاد -

 .انداخت باال شانه نازگل

 ؟ینگرانش که اس بچه مگه -

 :کرد تکرار تمسخر با و زد یپوزخند عطا

 ...آخه یفهم یم یچ تو! نگران؟ -

 ی «شعوریب» لب ریز و برگرداند رو غره چشم با نازگل

 .کرد زمزمه

 

 را مهرزاد شدن بیغ. بود شده شتریب عطا سرعت

 یبرا نه. زد یم شور دلش و کند هضم توانست ینم

 .داشت را توطئه شور دلش! جانش
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 هر که یسرعت و تمام چه هر تیعصبان با را راه یباق

 به و گرفت یم سبقت. کرد یط شد، یم شتریب لحظه

 .گفت یم ناسزا  زمان و نیزم

. بود شده رهیخ جاده به هم در یها اخم با هم نازگل

 و بود ایدن کار نیتر تلخ یصبع مرد نیا با زدن حرف

 را سر دو وید نیا عمر کی مراد، بعد توانست یم مگر

 کند؟ تحمل

 را شیها چشم درد با و آمد مراد اسم ذهنش در هم باز

 که یوا و شد یم عمرش شب نیبدتر امشب. بست

 !یجنگل مرد آن کنار در مرد یم نازگل

**** 

 سمتش به دوان دوان فرزاد. برد عمارت داخل را نیماش

 .آمد
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 غضب با و برداشت را اش یآفتاب نکیع و شد ادهیپ

 :گفت

 تلفن؟ پشت یگفت یم یچ شده؟ یچ -

 به را عطا خواست یم که یلحن با و گرفت ینفس فرزاد

 :گفت کند، دعوت ارامش

 ...ریبخ دنیرس ارباب، سالم -

 :گفت و گرفت باال یعصب را دستش عطا

 کجاست؟ مهرزاد ن،ینچ ور و شر -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب رزادف

 از هم خان مهرزاد شما رفتن بعد روزید راستش -

 اما رن یم کجا نگفتن که من به رون،یب زد عمارت

 ! دن ینم جواب شونم یگوش برنگشتن، هم شبید

 :داد ادامه و کرد ترش رو بعد
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 کرده حبس و خودش اتاق تو سرهی که هم دختره نیا -

 ...ناهار نه حونهصب نه خورده شام نه

 .رفت عمارت سمت به و داد تکان هوا در یدست عطا

 س،ین مهم برام زرزره اون خوراک و خورد! جهنم به -

 ن؟ینکرد دایپ مهرزاد از یرد

 :گفت و کرد مِن مِن یکم فرزاد

 از یخبر...اما کردن دایپ رودخونه یحوال... نشیماش

 ...ستین خودش

 :داد ادامه تندتند بعد

 رو نبوده هم یریدرگ از یخبر نینش گرانن یول -

 تا چرا موندم که بوده باز کرشیپ و در فقط! نشیماش

 ! نبردتش دزد االن
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 پوزخند «نگران »کلمه نیا به که بود بار نیدوم امروز

 .زد یم یظیغل

 اشک به یها چشم با که بود یدختر عمارت، درون اما

 .بود اش یحام نگران وجودش تمام با نشسته

 و زد یم صدا را «مهرزاد» اسم تنها قلبش، تمام حاال

 .بود زده لک مهربانش یلبخندها دنید یبرا دلش

 را اتاق در و بود نزده زیچ چیه به لب نبود که روزید از

 .بود نکرده باز عمارت نیا یآشنا و بهیغر چیه یرو به

 یرو عظمتش آن با عمارت نیا انگار نبود که او اصال

 !کسش تنها نبود از دیلرز یم قلبش و شد یم آوار تنش

 از کرد یم چه هر که یشوم یفکرها از دیلرز یم تنش

 را افکارش ی خرخره شیپ از شتریب بپرند، سرش

 .دندیجو یم
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 نفس گرید اگر چه؟ بود آمده سرش ییبال اگر

 !دیکش ینم

 

 هیتنب شیها ناخن سوزش تا کرد مشت را شیها دست

 !شود مزخرفش یها فکر نیا

 اول یروزها از بعد دیشا. بود بسته خی تنش. بود نگران

 نیا تا حالش که بود یبار نیدوم نیا شدنش، دهیدزد

 .بود بد شوم، عمارت نیا در حد

 همچون. زد چنگ کاناپه یرو از را مهرزاد شرتیسو

 شیها هیر به را عطرش. فشرد اش نهیس به یمتیق یش

 مرد نیا عشق چقدر دیفهم یم تازه نبود که حاال. دیکش

 جور را مهرزاد دیفهم یم تازه! کرده خانه دلش در

 یعاشق یها حال و حس همان از! دارد دوست یگرید

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 شده دچارش خودش حاال بود، دهیشن آن و نیا از که

 !بود

 گرم دلش دید که را عطا نیماش. رفت پنجره سمت به

 داشت که یلبخند شکوفه...آمده مهرزاد دیشا شد

 آماده تمنا یها لب یرو فتنگر جان یبرا را خودش

 !ختیر فرو و شد خزان برگ نشکفته کرد، یم

 یدختر و سر دو وید آن تنها و دیند را مهرزادش! دیند 

 چیه یب! شدند ادهیپ نیماش از بود، همراهش که

 !یاضاف نیسرنش

 شرتیسو زده چمباتمه و تخت یرو برگشت گرفته دل

 را خودش ستخوا یم انگار. داد فشار خودش به شتریب را

 .کند حل مهرزاد عطر در
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 ییتمنا! خبر یب چه! زود چه بود؟ شده دلبسته انقدر یک

 ریاس حاال بود نداده راه پاکش قلب در را یمرد چیه که

 .است نگهبانش زندان، در که بود شده یمرد

 و چشم دخترک نیا انیپا با بود یمساو مهرزاد نبود

 !عاشق یمشک ابرو

 همچون شکفته تازه عشق نیا عاقبت که دیترس یم

 .شود دهیکش یاهیس به چشمانش رنگ

 او کنار. دیتپ یم قلبش یگرید جور بود، که مهرزاد

 یا لحظه بود یکاف و شد یم ریش یکس هر یجلو

 نازدانه نیا شکشیپ را شیها اخم ای بردارد را نگاهش

 مدت نیا در. ختیر یم فرو شیپاها ریز ایدن تمام. کند

 قلبش زیدهل و بطن ی شهیر شهیر در عشق نیا کم

 بود دهیفهم مهرزاد نبود در حاال، او و بود گرفته یجا
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 را فکرش که بود یزیچ آن از شتریب یدلبستگ نیا

 .کرد یم

 آن و مهرزاد یلبخندها تصور! بست را شیها چشم

 رژه سشیخ یها چشم یجلو تگرشیحما دستان

 .رفت یم

 برجسته یها گونه یرو صدا، یب د،یمروار به دیمروار

 و قد و شد یم باز در حاال نیهم کاش و افتاد یم اش

 .کرد یم پر سخاوتمندانه را در تمام مهرزاد بلند قامت

 کرد یم پاک را شیها اشک آمد؛ یم جلو و زد یم لبخند

 واسه دلش دکتر ی زدردونهیعز باز »گفت یم و

 «شده؟ تنگ باباجونش

 .داشت یگرید جواب تمنا بار نیا که قسم خدا به
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 قفل مهرزاد بزرگ یها پنجه در را شیها دست مثال

 و شد یم رهیخ اش یآب چشمان عمق در. کرد یم

 :گفت یم

 ییتو یبرا! شده تنگ تو یبرا فقط دلم دفعه نیا نه -»

 ییهوی چقدر دمیفهم که ییتو یبرا! ینبود خبر یب که

 پناه و پشت عاشق...تیمهربون عاشق! شدم عاشقت

 .«بودنت

 

 از،. باداباد که هرچه. دیگو یم قسم خدا به. برگردد کاش

 «شدم عاشقت» دیگو یم! است بهتر که دادنش دست از

 تازه دلِ یپ را حواسش نیا از شتریب ای زند یم پسش ای

 .دهد یم تمنا ی شده عاشق

 قطرات از دستش درون شرتیسو آمد که خودش به

 !بود شده رابیس اشک
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 د،یرس یم یخبر شکا. بست درد با را شیها چشم

 !کاش

 او از را اش یزندگ یمردها یکی یکی نطوریا خدا کاش

 کوه مثل که یمهرزاد حاال و پدرش اول. گرفت ینم

 نیا دل به انداخت یم شور نبودنش و بود پشتش

 !عاشق دخترک

 

 که یاتاق اطراف به گنگ و جیگ. کرد باز را شیها چشم

 .شد رهیخ بود، دهیخواب آن در

 سرش ییبال چه که اوردیب ادی به کرد یسع. دبو آشنا نا

 دستور مغزش به و فشرد هم یرو را شیها پلک! آمده

 .داد یکاوریر

. دیایب رودخانه کنار به که آمد شیبرا یامیپ! آمد ادشی

 آن یمحتوا امدین ادشی اما. بود یسوز آتش مورد در
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 کشانده، آباد ناکجا نیا به را شیپا حاال که را یلعنت امیپ

 !بود هچ

 .شد وارد سرش به هوا یب که یا ضربه رودخانه، کنار

 دستش. دیکش ریت سرش که شد زیخ مین یکم یعصب

 .نشست یشتریب اطیاحت با و گذاشت گردنش پس را

 لوحانه ساده نقدریا چرا که فرستاد یم لعنت خود بر

 دیکش یم سوال به را بودنش سیپل! بود کرده برخورد

 یا کاره عطا کرد؟ یم چه اما! شیا رحرفهیغ اقدام نیا

 گنده دنبال او. بود خورده بست بن به تشیمامور! نبود

 !ستین دستش در زیچ چیه حاال و بود عطا از تر

 برو» و بولدورم اولدورم همه آن و یشکور از یخبر

 بود حرف فقط انگار. ستین هم شیها «دارم و هوات

 اریسام جز یکس چه و کرد یم خرج هوا باد که

  کند؟ کمک مهرزاد به توانست یم
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 مهرزاد به بود زده گند هم اریسام همان حاال البته

 یاتاق در نفره کی تخت کی یرو حاال که ی گانیشا

 .است نشسته مبهم و جیگ ساده بایتقر

 یوارید کمد. یا سرمه یروتخت با نفره کی تخت

 پرده. یا سرمه یمشک فرش کی و دیسف یسرتاسر

 از اما. دهیکش تماما و کتان جنس زا اما روشن یآب یها

 به را ها پرده انیم از زیگر فرصت که ینور ی کهیبار

 .هست روز هنوز که دیفهم بود، کرده دایپ اتاق درون

 !نشست خیس شیسرجا دوباره بکشد، یراحت نفس آمد تا

 از و دیرس دستش به امیپ که بود غروب دم بایتقر روزید

 چند که بود مطمئن د،بو شده جادیا تنش در که یرخوت

 !دهیخواب را ساعت

. گرفت جان شیها چشم یجلو تمنا ریتصو ناگاه به

 گذشت ی نشانه روشن نور نیا حاال و بود غروب روزید
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 شدت دیشا و روز کی حداقل! دارد یپ در را روز کی

 است؟ خواب روز چند او که بوده یحد به ضربه

 اند؟ آورده سرش ییبال چه مهرزادش نبود در! تمنا

 

 رفته رفته شیها نفس و زد یم نبض گردنش رگ

 را رهیدستگ و رفت اتاق در سمت به. شد یم یعصب

 بسته و باز اش ینیب ی پره. کرد نییپا و باال بار نیچند

 شیپاها به گونه نیا تمنا فکر جز زیچ چیه و شد یم

 جا از بیعج سردرد آن با کبارهی به که داد ینم قدرت

 تنِ جانِ به را اش یپ در یپ یها تمش حاال و زدیبرخ

 .بکوبد رنگ دیسف درب

 ...دیکن باز و در...یآها ست؟ین نجایا یکس -

 در و رفت عقب یقدم مهرزاد. شد باز رونیب از در قفل

 .کرد باز را
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 سبز شیرو روبه یگلدان کلیه با اهیس پا سرتا یمحافظ

 .شد

 یصدا با و روشنش یابروها انیم کرد گره اخم مهرزاد

 :دیغر د،یلرز یم تیعصبان از که یبم

 هان؟ کنم؟ یم کاریچ نجایا من -

 و ببندد را شیها چشم محافظ شد باعث بلندش ادیفر

 :بزند حرف شمرده شمرده آرامش، کمال در کند یسع

 کار شما با سیرئ د،یباش آروم لطفا گان،یشا جناب -

 حاال م،یاریب نجایا شمارو میشد مجبور ما داشتند، یمهم

 به من تا دیبمون تون اتاق داخل قهیدق چند لطفا هم

 !بدم خبر سیرئ

 مهرزاد به که آن یب صحبتش اتمام از بعد بالفاصله و

 .کرد قفل و بست را در بدهد، زدن ادیفر مجال
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 از بعد اما، آمد ینم کلشیه به زدن حرف قلم لفظ نیا

 در دلش و دست حامد، یرو سیرئ یروزید هیتنب آن

 !بود دهیترس ییموحنا مرد نیا با برخورد

 انیم را سرش. نشست تخت ی لبه کالفه ار،یسام

 را امانش شیها چشم درد و سرش درد. گرفت دستانش

 یا لحظه ماهه کی که ییلنزها نیا به لعنت. بود دهیبر

 . نگذاشتند شیتنها

 اگر! اش ییایخولیمال افکار فشار از کرد یم درد سرش

 ؟چه باشد رفته لو تشیمامور

 سرش ییبال چه مهرزاد نبود در تمنا جهنم، به خودش

 عطا ریام! بود او به دشیام چشم همه سرهنگ آمد؟ یم

 و افتخار بشود اش یریدستگ که نبود گنده آنقدرهاهم

 ! یسرمد سرگرد نهیس به بچسبد مدالش
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 نیا در حاال، مسلما و بود عطا از تر گنده دنبال اریسام

 را تشیمامور شور زیچ همه از شتریب دلش ناشناخته اتاق

 یاصل ارکان از یکی هم تمنا نجات که یتیمامور. زد یم

 ذهن یرو و سر از یکالفگ تمنا، از دور حاال و بود اش

 .دیبار یم جسمش و

 قرار در چارچوب در محافظ همان و شد باز در دوباره

 .گرفت

 در سمت به را سرش نشسته تخت بر همانطور مهرزاد

 .برگرداند

 مرد نیا با احترام کمال در کرد یم یسع که فظمحا

 .کرد صاف را شیصدا کند، برخورد

 نن،یبب رو شما خوان یم سیرئ گان،یشا جناب -

 .دییبفرما
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 محافظ که یطور لب ریز و زد یتلخ پوزخند مهرزاد

 :گفت بشنود،

 نیا به نه کردنتون، یزندون و زدن ضربه اون به نه -

 !دنتونز حرف احترام با و قلم لفظ

 از. داشت  یبرم قدم او همراه محافظ و شد رد در قاب از

 .رفتند نییپا ها پله

 

 به رهیخ را اریسام متعجب یها چشم عمارت شکوه

! آمده موزه ای یشاهنشاه کاخ در انگار. بود کرده خود

 !تر مجلل هم و بود عطا عمارت از بزرگتر هم نجایا

 یرو که دید را یمرد دند،یرس که نییپا طبقه به

 آن سمت به پشتش و نشسته، شده یکار معرق مبلمان

 نشسته یگرید مبل یرو شیرو به رو یپسر. هاست

 .زد یم حرف و بود

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 ییدا هیاوک آبرود نمک یالیو تو هفته آخر یمهمون -

 راست که یهرچ مدل هر از ها بچه به سپردم! جان

 حال و عشق یب یکس نکرده یخدا تا بذارن رو کارمونه

 تازه یمشتر یکل دم یم صد در صد قول! نره نرویب

 !براتون کنم جور

 یصدا با ند،یبب را صورتش توانست ینم اریسام که مرد

 :گفت یمحکم

 داره آمارت ونداد، باشه هات یاوردوز به حواست فقط -

 !جون پسر ره یم باال یلیخ

 نیطن گوشش در باره هزار اسم نیا ونداد؟ ونداد؟ ونداد؟

 در انیم در یکی یها تپش به را قلبش و شد یم انداز

 .آورد یم

 ی پسره آن! بود مهمان هم عطا! بود ونداد یمهمان

 همان در گرفت، گردن به را ساغر خون که هم یعوض
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 دست ساغرکش به دو هر عطا و او گفت. بود یمهمان

 اش ساله ۰۵ دخترک که بود دهیترس آنقدر. کردند دراز

 .داد جان ها کثافت آن یپاها و دست ریز و کرد سکته

 آرام دلش اما کردند اعدام را تورج ،یعوض ی پسره آن

 . دیچیپ یم جانش گوش در اسم نیا حاال و بود نگرفته

 خون خروش که یگردن رگ و اش شده گره یها مشت

 !بود ساخته یزخم برادر کی او از د،ید شد یم درونش را

 .شد زده مرد، یبعد حرف با خالصش ریت اما

 .زد یندپوزخ

 سر میبشکون رو ها کوزه کاسه باز کنم دعوت رو عطا -

 اون؟

 :دیغر یعصبان یصدا با مرد
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 فقط! نه رو؟ یمهمون کل بزنه شیآت وایه اونوقت که -

 اش حلقه نکهیا تا یکن کمتر رو کثافتت و گند کن یسع

 سین مرد گهید که عطا بعدشم! عطا گردن یبنداز یکن

 !ونا گردن یبنداز و کارات که

 نبود؟ عطا کار پس. زد خی اریسام تن در خون کبارهی به

 پست نیا کار. خورد یم بهم ها زن از حالش که ییعطا

 و چرخد یم خود یبرا راست راست که بود یلعنت فطرت

 کند؟ یم پهن دام اش یبعد یها طعمه یبرا

 اتفاق مرد دو آن ی مکالمه قهیدق دوسه در ها نیا تمام

 را، راه تمام دیفهم قهیدق سه دو نیا در اما اریسام. افتاد

 راه سر در را او خودش ریتقد دست حاال و آمده اشتباه

 همه از که هست یخداوند و داده قرار آشغال ُغال ش نیا

 !ست آگاه زیچ

 :گفت و کرد صاف را شیصدا محافظ

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 .آوردم و گانیشا جناب س،یرئ -

 .رفتندگ قرار مرد دو یرو به رو و زدند دور یکم بعد و

 .. ندیبب بهتر توانست یم را «سیرئ» حاال

 

 اش یجوگندم یموها که ساله چند و شصت یمرد

 نیا ی چهره بر را زمان گذر اش یشانیپ یها نیچ و

 .داد یم نشان کفتار

 سر نگاهش و بود دستش در شده یکار مرصع یعصا

 .دیکاو یم را مهرزاد یپا تا

 یجلو ا،فرس طاقت و سخت هرچند کرد یسع اریسام

 .ردیبگ را مرزش و حد یب خشم

 .کرد «سالم» مقتدر و محکم یصدا با اما آرام
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 را دستش و گرفت یجا لبش یرو یلبخند کم کم مرد

 .کرد دراز نفره تک مبل سمت به

 ...گانیشا جناب دینیبنش -

 اخم نگاه با و نشست یلعنت مردک آن کنار اریسام

 چه هر منا «سیرئ» مرد نیا که بود منتظر آلودش

 .کند شروع را یباز زودتر

 ن،یگذاشت من کاخ به پا ینطوریا اگر خوام یم معذرت -

 کنن دعوت نجایا به شمارو دادم دستور ها بچه به من

 متاسفانه. داشتند من حرف از یا گهید برداشت اونا یول

 شبید از که شد باعث شد، وارد سرتون به که یا ضربه

 یگوشمال البته،. دیببخش رو من دوارمیام. دیباش هوشیب

 .دینباش نگران دادم، بهشون یحساب و درست
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 چرب. آمد ینم خان هوشنگ به ها یعذرخواه نیا

 کارش چقدر مگر کرد؟ یم وارد تازه پسر نیا خرج یزبان

 بود؟ نما وارث سرگردِ نیا لنگ

 و نشاند کشیبار یها لب کنار یتلخ پوزخند اریسام

 :گفت

 به و من...ینطوریا که دیتداش یمهم کار حتما و -

 یک شما که دونم ینم هنوز من. نیکشوند «تون کاخ»

 .دیهست

 اخم. ختیر شیصدا در اقتدار یکم خان هوشنگ

 را ابهتش که نشاند پرپشتش یابروها انیم یفیظر

 .کرد یم شتریب

 ؟یدینشن رو خان هوشنگ اسم حال به تا یعنی -
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 عمارت در که ییها شنود در. آورد فشار مغزش به یکم

 شده آورده عطا توسط اسم نیا یچندبار بود گذاشته کار

 .بود

 د؟یهست یک دونم ینم اما چرا راستش -

 :گفت و زد یپوزخند خان هوشنگ

 و خودش اسمم دنیشن با دشمنم که ام یکس من -

 !رسه یم عرش به باشه کنارم که یکس و! کنه یم سیخ

 مشچش از ییخطا چیه که یکس! ام خان هوشنگ من

 نگاهش ریز از خبر یب یا محموله چیه و مونه ینم دور

 !شه ینم رد

 .انداخت باال ییابرو یتا اریسام

 شیپ بسته کت حاال که زده سر ازم ییخطا من و -

 ن؟یآورد خودتون
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 :گفت و داد سر یهیکر ی خنده خان هوشنگ

 !یینجایا یا گهید کار یبرا نه،! خواستم عذر که من -

 کنترل نگاهش خشم. افتاد ونداد به نگاهش اریسام

 ور اش یگوش با سره کی القبا هی مردک. نبود یکردن

 .نداشت مرد دو صحبت به یا توجه و رفت یم

 :زد نیزم به شیعصا با تقه دو خان هوشنگ

 !خوام یم رو عطا فرمول اون -

 بود چه فرمول نیا مگر. شد گرد شیها چشم اریسام

 بودند؟ دنبالش همه که

 .ندارم رو فرمول ونا که من -

 و زیچ همه. یاریب بدستش برام خوام یم اما! دونم یم -

 عطا و یا دهیرس راه از تازه وارث. دونم یم موردت در
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 نیب از رو عطا که کنم یم کمکت. نداره ازت یخوش دل

 !یببر

 

 .دیکش شیها لب کنار به یدست اریسام

 نیردا ادیز آدم که شما! نشده آلوده خون به دستم من -

 نش؟یبر ینم نیب از خودتون چرا

 :زد یپوزخند خان هوشنگ

 که دادم قول دخترم به اما بشکنه؛ هی برام کشتنش -

 !نشه آلوده فشیکث خون به دستم

 ی خورده شکست عشق آن دیشا! شد جالب دخترش؟

 .بود خانه نیا در عطا

 ...ندارم هم رو فرمول اون ستمین کش آدم من خب؟ -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 کرد کیبار را شیها چشم ظن ٕ   سو با خان هوشنگ

 او به کرد، یم رسوخ اریسام درون تا که را نافذش نگاه و

 یها چروک و نیچ شدت شد باعث که ینگاه. انداخت

 .شود قبل از شتریب چشمش کنار

 و عاشق که نیا مثل! توئه دست دکتر اون دخترِ اما -

 فرمول اون به عطا که همونطور! نیشد هم دلداده

 .یبرس یتون یم اون از تر احتر تو دهیرس

 .داد تکان سر یزهرخند با اریسام

 رسه؟ یم من به یچ و -

 اش شده کبود یها لب کنج یتلخ لبخند خان هوشنگ

 شیها لب کنج و کرد روشن را اش پیپ. نشاند

 .گذاشت

 .فرستاد رونیب را دودش و گرفت یقیعم کام

 :گفت و انداخت شکوهش با کاخ به ینگاه
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 حاال، تو و داره ازین بهش یکس هر که یزیچ! پول -

 که یجون یب یها اسکناس نیا محتاج همه از شتریب

 .گرفت رو جون هزارتا شه یم خاطرشون به

 ابدا و انداخت پا یرو پا. داد هیتک مبل یپشت به مهرزاد

 نشان ضعف خود از ریِپ کفتار نیا یجلو خواست ینم

 .بدهد

 توانست یم بود عطا چشمان در که یترس آن از البته

. باشد یسم و رحم یب تواند یم چقدر مرد نیا بفهمد

 .کرد یم تیرعا را اطیاحت جانب دیبا

 بامزه لحن با و کرد کج یسر. گرفت دندان به را لبش

 :گفت یا

 یا گهید زیچ شما از من یول زهیانگ وسوسه! اوم -

 !خوام یم
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 دود کردن خارج با و گرفت یگرید کام خان هوشنگ

 :زد لب یظیغل

 ؟یچ مثال -

 .خاراند را گوشش پشت اریسام

 عطا دشمن نیبزرگتر شما دونم یم! شما میت تو امیب -

 رو تتونیحما  .ترسه یم ازتون سگ مثل و نیهست

 نیا وارد تازه من قدرت؟ یب و یباش گانیشا. خوام یم

 مال سهام اون درصد چهل ومدهین هنوز اما شدم؛ یباز

 !عطا از شتریب یحت! منه

 :زد یلبخند خان هوشنگ

. کنم باز حساب کمکت رو خوام یم که نهیهم واسه -

 شروع خوب اما یاومد رید. یهست یباهوش پسر تو

 !پسرجون یکرد
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 به شدن رهیخ از دست بود، ساکت موقع آن تا که ونداد

 هم سر پشت یها پیتا و اش یگوش ی صفحه

 .برداشت

 :کرد صاف را شیصدا

 رو همه جان ییدا. امیم تون حرف وسط دیببخش -

 !راحت التیخ کردم یاوک

 بهم حالش. انداخت ونداد به یپرغضب نگاه اریسام

 و نشسته کنار به کنار خواهرش قاتل با که خورد یم

 و بزند ادیفر تواند ینم. کند خورد را گردنش تواند ینم

 ختهیر خون دنید با و کند فرو جگرش در را خنجرش

 .ردیبگ آرام اش، شده

 

 یرو کرد یسع. کند کنترل را نگاهش خشم کرد یعس

 حدقه از آتشش و گرفت یم شعله درونش از که یخشم
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 دار خود و بگذارد پوش سر زد، یم رونیب شیها چشم

 سال نوزده ساغرکش که وهلل به! شد ینم اما. باشد

 و بود اش شده دیشه جانبازِ پدر امانت. نداشت شتریب

 !نتوانست. باشد یبخو دار امانت نتوانست اریسام

 د؟یدار یمهمون -

 .انداخت باال ابرو یتا ونداد

 ن؟یایم هم شما -

 .کرد کج را اش لوچه و لب انداخت، باال شانه اریسام

 .امیب که ادینم بدم دونم ینم -

 :گفت و خان هوشنگ سمت برگرداند رو اریسام

 تو یزدن دور که یشرط به. باهاتون کنم یم یهمکار -

 !نباشه کار

 .زد یپوزخند خان هوشنگ
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 حال به یوا اما ست؛ین زدن دور اهل خان هوشنگ -

 به و دیخورش رنگ گهید. بزنه دورش بخواد که یکس

 هوشنگ رو اسمم چرا یدون یم. نهیب ینم خودش

 گذاشتم؟

 :گفت تعجب با اریسام

 ست؟ین تون یواقع اسم یعنی -

 همه که گذاشتم نیا واسه و هوشنگ. جون پسر نه -

 .زد دور شه ینم و هوشنگ. سرشارم هوش من گن یم

 .داد تکان یسر مهرزاد

 نکنه؟ شک عطا که برگردم چطور من جناب حاال -

 .ونهیم در توطئه یپا نبودم شبید فهمه یم

 .دیخند هوشنگ
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 بهم بگو برگرد، یاومد که همونطور نداره بیع اگه -

 !شده یچ دونم ینم بعدش و کردن حمله

 .کرد یاخم اریسام

 ن؟یکن هوشمیب باز یعنی -

 باال شانه مهرزاد و کرد نییپا و باال را سرش هوشنگ

 .انداخت

 که دیبزن یجور لطفا یول. ستین یا چاره نکهیا مثل -

 .امیب هوش به زود

 یجا تواند یم پسر نیا. دیخند و داد تکان سر هوشنگ

 کند؟ پر شیبرا را عطا

**** 
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 کجا مهرزاد. فتر یم نییپا و باال اتاقش در یعصب عطا

 را سراغش همش کرده شک یشکور زد؟ بشیغ

 .نداشت یجواب چیه عطا و گرفت یم

 .شد زده اتاقش در

 .تو ایب -

 .کرد باز را در لبش کنج یمحو لبخند با فرزاد

 رودخونه سمت اون کردن داشیپ ها بچه شد، دایپ آقا -

 .بود افتاده هوشیب

 :گفت و رفت در سمت به کرده درشت چشم عطا

 ؟یمطمئن -

 دارن! آوردنش هوش به جا همون ها بچه آقا بله -

 .انیم
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 وارد مهرزاد حامل نیماش رفت، نییپا ها پله از عطا تا

 .شد عمارت اطیح

 و ضربه دو نیا واقعا. گنگ و جیگ. شد ادهیپ مهرزاد

 سر و بود شده تمام گران شیبرا امروز، یساز صحنه

 .بود دهیبر را امانش درد

 یکم هم صورتش و تن یهوشیب ضربه آن بر عالوه

 !ختهیر بهم کامال نشیماش و شد یزخم

 با بلکه باز؛ آغوش با نه البته. رفت شوازشیپ به عطا

 یپا سرتا که یچشمان و شیها ابرو یچاشن یاخم

 .دیکاو یم را مهرزاد

 حاال؟ تا روزید از یبود کجا! مهرزاد -

 .زد یدردناک پوزخند مهرزاد

 .پسرعمو کن ینگران ابراز دبع برسم بذار -
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 .شد عمارت وارد و شد رد عطا کنار از لنگان لنگان بعد

 

 در را اتاقش راه لنگان لنگان و انداخت باال شانه مهرزاد

 یطفل. بود شده تنگ شیتمنا یبرا دلش. گرفت یپ

 !بود دهیترس چقدر االن تا دخترک

 .ندک ینم باز را در نشنود، را شیصدا تا دانست یم. زد در

 همان با! خودش مخصوص لحن همان با زد؛ شیصدا

 .کرد یم آب را دخترک دل که یمخصوص دیتشد

 !تمنّا-

 دیپر رونیب پتو ریز از. بود مهرزادش یصدا. دیلرز دلش

 .چرخاند در قفل در را دیکل و

 یکم و شانیپر اما. بود آمده جانش. بود مهرزادش

 !یگِل شتریب یکم و یزخم
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 در نگاهشان. دیپاش شیرو به یا هخست لبخند مهرزاد

 با یگرید و یمهربان با یکی. بود شده قفل هم

 !حصر و حد یب یخوشحال

 تمنا از نگاه که آن یب و رفت جلو یقدم دو مهرزاد

 .بست را در رد،یبگ

 پاک دستش پشت با را اشکش. آمد خود به تازه تمنا

 در را خودش محابا یب و شد رنگ پر لبخندش. کرد

 .کرد پرت رزادمه آغوش

 .شدند خشک هوا در دستش دو خورده، جا اریسام

 با را شیها اشک و زد یم چنگ را مهرزاد راهنیپ تمنا

 .کرد یم پاک مردش لباس

! یوا! یوا! یوا! شدم زنده و مردم ؟یبود کجا -

 یوقت. یستین گفتن یوقت داشتم یحس چه یدون ینم

 ؟یرفت کجا خبر یب مهرزاد. یشد گم گفتن
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 یرو را اش چانه. نشاند لب به یآروم لبخند اریسام

 آن و گذاشت اش یشمیابر رنگ ییخرما یموها

 .دیبوس نرم را شیبو خوش یسوهایگ

 و ترس چیه یب حاال که بود شده عاشق دختر نیا

 آورده پناه مهرزاد آغوش به کودکانه گونه نیا یشرم

 .بود

 کمر یرو آرام بود، داشته نگه هوا در که را دستانش

 .کرد نوازشش و گذاشت تمنا

 نیا توانست یم کاش. داشت وجدان عذاب هم هنوز

 ریاس دو هر گونه نیا تا کند خود محرم را دخترک

 .بود نشده تکرار عمرشان در که نشوند یگناه

 .نیبب. ام زنده من. خوبم من. زمیعز باش آروم! تمنّا -

 با را سشیخ صورت و کرد جدا خود از را دختر بعد

 .گرفت قاب اش یزخم ندستا
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 مهرزاد نیخون یایدر عمق به را اهشیس یها چشم

 نیا صورت تمام اشک. دیلرز یم شیها لب. دوخت

 .بود کرده سیخ را نقو نق دختر

 :زد لب لرزان یصدا با آرام،

 یکی قراره خدا کردم فکر. دادمت دست از کردم فکر -

 .رهیبگ ازم رو میزندگ یمردها تمام ،یکی

 .داد مهرزاد یزخم صورت به را نگاهش بعد

 لمس را اش یشانیپ کوچک زخم و برد باال را دستش

 .کرد

 :کرد زمزمه بغض با

 اومده؟ سرت ییبال چه -
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 به رو ناآرام دختر یرو به یبخش آرامش لبخند مهرزاد

 از و زد اش ینیب نوک به یکوچک ضربه. دیپاش ش،یرو

 .شد جدا او

 نهیآ در را صورتش که همانطور و رفت نهییآ سمت به

 :گفت کرد، یم یبررس را شیها زخم و برد یم جلو

 

 و خواد یم زخم چسب چندتا هی فقط! سین یزیچ -

 به جون زوده هنوز من. ام زنده نترس. نیبتاد کمی

 .بدم لیعزرائ

 :کرد زمزمه لب ریز و کرد اخم تمنا

 !دادمت دست از کردم فکر -

 هیتک کنسول نهیآ به لبخند با. برگشت سمتش به اریسام

 نگاهش. کرد قالب هم در نهیس یرو را دستانش و داد
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 که بود خوب چقدر و دوخت عاشق دخترک نیا به را

 .کند انیب ساده را عشقش توانست یم

 چقدر. داشت شدن ذوب حس مهرزاد نافذ نگاه ریز تمنا

 به. بود کرده رو مرد نیا شیپ را خودش دست زود

 عاشق مگر. بود کرده خوب اصال. کرد یاخم خودش

 و بود او یجا هم یگرید کس هر است؟ جرم شدن

 اش یحام و ستادیا یم شیپا مردانه گونه نیا مهرزاد

 اش اندازه یب یمهربان میتقد یدست دو را دلش شد، یم

 .کرد یم

 اندازه نیا به یمرد چیه به پدرش جز که یدختر تمنا

 باز اکشپ قلب به را مهرزاد یپا حاال بود، نشده کینزد

 دست از را او اگر. زد یم جار را عشقش و بود کرده

! برگشت بدون رفت یم روزید همان از اگر چه؟ داد، یم

 !وحشتناک افکار نیا از دیلرز یم تنش
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 :گفت یا بامزه لحن با

 !ینداد دست از که حاال -

 یباز بچه را عشقش مرد نیا. دیبرچ لب تمنا

 .کرد ینم کدر را اش جنبه یب قلب و پنداشت یم

 . رفت در سمت به و دیکش یقیعم نفس

 .ارمیب رو هیاول یها کمک جعبه رمیم من -

 .انداخت باال ابرو مهرزاد

 !که رونیب یذاشت ینم اتاق در از و پات! یشد شجاع -

 .شد رهیخ مهرزاد یها چشم عمق در و زد یلبخند تمنا

 !ترسم ینم! نه ،یباش تو اگه یول. آره باشم تنها اگه -

 اتاق از تمنا. داد پاسخ لبخند با را لبخندش مهرزاد

 رفته دختر نیا که کرد فکر نیا به مهرزاد و رفت رونیب

 .شود یم تر بزرگ رفته
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 تن حوله. گرفت کوتاه دوش کی تمنا برگشت تا

 نشسته تخت یرو تمنا. آمد رونیب و دیپوش را پوشش

 از نگاه تمنا. خورد گره هم به یا هیثان نگاهشان. بود

 .کرد او به را پشتش و گرفت مهرزاد

 .بزنم چسب هاتو زخم تا. بپوش رو لباست -

 :زد یلبخند اریسام

 تو؟ یبود یک درد مرهم -

 زمزمه خودش یبرا لبخند با لب، ریز محجوب تمنا

 :کرد

 !تو-

 شیرو روبه کرده، شانه مو و دهیپوش لباس اریسام

 .نشست
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 یها زخم یبعض هم باز اما بود رفته حمام که نیا با

 .داشت یزیخونر اش یسطح

 به پنس با و کرد نیبتاد به آغشته را یکوچک پنبه

 .دیکش مهرزاد یشانیپ

 !آخ -

 .کرد گرد چشم تمنا

 !نداره درد که نیا -

 .بست را شیها چشم درد با و دیگز لب اریسام

 !داره درد یلیخ چرا چرا -

 شهگو داخل از اریسام. کرد یم نگاهش تعجب با تمنا

 .نخندد تا بود گرفته دندان به را لبش

. گرفت شکل شیابروها انیم یظیغل اخم رفته رفته

 :گفت یشاک
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 ؟یکرد مسخره و من -

 حد از شیب یتخس با و کرد باز را چشمش کی اریسام

 :گفت

 !کردم لوس و خودم فقط نه -

 

 .دیکش زخمش یرو دوباره را پنبه و داد تکان یسر تمنا

 !آخ -

 زخم هی سر بعد نهییآ تو بنداز کلتیه به نگاه هی -

 .مهرزاد آقا کن آخ آخ کیکوچ

 :گفت جانب به حق مهرزاد

 تا رو یریسراز کل یدون یم ک؟یکوچ زخم هی -

 اصال! زخمه تنم کل! خوردم؟ قل درختا یال رودخونه

 .بدم نشون بهت بذار
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 و کند باز که رفت راهنشیپ ی دکمه سمت دستش بعد

 :گفت ترس با تمنا

 .کردم باور خواد ینم خواد ینم -

 اش دکمه سمت به طنتیش با را دستش دوباره مهرزاد

 .برد

 پانسمان هامو زخم همه سین قرار مگه هیچ باور -

 ؟یکن

 :گفت و دیگز لب کرده درشت چشم تمنا

 چسب و زخمت چندتا نیهم بذار. آقا نه استغفرهلل -

 .بزنم

 .شد زیخ مین و کرد ینچ مهرزاد

 صدا و دکتر خانوم برم بذار! یستین کاره نیا تو بابا نه -

 ...کنم
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 به را دستش کی. انداخت باال را شیابرو یتا هی تمنا

 سمتش به زیآم دیتهد را بود پنس که یدست و زد کمر

 .گرفت

 اومد؟ عطا با امروز که یهمون دکتره خانوم نیا -

 تمنا، ی شده زیر یها چشم به کرده قفل نگاه مهرزاد

 .داد نسرتکا

 نکهیفکرا. دیکش یم زبانه داغش ریق یها کوره در خشم

 وانهید شود، اش یحام صاحب یجنگل چشم دختر آن

 .کرد یم اش

 .کنم یم پانسمانت خودم! نکرده الزم -

 مهرزاد زخم یرو را پنبه و داد گردنش به یقر بعد

 :کرد زمزمه لب ریز و دیکش

 !داروسازم منم دکتره، اون اگه -
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 اش بامزه آنقدر دختر نیا یحسود. دیخند یقپ مهرزاد

 آخر در و بکشد دارد جان تا را شیها لپ که بود کرده

 .شوند خسته شانیدو هر که ببوسدش آنقدر هم

 هر کاش. رفت یم ضعف حسود دختر نیا یبرا دلش

 هم طاقت گرید. شد یم تمام تیمامور نیا زودتر چه

 دیترس یم. نداشت را یبهشت یحور نیا با بودن اتاق

 دکتر ی شرمنده وقت آن و درآورد عمل به را افکارش

 شده دیشه جانبازِ پدر ی شرمنده هم دیشا و شد یم

 !اش

 و جمع را خودش یکم بودنش دیشه فرزند یادآوری با

. کرد لعنت را طانیش یلب ریز «استغفراهلل» با و کرد جور

 مهرزاد اما. کرد یم درازتر مشیگل از را شیپا دینبا

 پدرش! نطوریهم هم اش خانواده! نبود متعصب خشک

 یمداوا مشغول اهواز مارستانیب در و بود دکتر
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 در زهایخاکر پشت به که بود جا همان. نیمجروح

 و زیر یها ترکش و شد منتقل ییصحرا مارستانیب

 .کردند باران بوسه را تنش درشت

 در آنقدر ها ترکش آن سرانجام که شد یم یچندسال اما

 .گرفتند را جانش تا شدند جا به جا تنش

 نیا از که زد یبینه خود بر آمد در که پدرش فکر از

 انیپا تا حداقل. بود شانیهردو نفع به. بماند دور دختر

 کی و ینیام دکتر و ماند یم او بعدش! تیمامور نیا

 !درمون و درست یخواستگار

 

. شکاند یم را درهمش انگشتان و بود نشسته تخت یرو

 را دستش کف و کرد یم چکه شیرو و سر زا استرس

 و کرده کر را آسمان گوش قلبش تپش. نمود یم سیخ

 .زدند یم هم پشت گرفته، آتش شیها نبض
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. کرد ینم را اشتباه نیا کاش. شستند یم رخت دلش در

 . زد ینم سرش به یوانگید نیا کاش

 به تا بماند، منتظرش اتاق در بود گفته عطا که حاال

 محضر به نازگل دنیکش آتش یبرا و دیایب دنبالش

 تازه. بود برده یپ اش یوانگید عمق به تازه بروند،

 .ندارد یزیگر راه که دیفهم

 .شد شتریب شد، باز که یدر یصدا دنیشن با اضطرابش

 یمشک راهنیپ و رنگ یطوس شلوار و کت با عطا قامت

 .پوشاند را در قاب

 یباسل چوب به که بود رنگ دیسف لباس کی دستش

 .بود شده ختهیآو

 .گذاشت نازگل کنار تخت، یرو را لباس

 را کفنش حکم که یدیسف لباس به کردن نگاه جرأت

 .نداشت داشت،

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 صورتت اون به لعاب و رنگ کممی. بپوش رو لباست -

 !یشد روح هیشب. بده

 .داد تکان سر آرام

 م؟یبزن گول قراره و یک ه؟یچ یبرا نایا -

 .کرد باز بدنش طرف دو را دستانش عطا

 محضر وقت! باش نییپا گهید ربع کی تا! رو همه -

 .خانوم عروس گرفتم

 و نازک یصدا اما رفت؛ در سمت به و زد یپوزخند

 .ستدیبا شد باعث نازگل لرزان

 !نشه ازدواج نیا شهینم -

. برگشت نازگل سمت به و بست را شیها چشم عطا

 شده، کیبار یها چشم با و دیکش هم در را شیها اخم

 :دیغر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 نیا که گفتم دکتر خانوم! هه نشه؟ ؟یکرد زر زر یچ -

 یخوا یم نگفتم؟ ،یبرگرد یتون ینم یبشنو و شنهادیپ

 ...برادرت

. گرفت قرار شیرو روبه و شد بلند استرس با نازگل

 :گفت یخصوص به لرزش با و کرد تر را لبش

 درمان شما اگه! نشم اون زن شه ینم مراد، منظورم -

 ...یبش

 دختر نیا یگلو دیشا. بود دهیفهم را منظورش عطا

 اگر. نداشت یا چاره اما، بود کرده ریگ خودش شیپ

 داشت، شدن پدر امکان درصد کی فقط درصد، کی

 یجنگل مرد آن میتقد را یعروسک نیهمچ گاه چیه

 .کرد ینم

 .بود داده یکالفگ به را خودش یجا خشم
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 را نازگل فیظر یبازوها و آورد باال را دستش دو

 عطا یها دست و بود سرد سرد دختر نیا بدن. گرفت

 ! داغ داغ

 .داشت سوختن حس عطا دستان لمس از نازگل پوست

 تینها یب اش ییبایز. دوخت نازگل به را نگاهش عطا

 ببر آن یبرا هم هنوز او ی رفته در زوار قلب اما بود

 که بود کرده عاشقش یطور وایه. دیتپ یم نیخشمگ

 یبایز دختر یرو به رو وا،یه از دور نجا،یا االح عطا،

 و او به هم باز نداشت، وایه به یشباهت چیه که یگرید

 .کرد یم فکر رنگش اهیس چشمان

 

 بعد! یاون با یش باردار مراد از که یوقت تا فقط تو -

 .کنم یم عقدت خودم ات بچه تولد
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 وجودش تمام به خوره همچون که را یفکر نازگل

 .آورد زبان به دیترد با را دبو افتاده

 یبنداز و من و یریبگ ازم رو بچه بعدش...اگه اگه-

 ؟یچ رونیب

 از دیترس یم مظلومانه حاال شجاع شهیهم دکتر نیا

 .نبود مشخص زشیچ چیه که یا ندهیآ

 لبخند کرد یسع و فشرد تر محکم را شیبازوها عطا

 .بزند یبخش نانیاطم

 !شه بزرگ مادر یب بچه اون ذارم ینم من! نترس -

 :کرد زمزمه آرام نازگل

 .شه یم بزرگ پدر یب یول -

 را نازگل دستانش با بار نیا و دیکش هم در اخم عطا

 .داد تکان
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 یم رابیز و تارزان اون سر شده اگه! کن نگاه و من -

 نگاه بچه اون پدر چشم به اون به یندار حق اما کنم

 کنم؟ تیحال دوباره ای یدیفهم. یکن

 فرو شیموها در دست کالفه عطا. داد تکان سر نازگل

 :گفت و برد

 !ینییپا دهیپوش لباس گهید ربع کی -

 .گذاشت تنها یمنف یفکرها هجوم با را نازگل و رفت و

 را شیها چشم شد باعث در شدن دهیکوب هم به یصدا

 .بپرد شیسرجا و ببندد

 قدم با. کرد بارش توانست که هرچه رلبیز عطا رفتن با

 دقت با و رفت تخت یرو لباس سمت لرزان یها

 .کرد بلندش
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 یها گل. پا نوک تا بلند دیسف ی ساده لباس کی

 بود شده کار شیها نیآست و نهیس قسمت یرو برجسته

 .بود سهیپل رش،یحر دامن و

 و داشت کفن یمعن تنها نازگل یبرا اما، ساده و بایز

 !بس

 یمراد د؟شو مراد فرزند مادر که دیپوش یم را لباس نیا

 چه؟ کرد، یم آب ریز را سرش اگر و زد یم مشکوک که

 ها هیثان. کرد نگاه وارید یرو ساده گرد ساعت به

 عجله با نازگل، یبدبخت ماراتن در ها عقربه و دندیدو یم

 .بودند مظلوم دختر نیا رفتن دست از تماشاگر

 هرچند. کرد تنش بود، که یکندن جان هر به را لباس

 .ببندد نتوانست را شتشپ پیز از یکم

 .کرد سرش را بود لباس کنار که یرنگ یصورت شال
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. برد دست شیآرا لوازم یجو و جست به فشیک در

 .دیکش رونیب را رنگش یا سرمه شیآرا فیک

 .ختیر زیم یرو را لوازمش مختصر قلم چند

 نوک با و دیمال دشیسف پوست به کننده مرطوب یکم

 یبرا ها ضربه نیا. زد ضربه صورتش به انگشتانش

 و شد یم داریب دیبا خواب نیا از. بود خودش کردن داریب

 .دید یم چشم با را دلش مرگ

 لب رژ آخر در و دیکش بلندش یها مژه یرو را ملشیر

 .زد کوچکش یها لب یرو را یرنگ یصورت

 .بود مرده درونش روح اما. گرفت روح یکم

 ررسیت در آلود اخم یعطا و برگرداند رو. شد باز در

 .گرفت قرار نگاهش

 داد تکان صورتش به رو را رنگ دیسف کفش جفت کی

 .گذاشت نیزم یرو و
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 کفش سمت به مردد قدم چند با و دیکش ینفس نازگل

 به برگشت. دیپوش را ها کفش آرام و شد خم. رفت ها

 .ندیبب را اش چهره بار نیآخر یبرا که نهییآ سمت

 !کن صبر -

 

 و گرفت قرار سرش پشت اعط. برنگشت اما ستادیا

. بست را، اش شده بسته مهین بیز. آورد باال را دستش

 آتش را وجودش گردنش، پوست با عطا دست تماس

 .برداشت جلو به یقدم هول. زد

 ...حاضرم من -

 .زد شین را عطا قلب و شد تلخ زبانش بعد

 حاضره؟ داماد -
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 جفت را شیابروها و دیکش هم در را شیها اخم دوباره

 .ردک

 !نره ادتی پدرت تیرضا خط دست اون فقط حاضره، -

 اجازه یب که را یدل کشت یم. داد تکان سر تلخ نازگل

 .بتپد خی کوه نیا یبرا

 

 هر با او و خواند یم خطبه عاقد. بود زده خی بدنش

 .شد یم تر کینزد دلش مرگ به کلمه

 لب پوست یعصب. انداخت عطا به ینگاه یچشم ریز

. زد یتلخ پوزخند. شکست یم شتانگ و دیجو یم

 !یطفلک بود؟ رفته تاراج به اش یمردانگ

 نیا. انداخت دستش بغل یمو کپه به را نگاهش بعد و

 بود؟ شیآرزوها مرد
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. کند یم فکر اش ندهیآ همسر به یزندگ در یدختر هر

 شود؟ یم اش یزندگ مرد دیسف اسب بر سوار یکس چه

 یبرا هم نازگل !نبود یمستثن قاعده نیا از هم نازگل

 چشم دکتر شان در را یکس هر. بافت یم ایرو خودش

  مراد؟ حاال و دانست ینم یزمرد

 که یمراد بشنود؟ تا یبزن داد دیبا که زبان یب مراد

 مرد مراد نیا نه؟ ای دارد یکار و کس ستین معلوم

 بشود؟ اش یزندگ

 یا چاره اما نداشت باور را عطا یها وعده ابدا و اصال

 بود کرده مانینر منجالب غرق را خودش. اشتند هم

 به هم تف گرید د،یفهم یم اگر هم مانینر همان که

 .انداخت ینم صورتش

 .بلرزند کمتر که زد گره هم در را سردش یها دست

 .دیبگو بله مراد بود منتظر. بود منتظر عاقد
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 نه اما داشت؛ دل در یشور هم مراد داشت؟ زبان مگر

 اش خرخره که یامان یب حرص زا! شوق و ذوق سر از

 را مشتش و شود بلند توانست یم کاش و بود گرفته را

 . بکند عطا تراش خوش فک ی روانه

 احمقانه اورد؟یب فرزند عطا یبرا تا کند عقد دکتر خانم با

 عطا از تر احمق نازگل و مراد و بود ایدن شنهادیپ نیتر

 .شدند شنهادیپ نیا قبول به مجبور

 دل در و زد یپوزخند بود؟ یا غهیص چه گرید نیا

 !«تیمحرم ی غهیص»داد جواب

 و رسا ی بله انتظار او از که یکس. داد تکان را سرش

 داشت؟ نداشت، که را عشق با توام

 شیآرزوها تمام! چارهیب دخترک. بود نازگل نوبت حاال

 چاه اعماق از که ییصدا و شیها چشم بستن با را

 !کشت آمد، باال شیگلو
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 .زد رقم را شیها یبدبخت شروع

 چکسیه. زدند رونیب گرفتند، که را نامه غهیص

 و بود شده دوخته شانیها لب. بزند یحرف توانست ینم

 .بودند امدهین در بزرگ گند نیا شوک از هنوز

 بزند ادیفر داشت دوست هم سنگدل یعطا همان یحت

 !اش ینامرد از بکوبد، وارید و در به مشت و

 

 به را خودش خون از یفرزند دنیشک آغوش به حسرت

 بود کرده اجاره آدم وارث داشتن یبرا حاال و برد یم گور

 ینامرد هم و نباشد مرد هم که ،یمرد حال به یوا و

 در و شود یم یبازار نامرد در نامرد چه گرید! باشد بلد

 !شود یم گذاشته حراج چوب به نازگل یزندگ بازار، نیا

 رقم نازگل یبرا ها نیتر تلخ و سکوت و بود سکوت

 ! خورد یم
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 یحت یوا! شده مرد نیا زن دیفهم یم پدرش اگر

 !انداخت یم رعشه تنش به هم تصورش

 تر عیسر توانست یم یحاملگ کی فقط! فرزند کی فقط

 عطا ته و سر یب چاه به و بکشد رونیب مراد چاله از را او

 .کند پرتاب

 ی کرکننده سکوت و گشود لب از لب عطا باالخره

 .شکاند اش گرفته بمِ یصدا با را نیماش

 یم که منظورمو! بهتره بشه انجام زودتر یچ هر -

 ؟یفهم

 مشکوک! افتاده یاتفاق چه باال آن که نداشت خبر فرزاد

 عقب یصندل نازگل دست در دست عطا حاال اما بودند

 آورد؟ یم در را عاشق ینامزدها یادا و نشسته

 .داد تکان سر نازگل

 :گفت شوق با ادفرز اما
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 صدا، و سر یب چه یول ها نباشه جسارت ارباب -

 ن؟یریم یا گهید یجا ای عمارت برم. باشه مبارک

 :گفت فرزاد، یچاپلوس از کالفه عطا

 عمارت برو نه -

 سمت به حرف یب داماد یآقا یکالفگ از متعجب فرزاد

 .افتاد راه عمارت

 یگوسفند هن. آمد باال ها پله از و گرفت باال را دامنش

 سرش ینبات و نقل نه و دندیبر یم سر شیبرا

 .ختندیر یم

. گذاشت ایدن عمارت نیتر منحوس به پا یقیعم تنفر با

 نیا ریاس ابد تا اش یزندگان و یجوان تمام که ییجا

 .بود شده یطانیش ساختمان

 «اهلل بسم» لب ریز بود؟ نکرده که قهر شیخدا با اما،

. بود گرم شیخدا بودن به دلش یطیشرا هر در. گفت
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 خدا ریتقص و انداخت هچل در را خودش خودش، اصال

 !نبود که

 متعجب چشمان شیپ و فرستاد رونیب قیعم را نفسش

 .رفت اش یقبل اتاق همان سمت به نوکرها و آشپزها

 داشت یم بر قدم یا مغرورانه ژست با عطا سرش پشت

 .داد یم تکان سر عمارت، یاهال یها کیتبر یبرا و

 یرو نشسته، حالت به را خودش شد، که اتاق وارد

 .گرفت دستانش انیم را سرش. کرد پرتاب تخت

 آتش آن و را خودش هزارم بار یبرا توانست ینم یحت

 .کند نینفر را

 .کشاند در سمت به را نگاهش شد باز که در

 .بست را در و شد وارد عطا
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 کنارش و برداشت قدم اش یشگیهم صالبت همان با

 .نشست تخت یرو

 .کرد اش یهمراه تلخ نازگل نگاه

 .را عطا قلب زد شین که ترش تلخ زبان بعد و

 یصدا ن؟ییشما داماد نیکرد فکر یجد یجد نکنه -

 دم؟ینشن رو زدنتون در

 در سمت را اش اشاره انگشت و زد یپوزخند عطا

 :گفت و گرفت

 

 عمارتم نیا صاحب من! هه بزنم؟ در من -

 .نداختا باال ابرو نازگل

 هی اتاق وارد نیخوا یم یوقت! نیباش ن،یهست یک هر -

 !نیبزن در دیبا ن،یبش متاهل زن
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 .کرد مشیتقد یزهرخند عطا

 کنم؟ صدا رو مراد و برم من یخوا یم -

 .  انداخت باال شانه نازگل

 میزندگ که ییشما تا تره راحت زبون یب اون تحمل -

 !یدیکش لجن به رو

 با نهیس به دست شیرو به رو و شد بلند بار نیا عطا

 .ستادیا د،یبار یم کلشیه از که یتیعصبان

 عطا چشم در چشم مقتدرانه و کرد بلند سر نازگل

 دست یکار اول نیهم از و دیترس یم دینبا. دوخت

 همه که یمانینر جز البته داد؛ یم ضعف نقطه یکس

 !است مهربانش کوچکِ قلب ضعف نقطه دانستند یم

 سپر نهیس تو! وحشتناکه شنهادمیپ فتمگ که من من؟ -

 نجات بدم، نجات رو داداشم خوام یم من یگفت و یکرد

 ! بدم
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 .داد ادامه را تمسخرش و زد یپوزخند

 گم یم و نمیب یم رو شجاعتت یکرد فکر شد؟ یچ -

 کف برات ستادهیا شم یم پا! یفداکار خواهر چه یآخ

 مامت ات، خواهرانه حس ریتاث تحت گم یم و زنم یم

 بخشم یم رو زده شرکت ندار دارو به داداشت که یضرر

 با هم یفالح هید د،یکن یزندگ خرم و خوش دیبر و

 من؟

 امالکم و مال نیا االن بود ینطوریا اگه! کوچولو خانم

 یزندگ چادر تو خودم و هیریخ بودم دهیبخش رو

 . کردم یم

 چهار سین عسل ماه هم نجایا! ندارم هیریخ من! نه

 اون خدا خواهرم، برو بگم منم و یزیبر شکا قطره

 !بخشه یم رو یفالح هید و یاردیلیم ضرر
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 من! تازه! یندار فرار راه گهید ای نشنو، و نباش ای گفتم

! یستین نکارهیا تو برو، گفتم و کردم یباز یپارت برات

 زودتر یچ هر هم حاال باال، زد تیمن سوپر رگ خودت

 !یش راحت مراد اون شر از تا بنداز پس بچه هی

 :دیغر شیها دندان نیب از دهیجو لب نازگل

 تو دام تو افتمیب شم خالص زبون یب اون شر از -

 طان؟یش

 .زد یپوزخند یلودگ با عطا

 مهر بعد به تیمحرم لحظه از گن یم راسته! بگو پس -

 ؟یشد جونت مراد عاشق االن! دلت تو افتهیم طرف

 دلرباس؟ پشمش و شیر قشنگه؟ سکوتش

 :گفت و کرد هم در چهره ازگلن

 راه داد و غیج نجایهم تا ؟یبذار تنهام و یبر شهیم -

 .ننداختم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 نازگل سمت به دیتهد با را اش اشاره انگشت عطا

 .گرفت

 دار بچه تا که ینیب یم. ارین در یباز یکول من واسه -

 پس. همونه تشیوضع و توهه اون جونت داداش ینش

 !بده نجات رو اداشتد و خودت زودتر و باش باهوش

 با و برگرداند رو دوباره و برداشت در سمت به یقدم

 :گفت تمسخر

 ؟یمادر کار تو یبر رو؟ جونت مراد شب بفرستم -

 شرش یصدادار پوزخند با عطا و بست چشم حرص با

 .کرد کم را

 

 ماست از مو لبخند با مهرزاد و آمد نییپا ها پله از عطا

 :گفت یکش رونیب
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 عقدش که یباش رفته جلو نقدریا ردمک ینم فکر -

 !مبارکه! یکن

 گرید دست با و برد فرو کتش شلوارِ بیج در دست عطا

 .خاراند را اش چانه

 هم دهلش و ساز! ساده تیمحرم هی. نکردم عقدش -

 !داداشش یآزاد بعد یبرا بمونه

 .انداخت باال ابرو مهرزاد

 ؟یبرداشت داداشش یآزاد یازا به رو دختره پس -

 :گفت و شد ولو مبل یرو طاع

 نبود هم یناراض -

 !یبود متنفر ها زن از که تو -

 .داد تکان سر عطا
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 رو شیخوشگل چشمم شدم، عاشقش نگفتم هم االن -

 سرش ها کوزه کاسه هم مانینر اون! بس و گرفت

 !نباشه مقصر دمیشا دونم ینم...اما شد شکسته

 زیر یها چشم با و نشست مبل ی لبه یرو هم مهرزاد

 :گفت شده

 گرفتش چشمت نجایا اومد دکتر که یسر اون نکنه -

 ش؟یکن خودت مال که یدوخت پاپوش برادرش یبرا و

 .داد تکان یسر پوزخند با عطا

 مهرزاد، نبود مربوط من به جوره چیه یسوز شیآت -

 اما! یِنبو مانینر خواهر دختره نیا دونستم ینم نمیا

 تو. شمیم شیگلخوش صاحب منم کمک یازا در حاال

 !گرمه خودت عروسک با سرت تو ؟یندار یمشکل که

 :گفت و زد یلبخند مهرزاد

 خبر؟ چه دکتر فرمول -
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 یرو یرنگ پر لبخند مهمش دستاورد یادآوری با عطا

 :گفت و نشاند اش برجسته یها لب

 !دیتول واسه البراتوار فرستمش یم -

 .انداخت باال ابرو مهرزاد

 ؟یش کیشر یشکور با رو سودش یخوا یم یعنی -

 یورشکستگ اعالم که شرکت نیا تو اونم شه؟یم مگه

 میمرد

 .گرفت دندان به را لبش گوشه عطا

 یشکور سر ییبال که هنوزم ؟یدار یبهتر فکر تو -

 ؟یاوردین

 .دیکش یا کالفه پوف مهرزاد

! بده تله به دم دهیبع یول. کنم خارج دور از اونم دیبا -

 رونیب یورشکستگ حقه با روها یکی اون دونه یم
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 یعلن رو فرمول نیا فعال تو ؟یچ باشه اگه. میکرد

 !کرد کارشیچ شهیم رو یشکور نمیبب بذار! نکن

 یشور که ییجا تا. کند را لبش پوست یحرص عطا

 .کرد حس را خون

 .کرد آب ریز رو سرش شد یم کاش -

  انداخت بهش یهیسف اندر عاقل نگاه مهرزاد

 یشکور سهم با مشکلمون ما. شهاب به رسه یم خب -

 .درن پشت وارثاش پشت به پشت شیبکش. خودش نه

 اون تا بزنم کله و سر خودش با دم یم حیترج من تازه

 !شهاب حرومش پسر

 : گفت و زد شیپا یرو یدست دو عطا

 من! یدون یم خودت! کنه ینم کار مغزم گهید که من-

 .عروسم شیپ برم
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 :گفت یدگلو با و زد یپوزخند مهرزاد

 !داماد شاه بگذره خوش -

 .زد یزهرخند دل در عطا و

 امشب یبرا را عروسش و برود خواست یم داماد؟ کدام

 .کند حاضر

 کند صبر نکهیا بدون بعد و زد در به تقه چند تمسخر با

 .کرد باز را در بشنود را دکتر دییبفرما تا

 یرو را شالش و برگشت در سمت به یعصب نازگل

 .داد یجا رنگش ییخرما یموها

 .زدم در گهید ندفعهیا دیببخش -

 

 .بست را در و آمد داخل بعد و
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 جونت مراد فرستم یم شب وسط. باش حاضر امشب -

 امشب نه داد، و غیج صدا، و سر ،یباز یکول. شتیپ ادیب

 دکتر؟ خانم شد تیحال! میندار تونم ینم و نه

 نیا شیپ چشمانش سد تا بست چشم یعصب نازگل

 !نشکند حیوق مرد

 محرمتون بردم خوبه! یقانون و یشرع! شوهرته ه؟یچ -

 .ادین در حروم مهرزاد مثل م بچه فردا کردم

 .زد یپوزخند نازگل

 !هه ات؟ بچه -

 .دیکش هم در اخم عطا

 ریش. شکمت تو یکار یم رو بچه اون نطفه امشب -

 شب هر ادین تیباردار جواب که یوقت تا ؟یشد فهم

 یبرا قدم از قدم درضمن. نجایا مفرست یم و مراد
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 دلت تو بچه اون تخم که یوقت تا دارم ینم بر برادرت

 !نشه کاشته

 .کرد درشت چشم نازگل

 ؟یچ یبر لو اگه بعد نجا؟یا شب؟ هر -

 :گفت و دیکش شیموها در یدست عطا

 اتاق نیا به کوچک در هی. منه اتاق نجا،یا یبغل اتاق -

 اتاق تو ادیم شب! نترس. همن دست اتاق دوتا نیا و داره

 !تو وقت سر فرستمش یم اونجا از و من

 !یریگ ینم رو چکدوممونیه وقت یباش باهوش! نازگل

 قطره چند و شکست آرام چشمانش سد. رفت در سمت

 گوشزد هم باز تا برگشت عطا. دیچک اش گونه یرو

 و داد تکان سر اش آرام یها اشک دنید با اما، کند

 .رفت رونیب
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 به دست پنجره یجلو تمنا. کرد باز را اتاقش در دمهرزا

 .دیکاو یم را اهیس جنگل و بود نشسته نهیس

 شیها اخم یکم. برگشت مهرزاد سمت به در یصدا با

 .بودند بسته رو از ریشمش شیابروها و بود هم در

 دوباره گاوش که دیفهم اش بامزه افهیق دنید با مهرزاد

 !دهییزا قلو دو

 به داخل از را لپش. ردیبگ را اش ندهخ یجلو کرد یسع

 .رفت جلو و گرفت دندان

 یکشت ه؟یچ. خودم یاخمو یکوچولو خانم به سالم -

 شده؟ غرق هات

 رو پنجره سمت به و کرد نازک یچشم پشت تمنا

 .برگرداند

 !نشده یزیچ نه -
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 .دیخند یپق مهرزاد

 !معلومه -

 :گفت مِن مِن یکم با و دیچرخ سمتش به تمنا

 رفت؟... دکتره نیا -

 . شود یم مربوط ینبو دکتر به هیقض دیفهم مهرزاد

 باال را سرش. کرد فرو شلوارش بیج در را دستانش

 .زد چپ یعل ی کوچه به را خودش و گرفت

 چطور؟ هست، هنوز نه -

 :دیپرس دوباره موشکافانه و انداخت باال ابرو یتا تمنا

 بره؟ ستین قرار -

 .دیجو را اش خنده مهرزاد

 !بمونه که اومده اتفاقا! نه -

 ره؟یاس اونم چرا؟ -
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 .داد تکان سر مهرزاد

 !روستاس دکتر. آزاد اتفاقا! نه -

 .کرد کوله و کج رو اش لوچه و لب تمنا

 !خوشگله-

 با. رفت پنجره سمت به و انداخت باال ابرو مهرزاد

 :گفت یلودگ

 داره ییها چشم هی المصب! لحظشه هی مال خوشگل -

 !کنه یم جادو ور آدم که

 

 سرش پشت از را تمنا یعصب یها نفس یصدا

 زیر زیر تمنا، ی کودکانه یحسود به و دیشن یم

 .دیخند یم
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 یناج ،یحام به دکتر خانم وقت هی نیبب! نطوریا پس -

 !یباش مراقبش یبر نداره اجیاحت یزیچ

 :گفت و سمتش برگشت مهرزاد

 اشم؟ب اون مراقب برم ؟یشد مستقل گهید تو چرا؟ -

 .شد نییپا باال شیگلو بیس تمنا

 کنم فکر یزن یم حرف ازش که ینطوریا آخه نه -

 !گانیشا جناب کرده ریگ ششیپ گلوتون

 خنده از حجم آن نتوانست گرید! دیخند باالخره مهرزاد

 تمنا دل! مردانه یصدا با و بلند د،یخند. بدهد قورت را

 قیعم خط دو که بلندش یها خنده کرد یم رو و ریز را

 . انداخت یم شیها لب کنج

 بیدلفر و بایز یلیخ ها، خط آن با خنده زمان هرچند

 چه و رفت یم ضعف شیها خنده یبرا تمنا دل اما، نبود
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 را بانش زندان به یزندان عشق نیا توانست یم یکس

 کند؟ درک

 شنهادم؟یپ از اومد خوشتون -

 .زد کوچکش ینیب یرو یا ضربه و امد جلوتر مهرزاد

 !من یِکوچولو حسود -

 .شد آب مهرزاد «تیمالک منِ» از دلش تمنا

 شکشیپ شیخوشگل! کرده نامزد دکتر خانم با عطا -

 !گسید یجا دلم خودم من! عطا

 انیم در یکی ترس از قلبش. داد قورت دهان آب تمنا

 .زد یم

 کجاس؟ دلتون -
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 توانست یم. دیلرز دلش تمنا چشمان ترس از مهرزاد

 دست کف همچون که ساده و صاف ردخت نیا عاشق

  نشود؟ شناختش، یم

 یدل با اما اش کودکانه یها اخالق با که یدختر

 بود اش یحام. بود لرزانده را ینظام مردِ نیا دل بزرگ،

 در پا از را اریسام تشیمعصوم و ییبایز شدت روز هر و

 .آورد یم

 .گرفت دست در را شیبازوها و کرد بلند دست مهرزاد

 یها مردمک. شد رهیخ شبش رنگ یها چشم عمق به

 .دیلرز یم تمنا

 کدام حرف دانست ینم قلبش و عقل با جنگ در اریسام

  کند؟ گوش را

 دیشا و است امانت دستش دختر نیا گفت یم که یعقل

 ای آورده وجود به یوابستگ شانیدو هر انیم عادت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 به توقف یب دختر نیا یپا سرتا یبرا که قلبش حرف

 و دنشیبوس و دنییبو الیخ لحظه هر و آمد یم در تپش

 .آورد یم در پا از را اش مردانه غرور کردنش خود مال

. دیلرز یم یدختر یبرا نیچن نیا دلش که بود بار نیاول

 بهیغر یدختر کنار شبش و روز که بود بار نیاول اصال

 .گذشت یم

 !یعاشق و عشق یرو به بود بسته چشم سرگرد

 ی حوصله گرید د،یشن یمنف بجوا که یروز همان از

 گرید که هم ساغر رفتن با. نداشت را یعاشق و عشق

 !بس و بود انتقام یپ به تنها قلبش

 یزندگ نباشد اگر شبش، رنگ نگاه نیا با تمنا، حاال،

 .آورد یم در شیها چشم رنگ به را اش

 .دیایب در حرف به اریسام تا کند یم جان تمنا
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 اونقدر صاحبش که هیمشک ی لهیت جفت هی شیپ دلم -

 فشارش بغلم تو نقدریا دارم دوست که خانومه و معصوم

 نیاول من کوچولوم، حسود! شه حل وجودم تو که بدم

 شهیهم که یجنس یبرا لرزه یم داره دلم که باره

 .بودم یفرار ازشون

 و کرد رها ش،یها حرف شوک در را تمنا و زد یلبخند

 یبرا که او. خورد یم ییهوا سرش به دیبا. رفت رونیب

 به گشت یم بر بود که یهدف هر. بود امدهین یعاشق

 !ساغرش خون انتقام

 و سفت شیتمنا پاک دل به دلش ناخواسته حاال، و

 از تا داشت جنم کاش و بود خورده کور یا گره سخت

 ردیبگ ینیام دکتر از را مثبت جواب تلفن پشت نیهم

 ونداد آن و نگهوش و عطا یپ را حواسش دیبا فعال اما،

 .برساند خودش عاقبت به را ینامرد هر تا داد یم یلعنت
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**** 

 کاش یا. بود امدهین شیها چشم به خواب شب تمام

 شوک.گذاشت یم وا خچدش حال به را امشب عطا

 .نبود هضم قابل هم هنوز مراد با تشیمحرم

. کرد یم قور و قار شکمش. بست را شیها چشم

 !شد دهیشک شیغذا ظرف دنبال نگاهش

. رفت ینم غذا به لشیم هم باز شیها یگرسنگ تمام با

 ی شده سرد اما زیانگ هوس برنج و مرغ دنید با

 دستش و خورد یم تاب و چیپ اش روده و دل کنارش،

 .رفت ینم قاشق سمت به

 درست یزیچ کی. بدهد قورت یزیچ توانست ینم اصال

 تخواس ینم اما. بود بسته را شیگلو راه سنگ مانند

 .بشکند را بودنش یقو و کند هیگر
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 صدا و سر یب اشک قطره چند در شیها هیگر اصال

 خودشکه دست و شد یم خالصه شیها گونه یرو

 دانیم به پا گذشته از تر یقو و کرد یم پاک را ردشان

 .گذاشت یم جنگ

 یقو را او برادرش. بود آموخته مانینر از را بودنش یقو

 دستش یعصا که یروز نیچن نیا یبرا بود آورده بار

 .بخرد جان به را اش نکرده ای کرده جرم و شود

 .نبود یاصل در از صدا اما. خورد در به تقه چند

 تمام رغم یعل و بست درد با را شیها چشم

 .کرد رسوخ جانش بندبند به استرس تظاهراتش،

 نور. چرخاند ساعت دنبال به اتاق ظلمات در را نگاهش

 کمک و بود دهیتاب اتاق درون اجازه یب یکم محوطه

 .دهد صیتشخ را ها عقربه زور به که کرد یم
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 ساعت رأس چه! قیدق چه! بود شب مهین سه ساعت

 .کند تر شکوه پر را نازگل یتباه بزم که بود آمده

 غول همچون مراد، مانند وید بتیه و شد باز. شد باز در

 .شد ظاهر شیرو به رو یدم و شاخ یب

 و داشت تن به نیمحافظ یشکم شلوار و راهنیپ

 یکیتار آن در را یهولناک منظره چه که یوا! شیموها

 !بود زده رقم

 عطا قامت و قد آن از بعد و افتاد نازگل یرو اش هیسا

 .مراد سر پشت یورزش شلوار و شرتیت با

 اتاق داخل به یکم و گذاشت غول شانه یرو دست

 .کرد تشیهدا

 

 .نشاند بل به یکیتار دل در یهیکر لبخند
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 ...فقط. کنم یم آرزو براتون رو یخوب شب -

 :افزود یلودگ به یکم

 !یجنگل نیا به نه بره، دکتر خانم به ام بچه دوارمیام -

 یمخف در نیا که کرد فکر خود با نازگل و بست را در

 !سمت نیا از حداقل. نبود

 یبو نذاشت اما. کرد جمع تخت کنج در را خودش یکم

 تا و تک از را خودش. برسد دمرا مشام به ترسش

 .گذراند یم نظر از را مراد کلیه و نداختین

 نیا به را خودش نازگل کرد یم را فکرش یکس چه

 ندازد؟یب هچل

 را خودش زودتر داشت دوست. بود کرده لج خودش با

 در را نحس یا بچه بذر و کند تباه مرد نیا دستان به

 .شود امتم زودتر ها یبستر هم نیا تا بکارد، دلش
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 آتش قصد و گرفته دلش باروت انبار ریز تیکبر خودش

 .داشت را دنشیکش

 ؟ینیش ینم چرا -

 نیا در! اول درس نیا. بود طعنه پر و خشک شیصدا

 به کمتر دلش مرگ تا شد یم یسنگ دیبا عمارت،

 را برادرش تاوان قراربود که حاال. دیایب چشمش

 کنار را شیها یباز لوس پس بدهد، پس داوطلبانه

 خواسته او از عطا که کند یم را یکار همان و گذارد یم

 .بود

 افتنشی از بعد باالخره و دیچرخ برق دیکل دنبال به مراد

 .کرد روشنش ،یاصل در کنار

 چشم و گرفت صورتش سمت به را دستش نازگل

 .بست را شیها
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 نور حاال و نشسته یکیتار در که بود ساعت نیچند

 .کرد یم تیاذ را شیها چشم

 .نشست نازگل از دور تخت، ی لبه یرو اطیاحت با مراد

 دختر نیا. دوخت نازگل یها چشم عمق به را نگاهش

 را شانیدو هر و زده اش یزندگ به حراج چوب چگونه

 بود؟ انداخته هچل در

 در یباز وانهید و زیچ همه ریز بزند توانست یم کاش

 دور شتدا که یهدف و عمارت نیا از آنوقت اما، اوردیب

 .شد یم

 

 شدت. داد تکان یسر و گرفت دندان به را لبش

 .بود عطا از شتریب سر رهیخ دختر نیا از خشمش

 چرا؟ رفت؟یپذ یم را احمقانه شنهادیپ نیا دیبا چرا
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 ادیفر توانست یم داشت؟ که او نداشت زبان که مراد

 شیپ دلش هم او کنم؛اما ینم را کار نیا من بزند

 داشتند، که یهدف و شانیها یلبستگد. بود ریگ برادرش

 دو هر و نشانده هم از دور تخت، نیا یرو را نفر دو نیا

 .دهند یم یکینزد نیا به تن اجبار به

 :گفت شین با و کرد رصد را مراد ی رهیخ نگاه نازگل

 یکی دلت نکنه ؟یکن یم نگاه یاونجور چرا ه؟یچ -

 خودت قهیسل آره؟ خواست؟ یم من از تر خوشگل

 برات اربابت که نشد دایپ نیا از بهتر شرمنده دم؟نبو

 !رهیبگ لقمه

 .برگرداند را شیرو بعد و

 را قشیعم یها نفس و کرد مشت را دستانش مراد

 .فرستاد رونیب
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 در چه دانست ینم و دانست یم سر را خودش دختر نیا 

 شیبرا که یعشق به هم آن! انتیخ! گذرد یم مراد دل

 برادر عاشق دخترِ نیا بستر هم حاال! آمده راه همه نیا

 دستش که ییاو. بکارد دلش در بچه ی نطفه و بشود

 عشقش به چگونه حاال نخورده یاحدالناس چیه به

 شیها نقشه نخوردن هم به یبرا هم آن کند انتیخ

 !او به دنیرس یبرا

 دور سفر نیا ارمغان یوقت خواست ینم را دنیرس نیا او

 یا غهیص زن کی بودنشان، هم با دوباره یبرا درازش و

 !باشد گناه یب ی ناخواسته ی بچه کی و

 !شده که جور هر! نشود کار، نیا دیبا شده که جور هر

 از یبالش اش، یخی نگاه با. کرد باز را دستانش مشت

. انداخت تخت کنار فرش یرو و برداشت تخت یرو

 .دیخواب و کرد نازگل سمت به را پشتش
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 :زد لب تعجب با کارش نیا از کرده درشت چشم نازگل

 ؟یینجایا یچ یبرا رفته ادتی -

 .داد تکان ینف به یسر حالت همان در مراد

 ...چرا پس... چرا پس -

 نازگل به را چشمانش. نشست شیجا سر کالفه مراد

 :گفت اشاره زبان با و  دیکش یپوف. دوخت

 !«نه بچه. میخواب یم جدا تو و من»

 :فتگ و زد یصدادار پوزخند نازگل

 ؟یبد دست از رو سرت یخوا یم -

 چند دیبا. دیخواب دوباره الیخیب و انداخت باال شانه مراد

 حل راه کی تا گذراند یم ها یباز مسخره نیا به را شب

 .کند دایپ یحساب و درست
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 تمام کار خواست یم هم کرده، لج نازگل طرف نیا و

 که زد یم جوانه دلش در یدیام یکورسو هم و شود

 !باشد یگرید راه دیشا

* 

 -. کرد باز را شیها چشم عطا یعصب یصدا با صبح

 نمیبب دیپاش

 سرش یرو را پتو و بست محکم را شیها چشم نازگل

 .انداخت

 وضعشه؟ چه نیا نم،یبب دیپاش -

 کرد یم یسع. دیکش ضرب به مراد یرو از را پتو بعد و

 یها چشم از خون اما. نکشد نعره تیعصبان شدت از

 .کرد یم چکه سبزرنگش

 که یکار و دیخواب یم یسلطنت اتاق در! یلعنت مردک

 داد؟ ینم انجام را خواست یم عطا
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 نجایا گذاشتمت شما؟ نیکرد یغلط چه نمیبب دیپاش -

 نگهبان؟

 

 .زد مراد یپا به حرص با را یبعد ضربه

 .شد بلند و کرد مشت را شیها دست مراد

 مراد اما. تندسینگر یم را گریکدی خشم تینها در دو هر

 !مسخره یضیمر آن با عطا به دیچرب یم شیبازو زور و

 و بود داده حیترج را بودن الل بکند؟ توانست یم چه اما

 را درشت حرف هزار دیبا هدفش به دنیرس یبرا

 . زد ینم دم و دیشن یم

 عطا خرخره حاال نیهم نبود اش نقشه و او خاطر به اگر

 خفه تا دیجو یم داشت نجا تا و بود گرفته دندان به را

 .کند اش
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 اما، نبود یکس از خوردن لگد و دنیشن حرف مرد او

 ! اجبار جبر، مجبور،! کلمه نیا به لعنت و بود مجبور

. بود کرده الل را مراد اجبار به که بود یلعنت جبر نیا

 که ییعطا رام را اریسام و بود کرده کور را نازگل

 ریتقص یب رشخواه مرگ در حاال، دیشا دانست یم

 !ونداد حال به یوا و باشد

 شده شل یروسر و نشست تخت یرو یعصب نازگل

 .کرد محکم سرش یرو را اش

 یبرا چه؟ یبرا بود؟ دهیخواب یروسر با را شب تمام

 و بود شده شیایدن فرد نیتر محرم حاال که یمراد که؟

 دیکش یم آتش به هم را الشیخ یحت تصور نیا که یوا

 !حبس مردگان ی ردخانهس در را تنش و

 حس تمام دم، و شاخ یب غول آن با تشیمحرم باور

 آورد یم ارمغان به شیبرا را ایدن آور عذاب متضادِ یها
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 ی خانه در را خودش شد، یم که داریب کاش و

 به رساندنش یبرا مانینر و کرد یم دایپ کوچکشان

 ! بود منتظرش دست به لقمه دانشگاه

 گس طعم. کرد تر ترش، شکخ بازبان را خشکش لبان

 خوب شبید یعنی نیا و کرد یم بد را حالش دهانش

 .بود مانده باز هوا دنیبلع یبرا دهانش و دهینکش نفس

 !بده فرصت بهمون -

 حرص اما بود کردن متقاعد و آرامش تینها در شیصدا

 .کرد یم ییخودنما حروفش هجا هجا در

 .ختاندا تخت یرو و گرفت را مراد دست یعصب عطا

 انگشت کردن مشت با عادتش طبق و بست چشم مراد

 .کرد مهار را خشمش رومندشین یها
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 رونیب را او عطا اکر. داد یم خودش دست کار دینبا

 اور میگ و دیکش یم یدیجد ی نقشه دیبا هم باز کرد یم

 .کرد یم شروع اول ی مرحله از شده

 یچ شه؟ تموم کابوست یخوا ینم تو بدم؟ فرصت -

 کن تمومش گفتم واسم، ارین در تنگا ادا تم؟گف بهت

 .کن راحت رو مون همه

 :گفت و بست چشم یعصب نازگل

 میبتون بده فرصت هفته هی حداقل...هفته هی حداقل -

 .میایب کنار باهم

 .کرد خوشحال را اش افهیق تمسخر با عطا

 یناز یآخ ن؟یکش یم خجالت هم از هنوز! جان یا -

 !یناز
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 در ممکن حالت نیتر وحشتناک به را شیها اخم بعد

 شکل نیتر رحم یب به را اش اشاره انگشت.کرد هم

 .داد تکان نازگل و مراد یعصب صورت مقابل در ممکن

. ات نهیمعا یبرا ارمیم ماما هی صبح فردا صبح، فردا -

 داداشت پرونده یراست. حالت به یوا ،یباش دختر اگه

 !وحشتناکه اوضاعش هم

 

 آتش عمد قصد شدن ثابت کاراش، دنبال رفته باربد

 هم یفالح پسر! سین نفعش به اصال یسوز

 یدون یم آخه بس، و خواد یم قصاص فقط! قصاص...که

 .ادینم رشیگ بس خون دهیفهم

 یخو همون به دوباره و داد سر یهیکر ی خنده

 .برگشت بود، شده داریب که اش ییوالیه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 و مراد فردا مگرنه! بس و یدار فرصت امشب هی -

 جور رو ترش عرضه با هی و ایدن اون بره فرستمیم

 .برات کنم یم

 بود دهینشن یزیچ مراد. شد رهیخ مراد به ترس با نازگل

 ست؟ینگر یم را عطا خونسردانه انقدر که

 نگاه و صدادار پوزخند با عطا و داد تکان سر نازگل

 .رفت خودش اتاق سمت به یزیآم ریتحق

 .کرد هوار مراد سر یرو ار تشیعصبان بار شماتت نازگل

 ایب گفتم که من گفت؟ یچ یدید عرضه؟ یب یدید -

 به رو من چارهیب برادر و خودت سر اخر تو. کن تمومش

 !ید یم باد

 به توانست یم چطور. کرد نگاهش رهیخ مراد

 که شود یکس همبستر و کند انتیخ نشیزتریعز
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 شجاعتش و ها ییبایز تمام با دختر نیا. ندارد دوستش

 .نداشت مراد دل در ییجا

 مگر و بود کرده خود ریاس را همه اش معشوقه که اخ

 اش یزندگ عشق تنها که ییاو از گذشت؟ او از شد یم

 چیپ و شیها چشم وجودش، و خودش حاال و بود

 .کرد یم غیدر مراد از را شیسوهایگ

 یشباهت چیه بورش، یموها و سبز چشمان با دختر نیا

 . نداشت وانهید مجنون نیا یلیل به

 یزیگر کاش. کند سر دختر نیا با را امشب چگونه حاال

 یزندگ که بود عطا اما، کرد یم دایپ او به دنیرس یبرا

 نیا سر کی بود مطمئن. بود دهیکش آتش به را شان

 همچون شیبرا راز نیا و است گانیشا عطا بند هیقض

 .شود یم روشن روز
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 لباس سمت ادمر ی رهیخ و جیگ نگاه از یعصب نازگل

 عوض لباس پناهگاه را یوارید کمد در و رفت شیها

 .کرد کردنش

. زد شیها لب به لب رژ یکم و کرد مرتب را شالش

 یحت کرد یم یباز را عمارت نیا عروس تازه نقش دیبا

 !خانم یطوب و احمد مش یبرا

. بود شده تنگ اش ینقل تییسو آن یبرا دلش چقدر

 اتفاقات یبرا کرد یم ادع باران ریز که اول روز آن

 بخورد، رقم شیبرا گمشده بهشت نیا در که یخوش

 .شود جهنم شیبرا جا نیا که کرد ینم هم را فکرش

 آب و نون و یعال کار همان کرد ینم هم را فکرش

 بشود کرد، یم فیتعر شیبرا جانیه با مانینر که یدار

 .تر طرف آن لومترهایک هم آن خواهرش دردسر
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 فاصله همه نیا با که بود ساخته بیعج شیبرا خدا

 کرده یط را جاده تاب و چیپ و شود گرد آتش شعله

 به نیا به پا تازه که ینازگل جان به فتدیب و شمال دیایب

 !گذاشته بهشت اصطالح

 

 .بود یسوال نگاهش مراد

 هم احمد مش و خانوم یطوب به دیبا درمانگاه، رم یم -

 .شدم ارباب عروس بگم

 .رفت عطا اتاق به یانیم در از و داد نتکا یسر مراد

 چه! کشنده و تلخ. زد پوزخند حرفش به خودش اما

 با عمارت نیا اما نشد یفالح پسر بس خون! یعروس

 یبس خون زندان همان با اش کبکبه و دبدبه نیا

 .نداشت یفرق شیبرا

 .کرد یط یکی چندتا را ها پله و برداشت را فشیک
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 لحن خواست یم. بود ها پله نییپا. نبود اتاقش در عطا

 کمک که ییتمنا اما، بکوبد دکترجان سر فرق را تلخش

 قالب در بود شده باعث دیچ یم صبحانه زیم خانم یزر

 :گفت نازگل به رو یلبخند با و برود نقشش

 زم؟یعز یریم ییجا -

 دیبا که کرد مشخص ابروانش نامحسوس حرکت بعد و

 هم نشممک قسمت نیتر سخت و کند یباز نقش

 معشوق و عاشق نبود نیا قرارشان که البته. بود نیهم

 جا به زور به را شان ینامزد نقش دیبا گرید اما، باشند

 .آوردند یم

 که تمنا ی رهیخ نگاه. نشاند لب یرو یحرص پر لبخند

 نظرش به اما، نداشت دوست دیکاو یم را شیپا تا سر

 .آمد یم ییبرو دل تو و خوشگل دختر

 جان عطا انگاهدرم رمیم -
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 .بنشاند ناقابل «جان» کی عطا اسم کنار تا کند جان

 یحال در و گرفت خودش یبرا مربا و کره یا لقمه عطا

 مخاطب را نازگل برد، یم دهانش سمت به را لقمه که

 :داد قرار

 رسونمت یم خودم بعد بخور، صبحانه نیبش -

 نگاه که ییعطا اما کند مقاومت که کند باز دهان نازگل

 خط شیبرا بدجور و بود دوخته او به را رنگش سبز نافذ

 .ردیبگ دهیناد توانست ینم را دیکش یم نشان و

 به را اش یزندگ افسار تازانه کهی عطا و بود ریگ کارش

 بودن گرد به نازگل اما. تاخت یم و بود گرفته دست

 جان به بود انداخته آتش که هر. داشت نانیاطم نیزم

 به. داد یم پس سخت یتقاص اش، ادهخانو جان و انبار

 !موقع

 . گرفت خودش یبرا یا لقمه زور به
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 دنید با. برداشت قدم زیم سمت به رونیی از مهرزاد

 :گفت یزرنگ با و زد یلبخند مازگل

 خانوم باشه مبارک. گانیشا عمارت عروس به به -

 !ییهوی و خبر یب چه. دکتر

 نیا به بتداا از کاش. نشاند لب به یتلخ لبخند نازگل

 صد و بود عطا از بهتر یلیخ نظر به. انداخت یم رو مرد

 !تر مهربان البته

 دندان به لب تمنا شد باعث مهرزاد، به نازگل رهیخ نگاه

 عطا دست یرو وانیل یجا به را یچا یعصب و گرفته

 .زدیبر

 به تمنا. داد تکان هوا در و دیکش پس را دستش عطا

 و انداخت عطا دست یرو را دستمالش عیسر و آمد خود

 .گذاشت زیم یرو را یقور

 ..نبود حواسم دیببخش-
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 کردیم فرو آب وانیل در را انگشتانش که یحال در عطا

 .کرد تمنا نثار بود بلد راهیب و بد هرچه

 

