
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 _آغوش_آتش کی#پارت_

 

 آتش  آغوش 

 نام خدا به

 

 : مقدمه

پاکه، کم کم بزرگ  یل یپاکه، خ  ادیم ا یکه به دن بچه

شنوه و کم کم   یفهمه م  یم ره،یگیو جون م شهیم

داستان    یجا  ن یاما تا ا ره،یگ  یاخالقش شکل م

تونن همون بچه  ی آدما م نیهم  یول  ست،ین ی مشکل 

 ی اومده به گند بکشونن، م ا یکه پاک و ساده به دن یا

گرگت   وننت  یتونن از عرش به فرش برسونن، م

 کنن. 

داد،    میتعل  د یبا  ان،ینم ا یآدما گرگ به دن شهیهم  آره 

سخت    ا یدن ن یآدم بودن تو ا  ،یتا بساز ی بسوزون دیبا 

طوفان به  د ینه من، با  یکار ممکنه، نه تو خوب نیتر

 ...رهیتا آتش جون بگ  یپا کن



 

 

 اول  فصل

  ی خاص نگاه م یها یکوبیبا لبخند به آن پا  مرجان 

رخش نگاه کرد، او هم لبخند  میکرد، سر چرخاند به ن

نگاهش را حس کرد و سر چرخاند با   ریداشت، آه

بله، مرجان   یعنیلبخندش سرش را تکان داد که  دن ید

 تکان داد.  چیه یبا همان لبخند سرش را به معن 

دست گرم مرجانش را در دست گرفت، باالخره   ریآه

شدند تا به آن   ت یکه اذ یشان بود، جشن  یروز عروس

اما   دیجا برسند، حرف خوردند، مرجان اسارت کش

  یشناسنامه   در  شیبا یباالخره شد، باالخره اسم ز

 نشست.  ریآه

  یکه رقص کرد ییرو چرخاند و به مردها  مرجان 

  یاو که تهران یبود نگاه کرد، برا زیانگ رتیشان ح 

بود و خوشحال بود حال که به  زیبود شگفت انگ

 یخاطر او در همان تهران جشن به پا کردند اما همه 

 از کردستان آمده بودند. ریآه لیفام

 آرام گفت:  ریآه خت،یفشرده شد و دلش فرو ر دستش 



 ؟ یخسته شد-

 نه نه اصال -

 آرام گفت:  شهیسر تکان داد و مرجان مثل هم ریآه

 ؟ یرقصا بلد ن یتو هم از ا-

 کرد و گفت: یبا مزه ا  ی خنده اتک  ریاه

  دمیاما فکر کنم انقدر که د  دمیدونم تا حاال نرقص ینم-

 بتونم

 پس پاشو -

 و گفت:  دیباز خند ریآه

 رقصم یمن که نم-

  ریاصرار نکرد دوست نداشت اصرار کند و آه مرجان 

نه لهجه داشت نه مثل کرد ها بود،   ریکند، آه تی را اذ

است که چند نسل شان  مرجان معتقد بود به خاطر آن 

 ریاو تاث یآب و هوا رو گریدر همان تهران بودند، د

گذاشته بود که بر عکس خانواده اش اصال به کرد ها  

 نبود.  هیشب

 ر؟ یآه-



  شیکه صدا ری مادر آه ظیغل   یلهجه   دنیبا شن مرجان 

  ستادیکنارش ا  ریبا لبخند سر چرخاند و مادر آه زد،یم

آرام سر تکان داد   ری گفت، آه ریبه آه یز یچ یبه کرد 

 سر مرجان برد و گفت:   کیو سر نزد

 پدر بزرگ کارم داره  -

 باشه برو -

 امیزود م -

کرد با وجود    یمرجان لبخند زد، فکر نم  ریرفتن آه با 

  یعروس  رند،یبگ شیبرا یعروس  نیآن اتفاق ها، چن

تاالر   نیکه کم کم چهارصد نفر مهمان داشت، در بهتر

عشق    یبرا یماندن ادیو به  ییایشب رو کی شهر، 

نبود   شی ها  تیو حما ی و پا فشار ری شان، اگر آه

 . ودهرگز در آن لباس و در آن شب نب 

پدر   یبه حرف ها ریسر به ز ریآه   دیچرخاند و د سر

کج شد به قد و   یبزرگش گوش سپرده بود، سرش کم 

قامتش نگاه کرد، دوست مرجان سراغش رفت و  

 نگذاش...  شیتنها 

 ی دختر  ینگاه کرد، صدا ریتنها شدنش با غم به آه با 

 در گوشش نشست:  یظیغل  یبا لهجه 



 دختر!   یکن یآ آ چه عاشق نگاه م -

  یچانه  ری دست ز  نیلبخند زد و آگر ن یآگر دن ید با 

 مرجان برد و گفت: 

پا   ه یحق داره، عشق تو نگاهت خوند که   ریآه-

 کس  چیه  ا یمرجان  ای گفت   ستادیا

سرش را   نیبرد و آگر ریبا خجالت سر به ز مرجان 

 داد و گفت:  یتکان

 بایدختر ز نیگذاشت آو  دیاسم تو رو با -

 : دیرا شن ریآه  یو صدا  اوردیسر باال ن مرجانم

 چرا؟ -

زد،   شیبرا یبه برادرش نگاه کرد و چشمک  نیآگر

 گفت: 

 چون چشماش پر از عشقه، چون خودش عشقه-

  نینگاه کرد، آگر ریبا لبخند به مرجان سر به ز ریآه

لبش  یرا باال برد و باال   شیباره دست پر طال ک یبه 

زد که گوش دشمن کر شود و   ی قرار داد چنان کل 

 کردند.  یم یکوبیکه پا  ییخودش همراه شد با زن ها 

  رینگاه کرد و آه ر یچشم به آه  ی از گوشه  مرجان 

 چشمانش را تنگ کرد و گفت: 



 یستیتو تنها ن-

من شدند،   یتو خواهر برادرا یخواهر برادرا ستم،ین-

دارم،   لیهمه فام نیمادر پدر دارم، ا ،یتو شوهرم شد

 چرا تنها باشم؟ 

 ی تو عشق ،ینیتو آو گه،یراست م ن یآگر-

نبرد،   ریتا باز از خجالت سر به ز د ینگاه دزد مرجان 

عروس   یبرا ریآه یبود و خانه  انیجشن رو به پا 

 آماده بود.  شیبا یز

 ** 

منتظر مادرشان بودند، اما   یو آسک   نیو آگر آسو 

 ی شد، چون م  یمرجان از خجالت داشت آب م

بخت شان ببرند،   یو او را به خانه   ر یخواستند آه

را گرفت سمت آن ها رفت و   ریمادر باالخره دست آه

 گفت: 

 میبر-

باال گرفت   یدامن پفش را کم  اورد، یسر باال ن مرجان 

آن آپارتمان شدند تا وارد آسانسور   نگیوارد پارک

سر چرخاند به مرجان نگاه کرد، خنده   ریشوند، آه

ا  دانست مرجان ت  یاز همه م شتریاش گرفت چون او ب



خواستند آن   یاست و حال سه زن م ی چه حد خجالت

 دو را به حجله ببرند.

باره برق قطع شد   کیآسانسور بودند اما به  کینزد

زد   یغیمطلق فرو رفت، آسو ج  یکیو همه جا در تار

 :دیو مادرش غر 

 آرام آسو! -

 گفت:  یعصب ریآه

 چرا برق رفت؟! -

 زم یعز  یمرجان نترس-

 با وجود ترسش اما آرام گفت:  مرجان 

 نه-

 چرا برق رفت   نمیبب ینگهبان رمی)مادر( مکیدا-

 (ا یئازا بو)زود ب-

را روشن کرد سمت پله   بشیدرون ج  ینور گوش ریآه

 را گرفت و گفت:   نیآسو دست آگر د،ی ها دو

 ترسم یمن م  کهیتار ی ل یجا خ نیا-
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 :دیآسو را هول داد و غر   نیآگر

 گهی من نشو د زونیخسته هستم آو-

 دیند چیکرد به اطراف نگاه کند اما ه  یسع ریآه مادر 

 :د یو غر

 برق بود!  االن چه وقت قطع -

 و گفت:   دیکش  ش یبازو ی رو  یدست  یآسک

 چقدر سرده!  نه،یپالتوم تو ماش-

 قدم برداشت و گفت:  ریآه مادر 

 دخترا باش سردت نشه   شیجلو دختر، پ  ا یمرجان، ب-

 و گفت:  دیخند آسو 

 سرده  یل یجلو که خ  ا یزن داداش ب ا یب-

 : دیغر  نیآگر

 همو  مینیبنداز بب ی نور گوش ی آسک-



 را روشن کرد و گفت:   ی گوش  عیسر  یآسک

 رفت   ادم ی دمیترس-

و آسو انداخت،   نیآگر یرا روشن کرد رو  یگوش نور

 گفت: 

 باالخره   دمتونیآخ د-

 مادرش لبخند زد و گفت:   دنیرا چرخاند با د  ی گوش

 مادر -

 : د یغر مادرش 

 اون ور  ریچشمم درد گرفت بگ-

اما   ندینور را چرخاند تا مرجان را بب دیخند  یآسک

را چنگ زد   ی با عجله جلو رفت گوش نی آگر دش،یند

و مادرش   ختیمرجان دلش فرو ر دنیبا ند  دیو چرخ 

 زد:  اد یفر

 ! ؟ییمرجان کجا -

 و گفت:   دیترس آسو 

 رفت!  ریدنبال آه-

 چرا به ما نگفت؟ -



مرجان به  ندینماند، سمت پله ها رفت تا بب  نیآگر

نه، مادرش هم به دنبالش   ا یرفته است  ریدنبال آه

  ی ادی رفت اما همان لحظه همه جا روشن شد، آسو فر

 گفت:   یزد و با خوشحال 

 برق وصل شد -

  ینگاه کردند و صدا  گریکدیو مادرش به    نیآگر

که از پله ها خوشحال   ر یآه دنیبا د دند،یشن  دند یدو

 شان گفت:  دنیبا د ر یآمد تعجب کردند و آه یم نییا پ

 بود وصل شد   ده یکل ساختمون پر  وزیف-

  ا ی مرجان پشت سرش است  ندیسر کج کرد بب  نیآگر

 و گفت:  دی رس ن ییپا  رینه، آه

 ... یمرجان ب  م،یبر-

 ر یمرجان چشمانش تنگ شد و مادر آه دنیند با 

 متعجب گفت: 

 مرجان کجا رفت؟! -

 زد:   ادیو فر دیچرخ دیباره ترس کیبه  ریآه

 مرجان کجاست! -

 آب دهان قورت داد و گفت:  نیآگر



 رفت باال  دی...شا دی شا -

هم   نی و و آگر د یسمت آسانسور دو ریآن حرف آه با 

  عی سر ری سمت پله ها، در آسانسور که باز شد آه

آسانسور به  دنیداخل رفت و دکمه را فشرد، با رس 

صد بار مرد و زنده شد، از  شتریب  ریپنجم، آه یطبقه 

 د یرفت اما مرجان نبود، او کل   رونیب عیدر باز شد سر 

سمت پله ها   عیسر د، خانه را نداشت که داخل برو

 . د یدو

  یطبقه  چی رفت، سر پ  یم نییپا  دیدو یعجله م با 

  نیدر آغوش هم فرو رفتند و آگر ریو آه نیسوم آگر

 وحشت زده گفت: 

 !ست یمرجان ن  رینبود...آه-

  د،یرا کنار زد و باز دو  ن یبا قلب تپنده اش آگر ریآه

 گفت: د،ی و مادرش سمتش دو  دیپله ها رس نییپا 

 شد؟!  یچ-

که سمت در برود اما با شتاب   دیتوجه دو یب ری آه اما 

آن  یسر سبز  یدر پشت ساختمان که محوطه  دیچرخ

جا قرار داشت نگاه کرد، با همان شتاب سمت آن در  

هم بود اما کامل بسته  ی درش که رو دنیو با د د یدو



 کی در را باز کرد، تار  ع ینبود، دلش گرم شد و سر

 ها بود.  قیآالچکه در  یز یبود با چند نور ر

 کیجلو رفت به اطراف نگاه کرد و به   دیدو ریآه

 باره مرجان را صدا شد: 

 مرجان-

بار   ن یوقفه ا  یو ب دیچیدر کل ساختمان پ  شیصدا

  شیباره صدا کیبدتر از قبل مرجان را صدا زد و به 

 زد:   شی صدا غش یکه با ج دیرا از دور شن

 ر یآه-

سمت در    دی خشکش زد و به خودش آمد دو ریآه

 زد:   شیبزرگ آخر محوطه و باز صدا

 مرجان! -

که در    یوابش را نداد و او در حال بار مرجان ج نیا

بار   نیا ستاد یا ابان یوسط خ  د،یدو  رونیکامال باز بود ب 

 با عربده مرجان را صدا کرد: 

 مرجان-

که رو    یسبز  ی سمت فضا   دی دو امد، ین یی باز صدا اما 

 خانه بود.  یبه رو 



  یدست بزرگ رو   د،ی کش یسخت نفس م  مرجان 

 ده یکمرش نفسش را بر یرو  یدهانش و سر اسلحه  

عرق به جانش نشسته  زییآخر پا ی بود، در آن سرما

  یگران بها رو   یدیمثل مروار شیبود و اشک ها 

مرد را کنار    یو صدا ختیر یدست بزرگ آن مرد م

 : دیگوشش شن

 بزنش  عیسر رینشونه بگ ادیداره م -

و    دیرا شن یگریمرد د  یو صدا ختیفرو ر دلش

 گفت: 

 باشه -

را زودتر از آن   ریحرکت کرد تا آه ترسانش  چشمان 

کرد   ی که وارد پارک شد، مرجان سع ر ی آه ند،یها بب

 :د یبزند و او را دور کند اما مرد غر اد یفر

 دختر ریآروم بگ-

  دیچرخ ی که دور خودش م ر یوحشت زد به آه مرجان 

 کرد و مرد گفت:  ینگاه م 

 االن وقتشه-

قعا  گرفت و وا یجان م دیبا آن حرف انگار با مرجان 

کفشش را   یباال رفت و پاشنه  شیهم جان گرفت و پا



زد به عقب رفت و   اد ی مرد فر د،یمرد کوب  ی در ساق پا 

  ریو آه  دیدو  یمعطل  یبا رها کردن مرجان، مرجان ب

 را صدا کرد: 

 ر یآه-

 زد:  اد ی با وحشت سر باال برد و فر مرد

 بزنش، نذار فرار کنه-

سمتش،   دیمرجان چشمانش گرد شد دو   دنیبا د ریآه

مرد   د،یدو  یبه سمتش م شی مرجان با همان اشک ها 

 زد:   ادیباز فر

 یبزنش عوض -

رساند،   ری با شتاب خودش را در آغوش آه مرجان 

محکم در آغوش فشرد و مرجان نفس زنان   ریآه

 گفت: 

 ر ی...آهریآه-

 جا؟! نیا ی جانم مرجان، چرا اومد-

کمرش حس کرد،   یدر باالباره  کیکه به  یسوزش با 

با   د،یدخترک را کامل بر  یشده   ده یبر ده ینفس بر

خورد، نگاه  ری که مرجان در آغوش آه یتکان محکم

 ر یشان قفل هم شد، دست محکم شده اش دور کمر آه



با وحشت تکانش داد،   ر یباره رها شد و آه ک یبه 

  د یتکان شد  ط بود و فق دهیرا نشن  ریت یچون او صدا 

 زد:  ادیمرجان را حس کرد و فر

 مرجان...مرجان صدا... -
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دستش را حس کرد و دستش را باال   یسیکرد، خ حس

چراغ برق دست به خون   ری نور ت ر یآورد، در ز

رفت به   نیینگاه بهت زده اش پا  د، ینشسته اش را د

به خون   دش ی سف  یبا یوسط کمرش نگاه کرد، لباس ز

 زد: اد یباره فر ک ینشسته بود و به 

 نه!-

بخورد، محکم گرفتش،   نیتن مرجانش زم نگذاشت

 زد:   ادیت مرجان گذاشت و فردستش را کنار صور



 مرجان نه...چشماتو باز کن...باز کن مرجان -

همان ترس دو انگشتش را کنار گردنش گذاشت با   با 

بچه در آغوش گرفتش، به   کیمثل  عیحس نبض سر

 . د یو دو دیکس را ند چیاطراف نگاه کرد اما ه

و   د یخواهر و مادرش را د دیرا که دو  ابانیخ  عرض 

عروس غرق در خونش بر سرش   دنیمادرش با د

 کرد.  ونیاش ش ی با زبان کرد دیکوب

 

را با عجله باز کرد، عروسش را در   نیماش  در

  نیماش مارستان،یسمت ساختمان ب د یآغوش گرفت دو

و هر کدام در را   ستادند یاو ا  نیپشت ماش  گری د  یها 

 . دند یدو  ی کردند به دنبال آن مرد م ی باز م

 زد: اد یفر ریآه

 کمک کنه یکی-

مرجان را    ریآه دند،ی پرستار با تخت سمتش دو سه

 تخت خواباند و با لکنت گفت:  ی رو

 خورده!  ری...تریت-

داد که دکتر را   یخبر م یگر ید دند،ی دو ی ها م پرستار 

دست مرجان   ریصدا کنند تا اتاق عمل آماده شود، آه



بود به  رهیو خ دی دو یم  شانیرا گرفته بودو پا به پا 

  یصورت مرجان که به خاطر دست به خون نشسته 

 شده بود.  یخون ریآه

 نیا یب دیتون یشما نم-

 و گفت:   دیمرجان را بوس  یشانیخم شد پ  ریآه

 باش مرجان  یقو-

دست مرجان را رها   یو او به سخت دندیرا کش تخت

بود به   رهیو خ دیاما نچرخ دیشن  دنیدو  یکرد، صدا

شانه اش    یدست پدرش رو  ش،یدر بزرگ رو به رو

 نشست و گفت:

 شهینگران نباش...اون خوب م -

و آسو دست سرد شده  ختی ر یصدا اشک م یب  نیآگر

بود به    رهیخ ی مادرش را در دست داشت، اما آسک ی

  دی سف راهنیبرادرش، به پ ی مشت شده  ی  دستان خون

که  یاش که حاال به خون نشسته بود، ُکت ی داماد 

لب   ریچنگ زد و ز   شتریهنوز در آغوشش بود را ب 

 گفت: 

 تو رحم کن   ا یخدا-

 



بود و انتظار، چهار صبح بود و ده نفر در   انتظار

  رونینفر در ب ستیب یراهرو منتظر بودند و باال 

بود به در   رهی هنوز خ واریبه د هیتک ریآه  مارستان،یب

خواند دستانش رو به  یلب دعا م ر یبزرگ، مادرش ز

 آسمان بود. 

کرده بودند و گزارش   ییهم آمده بود، بازجو  سیپل 

داده بودند تا به محل وقوع آن حادثه بروند و حال  

 همه در انتظار بودند. 

  واریاش از د هیتک ریباره باز شد و آه کی به  در

نگاه کرد،   تیعبه آن جم یگرفته شد، مرد قد بلند

 قدم برداشت و گفت:  ریآه

 مرجان؟ -

نگاهش کرد، زل زد به چشمان به خون نشسته   دکتر

اگر آن دختر عروس   دیچرخ یو در ذهنش م ر یآه ی

  ن یاول  یبوده به حتم آن مرد جوان هم داماد بود، برا

  ریبار آه نیبزند و ا یکه حرف شیبار سخت شد برا

 بلند تر گفت: 

 شد؟!   یمرجان چ-

  شیبه خانواده اش نگاه کرد و ناراحت دست پ  دکتر

 گذاشت و گفت:  ریآه  یشانه  یبرد رو 



 کنم یصبر م ی برات آرزو-

 ! یوا-

بود  رهی نگاهش خ ریمادرش بود و آه ادی فر یصدا آن

بود و مسخ شده بود،  رهیبه کجا، مشخص نبود فقط خ

به در   ریشانه اش برداشته شد، آه   ی دست دکتر از رو

باره عربده اش بلند شد،   کینگاه کرد و به   بزرگ

 : دیمرجانش را صدا کرد سمت در دو

 مرجان-

اش سمت او   یی و برادر بزرگش و دو دا  پدرش 

و قبل از آن که وارد آن جا شود گرفتنش،    دند یدو

  ونیش یو صدا   زدیکنند، دست و پا م شی زد رها  اد یفر

ا  ام دیچیپ مارستان یآن صحنه در کل ب دن یزن ها با د

 کرد.  یکرد مرجان را صدا م یهمچنان تقال م  ریآه

 مرجان...مرجان... -

 بابا جان آرام باش -

خواست مرجان را   یشده بود و فقط م  وانهی د ری آه اما 

و آن قدر تقال کرد که رها شد از دست آن چهار   ندیبب

مرد و با شتاب در را هول داد باز مرجان را صدا کرد  

 :د یو دو



 مرجان-

با وحشت   نی سرش کج شد از حال رفت و آگر مادرش 

 زد:  اد یفر

 )مادر(!کیدا-

تا از آن جا  دندیدو یم ریآه  الیها به دن پرستار 

رنگ   دیسف ی پارچه  دن یبا د ریکنند اما آه رونشیب

و   دیتنش لرز  ستاد یباره ا کیاز تخت به  یکی ی رو

 از پرستار ها گفت:  یکی

 رون یب دییبفرما  دیایجا ب نیا دیآقا حق نداشت-

کنار    ستادیتوجه سمت آن تخت رفت، ا  یب ری آه اما 

تخت، نفس زد و دست لرزانش جلو رفت، پرستارها  

  یناراحت بودند چون آن چند ساعت حرف آن ها را م

 خورد.   یم ریت یزدند که چطور عروس شب عروس

 د، یکش نییرا چنگ زد و آهسته پا   دیسف ی ملحفه  ریآه

مرجانش،   ی و به خواب رفته  بایصورت ز دن یبا د

و خم   دیچک  و قطره اشکش  دیپلک مردانه اش لرز 

اش فرو کرد، بو   ینرم مشک یشد صورت در موها

و سر چرخاند لب به گوشش چسباند، چشمانش    دیکش

 گفت. یزیرا بست و آرام چ



صورتش و  یسر باال برد چشم چرخاند رو  یکم

 گفت: یپرستار 

 آقا کاف... -

  ی چنگ زد تن مرجانش را و چنان عربده  ری آه اما 

ر کس که آن جا  ه  یکه بغض در گلو دی کش یدردناک 

عربده اش باال   گری بار د ر یبود نشست و آه ستاده یا

 رفت... 

 ** 
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جعبه   نیآروم برو تو ا ا یمن قربون تو بشم، ب   ی اله-

 ا یوقت نشکن هی

 و گفت:  دیخند نهال 



انقدر به گاو    یهست  یکنه هند یندونه فکر م یهر ک -

 ی عالقه دار

 بده اون چسبو -

 چسب پهن را سمتش گرفت و گفت:  نهال 

 میبارا رو ببر اره یم  نیماش هیمحمد گفت فردا عصر -

  ی من فردا کل  گه،ی د ادیامروز عصر ب ی گفت یخب م -

 کار دارم به جون گاو 

  اشوی کالس خصوص گه،یکار داره د ارشمچیخود ب-

 راه بندازه  دیبا 

 مثل گاو کار کنم دی هفته بگذره با  نیا-

 گهیمعلومه د یگرفت یهفته مرخص هی خب -

 بلند شد و گفت:  شی جا  از

وگرنه  میجمع کن میریم می دار یوقت گهی فرشم د نیا-

 مینشستن ندار یجا 

خود    یکه برا یا نهیآ یسر تکان داد و او جلو  نهال 

 و گفت:   ستادی خانه بود ا

 پام  ر یز ادیجونم م نینهال خانم تا آخر ماه ماش یه-



  ا یب ومده، ین نتیمبارک باشه اما پروا هنوز که ماش-

 از االن به فکر فروختنش باش  

 و گفت:  ستادیدست به کمر ا دیبا حرص چرخ پروا

 چرا؟! -

لطف    یمراد یآقا  نه،یصد بار گفتم، قسطش سنگ-

هر شش   یاومد چک گذاشت اما پروا اگر نتون کرد 

  یرو بدبخت م چاره یاون ب ، یجور کن ونیل یماه هفت م

 یکن

تونم پولشو بدم، شش   یمن م  شه،ینترس بدبخت نم-

 گهیتا چکه د

  یهم که گرفت  یکه، اون وام  ی ندار نویآخه فقط ا-

قسطش خدا تومنه، آخه  نهیماش نیپول هم شیپ ی داد

 ! ؟یتو پرا انقدر بلند پرواز

کنم، بلکه به  حتینص هی نهال خانم بذار بهت  نیبب-

  یبرس  ییجا  هیآقا محمد به  نیدردت بخوره زودتر با ا

 خودت یسر خونه زندگ  یبر

 بله بله گوشم با شماست -

 نهال نشست و گفت: ی چهار زانو رو به رو پروا



ام گرفتم، دارم قسطشو  که و  نی اول ا  زم یعز نیبب-

 هیپول  شینکردم دادم پ لیو م فیپولشم ح دم،یم

جونم چک گذاشته    یمراد  یخوشگل، بعدم آقا  نیماش

بشه، بعدم   یز یذارم چ ینم  ونشم،ی و من تا آخرش مد

  دیکنه، با  ینم شرفتینهال خانم، آدم راکد بمونه پ

تو عمل انجام   دیباآدم  ،ی باال جلو بر یریدستتو بگ

تا من بدهکار نشم نه تالش   یعنی ره، یشده قرار بگ

که تو و محمد   یرسم، کار  یم  یزیکنم نه به چ یم

 کی نیشش ماهه وام گرفتم بب نیبب د،ید یانجام نم

جا    چیروزش عقب افتاده؟ من تا بدهکار نشم به ه

 رسم خانم ینم

 آخه... -

ندارم  ویکس چیکه ه  یآخه شو نهال، من  الیخ یب-

برسم،   ییشد بدون وام و کار سخت به جا  یمگه م

  ،یخودت به فکر خودت باش دی با  یندار ویکس یوقت

اما با   شهیم اد یکارم ز کمیمنم به فکر خودمم، آره 

 میحال بازم راض نیا

 خونه بهتر نبود؟ -

خرم  یخونه م  هی ؟یفکر کرد  یخرم، چ  یخونه هم م-

 چهل ستون چهل پنجره 



 و پروا ادامه داد: دیخند نهال 

  ییبازم به جا  دینهال تو و محمد هر چقدر تالش کن-

  نیخرج ا دیچرا؟ چون همش با  یدون یم  دیرس ینم

قسطشم   د،یشروع کن   دیریروزاتون بشه، بابا وام بگ

 گه ید دیدیم ییدو تا 

 ترسم یمن م -

 داد و گفت:که کرد تکان  یرا با پوف   شی لب ها  پروا

تو   نیاون وقت بب م،یواال منو تو با هم شروع کرد-

ترس تا    ،یمن رو چه نقطه ا یهست یچه نقطه ا

برمت چند   یم تیدرپ یمحله  نی دارم از ا نیکجا؟ بب 

اما   ینیباالتر الاقل چهار تا آدم با کالس بب یتا محله 

پس اندازم   یچیه  ی دار  ونیل یتو هنوز سه چهار م 

 ی ندار

 و گفت:   ستادینزد، پروا ا  یناراحت بود و حرف نهال 

نکن چشم   ی حاال اون لباتم اون شکل الیخ یب-

 میکن یخدافظ  هیبا برو بچ همسا  میبر ا یخوشگل من، ب

 شن یناراحتن دارن از دست تو راحت م میل یحاال خ-

همان    یجلو بازش را رو  یخند زد، مانتو شین پروا

 ، گفت: تنش کرد شرت یت



  رم،یکه من دارم م کشنینفس راحت م هیدارن   دی شا -

  هیمحل جرات بدم کاف یکه تونستم به دخترا نیاما هم

 براشون

 و گفت:  دیخند نهال 

  یباقر داشت م   دمیخونه شن  ومدمیکه داشتم م روز ید-

به دخترا متلک گفت همشون هار   شهینم  گهیگفت، د 

 شدن 

 گفت:  د،یخند پروا

اونم به خاطر آبروت،   یبترس  ایعوض  نیاز ا نهیا-

پس فردا هم به خاطر باد تو   شونیتوهم قدرتمند شهیم

 زننیقدرتشون دست به تجاوز بدبختا م یخال 

 ی دار گهید م،یریم می خوشحالم دار  یل یکه خ یکی من -

 یخریواسه خودت دشمن م

  ی گور به گور یپدر اون صاحب خونه  ، یفکر کرد-

جوابمون کردم   هیهمسا  هم که با چهار تا حرف در و

  نیجر ندم از ا زونشو یتا اون خشتک آو ارم،یدر م

 ستمیبرو ن رون یمحل ب

 در رفت و گفت:  سمت

 هیکاف مینیرو بب رایمامان حم گه،ید میبر  ا یب-



 سمت او و گفت:  دیبا ذوق مانتو را برداشت دو  نهال 

 شهیتنگ م  رایآخ فقط دلم واسه مامان حم-

 رفتند، در کوچه را بستند و پروا گفت:   رونیدو ب هر

که ده   ییخونه ها   نیروز اول اوردنمون تو ا نیبب-

 کنن  ی م ینفر با هم زندگ

 ادمه ی-

 یکنم که نم  ینم یهمه آدم زندگ   نیگفتم نه، من با ا-

 یوام چهارتومن هی الیکنم، همون موقع افتادم دن

خونه  هیشد   یگذاشتم رو اون پولم تو هم پول گذاشت

تموم شد رفت،   امرزیمستقل، قسط اون وامم خداب ی

 هیبا صد نفر آدمم   یگرفت  یعمرا وام م  ی تو بود نیبب

 ی کرد ی م یجا زندگ

 خب بابا حرفات قبول -

کن به فکر  سکیآدم حرف گوش کن، ر ن یآفر-

 اد یبدتر سرت م  یشکست هم نباش، بترس

 و گفت:  ستاد ی که درش باز بود ا یدر خانه ا  ی جلو

 برو تو  ا یب-
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رفتند، بچه ها   نییوارد خانه شد از پنج پله پا  نهال 

 کردند، پروا بلند گفت:  یم  ی و باز  دندی دو یم

 نیره جون داره که ا دخت  نیکره بز، آروم تر ا یه-

 تو سرش!   یکوب ی آفتابه رو م  یجور

 : دی غر اطیاز آن سمت ح یزن

 شروع کرد   ومدهین-

 خند زد و گفت:  شین پروا

ها، پسر کره بزتو جمع کن   زهیخانم گوشم ت  ن یزر-

 گهیگرفته د اد یاز تو  زنهیدختره رو داره م

  زیر  ز یرا تکاند و نهال ر  سیبا حرص لباس خ زن

 گفت:    ستاد،یا یپروا جلو در اتاق  د،یخند

 رم یچهچه بزن تا جون بگ هیجونم   رایحم-

 گفت:   د،یزن خند  آن



که دلم برات تنگ شده بود، هر دو   ا یدخترم، ب ا یب-

 زد و گفت:   یرفتند و پروا بشکن نییپا 

 بال خانوم؟  یچطور -

 د یخوش اومد-

 ! هینگو که قورمه سبز ،یهم راه انداخت ییبو چه

به نهال   یتکان داد و پروا چشمک زن مسن سر  آن

 زد، گفت: 

 ناهارمون جور شد -

 لب به دندان گرفت و پروا گفت:  نهال 

  یغذا میبد فهیکه جمع شد، پولمونم ح  لیوسا  ه،یچ-

جون که بوش همه جا   رایحم یپس غذا  نا یا  رونیب

 میخور  یرو برداشته م

 دیرفت یکاش نم-

شد   یاول که مجبورمون کردن، بعدم م  م، یکار کن یچ-

اما   مینیمحل بش نیتو هم گهید  ی جا  می پول بد

  میمن تصم جهیدر نت م،یشد ی م الیخ  یب دی با  شرفت،یپ

ورا   نی حال ا  نیکنم اما در ع شرفتیگرفتم دور بشم پ

 بچرخم

 زد و گفت:  یچشمک



 که   یدونیم-

 و نهال گفت: دی بلند خند زن

جا دست   ن یفضول از ا خانم  نیا رایبله مامان حم-

آخرم  ه،یکه شغلش فضول  یدونیم  ست،یبردار ن 

 ده یسرشو به باد م

 خدا نکنه -

 نشست و گفت:  یقال یرو د،یخند پروا

 م؟ یتو هم با ما بر  یا یم رایمامان حم-

 کجا؟ -

 آپارتمانه انقدر خوبه  دمون، ی جد یهمون خونه  -

 کنارش نشست و گفت: زن

  یجا چیاتاق عادت کردم، ه نینه مادر من تو هم-

 لنگ دراز  یتونم برم، اونم آپارتمانا   یهم نم گهید

 قهقهه زد و پروا گفت: نهال 

 ی قواره و ب یب  یلنگ درازا  ،یخوب اومد نویا-

عوض شده   یکرد مامان، همه چ شهیم یمحبت، اما چ 

 پوشونده  نیسرزم نیلنگ درازا کل ا  نیا



دونم، شما مراقب خودتون    یرم مدونم قربونت ب یم-

 د یباش

اما   ستیجا هم ن  نیمثل ا ست، یباال شهر ن م،یمراقب-

 گهی خب خوبه د

 دلتون شاد باشه د یهر جا هست-

برمت خونمون قول   یم  امیم رمیبگ نیاما من ماش-

 اتاق  نیتو هم ی شب برگرد دمیم

 ** 

به   ی شانه اش انداخت نگاه کل   یرا رو  یپشت کوله

رفت خواست در را    رونیانداخت و از خانه ب اطیح

 ک یصاحب خانه لبش کج شد و به   دنی ببندد اما با د

پرت کرد، مرد که وسط   شیرا در هوا برا دیباره کل

را گرفت و پروا   دیمو بود دست پاچه کل  یسرش هم ب

 گفت: 

 تیکلنگ  یخونه  نمیا-

 فت: گ  دیرفت و با تهد سمتش 

  ی محل جام کرد نیا  ی بچه ها  دیبا دو تا تهد  چارهیب-

  یباشه چه غلط   ادتیاما  م،یکه بر یما رو فرستاد 

 ی کرد



 آخه من... -

 ادم ی ادن،یمثل تو ز یصاحب خونه ها ال، یخ یب-

 سمیبنو اد یباشه از شماها ز

 به محمد و نهال نگاه کرد و گفت: دیچرخ

 گه ید  میبر-

 امیمحمد موتور دوستشو اورده من با اون م-

 بزرگ رفت و گفت:  نیلبخند زد سمت آن ماش  پروا

 د یباشه مراقب باش-

 گفت:  د،یرا باز کرد و خودش را باال کش   در

 میبر-

را از    یرا به راه انداخت، پروا گوش  نیماش مرد

کرد   یدر آورد و همان جور که قفلش را باز م   فشیک

 گفت: 

 در آمدت تو کار چقدره؟ -

 متعجب نگاهش کرد و گفت:  مرد

 ! ؟ی با من-

 جا هست؟  نیجز شما ا یمگه کس-

 یزنیحرف م یآخه من فکر کردم با گوش -



 نم یحاال بگو بب ی اشتباه فکر کرد-

 لم یگازوئ ریسه تومن به غ  یماه-

 خونت کجاست؟  ،یدار  یاوه پس در آمد خوب-

 پونک-

 نگاه گرفت و گفت:  ی سر تکان داد از گوش  پروا

 ؟ی هست ی خودت راض-

 ینه بابا چه راض-

 لبخندش کج شد و گفت: پروا

  یراض  یبا هر درآمد یتو هر شغل  یجالبه، هر کس-

 ! به نظر شما چرا؟ ستین

با سه تومن    شهیروزا مگه م نیخرجا باالس خانم، ا -

کرد، واال من زدم تو دل جاده هم اون جا کار    یزندگ

 شرکته نیکنم هم تو ا یم

 ؟ یبچه دار-

 پسر  هیسه تا، دو تا دختر  -

 یهست یکه ناراض  نهیواسه هم-

نگاه    ابانیسر تکان داد و پروا به خ  دی کش یآه  مرد

 لب گفت:   ریکرد و ز



 نیروزا همه ناراض نیا-

کرد و در  یم  پیتا  ی زینگاه کرد، تند تند چ یگوش به

برسند  ی داشت، تا وقت ینگه م شی داشت ها   ادی

 آن مرد گفت:  نیماش ستادنیمشغول بود و با ا

 ستاد یجا ا  نیآقا محمد ا م،یدی رس-

 به اطراف نگاه کرد و گفت: پروا

 دست شما درد نکنه  م،یدی بله که رس-

و   دیپر  نییرا باز کرد و آن فاصله را پا  نیماش  در

 نهال باال رفت:  غیج  یصدا

 پروا نپر!-

 و گفت:  د یبو کش قیدر را بست و عم دیخند پروا

  نیا ومدیخاک و غذا م ینهال بو بکش، اون جا بو-

 و عطر، تفاوت را احساس کن  ادیگل م یجا بو 

 ی گاو  یل یخ-

 آخ گاو جانم دلم براش تنگ شده -

 در خانه رفت و گفت:  سمت

 من برم باال درو باز کنم-

 برو -



را کامل باز کرد و   نگیا دور زد و در پارک ر  نیماش

 بلند گفت: 

  د،یاریب زویهمه چ شهیدرو باز کن راحت م نیمحمد ا-

نذارن، دوست   لهیکارگرا بگو تو آسانسور وس  نیبه ا

 وفتمیدر ب  یاهال  ن یاول کار با ا نیندارم هم

 باشه -
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شدند    ی که از آن جا رد م ی رفت و نهال به کسان پروا

 نگاه کرد و گفت: 

 محمد تو هم خوشت اومد؟ -

 بهتره  یلیخ یقبل یآره از اون جا -

از کنارشان گذشت نگاه گرفت به که  ی موتور از

 محمد نگاه کرد و گفت: 



 ورا نیا  نیا یب دم یتو و فرش-

 خواد  یپول م ستیکه ن  یالک-

 کرد و گفت:  یپوف نهال 

بشکنن که پروا   یز یکارگرا نزنن چ میبر ا یباشه ب-

 ذاره  یبراشون مغز نم

 با لبخند وارد خانه شد و بلند گفت:  پروا

 سالم -

اُپن نگاه کرد و با لبخند سمت   ی و قران رو نه یآ به

 پنجره رفت و گفت: 

پنجره   نیانتخابم ا  ی الیاز دل  یکی یدونست یم  یه-

 خوشگل بوده؟  ی  قد  یها 

به آپارتمان رو به رو   ستاد یا ی قد  یپنجره   ی جلو

 نگاه کرد و گفت: 

پنجره ها پرده دوختن،  نیواسه ا   یزودتر از همه چ-

  ریحر هیفقط   خوامیم ،ی طرح چ یاونم ساده بدون ه

  خوامیجا رو بپوشونه، م  نیا یر یش  دیسف یساده  

در   یباز  وونهیقشنگ آفتاب ازش بگذره جفتمون د

 .میاریب

 و گفت:  دیکارگرها چرخ یصدا  با 



 راه پله یحت وارا،ی درو د نیجون شما و ا ونیآقا -

 چشم  خانم -

براتون آب خنک  نییپا  رمیمنم االن م د،یخسته نباش-

 امیم خرمیم

 دست شما درد نکنه-

رفت، وارد آسانسور شد دکمه را   رونیخانه ب از

آسانسور نفس    وارکی داد به د هیرا تک  شی فشرد، بازو

  دنی رفت با د  رونیب ستادی آسانسور ا د، یکش ی قیعم

 نهال و محمد گفت: 

 آب بخرم رمیمن م  دیباال مواظب باش د یبر تونیکی-

 گذاشت و گفت:  نییجعبه را پا   عیسر محمد

 رمیخودم م-

 رمیخواد خودم م ینه نم-

 رو به نهال گفت:  و

 ؟ یخوا ینم یزیچ-

 اینه زود ب-

دو شانه   یاش را رو  یکول فیرفت و ک  رون یب پروا

رفت به اطراف هم    یاش انداخت، همان جور که م



  ینبود، اما به شلوغ یآرام  یکرد، محله   ینگاه م 

و   اط یقبل هم نبود، حداقلش زن ها در ح یمحله 

پاک کردن را    یخانه شان بساط سبز یها نگیپارک

که همه  ودند نب ابان ی راه انداخته بودند و در کوچه و خ

که در    ی را بر انداز کنند و پچ پچ کنند.ظاهر بچه ها 

آن   یاز بچه ها کردند صد برابر بهتر یم  ی کوچه باز

 لب گفت:   ر یشهر بود و او ز نییپا 

 ی زنن، نفس شون از جا یبعد حرف از فرهنگ م-

 سازه  یروزا پوله که فرهنگو م نیا شه،یگرم بلند م

در آورد قفلش را باز کرد از   بشیرا از ج  ی گوش

فشرد    ی گوش  یپر شده رفت و دست رو   یپخش صدا

 و گفت:

 ی همه فکر م که یاز فرهنگ، فرهنگ یا گهیبحث د-

که   ییاما همونا  تی و ترب اد یم یکنن از ذات خانوادگ 

تمام پولشونو گرفت بردشون تو   د یبا  زننیحرفو م نیا

  دیشهر بگن با  نییفوق پا  یاز همون محله ها  یکی

  دایکار پ یل یو بدون مدرک تحص یکن  یجا زندگ نیا

 یکن

 تازه کرد و گفت: ی خند زد نفس شین



از   یخبر گهید نمیسراغش بب میبعد چند از ماه بر دیبا 

زن    هیزن خانواده شده   ا ی هست  یاون فرهنگ قبل 

هفت خط و   هیمرده شده  ی شهر نییپا  یپاچه پاره  

دل چسب    یکهنه پوش که باز هیبچه هاش شدن 

  میرس  یآره بازم م ، یباز ییو دمپا  هیشون کمربند باز

که پوله که    نیا مونیزندگ  یاون تو یبه پول و معنا

سازه، البته معتقدم   یآدما رو م تیفرهنگ و شخص

دوره   نیمال هم   یطرز فکر و فرهنگ ساز  نیکه ا

و   یپررنگ نیهست، نه که از قبل نبوده اما به ا

حرف امروز   ینبوده وگرنه که فرهنگ طبقات یواضح 

 ستین روزی و د

که   یو ثبتش کرد در پوشه ا   یگوش یرو  دیکش دست

  ی در آن گوش  یادیز  ی اسمش فرهنگ بود، پوشه ها 

متفاوت بود و او در مورد همه   یبود که هر کدام بحث

  ده یرس  ابانیکرد، سر باال برد، سر خ  یم  قیتحق زیچ

سوپر مارکت    دنیبود، هر دو طرف را نگاه کرد با د 

 راه افتاد و گفت: 

 اوه چقدر دور هستا!-



کنار  یچند موتور  دیشد که د یمارکت م  سوپر کینزد

  ی از آن موتور یکی شان شد که   کینزد ستادند،یهم ا

 ها گفت:

 آتش اومد -

حرکت کردند، پروا  یلحظه هر سه موتور   همان

 :د یکرد و غر یمتعجب نگاه شان م 

 الوات همه جا هست! -

 مرد جوان گفت:  دنی سوپر مارکت شد، با د وارد 

 ریسالم روز بخ-

 د یسال خوش اومد-

آب خنک  یها رفت دو بطر  خچالیسمت   پروا

برداشت و شش آب پرتقال، سمت مرد رفت همه را  

 گذاشت و گفت:  شخوان یپ ی رو

 خوام یم وانمیده تا ل-

  یها  دیبار مصرف به همراه خر کی  وان یده ل   مرد

 گذاشت و پروا گفت:  کیپروا را درون پالست

  نیراه اومدم تا ا  یکمه؟ کل   یجا چرا انقدر سوپر نیا-

 جا! 



 مگه؟ دیکجا هست-

 ازده یکوچه  -

 لبخند زد و گفت:  مرد

بود همشون   یعنی  ستیآره اون طرفا سوپر مارکت ن-

 جمع شد 

 کنجکاو گفت:  پروا

 چرا؟! -

 لبخند زد و گفت:  مرد

 آتش افتاد تو مغازشون دودمانشونو به باد داد -

 کنجکاو تر شد و گفت: پروا

 شد؟   ی سوز شی! آت؟یچ یعنی-

 و گفت:  دیمرد خند-

 د یپس تازه وارد-

 میکن  یم یبارمونو خال  می بله تازه دار-

 ! ازدهی ی! کوچه ی عجب شانس -

 ازده؟ ی یکوچه   ن ی! مگه چشه ا؟یچ یعنی-

 یفهم یخودت م  ی تازه اومد-



 کالفه گفت:  پروا

 ست؟یجاها ن نی سوپر مارکت ا گهیپس د -

 کم باالتر بازار ه... هی ست، ی نه ن-

محله هم   نیتو ا  یحت هیبازار معروف دونمیاونو که م-

 تهرانه هیمیبازار معروف و قد نیا  ینباش

 سر تکان داد و گفت:   مرد

باالتر   کمی ستیدور ن  ادمیهست، ز  یاون جا همه چ-

 کوچه هست که اول بازاره  یدهنه  هی

سر تکان داد، کارت عابر بانکش را سمت مرد    پروا

 گرفت و گفت:
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 ازدس؟ ی یشما خونتون کوچه -



 نه-

 مبلغ را زد و گفت:  دیکارت را کش مرد

 رو اون دستگاه بزنرمزتو -

را    دشیرمزش را زد کارت را گرفت و خر پروا

رفت، به    رونیکرد از آن جا ب یبرداشت و خداحافظ 

 اطراف نگاه کرد و گفت: 

 مرموز شد!   یهمه چ  هوی چرا -

 ** 

مبل خودش را رها کرد و به خانه  ی حال رو یب  پروا

 نگاه کرد و گفت: 

 !شهیم  دهیچ  نا یا یک   یوا-

سمتش رفت و به دست او داد،   آب  وان یبا ل  نهال 

 گفت: 

 کمک  ادی محمد شب م-

 میشروع کن  ا یمحمد، ب الیخ یب-

 میشیآخه خسته م-

اما اشکال نداره بذار امشب همه  میخسته که هست-

 تموم بشه یچ



 شانه باال انداخت و گفت:  نهال 

 میشروع کن-

مانتواش را باز کرد و   یدکمه ها   عیو سر دیخند پروا

بلندش را جمع  یموها  د،یسرش کش  یشال را از رو 

را دورش بست، خم شد    یسرش و کش یکرد باال

 زد گفت:  یشلوارش را باال م  ی همان جور که پاچه ها 

که مال خودت   یی دست به کار شو نهال، جعبه ها -

بعد   مین یچ یهست ببر اتاقت، سالن و آشپزخونه رو م

 اتاق خودش  رهیم ی هر ک

 تختمو ببندم محم... ستمیمن بلد ن-

محمد، بابا من خودم از   یگ یانقدر م یکرد سمی سرو-

  یمرد کرد  هی یخودتو وابسته   امیبر م یپس همه چ

 تونم ینم یگیهم م  یهمه چ

نوشته بود   شی رورا که  ییکرد و جعبه ها   شروع

آشپزخانه را به آشپزخونه برد، نهال هم کمکش کرد،  

که   ی ل یهمه لوازم آشپزخانه را جا به جا کردند، وسا 

که در جشنواره    یپروا بود، با پول  یبرا  شترشیب

کم    زیچ چیبود، ه ده یخانه خر  لیبرده بود را وسا 

 نداشتند.



 را بست و گفت:  نتیدر کاب پروا

  نیکمدا و کتابخونه که سر جاهاشون هستند هم-

 کارمونو آسون کرد 

 خسته گفت:  نهال 

اونم چون تو از قبل جاشونو مشخص   گهی آره د-

   ی کرد

سالنم   م،یاتاقا رو ببر یجعبه  میآب بده بخورم بر  هی-

 حله میکن زیتم

 ست؟ یکم ن یبزرگ نیفرش واسه سالن به ا  هی گمیم-

 هم دور تا دورش، نه بابا مده، فرش وسط مبال-

 کنن یکه همه جا رو فرش نم دایجد

 گفت:  د،یآب دستش داد و او سر کش  وانی ل  نهال 

 پرده ها با من-

 باشه  -

دست به کار شدند، همان جور که پروا خواست تا    باز

 را انجام دادند.  شانی آخر شب تمام کارها 

 ازه یکتاب ها گذاشت خم یکتاب را درون قفسه    نیآخر

تخت رها کرد و چشم   یودش را رو و خ  دیکش  یا



در اتاق    یجلو دیکش ازه یبست، همان لحظه نهال خم 

 سر کج کرد و گفت:  ستادیاو ا

 تموم شد -

 و گفت:  دیباز کرد نگاهش کرد خند چشم

 زنن ی دو تا جنازه با هم حرف م-

  نیا ادین یالک گهیگفتم د ادیمحمد زنگ زد خواست ب-

 همه راه رو 

 و گفت: نشست 

 ی خوب کرد-

 ضعف کردم پروا   م؟یبخور یشام چ -

  خچال،یگاز که راه افتاده، تخم مرغارم گذاشتم تو -

 گهید میزنیم مروین

 خونه پر از جعبس-

من جعبه ها رو   یکن یتا تو تخم مرغا رو درست م-

بابا   خوره یبه درد م یذارم تو انبار یم  ن،ییپا  برمیم

 میبخر دیبعد باز با 

 و گفت:  دیخند نهال 

 س یخس-



  یمانتو را تنش کرد و شال را برداشت رو  پروا

و پشت سرش گره زد جعبه ها را   دیچیسرش پ

رفت، نهال نگاهش کرد با    رونیبرداشت از اتاق ب

 و گفت:   دیشالش که مثل عمامه بسته بود خند  دن ید

بذار کمکت  شه، یهمشونو باز کن رو هم بذار کمتر م-

 کنم

هم گذاشت   ی کرد همه جعبه ها را باز کرد رو کمکش 

 نگی و با هم درون آسانسور گذاشتند و پروا به پارک

 دیچ  یهم بود برد، داشت همه را مرتب م یکه انبار

جعبه را هم   نیاز آن جا گذشت، آخر ی مرد  دیکه د

بست   ی رفت همان جور که در را م  رونیگذاشت و ب

 به اطراف نگاه کرد. 

 کدفعهیشد  کیراهرو نزد   یه انتها راه افتاد ب  آرام

پروا   دنیآمد با د   رونیهمان مرد از انبار خودش ب 

 لبخند زد و گفت: عیتعجب کرد و پروا سر

 ترسوندمتون؟  دیببخش-

 شما؟ -

 پ...  یهستم، طبقه  تونیمن همسا -

 همون که بعد از ظهر اومد؟-



 بله-

 در را بست راه افتاد و گفت:   مرد

 د یخوش اومد-

 اه افتاد و گفت:ر عیسر  پروا

 ه؟یساختمون ک  ریمد-

 ی استخر یدوم واحد چهار، آقا  یطبقه -

  ادینم اره یبارشو م  یکس یوقت یاستخر یآقا  نیا-

 نظارت؟

 شانه باال انداخت و گفت:  مرد

 دونم ینم-

 رفت و پروا لبش کج شد و گفت:   مرد

  اشونیل یکه خ نهیجا ا نیا  اتیاز خصوص گهید  یکی-

 کنن درست بر عکس اون جا یاز حرف زدن فرار م 

کرد خم شد خاک لباسش را تکاند و سمت   یپوف

 شیصفحه نما   ی رو  ی شماره   دنی آسانسور رفت با د

 گفت: 

 د یچهارمون هست یطبقه   هیپس شما همسا -

 خانه برگشت در را بست و گفت:  به



 ؟ی درست کرد مروین-

ر  کنم برو سر و صورتتو بشور پ یدارم درست م-

 ی خاک

گذاشت از  ینی را آماده کرد، درون س زیچ همه

  ی دو نفره  زیم ی را رو ینیرفت، س  رون یآشپزخونه ب

  دنی پروا بود گذاشت و با د ی قه یکنار پنجره که سل 

 کرد گفت:  یپروا که صورتش را خشک م

 ی پرده رو هم نزد-

 اشکال نداره -

 داس یکل خونه پ-

 خب باشه-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: نهال 

 ساختمون جلومون هستا نیبب-

  دیعقب کش ی مبل پرت کرد صندل   یحوله را رو   پروار

 گرفت گفت:  یلقمه م عیو همان جور که سر

 کنه ینگاه نم  ی نترس کس-

 هم لقمه گرفت و گفت: نهال 



جا همه خونه ها   نی هستنا چون ا  د یساختمونا جد نیا-

ارتمان داره، انگار همه آپ شتریکوچه هم ب نیا ه،یمیقد

 آپارتمان ساختن دن یکوب
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 با دهان پر سر تکان داد و گفت:  پروا

  ،دم یپرس  ویکه خونه رو گرفتم همه چ ارویآره از -

 همه دو تا سه سال ساختن نا یا

 نگاه کرد و گفت:  رون یسر تکان داد و پروا به ب نهال 

کنم از شنبه پدرم سوختس،   یفردا کامل استراحت م-

 یکار نکرد  یداشت یهفته مرخص کی  نیکه ا  ستین

را در دهان گذاشت و    یبعد یخند زد لقمه  شین پروا

 : دیغر



 ساختمونه جلومون نبود  نیکاش ا -

 گرفته  دمون یآره چه بلندم هست همه د-

نان سنگک را در دهان گذاشت، به اطراف   یا تکه

مغازه دار ها ساعت نه  یکه همه   نیکرد، ا ینگاه م 

بودند و   دهیمغازه شان را باال کش یصبح کرکره ها 

کردند خوشحال   ینو آماده م ی روز  یخودشان را برا

  یشده بود و بو یآب پاش  ی ا هر مغازه ی بود، جلو

و    ستادیا یمغازه ا ی اسپند بازار را برداشته بود، جلو 

 گفت: 

 سالم -

 سالم دخترم -

 خوندم  نو یتعجب کردم ا یل ی! خ دیدار  یفله ا ریشما پن-

 میآره دخترم دار-

 د؟ یدیبهم م لویک مین  هیچه خوب -

 بله-

 به اطراف نگاه کرد و گفت: دیچرخ پروا

 همه مغازه ها هم باز شده ها-

 بسته باشه  ستین ی موقع مغازه ا نیجا ا نیا-



 جا زورخونه هم هست  نیا  دمیشن گمیم-

 سوم   چیسر پ  ،ی آره جلو بر-

 ما یبه اون قد  رهیجا م نیآدم ا-

بازار نشدن که به قول   نیا  فیخدا رو شکر هنوز حر-

 خودشون به روزش کنن 

راه   ریلبخند زد و بعد از حساب کردن پول پن پروا

کرد، تا   یافتاد باز هم کنجکاو به اطراف نگاه م

از آن   یمیخودش را به خانه برساند، آن نان هم ن 

نهال    غیشده بود و ج  اتیب  گریخورده شده بود هم د

 خانه را برداشته بود. 

 مبل نشست و گفت:  یرو پروا

غرغرم    دمیخر ریپن  دمیکن نون خر یو خوب ا یحاال ب-

 کنه یم

  شی! واال بذارخوره ی نون به چه درد م نیپروا ا -

 اد یبدبخت صداش در م هی  ی جلو

 پا انداخت و گفت:  ی پا رو دیخند پروا

ببرم چند تا عکس   نویدورب رمیکه م نباریبنداز ا ادم ی-

 ینجم یبدم آقا  سمیمطلب بنو رم،یبگ

 که اونم به اسم خودش چاپ کنه-



دادم به اسم خودم چاپ کرده،   ی تا حاال هر چ رینخ-

اضافه  نا یا گهیم یبهم، نجم دهیبعدم حقوقشو م

 اته یکار

 ؟ یخور  یصبحونه م تی وضع ن یبا ا-

 بده  ییچا  هی فقط  رمینه نون خوردم س-

 آفتاب نی بلند شو پرده ها رو بزن کور شدم با ا-

 کن با آفتاب  ی دلتم بخواد، عاشق-

 برو بابا -

بچه ها شلوغه اما فکر کنم از شنبه که    نیکوچه با ا-

 گهید  ستین ی جور ن یا شهی مدرسه ها شروع م

  م،یبگرد میبا موتور بر میخوایبعد از ظهر با محمد م-

 تو هم... 

کنم واسه شنبه که  یم  فیکارا رو رد نمیشیمنم م-

 سرکار  رمیم

 گهی د ا یب-

کنم،   زیتم نموینهال، کارمو بکنم دورب  الیخ یب-

 نداشته باشم یکنم که فردا کار  یلباسامم آماده م

 یدون  یباشه خودت م-



بگو که بچه ها خودشون خودشونو   ویاوف مهمون-

 دعوت کردن 

 لبخند زد و گفت: نهال 

  یاونا هم خونه  م،یش  یخوبه که دور هم جمع م-

 نن یب  یم دمونویجد

با    تیشما نها  گه،یبله غذا درست کردن با منه د-

 ی ظرف بشور یسی وا شونیکی

داد به   هیو پروا به پنجره نگاه کرد سر تک دیخند نهال 

 مبل و گفت: 

 جا نی از ا می راض-

 و گفت:  د یکش ازه یبست و خم چشم

آفتابم   یمبله دراز بکش  نیا یرو   دهی االن حال م-

 یروت بخواب نهیبش

 روت؟ نهیآفتاب بش یمطمئن -

 گفت:  د،یخند پروا

 منحرف شعوریب-

 



 یکرد و نفس راحت زان یاتو شده اش را آو یها   لباس 

کتاب ها برداشت از   یاز درون قفسه  یکتاب  د،یکش

  یبرا  یچا یوانیرفت، به آشپزخانه رفت ل  رون یاتاق ب

 بسته شده اش را باز کرد. یو موها  خت یخودش ر

گذاشت و   زیم ی ا رور  شی سالن رفت کتاب و چا  به

سمت پنجره رفت، پرده را که به اصرار نهال نصب  

نگاه کرد،   نییلبخند زد به پا  د،یکرده بود کنار کش

  دنیکردند، نگاه باال آورد با د  یم  یهنوز بچه ها باز

رو به رو که   یآپارتمان رو به رو و آن خانه 

 زد و گفت:  د خانه اش مشخص بود لبخن ناتیتزئ

 د یشما هم تولد دار-

مبل   یباال برد به آسمان نگاه کرد عقب رفت رو  سر

هم   یرا باال برد و رو  شیسه نفره نشست پاها

و    یانداخت کوسن مبل را پشت سرش درست کرد، چا 

که نهال برگردد او کتاب    یکتابش را برداشت، تا وقت

 خواند. 

  عیسر  د،یجر و بحث از راهرو شن یصدا کدفعهی اما 

سمت در    دیپر نییمبل پا  یکنار گذاشت از رو  کتاب را

در    د،ینشن چی رفت اول گوشش را به در چسباند اما ه

  یکس  دنیبرد با ند  رونیرا باز کرد اول سرش را ب



 نییپا یصدا از طبقه  دی کامل در را باز کرد و فهم

 است. 

 ینیبب دیجا رو مرتب بکن اون وقت با  نیهمه ا نیا-

 کرده  فیکل ساختمونو کث  یگل یشما با کفشا یبچه 

 گفت: یبلندتر  یبا صدا گری د یزن

که بزنمش به خاطر وسواس   امیکه بچس، نم ین یبیم-

 تو

 هی کاف یکن  تشیتو ترب  شیبزن ستیالزم ن -

 زد:  ادیباره فر کیبه   زن

 تیترب یب یگیمن م یبه بچه -

تو   ا ین ی گفتم خاله با کفش گل  یداشت وقت تیاگر ترب-

  یخاله نه که بگه خونه   گفت چشم ی ساختمون م

 خواد یخودمونه دلم م

  هی یخواد، اومد یخودشه و دلش م  یبله که خونه  -

پاشو   یساکت باشم بعدم ناراحت ،ینیسال اجاره نش 

 برو 

 یفرهنگ یب  یل یخ-



شوهرت کل   شیشما که دو روز پ ا ی میفرهنگ ی ما ب-

که پاک   نیکرد، اونم روغن ماش یروغن نگویپارک

 ست یبشو ن

 کرد و گفت:  یپوف پروا

 داستان ادامه دارد  نیا-
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آن مرد  جوان تعجب    دنی در را ببندد اما با د دیچرخ

و در را   د یخودش را درون خانه کش عیکرد، سر

 سرش گذاشت و گفت:   یبست، دست رو

 ! دمیاز خونش در اومد من نفهم   یک نیا  یوا-

 :د ی خودش نگاه کرد وغر با 



 ! دای منو د م یبا چه وضع-

 

 و گفت:   دیرا سر کش  شیچا  محمد

 ؟یآخه پروا! اگر نتونم پرداخت کنم چ یچه وام-

جا   چیبگو اگه اگه تا عمرت تموم بشه به ه  انقدر -

سر کار، تو  یریمن تو م قی آخه دوست من رف ، ینرس

 یکن یشرکت به اون عظمت کار م

 هنوز که استخدام نشدم -

 آخه؟ یدیچرا انقدر ناام ی شیم-

 شده   یچجور یدون یروزا که م نیا-

 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا  یعصب پروا

بتونه تو   ره؟یرو بگ ا یعوض نیا ی جلو ستین یکی-

 سه؟ ی روشون وا

 آمد و گفت:  رونیاز آشپزخانه ب وهیبا سبد م نهال 

بدبختا تالش   نیا یکن ی فکر م س؟ ی مثال؟ پل  یک-

 نکردن 

تا به همه جرات بدم،   سمینو  ی انقدر م سمینو یمن م -

 تا بفهمن چه خبره



رفته   ادتی ،یواسه خودت دردسر بخر یخوا  یباز م -

 ؟ی از دست بد زتویبود همه چ کی سر اون مطلب نزد

  یفقط چشماشونو باز م  ست، ی ن یبد زیچ نیا رینخ-

 مهیب  یبا حقوق نصف و ب ا یسه ماه ب یچ یعنیکنم، 

  م؟یکن ی استخدامت م متیکار کنم بعد سه ماه اگر بخوا

  ی با هم همکار شهیبگن نم یالک ی بعدم به بهونه ها 

هر روز   ساد،یوا ایعوض  نیا یجا جلو  هی دی! بایکن

ذارم تا   ی باز م شمشونو ذارم، هر روز چ  یمطلب م هی

نرن، بفرما مهندس برقمون بعد   ا یعوض نی دست ا ریز

جا به اون   نیجا استخدام نشده از ا  چیدو سال هنوز ه

 جا 

 و گفت:   دیکش یقینفس عم محمد

 رمیفعال وام بگ شهیبه هر حال نم-

 من هستم کمکت-

 خند زد و گفت:  شین محمد

  دنیاصال حقوق بهت م ؟یبخشیم  فهیخل   ی  سهی از ک-

خونه و   هی مونه؟ قسط وام و کرا یبرات م   یزیچ

و    ی کل حقوقت، چهار تا اضافه کار شهیم  نیماش

 خورد و خوراکتون   یکه بشه خرج یدیمطلب م



 و گفت:  واریداد به د هیکالفه چشم بست تک پروا

 محمد  شهیکه نم ی جور نیا-

حله،    گهیمرده استخدامم کنه بعدش د  نیدعا کن ا-

فکر نکنم آخر   دونه،یم میکمم از زندگ  هی ه،یمرد خوب

 سه ماه بگه برم 

کنم   یاونجا مردمو جمع م رم یبگه برو بقرآن م یعنی-

 برمیآبروشو م

 و گفت:  دیخند نهال 

 سر کار   رمی دارم م  گهیانقدر حرص نخور، منم که د-

  نیقرار داد، چرا ا هیبرنامه  هیهر روز هر روز -

خواد    یبدبخت درسشو خونده م  ن یما، ا میشد  یجور

معلم   شهیپنج سال کار کنه بعد م دی با  گنی معلم بشه، م

با   اشون یگفت بعض  یم  د،یتازه اونم شا  ،یاستخدام

 ستن ین یگذشت ده سال هنوز استخدام

رسمش   نیا یبگ یتون یم ؟ی کن یکار  یتون یم-

 نکن ت یپس انقدر خودتو اذ گه،ی د یتون ینم ست؟ ین

 بود و محمد گفت:  رهیخ یبه نقطه ا  پروا

از روز جمعمون، من بلند شم برم، شما دو تا هم   نمیا-

 د یبش داریب دیصبح زود با د،یبخواب



کرد و نهال تا   یبلند شد با پروا خداحافظ  شی جا  از

 هیتک واریدر همراهش رفت، پروا کالفه از د   ی جلو

هم   یبود و اما کار  ی عصب  ستاد، یپنجره ا  ی گرفت جلو

 آمد.  یاز دستش بر نم

  ی پشت در آغوش پروا فرو رفت، چانه اش رو از

 پروا قرار گرفت و گفت:  یشانه  

 انقدر غصه نخور خواهرم -

 فت و نهال گفت: نگ چیه  پروا

  یم دی که با  ی به خاطر مدرسه ا  دمینفهم ی فکر کرد-

 محل  نیا  یرفتم کار کنن اومد

 چشم بست و گفت:  پروا

 برو بابا -

 گهید  یجا   یرفت  یشناسم، وگرنه که م یمن تو رو م -

 اد یخوابت م یحرف زد  ادیامروز ز-

 شهی شروع م اتی سر کار فضول  یریفردا م-

 لبخند زد و گفت: پروا

 معتادا شدم نیا  نیهفته کار نکردم ع کی-

 و گفت:  دیخند نهال 



 دوستت دارم   یل یخ-

شد دست باال برد کنار صورت    قیلبخندس عم پروا

 نهال گذاشت و گفت:

 زمیعز-

 و گفت:  دیگونه اش را بوس  عیسر نهال 

 مینش  داریکه صبح به زور ب میبخواب میبر-

 دیخر  رمیم ام یفردا عصر دارم م  هیخال  خچال ی-

 من برم؟  یخوا یم-

  دیخر  میخوام واسه آخر هفته که مهمون دار ینه م-

 کنم یم

 کمک؟ امیپس ب-

 اد یب  نمینه بابا، فقط دوست دارم زودتر ماش-

 گهیپاته د ریتا آخر مهر ز -

 سمت اتاقش رفت و گفت:   دیکش  ازهیخم پروا

 ریشب بخ-

اتاق شد در را بست، سمت تخت رفت، لباس   وارد 

را در آورد و لباس خوابش را تنش کرد بلند   شیها 

 گفت: 



 گازا رو چک کن بسته باشه-

 باشه -

 رفت و گفت:   س یرفت، سمت سرو رون یاز اتاق ب باز

  ادمیبده،   امیتموم بشه پ میکه ساعت کار  نیفردا قبل ا-

که م ییظرفشو فون یبنداز س بخرم   زیم  زیکنه تا چ یچ 

 درستش کنم امیب

 باشه -

  دن یآمد با ند  رونیشد مسواکش را زد ب   س یسرو وارد 

  د،یکش  ازهیرفته است تا بخوابد، باز خم دینهال فهم

به همه جا نگاه کرد و لبخند زد،   ستاد یوسط خانه ا

 گفت: 

 ی اما پشتمو خال  ی کسم کرد  یشکرت ب ایخدا -

 هزار بار شکرت  ،ی نکرد

 هالوژن ها را روشن کرد و به اتاق رفت.   چراغ

 ** 
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بلند شد و   زیچشمانش را بست، از پشت م خسته

دوستش  زیگذاشت، سمت م  فشیلوازمش را درون ک

 رفت و گفت: 

 واسه فردا آمادس، عکساشونم آمادس  نا یا-

 گذاشت و گفت:  زیم  یرا رو  فلش 

 فرستم برات یبود م یز یاگر بازم چ-

 ! ی روز اول چقدر کار کرد-

 و گفت:  دیخند پروا

  یامروز بود، فردا صفحه  نیهمه خبرا انگار هم-

 شکر داره  یحوادث دوتا نشه جا

 رفت و گفت:  رید اتاق م سمت

 رم یبرم بگم دارم م-

 اد یداره م  شیکه بازنشستگ  یدونیروزا ناراحته م  نیا-



لبخند زد و آرام در اتاقش را زد  همان موقع   پروا

 : دیمرد را شن  یصدا

 تو  ا یب-

 در را باز کرد و گفت: پروا

 ی خسته نباش-

 لبخند زد و گفت:  مرد

 یهمه خسته ا شتری تو انگار ب-

 و گفت:  دیخند پروا

خسته   گهی هفته اومدم سر کار معلومه د کی بعد -

 شمیم

 یموند  شتریساعتم که ب مین-

 د یبشه بدم واسه چاپ طول کش لیتا تکم-

 سر تکان داد و پروا جلو رفت گفت:   مرد

افتخارات، به نظر من   یبا کل  د یهمه سال کار کرد نیا-

اصال پولشو که  گه،ید  دیدار  ازین یبه استراحت طوالن

خوش   ی کل  د یبا خانم بچه ها بر ی سفر خارج هی  دیدار

 دیبگذرون 

 و گفت:   دیخند مرد



سر   زیم نیاما من به ا دنیآره بچه ها برنامشو چ-

 کله زدن با شما، ارشاد  مجوز چاپ... 

 گهید ییجا هی دیاما قبول کن دی بله بله عادت کرد-

 شهیتموم م

 سر تکان داد و گفت:  یبا تلخ مرد

 نجا ی ا ادیمن ب یجا  ادیکه م یفردا قراره کس-

 اوه! -

 آره بهم خبر دادن -

 خب؟ -

...مال  یخوبه، مجله   یل یکه کارش خ نیمثل ا-

 خودشه 

 واقعا؟!-

  یل یکار هم که قبول کنه خ نیبه خاطر ا  گنیآره م-

چه خبره بعد   نهیبب ادیاصرار کردن، اما گفته اول م

 کنه یقبول م 

 ذاره یهم م  ی چه کالس ومده یپوف ن-



حرفا نداره    نیا یخب مجله مال خودشه بازنشستگ-

مثل من   رشینام مد  ن یدفتر روزنامه با ا ن یاما ا

 داره   یبازنشستگ

 داره مهم پولشه!  یچه فرق-

 داره براش  شتریمجله ب-

 گهیمو، برم د چشی شما پ نمیب یبگم من مو م  یچ-

 برو -

صبح تا االن انقدر خبر بوده که همشم خوب  نیاز هم -

 و دست اوله 

 بعد  خونمیم-

 باشه شبتون خوش -

 رفت و بلند گفت:  رون یاتاق ب از

 بچه ها خدافظ-

رفت و خودش را به لب    رونیدفتر روزنامه ب از

سوار شد،    عیسر  یتاکس ستادن یرساند، با ا  ابانیخ

نهال   یبرا  آورد و  رون یب فش ی را از درون ک  ی گوش

 نوشت: 



  یز یتو چ د،یخر رمیم  رون،یمن تازه از دفتر اومدم ب-

 نره  ادمی سیبنو  امیتو پ  یاگر دار  ؟ یالزم ندار

 نگاه کرد و گفت:  ابانیباال آورد به خ سر

 ! هیکیچه تراف-

حاال که   شه،یخوب م   یل یزوج فرد کنن خ  ابونمیخ  نیا-

 ان یجا م نیاز ا ندازنیهمه م ستیزوج فرد ن

 نمیجاس فردا که ماش نیبهتر که نباشه، من کارم ا-

 سر کار  امیب ی زوج فردش کنن با چ ادیب

 دار   ی تاکس ی ها  چاره یبا بدبخت ب نیبا ماش-

 لبخند زد و مرد گفت:  پروا

  رونیب یاریب یواسه چ  نیسرنش هیبا  نیماش هی-

 اده یز  یچقدر آلودگ دیگیم  دینیش ی آخه؟ بعدم م

  نیاض نامه چاپ کنم که ااعتر هی دمی باشه قول م-

تونم با   یکه نم  ییجارو زوج فرد کنن، منم روزا

 امیشما ب  ی تاکس

 گفت:  دینگاهش کرد و پروا خند نهیاز آ  راننده

 یمردرو سوار م ه ی یتاکس هیساعت پنج صبح،  -

  دایکنه، جنازشو هفت صبح تو اتوبان تهران کرج پ



چرا کشتنش چون    ستیمشخص ن لش یکردن، هنوز دل 

 با اسلحه هم کشتنش 

متعجب سر چرخاند به پروا نگاه کرد و پروا   مرد

 گفت: 

اثر انگشت   نی کردند اما تو ماش دای البته اثر انگشت پ-

 س یمال قاتل باشه، پل   شیکیاز کجا معلوم کدوم  ادهیز

از کار   یممکنه راننده تاکس گهیبه نظر خودش که م

نفر با خبر شده اونم واسه بستن دهنش   هیخالف  

پول بوده، پس واسه پول   نیماش  یکشتت ش، چون تو 

 نبوده 

 دنده را عوض کرد و گفت:   مرد

 ؟ یدون یاز کجا م نارو یا-

 ؟یواسه چ-

  یخبر نبود، خوب  نیا خونمیمن هر روز روزنامه م-

 دختر جون؟ 

و   نهی آنال یخبر االن جز خبرا  نیو گفت، ا  دیخند پروا

 تو روزنامه رهی صبح فردا م

 ! یپس خبرنگار -

 بله خبرنگار حوادث -



 و گفت:   دیخند مرد

   ی هم دار یچه سرو زبون-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 بودم   یجور  نیهم شهیهم  ست،یبه خاطر شغلم ن  نیا-

 خوش به حال پدر مادرت -

 لبش کج شد و گفت:  پروا

 پدر مادر ندارم-

نگاه   رون یو پروا به ب  نزد ی کنجکاو شد اما حرف مرد

کرد، ناراحت چشمانش را بست، مادر پدر نداشتن 

  یگاه  د یکش ی عذاب م یشده بود اما گاه  ی عاد شیبرا

 شد.  یدل تنگ م

 ** 

برد    نییپا  ن یرا از ماش دی خر یها کیپالست تمام

که دور شد   یدر گذاشت و در را بست، تاکس  ی جلو

 و گفت:  دیکش  قیپروا نفس عم

 کمک  اد یزنگ بزنم نهال ب هیل یخ-

در آورد، همان لحظه در خانه باز    فشیرا از ک   ی گوش

  عیآن پسر آشنا لبش کج شد و سر  دنی شد، پروا با د



بردارد که مرد  شیپا   ی ها را از جلو دیجلو رفت تا خر

 گفت: 

 ن؟یخوا یکمک م-

 نییپا ادیخواهرم االن م-

 کنم یپس من کمکتون م -

 نه نه خواهر... -

 اره اشکال ند-

بزرگ را برداشت و پروا دو   کیچهار پالست مرد

 را برداشت به دنبالش رفت گفت: گرید کیپالست

 شرمنده -

چشم   یپروا از گوشه  ستادند،یدر آسانسور ا   ی جلو

 به مرد نگاه کرد و گفت: 

 ما هست؟   یشما خونتون تو همون طبقه -

 آره -

 سر تکان داد و مرد گفت:   پروا

 هیآپارتمان شلوغ-

 د؟یشما هم تازه اومد یعنی-

 نه-
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 د یهنوز  عادت نکرد د یآهان فکر کردم تازه اومد-

 جا بزرگ شدم  نی من عادت کردم هم-

  عیآسانسور باز شد هر دو وارد شدند و پروا سر  در

 دکمه فشرد گفت: 

 ها عادت دارم   یشلوغ  نیمنم به ا-

زد،   یز یآن حرف حس کرد مرد پوزخند ر با 

 شد و مرد نگاهش کرد گفت:  ز یچشمانش ر

 ی به هر حال خوش اومد-

کرد و در آسانسور   ی هنوز مشکوک نگاهش م پروا

در    ی ها را جلو د یرفتند و مرد خر رونیباز شد، ب

 پروا گذاشت گفت: یخانه 



رو من   دیتون یم دیالزم داشت یوقت کمک ه یاگر -

 به...  یباالخره دوتا دختر تنها گاه  د،یحساب کن

 با شتاب گفت:  پروا

 ! د؟یدون یشما از کجا م  نویا-

به  شتریب لبخند زد اما از نظر پروا باز هم  مرد

بود تا لبخند، مرد سمت آسانسور رفت    هیپوزخند شب

 و گفت:

 د یبابامه شما اجاره کرد  یخونه  نیا-

وارد   گر یاما مرد د دیچرخ  عیمتعجب سر پروا

 گفت:  دی آسانسور شده بود، پروا ابرو در هم کش

 زشتت  یبهت دارم با اون لبخندا یچه حس بد -

سمت در    دی خانه را چند بار فشرد، نهال دو زنگ

پروا در را باز کرد،   دنینگاه کرد با د یرفت، از چشم 

 را در آورد و گفت:   شیپروا کفشها 

 تو  میسالم کمک کن ببر-

ها را داخل خانه برد   دیبا لبخند سالم کرد و خر نهال 

بست سمت   شیرا پروا برد، در را با پا یو مابق 

 آشپزخانه رفت و گفت:

 هستا ییروبه رو  هیهمسا  نیا-



 خب؟ -

خونه مال باباشه، که من اجاره    نیپسره هست ا هی-

 کردم 

 صاحب خونمون روبه رومونه؟!  یعنی-

 گفتم مال باباش -

 جاست  ن یحتما باباشم ا گهی پسرشه د نمیخب ا-

 اش را در آورد و گفت:  مقتعه

 میترس  یجا مگه م نیزن داره، اصال باشه ا  دی شا -

 گم یم  یجور  نینه بابا هم-

 گذاشت و گفت:  نکیس یرا رو   گوشت

 ! ی کرد دیچقدر خر-

 تخت انداخت و گفت:  ی را رو  فشیاتاقش رفت ک به

باشه تا آخر ماه که  شمیبق میآخر هفته مهمون دار-

 د یخر مینر یه

 ؟ یکن یدرست م یچ-

 ه یبا ساالد الو  میدرست کن یماکاران-

گذاشت بلند   یم خچالیو  نتیها را در کاب دیخر نهال 

 گفت: 



 خوب بود، با بچه ها هم زود کنار اومدم   یل یامروز خ-

آمد   رون یتنش کرد از اتاق ب  یکوتاه راهنیپ پروا

 رفت و گفت:   سیسمت سرو

 یکشت یاما ُگربرو دم حجله م گهیخوبه د-

از  اد یترسناک بود بذار ز یکاف  یبه اندازه   رشیمد-

 من نترسن 

 ه گفت: شد و نهال خست  سیوارد سرو پروا

 چه جور جا بدم آخه! نارویخدا ا  یوا-

 ینیدرون س  ختیر  یخودشان چا  یاول رفت برا اما 

اش را   یاپن قرار داد تا پروا خستگ یگذاشت و رو 

رفع کند، پروا همان جور که دست و صورتش را با  

 آمد و گفت: رونیکرد ب یحوله خشک م

چقدر خسته ام، بخدا ناهارمو ساعت چهار   یدون ینم-

 اونم تو پنج دقه چند لقمه خوردم 

 باز شروع شد -

بود بعدم خبر امروز حوادث که رفته واسه   ادیکارا ز -

چاپ کم بوده، اما شانس من همه خبرا واسه امروز  

 واسه چاپ  ره یبود منم جمع کردم فردا صبح م

 روز؟  ه یهمه اتفاق افتاده تو  نیا-



االن، از االن تا آخر   ن یتازه همشم از پنج صبح تا هم-

 شهیچه خبر م دونهیشب خدا م

 د بو ا یچ نمیحاال بگو بب-

و نشست،  دیپشت اپن را عقب کش  یصندل  دیخند پروا

 را باز کرد گفت:   شیحوله را کنار گذاشت و موها 

بود که پسره به   نیا نشی و خنده دار تر نیجالب تر-

 دزده  ی مادربزرگشو م یخانوادگ  راثیخاطر م

 ؟ یچد  یوا-

 بخدا-

 قتل چندتا بود؟ -

مرد جوونه که دوست   هی  یراننده تاکس هیسه تا، -

فهمه با چاقو   یزن شوهر دار بوده، شوهر م ه یر پس

شش    یزنه که شوهرش از طبقه  هیکشتش و   یم

 هم بوده  شهی به خاطر مصرف ش ن،ییپا   کنهیپرتش م

 ! یبد  یچه خبرا  یوا-

 بود  کمشی نا یتازه ا -

 از آن خورد و گفت:  یرا برداشت کم  شیچا 

 جا؟  نی ا ادیمحمد م-



 اد یوقت سر کاره نم   رینه تا د-

 در دهان گذاشت و گفت:  یگرید قند

 توت خشک با خرما هم گرفتم-

 ! ی کرد دیخر  یل یخ-

 اد یم دیجد  ریفردا مد-

 رهو ی اون م یآخ-

  نه،یبب طیمح  اد یم دهیجد نی ا ره،یم گهینه چند روز د-

 ده یجد گهی د نیا

 راس یسختگ نیاوه حتما از ا -

نداره، فردا هم چقدر   ینباشه واسه من فرق ا یباشه  -

 حرف بزنم  د یبا دو نفر با  یکار دارم، تو آگاه

 و گفت:   دیرا سر کش  شیچا 

 ؟ ی خورد یناهار چ-

 م یمرغ درست کردم که شبم بخور-

 ا یممنون چقدرم گرسنه هستم، کارت تموم شد ب-

 میبخور

 دعواشون بود  ینییپا هیدوتا همسا  نیباز ا یتو نبود-

 باز چرا؟ -



دم خونه  ادیم سی گفت چرا سرو یدونم م یچه م-

 خوابشون کرده  یب زنهیمدام بوق م

  دیخنده زد سمت پنجره رفت و پرده را کش ری ز پروا

 گفت: 

سازن، باز خوبه  یبا هم نم هیدو تا همسا  نا یکال ا-

 نهیاجاره نش شونیکی

 و گفت: ستاد یا نهیبه س دست

 حس کردم   زوییبود قشنگ پا  یجور  هی امروز هوا -

 آره منم دلم گرفت -

 نگاه کرد گفت:  رون یبه ب دیکش یقینفس عم پروا

اگر پدر مادر باال سرم بود انقدر خود ساخته  دی شا -

 نبودم

 ؟ یشی وقت دل تنگ نم چی تو ه-

بشم؟ اصال حسشون نکردم که دلتنگ   یدل تنگ ک-

 بشم

 ؟ یبود  یبا پدر مادرت م  یوقت دوست نداشت چیه-



وقتا دوست داشتم پدر    یل یچرا دوست نداشتم؟ خ-

عادت دارم، چرا   طیشرا نیمادر داشتم اما من کال به ا

 پدر مادر دارم اونم از نوع خوب و دل سوزش 

 لبخند زد و گفت: نهال 

 اونا واقعا پدر مادرمون بودن و هستن -
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  قیدق ی روبه رو یشد به خانه   ز یچشمانش ر پروا

گفت   ینینشست، ه  یدر صورت مرد ینگاه کرد، مشت

آن کار را   ی چه کس ندیتا بب دیو خودش را کنار کش

 گفت:  عیکرد و نهال سر

 شد؟  یچ-

 گذاشت و گفت:  شهی ش یدستانش را رو  پروا



 اون جا انگار دعواس! -

 کرد و گفت:  ینچ نهال 

 نکن بابا ی پروا پرده رو بنداز فضول-

 کیکه   دید  یرا م  ی اما فقط مرد ندیکرد بب یسع  پروا

که   یبود، با مشت بعد  یاش در مشت کس  قهی طرف 

 گفت:   عیگفت و سر ینیدر صورتش نشست دوباره ه

 داغونش کرد!  یوا-

کرد، پروا با تکان   یتوجه کارش را م یب نهال 

از پنجره ها نگاهش را سمت   یکی یخوردن پرده  

 آن خانه داد و گفت:  گرید

 که هنوز...  نیا-

 ی در خونمونا، بنداز اون پرده   انیپروا خانم م-

 ویلعنت

  دیپنجره کش گریپروا کنجکاو خودش را سمت د  اما 

اتاق را که پرده اش با   سر کج کرد خواست درون آن

  یا کدفعهیاما با بسته شدن  ندیخورد بب  یباد تکان م

پشت پنجره با   ی  هیسا   دن یاما با د د یپنجره، ترس

 . دیدست به پرده گرفت و پرده را کش   عیترس سر

 مشکوک گفت:  نهال 



 دت؟ ید  یک-

پرده را کنار زد و   ی در فکر فرو رفت و آرام کم پروا

  یاول ینبود، به جا هی از سا   یخبر  گرید  د،یسرک کش

لب    ریکس نبود، ز چینگاه کرد اما ه  زدیم  دیکه د

 گفت: 

 چه مشکوک!-

تاسف تکان داد و پروا   یسرش را به نشانه  نهال 

 سمت اتاقش رفت. 

وگرنه که مثل   ،یامشب خونه ا  م یشانس اورد گمیم-

 ی ومدیوقت م  رید شهیهم

  دی باشه با  یکه زنگ بزنن خبر  ستیمعلوم ن بازم-

 زود برم

 دکترا هم سخت تره  سیشغل تو از پل-

  ستاد،یاتاق خودش ا یپنجره   ی و جلو دیخند پروا

پرده را کنار زد و چراغ را روشن نکرد تا مشخص  

 : دینهال را شن  ینباشد او پشت پنجره است، صدا

که   یترسو وحشت  ن یگفت، کاش ا یزنه م نیامروز ا-

نداخت که   ی محل انداخته، تو شماها م  نیآتش تو ا

 دیکن بتیغ دینیانقدر نش



 را پشت گوش گذاشت و گفت:  ش ی موها  پروا

 ه؟یش ک آت ؟ یچه ترس و وحشت-

 دمیشن یواال من فقط م   دونمیچه م-

 عقب رفت و گفت:   دیکش یقینفس عم پروا

 محل مشکوکه نیبه نظر منم ا -

 چه خبرها!  ینیبب یوفتیپروا راه ن الیخ یب-

 خوبه که-

 رفت و گفت: رون یاتاق ب از

 جا نیگذره ا  یم یچ  نمیبب-

 هست واسه خودشونه ی الزم نکرده، هر چ-

 و گفت: د یمبل دراز کش ی رو

 تو بازار  میاگر فردا زود اومدم با هم بر -

 چرا؟ -

 م یبگرد کمی  یجور  نیهم-

 غذا را روشن کرد و گفت:  ریز  نهال 

  یم اد یز یل یترسم اونم خ یم یگ  یکه م ی جور نیا-

 ترسم 



 به پرده گفت:  رهیو خ دیبلند خند پروا

 ستین یجا اصال عاد  نیا گهیمن م  یسیشمع پل -

 شو  ال یخ یب  سهیخانم پل -

 و کنترل را برداشت و گفت: دیباز خند پروا

 گهیم یاخبار چ می نیبب یگاه  نویروشن کن ا -

که، ماشاهللا    ستین  یاخبار کاره ا  یتو هست یتا وقت -

  یدونم هر جا که فکر کن ینم هیسور کا ی آمر رانیاز ا

 یگیانگار بلبلم م یخبر دار

 آرام گفت:  یل یسرش جک کرد و خ  ر یرا ز دستش 

 بده  ی خبر یخبر خوبه ب-
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رفت در را که بست سمت ساختمان   نییپا  یتاکس از

رفت، وارد دفتر شد و بلند پله ها را باال    ع یو سر د یدو

 گفت: 

 براتون اوردم  ییچه خبرا دینیسالم، بب-

را    فشیکردند در ک ی توجه به همه که نگاهش م یب

 باز کرد دستگاه ضبطش را در آورد تکان داد و گفت: 

  یچ دیقاتل حرف بزنم بگ هی امروز سرگرد گذاشت با -

 کار کرده 

توجه   یچشم و ابرو آمد اما او ب شیبرا  دوستش

 گفت: 

  ی! حتشه؟یزده مامانشو کشته، باورتون م شه یش-

 بعدش... 

 پروا! -

 به مژده نگاه کرد و گفت:  پروا

 گهیبذار بگم د-

 اشاره کرد و گفت: یمژه به مرد -

 هستن  دیجد  ریمد-



سر تکان  پیمرد جوان و خوش ت  دنیچرخاند با د سر

 داد، گفت: 

 سالم -

 دفتر گفت:  ریسر تکان داد و رو به مد  مرد

 شهی درست م امینظمه اما ب  یجا ب نیا کمی-

 لب کج کرد و مرد گفت:  پروا

 رمیم گهی من د-

 از او نگاه گرفت، گفت:  پروا

  شهیاما مگه م مونه،یکرد که پش  هیگر  یپسره کل -

بزنه از مادر خودش بگذره، اصال حرف که   شهیش

دوست داشتم خفش   ختا ی ر یکه م یاون اشک زدیم

مدام   دیخبر نگار بودم با  هیکنم، اما خب من فقط 

 دم یپرس یسوال م

 رفت و ادامه داد:   زشیم  سمت

رفته   ی دزد که مسلح هم بوده سراغ طال فروش  هیبا -

خواست دست از پا خطا کنه  ی هم حرف زدم، تا م

کنه به طال فروش   یم کیشل  نمیبود ا  دهیرس  سیپل 

 بازوشو زد، مرده زندس 



نشست، به آن مرد که قرار بود   زشیم یرا رو   فشیک

  ریمد ی شود نگاه کرد، مرد لبش کج شد و برا رش یمد

نگاه کرد و   هیدفتر سر تکان داد و رفت، پروا به بق

 گفت: 

 د؟یکن ینگاه م   یجور  نیچرا ا هیچ-

 دختر شهی االن باهات لج م نیاز هم -

نشده، بعدشم به جا سالم کله تکون   رمیمد  هنوز نیا-

 گه ید   رمیگ ی م دشیمنم ناد دهیم

 لبخند زد و گفت: ریمد

مغرور بود، تو اتاق   یلیخ ومدیمنم ازش خوشم ن-

 کار کنه یخواد چ  یانگار حاال م زدیحرف م  یجور

 م یافتاده کم دار لیاز دماغ ف ریمد-

برداشت، سمت آب سرد کن   زیم ی را از رو وانش یل 

 رفت و گفت: 

 حاال؟  ادیم ی از ک-

 نده ی آ یهفته  یشنبه -

لبخند زد و   ری نگاه کردند اما مد ریناراحت به مد همه

 گفت: 



 د یجمعه هم همه دعوت من هست-

از آن خورد و   یرا از آب پر کرد کم  وانشی ل  پروا

 گفت: 

 میدار یما که دست از سرتون بر نم-

 م گفت: و آرا ستاد یا کنارش 

 میشما هست ونیما همه مد-

 گفت: عی لبخند زد و مژده سر  مرد

 میکن یما شما رو ول نم گهیپروا راست م-

 گفت:   عیسر  فرهاد

 نفره  یاصال پروا زبون همه ما س -

آب   ی نشست، ما بق زشیو دوباره پشت م  دیخند پروا

 و گفت:  د یرا سر کش وانش یل 

خبرا رو آماده کنم واسه چاپ، چقدرم که   نیخب من ا-

 ادن یز

به دفترش رفت و پروا هم دست به کار شد تا   ریمد

نگران   شهیوقت به خانه نرود و نهال را مثل هم  رید

 نکند.

 



 :دیپروا غر  دنیدر را باز کرد با د عیسر نهال 

  یم ییچا   هی یکرد یباال لباستو عوض م یومد یم-

 شد بخدا  ینم  ر ید یخورد 

که   تنینس یجور  نی ا ا یبازار وفت،یخانما راه ب  خانم-

هستن، تا ساعت دوازده تو مغازه باشن،    دایمرکز خر

 بندنیسر ساعت نه شبم م   ان،یصبح زود م ا یبازار نیا

 خونه هاشون   رنیم

 برات معنا نداره؟  یتو خستگ نمیبب-

  یامروز از آگاه شم،یتلف م یچرا بخدا دارم خستگ-

ساعت نگذشته بود سرگرد   هی خبر برگشتم   ی با کل 

زود خودتو    یخوایزنگ زد گفت اگر خبر دست اول م

 رفتم  عیبرسون، منم سر

 بود؟  ی خبرش چ-

دختره رو دوست داشت،   هیپسره   هی ،یر یگروگان گ-

نداشت،   نایالبته دختره هم دوستش داشت اما پول ا

  یکه پسره خواستگار  ی دختره هم هر ده بار  یبابا 

 ای گفت   دیفت نه، پسره هم دختره رو دزدکرد گ

 کشمیخودمو م  کشمی دختره رو م  ا ی دیکن  یعقدمون م

 شد؟!  یچ  یوا-



دکترم اومد از پشت در باهاش   یحت  د،یطول کش-

 صحبت کرد، انقدر دکتر حرف زد تا آرومش کرد 

 نکشت؟ -

کنن، بابا  رش یخواستن دستگ رون ی نه نکشت، اومد ب-

دخترمو   نی کن رشیکه دستگ داد یدختره هم داد و ب

بود  دهیدختره اومد گفت ندزد   هویبود، اما   ده یدزد

 خودم رفتم

 چه خوب!   یوا-

 آره  -

 شد؟  یبعد چ -

کنن اما خب چون   یم  یفعال بررس یبردنشون آگاه-

و گفته خودم خواستم،   ستی هجده ن ریدختره سنش ز

که   یزیر کنم به چبه پسره ندارن اما فک  ی کار

 همون عقد   رسنیم خوانیم

 ول یا-

جور کنه وگرنه   نا یشانس اورد خر نشد بره اسلحه ا -

  یشد، با همون کارد آشپزخونه مثال م یبدبخت م

 خواست جفت شونو بکشه

 چه عاشقانه  یآخ-



 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: پروا

  شهیم ی نهال، مگه با عاشق هیچ ی عشق و عاشق-

برن سر   ر، ین داغن و جو گبشه، اال  ر یشکمت س

ماه پول به صاحب خونه ندن   کی یخونه و زندگ 

لقمه نون نداشته باشن   ه یپول   رونیپرتشون کنه ب

 ست ین زیعشق همه چ فهمنیم

  نیوگرنه که ا ست،ین تیتو که احساس اصال حال -

 ی کرد یهمه خواستگار رد نم

من   ستیبراشون مهم ن شدن،یکردم رد م  یمنم رد نم-

ذهنشون نسب    دمیچطور به اون ساختمون پر مهر رس

 خرابه  یپرورشگاه ی به بچه ها 

 ناراحت سر تکان داد و گفت: نهال 

 یگیراست م-

 یکیبوده عاشق  نیا شیخوب یتو هم که عاشق شد-

 دیکن  یدرک م گرویهمد ،یاز خودمون شد

 پروا به اطراف نگاه کرد و گفت:  دن،یکوچه رس   سر

همش سر کوچه هاس، انگار  جوونا نیپاتوق ا-

 اد یآمار محل دستشون ب ستادنیا
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  یبه کارشون نداشته باش،تونست ی تو کار یهر چ -

معلوم    ال،یخ  ی جا رو ب نیاما ا  یاون جا رو درست کن

 هستن   ییچطور آدما   ستین

 لبش کج شد و گفت:  پروا

اون جا پسراش قمپز بودن اما از خودشون ترسو تر  -

 جا انگار همشون خطرناکن  نینبود، اما ا یکس

 هیدونم خونه هاشون به روز شده اما آدماش   ینم-

 هستن   یجور

 مشکوک گفت:  نهال 

کنم، امروز که از مدرسه  ی فکرو م نیهممنم -

 دمیشن ییزایچ هی ومدم یم

 ؟ یچ-



 شده  ی انداز  ریت شبیگفتن د یم-

 و گفت:  ستادیا  کدفعهی  پروا

 واقعا؟!-

   دمیآره بخدا شن -

 چرا؟ -

  نیجا ا  ن یانگار ا زدنیحرف م یجور  هی اما  دونمیچم-

تنم  ی همون لحظه موها  شهیباورت نم ه،یعاد زایچ

 شد  خیس

 وحشت دست پروا را گرفت و گفت:  با 

  نی از ا می بد لیخونه رو تحو شهیم  دم،یترس یل یمن خ-

 م؟ یجا بر

 م؟ یکجا بر ،ی د یچرا انقدر ترس یه  یه-

 بوده  یشده براشون عاد  یانداز ریت گنیم نیبب-

 درست نباشه دیشا  یدی تو حرف مردمو شن-

 پروا  دمیترس-

 نترس مگه تگزاسه آخه؟! -

 آخ... -



  یتو شهر زندگ میآخه شو، ترس نداره دار   الیخ یب-

 میکن یم

 ترسم  یخونه م ی ا یم ری تو د-

 نترس نهال -

  یم گهیمگه د  ی دی رو د زایچ  نیانقدر ا یکیتو -

 ی ترس

تو گوشت   یبذار یاز فردا هندزفر شه یبابا م یا-

 خونه؟ یا یب

  ی را رو  فشینازک کرد و پروا ک یپشت چشم نهال 

 شانه اش مرتب کرد و گفت:

 بندنا  یباش همشون م ع یسر-

بازار   یدو پا تند کردند و خودشان را به دهانه  هر

آورد  رونیرا ب نشیرساندن، پروا با ذوق دورب

روشنش کرد و از همان ابتدا از بازار عکس گرفت،  

ها   مغازه یجلو  ادیز  ی شب بود اما به خاطر المپ ها 

  یز یمثل روز روشن بود، نهال هم ذوق داشت و هر چ

 داد.  یم  ابود را نشان پرو با یز  شیکه برا

 را دور گردنش انداخت و گفت:  نیبند دورب  پروا

 جلوتر زورخونس -



 ؟ ییجاها  نیواقعا! هنوز هست همچ-

 شهیاما م دنیکه ما رو راه نم فیهست، ح گنیآره م-

 تا دم درش رفت که 

 میآره بر -

که به نظرش   ییافتادن و پروا هنوز از مغازه ها  راه

به زور   کیگرفت، نزد یآمد عکس م یم یسنت  یل یخ

و نهال آرام  ستادنیخانه بودند اما هر دو متعجب ا

 گفت: 

 ! ه؟یواقع-

 باال رفت و گفت: شیابروها  پروا

 که!  ینیب یآره م -

 ! م؟یمگه دار-

 انگار  میدار-

آهن سرخ همچون   ی که رو یبه چکش بزرگ رهیخ

آمد بود، از آن آهن سرخ نگاه گرفت   یآتش فرود م 

بود و   سینگاه کرد که از عرق خ ی مرد یبه بازوها 

 کرد.  یم ییهمچون سنگ خودنما   شیعضله ها 

 آرام گفت: نهال 



 بودم!   ده یوقته ند یلیخ یآهنگر -

 که پشت آن دو بود نگاه کرد و گفت:  ی به مرد  پروا

 داره  یخوب یل یخ  یزای بازار چ نیا-

را باال آورد و چند عکس گرفت،    نشیدورب  عیسر

 نهال لبخند زد و گفت:

 جالبه برام!   یل یخ-

 به عکس ها نگاه کرد و گفت: پروا

 شهیم  رید میبر  ا یب-

 میبر-

رخ شدنش   مین  دنی باز به مرد نگاه کرد با د پروا

را باال آورد، دوباره عکس گرفت، به   نشیبدور  عیسر

 نگاه کرد و گفت: نشیدورب

 میاالن بر-

لحظه آن مرد جوان سر چرخاند به آن دو دختر    همان

رفتند نگاه کرد و چشمانش به حالت   یکه داشتند م

مشکوک تنگ شد، پروا همان جور که به عکس نگاه  

 کرد گفت:  یم



که  یجوون نیهمچ میچه جوونم هست، مگه دار  نیبب-

 شغل عالقه داشته باشه؟!  نیبه ا

 شانه باال انداخت و گفت:  نهال 

 واال دمیمنم ند-

عکس    یل یهم سمت زورخانه رفتند از آن جا هم خ با 

 نییمغازه ها هم همه کرکره ها را پا   گریگرفتند، د

رفته بودند، پروا و نهال  شانیبودند به خانه ها   ده یکش

اند   ده یرا د  یکه همه چ ن یشدن از ا یهم بعد از راض 

 خانه شدند.   یراه

 بسته نگاه کرد و گفت:   یبه مغازه ها  نهال 

 هم دارن، همشون بستن رفتن یمرتب یچه قانون-

 گفتم که-

 بود  میمس ساز یدید   یوا-

  یمس  وانی تو ل  گنیخرم، م ی ازش م وانیبعد ل  امیم-

 ه یخوب یل یخ ی آب بخور

 دمیآره منم شن-

 و گفت:   دیرفتند، نهال باز ترس رونیبازار ب از

 نبود انقدر ترس نداره  یاون بازار که خلوت شد کس-



 جا ترس داره؟  نیا ی  بابا آخه چ یا-

 کنن  ینگاه م   یمردا چجور نیبب-

 بذار نگاه کنن تا کور بشن-

با سرعت باال از آن جا رد شد و   ی موتور یا لحظه

 بلند گفت: 

 اومدش  دیبر-

 یاز آن جا دور م عیکه هر نفر چطور سر دی د پروا

 شدند، متعجب گفت: 

 چرا متفرق شدند! -

 دست پروا را گرفت و گفت:  نهال 

 میبر  ا یب-

 بفهمم چه خبره که یذار ینم م،یریباشه م-

 به ما چه-

کوچه شدند و پروا به پشت سرش نگاه کرد،   وارد 

 گفت: 

 کنه کیآدمو تحر  ی انقدر فضول   شهیمجله مگه م هی-

 گرسنمه پروا-



به جلو کرد و دوباره به پشت سرش نگاه   ینگاه پروا

  یلحظه ا ستاد ی که کنار چند نفر ا ی موتور دن یکرد با د

کاله کاسکت سرش بود و موتورش خاص   ستاد، یا

 و گفت: دش یکش یبود، نهال عصب

 گهی د ا یب-

 کالفه به کوچه نگاه کرد و گفت:  نهال 

 اصال غلط کردم با تو اومدم -

  ستادهی االن سر کوچه مثل اونا ا ی ومدیآره خودت م -

 ی بود

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 یار یسر در ب زیاز همه چ دیبا  گهیخوبه د   نیهم-

باز کرد تا   دینهال در را با کل ستادند،یدر خانه ا  ی جلو

آن مرد جوان سر تکان داد و    دنی در باز شد پروا با د

 گفت: 

 سالم -
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به پروا کرد و   ینگاه ستی دانست او ک یکه نم نهال 

موتور   یمثل او به آن مرد جوان سالم کرد، صدا 

 تا خواست سر بچرخاند مرد گفت:  دیشن

 ساختمون عوض شده   ریمد-

 چشمانش تنگ شد و گفت: پروا

 چرا؟ -

 نداشت  تیصالح -

 شد؟  ر یمد یحاال ک -

 من -

 لبش کج شد و گفت:  پروا

 ... یمبارک آقا تیریمد-

 هستم   ا یپور-

 ایبله، آقا پور-



شد، پروا هم   نگیکنار رفت و نهال وارد پارک  ا یپور

 گفت:  ا یوارد شد به پور

 قبول نکردن؟  تُ یریچرا پدرتون مد-

 رفت کانادا یبابا واسه زندگ-

  یتعجب کرد در را بست و همان لحظه موتور پروا

که بسته شد نگاه   یبه همان در  ستاد،یا گریطرف د 

 کرد و سر باال برد به ساختمان نگاه کرد 

را باال انداخت و در   چیرفت سوئ نییاز موتور پا  فرد

هوا گرفتش، از آن جا نگاه گرفت سمت ساختمان  

 رفت.  ی گرید

و پروا وارد خانه شدند با بستن در نهال آرام   نهال 

 گفت: 

در   ی آخه جلو  رون،یخواست بره ب یمگه نم نیا-

 بود! 

تخت گذاشت مقنعه   ی را رو  فشیبه اتاق رفت ک پروا

 اش را در آورد و گفت: 

 مشکل داره  شونیمثل بق نمیا-

 را در آورد و گفت:  مانتو

 میبخواب میخسته ام شام بده بخور  یل یخ-



تخت   یحال رو  یو شلوارکش را تنش کرد اما ب تاپ

 خودش را رها کرد، بلند گفت: 

  یاالن م نیهم  دمیشام خواب یب ی نهال کاش غر نزن-

 دمیخواب

پاشو دست و صورتتو بشور خواب از سرت   رینخ-

 درست کردم  یراشکیپره، شامم پ یم

را باز کرد، دست دورن   ش ی زور نشست و موها  به

 تکان شان داد و گفت: یبرد کم شی موها 

 رمیصبح م  ستیاالن حس حموم ن-

 ای شیسر حال م  یبر-

 کنم خودمو  یحالم گربه شور م یبرم انقدر که ب-

اتاقش که پرده   ی را تکان داد به پنجره   شیموها  باز

رفت  نییتخت پا  یاش کنار بود نگاه کرد، از رو

سمت پنجره رفت، اول از همه به همان خانه نگاه  

  ده یروشن بود اما همه پرده ها کش شیکرد، چراغ ها

  رونیو عقب رفت از اتاق که ب  دیکش  ازهیبود، خم

 گفت:  رفت

 نهال جمعه دعوتم -

 کجا؟ -



 جمعه همه رو دعوت کرده  یوندیحاج  ی آقا -

 ی آخ-

 ا یتو هم ب-

تو نگران من نباش، محمد جمعه  ام،ینه بابا نم-

 شمیپ  ادیم کاره یب

 باشه -

را آماده کرد، نوشابه   زیرفت و نهال م  ییدستشو به

رفت و پروا هم  رون ی برداشت ب خچالیرا هم از 

 که سرحال شده بود گفت:  یآمد کم   رونیب

 خوش بگذره پرده رو بکش کنار  یخوای اگر م-

با اون   ییاون خونه روبه رو  روزیکشم تو د ینم-

 ننیب یتوش چه خبره خب اونا هم م یدیفاصله د

مثل من   ی که کس نیدوم ا  ستی مهم ن نن یاول که بب-

 ستیفضول ن

  زی و پشت م دیو خود پروا پرده را کش  دیخند نهال 

  یصندل  یرا باال آورد رو   شیپا  کی نشست، کف 

که خود   یرا برداشت درون سس  یراشکیگذاشت، پ

 زد، گفت:   ی گاز  ع ینهال درست کرده بود زد و سر

 هوم عجب خوش مزس! -



 و گفت:  دیخند نهال 

 کنم یببر گفت وقت نم ا یبه محمد گفتم ب یهر چ -

 از دستش رفت-

 برداشت و گفت: یراشکیهم پ نهال 

 پروا -

 جانم-

 رمیخوام وام بگ یم-

 گفت:   یبا خوشحال  پروا

 چه خوب؟! -

جمعه،   المیمدتم خ هیحقوقمو کارم خوبه تا  دمیخب د -

 رمیگی م هیزیحداقل جه  میگریخب وام م رمیگیحقوق م

 فکره  نیبهتر-

 ؟ یکن یکمکم م-

 آره بابا ضامن هم که جوره -

 میکن ی کاراشو م دی جد یهفته  -

 باشه -



برداشت از نهال نگاه گرفت به  یگرید یراشکیپ

 نگاه کرد، گفت:   رونیب

 ی رسیم یبه همه چ  یاگر بخوا-

 ** 
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 الو -

 ؟ ید ی رس-

 شدم   اده یپ ی تازه از تاکس   ابونمیسر خ -

 باشه، غذا رو گرم کن بخور -

 شانه اش انداخت و گفت:   یرا رو  فیک



 ؟ یا ی م رید-

  دیبمون گهی همش م رهیگ یل یزنه خ  نیدونم واال ا ینم-

 تا آخر شب 

 باشه خوش بگذره -

 د یببخش-

کنه   یعروس  خوادیم گهی دو روز د وونه،یبرو بابا د-

 منه   ییبره، بعد االن نگران تنها 

 لبخند زد و گفت: نهال 

 شب که اومدم همه خبرا رو بهم بده -

 بودم چشم  داری اگر ب-

 من برم-

 بسالمت-

  شینتوما  بی را درون ج ی را قطع کرد و گوش  تماس

ناراحتش   یل یخبر خ  ک یگذاشت، آن روز ناراحت بود، 

کرده بود خصوصا که خودش هم سر آن صحنه رفته 

هم زن بچه اش  یآوارگ یکه از سر بدبخت ی بود، مرد

  ریرا کشته بود هم خودش را، چشم بست سر به ز

 برد، گفت: 



کار کنه،  یدونه چ یکه نم یدیانقدر م  یکیچرا به -

 اره یسر خودش م ی جور ن یا یدی نم یچی هم ه یکیبه 

  کیباز سر باال آورد، به کوچه نزد  د یکش ی پر سوز آه

شد، وارد سوپر مارکت شد و سالم کرد، سمت   یم

برداشت رفت جلو و   یا شهیرفت دلستر ش   خچالی

 گفت: 

 شه؟ یانقدر شلوغ م شهیجا هم نیا-

 پروا را شناخت لبخند زد و گفت:  مرد

 معموال شلوغه-

 کنن؟  یکار م یچرا، چ-

 ی جاسوس-

 پروا باال رفت و متعجب گفت:  یابروها

 ! ؟یچ-

 و گفت:   دیخند مرد

 جا هستن واسه خبر رسوندن   نیمعموال ا-

 ؟ی واسه ک  ،یچه خبر-

  دیدر جواب پروا فقط لبخند زد و پروا خوب فهم  مرد

بعد از حساب کردن پول   ماند، یجواب م  یسوالش ب



از  یرا باز کرد و کم  یرفت، در بطر  رونیدلسترش ب

 آن را خورد و باز متعجب گفت: 

 ! شهیمشکوک م شتریمحل ب  نیچرا هر لحظه ا-

 

اش را پوشانده   یشانیپ یرو  یفرق کجش کم ی موها 

  یها نگاهش م  ی ل یشد خ یبود، از آن جا که رد م

در   زدیدر هم زل م یکردند و او با جسارت و ابرو ها

 : دی چشمانش، وارد کوچه شد و غر

نگاه   ی جور نیشناسن ا  یانگار با نگا نگاه منو م-

 کنن یم

بود اما به   کیهوا کامال تار د،یرا سر کش   دلسترش

  ی برق کوچه روشن بود و تا انتها  یلطف ستون ها 

  یچه ب ی هیگر  یمشخص بود، صدا یکوچه به خوب

کرد   یم هی سر چرخاند به پسر بچه که گر  د،ی را شن

که به خانه  دیکش  ینگاه کرد، مادرش دستش را م

 زد:  ادیفر هیببردش اما بچه با گر 

 منو ببر پارک...منو ببر پارک -

 نم یتو بب ا یب-

 منو ببر پارک-



 و گفت:  ستاد یبا حرص ا مادرش 

 رنتیبگ انیپارک ب ی باشه خودت برو تا روحا-

  شیپروا باال رفت سر جا  ی خشکش زد و ابروها  بچه

 و گفت:  ستادیا

 چه طرز ترسوندن بچس؟!  نیا-

با اخم به پروا نگاه کرد اما باز به پسرش نگاه   زن

 کرد و گفت: 

  ادیتو مگه بابا نگفت اون جا شبا روح م میبر  ا یب-

 دن یهمه صداشو شن

وارد  دیکرد و همان لحظه بچه مثل جت دو  یپوف پروا

کرد چادرش را  ین شان شد و زن به پروا اخمساختما

وارد ساختمان شد و در را بهم کوفت، پروا    دیجلو کش

 :د یبا حرص راه افتاد و غر

  نا یتو روح اون ترسوندنتون، بچه زبونش بند اومد، ا-

 بابا! نیک گهید

در را بهم کوفت و مقنعه اش را در   د یخانه رس به

و مانتو اش را  برق را زد   دیآورد به اتاقش رفت، کل 

لب تخت   ی تخت پرت کرد، عصب یاز تنش در آورد رو

 چشمانش فشرد.  ی نشست و کف هر دو دستش را رو



بد و وحشتناک  یگفت آن قدر خبر ها  یبه او م  نهال 

کند پوست کلفت شده است، اما   ی شنود و چاپ م یم

جسم    یزد، وقت یخبر ها آتشش م یپروا هنوز بعض

  شیو لباس ها  ستاد یمرد و زنده شد، ا د یآن بچه را د

تنش کرد، همان جور   یکوتاه  راهنیرا در آورد و پ

  رونیزد از اتاق بیرا پشت گردنش گره م  شیکه بندها 

 رفت. 

دم   یخودش چا یاز شستن دست و صورتش برا  بعد

  ی را باال سرش جمع کرد به پرده  ش ی کرد، موها 

آن سمت   عیشد و سر ز یپنجره نگاه کرد، چشمانش ر

که   ییبه خانه رو به رو د،یرفت و پرده را کامل کش

 خاموش بود نگاه کرد.  شیتمام چراغ ها

را  ی به اتاق رفت گوش عیزنگ خورد سر  تلفنش

  ی گوش  یاسم نغمه لبخند زد دست رو  دنی برداشت با د

 گذاشت و گفت: دم گوشش   دیکش

 سالم سالم -

 گهید  یشعوریب-

 تیترب یب-

 : د یرفت و نغمه غر رون یاتاق ب از



 بازم معرفت نهال  ؟یبه من زنگ بزن دینبا -

داد به   هیتک  شهیرا به ش ش یپنجره رفت و بازو سمت

 نگاه کرد و گفت:  نییپا 

 گرفتارم نغمه  یل یخ-

 دلم برات تنگ شده   ،یزهرمار گرفتار-

 تهران؟ یا ینم-

  یکردم فاز افسردگ  هیچرا به حامد گفتم، انقدر گر-

 شتونیپ  امیبرداشتم گفت سه روز ب

 لبخند زد و گفت: پروا

 ؟ یا یم یک-

 ام یگرفته باشه فردا م  طیدونم اگر بل  ینم-

 ول   یا-

 اون جا سرده؟-

 ست یبهتر تابستون شده اما خب سردم ن  کمینه بابا -

 میزن یم  خیا ج  نیا-

 معلومه سرده  ا یهست لی اردب زمیعز-

 ارمیگرم ن یزایپس چ -



 گه ید  میسرد شد ما هست  تیخواد نها  ینم-

 ؟ ی الزم ندار یزیچ-

 فرودگاه دنبالت  امیب یایم یخبر کن ک زم،ینه عز -

 ؟ یا یم  یبا چ  ومدهیکه هنوز ن  نتیماش-

 با خر -

 و گفت:  دیبلند خند نغمه

 یشیم  تیاذ-

کارا نداشته باش، اون حامد خان   نیبه ا یتو کار -

 ی ا یذاره ب ینم گهیدنبالت د  امیحساسه ن  ی ادیز

 دم یباش خبر م-

 زم یباشه عز-

 قطع شد و او با لبخند گفت:   تماس

 یایم یخوبه که دار -
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با   ی کردند، اما پسر یم  یو نهال با او زندگ نغمه

عاشق نغمه شد و بعد از گرفتن   لیزبان ترک اهل اردب

  لیاو را از دو دختر جدا کرد به اردب یمفصل  یعروس 

کنار هم   ی برد، هر سه غصه خوردند، چون از کودک

  یبه ساز دل شان نم شهیبودند اما سرنوشت هم

بود و او را از  هعاشق او شد  یکه مرد ن یهم د،یرقص

 زد.   یپشت پا م دی آورد نبا  یدر م یفیبال تکل

به رو به رو نگاه کرد، هنوز   دیکش یقیعم  نفس

انگار   یبود اما با دقت نگاه کرد، نور کم  کیتار

  دیلبش کش ی ان رودور بود، زب ی ل یروشن بود، اما خ

اش را برداشت   ی عکاس نیبه اتاق رفت، دورب  د یو دو

رفت، سمت پنجره رفت و روشنش   رون یاز اتاق ب

و آرام    د ید  دودکرد و زوم کرد،  میرا تنظ  نیکرد، دورب

 گفت: 

 گاره ی دود س نیا-

مبل   یرا رو یمرد  د،یخودش را سمت راست کش یکم

  میرخ کمتر چون کل ن میهم ن د یرخ بود شا  میاما ن دید



  ی آرنج مرد رو دید  ند،یتوانست بب یصورتش را نم

مبل است و انگشت شصتش را به وسط  یدسته  

انگشتانش  یکه ال  ی گاریاش چسبانده، به س  یشانیپ

  د یتر کش رخودش را کنا  یشد نگاه کرد و کم  یدود م 

 بود.  ده یفا   یاما ب ندیبلکه بهتر آن مرد را بب

 : و گفت دینفس کش  آرام

 تو  یهست یک نمیرخ بنما بب-

بدن برهنه اش آب دهان قورت داد سر عقب   دن ید با 

 گذشت و آرام گفت:  هیبرد به آسمان نگاه کرد، چند ثان

 زد  یکه داشت اون مردو م هیک نم یخوام بب یفقط م -

 دن یرا باال آورد درونش نگاه کرد، با د ن یدورب  دوباره 

  نیتکان داد، مرد ا یرا کم نیژست مرد دورب رییتغ

بود و هر دو دستش   شیزانوها  یبار دو آرنجش رو 

سرش قرار   ی که خم شده بود رو  یپشت بود در حال 

 داده بود. 

 پوست لبش را با دندان کند و گفت: پروا

 که  نمیب یصورتتو نم گهیکال د-

خورد توجه اش جلب شد    ی که تکان م ی زیچ دن ید با 

در گردن آن مرد   ید بلن با ی و نگاهش کرد، گردنبند تقر



به  الیخ  یب ست،یدهد چ صیتوانست تشخ یبود که نم

مرد سر چرخاند انگار  یخود مرد نگاه کرد و لحظه ا

  عیچشمان پروا درشت شد و سر د، ید یاو را م

همان   یبرا  ستا عیدانست عقب برود ضا  یم د،یچرخ

 پشت به پنجره ماند و آرام گفت: 

 یزنیم دید  ی دار  د یآروم باش اون ند-

 نگاه کرد و گفت:  نشیدورب به

 قدم بزن برو تو اتاق لکسیپس ر دیند نمیا-

و با بهت   ستاد یا کدفعهیاول را که برداشت و   قدم

 گفت: 

 نه؟یب یاون داره منو م یعنی-

  دیکتف برهنه اش کش یبا شتاب باال رفت رو دستش 

 گفت: یو عصب

 نه یب  یهم داره م  یتوپ ی چه منظره -

به اتاق رفت، چراغ اتاق خاموش   عیتند کرد و سر پا 

  دید ینم چیبود سمت پنجره رفت و سر کج کرد، ه

دانست مرد پشت   ی بود و نم کیچون هنوز خانه تار

 و گفت:  دیکوب نینه، با حرص پا بر زم  ا ی پنجره است 

 بود  کی بعدم که تار  دم یترس یدیتا چرخ نمت، ینشد بب-



گذاشت،    رش یتحر زیم  یرا رو  نیرفت دورب عقب 

 گفت: 

 بخورم  ییبرم چا  الیخ یب-

به   ختیر  یخودش چا   یرفت، برا رون یاتاق ب از

  یرو  دیسالن رفت، سمت پنجره رفت و پرده را کش

 را روشن کرد تا سرگرم شود.   ونیزیمبل نشست و تلو

 ** 

  ازهیبود، خم  امدهیشب بود و نهال هنوز ن کی  ساعت

 : دیسمت پنجره رفت و غر  دیکش

 کی گه،ید ا یمونه ب یم ی مه مگه آدم مهمونه  نیا-

 تو راهم  گهیساعته م

 ا ی ندیب  یموتور محمد را م ندینگاه کرد تا بب نیی پا  به

  ییساختمان رو به رو ینه، اما فقط چهره مرد جلو 

به روبه رو نگاه کرد با روشن   دی کش  ازهیبود، باز خم

گذاشت و   شهی ش یبودن چراغ تعجب کرد، دست رو 

نفر از پشت    کیکه انگار   ی مرد  دنی سر کج کرد، با د

 رفت.  ال با  شی گرفته بودش ابروها 

خانه نگاه کرد،   یجاها  هیدهان قورت داد و به بق   آب

به اتاق   دیکرد چند نفر در خانه هستند، دو  یحس م 



رفت، روشنش   رونیا برداشت بر  نشیرفت و دورب

نفر   هی چون  ندیتوانست درست بب یکرد زوم کرد، نم

 بود.   نیدورب ی مدام جلو

کنار   یمرد کم یاما لحظه ا دی د یپشت آن مرد را م از

که   ی آن مرد یشانیپ یکه رو  ی اسلحه ا دیرفت و د

قدم به    کیزد و  یغیگرفته بودنش قرار گرفته بود، ج

  زیم ی رو  یسمت گوش  دیچرخ  عیعقب برداشت، سر

اما به  ردیرفت، با دست لرزان خواست تماس بگ

 پنجره نگاه کرد و گفت: 

 یپروا فکر کن...فکر کن لعنت-

 زد:  اد یبست و فر چشم

 کشنش یفکر کن االن م-

بفهمند او تماس   دی ا یب سی پل  ردیدانست تماس بگ یم

  یم ی که در آن جا زندگ شان یگرفته ممکن است برا

  دیمورد بود، دو  نیکنند بد شود، خودش شاهد چند

را باال آورد، باز مرد   نیسمت پنجره رفت و باز دورب

و   دیدندان کش   ریلب ز د،ید  ینم چ یبود و ه دید  ی جلو

 گفت: 

 پروا زود باش -



 خانه نگاه کرد و گفت:   زیبه همه چ دیچرخ

 کنم؟  یکار  دیبا یآخه با چ-

سنگ پا   دنیبا د سمت حمام رفت در را باز کرد  د یدو

 برش داشت، گفت:  عیلبخند زد و سر

 یمون  یم رزنا یقوربونت برم نهال که انگار پ-

 تراس شد و تمرکز کرد، گفت:  وارد 

 پس دقت کن یتون یبار م هیپروا تو فقط  -

که با   شهیبود مثل هم دوار یبود اما ام اد یز  فاصله 

باز هم بزند،   زدی کرد به هدف م یم  ی دخترها باز

 دست باال برد و چشمانش را تنگ کرد و گفت: 
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نشده باشه در دلش شمرد و با   ر ید  دوارمیام ایخدا -

سه پرتاب کرد، با خوردن سنگ پا به در   یشماره  

نشست و همان جور نشسته  عیتراس همان خانه، سر

به اتاق   دیو دو  ستادیوارد خانه شد و در را بست، ا

  ی به آن جا نگاه کرد، مرد یکیخودش رفت و در تار

 لبخند زد و گفت: رد، وارد تراس شد به اطراف نگاه ک 

 االن وقتشه برم زنگ بزنم-

رفت،   رون یرا تنش کرد، از خانه ب  شیلباس ها   عیسر

ساختمان رساند، در را که باز کرد   نییخودش را به پا 

آن چهار مرد به او نگاه کردند، پروا آب دهان قورت  

نشان دهد و اما در    ی کرد خودش را عاد یداد و سع

 : دیدلش غر

 !یعیچه طب رون یب ی شب زد کیتو دختر تنها    یلعنت-

 لب گفت:   ر یرا بست راه افتاد و ز  در

حوادثم اما تو رو خدا منو مثل   نی خدا من خبرنگار ا-

 خبرا نکن  نیا

صد بار مرد و زنده شد، سر   دیسر کوچه که رس  تا 

  یخودش را به آن جا م دی بود با  یتلفن همگان  ابانیخ

و   ییاز تنها  دن، یرساند، از آن جا شروع کرد به دو



که آن محله مرموز بود    نیاما ا د یترس ینم یکیتار

 . دیترس یم

  یصدا  دنیو شماره گرفت، با شن  دیزنان رس  نفس

تماس گرفته    سیپل  ی کرد با اداره  یکه اعالم م  ی مرد

 گفت:  عیاست سر

 سالم... -

داد و آدرس کامل را داد هر چند   حیرا توض زیچ همه

را گفت   زیهمه چ یدانست، وقت یشماره واحد را نم

اشتباه هم گفت تا نفهمند او تماس گرفته  لیم و فاماس

که آن ها    یسر خانواده ا  شیبود ماه پ ادشیاست، 

هم گزارش داده بودند چه آمده بود، خودش جنازه  

 بود.  دهی تک تک خانواده را د یها 

 گذاشت   شیرا سر جا   ی گوش

 افتاد و   راه

همان    رد،یرا روشن کرد تا با نهال تماس بگ  ی گوش

از کنارش گذشت و او با ترس سر باال  یلحظه موتور 

آشنا بود و  شینگاه کرد که برا یآورد به موتور

  یبه همان موتور که دور م   رهیهمان کاله کاسکت، خ

مرد  یکنارش قرار گرفت، با صدا  یگریشد موتور د

 : دی از جا پر دیکش یغیج



 پروا! -

شمانش گرد شده بود پروا به آن دو نگاه کرد  چ نهال 

 گفت: یو عصب

 کنارم؟  نیا ین ی جور نیا د یشعور ندار-

 متعجب گفت:  محمد

 ! ؟یرونیموقع چرا ب نیساعت چنده؟! ا  یدون یم-

 به اطراف نگاه کرد و گفت: پروا

 میاالن بر دم یم حیتوض-

 گفت:  یرفت پشت نهال نشست، نهال عصب  عیسر

  ،ینباش  رونیوقت ب  ریمحل تا د نیخوبه گفتم تو ا-

 دیقدم بزن دی حتما دلتون گرفته، اومد نیحاال ساعتو بب

 دمیم  حیغر نزن نه توض-

  یگردن کلفتا مزاحمت م یاالن اگر چند تا از اون التا-

 ؟ یشدن چ 

خودمو خودت  تینهال من به خاطر امن شهینم یزیچ-

 رون یاومدم ب 



چرا دو دقه   یگیبعد م ر،یبگ لیآقا محمد تحو -

امشب تنهاش  هی نیدوستمو بب ،یبا من باش  یتون ینم

 گذاشتما

در   دم،یم حیخدا بزرگش نکن نهال، گفتم توض   یوا-

 ضمن محمد زودتر جمع و جور کن زنتو بردار برو  

 کشتنتمن برم که دو روزه بشنوم -

  دنیبا وارد شدن موتور در کوچه و د دیخند  پرووا

وسط کوچه لبخند زد و نهال با   یرنگ  یچراغ ها 

 ترس گفت: 

 شده  یخدا چ ا ی-

 با تعجب گفت:  محمد

 خونتون هست  یموقع جلو  نیا  سیپل -

 گفت:  عیسر  پروا

  عیسر دیکن  ی کنجکاو نکهیبدون ا مید یبچه ها رس-

 تو خونه میبر

 متعجب سر چرخاند و گفت:  نهال 

 ! ؟یگیتو م نویا-



کنم   یمن درو باز م   یاصال نموند ،یبار گوش کن هی-

 تو  میریم  عیسر

 برم  دی من با -

 زنت بخواب  شی امشب پ هی-

 نامزدشم ستمیمن که زنش ن-

من اجازه   گه،یبخوابه د یمحرمش ی خب نامزدش -

 دمیم

  ستاد،یخانه ا یو محمد جلو  دندیو نهال خند محمد

زدند نگاه    یها که با چند مرد حرف م  سیپروا به پل 

سمت در خانه رفت، در را باز کرد و    عیکرد و سر

کند، نهال   نگیتا محمد موتور را وارد پارک دیچرخ

 کرد نگاه نکند اما باز هم نگاه کرد.  یم  یسع

آن   دنیخواست نهال را صدا کند با د یلحظه ا پروا

قورت داد، آرام سر باال موتور خاص و آشنا آب دهان 

همان تراس دست به   یکه از رو ی مرد دن یبرد با د

 و گفت:   دینگاه دزد عیکرد سر یرا نگاه م  نییپا  نهیس

 گهی د ا یب-

 یوارد خانه شد و پروا در را بست نفس آرام نهال 

 و گفت:  دی و سمت آسانسور دو  دیکش



 نه ا یکنن   یم ریکسو دستگ نمیبرم بب-

االن کنار   یتو اگر پروا باشچه خبره؟  یبگ  شهیم-

 که ی کرد یسوال م یه  ی بود سا یپل 

 توجه وارد آسانسور شد و گفت: یب  پروا

 ا یتو با محمد ب-

 ییرا به باال رساند در را باز کرد و دمپا  خودش 

پرده را کنار زد،   د،یرا در آورد سمت اتاقش دو   شیها 

نگاه  نییبرد پا  نییتراس نبود، سر پا  یرو گرید   یکس

از مرد ها   یکیبه  س یدست دادن مرد پل   دنیکرد، با د

زد   ی م شیرا که صدا  ی نهال   یشد، صدا ز یچشمانش ر

 نیکه ماش   نیا دنیبا د کرد یاما هنوز نگاه م دیشن

 باال رفت:  شیرفت، صدا  سیپل 

 کار؟! یپس اومدن چ   ا یلعنت-

چراغ روشن بود،   کیخانه نگاه کرد حال فقط   به

و محمد    دیکوب  شهیدستش را به ش  د،ید  یهم نم یکس

 گفت:  ستادیدر اتاق ا  ی جلو

 شده پروا؟ یچ-

 رفت به آن دو نگاه کرد و گفت:  عقب 



 ی کیرو  دم یمشکوکه، د ییاون خونه روبه رو-

 بودند قشنگ رو سرش بود   ده یاسلحه کش

 حیرا توض زیچشمانش درشت شد و پروا همه چ نهال 

بود و   دهیرست ی ل یداد آن هم با آب و تاب، نهال خ

  یگرید   یمحمد گفت خوب کرده است رفته است از جا 

 یبود چون نم یتماس گرفته است اما پروا ناراض 

 دانست سر آن مرد چه آمده. 
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  گریکدیرا خورد، نهال و محمد به  ش یاز چا  یکم

  یا نهینگاه کردند و محمد سر تکان داد، نهال س

 صاف کرد و گفت: 

   ؟ی خواب نما نشده بود شبی پروا تو د گمیم-

 : دیبا حرص به او نگاه کرد و غر پروا



 دم ینهال؟ خودم اسلحه رو د ییچه خواب نما -

 ینیاگر ا ده،یرفته تو خونه رو هم د یحت سیآخه پل-

بودن که   دهیاگر د  دن؟یبوده خب چرا ند یگیکه تو م

 کردن ببرن یم ریدستگ ویکیحداقل  

 دونم ینم-

طرفو    ونیزیاصال تلو دیشا  یدیگم اشتباه د  یمن م -

 ی دید

 و گفت:  ستادیا یعصب پروا

 د یگ یشما م   یآره هر چ-

 : اتاق رفت مقنعه اش را برداشت و گفت به

کنه، اگر غروب   یحرکت م  یدونم نغمه ک ینم-

 دنبالش  رمیتو راه برگشت از کار م رسهیم

 ست؟یسخت ن-

 د، یلبش کش یرفت، رژش را برداشت رو  نهیآ   سمت

  یمرتب کرد کم   یشانیپ  یفرق کجش را رو  ی موها 

را  زیرا که شب قبل همه چ فش یعطر به خودش زد، ک

رفت به  رونیبود برداشت از اتاق ب دهیدرونش چ

 محمد نگاه کرد و گفت: 



که   یوام  د،یعقد کن   نیا یسر کار ب  رهیحاال که نهال م-

  شه،ی خونتون جور م شیخوبه، پول پ  یل یخ  دنیم

تو   د،یریتاالر و بزرگ بگ ستیهم که قرار ن یعروس 

  یادیز ،یش یخدا بخواد استخدام م گهید کمیهم که  

 د ی مومش کنبهتره ت د ینامزد موند

 میکن ی تمومش م ر یدو ماه اخ یکی نیتو هم -

کند چهار تا خنزر پنزر   یجور م کمیوام کوچ هی-

 د یشروع کن  تونویتوش زندگ  دیزیبر

 را پا کرد و گفت:  شیها  کفش 

 فعال -

 گفت: یرفت و نهال عصب رونیخانه ب از

 گهی رو م  نا یهمش هم-

 گهیمگه بد م-

 شه؟ی من برم اون تنها م  یاما فکر کرد رینخ-

 ایزن یراجب پروا حرف م ینهال تو دار -

  شیکه به فکر کار و کنجکاو ی هر چند پروا انقدر-

من غذا درست   ست،یهست به فکر سالمت خودش ن

  یخوره، اون سر  ینم یچیاصال ه ارمین ادش ینکنم 



 هیرفته بود آب بخوره کل  ادشی انقدر تو طول روز 

 درد گرفته بود 

 یکنارش باش  شهیمن برم تو هم هم یخوا یم-

 و گفت: ستاد یا ی عصب

 شد  رم ی بلند شو د-

 ؟ ی قهر کرد-

 آخه ی زن یم  ینکنم؟ حرف الک-

نه،   ا ی میبر دیبا  ی اول و آخر چ دیبکن  د یکار با  یچ-

 کنم دایجا پ نیهم کیخونه نزد هیبتونم    تینها 

شد، اونم   ر یمنو برسون د میدونم بلند شو بر ینم-

 مشیبرسون ابون ینموند حداقل تا سر خ

 

 ممنون خدافظ-

 بسالمت-

فردا  یبرا یخوب یخبرها  د،یدو نییها را پا  پله

رفت خواست درون    رونیب  یآگاه یداشت، از اداره  

را در آورد    ی تلفنش زنگ خورد، گوش ندیبنش  ی تاکس



  ی دست بلند کرد، گوش  یتاکس یو برا  دیاسم نغمه را د

 را دم گوشش گذاشت و گفت:

 بله؟ -

 زم یسالم عز-

 ؟ یسالم خوب-

داره   ریدونم تاخ یپروا پروازم ساعت پنج هست، نم-

 نه ا ی

را گفت با سر   ابانیو او خم شد اسم خ  ستادیا  ی تاکس

 تکان دادن مرد او سوار شد در را بست و گفت: 

 خب؟ -

بهت   ما یو هواپت رمی همون موقع که من م قایحامد دق-

 ده یخبر م

 خوبه نیباشه ا -

 ؟ی الزم ندار یزیچ یمطمئن -

بردار   لیآش دوغ اردب لیپات هیزحمت   یآره آره ب-

 اریب

 و پروا گفت: دیبلند خند نغمه

 یگیم یه  خوامیم یچ  لیآخه من از اردب-



 باشه فعال -

را قطع کرد و خسته چشمانش را بست، گرسنه   تماس

حوصله   یب د،یفهم ی شکمش م  یبود آن را از صدا

بود آن هم به خاطر اتفاق شب قبل بود، امروز در  

شب قبل در آن محل  ندیمدام دنبال آن بود که بب  ی آگاه

از آن   ی گزارش ینه، اما حت ایکرده اند   دایپ یجنازه ا 

 به قتل.  رسد محل هم ثبت نشده بود چه ب

  زشیبه همه سالم کرد سمت م دیدفتر روزنامه رس  به

  زیم ی رفت، خسته پشتش نشست، تا خواست سر رو

 و گفت:  ستادیا  زشیم  ی جلو  ایبگذارد برد

 دمیکه شن  نهیخبر دارم برات، اما در حد ا هی-

 شده؟  یچ-

بچه پولدارا که با هم لج دارن   نیدو نفر از ا دم یشن-

 کورس بذارن قراره تو بزرگ راه همت 

 گفت:  ا یشد و برد ز یچشمانش ر پروا

 ؟یکن یکار م یچ-

 منبع از کجاس؟ -

 خونن، ی م یدو نفر واسه هم ُکر  دهی د نستا ی دوستم تو ا-

دونن، نه ساعتشو نه محل   ینم هیبق گهی د نشو یاما ا



  ویدونم قراره ال   یفقط م رن،یکه از کجا م قشو یدق

 بذارن 

شد   ی کاش م یترکونه اما ا یخبر فردا صبح م نیا-

 جلوشونو گرفت

قبل   یتون یفکر نکنم بشه جلوشونو گرفت، اما تو م-

 میریم  یل یخ ی جور نیا تیتو سا ی رسانه ها خبر بذار

 باال

 ...عیسر  میهمون لحظه اون جا باش دیبا -

 ... گیآره من م-

سکوت کرد و او    ا یپروا برد ی زنگ خوردن گوش با 

 س را وصل کرد دم گوشش گذاشت، گفت: تما  عیسر

 بله-

پسره دوازده   هی سرقت مسلحانه که گروگانشم  هی-

 سالس 

 بلند شد و گفت:  زشیاز پشت م عیسر  پروا

 ابون؟یکدوم خ-

 گفت:   ابانیاسم خ دنیشن با 

 ام یم ع یسر-



 و گفت:  دیرا برداشت دو   فشیک

 ا یبرد میزنیبعد با هم حرف م-

 شده؟  یباشه، چ-

 گمیبعد م-

 ** 

هر دو    د،ی نغمه تند دست تکان داد سمتش دو دن ید با 

 ختیبا شتاب در آغوش هم فرو رفتند، نغمه اشک ر 

 و گفت:

 دلم برات تنگ شده بود   یل یخ-

 لبخند زد نگاهش کرد و گفت: پروا

 شوهر جان   دمیزود زنگ بزن آقا حامدت بگو رس-

 مسخره -

 چمدان را گرفت و گفت:  ی دسته  پروا

 میدار یپنج شنبه مهمون ،یومدهم ا ی عجب موقع-

 آره نهال گفت بهم -

را داد و از    دنشیبا حامد تماس گرفت خبر رس نغمه

 رفت و گفت:   ی رفتند، پروا سمت تاکس رونیفرودگاه ب

 ینداشت ریتاخ ادم یخوبه ز-
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 یشد نم یم  مونینه خدا رو شکر، وگرنه حامد پش -

 امیذاشت ب

 در را باز کرد و گفت:  دیخند پروا

 سوار شو -

نشست و پروا هم کنارش، در را   نیدرون ماش نغمه

 بست و گفت: 

 بودم  ریدم اومدنت منم درگ نیتا هم-

 مزاحم که نشدم؟   ،یآخ-

 تموم شده بود   گهیابا دنه ب-

 خبر بدم بهت  هیاومدم -

 شده؟  یچ-



همه راه   نیا  یهم بگ دینبا  زنم،یخونه حرف م میریم-

 نیاومدم واسه هم

 تو سرته نغمه؟ یباز چ -

 به نفع خودته هی هر چ-

 خند زد از او نگاه گرفت و گفت: شین پروا

  یامشب خبرا نمیخونه ممکنه اصال نتونم بش  م یبرس-

 رون یبزنم ب دیتو راهه که با  یمهم

 پروا!  یوا-

 ی تونست نمیحاال بگو بب گه،یکار کنم کارمه د  یچ-

 د؟ یبچه دار بش  رترید یکن  شیراض

 گفت: یبا ناراحت نغمه

  میکرد  یگفتم ما شش ماهه عروس ینه پروا، هر چ-

 سال بگذره گفت نه  کی بذار 

 گوش پروا برد و گفت: کینزد سر

 گهیخوردم ازم گرفت گفت د ی که م یی قرصا  یحت-

 بسه

چشمانش درشت شد و نغمه سر تکان داد و   پروا

 گفت: 



 بهش نگفتم    یزیماهم عقب انداختم چ نیماهه ا کی-

 حامد چرا انقدر زورگوئه؟ نیا  یوا-

بگم   یزیچ هیبسه،  گهی شش ماهه گذشته د گهیم-

 پروا؟ 

 بگو-

 عوض شده  کمی دایحامد جد-

 ؟یچ یعنی-

حتما   هیو بار بحثمون شد گفت ها چد  یکیدونم  ینم-

گفت   ی م ،یبر  یخوایتنگ شده م تییدلت واسه تنها 

 یبر  یکه راحت تر بذار یبچه دار نش یخوا یم

 تعجب کرد و گفت:  پروا

 ؟ یگ یرو چرا االن م نا یا-

 کنم؟  یبگم از راه دور تو رو عصب یچ-

جز منو نهال؟ من هم    ی دار  و یتو ک ،یگفت یم دی بله با -

  یم د یمادرتم هم پدرت هم خواهر و برادرت پس با 

 یگفت

 : دیو پروا غر ختیاشک ر  نغمه

 یبر  یحق ندار-



 پروا!  یه-

 نهیواسه ا شس،ینه واسه هم یبر  یگفتم حق ندار-

جا دنبالت منم باهاش حرف   نیا  اد یآقا حامد ب  نیکه ا

 بزنم

 اما... -

 زنتت؟   ینکنه م نمیاما، بب  ی اما ب-

  لویبشه وسا  ی عصب  یل یخ زنه،ینه نه بخدا نم-

 شکونه یم

 موضوع راحت شد  نی بابت ا المیخوبه حداقل خ-

 پروا گذاشت و گفت:  یشانه  ی سر رو نغمه

  یهر جا ،یما نوشته بدبخت یشونیرو پ یدون یم-

 یم  م،یبدبخت هی می فهم یم  میکه باش یبا هر کس  ا یدن

  میفهم  یذاره، م یبه ماها احترام نم یهنوز کس  میفهم

جور که از اول تو همون پرورشگاه اسم مون   نیهم

 م یشد بدبخت تا آخر عمر بدبخت

 :دیبغض کرد و غر  پروا

 زر نزن-

سر   یبخدا نه که فکر کن ن،یحامد دوستم داره اما بب-

کاش امشب زودتر  گمیذارما نه، مثال م ی به سرش م



دلم تنگ شده بود حوصلم سر رفته بود   یومدیم

کنه به بحث کردن، چقدر دلم اون لحظه  یشروع م

 ا یکه منو به دن ینده هر کس  ریخدا خ  گمیم ره،یگیم

 بشم  ی جور نیولم کرد که ا یرحم  یاورد بعدم با ب

 خند زد و گفت:  شی و نغمه ن دیپروا چک اشک

  ترسم بچه دار ی کنه من م یتونه به حامد حال یم  یک-

با   رمی بشم، من سختمه بچه دار بشم، من هنوز درگ

پدر و مادر   شیپ یکه بچه چطور   نیخودم با ذهنم با ا

 تونه درکم کنه یحامد اصال نم   شه،یبزرگ م

 آروم باش نغمه-

خوام، حامد   یخوام پروا بخدا نم یمن االن بچه نم-

 خوام  یجونمه عشقمه اما االن بچه نم

مامانش   تی واستگاراز همون روز اول که اومدن خ -

  یکه تو باکره ا  دیاریب دیپزشک با  یگفت نامه   عیسر

هستن، فکر کردن چون    ی بد بدل  ی خانواده  دم یفهم

مامان و بابا باال سرمون نبوده    میهست  یپرورشگاه

 میکن یم یهر غلط

منو   دنیحامد نشون م   ی جلو  ار،یاسم اونا رو ن-

 یاول که آدم حسابم نم ستشین یدوست دارن اما وقت 

 دن یبهم کار م  ی کنن بعدم ه



بهم   دیواسه دلت شش ماهه گذشته چرا االن با  رمیبم-

 یبگ

و پروا در آغوش گرفتش،   ختیاشک ر  شتری ب نغمه

 و گفت:  دیسرش را بوس 

 ی کنم، تا من هستم کس یدرستش م  زمیآروم باش عز-

اوردن فکر   ر یکنه، مظلوم گ تیحق نداره شماها رو اذ

 ی م ،یکن یتحمل م ی ترس ی کنن تو م یدن هر کار کر

بفهمن   دیمطلقه اما با یبش  یریکه طالق بگ  یترس

  دیاگرم آقا حامد دوستت داره با  ست،یدر کار ن  یترس

 رفتارش بده.  وت یرفتار درست حساب ریی تغ هی

 نغمه با ذوق گفت: ستاد، یآپارتمان ا  ی جلو  ی تاکس

 مایرو! شانس من بود اون جا بود نجا یا  یوا-

 ن ییلوس نشو برو پا -

رفتند، راننده چمدان را از   نییپا  نیدو از ماش  هر

را حساب کرد، دسته   هیآورد و پروا کرا نییپا   نیماش

 چمدان را گرفت سمت خانه برد و گفت: ی

 درست کرده  مهیبندم نهال برات خورشت ق یشرط م-

نغمه وارد   ستاد، یباز کرد و کنار ا دیرا با کل   در

 شد و پروا هم به دنبالش رفت در را بست.  نگیپارک



اش از آن باال  هیکه در آن ساعت شب فقط سا   ی مرد

بود که تازه به خانه  ی مشخص بود نگاهش به دختر

 آمده بود. 

 ** 

 گهید  میلباستو عوض کن شام بخور-

 برم منتظر تماسم  دی من با -

 پروا ساعت نه شبه!-

 بارمه!  نیم مگه اول کار کنم مجبور یچ-

 آمد و گفت:   رونیاز اتاق ب نغمه

 د ی دار یخوب  یخونه   یل یخ-

سر از عقب خم کرد با لبخند نگاهش کرد و    پروا

 گفت: 

 اگر سردت شد تو کمد من لباس گرم بردار-

 نه خوبه هوا-

 او نشست و گفت: یمبل رو به رو  ی رو

 ! یدیهنوزم نهالو حرص م-

  هوی  هیمدل  ن یدونه من کارم ا یهمه مدت نم نی بعد ا-

 امیم هوی رمیم



 به نهال اخمالو نگاه کرد و گفت:  دیخند نغمه

 گهیبابا راست م هیچ-

  رونیرا خورد سر چرخاند به ب  شیاز چا  یکم پروا

 نگاه کرد 
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بود، چراغ   ده یبود پرده را کش  دهیرس  یوقت خودش 

کس مشخص   چیخانه رو به رو روشن بود اما ه

گذاشت   زیم یفنجان را رو   ع یسر ی نبود، با زنگ گوش

 را برداشت دم گوشش گذاشت، گفت:  یگوش  عی و سر

 شد؟ یچ  ایبرد-

 ؟ یا یزود ب یرس یشروع شد، م  وشونیال-

 ام یآره آره م-

 زود باش -



 اومدم   یاوک-

 و گفت:  دی را برداشت سمت در دو  فشیک  عیسر

 گردم خونه یزود بر م  دیلطفا نگران نش-

رفت، نهال   رونیب دی را پا کرد و دو  شیها  کفش 

 گفت:  ی عصب

 محله ترسناکه  نینغمه ا-

 ! ؟یچ یعنی-

رو سرش اسلحه   و یکی دهید گهی خودش م شب ید-

 گذاشتن 

 ! یوا-

ترسم    یخبر داد، م  سیخودش به پل  یآره بخدا حت-

 اد یوقت ب  رید  رونیوقت بره ب  رید

 گهید هیجور  نی آخه کارش ا-

 ترسم  یجا م نینغمه من از ا-

  ادیاز پروا  کمی ارو، یترسو باز نیا ی باز شروع کرد-

 ریبگ

 ه یامروز بچه ها  ،یکن ینم یجا زندگ نی آخه تو که ا-

 گفتن بخدا قلبم تو دهنم بود  یم ییزایچ



 گفتن مگه؟ یم یچ-

 شهیشب که م گنی هست م ا یکی نزد نیپارک هم هی-

 کیتا تار نیواسه هم  اد،یازش م غیج یآخر شبا صدا 

 شهیم ی از هر آدم یاون پارک خال شهیم

 وا! -

عروسو تو اون پارک کشتن   هی ی از وقت گنیبخدا م-

 زنهی م غیاون جا ج ادیشب روحش م

 بزنه؟ غی ج ادیب  دیوا چرا با -

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: نهال 

 ی دیچسب غشو یج یول کرد   زویهمه چ نیاالن ا-

  دیوجود داره اما چرا با  می گ یخب خواهر من روح م-

 بزنه غیج ادیب

 هیحتما عصبان دونمیچه م-

 وس کشتن؟! حاال واقعا اون جا عر-

زدن اما من   یحرفو م  نیمشت بچه ا هی  دونمیچه م-

 دم یترس

 کردن  یپرداز الیبابا بچه هستن خ-



 هیراجبه   د یخب حتما جلوشون حرف زدن چرا با -

 کنن؟   یپرداز  الیپارک خ

موقع نره   نی پروا ا یگیعروس م  غیاالن به خاطر ج-

 رون یب

 ی مسخره ا  یل یخ-

 و نهال گفت: دیبلند خند نغمه

 محل خطرناکه ن یکال ا رینخ-

 ن یبا ا شهینهال پروا مواظبه خودش هم ریسخت نگ-

 سرکار داره.  زایجور چ 

 کنما   یضعف م اریمعلومه که مواظب هست، شام ب-

 کالفه به آشپزخانه رفت، بلند گفت:  نهال 

 بلند شو اون پرده رو بکش -

 آخه؟ یکارش دار یچ-

پشت   اد یم یک یتو نشو اون پروا پرده رو بکش بابا -

 نتمون یب یپنجره خب م

 نظر حالله   هیبابا   نهیبب-

 زنهیم دیساعت د کیبزنه  دی که بخواد د  ی کس-

 ساعتم حالله  کی خب -



 ی خودش نیع  یکه تو انقدر عاشق پروا نه یهم-

 و گفت:  دیباز بلند خند نغمه

 غر نزن برات کشک اوردم -

 کو پس؟ -

خوشمزه ها    زایچ رم یتو چمدونه خسته هستم بعد م-

 براتون  ارمیرو م

 ایچاق شد-

 شکممو نیاضافه کردم بب لویآره نهال پنج ک  یوا-

 اشکال نداره -

ثبت نامم کنه هم   کیروبیداره، به حامد گفتم ا-

 کنم  یشکمو آب م نیهم ا رهیحوصلم سر نم

 ر کار؟ س  یبر  یخوا ینم-

 تشیمنم گفتم اصرار نکنم اذ شهینم یفعال حامد راض-

  ذارهیم وفتهیآبو تاب از سرش ب  ن ینکنم بذار بگذره ا

 خودش 

 ساالدم درست کردم-

 نگو ضعف کردم  یه گهید  اریب ولیا

 ** 



 کرد  ری د یل یخدا! خ   یوا-

شد که   یمن که بودم م ، یترسون ینهال تو منم م-

 خونه  ادیدم صبح ب یپروا حت

 پشت پنجره کنار آمد و گفت:  از

که   شم یزنه، گوش  یدلم شور م  ستیدست خودم ن -

 خاموشه

 ن یبش ا یدلت شور نزنه ب-

 کهی کی ساعت نزد-

حداقل  میبخور  اریب ییچا  هیغر زدن بلند شو   یبه جا-

 یکن یم  الیکمتر فکر و خ

* 

 گفت:  عیسر  پروا

 ای نگه دار برد-

 جاست؟  نیهم-

 سر کوچس  نیا-

 خب بابا بگو ببرمت تو کوچه-

همه خانمتم  نیا گه یبرو د ستین یخواد راه ینم-

 زنگ زده، برو تا فردا کچل نفرستت سر کار 



  شیبرا یرفت دست  نییپا  ن یو پروا از ماش دیخند ا یبرد

چون   دیتکان داد، وارد کوچه شد، کارش طول کش

کرد تا صبح چاپ   یرا آماده م  زیهمه چ دیبا  عیسر

 یهم خبرش همان جور که او م  ی مجاز یشود، حت

 انفجارش همه جا را برداشت. یخواست، صدا

به  یابانیخ  یپروا ناراحت بود چون آن مسابقه  اما 

 نیماش  نیختم شد که هر دو سرنش  یتصادف بزرگ

جا به جا جانشان را از دست دادند،   ی اردیل ی م یها 

خاموش بودنش   دنیددر آورد با  بشیرا از ج  ی گوش

 : دیکرد و غر یپوف

 انقدر باهاش کار کردم که خاموش شد -

 تر گفت:  یعصب و

 آره؟  زیم  ی واسه کشو  یدیپاور بانک خر-

آن   دنیگذاشت و سر باال برد با د بشیرا در ج  ی گوش

رو   نی سرنش  ی آرام شد، موتور ب  شیقدم ها  یموتور 

آپارتمان خودشان بود، همان موتور خاص و   یبه رو 

را که از    ی مرد  دیآشنا، پروا آرام قدم برداشت و د

آمد، خوب چهره اش را    رونیآپارتمان رو به رو ب

بار چهره اش را   نی رخ بودنش اما ا میبا وجود ن د،ید



همان مرد    قا یشناختش دق  شیموها  دنیبا د  د،یخوب د 

 پشت پنجره بود. 

آن مرد جوان کالهش را برداشت   و  ستادیا شیجا  سر

سرش گذاشت و سوار موتورش شد و سمت    ی رو

 کوچه حرکت کرد، پروا سر تکان داد و گفت:  گرید

که   یهمون  ،یمشکوک من  ی هیپس تو همون همسا -

 چه خبره! ستیتو خونش معلولم ن

شد   نگیخودش را به خانه رساند، وارد پارک  عیسر

 ینیه  هیمسا ه  دن یخواست سمت آسانسور برود با د

سر تکان داد و   هیپسر همسا  ستاد،یا شیسر جا   دیکش

 گفت: 

 سالم -

 !نمیترسوند-

 خواستم ی م یزی چ یتو انبار-

 آسانسور را فشرد و پسر گفت:  یدکمه  پروا

ساختمون زنگ بزنم و    یوقتا الزمه به اهال   ی گاه-

 د؟یگی بدم، شمارتونو م امیپ ا یخبر بدم 
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 دو وارد آسانسور شدند و پروا گفت:  هر

 د؟ یکن یحفظ م-

 کنم یحفظ م دیبگ-

پروا   ستاد،ی شماره اش را گفت و آسانسور ا  پروا

 و خسته گفت: دیچرخ

 شب خوش -

فقط   هیدر خانه رفت و زنگ را فشرد، دو ثان  سمت

آن    دنی که در با شتاب باز شد، نهال با د دیطول کش

 یو پروا پشت چشم دیخودش را عقب کش عیمرد سر

 نازک کرد وارد خانه شد و در را بست گفت: 

 مونه یجن م نیپسره ع  نیا-

 !؟ ییمعلومه کجا  چیه-



تموم شد، بذار   میبله سر کارم، غر نزن شارژ گوش-

 که نشد  ا یبگم چ امیب رمیبگ عیدوش سر  هیبرم 

 نغمه لبخند زد و گفت:  به

 عشقم؟ یخوب-

 ی فدات، خسته نباش-

 بهتر بشم  رمیبرم دوش بگ  د، یخسته هستم شد-

 زم یبرو عز-

 رفت و نهال گفت:  پروا

 راحت شد   المیاومد خ ش یآخ-

 من که گفتم نگران نباش -

 

 و گفت:  د یکش ازه یخم

  یبه نظرتون خبر خوب   شه،یم  یچ نمیحاال فردا بب-

 بود؟ 

آن دختر سر از بالشت جدا کرد با   یصدا  دنینشن با 

  یفرو رفتن پوف قی که هر دو در خواب عم نیا دن ید

 کرد و گفت: 

 شما دو تا؟  دیخواب  ی ! از کزدم  یحرف م یواسه ک-



نگاهش به پنجره  د،یزد پشت به آن دو نفر خواب غلت 

رختخواب   نی زم یبود، هر سه کنار هم در سالن رو 

پهن کرده بودند، اما پروا عادت داشت پرده را کنار  

رو به رو نگاه کرد، ساعت سه و    یبزند، به خانه 

شب بود، چراغ ها خاموش بود اما او نور   مهین مین

 : دی چشم بست و غر د،ی د یم ی فیضع

 اد یخوابم م  یل یخ-

فرو رفت،    قیاو هم کنار آن دو دختر در خواب عم 

پر از آرامش در کنار دوستانش، خواهرانش و   یخواب

اش را   یآرامش داشت، زندگ شهیهمه َکسش، او هم

  یرا برا  دوست داشت و آرامش ش یبا تمام نداشته ها 

 دانست.  یخودش م

بد هم آرامشش   یخبر ها  یمرتب بود و حت زیچ همه

و   یآن زندگ  زیبود از همه چ یزد، راض  یرا بهم نم

هم از خدا   شهیرا آرام کرده بود و هم  شیا یدن نیهم

 اش حفظ شود.  یخواست که آرامش زندگ یم

 

 

 د؟ یبچه ها آماده ا-



 جلو رفت و گفت: عیسر  پروا

 منم آماده ام -

 متعجب به آن دختر نگاه کرد و گفت:  سرگرد 

 شما؟! -

 گفت:   ع یسر سروان 

کرد گفت خبرنگاره، واسه    یرو معرف شونیسرگرد ا-

 مش ی اریبا خودمون ب یریدستگ

 دختره! هی نیا-

 و گفت:  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 خب باشم -

خونه معلوم   هیتو  میزیر  یم میامکان نداره، ما دار -

 میکن ریچند تا مرد سابقه دار دستگ  ستین

 ی زنم توشون باشه اصال چه فرق  دیاز کجا معلوم شا -

 کنم یم هی گزارش ته رمویگیم لمیداره، من فقط ف

 با حرص گفت:  سرگرد 

 یو سرگرد عباس   دونمیمن م-

و با آماده باش آن ها سمت خانه   دیدر دلش خند پروا

 یباال م واری و ملخ از درفتند، سرباز ها مثل مور 



  یم لم ی را روشن کرده بود ف  نشیرفتند و پروا دورب

کند اما داشت   هیتوانست گزارش ته یگرفت، او فقط م

 هم بدهد.  ما یگرفت خبر را به صدا س  یم  لمیف

  یباال م نیآهن  ی باز شد و همه به سرعت از پله ها  در

ها،   سینفر بود پشت آن پل  نی رفتند و پروا چهارم

عربده بلند شده بود، پروا    یوارد خانه که شدند صدا

سه نفر را گرفت نفر   س یپل  دی جلو رفت و د  عیسر

به دست را   ن یدورب  یچهارم پا به فرار گذاشت و پروا

 پرت کرد. 

پروا که با پاره شدن آرنجش بود باال  اد یفر  یصدا

ورد در برخ یشکسته  شهی رفت، آرنج دستش در ش

 در برخورد. ی  رهیبه دستگ ش یکرده بود و پهلو

شد، پروا از درد لب   ریدر آن مرد هم دستگ  ی جلو

هنوز باال بود و   اد یز  یهم فشرده بود، صدا ی رو

را صاف    نیآن مجرمان با سابقه، پروا دورب یتالق

آن  یریگرفت، از دستگ لمیکرد و با آن حالش باز ف

هم اسلحه بود هم  چهار مرد خطرناک، که در آن اتاق 

 سالح سرد. 

  یبه دنبال عامالن سرقت ها   سیبود پل  یوقت چند

کرده بود و سرگرد   شان یدا یبود که باالخره پ یابانیخ



به خاطر دوست داشتن پروا زود به او خبر   ی عباس

با خبر    گرید ی که رسانه ها   نیداده بود، قبل از ا

 شوند. 

  یاما او کارش را ادامه م  دیچک ی آرنجش خون م از

 گرفت.  لمیف زیداد و از همه چ

* 

داشتند   نی که با ماش یدر پروا با درد از مجرمان  ی جلو

  لمینگاه کرد، ف نشیبردند نگاه گرفت و به دورب یم

کند،   هیگرفته بود الزم بود برود گزارش را ته یخوب

نگاه گرفت   نیاز دورب  ،ینظر سرگرد عباس ریآن هم ز

 و گفت:   ستادینارش اک یکه مرد 

 دستت!-

 لبخند زد و گفت: عیسر  پروا

 ست ین یزیچ-

 !سهیمانتوت از خون خ -

 ذارم یاالن دستمال م ست،ین  یزینه نه چ-

 نهیواسه هم  ادیب دیدختر نبا  هیگفتم   یوقت-

 به سرگرد نگاه کرد و گفت:  پروا



بال سرش   نی بود ا ی مرد و زن نداره اگر هر ک-

 نشده که یزیبعدم االن چ ومد، یم

 : د یآن ها دور شد و سرگرد غر از

 فرسته  یدختره رو م نیچرا همه جا ا یسرگرد عباس -

پشتکارشو دوست داره،   اد،یاز کار دختره خوشش م-

 یدختره کمک م نیهم به ا یکی که از کوچ نیمثل ا

 کرده 

 ؟یکیکوچ-

سرگرد از اون جا  ه،ی بچه پرورشگاه دمیآره شن-

 کرده  یکمکش م

سر تکان داد و به پروا که آرنج را با دست   سرگرد 

 گرفته بود نگاه کرد و گفت:  گرشید

  دشیسروان رستگار به خبرنگار برس اگر الزمه ببر-

 مارستان یب
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  یکه در جا   یشناختند، دختر یآن ها پروا را نم  اما 

دل  شیکس برا  چیگذاشت ه  یخودش مغرور بود و نم

برود ممکن بود   مارستان یدانست ب  یبسوزاند، م

  یبرا  دیا یجاها ب نینگذارد به ا  گرید یسرگرد عباس 

داشت دستش را بست    فشیکه در ک ی همان با دستمال 

 نکند.  ی زیتا حداقل خون ر

سر کارش تماس گرفت و گفت که امروز تمام   با 

  یم دیگذراند چون با  یم  سیپل  ی وقتش را در اداره 

کردند   ریدستگ یکه تازگ یی رفت و با همان مجرم ها 

 . زدیحرف م

  زیشدن دو مرد پروا چشم ر  اده یو پ  نیماش ستادنیا با 

 خند گفت:  ش یکرد و با ن

 د یدیرس  رید-

  ریبودند، لب ز ما یدانست آن ها خبرنگار صدا س  یم

 را محکم گرفت و گفت:   فشیو ک  دیدندان کش

 اما خرج داره دوستان ،یلمیدارم اونم چه ف   لمیف-



  یزدند و با حرف ها  یدو مرد با سرگرد حرف م  آن

از آن   یکیسرگرد سر چرخاندند به پروا نگاه کردند، 

 ها که جوان هم بود سمت پروا رفت و گفت: 

 سالم -

 سالم -

 د؟ یکرد یم  یلمبردار یشما از صحنه ف-

 بله-

 ی منم مثل شما خبرنگارم، م  میهستم، همکار انیطالب-

 واسه خب...  لمو یخواستم ف

ماس  ت دیکارت منه، بگ نی ا ،یبرم اداره آگاه دی من با -

 میحرف بزن رنیبگ

شد و سر تکان داد کارت را از    یبادش خال  ان یطالب

  ابانیرفت که سر خ عیدست پروا گرفت و پروا سر

ثبت  یهنوز آن جا برا  سیبرود چون پل   ردیبگ  نیماش

 و ضبط کار داشت. 

 

اما باز هم  یحس یرا با وجود ب  شی ران پا  زدیم چنگ

بعد   زد،یم  هیداشت دستش را بخ ی وقت دی کش یدرد م 

از چهار ساعت باالخره تمام خبر ها را جمع کرده بود  



  تی خواست سر کارش برود اما به خاطر وضع  یو م

 دستش خودش را به درمانگاه رسانده بود. میوخ

 ی و زنده م  ردیم یم هیضعف رفته بود و با بخ  دلش

 شد، پرستار به پروا نگاه کرد و گفت: 

 حتما بخور  نیری ش زیچ هی-

نگفت و آن زن بانداژ را دور آرنجش بست   چیه  پروا

 و گفت:

 کشم  یرو م  هیاگر خوب بود بخ نم یبب ا یبعد ده روز ب -

داد، پرستار    رونیتکان داد و نفسش را سخت ب  سر

را در آورد در سطل انداخت از اتاق    شیدستکش ها 

پاره اش را تنش کرد  یرفت، پروا همان مانتو  رونیب

را بست، مقنعه    شیدستش دکمه ها  کیبا  یو به سخت

  رونیرا برداشت از اتاق ب   فشیاش را مرتب کرد و ک

 رفت. 

رفت  رونیاش نگاه کرد از درمانگاه ب یساعت مچ به

گرفت که به دفتر روزنامه برود،   یتاکس  عی و سر

در آورد،    فشیرا از ک ینشست و گوش  ی درون تاکس

و دم گوشش گذاشت، با    د یاسم نهال دست کش ی رو

جواب   عیشادش سر  یبوق دوم نهال با صدا  یصدا

 داد: 



 جانم-

 دای خلوت کرد ییخوب دو تا  کم، یسالم عل -

 میکرد ی م ادتی میاالن داشت یجات خال -

 بد؟  ا یخوب  -

دو تا زنه  نیتو کوچه دعوا شده هم گه،یخوب د-

گفتم االن پروا بود   یکش  سی و گ س یگ نییپا  یطبقه 

 کرد  یمداخله هم م بود نییپا 

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 نداشتته یفضول اون عمه -

 و گفت:  دیهم بلند خند نهال 

 دلم؟  زیعز   یا یم یک-

بزنم   یحاضر  هیکارم تموم شده برم دفتر  امیزود م -

 امیخبرا رو هم بدم بروبچ ب

 خبرا چطور بود؟ -

کردن از   ریدستگ ریچند تا زورگ  جان،یاوف پر از ه -

 اون خطرناکاش! 