 هم یکلفت درد به یحت. پرت حواس خنگ ی دختره -

 .یخور ینم

 قبل از شتریب هم تمنا و رفت هم در مهرزاد یها اخم

 :گفت تیعصبان با

 !کلفت نه داروسازم هی من -

 :گفت لج با و کرد مشیتبد یزهرخند عطا

 بلد هم فرمول هی م،یدید هم رو بودنت داروساز -

 تو یخور یم یدرد چه به ،ینبود

 .دیپر حرفش انیم خشم با مهرزاد
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 یصبح اول یبفهم رو دهنت حرف بهتره عطا -

 برو جان تمنا. بکشه کیبار یجا به کار خوام ینم

 فهیوظ نیا. میزیبر یچا میتون یم خودمون. آشپزخونه

 .ستین تو

 یچلفت پا و دست دختر نیا بودن داروساز از نازگل

 .کرد اش بدرقه نگاه با  آشپزخانه دم تا شده متعجب

 پرتاب آشپزخانه یصندل یرو را خودش حرص با تمنا

 .کرد

 و ودب شده داده نشان فیضع دختر آن یجلو نکهیا از

 .ختیر ینم اشک اما بود یعصب د،یشن نیتوه

 شدنش یقو یبرا و بود کرده قدغن را ختنیر اشک

 .کرد یم تالش

 :زد لب بهت با نازگل

 خدمتکاره؟ بعد داروسازه -
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 عطا به ینیخشمگ نگاه با مهرزاد و زد یپوزخند عطا

 :گفت

 پدرش از و اون. داره نگه گرو رو همه عادتشه عطا -

. برداشته گرو برادرتون خاطر به هم رو اشم و دهیدزد

 .عطا هیزدن مثال جبرت

 یباز نقش که یبرا. کرد نگاه عطا به تعجب با نازگل

 دانست؟ یم را زیچ همه که او کرد یم

 !را مراد از شدنش دار بچه شرط...جز زیچ همه

 اشپزخانه به پا تمنا از ییدلجو یبرا و شد بلند مهرزاد

 .گذاشت

 :زد لب آرام و کرد مخ را سرش نازگل

 !دونه یم که نیا -

 .انداخت باال شانه عطا
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 هیبق! نفهمه یکس که اس بچه هیقض مهم من یبرا -

 یب رو انبارم فشان آتش خواهر من معلومه که اش

 .نکردم عقد جهت

 

 دوشش یرو را فشیک و شد بلند زیم سر از نازگل

 .انداخت

 خانم و دبو ساده. کرد نگاهش و برد باال را سرش عطا

 .دیبار یم صورتش و سر از بودن

 او مثل نه...اما بود محکم. داشت دوست را بودنش یقو

 خودش ی فتهیش را یکس هر جسارتش و ابهت با که

 .کرد یم

 !تر شجاع...بود جسورتر او

 نیا ی کدانهی وایه. ابدیب توانست ینم وایه مثل را یکس

 ستتوان ینم کشت یم هم را خودش عطا و بود جهان
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 اش رفته در زوار قلب از را یلعنت ممنوعه عشق آن

 وندیپ ستیل صف در اسمش داد یم حیترج. بکشد رونیب

 یکج دهن سوزش خانمان عشق به و بدرخشد قلب،

 .کند

 شد بلند. دینوش اش یچا از یا جرعه و داد تکان یسر

 :گفت و برداشت را چشییسو و

 !رسونمت یم -

 قدم در سمت به عطا از لقب و انداخت باال شانه نازگل

 شان ی رابطه در عطا بودن سیرئ خواست ینم. برداشت

 .بزند را اول حرف

 .کرد تشکر ادبش برحسب و شد ادهیپ درمانگاه یجلو

 شه؟ یم تموم کارت یک -

 .داد را جوابش شهیش از و بست و در
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! سمیوا تر اضافه باشم مجبور دیشا نبودم روزه چند -

 جمع رو لمیوسا احمد مش خونه برم دیبا بعدشم

 ...موضوع نیا از...نیا از...یراست...کنم

 به بپرسد خواهد یم دانست یم. داد تکان سر کالفه عطا

 !انهی دیبگو یزیچ احمد مش

 ...شتریب نه. مانینر و ینامزد حد همون در...بگو -

 .گرفت سمتش به شتریب دیتاک و دیتهد با را انگشتش

 !که؟ یمتوجه! شتریب نه -

. داد تکان سر و کرد فوت را اش کالفه نفس نازگل

 یخو خودش عطا قول به کرد؟ یم چه نبود، عیمط

 یباق یحرف یجا و بود کرده گل اش یفداکار

 .گذاشت ینم

 خداحافظ. دمیفهم -
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 خونه ببرمت دنبالت امیب بزن زنگ شد تموم کارت -

 .دمیم حیتوض براش خودم. احمد مش

. باشد خوب توانست یم اشک. کرد نگاه را عطا نازگل

. داد ینم حواله مراد به را او شد یم کاش و باشد یمعمول

 نیا. کند رام را مرد نیا توانست یم دیشا اما دانست ینم

 !را دماغ گند جذابِ پوش خوش مرد

 چه ندارد، هم کردن دیتهد زبان یحت که مراد آن نه

 !بسازد او از همدم برسد

 هم باز. رفت درمانگاه در سمت به و انداخت باال شانه

 !النیگ سرکش یابرها یِشگیهم عادت طبق بود باران

 که هم بدتر نیا از اش یزندگ. گرفت باال را دستش باز

 یشتریب شدت شیدعاها. برد ینم ادی از را خدا شد یم

 شتریب مجال یبرا بود آورده کم قدم و بودند گرفته

 !یاله رحمت ریز ماندن
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! باش تنها دختر نیا مراقب. وت دست عاقبتم و آخر -

! شناسه ینم تیخر برادر عشق...اما کردم تیخر دونم یم

 !خودت...ریبگ رو دستم خودت

 یصدا. شد درمانگاه وارد و گذاشت پله نیاول یرو پا

 اش نظاره و سربرگرداند. دیشن پشتش از را عطا نیماش

 .کرد

 

 از دیترس یم شود؟ وارد نازگل که بود مانده منتظر

 بود؟ نگرانش ای ارشفر

 .نبود حدس قابل مرد نیا! دانست ینم

 جا فرفره همچون که دید را زیت و تند ترنج شد که وارد

 رنگ خوش یها لب از لبخند یا لحظه و شد یم جا به

 از پر و صدا و سر پر و بود شوخ. شد ینم جدا لعابش و

 !یزندگ حس
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 کتاب از سرش و آرام و بود نیمت که توکا عکس بر

 !هم عاشق اما مخالف قطب دو. آمد ینم باال شیاه

 یزندگ و دیخند یم شاد یروز هم او. شد اش یحسود

 .داشت یخوب

 به نه و دیرس یم هفتم آسمان به شیصدا ترنج مثل نه

 .بود توکا یآرام

. خواند یم کتاب. بود خانم. کرد یم طنتیش.  بود شاد

 و پدر و مانینر کنار بود ها نیبهتر از یجیپک نازگل

 .مادرش

 زندان ی گوشه شان یزندگ پازل از یا قطعه...اما حاال،

 یخال یجا! مانده مهین نصفه لبخندشان طرح و افتاده

 نیا او یب حاال و زند یم ذوق در بدجور قطعه کی آن

 .شود ینم کامل لبخند
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 با و گذاشت شنیاست یرو را پوشه عیسر نازگل دنید با

 .آمد سمتش به تعجب و لبخند

 دکتر دکتر؟ خانم شد داتیپ باالخره خانم نازگل به -

 .داد یم نیگزیجا درخواست واست داشت گهید یفتح

 لب کنج یمحو لبخند اش یزبان نیریش و لبخند از

 .نشست نازگل یها

 شانه یرو را سرش یکم و گذاشت شیبازو یرو دست

 :گفت یا بامزه لحن با و کرد خم چپ

 اومدم شد خوب سوما؛ شما؟ یخوب دوما سالم؛ اوال -

 !پس

 .شد لیتبد خنده به ترنج لبخند

 شیپ یایب دیبا بعدش البته! زاره کارت یحساب که برو -

 بوده؟ خبر چه نمیبب من
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 :زد لب دلهره یکم با. شد خشک لبخندش دفعه کی

 هیقض شد یچ خدا، به نبود داداشت به حواسم چیه -

 اش؟

. ستادفر رونیب نیسنگ و سخت را سردش نفس نازگل

 را قاتل مهر و مرد یفالح! شد تمام شد؟ چه داداشش

 نازگل و چسباندند گناهش یب برادر یشانیپ یرو

 !شد گرفته آتش یدارو همه آن بسِ خون داوطلبانه

 به بود غم از مملؤ که ینگاه با و شد تلخ لبخندش

 :زد لب یآرام یصدا با و رفت یفتح دکتر اتاق سمت

 کتاب حساب بذار فعال. شتهگذ بهم یچ گمیم و امیم -

 .دکتر یآقا خدمت بدم پس

 را یفتح دکتر یجد و رسا یصدا. زد در به تقه چند

 .دیشن

 د؟ییبفرما -
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 در سرد رهیدستگ یرو را دستش و دیکش یقیعم نفس

 .دیکش نییپا و داد سوق

 شیابروها ینبو دنید با و بود در پشت فرد منتظرِ دکتر

 ینیب ی غهیت یرو را نکشیع. دیپر باال نامحسوس

 .کرد جا به جا اش دهیکش

 نشان ضعف دینبا. کرد سالم یمصمم یصدا با نازگل

 آن با گانیشا یرو در رو او! یکس هر مقابل در داد یم

 تنها که یفتح دکتر حاال و بود ستادهیا خباثت همه

 نداشت، ترس که م،یفه و عاقل اما بود یجد یکم

 داشت؟

 مانشینر سر ییبال چه دبو داده خبر که یوقت هم آن

 !است خواسته یم یمرخص چه یبرا و آمده

 

 .داد تکان سر موقر و نیمت دکتر
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 !دکتر خانم سالم -

 .نشاند لبش یرو یمحو لبخند زور به نازگل

 !رمیتاخ نیا یبرا متاسفم واقعا! سالم -

 پدرانه لبخند. کرد دراز یصندل سمت به را دستش دکتر

 :گفت و نشاند لب به یا

 شد؟ یچ برادرتون یماجرا. دیبود ریدرگ که دونم یم -

 جمع را خودش و نشست یصندل یرو نهیطمان با نازگل

 .کرد جور و

 تیرضا...البته و غرامت یکل. نرفت شیپ خوب اوضاع -

 !مقتول خانواده از گرفتن

 :دیپرس بهت با و انداخت باال ابرو دکتر

 مقتول؟ -
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 شده قالب یها انگشت با و انداخت نییپا سر نازگل

 .کرد یم یباز یباز اش

 !کرد فوت نگهبانه متاسفانه! بله -

 .دیکش یا کالفه نفس دکتر

 یکار من دست از اگر. متاسفم. بگم یچ موندم واقعا -

 ...من دختر مثل هم شما! دکتر خانم نیبگ ادیم بر

 .زد یتلخ لبخند نازگل

 باز هم دندون با یحت ما مشکل گره...اما ممنونم -

 .سرکارم برم تونم یم! دکتر یاقا شهیمن

 .داد تکان سر دکتر

 !نباشه ریدرگ ذهنتون کار طیمح تو دیکن یسع...اما بله -

 .داد تکان سر نازگل

 .اجازتون با. ام متوجه! بله -
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 رونیب کالفه را نفسش آمد، رونیب که دکتر اتاق از

 پرش به دکتر پر که کرد شکر را خدا دل در و فرستاد

 .نگرفت

 آماج و ندیبب را ترنج نکهیا از قبل گرفت میتصم

 اتاقش به شود، آوار سرش بر اش سرهم پشت سواالت

 .باشد شیها ضیمر منتظر و ببرد پناه

 کی هم ترنج. نداشت یضیمر گرید و بود شده غروب

 رفت و بود دهید را نازگل یحوصلگ یب و بود آمده بار

 .شود تر تهگرف دختر نیا حال که بپرسد یزیچ آنکه یب

 چه که بپرسد او از خانه در شب بود گرفته میتصم

 دختر نیا بداند نکهیا از غافل آمده، سرش ییبال

 را احمد مش تیسوئ و شده گانیشا عمارت عروس

 !است شده نینش کاخ و دهیبخش
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 که یاسم به یپوزخند. فرستاد عطا به یکوتاه امیپ

 «جان عطا. »زد بود کرده رهیذخ

 تماس گرانید یجلو که یوقت یبرا دبو یمال ماست

 اسمش به هم جان که بود که عطا و گرفت یم

 بچسباند؟

 رونیب درمانگاه از و برداشت را فشیک بعد قهیدق چند

 .رفت

 گونه شالق را قطراتش. دیبار یم یشتریب شدت با باران

 سال فصل نیرتریدلگ زییپا و دیکوب یم نیزم جان به

 نیا در شیها نیتر تلخ که نازگل یبرا حداقل. بود

 !خورد یم رقم سرد زییپا

 .ستادیا درمانگاه بان هیسا ریز

 شد راحت الشیخ دید در دم که را ترنج یا نقره دیپرا 

 !بماند ترنج منتظر ستین یازین که
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 انینما دگانشید مقابل عطا دیسف لندکروز بعد هیچندثان

 .شد

 ابانیخ عرض دوان دوان و گرفت سرش یرو را فشیک

 . کرد یط ار

 در عطا ادیفر و سیخ نیزم یرو نیماش ترمز یصدا

 .ختیآم هم

 

 را خدا اما. بپاشد رونیب مغزش از خون بود منتظر آن ر ه

 یرو یچندمتر شدن دهیکش با ها کیالست! شکر

 کرده توقف اش یمتر یچندسانت در درست آسفالت

 !بودند

. بود کرده ریگ شیگلو در که بود نیسنگ آنقدر نفسش

 .داد یم تکانش و بود زده زانو کنارش طاع
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 خود سر بر بود، یا دهیچروک رمردیپ که کانیپ راننده

 یکیتار و باران نیا در شیها چشم. شد ادهیپ و دیکوب

 هوا نیا در که بود گفته زنش چقدر. دید ینم محض

 خرج پس شد؟ یم مگر اما نرود؛ یکش مسافر دنبال

 یبازنشستگ قوقح کرد؟ یم چه را خوراکشان و خورد

 مونسش زیالید درمان و دوا خرج اول روز همان که اش

. ماند ینم شان ماهانه کردن سر یبرا یزیچ.  شد یم

 فرمان پشت هم باز اش یکور شب وجود با بود مجبور

 را دختر نیا که اگر یوا و ندیبش اش یاسقاط کانیپ

 شد؟ یم چه بود گرفته ریز

 به را او بود، شستهن دستش بغل که یمسافر ادیفر اگر

  «قاتل» مهر کی مانینر مانند هم او حاال آورد ینم خود

 !بود نشسته اش یشانیپ یرو
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 خودش ریتقص که یناگهان تصادف نیا از شوکه نازگل

 .بود نشسته سیخ نیزم کف حرف یب بود،

 از را اورژانس یمددکارها و ترنج تصادف یصدا

 .بود دهیکش رونیب درمانگاه

 تجمع از دست هم باران آن در که را کاریب مردم ترنج

 بر نشسته نازگل دنید با و زد کنار داشتند ینم بر شان

 .کرد پرواز سمتش به نیزم کف

 .دیکوب یم صورتش به آرام آرام همچنان عطا

 :گفت شده هول ترنج

 و من جان نازگل نازگل؟ یکرد تصادف! خدا یوا -

 بزن؟ حرف کن نگاه

 نازگل گوش در یمحکم یلیس یعصب بار نیا عطا

 به نفسش راه کرد گزگز که صورتش طرف کی. نواخت

 . دیکش غیج و شد باز کبارهی
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 گرفت بغل به را سرش ت،یجمع و کیتراف از کالفه عطا

 درمانگاه سمت به و دیکش شیزانو ریز را دستش و

 .دیدو

 داخل عطا دنبال به،یغر مرد کار نیا از متعجب ترنج

 .رفت درمانگاه

 داخل را نازگل اورژانس، رنگ قرمز یتابلو دنید اب عطا

 .گذاشت تخت یرو و برد

 نیا تمام انگار و ختیر یم اشک شده شوکه نازگل

 دفعه کی و بودند داده هم دست به دست ریاخ یایبال

 .بودند دهیبر سر غیت با را بغضش

 

 داد تکان تاسف از یسر آمد، سرش باال که یدکترفتح

 که. کرد زیتجو بخش آرام شیبرا یکوتاه نهیمعا بعد و

 .کرد دعوت خواب به را نازگل و کرد اثر دم در
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 کرد، یم قیتزر سرمش در را یآمپول که همانطور ترنج

 .زد یم دید را کالفه یعطا یچشم ریز

 که ینازگل سر یباال ترس با نگونهیا که یا بهیغر مرد

 .زد یم قدم بود، نشده شیزیچ

 .کرد صاف را شیصدا یکم

 ن؟یکرد تصادف باهاش شما -

 .داد تکان سر مبهم و بود خودش افکار در عطا

 :زد لب بلندتر یکم بار نیا ترنج

 ن؟یکرد تصادف نازگل با شما -

 ی حوصله. کرد فرو سشیخ یموها در یدست عطا

 .نداشت را فوضول پرستار نیا سواالت
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 نیماش. رفت کردم ردش که هیکانیپ رمردیپ اون!  نه -

 فقط شده شوکه. باشه تصادف اسمش که هنخورد بهش

 !نیهم

 :گفت و انداخت باال ییابرو ترنج

 ن؟ینگرانش نقدریا شما چرا پس -

 :دیغر ضیغ با و انداخت باال را شیابرو یتا کی عطا

 ؟یدار یمشکل شما نامزدشم من -

 با را شیها چشم. شد خشک سرم یرو ترنج دستان

 :دیپرس و کرد گرد تعجب

 !نداشت نامزد که لنازگ نامزد؟ -

 نچندان لحن با و کرد کیبار را شیها چشم عطا

 :زد لب یا دوستانه
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 داشته خبر زشیچ همه از که ینازگل کارهیچ شما -

 شما به کنم ینم فکر البته! کرده نامزد نازگل ؟یباش

 !باشه مربوط

 که هرچه خواست یم. دیکش هم در را شیها اخم ترنج

 راست اگر اما کند نزاکت یب مردک نیا بار ندارد و دارد

 را او یلفظ یدعوا نیا بود نازگل نامزد اگر گفت؟ یم

 . کرد یم شرمنده نازگل شیپ

 انتخاب بداخالق مرد نیا نداشت باور اصال چند هر

 پس بود؟ نرفته برادرش یآزاد یبرا مگر. باشد نازگل

 بود؟ چه اش ینامزد انیجر

 تا و بپلکد یعصب مرد نیا بر و دور کمتر گرفت میتصم

 .برود رونیب اورژانس اتاقک از نازگل آمدن هوش به

 دست نیا از. دیکش یا کالفه پوف عطا ترنج رفتن با

 .خورد یم هم به حالش فضول دختران
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 .ستینگر نازگل به خورده گره یها اخم با کالفه

 شده یمشک باران، یسیخ اثر در رنگش ییخرما یموها

 یشانیپ یرو و ختهیر رونیب شالش ریز از یکم و بود

 .کرد یم ییخودنما اش

 تابش و چیپ پر بلند یها مژه. بود بسته را شیها چشم

 نیا به که داشت یدل عطا کاش...اما برد یم دل یحساب

 .داد یم دختر

 !هزاربار قلبش شکستن و بود کباری او یبرا عشق

 

 ۲۰۵. +دیبخون بعد دیکن کیال

 که بود لوح ساده چه. کرد ینم را اشتباه آن کاش

 ناچار به وایه رد،یبگ را وایه یدخترانگ اگر کرد یم فکر

 .کند یم انتخاب را او
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 هم خودش راست دست از یحت هوشنگ دانست ینم

 .باشد انیم در وایه یپا اگر گذرد ینم

 دیبا هوشنگ یها قلچماق  کتک ریز دانست ینم

 .کند یخداحافظ شدنش پدر با شهیهم

 مراد دستان به را یلعبت نیهمچ که داشت وجدان عذاب

 شد باعث امشب تصادف اما بود یقو دختر نیا سپرده،

 کبارهی به را بود کرده سرکوب حنجره در که یغیج تمام

 .برساند آسمان گوش به

 نیا هم باز وایه خاطرات یادآوری با. کرد یم درد قلبش

 زودتر چه هر کاش. بود افتاده وال و شور به مصب سگ

 فرسوده، قلب نیا شر از و کرد یم دایپ ندویپ یبرا یقلب

 .شد یم راحت تلخ خاطرات همه آن با

 چشم کم کم. بود نشسته نازگل سر باال یساعت مین

 .کرد باز را شیها
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  نشسته کنارش که ییعطا یرو را نگاهش مبهم و جیگ

 .انداخت بود، گذاشته تخت یرو سر و

 یموها جز و بود نازگل صورت مقابل در درست سرش

 .دید ینم یزیچ رنگش یمشک

 گردنش یرو که یعطر با اش خورده ژل یموها عطر

 یموها پود و تار انیم باران نم یبو با همراه بود، زده

 .دیرس نازگل مشام به اش یمشک

. بود خوب کاش! انهی باشد متنفر مرد نیا از دانست ینم

 کاش یا و! نبود ارباب کاش! نبود سنگدل نقدریا کاش

 .داد ینم حواله مراد به را او

 آن در اش قواره و قد. داشت دوست را تشیجذاب نازگل

 آن با دوخت، خوشِ دار مارک یها شلوار و کت

 چهره از گاه چیه که یقیعم چال دو و نگاه صالبت

 تمام یتابلو دیکش ینم پر خشم، مواقع در یحت اش،
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 غرور ی زهیآم اخالقش! اخالقش اما، بود تیجذاب اریع

 چه و بود ختهیآم هم در یسنگدل با که بود یقدرت و

 !داشت را گانیشا عطا ریام جبر طاقت یکس

 شیپ یساعت و گرفت عطا از چشم. کرد تر را شیها لب

 .آورد خاطر به را

 تصادف از یآثار چیه. کرد نگاه شیپا و دست به

 .بود گرفته را بانشیگر که یبد درد سر جز. دید ینم

 :زد لب آرام

 د؟یداریب خان عطا! خان عطا -

 خورده که یقرص اثر اما بود دهینخواب. کرد باز چشم عطا

 !بود کرده منگش یکم بود

 ؟یشد داریب -

 .انداخت نازگل سرم به را اش خسته نگاه
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 پرستار؟ پرستار؟ -

 تا اما. شد اتاق وارد هم در یا افهیق و اخم با ترنج

 و رفت سمتش به لبخند با دید را نازگل باز چشمان

 .دیبوس را اش یشانیپ

 ؟یخوب. بگردم دورت یاله -

 آرام و داد کش را شیها لب زحمت و زور هزار با نازگل

 :گفت

 ترنج خوبم -

 سرم سمت به و کرد زمزمه ی «شکر را خدا» ترنج

 .رفت

 اون مگرنه. داشت دوستت خدا که یآورد شانس -

 رتیز یبدجور کورش، شب یها چشم اون با رمردیپ

 !بود کرده
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 .دیخند آرام ازگلن

 !بگو هم یجون از دور هی -

 

 یرو یدست و آورد در دستش از را وکتیآنژ ترنج

 در شده نینش ته یمهربان با و دیکش نازگل صورت

 :گفت نشیریش ی لهجه

 !سر یم بال یت -

 .گفت یا «نکنه خدا» لبخند با نازگل

 مرخصم؟ -

 را نازگل دوباره و انداخت رعطایام به ینگاه مین ترنج

 کرد کیبار را شیها چشم. داد قرار نگاهش ررسیت در

 :دیپرس ظن ٕ  سو با و

 ...آقا نیا فقط! یمرخص که و بودن مرخص -
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 را اش مهین نصفه ی جمله جواب نازگل تا کرد مکث

 .بدهد

 به کردن تظاهر. نشاند شیها لب یرو یتلخند نازگل

 غهیص که یوقت بود، سخت شیبرا چقدر شانینامزد

 چوقتیه او و بود شده خوانده مراد با تش،یمحرم

 .کند یمعرف یکس به را او توانست ینم

 سوز خانمان یدروغ با اولش از هیقض نیا گفت؟ یم چه 

 .برسد شیانتها داد به خدا و بود شده آغاز

 !نامزدمه جان عطا -

 یکم! آمد یم آشنا ترنج گوش به اسم نیچقدرا عطا؟

 ضربه یبرا را شیها چشم و کرد درهم را شیها اخم

 .بست اش حافظه به زدن

 قصد آهسته و کرد ستون را راستش دست نازگل

 .داشت برخواستن
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 را دستش عطا برود، کمکش به ترنج نکهیا از قبل

 .کرد کمکش و گرفت

 و بود گرفته نظرشان ریز ن،یزبیت یکارگاه مانند ترنج

 .کرد یم رصد را حرکت هر

 نیا حاال! بود رفته برادرش یبرا و نداشت نامزد نازگل

 یزندگ وسط قارچ همچون که بود که بداخالق مردک

 کرد؟ یم اندام عرض و بود شده سبز نازگل

 یلبخند د،ید را ترنج کنجکاوِ درهم نگاه که نازگل

 :گقت و نشاند لب به یمصلحت

 شما خونه میر یم جان، خواخور نکن ریدرگ رو ذهنت -

 رو لمیوسا... نکهیا هم دم، یم حیتوض و زیچ همه هم

 !کنم جمع

 !انداختن باال ابرو تعجب با دو هر عطا و ترنج

 ؟یریم یدار مگه چرا؟ لیوسا -
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 .داد تکان ینف به یسر نازگل

 !عطاجان شیپ رمیم یزندگ یبرا گهید فقط زمیعز نه -

 تیحما و کنجکاو دختر نیا مقابل در حاال که هم عطا

 حدش از شیب غرور با بود، انداخته غبغب به باد نازگل

 :زد لب

 میریم فقط! یخداحافظ جا همه میبر میندار وقت ما -

 !یکن جمع رو لتیوسا احمد مش خونه

 حرف لحن نیا. بست تیعصبان با را شیها چشم نازگل

 نازگل هرچه. نداشت دوست هیبق مقابل در را زدن

 با عطا ه،یقض نیا ماندن مسکوت یبرا کرد یم تالش

 .کرد یم خرابش تندش لحن

 کفش و دیایب نییپا تخت از کرد یم تالش که یدرحال 

 لبخند پشت را حرصش کرد یسع بپوشد، را شیها
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 ترنج چشم از ابدا و اصال اما، کند پنهان اش یتصنع

 .نبود موفق نیزبیر

 !زمیعز احمد مش دختر جان ترنج -

 ادا آمدن ابرو چشم و حرص تینها در را زمشیعز و

 .کرد

 اما احمد؟ مش دختر. شد گرد اعط یها چشم بار نیا

 .نداختین تا و تک از را خود

 !دهینم نشون و نیا رفتارشون اصال آخه واقعا؟ -

 را تعجبش شیها چشم حرکت با و دیگز لب نازگل 

 .داد نشان

 

 را نازگل دست و زد یلبخند عطا به توجه یب ترنج

 .کرد بلندش و گرفت
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 پشت منم ،ینیبش نیماش تو یبر تو تا زمیعز پاشو -

 !رسونم یم خودمو سرتون

 خواست ینم دلش چند هر و عطا سمت برگرداند رو بعد

 چیه اما بندد، رو از نازگل، نامزد یبرا را رشیشمش

 خودخواه مرد نیا مقابل در را لحنش توانست ینم جوره

 .کند نرم

 و یحرف کم با توانست یم بود، جا نیا توکا او یجا اگر

 ترنج! ترنج اما بدهد سامان و سر را زیچ همه متانتش

 .بماند ساکت توانست ینم و بود آتش یرو اسپند

 سمت به را شیرو اخم با شد، نیماش سوار که نازگل

 :زد غر یا اندازه و حد یب یطلبکار با و برگرداند عطا

 ؟یند یسوت جلوشون کار اول نیهم شد ینم -

 شیابروها نیب یفیظر اخم. کرد روشن را نیماش عطا

 .داد یجا
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 دادم؟ یسوت چه -

 .داد تکان هوا در را دستش نازگل

 میبر ییجا میتون ینم ما! بدت زدن حرف لحن نیهم -

 ؟یدیند! بهمون بود کرده شک! نایا و

 مش دختر یمطمئن! پررو ی دختره. نبود بد چمیه -

 !ستین اونا هیشب چرا ست؟ یطوب و احمد

 با دنز حرف. داد تکان هوا در را دستش کالفه نازگل

 حداقل. نداشت او که خواست یم یچدن اعصاب مرد نیا

 آرام از حاصل یمنگ و تصادف شوک آن از بعد حاال

 !بخش

 شدند، یم تر کینزد و کینزد که احمد مش خانه در به

 .بست یم خی تنش

 نییپا و باال را شیها جمله ن،یماش سکوت در بار هزار

 گفت؟ یم چه اما، بود کرده
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 شیپ هفته کی تا که یارباب همان با گفت یم

 و پرس را اش نامه یزندگ خانم یطوب از و شناخت ینم

 کرده؟ نامزد خبر، یب حاال کرد، یم جو

 !شد یم خوانده اش، چهره طرح خط به خط از استرس

 دستش که یحال در و انداخت بهش ینگاه مین عطا

 :گفت رفت، یم در کردن باز یبرا

 و غرامت و یسوز آتش حد در! گمیم و قتیحق -

 تا دادم و شنهادیپ نیا و اومد خوشم تو از مثال...نکهیا

 رو از! ستین که یا کاره! احمد مش گهید.  کنم کمکت

 !آسونتره یلیخ که مادرت و پدر با ییرو در

 دوبار یکی ییکذا ی غهیص آن بعد! گفت یم راست

 ییارویرو توان اما، بود زده حرف مادرش و پدر با یتلفن

 شد یم مگر و بودند کرده بزرگش. نداشت را ها آن با

 نخوانند؟ را دستش
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 و کرد یاخم اما، بود شده شیپ از شتریب حاال استرسش

 .دیبخش ییماورا یروین خودش به مان،ینر اسم آوردن با

 یچپر در یجلو عطا کنار مصمم و شد ادهیپ نیماش از

 .ستادیا خانه

 شش،یپ قهیدق چند ترس از یخبر کرد، نگاهش که عطا

 .نبود

 تییهوی رییتغ نیا راز ؟یشد متحول هوی شده؟ یچ -

 مادمازل؟ هیچ

 کبارهی به قدرت. زد زل عطا یها چشم در صاف نازگل

 .ترساند یم را عطا اش،

 !ده یم قدرت بهم هم اسمش یحت! مانینر -

 مش بلند یصدا با و گذاشت اطیح داخل یقدم بعد و

 .زد صدا را خانم یطوب و احمد
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 هوا یسرد از را شیها دست. انداخت باال یا شانه عطا

 با اطیح وارد نازگل، سر پشت و برد فرو شلوارش در

 .شد احمد مش کیتار اما صفا

 گذاشته اطیح به پا نازگل، بلندِ یِصدا با که احمد مش

 .لغزاند برق، دیکل یرو را دستش بود،

 !جان نازگل یاومد خوش -

 رنگ زرد المپ فیضع نور ریز که زد یلبخند نازگل

 .نبود مشخص یلیخ کوچک،

 عطا بتیه و دیرس ینم اطیح به نورش وانیا المپ

 .آمد یم بهیغر احمد مش یبرا

 جان؟ دختر میدار مهمون -
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 نشناخته، را او هنوز دیفهم احمد مش لحن از که عطا

 گوش به اش مردانه یصدا بم و گذاشت جلوتر یقدم

 .آمد آشنا احمد مش

 بله احمد، مش یبدون مهمون رو نم اگر. سالم -

 !یدار مهمون

 نشاند لب یرو یهولک هول لبخند دستپاچه احمد مش

 یها پله از کنان لق لق و کرد پا را شیها ییدمپا و

 .آمد نییپا وانیا

 ن،یکرد منور مارو ونهیآش ارباب، نیاومد خوش -

 ...تو دییبفرما دییبفرما

 .داد یم حیضتو لب ریز و داد قرار عطا پشت را دستش

 یکیتار نیا تو چشمام یسو گهید ارباب، دیببخش -

 !نیشد سیخ یحساب که تو دییبفرما. کنه ینم یاری
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 دعوت خانه به را ارباب و نازگل که همانطور بعد

 .زد صدا را خانم یطوب بلند، یصدا با کرد، یم

 آمد، یم رونیب آشپزخانه در از که یحال در خانوم یطوب

 با و کرد خشک گلدارش دامن گوشه با را شیها دست

 .آمد استقبالشان به گشاده ییرو

 !سر یم بال باال ایب ؟ییتو جان نازگل یوا یا -

 .دیلغز ارباب یرو نگاهش بعد

 دست پشت راستش دست با و گرفت دندان به را لبش

 .زد چپش

 مرد. تو دییبفرما دییبفرما نیاومد خوش ارباب، سالم -

 ؟یداشت نگه رونیب و ارباب چرا

 دهیشن شیها حرف از یمین که زد یم حرف تند آنقدر

 . شد ینم
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 نازگل. برد مهمانخانه سمت به را ارباب احمد مش

 تپل و دیسف یها دست که رفت یم سرشان پشت

 یکنار را نازگل و شد حلقه شیبازو دور خانم یطوب

 .دیکش

 .دیبار یم شیرو و سر از استرس

 یکار کنه؟ یم کاریچ جانیا ارباب! بده مرگ منو خدا -

 جان؟ دختر یکرد

 شده سرخ سرخ شیباال فشار و استرس از شیها لپ

 .بود

 و دیبوس را نیریش انار نیا ی گونه و زد یلبخند نازگل

 :گفت

 !شده یچ گم یم تو میبر نده، راه دلت به بد -

  برگشتند در سمت به دو هر آمد، که ترنج نیماش یصدا

 .کرد پارک مراد آلونک یجلو را نیماش اطیاحت با
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 الل و کر ی هیهمسا کرد ینم را فکرش نازگل! مراد

 و یشرع همسر موقت، اما حکما حاال اش، ییرو روبه

 !باشد اش یقانون

 هیآ چند با را دل دو شد یم مگر ؟یشرع چه ؟یقانون چه

 دوخت؟ هم به

 

 و بود تفاوتشان آسمان تا نیزم از ظاهر به که ییها دل

 هم، کنار شناسنامه، کی در جوره چیه شان نام

 !دیگنج ینم

 از را شیها دست. فرستاد رونیب درد با را قشیعم آه

 .کرد قالب هم در سرما

 .شدند ادهیپ نیماش از ترنج و توکا
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 با توکا اما. بود کرده برهمش و هم در ترنج یها اخم

 آغوش در را نازگل و آمد باال را ها پله مهربان یلبخند

 .گرفت

 زمیعز یاومد خوش! یفرار دکتر خانم سالم -

 کمرش یرو و گذاشت توکا شانه یرو را سرش نازگل

 آرام،. داشت دوست را دختر نیا یمهربان. دیکش دست

 !خانم و نیمت

 !باشد دیبا که بود یزیچ همان

 ینامزد. بود ریدرگ ذهنش. گفت لب ریز یسالم ترنج

 .بود امدهین خوش مذاقش به اصال نازگل ییهوی

 !ها باشه حواستون نجاست،یا ارباب دخترا -

 مانند ،یگوش در یصدا با  و کرد گرد چشم توکا

 :دیمادرش،پرس
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 کنه؟ یم کاریچ نجایا ارباب؟ -

 ! نزده یحرف ترنج شد معلوم

 نیا یلبخندها تمام مثل! تلخ یبس زد یلبخند نازگل

 .داد یم هالهل زهر ی مزه روزش چند

 !دمیم حیتوض تو نیایب -

 سرش پشت دخترها و شد وارد و کوفت در به تقه چند 

 نازگل، اما. نشستند یا گوشه و شدند وارد کرده سالم

 .نشست فاصله متر یچندسانت با ارباب کنار

. بود تنگ شیبرا یادیز بود، کرده دستش که یانگشتر 

 حلقه نیا زور به و دانست ینم را انگشتش زیسا که عطا

 .ندیبگو دروغ انندبتو بهتر تا بود کرده دست را

 راه اش، حلقهِ انگشت یرو انداخته رد و بود تنگ

. فشرد یم خود، چنگال در سخت را قلبش به یمنته
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 که جمله آن به دیخند یم و بود آورده بند را قلبش نفس

 :گفتند یم مدرسه، در دوستانش با

 رگش نکهیا واسه اندازن یم انگشت نیا تو و انگشتر»

 ! «قلب سمت رهیم میمستق

 رگ انگشتر، نیا به کردن نگاه بار هر با! بود راست اما

 ی تپنده جسم آن یبرا اش نهیس و گرفت یم قلبش

 .شد یم تنگ ،یزخم

 و یدست شیپ نازگل، و ارباب یرو شیپ احمد مش

 .شد وارد یچا ینیس با خانم یطوب. گذاشت وهیم

 !نیآورد صفا نیاومد خوش یلیخ -

 

 لیتحو یلبخند عطا. فتگر عطا مقابل را یچا ینیس

 .برداشت را کیبار کمر استکان و داد خانم یطوب
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 .خانم یطوب نکنه درد دستت -

 و سرخ یکم اش، یشگیهم عادت بنابر خانم، یطوب

 .شد دیسف

 .ارباب جان نوش -

 یرلبیز گفتنِ «ممنون» با را اش یچا نازگل بعد و

 .برداشت

. رخاندچ شان ساده مهمانخانه گرداگرد را نگاهش عطا

 یها پرده و ییگردو یها یپشت و رنگ کرم فرش

 !مرتب و زیتم اما بود ساده زیچ همه! ساده ریحر

 ینم مرد و زن نیا کنار بود، بد که هم آدم و عالم با 

 را شیابروها ریشمش و بگذارد کنار را لبخندش توانست

 .ببندد هم در

 یکودک یغذاها ذیلذ طعمِ ادآوری شیبرا خانم یطوب

 .ودب اش
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 نیا نه بود کودک همان هنوز کاش. دیکش یپرسوز آه

 کار هر به دست خودش داشتن نگه باال یبرا که یمرد

 نیدروغ وارث خودش یبرا. زند یم یا احمقانه

 اموالش و مال به مهرزاد نکهیا یبرا دیشا د،یتراش یم

 .بود وایه چزاندن گرشید لیدل اما، نرسد

 هم البته صد و شده میعق عطا کرد یم فکر که ییوایه

 یآبرو رفت، یم لو اگر اش لهیح و مکر اما، بود میعق که

 ییرسوا آب و گذاشت یم کوزه دم دیبا را اش یگانیشا

 .دینوش یم

 گل براتون! افتهیم دهن از یچا ارباب، دیبخور -

 نه؟ ای نیدار دوست هنوز انداختم، یمحمد

 با و برد باال. چاندیپ استکان کیبار کمر دور را دستش

 .کرد استشمام را اش یمحمد گل عطر وجود تمام

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 قهوه که بود وقت یلیخ اما! بود عاشقش داشت؟ دوست

 فیکث روح به یمحمد گل یچا و دینوش یم تلخ تلخِ ی

 .آمد ینم االنش

 روحش بود، یطوب یها ییچا عاشق که زمان آن

 عطر از پر و بود فیلط یمحمد گل یها برگ همچون

 ...الحا اما ،یمهربان

 ده،یم آرامش آدم به هم بوش یحت دارم، دوست -

 که یموقع همون از دیشا. نخوردم که هاست سال...اما

 ...یرفت تو

 پسرک همان. دید را عطا یها چشم غم خانم یطوب

 .کرد یم یمادر شیبرا که بود یزبان نیریش

 فقط...اما امرزد،یب شیخدا! آمد ینم در مادر ونیکتا از

 رساندن سلطنت به در را یمادر و بود عمارت عروس

 !بس و دانست یم پسرش
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 که بهار. نیببر براتون ذارم یم کنار یمحمد گل -

 !ها گل نیا از شهیم پر باغچه تو شه،یم

 .زد لبخند اش یمهربان به عطا

 خانم، یطوب یدیم یمحمد گل یبو هم خودت تو -

 !داره یهمدم نیهمچ که احمد مش خوشبحال

 :گفت و انداخت ریز به سر احمد مش

 رو آلونک نیا که نباشه اس، خونه نیا قلب یطوب -

 بچه و من سر باال رو اش هیسا خدا. شهیم هوار من سر

 .داره نگه هاش

 یها گونه یرو یدست شرم، و شوق از خانم یطوب

 .دیکش اش انداخته گل شهیهم

 ...گهید نیند خجالتم -

 .زدند یم دلبخن یگاه و بودند نشسته ساکت اما ها دختر
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 !نگفته حرف ییایدن با نازگل؛

 !خانه در ارباب حضور از یکنجاو با توکا؛

 و ینامزد هیقض ذهنش در یکمرنگ اخم با ترنج؛ و

 که شد ینم اما، داد یم ربط را نازگل برادر رفتن زندان

 !شد ینم

 حاال و برادرش کار یبرا رفته که شبه چند شود یم مگر

 .برگردد! ابارب! که هم آن نامزدش، با

 :دیپرس باالخره احمد مش

 رو قدم که داره یلیدل حتما یول ها جسارته ارباب -

 !نیکرد منور رو مون کلبه و نیگذاشت ما چشم

 و کرد دراز را دستش. دینوش را اش یچا از یکم عطا

 دست انیم بود، افتاده شیپا یرو که را نازگل دست

 .گرفت گرمش، یها
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 دنیکش در یسع نامحسوس طور به. دیلرز نازگل تن

 در عطا یقو و بزرگ دستان قدرت اما داشت، دستش

 .داد ینم را یسرکش چیه یجا فشیظر دستان مقابل

 شد یم خانه نیا یاعضا تک تک صورت در را تعجب

 .خواند وضوح به

 شیرو و سر بر شان سواالت آماج نکهیا از قبل عطا

 :گفت و نشاند لب یرو یمصلحت لبخند ببارد

 !میکرد نامزد جان، نازگل و من -

 رونیب حدقه از شانیها چشم میبگو نبود دروغ بار نیا

 .بود زده

 خبر؟ یب و ییهوی انقدر چرا نازگل؟ و ارباب نامزد؟

 :گفت و افتاد پته تته به احمد مش

 خبر؟ یب انقدر چرا شرمنده یول... ارباب مبارکه...مبارکه
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 .ردخو یم وول سره کی عطا دست در نازگل دست

 که یحال در و داد دستش به ینامحسوس فشار عطا

 زور به را بودنش ساکت و نازگل یسرکش از تشیعصبان

 :گفت احمد مش به رو کرد، یم کنترل

! دمیشن مثبت جواب و رفتم یخواستگار... که خبر یب -

 . میخوند هم ساده تیمحرم هی

 نازگل به رو بود مشکوک هیقض نیا به ابتدا از که ترنج

 :تگف

 نامزد که شد یچ ؟ینرفت برادرت یآزاد یبرا مگه -

 ؟یبرگشت کرده

 یبرا و گرفت دندان به را شیها لب باز خانم یطوب

 .آمد ابرو و چشم ترنج
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 به شروع خواست تا و داد کش زور به را لبانش نازگل

 زور به که یلحن با و کرد یدست شیپ عطا کند، صحبت

 :داد قرار مخاطب را ترنج باشد، دوستانه کرد یم یسع

! بود من ی کارخونه گرفت، شیآت که یا کارخونه -

. اومد خوشم ازش! دادگاه تو دمید رو دکتر خانم منم

 هیچ مشکلش کرد، قبول شونمیا و دادم ازدواج شنهادیپ

 شما؟ نظر به

 

 مهم میقد یها یباز خان و خان شیبرا اصال که ترنج

 یزرنگ با ستدان یم خودخواه پسر کی را ارباب و نبود

 :دیپرس

 که یکس خواهر از ن؟یکرد یخواستگار دادگاه وسط -

 که نیا مشکلش کارخونتونه؟ یسوز آتش به متهم
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 دار و ریگ وسط نازگل که نهیا اون از تر بیعج! بهیعج

 !افتهیب ینامزد فکر به بخواد برادرش

 :گفت و کرد یاخم خانم یطوب از تیتبع به احمد مش

 ؟یوصلت نیا ی کارهیچ تو ه؟یچ احرف نیا جان دختر -

 و شهیم آزاد زود هم برادرت که انشاهلل! باشه مبارکا

 !نیکن یم پا به یعروس

 یتمام سوال نیا. داد یم را ترنج جواب دیبا نازگل اما

 یزیچ ارباب ترس از هیبق فقط! بود خانه نیا یاهال

 .کردند اکتفا یمصلحت گفتن مبارک به و نگفتن

 کرده نییپا و باال خود یبرا راه در که ییها جمله همان

 رعطایام دستان یگرما اما، چرخاند یم دهان در را بود

 به رو و فشرد هم بر پلک. ختیر یم هم به را تمرکزش

 :گفت ترنج،

 !باتوهه حق راستش -
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 خودش. کرد پهن نازگل یرو را اش رهیخ نگاه عطا

 هشد ساکت حاال چرا د،یگو یم را ماجرا اصل بود گفته

 بود؟

 یکار چیه تیوضع نیا تو اونم مان،ینر بدون من -

 پرونده که کنه کمکمون قرار عطا آقا اما، دم ینم انجام

 دو سند جور هی تیمحرم نیا و شه حل زودتر مانینر

 !هردومون یبرا اس طرفه

 :گفت و انداخت باال ابرو ترنج

 باج؟ یعنی -

 کلمه ندچ. کرد صدا تشر با را ترنج بار نیا خانم یطوب

 از را سرش زد، یم حرف ارباب یجلو گستاخانه گرید

 پدر و پدر مانند عطا، نکهیا از غافل. داد یم دست

 !ستین نفوذ پر ارباب آن بزرگش
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 اش یوانگید دست به هم را خودش یزندگ افسار عطا،

 چه ندارد ینفوذ هم خودش ماتیتصم بر عقلش و داده

 !هیبق یبرا برسد

 .زد ترنج به یمهربان لبخند نازگل

 که اومد بوجود یا عالقه هی باالخره خب زم،یعز نه -

 انشاهلل! میکرد نامزد زودتر کمی فقط کردم، قبول من

 .رونیب ادیم عقدمون یبرا مانینر

 .زد یلبخند توکا

 لمیف یادیز ترنج نیا خدا رو تو دیببخش! انشاهلل -

 نیس یکل ادیم که هم یضیمر هر! نهیب یم یسیپل

 !مرضه هم عادت ترک گهید عادت! کنه یم مشیج

 یرو را شیها پلک توکا. ستینگر توکا به اخم با ترنج

 .فشرد هم
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 عالقه وجود به تظاهر و شیها دروغ دید یم که نازگل

 . کند ترک را جمع داد حیترج بود، تابلو یادیز شان نیب

! کنم جمع رو لمیوسا تیسوئ تو برم من تون اجازه با -

 !اربابم عمارت بعد هب نیا از گهید

 .انداخت نازگل به یا مادرانه نگاه خانم یطوب

 عروس دکترمونم خانم! یآخ سر؟ یم بال کمکت امیب -

 .انشاهلل نیبش خوشبخت تن پنج حق به. شد

 عروس لباس دخترات تن انشاهلل. خانم یطوب ممنونم -

 !اجازه با ،یکن تن به

 

 .رفت رونیب نازگل سر پشت و شد بلند توکا

 .کنم کمکش برم -
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 تشیعصبان تا چدینپ نازگل دور فعال داد، حیترج ترنج اما

 خاطر به بود معلوم. نکند یخال عقل کم دختر سر را

 !داده نفهم مردک نیا با ازدواج به تن برادرش

 به نازگل دنبال به و کرد پا به را شیها ییدمپا توکا

 .رفت تیسوئ سمت

 نکند، ناراحتش که یجور توکا، حضور از کالفه نازگل

 :گفت

 هیبق لباسه دست چند ندارم، یلیوسا جان، توکا یمرس -

 .کنه استفاده یبعد دکتر نجایا بمونه هم اش

 نازگل شانه یرو را دستش یجد اما مهربان توکا

 .گذاشت

 !باهات دارم حرف -

 به نبود خرسند ابدا و اصال گاوش، دنییزا از که نازگل

 .کرد دعوت داخل به را کاتو و شد تیسوئ وارد ناچار
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 چمدان یتو را لباسش دست چند و رفت اتاقش سمت

 یکالفگ با را داشت که یلیوسا تمام. ختیر بزرگش

 .داد یم یجا چمدان داخل

 .داد هیتک اتاق در چهارچوب به توکا

 ؟یشد ارباب زن برادرت یآزاد برابر در -

 .دیگز لب نازگل

 هر به. گفتم غدرو هم آره بگم. گفتم دروغ نه بگم -

 از! افهیق هم پول هم! داره هم زیچ همه! ارباب حال

 گهید بده، انجام قراره و مانینر یکارا تر مهم همه

 اد؟یب رمیگ یسیک نیهمچ کنم صبر چقدر

 .داد تکان سر توکا

 !یستین خوشحال اما -

 .دیلرز یم اش چانه اما. خورد فرو را بغضش نازگل
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 از شده پر شیها چشم. کرد بلند توکا سمت به را سرش

 .زدند یم برق اشک،

 یوقت باشم خوشحال چطور! مهیزندگ همه مانینر -

 که یهمون! توکا مُرد نگهبانه اون! ستین کنارم اون

 هیعل مدارک همه! براش دیکن دعا بودم گفته بهت

 باشم؟ خوشحال نیخوا یم شما اونوقت! مانینر

 اشک دلش نازگل. کرد بغلش. نشست کنارش توکا

 .خواست یم ختنیر

 نانیاطم شیگناه یب به اگه باالس اون که ییخدا -

 بر شما سمت به رو ورق آخر لحظه داره، که باشه داشته

 س،ین کنارت داداشت اگه. زمیعز نخور غصه! گردونه یم

 !بخواه کمک اون از شته،یپ شهیهم که خدا

 کرده فروکش تشیعصبان یکم و کرده تازه ییهوا ترنج

 .بود ستادهیا در کنار توکا سابق یجا حاال و بود
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 !یکرد برادرت یقربان رو خودت ینکرد یخوب کار -

 ترنج به. کرد پاک دست پشت با را شیها اشک نازگل

 نازگل یعقل یب دست از ای بود شده رحم یب. کرد نگاه

 خنجر جگرش به امشب، شده تلخ که بود آمده ستوه به

 .زد یم

 یکی یبرا اگه...اما ارهین ور روز اون خدا نکنه، خدا -

 به و نینیش یم فقط افته،یب بد اتفاق هی یروز هی تون

 ن؟یکن یم توکل خدا

 

 همه و نمیبش من سین قرار اما! بزرگ یلیخ! بزرگه خدا

 تا من! شهیم درست خودش بگم و خدا به بسپرم رو یچ

 هم شما که همونطور! دوم یم برادرم دنبال جونم یپا

 !دینکن سرزنش و من پس ن،ینیش یمن جا هی هم یبرا
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 خوشم ازش خودمم! نشدم که کچل و کور آدم هی زن

 !دادم بله جواب که اومد

 دهانش از یکالم راست جز که ینازگل! گفت یم دروغ

 یکی! بافت یم دروغ نبات و نقل حاال آمد، ینم رونیب

 !یگرید از پس

 .بود راست یکی نیا نه! کچل و کور آدم زن

 برعکس. دید یم مراد یها چشم انهخوشبخت کور؟

 الل که یزبان و دیشن ینم یحساب و درست که گوشش

 !بود

 در جنگل گرید ی شعبه و بود مو از ییایدر نه کچل؟

 !بود شده بنا شیموها و شیر

 بود؟ گفته بود، نگفته که دروغ

 . گذاشت یورود در یجلو و بست را چمدانش
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 .کرد پاک صورتش از باره نیچند را شیها اشک رد

 تا دیخند تمسخر با بار نیچند. ستادیا نهیآ یجلو

 .برود نیب از یکم صورتش یقرمز

 .گرفت آغوش در زمان هم را خواهر دو و برگشت

 و نکنه جداتون هم از چوقتیه زمونه دست که یاله -

 .نینش گرفتار من دل روز و حال به

 ببارد شیها چشم دوباره که نیا از قبل و دیکش ینفس

 خود دنبال به کشان کشان را چمدان و رفت ونریب

 .دیکش

 .دیبخش شیرو به یمهربان اما بغض پر لبخند توکا

 حساب ما کمک رو ،یآورد کم یکرد فکر که هرجا -

 .کن
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 همان قالب در و نباشد تلخ گرید که کرد یسع ترنج

 .رود فرو اش یشگیهم طنتیش

 برو! ها مینیب یم و هم سرکار فردا از خوبه حاال اووو -

 !همرات به خدا

 . بودند دهیرس ها آن به خانم یطوب و احمد مش و ارباب

 به بود، گذاشته جا مهمانخانه در که را نازگل فیک عطا

 .گرفت دست در را چمدان ی دسته و گرفت سمتش

 ؟یکرد جمع رو لتیوسا همه -

 .داد تکان سر نازگل

 !بله -

 .دیکش آغوش در را خانم یطوب بعد و

. دادم بهتون که ییها زحمت همه بابت دیببخش -

 .دیکن دعا داداشم یبرا پاکه دلتون
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 :گفت و دیبوس را لپش خانم یطوب

 هم ارباب به. ایبزن سر بهم! دختر یمن اوالد هم تو -

 که مادرت یاله برات رمیبم. ارتتیب زود زود گفتم

 .زمیعز مادرت من سین شتیپ

 .دیبوس را مهربانش صورت نازگل

 !احمد مش خداحافظ! چشم چشم -

 !حق پناه در. جان بابا حق پناه در -

 

 نیماش پشت را چمدانش عطا و شد نیماش سوار

 کم مدت نیا در. شدند دور و زد یبوق تک. گذاشت

 !سخت کندن دل و بودند دومش ی خانواده

 آورد، یم خاطر به را اولش یروزها ذوق و شوق یوقت

 !برسد نجایا به یروز کی کرد ینم هم را فکرش
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 مراد، تیمحرم در و عطا کنار حاال گمشده، بهشت نیا

 .بود شده مبدل سوزان جهنم به شیبرا

 .شد نازگل بد حال متوجه عطا

 ؟یخوب -

 :گفت و زد یتلخند نازگل

 خوب من یروزا نیا ناملموس حس تنها خوب؟ -

 خواب از! کابوسه هی کنم یم حس همش یدون یم! بودنه

 و سادهیوا سرم باال آب وانیل هی اب مانینر و پرم یم

 برادر هی از فراتر من یبرا مانینر! رهیم ام صدقه قربون

 نبود اگه که! یبکن رو فکرش که یزیهرچ از فراتر! بود

 یها خواسته به دادن تن یبرا نبودم کنارت االن

 !ات احمقانه

 دستش در تر محکم رو فرمون و کرد یاخم عطا ریام

 .گرفت
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 پاش ینجوریا یکی که! شهیم میسودح مانینر به -

 !سادهیوا

 :دیپرس بود شیدرصدا که یغم با. کرد نگاهش نازگل

 ؟یکن یم نابود و من یدار که یِحسود نیهم واسه -

 شده که رسونده بیآس تو به کجا من یها خواهرانه

 !چشمات تو خار

 .کرد فوت کالفه را نفسش عطا

 به یوقت! یش ینم نابود. ندارم هات خواهرانه به یکار -

 !کنم یم خوشبختت م،یبرسون ام خواسته

 در یدست تمسخر با. داد هیتک شیصندل یپشت به نازگل

 .داد تکان هوا

! آها! کنم فکر بذار بود؟ یچ ات خواسته ات؟ خواسته -

 چیه از جوره، چیه که اس بچه هی ات خواسته! افتمی
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 قراره و نداره تو با ینسبت چیه ،یکن حساب که یراه

 س؟ین! اس مسخره! وارثت بشه

 .زد پوزخند عطا

 گهید من اما! اسیدن ی خواسته نیتر مسخره چرا -

 دیبا من! باشم یمنطق بخوام که نمونده برام یعقل

 از بچه هی یکی کن فکر تو. کنم ثابت رو خودم

 اس؟ وونهید طرف کنه، یم بزرگش و ارهیم پرورشگاه

 :گفت حرص با و کرد درشت چشم نازگل

 و من چرا! یآورد یم پرورشگاه از یرفت یم بخ -

 ؟یکرد چهیباز

 :گفت یلودگ با و انداخت باال ییابرو یتا عطا

 برادرت؟ گند دنبال افتادیم یک پس -

 ؟ینخوا باج و یکن لطف شد ینم -
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 :گفت یدرار حرص شخندین با و انداخت باال ابرو عطا

 از! رهیگ ینم موش خدا یرضا محض یا گربه چیه -

 !یش راحت مراد شر از شو حامله زودتر ؟یترس یم یچ

 .دیکش یآه نازگل

 بدم؟ یچ و پدرم مادر جواب اومده باال شکم با بعد -

 به ماهه هفت بچه میگ یم! میکن یم یصور عقد هی -

 !اومده ایدن

 .برگشت سمتش به ضرب به نازگل

 ؟یصور -

 :گفت و کرد درشت چشم نازگل از تیتبع به هم عطا

 یواقع شه ینم که ادین ایدن به ات بچه تا ه؟یچ هوم؟ -

 .کرد عقد

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 هم پشت یها آه با را خشمش و بست چشم نازگل

 .فرستاد رونیب

 

 !سین خوب حالم! شو المیخیب و امشب -

 خو باهم نیباش هم کنار کمی! اتاقت فرستمش یم -

 !نیریبگ

 .زد یتلخ پوزخند

 نه هریبگ خو تونهیم جنگل یوونایح با فقط اون! خو -

 ؟یک به ؟یکن ثابت رو خودت یخوا یم یگفت...زادیآدم

 مهرزاد؟ به

 !اون به! خودم به! مهرزاد به -

 :دیپرس یکنجکاو با نازگل

 ه؟یک اون اون؟ -
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 به کردن فکر. داد نییپا را شهیش و زد یزهرخند عطا

 !آورد یم بند را نفسش اوهم

 با شیها انگشت با و گذاشت پنجره لب را آرنجش

 .کرد یم یازب لبش

 عاشق بار کی ها آدم! رسونده نجایا به و من که یاون -

 اما گذاشتم جونمم بار، هی اون یبرا من! شن یم

 بود ساده گاردیباد هی با دلش! نبود باهام دلش! نخواست

 ...اما

 سرباز هی یباز اولِ که دارم رو یشطرنج شاه حس

! شیک همونقدر! کرده درش به یباز از کیکوچ

 سرباز هی به عشق، تو ابهتم، تمام با! مات رهمونقد

 !باختم

 شتریب نفرتش که کردم یکار وونهید منِ و! نخواست

 !بشه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 :دیپرس مردد نازگل

 ؟یکشت رو پسره کار؟یچ -

 .زد چنگ را شیموها یعصب عطا

 داشیپ اما! کشتمش یم و دیرس یم بهش دستم کاش -

 روحش اما کردم، خودم مال رو جسمش...نه! نکردم

 !شد متنفر ازم برابر هزار

 .زد یپوزخند نازگل

 ! یکن یم استفاده جبرت از یهرکس یبرا و شهیهم -

 زدن حرف دلش امشب. کرد نگاهش رعطایام

 !خواست یم

 کینزد خاطر به! هرکار. کردم یکار هر براش من -

 !کثافت و گند تو شدم غرق خالفکارش، پدر به شدن
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 پسر شدم! اعتمادش چشم شدم! راستش دست شدم

 دست تو دست یلعنت ی پسره اون یوقت! اش نداشته

 !رفتم دنبالشون من کرد، فرار وایه

 وایه! فرار راه دنبال بره تا بود کرده میقا جا هی رو وایه

 !نه رو خودش اما کردم دایپ رو

 دارم کاریچ دونستم ینم که بود زده سرم به اونقدر

 .کنم یم

 قلبش یرو را دستش .فرستاد رونیب را اش کالفه نفس

 اگر اما بود آور زجر براش ها صحنه اون تکرار. گذاشت

 نشینفر کمتر! شد یم تر نرم دلش نازگل دیشا گفت یم

 !کرد یم عطا راه بدرقه را

 !بده داشبورد از رو قرصم -

 یا دانه و دیکش رونیب داشبورد از را قرصس نازگل

 .انداخت عطا دست یرو
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 .دیکش سر را بآ یبطر. خورد را قرص عطا

 !نگو کنه یم بد رو حالت اگه -

 .داد تکان یسر عطا

 !دارن دل هم واید یبدون که بگم. بگم دیبا نه -

 ؟یگ یم من به نارویا چرا -

 امشبش خط چوب. گرفت دست در را نازگل دست عطا

 . بود شده پر یحساب

 .کرد یم حس را نازگل دست خوردن وول

 با حق. بود یفرار وا از هم دختر نیا. زد یپوزخند

 !خواست یم جبر با را زیچ همه عطا.بود نازگل

 که یا بچه! یباش ام بچه مادر تو قراره دیشا چون -

 !کنم یپدر براش من قراره

 زوره؟ با هم کردنت یپدر -
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 :گفت و انداخت باال شانه عطا

 !دیشا! دونم ینم -

 !یگفت یم یداشت -

 یجلو از لمیف لمث ها لحظه آن. داد تکان سر تلخ عطا

 !شد یم رد چشمانش

 حالم! کردن داشیپ که بودم مست. کردم مست -

 شد یچ! شد یچ دونم ینم دمیرس که بهش! بود خراب

 .دمینشن رو هاش ضجه! دمیند رو هاش اشک

 شد، یم دینبا که یکار دمید...دمید اومدم که خودم به

 !شده

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

. ودنب خوب حالش وایه. بودم دهیترس. بود همراهم دیام

 نیتر بزرگ تو درست و من اون و خواستم کمک ازش

 .زد نیزم ام یزندگ غلط

 اونقدر اونم. هوشنگ دست کف گذاشت رو زیچ همه

 اونقدر! کرد ناقصم شهیهم یبرا که کرد ام شکنجه

 !بشم پدر چوقتیه گهید نتونم که بود بد هاش ضربه

 :گفت و انداخت باال ابرو نازگل

 !یا خواجه کردم فکر من! کرده رحم بهت پس! آها -

 .برگشت سمتش به دیشد اخم با عطا

 گرفت را دهانش یدست دو! گفته چه دیفهم تازه نازگل

 !کرد نگاه عطا به ترس با و

 .داد سرتکان اخم با عطا

 !بدم نشونت رو هام ییتوانا تونم یم یخواست اگه! نه -
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 !بود داده یبد یسوت! یلعنت. داد قورت دهان آب نازگل

 !اش هیبق خب! ممنون هن -

 .بودند دهیرس عمارت در یجلو به

 برات جذابه داستانش یلیخ گو؟ قصه شهرزاد شدم -

 دکتر؟ خانم

 چشم یتلخ اوج در شیها خنده. دیخند ینخود نازگل

 کاکائو کی! نیریش و تلخ. داد یم شکالت مزه ش،یها

 !خوشمزه

 آن یکم بره تر جلو نکهیا بدون و گرفت چشم عطا

 .کرد خاموش را نیماش چراغ عمارت از رت طرف

 بار کی و هزار اما کنم، فراموشش خواستم بار هزار -

 دمیفهم! بشه یفراموش نیا نذاشت هاش چشم فکر

 من ی اراده ی قواره و قد کردنش فراموش! تونم ینم

 !نبود
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 !شدم خوشحال باشه الزم وندیپ دیشا گفت دکترم یوقت

 :گفت و برگشت فکر در غرق نازگل سمت به بعد

 آدم خاطرات تونه یم دیجد قلب بگو، یدکتر که تو -

 شن؟ یم عاشق قلب با آدما گن ینم مگه ببره؟ نیب از رو

 و درب قلب نیهم با! شدم عاشق قلب نیا با من

 قلب هی و مارستانیب سطل تو بندازمش اگه! داغون

 کنم؟ فراموشش تونم یم باالخره بخرم، دیجد

 

 مرد نیا برابر در یرفح. کرد سکوت نازگل

 !نداشت خورده شکستِ عاشق

 هی بذارش یکن فراموشش یتون ینم اگه اما! دونم ینم -

 نرو! کن قفل رو درش و دلت صندوقچه از گوشه

 !بخوره خاک بذار سراغش

 :گفت و انداخت باال شانه عطا
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 .کنم یم یسع -

 .شد عمارت وارد و کرد روشن رو نیماش بعد

 !کنه سبکم باهات کردن بتصح کردم ینم فکر -

 .کرد نگاهش نازگل

! رسه یم نظر به دور از که یاونقدر نه اما! یبد تو -

 چهیباز رو هیبق دستته که یقدرت و زور با نهیا مشکلت

 !ارهیم درت پا از داره که نهیهم و ییتنها تو! یکن یم

 پارک عمارت نگیپارک در را نیماش. داد تکان سر عطا

 .کرد

 !یکن پر رو مییتنها هک یهست تو -

 :زد لب یرحم یب با و زد یپوزخند نازگل
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 تو االن زمیعز شوهر! شرمنده! مرادم زن من اما -

 یال دنیکش دست یبرا زده لک دلم. منتظرمه عمارت

 !موهاش

 !روبست هاش چشم درد با عطا

 یبپاش نمک نکهیا نه! مرهم یبش که زدم حرف برات -

 !دلم زخم رو

 !یداد بهم تو رو یتلخ نیا !تلخم که ببخش -

 مرد نیا با را دلش جوره چیه توانست ینم و شد ادهیپ

 یبرا سوخت یم دلش اما! کند صاف مروت یب یزخم

 . بود کشانده یتباه به را عطا که یروزگار

*** 

 زده، چانه ریز را دستش ،یصندل یرو پنجره پشت تمنا

 .بود نشسته
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 .داد دستش نسکافه یوانیل اریسام

 نیا کنار شب هر ینشد خسته ؟یکن یم نگاه یچ به -

 ؟ینیش یم پنجره

 شیرو روبه یاهیس از را نگاهش نکهیا بدون تمنا

 :گفت رد،یبگ

 پارچه هی انگار که یکیتار از حجم نیا به! یاهیس به -

 دور از هم ماه! عمارت نیا رو کرده پهن اهیس ی

 !افتهیب ریگ و جلو ادیب ترسه یم! کنه یم نگاهمون

 .کرد مزه را اش نسکافه از یا جرعه اریامس

 !کرده هم شاعرت اسارت نیا اوم، -

 !کرد نگاهش تمنا
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 اسارت یها شب صحنه نیتر یتکرار نیا ؟یدون یم -

 تو و نمیبش انتها یب یاهیس نیا به رو نجایا که! منه

 ...یبزن هم به رو خلوتم یایب

 .کرد اشاره ابروا و چشم با و گرفت باال را وانشیل

 !خوشمزه داغ یدنینوش وانیل هی با البته -

 :گفت و زد یلبخند اریسام

 صحنه نیا از ینشد خسته ؟ینداد رو جوابم خب -

 ؟یتکرار

 :گفت مصمم. زد یلبخند تمنا

 و یبزن بهم رو خلوتم شب هر تو باشه قرار اگه! نه -

 !نشدم خسته! نه ،یکن دور االتمیخ و فکر از و من

 سکانس نیا تو تو، قراره ارب هر اگه نشدم خسته

 ! من پارتنر یبش یتکرار
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 :داد ادامه و گرفت ماه سمت رو انگشتش

 همه جور تنها و تک شب دل تو ؟ینیب یم و ماه -

! ی ماه همون مثل من یبرا تو! کشه یم رو ها یاهیس

 و شد دایپ ات کله و سر عمارت نیا کیتار دل تو

 نیا گروگان ارانگ نه انگار! یکرد هتل برام رو زندون

 !عمارتم

 

 سرم به زد یخودکش فکر بار ده شدم، ریاس که یاول روز

 رو تو قرار که دونستم ینم! رمیبم من نخواست خدا اما

 !نجات فرشته یبش بفرسته

 دل تو من راه چراغ شده که ماه همون! ی ماه اون تو

 ! مهرزاد فرستاد موقع خوب رو تو خدا! ظلمات نیا

 دور پدرم از و من که نیا از کنم گله خدا از! دونم ینم

 !داده قرار راهم سر رو تو که کنم شکر ای کرده،
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 باهم کاش! ستین دنیکش نفس یجا نجا،یا دونم یم اما

 !نرسه بهمون دستش یکس که ییجا میبر

 ننر و لوس هم ها آنقدر دخترکش. کرد نگاهش اریسام

 احساساتش! نداشت کاذب غرور! نبود خودخواه! نبود

 در که یاحساس انیب از نداشت یباک و بکر و بود پاک

 !بود کرده پا به غوغا قلبش

 را شیموها از یا طره. شد خم سمتش به یکم اریسام

 .کرد تیهدا رنگش یاب شال سمت به یشانیپ یرو از

 !یقشنگ اعتراف چه -

 هست؟ ست،ین گناه که کردن اعتراف -. زد لبخند تمنا

 .دینوش یگرید ی جرعه. ستادیا اریسام

 آدم دل که یکن یم اعتراف قشنگ آنقدر! ستین -

 !لرزه یم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 تمنا اما، بود آرام مهرزاد لحن. دیکوب هم بر پلک تمنا

 حرف. خواست یم مقابل اعتراف اعتراف، همه نیا بعد

 ...حاال و کند باز را مهرزاد نطق که زد

 پر لبخندش. شد خم یکم و برگشت سمتش به اریسام

 .زد اش ینیب نوک به یآرام ی ربهض. شد تر رنگ

 ؟یدار دوستم -

 ریز به نگاه م،یمستق کامال سوال نیا از شوکه تمنا

 .انداخت

 !نگم یزیچ دم یم حیترج -

 مهین و نصفه اعتراف پس ؟یکن ینم اعتراف مگه چرا -

 !خوره ینم من درد به

 یپررو سرگرد نثار یا غره چشم و کرد اخم یکم تمنا

 .کرد مقابلش
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 زد زانو شد؛ یجد. خورد را لبخندش از یکم اریسام

 .نشسته یصندل یرو یتمنا مقابل

 با تمنا. کرد گم خود دستان انیم را فشیظر یها دست

 .داد قورت را خود دهان آب صدا و سر

 یخواستگار یمدل نیهم ها لمیف در بود؟ دهیرس وقتش

 اعتراف دنیبرشن قرار یعنی...یعنی نه؟ مگه کردند، یم

 بود؟ مهرزاد

 انیم در شیها دست کف. زد یم انیم در چندتا قلبش

 شده سیخ استرس از گرفته، آتش مهرزاد، دستان هرم

 .بودند

 !شهیهم مثل! مهربان و یجد. بود یجد اما مهرزاد

 !یبد بهم یقول هی خوام یم ازت تمنا -

 .داد قورت را دهانش اب تمنا
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 ؟یقول چه -

 کرد یم هجا شیابر را کلمه هر شمرده شمرده مهرزاد

 گوشه کی برود حرفش که. نکند پرواز خاطرش از که

 ذهن ی ملکه و ندیبنش یپادشاه تخت یرو مغزش، ی

 .شود تمنا ی آشفته

 شد، که یزیچ هر...یا حادثه هر...یاتفاق هر -

! شه ینم...عوض چوقتیه...تو به من حس...بدون

 !چوقتیه

 ستانه؟دو ای خواهرانه ؟یحس چه! شد یخال بادش تمنا

 شم؟ ینم منظورت متوجه -

 مهرزاد بود بس. بست محکم را شیها چشم اریسام

 بودنش، تخس و طنتیش تمام با دختر نیا! بودنش

 ریز بود؟ چه منتظر اریسام پس کرد یم اعتراف صادقانه

 ؟یلفظ
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 که یا افهیق و شکل هر تو! هیابد داشتنم دوست -

 مال رو بمقل تونسته که یهست یدختر نیاول تو باشم،

 ! کنه خودش

 خودش قلب یرو و گرفت را زده خی یتمنا دست

 .گذاشت

! تپه یم تو یبرا داره که نجاسیا اصل ن؟یبب -

 !چوقتیه! نکن شک نمونیب حس به چوقتیه

 زبان به عشق نیا جشن دانست ینم. بود برده ماتش

 !را دارش بو یها حرف یعزا ای ردیبگ دل در را آمده

 !دهیم رفتن یبو هات حرف چرا ؟یبر قرار مگه...مگه -

 :گفت اش ییجادو آرامش با و زد یلبخند اریسام
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 از چرا ها زن شما. پشتتم کوه مثل و هستم که فعال -

 به اصال ن؟یدار یم بر رو استرسش فقط مردا ما حرف

 دوست که نیا دنیشن از اصال ؟یکرد توجه من اعتراف

 ؟یکرد ذوق دارم،

 جانب به حق و یشاک افهیق .انداخت نییپا سر تمنا

 .بود حرامش که دیطلب یم آبدار ی چندبوسه مهرزاد

 یخوب یبو شیها حرف آخر. دیکش یا کالفه نفس

 کی یبرا یآمادگ یبو! داد یم رفتن یبو. داد ینم

 !ییجدا

 ؟یا افهیق و شکل هر در که بود چه منظورش

 قُل به دلش اعماق در که یا دلشوره حس نیا از فارغ

 :گفت یا بامزه لحن با بود، افتاده ردنک قُل

 قبل هات چشم. یدار دوستم دونستم یم که و نیا -

 .بودن کرده اعتراف زبونت
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 شیها دست با را صورتش. شد بلند مقابلش از اریسام

 .کرد بلند را سرش و گرفت قاب

 چشم به نه! رکش زبان آن به نه. دیدزد یم چشم تمنا

 ! زانشیگر یها

 را؟ خجالتش ای را اش ییپررو کرد؟ یم باور را کدام

 باهات یحساب چون. بخون شهیهم رو ها چشم نیا -

 !زنن یم حرف

 با. دوخت مهرزاد یها چشم عمق به را نگاهش تمنا

 :گفت تیمظلوم تینها در یلحن

 که یزد حرف جور هی چرا ؟یشکل هر یگفت چرا -

 جونم به داشتنت دوست اعتراف ینیریش ذاره ینم دلهره

 ...بدم دست از رو تو اگه من نه؟یبش

 .دیبخش او به را نشیریش یلبخندها همان از اریسام
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 سر ییبال بعد بابات دست سپرم یم رو تو اول من -

 خوبه؟ ارمیم خودم

 شدت به را اش افهیق و شیابروها انیم شد گلوله اخم

 مهرزاد صورت به رو را دشیتهد انگشت. کرد مچاله

 .داد تکان اش خان

 که اونوقت! خان مهرزاد ینباش اگه حالت به یوا -

 !کنم عوض کنارت جا متر هی با رو میآزاد حاضرم

 در را انگشتش! خودش مانند درست. کرد اخم مهرزاد

 .گرفت دست

 نیا در از زنده دومون هر! کوچولوم خانم نکن دیتهد -

! یبخوا تو که ییهمونجا میر یم. رونیب میر یم عمارت

 !قتشو به کن صبر فقط
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 نازگل گرید اتاق در اما، زد یم موج یاتاق در ها عاشقانه

 یها حرف به و بود دهیکش دراز تخت یرو تنها

 .دیشیاند یم رعطایام

 دایپ نیقی! ندیآ ینم ایدن به گناهکار مادر شکم از ها آدم

 !حرف نیا به بود کرده

 که بود نکرده تا خوب عمارت نیا شاهنشاه با یزندگ

 !شده انشیاطراف نجا یبال حاال

 را یخوب شب! آمد ینم اش خسته یها چشم به خواب

 ترمز رترید یکم رمردیپ بود مانده کم! بود نکرده یسپر

 یبرا بود مادرش و پدر دیام یکس چه آنوقت. کند

 مان؟ینر یآزاد

 حاال هرچند ماند؟ یم اش خانواده تن بر یجان چه آنوقت

 نیهم اما ردهک گاه قتله میتقد را خودش یدست دو هم
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 دخترشان وجود اش خانواده یبرا کشد یم نفس که

 .است

 در مراد فتیش گر،ید قهیدق پنج. کرد نگاه ساعت به

 .شد یم شروع اتاقش

 .بزند خواب به را خودش داد حیترج

 سرش یرو باال تا را پتو و کرد اتاق یمخف در به پشت

 شوهر ی حوصله اما، بود سخت دنشیکش نفس. دیکش

 .نداشت را جذابش یادیز

 .گفت نیآفر اش یشناس وقت به آمد، که در یصدا

 اش یکنار بالش خواسته خدا از هم مراد. نخورد یتکان

 نیزم یرو بود، آورده خود با که ییپتو با و برداشت را

 .انداخت

 چرا که کرد یم فکر نیا به پتو ریز مدت تمام نازگل اما

 ییبایز مهه آن با او، از دیبا یترسناک مرد نیهمچ
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 همسر کنار دنیآرم تا بدهد حیترج را نیزم و بگذرد

 !اش یشرع

 !مراد سمت به برگشت. شود افکارش فیحر نتوانست

 به را خود بود دهیفهم نامنظمش یها نفس از که مراد

 .دیکش دراز و زد یپوزخند زده، خواب

 نگونهیا مرد نیا کرد ینم فکر. بست چشم یعصب نازگل

 همبستر بود، که چه هر و باشد لیم یب او به نسبت

 !عطا یبرا یفرزند داشتن یبرا بود یاجبار شدنشان

 ؟یخواب یم...نیزم یرو...چرا تو -

 شمرده و آرام داشت یسع نازگل. انداخت باال ابرو مراد

 .بزند حرف

 یرو داد نشان حرکاتش با شبید مثل باز هم مراد

 .تراست راحت نیزم
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 لب حرکت و حرکات با دوباره و بست چشم نازگل

 . زد لب یعصب شیها

 ؟یینجایا...یچ...یبرا...رفته ادتی -

 از بود،...تو یجا یهرک... ؟یکن یم...ینطوریا...چرا

 آورد؟ یم در...پر...یخوشحال

 نگاه با و انداخت باال را شیابرو یتا کی مراد

 بدون. کرد برانداز را نازگل یپا سرتا یزیتمسخرآم

 را بالشش و کرد گرید سمت به را شیرو یگرید حرف

 .کرد مرتب

 .کرد تکرار لب ریز آرام نازگل

 !باشه خداتم از یجنگل مردک -

 .کرد نگاهش اخم یکم با و برگرداند سر سرعت به مراد

 ریز که او! بود شده ینعلبک ترس از نازگل یها چشم

 !بود سمت آن که هم شیرو. بود گفته آرام و لب
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! دیشن یم مرد نیا. گذاشت قلبش یرو را دستش

! بود شده ادیز قلبش ضربان! بس و بود مشکوک

 و کر را خودش نقشه هزار با که یمرد نیا از دیترس یم

 !زده جا الل

 :گفت آمده بند زبان

 ؟یشنو یم..تو...تو -

 

 .دیکش شیپاها یرو را پتو و زد یپوزخند مراد

 .داد ادامه هراسان اما نازگل

 !یلیخ! یمشکوک یلیخ تو -

 تا را شیها چشم. برگرداند سمتش به سر دمرا

 .بود کرده ترسناک توانست یم
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 همراه یترسناک پوزخند. داد قورت را دهانش آب نازگل 

 او از یکم اگر دیشا. بود شده نازگل قفل رهیخ نگاه

 .شد یم اش یپاپ کمتر دیترس یم

 بر بخت دکتر که دیند و دیکش باالتر را پتو و دیکش دراز

 سوقصد ترس از نگذاشته هم یرو پلک صبح تا گشته

 !جانش به

 و بود تخت یرو بالش. نبود مراد. شد داریب که صبح

 !بالش کنار هم شده تا یپتو

 مرتب یادیز. گرفت دندان به را لبش تعجب با نازگل

 !افتاده آسمان از مشکوک مرد نیا بود

 به و دیپوش را شیها لباس. شست را صورتش و دست

 .رفت درمانگاه

*** 
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 باربد. گرفت مقابلشان را پرتقال آب یها وانیل تمنا

 .انداخت تمنا یها چشم عمق به یا رهیخ نگاه

 باربد و دیدزد چشم. نداشت دوست را نگاه نیا تمنا

 :کرد زمزمه

 !خانوم ممنونم -

 را وانیل نگاه یب عطا. گرفت عطا مقابل را یبعد وانیل

 .داد تکان سر و برداشت

 .گرفت خانش مهرزاد قابلم را سوم وانیل و

 شده هم در تمنا به باربد نگاه از شیها اخم که مهرزاد

 .دیپاش دخترک به یلبخند بود،

 .زمیعز یمرس -

 انیم یحت جا، هر در بودنش. نشاند لب به یلبخند تمنا

 !بود محض نانیاطم هم ها گرگ نیا
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 بدرقه نگاهش با باربد و رفت آشپزخانه سمت به تمنا

 .کرد اش

 انگشتانش. گذاشت زانوانش یرو را شیها آرنج زادمهر

 .شکاند و کرد قفل هم در را

 جان؟ باربد یافتی یخاص زیچ -

 .هیکنا و حرص از بود پر اش جمله

 .انداخت باال ابرو باربد

  ده؟یجد خدمتکار دختره نیا -

 .کرد رنگش یا قهوه یابروها مهمان اخم یکم مهرزاد

 لطف جانت پسرخاله که همون. ینیام دکتر دختر -

 !ستین خدمتکار! گرفته گروگانش کرده

 :گفت و شد رهیخ عطا به تعجب با باربد
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 کار تو گهید تو آخه گم یم! اومد خوشم! ولیا بابا؟ نه -

 !ینبود زایچ نیا و دختر

 یخاص لحن با و دوخت آشپزخانه به را نگاهش بعد

 :گفت

 !جذابه یادیز -

 :گفت مقتدرانه و کرد بلند سر مهرزاد

 دوارمیام! منه مال االن اون چون! منه مال تشیجذاب -

! جان باربد یکن رد هارو قرمز خط دینبا که یباش متوجه

 گذرم ینم و هامه رگ تو منصورخان خون هم من چون

 !ناموسم دزد از

 .برد باال را شیها دست بود، شده یخال بادش که باربد

 .ستشما مال دونستم ینم! میتسل من! خب یلیخ -

 .بود گرفته اش یعصب کیت باز عطا
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 اول بگو تو! رو نطنز تحفه نیا سر بحث دیکن بس -

 ؟یکن یم کاریچ نجایا یصبح

 سالن ستادهیا رنگ ییطال ساعت یرو را نگاهش باربد

 .انداخت

 

! دوما. سین صبح اول هم چیه و صبح ده ساعت! اوال -

 شیپ دیتول یبرا فرستادم شیپ روز دوسه رو فرمول

 !کترد

 نا را دستش و داد تکان را شیها شاخک مهرزاد

 لیاست بند کرد تظاهر. رساند ساعتش به محسوس

 احساس و دستش یرو انداخته رد ساعتش، بزرگ

 .کند یم خارش

 .کرد فعال را ساعتش در گذاشته کار شنود واقع در اما

 .برداشت شیپا دادن تکان از دست عطا

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 خب؟ -

 مبل یپشت به. برداشت ار پرتقالش آب وانیل باربد

 یمحتو از یا جرعه و داد هیتک عمارت یسلطنت

 با خواست یم ها وقفه نیا با. دینوش اش، یدنینوش

 .کند یباز منتظر مرد دو نیا اعصاب

 ی چهره به را شیها چشم و آورد نییپا را وانشیل

 .دوخت رعطایام کالفه

 پسر نیا گهیم اما، کنه یم کار روش داره دکتر -

 در اش نامه انیپا. کرده کار نهیزم نیا تو شتریب ان،مینر

 و شهیم سرش شتریب بوده، خون سرطان یداروها مورد

 !حرفا نیا

 .زد یپوزخند رعطایام

 کوچه یآوازها داره ساختن دارو یجا حاال که اون -

 !زندون تو رهیگ یم ادی یبازار
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 .دوخت رعطایام چشمان عمق به را نافذش نگاه باربد

 همه که نیا با اما، دادگاه تو دمشیکوب ورهج همه -

 نظرم به! باشه گناهکار دونم یم دیبع  اونه، هیعل شواهد

 !وسط نیا کرده ییها غلط هی یفالح خود

 .داد را جوابش انداخته باال شانه رعطایام

 ریاج کرده کارو نیا هم یک هر مقصره؟ یک پس -

 اهر جا چیه به مغزم که خدا به! بوده یکس ی کرده

 هیعل هم شواهد و زندونه تو مانینر که فعال! ده ینم

 .اون

 .کرد عوض را حرف و داد تکان سر کالفه

 شرفته؟یپ چطور فرمول ساخت روند -

 سر و کرد فکر یکم کرده غنچه را شیها لب باربد

 .داد تکان
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 یول شهیم سرش شتریب ینبو گهیم دکتر که گفتم -

 چند فعال الحا. ستین بد گهیم دمیپرس ازش که من

 .کرده شروع روزه

 شیها لب به و گرفت باال را پرتقالش آب رعطایام

 .کرد کینزد

 تو چهیبپ و بشه پوریش تمیموفق خبر خواد یم دلم -

 !خان هوشنگ گوش

 .نشاند لب به یترسناک لبخند بعد

 هوشنگ از عطا انتقام یپ مراد تر طرف آن قدم چند در

 اعتماد چشم کرد یم فکر او که ییرعطایام چرا و بود

 و دوست نیدورتر او از سال کی نیا در است، هوشنگ

 شده؟ دشمن نیتر کینزد
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 به و گرفت دست در را رنگش یمشک کراوات مهرزاد

 .برگشت تمنا سمت

 ش؟یببند برام شهیم -

 اکراه با بود، کرده هم در را شیها اخم سخت که تمنا

 .آمد سمتش به و شد بلند تخت یرو از

 . انداخت گردنش دور و زد چنگ دستش از را کراواتش

 یاخمو دخترک به را لبخندش همراه رهیخ نگاه مهرزاد

 .دنشید یبرا کرد یم خم سر دیبا. دوخت مقابلش

 خانوم؟ تمنّا همه در هاتون اخم چرا بپرسم تونم یم -

 

 :دیپرس بعد و کرد مِن مِن یکم تمنا

 مختلط؟...یبر یخوا یم که یمهمون نیا -
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 اش ییحنا یها شیر یرو یدست داده تکان سر زادمهر

 :گفت و دیکش

 اعتماد بهم ای یکن یم یحسود یدار کنم باور یعنی -

 کدومش؟ ؟یندار

 .مهرزادکرد نثار یا غره چشم تمنا

 عمارت نیا تو دیپوس دلم شه؟یم یچ! ببر منم خب -

 !یلعنت

 و دیپرکش مهرزاد یها لب از هیثان از یکسر در لبخند

 .داد شیابروها انیم یظیغل اخم به را شیجا

 مگر. دیترس مهرزاد یناگهان ظاهر رییتغ نیا از تمنا

 نیا حاال مهربان مرد نیا که داشت یبد چه حرفش

 نگرد؟ یم را او خصمانه گونه

 !نبود تمنا مهرزاد، اخم مخاطب اما
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 شکم و دهیدر چشم گرگ گله کی انیم ببرد را شیتمنا

 زده؟ صابون

 آن به شیپا چگونه ساغر یراست به بود؟ن بس ساغرش

 بود؟ شده باز ییکذا یمهمان

 و بود کُردان در بود، شده ساغر گاه قتله که یمهمان

 !آبرود نمک در یمهمان نیا حاال

 بود گرفته بر در را کشور نیا یجا همه شانیها کثافت

 انیپا را تیمامور نیا امشب نیهم توانست یم کاش و

 قاتل دانست یم حاال که یندادو خون ختنیر با! دهد

 !است خواهرکش یاصل

 ؟یشد ناراحت حرفم از نقدریا -

. گرفت دست در را تمنا یبازوها. آمد خودش به مهرزاد

 :گفت شمرده شمرده و اقتدار با اما آرام
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 فقط ها یمهمون نیا! یستین ها یمهمون نیا اهل تو -

 یب چوب سر رو شونیپاک که تو مثل ییدخترا گاه قتله

 .برن یم تاراج به ییآبرو

  جو از فرار یبرا نه ام، یگذرون خوش دنبال نه رمیم اگه

. عمارت نیا از فرارت راه دنبال رمیم من! نجایا یجد

! پر دست! شتیپ برگردم زنده که کن دعا! کن دعا برام

 !پر یلیخ یلیخ دست

. زد یم موج اش یمشک یها چشم ین ین در استرس

 خطر تو  جونت قرار اگه! نرو -. دز چنگ را مهرزاد دست

 از داره میلعنت قلب نیا نرفته هنوز تو! مهرزاد نرو افتهیب

. باشم برگشتت منتظر و یبر برسه چه! افتهیم کار

 خدا رو اش هیبق ،یباش تو! رو نجایا از فرار خوام ینم

 !کنه یم جور

 .گذاشت تمنا صورت یرو را دستش مهرزاد
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 تصور. نشاند مردش دست یرو بر یآرام ی بوسه تمنا

 چه. رساند یم لب به را جانش مهرزادش، دادن دست از

 یحام نیا عاشق کمال و تمام او کرد؟ یم درکش یکس

 سرش از مو تار کی مو، تار کی اگر یوا و بود مقتدرش

 !شد یم کم

 خاطر به. خودم خاطر به. تو خاطر به! تمنا برم دیبا -

 !منه به دشونیام چشم که ها یلیخ

 از را او تمنا یها چشم ینگران تا نماند منتظر گرید

 .کند منصرف مشیتصم

 از را فرمول. کرد یمخف کتش یمخف بیج در را فلشش

 .بود کرده اش آماده خان هوشنگ یبرا و گرفته دکتر

 

 نمک تا. کرد روشن را شیها ابیرد و ها شنود تمام

 .بود راه در یساعت دو یکی آبرود
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 و آه چیه با که دید یم را مهرزاد اما دیلرز یم تنش تمنا

 .دیآ ینم کوتاه مشیتصم از یا ناله

 .گرفت دست در را فشیک مهرزاد

! یمشک کراوات و دیسف راهنیپ ،یمشک شلوار و کت

 .زد یم پیت یرسم نقدریا بود بار نیاول

 نیدورب یاصل لنز و بود بسته سرش یباال را شیموها

 .بود گذاشته شیها چشم در را دارش

 آن با خان هوشنگ شیپ رفتن یبرا بود آماده ی آماده

 !اش کبکبه و دبدبه همه

 تمام رفتنش لو محض به و بود هماهنگ سرهنگ با

 ژهیو یروهاین سپس و مازندران یانتظام یروین

 .شدند یم خراب خان هوشنگ سر بر خودشان

 .گذاشت تمنا یبازو یرو را دستش
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 رو خودت قعاونمو تا کن یسع. رسم یم شب اخر -

 خانم کن دعا برام! یند راه دلت به بد و یکن سرگرم

 .من یکوچولو دکتر

 .گرفت را دستش تمنا که برگردد خواست

.  بود قتیحق دنبال به مهرزاد چشمان عمق در نگاهش

 د؟یدزد یم نگاه چرا پس گشت؟ یم بر نگفت؟ که دروغ

 توانست یم کاش! نبود مطمئن برگشتنش از هم خودش

 ...اما شود فتنشر مانع

 خورده جا اریسام. کرد پرتاب آغوشش در را خودش

 .کرد نوازشش و گذاشت تمنا کمر یرو آرام را دستش

 !یترسونیم منو یدار تمنا -

 را او جوره همه خواست یم. کرد بغلش تر محکم تمنا

 باسد یمرد گرم تن لمس نیآخر نیا دیشا. کند حس

 .بود دهلرزان بار نیاول یبرا را او قلب که
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 نجایا یکی بدون. برگرد یکرد حس که و خطر یبو -

 .رهیم ادشی دنیکش نفس گهید تو بدون

 .نشاند شیموها بر آرام یا بوسه اریسام

 برابر دو دمیم قول ،یهست نگرانم ینجوریا که تو -

 برم؟ یذاریم حاال. باشم خودم مراقب

 .کرد جدا مهرزاد آغوش از را خودش اکراه با تمنا

 :گفت و کرد باز را در

 !همرات به خدا -

 :گفت و شد رد در از مهرزاد

 .باش منتظرم شب -

 .رفت و
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 یرو را دستش. خورد سر در پست و بست را در تمنا

 دنیبار اجازه شیها چشم به آرام آرام و گذاشت قلبش

 .داد

 ...اگر که یوا و سپرد یم خدا به را مردش

*** 

 که یحال در آمد یم نییپا هم پشت را ها پله اریسام

 خود دنبال به را عقلش و بود گذاشته جا باال را دلش

 .کشاند یم

 .کرد یم کار تاپش لب با و بود نشسته سالن در عطا ریام

 :گفت و دوخت اریسام به را نگاهش

 افه؟یق و پیت نیا با برن یم فیتشر ییجا شازده -

 و زد یلبخند اش، نداشته اعصاب رغم یعل مهرزاد

 :گفت
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 نه؟ شدم، پیخوشت یادیز -

 و داد هیتک مبل یپشت به بار نیا و داد سرتکان عطا

 را شیابروها گره یکم.  برداشت بوردیک از را دستش

 .کرد کورتر

 جان؟ عموزاده یبر یم فیتشر ییجا گفتم -

 رخ به یعنی نشستن مدل آن و یدستور لحن نیا

 !اش یگانیشا اقتدار دنیکش

 

 :گفت و داد تکان یسر مهرزاد

 جهینت! نباش نگران. رم یم خوب خوب یکارها یبرا -

 !کنه یم خوشحالت کارم

 :دیپرس ظن سو با و کرد زیر چشم رعطایام
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 از که تو خوب خوب یکارها نیا از دینبا من اونوقت -

 باشم؟ داشته خبر هست، منم نفع به قضا

 .پراند باال ابرو طنتیش با مهرزاد

 !مهمه که نهیا! یفهم یم رو اش جهینت -

 .زد یپوزخند عطا ریام

 دست و من سر دادن باد به اش جهینت معلوم کجا از -

 نباشه؟ دشمنام دست تو گذاشتن

 سمت به که یحال در و داد تکان یسر تاسف با مهرزاد

 :گفت داشت، یم بر قدم سالن یخروج در

 !داره شک آدم و عالم به که یفیکث ذهن از امان -

 مهرزاد ترسه یم دمیسف و اهیس سمونیر از دهیگز مار -

 !گانیشا خان
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 آورد باال را دستش. برگشت سمتش به کالفه مهرزاد

 ساعت و شد دهیکش عقب به کتش نیآست یکم که

 !انینما رنگش، یا نقره بزرگ لیاست

 تینها در و انداخت اش کاره همه ساعت به ینگاه

 :زد لب یکالفگ

 رو من هک یخوا ینم ؟یندار یا گهید حرف شد، رمید -

 ؟یکن یزندون هم

 اش یا پارچه شلوار بیج در دست. شد بلند عطا ریام

 و کت با هم خودش عمارت در یحت مرد نیا. برد فرو

 آمد ینم دلش حتما هم، خواب موقع و گشت یم شلوار

 راحت، یشلوارک و یرکاب با را دارش مارک شلوار و کت

 . کند عوض

 یکم شد باعث اریسام قد بودن بلند. ستادیا مقابلش

 .شود کاسته ابهتش از یقدر و ردیبگ باال را سرش
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 گذاشت کنار را اش یساختگ یلودگ و لبخند هم مهرزاد

 .کرد نگاهش اخم با و

 یجا معلومه یکرد کاله و شال تو که نجوریا -

 !ببر محافظ خودت با! یر یم یخطرناک

 :گفت و زد یپوزخند مهرزاد

 به یازین بگم دیبا ای یپسرعموت تنها نگران کنم باور -

 به امیب و برم آسه رمیم که ییجا ندارم؟ هات جاسوس

 از ممنونم. توجه مرکز شم یم باشم که شلوغ نفعمه،

 !جان عطا ات سخاوتمندانه شنهادیپ

 کند گرد عقب کفشش، پنجه یرو یچرخش با خواست

 .کرد متوقفش باز عطا یصدا که

 .فرستم یم باهات رو مراد کن، صبر -

 اش یگوش در بماند مهرزاد جواب منتظر که آن یب بعد

 .زد صدا را فرزاد
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 و آمد بود،داخل آماده یاصل درب پشت شهیهم که فرزاد

 .کرد میتعظ

 مخصوص لباس دست هی کن آماده رو مراد -

 !کن تنش نیمحافظ

 و. کرد صاف را فرزاد یدوزار اش جمله «مخصوص»

 .داد تکان را سرگرد یها شاخک

 در کرده تن به نیمحافظ لباس مراد بعد قهیدق چند

 .بود نشسته نیماش

 ؟یخوا یم هم راننده -

 :گفت و زد یپوزخند مهرزاد

 حرف به دیبا چرا فهمم؟ ینم کارها نیا از رو منظورت -

 ام؟یب کوتاه و کنم گوش تو
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 و کرد قالب هم در نهیس یرو را شیها دست عطا ریام

 :گفت

 جا باال که یجذاب یکوچولو امانت خاطر به دیشا -

 عاشق نگاه نیاول تو هم باربد که، یدید! شیگذاشت

 و من سر گذاشتن کاله فکر کن یسع شد، تشیجذاب

 از و من کردن پا کله یبرا هیبق با کردن یکی به دست

 .یکن رونیب سرت

 با باربد بدم رو تمنات تو، از خبر یب یخوا ینم که تو

 !نرسه بهش هم دستت که ییجا ببره خودش

 شیپ و یریم کجا که نکردم یفضول اصال من! نیبب

 اصال تمنا که برگرد زود و پر دست گفتم فقط! یک

 !نداره رو موندن تنها ی حوصله

 توانست یم کاش و دیساب یم هم یرو دندان مهرزاد

 .بجود را عطا خرخره
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 نه ببرد ریش دهان به خود با را عروسکش توانست یم نه

 شیتنها خورده زخم همه از یعطا کنار نجا،یا نکهیا

 .بگذارد

 .کرد یم انتخاب را بد دیبا بدتر، و بد انیم از فعال اما،

 از عطا یدهایتهد از را خودش. زد یپوزخند مهرزاد

 .نداختین تا و تک

 ریش دم با پس منه، قرمز خط تمنا یدون یم که تو -

 از یبرا یزیچ که یکس از بترس! عمو پسر نکن یباز

 هی تو تو، و من. باش میامانت مراقب! رهندا دادن دست

 یکم با البته. میجنگ یم دشمن هی یرو به رو جبهه

 .سرشار هوش با من! وسوظن شک با تو! تفاوت

 .زد رونیب سالن از
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 عمارت به متعلق یمشک سانتافه فرمون پشت اریسام

 حماقت خودش یپژو با یمهمان آن به رفتن. نشست

 !بود محض

 دهان توانست یم کاش. بود نشسته کنارش کالفه مراد

 . کجاست مقصدشان دیبگو و کند باز

 کار لباسش در فرزاد که بود یابیرد و شنود بدتر همه از

 کرده ادا را «مخصوص» ی کلمه حق و بود گذاشته

 .بود

 هیال در که بود ها حرف نیا از تر زهوشیت مراد اما

 .نزند دم و بدهد صیتشخ هارا آشغال آن کتش یداخل

 نییپا را شهیش و آورد در را کتش شدند، که اتوبان وارد

 .دیکش

 محل هم گذر ریز و کرد یم عبور گذر رو از شان نیماش

 آمد رونیب پنجره از یکم. بود نیسنگ یها نیماش عبور
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 کنده حامل ونیکام کی پشت کرده، مچاله را کتش و

 . انداخت درخت، یها

 .نداشت حرف اش یریگ نشانه

 یها چشم مقابل در نشست، شیجا سر و برگشت

 .کرد فوت را اش کالفه نفس مهرزاد، متعجب

 ؟یننداخت که رو ات اسلحه فقط. اومد خوشم نیآفر -

 و برد بود کمرش پشت که اش اسلحه به دست مراد

 .داد نشانش

 جلب یلیخ کت بدون االن یول ته،یحال ییزایچ هی تو -

 !یکن یم توجه

 از را یگرید کت و شد خم عقب سمت به مراد

 .دیکش رونیب جاسازش
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 حدقه از تعجب، فرط از مهرزاد یها چشم گرید بار نیا

 مگر اصال بود؟ کرده جاساز را کت نیا یک. بود آمده در

 داشت؟ یفرصت

 نشون که یاون دونم یم! یکن یم متعجب و من تو -

 عمارت به چرا بدونم دارم دوس یلیخ اما! یستین یدیم

 ه؟یچ تهدف ؟یکرد نفوذ عطا

 

 یپشت به را سرش و نشاند لبش کنار یتلخند مراد

 از! بود شده خسته گرید. بست چشم و داد تکان یصندل

 اما! کردن یباز نقش همه نیا از! بودن الل همه نیا

 نیسنگ نقش نیا بار ریز هم باز دیبا او به دنیرس یبرا

 !زد ینم دم و کرد یم صاف کمر
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. دندیرس شهر از دور یالیو آن و آبرود نمک به باالخره

 یا افهیق دنبال. بود کرده پرت را مراد حواس یمهمان

 .کند لیتبد نیقی به را شکش تا گشت یم آشنا

 را بود فرستاده شیبرا ونداد که را یمهمان رمز مهرزاد

 .گرفت ورود اذن و گفت

 .بود یزدن مثال دیسپ نیمرمر قصر شکوه

 استخر در نشیبلور رخ ریتصو که دیسف تماما یقصر

 .بود افتاده محوطه بزرگ

 که یدرختان و کرد یم ییخودنما جا همه دیسف یها نور

 .بودند شده کاشته باغ یفضا دور تا دور هم موازات به

 دندیرقص یم رنگارنگ یها لباس در که ییها زن و مرد

 .دندینوش یم و

 سرگرم دوستانش با یا گوشه که ونداد دنید با مراد

 نیا از. کرد لیتبد نیقی به را ششک بود، بش و خوش
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 همچون شیها یچاپلوس با شهیهم. بود متنفر مرد

 جوش به را مراد خون و دیچرخ یم وایه دور یمگس

 .آورد یم

 اما. بود یمهمان نیا پرنسس دنبال به فقط چشمش

 .گشت یم بزرگ وید دنبال به فقط اریسام

 مرصع یصندل یرو مجلس یباال در را خان هوشنگ

 شیعصا یرو دست ابهت با که افتی یاصخ یکار

 دور راه از گران،ید یها اوهی به توجه یب و بود گذاشته

 سمتش به اقتدار با که بود دوخته مهرزاد چشم در چشم

 .رفت یم

 به را او که آمده ییجا خبر، یب که نیا از خوشحال مراد

 فعال داد حیترج کند یم کینزد شیوایه و هدف

 . برود مهرزاد دنبال به فبرک جان یمحافظ همچون
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 نیزم.  نبود نجایا که وایه خاطر به تنها او حال هر به

 با که بود رشیاخ دوسال ی برنامه خان هوشنگ زدن

 انجام در یطوالن ی وقفه و ریتاخ به شدنش عاشق

 .بود شده مبدل کارش

 .کرد خم را سرش یکم فقط یکم. رفت جلو مهرزاد

 مرد نیا یقبل نفر نهزارا خالف بر دانست یم هوشنگ

 .شود ینم ابیشرف یبوس دست یبرا

 مهرزاد مقابل در دادن دست حالت به را دستش تنها

 .فشرد را دستش یمیصم مهرزاد و گرفت

 اومده پر دست دوارمیام. جوان گانیشا یاومد خوش -

 .دارم رو خوب خوب یخبرا انتظار ازت که یباش

 .زد یلبخند مهرزاد

 نیا به دعوتتون از نونممم. خان هوشنگ سالم -

 !نطورهیهم حتما. باشکوه یمهمان
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 نشستن یبرا را مهرزاد و داد تکان را دستش هوشنگ

 .کرد دعوت کنارش یخال یجا بر

 بهتر حاال. ستادیا سرشان پشت مراد و نشست مهرزاد

 . کند دایپ را اش فرشته و زیآنال را طیمح توانست یم

 

 اومده گستاخانه که شیپ دفعه ؟یاومد عطا محافظ با -

 .بود همراهش یابونیب غول نیا التماس یبرا بود

 :گفت و انداخت مراد به ینگاه مین مهرزاد

 عنوان به رو دکتر دختر و بود کرده شک. شدم مجبور -

 اعتمادش جلب یبرا رو دونهی نیا. دیکش رخم به گرو

 هم خودش. شد منهدم شنودش و ابیرد البته، اوردم،

 !الله و کر که،

 جاسوس مرد نیا کن بود مطمئن هم خودش البته

 !دانست ینم که؟ جاسوس اما. است
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 .داد تکان سر خان هوشنگ

 شیپ یا حرفه ابتدا نیهم از خوام یم حال هر به -

 گم؟ یم یچ که یا متوجه ،یبر

 .داد تکان سر مهرزاد

 هوشنگ امیم بار یخوب شاگرد د،یکن کمکم شما اگر -

 !خان

 .داد تکان سر خشنود هوشنگ

 ه؟یچ بودنت پر دست -

 . انداخت باال ابرو مهرزاد

 !بهیغر چشم همه نیا یجلو -

 .دیکش دشیسف یپرفسور شیر به یدست هوشنگ

 تنها که یوقت یبرا بذار رو دادنش بگو، رو گفتنش -

 !میشد
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 هوشنگ گوش کینزد را سرش نفوذ پر اما آرام مهرزاد

 :گفت و برد

 باالخره! نالشیاورج سخهن آوردم، رو دکتر فرمول -

 نتونه اگه. بخوره یدرد هی به دیبا دخترش کردن عاشق

 رو رهیم شیعاشق و عشق که رهیبگ باباش از رو فرمول

 !هوا

 .داشت دوست را پسر نیا هوش. زد لبخند هوشنگ

 حتما! پس تو یها دست تو امشب هیهد نیبهتر اوم -

 ادیپ مذاکره فرصت هی امشب، یها یشلوغ نیا ونیم

 .ببر لذت جشن از فعال. کرد میخواه

 عزا را هوشنگ یمهمان دلش در و داد تکان سر مهرزاد

 افرادش ی همه حاال نیهم شد یم کاش و بود کرده

 یگون در درهم، را شان درشت و زیر و ختندیر یم داخل

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 که! فیح اما. رساندند یم عملشان یسزا به کرده،

 .بود یم تر محکم دیبا شواهدش و مدارک

 هر شیبرا دادگاه و یقاض و لیوک دیخر و بود هوشنگ

 یبرا پر دست دیبا اریسام و بود یشدن اما سخت، چند

 .داشت یم بر قدم مرد نیا زدن نیزم

 هوشنگ، سر پشت به ها مهمان شتریب سر برگشتن با

 سر قصر سمت به هم مراد و اریسام شد باعث

 .برگردانند

 ستالیکر مراهه رنگ، یصورت یپرنسس لباس در وایه

 .دیدرخش یم بیعج مجلس نیا در لباسش یها

 نیآست اما بود، لخت شیها سرشانه که یا دکلته لباس

 . پوشاند یم را مچش تا اش یپف یها
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 یها شانه یرو آزادانه را اش یفرفر یکالغ پر یموها

 یرو حیمل اما یا حرفه یشیآرا و بود کرده رها دشیسف

 .دکر یم ییخودنما نقصش یب صورت

 نگونهیا شیها ییبایز که نیا از کرد هم در چهره مراد

 رگ در خون و کرده رهیخ خود به را همگان چشم

 .دیجوش یم رتشیغ

 دنید با و گشت یم پدرش دنبال به تیجمع انیم وایه

 .برداشت قدم سمت آن به معروفش یصندل

 نیخشمگ نگاه به نگاهش شد تر کینزد که نیهم اما

 .خورد گره مراد ی دلداده اما

 

 در پا و کرده جسارت عطا هم باز بود؟ نجایا باز که او

. کرد مشت را شیها دست گذاشته؟ شان یمهمان

 !بود اش یزندگ شب نیبدتر امشب
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 بعد باالخره روزگار، یها نییپا و باال از خسته که یشب

 داده پدرش خواسته به تن خسته اریبس یها مقاومت از

 بود، که یکس هر فیحر که دختر نیا دل بر یوا و بود

 !شد ینم خان هوشنگ فیحر

 سمت به چگونه مراد نگاه نفوذ ریز دانست ینم حاال

 ...اما. برود پدرش

 زد یپوزخند افتاد یم گرید یساعت که یاتفاق یادآوری با

 .بست شیها یعاشق و عشق تمام بر چشم و

 از یزیچ مگر انه؟ی بکشد خجالت که داشت دهیفا چه

 تا کرد یم سنگ را دلش دیبا کرد؟ یم مک فاجعه عمق

 .دیایب کنار شوم هیقض نیا با تر راحت

 یرو کنارش و زد دور و رفت پدرش سمت به پشت از

 .کرد سالم آرام و نشست یصندل

 :گفت مهرزاد به رو و زد یلبخند خان هوشنگ
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 ؟یشد آشنا من پرنسس با -

 .داد تکان تاسف به یسر مهرزاد

 !نشده بمینص فتخارا نیا متاسفانه نه -

 تمام پدرش، دست کنار ییحنا مرد به توجه یب وایه

 باالسرش که بود یمرد یپ حواسش دانگ شش

 .بود ستادهیا

 !منه قصر پرنسس و من، ندار و دار تمام وایه -

 :گفت و کرد وایه به رو

 یشباهت چیه که یا زاده عمو گان،یشا مهرزاد جناب -

 با و تر باهوش اریبس نداره، فطرت پست مردک اون به

 !تر استعداد

 .بود آمده همراهش هم مراد و بود عطا یعمو پسر پس

 :گفت و نشاند لب به یتصنع لبخند وایه
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 .گانیشا جناب خوشبختم -

 :گفت و داد تکان یسر احترام با هم مهرزاد

 اریبس ییبایز یبانو نیهمچ با ییآشنا از هم من -

 !خرسندم

 اخم بود نجایا تمنا اگر. زد یلبخند دلش در بعد و

 سر ییبال عطا که کند خدا. چاندیپ یم هم در را شیها

 .اوردین شینازبانو

 از یکی. زد هم به را دستش دو کف خان هوشنگ

 مشیتقد م،یتعظ با را یمیس یب کروفونیم ها گارسون

 .کرد

 باال اقتدار با را کروفونیم و کرد صاف را شیصدا یکم

 به سلول در را ترس و ابهت مرد نیا بتیه تمام. گرفت

 .کرد یم انداز نیطن مقابلش فرد سلول
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 نیا از دوارمیام. دیآمد خوش اریبس! من یها مهمان -

 .دیببر لذت شاهانه بزم

 قرارش مخاطب و کشاند ونداد سمت به را نگاهش بعد

 .داد

 ...پسرم ونداد -

 قدم هوشنگ سمت به یکاذب غرور و باز شین با ونداد

 .ستادیا وایه نارک و برداشت

 اگر مرد یم و شد یم حس دهانش در مراد قلب تپش

 دهیرس اش آشفته ذهن به که داد یم رخ یاتفاق همان

 .بود

 و وایه شاهدختم، ینامزد مراسم شام، صرف از بعد -

 !میکن یم برگزار رو ونداد زم،یعز ی خواهرزاده

 یصدا و جمع یاهویه انیم مراد قلب شکستن یصدا

 .بود شده گم ها دست
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 تب یها چشم عمق در و برگشت که وایه شرمنده نگاه

 .کرد برابر هزار را قلبش آتش خورد، سر دارش

 

 فاسد مغز به یریت سر پشت نیهم از توانست یم کاش

 و گرفت یم را شیوایه دست و کرد یم کیشل هوشنگ

 کره ایکشور نیا از هم دیشا. زد یم رونیب شهر نیا از

 و او به افرادش و مردک نیا ستد که ییجا! یخاک ی

 .نرسد اش دردانه

 داغ یا گدازه همچون هوشنگ خبر. سوخت یم قلبش

 کشانده آتش به را وجودش و بود کرده رسوخ قلبش به

 .بود

 جان نوش شه،یم سرو شام گهید ساعت مین تا -

 !یهمگ
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 ونداد به آرام یا ضربه و داد گارسون به را کروفونیم

 لحظه که بود ونداد شین بدتر او از. دیخند هیکر و زد

 .شد ینم بسته یا

 شد یم یکس مالک گر،ید ساعت کی تا او! داشت حق

.  بود الل کرو مراد و اردریلیم یرعطایام یآرزو که

 آوردنش دست به یبرا قوا تمام با دومرد که یدختر

 .شد ران هوس چاپلوس کی میتقد سر آخر و دندیجنگ

 یکار کی دیبا. بود نیسنگ شیبرا فضا آن تحمل گرید

 !دیبا. کرد یم

 .برگرداند سر مهرزاد. زد مهرزاد شانه به یا ضربه

 مراد؟ هیچ -

 یرو که وایه نگاه. داد تاب و چیپ را خودش یکم مراد

 :گفت نشست، مراد

 .هست ییدستشو باغ یانتها
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 .بود نشانه نیا. زد یمحو لبخند مراد

 ساختمان پشت که باغ یانتها سمت به و داد تکان سر

 .شد روانه داد، یم نشان را

 .شد بلند هم وایه قهیدق پنج از بعد

 .زد لب کالفه. دیچرخ شیرو ونداد و هوشنگ نگاه

 رقص یبرا مطمئنم. کنم عوض رو هام کفش رمیم -

 .زنه یم رو پام یادیز. خورم یم مشکل به

 .دخترم برو -

 ساختمان یپشت در از. رفت ساختمان سمت به وایه

 نقطه نیتر کیتار سمت به دقت تینها با و شد خارج

 .رفت باغ ی

 . بود داده هیتک گذاشته، وارید یرو را شیپا مراد
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 در را حرصش تمام. برداشت قدم سمتش به آرام وایه

 :گفت و ختیر آرامش یصدا

 ؟یکن ینم گوش چرا برم؟ و دور این گهید نگفتم مگه -

 دختر نیا . بود عاشقش. بود دلتنگش. کرد نگاهش مراد

 د؟یفهم یم را عشق

 تر زبان با را لبش بودن الل همه نیا از شده خسته

 .کرد

 هست جا من یبرا نیزم نیا یکجا تو بدون برم؟ -

 وا؟یه برم که

 نیهزارم یبرا د،دلشیشن که را اش مردانه یصدا بم

 ! بود مردانه ناب یصدا نیا وانهید. دیلرز بار

 اما، بود کرده دور یکم را او دش،یجد ختیر و سر نیا

 بدهد هم را جانش اش، یزندگ نجات یبرا بود حاضر

 !جالدش پدر از شود دور او اما
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. گرفت دست در را مراد یتقلب زمخت یها دست

 .کرد یم گرم راهم قلبش دستانش، یگرما

 .توانست یم دیبا اما، بود سخت. شود سنگدل خواست

 دنیفهم اونا! نذار ینم ات زنده ونداد و پدرم. برو...برو -

 منم! یک یبرا دنینفهم اما! یکرد یم یجاسوس تو

 ،یافتاد من یزندگ وسط که یبود یک تو دونم ینم

 .ببر و وردار رو جونت و برو گم یم فقط

 

 او حرکت کی در و گرفت را وایه یها بازو یعصب مراد

 و کرد ستون وارید یرو را دستانش. چسباند وارید به را

 .شد خم شیوایه یبایز صورت یرو

 نیا گذشت؟ یم یوحش یبایز نیا از و رفت یم چطور

 پرپر دختر نیا تن عطر یبرا دلش نبود که سال کی

 برود؟ امدهین خواست یم او از حاال و زد یم
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 رحم یب همه نیا یک وایه شد؟ یم چه شیایدن پس

 را مراد چشم شان، خواسته نا یعاشق و عشق بود؟ شده

 ریاس و اهدافش تمام یرو ستب چشم که بود کرده کور

 .بود شده طانیش قصر ی شاهزاده

 و رمیگ یم رو دستت امشب نیهم که ییتو من جون -

 !نرسه هم پامون گرد به چکسیه که ییجا برم یم

 دهیژول بلند یموها و شیر انیم از کرده بلند سر وایه

 -: زد لب و دوخت رنگش شب یها چشم به نگاه اش

 عطا ریگ من و چاره راه دنبال یرفت که قبل؟ یسر مثل

 تو من پدرِ... دیفرش رسه ینم ییجا به ما فرار افتادم؟

 یبرا کنه یم جیبس و شهر کل ساعت مین از کمتر

 ! تو خون ختنیر
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 سال هی نیا تو سال؟ کی بعد اونم یبرگشت یچجور تو

 یدرآورد رعطایام نیمحافظ از سر حاال که یبود کجا

 شکل؟ و سر نیا با اونم

 .زد یپوزخند گاردیباد دیفرش همان ای رادم

 کیج تو کیج پدرت با عطا هنوز کردم یم فکر -

! بشم پدرت دستگاه و دم وارد اون قیطر از گفتم! همن

 چه من رفتن بعد چرا؟. شدن یخون دشمن دونستم ینم

 !افتاد یاتفاق

 ؟یاتفاق چه. شد تلخ وایه

 سرم؟ به اومد یچ ینیبب که یبود کجا سال هی نیا -

 .بست چشم مراد

 اما یباش دهیرنج ،یباش ناراحت یدار حق. دونم یم -

 اونم. ونداد زن یبش و یکن استفاده نبودنم از یندار حق

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 از دادم قول بهت اومدم عطا با که یسر اون که یوقت

 !برمت یم نجایا

 افتادن عطا و پدرت افراد که نیا از بعد سال؟ هی نیا

 ته رفتم و کردن پنچر گلوله با و نمیماش چرخ دنبالم،

 !دره

 موقتا پاهام اما،جفت کردم دایپ نجات که خواست خدا

 هزارتا به تن و برگشتم و آلمان رفتم یکل. بود شده فلج

 !تو سراغ برگردم و شم سرپا که دادم یکوفت عمل

 :کرد نگاهش دلخور وایه

 پشت نقدریا که یداد یم بهم خودت از خبر هی کاش -

 !رفت و گذاشت که نشه خون دلم سرت

 ...اتفاق اون از بعد نه اما بود بابام شیش قیرف عطا آره

 .کرد زیر چشم مراد
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 بابات؟ شیپ برنگردوند رو تو اون مگه چرا -

 و شد خنجر شیصدا بغض. انداخت نییپا را سرش وایه

 !مقابلش مرد قلب در رفت فرو

 !خورده دست...اما...اما داد بابام لیتحو چرا -

 چشم از. کرد یم انیطغ وجودش در هیثان به هیانث خشم

 مردانه رگ هم تصورشم. زد یم فواره خون مراد یها

 بغل از محکم را مشتش. رساند یم انفجار به را اش

 به دست یحق چه به. رساند وارید به وایه گوش

 نبود در دیکش چه وایه که یوا بود؟ زده شیوایه

 !دشیفرش

 

 !عطا کشمت یم! یلعنت فطرت پست! کشمش یم -
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 را اش یزخم مشت. گذاشت مراد دهان یرو دست وایه

 انگشت یدگیخراش انگشتانش سر با و گرفت دست در

 .کرد نوازش را شیها

 یافتنین دست یآرامش به را مراد ملتمسش یصدا با

 .کرد دعوت

! یینجایا تو بفهمه دینبا یکس. شو ساکت خدا رو تو -

 رو تنش داره یکرد معج بابام از که یمدارک اون هنوز

 ها مهمون نیهم وسط بره تتیهو به یپ اگه لرزونه یم

 !دیفرش برو!  زنه یم دارت

! من یب یبمون نجایا گهید ذارم ینم! باهم اما میر یم -

 نثارش کمال و تمام هم فطرت پست یعطا اون حق

 !آرزو کنم یم براش و کردن یزندگ. کنم یم

 .شد رهیخ شیها چشم در یعصب وایه
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 و من الیخ و فکر نیا و عشق نیا و یباز نیا! نه -

 درختا، نیهم ریز جا، نیهم شه،یهم یبرا امشب، نیهم

 و یبر دم یم حیترج. کن چالش ،یکیتار نیا دل تو

 و میباش فرار حال در عمر تمام من کنار تا یبمون زنده

 !استرس

 .داد هولش عقب به و گذاشت مراد نهیس یرو را دستش

 .شد رد کنارش از کرد شیجدا که یسانت چند

 .شد مراد دستان ریاس دوباره اما

 .دیطلب یم را آغوشش بار نیآخر یبرا دلش

 

 تمام که دیفهم ینم مرد نیا چرا. بست را شیها چشم

 !مرد نیا از بگذرد دیبا اما کند یم طلب را او وجودش
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 نهیس یرو سر. رساند معشوقش آغوش به را خودش

 .شد یم نییپا و باال مراد یگلو بکیس. گذاشت ستبرش

 !وایه رم ینم نجایا از تو یب امشب من -

 آغوش در تر محکم را دشیفرش که طور همان وایه

 .زد لب بغض با فشرد، یم

 رهیبم واتیه برو، دمیم قسمت وایه جان به رو تو -

 .امینم تو با ایدن نیا یجا چیه من. برو...برو

 چشم تا گرفت سمانآ به را سرش. شد جدا مراد از بعد

 ی دفعه. شد یم سخت. شد یم سنگ دیبا. نبارد شیها

 نیا بر و دور را شیپا گرید که بود داده هشدار هم یقبل

 .نگذارد قاتل خانواده

 :دینال عجز با مراد

 تو برگردوندن شوق به رو سال هی نیا من! نده قسمم -

 تو ی خاطره با رو درمانم طول تمام من! وایه برگشتم
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 یبود تو شدن خوب واسه من زهیانگ تمام. کردم سر

 چیه! یکن یم نابود رو من یدار نکارتیا با تو! وایه

 مردن.یکن یم فکر تو که ستمین یاون من هست؟ تیحال

 نجایا رو زیچ همه تونم ینم. ستین ها یآسون نیا به من

 من به راجع و قتیحق دیبا تو اما بدم حیتوض برات

 !انهی یباش که ریبگ میتصم بعد...وایه یبدون

 :گفت و دیکش چشمش کنار را شصتش انگشت وایه

 هردم و بشم ابونیخ کوچه آواره تو با تونم ینم من -

 و بشم ونداد زن دم یم حیترج! تو مردن از بلرزه تنم

! باشم من پدرم، یقصرها ی همه یبانو هم هنوز

 دارمونید نیآخر نیا دوارمیام. نجایا از برو و برگرد

 من دنبال پدرم ،یباش که هم یکس هر تو! باشه

 که هم ریوز یحت تو. کنه یم داتیپ رو تو و گرده یم

 !یستین امان در پدرم خشم از یباش
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 نکهیا از فارغ! دهیدزد و من که یکس مهم اون یبرا

 !باشه یچ و باشه یک

 اون سمت هی تو اگه یحت خوام ینم رو استرس با یزندگ

 !باشم داشته رامشآ بذار برو! یباش یزندگ

 عمر هی به دم یم حیترج رو ونداد کنار آروم یزندگ من

 احترام ممیتصم به دوارمیام! تو کنار فرار و تنش

 ...یبذار

 بودنش اما شد یم پاره تکه شیها دروغ بار ریز قلبش

 !بس و زد یم رقم را او مرگ د،یفرش با

 .شد دیفرش خالص ریت آخرش ی جمله و کند جان

 سال کی ور شعله عشق اون...اما دارم وستد هنوزم -

 تو گهید...و بدم تن یهرکار به خاطرت به که شیپ

 ،یندار رو مون ینامزد دنید طاقت اگه! نمیب ینم خودم
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 چون حرومه برات من الیخ و فکر امشب از! برو! نمون

 !وندادم نامزد من

 دست و دیدو عمارت سمت به را راهش آخر، نگاه یب

 . تگذاش قلبش یرو

 .دیارز یم بودنش زنده اما، شکست را دلش

 چگونه دیفرش که دیند. را مرد نیا مرگ دیند و دیدو

 شیپاها سال کی نیا تمام. افتاد نیزم یرو دوزانو

 تمام حاال و بود گرفته جان وایه با شدن قدم هم یبرا

 .بود دهیکش ته کبارهی به قدرتش،

 هر هب که نبود شهیپ عاشق سابق یوایه آن وا،یه

 حیترج یشاهنشاه شکوه نیا به را او با بودن یمتیق

 .داد یم

 پدرش؟ یقصرها تمام یبانو گفت؟ چه حاال

 شد؟ یم چه عشق پس
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 بود؟ نگذشته زشیچ همه از او خاطر به دیفرش مگر

 عشق و بود سنگ از که یمرد! هدفش! اش یجاسوس

 و ابهت تمام وایه دنید با پنداشت، یم یباز بچه را

 .کرد هوا دود ار مقامش

 و برود توانست یم کاش! شیپ راه نه داشت پس راه نه

 . کند سوراخ را ونداد مغز اش اسلحه با

 همه از دل وایه! بیرق مثلث نیا بر یوا! ونداد! عطا

 بر یسوم یسو به گام کرده وانهید را مرد دو! بود ربوده

 !داشت یم

 !ها یکش عاشق نیا نبود انصاف

 توانست ینم را نفرتش جوره چیه که ییعطا طرف کی

 .کند کنترل

 دنیبخش یبرا و بود عاشقش د،یفرش گرید یطرف از

 .راند یم خود از را او جانش
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 ی چندساله اجبار گرفت میتصم دیفرش دنید بعد اصال

 دیفرش که کند قبول را ونداد با ازدواج بر یمبن پدرش

 .شود الشیخیب

 یباز شنق از حالش! کند چه دانست ینم مراد اما

 و شود الل و کر و برگردد. خورد یم بهم شیها کردن

 اورد؟یب وارث نامرد یعطا یبرا

 !بازار شوم نیا از برود و بذارد امشب نیهم ای

 بار نیاول یبرا حداقل! نبود آمدنش یبرا او هدف وایه

 و دهیبوس را شیها هدف همه خورد یم قسم حاال اما

 !آمد یم مراهشه دیبا که ییاو جز بود گذاشته کنار

 !بشود ینامزد نیا گذاشت ینم دیبا. رفت یم دیبا

 سمت به و دیکش یقیعم نفس. تکاند یکم را خودش

 .برداشت قدم یمهمان
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! را دستش دو هر. بود کرده مشت را شیها انگشت

 !دزد معشوقه ونداد یبرا یگرید و عطا یبرا یکی

. کند ینم چکدامشانیه میتقد را وایه که خورد یم قسم

 ریغ و بود شده عاشق حاال شد ینم عاشق که ییاو

 یکس چه پس بود داده رخ ایدن اتفاق نیتر ممکن

 ستد؟یبا اش یقو حس نیا یجلو توانست یم

*** 

 را ونداد و مهرزاد خان هوشنگ ،یهمانیم گرید طرف در

 .فراخواند عمارت درون به

 ریاکس آن به زودتر که نبود ریپ طانیش نیا دل در دل

 .کند دایپ دست رعطایام یاگریمیک

 .گرفت دست در را جامش و زد یلبخند خان هوشنگ

 نمیبب رو رتیاکس اون زودتر، چه هر که مشتاقم -

 !پسرجون
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 کی. افتاد ینم دهانش از شیها گفتن پسرجون نیا

 .بود اش یتر بزرگ دنیکش رخ به جور

 کتش بیج در دست و انداخت باال ییابرو یتا مهرزاد

 تر رنگ پر لبخندش رنگ، اهیس فلش لمس با. برد فرو

 .دیکش رونیب را آن و شد

 .زگذاشتیم یرو خان هوشنگ یرو شیپ یدست دو

 !محتشم جناب نداره رو شما قابل -

 نیا دست از کرد یم یخودخور درونش اریسام که آخ

 جا نیهم خواست یم دلش که یینما چاپلوس مهرزاد

 .بپاشد زیم یرو را مرد دو نیا مغز

 یرو یاخم. کرد درهم چانه مقابل را دستانش ندادو

 .نشاند اش یشانیپ
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 چه باشه؟ تونه یم یچ ها یخدمت خوش نیا لیدل -

 یبرا شرکت اون شتریب سهام داره؟ تو یبرا یسود

 ؟یبزن نیزم رو خودت شرکت دیبا چرا! توئه

 اخم. داد اش یصندل یپشت به را اش هیتک مهرزاد

 .نشاند اش یا قهوه یابروها انیم یفیظر

 .نشود راهش سد ،یلعنت ونداد نیا که بود دواریام

 مادر شدن آواره! ستین مهم کارخونه اون برام من -

 یکودک تمام من! بوده ونیکتا یها تیاذ خاطر به من

 یحال در شدم بزرگ فالکت تو رو میجوان و ینوجوان و

 !دهیپوش یم و خورده یم من ارث سهم با عطا که

 و ها ملکه مثل یکی! بودن یجار تا دو ونیکتا و سویگ

 رو شیزندگ هیبق واسه یکلفت با من برگشته بخت مادر

 !گذرونده

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یشتریب یها دروغ کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

 .بتراشد اش نهیک یبرا

 رو خودت تیموفق و پول ییها وقت هی! یدون یم -

 نهیک! نیزم بخوره مخ با بتیرق اما یکن یقربان یحاضر

 اونقدر حاضرم! رسونده جنون به منو منه، دل تو که یا

 !شه مدفون رشونیز که بندازم عطا یپا جلو سنگ

 :گفت و زد یپوزخند ونداد

 مربوط؟ چه عطا به بوده پدرت یپا گناه -

 .کرد لیمتما باال به را لبش ی گوشه مهرزاد

 ؟یباش عطا حقوق مدافع خوره ینم بهت -

 .داد تکان هوا در را دستش و انداخت پا یرو پا ونداد

 هات یخدمت خوش نیا اما،. ستمین حقوقش مدافع -

 !مشکوکه یکمی
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 مهرزاد صورت در شتریب حرفش نیا گفتن از بعد و

! دهید ییجا کی را افهیق نیا خورد یم قسم شد، قیدق

 هر اما. آمد یم آشنا شیبرا شدت به مهرزاد ی چهره ته

 !دهید کجا را او دانست ینم کرد یم فکر چه

 باشه، متنفر عطا از تونه ینم من ی اندازه به چکسیه -

 مشخص برام تو نفرت لیدل اما دونن یم رو نیا همه

 ...سین

 .شد تر قیدق و کرد کیبار چشم یکم مهرزاد

 عطا؟ از نفرتت لیدل و -

 تمام اش یادآوری. زد گره هم در را دستش دو ونداد

 .کرد منقبض را فکش

 به هامون محموله از یکی دندا لو با یلعنت اون -

 !رهیبم خواهرم شد باعث س،یپل
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 .داد تکان سر هوشنگ

 مثال شجاعتش و داشت ینترس سر وایه مثل دایو -

 داشت دوست یلیخ اون وا،یه برعکس اما. بود یزدن

 واقعا دایو اما، بودم مخالف من ما، گروه تو ادیب

 .بود یقیال یقاچاقچ

. کردند نگاهش پسر دو و دیخند حرفش ی دنباله به

 .خورد را اش خنده و داد تکان یسر

 مگرنه داد قسمم! نذاشت وایه! کشتم یم دیبا رو عطا -

 .زد شمین و نکشتمش. بود پوسونده کفن هفت االن

 :گفت و کرد مشت را دستش ونداد

 خواهرم جسد مینتونست یحت. دیرس دایو به ششین و -

. بود ریگ مون همه یپا چون میریبگ پس سیپل از رو

 نیاول تو دایو. شدن نابود افرادم و محموله کل

 ...شد پر پر تشیمامور
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 اما. آمد ادشی! یوا! یوا. بود گرفته درد سرش اریسام

 اسم. باشد هوشنگ ی خواهرزاده دختر آن کرد ینم فکر

. امدین ادشی کرد فکر هرچه بود؟ چه مستعارش

 !شده ونداد یکش خواهر یقربان ساغرش دانست ینم

 .بود گرفته ضربان شیها قهیشق. داشت تپش قلبش

 خواست ینم دلش. شد متوجه را مهرزاد بد حال ونداد

 .کند یم فکر که باشد یزیچ آن

 :گفت یکج پوزخند با و شد رهیخ مهرزاد به

 که یزیچ همه یب اون از. گرفتم رو انتقامش من یول -

 زیچ که موقعش به بمونه هم عطا. گرفت ازم رو دایو

 !شه دایپ دادنش، دست از یبرا ییانبهاگر

 .دیخند کیستریه بعد
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 و منه مال وایه. گرفتم ازش رو بود عشقش که وایه -

 قسم اما،! باشه عاشقش تونه ینم من مثل چکسیه

 !جور بد رم،یبگ انتقام ازش جور بعد یروز خورم یم

 نثار گلوله دوتا زکهیچ همه یب همون مثل درست

 عادالنه یادیز! خواهر مقابل در خواهر. کرد خواهرم

 نه؟ مگه اس

 .بود مهرزاد جواب منتظر

 یازا در را خواهرم که اس عادالنه گفت؟ یم چه

 ؟یکشت خواهرت

 گلوله یحت و بود گرفته سمتش به اسلحه دایو دیبگو که

 چه؟ گناهش یب ساغر اما زد اریسام دست به هم یا

 شد؟ یم سشیپل برادر یقربان دیبا چرا
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 مهین نصفه یلبخندها با توانست ینم و بود بد حالش

 لحظه به لحظه ونداد که یوا و کند ظاهر حفظ اش

 .کرد یم شک ینفوذ مرد نیا به شتریب

 .زد یزورک لبخند مهرزاد

 

 چرا پس یگرفت رو انتقامت تو امرزتش،یب خدا -

 از رو خواهرت تو بشم؟ کار به دست من یذار ینم

 فکر! یپول یب و یبختبد یپا و مادرم من و یداد دست

 !باشه تو از کمتر من انتقام کنم ینم

 ارزه یم شتریب من یبرا خان هوشنگ تیحما یطرف از

 !عطا ورشکسته ی کارخونه تو فرمول نیا گرفتن پا تا

 .داد تکان سر خان هوشنگ

 موقع اون. بخرم تو از رو سهمت تونم یم یحت من -

 !نهیب یم خودش یقدم کی تو رو دشمنش عطا

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

. بود محض حماقت نه بفروشد؟ هوشنگ به را سهمش

 .کرد یم دشمن خود با نیا از شیب را عطا دینبا

 یبرا یخوب شنهادیپ حاضر حال در کنم ینم فکر -

 رو سهمم دم،یم حیترج شما به احترام با. باشه فروش

 !باشم داشته قدرت عطا کنار تا دارم نگه

 .فتر باال سره کی را اش یدنینوش وانیل ونداد

 حرف مورد نیا در یا گهید وقت دیبا کنم یم فکر -

 و شیع فکر فقط دیبا که ما ینامزد شب تو نه میبزن

 .میباش نوشمون

 یدرون التهاب. دیکش سر و کرد پر یگرید جام بالفاصله

 مهر همچون دلش بر دایو داغ. بود ینشدن خاموش اش

 انتقام گرفتن با یحت. بود شده حک و سوزانده بردگان

 .شد ینم آرام هم

*** 
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 .گشت ونداد دنبال به مهرزاد یخال یجا دنید با مراد

 .گرفت لبخند با گارسون دست از را یدنینوش ینیس

 یسر هاست، گارسون از زین او کرد یم فکر که گارسون

 .داد مراد دست به را ینیس خواسته خدا از و داد تکان

 اش یمخف بیج در دست. برداشت یدنینوش یوانیل

 یدارو همراهش، شهیهم کلک مدل چند انیم از. دکر

 .دیکش رونیب را یهوشیب

 دارو. بودند شیگشا گره شهیهم کوچک یها بسته نیا

 .زد همش یکم. ختیر وانیل در را

 در که را ونداد. داد قرار پشتش را وانیل محسوس نا

 بود، ستادهیا یکنار جلف یدختر با بش و خوش حال

 .کرد شکار
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 مراسم شام بعد انگار نه انگار. دیکش ینم هم خجالت

 دختر با و داشت را وایه شد یم مگر. بود شان ینامزد

 گرفت؟ گرم یگرید

 .شد پخش یآرام یترک آهنگ

 هی تونم یم یکن نامزد نکهیا از قبل کنم فکر اوم، -

 باشم؟ مهمونت رقص

 ستیپ سمت به را سرش خورده یدنینوش یحساب ونداد

 .برگرداند داد یم اننش دختر که ییجا رقص،

 ها شراب وانیل کرده استفاده فرصت نیا از عایسر مراد

 .کرد جا به جا باهم را

 .کرد سرگرم یخال یها وانیل کردن جمع با را خودش و

 را جامش و زد حلقه جام ی هیپا دور را انگشتانش ونداد

 .گرفت باال دهانش مقابل
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 وا،یه دهشاهزا با مینامزد از بعد مطمئنم چون حتما، -

 .محدودم محدود

 .دادند سر یهیکر قهقهه دو هر حرفش، دنبال به

 !شده ام تشنه یحساب که باال برم جامم نیا بذار -

 لبخند گرفتن شکل و همانا شراب جام دنیکش سر

 !همانا مراد لب یرو یا ثانهیخب

 

 کرد رها زیم یرو را جام ونداد و دیکش را دستش دختر

 .شد دهیکش رقص ستیپ به دختر دنبال به و

 به و داد یجا ها جام یباق انیم را جام عایسر مراد

 .سپرد یگرید گارسون دست

 .رفت مهرزاد سمت به
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 دنید با بود، خان هوشنگ با صحبت سرگرم که مهرزاد

 .کرد بلند سر مراد

 مراد؟ یکرد رید -

 دیرس یم! نبود دنینرس مرد او! شد کر! شد الل دوباره

 !هوشنگ یسرنگون هب هم و وایه به هم

 .داد یم نشان را بر و دور اشاره و دست با

 :زد لب کالفه خان هوشنگ

 ؟یاریب ینبود عطا دستگاه و دم تو نیا از تر سالم -

 :گفت و زد یپوزخند مهرزاد

 !تیمز ته،یمز نداشتنش زبون -

 ونداد به اخم با را نگاهش و زد یپوزخند خان هوشنگ

 .نداختا د،یلول یم رقص ستیپ در که
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 آن در دیفرش که ییفضا تحمل. نشست کنارش وایه

 رفته باال قلبش تپش. بود سخت شیبرا د،یکش یم نفس

 خورده قسم پدرش اما، بود عاشقش وجود تمام با. بود

 خواهد مجازات ممکن نوع نیبدتر به را پسر آن که بود

 .کرد

 جواب فرارشان. گذشت ینم وایه کردن دایپ از پدرش

 با دیبا وایه و! ممنوعه! بود ممنوعه عشق نیا. داد ینم

 !راند یم خود از را مردش یرحم یب تمام

 شیبرا کشد یم نفس و است زنده دانست یم که نیهم

 سر او مردن ی دلشوره با سال کی نیا تمام. ستیکاف

 او خاطر به دشیفرش جان خواست ینم گرید و بود کرده

 .افتدیب خطر به

 :دیغر و کرد تر گرن پر را اخمش خان هوشنگ
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 هی با داره چرا ست؟ین امشب داماد مگه پسره اون -

 رو تونه ینم که خورده بس از رقصه؟ یم گهید دختر

 !سهیوا پاش

 .دوخت وایه به را نشیخشمگ نگاه

 امشب هی. خودت کنار اریب و بردار رو شوهرت برو -

 !شهیم یچ نده باد به و من یآبرو

 کینزد پدرش بانیگر به را سرش. زد یپوزخند وایه

 .زد لب سوزننده و تلخ و کرد

 با هم تشیمسوول پس! خودتونه انتخاب داماد -

 !شماست

 .ستینگر پدرش چشمان ودر دیکش عقب سر

 .سوزاند یم را یا جنبنده هر نگاهش

 .بود آهو اداوری و ادگاری جوره همه دختر نیا
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 !بود برده ارث به مادرش از را بودنش سرتق تمام

 کند، صدا را گماردگانش از یکی خواست خشم با تا

 .افتاد نیزم یرو خوردن تلو تلو چندبار بعد ونداد

 رقص ستیپ سمت به را همه توجه ها مهمان غیج

 .کرد جلب

 شمشاد شاخ جان به که نیا از! یراندازیت از دندیترس یم

 .باشد شده قصد ٕ  سو امشب،

 .رساندند ونداد به را خود عیسر نفر چند

 نیزم یرو را شیعصا اقتدار و اخم با خان هوشنگ

 .برداشت قدم ونداد سمت به آهسته و کوفت

 .برداشت گام سرش، پشت هم مهرزاد

 .ستینگر مراد به و کرد بلند سر وایه
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 هم در پشتش را دستانش کشته کار یمحافظ همچون

 .گرفت باال را سرش و کرده، قفل

 :دیغر پرحرص و آرام لب ریز وایه

 !باشه تو کار اگه التح به یوا -

 

 را اش خنده. کند کنترل را اش خنده نتوانست مراد

 .آمد کش شیها لب یکم اما خورد

 :گفت یعصبان وایه

 !ایب من دنبال -

 اشاره زبان با و بلند وایه. کرد نگاهش تعجب با مراد

 :گفت

 .ایب من دنبال گم یم
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 دختر نیا یوانگید از مراد. رفت عمارت سمت به

 .دیترس یم

 را او باشد زده سرش به و باشد شده وانهید که دیترس یم

 .بدهد لو

 .بود دنبالش صدا یب مراد. رفت اتاقش سمت به

 .بست را در شدند که وارد

 درست یکار چه دانست ینم.  کرد مشت را دستانش

 .است

 :گفت آرام و شکست را سکوتش مراد

 که اتاقت تو یآورد و من ؟یکن یم کاریچ یفهم یم-

 !زده سرت به ؟یچ

 :دیغر اش شده دیکل یها دندان یال از حرص با وایه
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 چرا ونداد؟ با یکرد کاریچ! برو نگفتم مگه تو؟ ای من -

 ؟یبر یذار ینم

 :گفت و زد یپوزخند مراد

 شاهزاده که درومد زرد تو کار اول نیهم شوهرت -

 یبو هیبق با هاش زدن الس نکرده نامزد هنوز! خانم

 !خورده ادیز مشروب! هانداخت راه گند

 .گرفت دست در را مراد قهی. امد جلو یعصبان وایه

 !تو کار دونم یم -

 .شد رهیخ شیها چشم عمق در مراد

 امسال دوست پارسال خانم وایه! یبود تر عاشق قبال -

 !بهیغر نیتر بهیغر

 .زد یپوزخند وایه
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 هنوز من یگرد یم بر سال کی بعد یکرد فکر -

 عاشقتم؟

 .نشاند قلبش یرو به یمشت

 ...باشه تو نیا هم یعشق اگه -

 .داد ادامه و زد گاهش جیگ به یا ضربه انگشتش با

 !کنه یم ردش نجایا -

. سوختم سال کی! ینبود سال کی چون چرا؟ یدون یم

 شد جسمم غارتگر یکی چون افتاد لج عطا و تو با پدرم

 !روحم قاتل هم یکی و

! مرده ای یا زنده ستمدون ینم که یمن از یدون یم چه تو

 یبرا باشم ناراحت ای مردنت واسه زمیبر اشک که

 ؟یبود تو گذشت، یچ من به سال هی نیا! چوندنتیپ

 !نه
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 نیهم من! امینم تو با من! کشتم ذهنم تو رو تو من

 یک یجاسوس دونم ینم که ییتو به رو خالفکار خوارهیم

 .دم یم حیترج یکرد یم و

 .دیکش رهمد را شیها اخم یعصب مراد

 و بدزدمت مجبورم یاینم خودت یپا با که حاال -

 !ببرمت

 که دیفهم ینم. دیکش هم پشت یعصب یها نفس وایه

 رد؟یم یم

 مراد گوش در یا جانانه یلیس و برد باال را دستش

 گرد یا دفعه کی یلیس نیا از مراد یها چشم. نواخت

 .گذاشت صورتش یرو را دستش متعجب.  بود شده

 .ستینگر وایه به سوالش در غرق چشمان با

 تا کرد خفه را قلبش. راند یم را او دیبا اما خواست ینم

 آماج ریز را چشمانش و نکشد آغوش در را دشیفرش
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 به و من که یهست یک تو -. نکند سیخ شیها بوسه

 ممنوعه هم اول از تو عشق ؟یکن یم دیتهد دنیدزد

 خان نگهوش دختر عاشق یزوریپ گاردیباد هی تو. بود

 داغ سرم پارسال بشم؟ ابونیب و کوه آواره امیب! یشد

 کردم شکر خدارو و کردم فکر یکل سال هی نیا اما بود

 .نشد فرارمون که

 

 اش یزندگ دختر نیا. کرد مشت را شیها دست مراد

 کرد؟ یم ریتحق را او گستاخانه حاال که بود

 ستمین ساده گاردیباد هی من میک من یدون ینم تو -

 .. وایه

 :گرفت باال را دستش و کرد مشمئز را اش افهیق وایه

 !یهست یک بدونم خوام ینم -
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. دیکش رونیب را ونداد قرص و کرد باز را کمدش در

 .داشت تشنج سابقه

 .داد خانم وایه بگو نییپا ببر و ریبگ و نیا -

 .بود رهیخ وایه یقالب تیشخص به شده مسخ مراد

 :داد ادامه را تندش لحن وایه

 دستور من از هم قبال رفته ادتی برده؟ ماتت چرا هیچ -

 ؟یگرفت یم

 به را ها قرص سهیک. گرفت دندان به را لبش مراد

 :گفت و گرفت دست

 قرار من رفتن بعد چقدر وا،یه یستین یخوب گریباز -

 ؟یومدین همراهم که یکن هیگر و ینیبش

 .زد پوزخند وایه
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 یبرا بعدش و بده انجام رو گفتم که یکار برو -

 .برو شهیهم

 مراد. نبود باال طبقه و عمارت در یکس شکر خدارا

 وایه به را برگشتنش قول نگاهش با و رفت رونیب

 .داد یم

 .رساند هارا قرص سهیک

 :گفت و کرد تشکر مهرزاد

 .شده هوشیب -

 .داد تکان تاسف از یسر خان هوشنگ

 !داره یادیز تاوان ختنیر رو هوشنگ یآبرو -

 .داد تکان یسر مهرزاد

 گهید شب افتاده، که یاتفاق دینکن ناراحت رو خودتون -

 .دیکن برگزار رو ینامزد یا

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 .کرد نگاهش هوشنگ

! گفت یم راست. بخواد رو مرد نیا وایه دونم یم دیبع -

 !ستین من یوایه قیال هم یکی نیا

 .زد دل در یلبخند مراد

 شام اه مهمان. انداخت اطراف و دور به ینگاه مهرزاد

. بود خان هوشنگ با حق.  بودند شده متفرق نخورده

 .بود یبزرگ یزیآبرور

 تو دوارمیام م؟یبش مرخص ما ست،ین یامر اگر -

 .میبد ادامه رو مذاکراتمون یا گهید فرصت

 .دیبر و دیبخور شام -

 وایه از هم من طرف از. یطوالن راهمون. ممنون -

 .دیکن یخداحافظ خانم
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 نیماش سوار مراد و مهرزاد و داد نتکا سر خان هوشنگ

 . شدند شان

 ینامزد نیا بود توانسته که نیا با. بود یعصب مراد

 قلبش وایه یها حرف اما، بزند برهم را مزخرف یصور

 .بود کرده سوراخ را

 !یستین راه به رو -

 !انداخت باال شانه و دوخت مهرزاد به را نگاهش

 :داد امهاد و دیچیپ فرمان دور را دستش مهرزاد

 !گذره یم یچ درونت. مراد یمشکوک یلیخ -

 یخنک. بست چشم و داد تکان پنجره به را سرش مراد

 .کرد یم کمتر را اش یدرون التهاب پنجره

 !ارمیم در سر رازت از -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

. بنشاند لبش یرو پوزخند توانست ینم هم مهرزاد دیتهد

 مشوشش مغز و بود یعصب. بود خسته. نداشت حوصله

 !رفت یم فجاران به رو

 .بود بدتر هم زیچ همه از شانیها شکم یصدا

 همونم میبود دعوت یشاهنشاه شام مثال ایب -

 م؟یبزن جگر ای یفود فست هیپا. مینخورد

 

 

 فرق باهم عمو پسر دو نیا چقدر. کرد نگاهش مراد

 حس کی. داشت دوست را مهرزاد برعکس،. کردند یم

 که داشت مرد نیا به نسبت یخاطر نانیاطم و یکینزد

 .بود ریناپذ حیتوج

 .کرد نگاهش مهرزاد
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 کباب؟ ای فود فست -

 .داد نشان را خیس دستش با و انداخت باال ییابرو

 !توپ یکباب هی میبر پس یاوک -

 تردد محل که مختلف یها رستوران از بود پر راهشان

 .بودند مسافران

 .شدند رستوران وارد و کرد پارک یا گوشه

 را خودش خواست یم. بود وارید و در به مراد نگاه

 شب.کرد یم درد سرش. نبود موفق.  دهد نشان متعجب

 و زیم یرو را دستانش. بود نکرده یسپر را یخوب

 .گذاشت دستانش یرو را سرش

 مراد شانه یرو را دستش و کرد بلند دست مهرزاد

 .گذاشت

 ؟یخوب -
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 .داد تکان سر تشیموقع همان در

 :گفت یزرنگ لحن با و زد یپوزخند مهرزاد

 اما! دونم یم! است نقشه اش همه نه؟ یشنو یم -

 جاسوس! یکن یم یباز لمیف یدار چرا دونم ینم

 .فهمم یم باالخره که من ؟یشکور ای یهوشنگ

 دستش کار اش یحوصلگ یب نیا. نخورد یتکان مراد

 بلند شیصدا و کند باز دهان آن هر بود ممکن. بود داده

. است بس بودنش ریدرگ سالدو. است بس که شود

 شد دور سال کی! ها یباز جاسوس نیا از شده خسته

 نیا به پا پرنسس آن بردن یبرا اش وانهید خود حاال و

 .بود گذاشته منجالب

 دست وایه از توانست ینم هم هنوز اما، کرد اشتباه

 . بکشد
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 مرد نیا با شدن قیرف. دیکش یا کالفه پوف مهرزاد

 .داد ینم جواب جوره چیه

 .کن انتخاب رو غذات پاشو. نگو یزیچ خب یلیخ -

 عکس یرو را دستش و برداشت را دار عکس یمنو

 .گذاشت جگر

 .گرفت باال را انگشتش ده

 !باشه خیس ده اوم -

 .داد تکان گارسون یبرا یدست

 مخلفات و دهیکوب خیس دو. جگر خیس ستیب -

* 

 سمت به مراد آلود خواب و خسته دندیرس که عمارت به

 .عمارت سمت به مهرزاد و رفت محافظان قسمت
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. طبقه دو تخت دو و بود نفره چهار. شد اتاقش وارد مراد

 چکسیه با خودش. گرفت ینم لشیتحو چکسیه

 داریب گرید دوساعت و بخوابد یکم که نیا. دیجوش ینم

 .کرد یم خورد را اعصابش برود نازگل اتاق به و شود

 چرا وایه داد؟ یم تن مسخره یباز نیا به دیبا چرا

 الیخیب برد، یم خود با را او امشب اگر کرد؟ ینم درکش

 .فرستادند یم او یجا را گرید یکس و شد یم هدفش

 

. شود داریب تمنا خواست ینم. شد اتاقش وارد آرام مهرزاد

 رهیخ و نشست شیسرجا تمنا. کرد باز را در تا اما

 .کرد نگاهش

 .زد یا دستپاچه لبخند مهرزاد

 ؟یدینخواب -

 .دیکش یا آسوده نفس تمنا
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 خسته. یبرنگشت یوقت تا ومدینم چشمام به خواب نه -

 گذشت؟ خوش ،ینباش

 لباس گرفته، سنگر پشتش و کرد باز را کمد در مهرزاد

 .کرد عوض را شیها

 :گفت حال همان در

 خوش یگیم ینجوریا که یدخترباز رفتم مگه -

. بود ها گنده کله از یکی دختر ینامزد ریخ نه گذشت؟

 وسط شد شوت ینامزد قبل خورد، یادیز داماد البته

 !رقص

 و آمد یم رونیب در پشت از که یحال در و دیخند بعد

 :گفت خنده با د،یکش یم نییپا را شرتشیت

 .شد ولو هوی داماد...که ینبود اخ -

 :کرد درشت چشم تمنا
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 چرا شما شون ینامزد خوردن بهم از حاال -

 ؟یخوشحال

 یکم تمنا. نشست تخت یرو. زد یلبخند هرزادم

 .دیکش عقب و کرد جور و جمع را خودش

 !بود حقش. بود یعوض آدم داماد چون -

 نبود؟ ناراحت عروس -

 .کرد نگاهش چپ چپ مهرزاد

 !بود خداشم از -

 .داد تکان یسر تمنا

 !یاجبار یها ازدواج نیا از امان -

 .دیکش دراز و زد یلبخند مهرزاد

 .برگشتم زنده من کن فکر نیا به. نکن فکر بهش -

 ..داد ادامه و دیخند بلند بعد
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 شیهند لمیف که تو یها یباز یکول اون از بعد البته -

 !ذوقم تو خورد. داشتم مردن انتظار واقعا ،یکرد

 .کرد پرت مهرزاد یرو را بالشش یجذاب اخم با تمنا

 .مفرستاد برات که ییها صلوات و دعا همه اون فیح -

 .کرد بغل را بالش مهرزاد

 هم فردا که بخواب. خانوم تمنّا کردم یشوخ! یاله -

 .خداست روز

 

 داریب تیعصبان با میون دو ساعت. زد یکوتاه چرت مراد

 .شد

 .بود کرده دارشیب ارباب دستور به شب، فتیش مامور
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 در دیبا که عطاست یشخص محافظ مراد بودند گفته

 و خواب در ندیآ یم! سخرهم چه. بدهد ینگهبان عمارت

 !کنند یم سوقصد عطاخان نیریش جان به

 و کرد تن را لباسش و دیپاش صورتش به یاب و شد داریب

 . رفت باال

 .شد عطا اتاق وارد

 اش یصندل یرو یمشک گرمکن شلوار و شرتیت با عطا

 مراد شدن وارد با. رفت یم ور تاپش لب با و بود نشسته

 .آمد سمتش به و برداشت را اش یطب نکیع

 چه هر که؟ یملتفت ،یکن تلف وقت خوام ینم گهید -

 !بهتره شه تموم زودتر

 اش خرخره توانست یم کاش. زد یپوزخند دل در مراد

 .نکند بارش خزعبالت نگونهیا تا بجود را

 .رفت نازگل اتاق سمت به حوصله یب و داد تکان سر
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 در نگاه یب. دیپر خود یجا در نازگل. کرد باز که را در

 .چرخاند قفل در را در یرو دیکل و بست را

 را حالش. نبود خودش دست حالش امشب نازگل اما

 لب از یا لحظه لبخند. بود شده داغ سرش. دیفهم ینم

 .رفت ینم کنار شیها

 

 مراد به چشم ایح یب گونه نیا که بود شده مرگش چه

 ؟ داشت یدلبر قصد نگاهش ناز با و بود دوخته

 نیا حال هم خودش. انداخت نیزم یرو را شبالش مراد

 زده زل او به لبخند با امشب چرا که دیفهم ینم را دختر

 .است

 و کرد پهن بالشش در را اش ییخرما یموها نازگل

 .نبود هم اش یشگیهم یروسر از یخبر یحت. دیخواب

 .لنگد یم کار یجا کی که خورد یم قسم دل در مراد
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 پارچ سمت به! االتشیخ و فکر التهاب از شد اش تشنه

 .رفت بود، نازگل تخت بغل که یآب

 عشوه پر یصدا با نازگل رفت، پارچ سمت به تادستش

 .زد لب بود دیبع او از که یا

 انقدر چرا دونم ینم ؟یبد بهم آب وانیل هی شهیم -

 .خوردم آب شیپ قهیدق پنج نیهم! شهیم تشنم

 .داد دستش به کرده پر را وانیل

 چه آب نیا از جرعه جرعه با دانست ینم و دیکش سر

 .آورد یم شیآبرو سر ییبال

 .دیکش سر الجرعه و کرد پر یوانیل مراد

 را او یگلو آب پنداشت؟ یم گونه نیا او ای بود تلخ آب

 نیا. داد ینم الکل یبو اما بود؟ مشروب بود؟ سوزانده

 .دینوش که بود چه یزهرمار و کوفت
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 !داشته برش االتیخ کرد فکر و داد تکان را سرش

 فکر اما، بگذارد هم یرو پلک کرد یسع و دیکش دراز

 رها یا لحظه را او بود دهیخواب تخت یباال که یدختر

 باز را نشیمحافظ یمشک راهنیپ یها دکمه. کرد  ینم

 رونیب یپ در یپ را شیها نفس. بود گرمش. کرد

 را پارچ. نبود خودش دست. بود اش تشنه. فرستاد یم

 .دینوش یگرید وانیل و دیشک نییپا

. کرد ینم شیرها یا لحظه وایه فکر. بود داغ سرش

 .دیکش سر را پارچ و داد تکان یسر شده، مست

 اثر داشت عطا گند کم کم. دیخند یم آرام نازگل

 محرک اقسام و انواع همراه مشروب یدرصد. کرد یم

 .بود کرده آب یکم مقدار یقاط روانگردان یجنس یها

 اما. ردیگ قرار ریتاث تحت نگونهیا که بود دیعب مراد از

 !پارچ قطره نیآخر تا دینوش
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 دیبا اما ستین عیما آن در یخوب زیچ دانست یم دیشا

 اولش هدف سراغ دیبا. دیپر یم سرش از وایه فکر

 .رفت یم

 سرد عرق اش یشانیپ. کرد پرت بالش یرو را خودش

 .بود زده

 برود؟ عطا نقشه یال مو شد یم مگر

 هم جان به را دو نیا شده، وانهید مرد نیا جوره مهه

 در! بکشد زجر کمتر نازگل خواست یم دیشا. بود انداخته

 باختن به تن تر راحت ها، قرص آن اثرات و یمست عالم

 .داد یم خود

 دختر آن فکر. بود شده پا به ییغوغا سرش در مراد

 رها را اش گرفته آتش ذهن یا لحظه اش یباالسر

 .بود شده افکارش یفرمانروا طانیش. کرد ینم
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 دور را شیموها ده،یخواب پهلو به نازگل. نشست دوباره

 .چاندیپ یم انگشتانش

. نشست تخت یرو نگرفته سبزش نگاه از نگاه مراد

 نازگل، مستانه قهقهه و شانیهردو لب یرو لبخند

 .بود شدنشان یکی به دعوت

 

 را سرش. دید نازگل یجا به را وایه یا لحظه مراد

 ییخرما یها مو با یجنگل چشم دخترک و داد تکان

 .شد افکارش نیجانش

 را حالش. انداخت مراد بغل را خود و زد یغلت نازگل

 را دلش عطش! داغ و بود نیسنگ سرش د،یفهم ینم

 !دیفهم ینم

 .بود دهیکش پر شانیهردو ذهن از زیچ همه

 !بود شانیدو هر خالص ریت نیآخر! بوسه نیاول
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 با نگونهیا را تنش مرگ بود اگر که. نبود اریهش نازگل

 !شد ینم گر نظاره لبخند

 با چوقتیه بود اگر که! نبود شیسرجا عقلش مراد

 وا،یه داغ ریق یها کوره به ،یجنگل چشم یا معشوقه

 .کرد ینم انتیخ

 از یوا! شانیها عقل زوال از یوا! یمست نیا از یوا

 .بود برده ناهپ اطیح به شانیصدا حرص از که ییعطا

 یکی عمارت قیآالچ در که یمشروب یها شهیش از یوا

 ادیفر چگونه را نبودنش مرد! شد یخال یگرید از پس

 و بود وایه با نشیریش و تلخ ی تجربه تنها زد؟ یم

 خاطره. کرد یم خوش یا خاطره به را دلش هم همان

 یخط خط افکار یرو ش،یها غیج با وایه کاش که یا

 .دیکش ینم بطالن خط اش،
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 اش ثمره طرفه دو عشق نیا و بود عاشقش کاش

 شد؟ یم زاده ارباب فرزندان

 یآرزوها دیفهم ینم! دیفهم ینم نازگل که خوب چه

 لگدمال مراد، نیسنگ بتیه ریز چگونه اش دخترانه

 تا دیفهم ینم! دیفهم ینم نازگل که خوب چه! شد یم

 .بلرزاند را آسمان دل ش،یادهایفر وایه مانند

 به یزندان لباس شده، خواب یب یبرادر گر،ید یا گوشه

 امشب چرا دانست ینم و کرد یم دود یگاریس تن،

 ا،یدن از یا گوشه دانست ینم. است بد حد نیا تا حالش

! است داده دردناک یخفت به تن او خاطر به خواهرش،

 عشق جز نداشت یحیتوج چگونهیه که یخفت

 !خواهرانه

 نیا و نرود دار یباال سرش یادربر تا شد تباه یخواهر

 باشد؟ داشته یانیپا نیچن دیبا چرا عشق
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 باز مانع سرش، ینیسنگ. کرد باز درد با را چشمانش

 .شد یم ترش نیسنگ یها پلک شدن

 آب یا جرعه زد یم ادیفر سوزانش، و خشک یگلو اما

 !خواهد یم

 تش،یوضع دنید با اما، شود بلند تا کرد ستون را دستش

 .گرفت شیپتو دور را دستش. ستادیا قلبش یا هلحظ

 سبقت قلبش ضربان از ماراتن یدو در شیها نفس

 که یشوم ریتصو از زد یم نفس نفس. بود گرفته

 .نداشت برگشتن جرأت. دید یم

 اما، باشد خواب کاش. دیکوب هم یرو را شیها پلک

 .نبود خواب دیچیپ یم دلش ریز در که یدرد

 دانست یم دانست؟ یم را ختنشسو قدر مانینر که آخ

 رفته؟ دار ی چوبه یپا او از قبل احمقانه چه خواهرش
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 یکار شیبرا چکسیه و رفته دار یباال سرش گناه یب

 !نکرد

 یرو سر مراد. برگرداند زحمت و زور هزار با را سرش

 .بود دهیخواب گذاشته، شیبازو

 

 سیخ چشمان به ،یلجباز هزار با اش، برهنه تنه مین

 .کرد یم یکج دهن ل،نازگ

 گرفت دندان به را لبش. دیکوب تخت طاق به را سرش

 .نرود رونیب شیها ضجه یصدا تا

. آورد ینم خاطر به را یواضح زیچ چرا بود؟ کرده چه

 .گرفت چنگ به را یروتخت

 را تنش رحمانه یب نگونهیا که بود متنفر مرد نیا از

 گرید کس هر از شیب ،یبغل اتاق مرد آن از و دهیدر

 !داشت تنفر
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 یقربان! بود یقربان هم خودش یجنگل مرد نیا

 !وانهید یرعطایام ی کننده وانهید ماتیتصم

 یها شیر ده،یژول یموها. گرفت ینم مراد از را نگاهش

 حالش. گرفت دهانش یجلو را دستش! پرمو بدن بلند،

 رخ شیپ چندساعت که یزیچ تصور از خورد یم بهم

 خاطر به را آن از یزیشکر،چ خدارو حاال و بود داده

 !نداشت

 .دیچک یم قطره قطره شیها اشک. شود بلند خواست

 بزند، چنگ نیزم یرو از را کشیتون که کرد دراز دست

 .دیکش ریت دلش ریز

 .شد خارج دهانش از یمحکم آخ ناگاه

 به که ماتش و جیگ نگاه. دیپر جا از شیصدا از مراد

 از کرد یم یسع رفته،گ آغوش در را پتو که برهنه نازگل

 .افتاد بردارد، را لباسش نیزم یرو
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 هم او. شد بلند دهیترس. افتاد خودش به که نگاهش

 در قلبش. بود مانده عطا شبید گند مبهوت و مات

 یاتفاق چه که شد ینم باورش. زد یم نبض شیگلو

 !افتاده

 !نبود چکدامشانیه توان در شبید کردن هضم

 با برگشت تا اما دیکش باال را کشیتون باالخره نازگل

 .شد رو به رو مراد ی دهیترس و رهیخ چشمان

 .زد یپوزخند

 آره؟ ؟یشد راحت ؟یکرد و کارت -

 ریز همان از. گشت شلوارش دنبال او از تیتبع به مراد

 .شد بلند و کرد شیپا پتو

 .برد شیموها درون ناباورانه را دستش دو
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.  کرد وارید نثار یمحکم مشت و وارید سمت به برگشت

 !فیکث و بود اهیس عمارت نیا خشت به خشت

 .دیپوش را کشیتون و کرد استفاده تیموقع از نازگل

 .زد لب برداشت که را شلوارش

 !نگرد بر -

 کارها نیا پس بود، کرده فتح را زشیچ همه که او

 خون یها لکه حاال پتو، رفتن کنار با بود؟ چه یبرا

 مات چشم دوجفت به یروتخت رنگ یآب ی مالفه یرو

 را شان حس بودن یواقع و کرد یم یکج دهن مانده،

 .زد یم ادیفر

 به را سرش مراد و دیجوش شیها اشک آرام آرام نازگل

 خون رد که آنقدر! بار سه! دوبار! بار کی. دیکوب وارید

 . ماند وارید یرو اش یشانیپ

 .گذاشت گوشش یرو دست نازگل
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 شه؟ برخ با عمارت کل یخوا یم! بسه -

 دخترک نیا با حاال و بود آمده وایه یبرا. برگشت مراد

 آن به یشباهت چیه که ییخرما یموها با یزمرد چشم

 کرد؟ یم چه نداشت، اش یمو هیس و چشم هیس

 که یوا! بود شده مرتکبش ناخواسته که یانتیخ از یوا

 و زد که بود چه گند نیا که یوا! دیفهم یم وایه اگر

 کرد؟ بدبخت شهیهم یبرا را دختر نیا و خودش

 

 و یمخف در از و دیپوش را لباسش. برداشت را راهنشیپ

 یمست. نبود اتاقش در عطا.  زد رونیب عطا اتاق از سپس

 محافظ کدام و بود کرده چپه قیآالچ در را او شبش،ید

 داشت؟ را کردنش داریب جرأت
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 عمارت نیا ی همه از حالش.بماند نجایا توانست ینم

 را اش یجنگل ی کلبه به بردن پناه دلش. خورد یم بهم

 !بس و خواست یم

 را شیها لباس مراد، کار از شوکه نازگل یطرف از

 .بود کرده شوکه را نازگل اش یناشناس قدر. دیپوش

 وارید به سر و بود شده بشینص یلعبت نیچن نیا

 عطا و نبودند اریهش شبید که بهتر همان کوباند؟ یم

 .نبود اتاقش در هم

 یا احمقانه کار نیچن نیا به دست یمست در که یمراد

 کند؟ یباز یا حرفه را بودنش الل تواند یم زند، یم

 باشد، شده خارج دهانش از یا کلمه حال آن در دیشا

 حرف عطا اگر یوا. «دارم دوست وایه»باشد گفته مثال

 .نبود زنده گرید دیشن یم را شیها
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 گاف چطور اشت،د یبرم قدم کلبه سمت به یعصب مراد

 در را خودش که بود دیبع او از بود؟ داده یبزرگ نیا به

 ! کند غرق منجالب نیا

 و دهیپوش لباس خرابش حال همان با نازگل یطرف از

 را پتو و کرد میقا تخت ریز را ها مالفه نرفته، حمام

 .دیکش تخت یرو

 از. دیکش یم ریت دلش ریز. رفت یم مراد دنبال دیبا

 .بود شده نهگرس ضعف شدت

 .زد یم حرف مرد نیا با دیبا اما

 نفر چند. گرفت را مراد سراغ. زد رونیب اتاقش از

 !رفته رونیب الیو از گفت نفر کی و دانستند ینم

 یجنگل کلبه سمت افتاد دلش به اما دانست ینم قیدق

 .افتی یم نجایا را خراب حال آن با مراد احتماال! برود

**** 
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 .فرستاد رونیب را شا یعصب و کالفه نفس

 دست تا من! کن گوش تو گم یم ان،یک کن گوش تو -

 رونیب کثافت نیا از ارم،ین خودم با و رمینگ رو وایه

 .امینم

 تشیعصبان کردن کنترل در یسع تلفن پشت انیک

 را فرصت دیبا بود، گرفته تماس آراز که حاال. داشت

 .دیفهم یم را مکانش و جا و شمرد یم متیغن

 :زد لب کرد، یم کنترلش زور به که ییصدا با

 ؟یکرد تو که هیکار چه نیا من، برادر من، زیعز آخه -

 ،یخبر نه یا نشونه نه خدا امون به یرفت دوماهه یکی

 دنبالته، تییدا. ستین خوب حالش نگرانته، مادرت آراز

 یچ ؟یدار خبر تو پرسه یم من از ادیم راست رهیم چپ

 بگم وا؟یه دنبال رفته شق کله ی پسره بگم آخه؟ بگم
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 میفرستاد رو تو میکرد یغلط هی شده؟ خر نشده، عاشق

 تو؟ لقمه مگه وایه آراز، برگرد شده، خراب اون

 .دیکش شیموها انیم یدست کالفه آراز

 جنازم ای...امیم وایه با ای...من...انیک ؟یشد عاشق تو -

 حالم بگو مادرم به نفهمه، مییدا که یجور! واستون ادیم

 !خوبه

 .حرفش وسط دیپر انیک

 و رد دنبال یکل تییدا! یبرگرد داره اصرار مادرت -

 دنبالتن، یلیخ نایا اما خوبه حالت گمیم من. نشونته

 ...باشم گفته

 .دیکش یا کالفه پوف آراز

 ...انیک خب یلیخ -

 :گفت تند باشد، آمده ادشی یا تازه زیچ انگاز که انیک
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 ....بگم بهت دیبا و مهم یلیخ مسئله هی یراست -

 که یکس دنیکش نیه یصدا و ها زمیه ختنیر یصدا

 :گفت آزار آمد،

 .خدافظ...زنمیم زنگ بهت -

 ...آراز اما -

.  گذاشت اش یمخف بیج درون و کرد قطع را یگوش

 .رفت پنجره کنار آرام و کرد مسلح را اش اسلحه

 . بود نشسته و گرفته دست در را سرش نازگل

 .داد رونیب خشم با را نفسش و تبس را شیها چشم

 !دردسر! شد یم دردسر شیبرا دختر نیا

 نازگل سمت به را اسلحه و کرد باز شدت به را در

 . گرفت

*** 
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 اگر و جنگل نیا از دیترس یم. شد کینزد کلبه به نازگل

 گشت؟ یم دنبالش را کجا نبود کلبه در مراد

 یمرد زدن حرف یصدا شد، کینزد که کلبه به

 .دیراشن

 زیت را شیها گوش و گرفت دهانش یجلو را دستش

 .کرد

 دست تا من! کن گوش تو گم یم ان،یک کن گوش تو -

 رونیب کثافت نیا از ارم،ین خودم با و رمینگ رو وایه

 .امینم

 را عطا که نبود یدختر همان وایه وا؟یه بود؟ که یصدا

 .نبود عطا یصدا نیا اما بود؟ نشانده انیس خاک به

 رشیدستگ یادیز زیچ پنجره از اما رفت ترجلو یکم

 .ابدیب را صدا صاحب که بود یا روزنه دنبال. شد ینم

 .چسباند را چشمش. بود سوراخ کلبه چوب از یا تکه
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 نهیس در نفس. گرفت ضربان قلبش. افتاد لکنت زبانش

 .شد حبس اش

 و بم یصدا با و یفارس کامال ی لهجه با که بود مراد

 .داد یم قرار مخاطب را تلفن پشت مرد اش، یعصب

 جنازم ای...امیم وایه با ای...من...انیک ؟یشد عاشق تو -

 حالم بگو مادرم به نفهمه، مییدا که یجور! واستون ادیم

 !خوبه

 داشت؟ لیفام و فک همه نیا مراد ش؟ییدا مادرش؟

 آن از زودتر خواست یم. دیشن ینم را مکالمه ی ادامه

 کلبه کنار یها زمیه با رفت، که عقب اما شود دور کلبه

 نیزم یرو یگرید از پس یکی ها زمیه و کرد برخورد

 .افتاد
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 کرد فکر. گرفت انیم در را سرش و نشست ترس از

 و شد باز در اما، شود یم الیخیب کوتاه زدن دید با مراد

 .گرفت نشانه را اش یشانیپ مراد اسلحه

 لو از آراز و ترس از نازگل زدند، یم نفس نفس دو هر

 !رفتنش

 .خواند فرا داخل به را نازگل اسلحه سر با

 قدم. نداشت فرار راه. دوخت عقب به را نگاهش نازگل

 یمرد که؟ از فرار اصال. بود ریاس مراد دستان در سوم

 شوهرش رابطه با وحاال تیمحرم ی غهیص با که

 مرموز مرد نیا از توانست یم مگر شد؟ یم محسوب

 کند؟ فرار کرده، باز زبان

 چه؟ کشت یم را او مراد اگر! بد حال با. رفت داخل

 هنوز دو هر اش اسلحه و خودش نگاه. بست را در مراد

 . بودند گرفته نشانه را دهیترس دخترک
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 ؟یهست یک...تو...تو...تو -

 

 اش اسلحه. نشست یچوب کُنده یرو. کرد نگاهش مراد

 .ستینگر یم را نازگل پوزخند با و کرد غالف را

 .بود شده غوزش باال غوز دختر نیا

 ترسش کرد یسع و کرد اخم. دیکش یقیعم نفس نازگل

 .کند پنهان را

 ؟یستین الل تو دم،یشن من -

 :گفت و انداخت باال را شیابروها آراز

 یدیشن یچ حاال خب ؟ینشد متوجه رید کمی جدا؟ -

 دکتر؟ خانم

 :گفت وقاحت همه نیا از کرده درشت چشم نازگل

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 حقمه من ؟یهست یک تو! یداد یباز رو مون همه تو -

 انه؟ی باختم یک کنار رو خودم بدونم

 نسبت حاال بود که هر او. داشت حق. بست چشم آراز

 .بود مسوول شجاع، یبایز دخترک نیا به

 که یمراد اون از که نهیا مهم. ام یک من سین مهم -

 رتیگ یبد شوهر نترس. بهترم یلیخ شیشناس یم تو

 !ومدهین

 و دلش درد. انداخت تخت یرو را خودش زگلنا

 «آخ» یصدا و بست چشم محکم. شد شتریب سوزشش

 .گرفت نشانه را آراز قلب اش

 .داد ینم دنیبار اجازه اما، بود پر شیها چشم

 یروز که مرگ، از دادم نجاتت که نکن مونمیپش -

 و مرد یم یجنگل مرد اون ذاشتم یم کاش بگم بار هزار

 .کرد ینم بدبختم حاال
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 نازگل سمت به را انگشتش. دیکش هم در اخم آراز

 .گرفت

 منم. کرد دایپ و من احمد مش و ینداد نجاتم تو -

 هم خام یتو و کرد بدبختت عطا اون. نکردم بدبختت

 !یکرد بدبخت و من و یدیرقص حرفاش به

 .انداخت خودش به ینگاه نازگل

 .عطا از نه تو از وجودمه تو که یدرد نیا اما -

 یباز یباز اش اسلحه با و انداخت نییپا سر کالفه آراز

 .کرد

 .سمیمیوا پاش -

 .دیخند ناباورانه نازگل
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 مگه ،یبر در یبذار عطا ی معشوقه با قراره که تو -

 دارم دوست داره؟ عاشق همه نیا که هیک وایه نیا نه؟

 !نمشیبب

 

 یرو شیصدا بغض و شیها چشم غم و حسرت

 .دیکش یم خط آراز اعصاب

 .نشست کنارش. رفت جلو و شد بلند

 متوجه ،یببر ادی از دیبا رو یدیشن که ییها حرف -

 ؟یا

 .زد پوزخند نازگل

 .دمیم لوت عطا به رمیم ،یهست یک ینگ اگه -

 :گفت خنده با و انداخت باال ابرو یتا آراز

 بترسم؟ بچه ذره هی تو از دیبا یگ یم یعنی -
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 . انداخت باال شانه نازگل

 !خودته با میتصم -

 :گفت یترسناک لحن با آراز

 باشه، هم کلبه نیا وسط تو کردن چال ممیتصم اگه -

 ؟یذار یم احترام ممیتصم به هم باز

 .زد یتلخند نازگل

. بکش هم تو آره. داستانم نیا یقربان جوره همه من -

 و درآورد پا از و من دهاشیتهد با که عطا بشو هم تو

. دونم ینم ازش یچیه که یمرد بغل تو انداخت

 !گرفت برات یا لقمه چه اربابت یول ما،یخودمون

 جز! نقص یب و بود بایز. کرد برانداز را نازگل آراز

 شده، مشت دلش یرو که یدست و سشیخ چشمان

 .نداشت یگرید نقص آورد، یم صورتش به را اخم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یبود یاتفاق نیبدتر تو. باختم رو دلم تو از قبل من -

 !یافتاد من یزندگ مشکالت وسط که

 اما، دانست ینم محرم اصطالح به مرد نیا از زیچ چیه

 .نشست اش خورده زخم دل در و شد یریت حرفش

 یچاشن را غرور. نداختین تا و تک از را خودش اما

 :گفت و کرد لرزانش یصدا

 عطا، تو، شو؟ من عاشق ایب گفتم بهت من مگه -

 یشوم نماد فقط برام کلبه، نیا هم حاال عمارت،

 در پشت خواستگارام روتم به رو که یمن! بس و نیهست

 چه. بودم درسم فکر به فقط من اما دنیکش یم صف

 ندازه یم و من و چرخه یم و چرخه یم ایدن دونستم یم

 !تو کنار

 .داد نشان را وضعش و سر دست با و
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 یشکل نیا او کرد یم فکر دختر نیا. زد یلبخند آراز

 کم هم من. دکتر خانم نازب خودت به کمتر - ست؟

 !یکرد امتحانم که شبید البته! ستماین یا کهیت

 ست،ین ادشی زیچ چیه شبید از که نیا یادآوری با

 :گفت تیعصبان با و کرد مشت را دستانش

 .ادینم ادمی شبید از یچیه من -

 کوچک یکتر سمت به و شد بلند. زد یپوزخند آراز

 کوچک اجاق یرو و کرد پرش رآبیش از و رفت

 :گفت و دیکش رونیب یتیکبر. گذاشت

 ...آب پارچ اون پس -

 :زد لب کالفه و گرفت دستش دو انیم را سرش نازگل

 خواد یم رو ما بچه فهمم ینم من. بود عطا کار عطا، -

 کار؟یچ
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 روبه و برداشت را یچوب کُنده.دیکش یا کالفه پوف آراز

 .نشست شیرو و گذاشت نازگل یرو

 نگاه با و کرد قالب درهم نهیس در را شیها دست

 .کرد نظاره را نازگل یسرزنشگر

 ؟یکن قبول رو درخواستش یتونست چطور -

. نشود ریسراز اشکش ی چشمه تا گرفت باال سر نازگل

 نیا یبرا یحت. بود زاریب مرد نیا بار شماتت نگاه از

 شده سربار هم، ستیک دانست ینم که مرموز یجنگل

 .بود

 

 گفت اون! محکومه قتل به برادرم. بودم مجبور من -

 خاطر به من. شهیم آزاد مانینر و دهیم و خسارت و هید

 ؟ینکرد مخالفت چرا تو بودم مجبور برادرم
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 سه در سه یفضا کالفه و شد بلند. داد تکان یسر آراز