 ! یوا-



کرده بودن   تیچند نفر تا حاال شکا  یدون  یبخدا نم-

منم راحت شد، خب بگو  الیشدن خ ریکه، حاال دستگ

 کنه؟  یکار م  ینغمه چ نمیبب

خوره، با حامدم   یم یاالنم داره بستن خورهیهمش م-

 بار حرف زده  هی یساعت کی

 و گفت:   دیکش یقینفس عم پروا

 خواستم زنگ بزنم حامد  یم  یخوبه گفت-

 چرا؟! -

 نغمه نگفت؟ -

 نه-

 کنم یبگو برات بگه، من قطع م-

 باشه -

را قطع کرد و با حامد تماس گرفت، حامد از    تماس

نگاه کرد با   ی دستش نگاه گرفت به گوش ریکاغذ ز 

 جواب داد:  عی اسم پروا تعجب کرد و سر

 بله-

 سالم -

 شده؟!   یزیسالم چ-



 نه نغمه خوبه-

 خدا رو شکر -

 من خودم باهات کار داشتم-

 شده؟  یزیچ-

 ا یجاست تو هم بلند شو ب  نیآره تا نغمه ا-

 چرا؟! -

 رو در رو حرف بزنم کمی  دیبا -

 ام... -

پس کار دو روز   ستین تیمهم تر از زندگ  زیچ چیه-

 هم زنتو بردار برو  میحرف بزن ا یکن هم ب لیتعط

 و گفت: داد  هیتک یبه صندل حامد

 شده؟  یزیچ-

 میحرف بزن  یا یب دیشده، با  یزیآره چ -

 فقط بگو نغمه حتما حالش خوبه؟ ام،یباشه م-

هم  یکس چیه  ستیهم خوبه، قرار ن یل یخوبه خ-

 حالشو بد کنه  

 مشکوک گفت:  حامد



 مثال!  یک-

 میزن  یتهران حرف م ا یحامد ب-

 امیباشه م-

 فعال -

سر درد    د،یاش را مال  یشانیرا قطع کرد و پ  تماس

نگاه کرد تا به   ابانیشد و به خ الش یخ  یداشت اما ب

شد.    اده یپ ی را حساب کرد از تاکس  هیکرا د،یدفتر رس

  یخودش را به دفتر رساند و در را باز کرد سالم بلند

 رفت و گفت:   زشیگفت و سمت م

 کنن که کار منه  ی پخش م ونیزیخبر تو تلو هیامشب -

 و گفت: رفت   زشیسمت م حنا 

 ؟ یچه خبر-

 گفتم که ا یبه برد -

 که سخت مشغول کاره   ایبرد-

 یمن مصاحبشون که با خودشون حرف زدم آماده م-

خبرا اونا هم خبر داغشو    تریتو ت میذار  یکنم صبح م

 لم یکنن اونم با ف یامشب پخش م

 اونم کار توئه؟! -



کم   لمهیگرفتم، زنگ زدن واسه ف لمیبله خودم ف-

 لمو یمونده بود التماس کنن، من قرار گذاشتم ف

 بهشون دادم 

 با پول؟-

بعد من خطر  هیآبم پول  وانیل  هیروزا   نیا زمیعز-

گرفتم داغون شدم پول   لم یکردم رفتم تو دل ماجرا ف

 رم؟ینگ
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 و پروا دست به کار شد، گفت:   دندیها بلند خند بچه

 گهیگرفتم د لمیف زیاز همه چ دیو حال کن دین یبب  لمویف-

هم پرت شدم   یبا خودشه، تازه وقت   اش یسانسور

 رفتمگ یهنوز داشتم م 



 ! ؟ی پرت شد-

از اون مجرما خواست فرار کنه  یکی  یآره عوض-

 در  ی شکسته  شهیمنو هول داد آرنجم خورد تو ش

  دیپروا رفتند، پروا خند زیتعجب کردند و سمت م همه

 و گفت:

 خوبم بابا -

 :د یکه اسمش مسعود بود غر  ی مرد

  نیچرا ا  شهیآخه تو کارت با مصاحبه باهاشون حل م-

 ؟یکن یکارو م 

اومد بعدشم خودم   رم یگ یکه پول خوب  ن یبه خاطر ا-

 دوست داشتم برم  یل یخ

 !ا یدار  یواال خوب دل و جرات-

 و گفت:  دیباز خند پروا

 چه خبره  گهیم ادیم  ریمد ی سر کارتون االن آقا   دیبر-

جور    ن یا الیخ یخطرناکه ب یل یاز دست تو پروا، خ -

 جاها شو 

 گه ید دی چشم بابا بر-



برگشتند و پروا دست به کار شد   شان یسر جاها همه

را در   یچاپ، هندزفر  ی تا خبر ها را آماده کند برا

را شروع    پ یگوشش گذاشت و دست به کار شد تا 

 کرد. 

 

 : د یآن دو نگاه کرد و غر ی  کالفه به چشمان اشک  پروا

 که نخوردم  ریخودتونو ت دیبابا جمع کن-

 با خشم گفت:  نهال 

 ! ی داد  یدتو به کشتن مخو یواسه پول داشت-

 س یاون همه پل  یکن  یچرا بزرگش م-

اصال   ره؟یچرا نتونست جلوشو بگ سیاون همه پل -

  یم ی کرد سمت تو، چ یم کیدستش اسلحه بود شل 

 شد؟ 

 کرد و به نغمه گفت:  ینچ پروا

بخدا سر    ار یبردار ب ییچا  هیتمومش کن برو   یکیتو -

 درد دارم 

 کبود شده اش نگاه کرد و گفت: یبه پهلو  نهال 

 تو رو خدا!  نیبب-



برد لمسش کند اما پروا مچ دستش را   شیپ  دست

 گرفت و گفت:

به  دیبرس شهیخوام، م یم  ییهم گرسنه هستم هم چا -

 داد من  مجروح؟ 

به آشپزخانه رفت و نغمه هم به    ستاد، یا یعصب نهال 

 و گفت:   دیکش  ازهیدنبالش رفت، پروا خم

 ود؟ ب یدعوا سر چ -

 اشکش را پاک کرد و گفت:  نهال 

 دونم ینم-

 بابا باز شروع شدا یا-

سمت   دیکش نییمبل آرام بلند شد و تاپش را پا  یرو  از

به آن خانه که  د، یپنجره رفت و پرده را کنار کش

از اتاق ها انگار روشن بود نگاه کرد و   یکی چراغ 

 گفت: 

 گرفتم یلمیچه ف دینیبب دیروشن کن  ونی زیتلو-

 : د یبا حرص غر نغمه

 چقدر خونسرده!  نیبب-



که بتواند  د یخودش را کنار کش  یکم دیبلند خند پروا

 و گفت: ندیدرون اتاق آن خانه را بب

 که  ستین یمهم  زیچ ستمیخون سرد ن-

 زیسمت م دیچرخ  لش یموبا  یزنگ گوش یصدا  با 

رفت، شماره ناشناس بود و عادت داشت به شماره  

گذاشت   شیرا برداشت دست رو ی ناشناس، گوش یها 

 دم گوشش گذاشت و سمت پنجره رفت گفت:

 بله-

نگاه کرد و دوباره دم گوشش  یبه گوش  دینشن یی صدا

 گذاشت و گفت:

 اد؟یالو صدا م-

 د یشن ینم ییصدا  چیه اما 

 آن خانه نگاه کرد و گفت:  یپشت پرده   ی هی سا  به

 الو الو -

را از گوشش دور کرد تماس را قطع کرد و    ی گوش

 گفت: 

 ومدیطرف نم ی صدا-



مرد را پشت   ی  هیگذاشت و سا  شهیش  یرو دست

 لب گفت:  ریز د، ید یپرده م

 ارم یتو در ب یسر از کارا  دیبا -

 بلند گفت:  و

 جا پر از سرو صداس   نیموقع ا نی فردا شب ا-

 ؟ی اریم ف یفردا که زود تشر-

 بله سر ظهر خونه هستم -

دستش بود و   ییچا  ینیس یکیو به آن دو که  دیخچر

دستانش را باز    دینگاه کرد و خند ینیریظرف ش یکی

 زد گفت:   یکرد و همان جور که بشکن م

دارم من، به َکس کسونشون    یگل یچه خواهرا -

 دم  یبه همه کسونشون نم دم،ینم

که در آن   یمرد  دنیخنده اش گرفت و نغمه با د نهال 

بود،   ستادهیخانه رو به رو بود و پشت پنجره ا

 متعجب گفت: 

 ! زنه؟ی م دیجا رو د ن یاون داره ا-

  عی آن مرد خواست سر دنیبا د دیچرخ عیسر  پروا

  زیم یرا رو  ینیس  عیسمت پنجره برود اما نهال سر

 و گفت:   دشیکش  دیگذاشت سمت پرده دو



 پررو  ی کهیمرت-

 ؟یکن  یم یجور  نیچرا ا-

 بکن ختمونینگاه به سرو ر هی-

کوتاهش نگاه کرد و   یل یبه تاپ و شلوارک خ پروا

 : دیلبش کج شد، نهال هم غر

 پرده رو نکش لطفا نیا-

کنار   دیرفت یمرده هستم شما م  نیا نیبابا من در کم-

 گهیزدم د یم د یمن د

 که  ستیتو برات مهم ن گهی آره د-

 ست ی نه ن-

 را برداشت و گفت:  شیچا وانی مبل نشست، ل  ی رو

 م؟ ی دار یحاال شام چ  ،ییبه به عجب رنگ و بو-

 درست کرد   یبندر سینغمه سوس-

 ؟ یبه به تندش که کرد -

 تند کردم  یلیآره به خاطر تو خ-

 قربون اون دست و پنجت بشم -

 خدا نکنه -



* 

درد آرنجش بارها در رختخواب غلت زد، با درد   از

بودند نگاه   ق ینشست به آن دو نفر که در خواب عم

و با نور کم هالوژن   ستاد ی گرفت ا زیکرد، دست به م

سبد قرص را  نتیآشپزخانه شد، در کاب یها راه 

آورد و دانه    رونیمسکن را ب انشیآورد در م  رونیب

داد و چشم    ش رتآب قو وانیدر دهان گذاشت با ل  یا

 بست. 

صدا به اتاق   یگذاشت آرام و ب شیپهلو یرو دست

رفت، برق را روشن کرد و شروع به قدم زدن کرد،  

راه رفت اما هنوز درد داشت و آن قرص    قهیدق  ستیب

پنجره   ی انگار فقط سر دردش را خوب کرده بود، جلو

چراغ روشن آن خانه تعجب کرد و   دن یبا د  ستادیا

 گفت: 

 ! یداریتو هم که مثل من ب-

لحظه آن مرد پشت پنجره ظاهر شد اما اصال به   همان

  دیکش  ی م گاریکه او س دیآن جا توجه نداشت، پروا د 

به آسمان بود، از آن فاصله اصال چهره اش  نگاهش 

  یرا خوب شناخت، لحظه ا  شی اما موها  دید یرا نم



مرد هم نگاهش کرد و پروا اصال عقب نرفت، هر دو  

 . دندید یصورت هم را نم
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 کردند.  ینگاه م  گریکدیبه  یلحظات یبرا

شد، پروا   زیزد و چشمانش ر   گارشیبه س یپک  مرد

 : دیباز قدم زد و غر  د،یعقب رفت و پرده را کش

 ریتو رو دستگ یک نی مشخصه، بب  ی خالف کار  هیتو -

 شک نکن رمیگیم لمشو یکنن خودم ف یم

آرام شدن دردش   ی هم قدم زد با کم گریساعت د مین

از همان   د،یبه هال برگشت و رفت کنار نغمه دراز کش

برق آن خانه هنوز روشن است   د، ید یپشت پرده م 



فرو   قی شد در خواب عم نیسنگ ش یپلک ها  گریاما د

 رفت. 

 ** 

را به دست   نیسنگ  ی ها  د یرفت، خر نییپا  نیماش  از

 : دیکرد و غر  یداد و در را بست، پوف  گرشید

تا دم در   یتاکس یدر اورد  ی باز س یبفرما خس-

تا اون جا ببر،   دُ یهمه خر ن یکن ا  یاالن حمال  ینگرفت

 دست نیاونم با ا

ها،   دیرفت به خاطر خر  یافتاد و سخت راه م راه

کرد،  یبودند و او آرنجش به شدت درد م  نیسنگ

گرم   ار یهنوز ظهر بس زییظهر بود و با وجود اول پا 

  ستاد،یپسرانه ا یبود، نفس نفس زد کنار مدرسه  

 . دیعرق کرده اش کش یشانیپ یپشت دستش را رو 

و دوباره راه افتاد، هنوز به کوچه    دیکش یقیعم  نفس

ده موتور دارند سمت    دید  کدفعهی مانده بود که  یل یخ

  دنیو نگاه شان کرد، با د ستاد یا کدفعهیروند،    یهم م

بود چشمانش درشت شد و  که دست شان  ییچاقوها

 گذاشت.  نیرا زم  شیها  دیخر  عیسر

زدند و دهان پروا باز   یرا به قصد کشت م  گریهمد

را در   ی کرد گوش فش یدست در ک عیمانده بود، سر



از جا   ی مرد یاما با عربده   ردیبگ لمیآورد خواست ف

 : دیپر

 آتش اومد -

 ست، یآتش ک ندیتنگ شد سر کج کرد که بب چشمانش

که آتش دارد   دینشن یدعوا ادامه داشت و انگار کس

موتور آتش بدتر   دنیبا د دیمرد با ترس چرخ د،یآ یم

  د،یپر خشم دو تیسمت آن جمع   دیاز قبل عربده کش

 گفت: 

 آتش اومد! -

  دندیهم دو  ی همه سر چرخاندن و چند نفر یا لحظه

آن مرد کاله  دنیرفتند، پروا هم سر چرخاند با د

 سر کج کرد و متعجب گفت:  یکمکاسکت به سر  

 ترسن!  یازت م نا یکه همه ا یدار  ی! چ؟ یتو آتش-

آن   یبه همه  ستادیا تیبا موتورش کنار آن جمع آتش

  زیرا ت شیگفت و پروا گوش ها  یزیها نگاه کرد، چ

 :دیو با حرص غر  دینشن چیکرد اما ه

 گهیخب بلندتر حرف بزن د-

  گری و د دیاش کش  یشانیپ ی دستش را باز رو  پشت

چشمانش در آفتاب درد گرفته بود، اما هنوز کنجکاو  



که تمام محل   یبود، در صورت ستادهی بود آن جا ا

آمدن هم   رونیجرات ب شانیبودند از خانه ها  ده یترس

 نداشتند.

جوان آن   یاز آن مرد ها یکی ی  قهیگرفته شدن  با 

شدنش سمت آتش، پروا کنجکاوتر    دهی و کش تیجمع

دست آتش   ک یاش در  قهیهمان مرد که   دید شد اما

گرفتار شده بود، هر دو دستش را پشتش در هم قالب  

 برده بود.  ریکرده بود و سر به ز

با   رد،یبگ لم یرفت ف  ادشیآن قدر کنجکاو بود که  پروا

گفت و با   ینیه تیپرت شدن همان مرد وسط آن جمع 

بود   اوردهیتعجب به آتش که هنوز کالهش را در ن

 ی ه کرد، همان لحظه کالهش را در آورد رونگا 

 موتورش گذاشت. 

نگاهش کرد اما با کار آتش با وحشت عقب   قیدق  پروا

 یکیدرون دست  یقمه   یبرخورد، وقت  وار یرفت به د

از آن جوان   یکیشاهرگ   یاز آن ها را گرفت و رو 

وحشت زده خم شد   خت،یها گذاشت، دلش فرو ر

 را برداشت و راه افتاد.   لشیوسا 



کرد تند راه برود اما سرش مدام سمت آن ها   یم  یسع

شده اش   د ی کل  یدندان ها یآتش از ال د،یچرخ یم

 : دیغر

 دون...  یقصدتونو م -

شد،   دهی بزرگ کش یآن کوچه   گریبه طرف د  نگاهش

 یداشت بدود اما نم  یکه انگار سع یبه دختر

انش توانست، نگاهش قفل او شد، عضالت دست

دستش باال   ریفرد ز ادیفر یمنقبض تر شد و صدا 

رفت، چشمان همه درشت شد و هر کدام با وحشت  

 قدم عقب گذاشتند. 

قمه  یزیاما هنوز آن ت زدیم  ادیمرد از درد فر آن

شد و نگاهش به دنبال آن   یگردنش فشرده م ی رو

  ی شد، مرد  یم دهیدور شده بود کش گر یدختر که د

 زد: اد یجلو رفت و فر

 !ش یکشی م یاتش دار-

به او نگاه کرد خواست   دیچرخ عیآن حرف پروا سر با 

آتش با وحشت  ی  رهی چه خبر است اما با نگاه خ ندیبب

 وارد کوچه شد.  دیچرخ

 رفت و گفت: ی م شیزنان پ  نفس



که کشته   شهیکشتش...کشتش؟! نه نه نم  ا یخدا-

 !هیک نیا  شه؟یباشه؟! مگه م

در   یجلو د،یشت سرش نگاه کرد و تندتر دو به پ باز

گذاشت و با   نیزم  یرا رو   دشیخانه دست پاچه خر

  دها یدر را باز کرد به سر کوچه نگاه کرد و خر   دیکل 

شد، در را که بست به در   نگیرا برداشت وارد پارک 

 داد چشم بست.  هیتک

 شده؟  یزیچ-

نگاه کرد و   هی وحشت چشم باز کرد به پسر همسا  با 

 گفت: 

 هن-

 ن؟یخوا یکمک م-

 نه-

آسانسور رفت با باز بودن در داخل رفت و    سمت

 :دیدکمه را فشرد، در بسته شد و غر 

محل    نیاصال چرا ا اد،یبگم ب سیچطور به پل   ا یخدا-

جمع   یُ و جان یروان نیا ده،یخبر نم سیبه پل  یکس

 کنن ببرن 



ضربه به در زد و   شیرفت با پا  رونیباز شد ب در

نهال در را باز کرد تا دهان باز کرد پروا هجوم برد 

ها را دستش داد و سمت آشپزخانه   دیسمتش خر

کردند اما او   ینغمه و نهال متعجب نگاهش م د، یدو

برداشت و سمت تراس رفت، آب   یآب وانیتوجه ل  یب

 د یجلو کش استر  وارکی و خودش را از د  دیرا سر کش

 کس نبود.  چ یکرد، ه به سر کوچه نگاه

 شده پروا؟!  یچ-

 را روشن کرد و گفت: ی وارد خانه شد گوش پروا

 س یزنگ بزنم پل   دیبا -

 ! ؟یواسه چ-

 سر کوچه دعوا بود -
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 خب به ما چه-

داشتن همه،  ریدعوا نبود جنگ بود، انگار شمش -

 کشت ویک یآتش اومد  ن یا شهیباورتون نم

 و نهال دهانش باز ماند و پروا گفت: نغمه

 س یزنگ بزنم پل  دی من با -

 و گفت:   دیسمتش دو نهال 

زنگ   د یمحل چرا تو با همه آدم تو  نیا نم،یبب سایوا-

 یداشتن جنگ م یگیکه م یینا یهم یخوایم  ؟یبزن

 به جون خودت؟   یکردن بنداز

 ؟یفهم یکشتن، م ویکی گمیم-

  ید یفقط خودت د یکن ی فهمم اما فکر م یآره م -

  س؟ یاما کو پل  دنیهمه فهم ندمیب یشرط م  ؟ید یفهم

 دردسر واسه خودت درست نکن

  یما رو م گهیدو روز د میاگر ما ساکت باش وونهید-

رو جمع کنن   ا یجان نیا  انیکشن، بذار زنگ بزنم ب

 جا واسه منو تو خطرناکه نیوگرنه ا

 برات  شهیترسم پروا شر م یم-



 نشده زنگ بزنم ریبذار تا د شهینم-

 و گفت:   دینهال را عقب کش نغمه

 بهتره  ادیم سیبذار زنگ بزنه پل  گهیراست م-

به   یآن ها دور شد سمت پنجره رفت، نگاهاز  پروا

کوچه انداخت تماس گرفت دم گوشش گذاشت، با  

  نی ماش دی تا خواست الو بگو  ی مرد  یصدا  دنیشن

تماس را    ع یلبخند زد و سر  د،ی را در کوچه د  سیپل 

 قطع کرد، گفت: 

 جاست  نیخودش ا  سیپل -

  ینهال با خوشحال   دند،یو نهال سمت پنجره دو نغمه

 گفت: 

 به ما چه  گهیخدا رو شکر خودشون خبر دادن د-

 و گفت:   دیمقنعه اش را از سر کش پروا

 جا اومدم  نیبخدا مردم تا ا-

که از کوچه خارج شد متعجب    سیپل  ن یماش دن ید با 

 گفت: 

 چرا رفت، دعوا اون ور بود!  نیا-



حتما جمع  گه،ید  دهیاز همون ور اومده د  زمیخب عز-

 شون کرده بردتشون 

 متعجب گفت:  پروا

پس   ع؟یهمه سر نیاونم ا ن یماش هیاون همه آدم با -

 شد؟!  یکه مرد چ یاون

 مرد؟! -

 شیداد زد آتش کشت یکیدونم  ینم-

 ه؟یآتش ک-

 کالفه به کوچه نگاه کرد و گفت:  پروا

 ! ه؟یجور نیجا چرا ا نیا-

 در رفت و گفت:  سمت

 ه خبرهسر کوچه چ نمیبب رمیم-

 راهش را گرفتند و گفتند:  ی و نغمه جلو نهال 

به تو مربوط  شم یکه اومد بق یخواست یم  سیپل -

 ستین

 اما... -

 به در اتاق اشاره کرد و گفت: نغمه



که  میاما نداره بدو برو لباستو عوض کن ناهار بخور-

 م یکار دار یکل 

 مرده باشه!   دی شا -

 ؟ یتو دکتر-

 ... ینه ول-

واسه شب   د یبا  ا ی نباش، برو ب ل یبرو انقدر دنبال دل -

و   ختیر نی از ا یحموم هم بر   یآماده کن ویهمه چ

 ی ا یدر ب افهیق

 : دیو غر دیکوب نیزم ی مقنعه اش را رو پروا

 زور گوها-

اما   دند، یخشم به اتاق رفت، نهال و نغمه بلند خند با 

لب تخت نشست در فکر فرو رفت، به  یاو عصب

  گرید  ی رحم آن قمه را کنار گردن مرد  یکه ب  ی مرد

  یکه در آن فاصله خشم را از نگاهش م  ی گذاشت، کس

 . دید

 را با دو دستش پنهان کرد و آرام گفت:   صورتش

 نمرده باشه!   ا یخدا-

 ** 



 الکش را فوت کرد و بلند گفت: نغمه

تو   انیاالن بچه ها م یپروا دو ساعته تو حموم-

 ید یبه خودت نرس یهنوز تو حموم

 االن امیم-

 بکشم؟  سهیک  امیب-

  یحوله را دور خودش بست و لبه اش را جلو پروا

را برداشت خم شد و   گرید  یحوله فرو کرد، حوله 

 نهیبخار آ ستاد،یصاف ا چاندیپ شی حوله را دور موها 

به  یی را پاک کرد به صورتش نگاه کرد، نغمه صفا 

ه صورتش  ب یصورتش داده، خودش وقت نداشت گاه

بود و   ده یبه صورتش رس یاما نغمه حساب دیرس  یم

 ی بود حساب دهی که به پوست صورتش مال  یدابی آن سف

 را عوض کرده بود.  ش ی رنگ و رو

  یسوت  دنشی رفت، نهال با د  رونیزد از حمام ب لبخند

 زد و گفت: 

 به به گل در اومد از حموم پروا در اومد از حموم -

 و گفت: را باال داد   شیابرو کی  نغمه

که وقتش واسه   ن ینهال خانم ا  ،ی چه خوشگل شد-

 خدا زده برس  نیتو به صورت ا رهیم ی فضول



 دارم   یخودم که ابروهامو بر م-

 ی دار ینبود بر م  یکیبود  یکی آره -

 زد و گفت:   یبشکن دیخند پروا

 حالمون خوب بشه   میقر بد کمیامشب -

 را بست و گفت:  خچالیدر  نهال 

 روش  ختمیر ویکیسفت شد اون   یاول ی ژله -

 خوبه ممنون-

 اتاق رفت در را بست و بلند گفت:  به

ماکروفر که نفهمن نون   دی اومدن نونا رو بذار  یوقت-

 میظهر گرفت

  یلباس عروسک ش،یلباس ها انیکمد رفت در م سمت

انتخاب کرد، که ساده بود و از کمر   یمیمال ی  صورت 

تخت   یبود، رو  شیزانو  یشد تا باال  یکلوش م

را  رش یز  یانداختش و از درون کشو لباس ها 

 برداشت. 

لبه تخت نشست،   یچند لحظه ا دیکش یقیعم  نفس

خبر بود که واقعا   کی هنوز در فکر ظهر بود و 

پشت  یسر کوچه به کجا ختم شد، دست  یماجرا 

حوله را از دور کمرش باز   ستادیو ا  د یگردنش کش



را تنش کرد، حوله را از دور    شیکرد و لباس ها 

 باز کرد و بلند گفت:  شی موها 

 لباس منو ببنده پیز  ادیب یکی-

رفت سشوار را برداشت، نهال وارد  شیآرا  زیم  سمت

و   د یرا باال کش پیز  ستادیاتاق شد و پشت سرش ا

 گفت: 

 ؟ یبا حامد حرف زد -

اخم کرد   دیکرد، سمتش چرخسشوار را خاموش   پروا

 و گفت:

 اد یآره گفتم بلند شه ب-

 قبول کرد؟ -

 آره -

 ؟ یزنگ زد  یاما گمونم با نغمه بحثش شده؟ ک -

 روز ید-

 ؟یچرا بهمون نگفت-

در   یباز  یکول   شبی رفت، انقدر که شما دو تا د ادم ی-

 از دور آرنجش باز کن  کمیپالست نیا ا یب د،ی اورد

 دست به کار شد و گفت:  نهال 



 فکر کنم بحثشون شده، حامد سرش غر زده -

  ینم ادیاما تا ن اد، یخواد ب یبزنه زورش گرفته م-

 هستم   زشمیهمه چ  یذارم نغمه بره، پا 

  سیرا که دور آنجش بسته بود تا خ کیپالست نهال 

 نشود باز کرد لمسش کرد و گفت: 
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 نشد  سیبفرما اصال خ -

 ممنون-

 موهاتو خشک کنم؟ یخوا یم-

 ام ینغمه منم آماده بشم م ش ینه برو پ-

 باشه -



هم    یرا سشوار کرد و کم شیرفت و او موها نهال 

  شیا مرتب کرد، آراطرفه اش ر کیفرم داد، فرق  

عطر به خودش زد  یرا پا کرد کم  شیکرد و صندل ها 

 زد و گفت:   یرفت، چرخ رون یاز اتاق ب

 چطور شدم؟ -

 سر تکان داد و گفت:  نیبا تحس نغمه

 ! یعال -

 ان یم نا یتا ا میبده بخور ییچا  هی نهال -

 ارم یتا ب  نیبش-

حال  یشب ب میدیظهر که نخواب ،یار ینه کاش قهوه ب-

زا   یاون انرژ  انیبعدم اونا ب میبزن اریقهوه ب م،یشیم

بدون آب   میکه قشنگ شنگول بش میزن یها رو م

 یشنگول

 یزنیم یبیترک-

را    شی مبل نشست پا رو پا انداخت موها  ی رو  دیخند

 برداشت و گفت:  یپشت گوشش گذاشت شکالت 

 شهیظاهر م هویمونه   یجن م نیع  هیهمسا  نیا-

 هیجور هیترسم، نگاهشم  یآره بخدا منم ازش م-



 نیرا در دهان گذاشت به پنجره نگاه کرد، ا شکالت 

بار نغمه پرده را کنار زده بود و پنجره را باز گذاشته 

خاموش   یخانه عوض شود، به برق ها   یبود تا هوا

 آن خانه نگاه کرد و گفت: 

 شد  یدونم سر کوچه چ یهنوز نم-

 نه   ایخوب شده   یماکاران نیا  نیبب ا ینشد ب یچیه-

  دهی چیکه تو خونه پ ییاصال بو گه،ید یخودت استاد -

 شده  ی مشخصه عال 

 ؟یشوهر کن  یخوا ینم-

 لبش کج شد و گفت:  پروا

کار؟ من خودم شوهر خودمم آقا   یخوام چ  یشوهر م-

 باالسرمم خودمم 

 و گفت:  دیخند نغمه

که کنارت باشه،   یکس  یخوایباال همدم م رهیسنت م-

 ی تنها باش شهیکه هم شهینم

 ستمیفعال تو فکرش ن-

 اما بعد باش  یستیاالن ن-

 چشم خانم جان  -



 قهوه  نمیا-

 تو ظرف؟  یختی تنقالتا رو ر-

 که نرم نشه دمیروشم سفلون کش ختمی آره ر-

 خوبه-

سه قهوه شان را برداشتند اما پروا به نغمه نگاه    هر

 کرد و گفت: 

 تو نخور -

 چرا؟! -

 ی حامله باش یکه خودت گفت  یل یبه دال دیدونم شا ینم-

  ی برد و نغمه کالفه فنجانش را رو ریسر به ز  نهال 

 گذاشت و با حرص بلند شد گفت:  زیم

 خوام  یمن واقعا االن بچه نم-

کار کن   یبه من بگه چکه بخواد زور گو باشه  ی مرد-

به من بگو   ی خوام که نباشه، بعد ه یکار نکن م یچ

زور بگه و من   یعنی  ن،یهم  یعنیشوهر کن، مرد 

دعوا،   شهیم ستمین یاطاعت کنم، منم که آدم اطاعت

زودرس،   یریپ  یاعصاب ُخرد شهیبحث، م  شهیم

 به من بگو تیمز  هی ن،یا یعنیشوهر  



 فت: و نهال ساکت بودن و پروا گ  نغمه

  یمنتظرش م یکن  یم ش یکه آرا نهیا  تشیبله مز-

سالم کنه، کمر   هیدر هم  ی خونه با ابروها  ادیب یمون

 کیبه تحر  شهیم لیکه تبد یآقا رو بمال   ی و شونه ها 

و   شهیبرقرار م ییزناشو  یشدنش، چهار تا رابطه 

که به   یچهار تا خنده ا  ا ی ت، یمز دیگیم نا یتمام، به ا

رو دارن   نا ینر هم ی آدما  نیرو لب هات؟ ا  ادیزور م

اسم شوهر   گهیمن د یخواهشا جلو شتر،یب یزینه چ

نذاره   یکه مرد   نیا ه،یکاف نمیب  یشما رو م د، یارین

کنه شبم باهاش رابطه برقرار کنه،   یری زنش جلو گ

 ست؟یاسمش تجاوز ن

 سمت پنجره رفت و گفت:   دیچرخ نغمه

مخصوصا که اون شب حالم خوب نبود اما    قا یدق-

 توجه نکرد 

از قهوه اش را    ینازک کرد کم یپشت چشم پروا

 خورد و گفت:

 خوان نه زن   یبرده م-

  کی یرا جمع کرد رو  شیاش را خورد و موها قهوه

 و گفت:  ختیشانه اش ر



 واسه امشب   میجور کن یباز هی میبگذر-

 میمنچ دار-

 فت: صورتش را در هم کرد و گ  پروا

 میکن یمنچ نه، دبلنا من دارم باز -

سر صدا کرد،   اد یز شهیجا هم نم  نیخوبه، ا نیا  ولیا-

 اعصاباس  یهم از اون ب نییپا هیهمسا  هیآپارتمان

 میذار یشرطم م میکن یم  یباز نویخوبه هم-

 ** 

 بسه بچه ها  ی باز-

 میکرد یم  ی باز گه یدور د هی-

هممونو ببره   دیبا   گهیبسه غزاله خانمم ماه د رینخ-

 رستوران

 من  بدبخت!-

 ی قبول کرد رشینزن ز -

را روشن کرد و   ونیزیبلند شد و تلو نی زم یرو  از

 گفت: 

رود خانه  یبعدم نخود نخود هر ک  میقر بد کمیاالنم -

 خود  ی



 میجا بخواب نی شب ا میبخوا دی شا -

  نیدوم ا د،یز تون بندا تینگاه به جمع هی که  نیاول ا-

 نیشون که ا شیپ  دییبفرما  د،یکه همه آقا باال سر دار

 نییپا   زنیجا رو نر

را روشن   کیهمه بلند شد و پروا موز  یخنده    یصدا

 به کمرش داد و گفت:  یکرد، قر

 وسط  ا یفقط رقص، ب دیدست نزن-

بلند   یکی یکینغمه را گرفت بلند کرد و بعد همه  دست

  دندی رقص ی شدند، پانزده دختر دور هم بودند م یم

کامل بود و سنگ تمام   ییرایکردند، پذ  یم  یشاد

خوشمزه بود که همه  یگذاشته شده بود، شام به حد

 شهیتا به خانه ببرند، هم دیا یدوست داشتند اضافه ب

به آن ها خوش   یل یخ  د پروا دعوت بودن یخانه   یوقت

  دیجد یانه گذشت، هر چند آن شب به خاطر خ یم

آورده بودند و پروا آرام دم گوش   شانیکادو برا اد یز

 نهال گفته بود:

 تیزیواسه جه  میبذار میکدومو استفاده نکن چیه-

آن دختر   یبود گونه   دهیبود و بوس دهیخند نهال 

در   یمسخره باز  شتریمهربان را، پروا در آن وسط ب

نبود که نخندد،   ی همان کس یآورد تا رقص برا یم



سمت   د یها بود، پروا دو هی نهال نگران همسا 

 آشپزخانه رفت و گفت:

 د؟ ید ید کی از نزد لهیتا حاال رقص م-

آمد وسط   رونیرا برداشت از آشپزخانه ب یت  رفت

به قول   د یرقص  یم لهی و با آن م  ستادیدوستانش ا

 داد.  یانجام م ی خودش حرکات خاک بر سر
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از   ادیتمام شد و همه بعد از تشکر ز  یمهمان  باالخره 

مبل سه   یرفتند، پروا رو  شانیآن سه نفر به خانه ها 

 زنان گفت: نفره خودش را رها کرد و نفس  

 تا ده روز نتونم تکون بخورم  دی شا -



با نگاه کردنش   یمن حت  ی که تو کرد ییکارا ن یبا ا-

 تونم تکون بخورم  یسه ماه نم

 و گفت:  دینفس زدنش خند انیم در

 گرفتما  ادیرقصشو   لمیف  هیاز -

 !یکن یبد بدم نگاه م یلمایف نمیب یبه به م-

 و گفت:  دیبلند خند پروا

صحنه  ی هم که ب یخارج یلمایازم گذشته ها، ف یسن-

 صفا نداره 

نغمه استکان هارو جمع   ارم،یمن برم رختخوابا رو ب-

االن خسته  م،یشور یفردا م گهیکن بذار رو اُپن د

 میهست

 نشست و گفت: پروا

 بچه ها ده یخواب از سرم پر-

 یم  ینیهمان جور که استکان ها را درون س نغمه

 گذاشت و گفت:

 بر عکس ما درست -

 گه ید   یباز  نیا یب-



  میزا، ما که نخورد ی دو تا انرژ ی تو قهوه خورد-

 اد یاالنم خوابمون م

 دارم براتون  گهیباشه د-

 سمت اتاقش رفت و بلند گفت:   ستادیا

خوابم فعال   ی من تو اتاق م اریواسه من رختخواب ن-

 بخونم تا خوابم ببره  یچ هی نمیخوام بش یم

 لوس نشو پروا-

بز به  نیع یکیتو تار  ام یبره نم یخوابم نم  یوقت-

 سقف نگاه کنم

اتاق پرت   یرا گوشه    شی اتاقش رفت، صندل ها  به

 رفت و گفت:   رونیکرد و دوباره ب

 نییلباسمو بکش پا   پیز-

و او به اتاق رفت و در را با   دیکش نییرا پا  پیز نغمه

در اتاق رها    ی بست، لباس را همان جلو شیپشت پا

چراغ را روشن کرد،   وارید  یرو  دیکرد و دست کش

نشست   شیآرا زیم ی لباس خوابش را تنش کرد و جلو

کتاب   ش،یکتاب ها انیرا پاک کرد، در م  ششیآرا

  شیموها  فت،انتخاب کرد سمت تخت ر ی روان شناس 

اتاق نگاه کرد،   ی را باال سرش جمع کرد و به پنجره 



خانه   د ید ینبود و م ده یوقت کش چ یآن اتاق ه ی پرده 

 خاموش بود.  شی آن مرد را اما باز هم چراغ ها  ی

  یخونه که پنجره هاشو قد  نیا  یبه سازنده   ولیا-

 گذاشته 

زانو    یرا خم کرد و دامن لباس خوابش رو  شی زانوها 

را برداشت و تا ساعت ها که  افتاد، کتاب   شیها 

  یآن کتاب را خواند تا باالخره کتاب رو   ردیخوابش بگ

 صورتش ماند به خواب رفت. 

 

 گفت:  یآورد که مرد نیی را پا  ن یدورب

 م؟ یکار کن یچ یگیم-

که   ی به اتاق دختر رهیرا در دستش فشرد خ ن یدورب

 نظرش داشت شد گفت:  ر یساعت ها ز

 دخالت نکنه   ی کس نویفهمم ا یخودم م-

همه تو اون خونه رو نگاه   نیا ،یتو بگ یهر چ -

 ؟ ید ینفهم  یزیچ  ی کرد

را   گارشیمبل انداخت و پاکت س یرا رو  ن یدورب

گذاشت، همان   شی لب ها   نیب یگار یبرداشت نخ س

 کرد گفت:  یجور که روشنش م 



 گه ید  دیبر-

که آن جا بودند سر تکان دادند سمت در   یمرد سه

  د،یود و او باز سمت پنجره چرخب کیرفتند، خانه تار

که پروا درون اتاق   یپرده را کنار زد به همان اتاق

تخت خواب بود نگاه کرد، دستش مشت شد به  ی رو

 باره عربده اش در خانه باال رفت:  کی

 ! ؟ی هست ی تو ک-

 

 شو پروا  داریب-

سرش فشرد تا صدا نشنود راحت   یرا رو   بالشت

کرد و   یپوف  دنشیبخوابد، نهال در را باز کرد با د

 گفت: 

 گهید  میبلند شو بر-

 و گفت:  د یرا کش شیرا نداد و نهال پا  جوابش

  یداره م  ی فردا هم نغمه رو بر م ادیامشب حامد م-

 میا یب  دمیبگر میبره، بلند شو از االن تا شب بر

 اد ینکن خوابم م-

 ره یحوصلمون سر م گه یبلند شو د-



  دی ذار یدارم نم  لیروز تعط هینکن،   دمیخواب رید-

 بخوابم که

 جاست گناه داره  نیحاال نغمه ا-

حرص نشست بالشت را سمت نهال پرت کرد، نهال  با 

 بالشت را در هوا گرفت و گفت:  دیخند

 واسه تشکش زده  می پیجون چه ت-

 د یباال کش شیبازو  ینازک لباس خوابش را از رو  بند

 شانه اش گذاشت و گفت:   ی رو

 م؟ یبر دیخوا  یاالن کجا م-

تا شب   میخواد بره درکه، بر یدلش م  گهینغمه م-

 م یاون جا باش

 ؟یمحمد چ-

 ما بشه ال یخ یگفتم امروز ب-

 امشب شام دعوتم  دایببخش-

 گفت: زانیآو ی شد و با لب ها  یبادش خال  نهال 

 رفته بود  ادم ی-

در شکم نهال    یرفت مشت آرام نییتخت پا  یرو  از

 و گفت:  دیکوب



واسه شام شما هم   رمیاما من از اون ور م میریم-

 خونه نیا یب

 هیباشه فکر خوب-

رفت،    رونیتخت انداخت از اتاق ب  یرا رو   بالشت

و    دیکش یا ازه یرا با دستش باال داد خم ش ی پروا موها 

 خند زد و گفت:  شیرا برداشت، ن زیم ی رو  ی گوش

 شهر در امن و امان هست؟! یعنی-

پنجره رفت، درون  گذاشت سمت    زیم یرا رو   ی گوش

  ی کوچه را نگاه کرد، شلوغ بود و بچه ها در حال باز

رو به رو    یکردن بودند، نگاه باال برد به آن خانه 

خودش   ینبود، اگر با چشم ها  یخبر چینگاه کرد، ه

 ینم  یکس در آن خانه زندگ چیگفت ه  ی بود م دهیند

که در   یمرد  دنیکند، خواست عقب برود اما با د

 کی  ی پشت پرده   یو کم  ستادیا  شیتراس آمد سر جا 

 نشود.  تیجا جمع شده رفت تا حداقل آن گونه رو

که آن چنان بلند هم نبود را بسته بود،   شی موها 

تنش بود، دستانش را لب تراس  یقهرمان   یرکاب

پشت  را    شی گذاشت به اطراف نگاه کرد، پروا موها 

 : دیگوشش گذاشت و غر



  سمینه، پل  ا یطرف زندس    ستیمعلوم ن  ،یقاتل جان-

 ندازم  یم  رتینگرفتت آره؟ خودم گ

خورد و با   ینگاه کردنش جا خورد و تکان  کدفعهی با 

 نهیس  ی دست رو د،یچسب  واریشتاب عقب رفت به د

 اش گذاشت و گفت: 

 باشه دهیند  ا یخدا-

 صبحونه ا یپروا ب -

 اومدم اومدم -
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گذشت خودش را به سالن رساند با   وار یکنار د از

 نغمه گفت:  دن ید



 پس  ی چرا آماده نشد-

 کرده  میحامد عصب-

 گفته یپروا چ نیغر زد بگو بب یولش کن هر چ-

 رفت و نغمه آرام گفت:   سیسرو به

 بگو یزیچ  هینهال تو -

حرف بزنه با حامد من بگم تو   دی که با  ش یشناس یم-

کنه، به نظر من به حامد بگو   یاصال قبول نم  یبگ

 خودتم راحت کن  یایب دیبا 

 سر درد گرفتم بقرآن-

فکر کنه  د یاون نبا  کنه،  یم یپروا داره کار درست -

  شهیکه هم ی خانواده دار هیاتفاقا  ،یخانواده ندار 

محمد  نیهم م،یبدون دیپشتت هستن، قدر پروا رو با 

زنم شو، اما   ا یکه دارم ب ینیگفت هم یاولش م  ن،یبب

کن   دایبرو کار خوب پ  شه،یپروا گفت پس زنت نم

نکردم نغمه، چون    الفتدرستو تموم کن بعد، منم مخ

که محمدم از جنس    نیخواد، با ا  یمنو م یپروا خوب

 خودمونه 

 سر تکان داد و گفت:  نغمه



 ن یآره اگر پروا نبود ما انقدر اعتماد به نفس تو ا-

 میجامعه نداشت

  ی بهونه دار  ا یپس به حامد بگو پروا خواسته پس ب-

ونم جرات نداره به پروا زنگ زنگ بزن خود پروا، ا

 اد یب شهیبزنه که مجبور م

به  ییزایچ  هیبو برده من  نیاومدنش که راحته ا-

  یاز پروا م  شتریخودمون بمونه ب نیپروا گفتم، ب

 اد یترسه که ب

 نهال قهقهه زد و نغمه با حرص گفت: -

 کوفت -

بابا و   نیپا مرده واسه خودش، ع هیپروا  نیبخدا ا -

 فس بکشه نفله شده داداشت، حامد ن

آمد   رونیب سیهم خندش گرفت و پروا از سرو نغمه

 شست گفت:  یهمان جور که صورتش را م

اومده بود حال   نمیماش  یومدیم  گهیاگر دو هفته د-

 میکرد یم

 ام یبازم م گهی دو ماه د یکی حامد بذاره -

 پرت کرد و گفت: زیم  یرا رو   حوله

 خانوادت  شیپ ی ا یب یخوا  یچرا نذاره م -



 نا ینه که نذاره، آخه تنهاس خونه مامانش ا یعنینه -

 گناه داره ناهار و شام نداره  رهیهم کم م

 شتیپ میایمنو نهال م-

 د یبار اومد هیمدت فقط   نیتو ا  نیایتو رو خدا ب یوا-

 م یل یاردب میمستق رمیبگ یمرخص-

 با اخم حوله را برداشت و گفت:  نهال 

 ی صبحونه بخور فقط مونده تو نیشلخته، بش-

 نشست و گفت:  زی پشت م پروا

شما که سه    دیهستا، بدوئ  یآماده شدن من دو دقه ا-

 دیآماده بش د یبر دیساعت کار دار 

 شه؟ یسرد م یعنی-

 هی  یهست  ییتو هم که سرما  شهیآره عصر سرد م-

 یبپوش نچا   یزیچ

را    شیاز چا  یو نغمه به اتاق رفتند و پروا کم نهال 

خند زد و    شیکنار رفته نگاه کرد ن یخورد به پرده  

 گفت: 



جا که تراسش   نیا  نتم،ینب رونیمثال از اتاق اومدم ب -

هم رفته تو    یک ستیما هست، معلوم ن ی رو به رو

 خونه

 

تخت لم داد به رودخانه نگاه کرد، نغمه همان   ی رو

 گفت:   د ید یم  یرا در گوش  شیجور که عکس ها 

 د؟ یکش  یم ونی قل  پروا ادتهی نهال -

 چشم بست و گفت:  پروا

 دیکم چرت و پرت بگ ادیخوابم م-

 و گفت:  دیخند نغمه

 رون یب یداد یکه حلقه م  ادتهی-

 و گفت:  دیخند نهال 

گفتم نکش   یخوردم م ی آخ آخ من چقدر حرص م-

 ضرر داره 

 و گفت:  د یکش ازه یخم

جا،   نیمنو بگو دلم سوخت با شما دوتا اومدم ا-

نگرفتم تو خونه بخوابم که شب سر حال برم شام  

 بخورم 



  یو پروا پشت چشم  دندیدو دختر بلند به پروا خند هر

نازک کرد اما چشمانش همان جور ماند به آن مرد که  

صاف نشست    یماند، کم ره یکرد خ ینگاهش م رهیخ

 و گفت:

 سالم -

کردند و آن  یه آن مرد ناشناس نگاه م و نهال ب  نغمه

 مرد سر تکان داد و گفت: 

 جا باشه  نیا  دارمون ید نیکردم دوم  یفکر نم-

سر کار   هیخونه دارم با  هیمن  دی چرا نکنه فکر کرد-

 رم یجا هم نم چیه

  نیکردم دوم ی فکر م یعنی  ست،ین  نینه نه منظورم ا-

 همون فردا باشه  دارمونید

 رامش -

پروا سر کج کرد نگاهش کرد، انگار  یپسر  یصدا  با 

به آن سه  ستاد،یدوست همان مرد بود که کنارش ا

 دختر نگاه کرد و سالم کرد، پروا لبخند زد و گفت: 

 د یدی منو د یسالم پس شما دوستا -

 جانم؟ -



لحظه حس کردم   هی  د یمنو ند یآخه دوستتون دوستا -

 نمشون یب یفقط خودم م

 : دیو دوستش غر دیپسر خند آن

 نم...خا -

 پروا هستم -

کارتون انجام  هینظر تو رو دیتجد هیبهتره  ،یهر چ -

 دیبد

 لبخند زد و گفت:    پروا

جا   نیا م،یبهتره واسه کار تو همون دفتر صحبت کن-

 اومدن  حیهمه واسه تفر دینیرو بب

هست همه جا رو محل   یمرد منضبط کمی بله رامش -

 دونه یکارش م

  یم یآور  ادیمثل شما داره بهشون   یخوبه که دوست-

 اره یم ادشونیکنه و اسم مکانا رو  

 و گفت:  دییهم سا  ی دندان رو  رامش

 با اجازه خانما -

 رامش  ی بسالمت آقا -



پسر هم سر تکان داد همراه رامش رفت و پروا با   آن

 حرص گفت: 

 آخه  ادیبا تو کنار م یک-

 رفت میاومد گاو  یبود، خر یک  نیا-

 و گفت:  دیخند پروا

 گهید دمهیجد س یرئ-

 با چشمان درشت گفت: نغمه

 ! ؟ی حرف زد  یجور  نیا ستهیرئ-

 نیبب  زم یجا کجاست، عز نیبه تو بگم ا  دینه انگار با -

دود   نیسبزو، ا  ی فضا   نیا نی رودخونه رو، بب نیا

  گنیکبابو بهش م یو بو  ییچا  ین یرو، اون س  ونا یقل 

نه  سمهیاون آقا تو دفتر رئ ،یخوش گذرون یدرکه جا 

 کنم؟  تیاوک ا ی ی شد  ی تو درکه، االن اوک

 و گفت:  دیخند نهال 

 اما چه بد اخالقم بود  گهیراست م-

 نهال زد و گفت:  یبه پهلو  نغمه

ها،   پهیهم جذاب بود هم خوش ت یبرادر یاما جا-

 زن داره؟  نمی بگو بب



 داد و گفت: رونینفسش را ب پروا

با دو بار   دم،یمنم تازه د  نو؟یرامش خشمگ نیا  ی دید-

 من از کجا بفهمم زن داره؟  دن ید
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تخت رو به رو نشستند  یبه آن ها آن ها که رو  نهال 

 نگاه کرد و گفت: 

 ومدیبا زنش م دیاگر زن داشت که االن با -

  هیکال قض یاالن شما چشم وچارتو از روشون بردار-

 شهیحل م

 و گفت:  دیخند نهال 

 جذابه یلیمثل محمد من خ-



خونش به جوش آمد و سر چرخاند به  گری د پروا

بود اما همان که   یرودخانه نگاه کرد، روز خوب

تخت رو به رو بود و مدام نگاهش را حس   سشیرئ

  یاش کرده بود، اما نهال و نغمه ب یکرد عصب یم

گرفتند، قرار بود بعد از ناهار   ی مدام عکس م الیخ

د  و برون نداستراحت کنند و بعد در آن جا قدم بزن یکم

 بخورند. یبستن

* 

تخته  ی رو  د،یا یب  ییبود تا نغمه از دستشو منتظر

پا    یبا صدا د،یچرخ  یم  یسنگ نشسته بود و در گوش

دوباره نگاه گرفت به  د، یسر باال آورد، رامش را د

 کی  ینگاه کرد، رامش کنارش در فاصله   ی گوش

 و گفت:  ستادیا  یمتر

 یم  یدفترو بررس  یکارمندا یاالن داشتم رزومه  -

 کردم 

 نگاهش کرد و رامش گفت:  پروا

  ،یکه کار کرد  یمدت  نیتو هم یداشت ی ادی ز یتا ی موفق-

 یهم گرفت  زه یجا  یحت

 چون کارمو دوست دارم -



 پر... یبچه -

 کرد و پروا سر تکان داد و گفت: سکوت 

ترحم به خاطر   یرفتار عوض شده با چاشن نیا یعنی-

 من بچه پرورشگاه هستم؟ دی دیکه فهم نهیا

 نه تکان داد و گفت:  یسرش را به نشانه    رامش

که تو انقدر موفق   نیو ا ستمی ن یمن آدم دل رحم-

 یترحم ندار  یبرا  یزیکه چ یبود

را در دستش تاب داد و   ی خند زد، گوش شین پروا

 گفت: 

 ه؟یچ یرفتار برا  رییخب تغ-

 زنم  یباهات حرف م یوجود نداره، دارم عاد یرییتغ-

 اش گرفت سر تکان داد و گفت:  خنده

 ست یبه هم ن  هیاصال شب اتونیشما عاد-

 چرا؟ -

 دینبود  یعاد   شیمگه چند ساعت پ- 

 ؟ یواسه دفتر مجلمم کار کن یدوست دار -

 زد و گفت:   یبشکن پروا



که  یخواستم اون خواسته ا  یم قا یبگو، دق  نویا-

 و جواب من نه هست  یار یبه زبون ب ی دار

 چرا؟! -

تونم   یچون تو کار روزنامه موفقم و غرق هستم نم-

 انجام بدم یا گهی کار د

 نگ ی مدل  یعکاس   ،یدیتو که انجام م-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

کار   هیبله درست به عرضتون رسوندن اما چند وقت-

 کنم یقبول نم

 خوب بوده   یل یکارت خ-

 رو دوست دارم   ی خبرنگار-

 ی دوست دار  ویکنجکاو شتریب-

 هستم   ی بله عاشق فضول  د، یراحت باش-

 زد و گفت:  یلبخند آرام  رامش

 ی خوبه که صادق-

 ی کار م  هیاما رو  تونیکار  شنهادیممنون به خاطر پ-

 خوام تمرکز کنم

 پس فعال ،یحق دار-



داد و   نی چ ینیسر تکان داد و رامش رفت، ب   پروا

 گفت: 

خواست قورتم  ی م شیسه ساعت پ  یروان ی کهیمرت-

اومده جلو انگار چند ساله   ی بده ها، االن جور

 دوستمه

 ؟ یزن یباز با خودت حرف م-

 نغمه نگاه کرد و گفت:  به

 ؟ ی کرد یکار م یچ  ییسه ساعت تو دستشو-

 صف بودا -

 نهال تنهاست میبر  ا یب-

 ** 

 ینگه دار مهد -

 !ابونهیکه سر خ نیا-

شما هم تعدادتون    رم،یشبه خودم م  ازدهیساعت -

خوام راه برم    یمنم م ،یهمه رو هم برسون دیبا  ادهیز

 خوردم یل یغذام هضم بشه خ

رفت از همه    نییو پروا در را باز کرد پا   دندیخند همه

 کرد و گفت:  یخداحافظ



االن بگم،  نی از هم نمتونیب  یم دی جد سی فردا با رئ-

 نداره   یثبات اخالق

 و گفت:  دیبلند خند سارا

 ی ا یتو هم که از پس همه بر م-

 نوکر همتونم هستم -

  ن یتکان داد، با رفتن ماش شان یرا بست و دست برا  در

 و گفت: دیاو هم چرخ

چقدر ناراحت بود   چارهیما هم رفت که رفت، ب س یرئ-

  ر یواسه همست، د  یبازنشستگ  ن یکرد ا شهیاما چه م

 زود داره سوخت سوز نداره 

روز قبل به همان جا    یآور ادیخلوت بود و با   ابانیخ

 نگاه کرد و گفت: 

 طرف زندس؟  یعنی ایخدا -

  الش یخ یکم د،یاز آن جا گذشت به کوچه رس  نگران

  ریسر به ز  د، یترس یم ابانیراحت شد چون از آن خ

رفت، دو   یهمان جور که در فکر بود سمت خانه م

ارش گذشت، سر باال برد به همان دو  از کن  نیماش

  یجلو دیاما د ردی نگاه کرد خواست نگاه بگ  نیماش

 . ستاد یساختمان رو به رو ا



کرد،  یآهسته شد و مشکوک نگاه شان م  شیها  قدم

 اریاخت یآمد ب نییپا   نیکه از ماش  ییمرد آشنا  دن یبا د

نفس زد و چشم  د،یخودش را پشت ستون کش  عیسر

آورد نگاه کرد،  رون یبست، سرش را از پشت ستون ب

  نیهمان مرد در عقب را باز کرد و دست درون ماش

 پشت کمرش رفت.  گرش یبرد و دست د 

و با    دیپروا اسلحه را در دست آن مرد د یا لحظه

دهانش گذاشت با چشمان درشت به   یترس دست جلو

رار  شده اش ق  ده یسر پوش یکه اسلحه رو   ی مرد

که  ی با دستان بسته و سر یگرفت نگاه کرد، مرد 

شده بود، اسلحه درست    ده یکش شیرو  یمشک ی  سهیک

  نی از ماش عیسر  گریشش نفر د  دیسرش بود و د  ی رو

 رفتند. نییپا 

وارد ساختمان شدند و پروا وحشت زد به پشت   عیسر

که  دی با تمام توانش دو  کدفعهی سرش نگاه کرد و 

 خودش را به سر کوچه برساند. 

که   یخند به دختر شیآمد با ن رون یآرام از در ب مرد

نگاه کرد، نفس زنان خودش را تلفن   دی دو یداشت م

را برداشت با    ی رساند، با دست لرزانش گوش یهمگان

 آمد.  ینم ییصدا چیصد و ده تماس گرفت اما ه



  وحشت چند بار قطع کرد و دوباره گرفت اما باز با 

تلفن   یباال میس  د ید یعقب رفت لحظه ا امد، ین یی صدا

  ی از هم جدا شده است انگار از عمد کابل به آن بزرگ

 و به سر کوچه نگاه کرد.  د یپاره شده بود، ترس
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 دهان قورت داد و گفت:  آب

 پروا برو خونه زود باش -

وارد    د،ی دو ی با تمام توانش م دن،ی کرد به دو  شروع

را   تشیآن سمت برود هم امن د یترس یکوچه شد، هم م

  یکجا تلفن همگان گری دانست د یدانست، نم یآن جا م

شده بود، باز شروع کرد به   الیخ ی همان ب یاست برا

در    فشیرا از ک  دیکل   د،ی دو ی و همان جور که م  دنیدو

 کند.   زدر را با  عی آورد که سر



به در ساختمان رو به رو   ی نگاه د یدر خانه رس  ی جلو

در قفل   یرا به سخت د یکرد و آب دهان قورت داد، کل 

فرو کرد و در را باز کرد داخل رفت، چشمانش را  

و سمت آسانسور رفت،    دیکش قیبست نفس عم

  رون ی را ب یعکاس   نیواردش شد دکمه را فشرد، دورب

 رفت.  رون یآسانسور ب ستادنیآورد آماده کرد، با ا

در را باز   یخانه رفت زنگ را فشرد اما کس   سمت

نکرد، چند بار زنگ را فشرد اما باز نشد، نگران در  

بود، چراغ  کی را باز کرد وارد خانه شد، همه جا تار

 شن کرد و گفت: را رو 

 شما؟!  د ییکجا -

  یکرد گوش فشیرا درآورد و دست در ک   شیها  کفش 

را در آورد سمت پنجره رفت و خواست با نهال تماس 

 شد:  ال یخ ینهال ب  امیپ دنیاما د ردیبگ

زشته   رون، یب  میمنو محمد حامد و نغمه رو برد-

 ما زنگ بزن  شیپ ا یب یبگردن، اگر خواست کمیاومده 

رو به رو نگاه کرد،   یکنار زد به خانه  یرا کم پرده 

چراغ ها روشن بود و اما پرده ها کنار نبود فقط با  

 خورد.   یتکان م یباد کم 



  یرا باال آورد زوم کرد، هر پنجره را نگاه م ن یدورب

آن مرد    دنی آخر با د یاما پنجره  د،ید ینم چیکرد ه

  آب دیکش یم گار یمبل نشسته بود و س ی آشنا که رو

  یاسلحه در دستش که تاب م  دنیدهان قورت داد، با د 

پنجره   گریخودش را طرف د د،یدندان کش  ریداد لب ز

همان   یدرست جلو د،یکه د  ند،یبلکه بهتر بب دیکش

  یرا با مشت و لگد م   ی مبل داشتند مرد یمرد رو 

 زدند. 

 باال رفت:  ادشیفر

 ! د؟یکن یم یچه غلط  دیدار  ا یجان-

 تکان داد و گفت: سر

 هیواسه بدبخت کردنت کاف رمی گ یعکس م-

را برداشت و با نهال  ی سمت مبل رفت گوش عیسر  اما 

 : دی چیپ ینهال در گوش   یتماس گرفت، صدا

 بله-

 هست؟  یاون جا تلفن همگان-

 وا؟! -

 نه؟  ا یهست  -

 !میخونه ا کیما نزد -



به  گمیکه م ییزایکن چ  دایپ یتلفن همگان هیباشه  -

 گوب  سیپل 

 پروا؟ -

 حرف نزن نهال فقط گوش کن -

 بگو-

 هیبا اسلحه بردن تو  دن یدزد یدینفر د  هیبگو -

 ساختمون 

 بازم؟! -

 ی آره آدرسو که بلد-

 باشه -

 نکشتن  ویکیباش تا  ع یسر-

 باشه باشه، نترسونم-

 باش نهال  ع یسر-

را قطع کرد سمت پنجره رفت، خواست عکس    تماس

 یاما انگار آن ها آن قدر کتک زده بودند کم ردیبگ

  یرو  یعقب تر رفته بودن، با حرص به مرد آشنا 

پا انداخته بود انگار   یمبل نگاه کرد، خون سرد پا رو 

 زد، با حرص گفت:  یحرف م



  یب رمیعکس توپ ازت بگ هی ریاسلحه رو درست بگ -

 شرف 

  گر،یهجوم برد سمت د ستادی همان لحظه آن مرد ا اما 

 زد:  اد ی و فر  د ید ینم چیه

 !؟ یعوض یکجا رفت-

به اتاق رفت، بدون آن که چراغ را روشن کند   د یدو

چطور آن مرد دارد همان مرد   دیسمت پنجره رفت، د

کرد و   میرا تنظ ن یدورب  زند،یشده را کتک م  ریاس

 گفت: 

 رحم  یقاتل ب   ارمیپدرتو در م رمیگ  یاالن عکستو م-

که داشت پرده  ی لحظه عکس را گرفت، اما مرد  همان

همه  یقرار گرفت، ول نیدورب  یجلو دیکش یرا کامل م

پروا چشمانش   ن،یخراب شد با فلش آن دورب زیچ

  ی درشت شد و پرده با شتاب کنار رفت، سه مرد جلو

پنجره اسلحه به دست قرار گرفتند چشم چرخاند در  

قلبش در   ت، نشس نیزم  یاطراف، پروا با وحشت رو

 گفت. یلب ذکر م   ریدهانش بود و ز

آن سه   دنیبا د دی دهان قورت داد آرام سرک کش  آب

کردند باز   یمرد که اسلحه به دست به اطراف نگاه م 



سرش   یدست رو   د،یخودش را عقب کش  دیترس

 :د ینشست و غر واریار د گذاشت کن

 ! یکار کرد  یچ نیخاک تو سرت بب-

  یبا خوشحال د،ی را شن  سیپل  ر یآژ یصدا یا لحظه

پشت پنجره نبود، خودش   ی کس گریاما د دیسرک کش

زد   یبشکن د، یرا د  سیپل  ن یو دو ماش دی را جلوتر کش

 و گفت:

 بار کارشون تمومه نیا-

 نییپا  عیرا برداشت سر د یکل  د،ی شد سمت در دو بلند

 شود.  یرفت تا از پشت در بفهمد چه خبر م

قلبش گذاشت و گوشش را    یدست رو  ستادیدر ا  پشت

  سیپل   نیبه در چسباند، سکوت بود و نور چراغ ماش

 در مشخص بود.  ریز

 : دیصدا شن یا لحظه

رو    یشما کس  دنی آهنگر، گزارش دادن د  یسالم آقا -

 خونتون تو  د یبا زور اسلحه برد دیدزد

 ی روزیلبخند زد دستانش را مشت کرد به حالت پ پروا

را    یمرد یتکان داد و باز گوش چسباند به در صدا

 : دیشن



من   یخونه  یکس  دم،یخواب  یمن تنها بودم داشتم م-

 ! ستین

  یپروا درشت شد و آرام در را باز کرد م چشمان 

 گفت:  دنشی خواست مطمئن شود خودش است با د

 !گهیم ی چه دروغ یعوض -

 ها که وارد خانه شدند لبخند زد و گفت:   سیپل  دن ید با 

برنت  یاالن م یبخواب یخواست   یآره جان عمت م-

 شهیتموم م

 چیرا بست و منتظر ماند و در تعجب بود چرا ه  در

کدام   چیه یعنی!  دیآ ینم  رونیکس از خانه اش ب

ساعت است که در   مین سیپل نیمهم نبود ماش شانیبرا

 کوچه هست! 

  رونیکه از ب   یاش نگاه کرد با صدا یساعت مچ به

 گوش به در چسباند.  عیآمد سر 
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 ن یذارن، ا یکار م سر اد یرو ز  سی روزا پل  نیا-

شما گفتن و ما شرمنده    یکه از خونه  هیبار  نیدوم

کار و   نیبه هر حال ا م یشناس  یچون شما رو م  میشد

 قانونه

 ستین یمشکل-

چشمانش درشت شده بود و همان لحظه در باز   پروا

آن چهار نفر قبض روح  دنیعقب رفت با د عیشد، سر

 شد و نهال نگران گفت: 

 ! ؟یخوب-

 نجام یخوبم که ا-

 جاست  نیا  سیپل -

 دونم یم-

 دم ید  یم میما اون ور تر داشت -

 تو خونشو  دمی من خودم د که یمرت گهیدروغ م-



پشت    یرفت تو خونش لعنت سیکه پل می دیپروا ما د-

 رنیکه دارن م دنیند  یزیچ  دمشون،یپنجره اومدن د

 ... دی من خودم د-

 ی آن مرد آشنا را، او هم نگاهش م  دیبچه ها د  نیب از

  دیچرخ ند،یبدنش را کج کرد که او را نب یکرد، کم

 سمت آسانسور رفت و گفت:

 گهید  نیا یب-

 سالم پروا خانم-

  یباال حرف م نیا یحامد اصال حواسم نبود، ب دیببخش-

 نیا یباال شما ب رم یمن زودتر م میزن

 

 

 آبو بخور  نیا ا یب-

آب را از    وانی صورتش برداشت ل  ی را از رو  دستانش

 گفت:  دیسره سر کش کیدست نغمه گرفت و 

کتک  ویکی اسلحه دستش بود داشتن  دم،یخودم د-

 ! شه؟یکس نبوده، مگه م چ یاون وقت رفتن ه زدن، یم

 مبل نشست و گفت:  ی کنارش رو محمد



 بهش؟  یداد  ریچرا گ -

 انگار!  دهی م میداره باز-

کشن و تموم   یم  یشنو  یمگه کم م ،ی  هر چاصال-

 شهیم

کشن به  ی دارن م ویکی  نمیندارم بب ت یانسان یعنی-

 کارو نکنم اصال آدمم؟  نیخبر بدم؟ ا  سیپل 

 زانو زد و گفت: شیپا ی جلو نهال 

مونن   یهستن نم ی کاره باشن حرفه ا ن یاگرم ا نا یا-

 وفتن یب ریبعدم گ یتو زنگ بزن

 کارو خراب کرد   نینور دورب-

 ! ؟یچ یعنی-

  یچ قیدق نمیکردم تا بب ینگاشون م نیداشتم با دورب-

اسلحه هم   زنهیم ارویداره   دمی کنن، تا د ی کار م

نفر اومد   هیدستشه عکس گرفتم اما از شانسم هم 

  نیکه پرده رو بکشه هم فلش دورب ن یدورب  ی جلو

 همه رو کشوند پشت پنجره 

 سرش گذاشت و گفت:   یدست رو نهال 

 خونس!  نیاز ا  دنیپس فهم-



دونستند    یکردند نم ینه چون مدام به اطراف نگاه م -

 نور از کجا اومد

 ای دیکارا سرتو به باد م نیپروا با ا-

 به حامد نگاه کرد و گفت:  ستاد یکالفه ا پروا

  رمی م ،یرو به رو شد زا یچ نی با ا یاومد  دیببخش-

 اد؟ یلباسمو عوض کنم، تو که خوابت نم

 نه-

 میدار ادیبذار منو حامد حرف ز ییچا  هیباشه نهال -

 باشه -

به اتاق رفت و مانتو را در آورد در اتاق را   پروا

بست و مقنعه را در آورد با حرص وسط اتاق پرت  

رو به رو نگاه کرد، سمت   یبه خانه   نهیکرد با ک

آن خانه  ی قد  یها به پنجره ظی پنجره رفت و بل غ

 : دیبود و غر کینگاه کرد، همه جا تار

 !یعوض  ی هست یک گهی تو د-

را با حرص باز کرد و هر دو دستش را باال   شی موها 

توزانه  نه یچسباند و ک  شهیبرد و کف دستانش را به ش

 به آن خانه نگاه کرد. 



خند زد و   شیکرد ن  ی که به آن دختر نگاه م یحال در

 گفت: 

 یهست یتو ک نمیبذار بب-

چرخاند و به آن چهار نفر    نیسرش همراه دورب یکم

  ردیکه در سالن بودند نگاه کرد، بدون آن که نگاه بگ

در آورد و قفلش را باز کرد، باز   بشیرا از ج  ی گوش

درون اتاق را نگاه کرد و در تماس ها رفت دست  

مرد پشت  تماس دم گوشش گذاشت، نیاول یرو  دیکش

 خط گفت: 

 مش؟ یاریب-

 بود و مرد پشت خط دوباره گفت:   ساکت

 اد؟ یالو صدام م-

که  ینیاو هنوز سکوت کرده بود نگاهش در دورب  اما 

پروا با حرص   د،یچرخ یشده بود م کی نزد ی حساب

تخت انداخت تاپش را هم   یشلوارش را در آورد، رو 

 : د یدر آورد و سمت کمد رفت، غر

 نفهمم شهیمگه م ارم ی سر در ب  دیبا -

  یانتخاب کرد رو  یرنگ ی اسیو شلوار گشاد  ک یتون

 دستش را به کمرش زد.  دیتخت انداخت، چرخ



 د؟ یشنو یالو صدامو نم-

 آورد و گفت: نییرا پا  نیدورب  مرد

 دش یاریب-

 باشه  -

در هم    یمبل پرت کرد و با ابرو ها  یرا رو  ن یدورب

 را چنگ زد و سمت اتاق خواب رفت.  گار یپاکت س

 

 خب؟ -

 جا نیا یا یچرا گفتم ب  ی دون ی تو خودتم م-

 به خاطر نغمه-

 گه؟ ید-

 بهت گفته یدونم نغمه چ ینم-

من   شتر،یکه بوده گفته نه ب یزی مطمئن باش هر چ-

 هیکردم  یکرده بودم فکر نم یا گهیرو تو حساب د

بچه  یکن ی بهش حال  ی مدام به هر روش یبخوا  یروز 

 هست   یپرورشگاه

 اما من... -



که نغمه  ن یبذار حرف بزنم بعدم تو حرف بزن، ا-

از   یز یچون چ هیعاد  ستیواسه بچه دار شدن آماده ن

ازدواجش نگذشته هنوز طعم شوهر داشتنو درست  

  یکه طعم مادر بودن بخواد بچشه، نغمه م ده ینچش

نداره، اون    ی مادر باشه اما االن آمادگ  نیخواد بهتر

که   ی نش داربچه   یخوایم یبهش بگ  د یوقت چرا با 

 ؟ یراحت جدا بش 

را برداشت    شی چا  وانی برد و پروا ل  ریسر به ز  حامد

 و گفت:

اما تو عاشق   م،یپرورشگاه هست یدرسته ما بچه ها-

  یتون ی م شی رو پاک یدون یکه خودتم م ی شد  یکس

  ؟یکن ی فکرا رو راجبش م نیا هو یاما  ، یقسم بخور

جدا   دیخوبه با  شی زن چرا شوهرش خوبه، زندگ هی

 داره؟ یبشه؟ مگه نغمه مشکل روان

 نه-

  یم  ؟ یحرفا عذابش بد  نیبا ا  یخوا  یپس چرا م-

پدر و   یبهش بفهمون یخوایم ،یداغونش کن   یخوا

  یدونه چرا زخمشو دار  یاون که م ؟ یمادر ندار

که درد   هیچه عشق ؟ی تو عاشقش ؟یکن یم  ینمک پاش

 به معشوقش؟  دهیم



 کالفه گفت:  حامد

 فهمم   ینم شمیم یعصب -
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نکن،   دکتر برو، زنتم داغون  هیپس برادر من بفرما -

  یرو زبونت که م یبرو مشاوره شو کنترل داشته باش 

پشت و پناهش    د یبزنه، تو با   شینفرو آت هیتونه 

 ؟ یبفهم  یتون یم  ، یباش

 آره -

  ،یدر برابر خانوادت از نغمه محافظت کن دی تو با -

دارن    یهمه چوب دستشون باشه تا بفهم  ستی قرار ن

  یبا حرف و کم محل  ا یکنن، بعض یم تیزنتو اذ 



کنن، مثل خانوادت، تو که انقدر   یطرفشونو نابود م

 ی دردشو بفهم  دیبا  یعاشقش 

 من حواسم هست -

 هست؟ واقعا؟-

چشم بست و پروا با خشم خودش را جلو   یعصب  حامد

 و گفت:   دیکش

  می بش تی اذ ستیاما قرار ن  میهست  یبچه پرورشگاه-

  ویه کسبه خانوادتم بگو فکر نکنن نغم  م،یسکوت کن

کنن جرات جدا شدن نداره، اتقاقا   ینداره هر کار 

خودمون   یرو پا شهیچون هم م یخوب جراتشو دار

نکنن   تمونیتا اذ م،یترس ندار یزیچ چیو از ه   میبود

 یامان از وقت ا ام میاز خودمون مهربون تر خودمون

که بخوان عذابمون بدن، اون موقع هست که اگر  

بازم   می پارک خواب بش میبر  میبخوا میباش نمیقصر نش

 ست ی برامون مهم ن

 کرد و پروا گفت: ینگاهش م حامد

بعد    دیپس دلشو نشکون تونهیحال  غمبریخدا پ-

از جواب خدا، اما حواست   نیا  د،یریگ  یجوابتونو م

بشه، به خاطر   تیاذ د ینبا  ستیباشه نغمه تنها ن

 بشه  ت یاذ دی گذشتش نبا 



 شده  یدونم چ یمن نم-

از حاال به بعد   ست، ی چون حواست ن یدون ینم-

خدا  نیحواست باشه، تو پشتش باش دلشو شاد کن بب

وقت تنها نبوده   چیهواتو داره، حامد نغمه ه یچجور 

مونه، من هم مادرشم هم پدرش پس   یوقتم نم چیه

 تنهاستا یفکر نکن

 گهیم شهیخودشم هم-

خواد نه غم    یخواد، لبخند م یاون دست نوازش م-

 هیو کنا  ش یغصه، نه زخمو ن

 فهمم یم-

  شهیمادر شدن داره و مادر هم م  ی ا یرو  یهر دختر-

 یعنیبخواد، آماده باشه، به زور خواستن  د یاما با 

 م؟ یهست  یمگه تو چه دوره ا  ؟یچ

 من به خاطر خودش گفتم -

به خاطر خودش بهش فرصت بده مطمئن باش -

خوام، هر چند اگر االن گند نزده   یبچه م گهیخودش م

 ی باش

 چطور؟-

 نغمه حامله باشه  دی ندارم شا  یدونم حس خوب ینم-



 واقعا؟!-

 ت؟ ی وضع  نیتو ا  ؟ی خوشحال -

دروغ چرا خوشحال شدم اما خب چون نغمه آماده  -

 مونمیواقعا پش  ستین

 امد گفت: خند زد و ح شین پروا

 ؟یتو مطمئن-

 ل یاردب شیکه ببر نیگفتم که حدسه قبل از ا ستمی نه ن-

 بده  شی آزما  هی ببرش دکتر 

 شهیناراحت م-

اگر   اد، یکنار ب یزیبا هر چ یگرفته چجور  ادینغمه -

مادر هم  نیبهتر اد،یبخواد مادر بشه سخته اما کنار م

 شهیم

 و گفت: د یکش ازهیبلند شد خم  زیپشت م از

 حامد  ریبگ ی حرفامو جد -

 تنها شرطت حق طالق بود؟  نیواسه هم-

  طمونینتونه به خاطر شرا یکه کس نیآره به خاطر ا-

رها   ییکنه، که اگر کرد زجر نکشه واسه جدا تمونیاذ

 که قصد عذاب دادنشو داره   و یکنه هر کس



 ترسونه یمنو م یگاه نیا-

 ؟ یاون حرفا رو بهش زد نهیواسه هم-

برد، پروا سمتش رفت دستش را   ریسر به ز  حامد

خم شد زل زد در    یحامد گذاشت کم ی پشت صندل 

 چشمان حامد و گفت:

 یباال یفکر نکن حق طالق گرفتم که بهش بگ-

اگر  نهیچشمت ابرو تموم کنه، حق طالق واسه ا 

به زور   شهیداره کنار تو داغون م  دیاگر د دیعذاب کش

مخصوصا که   یسبتر  ستینمونه کنارت، پس الزم ن

 نغمه با تمام وجود دوستت داره  

 سر تکان داد و پروا گفت:   حامد

برم سر   دیروز شده منم با  مینیبش گهیساعت د مین-

 کار 

 د یببخش-

  نیا ن،یزیخواهرام برام مهم تر از هر چ ستیمهم ن -

 که خدا رو شکر زده شد  شدیزده م دیحرفا با

 اتاق رفت، گفت:  سمت

 یسمونیبه فکر س دیچه خبره، با  نمیببرش دکتر بب-

 نه ا ی  میباش



لبخند زد، پروا وارد اتاق شد سمت تخت رفت    حامد

تخت خودش را رها کرد و   ی رو  یهمان جور دمرو

 فرو رفت.  قیدر خواب عم  هیدر عرض چند ثان

 ** 

امده بود   د یجد ری کرد، مد یبود نگاهش م ستاده یا

، خسته به ساعتش  کرد یهمه صحبت م یداشت برا

رفت    یبه پرورشگاه م دی با  ازدهینگاه کرد، ساعت 

خسته بود و خواب آلود   ی قول داده بود برود، حساب

 بود.  دهیخواب  میساعت و ن کیچون فقط 

 د؟ ی قراره بر ییجا  ینیخانم ام-

 به رامش نگاه کرد و گفت: ستاد ی صاف ا عیسر  پروا

 دینه ادامه بد-

 د یباش دهیمنو شن یاز حرفا  ی زیکنم چ یفکر نم-

 و گفت: هیبق نیچشم گرداند ب پروا

 فکرم اون جا بود  نیواسه هم یبرم اداره آگاه  دیبا -

 کاغذ ها را در دستش فشرد و گفت:   رامش

 سر کارتون   دیبر دیتون یم-

 خواست برود که رامش گفت:  یبا خوشحال  پروا



 اتاقم نیا یشما ب-

ان داد، رامش به  و سر تک  دییهم سا  یرو یدندان پروا

 اتاق رفت و سارا آرام گفت: 

 بده بهت  ریاول گ نینذار از هم-

 آقا خودش مشکل داره  نیکارش دارم، ا   یآخه من چ-

 آروم   سیه-

رامش مشکلتون با من    یآقا گمیم رمیاصال االن م-

 ه؟یچ

 ! ه؟یرامش ک-

 جا خورد، گفت:  پروا

 !گهیبود د  نیهم-

 ؟یگیمنُش م رانیا  ی آقا -

 منشه؟!  رانیوا مگه ا-

 ؟ یپروا تو خوب -

 رامش اسمشه! یعنیبخدا دوستش گفت رامش،  -

  ستیبرو پروا چشماتم قرمزه معلومه حالت خوب ن -

 اسمشو که هنوز به ما نگفته دختر 

 تاب داد و گفت:  یگردن  ستادیا نهیدست به س پروا



 دونم اسمش رامشه یمن م -

و پروا سمت اتاق رفت، چند ضربه به در   دیخند سارا

 : دی رامش را شن  یزد و صدا

 دییبفرما -

 را باز کرد و گفت:  در

 د؟ یداشت ی با من کار-

 تو درو هم ببند ا یب-
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  زشیجلو رفت در را بست، رامش پشت م  پروا

 نشست دستانش را در هم قالب کرد و گفت: 

 میاجاره کن گروید  یجا  هیدو ماه  یکیواسه   دیبا -

 باال رفت و گفت: شیابروها  پروا



!  ست ین ی اجاره ا یعنیجا مال خودمونه  نی اما ا-

 جا بوده تا آخر....   نیهم شهیهم

 پروا خانم-

 سکوت کرد و رامش گفت:   پروا

 ی اساس  راتیبه تعم ازیشده ن  یمیجا چون قد نیا-

کنار هم   زایجا، همه م نینظم داد به ا دیداره، با 

در ارتباط باشن   دیجا مدام همه با  نیهست، درسته ا

بشه که   جادیا  دیهم با  یخصوص  میحر ه یاما باالخره 

  دیکش شهینم ارویکارکنا راحت کارشونو انجام بدن، د

دست بهشون    وارای کرد، د  شهیم ی ادیز ی اما خب کارا

 ست ین یچون از جنس خوب یشیزخم م یبزن

 دیگیخب درست م-

اول واسه دو ماه   دیاما با  دمیانجام م راتویمن تعم-

 اون جا میکه بر میکن دایپ ییجا 

 جا بزرگه   نیسخته چون ا-

 گشت  دیهست فقط با  یاد یبزرگ ز یجاها-

 نیا  راتیهم تعم دی هم اجاره اون جا بد  ستیسخت ن-

 جا؟ 

 ستینه مهم ن-



 کج کرد و گفت: یلبش را کم پروا

 خب خوبه-

  یچند جارو که بهم معرف  میبر ی ا یب یتون یبا من م-

 م؟ ینیکردن بب

 متعجب گفت:  پروا

 من؟! -

 اتاق هست؟  نیتو ا  یا گهیَکس د -

  دیبا   ، یبرم اداره آگاه دینه اما خب من کار دارم با-

 برم... 

کننده   لیاون تکم یعن یهمکار شماس  یسعادت   ی آقا -

  نیشما بره، ا  یجا  تونه یکار شماس امروزو اون م ی

 جور که خوندم

 با حرص گفت:  پروا

 تونه یبله م -

 دیندار  یا  گهید ی پس بهانه -

 باشم  یی جا  دی با  ازدهیمن ساعت -

 ه کاره؟ مربوط ب-

 نه-



 داده باشم  ی مرخص ستین ادم ی-

 چشم بست و گفت:  پروا

 هیبرم کار واجب دیبا -

سر کارتون و هر وقت من اومدم    دی خانم پروا بر-

 میبر نیا یبا من م  رونیب

  ی را مشت کرد نگاهش کرد دهان باز کرد نفس دستش 

رفت در را بهم   رونیو با خشم سمت در رفت ب  دیکش

 کوفت، سارا متعجب نگاهش کرد و گفت:

 !؟ یبست ی جور ن یچرا درو ا-

 نگو یچینگو سارا ه  یچیه-

  یرفت و پشت آن نشست، سر رو   زشیم  سمت

 دستش گذاشت و آرام گفت:

 شت یپ امیم  زم یعز  امیم-

آمد و    رونیگذشت که رامش از اتاقش ب یساعت مین

 گفت: 

 میبر ینیخانم ام-

بلند شد خم    زیاه کردن به او از پشت مبدون نگ پروا

شده را برداشت،   چیبزرگ کادو پ  یو جعبه  فیشد ک



جعبه تعجب کرد و پروا سمتش رفت   دن یرامش با د

 یرفتند، پروا نم  رونیهر دو از دفتر روزنامه ب

همان نگاهش   یرامش کدام هست برا ن یدانست ماش

سر   یرنگ یمشک  ن یرامش به ماش ی کرد و با اشاره 

رفت، رامش دکمه را فشرد و  نیان داد سمت ماش تک

پروا در عقب را باز کرد جعبه را همان جا گذاشت در 

نشست،  نیرا بست و در جلو را باز کرد درون ماش

 شد و گفت: نیرامش هم سوار ماش 

همراه خودت  نو یدفتر الزم نبود ا م یگشت ی بر م-

 یبکشون

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

که تو پرورشگاه چشم   یدختر دیبفهم دیتون یم-

پرسه   یم یدر نشسته دائم از نگهبان  ی انتظار جلو

 ؟ یچ یعنی ساعت چنده 

 جا خورد و پروا گفت:   رامش

قول   دونهیدختر هست منتظرمه منو همه کسش م هی-

هم    هیهد ن یباشم ا شش یپ ازدهیدادم امروز ساعت 

گاز بزرگ داشته باشه که   ه یواسه اونو دوست داشت 

  یبراش م دمیکنه، حاال خر یاش خاله باز با دوست

 شش یخوام برم پ



 از او نگاه گرفت و گفت:   رامش

  امیبرم بعد ب دید یاجازه م شه،ی زود کارم تموم م-

 شتون؟ یپ

را به حرکت در آورد و پروا از    نیماش  رامش

چشم بست اما با حرف رامش چشمانش   تیعصبان

 درشت شد: 

 برمت یآدرسو بده م-

 خو... شمینه مزاحم شما نم-

  میریتونم مدام منتظرت باشم م  یآدرس بده من نم-

 مینیکه قراره بب  ییجاها  میریبعدشم با هم م 

 نم؟یبب دیاما چرا من با  دیببخش-

 نه ا یخوبه   یکن دییکه تا -

 چرا من؟ اون همه آدم -

 زیاز شما گفتن برام که از همه چ یلطف ی ا چون آق-

 د یاریسر در م

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 باشه قانع شدم -

 آدرس -



در آورد،    فشیرا از ک   ی آدرس را داد و گوش پروا

 نهال نوشت:  یبرا

 نغمه از دکتر اومد؟ -

 را فرستاد به جلو نگاه کرد و رامش گفت:  امیپ

 ؟ یکن  یپرورشگاه کمک م یبه همه بچه ها -

به فرشته هم   یاگر وضعم خوب بود آره، اما من حت-

اسمشو گذاشت   شهی ها که نم هیهد نیکنم ا یکمک نم

دونم    یبه فرشته دارم، نم  یخاص  یکمک، اما عالقه 

 کردم داشیچون خودم پ د یشا 

 کالفه گفت:   رامش

 عجب -

 را باز کرد و خواند:   امیپ عی پروا سر یگوش دنی لرز با 

داره واسه  کیکوچ ست یک ه ی ستیآره اومد، حامله ن-

حامله نشده   نمیعقب انداخته بود، واسه هم  نمیهم

 بود، دارو داده تا رفع بشه 

 لبخند زد و با ذوق گفت:  پروا

 ! ولیا-

 نگاهش کرد و پروا هم نگاهش کرد و گفت:   رامش



 کنه یخوشحالم م یلیشنوم خ یخب خبر خوب که م-

 ی دی پس خبر خوب شن-

 بله  -

  نییپا  ن یو پروا با عجله از ماش دندی پرورشگاه رس به

برداشت سمت   نیرفت و کادو را از پشت ماش

 ی صندل   یفرشته که رو  دنیبا د  د،یپرورشگاه دو 

 نشسته بود با ذوق گفت: 

 من قربون تو بشم فسقلم   ی اله-

  دش،یگذاشت و در آغوش کش نیزم  یرا رو   کادو

را دور کمر پروا حلقه کرد   شیدخترک شش ساله پاها 

  دیپروا بلند خند د،یبوس  یو تند تند صورت پروا را م

 و گفت:

 که  یکرد  می باز تف مف-
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 و گفت:  دیخند  فرشته

 شدم  یم د یداشتم نا ام-

 ره یتو فکر کن سرم بره قولم نم-

کرد نگاه کرد و   یبه آن مرد که نگاه شان م   فرشته

 گفت: 

 ه؟یک پهیاون آقا خوش ت-

 و گفت:   دیکش نییدو طرف لبش را پا  پروا

 ؟ یدونست یتو نم-

 و؟ یچ-

خدم هشم دارم   ی کردم کل  دایگنج پ گهیرانندمه،د-

 خودم   واسه

 و پروا گفت:   دیبلند خند  فرشته

 اره یرانندمه قراره همه جا منو ببره ب نمیا-

 عاشقتم پروا -

 برات اوردم  یچ یاگر گفت-



 نگو که گازه!-

 خودت   یگازه اونم بزرگ و بلند اندازه   گمیم-

گذاشتش، فرشته  نیزم  یزد و پروا رو  غیج  فرشته

 کادو را برداشت و پروا گفت:  د یدو

 هستن؟   نا یا یخانم موسو -

 آره منتظرتن-

و به رامش نگاه کرد دستش را باال برد   دیچرخ پروا

 ساعتش زد و گفت:  یبا انگشتش چند بار رو 

 اومدم  گهید قهیهفت هشت دق یریساعت بگ-

 جواب رامش را بشنود و بلند گفت:  نماند

 تو ا یفرشته رفتم ب-

  یرا که م  یسمت ساختمان رفت، هر بچه ا  دیدو پروا

 کرد وارد ساختمان شد و بلند گفت:  ی سالم م  دید

 سالم سالم من اومدم-

از اتاق   عیو خانم حداد لبخند زدند سر  ی موسو خانم

 شان لبخند زد و گفت:  دنیرفتند، پروا با د  رونیب

 د یکن یم بتیغ  دیقربونتون برم که باز خلوت کرد-



در آغوش هر دو فرو رفت   را باز کرد   دستانش

 گفت:  یو خانم موسو د یصورت جفت شان را بوس

 گهیپروا شدن د یب ننیبیبچه ها تو رو م-

پروا چون   یکه، خودت اسممو گذاشت میاعتراض ندار-

 چه خبره  یدونست یم

 تو  یریبال نگ-

 خوبم چطورن؟   ی خب مامانا -

 !ییدایکم پ م،یما خوب-

  یو خبرا دی جد یخونه   م،یداشت  یبخدا اسباب کش-

اما سرم داره خلوت تر   امیبه جون نهال نشد ب اد، یز

 حتما  امیم شهیم

 هیواسمون کاف نیهم  ، یتو سالمت باش-

 و گفت:  د یباز صورت شان را بوس پروا

 دم یجد  یخونه  دیا یب  دمیآدرس م-

 زم یباشه عز-

در منتظرمه، به فرشته    ی جلو  سمیخب منم برم رئ-

غصه نخوره   یوقت کس  هینه ک یبا همه باز دیبگ

 دم یخر یبخدا داشتم واسه همشون م 



 دستت درد نکنه -

 من برم  دیبوسو بد-

 شان یو پروا دست تکان داد برا  دنشیدو بوس هر

 و گفت:   دیکش یآه ی رفت، خانم موسو

  نا یا میشیبازنشسته م میدار  میشد  ریزود گذشت، ما پ-

 شونهیتازه اول جوون

 جاست نیباز جامون هم میما باز نشسته هم بش-

 سر تکان داد و گفت:  یموسو 

 میزنده ا نا یبا هم-

 و گفت:   دیصورت فرشته را بوس  پروا

 باشه؟  ام،یزود م -

 باشه ممنون-

حرص   ی اسباب باز نیبا ا ویکس نمیفرشته خانم نب-

 کن  یبا همه باز ا،یبد

 حواسم هست-

 فعال فسقل -

  دنی رفت با د  رونیاز فرشته دور شد از در ب د یدو

 رامش نفس زنان گفت: 



 که گفتم، قبول؟  ی ا قهیهمون هفت هشت دق   قا یدق-

 سر تکان داد و گفت:  رامش

 میزودتر بر  د یسوار شو زنگ زدن با -

را   نیرامش شد و او هم ماش  نیسوار ماش عیسر  پروا

مختلف را   ی به هشت جا   کیبه حرکت در آورد، نزد

کدام را همان لحظه جواب نداد، از   چیو پروا ه  دندید

گرفت و به رامش گفت صبح فردا  لمیآن ها ف یهمه 

  یکجا مناسب تر است، رامش از کار ها دی گو یم

مخالفت نکرد    ان هم ی پروا خوشش آمده بود برا قیدق

و ساعت چهار بعد از ظهر به دفتر روزنامه برگشتند، 

 نه.آن هم تشنه و گرس

 ** 

 آروم تر-

همه راه باهاش رفتم   ن یا سهی خس یلیخ نی بابا ا-

 ؟ی آب بخرم بخور هی یستینگفته تشنه ن

 د؟یشد؟ کجا رفت یچ  شنوه،ی م ادی م هویآروم  -

 کنه  راتیخواد تعم  یم-

در دهان گذاشت با دهان پر  یگر یپر برنج د قاشق

 گفت: 



بزرگم واسه دو سه   یجا هیاونم با خرج خودش، -

 می جا کارش تموم بشه برگرد ن یماه اجاره کرد که ا

 چه باحاله!   ولیا-

هم بزرگه هم مدرن البته  میکه من پسند  ییاونجا -

  یجا رو هم مثل اون جا م نیگفت ا  ی خودش که م

 سازه 

 ها شهی چه خوب م-

 و گفت:   دیآب سر کش  وانی ل  پروا

 خبر حوادثا رو اورد؟-

 ت نگاه بنداز آمادش کن گذاش زتیآره رو م-

 باشه -

 ی من برم به کارم برسم تو هم آروم بخور خفه نش-

 نترس برو -

را خورد، ظرف   ش یرفت و پروا با عجله غذا سارا

سراغ کارش   عی گذاشت و سر  فشیغذا را درون ک

  ییرفت تا هر چه زودتر بفهمد در آن روز چه خبرها 

  غرق شد  ی واقع ی خبر است و به معنا   یبوده و او ب

 در کار، چون واقعا عاشق کارش بود. 



 

[12 /3/2021 11:45  AM] 

 

 _شش_آغوش_آتش  ی#پارت_س

 

 

 

 شد  ینم  یزیکه چ د یموند  یم شتریشب ب هی-

 چمدان را به دست محمد داد و گفت:  حامد

 برم برسم به کارگرا  دیبا -

 آمد و گفت:  رون یبا عجله از اتاق ب نهال 

 من آماده ام -

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س پروا

 نیا یاگر شد بازم ب-

 دفعه نوبت شماس  نیا-

 نیا یباز ب  دیکه اگر تونست  ستین ینوبت-

 افشو یباشه ق-



 کفشش را پا کرد و گفت:  نهال 

 گهید میبر ا یتو هم ب-

 هی  دمینخواب شبمی خسته ام د یلیمن خ  د ینه شما بر-

 خوابم  یخورم م یم  یزیچ

 غذا رو گازه -

 باشه -

 و دم گوشش گفت:  دی صورت پروا را بوس نغمه

 دوستت دارم   یل یخ-

 لبخند زد و گفت: پروا

 د یمراقب هم باش-

 حتما -

 هم سر تکان داد و گفت:  حامد

 ما شیپ نیا یحتما ب-

 میا یم-

همراه شان    نییرفتند، پروا تا پا   رونیاز خانه ب همه

 نیرفت، محمد چمدان را در صندوق عقب ماش 

 دوستش گذاشت و گفت: 

 میبر گهیخب د -



تکان داد و محمد پشت   شان یبا لبخند دست برا پروا

فرمان نشست، پروا خم شد به حامد که جلو نشسته  

 بود گفت: 

وقت گوشت در    هیرو حرفام فکر کن و عمل، -

 دروازه نباشه 

 راحت  الت یخ-

زد، صاف   یلبخند سر تکان داد و به نغمه چشمک با 

 و گفت:  ستادیا

 بسالمت  دیبر-

حرکت کرد و او ناراحت دست تکان داد، چند    نیماش

رفت،    رونیاز کوچه ب نیآن جا ماند تا ماش  یا  قهیقد

که نان سنگک درون دستش بود و   یرمردیپروا به پ

 شد نگاه کرد و لبخند زد. یاز آن جا رد م

  ی مرد رو دنیباال برد به همان خانه نگاه کرد با د سر

و    دیابرو در هم کش ن،ییتراس و نگاه کردنش به پا 

ه باال رفت قبل از  وارد خانه شد در را بهم کوفت، ب

سر حال شود،   یرفت دوش گرفت تا کم  یزیهر چ

حوله را دور تنش بست و سمت پنجره رفت، پرده  

 . د ینازک را کش ریحر



و به چشمان خسته اش نگاه کرد،   ستاد ی ا نهیآ  ی جلو

لبخند زد و سمت    شیفرشته و لبخند ها  هیآور اد یبا 

 ی برداشت و تنش کرد، موها  یکمد رفت، لباس خواب

 نم دارش را باز گذاشت به آشپزخانه رفت. 

گذاشته بود بدون آن    شیکه نهال برا یو خورشت برنج

خوردن   یبه چا  یکه داغ کند خورد و بدون آن که حت

رفت،   رون یبرداشت از آشپزخانه ب یآب وان ی فکر کند ل 

  یکه پشت پرده   ی اشت در حال سمت پنجره قدم برد

رو به رو نگاه کرد، از   یو به خانه    ستادی جمع شده ا

  د،ی د یک آن خانه را می تار مهین یهمان دور فضا 

باز بود و پرده هم کنار   ی بزرگ قد ی چون پنجره 

 بود. 

 هیمبل نشسته بود و سر تک  یکه رو  د یمرد را د آن

ه  مشکوک را د،ید  یرا هم م  گارشیداده بود، دود س

از پرده فاصله گرفت، اما فقط مرد برهنه  یافتاد کم

  د،یکش  ی م گاریمبل بود داشت س  یکه رو   دید ی م یا

 کالفه نگاه گرفت و گفت: 

 برو به درک -



  کی یرا رو  ش ی موها  دیآبش را سر کش  وان یل  دیچرخ

گذاشت به   زیم یرا رو  وانش یو ل  ختیشانه اش ر

 آماده شود.  ی قیخواب عم  یاتاق خودش رفت تا برا

 

دختر    دنیو چشم باز کرد با د دیرا بلع گارش یس  دود

خورد، سر    یپشت پنجره که پشت به او داشت آب م

بلند کرد و با چشمان تنگ شده نگاهش کرد، با  

 . دیند چیه  گریآن اتاق د یکیرفتنش به اتاق و تار

  شیله کرد و از جا   ی رگا ی را در جا س گارش یس ته

دستش را باال برد و   کی بلند شد سمت پنجره رفت، 

چسباند و دست  شهیاز آرنج تا مچ دستش را به ش

به آن خانه نگاه   قیزد، دق  شیرا به پهلو  گرشید

و  دیباره دستش مشت شد با خشم چرخ کیکرد، به 

 : دیغر

 شهینم-

که سمت   ی اتاق رفت لباسش را چنگ زد و در حال  به

 رفت. رونیرفت لباسش را تنش کرد، ب  یدر خانه م

 ** 



ازش خوشش اومده   یل یصاحب کاره خ گهیمحمد م-

 م یکن ینم رون یگفته تو رو ب یواشک ی

 گهیخوبه د-

 اصفهان  رهیمحمد گفت خودش م نمیآره واسه هم -

 و گفت:   دیرا سر کش  شیچا 

 خواد با تو بره خوبه یم  رهیکه تنها نم  نیهم-

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م عیسر نهال 

 از بچه ها یکی یخونه   یرفت ی فقط پروا کاش م-

 چرا؟ -

 یی خب تنها -

 که!  ینهال خانم باز حس مادربزرگا رو گرفت-

 آخه... -

انگار فقط امشب   ،یفردا شب تهران یگیتو که م-

 نداره تو آپارتمان هستما ینگران یتنهام که اصال جا 

 رهیحوصلت سر م-

  یانجام بدم، کل د یکار دارم که با  ی کل  زم، یعز  رهینم-

 حوصلم سر بره  شهی کتاب نخونده دارم، مگه م

 اصفهان؟  میبر ا یبا ما ب یخوایاصال م-



بفرس بره من راحت   نویا  ایمنو بکش  ا یخدا  یا-

 بشم

 خنده اش گرفت و گفت: ال نه

 باشه غر نزن برو -

 ا یار یبرام گز سوهان ب-

 چشم -

 د؟ یریم یک-

اما ساعتشو   امیدونم محمد گفت تا قبل ظهر م ینم-

 نگفت

رفت   شهیکه نم دیپرا نیبا ا دیمراقب باش  یل یخ-

دارن، نه  دیپرا  ا یشتریروزا ب  نیا یمسافرت، اما بدبخت

  نینه، فقط پولشون به ا ادا یخوششون ب دیکه از پرا

 رسهیم  نیماش

 که  ی باز غر غر شروع کرد-

بدتر من غر غر    یتو جامعه از درد مردم بفهم ا یب-

 یکن یم

 ؟ یبرد  دیکل  گه،یبرو د -

 آره -



 را پا کرد و گفت:  شی سمت در رفت کفشها   پروا

 کنم  ی گازو ببند خودم اومدم باز م رهیم  یدار -

 باشه -

  د ینهال را بوس یگونه  دیچرخ  عی را باز کرد و سر  در

 و گفت:

 نمیزنگ بزن بب یر یاصفهان تصو ید ی رس-

 و گفت:  دیخند نهال 

 گهی د میبر ا یب یهمه دوست دار  نیباشه، تو که ا-

 میا یزودم که م

 خواهر خوشگلم  ینه، بابا  یعنیگفتم نه -

 : دی کرد غر یرا بست و نهال پوف  در

 گه ید  ی دنده ا هی-
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رفت، به باال نگاه کرد، چهار روز   رون یدر خانه ب از

شد و   یم بشینص ی بود که از آن خانه فقط خاموش

 چیهکه چراغش روشن شود،   دید یوقت نم چیه

  ی بود که کس  دهیهم در آن جا به گوشش نرس  یخبر

 را کشته باشند. 

مرد   دیداشت د   یافتاد همان جور که قدم بر م راه

  یم هیبه بق یبا وانت بار دارد سبز ی فروش  یسبز

 لب گفت:  ر یخند زد و ز  شیفروشد، ن

 دیتونو جور کرد  بتیبساط غ-

آن روز در دفتر روزنامه هم کار   د، یسر کوچه رس به

کرد آماده   یرا جمع م  لشیتمام وسا  دیداشت، با اد یز

و   دی جد یو انتقال بدهند به جا ندیا یگذاشت تا ب یم

گرفتن خبر، با عجله   یرفت برا  یم ی به آگاه  دیبا 

 شد.   ی رساند و سوار تاکس ابانیخودش را به سر خ

 ** 

 به دستگاه ضبطش کرد و گفت:   ینگاه

 یتو ذهنت چ شیکشت  یم یلحظه که داشت اون -

 گذشت؟ 



 کرد و گفت: هیگر  مرد

چشمامو گرفته بود،   ی داغون بودم بخدا، خون جلو-

 خواستم اون مردو نابود کنم  یفقط م دمینفهم

 د؟ یفقط شما زد  ا ی  دیشد ر ی درگ-

 هو یگفت، اما   ینم یچیزدمش اون ه یاولش من م -

 یحت م،یول کن  گرویزد همد   یم غی ج حهی هولم داد، مل 

بود،   ی ریکرده به خاطر درگ دایدستم که مشکل پ نیا

از خودش   ی جور نیپررو با زنم بوده داره ا دمید

 دمینفهم  گهیکنه، کارد برداشتم د یدفاع م 

 دستش نگاه کرد و گفت:  ریبه کاغذ ز پروا

 ده ضربه چاقو؟ -

 سر تکان داد و گفت:  ریسر به ز   مرد

  یم  اوردمیچاقو در مزد منم مدام  یم غیج حهیمل -

 یی نه صدا گهید یدونم با فرو کردن سوم  یزدم، نم

بودم مدام   نیکرد منم خشمگ یازش بلند شد نه دفاع

 زدم یم

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 و بعد همسرتون -



  دم یچاقو از دستم ول شد خواستم عقب برم د  یوقت-

لجم گرفت سرش داد زدم خفه بشه   کنهیم هیداره گر

 اونه ریهمش تقص

 گفت؟   یم یاون چ-

 کرد  یم هیفقط گر-

 ؟ یسمتش رفت  ی شد یچرا عصب-

 کرد و آرام گفت:  هیبلند گر   یبا صدا مرد

که برعکس تنش کرده بود،   یلباس  دم،ی لباسشو د-

بوده،   یعوض نیگفتم زنم تو بغل ا  خت،یبخدا دلم ر

داد زدم سمتش رفتم رو کولم انداختم سمت   دمینفهم

 نییپرتش کردم پا  یفکر  چی پنجره رفتم بدون ه

 چشم بست و گفت:  پروا

 د؟ ی کار کرد یخب بعدش چ-

پنجره   ریاما من ز ومدیم نییهمهمه از پا ی صدا-

 کردم  یم هینشسته بودم نگاهم به اون مرد بود گر

 ؟ یچرا فرار کرد-

 تیزندان اذ  وفتمیب دیبودن چرا با  نا یگفتم مقصر ا-

 فرار کردم تیجمع نیاز ب نییبشم، اومدم پا



 شما رو نشناخت؟   ی کس-

 رفتم  ع یرو سرم کاله نقاب دار پسرم بود سر-

 پسرتون خونه نبود، کجا بود؟   دیگفت-

 ی رفته بود شهرستان خونه خواهرم، آخه دخترشو م-

  دنیرفته بود د م،یهم زده بود یی حرفا   هیخواست، 

 اون 

 وفتاد؟ ینگاهتون به همسرتون ن دیرفت یم  دیخب داشت-

شلوغ بود    یل یاما خ نمیخواستم بب یم یعنی نه...-

 رفتم  عی سر نیبشناسنم واسه هم دم یترس

 ن؟ یماش یاونم ب -

 منه  نیماش دنی فهم یببرم، م  نیتونستم ماش ینم-

 د؟یو بعد کجا رفت-

 بهش گفتم، داغون شد   زیپسرم همه چ شیرفتم پ -

 کرد و پروا گفت:  سکوت  مرد

 دیادامه بد-

 کردم  یاومدم خودمو معرف ارمیبعد نتونستم طاقت ب -

 ؟ی پسرتون چ-

 کار کنم یگفت چ   یاون ساکت بود، شوکه بود نم-



 د؟ یستین مونیپش-

زنمو دوست داشتم   ستم،ی باشم اما ن دیبا  دی شا -

بود که بهاشو   میزندگ  متیق نی گرون تر انتشیخ

 پرداخت کردم

 و حرف آخر -

 خند زد و گفت:  شین مرد

 اعتماد نکنن  نشیبهتر یحت یزن چی...به هی مرد چیه-

بلند شد دستگاهش را   شیلبخند زد و از سر جا  پروا

 خاموش کرد و گفت:

 ممنون-

از پشت در، در را  یدر زد و همان لحظه شخص   سمت

سرگرد   دنی رفت با د رون یباز کرد، پروا ب شیبرا

 گفت: 

 چطور بود؟ -

 ذارمش   یم نی خبر آنال یخوب بود، تو-

 یباخت تویبازم که انگار روح -

 دو راه افتادند و پروا گفت:  هر



چطور  رن؟ یگی ناراحتم، چرا زنا خودشونو دست کم م-

اگر   یحت  دن؟یم انتیخ یبه خودشون اجازه  

کنند راحت   انتیخ دیشوهرشونو دوست ندارن نبا 

راه حل   نیبدتر شهیهم  د یبشن از دستش، چرا با 

 کنن یانتخاب م

 سمت سرگرد و گفت: دیچرخ

شکل ممکن اونا رو کشته اما واقعا   نیبه بدتر دی شا -

معلومه اون   دهید ی بد یصحنه   یل یبراش ناراحتم خ

 انجام بده  یتونست کار درست یلحظه نم

 سر تکان داد و گفت:  گرد سر

 درسته-

 شانه اش انداخت و گفت:   یرا رو  فش ی ک پروا

 برم گهی من د-

 برو بسالمت -

* 

را در آورد خواست تماس    یشد، گوش  نیماش  سوار

افتاد،   ی گوش ی رو  یاما همان لحظه اسم سعادت  ردیبگ

 دم گوشش گذاشت و گفت:   دیکش یگوش یدست رو

 بله-



  سیپل  دن، ی ساله رو دزد  زدهیدختر س هی هیتو جواد-

 ومده یخبر کردن هنوز ن

 کردن؟  دایجاشو پ یعنی-

 جا اومده  نی کردن تا ا بشیتعق-

 بفرس  قُ یآدرس دق ام،یباشه منم االن م-

  اد،یم رویداره با ن  سیجا خطرناکه پل  نی چون ا نیبب-

 ایا یجلو ن ومدهین سیتا پل  کشهیطول م 

 باشه بفرس -

* 

نگاه کرد، همه فقط    به خانه کرد و به اطراف  ینگاه

پنجه  یرو دند،یکش  یسرک م  شانیاز در خانه ها 

کوتاه آن خانه به درون خانه  واریاز د ستاد یپا ا یها 

را   نیدورب عیسر  د،ید  اطینگاه کرد، سه مرد را در ح

  دن یزوم کرد با د یدر آورد و باز نگاه کرد، کم 

  دییهم سا  ی دندان رو  د بو نی زم ریکه درون ز ی دختر

 :د یو غر

 کجاست!  سی پل  نی پس ا-
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  دن یبه اطراف نگاه کرد، درون خانه نگاه کرد با د باز

  دند یدو  یطرف م کیآن خانه که هر کدام  ی اهال 

  نی رزمیدو نفر رفتند وارد ز دیشد، د  ز یچشمانش ر

را باال آورد، دختر را  نیو دورب دی شدند، پروا هم ترس

 آوردند.   رونیب نیزم  ر یاز ز

بودش جلو رفت   دهیکه تا آن لحظه پروا ند  ی مرد

گفت سمت در   هیبه بق یز یدست دختر را گرفت و چ

خانه رفت، پروا با ترس عقب رفت به اطراف نگاه  

و بن بست همان سمت   کی بار یکوچه    دنیکرد، با د

 پنهان شد.  واریو پشت د د یدو

در همان خانه  ی جلو  ی موتور دیو د  دیکش  سرک

آمد   رون یمنتظر بود و مرد همراه دختر از در خانه ب

ا با  اول دختر را نشاند و بعد خودش سوار شد، پرو

 وحشت گفت: 

 کجاست؟!  سی برنش، پس پل  یدارن م-



آمد،    یموتور داشت همان سمت م دیعقب کش  سر

گرفت،   میتصم عی اش گذاشت و سر نهیس  یدست رو

را باال    شیها   نیگذاشت آست نیرا زم  نشیو دورب فیک

هم از سمت   سیپل  ن یکه ماش دید   دیبرد و سرک کش

موتور    شود، لبخند زد و  یم کیکوچه دارد نزد  گرید

 کوچه شد.  کینزد

که موتور خواست با سرعت از سر کوچه رد   همان

آمد و لگدش در موتور نشست،   رونیشود، از کوچه ب

  نیزم  یدو مرد همراه آن دختر باال رفت و رو  اد یفر

و   ف یک عی افتادند، پروا فرصت را از دست نداد سر

دست دختر را    د،ی را برداشت سمت آن ها دو ن یدورب

 .د یگرفت و کش

 زد:  ادی درد داشت و پروا فر دختر

 بدو دختر-

دختر را گرفت و به پروا نگاه    یمرد با خشم پا  اما 

 زد:  اد ی فر گریکرد، مرد د

 ! سی پل  س،یآقا پل -

تواند   یدانست نم  یو مرد که م  دیآن دختر را کش پروا

کرد و    شیرها   وفتدیب ریدختر را ببرد و ممکن است گ

 زد: اد یان خشم رو به پروا فربا هم



 کنم یم  داتیذارم...پ یزندت نم-

 زد:   ادی موتور را بلند کرد و فر گرید  مرد

 آقا بپر-

  یدو سوار موتور شدند و پروا با آن دختر فقط م هر

 گفت:   عیپروا سر دند یکه رس سیپل  نیبه ماش   دند یدو

 فرار کرد  دیریرو بگ ی اون موتور-

  هیبه دنبال آن ها رفت و پروا به دختر که گر ینیماش

 کرد نگاه کرد و گفت:  یم

 نگران نباش تموم شد -

 و گفت:  دیسرش را بوس   دشیآغوش کش   در

 آروم باش دختر خوب تموم شد  -

 زد:  اد ی فر و

خونه هستن فقط دو نفرشون فرار   نی تو ا شونیبق-

 کردن 

 ؟ی هست ی تو ک-

بود آرام دختر را از   سیسوال آن مرد جوان که پل  با 

 خودش جدا کرد و گفت: 

 ی نیخبرنگارم، پروا ام -



آورد به دست   رونیکرد و کارتش را ب فشیدر ک دست

 مرد داد، گفت:

 د ی آب بهش بد هی دهیدختره ترس-

 دینیبش نی تو ماش دیبر-

 باشه  -

* 

کرد و راه افتاد، خوشحال بود که آن دختر را    تشکر

بود،   کیات داده بود، ساعت هفت شب بود و تارنج

شده بود    لیدفتر روزنامه ساعت دو بعد از ظهر تعط

  ابانیشد و اسم خ  ی چون پنج شنبه بود، سوار تاکس

در  فش ی را از ک ی را گفت، گردنش را تکان داد و گوش

 نهال لبخند زد: امیآورد با پ

مسافرخونه اما  میرفت م،یدیرس  شهیم یساعت مین-

اومد قراره ببرتم  یمحمد زودتر رفت کارشو بکنه وقت

 زنم اون موقع یوسه پل بهت زنگ م  یس

 لبخند نوشت:  با 

 د یدی خوبه بسالمت رس-

  یقیاش نفس عم ینگاه کرد و با شلوغ ابانیخ به

 و چشمانش را بست تا برسد.   دیکش



رفت،   نییرا باز کرد پا  نی در ماش  نیماش ستادنیا با 

شانه    یرا رو  فیهم دور شد، ک ی را که بست تاکس در  

عده مرد جوان   هیاش انداخت به اطراف نگاه کرد،  

 دور هم جمع بودند، از آن ها نگاه گرفت و راه افتاد. 

  ستیاش نگاه کرد، ساعت هشت و ب یساعت مچ به

آن همه خلوت است،   ابانیبود و تعجب کرد  خ قهیدق

تا خواست سر   دیاز پشت سرش شن  نیماش  یصدا

چشمانش افتاد،   ی از رو به رو رو یبچرخاند نور 

 صورتش گرفت.   ی دست باال برد جلو

و پروا ترس برش داشت،   ستادندیا  نیدو ماش هر

کوچک  پی عقب رفت، ز  یکم گرش یدست د   عیسر

که   یمرد دیرا باز کرد، نور خاموش شد و او د  فشیک

را از پشت سرش   ن یدر ماش  یو صدا دی آ یسمتش م

در آورد و    فشیفلفل را از ک یبا عجله اسپر   د،یشن

را    یراسپ  دیایبرد قبل از آن که مرد جلو ب شیدست پ 

 کرد. یدر چشمش خال 

شد   کشیکه از پشت نزد ی مرد باال رفت و مرد  اد یفر

سمتش اما پروا با عکس  دیآن صحنه دو  دن یبا د

و    دیدر شکم مرد کوب  یلگد  دیچرخ  عیالعمل سر



  ادیرا در چشم مرد زد و پا به فرار گذاشت، فر ی اسپر

 زد: 

 کمک-

چند   دنیدو  یصدا  د،ی دو ی با تمام قدرت م د،یدو  یم 

 زد:  اد ی و باز فر دیشن  ینفر را م

 دیکمک، کمک کن-

شد که تا به حال در آن کوچه نرفته  یکوچه ا وارد 

  یبود، مقنعه از سرش ُسر خورده بود و او نم

  دنیسرعتش را کم کند، در حال دو  یخواست لحظه ا

خواست اما   یو کمک م دیکوب  یخانه ها م یبه در ها 

شد فقط نگاه   یاگر م ایشد  یباز نم یخانه ا  چ یدر ه

 کردند.  یم

و باز کمک خواست، به سمت   دیکوچه رس  یانتها  به

چپ رفت تا از کوچه خارج شود اما همان لحظه کف  

باال رفت   ادشیرتش نشست، فربا شتاب در صو یدست

شد تا   ری از پشت اس کدفعهیبه عقب پرت شد و  

 دهانش گرفته شد.  یجلو  یبزند دستمال ادیخواست فر

* 



چشمانش را باز کرد   د،ی ابرو در هم کش ینیدرد ب از

و سرش را به اطراف چرخاند،    دیترس  یکیاما با تار

  نی ا دنیخواست دست سمت صورتش ببرد اما با فهم

که دستانش بسته بود به وحشت افتاد خودش را تکان  

 بسته است.  شیداد و متوجه شد پاها 
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 زد:  اد یباز کرد، فر دهان

 کمک-

طناب دستش را که    شتریرا تکان داد اما ب  دستانش

بسته شده بود زخم کرد، نگاه   ی هر دو پشت صندل 

که چشمانش را بسته   یپارچه ا ریبرد از ز نییپا 

شد    یبود که البته فقط م یکوچک یبودند، روزنه  

را، نفس زد و   گرید  زیچ چی نه ه ندیخودش را بب

 زد:  اد یفر



 ست؟ یجا ن نیا  ی کس-

  لیوسا هیکنار بق   زیم یرا رو   ییکارت شناسا  مرد

 گفت: عیسر یصدا  دنیانداخت، پروا با شن

 جاست آشغال جواب بده  نیا ی جاست؟ ک  نی ا یک-

نشسته   ش یکه او رو ی سمتش رفت دور آن صندل   مرد

 زد: اد یپروا حسش کرد و فر د،یبود چرخ

پدرتو در   ییکثافت به جرم آدم ربا  ؟ی هست ی تو ک-

  ادیب گهید ییجرم آدم ربا  هیمنو ول کن، نذار  ارن، یم

 رو پروندت 

 و گفت:  ستاد یا شیرو به رو   مرد

 می با هم کار ندار اد یز-

و گوشش را سمت آن صدا   دیسرش چرخ یکم پروا

 رییتغ  ید براو باهوش بود و حس کرد مر زیگرفت، ت

نبود، با   یعاد شیکرده است چون صدا  یصدا کار

 زد:   ادی خشم تکان داد و فر

 ! ؟ی دیمنو دزد ی به چه حق ؟ی هست ی تو ک-

باال تنه  ی و کم د یشد ترس  کشیکه مرد نزد نیحس ا با 

اش عقب رفت، لب مرد که تکان خورد پروا مور  



مورش شد چون کنار گوشش حسش کرد و با چندش  

 : دیمرد را شن یدر خودش جمع شد و صدا 

پرسم درست   یکه م ییآروم باش، اگر سواال  سیه-

  یخونت اما اگر بخوا ی گردیسالم بر م  ،یجواب بد

 ... یکن  یباهام باز

به صورت چشم بسته  کرد و مرد سر کج کرد  سکوت 

 شد، گفت:  قیاش دق

 دمیم تیبد باز -

 گفت:   ستاد، یآب دهان قورت داد و مرد صاف ا  پروا

 لت؟ یاسم و فام ؟یهست یک-

 یبود م دهیدوست نداشت جواب دهد اما ترس پروا

ها سر رشته   زیاش کند از آن چ ی عصب  دیدانست نبا 

 و گفت:  دیلبش کش  ی داشت، زبان رو

 ی نیپروا ام-

 اسم پدر؟ -

 ندارم -

 اسم مادر؟ -

 ندارم 



 ! یبُته به عمل اومد  ریپس ز -

 زد: اد یبا خشم فر پروا

 حرف ده... -

شد   ده یبر شیکه درون صورتش نشست صدا یلیس با 

  یشد، مرد کم یم نییاش از خشم باال و پا نهیو س

 شد و گفت:  کشینزد

 خوام باز نکن یکه من م  یزیاون چ شتریدهنتو ب-

 و مرد گفت:   دییهم سا  یدندان رو  پروا

 هستن؟  یپدر و مادرت ک-

هستم   یبچه پرورشگاه  هیدونم، من   یدونم، نم ینم-

 نه مامانم  هیبابام ک  دونمیکه نه م

 سکوت کرد و گفت:  یکم  مرد

 ه؟یکارت چ-

 خبر نگارم  هی ،یفهم یم  یکه دستتونه نگاه کن فمیک

 ؟ یکن  یکار م یواسه ک-

 چشم بند درشت شد و گفت:  ر یپروا در ز چشمان 

 ! ؟یچ-



فک   کدفعهیسکوت کرد و فقط نگاهش کرد اما    مرد

 زد:  اد ی شد و فر ریپروا در دستش اس

 ؟ یکن  یکار م یواسه ک-

 : دی و با ترس نال   دیترس پروا

کنم...من...من واسه دفتر   ی ...کار نمیبخدا واسه کس-

اومده  کنم، امروزم...امروزم  یم  ی روزنامه خبرنگار

تونم دختره رو نجات   یم دم ید یبودم خبرنگار 

تو رو هم   ستمین یبدم...دادم، وگرنه من از طرف کس 

 شناسم  ینم

دستش    دییسا   یهم م ی کرد دندان رو ینگاهش م  مرد

گردنش، پروا نفس   ی شد تا رو  ده یاز فک پروا کش

گردنش   یشدن دست مرد رو   دهیزد و با کش ینفس م 

 مرد در گوشش نشست:  یبدنش سفت شد، باز صدا 

 ؟ یپس خبرنگار -

و انگشت شصت    ختیآن چشم بند اشک ر ر یز  در

شد، پروا با اکراه سر عقب    دهیلب پروا کش  یمرد رو 

  ی اما رها نشد و مرد محکم تر شصتش را رو دیکش

 یبزند اما م اد یو پروا دوست داشت فر  دیلبش کش

پروا حالش بدتر   ادیباشد با فر  ماریآن مرد ب  دیترس

 د. شو 



زد و مرد دست همان انگشت شصتش   ینفس م نفس

  شیگلو ر یکوچک ز یگلو درست در گود  نییرا پا 

مانتو رفت،    ی سمت دکمه ها   گرشیو دست د  دیکش

 زد:   ادیبار پروا سکوت نکرد، فر نیا

 یدست از سرم بردار، ولم کن عوض-

کامل   ش یبود که دکمه ها  ده یفا  یخورد اما ب یم  تکان

 : دی تماس افتاد نال به ال  گر یباز شد، د

...من واسه  یتو رو خدا ولم کن...منو اشتباه گرفت-

کنم...من فقط دلم واسه اون دختر  ی کار نم یکس

 سوخت 

  یمشک زیشوم  یخند زد، دست به دکمه ها  شین مرد

 زد:   ادیپروا گرفت پروا جان داد سرش عقب رفت، فر 

 شرف!   ی....نکن برت یغ یباز نکن ب-

که در دهانش نشست خفه شد و طعم  یضربه ا با 

دانه دانه  ش یخون را در دهانش حس کرد، دکمه ها 

کرد، دکمه   یم هیبلند گر ی شد و پروا با صدا ی باز م

بدنش،   یها که کامل باز شد، مرد چشم گرداند رو 

لب    ر ینگاه گرفت سر باال برد چشم بست ز یلحظه ا

 گفت:  وگفت، دوباره به پروا نگاه کرد    یزیچ



 کنم ینابودت م  یاومد یطرف هر ک از-

...به اون خدا من قصدم  ومدمی ن یمن از طرف کس-

 کمک بود...باور کن 

 : دیو از جا پر  دیآن مرد ترس ادیفر با 

 ی هست-

اش نشست،  نهیس یافتاد و دست مرد رو  هیبه گر باز

  رینفسش بند آمد و با تکان دادن دستش پروا لب ز

به هوا نرود و دوباره لب مرد   غش یکه ج دیدندان کش

 گفت:   د،یبه گوشش چسب

 کنم ینزن بدتر م غیج-

و   دیاش کش  نهیزد و مرد دستش را وسط س  نفس

زد با باال   غیهم فشرده شده ج  یرو  یپروا با لب ها

جان داد و خدا را    رش یلباس ز ی باره  کیرفتن به 

 صدا زد. 

کرد، نرم دستش   یشده نگاهش م   زیبا چشمان ر مرد

تا وسط، انگشتش را وسط   دیاش کش نهیس  یرا از رو

  یهمان دست با شتاب رو  کدفعهیشد،  دیاش کش  نهیس

تکان خورد   ی نشست و پروا با احساس خفگ ش ی گلو

 و مرد گفت: 



 تو نشنومصدا-
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رها شد اما با برگشتن   شینگفت و گلو چیه  پروا

شدنش تعجب کرد، دکمه   دهیو پوش  رشیلباس ز 

بود تا   ریشد او سر به ز یبسته م یکی یکی  شیها 

  یگوش  ینه، صدا  ا ی بفهمد تمام دکمه ها بسته شده 

  ی توجه دکمه ها  یشد اما مرد ب  ده یشن فش یپروا از ک

افتاده   هک یمقنعه ا زیم ی مانتو را هم بست، از رو

  ی کارها  رتیبود را برداشت سرش کرد و پروا در ح

با   د،یو دور شدنش را شن  شیپا   یآن مرد بود، صدا

 زد:   ادیفر وحشت 

 !...بذار برم...تو رو قرآن بذار برم یریکجا م -



  د،یشن  یرا م  ی گوش  یمرد رفت و پروا هنوز صدا اما 

دانست چند   یدانست ساعت چند است و نم یاصال نم

 بود.  هوش یساعت ب

تلفن همراه خودش،   یجز صدا د یشن ینم ییصدا چیه

آن   یرا صدا بزند، ساعت ها رو  یکس  دیترس  یم یحت

کرد و سردش شده    ی درد م شیبود، دست و پا  ی صندل 

  یصدا یسرد بود، حت یلیبود، چون انگار آن جا خ

 . دیشن  یآمد م یم  رون یباد هم که انگار از ب

و با ترس به اطراف نگاه    دیقدم چند نفر را شن  یصدا

 کرد و گفت: 

آدم   هی  ه،چاری تو رو خدا منو ول کن ب نی...ببیاومد -

 ... چیه یکشنت...منو ول کن یم گه،ید  ییربا 

 هوش یدهانش قرار گرفت باز ب یکه جلو   یدستمال  با 

 شد. 

* 

چشم باز کرد اما هنوز همه   یمیمال کیموز  یصدا  با 

هنوز بسته بود و   ش ی بود، دستانش و پاها  کی جا تار

عوض شده است،    شیشد اما حس کرد جا  دیاو نا ام 

  دیشد و او با ترس خودش را عقب کش  کشینزد یکس

را    شیخواست دست و پا  یاما انگار فقط آن شخص م



سر اسلحه    لدباز کند، پروا تا خواست دستش را بما 

 سرش نشست و گفت:  ی رو

 یمون یزنده نم ی دست از پا خطا کن-

حس کرد   کدفعهیوحشت زده سر تکان داد و   پروا

ت و در  اس  نیدرون ماش دیکنارش آزاد شد، زود فهم 

 باز شده. 

 نییبچرخ برو پا-

رفت،   نییپا نیباز سر تکان داد و آرام از ماش پروا

 سرش بود و مرد گفت:   ی هنوز اسلحه رو

 زانو بزن -

 زانو زد و مرد گفت:  پروا

 بشمار و چشم بندتو باز کن  ستیتا ب-

 با...باشه-

شد    نیرا کنار پروا رها کرد و سوار ماش فی ک مرد

جلو ضربه   یبدون آن که در را ببند با دست به صندل

شمرد،   یزد که برود، پروا با ترس آرام در دلش م

چشم بند را کنار   دیترس  یاما م دی را شن  نیماش  یصدا

 گفت:  د یکه رس ستیبزند، به شماره ب

 بردارم؟ -



  ی را از روو او با ترس چشم بند  دینشن یجواب چیه

  ادیکه در چشمش نشست فر   یچشمش باال زد با نور

صورتش نشست، چشمانش به  یزد دستانش رو

بود بسته شده   یشدت درد گرفته بود چون چند ساعت

 بود. 

رفت،   نییگذشت و او آرام دستانش پا   یلحظه ا چند

به خاطر چشم دردش با چشمان جمع شده به اطراف  

نگاه کرد  و   فشیکس نبود، به ک  چیکرد، ه ینگاه م 

فقط  دیدور خودش چرخ  ستادیا عیبا ترس سر 

که انگار پشت خانه بود و رو   د ید یرا م ییوارها ید

 خرابه بود.  شیبه رو

اش نگاه کرد،   یرا چنگ زد و به ساعت مچ  فشیک

و با همان ترس شروع کرد به  هفت صبح بود و ا 

در حال   د،یدو یدانست کجاست فقط م  ینم دن، یدو

خاموش   دنیدر آورد با د  فشیرا از ک   ی گوش  دنیدو

  دنی با د د، یبودنش با حرص در دستش فشرد باز دو

 باال رفت و گفت: شیآشنا ابروها   ابانیآن خ

 جا که خونمه! نی....انیا-



  ابانیه ختا خودش را ب دنیشروع کرد به دو  باز

کرد   یدستانش درد م   س،یپل  ی برساند و بعد به اداره 

 . دیجان نداشت، ضعف داشت اما باز هم دو شی پاها 

 

 یحت یبدون درخواست از کس  دنت؟یدزد ی گ یم یعنی-

 تجاوز ولت کردن؟!  یب

 داشت به خاطر اون دختر نهیآره، اون ک-

چند ساعت بدزدتت؟! مگه  یفقط برا یکی دیچرا با-

 ی باش نجا یاالن ا دیداشت، نبا  نهیک یگینم

 دونم یدونم، نم ینم-

 ی خودشون ولت کردن تو فرار نکرد یگیم یحت-

 جا رها کردن  هیدرسته منو  -

که  نیبا ا دن،یتو رو دزد  دهی کس ند چیه شب ید-

محاله   ابونیشب بوده و اون خ  میهشت و ن یگیم

شلوغ که تا دوازده شب هم    ابونیخ هیرد نشه    یکس

 شلوغه 

 گمیمن دروغ نم-

  یگیهم که م ییزایاما چ یگیگم دروغ م  یمن نم-

 ی کتک هم نخورد  یحت اد،یجور در نم



 زد اونم دو تا، لپم از داخل خون اومد   ی ل یس-

 خنده اش گرفت و گفت: مرد

 میکن یم  یدگی باشه ما رس-

 ! د؟یکن  رشونیدستگ  نیخوا ینم-

   و؟یک-

 رو؟ اونا  -

  ای ؟یشد   دهی کنم که تو دزد ریمحل دستگ هیمن برم -

 کنم؟!  داینکردن پ داشیپ هیکه فرار ویکیبرم 

 برد و مرد گفت:  ریسر به ز   پروا

کنه؟ برم  یم ی محل زندگ نی تو ا یت یچه جمع یدونیم-

 رم؟ یبگ ویک

 سابقه داراش -

نظرن   ریکه سه تاشون ز  میسه تا آدم سابقه دار دار-

 نکردن  یگیکه تو م وی کار شبیکدوم د چیه

نجات دادم حاال جون   ویک یندارم،  یجان تیمن امن-

 خودم در خطره 

  نیخواستن بکشنت االن ا  ینگران نباش اونا اگر م-

ما به پروندت   ،یدار  یجان  تیپس امن یجا نبود



 م،یدیشد خبرت م  رمونیدستگ  یزی چ میکن  یم یدگ یرس

 خونه  یبر ی تونیم

  یصندل ی را از رو  فشیو ک  ستادیناراحت ا  پروا

 برداشت و گفت: 

 ترسناکه  یل یمحله خ نیا-

که در اتاق بودند فقط لبخند زدند و   یچهار مرد  هر

رفت، سمت آب سرد کن رفت و    رونیپروا از اتاق ب 

از آن را   ی برداشت از آب پرش کرد و کم  یوانیل 

داغ آن مرد چشم بست و   ار یخورد، با حس دستان بس

را در   وانیآب را خورد ل هیبرد، کالفه بق ریبه ز سر

 خانه شد.   یسطل انداخت راه
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  یرفت در را بست ب نییپا یدر خانه از تاکس  ی جلو

 ره یشد خ  زیبه آن خانه نگاه کرد، چشمانش ر اریاخت

سر   عی ترساندش و سر دنیدو   یماند به آن خانه، صدا

 اریاخت ی ب دندیدو  یچند بچه که م دنیچرخاند، با د

و   دیچرخ  عیقلبش گذاشت، سر یچشم بست دست رو

شد، با آسانسور باال  هدر را باز کرد وارد خان  د یبا کل 

 رفت، وارد خانه شد.

را رها کرد در را بست و کفش   فشیدر ک  ی جلو  همان

 را در آورد، سمت حمام رفت.   شیها 

 نهیآ یو مانتو را در آورد وارد حمام شد، جلو مقنعه

بست   ن ییلباسش که باال و پا   یدکمه ها  دن یبا د  ستادیا

لب کوفت،   واریشده بود چشم بست و دستش را به د

افتاد، ُسر خورد وسط  هیو به گر دیدندان کش  ریز

را در آغوش گرفت، سر    شیحمام نشست و زانوها 

 . ختیاشک ر یطوالن  قیگذاشت و دقا  شیزانوها  ی رو

بود چون آبگرم کن خاموش   خیرا باز کرد، آب   دوش

آب رفت، نفسش را حبس کرد   ر یتوجه ز یبود، اما ب

آب ماندن   ری زو سر باال برد، چشمانش را بست، در 

حالش را جا آورد اما مدام آن مرد را و دستانش  یکم

 . دیکش یآورد و با انزجار چهره در هم م ی م ادیرا به 



حوله را   د،یچیرا بست حوله را برداشت در تنش پ  آب

 فش یرفت، سمت ک رونیاز حمام ب دیچیپ ش ی دور موها 

را از درونش برداشت به اتاق رفت و  ی رفت و گوش

نشست منتظر ماند   ی صندل   ی به شارژ زد، آهسته رو

 شارژ شود.  یکم  ی گوش

توانست   ینم  یبود به رو به رو، لحظه ا رهیخ

گذاشت و   زیم ی فراموش کند، کالفه آرنجش را رو

باال رفت   گرشیاش، دست د یشانیپ یدستش را رو 

ست داغ  آن د  یآور اد یکنار گردنش نشست، با 

  نییکرد دست پا  یهم فشرده شد و نچ یچشمانش رو 

منتظر   یرا برداشت و روشنش کرد، کم  ی آورد، گوش

  یاش م ینهال که مدام از نگران امیده پ دن یبا د دمان

 گفت سر تکان داد و گفت: 

 به جا هست تی نگران-

دم گوشش گذاشت، بوق اول    دیاسمش کش یرو دست

 جواب داد:  عینهال سر

 الو پروا! -

 سالم آروم باش من خوبم-

 گفت:   یبا زار  نهال 



چرا تا االن   ؟یجواب نداد  شبی مردم چرا د یداشتم م-

 ؟ یخاموش بود 

رفت،   ادم ی مو یسر کار بودم گوش  شب ید  ستین یزیچ-

خاموش بود خواب بودم تا   دمیهم اومدم نفهم  یوقت

 االن

 !دمیترس ی ل ی، خکوفت -

 نترس بادمجون بم آفت نداره  زمیعز  یترس واسه چ-

  میکرد یحرکت م م یاالن داشت نیلوس نشو، بخدا هم -

 میا یب

 ا یتا غروب بمون بعد ب خودیب-

 ی نیوسه پل بب ی زنگ زدم س  یریتصو شب ید-

 خند زد و گفت:  شین پروا

 دم ید ی تر جی مه یزایچ شب ید-

 ؟ ی باز چه خبر بوده که تو شب رفته بود-

 گمیبعد م-

 درست کن بخور یزیچ هیباشه گشنه نمون بلند شو  -

 باشه -

 ؟ یفعال کار ندار -



 زمینه عز -

گذاشت و سر چرخاند به آن خانه   زیم یرا رو   ی گوش

 شد و مشکوک گفت:  ز ینگاه کرد، چشمانش ر

 ! ست؟ ی ن داتیچرا پ-

  یبرا  ی، قهوه ا تنش کرد به آشپزخانه رفت یراهن یپ

به  رهیمبل نشست، خ ی خودش درست کرد و رفت رو

اتفاقات شب قبل   یبود، لحظه ا  زیم یگل رو 

که   نیشد، به ساعت نگاه کرد با ا یفراموشش نم

  ارشیتوانست استراحت کند چون دست  یامروز را م

  دکرد اما دوست داشت برو   ی او کار م یجمعه ها جا

 مشغول شود. 

 و آرام گفت:  د یمبل دراز کش ی اش را خورد رو قهوه

 رمیکشم اگر شد م ی دراز م کمی-

ها و   یو نگران یداریآن دختر به خاطر شب ب اما 

هم افتاد و چند  یچشمان خمارش رو  شیترس ها 

 فرو رفت.  یقی ساعت در خواب عم

 

بعد از   میبه ساعت نگاه کرد، چهار ن  د یکش ازه یخم

  ستادیل احا  یشده بود، ب  داریظهر بود، از دل ضعفه ب



را باز کرد نان و    خچالی سمت آشپزخانه رفت، در 

  یاریو خ ر یپن چیآورد ساندو  رونیرا ب اریو خ ریپن

  یخودش گرفت به سالن رفت چهار زانو رو  یبرا

خورد.   ادیز   یشتها را با ا  چیمبل نشست و آن ساندو

برد و به پنجره نگاه کرد، دوست   شیموها  ریدست ز 

هر چند او   د،یترس ی ل مبرود از شب قب  رونیداشت ب

 یهم فکر م ینبود که در خانه بماند از طرف ی دختر

آزادش   دیچرا با  رنشیخواهند بگ  ی کرد اگر دوباره م

 کردند.  یم

را    شی را عوض کرد، موها   شیاتاق رفت لباس ها  به

  یبود اما ب دهی بست و شالش را سرش کرد، رنگش پر

مانتو اش   ب یرا از شارژ جدا کرد در ج ی گوش الیخ

  شیرا برداشت و کفش ها  د ی گذاشت سمت در رفت کل 

سر تکان داد و   ایپور دن یرفت، با د  رونیرا پا کرد ب

 گفت: 

 سالم -

 جوابش را داد و گفت:   ا یپور

 حالتون خوبه؟-

 مشکوک گفت:  پروا

 چطور؟! -



 ده یپر یلیرنگتون خ-

 فعال ست،ین یزیآهان نه چ-

آسانسور رفت و بدون آن که سمت در بچرخد    سمت

 : د یو غر دیدکمه را فشرد، در که بسته شد چرخ

 ده یبه تو چه رنگم پر-

با باز شدن در   دیلبش کش ی نگاه کرد زبان رو نهیآ  در

کردند آرام از   یچند زن که با هم صحبت م دن ی و د

پروا   دنیاز زن ها با د   یکیآمد،   رونیآسانسور ب

 لبخند زد و گفت: 

 دو هفتس اومده؟  یکیکه  یپنج  یطبقه  هیتو همسا -

 بله-

 شما؟  ییصدا یچقدر ب د یخوش اومد-

 زد و گفت:  یلبخند زور پروا

 بله-

 ؟ ییتنها -

 نه با دوستم-

 آره آره، همون خانم معلمه؟-

 درسته-



 با اجازه -

 و گفت:  ستاد ی ا کدفعهیدر رفت اما   سمت

 سوال خانما  هی-

 ار زن نگاهش کردند و پروا گفت:چه  هر

 دارن؟  تیمحل امن ن یا یخانما و دخترا-

 رون یب میشبم از خونه بزن مهیجا ن ن یما ا ، یل یخ-

 راحته المونیخ

 مشکوک سر تکان داد و گفت:  پروا
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 ینم ا ی تی مورد آزار و اذ یدختر چیه  ا ی یزن چیه-

 دونم... 



 نگذاشت حرف پروا کامل شود و گفت:  یزن

محل چشم و دل پاکن   نیا  ی راحت تمام مردا الت یخ-

 باشن جرات ندارن  یجور نیاگرم دو سه تاشون ا

 چرا ندارن؟ -

نگاه شون چپ و راست بشه چپ و    گهیندارن د-

 کنن  ی راستش م

 کنجکاو قدم جلو گذاشت و گفت:  پروا

 ... یمحل هم نیا یعنی ؟یچ یعنی-

 ی دو سال  یکینبوده اما  ی جور نیکه ا شهینه هم-

گرفته، قبلشم بود اما به  بی جا نظم و ترت  نیکه ا شهیم

 نبود  یخوب نیا

 کنه؟  یهست که نظارت م یکی یعنی-

 مینداشت تیوگرنه که ما هم امن گهی د آره 

 ه؟یآدم ک نیچه جالب، حاال ا-

 یشد واسه همه   شیخود خوده آتشه، اومد آت-

 کنن یم کمیخالف کوچ هی  یی کسا 

 خشکش زد و با همان بهت گفت:  پروا

 آتش؟!-



 ش؟ ید یآره تو هم د-

 آب دهان قورت داد و گفت: پروا

که تو آپارتمان رو به رو  هیآتش همون نینه، ا-

 هست؟ 

 آره خودشه -

 اما اون خالفکاره! -

از آن ها   یکی کدفعهیچهار زن ساکت شدند و  هر

 گفت: 

 امیدارن م   نا یغذا درست کنم مادرشوهرم ا دیبرم با-

 گه ید  میما هم بر-

سمت   کیکرد که هر کدام   یمتعجب نگاه شان م پروا

سمت در   دیو چرخ  دیلبش کش ی رفتند، زبان رو یم

د سر باال برد به آن خانه نگاه  رفت، در را که باز کر

 خند گفت:  ش یکرد و با ن

 نا یاما پشت همه ا یار یدر م ی واسه همه قهرمان باز-

 ! ؟یکن یخالف م

راه افتاد، هنوز چند قدم دور   دیرا بست و چرخ  در

  کشیکه از رو به رو نزد  ی مرد  دن ینشده بود که با د



آب دهانش را سخت قورت   ستاد،ی ا یشد، لحظه ا یم

 داد و آرام گفت: 

 باش به راهت ادامه بده  ی عاد-

بودن نگاه از   یعاد  یتوانست برا یافتاد اما نم راه

دانست چرا آن   یبود و نم کشی نزد رد،یآن مرد بگ

کرد، او   یاست که کوبش قلبش را حس م ده یقدر ترس

از   یکرد چشم در چشم، پروا لحظه ا یهم نگاهش م 

رد جوان نگاه گرفت به قد و قامتش نگاه  صورت آن م 

تا کرده تا   ین هایبازش، آست یلیخ ی  قهیکرد، به 

 بسته بود.  شهیکه مثل هم ش ی آرنجش و موها 

اش دوباره زل زدند   یکیباال برد درست در نزد  نگاه

به  شیبازو  یو آتش از کنارش گذشت کم گریکدیبه 

شد اما پروا اصال عکس العمل    ده یپروا کش  ی بازو

باره نفس   کینشان نداد به راهش ادامه داد اما به 

 داد و گفت:   رونیحبس شده اش را ب

 محله؟!  نیقهرمان ا افهیو ق ختی ر نیبا ا نیا-

در آورد در   بشیا از ج یخند زد و گوش  شین

کنار گرفت به رفتن    یرا کم ی رفت و گوش  نشیدورب

 خند زد و گفت:  شیآن آتش نگاه کرد و باز ن 



کنن، تو   دایپ نیگزیمحل جا  نیواسه قهرمان ا   دیبا -

 ی هست یرفتن

رفت   شهیرا به سوپر مارکت رساند، مثل هم خودش 

 برداشت سمت مرد رفت و گفت:  ییزا  یانرژ

 د؟ یباز هست  شهیشما هم-

 بله-

 د؟ یچرا نبود روز ید-

 م یخونه اقوام دعوت بود روز ید-

 مشکوک سر تکان داد و گفت:  پروا

محل  نی دست به دست هم داده بود ا یهمه چ یعنی-

 قو پر نزنه اونم ساعت نه شب؟! 

 د؟ یزن یحرف م ی در مورد چ-

 کالفه کارتش را سمت مرد گرفت و گفت:  پروا

 یچیواقعا ه ،یچیه-

  رونینوشابه را حساب کرد از سوپر مارکت ب پول

ورد و به اطراف  از آن خ  یآمد، درش را باز کرد کم

 خند زد و گفت:  شیآن جا ن ینگاه کرد، با شلوغ 

 شده بود شهر مرده ها  شبیفقط د -



رفت که فرار کرده بود درون   یافتاد سمت کوچه ا راه

ها دم در بودند زن   یل یبود، به خانه ها که خ دهی آن دو

خند زد و    شیکردند نگاه کرد ن  یها با هم صحبت م

 گفت: 

دم   ومدیهم ن  یکیکمک خواستم   دمیهمه در کوب نیا-

 در؟! 

که مطمئن بود به آن   یدر خانه ا ی رفت و جلو  جلو

در بود   ی که جلو  یزن  ستاد،ی بود ا  دهیمحکم کوب

 نگاهش کرد و گفت:

 ؟ ی دار  یکار -

 ؟ یخونه بود شبیشما د -

 کرد و گفت: زیچشم ر زن

 ! ؟یچ یچ یعنی-

 ؟ ینه شب خونه بود  شب ید گمیم-

 بله که بودم، کجا رو دارم برم؟ -

خواست   یزد و کمک م  یدختر داد م هیکوچه  نیتو ا-

 رون؟ یب یومدین دیبه درتون کوب 

 خند زد و گفت:  شی ن زن



 ه؟ی مخف نیدورب-

 اطراف نگاه کرد و پروا کالفه گفت:  به

زد و کمک   یداد م  یکی ینه شب نشنفت  شب ید گمیم-

 خواست؟  یم

  نی نه شب نشسته بودم ا شبی دختر؟ من د یخل و چل -

جا رد   نیاز ا یزدم، کس  یخانم حرف م دهیجا با وح

 نشد! 

خند زد سر چرخاند به کوچه نگاه کرد و   شین پروا

 گفت: 

 کوچه خلوت نبود  نی اون ساعت ا یعنی-

 کوچه تا بوق سگ شلوغه  ن یمعلومه که نبود ا-

باال نرود، زن   ادش یتا فر دیدندان کش   ریرا ز  لبش

 خند زد، گفت:  شین

  گه؟ید هیسواال چ ن یدختر جون؟ ا  یزد یزیم زیچ-

 ؟ یتوهم زد

چند بار سر تکان داد راه افتاد از آن زن دور   پروا

شد و    یتر م وانهیشد، انگار با آن حرف ها داشت د 

است اما با   دهیکرد شب قبل فقط کابوس د یحس م 



ه کابوس  ن  دیفهم ی زخم لپش م ی رو  دن یزبان کش

 نبود. 

کوچه رفت، از کوچه خارج شد سمت کوچه   یانتها تا 

خودشان رفت، از هر دو طرف آن کوچه ها به هم   ی

نوشابه را با دستش مچاله کرد و    یراه داشتند، قوط

کرد خودش را به   یوارد کوچه شد، به اطراف نگاه م 

 در خانه رساند. 

سر باال ببرد و آتش باز هم درون تراس    دیترس یم

باز کرد وارد خانه شد،   دیهمان در را با کل  یباشد برا

 خودش را به خانه رساند.  عیدر را بست سر
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برق را زد تا خانه  دیرا در آورد و کل   شیها  کفش 

را در اورد با نهال تماس گرفت،   ی روشن شودف گوش



  یبه اتاق رفت و صدا دیسرش کش  یشال را از رو 

 : دینهال را شن

 بله-

 ؟ یسالم چطور -

 ؟یتو خوب زم، یخوبم عز-

 د؟ ییآره کجا -

 م یپروا هنوز حرکت نکرد یوا-

 متعجب گفت:  پروا

 اوه چرا؟! -

نوز محمد کار داره، فکر کنم تا حرکت  دونم ه ینم-

 میدم صبح برس   دمیشبه، شا  مه ین میا یب میکن

 د یاشکال نداره مواظب باش-

 ؟ یکن یکار م یتو چ -

بلندگو گذاشت و همان جور که دکمه  یرا رو   ی گوش

 کرد، گفت:  ی مانتو را باز م یها 

 رفتم تو محل دور زدم اومدم خونه یچیه-

 ؟ یدرست کرد یناهار چ-

 کباب خوردم -



 یکباب درست کن ینگو تو عمرا بلند بش   یالک-

 بر خوردم  رونیچون ب زمی عز یدرست گفت -

 و گفت:  دیخند نهال 

 بلند شو شام درست کن تنبل خانم -

 چشم -

 را در آورد و گفت:  مانتو

 به منم خبر بده   یحرکت کرد-

 باشه -

 فعال  -

را باز کرد، پشت   ش ی را قطع کرد و کش موها   تماس

 : د ینشست در لب تاب را باز کرد، غر زیم

 چاپ بشه دیخبرو هنوز درست نکردم صبحم با  نیا-

مرد    یرا برداشت، تماس گرفت صدا  ی گوش  دوباره 

 :دیچیپ یدر گوش یجوان

 بله-

 ایسالم برد-

 ؟ یسالم چطور -



 خبرا؟  خوبم، چه-

 اومدم یاالن از آگاه  اده،یخبر که ز-

 خب؟ -

زن   هی یتا خودسوز  ریاز قتل دختر هفت ساله بگ-

 وپنج ساله  یس

 چشم بست و گفت:  پروا

 خب؟ -

 برم آمادشون کنم بدم واسه چاپ، تو چه خبر؟-

 فرستم برات یکنم م یدرست م روزو ید یخبرا-

 شد؟  یدختره چ ینگفت-

 فرستم برات یم  سمینو یکرد م داینجات پ-

 باشه -

  یساعت  ک یرا قطع کرد دست به کار شد،   تماس

  یوقتش گرفته شد تا مطلب خبر ها را جمع کند برا

اش   یبفرستد، خسته گردنش را تکان داد، گوش ا یبرد

 را برداشت شماره ناشناس بود.   ی زنگ خورد، گوش

و   دی کش یگوش  یبلند شد و دست رو   زیپشت م از

 گفت: 



 بله؟ -

 سالم رامش هستم -

پشت   بیلبش کج شد، دست آزادش را در ج پروا

 اش کرد دو قدم برداشت و گفت: یشلوار ل 

 سالم -

 سوال بپرسم  هیسالم، زنگ زدم -

 دییبفرما -

 د؟ یکشو ها خبر دار  نیا یدا یشما از کل -

 متعجب گفت:  پروا

 من؟! -

هم جواب تلفن   یقبل  ریکس خبر نداره مد چیآخه ه -

 دهینم

 از کجا خبر داشته باشم!  نه بابا-

قفال رو   مینشه مجبور دایکنم اگر پ  یخال   الرویفا دیبا -

 میبشکون

هر جا باشن    د یخبرم تا فردا دست نگه دار یمن ب -

 دن یجواب تلفن م

 باشه مزاحم شدم -



 دیمراحم-

 د؟ یشما خونه هست-

 بله چطور؟ -

 د یفکر کردم بازم دنبال کار یچیه-

 باز قدم برداشت و گفت: پروا

 نه امروز استراحت کردم -

 خوبه باشه شب خوش -

 شب شما هم خوش -

را باال داد    شیابرو کیزودتر تماس را قطع کرد  پروا

 و گفت:

 !یش یم یمیصم  ی دار  ی ادیرامش ز  ی آقا -

فرستاد و  ایبرد یلب تابش رفت خبر ها را برا سراغ 

ه رو  در لب تاب را بست و سراغ پنجره رفت به خان

روشن بود    شیاز اتاق ها  یکیبه رو که فقط چراغ  

 عقب رفت.  ال یخ یو ب   دیرا ند ینگاه کرد، کس 

 از پنجره فاصله گرفت و گفت: آتش

 االن بگو-

 پره  یم اد یدختره ز  هیدو سه روزه با -



 ه؟یک-

 اسمش؟ -

 تا یب-

 خب؟ -

 دختر نادر -

خند زد، سر تکان داد،  شیلبش کج شد و ن  آتش

 گفت: 

 خوبه-

 برگشت  نیمب-

آورد همان جور که روشنش   رون یب ی گارینخ س آتش

 کرد سر تکان داد، گفت: یم

 خوبه-

 من برم؟ -

 برو -

 رون یاز در آپارتمان ب یگری به همراه مرد د مرد

  ش یرفتند، آتش با سر انگشت شصتش وسط دو ابرو

را روشن کرد تماس گرفت دم گوشش   ی و گوش  دیکش

 :دیچیپ یدر گوش  ی مرد  یگذاشت، بوق سوم صدا



 سالم آقا آتش -

 شد؟  یچ-

 یمدارکشم حت دم،ی فهم دیخواست  ی که م ییزایهمه چ-

 جور کردم 

 اریاالن بردار ب  نیخوبه، هم-

 کجا؟ -

 رنیگ یدم بازار بچه ها ازت م  اریب-

 باشه -

داد به  هیتک را قطع کرد و رو مبل لش شد، سر  تماس

شد، با    رهی به سقف خ گارش،ی مبل و پک زد به س

را درهم    شیکه در ذهنش گذشت ابروها  ییها زیچ

 داد.  رونیرا ب گارش یکرد و دود س

 ** 

  یرا رو  وانیزنگ ل  یبا صدا دیآب را سر کش   وانیل 

  یسمت در رفت، در را باز کرد و مرد  دیکانتر کوب

 چند کاغذ به دستش داد و گفت: 

 اورد -



حرف کاغذ ها را گرفت و در را بهم کوفت،   یب  آتش

نشست، با دقت آن کاغذ ها را   شیسمت مبل رفت رو

 ی کش م شتری لبخند ب  یخواند و هر لحظه لبش برا یم

زد که  ی آمد و با خواندن کاغذ آخر چنان قهقهه ا

پرت   کاغذ ها را در هوا د،ی چیدر کل خانه پ  شیصدا

 کرد باز قهقهه زد. 

به حال خنده  ی لبخند نزده بود، وا یوقت بود حت یل یخ

 نیاما چنان از آن خبر ها خوشحال شده بود که تا چند

مبل   یدسته  یروز مدام خوشحال بود، دستش را رو 

 گفت:   د،یو باز خند  دیکوب

 کارت تمومه بهادر خان -

از ته دلش   ی همان خنده ها  انیقهقهه زد در م باز

سرش به چپ و   ،ییرو به رو یماند به پنجره  رهیخ

 راست تکان داد و گفت: 

 تمومه-

را چنگ زد سمت پنجره   نیبلند شد دورب شی جا  از

پرده را باز کرد و به آن خانه نگاه   یال یرفت کم

فرو کرد   تیکرد، پروا چنگالش را درون نودل

کالفه   د،یچرخاندش و در دهان کرد هورت کش

 چنگالش را در بشقاب پرت کرد و گفت:



 کنه که ینم  ریآخه؟! آدمو س هیچه کوفت نیا-
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وسط مبل رفت و   زیبلند شد سمت م  زیپشت م از

دست به    گرشیبر را گرفت، دست د رونیب یشماره  

 آن زن گفت:  یشد و با صدا  نهیس

دست چلو کباب   هی  زدهیواسه اشتراک پونصد و س-

 ده یکوب

 مخلفات؟ -

 ابه هم باشه ساالد، نوش هی-

 رسه یبه دستتون م گهید قهیدق ستیتا ب-

 ممنون-

 : دیمبل پرت کرد و غر یرا رو   ی گوش



 ؟ یگذرون  ی به شکمتم بد م سیخس ی پروا-

و خم شد کنترل   دیکش  نییپا یکوتاهش را کم راهنیپ

بازش را  یرا روشن کرد، موها  ونیزیرا برداشت تلو

را  یچوب ی جمع کرد و دوباره خم شد اکسسور

مبل نشست و    یفرو کرد، رو  شی برداشت در موها 

گذاشته  یخوب لمیف  دیکرد تا د نییکانال ها را باال و پا 

 است، به تماشا نشست. 

به رو به   رهیرا از چشمانش دور کرد، خ  نیدورب  آتش

کرد و عقب رفت    یخنده ا  گارش،یرو پک زد به س

 ه گفت: دوبار

 تمومه  گهیتمومه د-

 ** 

 ! یهست  یجور  هیتو -

 و گفت:   دیرا سر کش  شیچا  پروا

 هستم یمن اوک   ،یهست یجور هیخودت -

 یشد   یجور هیپروا تو اصال  یستین-

 بلند شد و گفت:  زیپشت م از

چشماتو به مشکل  دنی رس ری و د یانگار خستگ-

 انداخته 



 سد راه پروا شد و گفت: ستاد یا عیسر نهال 

 افتاده؟  ییکه نبودم چه اتفاقا   یدو روز  نیبگو ا -

 نهال گذاشت و گفت:  یپهلو  یدستانش را رو  پروا

 میزن  یبا هم حرف م امینشده، شب م  یزیچ-

 شده!  یزیپس چ -

 شهیم  رمیاالن د میزن یشب حرف م-

 باشه برو -

مبل برداشت،   یرا از رو  فیک  دیاش را بوس گونه

 گفت: 

  امیر کباب تابه درست کن واسه منم بذار شب مظه-

 دلم خواسته  یل ی خورم، خ یم

 باشه -

 رون یرا پا کرد و از در خانه ب شیها یکتون پروا

 نهیرفت، وارد آسانسور شد دکمه را فشرد، درون آ

  دهیکه داشت اما نهال فهم یشینگاه کرد با وجود آرا

و او   ستاد ی نبود، آسانسور ا یشگیهم یبود پروا

 رفت، خودش را به در رساند.   رونیب



  یرفت و همان جور که با عجله قدم بر م   رونیب

را آورده    دشیرا باز کرد چک کرد کل   فشیداشت در ک

  دیکل   دنی را گشت با د  فشیدرون ک ینه، کم ای است 

بست با   یرا م فش ی ک پیلبخند زد سر باال برد داشت ز

به خود   عی حرکت ماند، اما سر ی آتش دستش ب دن ید

 آمد از کنارش گذشت.