 .زد یم قدم را کلبه

 رو خودم که داشتم یلیدل حتما. بودم مجبور هم من -

 اما،. شم کینزد عطا به که وردمدرآ شکل و سر نیا به

 یدید یهرچ و کلبه نیا و امروز از اگه حالت به یوا اما

 رونیب به یا کلمه کنم یم دیتاک ،یا کلمه یدیشن و

 انه؟ی شد تیحال! کنه درز

 نگاه عمق در درست. کرد نگاهش.  کرد بلند سر نازگل

 .زد لب آرام و شد رهیخ شبش رنگ

  ؟یاریب سرم شبید یبال از بدتر ییبال قراره -

 .زد چوب کُنده به یلگد کالفه آراز

 رو یا بچه چیه تو. ستمیمیوا غلطم یپا باری گفتم -

 دار بچه که هم شب هی با البته! یکن ینم عطا میتقد

 !یش ینم
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 .دیکوب هم یرو پلک یعصب نازگل

 من اما دونم ینم رو تو. گذاشتم قرار و قول عطا با من -

 .ارمیب بچه براش مجبورم

 نازگل چانه و آمد تر کینزد. حرص با و بلند. دیخند آراز

 که بود یحد به قدرتش. گرفت شیها انگشت انیم را

 انگشت فشار کردن ادیز با را دختر نیا فک توانست یم

 .بشکند درهم شیها

 رو منه خون از که یا بچه حاضرم من یکن یم فکر -

 ای. کنم یم دایپ یراه هی اونموقع تا کنم؟ عطا میتقد

 ؟یدیفهم. تو اون فتهیب عطا ای شه آزاد داداشت

 .کرد ول را اش چانه آراز و داد تکان سر نازگل

 ... وایه -

 .کرد نگاهش زیت نامش دنیشن با
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 ؟یکن فرار...وایه با...قراره تو -

 باال را آمده جوش یکتر و برداشت را یکوچک رهیدستگ

 .گرفت

 جوش آب از و تبرداش احمد مش لیوسا از استکان دو

 داخل و درآورد پاکت از را یا سهیک یچا. کرد پر

 .برد فرو ها استکان

 .داد را جوابش حال درهمان

 دخالت ستین مربوط بهت که یمسائل تو بهتره تو -

 .ینکن

 !زنتم االن من ست؟ین مربوط -

 را ینیس و گذاشت ینیس درون را یکوچک لیاست قندان

 .گذاشت تخت یرو

 .کنه یم گرمت بخور -
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 :گفت پوزخند با بعد

 ات نامه غهیص نوشته؟ و نیا شناسنامه کدوم تو زنم؟ -

 ثابت کجا از ،یباش شده حامله شبید اگه ه؟یک دست

 منم؟ ات بچه پدر یکن یم

 حصرش و حد یب وقاحت رهیخ مبهوت و مات نازگل

 یرو مهابا یب اشکش دانه که نبود حواسش. بود شده

 .است شده روان اش گونه

 اما، سوخت یم دختر نیا یبرا دلش. کرد نگاهش آراز

 دیبا اما نداشت یگناه دختر نیا شد؟ یم چه شیوایه

 اگر. آورد یم در سرش را یزور ازدواج نیا یدل و دق

 .آمد ینم همراهش گرید دیفهم یم وایه

 آراز آن و بود کرده کورش وایه به عشقش یطرف از

 یرو دست وجدانش هم یطرف از نبود، یشگیهم

 .داشت را کردنش خفه قصد و بود گذاشته شیگلو
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 او با ،یخبر یب عالم در شبید دختر نیا بود، که چه هر

 یجوانمرد رسم و بود کرده وداع اش دخترانه یایدن از

 !یزخم دختر نیا ی خورده زخم دل به زدن زخم نبود

 :گفت و کرد آراز نثار را اش ناباورانه پوزخند نازگل

 کردن کور و چشمام هام خواهرانه. کردم اشتباه من -

 یبرا و اشتباه نیا و برگردم عقب به هم باز دیشا ،یول

 بودن نامشروع انگ ،یگیم راست...کنم تکرار مانینر

 زده هنوز، سین معلوم نبودش بود که یا بچه به خوب

 !باتوهه حق! شهیم

 نیا به دکتر خانم یک. دیلرز یم غرور نیع در شیصدا

 بود؟ افتاده روز و حال

 .دیکش اش دهیژول یموها به یدست آراز

 .میریم هم با وایه و تو و من -
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 .زد یپوزخند نازگل

 یب. برادرم نجات یبرا اومدم خودم یپا با خودم من -

 کار از هم کار که حاال مخصوصا برگردم؟ کجا مانینر

 .گذشته

 :گفت و بست چشم آراز

 همه نجات یابر گردم یم حل راه دنبال. نباش نگران -

 .مون

 شه؟ینم متنفر یاجبار یهوو از خانم وایه -

 دیکش یم شعله شیها چشم در غم. کرد نگاهش آراز

 .بود داشته نگه محکم زور به را شیصدا اما

 :دیپرس مربوط یب

 ؟یدار درد هنوزم -
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 پر دلش ریز اما. داشت درد بدنش یجا همه. داشت درد

 دخترانه شدن نابود غیج. دیکش یم ادیفر را درد تر رنگ

 .دیکش یم ناخن اش نداشته اعصاب یرو شیها

 .داد تکان آرام و انداخت نییپا را سرش

 کارش یپا دیبا اما، نداشت یعشق. نشست کنارش آراز

 و چاندیپ اش شانه دور را راستش دست. ستادیا یم

 .داد ماساژش آرام و گذاشت دلش ریز را چپش دست

 که یدست به داشت ازین. نداشت مقاومت تاب نازگل

 .داد هیتک آراز شانه به را سرش.شود تگرشیحما

 یپا اما، بودم فرار راه دنبال. کنم نابودت خواستم ینم -

 .ستمیمیوا زدم که یگند

 .زد لب آرام نازگل
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 همون دوارمیام دوتا، شما عشق وسط افتادم هوی من -

 نجات رو خودت و برو. یباش کاشته رو بچه بذر شبید

 .مونم یم عطا کنار نم بده

 .زد یپوزخند آراز

 نهیبب خواب تو و اون دیبا عطا ادیب وسط بچه یپا اگه -

 .بهتره برات یش گرم کمی. بخور رو تییچا! بس و

 در را خودش وانیل و داد آراز دست را یچا وانیل نازگل

 .گرفت دست

 

 و را یا خانواده انیبن سوزاند یم نبودشان که ییداروها

 شدند یم ایدن آن طرفه کی طیبل که ییها تهگذش خیتار

 !بس و

 .انداخت نیزم یرو ش،یپا کنار را ساکش مهرزاد
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 .گرفت قاب را تمنا صورت و کرد دراز را دستانش

 بود قرار. اشک و هیگر به ینیبش رفتنم بعد خوام ینم -

. نکن اهمیس رو پس بدم، پدرت لیتحو یقو دختر هی

. برمت یم خودم با و دمگر یم بر که یوقت تا باش یقو

 ازت بود قرار که یباش ییتمنا بده قول بهم باشه؟

 باشه؟! یقو دختر هی! بسازم

 یرو را شیها دست. نشاند لب به یآرام لبخند تمنا

 :گفت و گذاشت صورتش یرو مهرزاد، یها دست

 دمیم قول منم اونوقت ،یبرگرد سالم که بده قول -

 .بمونم یقو

 و دیپاش دختر صورت به را گرمش لبخند مهرزاد

 نشانه به را کوچکش انگشت. دیکش عقب را دستانش

 .گرفت تمنا یرو روبه قول ی
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 مهرزاد انگشت قفل را کوچکش انگشت لبخند با تمنا

 .کرد

 به چوقتیه بده قول هم تو و برگردم زنده دمیم قول -

 !چوقتیه ،ینکن شک من داشتن دوست

 شد یم تکرار بار نیدوم یبرا که جمله نیا از یکم تمنا

 محکم را انگشتش قفل و داد تکان سر اما بود شده جیگ

 .کرد تر

 را ساکش شد خم و دیبوس را اش یشانیپ مهرزاد

 .برداشت

 !من یتمنّا دارید دیام به -

 دیخر جان به را دلشوره هم باز دختر نیا رفت. رفت و

 . ****کرد شیها چشم سد بودنش یقو قول اما،

 قصر ی محوطه در را رنگش یکمش یپژو مهرزاد

 به و گرفت دست به را ساکش. کرد پارک هوشنگ
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 خواست یم مدد خدا از دل در. برداشت قدم قصر سمت

 دام به را خرفت ریپ نیا یپا زود یلیخ بتواند تا

 . ابدیب او از ییآتو باالخره و بکشاند نشیمامور

 که آخ. گرفت را ورود ی اجازه ،یحساب شیتفت از بعد

 ییسنسورها. رفت یم لو اش یمخف یسنسورها آن اگر

 و بود مانده یمخف هم هوشنگ یها دستگاه دید از که

 را مهرزاد تا کرده یخرج چه سرهنگ دانست یم خدا

 .بفرستد مجهز

 !خودش یپا با بار نیا. شد عمارت وارد

 و بود نشسته لیاست مبل یرو که را ونداد نگاه نیاول در

 شکار را، بود گرفته قرار وایه یهادادیب و داد آماج مورد

 .کرد

 .دیکش یم ادیفر یعصب وایه
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 ؟یهست ینامزد فکر هم باز شب،ید گند اون از بعد -

 عطا با نه تو با نه. نکنم ازدواج گرفتم میتصم گهید من

 ! گهید چکسیه با نه

 .داد تکان هوا در را دستش و کرد صاف کمر

 

 ؟یهست یک تو -

 تخت یرو و برداشت نازگل انهش دور از را دستش آراز

 .کرد بدنش ستون

 یجان و قاتل نترس! حاال البته بهتره، ینفهم و یندون -

 .ستمین

 .کرد نگاهش نازگل

 ...موها و شیر نیا -

 :گفت و دیکش ششیر به یدست زد، یتلخ لبخند آراز
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 برگرد یخورد که و تییچا. ستمین یشکل نیا نترس -

 ؟یشد متوجه! نگو یچیه چکسیه به و عمارت

. داد قرار ینیس درون را وانشیل. داد تکان سر نازگل

 از صورتش. گرفت یبیعج سوزش ردلشیز که شد بلند

 .شد جمع درد

 ؟یخوب -

 رهیدستگ یرو را دستش و کرد صاف را کمرش

 .گذاشت

 !بیعج آدمِ باشم، خوب کنم یم یسع -

 شیبرا مراد با زدن حرف تصور. زد رونیب بعد و

 مرموز مرد نیا دانست ینم. بود بیجع و ترسناک

 حرف. ستین یجنگل مرد آن بود خوشحال اما، ستیک

 ی معشوقه عاشق اما، ستین یشکل نیا! زند یم

 .رعطاستیام
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 حرف. دیچرخ پا ی پاشنه یرو و زد یلبخند مهرزاد

 .بود آمده خوش مذاقش به خان هوشنگ یها

 مطمئنم. نیکرد اعتماد بهم که خوشحالم یلیخ حتما، -

 .مطمئنم. کنم ینم مونتونیپش که

 د،یبار یم یترسناک ابهت شیصدا از که خان هوشنگ

 :گفت

 ینکن تکرار رو پسرعموت اشتباه تو که دوارمیام -

 از دوارمیام. داره یگرون یبها من اعتماد نیا. پسرجون

 رو خودت. نیکن یم حرکت شب فردا! یایبرب پسش

 .کن آماده

 .حتما چشم -

 ! نمتیب یم. دیجد گانیشا نمتیب یم -
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 یقدم آن باالخره. انداخت باال ابرو و کرد قطع را یگوش

 .برداشت را داشت یم بر دیبا که

 حرف باز. داشت استرس. انداخت مهرزاد به ینگاه تمنا

 شیپ نجایهم را مرد نیا توانست یم کاش. بود رفتن

 .برود ییجا او یب نگذارد و کند یزندان خودش

 ؟یبر ییجا ارقر باز -

 :گفت و درآمد فکر از مهرزاد

 !بزرگ یلیخ کار هی. بدم انجام بزرگ کار هی قرار آره، -

 .زد لب لبخند با و نشست تمنا کنار

 .میر یم نجایا از تو، و من برگشتم که بعدش -

 :دیپرس مردد تمنا

 پدرم؟ شیپ کجا؟ -

 :گفت و داد تکان سر مهرزاد
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 !پدرت شیپ آره -

 نوک ها مدت که یسوال. داد قورت را نشدها آب تمنا

 :دیپرس باالخره را بود مانده زبانش

 قبول یکن یم فکر یعنی...پدرم به یخوا یم یچجور -

 کنه؟

 .کرد انینما را قشیعم یخط چال دو. دیخند اریسام

 نکنه؟ قبول چرا -

 یباز یباز شیها انگشت با و انداخت نییپا سر تمنا

 .کرد

... عمارت نیا تو! یگانیشا تو...تو خب -

 یعنی! ییعطا یپسرعمو تو... تو دونم ینم...دونم ینم

 و من کنه یم قبول پدرم...پدرم ست؟ین خالف کارتون

 .. . تو
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 .بفهماند مهرزاد به را ناقصش یها جمله تا کند جان

 شیرو روبه دختر به قبل از مهربانتر را لبخندش مهرزاد

 .کرد هیهد

 باشه؟. من به بسپار کنم یم شیراض من -

 تیمعصوم یبرا دلش اریسام. دیخند ینخود تمنا

 با دختر نیا کرد یم را فکرش. دیکش یم پر دلبرکش

 کند؟ عاشقش نقدریا شیها یباز لوس و نوز و ناز تمام

 .برد فرو تمنا لپ چال داخل را انگشتش

 .ستین هم ایب رونیب! چاله نیا تو افتاده من دل -

 .انداخت نییپا سر خجالت و خنده با تمنا

 .دیکوب شیپا یرو یدست دو مهرزاد

 .کارهام دنبال برم پاشم من خب -
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. زد امکیپ سرهنگ به و درآورد را اش یمخف یگوش

 از را عطا خواست یم دلش اما چرا دانست ینم

 . کند باخبر مشیتصم

 هم یفطرت پست آن اما نبود منزه و پاک هرچند عطا

 .نبود کرد، یم فکر اریسام که

 یب خواهر قتل مسئول ونداد دیفهم که یروز آن زا

 .بود شده کمتر رعطایام از نفرتش است، گناهش

 .رفت رونیب اتاقش از

 .بود باال طبقه راهرو دنیکش یط مشغول خدمتکار

 کجان؟ خان عطا -

 :گفت و کرد صاف کمر خدمتکار

 .ارباب کارشونن اتاق تو -
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 عطا کار تاقا سمت به باالخره و داد تکان یسر مهرزاد

 قدم گذرد، یم چه داخل آن بود جالب شیبرا یلیخ که

 .برداشت

 .زد در به یا تقه

 بله؟ -

 .مهرزادم -

 !تو ایب -

 رهیدستگ یرو را دستش و انداخت باال ییابرو مهرزاد

 . لغزاند

 همراهش اضافه شنود کاش. شد عطا کار اتاق وارد

 !کاش.بود

 تیریمد یصندل یپشت به دهیپر باال یابروها با عطا

 .بود زده هیتک بزرگش
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 !نیبش خب؟ -

 :گفت و کرد پرت یچرم یصندل یرو را خودش مهرزاد

 یچ. میبزن رو کار حرف کمی تا کارت اتاق تو اومدم -

 کنم یم حس انبار؟ کارخونه؟ ؟ یشکور زدن نیزم شد؟

 .شون همه از یشد زده

 .گذاشت زیم یرو و آورد باال را شیپاها عطا

 .زد لب حوصله یب

 ییجاها به داره دکتر اما، شده ورشکست کارخونه -

 و کنم اعالمش ورشکست دیشا. فرمول اون با رسه یم

 ک،یشر یب شرکت هی. بندازم راه دیجد شرکت هی خودم

 .یکار فیکث یب مزاحم، یب

 .انداخت مهرزاد یرو رو نگاهش
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 لجن تو رو میزندگ از چندسال کنم یم حس ؟یدون یم -

. آروم یزندگ هی به برگردم دیبا کنم، یم سح! کردم سر

 حالم یکم بتونه دیشا دغدغه یب یزندگ هی نازگل کنار

 یباز نیا وارد یخوا یم و یاومد تازه اگه. کنه خوب رو

 یچیه تهش. رفتم رو راه نیا من بگم بهت دیبا ،یبش

 .ستین

 هی زدن و ینیام فرمول دنیدزد خالفم، کار نیآخر

 کنم یکار ستین قرار گهید! اونه فرمول با تازه شرکت

 !بلرزه تنم که

 .انداخت باال ابرو مهرزاد

 کرده؟ متحولت نقدریا دکتر خانم نکنه ؟یشد متحول -

 شبشید کار آن با دکتر؟ خانم. زد یپوزخند عطا

 آوار سرش نازگل حاال و بود گذشته کار از کار احتماال

 .بود نیهم قرارشان اول از هرچند. شد یم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 

 چشمش یجلو را اش یزندگ تمام شبشید وردنخ یمِ

 تمام اما انه،ی بود توبه دانست ینم! توبه. بود آورده

 ینفرت همه نیازا. بود خسته بودن ارباب نیا از وجودش

 !شد یم بشینص که

 رو سهمت هم تو. کنم جدا همه از و راهم خوام یم -

 .برو و ریبگ

 .انداخت باال ابرو مهرزاد

 ؟یچ تمنا -

 .داد تکان سر فهکال عطا

 به و اون تونم ینم دارو پخش و دیتول تا! نه اون -

 . برگردونم پدرش

 .انداخت پا یپارو. داد هیتک مبل یپشت به مهرزاد
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 .رم ینم ییجا منم پس -

 .انداخت باال شانه الیخیب عطا

 .زد یپوزخند مهرزاد

 ؟یشد یخنث کال -

 .داد ادامه دوباره مهرزاد و داد تکان سر عطا

 و هوشنگ ی دسته و دار تو برم قراره بگم اگه یحت -

 کنم؟ رو رو دستش

. شکست و افتاد نیزم عطا یتفاوت یب یخی نقاب

 .شد زیمخین زیم یرو و انداخت نییپا را شیپاها

 بود، دهیشن شیها گوش که یزیچ به. کرد کیبار چشم

 . نداشت اعتماد

 وت ؟یشناس یم کجا از و اون تو هوشنگ؟ ؟یگفت یچ -

 ؟یبد کشتن به رو خودت یخوا یم اون؟ ی دسته و دار
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 .گرفت باال را شیها دست جفت و دیخند مهرزاد

 سوال یقطار که یشد شوکه نقدریا! خب یلیخ -

 ؟یش یم ناراحت مردنم از ه؟یچ ؟یپرس یم

 . دیکوب زیم یرو را دستش یعصب عطا

 ؟یدار کاریچ هوشنگ با تو -

 لبه را دستانش. گرفت ارقر عطا مقابل. شد بلند مهرزاد

 .شد خم عطا سمت به و گذاشت زیم ی

 پر چشمانش. نداشت را یشگیهم یظاهر یلودگ آن

 !ساغرکش داغ و! خشم! نفرت آتش از بود

 آروم نخوره، نیزم تا. دارم کار هوشنگ با من -

 !نمیش ینم

 :دیپرس مشکوک عطا
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 ازش نفرت پر چطور حاال یشناخت ینم رو هوشنگ تو -

 ؟یزن یم حرف

 شلوارش بیج درون را دستش دو. ستادیا صاف مهرزاد

 .گرفت باال را سرش. برد فرو

 یدارو هی قاتلش. بودم مادرم قاتل دنبال کن فکر تو -

 تو، به دمیرس گرفتم رو ردش که بود فاسد گذشته خیتار

 آمار و رد اما، یگذاشت کنار و یدیبوس تو. نبود تو کار اما

 تمنا مراقب...اما! رینگ رو جلوم! غولتون به دهیرس من

 !برگردم تا باش

. هوشنگ با شدن رو به رو محض یوانگید مهرزاد -

 !سوختم و رفتم و خط نیا ته من

 .نشاند لب یرو یتلخ لبخند مهرزاد

 !باش تمنا مراقب فقط -

 .زد رونیب اتاق از
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 بود؟ دهیبر واقعا. کرد یم فکر شیها حرف به عطا

 ودن؟ب بد از بود شده خسته

 .کرد بلند سر متعجب شد باز کبارهی به که اتاقش در

 آرام نچندان را در. زد یم نفس نفس یعصب نازگل

 .بست

 ؟یکرد رو خودت کار -

 داد هیتک اش یصندل به ممکن حالت نیتر یجد با عطا

 .کرد قالب هم در نهیس یرو را دستانش و

 آورد باال نازگل یعصب چشمان عمق تا ییجا را نگاهش

 :زد لب آرام و

 !بود؟ یا گهید زیچ قرارمون -

 .دیکش یقیعم نفس و دیکوب برهم پلک نازگل
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 یرو. دیکش یقیعم نفس و دیکوب برهم پلک نازگل

 دیشا. گرفت دستانش انیم را سرش و نشست یصندل

 که باشد بهتر او حال از زندان کنج مانینر روز و حال

 .شود یم یعصب و شوکه لحظه هر نگونهیا

 !یکرد نابودم یجوربد -

 :دیپرس طعنه با اما رعطایام

 گذشت؟ خوش شبید -

 مطمئن که یجور برگرداند سر سمتش سرعت به نازگل

 .ردیگ یم گردنش بود

 ...ادینم ادمی یچیه من -

 :گفت و انداخت باال شانه عطا

 دستمزدم؟ نهیا کردم کم برات رو زجرش! بهتر -
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 پلک تند تند رآنقد اما بود شده پر شیها چشم ی کاسه

 .زدینر که زد

 مانینر بدتر همه از بابام، مامانم، صورت تو یچجور -

 کنم؟ نگاه

 :دیغر نازگل یتکرار یها حرف از کالفه عطا

 کمی برو هم حاال ،یکرد یم فکر بهش اول روز دیبا -

 .ینش فیضع برس خودت به

 .زد یپوزخند نازگل

 مهمه؟ برات مگه -

 نیا با را دختر نیا تنداش دوست. کرد نگاهش عطا

 .ندیبب نزار حال

 همون دوارمیام! مهمه پس. یبش قراره بچم مادر -

 !باشه کرده سره هی رو کار شبید
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 .شد بلند و داد تکان یسر تاسف با نازگل

 را عطا دیکش یم شعله شیها چشم در که ینفرت

 شعله از پر وایه مانند هم نازگل یها چشم. سوزاند یم

 توانست ینم عطا چرا! سوزنده مانقدره. بود نفرت یها

 کند؟ عاشق را اش یزندگ یها زن

* 

 .گذاشت یکوچک یدست ساک در را شیها لباس مهرزاد

 کرده خواهش مهرزاد اما دلشوره، از بود پر هم باز تمنا

 چند که یهدف یبرا نشود راهش سد. اوردین نه بود

 .کرد یم تالش شیبرا مدت

 تن یمشک شلوار و راهنیپ کی کرد، آماده که را ساکش

 .کرد

 نق. شود بزرگ بود داده قول. نبود سیخ نگاهش تمنا

 .ردینگ بهانه نزند،
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 وارد بود قرار امشب از.کرد نگاهش لبخند با مهرزاد

 محموله حمل موقع شب فردا. شود هوشنگ عمارت

 .کرد یم سره کی را هوشنگ کار داروها،

 یهادارو. کردند یم رشیدستگ جرم ارتکاب موقع

! وارد بود گذشته خیتار چه هر و کرد یم قاچاق را ابیکم

 !یزیتم یفروش وطن چه

 

. االنت ییپررو از نمیا شبتید یشرم یب اون از اون -

 با نداره رو هوات هم جونت ییدا گهید باش مطمئن

 ...یختیر ازش که ییآبرو

 :گفت و کرد بلند سر کالفه ونداد

 ...تهداش و من کردن آبرو یب قصد یکی -

 .دیکش غیج وایه
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 شب تو و باال یرفت یم کیپ کیپ که یبود تو ؟یکـ -

 خودت تو! یدیلول یم رنگارنگ یدخترا بغل تو تینامزد

 ...نداشته رو قصدش یکس ییآبرو یب

 با هارا پله شود، مهرزاد حضور متوجه انکه یب بعد و

 .رفت باال تیعصبان

 که ودب خوشحال اما، بود یعصبان هم دیفرش دست از

 یا برنده برگ حاال و نشده ونداد زن شیها یلجباز با

 .دارد را هرزه پسر نیا به گفتن نه یبرا

 نگاه ینیسنگ حس. کرد پر را السشیگ کالفه ونداد

 دوستانه نچندان لحن با و کند بلند سر شد باعث مهرزاد

 .بزند لب یا

 ؟ییاونجا یک از -
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 قاتل نیا مقابل در را خود یگانیشا ابهت که مهرزاد

 شیابروها گره اخم یکم بود کرده حفظ فطرت پست

 .کرد

 من متوجه و نیکرد یم بحث نیداشت که یوقت از -

 !نینشد

 :گفت و نشست ونداد یرو به رو بعد

 هست؟ خان هوشنگ -

 :زد لب مهرزاد حضور از یعصب و کالفه ونداد

 ناکس و هرکس به که عقل کم رمردیپ نیا از امان -

 .کرده ناقص و عقلش یریپ.  نهک یم اعتماد

 خرفت رمردیپ. بود ونداد با حق. زد یوری پوزخند مهرزاد

 گونه نیا که رفت یم زوال به رو عقلش و بود شده

 .کرد یم دعوت یهمکار به را دشمنش
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 به را نافذش نگاه که یحال در و کرد بلند سر ونداد

 :گفت دوخت، یم مهرزاد

 ه؟یچ کارت. هست -

 .دوخت ونداد نگاه در را نگاهش اهاکر با مهرزاد

 که؟ یانیجر در. محموله یبرا برم همراهش فردا قرار -

 .شد خم سمتش به یکم ونداد

 ه؟یچ ات نقشه -

 .کرد تر پررنگ را پوزخندش مهرزاد

 نقشه؟ -

 .داد تکان هوا در یدست ونداد

 نیا به نقشه یب یکس. ستمین لوح ساده من -

 «جون پسر»شه ینم کینزد یامپراطور

 .انداخت باال شانه مهرزاد
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 به نقشه عنوان به اگه. عطا مقابل در شدن قدرتمند -

 !نهیا ام نقشه اد،یب حساب

 :گفت و کرد یمحکم «نچ» ونداد

 یلیخ نکهیا همه از بدتر. ییحرفا نیا از تر دهیچیپ! نه -

 خدا دمت؟ید کجا و یک اما. ییآشنا برام نظرم به هم

 .دونه یم

 .رفت رونیب در سمت به و شد بلند

 . شهیم دایپ اش کله و سر هم جون ییدا. نیبش -

 نهیرید دشمن نیا که نیا از یعصب مهرزاد و رفت

 وانهید بخواند، را دستش تش،یمامور اتمام قبل  به،یغر

 .کرد یم اش

 رصد اش، ینیدورب نگاه با را قصر تمام ونداد رفتن با

 ثابت انهخ کیآنت لیوسا تک تک یرو نگاهش. کرد یم
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 نفسِ طمع یقربان جان چند ها، قهیعت نیا یبرا. ماند یم

 بود؟ شده خان هوشنگ طماع

 ی نشانه به خان، هوشنگ یعصاِ تق تق دنیشن با

 .کرد سالم و شد بلند ادب

 را شیپا سرتا و دیرس او به نافذش نگاه با خان هوشنگ

 کرد برانداز شهیهم مثل

 

 .داد تکان ادمهرز یبرا را سرش و نشست مبل یرو

 که باشد حواسش دیبا آمده کار یبرا پسر نیا که حاال

 !است سیرئ یکس چه نجایا

 .نشست و داد باال ییابرو مهرزاد

 باشمت نگذاشته منتظر یلیخ دوارمیام! یاومد خوش -

 جون؟ پسر
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 مطمئن. زد یم بهم را حالش ها گفتن «جون پسر» نیا

 کلمه نیا به نسبت یدیشد یآلرژ تیمامور نیا بعد بود

 .کند دایپ

 . نشاند لب به یمصلحت لبخند

. بدونم کارمون مورد در دارم دوست شتریب. اصال نه -

 ندارم دوست اصال و واردم تازه من که دیدون یم... خب

 ...بشه خراب من خاطر به محموله نیا

 ونداد. نشاند شیابروها انیم یمحکم گره خان هوشنگ

 .بود کرده نیب بد پسر، نیا به نسبت را او

 .شد رهیخ مهرزاد به مکث یکم با. داد تکان سر

 نیا نافذ نگاه کرد یم اعتراف خودش شیپ دیبا اریسام

 لو که کاش و دهد یم شک یبو ونداد مانند ز،ین مرد

 .نرود
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 از دست که دونم یم و یهست یخوب پسر تو که درسته-

 که یاونقدر من، گروه یتو اومدن اما، یکن ینم خطا پا

 .ستین آسون یکن یم کرف

 .شد زیمخین جلو به یکم اریسام

. خان هوشنگ میبود گذاشته قرار و قول باهم که ما -

 شد؟ عوض نظرتون

 .انداخت باال ابرو یتا هوشنگ

 اون مثل هم تو که خوام یم ضمانت هی من اما، آره -

 .یاین در آب از زرد تو احمقت، یپسرعمو ن،یتوآست مار

 .داد هیتک مبل یپشت به و دکر اخم یکم مهرزاد

 رو خودم تین حسن فرمول، اون دادن با من اما -

 نه؟ مگه کردم، اعالم بهتون

 .زد یپوزخند هوشنگ
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. خوام یم هم تر بزرگ ضمانت هی من اما! درسته -

 !یبزن نارو بهم ینتون که یضمانت

 :دیپرس ظن ٕ  سو با مهرزاد

 ؟یچ -

 :گفت و داد سر یترسناک قهقهه خان هوشنگ

 اما باشه گرم دمیم بهت که یتیمامور به سرت فعال-

 سواستفاده اعتمادم از و یکن خطا پا از دست دینبا بدون

 !یکن

 

 زد را حرف نیا چرا. بود شده مشوش ذهنش اما مهرزاد

 خواهد؟ یم ضمانت یبرا را یزیچ چه نگفت. 

 یکار پر روز فردا. یکن استراحت رو امشب بهتره-

 .پسرجون یدار
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. یکن استراحت و یبر یتون یم. باالست طبقه تاتاق

 ...یروز اون اتاق همون

 کرده بد را حالش. رفت باال ها پله از و دیخند دوباره بعد

 !خواهرزاده و ییدا نیا بودند

 

 قدم به قدم. رفت یم نییپا و باال اتاقش در رو شب تمام

 !تشیمامور قدم نیآخر یبرا ختیر یم برنامه

 .شد یم تمام کابوس نیا زودتر چه هر کاش

 دل و برداشت را یگوش .بود زده لک مادرش یبرا دلش

 و دور که ییشنودها تمام رغم یعل و زد ایدر به

 مادرش شماره و شد حمام وارد کرد، یم حس اطرافش

 .راگرفت

 الو؟ -
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 جانش به را شیصدا و بست لذت با را شیها چشم

 تنها هب بود توانسته که وقت هر مدت نیا در. رساند

 چند حد در هرچند و زد یم زنگ اش جامانده به ییدارا

 .گرفت یم یانرژ شیصدا از اما کلمه

 ...جان مامان -

 .دیلرز مادرش یصدا کرد حس

 خط هی از هربار چرا مادر؟ ییتو برم قربونت یاله -

 بگردم؟ دورت یخوب ؟یزن یم زنگ

 با و داد حمام یرنگ یها یکاش به را اش هیتک اریسام

 :گفت نشیریش بخندل

 خوبم اگه که نباشم؟ خوب و بشنوم رو تو یصدا -

 یخوب! کنه یم سرپام دوباره که تو یصدا نیهم نباشم

 ز؟یعز

 :گفت و دیکش آه حسرت با مادرش
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 یک. رمردمیش نبود جز خوبه یچ همه. شکر رو خدا -

 کارت؟ شهیم تموم پس

 و سپرد گرشید دست به را یگوش کالفه اریسام

 .زد چنگ را شیموها

. برام کن دعا.  شهیم تموم ایزود نیهم به. شهیم تموم -

 .فمیحر ارویدن باشه، پشتم که تو یدعا

 سالم. پسرم باشه ریبخ تتیمامور و خودت عاقبت -

 ن،ییپا اومدم. ستین خونه اصال تو بدون خونه که برگرد

 . سوزونه یم رو دلم خونه اون ییتنها. ات خاله شیپ

 طنتیش با تا بود ساغرش کاش. دیکش یپوف اریسام

 که افسوس صد و افسوس اما شود خانه چراغ شیها

 .اوست جانب از یا فاتحه براه چشم حاال ساغر

 .خورد فرو یسخت به را اش مردانه بغض
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 دعا برام. برسون سالم هم خاله به مادر، یکرد خوب -

 خداحافظ. بزنم حرف تونم ینم شتریب گهید من کن

 خودت مراقب...باش خودت مراقب. پسرم داخ پناه در -

 ...باش

 خواهد یم که خواند یم مادرش یصدا بغض در

 که مبادا! یمن یزندگ ی داشته نیآخر تو»دیبگو

. داشت لیموبا تمنا کاش. کرد قطع را یگوش...« ییبال

 دلشوره نیا یکم و بشنود هم را او یصدا شد یم کاش

 .کند کمتر را بشیعج ی

 ضمانتش برگ! داد ینم یخوب یبو هوشنگ یها حرف

 !بود؟ چه
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 در که آنقدر. کرد شتریب جام دور را شیها انگشت  

 خون و شراب و شد لیتبد تکه هزار به جام یا هیثان

 . ختیآم در هم در دستش

 یزندگ خودش واسه تونه یم کرده فکر فطرت، پست -

 یزندگ کنم یم جهنم...رو شیزندگ کنم یم جهنم بسازه؟

 ...و ناموس ددز اون

. برود که کرد اشاره اش نیخبرچ به دست با ونداد

 یجا به کرد یسع و داد قورت را دهانش آب نیخبرچ

 یرو را دمش مشتلق، افتیدر یبرا ماندن منتظر

 .برود در و بگذارد کولش

 :دیغر دیام به رو تشر با. کرد جمع را صورتش ونداد

 ...رو کثافتت نیا کن جمع -

 از یپ در یپ قطره، قطره که یخون هب توجه یب دیام

 :زد ادیفر د،یچک یم نیزم یرو دستش
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 دستم از هم دفعه اون...لقمه حروم. ارمیم رو دخلش -

 .نکشتمش که رفت در

 .زد ادیفر عجز با. گرفت باال را سرش بعد

 نزنم شیآت رو گرتیج تا یدیکش شیآت به رو میزندگ -

 ....عطـا بزنم شتیآت خورم یم قسم... ستمین دیام

 را شیها دست خورده زخم مرد نیا داد یصدا از ونداد

 .گذاشت گوشش یرو

 به دیشا. کند تحمل توانست ینم را دیام جگرسوز آه

 جگرش دا،یو خواهرش داغ در هم هنوز نکهیا خاطر

 .کرد یم درک یکس هر از بهتر را دیام و سوخت یم

 کمتر که دلش از یدرد هم یسرمد خواهر کشتن با

 .بود شده هم شتریب شیها کابوس چ،یه نشد

 با را دختر. کند ینم فراموش را ساغر یها ادیفر و غیج

 که دانشگاهش یهمکالس توسط رنگین و حقه هزار
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 به بود، بار و بند یب باطن در اما پاک ظاهر در یدختر

 .کشاند یمهمان به تولدش، بهانه

 .ردآو اریسام دردانه سر ییبال چه رفت ینم ادشی که آخ

 !هوش یب نه و کرد مستش نه

 ی نخورده دست عروسک کند زجرکش خواست یم

 !را اریسام

 یطانیش قهقهه و گذارد یم را لمیف آن هم هنوز که آخ

 .دهد یم سر

 شتریب یکم اگر. بود ینیریش دخترک. داشت یخوب مزه

 و دیچش را اش مزه که خودش. کرد یم تحمل

 گرگ به را او کرد، پاره هزار یرحم با را اش یدخترانگ

 .سپرد اش گرسنه یها

 اگر که اوردین دوام. نداشت را ییآبرو یب نیا تاب ساغر

 آخ ست؟ینگر یم برادرش چشم در چگونه ماند یم زنده
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 کی ریز داشت حق. کند سکته داشت حق دخترک که

 .بدهد جان شده تکه تکه کفتار مشت

. کرد رایسم با عطا که کرد را یکار همان ساغر با ونداد

 اما شده نوشته ساغر قاتل یپا اسمش گناه یب عطا اگر

 .بود برگردنش تارا و رایسم خون

 قرمز شیها چشم. شد بلند یزخم دست همان با دیام

 .رفت یم یدیسف به شیها لب و نفرت اتش از بود

 .دیغر یعصب ونداد

 دست اون ببند دیام یدیکش گند به رو جا همه -

 ...رو المصبت

 عطا از انتقام یپ حواسش تمام. دیشن ینم یزیچ دیام اما

 اش، یزندگ روستا؟ دکتر خانم با کرده؟ نامزد عطا. بود

 لیتشک یپ در حاال و گرفت او از را دخترش عشقش،

 ست؟ یزندگ
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 !قاتل مرد نیا طلبد یم حساب هیتسو حاال که آخ

 باغ به را نگاهش. ستادیا یسرتاسر پنجره یرو به رو

 .داد

 بار هزار یروز که کنم یم یکار اما کشمش ینم -

 .رهیبم

 را اش یخون مشت و ونداد سمت برگشت کبارهی به

 :زد ادیفر و دیکوب اش نهیس یرو

 و رمیمیم بار هزار یروز که من مثل! من مثل -

 .شم یم زنده انتقام شوق به فرداش

 دار لکه را رنگش دیسف راهنیپ تمام اش یخون مشت رد

 .کرد

 :گفت کالفه و کرد نازک چشم پشت ونداد
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 ؟یبکن قراره یغلط چه ه؟یچ ات نقشه حاال -

 .داشت یم بر قدم کالفه دیام

 کو؟ پسره نیا -

 ؟یک -

 دارم کارش ادیب بگو...گمیم رو کالغت پسره نیهم -

 .دیکش یپوف ونداد

 رفت فرستادم که و نیا -

 :زد داد دیام

 ...ادیب بزن زنگ -

 .گرفت را الغشک شماره و داد تکان یسر ونداد

 .دارم کارت من ی خونه برگرد -

 .داد سُر زیم یرو و کرد قطع را یگوش

 ه؟یچ ات نقشه -
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 کرد یم یط را پنجره یجلو ریمس که طور نیهم دیام

 :گفت یوعصب دهیبر دهیبر

 .میبکش رونیب رو دختره یجور هی دیبا -

 دو لبش، کنج پوزخند با و داد مبل به را اش هیتک ونداد

 .آورد باال را شانگشت

 دخترا؟ -

 .کرد نگاهش جیگ. ستادیا دیام

 دخترا؟ چرا -

 .انداخت باال ابرو ونداد

 گروگان مهرزاد، ی معشوقه دکتره، دختر نیا -

 و بخوره جنب نتونه مهرزاذ که دارم الزمش. عطاست

 .ارزه یم شتریب سفته صدتا از. بکنه یادیز غلط

 .کرد یپوف کالفه دیام
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 باز روستاس دکتر دختره نیا. که دش تر سخت پس -

 ...گروگان که یگیم... یکی اون اما ادیب رونیب تونه یم

 . انداخت باال شانه ونداد

 باهم رو جفتشون که بکش یا نقشه هی دونم ینم من-

 ...تله تو یبنداز

 در که ونداد، نِیخبرچ کالغِ از دیبا. رفت فکر به دیام

 .گرفت یم بود،کمک عطا عمارت

 :گفت متفکر و کرد غنچه را شیها لب ونداد

 نتونه و باشه رفته مهرزاد که ارشونیب یوقت هی فقط -

 شده که یکلک باهر رو دختره و ادیم باشه اگه. برگرده

 شروع موقع همون افتن،یم راه غروب یدما دم. برهیم

 ...یباش داشته یا نقشه اگه البته. رو ات نقشه کن
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 نه. شد ینم سحر شان چکدامیه یبرا یطوالن شب

 تازه ی دردانه یبرا زد یم شور دلش که یمهرزاد یبرا

 شب تمام که ییتمنا یبرا نه قلبش، ی شده مهمان

 ةیآ و خواند یم کادی وان مهرزادش تیموفق یبرا

 !یالکرس

. بود مراد آمدن منتظر دلشوره با که ینازگل یبرا نه و

 باز زبان و بود شده شوهرش رسما شبید که یمراد

 .انداخت یم دلشوره به را نازگل رده،ک

 به شب هر مثل که دید را مراد شد، باز که اتاق در

 برداشتن یبرا را دستش و آمد تخت یرو بالش سمت

 .برد جلو بالش

 :گفت و کرد تر زبان با را لبش نازگل

 .ستین یمشکل تخت، یرو بخواب -
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 تخت یرو و انداخت باال شانه. زد یپوزخند مراد

 .نشست

 را خودش چرا گرید بود، گذشته کار از کار که الحا

 کرد؟ یم تیاذ

 .بود گرفته یدست دو را اش خرخره وجدان عذاب اما

 تباه یبرا گرید یدست و وایه به انتیخ یبرا دست کی 

 .نداشت او به نسبت یحس چیه که یدختر کردن

 اش یشانیپ یرو را راستش دست ساعد و دیکش دراز

 .گذاشت

 از که یکتاب و بود داد هیتک تخت تاج به نشسته نازگل

 .کرد یم مطالعه را، بود آورده خود همراه خانه

 .آزرد یم را آراز خسته یها چشم خواب، چراغ نور

 :زد لب ممکن ولوم نیتر نییپا با اش، بم یصدا با
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 .کن خاموشش -

 کتابش و کرد میتنظ صفحه یرو را کتاب روبان نازگل

 خاموش را خواب چراغ. شتگذا یپاتخت یرو و بست را

 .دیخز پتو ریز.  کرد

 بود سخت شیبرا شود کیشر مراد با را شیپتو نکهیا

 .کرد یم جو و جست شبید یحوال ذهنش اما،

 اش یعروس شب یبرا چقدر نبود؟ ادشی زیچ چیه چرا

 به اش همه اما کرد یم ها یباف الیخ و بود دهیچ برنامه

 .شد دود کبارهی

 مرد نیا. برد ینم خوابش. داد قورت را دهانش آب

 سوال ایدن ایدن و بود کرده پرت را حواسش تمام مرموز

 شده زن مرد، نیا دست به که حاال و داشت جواب یب

 جواب یب شیها سوال که دانست یم خود حق بود،

 .نماند
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 یچ نجایا ؟یهست یک تو بفهمم ستین قرار -

 .ستین نجایا که دختره اون ؟یخوا یم

 .گرفت اش ینیب یجلو را اش اشاره انگشت ماخ با آراز

 !بخواب نزن، حرف! سیه -

 .کرد اخم نازگل

 !بدونم حقمه -

 نگاه آن و ها شیر و موها آن. کرد نگاهش اخم با آراز

 .بود کرده ترش ترسناک یکیتار انیم در تند،

 

 :گفت حرص با لب ریز نازگل

 .خان مراد یبود یک فهمم یم که باالخره -

 .داد را جوابش لب ریز آراز
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 تا من، تیهو دنیفهم یبرا نزن پا و دست نقدریا -

 فشار خودت به انقدر پس ،یفهم ینم نخوام خودم یوقت

 .ارین

 :گفت یمظلوم ی بامزه لحن با و کرد نگاهش نازگل

 چه نمیبب بده نشونم تیواقع خود از عکس هی حداقل -

 ؟یهست یشکل

 دستش.داد قورت را اش خنده زحمت و زور هزار با آراز

 .نخندد که کرد مشت دهانش یجلو را

 و گذاشت سرش ریز را دستش کی. دیچرخ پهلو به

 :گفت

 نیچن مراد، نیا از ینیب ینم خوابم تو که جذابم اونقدر -

 .درآورد بشه یزیچ

 :گفت و کرد نازک چشم پشت نازگل
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 !فتهیخودش -

 :گفت لبخند با باشد، آمده ادشی یزیچ که انگار بعد

 . شهیم خوشگل ام بچه حداقل ،یبگ راست کنه خدا -

 .انداخت نازگل به را اش هیسف اندر عاقل نگاه آراز

 !یراحت یندار عقل -

 پتو. دیچرخ گرید یپهلو به و داد تکان سر تاسف با بعد

 .کرد میتنظ خودش یرو را

 ریبخ شب -

 چهره که همانطور و فرستاد رونیب را بازدمش نازگل

 ی «ریبخ شب»ساخت، یم ذهنش در ار مراد یاحتمال

 .کرد زمزمه

*** 
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. گذاشت نیماش پشت را لشیوسا تمام مهرزاد

 کرده هماهنگ سرهنگ با. بود برداشته را زاتشیتجه

 .زد یم شور دلش از ییجا هنوز چرا اما، بود

 کف را جانش توانست ینم بار نیا شهیهم مثل چرا

 بزند؟ دشمن دل به و ردیبگ دستش

 ابرو چشم دختر کی هیشب یزیچ. بود شتهگذا جا یزیچ

 یزیچ! دلبر کی هیشب یزیچ! ییخرما یموها با یمشک

 همه آن انیم در نه! نبود همراهش! عشق هیشب

 ششیپ تمنا! شیها یهماهنگ نیب در نه زات،یتجه

 !یریبم دینبا که زد یم ادیفر دلش ته عشقش اما. نبود

 حیتسب یاه دانه یمادر و کشد یم را تو انتظار یدختر

 .کند یم جا به جا ذکر، با تیبرا کی به کی را

 که زن دو منتظر چشمان یبرا. ماند یم زنده دیبا

 !دندیپرست یم را او عاشقانه
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 نیماش به پشت از بود هوشنگ افراد از یکی که خسرو

 .شد کینزد

 ؟ین یپُشکل مشکل رواله؟ یچ همه -

 .داد تکان سر کالفه مهرزاد

 .افتادن راه بارها. میبر نیبش یاوک نه -

 هم مهرزاد و رنگ یا نقره سمند پشت نشست خسرو

 .گرفت جا شاگرد یصندل یرو

 گفت یا «اهلل بسم» دل در شد، زده که نیماش استارت

 ششیم و گرگ و بود یکیتار به رو هوا. افتادند راه و

 .بود مهرزاد مخ یرو

 یبرا فرستاد امیپ کی تنها. بود دهیند را تمنا شبید از

 .باشد مراقبش که عطا
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 را ذهنش کرد یسع. گذاشت پنجره لبه را دستش

 .نجاستیا خاطرش به که کند یاتیعمل به معطوف

 :گفت و انداخت مهرزاد به ینگاه خسرو

 خان؟ مهرزاد ها یملتهب یادیز -

 :گفت و برگشت سمتش به کرده زیر چشم اریسام

 چطور؟ -

 

 :گفت و کرد پنجره به یا اشاره ابرو و چشم با خسرو

 هوا یسرما. زد خی خالدونمون یف تا. باال بده داداش -

 ن؟ییپا یداد ته تا را شهیش اونوقت ارهیم در پا از و سگ

. اس دنبه همش. نکن کلمیه به گاین قربونت، باال بده دِ

 .چام یم یزود
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 یرو را دستش. دیکش یپوف خسرو یحرف پر از مهرزاد

 مرد نیا که حاال. دیکش باال را شهیش و کرد ول شیپا

 بافت، یم فلسفه همه نیا دادن نییپا پنجره کی یبرا

 نکشد؟ رونیب دهانش از حرف چرا

 خر مغز هم ها آنقدر هوشنگ دانست یم چند هر

. بفرستد مهرزاد همراه یشنود چیه یب را او که نخورده

 را اطیاحت جانب دیبا و است نظر تحت دانست یم

 .کرد یم تیرعا

 ن؟یر یم ینجوریا شهیهم شما گمیم -

 ییصدا با. گذاشت لبش کنج و زد آتش یگاریس خسرو

 :گفت بود، شده عوض لبش یرو گاریس حضور از که

 منظورته؟ شیجور یچ -

 .دیکش یپوف مهرزاد

 !تابلوئه ناتونیماش یادیز رنتون؟یگ ینم -
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 .داد تاب را لشیسب گوشه یکم و دیخند خسرو

 هی ماهاش ال اون اما، صادراته که اصلش. نوکرتم نه -

 که سنینم یوا برم قربونت دِ. شهیم رد هم ییزایچ

 و کنن یم یبررس هی. رو همه بگردن قرص به قرص

 . یاومد خوش

 :گفت و داد تکان سر مهرزاد

 ؟یراحت نیا به -

 :گفت و زد یچشمک خسرو

 خان هوشنگ یول ستین که هم ها یآسون نیا به نچ -

 که کنه یم جور یزیچ یآدم هی ها سنبه سوزاخ همه تو

 نه؟ ،یکار تازه یادیز نمونه، لنگ کارش

 .داد تکون سر مهرزاد
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 دود برد، یم لذت اش چانه شدن گرم از که خسرو

 :گفت و فرستاد رونیب پنجره کم درز از را گارشیس

 نه؟ ای یبود مالف خالف ؟یکرد یم کاریچ قبلش -

 .کرد تر سفت را شیموها کش مهرزاد

 خواننده خواستم گهید بعدش یول ،یدزد هدل اوالش -

 .خواست یم هیسرما اونم که بشم

 .داد تکان سر خسرو

 شنفتم؟ راست ؟یخان عطا یپسرعمو گنیم ها بچه -

 .داد تکان سر باز مهرزاد

 پنجره و انداخت رونیب پنجره از را گارشیس ته خسرو

 .داد باال را

 بد یادیز ما شرمنده ؟یا زاده خان هم شما پس -

 .خان مهرزاد مایزد حرف
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 .زد یپوزخند مهرزاد

 .باش راحت و، من نگرفته بودن خان غرور هنوز -

 .دیخند بلند خسرو

 واسه دارن نکهیا مثه اِ اِ. گرم بودنت یخاک و شما دم -

 .کنار زنن یم شام

 .کرد اشاره شییجلو یشخص نیماش دوتا به

 .انداخت باال ابرو مهرزاد

 ! نیلکسیر چه گهید شما بابا -

 اسکورت واسه ماهم که، افتادنین راه هنوز نرهایکانت -

 .رینگ سخت. میر یم

 .داشتند نگه یا جاده کنار یکباب کنار

 .شد ادهیپ زودتر مهرزاد
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 آن نه شناختیم هارا آن او نه که گرشانید همراه چهار

 که بودند گرفته یجا یچوب قیآالچ درون را، او ها

 .بود شده دهیکش لونینا شیقسمت

 .کرد یم صحبت تلفن با ها مرد از یکی

 

 ینبو دکتر چهره. دیکش سوت شیها شاخک مهرزاد

 چه یعنی. شد انینما شیها چشم یجلو یا لحظه

 آوردند؟ چارهیب دختر سر ییبال

 :گفت مرد به رو افراد از یکی

 شده؟ یچ -

 .انداخت باال شانه

 ول زهینر عطاخان به رو زهرش تا دیام نیا بود، وانیک-

 .گرفته گرو و نامزدش انگار س،ین کن

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 رونیب را اش یگوش داد فرمان یا لحظه در مهرزاد مغز

 .بود ادیز زدنش زنگ سکیر.  دهد امیپ عطا به و بکشد

 تمنا دتش؟یدزد دیام اومده؟ دکتر سر ییبال چه عطا»

 «پس؟ یهست یچ مراقب تو ؟یچ

 و ردیبگ را مرد قهی خواست یم که بود یعصب آنقدر

. کرد یم چه اما، بکشد رونیب زبانش ریز از را ماجرا تمام

 همه نیا از! یخوددار همه نیا از خورد یم بهم حالش

 هزاران حاال باشد اریسام توانست یم اگر. بودن مهرزاد

 .بود کرده تکه تکه را گرگ

 !آخ! ها مصلحت از آخ

 زیت گوش شام مدت تمام فقط. نشست صداکنارشان یب

 کردن حس یبرا و گرید یخبر دنیشن یبرا بود کرده

 !عطا امیپ آالرم

* 
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 *گانیشا عمارت قبل، ساعت مین

 ...آخ...دستمممم ایخدا آخ -

 .دیدو بود، افتاده ها پله نییپا که تمنا سمت به محافظ

 ناله بلند یصدا با و بود گرفته دست در را ساعدش

 .کرد یم

 خورد قل را آخر ی پله چند خورد زیل پله یرو که شیپا

 آه یصدا و بود مانده رشیز یبد طرز به دستش حاال و

 .درآورد را اش ناله و

 .نمیبب بذار دستت؟ شده یچ -

 در یلیخ که یمحافظ نیا به و دیکش هم در اخم

 .کرد پشت بودتش، دهیند عمارت

 خواست و گرفت گرشید دست با را دردناکش ساعد

 .است دهید ضرب هم شیپا شد متوجه که شود بلند
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 خان، مهرزاد نبود از روز نیاول در. بود آمده در کفرش

 اگر یوا و بود کرده مراقبت خودش از صورت نیا به

 سرزنش یکل حتما. ندیبب یزخم را او و برکردد مهرزاد

 دست از او به نسبت را اعتمادش و کند یم بارش

 .دهد یم

 وارد بود برگشته عمارت به درمانگاه از خسته که نازگل

 .بست سرش پشت را، در و شد سالن

 خدمتکار و محافظ کی و بود افتاده نیزم یرو تمنا

 .بودند سرش یباال

 .گهید چته نمیبب پاشو بده و دستت جان دختر -

 درد شدت از تا بود گرفته دندان به را شیها لب تمنا

 .زدینر اشک

 .برداشت جلوتر یقدم نازگل

 شده؟ یچ -
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 :فتگ دستپاچه و برگشت سمتش به خدمتکار

 ... من دیبد رو فتونیک د،ینباش خسته جان، خانم سالم -

 خان رعطایام نامزد کردند یم فکر. دیکش یپوف نازگل

 که دانستند یم اگر گرفتند؟ یم لشیتحو نگونهیا و است

 یسالم یحت است، شوهرش نما، الل و کر مردک آن

 .شد ینم بشینص هم

 

 :زد لب یمهربان با و زد زانو تمنا کنار

 زم؟یعز شده یچ -

 که یمیصم و گرم نگاهش و بود مهربان لحنش آنقدر

 .شد شرمنده سابقش یفکرها بابت تمنا

 :داد جواب و دیکش لبش یرو یزبان
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 هم کنه یم درد دستم هم حاال افتادم، خورد زیل پام -

 ...پام

 :گفت و کرد نگاهش نازگل

 نم؟یبب رو دستت شهیم -

 که بود برده کشش. گرفت دست در را تمنا دست آرام

 .برداشته مو دستش

 دیبا اریب براش شال و مانتو هی برو خانم اقدس-

 .درمانگاه مشیببر

 :زد لب آرام تمنا

 ...رونیب برم عمارت نیا از تونم ینم که من -

 .کرد نگاهش یسوال نازگل

 :زد لب وار طعنه یکم تمنا
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 خبر که شما گرفته، گروگان و من تون یگرام همسر -

 .هک نیدار

 به رو و فرستاد شالش ریز را شیموها کالفه نازگل

 :دیپرس خانم اقدس

 کجان؟ آقا -

 کجا گن ینم که ما به یول. جان خانم ستنین خونه -

 .رنیم

 .دوخت محافظ به را اش یسوال نگاه

 مهیوخ وضعش اما دونم ینم منم -

 .داد تکان یسر نازگل

 اشزودب. اریب براش لباس دست هی برو خانم اقدس -

 .نمونده روش به رنگ

 ...خانم آخه -
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 :گفت و بست چشم یکالفگ و یخستگ از نازگل

. بده انجام گفتم که و یکار فقط...من با شیچ همه -

 .دنبالمون درمانگاه ادیب بگو برگشت هم آقا اگه

 نیماش سمت به لنگان لنگ پوشانده لباس را تمنا

 .آوردند

 .نشست ارشکن هم خودش و نشاند پشت را تمنا نازگل

 به. کرد ینم هیگر درد شدت از تمنا تعجب کمال در

 خودش سر ییبال مهرزاد نبود در بود داده قول خودش

 .زدیبر اشک دینبا آمده، سرش ییبال که حاال و اوردین

 ناله یصدا اما برود یگرید راه از خواست یم محافظ

 به را او اول دیبا. رفت یم راه مغزش یرو تمنا یها

 .رساند یم درمانگاه

. شدند ادهیپ نازگل و تمنا داشت نگه که درمانگاه یجلو

 .باشند باش آماده که داد خبر دیام افراد به محافظ و
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 .کرد یبررس را تمنا دهید ضرب دست نازگل

 و شده کبود کمی فقط دختر، داشته دوست یلیخ خدا -

 بندمیم یکش باند و زنمیم پماد برات کمی. دهید ضرب

 !نیهم.برات

 :گفت و کرد نگاهش تمنا

 اخ...نهیبب ینطوریا و من و برگرده خان مهرزاد اگه -

 .ام یپاچلفت و دست من چقدر که

 .گذاشت تمنا دست یرو را دستش نازگل

 نه؟ یدار دوستش یلیخ -

 کند انکار و شود سرخ و ندازدیب نییپا سر خواست تمنا

 را عشقش دیبا بایز و مهربان دختر نیا مقابل در اما،

 اما دختر نیا از دیترس یم دلش ته دیشا. زد یم جار

 .کند پنهان نازگل به نسبت را خوبش حس توانست ینم
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 فرشته شد عطا یها ینامرد تمام ونیم اون! یلیخ -

 !من نجات ی

 لیوسا تا شد بلند و نشاند لب به یتلخ لبخند نازگل

 .کند جمع را اش یپزشک

 :دیپرس و شد تر شجاع یکم تمنا

 ؟ییعطا عاشق عاواق -

 

 جواب ممکن لحن نیتر تلخ با و برگرداند سر نازگل

 .داد

 فرقمون تنها دیشا. نجامیا اجبار به تو مثل منم! نه -

 !خودم یپا با من اما یاومد زور به تو که باشه نیا

 ...من اما! یشد عاشقش که یکرد دایپ رو یکس تو اما

 :گفت بود کرده گل شیکنجکاو که تمنا
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 خودت؟ یپا با اما اجبار به شده؟ یچ یعنی -

 را سالمش دست. آمد سمتش به و زد یلبخند نازگل

 .شود بلند تخت یرو از که کرد کمک و گرفت

 حیترج حاال اما گفت بشه بعدا دیشا ستین یگفتن -

 یبرا یخوب یدوستا که مطمئنم اما،. نگم یزیچ دمیم

 .میشیم هم

 و خارج نگاهدرما از نازگل کمک با و زد یلبخند تمنا

 .شد نیماش سوار

 تمام یحوصلگ یب با داشت، نام وانیک که محافظ

 که ییجا. رفت یم دشمن قلعه سمت به دیبا. زد استارت

 نیا انتظار ممکن، حالت نیتر رحم یب با ونداد و دیام

 .دندیکش یم را معصوم دختر دو

 :گفت اخم با نازگل شد عوض که ریمس

 ؟یریم نوریا از اچر ؟یکرد گم رو عمارت راه -
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 عمارت از پا حال به تا که تمنا. نگفت یزیچ وانیک

 یپ تنها حواسش هم رفت موقع و بود نگذاشته رونیب

 :دیپرس نازگل از آرام بود دستش درد

 ست؟ین طرف نیا عمارت -

 :گفت و انداخت باال یسر نازگل

 ؟ید ینم جواب چرا. توام با -

 .زد لب حوصله یب وانیک

 از ن،یستین بلد رو عمارت یها راه نیاومد تازه شما -

 .داره راه هم سمت نیا

 :گفت یعصب نازگل

 ادیب خان عطا خود گمیم. ستین یازین کنار بزن -

 .دنبالم
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 رد،یبگ را عطا شماره خواست تا و برداشت را اش یگوش

 حاال. دیقاپ را اش یگوش و آورد عقب را دستش محافظ

 که بود شده کینزد ونداد یالیو به یکاف اندازه به

 .بدهد نشان را سگش یرو آن بخواهد

 فکر یجد یجد. نمیبب رو ماسَک ماس نیا بده -

 دنبال رفته االن جونت عطا اون ؟یعمارت خانم یکرد

 جفتتون شود چه برسه، هم امشب دیبع شرکتش، یکارا

 ...باالسر آقا یب امشب

 .دیخند هیکر بعد

 .زد چنگ را نازگل دست سالمش دست با تمنا

 بود، کرده خانه دلش در که یترس رغم یعل نازگل

 فشیک داخل کرد دست. نداختین تا و تک از را خودش

 صورت و سر در وقفه یب را اش خوشبوکننده یاسپر و

 .کرد یخال وانیک
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 را صورتش شیها دست با چشم سوزش از که وانیک

 .زد ترمز یرو بود، پوشانده

 فاصله جز شان شمچ که بود خلوت و یفرع جاده آنقدر

 را ییجا بود، کرده روشن نیماش چراغ که یدومتر ی

 .دید ینم

 در یسع و دیکش یم جلو را ابادشان و جد لب ریز وانیک

 .داشت شیها چشم کردن باز

 .زد ادیفر نازگل

 کن فرار -

 لنگ تمنا. شدند ادهیپ نیماش عقب یدرها از جفتشون

 .دبو گرفته را دستش نازگل و دیدو یم لنگان

 یگرید نیماش که بودند نگرفته فاصله یچندمتر هنوز

 .شد راهشان سد و آمد سر پشت از
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 و شدند ادهیپ سرعت به کلیه یقو مرد دو بار نیا

 زور به و گرفتند را شانیها دست

 که یفشار از تمنا کردند خود رنگ اهیس نیماش سوار.

 یبنفش غیج بود شده وارد اش دهید بیآس دست به

 اش وانهید شود، دهیدزد بار نیدوم یبرا کهنیا. دیکش

 یم شان حنجره بودند دهیکش غیج بس از. کرد یم

 شانیها لب یرو پهن یها چسب نشستن با اما سوخت

 از شانیها چشم. نداشتند هم زدن جیغ ییتوانا گرید

 شده حبس شانیها نفس و زد یم دو دو وحشت

 یقبل مانه از مردها، نیا اما داشتند یفرار راه کاش.بود

 . بودند تر یکلیه و تر وحشتناک هم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 خورد دندوناتون کل بزنم ای دیریگ یم خون خفه -

! ادیم در صداشون باز بستس دهنشون بشه؟ ریش خاک

 : گفت اش یعصب یدست بغل به رو پوزخند با راننده

  هی شد یم کاش آن یعروسک بد -

 :گفت و زد یپوزخند مرد میبزن یناخنک

 مشونیببر سالم و حیصح داده وردست خان دیام -

 راننده! هیخر چه یدون یم که خودت داده ماتومیاولت

 درب یجلو و شد یدرخت و دار پر کوچه وارد شده پنچر

 شتریب دخترها قلب تپش و شد باز در. زد یبوق تک الیو

 مگرنه اند شده عطا یها کثافت یقربان داشتند حتم. شد

 داشتند؟ یدشمن چه مگر پاک یها فرشته نیا

 

. دیکش رونیب نیماش از را دو هر و شد ادهیپ یکنار مرد

 به خود با و گرفت را لباسشان پشت از و انداخت دست
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 پنجره اول طبقه که طبقه دو ییالیو. کشاند الیو سمت

 یکوچک استخر پنجره یجلو در و داشت یسر سرتا

 .داشت قرار

 ار انتظارشان که دندید یم را مرد دو شهیش پشت از 

 . دندیکش یم

 .داد هول داخل به را دو هر و کرد باز را در مرد

 سیرئ شد امر اطاعت - 

 .آمد جلو یترسناک لبخند با دیام 

 عطاست؟ نامزد شون کدوم - 

 مرد یرو کبارهی به دیام زیت نگاه قربان دونم ینم - 

 .برگشت

 : گفت لکنت یکم با

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 بهترشد کردن، ناکارش نکهیا مثه فقط. دونهیم وانیک -

 .انداخت باال ابرو نیتحس و تعجب با دیام. ادیب گمیم

 ناکار و من آدم که نیهست یقو نقدریا یعنی نیآفر - 

 بعد بخوره؟ کتک زن از که ست گوساله اون ای د؟یکن

 :گفت و برگرداند رو

 نیبد شیمال گوش خودتون کممی. ادیب خواد ینم - 

 دینبا. ندیدزد رو دخترا و زدنش که دیکن یساز صحنه

 . بشه سوخته مهره

 : گفت لکنت با مرد

 بکشتش؟ تیعصبان سر از عطا ممکنه... آقا اما -

  عطاست؟ نامزد شون کدوم -

 قربان دونم ینم -
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 یکم با. برگشت مرد یرو کبارهی به دیام زیت نگاه 

 : گفت لکنت

 بهترشد کردن، ناکارش نکهیا مثه فقط. دونهیم وانیک -

 .ادیب گمیم

 .انداخت باال ابرو تحسین و تعجب با دیام

 ناکار و من آدم که نیهست یقو نقدریا یعنی نیآفر -

 بخوره؟ کتک زن از که ست گوساله اون ای د؟یکن

 : گفت و برگرداند رو بعد

 نیبد شیمال گوش خودتون کممی. ادیب خواد ینم -

 دینبا. دنیدزد رو دخترا و زدنش که دیکن یساز صحنه

 . بشه سوخته مهره

 : گفت لکنت با مرد
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 دیام بکشتش؟ تیعصبان سر از عطا ممکنه... آقا اما -

 :گفت و انداخت باال شانه

 به شیباق کن اجرا و دادم که یدستور ؟ مهمه مگه - 

 دو بعد! عطاس زن کدوم بپرس فقط. سین مربوط تو

 صورت یرو خند زهر و نفرت با و کرد بلند را دستش

 . دیکش دخترها

 با نازگل و دیکش عقب ضرب به را صورتش تمنا

 باز شانیها دست اگر. دیکش یم ونشان خط نگاهش

 اما خواباندند یم حیوق نیا گوش در یمحکم یلیس بود،

 .بودند شده مرد نیا قیعم نفرت متوجه هم خودشان

 

 یرو خند زهر و نفرت با و کرد بلند را دستش دو بعد

 عقب ضرب به را صورتش تمنا دیکش دخترها صورت

 اگر. دیکش یم ونشان خط نگاهش با نازگل و دیکش
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 نیا گوش در یمحکم یلیس بود، باز شانیها دست

 قیعم نفرت متوجه هم خودشان اما خواباندند یم حیوق

 فوت بعد دانست یم یکس چه. بودند شده مرد نیا

 ینم انتقام تا و آمده دیام قلب سر بر چه تارا و رایسم

 .شد ینم خنک جگرش گرفت،

 شور به را دلش ته که خبر آن دنیشن از کالفه زادمهر 

 : گفت بود انداخته

  مونده؟ راه گهید چقدر -

 و گرفت باال دست کی با را اش ییچا وانیل خسرو

 .دیکش هورت

 بده سفر به دل بابا خان مهرزاد یشد خسته یزباد -

 .کرد یاخم مهرزاد

 بشه؟ یچ قرار دونم ینم و بارمه نیاول چون دیشا -

 .دیخند روخس
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 اونور میبر و میش رد راحت یلیخ قرار. نباش نگران -

 .کرد نگاهش لبش کنج پوزخند با مهرزاد

 یچجور ه؟یچ واسه یبازرس ستیا همه نیا پس -

 دستش و زد قهقهه تر بلند نباریا خسرو د؟یکن یم ردش

 . دیکوب مهرزاد یپا ران یرو را

 گهید رودا! حله یچ همه باال از داداشم، نخور غصه -

 ییجا هی از ها بچه بعدشم. داره ثواب هم یکل تازه

 انینم گهید

 

 گهید دارو! حله یچ همه باال از داداشم، نخور غصه -

 ییجا هی از ها بچه بعدشم. داره ثواب هم یکل تازه

 یم نرهایکانت همون سوار. عسیضا یعنی انینم گهید

 فقط ه،یقانون خان هوشنگ کار بعدشم. خداحافظ و میش

 از! شما به نه مربوطه من به نه که ییزایچ هی الش البه
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 بهت که باش یزیچ دنبال فقط حت،ینص تو به من

 و شن یم ناخوش ،یبپرس که یادیز سوال گنیم

 !کالیآبار. کننیم عوضت

 تا گذاشت شلوارش بیج یرو را دستش کالفه مهرزاد

 .نبود عطا از یخبر اما بدهد جواب لرزش نیاول با

 .زد یم را اش دردانه شور دلش

 

 با نگاهش. بود نشانده یصندل یرو را دختر دو دیام

. شد یم جا جابه صورتشان یاجزا تک تک یرو نفرت

 شده تنگ شیرایسم ییبایز یبرا دلش چقدر که آخ

 زنگ گوشش در تارا یها گفتن بابا بابا یصدا هنوز. بود

 چشم از نگاه. گذاشت گوشش دم را یگوش. زد یم

 :گفت و گرفتن شانیها

 بگو؟ - 
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 دختر هم یکی اون. خان عطا نامزد سبز چشم قربان - 

 میکرد شیمال یخون کمی هم وانیک. ینیام دکتر

 برق به زین را نگاهش! عطا عمارت مشیفرستاد

 لبش کنج یپوزخند. دوخت نازگل نیخشمگ یزمردها

 .گرفت یجا

 به رو. گذاشت بشیج در و کرد قطع را یگوش خوبه؟ - 

 نازگل یرو

 

 با نگاهش. بود نشانده یصندل یرو را دختر دو دیام

 . شد یم جا جابه صورتشان یاجزا تک تک یرو نفرت

 شده تنگ شیرایسم ییبایز یبرا دلش چقدر که آخ

 زنگ گوشش در تارا یها گفتن بابا بابا یصدا هنوز. بود

 چشم از نگاه. گذاشت گوشش دم را یگوش. زدیم

 : گفت و نگرفت شانیها
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 بگو؟ -

 دختر هم یکی اون. خان عطا نامزد سبز چشم قربان - 

 میکرد شیمال یخون کمی هم وانیک. ینیام دکتر

 برق به زین را نگاهش! عطا عمارت مشیفرستاد

 لبش کنج یپوزخند. دوخت نازگل نیخشمگ یزمردها

 .گرفت یجا

 خوبه؟ -

 یرو به رو. گذاشت بشیج در و کرد قطع را یگوش 

 به را چسب. گرفت دست در را فکش و زد زانو نازگل

 شیها لب در یقیعم درد شد باعث که کند سرعت

 کنده لبش از یا تکه کرد یم حس که آنقدر. چدیبپ

 زن که او. داد یم نشان ضعف خود از دینبا اما. شده

 ییها یدلدار نیا از آخ. دیترس یم دینبا پس نبود، عطا

 .نبود باخبر آخرش از هم خودش که
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 سرخوشانه همچنان ونداد. شد دیام دست ریاس فکش

 افتخار به را شرابش السیگ و بود داده لم مبل یرو

 .رفت یم باال زودرس برد نیا

 

 اش قهیسل اومد، خوشم اوووم! ییعطا زن تو پس -

 و لوند یادیز دیبا! یجذاب دختر چه! هیعال نداره، حرف

 .یاریب بدست رو عطا دل یبتون که یباش لبند

 :گفت ونداد به رو دهخن با بعد

 نداره؟ فیتشر مرد شوهرجونش داره خبر -

 نازگل به تعجب با تمنا. دندیخند بلند بلند جفتشون بعد

 دیام به صدا یب را شیها چشم نازگل اما.کرد نگاه

 .بود دوخته

 .دیکش دردناکش یها لب یرو یزبان
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 با اگه ،یباش مرد نکنم فکر هم تو اما. دارم خبر آره -

 نامزدش؟ سراغ یاومد چرا پس یدار لمشک عطا

. داد فشار و گرفت دست در را نازگل چانه خشم با دیام

 .نداد ختنیر اجازه اما شد پر شیها چشم درد شدت از

 :دیغر اش شده دیکل یها دندان انیم از

 فطرت پست اون که کنم یم رو یکار همون منم -

 ؟یدون یم کرده کاریچ عطا یدون یم. کرد حروم به نمک

 بیج در دست وار وانهید و یعصب و کرد ول را فکش

 یگوش خشمش، از لرزان یها دست با و کرد شلوارش

 .دیکش رونیب را اش

 نازگل یرو به رو را شان نفره سه عکس هیثان چند بعد

 .گرفت

 منم نیبب. بودم خوشبخت منم نیبب! کن نگاه خوب -

 !کن نگاه خوب توام با. داشتم بچه داشتم، زن

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 دختر. دوخت دیام یگوش صفحه به را نگاهش لنازگ

 دست و دیام گردن دور را دستش کی که ییبایز بچه

 با سه هر و بود انداخته ییبایز زن گردن دور را گرشید

 .دندیخند یم نیدورب به رو شوق

 :دینال عجز با دیام

 سمت اومدم شتریب پول خاطر به من آره ؟یدید -

 انتقام اونم اما. هآر دادم رو راپورتش. خان هوشنگ

 .یانتقام چه ازم گرفت

 شیها دست یعصب و گذاشت زیم یرو را وانشیل ونداد

 شیدایو یها خنده ادی هم او. برد فرو شیموها داخل را

 .بود افتاده

 مشت هی یدون یم ه؟یچ یگروه تجاوز یدون یم -

 من؟ معصوم و پاک یرایسم سر ختهیر رو کفتار
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 سکته صحنه نیا دنید زا من یکوچولو دختر یدون یم

 باشم؟ مرد من که دیجنگ مردونه عطا کرده؟

 قلبش ضربان نازگل. کرد نگاه دیام به زده وحشت تمنا

 پَست حد نیا تا عطا کرد ینم فکر. کرد ینم حس را

. دیکش یم زبانه وجودش تمام در نفرتِ. باشد فِطرت

 مرد نیا یزندگ بود، دهینکش آتش را او یزندگ تنها عطا

 .بود کرده کسانی خاک با را

 تمام باشد؟ صفت طانیش نقدریا آدم کی شد یم مگر

 مغزش یرو بود کرده عطا حق در که ییها یدلسوز

 .رفت یم رژه

 اما شد یم بسته و باز یماه مثل شیها لب ناباورانه

 خارج اش شده ریزنج یصوت یتارها از ییآوا چیه

 .شد ینم
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 به وانستت یم مگر د؟یبگو یزیچ توانست یم مگر

 یمرد نیا یعنی آن، از بدتر کند؟ فکر حادثه نیا عمق

 تمام هرچه نفرت با گرفته آتش جگر و ها چشم با که

 او از را عطا غلطِ انتقام خواهد یم کند، یم نگاهش

 رد؟یبگ

 یجا به که دارد توان چقدر دختر نیا مگر ایخدا آخ

 دهد؟ پس تقاص همه

 

 یوا! دیام یها شمچ انتقام از دیلرز یم تنش که یوا

 سرش را بود آمده رایسم سر که ییبال اگر که

 دختر نیا مگر ایخدا. مُرد یم بار هزاران...مُرد یم...اوردیب

 نگونهیا نکرده گناهِ نیکدام به است؟ کرده یگناه چه

 شود؟ یم مجازات
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 یصدا و بدهد اش حنجره به یتکان توانست باالخره

 .کند خارج شیگلو از یمبهم

 ...سِفَم...تا...مُ -

 .انداخت باال ابرو. زد یپوزخند دیام

  شه؟یم بچه و زن من واسه تو تاسف آره؟ ؟یمتاسف -

 :زد ادیفر و گرفت دست در ضرب به را نازگل فک بعد

 شن؟ یم زنده من ی بچه و زن تو تاسف با آره؟ -

 تنش شیها دهیشن وحشت از تمنا و بست چشم نازگل

 .دیلرز یم

 مرد که ییصدا با و داد قورت را دهانش آب نازگل

 آرامش به دعوت را شیرو روبه ی خورده زخم و یعصب

 :گفت کرد، یم

 ه؟یچ من گناه -
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 کتش. زد کمرش یرو را شیها دست. ستادیا دیام

 ترس بود، بسته کمرش به که یا اسلحه و رفت عقب

 رسوخ گناه یب دختر دو نیا یها سلول تک تک به را

 .داد یم

 به و من گناه که! عطا از! یبپرس عطا از دیبا گناه؟ -

 !یزنش تو. یبپرس عطا از دیبا... نوشت ام بچه و زن یپا

 :گفت و کرد بلند سر نازگل

 !ستمین عطاِ زن من -

 یپوزخند با دیام و تعجب با ونداد و کرد گرد چشم تمنا

 زوم نازگل یرو نگاهشان افتاد، ینم لبش کنج از که

 .شد

 با و کرد لیمتما ونداد سمت هب یکم را سرش دیام

 :گفت طعنه

 سبزه؟ چشم نگفت مگه -
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 :گفت و نازگل سمت برگشت دوباره بعد

 زنشه؟ نیا ،یستین زنش تو -

 بود، بسته هنوز دهانش که تمنا. بود تمنا به نگاهش

 .داد تکان ینف به را سرش

 .فرستاد رونیب را نفسش نازگل

 .نداره زن عطا -

 .دیدخن بلند ونداد بار نیا

 زن عطا! کنه یم دفاع خودش از کودکانه چه! زمیعز -

 ؟یشلغم تو پس نداره

 :زد لب کالفه نازگل

 زن که ستین مرد اصال عطا د؟یکن ینم باور چرا -

 .کرده خودش نامزد و من اسما فقط. باشه داشته

 .انداخت باال ابرو یتا دیام
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 چرا؟ اونوقت -

 قطعا اما کرد یم دایپ نجات دیشا گفت یم را راستش اگر

 حاال. دیترس یم شتریب عطا از حاال. کشت یم را او عطا

 .بود برده یپ عطا وجود یپست به که

 !دونم ینم -

 یکرد قبول خودت قول به ای ؟یشد زنش چرا پس -

 ؟یبش نامزدش اسماً

 برادرم خاطر به من اما، خواسته و نیا چرا دونم ینم -

 .کنم قبول چرا و چون یب گهیم یچ هر شدم مجبور

 .دیخند دیام

 !زنش...یزنش تو حال هر به ستین مهم برام -

**** 
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 نیا.  بود شده کالفه. زد یم قدم سالن در دلشوره با مراد

 .بود زده شان بیغ دختر دو

 :گفت خانم اقدس به رو آمد داخل که فرزاد

 ومدن؟ین -

 دست د،یبار یم شیپا تا سر از ینگران که خانم اقدس

 :گفت شیتشو با و زد گره هم در را شیها

 ن؟یداد خبر آقا به ومدن،ین هنوز نه -

 

 کاره همه را خود مهرزاد و عطا نبود در حاال که فرزاد

 :گفت و داد تکان سر غرور با د،ید یم

 برگشت راهِ تو کارخونه، بودن رفته بودن، کرج آقا -

 گفتم یول کرده رید خانوم دادم خبر بهشون بودن،
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 مگرنه میکن داشونیپ آقا، اومدن قبل دیبا! نشه نگران

 .کنه یم یسالخ رو مون همه ادیب

 :دیپرس نگران خانم اقدس

 ن؟یگشت و درمانگاه -

 شدنش وانهید به یزیچ مراد اما. داد تکان سر فرزاد

 او. بود نازگل یشرع شوهر او بود که چه هر. بود نمانده

 خرج اش روزه کی زن یبرا رتیغ رگِ دیبا که بود

 .کرد یم

 زن دنبال و شود کار به دست خودش گرفت میتصم

 .بگردد ریدختراس آن و اش

 درمانگاه به گذار و گشت یکل با. زد رونیب ساختمان از

 گرفت را شان سراغ ترنج از اشاره با یوقت اما. دیرس

 .کرد یاطالع یب اظهار ینگران با ترنج
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 مش دیشا شده، کار به دست دختر آن فرار یبرا دیشا

 .باشد داشته خبر او از حمدا

 مغزش. نبود هم جا آن اما رفت احمد مش خانه سمت

 .دیکش یم سوت

 باشد، رفته نازگل کرد یم فکر که ییجا نیآخر! کلبه

 .بود کلبه

 آن که کرد یم دعا لب ریز و کرد پاتند جنگل وسط از

 .کند شانیدایپ جا

 که نازگل. کرد نییپا و باال را رهیدستگ. دیرس کلبه به

. بست یکالفگ با را شیها چشم. نداشت را نجایا دیکل

 و رد چیه اما. کرد نگاه را کلبه اطراف و دور یکم

 .نبود تمنا و نازگل از ینشان
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 همه نیا از نفسش. دیکش گردنش پس کالفه را دستش

 قلبش ضربان و گرفته بود، کرده یط که یا ادهیپ راه

 .بود رفته هزار یرو

 و کرد باز را کلبه در و چرخاند فلق در را دیکل کالفه

 تازه ینفس که داشت ازین آب وانیل کی به. رفت داخل

 .دهد ادامه را شیجو و جست و کند

 با را وانیل. دیکش سر الجرعه و کرد پر را آبش وانیل

 دست، پشت با و انداخت ییشو ظرف داخل تیعصبان

 .کرد پاک را لبش

 که ییروزها نیا از. خورد یم بهم ها شیر نیا از حالش

 روز هر او و شد یم یسپر ممکن شکل نیبدتر به

 .دید یم دورتر وایه از را خودش

 و کرد باز تعجب با را شیها چشم د،یلرز که اش یگوش

 .دیکش رونیب را یگوش ش،یها لباس یهزارتو از
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 !انیک دست از یوا. بود دهید درست شیها چشم

 .گذاشت گوشش دم و برداشت را یگوش

 ..مادر آراز الو؟-

 !یدلتنگ حس از شد پر دیشن که را مادرش یصدا

 مادر؟ دلم جانِ -

 :زد لب کرده بغض مادرش

 هزاربار و انیک دیبا که یرفت کجا خبر؟ یب یرفت کجا -

 بذاره ناقابل شماره هی آخر که بدم قسم زشیعز جون به

 مادر از یکن یم غیدر رو خودت که ییکجا...دستم کف

 جت؟یافل

 در مادرش بغض. کرد مشت قلبش یرو را تشدس آراز

 .نشاند یم خنجر دلش
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 دست. شرمندتم! نکن ترم خراب خرابم...من مادر -

 .برگردم عشقم یب نخواه ازم اما بوستم

 آتش جگرش «عشقم» کلمه دنیشن با انگار که مادرش

 .شد بلند هقش هق یصدا بود، گرفته

 

 :کرد شیصدا متعجب آراز

 مامان؟ -

 :گفت دلش سوز از هقش هق همان انیم در مادرش

 برات رمیبم مادر آخ. رو حرفم بگم که زدم زنگ اتفاقا -

 معجزه تو اما اما، ینداشت شانس هم عشق تو یحت که

. برگرد عشقت با. برگرد مادر آراز. آراز یمیزندگ ی

 دختر با...اصالن دختر با. هوشنگ دختر با. دختر باهمون

 ...اصالن
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 :زد لب بهت با و داد قورت را دهانش آب آراز

 اصالن؟ -

 را شیها چشم بود؟ آشنا شیبرا نام نیا نقدریا چرا

 شیها کابوس انیم که یمرد آن! شیها یبچگ. بست

 !صفت طانیش زن آن...عمارت آن. دید  یم

 یها خواب نیا نام نیا دنیشن با چرا دانست ینم

 .شد مرور شیبرا زیانگ وهم خاطرات نیا آشفته،

 ه؟یک اصالن -

 سکوت وقت حاال اما بود گرفته کام به زبان مادرش

 نیا پشت از دور، راه نیا از خواست ینم هرچند. نبود

 حاال، اما کند مال بر را دلش راز بیعج یتکنولوژ

 او آراز که یکس اش، ییپسردا وسف،ی که امشب نیهم

 از بعد که بود آورده خبر شیبرا کرد، یم خطاب ییدا را

 هوشنگ که بودند برده یپ ق،یتحق مدت همه نیا
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 نیا از شتریب دینبا ست، یدونیفر اصالن همان محتشم

 .کرد یم دیترد

 دست به ندانسته که شود یسهراب پسرش، خواست ینم

 .شود یم خون غرق رستم

 چهارساله اونموقع تو اد؟ینم ادتی...پدرت اصالن، -

 هست؟ ادتی داشت دوست یلیخ...آراز یبود

 و داد کلبه یِچوب وارید به را اش هیتک. رفت عقب عقب

 .خورد سر

 .خورد غوطه خاطراتش انیم در بهت با

 مُرده؟ یگفت دمیپرس ازت وقت هر که یهمون -

 :گفت هق هق با مادرش

 که دونستم ینم امشب تا منم. جونم به دردت آره -

! کاره یم کثافت و گند خدا نیزم رو داره و است زنده
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 رو شکلش و ختیر و رسم و اسم که دونستم ینم

 از اصالن دونستم ینم! نه رو ذاتش اما کرده عوض

 سبز هوشنگ جاش و ارهیم در النیگ از سر هوی زیتبر

 گفت وسفتی ییدا امشب که واهلل به دونستم ینم. شهیم

 !مادر رتیح و بهت تو تمییدا. زده رو ردش

 و پدرت مرگِ خبر خبر، یب خدا از یفخر اون آخه

 یدرد چه که آخ. داد بهم رو احوالم ضیرم ی نازدونه

 اصالن نکهیا از باشم خوشحال دونم ینم. کشم یم

 نیا که ناراحت ای داشته، نگه رو دخترم و است زنده

 . نزدم شونه رو موهاش و نکردم یمادر براش سال همه

 یپا و بود شده دراز شیپا کی. بود آمده بند نفسش

 تا دارد نگه باال را لرزانش دست که ستون گرشید

 یها حرف نیا و بچسبد گوشش به تر محکم یگوش
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 بتواند و شد یفرج دیشا تا بشنود تر بلند را ته و سر یب

 .بفهمد یزیچ

. دیکش شیها لب ریکو یرو را اش شده خشک زبان

 را وانشیل و بدهد شیپاها به یقدرت توانست یم کاش

 لم ریکو نیا دیشا تا بنوشد و کند پر آب دوباره و دوباره

 افتاده خاک یرو قلبش، یماه. شد خنک قلبش، زرعی

 .قتیحق یا جرعه یبرا دیپر یم نییپا و باال و

 

 که ییکسا مشکل دمیفهم یم که بود خوب یلیخ

 !هیچ رنیم و شنیم رد توجه یب و خونن یم گانیرا

 

 ؟یهست بشم قربونت...مادر...آراز

 هم شیبایز یآذر ی لهجه آن با مادرش یصدا یحت

 دو و امشب نیهم. کند آرام را قلبش دردِ وانستنت
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 تمام که بود دهیشن صدا نیهم از را یقتیحق شیپ قهیدق

 .بود انداخته لرزه به را تنش

 ...وایه -

 :گفت آرام مادرش

.  سوخت یم تب تو که بود ماهه سه من ناز ماهِ...نازیآ -

 شب اما دکتر، شهر برد رو نازیآ گم،یم و اصالن پدرت،

 یراه نِیب رستوران هی تو ناچار. شد خراب هوا ینبرگشت

 شیآت شب همون رستوران اون اما. گذروندن رو شب

 هم نازیآ و اصالن و دهیترک کپسول گفتن. گرفت

 .مردن

 هی تا ادته؟ی رونیب انداخت خونه از رو تو و من یفخر

 بده رشیخ خدا! یدید یم رو یفخر کابوس فقط مدت

 راننده. داشتم تهران تو رو وسفی مییپسردا هی ایدن دار از
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 اون از. تهران رسوند مارو سوخت برامون دلش اصالن

 !وکارمون کس همه شدن تییدا زن و ییدا پس

 :زد لب تنها هم باز ناباورانه آراز

 ...وایه -

 که یپسر. گرفت آتش پسر نیا یبرا جگرش مادرش

 یدختر ممنوعه یها چشم به محکم را دلش ندانسته

 ممنوعه نیتر ممنوع د،یفهم حاال که بود دهکر ریزنج

 .بود اش یزندگ

 ...یواااا دادم خواهرم به دل که یوا -

 اش یپ در یکس دیشا که. کجاست که دیفهم ینم گرید

 . بشنود را شیصدا و باشد آمده

 تنها. نبود مهم شیبرا هم کاذبش غرور یحت گرید

 شیها چشم یجلو اش ممنوعه حس و وایه صورت

 در نور،یا هم او و خط طرف آن مادرش. رفت یم رژه
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 اش یشانیپ یرو دست با ممکن حالت نیتر شکسته

 .زد یم ضجه و دیکوب یم

 ...مادر آراز -

 کش؟ آدم فطرتِ پست اون منه؟ پدر هوشنگ -

 امانش هق هق نیا از شتریب تا گرفت یم گاز را دستش

 حرص با کرد؟ یم درک را حالش یکس چه. نبرد را

 :دیغر

 از قبل رو شییطال اطالعات نیا وسفی ییدا چرا -

 بود؟ نکرده رو بفرسته، و من نکهیا

 را یگوش بود نشسته آهو کنار شرمنده االن تا که وسفی

 .گرفت دستش از

 ...پسرم آراز -
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 به نیا سر را خشمش توانست یم. بست چشم آراز

 .کند یخال ییدا اصطالح

 یبفرست و من نکهیا قبل چرا چرا؟ ها ؟ییدا چرا -

 یدینفهم چرا هوشنگ؟ شهیر و رگ دنبال ینرفت

 دختر دامِ تو یانداخت و من چرا اصالنِ؟ همون هوشنگ

 نیا که ینبرد بو هم سال کی نیا تو یحت! هوشنگ

 شده؟ نازل یوح و یدید خواب شبه هی حاال! هیک مرد

 باشه؟ راست گورتون و گم اطالعات که معلوم کجا از

 اصالنِ؟ گ،هوشن کنه یم ثابت یک

 ...دمیم حیتوض...برات...من...جان ییدا-

 یرو دست کف با ،ییدا کردن مِن مِن از کالفه آراز

 :دیغر اش گرفته رگهِ دو یصدا با و دیکوب اش یشانیپ

 

 !جمیپ یها یشگیهم به فقط پست نیا
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 قبل یها پارت کردم یم فکر چون گرفت دلم یلیخ

 ها یلیخ هم کیال هی زحمت دمید و داشت جانیه

 .دنینکش

 

 یرو دست کف با ،ییدا کردن مِن مِن از کالفه آراز

 :دیغر اش گرفته رگهِ دو یصدا با و دیکوب اش یشانیپ

 آخرِ امشب من! سرهنگ برام نباف سمونیر آسمون -

 سمیوا و امیب حرف به و برم که یاونقدر. جنونم آخرِ

 ؟یشناس یم اصالن تو بگم و هوشنگ چشم تو چشم

 بهم رو در رو ادیب بگو یشناس یم اگه سرشمپ من بگم

 اومدم آراز! من که بگم بوده؟ کجا سال همه نیا بگه

 بدم، قانونش لیتحو بسته کت و بشم جونش یبال

 جمله نیا به که یوقت کرد پر را شیها چشم بغضش

 .دیرس اش
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 و شدم دخترت عاشق که ام یهمون من، بگم -

 من بگم. یکرد رو جونش قصدِ تو و دادم شیفرار

 رو المصبش یها چشم وار مجنون که ام یخر همون

 کور که. قصشه یلیل کرده فکر و انداخته خواهرش به

 زنده ننگ نیا داغ از من و باشه خواهرم وایه اگر شم

 وهیم به دل که ستین نیا از بدتر یننگ چیه. بمونم

 همون نباشه حواسم و باشم داده خودم ممنوعه

 منِ یها انگشت هاش دست با که ییکوچولو عروسک

 بزرگترها برادر یادا یکل منم و گرفت یم رو چهارساله

 .آوردم یم در واسش یبچگ عالم همون تو رو

 که تو اما سخته دونم یم...پسرم باش آروم...آراز -

.  ذاره ینم جا به خودش از نشون و رد هوشنگ یدون یم

 ی پرونده هی سر که نیا واسه میدیفهم هم حاال اگه

 رییتغ کارش که میکرد ریدستگ رو یدکتر هی گهید

 اون هم رو اصالن! نهیا کارش. کارهاست خالف چهره
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 رو گنده کله چندتا که میگرفت اعتراف ازش یوقت. داد لو

 که ییها اسم ستیل تو کرده، رو اون به رو نیا از

 .زد یم برق یدونیفر اصالن داد، بهمون

 یک حاال اصالن بفهمم که شییبازجو واسه رفتم خودم

 همون ؟یشناس یم رو محتشم هوشنگ گفت شده،

 . گهید اسم و افهیق هی تو یول اصالنِ

 و تو یلیفام کردن عوض اما گشته مادرت دنبال احتماال

 هی تو جز.  برگرد هم حاال. نبوده اثر یب هم مادرت

. فرستاده ینفوذ هی گهید پرونده هی سر گه،ید بخش

 .هوشنگ به دهیرس و کنه یم یریگیپ داره اون

 آن به توجه بدون و شد درهم آراز یها اخم بار نیا

 :دیپرس سوظن با ،ییدا یمخ رو «برگرد»

 ه؟یک شینفوذ -
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 و آورد آراز لب به را جان که کرد مکث یکم سرهنگ

 :گفت

 ؟یشناس یم مهرزاد -

 در شیها چشم و  دیپر جا از شدت به آراز یابروها

 .گرفت قرار خود ممکن حالت نیتر درشت

 .عطاست یعمو پسر که اون مهرزاد؟ -

 

 .عطاست یعمو پسر که اون مهرزاد؟ -

. باش داشته رو هواش. اس اداره دست اصلش. هیقالب -

 هم...باش مراقب اما، یستین برگشت اهل دونم یم

 .نازیآ خواهرت، مراقب هم خودت، مراقب

 .بست درد با را شیها چشم
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 بگو هارو بچه. باش ما یفرار یآهو مراقب هم شما -

 ...کنم یم الیواو امشب س،یرئ باشن اریهش

 دستش تلفن به یقیعم نگاه و کرد قطع را یگوش

 ابزار تکه کی نیهم با امشب که خبرها چه.  انداخت

 .بود دهینشن یتکنولوژ

 یزندگ در بار نیچندم یبرا. بود ختهیر اشک امشب

 که یخترد وا،یه به دیبا امشب از اما دانست ینم اش؟

 یلقب. دیبخش یم خواهر لقب داشت، دوستش عاشقانه

 ییدلربا یبایز ی قواره و قد در را آن جوره چیه که

 و باشد برادر بود مجبور اما دانست ینم وایه همچون

 یعوض هوشنگِ آن چنگال از را خواهرش برادرانه

 او به شد ینم را، پدر نام چگونهیه که یمرد. دهد نجات

 .چسباند
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 شکسته کمرش. شد بلند و گذاشت شیزانو یور دست

 که بود ییپالسکو کدامشان هر که ییخبرها نیا از بود

 .شد یم آوار سرش یرو

 دو.  وایه ای نازگل یپ در دانست ینم اما. رفت یم دیبا

 موقت، یا غهیص با اجبار و زور به یکی! محرم دو! زن

 کمال در گرید و دیکش یم دوش به را «اش زن» لقب

 دایپ شیبرا را «خواهر» حکم شبه کی رت،یح و بهت

 .بود کرده

 تمنا و نازگل از یخبر ندیبب تا عمارت گشت یم بر دیبا

 !انهی شده

 حسش هم اول از بود؟ ینفوذ هم مهرزاد مهرزاد، تمنا،

 سر کی هم او که خوشحال حاال و نبود بد مرد، نیا به

 کابوس نیا زودتر و گرفته دست در را ماجرا نیا

 .شود یم تمام سخرهم
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 کارستان دیبا. بود او خود ی لقمه فقط هوشنگ اما

 چهارسال همان جز که یپدر مقابل در امشب کرد یم

 .کند یپدر تا نبود گرید اش، یکودک

 یمرد. داشت خاطر به شیها یکودک از یگنگ ریتصو

 .دیبوس یم و گرفت یم بغل در را او که

 به سال نیدچن.  رفت یم در بچه یبرا جانش اصالن

 بعد که یدختر آهو، و بود نشسته یفخر یینازا یپا

 اصالن طلب یجا شد مجبور مادرش و پدر مرگ

 دسته دو شیبرا دومش، زن هم بعد و شود خدمتکارش

 .بود آورده ارمغان به گل

 نیا انیم انداخت تفرقه ،یفخر حسادت آتش اما

 !خوشبخت نچندان خانواده

 آهو اما. داد یم جوانش یآهو یبرا هم را جانش اصالن

 و قتل و خالف و جبر از. بود متنفر مرد نیا از شدت به
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 توانست ینم و داشت خبر اصالن یها یخور مشروب

 . بنگرد مرد نیا به عشق چشم به یا لحظه یحت

 نیهم. کرد یط را عمارت تا کلبه انیم کم ی فاصله

 آنتن هم جنگل وسط که بود شده باعث کم ی فاصله

 .بدهد آنتن ش،یپرماجرا یگوش و برسد کلبه به

 حرص نقش در هم باز. بود آمده عطا. رفت داخل

 .شد الل و رفت فرو درآورش

 .کرد سالم

 

 زد یم حرف تلفن با و بود نشسته مبل یرو یعصب عطا

 از تر بلند شیصدا و داد یم تکان را شیپا استرس از و

 .بود حدمعمول

 بهت شد یخبر باشه. گشتن جارو همه. باربد ستین -

 .گمیم
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 .انداخت یعسل یرو تیعصبان با را یگوش

 :گفت مراد به رو

 ؟یکرد داشونیپ -

 در را دستش دو کالفه عطا و انداخت باال سر مراد

 .زد چنگ و برد فرو شیموها

 عمارت و گرده یم بر شده گم تمناش بفهمه مهرزاد -

 .کنه یم خراب مون سرهمه یرو رو

 هیثان از یکسر در. آمد که اش یگوش امکیپ یصدا

 .زد چنگ یعسل از را یگوش و شد خم

 .کرد باز را امیپ لرزانش، یها دست با

 درهم شیها اخم رفته رفته بعد و بُهت اول ی درجه در

 :زد ادیفر و شد

 دیام کشمت یم...پدرسوخته یِلعنت -
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 :دیکش ادیفر فرزاد به رو و شد بلند

 هوشنگ یالیو میبر دیبا. کن محافظ پر نیماش دوتا -

 .کشاند خود دنبال و زد چنگ را مراد دست یعصبان بعد

. باشد حساب هیتسو وقت امشب دیشا. هوشنگ یالیو

 که کرد ینم راهم فکرش آراز که یحساب هیتسو بک

 .بگذارد آن یرو «یپسر و پدر» اسم بخواهد

 .رساند عمارت به را خودش یزخم و یخون وانیک

 گرفت یدست دو را اش قهی و برد ورشی سمتش به عطا

 :دیغر صورتش در و

 کجان؟ دخترا -

 :گفت پته تته با وانیک

 بودم نفر هی من. بردن رو دخترا و سرمون ختنیر -

 ...ارباب بهشون دینرس زورم
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 .کرد پرتاب یا گوشه به را وانیک عطا

 ! عرضه یب یلعنت -

 نهیس به را دستش خشم با و کرد ادهیپ را راننده عطا

 .زد اش

 .رونم یم خودم -

 .زد داد مراد به رو و فرمان پشت نشست

 .نیبش -

 فکر. کرد یم فوران شیها سلول تک تک از خشم

 وانهید رد،یبگ چارهیب نازگل از را رایسم انتقام دیام نکهیا

 ی گذشته اما شود آدم خواست یم. کرد یم اش

 کی و بود انداخته برسرش را شومش هیسا اهش،یس

 .گذاشت ینم شیتنها لحظه

 .کند یخال مراد سر را خشمش تا کرد یرانندگ خودش
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 یخوا یم و یدار رتیغ اگه پس! توئه زن دختر اون -

 دنبالش و یبجنبون دست دیبا نکنن اش پاره تکه

 .هوشنگ قصر یها سنبه سوراخ تو یبگرد

 اش یصندل پشت به را سرش بار چند کالفه مراد

 زده رقم شیابر خدا توانش حد از شیب امشب. کوباند

 .بود

 به...وایه به. کرد یم فکر شانیها نسبت به راه تمام

 ...اصالن به...هوشنگ به...مادرش به...نازگل به...نازیآ

 درد شیپ از شتریب سرش کرد یم فکر که یکس هر به

 .گرفت یم

 نگاه عطا به تعجب با نگهبان شدند، رد که یورود در از

 که کرد فیتکل کسب خان هوشنگ از و انداخت

 انیب بفرستشون»اخم با هم هوشنگ. انهی بدهد راهشان
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 دو به اما. شد صادر ورودشان ی اجازه و کرد زمزمه «تو

 .نداد ورود ی اجازه همراهشان نیماش

 

 را ها پله. شدند ادهیپ سرعت به نیماش مراد و عطا

 کردند باز را عمارت در. نگذشته کار از کار تا دندیدو یم

 .دندیپر داخل و

 بود گرفته یجا مخصوصش مبل یرو اخم با هوشنگ

 نیزم به را شیعصا کف. بود نشسته کنارش زین وایه و

 .دیکوب

 خبرتونه؟ چه -

 .کرد تازه ینفس و بست چشم عطا

 .نداره یگناه چیه اون...دختر اون به کن رحم -
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. کرد نگاهش آراز. کرد کور را شیابروها گره هوشنگ

 او؟ خواهر اش یکنار دختر و بود پدرش مرد نیا یعنی

 یوا پنداشت؟ یم خود ی معشوقه ندانسته که یخواهر

 مادرش ادی را او شبش رنگ یها چشم برق چرا! او بر

 رفتن یپا حاال که یزانیگر یآهو نداخت؟ین آهو

 نیهم ی گذشته خیتار یدارو را رفتنش یپا. نداشت

 لعنت هوشنگ که آخ. بود کرده فلج اش یعوض پدرِ

 !تو بر لقشخ و خدا

 ندادم هشدار بهت مگه ؟یکن یم بلغور یمزخرف چه -

 ؟ینذار نجایا رو پات که

. بود دوخته مراد به چشم فقط اش یخی نگاه با اما وایه

. بود کرده یاضاف تنشان یرو سرشان مرد دو نیا چرا

 هر اما برود، شهیهم یبرا که گفت مراد به هم وایه
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 او میحر به پا یباربا هر با ،یا بهانه هر به دفعه

 .نرود وایه سر از فکرش یا لحظه تا گذاشت یم

 .شماست دست نازگل دونم یم -

 :دیغر خشم با هوشنگ

 ه؟یخر کدوم گهید نازگل -

 را هوشنگ که یلحن با عطا اما شد مشت مراد دست

 :گفت کرد یم آرامش به دعوت

 شدن گم ینیام دکتر دختر با نازگل من، نامزد -

 «من نامزد» کلمه دنیشن از وایه و زد پوزخند هوشنگ

 .انداخت باال ابرو

 عطا؟ خواجه یکرد نامزد یک تو -

 :گفت و دیخند بعد

 ه؟یچ من به ربطش -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 اش یگوش و برد فرو کتش بیج در دست اخم با عطا

 :خواند بلند و کرد باز را امیپ. دیکش رونیب را

 یرایسم یخوشگل به نه یول عطا، یدار یخوشگل زنِ -

 !من

 :گفت طعنه با وایه

 !من پدر نه دیام دست زنت معلومه پس -

 .انداخت هوشنگ به را نگاهش التماس با عطا

 . نداره یگناه دختر اون دیکن کمکم کنم یم خواهش-

 

 :زد لب بود تر تلخ پدرش از که وایه

. خان عطا گِرده ایدن ؟یچ تارا بود؟ گناهکار رایسم -

 رهیگ یم پس تقاص و ردهگَ یم و گَرده یم. گِرده ایدن

 .ازت
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 .زد ادیفر عجز با عطا.

 دکتر دختر. بدبخت دختر اون نه کردم اشتباه من -

 دونم ینم. ستین هم مهرزاد. مهرزاد ی معشوقه ینیام

 من سر یرو رو عمارت برگرده اگه اما هیگور کدوم

 .کنه یم خراب

 شماره و برداشت را اش یگوش و داد تکان سر هوشنگ

 .گرفت ور ونداد ی

 شمان؟ دست دختره اون و عطا نامزد...ونداد -

 دنبالش؟ اومده صاحبش جون، ییدا بله -

 ادیفر خشم با هوشنگ شد باعث ونداد، مست یصدا

 :بزنه

 اضافه وه.گ من ی اجازه بدون نیکرد غلط -

 ...رو دخترا دیکن ول ن؟یخورد
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 با دیشن یم ونداد یگوش از را هوشنگ یصدا که دیام

 .زد چنگ را یگوش خشم

 ازم یخورد زخم پسره نیا از خودت که شما ارباب -

 .بگذرم ام بچه و زن انتقام از نخواه

 هم مرد نیا از گرید یحت دیام. کرد قطع را یگوش

 تمام بر داشت تیارجح شیبرا انتقامش. برد ینم حساب

 .اش یزندگ

 .کرد دیام نثار یکیرک فحش لب ریز حرص با هوشنگ

 ...ایب من با -

 قدم در سمت به و کوفت نیزم یرو را شیعطا خودش

 -. گرفت را مراد یجلو اما رفت دنبالش عطا. برداشت

 .شد یخبر نجایا دیشا. باش نجایا تو
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 نگاهش تا اما بود مانده مردد نرفتن و رفتن انیم مراد

 هوشنگ نبود در دیبا. داد تکان را سرش افتاد وایه به

 .زد یم حرف دختر نیا با

 شد مطمئن عطا و هوشنگ رفتن از که نیا زا بعد

 .رفت باال طبقه به و انداخت وایه به را نگاهش

 شیها دست یآن در کرد یم نگاهش تعجب با که وایه

 .رفت فرو اش یخودخواه قالب در و کرد مشت را

 .نمیبب سایوا -

 :گفت آرام و برگشت سمتش به مراد

 کدومه؟ اتاقت -

 .داد هولش و ذاشتگ اش نهیس یرو را دستش وایه

 ...نگفتم مگه -

 :گفت و گرفت دست با را دهانش تیعصبان با آراز
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 ... مادرته مورد در -

 رنگ وایه نیخشمگ یها چشم هیثان از یکسر در

 را انگشتش بسته، دهان همان با. گرفت یکنجکاو

 .گرفت اتاقش در سمت

 وایه. کرد باز را درش و رفت اتاق سمت به کالفه آراز

 .بست اطیاحت با را در و رفت الشدنب به

 .دیفرش برو و بزن رو حرفت زود -

 و ری پر یادیز خواهرش. نشست آراز لب یرو یپوزخند

 .بود صدا

 ینیسنگ بغض وایه. بود کرده رییتغ مرد نیا نگاه رنگ

 را مخصوص عشق رنگ آن.زد یم چنگ را شیگلو

 .دید ینم دشیفرش یها چشم ین ین در گرید

 که باهات دارم ییها حرف. نیبش ایب و نک قفل و در -

 خودم، من که ییها حرف. نهیسنگ یلیخ دنشیشن
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 نتونستم نشستم روت به رو که االن تا و دمیشن امشب

 .کنم هضم رو شیا کلمه

 تخت یرو آراز کنار و داد قورت را دهانش آب وایه

 با و کرد قالب هم در را شیها دست. نشست مجللش

 :زد لب شیتشو

 ؟یچ مادرم...بگو -

 

 .دوخت خواهرش به را نگاهش آراز

 ؟یدون یم یچ مادرت از تو -

 :زد لب بغض با و شد رهیخ شیها انگشت نوک به وایه

 و کرده ترک و من بودم کیکوچ یلیخ یوقت نکهیا -

 .رفته

 .فرستاد رونیب را غمبارش نفس آراز
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 ؟یداشت هم برادر هی یدونست یم -

 .داد تکان سر وایه

 .داد تکان سر هم آراز

 .گفته رو راستش بهت پدرت حداقل خوبه -

 و دیکش باال شیها دست از سرعت به را نگاهش وایه

 .شد رهیخ آراز یها چشم به

 رفته؟ گذاشته برادرم با و کرده ترکم مادرم واقعا یعنی -

 .داد تکان ینف به یسر آراز

 کی تا خودمم زنم یم که رو ییها حرف نیا من -

 نه. کن خمیتوب نه پس. نداشتم خبر شاز شیپ ساعت

 نیا شوک تو خودمم من. بدون مقصر و من نه. بزن داد

 .حرفام

 :داد ادامه آزار. شد شتریب استرسش وایه
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 پدرت یبود ضیمر تو. نکرد ترکت اما رفت مادرت -

 هی تو و شهیم بد هوا یبرگشتن شهر، بودتت برده

 که تنگف و دهیترک کپسول گنیم. دیمون یم رستوران

 .دیمرد

 ندازهیم خونه از رو برادرت و مادرت ،یفخر پدرت زن

 .برن یم پناه لشونیفام به اوناهم. رونیب

 کرد هم در را شیها اخم ،یفخر یاداوری با که وایه

 :گفت

 کجاست؟ مادرم پس -

 .زد یمهربان لبخند. کرد نگاهش آراز

 .شتیپ ادیب و بره راه تونه ینم اما...اما. تهران -

 و گرفت دست در رو آراز یها دست استرس با اویه

 :گفت
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 !است؟ زنده که بگو -

 :داد تکان سر و بست چشم آراز

 که یا گذشته خیتار یدارو لطف به اما. است زنده -

 که ییدارو! شده فلج شهیهم یبرا شد، قیتزر بهش

 خودش یآهو پدرت،. پدرت به دمیرس و گرفتم و ردش

 .داختان لچریو یرو شهیهم یبرا رو

 رتیح با. گذاشت دهانش یرو محکم را دستش وایه

 :گفت

 ؟یدون یم کجا از...رو نایا تو...ایخدا! من یخدا

 یجا نیتر سخت به. داد قورت را دهانش آب آراز

 .بود دهیرس ممکن

 ساعت کی رو قصه نیا تمام. دونستم ینم که گفتم -

 بچه پسر همون...من که دمیفهم...دمیفهم شیپ

 !تبرادر...ام
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 کی پدرش. بود شده حبس نفسش. زد ینم قلبش وایه

 .داشت برادرش و او از یمیقد عکس

 یب یها چشم با ساله چهار سه یپسر بغل در بود، نوزاد

 !یمشک تینها

 خود به را او و انداخت وایه شانه دور را دستش آراز

 را او بار نیاول یبرا متفاوت یحس با بار نیا. چسباند

 .گرفت آغوش در برادرانه

 ژن،یاکس افتیدر یبرا و گرفت نفسش کبارهی به وایه

 و دیکش یم نفس تند تند. افتادند تقال به شیها هیر

 .ختیر یم اشک

 :گفت و زد چنگ را آراز لباس

 برادرم؟...تو...تو -
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 :گفت و دیبوس را شیموها آراز

 زودتر شکر خدارو اما، سخته باورش منم یبرا -

 گذشته کار از کار نکهیا قبل...نکهیا قبل...میدیفهم

 ...باشه

 دیفرش شد ینم باورش. دیفهم را منظورش خوب وایه

 .باشد برادرش

 ...تو دیفرش -

 :گفت و زد یلبخند آراز

 آهو مامان ،یستین ولیه هم تو. آراز...نه دیفرش -

 یبود ناز ماه مثل که بس از. بود گذاشته نازیآ رو اسمت

 ،یا زنده تو دهیفهم امشب هم مامان! یدیدرخش یم و

 !پدرت و تو

 .کرد پاک را شیها اشک دست پشت با وایه
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 ست؟ین یکی تو، و من پدر مگه -

 اش شده دیکل یها دندان انیم از و کرد گره اخم آراز

 :دیغر

. ندون هم تو! دونم ینم خودم پدر رو هوشنگ من -

 من مادر شد باعث هاش کثافت و گند با که یپدر

 .نهیبش لچریو یرو چندسال

 :زد لب ش،یها چشم فراوان غم با وایه

 انتقام که ؟یدرآورد یباز جاسوس نیهم واسه -

 ؟یریبگ بابا از رو مادرمون یعنی...مادرت

 دست در را وایه یبازوها و آورد باال را دستش دو آراز

 یجد شیصدا. شد رهیخ شیها چشم عمق در و گرفت

 را بودن ادربر کند نیتمر کرد یم یسع و مهربان اما بود

 !دهیند محبت دختر نیا یبرا
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 عملش یسزا به رو یعوض هوشنگ تا اومدم من -

 نیا اما درومد آب از پدرم بدم شانس از اما برسونم،

 مهم حاال اما. بردارم دست هدفم از که شه ینم باعث

 .تمناست و نازگل جون نجات ز،یچ همه از تر

 .بست چشم یکالفگ و تیعصبان با وایه

 مربوط؟ چه تو به عطا زنِ -

 سنگ خواست ینم. کرد نگاهش تعجب و اخم با آراز

 .کند باور را خواهرش دل شدن

 اما وا،یه یباش نشده هوشنگ مثل تو که بودم دواریام-

 که یغلط هر عطا ؟یشد سنگ مگه. کردم اشتباه انگار

 یدخترا اون نه بده پس حساب دیبا خودش فقط کرده

 منه زن فعال ست،ین عطا زن...نازگل...ضمن در! گناه یب

 !زیچ نیتر مهم من یبرا هم نجاتش و

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 چنگ را شیبازو وایه شود بلند تخت یرو از خواست تا

 .برگرداند خود سمت به را او و زد

 کی نیا پس شه؟یم مگه توئه؟ زن نازگل ؟یچـ -

 یریبگ زن یبود رفته یکرد بهونه رو پاهات که یسال

 آره؟ ؟یبزن گول و من و

 :گفت خنده با و انداخت باال ابرو آراز

 ...نه برادرتم االن من وا،یه -

 :گفت تیعصبان با و دیپر حرفش وسط وایه

 هی نیهم تو مطمئنا پس.  دمیفهم امشب یگفت تو -

 رو تو انتیخ هیقض نیا پس. ینگرفت زن ساعته

 .کنه ینم یالپوشون

 دست هم حاال یحت دختر نیا. داد تکان سر خنده با آراز

 و داد و یقلدر از دست. داشت ینم بر بودنش محتشم زا

 !انداختنش راه هوار
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 .شد یجد. برگشت وایه سمت دوباره

 زهرمار و کوفت هزار و شدم مجبور. دمیم حیتوض -

 .دارم ازین کمکت به االن اما. گهید

 

. گهید زهرمار و کوفت هزار و شدم مجبور. دمیم حیتوض

 یبرا. اونا نجات یراب. دارم ازین کمکت به االن اما

 کمکم تو که دارم ازین. اصالن پدرت کردن ریدستگ

 اصالن دست به که ییکسا ی همه تقاص و یکن

 رو شدن یقربان محتشم هوشنگ همون ای یدونیفر

 از رو زشونیگر یپا دیبا گهید یآهو چندتا. رمیبگ پس

 آهو از رو انتقام نیبدتر ندونسته پدرت بدن؟ دست

 .گرفته

 :دیغر یعصب وایه

 ...پدرت نگو نقدریا -
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 :گفت حرص با آراز

 من چون. نکرده یپدر من یبرا چون پدرت گم یم -

 اهیس خاک به رو خانواده هزارتا که یمرد رو ادیم عارم

. قانونم مردِ من ام؟ یک من یدون یم. پدر بگم نشونده

 بهم تاسف اظهار با دکتر که یروز همون از که یمرد

 بودم آورده ریگ زحمت و زور زاره با که ییدارو گفت

 همون که. گذشته خیتار داخلش و دیجد شکلش فقط

. کرد بدترش و مارستانیب تخت یرو انداخت رو مادرم

 !پاهاش قاتل شد دواش، نشد که

 ای که کردم دایپ پرونده یکل گشتم و گشتم که

 ای بودن داده دست از ها دارو نیهم سر رو زشونیعز

 واسه ؟یچ واسه بودن، شده نینش خونه من مادر مثل

 نه من دوتا؟ بشه شیکی هوشنگ یها کاخ که نیا

! نکرده یپدر برام که یپدر نه شناسم یم یخون نسبت
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 دستت هست وجودت تو تیانسان جو هی هنوز هم تو اگه

 بعد مظلوم تا هزار آه عمر کی تا من دست تو بذار رو

 !رهینگ رو امالکت و ملک و تو خرخره پدرت

 :دیپرس داده قورت دهان آب وایه

 کنم؟ کاریچ دیبا -

 :گفت و بست را شیها چشم آراز

. داره هاش یخرابکار از مدارک یکل احتماال پدرت -

 .بندازمش دردسر به بتونم که خوام یم اونارو

 :گفت تعجب با وایه

 بفرستم رو پدرم خودم یدستا با یخوا یم من از -

 دار؟ یباال

 .داد تکان را سرش آراز

 !آره باشه، راحت وجدانت یخوا یم اگه -
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 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش وایه

 همه کنار کنه، یپدر که نبوده تو یبرا اگه! نه...نه -

 بوده، پدر من یبرا هاش یبد همه با هاش، خالف

 من. گذاشته هاش چشم یرو و کرده یپدر من یبرا

 .رمشیبگ دهیناد تونم ینم

 :گفت مستاصل آراز

 .کن کمکم کنم یم اهشخو -

 دسته بشیج در و کرد دست. گرفت باال را سرش وایه

 .گرفت آراز سمت به و آورد باال. دیکش رونیب را دشیکل

. یمشک در راهرو، تهِ. باباست اتاق دیکل ییطال دیکل-

 یکار من. بردار خودت شد، رتیدستگ یزیچ اگه و برو

 فقط من. اصالن و آهو آوردن خاطر به...جز کنم ینم

 آهو چرا هوشنگ؟ شده اصالن چرا که پرسم یم ازش

 یکل قاتل دنبال اومده شده بزرگ پسرش چرا شده؟ فلج
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 دایپ رو جوابش عمر کی هم خودم که یسوال آدم؟

 چرا؟ شد؟ اهیس همه نیا هوشنگ چرا. نکردم

 

 :گفت و کرد باز را در

 دیشا. کنم یم رفعالیغ هارو نیدورب من. باش مراقب -

 فقط هم اون. بکنم بهت بتونم که باشه یکمک هاتن نیا

 چوقتیه که یمادر ی رفته دست از یپاها یبرا

 گهید قهیدق پنج. کن تموم رو کارت زود! دمشیند

 .افتهیم کار از ها نیدورب

 پنج از بعد. کرد شمردن به شروع و بست چشم آراز

 رفت یدر همون سمت به و رفت رونیب اتاق از قهیدق

 وارد و چرخاند قفل در را دیکل آرام. بود گفته وایه که

 .شد
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 آن، از بدتر البته. کرد یم دایپ را صندوقش گاو دیکل دیبا

 جا همه یعصب. کرد یم دایپ راهم صندوق گاو خود دیبا

 .انداخت نگاه را

 کی. ماند ثابت آهو، ینقاش یتابلو یرو نگاهش اما

 یها لب یرو یتلخ پوزخند... دشت انیم بایز یآهو

 به هم هنوز وجودش تمام با مرد نیا. گرفت یجا رازآ

 .دیکش دست تابلو یرو و رفت جلو. بود آهو ادی

 بخواند بهتر را تابلو نییپا ی نوشته تا برداشت، را تابلو

 گاوصندوق و باز تابلو پشت وارید لحظه، همان که

 .شد انینما هوشمندش

 .گرفت جا شیها لب یرو یلبخند

 لبش و دیکوب هم بر را شیها کپل بود؟ چه رمزش اما

. بود اشتباه اما زد، را وایه تولد خیتار. گرفت دندان به را

 ...مادرش تولد خیتار اما
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 کمال در. کرد وارد را آهو تولد خیتار و انداخت باال شانه

 .شد باز صندوق تعجب،

 را تولدش خیتار که نداشت یخبر آهو از یکس نجایا

 نه گران،ید یبرا. نبود رانگید یبرا یآسان رمز و بداند

 !آهو پسر یبرا

 یمخف اما برداشت را صندوق یسندها و مدارک

 شیها لباس ریز. انداخت خودش به ینگاه...کردنشان

 !نه دهد؟ یجا را مدارک همه نیا توانست یم

 را صندوق و تابلو و داد یجا لباسش ریز را همه ناچار به

 وایه اتاق به و کرد قفل را در. درآورد هیاول حالت به

 .برگشت

 .گفت بود دهیکش دراز آشفته تخت یرو که وایه

 ؟ینرفت چرا -

 .آورد در جاسازش از کی به کی را مدارک آراز
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 تر راحت تو. باشه تو شیپ بذار. ببرم نارویا تونم ینم -

 .یکن خارج نجایا از و مدارک نیا یتون یم

 :گفت و کرد اخم وایه

 .کنم ینم یمکاره باهات گفتم که من دیفرش -

 دست با را وایه صورت. رفت جلو و بست چشم آراز

 :گفت و گرفت قاب شیها

 که مطمئنم. یکن یم کمکم تو. دیفرش نه آراز -

 دست هم عنوان به پرونده نیا تو پات یخوا ینم

 .باشه ریگ هوشنگ

 :گفت و کرد گرد چشم وایه

 ؟یکن یم دیتهد و من یدار -

 

 :گفت و انداخت باال شانه ستاد،یا آراز
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 حروم نون اگه البته. کنم یم داریب رو وجدانت دارم -

 .باشه گذاشته یباق یوجدان برات هوشنگ

 فکر که ییچندتا. برد فرو مدارک در را سرش بعد

 شیها لباس ریز در دوباره را است تر مهم کرد یم

 .برگشت وایه سمت به و کرد جاساز

 کجا عطا و پدرت یدون یم. امانت تو دست اش هیبق -

 رفتن؟

 تخت یرو از که یحال در و داد تکان سر تاسف با وایه

 :گفت کند، جمع را مدارک تا شد یم بلند

 ...دیام دمیشا ونداد یالیو -

 انگشت و گرفت وایه سمت به را دستش کل آراز

 .داد تکان بده یمعن به را شیها

 آدرس؟ -
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 سمینو یم برات االن -

 را الیو دو هر آدرس و کند دفترش کاغذ از یا تکه

 .داد آراز دست به و نوشت شیبرا

 هم مدارک مراقب...باش خودت مراقب. ممنونم -

 اگه. ینشد سنگ هوشنگ مثل هنوز که دونم یم...باش

 خودت عاشق و من یتونست ینم مسلما ،یبود شده

 .یکن

 که بود مردد هم هنوز. نشاند لب یرو یتلخ لبخند وایه

 .کند چه

 حواست...فقط...یش موفق که رمدوایام برو -

 باشه...برادرم...به

 در را خودش قدم کی با وایه و کرد باز آغوش آراز

 به را شیها لب. کرد پرتاب شده مردِبرادر نیا آغوش

 .نبارد شیها چشم تا گرفت دندان
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 نیا واسه هام یتلخ همه بدون اما، برادرم شده عشقم-

 داشتم، ستتدو من. یبد نجات رو جونت و یبر که بود

 رو حسم اسم دیبا حاال، اما، دارم دوستت هم االن

 .بذارم خواهرانه

 :گفت و فشرد تر محکم آراز کمر یرو را دستش

 کردم داتیپ که ،حاالیبمون زنده که بده قول -

 .بدم دستت از خوام ینم

 :گفت و دیبوس را وایه فر یموها آراز

 هم خودت مراقب هم باش خودت مراقب هم تو -

 یلیخ که مدارک اون مراقب هم. متیتصم اقبمر

 .مهمن

 .دیبوس را اش یشانیپ و کرد جدا خودش از را وایه بعد

 .برم دیبا من -
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 در سمت به را ها پله و زد رونیب اتاق از سرعت به بعد

 هر در وایه از کندن دل. کرد یط یکی چندتا یخروج

 نازگل فکر دیبا حاال اما، بود سخت شیبرا یطیشرا

 !زنش فکر بود، یم

** 

 در را عطا توانست ینم هوشنگ. دندیرس ونداد یالیو به

 دختر خاطر به. آمد یم دیبا اما، کند تحمل خود کنار

 با بود، شده گروهش وارد مهرزاد که حاال دینبا. دکتر

 .داد یم دست از را متحد نیا دیام و ونداد یها حماقت

 دهیرس رید اگر که یوا. زد یم شیگلو در قلبش عطا

 اضافه شیها یقربان ستیل به هم چارهیب دختر آن بود،

 آرام یزندگ کی به میتصم که هربار چرا. شد یم

 !داشت ینم بر سرش از دست بال گرفت، یم
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 :گفت یسرد لحن با هوشنگ

 دادن دست از ی منزله به تو اومدن اما، نجاستیا -

 !جونته

 به یبرا یروزگار. دوخت هوشنگ به را نگاهش عطا

 و خبط هر به دست اه،یس مرد نیا دل آوردن دست

 که بود یآدم نیمنفورتر مرد نیا. بود زده ییخطا

 .بود شده اهیس مرد نیا دست به قلبش. شناخت یم

 خان؟ هوشنگ نیمن جون نگران که نینگ -

 :گفت و زد یتلخ پوزخند هوشنگ

 هشدار بهت خواستم فقط خودته با میتصم تو؟ نگران -

 .جون پسر بدم

 :گفت و گذاشت در رهیدستگ یرو را دستش عطا

 .مهمتره برام دخترا اون جون فعال -
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 .انداخت باال ییابرو هوشنگ

 عوض...یا هیبق جون نگران ،یشد آدم خوبه، یلیخ -

 !یشد

. شد ادهیپ اقتدار با هم خان هوشنگ و شد ادهیپ عطا

 .بست را در کرده خم سر محافظش

 !نشد...اما کنم شروع یآروم یزندگ خواستم -

 .زد یپوزخند هوشنگ

 یبرا کار، نیا تو ادیب که یکس یبرا آروم یزندگ -

 .آرزو شهیهم

 سمت کرد پاتند. نداشت را بحث نیا ی حوصله عطا

 ای گرید ی لحظه چند تا دیشا دانست یم. ونداد یالیو

 یم عمرش ی صحنه نیتر دردناک شاهد ای ردیم یم

 .شود کم وجدانش عذاب تا رفت یم دیبا اما شود،
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 نازگل فک که دید یم را دیام یا شهیش پنجره پشت از

 .کشد یم نشان و خط شیبرا و گرفته را

 یعنی نیا و بود تنشان شانیها لباس هنوز دیکش ینفس

 نیا و برسد او که خواست یم دیام هم دیشا ده،ینرس رید

 .کند شروع را بزم

 .نبود خودش دست شیها قدم. رفت تر جلو

 کرد ینم مراد خواب هم را او بود اگر که نبود عاشقش

 فرزند شیبرا کرد قبول که بود یکس دختر نیا اما،

 ختهیبرانگ را عطا نیتحس شجاعتش که یدختر. اوردیب

 نداشت یسالم قلب که ییاو یبرا نه! نه...عشق اما. بود

 .بود ممنوع عشق بدهد، یگرید کس به که

 او شهیش پشت زا ونداد رفت، رهیدستگ یرو که دستش

 از را دیام توجه د،یکش رونیب که را اش اسلحه. دید را
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 اسلحه ،یتلخ پوزخند با دیام. کرد جلب عطا به نازگل

 .گذاشت نازگل قهیشق یرو و دیکش رونیب را اش

 و برد باال را دستش دو صالیاست با. کرد باز را در عطا

 .رفت داخل

 :گفت و نشاند لبش کنج یتلخند دیام

 ارباب خان، ونداد نجاستیا یک نیبب هبَـ -

 !شخصه به خودشون آوردن فیتشر کردن ضمونیمستف

 :گفت و بست چشم عطا

 ول رو دخترا یخواست یم که یزیچ همون. نجامیا من -

 .برن کن

 .داد سر قهقهه یطانیش دیام
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 یاومد خوش! ناموس یب شرفِ یب یاومد خوش -

 ارباب! یکـدِهِ برن؟ کنم ول رو دخترا. کثافت لجنِ

 رم؟آره؟یگ یم دستور تو از هم هنوز یکرد فکر

 را شیها چشم مُرده، زن مردِ نیا جنون ترسِ از نازگل

 .بست

 

 حس رگش در یخون و تنش در یجان گرید تمنا

 و بود شده اضافه هم شیپا و دست درد. کرد ینم

. آمد یم اش یشگیهم یناج کاش! دیبر یم را نفسش

 ... کاش

 دورگه حرص از که ییصدا و خونبار ییاه چشم با دیام

 :دیکش ادیفر بود، شده

 رحم من که یکرد رحم تو مگه برن؟ کنم ولشون -

 کثافت؟ کنم
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 که یمرد زد یم ادیفر. دید شد یم را اش حنجره ته تا

 حاال و بود باخته عطا ی نهیک خاطر به را اش یزندگ

 ی گذشته و دیکش یم شعله اش شهیر و رگ در جنون

 .آورد یم ادشی را طاع تلخ

 عطا به رو و برداشت نازگل قهیشق یرو از را اسلحه

 !خشم شدت از دیلرز یم دستش. گرفت

 یدونست یم اد؟یم ادتی رو رایسم ها؟ ؟یشد الل چته -

 بهش سخت چقدر یدونست یم. عاشقشم چقدر

 چطور! عطا عمو گفت یم بهت ؟یچ و دخترم...دمیرس

 ؟یونستت چطور فطرت؟ پست رذل یتونست

 .گذاشت نازگل قهیشق یرو را اش اسلحه دوباره

. یصندل رو بنشونش و ببند پاشو و دست ونداد -

 عمرش تو قراره که یلمیف نیتر بخش لذت خوام یم

 .پرده رو ببرم براش رو نهیبب
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 رعشه نازگل تن به هاش خنده. دیخند دوباره بعد

 .انداخت یم

 و دیکش رونیب کتش ریز از رو اش اسلحه یعصب عطا

 .گرفت دیام سمت

 تونستم آره. یزد خنجر بهم خائن یتو چون تونستم -

 چشمم یجلو ادیم ها صحنه اون بار هزار. مونمیپش یول

 .یریبگ پس تقاص دخترا نیا از ذارم ینم اما

 . شد الیو داخل و دیکوب نیزم یرو را شیعصا هوشنگ

 .کرد نگاهش دیام

 !ارباب سالم -

 .زد نیزم یرو بر محکم و ردب باال را عصا هوشنگ

 .رو ها یباز مسخره نیا دیکن بس -

 .کرد نثارش یپوزخند دیام
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 دخترم مردن ای بوده مسخره زنم خون ؟یباز مسخره -

 از خودت که ارباب نزن و حرف نیا گهید شما ؟یشوخ

 .بگذرم دخترم خون از من که ینگذشت دخترت انتقام

 

 :گفت ادوند به رو و داد تکان سر یعصب هوشنگ

 و عطا و بمونه دیام. میبر و بردار و دکتر دختر پاشو -

 .هاشون حساب هیتسو

 .دیخند ونداد

 حساب خُرده هی لندهور نیا با منم اخه. جون ییدا نه -

 ازم رو دایو که دادنش لو نرفته ادمی. دارم یشخص

 .گرفت

 نتوانست گرید. دوخت عطا به را نگاهش نازگل

 .کند پنهان را انزجارش
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 دیبا من چرا باشه؟ نداشته نهیک ازت که مونده یکس -

 بدم؟ پس رو تو گناه تقاص

 .انداخت باال ابرو دیام

 !دهیبر دل ازت که هم خانومت خوشگل! یآخ -

 :گفت و بست چشم عطا

 .نداره من با ینسبت چیه اون! ستین من زن اون -

 :گفت و آمد جلو ونداد

 زنت د؟یزن یم جفتتون که یچرت حرف چه نیا -

 شه؟یم مگه ست؟ین

 :زد لب مستاصل و کالفه عطا

 !برن دیکن ولشون. داره هیقض-

 .دیخند تر بلند ونداد
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 .کرد خان هوشنگ به رو بعد

 نیا. نیش یم خسته نیبش جان ییدا بفرما شماهم -

 !هیطوالن کمی شینما

. دیکش تمنا صورت یرو را دستش پشت  و رفت جلو

 .دیکش عقب را صورتش تمنا

 .زد تشر وشنگه

 بشه خورده دست! من عمارت بره بفرست و اون -

 .دشمنت شهیم هم مهرزاد

 

 ییدا به که یامکیپ. زد رونیب هوشنگ قصر از آراز

 به باش آماده روهاین. کرد را خود کار بود داده وسفشی

 ی اشاره منتظر و بودند شده فرستاده وایه آدرس دو هر

 .بودند سرهنگ دور راه از
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 تلف را وقت دینبا.دیدو یم  ادهیپ را یافتمس مراد

 عقب خواست یم. کرد ترمز مقابلش ینیماش. کرد یم

 چشم یتو صاف نیماش نور. شد ادهیپ راننده که برود

 .گرفت صورتش یجلو را دستش. خورد یم شیها

 !قیرف شو سوار ایب -

 !بود قشیشف قیرف یصدا نیا! انیک شد، ینم باورش

 .شد نیماش سوار و کرد نگاه را اطرافش و دور

 جدا که هم از. گرفتند آغوش در را گریهمد حرف یب

 :زد یلبخند انیک شدند

 پسر؟ یساخت خودت واسه که یا افهیق چه نیا آخه -

 !ینخور و من تا کردم یم فرار حتما شناختمت ینم اگر

 .دیخند آراز

 ؟یکرد دایپ کجا از و من ؟یکن یم کار یچ نجایا تو -
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 .انداخت االب ابرو انیک

 یزد حرف تییدا با که شیپ چندساعت. گهید گهید -

 افتادم راه شیپ چندساعت از که من البته. میزد و ردت

 کاره نصفه تیابیرد دفعه اون اخه یحوال نیا تو اومدم

 .موند

 

 ریبخ شبتون. #۲۷۳

 .درآورد لباسش ریز از هارا برگه. داد تکان سر آراز

 هم اش هیبق. وشنگه هیعل مدارک یسر هی نمیا -

 .واستیه دست

 :زد یلبخند انیک

 جز یکار یتونست افهیق نیا با پس اومد خوشم -

 .نیآفر یبکن هم مردم ترسوندن
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 :دیخند آراز

 ؟یشناخت و من کجا از حاال -

 نیا تمام اندازه. مهربان و برادرانه کرد نگاهش انیک

 یم دل دل اخمو مرد نیا یبرا دلش و نبود که یمدت

 .زد

 آراز نیا بود تابلو یومدیم که دور از اصال. دنتیدو از -

 !دوئه یم وزپلنگی مثل که

 .داد تکان سر تاسف با آراز

 !آدرس نیا به برو... یش ینم که آدم -

 :دیقاپ دستش از را برگه انیک

 د؟یام ای ونداد -

 .انداخت باال شانه آراز
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. خودش خونه ببرتش دیام دونم یم دیبع چون. ونداد -

 .اون تا کنن یم شک ونداد به کمتر ونچ

 .گذاشت دنده یرو را دستش انیک

 !چشم به یا -

 طور به که را شانیروهاین دندیرس که الیو به

 .دندید داشتند، نظر تحت را الیو نامحسوس،

 .داد دست نوپو فرمانده با و رفت جلو انیک

 یجلو یها نگهبان صدا و سر یب یلیخ د،ینباش خسته-

 .دیکن ممنهد رو در

 :داد تکان سر یجد فرمانده

 به. نداره محافظ هم یلیخ آمارمون طبق. حتما بله -

 اومده خودش یپا با هم یاصل طعمه. یشخص یالیو

 .نجایا
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 .دیکش لبش کنار را انگشتش و زد یوری لبخند انیک

 .خان هوشنگ دارتمید مشتاق وقته یلیخ -

 .برگشت فرمانده سمت دوباره بعد

 هم یاصل قصر از و بدن خبر دیشا کامال؟ روهاتونین -

 اتیعمل و بشن مستقر قرار هم اونجا البته! بفرستن روین

 .دیباش موفق که انشاهلل. میکن شروع زمان هم رو

 . گذاشت مرد شانه یرو را دستش

 !یاعلی -

 یبلند یرو از دست در نیدورب آراز. آمد آراز سمت به و

 .کرد یم رصد را داخل ال،یو به مشرف جنگل

 خبره؟ چه -

 با د،ید یم نازگل قهیشق یرو را اسلحه که همانطور آراز

 :زد لب ینگران
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 .ستین خوب ضاع او. انیک ستین خوب اوضاع -

 .آمد نییپا خودش و داد انیک دست را نیدورب

 ...تو برم دیبا من-

 و انداخت اش یکنار مامور بغل را نیدورب هم انیک

 .دیپر نییپا

 یبر اصال! خطرناکه تو؟ برم دیبا یُچ یچ . نمیبب سایوا -

 ؟یکن کاریچ

 دستش. برگشت انیک سمت به کالفه و بست چشم آراز

 .گذاشت انیک ی شانه یرو را

 نخوام بخوام که توئه اون یدختر هی! من داداشِ نیبب -

 ستین دلم تو دل من! من به زده اش گره ریتقد دستِ

 .برندارم براش یقدم و سمیوا نجایا
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 سمت را اش اشاره انگشت و برداشت را دستش بعد

 .گرفت الیو

 ...توئه اون االن اون -

 کردن درشت با و گذاشت سرش یرو را انگشتش بعد

 .داد تکان سر شیها چشم

 !اش قهیشق رو هم اسلحه هی -

 لمیف دورببن پشت از و سمیوا نجایا تونم ینم من

 بعد درست میبرس رید سمیوا تونم ینم. نمیبب رو مردنش

 !آراز نه تو رهیم مراد. تو رم یم! مغزش تو گلوله کیشل

 

 لمیف دورببن پشت از و سمیوا نجایا تونم ینم من

 بعد درست میبرس رید سمیوا تونم ینم. نمیبب رو مردنش

! آراز نه تو رهیم مراد. تو رم یم! مغزش تو گلوله کیشل
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 دیزیبر اومدم که حرف به. دیباش داشته رو هوام یول

 .داخل

 و دیمال شیها لباس به و برداشت گل یکم و شد خم

 .دیدو الیو سمت به

 .بودند یورود در یجلو نفر دو ها نگهبان

 که انگار. رساند ها آن به را خود زنان نفس نفس مراد

 !است دهیدو را یادیز مسافت

 .گرفت مراد سمت به را اش اسلحه ها نگهبان از یکی

 ؟یهست یک گهید تو نمیبب سایوا -

 یمهمان در مهرزاد همراه قبال را مراد که گرید نگهبان

 :گفت بود دهید

 رو اربابش مرگ تو بره بذار. عطاست عمارت نوچه -

 !نهیبب ید اچ فول
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 .انداخت داخل را مراد خنده با و کرد باز را در بعد

 .امشب یبُکُش بُکُش چه -

 سر تاسف با و انداخت نگهبان به یچپ نگاه یگرید

 .داد تکان

 فعال را شنودش. دیرس الیو به و کرد رد را باغ مراد

 اداره در مایمستق الیو نیا یها دهیشن تمام حاال. کرد

 باز را در و دیدو را آخر قدم چند. شد یم ضبط سیپل ی

 باال را شیها دست. برگشتند او سمت به همه که کرد

 .انداخت نازگل یرو را خود یوانگید حالت با اما گرفت

 مراد سمت به را اش اسلحه. کرد نگاهش تعجب با دیام

 .گرفت

 ؟یهست یخر کدوم گهید تو -

 :زد لب یکالفگ با عطا
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 !دکترِ شوهر -

 .زد یپوزخند ونداد

 نیا ناخن هی آخه خودت؟ مثل میخر ما یکرد فکر -

 شوهرش بخواد که دنیم شپشو یهپل نیا به رو دکتر

 باشه؟

 یم شان ابطهر قتیحق انیب در را نازگل نجات که عطا

 :گفت و کرد تر را لبش د،ید

 دکتر خواهر دختر نیا. شوهرشه نیا انهی یکن باور -

 ازش منم.  رهیبگ شیآت ام کارخونه شد باعث که ینبو

 .باشه من زن اسما مدت هی خواستم

 :دیپرس صالبت با هوشنگ

 بشه؟ یچ که -

 .بست را شیها چشم عطا
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 .مکن ینم فکر بهش گهید بفهمه وایه که -

 .دیکوب نیزم یرو را شیعصا هوشنگ

 .الدنگ یکن فکر من دختر به یتون ینم هم یریبم تو -

 یبد کم. بود هم حقش و بود شده عطا بار فحش چقدر

 با فقط و فقط را یبد که ییها آدم حق در بود نکرده

 .دادند یم جواب یبد

 !چکدامشانیه. نبودند گناه یب چکدامشانیه

 ی چانه و زد کنار دست پشت با ار آراز. رفت جلو ونداد

 نازگل سمت به یقدم آراز. گرفت دست در را نازگل

 .ستادیا سرش یباال و برداشت

 :دیپرس عطا روبه

 یداشت یچرت لیدل نشد؟ خودت زن چرا پس خب -

 .خان عطا
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 :زد لب کالفه عطا

 و ملک صاحب مهرزاد که خواستم یم وارث هی -

 !نشه امالکم

 مشت را شیها دست عطا اما. دیخند دیام. دیخند ونداد

 .کرد

 

 منهدمش بد خان هوشنگ! چارهیب یعطا خواجه ی

 هپو یهپل نیا دامن به دست وارث هی واسه که یکرد

 !نه تو مرده، نیا یعنی! شده

 .دندیخند بلندتر بعد

 :زد ادیفر عطا

 !شــو خفه -

 .دیکش نازگل صافِ پوست یرو را انگشتش بعد
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  ؟یدیم پس رو برادرت نتاوا یدار تو! یآخ -

 :گفت و زد قهقهه بعد

. یکش یم گردن به یدار و من تاوان بگم بهتر البته -

 چندتومن لنگ یبدجور برگشته بخت یفالح نه؟ مگه

 یعروس تا نموند بدبخت! دخترش هیزیجه واسه بود پول

 چشمش دادم بهش که یپول اون البته! نهیبب و دخترش

 ره،یبگ رو هیزیجه نیتربه تونست یم هم. کرد کور رو

 البته! بده شیزندگ به یاساس تکون هی تونست یم هم

 پسرش با کمال و تمام گفتم دیام به ستماین نامرد من

 هم یکل. بود پدرش از گردتر دندون پسر. کنه حساب

 کنه یساز صحنه یجور هی سپردم دادم؛ رو خونش پول

 خانم نیا داداش که فیح! فیح اما باشه ریگ تو یپا

 !تله تو افتاد تو یجا خوشگله

 .شد رهیخ ونداد به انزجار با نازگل
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 مادرش و پدر و خودش مان،ینر که شد ینم باورش

 .دهند یم پس را مرد نیا تقاصِ

 یرو را دهانش آب قوا تمام با و کرد جمع را صورتش

 .کرد پرت ونداد صورت

! یعوض! سراغت ادیب ممکن مرگ نیبدتر دوارمیام -

! یکرد نابود رو ام خانواده و من یزندگ! یعوضـــ

 !ده یم پس تاوان زندون تو داره کثافت توِ یجا برادرم

 مچ که بزند نازگل گوش در که برد باال را دستش ونداد

 .شد آراز یقو پنجه ریاس هوا در دستش

 کرد یم حس ونداد که فشرد یم محکم را مچش آنقدر

 .شکند یم هم در شیها استخوان

 حرومت گلوله هی! دم و شاخ یب ولغ کن ولم -

 .کنم یم
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 که را در. شد یم تر کامل وایه حضور با باشکوه بزم نیا

 :گفت یشخندین با ونداد کرد باز

 !خبره چه نیبب امشب! بـَه -

 نگاه دخترها به و رفت جلو. گرفت باال را سرش وایه

 را تمنا دهان چسب حرف یب و آرام و شد خم. کرد

 .برداشت

 را نفسش یطوالن بازدم با و دیکش یقیعم نفس تمنا

 .داد رونیب

 و گرفت آرام را آراز دست مچ. ستادیا ونداد یجلو وایه

 .دیکش رونیب را ونداد دست

 .زد ونداد به یترسناک لبخند

 یغلط چه نجایا تو داره، حساب هیتسو عطا با دیام -

 زم؟یعز نامزد یکن یم
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 :کرد باز لب ونداد

 ...وایه رمیبگ رو تو انتقام که نجامیا -

 با اش ینیب شیپ رقابلیغ یخونسرد همان با وایه

 :گفت و گرفت پدرش سمت به را دستش لبخند

 ها دختر نیا به یاومد تو...گرفته رو انتقامم قبال بابام -

 ؟یریبگ و من انتقام که یکن تجاوز

 برد باال را دستش وایه کند، باز دهان خواست  تا ونداد

 .نواخت گوشش در یا جانانه یلیس و

 

. یدیکش شیآت به رو همه یزندگ. دمیشن و زیچ همه -

 هم جون به رو عطا و دیام رنگارنگت یها وعده با اول

 بعد. کنه نابود و من عطا یشد باعث بعد. یانداخت

 از یدیترس یم! یبود نیآست تو مار تو...رو تارا و رایسم

 دُور زا یخواست یم. داشت بابا شیپ عطا که یتیموقع
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! خان هوشنگ کاره همه یبش خودت و یکن خارجش

 آره؟

 :گفت و گذاشت صورتش یرو را دستش ونداد

 ازش که تو ؟یزن یم نهیس به رو عطا سنگ حاال هیچ -

 ؟یداشت دوستش مگه! یمتنفر

 نیهم. زد یم شهیهم از تندتر عطا احوالِ ناخوش قلب

 ایدن ایدن شیبرا ونداد کردن خرد و وایه کوچک دفاع

 .دیارز یم

 .کرد بلند سر وایه

 .کرد زمزمه آرام

 نشده غرق پدرم لجن تو که موقع همون! آره اولش -

 .اومد یم خوشم ازش بود،
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 وار وانهید که یقلب. گذاشت قلبش یرو را دستش عطا

 .بپرد رونیب تا دیکوب یم وارید و در به را خودش

 .تنفر با. کرد نگاهش وایه

 به رو بابام دل خواست. بابام مثل یکی شد بعدش اما -

 تر یراض ازش پدرم که روز به روز اما ارهیب دست

 .ومدیم بدم ازش شتریب من شد، یم

 !پدرش سمت برگشت بعد

. بود پدرش ی محاکمه یبرا تیموقع نیبهتر حاال

 یپلشت با اما داشت دوست عاشقانه را وایه که یپدر

 .بود کرده زده خود از را دخترش شیها

 نیا از نفر چند خون! بده نشونم رو دستات...بابا تو -

 بشم که یبساز قصر من واسه که دهیچک هات دست

 که یثروت نیا به لعنت بده؟ رو جوابم پرنسست؟هـا؟

 یکجا رو آهوت ی شده فلج یپاها! دهیم خون یبو
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 خیتار یدارو خاطر به عمر کی که یذار یم دلت

 خان؟ ناصال بشه نینش لچریو دیبا خودِتو ی گذشته

 هـا؟

 قلبش یرو را دستش. افتاد دستش از عصا هوشنگ

 به را خودش نداشت تعادل نبود که شیعصا. گذاشت

 یصدا با. شد ولو آن یرو و رساند مبلمان نیاول

 :کرد زمزمه لرزانش

 آهـو؟ -

 .داد تکان سر وایه

 !آهو آره -

 :دیپرس دیشد لرزش همان با باز هوشنگ

 زنده...آهو مگه شده؟ فلج آهو یدون یم کجا از تو -

 است؟
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 نیا بعد دانست یم. گرفت باال را سرش مراد بار نیا

 .زندیر یم داخل افرادش اش جمله

 !گفتم بهش من -

 به مرادِ سمت به تعجب با وایه و نازگل جز به همه

 .برگشتند آمده زبان

 .کرد درشت چشم تعجب با هوشنگ

 رو مون همه مدت همه نیا که یهست یک تو تو؟ -

 ؟یداد یباز

 .زد یلبخند آراز

 بودم؟ وایه عاشق اد؟یم ادتی که و من. دیفرش -

 .گرفت مراد سمت را اش اسلحه تیعصبان با عطا

. کردم اعتماد تو به بگو رو خرِ  من.آشغالِ کثافت یا -

 .بودم خونش ی تشنه که یکس به
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 :گفت و زد یلبخند آراز

 نیا که بود نیا اعتمادت اعتماد؟. ارباب نزن جوش -

 تو شیبنداز خان ونداد گناهِ به رو معصوم طفل دختر

 د؟یگناه یب کدومتون وارث؟ هی آوردن واسه من بغل

 .نیداد جواب تیجنا با رو یبد تون همه. چکدومیه

 .هوشنگ سمت برگشت

 آره؟ ،یبود خونم تشنه آره؟ جاسوسم، یبود برده بو -

 نرفت راه قدرت پاهام افرادت خاطر به سال کی

 قهیدق هی یتون ینم عصا یب که خودت مثه. نداشتن

 که. شدم دخترت عاشق یول بودم، جاسوس من. یسیوا

 رو دستش نتونستم شکر خدارو که. شدم ینم کاش یا

! شه خودم خودِ مال که کنم عقدش و ببرم و رمیبگ

 چرا؟ یدون یم
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 چشم یاهیس. شد خم هوشنگ سمت به. رفت تر جلو

 .دوخت هوشنگ یها چشم به را شیها

 !آهو پسرِ! آرازم...من چون -

 نگاهِ از نگاه آنکه یب و گرفت وایه سمت به را انگشتش

 :زد لب رد،یبگ هوشنگ مضطرب

 !من خواهرِ نازیآ...نازیآ. ستین وایه اون و -

. شد رهیخ هوشنگ مرتعش یها لب به و ستادیا بعد

 :گفت و دیخند

 که یوا نه؟ مگه داره خنده. شده نازیآ عاشق...آراز -

 ...دمیرس یم خواهرم به اگه

 دایپ انیجر الیو در حاضر یاعضا تمام وجود در بُهت

 .بود کرده
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 و یگشت. یدیبر بد رو زشیگر یپا. شد فلج آهو -

 یدارو. یگرفت پس ازش رو فرارش تقاص و یگشت

 یها چشم و کرده فلج رو آهو تو ی گذشته خیتار

. دمیرس تو به که مگرفت رو دارو ردِ! سو کم رو شیمشک

 پدر ننگمه که یپدر! یپدرم دمیفهم امشب که ییتو به

 بد مون همه با تو. هوشنگ یکرد بد. کنم صداش

 .آهو با شترمیب همه از. یکرد

 کج دهانش. گذاشت قلبش یرو را دستش هوشنگ

 .بود شده

 .رفت سرش یباال وایه

 ...بابا...بابا -

 ها نگهبان صدا یب شدند، باغ وارد آهسته نوپو یروهاین

 .کردند هوش یب را

 .انداخت رونیب به را نگاهش دیام
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 ...بزنن گندش یلعنت -

 .گرفت عطا سمت به حرص با و برداشت را اش اسلحه

 تو خونِ از باشه میزندگ روز نیآخر امروز اگه یحت -

 .گذرم ینم

 عطا یرو را خودش وایه نشست ماشه یرو دستش تا

 .انداخت

 چاقو با آراز.  کردند شان محاصره ورد تا دور مامورها

 به. کرد باز را تمنا و نازگل شده ریزنج یها طناب

 .رفت وایه سمت

 ؟یخوب وایه -

. داد تکان سر و شد بلند بود افتاده عطا یرو که وایه

 که کرد ینم راهم فکرش عطا بود، خورده وارید به ریت

 .کند را کار نیا وایه
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 که روزها آن. اشتد دوست را عطا یروز دختر نیا

 دیفرش به اشتباه داشتن دوست نیا از خواست ینم هنوز

 و شد اش یواقع عشق ها بعد که یدیفرش. ببرد پناه

 . درآمد آب از برادرش حاال

 : گفت تشر با و دوخت عطا مجنون نگاه به چشم وایه

 حقم در چند هر چون کردم کارو نیا. نداره برت دور -

 ،یشد ینم دیفرش و من فرار مانع اگه اما یکرد ظلم

 نمک تو مثل من. بودم شده خودم برادر زنِ االن من

 .ستمین نشناس

 .زد یلبخند عطا

 .امیرو تو گهید من یگفت رید -

 

 اسلحه دوباره اش نخورده هدف به ریت از یعصب دیام

 محکم یتکان با را او آراز که گرفت عطا سمت به را اش
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 در دیام و ختیفرور وارید. کرد پرتاب یا شهیش وارید به

 .افتاد نیمامور یپا یجلو

 :زد ادیفر دخترها به رو آراز

 ن؟یهست یچ منتظر سیپل شیپ دیبر -

 به یا گلوله که کرد یم کیشل ها مامور سمت به ونداد

 .خورد کتفش

 جلو خورد، ینم تکان شیجا از هوشنگ که بود بیعج

 .رفت تر

 نشانه ،اش شده بسته یها چشم و اش شده کج دهان

 ی زنده. بود زنده هنوز. گرفت را نبضش. نبود یخوب

 .دیارز یم شتریب خان هوشنگ

 .دیدو یپشت در سمت به عطا

 :زد ادیفر آراز
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 !نشیریبگ -

 شد باعث که خورد شیپا به یا گلوله فرار نیح در

 ی لحظه در. فتدیب نیزم به و بدهد دست از را تعادلش

. کرد برخورد باغچه کنار ینییتز جدول با سرش افتادن

 را داغش خون شدن یجار و شد بسته شیها چشم

 .کرد یم حس

 تنها. آمدند تر جلو روهاین. رفت باال که ها دختر غیج

 به یا ضربه با سر پشت از آراز که بود مانده ونداد

 .کرد هوششیب گردنش،

 .فرستاد رونیب قیعم را نفسش

 .دید شان نیب را انیک آمدند، داخل که روهاین

 ها آمبوالنس. باش شون مراقب انیک ببر دخترهارو -

 .رنیبم چکدومشونیه خوام ینم. داخل انیب بگو رو
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 هوشنگ شاهرگ یرو را دستش و داد تکان سر انیک

 :گذاشت

 ریپ روباهِ نیا به من اما. است زنده هنوز که خوبه-

 .راه تو چونتمونینپ. ندارم اعتماد

 :گفت حرص با ختیر یم اشک پدرش یبرا که وایه

 !دینیب یم بد رهیبم پدرم اگه -

 :گفت یتلخ پوزخند با. ستادیا انیک

. رهیم یم دار یباال رهینم نجایا پدرت کوچولو، خانم -

 .میدار الزم رو اش زنده فعال اما

 بود گفته سرهنگ که نبود حواسش. نبود حواسش انیک

 .آراز پدرِ. است اصالن هوشنگ،

 و شد رهیخ آراز به شرمسار ینگاه با و آمد خودش به

 :گفت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 ... پدرته که نبود حواسم شرمنده -

 وایه و نازگل پشت را دستش که همانطور آراز

 قرار مخاطب را انیک و برد رونیب را دخترها گذاشت، یم

 :داد

 االن تا من. ستین من پدر اون. نباش یچیه شرمنده -

 شدنم دار پدر به هم یا عالقه شدم، بزرگ پدر یب

 .رمندا

 در را خودش هم دیشا. کرد یم یقرار یب وایه

 خالفکارشان جمع شدن منهدم و پدرش یریدستگ

 .دانست یم مقصر

 ...بابام -

 باز را سیپل نیماش در. دیکوب هم بر پلک محکم آراز

 داخل به و گذاشت وایه شانه یرو را دستش و کرد

 .کرد تشیهدا
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 تونم ینم که شرمنده! کهینزد مرگش ینخوا یبخوا -

 .جون خواهر بدم یدلدار بهت

 .گرفت نیماش سمت به را دستش و کرد تمنا به رو بعد

 . شد تموم بودنتون گروگان! ینیام خانم دینیبش -

 کنان مِن مِن مرموز مرد نیا به بیعج ینگاه با تمنا

 :گفت

 ره؟یگ پاش هم مهرزاد...مهرزاد -

 

 بر قدم شان سمت به دست به یگوش پشت از که انیک

 :گفت آراز به رو لبخند با داشت، یم

 چند هر. شده یپاکساز یضربت هم هوشنگ یالیو -

. الستیواو که داشته محافظ و حشم و خدم نقدریا

 ها بچه هم عطا مال اما. نبوده یخبر دیام یالیو
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 میتسل زودتر و بوده تر آروم اونجا نکهیا مثه. ختنیر

 ...خب اما. شدن

 سمت به که انداخت یزخم افسر دو یرو را نگاهش

 .رفتند یم آمبوالنس

 ...مینداد تلفات کم هم ما -

 را تماس. خورد زنگ همراهش تلفن لحظه همان در

 .کرد وصل

 بله؟ -

 ؟یچ گانیشا. دینباش خسته! خوب چه -

 در ی لبه یرو را دستش. شد زیت تمنا یها گوش

 .شود کمتر اضطرابش تا داد فشار نیماش
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 ی گوشه انگشتش دو با  و اختاند نییپا را سرش انیک

 دیشا حاال و بود خسته. فشرد را شیها چشم

 .کند استراحت یکم توانست یم

 .ممنونم باشه -

 :دیپرس آراز

 شد؟ یچ -

 .آورد لب به یا خسته لبخند انیک

 یبازرس ستیا تو ها بچه. شده منهدم هم ها محموله -

 .اومده شیپ یریدرگ یول. آوردن رو دخلشون

 :دیپرس ضطرابا با تمنا

 است؟ زنده مهرزاد ؟یچ مهرزاد -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یم دختر نیا یها چشم ینگران رنگ از که انیک

 نییپا را سرش است، انیم در یدلبستگ یپا دیفهم

 .داد تکان تاسف با و انداخت

 !شده کشته یریدرگ تو متاسفانه -

 جدا در ی لبه از که دستش. کرد ینم حس را قلبش تمنا

 چشم. افتاد نازگل بغل در هوا و نیزم انیم ییجا شد

 .دیکش غیج دل ته از و بست را شیها

 ....خــدا...مهـرزاد! دروغــه -

 

. داشت بر در را همه متاسف نگاه تابش یب دل سوزِ

 نیا یبرا هم سنگ دل که زد یم ضجه دل ته از انقدر

 .شد یم کباب شده عاشق تازه ی نازدانه

. ست یدسرم سرگرد مهرزاد دانست ینم که انیک

 نیا یبرا یدل خونِ چه پسر نیا که دانست ینم
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 سفت دختر نیا دل که دانست ینم. بود خورده تیمامور

 دینبا را خبر نیا که آخ! شده مهربانش نگاه بند سخت و

 رها اسارت بند از قهیدق چند تازه که یدختر به داد یم

 بود؟ ممکن یزندگ مگر اش یحام یب حاال و بود شده

 

 یبازرس ستیا. بلق ساعت مین

 ینگران با زده چپ یعل کوچه به را خود مهرزاد

 :گفت خسرو به رو یساختگ

 !کنن ردمون کنه خدا -

 :گفت و دیخند خسرو

 بارمون نیاول که ما یول بارته نیاول نباشه، غمت -

 .داآشم ادیم دستت بعد بگذره که اول دفعه س،ین
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 بودند گرفته لیتحو را یبار یها نیماش قبل قهیدق چند

 .دادند دوم گروه لیتحو را خودشان یها نیماش و

 ستیا مامور لیتحو را بارنامه شد ادهیپ که خسرو

 ارسال سرهنگ یبرا را امکشیپ اریسام دهد، یبازرس

 .بود وقتش حاال. کرد

 نیا با آمد مامور میس یب یصدا بعد قهیدق کی

 .«بشه یبررس کامال دیبا نرهایکانت»مضمون

 داخل را جوگرش و جست گروه و داد تکان سر مامور

 .فرستاد

 :گفت نیمامور به رو خسرو

 .دواست و قرص اش همه برم قربونت دِ -

 :گفت و زد یپوزخند مامور

 .میدار ادیز دوا دوا؟ کدوم -
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 از یکی بدهد جواب و بخندد خواست تا که خسرو

 :زد داد مامورها

 !مشکوکه ها قرص نیا. قربان -

 :گفت کرده هول خسرو

 قرصه قرص سروان؟ جناب مشکوکه و یچ یچ -

 !گهید

 کف که را ها قرص. کرد اشاره سرباز به دست با سروان

 .داد تکان سر سروان گذاشت، دستش

 گزارش بهمون. زنیر ینم ینجوریا بسته تو و قرص -

 نیماش!فهیتوق. ابیکم یداروها اونم. قاچاقه بارت دادن

 .نیبگرد هم رو یبعد

 و شود یم رد خسرو نیماش کرد یم فکر! یبعد نیماش

 را ینفر چند که دهند ینم ریگ او به یلیخ و یبررس

 !مبادا لحظه یبرا بار، یانتها در بود کرده جاساز
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 به که یسرباز ادیفر یصدا هم بعد و آمد کیشل یصدا

 .افتاد نیزم یرو

. دیکش رونیب را اش اسلحه و دیپر نییپا عجله با مهرزاد

 شود، تر کینزد خواست تا و بود هگرفت شدت یریدرگ

 یاهیس شیها چشم. نشست پشتش بر بیغ از یریت

. بود باز شیها چشم هم هنوز. افتاد نیزم به و رفت

 شدند نیسنگ کم کم شیها پلک اما. دید یم را یریدرگ

 .افتادند هم یرو و

**** 

 نوازش را سرش و بود گرفته آغوش در را تمنا نازگل

 و بود داده هیتک شهیش به را سرش کالفه وایه. کرد یم

 یبرا ریاخ اتفاقات هضم. کرد یم فکر اتفاقات نیا به

 .نبود آسان چکدامشانیه
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 اشک زیر کی تمنا و داشتند راه تهران تا ساعت نیچند

 .زد یم ضجه و ختیر یم

 هم ها آن اما بود، گرفته را سرهنگ شماره کالفه آراز

 .شتندندا یخبر یسرمد سرگرد تیوضع از هنوز

 .دیکش یپوف کالفه آراز

 که هنوز ؟ینیام خانم نیبد نیندار بخش آرام هی -

 !نشده مشخص یزیچ

 :گفت هیگر با تمنا

 ...همکارتون...همکارتون -

 شیبرا باورش! مرده مهرزاد دیبگو توانست ینم

 را اش یآزاد قول مهرزاد. بود ایدن فکر نیتر وحشتناک

 ارزش شیبرا یزیپش یآزاد نیا او یب حاال و بود داده

 .نداشت
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 .دار نگه یروز شبانه داروخانه هی کنار -

 ترمز داروخانه نیاول مقابل در و داد تکان یسر ستوان

 .کرد

 یا بسته و دیپر نییپا اش یجنگل یموها همان با آراز

 یبطر چند و دیخر تمنا یبرا آور خواب مسکن قرص

 .اش یکنار سوپرمارکت از آب

. داد ها بچه دست هارا یبطر و نشست نیماش داخل

 تمنا به ابرو و چشم با و گرفت نازگل سمت به را قرص

 .کرد اشاره

 :دیغر پرخاش با تمنا

 .ندارم قرص به یازین من -

 و برد فرو اش دهیژول یموها در را دستش کالفه آراز

 :گفت
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 و اداره میرس یم یبخواب کمی. من خواهر بخور -

 زمان. میبمون مهرزاد زا یخبر منتظر میتون یم اونوقت

 !گذره یم زودتر برات

 از را قرص و دیبوس را اش یشانیپ یمهربان با نازگل

 .گذاشت تمنا دست کف و کرد خارج غالفش

 .دیکش سر را آبش یبطر و خورد را قرص ناچار به

 را سرش و کرد حلقه اش شانه دور را دستش نازگل

 .گذاشت خود شانه یرو

 کرد یم سرزنش را خودش. دبو پدرش نگران اما وایه

 آراز. نبود که او ریتقص اما شده، پدرش رفتن لو باعث که

 یمحکم مدارک گر،ید یطرف از اریسام و طرف کی از

 یآور جمع اش دسته و دار و وشنگ ه تیمحکوم یبرا

 .بودند کرده
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 :زد لب آرام شد، مطمئن تمنا دنیخواب از که نازگل

 یبدجور! چارهیب دختر یطفل. باشه زنده که دوارمیام -

 .بود شده عاشقش

 :گفت و زد یپوزخند وایه

 ! ایدن احساس نیتر مزخرف! عشق -

 را اش خنده کرد یسع شیها لب کردن جمع با آراز

 حرف بهیغر افسر نیا مقابل در خواست ینم. بخورد

 اکتفا سوالش کی دنیپرس به تنها. بزند یخصوص یها

 .کرد

 ومدم؟در آب از برادرت چون چرا؟ -

 :گفت و دیکش یپوف وایه

 .نداشتم شدن عاشق تو یشانس چیه من! گهید نیهم -

 .آورد زبان به را داشت دیترد انشیب در که یسوال آراز
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 ؟یداشت دوست رو عطا تو -

 در را شیها انگشت. شد وایه خوردن جا باعث سوالش

 نازگل رهیخ نگاه. انداخت نییپا را سرش و کرد گره هم

 جواب منتظر که یآراز و کرد یم حس خودش یرو را

 .بود سوالش

 یپدر کاخ به عطا آمد و رفت لیاوا! نه داشت؟ دوستش

 اما. آمد یم خوشش ابهتش و صالبت و چهره از اش،

. ندهد بروز خود از یزیچ که بود مغرور و خودخواه آنقدر

 و کرد یم حس خودش به نسبت را عطا یها نگاه

 روز هر عطا اما. شد یم غرّه خودش ییبایز به شتریب

 راه دانست یم وایه و شد یم کینزد پدرش به شتریب

 ! محضِ یتباه یعنی پدرش

 هوشنگ دل آوردن بدست در یسع عطا که یروز هر

 وایه د،یفرش آمدن با. شد یم تر دور وایه از داشت، خان
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 پناه دیفرش به عطا، به اش ناخواسته و ممنوعه عشق از

 سوتفاهم دچار عطا به حسش مورد در کرد حس و آورد

 .است شده

 دو عشقِ کی. داشت دوست یگرید جور را دیفرش

 سرانجام به که کرد یم شکر را شیخدا حاال که طرفه

 .دینرس

 راه عطا! نه...عشق اما ومد،ینم بدم ازش اوال دیشا -

. کرد انتخاب من قلب به شدن کینزد یبرا رو یبد

 نه خواد یم عطا دلم نه االن. بود اشتباه اساس از راهش

 !دیفرش

 یبد تمام با! نباشه مرگ پدرم حکم خواد یم دلم فقط

 هرچند. کرد بزرگ هاش چشم یرو رو من اون هاش

 غرورم که داد بها بهم اونقدر چند هر! اشتباه تیترب با

 و تندخو دختر هی خودش مثل چند هر! برداشته رو ایدن
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 تشیضعو نیا مقصر و من کاش اما، اومدم بار یعصب

 !ندونه

 عمر کی که خواد یم ییآهو مامان ریس دلِ هی دلم االن

 مادر دلم االن. رفت و گذاشت چرا که کردم سرزنشش

 مرد یخوب نیا به رو پسرش تونسته که یمادر. خواد یم

 .کنه بزرگ

 :گفت و زد یلبخند آراز

 یم فکر که یدختر دلتنگ! دلتنگته یحساب خانم آهو -

 !دادتش دست از شهیهم یبرا کرد

 به نگاهش. نشاند لب یرو یمحو لبخند وایه

 .کرد یتالق نازگلِ نگاه

 !دختر نیا به نسبت نباشد تلخ کرد یسع

 خواهر برات دیبا االن اما ،یشد هووم کردم یم فکر -

 . ارمیدرب یباز شوهر
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 .انداخت نییپا سر و زد یلبخند آرام نازگل

 

 یحت که آخ. تانداخ نییپا سر و زد یلبخند آرام نازگل

 که مانینر. نداشت را اش خانواده با ییارویرو جرأت

 زن عطا یجا به او دندید یم اش خانواده و شد یم آزاد

 یم جنون جانش به هم تصورش که یوا...شده مرد نیا

 .انداخت

 شه؟یم یچ مانینر فیتکل حاال -

 :گفت و انداخت باال شانه آراز

 شنود اش همه که ونداد یها گفته طبق! یچیه -

 !شهیم آزاد و شهیم شناخته گناه یب مانینر شده،

 .زد یلبخند نازگل
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 اما! خوشحالم...شهیم آزاد مانینر که خوشحالم -

 !بخشن ینم رو من چوقتیه ام خانواده مطمئنم

 با لبش یرو لبخند تضاد. شد خم عقب به یکم آراز

 فکر یروز. نداشت دوست را نشیغمگ یها چشم

 عشق آن که حاال، اما کرده انتیخ عشقش به کرد یم

 و خودش به چرا شده، لیتبد برادرانه عشق به نیآتش

 اش دخترانه یایدن از او دستِ به که یدکتر خانم

 مشترک یزندگ کی یبرا یفرصت کرده، یخداحافظ

 ندهد؟

 کی زن نکهیا یجا به بفهمن که یوقت! بخشن یم -

 متمو یچ همه فِیشر سرگرد هی زنِ ،یبش یقاچاقچ

 .بخشنت یم حتما ،یشد

 نیا ادامه یعنی نیا. کرد گرد را شیها چشم نازگل

 رابطه؟
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 :گفت لب ریز

 چیه که خوردست گره و بیعج داستان نیا نقدریا -

 سرگرد کی...مراد یچطور. کنم هضمش تونم ینم جوره

 !شده

 . نشاند لب یرو یتلخ پوزخند وایه

 و من اومد شیدیفرش افهیق با بگم؟ یچ من پس -

 گفت مراد شد شد، دایپ شد، بیغ هوی بعد کرد، عاشق

 نفر هی تو! شده برادرم امشب هوی حاال بدم، تیفرار ایب

 از اگر تازه! منِ کردن وونهید یبرا یشد لشکر هی

 .میبگذر چارهیب من به دکتر خانم با انتتیخ یماجرا

 به را سرش اما آراز. خورد را اش خنده زور به ستوان

 .دیخند بلند بلند و سباندچ یصندل یپشت

 .نکردم انتیخ بهت که خوشحالم -

 :گفت ضیغ با وایه
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 من که یدیفهم امشب تو! یکرد انتیخ چرا -

 خجالت! ینامزد خانم نازگل با روزه چند یول خواهرتم

 آراز؟ یکش ینم

 به پشت از تیعصبان با وایه و دیخند یم هم باز آراز

 .زد یم شیبازو و شانه

 گهید...حاال اما داشتم یبد حس ولشا! گهید نه -

 .نمیب ینم حیتوض به یلزوم

 .کرد بشینص یصدادار پوزخند وایه

 !آهو مامان شیپ نجا،یا نه اما یبد حیتوض بابد ریخ نه -

**** 

 باز چشم قشیعم خواب از نازگل یها تکان با تمنا

. سوخت یم شیها چشم. بود بیعج دردش سر. کرد

 که انداخت نازگل مهربان نگاه به را متعجبش نگاه

 .داد یم تکانش و بود گذاشته تمنا یبازو یرو را دستش
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  میدیرس زمیعز پاشو -

 

 و گرگ هوا.سوخت یم شیگلو تهِ کجا؟ به دند؟یرس

 وارید. دوخت رونیب به پنجره از را نگاهش. بود شیم

 تردد ینظام لباس با که یافراد و محوطه سبز یها

 .داشت یانتظام یروین از نشان کردند، یم

 !امنه جامون گهید. تهران میدیرس. تمنا پاشو-

 .سوخت شیگلو بدهد، قورت را دهانش آب خواست تا

 ...آب -

 سمتش به. برداشت را تمنا آب یبطر و شد خم نازگل

 :گفت و گرفت

 .کنه یم باز رو گلوت راه یول شده گرم -
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 سر سره کی را یبطر آب، یِگرم به توجه یب تمنا

 نشان ش،یها چشم سوزش کرد یم فکر نیا به و دیکش

 مهرزاد دفعه کی یادآوری با... چرا اما دهد یم هیگر از

 به. دیپر رونیب دهانش از اب و دیکش نییپا را یبطر

 .زد پشتش به ضربه چند نازگل. افتاد سرفه

 گلوت؟ دیپر ؟یشد یچ تمنا -

 انیم. آمد اشک شیها چشم از که کرد سرفه آنقدر تمنا

 :دیپرس دهیبر دهیبر و لکنت با شیها سرفه

 کو؟...زاد...مِهر...مِه -

 به یجواب چه. شد خشک تمنا کمر یرو دستش نازگل

 چه دانست ینم هنوز خودش یوقت داد یم دختر نیا

 .است آمده عطاِ مهربان یپسرعمو برسر ییبال

 یخبرها مهرزاد از مطمئنا. داخل میبر دیبا. شو ادهیپ -

 .دارن یخوب
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 قبل. نازگل او بعد و شد ادهیپ نیماش از زده شتاب تمنا

 ادهیپ با و بودند شده ادهیپ گرید نیسرنش سه ها آن از

 نیماش و گرفت یجا فرمان پشت یسرباز ها، آن شدن

 .برد را

 آراز و وایه به را خودشان و گرفت را تمنا دست نازگل

 .رساندند

 او سچکیه اما. بود شده تنگ اداره نیا یبرا دلش آراز

 هرچه دیبا. شناخت ینم اش گونه مراد بتیه نیا با را

 .شد یم خالص ها میگر نیا شر از زودتر

 ییراهنما خانم، کارکنان استراحت اتاق به را ها دختر

 و یادار یاصل میتا هنوز و بود صبح پنج ساعت. کرد

 .بود مانده یساعت سه سرهنگ آمدن

 .دیکن حتنجا،استرایا سرهنگ، اومدن تا یکمی شما -

 :دیپرس آرام نازگل
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 ن؟یر یم کجا شما -

 .زد یلبخند آراز

 نیا با مخصوصا. بمونم تونم ینم که نجایا مسلما -

 فعال شما. گرده یم بر آراز ره،یم مراد. افهیق و ختیر

 .دیکن استراحت

 و دیکش دراز تخت نیاول یرو و بود منگ هم هنوز تمنا

 .برد خوابش زود یلیخ. شد جمع خود در

 :گفت آرام وایه

 روش همه نیا که بوده آور خواب چقدر قرص مگه -

 داشته؟ ریتاث

 کمال با را تخت یرو یپتو و انداخت باال شانه نازگل

 .انداخت تمنا یرو اطیاحت
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 راه از براش یخوش یخبرها دوارمیام فقط دونم ینم -

 !یطفل داره گناه یلیخ. برسه

 :گفت رحمانه یب اما. داد سرتکان تاسف با هم وایه

 من پدر با و عطاست یعمو پسر اونم حال هر به -

 براش یحکم هی باشه زنده اگه یحت. کرده یم یهمکار

 !برن یم

 .فرستاد رونیب کالفه را نفسش نازگل

 که من. میبذار هم رو پلک یساعت هی هم ما بهتره -

 .بخوابم نتونستم رو راه کل

 

 :گفت و تانداخ نازگل به یچپ نگاه تظاهر با وایه

 !عروس موافقم باهات و یکی ابن -

 . نشاند لب یرو یتلخ لبخند نازگل
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 مجبور...مراد و من...چون...اریدرن یباز خواهرشوهر -

 . شهیم تموم زود یلیخ هیقض نیا مطمئنم! میبود

 از یکی یرو. زد یمهربان لبخند اخالقش برخالف وایه

 :گفت و نشست ها تخت

 یکار همه چهره هزار ازآر نیا از. نباش مطمئن -

 .ادیبرم

 دوطبقه یفلز تخت نردبان از و انداخت باال شانه نازگل

 .رفت باال

 بازداشتگاهشونه؟ نجایا -

 :گفت و دیخند وایه

 پادگان هیشب شتریب یول گفت استراحتشونه اتاق. نه -

 .جور و جمع یمتر ستیب پادگان هی. مونه یم
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. بود شده خالص سیگ کاله آن شر از. بود گرفته دوش

 موریگر. بود شده بلند هم خودش یموها و ها شیر

 برگردانده موحد آراز سرگرد همان به دوباره را او اداره

 و دار و یفخر از فرار یبرا آهو که بود ینام موحد. بود

 به هم آن.  بود گذاشته آراز و خودش یرو اش، دسته

 یبرادر حقش در جوره همه که وسفی ییدا پسر کمک

 .بود دهکر

 اصالن خونِ از خونش نکهیا از بود نیچرک دل آراز اما

 .ست یدونیفر

 .بود یکاف شیبرا بودن آهو پسر و بودنش موحد

 معمول طبق. کرد باز را کمدش. دیرس خودش اتاق به

 مرد. گذاشت یم کمد نیا در لباس دست چند شهیهم

 تمام تا آمد یم دستش یا پرونده اگر نبود رفتن خانه
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 را اتاقش. آمد ینم شیها چشم به خواب د،ش ینم

 . بود دهیچ شان، یمیقد خانهِ اتاقِ همچون

 کِرِم شلوار و کرد تن به یشکالت چهارخانه راهنیپ

 را اش یکِرِم ساده و اسپرت کت. دیش پو را اش رنگش

 برانداز را خودش. داشت نهیآ کمدش در داخلِ. کرد تن

 .کرد

 آرازِ نیا یبرا. بود شده تنگ اش افهیق یبرا دلش

 برد، یم را یدختر هر دل که پوش خوش و افهیق خوش

 .بود یسخت کارِ بودن، مراد

 .کند فرار ازت وایه.  دیایب سمتت به اکراه با نازگل که

 یرو و بست را شیها چشم. برداشت را عطرش شهیش

 .کرد یاسپر گردنش،

 هم به را اش اشاره و شست انگشت. دیخند نهیآ روبه

 .چسباند
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 دکتر خانم بازم نمیبب پ؟یخوشت آخه تو یبود کجا -

 ده؟یم حیترج بهت رو عطا

 به برسد چه. کرد یم یدلبر هم نهیآ از شیها لپ چال

 .بود شده مرد نیا محرم ناخواسته، که نازگل

 فرصت نازگل و خودش به دیبا. بست را شیها چشم

 فرصت. داشتن دوست فرصت. داد یم شتریب ییآشنا

 است نازیآ وا،یه که نیا از دانست ینم...شدن عاشق

 یانتیخ حداقل که بود خوشحال اما! نه ای باشد خوشحال

 .است نکرده

 حاال او و درآمد آب از خواهرش وایه. نبود که او ریتقص

 .بود شده زن او دست به که شد یم یدختر عاشق دیبا

 نگاه ساعتش به. شد خارج اتاقش از و  انداخت باال شانه

 .داد یم نشان را مین و شته. کرد
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 .زد یسوت اداره وسط. دید را او دور از انیک

 جناب میبود دلتنگتون. نجاستیا یک نیبب! بـه بـه -

 !سرگرد

 یا عده. برگشت سمتش به همه نگاه. زد یلبخند آراز

 .گفتند آمد خوش و گذاشتند احترام

 محکم. رفت فرو انیک بازِ آغوشِ در و داد تکان سر

 .فشردند هم بغل در را گریهمد

 وونهید با رو سرت که خوشحالم! قیرِف یاومد خوش -

 یبرا دلم! یبرگشت زنده بازم و ینداد باد به هات یباز

 !یِجنگل اون بود یچ. بود شده تنگ ات افهیق نیا

 :گفت و آمد رونیب انیک بغل از

 خودمم! نسوزه من واسه دلت! ام بم بادمجونِ من-

 !یابحس بودم آراز دلتنگ
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 :دیپرس باشد، آمده ادشی تازه که انگار بعد

 خوابن؟ هنوز دخترا -

 .داد تکان یسر انیک

. ادیب زدن زنگ هم ینیام دکتر به. سرهنگن اتاق نه،-

. نمونده براش چشم یسو کرد هیگر نقدریا دختر

 شدنش آزاد از که یگروگان چه گهید نیا دونم ینم

 گروه کی قرار هم گهید ی اداره هی از ست؟ین خوشحال

 خبر من م؟یداشت گهید ینفوذ هی یدونست یم تو ان،یب

 ینفوذ عطا واسه اونا گفت سرهنگ یعنی! نداشتم

 !هیک بهم نگفت فقط! هوشنگ دنبال ما بودن، فرستاده

 را یمرد کند، باز دهان خواست تا و داد تکان سر آراز

 به ساک که دید یآب راهنِیپ و یا سرمه شوار و کت با

 .دیآ یم ها آن سمت به دور از دست،
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 یجلو. بود آشنا شیبرا شدت به کلشیه و اش چهره