  عیسر  د یشده بود و با   رشیرفت چون د  یعجله م با 

  یرساند، اما با صدا یخودش را به دفتر روزنامه م

 ماند:  شیسر جا   ی مرد

 خانم-

کرد کامل   ی آتش که نگاهش م دنیچرخاند با د سر

 و گفت: دیچرخ

 د؟ یبا من-

برداشت و پروا با آهسته و خونسرد سمتش قدم  آتش

  یآتش چه م ندیتا بب ستادیا یوجود ترسش اما عاد 

شد،   ز یو پروا چشمانش ر  ستادیا  ش یرو به رو  د،یگو

 آتش دستش را باال آورد و گفت: 

 مال توئه؟ نیا-



عروسک گاو کوچکش چشمانش درشت    دنیبا د پروا

  رونیبرد از دست آتش ب شیشد و با شتاب دست پ

 گفت:   د،یکش

 بله-

 سر تکان داد، گفت:   آتش

 کنه یصدات نم  یباش، هر کس لتیمراقب وسا -

 نگاهش کرد و گفت:  قیدق هیثان پرواچند

 باشه ممنون-

محل خونشون درست   نی اومدن تو ا دیکه جد  یی اونا -

 ؟ییمنه تو  یخونه  ی رو به رو

 نگاهش کرد و گفت: هیچند ثان پروا

کرد، روز   داش یپ یپس خدا رو شکر خوب آدم-

 خوش 

 زد و گفت:   یرفت، آتش لبخند  ع یو سر نماند

 سرتق -

* 

 و سر بلند کرد، گفت:   د یکش ازه یخم

 همه رو فرستادم برات  ایبرد-



 باشه -

داد گردنش را تکان داد، سارا   هیتک یصندل  به

 نگاهش کرد و گفت:

 م؟ یجا به اون جا بر نیقراره از ا یحاال ک -

 دونم به من نگفت که  ینم-

 ومده یاز صبح هم هنوز ن -

 بلند شد و گفت:  زیشانه باال انداخت و از پشت م  پروا

 ؟ یخوا یتو هم م  ارم،یب  ییدهنم خشک شد برم چا -

 ار یب-

 آورد و گفت:  یا خودشان چ  یرفت برا  پروا

زدم   یبچمو کتک م گهی امروز زنه پررو پررو م-

شوهرم برام اعصاب   یبودم، خانواده   یچون عصب

  یداشت ی تو بچتو نزد ،یگیم ینذاشتن، گفتم خانم چ

رو نداده بود به    لما یبخدا اگر شوهرش ف ش،یکشت یم

 رش یزد ز  یم نیا  سیپل 

 ایعوض  نیاسم مادر واسه ا  فیح-

 نا یبه ا  یاصال کار نا ی مامانش ا گهی حاال شوهرش م-

اون جا از اول تا    میرفت ی بار ما م هی ی نداشتن، ماه



باهاش   یخودش نشسته بود کس  شیآخرشم زنه پ

 زد  یحرف نم  ییتنها 

 خودش مشکل داشته  نیا-

  نی کرده که ا دییبود، حاال دکترم تا وونهیآره بابا د-

 زنه مشکل داره 

 اون بچه  چارهیب-

نشه که   یزی زد صورتش چ یم ی جور هی یعوض -

  ی و کبود بود، مرده م اه یشوهرش نفهمه اما بدنش س

 کرده  یگفت بچه تو خواب ناله م 

 ! دیفهم ری بود د یعجب مرد خر-

 گهیتو خونه گذاشت د نیبو برده بود که دورب-

 داشته یآره اما چه طاقت-

 دن یرا خورد با د  شیاز چا  یسر تکان داد کم   پروا

که از در دفتر وارد شد سر تکان داد، سارا رامش  

دست پاچه سالم کرد و رامش سمت اتاقش رفت،  

 گفت: 

 اتاقم نیا ی ب ینیخانم ام-

 اتاقش رفت و پروا کالفه گفت:  به



رامشم   نی ندارم ا و یمرد چیه ی روزا حوصله  نیا-

 داده به من ریگ

را خورد و سمت در اتاق رامش    شیاز چا  گری د یکم

رامش در را باز کرد، سر   یرفت، در زد و با صدا

 تکان داد و گفت: 

 د؟ یسالم کارم داشت-

 تو  ا یب-

 وارد اتاق شد و رامش گفت:  پروا

 بشه هیتخل  دیجا با  نیتا پنج شنبه ا-

 خب؟ -

جابه   نیا م،یچاپ داشته باش دیکه هر روز با  یدونیم-

 ل بکشهظهر تا شب طو  دیبا  ییجا 

 مگه من کارگرم؟  د؟یگی رو چرا به من م نا یخب ا-
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 در سکوت نگاهش کرد و گفت: هیچند ثان  رامش

 دیجمع کن  ل یزودتر همه وسا  نهیمنظورم ا-

 االن بگم بهشون جمع کنن؟  یعنی-

مهم دم دست بذارن که   لیهمه رو جمع کنن فقط وسا-

 کارشون انجام بدن   ی تا روز اسباب کش

 گمیباشه من به همشون م-

 کار امروزت تموم شد؟ -

 آره -

 خونه؟ یریاالن م یعنی-

زنگ بزنن  د یمونم شا  ی م یساعت کار ان ینه تا پا -

 س یاداره پل برم 

 بخشا سخت تره   هیخبرنگار حوادث از بق-

 دوستش دارم  یل یاما جذاب تره، من خ -

 برات افتاده؟  ی تا حاال اتفاق-

 لبخند زد سر تکان داد و گفت:  پروا

 آرنجم که االن زخمش خوب شده  نیهم  شیکی آره -



 یهست  یدختر جسور -

 برم؟  دیندار  یتون، اگر کار   فیممنون از تعر-

 برو -

 حیرفت و همه را جمع کرد توض  رونیاز اتاق ب  پروا

 نیانال  یچه کار کنند و بعد از آن رفت خبر ها  د یداد با 

کرد و به اشتراک گذاشت، ساعت هفت بود   یرا بررس

زنگ   یوقت رفتن به خانه بود اما با صدا گر یو د

 رفتن شد، جواب سرگرد را داد:  الیخ یب  ی گوش

 بله؟ -

 ی ساختمون م  یدختر از باال هیداماد  ریم ابون یتو خ-

 نییخواد خودشو پرت کنه پا 

 کرد و گفت:  ینچ پروا

 د یآدرسو برام بفرست-

 باشه  -

 بلند شد و به سارا گفت:  زیاز پشت م عیسر

 رمیبرم خبر بگ دی من با -

 بازم!  یوا-

 گهی آره د-



رامش   دنیخواست برود با د  دیخرا برداشت چر  فشیک

 گفت: 

 واسه خبر ییبرم جا  دیاما نه خونه با  رمیمن دارم م-

 داد و گفت:   گرشی را به دست د  فشیک  رامش

 وقت شب؟  نیا-

شناسه، چهار صبحم شده   یمگه کار من ساعت م-

 رون یبزنم از خونه ب

 سر بلند کرد و گفت:  رامش

پس  د،یکار کن  یگفتن چ ینیخانم ام  ون یخانما آقا -

 میریجا م نی پنج شنبه از ا د،یدست دست نکن

 خواست برود رامش گفت:  پروا

 برمت یبمون خودم م-

 خواد خور...  ینم-

 میبر-

رفتند و   رونینگفت با رامش از دفتر ب  چیه  پروا

خواند و   یشدند، آدرس را در گوش  نشیسوار ماش

 گفت: 

 رداماد یم ابون یخ  دیبر-



 در آورد و گفت:   را به حرکت  نیماش  رامش

 نبودم  ی دفتر روزنامه اصال راض ا یگفتن ب  یوقت-

 دونم یم-

اولشم قبول نکردم، اما همون دوستم که اون بار  -

 ام یکرد ب میراض یدیباهام د 

 خب؟ -

 هستم یاالن راض-

 د؟ یشد یشد راض  یچ-

رو دوست دارم، کارکناشو دوست   نجا یدونم ا ینم-

 تون رو دوست دارم  نیدارم، اعتماد ب 

 ن؟یهم-

برام   دیکه هر کدومتون کسب کرد ییتا یخب موفق-

 جالب بود مخصوصا تو   یل یخ

 چرا مخصوصا من؟-

  تیهمه موفق نیا ینداشت یکه پشتوانه ا ن یبا وجود ا-

 جالب بود  یل یبرام خ

 د ی بگ نویآهان ا -

 گفتم؟ یبد زیمگه چ-



که پشتوانه ندارن    ییآدما  دیکن ی نه اما چرا فکر م-

 موفق بشن؟  دینبا 

 ی نگفتم فقط خوشحالم موفق نویمن ا-

 نگفت و رامش گفت:  چیه  پروا

 ؟ یچرا همش دعوا دار-

 من؟  یک-

 جاست؟  نیا یا گهیکس د -

 ! م؟یجور  نینه اما من کجا ا-

که   رونیب  یبکش  یزیچ  هیاز تو حرفام  یخوا یم-

 یبابتش بحث کن یبش ناراحت 

خودش را گرفت و   یخنده اش گرفت اما جلو  پروا

 گفت: 

 ست ین یجور نیا چمیه-

 با حرص سر تکان داد و گفت:   رامش

 ست یآره ن-

رفت ناراحت شدم اما شما   یقبل ریبه هر حال مد-

 جاش خوشحالم   دیاومد

 چرا؟ -



تو کارتون هم اون جور که  دیهست  یچون هم جد -

  نیبهمون ا د ید یم  ریگ یلیداد خ  یاخالقتون نشون م

 دیستین  یجور

 خوبه-

 نهال نوشت:  یرا روشن کرد برا ی گوش پروا

داماد واسه خبر، نگرانم   ریم ابونیرفتم خ یم  دیبا -

 نشو 

 نگاهش کرد و گفت:  رامش

با هم   یل یخ  یعنی اد،یم یلیخ تتیاسمت به شخص-

 جوره 

اسمو برام   نیا ا یاز مرب یکی  م،یپرورشگاه که بود تو

 انتخاب کرد  

 رخش و گفت:  میبود به ن  رهیخ  رامش

 ؟ ی پرورشگاه بود یاز چند سالگ -

 گفت:  عیچشم بست و رامش سر پروا

سوالو   نیا دیخوام نبا  ینداشتم، معذرت م یمنظور-

 دم یپرس یم

 ، گفت: نگاه کرد رونیچشم باز کرد و به ب پروا



 دوست ندارم راجب اون روزا حرف بزنم-

 من قصد ناراحت کردنتو نداشتم  یحق دار-

 عوض کردن بحث گفت:  ی برا و

پدر و مادرم، من   م،یچهار نفره هست ی خانواده   هیما -

 ترم  کیو خواهر کوچ

 خوبه-

 دفتر مجله نیهم یمن بازنشستس، بازنشسته   یبابا -

 د؟ یر یشما اون جا هم م-

 دفتر روزنامه هستم  شتریاما خب ب رشم یدآره چون م -

 داره  تیجذاب  یل یکارا به نظر من خ نیا-

 که عاشق شغلش باشه مثل تو آره  یواسه کس-

 د؟ یستی شما عاشق شغل تون ن-

 ی شغلو ادامه دادم، عالقه   نیخب من به خاطر بابا ا-

 من دکتر شدن بود 

 و رامش لبخند زد، گفت:  دیباره خند  کیبه  پروا

 ؟ یخند  یچرا م -

دکتر شدنه بعد   یقبل هفت سالگ یشغل هر بچه ا-

 هیمعلم ی هفت سالگ



 و گفت:  دیهم خند   رامش

عالقه   یل یدرس خوندم متوجه شدم خ   ینه من وقت-

 دارم 

 باباتون نذاشت؟  ن؟یچرا نخوند-

 خوندم -

 پس چرا؟ -

 یمونده بود تا تموم بشه، داشتم ادامه م  گهیترم د هی-

 یبابا ازم خواست، اصرار هم نکرد اما نم یدادم وقت

 دونم چرا قبول کردم 

 د؟یدرس نخوند  گهید-

  دیکه با  ییگرفتم، بعدم رفتم کالسا  یعموم یدکترا -

 نجام یرفتم االنم که ا یواسه کار بابا م

 ؟ یادامه بد یخوا  یاوه چه بد، االن نم-

 شدم   الیخ یو دو سالمه ب  یس-

 داره؟  ی خب بکشه، چه اشکال -

 شه؟یم  یدفتر روزنامه و مجله چ-

 بسپار...   شهیم-

 یبه کس  م یبسپار ستین  یبابام راض-
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هم   دیتون یم  دیبش الیخ  ی خب دفتر روزنامه رو ب-

 د یهم به خواست تون برس دیدفتر مجله داشته باش

 لبخند زد و گفت:   رامش

 یعجب برنامه ا-

  نیتونم برم به ا  یمدرک م نیاالنم با ا نیمن هم-

  یم شتریشغل برسم اما در حد دکتر ساده هستم من ب

 خوام

 دیشروع کن  د یپس فقط شعار ند-

 شد و پروا دست پاچه گفت:  ز یچشمانش ر  امشر

وقت واسه   چیه د،یکه شروع کن  نهیمنظورم ا-

 ستین  ر ید شرفتیپ

 کنم، آدرسو کامل بگو یبهش فکر م -



نگاه کرد آدرس را خواند، با کمک هم   ی به گوش پروا

 کردند و پروا گفت:  دایآدرس مورد نظر را پ

 نییخدا نکنه خودشو پرت کرده باشه پا -

 ه؟یچ هیقض-

  دنیرفتند پروا با د نییپا  عی و هر دو سر  ستادیا  نیماش

 آن دختر گفت:  دنیسر باال برد با د یشلوغ 

 نییخواد خودشو پرت کنه پا  یاون دختر م-

 با حرص گفت:   رامش

 احمق یدختره -

 ** 

 را نگه داشت و گفت:  نیماش  رامش

 ؟یخوب-

 سرش را به چپ و راست تکان داد، گفت:   پروا

 اصال -

 ی شیبهتر م یُسرم بزن هی گفتم ببرمت دکتر -

 صورتش گذاشت، گفت:   ی را رو  دستانش

 شد  ی م یجور نیا  دینبا -



 یکرد  ینگاه م  دینبا -

اما همشون به   دمید   ا یخودکش نیبار از ا کی  یماه-

منصرف شدن جون سالم به در بردن، چرا   ینحو هی

 دختر هجده ساله از جونش بگذره!  هی دیبا 

 آروم باش -

 برد و گفت:  نییرفت دستانش را پا  جیسرش گ  پروا

 خوره  یبهم م ا یدن  نیحالم از ا-

رفت   جیرفت اما سرش گ نییرا باز کرد پا  نیماش  در

 گفت: عیو رامش سر 

 نیزم  یخور  یراه نرو م-

را دور زد و سمت    نیرفت ماش نییپا   ع یسر خودش 

 برد و گفت:  شیبازو  ری پروا رفت، دست ز

   ستیاصال حالت خوب ن -

 را بست و گفت:   در

 در خونتونه؟ نیا-

 آره -



حال زنگ را   ی و پروا ب  ستادندیدر خانه ا  ی جلو

وارد    دی کرد و د یفشرد، آتش از آن باال نگاه شان م 

 خانه شدند. 

  یطرف و آن طرف م نیآتش ا یمثل اسپند رو  نهال 

مبل   یچشم از پروا که رو   ستادیشد و رامش صاف ا 

 بود گرفت و گفت:   ده یسه نفره دراز کش

 امیداروخونه االن م رمینگران نباش من م-

 مارستان؟یب مشیببر-

 گردم  یمن االن بر م ستین ازینه ن-

 رفت و نهال نشست کنار مبل و با بغض گفت:   رامش

  ی جور نیوقت ا چیتو چت شده؟! به خاطر خبر ه-

  ی جور نیاما ا نیجلوت سر برد  ی دیتو د ؟ یشد ینم

 ! یشد ینم

گفت دو روز بود به    یچشم بست، نهال راست م پروا

بود،   ختهیاش بهم ر یعصب ستمیخاطر آن شب تمام س 

ن نهال را  ترس وجودش آرام نگرفته بود و هما 

متعجب کرده بود، دست پروا را در دست گرفت و 

 گفت: 



شده پروا؟! من رفتم اومدم چرا انقدر عوض   یچ-

 شه؟ یحالت بد م  زایچ  نی! چرا با ا؟ی شد

 ار یآب ب هی-

  ی رامش بودش وگرنه تو چه جور نیخوبه ا-

 خونه یومدیم

 به آشپزخانه رفت و گفت:   ستادیا

 ما نشه  ریاس نمیا چارهیدکتر، ب یرفت  یم  دیبا -

من بخوابم خوب   ست،یمن که نگفتم خودش ول کن ن-

 شمیم

 پروا برد کنارش نشست و گفت: یآب برا   وانیل 

 شده؟ یچ یبه من بگ  یخوا ینم-

 گمیم-

 آب خورد چشمانش را بست و گفت: یکم

 حالم بده   یل یخ-

سمت پنجره رفت به کوچه نگاه    ستاد، یا یعصب نهال 

 کرد و گفت: 

 اد؟ یمچرا ن -

 فقط حالم بده  رمیمینترس نم-



 ببند دهنتو پروا -

 گفت:   عیرامش سر  دنی با د ستادیآن قدر آن جا ا  نهال 

 اومدش! -

و بازش کرد، چند لحظه بعد رامش از   د یدر دو  سمت

آسانسور خارج شد با باز بودن در جلو رفت و نهال  

 گفت: 

 د؟یحالم بده، دارو براش گرفت  یل یخ گهیم-

 نه سُرم-

 متعجب گفت:  نهال 

 ! د؟ یسُرم؟! مگه بلد-

 با چشمان بسته گفت:  پروا

 دارن   فیدکتر تشر  ی آقا -

 واقعا؟!-

 کنار مبل زانو زد و گفت:   رامش

 ار یمانتوشو در ب-

پروا را در آورد و   یجلو رفت کمک کرد مانتو نهال 

را از   لش یلباسش را باال برد، رامش وسا   نیآست

در آورد و اول فشار پروا را گرفت و نهال با    فشیک



کرد، با فرو رفتن سوزن درون   یتعجب نگاهش م

 فت: زد و گ یگرفت و رامش چسب یدستش آخ آرام

 باشه زونیآو نی که ا اریب یزیچ هی-

 به اتاق رفت و پروا گفت:  عیسر نهال 

دم و دستگاه ها داره دکتره، به نظرم  نی از ا یهر ک -

 هیدرسشو نخون کاف گهید

 لبخند زد و گفت:   رامش

 بخواب-

 بره یسوزن تو دستمه خوابم نم نیا-

کرد   زانیآمد و رامش سرم را آو  یبا چوب لباس  نهال 

 و گفت:

تموم شد سوزن رو آروم   ی کنه وقت یخوبش م  نیهم-

خون   گهیجاشو با پنبه فشار بده که بعدش د ار یدر ب

 ادینم

 د؟ یبر نیخوا یم-

 بله-

  یچا هی دیبمون ،ی جور  نیبد شد ا یلیشرمنده خ-

 براتون  ارمیب



 نه ممنون، شام حتما بخوره -

 حتما -

 نگاه کرد و گفت: به پروا   رامش

 ؟ یندار  یکار  رم،یمن دارم م-

 ممنون-

 نکردم   یکار -

را برداشت سمت در رفت و نهال به دنبالش    فشیک

 رفت، رامش کفشش را پا کرد، آرام گفت: 

 فکر کنم براش بهتره  دیحواسشو پرت کن دیکن  ی سع-

که   یزیبا چ یعنیشد،  ینم ی جور ن یوقت ا چیه-

 ده یرو د  نا یتعجب کردم، پروا بدتر ا دیگفت

 هیعی داشته، طب یبد  ریبار تاث نیحاال ا-

 باشه -

 ریشب بخ-

 ریشب شما هم بخ-

 رفت و نهال در را بست و گفت:   رامش

 ! نیا هیعجب مرد خوب-



 پروا رفت و گفت:  سمت

 کرد   ینگاهت م یجور خاص  هی-

 با چشمان خمار نگاهش کرد و گفت: پروا

 ؟ یشروع کرد -

 و گفت:  دیخند نهال 

  ادیکنم مرد خوب ب یچشم خوشگلم نگو ازدواج نم-

 دم یخودم شوهرت م

 خوب بود خانم بزرگ؟  نیاالن ا-
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 دکترم هست که  یگیبه نظرم که آره م-

 به نظر منم خوبه اما نه واسه ازدواج -

 اتفاقا واسه ازدواج خوبه-



مقنعه اش را باز    گرشی چشم بست با دست د پروا

 کرد و گفت: 

 کنه یموهامو باز کن، سرم درد م-

را آرام باز کرد و سرش را نوازش کرد  ش ی موها  نهال 

 و گفت:

 میدو تا دختر  دینگران بود، فکر کنم د یلینگاهش خ-

 میزودتر رفت که ما معذب نش

انگار واقعا از من   یزنیحرف م یدار   یجور هی-

 زنم  یخوشش اومده دارم پسش م

 کنه  یروزا هم ابراز م نیخوشش اومده هم-

 باشه -

 گمی م یلوس نشو جد-

 پسش نزنم دمی ر ابراز کرد قول مباشه اگ-

 مشکوک گفت:  نهال 

 کلک تو هم خوشت اومده؟! -

خوبو از    یتا یموقع دیازش، نبا ادینه اما بدمم نم-

 دست داد

 من قربون منطقت بشم  یوا-



 و گفت:  دیکش  قینفس عم پروا

 گشنمه نهال   یل یخ-

 زمیکنم عز   یاالن داغ م-

به آشپزخانه رفت و نهال به رو به رو نگاه کرد   نهال 

  اد یرو به رو، چشم بست و با  یخانه   یبه پنجره  

 . دیصبح ابرو در هم کش   ی آور

  رونیتخت انداخت از اتاق ب  ی اش را رو  نیدورب  آتش

پسر   ی را برداشت تماس گرفت و صدا ی رفت و گوش

 : دی را شن یجوان

 نظرمه ریسالم آقا آتش حله ز -

 خوبه، بهم خبر بده -

 چشم -

خند زد و   شیآورد و ن نییرا از گوشش پا   ی گوش

 گفت: 

 حالت بد شده سرتق خانم؟! -

 .ستاد یآتش زد، سمت پنجره رفت و همان جا ا گار یس

 ** 

 نشست و گفت:  زیم  پشت



حالم خوبه فقط خوابم   یل یسرمه کار خودشو کرد خ-

 اد یم

 ود بخواب غذاتو بخور ز-

 نشست و گفت:  زیم  پشت

حالم خوبه فقط خوابم   یل یُسرمه کار خودشو کرد خ-

 اد یم

 غذاتو بخور زود بخواب -

بگم اما تو رو خدا نه   یزیچ  هیخوام بهت  یم-

داد و هوار راه بنداز که   یبزرگش کن نه جور

 بشم  مونیپش

 شده؟  یچ-

را خورد سر چرخاند به خانه    شیاز غذا ی قاشق پروا

 نگاه کرد و گفت:  ییرو  رو به

 که بگم؟  یاالن آروم-

 م ینه، چون ترسوند-

 گم یپس نم-

 یبگ یخوا یم  یچ نمیلوس نشو بگو بب-



محل  نیخونه تو هم  ومدمیروز پنج شنبه که داشتم م-

 دن یمنو دزد

بلند   زی نهال درشت شد و تا خواست از پشت م چشمان 

 شود پروا دستش را گرفت 

  فینهال تعر یآمده بود را برا  شیهمه آن چه که پ و

بدنش به لرزه در آمده بود   یحت د؛یترس  یکرد، نهال م 

کرد انگار   یم فیکرد هم تعر  یو پروا هم آرامش م 

نهال از   یرا بداند، ترس ها زیالزم بود نهال همه چ

ا رفتن  از آن ج  یشد و اصرارش هم برا شتریآن جا ب

هر چند آن شب به خاطر   کرد اما پروا آرامش  شتریب

 نهال، پروا او را کنار خودش خواباند.  ادیترس ز 

به خواب رفته  یا  قهینهال را که چند دق ی موها  آرام

بود نوازش کرد و سر چرخاند به پنجره نگاه کرد،  

به آن   یقیدقا  یچراغ آن خانه هم روشن بود و او برا

آتش به تراس آمد، ناخود    د ید یا بود، لحظه رهیجا خ

  نیآست  راهنیآگاه سرش از بالشت جدا شد نگاه کرد، پ

باز بود،   شیدکمه ها  مامتنش بود که ت ی کوتاه

 باز بود به اطراف نگاه کرد.  شی موها 

  یبالش گذاشت، خودش رو  یسر نهال را رو   آرام

  قیدقا  نیآتش رو به آسمان برد، ا  دیتخت نشست، د



تعجب آور بود،   شیسر به آسمان داشت برا یطوالن

و آرنج دستش را    دیرا در آغوش کش شیزانو ها

 ریگذاشت و دستش را جک کرد ز  شیزانو ی رو

  زیر یبه آن مرد ماند آن هم با چشمان  رهیسرش، خ

و مشکوک، آتش هنوز سر به آسمان داشت و    هشد 

 لب گفت:  ری پروا ز

 وقت  هیگردنت نشکنه -

  ی گرفت بند لباس خوابش که رو از او نگاه کالفه

  دیو دراز کش  دیشانه اش کش یبود را رو  شی بازو

 چشم به پنجره به خواب رفت. 

 

را که نگاه   ییجا  نیوارد دفتر روزنامه شد، اول   رامش

راحت شد و سمت    الشیخ دنش یپروا بود با د زیکرد م

 سالم کرد:   ع یسر دنش یرفت، پروا با د  زشیم

 سالم -

 و رامش گفت:  ستاد ی ا آرام

 سالم حالت خوبه؟-

 بهتون زح...  شبی خوبم شرمنده د یل یآره خ -



برو   ستیحالت خوبه؟ اگر ن ینبود، مطمئن یزحمت-

 ی ا یخونه اصال الزم نبود ب

 خوب شدم شبینه نه خوبم همون د-

 سر تکان داد، گفت:   رامش

با همکارت باش اگر قراره    ار یخوبه به خودت فشار ن-

 ت اون بسپار دس  یبر ییجا 

 باشه -

 به اتاقش رفت و سارا خم شد و گفت:   رامش

 شما دوتا چه خبره؟!   نیشده؟! ب یچ  یه-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: پروا

واسه خبر حالم بد   میبا هم رفت شبید ار،یحرف در ن-

 شد رامش منو برد خونه

 آهان چه خوب! -

 اریدر ن ی مسخره باز-

 بهبا تو خو یادیز  سمونی! رئهیچ ی مسخره باز-

 باشه خوبه، به کارت برس -

اداره   یرا برداشت راه   فشیرا کرد و بعد ک  شیکارها 

  خودی شد، حالش خوب بود و دوست نداشت ب  سی پل  ی



کار   اریبسپارد، آن روز هم بس ه یرا به بق  شیکارها 

 یداشت که تا پنج بعد از ظهر آن جا گرفتار بود حت

 گرفت و خورد.  چیناهار هم همان جا ساندو

 

 دفتر شد و با ذوق گفت:  وارد 

 می رو جفت و جور کن  نا یا ا یب  عیسر  ایبرد-

 ! ی کرد  ریامروز د-

 جنازه    هی باالسر  میرفت  دمیآره آخه صبح که رس-

 ی خبر دار یل یپس خ -

 میبذار  دیبا نینصفشو آنال ا یآره ب-

  یساعت کار  انیدو دست به کار شدند و تا پا  هر

دست   د،یکش  قیکارشان را تمام کردند، پروا نفس عم

 پشت گردنش برد و سر باال برد، گفت: 

 ست؟یسارا، رامش ن-

 چرا از ظهر تو اتاقشه-
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را بست   فش ی ک پیو ز ختیر  فشیرا در ک  لشیوسا 

سمت اتاق رامش رفت، چند ضربه به در زد و با  

 رامش در را باز کرد وارد اتاق شد و گفت:  یصدا

 سالم -

 ؟ یاومد یک-

 شهیم یدو ساعت-

 ؟یآخر خودت رفت-

 من بره  ی جا  ینبود کس  ازیآره حالم خوب بود ن-

 خونه؟  یریم  یدار -

 بله-

 برس...  یخوا یم-

 ی با تاکس رمینه ممنون خودم م-

 یهر جور راحت-



کنن  یشونو جمع م  لیانگار بچه ها هم دارن وسا -

 دیلحاظ نگران نباش  نیاز ا دیجد یواسه جا 

 باشه -

 ریشب تون بخ-

 ریشب تو هم بخ-

 رفت و بلند گفت:   رونیاز اتاق ب  پروا

 یبچه ها خدافظ-

  یتا تاکس   ستادیا  ابانیرفت و سر خ رون یدفتر ب از

در آورد و چک کرد که    فشیرا از ک یپول فیک  د،یا یب

جمع سر باال برد دست تکان   الیپول داشته باشد، با خ

را   ابانیسوار شد اسم خ  ع یسر ن یماش ستادن یداد با ا 

 گفت. 

را در آورد و با نهال تماس گرفت، بوق دوم    ی گوش

 نهال جواب داد: 

 جانم-

 ؟ی الزم ندار یزیخونه، چ امی سالم دارم م-

 م ینون ندار یچرا خوبه زنگ زد -

 شدم  ن یبابا سوار ماش یا-



 ریبگ یبرو بسته ا-

 ارم یم رمی گ یاز تو بازار م رمینه م-

 مواظب خودت باش  ایباشه زود ب-

 چشم خانم جان چشم-

  یرا از گوشش دور کرد و رفت در خبر ها  ی شگو

که خودش جمع کرده بود را   ییخبرها   یوقت ن، یآنال

  یدور نم  شی لبخند ذوق از لب ها  د ید یخواند و م  یم

 شد و تا مقصد خودش را با آن خبر ها سر گرم کرد.

رفت، به بازار   نییپا  ن یرا به راننده داد و از ماش پول

بار بود که وارد   نینگاه کرد، از آن سمت بازار اول 

شد، راه افتاد و با ذوق وارد بازار شد، آن جا   یم

  یها یداد مخصوصا که عطار یم  یخاص  یبو شیبرا

 کل بازار را برداشته بود.  ش یآن جا بود که بو  ی ادیز

کنار زور خانه گذشت و کنجکاو مدام سرش را   از

اما موفق   ندیکه بتواند درونش را ببداد   یتکان م 

لبش    یزبان رو  ستاد، یا  یبه آهنگر  کینشد، نزد

به  یو راه افتاد، چند قدم  دیکش یقینفس عم  د،یکش

 به درونش نگاه کرد، دو نفر درونش بودند.  یآهنگر



آتش    د،یدندان کش ر یآتش از درون لبش را ز دن ید با 

او   دن یکرد با د یبندش را باز م  شیهم که داشت پ

از   عیدستش پشت کمرش ماند، پروا نگاه گرفت سر 

 : دیبه خودش غر یآن جا رد شد، عصب 

  ؟یترس  یخالفکاره که خالفکاره، چرا انقدر ازش م-

 ی بنداز رش یگ یتون یکه نم یاگر بترس

 بودند.  گریاو دو زن د  یجلو  ستاد،یا یینانوا  ی جلو

آمد    رونیکه از در مغازه ب  دنشیچرخاند با د سر

  ینگاه گرفت به شاطر نگاه کرد، اما صدا عیسر

مغازه دار ها توجه اش را جلب کرد که هر کس به  

 زد:  یم  یآتش حرف

 خدا قوت آقا آتش -

 شب خوش آقا آتش -

 خدا به همراهت پسرم -

 نهیس  یهمان مرد دست رو دیسر چرخاند و د   آرام

اشت سر تکان  که سن باال د یهر مرد  یدارد و برا

شد   ریشد و با نگاه آتش غافلگ  زیداد، چشمانش ر  یم

 : د ینگاه گرفت و در دلش غر عیسر



 یرفتار م  شیجا چرا مثل چهل پنجاه سال پ نیا-

 کنن؟! 

نان گرفت رفت و پروا جلوتر رفت به آتش که   یزن

شد نگاه کرد، باالخره نوبت او شد و دو نان   یدور م 

 یاز آن نان را م  یراه افتاد، همان جور که کم دیخر

کرد، هر چقدر از آن جا   یخورد به اطراف هم نگاه م 

بود خصوصا که آن  ی تکرار نشدن شیکرد برا یگذر م

قبل مانده است و متعلق به   دهه نیبازار انگار در چند

 . ستی زمان حال ن

که   یرفت و همان لحظه پسر بچه ا رونیبازار ب از

دو نان درون دستش بود با دو از کنارش گذشت،  

  ده یپروا لبخند زد چون آن پسر بچه را در صف نان د

 و گفت:  دیکش  یبود، آه

راه   نیمن هم ،یرسیزود م  ییدو  یخوش به حالت م-

 اش منم با خو... رفتنم به زوره، ک

و آن تصادف پروا   کیشدن الست   دهی کش یصدا  با 

به هوا رفت، نان از   ادشی چشمانش درشت شد و فر

 نیزم ی دستش رها شد سمت همان پسر بچه که رو

که به آن پسر بچه   یرنگ د یسف  دی پرا د،ی افتاده بود دو



چه خبر   ندینرفت تا بب  نییپا  نیاز ماش   یزده بود حت

 . دی دو ی رس ماست اما پروا با ت

 زد:   ادیبه حرکت در آمد و پروا فر  ن یلحظه ماش  همان

 سایوا  ی...عوضسایوا-

 ریدور شد و ت نیکرد پالک را بخواند اما ماش  یسع

و   ندیچراغ برق ها خاموش بود تا پالک را خوب بب

کنارش   عیهم نگران آن پسر بچه بود، سر یل یخ

بود و   هوش ینشست به سر خون آمده اش نگاه کرد، ب

 پروا با وحشت گفت:

 نمرده باشه!   ا یخدا-

 زد:   ادیباال برد فر  سر

 کمک کنه یکی-

  فشیدست در ک  عیشدند و پروا سر کینزد ینفر چند

را در آورد دست پاچه با اورژانس    ی کرد و گوش

 ی برد رو نییتماس گرفت، تماس را قطع کرد و سر پا

قلبش چشم بست و با   یصدا  دنیقلبش گذاشت، با شن

 بغض گفت: 

 که یکوچ یل ی بچه خ  نینشه، ا شیزیچ  ا یخدا-



  ی پروا سر چرخاند اما مردم که جلو نیماش  یصدا  با 

 زد:  ادیفر یرا گرفته بودند، عصب  دش ید

 د ی حداقل دورشو خلوت کن دیکن ینم  یکار -

 مونه که ی بچه سرش داغونه زنده نم نیا-

 لب گفت:  ریو ز ختیاشک ر  پروا

 تا از دست نرف...  ا یتو رو خدا زودتر ب ا یب-

را کنار زد و جلو آمد حرفش   هیآتش که بق دن ید با 

 ی ماند و با زانو زدن آتش همان جور نگاهش م مهین

کرد، آتش نبض بچه را گرفت به و پروا نگاه کرد،  

 گفت: 

 هست؟  قهیچند دق-

 زنگ زدم آمبوالنس فرستادن اما هن...  قهی ده...ده دق-
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تمام نشده بود که آتش بچه را در آغوش   حرفش 

  نی زم یچه را از رو پروا کفش ب ستاد،یگرفت و ا

 و گفت:  دی برداشت به دنبال آتش دو

 اما با موتور ک... -

که آتش بچه را درونش گذاشت لبخند   ین یماش دن ید با 

 زد و گفت: 

 ! ؟یدار  نی تو ماش یوا-

 و گفت: دیدر را بهم کوفت و سمتش چرخ  آتش

 ؟ ید یپسند هیچ-

در را باز کرد   عیکرد و آتش نماند سر یاخم پروا

 گفت:  نیبه ماش رهیشد، پروا خ  نیسوار ماش

 نرم؟!  ایمنم برم؟ -

 روشن شد و پروا گفت:   نیماش

 رم ی نه نم-

 راه افتاد پروا دست پاچه گفت:  نیماش تا 

 ارمینه برم من که طاقت نم-

 زد، گفت:   ن یجلو رفت به ماش  عیسر



 سایوا سایوا-

 ت: در را باز کرد و گف عیرا دور زد سر  نیماش

 کفش بچه دست منه-

 خب بده برم -

 آب دهان قورت داد و گفت: پروا

 امیب د یکدم با  داش یمن پ-

شد و    نیتوجه به نگاه آتش و مردم سوار ماش یب

را به حرکت در آورد، پروا سر    نیماش عیآتش سر

 چرخاند به بچه نگاه کرد و گفت: 

 نشه! شیز یوقت چ هی-

راند، پروا  یجوابش را نداد فقط با سرعت باال م آتش

 نگاهش کرد و گفت:

 زد و فرار کرد  یعوض -

 :دیخند زد و پروا غر  شین آتش

 م یبود مارستان یموند تا حاال ب یاگر م -

خودش را خم کرد انگشت   یبه بچه نگاه کرد کم باز

 اش گرفت با حس نفسش چشم بست و گفت:  ینیب ریز

 خدا رو شکر -



 آتش نگاه کرد و گفت: به

 م؟ یرس یم گهیچقدر د که؟ ینزد مارستان یب-

 ساکت باش -

آتش نگاهش کرد  د،یجا خورد و ابرو در هم کش پروا

  ن ینگاه گرفت، پروا چشم چرخاند در ماش الیخ  یاما ب

درست   ن،یو به آن فکر کرد هم موتور داشت هم ماش

نبود و خاص بود، اما   یبود موتور او موتور ساده ا 

 هم داشت.  یمتیگران ق   نیماش

 خند زد و گفت:  شیدلش ن  در

وضعت خوب باشه   یل یخ یکن  یم یجا زندگ  نیا-

مهر   ن یماش ن یبا ا ی بلند ساده بخر یشاس هی یبتون

 رو خالفکار بودنت  یزد دییتا 

 ** 

گرفت و نگران    ی دستش را با حرص گاز م ناخن

بود و دست   بشیدستش در ج کیبود، آتش  ستاده یا

 ر یز کی بود به سرام  رهیبود خ شی به پهلو گرشید

 آرام سر باال آورد به پروا نگاه کرد و گفت:  ش،ییپا 

 ؟یشماره پالُک برداشت-

 رینخ-



 و گفت:  دی ابرو در هم کش آتش

 ؟ی دیند نو یمگه ماش-

بچه افتاده هول شدم   دم یبود اما د  دیسف دیاپر هی دم ید-

 دم یشد ند کی بعدم زود رفت تار

 خند زد و پروا با حرص گفت:  شین آتش

 کار کنم؟ یچ  دی! با ه؟یچ-

 : دیلب غر ریبا حرص از او نگاه گرفت و پروا ز  آتش

 پررو طلبکار -

 گفتنش باال رفت:  یوا   ینهال صدا ی آور اد ی با 

 ! یوا-

  یگوش عیتوجه سر ینگاهش کرد اما او ب عیسر  آتش

آن همه تماس از طرف   دنیدر آورد با د  فشیرا از ک 

  عی تاسف تکان داد سر ینهال سرش را به نشانه 

 جواب داد:  عیتماس گرفت، نهال سر

 الو پروا خواهرم! -

 دمیم حیآروم باش، بخدا توض-

 قلبش گذاشت و گفت:  یدست رو نهال 

 !یپروا بخدا منو کشت-



صدا بود،   یرو ب  میرفت زنگ بزنم گوش ادم یآن بقر-

 آب بخور  وانی ل  هیبلند شو  ؟ یخوب

 س یزدم پل  یداشتم زنگ م  گهید-

نونم گرفته بودم، اما    ومدم، یداشتم م زم،ینه عز -

هفت   یپسر بچه  هیزد به   ینیماش  هیمن   ی جلو

 هشت ساله بعدم فرار کرد 

 ؟یی کجا -

 مارستانیب مشیاورد-

 حالش چطوره؟ -

 هنوز  دونمینم-

 دم یترس  یل یخ-

 خونه  امینگران نباش م  د،یببخش یدونم حق دار  یم-

 باشه -

 را قطع کرد به آتش نگاه کرد و گفت:   تماس

 خبر بدن؟ انیچرا نم-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: آتش

 یچون شما راستشو گفت-

 راستشو گفتم؟  یچ یعنی من؟! اصال -



 پسر تصادف کرده  نیا بم یمنم غر یا بهیغر  یگفت-

 باال رفت و گفت: شیابروها  پروا

 بگم پس؟!  یچ-

 یچیه-

 سمتش رفت و گفت:   پروا

 تو! یگیم یچ  نمیدرست بگو بب-

 با حرص گفت:  آتش

  سیاالن پل   م،یدیاونا هم باور کردن فقط د یتو گفت -

 رو سرمون  زهیر یم

 گفتم؟!  یم  دیبا  ی اون وقت چ-

 تا بع...  یمادرش  ی گفت یبود م  هوش یاون بچه که ب-

اما   ی بگو، کال شما تو کار قانون دور زدن نویآهان ا -

 قانونم بندهیمن پا  ی هم سفر شد یبا بد کس

که   ن یجلو رفت با ا یگرفت قدم هیتک  وار یاز د آتش

پروا شد پروا عقب نرفت و آتش سر کج کرد   کینزد

 و گفت:

جا   نیشب هم مهین تا نخانم قانون مند اال ن یآفر-

 ه یقانون چ ی باش تا بفهم



 هم فشرد و آتش ادامه داد:  یدندان رو  پروا

 گهیساعت د کی من خودم تا  ی مادرش یگفت یم-

تونم از   ینم یجا اما االن حت نیا  ووردم یخانوادشو م

 برم  رونیجا ب  ن یدر ا

 شانه باال انداخت و گفت:   پروا

قانون   گم،یباشم دروغ نم ریجا گ نیهفته هم ا کی-

 دور زدن کار خالفکاراس نه من 

 خند زد چند بار سر تکان داد و گفت: شین آتش

 خوبه-

داد   رونیصدا نفسش را ب ی پروا دور شد و پروا ب از

 : دی و غر دیچرخ

 کثافت، چه بد اخالقه!-

کرد و   یشد پوف یشان م  کیکه نزد سی دو پل  دن ید با 

 گفت:  دیچرخ

 اومد   سیپل -

  سی دور شد و پل  گریتوجه به پروا چند قدم د یب  آتش

 و گفت:  ستاد ی پروا ا ی رو به رو

 مارستان؟یب دیشما اون پسر بچه رو اورد-



 بله-

 بهش زد؟  یک  یدیشما د -

 د یسف  دیپرا هیبله -

 و پالک؟-

 نتونستم بخونم-

 نشی آقا اورد هیگفتن با -

 هستن  شونیبله ا-

ها   سی از پل  یکیشد و سر تکان داد،   کینزد آتش

 : دیپرس

 مال خودتونه؟ نی ماش-

 بله-

 د؟ یکرد  ی کار م یاون جا چ-

 محل کارشه-
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چرخاند نگاهش کرد و پروا   جواب پروا، آتش سر با 

 به هر دو نگاه کرد و گفت:  سیپل  د، ینگاه دزد

 د؟ یدار یشما با هم نسبت-

 و آتش هم زمان گفتند:  پروا

 میا هی همسا -

 میا بهیغر-

نگاه کردند و آتش با حرص   گریکدیبه  عیدو سر هر

کرد نگاه کرد و   یکه مشکوک نگاه شان م سیبه پل 

 گفت: 

 من به اون بچه نزدم  دیچک کن  نویماش دیتون یم-

بعد   دم ی نزد که، من زودتر رس نیا یعنی نه نه آقا ما -

 مارستانیب مشیاومد کمک کرد اورد نیا

 ینشن نم دا یو خانوادش پ ادیبچه بهوش ن یتا وقت -

با آدرس   دیپر کن  دمیدو تا فرم م  د،یبر ییجا  دیتون

 د یسیخونه هاتون، شماره همراه تونم بنو قیدق



حرص هر دو فرم را گرفت به پروا نگاه کرد،  با  آتش

برد و دو   رینگاه به ز  د یلبش کش یپروا زبان رو 

از   یک یدورشدند که گزارش بدهند، آتش  یکم سیپل 

 فرم ها را با همان حرص سمتش گرفت و گفت:

 پر کن -

 ست یفهمن کار تو ن ینگران نباش م-

 فقط گند نزن  یبد  یدلدار   ستیالزم ن -

 گفتم گند نزدم راستشو-

از   یرا باز کرد دفتر کوچک  فشیدور شد و در ک یکم

آورد خواست دست به کار    رونیب ی با خودکار  فشیک

بود افتاد   ستادهی کار ا یشود، اما نگاهش به آتش که ب

 و گفت:

 گهید  سیبنو-

 بخورم  دیفکر کردم با دیببخش-

 خنده اش گرفت و گفت: پروا

 ؟ یخودکار ندار -

 باشه؟  بمیهستم که خودکار ج یمگه بچه مدرسه ا -



در آورد سمتش   یکرد خودکار  فش یدست در ک پروا

  بی و خودکار را در ج  ستادیا  ش یرفت، رو به رو

 لباس آتش گذاشت و گفت: 

 خودکار همراهشه هی شهیآقا هم هی-

و آتش دستش را   ستاد یرفت پشت به آتش ا عقب 

رص خودکار  و با ح   دییهم سا  یرو  یمشت کرد دندان

و گاو    یخودکار گاو  دنیدر آورد اما با د بشیرا از ج

 :دیکوچک باال سرش با خشم به پروا نگاه کرد، غر 

 بچه-

رفت و    سیپل  کی دو فرم را پر کردند پروا نزد هر

 گفت: 

 یکارتمه، م نمی..هستم، ا.یمن خبرنگار روزنامه -

 تونم برم؟ 

 نه-

کنم، چون خونشون  دا یبرم بلکه مادر بچه رو پ-

  یباشه چون نون دستش بود داشت م دیهمون محل با

 رفت خونه

تا دهان باز کرد آتش کاغذ را سمتش گرفت و   سیپل 

 گفت: 



 کنم ی خودم االن حلش م ستیالزم ن -

 بشیرا از ج ی نگاهش کرد و او عقب رفت گوش پروا

به دنبالش  در آورد تماس گرفت، پروا هم کنجکاو 

 آتش را:   یحرف ها   دیرفت و شن

 ه؟یخانوادش ک-

- ... 

 ارشون یخوبه برشون دار ب-

- ... 

 کن دایاالن اونم پ نیآره هم-

- .... 

 االن نیگفتم هم-

که در راه   ی و همه کسان د یپروا از جا پر ادش یفر با 

 گفت: عی رو بودند نگاش کردند، پروا سر

 !ا یمارستانی آروم باش ب-

 نگاهش کرد و گفت: نیخشمگ آتش

  دهی جا باشه، امکان نداره ند نیا گهیساعت د مین-

 باشن 

 گفت: عی را از گوشش دور کرد و پروا سر  ی گوش



 کردن؟!  دایپدر و مادرشو پ-

در هم از او نگاه گرفت دور شد و    یبا ابرو ها  آتش

 داد و گفت: نیچ ینیپروا ب

 مونه یسگ م نیاخالقش ع-
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درد گرفته بود،    شی بود، پاها  ستادهیا نهیبه س دست

زن و    دنیبا د ندیکرد سر چرخاند که آتش را بب ینچ

ند تعجب کرد و  آمد  یکه هراسان آن سمت م  ی مرد

 زد:   ادیگرفت، زن فر واری از د هیتک

 پسرم...پسرم کجاست؟ -



آتش   دنیسمتشان رفت اما زن و مرد با د عیسر  پروا

 و زن نگران گفت:  ستادند یا  شیروبه رو

 گفت:   عیکجاس آقا آتش؟! پروا سر یکسر -

 دکترا باال سرش هستن د ینگران نباش-

 دو به پروا نگاه کردند و او لبخند زد و گفت: هر

 کردم  داش یمن پ ست،ین  یزیچ شهیحالش خوب م-

 زن به آتش نگاه کرد و گفت: اما 

 مارستان یب یبده بچمو اورد  رتیخدا خ -

 دهانش باز ماند و گفت:  پروا

 بهش زد  ن یماش دم ی کردم من د داش یمن پ-

 بار مرد گفت:  نیا

 شما از محل کم نشه  ی هی آقا آتش سا -

 دیهم دهانش باز ماند هم چشمانش که زن چرخ پروا

 و گفت:

 میبر  ا یپسرم کجاست؟ صالح ب-

دو رفتند و پروا با حرص به آتش نگاه کرد و   هر

 گفت: 

 ؟ یکرد داشیتو پ-



دور شد و پروا  دیتوجه چرخ ینگاهش کرد اما ب آتش

 با حرص گفت: 

  نیهم شن یا مباشه اون  نیسر دستشون که ا گهی آره د-

 گهید

 آتش شدند و گفتند: کینزد  سیپل  دو

  یکه به اون بچه زده رفته خودشو معرف  ین یماش-

 کرده 

 کنجکاو جلو رفت و گفت:  پروا

 واقعا؟!-

 بله االن خبر دادن -

 با تعجب به آتش گفت:  پروا

 شده!   مونیچه زود پش-

 و معذور  م یشرمنده ما مامور-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 د یشما کارتونو کرد-

دو مرد به آتش دست دادند و رفتند، پروا سر کج   هر

 کرد و گفت: 

 ؟ یتو کرد-



 کار؟  یچ-

 ؟ ی کرد  دایتو اون مرد و پ-

 نجامیمن که ا-

 خند زد و گفت:  شین پروا

 گه یکردن د   دایمحله آدم تو هستن آدمات پ هی-

 مگه برات بد شد؟  ، یحاال هر چ-

 آتش  یتشکرمندم آقا یل یخ رینخ-

خواست برود حال بچه را بپرسد،   ی دور شد م دیچرخ

که با وجود   نیبه ا پشیکرد، به ت  یآتش نگاهش م

  یاسپرت یها پیگفته بود خبرنگار است اما ت نکهیا

 بود.  نیو فقط مقنعه بر طبق قوان زدیم

دم گوشش    دیکش یگوش یزنگ خورد دست رو  تلفنش

 گذاشت و گفت:

 شده؟  یچ-

 قهیرابطشون عم-

 خب؟ -

 به ازدواج ختم بشه دی شا -

 لبخند زد و گفت:  آتش



 خوبه-

 ی بردش جواهر فروش-

 کرد و گفت:  بشیخند زد دست در ج شین

 تو دست منه یجواهر اصل-

 حواسش هست  ی دختره بدجور  یاما بابا -

 کجاست؟  نیمب-

 دمش یهنوز ند-

 کنه یکار م یاون چ  دین یبب-

 باشه -

 و گفت:   دیرا د پروا

 دیشد خبرم کن یهر چ -

 و گفت:  ستادیرا قطع کرد و پروا ا   تماس

 هیحاله بچه خوبه، از سرشم عکس گرفتن فقط -

از   شمیهوشیبوده با دستش ضربه خورده، ب یشکستگ

 شوک بوده 

به دنبالش    ع یسر تکان داد و راه افتاد، پروا سر  آتش

 رفت و گفت: 



اون  یبر  یخوا ینم گنیش آقا اتش مهمه آقا آت نیا-

 ؟ ین یبچه رو بب

 نه-

را از    یگرید یبه اسمت ثبت شد قهرمان محل بچه -

 مرگ نجات داد 

 نگاهش کرد و پروا گفت:  آتش

 گم؟یم گم،یدروغ که نم-

 رفتند و پروا گفت:  رونینگاه گرفت با هم ب آتش

 قهرمان ی آقا یخدافظ-

 دور شد و گفت: دیچرخ آتش

  ست،یادم درست ن  ادمیب ادینم رتیگ  نمیوقته، ماش  رید-

 برسونمت یخوا یم

 اونم مطمئن رمیگیم  نیراحت ماش یل یخ رینخ-

را تکان داد، آدرس   ی نگاهش کرد و پروا گوش آتش

شود، همان    دایپ نیرا وارد کرد و منتظر ماند تا ماش

رفت،   مارستانیب  یمحوطه  یجور سمت در خروج 

  ی گوش یو همان جور که نگاهش به صفحه   ستادیا

 و گفت:  دیدندان کش   ریلبش را ز  ی بود گوشه 



چرا با   شیفرصت هست بهتر بشناس  ی وقت وونهید-

 ! ؟یزنیلگد پسش م

 : دیحرص سر باال آورد و غر با 

 االن چه وقت غرور بود اخه-

اتش خم  ن یماش دن یبا د دیبوق با ترس چرخ یصدا  با 

 : دیشد و غر

 بوق ممنوعه  مارستانهیجا ب نیا  ؟ی سواد دار-

 اومد؟  تونیتاکس-

 مکث کرد و گفت:  پروا

 اد ینم ریگ  نیچرا ماش دونمینم-

 خند زد از او نگاه گرفت و گفت: شین آتش

 اد یم ریمنتظر بمون گ-

دور شد و   ن یپروا خشکش زد، ماش نیحرکت ماش  با 

 او با بهت گفت: 

 ! ه؟یک گهی د نیا-

 گفت:  ینگاه کرد و عصب  ی گوش  یبه صفحه  ی عصب

 گهید  ادیب ن یماش هید -



  نیحرص راه افتاد که برود سر چهار راه بلکه ماش با 

  نیماش مارستانیب  ی اگر روز بود جلو د،یا یب  رشیگ

  یموقع بود، به صفحه  ریبود اما به قول آتش د اد یز

 نگاه کرد و با حرص قطع کرد و گفت:   ی گوش

 شانس گند من  نمیا-

ابرو   د، یسر چرخاند دوباره آتش را د ن یبوق ماش با 

اما با باز شدن در که اتش خم شده بود   دیدر هم کش

بازش کرده بود، به اطراف نگاه کرد آرام دست در  

را در اورد در مشتش گرفت   یبیکرد و چاقو ج   فشیک

رفت و آهسته   نیمت ماشگذاشت، س بشیو درون ج

 نشست و گفت:

 اطراف نبود نیا نی دونم چرا ماش ینم-

را به حرکت در اورد، پروا از   نینگفت ماش  چیه  آتش

  ریچشم نگاهش کرد، که با سوال آتش غافلگ یگوشه  

 شد: 

 ؟ یازدواج کرد -

 بله؟! -

 سوالم واضح بود -

 بود اما ربطش به شما؟ -



 نگو-

 قرار نبود بگم-

فندک سر چرخاند    یبا صدا یاو نگاه گرفت ول از

 یدر صورتش خورد، عصب  گاری همان لحظه دود س

 صورتش تکان داد و گفت:  یدستش را جلو

 دنه؟ یکش گاری س  یجا  نیتو ماش-

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 ؟ یعموم   یجا ا ی مارستانهیب-

بهش احترام  دیخانوم نشسته، با   هیجا کنارت  چیه-

 متنفرم گاریس  یبعدشم من از بو  یاربذ
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زد و دوباره پک زد به  ی لبخند لج درار  آتش

با حرص نگاه   دییهم سا ی پروا دندان رو گارش،یس

همان   یواقعا حالش را بد کرد برا  گاریس  یگرفت،بو

سر کج کرد تا حالش بهتر    یکم دیکش نییرا پا   شهیش

 شود، آتش نگاهش کرد و گفت: 

 گه؟ ید ی خبر نگار یگفت  سهیبه پل -

 هستم -

 ؟ یچرا از من عکس گرفت-

و دستش که هنوز    د یبا شتاب سر چرخاند، ترس پروا

  ی بود چاقو را لمس کرد و دستش را رو بشیدر ج

 ضامن گذاشت و با لکنت گفت: 

 گرفتم نه از خ...   یعنیمن....من عکس نگرفتم...-

 یعکس گرفت هوی یمغازم بود یجلو دمیخودم د-

 ازش 

باره   کیکه نفسش حبس بود با آن حرف به  پروا

 نفسش آزاد شد چشم بست نگاه گرفت و گفت: 

کمتر  یعنیخاصه    یرشغلت برام جالب بود، آهنگ-

 کنه یم یآهنگر  یکس

 ست؟ یاجازه؟ جرم ن یب-



 شهیمن از کل بازار عکس گرفتم، تازه پخشم نم-

 واسه خودمه 

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 من؟  ا یخوشت اومد   یاز اهنگر-

باال  ییبا چشمان درشت نگاهش کرد و اتش ابرو پروا

 داد و گفت: 

   یآخه از من عکس گرفت-

 و گفت:   دیدر هم کش ابرو

از تو   یک  ؟ی بفرما نوشابه، واسه خودت توهم زد-

 وفتاده یکلتم توش ن یعکس گرفت حت

 بود؟ وفتادهین-

 بود  وفتادهیبله که ن-

 لب گفت:   ریسر تکان داد و پروا نگاه گرفت و ز  آتش

 یاز خود راض -

در سکوت گذشت، پروا نگاهش کرد و    یا قهی دق چند

 گفت: 

  ریبه پ یم یقد یمعموال تو محله ها اونم محله ها-

قبولش دارن،   نکهیو ا ذارنیآدم همه احترام م نیتر



اومده   ا یتو همون محل به دن  د یبا  ریالبته اون آدم پ 

 ؟ یآپشنارو داشت نی شده باشه، تو کدوم از ا ریباشه پ

 ادم بودن  نیهم ی نوه  -

 خورد و گفت: جا  پروا

 نشست نه تو یاون م یبابات جا دیبا -

 ؟ یدار  یمشکل-

به تو   دیبازار با  ی مسن تو یدارم چرا اون مردا -

 ذاشتن؟  یاحترام م

 احترام به من؟! -

 بود؟  یپس چ -

 آن ها را در اورد  یتشست ادا صاف 

 آقا آتش خدا به همراهت  کم،یآقا آتش کوچ-

 خند زد و گفت:  شین اتش

هم گفته   یاگر کس کتمینگفت کوچ ی نکن کس ادشیز-

بوده، اون   کیکوچ یاما از لحاظ سنت کهیحتما کوچ

مردا هم که اون حرفارو زدن به خاطر احترام من به  

 اوناست

 دم یکالم ازت نشن هی  ؟یتو احترام گذاشت-



 ؟ یتا باور کن ی بشنو  یعادت دار -

 و گفت:  خند زد  شیسکوت کرد و آتش ن  پروا

اسمش احترامه نه کس نوکرمه نه  نا یمحل ا نیتو ا-

 خانم خبرنگار؟  یگرفت  کم،یکوچ

 نگاه گرفت و گفت:  پروا

 ننیدرستو بب یزایتونن چ یمردم نم-

 مثال؟ -

هم   ی تر نیی پا  یبه تو ندارم، من تو محل ها   یکار -

 هی بودم مثال ادم خوب محل که همه قبولش داشت 

 ی که واسه خودش ساخته بود کس یگرگ بود که نقاب

 نشناخته بودش 

 ؟ ی تو شناخته بود-

 ... یخب آره اخه من آدم ت-

 داد و گفت: رییحرفش را تغ  ع یکرد و سر سکوت 

 شناخت به من گفت   گهید یکیمن که نه  یعنی-

 بعدش؟-

 بعد نداره  یچیه-

 راسته همه خبرنگارا فضولن -



 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 ؟ یخانوم حرف بزن هیبا  یستی بلد ن-

  گاریلبش نشست س   یکه گوش  یخند  شیبا ن آتش

گذاشت و روشنش کرد،   شی لبها   نیبرداشت ب ی گرید

 قیکرد سر سمت پنجره چرخاند و نفس عم یپروا پوف

 . دیکش

صاف نشست و با  وارد کوچه شد، پروا   نیماش

 گفت: نیماش ستادنیا

 ی جا خفم کرد نیممنون که تا ا-

 ینداشت یچاره ا -

نگاهش کرد در   نیشده و خشمگ  ز یبا چشمان ر پروا

 را باز کرد و آتش گفت: 

 ی نبودم االن خوراک گرگا بود-

 :د یرفت در را بهم کوفت و غر نییپا پروا

در خانه را باز   دی کل  ا ییگرگا  یگله  سیتو خودت رئ-

را به   نیآتش هم ماش دیدر را ببندد و د  دیکرد چرخ

 آپارتمان خودش برد.  نگیداخل پارک

 



 ** 

 

 الو -

 سالم -

 نهال خانم  یچطور -

 حوصلم سر رفته  ا یزود ب -

 نییپا ا یپس اماده شو ب-

 پروا  الیخ یب-

 میدور بزن م یبر نییپا  ا یب گمیم-

 جارو ندارم   نیبازار ا یمن حوصله  -

 که هیچی بهتر ه دمیم یبهت بستن میبر ا یحاال ب-

 ! یا ی م یزود دار-

 برگردم؟  یخوا  یبده م -

 اماده بشم  رمی لوس نشو م-

 نییپا  ایباشه زود ب-

 تماس گرفت:  ایقطع کرد و پروا با برد نهال 

 بله-



 شد رفت اداره؟  یچ-

 گردمیآره دارم بر م-

 شد؟  یچ-

 بیغر بی عج زیچ هی-

 خب! -

 خونه شماس   کیپروا نزد-

 جا خورد و گفت: پروا

 ! ؟یچ یعنی-

 کردن  تیاومدن شکا  یچند نفر-

 ؟ی از چ-

 خونتون  کیتو پارک نزد یصداها -

 پارک؟! -

اش   یاور اد یبست تا بداند پارک کجاست با  چشم

 گفت: 

 سبزه  یفضا هیکوچمون   نیآره پشت هم-

 اد یم غیج یشبا از توش صدا گنیدرسته م-



 هیمحل  ی بودم اما گفتم حتما حرفا   دهیم شنمن نویاره ا-

 اساس نداره  هیکه پا 

 اد یصدا م نیمدته ا هی  ستین ادم یداره، ز-

هم رفته دنبالش؟ دو شب رفتن تو پارکو گشتن    ی کس-

 نبود  یزیاما چ

 ومد؟ یرفتن صدا م ینی-

 رفتن صدا قطع شده  ینه وقت-

 خب؟ -

 دهیکمک خواستن شن یبار صدا نیگفته ا یکی شب ید-

 افتادم  یجن و پر ی داستانا   ادی-

 مینیبب میباش ریگیپ  دیبا  کنم،یخبرو چاپ م نیحاال ا-

 منشا صدا از کجاس  شه،یم یچ

 باشه -

 ؟ یتو کاراتو کرد -

 اره -

دفتر    رهی زود رفت، گفت داره م رمیمد  نیامروز ا-

 مجله

 برو دستت درد نکنه  گه،ید نهیدو جا بودن هم  ریمد-



 قربونت-

را قطع کرد به در خانه نگاه کرد، تلفنش زنگ   تماس

  ینا آشنا نگاه کرد دست رو  یخورد، به شماره  

 دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 بله-

 سالم پروا خانم-
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 رامش لبخند زد و گفت:   یشناختن صدا با 

 د؟ یسالم خوب-

 دمتون یامروز فقط صبح د -



 ییرفتم جا  ی م دیبا  سیبعد از اداره پل -

 د؟ ییاالن کجا -

دور   میبر نییپا   اد یدر خونه منتظر نهالم ب ی جلو-

 میبزن

 د یندار ی پس کار-

 نه چطور؟ -

رفتم   یداشتم شام م دید یبا دوستم که اون روز د-

 شما افتادم گفتم زنگ بزنم دعوتتون کنم.  ادی  رونیب

اتش که از خانه  دن یبا د  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 آمد گفت:   رونیب

 شمیمزاحم نم-

ما خوشحال   ش یپ نیا یحرفو نزن، با نهال خانم ب نیا-

 میشیم

پس اگر امکان داره من اول با نهال صحبت کنم،  -

 اد یب گهید  یکیبا مشورت  دی چون نهال با 

 نامزد داره؟ -

 بله  -

 بهم خبر بده تا ادرسو بدم  ن،یا یب دوارمیام-



 آتش سوار موتور شد و گفت: دید

 دمیخبر م  گهید قهیدق ستیباشه تا ب-

 منتظرم-

آورد و آتش با موتور  نییرا از گوشش پا   ی گوش

  یلحظه ا  یبود و برا دهیمتش امد، پروا را ندس

باال رفتف  ش ی کاله کاسکتش ابروها  ری در ز دش، ید

برد، پروا نگاهش کرد و    نییسر پا  یترمز گرفت کم

 آتش چشم چرخاند و گفت: 

 خانم خبر نگار؟  یدی خر نی ماش-

چانه  ری فرمان گذاشت و دست ز یآرنجش را رو  پروا

 اش گذاشت و گفت: 

 بله-

 خند زد و گفت:  شین آتش

  ده یخر نیدختر که تازه ماش هیکامال مشخصه، فقط -

 کنه ینگاش م نهیشی دو ساعت پشت فرمون م

موتور را به  عیو آتش  سر دی ابرو در هم کش پروا

 زد: اد یحرکت در اورد دور شد، پروا با حرص فر

 پررو -



پروا حرصش   دن یامد با ند رونیاز در خانه ب نهال 

 :د یگرفت و غر

 ومده یاما خودش ن نییپا  ا یب گهیم یه-

را روشن کرد خواست زنگ بزند، پروا در    ی گوش

 رفت و گفت:  نییرا باز کرد پا   نیماش

 ؟ یدیخوشگله افتخار م یه-

دهانش باز ماند و    نیماش  دنی نگاهش کرد، با د پروا

پروا   د،یسمت پروا دو  دیاز سر ذوق کش  یغیج کدفعهی

لبخند زد جلو رفت هر دو در آغوش هم فرو رفتند، 

 و گفت: د ینهال در آغوش پروا چند بار پر

 مبارکت باشه  یوا-

 و گفت:  دی کش نیکاپوت ماش  یرفت دست رو  عقب 

 زمیخوشگله چرخش برات بچرخه عز   یل یخ-

 قربون شما-

 یریگی م لشیهفته تحو ن ینبود ا ادمیاصال  -

 کردم، بپر باال رتیغافلگ  نیواسه هم زمی عز دونمیم-

 ؟ یجا روند ن یخودت تا ا-

 نداشتمم رونده  ینه عمه -



و با ذوق در را باز کرد سوار شدف، پروا   دیخند نهال 

هم سوار شد، نهال با ذوق به همه جا نگاه کرد و  

 گفت: 

 خوبه  یل یخ-

 قابل نداره -

 گفت:  عیسر نهال 

 ینیریش  یجا  ی به منو محمد شام بد  دیامشب با   نیهم-

 شهیخواستم اما نم یم-

 خانم سیخس-

که رامش   نهیبه خاطر ا س،ینه به خاطر خس شهینم-

 دعوتمون کرده 

 چرا؟ -

داره   میدیگفت با همون دوستش که ما د  دونمیچم-

مارو هم دعوت کرد منم گفتم تو   رونیشام ب رهیم

 یبا نامزدت مشورت کن دی با  ینامزد دار

 ذاره یکه محمد نم یدونیم-

 اد یخب به محمدم بگو ب-

 ست؟ یزشت ن-



  طمونیخواست دعوت نکنه ما هم  شرا ینه بابا م-

 نه یا

 اد یم  نمیبذار زنگ بزنم محمد بب یدار  ییعجب رو-

 بکنم ینیتو ماش   شیآرا کمیبزن منم -

کرد،    شیآرا نیتماس گرفت و پروا درون ماش نهال 

 ی کم د،ی مال  شیلبها  ی رو  ییو رژ هلو دیخط چشم کش 

  د،یرا باال کش  شیرنگ داد و مژه ها   شی به گونه ها 

آورد، نهال تماس   رون یب ی کرد شال  فش ی دست درون ک

 را قطع کرد با لبخند گفت: 

 زه؟ یسحر آم فهیک نیا-

محمد   ارم،یدر م  نیمن از تو ا  یبخوا یتو هر چ-

 داد؟   یاوک

 آره -

 برم دنبالش؟ -

 برو -

  رون یب یرا کم  شی سرش گذاشت موها   یرا رو   شال

 را در آغوش نهال انداخت و گفت:  یو گوش   ختیر

اما نامزد نهال هم   م یا یبده بگو م ام یشماره پ نیاخر به

 اد یم



 رافرستاد و گفت:   امیپ نهال 

 اما زشته-

 را به حرکت در آورد و گفت:   نیماش

خجالت نکش، دو    یانقدر واسه همه چ ستیزشت ن-

تو بغل اون محمد   یبر ی خوا یم گهید  یپس فردا

 از کف بده  اریاخت  یا یخان عشوه ب

 و گفت:  دیو پروا خند  دیدندان کش  ر یلب ز نهال 

 خجالتو بذار کنار، تو همه موارد  گم،یمگه دروغ م -

 نگاه کرد و خواند  یبه گوش  نهال 

خوشحالم   یلیادرس خ نمیا  ان،یهم خوب که م  یل یخ-

 ی کرد

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

 دلش برات رفته   اروی نیا-

 بذار اعالم کنه-

 شه؟یم یکنه چ-

عالقه مند  ندازمیمنم عالقمو به کار م  گهید یچیه-

قبول   یمن شمارو به غالم یبل یبل  گمیو م  شمیم

 کنم یم



 و گفت:  دیبلند خند نهال 

 براش   یچه خوشگلم کرد-

  ی با رنگو رو ده یمقنعه د ن یبدبخت همش منو با ا-

 ستمیبدم ن نیهمچ نهیبذار بب دهیپر

شده،    دتیپر ی اون عاشق همون رنگو رو زمیعز-

 چشمات سگ داره  یمگه کم خوشگل 

منه  یهمه تو دفتر پارس نگو چشما  یپاچه  نمیب یم-

 پاچشون گرفته

تو   یگفت چشما یم رایمامان حم ستین  ادتی رمینخ-

شد انگار طلسمت    رهی بهش خ قهی دو دق شهی، نمخاصه

 کنه یم

 ه یخب اون تو فکر طلسم بود وگرنه واال طرف -

 یچیبه ه یچیتو چشمام ه زنهیساعت زل م

 ** 

چنگال گوشت را در دهانش گذاشت و به پروا نگاه   با 

 کرد، لبش را با دستمال پاک کرد و گفت:

اعتماد به   نی بار با ا ن یخوبه که اول  تیپس رانندگ-

 ینفس پشت رل نشست



 ن یچون ماش شه،ینامم مال شش ساله پ یگواه -

چند جلسه رفتم  ش ینبود، سه ماه پ ادمی اد ینداشتم ز

 یآور   ادی واسه 

 رامش که اسمش ساسان بود گفت:   دوست

 کرد  فیتعر یل ینهال خانم که خ-
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 سر تکان داد و گفت:  نهال 

اما   کنهیم یرانندگ  ی کس یترس دارم وقت شهیمن هم-

 ترسو نداشتم نیبا پروا اصال ا 

 نگاهش کرد و گفت:  محمد

 من یحت-



 جلو آمده گفت:  ی با لبها  نهال 

 تو  یمتاسفانه حت-

 و گفت:  دیخند ساسان 

 روننیکه با سرعت م نهیبه خاطر ا دی شا -

 یل یخ-

 و رامش رو به پروا گفت:   دیخند محمد

  گهید ز یچ یخوایم ؟ یدوست نداشت ی کم خورد-

 سفارش بدم 

البته  ست،یدونم چرا امشب گرسنم ن ینه،  نم-چ

 تیبه غذا اهم ادیباعث شده ز نیدروغ چرا ذوق ماش 

 ندم

 لبخند زد و گفت:   رامش

 رسه؟ یبه ما هم م نیماش ینیریش-

 حتما -

 گفت:  عیسر نهال 

پس من  تو عمل   سهی خس زایچ نیتو ا کمی پروا -

 نیایپنجشنبه شام ب گمیم دمیانجام شده قرارش م



  دستپخت پروا رو ،ینیر ی ما به عنوان ش یخونه 

 میبخور

 خون سرد گفت:  یبا حرص به نهال نگاه کرد ول  پروا

 دیاریب  فیبله تشر-
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  ستادیداشت، ا یجور که با رامش قدم بر م   همان

 و گفت:  دیسمتش چرخ

 ممنون بابت امشب -

 و گفت:  دیلبخند زد و او هم سمتش چرخ  رامش

 یا یب  یکردم قبول کن یفکر نم-

 چرا؟! -



 یستیخوش اخالق ن  اد یز-

 سر کج کرد و گفت: یلبخند زد، رامش کم  پروا

 سوال بپرسم؟  ه یازت   شهیم-

 بپرس -

 ؟یکن یفکر م یراجع به من چ-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

چرا خوب    هویاما  ی که اولش باهام بد بود نیا-

 ؟ ی شد

 یا  کدفعهی یل یخوشم اومد، خ تتیاز شخص هوی-

 ! ؟ی از ک قا یدق-

 یبچه پرورشگاه  دمی فهم یاز وقت-

 ! ل؟ی دل  نیبه ا-

 برام جالب شد  تتیکال شخص-

 سر تکان داد و رامش گفت:   پروا

درسته؟ چون دختر   یحس کرد  ییزایچ هیخودتم -

 یهست  یباهوش 

 ... یآره ول-



 م،یکن دایپ یشتریبذار شناخت ب یزوده واسه گفتن ول-

 میزود رد کن   ا ی میریبگ میکه زود تصم میستی بچه ن

 درسته-

روزا سخت شده، اما هر چقدرم سخت    نیازدواج ا-

  یکه ب میستیشده باشه نه من نه خانوادم از اونا ن

شناخت اگر هر    نیبعد ا یعنی  م،یموضوع بش نیا الیخ

 شهیبا خانواده صحبت م میبود  ی دومون اوک

 سر اصل مطلب  یزود رفت  یل یخ-

 ؟ یناراحت شد -

 نه اصال فقط برام جالب شد -

که بعد چند ماه   نی کش بدم، ا ویزیچ هیعادت ندارم  -

تازه بگم من ازت خوشم اومده، گفتم زودتر بگم که  

 یشناخت چیچون تو ه  ،یمنو بشناس  یکن یتو هم سع

 یمن ندار  ی رو

 یبد اخالق سیرئ هی درسته جز -

 یزنیتو حرف اولو م یتو بد اخالق ی اشتباه کرد نویا-

 !هیاگر من بد اخالقم آتش چ-

 گفت: شد و   ز یچشمانش ر  رامش



 !ه؟یآتش ک-

 بچه ها منتظرن میبهتره بر یچیه-

 مواظب باش  یری م یباشه شب خوش دار-

 حتما -

  رونیرفت نفسش را با حرص ب  نشیسمت ماش  پروا

 داد و گفت: 

 چقدر رکه!  گهید نیقلبم اومد تو دهنم ا -

 گفت:   ع یرا باز کرد و نهال سر نیماش  در

 بگم مبارکه؟ -

 مبارکه؟  ویچ رینخ-

 محمد نگاه کرد و گفت:  به

  ریخواد شوهر کنه گ یبردار ببر دلش م نویزودتر ا-

 داده به من 

 و گفت:  دیخند محمد

 برمش  یاتفاقا دارم م -

 و نهال متعجب گفتند:  پروا

 واقعا؟!-



 و گفت:  دی باز خند محمد

هم رد شد   مهیب یبله واقعا، استخدام دائم شدم، حت-

 برام

 و گفت:  دیبا ذوق سمتش چرخ پروا

 ! ؟یگی جون من راست م-

  د،یبش زیبود گفتم بعد بگم سوپرا روز ی آره بخدا، د-

 امروز رفتم دنبال وام  یحت

به نهال که اشک درون چشمانش حلقه زده بود   پروا

 نگاه کرد و با حرص گفت: 

 واری کوبم تو د  یم نویماش نیا یکن  هیگر-

 دهانش گرفت و گفت:   یدست جلو دیاشکش چک نهال 

 دعاهام باالخره جواب داد -

 را به حرکت در آورد و گفت:   نیماش پروا

 یپس دنبال لباس باشم واسه عروس -

 پروا -

 جانم-

 م؟یعقد کن گهید یهفته   شهیم-

 با شتاب سر چرخاند و گفت:  پروا



 ! ؟یچ-

 گم یبخدا واسه وامش م-

آخه آماده   د،یکن یم  ریچرا امشب همتون منو غافلگ-

 واسه عقد  دیستین

خوام وامشو  ی بدون جشن، م یعقد محضر  هینه -

 کممی رمیگ یهم که م  یخونه رهن کنم اون وام رمیبگ

  هیبا پول کادوها هم   رم،یبگ ی خودم دارم عروس

شروع    مونوی که فقط زندگ  میریگ یم کیکوچ هیزیجه

 میکن

 هیمنم   ره،یگیوام م  هیخود نهال داره  هیزیواسه جه-

  نیکنم، اگر کادو خوب جمع شد ماش یکمک م یچ

  یم م،ی ندار ویبخر هر چند ماها جز چند تا دوست کس

تا   ندتی آ یواسه بچه  یبخر شویفعال اسباب باز  یتون

 نشو یخود ماش

 و پروا گفت:   دیخند محمد

مثل االن،  شهی فکرشو نکن برادر من، همش جور م-

 بده واسه عقد به منم خبر  ریحاال خودت برو وقت بگ

 باشه ممنون-

 به نهال نگاه کرد و گفت:  نهیاز آ پروا



 لم؟یعروس خانم وک-

 و گفت:  د یخودش را جلو کش نهال 

 مونه؟یعروس ی تا ک یعنی-

 زود، صفر که تموم بشه   یل یخ-

 گه یماه و چند روز د  کی یعنی زوده،  یل یخ  یوا-

 چرا زود؟ -

 به پروا نگاه کرد و گفت:  نهال 

 نبا...  شه،ی پروا تنها م-

 بوق زد و گفت: پروا

  یبر  گهیمثال سال د ؟ینزن یحرف الک شهینهال م-

 ستم؟یمن تنها ن

 رتتیگ  یم ادیرامشه م نیا رینخ-

همو   میخوا یتو؟ من و اون تازه م یگیم یچ-

و   میدیپسند  گرویتازه اگر بعدش همد م،ی بشناس

 کرد  یکار  هی شه یخوشمون اومد م

 م یکن ی خب با هم عروس-

 به محمد نگاه کرد و گفت:  پروا



کنم تو   یخله من آدمش م  نیرنگت نپره داداش، ا-

هم   ی پول الک ریبگ کیتاالر کوچ هیبرو دنبال کارات 

جلو کباب با   هی ر،یخرج نکن، چند نوع غذا هم نگ

  خودیب یچسبه، خرجا  یهم م  یل یساالد و نوشابه خ

 نکن

 !رم؟یعکسم نگ یعنی-

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

  یم ناشو یاز بهتر لمت یعکس و ف ریلبشو نگاه، نخ-

 یو حال کن ینیبب شهیکه هم میریگ

لبخند زد و پروا به جلو نگاه کرد، دلش گرفت   نهال 

 کیسخت بود تنها شود،    اورد،یخودش ن  ی اما به رو

  یک  یکیکرده بود حال   یعمر با آن دختر ها زندگ

آن دختر ها را  یفقط او ماند، اما او خوشبخترفتند و 

 بود.  یکاف  شیبرا نیخواست، هم یم

 

خم شد و  ستاد یکنار در ا یرا باز کرد، مرد  نیماش  در

 گفت: 

 تازه غذاشونو اوردن -

 رفت و گفت:   نییپا  ن یسر تکان داد از ماش  آتش



 تو  ادین  ی کس-

 آدماش هستن-

 نداره  یعموم   ی اونم تو فضا  ویباشن اون جرات کار-

را دور زد سمت رستوران رفت، در را باز   نیماش

خم شد و   یکه کت و شلوار تنش بود کم ی کرد، مرد

 گفت: 

 د؟ییبفرما د،یخوش اومد-
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دستش مشت شد و    زیپشت م دنشیراه افتاد با د آتش

 نگاه کرد.  شی به دختر رو به رو

 آقا؟  دیپسند  یجا رو م  نیا-



را عقب   ی حرف صندل  ی نگاه کرد و ب زیبه م آتش

نشست، مرد منو را برداشت سمت   زیو پشت م  دیکش

 آتش گرفت و گفت: 

 خدمت شما-

 کرد گفت:  یهمان جور که به آن دختر نگاه م  آتش

 خوام برم اون جا یم  ومدیخوشم ن زیم ن یاز ا-

 رزرو نشده   نمیبب د یبذار-

  یخند زد به شمع روشن رو شیرفت و آتش ن  مرد

 نگاه کرد.  زیم

 دیار یب فی تشر-

  زیم کینزد  زیبلند شد و سمت م  زیاز پشت م  دوباره 

که   دیعقب کش  ی را از عمد جور ی آن ها رفت، صندل 

بلند شود،   نی زم یرو   شیها  هیشدن پا  ده یکش  یصدا

آن دختر و مرد سر چرخاندن و به آتش که خونسرد  

نشست نگاه کردند، دختر نگاه گرفت اما   زیپشت م 

 مرد خشکش زد. 

 را خورد، گفت:  وانشیاز آب درون ل  یکم دختر

 آشناست؟ -

 نگاه کرد و گفت:  تا یدستپاچه به ب  مرد



 نه-

 ی گفت یم  یخب داشت-

قاشق را در دستش فشرد و کالفه به بشقابش   مرد

  یصندل ی نگاه کرد، آتش سفارش غذا داد و رو

  یدسته صندل  ی خودش را لش کرد و آرنجش را رو

انگشتانش گرفت به آن دو    نیگذاشت و چانه اش را ب

 یبیکرد، دختر از مرد رو به رو که به طرز عجنگاه 

ساکت شده بود نگاه گرفت به آتش نگاه کرد، آتش  

 گفت: یعصب تا یلبش را کج کرد و ب

 حالت بد شد؟! هو یچرا  یبگ  شهیم-

 قاشق را رها کرد و گفت: امکیس

 تو بگو -

 شانه باال انداخت و گفت: تا یب

 شهینم یواسه ازدواج راض ایزود نیبابا به ا-

 کار کنم؟ یچ یگیتو م-

 چرا بابا به تو اعتماد نداره؟ -

 دونم ینم-

 افتاده؟  ی تو بابام اتفاق نیب-



 اد ینم ادمی یزیدونم، چ  ینم-

 به آتش نگاه کرد و گفت: امکیس

 کار کنم؟ یچ  دیبا -

 یبهش ثابت کن دوستم دار -

 خند زد و گفت:  شین امکیس

  تا یب-

 جانم؟ -

دوستت دارم که باباتم مخالفت کنه دستتو    یمن انقدر -

اما   ، یجا دورت کنم فقط مال من باش  نیاز ا رمیبگ

 ذارم  ی فقط دارم احترام م

 لبخند زد و گفت: تا یب

 می بر شی بهتره با موافقت همه پ-

چند   طنتیباز به آتش نگاه کرد و آتش با ش امکیس

با   امکیاشاره کرد، س  تا یبار ابرو باال فرستاد به ب

کتش برد، آتش خون سرد انگشت   ریحرص دست ز 

اشاره اش را نشان داد و به چپ و راست تکانش داد  

به اطراف نگاه کرد و دستش   امکیکرد، س یو نچ نچ

 نگاه کرد و گفت: شی به آدم ها  دیرا عقب کش



 یی دستشو  رمیمن م-

   زم یباشه عز-

بلند شد، به آتش نگاه    زیبا حرص از پشت م امکیس

رستوران رفت، آتش سر باال   یکرد و سمت راهرو 

لذت برد،  امکیکرد و از ترس س یزیر   یبرد خنده  

 بلند شد و تا خواست برود مرد گفت:   زیاز پشت م

 آقا میغذاتون اورد -

 ام یتا ب ز یرو م نیبچ-

در   ی رفت، سه مرد جلو  سیهم سمت سرو او

بودند، آتش لبخند زد و جلو رفت،   یهداشتب سیسرو

از آن ها بدن آتش را   یک یدستانش را باز کرد و 

در را باز   یخطر ناک  زیچ چ ینکردن ه دا یگشت و با پ

 شد.  سیکردند و آتش وارد سرو

 با حرص سر اسلحه را سمتش گرفت و گفت:  امکیس

 ! ؟یکن یم  یجا چه غلط نیا-

 لبش را کج کرد و گفت:  آتش

 دارم  شیآخه ج ییاومدم دستشو-

سمت    الیخ ی و آتش ب دییهم سا ی دندان رو امکیس

 زد:   ادیفر امکیها رفت و س سی از سرو یکی



 سایسر جات وا-

شد در را بست و    سیوارد سرو الیخ  یآتش ب اما 

 کرد گفت:  یهمان جور که کمربندش را باز م 

 خانم خوشگله تا یب--

 کثافت -

  ینم شویواقع  ی افهیعمل کرده ق  ادیپول باباش زبا -

 قابل تحمله سیدونم اما االنش بد ن

 رون یب ا یگمشو ب-

درو ببندم کارمو    دیبا  تمیمن با ترب یندار تیتو ترب -

 بکنم 

 ؟ ی کرد بیمنو تعق-

  بیکه تعق یهست ی! آخه تو کا یخودتو دست باال گرفت-

 کنم؟! اومدم چلو کباب بزنم 

  پیبه آتش که داشت ز امکیباز شد و س سیسرو  در

نگاه کرد، آتش لبخند زد و    د یکش یشلوارش را باال م

 گفت: 

 ! ده؟یچرا رنگ و روت پر-

 را تکان داد و گفت:  اسلحه



 جا برو  ن یگمشو از ا-

 کجا برم، اومدم غذا بخورم-

از ترس قدم عقب   امکیرفت و س  امکیس  سمت

 رداشت و گفت: ب

 عقب بمون-

 دستانش را باال برد و گفت:  دیخند آتش

  ست، یهمرام ن یچیمنم گشتن که ه  ؟ یترس یم ی از چ-

 اسلحه دست توئه نه من 

 جا گرد و خاک کنم راهتو بکش برو  نیخوام ا ینم-

 چند بار سر تکان داد و گفت: آتش

البته بهتره   ، یتو ندون دیدونم که شا  یمن م ییزایچ-

 هیاما   ،یکن یتو فقط کارا بهادرو خراب م  یندون

 کنم   یم ییراهنما 

 زر نزن گمشو برو -

لحظه دستش را  کی و در   دییهم سا  یدندان رو   آتش

که  دش یکش رونیب عیسر یبه کمربندش گرفت و جور 

نگذاشت   یباق امکیعکس العمل س   یبرا یفرصت چیه

شد،    هدیکوب امکی و به همان سرعت در صورت س

زد و همان موقع اسلحه از دستش    ادیفر امکیس



با شتاب باز شد، آتش سر   سیشد در سرو  ده یکش

 گرفت و گفت:  امکی را سمت س  هاسلح

 رون یب دیقصد ندارم بزنم، پس گمش-

دستش را از لبش دور کرد به خون نگاه کرد   امکیس

 زد:   ادیو آتش فر

 زنمش  یوگرنه م  دیبر-

  رونیبه آن سه نفر نگاه کرد و اشاره کرد ب  امکیس

 خند زد و گفت:  شیبروند، با بسته شدن در آتش ن

  ر،یکرد؟ گفت برو زن بگ  یرو بهادر بهت معرف تا یب-

 ! ن؟یچرا؟ چرا بهادر دست گذاشت رو ا 

 چون نادر... -

 نداره   ینچ، ربط-

 دست از سرمون بردار -

 و گفت:  دیخند آتش
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 کیبهم نزد میخوا  ی دست از سرتون بردارم؟ تازه م-

 میتر بش

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:   سرش

وقت از دست من   چی که ه ی هست ی نچ نچ نچ، تو کس-

 یشیراحت نم

 نداره  یکشتن تو واسه من و عموم کار -

 واسه ما   عسیکنم ضا  ی جا غش م ن ینگو! از ترس ا-

 به اسلحه درون دستش کرد و گفت:   ینگاه

 ستیمن کارم کشتن ن-

 نگاه کرد و گفت:  امکیلبخند به س  با 

سر و صدا هم دخل تو رو    یجا ب  نیمن اراده کنم هم-

 دم در،  ی ما هم اون آد  ارمیم

جا خورد و   امکیگرفت، س امکی را سمت س  اسلحه

 کرد و گفت: یترس برش داشت، آتش نچ



خوره بخوام بکشم با   یاسلحه ها به درد نم نینه ا-

 کشم   یمال خودم م

  واریهجوم برد، به د  امکی سمت س کدفعهی اما 

اش فشرد و    یشانیپ  یو سر اسلحه را رو   دشیکوب

 گفت: 

 نکن کفتار دیمنو تهد  گهید-

هم   ی از درد دندان رو امکی را فشرد و س  اسلحه

زل زد در چشمان او  نیفشرد، آتش با چشمان خشمگ

 و گفت:

زنده هستم که تو و اون بهادرو نابود کنم وگرنه -

مرده بودم، هستم که نابودتون کنم و   شیوقت پ یل یخ

  شیوقت پ یل یخ ستمین ا یدن نیبعد برم، من متعلق به ا

 تم اما موندم کارمو تموم کنم و بعد برمرف یم  دیبا 

 خند زد و گفت: شین

 نیا یکنار ب نیبا مب  دیبا  یمدت طوالن هی فعال -

 با ترس گفت:  امکیرفت و س عقب 

 ! ؟یدار نیکار مب یتو چ -

از   دیباهاش حرف بزنم، با کمی د یندارم فقط با   یکار -

 احتماالت من با خبر بشه



 تو حق ند... -

 ی هو یهو  ی هو-

اش فشرد به  یشانیدوباره سر اسلحه را به پ  باز

 عقب هولش داد و گفت: 

بکنم، در کنار  د یکنم که با  یم  ویمن کار سا، یعقب وا-

منو  یمطمئنم احتماال ا،یهم کنار ب نیجونت با مب تا یب

 به جون شماها وفتهیبعدم م شهیم  وونهیبشنوه اول د

کرد و آتش عقب رفت  ینگاهش م نیخشمگ امکیس

 کمربندش را برداشت سمت در رفت و گفت: 

و   نی ریبراش از عشق بگو، عشق ش نیبرو بش-

 فرهادو بگو

رفت اسلحه را درون دست   رونیرا باز کرد و ب  در

 از آن ها گذاشت و گفت: یکی

 ده یترس  یلیخ دیآب قند براش ببر هی-

نگاه   امکیشد و آن ها در را باز کردند به س  دور 

با عربده مشتش را   دیبا خشم چرخ امکی کردند، اما س

رفت،    رونیآتش لبخند زد از راهرو ب د،ی کوب واریبه د

 :دیبه گارسون نگاه کرد و غر 

 د یاریب دیکرد گرمش کن خیغذام -



 بله چشم -

نگاه کرد و چنان  تا ینشست به ب دیرا عقب کش ی صندل 

نگاه   عیتعجب کرد و سر تا یکه ب دیدر هم کشابرو 

 گرفت در دلش گفت: 

 کنه؟  ینگاه م  نیچشه؟! چرا همچ نیا-
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 هیمرد خوب-

 ل انداخت و به اتاقش رفت و گفت: مب  یرا رو   حوله

 دهینم رییتغ ویزینکردن من چ ا یشوهر کردن  -

 ی شیسر به راه م-



 خند زد و لباس خوابش را در آورد و گفت:  شین پروا

مثل تو منتظرن  ا یکنه، بعض  ینم رییتغ یچیگفتم که ه-

 شوهر کنن تازه به خودشون برسن 

 برداشت و گفت: یبلند نیآست لباس 

شونو واسه شوهر بپوشن،   یآن چنان ی لباس خوابا -

کارو واسه شوهر کنن، اما   نیتو خونه باشن بهتر

کنم،   یکارا رو واسه خودم م نیمن همه ا  زم یعز

سر به راهم هستم فقط کارمو   نه،یشوهر هم بکنم هم

 دارم   دوست

رفت و ادامه    ششیآرا  زیکرد و سمت م شیپا   شلوار

 داد: 

 کنه  یم رییتغ یز یپس فکر نکن چ-

 در ظاهر شد و گفت:  یصبحانه جلو   ینیبا س نهال 

 ؟ یفرق کن هیبا بق  دیچرا با-

واسه شوهرم   نویگم ا ینم دم،یم تیمن به خودم اهم-

رو واسه   زایچ نیبهتر  نینگاه بنداز بب  هیانجام بدم، 

انواع اقسامشو  ن،یخوام، لباس خوابامو بب یخودم م

 نه ای شوهر دارم   ستیپوشم مهم ن یدارم م 

 دونم، اما رامش... یبله م -



منم جواب رد ندادم گفتم  ه،یدونم رامش مرد خوب یم-

 که با شناخت االنم جوابم مثبته 

 خدا رو شکر -

 ام یب زیبر  ییچا -

را فرم    شیمژه ها کرد  شی آرا یرفت و پروا کم  نهال 

داد و مقنعه اش را سرش کرد، سراغ کمد رفت  

  گریکرد هوا د ی برداشت چون حس م یزییپا  یمانتو

و رژش را برداشت از اتاق   فی سرد شده است، ک

رفت و   زیمبل انداخت شان سمت م ی رفت، رو  رونیب

 گفت: 

 باش نه من تیبه فکر عروس-

 دو شبه به خاطر حرف محمد استرس گرفتم -

 رس نداشته باش است-

 نان و گردو گرفت و گفت: یا  لقمه

تو هم که مهمون دعوت   م،یدار ییامروز جا به جا -

 کنم حاال یمگه وقت م  ، ی کرد

  یا یذاره ب  ی زودتر م دونهیرامشم م یکن یوقت م-

 خونه

 را خورد و گفت:  ش یاز چا  یکم



  تیکنم حساس یرامش خوبه جنتلمنه، اما حس م -

 داره  ییباال

 ؟یچ یعنی-

  یدونم مرد خوبه آراسته باشه اما آراستگ ینم-

رفتن ساده با  رون یب ه ی یرامش اونم همه جا حت

و   تیدوستش اونم با کت و شلوار نشون از حساس

 وسواسشه

 ؟ یدار  نا یکار به ا یحاال چ-

هم دارن،   یفکر  تیحساس  نا یا یدون  ینم گهید  نیهم-

 گهیم نویحرفا اما حسم ا نیزوده واسه ا

گرفت در دهان گذاشت سر چرخاند به   یگر ید ی  لقمه

 نگاه کرد و گفت:  ییخانه رو به رو

 دم یسگ اخالقو ند نیچند روزه ا-

 زشته -

شده اش را خورد به نهال   نیریش   یاز چا  گری د یکم

 نگاه کرد و گفت: 

 شنون ی م غیج  یپارکه حل نشد هنوز صدا نیا هیقض-

 خواهشا دخالت نکن-



 چه خبره  نم یکنجکاو شدم دوست دارم برم بب-

 پروا! -

بلند   زیگرفت از پشت م  یبزرگ  یو لقمه   دیخند بلند

 شد و گفت: 

 رایحم  شیپ میری موند دفتر با هم م ا ی اگر فردا برد-

 جونم

 دلم براش تنگ شده  یل یچه خوب! خ-

 شهیجا خوب م  نیا ادیبشه چند روز ب یاگر راض-

 شد   یراض د یشا   میبر-

اش را خورد و سمت مبل رفت، رژ را برداشت  لقمه

  د،یکش  شی لب ها   یرو  نهیآ یسرش را باز کرد و ب

 و گفت:  دینهال بلند خند

 قیدق شهیمثل هم-

 را برداشت و گفت:  فش یلبخند زد ک پروا

 کن  زیتم یخونه رو حساب-

 شمیپ ادیمحمد زود م  زم یباشه عز-

 راحت شد   المیخوبه خ-



بخره تو وقتتو واسه  بده محمد ستیل ی دار  دیخر-

 نذار  دیخر

 دمیم  امیباشه، پ-

نهال فرستاد و از خانه  یبرا  یدر رفت بوسه ا  سمت

سمت آسانسور رفت به ساعت    عیرفت، سر  رونیب

  رتریآمده بود د نشیماش یاش نگاه کرد، از وقت  یمچ

 رفت.   یم رونیاز خانه ب

را    فشیک پی آسانسور شد و دکمه را فشرد، ز وارد 

را آورده است، در باز    یباز کرد که مطمئن شود گوش

آرام سالم کرد  هیزن همسا   دنی رفت، با د  رونیشد و ب 

رفت، پشت فرمان نشست و دکمه   نشیسمت ماش

 را زد که در باز شود.  موت یر

آتش که   دنی برد، با د رون یب نگیرا از پارک  نیماش

شد،   ز یخواست سوار موتورش شود چشمانش ر یم

توجه به پروا راه افتاد، پروا هم لبش را    یش باما آت 

کج کرد راه افتاد، نگاهش به رو به رو بود و سرعت  

 را روشن کرد.  کیآتش، موز اد ینه چندان ز

توپ   ینگاهش به رو به رو بود اما لحظه ا آتش

به دنبال توپ  یبچه ا  کدفعهی از جلو رد شد و  ی فوتبال 

  کدفعهی آمدن   آتش فرمان را کج کرد و پروا با  د، یدو



ترمز   یموتور آتش هول شد تا خواست پا رو یا

بفشارد با شتاب به موتور برخورد کرد، چشمانش  

که با هر دو دست فرمان را داشت   ی گرد شد و در حال 

و او    دیتکان خوردن آتش را د یمبهوت ماند. لحظه ا

شد سمت    ادهیپ عیرا باز کرد و سر  نیهم نماند در ماش

 به آتش خشکش زده بود.  رهیخبچه هم  د،یاو دو

 یخون یزانو زد و نگران به سر و دست ها  پروا

 آتش نگاه کرد با ترس گفت: 

 !؟ ی شنو  یصدامو م-

  ی کرد بلند شود اما از درد چشمانش را رو یسع  آتش

آن    ی هم فشرد، پروا به اطراف نگاه کرد چند نفر

و پروا دوباره به آتش نگاه کرد    دندی دو یسمت م

اش گذاشت و   نهیس یدست لرزانش جلو رفت رو 

 گفت: 

 زنم آمبوالنس  یتو رو خدا تکون نخور االن زنگ م-

و هر   دندیآن چند نفر دو د،ی دو نیو سمت ماش   ستادیا

زدند، پروا وحشت زده   یآتش را صدا م اد یکدام با فر

ه به را در آورد و تماس گرفت، همان جور ک   ی گوش

 کمک کرد. یکرد تقاضا یآتش نگاه م 



بود را کنار    ستادهیکه ا  یمرد  دیسمت آتش دو   دوباره 

 زد زانو زد و گفت: 

 !؟ ی شنو  یصدامو م-
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ها    هیبود همسا  اد ی نگفت و سر و صدا ز چیه  آتش

 زد:  ادیآمده بودند، پروا سر باال برد و فر  رونیب

 د یساکت باش-

برد دست آتش را گرفت   شیبرد و دست پ نییپا  سر

 فشرد و گفت:  یکم

 بگو  یزیچ  هی یشنو  یاگر م  ؟ ی شنو  یصدامو م-

 نییآتش تکان خورد، پروا لبخند زد سر پا یها لب

 : دیآرامش را شن  یبرد و صدا



 ستی...نیزیچ-

تر   نییپا  یبود کم نییهمان جور که سرش پا  پروا

خون    دید یرفت درون گوش آتش را نگاه کرد، وقت

راحت شد، آتش چشم باز کرد و پروا با   الش یخ  امدهین

چشمان بازش لبخند زد، دستش را فشرد و   دن ید

 ت: گف

 اصال تکون نخور، باشه؟ -

 زد:  اد یچشم بست و پروا سر باال آورد ک فر آتش

 د یدورشو خلوت کن-

گذاشت و پروا   یموتور آتش را برداشت کنار   ی مرد

 دوباره به آتش نگاه کرد و گفت:

 کنه؟  یکجات درد م -

کرد بلند شود، اما   یسع  کدفعهینگفت و  چیه  آتش

 اش گذاشت و گفت: نهیس یپروا دست پاچه دست رو 

کنم تکون نخور ممکنه به نخاعت   ی خواهش م-

 شه، یضربه خورده باشه با تکون خوردنت بدتر م

   انیبمون زود م

 ی آتش دارد در چشمش م یاز سر شکسته  یخون دید

برد با سر انگشتانش خون را از   شی رود، دست پ



کنار چشمش پاک کرد، آتش دست سالمش را باال برد 

 بگذارد، پروا نگران گفت: تا پشت گردنش 

 کنه؟!  یگردنت درد م-

و پروا با ترس به اطراف   دیچهره در هم کش  آتش

 : دینگاه کرد و غر

 ! ادیپس چرا نم-

 آتش نگاه کرد و گفت: به

 دوو...  گهید  کمی-

افتادن آرام دست آتش چشمانش تنگ شد و دستش   با 

 را فشرد و گفت: 

 آتش؟   ؟یشنو یآتش صدامو م-

 را و با وحشت گفت: زد لباسش  چنگ

 آتش! -

 یزن  ی...چقدر...حرف مسیه-

و   دییهم سا ی خشکش زد و دندان رو هیچند ثان پروا

 : دیغر

 پررو -



دست آتش را رها    عیآمبوالنس، سر ر یآژ یصدا  با 

 رو به آتش گفت:   ی مرد  ستاد،یکرد ا

 آقا؟   میکار کن یچ-

 با چشمان بسته گفت:  آتش

 یچیه-

 جلو رفت به مرد گفت:  عیسر  پروا

و دهان  ینیکنه، سرش شکسته از ب یگردنش درد م-

کرد بلند بشه  ینداره، دو بار سع  یز یو گوش خون ر

 درد داشت  یلینتونست، خ

سمت آتش رفتند،   دندیکش  رونینفر برانکارد را ب  دو

  ی و پشت فرمان نشست مرد  دیدو  نیپروا سمت ماش

 سمتش رفت و گفت:  عی نگاهش کرد و سر

 ؟یکن یفرار م   یدار -

  یرا به حرکت در آورد و کم نی توجه ماش یب  پروا

را برداشت  فی کشاندش، ک ی عقب جلو کرد و گوشه ا

 رفت به مرد گفت:  نییپا  نیاز ماش 

 فرار کنم تونمیمگه م شمی همسا -

برانکارد خواباندش   یآتش که گردنش را بستند رو  به

کنار آتش   ی سمت شان رفت، پسر  عینگاه کرد و سر



در گوشش    یزی برد و آتش چ نییقرار گرفت، سر پا 

 گفت، پسر سر تکان داد و پروا جلو رفت و گفت:

 امیخوام ب  یمن بهش زدم، م-

را درون آمبوالنس بردند و پروا هم رفت   آتش

ها آن اتفاق ها   هیچشم همه همسا  ی نشست، در جلو

راه    نیافتاده بود و همه نگران حال آتش بودند، ماش

به آتش بود، پروا   یدگی در حال رس ی افتاد و مرد 

 رامش نوشت:  یبرا

  ایدفتر به برد امیتونم ب یاومد نم  شیبرام پ یمشکل-

 باشه زیحواسش به همه چ گمیم

  شیبرا ژنیرا فرستاد و به آتش که ماسک اکس  امیپ

 ه کرد و با ترس گفت: گذاشتند نگا 

 حالش بده؟!   یل یخ-

 شکاف سرش خطرناکه -

کرد   یو در دلش دعا م  د یلبش کش یزبان رو  پروا

آن مرد و   یخودش برا  ی نباشد، نه برا یخاص زیچ

  یآمد و م یاش هر چند از او هم خوشش نم  یجوان

 به عذابش هم نبود.  یدانست خالف کار است اما راض 

 ** 



گردنش با استراحت چند  به  بی آس د،ینگران نباش-

جواب عکساشم خوب بود، دستشم    شه،یروزه خوب م 

 شکسته بود 

 با چشمان درشت گفت: پروا

 اما دستشو بلند کرد -

 کدوم دستشو؟-

 چپ -

 نه دست راستش شکسته-

 یتعجب کرد پس چرا دستش را گرفت بود م پروا

 گفت؟! دکتر ادامه داد:  ینم چیفشرد ه

تر به  نییسانت پا  کی خدا رحم کرده، فقط   یل یخ-

  ا یموند  یخورد معلوم نبود زنده م یسرش ضربه م

  ریبوده اما به خ دیسرش شد  یاالنم ضربه  نینه، هم

 گذشت 

 نمش؟ یتونم بب یم-

 بردنش تو اتاق دیتون یآره م -

 ممنون-

 نمش یب  یم امی جاست فردا م نیفعال امشب هم-



 باشه -

 رفت و پروا چشم بست خدا را شکر کرد.   دکتر

 د؟ یشما هست ینیپروا ام-

کالفه سر تکان داد   سیآن دو پل  دنیبا د دیچرخ پروا

 و گفت:

 زدم به آقا که موتور سوار بود  نمیبله من با ماش-

 به هوش هستن؟ -

 تو اتاق هستن  گنیبله م-

 ییکارت شناسا -

آورد    رونیکرد و کارتش را ب فشی دست درون ک پروا

همان لحظه تلفنش زنگ خورد، کارت را به دست آن  

و   دیکش  ی گوش  یدور شد دست رو   یها داد و کم

 گفت: 

 بله-

 شده؟!   یزیسالم نگران شدم، چ-

 سالم -

 و گفت:  دیاش کش  یشانیپ یرو دست

 د؟ یبر  یم ل یوسا  د ی دار ست،ین یزیچ-



 آره تو حالت خوبه؟-

 کمک امیکنم بتونم ب یخوبم  فکر نم-

 بگو  ادیاز دستم بر م یمکاگر ک -

 دفتر برس  ینه تو به کارا -

 پروا بذ... -

رامش تو حواست به دفتر   امیخودم از پسش بر م-

 باشه 

 باشه -

 یممنون که زنگ زد -

 مراقب خودت باش -

به  دیرا ند  سی اما دو پل  دیرا قطع کرد و چرخ  تماس

  ی پرستار ستگاهیاطراف نگاه کرد اما نبودند، سمت ا

 رفت و گفت: 

 کجا رفتند؟  سی دو پل  نیا-

 آهنگر یرفتند اتاق آقا -

 اتاقشون کجاست؟ -

 اتاق نه-

 ممنون-



افتاد اما انقدر به او استرس وارد شده بود و   راه

 . رود یم جیسرش گ  کردینگران بود که حس م
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  د یکش ق یو چشم بست، چند نفس عم  ستادیا یا لحظه

  یآتش رو   دید ستاد، یدر اتاق ا ی و راه افتاد، جلو

 برگه اثر انگشت زد، جلو رفت و گفت: 

 نم یاش م یجلو  یدیچیپ هو یکه   ی مقصر خودت بود-

نگاهش کردند و آتش خون سرد به پروا   سیپل  دو

 :دینگاه کرد و پروا غر 

برام دردسر   یپس لطفا الک  یدونیخودتم خوب م-

 درست نکن



 نگاه کرد و گفت:  سیدو پل  به

  یعنیمن،  یجلو دیچی پ هویرفتم  یمن داشتم راهمو م -

 بازم من بدبخت مقصرم؟ 

 ...شونی اما ا-

 رفت و گفت:   سیحرف آن پل  انیم  آتش

 یجلوتم م  یچون اگر حواست بود حت ی آره مقصر -

 به من  ی زد یم دینبا  دمیچیپ

 با حرص سمتش رفت و گفت:  پروا

 هیبه ثان یشد، حت  یا کدفعهی یلیخ یدون یخودتم م-

 که نتونستم ترمز کنم   دینکش

دخترا سر    نیا یپا ریز  ندازنیم ن یماش گهید  نیهم-

 آدم  هی به  زنهیروز سوم م

 و گفت:  دییهم سا  یندان رو د پروا

از   شونیخوبه اصال زنا رانندگ میهم رانندگ یل یمن خ-

امروز صبح که   نیبهتره، نمونش هم یل یشماها خ

 جلوم   یدیچیپ هوی

بچه اومد   ی دیند نه، یگم حواست نبود واسه هم یم-

  یاگر م  دمیچیکه نزنم به اون پ نیجلوم منم واسه ا

 یگرفت  یقبل من ترمز م  یدید



 نگاه کرد و گفت: سی کالفه به دو پل  پروا

که   ی موضوع و کس نیانصافه من بابت ا  نیا یعنی-

 س؟ یپل   یدونه مقصره کارم بکشه به اداره   یم

 رض...  شونیا-

پشت   یخانم، دلم برات سوخت بر   یدادم کول  تیرضا -

 زندان یها لهیم

 : دیبا خشم غر پروا

اسه  و   یزندان، ک ی ها لهی پشت م یبر شالل یخودت ا-

 زندان، الل بشه اون زبونت رهیتصادف م

پروا را   ییخنده شان گرفت و کارت شناسا  سیپل  دو

 گفت:  سیسمتش گرفتند، پروا کارت را گرفت و پل

 دیبه بعد دقت کن ن یاز ا-

 ! ن؟یا  ایمن -

 جفت تون -

  سی و دو پل  ستاد ی و با حرص ا  نهیدست به س پروا

 رفتند، آتش چشم بست و گفت: 

 کو؟  میگوش-



چند  د،یلبش کش   یکرد، زبان رو فش یدست در ک پروا

را در   ی نگه داشت، گوش فشیدستش را در ک  هیثان

 آورد و گفت: 

 داد  تویاالن پرستاره بهم گوش نیتازه هم-

را گرفت، اثر انگشتش   یبا دست سالمش گوش آتش

 را زد اما اخطار داد و نوشت: 

از اندازه امتحان شده لطفا   شیکردن رمز ب باز  یبرا-

   دی تالش کن گرید یساعات 

 و گفت:  دیچرخ پروا

  ا ی جا رو بدما! هتله  نی من پول ندارم پول ا-

 مارستان؟ یب

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 دست تو نبود؟!   ی گوش  یگفت-

در بهم دادش    یاالن جلو  نیکه پرستار هم گمینه م-

 گفت بدم بهت 

 و گفت:  دیخند زد، پروا سمتش چرخ شین آتش

 ؟ یمن هست شماره حفظ ی گوش-

 ؟یواسه چ-



  گهی د انیزنگ بزن خانوادت ب-

شده بود و   یعصب یبا وجود آن گردن بند طب آتش

 : دیغر

 ست یالزم ن -

 باشه  شتیپ  دیبا  یکی ست،یالزم ن یچ یعنی-

 ست یگفتم الزم ن-

باشه،  شتیپ یکی دیآخه! االن با  یتو چقدر غد -

 انیشمارشون بگو من بگم ب

 ستن یجا ن ن یالزم نکرده اونا ا-

 کجا هستن؟ -

 گفت: عی آتش؛ پروا سر زینگاه ت با 

 اد یبگو ب لیبه فام  ستنیخب خانوادت ن-

 دخالت نکن برو   ست،یالزم ن -

 کجا برم؟ -

 هر جا فقط برو -

  ادیب یکی جا هستم، تو زنگ بزن  نیا ستمی خوشحال ن-

 رمیم

 برو   ستیبه تو مربوط ن-



انقدر بزنمت بعدش برم   یتا رو تخت گهیم طونهیش-

نمک  ی پسره  ست، ی زندان اصال مهم ن یها لهیپشت م 

 ادب ینشناس ب

 بر... -

  یم  یزرنگ محله تون  یساکت باش بابا فکر کرد-

تو با من   رینخ ،یهمونا حرف بزن نیبا منم ع  یتون

  ،یبش  فمیاسمم پرواس عمرا حر یزنیحرف م  ی ارد

 مونم    یجا م نیوگرنه هم  ادیب یکیشماره بگو 

پروا که پروا   یچنگ شد به مانتو ی آتش جور دست

دست   کیشد و با همان   ده یبا وحشت به جلو کش

کرد پروا خم شود و در   یداشت که کار   یچنان قدرت

 :دیصورتش غر 

زبون دراز،   یدختره   یتو هم انگار منو نشناخت-

رو  یکی تو  یراهتو بکش برو که اصال حوصله  

 ندارم 

  ی چشم چرخاند رو  یکیوحشت زده در آن نزد پروا

کرد با  ی صورت آتش، آب دهان قورت داد و سع

 حرف بزند:   یشگیجسارت هم



پس بلند شو  م؟یبکش  یتون ی م رم،ی نم ییمن جا-

منو   دیبا  ا ی  ادیب یکینگ بزنم شماره بده ز ا یبکش،  

 یتحمل کن

 با شتاب عقب رفت و گفت: و

 من کردم  یبگ  یتکونم نخور که فردا فلج بش-

زد،    وار یبه د هیتک ستاد یا نهیرفت دست به س عقب 

 دینفس هاش پروا فهم ی آتش چشم بست و با صدا

نگاه گرفت به ساعت   الیخ  یاست اما ب ی عصب  یل یخ

 نگاه کرد.  ی وارید

زنگ  یدر سکوت گذشت اما با صدا  یساعت مین

گرفت و آتش آرام چشم  هیتک عیآتش؛ پروا سر  ی گوش

را   ی گوش د یپروا ابرو در هم کش دنیباز کرد، اما با د

 دم گوشش گذاشت: دی کش یگوش  یباال آورد دست رو 

 بله-

- ... 

 خوبم-

- ... 

ده  انجام ب یانجام بد  دیکه با  ویگفتم خوبم، اول کار-

 بعد زنگ بزن به من



- ... 

پاشو بذاره   یحالم خوبه، کس ادیب یکس ستیالزم ن -

 شهیم  یچ دیدون  یجا م نیا

- ... 

 دیخبرم کن-

 کرد نگاه کرد و گفت:  یپروا که کنجکاو نگاهش م به

 باشه وفتاده یوقت ن هیبرو  ه،یشگیهم  یهمون جا -

 گفت:  ی را قطع کرد و پروا عصب  تماس

  شهیمگه م اد؟ ین یحالت کس  نیبا ا ؟ یچرا انقدر زور-

 آخه!

 فقط ساکت باش  س، یه-

 لب گفت:  ریکرد، ز یدندان قروچه ا پروا

 سگ اخالق -

 یرفت، آتش نفس راحت رونیاز اتاق ب دیچرخ ی عصب

 ش راحت شد که پروا رفت.   الیو خ  دیکش
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چشم باز  یبسته بود اما با حس حضور کس چشمانش

توجه   ی اما پروا ب د،یپروا ابرو در هم کش دن یکرد با د

مبل کنار تخت انداخت   ی را رو  فشیبه او جلو رفت، ک

باز  کاکائو را  ریش  یو خودش هم نشست، درب قوط

 کرد به آتش نگاه کرد و گفت: 

 نه ا یدونم برات خوبه  یکنم چون نم  یتعارف نم-

 ؟ یریچرا نم-

 رم یمنم از خدا خواسته م ادیب ی کیتو بگو -

 بود؟  یاسمت چ-

 پروا هستم، پروا -

 نه ا یباشه  شمیپ یبلند شو برو به تو چه که ک-

 یم  و یمن کار ستیاما خب مهم ن یادب یتو ب نیبب-

 کنم که درسته

 ریش  یاز آن را خورد و کم یرا باز کرد کم   کشیک

 داد و گفت:  هیکاکائو خورد، به مبل تک



اما خب   تت یزدم بهت با وجود رضا   نیمن با ماش-

 تنها ولت کنم برم شمینم  یراض

 زبون نف...   یل یخ-

خانم حرف   هیبه  یحرف دهنتو بفهما، دار  یه-

 یزنیم

  کشیبا ک رکاکائویچشم بست و پروا خونسرد ش  آتش

 را خورد و گفت: 

 ناهار من نمیا-

  یغذا را رو  ینیوارد اتاق شد و س ی لحظه مرد  همان

برنج و   دنیبا د ستاد ی تخت گذاشت، پروا ا یجلو زیم

 مرخ درون بشقاب گفت: 

برات اوردن! سوپ هم  ییخوش به حالت عجب غذا-

من گفتما دو سه ساعته از ساعت سرو   نمیاوردن، ا

 گذشته  مارستانیب ی غذا

 رفت و گفت:   جلو

تختتو   ،ینیبش یتون یگفت م   دم یاز پرستار پرس-

 کنم یصاف م

  یچشم باز کرد تا خواست دهان باز کند گوش آتش

را در آورد    ی گوش بشیپروا زنگ خورد، دست در ج



  یبه آتش کرد و دست رو   یند نگاهاسم رامش را خوا

 دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 بله-

 ؟ یسالم خوب-

و   دیا یدکمه گذاشت که تخت باال ب  یدست رو پروا

 گفت: 

 ؟ یسالم تو خوب-

 ام؟ یمن ب  یخوا  یشده پروا م  یزی! چیزنگ نزد-

 کارا تموم شد؟  ست، ین یزینه چ-

  یکارا یتموم شده، بچه ها موندن هر ک با یآره تقر-

 مربوط به خودشو بکنه 

 دیکن  ی خوبه همه با هم همکار-

آتش نگه داشت، به آتش   ی و جلو  دیرا جلو کش زیم

 کرد نگاه کرد و به رامش گفت:  یکه نگاهش م 

 شرمنده، نشد باشم -

 من فقط نگران تو هستم  ستین یمشکل-

  گمینم االن دم،یم حینگران نباش بعد برات توض-

 ست یچون وقتش ن



 من وقت دارم -

دونم با گفتنش  تو کارتو   یاما م یدونم وقت دار  یم-

 من  شیپ یا یم  یکن ی ول م

 پرو... -

 اصرار نکن رامش -

قاشق را برداشت اما چون با دست چپ عادت   آتش

نداشت قاشق را سخت باال برد، پروا لب تخت نشست  

 و رامش گفت: 

 باشه -

 بشه  یکنم قرار امشب منتف یاما فکر م دیببخش گمیم-

 اوه نه اشکال نداره -

 کنم یخوام جبران م   یمعذرت م-

برد قاشق را از دست آتش گرفت و رامش  شیپ  دست

 گفت: 

 نه اشکال نداره فقط با من در تماس باش -

 : دیغر آتش

 قاشقو بده -



شد و پروا   ز یآتش چشمانش ر یصدا  دنیبا شن  رامش

 گفت: 

 میزن یرامش من فعال برم بعدا حرف م -

 باشه منت... -

  کینگاه کرد و  یقطع تماس رامش به گوش با 

 کرد و گفت:  یباال رفت، پروا نچ شیابرو

با   گه،یبذار کمکت کنم د یبخور یتون ینم یخب وقت-

 یکن یم فیخوردن همه لباستو کث  نیا

را از سوپ پر کرد سمت دهان آتش برد، آتش    قاشق

  یبه چشمان تنگ شده   رهینکرد و پروا خ دهان باز

 آتش گفت: 

 نکن ی بخور لجباز-

 ی جور ن یفقط تو ا ا یهمه خبر نگارا َکنه هستن -

 ؟ یهست

 مهربونم  ستمیَکنه ن-

 :دیخند زد و پروا غر  شین آتش

 گهیباز کن د-



کالفه دهان باز کرد و سر جلو برد، با خوردن   آتش

سوپ فرو دوباره در   دیسوپ پروا قاشق را عقب کش

 کرد، نگاه باال برد به آتش نگاه کرد و گفت: 

 ؟ یتو اصال خانواده دار -

 ی نه فقط تو دار-

زد و قاشق را باال    یبرد لبخند تلخ رینگاه به ز پروا

 برد، به چشمان آتش نگاه کرد و گفت: 

 ستنیشهر ن نیا یپس گفت-

 ؟ی رو چاپ کن نا یا یخوا یم-

 بعد به دردم بخوره  د ی االن نه شا -

 قاشق را پس زد و گفت:  آتش

 بلند شو برو -

 انداخت و گفت: ینیبا حرص قاشق را در س پرو

 خودت بخور -

و با    ستادیزنگ زد، کنار پنجره ا  ا یشد و به برد  دور 

 گفت:  ا یبرد  یصدا

 ایسالم برد-

 ؟ ییپروا؟ کجا  یسالم خوب-



 چه خبر؟  گم،یبعد م-

 اده یخبر ز -

 بفرس بخونم-

 صدات گرفته انگار! -

 ؟ینیچ  یمنم م زیم ایبرد گمیخسته هستم، م کمینه -

 یشما امر بفرما آبج-

 بشکنه وفتهیخوشگلم باش ن  ی گاو  وان یمراقب ل -

 چشم -

بده خودم  ستیاگر آماده ن یخبرا رو زود بفرس حت -

 کنم، کار ندارم  یآماده م 

 فرستم   یباشه پس االن م-

 ممنون-

  یا قهی را قطع کرد به آتش نگاه نکرد و چند دق  تماس

را   زیآتش م   د ید دیماند، خسته چرخ رهی خ رونیبه ب

کنار زده و تخت را خوابانده، انگار به خواب هم رفته  

 :د یکرد جلو رفت و غر یبود، پوف

 لجباز -

 *** 



 ام یپ شیمطلب را درست کرد همان لحظه برا شیرایو

 از طرف نهال بود:  امیآمد، پ

 شش؟ یپ ومده ین یم هنوز کسسال -

بود نگاه کرد و   قیبه آتش که در خواب عم پروا

 نهال نوشت:  یبرا

به کارام    مینه چند ساعته که خوابه، منم با گوش-

 دم یرس

ساعت هشت شب بود   د،یکش  ازهی را فرستاد و خم امیپ

  امیو شکمش به صدا در آمده بود، نهال دوباره پ

 فرستاد:

بهش    ،ی اون جا خسته شد یکه بمون شهیبابا نم یا-

اگر باز گوش نکرد بگو تا   ادیب یکیبگو زنگ بزنه 

 خونه  ا ی تو ب ادیفرستم ب یمحمُد م

 لبخند زد و در جواب نوشت:  پروا

  ومدین یاما اگر کس گمیکله خره ول کن بهش م  نیا-

 مونم یخودم م
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بلند شد همان لحظه   ش یرا فرستاد از سر جا  امیپ

 پرستار وارد اتاق شد به پروا لبخند زد و گفت: 

 ی خسته نباش-

 همه خوابه؟ نی ا هیعیطب ،یخسته نباش شما 

 آره به خاطر داروهاشه-

 را عوض کرد، چند آمپول در سُرم زد و گفت:  سُرمش 

 نگران نباش حالش خوبه-

رفت،   رونیسر تکان داد و پرستار از اتاق ب  پروا

چشم باز کرد به اطراف نگاه کرد، پروا جلو   آتش آرام

 رفت و گفت: 

 بخواب  گهید  کمی-

  د،یچشم بست از درد گردنش چهره در هم کش  آتش

 و گفت:  ستادیا نهیپروا دست به س

 ؟ یدرد دار-



جوابش را نداد و سخت نشست، به پروا نگاه   آتش

 : دیکرد و غر

 ؟ ییجا  نی چرا هنوز ا-

 ! ی پرس یم یالک  یچقدر سواال -

کرد، پروا جلو  زانیرا از تخت آو   شیکالفه پاها  آتش

 رفت و گفت: 

 ن؟ ییپا  یایم یچرا دار-

 برو کنار -

 نییپا  یایم یچرا دار گمیم-

با حرص نگاهش کرد، پروا منتظر بود جواب   آتش

و    دیچه خبر است نگاه دزد دیفهم  یدهد اما لحظه ا

 گفت: 

 ییآهان دستشو -

ا جلوتر رفت و  انتظار داشت عقب برود اما پرو آتش

 گفت: 

 خب بذار کمکت کنم-

 الزم نکرده برو عقب-

 و گفت:  ستاد یا نهیعقب رفت دست به س یعصب پروا



 بفرما برو -

 

کرد، قدم اول   شیپا  ییرفت، دمپا  نییپا  یبه سخت آتش

رفت، هم گردنش به  جیرا برداشت اما هم سرش گ

درد آمد، دستش باال رفت به سرش گرفت و پروا  

 جلو رفت و گفت:   عیسر

کمکت کنم،  شهیکم نم یچی نترس ازت ه  ، یغد  یل یخ-

  ،یریم ی جاست دار  نینگاه کن سُرمت هنوز ا هیبعدم 

 ؟یرگتو پاره کن یخوا یم

 رخ آتش نگاه کرد و گفت:  میرا برداشت به ن سُرم 

 ؟یخوب-

 : دیغر یعصب آتش

جا بود نه تو  ن یاالن نه من ا ی کرد  یدقت م کمی اگر -

 یجا که مدام ور ور ور کن نیا

آتش را   یو از عمد بازو  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 فشرد و گفت:

 ندادن؟  ادیمحترمت به تو ادب  یاون خانواده  -



واسه  یر کن که واسه من ور و نیا ی االن به جا -

  یکنسل کرد یکه امشب باهاشون قرار داشت  یی کسا 

 ی کرد یور ور م

 ادب  یب  وفتیراه ب-

از او نگاه گرفت و   یراه افتاد و پروا عصب  آتش

 گفت: 

زبون   یگستاخ   نیاخالق و رفتار و ا نیبا ا  گهی آره د-

  یبدبختم ازت دور  ی دارت حتما اون خانواده  شین

 کنن یم

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 ؟ یساکت باش  یر یگ یچند م -

 هم نگاهش کرد و گفت: پروا

پس خودت ساکت   شم،یساکت نم  یبد تمیکل زندگ-

 حداقل تشکر کن بابت کمکام  ای باش 

 خند زد و گفت:  شین آتش

 جا باشم!  ن یباعث شد ا ی اون وقت ک-

 خودت -

 شد اما پروا گستاخ گفت:  نیچشمانش خشمگ آتش



 گه ید   ا یب راه ه؟یهان چ-

چشم به  یداشتند، پروا از گوشه   یقدم بر م  آرام

نداشتند در حد   یآن چنان ی آتش نگاه کرد، تفاوت قد 

  یکه سر او تا گردن آتش بود، چون پروا قد بلند نیا

را که پروا گرفته   ینگران شد چون دست  یداشت، کم

 داغ بود  یاد یبود گرم که نه ز

آتش سُرم را از دست   ستادن،یا  سیدر سرو  ی جلو

 پروا گرفت، پروا نگران گفت: 

 ؟ یتو تب دار -

  ی قدم برداشت اما پروا دستش را جلو ال یخ یب  آتش

 او گرفت و گفت: 

 درسته؟   یتب دار-

 نه-

 ی داغ  یل یخ-

 دستتو بکش -

آتش گذاشت،    یشانیپ ی دست باال برد رو یعصب پروا

 باال رفت و گفت:  شیابرو کی

 که!  یخوب-



 اش گفت:  یاو را گرفت و با داغ   ی بازو  دوباره 

 چرا بدنت داغه، اما... -

 داغه برو کنار  شهیبدنم هم-

عقب رفت و آتش آرام وارد   یمتعجب کم پروا

شد و در را بست، پروا به دستش نگاه کرد    سیسرو

 و متعجب گفت:

 داغه!   یل یخ-

شام لبخند زد و   دن یبا د  د،یچرخ یحس ورود کس با 

 گفت: 

 ممنون-

گذاشت و پروا سمتش رفت، دوباره   زیم ی رو  را  غذا

لبش کج شد و    ده،یکاسه سوپ بود با خوراک کوب 

 : دیغر

 هم براش اوردن! یچه شام-

 سمتش رفت و گفت:  ع یسر دیدر چرخ یصدا  با 

 غذاتم اوردن -

 تونم برم برو کنار یخودم م-

 سُرم را از دستش گرفت و گفت:   پروا



 بده من  نویباشه ا -

چشم به او نگاه کرد و   یراه افتاد و از گوشه   آتش

 گفت: 

 یکن یم میعصب یبا موندنت دار   گهید-

 ؟ی نبود ی تا حاال عصب یعنی-

 تونم خودم کارامو بکنم یکه م ینیبیبرو م -

از دست تو  رمیم لیمنم با کمال م   ادیب یکیزنگ بزن -

 شمیراحت م

کرد    زانیآرام لب تخت نشست و پروا سُرم را آو آتش

 گفت: و

 یشامتو بخور ظهر که ناهار نخورد -

را برداشت و قبلش را   زیم ی رو  یتوجه گوش  یب  آتش

را کنار   یتماس ها رفت و گوش  ستی باز کرد، در ل 

 : د یکرد و آتش غر یگوشش گذاشت، پروا نگاهش م 

 مگه نگفتم زنگ بزن-

- ... 

 شد؟  یچ-

- ... 



 :دیکرد و آتش غر  یکنجکاو نگاهش م پروا

کن   داش ی زر نزن خودم جا سازش کردم، بگرد پ-

 باشه وفتادهیدست بچه مچه ن

 شد و آتش نگاهش کرد و گفت: زیت شیگوش ها پروا

و   رید  شه،ی م هیچ  هیبگو بفهمم دست ک دیکن داش یپ-

 بده  لیتحو اد یفهمم پس مثل آدم خودش ب یزود م 

- ... 

 خب چه خبر؟ -

- ... 

 ن؟یمب-

- ... 

 سراغشون  رمید خودم مبسازن بع نیفعال با مب-

خند زد   ش یبه او ن رهی پروا تنگ شد و آتش خ چشمان 

 و گفت:

 فعال بذار خوش بگذرونن -

- ... 

 کنم یحلش م  امیخودم م دونمیم-

 را از گوشش دور کرد و گفت:   ی گوش



 ؟ یکن  ینگاه م یبه چ-

 دست پاچه گفت:  پروا

 ی جلو غذاتو بخور ارمیب زویم  نیبش-

را جلو برد و   زیتخت نشست و پروا م یرو آتش

 گفت: 

 ...ا یکمک کنم -

 خورم   یبرو عقب خودم م-
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 و گفت:   دیکش یقینفس عم پروا

 کنم یدارم تحملت م  یل یخ-

 یستیمجبور ن-

 مجبورم  قا یدق-



 نهیسمت پنجره رفت و دوباره دست به س ی عصب

آتش قاشق را دست گرفت هر چند سخت اما   ستاد، یا

به پروا نگاه کرد، اما   یسوپ خورد، لحظه ا یکم

 نگاهش نبود.  ی پروا متوجه 

نگاه   دی کش یم شان یآن دختر که زبان رو   یلب ها  به

گرسنه است، نگاه باال برد به  کرد، حس کرد 

پروا زنگ  ی چشمانش نگاه کرد، همان لحظه گوش

در    بشیرا از ج ینگاه گرفت گوش  عیخورد، پروا سر

کرد چشم بست و   یاسم رامش کالفه نچ دنیآورد با د

 دم گوشش گذاشت:   دیکش یگوش یدست رو

 بله-

   امیم  ی هر جا باش ،ییپروا نگرانم لطف کن بگو کجا -

من جواب تلفنتو   یوقت  ینگران باش  دیرامش چرا با-

 دمیم

 ؟ یآدرس بد  شهیم-

 ! ؟یکن  یم یجور  نیچرا ا-

  یسکوت کرد و پروا به آتش نگاه کرد، نم  رامش

مانده است را   بهیکه کنار مرد غر نی ا لی دانست دل 

رامش چه فکر   ایدهد،   حیرامش توض یچطور برا



رست بود  کرد، از نظر خودش کارش د یراجع به او م 

ابراز عالقه کرده است چه   یکه تازگ یاز از نظر مرد

 بود. 

 رفت و گفت:  رون یسمت در رفت و از اتاق ب  عیسر

 رامش -

 خوام اذ...  یپروا من اصال نم نیبب-

 پس انقدر نپرس -

  یکه از صبح گفت نینداره؟ ا یبه من ربط نیا یعنی-

 ؟ی مرد  هی شیهم به من ربط نداره؟ تو پ  یگرفتار 

 هیتصادف کردم زدم به  ومدم یداشتم مصبح  -

  اد ینداشت ب و یکس مارستان،یطرفو اوردم ب ،یموتور 

 من موندم  ششیپ

 پروا! -

انجام دادم   فمویموندم من وظ یم  دینبا  د یشا  دونمیم-

جاست    نیچون به خاطر من ا ستیاما دست خودم ن

 نتونستم ول کنم برم

 و گفت:   دیصورتش کش یدست رو  رامش

 ! ؟یمرد  هی شیتو االن پ یعنی-



 آدمه ک...  هیداره،   ی زن چه فرق ایمرد -

 کنم یباشه فعال قطع م-

 رام... -

نگاه کرد،   ی قطع شد و پروا ناراحت به گوش  تماس

وارد اتاق شد و   دیفکر کرد، چرخ یچشم بست و کم

 گفت: 

 اد؟ یب یبگ یندار  وی تو واقعا کس-

 باز بپرس   ستیصد بار بگم به تو مربوط ن-

 یدونیخودت م گهیبرم د دیپرسم با  ینم گهینه د-

بدهکارم که باعث    یتشکر بزرگو به ک  نیبعد من ا-

 ؟ یشد تو بر

نازک کرد و سمت مبل رفت و   یپشت چشم پروا

 گفت: 

فقط من    یخواد تشکر کن یبرس نم  تی تو به لجباز-

 شکوندم  وی کیبه خاطر تو دل  وونه ید

 را برداشت و سمت آتش رفت و گفت:   فشیک



الاقل مواظب خودت باش، اون   اد یب یکه نگفت  و یکس-

من    ان،یب یبگ یخواست   یزیکه چ نیزنگ واسه ا

 ... ی د  امیصبح م

  کشهیداره م  رونتیکه ب  یباش کنار کس  ا ین گهی د ا ین-

 ایجا ن نیا گهی فقط د

 کل کل با تو رو ندارم  ی که حوصله   فیح-

خودش را به   عیرفت و سر  رونیشتاب از اتاق ب با 

 رساند تا سراغ رامش برود   رونیب

 ** 

 و گفت:  دیرا چند بار فشرد و به در کوب  زنگ

 ؟ یدرو باز کن شهیم  ،ییجا   نیا دونمیرامش م-

رفت و به در نگاه کرد دوباره جلو رفت زنگ را   عقب 

در    بشیرا از ج ینبود، گوش  یخبر چیفشرد، اما ه

شد که   یم  دیداشت نا ام  گریآورد و تماس گرفت، د

 :دیچیپ یرامش در گوش  یصدا

 بله-

 ؟ یدیرامش چرا جواب نم -

 یزنگ بزن دمینشن-



 درو باز کن من پشت درم -

 در کجا؟ -

 دفتر -

 ستمیپروا! من دفتر ن-

 چشم بست و رامش به اتاقش رفت و گفت: پروا

 م؟ ینیبب ی چرا خواست-

 ... یب یتون یم-

 شام  ا یرامش مادر ب -

 رفت و گفت: نیی سکوت کرد و از پله ها پا   پروا

 نمتیب یبعد م -

 شتیپ  امیپروا صبر کن بمون ب-

 خوام برم خونه  یم گهینه اصال د-

 که بد شد  ی جور نیا-

 میرو در رو حرف بزن امیخواستم ب ی قطع کرد  یوقت-

 آروم بشم  کمیمن قطع کردم تا -

 و گفت:   ستادی ا ابانیلب خ پروا

 ؟ یشد -



 خواستم ناراحتت کنم یپروا نم-

 میزن یدونم بعد با هم حرف م یم-

ماند، تلفنش زنگ  یرا قطع کرد منتظر تاکس  تماس

 اسم نهال لبخند زد و جواب داد:   دنی خورد با د

 جانم-

 سالم -

 زم یسالم عز-

 اون نمون تو رو خدا  شی اوف پروا پ-

  یشناس یو که منو مکار کنم بخدا دلم سوخت ت یچ-

 اد یانقدرم ازش بدم م

 گه ید  یا وونهید-

 آره خودمم قبول دارم -

 نگ یزاپاس اورد پارک چیبا سوئ نتویمحمد اومد ماش-

 اون جا یبابا اونو چرا کشوند  ومدم یخودم م-

  رون ی ب نتیماش  ستیحاال کو تا فردا، شب خوب ن-

محمد رفته شهرشون امشب   یبمونه، بعدم همخونه 

شد   یاون خونه هم نم ، یتنهاست، تو هم که نبود

 اون جا  میولش کنه، اومده دنبالم بر



 آهان خوبه پس -

 ؟ یدیاجازه م  یعنی-

 ! هیمسخره اجازه چ-

 و گفت:  دیهم خند نهال 

 گشنه نمون   ا یغذا بخور-

 باشه -

دست بلند کرد،    ی تاکس دنیرا قطع کرد با د  تماس

کرد رنگارنگ  فشی و دست درون ک شد   ی سوار تاکس

داد تا   هیکرد و همان را با اشتها خورد، سر تک   دایرا پ

کرد و صاف   یپوف یاستراحت کند با زنگ گوش یکم

  ینگاه کرد، ناشناس بود، دست رو  ی نشست، به گوش

 و دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 بله-

 ؟ینیسالم خانم ام-

 بله-

 رم ی گ یتماس م مارستان یاز ب-

 صاف نشست و گفت:  دیترس پروا

 شده؟!  یزیچ-



کنن اما   قیآهنگر تزر یپرستارا رفتن دارو به آقا-

 ستین دنیرفتن د یوقت

 چشمانش درشت شد و گفت:  پروا

 ! ؟یچ یعنی-

ما   یو ک  یسُرمو از دستش در اورده رفته، چجور -

 م یدون یهم نم

 و گفت:  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 ! هیچه کار نیا ونهو یمرده شورتو ببرن آخه د-

 بله؟! -

 کنم یم  یریگیمن پ یچیه یچیه-
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 ... ی فقط خرج ب-

  دایآقا رو پ نی ا دیحتما فقط اول با  مارستان یب امیبله م-

 کنم

 باشه -

 د؟ یشماره تماس از اون آقا دار هی فقط -

 آره صبح بهمون داد -

 نش؟یبه من بد  شهیم-

با   عیشماره را داد و پروا بعد از قطع تماس سر   مرد

آن شماره تماس گرفت اما هر چه زنگ زد جواب نداد 

 گفت: یو پروا عصب 

 د؟ یتر بر عیسر  شهیآقا م-

آتش   یکرد و پروا برا شتریسرعتش را ب یکم  مرد

 نوشت: 

فرار   مارستانیکه از ب   ی کرد  یکار احمقانه ا یک-

 ! ؟ی دار  یروان  یمشکل روح  نمیبب ؟ ی کرد

خانه بود   کیرا فرستاد و به جلو نگاه کرد نزد امیپ

 را باز کرد:  امیپ عیآمد سر ام یپ شی بعد برا یکم



کار کردم، بچه ها رو   یچ  ستیبه تو مربوط ن-

بدن، تو هم سرت تو کار    مارستانویفرستادم تا پول ب

 خانم ی خودت باشه کول 

 : دیشد و غر ده یکوب ی صندل   یبا خشم مشتش رو  پروا

 شعوریب-

 ** 

هم   ی کرد و آتش دندان رو ینگاهش م رهیخ  رهیخ

را باز کرد، درد در   یدست باال برد گردنبند طب  د، ییسا 

و   دش یمبل کوب ی با خشم رواما  دیچیکل بدنش پ

 : دیغر

 جا؟  نیا ی چرا اومد-

 مبل بلند شد و گفت: ی از رو عیسر  دختر

 ... یبب امیحق ندارم ب  یعنی ام؟ یچرا ن-

آتش دختر خفه شد و خودش هم گردنش به   ادیفر با 

 :د یدرد آمد، دست به گردنش گرفت و غر

دخترم  گهینم وثتید   یاون بابا  ؟ی ساعتو نگاه کرد-

 ساعت کجاست؟  نیا

کنه تو اتاقم از پنجره  یکار من داره؟ فکر م یاون چ-

 زدم میج



 منقبض شد دختر نگران جلو رفت و گفت:  فکش

! سرت چرا بستس؟ دستتم که تو  ؟ یچرا انقدر داغون-

 گچه!

 توجه به او بلند گفت:  یب  آتش

 منصور-

 گفت:  یخانه باز شد و مرد جوان در

 بله-

 ببر  نویا-

 ت: گف  عیسر  دختر

 باشم شتیخوام پ یم  ینیبیکجا برم؟ حالتو نم-

 نش یببر-

 دست دست سالم آتش را گرفت و گفت:  اما 

 نجامی! من به خاطر تو ا؟یکن  یم یجور  نیچرا ا-

برو نه  ییتو گوشت فروکن، به خاطر من نه جا -

 کن ی کار

  یسخته بفهم  ؟یکن یکارو م   نیچرا؟ آتش چرا ا-

 دوست... 

 خفه شو، فقط خفه شو -



 زد:  اد ی رف و

 نشیببر گمیمگه نم-

 جلو آمد اما دختر عقب رفت و گفت: مرد

 رمینم ییبه جون خودت جا  رم،ینم-

پشت گردنش   دیدستش را با حرص عقب کش   آتش

 گذاشت و گفت:

 ماهک -

 جانم-

دخترشونو  ینکن دهن باز کنم بگم جلو   یکار -

 مونه یسر برات نم  رن،یبگ

 خند زد و گفت: شین  ماهک

 ی بهم م  یزندگ  نیحالم از ا ؟ یترسون یم  یمنو از چ-

خونم به خاطر تو   یدرس م یخوره، اگر زندم اگر الک

 هست 

  ی شد، ماهک روبه رو یداشت منفجر م  گرید  آتش

 و گفت:  ستاد ی آتش ا

 ؟ینیمنو بب یخوا یچرا نم-

 اد یچون ازت خوشم نم-



 من با مرجان چه ف... -

از درد باال  ادشیرفتار شد، فردست آتش گ  انیم  فکش

دختر است،   کیرفت چون آتش مراعات نکرد او 

  یمراعات نکرد سنش فقط هفده سال بود، فشرد جور 

 که مرد جوان آرام آتش را صدا کرد: 

 آقا-

ذره هم از فشار دستش کم نشد و   کی یآتش حت  اما 

 گفت: 

 نکن سهیتا آسمونه، خودتو با اون مقا نیفرقت زم-

زد تا    یو دست و پا م ختیر یاز درد اشک م  ماهک

افتاد و   نیزم  یکند، با رها شدنش رو  شیآتش رها 

 زد:  اد یفر

 چیبخشمت آتش...ه  ی...نم یشکن  یدلمو م   یدار -

 بخشمت  یوقت نم

پروا نگاه  یخاموش خانه  ی به چراغ ها دیچرخ آتش

 و با بغض گفت:   ستادیکرد و ماهک ا

هترم، مرجان ب یل یخ  چارهیمن از اون مرجان ب-

خواست   یخواست فرار کنه، م ی عاشقت نبود فقط م

عاشقته، اما من    یاحمق فکر کرد یآزاد بشه، تو 



ندارم که بخوام فرار کنم اما اون   یعاشقتم مشکل

  چیخواست فرار کنه چون ه یداشت، مرجان فقط م

 بل...  یا گهی کار د

آتش    دنشی دهانش گرفته شد و با چرخ  ی جلو  عیسر

  دیاسلحه در دستش بود و د  د،یچرخهم با شتاب  

کرد   یماهک تالش م ستاده، یکه پشت به او ا  ی مرد

 رها شود اما مرد گفت: 

 برمش آروم باش  یم-

 ی صورت و بدنش از رو یرگ ها تیشدت عصبان از

پوستش مشخص شده بود، صورتش کبود شده بود و  

 برد که آتش گفت:  یماهک را سمت در م

 بمون -

 تیبا آن حجم از عصبان  دیترس  یاما م ستاد ی ا مرد

آتش راه افتاد   اورد، یسر آن دختر نادان ب ییواقعا بال

 :د یبه ماهک نگاه کرد و غر دیو جلو رفت چرخ

 دستتو بردار -

عقب رفت، آتش   یقدم  آورد و نییدستش را پا   مرد

  دیسر کج کرد و به ماهک نگاه کرد، اما ماهک ترس

 ی عقب بردارد که سر اسلحه رو یخواست قدم 



اش قرار گرفت، مرد تا خواست جلو برود   یشانیپ

 زد: اد یآتش فر

 ا یجلو ن-

 : دیچشم بست و آتش غر  ماهک

کس رحم  چیتو ذاتت مثل اون حروم زادس، به ه-

 نداره 

را فشرد که سر ماهک عقب رفت و از ترس    اسلحه

 :دیآتش با حرص غر  خت،یاشک ر

 که به...  یمثل اون انقدر پست-

باره سر   ک یسکوت کرد اما به   یزنگ گوش یصدا  با 

مرد از   کش،یاسلحه را کنار سر ماهک گرفت با شل 

افتاد و پنبه  نی زم یرو  دیکش  غشیو ماهک ج د یجا پر

 کوسن مبل در هوا پخش شد. یها 

 یبا چشمان درشت به ماهک وحشت زده نگاه م مرد

کرد فکر کرد دوباره پروا   بشیکرد و آتش دست در ج

دم    د،یکش یگوش یاست اما اسم را که خواند دست رو

 گوشش گذاشت: 

 بله-



 شک نکنه یباال، گفت  ادیجاست داره م نیدختره ا نیا-

 میما هم جلوشو نگرفت

ماهک را گرفت   یقطع کرد و خم شد موها  عیسر  آتش

 زد:  اد ی و فر

 ببرش زود باش -
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رفت سمت در  ماهک را گ ی خم شد بازو عیسر  مرد

رفت، آتش هم به دنبالش رفت، به آسانسور نگاه کرد  

 و گفت:

 با پله ببرش-

 زد:   ادینگاهش کرد و آتش فر مرد

 نتش یبب دی نگام نکن ببرش نبا -



بود را سمت   کیماهک که در شوک آن شل  عیسر  مرد

پله ها برد، آتش به شمارشگر آسانسور نگاه کرد و  

ست، سمت اتاق  وارد خانه شد در را ب دیچرخ  عیسر

تخت پرت کرد،   یخواب رفت از راه دور اسلحه را رو

عقب رفت و در اتاق را بست، به خانه نگاه کرد و  

هم سوراخ  لسمت آن کوسن رفت، برش داشت اما مب 

آن    یبرداشت جا  یگری شده بود، با خشم کوسن د

گذاشت و آن کوسن را به آشپزخانه برد و در سطل  

آن  دیچیزنگ در خانه پ یفرو کرد، همان موقع صدا 

به کل خانه، نگاه   گر یچند بار و پشت سر هم، بار د

 : دیکرد و غر

 فضول -

نگاه  یبه آن دختر عصبان  یدر رفت و از چشم  سمت

کرد و در را باز کرد، هر دو به هم نگاه کردند و پروا 

 زد: اد یباره فر ک یبه 

 ! ؟یفهم ینه؟ نم یفهم  یتو نم-

 گوشم   سیه-

 : دیبا خشم جلو رفت و غر پروا

 بزنم نیهمچ گهیم طونهیش-



 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 ؟ یمنو بزن ی خوا ی تو م-

حالت خوب   یفهم ی! نم؟ یفرار کرد یبه چه حق-

 یبمون دیبا  ستین

 ات یباز ی کول  نیبا ا رونیب ختنیها ر  هی همسا -

جلو رفت و آتش در را    دییهم سا  یدندان رو  پروا

 سمتش و گفت:  دیبست، پروا چرخ

 مارستان یب میبر یا یب د یاالن با من با   نیهم-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 از ساعت خوابت گذشته -

بود و دوست داشت آن قدر سر او   نیخشمگ پروا

اش در مورد   یبزند تا آرام شود، اما کنجکاو اد یفر

  د،یا یباعث شده بود به آن خانه ب شتریبآن خانه هم 

اش گذاشت چشم چرخاند در خانه،   یشانیپ یدست رو

خند زد از او دور شد، لب مبل نشست پاکت   شیآتش ن

لبش گرفت، نخ    یرا برداشت باال برد جلو  گارشیس

  ی آورد و پاکت را رو  رونیب شی با لب ها  یگار یس

 انداخت، فندکش را برداشت و گفت:  زیم

 ی بر یتون یراجب خونم تموم شد م  تی ول اگر فض-



ابرو در هم   گار یدود س دنیبا د دیسمتش چرخ  پروا

 :دیصورتش تکان داد و غر  یدستش را جلو   دیکش

 ی دیکش یدو دقه نم-

 برو خونت -

 مارستان یب میبر د یبا  ،یاگر حالت بد بشه چ-

 ذارم  یمن پامو اون جا نم -

اون دماغتو که عمل  نمیهان؟ بب یذار  یچرا نم-

 ی فرار کرد یجور  نیهم هم  ی کرد

 گارش یبه س یشد و پک محکم ز یچشمانش ر آتش

 زد و گفت: 

 !یکن یدماغ منم م یفضول-

 ؟ ی اون موقع هم فرار کرد گه،یبرام سواله د-

 بمونم اد ینبود ز ازیاون موقع ن-

 : د یلب غر  ریو ز دیچرخ دیچهره در هم کش  پروا

 کنه! ی اه اه مگه مردم عمل م-

 خند زد و گفت:  شین آتش

بدم چرا دماغمو عمل  حیخبر نگار توض هیواسه   دیبا -

 کردم؟ 



 نه به من چه-

 یبه تو چه اگر بود که تا سوراخ دماغ منو رست نم-

 ی کرد

 ادب یب-

بکوبم رو   یپتک آهن هیبرات امتحان کنم  یخوا یم-

 نه؟ ا یمونه   یم یازش باق  یزی چ ینیاون دماغت بب

 متعجب نگاهش کرد دهان باز کرد و گفت: پروا

 واقع...-

 به تو چه شیبق  گهید-

 گفت:  یو عصب دی ابرو در هم کش پروا

جا   هیاالنم دو دقه رفتم   یکرد ر یاز صبح منو در گ-

نفس راحت   هیشد امروز  ،یزنگ زدن فرار کرد 

 بکشم؟ 

 برو خونت هم بذار من نفس راحت بکشم هم خودت -

مبل   یرو  یپنبه ها  دنیلبش را کج کرد با د پروا

 گفت: عیشد، آتش سر  ز یچشمانش ر

 ؟ ییجا  نیهنوز ا-

 کالفه چشم چرخاند در خانه و گفت: پروا



 ست یبا من ن ی اگر ُمرد-

 به تو نداشته باشن یاصال کار  گمیاگر ُمردم م-

 زحمت نشه -

 شهینم-

 رد یکرد و آتش خواست نگاه بگ بشیدست در ج پروا

پروا، دستش   یپا ی جلو یگلوله  یپوکه   دن یبا د

 و گفت:   ستادیمشت شد، آرام ا

 پرداخت شد  مارستانمی پول ب-

   یدیزحمت کش یلیخ یدونم گفت  یم-

  نییداشت و پروا خواست نگاه پا   یآرام قدم بر م آتش

 گفت:   عیببرد اما آتش سر

 ی زود اومد اما  یرفت ع یسر-

 پروا درشت شد و با تعجب گفت:  چشمان 

 داره؟!  یبه تو چه ربط-

  یومدینم  گهید ی موند  یم اروی همون  شی اگر پ-

 یمزاحم من بش 

ببرد که آتش با   نییبا حرص خواست سر پا  پروا

 عجله گفت: 



 بود؟  یاسمت چ-

 کیکرد و آتش  یدر شوک نگاهش م  هیچند ثان پروا

 و گفت:   ستادیاش ا یقدم

 رفت  ادمی یزن  یانقدر حرف م هیچ-

 دکتر برو  هیبخدا، حتما   یمشکل دار -

  یجلو رفت و فاصله  یگر یباره قدم د کیبه  آتش

آن پوکه قرار گرفت و   یرو   شیشان پر شد پا  نیب

باال رفت، آتش   ش ی پروا چشمانش درشت شد و ابروها 

 سر کج کرد و گفت:  یکم

نکنه از  ؟ یراه افتاددنبالم    یمن ریگیشده انقدر پ یچ-

 من خوشت اومده؟ 

  ی زیاز شدت تعجب خنده اش گرفت و آتش اخم ر پروا

 کرد و گفت: 

از االن   اد، یمثل تو اصال خوشم نم ییمن از دخترا-

 ی گفتم دلبستم نش

 با حرص عقب رفت و گفت:  پروا

  یشد  یضربه خورده تو سرت توهم  ارو ی  ی هو-

 پیت  ای! از اخالق گندت ادیتو خوشم ب  یانگار! از چ

اون   ا یپاره پورت که نه لباست درسته نه شلوار، 



  یدار  ی فر خوردت؟ چ شیچرکت اون ته ر ی افهیق

 ! یواسه خودت توهم زد   ادیآخه من ازت خوشم ب

 دستش را تکان داد و گفت:  آتش

  یدختر مجرد تو خونه  هیپسر مجردم تو هم  هیمن -

 ؟نیهم ؟ینگرانم ؟یکن یکار م  ی من چ

سرش را به چپ و راست تکان داد و دستش را    پروا

 سمت سرش برد و گفت: 
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  دمیفهم ی االن که نمرد یمرد  یم  دیبا اون ضربه با -

 ی بعدم ک  ، یزنده ا نیواسه هم   یکال ندار له،یمخ تعط

 گفته من مجردم؟ 

 ! ؟ی مرد مجرد هی یو خونه   یاوه پس متاهل -

 خند زد و گفت: شین



 شده   ینچ نچ نچ چه دوره و زمونه ا-

 با خشم گفت:  پروا

 ،یموجود حال بهم زن رو مخ هی آخه؟  ی هست ی تو ک-

  شتیحرفا آت نیآره مجردم اگر شوهر داشتم که با ا

که از   ی مجردم اما انقدر حال بهم زن هست  زد،یم

 اد یخوشم ن تیچیه

 یخوب یلینه که تو خ-

خند زد و    شین دیبرگشت سمت در رفت، چرخ پروا

 گفت: 

 شدم  دواریهزار برابر به خودم ام دمیتو رو که د-

 را باز کرد و گفت:  در

 بچه پررو  یریبم-

  رونیرفت و در را بهم کوفت، آتش نفسش را ب  رونیب

داد عقب رفت و به آن پوکه نگاه کرد، پروا نفس  

 لب گفت:  ریبه اطراف نگاه کرد و ز  یزنان و عصب 

 هیاگر بق  دم؟ یفقط من شن یعنی اون صدا از کجا بود؟! -

 ! ومدن ین رون یچرا ب  دنیشن



  یدرون آسانسور رفته بود حس کرد صدا یوقت  او

  ا ی  دهی دانست درست شن یاست، اما نم دهیشن  کیشل 

 بود.  امدهین  رونیب یا هیهمسا  چ ینه چون ه

 

برق را فشرد و خسته کفشش را   د یخانه شد، کل  وارد 

سمت اتاق رفت و برق را روشن   میدر آورد، مستق

گذاشت مانتو و مقنعه اش را   زیم  یرا رو   فشیکرد، ک 

را باز کرد از صبح بسته   شی در آورد، کش موها 

  شی موها   ر یکرد، دست ز یبودشان و حال سرش در م

 تکان شان داد.  یبرد و کم

  یکمد رفت درش را باز کرد تاپ و شلوارک سمت

رفت و سمت   رونیبرداشت تنش کرد، از اتاق ب

 رون یرفت، دست و صورتش را شست، ب  سیسرو

  خچالی گرسنه بود، به آشپزخانه رفت، در  یل ید، خ آم

کوچک چشمانش برق زد   ی قابلمه  دن یرا باز کرد با د

عدس پلو   دنی درش را برداشت با د  دشیو جلو کش

 زد و گفت:  خندلب

 عاشقتم نهال!-

ماست درون کاسه   ی گاز گذاشت و کم یرا رو   قابلمه

گذاشت به سالن رفت  ینیرا درون س زیهمه چ خت،یر



و به پنجره نگاه کرد، با حرص    دشانیچ زیم ی رو

 : دیغر

 فتهیخودش هیعوض -

اما کنجکاو سمت پنجره رفت و پرده   ندیبنش خواست

 خند زد و گفت:  شیبود، ن کیرا آرام کنار زد، تار

 ادب  ی ب یدیخواب-

 نشست.  زیپشت م د،یراحت پرده را کش ال یخ با 

 

لبش بود با دست   یگوشه  گاریجور که س  همان

بود و   ستاده ی را گرفته بود، مرد ا نیسالمش دورب

 آتش بدون نگاه گرفتن گفت:

 خب؟ -

 تونست حرف بزنه ینم یبود حت ده یترس  یل یخ-

 اد یسمت من ن گهیترس براش خوبه که د  نیا-

بار رحم   نیا  یا یگفتم ب ادین گهیکردم د دش یمنم تهد-

 کنه ینم

 تا بره تو؟  یموند -



که اومده بود از همون راه رفت   یاز همون راه آره 

 تو

 خب؟ -

از خونه   دنینبود انگار نفهم  یخبر  میموند کمی-

 رون یاومده بود ب

 ی خند زد به آن دختر که با اشتها غذا م شین آتش

 خورد نگاه کرد و گفت: 

  ادیبار ب نیفهمن کار من بوده، ا   یبکشمشم نم یحت-

 ذارم  یزندش نم

 ! د؟ینفهم یزین چاو-

االن راحت پشت اون  دیفهم یاگر م د،یاما نفهم زهیت-

 نبود  زیم

 سر تکان داد و گفت:   مرد

 بره خونه تا حواسش به ماهک باشه دیبا  نیمب-

وقت از در   هیباز کرد،  یحساب شهینم نیرو مب-

  ره،یاما از سوراخ سوزن تو م رهیدروازه تو نم

 ستین یگوه  چیاما ه  اره یدر م  یگنده باز  ی ادیز

 درسته-



 ماهکو جمع کنه خوبه یگی اما راست م-

 نداره؟  ی حالت خوبه؟ گردنت مشکل -

 میزنیخوبم برو بعد حرف م-

 زنگ بزن عیسر  یاگر درد داشت-

 باشه -

 خند زد و گفت:  شیدر را بست و آتش ن  مرد

 ی خور  یغذا م  شتریب لیف  هیاز -

صاف نشست    د،یآب را برداشت و سر کش  وانی ل  پروا

 و گفت:   دیشکمش کش  یدست رو

 مردمیم  یخدا شکرت داشتم گشنگ-

برد و همه  شی موها   ر یبازش دست ز یاز موها خسته

را بست دست    شیرا جمع کرد با کش دور مچش موها 

طرف و آن   نیبه ا یو از خستگ  دیپشت گردنش کش

  د یکش ازه یبلند شد خم زیطرف خمش کرد، از پشت م

 و گفت:

رو    نا ینهال جونم شرمنده اما اصال حس جمع کردن ا-

 ندارم 

 : دیدو دستش را باال برد و غر هر



 همه بدنم خشک شده   ابو یبه خاطر اون -

 

تموم شده را  گار یآورد و ته س نییرا پا   نیدورب  آتش

  یرا رو  نیرفت دورببرداشت، عقب  شی لب ها   نیاز ب

مبل انداخت و سمت اتاق رفت، در را باز کرد و آن  

در آورد  یآورده بودند را به سخت شیکه برا یشرتیت

را در   یانداخت، لب تخت نشست شلوار ل نیزم ی رو

 . دیتخت دراز کش یآورد و رو 

هم   ی زود رو یلیبه سقف ماند اما چشمانش خ رهیخ

 فرو رفت.  قیافتاد و در خواب عم 

 ** 

 ؟ینیخانم ام-

نگاهش کرد و  یرامش خنث  دنیباال برد با د سر

 رامش گفت: 

 اتاقم ا یب-

 سر تکان داد و با رفتنش سارا گفت:  پروا

 ! ا؟یب گهیم ی کارت داره ه یچ-



  ییکه از جمعه ها  ن یسارا اصال حوصله ندارم، هم ا-

 گهید  یجهتا  هی  که از  ن یکه سر کارم متنفرم هم ا

 امروز سر به سرم نذار  ی کیاعصاب ندارم پس تو 

بلند شد و   زی و پروا از پشت م دی ابرو در هم کش سارا

 سمت اتاق رامش رفت، در را باز کرد و گفت: 

 ام؟ یب-

 ی ا یمن که خودم گفتم ب-

 اتاق شد در را بست و رامش گفت:  وارد 

 سر کار!  یایکردم امروز ب یفکر نم-

  اد یخواستم امروز ن گه ید دی جور منو کش  روزید  ایبرد-

 خودم هستم 

 ی خوشحالم اومد-

 و رامش گفت:   ستادیا نهیدست به س پروا

 ؟ی تو از دستم ناراحت-

 نه-

 شدم...  یلحظه عصب  هی  روزیپروا د -

 

[12 /3/2021 11:54  AM] 



 

 #پارت_شصت_هفت_آغوش_آتش  

 

 

 

جا اما خب  نیشما اومدم ا یبله منم به خاطر ناراحت-

 نمتینشد بب

 م؟ یناهار با هم باش-

 خوام برم خونه  یکارم زود تموم بشه م-

 پروا؟ -

 کرد و گفت:  ینچ پروا

خودمم   ستیکنه حالم خوب ن  ی م امروز سرم درد-

 نبود برام یروز خوب روزیدونم چرا، د ینم

چند  م،یریم یخوب  یبذار حالتو خوب کنم، جا دونمیم-

 کنه یساعت آرامش حالتو خوب م 

 داد و گفت:  نییدو طرف لبش را پا  پروا

 باشه -

 و گفت:  ستادیا  رامش



 خودتو خسته نکن-

در رفت که  هم لبخند زد و سر تکان داد، سمت   پروا

 رامش گفت: 

 با مامان راجب تو حرف زدم -

 کنجکاو نگاهش کرد و رامش گفت:  پروا

 داره، فقط گفت مبارکه  مانیمامان به انتخاب من ا-

 با لبخند سر تکان داد و گفت: پروا

 خوبه-

 خستس  یلیچهرت خ-

 دونمیم-

 اشکال نداره -

رفت به آن دفتر روزنامه    رونیدر را باز کرد ب پروا

  زشیو سمت م  دیکش یقینگاه کرد نفس عم دی جد ی

  یکرد اما سر رو ی کار م  د ینشست با  زی رفت پشت م

 گذاشت و چشمانش را بست.   زیم یدستش که رو 

 پروا -

 با لبخند گفت:  ان یباال آورد نگاهش کرد و ک سر



شبونه    یغا یج  یاون صدا نمیدوست دارم بب  یل یمن خ-

 و از کجاست   هیچ پارک واسه ی

 شانه باال انداخت و گفت:   پروا

 منم دوست دارم بدونم-

 ست؟ ی! نبهیعج-

 یل یخ-

 باشه؟!  ینکنه واقعا جن و پر-

 و گفت:  دیخند پروا

 نمیکجا بود حاال بذار بب  ی جن و پر انیک  الیخ یب-

 کنم یکار م یخودم چ

 یار یدر م زایچ ن یسر از ا شهیتو هم ولیا-

را   یرفت، پروا گوش زش یسمت م  انیو ک دیخند پروا

  امیپ دنیبرداشت قفلش را باز کرد با د  زیم یاز رو 

در واتساپ بود، شماره بود آن    امیتعجب کرد، پ

ارسال کرده بود و   شیبرا یشماره را شناخت، عکس

 نوشته بود:   رش یز

  ی بار رمز گوش یاز س  ش یب روزی آدم فضول د نیا-

 دارم  ت یازش شکا  ش؟ یشناس یمنو زده، تو م



عکس خودش   دنیعکس را باز کرد با د  پروا

تلفن همراه آتش در   نیچشمانش درشت شد، دورب

متعدد از او عکس گرفته   ی امتحان کردن رمزها  نیح

 بود. 

 دهانش گذاشت و گفت:   ی جلو  دست

 خدا!   یوا-
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 دیجا جاساز کن   نیهم-

 جا کمه هی  میچند جا بذار دیبا -

چه طور جا ساز   دیدون یم گهیاما د  دی پخشش کن-

 دیکن

 کنن  دایآره عمرا پ-

 د؟یاون بچه رو اورد-



 نه ییپا -

 باال ارنش یبگو ب-

خودش رفت در را   یرفت، سمت خانه   رونیدر ب  از

باز کرد وارد شد، در را بست همان لحظه تلفنش  

  شیآورد ن  رونیب بشیرا از ج  ی زنگ خورد، گوش

و دم گوشش  دی کش یگوش  یخند زد و دست رو 

 گذاشت و گفت:

بابت   نمیبگو بب یاریجور کارا سر در م ن یتو که از ا-

 دن؟ یم یحکم چه  ی فضول  نیا

دندانش گرفته بود و آتش به  ن یانگشتش را ب پروا

  ی بلندگو گذاشت و رو یرا رو  ی آشپزخانه رفت گوش

 را باز کرد و گفت:   خچالی کانتر گذاشتش، در 

  ی مختلف تو گوش ی زشتت اونم تو حالت ها ی  افهیق-

هنگ بود صبح   میتا حاال گوش  شب یمن هست، از د

چرا حالش بده چون داره عکس   چاره یب ی گوش دم یفهم

 کنه یزشت تو رو تحمل م

 با حرص گفت:  پروا

داد از دست   یجون م دیپس تا حاال با  ی اون گوش-

 صاحبش 



گوشامو الزم دارم انقدر صدات    نیخانم ا ی کول  یه-

 غوئهی ج غیج

 نکیآورد سرش را لب س رونیدلستر را ب  یبطر

 حرکت دربش را باز کرد و گفت: کی گذاشت و با 

 نمت؟ی ب یها م لهیپشت م نمیخب بگو بب-

باز کنم که با   تویکردم گوش ی من داشتم تالش م رینخ-

 شتیپ ادیب رمیتماس بگ یکس

 دست پرستار بود که!  شبی تا د-

 گفتم ی اون جور  یدار  ف یانقدر خوش اخالق تشر-

 یوفتی زندان ن یدیم حیتوض یپس دار-

زندان   ی به خاطر باز کردن رمز گوش یآخه ک -

 وفته؟یم

 من  ی تو، اونم با دستا -

 تو رو بندازه زندان  دیبا  یکیبرو بابا -

 ! ؟ی به چه جرم-

و آتش دلسترش را سر   دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 و گفت:   دیکش



اون قدر تمرکز   یکرد یمگه رمز گاو صندوق باز م-

 ! ی کرده بود

 کرد و گفت: یمسخره ا  ی  خنده

 دندونات بود  یکه زبونت ال یاون فقط-

 و آتش گفت:   دیاش کوب یشانیبر پ پروا

 نم ینب گهیاما د ی کرد  ی بار فضول  ه یدختره زشت  یه-

 به کار تو داشته باشم  ی که من کار  یهست  ی آخه تو ک-

پروا   د، یخند زد و دلسترش را سر کش ش یباز ن آتش

 با حرص گفت: 

 ؟ ی کرد دیتو االن منو تهد-

 زشتت رفتم  یچشما  ینه قربون صدقه -

 کشمت  یم-

به بچه ها بسپارم   ه؟یجرمش چ نیبه قتل؟ ا  د یتهد-

 سر تو هست  ریاگر کشتنم ز

 منم پاک کن  ی گمشو بابا، اون عکسا -

برم سراغ   دم یترس  یزیخوام هر وقت از هر چ یم-

به  زیچ  چیچهل تا عکس تو نگاشون کنم بدونم ه

 ست یتو ن  یترسناک 



 و آتش گفت:   دییهم سا  یرو   دندان پروا

 برس  اتی به فضول -

تا   دی کوب نی قطع شد و پروا با خشم پا بر زم  تماس

 : دی رامش را شن  یخواست غر بزند صدا

 شده؟!  یزیچ-

 و گفت:  دیچرخ عیسر  پروا

 نه -

 سر تکان داد و گفت:  رامش

 میزودتر کارتو بکن که با هم بر-

 باشه -

آمد    رونیبه اتاق رفت و پروا از آشپزخانه ب  رامش

داد اما هنوز از دست آتش داشت    رونینفسش را ب

را    شی از چا  ینشست کم  زیخورد، پشت م یحرص م

 . دی رس ش ی خورد و به کارها 

 

بردمت   یراست م  کی ی بود ووردهین  نیکاش ماش-

 خونه

 هیدفتر کاف  ی اشکال نداره منو برسون جلو-



 لبخند زد و گفت:   رامش

 حال و هوات عوض شد؟ -

 بهترم  کمیبود  ییباصفا ی ممنون جا -

 یساکت بود   یل یاما خ-

 لبخند زد و رامش گفت:  پروا

بدت   یبدونم از چ یعنیدارم بهتر بشناسمت،   ی سع-

 اد یخوشت م یاز چ ادیم

 جور  نیمنم هم-

 به جلو نگاه کرد و گفت:   رامش

  بیمرد غر هی شیکه پ یخوام بدونم انقدر راحت یم-

 ؟یبمون

 نگاهش کرد و رامش گفت:  عیسر  پروا

 خوام بشناسمت  یفقط م یناراحت بش ستیقرار ن-

 نداشت، نتونستم تنهاش بذارم  ویاون کس-

نداشته باشه، نه   و یکس ایدن نیآدم تو ا  شهیمگه م-

 ی نه خانواده ا یل ینه فام  یدوست

 ستنیجا ن نیدونم گفت خانوادش ا ینم-

 ی ندمو ششیو تو هم پ-



 رامش -

 بله-

موضوع تموم شده    ا یبحث  هی یکن یچرا وانمود م-

 ؟ یزنی و باز در موردش حرف م ی اما هنوز تو فکرش

 من... -

و    ی فراموش کرد شبوی د ی تو از صبح وانمود کرد-

  یهنوز هم تو نمیبیاما االن م یهم ازش نزد   یحرف

 یفکرش 

 کردم فراموش کنم اما...   ی سع-

 ، ینرفته، آروم هم نشد یخوب یدونم فکرت جاها  یم-

  یجز عادتا هیکمک به بق ستیدونم دست خودم ن ینم

تونستم   یهم من به اون آقا زدم نم روز ید مه،ی رفتار

 ول کنم

 جوون بود؟ -

 گفت:   عیشد و رامش سر ز یچشمانش ر پروا

 وقت دردسر نشه  هیخواستم بدونم  یفقط م -

 بله جوون بود -

 و گفت: نگاهش کرد   رامش



 تموم شد  گهیباشه د-

فردا  دی! شایکن یبازم بهش فکر م ا یواقعا تموم شد -

 ؟ یبپرس نویباز هم 

 ؟ یناراحت شد -

 خوام بشناسمت ینه اصال فقط منم م-

نگاه کرد،   ابان ینگفت و پروا کالفه به خ چیه  رامش

پروا در را باز کرد و به رامش   ن؛یماش ستادنیبا ا

 نگاه کرد و گفت: 

 خوش گذشت ممنون -

 مراقب خودت باش   یریم  یدار -

 باشه خدافظ-

 بسالمت-

شد، از   نشیرفت و سوار ماش نگیبه پارک پروا

آمد و با نهال تماس گرفت، بوق دوم    رونیب نگیپارک

 جواب داد:  عینهال سر

 به به سالم خوش گذشت؟ -

دنبال مامان   میبر  امیسالم بد نبود آماده شو دارم م-

 رایحم



 باشه  یوا-

 فمیشال ندارم تو ک  اریشالم برام ب هی-

 باشه -

را باال برد، در   کی موز ی را قطع کرد و صدا  تماس

و به دنبال نهال    دیآن زن خر ی هم برا یراهنیراه پ

آتش نگاه کرد   یبه خانه  ستادیدر خانه ا  ی رفت، جلو

 و با نهال تماس گرفت: 

 بله-
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 ن ییپا  ا یبپر ب-

 امیباشه االن م-

را قطع کرد همان جور نگاهش به باال بود و    تماس

و سر   د یاز جا پر شهی ش یبود، با صدا  ز یچشمانش ر



اش گذاشت   نهیس  ی آتش دست رو دنیچرخاند با د

کرد و   بشیآتش دست در ج د،یکش نییرا پا   شهیش

 گفت: 

 ؟یدنبال من-

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 اعتماد به نفسو بهت داده؟!  نی ا یک-

 !ه؟یمن چ یزدن خونه   دید  لی دل -

 تو هست؟  یتو اون آپارتمان فقط خونه  نمیبب-

 ! یزد  ی م دیرو د هیبق  یخونه  یپس تو داشت -

 داره؟ یاشکال-

 نه اصال-

به سر آتش که هنوز بسته بود نگاه کرد دوست   پروا

داشت بپرسد حالش چطور است اما آن قدر آن پسر بد 

  دنیپرس ال یخ یزد و بد اخالق بود که ب  یحرف م

آورد به    رونیب بشیحالش شد، آتش دستش را از ج

 پروا گرفت و گفت:  ن یماش یباال

چشات لوچ   اد ینزن، از نگاه کردن ز دید   یادیفقط ز -

 یشیم  دهیترش شتریب  نیاز ا شهیم



توجه دور   یتا دهان باز کرد آتش عقب رفت و ب پروا

 شد. 

 شعور ینچسب ب یپسره  -

 ؟ یزنیچرا غر م-

آمد نگاه کرد و او    یم نیبه نهال که سمت ماش  پروا

 در را باز کرد سوار شد و گفت: 

 ؟ ی زد  یچرا غر م-

 شالو بده  یچیه-

را گرفت و سرش کرد، نهال مقنعه را تا کرد و    شال

 گفت: 

 پسره همون آتش بود؟ نیا-

 آره -

چرا انقدر زود   نیسر و دستش بستس، ا  دم ید-

 مرخص شد!

 مرخص نشد فرار کرد -

 !؟ یچ یعن یوا -

ه حرکت در آورد و سرعتش را باال را ب  نیماش پروا

 و گفت:   دیبرد، نهال ترس



 هست  ادیجا بچه ز نیآروم پروا! ا -

که حواسش بود اما سرعتش را   ن یپروا با وجود ا اما 

از کنار آتش   ادیکاهش نداد و با همان سرعت ز

رفت سرعتش را کم کرد و    رونیگذشت، از کوچه که ب

 قلبش گذاشت و گفت:  ینهال دست رو

کوچه پر از بچه  ن یا ،یتصادف کرد   روزیخوبه د-

 گهیهست مراقب باش د

 نگفت و نهال گفت:  چیه  پروا

بود تو   ختهیفرار کرد؟ اومدم خونه بهم ر یچ یعنی-

 خونه؟ یاومد یک

 شب ید-

 پروا! -

ه البته فرار کرد منم اومدم خون شبید  وونهی د نیا-

 خونه ومدمیقبل اون داشتم م

 چرا فرار کرد؟ -

 دونم ینم-

 ؟ یومدیم یتو چرا داشت -



مرد موندم  هی  شیرامش زنگ زد ناراحت بود پ-

قبلش گفته بود دفتره منم رفتم دفتر که باهاش حرف  

 بزنم اما رفته بود خونه 

 شب ید  یداشت  ییاوه چه ماجراها -

خسته   یل یکنم خ یاما حس م  شبی با وجود خواب د-

 هستم 

 رایدنبال مامان حم مینر  یخوا یم-

 چاره یهم دل ما وا بشه هم اون ب مشیاریب میبر-

 به کفششه؟  یگیخله فرار کرده؟ نکنه ر نیا-

 دونم یمنم نم-

 ! ؟یتو چرا اعصاب ندار -

فرمان   یبا خشم دست مشت شده اش را رو  پروا

 زد:  اد ی و فر  دیکوب

 ذاره  ینم یعوض نیا-

را    شهیش یچشمانش گرد مانده بود و پروا عصب نهال 

 برد و گفت:  رون یسرش را ب  دیکش نییپا 

 زنه یم شیاسمشه آت ن یع یعوض -



سوال کند،   دیترس  یم یکامال خفه شد، حت نهال 

وقت بود او را آن   یل یبود خ  یعصبان  یادیدوستش ز

 بود.  ده یگونه ند

 

 

شد و در را بست، جلو رفت در را    ادهیپ عیسر نهال 

 باز کرد و گفت:

 مامان  نییپا  ا یب-

 به ساختمان ها نگاه کرد و گفت:  رایحم

کوچه قلبم گرفت که! به زور   ن یمادر من تو ا یوا-

 د ید شهیآسمونو م

 و گفت:  دیخند پروا

 که  ی غرتو شروع کرد  ومدهیخانم ن  رایحم-

 د؟ یکن یم  یزندگ  د یجائه دار نمیآخه ا-

همش   ؟یدیاالن کل تهرانو ند  نیان خانم مگه هممام-

 شده ساختمون

رفت، نهال   نییپا نیکرد و از ماش ینچ نچ رایحم

 دستش را گرفت و پروا گفت:  عیسر



 امیب رمیشام بگ رمیوقته م  ریباال د دیشما بر-

 کنم یدرست م  یزیچ هی ا یب-

 رایفردا مامان حم  ام،یم رم یگ یم  یزیچ  هی رهینه د-

 درست کنه   یبرامون قرمه سبز

را به حرکت در آورد،   نی لبخند زد و پروا ماش نهال 

 به اطراف نگاه کرد و گفت: رایحم

 بخدا که نفسم گرفت -

در را باز کرد و   د یبا کل  ستاد یدر ا  یجلو دیخند نهال 

 گفت: 

 که  ستیانقدرم بسته ن-

 لونه موشا  نیتو ا  میبر دیاالن با  یوا-

سر تا    ینه خونه ما بزرگه بعدم به خاطر پنجره ها -

 دلبازه  یلیو بلندش خ  ی سر

 رفت و گفت:   کنار

 دییبفرما -

 نگیدرشت و چاقش وارد پارک کلیآرام با ه رایحم

 شد، نهال در را بست و گفت: 

 باال میریبا آسانسور م   نیا یب-



 دختر چرا رفت؟ نیا-

 کنه  یکه گفتم اما اون کار خودشو م  ی دید-

 دختر  نیاز دست ا-

* 

پولش را برداشت، از   فیترمز فشرد، ک ی رو پا 

رفت خواست سمت فست فود برود با  نییپا   نیماش

موتور آتش تعجب کرد به اطراف نگاه کرد و   دن ید

پشت   د، یراه افتاد، وارد فست فود که شد آتش را د

 : دیلب غر  ریز نشسته بود، لبش را کج کرد و  زیم

 ! نمشیهمه جا بب دیبا -

به   ستاد، یا  شخوانیپ یگذشت و جلو  زش یکنار م از

 بود گفت:   زیکه پشت م  یپسر

 یدونه پپرون هیمخلوط با  تزایدو تا پ-

وارد کرد و پروا ادامه داد، سه تا   ستمی در س  پسر

نوشابه   هیسرخ کرده،  ینیزم بیس هیساالد فصل با  

 دیخانواده هم بزن

 بله-

 برم یم-



 دینیبش  دییبله بفرما -

برود که آتش   ی خال  زیعقب رفت خواست سمت م پروا

 گفت: 

 اشغال نکن  زیم  یجا الک نیبفرما ا-

 و گفت:  دیچرخ پروا

 ! ؟یبا ادبم حرف بزن یاوه بلد-

 آتش را در آورد:  یدر غبغب انداخت و ادا  یباد

 اشغال نکن  زیم  یجا الک نیبفرما ا-
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چشمان پر خشم آتش   دنی خند زد اما با د شین

باال رفت، به دست سالم و مشت شده اش   شی ابروها 

حوصله از او   یبود نگاه کرد، آتش ب   زیم یکه رو 

 گفت: ینگاه گرفت که مرد 



 ؟ی بر یم  ا ی یخور  یجا م نی آقا آتش هم-

 جا نیهم اریب-

آتش   یرو به رو  دیعقب کش ی کنجکاو صندل  پروا

 گذاشت و گفت:  زیم  یپولش را رو  فینشست ک

 یمن ساکت  ی جلو نمیب یباره م  ن یاول -

 چون اصال حوصلتو ندارم -

 نم؟ یجا بش نیا یگفت  یپس اون وقت حوصلمو ندار-

 زیچهار تا م ارو ی  نیا ین یبیم یچون چشمتو باز کن-

 ره یپره م یپر باشه م زایم  ادیب ینداره، مشتر  شتریب

ها نگاه کرد و سر تکان داد و به  زیم هیبه بق پروا

 آتش نگاه کرد و گفت: 

 چه دلسوز! -

از او نگاه گرفت به اطراف نگاه کرد و پروا سر   آتش

 کج کرد و گفت:

 ؟یپس چرا انقدر بد اخالق یتو که انقدر دلسوز -

 به تو مربوطه؟-

 :دیو غر  دی ابرو در هم کش پروا

 نمیجا بش نیا یگفت  یفکر کردم آدم شد-



 با خشم گفت:  اتش

  ینکن چنان زهر چشم یدختر، کار  یگیم یبفهم چ-

 ایکلمه با من حرف بزن هی ینکن گریکه ج ینیاز من بب

هه، تو پروا رو نشناخت- ترسه  ینه م یکس  چیاز ه  ید 

 ترسونتش  یحرفا م  نینه ا

  ی که پنج موتور دید  یدهان باز کرد اما لحظه ا  آتش

فست فود   ی داشتند جلو  نیکه هر کدام دو سر نش

ن دست شان و حمله  درو  یقمه ها  دنیبا د ستادندیا

باره به پروا   کیور شدن شان سمت فست فود، به 

دست سالمش    کدفعهی کرد نگاه کرد و  یکه نگاهش م 

وحشتناک ُخرد شدن    یپشت گردن پروا رفت و با صدا

کج شد   زیشد و م  دیکش نییها، پروا هم پا   شهیش

 کنارشان افتاد.

کرد، عربده    ی زد با وحشت به آتش نگاه م غیج  پروا

تا خواست   دی بود که پروا از جا پر ی آن چند نفر جور

 دهانش گذاشت و گفت: ی بزند آتش دست رو غیج

   ار یدر ن ی باز ی کول   سیه-

 کشمت یناموس م یب-



همه جا را   غیج  ینفر وارد فست فود شدند و صدا چند

است  خو دیکوب زیم ی قمه را رو  ی برداشته بود، مرد

آتش    یباال برود که به آشپزخانه برود اما با صدا

 خشکش زد: 

 باشه محمود  ریخ-

را ُخرد   زیخواستند همه چ یکه م هیبر او بق  عالوه

آتش دست شان در هوا خشک شد و به   یکنند با صدا

جا خورده بود با   یآتش نگاه کردند، محمود که حساب

 لکنت گفت: 

 آ...آقا آتش! -

مرد را   ی  قهی باره  کیبه دست  کیبا همان   آتش

 گرفت و گفت:

  یم ی چه گوه یدار وون ی زهر مار و آتش، ح-

 ! ؟ی خور

 آقا آتش... -

 ناموس؟  یب ی گفت ؟ی زر زد یچ-

شد که    دهیسرش عقب رفت در صورت مرد کوب  چنان

  یزد هم پروا با وحشت دستانش رو  ادیهم مرد فر

دهانش نشست و به آن فکر کرد آتش هم گردن درد  



داشت هم سرش هنوز بسته بود، مرد هر دو دستش  

 گفت:   د یصورتش نشست و آتش با تهد  ی رو

 که،یمرت ی زن یحرف م  یاز چ ؟ یتو ناموس دار-

ناموست  نا یا دن،یجا هستن و ترس  نیچند تا زن ا نیبب

 باشه آشغال؟  ینباشن ک

 با همان درد گفت:  مرد

 ناموس نظر داره رو خواهرم  یب نیا-

 ؟ ی راه بنداز ی قشون کش دینظر داره با -

و مرد که   دییهم سا  یپروا آتش دندان رو یصدا  با 

درد داشت سر کج کرد و به پروا نگاه کرد و پروا با  

 حرص جلو رفت و گفت: 

  یزنه چطور انقدر ب یجا م هیقمه ها سر اسبو  نیا-

 !؟ یجا که راحت آدم بکش نیا یختی رحم ر

کردند و آتش دستش مشت بود   یبه پروا نگاه م  همه

 تیبود اما از شدت عصبان  دهیهنوز سمت پروا نچرخ

 شد و پروا گفت:  یداشت منفجر م

که   دی با قانون طرف بش دیشماها جاتون تو زندانه با -

 د یکارا رو نداشته باش نیجرات ا  گهید



ته بود که مچ  برود و قدم اول را برنداش  دیچرخ

سر   د،یدستش گرفته شد، سر چرخاند دست آتش را د

 باال برد و گفت:

 دستمو ول کن-

 نگاهش نکرد و گفت:  یآتش حت  اما 

اگر نظر   ،یکارو کرد نینه به گوشم برسه ا نمی نه بب-

  نیا یقلدر باز  یخوادش، به جا   یم یعن یداره پس 

 اد یجنگ و دعوا ها بنال بگو بلند شه ب

 ولم کن-

زد دست آتش را از دستش جدا کند اما   ی زور م اپرو

زد، مرد   ینبود و با آن مرد حرف م الشیخ نیآتش ع 

 صورتش برداشت و گفت: یبا خشم دست از رو 

 !رتمیغ یانقدر ب   شه،یمگه م-

 یعنی رت یغ  دم، یامشب د رتتمینزن، غ  رتیحرف غ-

نه   ی خواهرتو داشته باش ی هم جنسا  یهمه   یهوا

 شون یسگ بترسون  نیع

 و گفت:  دیکوب  نیپا بر زم  پروا

 وونهی د  ولم کن د-

 :دیبه پروا نگاه کرد و آتش غر  مرد



 حواست به منه؟-

 گفت:  عیسر  مرد

 بله-

 باال رفت:  شیصدا  آتش

 حجت-

پنهان شده بود با   خچالیکه با وحشت پشت   ی مرد

 مرتعش گفت:   یصدا

 بله آقا آتش؟ -

 باال ا یب-

 زد: اد یفر پروا

 دستمو ول کن-

  ی نکرد، مرد باال آمد و مرد شیآتش باز هم رها  اما 

آتش بود با حرص خواست سمتش   ی که روبه رو

 هجوم ببرد که آتش گفت: 

 گه؟یم  یمحمود چ-

 با ترس گفت:  حجت

  ی...فقط خواهرشو مستمی ن رتی غ یآقا آتش من ب-

 خوام



 تا خواست جلو برود حجت عقب رفت و گفت:  مرد

 ومدم یخوامش از ترس تو جلو ن یبخدا م-

بزند و از   غی دوست داشت ج  دیدندان کش  ر یلب ز پروا

کرد آزاد شود،   ینگاهش نم  یدست آن مرد که حت

 نگاه کرد و گفت:  هیآتش به بق

 د؟ یسادی تماشا هم وا د، یدیترس د؟یکن  ینگاه م یبه چ-

رفتند و   رونیب عین جا بودند سرکه آ  ی چند نفر آن

 محمود نگاه کرد و گفت:  یآتش به آدم ها 

 د؟ یَکر-

رفتند،    رونیب دندیچرخ ع یها جا خوردند اما سر آن

 آتش رو به حجت گفت: 
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 محمود ترس داره؟  نیا-



 آقا! -

 ساکت باش -

 دوباره رو به حجت گفت: و

 ؟یترس چ-

 چشم به محمود نگاه کرد و گفت:  یاز گوشه  حجت

 م یبحث با هم داشت هیپارسال -

 ؟یچه بحث-

 س یخوام زنگ بزنم پل   یبذار برم م-

 : د یباالخره سر چرخاند نگاهش کرد و غر آتش

 دهنتو ببندم؟   ا ی ی شیساکت م-

  نیا یتو سر دسته  ،یدهنمو ببند  یپر رو جرات دار -

 ولم ... ی ارازل

آخش باال رفت و آتش آرام   یفشار دستش صدا با 

 گفت: 

جواب بذارن   یب اتویباز ی که کول ستنین ییآدما  نا یا-

اون موقع   برسه دخلت اومده سیکه پل  نیقبل از ا

 جسد تو رو جمع کنه ببره  دیبا  سیپل 



به محمود نگاه کرد، آتش سر  دیترس یکم پروا

 چرخاند و گفت:

 ؟یچه بحث-

 : د یغر محمود 

 تو مغازش اومدن جنس جا به جا کردن  دم یشن-

خورد،   نیپروا درشت شد و چشمان آتش چ چشمان 

 حجت با ترس گفت: 

 نیدونستم اومدن کوفت بخورن ا یبخدا قسم منم نم-

شاگرده بهم گفت، اما   نیکارو کردن بعد که رفتن ا

 دونستم ی کرد من م یمحمود فکر م 

 به محمود نگاه کرد و گفت: آتش

 ی اسم خودت و خواهرتو سر زبونا ننداز، خودتم کار-

کرده   یرو خواهرت حجتم هر غلط ادینکن چشما ب

کرد االن    یم یکار  تموم شده که از پارسال تا حاال اگر

 تموم بشه بره   اد یپشت نبود، بذار ب نیجا و ا نیا

 نزد و حجت گفت:  ی حرف محمود 

 دونستم یبخدا نم-

 نگاهش کرد و گفت:  آتش



وقت بود پلمپ شده   یلیجا خ  نیدر ا یدونست یاگر م -

 بود 

 سکوت کرد و محمود گفت:  حجت

 من... -

بسه،   گهیبهم د یختیر  یمنو منو تو بذار کنار، اومد-

 ... ومدیم  ی خون از دماغ کس ه یاگر امشب 

 دونم آقا یم-

 دیجمع کن-

 : دیدو سر تکان دادن و پروا غر هر

  نوریقمه ها رو بکوبن ا  نیبترسونن ا ان ی! بن؟یهم-

 س یزنگ بزنم پل  دی اون ور بعدم تموم؟! من با 

باز به پروا نگاه کرد، که آتش راه افتاد پروا   محمود 

 و بلند گفت:   دیرا به دنبال خودش کش

 خانم آماده بشه  ی غذا-

 گفت:   عیسر حجت

 چشم آقا آتش -

کرد دستش را جدا کند اما انگار دست   ی م یسع  پروا

که به  یچوب  یشد، سمت پله ها یآتش تنگ تر م



 یمغازه راه داشت بردش و همان جور باال م یباال

 زد:   ادیرفت، پروا فر 

 شعور یولم کن ب-

در را باز کرد وارد شد پروا هم وارد اتاق کرد و    آتش

به جلو هولش داد دستش را رها کرد و تا پروا 

 کی بزند آتش در را بهم کوفت، اتاق تار ادیخواست فر

شده  باعث   ینیتزئ ی چوب ها ینور از ال یبود و کم

 .نندیرا بب گریبود فقط همد

 : دیو غر دیآتش کوب ی نهیبا خشم به س پروا

جا؟ اگر زنگ زده   ن یا یچه مرگته؟! چرا منو اورد-

 بودم تا حاال اومده بودن 

باره شال پروا را گرفت چرخاندش به  کیبه  آتش

 چسباندش و گفت:   وارید

اما به اون مغز   یشد  ریبه خاطر شغلت جو گ دی شا -

هم   شهیهم ایباز یکول نی که ا نیرجوع کن بب تیفندق

که دو    یکن یم  یزندگ ییبفهم که تو جا   ده،یجواب نم

جا خطر  نی ا یفهمن، دشمن تراش یسوته همه م

 مرگه  ست،ین

 خشکش زده بود و آتش گفت:  پروا



برد اما   یم نارمیا تی نها  ومدیم سی پل  یزد  یزنگ م-

واقعا    ،یداد  یسرتو به باد م اون وقت  ومدنیزودم م 

 ؟ یمغز  یانقدر ب 

 درست حرف بزن -

اگر من   س،یپل  یگیتو روش م یسادیکه وا یآره خر-

سرت از تنت جدا    یرفت  یجلو م گهینبودم دو قدم د 

جا   ن یا یگرفت؟ فکر کرد یم و یک سی بود، بعدم پل 

 ده؟ یلو م  ویکس یکس

 : دیزد و آتش غر ی نفس نفس م پروا

  یبودن نگاه م نییکه اون پا  ییمثل تمام اون کسا -

  یهم م یاون وقت زبون دراز ، ینگاه کن دیکردن با 

 ؟ یکن یهم م دیتهد اروی  یتو رو  یکن

 مگه شر هرته -

جا از شهر هرتم گذشته، واسه خودت دشمن   نیا-

 ختیر  یزشت ب ینخر دختره  

و آتش از   دیآتش کوب  یرا با حرص رو پا  شیپا پروا

 : دیرفت و او هم غر درد عقب



ترسم، االنم برم   ینم زایچ نیمن از ا ،ییزشت تو-

 نیهم گم،یم  ویهمه چ سیزنم پل یباز زنگ م نییپا 

 ی نیب ی خبرشو اول روزنامه م تریفردا صبحم ت

شده بود با شتاب   نیکه با آن کار پروا خشمگ آتش

پروا نشست، پروا   ی گلو ی جلو رفت و دستش رو

 ش ی دستانش را به مچ دست آتش گرفت اما آتش رها 

 نکرد و گفت: 

  شه،یبده هرز نره که قلم م  ادیپات هرز رفت، بهش -

االن برو زنگ بزن   نیهم  ستیبا من ن گهی بعدم د

  دیبا  تمیاما از فردا از سا  ستنیاونا هم ن  ادیم  سیپل 

 ی بترس

به   کرد یم  یکرد اما سع ینم ی احساس خفگ پروا

نکرد سر جلو برد   ش ی عقب هولش دهد، اما آتش  رها 

 و گفت:

حکم سرتو خودت امضا   یعنی یبترس که اگر نترس -

 دختر ریدو دقه آروم بگ ، ی کرد

 ثابت ماند و آتش سر تکان داد و گفت:  پروا

که  ستمیمن ن گهید  ادیدر ب کتیج یدیند  یدیشتر د -

هر چقدر به حرفم باشن اکر   نایبتونم نجاتت بدم، ا



به حرف منم   یبراشون دردسر درست کن یبخوا

 یهم کرد   یخصوصا که جلوشون بلبل زبون ستن،ین

آب دهان قورت داد و آتش گردنش را رها کرد   پروا

 قدم عقب رفت و گفت: کی

 برو خونه ریبرو غذاتو بگ-

کند، آتش نفس   دی دست باال آورد خواست تهد پروا

 و گفت:   دیکش  یسخت

 نشنوم...برو   گهید-

 : دی با حرص در را باز کرد و غر پروا

 د یوفتیم ر یاوباشا، باالخره گ-

رفت و آتش با شتاب در را بهم کوفت چشم   ی عصب

 گفت:  ی بست، دستش را به کمرش زد و عصب

 احمق یدختره -
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گذاشت،   یصندل  یشد و غذاها را رو   نیماش  سوار

  یکه جلو  یبه آن چند نفر د،ییهم سا  ی دندان رو

  ی کردند نگاه کرد، گوش یفست فود بودند و نگاهش م

اما حرف   ردیتماس بگ سیرا برداشت خواست با پل 

تماس  د یترس ی آتش کار خودش را کرده بود، م  یها 

از   شآت  دیخودش جور کند، د یو دشمن برا   ردیبگ

پرت   ی صندل   یرا رو  ی آمد، با خشم گوش نییپله ها پا 

را به حرکت در آورد با سرعت از آن    نیکرد و ماش

 جا دور شد. 

 

  دنی کوب یو نهال با صدا  را به خانه رساند  خودش 

سمت در رفت و بازش کرد،   عی پروا به در سر یپا 

را در آورد و شام را  شیپروا وارد خانه شد کفش ها

 به دست نهال داد و گفت: 

 کجاست؟  رایمامان حم-

 زنهیدو ساعته داره غر م ،ییدستشو-

 کنه یاشکال نداره عادت م-



تخت   ی اتاق رفت، شالش را در آورد رو سمت

چشم بست، صحنه  ی خت، لب تخت نشست و عصباندا

بود اما همان که نتوانسته بود   دهید ی وحشتناک ی

مانتو   ن یآست ی کرده بود، عصب یکند او را عصب  ی کار

کرد، با خشم   یدرد م  ی ل یرا باال زد قرمز بود و خ

 : دیغر

 کار کرد  یبا دستم چ نیبب-

 یپروا سس که نگرفت-

 مانتو را باز کرد و گفت: یها  دکمه

 هست که  خچالیحواسم نبود سس تو -

را باز کرد از اتاق   شیرا عوض کرد موها لباسش 

  دنیآمد با د رون یب سیاز سرو  رایرفت، حم  رونیب

 پروا گفت: 

 جا؟  نی ا یهمه جا چرا اومد نیا-

 هم خوبه  یل یجا خ نیا رایمامان حم-

 مونه  یم تیکبر یمثل قوط  ،یل یآره خ -

 سفره گذاشت و گفت:  یها را رو  تزایو پ دیخند نهال 

 مامان  نیبش  ا یب-



 آرام گفت: رایرفت و حم  سی به سرو پروا

 ست ین شهیپروا مثل هم-

 شده  یعصب یل یخ میجا که اومد  نیبگم مامان، ا یچ-

 کنه؟  یم تشیاذ  یچ-

گفت   شهیاتفاقا براش افتاد االن نم ی ل یجا خ نیا-

 بُره یم خیتا ب خیبفهمه سرمو ب

 :د ینشست و غر نیزم ی سخت رو رایحم

 پرده ها رو بزن کنار دختر قلبم گرفت نیا-

 سمت پنجره رفت و گفت:  دیخند نهال 

پرده ها بسته باشه   نیذاره ا یپروا هم دو دقه نم-

 کشهی همش کنار م

آمد، صورتش را   رونیو پروا هم ب  دیها را کش پرده 

 گفت: خشک کرد و  

 خوره  یخوبه، چشمم که آب نم  تزاها ی پ دینیحاال بب-

را برداشت  یپپرون یتزایهم سر سفره نشست و پ او

 به آن زد و گفت:  ی گاز

 ستیهوم بد ن-

 گفت:  رایبرداشت و به حم ی سرخ کرده ا ینیزم  بیس



 گهیبخور د-

 ه؟یچ نا یآخه ا-

هم   یل یخ گه،یغذاس د نمیجان من غر نزن ا-

 اد یخوشمزس بخور خوشت م

 

به آن زد، پروا و    یبرداشت گاز ییتزایتکه پ رایحم

که خوشش    نیبودند و نگران ا رایحم  ی  رهینهال خ

  کدفعهی هر دو لبخند زدند و  رایحم  ی افهیاما با ق دیا ین

 گفت: رای خنده زدند و حم ریز

 چه خوشمزس! -

گوشت   شتریب  نیبزن که از ا راینوش جان مامان حم-

 نداره بخدا ویچیارزش ه ایدو روز دن  یاریب

 

را خاموش کرد از مجرمان دور شد، سمت   دستگاه 

 رفت و گفت: یسرگرد عباس 

 سرگرد -

 شده؟  یچ-

 شد؟   ی چ ادی که صدا م یاون پارک هیقض گمیم-



همون شبا صدا   قا یچند شب بچه ها رفتن اما دق-

که صدا   ومدیرفتن باز گزارش م ینم یاما وقت ومدینم

 هنوزم ادامه داره  اد،یم

خونم  کیکه نزد دیدون  یکنجکاوم کرده، م  یل یخ-

 هست 

 پرونده  یکی نیاالن برس به ا  شه،یمشخص م-

 ه؟ی چ شیقض-

 ی نیبیاون زنه که اون جا نشسته م-

 بله-

 اون دامادشو کشته -

 چرا؟! -

خونه به  ومدیکه م  یدامادش دست بزن داشته هر شب -

  یکرده و به باد کتک م یم ت یزنشو اذ یلیدل  هی

مادر زنه خونشون بوده اما بازم رحم   شبم یگرفته، د

 نکرده 

 داشته؟ یمشکل-

 یو نه مشکل روان گاریس  یحت  یزیبه چ ادینه اعت-

 زده؟  یوا خب چرا زن بدبختو م-



مادر زنه   نیاظهاراته زن و ا  نا یجاست ا  نیمشکل هم-

  یجز دو تا جا  یتادن پزشک قانونهست، زنه رو فرس

 بدنش  ی نبوده رو ی زیاونم کم چ  یکبود

 گن؟یدارن دروغ م  یعنی-

  نیآره، تو برو باهاش حرف بزن ممکنه تو هم-

 اد یدر ب  یزیچ  هیحرفاش 

 باشه -

 ببرنش تو اتاق گمیم-

 باشه -

سه بعد از ظهر بود و او هنوز به دنبال خبر   ساعت

را    ی گرفت اما گوشاو تماس  ی ها بود، رامش با گوش

 داده بود  لیتحو

 

رفت که   زش یدفتر روزنامه شد، خسته سمت م وارد 

 سارا گفت: 

 پروا -

 گذاشت و گفت:  زیم  یرا رو  فش ی ک پروا

 شده؟  یچ-



 ریدختره اومدن رفتن اتاق مد  هیزن با  هی-

 یبسالمت-

 خوشگل بودا  یل یدختره خ-

 خسته گفت:  پروا

 بابا یباشه سارا ا -

را از    وانشیرا برداشت به آشپزخانه رفت، ل  وانش یل 

رفت، اما   رون یسماور پر کرد از آشپزخانه ب  یچا 

زد،   دید نهیخودش را درون آ  ستادیا یلحظه ا

خمار شده بود و   اریبس یچشمانش از خستگ

 صورتش کامال مشخص بود خسته است. 

که در اتاق رامش هستند   ییزد آن ها  یم  حدس

و با    د یلبش کش یبان رو خواهر و مادرش باشند، ز 

  زشیکه سمت م دیرا باال داد، چرخ شیدستش ابروها

  شیدر اتاق رامش که باز شد سر جا  دنیبرود با د

آمدند، رامش   رونیآن زن و دختر از اتاق ب ستاد، یا

کردن به  هکه کرد نگا یکار  نی آمد و اول   رونیهم ب

به اطراف نگاه کرد    ع یسر د یرا د فش یپروا بود، ک زیم

 پروا لبخند زد.  دن یبا د

 که مین یدختره رو بب نیداداش نشد ا-



 راه افتاد و رامش گفت:  پروا

 هستن  ینیخانم ام شونیا-

پروا لبخند زدند   دنیو مادرش سر چرخاند با د  خواهر 

 گفت:  ایو رو

 سالم -

 

[12 /3/2021 11:54  AM] 

 

 #پارت_هفتاد_سه_آغوش_آتش  

 

 

با لبخند به هر دو سالم کرد و مادر رامش  پروا

 به پسرش کرد و پروا گفت:   ینگاه

 برم سر کارم دیببخش-

هر دو سر تکان داد به رامش نگاه کرد و سمت   یبرا

 رفت.   زشیم

 بود  گهید زیچ هیداداش تصورم -

 دستش را سمت در خروج گرفت و گفت:  رامش



 میصحبت کن رون یبهتره ب-

 گفت:  ایرفتند و رو رون یسه ب  هر

دختر مظلوم و   هیگفتم االن  هیبچه پرورشگاه  یگفت-

 نم یب ی م زهیم  زهیر

 کرد و گفت:   یاخم مادرش 

 که چاق نبود نیا-

داشت    یهم نبود قدش با داداش برابر زهیم زهی اما ر-

که من روان شناسما از  دیاصال هم مظلوم نبود، ببخش

 هستن  یفهمم چجور یم افهیق

 نذار رو دختره، به نظر من که خوب بود   رادیا-

 گهید  زیچ ه یتصورم  گمیمن که نگفتم بد بود فقط م-

 بود 

  یقو  یل یدختر خ یدیفهم نمیخانم روان شناس ا-

 هست؟ 

 باهاش آشنا بشم  دیبا  شتریب نویا-

 کالفه گفت:   رامش

 د یممنون که اومد-

 پسرش گذاشت و گفت: ی بازو ی دست رو مادرش 



  یل یروش فکر کن، ازدواج خ شتریاما ب هیدختر خوب-

گوشه  ه ی یبعد زده بش ستین دنیمهمه مثل لباس خر 

خوبه اما بازم روش فکر   ی ل یدختر خ نی ا ش،یبنداز

 کن 

 باشه -

 مامان  میبر-

دست   ایکردند رفتند، رو یدو از رامش خداحافظ هر

 مادرش را گرفت و گفت: 

همه دختر چرا داداش دست گذاشته رو   نیمامان ا-

 دختر؟  نیا

 ست یکه ن یدختر بد-

 م یکه خانوادشو بشناس ینگفتم بده اما دختر ستی نه ن-

 ی پدر و مادرش ک ستیوم نکه معل  ینیتا ا ست؟ یبهتر ن

 اومده  ا یبه دن  یبودن، اصال چجور یبودن، چ

 دختر! -

 را باز کرد و گفت: نی در ماش ایرو

  میبگ ستین عیضا کمی گه،ید میمامان خودمون-

 عروسمون... 



نداره، بعدم به انتخاب رامش احترام  ی اشکال  چینه ه-

کنه، فکر   یکار م یبذار انقدر عاقل هست که بفهمه چ

 نکن انقدر عاشقه که چشاش کور بشه 

با حرص در را بست و  ایشد و رو  نیماش  سوار

را به   نیرا دور زد خودش هم سوار شد ماش  نیماش

 حرکت در آورد و گفت: 

اداش  داره که د  ی چه مشکل  بهیمگه دختر عمه ط-

کردس هم خوشگله، هم    لیکنه، هم تحص یقبول نم

 که مثل خانواده خودمونه  نیا

 کار کنم ی دوستش نداره چ-

 هیتو باهاش حرف بزن بگو زهره دختر خوب-

 بابات گفت اما رامش گفت نه-

 : د یغر ض یبا غ ایرو

 داداش   نیاز دست ا-

 من که از دختره خوشم اومد -

ون به درد خانواده  ا گمیمنم خوشم اومد اما هنوزم م-

 خوره  یما نم ی

 کنه نه ما ی قراره رامش باهاش زندگ-



 ی شما هم که همش طرفدار پسرت-

دونم رامش کار درستو   یفقط م ستین یطرفدار  نیا-

 ده یانجام م

 

 وارد اتاق رامش شد در را بست و آرام گفت:  پروا

 سالم -

 ی خسته شد ی ل یمعلومه امروز خ ی خسته نباش-

اتاق به اون اتاق   ن یبود از ا ادیامروز خبر ز  ، یل یخ-

 شاهد به اون شاهد   نیمجرم به اون مجرم از ا  نیاز ا

 ن یبش-

 مبل نشست و رامش با لبخند گفت:  یرو پروا

 ؟ یشد  ریغافلگ -

 کمی-

بود به زور مامانو برداشت   دهی رو فهم هیقض ایرو-

 ننیجا که تو رو بب نی اومد ا

بلند شد   زیاز پشت م به زور لبخند زد و رامش پروا

 پروا نشست و گفت:  یرفت رو به رو



بدم شب با هم   شنهادیدونم پ یکه نم یانقدر خسته ا-

 نه ای رون یب میبر

 میعادت دارم، بر یمن به خستگ-

 لبخندش پر رنگ شد و گفت:   رامش

زودتر شناختمون کامل بشه و   یدوست دارم هر چ -

 هر دومون مشخص بشه  فیتکل 

  نیدر ع یآدم مهربون  هیشناختمت، تو   با یمن تقر-

خشمتو   شهی وقتا هم م یلیخ یهست  یجد  یل ی حال خ

وسواس  یل یازت حساب ببرن، خ   انیاطراف ینشون بد

 یخاک باشه عصب کمی زتیکه اگر رو م  یجور  یهست

  یل یمرتب اتو کرده و خ دی با  شهیلباساتم هم ،یشیم

  عالوه  ،یصبمتع شتریب یاز کم  دیشا  یباشه، کم زیتم

مدام به  ، یهم دار  یوسواس فکر ی بر وسواس ظاهر

  دمی شا  ید یخودتو عذاب م یکن  یفکر م یزیچ هی

 ی ل یو خ  یخانواده دوست هست ،یکن  یبزرگش م یل یخ

 ،یکن ینم یهم بد دهن تیتو عصبان یحت ،یهم مودب

تلخ باشه، به قهوه   د یاما اصال نبا  ی دلستر دوست دار

نکته سنج   ،ی خور  یم یچا شتریب یعالقه ندار اد یز

  یکه تو هر لحظه  یهست  یو کال آدم   یو حساس

 یقانون دار  هی ت یزندگ



 پا انداخت و گفت: یلبخند زد پا رو   رامش

 عجولم  یل یو مهم تر از همه خ-

 سر تکان داد، گفت:   پروا

از من   یزود گفت یل یکه خ  یهم عجول  یل یدرسته خ-

 خوشت اومده 

و از دروغ   ادیبدم م جانیاز ه اد؛یبدم م یقانون  ی از ب-

 متنفرم

 هیکه زن و شوهر شب  ستی اما قرار ن ادهیتفاوتمون ز-

اختالف داشته باشن و   یهم باشن اون وقت سر چ

 دعوا کنن

 و رامش گفت:  دندیآن حرف هر دو خند با 

خوب   یلیخ دنمیناز خر اد،یتو خوشم م طنتیاما از ش-

 ی کار کنم خوشحال بش  یبلدم، بلدم چ

 ن جواب بله بدم؟ اال یگیم یعنی-

 وقته منتظره   یل ی خ گهیم ی اگر از من عجول بپرس-

 و گفت:  دیخند پروا

  شتری ب ستیدرسته اما بهتر ن میدیرو فهم نا یهمه ا-

 م؟یهمو بشناس



 چقدر؟ -

  یهفتس با من حرف زد  کیدونم تو تازه  ینم-

کردم حرف اون شبت که بهم   یرامش، من فکر م

 کشهیدو سه ماه طول م میفرصت بد گهید

 ست؟ ین  یل یخ-

 ی چرا عجله دار  ست، ی نه ن-

 زود مشخص بشه فمیخوام تکل  یفقط م -

اما بذار شناختمون کامل بشه   یگیم یدونم چ یم-

  گرویو همد میریقرار بگ  یمتفاوت یطا یبذار تو شرا

 ؟ یتو منو خوب شناخت  م،یبهتر بشناس

 بایتقر-
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چون من هنوز از خودم نگفتم    ینه رامش نشناخت-

  یاز چ یدون ینم م یبا هم نگذروند یادیهنوز وقت ز

 میچجور دختر یدون ینم اد، یبدم م یاز چ ادیخوشم م

متوجه  گه،ید زیهر چ  ای دمیچقدر راحتم، چقدر مق

 گم؟یم یچ  یهست

 ندارم یآره متوجه ام مخالفت-

 لبخند زد و گفت: پروا

 ممنون-

 بلند شد و رامش هم بلند شد و گفت:  شی جا  از

 میپس کارمونو زودتر تموم کن-

 باشه -

راه افتاد و رامش هم به دنبالش رفت اما پروا   پروا

خواست دهان باز   دیچرخ  عی و سر رایآمد به حم ادش ی

سر باال برد    یرامش جا خورد، کم یکیکند اما با نزد 

رامش زل زد، رامش لبخند زد و    یرای به چشمان گ

 گفت: 

 شد؟  یچ-

  کشهی ...انتظارمو میکه قرمه سبز نیبا...با وجود ا-

 باهات  ام یاما اشکال نداره م



 دم یبهت م  یخودم قرمه سبز-

 دور شد و گفت: یفت کمقدم عقب ر کیکالفه  پروا

فرق داره، به هر حال ازش   یقرمه سبز نینه ا-

 گذشتم 

کرد و پروا خجالت   یفقط با لبخند نگاهش م  رامش

رفت،   رون ی سمت در رفت بازش کرد و ب عیزده سر

اش گذاشت چشم   نهیس  ی در را که بست دست رو

 : د یبست و غر

   یلعنت-

 ** 

که  یداشبورد، شاخه گل  یبود به شاخه گل رو  رهیخ

با   یلیبود، خ یبود، شب خوب ده یخر شیرامش برا

 ی با رامش آشنا شد، مرد بد شتری رامش حرف زد و ب

کرد چطور او که آن قدر   ینبود و پروا به آن فکر م

  یشلخته هست و پر جنب و جوش با رامش آرام م

 . دی ا یتواند کنار ب

  ی فت و به جلو نگاه کرد، جلونگاه از گل گر یا لحظه

را زد،   موتیرا کج کرد و ر نی سر ماش نگیدر پارک 

اما در باز نشد، تعجب کرد و دوباره دکمه را فشرد  



برد و به   رونیب شهی باز هم باز نشد، سر از ش

مطلق تعجب کرد   یخاموش   دنیساختمان نگاه کرد با د

 داد:  رونینفسش را ب و ساختمان ها نگاه کرد  ه یبه بق

 چه وقت برق رفتن بود آخه!-

پارک کرد،   یرا گوشه ا  نیعقب گرفت و ماش دنده 

رفت،    نییپا  ن یرا برداشت از ماش  فشیشاخه گل و ک 

آتش که از    دنی برود با د دیرا بست و چرخ نیدر ماش 

نگاه گرفت   د،یآمد ابرو در هم کش  رونیدر خانه ب

  شی آتش سر جا   یسمت در خانه رفت اما با صدا

 ستاد؟ یا

 کنه؟!  ی موقع شب کار م نیفضوله تا ا ی هر ک یعنی-

 و گفت: دیسمتش چرخ  پروا

از در خونه که  نمیرسم، بب یتو که نم  ی به فضول -

بهش   یبر ینی بب ویکی یچرخون یچشم م   رونیب یا یم

 ؟ یبد  ریگ

 کرد و گفت:  به شاخ گل در دست پروا نگاه آتش

 برقا قطع شد   ی پا قدمتم که بده تا اومد-

 مثل توئه نه من  یکینه اون به خاطر حضور -



  د،یباره شاخه گل را از دست پروا کش  کیبه  آتش

 و گفت:  دیپروا چشمانش درشت شد و آتش گل را بوئ

گلم  ا،یزنیم شیبه خاطر من خودتو به آب و آت  یل یخ-

 ی برام که گرفت

 دهانش باز ماند بود و آتش نگاهش کرد و گفت: پروا

اما متاسفانه تو کود   یدوست داشتم بگم خودت گل -

 ی گل 

اما آتش دستش   ردیجلو رفت تا گل را بگ یعصب پروا

 و گفت:  دیرا عقب کش

 ؟ یریگ ی چرا پس م  یگل رو داد -

 ! ؟ی همه اعتماد به نفس دار  نیا یزنیم یتو چ -

باز خواست گل را  خند زد و پروا با حرص   شین آتش

 اما آتش دست باال برد و گفت: ردیبگ

 یزنگ نزد  ید یترس شب ید ن یآفر-

 نزن   خودیحرف ب-

 س؟ یپل  یچرا زنگ نزد ؟یپس چ -

 به تو چه، گل رو بده  -



  یچنگ زد مانتو  کدفعهیرفت اما  نییآتش پا  دست

پروا را، پروا تا خواست عقب برود او سمت ساختمان  

 پروا تعجب کرد و گفت:  دش، یخودشان کش

 ؟ یکن ی کار م  یچ یولم کن، دار -

گل در دست آتش که مانتو را   دیدست آتش کوب ی رو

بزند کمک  غیگرفته بود له شد و پروا تا خواست ج

زد   غی و پروا ج  دشیکش نگیبخواهد آتش درون پارک

  یشد و محکم جلو دهیکوب واریظه به داما همان لح

دهانش گرفته شد، شاخه گل هم به صورت پروا  

 بود.  ده یچسب

کرد و   یبا ترس و چشمان درشت نگاهش م  پروا

صورت پروا    ی آتش سر خم کرد و صورتش را جلو

 گرفت و گفت:

  سیامروز صبح پل  یکرد  یکار  یدهنتو باز کرد-

 حمود حجت بعدم رفتن سراغ م ی تو مغازه  زهیبر

 چشمانش درشت تر شد و آتش با خشم گفت:  پروا

  ی اما خودت گند زد یدیند  دیگفتم دهنتو ببند شتر د-

اشاره از دست   هیبه بعد جونت کف دستته، با   نیاز ا

 یرفت



از  یکیزد و در تار  یبا ترس نفس نفس م پروا

  اد یبود، آتش با خشم فر ده یچشمان پر خشم آتش ترس

 زد: 

 ؟ یری میم ینکن یفضول-

کرد آتش را به عقب هول   یچشم بست و سع پروا

 بدهد اما آتش عقب نرفت و گفت: 

 زن یدنبالتن تا زهر نر  هیبه سا  هیسا   یاالن دشمن دار-

 کنن  یولت نم

تکان  گرید یواقعا وحشت کرده بود که حت پروا

 خند زد و گفت:  شینخورد، آتش ن 

 ؟ ی کارو کرد  نیچرا ا یترس ید  آخه تو که م-

 رص گفت: با ح پروا

 من نگفتم!-

  یدستش کم  ریفقط لب پروا ز دینفهم  چی آتش ه اما 

 قیتکان خورد، دستش را برداشت و پروا نفس عم

 و گفت:   دیکش

 نکردم  یمن کار-

 که اون پسر بچه ادتهیجز تو اهل قانونه؟  یک-



 موضوعو نگفتم  نیبله اهل قانون هستم اما من ا-

 یتو اداره آگاه  دنت ید-

 :دیکرد و غر  ینچ پروا

 اون جا واسه خبر رمیبله چون من م-

اما محمود و آدماش و   یگی خوب دروغ م ادیخوشم م-

 زنن   یم ریبا ت توی حجت و آدماش سا 

 گمیخودم بهشون م رمیاما...اما من که نگفتم، م-

 کنه؟ ی باور م یمگه حرف تو رو کس-
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را گرفت و   ش یعقب رفت اما پروا با ترس بازو آتش

 گفت: 

  شب ید  نیدشمن دارم، واسه هم یکاف  یمن به اندازه -

من اونا رو  ستم،یزنگ نزدم، من دنبال دشمن تازه ن



فته سراغ شون؟  ر  سیپل  یلو ندادم، اصال به چه جرم

 اونا که مسئله شون حل شد!

تونستن نگهشون   یاالن آزادن، چون نم  نمیواسه هم-

 دارن اما فقط دنبال تو هستن

 گفت:  یعصب پروا

 من نکردم، من نگفتم، به همشون بگو  گمیم-

 اد یبرنم ینکن از دست منم کار  ی گفتم کار شب ید-

محل   نیاما آتش بخدا کار من نبود...من...من تو ا-

نشن دشمن   نا یدونم دشمن دارم...ا یشدم نم  تیاذ

 د یجد

دست عقب   عی به دست پروا نگاه کرد و پروا سر آتش

 و گفت:   دیکش

 ست یبهشون بگو کار من ن-

 کنن یباور نم-

موتور چشم باز   ینگران چشم بست و با صدا  پروا

 خند زد و گفت:  شیکرد، آتش ن

نظر   ر یمحمود هستن، اومدن خونتون ز یآدما  نا یا-

 داشته باشن 



 سمت آتش رفت و گفت:   دی از جا پر پروا

  ،یمحل  ی همه کاره  گنیمگه نم  گه،یکن د یکار  هی-

 ترسه  یهم م رایترسه، حم یمن نه دوستم م

 ؟ یبه فکر دوستت یستی به فکر خانوادت ن-

  یم  یدوست دارم با هم زندگ ه ینواده که ندارم خا -

 میکن

 گفت: یکرد و پروا عصب  زیچشم ر آتش

 س یزنم پل  یاصال زنگ م-

  رون یب بشی را از ج  گارشیخند زد پاکت س شین آتش

گذاشت، با فندک   ش یلب ها  نیب  ی گاری آورد و نخ س

 روشنش کرد سر تکان داد و گفت:  پویز

تونه بکنه؟  یکار م  ی چ سی پل  نیآره زنگ بزن، بب-

  یم  نمیکنه، بب ریدستگ  یبه خاطر چ  ویچ وی ک ادیب

  ادین یوقت کس  هیدو نفر بمونن که   یکن ی کار یتون

 اره یسرتون ب ییبال

به  گارش،یکرد و آتش پک زد به س ینگاهش م پروا

 شد و گفت:  رهیخ یکیچشمان براق پروا در آن تار 

 توقع داشتم نا یاز ا شتریفضول ب  هیاز -

 داد و پروا گفت:   رونیرا ب گارش یس  دود



  یبگم چه خبره سرگرد عباس  هیآره من آشنا دارم کاف-

 ذاره مراقبمون باشن  یدو نفر م

ساختمان    ی سمت پله ها  دیبرود، آتش هم چرخ دیچرخ

 رفت و گفت: 

 ی داشته باش یشب خوب-

ن  بود، به ساختمان خودشا   دهینگاهش کرد، ترس پروا

 و گفت:   دیبه دنبال آتش دو ینگاه کرد و عصب

 کار کنم؟ یچ  دیبا -

 و گفت:  ستاد ی ا آتش

 اول از همه کمتر فک بزن-

 یادب یب  یل یخ-

 یزشت  یادیچون ز یکه صورتتو بپوشون نیدوم ا-

و   دیو آتش سمتش چرخ  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 گفت: 

که محمود و آدماش حجت و آدماش کل محل و  ن یو ا-

که باشن بازم به حرف من هستن،   یآدماشون هر چ

 کشن یم دیبگم بکش رنی میم ریبگم بم



 گار یکه س یکرد و آتش همان دست  ینگاهش م پروا

پروا زد و   ینیب ریانگشتانش بود را باال آورد ز یال

 گفت: 

 دم یخر یک یجونتو من -

خند زد و   شیو آتش ن دیسر عقب کش یعصب پروا

 گفت: 

  یبعد  یلطفم بهت بود، دفعه  نیو آخر نیاول  نی اما ا-

 وجود نداره 

چند قدم دور شد، آتش پک زد به   دیچرخ یعصب پروا

 و گفت:   گارشیس

  تو،یزندگ زیچ  نیاونم مهم تر ی نره بهم بدهکار  ادت ی-

 جونتو

همه جا روشن شد،   کدفعهیو  دیسمتش نچرخ  پروا

را  گارش یباال برد به اطراف نگاه کرد، آتش ته سسر 

انداخت و راه افتاد، از کنار پروا گذشت،   نیزم ی رو

آتش را   یپا   دیسمت در رفت، پروا نگاهش کرد و د

و آتش   د یآن شاخه گل رفت، ابرو در هم کش یکه رو 

 رفت به دو طرف کوچه نگاه کرد.   رونیب



محمود   دنی هم جلو رفت به اطراف نگاه کرد با د پروا

آتش    د،یسر عقب کش عی آب دهان قورت داد و سر

  یکه به آن داد طول  یدست باال برد با تکان کوچک

پروا از آتش   د،یچیموتور ها در کوچه پ  یصدا  دینکش

که آن کار را کرد نگاه گرفت خم شد به دو طرف  

وباره به آتش  د  د،رفتن یکوچه نگاه کرد همه داشتند م

 شد و گفت:  کینگاه کرد چشمانش بار

 ذارن یکه همه بهت احترام م یهست یچ-

 نگاهش کرد و گفت:  دیچرخ آتش

 برو  ا یب-

بلند شده اش که نشان   یو با صدا  ستادیصاف ا   پروا

 ترس ندارد گفت:   گریداد د یم

 ی االنم که لگدش کرد یگل رو ازم گرفت-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 شروع شد؟ تی باز ین کولرفت نا یا-

 ؟ یریگُل ازم بگ یحق نداشت-

بهت   ی باشه اگر تا حاال کس ؟ یخوایزشتو گل م هیچ-

 برات خرمیگل نداده دلم سوخت خودم م



گل دست و پاتو گم    دنیبا د یفعال که تو عقده داشت-

 ی کرد

 و گفت:   ستادیآتش ا یرفت رو به رو  رونیب

 یعمل تون م یکه باالخره به سزا دیمشت ارازل  هی-

 ن یرس

فقط   نا یکه، حواست باشه ا یباز بلبل زبون شد -

 امشبو کوتاه اومدنا

 برو بابا -

 ساختمان خودشان رفت و آتش گفت:   سمت

 یمن ونیزبون دراز جون امشبتو مد یه-

 بکشن برن  انیب هیآره الک-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 یجا رو نشناخت ن یتو هنوز ا-

در آورد در را باز کرد وارد    فشیرا از ک دیکل پروا

خانه شد و در را بهم کوفت، آتش لبش کج شد و  

 گفت: 

بعدش برام بلبل   یوفتیکم مونده بود از ترس پس ب-

 یکن یم  یزبون



 خانه رفت و در را بست سمت آسانسور رفت.   سمت

 ** 

پسره که امشب شام باهاش   نیا  نمیبگو بب ا یدختر ب-

 هست  ی هست، چ یک  یبود  رونیب

 و بلند گفت:  دیخند پروا

 نهال نگفت؟  یعنی-

 گس ید  زیچ هی یخودت بگ-

 گمیم ام یبعد م رمیبرم دوش بگ-

 کن بعد   فیخوابم اول تعر یدختر من زود م  ا یب-

 رفت و گفت:   رونیکرد و ب ینچ پروا

اهاش  ب شتریامشبم ب ه،ی دفترمونه، مرد خوب  ریمد-

 میش  یم یآشنا شدم به نظرم زوج خوب
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از آشپزخانه  یچا  ینیلبخند زد و نهال با س  رایحم

 آمد و گفت:   رونیب

  یبرادر یجا  په،یخوشت  یل یمرده خ رایمامان حم-

 هم جذابه، انقدر با ادبه یل یخ

 پا انداخت و گفت:  ی پا رو دیکش  ازهیخم پروا

کشم باهاش    یوقتا خجالت م یانقدر با ادبه که بعض-

 ادبم  یب یل یحرف بزنم چون من خ

 و پروا گفت: دندیو نهال خند رایحم

 یعنی  دم،یامروزم مامان و خواهرشو د گم،یم  یجد-

 نیبا هم قا یاونم دق  نن،ینگار اونا اومده بودن منو ببا

 صورت خسته و داغون 

 دلشونم بخواد -

 خواستن و نخواستن شونو به من که نگفتن-

 را برداشت و گفت:   شیچا   وانیل 

جواب مثبت   ا ی زود نیدونم اما به نظرم به هم ینم-

 بدم



کنم برم تو حداقل   ی چه خوب! منم تا عروس  یوا-

 ی کرد ی نامزد

 عقده؟  یک-

  ؟ی وقت دار م،یکن یمحضر عقد م  میریفردا صبح م-

 میخوا یشاهد م 

 چند تا؟-

 دو تا-

 حله -

 اد یهم ب رایمامان حم-

  یفردا هم م وفتم،ی دختر من پا ندارم دنبال شما راه ب-

 دیایو ب دی درست کنم خودتون بر مهیخوام ق 

 شاهده؟  یک  گهید-

 محمد یدو تا از دوستا -

 ن یباشه من با رامش و ام-

 را خورد و گفت:   شیچا 

 عرق کردم   یل یخ رمیبرم دوش بگ-

رخت خواب   رایحم  یبه حمام رفت و پروا هم برا او

 پهن کرد تا راحت بخوابد. 



شدن تن و بدنش    سی دوش رفت چشم بست، با خ ریز

شانه اش    ی داشت، دست باال برد رو  یاحساس بهتر

  د،یآتش ابرو در هم کش یحرف ها یآور ادی فشرد با 

آن حرف ها دل و جرات   شتریاگر ترس نهال نبود ب

واقعا آن    دیترس یهم داشت، اما م  یداشت و سر نترس

هم به نهال  یبیو آس  اوردند یسرش ب ییها بخواهند بال

 برسانند. 

 :د یچشم باز کرد و غر ی عصب

 آتش   ادیچقدر ازت بدم م-

 ** 

خشک شده اش را    ی را خاموش کرد، موها  سشوار 

و سمت کمد رفت لباس    ختیشانه اش ر کی ی رو

رفت و   زیخوابش را برداشت و تنش کرد، سمت م

آورد، رامش چند   رون یب فش ی را از درون ک  ی گوش

سمت پنجره رفت، همان    د یکش ازه یداده بود، خم امیپ

پرده را   یخواند کم یاول رامش را م امیجور که پ

 :زد   ارکن

 شناختمت شتریبود، خوشحالم ب یشب خوب  یل یخ-

 را باز کرد:  ی بعد امیزد و پ لبخند



  ویکنم، خوشحالم کس یپروا من واقعا بهت افتخار م-

 تونم افتخار کنم ی انتخاب کردم که بابتش م

را   امیپ  نیو آخر  دیکش شیموها  یزده دست رو  ذوق 

 باز کرد:

 ریشب بخ ،یجذاب یلیپروا خانم به نظرم تو خ-

 لبش را جلو داد و گفت:  پروا

 حرفاتم مودبه  نیا-

آتش نگاه کرد، ابرو   یسر باال آورد به خانه   دیخند

 : د یو غر  دیدر هم کش

 یکی تو  ینیزم یآدم رو  نیمنفور تر-

کرد   زیچشم ر د،یعقب برود که آتش را د خواست

شرت   کینبود فقط  شیشلوار هم پا یبرهنه بود حت 

 و گفت:   دیو پرده را کش دیچرخ  عی بود، پروا سر شیپا 

 یچندشم هست -
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 و گفت:  دیرا بوس   نهال صورت 

 مبارکه-

 ممنون-

 دست نهال را گرفت و رو به پروا گفت:  محمد

 یکار داشت  دونمیشرمنده م-

 خونه؟ دیریسرتون، االن م  یفدا-

نهاُل ببرم خونه بعدم برم سر کار، از فردا هم دنبال  -

 وامم  ی کارا

هم جلو رفت و محمد از او و دوستش هم    رامش

 تشکر کرد، رامش با لبخند به پروا نگاه کرد و گفت: 

 م؟ یدعوت ی عروس  یبه زود-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

فکر کنم قبل  رهیم شی جور که محمد داره پ نیا-

 هیزمستون عروس

 کنم یم  ف یرد ویآره و اما جور بشه زود همه چ-

 : را برداشت و گفت فش ی ک پروا



 شد  رید  یل یخ  میخب ما بر-

 و گفت:  دیصورت نهال را بوس   دوباره 

 رای مامان حم شی برو پ-

 ایباشه شب زود ب-

رفتند، پروا از   رونیب نی و رامش به همراه ام پروا

جدا شدند،   نیتشکر کرد و هر دو از ام یل یخ نیام

 که شدند رامش گفت:   نیسوار ماش

 ندادن؟  بیجشن خوب ترت  هیعقد با  هی چرا -

  هیبه زود شونیخب عروس-

ساده   یاد ی هم خوب بود، به نظرم ز کیجشن کوچ هی-

 بود 

 نگاهش کرد و ناراحت گفت: پروا

خواستم به محمد و نهال   یخودمم ناراحتم اما نم-

  یل یخ ییدونم نهال تو تنها  یهر چند م  ارم،یفشار ب 

 خوره  یغصه م

 بده  بیخب پس تو ترت-

 من؟! -



  یمهمون هی هیآره چه اشکال داره، به عنوان هد-

 براشون  ریخوب بگ

 اما... -

 مشکلت پوله؟-

 یگفت هوینداره اما   یادی خرج ز یمهمون هینه نه -

 شدم  ریخودمم غافلگ 

 خب؟ -

 نه ا یدونم فرصت کنم   ینم یعنیدونم  ینم-

خونه  یبر دیتو فقط با   دم،یفرصتو که من بهت م-

به نظرم با محمد هم هماهنگ کن  ، یآماده کن زیهمه چ

 نفهمه یچیکه نهال ه

 لبخند زد و گفت: پروا

 ! ا یخوب بلد-

خوشحال   زا یجور چ نیدونم خانما با ا   یباالخره م-

 شن یم

 کارا هست  نینهال عاشق ا-

 ه؟ یپس اوک-



کنم،   ی همونا رو دعوت م م یندار یدوست  اد ی خب ما ز-

 دیهست نمیهم که هست، تو و ام  رایمامان حم

 گهیخوبه د-

  چارهیب  امیامروز سر کار نم گهیمن د هیجور  نی اگر ا-

 یبره اداره آگاه  دیکارا رو بکنه، االنم با  دیبا ا یبرد

کمکت کنم  دیتو خر یخوا ینگران نباش، م رهیم-

 باهات؟  امیب

ممنون، خودم   یکه بهم اجازه داد  نیهم گهینه د-

بره   گمیخونه به محمدم م  رمیم دم یرو انجام م  دایخر

 ارتش یو شب ب  رونیدنبال نهال ببرتش ب 

 گفت: یبا لبخند سر تکان داد و پروا با قدر دان  رامش

 ممنون رامش -

 نکردم   یکار -

 نیکه دارم به ا یفکر  یشلوغ پلوغ  نینه واقعا تو ا-

 ی کرد رمیغافلگ شنهادتیفکر نکردم اما تو با پ زایچ

  ریتونم روت تاث یانقدر م شنهادیپ  نیدونستم با ا ینم-

 بذارم 



تو به من   شنهاد یپ  نیو ا  شنهادیتا پ می دار  شنهادیپ-

و به زنا   ی مرد با احساس و با درک  هیفهموند تو 

 یذار  یاحترام م

 با لبخند نگاهش کرد و گفت:  رامش

 لم؟ یحاال عروس خانم وک-

خبرا رو   دیواال عروس رفته خبر جمع کنه فرصت بد-

 ده یجمع کنه بعد جواب م

و پروا سر چرخاند به جلو نگاه کرد،    دیخند  رامش

 ی به حرف آتش م  ادشیترس داشت به محل برگردد 

افتاد که گفت آن ها امشب را گذشت کردند معلوم نبود  

 شود.  یامروز چه م

 تو فکر!  یشد؟ رفت یچ-

 ش کرد و گفت: نگاه عیسر  پروا

 ی خاص ز یاما خب چ ختهیفکرمو بهم ر یزیچ هی-

 ستین

 ! چطور فکرتو مشغول کرده؟ ستین  یخاص زیچ-

   ستیمهم ن -

 و پروا گفت:   ستادیا  نیماش



 حرف بزنم بعدم برم   ا یبا برد رمیم-

 بهم زنگ بزن یداشت  یهر کار-

  نییپا  ن یاز ماش عیبا لبخند از او تشکر کرد سر  پروا

 روزنامه رفت.  رفت و به دفتر

 

 نگاه کرد و گفت: دیبه آن همه خر رایحم

 بود!  یدختر؟ خونت که همه چ هیچ نایوا ا-

و    ستادینفس زنان در را بست دست به کمر ا پروا

 گفت: 

 کار دارم  ی امروز کل  رایمامان حم-

 چرا؟ آخه نهالم محمد اومد دنبالش رفت-

خوام  یم گه،ید  میکار دار نیدونم واسه هم  یم-

 رمیبگ  کیجشن کوچ  هیواسه نهال و محمد 

 لبخند زد و گفت:  رایحم

 بده دختر  رتیخدا خ -

 و مانتو را در آورد و گفت: مقنعه

به  یآماده کنم هم دست ییرا یپذ لیشام و وسا   دی هم با -

 خونه بکشم  ی سر و رو



 ؟یدرست کن یچ یخوایشام م -

 زد و گفت: یا ثانهیلبخند خب پروا

 یدرست کن  دیبا  تو خانم خوشگله-

 و گفت:   دیبلند خند رایحم

 ندارم یمن که مشکل-

معروفت با برنجو درست کن منم   یشما قرمه سبز-

 نگریف کمی ه،یکنم با ساالد الو یدرست م ینیجوجه چ

 نم یچ  یم زیکنم رو م یهم درست م نا یفود ا

 اتاق رفت و گفت:  سمت

 می ذار یهم م وهیهم گرفتم، آب م نا یا  وهیم-

 را در آورد و گفت:   شلوارش

 نیساالدم درست کنم، ژله و دسر هم هم  دیاوه با-

 جور 

 ی کار دار یل یپس خ -

 یل یخ-

را عوض کرد به اتاق نهال رفت و سمت کمد   لباسش 

نهال و محمد   یدو نفره  ی رفت از پشتش عکس ها 

 را در آورد و گفت: 



 خونه رو خوشگل کنم  دیهم با  ی کل -

 :رفت و گفت  رون یاتاق ب از

بار بذار که قشنگ جا   تویشما هم بلند شو قرمه سبز-

 کنم ی االن کارمو شروع م نیمنم از هم وفتهیب

 یناهار نخورد -

 گهید میخور  یاونم م -

ها را به آشپزخانه بردند دست به کار شدند،   دیخر

را آماده کرد و ژله ها را در   هیساالد الو  ل یپروا وسا 

 گذاشت.   خچالیظرف درست کرد درون 

 

 د؟یکه ند  ی کس-

 د؟ ینبود، شما همه جاهارو د  ینه کس -

 االن سر کاره   ستشیاون ن-

 باال  مشیاریباشه االن م-
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مبل انداخت به اتاق رفت اسلحه   یرا رو  ی گوش آتش

رفت، اسلحه را پشت    رونیاش را برداشت از اتاق ب

کمرش گذاشت و با حرص بانداژ دور سرش را باز  

بود،   یبود و همان کاف ده یاش پوش هیبخ  یکرد، رو

نگ ز  یبا صدا د،یکه باز بود کش   شیموها  یدست رو

 سمت در رفت و در را باز کرد. 

حال بود را نگه داشته بودند و با   ی که ب ی نفر مرد  دو

باز شدن در آتش کنار رفت و او را وارد خانه کردند،  

مبل   یکردند و آتش خون سرد رو  شیرها  نیزم ی رو

  شیلب ها  نیبرداشت و ب  ی گاری نشست، نخ س یتک

 گذاشت.

 نگاهش کرد و چشم بست و گفت:  مرد

 ؟ی کار دار یبا من چ-

زد، به   گارشیبه س یخند زد و پک شین آتش

 نگاه کرد و گفت: گارشیس

 ی جواب بد د یفقط با  ،یجا که سوال کن نیا اوردنتین-

 از درد چشم بست و آتش گفت:  مرد



 یکن  یواسه بهادر کار نم  گهید-

 نگاهش کرد و آتش گفت:  عیسر  مرد

 چرا؟   ، یزنده ااما هنوز  -

 ! ؟ی هست ی تو ک-

  ی چرا آدم بهادر بود ،یجواب بد  دیگفتم تو فقط با -

 ؟ یاما هنوز زنده ا  ی براش کار نکرد

باره   کیبا ترس به اطراف نگاه کرد و آتش به  مرد

 زد:  اد یفر

 چرا؟ -

 زد: اد یفر ستاد،ی ا کدفعهی مرد

 هس... ی تو ک-

  نیزم ی که در صورتش نشست باز رو یبا مشت اما 

 افتاد و مرد باال سرش گفت: 

 صدا تو باال نبر  گهید-

 پک زد و گفت:  گارش ی به س ال یخ یب  آتش

 ؟ی جونتو بخر ی که تونست یدون  یاز بهادر م یچ-

  ینزد و آتش همان جور که نشسته بود کم یحرف مرد

 خم شد زل زد در چشمان آن مرد و گفت:



  یاما از من نم ی دیزاده خرجونتو از اون حروم -

 پس حرف بزن ،یتون

 کشهیبگم اون منو م-

 ی گفت ی زیبفهمه تو چ ستی ن قرار

 فهمه یم-

 داد به مبل و گفت: هیخند زد تک شین آتش

 خرم یپس من جونتو م-

را رها کرد    گارشینگفت و اتش با خشم س چی ه مرد

سر   ستاد، یآورد و ا رون یاسلحه را از پشت کمرش ب

 اسلحه را سمت مرد گرفت و گفت:

 ... ا ی یزن  یحرف م ا ی-

 دونم یم  یچ ی بدون ی خوا ی چون م یکشیتو منو نم-

 و سر کج کرد و گفت:  دیخند آتش

 اخالق بد دارم  هی-

 باال انداخت و گفت:  شانه

 چیه  دونهیکه طرفم م  یز یاگر چ یکه حت نهیاونم ا -

 گذرم  یوقت نفهمم اما بازم ازش نم

 کرد و آتش سر تکان داد و گفت:  ینگاهش م  مرد



من زنده بودنت و محافظت  یزنیحرف م ا یاالنم -

  یخودم چالت م یشیخفه م ا یکنم  یم نیجونتو تضم

 کنم

و آتش    دیاش کش یخون ینیب ریپشت دستش را ز مرد

 : دیغر

 ستمیمن اصال صبور ن-

 را به سر مرد فشرد و گفت:  اسلحه

 حرف بزن -

 داره  نهیبهادر ک-

 ؟ی از ک-

 چشم بست و آتش کالفه گفت: مرد

 خرم یحرف بزن من ناز نم-

 زندان  وفتهیکه باعث شد پنج سال ب یاز همون کس -

 ه؟یاون ک -

 دونم ینم-

 ؟یچ یعنی-

که به اون   دمی فهم نوینزد اما ا یوقت ازش حرف چیه-

 ود شده ب  کینزد  یل یشخص خ



 آتش تنگ شد و مرد گفت:  چشمان 

 اره یسرش ب یی خواد بد بال ی دونم م یم-

 چطور انداختش زندان؟ -

جوون بود، قرار بود   هیاون موقع  شیشونزده سال پ-

  خوانیم شهیراه متوجه م یتو  ارهیبره جنس ب

کنه تو جاده اما شک    یهمه جنسا رو پرت م رنشیبگ

تو راه   هوفت یراه م عیاون اطرافه سر ی کنه کس یم

  رنشیگ یبوده م  نشیبازم جنس تو ماش رنشیگیم

 زندان  ندازنشیم

 ن؟یهم-

تنها   نیهم یتو زندان گذروند ول شویپنج سال زندگ-

همه  سینبود، اون زمان بهادر و برادرش بهمن رئ

بودن اما بهادر افتاد زندان و برادرش کشته شد،  

تو سرش  ریت هیدونه با  یکس نم چیه یو ک  یچجور 

 هیکار همون گهیکردن، اما بهادر م داشیتو دفترش پ

رو از   نا یا خواسته یم وفته،یکرد زندان ب  یکه کار 

 نه یبش نا یا  یبرداره که اون جا  ونیم

 گفت:  کرد و در فکر بود، مرد ینگاهش م آتش



 یدونست جز من، بهادر م یرو نم نایکس ا چیه-

  دینبا یرو بفهمه، اصال کس نا یا دینبا  امکیگفت س 

خوام  یخسته شدم م یزندگ  نی بفهمه، منم گفتم از ا

کار را   نیا گهیکنم اما د ییبرم واسه خودم کار کنم بنا 

  مویکشتم گفتم من زندگ یدونستم م  یرو نکنم، م

  یکه فقط زندگ  نمز ینم  یحرف  ی دوست دارم به کس

 کنم

 را باال داد و گفت:   شیابرو کی  آتش

 اون موقع... -

چشم باز کرد و    کدفعهیکرد چشم بست و  سکوت 

 گفت: 

 ؟یدونیم یاز اون سال چ  گهید گه،ید-

 مثال؟  یچ-

 اومد؟  یبهادر چ یسر خانواده  -

زندان افتاد با وجود   یخبر بودم وقت یمن از اونا ب -

تا   میکرد یکار م میرفت  یم  د یمنتظر بودن بهادر اما با 

شناخت   ینم یدرست و حساب ی خانوادشو کس اد،یب

 شناسه ینم  یاالنم کس نیهم

 تنها رفته بود واسه جنس؟ -



 رفته  ی نزد که با کس یحرف یآره تنها رفته بود، کس-

 بود؟  ی جنسش چ-

 کردن  یجنس کار م نیاون موقع رو هم اک یتر-

 

 

مبل   ی کوچک را رو ی چرخ ها  یها سهی خسته ر پروا

 انداخت و گفت:

 !یراه انداخت ییجون چه بو رایحم-

اش فوت کرد، آن   قهیبرد و در  شیموها  ریز  دست

قدر کار کرده بود که عرق کرده بود، سر باال آورد و  

 گفت: 

هست بذارش  نوشابه ها کف آشپزخونه رایمامان حم-

 خچالی

 باشه دختر-

 ساالد هم در...  امیحاال م- 

باال رفت سمت   شی روبه رو ابرو ها  یخانه   دن ید با 

به آتش نگاه کرد، اسلحه را در دستش   د یپنجره دو

دهانش   ی بود، دست جلو نی زم یکه رو   ی و مرد  دید



بود    نیزم ی که رو ی گرفت و با وحشت به آن مرد

 نگاه کرد. 
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 و گفت:  دیاسلحه را عقب کش آتش

بهت نداشته  یکه بهادر کار   نیواسه زنده بودنت و ا-

 آدم من  یشیباشه م 

 چشمانش گرد شد و آتش گفت:  مرد

 االن گمشو برو  نیهم یریبم یبر  یخوا یاگرم م-

 ! چرا... ؟ی هست ی تو ک-

 یزنده بمون  یخوا یسوال نپرس، م-

 ید یتو به زور ازم حرف کش-

 ی به زور نبود، فقط از مرگ خودتو نجات داد-



 گهیگودال مرگ د هی تو  یمنو هول داد -

 یواسه من کار کن  یقبول کن یتون یم-

که منو به   ی خواستم کار کنم واسه کس  یمن اگر م-

 کردم  یجا رسوند کار م  نیا

  ره، ی تو حرف همون حروم زاده تو سرت م  ی ه ر-

 نش یببر

 گفت:   عیدو مرد خم شدند تا ببرنش، اما مرد سر هر

 ؟ یکار دار  یبا اونا چ ؟ی هست ی تو ک-

 یسوال کن  دیکنن تو هم نبا  یسوال نم  نا یکدوم ا چیه-

 و گفت:  دیبرد و آتش چرخ ریسر به ز   مرد

 ... ید   یبا من باش-

و    دییهم سا  یپروا پشت پنجره دندان رو دنی با د-

 : دیغر

 یلعنت-

 و گفت: دیچرخ

 دش یببر-

 کشنم  ی نه ...برم م-

 زد: اد یفر آتش



 نشیاالن ببر  نیهم-

  اد یاو را سمت در بردند و مرد فر عیدو مرد سر هر

 زد: 

 رمینذار بم فقط شمیباشه باشه آدمت م -

 و گفت:  د یخودش را کنار کش آتش

 دش یببر-

رفتند، آتش دستش را به  رونیرا باز کردند ب  در

 : دیکمرش زد و غر

 رو جمع کنه! یکیحاال تو  یک-

 *** 

سمت   د یچطور مانتو و شالش را برداشت دو  دینفهم

سرش    یمانتو را تنش کرد شال را رو  عیدر رفت، سر 

با   رایانداخت، وارد آسانسور شد دکمه را فشرد، حم

 تعجب به در نگاه کرد و گفت: 

 وا کجا رفت؟!-

 خند زد و گفت:  شین پروا

مرد رو ببرم   نیکارت ساختس آتش خان، االن هم-

 تمومه گهید یکالنتر



سمت در رفت، همان    دیرفت و دو رون یباز شد، ب در

آن سه نفر  دنید  لحظه در رو به رو باز شد و پروا با 

 دن یشد و با د ز یکردند، چشمانش ر یکه نگاه شان م

از آن ها لبخند زد و   یک ی یصورت داغون شده 

 گفت: 

 خودشه-

شوند که پروا    نیجلو رفتند خواستند سوار ماش  عیسر

 گفت: 

 د یببخش-

 سه نگاهش کردند و پروا گفت:  هر

 رمیوقت تونو بگ قهیچند دق  هیخواستم  یمن م -

 : دیاز آن ها غر یکی نگاه کردند و  گریکدی مرد به دو

 برو کنار میوقت ندار-

 و گفت:  د یخودش را جلو کش پروا

 خواستم...  ی آشناس م یلیآقا واسه من خ نیا  زهیچ-

 آشنا؟!-

و آتش خون   دیچرخ  عیآتش سر ی صدا دن یبا شن پروا

 سرد سمتش رفت و گفت: 



 دوست من آشنائه توئه؟!-

آب دهان قورت داد، به همان مرد نگاه کرد و   پروا

 گفت: 

 لحظه آشنا به نظر اومد برام  هینه -

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 چه جالب! -

 رو به مرد گفت:  و

 ؟ی شناس   یم نویتو ا-

 نه-

 و آتش گفت:   د یلبش کش یزبان رو  پروا

 شناسه  یانگار نم-

 حتما اشتباه کردم -

 خند زد و گفت:  شین آتش

 بچه ها دیبر-

 گفت:  عیسر  پروا

 نه!-



و پروا با ترس  دستش مشت   دی ابرو در هم کش آتش

 شد و آتش گفت: 

خواد بره، تو محل   یتو چته؟! دوستم خستس م-

  ه؟یکارا چ نیا شم یسر اومده پ هیکارش دعواش شده 

 منو کارم شده کار شب و روزت؟  ی فضول

 د یتوانست بگو یکه م یدوست نداشت تنها شاهد پروا

آتش اسلحه دارد را از دست بدهد، آتش ساک کوچک  

 را سمت آن مرد گرفت و گفت: 

حتما از اسلحش    ،یرفت ببر ادت یبچتو  یکادو -

 شهیخوشحال م

برد ساک را گرفت، درونش را نگاه   شی دست پ  مرد

 کرد سر باال آورد به پروا نگاه کرد و گفت: 

 اد یاز اسلحه خوشش م گه،ی س دپسر بچ-

 کرد و گفت:  بشیدست در ج  آتش

االنم که دست   ومدی از اسلحه خوشم م یمنم از بچگ-

 رو گرفته بودم   سا یگرفتم حس پل

 کرد و مرد گفت:  ی مشکوک نگاهش م پروا

 من برم-



شد، سر چرخاند   ریاس شیتا دهان باز کرد بازو پروا

ه کرد،  به آتش نگاه کرد، اما آتش به اطراف نگا 

  دش،یهمان سمت خانه کش یکوچه شلوغ بود برا 

 : دیشد و پروا غر نگیوارد پارک

 ولم کن-

 بود؟   یکارت چ نیا  لی دل -

 ! ؟یچه کار-

 بره   یذار  ینم یسر راه دوستمو گرفت-

 آب دهان قورت داد و گفت: پروا

 گفتم که آشن... -

  ویکیاما من  یخر کن  ویهر کس یبتون دیدختر شا یه-

 نه 

 :د ی بود و آتش تکانش داد با خشم غر ده یترس پروا

 ه؟یکارا چ نیا  لی دل -

 عقب رفت و گفت:  یعصب پروا

  ستی ن یچیه  ،یکن  یم ییبازجو  یبابا همش دار  یا-

 یکن یباور نم ویزیکه گفتم، به من چه تو چ ینیهم

 به تو داشته باشم  ی که من کار یهست یآخه تو ک



 گفت:  د یدست باال آورد و با تهد  آتش

پس   ، یدیواسه خودت دشمن تراش  یکاف یاندازه   به-

بذار کنار با همون دشمنا که به خونت    ی فضول  گهید

 تشنه هستن دست و پنجه نرم کن 

 هم کرد و گفت:  کی دو طرف مانتو اش را نزد پروا

 ؟یچ یعنی نیا-

نشدن هنوزم دنبال    ینه محمود نه حجت راض یعنی-

 ک...  ننیا

 زنه؟یکس رو حرفت حرف نم چیه یتو مگه نگفت-

  ی رو حرفم حرف بزنه، تو ک  ینزدم که کس یمن حرف-

فضول   هیکه من برات حرف بزنم، به من چه   یهست

 کمتر

 دهانش باز ماند و آتش راه افتاد و گفت: پروا

 برو درو هم ببند -

 و گفت:  دی با ترس به دنبال آتش دو پروا

 سراغم؟  انی! اونا م؟یچ یعنی-

 گهیحتما د-



آتش را گرفت و سمت   یبا خشم دست گچ گرفته  اپرو

 خودش چرخاند و گفت: 

 کار من نبوده؟  یبهشون نگفت-

 واقعا نبوده؟ -

 عاجزانه گفت:  پروا

 آتش -

 کرد و پروا چشم بست و گفت:  ی فقط نگاهش م آتش

خواستم همون شب زنگ  ی کار من نبوده، من اگر م-

 نداشت ی ا ده یفا  چینه فرداش که ه س یزدم پل  یم
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 با خشم عقب رفت و گفت:  آتش

 رون ی برو ب-



 جا خورد و آتش عربده اش باال رفت:  پروا

 رون یگفتم برو ب-

قدم عقب رفت و با   کی د یوحشت زده از جا پر پروا

 لکنت گفت: 

 تو...تو چت...شد؟! -

پروا را گرفت، سمت   یبا خشم جلو رفت، بازو آتش

 در کشاند و گفت: 

 برو -

 گفت:  عیسر  پروا

خوان منو  یعده م هی گمیم  سیزنم به پل  یزنگ م من

 بکشن 

 بکن به من چه یکن یم یهر غلط-

را باز کرد اما پروا به زور دستش را به چهار    در

 چوب در گرفت و گفت: 

 بهشون بگو، بگو من نکردم من نگفتم  -

 ن یا شهیعواقبش م یفضول-

 هولش دهد اما پروا باز گفت:  خواست



  ییاگر بال ،یمسئولش تو  ادیاگر خون از دماغم ب-

  دیخدا با  شیپ یکسم جواب ند  چیه ش یپ ادیسرم ب

 یجواب بد

 برو بابا -

 کرد و گفت: رونشیب

 ست یبا من ن شیبق ه،ینجاتت دادم کاف شب ید-

 سنگ دل   ،یشعوریب  یل یخ-

در را بست و پروا به اطراف نگاه کرد بچه ها    آتش

 : د یکردند، به در نگاه کرد و غر یم  یباز

 سگ اخالق خر-

خانه رفت، آتش دستش را به در گرفته بود سر   سمت

  ینفس ها   یرا بسته بود اما صداچشمانش   ریبه ز

هم   ی اش باال بود، سر باال آورد دندان رو ی عصب

 و گفت:  دییسا 

 پر رو   یدختره -

 

 *** 

 :د یوارد خانه شد و غر پروا



 د یرفتم! با   هوی نشد نشد، آخه بگو من خر چرا -

حتما   س یزدم پل  یحداقل زنگ م ا ی کردم  ی م بشیتعق

 زد  یحرف م  سیپل   ی جلو

 ؟یگیم یچ-

 دست به کمرش زد و گفت: رایتوجه به حم یب  پروا

بگه، گفت دوستشه   یچ  سیپل   ی جلو ،یگیم یچ-

فقط دستم رو   ومدیم سیبچشو داد بهش پل یاسلحه  

 شد  یم

 ؟ یدختر تو کجا رفت-

 شالش را در آورد و گفت:   پروا

  یانگار جن هوینداره خوب بودا  ی پسره تعادل رفتار-

 شد 

 ! ؟یک-

 کنه یم  یاخالقش با سگ برابر شعوریب  نیهم-

 ؟یاستراحت کن کمی  یخوا یم-

اسلحه رو سرش   دم یخودم د یعه عه عه! با چشما -

به جون   رایاما مامان حم د، یاز دستم پر  یبود چطور

  ستیکنم، معلوم ن یخالف کارو رو م  نی خودم دست ا

 چند نفرو کشته 



 پروا؟ -

  یترسم از اون اسلحه ها م یفکر کرده من ازش م-

خودم   یمن اگر ترس داشتم با پا  چاره یسم، بگو بتر

دستتو رو   نیرفتم که، همچ یماجراها نم  نیتو دل ا 

 احترام سنگ سارت کنن یکنم که به جا 

 !ریپروات مادر نفس بگ-

 پرت کرد و گفت:  نی زم یرا در آورد رو  مانتو

شدم رفت،    عیپره، ضا  یوقتا عقل از سرم م ی بعض-

 یکی از اون طرفم محمود و ادماش برام شاخ شدن، 

آخه من چرا    شعوریبه اون االغ ارازل بگه ب ستین

  یبه چه درد م گهی بگم، د سیروز بعد به پل  هی دیبا 

 خوره آخه!

 سرش گذاشت و گفت:   یدست رو رایحم

 شنوه  یمنو نم ینه اصال صدا -

را    کارش زدیها را برداشت همان جور که غر م  سهیر

همراه    ستادیا  یمبل م ی هم رو یداد، گاه  یهم انجام م

آتش   یداد و ادا  یبا غر زدنش دستانش را هم تکان م

 آورد.  یرا در م

 



 خند زد و گفت:  شین نیپشت دورب آتش

 دختره کال خله-

داد نگاه کرد، به بادکنک   یکه انجام م یی ها  نی تزئ به

  ستیپروا ب  ی ها  یکه هر کدام به خاطر پر حرف  ییها 

تا باد شود، سرش را به چپ و   دی کش یطول م   قهیدق

آورد و از راه دور   نییرا پا  نیراست تکان داد، دورب

زل زد به آن خانه، هنوز پروا و جنب و جوشش را  

 اما در فکر بود.  د،ید یم

عقب رفت به اتاق خوابش رفت، سراغ کمد    کالفه

که   یرا باز کرد، به آن لباس عروسرفت و درش  

 بود نگاه کرد.  زان یآو

 چیخواست از اون خونه فرار کنه، ه ی اون فقط م-

 وقت عاشق تو نبود 

  یرو  یشده   اه یس  ی مشت شد و به خون ها  دستش 

برد و لمسش   شی شد، دست پ  رهیلباس عروس خ

کرد، دستش چنگ شد به لباس و فکش منقبض شد،  

 گفت:  نهیبا ک

 م ینیب ی زود همو م  ،شهیتموم م-
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  ی همان جلو  د، یهم مال  یبار لب سرخش را رو  چند

 و گفت:   دیشکمش کش  یرو یدست  ستادیرخ ا  می ن نهیآ

 خدارو شکر رفت تو، انقدر حرص خوردم الغر شدم-

 لبخند زد و گفت: رایحم  دنی رفت و با د رون یاتاق ب از

 خوشگله ی چه ناز شد-

نگاه کرد و سمتش رفت، فندک را   ییرایپذ زیم به

 کرد گفت:  یبرداشت همان جور که روشنش م

 اره یبعدم محمد نهالو م ان،یاالن مهمونا م-

 ی دیشچ یم  ویقورمه سبز کمی-

همه  یکه راه انداخت ییبو نی قبولت دارم، با ا دهینچش-

 کنن  یضعف م یاول کار  نیهم



که روشن بودند   ییها  سهی ها را روشن کرد به ر شمع

بود  شی پا  یکه جلو  یبادکن ریرا ز شینگاه کرد و پا

 و گفت:   دیکش

 خوبه؟ زیهمه چ رایمامان حم-

  قتیسل  ه، یعال  یچرا بد باشه، همه چ زمیآره عز-

 خوبه  یل یخ

 و گفت: دیاف اف دستپاچه چرخ یصدا  با 

 اومدن -

آب دهان   ن یرامش و ام  دنیاف اف رفت با د سمت

 قورت داد و گفت: 

 رامش اومد  رایمامان حم-

 گهی خب درو باز کن د-

 را برداشت و گفت:  ی گوش پروا

 دییبفرما -

 دیت، چرخگذاش  ش یرا سر جا  ی فشرد و گوش دکمه

قرار گرفت، دست باال برد تل   یجا کفش ی نهیآ  ی جلو

بازش مرتب کرد،   ی موها   یدارش را رو  نینازک نگ

کج بود را صاف کرد و دستش   یگردنبندش که کم

 و گفت:  دیاش کش  نهیس  ی تر برد رو نییپا 



 ست؟ یباز ن  ادیز  ست؟یمامان لباسم بد ن-

 پروا دختر چر... -

زنگ در خانه نفس پروا حبس شد، چشم   یصدا  با 

 : د یبست و غر

از من   ی زدگ  جانیهمه استرس و ه نیمن چم شده، ا-

 مورد  نیاونم تو ا  ده،یبع

و در را باز کرد، لبخند زد به هر دو نگاه کرد   دیچرخ

 و گفت:

 د یسالم خوش اومد-

به پروا سر تکان داد   رهی سالم کرد و رامش خ نیام

 وگفت: 

 ؟یخوب-

 دییممنون بفرما -

و رامش وارد خانه شدند، پروا در را بست و   نیام

 گفت: 

 دیامشب هست یمهمونا ن یشما اول -



  ییسالم کردند و پروا راهنما  رایو رامش به حم نیام

  یخودش هم به آشپزخانه رفت تا برا نند،یکرد که بنش

 آرام گفت:  رایحم اورد،یب وهیآن دو آب م

 اون الغره رامشه؟ -

 آورد و گفت: رون یب خچال یرا از  وهیمآب  پروا

 آره -

 رامشه دمیاز نگاهش به تو فهم  پهیخوش ت-

 نیلبخند زد از آشپزخانه به رامش که با ام پروا

 کرد نگاه کرد و گفت:  یصحبت م

 زنهیشلوارش گردن م  یالمصب خط اتو-

را    وهی آب م ی ها وانی و پروا ل  دیخند زی ر زیر رایحم

با   یرفت، حت رون ی گذاشت ب ییبا یدار ز  هیپا  ینیدر س

رفت، با وجود   ی کفش پاشنه بلند هم راحت راه م

بود اما   شیپا  یشبانه روز کفش اسپرت و کتان  نکهیا

 رفت.  یبا پاشنه بلند هم راحت راه م

اش   قه یخواست خم شود مبادا  ینم نکهیخاطر ا به

 گذاشت و گفت:  زیم ی را رو ینیباز تر شود س 

 دییبفرما -

 ممنون-



 مبل نشست و بلند گفت:  ی هم رو او

 م یفعال که کار ندار نیبش  ا یب رایمامان حم-

 زم یباشه عز-

 پروا نگاه کرد و آرام گفت:  ی به سرتا پا   رامش

 پرورشگاه هستن؟  ی خانم از آشنا  نیا-

چهار سال   میکرد یم  یکه زندگ ینه خونه قبل -

 می بود هی همسا 

ون پروا  اش شد چ  رهی سر تکان داد، باز خ  رامش

اش دو چندان بود و   ییبا یکرده بود، ز رییتغ یل یخ

کننده بود و آن    رهی رامش خ یحالت چشمانش برا 

و    یتازگ  شیآن ها برا یاندامش، همه  دن ی لباس و د

 کننده بود.  رهیخ

 ؟ یکه نشد   تیاذ-

که سر   ینیب ینه نه راحت کارامو انجام دادم، م -

 موقع هم آماده شدم 

 گفت: یاف اف پروا با خوشحال یصدا  با 

 دوستامم اومدن -

 زودتر رفت دکمه را فشرد و پروا گفت:  رایحم



بار به خاطر جشن با    نیاما ا انیتنها م شهیهم-

 شوهراشون اومدن 

 همشون شوهر دارن  یعنی-

شوهرشو تو    شی از اونا دو سال پ یکیآره البته -

 تصادف از دست داد 

 ی تو فقط مجرد یعنی نیا-

 گفت:  نیرو به ام  دیخند پروا

 شدم؟   دهیمن ترش گهی به نظرت دوستت داره م-

 : دیو رامش غر دیهم خند نیام

 پروا! -

سمت در    ستادیا عیزنگ سر   یبا صدا دیبلند خند پروا

 گریرفت، خدارو شکر کرد همه با هم آمده بودند و د 

 بودند.  یمنتظر نهال و محمد م دیبا 

کرد و   زیهم پرد کرد، الله چشم ر  را  وانیل   نیآخر

 گفت: 

 ه؟یخبر-

 یفهم  ینکن بعد م  یفضول-



چرخه همه بچه   یمدام چشمش رو تو م ارو ی نی بابا ا-

 دن یها فهم

 و بلند گفت:  دیخند پروا

روشن کن بچه ها گرم    کویمسعود خان اون موز-

 بشن 

 با حرص گفت:  الله

 گهید یگ ینم-

 میشیباهم آشنا م میکه بگم فعال دار  ستین یزیچ-

 ن؟یهم-

گرفته و   مشو یآره بخدا اما خب رامش انگار تصم-

 فقط مونده من 

 خب -

 نیهم گهیخب د -

 ه؟یجوابت چ-

ازش جنتلمنه به احتمال نودو  ادیخوشم م  هیمرد خوب-

 نه درصد جوابم مثبته 

 و گفت:  دیبا ذوق باال پر الله

 نگو یوا-



 شنوه   یم  سیه-

 وشحال شدم خ  یل یخ-

که   ناروینگو ا یاالن به کس ریاون دهنتو بگ ی جلو-

آبرو برام   دنیبا نگاهشون طرفو قورت م یشناس یم

 ذارن که  ینم

 خوشحال شدم   یل یخ-

 س یببر، لباسم خم بشم ضا  نارویا ا یب-

را برداشت  ینی بلند شد و الله س کیموز  یصدا

 نگاه کرد و گفت:  رایرفت، پروا به حم  رونیب

مجلسا    نیا یاخه، خوب میندار یکار زم،ی عز نیبش  ا یب-

دلش خواست    یهر چ یهر ک یذاریم زیکه سر م نهیا

 یکن ییرایخواد پذ یخوره، مدام هم نم یم

 به کمرش داد و گفت:  ی را گرفت قر  دستش 

 میبرقص میبر  ا یب-
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را رها   رایرفتند، دست حم رون یو با هم ب  دیخند رایحم

 کرد و گفت: 

  دیکه اومد یمهمون دیومدین  د،یوا بچه ها چرا نشست-

 د دوستتون  جشن، اونم جشن عق 

را گرفت وسط بردشان،   ما ی رفت دست الهام و ش  جلو

بود به خنده   رهیکردند، رامش خ  یکوبیشروع به پا 

  یها طنتیبه ش ش،یها یپروا به رقص و دلبر یها 

 سر کج کرد و گفت:  نیو درشتش، ام  زیر

  یایفکر کنم فردا ب یکن یجور که تو نگاه م نیا-

 ی خواستگار

  نینگاه کرد، ام نیبه امکالفه نگاه گرفت و   رامش

 و گفت:  دیخند

 گهید  یعاشق شد  یحق دار-

اش را   وهیآب م  وانی نزد خم شد ل   یحرف  رامش

بلند  کیخورد و به خاطر موز یبرداشت، پروا چرخ

 دم گوش الله گفت: 



غروب رفتم   راس،یما از اون گ ینیپا   هیهمسا  نیا-

به  زنهیگند م  اد یم هویازش اجازه گرفتم، گفتم 

 مونیشاد

 ره یگ  ینجوریما هم هم هی همسا   ی خوب کرد-

تا   د،یبار با الهام رقص  نیخورد و ا یچرخ دیخند پروا

 کردند و خوش گذراندند.  یکوبیآمدن نهال و محمد پا 

 

  دیبا اشک شوق به پروا نگاه کرد و پروا خند نهال 

ز کرد، نهال با شتاب در آغوشش رفت  دستانش را با 

 و گفت:

 ممنون-

 چند ضربه آرام به کتف نهال زد و گفت:  پروا

 ایبدو برو لباس بپوش ب-

 چپ چپ به محمد نگاه کرد و گفت: نهال 

من   پیت گهیم یزد  پیدامادا ت  هیچرا شب گمیم یه-

 هیجور  نیهم شهیهم

 و پروا گفت:   دندیبلند خند  هیو بق محمد

 گهید  ایبزن ب پیحاال تو هم برو مثل عروسا ت-



هم به سالن برگشتند،   ه یهمراه الله رفت و بق نهال 

خواست در خانه را ببند اما با بسته نشدن در لبش کج  

 شد و گفت: 

 جا!  نی ا ختهیچقدر کفش ر نیبب  نجارویاوه ا-

کرد و    یرا باز کرد و خم شد، کفش ها را جفت م  در

را برداشت خواست    یگریگذاشت، کفش د یکنار م 

سر باال آورد با   عیدر سر   یکنار بگذارد اما با صدا

روبه رو نگاه کرد، با    هیچشمان گرد به در همسا 

 در ظاهر شد، دهانش باز ماند.  یکه جلو   ی مرد

باال رفت،   شیابروها  تشیاو و وضع  دنیهم با د آتش

صاف   ع یو پروا سر د یباره ابرو در هم کش کیاما به  

  یپروا خواست در را کامل باز کند اما هر کار  ستاد، یا

 کرد در باز نشد، متعجب گفت: 

 آقا آتش! -

 بندم یدرو هم م رمیخودم م-

را نگاه کند اما آتش   رونیکنجکاو خواست ب ا یپور

  یجلو رفت و در را بست، پروا خجالت زده دست رو 

ذاشت قدم عقب برداشت، آتش به اش گ نهیس یقفسه  

 ی مرد  ی برود که صدا دیپشت سر پروا نگاه کرد چرخ

 : دی را شن



 ؟ یا یپروا چرا نم-

و رامش را پشت   دیچرخ  ع یرامش سر ی با صدا پروا

 رامش لبخند زد و گفت:  د،یسرش د

 همه منتظر تو هس... -

شد، پروا هم   زیآتش در راهرو چشمانش ر  دن ید با 

ه کرد، آتش از آن ها نگاه  سر چرخاند به آتش نگا 

آسانسور را فشرد، پروا هم نگاه   یگرفت و دکمه 

 گرفت جلو رفت و گفت: 

 میبر-

 عقب رفت و پروا در را بست و گفت:  یکم  رامش

 کف... -

 ؟ یزد  یبا اون حرف م ی داشت-

  یکه لبخند به لب داشت با آن حرف لبخند رو پروا

 و رامش گفت:   دیلبش ماس

 د؟ یزد  یبا هم حرف م دیشما دوتا داشت-

 باال رفت و گفت:  شیابرو کی  پروا

 بود حرف بزنم اشکال داره؟  هی همسا -



کرد و پروا که اصال از آن   یفقط نگاهش م   رامش

 بود عقب رفت و گفت: امدهیحرف خوشش ن

 االن جشن دوستم مهمه-

مرد جوان را   ی به در خانه نگاه کرد، چهره   رامش

بود،   ده یرا هم د شنیآورد، نگاه خشمگ ادیباز به  

و با همان خنده به رامش   دیپروا به حرف الهام خند

 نگاه کرد. 

هم بلند   یوقت ستمیبلد ن گهیبرقص م گمیبخدا بهش م-

 نهیشینم  گهیشه د یم

 از رامش نگاه گرفت و بلند گفت:  دیباز خند پروا

 دیاریب  فینهال خانم تشر-

ل در  نها دنی اتاق نهال رفت، در را باز کرد، با د سمت

 زد و گفت:   یسوت  د یسف  یآن لباس کوتاه عروسک

 نیعروس کوچولورو بب نیا  یوا-

 ست یخوب ن گمیمن م یوا-

 : دی کرد و غر یپوف الله

 خوبه بخدا-

 لبخند زد و گفت: پروا



 اد یهم بهت م یل یخ  زم یخوبه عز-

 واقعا؟ -

  نیچشم محمد در اومد انقدر ا  میبر ایآره واقعا، ب-

 درو نگاه کرد 

 موهام خوبه؟ -

 هست یاوک یهمه چ-

  اد یاش نگاه کرد ز قهیبه  ستاد،یا نهیآ ی جلو  خودش 

شد، از درون لپش را   یشد باز م  یباز نبود اما خم م

  یالغر تر نشانش م یدندان گرفت، لباس مشک نیب

  با یسه ربع لباس اما باز هم ز  نیداد، با وجود آست

 بود. 

 : دیلب غر ریچهره اش نگاه کرد و ز  به

 کرد  یکار م  ی جا چ  نیا نیآخه ا-

 را گرفت و گفت:  شیبازو الله

 یبا خودت حرف بزن ی تو هنوز عادت دار میبر  ا یب-

رفتند و اصال نگذاشتند نهال    ررونیسه از اتاق ب  هر

از همان ابتدا به رقص اجبارش کردند، پروا   ندیبنش

 ی م یو شاد دی کش یم غیدوستش ج  یزد برا یدست م 



هم به رامش که ابرو در هم داشت نگاه   یکرد، گاه

 کرد.  یم

 *** 

 

 به در اتاق رامش نگاه کرد و گفت: سارا

 اتاقم ا یب ینیبار نگفت خانم ام نیا ریانگار مد-

 باهام نداره   یکار -

 کرد  یحرفا صدات م  نیصبح زودتر ا محاله هر روز-

 سارا -

و پروا به در اتاق رامش نگاه کرد ابرو    دیسارا خند 

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م  ع یو سر  دیدر هم کش

 یاداره آگاه  رمیمن م-

 زم یبرو عز-

از دفتر   ع یبرداشت سر زیم ی را هم از رو  ی گوش

شد و به حرکت در    نشیرفت، سوار ماش  رونیب

 و با حرص گفت:  یآوردش، عصب
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انگار داشتم   دیپرسه باهام حرف زد   یم یجور -

که من ناراحت بشم    نیا یکردم، بعد به جا یم تیجنا 

 اون برام ناراحت شد قهر کرده 

 : دیحرص بوق زد و باز غر با 

قدرت طلب و   یمشت توهم هیآخه منو چه به مرد، -

  ه،یعشقو عالقشون دو ماه اول زندگ تیزورگو که نها

 ازدواج کن ازدواج کن خوننیمدام هم تو گوشم م 

نگاه   ال یخ یه کرد، بنگا  نهیداد به آ  رونیرا ب نفسش 

چشمانش   نش،یپشت ماش ی موتور دنی گرفت اما با د

آشنا بود،   شیشد و دوباره نگاه کرد، آن مرد برا  زیر

سر کج کرد با شناختن محمود چشمانش درشت   یکم

 شد و گفت: 

 کنه؟! یم  بیداره منو تعق نیا  ا یخدا-

  دییهم سا  ی زده به اطراف نگاه کرد، دندان رو وحشت 

 :د یو غر



 نکردم  یفهمه من کار  یچرا نم نیا-

 فکر کرد و گفت:  یکم

وسط    ستی خر که ن گم،ی زنم بغل بهش م یاصال م-

 اره یسرم ب  ییبال ابون یخ

 و گفت:  دیراهنما بزند اما دستش را عقب کش خواست

انقدر   گه،یم  یچ نمی بذار به اون چندش بگم بب-

لحظه باهاش حرف   هیاخالقش سگه دوست ندارم 

 بزنم

کرده بود   ویاسم آتش که س ی ا برداشت و رور  ی گوش

 نهیبلندگو گذاشت و دو باره به آ یرو  دیدست کش

 نگاه کرد. 

 ** 

 پرستار نگاه کرد و گفت: به

 جا؟  نیافشار اوردن ا نیبه اسم مب یکی شب ید-

 چک کرد و گفت: ستمی در س پرستار 

 بله اتاق... -

خوام بدونم مشکلش   یفقط م نمشیخوام برم بب ینم-

 بود؟  یچ



 کرد و آتش کالفه گفت:  ی دختر نگاهش م  آن

  نمشیخوام برم بب یشکرابه نم نمونیدوستمه اما ب-

 فقط نگران حالشم 

 سر تکان داد و گفت:  دختر

 ضربه به سر -

 ن؟یهم-

به  دهیبله علتش هم خودش بوده، خودش سرشو کوب-

 یدر آهن

  ع یسر یسر تکان داد و دور شد، مرد جوان  آتش

 شد و گفت:  کشینزد

 شد؟  یچ-

 رفتند گفت: یجور که سمت در خروج م  همان

کنه  دایچاره پ نکهیا یحتما باز بحثش شده به جا-

 مثل احمقا خودشو زده 

 بخدا وونسیتخم سگ د نیا-

 خواد بکنه یم  ی ولش کن بذار هر کار-

 ی خود زن ا یکنه   یفرار م  ای نیا-

 خنده اش گرفت و گفت: آتش



 بچه ها تونس... ا یک-

شد،  مارستانیکه وارد ب یمرد  دنیبا د یا لحظه

آن سالن   گریرا گرفت و سمت د ا یدست ک   عیسر

سر چرخاند او   یتعجب کرد لحظه ا ا یبزرگ رفت، ک 

 آن مرد با شتاب سر چرخاند و گفت:  دنیهم با د 

 اد یآشغال داره م یبو  مارستانیب  یبو ی گفتم به جا -

 نگاهش کرد و گفت:  ا یو ک ستاد ی ا آتش

 ؟ی گفت یم یچ-

 یعصب ا یکرد و ک  یبا خشم به آن مرد نگاه م آتش

 گفت: 

 گ...   یم یآتش اونو ول کن چ -

 خند زد و گفت:  شیآتش ن یزنگ گوش یصدا  با 

 دمش گرم  هی هر ک-

شماره پروا  دنیدر آورد با د بشیرا از ج  ی گوش

  یگوش یهم رفت و دست رودر    شی ابروها  شتریب

 دم گوشش گذاشت با خشم گفت:   دیکش

 بله-



و آتش تند تر از   دیدندان کش ری جا خورد لب ز پروا

 قبل گفت: 

 بله-

 انگار بد موقع مزاحم شدم -

 وقت نداره  یمزاحم یهر موقع زنگ بزن-

 :دیآرام غر   دییهم سا  یدندان رو  پروا

 بخدا  ستیآدم که ن-

 بگو-

  یرم آگاه یاالن که دارم م  نیتونم هم ی من م نیبب-

 کنن  یم  بیمنو تعق نا یبگم ا

 به من چه-

و   دییهم سا  ی بزند دندان رو غیدوست داشت ج  پروا

 گفت: 

 ستایبعد گرفتنشون به من مربوط ن-

  یچه غلط یخوا  یم  ستیدختر به من مربوط ن نیبب-

شه   ی برو بگو عواقبش ترسناک تر از االن م ،یبکن

 دن یاز نفس کش چیخودت که ه ی  هیاون موقع از سا 

 ی بترس دیخودتم با 



بگو ولم کنن من که نرفتم بگم،   نا یالمصب خب به ا-

 چرخن  ی اصال گفته باشم االن که راست راست دارن م

 قانون دارن هی-

 ؟ یچه قانون-

  تی فکر کن به خاطر فضول  نیقانونشونو ول کن، به ا-

االن به عنوان فضول محل شناخته  ستنیولکنت ن

 تا آخرش برو   ،ی شد

 ندارم  یبه کار کس ی آتش من که کار-

 راه افتاد و گفت:  ای خند زد همراه ک شین آتش

فقط همه با تو کار   ،ی ندار ی به کس ی تو که اصال کار-

 دارن 

 کار کنم؟ یچ  دیبا -

 محل برو  ن یز اا-

 پروا درشت شد و گفت:  چشمان 

 ؟ یچ-

 ی دیکه شن  نیهم-

 آتش من تازه اومدم اون محل-

 به من چه؟ -



فقط با اون منطق   ای ؟یفهم  ینکردم م یمن کار-

به  دیمن چرا با   ،یفالن کارو کن دیبا  یگینداشتت م

  یک  د یشماها برم، فکر کرد  یها  یباز  وونهیخاطر د 

 د؟ یهست

چشمش را   کیوشش دور کرد را از گ  ی گوش آتش

 : د یبست و غر

 گوشم پاره شد  ی پرده  یدختر کول  یه-

 نا یبه ا یزنگ بزن دی تو با -

خند زد و   شیشدند و آتش ن  نیسوار ماش  ا یو ک  آتش

 گفت: 

 گه؟ی امر د-

 یکمکم کن دیبا -

 با خشم گفت:  آتش

 تو عمرش به من نگفته با... ی پررو کس یدختره -

شد و آرام   زیپروا آتش ساکت شد، چشمانش ر   غیج با 

 گفت: 

 دختر یه-

 گفت:   ع یو آتش سر  دیپروا را نشن  یصدا



 ؟ یشنو یدختر صدامو م-

 زد:  ادیبار فر نیو ا  دینشن یی هم صدا باز

 دختر! -

 شده آتش؟  یچ-

 : دیبه او نگاه کرد با خشم غر عیسر  آتش
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بمون   ی هست ی زنگ بزن به محمود بگو هر قبرستون-

 خوام همون جا چالت کنم یم

دم   دیکش ی گوش ی گشت و دست رو  ی در گوش ا یک

 زد:   ادیگوشش گذاشت و آتش فر

 ؟ی کرد ی دختره کجاست، چه غلط  ؟ییبگو کجا -

 ا؟ یبله آقا ک-



 ؟یی کجا -

 میدختره اومد نیدنبال ا-

 کجا؟ -

 ... ابونیخ-

و دم گوش   دیکش  ا یرا از دم گوش ک ی گوش آتش

 خودش گذاشت و گفت: 

 ! ؟ی ش کردکار یچ-

 آقا آتش ما... -

 ؟ یکارش کرد  یزر نزن فقط بگو چ-

 ... هو ی نیدونم، ا یبخدا خودمم نم-

 ؟یی کجا -

 عصر یول  ابونیخ-

 عصر یبرو ول  ا یک-

 رو به محمود گفت:  و

 مارستان یببرش ب-

جلو   میلحظه رفت هیکه، با موتور    مینکرد ی آخه کار-

 هوشهیدونم انگار ب یخودش ترمز گرفت، نم



 مارستان یببرش ب-

 میبر ینم شهیآقا شر م-

 ی محمود گور خودتو کند-

  ابونمیخ یشده، گوشه    هوشیآخه چرا با ترمز ب-

 کنه یشک نم  یکس  میهست

 تر  عیسر  ا یک-

 ** 

پلکش را آرام باز کرد، نگاه شان کرد تا   یال  پروا

  ریهم گذاشت، ز یمرد سر چرخاند چشمانش را رو 

 لب گفت: 

 ؟یا یکه ن یرحم یر بانقد  یعنی گهی د ا یب-

 : دیکردند و محمود غر یمرد مدام به پروا نگاه م  دو

 ذاره  یآتش که زندمون نم-

 چه مرگشه مینیبب ستیآخه درم باز ن-

 نخورده که!  ییآخه سرشم جا -

 زد: اد یبه کمرش گرفت و فر دست

 تونم انجام بدم یکار درست نم هی ، یلعنت-

 م یبر ومدهیتا آقا آتش ن گمیمن م-



 اره یتو محل پدرمونو در م  اد یبشه؟ م یکه چ-

دستش بود    یپلکش را باز کرد و گوش یال یکم پروا

  ا ی برد ینگهش داشته بود، روشنش کرد و برا   ر یو ز

 نوشت: 

 یکردم برو آگاه  ریگ ییجا  هی گمیم-

را باز کرد و    امیداده بود، پ امیپ شیرامش برا   دید

 خواند: 

 رون؟ یب میامشب بر-

به باال نگاه    یکم دییهم سا  ی ندان روبا حرص د پروا

  یبرد و هر که از رو به رو م  ریکرد باز نگاه به ز

 رامش نوشت:  یانگار چشمانش بسته بود، برا  دید

 سالم نه وقت ندارم-

 : دی غر یعصب و

 خواد ببره  یهم م  رونیب ستیسالم بلد ن-

 لحظه رامش جواب داد:   همان

 حرف دارم بزنم یل یخ ؟یقبول کن  شهیم-

شد و سمت    ادهیپ عیپروا سر  نیماش  دنیبا د آتش

  ی را باز کند، گوش  نیتا خواست در ماش د، یدو  نیماش



خم   یشد کم  ز یچشمانش ر د،یدرون دست پروا را د

 رامش داد را خواند:  یکه پروا برا یامیشد و پ 

تونم با تو   یبرم نم  یی جا  دیامشب با  امیتونم ب ینه نم-

 رون یب امیب

سر    دییهم سا  ی رو  یرا فرستاد، آتش دندان امیپ

  یچرخاند به محمود و همراهش که داشتند سمتش م

به پروا   ند،یا ین یعنیآمدند نگاه کرد، دست باال برد که 

از   یزد، پروا کم  شهینگاه کرد و دست باال برد به ش

 را رها کرد. یاما چشم باز نکرد و گوش  د یجا پر

رد در را باز کند، باز  ب شیخند زد و دست پ  شین آتش

 :د یو غر  دینشد و با خشم به در کوب

 نشکوندم  نوی باز کن تا ا-

 در دلش گفت:  پروا

 وونهید-

 حالت از منم بهتره  دونمیم گه،ید  باز کن د-

و آرام چشم    د یلبش کش یبا چشم بسته زبان رو  پروا

آتش نگاه کرد و لبخند  ی باز کرد به چشمان عصب

که   دییهم سا ی چنان دندان روزد و آتش  ییدندان نما 



زد در باز شود، آتش همان    عیپروا هم متوجه شد سر

 باز کرد و بلند گفت:  عیدر را سر

 سراغ شون   امیدو تا رو ببر تا ب نیا-

نگاه کرد و آتش خم شد و   دیبه محمود که ترس ا یک

 گفت: 

 برو اون ور -

 با چشمان گرد گفت:  پروا

 تو؟!  یگیم یچ-

 بدو برو اون ور -

زد عقب رفت به زور   یغیرفت و پروا ج  نیماش  درون

 زد: اد یرفت و فر  نیماش گریطرف د 

 ! هیچه کار نی! ا ؟ یخل شد-

را به حرکت   ن یتوجه در را بهم کوفت و ماش یب  آتش

 در آورد، پروا با بهت گفت:

 !وونه؟ید هی چه کار نیا-

ه توجه سرعتش را باال برد، پروا دستش را ب یب  آتش

 در گرفت و گفت: 

 بخدا! یا وونهید  هیتو واقعا -



 ی اومدم ببرمت درمون بش-

 بزن کنار  ستین میزیمن چ-

  ،یمشکل دار یاز نظر عقل یخوب  یآره از نظر جسم-

 ی نه مشکل نه، کال کم دار 

 بزن کنار  -

بدم، تو واسه مردم  لت یخوام ببرم تحو ینه م-

 یخطرناک

 نزن، بزن کنار  خودیحرف ب-

 زد: اد یفر یراند و پروا عصب  یتوجه م یب  آتش

 بزن کنار -

 ساکت باش -

آتش از جا   اد یزده بود اما با فر اد یخودش فر پروا

  دیکش ابانیخ  یرا گوشه   ن یماش یو آتش عصب دیپر

 و گفت:  دیسمت او چرخ 

 ؟یگیدروغ م  هیدردت چ-

 دروغ نگفتم-

 تا دهان باز کرد پروا گفت:  آتش

 نیهم  یا یکردم تو ب ینگفتم فقط کار دروغ -



 دم یتو ند ییبه پر رو یتو عمرم آدم -

 یرینم  ایاز دن ده یخدا رو شکر ند-

باره جلو رفت و پروا جا خورد عقب   کیبه  آتش

رفت اما آتش دست پشت سرش برد و سرش را با  

کرد سرش را   ی و پروا سع  د یخشم سمت خودش کش

تش در صورتش  بود و آ خودیعقب ببرد اما فقط زور ب

 : دیغر

بهم   یحق ندار گهیدختر، د  ادیاز دروغ و کلک بدم م-

خواد بال سرت   یم ی به بعد هر ک نیاز ا ،یدروغ بگ

چون حقته دختر، شماره    ست،یبه من مربوط ن ارهیب

پاک کن از حافظتم پاک کن،  تیمنو از اون گوش

  ستیبا من ن ارهیبخواد بال سرت ب یهر خر ا یمحمود 

زنگ نزن به من    بده،کلکا خودتو نجات   نیخودت با ا

 امیبزن که ب غ یبگو بعدم ج

 مگه مجبورت کردم؟  ، یاومد ینم-

که   یتو برام مهم ی فکر کرد دیدونم دختر شا  ینم-

 هان؟  میزیچ ی نامزد یدونم داداش ینم ام،یب
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 زد: اد یفر یعصب پروا

زنگ زدم، تو که  ییالتا  نیا ق یچون تو رف رینخ-

 هان؟!  یاومد  یانقدر اخالقت سگه واسه چ 

خند زد و  شیکرد و پروا ن  ی فقط نگاهش م آتش

 گفت: 

 که...  ییانگار تو ارو ی-

 عقب رفت و او را هول داد و گفت:  عیسر  آتش

  یوسط بود، م قمیرف یتوهم نزن، اومدم چون پا-

 وفتهین ریمثل تو گ یخواستم به خاطر دختر

  ی را که رو ش ی خندش بدتر شد موها  شین پروا

 بود کنار زد و گفت:  ختهیچشمش ر

 ی گیباشه بابا تو درست م-

به  یزن یهم زنگ نم یر یمیم  یبه بعد دار  ن یاز ا-

 من



عمرا تا   گمیم یعنیبه تو چرا زنگ بزنم، عمرا -

 تهشو بخون 

را به   ن یخند زد و دوباره ماش شیبار آتش ن  نیا

 حرکت در آورد، پروا متعجب گفت:

 ! نگه دار یکن  یم یجور  نیچرا ا-

 بمونم  له یوس  ی که وسط شهر ب ی انتظار ندار-

 برم سر کار   د یبه من چه! من با -

 گه؟ید یفضول-

 به تو چه، نگه دار -

رسونه تا دم در   یخودم منو م یبا رانندگ نی ماش-

 ی برو فضول  یخوایخونم بعدم شما هر جا م

 پر روئه؟ ی اون وقت ک-

 که سوال نداره تو  نیا-

کرد و آتش   ینگاهش م نیبا چشمان خشمگ پروا

 گفت: 

 چشاشو -

  شیاش گرفت و آتش ن یشانیکالفه دست به پ پروا

 خند زد و گفت:



 غتیج یحت یهست ی کول  شهیل هممث-

 برو بابا -

 برداشت و گفت:  شی پا  ریرا از ز ی خم شد گوش آتش

 ی داد یم امیپ یکه داشت  ت یگوش نمیا-

 هم فشرد و آتش گفت:  یلب رو  پروا

ادامه  امتیبه پ کشن، یپر رو ها که خجالت نم ریبگ-

 رون؟ یب یریباهاش نم ی گفت یم  یداشت ارویبده، به 

 فضول -

  یباال سرت بودم شما غرق بود  یاما من وقت  دیببخش-

 بود  امیپ نیاز قضا هم یدیم  امیپ ی دار  دمی تو نقشت، د

 نازک کرد و آتش گفت:  یپشت چشم پروا

هم چنان داره   د،ی بده صد بار لرز امیبهش پ  ریبگ-

 رونیب یبر  ی کنه تو  کول  یالتماس م

و قفلش را باز    دیکش رون ی را از دست ب ی گوش پروا

 داد بازش کرد و خواندش: ام یرامش پ دی کرد د

 دنبالت  امیخودم م  ار،یانقدر کارم واجبه نه ن  یوقت-

چشم بست دوست داشت زنگ بزند به   یعصب پروا

 نوشت:  ی شد، اما با لجباز یآتش نم یرامش اما جلو 



 حرفات واسه بعد رامش  امیمنم گفتم کار دارم نم -

 رخ آتش نگاه کرد و گفت:  میرا فرستاد و به ن  امیپ

 ؟ یپارک با خبر یتو  یاز صدا تو

 نه-

  یشبا صدا  گنی بچه ها، م یدونن حت  یکل محل م-

 اد ی م غیج

 گفتم که نه-

زنگ خورد،   ی لبش کج شد و همان لحظه گوش پروا

  یرا جلو داد دست رو  نشی ریاسم رامش لب ز دن یبا د

 دم گوشش گذاشت:   د،یکش  ی گوش

 بله-

 ؟یکن یکه قبول نم یاز دستم ناراحت-

 باشم؟  دینبا -

 فکر کردم   دمی د هوی  شبی من د نیبب-

  ادیز خود یب ی فکرا  یدار  ی گفتم که تو وسواس فکر-

 یکن یم

 چه طرز حرف زدنه!  نیا-

 به آتش نگاه کرد و گفت:  پروا



 ستیاالن وقتش ن نیبب-

 م یبذار حرف بزن ی بچه شد  هوی چرا -

 اشتباه بود   شبتی آره ناراحتم، کار د-

 حساسم کمیفقط  ستمین  یپروا من آدم شکاک نیبب-

اما   دیچیچشم بست و آتش سمت چپ چهار راه پ پروا

ترمز   ی آمد و آتش پا رو شی جلو ین یماش کدفعهی

فشرد، پروا با ترس دستش را به داشبورد گرفت و  

 زد: اد یبرد و فر رون یب شهیآتش سر از ش 

 چراغو؟!  ین ی بی! نم؟ی کور ابوی-

 رد داد زد: م-

 یتو زود اومد -

 زود اومدن  ن یهمه ماش نیببند دهنتو ا-

کرد و رامش پشت خط   ی با ترس نگاه شان م پروا

  نییخواست پا  یآتش عصب د،یشن یهمه صداها را م

 برود که پروا با ترس مچ دستش را گرفت و گفت:

 بذار بره  الیخ یب-

 کره خر کوره طلبکارم هست-

 رفت تو هم برو  نیولش کن بب-



  دیکش  قیحرکت کرد و پروا نفس عم یعصب آتش

 و گفت:   دیدست عقب کش

 الو -

 ! ؟یهست  ی! با ک ؟یی کجا -

 اومد  شیبرام پ یکار  هی-

 آتش نگاه کرد و کالفه گفت:  به

 از دوستام هستم  یکیبا -

 دوست؟! -

 و گفت:   دینگاهش کرد و پروا نگاه دزد آتش

دنبالم، آدرس بده با    یا یخواد ب ینم  ام،ی باشه شب م-

 امیخودم م  نیماش

 که در شوک بود گفت:   رامش

 فرستم یباشه...باشه م-

 تماس را قطع کرد و آتش گفت:  عیسر  پروا

 چه برسه به دوست  میستیمنو تو دشمن همم ن-

زورگومون  هیبگم؟ بگم با همسا یدونم اما چ  یبله م -

 هستم؟  

 کال کارته   ییدروغ گو گهی آره د-



به مقصد از دستت راحت   ی برس یساکت بش  شهیم-

 بشم

در آورد   بشی را از ج گاریلم داد و پاکت س  یکم آتش

گذاشت،   شی لب ها  نیآورد و ب  رونیب  ی گارینخ س

 پروا باال رفت:  غیج

 اینکش گاریمن س نیتو ماش-

گوشش گذاشت چهره در هم   یرا رو انگشتش  آتش

 و گفت:   دیکش

 ی اری به تمام ع یکول هیواقعا  -

 بندازش -

 به تو چه-

 منه بندازش دور نی ماش-

 صدا نشنوم   سیه-

 آتش! -

 س یه-

 را روشن کرد و گفت:   گاریفندکش س با 



  یبذار بو ده یعطر تو رو م یهمش بو  نیماش نیا-

  ادمی به  ادی منم بمونه، تو که انقدر از من خوشت م

 یوفتیب

 تو رو ببره  یمرده شور خودتو با اون بو-

کرد که   یو پروا با حرص نگاهش م دیبلند خند آتش

با   ظ،ی کند آن هم دود غل  یرا دود م   گارشیچطور س

 :د یافتاده به سقف نگاه کرد و نال  یلب ها

 دونم  یکنه م یبو منو خفه م نیا  ا یخدا-

 زد:  ادی و پروا فر دیباز خند آتش

 نخند-

 گوشم دختر!  س، یه-

دستانش را دو طرف صورتش گذاشت و نفسش  پروا

 شد.   یم وانهی داد، داشت از دست آن پسر د رونیرا ب
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ته  نیترمز گذاشت و در را باز کرد سوم ی رو پا 

انداخت به پروا نگاه کرد و   نیزم ی را رو  گارشیس

 گفت: 

 صدات رو مخه یستین یهمسفر خوب -

گند  یدستام خفت کنم، بو نی دوست دارم با هم-

 برداشت نو یماش

در    ی باز ی سر اون مرد  کول  کمیدلتم بخواد، برو -

 یدیدو سوته پرش م  اریب

 به تو چه فضول -

رفت اما خم شد به پروا نگاه کرد،   نییپا  نیماش  از

دستش به سقف،  کی بود و  ن یدستش به در ماش کی

 کرد و گفت: زیچشم ر 

 خواد شوهرت بشه؟!  یم-

 به تو مربوطه؟! -

نگاه کردن   یبه جا  شبیاگر من جاش بودم د ینه ول-

 دمیبر یبهت سرتو م 



که در هم بود آرام آرام   ش ی جا خورد و ابروها  پروا

 و گفت:  دی بار ابرو در هم کش ن یباز شد و آتش ا

  دی زن بدونه با اون لباس نبا   دیچون با  دمیبر یسر م -

شد   ی که تا نافشم م ی دم در خم بشه، اونم جور ادیب

 د ید

خشکش زده بود و آتش شانه باال انداخت و   پروا

 گفت: 

 وقتم دوست ندارم باشم  چیه ستمیاما جاش ن-

 گفت:  یعصب پروا

شک   ننیچرت و پرت، مردا هم ی حرفا   گهید نه یهم-

 کنن بعدم...  یم

کنم همون  یمن معموال شک نم دیرس یبه شک نم-

 سازم که به شک نرسه  یاول کار طرفو م

 !یگیچه راحت از مرگ م-

بهم   یخند زد عقب رفت و در را جور  شین آتش

و با   د یتکان خورد و پروا از جا پر نیکوفت که ماش 

 شکمش گذاشت و گفت:  یترس چشم بست، دست رو

 انقدر بد بود؟!  یعنی  ا یخدا-



  یشانیپ یو دست رو  دیدندان کش  ر یزده لب ز خجالت 

 گفت:   عیاش گذاشت، سر

 خم نشدم!   ی کس ی خدا رو شکر جلو -

  ی خند زد و مشت رو شیبه حرف خودش ن خودش 

 و گفت:  دیکوب شی ران پا 

 وونهید  یآقا  نیکس جز ا چیه-

رفت به آپارتمان خودشان نگاه کرد و  نییپا  نیماش  از

 بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 برم ناهار بخورم بعد برم سر کار -

 ** 

نو را کنار گذاشت، دستش را ز با    ر یرفتن گارسون م 

 ی از صندل  هیچانه زد به آن دختر نگاه کرد، پروا تک 

 گرفت و گفت:

باهاش   یتو بگ شمیقراره من با هر مرد روبه رو م-

 نم یب  یصد تا مرد م یمن روز  ؟ی حرف زد

 ستمیمن شکاک ن-

 ه؟ی اسمش چ-

 کرد  ینگات م  یجور  هی شبیاون مرد د-



هست؟ چون   ی ل ی چه دل  نیبه من چه، اصال انگاه اون -

با اون حرف   یبه من بگ دیکرد با   ی نگاه م یجور هی

 ی چه حرف یزدم؟ بر فرض هم حرف زدم، فکر کرد

 ؟ یگفت ی زدم که اون جور

 ؟ یبود  یپروا تو امروز با ک -

 یبا هر ک-

 : دیو پروا غر  دیابرو در هم کش  رامش

 حرفو بزنم اونم واسه بار آخر  نیخوام ا یم نیبب-

 و گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان

آرزوش   یکه کس   یاما نه به اندازه ا  ی پولدار هست-

که بابتش   یهم ندار   یخاص زیچ چیباشه زنت بشه، ه

 بخوام گولت بزنم

 پرو... -

تو   یکس یعنیلطفا بذار حرفمو بزنم، اگر فرصت دادم -

ن اصال به گفتم، چو  یکه اگر بود بهت م  ستین  میزندگ

  یراض  میچون از زندگ   ستم،یفکر گول زدن تو ن 

  یدونیم ست، یبودم به تو مربوط ن یهستم، امروز با ک

  یکن یکه فکر م  یپرس یم  نیچرا؟ چون تو به خاطر ا



خودم    یمثل رابطه  یاصخ  یبودم که رابطه  ی با کس 

 و خودت دارم 

کالفه نگاه گرفت و پروا شانه باال انداخت و    رامش

 گفت: 

هم صحبت   ی اگرم با مرد ستین میتو زندگ  ی کس-

که   یهست به جز اون گهید  زیهر چ ا ی هستم واسه کار 

 شد؟  ی سر توئه، اوک یتو

 ست ین ی زیچ نیمن منظورم همچ-

بود شک  مارستان یکه تو ب یاتفاقا هست، به کس -

  دنیبه امروز و شن  یشک داشت  هیبه همسا  ، یداشت

 یدون یموندم چطور م ، یمرد شک داشت هی  یصدا

درسته سر   ،یایمن سر و کارم همش با مرده کنار م

  یاما وقت  یکن یچک م زویهست و همه چ نیکار دورب

  ؟ یدنبال خبر چ رمیم

آره   ،ی اشتباه برداشت کرد زویپروا تو همه چ نیبب-

 ستمیمن حساسم اما شکاک ن

داد، همان لحظه  هیتک یلبش کج شد به صندل پروا

  زیم یگارسون غذا ها را رو  د،یهم رس شانیغذا

 گذاشت و رفت، رامش کالفه گفت:



تونم  یپروا من واقعا از تو خوشم اومده و راحت م-

 بگم دوستت دارم 

کرد و رامش با   ی نگفت و فقط نگاهش م چیه  پروا

 لبخند گفت: 

ترس از دست   یهست  یچون دختر آزاد و مستقل-

 دادنتو دارم 

 یزنیبچه ها حرف م هیشب-

 سالمه  یمن فقط س-

 یاز من بزرگتر  یپنج شش سال  یعنی نیا-

   ست؟یترس واسه من ن یعنی-

بهم   یعشق و عاشق یباشه، من و تو از رو  دینبا -

  یکارا  م،یعقل فرصت داد  یاز رو م،یفرصت نداد

منو از    یکن یکه فکر م  نیترسات ا  نیعاشقانه، ا

 یعنیتا به وقتش،  وفتهیواسه من جا نم یدیدست م 

کنه،  یکنه بر عکس ناراحت م یمنو خوشحال نم  نا یا

به وقتش که    ابذار ت  ی عقل جلو اومد یحاال که از رو 

نه  می بر شیمن هم از انتخابم مطمئن بشم عاقالنه پ

 ؟یدرک کن نویا یتون  یعاشقانه، م



  یناراحت سر تکان داد و پروا باز از صندل   رامش

 گرفت و گفت:  هیتک

ندارم، هنوز   یاما من هنوز حس  یتو زود حس گرفت-

  یکن  شتریکن شناخت منو ب یشناسم پس سع  یدارم م 

 گهی کار د چینه ه

 یسخت  یل یخ-

 و چنگالش را برداشت و گفت:   د یباال کش ینیب پروا

 میغذامون بخور-

 یهم سفت و سخت  یل یخ یعالوه بر بد اخالق-

 شهیخوبه شناختت روز به روز داره کامل تر م-

  یرو نم  ییزایچ هیبشناسم بازم  یکنم هر چ  یحس م-

 تونم بشناسم 

در دهان گذاشت همان جور که   یتکه گوشت پروا

 بود به او نگاه کرد لبش کج شد و گفت:  نییسرش پا 

 بخور سرد شد -

 *** 

 

 خونه ا یپروا، بلند شو ب  یچ یعنی-
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 سر کارم!  گمیوا نهال م-

 زنه یدلم شور م-

شور زدنت   شتهیهم که پ رایشور نزنه مامان حم-

 هیالک

 گهیرفت د یتو م  یجا ایخب برد-

 ه یکاف  گهیمن بود د یجا یکاف یامروز به اندازه  -

 باشه مراقب خودت باش -

 باشه هستم فعال -

کس   چیرا قطع کرد به اطراف نگاه کرد، ه  تماس

 داد و گفت: نییرا پا شهینبود، به پارک نگاه کرد و ش

 و از کجاست  هیصدا چ نیبفهمم ا دیامشب با   نیهم-



را آماده کرد، باز به اطراف نگاه کرد و    نشیدورب

تواند سال   یخواست بداند م  یرا روشن کرد، م  ی گوش

دانستن  یساخت آن پارک را بفهمد، تمرکزش رو 

پارک پانزده   دیدر مورد آن پارک بود و فهم  زیهمه چ

ساخته شده بود و قبل از آن خانه خرابه   شیسال پ

ن باخته جا عتادبوده است که درونش ده ها م ییها 

 بودند. 

باال  شیخبر ابروها   تریرفت و با ت یدر خبر بعد کالفه

 رفت: 

 کشته شد  یکه در شب عروس یعروس-

 خبر را خواند:  هیبق کنجکاو

را هنگام    یآذر ماه سال نود و شش عروس ستمیب-

بود که برق    ی در حال  نیا دند، یورود به خانه اش دزد

 یم  ده یسر و صدا دزد یشود و ب  یساختمان قطع م

 شود. 

  یصدا  دنیگردد و با شن ی به دنبال عروسش م داماد 

رسد و همان جا عروس به   یعروس به پارک محل م

 کیدود و در آغوش داماد به او شل  یسمت داماد م 

با وجود زود رساندش به  مارستان یشود و در ب یم

دهد، پس از   یاما جان خود را از دست م  یپزشک میت



که   تمشخص نشد دشمن آن عروس نو بخ قاتیتحق

 بود و هنوز هم مشخص نشده 

 متعجب گفت:  پروا

چه بد،   یدونستم؟! وا یخبرو نم  نیمن چرا ا-

 کشتن شی عروسو شب عروس

 باال آورد به اطراف نگاه کرد و گفت: سر

عروس کشتن   هی یراحت  نیجا؟! به هم  ن یچه خبره ا-

 گرده! یقاتلشم راست راست داره م 

 :د یپرت کرد و غر یصندل  یرو  را  ی گوش

 بفهمم  یچیتونم ه یاوف چرا نم-

اش فشرد و خواست نفس    یشانیپ  یدستش را رو  کف

سر باال   عیسر غیج  یصدا  دنیبکشد اما با شن  قیعم

  یگر ید غیج یصدا  دنیآورد، به پارک نگاه کرد با شن

 گفت: عی و سر  دیترس

 ! امرزه؟ینکنه واقعا روح اون خدا ب ا یبسم هللا! خدا-

 نگاه کرد و گفت:  ابان یخ ی زده به خلوت وحشت 

جا رد بشه اون وقت   نیکس جرات نداره از ا چیه-

 سادم یجا وا ن یمن ا



  یگر ید غیج یصدا  دنیدهان قورت داد با شن  آب

دهانش گذاشت،   یو دست جلو  د یکش غیخودش هم ج

 برد و گفت: چیدستش را سمت سوئ 

 جا باشم  نیا دینبا  رمیم-

کرد و   زیرا روشن کند چشم ر  نیخواست ماش تا 

 : دیغر

  نی ا ینیبب یبر د ی روح کجا بود؟! با   ؟ی پروا خنگ شد-

 کجا بود!  یروح جن پر  ه،یواسه چ هیاز ک  هیصدا چ 

را   چیرا برداشت، سوئ  نیدورب  دیرا باال کش  شهیش

رفت به اطراف   نییو در را باز کرد، پا   دیکش  رونیب

چشم بست سر تکان   غیج  یصدا  دنینگاه کرد با شن

 داد و گفت: 

االنم  یدیهمه مدت نترس نینترس، ا  ستین یزیچ-

 نترس

را که   غیج  یافتاد، آرام سمت پارک رفت، صدا راه

از    شیقلبش گذاشت، پاها  یدست رو  ستاد،یا دیشن

چشم باز کرد باز راه افتاد، عالوه بر   د،ی لرز یترس م 

  انیبود، چراغ ها دو تا در م  کی تار یاد یپارک ز آن

به  ییروشنا   چیروشن بودند و ه ان یچهار در م  یگاه

 دادند.  یپارک نم



چمن ها گذاشت، آهسته قدم   یرفت پا رو  جلو

حس کرد صدا   دی از جا پر غیج  یبرداشت، با صدا

سرد بود و او با آن مانتو    یل یتر است، هوا خ کینزد

و    دیلرز یدر دستش م نیسردش بود، دورب  ی حساب

 شد.   یآرام برداشته م یلیخ شیقدم ها 

به پشت سرش نگاه کرد،   دیزد، چرخ ینفس م نفس

به جلو   دیبا شتاب چرخ د،یشن  یگرید یحس کرد صدا

دندان    ر یلب ز  د،ید ینم چینگاه کرد اما جز درخت ه

  نینفر در پارک است اما ا نیکرد چند یحس م   د،یکش

ترسانده بودش، چند قدم    یل یخ د ید یرا نم یکه کس 

 هم برداشت.  گریآرام د

به باال نگاه   دیباز هم ترساندش و چرخ غیج  یصدا

که   ییافتاد با صدا ی کرد، واقعا از ترس داشت پس م

و قدم    دیرا ند  یکس دیبا شتاب چرخ دی از پشت شن

باز   دیاز پشت سرش شن دن ی دو ی عقب گذاشت، صدا

  شیو وحشت زده سر جا   دیرا ند  یاما کس دیچرخ

اما با   دیدانست کدام طرف بدود، چرخ ینم  ستادیا

شروع به   دیزد و چرخ  ادیفر ی پوش د یزن سپ دن ید

 جان نداشت.   شیکرد، پاها   دنیدو



سر  د،یو دو  اوردیمانده بود غش کند اما کم ن کم

چهره اش   یپوش که حت د یهمان زن سپ  دیند دچرخا 

است، نفس  ستادهیا ش یهم مشخص نبود همان سر جا 

با شتاب به درخت بر   کدفعهی یزنان سر چرخاند ول

هم   نیافتاد، دورب  نی زم یرو  دیکش  ریخورد، سرش ت

 چمن افتاد.   یکنارش رو 
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گفت اما به زور    یخون را حس کرد آخ بلند  یگرم

را چنگ   نینشست دستش را به سرش گرفت و دورب

ه رفت اما خودش را ب جیزد و بلند شد، سرش گ

رساند، در را باز کرد، پشت فرمان نشست،    نیماش

کس نبود،   چ یسر چرخاند به پارک نگاه کرد ه

رفت و با دست  به خون نشسته اش   یاهیچشمانش س



را با شتاب    نیچ را فرو کرد و چرخاندش، ماشیسوئ

 به حرکت در آورد. 

از درد   دیلبش کش ی زبان رو  د،ی د یتار م چشمش

شد و سرعتش هر    ابانیوارد خ   د،یچهره در هم کش

شد،   یشد و چشمانش خمار تر م یلحظه کمتر م

داشت به سمت چپ    نیجان بود و ماش  یدستانش ب

 شد. یم  تیهدا

جان  یب  شیچشمانش را باز کرد و پا  یلحظه ا پروا

و    ستادیا  نیماش  کدفعهیترمز قرار گرفت و  ی رو

  یپفک ها یافتادن قفسه    یخاموش شد، اما صدا

 سوپر مارکت بلند شد. 

که   ینیآمد به ماش  رونیب  ع یسوپر مارکت سر صاحب 

بود وارد مغازه اش شود نگاه کرد، چشمانش   کینزد

  شهیگرد شد به دختر که سرش کج شده بود به ش

 :دیرا شن هی بق یبود نگاه کرد و صدا ده یچسب

 شده، آقا کاظم؟!  یچ-

 ! هوشهی دونم، انگار ب ینم-

 کرد و گفت: زیر  چشم

 دیخر  ادیم شهیشناسم، هم  یدختره رو م نیا-



مرد جوان جلو رفتند، هر کدام خم شدند درون   چند

 از آن ها گفت: ی کیرا نگاه کردند و   نیماش

 االن خورده؟   یعنی ه،یسرش خون-

قفسه، ضربه که شدت   نینه بابا آروم زد به ا -

 نداشت!

 از آن ها گفت:  یک یهم جلو آمدند و  گر ینفر د چند

 درو باز کن -

در گرفت، همان لحظه  ی  رهیدستش را به دستگ تا 

 و گفت:   ستادیا یموتور 

 چه خبره؟ -

 گفت:  گرید  یکیو  دیچرخ عیسر  مرد

  یزد به قفسه   نشیبا ماش هویزنه   نی آقا آتش، ا-

 نهیتو ماش یآقا کاظم خودشم با سر خون  یپفکا 

شد و از   ز یکرد، چشمانش ر نی به ماش ینگاه آتش

پروا  دنیرفت، مرد کنار رفت و آتش با د نییموتور پا 

در را باز کرد اما چون   عیباال رفت، سر  شیابرو کی

حال بود و بدنش سمت در کج شده بود، به   یپروا ب 

در آغوش گرفتش، به  عیپرت شد و آتش سر   رونیب

 :د یاش نگاه کرد و غر یسر زخم



 در عقبو باز کن -

در عقب باز شد و آتش با همان دست شکسته   عیسر

پروا را کامل در آغوش گرفت و قدم عقب گذاشت،  

 مرد جوان جلو رفت و گفت:

 بده من آقا آتش  -

 برو کنار -

 دستتون! -

 گفتم برو کنار-

عقب    یصندل  یکنار رفت و آتش پروا را رو  مرد

 خواباند در را بهم کوفت و گفت: 

 دم خونه  د یاریموتور ب-

 شود همان مرد گفت:   نیخواست سوار ماش تا 

 کرد  یرانندگ شهیدست که نم نیآقا آتش با ا -

 :د یو غر  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 روندم   یدست م نی موتور با هم ی دیند ی کور -

عقب رفت و آتش سوار شد در را بهم کوفت،    مرد

به حرکت در آورد و فرمان را چرخاند راه   را  نیماش



برد به پروا نگاه کرد و  نییپا یرا کم نهیافتاد، آ 

 : دیغر

 بال سرت اومده؟!  ن یا یفضول  یباز کجا رفت -

کوچه شد با سرعت سمت خانه رفت، به ساعت  وارد 

دوازده شب   کیتر شد، نزد ینگاه کرد عصب  نیماش

رد و زد را در آو   موتشیکرد، ر بشیبود، دست در ج

آپارتمانش باز شد، با همان سرعت وارد   نگیدر پارک 

کنارش   ی ترمز فشرد، به صندل  یشد و پا رو نگیپارک

و   نیورب د  عی نگاه کرد، چشمانش تنگ شد و سر

را برداشت و   فیپروا انداخت ک ف یرا درون ک  ی گوش

 رفت. نییپا  نیاز ماش 

عقب را باز کرد و در آغوش گرفتش، گردنش به    در

با لگدش در را بهم   د،ییهم سا   یدرد آمد دندان رو 

کوفت سمت آسانسور رفت، پا بلند کرد با نوک کفش  

 یسر خون  دنیدکمه را فشرد، به پروا نگاه کرد با د

 :دیبود غر   دهیچسب دشیاش که به لباس سف 

 گندت بزنم-

خم   ید، وارد شد و کم آمد و در باز ش  نییپا  آسانسور

 شد با آرنج دکمه را فشرد، با حرص گفت: 

 ی فضول  یو دم و دستگاه معلومه رفت نیدورب ن یبا ا-



دانست   یرفت، نم رونیآسانسور باز شد و ب  در

  نیزم  یپروا را رو   یپا  یچطور در را باز کند، عصب 

  دش،یگذاشت، دست دور کمرش برد در آغوش کش

رفت، محکم نگهش شانه اش قرار گ  یسر پروا رو 

نخورد، دست گچ گرفته اش دور کمر   نیداشت که زم

 پروا بود. 

در را باز کرد، باز پروا را در   عیدست سالمش سر با 

آغوش گرفت، وارد خانه شد سمت مبل سه نفره  

  نی زم یرا رو   فیخوابند، ک  ش یرفت، پروا را رو

گذاشت و سمت در رفت و بستش، همان جور که 

  ی رفت لباسش را در آورد و رو  یسمت آشپزخانه م

 انداخت.  نیزم

  ی آورد و رو رون یب یرا باز کرد، جعبه ا نتیکاب  در

  دنی گشت با د یگذاشت، درش را باز کرد کم نتیکاب

آب   یبرداشت کم یعقب رفت کاسه ا ه،یچسب بخ

زد و کاسه را    بغلش ریجعبه را ز خت،یدرونش ر

 رفت.  رون یبرداشت و ب

گذاشت،    زیم یرا رو   زیو همه چ ستادیمبل ا کنار

برد مقنعه پروا را گرفت و آرام از سرش   شیدست پ 



مبل   ی انداخت کنار پروا رو نی زم یدر آورد، رو 

 گفت:  د،ینشست، با دقت زخمش را د

 الزم نبود بچه سوسول  یزیهمه خون ر  نیزخم ا نیا-

کرد، خون دور    سیخ ی برداشت و کم یل یاستر گاز 

کرد،   یکرد، بعد آن را ضد عفون زیرا تم یشکستگ

را برداشت و با دقت کارش را انجام داد،   هیچسب بخ

چسب   یرو  دیدست کش ت یکارش که تمام شد با رضا 

 خند زد و گفت:  شی ن ه،یبخ یها 

 استفاده دارم  ادیداشتم، آخه ز نویمن ا یشانس اورد -
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کرد و صورت   سشیبرداشت خ یگری د لیاستر گاز 

پروا را   فی بلند شد و ک  شیکرد، از جا  زیپروا را تم

را باز    پشیرفت، ز  یغذا خور  زیرداشت سمت مب



کار کرد تا توانست    یآورد، کم رونیرا ب  نیکرد، دورب

 روشنش کند.

شان    خیساعت و تار  دنیها را آورد و اما با د   عکس

  نینگرفته است، دورب یعکس چیمتوجه شد آن شب ه

  یآورد اثر انگشت م  رون یرا ب  یرا کنار گذاشت، گوش

خواست، سمت پروا رفت دستش را گرفت و انگشت  

مخصوص گذاشت، با باز شدن   یاشاره اش را جا 

 مبل نشست.  ی خند زد و رو شین  ی گوش

جز چند نرم افزار مربوط به   دیند ی زیهم چ یگوش  در

اما همان موقع   ،یشخص  یکار پروا و عکس ها 

 آمد، از طرف رامش بود:  امیپ شیبرا

فردا ممکنه دفتر   ،ی نداد سالم پروا زنگ زدم جواب -

 کار دارم  یل یتو دفتر مجله خ ام،یروزنامه ن

آمد، دوباره در    رونیب  امیخند زد و از پ شین آتش

 رفت.   یگالر

 ** 

رفت   یآن روح که به دنبالش م دنیچرخاند با د سر

شود، سرعتش را    یتر م  کیو حس کرد نزد  دیترس

کرد اما حس کرد شانه اش گرفته شد و با   شتریب



که به   یی آشنا و فضا  ی مرد  یزد، با صدا غیشت جوح

 کرد چشمانش درشت شد:  رییباره تغ کی

 ! یهست ی قدر کول  نیتو خوابم هم-

  یکه با باال تنه  ی همان چشمان درشت به مرد  با 

کرد، با درد سرش  یبرهنه باال سرش بود نگاه م 

و تا خواست دست باال ببرد آتش    دیچهره در هم کش

 گفت: 

 ؟ ی فضول  یباز کجا رفته بود -

باره چشم باز کرد به اطراف نگاه کرد،   کیبه  پروا

 شد با وحشت گفت: زی خ مین

 کنم؟!  یکار م یجا چ نی من....من ا-

  گارشیخند زد و خم شد از درون پاکت س شین آتش

پروا    ی  دهیبرداشت و به چشمان ترس   ی گارینخ س

و فندکش را روشن کرد، پوک   دیرد، خندنگاه ک 

 زد و گفت:  گارشیبه س یمحکم 

 دمتیدزد-

آتش از جا   ی قهقهه   یخشکش زده بود و صدا پروا

  یاما با درد سرش آخ  د یپراندش، پروا ابرو در هم کش



 ی گفت، دست باال برد متعجب سر انگشتانش چسب ها

 را لمس کرد و آتش گفت:  هیبخ

 ؟ ی کجا بود-

 جا هستم؟! نیچرا ا به تو چه، من-

 به تو چه-

نگاهش کرد و آتش خون سرد نشست   یعصب پروا

 پک زد و گفت:  گارشیباز به س

 درست جواب بده درست جواب بشنو-

کرد   ی نگاه کرد و سع زیم  یرو  ل یکالفه به وسا  پروا

بود از پارک دور شد اما   ادش یچه شد،   اورد یب  ادیبه 

آورد، به آتش نگاه کرد، آتش   ی نم ادیبه  چیه  گرید

 داد به مبل و گفت: هیسر تک 

 ؟ی فضول  ی ساعت دوازده شب کجا رفته بود-

  ی کرد، مقنعه اش را رو زان یرا از مبل آو  شی پاها 

و چشم بست،    دیکش شیموها  یدست رو  د،ید  نیزم

نگاه   عیآرام چشم باز کرد به آتش نگاه کرد اما سر

 :دیو در دلش غر   دیدزد

 ایح یب-

 ؟ یست دار دو -



 پروا درشت شد و گفت:  چشمان 

 ! و؟یچ-

 کرد و گفت:  ی گرفت تک خنده ا هیاز مبل تک آتش

 خانم؟   یکول  ی کجا بود نمیبگو بب-

محل با وجود تو مرموزه دنبال حل کردن    نیبس که ا-

 معماها بودم 

 کدومش؟   اده،یمعما ز-

 پارک پشت خونت   نیهم-

  یبه پروا ماند و پروا همان جور که نم رهیخ  آتش

خواست به آتش نگاه کند چشم چرخاند در خانه و  

 گفت: 

از تو پارک، اونم    ادیم غی ج یصدا گنی م هیچند وقت-

 یچیچند بار شبا رفته اون جا اما به ه سمیشبا، پل

عروس اون    هی شیسال پ  دمیمنم امشب فهم ده،ینرس

 جا کش... 

 خب؟ -

 خت و گفت: شانه باال اندا  پروا

 روحه، اما من باور نداشتم  گنیم-



 بست و گفت:  چشم

سمتم   ومدیپوش داشت م دیزن سف  هیرفتم تو پارک -

 رفتم تو درخت  دمیمنم فرار کردم جلومو ند

 پک زد و گفت: گارش یشده به س  ز یبا چشمان ر آتش

 !بهیعج-

 ؟ یچ-

به  یکس حرف چیه یگیکه م ییصداها  نی که از ا نیا-

 من نزده! 

 خند زد و گفت:  شین پروا

 ی بس که خوش اخالق-

و سمت پنجره رفت، دستش را   ستادیبا خشم ا  آتش

 مشت کرد و پروا گفت: 

 خونت؟!  ی چرا اورد  ؟ یدیتو منو کجا د-

توانست بزند که اگر   ینم یبود و حرف  نیخشمگ آتش

و   دیرا کش  شی کش مو یزد عربده بود، پروا عصب یم

 همان جور که پشت به آتش نشسته بود گفت: 

 روندم...  یم  نیداشتم ماش  ادمهیفرار کردم اما -

 زد:   ادی و فر دی وحشت از جا پر با 



 !نمیخدا ماش  یوا-

 ساکت باش -

 کجاست؟ سالمه؟! نمی! ماشیگیم یچ-

پروا را   ادشیشد و فر ده یکوب شه یآتش به ش  مشت

 ترساند:

 ساکت باش -

  ی تعجب کرد، سر کج کرد نگاهش کرد، زبان رو پروا

به کمر آتش که پشت به او بود نگاه کرد،  د،یلبش کش

دندان   ریماند، لب ز  رهی کتفش خ یخاص رو  یبه تتو

شد، به   کشیو آرام به جلو قدم برداشت، نزد  دیکش

که دستانش  یدو طرف کتف نگاه کرد و مرد  یبال ها

 د. بو  ش را باز کرده بود درست وسط کتف

شد   ره یآن مرد خ ن ییدهان قورت داد و به سر  پا   آب

 ینیآتش ه ی ا کدفعهی دنی هک شده نگاه کرد، با چرخ

گفت و با وحشت قدم عقب برداشت، آتش با خشم  

 گفت: 

 نم یدرست بگو بب-

 ! و؟ی...چیچ-

 چند وقته؟-



 زیجا، نها...چ نیا  میاومد یوقت ادمهیدونم، اما  ینم-

 نیمدرسه گفت بچه ها ادوستم که معلمه رفت   یعنی

دو هفته هم هست که  کیرو گفتن، نزد زایجور چ 

 پخش شده  شی خبر رسانه ا

 خند زد و پروا گفت:   شیبا حرص ن آتش

  نیامشبم...امشبم ا ست، ی حرفا ن  ن یمطمئنم روح و ا-

  یک یروح نبود، قشنگ معلوم بود  دمیکه د  یزیچ

 ده یپوش د یلباس سف

 که به آتش نگاه نکند گفت: دیچرخ ستاد یا ی عصب
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بود اونم   یبود اما کفشش مشک  د یآخه سر تا سف-

 یکتون



زد، سر تکان داد و پروا   ش یدستش را به پهلو  آتش

 : دیغر

 ترسم ینم گهیبار د  نیاما ا دمیلحظه ترس هی-

 یبذار کنار تا سرتو به باد نداد  تویفضول-

 هیچ ی از کجاست و برا غی ج یبفهمم صدا دیبا -

 ست یبه تو مربوط ن-

 و گفت: دیچرخ یعصب پروا

 پس به تو مربوطه؟-

 نگاه به سرت بکن هی نهیبرو جلو آ-

نبود، اصال چرا منو   مارستان یبه تو چه، مگه ب-

 خونه؟  ی اورد 

بود با حرص سمتش رفت و پروا با   یکه عصب  آتش

ترس و با عجله عقب رفت اما آتش مانتو اش را  

 : دیدر صورتش غر د، یچنگ زد و سمت خودش کش

به فکر آخر و عاقبتت باش، اگر    ی فضول  یریم  یوقت-

کردن،    یجمعت م دی محل با  ی بچه ها  دمیرس یمن نم

من    یول  ،ی ثابت کرد ستیسه تو مهم نالبته که وا

جا، چون من نه حوصله   نی بلندت کردم اومدم ا  دم یرس

دارم نه دردسراش، در ضمن من کارم   مارستان یب ی



که بسته  ینی بیمزخمه تو هم  نیدوخت و دوز زخمه ا

که   یا  کهیبذار واسه اون مرت اتمیباز یکول نیشد، ا

 باهاته

صورتش و آتش سر کج   ی چرخاند رو ی چشم م پروا

 کرد و گفت: 

نکن، صدا تو   یتشکر هم چشماتو برام گاو یبه جا-

 کن   غیج غیبذار رو سرت ج

 ؟یشده بودم چ  یاگر...اگر ضربه مغز-

 ی مرد یبهتر م-

 با خشم هولش داد اما آتش تکان نخورد و گفت: پروا

 ی شینم یضربه مغز  یکیتو -

 خونت؟ یاریم ینیبب  یزخم  ویتو هر ک-

 هیسپارم به بق یم نم یبب یزخم  وی کهر -

 خب منم... -

  ادیهولش داد و فر  یشدن چشمان آتش، عصب  ز یر با 

 زد: 

 نگام نکن ی اون جور-

 خند زد و گفت:  شین آتش



 ؟ ید یفضول از روح ترس ی خبرنگار ترسو-

شد و آتش سرش را به نشانه   یداشت منفجر م  پروا

 تاسف تکان داد و گفت: ی

 که تو رو استخدام کرده  ی کس چارهیب-

 کرد و عقب رفت و گفت:  ش ی رها 

 تموم شد، بسالمت ی دکتر باز-

 جا؟   ن یا اریپر رو مگه من گفتم منو ب-

 دلم سوخت اوردمت، حاال هم بسالمت -

 رم؟ ینم یفکر کرد ؟ یفکر کرد یچ-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 بسالمت-

  ی برد همه را رو ش ی دست پشت موها  یعصب پروا

سمت مبل رفت، خم شد مقنعه   ختیشانه اش ر کی

باره سرش   کیبه  ستادیاش را برداشت، صاف که ا 

حال   یهم افتاد و بدنش ب  یرفت، چشمانش رو  جیگ

  یمبل افتاد، دست به سرش گرفت و آتش ب ی رو

 توجه به آشپزخانه رفت، گفت: 

 نیبش کمی دلم سوخت -



 شعور یتو ب  یریبم-

رفت و آتش   یم جیرت داد، هنوز سرش گدهان قو   آب

آب پرتقال   خچالیرا باز کرد، از درون در   خچالیدر 

برداشت و درونش   یوانی را برداشت و در را بست، ل 

رفت سمت پروا رفت و   رون یب خت،ی آب پرتقال ر

 را سمتش گرفت و گفت:   وان یل  ستاد یکنارش ا

تو   ،یخون از دست داد  یل یخ کیزخم کوچ هیواسه  -

 ؟ ی نشده بود  یعمرت زخم

 سر باال برد نگاهش کرد و گفت:   پروا

 به تو چه-

 را پس زد و گفت:   وانیل 

 خوام ینم-

 ی بر یخوام زودتر خوب بش یبخور م-

 گفت:  یعصب پروا

 یخوب-

شد که بلند شود، آتش شانه اش را گرفت و   زی خ مین

 مانع بلند شدنش شد و گفت:



  یحال بش ی زرت و زرت ب یمده هانگار خوشت او-

 من بغلت کنم 

 با چشمان درشت نگاهش کرد و آتش گفت:  پروا

 بخور بعدم بسالمت  نویا-

  گاری گذاشت و عقب رفت نخ س  زیم یرا رو   وانیل 

  دنی برداشت سمت پنجره رفت، پروا با د ی گرید

 تعجب کرد و گفت:   فشیک

 جاست؟!  نیچرا ا  فمیک-

 زد و گفت:  گارش ی به س یپک او

 دم یدزد  فتمیک-

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 ستین  دمیبع-

 و گفت: د یکش هیبخ یانگشتانش را رو  سر

هم تو   نا یاز ا  ،یچ یعنی  یدون  ینم مارستانی کال ب-

 یراحت گهید  یخونه دار

زد جاش تا آخر    یم هیبردمت بخ ی خوب بود م-

 موند  یم تیشونیعمرت رو پ



از  یرا برداشت کم وهیآب م  وانیکرد و ل  یپوف پروا

آتش نگاه   یچشم به تتو یآن را خورد، از گوشه 

 داد، گفت:  رون یرا ب گارش یکرد، آتش دود س

 بچرخه دیعقاب با  ن یاما چشمات ع یحال  یب-

 و گفت:   دینگاه دزد پروا

 رمیدارم م-

  یرفت اما سع جی سرش گ  ستادیرا کنار گذاشت ا  وانیل 

حال نشود، مقنعه را خواست سرش کند اما از   یکرد ب

 : دی و غر د یخون خشک شده بود، چهره در هم کش

 اَه -

سرش انداخت،    یرو  ی را به شکل روسر مقنعه

را برداشت و سمت در رفت، همان لحظه آتش    فشیک

 گفت: 

 نگه یتو پارک نتیبردار ماش چتوی سوئ-

 موت؟ یر-

 نییپا  امیم-

 گفت:   د،یکوب  هشیرفت و آتش مشتش را به ش پروا



همتون، تک به تک تون که   دیوفتیبه گوه خوردن م-

 د یکرد  یمخف

  شیبرداشت تنش کرد دکمه ها  یاتاق رفت لباس  سمت

  نییرفت، خودش را به پا  رون یرا نبست از خانه ب

بود نگاه کرد    نشیرساند، به پروا که پشت فرمان ماش

را فشرد، در باز شد و پروا به آتش نگاه   موتیو ر

همان    نشیرفت، ماش  رونیتوجه به او ب یکرد که ب

 بود.  شیهم رو  چیسوئ  یبود، حت نگیپارک  ی جلو

  ای دیآ ی م رونیب نگیآن که بداند پروا از پارک  بدون

کرد و   ینه موتور را روشن کرد و رفت، پروا پوف

 : دیغر

 آدمه؟!   نی! اصال اه؟یک گهی د نیا-

خودشان   نگیرفت و زد در پارک رون ی ب نگیپارک  زا

خودش را به باال   نش؛یباز شود، بعد از پارک ماش 

خواب هستند، آهسته   رایدانست نهال و حم یرساند، م

را در آورد   ش یدر را باز کرد وارد خانه شد، کفش ها 

 آهسته به اتاق رفت و در را بست.  ی ل یو خ
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را    فشیداد، ک رونیرا روشن کرد نفسش را ب برق

  یافتاد، جلو نیزم ی تخت گذاشت و مقنعه رو ی رو

خورده   هیمرتب چسب بخ  یل یزخمش خ  ستاد،ی ا نهیآ

 بود و کامال بسته شده بود. 

 گفت:  یبرد و عصب شیموها  ریز  دست

زده،  هیمنو برده تو خونش سرمو بخ ه،یعجب احمق-

 اخالق خر یاصال عقل نداره ب

نشست و   ی صندل   ی را از تنش در آورد، رو مانتو

 مشکوک گفت: 

 بود منو ترسوند؟! یاون ک -

 چانه زد و گفت:  ریز  دست

 مین ر یز یکاسه ا هیکردم  دایپ ن یقیبا اتفاق امشب -

 بفهمم دیکاسه هست، با 



  دی ا یها بدون آن که خواب به چشمانش ب  ساعت

بلند شد، سمت   شی نشست و فکر کرد، باالخره از جا 

 لب گفت:  رینگاه کرد و ز   رونیکمد رفت، به ب

الوات، االنم که   یآقا  رونیشب رفته ب  کیساعت -

هنوز   یعنیشبه چراغش روشنه  مهیساعت سه ن

 ومده ین

خوابش را برداشت تنش کرد، سمت پنجره رفت    لباس 

نبود، دوباره به خانه آتش   ی نگاه کرد، کس نییو به پا

  د،ینگاه کرد شانه باال انداخت و پرده را کامل کش

 سمت تخت رفت. 