 با و داد تکان سر. دیپرس یسوال و شد خم اطالعات

 .آمد سرهنگ اتاق در سمت به تشکر

 را شیبازو و انداخت دست آراز شد، رد که آراز کنار از

 .کرد شکار

 یدست و آراز نیب را نگاهش گرش، پرسش یها چشم با

 .کرد بدل و رد بود، نشسته ش،یبازو یرو که

 افتاده؟ یاتفاق -

 .آورد آراز لب یرو را یلبخند ش،یصدا تُن

 کجا؟ نجایا کجا شما خان؟ مهرزاد -

. کرد اطرافش و دور به ینگاه. دیپر باال اریسام یابروها

 نتوانست. کرد نگاهشان درشت یها چشم با انیک

 را مهرزاد نگاهش با که یحال در و بماند ساکت

 :دیپرس آراز از دیکاو یم
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 کشته یریدرگ تو گفتن که و اون گان؟یشا مهرزاد -

 !شده

 .ستندیک مرد دو نیا دانست ینم هنوز اریسام

 کنارشان از که یافسر و سرباز هر نکهیا از اما

 که شد متوجه گذاشت، یم ینظام احترام گذشت، یم

 .اند اداره نیهم افراد از هستند، هرکه

 متیمال با بود آرازِ دست ریاس هنوز که را شیبازو بعد

 :گفت و دیکش رونیب

 دارم؟ رو یکسان چه با ییآشنا افتخار -

 :گفت و کرد یدست شیپ انیک

 .هستم یکاشف انیک سرگرد -

 شب رنگِ نگاه نیا. دوخت آراز چشم در چشم اریسام

 ...اما بود یکس ادآوری شیبرا
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 .پراند البا ییابرو یتا و زد یلبخند آراز

 خان؟ مهرزاد یاریدرنم شاخ هستم، یک بگم اگه -

 در یدست ها، گفتن مهرزاد مهرزاد نیا از کالفه اریسام

 .برد فرو کوتاهش یا قهوه یموها

 !مرادم -

 

 عمق در تعجب با هیثان از یکسر در اریسام نگاه

 .خورد گره آراز چشمان

 .گرفت جان شیها لب یرو یکمرنگ لبخند رفته رفته

 !شه ینم باورم -

 :گفت و برد جلو را دستش آراز

 !موحد آرازِ سرگرد! موحد آرازِ -

 :گفت و دیخند اریسام
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 .نداشتم خبر من و بوده هم تر زرنگ من از پس -

 .داد تکان سر و دیخند آراز

. رفت شیپ خوب یچ همه امنه، هم دخترا یجا -

 هم ها محموله افتادن، ریگ اش دسته دارو و هوشنگ

 رو مرگت خبر چرا فقط بوده، شما با حمتشز که

 فرستادن؟

 و دیکش لبش ی گوشه یدست و داد تکان سر اریسام

 :گفت متفکر

 دارم، شون هیعل که یمدارک با! ینباش خسته! خوبه -

 مهره خواستن ینم. ندارن قانون از یزیگر راه گهید

 که کرد کیشل یهوشیب گلوله بهم سیپل. باشم سوخته

 البته. بوده یک مهرزاد بره لو و شون میت تو امین وقتی

 زنده یواقع مهرزاد چون! شده حیتصح هم مرگ خبر

 !داده خبر ینطوریا که بود یبازرس ستیا اشتباه. است
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 :گفت و انداخت باال ابرو انیک

 ن؟یبود گهید گروه ینفوذ اون شما پس! جالب چه -

 :گفت آراز و داد تکان سر اریسام

 همش  کرده یقرار یب یکل بشید از ینیام خانم -

 خبر یحساب و درست که یکاشف سرگرد نیا ریتقص

 !رهیگ ینم

 .زد اش یشانیپ به یا ضربه اریسام

 مرده؟ مهرزاد نیگفت بهش! یوا -

 :گفت مضطرب اریسام. داد تکان سر یشرمندگ با انیک

 !نمشیبب دیبا کجاست؟ -

 :گفت و گذاشت اریسام یبازو یرو را دستش آراز 
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 گمیم من! شینینب اونجا بهتره اما. سرهنگ اتاق تو -

 براش رو زیچ همه و برو تو بعد. من اتاق ارنشیب

 !جان مهرزاد بده حیتوض

 :گفت و زد یلبخند اریسام

 !یسرمد اریسام سرگرد! اریسام -

 .سرگرد خوشبختم -

 

 ینظام احترام یسرباز و شد باز سرهنگ اتاق در

 .گذاشت

 اگر که فرمودند سرگرد نابج! قربان خوام یم عذر -

 !ببرم اتاقشون به رو ینیام خانم نداره، یاشکال

 شدت از. انداخت دختر قرمز چهره به ینگاه سرهنگ

 .شد ینم باز شیها چشم هیگر
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 پدرتون بشه تموم شما با سرگرد کار تا دخترم، برو -

 که بود یشاک. نبود دلش یتو دل خدا بنده. رسه یم هم

 .مینداد خبر بهش زودتر چرا

 نیا بعد را پدرش بود قرار نکهیا از. داد تکان سر تمنا

 نکهیا اما، زد یم دل دل بکشد، آغوش در مدت همه

 آتش را دلش ست،ین مهرزاد از یخبر گفته سرهنگ

 . زد یم

 را او که بود یناج کی مهرزاد کند باور توانست ینم

 خواب مهرزاد. دیکش پر آسمان به دفعه کی و داد نجات

 تا بود قرار مهرزاد. نبود سختش دورانِ نیا شِخو

 بشینص زندان مرگ، یجا به و بود کاش. باشد شهیهم

 آزاد تا ماند یم هم حبسش یپا که قسم خدا به! شد یم

 مردشود، نیا زنِ که کند یراض زور به را پدرش و شود

 .نبود اما
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 کاش. نداشت یپناه و پشت و نبود مهرزادش از یخبر

 و یطرف از پدرش یبرا یدلتنگ. برسد پدرش زودتر

 چنگ دلش به گرید طرف از مهرزاد یبرا دلشوره

 .انداختند یم

 :دیپرس آرام د،ید را دشیترد که نازگل

 ام؟یب همراهت-

 :کرد زمزمه لب ریز و شد بلند تمنا

 .زمیعز رم یم خودم نه -

 .شد دهیکش آراز اتاقِ سمت به سرباز سرِ پشت

 .ارنیب فیتشر سرگرد جناب ات دیبمون منتظر شما -

 .داد تکان سر صدا یب تمنا
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. کرد پاک دست پشت با را اش گونه یرو اشک رد

 شیر شیر با کالفه آمده؟ مهرزاد از یدیجد خبر نکند

 آمد که در یصدا. شد سرگرم کنارناخنش پوست

. دیکش را پوستش حواس یب و دیپر جا از ناخودآگاه

 شد باعث دستش سوزش و گرفت شکل که یخون قطره

 .دیبگو یآرام «آخ»

 :گفت خنده با سرگرد

 یزخم رو دستتون نکرده بلند سر شما ،ینیام خانم -

 ستم؟ین وسفی من احتماال. دیکرد

 ...شیصدا آخ...شیصدا. کرد بلند سرعت به را سرش

 .دید را مرد پشت فقط کرد سربلند تا اما

 و برگشت. برداشت یکاغذ دستمال و شد خم اریسام

 .آمد وجل
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 تر بیعج همه از. بود ممکن ریغ! نه...شباهت نیا

 .داشت تن به که بود یانتظام یروین رنگ سبز لباس

. بود آورده خود همراه اش یدست ساک در را لباسش

 پس. شود برگذار اداره نیا در سردار، جلسه داشت احتما

 .کرد یم تن به فرمیونی دیبا

 کرده رهیخ را دختر نیا یها چشم تنش، فرمیونی حاال

 چیه را، لباس نیا را، شباهتش نیا توانست ینم. بود

 .دهد ربط هم به جوره

 رنگ، یمشک یچرم یصندل یرو که تمنا یپا یجلو

 .زد زانو بود، نشسته

 قطره یرو را دستمال و گرفت را دستش آرام لبخند با

 .داد قرار خون کوچکِ

 ازب توان. کرد یم نگاهش شده مسخ و مبهوت تمنا اما

 را دستش دنیکش توان. نداشت را شیها لب کردن
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 مردِ لبخندِ همان لبخند، نیا خدا یخداوند به. نداشت

 ...ها دست نیا آخ... ها دست نیا و بود مهربانش

 لهیت به را شیها چشم یا قهوه و کرد بلند سر اریسام

 شیها چشم یقرمز در که دوخت تمنا یمشک یها

 .بود کرده جادیا تضاد

 .کُند شیصدا تا ندکَ جان

 ...مهرزاد -

 را نگاهش. ستادیا نه،یس به دست و شد بلند اریسام

 تمام به را اش گونه یسرمد سرگرد ابهت و کرد یجد

 .کرد قیتزر بتشیه

 و دهید بیآس یریدرگ تو مهرزاد. ینیام خانم متاسفم -

 !بازداشتگاهه تو ما یروهاین نظر تحت هم االن

 و دیجد مرد نیا نیب را شنگاه. کرد درشت چشم تمنا

 .کرد بدل و رد دستش
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 .بود رفته فرو خودش غرور جلد در طنتیش با اریسام

 :زد لب ناباورانه تمنا

 .. .تو اما -

 .انداخت باال ابرو یتا و نشاند یشانیپ به یاخم اریسام

 یسرمد سرگرد ؟ینیام خانم شماست منظورتون تو؟ -

 !یآگاه اداره ارود قاچاق با مبارزه رهیدا افسر. هستم

 

 تمنا ندیبنش آراز زیم پشت و کند گرد عقب خواست تا

 .دیکش عقب را شیبازو قرار یب و شد بلند

 .کرد نگاهش اریسام

 خانم؟ دیکن یم کاریچ -

. کرد یم حس شیها پلک پشت به را اشک هجوم تمنا

 :گفت یلرزان یصدا با
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 .مطمئنم من! یمهرزاد تو...تو -

 یرو را اش اشاره انگشت. داد کانسرت تاسف با اریسام

 :گفت و گذاشت فرمیونی یرو بر نامش کتیات

 مهرزادم؟ من نوشته نجایا -

 اش گونه یرو که اشکش دانه. دیگز لب کالفه تمنا

 نیا که کند لعنت را خودش اریسام شد باعث افتاد،

 .است آزرده نگونهیا را دختر

 .برگشت سمتش به تماما لبخند با

 :گفت و زد اش ینیب نوک به یا هضرب طنتیش با

 که بازم بدم، بابات لیتحو یقو دخترِ هی بود قرار -

 نقو؟ نق یکن یم هیگر یدار

 اشکش قطره که گرفت دهانش یجلو را دستش تمنا

 .نشود هق هق
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 .گرفت قاب را صورتش و برد جلو را دستانش اریسام

 !تو و دونم یم من یزیبر اشک قطره هی -

 :زد لب فتهگر یصدا با تمنا

 ؟یهست یک تو...تو -

 در را دختر نیا دنیکش آغوش به لیم نتوانست اریسام

 را اش چانه و دیکش آغوش به را تمنا. کند خفه خود

 .گذاشت شیموها یرو

 !شده نوشته لباسم یرو اسمم که ام یهمون من -

 از و کرد اریسام و خود انیم حائل را دستانش تمنا

 .شد جدا آغوشش

 :دیپرس ناباورانه

 مهرزاد؟ پس -
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 به را کمرش و گرفت فاصله دختر نیا از یکم اریسام

 از و گرفت را زیم ی لبه دستش دو با. داد هیتک زیم لبه

 قربان دل در. دوخت تمنا به را نگاهش شتریب فاصله

 نبود یبرا نگونهیا که رفت یم دلبرکش ی صدقه

 .ختیر یم اشک مهرزاد

 .بفهمد را زیچ همه تمنا که بود وقتش حاال

 ادتهی. ماست یمامورها دست ،یاصل گانیشا مهرزاد -

 یبرا بودم اونجا من ؟یشناس یم رو پدرم چطور یگفت

 عطا البته. عطا قاچاق باند یریدستگ یبرا و تو نجات

 به ها بچه کمک با شکر رو خدا اما نبود، یا کاره

 .میدیرس اصلش

 اشک صدا یب و دیخند یم. دیخند. زد یپوزخند تمنا

 .دیرس یم شیها لب به و دیغلت یم شیها گونه یرو
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 نفرت معجون هم در شیها اشک یشور و خنده یتلخ

 .بود ساخته را یزیانگ

 اریسام فرمیونی کتیات سمت به را اش اشاره انگشت

 .گرفت

 هی مدت، نیا تمام یعنی! یستین مهرزاد! شما و -

 عطا! یکرد یباز رو نقشت خوب چقدر ؟یبود ینفوذ

 نتونست هم داشت مانیا ذکاوتش و هوش به اونقدر هک

 !بزنه یدست هی بهت

 .خواند لب ریز را اسمش. آمد جلوتر یکم

 !اریسام -

 قهوه فنجان دو به کتیات از را نگاهش و داد تکان سر

 یها انوسیاق آن از یخبر. داد سوق ش،یها چشم ی

 شیموها. بلند ییحنا یها شیر و موها آن از. نبود یآب
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 هم، پشیت و داشت شیر ته یکم. بود یا وهقه

 !بس و بود سرگُردانه

 

 :گفت و گرفت خودش سمت به را اش اشاره انگشت

 بهم اول از چرا خوردم؟ یباز مدت، همه نیا پس -

 سرگرد؟ جناب نینگفت

 را اش یمشک نگاه اشک و زد یم دو دو شیها چشم

 .بود کرده تر براق

 ..تمنّا -

. بود خورده دست رو. بست ار شیها چشم یعصب تمنا

 یعاشق و عشق همه آن. بود خورده دست رو هم بد

 .نقشش یفایا یبرا. بود یباز اش

 !سرگرد جناب...هستم ینیام خانم -
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 :گفت لبش کنج پوزخند با و کرد باز چشم

 استفاده من احساس از تتون،یمامور خاطر به کاش -

 شد یم قرص دلم د،یهست یک دیگفت یم اگر. دیکرد ینم

 رفتم یم رژه مغزتون یرو هام اشک با کمتر. نجاتم به

 .سرگرد جناب

 دست در را تمنا یبازوها کرده اخم و کالفه اریسام

 .داد تکانش و گرفت

! بس و ییتمنّا تو خودت؟ واسه یگ یم یدار یچ -

 چه باشم مهرزاد چه من. هیبق یبرا بذار رو ینیام خانم

 که یناراحت ؟یدیفهم. ییتمنـّا فقط برام تو ار،یسام

 اگه. بگم نداشتم حق من اما یدار حق سم؟یپل نگفتم

 اگه. رفت یم در دهنت از اگه. شد یم متفاوت حست

 ...اگه. شد یم یمصنوع یچ همه

 .آورد باال را دستش تمنا
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 من بوده قرار مطمئنا که گهید اگه تا هزار و -

 .زمیبر بهم رو تتونیمامور

 .بست چشم کالفه اریسام

 ؟یشد تلخ چرا -

 اریسام جمله بار نیچند لب ریز و دیخند حرص با تمنا

 .کرد تکرار را

 احساس از نیشد باعث تتونیمامور خاطر به چون -

 تتونیمامور شدن تر یعیطب واسه. بشه سواستفاده من

 به من نیشد باعث. واسم نیکرد یباز عاشق نقش

 وجود یمهرزاد! شرمنده دیبگ هوی و ببندم دل مهرزاد

 !بود یباز همش نداره

 :گفت و انداخت باال را شیابرو یتا اریسام

 ها یقاچاقچ با داشت که یکس رو، مهرزاد تو یعنی -

 ؟یدیم حیترج یآگاه سرگرد هی به رو کرد یم یهمکار
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 جدا شیبازو یرو از را اریسام دست و داد تکان سر تمنا

 .کرد

 سرِ اونم. دادم دست از شدمُ عاشقش که یمرد من -

 .شما یباز

 :گفت و زد یپوزخند اریسام

 بسازم؟ مهرزاد برات االن؟ کنم کاریچ -

! بود شده وانهید. کرد مشت را شیها دست یعصب تمنا

 در یعاشق و عشق چیه یپا دیفهم هیثان از یکسر در

 را مهرزادش او! بوده تیمامور اش همه و نبوده انیم

 ستهدلب کمال و تمام که مهربانش یِناج. خواست یم

 !بود شده اش

 :گفت و گرفت دندان به را لبش. انداخت نییپا سر اما
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 نجاتم که ممنونم. سرگرد جناب شماست با حق -

 و بخوره تکون دلم تو آب نینذاشت که ممنون.  نیداد

 !ممنون هاتون تیحما همه بابت.  ارنیب سرم ییبال اونا

 سبز شلوار بیج در را دستش. داد تکان سر اریسام

 یذات طنتیش با و گرفت باال را سرش و برد فرو رنگش

 .زد لب اش

 حقتون در که یلطف همه نیا اما، کنم یم خواهش -

 !شه ینم جبران یخال و خشک تشکر هی با کردم

 

 .کرد بلند را سرش نشسته خون به یها چشم با تمنا

 ...پول اگه. باشه -

 .کرد دلبرکش ی حواله را زشیت و تند نگاه اریسام

 !تمنا رمیگ یم دهینشن و تحرف -
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 را دهانش آب تمنا که بود زیآم دیتهد آنقدر لحنش

 :بپرسد آرام و دهد قورت

 ن؟یخوا یم یچ پس -

 :گفت ییپررو با و کرد جمع را اش لوچه و لب اریسام

 که یکن بوسم یکل و یکن بغلم یایب نکهیا مثال خب -

 مونیپ و پر «دارم دوستت »هی هم بعدش. دادم نجاتت

 !یگب

 دیتهد با و گرفت تمنا سمت به را اش اشاره انگشت

 :گفت

 اریسام آقا هی. حرفا نیا و مهرزاد دارم دوستت نه اونم -

 هام یخستگ نیا که ات جمله تهِ یچسبون یم خوشگل

 .ادیب حال جگرم و نییپا زهیبر بشوره

 .کرد گرد را شیها چشم تمنّا
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 :گفت و کرد نگاهش ییپررو با اریسام

 جذاب و خوشگل ؟یکن یم نگاه ینجوریا راچ هیچ-

 که موبلند الحال معلوم پسر همون عاشق حقته ؟یدیند

 یشد یم گردنش، و دست انداخت یم جونور و جک

 بهش رو ات دهیگند یمو تار هی ینیام دکتر عمرا که

 .داد یم

 ما یعاشق و عشق نیا انگار کنه یم نگاه جور هی واهلل

 .داشته تیمامور به یربط

 .زد شینیب نوک به یا ضربه و شد خم دبع

 دیباش مراقب ینیام خانم خداحافظ »گمیم یکرد فکر -

 «بدرود؟ و دیننداز دردسر تو رو هیبق گهید

 که نگفتم بهت پنجره، پشت شب، اون مگه خانما خانم

 ...باشم که یا افهیق و شکل هر با

 :گفت و گذاشت قلبش یرو را دستش
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 آب نذاشت و داشت دوستت که یاون. عاشقتم نجایا با -

 که مهرزاد از مگرنه. بود اریسام بخوره، تکون دلت تو

 افهیق یخودیب هم حاال. ومدیم بر یچ همه استغفراهلل

 سرگرد، جناب» یه و نکن کوله و کج برام رو ات

 فقط بعد به نیا از شما! من شِیر به نبند «سرگرد جناب

 !تمام. ریالغ و جان اریسام یگیم

 تمام یچ همه کرد یم فکر. کرد ینم حس را بشقل تمنا

 .شست را شیها شک تمام یسخنران نیا اما، شده

 سرش دوباره و کرد فرو بیج در را شیها دست اریسام

 و انداخت تمنا به را نگاهش یچشم ریز. گرفت باال را

 :گفت

 !منتظرما من -

 دیجد ی افهیق نیا از. رفت جلو یقدم خجالت با تمنا

 !ینظامِ  لباس نیا در هم آن. دیکش یم التخج مهرزاد،
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 را سرش و داد سر اریسام کمر یرو را شیها دست

 .گذاشت اش نهیس یرو

 !باشه یباز یچ همه که دمیترس -

 مهربان و دیکش رونیب بشیج از را دستش اریسام

 .دیبوس را شیموها

 ینجوریا مون رابطه نیا هم نیا از شتریب. نبود یباز -

 تیمحرم هی مدت نیا تو که بود دلم تو! ستین درست

 اجازه پدرت اما گذاشتم ونیدرم هم سرهنگ با. میبخون

 ازش و یخواستگار اجازه نمشیبب که االن اما. نداد

 با و یباش کنارم ندارم طاغت نیا از شیب. رمیگ یم

 .کنم بغلت وجدان عذاب

 

 و بود سرخ شیها لپ. آمد رونیب اریسام بغل از تمنا

 !سرخ
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 همه االن سرهنگ شیپ میبر گهید! من سرخِ بِیس -

 آب به اتاق نیا تو یگل دسته چه میدار کنن یم فکر

 .مید یم

 جلوتر و دیکش شالش به یدست و دیخند خجالت با تمنا

 .رفت رونیب اریسام از

 :گفت و گرفت باال را شیها دست اریسام

 .شکرت ایخدا -

 .دید اتاق در به داده هیتک را آراز آمد، رونیب که اتاق از

 گذشت؟ خوش -

 نگاهش خنده با که انداخت آراز به یچپ نگاه اریسام

 .کرد یم

 یمشکوک گفتم بهت ادتهی. مراد آقا ایدرآورد زبون -

 ...رستوران شب، اون خصوصا
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 .کرد انینما را لپش چال دو و دیخند آراز

 گره نیا. میهمکار که میدیفهم یم زودتر کاش -

 .میایدرب هم کنار شد ثباع ها پرونده خوردن

 :دیپرس آراز و داد تکان سر اریسام

 ن؟یدیرس خوب خوب یجاها به ینیام خانم با -

 اما میشد ریخ به عاقبت تیمامور نیا تو که ما! آره -

 .موحد سرگرد موند کاله یب سرت شما

 غبغب به یباد و ستادیا صاف و زد یپوزخند آراز

 :گفت انداخته

 هم نامزد دکتر خانم با یحت من ،یندار خبر شما -

 !یتر عقب مرحله هی شما.  کردم

 :دیپرس بهت با اریسام

 بود؟ عطا نامزد که اون ؟ینبو دکتر خانم -
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 :گفت و دیخند آراز

. سرگرد یندار خبر ازش که هست ها داستان یلیخ -

 ییگشا گره جلسه هی بهتر تیموقع هی یبرا بمونه

 .میبذار

 :گفت و داد تکان سر متفکر اریسام

 عطا؟ بعد دکتر؟ و شما. یکرد کنجکاو رو ذهنم واقعا -

 و دیرس اطالعات به سرعت با که ینیام دکتر دنید با

 :گفت کرد پرواز سرهنگ اتاق سمت به هم بعد

 .آورد فیتشر زنم پدر برم من -

 ینیام دکتر سر پشت و رفت سرهنگ اتاق سمت به

. دهد لیوتح را دکتر یامانت خودش خواست یم. شد وارد

. بود شده پا به بلوا دخترک قلب در تنها! سالم و حیصح

 عاشق حاال ،ینیدکترام ی بسته گوش و چشم دختر

 .بود برگشته شده
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 حالشان و حس. انداخت پدر درآغوش را خودش تمنا

 قبل را شب چند مگر زکردهیعز نیا. نبود یشدن وصف

 از حسابش بود؟ کرده سر دکتر یب یریگروگانگ نیا

 ،یطوالن مدت نیا حاال و بود کمتر هم دستش گشتانان

 کند؟ جبران توانست یم یزیچ چه را بودن هم یب

  شکرت ایخدا. شکرت ایخدا. ام زدردونهیعز...دختربابا -

 اشک در غرق صورت و کرد جدا خود از را تمنا

 .دیبوس بارها و بارها را اش یخوشحال

 .شردف نهیس به را دخترکش وار وانهید گرید بار

 .شما لیتحو تون یامانت دکتر یآقا -

 .فشرد را اریسام دست و برگشت

  عمر آخر تا ونتونمیمد رو میزندگ. سرگرد ممنونم -
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 کرده بد آدم و عالم به پدرش. نداشت را طاغتش وایه

 پدر یب ه،یبق یخوشحال انیم در که بود او...حاال اما بود

 امانم دنید یبرا زد یم دل دل چند هر. بود شده

 !شیآهو

 

. نشست راهرو یها یصندل یرو و زد رونیب اتاق از

 شبید حال از یحت. کرد سرش گاه هیتک را دستانش

 .نداشت یخبر هم پدرش

 یرو کنارش و رفت جلو دید را شانشیپر حال که آراز

 .نشست یصندل

 ؟یخوب -

 رهیخ مرد یناآشنا افهیق به و کرد بلند سر گنگ وایه

 .شد
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 اخم با و چرخاند حدقه در را شیها چشم کالفه آراز

 :گفت یکمرنگ

 .نازیآ آرازم -

 یسر نیتحس با و کرد درشت را شیها چشم وایه

 .داد تکان

 شده میقا یا کهیت نیهمچ جنگل، اون پشت یعنی -

 بوده؟

 کرد نازک یکم را شیصدا کرده نازک چشم پشت آراز

 :گفت طنتیش با و

 یگلو تو. انمخ وایه نبودا یا کهیت بد هم دیفرش -

 .بود کرده ریگ بد یعال جناب

 .زد یتلخ لبخند وایه

 .نشسته کنارم که خان آراز نیا یگریج به نه اما آره -
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 .برد باال را شیها دست و گرفت باال را بعدسرش

 اگه یحت. اس هیبق مال خوبه یهرچ. شکرت ایخدا-

 یریگ یم و یچونیپ یم یجوری باشه ما مال اولش

 .هیبق به شیدیم و ازمون

 :گفت و دیخند وایه پرحرص لحن به آراز

 دایپ برادرت سال همه نیا بعد بده. نکن یناشکر -

 شده؟

 .کرد نگاهش وایه

 و گشت خدا. شد یم دایپ گهید جا هی از برادرم خب -

 یفخر بچه تو دیشا اصال برادرم؟ کرد رو عشقم گشت

 ها؟ ،یباش

 .دیخند وایه مسخره استدالل نیا به آراز
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 حالمون به یفرق بعدشم.  نکن عجوزه اون بچه و من -

 . هیکی پدرمون باز نداره،

 :گفت و شد یخال بادش وایه

 .نازگل به داده یشانس چه خدا -

 :گفت لبخند با آراز

 هم خدا و داد خرج به شجاعت د،ینکش کم عذاب اون -

 .کرد کمکش

 و کرد نییپا و آراز،باال کلیه سمت به را دستش وایه

 :گفت

 ! شده بشینص پاداششم -

 :گفت و شد یجد بعد

 ...عطا چطوره؟ بابا حال -

 :گفت و کرد جمع را لبش آراز
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 که حالشون. شون همه ان النیگ ینظام مارستانیب -

 هی! خوبه بابات. تهران کنن یم منتقلشون بشه بهتر

 یدون یم هم خودت وا،یه اما! کرده رد رو فیضع سکته

 .یاشب یبد یزهایچ منتظر دیبا

 شانه دور را دستش آراز و داد تکان سر مغموم وایه

 .دیچیپ خواهرش

 .میبر شو بلند. مامان شیپ ببرمت خوام یم -

 :گفت و داد سرتکان وایه

 جواب دیبا سواالت یسر هی بمونم گفت سرهنگ اما -

 .نشم دور هم نجایا از البته،. برم بعد بدم

 مامان و من یزندگ نبود سرهنگ نیهم اگه یدون یم -

 یسر هی اتاقم برم من بمون باشه. شد ینم که ها چه

 .ایب باهام یخوا یم اگه دارم کار
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 احترام. آمد جلو خانم افسران از یکی لحظه همان

 .گذاشت ینظام

 محتشم؟ وایه خانم -

 .کرد بدل و رد افسر و آراز نیب را نگاهش وایه

 بله -

 

 :گفت و زد یمهربان لبخند زن

 رو سواالت یسر کی دیاریب فیتشر نم همراه لطفا -

 .نیبد جواب دیبا

 سمت به هم خودش و برود که کرد اشاره وایه به آراز

 .رفت اتاقش

 .شد انیک دیسف سمند سوار وایه

  توئه؟ نیماش -
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. اس خونه من نیماش نه -. داد تکان ینف به یسر آراز

 .مینش تیاذ میبر نیماش با گفت یهمراهم تو دید انیک

 یرو را دستش. زد رونیب یآگاه در از که دید ار نازگل

 اما شد جذب نیماش سمت به نازگل نگاه. گذاشت بوق

 :گفت و داد نییپا را شهیش وایه. نرفت جلو

 .متیرسون یم. نازگل ایب -

 به را دستش کالفه وایه. تعارف یبرا کرد باز دهان تا

 :گفت و داد نشان عقب در سمت

 .هست جا نکن ناز ایب -

 !مالحظه نه بود تعارف اهل نه دختر نیا

 .کند شروع را تعارفاتش خواست شد که نیماش سوار

 :دیپرس و نداد مجال آراز

 آدرس؟ -
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 :گفت تعارف با نازگل

 ...که یتاکس ستگاهیا نیاول به. ممنونم -

 .دیکش صورتش یرو را دستش کالفه آراز

 ...نازگل آدرس گفتم -

 .بود ردهخو جا مرد، نیا تیمیصم از نازگل

 د،ید را نازگل دلخور و گرد یها چشم نهیآ از که آراز

 یصندل یرو را دستش و برگشت عقب به کامال

 .گذاشت

 نازگل کنه یم کنه، ینم تعارف خودش شوهر با آدم -

 خانم؟

 بیعج شیزمردها. کرد تر درشت را شیها چشم نازگل

 ،ییدلربا دهیکش فلک سربه یها مژه آن انیم

 .کردند یم
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 شم؟ ینم متوجه نم -

 :گفت و دیخند آراز

 مرادم؟ همون من یدینفهم هنوز یعنی -

 .زند یم رونیب حدقه از دارد شیها چشم خورد یم قسم

! شیها چشم. کمرنگ شیر ته و کوتاه یمشک یموها

 به یوقت ش،یها لب و بود مرموز شب رنگ نگاه همان

 .کرد یم انینما را یجذاب یها چال شدیم باز خنده

 !کجا مراد و کجا جذاب مرد نیا شد ینم شباور

 .داد تکان صورتش یجلو را دستش آراز

 !آدرس گفتم ؟یدیند خوشگل برده؟ ماتت کجا -

 ماندنش، مات از خجالت با و آمده در بهت از نازگل

 ی خانه به و بود شهر وسط. کرد زمزمه را خانه آدرس

 .کینزد آهوخانم
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 راه نازگل ریسم سمت و داد تکان سر تیرضا با آراز

 .افتاد

 و پدر به. بود افتاده لبش پوست جانِ به دلشوره با نازگل

 یبس مانینر یِگناه یب خبرِ گفت؟ یم چه مادرش

 ینامزد شده؟ چه گانیشا عطا گفت یم اما، بود نیریش

 چهره رنگِ از مادرش نکند یوا چه؟ مرد نیا با اش

 درشبرا ِ یآزاد یقربان را اش یدخترانگ ببرد یپ اش

 است؟ کرده

 را اش دلشوره. کرد میتنظ نازگل یرو را نهیآ آراز

 .بخواند اش چهره خط به خط از توانست یم

 ه؟یچ. رو ات چارهیب لب اون یانداخت خون به بسه، -

 شده؟ یچ

 :گفت وار پچ پچ نازگل
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 شما و عطا هیقض بگم مادرم و پدر به یچجور موندم -

 ...بفهمه مانینر اگه یوا!رو

 

 گرید دست با و برد فرو شیموها در را دستش آراز

 .چرخاند را نیماش فرمان

 بهتون نخواستم خورد بهم. نکردم نامزد عطا با بگو -

 شد ثابت مانینر یگناه یب بگو. نشدم مطمئن تا بگم

 ؟یبگ یچ یخوا یم دونم ینم...منم.  زدم بهم منم

 :دینال و بست چشم کالفه نازگل

 .دونم ینم -

 و بود زده زل رو به رو به که انداخت وایه به ینگاه آراز

 .داد ینم نشان یالعمل عکس
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 یزیچ فعال. میبزن حرف باهم دیبا بهتر فرصت هی تو -

 فقط. یخستگ و خواب و یضیمر به بزن رو خودت. نگو

 نمیبب تا خورد بهم عطا بگو و بده رو مانینر خبر

 باور که میبگ رو خودت و خودم هیقض دیبا یچجور

 وارث خاطر به عطا کنه یم رو فکرش یک آخه. نکن

 قبول اون از تر خنگ ماهم باهم، کرده غهیص مارو

 . دکتر خانم مونیانداخت دردسر تو یبدجور. میکرد

 شده پررو یادیز مرد نیا. کرد مشت را دستش نازگل

 دست از یزیچ که او. دانست یم مقصر را او که بود

 ثبت ی رابطه کی سر که بود نازگل نیا. بود نداده

 از آخ و بود گذاشته ها زن یایدن به پا ناگفته، و نشده

 !اطرافش و دور یمردها یرحم یب
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 یبود کرده مشیقا و یداشت زبون ماشاهلل که شما -

 برادرم یآزاد یبرا مگه من. یکن مخالفت یخواست یم

 داشتم؟ یا گهید راه

 تک در حرص و یجد و بود محکم. ختیر ینم اشک

 هر از بهتر خودش اما. بود مشهود شیها واژه تک

 تا خورده فرو را بغضش بار نیچند دانست یم یکس

 نیا یها طعنه نیا از شیب و  نشود شیها حرف مزاحم

 .نشنود را، درآمده آب از سیپل مرادِ

 :گفت کالفه آراز

 هی گهید فرصت هی تو بذار. میا خسته مون همه -

 .میریگ یم خوب میتصم

 رونیب به را نگاهش و شود ساکت ادد حیترج نازگل

 .بدوزد

 .کرد تعارف ادب رسم به و شد ادهیپ خانه در یجلو
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 .بهتر فرصت هی انشاهلل ممنون -

 :گفت و زد یلبخند شیها یتلخ رغم یعل هم وایه

 قدر دوارمیام. شه آزاد قرار برادرت که خوشحالم -

 .بدونه رو یخواهر نیهمچ

 یدلدار دختر نیا به انستتو ینم اما زد لبخند هم نازگل

 !نه شود، یم آزاد هم تو پدر دیبگو مثال. بدهد

 قبل و داد تکان سر آراز. کرد اکتفا گفتن ممنون به تنها

 داشبورد از که یکوچک کارت پشت را اش شماره رفتن

 و داد نازگل دست به را کارت. نوشت بود، دهیکش رونیب

 :گفت

 .میبکن یفکر هی دیبا. بزن زنگ بهم -

 کردند یخداحافظ. داد تکان سر و گرفت را کاغذ نازگل

 .شد دور نیماش و
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. کرد باز دیکل با را در و انداخت فشیک در را کاغذ

 معطوف مانینر یگناه یب اثبات خبر یرو را ذهنش

 !بس و بود کرده

 قلبش. لغزاند در زنگ یرو را دستش. شد آسانسور سوار

 .زد یم تندتر

 و دیکش ینفس دیشن که را شمادر گفتن «ه؟یک» یصدا

 حواله ی «نازگل منم»لبش کنج یمضطرب لبخند با

 .کرد خانم دیناه منتظر یها گوش

 

 سرعت به را چادرش که مادرش و شد باز بالفاصله در

 .شد انینما بود کرده سر کج و

 زدل؟یعز یاومد خبر یب چه مادر؟ ییتو -

 امن و گرم آغوش در را خودش و رفت داخل نازگل

 .کرد پرتاب درشما
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 خبر خانم دیناه برات دارم خبر. ماهت یرو به سالم-

 .دارم

 شیجدا خود از و گرفت را شیبازوها قرار یب مادرش

 و نگاه عمقِ از را خبر یناخوش و خوش خواست یم. کرد

 .بخواند نازگل چهره رنگِ

 سرگرم شیها گل با را خودش تراس در که پدرش

 در یپا از را او فرزندانش الیخ و فکر کمتر تا بود کرده

 .گذاشت ییرایپذ به پا نازگل یصدا دنیشن با اورد،یب

 .جان بابا سالم -

 پدرش سمت به.  شد خارج مادرش آغوش از نازگل

 بار به که یگند از شرم حس از پر هرچند. کرد پرواز

 !خوشش خبر گفتن یبرا داشت شوق اما آورده،

 .پدر یآقا سالم -

 :گفت و دیسبو را شیموها پدرش

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 ؟ییتنها -

 شاد رنگ نخواست اما. شد پدرش کالم متوجه نازگل

 در دانست ینم که ییعطا یاداوری با شیها چشم

 . کند خراب آمده، سرش ییبال چه یریدرگ

 !پُر دستِ اما تنهام -

 :گفت و انداخت زیآو یرو را چادرش قرار یب مادرش

 دخترم؟ یخبر چه -

 :گفت و نداختا باال ابرو طنتیش با نازگل

 شربت اون از دونهی اول شما! شه ینم که ینطوریا -

 که کن درست واسم رو مخصوصت خوشمزه یها

 .براتون گمیم بعد بره در میخستگ

 .کرد اش حواله را اش کالفه نگاه مادرش
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 ایب. نکن نگام یاونجور خودیب.  من مادر خواد ینم -

 ازت رو پسرت یگناه یب مشتلق خوام یم که نیبش

 .رمیبگ

 خم سمتش به و نشست شیرو به رو شوق با مادرش

 :گفت د،یخند یم جز به جز که یصورت با و شد

 شه؟ آزاد قرار مانینر ؟یگیم راست خدا رو تو -

 کنارش لبخند از یکمرنگ رد اما تعجب با هم پدرش

 .نشست

 .شده ثابت مانینر یگناه یب اما، داره هیقض یکل بله -

 :دیپرس پدرش

 ؟یچطور -
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 زیانگ جانیه داستان کی خواست یم انگار که نازگل

 مبل یرو زانو وچهار آورد باال را شیپاها کند فیتعر

 .نشست

. ینفوذ مامور با بوده یسر فوق پرونده کی -

 خودش یاصل متهم اما، گذشته من به یچ که دیدون ینم

 پول یفالح همون به انتقام و نهیک سر. کرد اعتراف

 دامن هم آخرم که بزنه، شیآت و رانبا که بوده داده

 !رو کرده طمع نگهبان اون هم گرفت و خودش

 :گفت و زد دستش پشت مادرش

 بوده؟ نگهبان خود کار یعنی یوا -

 

 :گفت و داد تکان سر نیغمگ نازگل
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 یکی گردن خواست یم. بود گرفته یخوب پول البته -

 اما افتاد، ریگ پاش چارهیب مانینر که بندازه گهید

 .نکرد رحم هم اش بچه و زن و خودش به شطمع

 .کرد نگاهش متفکرانه پدرش

 گذشته؟ تو به یچ -

 به یتلخ لبخند نازگل. بود قبلش ی جمله آن ریگ هنوز

 :گفت و آورد لب

 دل و خوبم االن که نیا مهم. بهتره دینپرس و دیندون -

 .مانینر یآزاد واسه زنم یم دل

 کجاست؟ گانیشا -

 :گفت و انداخت باال شانه نازگل

 نیا. زدم بهم رو ینامزد. شده ریدستگ کنم فکر اونم -

 داشته، یشخص حساب خرده گانیشا با یعوض اروی
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. بودن دارو قاچاق کار تو انگار هم اونا. زده شیآت و انبار

 گانیشا یپا چقدر دونم ینم. بودن دنبالشون ها سیپل

 .دمیکش عقب و پام هیچ هیقض دمیفهم یوقت اما وسطه

 و گرفت باال را دستش کند باز دهان خواست پدرش تا

 .بست را شیها چشم

 تمام من. کنم یم خواهش. نپرس یزیچ. بابا نپرس-

. کنم ثابت رو مانینر یگناه یب بتونم تا زدم رو زورم

 و ریبخ یچ همه خوشحالم منم که دیباش خوشحال پس

 .شده تموم یخوش

 :گفت و کرد اخم یکم پدرش

 چشماش که اومده دخترم سر به یچ رسمنپ یخوا یم -

 یقربان رو خودت گفتم هم اول اون از من داره؟ غم

 .نکن

 :گفت و انداخت نییپا را سرش نازگل
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 مانینر یآزاد به باشم شده اگرم. نشدم یقربان -

 !ارزه یم

 و برداشت را فشیک و زد یلبخند آورد باال را سرش بعد

 .رفت اتاقش سمت به

 .فعال خوابم یم کمی. ام خسته من-

 را آراز با تشیمحرم بود مانده و برد پناه اتاقش به

 کند؟ انیب چگونه

**** 

 دست از. دیشیاند یم ریاخ اتفاقات به را راه تمام وایه

 را دو هر شد ینم چرا! شدنش دار مادر و پدرش دادن

 داشت؟ یم هم کنار

 دارد؟ او با یبرخورد چه ست؟ یشکل چه مادرش یعنی

 در یمتوسط ی محله وارد. بود دهیبر را انشام دلهره

 نبودند او پدر کاخ اندازه به نجایا یها خانه. شدند تهران
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 هم یرو حالل پول با شان، خشت خشت دیشا اما،

 !مردم نینفر با نه بود آمده

 و زد یلبخند. کرد پارک ییالیو یا خانه یجلو آراز

 :گفت

 .خانم یآبج نییپا بفرما -

 ادهیپ. انداخت رنگ کرم رو نیماش در هب را نگاهش وایه

 سوق در، طرف دو دیسف یها وارید به را نگاهش و شد

 درآغوش را وارید با،یز یساعت گل سمت کی در. داد

 خود انگور درخت یها برگ گر،ید طرف در و بود گرفته

 .کرد یم یینما

 .چرخاند در قفل در را دشیکل که شد رهیخ آراز به

 ؟یارینم داخل رو نتیماش -

 نیماش اداره، برگردم دیشا کنم، یم استراحت کمی نه -

 .بدم بهش و انیک
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 یصفا با اطیح وارد آراز سر پشت و داد تکان یسر وایه

 .شد خانم آهو خانه

 

 کی وسط در و بود یسرتاسر ها باغچه اطیح طرف دو

 گلدان از شد ینم هم باز اما، بود زییپا. رو نیماش راه

 نیا بهار که آخ. گذشت خانه نیا رنگ به رنگ یها

 پارک ینیماش اطیح از یا گوشه در. داشت دنید خانه

 .بود شده انداخته نیماش راه راه چادر شیرو که بود شده

 .کرد صدا را مادرش بلند یصدا با آراز

 ؟یداریب خانم، آهو -

 یرو ،یزرشک گلدار لباس با با،یز یزن بعد لحظه چند

 لبخند با پرستارش. آمد وانیا به نشسته یمشک لچریو

 .ستادیا لچریو کنار ها آن منتظر

 !پسر شد خشک در به چشمم ؟یاومد مادر آراز -
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 و رفت باال یکی دوتا را وانیا ی پله چند خنده با آراز

 بوسه را دستش و گذاشت مادرش یپاها یرو را سرش

 .کرد باران

 .من یآهو چشم برم هات چشم اون قربون یا -

 صورت. دیبوس را اش یشانیپ و موها و شد خم مادرش

 و دیبوس را دستانش آراز. گرفت قاب دستانش با را آراز

 :گفت

 هی البته. شما به میتقد پسرتون گل سالم و حیصح -

 .آوردم برات هم یسوغات

 .کرد سالم آرام آهو پرستار نرگس

 پشت که مادرش حالت خوش چشمان از را نگاهش آراز

 دار گل چادر درِ  صورت به کرد یم ییخودنما نکیع

 .دوخت نرگس ی گرفته قاب
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 حواس برام که خانم آهو نیا خانم، نرگس دیببخش -

 روز شبانه مدت نیا که ام شرمنده. سالم. ذاره ینم

 جوره همه خودم بعد به نیا از. میشد شما مزاحم

 .مخلصشم

 داشت، یم بر استرس پر و آرام را شیها قدم که وایه

 . دید خود به فمعطو را نرگس نگاه

 یپرستار تهران در که یشهرستان یدختر نرگس،

 یپرستار لش،یتحص خرج درآوردن یبرا و خواند یم

 خانه نیا در یاتاق و بود گرفته عهده به را مهربان یآهو

 خانم آهو یباال و قد خوش پسر ی دلبسته و داشت

 احترام و تیحما جز یحس چیه آراز که آن یب. بود

 .باشد داشته تردخ نیا به نسبت

 نییپا را ها پله آراز. داد قورت را دهانش آب نرگس

 .گرفت دست در را وایه دست و رفت
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 !گهید باال برو! من یسوغات از نمیا -

. رفت باال و دیکش ها پله یرو را شیپا کم کم وایه

 دست ریاس یکی اما. بود ادیز یلیخ شان چهره شباهت

 شیها چشم ریز در اریبس یها چروک و نیچ و روزگار

 !آهو یجوان مثل درست! شاداب و جوان یگرید و

 نیا بود؟ دخترکش. کرد زیر را شیها چشم آهو

 !یدور سال همه نیا از یوا...شباهت

 ؟ییتو...مادر...نازمیآ -

. انداخت مادرش آغوش در را خود و اوردین طاقت وایه

 آغوشش در را اش ینوزاد چندماه تنها که یمادر

 .ودب کرده یسپر

 قربان آهو. ختیر یم اشک نازیآ و ختیر یم اشک آهو

 عطر یبو که را مادرش دییبو یم نازیآ و رفت یم صدقه

 .داد یم اسی
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. مادر عروسکِ. دادمت دست از گفتم سال همه نیا -

 !نازمیآ.تابانم ماه

 

 که ببخش رفته، مادرت که گفت ها سال نیا تمام -

 و؟ من یبخش یم...کردم قضاوتت دهیند

 :گفت و انداخت آهو یپاها به را نگاهش

. گرفت ازت رو پاهات اون. گرفتن و هوشنگ -

 .ببخش...ببخشش

 .کرد پاک نازیآ گونه از را اشک شیها انگشت با آهو

 سالم و حیصح  دخترم که نیا خاطر به. بخشمش یم -

 !بخشمش یم شده، دایپ

 پشت برد دست. کرد بلندش و گرفت را وایه یبازو آراز

 .داد هلش ییرایپذ سمت به و لچریو
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 یبرا دیبذار رو تون یهند لمیف هیبق. خب یلیخ -

 !شده سرد یحساب که داخل

 آمده، سفر از یسوغات نیا که نیا از خوشحال نرگس

 خانم ،یاصل یسوغات که دانست ینم اما آهوست دختر

 .ست ینبو دکتر

 که را ییزهایچ تمام. را دخترکش دییبو و دیبوس آهو

 هم نازیآ یبرا را، بود کرده فیتعر آراز یبرا تلفن پشت

 .گفت

 آوردن پناه و فرارشان از! یفخر ظلم و مرگشان خبر از

 حقش در که وسفی ییپسردا به پسرش و خودش

 و داد ها آن به سکونت یبرا را خانه نیا. کرد یبرادر

. دیخر را نجایا و داد وسفی ییدا به را پولش کم کم آراز

 به پدر تا انداخت، نظام راه در و گرفت را پسرش دست

 .شود ریدستگ پسر، دست
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 یپدر از و گفت شیها کثافت از! پدرش از گفت وایه

 یال از و گفت هیبق به نسبت شیها خشونت از! شیها

 آهو، بعد که گفت! گفت هم شدنش بزرگ قو پر

 اصالن همان ای هوشنگ کنار را یزن چیه چکس،یه

 .دیند

 اعمالش یسزا به هوشنگ که تنددانس یم خوب سه هر

 رفته اشتباه را راه پدر، که بود گرفته دلشان اما، رسد یم

 .بود

 

 و آراز. برد ینم خوابش.بود دهیکش دراز تخت یرو نازگل

. رفت یم رژه شیها چشم یجلو اش، ناگفته ی هیقض

 .برداشت را اش یگوش

 امیپ ارسال یرو دستش و دیکش باال را آراز شماره

 .دیلغز
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 و میکن کتمانش ای م؟یبگ چطور که نیکرد فکر »نوشت

 «م؟یکن فسخ رو غهیص میبر خودمون

. دیلرز بعد قهیدق دو. انداخت شکمش یرو را یگوش

 .کرد باز را امیپ عجله با و زد چنگ را یگوش

 «میبگ رو زیچ همه دیبا»

 .نوشت تند تند یعصب نازگل

. گمب تونم ینم من! کنه یم طرد و من پدرم اونوقت»

 مسخره. کردم غهیص شما با آوردن وارث سر ؟یچ بگم

 مانینر. ببره بو هیقض نیا از دینبا چکسیه ست؟ین

 فسخش و محضر میر یم خودمون. شهیم وونهید

 !!!«سالمت به مارو و ریبخ رو شما. میکن یم

 وانهید دختر نیا. بود شده یعصب امیپ نیا خواندن با آراز

 سالمت و ریبخ از حاال و شده زن ازدواج، یب بود؟ شده

 .زد یم حرف
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 .نوشت شیبرا

 

 به دیبا فقط. ستمیا یم کردم، که یکار یپا من»

 رو در رو دیبا. دنبالت امیم بپوش. میبد فرصت خودمون

 .«میبزن حرف

 .دیکش یا کالفه پوف نازگل

 !«باشه»

 مرادِ آن گرید که او. بود مرد نیا با حق دیشا. شد بلند

 کرد یسع. کرد باز را کمدش در. ودنب یجنگل زبان یب

 به را لبش. اوردیب شیها چشم یجلو را آراز چهره

! پیخوشت یادیز و بود جذاب! یلعنت. گرفت دندان

 نیا مو، و شیر همه آن انیم از کرد ینم هم را فکرش

 .بزند رونیب یا افهیق نیچن
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 حاال. بود دهید را دیجد آراز نیماش در نگاه چند در فقط

 .کرد یم یچران چشم یبحسا دیبا

. بخورد را لبخندش توانست ینم اما کرد اخم خودش به

 . رفت یم یلیو یلیق دلشِ  ته ینیریش زیچ کی

. بود خورده وندیپ او به ناخواسته ای خواسته مرد نیا

 و درآمد آب از اش گمشده خواهر که هم اش معشوقه

 مرد نیا دل در را خودش توانست یم مزاحم یب حاال او

 .دهد یجا ذابج

 همبستر نکهیا. دید یم چشم به را یتباه صبح روز آن

. بود شده یراض عطا به او شده، یجنگل تارزان کی

. ستین زیتم اش حرفه و شغل دانست یم که ییعطا

 در خدا حاال و بود داده حواله مراد به را او که ییعطا

 با و بود کرده یباز یپارت گذشته، خود از خواهر نیا حق
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 سرگرد جناب به را مراد بزرگ، یالترج یمج یاج کی

 .بود کرده مبدل

 یمانتو. بگذارد کنار را شیها غصه و غم گرفت میتصم

 یجلو و دیکش رونیب رگال از را رنگش یا سرمه زهییپا

 .گرفت صورتش یجلو نه،یآ

 یرو دستش و انداخت تخت یرو. کرد انتخاب را همان

 .رفت شیها یروسر زِیآو

 و نقش که کرد انتخاب را یآب بزرگ ریرح یروسر کی

 .داشت دیسف و یآب ینگارها

 طنتیش با را یمشک ساپورت. بود بلند یادیز شیمانتو

 را ساپورتش زور به و بود افتاده تخت یرو. کرد شیپا

 .دیپوش یم

 از شیها لپ. دیخند یم شیها چشم. ستادیا نهیآ یجلو

 کرد یم اخم خودش به. بود انداخته گل قرارش، شوق
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 بود قرار فقط ها آن. اوردین در هارا یباز سبک نیا که

 نه شوند کالم هم باهم، ناخواسته اشتباه نیا مورد در

 !شتریب

 دیپوش را شیمانتو. نشاند صورتش یرو یکمرنگ شیآرا

 فیک و کرد سر را اش یروسر. بست را شیها دکمه و

 .برداشت را رنگش یمشک یدست

 از. بود دهیرس آراز. داشت امکیپ.برداشت را اش یگوش

 .زد رونیب اتاق

 :گفت و انداخت باال ابرو مادرش

 ؟یریم ییجا -

 :گفت و دیبوس را مادرش ی گونه

 .جان مامان فعال.گردم یبرم زود شب یول آره -

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 سمند همان با. بود کرده توقف شان خانه در جلو آراز

 .انیک دِیسف

 که کرد نگاه را اطراف و دور و دیگز را لبش نازگل

 .ندینب را او یا هیهمسا

 سالم آرام لب ریز. بود معذب یکم. شد نیماش سوار

 سمت به ،یگرید حرف یب و داد را جوابش آراز. کرد

 .کرد حرکت شاپ یکاف نیتر کینزد

 

 خورده نازگل ذوق در یبدجور! یجد و بود ساکت آراز

 دنج و رفت باال ها پله از. داشت ینیسنگ حس. بود

 .کرد انتخاب نشستن، یبرا ار زیم نیتر

 به رو و دیکش باال یکم را اش تاخورده نیآست آراز

 یصندل دسته یرو را اش یچرم کاپشن. نشست شیرو

 .انداخت
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 سرمه نیشلوارج با  یمشک جذبِ بلند نیآست شرتیت

 .آمد یم او به ره،یت یا

 داد سفارش قهوه و یشکالت کیک آراز آمد، که گارسون

 یبستن اش، یدرون التهاب کردن مک یبرا نازگل اما

 .داد سفارش یا وهیم

 خُب؟ -

 آراز،دستپاچه یجد نگاهِ. آورد باال را سرش جیگ نازگل

 را نازگل نداشته اعصاب تشیجذاب و تیجد. کرد یم اش

 نازگل خواست یم یعنی ،یجد نگاهِ نیا. بود ختهیر بهم

 فرو دستش گوشت در را ناخنش. کند باز خود سر از را

 حق! بدهد پس را تو تیخر تاوان دینبا که مرد نیا. کرد

 دخترانه دادن دست از یبرا هم تو و برود و بگذارد دارد

 نیا از چکسیه ینگذار و یزیبر اشک زار زار تیها

 .ببرد بو ،ییآبرو یب
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 ؟یچ خُب -

 نوش»با و گذاشت زیم یرو را شانیها سفارش مرد،

 .گذاشت شانیتنها یگفتن «جان

 ه؟یچ متیتصم -

 :گفت مغموم و برد فرو اش یبستن در را قاشقش نازگل

 .ندارم یمیتصم -

 :گفت و داد تکان یسر آراز

 .گرفتم رو ممیتصم من اما -

 شب رنگ یها چشم به و آمد باال کبارهی به نازگل نگاه

 .کرد برخورد آراز

 .کرد خوش جا آراز یها لب کنج یکج لبخند

. شهیم بد تو واسه میبگ رو هیقض اگه مسلما خب -

 میمجبور اما، چوننیبپ رو گوشت و بفهمن دیبا هرچند
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 باهم که میشد مجبور تیمامور نیا انجام واسه ما میبگ

 یگناه یب که یکرد کمک بهم هم تو و میکن غهیص

 . بشه ثابت مانینر

 .دینال و بست را شیها چشم نازگل

. کنم یم خواهش بفهمن دینبا رو غهیص هیقض! نه -

 .میکن فسخش میبر االن

 .دونه یم رو هیقض نیا سرهنگ اما -

 .کنم یم خواهش. نگه مادرم و پدر به که میبگ بهش -

 :گفت و داد تکان یسر آراز

 و اداره میر یم بعدش. میریبگ درست میتصم هی دیبا-

 !عاقد پا هی خودش یبرا کنه، یم فسخش سرهنگ

 و برداشت یبستن از یقاشق افتاده یسر با هم باز نازگل

 .برد دهانش سمت به
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 :داد ادامه آراز

 ؟یچ بعدش خب -

 :گفت و انداخت باال شانه نازگل

 !یچیه -

 :گفت و کرد اخم آراز

 اهیس شناسنامه ؟یکن کاریچ یخوا یم تو ؟یچیه -

 ...نکرده

 ادامه یتر آرام یصدا با و شد زیمخین ز،یم یرو یکم

 .داد

 !یشد زن -
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 به نسبت کرد یعس. داد قورت را دهانش آب نازگل

 نشان تفاوت یب را خود اش، یزندگ مسئله نیتر مهم

 خشیتوب مرد نیا. نتوانست کرد چه هر اما. دهد

 سربارش نازگل مگر. دانست یم مقصر را او. کرد یم

 زخم بارِِآراز شماتت نگاه نیا از غرورش بود؟ شده

 .فشرد دستش در را یبستن قاشق. بود خورده

 :گفت و کرد اخم. آورد باال را نگاهش

 شما یسرگرد؟کس جناب دیخور یم رو یچ غصه شما -

 !یکن ازدواج من با که کنه ینم مجبور رو

 .داد تکان سر آراز

 تمیمسؤل احساس و وجدانم. کنه یم مجبورم چرا -

 .ستمیبا کردم که یکار یپا کنه یم جابیا

 :زد لب یعصب و کالفه نازگل
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 دیبا من. ندارم شما ترحم احساس به یازین من اما -

. دادم که دادم یم پس رو برادرم ی نکرده گناهِ تاوانِ

 ...گهید که نیا دمیم هم رو جونم مانینر یبرا من

 :دیپر حرفش وسط آراز

 دن؟یم مدال بهت -

 :گفت و دیکوب خودش نهیس تخت را انگشتش نازگل

 یرو دنید یبرا شوقم و ذوق شه آزاد برادرم یوقت -

 قهوه هم شما. قلبم تو چسبهیم و مدال شهیم ماهش

 .سرهنگ جناب شیپ میبر که بخور رو ات

 .زد یپوزخند آراز

. کردم صحبت مادرم با من رفتن؟ یبرا یدار عجله -

 یبرا و زنه یم زنگ مادرم بده، رو تون خونه شماره

 .کنه یم هماهنگ هفته آخر یخواستگار
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 .کرد نگاهش یدلخور با نازگل

 .کنم ینم لیمتح یکس به رو خودم من -

 در را نازگل ی شده مشت دست و کرد دراز دست آراز

 .گرفت دست

 برادرت نجات یبراُ یراه بد یبدون که رفتم تند کمی -

 مراد همون من و شد ینم معجزه دیشا! یکرد انتخاب

 میتقد رو ات بچه و یشد یم حامله. بودم الل و کر

 بود خوش شدن عمارت خانم به دلت ؟یکرد یم عطا

 اونقدر اما یا کرده لیتحص! یدکتر تو ؟یکرد قبول که

 در به رو سرم خواست یم دلم که یکرد عمل یاحساس

 که نکن صادر هم یا هیدفاع چیه. بکوبم وارید و

 !یدار قبول رو حرفم من، از شتریب هزاربرابر خودت
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 اما ستین درست هرچند. میذار یم رو یخواستگار قرار

 مادرم. گم ینم برادرت و تپدر به یزیچ آبروت خاطر به

 ! مینامزد که نداره خبر هم

 لیتحم قرار تو اگه که! ستین لیتحم بحث نکن لج

 دکترِ خانم هی که ها لیتحم نیا از باشه تا یبش

 !یجنگل مراد به بدن رو خوشگل

 همون. شناسمت ینم چون. ستمین چون عاشقتم گم ینم

 هشب و شدم خر که گذشت تمیمامور از یکل هم وایه

 وجدان عذاب شبید تا چون عاشقتم گم ینم. بستم دل

 تا چون. خورد یم رو جونم بود شده خُره وا،یه به انتیخ

 هم امروز از و داشتم دوست گهید جور هی و اون شبید

 .دارم دوسش گهید جور کی

 :داد ادامه و دینوش اش قهوه از یا جرعه
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 هم ازدواج بعد عشق به من. میبد فرصت هم به دیبا -

 امیم من. میایم بهم ما. ستین لیتحم هیقض. معتقدم

. یدیم مثبت جواب یخواست وقت هر تو و  تیخواستگار

 منم و یبشناس و من بهتر تا میمون یم عقد مدت هی

 یزیچ یپارت سرهنگ بسپرم دیبا البته. بشناسمت بهتر

 و برات داره خطر هی. تهران ارهیب رو طرحت کنه جور

 منتقلت تر راحت که بهش میچسبون یم رو عطا پرونده

 مونه؟ یم یا گهید حرف. اطراف و دور نیهم کنن

 :گفت و کرد نازک چشم پشت نازگل

 ن؟ینکرد انتخاب و هامون بچه اسم دیمطمئن -

 :گفت و کرد خم را سرش. کرد نگاهش یجد آراز

 !مامانش با باشه گهید اون -
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 واجازد نوع نیا هم هنوز. شد دیسف و سرخ یکم نازگل

 حساب که هرجور اما آمد ینم خوش مذاقش به

 .داشت قبول را مرد نیا حرفِ کرد، یم

 شیپ آخر به تا عطا ی نقشه اگر. بود مراد واقعا او اگر

 مگر آمد؟ یم بر دستش از یکار چه او رفت؟ یم

 پسرِ نیا یِبرا حاال که بود عطا یابرو و چسم عاشق

 کرد؟ یم ناز جذاب،

 :گفت و کرد هشنگا موشکافانه آراز

 خانم؟ نازگل قبول -

 اخم هیثان از یکسر در اما داد تکان آرام را سرش نازگل

 را اش اشاره انگشت و نشاند شیابروها انیم یکمرنگ

 .گرفت آراز سمت به د،یتهد نشانه به
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 سرم به رو اشتباهم یزندگ کل قرار اگه! شرط به به -

 که دیبگ االن نیهم دیشد مجبور دیبگ یه و دیبزن

 .بدونم رو فمیتکل

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش آراز

 !باش مطمئن! ستمین نامرد من -

 .خورد اش یبستن از گرید یقاشق نازگل

 :گفت و انداخت یبستن ظرف به ینگاه آراز

 م؟یبر میتون یم -

 زد چنگ را کاپشنش.شد بلند آراز و داد تکان سر نازگل

 .برداشت قدم ز،یم کردن بحسا یبرا نازگل از زودتر و

 اما، نبود کیرمانت یادیز مرد نیا کرد فکر خود با نازگل

 خساب شیرو عمر کی توانست یم و یمنطق و بود مرد
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 خدا و بود سَر مراد و عطا از بود، که چه هر. کند باز

 .بود دهیبخش او به را شیها یفداکار پاداش

 نازگل. کردند حرکت اداره سمت به و شدند نیماش سوار

 را شیها چشم. بداند مرد نیا از شتریب داشت دوست

 چطور. کند مرور را مراد ابتدا از کرد یسع و بست

 و الل و کر. باشد مراد مدت همه نیا توانست یم

 !خاموش

 ...مارستانیب آوردنتون رو شما احمد مش که یاول روز -

 نیا از متعجب نازگل. گرفت باال را دستش آراز

 .کرد نگاهش مبهوت و دش ساکت حرکتش،

 یکس! آرازم من،. دکتر نبند جمع زور به رو هات فعل -

 !محرمته که

 :زد لب حواس یب نازگل

 !ستین محرمت گهید لحظه چند تا که یکس -
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 :داد ادامه را اش جمله آراز

! شهیم محرمت شهیهم یبرا هفته، آخر تا تاینها اما -

 و من نبود قرار مگه. کنار بذار رو تعارفاتت پس

 جواب کنده پوست و رک. ستمین تعارف اهل ؟یبشناس

 یزندگ. رمیگ یم پس جواب کنده پوست و رک و دمیم

! یدید که هم خودت! سخته شغلم چون! سخته باهام

 از خان هوشنگ همون ای یدونیفر اصالنِ...هم پدرم

 که دارم مادر هی اما. رسه یم دهنم به دستمم. درومد آب

 دایجد. کنم ینم عوضش ایدن تموم اب و نشسته لچریو رو

 !یباخبر من از بهتر خودت که شدم دار خواهر هم

 ته از بشم عاشق. ستمین یالک دادن قلوه و دل اهل

. رم ینم یکس صدقه قربون یزبون نوک هم نشم! دلمه

. سرکوفت نه بزنم زبون زخم بهت یزندگ تو قرار نه

 ینیزم بیس مثل که بودم من هیقض نیا سر هی چون
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 و ارهیب سرمون خواد یم دلش ییبال هر عطا که سادمیوا

 !شیباز شب مهیخ عروسک میبش

 :گفت و فرستاد رونیب را اش کالفه نفس نازگل

 اصرار شما م،یکن تمومش جا نیهم گمیم که من -

 ...یدار

 به ازدواج نیا که آوردم منطق و لیدل برات! نازگل -

 !نفعمونه

 چرا. لرزاند یم را لشد رخش، مین. کرد نگاهش نازگل

 کند؟ خود عاشق را مرد نیا خواست یم دلش نقدریا

 عاشق یوقت شه ینم من دل یحال منطق و لیدل -

 !میستین

 :دیغر اش شده دیکل یها دندان انیم از یعصب آراز
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 عاشق ای یکرد روقبول درخواستش یبود عطا عاشق -

 چون یداد تن عطا خواسته به تو مراد؟ کوپالِ و الی

 آبروت و خودت یپا که حاال. بود وسط مانینر یاپ

  ؟یگیم ونیهذ یدار چرا وسطه

 :زد لب مظلومانه نازگل

 ...من کنارِ یش مجبور عمر هی خوام ینم -

 در را نازگل دست و نشاند لبش ی گوشه یلبخند آراز

 شیها لب یگرم .دیکش لبانش سمت به و گرفت دست

. بود یخوب یوبازج. سوزاند را نازگل فیظر دست پشت

 را طرفش دل راز ها نگاه و ها حرف تک تک از

 مراد او که شناخت ینم پا از سر دختر نیا. دیفهم یم

 رام دیبا! یدلخور ای بود ناز ای ها حرف نیا. ستین

 !ممکن قیطر هر به شد یم
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! من ای من، ای! یباش داشته یانتخاب من، جز ذارم ینم -

 !دکتر خانم ردهف به منحصر یادیز انتخابت رهیدا

 

! من ای من ای! یباش داشته یانتخاب من، جز ذارم ینم -

 !دکتر خانم فرده به منحصر یادیز انتخابت رهیدا

 خواهرم وایه! شده تر کیکوچ انتخابم رهیدا که هم من

 رو ها بیرق همه تو و من نفع به خدا نیبب.  درومد آب از

 سرگردِ هی شده یجنگل مراد. خواهرم شده وایه! زده کنار

 گوشه فعال که عطاهم...هم عطا! تموم یچ همهِ  جذاب

 !سیپل و دکترهاست مراقبت تحت ،ینظام مارستانیب

 :دیپرس نازگل

 اومده؟ سرش ییبال چه -

 فرو حالتش خوش یِمشک یموها انیم در یدست آراز

 :گفت و کرد
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 دست از تعادل اونم فرار، نیح خوره یم گلوله پاش به -

! کماست تو! باغچه کنار جدولِ به خوره یم سرش دهیم

 !هیچ حُکمش بمونه، زنده اگه دونم ینم

 تحت اونم یول کرده رد فیخف سکته هی هم هوشنگ

 .خوردن گلوله هم دیام و ونداد. مراقبت

 .بود نگران عطا یبرا نازگل

 .ستمین مرگش به یراض. رهینم عطا دوارمیام -

 :دیپرس متعجب آراز

 دست به که شد باعث. کرد ظلم تو حق در اون اما -

 ...من

 :داد ادامه و خورد کالفه را حرفش

 ،یعصب مغرورِ دخترِ هی شده که کرد تجاوز وایه به -

 ! اونه گردن به تارا و رایسم مرگِ
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 :دینال عجز با و بست چشم نازگل

 بشه، آدم خواست یم اون. نشستم دلش درد یپا من -

 سبک یبرا بود هرا هی دنبال. خواست یم وندیپ قلبش

 !بارش کوله کردن

 :گفت و انداخت باال شانه آراز

 خون یوقت مخصوصا. ستین جبران فرصت شهیهم -

 !باشه گردنت به

 .فرستاد رونیب را بارش غم آه نازگل

 یرو بذار رو تمرکزت تمام فعال. ایب در عطا فکرِ از -

 !من

 :گفت جانب به حق آراز و کرد نگاهش چپ چپ نازگل

 نیهمچ مراد، از یکرد یم فکر یلیخداوک ه؟یچ -

 اد؟یب در یپسر
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 :گفت لب ریز سوالش به جواب بدون نازگل

 .ارهیم در رو هاش نزدن حرف تمام یتالف داره -

 :گفت دیتهد با و کرد نگاهش آراز

 .دکتر خانم برات دارم! نطوریا که -

 :داد جواب فکر یب نازگل

 دیتهد گهید ،یآورد سرم رو یخواست که ییبال که تو -

 هست؟ هم باالتر اون از

 در از تر عقب یکم. داد فشار هم یرو را شیها لب آراز

 :گفت و کرد پارک اداره

 که تو بود؟ من دست مگه. نبود کارمون تو زبون زخمِ -

 .. . یداشت اصرار خوت

 :گفت و برد رهیدستگ یرو را دستش کالفه نازگل

 .ریبگ دهینشن -
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 جا جابه دستش در را فشیک. ستب را در و شد ادهیپ و

 چند هر. خواست ینم را آراز بودن رک دلش. کرد

 ممکن ریغ شیبرا مرد نیا از عشق تصور دانست یم

 ...اما است

 نازگل. شد رد نازگل کنار از و کرد قفل را نیماش آراز

 سرهنگ اتاق به تا برداشت قدم سرش پشت کالفه

 .دندیرس

 نازگل سرش شتپ. شد وارد و زد در به تقه چند

 .رفت داخل و دیکش جلو را اش یروسر

 احترا آراز

 

 خودش که را یپسر و کرد باز را آغوشش سرهنگ

 .کرد بغل بود کرده بزرگ
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 بغلت ریس دل هی نتونستم که بود شلوغ صبح نقدریا -

 !پسرم یاومد خوش. کنم

 :گفت و شدند جدا هم از.دیبوس را سرهنگ ی شانه آراز

 .زیچ همه بابت ییدا یمرس -

 .نشست یصندل یرو

 .زد اشاره نازگل به بادست سرهنگ

 دکتر خانم دییبفرما -

 :دیپرس اراز به رو بعد

 ؟یرسوند آهو به رو نازیآ -

 :گفت و داد تکان سر آراز

 .جون ییدا یداد دست از و یهند لمیف -

 :گفت و گرفت باال را نگاهش وسفی ییدا

 . شکرت ایخدا -
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 ه؟یچ کارتون حاال خب

 :گفت و گذاشت سرهنگ زیم یرو را دستش آراز

 و پدر دینبا. شه فسخ مون غهیص و دیبخون زیچ هی -

 .میکرد غهیص باهم ما که بفهمن برادرش

 .کرد نگاهشان تعجب با سرهنگ

 ...که شهینم -

 :دینال ملتمس نازگل

 درست یچ همه که حاال خوام ینم. کنم یم خواهش -

 !بفهمن یزیچ چیه مخوا ینم! شه داغون پدرم شده،

 :داد ادامه آراز

 دکتر خانم خونه بزنه زنگ خانم، آهو با گذاشتم قرار -

 یکارها بشه اگه فقط. هفته آخر یخواستگار یبرا
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 شمونیپ هفته آخر تا که میبد انجام رو مانینر یآزاد

 .باشه

 :گفت و زد یلبخند سرهنگ

. یدوخت و یدیبر و زیچ همه که تو. پدرسوخته یا -

 .هم کنار دینیبش خب یلیخ. باشه رکتونمبا

 هرچند نبودند محرم گرید. رفتند رونیب سرهنگ اتاق از

. نداشتند شان تیمحرم کار به یکار هم نیا از قبل تا

 او و بخورد هم به یخواستگار نکهیا از دیترس یم نازگل

 کردن رد و اش دخترانه یایدن خاطرات و بماند

 !نبود گفتن قابل که یدرد یبرا خواستگارها

 ان؟یک -

 آراز سمت به کرد یم صحبت یافسر با که انیک

 .برگشت
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 دستش کف را چیسوئ و دیرس او به قدم دو با آراز

 .گذاشت

 .ممنون -

 پسر؟ نداشت یقابل -

 :گفت و زد اش شانه به یا ضربه آراز

 .خداحافظ فعال گرم دمت -

 به هم نازگل. افتاد راه ابانیخ سمت به اداره در یجلو

 !سرش پشت ناچار

. کرد فرو شلوارش بیج در را شیها دست آراز

 گرفته، باال را سرش و بود رفته عقب یکم کاپشنش

 هوا. نماند جا نازگل که داشت یم بر قدم آهسته آهسته

 .رفت یم یکیتار به رو و بود شده سردتر یکم

 م؟یبخور کجا شام یدار دوست -
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 بود گفته هچ که نبود حواسش. کرد نگاهش جیگ نازگل

 .بود دهیشن را شیصداِ  بم لحن اما

 :گفت و دیخند آراز

 !دکتر خانم یهپروت تو -

 .داد تکان یسر نازگل

 آورد و من احمد مش ،یگفت یم یداشت نیماش تو خب -

 ...درمانگاه

 جانیه با افتاد، اش نزده حرف ادی دوباره که نازگل

 .کرد شروع

 کنه؟ یم داتیپ یکی یدونست یم کجا از آره، -

 لب آرام  شد دیسف و سرخ یکم نازگل. کرد نگاهش آراز

 :زد

 !که نگفتم جمع فعل گهید -
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 .زد لبخند آراز

 

 خودم یجور هی! یکن گوش حرف ادیم خوشم. همون -

 .کنن دامیپ بتونن که جا هی انداختم و

 ...ات نهیس یرو اما یبود یزخم یلیخ -

 :گفت و بست چشم آراز

 بود خبر چه یدون ینم ممیگر وستپ ریز اون! آخ آخ -

 .یدیند شما خب یول. که

 یلیخ. بود اومده باال یجور هی! بودم کرده شک -

 یباز رو مون همه خوب نقدریا یچطور. یبود بیعج

 !یداد

 :گفت و گرفت باال سر غرور با اراز
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 و کات ما که نهیا فرقش. گریباز یعنی یمخف سیپل -

 مخاطب میکن یباز بد اگه ما. میندار دینباش خسته

 و قبرستون نهیس میر یم راست هی شن، ینم کم هامون

 یحت مهرزاد و من! اسممون کنج ذارن یم دیشه هی

 !میهمکار میدونست ینم

 :گفت و داد تکان سر نازگل

 یول! سهیپل که دیفهم شد ینم اونم. بود جالب واقعا -

 یخودکش یآورد شانس! یبود نوبر یلیخ گهید شما

 .نکردم

 :گفت و کرد نگاهش طنتیش با ازآر

 ؟یچ یبرا ؟یک -

 . انداخت نییپا سر نازگل

 ...و  شدم داریب که صبح -
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 اون به مراد بخواد دلتم ؟یبکش رو خودت یچ یبرا -

 ...یجذاب

 یکم و دیخند بلند آراز. کرد نگاهش چپ چپ نازگل

 و بم یصدا با و کرد خم نازگل شانه سمت به را سرش

 :زد لب شیرایگ یادیز

 شه، تکرار کار اون اگه گهید همونه؟ حست هم حاال -

 ؟یرینم یخودکش سراغِ

 از گوجه مثل. برد فرو لباسش داخل را سرش نازگل

 .بود شده قرمز ا،یح یب آراز یها حرف و سرما شدت

 آن با دختر نیا. دیخند آراز. دندیرس ابانیخ سر پارک به

 انستتو یم ،یا گوجه یها گونه و یزمرد یها چشم

 . کند ییدلربا و  دهد جوالن دلش در یحساب

 دکهِ کینزد مکتین نیاول یرو و گرفت را شیبازوها

 .نشاند را او پارک،
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 م؟یش گرم که یخوریم یچ -

 کردن، بلند سر جرئت آراز حرفِ شرمِ از هم هنوز نازگل

 .نداشت

 :گفت و کرد بلند انگشت نوک با را اش چانه آراز

 .رمامنتظ ،یخجالت خانم -

 .نیریش یکاف هی -

 .داد تکان سر آراز

 از نگاهش با نازگل و رفت. امیب تا نیبش جا نیهم -

 نگاه کی در عشق به. داد قورت را آراز بتیه سر پشت

  داشت؟ اعتقاد

 در چرا پس بود مراد همان مرد نیا بود، راست اگر! نه

 بود؟ نشده عاشقش نگاه کی
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. نشاند یم لبش یرو لبخند هم اسمش یحت...آراز

 آراز عطا، و مراد با اش قصه آخر شد ینم باورش

 یادیز. داشت دوستش یادیز خدا. بشود بشینص

 مراد کنار عطا، گندآب در نگذاشت که داشت را شیهوا

 .شود غرق

 هیتشب غول به فراوان یها شیر و مو با که یکلیه

 یورزشکار و نیتر لیاست خوش شیبرا حاال کرد، یم

 .بود شده ایدن کلیه نیتر

! نیریش یها لپ چال و یمشک لهیت دو آن با صورتش

 و متناسب یها لب. زیت نوک یکم و دهیکش ینیب

 فکر یروز! شیصدا. یمشک حالت خوش یموها

 گرومپ شیرایگ و بم تن حاال، و است الل کرد یم

 .آورد یم در را نازگل قلب گرومپ

 !بسته چشم یخند یم یچ به! ریبگ-
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 شماتت و گذاشت قلبش یرو را شدست ترس با نازگل

 .شد رهیخ بود، ترسانده را او که یآراز به بار

 .دمیترس -

 از را شده یبند بسته یشکالت کیک و یکاف وانیل

 .گرفت دستش

 تو بار نیدوم نیا. ها نیدار دوست یشکالت کیک -

 !چندساعت نیا

 :گفت و داد تکان سر آراز

 که یکن ستدر برام که ریادبگی هم شما! یلیخ آره -

 اش گرسنه تند و تند که اومده رتیگ شکمو شوهر هی

 و یچ یبود بسته چشم بگو، رو راستش حاال! شه یم

 و؟ من ؟یکرد یم تصور

 .کرد نگاه بود جوابش منتظر طنتیش با که آراز به نازگل
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 بگم؟ راست -

 :گفت و کرد اخم یکم آراز

 !شنوم ینم ازت راست جز ،یشنو ینم ازم راست جز -

 از یآن در توانست یم چطور. بود مانده مبهوت ازگلن

 .کند چیسوئ تیجد به طنتیش

 باهم رو ها خصلت همه من نکن، نگاهم یاونجور -

 .ادیم دستت یبشناس و من که شتریب. دارم

 !یخون یم هم رو ها آدم ذهن -

 :گفت و کرد یا خنده تک آراز

 تهِ تا نهیبش روم به رو طرف. دکتر خانم بازپرسم من -

 شماست، نوبت هم حاال. ارمیدرم رو گناهاش همه

 !فرزندم کن اعتراف
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 و میمستق را نگاهش. نشاند لبش یرو یلبخند نازگل

 سر را اش یکاف که دوخت آراز رخ مین به واهمه یب

 .دیکش یم

 یپارت حقم در خدا خوب چه کردم یم فکر داشتم -

 به و دم و شاخ یب غول اون ورد هی با و کرد یباز

 میزندگ شد، ینم ینطوریا اگه. کرد لیتبد موحد سرگرد

 .شد یم نابود

 .دیخند ثانهیخب آراز

 !یندار خبر خودت من کنار یشد ینابود هم حاال -

 :گفت اکراه با و داد اش ینیب به ینیچ نازگل

 نسبت حاال! یچیه از به یکاچ نداره، اشکال کنم چه -

 !یتر تحمل قابل شما مراد به

 را نازگل گردن پشت که برد دست و کرد دگر چشم آراز

 .برد جلو را اش یخال دست خنده با نازگل که ردیبگ
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 .دیکن اضافه هم رو جنبه یب هاتون خصلت به -

 :گفت دیکش یم نشون و خط که ینگاه با آراز

 هی مگرنه ستمین محرمت گهید االن فیح که آخ -

 .نیبب و ایب که زدمت یم یجور

 د؟یدار هم بزن دست -

 .انداخت باال ابرو

 !چجورم اوف -

 .کرد لوس را خودش خنده با یکم نازگل

 ـــاد؟یم دلت-

 کرد حس. برگرداند نازگل سمت به را سرش آراز

 یرو که ییمو ی طره! شده رگ به رگ گردنش

 :گفت و راند عقب انگشت با را بود افتاده اش یشانیپ
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 هک یزیچ. مغرور و یخودرا. بود خشن وایه یدون یم -

 در رو که نیا و بود شجاعتش بشم عاشقش شد باعث

 یجلو و ستادیا یم فشیکث یکارها یجلو پدرش یرو

 .گرفت یم رو گندهاش از یکل

 ابدا و اصال اما. اون از شتریب دیشا یشجاع هم تو! اماتو

 رو یباز بدجور بود کینزد. کنم ینم دییتا رو کارت

 یپا تا یدار دوست یُکی یوقت ،یداد نشون اما یبباز

 !یذار یم هیما براش هم جونت

 

 وایه برعکس تو! خواد یم اقتیل داشتن رو تو عشق

. کنم نوازشت و ناز  که کنم جمع رو حواسم دیبا ،یفیلط

 دیتهد همه ها نیا بزنمت؟! خانم نازگل نازکه دلت تو

 ینزن رو ما شما! نداره زدن که زن! شما یبرا یخال تو

 !وقتی
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 .شد آب دلش در ندق آخرش یها جمله از

 !شد سرد بخور -

 .دیکش رونیب را نازگل ن،یریش ی خلسه آن از یآن به

 .کرد کینزد لبش به را وانشیل حرص با

 ؟یشد عاشق حاال تا تو ؟یچ تو -

 :گفت حیصر و آورد نییپا را وانشیل نازگل

 !نه -

 ؟یبش من عاشق ینیب یم خودت تو -

 :داد جواب قاطع هم بار نیا

 !بله -

 نازگل یزمردها به را شبرنگش نگاه. زد یلبخند ازآر

 .دوخت
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 یعنی. ادیم خوشم ازت. ییپروا یب و رک خودم مثل -

 دلم تو دینبا یکس تو جز کنم یم حس کم کم دارم

 یپا جوره همه آدم هی که یدار رو اقتشیل تو! باشه

 .نکنه عوضت ایدن با و بمونه عشقت

 .دیخند معصومانه و نیریش. کرد نگاهش نازگل

 .شد بلند. گرفت او از را نگاهش کالفه آراز

 یباز من روان و روح با شتریب تا. دکتر خانم پاشو -

 .ینکرد

 ینیب نوک آراز. کرد نگاهش رهیخ تعجب با نازگل

 .فشرد انگشتش دو با را نازگل

 یکرد ینم رو مراد یبرا و یبود بلد رو کردن یدلبر -

 . میبخور شام پاشو خانم؟ سیخس

 و خورد وانشیل از گرید یکم. برداشت را کشیک زگلنا

 :گفت
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. شدم ریس هم نایا با. خونه برم دیبا گهید ممنون -

 ،یبرگشت مدت همه نیا بعد خونه یبر هم شما بهتره

 !یباش خواهرت و مادر شیپ شتریب بهتره

 باال یگوش یرو از را نگاهش و داد تکان یسر آراز

 .دیکش

 هی با که یزن ستاین قبول یول. گرفتم اسنپ.باشه -

 بر شکم پس از خواد یم یچجور شه ریس یکاف و کیک

 اد؟یب

 :گفت و دیخند نازگل

 تیزندگ گهید یبرس مرد زیدوچ به گفتن میقد از -

 ...و شکم به. بهشته

 نیا بابت را خودش. خورد را حرفش و دیکش ینیه بعد

 .کرد یم سرزنش شمارش یب یها یسوت

 .شد شکینزد طنتیش با آراز
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 ؟یچ شیدوم -

 .برداشت قدم جلوتر و انداخت ریز به سر

 !یچیه -

 . موند کار نصفه بهشت که ینطوریا بابا یا-

 :گفت لب ریز نازگل

 !ایح یب -

 .انداخت آشغال سطل در و گرفت دستش از را وانیل آراز

 حاال تا چون. کنم یم حس البته. ام یطونیش آدم من -

 ازش هم یچیه که باری اون جز. نزده سر ازم ییخطا

 اون یدلبر همه نیا با امشب اما. متاسفانه ادینم ادمی

 که مطمئنم نت،یریش زبون اون و یرنگ یرنگ یزمردها

 !دکتر خانم یدیم جفتمون دست یکار بد
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 سرخ مرد نیا. بود افتاده ریگ اش نهیس در نفس نازگل

 !داد یم ادامه یه.  دید یم را شدنش

 و نداد شام ینگ فقط. دیرس پاسن ایب خانم گوجه -

 .یکن اضافه هام خصلت به هم و بودن سیخس

 

 و داد یم یسوت. نداشت زدن حرف توان گرید نازگل

 به و شود ساکت داد حیترح پس گرفت یم بُل آراز

 .ندهد یجواب شیایح یب ندهِیشوهرآ یها طنتیش

 اریسام_روز همان

 حد نشا یدلتنگ. گرفت بغل را پدرش ریس دلِ کی تمنا

 .نداشت مرز و

 اتاق از خواست و کرد زمزمه ی «دیببخش» کالفه وایه

 :داد قرار مخاطب را او سرهنگ که شود خارج
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 همکارامون سواالت از چندتا به دیبا محتشم، خانم -

 .دیمرخص انشاهلل بعد دیبد جواب

 :داد ادامه یمهربان نگاهِ با و

 ...منتظرته که سال یلیخ! منتظرته خانم آهو -

 .رفت رونیب و داد تکان یسر وایه

 و نشست یچرم یصندل یرو دکتر یرو به رو اریسام

 .زد لبخند سرهنگ به

 دو که میدیفهم رید ما سرگرد، جناب دینباش خسته -

 !خورده گره هم به پرونده

 :گفت کرده، حفظ را آرامش لبخند اریسام

 گانیشا رعطایام ی پرونده ریگیپ اول از من چون! بله -

 که خوشحالم. محتشم هوشنگ به دمیرس بعد و دمبو

 !بوده زیآم تیموفق اتیعمل
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 !طوره نیهم قایدق -

 محجوب سرگرد ی روانه را اش قدرشناسانه نگاه دکتر

 .بود او ونیمد را اش یزندگ  .کرد شیرو روبه

 دخترم ی دوباره دنید به یدیام واقعا. سرگرد ممنونم -

 .نداشتم

 .کرد درشت چشم تمنا

 ابا؟ب -

 که یا خنده با و. دیبوس شال یرو راز سرش دکتر

 :گفت بود برگشته شیها لب به دوباره

 بابا؟ جان -

 .انداخت ریز به نگاه اریسام

 یدست چیه که دوارمیام و بود ام فهیوظ هرحال به -

 .کنه جدا هم از رو شما نتونه
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 :گفت سرهنگ به رو و شد بلند بعد

 از اجازه با من شه، ینم ربرگذا امروز جلسه نکهیا مثل -

 .سرهنگ شمیم مرخص حضورتون

 :گفت بالفاصله هم دکتر

 ست؟ین یامر ما با -

 یبرا ینیام خانم به که دینش خارج تهران از اما نه -

 شونیا پرونده البته. میدار ازین پرونده کردن کامل

 ادامه. شونه اداره و یسرمد سرگرد بخش به مربوط

 .شهیم یریگیپ خودشون شعبه در پرونده

 .آمدند رونیب و داد دست سرهنگ با دکتر

 .متونیبرسون نه اگه سرگرد؟ هست همراهتون نیماش -

 .داد تکان سر اریسام
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 اداره به دمیرس اداره نیماش با راستش. ممنونم -

 چون. کنم مرخصش دیبا اما. اومدم راننده با و خودمون

 !خونه هم بعدش زهرا بهشت برم قرار

 .دوخت پدرش به نگاه تمنا

 م؟یبر شهیم. شده تنگ مامان یبرا دلم منم بابا، -

 :گفت و گذاشت اریسام کمر پشت را دستش دکتر

 .سرگرد میمقصد هم -

 با احترام کمال در پدرش نکهیا یبرا کرد یم ذوق تمنا

 اش یشگیهم تعصب آن نکهیا. کرد یم برخورد اریسام

 .نداشت مرد نیا مقابل در را

 :گفت دیرس که نظرش مورد عهقط به اریسام

 .دیکن ادهیپ نجایا و من. ممنون -

 .میهست ییباال قطعه ماهم -
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 گل دکه از. شد ادهیپ تشکر با و داد سرتکان اریسام

 چشم و دیخر قرمز و یصورت رزِ شاخه چند یفروش

 .گرفت شیپ در را ساغرکش ی خانه راهِ بسته

 دل! قبرش سنگ یرو دیکش دست. زد زانو آرام

 .گرفت یم ریز نیا اش، ساله نوزده دخترک

 ی دردونه زیعز سالم! خونه چراغِ و چشم سالم -

 کردم؟ وفا دادم که یقول به یدید ساغر؟ یدید! یداداش

 ریزنج و قل و دست به دستبند. مارستانهیب روتختِ ونداد

 نگران اما. بودم خودم شیریدستگ موقع کاش آخ! شده

 یوقت کن دعا برام. هستم خودم شییبازجو موقع. نباش

 ییبال به اعتراف ریز هام شونه رمیگ یم اعتراف ازش

 خودم یها دست با خودم و نشکنه آورده، تو سر که

 !نکشمش
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 به که یخواهر ببخش! بشه مالیپا تو خونِ ذارم ینم