 **** 

 : د یسرش گذاشت و غر  یرو دست

 دختر!  یزنیچقدر تو غر م-

  ،یاومد یک  ستیمعلوم ن  شب ینزنم؟! د  نزنم؟! واقعا -

 سر خانم شکسته نمیبیم یشد  داریصبح ب

 مه یشونیپ-

 یهر چ -

  یو دست رو  دیاز جا پر راینهال حم غیج یصدا  با 

 قلبش گذاشت و گفت:



 خب!  دیآروم دختر، ذهلم ترک-

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 ریجون تو به دل نگ رایکنه حم یغر غر م  یل یخ-

 گهیحق داره د-

 !رایعه مامان حم-

 تونم نا حق بگم ینم-

 بله دست شما درد نکنه -

 بلند شد و گفت:  زیو از پشت م  دیرا سر کش  شیچا 

 من برم-

  ی نه خونه نبود میبه خدا شب سر ساعت هشتو ن-

 دمیراهت نم

 گفت:  یرا برداشت و عصب  فشیک دیباز خند پروا

 عقب   رهیم ی گشاده ه یل یمقنعه خ نیا-

 دوختم یمن برات م  یداد  یب م خ-

 بدوز  ام یشده شب م  رمید-

 گهیدخترا من امروز برم د-



را برداشت سمت در رفت، کفشش را   فش ی ک پروا

 برداشت و گفت: 

 نه تا آخر هفته بمون بعد برو -

 پروا! -

 کار،  یخونه چ  یبر یخوایآخه م-

 ینه خوش  یاطینه ح ره،یگ یجا دلم م نیا-

 گه یبرمت د  یحاال آخر هفته خودم م-

کرد دست تکان داد   ی نهال که با خشم نگاهش م یبرا

رفت، نهال   رونیهم چشمک زد از خانه ب رای به حم

 گفت:  ی عصب

 ! ارهیسر خودش م  ییچه بالها -

 کنه  یتو خودتو ناراحت نکن، اون کار خودشو م-

 زودتر ازدواج کنه بلکه سر به راه بشه -

 : و گفت  دیجا پر از

 شده!  رمید   یوا-

 را برداشت و گفت:   فشیک

  یکارا  می دنبالم بر ادیظهر محمد م رایمامان حم-

 وامش تموم شده  ی آخه کارا م،یبکن وی عروس



 باشه -

 خونه میایاما ناهار م-

 ؟ یتو چرا با پروا نرفت  زم، یباشه عز-

بعدشم باهاش قهر   ره،یم گهیطرف د هیپروا از -

 هستما

 دیقهر کنشما دو تا عمرا با هم -

 *** 

  اد یوجود داره، ز  تیمحدود شهیواسه روزنامه هم-

  یخبر ها  د یو با   ی مانور بد یتون یرو خبر ها نم

  یکه همه خبرا یدر صورت  ،یسیحوادث بزرگ بنو

 مهمه  یل یحوادث خ

هم    یخبر  ی ها  چ یکانال و پ هی تو  نیدرسته واسه هم-

از   یل یکه خ نیدارم، اون جا دستم باز تره، ا  ت یفعال 

 پخش کنم ر یتونم با تصو یخبرا رو م

 دخترم ادهیز تتیتو کال فعال -

 گفت:   ستاد،یلبخند زد و سرگرد ا پروا

همراه،   یها   ی سه نفرو گرفتم کارشون سرقت گوش-

 گهید یدست مردم و از تو مغازه و هر جا



 لمشونو یدارم ف اد یمدار بسته ز نیآره با دورب-

که   ی د ید دند،یدزد  یم یگوش  یاز س  شیروزانه ب-

که  ییها   تیراهرو شلوغه همه اومدن بابت شکا 

 کردند 

 پروا رفت و گفت:  سمت

 تو خبرتو جمع کنم منم به کارم برسم  میبر  ا یب-

 میبر-

  یخبر ها  یآن شلوغ انیهمراه سرگرد رفت در م پروا

شلوغ بود و   شهیجمع کرد، اما آن روز مثل هم یخوب

 بود.  ری تا غروب درگ

نشست   زشیدفتر روزنامه برگشت، خسته پشت م  به

 و بلند گفت: 

 یببر درست کن من دارم از خستگ نارویا ا یب  ایبرد-

 رمیمیم

 نگاهش کرد و گفت:  سارا

 ومده؟ ین  ریمد-

 دفتر مجله کار داشت-

 ارم؟ یب یواست چا  یخوا یم-



 و پرسش؟  یکین-

پروا رفت و او همه خبر ها را به او   زیسمت م  ا یبرد

 داد و گفت: 

 همش با تو   گهید-

 دادن  امیتا حاال چند هزار نفر پ یدون یم-

 ؟یبابت چ-

  لشویخوان دل   یم غ،یج یاون پارک مخوف و صدا -

 بفهمن 

 داد و گفت: هیکالفه تک پروا

رو واسه روزنامه آماده    نا یتو ا  شهیحاال اونم حل م-

 کنم یرسانه رو آماده م  یکن من خبرا

 باشه ممنون-

را روشن کرد دست به   ستمیرفت و پروا هم س  ا یبرد

  یخبر ها  عیآورد و او سر یچا شیکار شد، سارا برا

رسانه آماده کرد و به اشتراک گذاشت،   یداغ را برا

 داد و گفت:  هیتک یبا لبخند به صندل 

 تموم شد -



  دن یدفتر چشمانش درشت شد و با د هیخلوت  با  اما 

 رحمان گفت: 

 جا چرا خلوته؟! نیا-

! همه هم ازت  یکار  یساعته همه رفتن کجا کی-

 کردن  یخداحافظ

 !دمینفهم یچیپوف ه-

 بلند شد و گفت:  زیپشت م از

 خونه؟ یریتو نم-

 کار دارم   گهید  کمی-

 باشه -

رفت،   رون یکرد ب یرا جمع کرد خداحافظ  لشیوسا 

  نینشست و با رامش تماس گرفت، ماش  نیدرون ماش

رامش در گوشش  یرا به حرکت در آورد، صدا 

 نشست:

 سالم -

 تعجب کردم  یزنگ نزد دم ید ،یسالم خوب-

دفتر روزنامه  امیکردم ب یکار بودم، سع  ر یدر گ  یل یخ-

 ؟ ییاما نشد، تو کجا 



 خونه رمیدارم م  رونیتازه از دفتر اومدم ب -
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 دیپروا واسه آخر هفته با نهال دعوت هست-

 ؟ یدعوت چ-

 اس یتولد رو-

 رامش من... -

 ی خواهش م  م،یمامان و من دعوتت کرد گه،ی د ا یب-

 کن کنم قبول 

 کالفه چشم بست و گفت:  پروا

 کنم  یباشه با نهال صحبت م-



محمد باشه، پس تو هم قبول   هیکنه کاف ینهال قبول م -

 کن 

 هی چه اصرار-

 گه؟ید  یا یم-

 باشه -

 و گفت:   یداد به صندل  هیلبخند زد، پروا سر تک  رامش

 ؟ یکار ندار-

 ؟ یخسته ا-

 یل یخ-

 رون یبردمت ب یم ومدیکاش کارم کمتر بود م-

ندارم، برم خونه   رونیبر عکس اصال حوصله ب-

 بهتره 

 باشه مراقب خودت باش -

 باشه فعال -

  د،یمقنعه اش را جلو کش یرا قطع کرد کم  تماس

  ریشد و ز ز یچشمانش ر د،یچیراهنما زد به راست پ

 لب گفت: 



کارا  نیا  یبفهمم پشت پرده   دیبرم اون پارک با  دیبا -

 ه یچ

 خند زد و گفت: شین

  یدونست اون جور  ینم یچی جالبه که آقا آتشم ه-

 ترش کرده بود، البته اون حقشه 

زخمش را    ینگاه کرد و دست باال برد جا  نهیآ  در

 لمس کرد، سر تکان داد، گفت: 

 یچ  نمیبب رم یکنم بعدم م  یخونه استراحت م  رمیم-

 کنم یکشف م

 را باال برد تا هر چه زودتر به خانه برسد.   سرعتش

 *** 

 

خودشم نکشه واسه  اد یبهش بگو زود ب رایمامان حم-

 خبر هی

رژ را  نهیآ یبه پروا نگاه کرد و پروا جلو رایحم

 و گفت:  دیلبش کش  ی رو

 من مواظبم-

 هیاون شکل  شیشونیآره مواظبه و پ-



 و گفت:  د یکش ش ی ابروها  یدست رو پروا

 بگو  یحاال ه -

 مقنعتو که تنگ نکردم -

 ال یخ  یپوشم ب یشال م -

دختر، االن چه وقت رفتن دنبال   گهینهال راست م-

 دوازده هستا! کیخبره، نزد

 امیزود م  د ینگران نباش-

  رون ی کفشش را برداشت ب  عیرا برداشت، سر  فشیک

آن دو را نشوند،    یغر غر ها  گریخواست د  یرفت، م

دکمه را   را پا کرد وارد آسانسور شد  شیکفش ها 

 خند زد و گفت:  شی نگاه کرد ن نهیفشرد، در آ

 فهمم   یم ویهمه چ  گهیامشب د-

 نگیشد، از پارک  نشیسوار ماش  دیرس نگیپارک  به

رفت به ساختمان آتش نگاه کرد و راه افتاد،    رونیب

بود   یاما او کس دیترس ینه که نم د،یکش قینفس عم

گذاشت پا درون همان   ی م شیترس ها  یکه پا رو

 گذاشت.  یترس م 

 زیرا نگاه داشت، چشمانش ر   نیپارک، ماش  ی جلو

 شد و گفت: 



 باشم  غیمنتظر ج دیحاال با-

را هم درون   ی را برداشت و آماده کرد، گوش ن یدورب

 میبشنود، ن غیگذاشت و گوش سپرد تا ج  بشیج

به   ریدانست د ینبود، م یگذشته بود اما خبر  یساعت

 شود.   یم یعصب  ی ل یخ گریهال دخانه برود ن

سر   عیسر د،یشن غی ج یهمان فکر ها بود که صدا در

 خند زد و گفت: شیچرخاند به پارک نگاه کرد، ن

 زنه یم غیروح عمته که ج-

رفت، در را آهسته بست   ن ییرا باز کرد و پا  نیماش  در

که خلوت بود نگاه کرد   ابان ی و قفلش کرد، به طرف خ

  ابانیخ گری راه افتاد سمت د یگر ید غیج یبا صدا 

 رفت، خوب به همه جا نگاه کرد و گفت:

 وارد بشم که متوجه نشه یی از جا  دیبا -

که   یساختمان بلند  واری رو راه افتاد، به د ادهیپ در

 و گفت:  دیلبش کش  ی زبان رو د،یکنار پارک بود رس

 متوجه نشه  ی که کس یمثل روح بر دیپروا خانم با-

  شیپ نیپاورچ نی درون پارک گذاشت و پاورچ پا 

به  ستاد یا یآرام کنار درخت غیج یرفت، با صدا 

صحبت چند نفر را   ی اطراف نگاه کرد، حس کرد صدا



به اطراف نگاه کرد اما   قی خم شد دق یشنود، کم  یم

 یمکتیباز راه افتاد و جلوتر رفت، کنار ن د،یند چیه

دهانش   ی لوبا وحشت دست ج غیج یبا صدا ستاد، یا

  یل یخ غیج ی نزند چون حس کرد صدا غیگرفت که ج

 بود.  کینزد

اطراف نگاه کرد دستش را به درخت گرفت،   به

را   ینازک  میخواست بچرخد که حس کرد دستش س

و  د  نیرا ب  میکرد و س زیلمس کرده است، چشم ر

دانست   ینگاه کرد و نم نی زم یانگشتش گرفت، رو 

شود، نگاه را باال برد که بداند    یبه کجا ختم م میس

با   اما  د،یند چ یدرخت رفته است اما ه یچرا باال  میس

 . د یباز هم ترس غیج  یصدا

 ی را جلو نیعقب رفت، دورب یشد کم مشکوک

شب،    ی کرده بود رو میچشمانش گرفت و چون تنظ

  دنی مشخص بود، با د شیروشن برا زیهمه چ

لب   ری باال رفت و ز ش ی ابروها  یکوچک با ی تقر یبلندگو 

 گفت: 

 !ه؟یچ  نیا-

فلش بزند عکس   نیکه دورب ن یموقع بدون ا همان

 خند زد و گفت: شیباز بلند شد، ن غیج یگرفت و صدا 



 بلند گوهاست انگار نیخانم روحه از ا ی صدا-

 و گفت: دیچرخ

 روح اون عروس  چارهیب-

  یها واقع   غیکه آن ج نیا دنیراه افتاد و با فهم  باز

 ینم غیج یراحت شده بود و با هر صدا  الش ینبود خ 

چند مرد   یرفت صدا  یهمان جور که جلو م د، یترس

  دنیبلند، جلوتر رفت اما با د  اد یاما نه ز دی را شن

پشت   عیوسط پارک چشمانش گرد شد و سر تیجمع

 درخت پنهان شد، گفت: 

 هستن؟!  یک  نا یا-

را   نینباشد، دورب یکس  دیزانو زد که در د نیزم ی رو

نفر روبه   نیچشمانش گرفت و زوم کرد، چند  ی جلو

عکس گرفت،   یمعطل  یبودند، پروا ب ستادهیهم ا ی رو

دوست داشت بداند چه خبر است، چشمش به سمت  

که انگار داشت    یپوش  دیاد، به دختر سفافت گرید

 کرد.  یداد به اطراف نگاه م  یم کیکش

عکس گرفت، دوباره   نیخند زد و از او هم چند شین

که   یمرد  دنی آن چند نفر برد و با د یرا رو  ن یدورب

درون دستش بود تعجب کرد، عکس    ی ساک بزرگ

روبه رو خم شد در ساک را    یاز مرد ها  یکیگرفت،  



آورد و پروا با چشمان   رون یب یباز کرد، بسته ا

 درشت گفت: 
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 ! یوا-

د را  گرفت، مرد موا  یو پشت سر هم عکس م مدام

از همان   ی سر تکان داد، مرد  هیبق ی و برا  دیچش

شان داد،    لیسمت آن ها رفت و تحو یدسته با چمدان 

 تاسف تکان داد و گفت:  یپروا سرش را به نشانه 

جا خلوت بشه   نی که شبا ا دنی پس همه رو ترسون-

 واسه قاچاقاتون؟! 

آورد   رون یدسته پول ب یکی در چمدان را باز کرد   مرد

شدن در چمدان را بست، پروا لبخند زد و بعد مطمئن 

 گفت: 



جا،    نیا زهیبر نهیبب سی که پل  ن یواسه ا هیکاف نا یا-

 شد   لیخبر منم تکم

 چرخاند به اطراف نگاه کرد و گفت: سر

روحا بفهمن و   نیکه ا نیوقت رفتنه پروا خانم قبل ا-

 ارن یدخلتو ب

دور و دور تر شد،    دهی آرام و خم یل یافتاد و خ راه

را    یپسر  یآمد و صدا رون یاز پشت درخت ب ی مرد

 : دیشن

 عکس گرفت -

نگاه کرد و   تینگفت سر چرخاند به آن جمع چی ه مرد

 گفت: 

 اون با من -

 *** 

 زد: اد یگذاشت و فر زی م یرا رو نیذوق دورب با 

 خبرو تو دستام دارم!   نیبهتر یوا-

 بخواب ساعت دو شبه ریبگ-

 هانش گذاشت و گفت:د  یدست جلو پروا

 اوه! باشه باشه-



را    نیلب تاب را باز کرد، رمزش را زد و دورب  در

شود در لب تاب،   یوصل کرد، همه عکس ها را زد کپ

 و گفت:  د یکش ازه یخسته خم

 تو کار تو بکن منم بخوابم-

لباس خوابش را در آورد و   هیتخت رفت و رو سمت

 یالتخت خودش را رها کرد، با ذوق پتو را   ی رو

زد و   یقیو در آغوش گرفتش، لبخند عم  دیکش شیپا 

 فرو رفت.  یقی به خواب عم

در را    د،یخروپف شن یباز شد، صدا یبه آهستگ در

هم گذاشت و به آن زن چاق وسط سالن نگاه   ی رو

  یبه گوش کس  ش یقدم ها  یکرد، بدون آن که صدا

و به اتاق پروا    ستادیبرسد راه افتاد، وسط دو اتاق ا

 که درش بسته بود نگاه کرد. 

  دش، یکش نیی گذاشت و آهسته پا   رهیدستگ  یرو دست

 یدر باز شد و وارد اتاق شد، در را به همان آهستگ

باعث   دنشیبست، به پروا نگاه کرد و با طرز خواب

بچرخد، لبش کج شد با    ش یشد نگاهش سر تا پا رو

 د ی سمتش رفت، د عیسر زیم ی رو  نیدورب دن ید

تاب   ببود ل دوار یبه لب تاب وصل هست، ام ن یدورب

شد، اما با روشن   یم یقفل نباشد چون کارش طوالن



شده    یهمه عکس ها کپ  دیبودن لب تاب لبخند زد، د

 است. 

 گرید  یاجرا کرد تا حت یرا پاک کرد و برنامه ا  همه

  یکل پاک شود، کم  نتواند عکس ها را برگرداند و به

را برداشت و    نیاما باالخره پاک شد، دورب دیطول کش

که به دنبالش آمده بود   یمربوط یدر آن هم عکس ها

را   نیدورب ی عصب  ی گوش  دنیرا کامل پاک کرد، با د

هم عکس هست   ی گوش در دانست   یکنار گذاشت، نم

 همان برش داشت.  ینه، برا ا ی

آن دختر، نگاهش کرد و  یاز رمز گوش  ی عصب

نشود، دست پروا را   داری بود ب دوار یسمتش رفت، ام

گذاشت، با باز شدن   یگوش  یگرفت و انگشتش را رو 

  یرا چک کرد اما در گوش زیلبخند زد، همه چ  ی گوش

 نداشت.  چیه

گذاشت، به  شیرا هم سر جا  ی راحت گوش ال یخ با 

سمتش   د،یاو چرخ یپروا نگاه کرد و باز نگاهش رو 

دستکش چرمش را در آورد،    شی فت و با دندان ها ر

  بیدستکش را در ج  ستادیباال سر آن دختر ا

 گذاشت و آرام گفت:  شرتشیسوئ

 دخالت نکن  گهید-



  یچانه   یرا رو   اهشی جلو برد و سر انگشت س  دست

خورد اما آن قدر   یپروا تکان کوچک د،یپروا کش

فرو رفته بود، مرد به   قیخسته بود که در خواب عم 

را که محکم  ییخند زد، پتو شیپروا ن  دن یطرز خواب

 گرفته بود.   شیپاها  نیدر آغوش داشت و آن جور ب

سمت در رفت، آهسته در را باز کرد به  دیچرخ  عیسر

از   یرفت، به همان آهستگ رون ی اطراف نگاه کرد و ب

نفر وارد   کی دیکس نفهم چیرفت و ه رون یخانه ب

 رفت.   رونیبعد هم ب خانه شد و 
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سمت راستش گذاشته   ی ران پا  ی چپش را رو یپا  مچ

زد،   یپک محکم گارش یبود، دست باال برد به س



سر باال برد به   الیخ یب  د،یها را شن  نیماش  یصدا

 :دیمرد را شن  یسقف نگاه کرد، صدا 

 د ی کن یبسته بند دیاالن ببر نی موادا رو هم-

 : دیسمت سالن رفت و غر  مرد

بذار بچه ها کارشونو بکنن،  ا یغزال تو با من ب-

 ایشهروز ب

رفت دهان باز کرد به غزال که پشت   نییسه پله پا  از

  ی آن مرد رو دنیبزند اما با د یسرش بود حرف

درست در وسط آن خانه بزرگ خشکش زد، با   ی صندل 

 لب گفت:  ریترس ز 

 آتش! -

انداخت و بدون آن   نیزم  یرا رو  گارش یته س آتش

 که نگاهش کند گفت: 

 ؟ یجا رو چند اجاره کرد  نیا-

و شهروز بدتر از او خشک شان زده بود، مرد   غزاله 

 آب دهان قورت داد و گفت:

 من توض... -

  شیبازساز کی ش یلیاما خ هیمیقد ، یکرد هیچند کرا-

 کرده، سقفش بلنده خوشم اومد 



 کالفه دستش مشت شد و گفت:  مرد

 ستیب  یماه-

 نگاهش کرد و گفت:  دیخند آتش

  ستیب ی اخته، تو اون باال شهرشم ماهطرف بهت اند-

 ستین

 نشست به آن دو نگاه کرد و گفت:  نهیبه س دست

 ست؟ ین ادیز  ونیل یم ستیب یماه  ه؟ی نظر شما چ-

 کیحرف بزنند و آتش به   یکالم  دندیترس یدو م هر

 زد:   ادیباره فر 

 ست؟یگرون ن-

 گفت: عی و غزال سر  دندیدو از جا پر هر

 هست -

  شیغزال نگاه کرد، ن یسر کج کرد به سر تا پا   آتش

بود نگاه کرد و   ستادهی که جلو ا یخند زد به مرد

 گفت: 

 ؟یکن یسو استفاده م   یدار  ی از چ-

 باور کن... -

 باورامو قبال کردم -



 شهروز نگاه کرد و گفت:  به

 ارن یبگو مواد ب-

 

حوصله دست در  یسه جا خوردند و آتش ب   هر

 و گفت:  دیکش  شی موها 

 زود  اد، یساعت چهار صبحه خوابم م-

 گفت:  عیسر  مرد

 میزن  یآتش بذار حرف م-

 نگاهش کرد و آرام گفت:  آتش

 گودرز -

 کرد و آتش گفت:  ی منتظر نگاهش م  گودرز

 س یه-

 رو به شهروز گفت:  و

 ارن یبگو موادا رو ب  ؟ یکر بود-

 کدوم مواد؟ -

 زبان در دهان چرخاند و گفت: دیخند آتش



هستم نه حوصلشو دارم، پس   یمن نه اهل باز  نیبب-

نکن، اون وقت   ینداره باز  ی که اعصاب باز ی با کس 

 ارن یبنال بگو ب سوزه،یجون خودته که در م

سر تکان   یبه گودرز نگاه کرد و گودرز عصب شهروز

 داد، شهروز سر چرخاند، بلند گفت: 

 د یاریموادا رو ب-

 و دوباره به خانه نگاه کرد، گفت:   دیکش  ازهیمخ  آتش

گرون گفته،  یل یخ  دیجا رو پس بد نیبه نظرم که ا -

 واست بزرگه گودرز   یادیجا ز  نیبعدم ا

و شهروز ساک مواد را گرفت به   د ینگاه دزد  گودرز

 آتش نگاه کرد، آتش به غزال نگاه کرد و گفت: 

 چه برسه به روح  یستیتو جنم ن-

 :دیرد و آتش غر ب ریسر به ز  غزال 

 جا ن یا ارشید  ب-

آتش گذاشت،   ی پا  یجلو رفت و ساک را جلو  شهروز

برداشت با لب   ی خند زد خم شد بسته مواد شیآتش ن

 کج به گودرز نگاه کرد و گفت: 

بهت   ی ک ،یکرد  دایپ ر یشد دل ش ی کن چ  فیخب تعر-

 گفته برو جلو خودم پشتتم؟ 



 کس  چیه-

و بسته را باال برد با دندانش پاره کرد   دیباز خند آتش

 یها م کی سرام  یو باال بردش، مواد مثل شن رو 

 قدم جلو برداشت که آتش گفت:  کیگودرز  خت،یر

 شنوم یم-

 کس  چ یباور کن ه-

شده بود گوشه    یسر تکان داد و بسته را که خال   آتش

برداشت با دندان پاره کرد   یگریانداخت بسته د یا

 با ترس گفت:  باال برد، گودرز

 شمیآتش بدبخت م-

فت نگاه کرد و   یم نییکه پا  دیسف  یبه گرد ها  آتش

 گفت: 

کرده انداختت جلو بشناسم،    رت یکه ش یخوام کس  یم-

موضوع سو استفاده   نیبوده از ا یخوام بدونم ک یم

 کرده 

و غزال با ترس به گودرز نگاه کردند اما   شهروز

 گفت:  ی گودرز عصب

 کس همش فکر خودم بود  چیه-



  یشده را رها کرد بسته  ی بسته خال  د،یبلند خند آتش

بار با خشم به زور پاره اش کرد   نیبرداشت ا ی گرید

 باال برد با همان خشم به گودرز نگاه کرد و گفت:

  ستیکن، بکه باز بشه سوخته حسابش  یهر بسته ا-

همچنان انکار   یتون یمونده تو م گهیو هفت بسته د

 یکن

 آتش -

 شانه باال انداخت و گفت:   آتش

کار کنم دست   یچ  اد، یخوشم م ی سوز  شیکال از آت-

 ست یخودم ن 

جا اون جاست،   نیبهتر دمیباور کن فکر خودم بود، د-

گفتم اون جا   د،یترس یم  سمیپل  ی حت ادیشبا نم  یکس

 کارامو بکنم

 شد؟ یوسط چ ن یوقت آتش ا اون -

باره بسته را سمتش   کیچشم بست و آتش به   گودرز

 زد: اد یپرت کرد و فر

 ست یاالن وقت خفه شدن ن-

صورتش و آتش بسته   یرو  دیکالفه دست کش  گودرز

 برداشت و گفت: یگرید ی



 بنال -

 بود   نیهمش هم-

 بسته را پاره کرد باال برد و گفت: دیباز خند آتش

  ده، ی رنگ و روت پر یفهم یخودت م  ا ی ارم ی ب نهیآ-

 نیاز ترس چشمات ع  یدونیخودت م  ای ارمیب نهیآ

 وزغ شده؟ 

  یچشم بست و آتش خون سرد بسته را رو   گودرز

  یبرداشت، گودرز عصب  یگرید یانداخت بسته  نیزم

 زد:  اد یفر

 بسه-

 اال برد و گفت: بسته را پاره کرد دست ب آتش

مزخرفتو واسه اون آدمات ببر باال نه واسه   ی صدا-

 من

 گفت: یعصب شهرزو

 ش؟ یکش  یچرا نم-

شد    یم ری که سراز دیسف  یاز پودر ها  دیخند آتش

 نگاه گرفت با همان خنده گفت: 

 م؟ ی کش یچرا نم گهیراست م-



 زد: اد یبرد و شهروز فر ریسر به ز  گودرز

 کنه؟! یکار م  ی داره چ ینیب ینم-

 ؟ینی بیتو م نهیب ینچ نم-

با خشم دست پشت کمرش برد و اسلحه را در   شهروز

نگاه گرفت و   الیخ  یآورد سمت آتش گرفت، آتش ب

 گفت: 

 چند بسته شد؟ کال از دستم در رفتا! -

 گفت:   عیسر  گودرز
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 نییپا   ار یاسلحتو ب-

 تو چت شده؟! -

هدر    م یهمه پول  بابتش داد نیکه ا  یمواد  ین یب ینم

 ! دهیم



 برو عقب  ستیبه تو مربوط ن-

 ! ی شد  وونهی تو د-

باش  یپسر خوب  ست،یکه گفت به تو مربوط ن  ی دید-

 تو کار بزرگترا هم دخالت نکن سا،یعقب وا

کند که گودرز    کیزد، خواست شل  اد ی فر شهروز

 عربده اش باال رفت:

 بنداز دستتو -

 برداشت و گفت:  یگر ید ی بسته  دیخند آتش

 نداشته باش، از صاحبت بگو  یتو با اون بچه کار -

 دستانش را تکان داد و گفت:   گودرز

 کار خودم بوده  یباور کن یخوا  یآتش چرا نم-

 شانه باال انداخت و گفت:   آتش

 ی کارو ندار نیچون تو ت...ا-

و آتش سر تکان داد و   دییهم سا  ی دندان رو  گودرز

 گفت: 

 از فردا برو تو اون پارک یاگر دار ؟ یدار -

انداخت   نیزم  ینگفت و آتش بسته را رو  چیه  گودرز

 و گفت:



  یپس بنال بگو ک ره،یجنازتم اون جا نم گهی تو د-

 یدونست یکه م یتونسته تو رو بندازه جلو، در صورت

درسته با   شه،یبد م  یل یفهمم برات خ یباالخره من م 

 ی که منو آدما   ی پول دم دهن همه رو بسته بود

بماند ُدم   دم،ینفهمن، اما باالخره که فهم  ی زیچ کمینزد

که تا عمر   نمیچ یکه با پول خفه شدنو م ییهمه اونا 

 نره   ادشونیدارن 

 برداشت و گفت: یگرید ی بسته

 ه یحاال مثل آدم بگو صاحبت ک -

  ی را پاره کرد دست باال برد، گودرز به پودرها  بسته

 گفت: ینگاه کرد و عصب نیزم ی رو

 نیکردم هم  سکیخودم بودم ر -

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 باشه -

 ی ز روو فندکش را ا  گاریانداخت و س  نییرا پا  بسته

لبش گذاشت با   نیب ی گاریبرداشت، نخ س شی ران پا 

  زیفندکش روشنش کرد به شهروز نگاه کرد، چشم ر

 کرد و گفت: 

 ی هست ی نترس  یازت خوشم اومد بچه -



 فهمه  ی خره نم جهیاون گ -

 به گودرز نگاه کرد و گفت:  آتش

 زده باشه  یزیخوره چ ینم-

 کنه یم  یفهمه داره چه غلط یزده بخدا، نم-

 باز سر تکان داد و گفت:  آتش

که   نیهم یعن یندارم،  تیباشه منم کار  ،یگیاسم نم-

امشب آدرس   نیاما هم  ، یشکر کن دیبا یاالن سالم

نابود   تیتمام زندگ  یکن ینم سکیر گهید یر یگیم

  نا یهمه پول بابت ا نیصاحبت که ا یزندگ  ا ی  شه،یم

  ستین یباشه مشکل  ی خب اگر اول  شه،ی داده نابود م

اگر   گه،یجور د داموا  نیکنم نه با ا یخودم بلندت م

خوام صاحبت با دود از   یم  ستی باشه مهم ن یهم دوم 

 ادیسوراخش در ب

 من بد بخ...  نیآتش آتش...بب-

 ی شیتو بدبخت نم ستیمهم ن -

داد،   رون یرا ب گارش یرا روشن کرد و دود س فندکش 

ساک گرفت،   ی پارچه  ریخم شد آتش فندک را ز

سرش گذاشت،    یزد و گودرز دست رو اد ی شهروز فر

را    شی جلو عی سمت آتش اما گودرز سر د یشهروز دو



که راه   یتوجه به آن دو به آتش یگرفت و آتش ب

 گرفته بود نگاه کرد. 

 سوخت گمشو کنار  -

 هیبه زور شهروز را گرفته بود و غزال به گر  گودرز

انگشتانش   نیرا ب گاریافتاد، اما آتش خون سرد س 

به آن زد، به شهروز که با خشم   یگرفت و پک محکم 

بلند شد،  یصندل  یکرد نگاه کرد، از رو ی نگاهش م

 آرام سمت شان قدم برداشت و گفت: 

 ییتومنم خدا ستیبرات بزرگه، ب یادیخونه ز نیا-

با   یدیم نمیدهم ا کی دم،یخودم بهت جا م ا یب فه،یح

 یکن یراحتم کار م الیخ

 آشغال حرو...-

پرت شد   نیزم ی شد که رو  ده یگودرز عقب کش چنان

که شهروز اسلحه داشت   یآتش همان دست  کدفعهیو 

را گرفت چرخاند و سرش اسلحه را به شکم شهروز  

  ادیماشه گذاشت و گودرز فر ی چسباند، دستش را رو

 زد: 

 آتش! -

 اما اتش زل زد به چشمان سرخ شهروز و گفت:  



  یدونست چه غلط  یشت منه مکه پ ی نره خر نیا-

 یبکنه چون من آدم دیدونست نبا  یکنه، م یداره م 

بکنه  یجا هر غلط  نی دونست ا یکه بگذرم،  م ستمین

مواد بفروشه نه بخره، اما کرد حاال که  دیاما نه با 

ضرر کنه تا   ی اردیل یم دیچوبشو بخوره، با دیکرد با 

نکن   ی تو هم خودتو قاط وفته،یدر ب دیبفهمه با من نبا 

 گهیکس د چینه ه رهیچون سرتو هست که باد م

خند زد و   شیشهروز منقبض شده بود و آتش ن فک

 گفت: 

جرات   گهیبرات که د ذارم یم ادگاره ی  هیدر ضمن -

اون که پشت سر منه   ،یرو من اسلحه بکش ینکن

 ی جا هستم، بازم کار  نیا یچیمن االن بدون ه دونهیم

کردم حرف اول و آخر رو من   ینکرد، چرا؟ چون کار 

 درسته گودرز؟  گه،یکس د چیبزنم نه ه

 سر تکان داد و آرام گفت:   گودرز

 درسته-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

  نیبش ر،یدود تو خونه رو بگ نی ا یعزا  نیاالن بش-

بسته   یخواست یکه م دهیم  یگند  یچه بو نیبو کن بب

 گه یدست هزار نفر د  یبد یبسته کن



عقب رفت و اسلحه حال در دست او بود، دود   کدفعهی

بود،   ره یخانه را برداشته بود و آتش به شهروز خ

کرد، اسلحه   ی که هنوز با خشم نگاهش م یشهروز

زد، اما آتش همان    ادیرا سمتش گرفت گودرز فر

  یو عربده   کی شل  یلحظه ماشه را فشرد صدا 

  ،افتاد نیزم  یست و رو شهروز با هم به هوا برخوا

و آتش خون سرد راه افتاد   د یگودرز سمت شهروز دو

 و گفت:

به خاطر   نیبازوتو خراش دادم خودتو جر نده، ا کمی-

که سمت    یبود و سر اون اسلحه ا دتی اون نگاه در

 یگرفت  یبد کس 

سر کج کرد و غزال با ترس   ستاد ی غزال ا ی به رو رو

 خند زد و گفت:  شیقدم عقب رفت، آتش ن کی

 ؟یکار کن یچ  دیکه با  یدون یم-

 و گفت:  ختیاشک ر  غزال 

 دونم اما...  یم-
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زد،   غی و غزال با ترس ج  قدم سمتش برداشت آتش

اسلحه را به دست شکسته اش داد، غزال خواست  

و   دیگرفته شد سمت خودش کش  شیفرار کند اما گلو

 :دیدر صورتش آرام غر 

لقمه بزرگ    زه،یدهنت بردار خاله ر یلقمه اندازه  -

 کنه یخفت م ی بردار

 با ترس سر تکان داد و آتش گفت:  غزال 

  ،یبش یکیشبه پول دار نشده که تو   هی  یخر چیه-

 رتتیپس جو نگ

 زد:  اد یو آتش تکانش داد، فر ختیر یاشک م  غزال 

 ؟ی گرفت-

 آ...آره -

بد  یاخطار اول و آخرم بود، عمل نکن نیحاال شد، ا-

 ... یم

 کنم ینه بخدا....بخدا عمل م-



 گفت:  د،یاش کوب نهیکرد و اسلحه را به س ش ی رها 

 برو -

پر   ی عربده ها  انیو او در م اسلحه را گرفت غزال 

که در خانه راه گرفته بود  ی ظیدرد شهروز و دود غل 

رفت، به  رون یو نگاه تمام آن افراد خانه، خون سرد ب

رفت،   اطیسمت در ح دیکش  ازهی اطراف نگاه کرد خم

در آورد، تماس    بشیرا از ج یدر را باز کرد و گوش 

 گرفت دم گوشش گذاشت، گفت: 

 خونه  دیبر-

 تموم شد؟  رون، یب  ی اومد دم ید-

 اد یب یکس  ستین ازیشد گفتم که ن-

 که نبود   یزیکم چ رهیدودش داره باال م -

 موتورش شد و گفت:  سوار

 شهینم  یزیمن که گفتم چ-

نظرت   ری کرد، من همش ز سکیشد ر یبازم نم-

 کار کنن  یهم منتظر بودن من بگم چ هیداشتم بق

 چیواسه ه ینفر آدمو کشوند  ی س ست یب-

 ی هست ی مگه کم کس-



 شب خوش -

 شب خوش داداش -

 را به حرکت در آورد و راه افتاد.   موتور

 ** 

 گفت:  یکرد و نشست، نهال عصب شیدر موها دست

 شد   رمی د یگی م یشیبعد تند تند آماده م-

کرد،  زانیرا از تخت آو  شی پاها  دیچشم بسته چرخ با 

 گفت:  یباالخره چشم باز کرد لبخند زد و با خوشحال 

 ! هیروز خوب یل یامروز خ یوا-

به  ی دستانش را باال برد کش و قوس ستاد یذوق ا با 

 بدنش داد و بلند گفت: 

 خوام  یم ریمن ش -

تخت برداشت تنش   یلباس خوابش را از رو هیرو

 کرد، سمت لب تاب رفت و گفت: 

 کارش تموم شد  گهید نمیخب ا-

را زد و صفحه لب تاب روشن شد، موس را در   دکمه

باال رفت   شی عکس ها ابروها   دنیدست گرفت اما با ند

 و گفت:



 نشده؟!  یوا چرا کپ-

 را پشت گوشش زد، گفت:  ش ی کرد و موها  یپوف

 کار کردم  یچ  دمیانقدر ذوق داشتم نفهم-

که   ن یدورب  یرفت وارد حافظه   رونیآن صفحه ب از

است   یخال   د ید یما وقت به لب تاب وصل بود شد، ا

اش گذاشت و   نهیس  یچشمانش گرد شد و دست رو

 گفت: 

 ! ؟یچ یعنی-

را جدا کرد و در عکس ها رفت اما   ن یدورب  عیسر

  یصندل  یباال رفت رو  ادش ینبود، فر یعکس چیه

پروا   دند،یسمت اتاق پروا دو رایافتاد، نهال و حم

 در را باز کرد، گفت:  عیخشکش زده بود و نهال سر

 شده؟!  یچ-

 !ست یکدوم ن چیعکسا...عکسا ه-

 ! ؟یچ یعنی-

 ! ستنینه تو لبتاب ن نیدونم نه تو دورب ینم-

 !شه؟یمگه م-

 اش گذاشت و گفت:  یشانیپ یدست رو پروا



 امکان نداره! -

 و گفت:   ستادیشتاب ا با 

 امکان نداره نباشن -

 ... ینفهم یپاک کرد دی شا -

بشه تو خودت   یزدم کپ شبی ممکنه نهال، من د ریغ-

 کنه یچه با دقت کارمو م یدون  یم

 آخه... -

 پاک شده اما من نکردم  نیا-

تو دست   یزایهم که به چ رایمامان حم ا ی من  زمیعز-

 میزن ینم

 دهانش گذاشت و گفت: ی در دستش را رو پروا

 ! ؟یچ یعنی-

 زد:  اد ی باره فر کی کرد به  بغض

 پاک شده؟!  نا یچرا ا-

 آروم باش پروا -

  ا یچ یدون  یترکوندم نهال، م یم نا ی تونم، من با ا ینم-

خواستم   یباند بزرگ قاچاقو م هیشد؟ من  یم بمینص

 رو کنم 



سرش گذاشت، نا باور سرش را تکان    یرو دست

 داد، گفت: 

 امکان نداره خودش پاک شده باشه-

 لحظه آروم باش  هی پروا -

 گفت:  یعصب پروا

برمش که  یباشه، درسته پاک شده م دیارد بانه تو ه-

 گرده من مطمئنم   یکنن، عکسا بر م اش یاح

 کرد و گفت:  ینچ رایحم

 کمی  ا یب یسرخ شد  ،یشد  یچه عصب  نیدختر بب-

 نیبش

 و گفت:  دیچرخ عیسر  پروا

 برم  دی خوام لباس بپوشم با  یم  رونیب  دیبر-

 پروا...-

 زد:   ادیفر اریاخت یب

 رون یب  دیبر-

  رون ی نگاه کرد سر تکان داد، هر دو ب رایبه حم نهال 

و   دیکش  قیرفتند و پروا در را بست، چند نفس عم

لباس خواب را در آورد سمت کمد رفت،    هیرو ی عصب



لباسش را کامل در آورد و در کمد را باز کرد لباس  

 ی تنش کرد شلوار ل  دیبرداشت چرخ یبلند  نیآست

  نیزم  به رهی برداشت خواست بپوشد که نگاهش خ

خم شد و آن    یماند، هر دو چشمانش تنگ شد، کم

تک دستکش چرم را برداشت، نگاهش کرد و خواست  

  ع ینهال است، اما سر یبزند که آن دستکش برا اد یفر

 گفت: 

 مردونس!  نی اما ا-

دستکش را چرخاند و شلوار از دستش رها  مشکوک

شد، خوب به دستکش نگاه کرد و به در اتاق نگاه  

 و با لکنت گفت:  دیستر یکرد، کم

 !ه؟ یمال ک نی...انیا-

محمد است، اما سرش را به  یفکر کرد برا یا لحظه

 چپ و راست تکان داد، گفت: 

کنه دستش، اصال...اصال    یمحمد دستکش چرم نم-

 جا نبود!  نیا نیا  شب ید

دهانش   یزده چشمانش گرد شد و دستش رو  وحشت 

 نشست، با ترس گفت: 

 ... شب ید یعنی-



کرد و همان جور چشمانش گرد مانده بود، به  سکوت 

 و لبتابش نگاه کرد بهت زده گفت:  ن یدورب

 نکنه...نکنه... -

برد به دستکش چرم   ن ییافتاد و سر پا  نیزم ی رو

  شبید  یدرون دستش نگاه کرد، چطور کس یمشک

ور وارد  ! چطده؟ینفهم  چی کس ه چیوارد خانه شد ه

 !ده ینفهم چیاتاق او شده بودند او باز هم ه
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چه کار کند،  دیدانست با  یبود و نم  دهیترس یل یخ

  کیافتد، از  ی ا پس ممطمئن بود اگر نهال بفهمد حتم

  ییمهم پاک شده بود، عکس ها  یطرف آن عکس ها

رو به آن رو   نیپروا را از ا  یتوانست زندگ   یکه م

 کرد.  ی ها را عوض م زیچ  یل یکه خ ییکند، عکس ها 



بود هم   ده یبه همان شکل نشسته بود، هم ترس  ی قیدقا 

چه کار کند،   دیدانست با  یکه نم نیبود هم ا ی عصب

 : دیچشم بست و دستکش را در دستش فشرد و غر

پارک از اول   رمیقفُل عوض کنم بعدم م  دیامروز با -

 رمیگ یعکس م

 و آرام گفت:   دیدندان کش ر یز  لب

 خبر ندم؟   سیاالن به پل  یعنی-

 :د یخند زد و غر شین

فهمه، دزد اومده   ینم یچیه  سیدلم خوشه معلومه پل -

کرده؟ نه،  تیاذ  و یکس ،یچیبرده؟ ه یتو خونه، چ

  یسر  هیکار کرده؟   یگروگان گرفته؟ نه، پس چ 

مهم، در چه  ی عکسا  ؟یعکس پاک کرده، چه عکس 

 مورد؟ قاچاق  

 : دیو غر دیاش کوب یشانیپ بر

  یبدترم نهال م گه،ی د ی جهینت یب تیشکا  هی یچیه-

 ترسونم

 و گفت:  ستادیا  عیسر

 ی گردنم فکر کرد یلبتاب رو بر م یعکسا-



را برداشت، لبتاب و    فشیک  دیرا پوش  شلوارش

گذاشت دستکش را هم درون   فی را درون ک ن یدورب

 رفت و گفت:  رون یگذاشت، آماده شد از اتاق ب فیک

 رمیدارم م-

 صبحانه -

 بخورم  یزیتونم چ ینم-

 رفت و گفت:   کشینزد نهال 

 لقمه نیا  ا یب یمون  یحال نم   نیدونستم با ا یم-

 لبخند زد لقمه را گرفت و گفت:  پروا

 فعال -

  یجور صورت نشسته دار نی چونتم پاک کن، هم-

 یریم

 چونم مگه چشه؟! -

  اهشیس  یچانه  دن ینگاه کرد با د نهیبه آ دیچرخ

  ی باال رفت، جلوتر رفت و انگشتش را رو شی ابروها 

 گفت:   د یکش ی اهیس

 ه؟یچ ن یوا ا-

 ی پاک نکرد شتویآرا شب ید-



چشمم نه   ریباشه ز ختهیر ملممی، رداره یچه ربط-

 جا نیا

  یرو   گرشیانگشتش نگاه کرد به انگشت د به

 و گفت:  دیکش  اهشیانگشت س

 مثل زغاله! -

 وا زغال چرا؟-

  عیسر  جیبه چانه اش بود و کامال گ رهیخ  پروا

در   ی  رهیبه دستگ  رهیخواست در را باز کند اما خ

 گفت: 

 در قفل نبود؟ شب ید-

 چرا قفل؟ -

 یکن یقفل م شهیآخه تو هم  یجور  نیهم-

  نیآپارتمان در بستس، بعدم ا هیجا   نیآره اما خب ا-

  یزیچ ستم،یدرا محکم هستن قفل هم نکنم نگران ن

 شده؟! 

 نه نه-

کنم، اصال حواسم به  یاز امشب قفل م م،یترسوند-

 جا خطرناکه نینبود، آخه ا نیا



 کرد و گفت:  یپوف پروا

 خوام قفُل عوض کنم   یباشه، اما من م-

 گفت:  ع یمشکوک نگاهش کرد و پروا سر نهال 

 گه ید اطهیاما خب احت ینترس -

 باشه -

 خدافظ رایحم  مامان 

 زم یبسالمت عز-

در نگاه کرد و در را باز کرد   ی  رهیبه دستگ  دوباره 

خند زد و    شیرفت، به راهرو نگاه کرد و ن  رونیب

 گفت: 

تو خونم و عکسا    ی که اومد یهست  یتو ک  یعوض -

 ! ؟یرو پاک کرد 

 آسانسور شد و دکمه را فشرد اما با ترس گفت:  وارد 

  بی تعق دنیهستن منو د ا یشبینکنه همون د یوا-

 کردن! 

 اخم کرد و گفت:  ع یکرد اما سر وحشت 

انقدر دل رحم هستن که نکشنم فقط عکسا رو   یعنی-

 !شه؟یم  یچ دمیکه د ن یپاک کنن؟ ا



 را به چپ و را ست تکان داد، گفت:   شسر 

نه اونا نبودن، اون گروه با اون مواد و خالف شون  -

 ذاشتن من زنده بمونم ینم

 چانه اش نگاه کرد و مشکوک گفت:  به

 باشه؟!  اه یس  دیچرا چونم با  ؟یچ یعنی-

رفت،    نیرفت، سمت ماش  رونیآسانسور باز شد ب  در

فرو رفت  در را باز کرد پشت فرمان نشست، در فکر 

 و کالفه گفت: 

بوده که وارد خونم شده بعدم عکسا رو پاک  یک-

 بوده! یشده، قصدش چ یم بشینص یکرده، چ

آورد با   رونیرا باز کرد و دستکش را ب فی ک پیز

نگاهش کرد اما آن دستکش فقط چرم    یشتری دقت ب

نداشت، چشم بسته سر   یگری خاص د زیچ چیبود و ه

که در مشامش نشست   ییفرمان گذاشت، با بو ی رو

دستکش را سمت    اورد،یسر باال ب عیباعث شد سر 

 اش گرفت با آن بو چشم بست و گفت:  ینیب

 ! دهیم گار یس  ییبو-

 : د یخشم غر با 

 بوده!  یگاریبوده س یهر ک -



را فشرد، در    موتی را روشن کرد و ر ن یخشم ماش با 

اند اما  رفت، خواست فرمان را بچرخ رون یباز شد ب

دندان    ریآتش نگاه کرد، لب ز یسر باال برد به خانه  

 به او شک داشت اما اصال مطمئن نبود.  یل یخ  د،یکش

 آن خانه نگاه گرفت و گفت:  از

برگردن تا هر   دی برم عکسا رو بر گردونم با  دیبا -

 بوده  هودهیهم که بوده بفهمه کارش ب یکس

 ** 

 ! شه؟ی نم یچ یعنی-

 که بر گردونم  ستین ی چون عکس شهینم-

 ! ؟یمطمئن -

موردا   نیصد تا از ا یروز نهیآره خانم من کارم ا -

پاک نشده   یعکس  ای نیدارم و همه رو برگردوندم، ا

  خیاز ب یعنی پاک کرده  یپاک کرده حرفه ا یهر ک  ا ی

 :د یو غر  دیکوب  زیم یمشتش را رو  پروا

 ! یلعنت-

بود   ده یفهم  هم گری و د دیترک  یاز درد داشت م  سرش

آن عکس ها را به واقع از دست داده است،   یهمه 

را کرده پرداخت  شیکه مرد کرده بود و سع  یپول کار



رفت، سوار   رون یکرد، لبتاب را برداشت از مغازه ب

خند زد   شین  ،یداد به صندل  هیشد و سر تک  نشیماش

 و گفت:

 کار بلد بوده -

 اش گذاشت و گفت:   یشانیپ  یدستش را رو  کف

 ی همه زحماتمو به باد داد   ،یخدا لعنتت کنه عوض-

 اش گرفته بود اما با خشم سر تکان داد و گفت: هیگر

اون   انیدنبالش، حتما بازم م رم یبازم م ارم یکم نم-

 انین گهیامکان نداره د نه،یجا، اونا کارشون هم 
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 را روشن کرد و به راه انداخت، گفت:   نیماش



فرستم واسه   یم عی بار سر نیا رم،یگیعکس م  رمیم-

کنم به ساعت نگاه کرد و با حرص  یو کارامو م  ا یبرد

 گفت: 

 شد   رمید-

 ** 

آمد خواست    رونیاز کرد بآهسته در اتاق را ب  رامش

  زشیپروا پشت م دن یرا صدا کند با د یمیکر ی آقا 

باال رفت، چرا پروا به دنبال خبر نرفته  شی ابروها 

 بود؟! 

کار   زیپشت م یکند اما متوجه شد حت شیصدا  خواست

کند، در فکر فرو رفته بود و همان رامش را   یهم نم

  شیرفت رو به رو  زشیمتعجب تر کرده بود، سمت م

  زیم یاش که رو  یگاو  وانیبه ل   رهیاما پروا خ  ستادیا

حضور رامش نشده   یبود مانده بود و اصال متوجه 

 بود. 

 ی نیخانم ام-

خم شد به رامش نگاه   یسارا کم د، یباز هم نفهم پروا

 روا، رامش خم شد و گفت:کرد و بعد به پ

 پروا! -



باره چشمانش درشت شد به رامش نگاه   کیبه  پروا

 کرد و گفت: زیکرد، رامش چشم ر

 ! ؟یخوب-

 آ...آره -

 و گفت:  ستادیا  صاف 

 تو اتاقم  ا یب-

 باشه -

بود رامش برود اما رامش همان جور نگاهش  منتظر

با   د،یکرد، نگاه رامش را دنبال کرد به دستش رس  یم

سر باال   عیو سر دییهم سا  ی دستکش دندان رو دن ید

 برد و گفت: 

 گهید امیبرو م -

رفت و پروا کالفه  دستکش را در   دیچرخ  رامش

 : دیدستش فشرد و با حرص غر

 خدا لعنتت کنه-

 شده؟!   یزیپروا چ-

 چرخاند، به سارا نگاه کرد و گفت:  سر

 ست ین یزیچ-



  ایبرد ، یکن یکار هم نم  ،یتو فکر   ی از صبح که اومد-

 هست  یزیچ هی یعنی نیا  ، یخودت فرستاد یرو جا

 بلند شد و کالفه گفت:  زیاز پشت م پروا

 ترکم  یکالفه ام، اصال دارم م میعصب-

 اتاق رامش رفت و سارا آرام گفت:  سمت

 خص بود هم مش یگفت ینم-

اتاق را باز کرد به رامش نگاه کرد وارد اتاق شد،   در

 در را بست و گفت: 

 حوصله هستم یب کمیامروز -

 شده؟  یزیچ-

 حوصله هستم ینه فقط ب-

 خونه؟ یبر  یخوا یم-

 برم  دیبعدش خودم با  ا یگفتم زود ب ا ینه به برد-

 ن یبش-

نشست، رامش    زیم یمبل جلو  ی تکان داد رو سر

 نگاهش کرد و گفت:  قیدق

  یچرا دوست ندار یول  یدار یمشکل  هیصد در صد  -

 ؟ یراجب مشکالتت با من حرف بزن



بحثا  نیا یحوصله هستم، حت یرامش امروز واقعا ب-

  یمرحله  یکه منو تو تو  نیکنه، ا یم میهم عصب

  میخودمون حل کن  د یمشکالتمونو با  م،یشناخت هست

 که یهم بگب یتون یحداقل م-

 ست یگفتم اما الزم ن  ی الزم بود م-

  ی جور نیهم در مورد سرت که چرا ا یچ یو ه-

 ؟یبگ یخوا ینم  یکرد ه یشکافته بخ

زخم را لمس کرد و    یدست باال برد جا  عیسر  پروا

 گفت: 

 نیرفتم تو درخت، هم   دمیدرخُت ند-

 یاط یاحت یب یعنی نیا-

با حرص دستش مشت شد اما به رامش لبخند زد   پروا

 و گفت:

 گهی د ادیم  شیپ-

واسه فردا شب   میپروا، بگذر یمراقب باش یل یخ  دیبا -

 ؟ یالزم ندار  یزیچ

 فردا شب؟! -

 گهی آره د-



 مگه فردا شب چه خبره؟! -

داد، چند   هیتک یشد به صندل ز یچشمانش ر  رامش

 در سکوت گذشت و باالخره گفت:  هیثان

 ی لد خواهرم دعوت هستواسه تو-

 گفت:   عیاش حرص خورد و سر یحواس یاز ب پروا

الزم ندارم، فقط   یزیرفته بود، نه چ  ادمیآره اصال -

 کنم یبخرم که اونو با نهال حل م دیبا هیهد

 باشه -

خواست بلند شود اما با سوال رامش دوباره   پروا

 مبل نشست:  ی نگاهش کرد، رو

 دستت؟   یکن یتو دستکش چرم م -

 ی آره گاه یعنینه، -

 سر تکان داد و گفت:  رامش

 شناسمت  یم  شتری خوبه دارم ب-

 و گفت: ستاد یزد ا  یلبخند زور پروا

 اومد برم  ا یبخورم که برد  یچا   رمیم-

 باشه -



داد و   رونیرفت نفسش را ب  رونیاز اتاق ب  عیسر  پروا

برود که تلفن همراهش زنگ  زشیخواست سمت م

را در آورد با    یشکرد و گو  بشیخورد، دست در ج

دم گوشش    د،یکش  ی گوش  یاسم نهال دست رو  دن ید

 گذاشت:

 بله-

 شد؟ یسالم پروا، چ-

 داد و گفت:  هیتک  وار یبه د پروا

 دیهمه عکسا پر یچیه-

 !شه؟یخدا مگه م یا-

 خند زد و گفت:  شین پروا

 گه یشده د -

 ؟یکن یکار م یحاال چ-

 رم ی مجبورم از اول بگ-

 شه؟یم-

خوب  دیبار با  ن یهست فقط ا شهیآره اون جا هم-

 حواسمو جمع کنم



 رایرم خونه اما فکر کنم مامان حم یپروا من دارم م-

جا دلش گرفته،  نیا ی خواد بره، حساب یامروز حتما م

 براش  رمیگ یم  ی خواد بره تاکس یم  نمیبرسم خونه بب

 اش نگاه کرد و گفت:  یساعت مچ به

دنبال   رم یالش از اون ورم مدنب امیخواد خودم م ینم-

 کارم 

 باشه پس منتظرم-

رفت بگم، فردا شب تولد خواهر رامش   ادم ی یراست -

 تو و مح...  م،یدعوت هست

 م یندار ی وقت د،یخر میریفردا م م،یا یب میتون ینم-

 رفت و گفت:  زش یسمت م  پروا

 فعال  رم،یباشه خودم تنها م-

برداشت   زیم ی را قطع کرد، دستکش را از رو  تماس

 و به سارا گفت: 

 رمیمن دارم م-

 ؟ی باشه، بهتر-

 ترکم  ینه هنوزم دارم م-

 سارا دست تکان داد رفت.   یرا برداشت، برا  فشیک



 

 الو مامان آمادس؟ -

  هییآره دستشو-

 نمییمن پا  نیی پا  ارشیب-

 باشه -

آتش نگاه   یرا قطع کرد سر باال برد به خانه   تماس

  یو دندان قروچه ا دی فرمان کوب یکرد، مشتش را رو 

 : دیکرد و غر

 کنم کار توئه! ی چرا حس م-

 گفت:  ی و عصب  دیصورتش کش یدو دستش را رو  هر

 خدا لعنتت کنه آتش، نکنه اون قاچاقا کار خودته!-

 

[12 /3/2021 11:54  AM] 

 

 #پارت_نود_هشت_آغوش_آتش  

 

 



همان    ،یداد به صندل  هیو سر تک  دیدندان کش ر یز  لب

گذشت،   نش یلوکس آتش از کنار ماش ن یموقع ماش

 کرد. زیپروا چشم ر  ستاد یآپارتمانش که ا  ی جلو

شد تعجب   ادهیکه پ یخانم دن یجلو باز شد و او با د در

  یو درها  د یخودش را جلو کش یکرد، کنجکاو کم

 نییهم پا  گریعقب هم باز شد و دو خانم جوان د

آتش ابرو در    دنی آمدند، در جلو که باز شد پروا با د

 . دی هم کش

او و خودش که پشت   نیبه ماش نکشیع  ر یدر ز  آتش

فرمان بود نگاه کرد، در را بست و رفت صندوق  

ختر جلو رفتند و هر کس  عقب را باز کرد، دو د

 گفت:   عیچمدان ها سر دنی برداشت، پروا با د یچمدان

 خانوادشه؟!  یعنی-

  دنیخواست در صندوق عقب را ببندد، پروا با د آتش

از دستش را پوشانده بود   یمیآتش که ن یدستکش ها

هم داشت   یو انگشتانش مشخص بود و جنس چرم

را سمت خواهرش   د یچشمانش درشت شد، آتش کل 

 رفت و گفت:گ

   رمیمن م-

 باشه -



در بسته شد    یشدند و آتش وقت نگیها وارد پارک آن

کرد نگاه کرد، لبش   یبه پروا که نگاهش م دیچرخ

پروا رفت، چشمان درشتش را    نیکج شد سمت ماش

  یدستش را به لبه  هی  ستاد،ی ا نیو کنار ماش  دید

 سقف گرفت و خم شد، گفت:

 ؟یبه من واسه چ ی زل زد یکرد  یچشماتو گاو -

کامل   شه یدر که ش ی آتش که لبه  گریبه دست د پروا

 خند زد و گفت:  شیبود نگاه کرد، آتش ن نییپا 

  ی شکل   نیکنه چشمات ا یگل م تی هر موقع فضول -

 شه؟یم

 کرد و گفت:  ینگاهش کرد و آتش نچ نچ یعصب پروا

 یشد  یگاو وحش  هینچ نچ نچ، شب-

 تو... -

 ؟ یمن چ -

باره   کینگاه کرد و آتش به   به دست آتش   دوباره 

زد، با آن بشکن پروا از جا   یدست جلو برد بشکن 

و با اخم به او نگاه    دیخودش را عقب کش یکم دیپر

 کرد اما آتش قهقهه زد و گفت: 



نکن واست   یهم فضول   یادیخانم ز   ینترس کول -

 ست یخوب ن 

 ! ؟یچ یعنی-

 یکه شنفت ینیهم یعنی-

 ؟ یکن یم  دیمنو تهد یتو دار -

 کنم ینه دارم دوستانه تبادل گپ م-

کرد و او سر کج کرد،   ینگاهش م یعصب پروا

 چشمش برداشت و گفت:  ی را از رو  نکشیع

نکنه  ؟یانقدر کنجکاو  ؟یتو چرا انقدر رو من قفل-

 دلت رفته! ی حساب

 خند زد و گفت:  شین پروا

خر در    پیشلخته با ت  ی افهیق نیآره دلم واسه ا-

 چمنت رفته

گاه هات مشخصه اما بهت گفته باشم من  ن ن یبا ا-

 بدم  یخوام ادامه آهنگر  یندارم، م نا ی قصد ازدواج ا

و   دی و آتش باز بلند خند  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 گفت: 



 ی عکس ازت م هیاالن  یاوردیدر نم  یباز ی اگر کول -

 یش یزشت تر م ی شیچقدر سرخ م ید ید یگرفتم م

با خشم دستش سمتش رفت اما آتش عقب رفت  پروا

 و گفت:

 زمیاوخ اوخ آروم باش عز -

 کشمت  یم-

باشه، االنم مامانم  ادت ی  یبه مرگ کرد د یمنو تهد-

 منو کشته نیگم اگر مردم ا یاومد بهش م

 زد و گفت: یشد چشمک خم

 سم، یخونم رو اون پنجره هاش بنو  واریقرار رو در د-

 خانم  یممنوع کول ی فضول

 با همان خشم گفت:  واپر

 د یدزد دار  یخبر دار  ،یمحل  نیا ی گنده التا  سی تو رئ-

 تو محلتون؟ 

 جلو رفت و گفت: آتش

 کردن ازت؟   ی دزد-

 وارد خونم شدن -



خبر   سیاوه چه وحشتناک، اون وقت چرا به پل -

 !؟ ینداد

 و گفت:  دینگفت و آتش خند  چیه  پروا

 ! دن؟یدزد یحاال چ-

 ش گفت: نگفت و آت  چیباز هم ه  پروا

   ده یدزد توینکنه عروسک گاو -

 ... یب  یل یخ-

منم نگهبان   ،یبزن یادب ینچ نچ، زشته حرف ب-

اگر   اد،یکه مواظب خونت باشم که دزد ن ستمیکوچه ن

 یگفت  یم  سیبه پل  دیبا  یگیراست م

 دونستم   یمن نم یخوب شد گفت -

 چیسه ه گه،یلطف د هیدادم، شد  ادت ی خب حاال که -

 به نفع من

 عجب!-

 فعال  -

که جا   یکنم با همون دستکش یم دایمن اون دزُد پ-

 گذاشت 



که سرش را سمت کوچه چرخانده بود، با آن   آتش

مکث   هیحرف سر نچرخاند نگاهش کند اما چند ثان

 کرد و باالخره سر چرخاند و گفت:

 یکن  یم دایحتما پ ی تو که فضول هست-

 حتما -

کرد، فکر   بشیعقب رفت و پروا با نگاهش تعق آتش

 نگیخواهد برود اما با رفتنش درون پارک  یکرد م یم

 تعجب کرد و گفت: 

 خواد بره!   یدونه کجا م  یخودشم نم-
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  شهیانگشتش در دهانش بود و آرنجش کنار ش پشت

بود، آن پارک   رهیزده به رو به رو خ رتیو ح  نیماش

 ی که از همان دور م  ییآن قدر روشن؟! روشنا 



انگشتش را    یجور  ،ینیکل پارک آرام را بب یتوانست

دست عقب    ع یزد و سر ادیدندان گرفت که از درد فر

 . دیکش

 : دیداد و غر  رونیرا با حرص ب نفسش 

 ! ؟یچ یعنی-

که  ینیرا باز کرد با همان دورب  نیدر ماش   عیسر

مرتب بود و    زیدستش بود سمت پارک رفت، همه چ

آمد و انگار نه انگار تا    ینم ییهمه جا روشن، صدا

بود و محل خالف قاچاق، وسط  کیشب قبل آن جا تار

 خورد و با حرص گفت:   یچرخ  ستادیپارک ا 

 ! ؟یچ یعنی نیا-

 نشست و گفت:  شیرو دیشد و نا ام  یمکت ین کینزد

 کنه!  یم یداره با من باز  یکی-

به  ی مدرک گریتوانست د یکه نم نیبود و ا ی عصب

فرصت   نیسخت بود، بهتر  یل یخ  شیبرا اوردیدست ب 

  یاز دست داده بود، صدا  یاش را به راحت  یزندگ

روشن تر شد، به  یرعد و برق بلند شد و پارک کم

 : دیآسمان نگاه کرد و غر

 !یباهام راه انداخت یفیکث یباز  یل یخ-



 زد:  اد ی پارک نگاه کرد و فر به

 کنم یاما شک نکن دستتو رو م  فهیثیبا من ک ت یباز-

  رون ی بلند شد و از پارک ب  شیاز جا  دیکوب نیبر زم پا 

سوار شد، دوباره به   ع یرفت و سر  نیرفت، سمت ماش

 پارک نگاه کرد و گفت: 

 دم ینشونت م-

 یم وانهیرا به حرکت در آورد، کم کم داشت د  نیماش

مشکوک بود و همان   زیکه همه چ یشد در آن محل

 . دیکش  یداشت او را به جنون م

سر باال برد به خانه آتش    د،یدر خانه رس یجلو  به

تراس بود چشمانش   ی که رو یزن دن ینگاه کرد، با د

داد و حدس زد  یانجام م یشد، انگار داشت کار   زیر

خند  شیکرد، به آسمان نگاه کرد و ن یم  زانیلباس آو

 زد: 

 خود پهن نکن یخانم جان بارونه ب-

 ک یبرد و به خانه رفت، نهال  نگیرا به پارک  نیماش

شد که به خواب رفته بود، وارد اتاقش شد  یم یساعت

و آهسته در را بست، مانتو و شالش را در آورد و  



بالشت را برداشت لب تخت نشست،   ر یدستکش ز

 لب گفت:  ر یاش شد و ز رهیخ

 !ی هست ی تو ک-

به آتش شک  یل یچرخاند به پنجره نگاه کرد، خ سر

 ی مدرک  چیتوانست ثابت کند؟! ه یداشت، اما چطور م 

داد نداشت،    ی م گاریس یبو  یجز آن دستکش که کم

  یلیخ شیدستش را درون دستکش فرو کرد، برا

بزرگ بود، انگشتانش را باز و بسته کرد و دوباره  

  یبو  ا داد ام   ی م گاریس یاش گرفت، بو  ینیب  ی جلو

 داد.  ی هم م ی گریخاص د

به همان شکل ماند، کالفه    ی قیبست و دقا  چشم

تخت انداخت، خواست بلند   ی دستکش را در آورد رو

بود  اهیس  یسر انگشتانش که کم دنیشود اما با د

  اهشی انگشتان س یتعجب کرد، سر انگشتش را رو 

 خند زد و گفت:  شیو ن  دیکش

 بود!  دهی همونه که رو چونم هم کش-

 : دیغر  د،یکوب نیپا بر زم ی عصب

کارو هم   نیا یجا بود حت نیچطور جرات کرده تا ا-

 بکنه! 



 یهم فشرد و به شب قبل فکر کرد و عصب یرو چشم

 و گفت:  ستادیا

دستشو   ی! حتده؟ید ی اومده تو اتاقم منو تو چه وضع-

 ! دهیرو چونمم کش 

 گفت:  ی پنجره رفت و عصب سمت

 یگذرم عوض  یاگر کار تو باشه نم-

 *** 

جشن تولد کوچه   کی آن خانه نگاه کرد، به خاطر  به

و دسته   هیهدپارک شده، پاکت  یها نیپر بود از ماش 

  نیرا باز کرد از ماش  نیگل را برداشت و در ماش

رفت، در را قفل کرد و دوباره به خانه نگاه   نییپا 

و    ستادیدر ا  یکرد جلو  یرا ط  ابانیکرد، عرض خ 

 زنگ را فشرد.

 : دی رامش را شن  یلحظه صدا  همان

 ی خوش اومد-

 باز شد و پروا لبخند زد، گفت:  در

 ممنون-



بزرگ شد، همان   اطیرد و وارد حباز تر ک یرا کم  در

  ییرامش ابرو  دنی لحظه در خانه باز شد و پروا با د

 باال انداخت و گفت: 

 !هیفکر کردم عروس-

 تولداش بزرگه شهیهم  ایرو-

 رفت و با لبخند گفت:  سمتش 

 ی دیزحمت کش ،ی خوش اومد-

 ممنون-

را به دست رامش داد و رامش دستش را سمت   گل

 ساختمان گرفت و گفت: 

 بفرما-

 ....یمعذبم آخه من ه کمی-

 نگران نباش  زمیمن هستم عز-

به زور سر تکان داد و وارد خانه شد، همه سر  پروا

 و پروا دست پاچه بلند گفت:  دیها سمت در سالن چرخ

 سالم -

 دادند که مادر رامش گفت:   یجوابش را م همه

 زم یعز ی خوش اومد-



 ممنون-

 دسته گل را کنار گذاشت و گفت:   رامش

 برو جلو -

 رامش هم سمتش رفت و گفت:  مادر 

 ی ممنون که اومد-

 تشکر -

 هیرفت اما نگاهش به بق ی همراه آن زن راه م پروا

 بود که مادر رامش گفت: 

 تو اتاق؟ یریم  ای یاریمانتو در م-

 ارمیمانتو رو در م نیمه همنه لباسم تن-

 زم یعز  نیجا بش نی پس ا-

 ممنون-

چرخاند به رامش که پشت سرش بود نگاه کرد و   سر

 مادر رامش رفت، پروا آرام گفت: 

 بشنوم  کی موز ی کردم صدا یفکر م -

 بود اما با اومدن تو خواستم خاموش کنن -

مبل گذاشت و   یدسته   یشالش را در آورد و رو  پروا

 گفت: 



  دیچرخ  یهمه سر سمت من نم نیود اب کی موز-

 راحت تر بودم که 

 و گفت:  دیخند  رامش

 ننت یدوست داشتم همه بب-

کالفه مانتو اش را در آورد، رامش به لباس   پروا

و به رنگ  کی ش اریپروا که کت و شلوار بس  یبا یز

 بود نگاه کرد، پروا نگاهش کرد و گفت: ی قرمز

 ؟ یکن  زونیبرام آو شهیم نویا-

 زم یآره عز-

 یمبل تک یرا گرفت و دور شد، پروا رو  مانتو

نگاهش   یپا انداخت، هنوز چند نفر ینشست، پا رو 

 کردند و پروا کالفه نگاه گرفت.  یم
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را در آورد،    ی اش را باز کرد و گوش یدست  فیک  در

 نداشت اما مثال خودش را سر گرم نشان داد.  ی کار

 زم یعز ی خوش اومد-

  گریبه هم د  ستادیآرام ا ا یرو  دنیسر باال برد با د   پروا

 دست دادند و پروا گفت: 

 ممنون تولدت مبارک-

 ی خوشحال شدم اومد زم،یممنون عز-

 گفت:  ایبا لبخند سر تکان داد و رو اپرو

 کنن ییرایپذ  انیب گمیم-

 تشکر -

رفت و پروا دوباره نشست، معذب بود خواست   ایرو

  ی  رهینگاه خ دنیکار کند که با د  ی باز با گوش

باره او نگاه   کینگاهش به او ماند اما به   ،ی دختر

فضا را پر  کیموز  یگرفت و پروا تعجب کرد، صدا

 کرد و پروا از آن دختر نگاه گرفت. 

  یها م یل یخ کیبود، با شروع شدن موز یعاد تولد 

کرده بودند، رامش   جادیا  یشاد  ی و فضا  دنیرقص

 کنار پروا نشست و گفت: یمبل تک ی رو



  یرقص یهم قشنگ م یتو که واسه نهال ثابت کرد -

 یطونی شهم 

 ستیبه من ن یاز یجا انقدر شلوغه ن نیا-

 م؟یجا با هم برقص نیاون جا نشد باهات برقصم ا-

  ینگاهش کرد و رامش با لبخند منتظر نگاهش م  پروا

 کرد که پروا گفت: 

فقط  دمی م حیباشم، ترج شهیجا مثل هم نیسخته ا کمی-

 باشم  نندهیب

رامش محو شد و پروا از او نگاه گرفت، به  لبخند

کرد پروا دست رد  ینگاه کرد، رامش فکر نم تیجمع

که او جا    یاش بزند آن هم به آن واضح نهیبه س

 بخورد. 

 ** 

 ید یزحمت کش ی ل یخ زمی عز--

 نکردم  یکنم کار ی خواهش م-

  یل یبرامون خ  ی اومد یرفتیکه دعوت ما رو پذ  نیهم-

 ارزش داشت 

 کنم ی خواهش م-



 و پدر رامش نگاه کرد و گفت:  ایبا لبخند به رو پروا

 بود  یتشکر شب خوب-

 د یخوش اومد-

کرد، همراه رامش از   یسر تکان داد خداحافظ  پروا

  یرفت، همان جور که سمت در کوچه م رون یخانه ب

 رفتند پروا گفت: 

 ه؟ یجور نیا شهیپدرت هم-

 ! ؟یچجور -

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ی و ابروها  یجد  یل یمقدار انگار بد اخالق بود، خ هی-

 در هم 

 دست پاچه گفت:   رامش

 ... یهم  شهی آره آره هم-

 یکرد حت یبا همه خوب بود صحبت م دمشیاما د-

 بود  یمدل نیانگار فقط با من ا دیخند یم

 یبد برداشت کرد  زمینه عز -

 و گفت: ستاد یدر ا  یلبش کج شد جلو پروا

 رامش -



 جانم-

تو انگار    یهستم، بابا  زیمتوجه همه چمن خودم -

 ادیاز من خوشش نم اد یز

 پروا! -

به  ی سع  ا ی  میپنهان کن مینخوا  ویزیبهتره چ زمیعز-

 میداشته باش گهیهم د  دیعوض کردن د 

 را باز کرد و گفت:  در

 بود  یشب خوب-

 رفت و دوباره گفت:   رونیب

 ی ممنون که دعوتم کرد-

 ناراحت گفت:   رامش

 بذار برسونمت-

اوردم خودم برم راحت ترم، شما   نیماش زمینه عز -

 د یهم که هنوز مهمون دار

نگفت و پروا دست تکان داد سمت   چیه  رامش

به  ن یکه نشست ح نیرفت، درون ماش  نشیماش

 خند زد و گفت:  شین نیحرکت در آوردن ماش



 گهیکرد اون وقت پسرش م ینگام م نهیباباش با ک-

 ی بد برداشت کرد

به رامش کرد دور شد،   ینگاه میخند زدو ن شین

 گفت:  ی دوباره عصب

بر   ی و خوش خنده ا  یمامانش به اون مهربون-

 عکس خواهر و پدرش 

 کج شد و گفت: لبش

 ام؟ یباهاشون کنار ب دیبا -

فکر کرد، وارد   ادیکرد و تا خانه ز شتریرا ب  سرعتش

رفت که  یداشت سمت کوچه م الیخ  یمحل شد، ب

کرد که آتش  ی نگاهش م ی عصب  د، یرا دموتور آتش 

رفت   نییبه اطراف نگاه کرد و از موتور پا  دش،یهم د

پروا رفت، پروا نگاه از او گرفت و آتش   نیسمت ماش

 خم شد و گفت:

 زودتر برو -

و    شیسر چرخاند نگاهش کرد و آتش به آرا  پروا

شالش نگاه کرد و پروا خون    ر یز شانیپر ی موها 

 سرد گفت: 

 کرده؟  رییراه تغ  سیبه پل  ینکنه شغلت از آهنگر-



 رفت و گفت:  کی نزد یآتش مشت شد و کم  دست

  ی زودتر بر  دیجا نمون با  نیگم ا یم  یوقت-

 اون وقت چرا؟! -

 ست یچراش به تو مربوط ن-

 با حرص گفت:  پروا

 مونم  یجا م نیپس منم هم-
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 خند زد و پروا به اطراف نگاه کرد و گفت:  شین آتش

 برم؟!  یگیچه خبره که م-

پر   شهیجا االن م نیفضول خانم، ا  ستین  یخبر خاص-

 ستیجا ن  نیتو ا  ی از مرد، جا 



نگاهش کرد لبش را کج کرد و آتش سرش را به  پروا

 چپ تکان داد و گفت:

 بسالمت-

واسه    یخودت فکر کن شینه به حرف تو که پ رمیم-

 چون خسته هستم  رمیم ،ی هست ی من آدم بزرگ

برود که تلفنش زنگ خورد، از   رد ینگاه بگ خواست

برش داشت شماره ناشناس بود، به  ی صندل   ی رو

و دم گوشش    دیکش  ی گوش  یرو آتش نگاه کرد دست 

 گذاشت:

 بله-

 ی نیسالم خانم ام-

 د ییسالم بفرما -

 تونیهستم همسا  ا یمن پور-

 به چشمان آتش گفت:  رهیکرد خ زیچشم ر پروا

 بله-

  دم یپروا خانم برق کل ساختمونو قطع کردن، من د-

اما از تو خونه صدا   د یخودتونم نبود ستی دوستتون ن

 اد یم



 پروا درشت شد و گفت:  چشمان 

 ! ؟یچ-

هم جرات نداره بره تو   یکابل رو قطع کردن کس-

 خونه شما آخه در هم بستس 

 دزد تو خونمونه؟! یعنی...یعنی-

سر باال برد به آسمان نگاه کرد و پروا وحشت    آتش

 زده گفت: 

 ! امیاالن م -

دست آتش   اورد، یرا به حرکت در ب  نیخواست ماش تا 

 فرود آمد و گفت:   نیسقف ماش  ی محکم رو

 بمون -

 با حرص گفت:  پروا

 دزد اومده -

  دم یشن-

را دور زد و در را باز کرد، پروا متعجب   نیماش

پروا را برداشت و   فیک  ینگاهش کرد و آتش عصب

 گفت: 

 برو -



را به حرکت    نیماش  ع یوقت را از دست نداد سر پروا

 زد:  ادیفر یدر آورد، عصب

 داره؟ تیجا امن  نیا یجا کجاست؟ ادعا دار  نیا-

 :د یآتش نگاه کرد و غر به

  ته؟یامن نیدو بار تو خونم اومدن، ا ؟یتیچه امن-

 ! ته؟یامن نیا دنمیدزد ابونیساعت نه شب تو خ

 محافظ برات بذارم؟  دیمن با  یمگه تو اومد -

که همه بهت احترام   یمحافظ نذار اما واسه محله ا-

 کن   جادیا تیامن کن  یذارن، بزرگ یم

 :دیو غر  دییهم سا  ی رو  دندان

 مزخرفت  پیو اون ت یهمش به فکر خودت-

 گوشم درد گرفت نگه دار -

 ترمز فشرد و گفت:  یپا رو  پروا

 کهیتار-

  یکه جلو  یرفتند و به چند نفر نییپا  عیدو سر هر

را قفل   نی ساختمان بودند نگاه کردند، پروا در ماش

  یسمت خانه رفت، دو مرد را که حرف م د یکرد و دو



را روشن کرد سمت پله ها    یزدند کنار زد، نور گوش

 و گفت:   ستادینفس زنان ا ایپور دنیبا د د یدو

 اد؟ ی هنوز صدا م-

 س یپل  میاما زنگ زد  دمینشن یزیچ-

 د یکرد ی خوب کار-

  هیعجله از پله ها باال رفت، در همه طبقات همسا  با 

زدند، نفس زنان به طبقه  یبودند و حرف م  رونیها ب

سمت در خانه رفت خواست کوله   د،یخودشان رس ی

آمد   ادش یاما  اورد یشانه جلو ب ی اش را از رو یپشت

کوچک داشت که   یدست  فیک کینداشت و  یکوله پشت

 خانه درونش بود.  دیکل 

بود با حرص پا بر    نیکه درون ماش فیک  ی آور اد ی با 

  کدفعهیاما  د،ی زد باز سمت پله ها دو غیج  دیکوب نیزم

شد    ریراهش قرار گرفت و چون غافلگ ی جلو یکس

بود هر دو پرت شوند اما دست آتش دورش   کینزد

 : دیحلقه شد و غر

 آروم باش -

 ت: چشم بست و عقب رفت با لکنت گف پروا

 ... ی برم..ک دیبا -



باال آمدن دست آتش، پروا نور را باال برد و با   با 

 لبخند زد و گفت:  فشیک  دن ید

 ول یا-

را باز کرد   فی در ک د،یرا چنگ زد سمت خانه دو فیک

در انداخت، تا در را   ی آورد و نور رو رون یرا ب  دیکل 

  ده یباز کرد خواست درون خانه برود اما شانه اش کش

 به آتش نگاه کرد.   یکیو در تار دیچرخ یشد، عصب

 خون سرد گفت:  آتش

 برو عقب -

 ؟یچ یعنی-

 چه خبره  نم یبب رمیمن م یعنی-

 ... یخونه منه من با -

کار آتش خشکش زد، چون آتش با انگشت اشاره   با 

 لب پروا را گرفته بود و گفت:  یباال نییو شصتش، پا

نگو،   یچیرو بذار کنار، ساکت باش ه   یباز  یکول -

 ی ا ینه، بعدش تو م ا یهست   ی کس نمیداخل بب رمیم

به عقب   یجور که لبش را نگه داشته بود کم  همان

کرد وارد خانه شد، خواست جلو   شیهولش داد و رها 

 : دیبرود که پروا غر



در   ا، یریا کفش مب ی دار  ستیجا خونه خودت ن نیا-

 اریب

را در آورد،    شیکفش ها   د، ییهم سا  یدندان رو   آتش

را در آورد و نورش را روشن کرد، پروا   ی گوش

و آتش جلو رفت، درون سالن    دیدرون خانه سرک کش

 و آشپزخانه را نگاه کرد، پروا آرام گفت: 

 برو سمت اتاقا-

 نگاهش کرد و گفت:  دیچرخ آتش

 رفتم  ینم یگفت یاگر تو نم-

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 برو -

سمت اتاق ها رفت، در اتاق نهال را باز کرد و    آتش

 پروا آرام کفشش را در آورد و آتش بلند گفت: 

 ختس یاتاق بهم ر نیا-

 با ترس گفت:  پروا

 ! دن؟یدزد  یزیچ یعنی-

 تو رو دارم  لیمگه من آمار وسا -



آمد سمت اتاق پروا رفت و در را    رونیاتاق نهال ب  از

 زد و گفت:  یباز کرد، نور انداخت و سوت 

 ختس یاتاقم بهم ر نیا-

با دهان باز به بهم   ستاد یاتاق نهال ا ی جلو پروا

  یبود و با صدا دهیترس ی نگاه کرد، حساب یختگ یر

 آتش که درست پشت سرش بود 

 تو؟   ی ا یگفت ب یک-

  غیکه آتش به خاطر همان ج دیزد و چرخ غیج  چنان

 : دیهم فشرد چهره در هم کرد و غر یچشم رو

 از دست تو کر شدم -

 اش گذاشت و گفت: نهیس  یدست رو پروا

 واقعا دزد اومده! -

 نبود؟  یاون شبم دزد اومده، اون واقع یمگه نگفت-

 ؟ یبغل مار ر یدنبال ز یکیاالن تو تار-

 هستم ا ی بودن دزد ینه دنبال واقع -

 

[12 /3/2021 11:54  AM] 

 



 #پارت_صد_دو_آغوش_آتش  

 

 

دست باال آورد و نور را در صورت آتش   پروا

چشمانش گرفت   یکرد و دست جلو یانداخت، آتش نچ

 و گفت:

 ؟ی آروم باش  یتون ینم  قهیکال دو دق-

 ! ؟ی ما دزد  یخونه  انیچرا م -

 خند زد و گفت:  شین آتش

 با من هماهنگ نکردن که بدونم-

  اد یسر چرخاند به خانه نگاه کرد اما با  یعصب پروا

 زد:  غیباز ج نشیلبتاب و دورب ی آور

 !نمیدورب  یوا-

گوشش گذاشت و پروا  ی با خشم انگشتش را رو آتش

 دن یانداخت با ند زیم ی به اتاقش رفت، نور رو د یدو

لب   ری لبتابش خشکش زد، قلبش به تپش افتاد و ز

 گفت: 

 !نمیدورب-



افتاد، آتش نور   نی زم یجان شد و رو   یب شی زانوها 

مکث کرد   هیکرد و چند ثان  ینچ ش،ی انداخت رو

باالخره سمتش رفت خم شد و دست دور کمر پروا  

 برد و بلندش کرد، پروا با بغض گفت: 

 ...لبتابم! نمیدورب-

محکم گرفته بودش و پروا ناخواسته اشک   آتش

 مرتعش گفت:  یبا صدا   ختیر

 بدبخت شدم -

نشاندش،    ش یاو را سمت تخت برد و آرام رو آتش

صورتش گذاشت و آتش عقب   یپروا دستانش را رو 

 رفت و گفت: 

 بذار برق وصل بشه-

دو تا بود، واسه کارم   نیتمام دار و ندارم هم -

 ه چطور کار کنم؟ بود...اگر نباش

 اده ی راه ز ی نترس واسه فضول-

داد   یعکس العمل نشان م د یبا آن حرف با  یحت پروا

  یصدا اشک م  ی اما آن قدر ناراحت بود که فقط ب

را    گارشیکرد و پاکت س بشیآتش دست در ج خت،یر

گذاشت و با    شیلب ها  نیب ی گاریآورد، نخ س  رونیب



به آن زد، نور   ی قیفندک روشنش کرد، پک عم

 انداخت در اتاق و گفت: 

 ؟ یشد ال یخ یدزد اومده چرا باز ب   یتو که گفت-

 آورد و گفت:  نییدست پا   د یباال کش ینیب پروا

 رفت  ادمیقرار بود قفل عوض کنم اما وقت نشد -

رفت،   رون یزد و از اتاق ب گارش یبه س یگرید پک

 گفت: 

 ... یا پل بمون ت-

 سکوت کرد و گفت:  هیثان چند

 جاست   نیا تی بند و بساط فضول -

سمت در اتاق   د یچشمانش درشت شد و از جا پر پروا

و   دیرا ند  شی پا  یبود لباس جلو کیرفت اما چون تار

آخش باال رفت و    ادی فر یافتاد، صدا نیزم ی محکم رو

 انداخت و گفت:  شی نور رو دیآتش چرخ

 ؟ی فضول  یریجور م   نیهم-

 گذاشت با درد گفت:  شیزانو  یرا رو  دستش 

 خدا لعنتت کنه-

 تشکرته؟ یجا -



 و گفت:   دیدندان کش  ر یاز درد لب ز پروا

 م یبا تو بود آخه، به اون دزد عوض یک-

 چشم باز کرد به آتش نگاه کرد و گفت: عی سر  و

 لم؟ یکو وسا -

ببره   ز یچ یسر  هیخواسته  یمبله انگار م نیرو ا-

 نبرده 

لنگ   ستاد،ی گرفت و به زور ا  وار یدست به د پروا

مبل انداخت،    یزنان سمت آتش رفت و آتش نور رو 

اش را   یمیقد ی گوش د،یرا د  نشیپروا لبتاب و  دورب

 :دیو لبتاب نهال را، با خشم غر   دید

 چه خوش اشتها هم بوده!-

  غشیبرد لبتاب را بردارد که پروا ج  شی دست پ  آتش

 به هوا رفت: 

 نه!-

 گفت:  یعصب آتش

 دوزم یلبتو بهم م  یبزن غیج  گهیبار د هی-

 یانگشت نگار   ان یبذار ب یدست بزن دینبا -

 ؟ یریمیم یآروم بگ نویهم-



 ی قیباره روشن شد و پروا نفس عم کیجا به  همه

 و گفت:   دیکش

 خدا رو شکر -

زد به اطراف نگاه کرد    گارشیپک آخر را به س آتش

 : د یو پروا غر

 همه جا رو گشته  یعوض -

 هم نبرده  یچی اما انگار ه-

 حتما نتونسته-

 و گفت:  ستاد ی سمت آتش دست به کمر ا دیچرخ

باش آتش چشم   کرتی در و پ  یب یمحله   نیبه فکر ا-

 صورت پروا و گفت:  ی گرداند رو

  افهیو ق ختیر نیزدن برو از ا  خود یفک ب یبه جا-

  ار یو در بخودت

 :دیرا شن ا یپور  یپروا باال رفت و آتش صدا یابروها

 میبرقا رو وصل کن  میتونست-

 لحظه آتش بلند گفت:   همان

 همون جا بمون -



در راهرو ماند و آتش به او که تعجب کرده بود    ا یپور

 نگاه کرد و گفت: 

 ؟ یکن  ینگاه م یبه چ-

 کار کنم  یچ یگیتو هستم که بهم م ییپررو رتیدر ح-

 یخند زد سمت در خانه رفت و پروا عصب شین آتش

 و آرام گفت: 

 کار کنم  یچ گهیواال انگار شوهرمه م-

بود   ستادهیکه ا ا یبه اتاقش رفت و آتش به پور دیچرخ

 نگاه کرد، گفت: 

 س؟ یکو پل -

 اد یاالن م -

 ** 

  دی کش یم  گاری مبل س ی با حرص به آتش که رو پروا

 اه کرد که مرد گفت: نگ

 انگشت نگار...  ی جه ینت-

 کنم یم  یریگیپ امیدونم خودم م یم بله

از خونه کم نشده فقط بهم   یچیخب خدا رو شکر ه -

 خته یر



 برده که نتونسته ی رو م نا یآره فقط انگار داشته ا-

 گفت:   عیسر  ا یپور

 ده یترس ارویفکر کنم من در زدم -

 سر تکان داد و گفت:   مرد

  عیسر  ستین یکس دهید ی وقت ادیآره و به احتمال ز-

ساختمون فرار کرده   یکی تو همون تار رونیاومده ب

 د یمتوجه نشد

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

 د؟یطال و پول تو خونه نداشت-

که سر    زهینه پول تو بانکه طال هم چند تا ر-

 گردنمونه 

 میدیم مما انجا  قاتو یتحق هی باشه پس بق-

 ممنون-

  ی داد به مبل و همان جور دستش رو هیسر تک  آتش

انگشتانش بود، پروا   نیب گار یمبل بود و س یدسته  

ها باالخره خانه را ترک  سی دوباره نگاهش کرد و پل 

 و گفت:   ستادی در ا  ی جلو  ا یکردند، پور

 اد یساز بگم ب  دیآقا آتش گفتن کل -



با حرص به او که چشم بسته بود نگاه کرد و   پروا

 گفت: 

 باشه -

 ها رو بفرستم خونه هاشون  هیمن برم همسا -

 ممنون-

شدن در انتظار    دهیبا کوب دیهم رفت و پروا چرخ  ا یپور

داشت آتش چشم باز کند اما آتش با چشم بسته دست  

 و گفت:   گارشیباال برد پک زد به س 

صد تا    یکه برهم  ی قفل درو عوض کن، هر محله ا-

 اد یبزرگ هم داشته باشن باز دزد م

 

[12 /3/2021 11:54  AM] 

 

 #پارت_صد_سه_آغوش_آتش  

 

 

 قبولت دارن   یل یمحل خ نیو ا یادعا دار  یادیتو ز-

 تونمم از خونه تک به تکتون مراقبت کنم یاما نم -



 ؟ یچشم باز کن  شهیم-

 دلت واسه چشمام تنگ شده؟ -

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 زنه یباهام حرف م الیخ  یب یکی ادیاما بدم م رینخ-

چشم باز کرد و به او نگاه کرد، پروا سمتش   آتش

 رفت و گفت: 

  یدیکه تا االن ده نخ کش ی کوفت گار یاون س شهینم-

 ؟ ینکش گهید

 ! ینظر داشت ریانقدر منو ز-

 برداشته  گاری خونه رو بو گند س-

 ؟ یکن یم  یتنها زندگ شهیهم-

سکوت کرد و آتش منتظر نگاهش کرد، پروا    پروا

که   د یباز کرد پرده را کش سمت در تراس رفت و در را 

 هوا عوض شود گفت: 

  هیکنم، دوست جانت که همسا  یم  یبا دوستم زندگ-

 ما هست نگقت بهت؟  یروبه رو

 ستنیهمه که مثل تو فضول ن-



بلند شد سمت پروا رفت، رو به  شیاز سر جا آتش

 و گفت:  ستادیا  ش یرو

 اد یهم دزد خونت نم گهی د شهیقفل عوض م -

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س پروا

 بود  یکیمعتقده دزد اون شب و امشب   سیپل -

 پرت کرد و گفت:  رون یرا ب گارش یته س آتش

 درس... -

مطمئنم دزد اون شب با امشب فرق داره،   ست،ین-

 قصد اون شب و امشب با هم فرق داشته  یعنی

 شلوارش کرد و پروا گفت:   بیدست در ج  آتش

 بوده  یامشب واسه رد گم کن دی شا -

 کرد و پروا ادامه داد:  ی فقط نگاهش م آتش

  چیمهم پاک شده و ه یعکس ها   یسر  ه یاون شب -

داشتن، پس    دنینشده، اما امشب قصد دزد هیدزد زیچ

 یکیدزد امشب اون شب  ا ی کار مشکل داره،  یجا  هی

امشب واسه رد گم   یدزد  نی هست ا یکی اگر  ا ی ستین

 بوده  یکن

 یشد  فیظرم حبه ن-



 ! ؟یچ یعنی-

تو شغل   یشد  یم  سیپل  د یهمه هوش با  نیتو با ا -

 یشد  فیح یحساب  ی فضول

وارد تراس شد و   دیداد و آتش چرخ نیچ ینیب پروا

 گفت: 

 کن زیبذار کنار خونتو تم ستویَشم پل -

 ؟ یاون وقت دو شبه، قصد رفتن ندار -

من   یساز به هوا  دیجا باشم، کل  نیا اد یخوشمم نم-

 اد یداره م

لب   رینگاه کرد، ز ختهیکرد به خانه بهم ر یپوف پروا

 گفت: 

 ومد یخدا رو شکر که نهال امشب ن-

روشن نگاه کرد،    یبه خانه اش و چراغ ها  آتش

در آورد و تماس گرفت دم گوشش   بشیرا از ج  ی گوش

در گوشش نشست،   عیمادرش سر  یگذاشت، صدا 

 آتش تعجب کرد.  یصدا  دنیپروا نگاهش کرد و با شن

کرد تعجب کرده   یکه داشت با آن زبان صحبت م نیا

شد، آتش به مادرش گفت که   زیت  شیبود و گوش ها 



رود، تماس را که  یتر به خانه م رینگران نباشد د 

 به خانه اش گفت:   رهیقطع کرد همان جور خ

 تموم شد برو  تیفضول-

 دست پاچه گفت:  پروا

 ؟ یتو ُکرد زه، یچ-

 سوالت مسخره بود -

 حرص خورد از دست خودش و گفت: پروا

 ! ی کردم ُکرد باش یجالبه، فکر نم-

به او که پشت به او   یخند زد و پروا کم  شین آتش

را جمع  لیوسا یرفت که کم  دیبود نگاه کرد و چرخ 

 .د یا یساز ب  دیکند تا کل 
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 دییبفرما -



 ها را گرفت و گفت: دیکل پروا

 ممنون-

 کنم ی خواهش م-

 و گفت:  دیسمت آتش چرخ  مرد

 د؟ یندار  یآقا با ما کار -

 گفت:  عیسر  پروا

 شه؟یحساب ما چقدر م-

را درون ساکش گذاشت و آتش   لش یخم شد وسا  مرد

 گفت: 

 شتیپ  امیبرو بعد خودم م-

 باشه -

 چند شد  دی! بگ؟یچ یعنی-

 سمت در رفت و در را گرفت و گفت:  آتش

 دستت درد نکنه -

 سر تکان داد و گفت:  ستاد ی صاف ا  مرد

 کنم ی خواهش م-



رفت و پروا تا خواست باز سوال کند آتش در را   عقب 

 بست، چشمان پروا درشت شد و نگاهش کرد و گفت: 

 ! پول ندادم بهش ؟ ی کرد نیچرا همچ-

 گفتم که صبح-

دادم بهش    ی گفت چند شده م ید  آخه به تو چه؟! م -

 گهید

را  ی و گوش  گاریرفت، پاکت س زیسمت م  دیچرخ آتش

 برداشت و گفت: 

 گمیشده بعد بهت مچقدر   گهیبهم م -

و آتش دوباره سمت در رفت،   دی ابرو در هم کش پروا

 و به پروا نگاه کرد و گفت:  ستادیا

 وقت ندزدنت هیجوجه اردک زشت درو قفل کن که -

 پروا درشت شد  و با بهت گفت:  چشمان 

 !؟ یبا من بود-

 مگه زشت تر تو هم هست؟ -

  در را  دیکه آتش خند دیهم کش یچنان دندان رو  پروا

 باز کرد و گفت:

 یش یحرص نخور زشت تر م-



 پررو -

که   نیرفت و قبل از ا  رونیکامل ب دیبلندتر خند آتش

زد و در با  یدر را ببندد پروا با خشم به در لگد 

و   دیچرخ  دیبسته شد، آتش باز هم خند یبلند  یصدا

  یباال د یکل  یرا فشرد، پروا عصب ا ی پور یزنگ خانه 

 در را چرخاند و گفت:

 گهیباره بعد به من م ی ازش م یو چندش یفیکث-

  یبارم جلو  هی یزشت! فکر کنم انقدر که چرکه سال

 نرفته نهیآ

 اتاقش رفت و گفت:  سمت

  ستین  ی باز ی بلندش واسه مدل قرت یموها  نیاصال ا -

 که از چرک بودنشه که هنوز کوتاهش نکرده 

نگاه   ختهیبهم ربه اتاق  د،یسرش کش  یرا از رو   شال

و مشکوک   ستاد یکرد، کالفه جلو رفت و وسط اتاق ا

 گفت: 

 ! ه؟یپس کار ک ستی اگر کار تو ن-

گفت و سر تکان داد و   ینشست و نچ ی صندل   ی رو

 گفت: 



امشب کار خودش   دینه به نظرم کار خودشه، شا -

 نبوده اما مطمئنم اون شب کار خودش بوده 

 نگاه کرد و چشم بست، گفت:  نشیدورب به

شدم    یبردن بدبخت م یرو م نا یشکرت، اگر ا   ا یخدا-

 بخدا

 

خم شد   نیدرون ماش  یآمد، کم  رونیب نگیدر پارک از

 آتش نگاه کرد و گفت: یبه خانه 

 برم دم درش  سیاالن خانوادش هستن ضا-

که   یبرداشت و شماره ا  یصندل  یرا از رو  ی گوش

 نشده بود را گرفت و دم گوشش گذاشت.  ویس

بود اما او در   دهیچیدر اتاق پ ی زنگ گوش  یصدا

  چیتخت خواب بود و ه یبود، دمرو رو  قیخواب عم

 کند. دارشیتوانست ب ینم یی صدا

آماده کردن بود با   مادرش که در حال صبحانه اما 

شد سمت در اتاق رفت و   یکه قطع نم یزنگ  یصدا

پسرش که    تیوضع دن یدر را باز کرد اما با د کدفعهی

 و بلند گفت:  دیبود، چرخ دهیفقط با شورت خواب

 ر یآه-



 و مادرش بلند تر گفت:  دینشن آتش

 ی گوش  ریآه-

اما   د،ی را شن  ی گوش  یخورد و حال صدا  یتکان آتش

قطع شد و مادرش در را بست، آتش دوباره خواست  

ادامه دهد که تلفنش زنگ خورد،   قش ی به خواب عم

  دیبسته دست کش مهیو با چشمان ن دیچرخ ی عصب

  یکرد ب دایرا که پ  یکنار تخت، گوش ی عسل  ی رو

 دم گوشش گذاشت:   د،یکش یگوش یتوجه دست رو

 هوم -

 بله؟ یبگ یستی بلد ن-

 : د یو غر دیاو را شن  یصدا  آتش

 محل  یخروس ب-

  یرو دار   وونا ی! اسم همه حا یپررو هست  یل یتو خ یه-

 یکه خودت کرگدن یدر صورت  ،یذار یرو من م

 ؟ یچرا زنگ زد -

 نییپا  ا یب-

 خوابم-

 برم سر کار  د یبا  ا یب  یداریاالن ب-



 وفتهیاز کار نم لیتعط یروزا تیفضول-

 برم دیبا   ا یتر ب ع یسر-

 هم زنگ نزن گهیخوابم، د-

 صاف نشست و گفت: یعصب پروا

جرم با تو   یصحنه  هیبرم سر  دیکار دارم با  گمیم-

 هم کار دارم 

 ام یخواهش کن تا ب-

 :د یو غر  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 امیخودم م یا یبچه پررو! الزم نکرده ب-

 خون سرد نشست و گفت:  آتش

 بشه؟  یخونم که چ یا یب  یخوا  یوقت صبح م نیا-

 رفت و گفت:   نییپا  ن یاز ماش پروا

در   یدرو بزن جلو   ،یکال منحرف و از خود مچکر-

 هستم 

 ؟ یهست ی! فقط من رو تختم، راضیچه سرعت عمل -

 شعور!  یب-

 بلند گفت:  دیرا قطع کرد و آتش خند  تماس



 قفل درو بزن-

تخت   ی دکمه را فشرد و آتش هم از رو  خواهرش

  شیرفت، شلوارش را برداشت سمت در رفت پا  نییپا 

و   دیکش  شی رفت، دست در موها   رونیکرد و از اتاق ب

کردند نگاه کرد سمت در رفت،   یکه نگاهش م  ه یبه بق

 زیچشمانش را تم یدر را باز کرد و با انگشت گوشه  

 کرد و گفت: 

 دیانقدر نگام نکن-

نگاه گرفتند و مادرشان بلند   ع یدو خواهر سر هر

 گفت: 

 صبحانه  نیا یب-

آتش که باال تنه  دنیآسانسور باز شد و پروا با د  در

سمتش رفت و   د، یاش برهنه بود، ابرو در هم کش

 داد و گفت:  هی آتش به چهار چوب در تک

 ؟ یکن داریرو هم ب هیبق  دیبا  ی خودت خواب ندار-

 سمت آتش گرفت و گفت:  یپاکت پروا

بود پس   ادیدونم چقدر بود، اگر ز  یپول قفل نم نیا-

 دم یم شویبهم بگو بق  ا یبود بده ب شتریاگر ب ار،یب

 :دیبه پاکت نگاه کرد و پروا غر  آتش



 برم  دیبدو با-

سمت   دیچرخ  ع یپاکت را گرفت و پروا سر آتش

 آسانسور رفت خواست وارد شود که آتش گفت: 

 جوجه اردک...  یه-

 زد و گفت: سر پروا لبخند   دنیکرد و با چرخ مکث

 زشت -

 و گفت:  دیحرص پروا خند دن ید با 

 شهی کم م ت یاز زشت کمی فقط  کمیبا مقنعه -
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دکمه را   دیگرفت و وارد شد چرخ ییبرو بابا  پروا

سر کج کرد و پروا    یفشرد به او نگاه کرد، آتش کم

نازک کرد، همان لحظه در بسته    شیبرا یپشت چشم



زد وارد خانه شد، در را بست   یخند  شیشد، آتش ن

 سمت اتاقش رفت و گفت: 

 دینکن دارم یب-

 صبحانه -

 خوام ینم-

 زیم ی اتاق شد در را بست و پاکت پول را رو وارد 

  یگار یکنسول انداخت، سمت تخت رفت و نخ س

و سرش    د یتخت دراز کش یبرداشت روشن کرد و رو 

پک زد و به   گارش یداد، به س هیرا به تاج تخت تک

مرجان،   دنی آن فکر کرد آن روز به قبرستان برود د

 .خاک بود  ریسال و چند ماه بود که ز کی که  یعروس 

اش   ی آور  ادیهم فشرد باز هم با  ی را رو  چشمانش

  ادیرا گذرانده بود که با  ییچه روز ها  دی کش ریقلبش ت 

  ی بود اگر قو  ی آمد، قو یاش هم دلش به درد م ی آور

بود که خودش با   یآمد اما قو ینبود به زانو در م

به  یشانیدستان خودش عروسش را با بوسه بر پ

  یو برا ختیر  شی خاک سپرد و خودش خاک رو

 کرد.  یاز او خداحافظ شهیهم

جان عروسش را به سرد   یخواستن تن ب یم  یوقت

کرد خود او در آغوش   یفکر نم یخانه ببرند کس 



و به سرد خانه ببرد، اما برد محکم در    ردشیبگ

تخت خواباندش، گلوله   ی آغوش گرفتش و بردش رو

که پشت کمر مرجان خورده بود کار خودش را   یا

که   یکرده بود و جان او را گرفته بود، گلوله ا 

چه در بدن آن دختر    یو برا  ینشد چه کس خصمش

 نشاند. 

 اد ی داشت و هنوز با  اد یمادر مرجان را به  یها   ون یش

خود مادرش تن   د،یکش  یاش گوشش سوت م ی آور

آماده اش  درون قبر رفتن  ی دخترکش را شست تا برا

بعد از همان شستن از حال رفت و چند   قا یکند اما دق

به سر برد، اما آتش باز هم   یهوش یروز کامل در ب

 بود.  یقو

  یتن شسته شده را خودش درون قبر گذاشت، برا  آن

 شهیهم ی و برا  دیاش را بوس یشانیبار پ  نیآخر

را   هیکرد اما باز هم سر پا ماند و همان بق یخداحافظ

، خصوصا مادرش را، چقدر دوست داشت ترساند  یم

کنار پسرش باشد اما او به شهر خودش دل بسته بود  

داشت به آتش مثل پدر بزرگش و   ازیو آن محل هم ن

بزرگ بر گردن آتش بود که تا آن  تیمسئول  نی حال ا

لحظه هم تمام تالشش را کرده بود که در آن نقطه 

 بود. 



زد و ته  گارش یصاف نشست، پک آخر را به س  کالفه

انداخت، سمت کمدش رفت   ی گاریس  ریرا در ز گار یس

اش را برداشت به همراه کاپشن   یمشک شرتیو ت

را برداشت و از اتاق    شیچرم نازکش، دستکش ها 

 رفت، مادرش نگاهش کرد و گفت:  رونیب

 دستت بهتره؟-

دستکش را دستش کرد و انگشتانش را باز و    آتش

 بسته کرد و گفت: 

 ندارم  ی خوبه مشکل -

 ی زود بازش کرد-

 الزم نبود باشه-

 صبحانه -

 خورم  ینم-

 ر یآه-

 برم  دیبا -

 کجا؟ -

 سر خاک -



را باز کرد   ی در جا کفش ر یسکوت کرد و آه مادرش 

  شیکرد، بندها شی را پا   یاسپرت مشک یها نیپوت مین

 در را باز کرد و مادرش گفت:   را محکم نکرد و

 ایظهر زود ب-

 امین  دی شا -

 ر یآه-

بود  رهیاو در را بست و رفت، زن نگران به در خ اما 

 که دخترش گفت: 

 نگرانش نباش   کیدا-

 شه؟یمگه م-

 به آشپزخانه رفت و گفت:  دیچرخ

تونم نگران   یکنه؟ م یکار م  ی داره چ دینیب ینم-

 نباشم 

 گفت:   ی با زبان ُکرد یرا باال برد و عصبان  دستانش

 ؟ یاریهست سر پسرم م  ییچه بال نیا  ا یخدا-

 نگاه کرد و گفت: شی به دختر ها  نهیک با 

 ومدم یشد بخدا که نم ینم یاگر انقدر عصب-

 باهات حرف زد  یبابا کل-



بچه خودشو پرت   نیداده ا  تیفهمه، رضا  یاون م-

اون   شه؟ یم ی کنه تو دره زنده موندن و نموندنش چ

که، مگه کم    ادیبال سر پسر منم ب نیا دی دختر مرد نبا 

پسرمم از دست بدم، از اول گفتم    نیکه حاال ا دمی غم د

اون دختر شو نه خودش نه خانوادش به دلم   الیخ یب

آره مرجانو   رفتم،ی گفت نه، به خاطر اون پذ ستن،ین

بچم  یشد، با زندگ یچ نیدوستش داشتم اما بب رفتمیپذ

 تهران نی ا یداره به بزرگ نهیک  هیکار کردن  یچ

 بغض کرد و گفت:  خواهرش

 ینم رتمونیبشه بذار کارشو بکنه، غ یراض  دیبا -

 یکنه، نم یبابا مخالفت نم ینیب ی ذاره که بگذره، نم

کنه درسته، پس  یآتش هر کار گهیبابابزرگ م ینیب

 نکن تشیاذ گهیتو د

و سرش را به چپ و راست تکان   ختیاشک ر زن

 داد، گفت: 

کاش االن که رفته سر خاک   شهینم یدلم راض-

 بشه الیخ یکه ب وفتهیبه دلش ب یجور هیمرجان 

 :دیبا خشم غر  و

 خدا لع... -



 نکن  نینفر  کیدا-

رفت و هر دو خواهر به    رونیاز آشپزخانه ب مادرش 

 نگاه کردند و آسو آرام گفت:  گریکدی

بوره قبول کنه وگرنه داداش بد مج  دونهیاون م-

 اره یدر م  ی باز وونه ید

 سر تکان داد و گفت:  یآسک

 انیب هیزود بگذره بابا و بق -

 گهیم یداداش چ  مینیبب دیبا -

 ** 

  یقبر م  ی کرد رو یآرام گل برگ ها را جدا م آرام

  دیکش  قیبود به اسم آن دختر، نفس عم ره یو خ  ختیر

 خند زد و گفت:  ش یو ن

با چهارتا خاطره   م، ینشد با هم خاطره بساز یحت-

 کنم  یم  یزندگ

دو انگشتش بود دست باال  نی جور که برگ گل ب  همان

 پک زد.  گارشیبرد به س

 نمتیجا بب  نیزدم امروز ا یحدس م-



آن صدا را شناخت و نگاه از سنگ قبر نگرفت،   آتش

 و گفت:  ستادیسنگ قبر ا ی ماهک جلو رفت و جلو

 جا نیا ی ومدی وقت بود نم  یل یخ-

انداخت و ماهک لبخند   نی زم یشاخه گل را رو   آتش

 زد و گفت: 

 انگار  یدستتو باز کرد-

 نگاهش کرد و ماهک با ذوق گفت: آتش
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  امیبرات تنگ شده بود، اما جرات نداشتم ب یل یدلم خ-

  نمتیبب

اش   ی باران ی ها بی نگفت و ماهک دست در ج چیه

 کرد و گفت: 



دلش واسه   یکه کس  ن ینم از ادو یآتش، م  یدون یم-

همه   نیا نمیب  یم یاما وقت  اد، یتو بسوزه بدت م

 سوزه  یدلم برات م  یو دار یدوستش داشت

 خفه شو -

 باورش سخته اما مرجان تو رو دوست نداشته-

چشم بست و ماهک به اطراف نگاه   یلحظه ا  آتش

 کرد و گفت: 

رو ثابت  زایچ  یل یتونم بهت خ یم  ا،یبا خودت کنار ب-

اون از   ،ینبود که تو باورش داشت ینم، مرجان کسک

 ییاومد سمتت، واسه رها  ی سر ناچار

 و گفت:  دیچرخ آتش

واسه خواهرت حرف بزن بلکه ببرات دعا کنه   نیبش-

 ی ا یسر عقل ب

 رود، بلند گفت:   یآتش دارد م دید  ماهک

به  دیمثل مرجان که جوون بود و ام یچرا دختر نیبب-

 یچرا حت نینامه داشت، بب تیداشت اما وص   یزندگ

بود که هر وقت مرد اون جا   ده یقبر هم از قبل خر

 دیدفنش کن

 خند زد و گفت:  شیو ماهک ن   ستادیا شی سر جا   آتش



نوشت که اون   ی نامه م تیتو اون سن وص یک-

 سهیبنو

 قبر مرجان نگاه کرد و گفت:  به

کرد، حقته که همه   یاون مرده اما در حق تو نامرد -

دروغ بود اما من   ه یاون عشق  ی که بفهم یبدون ویچ

 واقعا دوستت دارم که... 

 لب گفت:  ری آتش چشم بست و ز  دن یباال برد با ند سر

 دوستت دارم بخدا-

 باز کرد به همان قبر نگاه کرد و گفت:  چشم

خبر   یذارم آتش ب  یرازتو فاش کنم اما نم  دینبا  دی شا -

  یزیچ گهید یبفهمه، تو که مرد  ویهمه چ دیبمونه، با 

 ی دیرس یخواست  ی که م ی به هر چ ست،یبرات مهم ن

 

* 

  یکه داشت بُران رو  یبود به برف پاک کن رهیخ

کرد،  چشمانش تنگ بود و به  یرا پاک م  شهیش

 شش یته ر یکرد، دست رو ی ماهک فکر م یحرف ها 

نامه را مادر مرجان به دست   تیبود وص  ادش ی  د،یکش

 داده بود.  ریآه



سر چرخاند به قبرستان خلوت نگاه کرد،   مشکوک

را به حرکت در    نیدستش مشت شد و با خشم ماش

خودش را گذاشته بود،   ریماهک تاث یآورد، حرف ها 

خودش هم تعجب آور بود که چرا  یدرست بود برا 

به اسم خودش قبر  ی تنامه داشت و ح تی مرجان وص

  الباشد، ح  یخاص  زیکرد چ یبود اما  فکر نم  دهیخر

ماهک در فکر فرو رفته بود و دوست   یبا حرف ها

 چه بوده. هیکه قض اورد یداشت سر در ب

 

 را خورد و گفت:  ش یاز چا  یکم

 ه؟یعروس  گهیپس آخر هفته د-

 گهی بله د-

 من لباس ندارم!  یوا-

 یوقت دار  گه،ید  یخر یم-

 خونه؟  یریباشه، ظهر م-

  رمیاما شب م ییآرا وهیواسه انتخاب م  میبر دینه با -

کنم، دو شب   یخونه برات شام خوشمزه درست م

 دینبودم ببخش

 ی کنم نباش یدارم عادت م  رینخ-



  هیطرفا کرا نیخانم، محمد داره خونه هم ی فکر کرد-

 کنه یم

  یبمون بنگاه شم،یدونم از دست تو راحت نم یبله م -

 برات ارم یب ریخوب و مناسب گ یجا   هینا دارم آش

 م؟یبا محمد بر یا یباشه عصر م-

که شنبه ها کار    ی دون ی م ام،ی کنم زود ب یم  ی سع-

 اده یز

 برم سر کالس  دیمنم با زم، یباشه عز-

 فعال -

 گفت:  د، یرا سر کش ش یرا قطع کرد و چا   تماس

 من برم-

  شهیکار دفتر تموم م ینگفته ک ر  یمد نی پروا ا گمیم-

 م؟ یکه برگرد

کنم دو ماه کار اون جا طول   ی که نگذشته فکر م اد یز-

 بکشه

 ییجا هم خوبه اما خب آدم دوست داره بره جا نیا-

 خواد تا آخرش کار کنه  یم گهیکه د

 ش... ینگران نباش تموم م-



 سالم -

سالم کرد سر   یبهمن یکه به آقا یدختر یصدا  با 

آمد   ینم  ادشیچرخاند به آن دختر آشنا نگاه کرد اما 

  یکرد و آقا یصحبت م یبهمن یکه بود، دختر با آقا

با دست اتاق رامش را نشان داد، چشمان پروا   یبهمن

در    ستادی در ا  ی تنگ شد و دختر سمت اتاق رفت جلو

 زد و سارا آرام گفت: 

 ! ه؟یک نیا-

کرد دست   یهمان جور که به آن دختر نگاه م  پروا

 را برداشت و گفت: یگوش  د،ی کش زیم ی رو

 دون...  ینم-

آوردن آن دختر در جشن سکوت کرد و   ادی با  اما 

 دختر وارد اتاق شد نگاه گرفت و گفت:  یوقت

 گهی شونه د  لیحتما فام-

 خوشگل بودا-

 اوهوم -

 را دور زد و گفت: زیرا برداشت، م  فشیک

 رم یبگم دارم م ریبرم به مد-



 ینم ریوقت به مد چیتعجب کرد چون پروا ه سارا

ضربه    ستاد یدر اتاق ا یرود، جلو  یگفت که دارد م

رامش را بشنود و در    یبه در زد و نماند که صدا یا

پروا جا خورد و آن   دنیباز کرد، رامش با د عی را سر

مبل بود از پروا نگاه گرفت به رامش   ی دختر که رو

 نگاه کرد و پروا گفت: 

 یآگاه  رمیمن دارم م-

 سر تکان داد و گفت:  رامش

 باشه -

 به آن دختر نگاه کرد و گفت: پروا

 سالم  -

از رامش نگاه گرفت به پروا نگاه کرد و سر   دختر

 تکان داد جوابش را داد، پروا لبخند زد و گفت: 

اومد تو جشن تولد   ادمیچهرتون برام آشنا اومد بعد -

 دمتون ید  شیدو شب پ

بلند شد و پروا نگاهش کرد و    زیاز پشت م  رامش

 گفت: 

 روز خوش -



را بست سمت در دفتر رفت، با عجله از پله ها    در

 : دی رامش را شن  یرفت که صدا نییپا 

 پروا -

 پله ها نگاه کرد و رامش گفت:  یبه باال دیچرخ پروا

 دختر عمم هست -

 تکان داد و گفت: سر

 خوبه-

 وقت فک...  هی-

 سر کج کرد و گفت:   پروا

فکر بد کنم، خب دختر عمته  دی! چرا باه؟یچه حرف-

 گهید

 تکان داد و گفت:  دست

 شده   رمی د یل یفعال خ -

 رفت به ساعتش نگاه کرد و گفت:  نیی پله ها پا  از

 شد   رمی اوه اوه د-
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 نگاه گرفت سر باال برد و بلند گفت:  توریمان از

 آماده کردم همه رو  ا یب  ایبرد-

جا تلفن داره، چرا هوار هوار راه   ن یبابا ا  سیه-

 !یانداخت

 زد و گفت:  یو بشکن دیخند پروا

 هیا یهوار دلداُرم ب ا یآخه هوار هوار -

پروا   ستاد،ی پروا ا  زیم یهم جلو  ا یو برد دیخند سارا

 زد و گفت:  یچشمک

 ترکونه پسر یخبرا م-

همه رو    یدیکه تو به خبرا م یبا اون آب و تاب-

 یکن یکنجکاو م

 و به ساعتش نگاه کرد و گفت: دیخند پروا

 اوف کارم تموم شد، برم به دوستم برسم -



بلند شد سمت اتاق رامش رفت،   زیاز پشت م عیسر

چند ضربه به در زد و در را باز کرد، رامش نگاهش 

 کرد و پروا لبخند زد و گفت:

 ام زودتر برم خو  یکارم تموم شد م  ریمد-

 چرا؟ -

من،  ینهال و محمد دنبال خونه هستن سمت خونه -

 خوام برم باهاشون بگردم  یم

 م یخواستم امشب با هم باش یم-

رامش، نهال کار داره اگر هم    الیخ یروزا رو ب نیا-

من   دی نداره که با  وی واسه اونه، کس  ارمیاضاف ب یوقت

 کنارش باشم 

 کرد، گفت:  زینگفت و پروا چشم ر  چیه  رامش

 شده؟!  یزیچ-

 بود خسته شدم  ادینه کارا ز-

 لبش کج شد و گفت:  پروا

 جناب!   یگفت یم یچ  ی من بود یاگر جا -

 تکان داد، گفت:  یبه زور لبخند زد و پروا دست  رامش

 فعال -



  فش ی سر تکان داد و پروا در را بست، رفت ک  رامش

  رونیاز دفتر ب کرد و یخداحافظ  هیرا برداشت با بق

  یراه افتاد، صدا عی شد و سر  نشیرفت، سوار ماش

کرده بود   یاز راه را ط یمیرا هم باال برد، ن کیموز

اش زنگ خورد، همان جور که نگاهش به  یکه گوش

را باز  پش یز د بر  فشیروبه رو بود دستش را سمت ک

آشنا   یشماره   دنیآورد با د رونیرا ب  ی کرد و گوش

 د. نازک کر  یپشت چشم

 و دم گوشش گذاشت و گفت:  دیکش یگوش یرو دست

 بله-

 به آهن سرخ شده گفت:  رهیخ  آتش

کنه حاال  ی خودت کر م ی صدا رو کم کن، کم صدا-

 اونم برده باال  یصدا

 با حرص گفت:  پروا

 ا یمشکل دار  یزنیکال زنگ م-

 کم کن -

 را کم کرد و گفت:   صدا

 بله-

   یداده بود ادیپولت دستمه ز هیحاال شد، بق -



 چند شده بود؟-

 شد، پنجاه تومنم دست مزد   صدی پول قفل س-

 ! ن؟یهم-

با تو   گهی کار د  یمگه چ ؟یبود  یا گهید  زیمنتظر چ-

 دارم آخه، جوجه اردک زشت 

 :د یو غر  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 تو رو انقدر پررو کرده آخه؟  یک-

  یقشکست عش   ،یدیگوش م میچه آهنگ مزخرف-

 ؟ یخورد 

 به تو چه-

 و گفت:  دیبلند خند آتش

 نیکنه واسه هم یروزه ولت م هیسمتت    ادیب یهر ک -

 یدار   ادیز  ی فکر کنم شکست عشق

 گفت:  یعصب پروا

 مزخرف-

 زد:   ادیرا قطع کرد و فر  تماس

 پررو -

 *** 



را باال برد و چهار   شیمبل نشست، هر دو پا ی رو

اش را خورد و   ی وانیل  ی  از چا یزانو نشست، کم

 گفت: 

 ی خوا  یکه قصر نم  یاول زندگ گه،ینده د ریگ-

 بود پروا  کیکوچ-

 کیکوچ دیچرا با  یخوابه پنجاه متر  هینبود به خدا، -

 هم لوکس بود  یل یباشه، خ

 : دیشد و پروا غر  زانی آو شی لب ها  نهال 

 ریبگ نویهم گه،یلوس نشو د-

 کوچه باشه  نیخواستم تو هم یم-

 نداره  یخونه خال  گهیکوچه د  نیکه گفت ا  ی دید-

 تو...  کی نزد-

  یخوب یخونه  یلیخ ا،یکوچه باالتر هست  هیبابا  یا-

  د،یکن یاوک  دیصبح زنگ بزن دیبود، تا از دست نداد 

 نیبشه، از هم ی تا خال  یمون  یمنتظر نم هیبعدم خال 

 مین یبچ لیوسا میاالن بر 

 دو دلم -



  یل یاونم تازه ساخته خ ه،یدو دل نباش، آپارتمان خوب-

 بخدا کهیش

 گمیباشه به محمد م-

 میوفتیب میفردا شب بر دیکن  شیاوک دیصبح بر ن،یآفر-

 به جون خونه

را خورد و    شی از چا  گرید  یلبخند زد و پروا کم نهال 

 گفت: 

 ؟ یریفردا عصر کجا م-

 میبر ییفکر نکنم جا -

  ی واسه عروس میبر یا یپس به محمد بگو با من م-

 تون لباس بخرم 

 اد؟ یم یباشه، نغمه ک-

  شنیدو روز مونده بلند م  یشناس یحامد رو که م-

 انیم

 و گفت:   دیکش  ازهیخم نهال 

 اد یخوابم م  یل یخ-

 برو بخواب من فعال کار دارم -



که بار  ی دیساعت ده شب خواب یدونم تو ک یم-

 دومت باشه 

 اتاق رفت و بلند گفت: سمت

 ریشب بخ-

 زم یعز ریشب بخ-

سر چرخاند به   دیرا سر کش  شیچا   ی مانده  یباق

هم  یپنجره نگاه کرد، باز حرصش در آمد و دندان رو

 به ساعت نگاه کرد و گفت:   د، ییسا 

 بازم مثل قبله دیاون پارک شا  رمیامشبم م-

از ذهنش گذشت که با ذوق   یچنان فکر  کدفعهی اما 

  یبه اتاقش رفت در لبتاب را باز کرد و گوش ستاد، یا

نشست و   زی تماس گرفت، پشت م ا یرا برداشت با برد

 گفت:  ع یسر  ا ی برد یبا صدا 

رسونم بده واسه   یبهت م گهیساعت د می خبر تا ن هی-

 روزنامه باشه ی خوام صبح رو صفحه  یچاپ م 

 هست؟  یچ-

 یفهم یم-

 مباشه منتظر-



خواست   یرا که م یکردن و مطلب پیکرد به تا   شروع

 را هم نوشت:  تریکرد و سر ت پیتا 

 یپارک محله ا یها غیج  یفاش شدن صدا-

 زد و گفت:  یبشکن

 عواقبش  نمیا  دیکن یم  یبا من باز-

بلند   زیفرستاد و از پشت م ا ی برد یمطلب را برا   عیسر

  راهنیکرد و پ شی شد سمت کمد رفت، شلوار را پا 

به همراه پالتو تنش   یکوتاهش را در آورد، بافت نازک 

  ی و گوش نیسرش انداخت، دورب   یکرد و شال را رو 

  رونیکند ب ییرا برداشت بدون آن که سر و صدا 

 رفت. 
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رفت به اطراف نگاه کرد   رون یب نگیاز پارک نیماش با 

جلو به پشت سرش نگاه   نهیو آرام راه افتاد؟ از آ 

 کرد، کوچه خلوت بود، دنده را عوض کرد و گفت: 

 پارک مرموز چه خبره  نی ا مینیبب میبر-

برد و خودش را به پارک رساند   سرعتش را باال  یکم

  د،یپارک روشن را د نیاما از همان درون ماش

 : دیشد و غر  دهیفرمان کوب  یمشتش رو 

 ! ستین  یخبر یعنیروشنه   یلعنت-

 و گفت:   یداد به صندل  هیترمز فشرد سر تک  ی رو پا 

که   نیاما هم ست،ین یجا خبر   نیا گهید یعنی نیا-

 هی جا چه خبره کاف نیا  دهیفهم یبدونن کس

  شهی که به ش یرا در دستش فشرد با ضربه ا  فرمان 

و به   دی زد که خودش از جا پر غیخورد، چنان ج

ضربه زد    شهیبود و به ش نیکه آن طرف ماش  یشخص 

آتش چشم بست و آتش در را باز   دنینگاه کرد با د 

 کرد و گفت: 

 ! ؟یکن یکار م یجا چ نیفضول خانم ا -

 کج شد و گفت: لبش

 مشخصه گه،ید یضولف-



 خند زد و گفت:  شیچشم باز کرد ن پروا

 دن یفعال که انگار ترس-

 ! ا؟یک-

 کردن  یجا خالف م نیکه ا  ییآدما -

 خالف!-

 کرد و گفت:  ی خنده ا پروا

 ! یدون  یتو نم یعنی-

بود و   رونیب  شیپا   کینشست و  نیدرون ماش  آتش

 گفت: 

 ؟ یچه خالف-

 اد ی م غیج  یپارک صدا ن یکه گفتم ا یهمون-

 خالف؟!  ا ی غیج-

ترس   هیبود،  یرد گم کن هیفقط  غینکن، ج جمیگ-

  نی بردن کار خالف شون تو ا شیواسه مردم و پ

 پارک 

شد اما او   نیخنده زد که پروا خشمگ ری چنان ز آتش

 خنده اش گفت:  انیو در م   دیخند ی هنوز بلند م

 !؟ینیب  ی م ادی ز یهند لمیف-



  نیا یدون یتو که م  ؟یزن  یم تیچرا خودتو به خر-

 جا چه خبر بوده 

خنده اش را تمام کرد، سر تکان داد و   ی مانده  ته

 گفت: 

تو خالف،  یغرق شد  ی چرت جمع کرد یانقدر خبرا-

 کنن!  یکارا م  ن یجا هم از ا ن یا یفکر کرد

 ی عل  یخودتو به کوچه   یانگار واقعا قصد دار رینخ-

کنم  یبرادر من، من ثابت م یاما خودت خر یچپ بزن

 ... ی کنن و اون خالف کارا هم پ یجا خالف م نیا

کنده شد و  شی شد و خودش هم از جا   دهیاش کش  قهی

به هوا برود صورتش در    غشیکه ج نیقبل از ا

آن مرد قرار گرفت و او در   نیصورت خشمگ ی  کینزد

 :د ی صورتش آرام غر

چرت و بچه   یسرت تو کار خودت باشه، همون خبرا-

زنبور،   یو نکن تو لونه جمع کن، سرت  تویباز

  ، یهستن، بزننت مرد یگاور ستن،یزنبوراش عسل ن

 برس  تیبرو به خاله باز

 و گفت:  دییهم سا  یدندان رو  پروا

   ؟ یو خفه شد یدون  یپس تو م-



جوجه اردک زشت، برو تو  ی بش دیخفه رو تو با-

 مزخرفت سرگرم شو  یبا خبرا  نیخونت بش

آتش  یدست به صندل  د، ییهم سا  یدندان رو  پروا

نکرد و   شیکرد عقب برود اما آتش رها یگرفت سع

 گفت: 

 محل و خبراش نداشته باش  نیبه ا  یکار -

 به تو چه-

 رون ینکن پرتت کنم ب  یکار -

 ! رونیب یکه منو پرت کن  ی باش ی تو ک-

 بشه کی نذار مرگ بهت نزد-

کرد باز عقب برود اما آتش   یخند زد، سع شین پروا

در  شینفس ها یبار داغ نیا و   دشیجلو تر کش

 شد:  یصورت پروا پخش م 

خبرا   یدختر، بعض  ستیخبرا واست خوب ن  ی بعض-

 ازش فرار کرد  دیشره با

 گفت:  دیبه چشمان آتش نگاه کرد و آتش با تاک پروا

 ؟ی گرفت-



عقب برد و   ی خند زد و سرش را کم شین پروا

در صورت آتش، همان لحظه رها شد و    دیکوب کدفعهی

صورتش گذاشت، پروا دست   یآتش دستش را رو 

 : دیاش گذاشت و غر یشانیپ ی رو

چه   یدون یتو؟! اصال م   یترسون یم  یمنو از چ-

 ییتو چه خطرا یدون یرفتم واسه خبر؟ م  یی جاها 

 ی خالف کار م  ی آدما   نیبودم؟ اون وقت منو از ا

 !یترسون 

صورتش بود و   یرو   حرکت دستش ی هنوز ب آتش

 پروا سرش را به چپ و راست تکان داد، گفت: 

 من دخالت نکن یتو کارا-

آتش   ینیخون ب دنی دستش را برداشت پروا با د  آتش

اما آتش خنده   دیدندان کش   ریجا خورد، نگران لب ز

کرد به رو به رو نگاه کرد سر تکان داد، پروا آب   یا

 دهان قورت داد و گفت: 

 ! ؟یخوب-

اش چنان سمت پروا رفت که با   یدست خون  همان

پروا و عقب رفتنش اما گردنش در دست   غیوجود ج

شد و چنان  ریانگشتان قدرتمندش اس  نیآتش و ب

فشرد که همان اول به سرفه افتاد، دستانش را به  



 نیدست آتش گرفت اما فشارش کم نشد و آتش از ب

 : دیشده اش غر دیکل یدندان ها 

  ،یزن هیکنم   یفکر نم یغلطا بکن  نیاز ا گهیبار د هی-

که به  ارمیسرت م  ییچنان بال ،ی فیکنم ضع یفکر نم

 یوفتیگوه خوردن ب 

توانست، داشت   یبزند اما نم  غیکرد ج  ی م یسع  پروا

 شد و آتش سر تکان داد و گفت:  یخفه م  گرید

از ترس پس   ینرفته، داشت ادتیمحمود که -

هزار   نا یا ابون،یتو خ  یکرد ی باز لمیف ،یوفتاد یم

 برابر بدترن 

پس   یو تالشش برا یداد، سع  یداشت جان م پروا

  یبود، اشک چشمانش راه ده یفا   یزدن دست آتش ب

 توجه گفت:  ی شد و صورتش کبود شده بود و آتش ب

 فاش بشه  دیخبرا نه مال توئه نه با  نی پس ا-

مرد که   یداشت م گر یرفت و د ی اهیپروا س چشمان 

حال   یچنان باال آمد که ب باره رها شد، نفسش  ک یبه 

 کمر پروا گذاشت و گفت: یخم شد و آتش دست رو 

 االنم برو خونه الال کن -
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کرد و   زیبرود اما چشم ر  نییپا  ن یاز ماش خواست

 گفت: 

 ی بازم بهت لطف کردم دختر کول -

سر باال آورد نگاهش کرد و   قیعم  یبا نفس ها  پروا

 خند زد و گفت:  شیآتش ن

 نکن ی کن اما فضول  یجا فقط زندگ نیا-

 من....من... -

 دختر یستیمنم ن میمن منو بذار کنار، تو ن-

 و گفت:   دیاش کش ینیب ریشال پروا را گرفت ز   ی لبه

 برو خونه آب بخور -

  یصندل  یرفت و پروا نفس زنان رو نییپا  نیماش  از

 لب گفت:   ر یلم داد و ز

 کشمت  یکشمت...بخدا خودم...م یم-



 : دیو غر ختیفشرد و باز اشک ر شیگلو یرو دست

...ثابت  یهمدست نا ی...تو با ایکنم خالف کار یثابت م-

 یکنم عوض  یم

و    دیکوب  نیرا کف ماش  شیا به سرفه افتاد و پ باز

 زد:  اد یفر

 نیروزنامه رو بخون...بب تریآشغال...فردا ت-

 کنه یم ییپروا...چه کارا

 

[12 /3/2021 11:54  AM] 

 

 #پارت_صد_ده_آغوش_آتش  

 

 

کرده بود، دمرو خواب  کالفه اش  ی زنگ گوش  یصدا

و  گریبود و با حرص همان جور سر چرخاند سمت د

  دنیرا برداشت با د ی و گوش ی عسل   یرو  دیدست کش

دم    د،یکش یگوش یتعجب کرد، دست رو ایاسم ک

 گوشش گذاشت: 



 بله-

 آتش غوغا شده! -

 و گفت: د یشد ابرو در هم کش  زیخ مین آتش

 شده؟!  یچ-

بهم، با تو   ختنیشدن، محُل ر وونهیگودرز د ی آدما-

 کار دارن

 شده؟!  ید  بگو چ-

تو روزنامه چاپ شده در  یعن یخبر پخش شده،  هی-

 تو پارک  انیمورد جر

 گفت:  ا یو چشم بست، ک  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 ی هم دنبال کس  نا یا ستیگودرز گفته که کار تو ن-

 هستن که خبرو پخش کرده 

تخت   یمشتش رو باره چشم باز کرد و  کیبه  آتش

 شد، عربده اش باال رفت:   دهیکوب

 خدا لعنتت کنه-

آمد سمت اتاق    رونیهراسان از درون اتاق ب مادرش 

کرد،   شیآتش شلوارش را برداشت پا  د،یآتش دو

برداشت تنش کرد و   نیزم ی را از رو شرت یت



کاپشنش را برداشت همان لحظه در باز شد و مادرش  

 با ترس گفت: 

 شد؟!  یچ-

آتش مادرش را کنار زد با همان خشم دور شد و   اما 

 کرد.  ی مادرش نگران نگاهش م

 

 *** 

 

 یآگاه امیم گهیساعت د کیخودم تا -

که، آخه بچه ها   یخبر ترکوند  نی دختر تو با ا-

 گهیرفتن اون جا سر زدن اما د گزارش داده بودن که

بهم   زویخبر کال همه چ نی و تو با ا ستیمثل قبل ن

 یختیر

 لبخند زد و گفت: پروا

  یشد م یخوب م ی ل یو عکسا رو داشتم خ  لمی اگر ف-

 دیکن  ییتونستم کمک کنم خالفکارا رو شناسا 

 ؟ یبه من نگفت یزیتو چرا چ-

 دمیم  حیتوض امیم-



 باشه دختر جون -

قطع کرد با لبخند روزنامه را در دست    تماس را پروا

را خواند و به همان صفحه رفت و مطلب   تریگرفت، ت

 را خواند:

  یگزارشات پارک مشکوک که شبانه صدا  یدر پ-

  جادیو ا  دیرس یمحل م یبه گوش اهال  یزنانه ا غیج

رعب و وحشت کرده بود، همکار و خبر نگار ما در  

و شبانه به آن پارک رفت و   انهیمخف اتیعمل کی یط

زنانه که همه  غیج  یمتوجه شد که صدا ی بررس یط

که با   ستین شیب یضبط شده ا یترساند، صدا   یرا م

  یهر درخت نصب شده بود پخش م یبلندگو که رو 

رس در دل  ت  جادیصدا و ا ن یمتوجه شد که ا یشد، و 

کس جرات نکند شبانه به  چیآن بود که ه یبرا ی اهال 

مواد مخدر راحت در   یتا خالفکار ها  دیا یآن پارک ب

پارک تبادل پول و مواد انجام بدهند و درست بعد از  

موضوع شد   نیا  ی متوجهآن شب که خبرنگار ما 

و نه  غیج  ینبود، نه صدا زیچ چ یاز ه  یخبر  گرید

و    سیکه چند ماه پل  ییپارک، اما باالخره معما   ی  خلوت

 یدر پ  سی بودند حل شد و پل  رشیرسانه ها درگ 

 افراد خواهد بود  نیا  هیریو دستگ  بیتعق



 زد و گفت:  یبشکن

 پروا جان! یچه کرد-

 ریصبح بخ-

رامش لبخند زد و   دنیسر باال برد با د  عیسر  پروا

 گفت: 

 ؟ یسالم خوب-

 !ی حال خوش یلیکه خ نم یبیخوبم، م-

 خبر امروز ترکونده  ، یل یخ-

 لبخند زد و گفت:   رامش

بشه؟ ظهر با هم   شتریب  شهیم ی خوشحال  نیا  نمیبب-

 م؟ یباش

 لبش را کج کرد و گفت: پروا

 ظهر ناهار اونم دعوت من   یاوم...اوک-

 سر تکان داد و گفت:  رامش

 بانو  لیبا کمال م-

 و رامش عقب رفت و گفت:  دیخند پروا

 روز خوش -



 روز شما هم خوش -

رفتن رامش شانه اش را به حالت رقص تکان داد   با 

 و گفت:

 بخدا شهینم نیبهتر ا -

  دنیبرش داشت اما با د عیسر  ، یزنگ خوردن گوش با 

 لب گفت:   ر یشماره، آب دهان قورت داد و ز

 حتما خبرو خونده -

 خند زد و گفت: شین

 زنگ زده  یپررو به چه جرات-

 گذاشت و گفت:  زیم یرا رو   ی گوش

 گمشو بابا-

آتش  یتوجه بود به تماس ها یبه کار شد و ب  دست

است و دارد تماس   ی دانست به چه حد عصب یکه نم

را  یسر گرم بود و داشت مطلب قهیدق ستیب رد،یگ یم

قرار گرفت، نگاه   زشیم یجلو  یکرد که کس  یم پیتا 

 نگرفت و گفت:  توریاز مان

  ینه برو بررس ا ی دونم درسته   یخبر نم نیا  ایبرد-

 ک... 



جا   نیآن مرد با چشمان خشمگ دنیباال برد با د سر

خورد، هر دو چشم در چشم هم بودند و تا پروا دهان  

پروا را در دست گرفت و  یباز کرد آتش خم شد چانه  

 گفت: 

دفترو رو سر تو و تمام    نیا یخوا  یاگر نم -

 میبر ایهمکارات خراب نکنم مثل آدم بلند شو با من ب

بود و چشم گرداند در دفتر، چانه اش   ده یترس پروا

 : دیفشرده شد و غر

 االی-

برداشت،   زیم ی را از رو ی و پروا گوش  ستادیا  صاف 

سارا سر جلو برد به آتش نگاه کرد و بعد به پروا که 

تش سر چرخاند با همان خشم  بلند شد، آ  زیاز پشت م

بدنش عقب    یبه سارا نگاه کرد، سارا جا خورد و کم

 گفت:  عیرفت، پروا سر

 امیسارا...من االن م-

بزند چون هنوز نگاهش به آتش  ی نتوانست حرف سارا

کرد، پروا راه افتاد و اتش  ی بود که با خشم نگاهش م

ها که نگاهش   یبه دنبالش رفت، به اطراف و بعض

 رفتند.  رون ید نگاه کرد و با هم بکردن یم



 در اتاق را باز کرد و گفت:  رامش

 ... یخانم ام-

 پروا تعجب کرد و گفت:  دنیند با 

 کجاست؟!  ینیخانم ام-

 از بهت در آمد و آرام به در اشاره کرد و گفت:  سارا

 اد یگفت...گفت االن م-

بود نگاه کرد و   زیم ی پروا که رو فیبه ک  رامش

رفت، پله   رونیتعجب کرد، سمت در رفت و او هم ب

شد، به اطراف    ابانیرفت و وارد خ نییپا  عیها را سر

باال  شیآن مرد ابروها  دنیبا د  دینگاه کرد و پروا را د

 رفت. 

 در را باز کرد و پروا کالفه نگاهش کرد و گفت:  آتش

 ج....   نیهم-

 سوار شو -
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و سوار شد، آتش در را    دییهم سا  یدندان رو  پروا

را دور زد، خودش هم پشت    نیو ماشبهم کوفت 

فرمان نشست، رامش با دستان مشت شده همان  

 :دیشن ییآشنا  یصدا کدفعهیسمت حرکت کرد و که 

 رامش -

و دختر عمه اش جلو رفت و    ستادیا شیسر جا   رامش

 گفت: 

 ! ؟یری سالم، کجا م-

کرد و   یشد نگاه م  یکه دور م  ینیبه ماش   رامش

او به  ندی اند تا ببدختر عمه اش تا خواست سر بچرخ

 : دیکه از جا پر دیشن  یادی کند چنان فر  ی کجا نگاه م

 یلعنت-

* 

 

 و گفت: دیچرخ یعصب پروا

 ! ؟یریکجا م  یدار -



 زد:  ادی نگفت و پروا فر چیه  آتش

االنم معلوم    رونیب  م یسر کارم به زور اورد یاومد -

 حرف بزن  ،یبر یمنو کجا م  ستین

نگفت اما سرعتش را باال تر برد، پروا به   چیه  آتش

 جلو نگاه کرد و گفت:

 نگه دار-

 زد:   ادیاو نگاه کرد و دوباره فر  به

 گفتم نگه دار -

دهان پروا    ی باره دست جلو برد جلو کیبه  آتش

که پروا   ی چسباند، جور یگذاشت و سرش را به صندل 

 :دیتوانست تکان دهد و آتش غر  یسرش را هم نم

 ن یشد هم یاگر م م،یخفه شو اون دهنتو ببند تا برس -

 یشر درست نکن گهی کشتمت که د  یجا م

 کرد و آتش گفت:  ی نگاهش م نیخشمگ پروا

 دهنت باز نشه-

و پروا با حرص پشت دستش را    دیعقب کش  دست

 و گفت:  دیلبش کش  ی رو



با  نمیبکش بب ؟ یمنو بکش  یخوا  یم یچطور   نمیبب-

من با   دن ی! همه دی کارو کن نیا ی خوا یم یچه جرات

 ی خودتم مرد یمنو بکش چاره ی ب رون،یتو اومدم ب

 اما تو رو بکشم  رمیحاضرم بم-

 نگه دار-

پروا به   د،یچیپ یگرید ابانینگفت و در خ چیه  آتش

 گفت:  یاطراف نگاه کرد و عصب

 ! ؟یبریم یمنو کدوم گور   یدار -

 ، یخودت کند ی ودت با دستاکه خ ی همون گور -

  یچه گوه  یببرمت بندازمت تو همون گور تا بفهم

سرتو    ، یسرتو تو لونه زنبور نکرد یبفهم ،یخورد 

   ریتو دهن ش ی کرد

خند زد و حدس زد که حتما خود آتش هم با   شین پروا

است،   ده یآن خالف کار ها همدست است که حال ترس

نشست، آتش نگاهش   نهیسر چرخاند و دست به س

گاز فشرد که فقط  ی را رو  شی کرد و با حرص پا 

 زودتر برسد. 

 



نا آشنا نگاه کرد   یپروا به آن جا ن؛یماش ستادنیا با 

 : د یو آتش غر

 شو   اده یپ-

 کجاست؟  جا  نیا-

 همون گورت -

نازک کرد و در را باز کرد از  یپشت چشم پروا

شد و در را بهم   ادهیرفت، آتش هم پ نییپا   نیماش

کرد که  یکوفت، پروا به آن کارخانه متروکه نگاه م 

 ی آخش باال رفت اما آتش ب ی گرفته شد، صدا شی بازو

 . دشیکش  یتفاوت سمت در بزرگ م

 ولم کن...ولم کن دستمو -

و هولش داد، پروا به  دیرا در ساختمان کش او  آتش

بزند اما با   اد یتا فر دیچرخ  یجلو پرت شد و عصب

که   یریکار آتش چشمانش گرد شد، داشت زنج دن ید

کرد، وحشت زده سمت    ی به در وصل بود را قفل م

 و گفت:   دیآتش دو

 ! ؟یکن یکار م یچ-

و  دیشد و در قفل شد، آتش سمتش چرخ  ر ید گرید اما 

 گفت: 



 !؟ ی بود کرد یچه غلط  نیا-

بزرگ نگاه   یبه آن ساختمان متروکه  ده یترس پروا

 زد: اد یکرد و قدم عقب گذاشت و آتش فر

دخالت   شهینم زایچ  یگفتم نکن، گفتم تو بعض شب ید-

 ! ؟یکرد، کر بود 

باز عقب رفت و همان   دیترس  شتریپروا ب ادش یفر با 

 خند زد و گفت:  شیرفتف آتش ن  یجور آتش جلو م

  زه یجا  ؟ یخبر نگار شد نیبهتر د؟ی بهت رس یاالن چ-

 ینم زتمیرنگ جا  یکشنت حت یم  چاره یب دن؟ یبهت م

 ی نیب

 بذ...بذار برم -

 خفه شو -

عربده اش پروا چشم بست و آتش دست مشت شده  با 

 محکم تر شد و گفت:

خوب   زیتو همه چ یفضول ی که بفهم یری حقته که بم-

 ستین

 

جلو رفت، پروا وحشت  نیباز کرد و آتش خشمگ چشم

 زیزد با سرعت عقب عقب رفت، اما پشت سرش م



بود که با برخورد باسنش به آن تعادلش را از   یآهن

افتاد و تا خواست بلند شود آتش   شیدست داد و رو

 گفت:  یقرار گرفت، پروا عصب شی جلو

 ... سیپ...پل-

 نترسون، ببند دهنتو سی منو از پل -

افتاد و آتش دستانش را   یم  هیداشت به گر گری د پروا

گذاشت و خم شد، پروا با   زیم  یدو طرف پروا رو 

 آتش چشم بست و آتش گفت:  یکینزد

کار کنم،  یچ  دیبا  دونم یکه خودمم نم  یکرد ی غلط-

طرفش ول    هیکنم باز  یکه هر کار  یکرد  یغلط  هی

 یاما نم ، یشاهکار کرد  یاحمق فکر کرد یتو  شه،یم

 خودت و من  یبه زندگ یگوه زد  یدون

و پلک بسته اش آن    دیلرز یپروا از ترس م چشمان 

 فهماند اما آتش عقب نرفت و گفت:  یرا به آتش م 

آدم دنبال تو هستن که بکشنت، که زندت   لیا هیاالن -

 نذارن 

باز شد   شیپلک ها   یبا همان چشمان ترسان ال پروا

 کیشده اش نگاه کرد و آتش به   کی و به صورت نزد

 زد:   ادی و فر دیکوب زیباره مشتش را به م 



 گفتن نکن دختر، گفتم بهت-

آتش فکش را   کدفعهیاند اما ترس سرش را چرخ از

گرفت و صورتش را سمتش خودش چرخاند صورتش  

 زد: اد یتر برد و فر کی را نزد

  دن یرس گهیاونا االن د ؟یزنده بمون  یخوا یچطور م-

 یاون دفتر کوفت

کرد   ی و آتش نفس زنان نگاهش م دیپروا چک اشک

آتش دست آتش رها شد و عقب   ی  زنگ گوش یبا صدا 

قلبش   یدست رو  دیباره نفس کش  کیرفت، پروا به  

گذاشت، آتش به شماره نگاه کرد و زبان در دهان  

 چرخاند و گفت:

 دختر  ادیصدات در ن-
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باره   کیکرد و آتش به  ی نفس زنان نگاهش م پروا

 زد:  اد یفر

 زر مفت نزن -

کرد که  یصاف نشست و با ترس به آتش نگاه م   پروا

 : دیغر

 فرستم ی که م ی به آدرس ا یگمشو ب-

 : د یداد غر یم  امیرا قطع کرد و همان جور که پ  تماس

  نی دختر همش سرتو بکن تو ا ریدو دقه آروم نگ-

  ی فضول  نیسوراخ سرتو بکن تو اون سوراخ، با هم 

 ی ریبم دیبا 

را فرستاد، سر باال آورد به پروا نگاه کرد و  امیپ

 گفت: 

 که جمع کردنش محاله دختر ی زد  ی  گند-

 زد:  اد یشهامت به خرج داد و فر  پروا

  نیا یمنو اورد  یکنم، وقت یم تیاز تو شکا رمیمن م-

  نی حاال که با ا ،ی کرد ی فکر م یبه همه چ د یجا با 

 گمیم رمیم ،ییسر ماجرا هیخودت  یعنی یخبر سوخت

   ییاز اونا  یکیتو 



خند زد سر کج کرد آرام آرام سمت پروا   شین آتش

 قدم برداشت و گفت: 

بود که نفست   یساعت  میسر ماجرا بودم ن  هیاگر من -

 ی نداشت االن جلو  ل یقطع شده بود، دل  شهیواسه هم

 ی چشماتو برام بدرون ، یکن یو بلبل زبون  یمن باش 

 سراغم   یبه تو چه که اومد ستی اگر کار تو ن-

ترورت کنن که   نیهمچ انیذاشتم ب   یم دیآره با-

 ی کرد یچه غلط  یبفهم

کرد و آتش با خشم   یدر سکوت نگاهش م  پروا

 : دیغر

االن   دم یرس  یتر م رید قهیفقط پنج دق ؟ی د یترس هیچ-

 زبون دراز  یتو آسمونا بود 

 گفت:  یبه در نگاه کرد و عصب دی ابرو در هم کش پروا

 خوام برم یم-

  دییهم سا  ی سمت در رفت و آتش دندان رو د یدو

داد بلکه باز شود و   ینگاهش کرد، پروا در را هول م

 زد:  اد یفر

 کمک...کمک -



خورد    یکه به در م ریزنج  یو صدا دیبه در کوب  باز

 ی ب یگوش یآور اد یپروا با  د،یچیپ  یا مدر آن ج

را از   ی قدم عقب رفت گوش کی  عیحرکت ماند و سر

صد و ده را  عی در آورد، قفلش باز شد و او سر بشیج

از   ی گرفت، اما تا خواست دم گوشش بگذارد گوش

را از    یکه گوش دیزد چرخ غیشد، ج  ده یدستش کش

اما آتش دستش را باال برد و همان   رد،یدست آتش بگ

کرد با خشم به چشمان  یرا خاموش م یجور که گوش 

 پروا نگاه کرد و گفت: 

 خاره؟  یتنت م-

اما   ردیرا از دستش بگ  ی تا گوش دیپر یعصب پروا

آتش    گریبار دست د نیاما ا دیو باز پر د یدستش نرس

به او نداد، پروا   دنی دور کمرش حلقه شد و اجازه پر

 زد:  ادیرد هولش دهد و فرک  یسع

 ولم کن-

فشردش و   یآتش با همان خشم به خود م اما 

صورت پروا برد، پروا سر عقب  کیصورتش را نزد

 برد و آتش گفت: 

بچه  نیا ارم، یدخلتو ب ی نکن قبل از هر کس  یکار -

 هم بذار کنار  اتو یباز



گذرم، اون محله شده پاتوق شما   یبار ازت نم نیا-

 ذارم   ینمخالف کارا اما من 

آورد  نیی کرد و دستش که باال بود را پا  زیچشم ر آتش

و بر   دش یو دست پشت سر پروا برد با خشم جلو کش

خواست سرش را عقب نگه  یخالف زور پروا که م

  یلیدارد سرش را جلو نگه داشت و صورتش را در م

 صورتش قرار داد و گفت:   ی  متر

  ی که سرت اومده زخم رو ییبال  ییتنها   یدختر، وقت-

با کله گنده   یکن یدست و پاهات بوده، چطور جرات م

 یکشنت و زندت م یکه هزار بار م یفتیدر ب ییها 

فکر   ؟ی فقط خبر جمع کرد ؟یکنن، تجاوز فقط خوند

نفر   ستیکشنت؟ نه تا ب یفقط م رنتیبگ  نا یا یکن یم

شکل ممکن دهنتو   نیجا باهات نخوابن به بدتر هی

  یکنن، بعدم انقدر شکنجت م ینن ولت نمنک سیسرو

  نا یتازه ا ،یو برگرد   ا یاون دن یکنن که هزار بار بر 

گذرن، کم   ینم یچیطرف ماجراس، اونا از ه هی

روشون، االن   ی زوم کرد سو یپل  ، یچاپ نکرد  یزیچ

  یسادی االن وا ستن،یول کنت ن  زنیتا زهرشونو نر

در   یکن  یو بسته م  بازدهنتو  یمن دار   ی جلو

 دن؟ یبرات د  یچه خواب یدون  یکه نم یصورت 



سکوت کرده بود نفس زنان به چشمانش نگاه    پروا

 دوخته بود و آتش آرام گفت: 

خدا   دی با  یکه االن زنده ا ن یصدا نده دختر، هم  گهید-

از  ،یکه منو دار یبعدم خدا رو شکر کن  یرو شکر کن

 بیدارم نخواستم بهت آس  ییقانونا  هیکه   ییاون جا

 یچ  دیبا  نمیبرسونن، پس االن فقط دهنتو ببند تا بب

 کار کنم

  ینگفت و آتش عقب رفت، گوش  چیباز هم ه  پروا

خودش تماس   یگذاشت و با گوش بشیپروا را در ج

 رفت گفت: یگرفت، همان جور که راه م

 د،ینکن یکار اشتباه ان، ی حواست باشه دارن م ا یک-

  زه یر ی م سیپل  عیَشهره سر  کی نزد شه،یجا نم نیا

 گمیفقط اگر الزم بود خودم م د،یجا، پس خر نش  نیا

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

  ی کار چیکنم، سرخود ه ی من حلش م  ان،یدارن م-

 نکن

زد نفس   شیرا قطع کرد و دستانش را به پهلو  تماس

بود و   ده یبه پروا نگاه کرد، رنگش پر دیکش  قیعم

است، حقش بود چون شب    دهیترس یدانست حساب یم

قبل گفته بود دخالت نکند، گفته بود خطرناک است اما  



را به جان خودش   یباز کار خودش را کرده بود، کسان

پول بودند،   ارد یل یانداخته بود که بازنده چند م

موادشان که آتش گرفته بود و حال با حساس شدن  

 گرفتند. یآرام نم گرید  سیپل 

 زد: اد یو فر دیکوب زیلگدش را به م ی عصب

 فضول  یدختره -

 یداد و آتش هنوز عصب هیچشم بست به در تک پروا

  تیرفت، چشم باز کرد نگاهش کرد، عصبان ی راه م

که آن    نیکرد و ا یحس م  یآن مرد جوان را به خوب

  یجا شی برا دیا یسرش ن ییجا آورده بودش تا بال

 تعجب داشت. 
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باز آتش نگاه کرد،   یو به موها دیلبش کش   یرو  زبان

چه   قا یدانست خالف کار است اما از چه نوع و دق  یم



اگر همدست همان  دانست،  یداد را نم  یکار انجام م

اگر همدست   ا یداد  یاو را نجات م دیها بود که نبا 

  یکمکش م  د یشان بود کمک پروا کرده بود، چرا با 

 کرد؟ 

بود  کشینزد ی رفت، وقت یها در سرش رژه م   سوال

کنجکاوش کرده بود   شتریآن حرف ها را زده بود ب

  یهم از او م یل یهمان سکوت کرده بود، اما خ یبرا

 زبانش را بند آورده بود  یکیدر نزد و آن ق   دیترس

که   نیا یآور  ادیو با  دیچرخ  شیسر تا پا رو  نگاهش

و نگاه   دیبود ابرو در هم کش  دهیآن جور به او چسب

با شتاب از در فاصله گرفت و  نیماش  یگرفت، با صدا 

 آتش نگاهش کرد، سمت در رفت و گفت:

بدونن با   دیدر مشخصه، نبا  ریپشت در نمون از ز -

  اده یجا اتاق نداره اما خرت و پرت ز  نیدرسته ا  ،یمن

 تا من بگم رونیب یا یشو، نم میقا  شونیکیبرو پشت 

بار حرف گوش کرد و سر تکان داد   نیاول  یبرا پروا

 سر اشاره کرد و گفت: و آتش با  

 برو -

 قیاوراق رفت، آتش نفس عم ل یسمت وسا   دیدو پروا

قفل را باز کرد، به   ع یاول سمت در رفت و سر دیکش



کاپشنش برد   ر یپروا دست ز دن یپشتش نگاه کرد با ند

فرو کرد در شلوارش   شتریب  یو از پشت اسلحه را کم

را بست    شی دست باال برد موها   د،یو در را عقب کش

 ستاد یا ن یسه ماش  ت،رف   رونیدر هم ب یا ابرو هاو ب

 و گفت:   دیپر رون یب نیو اول از همه شهروز از ماش

 !؟ ی دختره رو تو برد-

 توجه به او گفت:  یب  آتش

 بزرگترت کجاست؟ -

 زد: اد یو فر دییهم سا ی دندان رو شهروز

 دختره کجاست؟ -

شدند و باالخره    ادهیها پ نیاز ماش گر یمرد د چند

شلوارش کرد   بیشد، آتش دست در ج  ادهیگودرز هم پ

 و گفت:

 میزن یاالن حرف م-

 دختره کجاست؟   ستین ی حرف-

 جلو رفت و گفت:   گودرز

 مورد دخالت نکن  نیآتش تو ا-

 لبش کج شد و گفت:   آتش



 چرا؟ -

  سیپل  گهی االن د ست، یمربوط ن گهیچون به تو د -

 رمون تمومهدنبال ما هست، ردمونو بزنن کا 

 شه؟یم یچ  یدختره رو بکش-

 زد:  اد ی و فر  دیکوب  نیپا بر زم شهروز

 دختره رو بده   ستیبه تو مربوط ن-

شهروز رفت و   ی دستش در موها  دیبا خشم چرخ آتش

و با دست    د یبه عقب کش شیسرش را همراه موها 

فک بزرگ شهروز را گرفت، همه سر اسلحه  گرشید

 :دیرا سمت آتش گرفتند اما آتش غر  شان یها 

 صداتو واسه من باال نبر  گهید-

 کالفه گفت:   گودرز

 نییپا  دیاریاسلحتونو ب-

با  د یشهروز را هول داد و شهروز فکش را مال   آتش

چفت شده نگاهش کرد اما آتش رو به  یدندان ها 

 گودرز گفت: 

تازه بدتر   شه،یدرست نم یچیدختر ه با کشتن اون  -

 خبرو چاپ کرده  ن یچون اون ا شهیم  ریگ یپ  سیپل 



 میخوا یبه خودمون مربوطه ما فقط اون دخترو م-

 خوره   یکه گفتم اون دختر بدردتون نم  نیهم-

 با خشم سمت آتش رفت و گفت:   گودرز

 ... یاگر اون دخترو ند -

تنگ کرد و   یچشمش را کم کی کرد و آتش  سکوت 

 گفت: 

 شه؟ یم یچ-

آتش جون اون دختر چند ساعته که سوخته، بدش به -

 م یما بر

 گفت: یعصب شهروز

 کجاست؟ -

 کنه یسر و صدا م  ادیدهن سگتو ببند ز-

چشمانش درشت شد و گودرز نگاهش کرد،   شهروز

 گفت: 

 ریآروم بگ-

 و رو به آتش گفت:  

 میاون دخترو ببر دی ما با -



موادت بسوزه اما   ی که حاضر شد یهمون ؟یواسه ک-

 ؟ یازش نبر یاسم

 کرد و آتش گفت:  یفقط نگاهش م   گودرز

موادتونو من   د،یدار نهی حرصتون از منه، از من ک-

سوزوندم، پولتونو من به باد دادم، جا و مکان تونو  

به کار اون دختر نداشته  یمن ازتون گرفتم، پس کار 

 د یباش

 و چاپ کنه؟!خبر نیبره ا ینکنه تو گفت -

 چشمانش گرد شد و گفت: شهروز

 !گهیراست م-

اسلحه اش را در آورد سمت آتش گرفت و آتش   عیسر

 کرد و گفت:  ینچ

 مختونو نابود کرده  دیزن یکه م یمواد نیاصال ا -

 چشم بست و گفت:   گودرز

 اون دخترو به م...  دیبا -

 زد:   ادی اش با خشم گرفته شد و فر قهی

  یبگ دی ندادن به آتش نبا  ادت ی ست،یدر کار ن ی دیبا -

 د؟ یبا 



 جلوتر رفت و گفت: شهروز

 ولش کن، گودرز -

 باال برد و گفت: دست

 ولش کن -

 آتش گودرز را تکان داد و گفت:  اما 

دنبالش   د یبه بعد حق دار نی نه از ا دمیاون دختر نه م-

 ... دیاگر دنبالش بر  د،یبر

 خند زد و گفت: شین

 شهیم  یچ دیدون یخودتون م  ستین دی به تهد ازین-

 به آن کارخانه نگاه کرد و گفت:  شهروز

 دختره اون جاست، درسته؟-

نشان نداد و هنوز با خشم به  یعکس العمل  آتش

 راه افتاد، گفت:  ع یکرد، شروز سر یگودرز نگاه م 

 جاس   نیدختره هم-

 باال رفت:  شیصدا  آتش

 شهروز-

سر چرخاند به آتش نگاه کرد، گودرز را رها   شهروز

 کرد و سر چرخاند، گفت: 



 خوره   یگفتم دستتون به اون دختر نم-

 برم  یواسه خودت بگو، من اون دخترو با خودم م-

دست پشت کمرش برد اسلحه را در   نیخشمگ آتش

  کیوقفه شل  ی آورد و سمت شهروز گرفت و چنان ب

کرد که گودرز جا خورد و شهروز از ترس سر جا  

 گفت:  هیو به بق  دیخشکش زد، گودرز جلو پر

 دینکن ک یشل -

 و گفت:  ستاد یاسلحه آتش ا ی رفت و درست جلو  جلو

 نکن آتش-

 زنم  یبار کنار پاش نم  نیبرداره ا  گهیقدم د هی-

 باشه، آروم باش -

 زد:  اد ی فر و

 عقب   ا یشهروز ب-

 زد:  اد یفرو   دیبا خشم چرخ شهروز

 مش یببر دیتوئه با  نیدختره ا-

 عقب ا یگمشو ب-

 !د یترس ی که انقدر همتون ازش م هی ک نید  آخه ا-

 خفه شو -



 سر تکان داد و گفت:   آتش
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به اون   نیکه بخوا دیفکرم نکن یبه بعد حت ن یاز ا-

 ؟ی گرفت د، یبا من طرف  د،یبش  کیدختر نزد

 چشم بست، سر تکان داد و آتش آرام گفت:   گودرز

  دیبش کیبه اون دختر  نزد  نیبخوا یدون یخودتم م-

 دیبا من طرف

 اون دختر؟  هیک-

که کارشو کرده اما واسه شما تلخ تموم شده،   یکی-

  اد،یسرش ب یبال  دیگناهه نبا   یپس ب ستین یاون کس

  دیکرد ی شما غلط اضاف  د،یاریسرش ب ییذارم بال ینم

 نه اون 

 سر تکان داد و عقب رفت، گفت:   گودرز



 باشه -

برو بگو   دیاریکه بهت گفته دختره رو ب ی به اون کس-

 ی وا یبش  کی تر نزدبه اون دخ  یآتش گفت حق ندار 

اون موقعس که  د،یکه بهش دست بزن نیبه حال ا

نه  رهیاسلحه در م نیواسه ترسوندن از ا رینه ت گهید

 میآروم نیبه ا گهی من د

 باز سر تکان داد و بلند گفت:   گودرز

 میبر-

 اد ی به خشم سمت گودرز رفت هولش داد و فر شهروز

 زد: 

  ؟یکه چ یریگیم می! واسه خودت تصم؟یگیم یچ-

 که فاتحه خودمون خوندس  مشینبر  چارهیب

 کنم یحلش م میسوار شو بر-

  یمن خودم م ؟ یترس یم  یزپرت  نیگمشو بابا، از ا-

 کار کنم یدونم چ 

 و گفت: دیچرخ

 ارمیتو دختره رو م رمیمن م  دیریاونو بگ-

 زد:  اد یخند زد و گودرز فر شین آتش



 کلت باد داره احمق-

 نگاه کرد و گفت:  ه یبق به

 ره یبذار بم رهیخواد بم  یم نمیا میبر دیسوار بش-

 ی ها رفتند و شهروز عصب  نیسمت ماش  هیو بق  گودرز

کرد و نگاهش قفل شد به آتش که با   یبه همه نگاه م 

کرد، با شتاب سمتش رفت و   یخند نگاهش م  شین

 زد: اد یاسلحه را سمتش گرفت و فر

 کشمت یدم مخو-

 آن هم بلند، شانه باال انداخت و گفت: دیخند آتش

 ره یگیکنه گاز نم ی که پارس م  یسگ-

و دوباره اسلحه    دیضامن اسلحه را عقب کش شهروز

 را سمتش گرفت و آتش گفت: 

جرات    یچطور یزنیتو که هنوز به خاطر پات لنگ م-

 ؟ یحرف بزن  یجور  نیبا من ا یکن یم

 ک... یریبم دی تو با -

شد و اسلحه از دست    دهیاسلحه کوب ری آتش ز تدس 

افتاد تا شهروز خواست   یگریشهروز رها شد طرف د

سرش نشست    یخم شود برش دارد، اسلحه اتش رو

 در گوشش نشست:   شیو صدا



که جرات نداره با من روبه رو  ریبگ اد یاز بزرگترت -

که  ریبگ اد یفرسته، از اون گودرز  یبشه اما آدم م 

کار کنه تخ...نداره رو من اسلحه  یچ  دیدونه با  یم

تو هم   گهیکه د ریبگ اد یداد بزنه،  یحت ا یبکشه 

 یکار کن یچ  دیبا   یبدون

چشم بست و آتش اسلحه را فشرد و   یعصب شهروز

 گفت: 

 جا جون  سگتو نگرفتم  نیگمشو برو تا هم-

بود   نیعقب رفت و گودرز که درون ماش شهروز

 و گفت:   دیکش قینفس عم

 میبر ا یب ونهید یپسره  -

کرد   یبه آتش نگاه م نیهمان جور که خشمگ شهروز

  نیعقب رفت اسلحه اش را برداشت و سمت ماش

 کرد و گفت:   یرفت، آتش خنده ا 

 تن لش -

خودش فرو کرد و پاکت    یرا دوباره سر جا   اسلحه

آورد، روشنش کرد سر باال برد    رونیرا ب  گارشیس

کرد نگاه کرد،   ی کارخانه نگاهش م یکه از باال  ا یبه ک



سر تکان داد و راه افتاد وارد کارخانه شد، به اطراف  

 داد، بلند گفت:   رونیرا ب گارش ی نگاه کرد و دود س

 دختر رون یب ا یب-

رفت  یاز پروا نبود، آتش کالفه آرام جلو م یخبر اما 

 و گفت:

 همه رفتن ن رویب ا یب-

  د،ییهم سا  ی نبود، آتش دندان رو یباز هم خبر  اما 

 زد:  اد یفر

 ندارم  یموشک باز میحوصله قا  رون یب ا یب-

 و گفت: دیچرخ

 ؟یی کجا -

رفت به   یشد و هر چه جلو م کی نزد لیوسا به

کرد و   ی کند، خنده ا شیدایکرد که پ یاطراف نگاه م 

 گفت: 

 خانم! یکول ید ینکنه ترس-

  ی نهیتکه آ دن یزد و با د گارش یبه س یقیعم پک

شد و دختر درون   ز یچشمانش ر یبزرگ یشکسته 

دهانش را   ی پنهان بود و جلو یزیکه پشت م نهیآ

 گرفته بود لبخند به لبانش نشاند و گفت: 



 داره؟!  یلیچه دل   رونیب یا یاالن نم-

 رفت و گفت:  یآرام آن سمت م آرام

 من که نجاتت دادم دختر-

  یل ی که انگار پروا خ دیکرد و د  یاه منگ نهیآ   درون

سر باال برد نفسش را   ستادیا  شیسر جا  ده،یترس

 داد و گفت:   رونیب

 من حوصله ندارم  رونیب ا یجوجه اردک زشت ب -

 به پروا گفت:  کی رفت و نزد  جلوتر

هم منو هم خودتو تو   یکار کرد  یبا کارت چ نیبب-

 یدردسر انداخت

نگاه کردند و پروا   گریرفت و هر دو به هم د   جلو

 وحشت زده گفت: 

 رفتن؟!-

کرد و پروا آب دهان قورت داد و   زیچشم ر آتش

 گفت: 

 زدم؟!  غی...جغیصدا...صدا اومد...ج-

 آرو...  دنینشن یزیچ-

 اومد!  کیشل  ی صدا...صدا-



جلو رفت شانه  کدفعهیوحشت به آتش نگاه کرد و  با 

 کرد گفت:  یمش نگاه مرا گرفت و به اندا  شیها 

 شد!...به تو زدن؟!  تیزیچ-

باال رفت و پروا دست خودش نبود   شیابرو کی  آتش

نگران دستانش باال رفت دو طرف گردن آتش نشست  

 و به سر او نگاه کرد که آتش گفت: 

اگر زده بودن به سرم  ؟ یعقلتم از دست داد ید یترس-

 جا بودم؟!  نیاالن ا

 حرکت ماند و آتش لبش کج شد و گفت:  یب  پروا

ژست   نیبه من؟ با ا  یدیخوشت اومده االن چسب-

 شدن از گردنم فکر کنم ل...  زونیوآ

 گفت:  یبا شتاب عقب رفت و دستپاچه و عصب پروا

 اونم تو؟!  ه؟یاصال آدم قحط ؟ی آخه تو آدم-

 خند زد و پروا حرف را عوض کرد و گفت:  شین آتش

بودن که من تو   ییاومد، اونا همونا  کیشل  ی صدا-

 دم؟ یپارک د 

 ید ید یدونم تو پارک چ یمن که نم-

 خند زد و گفت:  شین پروا



 یدون یآره تو نم-

 دم یفعال جونتو خر-

 ؟ ید یخر-

 دم یآره خر-

 چند؟ -

 گرون -

 با خشم گفت:  پروا

 ! ؟یچ یعنی-
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 به کارت ندارن ی کار یعنی-

 متعجب گفت:  پروا

 ؟ یسادگ نیواقعا؟! به هم-



 با حرص گفت:  آتش

دنبال   شیچند لحظه پ نیتا هم  ،ی سادگ  نیآره به هم-

 ی تو بدن من بود ریت یجا 

 به در انبار نگاه کرد و گفت:  و

چند وقت   هیتا   دیبازم بهشون اعتماد ندارم، با -

 حواسم باشه 

 ممکنه...  یعنی...یعنی-

دختر، من نبودم خونت حالل    یکه نکرد  یبله کم کار-

 بود 

 س ی پل  شیپ رمیم-

 نیبرو اما مطمئن باش تا قبل از ا ه،یآره فکر خوب-

که  یبندازه تو رو و هر چ ری اونا رو گ سیکه پل 

  یم کسانت ی کنن و به خاک  یم دایمربوط به توئه پ

دنبال  گفتم   ، ییجا  ن یاالن ا ی کارا رو کرد نیکنن، هم

شد، وقت  یچ نیبب یخبرا نباش رفت یچاپ کردن بعض

 یمنم امروز گرفت

 مگه من گف... -

باره در هم رفت   کیآتش که به   یابروها دن ید با 

 و گفت:  د یرها کرد و نگاه دزد مهیحرفش را ن



 گهیخب تموم شد برو د-

 رسونم خونه بعد  یتو رو م-

 برم سر کار  د یخونه؟ با  یچ یچ-

 ا ین  رونیچند روز ب ریبگ یمرخص-

 حرفشم نزن -

 باال رفت:  شیبا خشم صدا آتش

 کشنت  یم-

 برم سر کار  دیبا -

 دختر -

 ؟ یفهم ی برم، م دیبا -

 :د یسمتش قدم برداشت و غر یعصب آتش

  رونیتو همون دفتر واسه خبر ب یتمرگ  یپس م -

 یرینم

 ی برا دی گو یدرست م  دی اخم کرد اما فکر کرد و د پروا

 همان گفت: 

 رهیم  گهید یکیمن  یجا  رمینم  ییجا -

 شد  نیا-



 را سمتش گرفت و گفت:   ی گوش

 ی دی جواب م نمیا-

و آتش راه    دیکش  رونیرا از دستش ب  ی گوش پروا

 و گفت:  دیافتاد، پروا چرخ

واسه  یکه مراقبم نیسراغم؟ ا انیب  یچرا نذاشت-

 ه؟یچ

رفت، پروا   یجوابش را نداد و همان جور م آتش

 کالفه و آرام گفت: 

 آتش -

 و گفت:  ستاد ی ا آتش

که  یستیقانون دارم، تو مقصر ن یسر هیگفتم که -

 ،یشد که نکن یاما م ،یکار خودتو کرد  یکشته بش

 بکشتت  ینذاشتم کس نمیواسه هم

 چرا؟ -

 دوباره راه افتاد و بلند گفت:   آتش

 کشته بشن دیگناه ها نبا  یب-

بود، آتش   وفتادهینوز راه نکرد و ه ینگاهش م پروا

 نگاهش کرد و گفت:  ستادی در ا  ی جلو



 ست ین ی جا؟ بمون مشکل  نیخوشت اومده از ا-

رفت،    نیسمتش رفت و آتش سمت ماش  دیدو پروا

  نیپروا هم خودش را به او رساند هر دو سوار ماش

 را روشن کرد و گفت: ی شدند و پروا گوش

 دفتر!  یوا-

 ی به حرکت در آمد و پروا منتظر بود گوش  نیماش

 ی اما با باال رفتن صدا ردیروشن شود تماس بگ

خاص که  کیچشمانش گرد شد، آن هم موز کیموز

 زد:   ادیباعث شد چهره در هم بکشد، فر 

 کمش کن -

خاص   کیموز  یراند و صدا  یتوجه م  یآتش ب اما 

 .دیچیپ  یم نیگروه کاکوبند در ماش 

 رم یتماس بگخوام  یکم کن م  یآها-

پروا لبخند   ی  نگاهش کرد و در کمال ناباور آتش

  تمیدستش را باال آورد و با ر ک یزد،  ییدندان نما 

تکان داد، شانه اش که تکان خورد چشمان  کیموز

درشت شد و آتش همراه   سیپروا به اندازه توپ تن

  یچه م دیفهم ینم چیخواند و پروا ه یم کیموز

 یم  یهم مشخص نبود چ کیخواند چون خود موز



  یکرد که م  یخواند، اما انگار خود آتش داشت حال م

 خواند و آن جور شنگول بود. 