 !یشد یقربان تو من، شغل خاطر

 بهش یچ کنم؟ نگاه مامان یها چشم تو یچجور

 خواهرم از و خواهرش انتقام ستخوا ونداد بگم بگم؟

 بود یقاچاقچ گروه کی ی دسته سر اون خواهر ره؟یبگ

 !تر پاک گل برگ از من خواهر و

 دلم چقدر که آخ! دمیخر برات! یبود یصورتِ رُز عاشق

 و غیج یبرا! زده لک هات کردن پا به ولوله یبرا

. هات گذاشتن سر به سر یبرا! یخوشحال سر از دادهات

 و فعالش درون کودک! ندازه یم تو ادی و من اتمن! ساغر

 در یباز خواهرشوهر و یبود کاش! هاش یباز لوس

 !یآورد یم

 سر هوار و غیج یکل و یبپوش یچ یعروس یندون نکهیا

! من ی وونهید دخترک! یگرد پاساژ ببرمت که من
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 چرا. بود زود رفتنت ینطوریا یبرا. بود زود رفتنت یبرا

. دارم وجدان عذاب هنوزم شده، ریدستگ ونداد که حاال

 که تمنا طرف کی از! یداد یم پس تقاص دینبا تو

 که ییبال نکنه نکهیا ترس هم طرف کی از عاشقمه

 ...اومد تو سر

 به بد دینبا. کرد مشت را دستش و بست را شیها چشم

 .داد یم راه دلش

 باباش و مامان از برم خوام یم! یساغر کن دعا برام -

 .نمک یخواستگار

 یرو را ها گل.دیبوس را خندانش عکس و شد خم

 ها گل نیا از اش شده پر پر گلِ. کرد پر پر سنگش

 رهیزنج که انتقام به لعنت! مرگ به لعنت! بود باتریز

 !بود کرده وصل هم به را آدم همه نیا رهیزنج
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 در ساغر خندانِ صورت به را نگاه نیآخر و شد بلند

 خودش به دیبا...اما شد یم مچاله قلبش. انداخت عکس

 خواهرِ داغِ از کمرش که یبرادر داد یم هیهد صبر

 . بود شکسته نوجوانش

 پاتند باالتر قطعات سمت به دست، به قرمز رُزِ شاخه دو

 .کرد

 اشک و افتاده یقبر سنگ یرو که دید را تمنا دور از

 .مالد یم را شیها شانه سرش یباال دکتر. زدیر یم

 گذاشت یم دیبا. کرد تر آهسته را شیها قدم سرعت

 بعد و زدیبر اشک ریس دل کی مادر، دلتنگِ یتمنا

 از یخواستگار یبرا جسارت ییایدن با شود، مزاحمشان

 !ینیام دکتر ی نازدانه
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 به استرس ییایدن با اریسام و بود شده تر آرام یکم

 .رفت سمتشان

 تمنا یها گل یباق کنار را سرخ یرزها و شد خم

 .خواند فاتحه و ستادیا و زد سنگ به یا بهضر. گذاشت

 .کنه رحمتشون خدا -

 :گفت لب ریز و  داد رونیب مانند، آه را نفسش دیتوح

 د؟یدار نجایا و یک شما،. ممنونم -

 .شهداست قطعه که پدرم و خواهرم -

 . انداخت باال ییابرو تعجب با دکتر

 .کنه شاد رو روحشون خدا ن؟یهست دیشه فرزند -

 . نشاند لب به یلبخند ادب کمال در اریسام

 یمداوا یبرا جنگ زمان بودند، دکتر پدرم. ممنونم -

 خط هم بعدش و مارستانیب رنیم داوطلب نیمجروح
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 شیپ چندسال شن، یم مجروح ،ییصحرا مارستانیب

 ...و ادیب کنار جنگش یها یادگاری با نتونست گهید

 :گفت و داد تکان یسر دکتر

 !شما ونِیمد هم من و پدرتونن ونیمد ملت هی پس -

 را نازدانه نیا و گفت یم دیبا. انداخت ریز به سر اریسام

 .کرد یم یخواستگار سختش، و سفت پدر از

 ینیدِ چیه و دادم انجام رو ام فهیوظ من دکتر، یآقا -

 رو خانم تمنا د،یبد اجازه...شما اگه خوام یم...اما ست،ین

 .کنم یخواستگار شما از

 ینم هم را فکرش. شد دهیباالکش سرعت به ناتم نگاهِ

 عجول هم به دنشانیرس در نقدریا سرگرد جناب کرد،

 .باشد

 :دیپرس ،یفیظر اخم با ختهیآم تعجب با هم دکتر
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 یخواستگار یبرا یمناسب یجا جا نیا دیکن ینم فکر -

 .نباشه

 خاکِ سر نجا،یا خواستم یم اما، شماست با حق -

 داشته حضور هم شونیا که کنم یخواستگار همسرتون

 .باشند

 کی یِخواستگار نیا از حق به. داد تکان یسر دکتر

 .بود خورده جا سرگرد ی دفعه

 نیهم که دوارمیام داره، یآداب یخواستگار حال هر به -

 !سرگرد نینخوا جواب دخترم و من از حاال

 به مبهوت را نگاهش تمنا. انداخت ریز به نگاه اریسام

 پدر از. دیتپ یم تند و تند قلبش و بود دوخته اریسام

 نظر او از که دیترس یم وسواسش و حساس یادیز

 .کند رد را اریسام ده،ینپرس
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 مزاحمتون مادر با دیبد اجازه شما اگه. ام متوجه بله -

 .میبش

 به حاال چقدر. دوخت میمر سنگ به را نگاهش دکتر

 دختر تنها، دست توانست یم مگر. داشت ازین حضورش

 بدهد؟ وهرش

 خجالت با تمنا. داد سوق تمنا نگاهِ به را نگاهش بعد و

 .دیگز را لبش و انداخت ریز به سر

 گِره سرگرد، دل به مدت، نیا در دخترکش دل پس

 .بود خورده

 که وقت هر دیاریب فیتشر دیتون یم. ستین یحرف -

 .دیخواست

 :گفت سرعت به دکتر حرف از زده ذوق اریسام

 ...شب فردا -
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 هول پسر نیا صورت به تعجب با دکتر یها شمچ

 .کرد برخورد کرده

 

 که یا خنده با و دیکش لبش گوشه را انگشتش اریسام

 :گفت داد، یم قورتش زور به

 مثبت جوابِ شما از که رهیم در یوقت من یخستگ -

 ، شدم کار به دست خودم که دیببخش! دکتر یآقا رمیبگ

 دارم مادر هی اما بزنه باال نیآست برام که ندارم پدر من

 دوماد آرزوش تنها و استیدن کل از من ییدارا تنها که

 برگردم پُر دستِ خواستم یم! پسرشه تک منه کردن

 !ششیپ

 :گفت و زد یلبخند دکتر

 .میمنتظرتون شب فردا. پسر یاومد بار مرد معلومه -

 .کرد بلندش و گرفت را تمنا یبازو و شد خم
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 .میبر کن یخداحافظ تمامان با. دخترم پاشو -

 که کند دعا خواست مشیمر مامان از دلش در تمنا

 نیا به دش،یتوح دل که کند دعا. شود خوشبخت

 .بدهد تیرضا کمال و تمام وصلت

 :گفت و کرد اشاره نیماش به دکتر

 .پدرتون و میبزن شهدا قطعه به هم سر هی -

 یرو را شیها گل و ختیر سنگ یرو را گالب شهیش

. دیبوس را دشیپدرشه سنگ و شد خم. تگذاش سنگ

 طنتیش بابت اریسام و فرستادند یم فاتحه تمنا و دکتر

 پدرش از بود شده مرتکب تیمامور نیا در که ییها

 .خواست یم عذر

! شده او، از ونداد نهیک یقربان ساغرش که خواست عذر

 پدرش که خواست یم و کرد یم دل و درد نگاهش با

 .افتدیب ینیام دکتر لد در مهرش کُند، یکار
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 یب. گذاشت سنگ یرو دست و زد زانو کنارش تمنا

 بزرگش، روح از و کرد سالم پدرشوهرش به حرف،

 .کرد یم ریخ یدعا طلب

 مثبت یناج مرد نیا به جوابش دیبا دانست یم دیتوح

 یکس چه و دید یم دخترش حرکات در را عشق. باشد

 از عشق یپا به او کرد؟ یم درک را عشق دیتوح از بهتر

 کرد صبر سال همه نیا اش رفته دست

 

 برابر در و رساند خانه در به را سرگرد اصرار، با دکتر

 شیتمنا از و امدندین باال ار،یسام شمار یب یها تعارف

 گره اریسام نگاه به شهیش پشت از دختر نگاه. شد جدا

 هم دنید یبرا هم هنوز نیماش حرکت با و بود خورده

 .دکردن یم تالش
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 کنارش را دوماه حدود که یمرد از ییجدا بود سخت

 تنها. دیکش یم پر دلش. شد یم تنگ دلش. بود گذرانده

 داده اریسام به پدرش که بود یا شماره همان دشیام

 !یخواستگار کردن هماهنگ یبرا بود

 یبرا را شب فردا ییپررو کمالِ در سرگرد جناب گرچه

 زدن زنگ به یازین گرید و بود کرده نییتع یخواستگار

 .نبود مادرش

 دید از دلبرکش، شهیش پشتِ نگاه که ییجا تا ستادیا

 .چرخاند قفل در را دشیکل و دیکش ینفس. شد محو

 یمعمول طبقه دو یا خانه. شد شانیصفا با اطیح وارد

 استخر و بود شده نییتز دیسف مرمر سنگ با که

 .داشت اطیح در یکوچک

 و بود ختهیر نیزم یور شده خشک درختان، یها برگ

 .کرد یم خِش خِش شیپا ریز
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 .شد باز لبخند با لبش د،یشن که زنانه زدن حرف یصدا

 ن؟یخوا ینم مهمون خونه صاحب! اهللی -

 و باال ی طبقه در مادرش. بود انداخته ریز به سر

 دو هر. داشتند سکونت نییپا طبقه در اش، خاله خانواده

 و اریسام و بودند دهدا دست از را شانیشوهرها خواهر

 .بودند خانه نیا یمردها تنها روزبه، اش، پسرخاله

 ار؟یسام -

 اش دخترخاله حانه،یر و خاله و مادرش. رفت تر جلو

 .خوردند یم صبحانه و نشسته زیم دورِ

 در را پسرش ناباورانه و شد بلند اریسام دنید با مادرش

 .دیکش آغوش

 نیآذ واست چهکو که یایم یدار که ینداد خبر چرا -

 مادر؟ رمردِیش ببندم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 لبخند. دیبوس عشق، با را مادرش صورت و سر اریسام

 .دیکش ینم پر شیها لب از یا لحظه

 مزه همه برگشتم؟ سالم که یدید. واالحضرت سالم -

 !برگشتنه ییهوی به اش

 و دیکش نییپا را گردنش و انداخت دست مادرش

 .دیبوس را اش یشانیپ

 که شکر خدارو. مادر بودم دلتنگت چقدر یدون ینم -

 !یسالم

 .گرفت بغل در را او خاله مادرش، از بعد

 همه شغلت نیا با تو که آخ. جون خاله یاومد خوش -

 .یدیم سکته مارو

 :گفت و شد جدا اش خاله از

 .نکنه خدا جونتون از دور -
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 کرد یم نگاهش خندان یها چشم با که حانهیر به رو

 :گفت

 سوسکه؟ خاله یچطور تو -

 :گفت و دیخند حانهیر

 یاریب اخم یتون ینم هم گفتنت سوسکه خاله با یحت -

 !یداداش یاومد خوش. صورتم رو

 حانهیر اما، شد تر کمرنگ یکم اریسام لبخند! یداداش

 هم و سن هم که یا حانهیر. بود ساغر شیبرا درست

 برادرانه یدلتنگ رفع بودنش، لحظه هر و بود ساغر یباز

 .کرد یم

 .گذاشت کمرش پشت دست مادرش

 خبر یکل که رمیبگ لقمه واست نیبش. مادر نیبش -

 . دارم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 

 یزیچ که کرد اشاره اش خاله به ابرو و چشم با حانهیر

 یرو اریسام که بود تابلو اش افهیق آنقدر اما د،ینگو

 :گفت خنده با و نشست یصندل

 افهیق داره سوسکه خاله نیا که یخبر چه شده؟ یچ -

 کنه؟ یم کوله و کج

 کنارش خنده با و دیبوس را پسرش یموها مادرش

 :گفت لبخند با خاله.نشست

 . میدار مهمون امشب -

 :گفت و انداخت باال ییابرو یتا اریسام

 مهمون؟ -

 :گفت خنده با مادرش

 !خواستگار! نه که مهمونم مهمونِ -
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 .کرد درشت چشم اریسام

 اد؟یب برات خواستگار که یشد بزرگ نقدریا یک تو -

 اریسام. شد سرخ و انداخت نییپا سر خجالت با حانهیر

 :گفت و زد لب یرتیغ

 خوشبخت؟ داماد نیا هست یک خب -

 :گفت زد یم برق که یچشمان با اش خاله

 نیتمر استاد دکترا، یدانشجو پسر! شهیدانشگاه هم -

 عموش و روزبه. استاد کمک ییجورا هی. هست شونم

 !هیدار خانواده و بخو پسر ق،یتحق رفتن

 .داد تکان سر اریسام

 !سوسکه خاله یش خوشبخت انشاهلل. مبارکه -

 :گفت و ختیآم هم در را اخم و خجالت حانهیر

 !سوسکه خاله ینگ ها مهمون یجلو شب داداش -
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 دهید شیها چشم از یزیچ که آنقدر. دیخند اریسام

 .شد ینم

 ما دش ینم که بود شب فردا! امشبه که شکر خدارو -

 ! میباش

 :دیپرس مادرش

 !خبره؟ چه شب فردا -

 مادرش گردن در دست و کرد کج را خودش اریسام

 :گفت و انداخت

 زدم حرف پدرش با خودم! منه یخواستگار شب فردا -

 .دیاریب فیتشر گفتند شب فردا یبرا

 .ستندینگر را خودسر و پررو پسر نیا تعجب با همه

 .زد لب مبهوت اش خاله و کرد درشت چشم مادرش

 ؟یکن یم یشوخ -
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 اش وانهید پسر سر نکهیا شوقِ از دانست ینم مادرش

 ای باشد خوشحال ردیبگ زن خواهد یم و خورده سنگ به

 .داند ینم آداب که بخورد حرص پسر نیا دست از

 با دختر و کرد یخواستگار همکارش از که شیپ دفعه

 زده را گرفتن زن دیق گرید آورد، بهانه نوز و ناز هزار

 خاطر به تنها نداشت، دوست که راهم دختر آن. بود

 ازدواج یبرا را یکس تا گشت و گشت مادرش یرهایگ

 یبایز و لوس ی دردانه تمنا، و نشد شکر خدارا که ابدیب

 بزرگ را دختر نیا یکم دیبا اما. شد بشینص دکتر

 تیترب یبرا کم هم، مدت نیهم در هرچند کرد، یم

 .است دهینکش تزحم دکتر، اشتباه

 ه؟یک دختره -

 و زد یلبخند تمنا یمشک یها چشم تجسم با اریسام

 :گفت
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 پسرتون شازده و بودنش گرفته گروگان که یهمون -

 شیپ که دوماه. داد نجاتش و دیرس راه از سوپرمن مثل

 ...و شناسمش یم جوره همه. منه

 :گفت یباز لوس با و انداخت ریز به سر

 .شدم عاشقش -

 یشوخ با مادرش و دندیخند ذوق با خاله و حانهیر

 .چاندیپ را گوشش

 ؟یدخترباز ای تیمامور یرفت -

 !بودم تیمامور... زهیچ... یعنی! نه نه...جفتش -

 

 :گفت و کرد بلند سر جانب به حق بعد
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! شن یم عاشقم رمیم هرجا هیچ من گناه من مادر خب-

. تمسین خالفکار و سرگردم من دهیفهم امروز تازه دختر

 .بود شده عاشقم یکل ممیکار خالف همون با تازه

 :گفت و کرد کج رو مادرش

 به بشه یراض خالفکار هی به که یدختر. خواد ینم -

 .خوره ینم تو درد

 :گفت و دیکش بغل را مادرش اریسام

 تمنا. یباز مادرشوهر االن از ماینداشت خانم مامان -

 خاطر هب هم پدرش داده، دست از و مادرش بوده بچه

 !کن یمادر براش نکرده، ازدواج چوقتیه عشقش

 :گفت ذوق با حانهیر

 !یخوشگل اسم چه تمنا -

 :گفت حسرت با و داد تکان سر اریسام
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 !یدیند و خودش! یچیه اسم -

 :گفت خاله و کرد نگاهش چپ چپ مادرش

 با لب به لبخند سردار! **** رفت دست از پسرمون -

 سرگرد گروه افراد. شد هریخ پسر شازده دو به اقتدار

 کنفرانس زیم دور هم یرو به رو موحد و یسرمد

 گوش سردار زبان از تشانیموفق شرح به و بودند نشسته

 .کردند یم

 به پرونده نیا که رهیدا دو هر به گم یم کیتبر -

 دوباره خودسرانه موحد سرگرد اگر البته. دیرس سرانجام

 میداشت خبر ونحضورش از ما و شدند ینم تیمامور وارد

 .رهیبگ شکل تونست یم هیپا از یهمکار نیا

 اما، موحد سرگرد آن از تیموفق نیا از یمین هرحال به

 بدون که کنه ینم کم رو یزیچ شونیا یچیسرپ از نیا
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 یها نیتر زبده از که خودشون جانِ یبانیپشت گونه چیه

 .انداختند خطر به رو هستند ما

 زیم به را نگاهش دش باعث سردار بار شماتت نگاه

 :دیبگو و بدوزد

 و موندن اما، دارم قبول رو تون حرف. سردار متاسفم -

 من یحس کی. نبود من کار گذاشتن دست یرو دست

 ...هم آخرش که بود زده وندیپ پرونده نیا به رو

 :شد ساکت و خورد را حرفش

 .داد ادامه افسوس با وسفی ییدا

 محتشم، نگهوش میشد متوجه رید ما متاسفانه -

 سرگرد مطمئنا میدونست یم ابتدا از اگر! یِدونیفر اصالن

 .میکرد ینم پرونده نیا یقاط رو موحد

 :گفت تیجد با و کرد بلند سر آراز
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. کنم تموم رو پرونده نیا تونستم خودم که خوشحالم -

 رو اورد مردم سر هوشنگ که یعذاب از یکم دیشا

 . کنم جبران تونستم

 :داد ادامه ختل و زد یپوزخند

 و شهیم جهنم ایدن نیهم تو ها آدم از یلیخ عاقبت -

 !یش ریدستگ...پسرت توسط...نکهیا از بدتر یجهنم چه

 مرد نیا که بود سخت هم باورش. پراند باال ابرو اریسام

 دام به دنبال که یمرد بفهمد تیمامور روز نیاخر در

 .است پدرش انداختنش،

 عطا. ستین مساعد نیمتهم حال فعال حال، هر به

 سخت تحت محتشم هوشنگ و کماست در گانیشا

 ونداد اما. مارستانیب تخت یرو ،یتیامن ریتداب نیتر

 اداره به و مرخص مارستانیب از یتراب دیام و خاکباز

 .شدند منتقل
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 :گفت و کرد مشت را دستش اریسام

 نم؟یبب رو ونداد تونم یم -

 .داد تکان سر سردار

 

 .ددا تکان سر سردار

 ،یسرمد سرگرد یباش مسلط خودت به دیبا اما حتما، -

 مطمئن اما، سخته برات چقدر که کنم یم درک من

 ونداد از یادیز یها پرونده. شهیم مجازات که باش

 کردم یم فکر که یاونقدر گان،یشا عطا اما، دستمونه

 .ستین قطور اش پرونده

 :گفت و زد یپوزخند اریسام

 مرگ به منجر عنف به زتجاو! یریگروگانگ. هست-

. ستین خودش یبرا یمحکم مدرک اما! افرادش توسط
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 شهیهم یبرا و بود کرده توبه اواخر نیا در چند هر

 !برداره فشیکث کار از دست خواست یم

 در اش یتخصص یها صحبت با و داد تکان سر سردار

 .گرفت دست در را صحبت ادامه پرونده مورد

 آراز. زد رونیب کنفرانس تاقا از یخداحافظ از بعد اریسام

 :گفت و دیدو سرش پشت

 ...کن صبر...یسرمد -

 .ماند آراز حرفِ منتظر و برگشت سمتش به اریسام

 .امیم باهات منم -

 گذاشت اش قهیشق یرو را شیها انگشت کالفه اریسام

 .داد ماساژ یدوران و

 ...دیشا هاش حرف -

 .گذاشت اش شانه یرو را دستش آراز
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. خواهرته قاتل گفته بهم سرهنگ .دونم یم -

 .کنم گوش و اظهاراتش خوام یم اما.متاسفم

 که نییپا طبقه سمت به و داد تکان سر اریسام

 برگذار ها آن اداره در جلسه. برداشت قدم بود بازداشتگاه

 دلش چقدر. داشت یم بر قدم اریسام دنبال آراز و شد

 .بود شده تنگ سبزرنگ، فرمیونی نیا یبرا

 یها نفس. کرد مشت را شیها دست جفت رایسام

. شد یم یخال و پر اش ینیب یها پره و دیکش یم یعصب

 لب، به پوزخند وندادِ به و کند صبر توانست ینم گرید

 .شود رهیخ

 .گرفت مشت در را فکش و برداشت زیخ سمتش به

 که بودم لحظه نیا منتظر چقدر یدون ینم کثــافت، -

 !یعوض کنم لهت بزنم
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 یسخت به خاصش، اریدرب حرص و خونسرد نگاه با ونداد

 :زد لب اریسام دستِ انیم از

 که... بودم... برده بو... هم... اول از -

 !آشناهه...برام...چقدر...افتیق

 سمت به و کرد وارد فکش به یتر محکم فشار اریسام

 .داد هُلش عقب

 بود ستادهیا ییبازجو اتاق ی گوشه نهیس به دست آراز، 

 ابدا. بود ونداد دید یجلو افتاده، نهیآ در رشیتصو و

 پست نیا حقِ. ردیبگ را اریسام یجلو نداشت قصد

 با اریسام اگر دانست یم و بود ها نیا از شتریب فطرت

 .شود یم وانهید نکند، حساب هیتسو ونداد

 اما داد قورت را دهانش آب. رفت عقب یعصب اریسام

 اش، یعصب یها زدن نفس نفس از شیگلو سوزش

 .شد یم شیپ از شتریب
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 شروع و نشاند لبش کنج یپوزخند ،یخونسرد با ونداد

 !زدن حرف به کرد

 اون ،یمهمون تو اونشب یحت. بود آشنا برام ات افهیق -

 و شد قلمبه ،یقُلُپ گردنت رگ دمید و زدم رو ها حرف

 سرگرد نیا ننیبب رو ها بچه بودم فرستاده! باال زد

 هم رو دکتر عروسک شبم اون. کجاهاست یسرمد

 خانم حساب خبرت، دنیرس محض به که آوردم

 .برسم رو کوچولوت

 !شـو خفه -

 روشن خاموش پست سرهر مجبورم من ادینم ها پست

 دیبخون دیکن نگاه هشتگ به. مویگوش کنم

 

 را نگرانش نگاهِ آراز. بود آمده باال اش قهیشق یها رگ

 .دوخت اریسام به
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 :داد ادامه ونداد

! نشده خنک دلم هنوز! ؟یدون یم. شده باز نطقم ازهت -

 داشته هم گهید ناموس و عشق و خواهر هزارتا اگه

 دل نیا و شه ینم راحت المیخ ندن جون رمیز تا ،یباش

 !شه ینم آروم ام خورده زخم

 را شیگلو دست کی با و برد ورشی سمتش به اریسام

 طرف کی و کرد مشت را گرشید دست و گرفت

 .کرد آسفالت ار صورتش

 .کرد دایپ انیجر ونداد ینیب از خون 

 اریسام کرد یم یسع که ییصدا با اما نخورد یتکان آراز

 :زد لب کند، آرام را

 !باش مسلط خودت به کمی سرگرد، -

 درب سمت به را اش اشاره انگشت یعصب اریسام

 :گفت و گرفت یخروج
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 آروم نکشم رو یعوض نیا تا من! رونیب برو آراز، -

 !اتاق تو نمون یکن دخالت یخوا یم اگه. شم ینم

 تو متهم با برخورد که یدون یم. باش آروم خب یلیخ -

 ...ییبازجو اتاق

 :دیکش ادیفر اریسام

 حاضرم و کنم یم و هام درجه! جرمه؟. جهنم به -

 جون هام مشت ریز آشغال نیا اما اول ی پله به برگردم

 !بده

 :گفت و دیخند کیستریه ونداد

 داد؟ جون من ریز ساغر که یجور همون -

 !کشمت یم خودم! کشمت یم! کثافت -

 مگه. کنم فیتعر برات قشنگ بذار. نزن جوش-

 دنبال مگه اومده؟ سرش به یچ یبدون یخوا ینم
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 گوش خوب هم تو و گمیم پس ؟یستین ازم اعتراف

 !کن

 یمردن الغر اما خوشگل، یادیز کوچولوت یآبج یآخ 

 یکی ترم. بشه دوست قشیرف با ستادمفر رو تورج. بود

 تورج.  بود زدنا غیت عشق نیا از دختر نه؟ مگه بود؟

 یجلو اومده، خوشش تیهمکالس نیا از دوستم گفت

 جورش یتون یم نیبب تو. فالن و دتشید دانشگاه

 یآبج اما ختیر رفاقت طرح جونت ساغر با ؟دختریکن

 !یطفلک بود مثبت بچه یادیز.  نداد پا خانومت

 هوشنگ و تو یپا جا داشت که تو خواهر برعکس -

 .ذاشت یم

 به نگاه خشم با و درآمد خونسردش جلد آن از ونداد

 . دوخت اریسام
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 یتو تشیمامور نیاول تو! پاک. بود پاک من یدایو -

 از یانتقام بد منم. ایدن اون یفرستاد و اون شرف یب

 به دادم گرفتم مدل نیآخر فونیآ هی. گرفتم عروسکت

 تولد، ی بهانه به که یشرط به دختره، به بده تورج

 ساغر از من که یپارت تو ارهیب و رونیب بکشه و ساغر

 .کنم یخواستگار

 مشت را دستش نقدریا اریسام و دیخند وار وانهید و بلند

 .سوخت یم دستش کف که کرد

 اعتراف الشخور کفتار نیا از دیبا اما تلخ، هرچند

 .گرفت یم

 و خواهرت تورج راه وسط چاره،یب ودب خر یادیز -

 و ارتشیم بعد. آخه کرد یم زر زر یادیز کنه، یم هوشیب

 یقرار یب یادیز. ادیب هوش به تا کردم صبر منم

 .بود یلبند بد اما پروند، یم جفتک و کرد یم
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 فک یرو را مشتش گرید بار.کند صبر نتوانست اریسام

 .کرد ادهیپ ونداد

 فک یرو را مشتش گرید بار.کند صبر نتوانست اریسام

 .کرد ادهیپ ونداد

 .فطرت پست -

 .گرفت را شیها دست و دیکش عقب را اریسام آراز

 ...کن ولم...آراز کن ولم -

 !کنه خواهرش خرج بلده رتیغ چقدر نمیبب کن ولش -

 :گفت صالیاست با آراز

 نیهم شیبکش یبزن تو خواد یم دلم منم. دونم یم -

 ینخوا یبخوا مرد نیا ،یباش آروم بهتره اما، وسط

 ...اعدامه حکمش

 :دینال عجز با اریسام
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 خواهرم با یداشت یکشتگ پدر من با تو آشغال، آخه دِ -

 ؟یداشت کاریچ

 با و آورد باال را اش خورده دستبند یها دست ونداد

 با و کرد پاک را لبش ی گوشه خون لباسش نیآست

 .کرد ینُچ نُچ تمسخر

. ینداشت یکار من با تو چون. اشتمند یکار تو با من -

 جوش حاال چرا. و خواهرت منم یگرفت ازم و خواهرم تو

. شورن یم خواهر خون با فقط و خواهر خون ؟یزن یم

 اوردن یم خبر ها گاگول اون اونشب گاش که، البته

 آخ! یفطرت پست یِسرمد همون تو و درسته من شک

 ...رمیز هم تمنات که

 .دز ادیفر آراز بار نیا

 و هست تمام بزنه کنم ولش خواد یم دلت! شو خفه -

 چشمت؟ یجلو ارهیب رو ستتین
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 هی از ییما خون از تو. جون ییدا پسر گهید مینداشت -

 .بود تو ی دخترعمه دایو ؟یکن یم یطرفدار بهیغر

 یرو آرام را اریسام که همچنان و زد یپوزخند آراز

 :گفت د،یالم یم را اش شانه دست با و نشاند یم یصندل

 و عمه که کردم حساب پدر رو هوشنگ مگه من -

 یکار گوه کم دایو باشم؟ داشته پسرعمه و دخترعمه

 .هوشنگ و تو ی لنگه یکی اونم نداشته،

 زیم یرو و برد باال را اش شده ریزنج یِها دست جفت

 .دیکوب

 کثافت یعطا اون اگه...یلعنت بود بارش نیاول دایو -

 تو شناستون فهیوظ سرگرد نیا و داد ینم لوشون

 ... زدش ینم گلوله با یریدرگ

 :گفت و حرفش وسط دیپر آراز
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. هوشنگ و تو مثل بود شده یا حرفه هی االن البد -

 .ومدین در شما راه به وایه شکر رو خدا

 :زد لب ضیغ با ونداد

 نه؟ گفتم یم شب اون از داشتم -

 بشقل. کرد یم نگاهش خلسه و سکوت در گرید اریسام

. را مرد نیا حال دیفهم یم خوب آراز و دیکش یم ریت

 فرق هم باز اما بود، کرده تجاوز او خواهر به هم عطا

 حال به یوا اما،. بود عاشق عطا. بود زنده وایه. کرد یم

 !اریسام و ساغر

 داشت یا مزه خوب اما نذاشت هاش غیج گرچه -

 .کردم افتتاحش خودم

 فرباد جانِ گرید. دوخت اریسام رنگ یب نگاه به نگاه

. کرد نگاهش و شد خم متعجب آراز. نداشت هم زدن

. کرد کینزد اریسام یها لب به و کرد پر را آب وانیل
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 گرفته یصدا با و کرد رد را وانیل دست پشت با اریسام

 :زد لب شیادهایفر از

 نیا از زنده اون که دمینم قول اما! نترس. ام زنده -

 .رونیب بره اتاق

 .بود تر ترسناک شیادهایفر از شآرامش

 ... ها بچه و تورج به سپردمش هم بعدش -

 شمرده و آرام حرکاتش. شد بلند یصندل یرو از اریسام

 آرنج، تا و کرد باز را فرمشیونی یها نیآست دکمه.بود

 .زد تا را نشیآست

 ؟یگفت یم خب -

 که را دهانش آب. دیترس یم آرامش نیا از هم ونداد

 و تک از را خودش اما داد، قورت بود شده خوناب شتریب

 .نداختین تا
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 رو، خدا رو، تو. کرد صدا رو اسمت چقدر. اوردین دووم -

 بودن مست ها بچه! دادش به دیدینرس رو، پدرت و مادر

 حواسشون یحت! تر سرمست یلعبت نیهمچ داشتن از و

 ! ستادهیا قلبش چارهیب دخترِ که نبود

 چشم عمق در دوخته نگاه آرام، آرام قدم، به قدم اریسام

 .رفت یم جلو شیها

 نیشرمگ نگاه و تمسخر با و انداخت نییپا سر ونداد

 :گفت

 گناه وقتی ه؟یچ مرده به یکینزد حکم یدون یم تو -

 ...جسدش با که ها بچه گردن باشه افتادهین

 :دیکش ادیفر اریسام

 !هیچـ دونم یم اره -

 تینها با و کرد فرو ونداد یموها انیم را شیها چنگ

 .دیکوب زیم به را سرش خشم
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 شنود، اتاق در ساغر، مرگ از شکسته یدل با سرهنگ

 زور به را بغضش و دید یم را اریسام شکستن نهیآ پشت

 .نداشت یفیتعر هم گرید نفر سه دو حال. خورد یم فرو

. بود شکسته شان اداره ی کارکشته و محجوب سرگرد

 از گرفتن اعتراف یبرا یگرید کس گذاشت یم کاش

 دینبا دانست یم. نگذاشت اریسام اما. برود ونداد

 نیا جانِ عمر، تمام اظهارات، نیا هرچند. کند مخالفت

 شود، یم اکو وار وانهید ذهنش در و گرفت خواهد را پسر

. کند ادا خواهرش به را نشیدِ تا رفت یم خودش دیبا اما

 .برساند عملش یسزا به را شرفیب نیا خودش که

 !بکشتش دینذار داخل، دیبر -

 کلیه آن با را یسرمد سرگرد و شدند داخل نفر دو

 .کردند کنترل زور به دهیورز
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 سرش بود مطمئن و بود گذاشته زیم یرو سر ونداد

 خنک دلش و دیخند یم اریسام خشمِ به اما شکسته

 !نداشت ییآرزو گرید. شد یم

 شیادهایفر .بردند رونیب را اریسام نفر دو کمک به آراز

 . سوزاند یم جگر وحشتناک

 مدت چند تا اون. اریسام یگرفت رو خواهرت انتقام -

 .شو آروم کنم یم خواهش. شهیم اعدام گهید

 .نبود موثر شیها حرف اما

 :گفت افسرها از یکی سمت به اراز

 .کن دایپ بخش آرام زیچ هی ،یقرص یآمپول هی -

 .قربان چشم -

 دور دو با و نشاند یصندل یرو ار اریسام اطیاحت با افسر

 .شد
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 از سرهنگ. شد یم کباب برادر نیا یبرا دلش آراز

 .گذاشت اریسام ی شانه یرو دست. آمد رونیب اتاقک

 تو به پدرت! باشه مبارکت ساغر، خونِ انتقامِ گرفتنِ -

 انتقام تو نبوده، ونداد یقربان تنها ساغر. کنه یم افتخار

 .یگرفت رو نفر نیچند

 :گفت آراز به و ستادیا بعد

 .موحد سرگرد یشد شونیریدستگ باعث که ممنون -

 

 :وگفت زد یلبخند آراز

 کردنم، عمل خودسر یبرا که نیا مثل البته. ممنونم -

 !کشه یم رو انتظارم مونیپ و پر خیتوب هی

 .زد یچشمک و داد تکان یسر یمهربان با سرهنگ

 .دیارز یم جهینت به -
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 .برگشت آب، یبطر و صقر یا بسته با افسر

 اریسام یها لب یرو و کرد خارج لفاف از را قرص آراز

 .داد دستش به را یبطر و گذاشت

 !یش یم آروم بخور -

 .کرد یم نگاه رهیخ را آراز محبت سرهنگ

 دوست به اما، داد، دست از رو خواهرش اگه اریسام -

 نه؟ مگه کرد، بشینص برادر مثل خوب

 به یکمرنگ لبخند با را اش فتهگر و خسته نگاه اریسام

 یرو بر که آراز دست یرو را دستش و انداخت آراز

 .داد قرار بود اش شانه

 !نطورهیهم -

 .آور خواب هم قرص. کن استراحت کمی برو -

 .شد بلند اریسام
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 .ممنونم -

 احترام سرهنگ به رو بعد و زد آراز پشت را دستش

 .رفت و گذاشت

 که بود راحت الشیخ حاال اما، بود افتاده شیها شانه

 .رسد یم اعمالش یسزا به ونداد

**** 

 نگاه دوباره و شد رهیخ آدرس به و دیکش یقیعم نفس

 با یساختمان. انداخت شیرو روبه طبقه پنج آپارتمان به

 هیشب شانینما که ییها بالکن با مجلل یروم ینما

 .یسنگ یها نرده و گرد. بود قصر یها بالکن

 قهی به یدست و انداخت روزبه بغل را گل استرس با

 .کرد صاف را کتش ی لبه هم بعد و  دیکش راهنشیپ

 خوبم؟ -
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 :زد لب کالفه حانهیر

 هی نیا تو که بار نیدوازدهم و سوال نیا داداش -

 !شمردم قیدق ،یدیپرس ساعت

 :گفت و کرد اخم جانب به حق اریسام

 رو خودت شبید خودت. گهید دارم استرس خب -

 رو اسفند مثل ینشست ینم جا هی استرس از ادینم ادتی

 خانم؟ عروس ؟یکرد یم زیلیو زیلیج شیآت

. دیخند و دیکش صورتش یرو را چادرش پر حانهیر

 مقل یحساب اش، یخواستگار شب شب،ید که واقعا

 .زد یم بال بال پرکنده مرغ

 :گفت و زد کنار فونیآ یجلو از را اریسام مادرش

 .یداشت نگهمون معطل تهدوساع پسر، نوریا ایب -

 بود؟ چندم طبقه
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 پنجم -

 :گذاشت زنگ یرو دست و داد تکان یسر مادرش

 بله؟ -

 .هستم یسرمد ،ینیام یآقا سالم -

 .دییبفرما دییبفرما -

 وارد همه از جلوتر و کرد نازک یچشم پشت مادرش

 :گفت و انداخت اریسام بغل را گل خنده با روزبه. شد

 و؟ مادرشوهر یها عشوه خرهیم یک -

 .انداخت باال شانه دارش خنده افهیق و باتعجب اریسام

 وصل یبرا که ییها بودقدم نیریش چقدر که آخ

 .داشت یم بر دلبرکش
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 شان تک تک و. ستادیا پنجم طبقه یجلو آسانسور

 .گذاشت زنگ یرو را دستش مادرش. شدند خارج

 و پیخوشت ،یا سرمه شلوار و کت با ،ینیام دکتر

 .کرد باز را رد یرسم

 .نییبفرما نیاومد خوش سالم -

 باال شیابروها افتاد اریسام مادر سحر، به چشمش تا

. فشرد خودش به شتریب را چادرش هم سحر. دیپر

 یدختر پدرِ مدت؟ همه نیا بعد د؟یتوح! شد ینم باورش

 بود؟ شده عاشقش اریسام که

 :کرد زمزمه اریاخت یب دکتر

 سحر؟ -

 آمد جلوتر یکم سوسن خاله. دیپر االب شیابروها اریسام

 :گفت تعجب و خنده با و
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 !شه ینم باورم ،یوا -

 هنوز خواهر دو نیا. انداخت سوسن به ینگاه دیتوح

 .بودند نخورده یتکان چیه هم

 ...تو دییبفرما دییبفرما -

 بلند داخل به را دستش و رفت کنار در، بغل از باخنده

 .کرد

 تعجب با ها بچه و خنده با سوسن و قلب تپش با سحر

 و دادند دست دیتوح با اریسام و روزبه. شدند داخل

 .گذاشت زیم یرو را ینیریش و گل اریسام

 چه یعل اقا و خانم معصومه از! نیاومد خوش یلیخ -

 خبر؟

 متعجب را همه که یشدن دیسف و سرخ همان با سحر

 :گفت قلم لفظ بود، کرده
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 امرزه،یب سرتونمهم خدا شما، به دادن رو عمرشون -

 !داده دست از و مادرش جون تمنا گفت جان اریسام

 :داد تکان سر مغموم دیتوح

 واقعا. امرزهیب رو خاک یرایاس همه خدا درسته، بله -

 به هیهمسا کنه رحمتشون خدا بودن یخوب مرد و زن

 ادتونی هم هنوز مادرم.ومدین ما یبرا گهید شما یخوب

 .کنه یم

 :دیپرس تعجب با اریسام

 ن؟یبود هیهمسا اقاجونم با شما یعنی -

 .داد تکان سر خنده با دیتوح

 سوسن و مادرتون اومدن ایدن به یحت. یبچگ از آره، -

 ما گهید. میبود هیهمسا سال سه و ستیب. ادمهی خانمم

. مادرامون بودن ارتباط در مدت هی تا. میرفت اونجا از

 . شد مک امد و رفت گهید و شد ادیز ها مشغله گهید
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 :گفت لبخند با سوسن

 یعروس بعد گهید چطورن؟ مادر ر،یبخ ادشی آره -

 !نشد ازتون یخبر سحر

 ریگ هیهمسا دختر شیپ دلش میمر قبل دیتوح! سحر

 از هم خودش هرچند. کرد شوهر جلوتر سحر اما. بود

 باعث دیتوح کردن دست دست اما آمد ینم بدش دیتوح

 .بدهد مثبت جواب خواستگارش به شد

 .زد لبخند ییآشنا نیا از خرسند اریسام

 .زنهیم گره بهم و یچ همه یچجور نیبب رو خدا -

 .داد تکان سر دکتر

 حاال اما، نبودم بهیغر خواستگار به یراض راستش -

 !مطمئنه یعل حاج نوه. میشناس یم و هم خوشحالم

 :گفت و کرد مشت را چادرش سحر
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 ادیب دیبگ رو عروسم نیا نیخوا ینم. نیدار لطف شما -

 یمیقد اتاق تو بذارن و دختر که رسما نیا. مشینیبب

 .شده

 .داد تکان سر دیتوح

 دخترم ایب بابا؟ تمنا -

 .شد خارج اتاق از ریز به سر تمنا

 

 ریز تا راسته یمشک کوتاه دامن با ییمویل ریحر زیشوم

 یها صندل و یمشک یشلوار جوراب و شیزانو

 چادر زن سه نگاه از اما .بود کرده ترش جذاب ،ییمویل

 انتظار. داشت فرق ها آن با یکم دختر نیا سر، به

 باشد سرش گلدار چادر شبید ی حانهیر مثل داشتند

 نظر اول نگاه همان در صورتش یسادگ و ییبایز اما،

 لب به یذوق پر لبخند حانهیر. کرد جلب را مادرشوهرش
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 نییپا را شیها انگشت و زد چشمک اریسام به و آورد

 .چسباند هم به یعال ی نشانه به و گرفت

 سالم خجالت با و دیکش جلوتر را اش یمشک رِیحر شال

 .کرد

 .سالم -

 باالش و قد به ینگاه با سحر و دادند را جوابش همه

 :گفت

 تو یدار یا فرشته چه دیتوح آقا به به. دخترم سالم -

 گشت و گشت خدا نیبب ماشاهلل، هزار ماشاهلل. ات خونه

 هی نیبش ایب زمیعز ایب. من پسر به دیبخش و دختر نیا

 .نمتیبب ریس دل

 در سر داد، یم قورتش زور به که یا خنده با روزبه

 :گفت و برد فرو اریسام بانیگر

 ... هم رو دختره هم ها، دهیپسند بد مادرت -
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 صاف شیجا سر خورد، اریسام از که یا سقلمه با

 یه را لبش و گرفت دهانش یجلو را دستش و نشست

 .کند یریجلوگ وحشتناک خنده نیا از که گرفت یم گاز

 .امیم زم،یبر یچا ینیس هی من چشم، -

 و بکوبد اش نهیس بر یدست دو خواست یم دلش اریسام

 کاش. برود زدنش حرف خجالت با ی صدقه قربان

 بزنند حرف باهم اتاق تو برن ها جوان» ندیبگو زودتر

.» 

 یحساب بوده، دور او از زرو کی که را دختر نیا تا

 را دلش بزرگترها چشمان در تیرضا برق. بچالند

 و چرب ی لقمه تمنا، چرا و چون یب که کرد یم خوش

 .اوست نرم

 .گرفت سحر یجلو را یچا ینیس

 .خوشگلم عروس یندار کم یچیه ییبایز از ماشاهلل -
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 .گرفت دندان به را لبش ریز به سر تمنا

 .نیدار لطف شما ممنونم -

 .کرد تعارف سوسن به را یچا بعد

 .کنه حفظت خدا -

 خاله، و مادر کنار که حانهیر و گفت یممنون هم باز

 یچا بود، نشسته رنگ ییطال یسلطنت مبل یرو

 .رفت پدرش سمت به هم بعد  و. برداشت

 !مجنون هم اخر در و روزبه.  دخترم یمرس -

 اب لب به لبخند اریسام. خورد گره هم در نگاهشان 

 را دخترک داد، یم شکالت ی مزه که نشیریش چشمان

 .برداشت را اش یچا و داد قورت

 کنار و گذاشت اشپزخانه در را ینیس خجالت با تمنا

 .نشست پدرش
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 رنگارنگ یها گل. افتاد زیم یرو گل سبد به چشمش

 دهید تدارک شیبرا را ها گل نیباتریز از یبیترک. بایز و

 .عاشق مرد نیا بود

 

 در که آخ. دوخت اش یناج مرد به را قدردانش نگاهش

 جذاب چقدر دش،یجد چهره نیا با ،یمشک شلوار و کت

 آن تمام چقدر بود، پسند دیتوح یحساب. بود مهرزاد از تر

 یمرد با ازدواج با پدرش مخالفت از دیترس یم ها شب

 گردنش و دست وشتر گاو سر و کند یم بلند مو که

 .اندازد یم

 به برسد چه دید ینم اهمیرو در را مهرزاد شدنِ اریسام

 !تیواقع

 یها چشم به شیر ته و مرتب و کوتاه یموها چقدر

. بود شده تر محجوب چقدر. آمد یم اش یا قهوه
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 را لبخند که زده، زل اریسام به چگونه که نبود حواسش

 شیصدا خجالت با یکم دیتوح و نشاند همه لب به

 .کرد

 .شمان با ینیحس خانم جان، تمنا -

 .برگرداند سر جیگ

 جانم؟ -

 .داد تکان سر خنده با سحر

 یمیقد یها هیهمسا پدرت و ما دخترم؟ یخوب گمیم -

 دهیند من هرچند امرزهیب رو مادرت خدا. میدرومد

 آقا که بوده یخوب یلیخ زن که مطمئنم اما بودمش

 .کرده انتخابش دیتوح

 در مادرش یجا چقدر. نشاند لب به یتلخ لبخند تمنا

 .بود یخال یخواستگار نیا

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 هیهمسا واقعا. امرزهیب هم شمارو همسر خدا ممنونم -

 !جالب چه م؟یدرومد

 :گفت سحر به یرچشمیز نگاه با و داد تکان سر دیتوح

 !ریتقد دست -

 یرکیرزیز یها یچران چشم نیا بابت مشیمر از و

 مادر سحر شد ینم هم باورش. کرد یم یعذرخواه

 !باشد اریسام

 اما ببخشد را او میمر نبود؟ شان بس ییتنها همه نیا

 یعاشق و عشق سحر،. افتاد سرش به گرفتن زن هوس

 که موقع آن. بود اورده ادشی بدجور را ینوجوان دوران

 دست که آخ. زد یم دید خانه تا مدرسه از را او یواشکی

 .بپرد سحر شد باعث کردنش، دست

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 عشق و شد بشینص پاکش ی فرشته میمر هرچند،

 توانست یم دیشا سحر، حاال اما، بود ییاهورا شان

 .کند زنده او در را حال و حس همان دوباره

 خاطرات و گذشته ی درباره صحبت یگم از بعد

 به صحبت، یبرا را جوانان گرفتند میتصم مشترکشان

 .بفرستند اتاق

 و ستادیا هم اریسام. شد بلند و گفت یا اجازه با تمنا

 .گرفت تشک ی لبه به دست

 !اجازه با -

 .رفت اتاقش سمت به تمنا دنبال

. داشت یتونیز و ییطال ونیدکوراس تماما شان خانه

 یطال ورق یها مبل کنار ییطال بزرگ یها مجسمه

 !دستبافت فرش و کمرنگ، یتونیز
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 اتاقش در تمنا. شد راهرو وارد و داد تکان یسر اریسام

 .کرد تعارف داخل به را اریسام و کرد باز را

 یمحو لبخند. گذاشت تمنا ی دخترانه اتاق به پا اریسام

 .نشاند لب به

 یروتخت و فرش با یاستخوان نفره تک خواب سیسرو

 .قرمز

 زیم پشت یصندل یرو تمنا و نشست تخت یرو

 .گرفت یجا وترش،یکامپ

 :گفت و انداخت باال ابرو اریسام

 خانم بزنم حرف تونم ینم ادیز فاصله نیا از من -

 .ینیما

 داد قرار تخت یرو را دستش اریسام و زد یلبخند تمنا

 .زد اشاره تمنا به و
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 :گفت طنتیش با اریسام و نشست کنارش ناز با تمنا

 .شنوم یم رو هات شرط خب -

 با را انگشتانش دانه دانه و آورد باال را دستش تمنا

 :گفت و گرفت گرشید دست

 .بخونم درس خوام یم من اوال -

 :گفت و دیندخ اریسام

 .امیب بعدا برم ؟یدار لیتحص ادامه قصد پس -

 .دیخند اریسام. کرد نگاهش اخم با تمنا

 ش؟یدوم! قبوله -

 .گرفت باال را گرشید انگشت تمنا

 .عقدمه ضمن شرط نایا. بکنم کارهم خوام یم -

 .زد چانه ریز دست و انداخت باال ابرو اریسام
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 ش؟یبعد چشم، -

 .گفت خجالت با تمنا

 .کنم سر چادر تونم ینم من -

 :گفت و انداخت باال ابرو اریسام

 کن؟ سرت چادر گفتم من -

 .انداخت ریز به سر تمنا

 ...ات خانواده اما نه -

 حلقه تمنا ی شانه دور را دستش و زد یلبخند اریسام

 .دیبوس را لپش و کرد

 شد؟ تموم گهید خانم؟ دارم قبولت ینجوریهم من -

 .دیبوس را اش یشانیپ اریسام و داد تکان سر تمنا
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 هم مال و میبرد در به سالم جون شه یم باورت -

 از. باهم یعروس و عقد ندارم، طاقت بگما، من م؟یشد

 .کارامون دنبال میریم هم فردا

 دو انیم را اش ینیب اریسام و کرد درشت چشم تمنا

 .گرفت انگشتش

. حتهرا مامانم از المیخ شکر رو خدا. میندار مخالفت -

 .ستین تنها و هیکی سوسن خاله با مون خونه

 .دیکش یسوز جان آه تمنا

 !شهیم تنها یحساب من پدر اما -

 !ریبگ زن براش -

 .انداخت باال شانه اریسام و کرد نگاهش تند تمنا

 چقدر پدرت اما امرزهیب رو مادرت خدا. گمیم یجد -

 بمونه؟ تنها قرار
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 :گفت و کرد نازک چشم پشت تمنا

 کنه؟ ازدواج مادرت یحاضر تو، نیمه -

 و شیابروها انیم نشاند اخم یکم. کرد نگاهش اریسام

 :گفت

 خودش یبرا تونه یم خودش...اما ستمین که یراض -

 .رهیبگ میتصم

 :گفت اریسام و زد یلبخند تمنا

 .خبره چه کنن یم فکر االن. رونیب میبر -

 سرش پشت و رفت رونیب اتاق از و شد سرخ تمنا

 .اریسام

 :گفت خنده با روزبه

 مبارکه؟ -

 :گفت سحر و انداخت ریز به سر لبخند با تمنا
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 .بود مبارک هم اول از -

 و کرد باز را درش و برداشت را ینیریش جعبه روزبه

 :گفت

 .مبارکه دیبگ هم شما ،ینیام یآقا دییبفرما -

 .داد تکان سر دیتوح

 !بشن خوشبخت که انشاهلل. مبارکه -

 :گفت و برد باال را شیها دست سحر

 !انشاهلل...انشاهلل -

 بعد ی هفته یبرا هم عقد خیتار و شد نییتع هیمهر

. فتندیب یعروس یکارها دنبال هم بعد و کردند نییتع

 و سوسن و سحر با ندارد، مادر چون تمنا شد قرار

 وقت هر البته. شود همراه هیزیجه تدارک یبرا حانهیر

 .داشت ازین کمک که
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#۸۸۰ 

 تمنا با تا کرد دست دست اریسام یخداحافظ موقع بش

 از یگرید ی بوسه همه، چشم از دور اخر در و شود تنها

 .گرفت دلبرکش نیریش یها لپ

 .باش من خانم مراقب -

 آن باال و قد نیا یبرا دلش. کرد نگاهش عشق با تمنا

 ریز زیر یها چروک و لب کنج قیعم یها خط

 .کرد یم ضعف د،یخند یم یوقت چشمانش،

 قلبش یرو را دستش و بست را در شان رفتن از بعد

 !ها یا زده ذوق یادیز -. گذاشت

 خجالت با و دیکش تبدارش یها گونه یرو را دستش

 دستان ریاس شیبازو که شود رد پدرش کنار از خچاست

 .شد دیتوح
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 تک. دیبوس را شیموها و دیکش آغوش در را تمنا

 .بود کرده شدن عروس هوس دخترش

 بابا؟ دختر یشد بزرگ انقدر یک -

 هیر به را عطرش و کرد بغل را پدرش محکم تمنا

 .دیکش

. ییایدن یبابا نیبهتر تچ. بابا ونتمیمد رو میزندگ تموم -

 نهیا واسه اونم. یآورد بار لوس و من بگن همه هرچند

 داشته میزندگ تو یکمبود چیه چوقتیه ینذاشت که

 و یبود پدرم. یاریب ینامادر برام ینشد حاضر. باشم

 .زنه یم پر پر موندنت تنها یبرا دلم. مادرم

 .گرفت باال را سرش یکم بعد

 نکنم؟ ازدواج یخوا یم -

 .دیبوس را اش یشانیپ دیتوح
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 یموندن بچه دونه یم آدم یول سخته ه؟یحرف چه نیا -

 به کردم عادت...منم! آرزومه تیخوشبخت. ستین

 !ییتنها

 :فتگ و کرد دست دست تمنا

 بابا؟ یکن ازدواج یخوا ینم -

 .شد متوقف تمنا یموها یرو دیتوح دستان حرکت

 ازدواج؟ -

 مبل یرو و دیکش را دستش و شد جدا پدرش از تمنا

 .نشاند رنگ کرم یراحت

 ممیمر مامان یپا به یلیخ هم االن تو. ازدواج آره -

 .یباش هم خودت فکر به دیبا اما. یموند

 پشت را دستش کف و داد رونیب را نفسش دیتوح

 .دیکش گردنش
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 !تو مخالفت از دمیترس...اما کردم فکر بهش هم خودم -

 :گفت و زد یلبخند تمنا

 ی. ستمین سابق ینقو نق لوس دختر اون گهید من -

 .بابا کنم فکر بهت و باشم عاقل کنم یم یسع

 .انداخت باال ابرو دیتوح

 !یشد بزرگ -

 .انداخت ریز به سر تمنا

. کنه تر مقاوم و من کرد یسع یسرمد دسرگر -

 کردم یسع اما نکردم خرج آبغوره و  اشک کم...راستش

 !بشم تر عاقل یکم

 .داد تکان سر نیتحس با دیتوح

 من لوس دختر بتونه که یجنم با پسر پس خوشحالم -

 .کنه عاقل و
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 .زد صدا را پدرش خیتوب با تمنا

 ؟یدار نظر در رو یکس حاال...بابا -

 :گفت خورده جا دیتوح

 .اصال نه نه -

 .کرد نگاهش طونیش و مرموز تمنا

 یخواهرا با خاطراتتون مرور از یادیز امشب اما -

 بوده؟ تون نیب یزیچی. نایبود خوشحال ینیحس

 .انداخت تمنا شانه دور دست و زد لبخند دیتوح

 تونم ینم که تو به ؟یریگ یم مچ! سوخته پدر یا -

 هی هامون ینوجوان تو رگرد،س مادرِ سحر،! بگم دروغ

 نقدریا گهید. حرف نه نگاه، با البته. بود ییها حس

 .کرد شوهر و اومد خواستگار که نگفتم

 !دنشید از شدم شوکه امشب
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 :گفت و دیخند تمنا

 آره؟ ،یافتاد ینوجوان خوش یروزا ادی و -

 :گفت و کرد نگاهش یرگیز ریز دیتوح

 ؟یمخالف تو -

 .داد تکان سترا و چپ را سرش تمنا

 تو هم سرگرد بگذره، کمی دیبذار فقط اصال، نه -

 .نکنه مخالفت و کنه ریگ یسیرودروا

 :گفت و دیخند دیتوح

 دراره؟ یباز یرتیغ قرار من واسه پسر اوم -

 .انداخت باال شانه خنده با تمنا
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 نداده را مادرش و پدر سواالت جواب هم هنوز نازگل

 حناق مانند دروغ! انهی دیوبگ را راستش دانست ینم. بود

 پدر یبرا را هیقض شد یم مگر. بود کرده ریگ شیگلو در

 نکند؟ فیتعر مادرش و

 نفره تک مبل یرو. بود گرفته را مشیتصم باالخره

 هم در را شیها انگشت استرس با و بود نشسته

 .شکاند یم

 ذوب داشت استرس از مادرش و پدر رهیخ نگاهِ ریز

 .شد یم

 ؟یکن شروع یاخو ینم خب؟ -

 :گفت و داد تکان سر

 من. دینکن زنشم سر کنم یم خواهش فقط... گمیم -

 کنم یم خواهش اما گذاشتم، مانینر یبرا رو جونم

 !نفهمه یزیچ مانینر
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 .زد صورتش یرو مادرش

 دختر؟ تو مگه یکرد کاریچ -

 کمک گانیشا از رفتم که اونشب...اونشب -

 دادیب و داد...داد بهم کوحشتنا شنهادِیپ هی...هی...بخوام

 یزد زنگ تو مامان یوقت اما، رونیب زدم و انداختم راه

 یچ دونم ینم ،یفالح خانواده التماس نیرفت یگفت و

 قبول و گانیشا شنهادیپ و  برگردم زد سرم به شد،

 ثابت مانینر یگناه یب اگه. بودم شده وونهید... کنم

 ؟یچ رفت یم دار یباال سرش گناه یب و شد ینم

 :گفت و شد خم یکم پدرش

 ازدواجشه؟ شنهادیپ منظورت -

 .داد قورت را دهانش آب و داد تکان سر

 !خواست یم وارث هی...من از...قبلش...اما...اما آره -
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 بخش هنوز اما. دیبگو را جمله نیا تا گرفت نفسش

 .بود مانده ترش سخت

 :گفت و کرد گره اخم پدرش

 وارث؟ -

 .کرد نییوپا باال را سرش نازگل

 با داد شنهادیپ...بهم...بهم. شد ینم دار بچه گانیشا -

 ...و کنم ازدواج افرادش، از...یکی...یکی

 .گذاشت قلبش یرو را دستش پدرش

 آره؟ ؟یاریب بچه براش تا -

 :گفت اشک با نازگل

 ...خدا به بابا بابا -

 :زد داد و بست چشم پدرش

 ؟یکرد قبول -
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 ره...آ...آ-

 :دیکش ادیفر پدرش

 ؟یافتیب روز نیا به تو که شدم رتیغ یب نقدریا -

 .بود دهیند یعصب نگونهیا را آرامَشِ پدر حال به تا

 قرص پدر یبرا تا دیدو که یمادر و بود قلبش نگران

 . بود گرفته سرزنش به را نازگل لب ریز و اوردیب

 رو خودت تو که نبود کم برادرت وونهید دختره -

 چرا یخواستگار شب اونشب، گوب پس چاه؟ تو یانداخت

! نه یگفت شناسمت یم  من گفتم! یبود ناراحت اونقدر

 نازگل؟ یکرد کاریچ حاال

 مدت نیا در. کرد پاک را اشکش دست پشت با نازگل

 اعتراف مادرش و پدر یجلو حاال اما بود ختهینر اشک

 و بود ممکن حالت نیتر سخت اشتباهش، به کردن
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 را او و  ندیبب را اش یمانیپش پدرش تا ختیر یم اشک

 .ببخشد

 !کنم...غهیص...محافظش با...شدم مجبور من...من -

 را اش غصه پدرش و زد دستش پشت محکم مادرش

 .داد قورت آب، وانیل دنیکش سر و قرص خوردن با

 ؟یچ یعوض اون گرفتن و گانیشا که حاال خب؟ -

 آزاد؟

 :گفت و بست چشم نازگل

 !یخواستگار انیب...هفته آخر قرار...قرار -

 

 :زد لب حرص با پدرش

 بدم؟ دختر یقاچاقچ محافظِ هی به ؟یچــ -

 .دیکش باال را نگاهش آرام نازگل
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 غهیص! بود ینفوذ سیپل! نبود محافظ...اون...اون -

 !یخواستگار ادیب قرار...اما...اما شده باطل

 چشم از تعجب. کردند نگاه هم به پدرش و مادر

 .دیبار یم شانیها

 سِ؟یپل اون یدونست یم تو -

 به تا دیبگو دروغ را رقم کی نیا بود مجبور نازگل

 .نکنند شک عقلش

 .داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش

 اونوقت ومد،ینم تیخواستگار اگه نبود؟ سیپل اگه -

 ؟یچ

 :گفت ها جواب سوال نیا از کالفه نازگل

 هاجاز حاال. بود گذاشته ونیم در باهام. دونستم یم -

 ان؟یب نیدیم
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 .داد تکان سر تاسف با پدرش

 ،یدیکش یم شیآت به رو تیزندگ یدست یدست یداشت -

 یقربان رو خودت نبود قرار! نشده صاف باهات دلم

 !یکن مانینر

 ...بفهمه اگه یدون یم بابا؟ یگ ینم که مانینر به...به -

 :گفت و شد بلند نیغمگ پدرش

! نه. شه یم بودنا غرورش! بچه کنه یم سکته بفهمه -

 انداخت رو خودش شیوونگید با خواهرت که گم ینم

 آشنا سِیپل اروی نیا با تو پرونده سر میگ یم! ریش دهنِ

 !یشد

 سبک دلش حاال. نشست نازگل یها لب یرو یلبخند

 .شد تر

 بابا؟ یدیبخش و من -
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 تاسف با یسر مادرش و کرد نگاهش چپ چپ پدرش

 .داد تکان

. دختر زنه ینم رقم خوب رو خرشآ برات شهیهم خدا -

 نابود یباز نیا تو نکهیا درصد اما یآورد شانس تو

! ببخشمت که گذره یم مدت هی. بود شتریب یلیخ ،یبش

! بخشمت یم ،یخوشبخت نمیبب چشم به واقعا که یوقت

 !انیب شنبه پنج بگو

ِ  با از دهیخم یها شانه با رفت اتاقش سمت به پدر،

 .کرد نگاهش بار شماتت مادرش و دخترش حماقت

 .مینداشت خبر ما و افتاده ها اتفاق چه -

 :زد طعنه مادرش و انداخت ریز به سر نازگل

 م؟یبدون دیبا که هست هم یا گهید زیچ -

 .داد تکان را سرش نازگل
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 دنبالش که گندهِ کله...دیفهم تیمامور آخر سِیپل نیا -

 !پدرشه بوده،

 :گفت و کرد درشت چشم مادرش

 و چرت نیا ؟یکن یم فیتعر واسم یهند لمیف یدار -

 شه؟یم مگه درومد؟ سِیپل پدر یقاچاقچ ه؟یچ ها پرت

 :گفت و انداخت باال شانه نازگل

 نگاهم ینجوریا که نبوده من دست گهید رقم هی نیا -

 !یکن یم

 :گفت و داد تکان سر مادرش

 ارزه؟ یم تنش به سرش ه؟یچجور طرف حاال -

 یرو یرنگ پر لبخند ذهنش در رازآ یادآوری با نازگل

 نیا. زد لبخند کمرنگ، هم مادرش. گرفت جان لبش
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 باز تابناگوش ششین نگونهیا که بود یراض دخترش بار

 .بود شده

 ،یورزشکار کلیه بلند، قد! سرتره یلیخ گانیشا از -

 ...جذاب افهیق

 سمتش به را مبل یرو کوسَن یظاهر اخم با مادر

 :گفت و کرد پرتاب

 !ایح یب کشه ینم که جالتمخ -

 

 از که یحال در جانب، به حق و خورد را اش خنده نازگل

 مبل، ی دسته یرو کوسن ی ضربه و خنده شدت

 :گفت بود افتاده

 حرف بهم یکل بودم ناراحت اوندفعه من، مادر آخه -

 کاریچ من نخند؟ یگیم باز خوشحالمم که االن ،یزد
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 یداماد خوب شییخدا مامان یول دستت؟ از آخه کنم

 ...اومده رتیگ

 .چسباند بهم را انگشتانش

 !ستیب ستِیب...اوم -

 به و بدهد قورتش داشت یسع که یا خنده با مادرش

 سمتش به را یبعد کوسن ندهد، رو خودسر دخترِ نیا

 .کرد شکارش هوا یرو نازگل بار نیا که کرد پرتاب

** 

 لحظه لبخند. کند فیتوص توانست ینم را حالش و حس

 همان ریز یحت. شد ینم محو شیها لب یرو از یا

 او اما بودند نشسته نیماش در مادرش و پدر. داغ آفتابِ

 آغوش در را خود که باشد ینفر نیاول خواست یم دلش

 نداشت را جرئتش مدت نیا تمام. کند یم پرتاب مانینر

 لهیم پشت را جانش از زتریعز برادر و برود مالقات که
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 یگناه یب و بود زده را زورش تمام که حاال. ندیبب ها

 یآزاد منتظر باعشق، توانست یم بود شده ثابت اش

 .بماند برادرش

 زندان، یآهن در از دست به ساک که دید را مانینر

 .شود یم خارج

 .انداخت اطراف و دور به نگاه مانینر

 یخوشحال از و گرفت دهانش یجلو را دستش دو نازگل

 .دیکش غیج

 !مـانینر -

 یذوق با نازگل و مردانه مشتاق یها قدم با مانینر

 .دیدو سمتش به خواهرانه

 دستش از ساک. کرد پرتاب مانینر آغوش در را خود

 .گرفت حصار در را خواهرش تابانه یب دستش و افتاد
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 با پدرش و مادر. دیبلع یم را تنش عطر تمام نازگل

 . آمدند شان سمت به و کردند رد را ابانیخ اطیاحت

 گرید دختر نیا. بود سرزنش پراز هم باز مادرش یصدا

 :گفت فاصله همان از. بود شده وانهید

 بهت زد یم نیماش هی اگه یشد رد ابونیخ از دختر -

 ؟یچ

 با را مانینر خندانِ صورت و کرد بلند سر الیخیب نازگل

 .گرفت قاب دستش دو

 آره؟ گذشته بد بهت ،یشد الغر که برم قربونت -

 !یهال رمیبم

 .کاشت برادرش ی گونه یرو یمحکم ی بوسه بعد و

 :گفت و دیبوس را اش یشانیپ هم مانینر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 هم یلیخ که البت خانم؟ یآبج هیچ حرفا نیا بابا نه -

 .دهیدو آب پوستم ریز یرینم تو و گذشته خوش بهم

 .کرد درشت چشم نازگل

 ه؟یچ زدن حرف لحن نیا! مانینر -

. دیکش آغوش به را پسر و زد کنار را نازگل پدرش

 گرفت بغل را پسرش پدر از بعد و رفت جلو هم مادرش

 .ختیر اشک و

 .رفت کنار مانینر یِبازار کوچه لحن مبهوت نازگل اما

. ماینداشت زایچ نیا و اشک و هیگر گهید... خانوم حاج اِ -

 . واستادم روت جلو گنده و مُر و سُر کن، گاین دِ

 

 :گفت خیتوب و باخنده پدرش
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 دل خونِ هزار با دکترشه کن بزرگ پسر عمر هی -

 .ادیب بار الت ما واسه زندون بره دوماه یکی خوردن،

 مادرش ی شانه دور را دستش که طور همان مانینر

 و دیبوس را پدرش ی شانه و شد خم بود، کرده قفل

 :گفت یجد

 .باباجون هستم شماهم مخلص من -

 .دیخند نازگل

 که معتاد! یرفت دست از گفتم. دمیترس یجد یجد -

 ؟ینشد

 :گفت تمسخر با و زد لبخند مانینر

 شش هی. دمینرس یکی اون به کم مدت نیا تو بابا نه -

 هم اژدها هی و گرفتم ادی یبازار کوچه ترانه تا هفت

 .«خواهر وفا سلطان »نوشتم رشیز و پشتم زدم
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 ؟یایب مالقات هی دینبا تو معرفت، یب آخه دِ

 .انداخت نییپا سر نازگل

 زور دادم حیترج. نمتیبب ها لهیم پشت تونستم ینم -

 .شه ثابت تیگناه یب تا بزنم

 :گفت و انداخت نازگل به یمعنادار نگاه پدرش

 تا انداخت دردسر به رو خودش واست یلیخ خواهرت -

 .یش آزاد تو

 خود به را نازگل آزادش، دست با و رفت جلوتر مانینر

 درآغوش را خواهرش و رماد که طور همان و چسباند

 ساک پدرش. شدند روانه پدر نیماش سمت به بود گرفته

 :گفت مانینر و گرفت دست در را

 .بشم خودم شجاع خواهر نیا یفدا دربست من -
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.» کرد زمزمه خود با دل در و آورد لب به یلبخند نازگل

 جمع شدن چهارنفره دوباره، به ها، یسخت آن تمام

 !«دیارز یم شان،

 هفته، آخر تا حال هر به! کی عالوه به چهار هم دیشا

 .شد یم اضافه شان جمع به داماد، عنوان به هم آراز

 

 اش زده ژل یموها انیم در یدست نهیآ یرو به رو

 را عطرش. کرد شان مرتب حالت خوش و دیکش

 .کرد یاسپر دستش دو مچ یرو و گردن ریز و برداشت

 اش نهیآ در جذاب ی چهره به و رفت تر عقب یکم

 زده هیتک را وایه که داد تکان یسر غرور با. شد رهیخ

 .دید اتاقش در چاچوب به

 .انداخت وایه به ینگاه نهیآ همان از 

 خانم؟ وایه شدم پیخوشت -
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 :گفت و کرد نازک یچشم پشت وایه

 !یلیخ -

 :گفت و برگشت جانب به حق آراز

 !ینشد حاضر هنوز که تو -

 .نشست تخت یرو و انداخت باال شانه وایه

 !امینم من -

 یها لبه. کرد نگاهش اخم با و شد کمر به دست آراز

 ریز اش یورزشکار کلیه و بود رفته عقب کتش

 .کرد یم ییخودنما یحساب جذبش، دیسف راهنیپ

 اونوقت؟ چرا -

 .کرد نگاهش اخم با هم وایه

 ؟یچ که کنم دکتر خانم اون میتقد رو تو یدست دو -

 .انداخت باال رواب خنده با آراز
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 !داداشته زن ست،ین هووت گهید اون. جان وایه -

 .انداخت نییپا سر وایه

 !یاومد کنار هیقض نیا با خوب چه -

 اش شانه دور دست. نشست کنارش تعجب با آراز

 .انداخت

 

 ببرمتون آهو مامان با کنم؟ کاریچ یگ یم زدلم،یعز -

 مبگ کنم؟ کاریچ ؟یخواهرم یبفهم یبدDNA شیآزما

 یم دنبالش عمر هی که دختر همون نیا یمطمئن مامان

 گهید! یخواهرم چون اومدم کنار جان، وایه ؟یگشت

 تو نه، بگم که بدوزم بهم و زمون و نیزم تونم ینم

 !یستین آهو دختر

 !برادر. برادرتم گهید من. فهممت ینم اصال
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 دختر اون یبر که یایب در برادرم بود خدات از هم تو -

 نه؟ مگه! یریبگ رو یِرنگ چشم

 :گفت و داد تکان سر تاسف با آراز

 تیخوب شو حاضر برو پاشو! رفت یشد خل پاک -

 .نباشه میخواستگار تو خواهرم تنها نداره

 هم یرو را شیها دندان و کرد مشت را دستش دو وایه

 .دیساب

 حکم گهید مدت چند و زندانه تو بابام. امینم من -

 ؟یگرفتن زن لدنبا تو بعد ادیم اعدامش

 :گفت یعصب. بود شده کالفه گرید آراز

 ارین یلیاسرائ یبن بهونه. نکردن اعدامش که هنوز -

 ...این یاینم. وایه
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 به و داد هول را لچرشیو آراز بلند یصدا از مادرش

 .آمد اتاق

 مادر؟ باال یبریم رو صدات چرا شده؟ یچ -

 .داد تکان سر کالفه آراز

 کن ولش. ادین ارهیم بهونه. انمخ آهو بپرس دخترت از -

 !یدلبر خانم آهو چه به به. میریم خودمون مادر

 وایه به را نگاهش آراز ینیریخودش به توجه یب مادرش

 .دوخت

 یخواستگار. شو حاضر بگردم دورت برو مادر برو -

 .گلم ینباش تو زشته. برادرته

 :گفت و داد تکان سر وایه

 .امیم مامان خاطر به فقط -
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 بار «حسود» لب ریز و کرد یکج دهن سرش پشت آراز

 ..واباشنیه

 خودش آراز داشت انتظار! دیفهم ینم را دختر نیا اصال

 در آب از خواهرش وا،یه چرا که بکوبد وارید و در به را

 یب سال همه نیا مادرش که یخواهر هم آن آمده؟

 !بوده دنشید تاب

**** 

. داد نشان را زآرا و انداخت باال ابرو نازگل به مانینر

 مانینر که نیا مثل. بست را شیها چشم و زد یلبخند

 .بود دهیپسند یادیز را جذاب داماد نیا

 شان یپنهان ی غهیص خاطر به بزرگ، ینبو یآقا اما

 .بود کرده هم در را شیها سگرمه
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 پدر و بودند آورده باال مکافات هزار با را خانم اهو

 خرج محبت چگونه شمادر یبرا که دید را آراز نازگل،

 .بود نشسته دلش به یحساب و کند یم

 نیا و بود بهتر کار، و کس یب یعطا از بود که هرچه

 .دیارز یم تنش به سرش پسر

 .داد قرار مخاطب را رضا آقا ییرو خوش با وسفی ییدا

. مطلب اصل سراغ میبر که بهتره من نظر  به خب -

 و بد. کردم بزرگش خودم پسر مثل من پسرو نیا

 حالل و بنده مادرش جون به جونش. دونم یم و خوبش

 سرش حروم و حالل یاونقدر. شهیم سرش حروم و

 باز پدرش، دنبالشه که یمتهم دیفهم یوقت که شهیم

 .دینکش شرفش و کار از دست هم
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 ادامه باز وسفی ییدا و انداخت نییپا سر اخم با وایه

 :داد

 داشیپ تازه که یخواهر! خواهرشه هم، ناز دختر نیا -

 !ما چشم نور شده و شده

 موحد آراز که همکار و هیهمسا و در از دیبپرس هم شما

 !هیآدم چه

 :گفت و انداخت ریز به سر آراز

 .جان ییدا یدار لطف -

 .داد تکان سر رضا آقا

 از شکر رو خدا بله. خانواده یبرا کنه حفظشون خدا -

 یآزاد. هستن یدار خانواده مرد که معلومه وجناتشون

 .بود فهیوظ انجام -. مییشما ونیمد پسرمم
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 دار گل چادر در که را محجوبش عروس لبخند با آهو

 در و کرد برانداز بود، شده گرفته قاب صورتش د،یسف

 !رفت سشیپل پسر انتخاب ی صدقه قربان دل

 هم آن. کند سر چادر بود کرده هوس بار نیا نازگل

. بود یخوب دمر پدرش! را مادرش عقد دیسف چادر

 او عاقبت دیشا پس. بود گفته بله چادر نیباهم مادرش

 .شود نیریش مادرش مثل هم

 رو رمیخ یدعا جز بدم پسرم به که ندارم یزیچ من -

 اصال. دینکن هم من وضع به نگاه! دنبالشه عمر کی که

 پرستار من. داره نگه و من ستین قرار جان نازگل ابدا و

 ...دارم

 :گفت و گذاشت دخترش دست یرو را دستش بعد
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 هم آراز. بمونه خودم شیپ گرفته میتصم نازمیآ -

 اول که رهیبگ خونه سرکارش ای شما کینزد تونهیم

 .باشن راحت یزندگ

 بود امده خوشش آهو ینوران ی چهره از که خانم دیناه

 :گفت

 شما شیپ. دخترتون مثل هم نازگل ه،یحرف چه نیا -

 .میندار یحرف ما باشن هم

 :گفت و زد یلبخند فاطمه ییدا نز

 م؟یگرفت رو مثبت جواب ما یعنی پس -

 .دییپا یم را نازگل یچشم ریز آراز

 :گفت و انداخت باال شانه رضا اقا

 سرگرد؟ جناب با یندار یحرف شما بابا، نازگل -

 :گفت خجالت با نازگل
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 ...چرا نیبد اجازه اگه -

 دخترم پاشو -

 پشت آراز. رفت اتاقش تسم به و گفت اجازه با نازگل

 .شد روانه سرش

 دست. کرد نگاهش یجد. داد هیتک در به و بست را در

 .شد نهیس به

 خب؟ -

 آراز. شد دهیبرچ شیها لب آراز حالت رییتغ از نازگل

 ناراحت یا هیثان توانست ینم را دختر نیا. زد یلبخند

 .کند

 خانم؟ عروس گهید بگو -

 ...من...من -
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 نازگل یرو به رو و برداشت جلو یدمق و کرد اخم آراز

. بود کرده پر را نازگل مشام تمام عطرش یبو. ستادیا

 چانه ریز را دستش آراز و انداخت ریز به سر نازگل

 جوگرش و جست نگاه. اورد باال را سرش و برد نازگل

 دلش حرف تا زد یم دو دو نازگل یها چشم عمق در

 . بخواند را

 !دکتر زنب رو حرفت. نکن مِن مِن -

 :گفت و بشت چشم نازگل

 .ستمین یراض وصلت نیا به من -

 نیچ صورتش یرو که یاخم با و انداخت باال ابرو آراز

 .کرد نگاهش بود انداخته چروک و

 .میبود زده رو حرفامون باهم که تو و من ؟یچ یعنی -

 :زد لب خجالت با و داد تکان سر نازگل
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 خوام ینم. خوام ینم رو عشق بدون یزندگ هی من یول -

.  میباش هم تحمل به مجبور اشتباه هی سر عمرمون تمام

 به که بشم یزندگ وارد تا بمونم مجرد دمیم حیترج

 .رهیبگ سر قرار اشتباه هی خلطر

 .شد کمر به دست و زد یپوزخند آراز

 ...عطا با چرا پس -

 .گرفت آراز صورت یجلو را دستش و بست چشم نازگل

 جون نجات یبرا بود بزرگ اشتباه هی اون که گفتم -

 دونم ینم. شده آزاد من گناه یب مانینر حاال. برادرم

 مانینر نجات یبرا میبرگرد عقب به هم باز اگر دیشا

 باشم نداشته عطا شنهادِیپ قبول جز یا گهید ی چاره

 !کنم اشتباه دوباره خوام ینم. خوبه یچ همه حاال اما

 یحرص با.  خودش ی نهیس یرو دیکوب را دستش آراز

 :دیغر اش، شده دیکل یها دندان انیم از ینشدن وصف
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 آره؟ اشتباهم؟ من، -

 رهیخ آراز یطوفان یها چشم در و کرد بلند سر نازگل

. بود شده ریجاگ دلش در شده، سیپل مرادِ نیا مهرِ. شد

 اجازه غرورش اما کند خود مال را مرد نیا داشت دوست

 مرد نیا به عقد ی سفره سر دوباره عشق، یب داد ینم

 حاال و دیبگو بله مراد به تا کند جان شیپ بار. دیگوی بله

 .باشد عاشقش که کند ازدواج یکس با خواست یم دلش

 .خونم یم هاش چشم از من. ستین یراض وایه -

 دختر دو نیا. دیکش شیموها انیم یدست کالفه آراز

 پوچِ یها بهانه نیا با بودند کرده را جانش قصد امروز

 !یخال تو

 مانع نبودنش ای بودن یراض! خواهر! خواهرمه وایه -

 .ستین تو و من ازدواج

 خواهرته؟ یمطمئن -
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 :دیپرس مشکوک و انداخت باال را شیابرو یتا کی آراز

 ش؟یآزما ببرمش. خواهرمه که معلومه ه؟یچ منظورت -

 شدن؟ نصف وسط از مادرم با که بیس هی ینیب ینم

 سال آهو که یدختر همون! نازِیآ وا،یه! لنازگ ارین بهونه

. داشتم دوست رو وایه من! کرده یعذادار براش ها

 نیا حرفت تو! خواهرمه نازیآ اما درست، بود ام معشوقه

  ؟یا گهید کس با دلت. است بهونه نیا. ستین

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش نازگل

 .باشم یلیتحم خوام ینم فقط! نه -

 :گفت هیکنا اب آراز

 ستم؟ین عاشقت گفتم که نهیا حرفت ؟یجنگ مگه -

 چندبار تو و من مگه. ادیم بوجود شناخت با عشق خب

 م؟یدید گروید هم نازگل و آراز تِیموقع و افهیق نیا با

 تو یول دادم دلت به دل من ار،ین بهونه نازگل، هوم؟
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 و حرفت! دادن نه جواب واسه یکن یم دل دل یدار

 !هیچ بگو کنده تپوس و رک

 

 .کرد نگاهش مصمم نازگل

 عاشق شوهر هی. خوام یم عشق با یزندگ من -

 به که یوقت از! خوبه بهت حسم...من...من. خوام یم

 دلم...دلم نمتیب یم یوقت ،یشد آراز خودت قول

 حس نیا خواد ینم دلم...اما! نه عاشقم گم ینم. لرزه یم

 سر فقط ن،م با ازدواجت خوام ینم! باشه طرفه کی

! باشه افتاده، که یا ناخواسته اتفاق و منطق و عقل

 و یباش کرده خرج وایه یبرا رو عشقت تموم خوام ینم

 دوست هی با ،یمعمول یزندگ هی بشه یدیرس که من به

 من اشتباه عطا...عطا نگو. ساده عادتِ حس و داشتن

 یبرا هم گهید صدبار دیشا! مانینر نجات یبرا بود
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 فقط اما. کنم تکرارش و عقب برگردم م،برادر نجات

 که! تو اشتباهِ بشم منم خوام ینم من! بس و بود اشتباه

 حس وقت هر برو! آراز سراغم یایب تتیمسوول سر

 دلم که یکس یپا به من... من ا،یب یدار دوستم یکرد

 هی حس، نیا که یشرط به سم،یمیوا ابد تا لرزونده و

 !بشه طرفه دو یروز

 به نه. دوخت نازگل یِزمردها به را اش رهیخ نگاه آراز

 دخترِ نیتر عاقل دختر نیا! شجاعتش به نه و خجالتش

 داشت، قبول هم خودش که را اشتباهش اگر بود ایدن

 .گرفت یم فاکتور

 انیم در را سرش چادر یرو از و برد شیپ را دستانش

 نگاه و داد قورت دهان آب نازگل. گرفت شیها دست

 .رانداختیز به و کرد باز ازآر نگاه قفل از
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 نجایا رو تو و برم و بذارم که ستمین صبور اونقدر من -

 نیهم. برگردم شده عاشق که یروز دیام به دارم نگه

 کف همه و یدیم مثبت جواب و رونیب میر یم االن

 که دکتر خانم گذرم ینم ازت من! مبارکه که زنن یم

 دلت تو و ادیب کنه قصد گهید کس نکرده یخدا و برم

 بلند شده، باز دلت تو جام که حاال. کنه پا به زلزله

! من یِجا و تو سراغ ادیب بخواد یکس که برم شم ینم

 یکس منه، مال که یزیچ اگه! ام ینظام! سمیپل من

 زبون با براش، کنه زیت دندون و واسش بندازه چشم

 پس. ستمین صبور من. زنم یم حرف باهاش ام اسلحه

. خوام یم االن من! نده ندهیآ ی وعده من، به و خودت

 موم. ازم بساز ؟یخوا یم شهیپ عاشق شوهرِ! نقد نقدِ

 یکس! یا کرده ثابت بزه جر که ییتو یدستا تو شم یم

 سازه یم یزندگ ذاره، یم هیما جون برادرش یپا که

 دکتر؟ خانم نه مگه ،ییتماشا شوهرش و خودش واسه
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 و یشد نرم .نکردم یسخنران برات کم هم روز اون

 من جز تو گم،یم بازم اول؟ خونه سر یبرگشت دوباره

 ته؟یحال! یندار یانتخاب

 .داد تکان سر و زد یلبخند نازگل

 ه؟یچ جوابت االن پس کال،یبار آ -

 :گفت یزرنگ با و انداخت باال ابرو نازگل

 مگه؟ نیدیپرس یسوال شما -

 

 و برداشت نازگل صورت یرو از را شیها دست آراز

 انیم را نازگل ی حلقه انگشت. گرفت را شیها دست

 :گفت و داد یباز شیها انگشت
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 انگشت نیا تو بذارم نشون هی که هست اجازه -

 من خانم به نگاه نکنه جرئت یکس گهید که فتیظر

 بندازه؟

 دهانش یجلو دست. وار وانهید و بلند. دیخند نازگل

 یم گاز لب هم آراز. نرود رونیب شیصدا که گرفت

 .نرود رونیب شیصدا که فتگر

 و خودت روش به هم کردنت یخواستگار یحت -

 !هیزور

 :گفت و گرفت گوریف و آورد باال بازو آراز

 واسه رو یکس بد دلت. خانوم هیالکاتب کرام با حسابت -

 .کرده انتخاب دنیلرز

 به مانینر یجد یصدا هم بعد و خورد در به تقه چند

 .دیرس گوششان

 نشد؟ متمو هاتون حرف -
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 :گفت استرس با و گرفت گاز را لبش نازگل

 .داداش چرا چرا -

 شان جفت به ینگاه یجد مانینر و کرد باز را در

 باهم، دو هر نازگل یها گونه و شان صحبت. انداخت

 منتظرِ یها آدم از حواسشان که بود انداخته گل یادیز

 .بود شده پرت سالن داخل

 

 نشسته کنارش که یمرد به نهیآ داخل از را نگاهش

 یعطا و مو کوهِ آن از یخبر گرید بار نیا. انداخت بود،

 !نبود کِش، شونه و شاخ

 در خون، همراهِ ،یخوش و بود نیریش دلش ته بار نیا

 قلبش به و گشت یم و گشت یم بدنش یها رگ

 و گرفت یم گُر استرس و شوق از تنش تمام. دیرس یم

 طول تمام ا،ام شده مرگش چه دانست ینم. شد یم خی
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 گذرانده آراز کنارِ شیآزما و دیخر یبرا که روز چند نیا

 .بود کرده ترش عاشق لحظه به لحظه بود،

 ی بله منتظر آقا حاج و است سوم بار که نبود حواسش

 ریز عنوان به و آورد جلو را دستبند آراز. خانم عروس

 .گذاشت لباسش دامنِ یرو یلفظ

 لم؟یوک! میمنتظر ما خانم، عروس -

 رهیخ مانینر یها چشم به و کرد بلند سر. زد لبخند

 یفداکار نیا که شکر را خدا. بود او که شکر را خدا. شد

 .خورد رقم نیریش شیبرا آخرش

 !بــله زم،یعز برادر و مادرم و پدر اجازه با -

 دفعه. بود بزم نیاِ  داماد نوبت حاال و زدند دست همه

 وایه. کرد بلند سر. انتشیخ از بود آشوب دل که شیپ

 نبود خاطر به دیشا. نبود یراض دلش ته هم هنوز
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 و بود حاال کاش. نبود هوشنگ پدرش کاش! پدرش

 ...گرید کاشِ هزاران و شد یم کامل شان خانواده

 لم؟یوک داماد یآقا -

 :گفت و گرفت را نازگل دست یرکیز ریز. زد لبخند آراز

 . بــله وجود تمام با -

 بار یخوش و دندیخند داماد بودن روپر و رک از همه

 .افتاد تاب و تب به نازگل قلب در گرید

 ها عکس و شد داده ها کادو و شد انجام ها یروبوس

 .شد گرفته

 نشیماش یصندل یرو. دیدزد را شیبایز عروس داماد

 یبرا مراد تظاهر از گرفت یم اش خنده. نشست

 !نبودنش بلد یرانندگ

 !انهی چونمشونیبپ خُب، -
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 :گفت و دیخند نازگل

 شام بابام رستوران، برو. دارن گناه خدا رو تو نه -

 . مینر دارن گناه ده،ید تدارک

 :گفت و دوخت نازگل به را اش رهیخ نگاه آراز

 اخر تا رهیخ چشم همه نیا یجلو یچجور من آخه -

 ارم؟یب دووم شب

 :گفت و کرد گرد چشم نازگل

 ؟یباش طونیش ادینم بهت -

 :گفت و کرد روشن را نیماش آراز

 !بشم قرار یول نبودم، -

 :گفت آراز و دیخند نازگل
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 انجام رو انتقالت یکارا درمانگاه ببرمت قرار فردا -

 نه؟ مگه ،یبد

 شماهم؟ یایم -

 .کرد نگاهش هیسف اندر عاقل آراز 

 یساز پرونده یکل! اونجا یبر تنها ذارم  یم! په نه په -

! یندار یجان تیامن یبعالجنا علت نیچند به که میکرد

 منتقلت یپزشک نظام که فالن و یشد گرفته گروگان

 که هم محافظ عنوان به ام؟ین یگیم حاال تهران کنه

 .دکتر خانم دارم یم بر قدم پشتت ایدن سر اون تا شده

 .شد آب نازگل دل در قند

 !یهست که ممنونم -

 .داد تکان یسر آراز
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 فهیوظ نیا قبال در البته فمه؛یوظ. کنم یم خواهش -

 که حقوق یب فهیوظ گهید. کنم یم افتیدر هم دستمزد

 م؟یندار

 .کرد نگاهش تعجب با نازگل

 ؟یخوا یم حقوق من از تو -

 .داد جواب یا بامزه اخم با آراز

 هم یمعنو تونه یم. ستین یماد که زیچ همه زمیعز -

 طول یلیخ کارات کنم فکر یراست! یعشق ای. باشه

 ه؟یخال هنوزم احمد مش تیسوئ رتنظ به بکشه،

 را آراز وقاحت شده گرد یها چشم و تعجب با نازگل

 خدا به شیصدا که بلند آنقدر.  دیخند آراز و کرد نظاره

 .دیرس هم
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 نیماش عقب یصندل یرو را لوازمش یدست ساک