داد و از او نگاه   رونینفسش را با حرص ب پروا

حرص  شتریادامه داشت و ب  شیگرفت، اما آتش کارها 

  ی با خشم از گوشه   ی آورد که گاه یآن دختر را در م

 : دیلب غر ریرد و ز ک  یآتش نگاه م  یچشم به کار ها 

  نیا شتریب یهم گوش بد  نا یهم دیبا پیبا اون ت-

 که  ستین  یتوقع

 آمده بود:  ام یپ شیبرا د، یدرون دستش لرز  ی گوش

تماس گرفتن خودم رفتم دنبال   یاز آگاه  یپروا نبود-

 رسونم  یکارا، تو اون جا باش خبرا رو به دستت م

  ادیفر نگاه کرد و  وانهیباز از گوشه چشم به آن د پروا

 زد: 

 ؟ یزد  یزیچ-

کرد و به کارش ادامه  یلبخندش اخم  ان یدر م  آتش

 :دیداد و پروا دهانش را کج کرد و غر 

 دونه! یخدا م هیفازت چ-



  یاو را به دم در دفتر رساند و همان لحظه صدا آتش

گوش    یرا قطع کرد؛ پروا دستانش را رو  کیموز

 گذاشت و گفت:  شیها 

 ! دیسرم ترک-

 خونه  یتا بر یا ینم رونیدفتر ب  ن یاز ا-

 وقت هی یاز قلم ننداز  یزیبفرما چ-

در  یخوب زیچ ی عمل کن نیا ر یکه گفتم، غ یزیچ-

 ستیانتظارت ن

 در را باز کرد و آتش به دفتر نگاه کرد، گفت:  پروا

 برس   اتیجا به فضول  نیاز هم -

رفت و در را بهم کوفت، آتش نگاهش به  نییپا پروا

تماس گرفت دم گوشش گذاشت،   ی او بود اما با گوش

 نگاه کرد و گفت:  نهیدر آ

جا  نیدونم از ا  یم دیجا تکون نخور، بع ن یاز ا-

 باش  شیسا   اد،ین  رونیب

 باشه -

را قطع کرد و دوباره تماس گرفت به پنجره    تماس

 گفت: عیسر  ا یک  یصدا  دنیدفتر نگاه کرد و با شن  یها 



 کنه  یچه غلط دیدونه با  یشهروز هنوز نم-

 م؟ یکار کن یچ-

 اد یدنبال دختره ب دینبا  گهیکنه د یم  شیگودرز حال ا ی-

 کنه  ش یتونه حال   ینم ا ی

 را به حرکت در آورد و گفت:   نیماش

 باشه  د یبه دختره هست، شما هم با  فعال حواسم -

 باشه -

صاف کرد و    یا نهیاز آن جا دور شد، پروا س آتش

چند ضربه به در زد و با  ستادیدر اتاق رامش ا  ی جلو

  دنشیرامش در را آهسته باز کرد، رامش با د   یصدا

بلند شد و    زشیباال رفت و از پشت م شیابرو کی

 گفت: 

 سر کارت  ی برگرد یدیخوبه صالح د-

 اتاق شد در را بست و گفت:  وارد 

 ... ی اتفاق هیمجبور شدم برم، -

شده،    یکامل متوجه شدم چ یبد  حیتوض ستین  ازین-

اما هم   یدینشون م  الیخ  یدختر خوب و ب هیخودتو  

 ی زمان با چند تا مرد ارتباط دار
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 گفت:  یپروا باال رفت و رامش عصب یابروها

برام  یحرف زد  کهیاون شب بهت گفتم با اون مرت-

  یکه خودتو به موش مردگ یناز کرد  ،یقهر کرد

 رن ی امروز با هم دارن م نمیب  یاما م یبزن

 چشم بست و گفت:  پروا

  یزیکه چ ن یبدم و دوم ا حیکه بذار توض نیاول ا-

 ...ینگو که بعدش پش

از   مونم،یکه خواستم تو رو بشناسم پش  نیمن از ا-

که   یوقت  فیح مونم،یکه واقعا دوستت داشتم پش نیا

 گذاشتم   اقتیل  ی ب یواسه تو

 : دیو با خشم غر دی ابرو در هم کش پروا

 احترامتو حفظ کن، حرف دهنتم بفهم  ،ییتو اقتیل  یب-



 هیجا فقط   نیتو ا  رونیگمشو از اتاق من ب-

 پاتو تو اتاق من نذار  گهید  ،یخبرنگار

  رهیکرد و سمت در رفت دستگ ی فقط نگاهش م پروا

 در را گرفت و گفت:  ی

برو ذهنتو اون  یانتخاب کن  و یکه کس نیقبل از ا-

  ادیادت شستشو بده، به مغز عقب افت نتویبدب یچشما

  ا ی یحرف زد صرفا واسه دوست ی با مرد  یبده اگر زن

متاسفم   ست،یگذره ن  ی که تو ذهن تو م یهر کوفت

  یمشکل دار  دمی واسه خودم که از همون اول فهم

 اما بازم بهت فرصت دادم  ی شکاک

 رون یب-

بودند هم   رونیکه ب هیبلند شد که بق یجور ادشیفر

  شینگاه کردند اما پروا ن  ریو به در اتاق مد دند یشن

 خند زد و گفت:

آقا رامش   ستیشلوارت ن  یادب و شعور به خط اتو-

 به اون زبونه

رفت در را بهم کوفت به همه  رونیرا باز کرد و ب  در

  زیرفت، پشت م  زشیتوجه سمت م ینگاه کرد و ب 

از دست دادن آن مرد   ی نشست، بغض کرد نه برا



که دوست داشت بدتر از آن ها   یحتراما  یآن ب یبرا

 جوابش را دهد. 

کرد نگاه   ی مشت شد به سارا که نگاهش م دستش 

هم    ینگاه گرفت و چشمانش را رو  یکرد اما عصب 

  زی آم ریو نگاه تحق ندیفشرد، سخت بود آن جا بنش 

را تحمل کند، به در دفتر نگاه کرد اما با حرف   هیبق

 برود.  رون یب د یترس ی آتش م  یها 

  فشیبرداشت و از درون ک زی م یرا از رو  ی گوش

روشن کرد و تا    کیآورد، موز  رونیرا ب  یهندزفر 

را روشن کرد و   ستم یرا باال برد و س  شیآخر صدا

آن جا و   یخودش را سرگرم کرد که ذهنش از فضا

 رامش دور شود.   یحرف ها 

 

 رفت و گفت:   ا یبرد زیرا برداشت و سمت م فلش 

 همه رو آماده کردم  یکه اورد ییخبرا نمیا-

 فلش را گرفت و گفت: ا یبرد

سرت   ارو ی نیا دمیپروا، شن یهست یجور هیامروز -

 داد زده 

 ست ین یزیچ-



 باره   یم افتیاز ق ی بابا دپرس-

خوام زودتر برم خونه، نهال حال   یم نمیواسه هم-

برم   دی کنسل شد، با  د یخر می نداره قرار بود امروزم بر

نهال به   داستی جور که پ نیا را،یدنبال مامان حم

 داره منم که سر کارم   ازیمراقبت ن

 باشه برو -

 را برداشت و گفت:   فشیرفت، ک زش یسمت م  پروا

 رم یمن کارم تموم شد دارم م-

 ی ری م یزود دار-

   ستیآره نهال حالش خوب ن-

 زم یعز  یآخ-

 فعال -

 زم یبسالمت عز-

در رفت همان لحظه چشم در چشم شد با    سمت

رامش،   یکه وارد دفتر شد، همان دختر عمه  ی دختر

لبخند زد و سالم کرد، آن دختر هم سالم کرد و از  

 کنار هم گذشتند و پروا وارد راهرو شد و آرام گفت: 



به  نیکه خدا به دادت برسه، ا  یهست نیاگر عاشق ا-

 خودشم شک داره  هیسا 

 نگاه کرد، گفت:  نشی اشرفت و به م نییپا 

 خدا رو شکر تموم شد -

گذاشت، به   ی صندل   ی را رو فی شد و ک  نشیماش  سوار

آمده بود فکر کرد، لب   شیکه پ ییآتش و اتفاق ها 

 و گفت:  دیدندان کش  ریز

 بگم؟!  سیبه پل  د یهمه جونم در خطره چرا نبا  نیا-

را روشن کرد به حرکت در آورد همان موقع    نیماش

برداشت  یصندل  یرا از رو  ی زنگ خورد، گوش  ی گوش

و دست   دی کش یشماره آتش نفس پر حرص  دن یبا د

 دم گوشش گذاشت:   د،یکش ی گوش ی رو

 بله-

 ی ری م یزود دار-

به  نهیتعجب کرد به اطراف نگاه کرد و از آ پروا

 فت: که پشت سرش بود نگاه کرد متعجب گ ینیماش

 ! ؟یکن  یم بی تو منو تعق-

 کنم؟ بتیمن تعق ی من نه، نکنه دوست داشت-



 گفت:  د،یبزند و آتش خند  غیدوست داشت ج  پروا

  یهست  یحرف گوش کن  یبچه  یل یکه خ ییاز اون جا -

 نتهیاسکورت ماش زتمیگذاشتم، جا   زهیبرات جا 

اوضاع خوب   یعنی برام  ی جور که تو بپا گذاشت نیا-

 س ی پل  شیپ رمی منم م  ستین

 خند زد و گفت:  شین آتش

  یبر ،یکن دیکه منو تهد یستین ی دختر تو کس نیبب-

کنم، خودت   یجامم حساب نم چیبه ه  یبگ سمیبه پل 

بکشنت  ستیهم بعدش مهم ن گهیو اونا، د یدون  یم

  یکار نیا شتریواسه آدم زبون نفهم ب شهینم گهید

 کرد 

 سکوت کرده بود و آتش گفت:   پروا

و شهروز، اونا   یدون  یگو خودت مب سیبرو به پل -

ندازن، داشتم کمکت   یم  ر یاما تو رو گ وفتنینم ریگ

 تو دختر  یپر رو هست  ی ادیکردم اما ز یم

نگاه  یگوش  یبه صفحه   عی قطع شد و پروا سر  تماس

 کرد، گفت: 

 قطع کرد!   یجد-



هنوز بود اما به   نینگاه کرد ماش   نهیباال برد در آ سر

  ابانیخ  یچراغ راهنما زد و گوشه  نیباره ماش  کی

 پروا تعجب کرد و گفت:  ستاد، یا

 شد؟!  ال یخ یب  یجد  یجد-

 باال انداخت و گفت:  شانه

 دندستا!  کی چه زور و -

 

به اطراف نگاه کرد و   ستاد،یا کیتار  یکوچه   در

  دیباز شد و د  یخواست در را باز کند که در کنار 

م برد  زد تا هجو اد یشود، فر ی دارد سوار م  ی مرد

شود، اما مرد سوار   نیسمتش که نگذارد وارد ماش 

 آتش خشکش زد.   دنی شد و او با د

 زد و گفت:  یچشمک آتش

 بغلم؟    ی امروز چند بار اومد ی دقت کرد-

 با خشم عقب رفت و گفت:  پروا

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-
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 شتیمثال دلم برات تنگ شده بود اومدم پ-

  دیکرد که آتش خند  ینگاهش م  رهی همان جور خ پروا

 و گفت:

 خوشت اومد؟  -

فت و آتش انگشتش را  به هوا ر  غشیج گری د پروا

 گوشش گذاشت و گفت: ی رو

 نشو   یکول -

 اطراف نگاه کرد و گفت: به

اون   یشیم  د یجا؟ صبح تهد نیا  یاومد یبا چه جرات-

  یواسه بردنت اون وقت تنها بلند شد ان یهمه آدم م

 جا؟ نیا  یاومد

 پروا نگاه گرفت به اطراف نگاه کرد و گفت: -

 ضهیوستم مرد  را،یدنبال مامان حم  ومدمیم  دیبا -



که  ویکه من کس یکن  یبعد پشت تلفن کل کل م-

 اد یمراقبت گذاشتم بگم ن

باره آن   کیچپ چپ نگاهش کرد و آتش به   پروا

 زد: اد یآرامشش فرو کش کرد، فر

 ه؟یخاله باز  ی فکر کرد-

  ی نهیو آتش با تمام خشم چنگ زد س دی از جا پر پروا

 زد:   ادیو در صورتش فر  د یپروا را سمت خودش کش

  یفکر کرد ،یوفتادیاز ترس پس م  یصبح داشت-

 جا؟  نی ا یکه االن برام اومد یدید  لم یف ا ی  یدیخواب د

بود   نیزد و آن قدر آتش خشمگ ی نفس نفس م پروا

 دش یسمت خود کش شتریکه زبان پروا بند آمده بود، ب

 و گفت:

  زیهمه چ یکه بفهم  اد یسرت ب ییبال دیحتما با -

ضرر کردن دنبال    ی اردیلیاونا م یتا بفهم ه؟یواقع

 کنن؟   یهستن که عقدشونو خال  یکی

آتش فشرد که  ی نهیکالفه دستانش را به س پروا

 نکرد و گفت: ش ی کند اما آتش رها  ش ی رها 



نکن دست   یاما کار   شهیم ی بعدش چ ستیبرام مهم ن-

 زیجا تا همه چ  هیو پاتو ببندم ده روز بندازمت 

 درست بشه

 ولم کن-

دستش   یکرد و پروا عصب  شیبا همان خشم رها  آتش

 نهیاش گذاشت، آن جور که او تخت س نهیس یرا رو 

و لباسش را چنگ زد، مطمئن بود سرخ   دیاش کوب

سوخت، آتش از   یداشت م  شیشده است که هنوز جا 

گذاشت و   شیلبها  نیب  ی گاریاو نگاه گرفت نخ س

 گفت: 

چند روز فقط به حرفام گوش   شهیازت کم نم یچیه-

 یکن

 در را گرفت، گفت:  ی  رهیدستگ پروا

کنم! از   ینم تیشکا   یوحش  یمن موندم چرا از تو-

 یکرد  تمیناختمت اذ که ش ی اول 

رفت  نییرا آتش زد، پروا پا  گارش یتوجه س یب  آتش

 : دیغر د،یکوب نیپا بر زم

 نکش  گاریمن س نیتو ماش-



اومدم، بچه ها رفتن من با تو بر   یا ین گهیپنج دقه د-

 گردم  یم

 به حرص در را بست چشم بست و گفت:  پروا

آروم باش پروا، آروم باش بذار تموم بشه از دستش  -

 یراحت بش

سمت    ع یرفت، در باز بود سر رایخانه مامان حم  سمت

 خانه رفت خم شد در را باز کرد، گفت: 

 میبر ا یمامان ب-

 باشه اومدم -

با  د،یچرخ دیاش ابرو در هم کش  نهیبا سوزش س پروا

ابرو   شیسمتش رفت، با بو  یبهداشت سیسرو  دن ید

 : د یو غر  دیهم کش در

 گه ید  شهیم نیهم  رنیم  ییدستشو هیهمه آدم   نیا-

و به اطراف   ستاد یا ییکنار دستشو ییروشو  ی جلو

  زهییمانتو پا   ی نگاه کرد و مقنعه را باال زد و دکمه ها 

  دن یبا د دیکش نییلباسش را پا  ی  قه یاش را باز کرد و 

  د،یکش  شیاش اخم کرد و انگشتش را رو ی قرمز

 : دیغر

 دستت بشکنه -



 رایرا حبس کرد و مقنعه اش را رها کرد، حم نفسش 

 گفت:  دنشیبا د

 رون یب یفکر کردم رفت-

که در دست   یل یسمتش رفت زنب  دیچرخ عیسر  پروا

 داشت را گرفت و گفت: 

 سالم -

 ماهت یسالم به رو -

 لبخند زد و گفت: پروا

 میبر-

که آرام راه   رایرفتند، حم  رونیافتادند و ب  دو راه هر

 رفت گفت: یم

روشن   ویالاقل اون شوفاژ کوفت  دیکه ندار یبخار -

 د ینش ضیمر ی جور نیکه ا دیکن

در    دیزمستونه با  ی آره هوا سرد شده، هم لباسا -

 میهم شوفاژا رو روشن کن میاریب

 روشن کن  گهی مادر، بذار بهار د شهیزحمتت م-



آتش که  دنینگاه کرد و با د ن یبه ماش دیخند پروا

متعجب  رایو حم دییهم سا ی پشت فرمان بود دندان رو

 گفت: 

 مادر؟! ی راننده گرفت-

 خنده اش گرفت و گفت: پروا

 کنه برام یم  یرانندگ  ادیم  یآره رانندمه، گاه-

 گفت:   د،یخند رایحم

 از دست تو دختر-

را  لیو پروا در عقب را باز کرد زنب دندیرس  نیماش  به

آتش   ند،یبنش  نیدرون ماش رایگذاشت و کمک کرد حم

 گفت: رای آرام سالم کرد و حم

 ی سالم پسرم خسته نباش-

و در را بست، در جلو را باز کرد    دیخند  ز یر زی ر پروا

نشست در   ی صندل   یرا برداشت و خودش رو   فشیک

 را که بست آرام گفت:

 میبر-

 گفت:  رایرا به حرکت در آورد و حم  نیماش آتش



  یدکتر، از آمپول م  شیببر یکن  شیراض  دیپروا با -

 شه، یترسه عوضش زود خوب م  یترسه که م

 هست شمی عروس

  رایچشم به آتش نگاه کرد و حم یاز گوشه  پروا

 : دیغر

نه به  یگیآخ نم هی ینه به تو که صد تا سوزن بزن-

 یسرش مدرمانگاه رو    هیسوزن  هیاون که واسه  

 ذاره 

 مامان!-

 به پروا نگاه کرد و آرام گفت:  آتش

 ی بخور  ریت یفکر کرد  یگیآخ نم  یخور  یسوزن م-

 مثل سوزنه؟ 

پروا نگاه   ینگفت و آتش سر کج کرد به پا چیه  پروا

 کرد و گفت: 

 یآخ نگ  ی سوزن بخور  دمیبا -

با چشمان درشت نگاهش کرد و آتش دوست   پروا

کرد،    یخود دار  رایحم یداشت قهقهه بزند اما جلو 

  یپروا از خجالت سرخ شده بود و آتش داشت لذت م

 خبر ادامه داد:   یهم که از همه جا ب رایبرد، حم



  یکار باهاش م   یمگه چ یکیآخه سوزن به اون کوچ-

 مثل تو بودا خوب بود  کمیکنه، 

 ال یخ یب رایمامان حم-

 گفت:  ی عصب رایحم

همش حرص    دیبخدا، با  دیستیاصال به فکر خودتون ن-

 ه یندارن  ویدو تا دختر کس نیشما رو بخورم بگم ا

 رسه ی به دادشون م یبشه ک شونیزیچ
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 رایرخش نگاه کرد، حم میچشم بست و آتش به ن پروا

 به آتش نگاه کرد و گفت:

 م یوقت تصادف نکن هیپسرم جلوتو نگاه کن -

به جلو نگاه کرد و پروا به او نگاه کرد،   عیسر  آتش

 و گفت:  د یخودش را جلو کش یکم رایحم



اگر   م،یبخر نا یا نیری ش موی شلغم و ل  کمیبمون  -

 میبخر یسوپ هم ندار  لیوسا 

 چشم -

 دختر عروس بشه من مردم  نیبال، تا ا  یچشمت ب-

 خدا نکنه -

در سکوت گذشت و پروا خسته چشمانش را   یا لحظه

دل نگران چشم باز   ی زنگ گوش  یبسته بود با صدا

کرد   یدر آورد فکر م بشیرا از ج  ی گوش  عیکرد و سر

رامش ابرو در هم  اسم  دنی محمد باشد اما با د اینهال 

را قطع کرد، به جلو نگاه کرد و  ی گوش ی و صدا  دیکش

 آتش گفت: 

 ؟یدیجواب نم-

 به تو مربوطه؟-

 دس؟یهمون فوکول اتو کش-

با خشم نگاهش کرد اما آتش سرش را به نشانه   پروا

 تاسف تکان داد و گفت: 

 انتخاباتم مثل خودت زشتن -



نگاه   نهیکنم تو کال از بدو تولد تو آ  ی من فکر م-

اون وقت   یکنم حتما نگاه کن  یم  شنهادی اما پ ،ی نکرد

 ست  نه یآ هیکار   یچاره    شن،یم نیباتریهمه برات ز

 بهم؟!   یچسب یهمه م نیمن انقدر زشتمو تو ا یعنی-

 خند زد و گفت:  شین پروا

 ؟ یتوجه دار یرو رو برم بابا! عقده  -

آرام    یاز صدا چیکرد و ه  یبه آن ها نگاه م رایحم

 پروا کالفه گفت:  د،ی فهم یشان نم

 دیبرم خر   د ینگه دار با -

کشاند، پروا    ابانیرا کنار خ  نیراهنما زد و ماش آتش

 و گفت: دیچرخ

 مامان؟  یخوا ینم  یزیشما چ-

 که گفتم بخر ییزاینه همه چ-

رفت،    نییپا  ن یاش را برداشت و از ماش ی پول  فیک

 و گفت:  دیشد و پروا چرخ اده یآتش هم پ

 ؟ یا یب  یخوا  ینگو که م-

 گفت:  د، یاو را گرفت کش یراه افتاد و بازو  آتش

 میبر  ا یب-



و   دیکش  رونیرا از دست او ب  شیبا حرص بازو پروا

 گفت: 

 دست نزن بهم  گهید  ،یکبود کن ستیهمه جا قرار ن-

 را گرفت و گفت: شیباز بازو  ستاد یباره ا کیبه  آتش

 اون وقت کجاتو کبود کردم؟! -

 زد و گفت:   شیدستش را به پهلو کی  پروا

 یکار کرد  یتا حاال چ نیفکر کن بب ی تو کال خشن-

 نزدم کبود بشه تییامروز صبح که جا -

 اخم کرد و گفت: پروا

 شهیم رید  میبر-

 را گرفت و گفت:  شیآتش جلو اما 

 کبود شد!   نتیاوه بدن تو انقدر حساسه که االن س-

  د یپروا درشت شد و از وقاحت او خجالت کش چشمان 

به   دیرفت، آتش هم خند  ع یو سر دیچرخ د ینگاه دزد

 دنبالش رفت، گفت: 

 کن جوجه اردک زشت  حساس   دتویزود خر-

توجه وارد فروشگاه بزرگ شد، سبد چرخ   یب  پروا

تاد، آتش هم کنارش راه  را برداشت، راه اف دیدار خر 



را درون سبد    شیها  دیخر یکی یکیرفت، پروا  یم

سوپ را درون سبد   یانداخت، رشته ها یم  دیخر

درون سبدش   یگذاشت همان لحظه پنج بسته ماکاران

کرد، آتش   هبه آتش نگا دی گذاشته شد، ابرو در هم کش

 زد و گفت:  یدر دهانش بود چشمک یکه آبنبات چوب 

 دارم   دوست یماکاران-

 به من چه! برو خودت سبد بردار -

 خوام بخرم  یمن که نم-

با حرص نگاهش کرد و آتش چوب آبنبات را در   پروا

  رونیدهان چرخاند و چنان آبنبات را از دهانش ب

  یآتش به ماکاران د، یرا هم پروا شن  شی که صدا دیکش

 ها اشاره کرد و گفت:

 یکن  یدرست م یواسمم ماکاران  یخریرو تو م  نا یا-

 ! دمیتو ند ییبه پررو  یبه اون خدا آدم-

از   یچرخ یفروشگاه م نیتو ا  یدختر االن دار  یه-

 یدرست کن  یصدقه سر من هستا، در قبالش ماکاران

 شه؟ یازت کم م  یزیچ یبد

  اد یداشت در همان فروشگاه بزرگ سرش فر  دوست

افتاد،  راه  دیکش یقیبزند اما فقط چشم بست نفس عم



آتش هم دوباره آبنبات را در دهان کرد به دنبالش  

خواست سمت   یکه م  ییزها یچ  دیرفت، بعد از خر

کرد و  د یجات رفت، آن جا هم خر ی و سبز وهیم

 گفت:  دیچرخ

 ... یجا گوشت نداشت با نیا-

 دارم  یتو راه نگه م میبر-

 میباشه بر-

 ** 

پروا به آتش نگاه کرد و او در را باز   ستاد، یا  نیماش

 کرد، گفت: 

زنگ خورد جواب بده، من با اون فوکول   تیگوش-

 فرق دارم 

 نگاه کرد و گفت:  رای حم به

 شب خوش -

 دستت درد نکنه پسرم -

 کنم ی خواهش م-

رفت، در را   نییپا نیرفت و پروا هم از ماش نییپا 

 بست و گفت: 



 دم خونم؟ انیاونا نم-

 شلوارش کرد و گفت: ب یو دست در ج دیخند آتش

  نیبه حال ا ی جا رد بشن وا  نیاونا جرات ندارن از ا-

 انیکه دم خونت ب

را زد سمت در آپارتمان خودش رفت که پروا   حرفش 

 کرد  رش یبا آن سوال غافلگ

من چطور جرات   یپس اون دزدا که اومدن خونه -

 کردن؟!

و  بود و سر چرخاند  ستادهیدر پشت به او ا  ی جلو

 گفت: 

 کنم  یم داینترس اونو پ -

 پس جرات دارن؟ -

 گهی آدم سرکش بوده د-

جرات ندارن بازم سر کش   یگیکه م ییاگر تو آدما -

 ؟ یدم خونه چ  ادیباشه ب

 اد ینم-

 اگر... -

 اد یگفتم نم-



که باال رفت پروا به اطراف نگاه کرد و آتش   شیصدا

 : دیغر

پزه   یکه ننت م یسوپ  نیتو برو خونت قشنگ بش-

 نانیکار نداشته باش، به من اطم رونمیرو بخور، به ب

 راحت باشه   التیکن و خ

 کمال تعجب آتش پروا سر تکان داد و گفت:  در

ترسن که رو حرفت    یازت م یدونم انقدر یباشه، م-

 موضوع چند بار ثابت شده  نی حرف نزنن، ا

توجه به آتش پشت فرمان   یرا دور زد و ب  نیماش

آرام باال رفت و   نگیرا زد و در پارک موتیرنشست 

 برد و گفت:  نگی را به پارک نیاو ماش 

 رایبفرما مامان حم-

 واقعا رانندته  چارهیمن فکر کردم ب-

 و گفت:  دیلبخند زد چرخ پروا
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 کنم؟! یانقدر چرک من قبول م  یآخه راننده  -

 گفت:   د،یخند رایحم

 از دست تو دختر-

را باز کرد و پروا در فکر فرو رفت و  نیماش  در

 گفت: 

 فرشته  هیوحش ی پررو نیامروزم پر شد از آتش، هم-

 گار یپاکت س  دنی در را باز کرد، با د دیکرد چرخ یپوف

با چندش ابرو در هم   نیماش یو فندک آتش جلو

 گفت:   د،یکش

 رو هم جا گذاشته  نا ی ا ادیاز بوش خوشم م یل یاَه اَه خ-

انداخت   فشیرا برداشت و آن ها را در ک   فشیک  عیسر

را برداشت و همراه    دها یرفت، خر  نییپا نیو از ماش

 باز کرد.  شان یباال رفت، محمد در را به رو رایحم

 اپن گذاشت و گفت: یها را رو  دیخر پروا

 خوابه؟-



به زور بردمش دکتر چند تا سوزن   نیا یآره تا شما ب-

 میحال شد تا اومد  یکرد ب هیزد و گر  غیزد انقدر ج

 دیخونه خواب

 کالفه سمت اتاق رفت و گفت:  رایحم

 بترسه آخه؟!  یاز همه چ دیا عنتر ب-

 مقنعه اش را در آورد و گفت:  پروا

 م،یبراش سوپ درست کن میسوپ گرفت ل یوسا -

 که گرفت؟  یمرخص

 تونه بره  یآره زنگ زد مدرسه که تا آخر هفته نم-

 ن یخوبه، بش-

  دیجمع شد، برم خونه با   المیخ  دیحاال که شما اومد-

 بدم  لیکارامو تحو

 شام بخور بعد -

 برم بهتره  شهیم  ر ینه پروا د-

 برو  هی جور ن یباشه اگر ا-

 رم ی گ یباهات تماس م-

 باشه -

 کن  یاز مامان هم خدافظ  گهید-



 باشه برو -

اش کرد، در را بست و سمت   یدر همراه یجلو  تا 

 اتاق رفت، بلند گفت: 

 برو سوپ درست کن ا یمامان اون االن خوابه ب-

 خدا رو شکر تب نداره -

تخت انداخت،   یرا در آورد و رو  زه ییپا  یمانتو

 : دیغر

 پالتو بپوشم دیسرده با   گهید-

 را برداشت، گفت:   حوله

 مامان من برم حموم-

 کنم  یبرو من سوپ درست م-

 دمیجا م  امیرو بذار خودم م دا یخر-

 باشه برو -

 ** 

را پشت    شی اتاق شد و در را بست، موها  وارد 

تخت نشست، در فکر فرو رفت،   یگوشش زد و لبه 

زنگ  ینگذشته بود که گوش  قهیاما هنوز چند دق



را برداشت اسم   یگوش  دیتخت کش یخورد، دست رو

 : دی غر دیرامش را که د 

شبه بخواب   کیساعت   گه،یدست از سرم بردار د-

 گهید

 و گفت:   دیکش یگوش یرو دست

 بله-

آرام رامش در    یو صداتخت رها کرد  یرا رو   ی گوش

 :دیچیپ  ی گوش

 پروا -

تخت بلند شد و شلوارش را در   یاز رو  ال یخ یب  پروا

 آورد و گفت: 

 شب وقت خوابه   کیساعت -

 خوام  ی من واقعا بابت امروز معذرت م-

 را از تنش در آورد و گفت:  شرت یخند زد ت شین پروا

  دنیاصال اهل بخش زایچ نیشرمنده اما من تو ا-

البته من   ،ی بش مونینکن پش یگفتم کار بعدم  ستم،ین

  یتموم م شایچند روز پ دی خوشحال شدم تموم شد، با 

 شد 



 گفت: مانیکمد را باز کرد و رامش پش  در

 ناراحت شدم، اصال دست خودم نبود  یلیباور کن خ-

 را در آورد و گفت:  یلباس خواب مشک دیخند پروا

تو اما خدا رو  هیکنم اونم شب یاحترام یخوام ب ینم-

 دم یشکر که اخالق گندتو بهتر د

 یرفت  هویپروا تو -

 زد:  ادیباره فر کیبه  پروا

نه اون   ینه راجبم فکر بد کن یتو حق نداشت ،یهر چ -

که   ؟یخودت فکر کرد  شیپ یچ  ،یحرفا رو بهم بزن

که  لمیمنم انقدر ذل  مونم؟یمن پش یگ  یم ی زن یزنگ م

 ی هر چ  ی کنم و تمام؟ نه آقا اشتباه کرد ی بگم درکت م

واسه شناخت بود   یمعمول  یرابطه  هیبود تموم شد  

تموم شد، تو به درد من  یو همه چ میکه خوب شناخت

 ی خور ینم

 میصحبت کن یبذار حضور -

 : دیلب غر ریلباس را تنش کرد و ز  پروا

 برو بابا -

 بلند گفت:  و



دفتر در مورد کاره،   یفقط تو مونیمن و تو حضور-

و به کارمون   یتیبا شخص یآقا   هیلطفا نشون بده 

 تموم؟  م،یادامه بد

 پروا -

 ش یپ ریخ  د،یمن هست ر یهستم، شما هم مد ینیام-

زد و تماس را قطع   یگوش  یشد و انگشتش را رو  خم

  ختیشانه اش ر کی ی را جمع کرد رو ش ی کرد، موها 

فت و  را در دست گر  یگوش د،یتخت دراز کش  ی و رو

خبر ها را چک کرد خواست بخوابد که  د،یپتو خز ریز

  یشماره آتش پوف دن یدوباره زنگ خورد، با د  ی گوش

 : ذاشتدم گوشش گ   د،یکش یگوش یکرد و دست رو

 بله-

 جوجه اردک زشت؟  یدار یب-

 خوام بخوابم یم  یاگر بذار-

 دم در   ا یذارم ب ینم-

 پروا باال رفت و گفت:  یابروها

 ! ؟یچ-

 در   یجلو ا یب-



رفت در کمد را باز   نییتخت پا  ی متعجب از رو پروا

 لباس خواب را تنش کرد و به آتش گفت:  هیکرد رو 

 ! ؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

 ایب دنیسوال پرس یبه جا-

را    دیاتاق را آرام باز کرد، آرام سمت در رفت، کل  در

د، بدنش را کج کرد و  چرخاند و در را آهسته باز کر

در قرار داد به آتش نگاه کرد و   نیفقط سرش را ب

 گفت: 

 شده؟!  یچ-

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 ؟ یتماس مشکوک نداشت-

 تعجب کرد و گفت:  پروا

 با من تماس نگرفت! ی نه اصال کس-

 ومد؟ یدر خونه ن هی همسا -

 شده؟!  یز یچ ومد،ین ینه کس -

 نه-

 پس... -



  یزیخواستم مطمئن بشم، اما هر چ  یم  ستین یزیچ-

  ر،یبا من تماس بگ عیکه به نظرت مشکوک بود سر

 هستم ایجا خونه پور نیمن هم 

 نگاه کرد و گفت:  ایبه در خانه پور پروا

 به خاطر من؟-

 سر کج کرد و گفت:   آتش

 به خاطر تو باشه؟ یدوست دار -

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 برو بخواب -

 گفت: د،یو چرخکرد  ی خنده ا آتش

 دختر زش.... یخوب بخواب-

به آسانسور نگاه   دیچرخ  عیآسانسور سر یصدا  با 

آتش    دیو اصال نفهم  دیکه پروا هم ترس ی کرد جور

به   دیچطور سمت در خانه اش هجوم آورد، فقط فهم

  نی زم یگرفت رو  یعقب پرت شد و اگر خودش را نم 

 افتاد.  یم
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در را گرفت و بست، چشمان پروا درشت   عیسر  آتش

 : د یشد و دهان باز کرد، غر

 ت...   ی چرا اومد-

پشت  واریدهانش نشست و به د یآتش رو  دست

  د یرا د  رونیدر ب ی  سرش فشردش و خودش از چشم

زد، پروا خشکش زده بود و به خاطر حساس   یم

بودن آن لحظه جرات نداشت دست آتش را پس بزند  

 و همان جور خشکش زده بود. 

که از درون آسانسور خارج شد نگاه   یبه مرد  آتش

پروا    یکرد، مرد اطراف را نگاه کرد و به در خانه 

جلو رفت و باز به همه جا نگاه کرد،   یم شد، ک  رهیخ

داد که    یلب فحش  ر یآتش مشت شد و ز گریدست د 

 پروا از خجالت چشم بست:

 ک... -



در   ی جلو رفت و آرام گوشش را رو اطیبا احت مرد

  یچسباند، آتش دستش را پشت کمرش برد و سع 

مرد عقب  اورد، یپروا در ن  ی داشت اسلحه اش را جلو

دانست   یبود و نم  کی، تارنگاه کرد یرفت به چشم 

دارد   یببر زخم  کیمثل  یچشم پشت همان چشم کی

 کند.  ی نگاهش م

عقب تر رفت و خم شد به قفل در خانه نگاه کرد    مرد

  ی سمت آسانسور رفت همزمان گوش  ستادیو صاف ا

در آورد و تماس گرفت وارد    بشیرا هم از ج

 گفت:  نیآسانسور شد، آتش سر عقب برد و خشمگ

 یبد کرد -

  اوردیرا که به اسلحه اش گرفته بود تا در ب دستش 

 یچشم بسته ا یآرام جلو آورد و سر چرخاند به دختر

دست او پنهان شده بود نگاه کرد،   ری که دهانش ز

 رفت.   نییو کم کم نگاهش پا  شیرو  دینگاهش چرخ

عقب  یشانه اش کم   ی که از رو یلباس خواب هیرو به

رفته بود نگاه کرد، به بند نازک  آن لباس خواب و  

را باال انداخت    شیابرو کی رفت،   نییکم کم نگاهش پا 

 و گفت:

 اصال!  ادیزشتت نم ی  افهیبه ق  کلتیه-



باره باز شد با تعجب به نگاه   کیپروا به  چشمان 

رفت نگاه کرد   یتر م نییو پا نییآتش که پا  ی  رهیخ

 : دی رو با شتاب هولش داد و غ

 ! شعوریب رون ی برو ب-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 ار یدر ن  یباز  یکول -

آتش را گرفت چرخاندش و   یشانه ها  یعصب پروا

 پشتش را سمت خودش نگه داشت و گفت: 

 رون یبخدا، برو ب ی شعور یب  یل یخ-

دم در تو بود، گوششو    ارویاومدن بدزدنت،  چارهیب-

 به در خونه تو چسبوند 

با ترس سکوت کرد و آتش دستانش را باال برد   پروا

 و گفت:

  نا یهست، بذار ا یکنم انگار حاال چ یباشه نگات نم-

 رم یرو دک کنم م

سر چرخاند به خانه نگاه کرد و خدا را شکر کرد    پروا

ه  بود، دوباره به آتش نگا دهیدر اتاق نهال خواب رایحم

 کرد و گفت: 

 ؟ ییجا  نیا  ی تا ک-



اگرم   رم،یمطمئن که شدم م  رمی گ یچند تا تماس م-

 ... یاالن م نیهم یخوا یم

 خواد، تو فقط برنگرد من برم تو اتاق  ینم یعنی نه...-

 و پروا عقب رفت، گفت:   دیخند ز یر زیر  آتش

 ذارم  یخودم زندت نم یبرگرد -

  گهیبرو د -

مت اتاق رفت و آتش بلند س یو با قدم ها  دیچرخ پروا

و   دیسر چرخاند نگاهش کرد، وارد اتاق که شد چرخ

راحت    الیآتش همان موقع سر چرخانده بود پروا با خ

و   دیکوب واریدر را بست، آتش با خشم مشتش را به د 

 : دیغر

 ذارم شهروز  یزندت نم-

  یدر آورد و تماس گرفت، صدا بشیرا از ج  ی گوش

  ادیخانه فر یکردن اهال تیرعا  ی برا دیرا که شن ا یک

 نزد اما با خشم گفت: 

 تو آپارتمان؟  اد یم یک دینیب یکه نم  دیمرد  نییپا -

 شده آتش؟!  یچ-

 در خونش اومد  یتا جلو  کهیمرت نیا-



مرد و زن خب منم گفتم   ه یوارد نشد جز   یاما کس-

 ساختمونه  ی اهال 

 دش یببر دیگوه به اون دقت تون، جمع شون کن-

 نشو  یباشه باشه، تو عصب-

جا هستم وگرنه   نیکه ا  فیفقط ح  ستم،یاصال ن  ستمین-

 دیبرد  یم  دیکرد یجمع م دیاونو با  یمرده  

را قطع کرد و دوباره در شماره ها گشت تماس    تماس

گودرز که در   یگرفت و دم گوشش گذاشت، صدا 

 آتش با همان خشم گفت:  دیچیپ  ی گوش

شهروز چقدر برات مهمه، مهم  ستیبرام مهم ن-

کنم که  ی م ستشیسر به ن ی دست راستته، جور  ستین

 وقت انگار نبوده  چیه

 شده آتش؟!  یچ-

  یجا جمع کنه، تا من هستم نم نیبگو سگاشو از ا-

بشه  کیبشه؟ که بخواد نزد کیدختر نزد نیتونه به ا

 دمیاخطار نم گهید

 : دی مبل بلند شد و غر یاز رو  ی عصب  گودرز

 ت بهت شهروز لعن-

 سگت هار شده جمعش کن تا برات جمعش نکردم -



 کنم ی باشه من حلش م-

 زودتر -

 : دیپروا را شن ی را قطع کرد و صدا  تماس

 شد؟  یچ-

تنش کرده    یو شلوار  شرتینگاهش کرد ت دیچرخ

 گفت: طنتیبود، با ش

 نکرد  رییتغ  ادمیز-

 با حرص گفت:  پروا

 کنما   یم رونتیب-

 خند زد و گفت:  شین آتش

تو رو ندارم، پس   یباز  یکول  ی اصال االن حوصله -

 ساکت باش تا من برم

 ی ! خوبه خودت اومدیدار  ییعجب رو-

  واریداد سرش را به د هیتک واریعقب رفت به د  آتش

داد   هیداد و چشم بست، پروا هم به اُپن تک هیتک

 که آتش گفت:  دیچرخ یاو م ینگاهش سر تا پا رو

 ش ینخور-

 چشمانش گرد شد و آتش چشم باز کرد و گفت:  اپرو



با نگات    یکن یگفتم انقدر خوشت اومده نگام م -

 مینخور

آب دهان قورت داد و بهت زده از او نگاه گرفت   پروا

دانست به آن پسر    ینم یحت د،یخند زیر   زیو آتش ر

 را پشت گوشش زد و گفت: ش ی موها  د،یچه بگو

  یون فکرا ماجرا تموم بشه از دست تو و ا  نیا-

 منحرفت راحت بشم 

  شینگاه کرد و دست رو  ی خند زد به گوش شین آتش

 دم گوشش گذاشت:   د،یکش

 جا پاکه ن یتموم شد ا-

 باشه -

در   ی گرفت و جلو  هیتک  وار یرا قطع کرد از د  تماس

 گفت:  ستاد، یا

 خانم ی حاال برو بخواب کول -

 گرفت سمتش رفت و گفت:  هیتک عیسر  پروا

 اد؟ ینم  گهید-

 اد ی نه نم-
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داد و آتش در را باز کرد   رون یرا آسوده ب نفسش 

 کرد و گفت: به او نگاه   دیرفت و چرخ  رونیب

 شتریقرمز بپوش ب ی کن یدلبر  یبار خواست  نی اگر ا-

 دوست دارم 

  یبزند که انگشت آتش رو  غیبا خشم خواست ج پروا

 لبش نشست و گفت:

بزنه،   غیج دیمثل تو که نبا  یا ینچ نچ نچ، دختر با ح-

 کنن!   یم یمردم چه فکر 

با حرص دستش را پس زد و عقب رفت در را   پروا

 به در زد و گفت:  یآرام  یو ضربه   دیبست، آتش خند

 هر دو قفل رو حتما بزن -

 گفت: یرا چرخاند و عصب  ن ییقفل باال و پا  پروا

 ز یمنحرف ه-



را عوض کرد    شیاتاق رفت و دوباره لباس ها  سمت

 گفت:  یو عصب دیپتو خز  ر یو ز

کردن     دایب سخت تر از پرو کردن  دست تو به مرات-

کنم، هم اون   یاما من دستتو رو م استیاون قاچاقچ

 ارم یاز کاسه در م زتویه یچشما

  یو با حرص چشم بست اما صدا  دیپهلو چرخ  به

را   یشد گوش  زیخ مین عیترساندش، سر  ی گوش امکیپ

 داده بود:  ام یپ شیبرداشت آتش برا

 فردا نرو سر کار -

 کالفه نوشت:  پروا

 م بر دیبا -

 زود جوابش را داد:  آتش

 شهیم یچ  نمیفردا نرو تا بب-

 نوشت:  یعصب پروا

خودم    ایبا تو  ی برم بحث لج باز دیگم با  یکه م نیا-

امروز بحثم شده فردا نرم   سمی برم با رئ دیبا  ستین

 ممکنه اخراج بشم  شهیبرام بد م

 تا نوشت:  د یطول کش یکم آتش



 برو -

 هم فشرد و نوشت: یلب رو  پروا

 ؟ یستیمراقبم ن گهید یعنی-

کرد دوباره   یجوابش را نداد و پروا پوف گرید  آتش

  یفکر یبر خالف نگران یپتو رفت و از خستگ ریز

 اش خوابش برد. 
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 ظهر هم بهش سوپ بده تا خوب بشه -

 زم یر یآره توش شلغمم م-

و    دیرا سر کش  شیبلند شد همان جور چا   زیپشت م از

 سمت اتاق رفت و گفت: 

 ریاگر حالش بهتر نشد حتما باهام تماس بگ-

 باشه -



رژ    یکم ستاد،یا نهیآ یاش را برداشت جلو  مقنعه

را برداشت درون   یو مداد مشک  دی لبش مال  ی رو

بلندش   شیمژه ها  یرا هم بر رو ملیر د،یچشمش کش 

را بست    شی موها  ت یو در آخر پلک زد با رضا   دیکش

 و مقنعه را سرش کرد. 

کرم رنگش را برداشت و    یکمد رفت و پالتو سمت

 رفت و گفت: رون یرا برداشت ب یتنش کرد کوله پشت

 ام ی کنم زود ب یم  ی سع-

خودم هستم حواسمم  ینگران باش  خواد یتو نم-

 هست 

اش را برداشت   یمشک یها یو کتان  ستادی در ا  ی جلو

نگاه کرد   رایکرد به حم ی م شیهمان جور که پا 

 زد و گفت:  یچشمک

 خوبش کن -

 نگران نباش  شهیخوب م-

 و گفت:  ستادیا  صاف 

 بوس بوس -

نگاه کرد، قدم   ا یپور یرفت به در خانه   رونیب

سمت    عیعقب رفت و سر  مانیسمتش برداشت اما پش



آسانسور رفت و دکمه را فشرد، خودش را به  

را   موتیشد، ر  نشیرساند و سوار ماش نگیپارک

رفت به باال نگاه کرد   رون یفشرد و در باز شد، آرام ب

 زد.   دیو آپارتمان آتش را د

 افتاد و کالفه گفت: راه

 ومده؟ یکنه؟ ن ینم دم یتهد یخطر گهید یعنی-

 ینیکه ماش دید  یداد اما لحظه ا  رونیرا ب نفسش 

  ی و با عجله گوش دی آمد، ترس یپشت سرش داشت م

 را برداشت و با آتش تماس گرفت. 

  رونیرا از دهانش ب گاریزنگ تلفنش دود س یصدا  با 

 دم گوشش گذاشت:  د،ی کش یگوش  یداد دست رو 

 بله-

 سر کار  رمیمن دارم م-

 ؟ یدیبهم گزارش م  یدار -

 دنبالمه یکی رینخ-

 بذار دنبالت باشه واست خوبه-

 ! ؟یچ یعنی-

 آدم منه یعنی-



 :دیو غر  دی کش ینفس راحت پروا

 ! ؟یبهم بگ  دینبا -

 نرو   ییجا -

بعدشم  ی برم اداره آگاه  دیبا   ستیکارم تو دفتر ن -

 برم  دی کجا با   ستیمعلوم ن

 مبل بلند شد و گفت: ی از رو یعصب آتش

 هخطرناک-

 خودم بفرستم یجا  ویتونم مدام کس ینم  نه،یکارم ا -

و تماس را قطع کرد، پروا با   دییهم سا  ی رو  دندان

 نگاه کرد و گفت:  یتعجب به گوش 

 کنه! یقطع م هوی وونستای چه د-

* 

 

 بلند شد و بلند گفت:   زیپشت م از

 سارا -

 جانم-

 ایشد بدش به برد یکپ نیا رم،یمن دارم م نیبب-



 باشه -

را   یشانه اش انداخت و گوش  یرا برداشت رو  فشیک

سارا تکان داد سمت در رفت   یبرا  یبرداشت دست 

 : دی رامش را شن  یهمان لحظه صدا

 دیا یچند لحظه ب شهیم  ینیخانم ام-

کرد، دستش را باال آورد و با انگشت اشاره   نگاهش

 اش زد و گفت: یساعت مچ  یرو گرش یدست د ی

 شده  رمیبرم د دیبا -

 قهیفقط چند دق-

سمت اتاق او رفت و هر دو وارد    دیکالفه چرخ پروا

  نهیاتاق شدند، رامش در را بست و پروا دست به س

 و گفت:  ستادیا

 دییبفرما -

 پرو...  نیبب-

 هستم  ینیام-

 چشم بست و گفت:   رامش

 جبران کنم  روزمویفرصت بده حرف بزنم، بذار کار د-

 کرد و آرام گفت:  ینچ پروا



نشد که جبران بشه، در ضمن من که  یخاص زیچ-

  یبهانه  روزمید گهی خواستم بهم بزنم د  یگفتم کال م

بود که بفهمم من و تو   یشناخت کاف  نیشد، ا یخوب

 میتون یجوره نم چیه

 اشتباه؟!  هیبه خاطر -

مدت تو    نیتو ا دیشا  ،ینه کال به خاطر همه چ-

ه من نشدم و از اخالقتم  اما متاسفان  یوابستم شد

 ومدیخوشم ن

 و پروا عقب رفت، گفت:   دیابرو در هم کش  رامش

 روز خوش   ر،یمد  یشد آقا   رمید  یل یخ-

بلند از دفتر   یرفت، با قدم ها   رونیرا باز کرد ب  در

 گفت: یرفت و عصب   رونیب

کنه  یخواد بفهمه، فکر م ینم گمیم  یحاال هر چ-

 ومده یفهمه کال ازش خوشم ن ینم روزه،یحرف من د

دانست   یکه م  ین یشد و به همان ماش  ابانیخ  وارد 

شد و با    نشیمراقبش است نگاه کرد و سوار ماش

برساند،   یسرعت راند که خودش را به اداره آگاه 

درست از همان موقع تا ساعت چهار بعد از ظهر آن  

 فرصت غذا خوردن هم نداشت.   یجا کار داشت و حت



 *** 

تماس   رایشد و با حم  یساختمان آگاه یطه محو وارد 

 گفت: عی سر  دیرا که شن  شیگرفت، صدا

 سالم نهال چطوره؟ -

 جا نشسته نیسالم دخترم، نهالم خوبه ا-

 خدا رو شکر، بهتره؟ -

  مویاومد پرتقال و ل  ین یماش هی یآره صبح که تو رفت-

خانمه هم بود   هی  دم،یداشت رفتم براش خر ن یریش

  ی گفت دخترش سرما خورده م دیخر یداشت شلغم م 

 خواد براش آش بپزه 

 و گفت:   ستادیا یگوشه ا  پروا

 خب؟ -

منم گفتم دخترم سرما خورده براش سوپ درست  -

کنه، گفتم   یپزم معجزه م  یآشه که م ن یکردم گفت ا

داد اما گفت ظهر   حیتوض  یکل  شهیدرست م یچجور 

گفتم   ی واسمون هر چ اره یم کمیکنه  یداره درست م

نه قبول نکرد، ظهر اورد بخدا که معجزه کرد، دختره  

 تره جا نشسته حالش از من و تو هم به نیا

 چه خوب! -



 کنم براتون یگرفتم درست م  ادیآره حاال قشنگ -

 باشه  -

 ؟ یغذا خورد  ،یتو چ -

 را نگران نکند گفت:  رایآن که حم یبرا

 خوردم  شیآره بابا سه ساعت پ-

 نوش جان -

 د؟ یالزم ندار یزیچ-

  یو پرتقال گرفتم دادم داره م نیری ش موی نه االنم آب ل -

 خوره 

 امیباشه نوش جونش، شب م-

 باشه -

 را قطع کرد و خسته راه افتاد، گفت:   تماس

 مردم  یخدا جون از گشنگ-
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رفت،    رونیب یرفت و آرام از آگاه نیی پله ها پا  از

را دور تر پارک کرده بود، خودش را به    نیماش

و    د یکش ازه یرساند و آرام راه افتاد، خم  نشیماش

لبش رنگ رژش را    ینگاه کرد، هنوز رو نهیدرون آ 

 نخورده بود.  چیآن که از صبح ه یداشت برا

را به راه انداخت و همان جور    نیو آب. ماش یچا جز

کرد تا   فشیکه نگاهش به جلو بود دست درون ک

 کند.  دا یبود را پ فشی که درون ک ی فریو

کرد و با ولع همه را خورد، لبخند زد   دایرا پ  فریو

حال   نیجمع کرده بود اما با ا  یخوب ی چون خبر ها 

  یها تلخ و وحشتناک بودند، لحظه ا خبر یهمه 

دانست   ی که م ینینگاهش به پشت سرش افتاد، ماش

بود اما آن   نیماش یعن ینبود،  شیدایمراقبش بود پ

 نبود.   نیماش

که پشت سرش   ینیصاف نشست و به چند ماش   نگران

را برداشت،    یگوش عیو سر دیبودند نگاه کرد، ترس 

گوشش   را دم   ی و گوش  دیشماره آتش دست کش  ی رو

 گذاشت، بوق سوم آتش جواب داد:



همه   ن یها! ا شهیزود به زود دلت برام تنگ م  یل یخ-

 ستیخوب ن یوابستگ

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 فتهیخود ش-

 و گفت:  دیخند آتش

 نگرانتم  -

 عمرا به تو وابسته بشم، مراقبت کجاست؟ -

 باال رفت و گفت:  شیابرو کی  آتش

 ! ؟یچ-

 که دنبالم بود، کجاست؟  یبه قول خودت آدم-

 ! ست؟یمگه دنبال تو ن-

 فتهیخود ش   یزنگ زدم آقا نیواسه هم  گهینه د-

 آهن داغ را درون کوره پرت کرد و گفت:  عیسر  آتش

 ! ؟یی کجا -

 و گفت:   دیترسناک آتش ترس ی با صدا پروا

 شده؟!  یچ-

 دختر؟  یی کجا -



 آتش! -

 حرف بزن -

نگاه کرد،   نهی حشت زده به آو و دی از جا پر ادش یفر با 

 گفت: 

 تو راه دفتر روزنامه هستم -

 ؟ یرس  یم گهیچقدر د-

 اومدم که خلو...  یاز راه قهیدق ستیب دیدونم شا ینم-

 نه! ینه نه لعنت-

در    بشیاز ج  یکوچک ی  و آتش گوش  دیترس شتریب پروا

 آورد و به پروا گفت:

 ؟ یسرعتتو باال ببر یتون یحواست باشه م-

تند   اد یز شهیمحلس که نم هیجا   نیباال بردم اما ا -

 رفت 

را دم گوشش گذاشت اما   ی تماس گرفت و گوش آتش

 به پروا گفت: 

 عنوان ترمز نکن چیاصال به ه-

 ها نگاه کرد و گفت: ن یبه ماش پروا

 دنبال منن؟! نا یا یعنی-



 اما با چشمان گرد گفت:  دیرا شن ا یک  یصدا  آتش

 ! نا؟یا-

از   نم یبیکه حاال اومدم تو محل م ننیآره سه تا ماش-

 همون اول دنبالم بودن

 زد:  اد یفر  د، ییهم سا  یدندان رو   آتش

 ! ه؟یکدوم گور ما ین-

 متعجب تا دهان باز کرد آتش گفت:  پروا

  ابونهیتو خ  ا، یدنبالشن ک-

 زد:  اد یشد و فر ده یبشکه آب کوب ریز  لگدش

 گ... یدهن همتونو م   رنشیاگر بگ-

 : دی را از گوشش دور کرد و غر ی گوش پروا

 ادب!  یب-

 : دیآتش را شن یپشت سرش نگاه کرد و صدا  به

 دختر؟  یی کجا -

 ی اصل  ابون یکه برسم به خ رم یم یدارم از راه -

 کاره، سرعتتو ببر باال  نیبهتر  نیخب ا-



که   ینیگاز فشرد اما با ماش  یرا رو  شیپا پروا

فرمان را سمت راست داد   یو کم  کنارش قرار گرفت

 زد:  اد ی باره فر کیو به 

 ! وونه؟ید یکن یکار م یچ-

بندش را   شیو همان جور پ  دیمغازه دو رون یب آتش

کرد و   دنی انداخت شروع به دو نیزم  یباز کرد رو 

 گفت: 

 شد؟!  یچ-

 نگاه کرد و گفت: نهیوحشت زده به آ پروا

 کنن آتش! یم  ی کار  هیدارن  نا یا-

 زد:  اد یآن بازارچه فر  در

 سرعتتو ببر باال-

که   نیسرعتش را باالتر برد اما همان ماش  پروا

که از   یکرد، جور  شتریکنارش بود سرعتش را ب

 او جلو زد و پروا با ترس گفت:   نیماش

 دارن...  نا یآتش...آتش ا -

را   شیپا  عیو سر  دیکش غیج یی جلو ن یترمز ماش با 

 ستادن یجلو پرت شد و با ا ترمز فشرد، به  ی رو

کرد که فقط  یبا چشمان گرد به جلو نگاه م  نیماش



  دهیجلو کوب نی خواست که به ماش  یم گریسانت د کی

خم شد   عیسر د،یشن یآتش را م اد یفر  یشود، صدا

توجه  یبرا باز کرد   نیرا برداشت و در ماش   ی گوش

کرد  دنی آمدند شروع به دو ی که سمتش م ی به دو نفر

 را دم گوشش گذاشت، با وحشت گفت:   ی گوش

 آتش کمکم کن-

 پشت فرمان نشست و گفت:  آتش

 ؟یی کجا -

 دوئمیدونم، دنبالمن دارم م ینم-

 را به حرکت در آورد و گفت:  نیشتاب ماش  با 

 نترس -

و چشمان آتش گرد شد و   دیپروا را شن غیج  یصدا

 گفت: 

 دختر! -

فرمان   یبر رو د،یشن یپروا را نم  یصدا  گرید اما 

 زد:  اد یفر  د،یکوب

 پروا؟!-



به آن مرد که  دیخودش را عقب کش نیزم ی رو

خم شد   یکرد، مرد عصب  یهولش داده بود نگاه م

اما پروا همان دست مرد را گرفت و  ردیدستش را بگ

و به    ستادیا  عیافتاد، سر  نیزم ی که رو دیکش  یجور

و   دینگاه کرد، تا او جلو رفت پروا چرخ گریمرد د

  خواست مرد  اد ی با فر د،یآرنجش را در شکمش کوب

  نییپا  یگرفته شد و جور  شیفرار کند اما مچ پا 

  کدفعهی شد که نتوانست از خودش دفاع کند و   ده یکش

 ش ی نه توانست دو دستش را تکان دهد نه پاها  گرید

هانش د  ی بزند کمک بخواهد جلو ادیرا، تا خواست فر

 انداختنش.  نیگرفته شد و درون ماش
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 گوشمو کر کرد، برو دهنشو ببند -



 زنهیتون م شی آت ادیآتش م  گهیهمش م-

 گوه خورده -

 سرمونو برده  زنهی م غیانقدر ج-

و دهانش آرام   ینیرا با چشم بستن از ب ظیغل دود

 که شد آرام گفت:   یداد و با حال   رونیب

 سراغش  رمیبذار خودم م-

 گودرز شر نشه؟ -

 دونه ینم-

 که فهمهیم-

به آقا، تا گودرز بخواد   دم یم نویبفهمه، تا بفهمه ا-

 کنه دختره رو کشتن   یغلط

 ترسم  یمن از آتش م-

 ینم دایبکنه ما رو هم پ تونهینم  یغلط  چینترس ه-

 د یکنه، دختره رو واسه بار آخر د

هواشو داشت به نظرم به قول    روزیجور که د نیا-

 زنهیمون م شی دختره آت نیا

 نترس -



آتش  نی وقت عشق مشق ا  هیاگر  گه،یترسم د   ی د  م-

 م یسیباشه که هممون سرو

 یپرون  یم  یهمه رو دار گهی خفه شو د-

 دختره شیپ ی بر یخوا  یالمصبو نزن م  نیحداقل ا-

 خفه شو -

 بلند شد و گفت: یعصب  مرد

دختره رو هم   نیا  یبکن صدا ی خوا یم یهر غلط-

  هیجا رو گذاشته رو سرش، چقدر کول   نیقطع کن ا

 !نیا

 زد:   ادیهمان لحظه فر پروا

کنه   یم دامیآتش پ  د، یها خودتونو بدبخت کرد چارهیب-

 کشتتون یم

 لب گفت:  ری زنان چشم بست و ز  نفس

 کن تو رو خدا  دامیآتش پ -

 ی کرد و م یزده بود درد م اد یبس که فر ش ی گلو

اما   دی لرز یبدنش م  یبود، حت دهیترس ی ل یسوخت، خ

کند و ترسش را بروز ندهد،   یکرد خود دار یم  یسع

آن مرد   دنیبزند اما با د اد یاز فرسر باال آورد که ب

 اخم کرد و گفت: 



  یکرد که با وجود آتش منو اورد  نیتحس  د یجراتتو با -

 جا نیا

 شد و با لبخند گفت:   کشی نزد شهروز

آتشه عاشق   نینکنه ا گه،یمن راست م قیرف نیا-

 توئه!

 نکرده  داتیولم کن برم تا پ-

که او را بسته بود   یحرف دور صندل یب شهروز

 و گفت:   ستادیا شی و روبه رو دیچرخ

 خوادت یحتما م یخوشگل -

سر عقب برد نگاهش کرد و   عی که شد پروا سر خم

 شهروز با لبخند گفت: 

 نه یب  یتو رو نم گهیخواستت چون د یبگم م دیبا -

  یبود و فقط خدا را صدا م  دهیشده بود، واقعا ترس الل

بفرستد، شهروز با   نجات جانش یزد تا آتش را برا

کرد خودش را  یهمان لبخند دست جلو برد، پروا سع

 گفت:  د،یعقب تر بکشد اما نتوانست و شهروز خند

  نیاما بازم اوردنت ا ی آدمامو زد ،یبزن یخوب بلد-

 جا 

 زد:   ادیپروا گرفت و پروا فر یرا به مقنعه  دستش 



 دست به من نزن -

 د یپروا مقنعه را باال کش اد یتوجه به فر یشهروز ب اما 

  یم  د،یلرز یاز سرش در آورد، بدنش از ترس م

کرد و  ی بزند، شهروز با ذوق نگاهش م اد یفر  دیترس

 و گفت:   چاندیمقنعه را دور مشتش پ

 ؟ یحال بد یتونیم-

لنگ   ستادیپروا حبس شد و شهروز صاف ا  نفس

 و آرام گفت:   دیزنان دور شد، پروا اشکش چک

 ا یخدا ب ...تو روا یآتش ب -

 نگاه کرد و گفت: قش یرفت به رف رونیب شهروز

براش   گهیزنگ بزن بگو دختره رو تا دو ساعت د-

 برم  یم

 مش یاالن ببر نیهم ا یب-

 زد و گفت:  لبخند

 هم من ببرم  یلذت هی دمیهمه زحمت کش نیا فهیح-

 دختره رو...  یخوا یم یعنی-

 آره چرا نکنم، حقمه-



  عیبرداشت و مرد سر زیم ی شد اسلحه را از رو خم

 گفت: 

 اسلحه چرا؟! -

تکون نخوره حوصله   ادی بترسه ز نیچموشه با ا-

 خوام زود تموم بشه یندارم م 

 المونمیخ میپس زودتر کارتو بکن دختره رو ببر-

 راحت بشه

دوباره وارد اتاق شد در را بست و پروا با   شهروز

اش   نه یفس در ساسلحه چشمانش گرد شد و ن دن ید

حبس شد، شهروز همان جور لنگ سمتش رفت و  

 گفت: 

  دیکه با  یدست کس یریبعد م  می ساعت با هم مین هی-

تو چوب کار اون آتش پست فطرت که همه  ،یبر

 ی بخور دیزد با   شیآت زمونویچ

و سر اسلحه را سمتش گرفت که پروا با    ستادیا

 وحشت چشم بست و شهروز گفت:

هستم واسه من چموش  یحوصله ا یمن آدم ب-

ساعته به من   میحال ن هیکنم   ینباش، دستاتو باز م 

 بعدم تموم  یدیم



  شیو شهروز ن  دیکوب  یاش م نهی به شدت در س قلبش

در آورد پشت سر پروا   بشیخند زد چاقو را از ج

 رفت، گفت: 

دونم چرا با   یزد، نم  شی آت میکه داشت  یزیتمام چ-

ندارن که نه انگار همه ازش   یندارن، کار یاون کار

 ییجا  نیترسم که تو االن ا یترسن اما من نم  یم

باز شد اما جرات تکان خوردن را نداشت،   دستانش

را    شیشهروز خم شد و همان جور که طناب دور پا 

 کرد گفت:  ی باز م

سر اون   شهیزد پامو ترکوند، حاال که نم  یاون الش-

 کنم  یم یکرد سر تو خال  یخال 

شد و    دهیکش  شی کش موها  کدفعهیزاد شد و آ  شی پاها 

آزاد شد، با وحشت سر چرخاند و شهروز   شی موها 

 زد و گفت:  یچشمک

به نفع من   ی حاال که کرد یکرد یم  ی فضول  دینبا -

 تموم شد، آتشم بسوزه 

برد پالتو را   شیدست پ  ستادیا شیو رو به رو دیچرخ

پروا با حرص   اورد، یباز بود در ب شیکه خودش جلو

 زد:   ادیدستش را پس زد، فر



 دستتو بکش -

سر اسلحه را   کدفعهی حوصله نداشت  چیکه ه  شهروز

که   دینفس هم نکش یسر پروا گذاشت و پروا حت  ی رو

شده   د ی کل  یدندان ها یتکان بخورد و شهروز از ال

 : دیاش غر

بدم   لینداره زندتو تحو یگفتم که حوصله ندارم، فرق-

 تکون نخور مقاومتم نکن تا من  مردتو پس اصال ا ی

 حالشو ببرم

از  ینداشت حت یحس نیوقت چن چیه دیاش لرز  چانه

حس را   نی ا دیترس یم ی از هر کس شتریآتش که ب

حس آخر خط را   ش،یاینداشت، حس تمام شدن دن

را   تی امن شهیداشتن، با وجود ترس از آتش اما هم

کس   یکرد ب یکرد و آن لحظه حس م  یکنارش حس م

 است.  نیتر
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دست از تن پروا در آورد و   کیپالتو را با  شهروز

  یبه در اتاق نگاه کرد، پالتو رو دیپروا اشکش چک

دارد شلوارش    دیافتاد، به شهروز نگاه کرد، د نیزم

آورد، وحشت زده به در اتاق نگاه کرد و   یرا در م

تا دستش را به در   دیبه در اتاق رس  د،ی دو کدفعهی

ک گلوله چنان  یشل  ی گرفت که بازش کند صدا

سرش قرار گرفت و زانو   یترساندش که دستانش رو 

همان لحظه در   د،ی چیمکررش در اتاق پ ی ها  غ یزد ج

 : دیاتاق باز شد و مرد غر

 شد؟  یچ-

 فکر کرده فرار کردنش راحته -

 پروا را گرفت و گفت: ی با حرص خم شد بازو مرد

 میراحت بش میببر میگمشو برو کارشو بکنه برت دار-

بار   ن یاول  یپرت کرد و پروا برا واریرا کنار د  پروا

 یآمد، اشک م یدستش بر نم از ی کرد کار یحس م 

کرد، مرد  یو با وحشت به هر دو نگاه م  ختیر

 گفت:  ی عصب



ببرم اما   ی حال  هی ییمنو بگو گفتم بعد تو منم سرپا -

 وفتهیدختره که داره پس م نیا

 و شلوار را کامل در آورد و گفت: دیخند شهروز

 یا یب گمیبذار من باشم بعدش م-

آن بافت داشت شر شر   ریو در ز   دیلرز ی م شی پاها 

توانست   یهم نم  اد ی فر گرید یحت خت،یر یعرق م

رفت و شهروز سمت پروا رفت و    رونیبزند، مرد ب

 گفت: 

 زانو بزن -

 شهروز ترساندش:   اد یبست و فر چشم

 گفتم زانو بزن-

اش قرار گرفت باعث شد    یشانیپ  یاسلحه که رو  سر

 با همان ترس زانو بزند، شهروز لبخند زد و گفت:

 خوبه-

بافت پروا را گرفت و پروا ملتمس   ی شد لبه  خم

 گفت: 

 نکن تو رو به خدا نکن-

 خفه شو  -



دستش را گرفت و زل زد به چشمانش اشک   پروا

 گفت:  خت،یر

 نکن زت یجون عز-

و همان جور    دیبا خشم دستش را عقب کش شهروز

پرت شد   نیزم ی دم گوشش نشاند، رو یمحکم یل یس

شد،  یلبش به سوزش افتاد و خون جار  یو گوشه 

بلند هق هق کرد و شهروز شانه اش را گرفت به زور 

 نشاندش و گفت: 

 نکن میعصب شتریب-

کرد   یبافت را گرفت از تن پروا که مقاومت م  کدفعهی

  یدر آورد، پروا خجالت زده دستانش را حالت ضربدر 

 خودش گرفته بود و باز ملتمس گفت:   ی جلو

 کن...تو رو خداتو رو خدا...ن-

که در دستش بود را   یو همان بافت دیخند شهروز

  رونیمحکم گرفت سمت پنجره رفت و بازش کرد ب

 انداختش و گفت: 

 بده اون بچه بپوشه انقدر نق نزنه سرده آقا نویا-

 باال انداخت و گفت:  ییبه پروا نگاه کرد ابرو دیچرخ

 ! یکل یچه ه-



که تنش بود نگاه کرد و با لبخند   یمشک  ر یلباس ز به

 گفت: 

که   ا یخارج  لمیف هیشب یدیپوش  یخوشگل یزایچه چ-

 مینیب یشبا با بچه ها م

که  نیبود از ا مان یو هزار بار پش دی لرز یم تنش

حرف آتش را گوش نکرده بود، شهروز سمتش رفت  

 نرم پروا فرو کرد و گفت:  ی و دستش را درون موها 

منو از  کمی یچموش باز  نی خب شروع کن چون با ا-

 پس خودتم درستش کن  ،یحس در اورد 

  یپروا دستانش جلو د،یکش نییرا که پا   شورتش

خم شد عق زد، شهروز    کدفعهیدهانش نشست و 

 زد:   ادیو فر  دیرا کش  شی موها 

 تمومش کن -

پشت دستش که اسلحه درونش بود در کتفش   با 

ص  پروا باال رفت و شهروز با همان حر اد یفر  د،یکوب

پاره شدنش   یصدا  د،یرا گرفت و کش  رشیبند لباس ز

پرتش کرد  نیزم  ینکرد رو  شیاما رها  دی چیدر اتاق پ

شکمش نشست،    ی و تا پروا خواست بلند شود رو

 ر یز  سدستانش پروا را پس زد و دست به همان لبا

  رونیخواست با پاره کردنش از تنش ب یگرفت م



زد که    یمو زورش را داشت  یپروا تمام سع  اورد، یب

 کند.  یریاز کار او جلوگ

پاره شده بود اما هنوز در   یکم ر یطرف لباس ز هر

شدن لباس    دهیتنش بود، بدنش از فشار ها و کش 

ترسش از اسلحه شد  الیخ  یقرمز شده بود و زخم، ب

مشتش در فک شهروز نشست که   یجور کدفعهیو 

دهانش گذاشت و با چشمان به    یشهروز دست رو 

 کرد.  ی خون نشست و گرد نگاهش م

  یخواست پسش بزند که مشت شهروز بر رو پروا

پر دردش باال رفت و در   اد یشد، فر  دهیشکمش کوب

را گرفت و    شی موها   ستادیخودش جمع شد، شهروز ا 

سرش گذاشت و   یبه زور نشاندش، سر اسلحه را رو

 گفت: 

 جن...  تکون بخور ی حاال جرات دار-

 را جلو داد و سر اسلحه را فشرد، گفت: خودش 

 شروع کن -

  د،یکرد و شهروز خودش را جلو تر کش یم هیگر

 گفت: 

 کنم، شروع کن  یم کی بخدا که شل -



باره باز شد و مرد به هر دو نگاه کرد   کیاتاق به  در

کار ممکن بود   نیتر فیتوجه به کار شهروز که کث یب

 گفت: 

 تلفن ا یب-

 کن   قطع هی هر ک-

 زد:   ادیبا وحشت فر مرد

 ا یب گمیم-

 نیزم ی و پروا را رو دییهم سا ی دندان رو شهروز

سمت در رفت و    دیپرت کرد، شورتش را باال کش

 : دیغر

 زنه؟یزنگ م هیچه مرگته! ک-

 : دیرفت اما پروا شن رون ی را بست ب  در

 کرده   دایاما آتشه شماره منو پ ی دونم چه جور ینم-

شد و   ز یت شیآن وحشت و درد گوش ها  ان یدر م پروا

شکمش گذاشت و به زور   یبه زور نشست، دست رو 

اما به خاطر سوزشش   دیدندان کش ری لب ز ستاد، یا

بود خودش را به در    یبزند، به هر سخت غیخواست ج

 کرد بشنود.  ی رساند و سع

 ینیب یدخترو نم  نیا گهیسر من داد نزن تو د-



  شیبا حرف آتش ن کرد و ینگاه م  قشیبه رف شهروز

 خند زد و گفت:

دختره   نینه دستت به ا یکن  یم دایمنو پ گهیتو نه د-

 رسهیم

و خون را پاک کرد و    دیدستش را کنار لبش کش  پشت

 :دیشهروز را شن  اد یفر  یصدا

 یبکن  یتون ینم  یغلط  چیکنم تو هم ه یولش نم-

 و گفت:   دیخند بلند

 یکن  دامیآره بگرد تا پ-
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 : د یرا قطع کرد و غر  تماس

 جواب نده واموندتو خاموش کن   گهید-

 میبد لیدختره رو تحو میبر  ا یب-



ذارم  ینکنم نم سش یکرد تا سرو ی کار  یعوض نیا-

 بره 

قدم عقب رفت و شهروز   کی وحشت زده  پروا

زنگ   یصدا  دنیخواست سمت اتاق برود اما با شن

  قشیرا از دست رف  یگوش دیبا حرص چرخ  ی گوش

کرد و    یاسم گودرز پوف دنی اما با د دیکش  رونیب

 : دیغر

 کم داشتم! نویا-

 بلند گو زد و گفت:  یرا رو   صدا

 ؟یگیم یچ-

درونش   شهیش یرا برداشت کم  شهیش  پیشد پا  خم

گودرز   ادیفر یرا برداشت، صدا  یو فندک اتم  ختیر

 : دی را شن

 ! ؟یعوض  یکرد یچه غلط-

 زد: اد یشد و گودرز فر یطوالن د،یکش یقیعم   کام

 ؟ یهست  ی کدوم گور-

 داد و گفت:  رون یسرد دود راب  خون

 به تو چه-



 کشتت   یم یعوض -

 نترس -

 کشتت  یکنه م یم داتیبه خدا پ-

 گوه خورده -

 فرار کن شهروز دختره رو ول کن -

 کنه ینم دامیاون پ-

احمد   ،یجا رو رو سرمون خراب کرد عوض  نیا-

 مرده 

 زد و گفت:  اد یدرد فر از

خورده گمشو فرار   ریفرار کردم شهروز دستم ت -

 کشتت یکن...م 

 و گفت:   دیباره خند کیاما به  دیترس شهروز

 کنه  ینم دایاون منو پ-

بار گودرز   نیچشم بست و ا دی کش یق یکام عم باز

 : دیعربده کش

که دختره  ییلما یکثافت اون عکسا ف ،یبدبختم کرد -

کنه با اونا، دختره فقط   یم  چارمونیگرفته رو داره ب

 و عکس داره   لمیخبر پخش کرد اما اون ف هی



 : دیخشکش زد و گودرز غر شهروز

 بخور  یخوا  یم یتو هر گوه  رمیمن دارم م-

 تماس را قطع کرد و گفت:  هروزش

 کدوم نشنوم  چیه  یخاموش کن اون المصبو صدا-

 مش یببر ا یب-

 یبه کس   دمشینکنم نم سیجن...رو تا سرو نیا-

  شیها   هیرا روشن کرد و آن دود غلظ را در ر  فندک

داد چشمانش    یم رونیهمان جور که دود را ب  د،یکش

تا حس کرد   دیرا کش یبست، آن قدر آن کوفت  یرا م

است، گردنش را به چپ و راست تکان داد و   یکاف

 گفت: 

 صدام نکن  گهید-

 مشیشو ببر  الیخ یب گمیم-

 کنم یتو صورتم، تا نگ...ول نم  دیمشت کوب-

 اتاق رفت و گفت:  سمت

 مش یگفتم آماده شو ببر  یوقت-

 باشه -



کنار  یکز کرده   را باز کرد وارد اتاق شد، به دختر    در

 اتاق که پالتو تنش بود نگاه کرد، لبخند زد و گفت: 

  گمیمن م ی هر کار دیآخرش  با  یدون یتو که م-

 کنم  تی مقاومت نکن، نذار زخم گهیپس د یبکن

اما تن به آن   رد یرفت و پروا حاضر بود بم یم سمتش 

 مرتعش گفت:   یکار ندهد، با صدا

 ی ذارم تو به خواستت برس  ینم رممیبم-

و سر اسلحه را سمتش گرفت و سر   دیخند شهروز

 کج کرد و گفت:

 ! ؟یمطمئن -

 وحشت به اسلحه نگاه کرد و گفت:  با 

 دمیم حیمرگو ترج-

زد   یم غیکردن، پروا ج کی شروع کرد به شل  شهروز

  غیفشرد، ج یم  واریبا تمام قدرت خودش را به د

  ی متعدد یها   کیکرد شل  یمکرر بود و حس م   شیها 

 :د یکش غی آمد، با وحشت ج یفرود م   شیکه کنار پا 

 بسه تو رو خدا...بسه! -

را گرفت عقب    شیجلو رفت پشت پالتو عی سر شهروز

پرتش کرد، وحشت زده نگاهش   نیزم  یو رو   دیکش



شهروز شانه  د،یکش  یکرد و خودش را عقب م یم

 باال انداخت و گفت: 

 ؟ ی ندار یراه  ی دید-

پروا را گرفت جلو   ی  قهیجلو رفت و زانو زد،   عیسر

 صورتش و آرام گفت:   ی چشم چرخاند رو  دیکش

 یریبم ی خوا ی که م ف ی! حیی چه چشما -

و پروا با    اوردیشد پالتو را در ب  ریبا پروا درگ باز

شهروز   رد، یاو را بگ یتمام توانش هم نتوانست جلو

بدنش و چشمانش خمار شد و   ی چشم چرخاند رو

 گفت: 

کاش حداقل چند روز داشتمت، حداقل داغ اون موادا  -

 شد  یکمتر م

پروا با خشم شانه اش را   دیشانه اش کش  یرو دست

و    ستادیا  کدفعهیشهروز لبخند زد و   د،یعقب کش

 گفت: 

 االن شروع کن -

ا  را چنگ زد و صاف نشاندش، سر اسلحه ر  شی موها 

 سرش گذاشت و گفت:  ی رو

 شروع کن تا نزدم -



 باال رفت:  ادشیفر

 بزن -

 بخ... -

 :دینال یچشم بسته بود و با زار پروا

 بزن...بزن -

از درد خم   د،ی پروا کوب یلگدش را در زانو شهروز

 نییرا گرفته بود نتوانست پا  شی شد اما چون موها 

 شهروز باال رفت:   ادیبرود و فر

 باش  ع یسر-

 بکشم  ی بکش عوض-

پرتش کرد، مشت و   نی زم یبا خشم رو  شهروز

آمد و او   یبود که بر سر و بدن پروا فرو م شیلگدها 

دو دستانش پنهان کرده بود، در   نیفقط سرش را ب

آن کتک ها   ر یخودش جمع شده بود و حاضر بود ز

 خواست انجام ندهد.   یکه او م یاما کار  ردیبم

ت درد نفسش  در کمرش خورد از شد   یبعد مشت

  د،یگلوله شن  کیشل   یحبس شد و همان لحظه صدا

 زد:   ادی شهروز سر بلند کرد به در اتاق نگاه کرد و فر

 بود؟!  یچ-



صاف   عیسر  دیجوابش را نداد و شهروز ترس یکس

و سمت در رفت، تا در   دیشورتش را باال کش   ستادیا

سرش قرار گرفت،    یرو یرا باز کرد سر اسلحه ا

بود نگاه   شیکه رو به رو  ی مرد  شهروز با ترس به

به   یو نگاه دیاو چرخ یکرد و آتش نگاهش رو یم

چنان شهروز را   ن،یزم ی پشت سرش درست رو

شد، پروا جرات تکان    دهیکه در بهم کوب دیکش  رونیب

شهروز   دیفهم د،ی لرز یخوردن نداشت و هنوز م 

  یاست اتاق خال  قهیپنج دق دیرفته است، فهم  رونیب

  یآمد با صدا  یم یو شکستن اد یفر  یاست و فقط صدا

در   یگلوله بدنش با ترس تکان خورد و صدا   کیشل 

 ه یشود، با گر ی م کشینزد ی حس کرد کس د،ی را شن

 گفت: 

 ... یذارم...نم  یب...بکشمم...نم-
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زد   غیو ج  دیکمرش قرار گرفت ترس  یکه رو یدست با 

 ییجا یشد، رو  ده یکمرش کش یاما دست گرم آرام رو

سوخت، چندشش شد   یکرد و م  ی که به شدت درد م

 گفت:  یو با زار

 دست به من نز... -

دستانش   نیسر از ب  عیکرد کنارش زانو زد، سر حس

آتش  دنیباال آورد خواست خودش را عقب بکشد با د

  کدفعهی د، یچشمانش گرد شد و مردمک چشمانش لرز

کامل نشست با شتاب در آغوش آتش فرو رفت،  

هوا  هق هقش باال رفت و آتش دستانش در    یصدا

 خشک شده بود. 

بود و تنش در آغوش  دهیاش چسب نهیپروا به س سر

که  ی به تن کبودش نگاه کرد و لباس  د،ی لرز  یاو م

 پاره شده بود.  شی جاها  شتریب

کمرش نشست از درد تکان خورد    یآتش که رو  دست

کرد با فشار    ی و چنگ زد کاپشن تن آتش را، سع

برد  دست عقب یدستش لرزش تن او را کم کند، عصب

پروا   ی شانه ها   یکاپشنش را در آورد و رو عی و سر

انداخت اما پروا هنوز محکم دستانش دور کمر او  

 حلقه بود. 



 یهر چه زودتر از آن جا م دیاطراف نگاه کرد با  به

آن دختر نگاه  شان یپر  یبرد به موها  نییرفتند، سر پا 

پالتو همان    دنی کرد، با فک منقبض سر باال آورد با د

بود کج شد پالتو را  ده یپروا به او چسبجور که 

باره دست  کیسر او انداخت و به   یبرداشت و رو

سمت در رفت   ستاد،یا لهپا و کمرش برد، با عج ریز

افتاده بودند نگاه کرد و سر   اطیکه وسط ح یبه کسان

راه افتاد و   عیپالتو بود، سر ریبرد، سر پروا ز نییپا 

 رفت.   رونیب

گذاشت خواست عقب برود اما    نیرا درون ماش پروا

 نکرد، آتش نگاهش کرد و گفت:   شیپروا رها 

 میجا بر  نیزودتر از ا  دیاما با  رم،ی نم ییمن جا-

 کرد و آتش کالفه گفت:  ی زده فقط نگاهش م وحشت 

 می جا بر ن یاز ا دیاالن جات امنه با -

پروا را گرفت و به زور از خودش جدا کرد،    دستان

 محکم گرفت و فشرد گفت:   دستانش را

بشه،   کتینزد  یکس جرات نداره حت چیه  یاالن با من-

 نترس باشه؟ 



کرد و او دستان پروا را رها   ی فقط نگاهش م پروا

و سرش را پوشاند و   د یکرد پالتو را کامل جلو کش

 گفت: 

 م یبمون تا بر  یجور  نیهم-

در را بست باز به اطراف   عینخورد و او سر تکان

شد، با    نیرا دور زد سوار ماش  ن یاشنگاه کرد و م 

به  ینگاه میرا به حرکت در آورد ن ن یسرعت ماش

را روشن کرد همان جور که   یپروا انداخت و گوش 

را دم   یحواسش به جلو بود تماس گرفت گوش 

 خند زد و گفت: شیگودرز ن  یگوشش گذاشت، با صدا

 ؟ ی فرار کرد-

 ی هست یتو عصبان-

  سیحساب با تو بمونه واسه بعد، به اون رئ ه یتسو-

 حروم زادت بگو، در به در دنبالشم  

 آتش -

 ال یاما به خ یخفه شو فقط گوش کن، تو فرار کرد -

  یدونستم تو تو یاگر م یدون یم  ی خودت فرار کرد

 یتونست یقدم از قدم نم یدست دار   انیجر  نیا



با اون دستت، به  ید یجون م یحاال که دار  ،ی بردار

 ی همدست ندار گهیفکر کن د  نیا

 آتش! -

باش که به  یگفتم خفه شو، به فکر اون آشپزخونه ا-

خونه   نیشهروز تو هم قتیرف ستیدستور همون رئ

که روحتم  یکه بود به پا کرده بود، آشپزخونه ا یا

 خبر نداره، هر چند به فنا رفت

به پروا   گر یخشکش زده بود و آتش بار د  گودرز

 نگاه کرد و گفت: 

 کشم  ی م شیاون آدمو به آت هی قض نیسر ا-

را قطع کرد و دوباره تماس گرفت، دم گوشش    تماس

 گذاشت:

 آتش -

 ؟ ییکردم کجا  دایپ-

 با ترس چشم بست و گفت:  ا یک

 میگشت یم می داشت-

 باش   ی هر جا هست-

 چرا؟ -



 ی دیکه شن  نیهم-

خواست باز سوال بپرسد تماس قطع شد،    ا یک تا 

  یسرعتش را باالتر برد و از کوچه پس کوچه ها م

  یپالتو م ریرفت که زودتر به محل برسد، پروا در ز

و عطر    گاریس  یاز بو یق یکاپشن آتش که تلف  د،ی لرز

سوزاند و کل بدنش را  یرا م شیزخم ها  یداشت، جا 

 که گرم شده بود به درد آورده بود. 

رفت، سمت خانه  نییپا   ع یو آتش سر  ستادیا  نیماش

باز کرد و   دیداشت را با کل  یکه در دو لنگه کوچک یا

 رفت، در سمت پروا را باز کرد و گفت:   نیسمت ماش

 بمون  ریهمون ز-

شد در آغوش گرفتش عقب رفت و با پا در را   خم

شد  یکوچک اطیسمت خانه رفت، وارد ح  عیبست سر

 ی را ط اطیبست، با همان عجله ح  شیو باز در را با پا 

را در آورد وارد خانه شد، خم شد    شیکرد و کفش ها 

کنار   یدو ال پهن شده  یپتو یو آرام پروا را رو 

 نشاند.  وارید

را برداشت و نگاهش کرد، صورتش سرخ بود   پالتو

بود،    دهیاش چسب  یشانیو به خاطر عرق موها به پ 



  د،یچانه اش لرز  اریاخت ی کرد و ب یپروا نگاهش م

 سر چرخاند به در حمام نگاه کرد و گفت:  یآتش عصب

 ؟یریدوش بگ ه ی یخوا یم-

و دو قدم  ستاد یا عیروان شد و آتش سر  شیها   اشک

 برداشت در حمام را باز کرد و گفت: 

 اون حروم زاده  یبرو حموم تا پاک بشه دستا -

  یتش رو هق هقش باال رفت و هر دو دس  یصدا  پروا

هم فشرد و مشتش   یصورتش نشست، آتش دندان رو 

تکان داد سمتش رفت و   یرا با حرص باال آورد، گردن

 زانو زد و گفت: 

  هی تی وضع ن یتو ا میکه انقدر عصب ریبرو دوش بگ-

 ی سوز  یم شتریب گمیبهت م  یزیچ

کاپشن باز بود و آتش  یرفت، جلو  نیی پا  نگاهش

شده بود،  ان ینما  شتری ها ب یشد، کوفتگ ز یچشمانش ر

پاره شده بود و   ر ینگاهش باالتر رفت وسط لباس ز

و    ستادیا  ع یفقط به چند نخ بهم وصل بود، باز سر

 گفت: 
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 کنه یدوش حالتو خوب م   نیبلند شو ا-

برد و بلندش کرد، پروا خجالت   شیبازو ریز  دست

کاپشن را گرفته بود و او    ی دستش جلو کیزده با  

کرد، هر دو وارد حمام شدند و    تشیسمت حمام هدا

کرد سمت دوش رفت و بازش کرد، آب   شیآتش رها 

  ینگاهش کرد، برا  دیاز کرد ولرم که شد چرخرا ب

  فس ن د، ید یم  ریبار آن دختر را سر به ز نیاول 

 و گفت:  د یکش ی قیعم

 صدام بزن حوله بهت بدم -

رفت در را    رونیب  اورد،یسر باال ن ینگفت حت چیه

رفت   رون یآتش زد و از خانه ب یگار یبست با خشم س

را روشن کرد تماس گرفت،   ی و گوش  ستادی در ا  ی جلو

 جواب داد:  عیسر  ا یک

 شده؟!  یآتش چ-

 چه خبره نیفرستم برو بب  یآدرس برات م هی-



 ؟ یکار کرد  یچ-

 کردم  یم د یکه با   وی کار-

گودرز فرار کرد، اگر با شهروز هم دست بود اونم  -

 بود   ایمثل شهروز االن اون دن

زد،   گارشیبه س یسکوت کرد و آتش پک محکم ا یک

 گفت: 

 خونه  ا ی فعال ن-

 سر دختره اوردن؟! ییبال دم،یفهم-

 گفت:  ای توجه به سوال ک یب

 نه  ا یآشپزخونه رو جمع کردن  نیبرو بب -

نه تو که صاحبشو نفله   ا یداره جمع کنن   دهی چه فا -

 ی کرد

کارشونو راحت کردم، در ضمن اون آشپزخونه -

بد   دیهست که االن با  گهید یک ی شی صاحب اصل 

 سوخته باشه 

 رمیباشه م-

 کجاست؟  ناتیمال زخم ا یزایم زیچ  نیا-

 شده؟!  ی زخم-



 انقدر سوال نپرس فقط جواب بده -

 هست ییروشو  ر یتو کمد ز-

 لباس -

 ونه؟مرد -

 با حرص گفت:  آتش

 در اوردم باد برده  یآره لخت شدم تارزان باز -

 و گفت:  دیبلند خند ا یک

 یکی ست،یکه تو بند و بساطم لباس زنونه ن یدونیم-

 کمد  ی آخر ی مال خواهرم هست تو کشو

 فرستم یآدرس م-

 باشه -

فرستاد   یم  امیآورد همان جور که پ نییرا پا   ی گوش

وارد خانه شد به در حمام نگاه    د،یرا کش  گارشیس

رفت، در کمد را باز کرد جعبه  ییکرد و سمت دستشو

آورد و در سالن کوچک خانه گذاشت، به  رونیرا ب

آشپزخانه رفت در کمد را باز کرد و جعبه قرص ها را  

 آورد   رونیب



  وان یگذاشت، ل  یدست شیمسکن برداشت درون پ  دو

گذاشت، در   یدست  شیهم برداشت و درون همان پ یآب

  یوانی برش داشت ل   شهیش  دن یرا باز کرد با د  خچالی

دوش آب را    یصدا خت،یدرونش ر  یبرداشت و کم

فشرد،   نتیکاب ی کف هر دو دستش را رو د،یشن  یم

آرام شود، صاف   ی خواست کم  یبود و م نیخشمگ

و اسلحه را از پشت کمرش برداشت درون    ستادیا

را برداشت  وانی آتش زد و ل  یگاریگذاشت، س نتیکاب

 . د یسره سر کش کی

 

را در    شیآب بازوها   ریآمد، ز یبند نم  شیها   اشک

 ی ُمرد برا خت،یر یصدا اشک م   یآغوش داشت و ب

آمد اما   یاش، هر چقدر که از آتش بدش م یکس  یب

 ون یرا مد ستشیجانش را، شرفش را، هست و ن

اما   دیلرز یهمان مرد بد اخالق  حرص دار بود، م

 خودش متوجه نبود 

باال برد و با چشم بسته خواست صورتش شسته   سر

کرد، پهلو   یدرد م   شیشود از آن اشک ها، شانه ها 

سوخت، خواست   یم  شیزخم ها  د، یکش یم ریت  شیها 

گفت،   یدندان ببرد باز دردش گرفت و آخ آرام  ر یلب ز



ب را بست، سمت در رفت و آرام  برد و آ نییسر پا 

 گفت: 

 حوله -

 آمد سمت اتاق رفت و گفت:  رونیآشپزخانه ب از

 ارم یاالن م -

  دنیگفته بود را باز کرد، با د ا یکه ک ییهمان کشو  در

نگه  شیرو   یدامن برش داشت و بازش کرد جلو

 باال رفت و گفت: شیداشت، ابروها

 بازم گشاده که! میمنو اون بپوش نویا-

که   یزرشک  شرت یکرد و لباس را برداشت، ت ش ی رها 

آن هم بزرگ بود، کالفه حوله را برداشت و صاف  

باال را   ی خودش را در آورد، در کشو شرت یت  ستادیا

خودش بود را برداشت،   ی که برا یباز کرد و شلوارک

رفت سمت در حمام رفت در زد و  رون یاز اتاق ب

 گفت: 

 ریبگ ا یب-

داد؛ حوله و لباس ها    رونیباز کرد دستش را ب را  در

 را در دستش گذاشت، گفت: 

 نداشتم  نیرو بپوش بهتر ا نا یا-



حال بود که به  یآن قدر ب د،یدستش را داخل کش پروا

سوخت   یآن قدر بدنش م  یلباس ها نگاه نکرد، حت

 یکه نتوانست با حوله خودش را خشک کند، اما وقت

که   دیو بند کمرش را کشکرد   یپوف  دیشلوار را پوش 

را   شرتیسفت شود، متوجه بود که مردانه است، ت

لبش   ی خود آتش است، زبان رو  یبرا  دیباز کرد و د

 بزرگ بود. شی را تنش کرد، برا شرتیو ت  دیکش

که   یرا دورش رها کرد، به شلوارک   سشیخ ی موها 

او برمودا بود نگاه کرد، آب دهان قورت داد و   یبرا

  یآتش که پشت به او جلو  دنیدر را باز کرد، با د

باز آب دهان قورت داد   دی کش یم  گاریپنجره بود س

رفت در را    رونیپشت کتفش بود و ب  یبه تتو رهیخ

 رون یرا ب  گاریدود س  د،یدر آتش چرخ یبست، با صدا 

 و گفت:  پروا نگاه کرد ی داد و به سر تا پا 

 یزشت ترم شد   یزشت بود-

  دهیحال و ترس یداشت اما آن قدر ب نشیدر آست   جواب

 بود که حس کلکل را هم نداشت 

 

 نیبش  ا یب-



که اول نشسته بود   ییرفت، همان جا  ریسر به ز   پروا

نشست همان   شی نشست، آتش هم رفت رو به رو

 کرد گفت:  ی جور که در جعبه را باز م

 اون دو تا قرص رو بخور -

 به دو قرص نگاه کرد و گفت: پروا

 ه...  یچ-

 :دیآتش ساکت شد و آتش غر  زینگاه ت با 

 کشمت ینترس با قرص نم-

 :دیبا حرص در دلش غر  پروا

 ی دیپرس یچه سوال مسخره ا-

آب را    وانی ها را برداشت در دهان گذاشت، ل   قرص

با زخم   وانیلبش برد اما برخورد ل کی برداشت نزد

را   وانیو ل  د یلبش باعث شد از درد آخ بگو یگوشه  

 کرد و گفت: یآتش نگاهش کرد نچ   د،یعقب کش  عیسر
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 آروم بخور-

جور که چشمانش از سوزش جمع شده بود    همان

را گرفت و در پماد را   وانیآهسته آب خورد، آتش ل 

 باز کرد و گفت:

 کردم   دایپ تویگوش-

 کرد و آتش گفت:  ینگاهش م  فقط

 آشناس برش داشتم دمیبود، د  ارو ی نیهم زیرو م-

پماد به سر گوش پاک کن زد و جلوتر رفت، به  یکم

و سر گوش پاک کن را  چشمان قرمز پروا نگاه کرد 

لبش برد و با برخوردش پروا   یزخم گوشه   کینزد

درون دهانش   شیدندان ها   یاز سوزش هوا را از ال

را پشت    گرشیو سر عقب برد، آتش دستش د  دیکش

 و گفت: دش یسر پروا برد جلو کش

 آروم باش تا بزنم-

 سوزه  یم-

 صورت پروا و گفت:  یچشم چرخاند رو آتش

 سوزه؟  یم یچ-



 گفت:  د،یباال رفت و آتش خند  شیابرو کی  پروا

 جوجو اردک زشت  ریآروم بگ-

حبس شد،   نهیو نفس پروا در س  دیپماد را مال  باز

پروا خنده اش   یچشمان بهم فشرده    دنیآتش با د

زخم را فوت کرد، پروا با آن کار    یگرفت و کم

  ی چشمانش باز شد نگاهش کرد، با دقت داشت پماد م

به جلو جمع  ینگاه کرد که کم  شیبه لب ها   د، یمال 

  ی شه زخم گو  یشده بود و فوت داغش را حواله  

چشم بست و    ع یلبش، نگاه آتش که باال رفت پروا سر

 آتش گفت: 

 شد   تموم

 عقب رفت و گفت:  یکم

 بدنت -

 گفت:  عیسر  پروا

 تونم یخودم...خودم م-

 اده یکمرت ز یزخما-

 گفت: سرش را به چپ و راست تکان داد و  پروا

 شن یخواد، خوب م  ینم-



 عقب نشست و گفت:  آتش

 ؟ یدیآخر و عاقبت کارتو د-

 برد و آتش با حرص گفت:  ریزده سر به ز  خجالت 

کرد،   ی زدم بهتر از تو گوش م  یحرف م واری با د-

  یگفتم بعض یدیحاال فهم  ،یدشمن دار لیا هیاالن 

 بود؟  یواسه چ   ستیخبرا به تو مربوط ن

گفت و ساکت بود آتش با خشم مشتش را   ینم چیه

 و گفت:  دیفرش کوب ی رو

 کرد؟  یکار م یداشت باهات چ ی اون بچه الش  ی دید-

نگاهش کرد و آتش انگشت   دیبا ترس از جا پر پروا

 اشاره اش را باال آورد و گفت: 

سرت   ییچه بال  ومدمیم رید  گهید قه یدق هی فقط -

 ومد؟ یم

 زد:  اد یرحمانه فر ی بود و آتش ب  دهیاز آتش ترس پروا

 شد؟  یم  یهان؟! چ-

 برد و آتش با همان خشم گفت:  رینگاه به ز پروا

 یدیکه به حرفام گوش نم یهست  ینفر  نیتو اول-

 ی چوبشم خورد نیبب ،یانقدر سرخود 



 خند زد و گفت:  شیبست و آتش ن چشم

لرزه هان؟ به   یتن و بدنت م یبهش فکر کن  ی تا ک-

بهت نگفتم؟ اما   نویا ؟ یشده بود  یمرگ خودت راض

 ی خر ی کور یبه خدا که تو کر

 چشم باز کرد اخم کرد و آتش با حرص گفت:  پروا

 کدومش دروغه؟  ه؟یچ-

 بغض کرد آب دهان قورت داد و آتش گفت:  پروا

 کار کنم؟ بگو؟  یباهات چ  دیبا -

ص  چشم غره رفت و سر چرخاند و آتش با حر پروا

 گفت: 

خودم سرتو گوش تا گوش ببرم که حداقل   دیواال با-

  یکنه راحت و ب یهم تجاوز بهت نم یراحت بشم، کس

 یریمیم یدغدغه م

قابل   ریباال رفت و آتش با خشم و غ شیابروها  پروا

  شرتیکنترل سمت پروا هجوم برد و با دو دستش ت

 زد:  ادیاز جا بلند کرد و فر  یپروا را گرفت و کم

خواست   یم ی دی خورد؟ د ی م یداشت چه گوه  ی دید-

 نه؟  ا ی  ی دیکار کنه؟ د یباهات چ

 و ملتمس گفت:  ختیاشک ر  پروا



 بسه-

  یبهت م یفهم ینم  ،یچون تو کله خر  ست، یبس ن-

 گم خطرناکه 

 زد:  اد یبا حرص هولش داد و فر پروا

  ؟یگینم سیی! چرا به پل ؟ی چرا ساکت یدون یاگر م -

  یوقت  ؟یمنو نجات داد  ی ثواب کرد  یکن یفکر م 

 یگینم سیبه پل  یچیه  ی ساکت

دوست داشت بر سر آن دختر نادان بکوبد اما    آتش

 گفت:  یپروا عصب

دادم اما مهم نبود چون من کار   حیآره مرگو ترج-

  یکنم کار دا یدرستو انجام دادم، من اون عکسا رو پ

 بشن  ریکنم همشون دستگ یم

است  دهیکرد و پروا اصال نگفت که شن زیچشم ر آتش

 گودرز به شهروز چه گفته است، نفس زنان گفت: 

ذاشتم بهم تجاوز   یکشتم نم یشده بود خودمو م یحت-

مردم، کار اشتباه از من   یبشه اما با عذاب وجدان نم 

 د یگ ینم یچیو ه دیاز شماهاس که ساکت ستین

 خند زد و گفت:  شین آتش



 یکردم زرنگ یتا حاال فکر م یعنی ،یساده ا   یل یخ-

  یبفهم  یچوب بخور  نا یبد تر ا دیبا  ، یاما واقعا ساده ا

هاتم  ی باز ی اون زبون درازت با کول  ، یطرف  یبا ک

که به خاطر   ینه کس اری واسه اون حروم زاده در ب

 تو... 

 کرد و پروا گفت:  سکوت 

  نیجام با هم نی االن که ا ستم،یچشم و رو ن یب-

  دایتو هستم، نجات پ ون یپا افتاده مد شیپ ی زخما 

  یاون عوض  یدستا ر یکه ز  نیتو هستم، ا ونیکردم مد

تو هستم اما فکر هم نکن کار   ونینابود نشدم مد 

 نیکه ا  یکن  یم ی کار درستو وقت ،یکن  یم یدرست

 یهمه خالف کارو لو بد

بلند شد سمت   شی خند زد از سر جا  ش یباز ن آتش

ا پشت گوشش گذاشت و  ر  شیپنجره رفت، پروا موها 

 در دلش گفت: 

  یعنی ،یخودت مشکل دار  یعنی ید یلو نم  یوقت-

تو اوضاعت صد در   ،یخالف کار  نا یخودتم مثل هم

 صد بدتر اوناس 

روشن کرد و پروا آب دهان قورت داد و   گاریس   آتش

 گفت: 



  یکنم، کم کار یکارتو تا آخر عمر فراموش نم نیا-

چرا    ؟ی شون نداد  لیتحو سیاما چرا به پل  ،ی نکرد

 خورد؟  یکتک م  دیفقط با  یاون عوض ؟یفقط کتک زد 

داد و دست   رون یرا ب گارش یخند زد دود س شین آتش

را باال برد کنار پنجره گذاشت، پروا چشم    گرشید

بدن و دستش،  ی بدن آتش، به عضله ها  یچرخاند رو 

 :دیو آتش غر  دیلبش کش   یزبان رو

تو حالت از منم   ندارم، تویالک  یغا یج غیج  یحوصله -

 م یبهتره، بلند شو بر
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دانست او دارد خود   یبغض کرد، آن مرد چه م پروا

ز  نشان دهد، اما ا ی کند که خودش را قو یم ی دار

به   ادشی یداد، هنوز وقت یدرون داشت جان م 



 یحت د، یلرز ی آمد بدنش م یم ش ی شهروز و کارها 

 سخت بود.   شیهم برا  دن ینفس کش

و ساکت    ریسر به ز  دی نگاهش کرد د دیچرخ آتش

زد    گارشیبه س یگریاست، دستش را باال برد پک د

 و گفت:

 شد دختر زشت؟  یچ-

 گرفته گفت:  یباال آورد و با صدا سر

 میبر یچیه-

 بلند شود اما آتش نشست و گفت: خواست

 ن یبش-

 نشست و آتش گفت:  یریبا همان سر به ز پروا

 جا بم...  نیا  یخوا  یم رونیبرم تا ب دی من با -

 نه-

درو هم   اد، یجا نم ن یکسم ا چیجا امنه، ه نینترس ا-

 شهیلت بهتر محا  کمی امیکنم، تو هم تا ب  ی خودم قفل م

 نگفت و آتش گفت:  چیه  پروا

 ست؟ ین یمشکل  یبر  رید-

 گرفته گفت:  یهمان صدا  با 



 شهیدوسته که نگرانم م هیفقط   ایدن نیتو ا-

 مکث کرد و گفت: یکم آتش

برات   یبه نظرم تنها باش ،یریم  ری بهش خبر بده د-

 بهتره 

 و گفت:  ستادینگفت و آتش ا  چیه

  اد،ینم یکنم، مطمئن باش کس  یدرو خودم قفل م-

 نگاه کردم شارژ داره زنگ زدم جواب بده  تویگوش

  یکه رو   یشرتیت دینگفت و آتش کالفه چرخ چی ه باز

  رونیبود را به همراه کاپشنش برداشت و ب نیزم

رفت در را بست و پروا سر باال آورد به در نگاه کرد  

 کرد.   که آتش در را قفل د ی د شهی از پشت ش

 ** 

آرام  د،ی چیپ یکوچک م یدر خانه   شینفس ها   یصدا

و با هر لحظه چشم بستن  ختیر یصدا اشک م   یو ب

کرد، دستانش مشت بود و   ی اش م وانهی شهروز د  ادی

دانست زمان چقدر گذشته   یبدنش منقبض بود، نم

روز    کیاست اما آن قدر سخت گذشته بود که انگار 

 کامل را با آن حالش گذرانده است. 



با شتاب سر باال آورد و به در هال   دیدر شن  یصدا

که پشت در   یکس  دنی نگاه کرد، ترس داشت اما با د

و دستانش  دیکش  یحفاظ دار بود نفس آرام یا  شهیش

 صورتش را خشک کند.   تا دیصورتش کش یرا رو 

 کرد و پروا آرام گفت:  ی در را باز کرد نگاهش م  آتش

 خوام برم خونه یم-

زانو زد، پروا    شی حرف سمتش رفته جلو یب  آتش

 آهسته نگاهش کرد و او گفت: 

 به زخمات؟  یاون پماد رو زد -

تکان داد و آتش ابرو در   یمنف  یرا به نشانه    سرش

 و گفت:  دی هم کش

 ی زد یم  دیبا -

 آرام و با ترس گفت:  اپرو

 دنبالم؟  انینم  گهید-

منتظره   ریغ   یاما مثل امروز کارا انیب دیقاعدتا نبا -

 دن یانجام م

 بغض کرد و گفت:  پروا



همه   ال یخ یتونم ب  یدارم، کار دارم، نم  یمن زندگ-

 بشم  زیچ

که بگم  نیاما ا انیبا کار امروز من فعال سراغت نم -

 دروغه محضه  انیکال نم

 ! ؟یچ یعنی-

  تویکه زندگ ن یا یبه جا  یعنیدختر،  یگند زد  یعنی-

  یتو لونه  ی کرد  یاون چوبو برداشت ،یمثل آدم بکن

 زنبور 

 چشم بست و آتش گفت:  پروا

  دیبا  گمیکنم بهت م یبرمت خونه، فکر م یفعال م -

 ی کار کن یچ

پاشه، پدر مادر ندارم   یاز هم م م یمن کار نکنم زندگ-

 چرخونم یحقوق م نیبا هم موی شتم باشن، زندگکه پ

 فکر کنم  دیبا -

 بگم  سیخوام برم به پل  یترس، م  نیخسته شدم از ا-

 ذارن؟  یبرات م  یشگیمراقب هم هی اونا -

 کرد و آتش گفت:  ینگاهش م پروا



مراقب باش   گنیم یگیم تیکه بذارن؟ نها یهست یک-

 شه؟ یم ی بعدش چ م،یریگیما هم پ 

 نگاه گرفت و آتش گفت:  کالفه

کنن   یهستن خالف م ی ادیز ی شهر آدما  نیتو ا-

کنه، اگر   داشون ینه پ رتشونیتونه بگ ینه م سمیپل 

  یبود که شهر در امن و امان بود، نه کس یجور نیا

  شنیکن نم  شه یمعتاد بود، ر یکرد نه کس یخالف م

جوجه خالف   یفنچا نیا شهیهم گرفته م یاگر کس 

 ی که تو خبرشونو پخش کرد یینا یکارن نه ا

 کار کنم؟  یچ دی من با -

 یبه حرفم گوش کن دیکه با  یدونیبا وجود امروز م-

 حله؟ نیا

چشم در چشم نگاهش کرد و آتش ابرو در هم   یکم

 و گفت:   دیکش

 حله؟ -

 بکنم؟  د یکار با  یچ-

کس به خاطر    چیخط بکش نه به خاطر ه سُ یدور پل-

 یوفتیتو دردسر ن شتریبخودت که 

 ؟ یبعدش چ-



  یکارو که گفتم م  نیفکر کنم فقط هم  دیگفتم که با -

 یکن

 داشته باشم  مویعاد  یخوام زندگ یم-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 ، ی فضول  هیبوده؟ هر روز   ی عاد ت یزندگ  یکجا   قا یدق-

 بوده؟  یماجرا، کجاش عاد هیهر روز 

 نگفت و آتش گفت:  چیه  پروا

مهم شونو با هم از دست   زیبه هر حال اونا چند تا چ-

  نیدونم به ا یکه ساکت باشن اما م شهیدادن، نم

 کنن  یهم عمل نم ی عیسر

  یبخدا م سی پل  شیپ میکن با هم بر یبا من همکار -

 رنشون یگ

 و گفت:  ستاد یکالفه ا آتش

 میاون پالتو رو بکن تنت بر-

 کرد و گفت: به در حمام نگاه  پروا

 لباسام؟-

 شون؟ یخوا یدور، م ندازمیاونا رو م خودم



سرش را به چپ و راست تکان داد و   عیسر  پروا

 گفت: 

 نه-

 گفت:  یعصب آتش

 کجاست  نتیدونم ماش ینم-

 چشمانش گرد شد با شتاب بلند شد و گفت: پروا

 !نمیماش-

با خودشون   ا یکه گرفتنت هست   ییدونم جا ینم-

 بردن 

 برم اون جا دیبا -

 نه ا یهست  ننیخواد آدرس بده برن بب ینم-

 من شال ندارم، شلوارمم-

  ا یکه پاته ب ینیرو سرت، با هم یبذار  دمی م یزیچ هی-

 رو دارم   ا یپور موتیبرمت تو آپارتمان، ر یم

سر تکان داد و آتش به اتاق رفت در کشو ها را    پروا

خودش   یرنگ که برا یشال مشک  دنیباز کرد، با د

انداخت، برش داشت   ی بود و محرم ها دور گردنش م

 سمت پروا رفت و گفت: 



 بذار رو سرت  نویا-
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 بذار رو سرت  نویا-

شال را گرفت و آتش سمت حمام رفت، به پشت    پروا

نگاه کرد، عقب رفت در را   زانی آو یدر و لباس ها

 بست و گفت: 

 دور ندازمیم امیبعد م-

 خجالت زده گفت: پروا

 دارم   یخودم بر م-

 میشده بر ریالزم نکرده د -

  یبرداشت و بازش کرد رو  نی زم یرا از رو   پالتو

اش را  قه یپروا انداخت همان جور که  یشانه ها 

 کرد گفت:  ی هم م کینزد



 بهت گفتم یجوجه اردک زشت حواست باشه چ-

زخم کنار   ی نگفت اما آتش دست باال برد رو چیه  پروا

سر   ی پروا از سوزشش چشم بست کم د، یگردنش کش

عقب برد و آتش نگاه باال برد به چشمان بسته اش  

 نگاه کرد و گفت: 

 ایا یبغلم م یل یدقت کردم خ-

چشم باز کرد و متعجب نگاهش کرد، آتش   عیسر  پروا

 هم حق به جانب گفت:

 تو بغل من  یپر یم یزرت یار یم ری تا فرصت گ-

 من...من... -

 من مین-

با حرص دستش را پس زد و آتش خون سرد  پروا

 گفت: 

 هست به منم بگو بدونم ی اگر تو بغل من خبر گمیم-

 و گفت:  دیاش کوب نهیبا همان حرص به س پروا

 تو بغل تو فقط جهنمه-

 دستانش را باز کرد و گفت:  د،یخند آتش



 یب  ی دختره   یپس به آغوش جهنم خوش اومد-

 ختیر

کرد و آتش   یم زد و پروا با خشم نگاهش   قهقهه

 زد و گفت:  یچشمک

 ، ی خودتو توش جا کرد یبه هر حال به هر بهانه ا -

 منم که دل رحم

 میبر-

 و گفت:  دیخند شتریپروا آتش ب ادیفر با 

 میبر گهی بغل من د یبپر یخوا  یاگر نم -

 دستانش را باز کرد و گفت:   باز

 ذارم   یم ستا ین یمشکل-

نگاه کرد، آتش لبش را کج کرد   شیبه سر تا پا  پروا

 و گفت:

 می بر ارمیتنگه بمون درش ب ا یلباس ک-

باره در آورد، پروا با شتاب   کیرا به  شرتیت دیچرخ

پرت کرد و کاپشن   یرا گوشه ا  شرت یسر چرخاند، ت 

  دنیسمت پروا و با د دیچرمش را برداشت، چرخ

از عمد جلو رفت، رو به   دیبود خند  دهیسرش که چرخ



کرد خواست   یو پروا دندان قروچه ا  ستادیا  ش یرو

 باز سر بچرخاند که آتش گفت: 

به  کمیحداقل    یبس که زشت ادینم  رتیتو که شوهر گ-

 بده  ی نگاهت آزاد

  ی بزند و آتش کاپشن را جلو غیدوست داشت ج  پروا

شلوارش کرد   بیدستش را در ج کیاو تنش کرد، 

 گرفت و گفت:  یژست

 دم ی اجازه رو بهت م نیمنم ا-

 اعتماد به نفسو بهت داد  نیکه ا  یلعنت به کس -

ادامه دار و حرص درآر و پروا همان   دیبلند خند آتش

ماند به گردنبند   رهیکرد، نگاهش خ  یجور نگاهش م

که با بند چرم به گردنش   ی خاص آتش، به آن گلوله ا 

را   شیبود، چشمانش تنگ شد و آتش بازو ختهیآو

 گرفت و گفت:

 ی بخور شهیبعدم م  میبر ا یحاال ب-

 چشمانش درشت شد و آتش نگاهش کرد و گفت:  پروا

 گهید  میخور  یم یبا نگات دار -

 با حرص هولش داد و گفت:  پروا

 منحرف  تیترب یب-



 افتاد و آتش با همان خنده به دنبالش رفت.  راه

 ** 

شده؟!   یچ  شبی نداد د حیمامان؟ اصال توض یچ یعنی-

گشاد اومده خونه،   شرتیشلوار و ت ه یبا  نمیب یم

حوصله ندارم   گهیشده، م یچ  ه؟یچ نیا گمیبعدم م

 ولش کن  یگیپرسم م یتو اتاق، االنم دارم م  رهیم

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م پروا

 برم  دیبا -

 ه،یزخما چ  نیشده؟ ا یچ  نمیبرم! بگو بب دیبا یچ-

 بود، چرا انقدر حالت بد بود؟!   یچ شبی د پی اون ت

 خوام راجبش حرف بزنم ینم یعنی گمینم  یتوق-

 پروا! -

بعد   یدونینهال تو رو خدا انقدر سوال نکن، خودتم م-

 گمیبهت م

 ی ک ؟یکرد  یباز چه فضول  ده،یشغل به کشتنت م نیا-

 بال رو سرت اورده؟  نیا

وارد اتاق شد و در را بست اما هنوز غر زدن   پروا

  یو شلوارک رو   شرت یبه ت د،یشن ینهال را م  یها 

تخت نگاه کرد، سمت شان رفت و برش داشت درون  



لباس خوابش را در آورد،   هیکمد گذاشت، آرام رو 

زخم ها   دن یو کامل برهنه شد، با د ستاد ی ا نهیآ  ی جلو

 . کردها ناراحت به صورتش نگاه  یو کبود 

از درد   د،یکش شیپهلو  یکرد و انگشتش را باال  بغض

لبش    ی جلو رفت به زخم گوشه   د،یچهره در هم کش

بدنش   یجاها شتریعقب رفت ب یکم ینگاه کرد، عصب

سمت کمد رفت، لباس   دیکبود بود، با عجله چرخ

قرمز رنگش را    یرا برداشت تن کرد، پالتو   شیها 

شد و   ه د رفت کامل آما  نهیبرداشت و دوباره سمت آ 

 را برداشت قفلش را باز کرد.  ی گوش

 را باز کرد: امیداده، پ ام یآتش پ دید

 نشستم نتیتو ماش نییجوجه اردک زشت، پا یه-

و پرده را کنار زد با    دیبا ذوق سمت پنجره دو پروا

 چشم بست و آرام گفت:  نش یماش دن ید

 خدا رو شکر -

رفت، نهال    رونیرا برداشت از اتاق ب   فشیک  عیسر

کرد اما پروا سمت در رفت و   یچپ چپ نگاهش م 

 گت: 



تا   یزی کنم امروز برم لباس بخرم، چ یم  ی سع-

 نمونده  یعروس 

 خند زد و گفت:  شین نهال 

 واسه خبر جمع کردن   ینر یا یب ی برس میاگر عروس-

 را پا کرد در را باز کرد و گفت:  شیکفش ها  پروا

 خدافظ-

 رفت و نهال با خشم گفت:   ونریب

 اصال محلم نذاشت؟!   ی دید-

نگو، معلوم بود حالش خوب    یزیبه نظر من چ-

پس بذار خودش بگه سر   گهیکه م یدون یم ست،ین

 به سرش نذار

 اومد، آخه چرا؟ شبید   ینگرانشم مامان، با چه وضع-

 استراحت کن  کمیتو آروم باش برو -

 استراحت بخوره تو سرم -

 

بلند سمت   یرفت، با قدم ها   رونیرا باز کرد ب  در

در را باز کرد سوار    دیرفت خم شد آتش را د  نشیماش

 شد، آتش نگاهش کرد و پروا با ذوق گفت: 



 شد!   دایپ نمیماش-

 ای کن یدلبر یخوا یم  یپوست ریز-

باال رفت و   شیابرو کیو    دیلبش ماس  یرو لبخند

 گفت: 

 ! ؟یچ-
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 ی د یگفتم قرمز دوست دارم تو هم پالتوشو پوش-

 با حرص گفت:  پروا

 !ایتوجه دار یعقده  -

د  کرد از او نگاه گرفت به جلو نگاه کر  ی خنده ا آتش

 و گفت:

 گذاشتم که هواتو داشته باشه  یکی فعال -



 گفت:  یرا به حرکت در آورد و پروا عصب  نیماش

 ؟ی تا ک-

 ی وقت گل ن-

نازک کرد و از آتش نگاه گرفت، آتش   یچشم پشت

 هم ادامه داد: 

که دنبالت بود   ارویعالوه بر اون ممکنه مثل اون -

 ازت محافظت نکنه یکه بخوان کس   ارنیسرش ب ییبال

 روز؟ یمثل د -

 روزی بله مثل د-

 دستش را سمت پروا گرفت و گفت:  کدفعهی

  قا یفهمم دق  یمن م ی جور نیرو داشته باش ا نا یا-

 یکجا هست

که کف دست آتش بود   یمتعجب کش مو و پا بند پروا

بدنش را سمت پروا کج کرد و  یرا برداشت، آتش کم 

 گفت: 

ندونا. من به   هیهدرو   نا یجوجه اردک زشت، ا یه-

 دمینم ه یهد یکیتو 

 نگاهش کرد و آتش گفت:  یعصب پروا



 واسه خودت ینباف  ا یگفتم رو-

 و ادامه داد:   دیچرخاند و آتش خند سر

  نا یو ا رهیزود لو م نا یدستبند و ساعت و گردنبند ا-

 اما کش مو و اون پا بند حله  ارن،یرو هم در م

چشم نظر،    ز یآو کیبود با  فیرا باال آورد ظر پابند

 آتش نگاهش کرد و گفت: 

  قهیهمراهت باشه هر جا ببرنت چند دق شهیهم نا یا-

 بعد اونجام 

 ...یعنی-

بعدم نترس   اطه،یواسه احت نیذارن ببرنت ا ینم-

خوان   ینم عیسر یعنیخوان بکشنت  ینم رنتیبگ

 بکشن 

 کرد و گفت: یقروچه ا  دندان

 کنن تتیخوان اذ  یم شهیاولش هم-

 چشم بست و آتش نگاهش کرد، گفت:  پروا

واسه  نا یذارم به اون جا ها برسه گفتم که ا ینم-

اون جا   ی ببرنت من قبل هر کس ییبخوان جا  اطه،یاحت

 هستم 



 ؟ی تا ک-

 دونم ینم-

 ...یبه پل  دیبا -

زشت    یزشت هست ،یاون دهنتو باز نکن گهید  شهیم-

 ی شیم ترم

 ا یکن  یم میعصب  یدار -

 نم یشو بب یعصب -

 توئه ریکشم تقص  یم یهر چ -

در  ی  رهیدستگ ی لم داد آرنجش را رو نی در ماش  آتش

 چانه گذاشت و گفت:  ریگذاشت و دستش را ز

  یم یکنم، هر چ  یراجب تو فکر م  نوینچ من چرا ا-

 کشم به خاطر توئه

 یکن  یم ی فکر نیکه همچ تهیاز پر رو  نیا-

 ! یبلبل زبون شد   یشد خوب شد یچ-

 برو بابا اصال حوصلتو ندارم-

 ی بغلم خوب م ا ی! االن که بگم ب؟یحوصلمو ندار-

 که! نکنه فقط بغلم خوبه برات؟!  یا یم یپر



زد که آتش   یغیو چنان ج دیکوب  نیپا بر کف ماش  پروا

 : دیگوشش فشرد و غر یانگشتش را رو  کی

 ی تو روحت کول -

 خودم خفت نکردم ساکت شو، ساکت شو تا  -

 قهقهه زد و گفت:  آتش

 بغلم  ا یحرص نخور ب-

 تو  یریبم-

 آخه؟ یر یم یتو بغل ک رمیبم-

 ستیمهم ن شی بق ریتو بم-

تو رو تو بغلش راه   یکس یکه زشت ییاز اون جا -

 سوزه  یدلم برات م رمیمیمن نم دهینم

 شو   اده یپ-

 سکوت کن دختر  گهید-

  رون یب ی گاریرا برداشت و نخ س  گارشیس  پاکت

را    شیکرد صدا یو همان جور که روشنش م   دیکش

 پروا را در آورد:  ینازک کرد و ادا

 بو گرفت نمیخاموش کن ماش-



وقت خنده   هیشد که  یهم فشرده م   یپروا رو  یها لب

کرد مشخص نشود، اما   یاش را که داشت مهار م

داد به پروا   رون یرا ب گاریو دود س دیآتش بلند خند

 نگاه کرد و گفت: 

 کن   غیج غیخانم، ج یکول  گهیبگو د -

و پشت به او نشست   دیکامل سمت مخالف چرخ پروا

 : د یو آتش غر

  یانقدر که زشت نت،یتو ماش یآهنگ درستم ندار هی-

قلبم    ، یدار  یدوستت نداره همش شکست عشق  یکس

 ییتپه تو کجا  یواسه تو م

بزند اما باز هم   دوست داشت از خنده قهقهه  پروا

 کرد و آتش گفت:  یخود دار

سالم  یگیم یاون جوجه فوکول  شیپ یریاالن م -

   نیا ی جفت تون بهم م شییخدا زم، یعز

 اخم کرد و آتش نگاهش کرد و گفت:  پروا

 خط فقره   ر یز قتی سل -

 یحرف نزن گهید  شهیم-

 نچ ننم صبح بهم کله پاچه داده -

 پس راجب اون حرف نزن -



 ؟ یارچرا روش تعصب د-

 خوام راجبش حرف بزنم ینم رینخ-

اون  یتون شکرابه، هر چند حق دار  ن یاوه پس ب-

 و چه به تو، نتونست تو رو آدم کنه  ینیزم  بیس

 ا یگیم یبفهم چ-

راه سکوت کرد فقط چند نخ  ان یو تا پا  دیخند آتش

 کرد. وانهیو پروا را د  د یپشت سر هم کش گار یس
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عرق از   د،یکوب  یآهن سرخ م یرا بر رو  یآهن پُتک

گم   ششیراه گرفته بود و در ته ر شیها قهیکنار شق

را    ا یک یصدا  دیرا که کوب   یبعد یشد، ضربه  یم

 : دیشن



 ی خسته نباش-

و جلو رفت، دست    دیکرد از کار دست کش نگاهش

 زد، گفت:  یچشمک ایشان در هم قالب شد و ک

 یکردم شب بمون یفکر م -

آتش زد   یگار ینشست و نخ س یآهن ی صندل   ی رو

 تکان داد، گفت:  یمنف  یسرش را به نشانه  

 مونه ینم هیکول -

 داد و گفت: هیرنگ تک  اه یس  وار یبه د دیخند انیک

شد، من رفتم اون سمت اما    یچ روزید نمیخب بگو بب-

 هیبه چ یچ دمینفهم

ماند به کوره،   ره ینشست و خ گاریبه س  قشیعم پک

و  واریگرفت از د  هیکرد و با ترس تک  زیچشم ر ا یک

 خم شد، گفت:  یکم

 آتش؟!  یکار کرد  یچ-

 :د یو غر  این کچشم دوخت در چشما نینگاه خشمگ با 

 دم در اورده بود  ی ل یشهروز خ-

 خند زد و گفت:  شیخشکش زده بود و آتش ن ا یک

 جرات کرد دختره رو بدزده -



 با همان بهت گفت:  ا یک

 تو به خاطر اون دختره... -

سرش و همان نگاه غضبناکش ساکتش    دنیچرخ  با 

به   نهیبلند شد س  شیباره از سر جا  ک یکرد و به 

 شد و گفت:   ا یک ی نهیس

داره؟ داشت بهش    یخواهرم، چه فرق  ا یاون دختر -

 شد ازش گذشت؟   یکرد، م یتجاوز م

 کرد و آرام گفت:  ی هنوز ناباور نگاهش م ا یک

! اون با خواهرت  یبکش ویاز اولش قرار نبود کس-

 ت...  هیفرق داره آتش، اونم 

 ایخفه شو ک-

اون دختر   ؟ی قاتل شد ی خفه شم؟! به خاطر ک یچ-

 شو داره؟! ارزش 

 پک زد و گفت:  گارشیعقب رفت به س آتش

 کرد  یکارو م  نیبود هم یهر ک -

قاتل   ،یکارو کرد  نیکه ا یینه احمق نه! اون تو-

 برات نداره!  یارزش  چیکه ه  یدختر هیبه خاطر  ی شد

 اصال حوصله ندارم  ا یک-



کشتم حوصله نداشتم، واال   ینفرو م هیمنم بودم -

 ی خوبه تو سر کارم اومد

 ایک-

را در کف   گارشیساکت شد و او س   ا یک ادش یفر با 

 مغازه پرت کرد و گفت: 

 ببند اون دهنتو گهی بشنوم د یزیخوام چ ینم  گهید-

 ؟یچند نفرو کشت-

 زد و گفت:  ش ی را به پهلوها   دستانش

فقط شهروز اون دوتا رو ترسوندم اما فقط کتک -

 دن خور

 ! ؟یچ رنتیاگر بگ-

 بگم یزیخوام چ یدونم فقط االن نم ینم-

 با... -

 سالم -

آتش   ی ابرو کیگودرز  دن یدو سر چرخاندن با د هر

باال رفت، گودرز به اطراف نگاه کرد و سر چرخاند 

 که پشت سرش بودند نگاه کرد، گفت:  ی به دو نفر

 دیجا باش   نیهم-



 مغازه شد و گفت:  وارد 

 کرد  یفرار م دیتو بود با  یجا   گهید ی ک هر

 ؟ یکه زر مفت بزن  یومدین-

به شهروز رحم   ؛ یدونم تو اعصابشو ندار ینه م-

 یکن یبه منم نم ی نکرد

 خند زد، گفت: ش یکرد و ن یپوف  ا یک

 دیعالم فهم  دیخاله فهم-

 خند زد، گفت:  شین  گودرز

جا   ن یکه ا نه یمن طرف آتشم پسر، االنم واسه هم-

 دارم براتون دست اول   یهستم، خبرا

  بی کرد و گودرز دست در ج ی فقط نگاهش م آتش

 را در آورد و گفت:  ی شلوارش کرد گوش

 شهروز زندس -

کرد و دست مشت   یبا حرص دندان قروچه ا آتش

لبخند زد و    ا یک د،یکوره کوب  وارکیشده اش را به د

 گفت: 

 خبر هم دست اول بود هم خوب!   ولیا-

 !شه؟ یچطور م-



 جلو رفت و گفت:   گودرز

بوده  یمهره اصل ،یقصدت قلبش بده اما خطا زد -

 اومدن بردنش  عیسر

 ! ؟یک-

 که بهش دستور داد  یهمون-

 ؟ یک-

کارو کردن منم بد   نی بهت، حاال که اونا با من ا گمیم-

 ارمیسرشون م ییبال

 جلو رفت و گفت: ا یک

 آشناس، درسته؟ -

کنه،  یآشناس، داره واسه آتش پاپوش درست م -

 که زنده بودن کشتن  یشهروزو بردن اما دو نفر 

  شیدور شد و آتش ن دیباال رفت و چرخ ادشی فر ا یک

 خند زد و گفت:

 خوره   ی پاپوشش به درد تخ...م-

 ر ی تونه تو رو گ یکار نم نیبا ا دونهیخودشم م-

کرده   ی بندازه، چون اون جا مکان تو نبوده، هر کار



 ینیبب دی با  ست،یبد ن یاما خبر بخون ره،یخودش گ  یپا 

 بوده  ی چ سی برداشت پل 

کتش کرد و روزنامه را در آورد،   بیدرون ج  دست

و خبر را خواند، در خبر نوشته  دیآتش از دستش کش 

که آن جا را لو داده بود آن دو    ی شده بود همان کس

نفر را هم کشته، روزنامه را کف مغازه پرت کرد و  

 گودرز گفت: 

 ریکه گ  یذار  یدونم چون نم یم یوفتینم ری تو گ-

که به  یکنن، اون دختر یاما اونا ولت نم ،یوفتیب

اومد هم جونش در خطره،   شیپ نا یخاطر اون همه ا

اون   ست،یبدش مهم ن ا یشهروز زندس حال خوب 

 کنه یخوبش م  ارو ی

 :د یغر ا یو ک دیکش  قینفس عم آتش

نفر حاال قتل   هیخوردم سر کشتن  یداشتم حرص م-

 دو نفرو انداختن گردنش

 به هر دو نگاه کرد و گفت:  گودرز

 بهادر -

نگاهش کرد و گودرز سر تکان داد و   عیسر  آتش

 گفت: 



 یم  ره،یجا رو دست بگ  نیخواد کل ا  یبهادر که م-

جا دو جا نفوذ نداره،   ه یخواد همه محل بشن آدماش، 

که  یبار نیآخر اده، یه زدونم کجاها اما آشپزخون ینم

با من   گهیکه د دمیفهم  یداشت به باد داد  یتو هر چ

کردم شهروز بشه دست   ینداره، اما فکر نم ی کار

 راستش 

 کردم نادر باشه یفکر م   یالش-

 خبره  ینادر ب -

 خند زد و گفت:  شین ا یک

 شه؟ یم یبفهمه چ-

 به آتش گفت:  رهیبه کوره نگاه کرد و خ  آتش

 بفهمه دیاون نبا -

  دیبا  نا یا یمن باهات هستم آتش، هر جور که تو بگ-

 نابود بشن 

 نگاهش کرد و گودرز سر تکان داد، گفت: آتش

 تا آخرشم هستم-

 کالفه بود و آتش سر تکان داد و گفت:  ا یک

 فعال برو -



 باشه -

 یعصب ا یرفت، ک   رونیهر دو سر تکان داد و ب  به

 گفت: 
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کار کردن باهات؟ قتل دو نفر گردنته،  یچ یفهم یم-

هم که    ی اون کس ،ینفرم نکشت هیکه  یدر صورت

 ؟ی کن یکار  یخوا یزندست، نم یقصدشو داشت 

رفت، نخ    گارشیسمت پاکت س ال یخ یب  آتش

 و گفت:  دیکش رونیب یگار یس

 که ی عجول نبود-

 کنم یخون سرد نباش که بخدا خودم گردنتو ُخرد م -

 انگشتات نشکنه!-



را    گارشیاما او خونسرد س  دییهم سا ی دندان رو ا یک

 زد، گفت: یقیروشن کرد و پک عم

 میستین طونی ما هم که ش طونه،ی عجله کار ش-

 به آن داد و گفت:   یرا باال آورد و آرام موج دستش 

 میریم  شیپ زه یر زهیآسه آسه، ر نیما همچ-

 خنده اش گرفت و جلو رفت، گفت:  ا یک

 یرفتار نکن که انگار ته خط یاما جور  میریم  شیپ-

  یبه کارات برس   یخوا  ی انگار م ،یخودت الیخ یب

 ستیآخر عاقبت خودت مهم ن

پک زد به   بی و عج  قینگفت اما عم چیه  آتش

 و گفت:  ستادیاش ا یقدم  کی در  ا ی ک گارش،یس

  سه یحواسمم هست اون دخترو با خواهرت مقا -

 ... یعنی نیا ، ی کرد

 زر نزن-

کرد و سرش را به چپ و راست   یتک خنده ا  ا یک

 تکان داد و گفت: 

 من بزرگت کردم -

 ؟ یحتما خون و دلم خورد -



رو به باال  گهیخورم د  یاونو که هر لحظه دارم م-

 آوردنم 

را از دستش    گاری باره س کیبه   ا یو ک دیخند آتش

کف مغازه انداخت، دو دستش را باال برد  دیکش  رونیب

 و گفت:

حواسم هست به تک به  یر یجور که هر جا م  نیهم-

 تک کاراتم هستا

و    دیکوب  ا یکف هر دو دستش را به دستان ک آتش

انگشتان هم جا   یهردو انگشتان شان را در البه ال 

آتش چسباند و   یشانیاش را به پ یشانیپ ا یدادند و ک

 گفت: 

دور بزن، خواهر پروامون   یاگر به فکر آخر خط-

 تنهاس 

 یباز که زر زد -

من کارم زر زدنه، حاال که ارزششو برام مشخص  -

 شد  زی تنم چمو به    ی کرد

نسناس؟ تو که واسه ترکوندن   ی مگه مو هم دار-

 به باد  ی همه پشماتو داد کلتویه

 زد و گفت:  یچشمک  دیبلند خند ا یک



از خواهر  انهیوقت به خاطر او جر هیفقط آتش نکنه -

 پرو.... 

 با خشم عقب رفت و گفت:  آتش

که آخرش نشه   ن،یزر نزن که آخرش نشه ا گمیم-

 ی ور ی در

سر چرخاند به    ا یبلند شد، ک  ی گوش  یصدالحظه   همان

  شیاسم دختر، ن دنیآهن ها نگاه کرد با د  ی رو  ی گوش

 خند زد و گفت:

 چه حالل زاده هم هست خواهر پروا! -

را برداشت، دست    ی با خشم کنارش زد و گوش آتش

 دم گوشش گذاشت:   دیکش  ش یرو

 بله-

تو  ؟ی! تو اونا رو کشت؟ی! تو قاتل ؟ ی کار کرد یتو چ -

 چه غلط... 

 : دی را از گوشش دور کرد و غر ی گوش آتش

 کر شدم  -

 را به گوشش چسباند و گفت:  یو آتش گوش دیخند  ا یک

 گوشه! نی ا یه-



 ی تو قاتل -

 ببند دهنتو-

 !یرحم همشونو کشت  یب  یتو-

 به تو چه-

 گمی م سیبه پل  ویمن همه چ-

 ی نیبی نکن دختر بد م دیانقدر منو تهد-

 !؟ یمنم بکش یخوا  یم هیچ-

 کردم   یحتما خفت م یآره االن دم دستم بود-

 ی قاتل   هیتو -

قاتلم، با آدم قاتل درست رفتار کن   ید یفهم ن یآفر-

 زم یعز  ی تو باش یچون ممکنه مقتول بعد

 ی هست ی عوض  هیتو -

 ببند دهنتو-

 یستیتو آدم ن ، یتو دو نفرو کشت-

 گفت:  یچشم بست و عصب آتش

 ینیب یبد م ا ی یبندیدهنتو م ا یدختر  -

 بگم سیبه پل  ویخوام برم همه چ یم  رم،یدارم م-



 دختر! -

 گهیمن د دیکش یم گرویهمد د،یشما همتون خالفکار-

 تونم ساکت باشم ینم

مخزن آب و   ریزد ز یقطع شد و آتش لگد   تماس

 زد:  اد یفر

 زبون نفهم -

 نگاه کرد، گفت:  ایتماس گرفت و به ک عیسر

 م یوش کن برکوره رو خام -

پسر   یصدا  دنیدست به کار شد و آتش با شن ا یک

 گفت: 

 نذار بره -

 کجا؟ -

 جلوش  چیهر جا، بپ-

 کار کنم؟! یچ-

هر جا   ام،ینشد بترسونش تا ب ش یحرف حساب حال -

 آدرسو بفرس  ی نگهش داشت

 باشه -



و    دیکش نییکرکره را پا  ا یرفتند و ک  رونیدو ب هر

 گفت: 

 گه؟یم یچ-

 قاتلم  گهیم  س،یپل  شیخواد بره پ یم-

 گفت:  دیخند ا یدو راه افتادن و ک  هر

  یکه از تو حرف شنو هی خواهر پروا تنها کس نیا-

 نداره 

 گفت:  یبا لودگ ا یدستش مشت شد و ک   آتش

سرش    یینداشت بد بال یکه حرف شنو یکس  ادمهی-

  ومد،یسرش م ییاما بد بال  مردینم دیشا  ومد، یم

 داره؟ یخواهر پروا چه فرق 

 ایخفه شو ک-

 نبود، مثل خواهر بود  ادمیآهان  -

  ا یک ن یماش دن یرفتند، با د  رونیعجله از بازارچه ب با 

 سمتش رفت نگاهش کرد و گفت:   عیسر

اگر تا حاال قاتل نشدم اما   ،یحرف بزن گهیکلمه د هی-

 شم یاالن م



  نیماش  عیپشت فرمان نشست و سر دیخند زیر ز یر ا یک

کرد   ینگاه م   ی را به حرکت در آورد، آتش هم به گوش

 بفرستد.  شیتا آدرس را برا

 ** 

  ت،یعصبان  یخورد آن هم از رو یمدام تکان م   شیپا 

 تیگرفت و از شدت عصبان یاز درون لبش را گاز م

پوست صورتش سرخ بود، دستانش دور فرمان  

فشردش، از   یت ممحکم بود و با همان خشم داش 

که کنارش نشسته بود نگاه   ی چشم به پسر یگوشه  

  یدیتهد ری که از ز ییبرد به چاقو نییکرد و نگاه پا

 وار سمتش بود نگاه کرد. 

لب درونش را گاز    یشتریبست و با حرص ب چشم

آتش   دنیکرد و با د یگرفت، پسر به اطراف نگاه م

همان لحظه در کنار پروا باز   د،ی کش ینفس آسوده ا 

 کیآتش به   دنیسر چرخاند با د  عیشد و پروا سر

 باره منفجر شد: 

 ی خر  یل یخ-

سر خواست    یبه پسر نگاه کرد و با اشاره  آتش

پروا را   چیرا باز کرد و سوئ نی برود، پسر در ماش



آتش را   ی قهیداشبورد گذاشت رفت، پروا   ی رو

 زد:  اد ی و فر  د یگرفت سمت خودش کش

 ! ؟یهست یتو چه جور آدم-
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که آمده بود   یتیسر کج کرد و با همان عصبان  آتش

 گفت: 

 نی ساکت باش برو اون طرف بش-

و آتش را    دیکش شتریرا باش   قهیبا حرص  پروا

 خودش کرد و گفت: کینزد

ندازمت تو    یبرام خودم م یبفرست گهیهزار نفر د-

 زندان 

  کدفعهی صورت پروا،  یو چشم گرداند رو دیخند آتش

و پروا متعجب    دیدست باال آورد کنار صورت پروا کش



تا خواست سر عقب بکشد فکش در دست آتش قرار  

در کار نبود، به زخم    یگرفت اما نرم بود اصال فشار

 لب پروا نگاه کرد و گفت: یگوشه  

 ... ی سرم داد بزن  گهیبار د هی-

که فکش   یکرد و انگشت شصتش همان دست سکوت 

و ادامه  دیرا گرفته بود را نرم کنار صورت پروا کش 

 داد: 

مادرزاد الل   ا ی ی االن الل شد ی کنم نفهم یم  یکار -

 ی بود

 زیچ چیکس و ه  چیکه از ه یجسور، دختر   یپروا

کوچک و   دی ترس نداشت، اما آن لحظه با همان تهد

هم به خاطر   دی آرام، ترس به جانش نشست شا 

که رحم نداشت، آب   نی قاتل بودنش بود، ا دن یفهم

داد و  دهانش را آرام قورت داد و آتش سر تکان  

 گفت: 

 بکش اون ور  یبش ادهیکه پ نیبدون ا-

  گریرفت طرف د دیهولش داد و چرخ یعصب پروا

  ن یرا برداشت ماش چیشد و سوئ ن ینشست، سوار ماش

به پروا انداخت راه افتاد،   ینگاه میرا روشن کرد ن



زد و دور شد، پروا ساکت بود و آتش  یبوق  ا یک  یبرا

 : دیغر

تمرکز کنم،   یذار  یکار کنم نم یذار  یچند روزه نم-

 همش به خاطر وجود مزاحم تو هست 

 کارت دعوت نفرستادم -

 دختر  یالل بش-

 :دینگاه کرد و آتش غر   رونیسر چرخاند به ب  پروا

تا کارت دعوت نشونت   دمیرس ینم روز یحقت بود د-

 بدم

 گفت:  یو آتش عصب دیدندان کش  ریز  آرام لب  پروا

هم   هی بق یا یاز فضول  ی که خودت فضول  ن یعالوه بر ا-

جا   یخون یرو م هیبق  یخبرا عیسر ،یکن یاستقبال م

 ینمون

 خند زد، گفت:  شینگاهش کرد و آتش ن  پروا

  یم  ،یبرد یکشتم که تو جون سالم به در نم ینم-

 ینفر بود  نیچند یپا  ر یاصال معلوم نبود ز  ؟ یبرد

نگاه گرفت اما آتش با   عیاخم کرد با شرم سر پروا

خشم شانه اش را گرفت چرخاندش و عربده اش باال 

 رفت: 



  شتریب ی جور نیبه نظرم ا ،ینه بذار واضح بشنو-

شدنت چقدره،   سیمعلوم نبود درصد سرو  ،یفهم یم

 چقدره  تیدرصد ج...خوردگ

 زد: اد یبا خشم فر پروا

 بسه! -

به حالت   یوا  یدیجون م   ی دار  دنشیاز شن چارهیب-

که   شهی اون وقت چطور م ، یکه خودت اون جا بود

 !یکن  یم غیج غیانقدر زبونت درازه و ج

 یادب یب  یل یخ-

ما رو در  یادب یب یادبت تو که با ادب  یباشه بابا ما ب-

 ارین

 : دیو پروا غر دی چیپ یبعد  ابانیخ در

 ی ممنون اما تو قاتل  یآره نجاتم داد-

قاتل باشم تو رو سننه بچه؟ نجاتت دادم سرتو بنداز  -

 کن  تویزندگ نییپا 

 یاونا رو به خاطر من کشت-

دختر؟ خاطر کجا بود،   یکرد  یباف ایواسه خودت رو-

بود که اونا رو  نیکردم به خاطر ا ی من اگرم کار

 کردن که من منع کرده بودم  ویحرفم حرف زدن کار



 کرد و آتش گفت:  یرخش نگاه م  میبه ن پروا

چون از من خوشت اومده واسه خودت   ستیقرار ن-

 ا یکن کتهیواسه منم د  یبباف ایرو

 ! یاعتماد به نفس یتو خدا-

 و گفت:  دیخند آتش

 ا یزنیحرف م یقاتل دار  هیدختر حواست باشه با  یه-

 گفت:  ی کالفه و عصب پروا

 برم بگم دیقتله با  نی تونم ساکت باشم، ا ینم-

 کینگاهش کرد و با انگشت اشاره کرد پروا نزد آتش

هم شد اما آتش باز   کینزد  شیشود، پروا ابرو ها 

 انگشتش را تکان داد و آرام گفت:

 ا یب-

سر جلو برد به   یشد و آتش کم   کیمتعجب نزد پروا

 باره لبش را به گوش پروا چسباند و گفت:  کی

  ویمن کس بدم، اما حیکه برات توض یستین یتو کس -

 نکشتم



با کار آتش مور مورش شد و چشم بست سر   پروا

دو چشم  نیچشم چرخاند ب ج یچرخاند نگاهش کرد و گ

 آتش، آتش لبش را کج کرد و گفت:

  شه،ی دختر، دماغت گنده م یزشت تر ی ل یاز جلو خ-

 شهیچشماتم چپ م

 عقب رفت و گفت:  یعصب پروا

 ! ؟یچ یعنیاون حرف -

 گفت:  شانه باال انداخت و   آتش

نفر   هی یعنی که، من اون دو نفر نکشتم،  ید یشن-

  ره،یکشتم، اما خدا انگار دوستش داشت نذاشت بم 

 خدا زده رو کشتن   یدوتا  نیاونو گم و گور کردن ا

 کرد و گفت:  یشده بود و آتش پوف جیکامال گ پروا

 ! ؟یشغل رو انتخاب کرد   نیا یهوش چجور  ن یبا ا-

 تو!  یگیم یچ-

کرد   یکه داشت باهات اون کار م ویمن اون کس-

من   گنیکه م یکشتم اما اون زندس، اون دو نفر 

 کیشل  یکشتم زنده بودن فقط کتک خوردن، با صدا

 نیهم  دن یاسلحه هم ترس

 اونا رو کشته؟!  گهی د یکی یعنی...یعنی-



بخرم که   زه یباشه برات جا  ادم ی دختر خوب  ن یآفر-

 ید یفهم

 ؟ یک-

 من  یعمه  -

 ! آتش-

 بشه لیتکم  اتیفضول  یفقط گفتم بدون یبه تو چه ک-
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 بود و گفت:  جیهنوز هم گ پروا

 قتل افتاده گردنت؟!  یعنی یاگر تو نکشت-

 شانه باال انداخت و گفت:   آتش

 افتاده -

 چشمانش درشت شد و گفت:  پروا



 افتاده؟!  ن؟یهم-

 خانم؟ ی کار کنم کول  یچ-

 یبگ یا یب د یدو تا قتل افتاده گردنت با   ؟یفهم ینم-

 کار تو نبوده 

 گفت:  یو پروا عصب دیخند آتش

کار تو   یبد  حیتوض یا یب د یبا  گمی م ؟یخند  یچرا م -

 نبوده 

 خوام ینم-

دو تا    چارهیب  ،یفهم  ینم یچیاصال ه ،یتو عقل ندار -

 قتل گردنته حکمت اعدامه 

 به تو چه-

 چشم بست و آرام گفت: پروا

کار تو   یثابت کن یتون ینکن، االن راحت م یلجباز -

 یتون یبشه نم  ر ینبوده اما د

 خوام ینم-

 چرا؟ -

 : د یپروا آتش با خشم نگاهش کرد و غر ادیفر با 

 برات شهی نشنوم، حوصله ندارم بد م غتویج ی صدا-



 ستیبردار ن ی مسئله شوخ نیا ،ی ال یخ ی چرا انقدر ب-

 دونم  ی بهتره تو م-

 بده  حیتوض  میبر ا یپس ب-

 ست یهم مربوط ن یخوام، به کس  ینم-

 هست، به من مربوطه-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 ا یکن  یمن م کی نزد ی ل یخودتو خ-

 گفت:  یعصب پروا

به خاطر من اون کارا رو   ،یتو به خاطر من اومد-

 به من مربوطه ، ی کرد

بود که به حرفام عمل   ن یبه خاطر تو نبود واسه ا-

 پا گذاشتن ریمنو ز ینکردن، قانونا 

عنوان   چیکالفه بود و از پس آن مرد لجباز به ه پروا

هم نبود و همان پروا را  یزیآمد اما کم چ یبر نم

 یاز دستش بر نم  یکار چیکه ه  نیکرده و ا ی عصب

کرد، متوجه راه شد و   یآمد بدتر ناراحتش م

 چشمانش تنگ شد و گفت:

 ؟ یری م یکجا دار-



 که در فکر فرو رفته بود و گفت:  آتش

 دونم ینم-

 تا عصر اون جا هستم  ،یبرم اداره آگاه دی من با -

 : دینگاهش کرد و پروا غر آتش

 گفتم که نجاتت بدم  یتونستم م  یاگر م -

 منم شو  الیخ یفقط برو سر کارت ب-

 وفتهیدو تا قتل م ی ک ،یتو کال عقلتو از دست داد -

 درستش کنه   رهیگردنش نم

 به خودم مربوطه دخالت نکن-

نشست و آتش سر تکان    نهیدست به س یعصب پروا

 داد، گفت: 

ودت  خ یای سر کارت، به فضول  یریفقط م  ن یآفر-

که من مربوط   یزیهم به من و چ ی کار ،ی رسیم

 ی داشته باش دینبا  شهیم

بود؟   الیخ یکرد، چرا ب ی مشکوک نگاهش م پروا

گفت؟ چرا   ینم  سیرا به پل  زیرفت و همه چ یچرا نم

و او نسبت به همه نترس بود   دندیترس ی همه از او م

کرد و هزار  یکرد؟ چرا خالف م  ی و کار خودش را م



  یجواب چیکرد به ه یکه هر چه فکر م گرید  یچرا

 . دیرس ینم

  شیسر آتش با شتاب نگاه گرفت، آتش ن   دنیچرخ  با 

 خند زد و گفت:

 یدیبا نگات قورتم م-

 چشم بست و گفت:  یعصب پروا

 نگه دار-

 : نگاه گرفت و گفت آتش

 ی مقصد آگاه -

 نگه دار گمیم-

 اه ینوکر بابات غلوم س-

 نگه دار کار دارم -

 : دی نگاهش کرد و غر نیخشمگ آتش

 چرا؟ -

 گه یتو برو د-

در    بشیرا از ج  گارشیتوجه به او پاکت س یب  آتش

 و گفت:   دیکش رون یب ی گاریآورد، نخ س



  گاری س نتی که چرا تو ماش یباال ببر غتویج ی صدا-

 کنم تو حلقت  یروشنو م گار یس  نیهم کشمیم

 ی هم هست یمزخرف مشخصه که وحش  پیت ن یبا ا-

را روشن کرد تماس گرفت،   ی نگفت و گوش چیه  آتش

 گفت: دیپسر را که شن   یصدا

 یآگاه یجلو ا یب-

 باشه -

را   ا یک  یرا قطع کرد و دوباره تماس گرفت صدا  تماس

 گفت: د،یکه شن

 دنبالم  یآگاه ا یب-

 تویگناه یب یکنه بر تیخواهر پروات نتونست راض-

 یثابت کن

 دنبالم  ا یخفه شو ب-

 شته؟یخواهر پروا هنوز پ -

 یزنیزر م  یل یخ-

زحمت به خواهر پروا بگو  یزر مال زدنه داداش، ب-

 ارادت داره بهت  ا یداداش ک

 وونهی خفه شو د-



کرد   یرا قطع کرد و پروا که داشت نگاهش م   تماس

 لب گفت:  ری از او نگاه گرفت، ز

 ادب یب-

از اون   یعنیتا دارم،  شیدو تا گوش ش  یمن به جا -

صداش بنده،   ی ادیتو گوش من ز  یکشیفاصله نفس م 

شنوم بعد   یم یزن  یلب حرف م  ریحواست باشه ز

 دما یجوابتو م یبدجور 

داد ساکت   حیآمد ترج  یکه از پس زبان او بر نم پروا

را از    یگوش عیپروا زنگ خورد سر   ی باشد، گوش

اسم نهال چشم بست   دنیداشبورد برداشت، با د  ی جلو

 دم گوشش گذاشت:   د،یکش  ی گوش  یو دست رو 

 بله-

لباس   هیعروس گهیهفته د کی یستیبه فکر ن دم ید-

  ،یلباس بخر  یکنم بر یآور اد یزنگ زدم  یدینخر

  یکه اون شکل  یبر  یخوا ینم ییالبته اگر باز جا 

 خونه یا یب

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 کنم برم بخرم یم  ی امروز سع-



منم  ، یکن یوقت نم گهینکن برو بخر، چون د  ی سع-

ها رو   لهیوس دیبا ،یکمکم کن د یکار دارم که با  یکل 

 مین یبچ

 باشه -

تا   گهیبخر، بهش گفتم د رایلباسم واسه مامان حم هی-

 جا بمونه   نیا یعروس 

 خرم براش  یم-

 تو؟  یی کجا -

 ی اگاه رمیدارم م-

 ... شی د یمراقب باش لطفا، هنوز نگفت-

خوام راجبش حرف   یاالن نم میکن یبعد صحبت م-

 بزنم

 ؟ یگرفت  یانگار افسردگ   شب یاز د یفهم یاصال م-

 نگاه کرد، بغض کرد و در دلش گفت:  ابان یبه خ پروا

خودش   یدر را رو  دی من بود با  یهر که روز قبل جا-

که   یافسردگ  ند،یرا بب  یخواست کس یبست و نم یم

 نبود، بغضش را به زور قورت داد و گفت:  یزیچ

 ؟ یکار ندار-



  اد،یبا حامد م گهید یبا نغمه حرف زدم، وسط هفته  -

ن لباس دادم برام  جا لباس بخر گفت م ن یهم ا یگفتم ب

 بدوزن 

 خوبه-

 شمیباشه برو مزاحمت نم-

رخش   میکرد تماس را قطع کرد، آتش به ن یخداحافظ

 نگاه کرد و گفت: 

راه   خرممیم خرمیبرو تو حاال م ییگم کمتر جا یمن م -

 ؟ یانداخت

 نگاهش کرد و گفت:  پروا
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  یلباسا امیخواهرم ب یواسه عروس  یخوایم هیچ-

 زشت تو رو بپوشم؟ 



که  روز یتو دختر! تا د یگیخواهرت؟! چقدر دروغ م -

 یاهر دار شد االن خو  ینداشت ویکس

 شده اش گفت:  دیکل یو دندان ها  ظیبا غ پروا

 دوستم-

 ،یخواهرم، آبج زنن،یحرفا که دخترا م  نیآهان از ا-

 یآج

 دیگیکه شما داداش نم ست ین-

 میداداش چون واقعا داداش میگی ما م-

 خند زد و آتش گفت:  شین پروا

کم   تو یاز زشت کمی حداقل  ادیبهت م یلیلباس من خ-

 هم حرف نداره  یکنه، واسه عروس  یم

 اونو بده عمت بپوشه-

پوشه، وگرنه اونا عاشق    یم یعمم فقط لباس کرد -

 دارن  یمنن، لباسامم رو سرشون نگه م

 کرد و گفت:  ی خنده ا پروا

 یا فتهیخود ش   یل یخ ییخدا-

 انداخت و گفت:  رونیرا ب گارش یس ته

 د؟ یخر  یریامروز م-



 بله-

را نگه داشت، پروا به    نینگفت و ماش چیه  گرید

 نگاه کرد و گفت:  یساختمان آگاه 

همه  میبر اینشده، منم آشنا دارم، ب ریاصال د نیبب-

 یبده بعدم بگو اون دو نفرو تو نکشت  حیتوض زویچ

زد و دستش را جلو برد پشت  یلبخند مسخره ا  آتش

خودش کرد،   کی گردن پروا گذاشت و سرش را نزد

 صورتش و گفت: یوچشم گرداند ر 

 برو به کارت برس به فکر منم نباش -

 : د یغر د، یاو کوب یبا حرص به شانه  پروا

 یاحمق  یل یخ-

باره باال آمد و   کیو همان دستش به  دیخند آتش

 ی و همان جور که مرتبش م  دیجلو کش ی مقنعه را کم

 کرد و پروا متعجب خشکش زده بود گفت: 

 قبلنا مقنعه ها جلوتر بود، نبود؟ -

  دنیپروا باال رفت و آتش سر خم کرد با د یابرو کی

خند  شیپروا بود، ن  یگلو ر یمقنعه که ز  ر یباز بودن ز

 مقنعه تنگ شد و گفت: یزد و با دو انگشت گرفت کم

 ی بازش کرد  یپس تو کرم داشت-



 ! یبخدا که خل -

 کرد و گفت:   شیرها  آتش

 برات  ارمیسوزن نخ م هیبعد   یدفعه  -

پاره پورتو   یسوزن نخ بده ننت تا اون شلوارا-

 بدوزه 

شد و    ادهیشد، آتش هم پ اده یرا باز کرد و پ نیماش  در

ُسر داد و   شیبرا  نیسقف ماش  ی را از رو چیسوئ

 گفت: 

 بغلم  ا یب یداشته باش  یروز خوب  یخوا یم-

 چشمانش را گرد کرد و آتش گفت:  پروا

گفتم، قبل سر کار   اد یاز بغل من خوشت م دمید  هیچ-

 رفتنت حالتو خوب کنم

 : دیو دور شد، غر دیبا حرص چرخ پروا

 من افتاده!   ریگ هیک وانهی د نیا-

 بغلش  ی مدام  بپر یکه دوست دار  یا وونهیهمون د-

آتش هم    یدور شده بود و حت  د،یمتعجب چرخ پروا

  دهیکه حرفش را شن نیرفش را زده بود اما ابلند ح

زد و پروا   یتعجب داشت، آتش چشمک یبود جا



ماند تا به دنبالش   ایرفت، آتش هم منتظر ک دیچرخ

را    ی بود و گوش  ستادهیپروا ا  ن یبه ماش هیتک د،یا یب

 وصل شد:   سروشن کرد تماس گرفت، با بوق دوم تما

 بله آقا آتش -

 چه خبر؟ -

 دادم   ا ی خبرا رو به آقا ک-

 نم یبه خودم بگو بب-

هنوز   امکیچرخه، س  یم  قاش یبا رف الهیخ یب نیمب-

 رن یم  رون یب اد یبا هم ز پلکه یم تا یبا ب

 نادر؟ -

 یهفته ا کی سفر   هیخواد بره ترک یم دم یشن-

 بهادر؟-

 کنه یم  یزندگ  یساکته، انگار داره عاد-

 و گفت:  دیخند آتش

کنه، بذار براشون چالش    یم یزندگ  یآره داره عاد -

 ان یبودن در ب  یعاد  نیاز ا  کمی دارم 

 آقا آتش -

 شده؟  یچ-



 مکث کرد و گفت: یکم  مرد

 ماهک -

 کار کرده؟ یچ-

 هی رونه،یرفت و آمد داره، مدام ب  یمتفاوت یبا آدما-

 آدم نادر باشه  میآدم باهاشه که شک دار

  نیو مشتش را به ماش دیآتش مشت شد، چرخ دست

  یبرد همان جور در سکوت فکر م نییفشرد سر پا 

 کرد که مرد گفت: 

 شد؟  یچ-

 ره یکنه و کجا م یکار م یبهم خبر بده چ-

 باشه -

را در دستش تاب داد و   ی را قطع کرد و گوش  تماس

را روشن کرد و در    یسر تکان داد و گوش ی عصب

  ش یدست رو ی عصب نیم مباس دنی شماره ها گشت با د

  یقهقهه زد با صدا نیو دم گوشش گذاشت، مب  دیکش

  یکه رو   ی از دختر کنارش نگاه گرفت، به گوش  ی گوش

  دیرا د  ریبود نگاه کرد از همان دور که اسم آه  زیم

  یدرست دارد م ندیچشمانش را باز تر کرد بلکه بب



  یبلند شد دست رو عیرا برداشت و سر ی گوش ند،یب

 و دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 ر؟ یآه-

  یکه هوا نی ا یبه جا  ران،یا یاومد یگورتو گم کرد-

 یکن ی کار م  یچ یدار  یخواهرتو داشته باش 

 ! ریآه-

 ست یکه با ب یانقدر خر  ر،ینگو آه   زیر هیببند دهنتو -

 ی دختر  یهوا  دیبا  یبفهم  یتون یو هشت سال سن نم

 مثل ماهک رو داشت

 شده؟  یچ-

 شده؟!  یچ-

کردم    یاسمت شوکه شدم، فکر نم دنیمن با د   ریآه-

 ی داشته باش ی با من و خانوادم کار گهید

نفرتون   هی باهاتون نداشتم، با  ی از همون اولم کار-

 کار داشتم که رفت 

 شده؟  یاالن چ-

 نمتیبب ا یظهر ب -

 امیم یباشه باشه حتما، هر جا بگ-



 فرستم یآدرس م-

 خند زد و گفت:  شیرا قطع کرد، ن   تماس

وقت نخواست کنار   چیکه بابات ه ی انقدر شاسگول -

 هفت خطه امکی عوضش اون س ، ی دستش باش

نگاه کرد، جلو رفت در   ا ی ک نیبوق به ماش یصدا  با 

 نشست و گفت: نیرا باز کرد درون ماش

 قرار دارم   نیظهر با مب-

 ؟یبهش بگ یخوایم یچ-

ا رو  فقط کار دسیفا  یب  یببو گالب نیگفتنش به ا -

که حواسش به ماهک باشه  ن یکنه، هم یخراب م

 هیکاف

اون تو اون خانواده معلومه   ؟یچرا نگران اون دختر-

 هی آخر و عاقبتش چ

 گفت: عیآتش سر  نینگاه خشمگ با 

آره خب مثل مرجان استثنا هست اما ماهک با اون  -

 خواد بکنه یم  یفرق داره، بذار هر غلط
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دارم،   یا گهیخواد بکنه، من کار د یم یهر غلط-

  یخواست هر غلط  ی بره بعد هر ک شیاول کار من پ

 بکنه 

 ؟یچ امکیس-

 سراغش  رمیروزا م   نیهم-

 گفت؟  یخواهر پروا چ-

 ببند دهنتو، سر درد دارم   گهید-

 

 

 *** 

او   نیکه پشت ماش  ینیرفت و به ماش نییپا  نیماش  از

 پارک کرده بود نگاه کرد و کالفه گفت: 

 من شده  ر یهم اس چاره یب نیا-



رفت، آن قدر شلوغ بود که   دیسمت مرکز خر دیچرخ

  نیهمان ماش یپر شده بود برا دی مرکز خر نگیپارک

شد،    دیپارک کرده بود، وارد مرکز خر  ابانیرا در خ

در کدام طبقه هست،    یمجلس یدانست لباس ها یم

اش نگاه کرد،   یرفت، به ساعت مچ یسمت پله برق 

سر    عیرس  د،یاز پشت به او چسب یهمان لحظه کس

که پشت سرش بود اخم   یمرد جوان دنیچرخاند با د

بود،   ی او کس ی توانست باال برود چون جلو یکرد، نم

اما با فاصله باز هم مرد به او   ردیکرد فاصله بگ یسع

 گفت: یو پروا عصب   دیچسب

 عقب تر  دیبر کمی  شهیم-

 ه ینه آخه پشتم کس-

را باال   شیپا  کی یچندشش شده بود عصب پروا

  د یگذاشت که بتواند دور شود، همان لحظه به باال رس

به مرد که  دیا همان خشم چرخجلو رفت ب عی و سر

به او زده بود نگاه کرد و مرد رفت، پروا   یزیلبخند ر 

چشم بست و آن حال بدش دست خودش نبود،  

 گرفتهگر  تیخواست قدم بردارد اما از شدت عصبان

بد کرده بود، خودش را به کنار  یلیبود و حالش را خ

 قینگاه کرد و چند نفس عم نییحفاظ رساند به پا 



عرق   یگلو  یمقنعه برد رو  ر یدستش را ز  د،یکش

کرده اش فشرد، سر باال آورد با نگاه به رو به رو و  

کرد، اخم کرد و   یآن مرد که با همان لبخند نگاهش م

 نگاه گرفت. 