 .گذاشت

 جلو یصندل یرو و کرد باز را آراز دیسف یسراتو درِ

 .گرفت یجا

 .زد یسوت و فرستاد باال را نکشیع آراز

 فیتشر کجا مادمازل. میباش خدمت در خانما خانم -

 برن؟ یم

 آراز به رو را دستش و برگشت سمتش به خنده با نازگل

 .داد دست و گرفت

 !لطفا احمد مش خونه دیببر فیتشر. سالم -

 :گفت و داد سر شیها چشم یرو را نکشیع آراز

 البته ؟یدیخواب خوب ؟یخوب. خانم چشم به یا -

 به خواب یشد من زن که نیا ذوق از شبید دونم یم
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 رو عقدمون یعکسا صدبار و ومدهین هات چشم

 !یکرد مرور تیتوگوش

 .دیخند سرخوش نازگل

 !آراز یکارآگاه که االنصاف و الحق -

 .کرد نگاه نازگل ی خنده به عشق با آراز

 هوس آدم که یخند یم خوشگل انقدر چرا تو آخه -

 ه؟یا مزه چه نهیبب بچشه رو هات خنده طعم کنه

 با و گرفت دهانش مقابل را دستش دو کرده هول نازگل

 :گفت خجالت و اخم

 !ایح یب -

 .زد لب جانب به حق آراز

 تو ینیبب کنم رو شناسنامه یندار قبول خودمه، مال -

 خجالت! دکتر خانم نوشته رو تو اسم همسر، نام قسمت
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 بهت رو روم اون قرار امروز من یول شو، سرخ بکش،

 شما؟ یخواست ینم شهیپ عاشق شوهرِ مگه.  بدم نشون

 

 سرگرد؟ جناب داره فرق بودن ایح یب با شهیپ عاشق -

 دهان آب نازگل. نشست نازگل یپا یرو آراز دستِ

 آراز دستان یگرما. نشست شیجا سر خیس داده قورت

 .انداخت یم تپش به را قلبش

. دکتر خانم شه ینم ایح یب خودش حالل واسه آدم -

 نیزم رو برم و مراد بشم دوباره من که و فکر نیا

 .کن رونیب سرت از و بخوابم

 و انداخت دست. برد پنجره سمت به را سرش نازگل

 :گفت لب ریز و کرد قفل دستش در را آراز دست

 .ستین کن ول نندازه، پس بچه تا -
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 به دهخن از. بود حرفا نیا از زتریت آراز یها گوش اما

 :گفت دهیبر دهیبر و افتاد سرفه

 !یعروس بعد یبرا...بمونه اون...شاهلل..ان...نه -

 تو دخترِ نیا داشتن از کرد عشق وآراز شد گوجه نازگل

 !برو دل

. زد یم چشمش یتو آفتاب. بود جاده به نگاهش

 .زد چشم به و درآورد فشیک از را نکشیع

 ؟یساکت -

 .انداخت باال شانه نازگل

 باشم داشته دوست رو جاده نیا دونم ینم یدون یم -

 و کوه و درخت و گل! خوبه یلیخ سبزه سر نکهیا! انهی

 حس هی با هربار اما دهیم خوب حس بهم جنگلش

 یچ دونستم ینم هنوز اول، بار. شدم رد ازش متفاوت

 یبعد بار. بودم استرس و شوق پُرِ. کشه یم رو انتظارم
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 و نهیک یکل با عطا، با باری. برگشتم مانینر نگران دل

 البته! تو با هم حاال مغزم، تو اشتباهاتم کردن نییپا باال

 اون بهتره البته. شم یم جاده نیا همسفر باتو، بار نیدوم

 ...سیپل نیماش با م،یریبگ فاکتور رو بار

 :گفت و داد تکان سر آراز

 ه؟یچ حست االن کن، فراموش رو اونا -

 برد جلو دست. انداخت آراز ابجذ مرخین به نگاه نازگل

 را آراز ی روزه کی شیر ته شیها انگشت پشت با و

 .کرد لمس

 و رساند شیها لب به و گرفت را نازگل دست آراز

 .دیبوس

 آرامش اما. هست استرس و شوق همون باز! خوبه -

 جا اهل که! یهست که راحته المیخ چون. هست هم

 !یستین گذاشتن تنها و زدن

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یها درخت کینزد ییجا و انداخت چشم. زد لبخند آراز

 نازگل سمت به کامل و کرد پارک جاده گوشه تون،یز

 .برگشت

 ست؟ین ات گشنه تو. منم بَت واست من شکر رو خدا -

 ه؟یچ یا جاده نیب صبحونه هی با نظرت

 .دیمال هم به را شیها دست کف نازگل

 به صبح دمیخواب رید شبید بس از. بیعج موافقم -

 .دمینرس خوردن هصبحون

 :گفت بامزه لحن با نیح همان در و شد ادهیپ آراز

 کتمان ،یبود داریب من عشق از شب کل گمیم دِ -

 !یکن یم

 جلوتر را گردنش شال.شد ادهیپ و داد تکان سر نازگل

 .نکند رسوخ جانش به هوا یسرما تا دیکش
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 دست انیم را نازگل دست و کرد قفل را نیماش آراز

 یکینزد نیا التهاب از حاال. رفتگ بزرگش یها

 کنار ردیگ یم گر سرما، یجا به که بود مطمئن دلچسب،

 !مرد نیا

 .نشستند خانه قهوه رونِیب یچوب تخت یرو

 

 ...تو میبر سردته اگه -

 را خودش که یحال در و داد تکان ینف به یسر نازگل

 :گفت کرد، یم کینزد آراز به

 !دهیم یخاص ی مزه هم سرماش! خوبه نه، -

 پشت را دستش دو و داد هیتک رنگ قرمز یپشت به آراز

 .داد قوس و کش بدنش به و برد گردنش
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 اون یوقت نهیریش واست هم جاده یسرما ؟یدید -

 تو یشانس خوش تو من! باشه ارتی باهاته، که یکس

 ...دختر موندم

 .زد آراز یبازو به یمشت کالفه نازگل

 .کنار بذار رو یمَج یاَج و مراد بحث باز خدا رو تو-

 نشیریش ی لهجه و ییرو خوش با یچ قهوه رمردیپ

 .گفت آمد خوش و کرد سالم

 جان؟ بابا نیدار لیم یچ -

 .گفت لبخند با نازگل و کرد نگاه نازگل به آراز

 .داغ نون با خورم یم املت من -

 .کرد بلند سر و زد لبخند بودنش شکمو به آراز
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 تونیز کاسه هی زحمت یب. خورم یم یرزاقاسمیم منم -

 یشیآت یچا وانمیدول. کنارش دیبذار هم کی درجه

 .مخصوص

 .جان بابا چشم به یا -

 .کرد بدرقه نگاهش با خانه قهوه خودِ تا را رمردیپ نازگل

 !ساده و مهربون. بود احمد مش مثل -

 یکم نازگل. انداخت نازگل گردنِ دور را دستش آراز

 . خورد یم وول شیجا در معذب

 ها حرف نیا و یالکچر رستوران اهل ینکن فکر -

 هارو آدم و جاها نجوریا تیمیصم و صفا اما ستما،ین

 .بهم چسبه یم شتریب. دارم دوست شتریب

 .زد نازگل ی شده قرمز دماغ نوک به یا ضربه بعد

 .تو میبر پاشو. شده دلقک هیشب! نگاه افشویق -
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 .گذاشت آراز شونه یرو سر نازگل

 آراز؟. جا نیهم خوبه نه -

 :زد لب شیرایگ بَم یصدا با

 آراز؟ جانِ -

 گفتن جان قسم خدا به. بست چشم عشق با نازگل

 . پراند یم سرش از هوش خاص، یصدا آن با شیها

 م؟یش یم خوشبخت ما یکن یم فکر تو -

 .ترساند را نازگل که کرد مکث یکم آراز

 ...مون یزندگ وضع. میخور یم بهم ما م؟ینش چرا -

 .دیپر حرفش انیم نازگل

 تو به همش خوبه، یلیخ که خان هوشنگ وضع اما -

 !رسه؟ یم

 :گفت یشوخ به و انداخت باال ابرو آراز
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 دیبا یکرد زیت دندون قصرها و الیو اون واسه اگه -

 خودشه نام به یچ هر هوشنگ اموال. متاسفم بگم

.  بوده حرفا نیا از تر زرنگ اون البته. شه یم فیتوق

 .واستیه اسم به امالکش و ملک شتریب

.  بوده یکی مون تیترب و یشغل و یماد طیشرا تو، و من

 حروم و حالل که شدم بزرگ خانم آهو دست رِیز من

 عاشق اونقدر که یا خانواده تو هم تو. شد یم سرش

 .یبذار برادرت یبرا رو تیزندگ و جون که نیهست هم

 کنارش من ،نبود هم خواهرم اگه وایه ه؟یچ یدون یم

 !نطوریهم هم اون شدم، ینم خوشبخت

 

 کنارش من نبود، هم خواهرم اگه وایه ه؟یچ یدون یم

 !نطوریهم هم اون شدم، ینم خوشبخت
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 دونست یم پدرش یریدستگ مسبب و من عمر هی اون

 مشیتی که یدختر کنار وجدان عذاب با عمر هی منم و

 یمال وضع پس از من. کردم یم یزندگ دیبا بودم، کرده

 خوردم یم سرکوفت عمر آخر تا دیبت و ومدمینم بر وایه

 نهیک ازم من، توسطِ پدرش یریدستگ بعد وایه اگه تازه

 شنهادِیپ به و شد ینم دشمنم و گرفت ینم دل به

 .داد یم مثبت جواب ازدواجم

 برات رو صالحته به که یزیچ اون خدا نازگل؟ ینیب یم

 یخوا یم اجبار و زور به که رو یزیچ اون نه زنه یم رقم

 !یکن خودت مال

 .نشستم میرزاقاسمیم منتظر تو، کنار که خوشحالم حاال

 :دیپرس را سوالش اما د،یخند آخرش ی جمله به نازگل

 چرا؟ ،یش دور وایه از یکن یم یسع کنم یم حس اما -

 .داد تکان سر آراز
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 یریدستگ. ومدهین کنار اتفاقات نیا با هنوز چون -

 شدن دایپ. ها عمارت و کاخ اون خوردن هم به و پدرش

! بوده عشقش قضا از که یبرادر و مادرش یا دفعه کی

 ترش یعصب کار نیا! شده جیگ و ختهیر بهم کمی وایه

 ازش گفت بهم اما کنم کمکش خوام یم من! کرده هم

 اون...ادیب کنار زیچ همه با بتونه خودش تا رمیبگ فاصله

 هم رو تو! گرفتن رو هوشنگ که دونه یم مقصر و من

 به منم! داداش زن تا نهیب یم هوو چشم به انگار هنوز

 رو ونداد بود، وایه یوقت وایه. ذارم یم احترام مشیتصم

 من دهیفهم که حاال چرا دونم ینم. داد حیترج دیفرش به

 گهیم البته. ستین موافق من ازدواج با بازم برادرشم،

 رید هوشنگ، میدون یم همه اما. هوشنگ نبودن لشیدل

 !شهیم اعدام زود ای

 سمتشان به دست به ینیس که یجوان پسر دنید با

 :گفت و زد یلبخند آمد یم
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 شکم داد به میبرس فعال نکن، ناراحت رو خودت تو -

 .مون

 

 دکتر. بود داده انجام را انتقالش و درمانگاه یکارها

 نیا در یادیز دختر نیا اما، بود ناراحت رفتنش از یفتح

 حیترج درمانگاه، قانون و قاعده با دکتر. نبود منظم دتم

 هیپرحاش ینبو دکتر یجا یگزید منضبط پزشک داد یم

 .شود منتقل درمانگاه به ب،یغا شهیهم و

 و کند یمعرف دکتر به را آراز خواست یم دلش چقدر

 شیدایپ رودخانه کنار از که ست یمرد همان دیبگو

 .شد مواجه آراز مخالفت با اما بودند کرده

 مجبور که همان. بردند یم بو مراد تیهو از همه دینبا

 بدهند حیتوض خانواده و احمد مش یبرا شب بودند
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 شان رد هوشنگ، ای عطا افراد از بود ممکن. بود یکاف

 .اورندیب سرشان ییبال و بزنند را

 علت به هم ترنج و نبود توکا فتیش. دیند را توکا و ترنج

 .ودب یمرخص یسرماخوردگ

 سمت به! شهیهم از سردتر هوا و بود غروب یها دم دم

 .افتادند راه احمد مش منزل

 .رفت داخل شوق با و شد ادهیپ نیماش از نازگل

 ...احمد مش خانم؟ یطوب...احمد مش -

 .آمد سمتش به کنان لق لق باغچه پشت از احمد مش

 صفا...دخترجان یاومد خوش دخترم؟ ییتو نازگل -

 همراهته؟ هم ارباب! یآورد

 .شد ادهیپ و کرد پارک اطیح ی گوشه را نیماش آراز
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 چشم به ش،یم و گرگ یِهوا کم نور آن در احمد مش 

 .آورد فشار شیها

 :گفت لبخند با نازگل

 .میبش شما مزاحم قرار امشب نیبد اجازه اگه -

 دکتر خانم ایب یطوب ؟یطوب...دخترجان یمراحم -

 ...اومده

 یرو با و درآمد آشپزخانه از لمعمو طبق خانم یطوب

 :گفت خوش

 ایب یستادیا اطیح چرا. سر یم بال یاومد خوش -

 ...ارباب دیاریب فیتشر. داخل

 احمد مش شانه یرو را دستش و آمد جلو یکم آراز

 را آراز یپا سرتا رهیخ ینگاه با احمد مش. گذاشت

 .ستینگر
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 .ستین ارباب که شونیا -

 .دیخند آراز

 اطیح تو قرار اگه. احمد مش بود شده گتن برات دلم -

 .کنم فیتعر برات نجایهم ،یدار نگهمون

 :گفت جیگ و داد تکان یسر احمد مش

 ...باال دییبفرما -

 .ستیک مرد نیا که دیپرس یم نازگل از ابرو چشم با بعد

 تیهو سراغ تعجب با خانم یطوب و شدند ییرایپذ وارد

 پچ بعد. گرفت یم احمد مش از را ناشناس مهمان نیا

 .کرد صدا هارا دختر و رفت اتاق داخل کنان پچ

 :گفت دستپاچه و برگشت ییرایپذ به

 دخترم؟ برادرته. جان نازگل اومدبن خوش -

 :گفت و انداخت آراز به ینگاه نازگل
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 .اش هیقض مفصله -

 .آمد داخل توکا

 !یاومد خوش زمیعز سالم -

 .دیبوس را توکا و شد بلند نازگل

 دمید رو تو نه درمانگاه رفتم امروز. شم فدات ممنون -

 .و ترنج نه

 .آمد سمتش به و دیکش باال را اش ینیب ترنج

 خوش. کنم ینم بغلت ببخش. خوردم سرما یبدجور -

 .خانم نازگل خانم خوشگل یاومد

 یکنار مرد به را دارش تب و کنجکاو شهیهم نگاه بعد

. بود باال و قد خوش و جذاب یادیز. انداخت نازگل

 پس بود؟ شده آزاد مگر بود؟ نازگل برادر مرد نیا یعنی

 .نداشت نازگل به یشباهت چیه چرا
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 .آقا نیاومد خوش -

 .داد تکان سر آراز

 .جان ترنج ممنونم -

 مرد نیا مگر. نشست یا گوشه و انداخت باال ابرو ترنج

 .شناخت یم را او

 .نیبش ایب نکش زحمت خدا رو تو خانم، یطوب -

 درآورده شاخ به،یغر مرد نیا تیمیصم از مداح مش

 .بود

 جان؟ نازگل کجاست ارباب -

 .داد جواب و کرد یدست شیپ آراز

 سیپل با یریدرگ تو. مارستانیب فعال البته. گرفتنش -

 تو. کرده شیبستر فعال که خورده سرش به ضربه هی

 .کما از درومده که نیا مثل اما بود کما
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 را ینیس بود ستادهیا در چارچوب در که خانم یطوب

 .زد صورتش یرو و گذاشت نیزم یرو

 چرا؟ یوا یا -

 .داد جواب آراز

 حاال. کرده یم یهمکار قبال نایا و دارو قاچاق کار تو -

 یدگیرس حکمش به که نشده لیتشک دادگاهش فعال

 .کنن

 

 

 .زد لب رتیح با توکا

 ببرن و ارباب نکرده نامزد. نازگل برات رمیبم یاله -

 ندان؟ز

 .نشاند لب یرو یتلخ لبخند نازگل
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 ینامزد هم اوندفعه راستش. نکردم نامزد ارباب با من -

 شدم حاضر برادرم نجات یبرا. نبود راست مون

 که نیا قبل شکر رو خدا اما کنم قبول رو شنهادشیپ

 .شد عمل وارد سیپل بگذره، کار از کار

 :گفت و زد یپوزخند ترنج

 .اس نقشه مشه. بهتون گفتم نیدید -

 :دیپرس توکا

 هستن؟ مانینر اقا شونیا حاال -

 .کرد قفل دستش در را آراز دست و زد یلبخند نازگل

 آراز آقا شونیا یول شد ثابت مانینر یگناه یب! نه -

 سیپل دار و ریگ نیهم تو که من یواقع نامزد هستن،

 .میکرد عقد روزید و میشد آشنا باهم ها یباز

 :گفت و اختاند نییپا سر آراز
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 اد؟ینم ادتونی و من واقعا -

 دیگل و کرد دست بشیج در آراز و انداختند باال سر همه

 .گرفت احمد مش سمت به و دیکش رونیب را کلبه

 اون. ندارم ازین کلبه اون به گهید. احمد مش ممنونم -

 .خانم یطوب و شما عشق ادآوری و قشنگه یلیخ کلبه

 آن که او. ماند ثابت کلبه دیکل یرو نگاهش احمد مش

 وبه شد دهیکش باال نگاهش. بود دهیبخش مراد به را

 .شد دوخته آراز خندان و طانیش یها چشم

 و داد احمد مش به را دیکل یالل یاداها همان با آراز

 .دیخند بلند بلند بعد

 .دینشناس دیدار هم حق! مرادم -

 .کرد درشت چشم خانم یطوب

 شه؟یم مگه استغفرهلل، -
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 .داد تکان سر لنازگ

 .شده که فعال بله -

 :گفت بهت با ترنج

 .کرد دایپ رودخونه از آقاجان که الل و کر مراد نیهم -

 .داد تکان دییتا به سر آراز

 :زد احمدلب مش

 ؟یدونست یم اول از تو دخترجان! شه ینم باورم -

 :داد جواب آراز

 نیهم تو.دهیفهم روزه چند تازه هم خدا بنده نیا نه -

 !بنده خانم شده هم روز دچن

 شان کت در احمد مش خانه یاهال از چکدامیه

 مراد همان صدا خوشِ  جذاب مرد نیا که رفت ینم

 .باشد دهیژول و الل و کر یجنگل
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 و سانسور با البته. کرد فیتعر شانیبرا را داستان آراز

 و گفت بودنش سیپل از. دندیفهم یم دیبا که ییزهایچ

 ناخواسته یها کمک یبرا حمدا مش از چقدر نکهیا

 .بود ممنون اش

 یطوب و احمد مش از شد صرف که یچا و وهیم و شام

 تا کنند سر نازگل تیسوئ در را امشب خواستند خانم

 .برگردند تهران به صبح

 .انداخت کاناپه یرو را خودش آراز

 مرادم دیفهم یوقت احمد مش اوردم شانس! شیآخ -

 !ییرو به رو اتاق اون تو ننداخت و من

 و گذاست باز مهین را در و برد اتاق به را ساکش نازگل

 یخانگ لباس با اش زهییپا یپالتو کردن عوض مشغول

 :گفت نیح همان در و شد
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 بهم کاش گفت یم و بود شرمنده چقدر چارهیب یدیند -

 .یبود گفته

 .داد تکان سر آراز

 و من و کرد کمک بهم یکل هم یهمونطور خدا بنده -

 بهش خدا. بده ریخ بهش خدا. دونست خودش پسر مثل

 خوشبخت دختراش که انشاهلل بده من مثل داماد تا دو

 .شن

 حواله یا غره چشم و آمد رونیب اتاق در پشت از نازگل

 .کرد اش

 یها عروسک مثل یشمیابر بافت با زهییپا قرمز زیبل

 یها جوراب و کوتاه یمشک شلوار. بود کرده نشیولنتا

 نسبت را خودش و بود بسته یاسب دم را شیموها. قرمز

 .داد یم نشان تفاوت یب آرازِ زیهِ رهیخ نگاهِ به
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 ریز تیکبر با و گذاشت گاز یرو و کرد آب پر را یکتر

 .کرد روشن را گاز

 خود یجا در. شد حلقه کمرش دورِ پشت از یدست

 و گذاشت نازگل ی شانه یرو را اش چانه آراز. دیلرز

 :گفت

. ستمین صبور که یدون یم ؟یکن یردلب قرار -

 ادینم بدم و ادینم ادمی شب اون از یچیه که مخصوصا

 .کنم مرورش دوباره

 به مرد نیا یصدا تُنِ. گرفت دندان به را لبش نازگل

 شیصدا بَمِ با آنقدر که یوقت. خورد یم شدن دوبلور درد

 نقش دیبا کند، رو و ریز را ات روده و دل توانست یم

 او، یصدا با شک یب. کرد یم دوبله را رومئو ای مجنون

 .گرفت یم یگرید طعم ا،یدن یها عاشقانه تمام

 .کرد خاموش را گاز ریز و برد دست
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 یفرنگ توت نیا راغبم شتریب من. میخورد تازه یچا-

 چشمک بهم داره یبدجور که بچشم رو خوشمزه

 .زنه یم

 یفیخف غیج. انداخت نازگل یزانو ریز دست و شد خم

 .کرد حلقه آراز گردن دور را دستش و دیشک

 .شنون یم رو صدامون االن! سرت به زده آراز -

 :گفت زشیآم طنتیش لحن با وار پچ پچ آراز

 ،ینکن خبر رو روستا کل و ینزن غیج یجنابعال اگه -

 .نترس شنون ینم

 نازگل. گذاشت تخت یرو آرام و برد اتاق به را نازگل

 یها چشم از. داد قورت را دهانش آب. نشست کالفه

 .دیبار یم طنتیش آراز

 کنم یم یسع. اس نفره کی که هم تختت خب اوم -

 .یبش جا کنارم هم تو که بخوابم جور و جمع و امشب
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 برهنه تنه باال. درآورد را شیها لباس و برد دست بعد

 تخت یرو آرام.کرد یم دار تب را نازگل نگاه اش

 .دیکش زگلنا یها لب یرو را انگشتش و نشست

 خوابم یم رمیگ یم خوب پسر هی نیع ،ینخوا تو اگه -

 کنارمه که یخوشگل دختر نیا به اصال کنم یم یسع و

 ...که اگرم. نکنم فکر کرده، ریدرگ رو دلم و فکر و

 

 را آراز لب ی گوشه طنتیش با ختهیآم خجالت با نازگل

 .دیبوس

 :گفت و گرفت بغل در را نازگل خنده با آراز

 .شد صادر اجازه جونم، یا -

 را بودنش زن حس تازه نازگل. کرد یم فرق شب آن

 عشق و یاریهش در را اش رابطه نیاول تازه. دیفهم یم

 لحظه به لحظه که یمرد کنار هم آن. بود کرده تجربه
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 حاال که یمرد. شد یم تر مطمئن انتخابش به

 نیزم و زده ورق شانیبرا را برگ هزاران خدا دانست یم

 .بشوند گریکدی بینص تا دوخته، هم به را انزم و

 مرادِ آن گرید د،یچش یم را عشق آغوشش در که یمرد

 از یلیخ یآرزو دیشا که بود یمرد بلکه. نبود دهیژول

 !گاه هیتک و جذاب یمرد. بود ایدن یدخترها

**** 

 :گفت لبخند با نازگل

 ؟یاینم باال -

 یا وسهب شد خم و زد دید را اطراف و دور یکم آراز

 . کاشت نازگل کوچک یها لب یرو

 وقت گفت زد زنگ وسفی ییدا که یدید. نازگلم نه -

 ببرم رو وایه و مامان برم دیبا زور، به گرفته مالقات

 .زندان مالقاتش
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 نه؟ مگه ،یریم هم تو -

 .داد تکان سر کالفه آراز

 .ستین من پدر اون -

 .گذاشت آراز یبازو یرو دست نازگل

 ینخوا که بهت دم یم حق! پدرته اون آراز، چرا -

 پدر رو پاشه به مردم آه و خون همه نیا که یمرد

 زود ای رید که میدون یم مون همه! برو اما یبدون خودت

. رهیگ یم دل به نهیک ازت وایه ،ینر اگه! شه یم اعدام

 عنوان به و شده بزرگ خان هوشنگ با اون حال هر به

 دل آوردن دست به طرخا به کن یسع داره، قبولش پدر

 باشه؟! ینباش تلخ و یبر شده، که هم وایه

 .زد یلبخند آراز

 سرگرد گهید! یبگ شما یچ هر! من عاقل خانم چشم -

 .شد اونم که بود نشده لیذل زن موحد
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 .دیبوس را آراز لپ و کرد یا بامزه اخم نازگل

 هم وایه و آهو مامان به باش، خودت مراقب برو -

 .برسون سالم

 .گذاشت فرمان یرو دست ازآر

 .رمیم شه راحت المیخ تو برو چشم، -

 .گذاشت فونیآ یرو دست نازگل

 بله؟ -

 .یداداش کن باز -

 .دارم کارش باال ادیب بگو آراز به نازگل -

 .داره کار. آخه رهیم داره -

 .سهیوا بگو لحظه هی پس -

 .برگشت آراز سمت به نازگل

 .داره کارت مانینر -
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 .شد ادهیپ نیشما از آراز

 را در و کرد تنش مهین و نصفه را شرتشییسو مانینر

 .کرد باز

 .باال یاینم چرا سالم، -

 

 دنید از کرد یم ذوق. دیبوس را مانینر گونه نازگل

 .برادرش

 .فشرد گرم را مانینر دست آراز

 مالقات زندان ببرم رو وایه و مامان برم دیبا. سالم -

 .هوشنگ

 .داد تکان سر مانینر

 یسر هی دنبال تون اداره رفتم امروز منم! درسته -

 .بود اونجا هم ینیام دکتر. نایا و یقانون یکارها
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 :داد ادامه و زد یلبخند بعد

 از. دارو اون ساخت واسه شم ملحق گروهش به قرار -

 .میکن یم شروع رو دشیتول گهید روز چند

 :گفت یخوشحال با نازگل

 .شکر رو خدا واقعا؟ -

 .زد مانینر ی شانه به ضربه چند و زد لبخند هم آراز

 همه نیا بعد که دوارمیام. پسر بود یخوب یلیخ خبر -

 .بدرخشه یحساب تیموفق نیا ه،یقض

 .داد تکان سر مانینر

 کار قرار ام نامه انیپا یراستا تو شه ینم باورم آره، -

 کارت یسرمد سرگرد از بگم بهت گفت بعدش. کنم

 .میدعوت هم ام ،یریبگ رو ش یعروس

 .زد لبخند نازگل

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 .برسن هم به قرار مجنون و یلیل پس جانم یا-

 .شد تموم خبرام گهید -

 .داد دست مانینر با محکم و گرفت باال را دستش آراز

 خوشحال یکل. بود خوش خبرات که شکر را خدا -

 داروتون ییرونما مراسم زود یلیخ دوارمیام. شدم

 رضا آقا و خانم دیناه به .برم من اجازه با. میکن شرکت

 .برسون سالم هم

 .داد دست نازگل با بعد

 .باش خودت مراقب -

. کرد حرکت و شد نیماش سوار آراز و زد یلبخند نازگل

 .داد تکان و آورد رونیب پنجره از را دستش

 دو هر. کرد حلقه نازگل شانه دور را دستش مانینر

 .دادند تکان دست
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 ؟یخوشبخت آراز با تو -

 .دیخند گلناز

 میبتون انقدر کوتاه مدت نیا تو کردم ینم فکر! یلیخ -

 ...و میکن درک و گرید هم خوب

 آره؟ م؟یببند بهم دل -

 را اش یشانیپ مانینر و داد تکان سر خجالت با نازگل

 .دیبوس

 .یخوشبخت که خوشحالم -

 

 هوشنگ دنید. رفت داخل وایه. نبود آهو دل در دل

 بد را حالش زده، دستبند هشاهان ابهتِ آن با خان

 و یباش دختر شود یم مگر اما بود حقش هرچند. کرد یم
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 باشد ایدن نرد نیبهتر پدرت حاال ؟ینسوزان پدر یبرا دل

 !زیر خون و سنگدل! باشد هوشنگ ای

. افتاد وایه سِیخ نگاه در نگاهش. کرد بلند سر هوشنگ

 وسفی ییدا عهده از تنها ،یخصوص مالقاتِ نیا گرفتن

 !بس و آمد یم بر نفوذ با

 هم خودش. گرفت آغوش در را پدرش و رفت جلو وایه

 .ندیبب را پدرش تواند یم گرید چندبار دانست ینم

 .یاومد خوش! من پرنسس بابا، یوایه -

 یرو و کرد پاک را شیها اشک دست پشت با وایه

 .نشست هوشنگ یرو به رو یصندل

 بابا؟ یخوب -

 .زد پوزخند هوشنگ
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 تونه یم یحال چه قفس، تو شده ریزنج و قل ر،یش -

 بابا، خوبم یاومد تو که حاال اما دخترم؟ باشه داشته

 ...ییکجا االن نداشتن؟ یکار تو با ؟یخوب تو. خوبم

 

 :گفت زنش س با و دیکش یآه وایه

 فیکث انقدر که یکرد انتخاب و یراه چرا بابا؟ چرا -

 به رو مآد یکل یزندگ که داشت رو ارزشش پول بود؟

 ؟یبکش شیآت

 دخترش مقابل در. انداخت نییپا سر هوشنگ

 تمام دانست یم هم خودش. بزند یحرف توانست ینم

 راهِ او یبرا ف،یح چه اما! کرده تباه را اش یزندگ

 !نبود یبرگشت

 داده قول. شد ساکت دید که را پدرش یشرمندگ وایه

 گرید که او. نکند سرزنشش. نکند مشیج نیس بود

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 ،یآخر دمِ ها حرف نیا پس نداشت برگشت یبرا یراه

 داشت؟ یسود چه شیبرا

 نامت به که یامالک و ملک. خوبم. ستمین بد من، -

 منه، اسم به که هم ییاونا. کردن مصادره رو بوده

 از کمی دیشا کنم ها هیریخ خرج رو شیسر هی خوام یم

 !آهو مامان. مامانمم شیپ. شه کم یدار که یعذاب

 شیها چشم. کرد بلند سر آهو اسم دنینش با هوشنگ

 .بود شده شوق از پر

 نجاست؟یا آهو -

 و کرد باز را در. رفت در سمت به و داد تکان سر وایه

 .داد هول داخل به را آهو لچریو

 اما. بود سابق یآهو همان شیآهو. ستادیا هوشنگ

 و زد یم زار نکیع پشت یکم اش یمشک یها چشم

 همان نگاهش اما. بود شتهدا بر چروک و نیچ پوستش
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 آخ...شیپاها و داشت را سابق شجاعت و یگستاخ

 .بود دهیبر هوشنگ را زشیگر یپاها

 ...آهو -

 شده ریزنج هم به یپاها اما برود جلو یقدم خواست

 خود به معطوف را آهو نگاه و افتاد صدا و سر به اش

 .کرد

 :زد لب تلخ

 یپاها از رتریاس تو، یپاها حاال و یگرفت رو پاهام تو -

 !منه

 .انداخت آهو یپاها یرو شرمنده را نگاهش هوشنگ

 ...خواستم ینم من -

 .گرفت باال را سرش آهو
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 تنها مگه بشم؟ نینش لچریو من ؟یچ یخواست ینم -

 اون و تو دست چهیباز میزندگ و جون که بودم من

 هوشنگ؟ پشتته آه چقدر شد؟ داروهات

 :گفت یگر یانجیم با وایه

 !سال همه نیا بعد ستین ها حرف نیا وقت ن،ماما -

 .داد قورت را بغضش آهو

 شده دایپ اصالن آورد خبر وسفی که روز اون -

 شد روشن دلم تهِ اما. انهی باشم خوشحال دونستم ینم

 تو گفتن! کنارشه نازممیآ حتما است، زنده اصالن اگه

 و یرفت که موقع اون! کرد رونیب و من یفخر ،یمرد

! ینبود هوشنگ! اصالن ینبود بد حد نیا تا رفتم

 منزه و پاک هم موقع همون چند هر یبود خان اصالن

 زمونه! ینبود هم وصفتید هوشنگِ نیا اما ینبود
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 اهلل خلق جون به یبرداشت دشنه که کرده کاریچ باهات

 اصالن؟ یافتاد

 فشیخف سکته از شیها لب. افتاد یصندل یرو هوشنگ

 .دیلرز یم شیها دست و بود شده لیما چپ به یکم

 

 گفت یفخر و برگشتم. آهو کرد ترم داغون تو نبود -

 یعاشق و عشق افرادم از یکی با گفت. یکرد فرار

. نکردم باورش. یرفت و یکرد استفاده نبودم از و یداشت

 !آهو دینرس بهت دستم اما گشتم رو ایدن کل

 !پا زیگر و یبود آهو که الحق

 نمونه من ؟یکرد فلج رو هامپا ندونسته نمیهم یبرا -

 نیهم تو خدا! نیبب و من. اصالن اعمالتم ی زنده ی

 خانِ اصالن گرفته پس تقاص ازت ایدن و یزندگ

 !یدونیفر
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 و افتاده لچریو یرو االن یبود عاشقش که یزن! من

 رو ،ییتو دونستم ینم که رو شیبان و باعث بار هزار

 .کردم لعنت

 در پشت از را مادرش بغض پر یصدا. آمد داخل آراز

 .دیشن یم

 .باش آروم مامان-

 .داد نشان را آراز و کرد بلند دست آهو

 دست به یدید! شده یمرد چه یدبد ؟یدید رو آراز -

 که یمرد دونست ینم هم اون دام؟ تو افتاد پدر پسر،

 عاشق و گذاشته وقت کردنش ریدستگ یبرا همه نیا

 خدا! اهرشهخو وا،یه دونست ینم! پدرشه شده، دخترش

 بوده سرت پشت آه یکل! اصالن گرفته یانتقام بد ازت

 ادعا، پرِ  انیژ رِیش اصالن،! هدف به دهیرس حاال که

 رهیگ یم پس کتاب حساب خدا! افتاده قفس یتو حاال
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. آقاست و دیرش چقدر نیبب رو پسرت! مون همه از

 ونداد نیع یکی شد یم بود تو کنار اگر باش مطمئن

 حروم و حالل. آوردم بارش مرد من اما. تا خواهرزاده

 .دادم ادشی

 .انداخت نییپا سر هوشنگ

 نذاشته، توبه یجا من واسه خدا. کردم بد دونم یم -

 عشق با مدت نیا تمام من! یببخش و من خوام یم فقط

 که رو یفخر کنه لعنت خدا. کردم سر تو خاطرات و

 رو ما یزندگ! بسوزونه و بکشه شیآت به و من خواست

 و کس هر به که تو از بعد شدم نابود من. کرد نابود

 تو به رو دخترم. باش وایه مراقب! کردم بد یناکس

 ...سپارم یم

 ستادهیا تر عقب نهیس به دست که را آراز نگاهش بعد

 .کرد شکار بود
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 به که شکر رو خدا! آراز پسرم، به رو هردوتون و -

 مادرت آهِ تقاصِ نیا از شتریب تا ینشد کشته من دست

 دونم یم! باش خواهرت و مادرت مراقب. بدم پس رو

 خواهرت رو وایه اما، یبدون خودت پدر و من ادیم ننگت

 ...ایدن آخر تا بدون

 .تمومه مالقات وقت قربان -

.  گذاشت آهو لچریو یرو را دستش و داد تکان سر آراز

 جلو وایع. بود نشانده هوشنگ دل به را زخم نیبدتر آهو

 توانست ینم. گرفت آغوش در را اش شکسته پدر .رفت

 .ندیبب شکسته حد نیا تا را پرصالبت هوشنگ

 ...ببخش و من آهو -

 .رفت سرشان پشت هم وایه و برد رونیب را آهو آراز

 مگر. زد زار دل ته از و گذاشت زیم یرو سر هوشنگ

 زند؟یر یم اشک وهاهمید
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 هر. زد یم را شیها حرف دیبا اما بود نشده سبک آهو

 !اصالن شکستنِ متیق به چند

 

 برگشت. داد را همکارش جواب و داد تکان یسر اریسام

. کرد متعجبش یشکور دنید که برود باال ها پله از تا

 را شیها قدم و گرفت یجا لبش کنج یمرموز لبخند

 به سرباز همراه که زده دستبند یشکور سمت به

 .کرد تند رفت، یم بازداشتگاه

 .کن رصب سرباز -

. گذاشت احترام و برگشت. ستادیا بالفاصله سرباز

 چقدر مرد نیا شد ینم باورش. کرد زیر چشم یشکور

 یروین لباس چرا پس اما. داشت شباهت مهرزاد به

 بود؟ کرده تن به یانتظام

 مهرزاد؟ -
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 .کرد نگاهش مقتدر و نهیس به دست اریسام

 !بنده یگرام و زیعز کیشر ،یشکور جنابِ به به -

 شما! گانیشا خانِ مهرزاد کیشر نه، که هم بنده البته

 به سپارم یم. قربان شده باز ما پاتوق به پاتون که هم

 ازتون درخور ییرایپذ هی شراکتمون رسم به دوستان

 .باشن داشته

 رونیب یعصب را نفسش. شد مچاله اش افهیق یشکور

 :گفت ضیغ با و فرستاد

 اونقدر. کردم یم شک بهت اول همون از دیبا اصال -

 و شیک که یاومد جلو موزمار و شده حساب و قیدق

 که رو وانهید یعطا اون هم و من هم! یکرد ماتمون

 عطا من! مهرزاد نیبب. کرد یم پاره و آسمون ادعاش

 و خودم زود من! باشه کثافت غرقِ ام پرونده ستمین

 !منجالب نیا از رونیب کشم یم
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 .زد یلبخند اریسام

 بهتره، عطا و هوشنگ از اوضاعت که ونمد یم منم -

 جواب من یهمکارا سواالت به دیبا حال هر به اما

 مگه م،یبمون دادگاه یرأ منتظر میتون یم بعدش. یبد

 نه؟

 .کرد اشاره لباسش کتیات به و کرد خم را سرش بعد

 خوش اگه رو یواقع مهرزادِ ام، یسرمد سرگرد من -

 اون البته. یکن شدایپ زندان تو یتون یم یباش شانس

 ازم یکل بشه که آزاد! هیدزد دله فقط جرمش خدا بنده

 !کنه یم تشکر دم،یخر براش که یسهام بابت

 یها دندان انیم از یعصب و زد نفس نفس یشکور

 :دیغر اش شده دیکل

 ...سویگ...اطالعات اون پس -

 .انداخت باال ابرو اریسام
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 و کرد طفل مهرزاد ومدم،یم جلو پُر دستِ دیبا خب -

. داد بهم رو بود نوشته خاطرات مادرش که یا دفترچه

 ینمون تو اون ادیز که دوارمیام.  شدم حفظ تا خوندم منم

 !کیشر

 .زد اشاره سرباز به رو بعد

 !یببر رو یشکور جناب یتون یم -

 یبرا تاسف از یسر یشکور و گذاشت احترام سرباز

 تکان ،شده سیپل مردِ نیا به اعتماد و خودش حماقت

 .داد

 و انداخت باال شانه و کرد نظاره را شان رفتن اریسام

 .دیخند

 

 ی دفترچه و دید یم را مهرزاد. رفت یم زندان به دیبا

 . داد یم پس او به را سویگ خاطرات
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 یم ورق را خاطرات دفترچه و بود نشسته یصندل یرو

 دهیبخش او به را برنده برگ نیا سویگ که خوب چه. زد

 . بود

 بعدش و دیشن را یسرباز ینظام احترام و شد باز در

 ! گرفت یجا یصندل یرو ش،یرو به رو مهرزاد

 نیا هیشب چقدر راتییتغ آن با که بود مانده هم خودش

 ! بود شده یاصل مهرزاد

 سالم جواب در. نداشت را سابق یتلخ آن گرید بار نیا

-! گرفت سمتش به را دفترچه و زد یلبخند مهرازد،

... داد جهینت اما! بود سخت برام بودن تو مدت، نیا چقدر

 ییدارا اون البته! یدار امالک و ملک یکل االن تو

 یکیشر عطا با رو بوده منصورخان نام به هنوز که ییها

 ! ورشکسته کارخونه هی سهام از درصد چهل و
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 هی خودت یبرا تیآزاد بعد یتون یم که نهیا حداقل

 عشقت، به و ینیجور،بچ و جمع یقیموس گروه

 خودم من! باشه مجاز کن یسع البته! یبرس یخوانندگ

 مهمون هی عنوان به هات کنسرت تو که دم یم قول

 ! کنم شرکت ،یافتخار

 سهمم نیتونست یعنی-: گفت جانیه با و دیخند مهرزاد

  ن؟یریبگ عطا از رو

 خودت اگر باش مطمئن-: گفت و داد تکان سر اریسام

 مدت! کرد یم آب ریز رو رتس عطا حتما ،یرفت یم

 تو نیا هات زدن اتو همون یبرا اونم رو یکم یلیخ

 تیزندگ به و رونیب یایب یتون یم بعدش! یمون یم

 منصور از ارثت سهم از آورده باد پول یکل با! یبد ادامه

 بایتقر بوده عطا خود نام به که یچ هر چون! خان

 ! بشه مشخص عطا یاصل حکم تا شده مصادره
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 یلیخ مادرت! باش دفترچه نیا مراقب! رمیم گهید من

 یبینش و فراز پر یزندگ! کرد کمک دومون هر به

 ! باشه آرامش در روحش حاال که دوارمیام! داشت

 به یقدردان حس از پر یچشمان با و شد بلند مهرزاد

! یکرد بهم که یکمک بابت ممنونم-. شد رهیخ اریسام

 منم. سرگرد مکن ینم فراموش چوقتیه رو لطفت نیا

 از و بشم لیتبد آدم هی به گرفتم میتصم مدت نیا تو

 بدم آلبوم و رمیبگ مجوز بتونم اگه رون؟یب برم نجایا

 و کنم یم اجرا براشون گانیرا ها هیریخ تو حتما رون،یب

 روز هی که ییها آدم به دمیبخش رو سهمم یمقدار دیشا

 یپول یب و استعدادهاشون حسرت تو مهرزاد، مثل

 ! دنینرس بهش و وختنس

 مهرزاد ی شانه یرو را دستش و داد تکان یسر اریسام

 و بیعج پیت و بلند یموها آن از گرید. گذاشت
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 شده اریسام هیشب شتریب حاال دیشا. نبود یخبر بشیغر

 شده؟ عوض ایدن به دتید که خوشحالم-! مهرزاد تا بود

 !یاصل گانِیشا مهرزادِ یباش موفق

 

 بعد ماه کی

 باورش. کرد برانداز شگاهیآرا نهیآ در را خودش بخندل با

 یحیمل اما کامل شیآرا! شده باتریز همه نیا شد ینم

 شکل نیباتریز به شیموها و بود نشسته صورتش یرو

 قلبش یرو را دستش. بود شده دهیچیپ درهم ممکن

 قلب تپش شیبرا اریسام دنید ی لحظه تصور. گذاشت

 .آورد یم ارمغان به را

 .خانم عروس یشد تر خوشگل یبود شگلخو -

 را لباسش حانهیر. نشاند لب یرو یمهربان لبخند تمنا

 .آمد سمتش به و دیپوش
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 شده یچ نیبب! ام پسرخاله انتخابِ نیا به جونم یا -

 !عروسمون

 گذاشت اش انداخته گل یها گونه یرو را دستش تمنا

 . شد نهیآ در خودش یتماشا محو دوباره و

 یموها یرو یا نقره تاج و دیسف دارِ بالهدن یپف لباس

 یها نیآست. بود کرده ها ملکه هیشب را او اش، ییخرما

 حش،یمل یبه گل رژ. باز ی سرشانه و ربع سه دانتل

 .آمد یم نقصش یب صورتِ به یادیز

 انقدر که بود طاقت یب یادیز گفت، یم راست اریسام

 کی نیا. انداخت روال رو را یعروس یکارها تمام زود

 شان یعروس و عقد تا خواندند تیمحرم غهیص را ماه

 .باشد امروز

 کرده تن به ییبایز یشمی سبز شب لباس که حانهیر

 .بپوشد را شنلش کرد کمک و ستادیا شیرو به رو بود
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 !رسه یم داداشم خان االن -

 .آمد سمتش به شگاهیآرا کارکنان از یکی

 .اومد دامادت آقا خانم، عروس -

 را شالش و مانتو حانهیر و رفت رونیب کرده هول تمنا

 دست در را تمنا یها لباس یمحتو کیپالست و دیپوش

 با اریسام. رفت تمنا سر پشت تشکر یکل از بعد و گرفت

 و کت در. بود منتظرش در پشت سرخ رز گل دسته

 یحساب دشیسف راهنیپ و دوخت خوش یمشک شلوار

 .بود شده تر جذاب

 با حاال که یا فرشته. شد اش فرشته محو شیها چشم

 دلبر نیدلبرتر و کرد یم ییخودنما شیبرا دیسف لباس

 .بود شده نیزم یرو

 اول نگاهِ در که یدختر آن کرد ینم را فکرش چیه

 بود، کرده جلب خود به را نگاهش پرونده در عکسش
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 سرگرد فکرِ و روح و قلب صاحب نیچن نیا حاال

 .بشود یسرمد

 تا رفت جلو یقدم تمنا. گرفت سمتش به را گل دسته

 یشانیپ یرو اریسام نیریش ی بوسه که ردیبگ را گل

 .نشست اش

 !من دلِ واسه کرده خلق یچ خدا نیبب -

 :گفت و گرفت دهانش یجلو دست حانهیر

 .نییپا برم من اجازه با -

 :گفت خنده با اریسام و آمد در تمنا پشت از

 !نهییپا د،یرس من با هم آقاتون اتفاقا -

 آسانسور سمت به که طور همان و زد یلبخند حانهیر

 :گفت رفت یم
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 لمیف دیکن یسع و دیریبگ خوشگل خوشگل یعکسا -

 .بگذره خوش! بشه یعال تون یعروس

 .بست را آسانسور در و رفت

 از نییپا میبر میخوا یم هم ما گه ینم وونهید دختره -

 کرد؟ کاریچ آقاشون هول

 .رفت ورآسانس سمت به و دیخند تمنا

 کجاست؟ لمبرداریف -

 . انداخت باال شانه اریسام

 بعد رهیگ یم لمیف دورمون دور از گذاشتم قرار بلوار تو -

 .باغ میر یم

 

 را دستش یخوشحال با تمنا و کرد دراز را دستش اریسام

 .شد ادهیپ و گرفت
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 کیتبر لیس. گذاشتند تاالر یورود قرمز فرش یرو پا

 شبِ. بود ذوق از پر دلش. شد یم روانه سمتشان به ها

 الیخ خودش یبرا بار هزار یبچگ از را اش یعروس

. دوخت نگاه مردش به و برگرداند سر. کرد یپرداز

 طنتیش چقدر. دیرس یم نظر به جنتلمن و جذاب چقدر

 شیبرا یحساب باغ در یوقت داشت دوست را شیها

 ایدن یعروس لمیف نیباتریز شک یب. کرد یم یدلبر

 .بودند اریسام و او شیگرهایباز که یقتو شد یم

 دخترکش محکم و سفت و دیبوس را اش یشانیپ پدرش

 .دیکش آغوش به را

 .یشد ماه چقدر دخترکم. بابا یتمنا یبش خوشبخت -

 .دیبوس را پدرش گونه آرام تمنا

 .یشد پیخوشت یلیخ هم شما. جونم بابا یمرس -

 .برد پدرش بانیگر در را سرش

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 !یببر و مادرشوهرم دل قرار یحساب -

 .دیبوس را اریسام. داد تکان سر و دیخند دیتوح

 .پسرم نیبش خوشبخت -

 کرده یدست شیپ که شد یم یا هفته کی دیتوح! پسرم

 اریسام رتیغ رگِ هرچند. بود کرده عقد سحر با و

 توانست نرمش و چرب زبان با تمنا اما بود دهیورقلمب

 حرف گرید که کند یراض وصلت نیا به را اریسام

 !نباشد شعار شیها

 را تمنا اول و آمد شیپ سحر شدند که زنانه قسمت وارد

 .را اش زدردانهیعز پسر هم بعد و دیبوس

 هرچند. شد شتریب قلبش تپش شدند که عقد اتاق وارد

 کنجِ نشست یم که دائم ی کلمه آن اما بودند هم محرم

 زد یم عشق نیا بر یتر محکم مهر انگار عاقد، یِصدا

 .گرندیکدی شیر خیب عمر آخر تا دانست یم و
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 .شدند عقد اتاق وارد کی درجه اقوام تنها

 خطبه سپس و فسخ را شان تیمحرم غهیص ابتدا عاقد،

 .کرد شروع را عقدشان ی

 اریسام خانم عروس گالبِ و گل. بود آورده گالب و گل

 انگار که یجور. بود نشسته کنارش ریز به سر که بود

 آدم نیتر مظلوم حاال و نداشته یطنتیش چیه چوقتیه

 .استیدن

 لم؟یوک خانم عروس پرسم یم سوم بار یبرا -

 لبخند با و دیکش ینفس. دیبوس و بست را قرآنش تمنا

 :گفت

 .بله مم،یمر مامان روح و زمیعز پدر ی اجازه با -

 دنیکش کل و شد یم ختهیر سرشان که بود نبات و نقل

 یباال نازگل شوق سر از یها خنده و حانهیر یها

 .بود گرفته را تور که سرشان
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 عمارت، آن از سرنوشتشان کردند ینم هم را فکرش

 کی شد یم که ییمردها کنار. بخورد رقم نیریش نقدریا

 .باشند گاهت هیتک راحت، الیخ با عمر

 کرد حس یا لحظه و بست چشم. دیرس اریسام به نوبت

 یم قند شانیبرا هخند با که ندیب یم را ساغر نهیآ در

 .سابد

 

 :گفت و بست چشم

 !آقا حاج نه، گمیم یکن فکر اگه یونیمد -

 داماد بودن هول از که رفت هوا به حضار خنده کیشل

 .بود گرفته شان خنده یحساب

 عشقِ اریسام یبرا و بود ایرو تمنا یبرا شب تمام

 بلدانه نا اریسام و دیرقص یم شیبرا تمنا یوقت. سرشار

 از دیخند یم تمنا و داد یم تکان تکان را خودش یکم
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 لبخند هم حرکتش هر با که یمرد نیچن داشتنِ شوق

 .کرد یم شیبایز یها لب مهمان را

. کردند را شانیها دور دور و زدند را شانیها بوق بوق

 و کردند یقربان گوسفند شان، مشترک خانه در یجلو

 .داماد و عروس بالگردان

 پچ پچ گوشش ریز و بود ستادهیا شیبایز خانم کنار آراز

 .کرد یم

 یعروس زود هم ما یذاشت یم و یاین ناز انقدر شد ینم -

 شد؟ یم راحت المونیخ میکرد یم

 .انداخت باال ابرو نازگل

 مامانت خوام یم! نه آهو، مامان یپاها عمل تا فعال -

 دکتر نیا اگه. باشه خودش یپا رو مون یعروس تو

 ... کنه معجزه بتونه

 .داد تکان سر آراز
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 اما آلمان بردم خودم با و مامان من آخه. کنه خدا -

 .کرد یکار شهینم اون یبرا گفتن

 همسرش صورت به یبخش نانیاطم لبخند نازگل

 .دیپاش

 هم. کن صبر چندماه و نزن غر پس! روشنه دلم من -

 ریگ جا یحساب و درست من هم بگذره آهو مامان عمل

 .مارستانیب تو بشم

 .داد تکان سر کالفه زآرا

 !من شمینم که یکی تو فیحر -

 هم هیبق و کردند یخداحافظ ها مهمان از اریسام و تمنا

 .شدند متفرق کم کم

 .فرستاد داخل به را تمنا و کرد باز را در اریسام

 !مون خونه نمیا. خانم عروس دییبفرما -
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 :گفت یحسرت همراه شوق با تمنا

. شد تموم یخوش و یخوب به یچ همه. شکر خدارو -

 صبح دوباره کاش! شد تموم یعروس فیح چقدر یول

 !بشه

 .کرد نگاهش چپ چپ اریسام

 کی تا االن نیهم از که من. ها گذشته خوش یادیز -

 . برم راه تونم ینم یخستگ از هفته

 .داد تکان سر تمنا

 ؟یبخواب یخوا یم هفته هی پس. آها -

 به ینگاه. ردک پرت یراحت مبل یرو را خودش اریسام

 .انداخت اطراف و دور

 ریگ در که خودش یشخص یمتر پنجاه و صد آپارتمان

 دو لشیوسا تمام و بود دهیخر یعروس یکارها دارِ و
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 و حانهیر و تمنا قهیسل خوش یها خانم توسط یا هفته

 .بود شده یداریخر سوسن و سحر

 تا زد باال را لباسش دامن و نشست مبل یرو تمنا

 .اوردیب در را بلندش شنهپا یها کفش

 جاهاز رسم نیا از اصال. ومدین باال یکس شد خوب -

 .ادینم خوشم دنید

 .کرد باز را راهنشیپ یها دکمه اریسام

 هم رو زایچ یبعض ها یگرفتار نیا تو مخصوصا آره -

 هنوز. رو تابلوها اون مثال. میبذار سرجاش رفته ادمونی

 اتاقه؟ تو

 

 در و برداشت را شیها کفش و داد تکان سر تمنا

 خانه خنکِ کیسرام با که شیپاها. گذاشت یجاکفش

 .ببندد را شیها چشم لذت با شد باعث کرد برخورد

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 من قد هم که یبپوش کفش دومتر یمجبور مگه -

 ؟یش

 :گفت کمر به دست و کرد باز را چشمش کی تمنا

 نردبون دیبا آدم. ینباش بلند قد همه نیا یخواست یم -

 ...باال ادیب بذاره

 :زد لب طنتیش با اریسام

 ؟یچ باال ادیب -

 .نشست نیزم یرو اریسام به پشت و رفت جلو تمنا

 بعد اریب در من یموها تو از هارو رهیگ نیا اول شما -

 .کنم یم عرض خدمتتون

 تمنا یموها از را ها سنجاق تمام غرغر یکل با اریسام

 .دیکش رونیب

 ؟یخواست یم یچ یراب و نردبون دییبفرما حاال خب -
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 پخش اش شانه دور و دیکش شیموها ریز یدست تمنا

 .کرد

 .دیبوس را اریسام لپ آبدار و محکم و برد جلو را سرش

 !کنه بوست باال ادیب بذاره نردبون -

 را اش ینیب نوک و دیکش آغوش به را دلبرکش اریسام

 .دیبوس

 بوسم خواست دلت وقت هر شما ستین الزم نردبون -

 !یسادگ نیهم به. کنم بغلت بگو ،یکن

 دستان حصار تا کرد جا به جا را خودش یکم تمنا

 .ابدیب فرار راه و شود جدا تنش دور از اریسام

 گردن شیها نفس. برد فرو تمنا بانیگر در سر اریسام

 .داد یم قلقلک را اش برهنه
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 آخه ،یکرد خودت رونیح و من دوماه کوچولو، خانم -

 باشه کنارش که تو مثل یدختر از گذره یم یمرد کدوم

 نیا گهید کمی اگه خدا به نکنه؟ خطا پا از دست و

 میبرگرد نفره سه داشت امکان د،یکش یم طول تیمامور

 !مون ین ین و تو و من! خانواده آغوش به

 !ایح یب! نیه -

 .کرد فوت تمنا گوش در را نفسش اریسام

 رو حسابت عمارت همون تو بود حقت ا؟یح یب -

 امشب پس! من بودم یخوب پسر چه ینیبب که دمیرس یم

 !شده طاق طاقتم که ایب راه باهام گهید

 و آمد در اریسام بغل از و دیخند ینخود و شرم با تمنا

 .دیدو خواب اتاق سمت

 !ادهیز وقت حاال! هول حد نیا تا نه زمیعز گهید -
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 وقاحت شده گرد یها چشم با و ستادیا فرار نیح تمنا

 .کرد برانداز ار اریسام

 !فهیضع رمیبگ دوش هی امیب من تا کن گرم و حموم -

 .داد تکان هوا در یدست تمنا

 .شد شروع هاش دادن دستور -

 .دیخند تمنا یها خوردن حرص به عشق با اریسام

 

 دست با و انداخت کوتاهش یموها یرو را حوله

 .شد کردنشان خشک مشغول

 آب. شد خم ود،ب دهیخواب تخت یرو که تمنا سر یباال

 .دیچک تمنا صورت یرو شیموها

 !بخوابم بذار اریسام -
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 براش رو دلم نقدریا که یعروس شب اونم ؟یبخواب -

 !یخور یم سرما کن خشک و موهات پاشو زدم؟ صابون

 ی غنچه و شد خم اریسام. دیچرخ اریسام سمت به تمنا

 .دیرابوس شیها لب

 یخواست که هرچقدر ذارم یم فردا خانم، تنبل پاشو -

 !نه امشب یول یبخواب

. دیکش دراز تخت یرو و انداخت یصندل یرو را حوله

 تمنا. دیکش آغوش در را دلبرکش و کرد دراز دست

 همسرش طانِیش صورت به نگاه و کرد باز چشم

 آب. کرد لمس را ششیر ته و برد باال دست. انداخت

 را بدنش بندبند جانیه و استرس. داد قورت را دهانش

 .بود انداخته لرزه هب

 را اریسام یها لب اش، یمشک دار تاب یها مژه

 .کرد وسوسه
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 ینیب نوک بعد. دیبوس را تمنا یها چشم عشق با و آرام

 به نیریش ی گونه چال دو در شیها لب بعد و...را اش

 .افتاد دام

 کوچک و سرخ. بود شیها لب یربا آهن آخر مقصد

 از هوش و زد یم چشمک که نیریش یانار همچون

 .پراند یم سر

 در تمنا دست و شد دلبر یها لب قفل شیها لب

 . رفت فرو سشیخ یموها

 ای مهرزاد. بود اش یحام دنیبوس ی تشنه دختر نیا

 مرد نیا قلب یبرا قلبش که یوقت نداشت یفرق اریسام

 اش شهیپ عاشق قلب به را چکسیه او جز و دیتپ یم

 .داد ینم راه

 در پا عشق، حسِ با که بود یمرد نیآخر و نیاول اریسام

 نیا دانست یم یکس چه و بود گذاشته تمنا روح و قلب
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 ی مزه داد؟ یم بهشت ی مزه ده،یرس سرانجام به عشقِ

 یها گل نیبهتر ی حهیرا و ها عسل نیتر نیریش

 ...ایدن ابِینا

 شانیها لب یا لحظه و برد رنگش دیسف تاپِ ریز دست

 لب دوباره افتاد، نیزم یرو که لباسش. شد جدا هم از

 وصل شاهد پنجره از ماه. دیرس هم وصال به شانیها

 کردن خود مال از باالتر یلذت چه و بود معشوقه دو

 باشد؟ تیایدن حاللِ نیتر حالل که یاری

 

 شبید. گرفت دندان به لب. کرد باز را شیها چشم

 !یانفراد دوش نه اما ردیبگ دوش دوباره شد مجبور

 بود کرده عوض را اش یروتخت ی الفهم شبید همان

 .بود دهیخواب ظهر لنگ تا حاال و
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 مین یکم. نبود اریسام. گذاشت تخت یرو را دستش

 اش، شده خشک یگلو و گرفته یصدا با و شد زیخ

 .کرد شیصدا

 ار؟یسام -

 هم خودش گوش به که بود فیضع شیصدا آنقدر

 .نرسد

 و پتا. کرد پا به را اش یخانگ صندل و شد بلند

 یمویل کی هیشب درست را او اش، ییمویل شلوارک

 شیها لپ از آبدار ی بوسه یحساب که بود کرده خوابالو

 .دیچسب یم

 ریدرگ آشپزخانه در را همسرش و گذاشت ییرایپذ به پا

 .دید پز و پخت

 ...سالم -
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 زد، یم هم را تابهیماه داخل مواد که طور همان اریسام

 ی کرده پف صورت ی نهروا یسرحال و نیریش لبخند

 .کرد تمنا

 ...خودم یخوابالو خوشگلِ خانمِ به سالم -

 .انداخت یا قهوه یوارید ساعت به ینگاه بعد

 املت با رو یزندگ اول نیبب. مادمازل ریبخ ظهر -

 !کنه ریبخ رو اش هیبق خدا م،یکن شروع پز اریسام

. رفت یبهداشت سیسرو سمت به و زد یلبخند تمنا

 .آمد رونیب و شست را شصورت و دست

 دور پشت از را شیها دست و رفت آشپزخانه سمت به

 فرو کمرش یگود در را سرش. کرد حلقه اریسام شکم

 .کرد

 ،یگرفت عهده به رو یآشپز خودت که خوشحالم -

 !سرگرد جناب

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 شیها گوجه تا زد یم هم به را املتش دقت با اریسام

 .ردینگ ته

 از ینیش یم خرم یم یآشپز کتاب هی برات! رینخ -

 ماه هی مهربونم، یادیز چون! یکن یم درست غذا روش

 .دمیم فرصت بهت

 به حق و کرد باز اریسام دور از را دستش ی حلقه تمنا

 .داد هیتک ،یزیروم گاز کنار کانتر به جانب

 یغذاها یکل و خوشمزه یسبز قرمه اون دیببخش -

 کنم یورادای واست ای رفته ادتی عطا خونه تو رو گهید

 !یکرد یم چه چه و به به چه

 .داد تکان سر اریسام

 دل کردن رام واسه اونارو دیشا گفتم! نرفته ادمی نه -

 گهید گذشته پل از خرت گهید که االن ،یپخت یم من

 !یکن یآشپز ینخوا
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 .کرد اریسام نثار یا غره چشم تمنا

 بوده، خوب میآشپز و یدار خونه یبچگ از من -

 !باش مطمئن

 زیم یرو را تابهیماه و کرد خاموش را گاز ریز اریمسا

 .گذاشت شان کوچک نفره چهار یناهارخور

 . شد جلب اریسام زیم به تمنا توجه تازه

 !یچا یقور و ریش.مربا و کره و رهیش و عسل

 !ها هیعال هم تو یدار خونه یول -

 .انداخت باال ابرو تاب اریسام

 تو، به دادن تاستراح خاطر به رو امروز یول بله -

 .ستین یخبر نیهمچ فردا از. کردم مرخصت

 گوشش پشت به را تمنا یموها از یا طره و برد دست

 .فرستاد
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 خانومم؟ یندار که درد -

 اریسام سوال از دستپاچه. دیدو تمنا یها گونه به  خون

 :گفت آرام و نشست یصندل یرو

 .خوبم نه -

 ی شانه یور را سرش و زد دور را زیم خنده با اریسام

 :گذاشت تمنا

 قورت درسته و آدم نکهیا نیع تو که بشم قربونت -

 مامان بسپارم. یشیم یخجالت و ریز به سر هوی ،یدیم

 بپزه؟ یکاچ واست سحر

 .کرد شیصدا کالفه تمنا

 که املتت خوردن به کنم شروع ای ینیش یم. اریسام -

 !زنه یم چشمک داره یحساب
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 بعد ماه هشت

 و کت در. شد ینم پاک مانینر یها لب یرو از لبخند

 و کیش یحساب یشکالت راهنیپ و رنگ کرم شلوار

 جا ینیب غهیت یرو را اش یطب نکیع. بود شده یرسم

 دکتر یتخصص حاتیتوض به هیبق همراه و کرد جا به

 .سپرد گوش

 

 

 که یتیموفق. بود جذاب شان همه یبرا تیموفق نیا

 هوشنگ و افتاد اعط دام به تمنا آن، به دنیرس یبرا

 .زد یم آتش و آب به را خودش دکتر فرمول یبرا

 و ینیام دکتر خون سرطان یدارو از ییرونما مراسم

 و شد تر کامل مانینر همراه دکتر، فرمول. بود ینبو

 تمنا، که یگروه. داد گروه به را ممکن جهینت نیبهتر
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 تر زهیانگ با و تر مصمم بار نیا اما بود آن کوچک عضو

 .کرد یم تالش میت تیموفق یبرا

 نیا ونیمد را اش یزندگ تمنا، اندازه به چکسیه

 چوقتیه شد، ینم گرفته گروگان اگر. نبود فرمول

 یب پدرش، دیصالحد به دیشا و دید ینم را ارشیسام

 طعم و کرد یم ازدواج شیهمکارها از یکی با عشق،

 .دیچش ینم ،ینیریش نیا به را یخوشبخت

 در که بود یدنید آنقدر تیموفق نیا .بودند آمده همه

 نیمسؤل حضور در و یبهشت دیشه دانشگاه بزرگِ سالن

 .شود ییرونما آن از ،یعلم یباال رده

 کینزد آراز گوش به را سرش و زد دست ذوق با نازگل

 .کرد

 باال اون برم قربونش ن،یبب رو داداشم خان -

 !درخشه یم
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 .داد جواب آرام آراز

 فندقم اون نکن، وورجه ورجه آنقدر دختر، خب یلیخ -

 !خوره یم بهم حالش

 .کرد نازک چشم پشت نازگل

 به هنوز! یفندقت فکر همش من یجا به که توهم -

 !من یهوو شده ومدهین ایدن

 .زد لب گوشش ریز آراز

 هول انقدر که شکمت تو فندق اون و تو قربون من -

 من آخ! دونه یم خدا که میگرفت یعروس سرش یهولک

. دخترم باشه دلبر و خوشگل چقدر قرار بشم داشف

 !برده من سر از هوش که مامانش مثل درست

 غیج با نازگل که یروز یادآوری با هم هنوز. دیخند بعد

. گرفت یم اش خنده بود، داده را پدرشدنش خبر غرغر و

 عیسر و ختیر دور را شیها بهانه تمام هم نازگل
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 مادرشان، پدر جبتع انیم در و داد یعروس به تیرضا

 قیتعل تیوضع در آراز یمدت که کرد بهانه را آراز کار

 یکارها دنبال توانند یم تر راحت حاال و دارد قرار

 تمام آراز هیتنب ماهه سه مدت آن تا باشند شان یعروس

 .شود

 هفت بود گفته همه به اما بود باردار ماهه نه حاال

 ارک احمد مش خانه در اش یباز عشق. است ماهش

 اش یباردار آخر یروزها حاال. بود کرده بیعج را خود

. ماند یم شیکوچولو دختر منتظر دیبا لحظه هر و بود

 و بود آشوب حالش جانیه از که امروز مخصوصا

 مان،ینر جان ییدا یبرا بطنش، در یحساب دخترکش

 .دیکش یم هورا و زد یم دست

 :زد بل وار پچ پچ دوبارن و داد تکان سر خنده با آراز

 بخواد؟ رو مون بچه هم هنوز عطا یکن یم فکر -
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 .رفت آراز به یا غره چشم نازگل

 !کرده غلط -

 نجایا یهوا. نشاند لب به یتلخ لبخند و دیشن وایه

 را تشیهو یکس خواست ینم. بود آور خفقان شیبرا

 چنگ از را فرمول نیا خواست یم او پدر بداند. بداند

 .اوردیب در شان

 

 شهیم تموم رمان فردا پس ای فردا گهید

 میتقد را یبزرگ گل دسته اریسام شد، تمام که مراسم

 .کرد دیتوح اش، یناپدر و تمنا

 !ینیام خانم و آقا گم یم کیتبر رو تتونیموفق -

 .دیپاش سحر و اریسام یرو به را گرمش لبخند دکتر
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 یلیدخ تیموفق نیا تو ما از شتریب تو شک، یب -

 ...یسرمد سرگرد

 شان جمع به که افتاد نازگل و آراز یرو نگاهش عدوب

 .شدند یم ملحق

 .میونشونیمد یحساب که موحد سرگرد نطوریهم و -

 بامزه لحن با و همزمان و شدند رهیخ بهم اریسام و آراز

 .گفتند یا

 .بود مون فهیوظ -

 :گفت جانب به حق اریسام و دندیخند همه

 یول اشتم،د تیمامور اداره طرف از که من البته -

 من کار تو که خوبه شدن، عمل وارد خودسرانه شونیا

 !نکردن مداخله

 .انداخت باال ابرو آراز
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 من بینص ونداد، یالیو آخر سکانس اون افتخار یول -

 یصورت در. شدم هیتنب من هرچند،. یسرمد سرگرد شد،

 محروم و من ماه سه وسفی ییدا نبود قیتعل به ازین که

 .نکنم یکار یهماهنگ یب و خودسر گهید تا کرد

 :گفت و کرد فرو بشیج در را شیها دست مانینر

 .جان داماد یبرنگشت صفر سرباز به یآورد شانس -

 !خدا به آره: گفت و داد تکان سر آراز

 :گفت و زد یلبخند وایه

 یها تیموفق دیام به. گم یم کیتبر بهتون هم باز -

 ایدن نیا از دستش کرد، تتونیاذ یلیخ من پدر... شتریب

 با! نینخوا عذاب براش خدا از شما! کوتاهه گهید

 ...اجازه

 .گرفت جمع لب از را لبخند و رفت
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 یرو را گلش دسته. بود زده چنبره شیگلو یرو بغض

 زندان در د،ینکش اعدام به کارش. گذاشت اصالن سنگ

 به زهرا، بهشت یجا نیتر کنار گوشه در و کرد سکته

 .شد سپرده خاک

 مقصد سمت به شد، تر سبک و کرد دل و درد هک یکم

 .افتاد راه به دومش

. بود گرفته اش خنده. ستینگر را رنگارنگش گل دسته

 و بود برداشته دانه کی ،یفروش گل یها گل تمام از

 درست یجاریب هفت گل دسته کرده، مخلوط کنارهم

 .بود کرده

 یتلخ لبخند. انداخت شگاهیآسا در سر یتابلو به ینگاه

 .نشست لبش یرو
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 نیا ریاس را خودش بود قرار یتاکِ و چرا دانست ینم

 آرامش او به دنشید دانست یم اما، کند مسخره یِباز

 نیا در را نفر کی حال توانست یم وایه دیشا. دهد یم

 .کند خوب ایدن

 به. شد بلند شیپا به بخش مسئول شد که سالن وارد

 بدردش جا کی وایه درشت و زیر یها کمک حال هر

 .خورد

 .نیاومد خوش محتشم، خانم سالم -

 کالس. دیپاش سرپرستار یرو به یمهربان لبخند وایه

 را اخالقش و حالش یکم بود توانسته اش مشاوره یها

 به نازگل یمعرف ونیمد را ها نیا همه و  کند بهتر

 .بود روانشناسش دوست

 چطوره؟ ما ماریب حالِ ارجمند، خانم ممنونم -
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 تند پا نظر مورد اتاق سمت به که انطورهم ارجمند

 .داد قرار مخاطب را وایه کرد، یم

 

 و نهیش یم پنجره پشت ساکت ساکت! معمول طبق -

 و یش وارد شما که در به دمیشا! شه یم رهیخ اطیح به

 انتظار به رو هفته تمام! بشه بهتر یکم حالش دوباره

 بهتر داره حالش اما کنه یم سر پنجرهِ  پشت شما،

 !شه یم

 بگم کل در شده، بهتر حافظش. شده کمتر هاش قهقهه

 به دوباره که دهیم یانرژ بهش داره شما مستمر دنید

 براش که ییها کتاب یحت! برگرده قبل آدم همون

 .کنه یم کمک بهش شتریب داره ن،یگرفت

 .داد تکان سر وایه

 .رهیبگ نظر در رو بدش حال نیا دادگاه یرأ دوارمیام -
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 .دندیرس در پشت به

 .داخل رمیم خودم. ارجمند خانم ممنونم -

 و زد در به یکوتاه تقه وایه و داد تکان سر ارجمند

 .کرد باز را در و دیلغز در رهیدستگ یرو دستش

 رهیخ و داشت دست در یکتاب. بود نشسته تخت یرو

 گرفته شیبرا وایه که بود یکتاب همان. کرد یم نگاهش

 چون یب یها کمک مدد به هک اتاقش. زد یلبخند. بود

 پر بود، نفره تک و یخصوص موسسه، به وایه یچرا و

 !وایه یایهدا از بود

 ارباب؟ یخوا ینم مهمون -

 را اش یطب نکیع. گرفت باال کتابش از نگاه آرام عطا

 :گفت و درآورد

 !یاینم کردم فکر -
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 .گرفت سمتش به را گل دسته و رفت جلو وایه

 فرصت تو! رهینم ادمی رو تو باشم، که هرجا. امیم -

 !یمن جبران

 چشم وایه. دیبوس را وایه ی گونه و زد یلبخند عطا

 .نشست تخت ی لبه و بست

 خودش به را او و زد یم سر عطا به چرا دانست ینم

 را او که بود یکس تنها عطا دیشا کرد؟ یم دواریام

 .داد یم هم را جانش وایه یبرا و داشت دوست

 کم کم حاال و بود ربوده را عطا عورش و عقل ضربه آن

 . رفت یم یبهبود به حالش

 آره؟! بهتره حالت گفت یم ارجمند خانم -

 .انداخت باال ابرو یتا عطا

 شد؟ یچ دادگاه جهینت اول؟ از بودم بد مگه -
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 .انداخت باال شانه وایه

 اما! حبس سال نیچند هم دیام اعدامه، که ونداد -

 نشد ثابت یعنی بندازن، تو دنگر رو رایسم قتل نتونستن

 !ازهین شتریب مدارک به

 .داد تکان سر مغموم عطا

 که آخرش ؟یکن پنهون رو شدنت خوب قرار یک تا -

 !شهیم یبررس تر یجد ات پرونده و فهمن یم

 . انداخت باال یا شانه عطا

 و یکن دایپ برام نجایا از فرار راه هی تو که یوقت تا -

 .نرسه بهمون سچکیه دست که ییجا میبر

 .کرد فوت رونیب را نفسش وایه

. کردم دایپ رو آهو مامان تازه من. امینم ییجا من -

 دلم که هیداشتن دوست و خوب آنقدر شه ینم باورت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 شت،یپ امیم اگه من. شم جدا ازش لحظه هی خواد ینم

 بهت دیبا کنه یم فکر چون! مشاورم یحرفا خاطر به

 و ساختم دلم تو تو، از که یتنفر اون تا شم کینزد

 ...دور زمیبر

 .زد یپوزخند عطا

 

 .شمیپ یایم که خودته خاطر به فقط پس -

 .کرد فرو عطا لپ چال در را انگشتش و زد لبخند وایه

 .گانیشا ارباب شده خوب که هم تو حال -

 .داد تکان یسر عطا

 تو انتقام همه نیا ،یشد یم عاشقم موقع همون اگه -

 !شد ینم انتقام

 .کرد یاخم وایه
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 من! من گردن افتاد رهایتقص تمام حاال خب یلیخ -

. ستمین فرار فکر من ،ینکن خوش رو دلت بگم بهت

 دایپ رو ام خانواده اما ست،ین گهید خان هوشنگ درسته

 که یا بچه همون عمه. شم یم عمه دارم تازه. کردم

 .یبسوزون رو دلم باهاش یخواست یم

 که تو خاطر به.  سوزوند و من بد آرازت داداش نیا -

 ...وگرنه ندارم بهش یکار

 .کرد اخم وایه

 هستن ییها آدم تنها شون، بچه و نازگل آهو، آراز، -

 !باشه حواست! منن قرمز خط. دارم میزندگ تو که

 .کرد وایه بینص یتلخ پوزخند عطا

 آره؟ ،یکن تیزندگ وارد رو مرد هی باشه قرار هم دیشا -

 .کرد ستون تخت یرو را شیها دست جفت وایه
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 بودن آهو کنار من. کردم انتخاب رو ییتنها من! نه -

 قصر پرنسس من! دم یم حیترج ایدن تموم به رو

 حاال بود شده حل غرور و کبر تو که یدختر هوشنگ،

 یمیصم و ساده خونه تو رو، محبت و عشق یمعنا دارم

 هم رو هوشنگ! دمیبخش رو تو من. رمیگ یم ادی آهو،

 چون. کنم یم بخشش طلب براتون همه از و! دمیبخش

! ارباب ذاره یم درد یرو درد فقط نهیک فهمم یم حاال

 من و کنه یم مهربون رو روحت تموم بخشش

 .مهربون ناز ماهِ هی! شده نازیآ وا،یه که خوشحالم

 فرو فشیک در دست خورد، زنگ که اش یگوش

 .کرد وصل را تماس و دیکش رونیب را اش یگوش.برد

 داداش؟ جانم -

 ...مارستانیب برسون رو خودت وایه -

 .آمد نییپا تخت یرو از و داد قورت را دهانش آب وایه
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 آراز؟ شده یچ -

 از دارم من! وقتشه کنم فکر گرفته، دردش نازگل -

 بچه لیوسا ما خونه برو. مارستانیب برمش یم دانشگاه

 ؟یدار که دیکل ار،یب رو

 زود؟ درانق چرا یول. باشه باشه -

 .خدافظ. ایب زود. وایه نپرس سوال -

 :دیپرس نگران عطا. انداخت شانه یرو را فشیک وایه

 شده؟ یچ -

 .داد تکان یسر وایه

 ببرم رو بچه لیوسا دیبا گرفته، دردش نازگل -

 .مارستانیب

 به را نگاهش ترس با وایه! وار وانهید و بلند. دیخند عطا

 !بود نشده خوب هم هنوز مرد نیا. دوخت عطا
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 ...عطـا -

 :گفت دهیبر دهیبر و آمد خودش به وایه ادیفر با

 اون. رسوندم هم به دوتارو نیا من کردم یریخ چه -

 !من وارثِ...باشه من وارث بود قرار بچه

 شد باعث دختر نیا. انداخت خنجر عطا یگلو به بغض

 .بزند را شدنش پدر دیق شهیهم یبرا

 و رفت جلو. نچکد شیها اشک تا گرفت باال سر وایه

 .گرفت شیها دست انیم در را عطا مغموم صورت

 

 بعدش ،یکن قبولش دیبا باشه یچ هر تتیمحکوم -

 یدیام درمانت به دیشا. مونم یم منتظرت من. برگرد

 !باشه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 وایه یها دست حصار از تا داد تکان را سرش عطا

 .دیایب رونیب

 موکول رو ندهیآ صحبت و برو! منتظرته داداشت برو، -

 الیخ تا مونم یم زنده من نیبب! ندهیآ همون به کن

 .بکنم رو فردا یپرداز

 را عطا ی گونه و داد تکان سر. نداشت یحرف وایه

 .شد خارج اتاق از.  دیبوس

 نابود را شدنش عمه ینیریش عطا یتلخ گذاشت ینم

 .کند

 

 دست و انداخت چنگ آراز یبازو به قرار یب نازگل

 .گذاشت ششکم یرو را گرشید

 .انداخت نازگل یرو را نگاهش نگران آراز
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 ؟یخوب نازگل؟ -

 کمک و گرفت را دستش نگران و آمد سمتش به تمنا

 .ندیبنش یصندل نیاول یرو کرد

 .بود انداخته خون به را شیها لب درد شدت از نازگل

 .ام بچه آراز -

 سمت به دست به یمعدن آب یبطر کرده هول مانینر

 .رفت خواهرش

 .بخور آب کمی کن باز رو دهنت ازگلن -

 .دیکش شیموها در یدست آراز

. نیماش تو مشیببر کن کمک کار؟یچ خواد یم آب -

 .ادیم ایدن به داره اش بچه

 .کرد گرد چشم مانینر

 وقتشه؟ مگه االن! ماهشه هفت فقط نازگل یول -
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 :دیغر کالفه آراز

 خودمم مثل منه ی بچه ؟یپرس یم نید اصول -

 زوم رومون ها نگاه نیا از شتریب تا باش زود! عجوله

 !نشده

 پراکنده سالن کنار گوشه در که ییرونما نیمدعو تمام

 .بود شده زوم ها آن یرو نگاهشان بودند شده

 نیماش به را نازگل تا کردند کمک تمنا   آراز و مانینر

 .برسانند

 به فقط! برمش یم خودم. برس مراسم ته به برو تو -

 .بده خبر مامانت

 :گفت کرد، یم نوازش را نازگل یموها که همانطور تمنا

 ام؟یب همراهتون -

 :گفت زد، یم دور را نیماش که یحال در آراز
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 ها یلیخ دیشا. دیبرس مراسم به دیبر شما. ممنون نه -

 و در زحمت یب. باشن داشته کار باهاتون مراسم بعد

 .نیببند

 .دیبوس را نازگل و شد خم تمنا

 هیهد برامون خودت مثل خوشگل دختر هی رمدوایام -

 ..یاریب

 خدا پناهِ به و بست را در تمنا. زد لبخند درد با نازگل

 .سپردشان

 میتنظ نازگل، ی شده دیسف صورت یرو را نهیآ آراز

 .کرد

 کمی بابا دخترِ ؟یدار درد یلیخ برات، یاله رمیبم -

 ...تر آروم

 :زد لب دهش کبود یها لب و بسته یها چشم با نازگل
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 ...وح خودت نیع هم دخترت -

 :گفت مزه با آراز

 من یعنی ؟یوحش یبگ یخوا یم نکنه درد دستت -

 نکهیا مثل. باش راحت دخترم انصاف؟ یب ام یوحش

 .نداره درد مامانت هاهم اونقدر

 ...درد از رمیم یم...دارم...احساس یب -

 .کرد اخم آراز

 که گهید ساعت هی تا. ریبگ گاز رو زبونت. نکنه خدا -

 رهیم ادتی دردت بغلت، تو ادیب مون ین ین

 .خانم اریب طاقت! خوشگلم...نازگلم...گلم

 

. بود شده خشک شیگلو. کرد باز آرام را شیها چشم

 .نشست اش یشانیپ یرو یگرم ی بوسه
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 ؟یاومد هوش به کوچولو مامان -

 انینما شیرو شیپ آراز خوشحال یِمشک یها چشم

 .شد

 م...رَتَ...دُخ -

 .کرد اخم بامزه آراز

 بچه یکن خودت مال یخوا یم االن از... دخترمون -

 رو؟

 .کرد همسرش بینص لبخند هیشب یزیچ درد با نازگل

 ش؟ید...ید...تو -

 .داد تکان ینف به یسر آراز

 نیاول خواستم یول نبود دلم تو دل که نیا با! هنوز نه -

. رونیب دمفرستا هم نایا مامانت! مشینیبب باهم بار

 خوشگله؟ اتاقت
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 بادکنک. کرد لیمتما راست به را سرش یکم نازگل

 و یصورت کامال یخصوص اتاق تم و یصورت یها

 .بود کیش و دخترانه

- 

خ...با...یدولت...؟یکرد...رو...خودت...کار...هم...ش...آخر

 کرد؟ یم...یفرق...چه...یصوص

 .کرد نازک چشم پشت آراز

 خان هی ام بچه. ادیم ایدن به داره خان هوشنگ ی نوه -

 .اس زاده

 آمدن داخل و در شدن باز با که دیخند غش غش بعد

 .شد محو اش خنده پرستار

 سمت به مارستانیب دار حفاظ رنگ دیسف کوچک تخت

 ی فرشته که نبود شان دل تو دل دو هر و آمد یم شان

 .بکشند آغوش به را شان کوچک
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 .بود دهیخواب مآرا که یدیسف و سرخ یکوچولو دختر

 .خوشگله یکوچولو خانم هی. باشه تون مبارک -

 انیم را کوچکش دست آرام و شد خم زانو یرو آراز

 .گرفت شیها انگشت

 .خانم ازین یاومد خوش...من بشم قربونت بابا یاله -

 .شد زیخ مین یکم درد با نازگل

 .نمشیبب بده آراز -

 .دیبرچ لب آراز

 .رفته یک به چشماش ستین معلوم خوابه نکهیا -

 :گفت و دیخند پرستار

 یها چشم رنگ هاش چشم.  دمید لحظه هی من -

 .مامانشه

 :گفت هیکنا با اما زد برق آراز یها چشم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 یخوشگل همه نبود قرار کوچولو، فندق ستین قبول -

 !یببر ارث به جونت مامان از رو هات

 ناب نابِ حسش. گرفت آغوش در را ازین اطیاحت با بعد

 خودش چوقتیه که یحس! خالص ی پدرانه و دبو

 قسم و یکودک سال چند همان جز بود دهینچش

 !ازَشین یبرا باشد ایدن پدر نیبهتر خورد یم

 آن از بهتر یحت...رضا آقا و وسفی ییدا همچون یپدر

 یعنی نیا و  بود آراز بابا! نبود یخال آراز گرید او...ها

 !عشق و تیمسؤول از ییایدن

 .گذاشت نازگل بغل در را وچکشک ی فرشته

 .مبارک شدنت مامان -

 :گفت لبخند با پرستار

 .کن صدا و من بود یهرکار. بده ریش بهش -
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 :گفت آراز و داد تکان سر نازگل

 دل هی ما.  تو انیب مون خانواده دینذار فعال زحمت یب -

 .بعد مینیبب رو بچه ریس

 .رفت و گفت ی «چشم» خنده با پرستار 

 

 را شیها لب آراز. دیبوس را ازین یشانیپ عشق با نازگل

 تن دور را شیها دست و گذاشت نازگل یشانیپ یرو

 .کرد حلقه ازین و نازگل

 نیتر خوشگل دمیم براتون رو جونم عمر آخر تا -

 رو خدا. نازگل یهست که شکر رو خدا. ایدن یدخترا

 و نیبهتر دارم دوستت! یداد هیهد بهم رو ازین که شکر

 .میزندگ اتفاق نیتر لخوشگ

 .دیبوس را آراز لپ چال و کرد بلند سر آرام نازگل
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 که خوشحالم. داشت رو هوامون خدا که خوشحالم -

 .آراز بندم یم دل بهت شتریب روز به روز

 اما زیانگ وسوسه یها لب یرو یکوتاه ی بوسه آراز

 .کاشت نازگل، خشک

 به عصا یآهو مامان و وایه و خانم دیناه و شد باز در

 . شدند وارد دستش

 بغل به بچه خودشون چوندنیپ رو ما خدا رو تو نگاه -

 . دنیم قلوه و دل

 .ستادیا راست و کرد بلند سر کالفه آراز

 .تون یگرام نوه نیا و شما نیا نییبفرما -

 آغوش در را آراز رضا آقا و زد کنار را جمع مانینر

 .گرفت
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 تمام پس از که دوارمیام. پسرم مبارک پدرشدنت -

 !یایب بر مشکالت

 .زد یلبخند آراز

 ...مثل نه شما مثل باشم یپدر دوارمیام -

 .کرد یمهربان اخم رضا آقا

 !زنت و دخترت جز نکن فکر زیچ چیه به گهید -

 .انداخت ریز به سر آراز

 .چشم -

 :گفت و ربود را ازین ذوق با مانینر

 .انهی رفته شییدا به زاده حالل نمیبب بذار -

 :گفت باخنده نازگل

 .بدم ریش بهش دیبا. ستاین عروسک -

 :گفت خنده با رضا آقا

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



اییبهارک حلو  سایه های سربی

 

 

 ؟یبش پدر رمیبگ زن برات یدار دوست یلیخ -

 گذاشت نازگل آغوش در را ازین یباز مسخره با مانینر

 :گفت و

 .ام بچه هنوز خودم من. ممنونم باباجون، نه -

 .خورد در به یا تقه

 بزرگ عروسک با اریامس و شد وارد ینیریش با تمنا

 .ستادیا در یجلو ،یصورت خرس

 :گفت خنده با مانینر

 گرفته خرس هی اریسام عمو نیبب ییدا ازین  جانم یا -

 .بابات قدِ برات

 .آمد جلو زنان لبخند تمنا

 هست؟ اجازه -

 .دیبوس را نازگل
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 !نازه نازِ خودت نیع دخترت. دکتر خانم باشه مبارکت -

 جلو را اش یروسر نازگل. رفت اریمسا استقبال به آراز

 .دیکش

 .اریسام تو ایب -

 شرمش. آمد داخل بغل به خرس و ریز به سر اریسام

 بودن آقا نیا از یوا! کرده معذب را نازگل که شد یم

 !برد یم حساب و حد یب را تمنا دل که شیها

 ریز. خانم نازگل باشه مبارک. جان آراز باشه مبارک -

 .شه زرگب مادر و پدر هیسا

 بغل را خرس خنده با آراز. انداخت آراز بغل در را خرس

 .گرفت

 !خودتون قسمت انشاهلل ممنونم -
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 لبش خجالت با تمنا و کردند نگاه هم به اریسام و تمنا

 :گفت خنده با اریسام و گرفت دندان به را

 خانم ازین واسه یهمباز هی زود یزود به انشاهلل -

 .میاریم

 .گفتند کیتبر همه و کرد گرد چشم مانینر

 :گفت یشوخ به سابقش اخالق رغم یعل وایه

 نفره دو نیریش یزندگ به چکدومیه شماها مبارکه، -

 نه؟ نیندار اعتقاد

 یکس چه و دندیخند اریسام و آراز و نازگل و تمنا

 شناخت؟؟؟ یم را سرگردها نیا طنتیش

 

 پایان
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