رفت، سمت   یباال م گرید  یدو طبقه  د یافتاد با  راه

که   نیرفت و به پشت سرش نگاه کرد از ا یپله برق 

و پا    د یدو دختر بودند لبخند زد باال رفت، به باال رس

مورد    یبه طبقه  گرید یبرق یتند کرد رفت که با پله 

 نظرش برسد. 

هم شلوغ   یل یکه خ نییرفت و سر کج کرد به پا  باال

که پشت سرش بود سر   یبود نگاه کرد، با حس کس 

بار   نیهمان مرد، خشکش زد، ا دنیچرخاند با د

کرد   ی بود، نگاه گرفت و سع کی اما نزد بود دهینچسب

و دوست داشت زودتر به  دیلرز  یآرام باشد، دستش م

 باال برسد. 

و باز به پشت سرش نگاه کرد، اما   د یباال رس به

لباس    یسر چرخاند راه افتاد سمت فروشگاه ها   عیسر

نفس   ستاد یاز فروشگاه ها ا یکی  ی رفت، جلو ی مجلس

اش راه  یشانیپ یزد و عرق از گوشه  ینفس م 

از   ی زد و همان لحظه کس یگرفته بود، قلبش تند م



بچسبد با   اوکه به   ن یشد قبل از ا کیپشت به او نزد

 زد:  ادیو فر دیشتاب چرخ

 هس... ی تو ک-

 کیدهانش باز ماند و به  شیمرد روبه رو  دن ید با 

آتش گذاشت   ی ها یبازو  یباره دستانش باال آمد و رو 

 و با ترس گفت: 

 آتش...آتش...-

تعجب کرده بود و پروا به اطراف نگاه کرد، به   آتش

 شد و با بغض گفت:   رهیچشمان آتش خ

 یلی...خدم یترس  یل یخ-

  شیآتش را فشرد و آتش دست جلو برد، بازو   ی بازو

 را گرفت و گفت: 

 نمی بب ا یب-

استراحت بردش و آرام نشاندش،   ی ها  ی صندل   سمت

 م کنارش نشست و گفت:خودش ه

 شده؟  یچ-

 دهانش گذاشت، چشم بست و گفت:  یرا رو  دستش 



  یاول یمرد بود که همش همراهم بود، تو پله برق هی-

 جا هم دنبالم بود.   نیبود، تا هم  دهیبهم چسب

 چرخاند و گفت:  طی کرد، چشم در مح زیچشم ر آتش

 بود؟  یچه شکل -

  ،یار ل تنش بود با شلو  دیسف راهنیقد بلند بود، پ-

 داشت  ش یطرفه حالت داده بود ته ر هیموهاشو 

  یسر چرخاند همان جور که به اطراف نگاه م   آتش

 کرد گفت: 

 جا هستم  نینترس االن من ا-

 خند گفت:  ش یسر تکان داد و با ن  پروا

کردم با حضور تو کنارم انقدر    یوقت فکر نم چیه-

 خوشحال بشم 

 خند زد و گفت:  شین آتش

 کردم   یتو بغلم جمعت م دینگرفته بودمت که االن با -

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 ؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

اون بچه خسته شد انقدر دنبال توئه، گفتم بره خودم  -

 هستم 



 و گفت:  ستاد ی ا پروا

کس   چیبگم االن ه سیبه پل یذاشت یاگر از اول م -

 گرفتار نبود

نگفت، پروا به لباس ها   چیبه دنبالش رفت اما ه آتش

حال   نی بود در ع کیکرد، به دنبال لباس ش ینگاه م 

نگاه کرد به  ستاد، ی فروشگاه ا  ی مناسب، جلو متیق

  ینقره ا  یدها ی و مروار نیکه با نگ یرنگ د یلباس سف

  دن یشده بود، آتش نگاهش را دنبال کرد با د ده یپوش

باال رفت و پروا نگاهش کرد و   شیابرو کی لباس 

 گفت: 

 جا بمون برم تو  نیتو هم -

 راه افتاد وارد فروشگاه شد و گفت:  آتش

 باشه -

کرد و با حرص نفسش را  ی فقط نگاهش م پروا

با  یداد او هم وارد فروشگاه شد، دختر جوان  رونیب

 لبخند به پروا گفت: 

 ارمیبراتون ب دینیبش زم،یعز ی خوش اومد-

 متعجب گفت:  پروا

 ! د؟یاریب یچ-



 ارمیهمسرتون سه تا لباس گفتن ب-

با چشمان گرد به آتش نگاه کرد و تا دهان باز   پروا

 کرد: 

 همس... -

 اره یگفتم ب ادیبهت م یل یکه خ ییهمونا-

 رفت و پروا با حرص گفت:  دختر

 اره؟ یب  یچ یتو چطور گفت   ی اومد هیتو فقط چند ثان-

 سرعت عملم باالس -

مرده شور خودت و اون سرعت عملتو ببرم، همسر  -

 گهید هیچ

دختر فضوله  نیا هیبگم پسر همسا  یخواست یم هیچ-

 گاردشم یهستم االنم از شانس تخ...باد

و آرام    دیدندان کش ر یلب زخمش را ز یگوشه   پروا

 گفت: 

 !یتیترب یب  یل یخ-

 

[12 /3/2021 11:56  AM] 

 



 _نه_آغوش_آتش  ی#پارت_صد_س

 

 

 شد و بلند گفت:   دور 

برام   ا یبگم چ ا یشدم ب  مونی اونا رو ول کن پش زمیعز-

 ی اریب

 با حرص به آتش نگاه کرد و گفت:  و

 ی انتخاب کرد یتنت معلومه چ یلباسا ن یبا ا-

 آمد و پروا با لبخند گفت:  دختر

چند  متشیق نیتر یپشت و دیاون لباس سف زمیعز-

 هست؟ 

 و هشتصد  کی دمونه، یاون کار جد-

و    دیلبش کش  یآب دهان قورت داد و زبان رو  پروا

 دختر با لبخند گفت: 

هر چقدر هم  ادیمطمئنم خوشتون م  دیتن تون کن-

 اد یخوشش م  یل یچون خ   ده،یباشه همسرتون پول م

 فقط...   ستین  یپولش مسئله ا زه، ینه چ-

 هیچه جور نیشما بپوش بب ارم یمن م-



رفت و آتش همان جور که هر دو دستش در   دختر

 و گفت: ستاد یشلوارش بود کنار پروا ا بیج

 ه؟یخواهر جونت چجور یعروس-

 : دیکرد و پرس ینگاهش کرد اما او نگاهش نم پروا

 ه؟ی چه جور یچ یعنی-

 شلوغه؟-

صد نفر    د یشا  نیواسه هم  میندار  و یکس اد ینه ماها ز-

 میهم نباش

نگاه کرد و   نیتریپشت و سر تکان داد، به لباس   آتش

 گفت: 

 ه؟یپس جشن قاط-

 به تو مربوطه؟ ه،یبله قاط-

 نه به من چه-

 دور شد و دختر سمت پرو رفت و گفت: دیچرخ

 جا    نیا دییبفرما -

سمت اتاق بزرگ پرو رفت و آتش با نگاهش    پروا

را در آورد و آن لباس را    شیدنبالش کرد، لباس ها 

 تنش کرد، پرده را کنار زد و گفت:



 د یبند یبرام م  نویا دیببخش-

 حتما  زمیبله عز-

  دنیرا ببندد اما با د پی جلو رفت خواست ز  دختر

  ی باال رفت، جا  شیبدن پروا ابروها یرو  یها   یکبود

سر چرخاند به در اتاق پرو نگاه کرد،   د،یزخم را که د

بود آن قدر ظالم   رونیکه ب  ی آمد مرد یبه نظرش نم 

 رحمانه کتک بزند.  یباشد که همسرش را آن جور ب

 سر چرخاند و گفت:   پروا

 شه؟یبسته نم-

 دست پاچه گفت:  دختر

 چرا چرا-

نگاه   هنیخودش را در آ دیرا بست و پروا چرخ پیز

  یبرجستگ یبود، دست رو  ییبا یلباس ز  یل یکرد خ

 و با لبخند گفت:   دیاش کش  نهیس

 قشنگه!  یل یخ-

 اد یبهتون م یل یطوره، خ  نیهم-

به   ستادیرخ ا میلباسش نگاه کرد و ن نیآست ی  حلقه

 و گفت:   دیلبش کش ی کمرش نگاه کرد، زبان رو یباز



خوشم   یلیخ ستیمهم ن ادیاما ز هیزن و مرد قاط-

 اومد 

 نن؟ یبب انیبگم ب-

 زد و گفت:  یباز چرخ  پروا

 متیمدال ق نیخواد، اما لباس تو هم ینم زمینه عز -

 ؟ یمناسب تر دار 

 هست -

 برام؟  ی اریم-

 بله-

سر چرخاند و به  ستاد ی رفت و پروا به پشت ا دختر

 گفت:  زانیآو   یزد با لب ها   دیزور پشت لباس را د

 ی اما گرون یقشنگ-
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به لباس   ق یبلند کرد، دق نیرا از زم ش ی پاها  پاشنه

خوشش آمده بود، لبش را کج کرد   یل ینگاه کرد، خ

 : دیآتش را شن  یهمان لحظه صدا

 ی چه زشت شد-

اش گرفت و   نهیس  ی و دست جلو دیچرخ عیسر  پروا

 گفت: 

 تو؟!   ی اومد یبه چه حق-

اون شب   نویا یخوایاون جا بعد م ی دستتو گرفت-

 ؟ی بپوش

 رون یبه تو چه آخه، برو ب-

 ده ینشون م  شتریب اتویزشت  ادیزشته بهت نم  یل یخ-

با چند دست لباس وارد اتاق شد و آتش دستش   دختر

 را سمت پروا گرفت و گفت:

 رو بده بپوشه  نا یا-

 ی پروا گرد شده بود و آتش خون سرد رو چشمان 

مبل قرمز رنگ نشست، پروا خشکش زده بود و  

 دختر گفت: 

 رو همسرتون انتخاب کردن  نا یا-



کرد،   درون دستش نگاه یبه دختر و لباس ها پروا

لباس را برداشت   نیهمه قرمز رنگ بود و دختر اول 

 سمتش گرفت و گفت:

 دیشروع کن ن یاز ا-

مچ   ال یخ یبا خشم به آتش نگاه کرد اما آتش ب  پروا

گذاشت و با دستش    گرشید  یران پا  یرا رو   شیپا 

مبل بود اشاره کرد برود   یدسته   یکه آرنجش رو

بزند اما   ادیلباس را تنش کند، پروا دوست داشت فر

توانست، با حرص لباس را از    یآن دختر نم  ی جلو

 .رفت سمت اتاقک پرو   دیکش رون یدست دختر ب

 و غر زد:   د یرا کش پرده 

 کنه! یپررو برام لباسم انتخاب م -

پرت کرد و دست پشت برد با   ی صندل   یرا رو  لباس 

 : د یرا باز کرد و باز غر پیحرص ز

ز بده -  فقط بلده منو ج 

را برداشت باال گرفتش خوب نگاهش کرد و با  لباس 

سه ربع اش   ی ها نیتاسف لباس را تنش کرد، به آست

پشت لباس هنوز باز بود اما   پیز  د،ینگاه کرد و چرخ

 گفت:  یمتوجه شد که پشتش باز است، عصب



 ؟یرو برام ببند  پیز ی ا یم زمیعز-

را باال    پیبا عجله سمت اتاقک رفت، با لبخند ز دختر

 و گفت:   دیکش

 ! ادیبهتون م  یل یخ-

 : دیآتش را شن  یصدا  پروا

 زم یعز نمتیبب ا یهمسرم ب-

و پرده را کنار زد، آتش   دیچرخ  دییهم سا  ی رو  دندان

انگشت اشاره اش را   د،یچرخ  شینگاهش سرتا پا رو

چرخاند که مثال پروا بچرخد، پروا با حرص تا  

 خواست دهان باز کند آتش گفت: 

 من  کلیبچرخ خوش ه-

  یو پروا دستانش مشت شد، عصب   د یخجالت کش  دختر

دستش   عیسر  قهیپشت  یباز دنیو آتش با د  دیچرخ

 را تکان داد، گفت: 

 ینه بعد-

ال برد اما قدم برداشت دست مشت شده اش را با  پروا

 آتش گفت: 

 لباس قشنگ تر بده  هیمن  کلی به خانم خوش ه-



برداشت و پروا همان  یگری رفت لباس د  عیسر  دختر

کرد پرده را با شتاب   یجور که با خشم نگاهش م 

  ی که رو شی صدا قهقهه زد و نوک پا  یآتش ب   د،یکش

  شی داد و سرش را هم مثل همان پا  تمیبود را ر نیزم

 تکان داد. 

که دختر به دستش بود را تنش   گری د ی لباس پروا

 ییبا یاما ز  دهیبلند  کار شده و پوش نیکرد، آست

لباس کوتاه بود و   یداشت، اما جلو  ی منحصر به فرد

 پشتش بلند، دختر آرام گفت:

 رو ببندم؟ پیز  امیب-

 ا یب-

 وارد شد و گفت: دختر

چون قدتون  ادی! واقعا بهتون منیخوبه ا  یل یخ  یوا-

 لباس معرکس   ی بلنده جلوه 

دختر را نداشت   یزبان باز  یکه اصال حوصله  پروا

 گفت: 

 ببندش -



نگاه کرد،   شی را بست، پروا به پاها  پیز  دختر

به   یآتش برود وا   ی آن گونه جلو دیکش یخجالت م

 هن باز کرد و گفت: که آن شب تنش کند، د نی حال ا

 با... -

  د،یشده بود و دختر با ذوق پرده را کنار کش ر ید اما 

به  قیپروا سر باال آورد به آتش نگاه کرد، آتش دق

بلندش لبش   یبه پاها  ره ینگاه کرد و خ شیسرتا پا

 کج شد و گفت:

 ی بعد-

 بهش...  یلیمدل لباس خ نیا-

 ی بعد-

زد خفه شد و پروا    یکه داشت آن حرف را م دختر

 و گفت:   دیخند زد پرده را کش شین

 رو بده   یباز کن لباس بعد پُ یز-

را   یرا باز کرد و رفت لباس بعد  پیز  عیسر  دختر

خند  شیکرد ن ی آورد، پروا که داشت لباس را تنش م

 زد، گفت: 

 گرفتمش  ی گفت خوبه من م یحاال انگار م -

 ت:گف  یو عصب  ستادیا  صاف 



 ببند پُ ی ز ا یب-

 ینگاه لباس ها نم گرید  یحوصله شده بود و حت یب

بار نظر  نیا  د یاو هم ترس  یکرد، دختر وارد شد و حت

نگاه   شیبه پا   د،یرا تا پشت گردن باال کش پیبدهد، ز

با حرص پرده را کنار زد،   ستیکوتاه ن  دید یکرد وقت

بلند شدندش هر دو   کدفعهیکرد و با   یآتش نگاهش م

 سمت شان رفت و گفت:   تش شدند، آ ریدختر غافلگ

 تو فعال برو به کارت برس -

به  دیبا نگاه آتش خودش هم کنجکاو شد چرخ  دختر

 ی به پروا م یلیپروا نگاه کرد، لبش کش آمد لباس خ

بود،   بایز  اریکه بس  یو کار شده ا  ده یپوش یآمد، لباس

 : دیآتش از جا پر یبا صدا 

 گه یبرو د -

 با لکنت گفت:  دختر

 دیصدام کن دیداشت یبله...بله کار -

رفت و پروا با حرص   رون یبا عجله از اتاق ب دختر

 گفت: 

ز بد یخوایم- بزنم   غیانقدر ج یخوایم ، یفقط منو ج 

 رمیتا از گلو درد بم



 و گفت:  ستاد یا شیروبه رو  آتش

پوشونه، رنگشم   یم  کلتوی ه یا یخوبه اون زشت  نیا-

  یکار کنه تو زشت یچ  چارهیاما خب لباس ب ادیبهت نم

 یا یلباسا نم نیبه ا

اما آتش  ردیاش را بگ  قهیبا خشم خواست  پروا

 و گفت:   دیدستانش را باال برد خودش را عقب کش

 ای بغلم ن س یجا ضا  نینه نه ا-

زد   غیچفت شده ج یپروا مشت شد با دندان ها  دستان

 و با خشم گفت: 

 خدا بکشتت  -

برد به باسن پروا نگاه کرد   نییو سر پا  دیخند آتش

 گفت: 

 سیآمپولت تو لباس ضا  یجا -
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به همراه چشمانش باال رفت و با   شیابروها  پروا

  ادیداست فر ی نم د،ی دو  شی سرعت خون در گونه ها 

پروا به  ی افهیاز شرم خفه شود، آتش با ق ایبزند 

 خنده افتاد و گفت: 

  دیپوشونده با اتویکه زشت نیهم م،یبر ریبگ نویهم-

 یخداتم شکر کن

 رمش یعمرا بگ-

 سمت در اتاق پرو رفت و گفت:   دیچرخ آتش

 ی ریگ یم-

 عمرا -

 ی ریگ یم-

 رمیگ ینم-

 ی ریگ یم-

 رمیگ ینم-

 آقاتون بگه ی همسرم، هر چ یریگ یم-

  دیکوب  نیرفت و پروا با تمام خشم پا بر زم   رونیب

 . دیکوب شی دستان مشت شده اش را به ران پاها 



 ** 

رفت و ساک    یبلند و فک منقبض راه م یقدم ها  با 

لباس را با حرص در مشتش گرفته بود، آتش لبخند 

 رفت و گفت: یبه لب کنارش راه م 

 ؟ی خوا یم یچ  گهید-

 حرف نزن -

 ؟ یریراه م یدار  یالک ؟یخوا  یم یچ-

 با من حرف نزن -

باره مچ دستش را   کیو به   دی ابرو در هم کش آتش

 گفت:  یو آتش عصب ستادنیگرفت هر دو ا

 پرسم درست جواب بده  یم  گهیبار د هی-

 نگاه گرفت و گفت:  یعصب پروا

همون که اون شب   رایخوام واسه مامان حم یم-

 لباس بخرم  هیدنبالش   میرفت

 داد و گفت:  رونینفسش را با خشم ب آتش

 براش؟!  ادیم ر یجا لباس گ ن یا کلی آخه اون ه-

داشتند  با یز  ی به تمام فروشگاه ها که لباس ها  پروا

 ان قورت داد و گفت:نگاه کرد و آب ده 



 کجا برم بخرم؟ -

 مردونه رو دارم ی شرمنده من فقط آدرس لباسا -

  یمن دخالت کرد یتو لباسا   ی که فضول  ییاز اون جا -

 یبدون دیگفتم شا 

 اد یب ریجا گ  نیاون ا ز یکنمم سا  ینه اما فکر نم-

 و گفت:  یراه افتاد سمت پله برق  پروا

دختره زشت بود، اما    یلباسو گرفتم چون جلو نیا-

  نی بپوشم اما ا شرت یبا ت یبدون حاضرم شلوار ل 

 لباس رو تنم نکنم

شلوارش کرد به اطراف نگاه کرد    بیدست در ج  آتش

 و خون سرد گفت: 

 یکن یتنت م-

 گفتم عمرا -

و آتش که پشت سر   ستادندیپله برق ا ی دو رو هر

 شش گفت: پروا بود سر جلو برد آرام دم گو 

هول    ستیالزم ن ید یاطراف د نی اگر اون مرد رو هم-

که   ن یهم عکس العمل نشون نده، هم  عیسر  ،یبش

 شمیمتوجه م  ی فشار بد یریدستمو بگ



  یبود اخم کرد کم  کشیکه او آن قدر نزد نیاز ا پروا

 و گفت: د یسر کنار کش

 سایباشه صاف وا-

 من که صافم -

خواست او را نگاه   یبا همان اخم سر چرخاند، م  پروا

 یکه با هم پچ پچ م دی کند اما دو دختر جوان را د

کردند، از آن دو نگاه گرفت   یکردند و به آتش نگاه م

 خند زد و در دلش گفت:  شیبه آتش نگاه کرد، ن

 ینگاش م  د یکه دار هیشتَر شلخته چ ،یریکبیا نیا-

 ! د؟یکن

 ا با شتاب گفت:پشت سر پرو دنیبا د آتش

 دختر! -

کرد اما همان لحظه   ر یگ شی تا خواست بچرخد پا  پروا

دست آتش دور کمرش حلقه شد و مانع افتادنش شد،  

آتش نگاه   نیپروا دهان باز کرد به چشمان خشمگ

مقنعه   یعقب رفت و کم یکیاز آن نزد ی کرد و عصب

 و گفت:   دیاش را جلو کش

 ممنون-



 ریز  د،یدختر از کنار آن دو گذشتند و پروا چرخ  دو

 :دیلب غر 

 کن   عیفقط خودتو ضا -

از خجالت بود   شتریتوجه به پشت سرش که ب یب

  یکرد و باالخره فروشگاه  یفروشگاه ها را نگاه م

 یکی کت و دامن ش رایحم  یکرد که توانست برا دایپ

 بخرد. 

  د،ی د واریبه د هیآمد، آتش را تک  رونیفروشگاه ب  از

خورد سرش را به چپ  یکه داشت م  ییالیپف دن یبا د

 و راست تکان داد، گفت: 

 کارم تموم شد  گهید  میبر-

 در دهان انداخت و گفت:  ییالیگرفته پف هیتک وارید از

 بغلت کنم یکن ینم ی اگر باز کار میبر-

 گفت:  د،یآب دهان قورت داد نگاه دز پروا

 که حواسم نبود   ی دید-

 ش ی خورد یم ی من، داشت ی افهیتو ق یبله غرق بود-

  یآن قدر راحت حرف م د، یلبش کش یزبان رو  پروا

  دیشد حرف بزند، از مرکز خر یزد که پروا شرمش م

 رفتند و پروا نگاهش کرد و گفت:   رونیب



 ؟ یدار  لهی وس-

 منو اورد  اینه ک-

رفت، خواست    نیپشت چشم نازک کرد سمت ماش پروا

 در را باز کند که آتش گفت: 

 کجا؟ -

 متعجب گفت:  پروا

 ن یتو ماش نمیبش-

 نور یا ا یب-

 چرا؟! -

 ینیپشت رل بش دیآقاتون هست شما نبا  یوقت-

 خند زد و گفت:  شین پروا

 جو گرفتت؟ یحساب -

را از   چیبرد سوئ شی سمتش رفت و دست پ  آتش

 و گفت:  د یکش رون یدستش ب

 ن یف گوش کن برو تو ماشخوب و حر  یمثل دخترا-

 نیبش

 همه پرروت کرده!  نی ا یک-

 را باز کرد و گفت:  ن یدر ماش دیخند آتش



 من اول رو بودم بعد دست و پا در اوردم-

ها را    دیدر عقب را باز کرد خر دییهم سا  ی رو  دندان

را    ن یگذاشت و در را بست، ماش ی صندل   ی درون رو

دور زد و در جلو را باز کرد و سوار شد، همان جور  

 بست گفت:   یکه کمربندش را م

 تو هم آشنا نشدم  هیشب  یتو عمرم با آدم-

 هستن، قدرمو بدون  ی ناب یزایچ ایاول  شهیهم-

را به حرکت در آورد و   نی خند زد و او ماش شین پروا

 : د یغر ی عصب

 زنا دیاز خر ادیچقدر بدم م-

 : دی و باز غرآتش زد  یگار یس

 دم یساعته نکش هی-

 دنهینکش گارینگو مال س یریمی م یدار دم ید-

و    دیتوجه به متلک پروا فلش پروا را کش یب  آتش

 درون دستگاه گذاشت، پروا پر حرص گفت:  ی فلش

 ؟یکن  یم یجور  نیچرا ا-



باره صدا را باال برد و پروا با سرعت هر   کیبه  آتش

گذاشت، اما آتش با   شیگوش ها ی دو دستش را رو

 زد:  ادیلذت گوش سپرده بود، پروا نگاهش کرد و فر

 کمش کن -

 اش گذاشت و گفت: ینیب یانگشتش را رو  آتش

 س یه-

 زد لب زد: یچشمک و

 فقط گوش کن-
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  یدوست داشت آن مرد را کتک بزند بلکه کم چقدر 

دانست اصال اعصاب درست و   یآرام شود اما م

همان   یخورد برا  یبزند ده تا م یکیندارد،  ی حساب

  د یکش ق یفقط چشم بست و سر چرخاند، چند نفس عم



را    گارشیآرام شود، اما آتش خون سرد س  ی تا کم

  وبندآهنگ کاک تمیکرد و سر گردنش را با ر یدود م 

 داد.  یتکان م 

شده به حرکات آتش، انگار   رهینگاهش کرد و خ پروا

شد، همان  یبا آن آهنگ ها واقعا از آن فضا ها دور م

  عیکرد که تلفنش زنگ خورد، سر یجور نگاهش م

آورد، نهال بود،   رونیرا ب ی کرد گوش فشیدست در ک

  یپخش را کم کرد و دست رو  یبرد صدا  شیدست پ 

 دم گوشش گذاشت:   د،یکش  ی گوش

 جانم-

 چپ چپ نگاهش کرد و نهال پشت خط گفت:  آتش

 ؟یی کجا -

 رسم  یم گهید  کمی-

 د؟ یخر  یرفت-

 آره  -

 ایباشه زود ب-

 ؟ یخوا ینم یزیچ-

 ا ینه فقط زود ب-



 باشه -

 را قطع کرد و آتش گفت:   تماس

 خواهرت بود؟ -

 فضول؟!  گهیم یبه ک  یبعد ک -

 من فرق دارم من آقاتم-

 داد و گفت: نیچ ینیب پروا

  یکه از وقت یآدم مزاحم هی فقط  یستیمن ن یچی تو ه-

 ختیمن بهم ر هیشد همه معادالت زندگ  داتیپ

 یخاک بود  ریمن نبودم که االن ز چارهیب-

به فکر خودت باش  ، ی خواد به فکر من باش یتو نم-

 ی کن یکار  یخوا  یکه قتل دو نفر افتاده گردنت اما نم

داستان به خودم مربوطه دختر، سرتو   یجاها نیا-

 ست ی داستانا برات خوب ن نینکن تو ا

 خند زد و در دلش گفت:  شین پروا

  شیبه کفشت هست که پ  یگیامکان نداره تو که ر-

قتل دو   ی که بذار یستیعقل ن یوگرنه ب  ،یرینم سیپل 

 وفتهینفر گردنت ب

 فکر نکن اد یز-



رخش نگاه کرد و   مینگفت و آتش به ن چیه  پروا

 گفت: 

  یدیترش  اتیخواهرت ازدواج کرد تو به خاطر زشت-

 دختر

 دوست دارم -

در   افهیق نیاز ا یکم  ی کرد  یم ییبایعمل ز کمیکاش  -

 یا یب

 نگاهش کرد و آتش قهقهه زد و گفت:  پروا

  ی حرص نخور دختر جون، من به فکر خودتم، دار-

 ی آقا باال سرم ندار هی  ،یشی خونه تنها م هیتو 

 آقا باالسر نداشته باشم اه یخوام صد سال س یم-

را دوباره باال برد  کیموز  یخند زد و صدا شین آتش

آتش زد و پروا واقعا داشت حرص   یگرید  گاریو س

 ی که واقعا بو   نشیماش یخورد به خاطر بو یم

 گرفته بود، آتش نگاهش کرد و گفت:  گار یس

  شیخوام زود برسونمت پ  یکه م نیسفت بش-

 خواهرت

باره سرعتش باال  ک یبود اما چنان به  ال یخ یب  پروا

  د،یکش یم ییال یها فوق حرفه ا نیماش نیرفت و ب



 در را گرفته بود و وحشت زده به ی  رهیپروا دستگ

 زد:  اد یکرد، بلند فر یروبه رو نگاه م

 آروم! -

 و گفت:  دیبلند خند آتش

 نگران نباش دختر-

خواند که  یلب دعا م ر یبا وحشت چشم بست و ز پروا

 او به در ببرد.  یها  یباز وانهیجان سالم از د

 ** 

قلبش   یپروا دست رو  ن،یترمز وحشتناک ماش با 

 گذاشت و آتش گفت: 

 ی دیبه مقصد رس-

سمتش و هر دو دستش که    دیبا حرص چرخ پروا

 زد:   ادیو فر  دیپهنش کوب یمشت بود را به بازو 

 مون یکشت  یم یعقل، داشت یب-

و سرش را به چپ و راست تکان داد و    دیخند بلند

 گفت: 

که انقدر   یهست  ینچ نچ نچ، چه جور فضول-

 !ییترسو



 در جوابش گفت:  یعصب پروا

  یکدوم احمق  ،یگذشت یم  نا یاز کنار ماش یمتر  یل یم-

 باشم؟  شیترسه که من دوم ینم

 در را باز کرد و گفت:  آتش

 باش  اتیمواظب زشت -

را بهم کوفت سمت خانه اش رفت و پروا همان    در

 کرد گفت:  ی جور که نگاهش م

 خدا عقلت بده -

را به  نیخودش پشت فرمان نشست و ماش   عیسر

لبخند   رایبرد، به خانه رفت با ورودش حم نگیپارک

 زد و گفت: 

 دم یچ زیم  یکینهال گفت نزد-

 ممنون-

 مبل گذاشت و گفت:   یرا رو   شیها  دیخر

 ام یشورم م یدست و صورتمو م -

 ها رفت و گفت:  دیسمت خر  عیسر نهال 

 هیلباست چه شکل  نمیبب-

 لب گفت:  ری خند زد ز شی وارد اتاقش شد و ن پروا



 عمرا بپوشمش -

  اد یلباس را در آورد و باال گرفتش، با ذوق فر هال ن

 زد: 

 !یگرفت یچه لباس  یوا-

 زد:   ادیاز درون اتاق فر  پروا

 ومد یاما من اصال خوشم ن-

و    دیخند راینگاه کرد و حم رایمتعجب به حم نهال 

 گفت: 

 گهیخستس د-

 سمت اتاق رفت در را باز کرد و گفت: نهال 

دونم   یجنگه م یبا پوستت م  ی خوشگله! وا  یل یخ-

 اد یبهت م ادیز  یل یخ

 دامن کوتاهش را پا کرد و گفت:  پروا

 ازش   ومدیخوشم ن-

 ؟ یچرا گرفت  ومدی! خب خوشت ن ؟ یخل شد-

 بود  ی مرض دارم زور-

 تعجب کرده بود گفت:  یکه حساب  نهال 

 وا! تو چته؟!-



 رفت گفت:   جلو نهال 

 ؟ یهست یلباس معرکس اما چرا تو انقدر عصب نیا-

 اد یچون از اون لباس بدم م-

 زم؟ یعز   یدی خب چرا خر-

 هیروان  هیچون اون -

 با رامش؟  ؟یبود  یمگه با ک ؟یک-

 را برداشت و گفت:   شرت یکالفه ت پروا

 لباسمو عوض کنم رون ی برو ب-

 نم؟یتنت بب یکن ینم-

 رون ینه نهال برو ب-

رفت و او بافتش   رونیکه کامال شوکه شده بود ب نهال 

ها و   یکبود دنیبا د دیچرخ نهیرا در آورد سمت آ

دست پشت برد لباس   د،یچهره در هم کش  شیزخم ها

را آهسته تنش کرد،    شرت یرا هم در آورد و ت  رش یز

توجه به آن دو نفر به   یرفت ب رون یاز اتاق ب

 آرام گفت:  رایرفت، حم   سیسرو

 ه یعصب یل یسر به سرش نذار خ -

 زنه؟یخب چرا حرف نم-



 زنهیولش کن اون تا نخواد حرف نم -

ها را نگاه  دیخر هیلباس را کنار گذاشت و بق نهال 

 کرد لبخند زد و گفت:

 ! دهیبرات خر  ی چه لباس خوشگل  نیبب-

 بهش  ی زحمت داد  یالک-

 یباش  پیخوش ت دیبا یتو مادرمون هست یچه زحمت-
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 ها را سمتش گرفت و گفت:  لباس 

چه  نمیاون که لباسشو تنش نکرد الاقل تو تن کن بب-

 هیجور

 ** 



را   یداد به تاج تخت، گوش  هیتخت نشسته و تک ی رو

نهال   د،یچرخ  ی در گوش یحوصله کم یروشن کرد و ب

 وارد اتاق شد و گفت:

 نم؟یبب ی پوش ینم-

 نه-

تو تنت   نمیبپوش بب ،یکن یم  یجور  نیخب چرا ا-

 هیچجور

  یتو نم ی لباس واسه عروس نی زشته اصال ا  یل یخ-

 پوشم 

 هست تیزیچ هیتو امروز -

 بخواب  ریرو بگب ست،ین-

 لب تخت نشست و گفت:  نهال 

 ؟ یباهام حرف بزن  یخوا ینم-

 نهال   ستین ی حرف-

 ؟ی اومد یختیاون ر شبی چرا د یبگ  یخوا ینم-

 نبود  یخاص زیچ-

 کرد و پروا کالفه گفت:  ی فقط نگاهش م نهال 

 کنم نپرس  ینهال خواهش م  ستین یزیچ-



 ستیدونم حالت خوب ن یم-

گذره،   یم ست، ی اگر حالم خوب ن ه،ی رهگذر زیهمه چ-

 ست ی ن یواسه من دائم زیچ چیه

 از رامش چه خبر؟ -

داد   حیتمام شده اما ترج  زیهمه چ  دیخواست بگو پروا

و    دیپرس یچون نهال مدام سوال م دینگو چی فعال ه

 همان گفت:   یاو بود، برا  یینگران تنها 

 ست ین یخبر-

 بالها سرت اومده؟  نی دونه چرا ا یاون م-

 دونه یم-

 پس فقط من نامحرمم!-

 کنم ی شروع نکن نهال خواهش م-

 لباس رو بپوش  نیغر نزنم بلند شو ا یخوا  یاگر م -

 نهال -

 نم یتو تنت بب دیکه گفتم با   نیهم-

 رفت و گفت: رون یشد ب بلند

 زود باش -

 زورگو -



 نمیدوست دارم تو تنت بب ستمیزور گو ن-

حرص به لباس نگاه کرد با   رفت و پروا با   رونیب

 : دیبه پنجره نگاه کرد و غر ظیغ

 قهی بد سل -

را در آورد و آن   شیبلند شد همه لباس ها  شی جا  از

نهال   دینبا  د،یدندان کش  ر یلباس را تنش کرد، لب ز

را ببندد اما    پیکرد ز یسع  د،ید  یبدنش را م

که   ی نتوانست، کالفه به در اتاق نگاه کرد و با فکر

 لبخند زد بلند گفت:   به سرش زد

 ا یب رایمامان حم-

 و گفت:  نهیسمت آ دیچرخ

 نه یب یدرست نم فهیاون چشمش ضع-

 در را باز کرد و گفت: رایحم

 جانم-

 پروا چشمانش برق زد و گفت:  دنیبا د  اما 

 دختر!  یماشالل چقدر خوشگل شد -

 گفت:  دیسمتش رفت و چرخ  پروا

 ؟ یبند ی برام م نویا-



 را بست و گفت:  پ یز عی که ذوق داشت سر رایحم

هم  یبرم اسپند دود کنم برات، چه لباس خوش رنگ-

 هست 

 رفت لبش را کج کرد و گفت:  نهیسمت آ  پروا

 ازش  ادیخوشم نم-

 ، یهست  یکل ینگو مادر، تو دختر خوش ه ی جور نیا-

به قول   یاما تو پر هست ی گوشت موشت اضافه ندار

  نیبا ا  دهیپوستتم سف ،یمرد پسند امرزمیمامان خدا ب

 جنگه یرنگ م

 و گفت:  دیخند پروا

 مرد پسند؟! -

  ادیخوششون نم ادیآره مرد پسند، مردا از زن چاق ز -

الغرم دوست   گه،ی اما خب مردن د ادینه که بدشون ب

استخون زده   هی زننیندارن، آخه هر جا رو دست م

با گوشت   یمرد پسند، نه چاق  گنیتو رو م رون، یب

 زده  رونیب یبا استخونا یاضافه نه الغر

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 !رایمامان حم یگیم ییزایچه چ-

 و آهسته گفت:  دیهم خند  رایحم



 شتریتو ذهنت باشه، ب شهیکه هم گمی م یزیچ هی-

کنن مدام  یازدواج م یوقت  ره،یمردا دستشون هرز م

 ره یجا م هیکنه   یم دست حرکت نیا

 لب به دندان گرفت و گفت:  پروا

 !رایمامان حم-

 گمیندارم، اما م یمن که منظور بد یدختر تو منحرف-

 یمن چرب هیتو دست، نه    ادیب یزیچ هیدوست دارن 

 اضافه نه دو پاره استخون

 صاف کرد و گفت:  یا نهیس   پروا

حرف   یدار   یجور هی نه،ینهال لباس رو بب میبر-

 انگار مردا قصابن  ،یزنیم

 شانه باال انداخت و گفت:  رایحم

که دو پاره   چاره یمن بود، اون نهال ب یتجربه  نا یا-

دختر، خوش به حال   یاستخونه، اما تو مرد پسند 

 اد یتو م ر یکه گ  ی مرد

 را گرفت و گفت: رایدست حم د،یخند پروا

 اد یم  رمون یگربه گ اد،ینم رمونی شانس ما قصاب گ-

  دیمبل پر یزد و از رو  یغ یرفتند و نهال بلند ج  ونریب

 و گفت:



 تو، چقدر گفتم قشنگه! یریبم-

 عقب رفت و نهال جلو رفت و گفت: رایحم

 نم یمعرکس! بچرخ بب یوا-

 و گفت:  دیچرخ پروا

 واس...  نویمن ا-

که   ادیانقدر بهت م  ،ی بپوش  د یبا  نویهم یتو غلط کرد -

 باشه   ی شکل   نیا یشد بپوش  یباورم نم

 زد و گفت:  یچشمک

که از صدتا باز   کیش  نیاما همچ  یگرفت  دهیکلک پوش-

 قشنگ تره 

  د،ینازک کرد و نهال دور پروا چرخ یپشت چشم پروا

 گفت: 

 انداخته تو لباس!  کلتویخدا چقدر خوب ه  یوا-

 سمت اتاق رفت و گفت:  دیچرخ یعصب پروا

 گه یبسه د -

 یوگرنه حق اومدن ندار   یپوش یم نویهم-

 وارد اتاق شد، بلند گفت:  پروا

 امینم-



 کنم  یکارت م یچ نیتا بب ا ین-

 قیدق دیچرخ یکم  ستاد،یا نهیآ ی دوباره جلو  ی عصب

داد و    رونیلباس را نگاه کرد، نفسش را با حرص ب

 لب گفت:   ریز

 اسمته ن یع تتیکال شخص-

* 

 

نگاه    نشیپشت ماش نیرفت، به ماش نییپا  نیماش  از

کار  ادیز   یکرد و سمت دفتر رفت، خسته بود، در آگاه

داشت و ساعت هفت شب به دفتر روزنامه برگشته  

 رفت و بلند گفت:   زشیبود، وارد دفتر شد سمت م

 ریرو بگ نا یا ا یب  ایبرد-

را دستش   زیسراغش رفت و پروا همه چ  عیسر  ا یبرد

 داد و گفت: 

 شتمخودم گذا  نهیکه آنال یی اونا -

 باشه -

 رفت و پروا به سارا نگاه کرد و گفت:   ا یبرد

 چه خبر؟ -



 دفتر خودمون؟   میگرد یبرم یک ،یچیه-

  نیخبرم، اما فکر نکنم به ا یدونم از اون جا ب ینم-

 آماده بشه  یزود 

 نداره  یواسه من که فرق-

 چقدر خسته شدم  -

شده   یلبت چ یخوام بپرسم گوشه   ی م روزیاز د-

 شهیروم نم 

 خورده  نتیتو خونه در کاب  ستین یزیچ-
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 هم شده  یزخم بد  یستیچرا مواظب ن-

 نهال خوب بشه  یاوهوم، خدا کنه تا عروس-

  یپروا اون پسره که اون روز اومد بردت ک  گمیم-

 بود؟ 



گشت و حواسش نبود   یم ستم یکه داشت در س پروا

 گفت: 

 ؟ یک-

 موهاش بسته بود  په،یهمون پسر خوش ت-

 گفت:   عینگاهش کرد و سارا سر پروا

ندارم، خواستم بگم اگر با هم    ی بخدا قصد فضول -

  پ،یخوش ت یل یچقدر خوب، آخه خ د، یدوست هست

 جذاب بود  یل یخ یعنی

 چانه اش گذاشت، گفت:  ری نگاه گرفت و دست ز پروا

 ستین نمونیب یزیچ-

 کاش بود -

و  د ینگاه دزد ع یچپ چپ نگاهش کرد و سارا سر پروا

 گفت: 

 ارم؟ یب یخور یم  ییچا -

 شهیکه خوب م ی اریب-

 زم یباشه عز-

و به ساعتش نگاه    دیکش ازه یرفت و پروا خم  سارا

آن روز اعصابش آرام  رفت اما   یم گرید دیکرد، با



را تحمل    شیو کارها  د یبود چون اصال آتش را ند

نکرد، همان لحظه در اتاق رامش باز شد، با هم چشم  

نگاه گرفت و به  الیخ  یدر چشم شدند اما پروا ب

او مکث   یچهره   ی رو  یکارش ادامه داد، رامش کم 

 کرد و باالخره نگاه گرفت، بلند گفت: 

 ریشب همتون بخ-

  شیکردند جز پروا، سارا برا یخداحافظبا او  همه

و اتمام   ش یآورد و او به محض خوردن چا  یچا 

 خانه شد.  یراه   شیکارها 

مورد عالقه اش   یها کیبود و به موز نیماش  در

  یصندل ی گوش سپرده بود، تلفنش زنگ خورد، از رو

  نیچ ینیب گاریس  یرا باال داد اما با بو شهی برداشت ش

 را دم گوشش گذاشت، گفت:   یداد، گوش

 جانم نهال -

آورد و   رون یرا ب یداشبورد را باز کرد، اسپر  در

 نهال گفت: 

من و   ارن،یدارن م موییلباس شو  نیو ماش  خچال ی-

 اون جا میریم  میدار رایمامان حم

 اون جا  امیمنم م دیباشه بر-



 ؟یی کجا -

 رسم یم گهید  قهیدق ست یب-

 م ینیخونه رو بچ  کمی ا یباشه، پس ب-

 باشه -

 : دیزد و غر  یاسپر یرا قطع کرد، کم  تماس

 انداخته  گاری بو س  نمویاحمق کل ماش-

 ** 

نگاه کرد و لبخند زد  امکیرستوران شد، به س وارد 

تعجب کرد و آتش   دنشیبا د  امکیسمتش رفت، س

نگاه    زیکنار م یبه مرد آشنا  تا یب  ستاد، یا  زشانی کنار م

 کرد و آتش سر کج کرد، گفت: 

 اونم تو رستوران نمتونیب یکه م یدو سر-

 با حرص گفت:  امکیس

 ک...   یجا چ نیا-

گذاشت   زیم ینگاهش کرد هر دو دستش را لبه   آتش

 خم شد و گفت:  امکی سمت س یکم

جا  نیخوام چلو کباب بزنم، از ا یبار نم  نینه ا-

 یاشتم رد مد نه،یشیغذاشم به دلم نم  ومد،یخوشم ن



از  م،یبا هم حرف بزن کمی امیگفتم ب دمتی شدم د

 بشنوم  اتیدلتنگ

 نگاه کرد، گفت:  تا یسر چرخاند به ب  و

دوست داره، زود دلش تنگ   یل یمنو خ امکیآخه س-

 شهیم

 و گفت:  ستادینگاه کرد و آتش صاف ا امکیبه س تا یب

  یخوا  یم ا ی یبگ اتیاز دل تنگ نمیبش زیم نیسر هم-

 برام؟  یتو خلوت بگ

 بلند شد و گفت:  زیبا حرص از پشت م امکیس

 میبر  ا یب-

 نگاه کرد و گفت:  تا یباز با لبخند به ب آتش

 خانم دمتونیخوشحال شدم د-

را  امکی س یجام نوشابه   دیچرخ  کدفعهیافتاد اما  راه

 چشمک زد و گفت:  تا یبرداشت باال برد به ب

 تشنمه-

 امکی س یبرا  یرفت، مرد امکیبه دنبال س دیچرخ

را باز کرد، آتش به اطراف    ی سر تکان داد و در بزرگ



شد، سر تکان داد و    ینگاه کرد جلو رفت، وارد باغ

 گفت: 

 گس ید زیچ  هیباز  ی خوشم اومد، اصال فضا -

 زد:  اد یفر د،یبا حرص چرخ امکیس

 ؟یخوایم یچ-

 را باال داد و گفت:   ش یابرو آتش

 که!  یزنیداد م  یباز دار-

گشت،   امکی از نوشابه اش را خورد و دور س یمک

 گفت:  ستاد، یپشت سرش ا

 یداد بزن دیندادم سر من نبا  ادی بهت -

رعد و برق سر باال برد به آسمان نگاه کرد   یصدا  با 

 و گفت:

  مانیخدا بود، موندم چرا به من ا دییتا  نمیبفرما ا-

 کنه ی م دمییکه خدا هم تا   نیا شتریب ،یارینم

 و گفت: دیچرخ یعصب امکیس

 ؟یکن  یم بیچرا منو تعق-

من   یباش  یآخه تو سگ ک ر،یبابا کم خودتو باال بگ-

 ی کنم، پلشت گنده تو خال  بتیتعق



 از نوشابه را خورد و گفت:  گری د یکم

 خبره  یب ا یچ ی ل ینادر از خ-

و آتش دستش را باال   دییهم سا ی دندان رو امکیس

د و حرکتش  زن ی م یزی برد و انگار دارد رو سر چ

 آهسته بود گفت: 

  گم،ینم یز یآروم باش پسر، آروم باش من به نادر چ-

 گمیفعال نم یعنی

 تاب داد و گفت:  یزد، گردن  لبخند

 که بگم ی اما امان از روز-

 ذاره  یعموم زندت نم-

کت   ییکا یآمر  ی قهی  یبرد رو  شی دست پ  آتش

 در چشمانش گفت:   رهیو خ  دیکش  امکیس

 ی با خودت شوخ یدار یشناخت ا ی یمنو نشناخت  ا یتو -

  گنینکن م یبا خودت شوخ ستیاما خوب ن  ،یکن یم

 یزنیم  ش یش ،یمنگل 

 تو... -

 ن یاز آن که جمله اش کامل شود، جام به زم قبل

در دستان آتش مچاله شد   امکیس  ی قهی شد و   دهیکوب

 نشست:  امکیدر گوش س  نشیخشمگ یو صدا 



که   ستین نیا ل یدل  یده ااگر تو و اون عمو جونت زن-

بدونم  دیکه با  نهی ا لشیدل  د،یدار اد یآدم ز ا ی د یزرنگ

کار با من   نیا  یبدونم کدوم حروم زاده ا  دیبا  ه،یکار ک

که اگر  ه، یمن ک یبفهمم که دشمن اصل  دیکرد، با

 ... هیبفهمم ک

 خند زد و گفت:  شیکرد ن سکوت 

 ؟ی د یچرا ترس-

 دست پاچه گفت:  امکیس

 چرت نگو-

دشمن دشمنم، که خدا  ا یکار دشمنمه  نمیخوام بب یم-

 نکنه کار دشمنم باشه

اش را درست کرد،   قهیعقب رفت و  یعصب امکیس

 گفت: 

 ؟ی کار دار یبا من چ-
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مثل توئه،  یکه صاحب سگ  یاون حروم زاده  -

که قربون بز،   نمیمب ست،یحواسش به توله هاش ن

 ستیهمونم بلد ن نیبلده بکنه ا  یبع بع ا هیواال بز 

پشت   یدر آورد، قطره باران  بشیرا از ج  گارشیس

  گارشیسر س  یبرا یدستش افتاد و با دستش پناه

  نیرا با فندکش روشن کرد، ب  گارشیگرفت و س

 رون یرا ب گارش یانگشتان گرفت و سر باال برد دود س

 داد و گفت: 

خار مادر ج...بگو ادعات کو...خر  ی به اون پر ادعا -

اون   ست،یدخترت ن  یذره حواست پ هیپاره کرده اما  

 ست؟ یچرا ن رت یغ ی ب یتو ستین

 ماهک!-

 : دیپک زد و غر گارشیپر حرص به س آتش

همه کم   ست،یهم دور ورش ن  یآدم درست حساب-

 دارن 

 : د یخشم غر با 

 هم داره؟  یا گهید  نخود مغز مگه دختر د-



 : دیغر یعصب امکیس

 تعجب کردم -

ذره عقلم   هیوقت نکنا، چون همون  چیتعجب نکن، ه-

 پره   یاز سرت م

 کار کرده؟ یمگه چ-

موس موس   یبه جا ست،یکارش به تو مربوط ن-

  یحواستو بده پ  یکیعروسک پالست ن یکردن کنار ا

 خر تر از همتون   یدختر عمو

 کشتش  ی عموم بفهمه که م-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 پس نذار بکشه-

 ... نیمب-

بره، من گوش زد   یرو آب ببره اون خرو آب م   ا یدن-

 با خودتون شیکردم بق

 اما گفت:  دیچرخ

که تو   یکس  د، یکرد  شیکه شما بهم معرف ینادر، کس-

 کنه  یکار م یو چ هیک د یگوشم خوند

 خند زد، گفت:   شیچرخاند و ن سر



 میهم تصم طیشرا نیآتش تو بدتر  دیدون یاما نم -

کنه بعد بفهمه   ینم  تیخر  د یدون ی نم ره،یگیاشتباه نم

از عکس   دیدروغ گفت  ای دی راست گفت ا یرکب خورده،  

 ای  ریباشه د نا یهر کدوم ا د،ی العمل من شما رکب خورد

  زویکه همه چ یاز روز د یفهمم، اما بترس یزود م 

 بفهمم 

  یدست رو دیکالفه چرخ امکیرفت و س آتش

 :دیغر  د،یکش  قینفس عم د،یصورتش کش 

 یزنده بمون دیتو نبا   یلعنت-

  نشیکه نم نم بود شدت گرفت، آتش سمت ماش  یباران

را روشن کرد و   ینشست، گوش   نیرون ماشرفت و د

پسر که در  یرا به حرکت در آورد، صدا   نیماش

 گفت:  دیچیپ  ی گوش

 ؟یی کجا -

 خونس  کیخونه، نزد میریم  میدار-

 خوبه، فعال -

را قطع کرد همان موقع تلفنش زنگ خورد،    تماس

 دم گوشش گذاشت:   دیکش یگوش یدست رو

 بله-



که دو تا پسر   ن یماش هیتو کوچه،  د یپر واریاز د-

 بودن سوارش کردن بردن

 د؟ یدنبالش -

 آره -

 دیهر جا رفت خبر بد-

 باشه -

 :د یو غر  دییهم سا  یرا قطع کرد دندان رو   تماس

به او   د یخودم کم کار دارم با  یعوض یدختره -

 هم برسم  ی عوض

 گفت:  یرا باال برد و عصب  سرعتش

وقت برام مهم نبود چه   چیاگر سفارش اون نبود ه-

 خوره  یم  یگوه

 ** 

 کالفه گفت:  پروا

 ارم؟ یب ویچ-

  ار،یدو تا جعبس همون پشت دره برو اونو ب نیبب-

 میجا بخور نیهم اریاپنه ب یشامم لقمه کردم رو 

 باشه -



 ریهم بگ یدنیتو راه نوش-

 گه؟یچشم عمر د-

 و گفت:  دیخند نهال 

 هیمواظب باش هوا بارون-

 دونستم یوگرنه نم یخوبه گفت-

را قطع کرد و فرمان را چرخاند وارد کوچه   تماس

که کم کم   ی کرد، باران یشد، با لبخند به جلو نگاه م 

منظر   زییتند شده بود، از اول پا یشروع کرد و کم

به آن شکل بود و حال آن شب به مراد دلش    یباران

 بود.   دهیرس

رفت، پسر   نییپا نیترمز فشرد و از ماش ی رو پا 

راحت شد و    الشیرتمان شد، خپروا وارد آپا  دید  یوقت

 دور شد، با آتش تماس گرفت: 

 بله-

 ام؟ یدختره رفت تو خونه، برم تا خونه ب-

 حواسم هست  کمی برو من نزد-

 باشه -



باز  د،یچ یدر کوچه پ  نشیقطع شد و آتش ماش  تماس

  دنی با د ستادیدر خانه ا   یرعد و برق زد و آتش جلو

 کرد و گفت:   زیچشم ر نشیماش

 تو؟  ی نبرد نتو یچرا ماش-

خودش نگاه کرد و    یرفت، به خانه  نییپا  نیماش  از

را فشرد   ا ی پور یپروا رفت، زنگ خانه  یسمت خانه 

 ی دکمه را فشرد، آتش ب عیسر دنشیبا د ا ی و پور

پروا رساند،    یخانه  یحوصله خودش را به طبقه 

 در را باز کرد و گفت:  ا یپور

 سالم -

 برو تو درو هم ببند-

 را... چ-

 سوال نپرس حوصله ندارم، برو تو -

  یعقب رفت و در را بست، آتش زنگ در خانه   ا یپور

 ستند،یخانه ن رایدانست نهال و حم یپروا را فشرد، م

آمد   رون یب ییآمار داده بود، پروا از دستشو ا یپور

بست متعجب  ی را م ی شلوار ل   یهمان جور که دکمه 

آتش   دنینگاه کرد با د  یسمت در رفت و از چشم

 گفت:   و  دیتعجب کرد اما ابرو در هم کش



 گذره  یروز بدون تو م هی گفتم -

و در را باز کرد، آتش با   دیکش نییرا پا   بافتش

 در هم نگاهش کرد و گفت:  یابروها

 تو؟  یووردیچرا ن نتویماش-

 زد و گفت:  شیدست به پهلو پروا

 سالم  گنی کنه م  ی در باز م یکی زننیدر م  یوقت-

چهار چوب در گذاشت و   یدستش را باال برد رو  کی

 گفت: 

 تو؟  ی ووردیچرا ن-

 خواهرم  یخونه  رمی چون دارم م-

پا نگاه کرد و پروا  ر یز  یبرد به دو جعبه  نییپا نگاه

بود به خودش، کاپشن چرمش تنش بود با   رهیخ

 نهیتا س  یقرمز رنگ که دکمه ها یچهارخانه  راهنیپ

بود    ریگلوله هفت ت کی که  یباز بود و آن گردنبند 

 کرد، آتش نگاهش کرد و گفت:  ی م ییخود نما 

 ؟ یریم  یدار -

 نگاه باال برد و گفت: عیسر

 آره -



 گفت: دیزنگ خورد و چرخ   تلفنش

 ه؟ی باز چ-

  ا یاسم برد  دن یاپن برداشت با د یرا از رو  ی گوش

دم گوشش    دیکش یگوش یتعجب کرد و دست رو

 گذاشت:

 بله-

که لو بره معلوم   ا یبزرگه، از اون پارت یپارت  هی نیبب-

 بشه یچ  ستین

 ره؟ یلو م-

 ره ی شک نکن نود درصد لو م  رهیم-

 برم؟  یعنی-
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 یبرو بذار خودت خبرشو پخش کن -



 رمیکار داشتم، اما کنجکاو شدم م-

 ی خودت لو بد  یخوای م ،یبد کیکش دیبا -

 اد یکارا خوشم نم نینه از ا-

 بده  کیپس برو اون جا بمون کش-

 ؟ یتو چ -

 باور کن خونه مادر زنمم-

 بدم؟  کیکش  ی آخه برم تا ک ا، یاز دست تو برد-

برو، مطمئن باش آخر   گیساعت د ک یاالن نرو -

 نه االن رهیشب لو م

 گهیاگرم رفت، رفت د-

 حساب که قسمت ما نبود  نیاگر رفت بزن رو ا-

 بهت خبر داد؟  یباشه آدرس بفرست، ک-

 از دوستام یکی-

 خودشم دعوته؟-

 دهیشن یکینه از  -

 دروغ نگفته باشه؟ -

 !هینه بابا دروغ چ-



 بفرست باشه، آدرسو -

آتش درست    دنی اما با د دیرا قطع کرد چرخ  تماس

به هوا رفت و    غشیپشت سرش چنان شوکه شد که ج

و   دی باال تنه اش عقب رفت، آنش چهره در هم کش

 : دیغر

 یکن یخودت تنها منو کر م-

 و پر حرص گفت:  یعصب پروا

 ! ؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

 ؟ ی فضول  یبر  یخوا یم-

 آقا   ه یکارمه، کار تو فضول  ستین یفضول-

 ی بر ییجا   دینبا -

 گفته؟ یک  نویا-

 من -

 ل؟ ی به چه دل -

 مشت آدم دنبالتن هیکه   نیا لی به دل -

 کار کنم دیدارم، با  یزندگ  هی گفتم که من -

 :د یو غر  دییهم سا  یدندان رو   آتش



به حرف   د یفقط با  تتیتو موقع  ختیر  یب یدختره -

 یمن گوش کن 

 و گفت:  ستاد یا نهیو دست به س دی ابرو در هم کش پروا

کار کنم، کار من شب و نصف شب و دم   دی من با -

برم تالش کنم واسه   دیصبح نداره، هر وقت بگن با 

 شدن  نیبهتر

 گوه به اون بهتر شدنت -

 با خشم هولش داد و گفت:  پروا

 یادب یب  یل یخ-

  ی با آن حرکت پروا خونش به جون آمد و جور آتش

زد و دوباره    غیوا رفت که پروا وحشت زده جسمت پر

باال تنه اش عقب رفت، آتش چنگ زد بافت تن پروا 

صورت   یمتر یل یصورتش رد م  دش، ی را و جلو کش

 پروا قرار گرفت، گفت:  ی ده یترس

بار گذاشتم  نیا ،یکن  یغلطا م نیبار آخرت باشه از ا-

تا بفهمه دست   شکنمیبعد هر دو دستتو م یاما دفعه 

 کنه یبلند م یک  ی رو

بود و آب دهانش را به زور قورت داد و   ده یترس پروا

 آتش با همان لحن گفت: 



بار   ن یا ؟یهست  یک  ی دو بار مراقبت بودم فکر کرد-

مثل تو   یدنبال دختر احمق ستمیکار ن  یب رنتیبگ

 به درک  گمیم وفتمیب

ه زد و پروا چشم بست اما آتش تن اد یآخر را فر  درک

که به  یجور د،یسمت خودش کش  شتریپروا را ب ی

 و گفت:  دیبدن خودش چسب

چون انقدر   ارن،یسرش م ییبه درک که هر بال گمیم-

  یباز م رهیم  ادشی گهینفهمه که االن بترسه دو دقه د

 بخوره  گهیگوه د هی خواد 

دو   نیچشم باز کرد و آتش چشم چرخاند ب  پروا

 چشمش و گفت: 

کدوم  ری ز غتی ج یآخر شب صدا نمیبرو بب یاالنم هر-

دندان    ریلبش را ز  ی گوشه  شه،یداره بلند م  ی مرد

کرد و سمت   شیبرد، آتش رها  ریو نگاه به ز  دیکش

 در رفت، اما پروا جرات به خرج داد، گفت: 

 ؟ی ا یباهام ب شهیبرم...م دیمهمه، با -

بود و پروا آب   ستادهیدر ا  یپشت به او جلو آتش

 د، گفت: دهان قورت دا



  نیواسه بهتر ازه، یدست اول واسه من امت یخبرا-

  نی بشم رو هم نا یا الیخ  یشدن، واسه ارتقا...اگر ب

 مونم  ینقطه م

 چشم بست و پروا آرام گفت: یعصب آتش

 اد؟ یب یبفرست ویکی ا ی... یا یب  شهیم-

خورد و نفسش   یتکان  اریاخت یو پروا ب  دیچرخ آتش

 را حبس کرد، آتش با حرص جلو رفت و گفت:

 ؟ ییبوده که مجازاتم تو ی به نظرت گناهم چ-

حواس شانه باال   یآب دهانش را قورت داد و ب  پروا

 انداخت و گفت:

 دونم ینم-

چه  دیو پروا تازه فهم  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 و گفت:  ستادیصاف ا   عیگفت، سر

 اد یدنبالمه ب شهیکه هم  ی کس نی خب... خب ا-

 کاره که همش دنبال تو باشه!  یانقدر ب-

 کالفه گفت:  پروا

 ... یبخدا با -

 یدیم حیتوض یمدام هم دار گهیساکت باش د -



  د،یدندان کش ریرا به خاطر زخم لبش آرام ز  لبش

 نگاه کرد و گفت:  شیآتش به لب ها 

 ؟ی بر دیکجا با-

اپن برداشت   ی را از رو یگوش  د،یدستپاچه چرخ پروا

داده، آتش نگاهش  امیپ ایبرد د، یو بازش کرد د

  ع یشد، پروا سر یم نییآن دختر باال پا  یسرتاپا

 را سمت آتش گرفت و گفت: ی گوش دیچرخ

 جا نوشته نیا-

را گرفت و آدرس را خواند همان جور   ی گوش آتش

 را:  امیآخر پ

 پنجه طال یکن یکار م یچ  نمیبب-

 کرد و گفت: خند زد به پروا نگاه  شین

 بغلت بذاره  ریخوب بلده هندونه ز -

 را سمتش گرفت و گفت:   ی گوش

 ؟ یریم یک-

 گهیساعت د کی-

 من کار دارم  گه،ید  میساعت و ن کی-

 : د یبا حرص غر پروا



 یاون جا م کمیرو بدم   نا یا رمی باشه قبول، منم م-

 مونم

 میریمن م نیبا ماش-

 جا نی هم امیباشه پس م-

رفت که   یحرف م  یسمت در رفت و داشت ب  آتش

 گفت:  عیپروا سر

 ؟ یریم  یدار -

 ام ینه دارم م-

 با طعنه گفت:  پروا

 برم  نییببرم پا  نُ یسنگ  یدو تا جعبه  نیباشه منم ا-

نزد باز قدم برداشت و پروا با حرص  یحرف آتش

 گفت: 

 ! نهیهم سنگ  یل یخ-

 و گفت:  دیخند زد چرخ شین آتش

اضافه وزنم  نمیبیم دمتیببر خوبه برات حاال که د-

 ی دار

شکمش    یدست رو  عیپروا درشت شد و سر چشمان 

 گذاشت، گفت: 



 من؟! -

  یرو ببر کالر  نا ینه عمم، خب کمتر بخور، االنم ا-

 بسوزون

 با حرص سمتش رفت و گفت:  پروا

 ندارم  یمن اصال چرب-
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 ی به نظر من دار-

 جا کرد، کال چشمات مشکل داره  ینظرت ب-

  کلیبد ه  یاضافه وزن دار  نی از من گفتن بود با ا-

 یشیم

  ی قد نهیسمت آ یپروا عصب  رفت و رونیخانه ب از

شکم   یلباس بافتش را باال داد و دست رو د،یچرخ



به باسنش نگاه کرد،   ستاد ی رخ ا  میتختش گذاشت و ن

 همان موقع سر آتش درون خانه آمد و گفت: 

 جعبه رو بر...  هی-

پروا سکوت کرد و پروا با شتاب لباسش را   دن ید با 

مد  لب آتش کم کم کش آ د،یرها کرد سمت آتش چرخ

مشخص شد، پروا با لکنت  شی که دندان ها   یجور

 گفت: 

 ؟ یچرا...چرا درو نبست-

با ابرو به  ستادیدو جعبه را با هم بلند کرد صاف ا هر

 پروا اشاره کرد و گفت:  یتنه  نییپا 

 دمید  یبستم که نم یم-

پروا به خودش   د، یخشکش زد و آتش بلند خند پروا

 باال رفت:  ادش یآمد، فر 

 ز یه شعوریب-

رفت، وارد    رونیو ب   دیخند یبلند بلند م الیخ  یب او

 آسانسور شد و گفت:

 درو ببند دختر-

 زد:  اد ی در را بهم کوفت و باز فر پروا



   زی ه ی کهیمرت-

 ** 

 را با دستمال پاک کرد و گفت:  لبش

 خوب بود   یل یخ-

 به محمد نگاه کرد و گفت:  نهال 

  نیا گهیجا گاز داره، وگرنه د نیخدا رو شکر خود ا-

 میشد بخر ینم ویکی

 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا پروا

 مبل کم داره  هیخونه  نیا-

 میدیفرشم با مکافات خر نیهم م،ی فعال پول اونو ندار-

 سمت محمد و گفت:  دیسر تکان داد چرخ  پروا

جنسشم   که،یش یلیتخت و کمدتون خ  س یاما سرو-

 هیعال 

 با ذوق گفت:  نهال 

باشه، آخه همه  ی دوست داشتم رنگش عسل   یل یخ-

  یبخواد اما وقت  د یمحمدم سف دی دارن گفتم شا  د یسف

 خوشش اومد  یل یانتخاب کردم محمدم خ نویا

 گه؟یاون اتاق تموم شد د  دمانیپس چ -



 آره فقط آشپزخونه مونده -

 خوبه-

 ساعتش نگاه کرد و گفت: به

 ییبرم جا  دیامشب با -

 گفت:   الیخ ی وا باما پر دی ابرو در هم کش نهال 

اون جا، اگر هم   زهیبر  سیالبته اگر پل  هیخبر مهم-

 گردم  یبر م یدست خال  یچیکه ه ادین

 بلند شد و گفت: یعصب نهال 

 کن نهینگاه تو آ هی-

 نمی بود ا گه ید زیچ شینهال شروع نکن، اون قض -

 نه یکار من ا  اد،یهم سرم نم ییبال چیه  گس،ید زیچ

 حرف پروا گفت:  دییدر تا  رایحم

 هیزیچ گهید  ،یا یدختر کنار نم  ن یمادر چرا با کار ا-

 شهینرو نم یگی که خودش انتخاب کرده، مدام بهش م

 که

 آخه... -

 سمت پنجره رفت و گفت:   پروا



  شمیهم م  یزخم  یگاه  نهی آخه، من کارم هم یآخه ب-

 نگران نباش  رمیمیاما نم

 و گفت:   ستادیهم ا محمد

آشپزخونتو  ا ی دادن به پروا، ب ریگ   ینهال خانم به جا -

 بخدا میندار یوقت گهید نیبچ

پروا زنگ خورد، با عجله سمت اپن رفت و    ی گوش

  ی گوش ی را برداشت شماره آتش بود دست رو  ی گوش

 دور شد، آرام گفت:  دیبه نهال نگاه کرد، چرخ دیکش

 بله-

 آپارتمان باش  یجلو  گهید قهی ده دق-

 باشه -

 گفت:   د،یرا قطع کرد چرخ  تماس

 دنبالتون؟  امیخونه؟ ب نیا ی شما شب م-

 گفت:   عیسر رایحم

همه رو   گهید  م،یکاراشو تموم کن میمون  ینه مادر، م-

 ا یتو هم ب میخواب  یجا م  نیشب ا گهید م،یتموم کن

  ریبکنم، ممکنه د تونمیکه نم یخونه کمک رمیمن م-

 خوابم یخونه م رمیم ام،یب



 گفت:  عیسر نهال 

 اما تن... -

 با حرص گفت:  پروا

  ییتنها  نیدلم، ا زینهال عز ه،یچقدر حرفات تکرار -

من تنها   شه،ی شروع م گهی هفته د کیمن درست از 

اصال بدم   ییتنها  نیو من از ا ستیکس ن چیهستم، ه

نزن   یحرف  ییاز تنها  گهیترس هم ندارم، پس د ادینم

 لطفا

 ه کرد و گفت: و محمد نگا  رایرا برداشت به حم  فشیک

 رمیکه دارم م دیببخش-

 برو مادر مراقب خودتم باش -

رساند   نییخودش را به پا   عیرفت و سر رون یب پروا

پشت سرش هم   ن یپشت رل نشست و راه افتاد، ماش

 راه افتاد، پروا با عذاب وجدان گفت: 

 شهیبدبخت از دست من راحت م ن یا یک  ا یخدا-

پارک  نگیرا در پارک  ن یماش د،یزود به خانه رس یل یخ

آتش رفت، در را باز کرد درونش    نیکرد و سمت ماش

 نشست و گفت:

 سالم -



 را به حرکت در آورد و گفت:   نیماش آتش

 سالم -

 لبخند زد و گفت: پروا

 یبد  یخوبه جواب سالم بلد-

بود، پروا به   رهیخ  ش ینگفت و به روبه رو چیه  آتش

 ساعتش نگاه کرد و گفت:

 اون جا ختهینر سیهنوز پل -

 نگاهش کرد و پروا گفت:  آتش

  رمیتونم بگ ینم یخبر  ادین سیاگر پل-

 خودت زنگ بزن -

 کنم یکارو نم  نیا-

 یکن ی م سی پل  سی واسه من خوب پل -

 هیکه مربوط به  هیپارت هی  نیاون فرق داره، ا-

 اما تو...   ستیشخص ن

به جلو نگاه   د،یکش قیسکوت کرد نفس عم خودش 

 کرد و گفت: 

 دس یفا  یحرف زدن ب-



پخش را   یآتش زد و صدا   گاریس  الیخ  یهم ب آتش

کرد به آتش   یپوف  کیآن موز دنیباال برد، پروا با شن

رقصش نبود،    ینگاه کرد، اما انگار آن شب برا

رقص نبود، چشمانش تنگ شد  یهم برا کیموز

حس کرد در فکر فرو   کرد،  یمشکوک نگاهش م 

گرفت و با نگاه کردن   قیکام عم گارشیرفته، از س

نگاه   عیکرد و باعث شد پروا سر رشیبه پروا غافلگ 

 خند زد و گفت:  شیبدزدد، آتش ن

 ی عاشقم نش-

 خند زد، گفت:  شین پروا

 دم یشدم دارم جون م-

 عاشق نشو من قصد ازدواج ندارم-

 فت: لب گ  ریکرد، ز ی پرحرص ی تک خنده  پروا

 که بتونه عاشق تو بشه هیک-

 ایل یخ-

 ایل یتو باش واسه اون خ-
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 بزرگ نگاه کرد و گفت: ی به خانه باغ پروا

 چقدرم شلوغه!-

 اش لم داد و چشم بست و گفت:  یصندل  یرو آتش

 ی دار  یچه کار مسخره ا -

  جانمیمن عاشق ه زه، یانگ جانیو ه هیعال   یل یخ-

  یب یکارو انتخاب کردم، کال از کارا  نیا نیواسه هم

 هستم  ییدنبال ماجراجو  اد،یبدم م  جانیه

 ی سرش را به صندل کنار  د،یپهلو چرخ یرو  یکم آتش

 داد و گفت:  هیتک

  یهمه دردسر دور سرت م نیهست ا نمیواسه هم-

 چرخه

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 بازم دوستش دارم -

 شد  یداشت بهت تجاوز م -



 آب دهان قورت داد و گفت: پروا

 ی به اون جاها نم یگرفت  یاگر تو جلومو اون روز نم -

 کنه  یحل م زویقانون همه چ  د،یکش

 ؟ یطرف یبا ک یدون یم-

 ؟ی با ک-

مدت    نیساله خالفکاره، تو ا  یس  ستیکه ب  یبا کس -

و الپورت   یافتاده اونم از سر بد شانس ریبار گ هیفقط 

 دادنش 

 کنجکاو گفت:  پروا

 ...یعنی-

بندازه تا حاال  ریگ نویقانون اگر قرار بود ا  یعنی-

سر جات انقدر از قانون حرف   نی انداخته بود، پس بش

کنن   یم ی مملکت دارن هر غلط نی ها تو ا یل ینزن، خ

 کنه  یتونه باهاشون کار یاما قانون هم نم

 ی حرف حساب جواب نداشت، با صدا یبرا پروا

 و گفت: دیچرخ  عیسر  نیماش

 اومد!  ن یخدا ماش ا ی-

را حاضر کرد و آتش خون سرد    نشیدورب  عیسر

 داد:  امیرا روشن کرد و پ  ی گوش



  دیکن  نیسوار ماش نشیریبگ عی حواست باشه سر-

 دش یببر

 

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 داخل   رمی تو بمون م-

رفت همان    نییپا  ن یسر تکان داد و پروا از ماش  آتش

 تماس گرفت دم گوشش گذاشت:  عیموقع سر

 بله-

 سالم عمو  -

 سالم دخترم -

  نیا ختنیر سا یاالن پل  نیبزرگه هم یپارت هیجا  نیا-

 د یزن یبرم داخل خبر جمع کنم، زنگ م د یجا با 

 د؟ یهماهنگ کن

 لبخند زد، گفت:   مرد

 باشه دخترم -

  نیبه ماش دیبا ذوق تماس را قطع کرد و چرخ پروا

آتش نگاه کرد و با دو خودش را به آن خانه باغ  

پروا رفت صاف نشست،  دید  یرساند، آتش وقت



فت، به ر نییآتش زد  آرام در را باز کرد پا  یگار یس

که پارک شده بود   ینیاطراف نگاه کرد و سمت ماش

 سر خم کرد:   ستادیرفت، ا 

 سالم آقا آتش -

 پک زد سر تکان داد و گفت: گارش یبه س آتش

 ببرتش  سیپل  دیبذار دینبا -

 میذار ینم-

 تو  رمیمن م-

 باشه -

  ابانیخ  گریتاب داد، سمت د  یگردن  ستادیصاف ا   آتش

باال رفته  غیج  یبود، صدا ختهیدر باغ ر  سیرفت، پل 

دانست پروا را چگونه  ینم یبود و او در آن شلوغ

 کند.  دایپ دیبا 
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  نیاف نگاه کرد، ببه اطر د،یپروا را د یآن شلوغ   در

خودش را به عمارت بزرگ رسانده بود، با   تیجمع

کنجکاو که  یماهک سر چرخاند دوباره به پروا  دن ید

  ییعکس گرفتن نداشت نگاه کرد، فقط چندتا  یاجازه  

گرفته بود که آن را هم   یعمارت و شلوغ  رونیاز ب

 . دکرد که واضح نباش  یتار م دیبا 

به ماهک نگاه کرد و سمتش رفت، ماهک با   دوباره 

  یکردند نگاه م  یرا جمع م هیها که بق سیترس به پل 

کرد   یکرد، آتش به پروا که سمت خودشان را نگاه نم

ماهک را گرفت   ی قهی باره از پشت  کینگاه کرد، به 

با   دیکه سر پروا چرخ  یزد جور غیماهک ج دش،یکش

که   یدخترباال رفت و به  شی ابرو ک یآتش  دن ید

 نگاه کرد و گفت:  دشیکش  یداشت م

 کنه؟!  یم یجور  نیچرا ا-

گذشت با   یبود، از کنارشان م  رون یماهک را ب آتش

خم   عی چمن ها افتاده بود سر یکه رو   ییمانتو دن ید

 سر ماهک انداخت و گفت: یرو  دیشد چرخ

 برم  یگردنتو م ادیصدات در ب-



 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

  یدانست نم  یدم در نگاه کرد، م یها سیبه پل  آتش

  شی ببرد خصوصا که پاها  رونیتواند ماهک را ب

است،   ی مهمان  ی برهنه بود و مشخص بود از آدم ها 

غش کرد و    یهمان لحظه دختر د یهم کش ی دندان رو

  عی بلند شد، از تجمع استفاده کرد و سر غیج  یصدا

  وسپردش   ی به دست مرد د،یکش رونیماهک را ب

 فت: گ

 امیمن ب دیجلوتر بمون  دیبر-

 آتش...آتش بم... -

پرتش   نیدهان ماهک را گرفتند درون ماش  ی جلو

پروا جا خورد و پروا  دنیبا د دیکردند، آتش چرخ

 مشکوک گفت: 

 بود؟! یاون ک -

 یعوض هی-

 بودن؟  ی! اونا کش؟ یچرا برد-

 اون طرف برس  یای به فضول -

 بود؟  یاون ک -

 بود به تو مربوط نبود  یهر ک -



 ؟یچ یعنی-

  ن یخواهر دوستم بود برو به کارت برس من تو ماش-

 مونم یم

کرد و آتش در   یهمان جور مشکوک نگاهش م پروا

 درخت و گفت:  ریز یکیآن تار

 گاو نگام نکن برو  هیشب-

هم   ی رفت و آتش دندان رو دیبا حرص چرخ پروا

ه رفت، با  بلند تا سر کوچ ی و با قدم ها  دیچرخ  دییسا 

را   نیکه منتظرش بود جلو رفت در ماش  ینیماش دن ید

  دیکش  رونیماهک را گرفت ب  ی قه یباز کرد و خم شد 

 و با خشم گفت: 

 اد ین نییپا   ی کس-

 نفس زنان گفت:   ماهک

 آتش م... -

در صورتش نشست که از پشت    یاش جور یل یس

اش را گرفت و   قهیبخورد اما آتش   نیبود زم کینزد

 گفت: 

 حاال ی ودکجا، ب -



هم فشرد و آتش   ی از درد چشمانش را رو  ماهک

 خند زد گفت:  شین

 جور جاها؟  نیا یا یکه ب یبزرگ شد یک-

محکم تر در صورتش نشست و خون از   یبعد یل یس

 اد ی شد، آتش با خشم تکانش داد و فر  یاش جار ینیب

 زد: 

 ؟یمشروب کوفت کن یا یکه ب یبزرگ شد یک-

 ش ی در صورتش نشست و ماهک زانوها   یبعد یل یس

بخورد و با همانم   نیخم شد اما آتش نگذاشت زم

 خشم عربده اش باال رفت: 

 ؟ یزن ی م یکه مواد دار یبزرگ شد یک-

بخورد و   نیبر زم  شیباعث شد زانوها  یبعد یل یس

 ملتمس گفت: 

 بسه...بسه -

 : دیشده اش غر  دیکل  ی و با دندان ها   دشیباال کش آتش

وقت برام  چیگفت که مراقبت باشم ه یماگر مرجان ن-

 رون یکه از کثافت بکشمت ب  ی مهم نبود

 زد:  اد یبا درد فر  ماهک



...نکش  ی ...تا خودت نخواسترونینکش ب-

اون مرجان از کثافت   دیبا   یکی...رونیب

 ... ی...مرونیب

در گوشش نشست و ماهک کمرش خم شد تف    یل یس

 خند زد و گفت:  ش یو ن  ختیر  رونیپر خونش را ب

 بوده   یزنت چه گوه  یبشنو یتون ی...نمیتون ینم-

  ریشد و فکش در دست آتش اس  ده یشتاب باال کش با 

دخترک باال رفت و   غیفشرده شد که ج  یشد و جور

آتش در   ادیشود، فر یحس کرد فکش دارد ُخرد م

 پخش شد:صورتش 

االن پره،   ت یخال  یاون کله  ،یمست  ستین  میحال -

 ی از جا بلند بش یسال نتون کیزنمت که تا  یم  یجور

کرد و اشک    ی در چشمان پر نفوذ آتش نگاه م  ماهک

کرد و ماهک    شیرها  یروان شد، آتش عصب  شیها 

 گرفت و گفت:   واریدستش را به د

کنم...من مثل   ییمظلوم نما  ستمیمن...من بلد ن-

...اما نمی ...من خودمم...همستمین یخوب  گریمرجان باز

بهترم...حداقل واسه تو   یل یاز اون مرجان هفت خط خ

 کنم ینم یگر یباز



 نکن امشب...  یببند دهنتو کار-

 حرفش رفت و گفت:  انیم  ماهک

بکن...من واقعا دوستت   ی خوا ی م یهر کار-

 م دوستت دارم ...اما با تمام وجودستمیدارم...مظلوم ن

جور جاها به   نیوقت فکر ا چیه گهیخونه د ی ریم-

 سرت نزنه

 ام ی...ممیببر ی ا یتو ب شهیاگر قراره...هم-

 خند زد و گفت: شین

که   یجالد  یبابا اد،یبهادر م ام،یمن نم  گه یبار د نیا-

 بهت رحم نداره 

 داد و گفت:  هیتک واریسر به د  ماهک

نبود که تو   یز یمرجان چ ی باور کن یخوا یهنوزم نم-

 نشد...مرج...  کیخود به تو نزد ی...مرجان ب یشناخت

 شد.   دهی کش نیگرفته شد و سمت ماش  شی بازو

 رون یب ی که از خونه زد  یاز همون راه   ،یزد  ی اد یز-

  یاز همون راه برو تو خونه، هر چند اون بهادر ب 

 ی رونیو چرا ب یرونیب یتا ک ستیبراش مهم ن  رتیغ



نشاندش و   نیباز کرد و درون ماشرا  نیماش  در

 گفت: 

 تا بره تو خونه  دیبمون-

 به زور لبخند زد و گفت:   ماهک

 ی نابود نش  یدیبه حرفام رس یوقت دوارمیام-

که  دیکوب  نیدر را بهم کوفت و به سقف ماش  آتش

آتش زد و    ی گاریس یعصب نیبروند، با رفتن ماش

 : د یبرود، با حرص غر نشیآرام راه افتاد تا سمت ماش 
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  نیبه خرج بدم؟ ا رتیکه من براش غ هیک نیا-

 به من چه آخه ی عوض



خورد،   یبود آن روز ها که مرجان غصه م ادش ی

  یکه نه م ینگران خواهرش بود، تنها خواهر 

توانست دلش را   یتوانست کنار خود نگه دارد نه م 

 کند که کنار خانواده اش است.   یراض

گفت مواظبش باشد و   ی به آتش م شهیکه هم یخواهر 

آن   همان مراقب یکند، آتش هم برا  یبرادر  شیبرا

که مثل مرجان از   ینفهم بود، دختر  یدختر بچه 

 بود.  ی خانواده اش فرار

* 

  یصحبت م اینشست داشت با برد نیدرون ماش پروا

 کرد: 

دادم چطور   حیخودت بذار، توض  نوی آنال یخبرا-

 خبر صبحم االن بفرس واسه چاپ ، یبذار

 یباشه دستت درد نکنه خسته نباش-

را قطع کرد و به آتش که چشمانش بسته بود    تماس

 نگاه کرد و گفت: 

 د یطول کش دیببخش-

را روشن   نی چشم باز کرد صاف نشست و ماش آتش

 کرد به حرکت در آورد و گفت: 



 که واسه تو شدم راننده ده ی رس ییکارم به جا -

  ا یبرات بدم که نشد، خواهر دوستتو از بازداشت-

 رفتن  همه رو گ یدون یم رون،یب ی دیکش

 رون یب دنشیکش یمهم نبود من نبودم بچه ها م-

 ه؟یآدم مهم-

 نگاهش کرد و پروا شانه باال انداخت و گفت:  آتش

بچه  یگیاالنم که م  رون، یب  شیدیکش  یجور نیا دم ید-

  نیا هیآدم مهم دی گفتم شا   رون،یب دنشیکش  یها م

 دیمراقبش   یجور

 خند زد و گفت:  شین آتش

 هم نداره   یارزش چیه-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 ! دیکرد یکار براش م یاگر ارزش داشت چ -

 انقدر سوال نپرس -

واسه تو بد نشد،   یفقط گفتم بدون  ست، ین ینه سوال -

 د یخوام کارم طول کش یفقط معذرت م 

  یرا آتش زد و باز صدا  گارش یتوجه س یب  آتش

رقص بود و باعث   ی را باال برد، اما باز هم ب یق یموس



تعجب آن دختر بود که حس کرد آتش آن شب حال  

هم کمتر  شی سر به سر گذاشتن ها  یندارد، حت یخوب

 شده بود. 

پروا  ستادیا نیماش  ینزد و وقت یمقصد هم حرف تا 

 نگاهش کرد و گفت:

 ممنون-

  یحوصله   ار،یدر ن یکیسر من   ا یباز  نیاز ا  گهید-

 تو رو هم ندارم  یای فضول 

به درد   کهیشما گستردس مال من کوچ یای بله فضول -

 خوره  یشما نم 

  کلتیو ه  افتی تالش و کوشش تو رو ق نیا کمی اگر -

 ی ومدیبه چشم م  یشد  یخوشگل م  کمی یذاشت یم

کس تو خونه  یتنها و ب  یجور  نیگرفتت ا یم یکی

 ی وفتادینم

 : د یبا حرص غر پروا

طرز نگاهت راکد مونده،    یدیتو بس که خودتو د-

مدام  نیواسه هم ین یرو بب هیبق  ی شگل خو یتون ینم

 زشت  یگیم



داد و   هیتک ی آرنجش را به صندل  د،یچرخ یکم آتش

 به پروا گفت: ره یچانه برد و خ ریدست ز 

اندازه چشم گاو،   یتو خوشگله؟ چشم دار  یبگو کجا -

 ... یلب دار  ل،یاندازه خرطوم ف  یدماغ دار

 کرد لبش را کج کرد و گفت: سکوت 

 هی نچ لبت اوک-

 و گفت:  دیمثل او کامل چرخ یعصب پروا

 ! ل؟یخرطوم ف یگیدماغ م نیبه ا-

 ست؟ین-

 چشمات مشکل داره، چشمامم که...  رینخ-

 کرد و با خشم گفت:  سکوت 

 ینم ی! وقتدمیم حیاصال چرا واسه تو دارم توض-

 هیمن مسخره باز  حیتوض ینیبب یتون

 گاوه  ن یچشمات ع-

 : دیرفت، غر نییدر را باز کرد پا  یعصب پروا

 تو، الل  ی فقط الل بش-

سر از  دیچرخ  دیرا بهم کوفت و آتش بلند خند  در

 برد و گفت:   رونیب  شهیش



ندزدنت، اگرم   اتیبپا تو راه پله ها به خاطر خوشگل-

فهمن با دختر طرف    یم یدو تا ما ما کن دن یدزد

 رن یذارن م  یگاو جلوشونه م هی ستین

باز کرد وارد   دیتوجه و با حرص در را با کل  یب  پروا

 شد، گفت:  نگیپارک

 راد یدماغشو عمل کرد از دماغ من ا گه،یخودشو نم-

زنه،  یفر خوردش نم  شیشونه تو اون ر  هی ره،یگیم

 شپشو  یشلخته  

* 

تخت نشست،   یلباس خوابش را در آورد لبه   ی  هیرو

بدنش نگاه   یباال زد و به زخم ها آرام لباسش را

با درد چشم بست  دیکش  شی کرد، انگشتش را آرام رو

 :دیو سر باال برد و لباسش را رها کرد و غر 

 خدا ازت نگذره -
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 کیکرد بعد از  ی و سع  د یتخت دراز کش یرو  کامل

 شب خسته کننده راحت بخوابد. 

به  گرش یداد، دست د رون ی ب ینیرا از ب گارش یس  دود

  یبود به خانه  رهیداده بود، خ  هی کنار پنجره تک  وارید

تازه خاموش شده بود،   شیروبه رو که برق ها 

 گذاشت و گفت:  زیم  یرا رو   یچا   ینیمادرش س

 ی چا  ا یب  ریآه-

و به دو   دیزد چرخ  گارشیبه س یگریپک د آتش

نگاه   دندیخند  یبودند با هم م یخواهرش که در گوش

نشست، مادرش   یمبل تک  یکرد، جلو رفت رو 

 نگاهش کرد و گفت:

 ان یم هیبق گه یدو روز د-

را برداشت، مادرش زبان   ش ینگفت و فنجان چا  چیه

 و گفت:  دیلبش کش  ی رو

 تو مطمئ... -

 هستم -

موافق باشه من مخالفم   ی آخه جانم به فدات، هر ک-

 چون نگران تو هستم



 نگران نباش -

تو   یتو انقدر بر ستین  یراض  امرزیمرجان خدا ب-

 خطر

 را خورد و آسو صاف نشست و گفت:  ش یاز چا  یکم

 بازار؟ می فردا بر یآسکمن و   شهیم-

  ینگاهش نکرد، نگاهش درون فنجانش و آن چا  آتش

 خوش رنگ بود، همان جور گفت:

 ؟ یخوا  یم یچ-

همش مال  م،یگرم بخر  ی لباسا  کمی  د،یخر  میبر-

 پارساله

 واجبه؟-

 شهیالزم م گهید  دهیاما خب خر ستیواجب که ن-

زد و با باال آمدن نگاه آتش   یاز ترس حرف نم  یآسک

هان قورت داد اما آسو که کم سن و سال تر بود  آب د

 داشت و گفت:   یشتریجسارت ب

  یخوشگل  یزایچ  یل یخ م،یبافت بخر م،یکاپشن بخر-

 دمید  نستا یتو ا



نگاه کرد   شیو آتش دوباره به چا   د یلبش را گز  یآسک

 و گفت:

 ببرتتون ا یک گمیم-

 لبخند زد و آسو با ذوق گفت:   اریاخت یب  یآسک

 داداش! ی مرس-

 کرد و گفت:  ینچ مادرشان

کنه،  دیخواد واسه بچه هاش خر  ی م ادیداره م  ن یآگر-

  یواسه بچه هاش م  دیشناس ی زن داداشتونم که م

 د یبا هم بر دیکنه، بذار  دیخواد خر

خوام    یم یفهمم چ  یمن نم شهی اون موقع شلوغ م-

اون بچه  دیبا  میریکه با اونا م  دیخر میبخرم، االن بر 

 کنن دیتا خر میها رو نگه دار

 سر تکان داد و گفت:  یآسک

 ... ی ما با ک گهیآسو راست م -

دست پاچه   یباال امدن نگاه غضبناک آتش آسک با 

 گفت: 

 میری و زن داداش م نیبعدم با آگر میری م ا یآ...آقا ک-



من پا ندارم    د،یکن یم نیخوا یم  ی هر کار دونمیچم-

 امیبا شماها راه ب

  یبلند شد ب  شیاز سر جا دیرا سر کش  شیچا  آتش

 حرف سمت اتاقش رفت، مادرش کالفه گفت: 

 هیجور هیامروز -

 آرام گفت:   یآسک

بالشتش   ریکردم، ز  یم زیصبح داشتم اتاقو تم -

 بود  شونیعروس یعکسا

 ناراحت چشم بست و آرام گفت:  مادرش 

 چیه  یشد، کاش یوقت زنش نم  جیجان هکاش مر-

 شدم به اون ازدواج ینم یوقت راض

رها کرد،   نی زم یرا در آورد شلخته وار رو  لباسش 

شلوارش را هم به همان صورت در آورد سمت تخت  

رها کرد، سرش را به تاج    شی رفت، خودش را رو

  واریبزرگ نصب به د ونیزیداد، کنترل تلو هیتخت تک

 میتصم یدر دستش تاب داد، چند شب یرا برداشت، کم

  یاما هر بار ب ندیبار بب نیاول  یرا برا   لم یداشت آن ف

 شد.  یم  الیخ



را روشن کرد، دل را    ونیزیداد و تلو یرا تکان  فکش

  کیآرام موز  یرا روشن کرد، صدا لمیزد و ف ایبه در

  ادشیدستش مشت شد،   با،یز یلمیف شیشروع شد، پ

و عکس ها بود که به   لم یبار در همان ف نیآمد اول

 شده بود.  کیعروسش نزد 

ها    لم یرا جلو زد که از آن عکس ها و ف لمیحرص ف با 

را نگه داشت، چشمانش    لمیتاالر ف دنیبگذرد، با د

که همه از راه دور آمده   یشلوغ   ی شد، عروس  زیر

در هم   دیشد   شی بودند، فکش منقبض بود و ابروها 

اش از شدت انقباض بر آمده   نهی گره خورده بود، س

 تر شد. 

بود   رهیبود و خ  دهیچیدر اتاق پ یُکرد  کیموز  یصدا

اش کم   ی عروس یکه زن و مرد برا یکوبیبه پا 

بود به  رهیمرجان خ د ید  یگذاشته بودند، چند بار

خوشش آمده بود که محو    یل یها و انگار خ یبکویپا 

به   یرفت کنار او مرد  یم ادش ی یتماشا بود و گاه

 نشسته است.  ری نام آه

را چنگ زد   یتخت ی گرفت و صاف نشست، رو هیتک

کرد، اما بغض   یو با چشمان براقش هنوز تماشا م 

  دید لم ی خواست، در ف یهم نم هیدلش گر  ینداشت حت



بلند شد رفت با پدرش صحبت کند،    شیکه از جا 

دوست مرجان    دینگاه کند اما د یکوبیخواست به پا 

شد، مرجان با لبخند  ز یسمتش رفت، چشمانش ر

دوستش عقب رفت انگار   کدفعهیکرد و  یم صحبت

 .رد یعکس بگ ی خواست با گوش یم

آن کار را نگرفته  یشد که چرا مرجان جلو  نیخشمگ

ت ندارد عکسش در  دوس ر یدانست آه ی بود، چون م

  یاجازه را به خانواده   نیا یباشد حت یکس  ی گوش

اما به آن تعصب   لمبردار،یخودش هم نداده بود جز ف

مرده بود تعصب به  گری خند زد، او د  شیخود ن یب

 خورد.  یچه درد م

اما   ردیگ یدوست مرجان دارد عکس م  د ید یا لحظه

و   دیچرخ  نیمرجان بغض داشت، همان موقع دورب

 : دیآتش با خشم غر

 ه یلمبردار یچه وضع ف-

مرجان که هنوز دوستش با    دنی جلو زد با د یکم

 او بود تعجب کرد و گفت:  ی جلو  ی گوش

 عکس چقدر طو...  هیمگه -

  شیابرو کیمرجان سکوت کرد و متعجب  دن ید با 

  یکند و حرف م یم  هیمرجان دارد گر د ی باال رفت، د



همان جور حرف  زند، سرش را با تاسف تکان داد و 

 ریقلبش گذاشت سر به ز  یدست رو  یزد، لحظه ا یم

جلو رفت، دوستش   عیآتش سر  خت،یبرد اشک ر

برد سمت مرجان رفت،   نییرا پا  ی همان لحظه گوش

دم   ییزهایو خم شد چ  دیپشت کمرش کش دست

 گوشش گفت. 
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سالن را نگاه کرد و    گریسر باال آورد سمت د مرجان 

زد   ی را پاک کرد به دوستش حرف  شیاشک ها  عیسر

بلند شد   شیو دوستش رفت، آتش مشکوک از سر جا 

 و گفت:

نداشتن که  تی! اصال اونا برات اهمینبود  یناراض -

اشک   یجا چرا داشت نی ! ایزیبار اشک بر کیحداقل  

 !؟یختیر یم



از ده بار نگاه   شیرا عقب زد و آن قسمت را ب لمیف

دست   یآن بود که وقت   دیکه فهم یزیکرد و تنها چ

 ی گفت عشقم، از رو یقلبش گذاشت با لب خوان ی رو

سمت پنجره  روشن کرد   ی گاریرفت و س  نییتخت پا 

پروا نگاه کرد، دود   یرفت، ناخود آگاه به خانه 

 . فتداد و در فکر فرو ر  رونیرا ب  گارشیس

 هیگر دیوقت ند چیکه با مرجان بود ه ی طول مدت در

  یوقت ی کند، حت یدل تنگ یلحظه ا  دیوقت ند چی کند، ه

نکرد، چه شده بود که آن لحظه  هیشد هم گر  تیاذ

 ! خت؟یر یداشت اشک م 

سرد چسباند،   ی  شهیدستش را به حرص به ش کف

 ی اش م وانهیآورد د  یسر در نم ی که از موضوع نیا

همان لحظه برق اتاق پروا   دییهم سا  یکرد، دندان رو 

شد    رهیخ دیچرخ یروشن شد و او مشکوک سرش کم

پوشانده شده   یکم   ریحر  ی که با پرده   یبه پنجره ا 

 بود. 

شب   مهیاش نگاه کرد ساعت سه ن یساعت مچ به

شود  یبرق خاموش م ندیمنتظر ماند که بب  یبود، کم

را برداشت همان    ی رفت گوش دینه، اما نشد، چرخ ا ی

 گرفت سمت پنجره رفت.  ی جور که با پروا تماس م



  یرا در آغوش داشت تن ب   شیکه زانوها  یحال در

  یبود م دهیسرش کش  یکه رو  ییپتو ر یجانش در ز

زنگ خورد    ی همان موقع گوش د،یباال کش ینیب  د،ی لرز

  ر یاز ز  دیترس  یو با وحشت چشمانش درشت شد، م

  رونیپتو ب  ر یدستش را از ز اورد،یب رون یپتو سر ب

  برداشترا   یکنار تخت گوش یپا تخت یبرد، از رو 

  یشماره آتش انگار که فرشته   دنیپتو آورد، با د ریز

و   دیکش  ی گوش  یدست رو  عیتش تماس گرفته، سرنجا 

 مرتعشش گفت:  یدم گوشش گذاشت با صدا 

 آتش -

 مکث کرد و گفت: یکم آتش

 شده؟!  یچ-

 و آرام گفت:   ختیصدا اشک ر یب  پروا

 ؟یچیه-

 چراغ اتاقت روشنه! ه؟یجور نیچرا صدات ا-

با سرعت پتو را کنار زد به پنجره نگاه کرد و   پروا

 گفت: 

 ؟ینیب  یتو منو م-



  نم؟یتو رو هم بب ی خوا یم نم،یبیتو رو نه، پرده م-

 اد؟ یخوشت م

 و گفت:   دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 ی داریپس ب-

 زنمینه االن تو خواب دارم باهات حرف م-

 چشم بست و آتش گفت:  یحواس یبا ب پروا

 شده؟  یگفتم چ-

 ...خواب شهروزدم یخواب د-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 د؟ ی خواست رس  یکه م  یزیتو خواب به چ-

 زد:   ادیبا حرص فر پروا

 آتش! -

  یگیخواب بوده، خودتم م هی ار، یدر ن  یباز  یکول -

 خواب، چراغو خاموش کن بخواب

 آرام سمت پنجره رفت و گفت:  پروا

 چراغ روشنه؟  یدیکه فهم  یتو مراقبم-

مراقب تو باشم، اومدم پشت پنجره   ستمیکار ن یب-

 دم ید



  دنیبا د د، یکنار کش یو کم  ستادی پشت پرده ا پروا

آتش پشت پنجره هر چند دور که چهره اش را  

 و گفت:   دیکش یقیداد، نفس عم ینم صیتشخ

 ؟ یبود  داریچرا ب-

 به تو مربوطه؟-

 من برم بخوابم الیخ  ی...بیعنینه...نه -

 در خونه قفله؟-

 نییباال هم پا آره هم قفل -

 سراغت اد یپس نترس شهروز تخ...نداره ب-

 آتش اخم کرد و گفت:  یادب  یبا ب پروا

 تیترب یبخواب ب-

را قطع کرد و همان جور پشت پرده ماند، از    تماس

  یهمان دور متوجه بود آتش برهنه است، آتش م 

 خند زد و گفت:  شین دش، ید

رو  پرده  دیبا اون لباس خوابات نبا  یدون  یخوبه م-

 ی کنار بکش



آتش   د ید یرفت سمت تختش رفت، پروا وقت  عقب 

پتو   ریز   د،یرفت برق را خاموش کرد سمت تخت دو

 : د یو غر دیخز

 بخواب  ریلوس شهروز کجا بود بگ  یدختره -

هم فشرد تا به زور هم که شده   ی را رو  چشمانش

 خوابش ببرد. 

 ** 

بود با   نیی بود و سرش پا  ستادهیا نی به ماش هیتک

کرد، دختر ها از   ی م یکه در دست داشت باز یبرگ

و آن    پشیآمدند، به خاطر ت یم رونیزبانکده ب

  یبود نگاهش نکند، برا ی جذابش کمتر کس ی موها 

آمد   رونیکه ب یدختر  دنیسر باال آورد با د  یلحظه ا

برود    نشیبرگ را رها کرد، دختر خواست سراغ ماش

 آتش خشکش زد.  دنیاما با د 

شب قبل   یبه همان مشکوک  نکیآن ع  ر یدر ز  آتش

نگاه کرد و   ابان ی کرد، به دو طرف خ ی نگاهش م

رفت، دو دختر کم سن از کنار آن   ابان یخ گریسمت د 

 دختر رد شدند و گفتند: 

 خدافظ استاد -



به زور از آتش نگاه گرفت و سر تکان داد،   دختر

به درختان بلند آن   ستادیآتش کنارش در بر خالفش ا 

 نگاه کرد و گفت:   انابیخ

 س یواسه تدر هیخوب  یجا -

 دای! محل کار منو از کجا پ؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

 ؟ ی کرد

لبخند زد دست دستکش پوش چرمش را که    آتش

  ی شلوار ل  بی در ج مهیآزاد بود را تا ن ش یانگشت ها 

اش فرو برد و باز بدون نگاه کردن به آن   یمشک

 دختر گفت: 

 محل کار دوست مرجان رو ندونم؟!  دیچرا نبا -

 چشم بست و کالفه گفت:   دختر

 ؟ ی چرا اومد-

 باالخره نگاهش کرد و گفت:  آتش

 من؟  ای تو  نی ماش-

 آب دهن قورت داد و سر تکان داد و گفت: دختر

 تو  نی ماش-

 و گفت:  دیپا چرخ ی پاشنه  یرو آتش



   ا یب-

رفتند و دختر هم به دنبالش رفت، هر    نشیماش  سمت

نشستند، آتش بدون برداشتن   نیدو درون ماش

لم داد، دستش را به  یصندل ی رو  یکم  نکشیع

رفت  یگرفت و همان جور که آرام با آن ور م  شش یر

 گفت: 
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 مون...  یروز عروس -

کرد و به دختر نگاه کرد، دختر هم نگاهش   سکوت 

 کرد و آتش سر تکان داد، گفت: 

 یگرفت  یم لمیف یاز مرجان داشت-

 و گفت:   دینگاه دزد عیسر  دختر

 نگرفتم مل ی من ف-



لبخند زد به جلو نگاه کرد و همان جور که با    آتش

 کرد و گفت:  یم  ی باز شش یر

 بهم بده   لمویف-

 نگ... -

 س یثان ستیو ب قهیچهار دق  با یتقر  لمهیف-

آب دهان قورت داد و آتش بدون نگاه کردن به  دختر

 او گفت:

 ستم،ین یشناخت یکه قبال م  یزیچ یعنی ستم،یآروم ن-

 ی زیچ هی یشدم، وقت  نیزم ی دم رو آ  نیحوصله تر یب

 بهم برسه  دیبا  عیخوام سر یم

 چرخاند نگاهش کرد و گفت:  سر

 بده   لمویف-

 کالفه نگاه گرفت و گفت:  دختر

 پاک شده  لمیاون ف -

 کرد و گفت:  ی خنده ا آتش

 پاک شده  یگینبود االنم که م لمیتا حاال که ف-

 پاک کردم، چون الزم نبود من داشته باشمش -



خورد   یباال رفت که دختر شوکه تکان یجور ادشیفر

 چشمانش گرد شد و خشکش زد: 

 به من دروغ نگو-

  دینفسش حبس شد و آتش دست باال آورد با تهد  دختر

 گفت: 

دونست   یاز من بهت نگفته چون نم یچیمرجان ه-

  یکه م میمن کس گم،یهستم، اما من بهت م یچه آدم 

آموزشگاه   نیرنگ ا گهید   یبش کار یکنم، ب یتونم کار

 کنم خانواد...   یتونم کار یم  ینیها رو نب

 پاک کردم باور کن  لمویاون ف -

 چرا؟ -

  یدرد و دل دوستانه بود، وقت هی لمی آخه اون ف-

 داد پاک کردم  یعذابم م لمی مرجان ُمرد اون ف

 لمی گفت تو اون ف یبگو چ-

 جا خورد و با لکنت گفت:   دختر

کنه...گفت از   یم  یگفت...گفت باالخره داره عروس-

 ... زیدست خانوادش راحت شده...گفت چ

 آتش باال رفت و گفت: دست



 کنم  یبهت رحم نم یبد لمیدروغ تحو گهیکلمه د هی-

 افتاد و گفت: هیبه گر دختر

 تونم بگم ینم-

 فقط بگو ستیمهم ن گهی اون مرده د-

 برد و گفت:  ریز  سر به  دختر

 گم یمن نم ستیهم مهم ن یکن  یهر کار-

 گفت:   ع یو دختر سر  دییهم سا  یدندان رو   آتش

اما باور کن اصال راجب شما نبود، بخدا به جون  -

 مامانم راجب شما نبود 

 نگاهش کرد و گفت:  عیسر  آتش

 نبود؟! -

در مورد    یزیحرف زد، چ گه ید زیبخدا نبود راجب چ-

 شما نبود 

بود    ادشیهم فشرد، خوب  ی را روچشمانش   آتش

قلبش گذاشت و گفت عشقم، دختر اشکش   یدست رو

 را پاک کرد و گفت: 

  یکه م یزیتنها چ  ر یمرجانو، اما آقا آه  امرزهیخدا ب-

 که مرجان منتظر مرگش بود  نهی دونم ا



چشم باز کرد و به رو به رو نگاه کرد و دختر  آتش

 آرام گفت: 

زد که  یحرف م  ی گفت اما جور ینم یبه من همه چ-

 ره یمیم ی دونست به زود یانگار م

 را در دستش فشرد و گفت:   فشیک

 شدنم   کاریب متیبه ق یتونم بگم حت ینم نیا شتریب-

 برو -

به آتش نگاه کرد و   دیدر را باز کرد چرخ  عیسر  دختر

 گفت: 

 د؟ یکن یم  یزندگ  د یدار-

و  ستاد ی جوابش را نداد و دختر ناراحت صاف ا آتش

 در را بست آرام گفت:

تو هم نابود   شهیتونم بگم، اون مرده اما نم ینم-

 مونه یمن م  شیپ شهیواسه هم لمی اون ف ،یبش

 ** 
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 رو هم پاک کن  نا یا-

 و گفت:  ستادیپاک کرد و پروا خسته صاف ا ا یبرد

 گه ید  میبر-

 ؟ ی خسته شد  یل یخ-

تازه هشت و   م، یداد یم کی کش میاز شش صبح داشت-

 تو خونه میرفت مین

 را برداشت و گفت:   فشیک

دونستم   یبد بود، نم یلیدختره حالش خ چارهیب-

 دختره رو آروم کنم ا یگزارش جمع کنم 

  یکه زنده بوده جا  نیده روز بود گروگان بود هم-

 شکر داره 

 کالفه سر تکان داد و گفت:  پروا

 من  ی جمعه  نمیا-

 باال برد و گفت:  سر

 بچه ها ریبخظهر -



 رفت و گفت: رونیاز دفتر ب ایبرد با 

اما    نهیکردم خونه رو بچ یکمک نهال م دیمثال با-

 نکردم  یکمک چیه

 ی تو شاغل -

 دوست داشتم کمکش کنم -

 اشکال نداره -

 و گفت:  دیچرخ ایبرد سمت

 یخدافظ-

 بسالمت-

  شیآن پسر نگاه کرد، سر برا نی به ماش دیچرخ پروا

خودش رفت، پشت فرمان   نیتکان داد و سمت ماش

نشست و آرام به حرکت در آوردش، دو روز بود از  

هم بود چون   یخبر بود، هر چند که راض یآتش ب 

 . اورد یرا در ب غشینبود حرصش دهد و ج  یکس

 یهمان موقع تلفنش زنگ خورد، ب  د یکش ازه یخم

آورد    رونیب فشی درون ک  را از  یحوصله خم شد گوش

دم گوشش    دیکش یگوش یاسم نهال دست رو دن یبا د

 گذاشت:

 بله-



 ؟یی کجا -

 خونه امیدارم م-

 چه خوب -

 وا! -

 بخر وهیم  یا یم  یدار -

 ک...   میدار-

خوب و   ی ها  وه یبخر اونم م وهینه اونا کمه، م-

 ی مجلس

 چرا؟! -

 تو بخر-

 اد؟ یخواد ب یم  یک-

 یفهم یم  ار یتو بخر ب-

 اد ینغمه که وسط هفته م-

 ا یزود ب -

 باشه -

 قطع شد و پروا کالفه گفت:   تماس

 بخرم وه یبرم م دیاالن با  رمیمیدارم م یخستگ-



 

چند ضربه به در زد، نهال    شیپر بود با پا  دستانش

پروا   دنیو در را باز کرد، با د د یسمت در دو  عیسر

ها را از دستش گرفت و پروا  دیلبخند زد جلو رفت خر

 گفت:  ی عصب

 خونه بخوابم امیخواستم زود ب  یمن خسته بودم م-

را در    شیجلو رفت و او وارد خانه شد کفش ها  نهال 

کرد   یپالتو را باز م  ی آورد و همان جور که دکمه ها 

کرد نگاه کرد و    یم یر یکه داشت گردگ رای به حم

 گفت: 

 چه خبره؟ -

 اپن گذاشت و گفت: یها را رو  وهیم نهال 

 تو برو لباستو عوض کن نمیچیناهارو م زیمن م-

 !گهید  ادیخواد ب  یم یک یبگ  یخوا ینم-

 و گفت:  ستادیصاف ا  رایحم

 آب به صورتت بزن هی  ،یبرو خسته ا یفهم یم-

تا دو روز   وفتمی ب یعنیجنازه هستم،   ستمیخسته ن-

 شم یبلند نم



نشست،  که در چشمش  یز یچ نی اتاقش شد، اول  وارد 

کرد و نگاه  یاتاق بود، اخم   ی گوشه  زانی آن لباس آو

سرش برداشت و    یگرفت، پالتو و مقنعه را از رو

 گفت: 

!  یبودن، اونم ک   ده یدختره رو ده روزه که دزد هی-

 پسر خالش 

 تنش را در آورد و سمت کمد رفت و گفت: بافت

 اون جا  میامروز صبح رفت دنیجاشو فهم شب ید-

 کرد؟  داینجات پ-

 حالش بد بود  ی ل یآره اما دختره خ-

 حق داشت  چارهیب-

برداشت تنش کرد و همان جور که شلوارش   یشرتیت

 کند گفت: شیپا  یآورد که شلوار راحت یرا در م

خواستش قرار بود با   ی وحشتناک بود، دختره نم-

بودش که   دهی ازدواج کنه، پسرخاله هم دزد گهید یکی

 ازدواج نکنه 

 گفت:  د، یکش ازه یباز خمرفت و  رون یاتاق ب از

 ه؟یغذا چ-



 زرشک پلو -

 کنم یبدو که دارم ضعف م-

را آماده کرد،   زیرفت و نهال م  سی به سرو پروا

 نشست و گفت:  زیخودش پشت م

 باشه واسه بعد  شیبق گهی د ا یب رایمامان حم-

  سیرفت که دستش را بشورد، پروا از سرو رایحم

خشک  آمد، همان جور که صورتش را با حوله  رونیب

 کرد گفت:  یم

 د؟ یکه خونه رو آب و جارو کرد اد یب یقراره ک  یجد-

 میگیم نیبش  ا یب-

 مبل پرت کرد و نهال با حرص گفت:   یرا رو   حوله

رو   سویخ یکه حوله   رهیصد بارم بگم تو گوشت نم -

 مبل ننداز

برد گوجه  شیدست پ   عینشست و سر زیم  پشت

از درون ساالد برداشت در دهان انداخت و   ی السیگ

 گفت: 

 حرص نخور، خونه تموم شد؟ -

 آره بابا تموم شد -



 هفته خودم برم اون جا   ن یبده ا د یکل -

 ؟یواسه چ-

 ابرو باال انداخت و گفت: طنتیبا ش پروا

 م یدار  یامشب عروس دیشمع و چراغا رو روشن کن-

 و گفت:  دیخند نهال 

 مسخره -

عروسم هم خواهر داماد، البته واال من هم خواهر -

 ی اتاق حجله ا هی م،یر یبا هم م ادینغمه هم داره م

 د یکار کن یچ د یخواست یبره م ادتونیبسازم که اصال 

 خجالت زده گفت: نهال 

 غذاتو بخور -

دنبالت   امیتو رو خدا، فردا عصر ب نیگونه هاشو بب-

خوشگل    زیم زیببرمت چند تا لباس خوشگل و چ

 برات دهن محمدو باز کنم  رمیبگ

 پروا! -

که   ییجا  نی ا ،یدیدونم خودت نخر  یکوفت پروا، م-

اورده، خودم که   دیجد یکنم لباس خوابا   یم دیمن خر 

 هم واسه تو بخرم هم خودم  میعاشقشون شدم فردا بر



نشست،  زیشت مآمد و پ رونیهم از آشپزخانه ب رایحم

از   ی و قاشق پر خت یخودش ر  یغذا برا یپروا کم

 برنج در دهان کرد، گفت: 

 چه خبره امروز  نمی بب دیخب بگ-

و نفس زنان   ختیخودش ر یبرا یآب  وانیل  رایحم

 آب خورد چشم بست و گفت: یکم

 خدا چقدر تشنم بود -

و   دیجو  یدرست نم یگرسنه بود، حت یکه حساب  پروا

رفت، نهال   ی د که در دهانش مقاشق پشت قاشق بو 

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: 

 قشنگ بجو  یر یگ یمعده درد م -

و   ختیخودش ر ی ساالد برا یسر تکان داد کم   پروا

 گفت:  ختی ر یم ش ی همان جور که سس رو

 چه خبره نمی بب دیخب بگ-

 ها اومد دم خونه هیاز همسا  یکیصبح  -
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سر تکان داد و چنگال در ساالد فرو کرد و به   پروا

 رایبرداشت در دهان کرد و به حم ادیز  یل یمقدار خ

نگاه کرد با سر تکان دادن فهماند دارد به حرفش  

تاسف تکان   یکند، نهال سرش را به نشانه   یگوش م

 داد و گفت: 

گفت   رایمامان حم د، یگفت امشب خونه هست یچیه-

 یخواستگار  میایآره، اونم گفت ما هم با خانواده م

 رایباال رفت، حم شیدهانش ثابت ماند و ابروها  پروا

 لبخند زد و گفت: 

 منم گفتم قدم تون سر چشم -

درد    شیقورت داد، گلو  دهیساالد را نجو عیسر  پروا

 گذاشت و گفت:  ش ی گلو  یدست رو  عی گرفت و سر

 ! ؟ی خواستگار-

 آره مادر -

 رایکه حم دیچرخ  ی آن دو نفر م نینگاهش ب پروا

 گفت: 



 گه یخواستگاره د   هیبابا!  هیچ-

 گفت!  یمامان؟! منو که نم یگیم یچ-

 ییاونم تو میدار یکی گفت؟ دختر مجرد   یم ویپس ک -

 فکر کردن نها...  دیآخه شا  گمینه م-

اما گفت اون دخترتون،   دینه مادر زنه نهالم د -

 گه ید   یمنظورش تو بود

 داد و گفت:  هیتک یبه صندل یکرد و عصب یپوف پروا

 کم داشتم نویهم-

 گهیخواستگاره د-

 ! من حوصله ندارم بخداه؟یچ گهیخواستگاره د-

 هم سر تکان داد و گفت:  ال نه

قبول    دیگفتم، نبا  رای بعد که زنه رفت منم به مامان حم-

 یخوا یکرد، تو رامش م یم

 دستش را گرفت و گفت:  رایسکوت کرد و حم  پروا

دختر پله و مردم رهگذر، خواستگار واسه دختر به -

 باشه ادیز  دمیبا   ی خوشگل  نیا

چانه اش گذاشت و چشم بست، سر   ری دست ز پروا

 تکان داد و گفت: 



 ال یخ یباشه ب-

 ی هیو بق  دیکش رون یب رایدست حم ریرا از ز دستش 

 بلند شد و گفت:  زی را خورد از پشت م ش یغذا

 بود دست تون درد نکنه  یعال   یل یخ-

 اتاقش رفت و گفت:  سمت

 جلوشون  نمیمعتادا نش نیخوابم شب ع یم کمی-

 نگاهش کرد و گفت:  نهال 

 لباستو آماده کن بعد -

 خوام بخوابم یفقط م الیخ یب-

 به دنبالش رفت و گفت:  عیسر نهال 

 ؟یگی به رامش م-

 تخت نشست و پتو را کنار زد و گفت: ی پروا رو-

 نه-

 ناراحت نشه؟! -

 شهینم-

 ؟یگی بعد بهش م-

 دونم نهال بذار بخوابم ینم-



بهش، اما   یکاش بگ  شهیاما به نظرم ناراحت م-

  گنیم ی که الک ییدخترا نی بگو فکر نکنه از ا  یجور

 خواستگار دارن تا طرفشون دست بجمبونه

 درو هم ببند رونیگم نه الزمه بگم، برو ب ینه م-

 یسگ  نیع   ادیخوابت م  یتو روحت که وقت-

رفت و در را بهم کوفت، پروا چشم بست با    رونیب

 ته گفت: چشم بس

 هیچه خر گهیرامش بره به درک اون د-

 ** 

  ییمویل  ز یشوم  ستاد،یا نهیآ ی را بست و جلو   شی موها 

  یراسته  یتنش بود به همراه شلوار پارچه ا یرنگ

  یو به زخم گوشه   دیلبش کش  ی زبان رو ،یمشک

 :د یلبش که هنوز خوب نشده بود نگاه کرد  و غر

مردم   یشوهر   یانگار از ب را،یاز دست تو مامان حم-

 تو رو خدا  نیبب افمویق ان،یامشب ب نیگفت هم

را    شیبه خودش زد، ابروها  ی را برداشت کم  عطرش

 ییمویل   یبا گل ها  یبا دست حالت داد، شال مشک  یکم

 رفت و گفت:   رونیرنگ را برداشت از اتاق ب 

 ان؟ یم یک-



 ! ی چه خوشگل شد-

  هیصورتم زخم نیده، ببکجام خوشگل ش-

کم   ت یاز خوشگل   یزینداره، چ  یاشکال نداره ربط-

 نکرده 

خوام بپسندنم، همون بهتر زشت   ینم ستیمهمم ن-

 باشم 

  دنیرا باز کرد با د  خچالیآشپزخانه رفت و در  به

را برداشت پوستش را جدا کرد و   یکی عیموز سر

 گفت: 

 اد؟ یمحمد نم-

 تو راهه، باالخره تنها مردمونه اد یچرا داره م-

 اد یب یگفت  ی خوب کرد-

 را خورد و نهال هم وارد آشپزخانه شد و گفت:   موز

 ؟ ی نکرد شی آرا-

 نه ولش کن -

 یکن  شیبار آرا نیواسه اول دینبا  ی خوب کرد-

 زایچ  نیکنم، واسه ا شینه بابا حوصله نداشتم آرا-

 ستین



مخصوص مهمان را از   یها  یدست شیو پ دیخند نهال 

 آورد و گفت:   رونیب نتیکاب

 اد یداره بارون م -

 و قشنگه د یچقدرم شد  دم، یآره از پنجره د-

 گفت: دیچرخ  عی زنگ نهال سر یصدا  با 

 محمده -

 در را باز کرد، محمد بود، پروا بلند گفت:   رفت

 انداختن  یتو رو هم از کار و زندگ-

 جلو رفت نگاهش کرد و گفت:  محمد

 شه؟ یم یپس رامش چ گه؟یم یچ  خواستگار-

 سر باال انداخت و گفت:  پروا

خبر بودم حاال  یمنم ب ره،یم ادیم گهیخواستگاره د-

 کرد  ش ی کار شهیقبول کرد نم رایکه مامان حم

 ! یکرد  پمیچه خوش ت-

واسه خونه   نوی! من اپ؟یخوش ت یگیم نیوا به ا-

 هم قبول ندارم 

 مبل بلند شد و گفت: ی از رو رایحم



دختر که   نیا نیبچ ینیمادر نهال فنجونا رو هم تو س-

 ست ین  الش یخ  نیع

 و گفت:  دیخند پروا

 باشه!   المیخ ن یچرا ع رنیو م   انی بابا م-

 کنم یبرو تو اتاق هر وقت اومدن خودم صدات م  ا یب-

خودم   ماس یکارا مال قد ن یا را،یمامان حم الیخ یب-

 مونم یم

آمد سمت مبل ها رفت کنترل    رونیآشپزخانه ب از

 را برداشت و گفت:   ونیزیتلو

 داره   یخبر چ مینیفعال بب -

  یو با نهال به آشپرخانه رفت، پروا هم ب  دیخند محمد

  یگذشته بود که صدا یساعت مین د، ید یاخبار م  الیخ

 ا ف ا ف بلند شد. 

 گفت:  د یکش ازهیو پروا خم  ستادیا  عیسر رایحم

 دن یخواب یجا م نیشب هم  ومدنیذاشتن شام م یم-

 سمت ا ف ا ف رفت و گفت:   دیخند محمد

 چقدرم شلوغن! -

 را برداشت و گفت:   ی گوش



 دییبفرما -

 گفت:  یعصب رای را فشرد و حم دکمه

 الاقل شالتو درست کن  یریتو اتاق که نم-

 و گفت:   ستادی حال ا یهم ب پروا

 باشه، باشه بابا-
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زنگ خانه به صدا در آمد، پروا کنار    دینکش یطول 

  رهیبه همه کرد و دستگ  یو محمد نگاه ستاد ینهال ا

مرد    کی دی ا که در   یکس  ن یپروا اول  د،یکش نییرا پا 

 رو در کنارش بود.  با یز  ی سال بود و زن انیم

شد    رهیگفتند و همان زن به پروا خ ی آمد م  خوش

به   امدیوارد خانه شد، پروا از نگاه آن زن خوشش ن

 دو مرد جوان نگاه کرد و در دلش گفت: 



 د؟ یحاال کدومتون -

دو هم بعد از سالم کردند وارد شدند و پروا زن    آن

که با لبخند وارد شد، پروا هم با لبخند  دید یجوان

خوش آمد گفت، با جلو رفتن زن جوان، پروا با 

 :دیحرص در دلش غر 

 تون؟  ینیر یکو گل و ش-

با    یچشم نازک کرد رو برگرداند اما لحظه ا پشت

از   شیدر خشکش زد، چشمانش ب یمرد جلو  دن ید

 حد درشت شد و دهانش از هم باز ماند. 

به پروا نگاه کرد، محمد   عی هم تعجب کرد و سر رایحم

 خوش آمد گفت و نهال گفت:   عیسر

 دییبفرما -

 به خود آمد و گفت:  رایحم

 پسرم  ی خوش اومد-

توانست بزند، محمد در را   یپلک هم نم یحت پروا

را از آن مرد   ینیریبرد که گل و ش شیبست و دست پ

گل   ستاد،یپروا ا یاما مرد جلو رفت رو به رو  ردیبگ

آرام که فقط پروا   ی ل یرا سمتش گرفت و خ ینیریو ش

 بشنود گفت: 



 هی چشمات گاو  فهمنیهم م  نا ی االن مامانم ا-

ر جلو  نگاه کردند و آتش س گریکدیو محمد به  نهال 

 برد و آرام تر گفت: 

 دهنتو ببند مگس نره توش -
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  عیبه پروا که خشکش زده بود نگاه کرد، سر نهال 

 جلو رفت و گفت: 

 من ممنون به دیبد-

را به دست نهال نداد و   ینیریگل و ش  د،یچرخ آتش

 گفت:  رایحم

 بفرما پسرم -



به آن دختر انداخت و سمت خانواده   ینگاه  مین آتش

  شی سمت پروا رفت به بازو عیسر  رایاش رفت، حم 

 زد و گفت: 

 ی موند  ی شکل  نیهم  قهیحواست کجاست دو دق-

 دستش را گرفت و گفت: رایخورد و حم  یتکان پروا

 میبر  ا یب-

  ی رو رایرا به آشپزخانه برد، حم ینیری گل و ش نهال 

  نی مبل تک نفره نشست و پروا دست پاچه به خاطر ا

غذا   زیم ی از جلو یکه مبل ها پر شده بود صندل

گذاشت نشست،   رایو کنار حم  دیکش  رونیب  یخور

 ی بکند، هر فکر یدانست با خودش چه فکر ینم  یحت

به   د،ی ا یباش  ی کرد جز آن که آتش به خواستگار یم

شد با خانواده آمده  یکل خانواده نگاه کرد، باورش نم 

بار دم آپارتمان   کیاست و تازه مادرش را شناخت، 

 نبود.  ادش یبودش اما اصال  دهیآتش د

برداشت و کنار پروا نشست، پروا   ی هم صندل  محمد

آرام باشد  نگاهش کرد و محمد با لبخند نشان داد که 

  یو استرس را از خودش دور کند، اما محمد از کجا م

 ریباره آن گونه شد، سر به ز  کیدانست پروا چرا به 

 داشت گفت: یُکرد  یبرد و پدر آتش که لهجه  



را پسند کرده،    یپسرم گفت کس م،یما از راه دور آمد-

 میهمان آمد یبرا

دوست داشت به آتش    یل یآب دهان قورت داد، خ پروا

خواهد،   یآورد آتش چه م  یگاه کند، چرا سر در نمن

نبوده است،    روزیحرف امروز و د یعنی حرف پدرش 

 لبخند زد و گفت:  رایمانده بود، حم ریاما سر به ز

 د؟ یُکرد هست د، یخوش آمد-

 آتش سر تکان داد و با لبخند گفت:  مادر 

 بله-

 دیهست یل ی اص یچه خوب خانواده  -

 آمد و گفت: رونیاز آشپزخانه ب ینیریبا ظرف ش نهال 

 د یخوش اومد-

گذاشت و به محمد نگاه کرد و آرام    زیم یرا رو   ظرف

 گفت: 

 ؟یکن  یم ییرایپذ-

 ن یبش ا یب زمیآره عز-

ها را برداشت   یدست شیبلند شد پ  شیاز سر جا  محمد

 و پدر آتش گفت: 



ما را ادامه  یپسر من آهنگر هست، شغل خانوادگ-

مغازه داره، قبل از   کیمحل  یبازارچه   نیداد، تو هم

 کرد  یپدرم آن جا کار م ریآه

اسم   کیسر باال آورد و به آن مرد نگاه کرد،   پروا

 در گوشش نشست و مرد ادامه داد:  ریآه

 ریرا به دست آه   زیهمه چ شیپدر من دو سال پ-

  سپرد آمد سنندج، ما را هم همراه خودش برد اما 

  زیجا نگه داشت تا مثل خودش همه چ  نیرا هم ریآه

 رد یرا در دست بگ 

 آن مرد گرفت و گفت:  ی را جلو وهیم محمد

 ه؟یمنظورتون آهنگر-

 برداشت و گفت: یبیبا لبخند س مرد

 تشکر پسرم -

 گذاشت و گفت:  یدست  شیرا در پ  بیس

مرد   هی محل، سخت بود به   یهم بزرگتر  یهم آهنگر-

گذاشتند رو   یکه به پدر م یسن همون احترام  ن یدر ا

 بذارند 

 لبخند به پسرش نگاه کرد و گفت:  با 



  بشیکرد همان احترام و عظمت نص یکار  ریاما آه -

 بشود 

 بود و به آتش نگاه کرد در دلش گفت:  جی گ پروا

 ! ر؟یآه  ای یتو آتش-

 لبخند زد و گفت:  رایحم

ودم هنوز هست؟ واال من جوون ب زا یجور چ نیمگه ا-

بود که همه امور تو   د یسف  شیر  هیتو هر محل  ادمهی

 بود  زیدستش داشت و حواسش به همه چ

 لبخند زد و گفت:  مرد

بود اما االن کم هست، اما   اد یز  میقد د،یگیراست م-

ها تالش کردند    یل یکه هنوز هستند، خ نهیبه ا  شیخوب

کنند اما خدا رو شکر با   رون یمحل ب نی رسم از ا نیا

 نتوانستند ر یپشت کار بابا و آه

 سر تکان داد و گفت:  نیبا تحس  رایحم

 خوبه و به نظرم جالبه!  یل یخ-

 نگاه کرد و گفت:  رایآتش به حم مادر 

محل    نیکه ا نینکرده، از جمله ا شانیبرا یکم کار -

محالت تهران است اما االن   نیاز پر خالف تر یکی

 هست  یکمتر خالف



نگاه کردند و پدر   گریکدیو پروا همزمان به   آتش

 آتش گفت: 

کار را داشت که پدر   نیَجنم ا  ریخدا رو شکر آه-

 دست او سپرد 

برد،    ریکرد و کالفه نگاه به ز یز یبزرگش اخم ر پسر

 کنجکاو گفت: رایحم

 د؟یپسرو دار هی  نیهم-

از   شیمن شش تا بچه دارم، پسر بزرگم، چند سال پ-

 رفت ا یدن

 امرزه یخدا ب-

 سر تکان داد و گفت:   مرد

هستند   شونیسه دختر دارم و دو پسر، پسر بزرگم ا-

 و دختر بزرگمم همراه شوهرش امشب آمدند 

 سر تکان داد و گفت: رایحم

 خدا حفظ شون کنه-

 نگاهش کرد و گفت:  ریآه مادر 

 هست   یخالصه که کار پسر ما آهنگر-

 خواد باشه  یم  یشغل حالل باشه هر چ-



 گفت: رینگاه کرد و پدر آه رایکالفه به حم پروا

اموالش   یجا دارد، اما پدرم همه   نیخانه در ا کی-

و هم خانه   نیهم زم ریکرد، آه  مینوه ها تقس  نیرا ب

 در کردستان دارد 

چشم به پروا نگاه کرد و پروا سر   یاز گوشه  رایحم

دستش، همان   ی بود به انگشت ها رهیبا خ ریبه ز

 دهان باز کرد و گفت: رایلحظه حم

 بره  شیصادقانه پ زیبهتره همه چ-

 گفت:  راینگاه کردند و حم رایو نهال به حم محمد

شناسم، از  یدخترا رو م نیا شهیم  یچهار سال -

  دیکه اومد ییپروا  نیهم دمشونیهمون روز اول که د 

به من گفت مامان، نهال و نغمه  شی خواستگار

 از پروا بهم گفتن مامان  دیدوستش هم به تقل 

  گرشی و با دست د  د یلبش کش یزبان رو  پروا

  دیکش یقینفس عم رایانگشتان دستش را فشرد و حم

 گفت: 

از همون اول   نو یبودند، ا یهر سه دختر پرورشگاه -

 پروا بهم گفت، منم واقعا شدم مادرشون

 نگاه کرد و گفت:  ریپدر آه به



 د؟ ی دونست  یم نویا ه،یدختر من پرورشگاه-
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به آن   رینگاه کردند، اما آه  ریو پدرش به آه مادر 

 بود و پدرش گفت:  رهیخ ریدختر سر به ز

 موضوع مشکل...  ن یپسر ما با ا-

 حرف آن مرد رفت و گفت:   ان یبا لبخند م رایحم

بپسندن، اما    گرویهمد دیدختر پسر با  گنیدرسته م-

نداره، شما هم   یخانواده هم شرطه، پسرتون مشکل

 د؟ یندار

باالخره از پروا نگاه گرفت به پدرش نگاه کرد و   ریآه

 پدرش بدون نگاه کردن به آتش گفت: 

 میندار ینه مشکل -

 با لبخند سر تکان داد و گفت:  رایحم



  جانیخبر نگار با شور و ه هیدختر من خبرنگاره، -

بره تو دل خطر خبر   نهیر که عاشق ادخت هی اد، یز

 ده یکارش براش مهمه، براش زحمت کش ره،یبگ

 گفت: ریکالفه به پسرش نگاه کرد و پدر آه ریآه مادر 

هستند، هر دو پر شور و   گهیهم د هیشب  ان،یبهم م -

 هستند   جانیه

  رای نگاه باال آورد با آتش چشم در چشم شد و حم پروا

 به پروا نگاه کرد و گفت: 

هر دو   میبدون دیکه با  ییزایالزم زده شد، چ یاحرف-

 دو تا جوونه نیبه ا شیطرف گفتند، بق

 آتش سر تکان داد و گفت:  پدر

اگر   دیرا بزن هیاول  یحرف ها   د یپدر گفت شما برو-

 اورد یب  فیکه رسما تشر میعروس بله گفت، خبرش کن

 به آتش نگاه کرد و گفت: رایحم

بعد بهتون   ه،یدخترمون نظرش چ مینیبب دیبا   گهید-

 میکن یاعالم م 

 لبخند زد و گفت:  ری آه پدر

 شود  یبا هم حرف بزنند هم خوب م-



 به محمد نگاه کرد و محمد گفت:  رایحم

با هم    کمیبرن االن صحبت کنن  ستین  ی آره مشکل -

 آشنا بشن 

 ی کرد بتواند آن قدر خجالت یوقت فکر نم چیکه ه پروا

شد البته  یخجالت آب م   باشد آن لحظه داشت از 

شده بود و هنوز در    ریان بود که غافلگ یبرا شتریب

پروا گذاشت و   یبازو یدست رو رایشوک بود، حم

 گفت: 

 پروا جان؟ -

و   ستادیسر باال آورد و آرام ا عیبه خود آمد سر پروا

 گفت: 

 با اجازه -

مبل بلند شد دو طرف کت اسپرتش   یآرام از رو ریآه

و با لبخند به دنبال پروا رفت، وارد اتاق    د یرا جلو کش

شدند، آتش در را بست و به پروا که پشت به او بود  

 نگاه کرد و گفت: 

 نه؟ ت،یخواستگار  امیب ید ید یتو خوابم نم-



کت آتش را گرفت،    ی قهیو   دیباره چرخ کیبه  پروا

اشت، کمرش به در  شد قدم عقب گذ  ریآتش غافلگ

 : دیو پروا در صورتش غر  دیچسب

 !ه؟یکار چ نیقصدت از ا-

پروا  فی ظر یدست ها ی و دستانش را رو دیخند آتش

 گذاشت و گفت:

 آروم باش   س، یه-

 ه یگستاخ تینها گهی د نیاز جونم، ا یخوا  یم یچ-

 نزند:  ادیکرد فر یداد و سع تکانش

 که؟یمرت هیقصدت چ-

صورت سرخ   یسر کج کرد چشم چرخاند رو   آتش

 زد و گفت:   ییپروا و لبخند دندان نما  ی شده 

 اد یازت خوشم ب ی کرد یفکر نم اهاتمیتو صد سال رو-

 چرت نگو-

طرف صورتش    کیجلو داد و  یلبش را کم  آتش

 و گفت:   دیکش

اما خب منم عاشقم و   ه،یچشات گاو  ،یدرسته زشت -

 کور 



  دیکل  ی با دندان ها با حرص به در فشردش و  پروا

 شده گفت: 

 تموم کن  و یمسخره باز-

زشت   ی! باور کن از تو یهست یک گهیدختر تو د-

 نیخوشم اومده هم

 زد و گفت:  یخند زد و آتش چشمک شین پروا

 بغلم که یباز اومد  ی بهونه جور کرد-

با خشم عقب رفت دستش را باال آورد به حالت   پروا

 گفت:  دیتهد

 تموم کن  تو یباز-

کتش را باال  یها   نیز در فاصله گرفت، آستا آتش

 داشت گفت:  ی و همان جور که قدم سمتش بر م  دیکش

  امیب ستمیکار ن  ی زشت، انقدر ب  یدختره -

 ی اونم واسه باز ت یخواستگار

 با اخم عقب رفت و گفت:  پروا

 ا یجلو ن-

 زد و گفت: شیآتش دست شان را به پهلوها اما 



  ومدنیهمه آدم ن ن یباز کن ا شتریب توی گاو یچشما-

 یباز  یکه تو بگ  ی خواستگار

 گفت:  یعقب رفت و عصب پروا

 اد یتو از من خوشت نم  شه،یباورم نم-

کرد و جلوتر رفت و پروا با    یآرام  ی خنده  آتش

 : دیو غر  ستادیا شیحرص سر جا 

 ! ؟یایم یکجا دار-

باره دست پشت کمر پروا برد سمت   کیبه  آتش

 ده یشد و به بدن آتش کوب ریفلگپروا غا  د، یخودش کش

شد و تا سر باال برد آتش با همان لبخند حرص دار  

 گفت: 

 م؟یچرا مال هم نش میا ی بهم م ی ل یمنو تو خ-

چشمانش درشت شد و با شتاب عقب رفت،   پروا

چشمش را گرفته بود عقب زد و با    ی که جلو شی موها 

 خشم گفت: 

 رون ی برو ب-

 شلوارش فرو کرد و گفت:  بیدستانش را در ج  آتش

 !یکن  رونیآقاتو از اتاقت ب ستیزشت ن-



بزند   ادیو دوست داشت فر  دهیخشم رس ت یبه نها  پروا

اش  ینیب ی اما آتش دست باال آورد، انگشتش را رو

 گذاشت و گفت:

 صداتو رو آقات بلند نکن -

 رون ی برو ب-

دو سه   هی  ا،یجواب بله بد یفردا زنگ بزن یهول نش-

روز صبر کن بعد اون مامانت زنگ بزنه بگه عروس 

 خانم بله گفتن 

را به   گرشیگذاشت و دست د  یشانیپ یدست رو پروا

 زد و گفت:  شی پهلو

 نکردم خودت برو  رونتینزدم ب غیتا ج-

  نیخودمون بمونه ا نیبذار فقط ب ،ینزن کول غیج-

 هم هست  یدختر زشت کول 

 آت... -

 شد و گفت: زیش ر سکوت کرد، چشمان کدفعهی

 آتش؟!   ای یری تو آه-

 و گفت:  دیخند آتش



  یفرق ر،یآه گنیآتش، خانواده م گنیتو محل بهم م-

 داره  یمعن  هیهم نداره هر دو 

 رون ی برو ب-

مامانم  رونیب یایب افهیق نیباش دختر، با ا ی عاد-

زشته، نفس   یلیدختره خ نیپسر ا میبر ا یب  گهیم

پشت لبخندت   اتمیزشت رون یب میبر ا یبکش ب  قیعم

 پنهون کن 

و    دیآتش را گرفت سمت در کش ی با حرص بازو پروا

 گفت: 

 گهیگمشو د-

  شیباره رها  ک یو در را باز کرد، پروا به  دیخند آتش

 کرد و گفت: 
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 ! یباز کرد  هویچرا   وونهید-

 که در را کامل باز کند گفت:  نیو قبل ا دیباز خند آتش

 دختر سیضا یل یبله، خ  یاالن بگ یهول نش-

و در را   دیخند زیر ز یو آتش ر دییهم سا  ی رو  دندان

باز کرد، پروا شالش را مرتب کرد و هر دو با هم 

کرد و   یبا لبخند نگاه شان م  رایرفتند، حم  رونیب

مبل   ی نشست، آتش هم رو ش یپروا رفت سر جا 

نشست و به پدرش نگاه کرد سر تکان داد، پدرش  

 لبخند زد و گفت: 

دو تا جوان هم با هم حرف زدند،   نی ا گهیخب د -

 با خودشان هست  میتصم گرید

 گفت:  عیسر نهال 

االن واسه آقا پسرتونم   د،یتونو بخور ییچا  دییبفرما -

 ارم یم

 با حرص در دلش گفت:  پروا

 حرص درآر ی کهیمرت رهیسم بخوره بم-

مبل گذشته بود و   یدسته  یآتش که آرنجش رو  به

  ی ره یکه خ  یرا در حال   نشیری دستش داشت لب ز

و    دیداد نگاه کرد، ابرو در هم کش  یم یپروا بود باز 



حواله اش کرد، پروا جا   یآتش لبخند زد و چشمک

و محمد نگاه کرد و در دلش   رایبه حم عی خورد و سر

 : دیغر

 به خدا!  وونستید-

کرد، نه  یمادر آتش نگاه کرد او هم نگاهش م  به

اش بود، پروا خوب   رهیلبخند داشت نه اخم اما خ

نگاه گرفت   امده،یوشش نکرد آن زن از او خ یحس م 

 و دوباره در دلش گفت: 

 وونتینه پسر د شمینترس من نه عروس تو م-

 ** 

 مبل نشست و گفت:  یرو نهال 

 دم یبار تو کوچه د نیپسره رو من چند نیا-

 چشم به پروا نگاه کرد و گفت:  یاز گوشه  رایحم

 ست ین یپسر بد-

 کرد و گفت:  ینچ نهال 

بود، من   ی جور هیازش، بعدم   ومدینه من خوشم ن-

بهش نداشتم، همون رامش بهتره مگه نه  یحس خوب

 پروا؟ 



 نگاهش کرد و گفت:  عیسر  پروا

 ازش  ادینه منم اصال خوشم نم-

 سر تکان داد و گفت: محمد

شد شرارتو   یتو چشاش م اد، یبه نظر نم  یپسر آروم-

 هیتونست   یخوند، اصال اگر شرارت نداشت که نم

 ه ریمحل دست بگ 

 در ادامه گفت:  نهال 

پروا   ،ی رتیاز اندازه غ شیتازه کوردم هستن، ب -

 واال!  ارهیدووم ب ی مرد نیتونه با همچ یچطور م

 !ه؟ یحرفا چ نیمادر ا -

قدرم   نیاما هم ادیگم ز  یمامان آخه پروا آزاده، نم-

  یمرد آروم گهیحق نداره، بعدم محمد راست م گهید

و آروم و جنتلمنه، مرد آقا  هی یینبود، اما رامش خدا 

 پروا هم که دوستش داره 

 کالفه چشم بست و نهال گفت:  پروا

 ؟ یگیم یتو چ -

ازش نه بهش فکر   ادیمن حرفم معلومه، نه خوشم م-

 کنم یم



هر دو   تیکرده، موقع ر یرامش گ  شی بله تو دلت پ-

خوبه اما واسه تو رامش بهتره، مخصوصا که هر دو  

 د یبهم عالقه دار

 گفت:   عیسر رایحم

 فکر کن، رو هوا نگو نه شتریحاال ب-

 و گفت: ستاد یبا حرص ا پروا

 اد یپسره بدم م نیرو هوا نگم! من از ا یچ-

 با لبخند گفت:  ستاد،یاتاقش رفت و نهال هم ا سمت

 امشبم گذشت  م،یمن برم شام آماده کنم بخور -

 آشپزخانه رفت و محمد گفت:  به

  هیکنه، رامش  یکار م یدونه داره چ یپروا خوب م -

 پروا ممکنه آروم بشه  یتو زندگ کمیآدم آرومه 

را باز کرد و    زشیشوم  یبا حرص دکمه ها  پروا

تخت پرت کرد، سرش   یلباس را از تنش در آورد رو

  به خودش و یلیچون خ دیترک  یداشت از درد م

 ذهنش فشار آورده بود. 

را   شیجور برهنه لب تخت نشست و آرنج ها   همان

گذاشت و با هر دو دستش صورتش   شی ران ها  ی رو

 را پوشاند و گفت: 



 اد یتو فکرته، تو از من خوشت نم یچ-

صورتش و سرش  یها مهیآمد تا ن نییپا  یکم دستش 

 را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

چرا  اد،یتو هم بدت م ادیهمون قدر که من ازت بدم م-

 از من خوشت اومده!  یکن یادعا م  ی دار

آوردن حرکت آتش و آن حرفش   ادیبست با به  چشم

و   دیکش  قیبلند شد، نفس عم ش یاز سر جا  ی عصب

اش گذاشت، همان لحظه  نهیس  ی قفسه  یدست رو

رفت و   زیسمت م عیآمد، سر  ی گوش امکیپ  یصدا

از طرف آتش است،   امیکه پ  دیرا برداشت، د   ی گوش

 را باز کرد: امیپ

هم چاق   ا،یرو نخور ا یخامه ا ینیریاز ذوق اون ش-

 یش یزشت تر م شهیهم صورتت پر جوش م ،یش یتر م

 :دیحرص چشم بست، سر چرخاند و غر  با 

 من!  یوسط زندگ   یاومد یهست یتو چه موجود-

همان حرص با آتش تماس گرفت و دم گوشش   با 

 کیموز  یگذاشت، بوق سوم تماس وصل شد اما صدا

را از گوشش دور کرد و   ی بلند بود که گوش یبه حد

 چسباند، گفت:   ی دستش مشت شد، لب به گوش



 کمش کن -

 بلندتر  زم، یزشت عز  ادیصدات نم-

 خوام حرف بزنم کمش کن  یم-

 ؟ یکول  اد یصدات چرا در نم-

شد   یم وانهی دهانش را سخت قورت داد، داشت د  آب

و    دیتوانست بکند، آتش خند یهم نم  ی کار  چیو ه

 گفت: 

هر وقت صدات در اومد زنگ بزن، دل من منتظر  -

 گرمته زشت من  یصدا

را به  شیبا خشم پا دیقطع شد و پروا چرخ  تماس

باال رفت و از درد عقب   ادشیفر  یصدا  د،یتخت کوب

  یبرخورد و رو ی مان لحظه به چوب لباسرفت، ه

  ر یدر ز ی سرش افتاد، با زار  یافتاد و پالتو رو نیزم

 :دیهمان پالتو نال

 کردم؟! ی من چه گناه  ا یخدا-

با شتاب باز شد و نهال با چشمان گرد به دختر  در

 پالتو نگاه کرد و گفت: ریز

 ! ؟ی شد نیچرا همچ-

 ببند درو لختم-



در را بست و پروا پالتو را به کنار پرت کرد و   نهال 

اش را کنار زد، دست نهال را گرفت   ده یژول  ی موها 

 هم فشرد و گفت: یچشم رو  شیاز درد پا  ستاد، یا

 خدا لعنتت کنه-

 کار کردم؟!  یوا چرا؟ مگه چ-

 زنان راه افتاد و گفت: لنگ

 با تو بود آخه یک-

 چته تو آخه! -

          نظر هاتون هستمگروه نقد منتظر نقد و  تو
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 رون ی برو ب یچیه-

 کرد و گفت:  یپوف نهال 

 شام  میبر  ا یب-



 خوام فقط برو  ینم یچیه-

 پر... -

 ون ریتو رو خدا نهال برو ب-

رفت و   رونیدر هم در را باز کرد ب  یبا ابرو ها  نهال 

در را بهم کوفت، پروا لب تخت نشست به شصت  

 گفت:  ی که قرمز شده بود نگاه کرد و باز با زار شیپا 

 تو!  یخوا یاز جونم م یچ-

 *** 

که  ینیرفت، با حرص سمت ماش نییپا  نیماش  از

کرد و پروا   ی پشت سرش بود رفت، پسر نگاهش م

 و گفت:  دیلبش کش  ی زبان رو ستاد، یا  نشیکنار ماش

 شعورت کار دارم  یب س یبا اون رئ-

 از او نگاه گرفت و پروا با خشم خم شد و گفت:  پسر

دست تکون دادم   ی در خونه هر چ یکه جلو   ی دید-

 نموند با سرعت رفت 

 کار کنم یمن چ -

برندار   ویفقط لطفا اون گوش یبکن ستیالزم ن  یکار -

 اون جا رمیبهش گزارش بده من دارم م 



باره دست  کیبه  ینگفت و پروا عصب   چیباز ه پسر

داشبورد    ی را از جلو  ی برد و گوش  نیدرون ماش

عقب رفت،    ع یو پروا سر  د یبرداشت، پسر از جا پر

 گفت: 

 گردونم ی بر م و یگوش  امیو م  رمیم-

 گفت:  ی شد و عصب اده یهم پ پسر

 بده  ویگوش-

 باز عقب رفت و گفت: پروا

 یدونم، تو اگر بهش بگ  یآقا پسر، اسمتم نم نیبب-

 نمش یذاره بب ی کنه نم یباز فرار م

 بهش  گمیبده نم ویگوش-

 بهش  یگیچون م دم،ی نه نم-

 گفت:  عیبا حرص جلو رفت و پروا سر پسر

همه   ن یاجازه داده ا ستیحواست هست؟ رئ یه  یه-

 ؟ یبش کیبه من نزد

و پروا گردنش را صاف    دییهم سا  یدندان رو   پسر

 کرد و گفت: 



 یتون یتو هم م ن، یهم نمش یخوام برم بب یفقط م -

 یذارم بهش بگ   یاما نم یا یب

  نی رفت در ماش  عیسر یو راه افتاد، پسر عصب دیچرخ

را قفل کرد به دنبال پروا رفت، پروا پر حرص با  

 زد:  یخودش حرف م

صبح   ،یکرد اد یآهنگ ز  یزنم صدا یشب زنگ م-

 ی م رتی جا گ ن یاما ا  ،یریم  عیدر آپارتمانم سر  ی جلو

 ندازم  

اسپند   یداشت، بو  یبلند در بازار قدم بر م  یقدم ها  با 

بود، آن بازار   دهیچیشده در بازار پ  سیخاک خ ی و بو

  چیکرد در آن بازار ه یدوست داشت حس م یلیرا خ

  ینتوانسته نفوذ کند، هنوز ترازو ها  یتکنولوژ

با دست همان    یدر مغازه ها بود، هنوز پنبه زن  یمیقد

 شد.  یم  انجام یمیدستگاه دست ساز قد 

شد   یبازار م   ی مس را از هر کجا  دن یکوب  یصدا

پتک  یشد و صدا  یم کیآتش نزد یبه مغازه    د،یشن

 . دیشن ی شد م  ی م دهیرا که بر آهن سرخ کوب  نشیسنگ

نازک   یچرخاند به آن پسر نگاه کرد و پشت چشم سر

شد دستش مشت شد و    کیکرد، به مغازه که نزد

  یآتش مشغول بود و هنوز متوجه   ستاد،ی در ا  ی جلو



  یاو م یآمدنش نشده بود، پروا نگاهش سرتا پا رو 

 یمی سر بسته بود و ن یاالب یمین شیموها د،یچرخ

  یهابود و چکه  سیآزاد بود، گردنش از عرق خ

 عرق از سرش در صورتش راه گرفته بود. 

 و جلو رفت، گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان

با   ا ی  یکن ادیآهنگ ز یصدا یتون ینم  گهیجا د نیا-

 ی بر یسرعت رد بش 

نگاهش نکرد و آهن سرخ را در آب فرو کرد،   آتش

و آتش    دینگاه پروا را دنبال خود کش زش یج  یصدا

 باالخره نگاهش کرد، گفت: 

 ی سر کارت باش دیاالن با-

  یاما به خاطر فرار جناب عال ؟یدون یچه خوبه که م-

 جا نی دو ساعته گرفتم اومدم ا یرفتم سر کار مرخص

و   دیبرو در هم کش به پشت سر پروا نگاه کرد، ا  آتش

به باال سر پروا اشاره کرد، پروا تا خواست بچرخد  

قدم   کیشد و او با ترس    دهیکش نییمغازه پا  یکرکره  

عقب برداشت، همان لحظه آتش پشت سرش قرار  

 گرفت و دم گوشش گفت: 

 من و تو باشن که یهمه شاهد عشق باز  ستیقرار ن-



 گفت:  د،یبا خشم چرخ پروا

 تو؟!  یگیم یچ-

  ی عرق کرده   یلبخند زد و پروا کالفه از چهره    آتش

 قدم عقب رفت و گفت:  کیآتش نگاه گرفت 

کارو   نیگذره که ا  یتو سرت م یچ  نمیاومدم بب-

 ؟ ی کرد

باره جلو رفت و پروا با ترس به در   کیبه  آتش

و وحشت زده چشم بست، آتش خنده    دیمغازه چسب

دستش را به باال سر پروا به درب   کیاش گرفت و 

 داد و گفت:  هیمغازه تک

 زم ینترس عز-

  یکیو آن نزد  دنشی با حرص چشم باز کرد و با د پروا

با حرص هولش داد و خواست کنار برود اما دست  

 اش نشست و گفت: نهیس  یآتش رو

 بهت بگم المویبمون تا دل -

دست آتش را پس زد و آتش لبش را جلو   یعصب پروا

 و گفت: داد  

 هم بزرگه!  یل ی حاال انگار خ-



اما   د یکرد و منظورش را نفهم ی نگاهش م جی گ پروا

اش بود   نهیس یآوردن دست آتش که رو  ادیبا به 

چشمانش درشت شد و آتش قهقهه زد، پروا با شرم  

 زد:  اد یفر

 !زیه ی  برو کنار روان-

و دستش را باال آورد و همان جور که   دیباز خند آتش

 فت: مشت بود و گ 

 ل یبه پنج دل -

 انگشت کوچکش شروع کرد، بازش کرد و گفت:  از

 ازت خوشم اومد -

 را باز کرد و گفت:   یبعد انگشت

 یاما برام جذاب ی زشت-

را باز کرد و به چشمان پروا زل زد،    یبعد انگشت

 گفت: 

 اد یخوشم م  تیاما از اوسکل  یاوسکل -

شد    رهی پروا خ ی کرد و آتش به لب ها  زیچشم ر پروا

 را باز کرد و گفت:  یو انگشت بعد

 اما دوست دارم   یهست  یکول -



که عقب   دیاش کوب نهیبه هوا رفت به س غشیج  پروا

عقب نذاشت باز به چشمانش زل    یبرود اما آتش قدم

 زد و انگشت پنجم را باز کرد و آرام گفت: 

 عاشقتم-

  یداد لحظه ا یدستانش که داشت آتش را هول م پروا

در چشمان آتش نگاه   هیو چند ثان  دستا یاز حرکت ا

 زد:  ادیبار هولش داد و فر کیکرد مکث کرد اما به 
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 خوره بزن   یکه گول م ی حرفا رو برو به کس نیا-

برد به دستش نگاه کرد و   نییبا لبخند سر پا  آتش

  یباال رفت و همان جور که با الله   گرش یدست د 

 کرد گفت:  یم  ی گوشش باز

 بودن  نا یهم  المیدل -



  یباور کنه اما من نم یهر کس دیدروغا رو شا  نیا-

 چیخونم، تو ه  یم ویکنم، من تو چشمات همه چ

  لی برام مهمه که دل   یل یاما خ ،یبه من ندار  یعالقه ا 

 کارتو بدونم نیا

برداشت در کوره گذاشت همان جور که   یآهن آتش

 کرد گفت:   یکارش را م

چون   رهیگ  ی نمره صفر م ستیخوندن نگاهت از ب-

 خره  یل یمن نخوند پس خ  یعشق  تو چشما 

تا سمت   دیکوب شی سمتش رفت به بازو یعصب پروا

 او بچرخد و گفت: 

 من؟  یخواستگار  انیکه ب ی گو چرا خانوادتو اورد ب-

 گفت:  تیباره با جد  کینگاهش کرد و به  آتش

حتما   ت یگاو  ی با اون چشما  ی گفتم، َکرم باش المویدل -

 فضول خانم یبکن یتونست یلب خون

 تا دهان باز کرد آتش گفت:  پروا

 ؟ یکس  ی داره برم خواستگار یل یچه دل-

دونستم، نکنه به خاطر محافظت  ی دونم کاش م ینم-

 از منه؟



تا بلند نخندد و دست مشت    د یلبش کش یزبان رو  آتش

  یدهانش گرفت همان جور که م  ی شده اش را جلو

 گفت:   دیخند

 ی شیناراحت م یکن یقرمز م یاوسکل گمیم-

 درست صحبت کن -

  رهیبه خاطر محافظت م ید  آخه کدوم خر-

همه راه   نیاونم با خانوادش که ا ، یخواستگار

 چند سالته تو؟  ه؟یاومدن، مگه خاله باز

کرد و آتش سر باال  یدر سکوت نگاهش م  پروا

 انداخت و گفت:

ها  یاز خودگذشتگ نینچ،  من به خاطر محافظت از ا-

کردم، اما حاال  یاگر دوستت نداشتم نم یعنیکنم،  ینم

  یخانم محافظتم م  یکول  زم یکه دوستت دارم آره عز

 آقاته ی فهیشه وظنبا  یکنم، هر چ

 و گفت:  دیکالفه چرخ پروا

 ! یمسخره ا-

آتش   و گفت: دیصدا خند یب  ِ 

برو سر کارت فردا هم زنگ بزن بگو جوابت بله  -

 هست 



 شده گفت:  دیکل یبا دندان ها  دیچرخ پروا

بگن نونم دست توئه،   رمیبخوام بم یاز گرسنگ نیبب-

  ی کس ی هالک بشم بگن دست توئه، از ب یاز تشنگ

 امیمن سمت تو نم یتو باش ا یدن  نیتنها آدم ا رمیبم

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 باشه، برو به کارم برسم -

شد و آتش به کرکره    زیجا خورد و چشمانش ر پروا

 نگاه کرد و گفت: 

 باال  کشهیم یدو بار در بزن -

باره سمتش رفت و   کیتا دهان باز کرد آتش به  پروا

دستش پشت   ک یمجال عقب رفتن به پروا نداد، 

کمرش نشست با خشم به خودش فشردش و دست  

لبش  یباال رفت انگشت شصتش محکم رو  گرشید

 شده اش گفت:  د ی کل  یدندان ها ینشست و از ال

 یازت نم یعن یتموم،  یعنیدست گذاشتم روت   یوقت-

 گذرم 

بود و انگشت شصت آتش با همان   ده یاقعا ترسو پروا

لب پروا حرکت کرد، رژش را داشت   ی رو  یمحکم 



  ی  دهیکرد و همان جور در چشمان ترس یپخش م

 پروا گفت: 

 ؟ی چون من دوست دارم، اوک  یتو مال من-

آتش  د،ی کش ینفس هم نم  یساکت بود و حت  پروا

و پروا از درد   د یلبش کش یشصتش را محکم تر رو 

 : د یچشم بست و آتش با حرص غر

با    اهاتویرو   یریتموم شد، حاال م یغراتو زد  یاومد -

 ی باف ی من م

چشم باز کرد و آتش کل رژ را با دستش پا کرد   پروا

 قیباره پروا را رها کرد، پروا نفس عم کیو به 

کرد و درد داشت را   یکه گز گز م  نشیری و لب ز  دیکش

آتش انگشت شصتش را نشان داد  و   دیدندان کش  ریز

 و گفت:

 یبزن  یپر رنگ نیرژ به ا هیواسه کارت   ستیالزمم ن-

بود   دهیحرصش گرفته بود اما آن قدر از او ترس پروا

دانست   یبزند بدتر شود وگرنه م  یحرف  دیترس  یکه م

 یوقت سراغ آن مرد را نم چیه گر یاز آن جا برود د

 رد یگ یرود و نه م



  دشیسمت کرکره رفت و دوبار کوب دیچرخ  عیسر

 زد:  اد یفر

 بازش کن -

  گریکدیلحظه کرکره باال رفت، پسر و او به   همان

کنارش زد راه افتاد، بغض   ی نگاه کردند و پروا عصب

آورد آتش   یکه کم م  ی تنها کس یکرده بود چون جلو 

 د یترس ی شد م  یم نیخشمگ  یبود، خصوصا وقت

 نده بود. حرف بزند، خوب پروا را ترسا   یکالم

مرتعش   یو با صدا  د یلبش کش یدستش را رو   پشت

 گفت: 

 تو خالفکار قاتل  یریبم-

 ** 

کرد و او   یپشت چشمش کار م ی  هیسا   ی رو  داشت

چشمانش را کامل بسته بود، در فکر بود، واقعا آن  

از آتش نداشت، سراغش نرفته  ی خبر چیهفته ه کی

به او نداشت،   ی کار گریبود و آتش هم انگار د

راحت شده بود که او هم کوتاه آمده است، اما  لش ا یخ

 فکر کرده بود.  یل یهفته خ کیدر آن  



آتش و   یبه جز به جز زندگ ش،یآتش و به کارها  به

  سیتوانست نزد پل   یکه م نیبه ا  شیها   ی کار  یمخف

اش اما نرفته بود و چقدر  یگناه  یب  یبرود برا

  ادش یرو کند،   سیپل  یدوست داشت دست او را برا

 ی سر کس  یبود که رو ده یاول آتش را د ی بود روزها 

 اسلحه گذاشته بود. 

انداختن آتش  ر یگ یبرا یمدرک چیتا به حال ه اما 

بزند و   رش ی توانست ز ینداشت هر چه بود آتش م 

بود  کرد اما مطمئن   یخودش دردسر درست م  یبرا

  یپوچ است و از شهروز و باال دست  شیآتش ادعاها 

از او   یهمان گاه ی خطرناک تر است، برا یل ی اش خ

 شد.  ی و الل م  دیترس یم

 زم یچشمتو باز کن عز-

 گفت:   شگریآرام چشم باز کرد و آرا پروا

 بزنم هیچشمت سا   ریز کمیباال رو نگاه کن -

 : دینغمه را شن یباال را نگاه کرد و صدا پروا

افتاده   هیاز شوق و شور نهال منم به گر روز ید-

 یکرد  رشیواقعا غافلگ یعنی بودم، 



 یحالت م مل یپروا را با ر ی داشت مژه ها  شگریآرا

 داد، نغمه نگاهش کرد و گفت: 
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  دیبر یگفت  ، یکرد رمیغافلگ یبه منم نگفت یتو حت-

کردم جز به  یفکر م   یزیبه هر چ ام،یخونه نهال تا ب

 ی اریرو براش ب کیکه اون مبل ش نیا

برد دست پروا را  شیساکت بود و نغمه دست پ  پروا

 گرفت و گفت:

 پروا  یاما تو برامون مادر پدر بود  میمادر پدر نداشت-

کرد به نغمه نگاه   ی م شی که داشت پروا را آرا یزن

 کرد و عقب رفت گفت: 

 موهاتو درست کردم بزنم یرژت بذار وقت-



زد و   یرفت و پروا چشم باز کرد، نغمه چشمک عقب 

 گفت: 

 جذاب   ی  لعنت-

  یتونم قسط  یم دمی داشتن، منم د  ازیبود که ن یزیچ-

 نیکه حداقل چند دمیخر  میزیچ هی دم، یبراش بخرم خر

 اد ین شیبراش پ یسال داشته باشنش و مشکل 

 بود  یهم خوشگل بود هم جنسش عال-

 و گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان

  دمیخواستم بهش پول بدم اما د یراستش من م-

 ییولباسش   نیداره جز ماش زیخونش همه چ

 تکان داد و گفت: سر

 شه؟ یناراحت نم-

که   هیک ی که ناراحت شد ول  یدید  شبمید  گهینهاله د-

 بده  تیاهم

 خوشش اومد  یلیمن با حامدم حرف زدم اتفاقا خ-

 پس حله  گهیخب د -

بود، امشب که شب  دهیکاش زودتر به ذهنم رس-

 هی عروس



 گهید  خرهی پولشو بده م-

 ه یفکر خوب نمیا-

 حوصله نگاه گرفت و نغمه مشکوک گفت:  یب  پروا

  یم  یه ،ی هست ی حال  هی اومدم  یتو چته؟! از وقت-

 که  یذار  یخوام سوال کنم نم

 حوصله ام یب-

 اون که مشخصه، اما چرا؟-

 اده یز میکار یفشارا -

 ؟ یندار یبا رامش مشکل -

 با حرص گفت:  پروا

وقته تموم شده،    یل یخ گه،ید هیبابا رامش ک الیخ یب-

 نده   ریگ یبه نهال نگفتم که ه 

 چشمانش درشت شد و گفت:  نغمه

 واقعا؟!-

و   ی شکاک رو مخم بود، با هر کس ی کهیآره مرت-

 بست بهش  یکه بودم منو م یزیهر چ

 دروغ!-



تموم   ویبد شد منم همه چ یدعوا هی ه،یدروغم چ-

 کردم، بعدم خواست باهام حرف بزنه اجازه ندادم 

 یکرد  یبود که خوب کار  یاون جور  یگی اگر م-

گفت من   ی م یباز ه ستین یکس  دیفهم ینهال م-

و کوچش   یعروس   نیتنهام، گذاشتم بره تموم بشه ا

 من بعد بهش بگم یاز خونه 

 ی کرد ی خوب کار-

 و گفت:   ستادیپشت سر پروا ا شگریآرا

 ؟ یخواست یم ی چه مدل  موهاتو-

حالت داشته  کمیخوام، صاف باشه  ینم یمدل خاص-

 باشه 

نگاهش   نهینغمه هم شروع شد و نغمه از درون آ کار 

 کرد و گفت: 

 ؟ یپوش  یاون لباسو نم  ی داد ری چرا انقدر گ-

 ازش  ادیخوشم نم-

 ؟ یدیچرا خر-

مجبورم   شی سر هیمفصله فقط بدون مجبور شدم، -

 کرد 



 کرد  ی خوشگله خوب کار یل یاما خ-

 : دیغر یعصب پروا

 د یهمه زورگوئ  ستیآدم سالم که اطراف من ن هی-

 فهیح اد، یهم بهت م یل یخ گه،یبابا خوشگل بود د-

 ی نپوش

دستش نگاه   ی قرمز و طرح شده  یبه ناخن ها  پروا

 کرد و نغمه با ذوق گفت: 

 هر دو قرمز  می تازه با هم ست کرد-

 ی ر نکند مدام فکر متوانست فک یچشم بست نم پروا

 : د یپرس شگرینغمه از آرا د، ی رس ینم چیبه ه  یکرد ول

 شه؟ یتموم م یکار من و دوستم ک -

 گهیساعت د کی-

 داد:  ام یبود پ شگاهی به حامد که او هم آرا نغمه

 شهی تموم م گهی ساعت د کیکار ما -

 پروا که چشمانش بسته بود نگاه کرد و گفت:  به

 را؟ یحامد بره دنبال مامان حم-

 رمیخودم م-



  نیا میومدیتو نم نیاگر با ماش  ،یکن  یم خود یب ی کارا -

 یکارا هم الزم نبود بکن

ما   دیبا  یکیشوهر تو که از صبح رفت کمک محمد -

تو با حامد   هینه؟ بعدم مگه چ ایجا  نیا وورد یرو م

 رایدنبال مامان حم رم یبرو منم م

 : دیکالفه چشم بست، غر و

 اد یب د یبا  دهیمن چسب  نیاون پسره هم که پشت ماش-

 ! ؟یچ-

 با تو نبودم-

 ** 

 حامد اومده من برم؟ -

 گه یبرو د -

 رژ را برداشت و گفت:  شگریآرا

 دوستتم کارش تمومه تو برو -

  لیپروا را هم تکم شیتشکر کرد و رفت، آرا نغمه

 و با لبخند گفت: ستاد ی کردن، پروا ا

 ممنون، برم لباسمو بپوشم-



کرده  زانیآو شیرفت و لباسش را برا یگر یاتاق د به

  یصندل  یکرد و رو یبودند برداشت، دندان قروچه ا

 پرتش کرد، گفت: 

 برام هست اشیاما اعصاب ُخرد ستیخودش ن-

را در آورد و کامل برهنه شد، لباس را    شیها   لباس 

  ششیحال که آرا ستاد، یا نهی آ ی رد و جلوتنش ک 

آراسته شده بود،   ییبا یبه ز شی متفاوت بود و موها 

نازک   یآمد، پشت چشم یاز قبل به او م  شتریلباس ب 

 کرد و سمت در اتاق رفت، گفت: 

 هست کمکم کنه؟  ی کس-

پروا   یلباس را برا پیوارد اتاق شد و ز یدختر -

 ی لتورا جمع کرد و پا  لش یبست، پروا همه وسا 

خراب   شی آن که موها  ی را تنش کرد، برا یمشک

سرش انداخت، از    ی رو  یمشک رینشود شال حر

 رفت. رونیب شگاهیآرا

 لب گفت:  ری آن پسر نگاه کرد و ز نیماش  به

  یم یلیخ یکیکس نسوزه واسه تو  چی دلم واسه ه-

 سوزه 



  نیرا درون ماش لش یو وسا   ستادیا  نیماش  ی جلو

گذاشت، در جلو را باز کرد خواست سوار شود،  

 : دیشن یی آشنا   یصدا

 ش یپوش یگفتم که م-

چشمانش گرد شد،    دنشیبا د  د،یبا شتاب پرخ   سرش

تنش بود به همراه  یکت و شلوار اسپرت مشک 

قرمز، پروا   کیکروات بار کی و  یمشک  راهنیپ

 خشکش زده بود و آتش جلو رفت و گفت:

نشسته هم خستس هم   نیکه تو اون ماش یبدبخت نیا-

 ته؟یگشنه، اما حال

 و گفت:  دیچرخ پروا

 خب... -

 کرد و آتش سر تکان داد و گفت: سکوت 

 یبگ  یندار  یزیخوبه چ-

صورتش و    یو چشم چرخاند رو  ستاد ی پروا ا  ی جلو

زد   یسرخ هم رنگ لباس پروا، لبخند کج  یآن لب ها 

 و گفت:

  یکردم اونو گفتم بره خونه من جا  یاز خود گذشتگ-

 اون هستم
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 :دیو غر  دی ابرو در هم کش پروا

 الزم نکرده -

پروا    ی وباز  کدفعهی چشم گرداند در اطرافش و  آتش

 را گرفت و گفت: 

  یسادیوا  ابونیتو خ افهیو ق پیت  نیبا ا  ادیخوشم نم-

 یکن یباهام بحث م

کرد خودش را  یرا بهم کوفت و پروا سع نشیماش  در

 عقب بکشد و با خشم گفت: 

 من به تو چه...ولم کن  ی  افهیو ق پیت-

پروا   د،یخودش کش نیآتش پروا را سمت ماش اما 

 ن یماش ی بود و آتش جلو  دهیفا  یکرد اما ب یسع شتریب

  یصندل  یدر را باز کرد و به زور نشاندش رو  ستادیا



  شیتا پروا دهان باز کرد آتش خم شد و رو به رو

 قرار گرفت و گفت: 

تنها   ی نه حق دار افهیو ق ختیر   نیتا من هستم با ا-

بده   هیباش تک یپس دختر خوب ،ینه با کس  یبر

 کمربندتم ببند

 میکه اومده تو زندگ  یهست  یآدم نیتر مزخرف-

 ت یاومدم تو زندگ ید یخوبه فهم-

 قلب پروا گذاشت و گفت: یبرد و رو  شیپ  دست

 جاس   نیمن جام ا-

 دستش را پس زد و گفت:  یعصب پروا

 ی ک یفکر کرد ،ییتو  میآدم تو زندگ نیمنفور تر-

به خودم   افمیو ق ختی ر ،یکن  یرفتارو م  نیکه ا  یهست

 !؟ یکاره ا  یمربوطه، تو چ

  ی با ابروها  دیسرش جلو رفت و او سر عقب کش  آتش

 زد و گفت:  یدر هم نگاهش کرد، آتش چشمک

 ی شی باز زشت م شهیپاک م شتیاخم نکن آرا -

سر پروا    ی که از رو  ریجلو رفت و شال حر دستانش

ُسر خورده بود را آرام برداشت و پروا تا خواست  

 پسش بزند گفت: 



 شهیبا آقات درست رفتار کن برات بد م-

 خند زد و گفت:  شین پروا

 آقا؟! -

 سرش گذاشت و گفت:  یرا رو   شال

  ت،یآقات، همه کارت، صاحب تو، صاحب کل زندگ-

 وجودت، جسمت و روحت

 و سر چرخاند، گفت:  دیخند پروا

 ر منو بخندون کمت-

  رونیرا از دست پروا ب  چیو سوئ  ستادیصاف ا   آتش

 بست گفت:  یهمان جور که در را م  د،یکش

 اد یبخند بهت م-

آن   ی پروا رفت و برا نیرا بهم کوفت سمت ماش   در

پسر جوان سر تکان داد که برود، پروا مشتش را  

 : دیو غر دیکوب شی ران پا  ی رو

 !گهید هیک یلعنت نیا-

  فینشست، ک نیباز شد و آتش درون ماش نیماش  در

 گذاشت و گفت:  شی پا  یپروا را رو یو مجلس  یدست

 ووردم یحقت بود نم-



نگاه کرد و آتش    رونیکالفه سر چرخاند به ب پروا

 گفت: 

 کجا برم؟ -

 چشم بست و گفت:  پروا

 خونه-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 ؟ یشد  یعروس  ال یخ یب یعنی-

 تکان داد و گفت: سر

 خوشم اومد -

 با حرص نگاهش کرد و گفت: پروا

مثل تو عمرا  ی به خاطر آدم را،یدنبال مامان حم  رمیم-

 خواهرم بشم یعروس الیخ یب

را باال برد و   کیموز  یبرد و صدا  شی دست پ  آتش

 بلند گفت: 

 گوشاتو  ریپس بگ-

  یو چه کند، صدا  دیدانست چه بگو ینم گری د پروا

توجه با آن   یداد اما آتش ب یآزارش م کیموز

هم آتش زد، پروا به  یگار یکرد و س یحال م کیموز



رخش   میکرد و آتش سر چرخاند به ن ینگاه م   رونیب

کرد و   یرا حس م   نشینگاه کرد، پروا نگاه سنگ

 گفت:  ی عصب

 نگام نکن-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  آتش

 بودم  دهیند ییشهال  یگاو ی چشا-

پروا   ادیسر چرخاند و آتش قهقهه زد و فر عیسر  پروا

 باال رفت: 

 تمومش کن -

 و گفت: گارش یپک زد به س آتش

اونم   ه،ییشهال ی  چشمه که گاو   هی یبگرد  ا ی تو دن-

 توئه، افتخار کن چون...   ی چشا 

توجه به جلو نگاه کرد و باز پک  یکرد و ب سکوت 

  یزد و پروا چشم بست، فقط م گارش ی به س ی قیعم

 گذاشت.  یخواست آرام باشد اما مگر آن مرد م

       گروه نقد و نظر منتظرتون هستم تو

https://t.me/joinchat/C0gZckQEs0j4OvH-

4DaAcg 
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پروا خواست در را باز کند اما در   نیماش ستادنیا با 

باز نشد، متعجب به آتش نگاه کرد و آتش خون سرد 

 گفت: 

 اد یزنگ بزن ب-

 برم  د یباز کن با -

دنبالش    یخودت بر ستیالزم ن  افهیو ق پیت ن یبا ا-

 ن ییپا  ادیزنگ بزن ب

 ه درو باز کن به تو چ ،یکن  یم وونم ید  یدار -

تکرار نکن، زنگ بزن مامان   گهیکلمه رو د نیا-

 نییپا   اد یب راتیحم

 چشم بست و گفت:  پروا



 ی نیزم  یآدم رو ن یرو مخ تر-

در آورد و تماس گرفت،    فشیاز ک یرا عصب  ی گوش

 گفت:  دیرا که شن رایحم  یصدا

 میبر نییپا  ا یمامان ب-

 باال؟  یا ینم-

 میتا بر نییپا ا یب رهید گهینه د-

 باشه -

اش   یقطع شد و او کالفه به کوچه و شلوغ  تماس

زدند مدام   یحرف م  گریکد ینگاه کرد، دو زن که با 

 کردند، پروا کالفه گفت: یبه آن ها نگاه م

 کنن یکنن پچ پچ م یدارن نگامون م  ینیب ینم-

 بندن یدهنشونو م یبفهمن زنم یبذار بکنن وقت-

صاف   یآتش کم خند زد نگاهش کرد و   شین پروا

 درست کرد و گفت:  ی نشست و کراواتش را کم

اضافه    اتیمونه به زشت یخند نزن دهنت کج م  شین-

 شهیم

قرار داد   رمی که از دست تو راحت بشم م نیواسه ا-

 رمیجا م نیکنم از ا  یخونه رو فسخ م



 لم داد نگاهش کرد و گفت:   یصندل  یرو آتش

  یداره رو پولت کار م  دهیپولتو پس نم ا یپور  یبابا -

 یبمون دیقرار داد با  انیکنه تا پا 

هر وقت   گمیزنم م یبه تو چه، باهاش حرف م-

 مستاجر اومد پول منو بده برم

 کنه یبازم قبول نم -

 باال رفت:  شیصدا  پروا

نه چون   گهیهست معلومه م  زیسرت تو همه چ  یوقت-

 ی تو همه رو از خودت ترسوند

 نچ-

 فت: باال انداخت و گ ابرو

 درازه   یل یکه زبونت خ یکی همه رو ترسوندم جز تو -

شغلم با هزار    نیترسم، تو ا یوقت نم چی من از تو ه-

 تا مثل تو روبه رو شدم 

خورد و آتش سر چرخاند با    شهیضربه به ش چند

و   دیدکمه زد که قفل باز شود، پروا چرخ رایحم دن ید

 گفت: عی با باز شدن در سر

 سالم مامان -



 به آتش نگاه کرد و گفت: رایحم

 ماهتون  یسالم به رو -

 نشست و گفت:  نیماش  درون

 بودم جز...  یمنتظر هر کس-

 گفت:  عیسر  پروا

 رانندمه مامان-

با خشم به پروا نگاه کرد اما پروا لبخند لج در   آتش

 زد و چند بار ابرو باال انداخت گفت:  یآر

 نینکنم واسه هم یدوستم رانندگ  یبهتره شب عروس-

 اد یخواستم راننده ب

با شتاب   نیخنده اش گرفت و همان لحظه ماش رایحم

زد به جلو پرت شد، اما   یغی کند شد، پروا ج شی از جا 

خودش را محکم گرفت و با خشم به آتش نگاه کرد و  

 گفت: 

 چه خبرته؟! -

 نگاه کرد و گفت:  رایبه حم نهیاز درون آ آتش

 ی به عروس یخوام زود برس  یم-

 گفت: رایکرد و حم یدندان قروچه ا پروا



 نغمه و حامد رفتن؟ -

 آره اونا زودتر رفتن -

 !ی چه ناز شد-

 رایچشم به آتش نگاه کرد و به حم یاز گوشه  پروا

 گفت: 

 ممنون  -

 نیلباس هم ا نی مادر هم با ا  یدرخش یامشب م-

 صورت مثل ماه 

 لبخند زد و آرام گفت:   آتش

 لباس چشم همه رو گرفته جز تو -

 گفت: راینگاهش کرد  و حم پروا

 ر؟ یخانواده چطور هستن آقا آه-

 خوبن سالم رسوندن-

 جا هستن  نیهنوز ا-

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 رفتند؟  یم  دیبا -

 رفتن   گهیزنگ نزدن واسه جواب فکر کردم د  یوقت-



 به پروا نگاه کرد و گفت:  آتش

 من خواستم فعال زنگ نزنن-

 چرا؟ -

در هم رفت و پروا هم نگاهش  دیشد   شیابروها  آتش

 دوباره سوالش را تکرار کرد:  رایکرد، حم

 چرا؟ -

را نگاه   رون یسر چرخاند ب  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 کرد و گفت: 

 زوده -

 رخ پروا نگاه کرد و گفت:  میبه ن رایحم

 د؟ یدون  یمگه شما جواب پروا رو م-

خند زد و سر چرخاند به پروا نگاه کرد و   شین آتش

 گفت: 

 جوابش بله هست -

کرد به جلو نگاه کرد چند بار سر تکان  ی خنده ا پروا

آن دو   یتاسف برا  یسرش را به نشانه   رایداد و حم

  دینبا  گری دانست د یتکان داد، سکوت کرد چون م

کت بود و خدا را شکر کرد  سوال کند، پروا هم سا 



برد و   یرا باال نم کیموز یبود و آتش صدا رایحم

  یخفه اش نم   وکرد   یروشن نم گاریپشت سر هم س

 کرد. 

 

نگاه کرد و   رایبه حم دیپروا چرخ نیماش ستادنیا با 

 گفت: 

 میبر-

 دستت درد نکنه پسرم -

در را باز کرد، پروا هم   رایسر تکان داد و حم  آتش

خواست در را باز کند اما مچ دستش گرفته شد، ابرو  

 به آتش نگاه کرد و گفت:  دیدر هم کش

 دستتو بکش -

 خم شد و گفت: رایحم

 مادر؟  یا ینم-

 تا دهان باز کرد آتش گفت:  پروا

 میا یما هم م دی شما آروم آروم بر-

 چشمانش درشت شد و با بهت گفت:  پروا

 ما؟! -



 بلند گفت:  دیلبخند زد و در را بست، پروا چرخ رایحم

 ام یمامان بمون من االن م-

 مچش را فشرد و گفت: آتش

 االن میریم-

 نگاهش کرد و گفت: دیبا خشم چرخ پروا

 ی ک ؟یخودتو دعوت کرد  ه؟یچ میر یتو؟ م یگیم یچ-

 عروس؟  لیفام  ایداماد  لیفام  یهست

 شوهر خواهر عروس -

 ی اریشورشو در م   ی دار  گهید-

 باره با خشم گفت:  کیبه  آتش

نفر اطراف   ه یبذار کنار، امروز بچه ها  ویباز  یکول -

خوشم   کن،یکه مشکوک بوده، بهت نزد دنیخونه د 

که اصال حوصلشو ندارم، اما   یعروس   نیا امیب ادینم

 امیبه خاطر تو و جونت دارم م 

کرد و آتش مچش را رها کرد   یساکت نگاهش م   پروا

 فت:و گ 

برام مهم باشه جون تو مهمه،  ی زیکه چ نیقبل از ا-

 ی فهم  یهر چند که اصال نم



 و گفت:  دیکش  قینفس عم پروا

 کنم؟  یمعرف یتو رو ک  د یاالن من با -
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 کج کرد و گفت:  طنتیلبخند زد و لبش را با ش  آتش

 آقاتون-

 در را باز کرد و گفت:  نیخشمگ پروا

 شهیباز م خودیفقط دهنت ب-

رفت و پروا از سرما دو   نییپا نیهم از ماش آتش

که در    یو از باد سرد  دیطرف پالتو را جلو کش

نشست چشم بست، آتش کنارش قرار گرفت  صورتش 

 و گفت:

 هم سرده  ی ل یامشب بارونه، خ-



  نیآرام قدم برداشت که با کفش پاشنه بلندش زم پروا

بود و ترس داشت، آتش   یری سراز  ینخورد، کم

 شلوارش فرو کرد و گفت: بی دستانش را در ج

 یدستتو دور دستم حلقه کن دمیاجازه م-

 ت:پر حرص نگاهش کرد و گف پروا

 ی خوام که اجازه ند یم-

با لبخند نگاهش کرد و پروا متوجه شد که  آتش

را همه پشت سرش  ش ی مرتب شده، موها  شش یر

عوض شده    یل یخ رییبسته بود و کال با همان ذره تغ

نازک کرد و به جلو نگاه کرد اما   یبود، پشت چشم

زد و    غیبخورد، ج چیپ شی بود پا   کیهمان لحظه نزد

 خند زد و گفت:  شیزد، آتش ن آتش را چنگ  ی بازو

تو،   شمیکی ارن،ینم  مانیکسا هستن به من ا یل ی کال خ-

تو   غتیدست بازومو گرفته بود االن ج ن یاگر زودتر ا

 هوا نبود 

 با درد نگاهش کرد و گفت:  پروا

 یکن ی توئه که حواسمو پرت م ریتقص-



  رونیب بشیدست مخالف سمت پروا را از ج  آتش

را گرفته بود    ش یدست پروا که دور بازو  یآورد و رو 

 گذاشت و گفت:

 میبر-

 تا خواست دستش را عقب بکشد آتش گفت:  پروا

دوستت پات سالم   یتو عروس  یخوا  یاگر امشب م -

 ایرو کنار بذار با آقات راه ب ی باشه، لجباز

و آتش خون سرد راه    دییهم سا  یدندان رو  پروا

شتند و پا درون  گذ  نگیپارک یافتاد، با هم از محوطه 

مهمان ها آمده   یانگار همه   با یتاالر گذاشتند، تقر

پروا و   دنیبودند، نغمه که چشمش به در بود با د

 باال رفت و گفت:   ش یآتش ابرو

 ! گه؟ید هیاون ک -

 هم نگاه کرد و او هم تعجب کرد گفت:  حامد

 رامش؟! -

 ستش ین دم ینه بابا من اونو د-

 رفت و گفت:  رایسمت حم  عیسر

 با پروا اومده؟  هیمامان اون ک -



 نشست و گفت:  زیلبخند زد و پشت م رایحم

 خواستگارش -

 با بهت به آتش نگاه کرد و گفت:  نغمه

 وا! -

 هیعصب  یل یبه پروا نگو به نظرم که خ یزیچ-

 آخ... -

 ولش کن   دهیم حیخودش توض-

نغمه  ستاد،یا دنشی سمت شان رفت و پروا با د نغمه

نگاه   زیبه آتش با چشمان ر ستادی آن ها ا یروبه رو

 کرد و گفت: 

 سل -

 سالم -

به دست پروا نگاه کرد و پروا دست پاچه  نغمه

 سمت آتش و گفت: دیچرخ  دیدستش را عقب کش

 دییبفرما -

 دست پاچه گفت:   یل یرو به نغمه خ و

 ؟ ید ینشونمون م یخال  زیم هینغمه جان... -

 گرفت و گفت:  یمشکوک دستش را سمت نغمه



 ور  ن یاز ا-

خند زد او هم    شیافتاد و آتش به پروا نگاه کرد ن راه

 :دیو غر  دی کوب نی زم یراه افتاد، پروا پا رو 

 بگم آخه؟!   یبهشون چ-

 و گفت:  ستادیا زیم ی جلو نغمه

 دییبفرما -

 شتیپ امیتو برو منم االن م  زمیممنون عز-

 پروا سر تکان داد، گفت:  یبه آتش برا رهیخ نغمه

 باشه -

 : دی رفتن نغمه پروا جلو رفت و غر با 

 بدم؟  یهمه آدمو چ نیاالن جواب ا -

نشست و   زیپشت م   د یعقب کش یخون سرد صندل آتش

 گفت: 

 گفتم که بگو آقاتم -

 برو بابا -

برود اما مچ دستش گرفته شد، سر چرخاند   دیچرخ

 نگاهش کرد و آتش گفت: 

 کجا؟ -



 د یخر عصریبرم چهار راه ول -

 : د یکرد و پروا غر زیچشم ر آتش

 دوستم  شیپ رمیم ،یچه سوال مسخره ا-

 من؟  شیپ  ی گردیبر م-

 ن... -

 : دیدستش فشرده شد و آتش با خشم غر مچ

تنها   تیجمع  نیتو ا  ستیجام، قرار ن نیبه خاطر تو ا-

 ی تو هم به عشق و حالت برس نمیبش

 و گفت:   دیهم ابرو در هم کش پروا

 ی هست  ی بدم ک حیتوض هیتونم واسه بق یمنم نم-

جام تو هم در   نیکه هست، من به خاطر تو ا ینیهم-

  یمرام به خرج بد  هی  یهمه از خود گذشتگ نیبرابر ا

 ستیبد ن

 باشه دستمو ول کن -

 ؟ ی گردیبر م-

 : د یرص غربا ح پروا

سالم   هیبه بق رمیبعدم م ارم،یبرم پالتومو در ب دیبا -

 ام یکنم م یم



 کرد و گفت:   شیرها  آتش

 زودتر -

 :د یدور شد و غر دیچرخ پرا

 یتو کم بود  یعروس نیتو ا-

 دنبالش رفت و گفت:  عیسر نغمه

 چرا اومده؟!  اروی نیا-

 ستیاالن وقت سوال جواب ن شمی نغمه دارم منفجر م-

 کرد هم قدم پروا قدم بردارد گفت:  یم ی که سع نغمه

! همه چشما رو تو هست، تو با اون مرد  ؟یچ یعنی-

 ؟ یفهم ی م یوارد شد

 خوره  یبهت بر م  یخل  گمیم  ی نغمه، گاه-

 و گفت:  دیاتاق پرو شدند و با خشم چرخ وارد 

بدم نه اونو   حیتونم توض یفهمم اما نه م  یبهتر تو م-

 رد کنم بره 

 پروا...-

 دست باال آورد چشم بست و گفت:  عیسر  پروا

  ینشم عروس ی عصب  نیا شتریب یخوا  یاگر م -

دوستمو ترک نکنم سکوت کن، خودم به  نیبهتر



هستم، فشار هم رو من هست   یعصب یکاف  یاندازه  

حرف بزن   ی زیپس فقط ساکت باش، اصال از هر چ

 موضوع  ن یجز ا

 سر تکان داد و گفت:  نغمه

 باشه آروم باش -

 کرد، گفت:   زانیباز کرد و پالتو را در آورد آو چشم

 از پرورشگاه اومدن؟ -

 نه هنوز -

براش لباس عروس   اد، ی ذوق داشت ب یل یفرشته خ-

 بردم براش   دمیخر

 ی کرد ی ب کارخو-

پالتو گذاشت خودش را   ی را هم در آورد رو  شالش 

 معده اش گذاشت و گفت: یدست رو  دیکش نهیآ  ی جلو

 معده درد دارم -

 چرا؟ -

 هیدونم فکر کنم عصب ینم-

 پروا  ی خوشگل شد  یل یخ-

 :د ینگاه کرد و غر نهیخودش را در آ  دیچرخ پروا



 لباس تنه منه نیمزخرف تر-

 رفت و گفت:  رون ی اق پرو بنغمه را گرفت از ات دست
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 نذاشتن؟  کی سالم کنم، چرا موز هیبه بق میبر-

 من گفتم شلوغ تر بشه بعد -

ساعت   کیروحه،  ی ب یل ینه برو بگو شروع کنن، خ -

 گهید انینهال و محمد هم م گهید

  کیباشه تو برو منم به حامد بگم بره بگه موز-

 شروع کنن

هم جدا شدند و پروا از راه دور به آتش که او هم   از

اش بود نگاه کرد، معده اش را فشرد و آرام   رهیخ

 گفت: 

 گه؟ید گهیم  یمعده درد چ نیا-



شناختند  یآشناها او را هم م یافتاد و چون همه  راه

کرد، فقط دوستان محمد   ی با همه سالم و احوال پرس

خواست   ه،ی بق یشناخت، بعد از احوال پرس یرا نم

سالن را فرا   کیموز  یسمت نغمه برود که صدا

شد چون او هم   ریگرفت، به آتش نگاه کرد غافلگ

 فت. ر ش کرد، راهش را کج کرد و سمت ی نگاهش م

 که شد آتش گفت:  کشینزد

انتخاب   یبه بعد مشک نیاز ا  اد، یقرمز به تو نم لباس 

 کنم یم

 تعجب کرد و گفت:  پروا

 رمیمجبور شدم بگ نمیا یتو حق انتخاب ندار-

 گهیانتخاب کنم، د   د یبه هر حال همه لباساتو من با -

بهت   ،یریخوام بگ یرنگ اونم واسه مجلس نم نیا

 کنه یمشخص تر م اتو یزشت ادینم

  ع یسر د، یکش ر یتا دهان باز کرد معده اش ت پروا

معده اش گذاشت و چهره در هم   یدستش را رو 

 قیگرفت، پروا نفس عم هیتک یآتش از صندل  د،یکش

 : د یو غر  دیکش



  یدو ساله معده درد نگرفتم، اما تو و وجودت کار-

دوباره سراغم   یلعنت ی  عصب یمعده دردا  نیا  د یکرد

 ادیب

 ن یبش-

باز کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد و   چشم

 گفت: 

مجلسو من و اون دوستم گرم    دیخواهرمه با  یعروس-

 میکن

آتش منقبض شد و پروا با همان معده درد دور   فک

  د،یشد، دست نغمه و حامد را که گرفت به وسط کش

داد و   یگردنش را تکان  دییهم سا  یآتش دندان رو 

 نشست.  زیم  یمشتش رو 

 ** 

شان پروا با ذوق    گاهینشستن نهال و محمد در جا  با 

 به نغمه نگاه کرد و گفت: 

 بغض کرده بود!   ی دید-

 کیموز یصدا هیاحساسات یل یدختر خ  نیآره بابا ا-

اما با   ندیکه آتش را بب دیباال رفت و پروا چرخ

تعجب کرد، به اطراف نگاه کرد اما باز   دنشیند



نهال و محمد آمدند   یتتعجب کرد چون وق دش،یند

اما   نتشیبودش، راه افتاد که بب ده ید زیپشت م 

 نبودش.

 آخر سالن نگاه کرد و گفت:  به

 ؟ ییدستشو یرفت یعنی-

 باال انداخت و گفت:  شانه

 یی دستشو رمیپس منم م-

  یبهداشت   س یسمت رفت که او هم به سرو  همان

خواست سمت   دیکه رس یبهداشت سیبرود، به سرو

  س یکه از سرو یپسر بچه ا دن یا دزنانه برود ب

سمتش رفت و   عیآمد، سر  رونیمردانه ب یبهداشت 

 گفت: 

 توئه؟ نیآقا که موهاشو بسته ا هی خاله -

 کس داخل نبود  چیه-

به اطراف نگاه   ستادیشد و صاف ا  ز یچشمانش ر پروا

کنجکاو   کی بار یراه رو  دن یبرود با د دیکرد، چرخ

  ستاد،یا شیو سر جا دیآتش را شن یجلو رفت، صدا

ماند   واری سمت چپ بود و او پشت د  یگرید یراهرو 

 :دیآتش را واضح شن یو صدا 



 ایتو بچه ها رو آماده کن ک-

که   ی انگار کس هیساکت بود و کنجکاو، چند ثان  پروا

 پشت خط بود صحبت کرد و آتش گفت: 

  یم  لیآره آمادشون کن، جنسا رو امشب ما تحو-

 میریگ

دهانش   ی دست جلو  عیچشمانش گرد شد و سر اپرو

آتش   د یباال نرود، ترس نشیه یقرار گرفت که صدا 

از  عیپا سر یپنجه ها ی بفهمد او آن جاست، رو

رساند،    سیرفت و خودش را به سرو  رونیراهرو ب

 به روبه رو گفت: رهیدر را بست و نفس زنان خ

 !ه؟یقاچاقچ-

 و گفت:  د یلبش کش ینفس زد و زبان رو  ده یترس

  رش یتونم گ  یکه م هیفرصت نیکار کنم! ا یچ  ا یخدا-

 بندازم

بست و فکر کرد، چند لحظه به همان صورت   چشم

 چشم باز کرد و گفت: کدفعهیماند و  

 کجا...  می...گوشمیگوش-

اش   یشانیاش بر پ  یدست ف یو ک  ی آوردن گوش اد ی با 

 و گفت:  دیکوب



 !نهیتو ماش-

 و سر تکان داد گفت:   ستادیا  ف صا 

 خون سرد باش پروا-

شدن او قلبش به    یباز کرد با روبه رو  عیرا سر  در

دو چشم   نی تپش افتاد و دهانش باز ماند، نگاهش ب

 و با لکنت گفت: دیآتش چرخ

 ؟یکن یکار م  ی جا چ  نیتو...تو ا-

 ی دنبالت گشتم نبود-

 ؟ یکن دامیزنونه پ ییتو دستشو  یا یب دیبا -

 حست کردم -

کرد و کالفه کنارش زد و   یدر سکوت نگاهش م  پروا

 گفت: 

 یار یب نتیمنو از ماش ف یلطفا ک شهی برم، م دیبا -

 نه-

 کالفه گفت:  پروا

 دارم    ازین-

 گفتم نه-

 رم یبده خودم م چیباشه سوئ-



 و گفت:  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 برو به قر دادنت برس -

لبخند زد و ناز از کنارش گذشت، با رفتنش آتش   پروا

 : د یلب غر  ریز

 شهیتموم نم یعروس نیچرا ا  یلعنت-

 ی رقص م ستیرفت، پروا سمت پ یدر خروج  سمت

با   ی مسئوالن پرورشگاه لبخند زد ول  دنیرفت با د

لبش  یکه پشت آن ها وارد شد لبخند رو   ی مرد

 و متعجب گفت: ستاد یا شیسر جا د، یماس

 رامشو دعوت کرد؟!  یک-

خشم به نهال نگاه کرد و سمتش رفت، کنارشان   با 

 خم شد و گفت:  ستادیا

 ! د؟ی چرا دعوت کرد نویا-

 و نهال نگاهش کردند، گفتند: محمد

 و؟ یک-

 گهیرامش د-

 لبخند زد و گفت:  محمد

 گه یکردم د   یدعوت م دیخب با-



 قینفس عم  د،یسالم شن ی تا دهان باز کرد صدا پروا

پروا   ستادند،ینهال و محمد هم ا  ستاد، یصاف ا   دیکش

به مسئوالن پرورشگاه سالم کرد و حضور رامش را  

 کنارش حس کرد، نهال با ذوق گفت:

 آقا رامش  ی خوش اومد-

 بود  فه یوظ-

با رامش دست داد و پروا خواست برود که   محمد

 نهال دستش را گرفت و گفت: 

 د یخوشحال شدم اومد  یل یخ-
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که   یخوشحال از ازدواج نهال دختر  مسئوالن

 یخوشبخت یخودشان بزرگش کرده بودند، آرزو 

 و گفت:  ستاد ی پروا ا یپا  ی کردند، فرشته جلو  شیبرا



 خوشگل شدم؟ -

 اش را گرفت و گفت: ینیخم شد ب  پروا

 زم ی عز یخوشگل شهیتو هم -

 حداد گفت:  خانم

هم   دایپروا، انقدر گفته پروا همه جد گهیم رهیراه م-

 شناختن  دنیکه تو رو ند

 گفت:  یلبخند زد و خانم موسو پروا

 خوشگل خانم؟  شهیتو م  یعروس یک-

 به زور لبخند زد و نهال گفت: پروا

 زود، آخه پروا و آقا رامش نامزد هستند هیبه زود-

رخش نگاه   میپروا درشت شد و رامش به ن چشمان 

 کرد لبخند زد، فرشته با ذوق گفت:

 پروا؟!  ی نامزد کرد-

 گفت:  عیبا هم مبارک گفتند و پروا سر همه

 م یستینه نامزد ن-

 و گفت:  دیخند نهال 

 گه ید هییاما خبرا ستندینامزد ن-



  نییبه نهال نگاه کرد و فرشته باال پا  نیخشمگ پروا

 و گفت:  دیپر

 خواد عروس بشه یآخ جون پروا هم م-

کرد دستش را   یکالفه به فرشته نگاه کرد و سع پروا

همان  اورد،یب رون یب د یپر یم نییاز دست او که باال پا 

  ی بود با ابروها  ستادهیا یآن طرف تر مرد  یلحظه کم

داد،   صیاش را از همان جا تشخ ینیدر هم که خشمگ

و   دیدستش را عقب کش  ع یو با ترس سر  اریاخت یب

 گفت: 

 د یببخش-

 ستاد یا ش ی بلند سمت آتش رفت و روبه رو یقدم ها  با 

 و گفت:

 اورد...-

 گفت؟!  یاون خواهرت چ-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 ... فیک  شهیم-

 !ته؟یچ یچ  یگ صورتگفت اون پلن-

 نفس زد و گفت: پروا



 ...ینیبش میبر-

 آتش باال رفت:  یصدا

 گفت؟  یگفتم چ-

 هیکه به بق  نیو خجالت زده بدون ا دی از جا پر پروا

نگاه کند قدم جلو گذاشت و فاصله اش را با آتش کم  

 کرد و گفت: 

 یبر  یآبرومو م  یدار -

 کارته؟ ی دهنتو باز کن بگو گفت اون لق لقو چ-

دانست همه   یبه اطراف نگاه کند م دیترس  یم  پروا

  یکه کس نیا  دنیکنند، اما نگاه کرد با د ی نگاهش م

راحت شد و خدا را شکر   الش یکرد خ  ی نگاه شان نم

مکث کرد و جلوتر   ی روشن بود، کم کی کرد که موز

 رفت و گفت: 

 میحرف بزن رون یب م ینکن...بر یبا آبروم باز -

به  رهیبا خشم به پشت سر پروا نگاه کرد، خ آتش

 دیچیآن دو، دست پ  ی چشمان رامش که قفل بود رو

 نیدور کمر پروا، پروا نفسش را حبس کرد و خشمگ

  رهی از دست داغ آتش به اطراف نگاه کرد و رامش خ

کمر پروا نشست، پروا دستش   یکه رو   یبود به دست



زد   یزور آتش گذاشت لبخند  یبازو  یرا به زور رو 

 و گفت:

 میبر-

به زور از آن مرد نگاه گرفت و کمر پروا را   آتش

فشرد و با خودش هم قدم کرد، نهال دست پاچه به 

 نگاه کرد و محمد گفت:  هیبق

 د یخوش آمد ی ل یخ د،ینیبش د یبر دییبفرما -

د و نغمه شانه باال انداخت، پروا  به نغمه نگاه کر نهال 

باره   کیبه  بانیسا   ریز دند یکه رس رونیو آتش به ب

 زد:   ادیو فر دیپروا چرخ

 ! ؟ی چرا آبرومو برد-

 زد: اد یساکت بود و پروا با تمام حرصش فر  آتش

 ی که دار یهست یگفت، اصال تو ک  یاون چ یبه تو چ-

چرا تو جمع اون کارو   ، یکن یم  یمن باز یبا آبرو 

 کثافت   ستیذره شعور تو وجودت ن هی چرا  ، ی ردک

 دهانش گذاشت و گفت:  یدو دستش را جلو هر

 ... یهمه نگاه کردند....همه د -

 یهمه بفهمن تو مال من-



و   دیچ یدر محوطه پ  شیو صدا دی از جا پر ادش یفر با 

چشمان پروا را درشت کرد، همان لحظه هر دو  

  دهیپروا گرفته شد و در چشم بهم زدن چرخ   ی بازو

آتش در گوشش   یو عربده   دش یکوب  واریشد به د

 نشست:

  اد؟ی قرار بود ب یپلنگ صورت  ن یچون ا امین  یگفت-

 ؟ی اریلق لقو رو کنارت ب نیکه ا  امین یگفت

 :دیآتش غر  آب دهان قورت داد تا دهان باز کرد  پروا

رو تو چشم داشته    یحرفام که کس نی من خر تر ا-

 باشه و فقط نگاش کنم

و پروا از  دیکف دستش را پشت سر پروا کوب کدفعهی

 : دی را شن  ادش یفر  یترس چشم بست صدا

تو سر تو   یک  هیبعد  شونمی تو سر اون م ریت هیاول -

 واسه خودم  شمیآخر

 و آتش سر تکان داد، گفت:  دیدلش لرز  پروا

 تونم یکه م یدون یم-

نگاهش کرد آتش   دهی چشم باز کرد با چشمان لرز پروا

صورت پروا قرار داد و   یسر خم کرد، رو به رو  یکم

 گفت: 



رو   یذارم نگاه کس  یکنم، چون نم یکه م یدون یم-

 تو باشه

 نگفت و آتش گفت:  چیه  پروا

کالم باهاش   هیچه   یبر  کشیاز االن به بعد چه نزد-

 کنم یکارو م نیشک نکن هم یحرف بزن

 نگفت و آتش گفت:   چیباز ه پروا

 ؟ ید یفهم-

 زد: اد یرا نداد و آتش فر  جوابش

 ؟ ید یفهم-

 خند زد، گفت:  شیباز جواب نداد و آتش ن پروا

 شهینم تیتو حرف حال -

آوردن اسلحه پروا   رون یپشت کتش برد و با ب دست

دهانش نشست، اما    یدستش جلو عی زد و سر غیج

 مراقبش باشد،   دیگفت با  ینشد وقت  ریهم غافلگ اد یز

تا دو قدم برداشت پروا وحشت زده به دنبالش   آتش

 را گرفت و گفت:   ش یرفت بازو

 ...تو رو خدا اونو...اونو...  دمیفهم-

 و سر تکان داد، گفت:  دیسمتش چرخ  آتش



 ی دیهماالن ف  ه یآتش چه شکل  یاون رو  یخوبه بدون-

که وسط باشه   رتیحرف تو، حرف ناموس، حرف غ

 گذرم   یاز خودمم م

 با ترس سر تکان داد و گفت: پروا

 باشه...باشه تو فقط آروم باش -

که دوستت بهشون   یی اون تو به تک تک اونا  ی ریم-

 یگیم ست،ین یگینامزدته م یگفت اون پلنگ صورت

درست    شو یبره خونه قورمه سبز  دیرامش خانم با  نیا

 کنه
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با بغض سر تکان داد و آتش دست عقب برد   پروا

کت پشت شلوارش گذاشت، خواست به    ر یاسلحه را ز

رامش که داست از در تاالر   دنیپروا نگاه کند اما با د

باره دست پشت کمر پروا برد   کیآمد، به  یم  رونیب



حال در آغوشش فرو   یپروا ب   دش،یدر آغوش کش 

آتش محکم گرفتش که عقب   د،یرفت و اشکش چک 

کند تعجب کرد   یتقال نم یپروا حت  د ید ینرود اما وقت 

از خودش دورش کرد، آن دختر هنوز در شوک  یکم

 بود و آتش لبش کج شد و گفت: 

 یکوفت ی  عروس نیتا زودتر تموم بشه ا میبر-

دست پروا را گرفت و چرخاندش، پروا رامش را   مچ

لب   ریو آتش ز  دیابرو در هم کش اریاخت یب  د،ید

 : دیغر

دونسته اسم پسرشو گذاشته   یم یزیچ هیننش -

 رامش 

 گفت:  ی اهش کرد و آتش عصبنگ پروا

تا بوده و بوده اسم زنا رامش بوده، حاال چرا اسم  -

 دونه چرا یلق لقو رو گذاشتن رامش خدا م نیا

حال بدش خنده اش گرفت و با آتش   ان یدر م پروا

 وارد تاالر شد.

 

نهال نشست و ژست عکس گرفت، نهال با دهان   کنار

 : دیبسته غر



  نی رامش ا  یجلو ؟یکن یکار م یچ ی معلومه دار-

 ؟ یآدمو چرا دعوت کرد 

لبخند زد سر کج کرد و او هم با دهان بسته  پروا

 گفت: 

 هستم یعصب یلینپرس که از دستت خ یچیتو فعال ه-

داد و دست نهال را گرفت، نهال کالفه  رییرا تغ ژستش 

دست پروا را فشرد    عیعکس گرفتن سر  انیبعد از پا 

 و گفت:

چرا با رامش    ؟ی چرا دعوت کرد نو یتو؟ ا یگیم یچ-

 !؟ یرینم ششیچرا اصال پ  ؟یزن یحرف نم

 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا پروا

من شو به شوهرت بچسب، فردا با   الیخ یامشب ب-

 میزن  یهم حرف م

اش کار  ی نهال دور شد به آتش که داشت با گوش از

کرد نگاه کرد و سمت اتاق پرو رفت، در را بست   یم

  یدستش بود روشن کرد، زبان رورا که  یو گوش 

 و گفت:   دیلبش کش

منم از دستت راحت   ،یوفتیم  ریتو گ  گهیامشب د-

  رنتیرد و بدل مواد بگ نیکه تو ح  نیهم  شم،یم



مرد را که   ی گرفت دم گوشش گذاشت، صدا  شماره

 لبخند زد و گفت: دیشن

 سالم -

 بابا جان؟  یسالم دخترم پروا خانم، خوب-

 خوبم-

 دختر!   ادیصدا م -

 دوستمه  یآره آره عروس-

 یبسالمت-

 د یسالمت باش-

 ! یکرد ادمیشده االن   یحاال چ-

 صاف کرد و گفت:   ییگلو

 دمیشن  یزیچ هی-

 ؟ یچ-

 خوان جنس رد و بدل کنن   یعده م هیامشب  دم یشن-

 پرو... -

 دمیشن ی اتفاق یل یخ  دینه نه نگران نباش-

 ؟ یک-



ت نه دونم جا و مکان شون کجاس یبماند اما نه م-

  د یشا   ستیدونم االن ن یساعت چند قرار دارن، اما م

 شب مهین

 خب؟ -

 تهیموقع نیبهتر  یعنی د،یکن رشونیمهمه که دستگ-

  هوی ی دوستت زنگ زد  یپروا جان وسط عروس-

نه مکانشو،    ی دون ی نه زمانشو م نه،یا  انیجر یگیم

 ! م؟ی کن رشونیدستگ میبر ی ما چجور

 چشم بست و گفت:   دیچرخ پروا

فقط تو رو خدا آماده   گمیبهتون م  زیمن خودم همه چ-

 نیا یب عی باشد که سر

 بگم یچ-

تا مطمئن نشم   دیدون یخودتونم م  د،یکن نانیبهم اطم-

 گم ینم

 شناسمت  یم-

 دیکن نانیپس االنم اطم-

نه مکان و قراره   یدون ینه زمان م  یترسم، وقت یم-

خطر واسه   یعنیدردسر،  یعنی یکه به ما بگ  یبفهم

 تو



 بکنم یسک یانقدر مهمه که حاضرم هر ر-

 اد یسرت ب ییخوام بال ینم-

اگر امشب   یعنی وفته،یبرام نم یاتفاق  چیه دمیقول م -

 وفتهیبرام نم یاتفاق گهیدرست بشه د یهمه چ

 پشت خط مشکوک گفت:  مرد

 شده؟!  یزیچ-

 یخوام که امشب همه چ یفقط م   ستین ی زینه نه، چ-

 وم بشهتم

 ؟ی دیقرار فهم ن یاز ا-

 نگاه کرد و گفت:   نهیدر آ پروا

 نمتونیب یامشب م-

هر لحظه با من در ارتباط باش دختر جسور، اصال  -

 اد یسرت ب ییخوام بال  ینم

 باشه -

  رونیراحت نفسش را ب الیرا قطع کرد و با خ  تماس

 داد و آرام گفت: 

آتش   شمیاز دستت راحت م شهیامشب واسه هم-

 به پا کن شیآت



  نی چندم  یاش را باز کرد و رژش را برا یدست فیک

آورد و لب قرمزش را قرمز تر کرد،    رونیب فشیاز ک

را مرتب کرد و با لبخند سمت در اتاق رفت،    شی موها 

که نگاه کرد آتش بود، او    ییجا  ن یدر را باز کرد، اول 

کرد، نگاه گرفت و سمت نغمه  یهم داشت نگاهش م 

 رفت. 

  دیعقب کش  یکنار حامد نشسته بود، صندل  مهنغ

 کنارشان نشست و گفت: 

 ییبرم جا  دیامشب با -

 نگاهش کرد و گفت:  نغمه

 کجا؟ -

  ازیهست، ن شگاه یهمون آرا نمیفقط من ماش ییجا  هی-

 ن یدارم به ماش

 سر تکان داد و گفت:  حامد

 برمت یخودم م-

 خوام یم  نیفقط ماش  یعنیبرم،  دینه نه خودم با -

 و گفت:  دیمشکوک کامل سمتش چرخ نغمه

  یپروا؟ عروس   ی بر دیکجا؟! اصال امشب چرا با -

 دوستته!



خونه بعد   میخوام برم که، بر یم  ی نگفتم تو عروس-

 رمیم

 کجا؟ -

 گهیبرم، کارمه د دیکجا با-

 پروا! -

  یم نی خوام برم، فقط ماش  ینده نغمه واجبه که م ریگ-

 نه؟ ای دید

 ؟ یاومد  نی ا نیتو با ماش یعنی-

 آره -

 چرا اومد دنبالت؟ -

 یم  نیماش دیفقط بگ م،یبرقص  میبر دینغمه االن با -

 د؟ ید

 سر تکان داد و گفت:  حامد

 چرا ندم -

دست نغمه را گرفت،   ستادیا  ع یلبخند زد سر پروا

 گفت: 

 ی مرس-



  یو وسط رفتند، پروا با ذوق چرخ  د یرا کش نغمه

خند زد و دوباره   شیخورد به آتش نگاه کرد، ن

 و گفت: دیچرخ

 برقصن  میارینهال و محمد ب میبر-

 بذاره، واال جرات ندارم  لمبرداریاگر ف میبر-

 اونش با من ا یب-

 

 ی صندل   ی گذاشت و رو زیم ی شامش را رو بشقاب 

 نشست، آتش نگاهش کرد و گفت:

 ؟ یخور یقدر م نیهم شهیهم-
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 برداشت نگاهش کرد و گفت:   یتکه جوجه ا پروا

 اده ینه اما امشب اشتهام ز-



را در دهان گذاشت و آتش جام نوشابه اش را   جوجه

 به پروا گفت:   رهیبرداشت همان جور خ

 ؟ی دیهمه رقص  نیا یپا درد نگرفت-

 نه تازه کمم هست -

و پر  دیاش نگاه کرد ابرو در هم کش  قهیبه  آتش

و پروا با اشتها    دیحرص نوشابه اش را سر کش

بود   ی به آتش که عصب ی خورد و گاه ی را م ش یغذا

گذاشت   یکرد، همان که سر به سرش نم  ینگاه م 

 هم بود.  یبود اما راض  ب یعج شیبرا

 یوقتشه جواب مثبتتو اعالم کن-

از نوشابه اش را خورد و دستش   یلبخند زد کم پروا

 نشست و گفت:  ش یگلو ی رو

 نظر مثبت؟ اونم راجب تو؟-

 و گفت:   دیخودش را جلو کش یکم آتش

خانمانه  ی ل یو تو خ زنهیردا شب زنگ ممامانم ف-

 بله یگیم

 سر تکان داد و گفت:  دیخند پروا

 اون وقت چرا؟-



 چون دوستت دارم -

  یپا رو  یداد به صندل  هیلبش کج شد و کامل تک پروا

 پا انداخت و گفت: 

  دیاما من ندارم و جوابمم با  ،یخب تو دوستم دار -

 مشخص باشه

سته بود گرفت  که نش   ییجا  ی صندل   ر یدستش را ز  آتش

پروا شد،    کیو کامل نزد  دیرا کش ی صندل  کدفعهیو 

به اطراف نگاه کرد و   دیبدنش را عقب کش یپروا کم

 آرام گفت: 

 برو عقب زشته -

 عشقا دو طرفه باشه   ستی که قرار ن شهیهم-

 آتش برو عقب-

 ی حتما دوستم داشته باش ستیقرار ن-

آب دهان قورت داد و باز چشم گرداند در سالن و   پروا

 صورتش گفت:  یآتش چشم گرداند رو 

کنم انقدر دوستم   یم  یکنم هم کار  یمن هم عاشقت م-

نفس   یلحظه هم بدون من نتون هیکه   یداشته باش

 یبکش



  ی بود که قالب بود رو ادیز  یعطر آتش به حد یبو

  آب  د،یکش یکه پشت هم م یگار یعطر خودش و آن س

آتش   ی نهیس یدهان قورت داد و دستش را رو 

 گذاشت گفت: 

 کنن  یدارن نگامون م-

 بذار نگاه کنن بدونن چقدر دوستت دارم-

 :دیکالفه و با حرص غر  پروا

 برو عقب  ، یکن یکارا ثابت نم ن یبا ا-

  شی از موها  یو دسته   نییبرد پا  شیدستش را پ  آتش

 د، یسمت خودش کش  یدو انگشتش گرفت و کم  نیرا ب

آتش را   یبه اطراف نگاه کرد و صدا اریاخت یپروا ب 

 : دیشن

 م؟ یچرا مال هم نش م،یا یبهم م یلیمن و تو خ-

 یصورت آتش و آتش چشمک یچشم چرخاند رو پروا

 زد و گفت: 

  ،یخور یم  نیزم ت یعاشقو نشکون تو زندگ هیدل -

 عاشق پشت سرته هی  نیچون نفر

 اش را فشرد و گفت:  نهیس   پروا

 یکن ی م یبا آبروم باز یبرو عقب دار -



 وقت چیتو بره...ه یکنم آبرو ینم  یمن کار-

 یرفت و ظرف ژله را برداشت، پروا عصب عقب 

پروا   یباره قاشق غذا کیکرد و آتش به  ی نگاهش م

 گفت:  عیرا برداشت و پروا سر

 قاشق منه!-

ژله برداشت و در دهان گذاشت،    یتوجه کم یب  آتش

 سر تکان داد و گفت:

 خوشمزس! -

بلند شد تا خواست برود   زیاز پشت م یعصب پروا

 آتش مچ دستش را گرفت و گفت:

کمتر برو اون وسط   ،یکن ی م یباهام باز ی دار  گهید-

 تکون بخور 

همان موقع   د،یکش رون ی دستش را با حرص ب پروا

آمد و آتش دست پروا را رها کرد  ام یآتش پ یبرا

را برداشت، پروا عقب رفت اما دور نشد و نا    ی گوش

و قدش را بلند کرد؛   ستاد ی محسوس پشت سر آتش ا

کرد و   زیرا باز کرد و پروا چشم ر  امیآتش پ

 خواندش: 

 ساعت دو همه آماده هستن-



دور شد، آتش سر  دیچرخ  عی لبخند زد و سر پروا

 نوشت:  ا ی ک یدور شده، براکه پروا   دیچرخاند و د

 شت یپ  امیراحت بشم م یعروس  ن یاز ا-

 را خواند و با خنده نوشت:  ام یپ ا یک

 سالم برسون یلیبه خواهر پروا خ-

  زی م یرا رو یو گوش   دییهم سا  یرو یدندان  آتش

ژله اش را خورد و به پروا نگاه کرد که   هیگذاشت بق

 . دیخند یزد و م   یبا مسئوالن پرورشگاه حرف م
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گفت برود نگاه   یبا چشمان درشت به پروا که م نغمه

 او گفت:  یکرد و حامد جا یم

 ! ؟یکن یلباستو عوض نم-



و   دیکش  رونیرا از دست حامد ب چیکالفه سوئ پروا

 گفت: 

 شهیم ریبرم د  دینه با -

را   شهیشد ش  نیکرد و پروا سوار ماش ینچ رایحم

 و گفت:   دیکش نییپا 

 د یاصال نگران من نباش-

رفت،   رون یب نگیرا فشرد و با سرعت از پارک موت یر

 نغمه به حامد نگاه کرد و گفت: 

 کله خره  ی ل یر خدخت  نیواال که نهال حق داره، ا-

 

 

 با حرص گفت:  پروا

 برسم بهش، فقط برسم   ا یخدا-

 چ یسمت راست نگاه کرد ه  د یسر کوچه رس به

  نیدو ماش دن ینبود، سمت چپ نگاه کرد با د ینیماش

 ی آتش بود لبخند زد و رو  نیاز آن ها ماش یکی

 و گفت:  دیفرمان کوب

 ول یا-



پارک کرد و   واریدنده عقب گرفت و کنار د  آرام

است و   زیدانست ت ی آتش بود، م  نینگاهش به ماش

  یمحتاط عمل م دی همان با  یبرا نتشیممکن است بب 

کرد   یم ی لحظه شمار  د، یلبش کش یکرد، زبان رو 

تمام شود و خدا را شکر کرد که آتش موقع   یعروس 

 دایپ راتوانست او  یبرگشت هم او را آورد وگرنه نم

 کند. 

فرمان ضرب    یگرفت و انگشتانش را رو  قیعم  نفس

آتش راه   ن یماش دیگذشت که د یا قهیگرفت، ده دق

 افتاد، پروا آب دهان قورت داد و گفت: 

بفهمه پروا، خوب  دیدور که شد حرکت کن، نبا-

 حواستو جمع کن 

دور شدند و پروا با دور شدن شان    نیدو ماش هر

  یچراغ ها  ی را به حرکت در آورد، حت  نیآهسته ماش

راند و به دنبال   یرا هم روشن نکرد، آرام م   نیماش

  قیرا هم آماده کرد تا آدرس دق یرفت، گوش  یشان م 

 سرگرد بفرستد.  یرا برا 

گشتند و پروا متعجب بود که چرا   یبه محله م محله

خواهند به کجا   یگردند و م ید مدر آن محله ها دارن

بزرگ   ابانیخ کی یکه همه برا ییبرسند، محله ها 



و    یمیقد  ی که پر بود از خانه ها  ییبودند، محله ها 

پروا   ک،ی بار یلیخ یپهن و گاه یکوچه ها   د،یجد

 . دکر  یدور از آن ها حرکت م  یل یخ

پروا متوجه شد سرعت   دند، یکه رس یاصل ابانیخ در

کند،   اد یتا خواست سرعتش را زشد،   شتریآن ها ب 

 یم  رونیمتوجه شد از هر کوچه چند موتور سوار ب

سرعتش را کم کرد و متعجب به آن همه موتور   ند،یآ

 یآمدند نگاه م یم  رون یسوار که مثل مور و ملخ ب

 کرد. 

 دهان قورت داد و گفت:  آب

 خدا چه خبره!  ا ی-

 

  یرا روشن کرد و تماس گرفت، صدا  ی گوش  عیسر

 : دیمرد را شن

 سمت...  نیا یب-

 قه؟ یدق-

محله  نیتر بگم، چون تو هم   قیتا دق نوریا  نیا یب-

 هستن 

 بده   شنیتو لوک-



 باشه باشه -

 را قطع کرد و لبخند زد گفت:   تماس

محله  هی واسه   ،یشیآقا آتش امشب واسه همه رو م-

 ی شی رو م

شدند، پروا پا    یوارد خاک  دندیکه رس ابان یخ ی انتها 

 شد و گفت:  ز یترمز فشرد و چشمانش ر ی رو

 ! نجاسی پس ا-

 را فرستاد و گفت: شنیلوک

 باشه دست تون تا برم جلوتر باز بفرستم  نیا-

  یشد، هر چه جلو تر م ی افتاد و او هم وارد خاک  راه

شد و او به خاطر چراغ خاموشش    یتر م کیرفت تار

بود اما او   ده یترس  یکند، کم اطیاحت یل یمجبور بود خ 

 د یاز دور د یکرد، وقت یم  ی با همان ترس هر کار

ترمز فشرد، به  ی او هم پا رو ستادند یها ا  نیماش

 ی ها واریکه جز د ییاطراف نگاه کرد، خانه خرابه ها 

 نمانده بود.  شان یبرا چیداغون ه  یآجر

 :د ین قورت داد و غردها  آب

 که نمیب یهمه دورم اونا رو نم نی من ا-



به اطراف نگاه کرد و چند نفس   دیلبش کش   یرو  زبان

را   شنیلوک  گریچشم باز کرد بار د  عیسر  د،یکش  قیعم

 ستادن یجا ا نی هم قا یدق - فرستاد و نوشت: 

بود نگاه کرد، قرار  ی صندل   ی که رو نشیدورب فیک به

اما فقط نغمه  ردیعکس بگ  ی در عروس ن یبود با دورب

چند عکس از خود پروا گرفته بود، کالفه و با ترس  

را   نیو باالخره دورب  د یکش یم قیعم   ینفس ها 

 برداشت. 

  شیپاها  د،یرا باز کرد و دامنش را باال کش  نیماش  در

د  کر  یبرد و همان جور که به اطراف نگاه م  رونیرا ب

 : دیدر را آهسته بست و غر

 جا باشم؟  نی ا دیخدا لعنتت کنه آتش، من چرا االن با -

 : دیقدم دور شد و غر چند

 برسه سیتا پل   نیبتمرگ تو ماش-

را باز کرد اما سر چرخاند   نیبرگشت در ماش  عیسر

 جلو نگاه کرد و گفت:  یکیبه تار

کجا   ستیاصال چراغاشون خاموش شد، معلوم ن-

 هستن 

 فت: ترس گ  با 



 ؟ یباشن چ گهید  یاگر جا -

  یکم انهیراه افتاد، وارد خرابه ها شد، تا مخف  دوباره 

پاشنه بلند   یکجا هستند، با کفش ها ندیجلو برود و بب 

  نیدرست پا بگذارد تا زم ی کرد جاها  یم  یسع

تا خوب   د ینفس هم نکش یحت د، یشن ی نخورد، صدا

اما صداها واضح   دیکش  واریبشنود، خودش را کنار د

خرابه   واریجز چند د امانبود، کالفه خم شد نگاه کرد 

 . دیند چیه

  واریو دوباره راه افتاد، به د دییهم سا  ی رو  دندان

چند نفر   دنی خواست جلو برود اما با د  دی رس ی گرید

پنهان   واریو پشت د دیبا سرعت خودش را عقب کش

داشت   نیت جلو دهانش گرفت، دستش که دوربشد دس 

آب دهان قورت داد و چشمان درشتش که از    د،ی لرز

که با   کی رتا  یترس درشت تر شده بود در آن جا

 .دیچرخ  ی روشن بود م یمهتاب کم

 میجا پنهون بش هیهر کدوم   میبر-

 : دیآتش را شن  یصدا

 دیکن ینم  یکار چیتا نگفتم ه-

 



[12 /3/2021 12:03  PM] 

 

 _آغوش_آتش  کی#پارت_صد_هفتاد_ 

 

 

 

دانست وقت فرار است، با   یوحشت کرد و م پروا

وجود ترسش قدم برداشت برود اما قدم دوم حس کرد 

  دنیشد، با وحشت سر چرخاند با ند ده یدامنش کش

کس به دامنش نگاه کرد که به تخته سنگ نسبتا   چیه

و وحشت زده   دیکرده است، باز صدا شن ریگ  یبزرگ

پاره شدن لباس را    یصدا  د،یدامنش را با شتاب کش

رفت، از خرابه  یتوجه و با عجله جلو م یباما  دیشن

سوار   عیسر نش،یسمت ماش  دیرفت و دو  رونیها ب

 را روشن کرد، دنده عقب گرفت.   نیشد و ماش

خواستند پنهان    یآن جا بماند و آن ها که م دیترس یم

فرمان را   عی که دور شد سر یکم نند،یشوند او را بب

 نگاه کرد و گفت:   نهیچرخاند و دور زد، در آ

 اد یاالن م اد، یم سیاالن پل-



هم فاصله   ادیکه ز  یرا به سر جاده خاک  خودش 

 یترمز فشرد، دستانش م ینداشت رساند و پا رو

برسد،   سی خواند هر چه زودتر پل  یو دعا م  دی لرز

  نیماش یباال ینور ها  دنیگذشته بود با د یربع ساعت

 چشمانش برق زد و با ذوق گفت:  سیپل 

 اومدن!-

 ینیماش  د،یکش نیی را پا  شه یبار نور باال زد و ش چند

 قرر گرفت و پروا گفت:   نشیکنار ماش

 هستم که آدرس دادم  یمن همون-

ها که تعدادش هم کم نبود با سرعت وارد    نیماش

  سی شدند و پروا هم پشت سر آن ها راه افتاد، پل   یخاک

 ترمز فشرد و گفت:  یپروا پا رو دند،یها زودتر رس

 کارت تمومه-

نشست،  نیدرون ماش الیخ  یشود اما ب  ادهیپ خواست

گذشته  یا  قهیچند دق ند،یخواست آتش او را بب ینم

شود،   ی م کشیدارد از دور نزد دی بود که سرگرد را د

 رفت و با لبخند گفت:  نییدر را باز کرد پا   عیسر

 شون؟  نیگرفت-

 و گفت:  ستاد ی نفس زنان ا سرگرد 



 جا نبود پروا ن یکس ا چیه-

 جلو رفت و گفت: شیابروها  پروا

شون کردم،    بیجا تعق نی! من خودم تا ا؟یچ یعنی-

 پنهان شدن! یحت ستادن یجا ا نیهم

 وون یح یحت  ست، یجا ن ن یکس ا چیه-

شگفت زده به جلو نگاه کرد و سرش را به چپ   پروا

 و راست تکان داد و گفت:

 جا بودند  نی نا ااو-

 پروا مطئ... -

 کردن، تازس  دایپ  نیسرگرد بچه ها رد ماش-

 به پروا نگاه کرد و گفت:  سرگرد 

 اگر هم بودن رفتن -

 با عجله جلو رفت و گفت:  پروا

 دنبال شون  م یپس رفتن، تازه رفتن بر-

 کجا رفتن  میدون یبودن نه م یک میدون یپروا ما نه م -

  کشیسرگرد نزد  د،یچرخ یچشم بست و عصب پروا

 رفت و گفت: 

 جا، پروا چه خبره؟   نیهمه آدم کشوندم ا نیا-



  ی س ستایبا ب ن یجا بودن، دو تا ماش نیبخدا ا -

 جا ن یبود که اومدن ا یدونم چند تا موتور  یتا...نم 

 ؟ یاطالعاتو گرفت نیا ی بود؟ تو از ک یک-

 گفت:  یعصب پروا

خالفکاره، اون سر  نفر به اسم آتش اون  هی-

 رهیبگ لیدستشونه، قرار بود اون جنسا رو تحو

 ! ؟یآتش ک-

 نا یمثل هم  یزیچ  هیدونم  ی...آهنگران، نمیآهنگر -

 هست؟  یک-

 مون ی همسا -

 پر... -

 گم یراست م  دیباور کن ه،یآدم خطرناک-

 بده  حیتوض شتریب-

اسلحه داره، آدم کشه،  شهیآدم مزخرفه، هم هی-

 دم یمن همشو با چشم د ه،یخالفکاره، قاچاقچ

 ! ؟ یدید کیاز نزد -

 نه -

 پروا! -



 دم ید نهی نبود دور بود اما مهم ا کی نزد-

 ساکت بود و پروا جلو رفت و گفت: سرگرد 

 شمارشو دارم-

 ؟ یهست  یزنگ بزنم بگم تو قاچاقچ -

ته  اگر جنسا رو هم گرف ست،ینه اما اون االن خونه ن-

 برده باشه پنهان کنه دیبا 

 ؟ یچرا شمارشو دار -

 مفصله-

 پس زنگ بزن-

 ! ؟یچ-

 زنگ بزن  گمیم-

 اما... -

 میشیاالن زنگ بزن ما متوجه م شیشناس یاگر م -

 کنن یابی بچه ها رد  دمینه بعد م ا ی رونهیب

دانست بد    یفکر کرد و سر تکان داد، م یکم پروا

آمدن شان نگذشته   یاز عروس ادیچون ز ستیموقع ن 

 توانست بهانه جور کند.  ی بود پس م



بلند گو گذاشت تماس   یرا روشن کرد و رو   ی گوش

آرام و خواب آلود  یآخر بود که صدا  یگرفت، بوق ها

 : دیآتش را شن

 بله-

پروا باال رفت و به سرگرد نگاه کرد و   یابرو کی

 گفت: 

 سالم -

 : دیغر یچشم بست و عصب آتش

تم االنم که کپمو گذاشتم نذار  تو هس ریاز صبح درگ-

 بخوابم

 دهانش باز ماند و لب زد:  پروا

 !گهیدروغ م-

 یالل بمون  ی زنگ زد-

 ؟ ی...خونه ازهیچ-

 خند زد و گفت:  شین آتش

چند وجبه که به  نمیکنم بب ینه تو کوچه دارم وجب م-

 فضول گزارش بدم یتو



سرش را به چپ و راست تکان داد و دوباره    پروا

 گفت: 

 !گهیم دروغ -

 گفت:  یعصب آتش

 چته؟! چرا... -

 شد:   ده یترس شیسکوت کرد و صدا کدفعهی

 شده؟!   یزیچ  ؟یشده دختر؟! خوب یچ-

دست باال  دیچشم بست و سرگرد چشم بست چرخ پروا

 قیبرد که همه سوار شوند برگردند، پروا نفس عم

 و گفت:   دیکش

 بودم  چمینه دنبال...دنبال سوئ-

 برات، بذار فقط بخوابم ارنیب گمیفردا م-

هم فشرد و آتش با   یو کالفه لب رو  یعصب پروا

 گفت:  طنتیش

 عشق زشتم ریشب بخ-

 گفت:  د،یقطع شد و پروا چرخ  تماس

 ست یخونه ن گهیدروغ م-

 پروا اشاره کرد و گفت:  نیبه ماش سرگرد 



 میبر-

 ک...کجا؟! -

 نه ا یخوام مطمئن بشم خونست  یخونش، م -

شد، سرگرد هم   نشی سوار ماش عی لبخند زد و سر پروا

را به حرکت    نیسوار شد و همان جور که پروا ماش

 آورد گفت:   ی در م

 کردم  یسرعت باور م   نیبه ا دینبا -

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 گمیمن دروغ نم-

 ی اما بد متوجه شد یگیدروغ نم-

 دن؟ یم  لش یکه جنس تحو نیا-

 ؟ یآره اصال چه جنس-

 با چشمان گرد گفت:  پروا

 معلومه مواد مخدر! -

جنس   گنیم یدون یاز کجا م  ؟یدون یتو از کجا م -

 همونه قایدق
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 گفت:  یعصب پروا

 ... د یدار-

چند تا   ی خراب شد، شمرد زایچ  یل یپروا امشب خ-

از    نیچند تا ماش  یدیجا؟ فهم  نیکشوندم ا  نیماش

 طرف مبارزه با مواد مخدر بود؟ 

  یگفتن نداشت اما سع یبرا  یناراحت بود و حرف پروا

  یکرد تند برود تا ثابت کند چه خبر است، جلو یم

 د و گفت: ترمز فشر  ی پا رو نگیپارک

 زنگ طبقه پنج واحد... -

 زنگ بزن بهش -

 ! ؟یچ-

 زنگ بزن بهش -

 اما... -

 کهیجور که مشخصه رابطش با تو نزد نیا-



 گفت:  ی خجالت زده رو برگرداند و سرگرد عصب پروا

اون   ن،ییپا   اد یبهونه بخواه ب هیزنگ بزن بهش به  -

  ر یامشب ز نیاز هم ومدیاگر ن  نمش،یب  یوقت منم م

 یکنم امشب داشته چه غلط ینظر خودمه و ثابت م

 کرده  یم

 سر تکان داد و گفت:  د یسرگرد ترس  یاز تند پروا

 باشه -

را روشن کرد و دوباره شماره گرفت دم    ی گوش

 تا آتش جواب داد:  دیگوشش گذاشت، باز طول کش

 رون یاز تو مستراح بکشم ب  ا ی یکن  یم دارمیب ا ی-

 کالفه گفت:  پروا

 دم یترس کمی من -

 چرا؟! -

 نییپا یا یب  شهیم-

 مکث کرد و گفت:  آتش

 شده؟!  یزیچ-

 م؟یحرف بزن ی زیچ هیراجب  ا ینه فقط ب-

 نییپا  امیم-



خند زد، همان   ش ین یخشکش زد و سرگرد عصب  پروا

 لحظه تماش قطع شد و پروا ناباور گفت:

 !شهینم-

 خونت کجاست؟ -

خانه اش را نشان داد و   نگیدر پارک جیکامال گ پروا

 سرگرد گفت: 

 نگ یبرو تو پارک-

در شوک بود و به حرف سرگرد عمل کرد زد در   پروا

 نگیرا درون پارک  نیباز شد و آرام ماش نگیپارک

 شد.   ادهیرفت و پروا هم پ ن ییکشاند، سرگرد پا 

 به اطراف نگاه کرد و گفت:  سرگرد 

 نیدر بب  یتو برو جلو شمی جاها پنهون م نیمن هم-

 نه   ای ادیم

سست بود و    شیقدم ها  د،یسر تکان داد و چرخ  پروا

در   یرا هضم کند، جلو  زیتوانست همه چ یهنوز نم

 لب گفت:   ر یو ز  ستادیا

 ...نم... ستی...خونه نادینم-



و جلو آمدن قامت   ییباز شد در آپارتمان روبه رو با 

 یآن مرد جوان باعث شد پروا دستش را به در آهن

 شدنش نگاه کند.   کیو ناباور به نزد  ردیبگ

بازش و کاپشن چرم   ی با شلوارک و موها  آتش

 کرد و گفت:  زیشد، چشم ر  کشینزد

 اطراف خونس؟!  ی کس-

آتش  دیآب دهانش را سخت قورت داد، خودش د  پروا

آتش سر خم کرد و  د، یرا شن شیصدا یآن جا رفت حت

 گفت: 

 تر شده؟!  ی ! چرا چشات گاوه؟یچ-

آتش  یبرد و به شلوارک کوتاه خانگ  نیینگاه پا  پروا

نگاه باال آورد و بدن برهنه اش را   ینگاه کرد، کم 

 نگاه باال آورد و آتش مشکوک گفت:  عیسر  د،ید

 !؟ ی تو لباستو عوض نکرد-

 دست پاچه گفت:  پروا

 بودم  ده یترس  کمی یعنینه -

 ! ؟ یچه ترس-

 به اطراف نگاه کرد و گفت: پروا



 ره ی در خونه راه م  یجلو یکیحس کردم -

 بود؟   ی کس-

 نبود  دم ید ینه از چشم-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: آتش

 ؟ یما رو گرفت  ینصف شب-

 چشم بست و گفت:  پروا

 اشتباه کردم، من برم   زهیچ-

از آن نگاه   دی مشکوک نگاهش کرد و پروا ترس آتش

 عقب رفت و گفت:   عیسر

 د یببخش-

خواست در را ببندد آتش جلو رفت و پروا خشکش   تا 

به چشمان قرمز پروا   ره یو خ  ستادیا  کشیزد، نزد

دو انگشتش   نیشد، دست باال برد شال پروا را ب

پروا  ی  ده یبه چشمان ترس  رهین جور خگرفت و هما

رعد و برق باال   یهمان لحظه صدا د،یشال را جلو کش

 . د یاز جا پر اریاخت یرفت و پروا ب 

را پشت کمر پروا گذاشت و جلو    گرشی دست د  آتش

 بدنش را به بدن خودش فشرد و گفت:  دش،یکش



 نترس -

  دیترس یم ی از مرد  دیترس یاز رعد و برق نم پروا

  ینم اورد، یدر ب  شینست سر از کارها توا یکه نم

 کس ثابت کند چقدر خطرناک است.  چیتوانست به ه 

به خود فشردش،   شتریعقب برود اما آتش ب خواست

 زد گفت:  یلبخند زد و چشمک نگیپارک یکی در تار

 بشه، پس نترس  کت یجرات نداره نزد  ی کس-

  یبرهنه  ی نهیس  یسر تکان داد و دست رو  پروا

از خودش دورش کند، اما   یآتش گذاشت که کم

بردند به دست    نییگردنبند را لمس کرد، هر دو سر پا 

سر    ع یگردنبند نگاه کردند، پروا شرم زده سر ی رو

 باال آورد. 

 نگاهش کرد و پروا عقب رفت و گفت:  آتش

 گه یبرو د -

 عقب رفت و گفت:  آتش

 شهیم یخواستن  ت یگاو  ی چشما  یکیتو تار -

دندان   ریخجالت زده از حضور سرگرد لب ز  پروا

طرف کاپشنش را   ک ی ستادی در ا  ی و آتش جلو  دیکش



برهنه اش گذاشت،   ی نهیس یباز کرد و دست رو 

 کرد و گفت: یخنده ا 

 دختر زشته هی یجا یجا  نیا-

آتش   دی از برهنه بودنش شرمش شد و نگاه دزد پروا

  ی که در صورتش خورد خنده ا ی رفت با باران  رونیب

 کرد و رفت.  بشیکرد دستانش را در ج

تا دهان باز کرد سرگرد جلو رفت   دیچرخ عیسر  پروا

 و گفت:

 اشتباه کردم  یل ینگو، امشب خ  یزیچ  گهید-

 اون آدم... -

  یم  لیکه جنس تحو  ی آدم هی ه،یاون آدم معلوم شد ک-

 هافیو ق پیت  نیبا ا  ستیپنج دقه بعد تو خونش ن رهیگ

 تو  دنید ادیب

 سرگرد! -

 سر گرد باال آمد و گفت:   دست

 ه یکاف-
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به رو به رو   رهیخ نگیرفت، پروا وسط پارک سرگرد 

  یاتفاق ها ب نیشد آن شب ا یمانده بود، باورش نم

را تمام   زیتواند آن شب همه چ یکرد م  ی افتد، فکر م

  یزندگ  یآدم ها  نیاز مهم تر  یکی کند، اما حال اعتماد 

 اش را هم از دست داده بود.

داد، چشم بست و سر   هیتک واریعقب رفت به د  عقب 

 ینم یجا بود ولبرد، مطمئن بود آتش آن   ریبه ز

باره عوض   ک یبه   زیچرا همه چ  دیفهم ی دانست و نم

کس آن جا نبود،   چ یشد، چرا آتش خانه بود و چرا ه

بود و   جی صورتش قرار گرفت، گ یدستانش رو 

  ینزد سرگرد رنگ گریاو د  یکه حنا ن یناراحت از ا

 نداشت.

را    لشیرفت، در را باز کرد وسا   نیحال سمت ماش یب

حال سمت آسانسور   یقفل کرد ب برداشت و در را 

  واری داد به د هیرفت، وارد شد و دکمه را فشرد، تک



داد   رونیآسانسور و به سقفش نگاه کرد، نفسش را ب

 لب گفت:   ر یو ز

 گند زدم-

  فی رفت، دست درون ک  رونیو ب   ستادی ا آسانسور

آورد، آهسته در را    رونیرا ب د یاش کرد و کل  یدست

پاشنه  یباز کرد و آرام وارد خانه شد، کفش ها

  د ینغمه ترس  یبلندش را در آورد و جلو رفت با صدا

 سر باال آورد: 

 شهیگفتم هوا روشن م ،یخوبه حداقل زود اومد-

 یا یم

 حال گفت: یتکان داد و ب سر

 آره کارم تموم شد -

 گفت: افتاد سمت اتاقش و نغمه به دنبالش رفت و  راه

 ؟ یبا من حرف بزن  یخوا ینم-

لب تخت نشست، بغض کرد و نغمه چشمانش   پروا

 شد و گفت:   زیر

 شد...  یچ-

در را   عیهق هق پروا که باال رفت نغمه سر  یصدا

 گفت:  دشیبست سمتش رفت و در آغوش کش



چرا    ؟یستین شهیشده؟ چرا مثل هم یچ  زم؟ یعز هیچ-

 یفرق دار  شهی بار با هم نیا

 شدم نغمه...خسته شدم از دستش  وونهید-

سرش    دیصورت پروا را قاب گرفت و پروا نا ام نغمه

 را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 اعتماد بشه یکرد بهم ب  یکار -

 ! ؟ی زن یحرف م  یراجب ک-

 گفت:  ی و نغمه عصب ختیکالفه اشک ر  پروا

 بهم بگو پروا-

در آغوش نغمه فرو رفت و نغمه نوازشش کرد  پروا

 و گفت:

چرا محل رامش   ؟ی عروس یپسره اومد نیچرا با ا-

 ؟ی نذاشت

 عقب برد و با خشم گفت:   سر

وقته تموم   یلیخ ست،یمن و رامش ن نیب یچیچون ه-

 تموم کردم  ویشکاکه همه چ دمیکه فهم یشده، وقت

 باشه آروم باش -



دعوتش کرد، حداقل    کرد ینهال امشب بد کار  ستم،ین-

 گفت، اما همونم نگفت  ی بهم م

دعوت کرد   دی داره فکر کرد با هم هست یاون چه گناه -

 گهید

 که دعوتش کنم؟ م یور هی مگه خودم -

 خب برا رسم و ادب دعوت کرد -

 منم که بوق -

 حواسش نبوده -

بده، به خط اتوش و اون ادبش نگاه    یل یرامش خ-

ادب   شه،یم هم بد دهن  شهیشکاک م  یوقت د،ینکن

 شهیفراموشش م 

حاال   ،یدیخب تموم شد خدا رو شکر که زود فهم -

 ؟ یبگو چرا با اون اومد

 را با دست پاک کرد و گفت:  شیها   اشک

 گهیحاال اومد د-

 ؟ یآره اومد، اما چرا؟ تو دعوتش کرد -

همان سر تکان داد   یبرا  دیدانست چه بگو ینم پروا

 و گفت:



 آره -

 سر کج کرد نگاهش کرد و گفت:  نغمه

 تو و اون...  یعنی نیا-

 گفت:  ینگاهش کرد و عصب عیسر  پروا

 نه-

که   ستیخواستگار ن هی اون مگه فقط  ؟یپس چ -

  ؟ی پس چرا همراه تو اومد عروس ه؟یجوابتم بهش منف

و   یچرا کل جشن کنار اون بود   ؟ی چرا دعوتش کرد

  یزی! پروا چ د؟یزد  یحرف م کیتو ج کیج  دیداشت

 ؟یگیهست که به ما نم

 بلند شد و پالتو را در آورد و گفت:  شی جا  از

 م؟یاالن بخواب  شهیم-

 ؟ینگ یخوا  یبازم م -

 گمیوقتش بشه م -

 بگو؟  نتونهیب یز یخب اگر چ-

 ستینغمه، ن ست ین-

لباس پروا چشمانش   نییپا دن یسر تکان داد با د نغمه

 درشت شد و گفت: 



 لباست پاره شده!  یوا  ،یه-

لباس که نغمه در دست گرفت نگاه   نییهم به پا پروا

 : د یکرد و با خشم غر

 ندازمش دور  یبهتر م-

خدا تومن    ،یخوشگل  نیلباس به ا ؟ی شد  وونهید-

دور؟ اصال چرا   یکه با پاره شدن بنداز  ی پولش داد

 پاره شد؟ 

 دونم ینم-

 کنم ی م شی کار هیبذار فردا   اریبدرش  -

 ندازم دور  یالزم نکرده م -

کنم مدلشم   یکنم کوتاهش م  ی برو بابا، اگرم نشد کار-

 کنه قشنگه یم رییتغ

 و گفت:  دیچرخ پروا

 باز کن فعال  نویا-

ها   یلباس را باز کرد اما نگاهش به کبود  پیز نغمه

تن   یاز آثارش رو  یکه هنوز کم ییها   یافتاد، کبود

برد با سر انگشتانش لمس شان   شیپروا بود، دست پ

 کرد و گفت: 



 زخم داره و کبوده؟!  ی تو بدنت جا -

 با اخم گفت:  دیبا شتاب چرخ پروا

 رون ی برو ب-

 پروا! -

 رون یبرو ب  نیخوردم زم  ستین یزیچ-

 شده؟!  یشکل نیا نیبا خوردن زم-

 آره از کوه پرت شدم برو نغمه-

 مشکوک سمت در رفت و گفت:  نغمه

 نهال  دنید میبر  د یبا  رایصبح منو تو و مامان حم-

 باشه -

 تا لنگ ظهرا ینخواب-

 ینا سالمت گه،یخوابن د ی خودشونم تا لنگ ظهر م-

 ذارن یدارن پشت سر م  یشب پر جنب و جوش 

 و گفت:  دیخند نغمه

 انگار تجربه داره  گهی م یجور هی-

واسه ما    ازشو یتا پ ریس  ی که تو تجربه کرد  نیهم-

 هیکاف یگفت



 و گفت:  دیباز خند نغمه

 یهات چ ه یحال بدت و گر نیا ل یدل  یاما نگفت رمیم-

 بود 

 گه یدلم گرفت، برو د یچیه-

داد، لباس   رونینغمه بست و نفسش را ب ی را رو  در

تنش  را در آورد، سراغ کمد رفت لباس خوابش را 

را    ششیرفت، همان جور که آرا  شیآرا زیکرد سمت م

کرد و سمت پنجره   یکرد، به آتش فکر م یپاک م

خانه   ستاد،یرفت، پرده را کامل کنار زد و همان جا ا

 . دمطلق فرو رفته بو یکیآتش در تار  ی
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کرد نفس   یجور که پشت چشمانش را پاک م  همان

 و گفت:   دیکش  قیعم



 جن؟!   ا یآدمه  نیا-

را    شیزد و خسته پا   شی را به پهلو گرش ید  دست

به رو   رهیگذاشت و همان جور خ  گرش ید یپشت پا

 کرد.  یرا پاک م  ششیبه رو آرا

 ** 

 بخور مادر  نویا-

را خورد و پروا با    یاز کاچ یخجالت زده قاشق نهال 

 لبخند گفت: 

 ده یرنگت پر-

  یو نغمه با آرنج به پهلو   دیدندان کش  ر یلب ز نهال 

 و آرام گفت:  دیپروا کوب

 ! سیه-

 ی توجه سر خم کرد به صورت گلگون شده  یب  پروا

 نهال نگاه کرد و گفت: 

 ست؟ ین  از یحالت خوبه؟ به دکتر ن-

 کالفه گفت:  نغمه

 دخترو نیا ی کشت-



چقدر   شبی د  نمیذاره حرف بزنم، بذار بب  یبابا نم یا-

 د یدرد کش

اون که   ییا یح یبه تو چه بچه از شرم آب شد، تو ب-

 ستین

 لبخند زد و گفت: پروا

گفت، تو هم بگو  ویاز اون شب همه چ شعوریب نیا-

 چقدر زمان برد؟  نمی بگو بب گه،ید

 و گفت:  دیبر سر پروا کوب نغمه

 مرده شورتو ببرم-

 : دی پروا باال رفت و نغمه غر یخنده    یصدا

دختر دهنش بسته  ن یکه ا ینیب ینهال م  گهیبخور د-

 شهینم

  یسوال داشت با آن حرف ها م ی که از پروا کل  نهال 

 و گفت:  دیکش  یهدهان باز کند، نغمه آ   دیترس

سر    دیفردا با   م،یبر میبعد ناهار حرکت کن گهیحامد م-

 کار باشه

 در دهان گذاشت و گفت:  یاز کاچ یقاشق پر  پروا

 بخوره براش خوبه  یداد  یبه حامدم م  نایاز ا-



 نگاهش کرد و گفت:  دیخند نغمه

 منحرف-

 به نغمه نگاه کرد و گفت:  رایحم

 خونه  دیمنم برسون دیریم  د یدار-

 گفت:  زانی آو یبا لب ها پروا

 مامان!-

دارم،    یجا هستم، منم خونه زندگ  نیدختر دو هفته ا-

  ینم  گهیکنم، د  ی تو دارم دق م یتو خونه آپارتمان

 تونم بمونم

 ناراحت گفت:  نهال 

 شم یاما پروا تنها م-

 گفت:  عیسر  پروا

  ییهم با تنها  یل ی من نباش، خ  ییشما به فکر تنها -

  یخوشگل یشما به فکر اون لباس خوابا کنم،  یحال م 

 ی واسه محمد خان بپوش د یبا  دمی باش که واست خر

را    یکاچ  یو پروا همه   دیدندان کش  ر یلب ز نهال 

 : دیخورد کاسه را باال آورد و غر

 چرا انقدر کم بود؟!  نیا-



 با چشمان درشت گفت: نغمه

 ایزن یکم بود؟! جوش م یگیم یکاسه پر خورد  هی-

 زنم ینم-

واسه    شبی بده فکر کنم د یبهش کاچ رایمامان حم-

 بوده نه نهال  ییپروا خبرا

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 بخورم  د یآره  آره بد-

 

  ر یو ز  ختیکه حرکت کرد ر نیآب را پشت ماش کاسه 

 لب گفت: 

 د یبه سالمت برس-

که قرآن درونش    ینیو کاسه را درون س  دیکش یآه

که   نشیماش دنی با دبرود اما  دیبود گذاشت، چرخ

 ن یماش ستاد، یا  شیشد، سر جا  یم کیداشت نزد

 آمد و گفت: نییاز آن پا  یو پسر   ستادیا

 شماست درسته؟  نیماش نیا-

 بله-

 تون بدم  لیآقا آتش گفتن تحو نویا-



 را گرفت و گفت: چیسوئ  پروا

 ممنون-

 گفت:  عیخواست برود پروا سر پسر

 خودش کجاست؟ -

 دونم  یمن نم-

سر تکان داد و پسر رفت، پروا به کوچه و آدم    پروا

 نگاه کرد و گفت:   شیها 

 ده؟ یشهادت نم یعوض نیا هیاز شماها عل  یکی یعنی-

 و گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان

 زود باش  ،یتونیپروا تو م-

  نیرا درون ماش ین یرفت س نیبا عجله سمت ماش -

را بست و راه افتاد، به پسر بچه   نیگذاشت، در ماش

 و گفت:   دیکرد رس ی م یاشت توپ بازکه د یا

 گه؟ید   یشناس یپسر جون تو آتش م-

 بله-

 ؟ یترس یازش م-

 آره -

 چرا؟ -



 ترسناکه-

 ه؟یبابا مامانت نگفتن چقدر آدم بد-

 ه یآدم خوب گنینه، اونا م-

و دوباره راه افتاد به دو    دییهم سا  یدندان رو  پروا

سالم کرد   د،یزدند رس یکه داشتند با هم حرف م یزن

و دو زن مشکوک به او نگاه کردند و پروا با لبخند  

 گفت: 

 د؟ یمحله آرامش دار  نیتو ا-

 م؟ یچرا نداشته باش-

که از اون از کاراش    ستین تونیهمسا  ی کس یعنینه -

 د؟یبترس

 جا وجود نداره  نیا زا یچ نینه اصال از ا-

 آتش خالفکاره؟ -

نگاه کردند و هر دو سرشان را   گریکدیه زن ب  دو

 تکان دادند و گفتند: 

 نه-

 کالفه سر تکان داد و گفت:  پروا

 باشه ممنون-



کند،   یرا پارک م  نشیدارد ماش یمرد  دیرفت د  جلوتر

 جلو رفت و گفت:   عیسر

 سالم آقا-

 سالم -

  یمحله و صدا نیخوام کمک کنم از ا یمن م دیببخش-

 که دارن  یمردمش حرف بزنم از مشکالت 

 آمد و گفت:   نییپا  ن یاز ماش مرد

 کن... نیزم یاصل ابونیفقط سر خ ستیکه ن  یمشکل-

ترس   ،یمثل نا امن یمشکالت نه، مشکالت نینه نه ا-

 محل  ی و آزار خالف کارا تیاذ

 کد و پروا آرام گفت:  یدر سکوت نگاهش م   مرد

 منظورم آتشه-

 با ترس به اطراف نگاه کرد و گفت: مرد

 برو دختر-

گم   ینم یمونه من به کس ی من م  شیفقط پ دیباور کن-

 یشما گفت

هم خوبه خالف   یل یبرو دختر جون شر نشو، آتش خ -

 به بهت رسوندن 



 اما آقا... -

برو بابا باال برد و از پروا  یدستش را به نشانه    مرد

دور شد سمت خانه اش رفت، پروا به کوچه نگاه کرد  

 گفت: یو عصب

کشم، راه افتاد   یتونم که شده حرف م یکی یک یاز -

  دیشن ی که م ی زیبه تک تک خانه ها سر زد و تنها چ

  یخوب بودن آتش بود اما ترس را از چشم هر مرد

ت به خرج داد  جرا  یحت چ،یخواند، زن ها هم که ه  یم

دوم باال رفت از   یوارد آپارتمان آتش شد و تا طبقه  

اما آن   شانی ها  مزاحمتاز  د،یها سوال پرس هی همسا 

 نگفتند.  چیها هم ه

و   چیخانه شد و خسته سمت اپن رفت، سوئ وارد 

اپن گذاشت، پالتو و شالش را در آورد   یرا رو  ینیس

 مبل انداخت، چشم در خانه چرخاند و گفت: ی رو
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 پروا خانم ی تنها شد-

آورد و   رون ی ب خچالیرا از   ریآشپزخانه رفت، ش به

تا داغ شود، همان جور در   ختی ش رجو ریدرون ش

و   ختیر وانی فکر فرو رفت تا جوش آمد و درون ل 

و   ختیر  ریدرون ش ی ماساال را برداشت کم یچا 

رفت،   رون یزد از آشپزخانه ب یهمان جور که هم م 

  رون یب ی کوچک رفت، صندل  یغذا خور  زیسمت م

شد به خانه   رهیبلند نشست خ یپنجره  ی و جلو   دیشک

فکر کند به  اد یباعث شده بود ز یینها رو به رو ت ی

از آن   اد یز یکه تازگ  یمرد مرموز رو به رو عالقه ا

عاشقانه و خشن   ی ها یبه کار  یزد، حت یحرف م

 . دیترک  یآتش و با همان فکر ها سرش داشت م

 ** 

  نی زم یشد و او خودش را رو  یم  کشی نزد شهروز

رفت، شهروز لبخند  یوحشت زده عقب م دیکش  یم

 زد، جلوتر رفت و گفت: 

 شروع کن -

 سرش را به چپ و راست تکان داد، گفت:   پروا



 نه....نه -

باره دست پشت سر پروا برد،  کیشهروز به -

کرد و   شیپا  کی را چنگ زد و سرش را نزد  شی موها 

 گفت: 

 شروع کن -

و    دیو شهروز سرش را جلو کش ختیاشک ر  پروا

باال تنه اش از تخت جدا   د یکش غی همان لحظه پروا ج

نگاه کرد، صورت و   کی شد، نفس زنان به اتاق تار

  ی بود، پشت دستش را رو سیاز عرق خ شی موها 

 ی نبود کابوس آن صحنه ها  یشب  د،یاش کش یشانیپ

 .ندیرا نب فیکث

کرد، غروب خوابش گرفته  زانیرا از تخت آو  شی پاها 

که نه شب را   یواریبود، به ساعت د دهیبود و خواب

زنگ در   یداد نگاه کرد، همان لحظه صدا  ینشان م

شد و به در اتاق نگاه   ز یخانه بلند شد، چشمانش ر

را   ی گوش د، یترس اریاخت  یکرد، به خاطر خوابش ب

 چنگ زد. زیم ی از رو عیسر

رفت شماره آتش را آماده    یم رونیجور که ب  همان

، با  نگاه کرد یاز چشم ستاد یدر ا  یکرد، آرام جلو

را   یکه پشت سرش مشخص بود، گوش  ی مرد دن ید



اش نگاه کرد   یبرد به تاپ بند نییقفل کرد و نگاه پا 

 : دی ک غر

 زی ه ی کهیمرت-

 یمشک یچهارخانه  زیبه اتاق رفت و شوم عیسر

را   ش یدکمه ها  عیقرمز را برداشت تنش کرد، سر

  رونیرا هم پشت سرش جمع کرد ب  شی بست و موها 

زنگ بلند شد و پروا قفل ها را باز   یرفت، باز صدا 

نگاهش کرد و   دیکرد، در را باز کرد و آتش چرخ

 گفت: 

 ؟ یکم کن  اتو یزشت یخواست یمنم م ید یفهم-

 کرد و گفت:   یخند زد و آتش خنده ا  شین پروا

 شهیکم نم ی کن یزحمت نکش هر کار -

آتش گرفت   ی دستش را جلو   جلو گذاشت اما پروا قدم

 و گفت:

 ش؟ ی فرما -

نگاهش کرد و دست پروا را گرفت، چنان فشرد   آتش

نکرد و   شیباال رفت اما آتش رها  ادشیکه پروا فر

 گفت: 

 یریراه آقاتو نگ  یجلو گهیباشه د   ادت ی-



 : دیبا درد غر پروا

 ی دستم عوض-

به عقب هولش  کدفعهیدستش را فشرد و   شتریب آتش

داد، وارد خانه شد، در را پشت سرش بست و به 

خم شده بود و دستش را در   یپروا که از درد کم

 گرفته بود نگاه کرد و گفت: گرش یدست د 

 زم یخشنه، تو ببخش عز کمیعشق من -

با خشم نگاهش کرد و آتش دست باال آورد و   پروا

 گفت: 

هستما، نه کال   ی جور نیمورد ا هیفقط تو  یفکر نکن-

 میریمن و خشن بودن دو دوست جدا ناپذ

به دست قرمزش نگاه کرد، آتش خون سرد راه   پروا

  بی زد دستانش را در ج یافتاد و همان جور که قدم م

سمت پروا    ستادیشلوارش فرو کرد و وسط خانه ا 

 و گفت: دیچرخ

تو خلوت و   یشد، خونه  می مورد بهت حسود نیتو ا-

 نق نق بچه   یشلوغ و پر از صدامن   یدنج، خونه 

 زد و گفت:  ینگاهش کرد و آتش چشمک پروا



  یبعد مقدمات واسه من و تو م گهیالبته مهمونن د-

 رن یذارن م 

را    شی خودش را رها کرد و هر دو پا  یمبل تک ی رو

وسط گذاشت، همان جور که   زیم یباال آورد رو 

 کرد گفت:  یرا روشن م  گارشیس

 ازت!  ده یبع ؟ی چرا ساکت-

کرد و آتش   یآتش نگاه م یچپ چپ به پاها  پروا

زد و چشمانش جمع  یم ی قیهمان جور که پک عم

 بود به پروا گفت:  رهیخورده بود خ نیشده و چ

 ی بگو بفهمم خودت  یزیچ  هید  -

را نازک    شی و آتش صدا  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 کرد و گفت: 

به خودت اجازه   یتو خونم؟! به چه حق  ی چرا اومد-

 ! ی داد

 تکان داد و گفت: سر

 گه یبگو د -

توجه به آشپزخانه رفت و خم شد سبد قرص   یب  پروا

  خچالی برداشت، سمت  یآورد و مسکن  رونیها را ب



آتش    د،یبرداشت و قرص را با آب بلع یرفت بطر

 داد و گفت:  هیپشت سرش را به مبل تک

 ی که ساکت  ستی پس حالت خوب ن-

داد و دست به   هیتک  وار یآمد، به د  ونریآشپزخانه ب از

 هیشد، آتش لبخند زد و تک  رهیبه آتش خ ستاد یا نهیس

 آورد و گفت: نییرا پا   شیگرفت هر دو پا 

 بله گفتن  هیواسه  یدیطولش م  اد یز  یدار -

که جلو آمده بود را پشت   ییدست باال برد موها  پروا

 و گفت:  ستادیا یگوشش گذاشت و آتش عصب

 گه یکنه، نم یب رو ب ر نگام م ساده یبگو، وا یزیچ هی-

 زل زده بهم ییشهال یگاو  یچشا نیبا ا رهیدلم م

نگفت و آتش قدم سمتش برداشت و  چیباز هم ه  پروا

 گفت: 

 ؟ یدیتموم شد، پسند یخب نگاه کرد-

 گرفته گفت:  یدهان باز کرد و با صدا پروا

 دم یپسند-
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و چشمانش تنگ شد و سرش    ستادیا شی سر جا   آتش

فت، پروا از  کج شد تا متوجه شود پروا چه گ یکم

 گرفت و سمتش رفت و گفت: هیتک وارید

 گرفتم، جوابم بله هست ممویتصم-

 آتش باال رفت و مشکوک گفت:  یابرو کی

 چرا؟! -

 ! ؟یچ یعنی-

 چرا بله شد؟ -

 برد، گفت:  ریو سر به ز  دیلبش کش   یرو  زبان

 می چرا مال هم نش میا یبهم م یلیمن و تو خ-

باال رفت و با سوزش انگشتانش با   شیابروها  آتش

ها پرت کرد و دست   کیسرام یرا رو  گار یشتاب س

و باز به پروا   یسوختگ یجا یرو  دیباال برد زبان کش



نگاه کرد، پروا هم نگاهش کرد و شانه باال انداخت و  

 گفت: 

 اد یازت بدم نم  دمی فکر کردم د-

 تو ک... -

اما  گفتم، یم ی اون جور یکرد  یم تمیآره خب تو اذ-

 اد یمنم از تو خوشم م دم یفکر کردم د یل یخ

هنوز مشکوک  یآمد ول نییآتش پا  یمشت شده   دست

 گفت: یکرد و پروا عصب  یبه پروا نگاه م 

شد  یچ  یدنبال بله بود شیچند لحظه پ نیتا هم-

 پس؟! 

 شدم!  ریبودم اما غافلگ-

 لبخند زد، سر تکان داد و گفت:  پروا

 خودمم از خودم تعجب کردم -

پروا   یقدم کیسر تکان داد و جلو رفت، در    آتش

 در چشمانش گفت:  ره یو خ  ستادیا

 ی پس تو هم عاشقم شد-

آتش نگاه کرد   ی برد و به گلو نیینگاه پا  ده یترس پروا

 و گفت:



هنوز که زوده اسمشو عشق بذارم...اما ازت خوشم  -

 اومده 

 خب؟ -

 گه ید  نیخب، هم-

 و گفت:   دیلبش کش  یخند رو  شی زبانش را با ن آتش

 مشخص شد؟  لتمیدل  گه،یپس تمومه د -

 آره -

 باال آورد و گفت: نگاه

واقعا چرا مال هم  میا ی بهم م ی ل یمن و تو خ  یوقت-

 م؟ ینش

 یستیعاشق ن  یول-

  یکه داشت در چشمانش نگاه م  نیاز ا کالفه بود پروا

بود، آتش سر جلو برد و پروا تا   کشیکرد و نزد

کوچک   ی خواست عقب برود، آتش همان دسته موها 

سمج که پروا پشت گوشش گذاشته بود و حال دوباره  

جلو آمده بود را محکم گرفت و نگذاشت پروا عقب  

 برود، آرام گفت: 

  یکار ،یکنم عاشق بش  یم یاما کار  ی تو عاشق نشد-

 ی من خفه بش یکنم ب یم



 رون یاز دست آتش ب ش ی کالفه عقب رفت و موها  پروا

 شد گفت:   ده یکش

 یبگ نا یبه مامانت ا  یبر یتون یم-

 خند زد سمت در رفت و گفت:  شین آتش

  ی زنه گوش یکنم االن زنگ م یتو کار زنا دخالت نم-

 خودم بله  ی با اجازه  یگیو م  ی دار  یبر م

  عیرفت و با بسته شدن در پروا سر رون یخانه بدر   از

 گرش یاش گذاشت و دست د  نهیس  ی قفسه  یدست رو

دندان   ریلبش را ز وفتد،یرا به مبل گرفت تا پس ن

آن مرد را    د یدانست با  یو محکم فشردش، نم   دیکش

 چطور تحمل کند. 

 *** 

تلفن    یو همان لحظه صدا چاندیرا دور تنش پ  حوله

 ز یدر حمام را باز کرد و سمت گل م الیخ  یب د،ی را شن

بود رفت و برش    ش یکه تلفن رو  واریبلند کنار د هیپا 

 داشت، دکمه را فشرد و دم گوشش گذاشت: 

 بله-

 سالم  -

 سالم -



 هستم ریمادر آه-

 داد و گفت:  هیتک واریچشم بست به د  پروا

 بله شناختم-

 زنگ زدم تا جوابتو بشنوم که... -

 ندارم یمشکل-

 کث کرد و گفت: م  یکم مادرش 

 مبارکه-

 ممنون-

 م؟یا یخانم هستن که ما فردا شب ب رایحم-

 زایچ  نیبزرگ من هستن اما ا رایمامان حم-

با منه و اون بنده خدا هم تازه رفته   مشیتصم

کس و کار    یمن ب  د یدون ی خونش، باالخره شما هم م

 هستم 

 کالفه چشم بست و گفت: ریآه مادر 

 رم یگ ی کنم تماس م  یصحبت م ری من با پدر آه-

 باشه -

 نییرا از گوشش پا  یقطع شد و پروا گوش  تماس

به   دیچرخ ی اش فشرد، عصب نهیس  یبه قفسه  دیکش



  یتخت پرت کرد، موها   یرا رو  ی اتاق رفت و گوش

 را باال برد و گفت:  سش یخ

 آروم باش پروا، آروم باش -

 و کالفه گفت:   دیکش قیعم  نفس

 به نهال بگم؟!  یچجور -

 

که در شوک بود سماور را روشن کرد از همان   نهال 

آشپزخانه به پروا که صبح زود به آن جا امده بود  

 رفت و گفت:  رون یب اورد ینگاه کرد و طاقت ن

چرا طلوع    نمیتو دهنم، حرف بزن بب اد یقلبم داره م-

 جا؟  نیا ی آفتاب اومد

ف  برم سر کار، اومدم حر  ریامروز د شهیچون نم-

 بزنم برم

 شده؟ یخب چ -

 باال رفت و گفت: شیصدا  پروا

 ؟ یبش  داریب ی خوا یآقا محمد نم-

 بابا دارم یب-

 گه ید ا یخب ب-



مبل نشست و پروا چپ چپ به  یرو یعصب نهال 

 نگاه کرد و آرام گفت:   شیلباس ها 

 ؟ یدیپوش  هیچ  نیا-

اش نگاه کرد   یو راحت یبه بلوز و شلوار صورت نهال 

 و گفت:

 لباس خواب... -

 بره  یدیبدبختو پر م نی ا نمیکوفت سر دو روز بب-

 وا! -

وا زهر مار، اون همه لباس خواب رفتم برات گرفتم  -

براش   ،یهست  یچ  نهیبب ی بپوش ده یند نیکه واسه ا

 ده یپوش  یچ نیاون وقت بب یکم نذار  یچیه

 لبش را جلو داد و گفت:  نهال 

 کشمیخب خجالت م -

 با حرص گفت:  پروا

 یگیباز م دیشد یکیبا هم   یخواب ی کنارش م-

 ! یهست یک گهیخجالت؟! بابا تو د

اش را   قهیدست   کیبرد و پروا با  ریسر به ز  نهال 

 و گفت:  د یگرفت سمت خودش کش



خجالت   نیبه خاطر ا دن، ی مثل آدم شروع کن به پوش-

به   یشروع کن تا برس نشیتر  دهیمسخرت از پوش

 شیبق

کرد و محمد هم از اتاق   ی با ترس نگاهش م نهال 

باال  شی آن دو ابروها   تیوضع دن یآمد با د  رونیب

رفت، پروا نگاهش کرد و عقب رفت نهال را رها 

 کرد، نهال آب دهان قورت داد و گفت: 

 که  یتو انقدر خشن نبود -

 کالفه گفت:  پروا

 بگم برم سر کار   یزیچ  هی خوامیم نیبش  ا یب-

مبل نشست، هر دو   یآمد رو   د یکش ازه یخم محمد

  ی کردند و پروا زبان رو  ی کنجکاو به پروا نگاه م

 و گفت:   دیلبش کش
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 ستیو رامش نمن   نیب یزیچ گهی وقته د  یل یخ-

 دهان باز کرد گفت:  عیسر نهال 

 چرا؟! -

 دست باال آورد و گفت: پروا

 دمیم حیتوض زویسوال نپرس خودم همه چ-

 و گفت:   دیکش قیعم  نفس

  یشکاکه، وقت یل یمودب، خ  ی ده یاتو کش یآقا  نیا-

 شهیادب م یکنه هم ب یشون عود م  یهم حس شکاک

تموم کردم، واسه  زیمن همه چ نمیواسه هم  ح،ی هم وق

 دیناراحت شدم که دعوتش کرد   یشب عروس نمیهم

 لبش کج شد و گفت: محمد

 میدونست یما که نم-

نگرانم گفتم  گهی زنه همش م یانقدر که زنت غر م-

گفتم بعد   ره یگ یتنهام ماتم م  گهیبگم بهم زدم باز م

 بگم بهتون  یعروس 

 مشکوک گفت:  نهال 

 با...   یپس اون پسر که شب عروس-



گفتم نپرس تا بگم؛ آره اون شب من اونو دعوت  -

 کردم چون که... 

 گفت:  د، یلبش کش یکرد و باز زبان رو  سکوت 

کردم و جوابم   دایچون دوستش دارم، بهش عالقه پ-

 بله هست  شی به خواستگار

نفس گفت و با اتمام حرفش  کیآن حرف ها را  همه

و چشم بست، نهال و محمد به   دیکش قینفس عم

 نگاه کردند و پروا چشم باز کرد، گفت:  گریکدی

 اد یم  هوی گه،یاما عشقه د دیدونم تعجب کرد یم-

 اما پروا... -

 گفت:   عیسر

 دونم یم  زوینگو محمد من همه چ-

 واقعا نباشه  یآدم خوب د یمحله شا   نیاون تو ا-

 کس نبود ازش بد بگه چیکردم ه قیتحق-

 گفت:  ناباور  نهال 

 هی جور ن یرامش ا یدونست  یاون موقع که نم یتو حت-

 !ی عاشق ینگفت



باره  هی  شه،یخب آدم که صد بار عاشق و فارغ که نم-

 آتشه نمیا گهید

 !شهیباورم نم-

 وا چرا؟! -

 اد یاصال از اون خوشت نم ی تو عمرا عاشق بش-

 ی ل یل  یگیکنم تو م یدارم ازدواج م  گمینهال جون م -

 مرد؟   ا یزنه 

 و گفت:  ستاد یکالفه ا نهال 

 ستمین یمن راض-

 د  چرا؟-

 آدم مشکوکه نیا-

 و گفت:  ستادیهم ا پروا

  ست ین-

هست مشخصه، اصال اون چشماش شرارت توش  -

 زنه یموج م 

 بخدا انقدر مهربون و آرومه که نگو یکن  یاشتباه م-

 اون؟! -



اون، تازه مودبم هست، ظاهرش غلط   گهی آره د-

کنه که  یمن متواضعانه رفتار م  ی ر جلواندازه، انقد

 من خوشم اومد 

کرد و پروا شانه باال   یمشکوک به پروا نگاه م نهال 

 انداخت و گفت:

 گهیهم مودبه هم عاشقمه، هم مهربونه و آروم، د -

عاشقش   نیآل، واسه هم  ده یمرد ا هیخوام از  یم یچ

 وفتهیپروا خانم از دهنش نم گه،ی شدم د

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س نهال 

 ! یدوست داشته باش  و یتو کس کنمیمن باور نم-

که عاشقش شدم مگه  گمیم زم،یآتش فرق داره عز-

 دوستش نداشته باشم  شهیم

 و گفت:  ستادیا محمد

 آدم اعتماد ندارم  نیاما من به ا-

سمت محمد با حرص چشم و ابرو   دیچرخ یعصب پروا

 نهال ساکت باشد و گفت:   ی آمد که جلو

فردا   نیحست اشتباهه، بعدم نگران نباش من که هم-

گذاشتن واسه شناخت   ویکنم، خب نامزد  ینم یعروس 



  یم میکن ینامزد م  یچهار پنج شش ماه هی گه،ید

 گهیشناسمش د

 و گفت:  دیساکت بود، پروا سمتش چرخ نهال 

آشنا   شتریاصال باهاش ب هین مرد خوباما باور ک -

 چقدر آقاس  ینی بیم  یشیم

 قیبره تحق دیمحمد با -

 پا گذاشتم  ر یمحل رو ز  روزیزحمت نکشه خودم د-

 اگ...  نیبب-

 گهینفوس بد نزن د-

 را برداشت و گفت:  فش یک دیچرخ

خونه رو   ام یب دیبرم سر کار چون عصر با  دیاالن با-

 نیا یمرتب کنم واسه شب، شما هم شب ب

 ! پروا

که   نیزنگ زد گفت، مثل ا  شبیبخدا مامانش د-

 رسه یامروز صبحم آقا جونشون م 

 با بهت گفت:  نهال 

 بله برونته؟! یعنی-

 زایچ نیاز هم دونمیچم-



 سر کار؟  یریم ی اون وقت تو دار-

  ا یتونم دست برد یبرم همه کارا رو که نم دی بله با -

  یریمونه گردگ یمرتب کردم م کمیسپارم، خونه رو ب

 کنم یرسم م  ی که عصر زود م

 رم یمن م-

  ،یکه تو از اون جا نبرد دتمیکل  ست،یکه الزم ن گمیم-

 دمینم  دمویمنم کل 

 را پا کرد و گفت:  شیها  کفش 

 دینکن ریخونه، د رم یم رمیگ یهم م ینیریو ش  وهیم-

 لطفا

  شیراهش را پ  ع یرفت و سر  رونیرا باز کرد ب  در

نگاه کرد،    ما ین نی شد و به ماش  ابانیگرفت، وارد خ 

 نکیخودش شد و به حرکت در آورد، ع  نیسوار ماش

 اش را به چشم زد و گفت:  یدود

پروا، تحمل کردن اون   یرو دار ش یپ یسخت  یروزا -

 یتونیاز همش سخت تره، اما تو م که یمرت

را به حرکت در آورد و خودش را    نیسرعت ماش با 

 به دفتر روزنامه رساند. 



نفر بود، لبخند  ن یاول  با یزنان وارد دفتر شد، تقر  نفس

 زد و گفت: 

 ینفر  نی بار اول  نیواسه اول -

رامش    یرفت که صدا یم زش یلبخند سمت م با 

 ترساندش: 

 اتاق من د ییبفرما  ینیخانم ام-

سمتش نگاهش کرد، زبانش را در دهان    دیچرخ پروا

 همن جور که بسته بود تاب داد، سمتش رفت و گفت:

 دارم   ادی امروز کار ز-

 کنار رفت و گفت:  یعصب رام

 شهینم  رید-

وارد اتاق شد و رامش هم جلو رفت در را بهم   پروا

 کوفت و گفت:

 گفتم  ینم خودیپس من ب-

ند و  را با دندان ک  نشیری با حرص پوست لب ز پروا

 زد و گفت:   شیدستانش را به پهلو دیچرخ

بهم   یربط چی من و تو ه رهیم ادتیانگار زود -

 م؟ یندار



من اشتباه نکردم که شک کردم، از همون روز اول  -

 تون هست نیب ی زیچ هی دمیفهم دمیکه اون مردو د

 اصال بوده -

 : دیبرود که رامش غر خواست

  یچرا کار  ؟یمنو سر کار گذاشت یپس به چه حق-

 بهت اعتماد کنم؟  ی کرد

 خند زد به چشمان رامش نگاه کرد و گفت:  شین پروا
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کنم،   ی خال  تویاردیل یحساب م  خواستم گولت بزنم یم-

که من به   یکه بابتش انقدر مغرور هست یدار  یچ

 کارو کردم نیا تیزیخاطر چ

 یداد  میبد باز -



آقا رامش، من صاف و صادق   رینگ  یباز ویهمه چ-

اومدم اما اون شکا باعث شد به کل ازت   شیبا تو پ

 م یتو زندگ ینقش یدی مردو د نیبشم، اگرم قبال ا دیناام

 بود   هیهمسا نداشت 

 :دیخند زد و پروا با حرص غر  شین  رامش

 خوام برم ی برو کنار م-

 هی دمیاما فهم ی هست ی کردم تو چ یتا حاال فکر م -

 ی تونه با هر کس یکه م یفرصت طلب یدختر دروغگو

 باشه 

در   یمحکم یل یبا خشم دستش باال رفت تا س  پروا

گوش رامش بکوبد اما سرش را به چپ و راست  

 تکان داد و گفت: 

درمان   یبر  دیبا   یضیمر ،یندار نمیهم  اقتی تو ل -

 شیشکاک  روان پر  ،یبش

 در اتاق رفت و گفت:   سمت

  تمیماری که کارمو دوست دارم وگرنه با وجود ب  فیح-

 زدم یرو م یلی س نیحتما ا

 اخراجت کنم تونمی االنم م  نیهم-

 خند زد و نگاهش کرد، گفت:  شین پروا



که تو   ن یاول ا ،یمنو اخراج کن یتون یتو نم-

که انقدر   نیدوم ا  ،یکه اخراجم کن یاستخدامم نکرد

  یواسه دفترت هستم که خودتم بکش یخبرنگار خوب 

که کارش فقط   یمن بذار  یجا  ینیگزیجا  یتون ینم

اخراجم   یکه، بخوا نی من باشه و دوم ا هیشب کمی

  ی تو گوش اماتیهمه پ دم،ی الپورتتو به ارشاد م ،یکن

  یک نمیوقتت، بب یوقت و ب  یتماسا  یمن مشهوده حت

 من ا یتو  شهیاخراج م

 خند زد و گفت: شین

 یچرت از عالقت م امیپ ه یکه نرفته هر شب   ادت ی-

وقت جواب   چیمن بودم که ه ن یا یداد یم ی نوشت

به کارم برسم تو هم  دادم، بذار دهنم بسته باشه  ینم

زنم که با   یگدار به آب نم  یبه کارت برس، من ب

باشم به فکر کارم و آبروم نباشم، البته باشم    سمیرئ

بود که به قول   ت شناخ  هیکه چه عرض کنم، واسه 

 که خوبم شناختمت یخواستگار یا یخودت ب

 را باز کرد و گفت:  در

 نکن  دیمنو تهد گهیوقتم د چیه-

خند زد سمت   شیرفت و در را بهم کوفت، ن  رونیب

 رفت و گفت:   زشیم



  کارمیب مارتیبا اون مغز ب یکه بتون ی کور خوند-

 یکن

بلند شد و همان لحظه تلفنش زنگ   زیپشت م از

نگاه کرد شماره آتش بود لبش کج  یخورد، به گوش

 شد و به سارا گفت: 

 یآگاه  رمیمن دارم م ایسارا فلش بده برد-

 برو   زم یباشه عز-

 سمت در دفتر رفت و گفت:   دیکش یگوش یرو دست

 بله-

 دلت واسه آقاتون تنگ نشده بوده؟ -

کرد همان   کیبار یخند زد و پشت چشم شین پروا

 رفت گفت: یم  نییجور که با عجله از پله ها پا 

 گم کردم  یزیچ هیآره از صبح انگار -

 یدلتو گل کرد -

 زد و با چندش گفت:  یرا دور کرد عق  ی گوش پروا

 آره واقعا-

 شد و آتش گفت:   نشیماش  سوار

 کجا؟ -



  ی پشت سرش نگاه کرد با گوش نی متعجب به ماش پروا

همات به اطراف نگاه کرد و   یکرد برا  یصحبت نم

 آتش گفت: 

 ؟ی ریم ی زدن اطراف بگو کجا دار  د ید یبه جا-

 ! ؟ییجا  نیا-

 نه دختر سر کارم -

 پس از کجا... -

 راه رفتنت بودم  یمتوجه -

 را به حرکت در آورد و گفت:   نیپروا ماش-

 ی آگاه رمیدارم م-

 سر کار  یامروزم رفت  یحت  یکال عشق کار-

باره اتفاق افتاد از قبل هم   کی زیچون همه چ-

 کنم فعال  یم ینگرفتم، االنم دارم رانندگ  یمرخص

 گفت: یرا قطع کرد و عصب   تماس

 گاو شود دل صاحبش آب شود.  گوساله تا 

خودش را به اتاق سرگرد رساند، سر   دیرس یآگاه  به

 سالم کرد، سرگرد نگاهش کرد و گفت:  ریبه ز



برو   میگرفت  نی ماهت، چند تا دزد ماش یسالم به رو -

 سراغ شون 

 ... شه یسرگرد م-

 تموم شد  ستیاگر راجب اون شبه الزم به حرف ن-

 خواستم شما...  ینم دیباور کن-

گفتم که تموم شد، برو به کارت برس، امروز مورد  -

 اده یز

 آرام سر تکان داد و گفت:  پروا

 باشه -

 برود اما سرگرد گفت:  خواست

 هم دوستت داره  یل یانگار خ-

 متعجب گفت:  پروا

 ! ؟یک-

رو تو    قشیکاپشن چرم که خوب نگاه عم یهمون آقا-

 دیچرخ یم

با صدا قورت داد و   خجالت زده آب دهانش را پروا

 برد، سرگرد لبخند زد و گفت:  ریسر به ز



خالفکاره، دختر همه خالفکار   یبگ ینیدنبال ا-

همه رو با   یجور خبرا بود  نیبس که دنبال ا ستن،ین

 ن یعاشق بود هم دمیکه من د ینیاما ا  ین یبیچشم م هی

 کالفه گفت:  پروا

 به کارم برسم  رمیم-

 که فرار کنم رمیبگو م -

هم ندارم  یاما حرف دیخبر یب زایچ ی ل یشما از خ-

 شهیبزنم، به وقتش بهتون ثابت م

رفت و سرگرد با لبخند سر تکان داد،   رون یاتاق ب از

رفت و کارش را شروع کرد،   ییپروا به بخش بازجو

 وقفه کار کرد.  ی چند ساعت ب

که شوهرش را کشته بود   یبا دختر جوان  داشت

که به خاطر عشق قبل   یکرد، دختر یصحبت م

زود دستش رو   یل یازدواجش شوهرش را کشت اما خ

 قانون افتاده بود.  ری شد و حال گ

 ؟ینیخانم ام-

 سر چرخاند به سرباز نگاه کرد و سرباز گفت:   پروا

 هست   یریمورد گروگان گ  هی دیبر انیسرگرد گفتن ب-



را جمع    لشیبلند شد و وسا  زیت مبا عجله از پش  پروا

بست    یرفت، به سرباز که داشت در را م دیکرد دو 

 نگاه کرد و گفت: 

 رون؟ یبرم ب-

 رن ی آره دارن م-

با عجله از راهرو ها گذشت و خودش را   دیدو پروا

از آن ها   یکی رساند و سوار   سی پل  یها  نیبه  ماش

 شد، حرکت کردند. 

 ** 

بود   یفروشهمان جور که نگاهش به طال سرگرد 

 گفت: 

بچه گروگان دو نفر هستن، صاحب   هیزن و  هی-

 شده  یزخم  یطالفروش

 کنجکاو گفت:  پروا

 بچه چند سالشه؟ -

 حدود هفت هشت سال -
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 ! دهیترس  یل یاوه حتما خ-

اونا   مینیتا بب میجلو بر  شهیبه خاطر گروگانا نم-

 هی قصدشون چ

 نگاه کرد و گفت:  ی به طال فروش پروا

 ی زخم چاره یاون ب رون،یفرستادن ب یکاش بچه رو م-

 ره یمیهم نشه از ترس م

پناه   سیپل   نیدور شد و پروا که پشت ماش سرگرد 

 گرفته بود گفت: 

 شیداستانو آماده کنم تا بق   یجا  ن یتا ا-

  یم د،یزد شن  یسرگرد را که در بلندگو حرف م  یصدا

دستان شان را   ی رسوندن به کس بیخواست بدون آس

  یخبر چیاما ه ندی ا یب رونیسرشان بگذارند ب  ی رو

بود انگار   ینبود، عالوه بر پروا که شغلش خبرنگار 

  سیپل   یمردم هم خبرنگار بودند که با وجود اخطار ها 

 گرفتند.   یم لمی ف شانی ها  یبودند و با گوش  ستاده یباز ا



حوصله دستش را   یگذشته بود، پروا ب یساعت مین

نگاه   ی طال فروش  ی چانه اش زده بود به مغازه  ریز

  یکه زن را جلو   ی مرد  دنیبا د یکرد، لحظه ا یم

سرش   یخودش نگاه داشته بود و اسلحه را رو 

را باال آورد با   نیو دورب دی گذاشته بود از جا پر

  آن سمت   سی پل  یها رویسرعت عکس گرفت، تمام ن 

 ها نشانه گرفته بودند. 

  ی بود را جلو  یصاحب مغازه که زخم گرید  مرد

دختر   گرش یکه  دست د  یخودش گرفت بود، آن مرد 

با   خت،یر یصدا اشک م  ی ه را داشت که داشت ببچ

از آن ها   یکی یکرد، صدا  ینگاه م هیوحشت به بق

 زد:  اد یبلند شد، فر

 می خوایم  نیماش  هیما -

 خند زد گفت:  شین پروا

االنم  نی فکر کرده خارجه، گمشو بابا تا هم  یلعنت-

 سوراخ سوراخ تون نکردن به خاطر اون بچس 

ها حرکت    ن یعکس گرفت و آرام پشت ماش  دوباره 

طرف چپ    رد،یهم عکس بگ گرید هیکرد که از زاو 

  نیو باز عکس گرفت، دورب ستاد ی ا نیآن ها پشت ماش



کرد عکس   یم هیرا زوم کرد از آن بچه که داشت گر 

 : دیگرفت، غر

 ده یزورت به اون بچه رس یعوض -

بچه همان لحظه سر چرخاند و پروا باز عکس   دختر

برد و لبخند زد دست باال آورد  نیی را پا  ن یگرفت دورب

 و آرام گفت: 

 آروم باش -

آن   ی و صدا  دیباال کش ینیبه پروا ب رهی بچه خ دختر

 که دستش را گرفته بود ترساندش: یکس

 میخوایم ن یگفتم ماش-

به پروا نگاه کرد، پروا   عیو سر ختیاشک ر باز

 گفت:  یبغض کرد و عصب

 خدا لعنتت کنه-

آمد و خودش را پشت صندوق    رونیب نیپشت ماش  از

نشست، انگشتش را   نیزم  یکشاند و رو  ن یعقب ماش

 اش گذاشت و گفت:  ینیب ی رو

 س یه-

 ر یکرد و پروا خم شد از ز ی بچه فقط نگاهش م دختر

ختر بچه نگاه  ها نگاه کرد، باز به د سیبه پل   نیماش



که دستش را گرفته بود، همان لحظه  یکرد، به دست 

 زد: اد یفر یکس

 شرف  یب-

رو چرخاند و   عیکه دست بچه را گرفته بود سر  ی مرد

دست دختر   عیقدم جلو رفت، مرد سر  کیمادر بچه 

بچه را رها کرد و زن را گرفت، پروا با عجله دستش  

 را باز کرد و گفت: 

 ا یب-

مادرش که آن جا بود اما آن قدر  بچه با وجود   دختر

خواست فرار کند و پا به فرار    یبود که م ده یترس

مرد سر چرخاند و   د ی گذاشت، پروا لبخند زد و د

کند سمت بچه  یکه مرد کار  نیوحشت زده قبل از ا

و پا   دیهجوم برد و با شتاب در آغوش گرفتش، چرخ

شد دختر بچه  که بلند کیشل  یبه فرار گذاشت، صدا

افتاد و همان   نی زم یپروا رو  د،یزد و تنش لرز  غیج

بود که در گوشش نشست،   کیمتعدد شل   یلحظه صدا

 آب افتاد. یغلت زد با دختر بچه درون جو

تن دختر بچه بود، چشمانش را از درد   یرو تنش

 هم فشرده بود و گفت: ی رو

 نترس...نترس -



تر را کرد دخ ی حس شده بود و سع یکامال ب دستش 

در آغوشش بفشارد اما نتوانست، از درد دوست  

 ریکه ز  یخون  دیبزند و لحظه خودش د  اد یداشت فر

دانست خون خودش است    یسر آن دختر بچه بود، م

 و آرام گفت: 

 ... ینت...نترس...عز -

  ی هی گر یدختر افتاد و صدا  ی نهیس  ی رو  سرش

 دختر شدت گرفت. 

 

را به زور باز کرد، خمار گونه به  نشیسنگ پلک

اطراف نگاه کرد، تشخص نداد کجاست، سر چرخاند  

 پرده لب زد:  دن یبا د

 کجام؟ -

 : دیرا شن یزن  یصدا

 ی خب خدا رو شکر بهوش اومد-

  د یبا مقنعه سف دیکه رو پوش سف یچرخاند به زن سر

که  اورد یب اد یکرد به   ی سرش بود نگاه کرد، سع

 پرستار جلو رفت و تب سنج را جلو برد و گفت:

 زبونت نگه دار   ریز-



باز کرد و تب سنج را در دهانش گذاشت،  دهان

رمش را چک کرد و تب سنج را برداشت و گفت:   س 

 خوبه زیهمه چ-

 نجام؟ یچرا ا-

 اد؟ ینم  ادت ی-

 نه-

  ریساعت سه بعد از ظهر اوردنت، به بازوت ت-

  هوشیتو دستت بود، ب ریت  نبود اما  قیخورده بود عم

 میاریراحت شد درش ب  یبود

 هم فشرد و گفت:  یچشم رو  پروا

 ! ر؟یت-

 یریمسلحانه و گروگان گ   ی  دزد هیریتو درگ-

 باره چشم باز کرد و گفت:  کیبه  پروا

 اون بچه!-

که نگرانت بود گفت بهت بگم  یآروم باش اون مرد -

زه  هم بچه خوبه هم مادر بچه، اما انگار صاحب مغا 

 رو کشتن



باز کرد سر باال آورد به دست بسته شده اش   چشم

 نگاه کرد و بدن برهنه اش، پرستار لبخند زد و گفت: 

 دختر یر یدل  یلیخ یکار کرد  یگفتن چ-

 ساعت چنده؟ -

 اش نگاه کرد و گفت: یبه ساعت مچ پرستار 

 قهیو پنج دق  ی س ش یش-

شب چشمانش گرد    یآور ادینگفت اما با  چیه  پروا

تخت   یزد رو  اد ی شد اما از درد فر زیخ میشد و ن 

 افتاد، پرستار گرفتش و گفت:

 تو؟! یکن یکار م یچ-

 با درد گفت:  پروا

 برم دیمن...با -

اما   یعمل سخت نداشت ی خورد ری! ت؟یگیم یچ-

حداقل دو شب   دیاز تنت در اومده، با  ریت هیباالخره 

 ... نیا
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 برم  دیبا -

 شهینم-

 کالفه و با بغض گفت:  پروا

 کجاست؟ میبرم...گوش دیبا -

اون توئه اما   زیتو کمده، گفتن همه چ تیپشت کوله

 یبر یتون ینم

 ... یبا -

 ... یزنگ بزن ب  ؟ی دار  و یکس-

کنم   یبفهمه...من خودم باور نم  دیکس نبا  چینه ه-

 به حال دوستم  یخوردم هنوز تو شوکم وا ریت

 ...زیعز نیبب-

پس   نش،یبست ست، ی ن هیمگه بخ  د، یاوردیمگه در ن-

 د؟ یچرا نگران



  رهیوها ماثر  دار گهیاالن حالت خوبه چند ساعت د-

احتمال   ،یلرز  یم یکن  یتب م شهیدردت شروع م

 عفونتم هست  

 د ید  یدارو که م-

 پا داره؟  هیمرغت -

 مهمه ی ل یخ دی برم...باور کن دیبا -

 خطرناکه زمیعز-

رسونم   یمهم امشبه اگر حالم بد شد خودمو م-

 که خودم خواستم دمیم  تیرضا   مارستان،یب

 زنگ بزنم سر...   دیبا -

امضا کنم هر   دی کنم، سختش نکن، بد ینه خواهش م -

 زودتر برم یچ

 انقدر مهمه؟! یچ-

 شه،یبد م  یل یمهم تر از همه خواهرمه...بفهمه خ-

 ه یمخصوصا که امشب مثال شب مهم 

 کرد و پروا گفت:  ینگاهش م  زن

 حالم بد شد خودمو برسونم دمیبخدا قول م-

 ؟ یچ یاگر غش کن -



 نداشت و به دروغ گفت:  ی چاره ا پروا

 رسن یدورم شلوغه غش کنم حتما به دادم م-

 ...نیبب-

 حرفش رفت و ملتمس گفت:  انیم پروا

 کنم ی خواهش م-

 *** 

بود به  دهی که نفسش را بر یچشمان خمار و درد با 

هست  که مراقبش  یدانست کس  ی نگاه کرد، م  ی آگاه

 است:  یکند درون آگاه یهنوز آن جا هست و فکر م 

 ممنون-

نگه داشت و او با دست چپش در را باز کرد    ی تاکس

را    فیو بند ک  ستادیا یرفت، از درد کم  نییآرام پا 

را بست و به  نی چپش گذاشت، در ماش یشانه    ی رو

آن پسر رفت،   نیخودش نگاه کرد، سمت ماش  نیماش

که از آرنج تا   یتعجب کرد، به دست دنشیپسر با د

  ادهیبود، تا خواست پ زانیشده بود و به گردنش آو

 حال گفت:  یخم شد و ب  یشود پروا کم 



در رفته  یعن ی ده،ید بیآس  کمیدستم   ن یخوردم زم-

  یمنو برون  نیماش  یجا بذار نیخودتو ا  نیماش شهیم

 خونه؟ میبر

 من به آقا آت... -

 ینخواستم ازت، خودت که باهام هست یخاص زیچ-

 پروا نگاه کرد و پروا گفت:  دیسف یبه لب ها پسر

 گهی د ا یب-

خودش رفت و پسر هم    نیسمت ماش  ستادیا  صاف 

پروا    نیرفت سمت ماش نیی خودش پا  نی از ماش عیسر

رفت، پروا جلو نشست و آن پسر پشت رل نشست،  

  فش ی را از ک ی را از پروا گرفت و پروا گوش چیسوئ

 تماس گرفت، دم گوشش گذاشت:  ایدر آورد، با برد

 بله-

 سالم -

 پروا  ی کرد رید-

شو   یفرستم برات، مابق یگزارش آمادس م شتریب-

 واسه فردا صبح ثبتش کن  دمیم  سیو

 نگ خورد و گفت:ز ای برد زی م یرو تلفن 



 پروا یلحظه گوش هی-

 را برداشت و گفت:   ی گوش

 بله-

 ی آگاه  ی سرگردم از اداره -

 بله بله شناختم-

متاسفانه پروا    یریگروگان گ یریپسرم امروز تو درگ -

 خورد  ریت

درون دستش نگاه   ی باال رفت به گوش  ش یابرو ا یبرد

 کرد و سرگرد گفت: 

من برات   دیکه قراره چاپ کن  یخبر مارستانه،یاالن ب-

 ی که م ییزایدرست کن من چ گهی فرستم خودت د یم

 سم ینو یدونم برات م 

 ! ؟یچ یعنی--

لطفا به دفتر روزنامه هم   د،یشینوشتم متوجه م  یوقت-

و حتما  مارستانهیدختر چند روز ب نیکه ا دیاطالع بد

 استراحت کنه دیبعد هم با 

و اسم پروا نگاه کرد و سرگرد   ی باز به گوش ا یبرد

 گفت: 



 فعال پسرم -

 را به گوشش چسباند و گفت: ی با بهت گوش ا یبرد

 ! ؟ییشده؟ تو کجا  یپروا چ-

 نا باور گفت:  ا یچشم بست و برد پروا

 ! ؟یخورد  ر یتو ت-

 نگاه کرد و گفت:  ما یچشم باز کرد به ن پروا

 خبرا...  م،یزن یبعدا حرف م -

  یت، خبرشم خودش مبود از تو گف یسرگرد عباس -

 فرسته برام

 و گفت:  دیکش  قینفس عم پروا

 خب خوبه خودت درستش کن -

 ؟یمارستانی! ب؟یتو خوب-

 فعال  میزن یبعد حرف م -

  د،یدندان کش  ر یتماس را قطع کرد، از درد لب ز عیسر

 نگاه کرد و گفت:  ما یرخ ن میبه ن

تر   ینیریش  لویدو ک سا، یوا  یفروش ینیری ش هی ی جلو-

 بخر



 یبود اما نم دهیپر یلینگاهش کرد رنگش خ ما ین

  دیخواست هم سوال کند، تا خانه که برسند پروا خر

هم همه را انجام داد،   ما ی سپرد و ن ما یرا به ن  شیها 

حال    دیفهم ی را تا خانه برد چون م  شیها  دیخر یحت

 بد است.  یل یپروا خ 

 گفت:  ما یرو به ن دیمبل انداخت و چرخ یرا رو   فشیک

  ستیواسه رئ زایچ نیاز ا شهینشد، م یخاص زیچ-

 ؟ینکن فیتعر

 بگم  دی من با -

تو فقط کمکم  ست، ین یخاص زیکنم، چ ی خواهش م-

گفتم فقط   نهیب  ی م ادی البته اون خودش امشب م ، ی کرد

 یتو نگ

بود و نگاه باال آورد پروا با لبخند پر   ریسر به ز  ما ین

 درد گفت: 

 شمیممنون م-

 و گفت:  دیخچر عیسر  مین

 رو اپن گذاشتم چی سوئ-

مبل   ی حال شد و رو یرفتنش پروا از درد ب با 

به اطراف نگاه   د،یلب خشکش کش ی نشست، زبان رو



هم خاک نبود که به چشم   ادیبود، ز زیکرد، خانه تم

ها   وه یو م  دیا یکرد نهال زود ب ی فقط خدا خدا م دیا یب

پالتو را که فقط   ستاد، یبه زور ا ند،یرا در ظرف بچ

 و به اتاق رفت.   رددر دستش بود در آو  نشیآست کی

دانست   ی اش م یلباس بافت مشک ستاد،ی ا نهیآ  ی جلو

 ر یدستش که ت  نیکامل به خون آغشته شده، آست

رفت و   شیآرا  زیخورده بود کامال پاره بود، سمت م

  یچیق یلباس را به سخت  یآورد، مابق  رونیب یچیق

را در آورد و به    شیام لباس ها کرد و برهنه شد، تم

بدنش که  ی کرد رو سیخ  یآشپزخانه رفت، پارچه ا

 . دی بود کش یخون
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را از خون پاک کرد و به اتاق برگشت، ساعت    بدنش

 هشت شب بود. 



 یکمد رفت اشک درون چشمانش حلقه زد، نم  سراغ 

چطور با آن دست لباس تنش کند، لباس  دیدانست با 

 کرد را انتخاب کرد. یتنش م  دیکه با  ییها 

  یپر دردش در خانه م یعربده ها   دینکش یطول 

از درد جان    داد دارد  یکه نشان م ییعربده ها  د،یچیپ

  رونیدهد، نهال و محمد با لبخند از آسانسور ب یم

 و گفت:  دیآمدند و نهال خند

 حتما واسه پروا ت... -

سر چرخاند به در خانه  عیعربده سر یصدا  دنیشن با 

 نگاه کرد و با ترس گفت: 

 پروا بود؟!  ی صدا-

و    دیچطور سمت در دو دیو نفهم د یصدا شن گرید  بار

 کرد:  یپروا را صدا م دیب کو یتند تند به در م

 پروا...پروا باز کن -

 زیهم فشرد، دستش را به م  یلب رو  عیسر  پروا

 نیزم  یاز درد رو ستاد،ی گرفت و به زور ا  شیآرا

  ی ده یترس  یافتاده بود، آب دهان قورت داد و صدا

بند مخصوص   د،یشن  یم  دیکوب  ی نهال را که به در م

نگه داشته بود دور   دهیرا که دستش را حالت خم



  یروگردنش انداخت، به لباسش نگاه کرد و دست  

از   دیکش  قیو نفس عم  دیباال کش ینیب د،یصورتش کش 

 رفت و بلند گفت:  رون یاتاق ب

 یاومدم بابا مگه سر اورد -

در رفت و بازش کرد، نهال با چشمان گرد   سمت

جلو رفت و    عیستش سرد   دنینگاهش کرد و با د 

 گفت: 

 شده؟!  یچ-

آمده بودند نگاه کرد و    رونیها که ب هیبه همسا  محمد

 خجالت زده گفت: 

 د یببخش-

 عقب رفت و گفت:  پروا

 بابا چته تو؟ یآبرومو برد -

 !ی زد یم غیج ی داشت-

 من؟! -

 خودت بود!  ی صدا-

 کردم  یبرو بابا من داشتم لباس تنم م-

 دستت!-



 اما نشکسته ده،یآرنجم ضرب د نیسر کار خوردم زم-

 پروا! -

 گهیغر نزن د-

شد به چشمان خمار    رهیمحمد نگاه کرد، محمد خ به

 پروا تا دهان باز کرد پروا گفت: 

ها    وهیم م،یخونه رو مرتب کن  نی ا یب دم،ی رس ری من د-

 میآماده کن زویهمه چ  م،یرو بشور

 جلو رفت و گفت: نهال 

 ده یپر  یل یرنگت خ-

 شهی کنم خوب م ی م شی آرا ست،ین ی زیچ هیاز خستگ-

  ی ده ید بیآس یبازو  یبرد که رو  شی دست پ نهال 

و    دیشانه اش را عقب کش ع یپروا بگذارد اما پروا سر

 گفت: 

 رهیگیدست نزن بابا دردم م-

 و گفت: دیچرخ

 د یباش عیسر  ان،یاالن م مهیساعت هشت و ن-

تخت   ر یرا ز  شیبا پا لباس ها  عی اتاق رفت و سر به

رفت،    شیآرا  زیسر داد، آب دهان قورت داد و سمت م



 ش یکرد با آرا ی کرد، سع شیبا دست لرزان آرا

لبش   ی رنگ را رو ییصورتش را شاداب کند، رژ هلو

 و بلند گفت:   دیکش

 منو شونه کن  یموها ا ینهال ب -

گذاشت از    ها را که شسته بود کنار وهیسبد م نهال 

کرد    یم یر یآمد به محمد که گردگ  رونیآشپزخانه ب

 نگاه کرد و با لبخند گفت: 

 عشقم  ی مرس-

در برابرش لبخند زد و نهال به اتاق رفت،   محمد

 نگاهش کرد و گفت:

 یخوشگل شد -

 و گفت:  ستاد یرا برداشت پشت سرش ا  برس

 ن؟ یزم   یخورد یچجور -

 کرد  ری گ زیپام به م-

 ؟ی عکس گرفت-

 نبود  یزیآره چ -

 کو عکست؟ -

 بود تو دفتر جا گذاشتم  ی د ی س ه؟ی سوال  ست یب-



پروا  یو همان جور آرام موها دیکش  قینفس عم نهال 

 کرد، پروا کالفه گفت:  یرا شانه م

 آره؟  رون یب یها رو کشوند هی همه همسا -

  ی توئه، گفتم اتفاق ی بودم، مطمئن بودم صدا دهیترس-

 برات افتاده 

 هیکه خدا رو شکر به جمع بق میما سر و صدا نداشت-

 میبازم خوبه عقب نموند م،یوستیپ

 کنم؟  سیگ-

 آره -

رفت و   رونیپروا را بافت، از اتاق ب ی موها  نهال 

 گفت: 

 کمتر غر بزن-

 آشپزخانه رفت و گفت:  به

 برات شام اوردم -

 ممنون-

عطر به خودش زد و از درد آب دهان قورت داد،  یکم

از درد با دهان بسته انگار   قهیشت و چند دقلب تخت ن

خورد،    یو بدنش تکان م دی کش یداشت زوزه م 



سمت اپن   عی زنگ خانه که بلند شد نهال سر  یصدا

 رفت و گفت: 

 اومدن انگار -

را پا کرد از اتاق    شیصندل ها   ستاد،ی به زور ا پروا

رفت، محمد نگاهش کرد و با هم سمت در    رونیب

محمد   ستاد، یآمد و کنار آن ها ا  رونیرفتند، نهال هم ب

درشت   کلیمرد مسن و ه دن یدر را باز کرد، پروا با د

بلند بود جا خورد، مرد نگاه کرد   یلیخ شیها  لیکه سب

نهال هم سالم گفت و مرد   د،سالم کر  عی و محمد سر

 پاچه گفت: به پروا نگاه کرد، پروا دست 

 د یسالم خوش اومد-

سر تکان داد و همان جور که دستانش را پشت    مرد

کمرش نگه داشته بود وارد خانه شد، پدر آتش با 

 پروا تعجب کرد و گفت:  دنیلبخند جلو آمد اما با د

 شده دختر؟!  یچ-

 لبخند زد و گفت: پروا

  ده، یضرب د  نیخوردم زم  ستین ی زیسالم، چ-

 د ییبفرما 



شدند و آن سه نفر   یوارد خانه م یکی یکی همه

شده بود، زن   شتریب تیگفتند، جمع ی خوش آمد م

خواهر   ی بودند، بچه ها  شیبرادر آتش و بچه ها 

آتش، آتش دسته گل   گریبزرگش بودند و دو خواهر د

را در دست داشت،   ینیر یرا داشت و آسو جعبه ش

 .فت باال رفت و جلو ر شیابرو کی پروا  دنیآتش با د

دست نهال را گفت سمت مهمان ها رفت، پروا   محمد

 بود و آتش گفت:  رهی در چشمان آتش خ

 شده؟!  یچ-

 نیخوردم زم زیکرد به م ریپام گ یتو آگاه-

در را بست   ع یچشمش جمع شد و پروا سر کی  آتش

 و گفت:

 ن یبرو بش-

اپن گذاشت   یآتش دسته گل را رو دی چرخاند د سر

 خند زد و گفت:  شیرفت، ن هیسمت بق

 کنه یهم م  یعاشق  ی ادعا -

هم    ی خال  ی صندل   یرفت و به همه نگاه کرد حت  جلو

 و آرام گفت:  ستاد یکنار نهال ا ند،ینبود که بنش

 م؟یسر پا بمون  یجور  نیهم-
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 و گفت:  ستادیا  عیسر  یآسک

 مینیبش نیاون طرف رو زم نیبر  نیا یبچه ب-

خواهرش بود و دو   یچهار بچه که دو بچه برا هر

سالن برد، مادر   گریبرادرش بود را سمت د  یبچه برا

 آتش به پروا نگاه کرد و گفت: 

 ن یبرو بش-

 : دیپدر آتش را شن یبه آتش نگاه کرد و صدا پروا

 نیبش ریبرو دختر جان برو کنار آه -

که آتش نشسته بود رفت و   یکالفه سمت مبل پروا

کنارش با فاصله نشست، درد داشت آن قدر درد داشت  

  ریزرگ آهپدرب رد،یگ یکرد دارد ُگر م ی که حس م



 ر یتر از پدر آه ظیغل   یدهان باز کرد و با لهجه ا

 گفت: 

 عروسم گفت جواب عروس مثبته -

 برد و آرام گفت:  ریسر به ز   پروا

 بله-

 نگاهش کرد و پدر بزرگش گفت:  آتش

حرف و شرط ها   دی امشب شبه بله برون هست، با -

 گذاشته بشه 

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 درسته-

 کرد و پدربزرگ گفت: به محمد نگاه   نهال 

  یو برا  د یاست که امشب محرم بش  نیرسم ما ا-

 د ی مراسم عقد آماده بش

 گفت:  عیسر  پروا

پنج   دی مدت شا  هیکه،  نهیکه دارم ا  یاما تنها شرط-

 م یو بعد عقد کن میشش ماه نامزد بمون

 گفت:  عیسر  آتش

 نه-



 گفت: رینگاهش کرد و پدر آه  پروا

 حتما عقد ...  گهیم  ریدخترم آه-

 رفت و گفت:  ریحرف پدر آه انیخجالت زده م پروا

  یلیدونم رسم شما خ یم نه،یمن تنها شرطم هم-

 ی من م  م، یبشناس شتریب گرویهمد  د یمتفاوته اما ما با 

 میمدت نامزد باش  هیخوام که 

پرپشتش در هم رفت و   ی ابرو ها  ریبزرگ آه  پدر

 گفت:  ی خشن ی آتش با صدا

 میکن یعقد م -

 دوباره نگاهش کرد و محمد گفت:  پروا

 نه یکه تنها شرط پروا هم دیدیشن-

 با خشم به محمد نگاه کرد و گفت:  آتش

 ی اونم رسم شه،یپروا خانم زنم م-

 و گفت:  د یلبش کش یکالفه زبان رو  پروا

 هردومون خوبه یبرا  ی نامزد نیاما ا شهینم  رید-

به   یزیچ  ی تا دهان باز کرد، مادرش به کرد آتش

 آتش گفت و بلند گفت: 



خواد اصال بد   یکه عروس م یزیخوبه، چ ینامزد -

 ستین

  یکرد و همه  یبه مادرش نگاه م یعصب آتش

در سکوت مطلق بودند که پدربزرگ   ریآه  ی خانواده 

 گفت: 

 پسرم  -

ه به پروا  چفت شد  ی نگاهش کرد و با دندان ها ریآه

و او دوباره به پدربزرگش   دینگاه کرد، پروا نگاه دزد

 نگاه کرد سر تکان داد، پدر بزرگ هم گفت: 

 می موافق-

 لبخند زد اما از درد چشم بست و پدربزرگ گفت:  پروا

 باشه  یچ هیدختر جان بگو مهر-

 یبود نگاه کرد، م یرخ آتش که عصب میبه ن پروا

  یم  ی زد و کار  یم یحرف  دیدانست شک کرده است با 

 همان گفت:  ی کرد که اعتمادش را جلب کند برا

خود آتش برام مهمه، به  ست،یبرام مهم ن ه یمهر-

 شاخه گل رز  هیسکه و   هیفقط  نیخاطر هم

نگاهش کرد و پدر بزرگ آتش با لبخند سر تکان  آتش

 خانواده نگاه کرد و گفت:   گریداد به عروس د



 پس ان شالل که مبارکه-

  عیشوند سر  یکه فقط نامزد م ن یخوشحال از ا ال نه

و مادر آتش از    اوردیب ینیریبه آشپزخانه رفت تا ش

آورد   رون یب ییبا یرنگ ز د یشال سف ، یپاکت کادوئ

 سرش گذاشت و گفت:   یسمت پروا رفت و رو

 مبارک باشد -

 ممنون-

 گفت:  پدربزرگ

 ند یا یب لی فام یدزورائ   یرسم است که برا-

که   د یگو یآن مرد چه م  د ینفهم نگاهش کرد و  پروا

 آتش گفت: 

 یمراسم نامزد -

 سر تکان داد و پدربزرگ گفت:   پروا

گرفت، اما چون همه از راه دور   د یمراسم بزرگ با -

 را آماده کرد  زیزودتر همه چ  د یبا  ندیآ یم

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 م یرو ندار  یآخه کس م، یندار  یخاص  یما مهمونا -

 سر تکان داد و گفت:  پدربزرگ



 ندارد دختر جان  ی اشکال  چیه-

  یو چشمانش رو  دی کش ریلبخند زد اما دستش ت  پروا

 هم افتاد، پدربزرگ ادامه داد: 

  تانیتا آخر هفته برا دیها را انجام ده  دیزودتر خر-

 مراسم برگزار کنم

 با بهت گفت:  نهال 

 آخر هفته؟! -

 سر تکان داد و گفت:  پدربزرگ

 ماند  ادیشود ز   ینم م،یبرگرد دیبا  م،یستماها مسافر ه-

 آرام گفت: پروا

 ستین یمشکل-

 رو به دخترها گفت:  پدربزرگ

 تا محرم شان کنم دیدخترا شروع کن-

صدا هم   یحت  دیفهم ینم چیه یحال بود گاه یب  پروا

پروا را گفت و پدر   لیمحمد اسم و فام د،یشن ینم

  گریکدیرا خواند و هر دو را به  تیمحرم غهیص

به دست آتش داد و آتش  یانگشتر  نیمحرم کرد، آگر



  ی عرق رو ی دانه ها  دن یبه پروا نگاه کرد، با د

 پروا و چشمان خمارش مشکوک شد.  یشانیپ

آن دختر داغ است،    یل یرا گرفت متوجه شد خ دستش 

  یبرد به انگشتر نییپروا خمار نگاهش کرد و سر پا 

در انگشتش برود نگاه کرد، دهانش   خواست  یکه م

حالش بد شود، آتش انگشتر   دیترس یخشک بود و م

کل   یرا در انگشت دست سالمش فرو کرد و صدا 

اما   دندلباس هم آورده بو شیدست زدن باال رفت، برا

اما نهال خوشحال بود،  دیاز آن مراسم نفهم چیپروا ه 

جا  تمام رسم و رسوم ها را به  ر یآه یچون خانواده  

  یپروا سنگ تمام م  یآورده بودند و داشتند برا

 گذاشتند. 

 به نهال نگاه کرد و لب زد:  پروا

 اریآب ب-

برگشت   یآب  وان یبه آشپزخانه رفت و با ل  عیسر نهال 

کردند و آتش نگاهش   یم ی سمتش رفت، بچه ها شاد

 تیشدند و به رسم  گریبه پروا بود، محرم همد رهیخ

  شان یبرا یشدند، قرار بود مراسم بزرگ گریکدی نامزد 

  ی خانواده   ریآه ی  ستهیکه شا   یبرپا شود، مراسم

 آهنگر باشد. 



 ** 

 گفت:  یعصب نهال 

 !؟ ی حال  ی چرا انقدر ب-

 برو نهال -

 بخور  یزیچ هی-

 گهی د دیبر  ستم،یاالن گرسنه ن -

 به محمد نگاه کرد و گفت:  نهال 
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 ستیحالش خوب ن-

 کنم برو  یخوبم نهال خواهش م-

 ا ینامزد کرد  ؟ید یفهم  یزیمراسم چ  نیاصال از ا-

 :دیبست و در دلش غر  چشم



 یالک  ینامزد -

 پروا؟ -

 خوام بخوابم ینهال برو من م-

 بمونم؟ شت یپ-

 خوام تنها باشم برو  یم رینخ-

پدربزرگه چقدر   یدی د ؟ یدی که برات اوردن د ییزایچ-

 خت؟ یپول رو سرت ر

 برداشت و گفت:  ی شد دسته تراول  خم

 ونهی ل یهمه کم کمش دو م نیا-

 گفت:  یعصب پروا

 محمد ببرش، سرمو برد -

 نهال را گرفت و گفت:دست   دیخند محمد

 بذار استراحت کنه میبر  ا یب-

مهربون بودن   یل یحرف دارم، خواهراش خ یبابا کل-

  یجور  هیکرد، مامانشم  یاما عروسشون بد نگات م 

 لبخندم نزد  هیکردا اما  یبود، همه کار م

 نهال! -

 و گفت:  دیخند نهال 



 زنم یحرف م امیباشه بعد م-

 را برداشت و گفت:   فشیک  ستادیا

 آب پرتقال رو بخور الاقل نیا-

 باشه برو -

را پا کردند و رفتند، پروا با    شانیدو کفش ها  هر

دهانش   ی باره دستش با شتاب رو کیرفتن شان به 

 زد:    ادینشست و فر

 خدا کمکم کن-

  یرا تکان داد و از درد انگار داشت جان م کمرش 

  یکرد دردش دارد قلبش را از جا در م ی داد، حس م

 بود. سی آورد، سردش بود اما از عرق خ

رفتند، سمت    ینهال و محمد که داشتند م دنیبا د آتش

آپارتمان پروا رفت و زنگ خانه را فشرد، جواب  

 را فشرد:   ا یپور یهمان زنگ خانه  یبرا دینشن

در را باز کرد و آتش   ع یسر د یکه آتش را د ا یپور

بلند سمت   یشد، با قدم ها نگیوارد پارک  عیسر

 یآسانسور رفت وارد شد و دکمه را فشرد، عصب

 : دیو غر دیکش  لشیبیس  ی انگشتش را رو

 !؟ ی تو فکرته که عقد رو قبول نکرد یچ-



پروا  یخانه   ی رفت، جلو  رونیب  عیباز شد و سر در

حال   یو پشت سر هم زنگ را فشرد، پروا که ب   ستادیا

پلکش آرام باز شد، به در خانه  ی ال د،یلرز  یبود و م

  ینگاه کرد، اما جان بلند شدن را نداشت، باز صدا 

به  یبار مشت  نیو ا دیچیزنگ آن هم متعدد در خانه پ

 : ت شد، گف  دهیدر خانه کوب

 د  باز کن -

  شیها   را به مبل گرفت، به زور نشست، نفس  دستش 

دانست چرا آن   یبود و به دستش نگاه کرد، نم  قیعم

  عی رفت سر جیاما سرش گ ستادیهمه درد داشت، ا

 : دیآتش را شن اد یفر  یدستش را به مبل گرفت و صدا

 باز کن-

  ریرا به سرش گرفت و آرام راه افتاد، با ت دستش 

دهانش   یبا شتاب رو   گرشی دستش، دست د دن یکش

 د،یال رفت اما آتش نشنپر دردش با  ادینشست و فر

 :د یو نال   ختیاشک ر

 خدا... -

با دست   ستاد،یدر ا ی برداشت و جلو گر یقدم د چند

آورد، در را آهسته   نییدر را پا  ی  رهیلرزاند دستگ

 و آتش با خشم جلو رفت و گفت:   دیکش



 عق...  یتو سرته که گفت یچ-

از   سی پروا و چشمان خمارش و آن صورت خ دن ید با 

 عرق ساکت شد و گفت: 

 تو خو... -

شود   نیکه پخش زم نیپروا کج شد و قبل از ا تن

جلو رفت در آغوش گرفتش، سر پروا از   عیآتش سر

 زد و گفت: یآرام یل ی شد و آتش س  زانیپشت آو

 دختر، دختر چشاتو باز کن-

بست و   ش ی شده بود، در را با پا   هوشیپروا ب اما 

سمت    ع یبرد در آغوش گرفتش، سر شیپا  ریدست ز 

 :د یمبل بردش، آرام خوابندش و غر

 ! ؟یچرا تب دار -

زانو    عیسر  زیم یرو   یآب و قرص ها   وان یل  دن ید با 

زد و قرص ها را خواند، چرک خشک کن بود و  

مسکن، تعجب کرد و سر چرخاند به پروا نگاه کرد و 

 گفت: 

 چه خبره؟! -

و مشت   ختی ر گرش یت در دست دآب را برداش  وانیل 

پروا چشم باز  خت،یصورت پروا ر   ی پر آبش را رو



آتش جلو رفت  د، یاز سرما لرز شی نکرد اما دندان ها 

 و گفت:

 ! ؟ی چته تو؟! سرما خورد-

 :د یکج شد و غر لبش

 کنم؟ یچه غلط  د یاالن من با -

زد، نگاه در خانه   شی دستش را به پهلو  ستادیا

 :دیفکر کرد و غر   یچرخاند، کم

 سیدستمال خ گه؟یذارن د  یدستمال م-

مبل   یو کاپشنش را در آورد رو دییهم سا  ی رو  دندان

دور خودش گشت   یپرت کرد، به آشپزخانه رفت عصب 

 :د یو غر

 کنم دایاالن دستمال از کجا پ-

  زیچ چیباز کرد اما ه یکی یکیها را  نتیکاب  در

رفت به اتاق   رون ینکرد، از آشپزخانه ب دایپ یمناسب

برش داشت  عی تخت سر یحوله رو  دنی رفت، با د

کرد و آبش را گرفت،   سش یرفت، خ  سیسمت سرو

  یرا تا کرد رو   سیخ  یسراغ پروا رفت و حوله  

و نگاهش کرد و   ستادیاش گذاشت و صاف ا یشانیپ

 : فتگ



 گه؟ی بسه د  نیهم-

مسکن آرام گرفته بود و به   یبه خاطر قرص ها  پروا

خواب آور به خواب رفته بود اما   یخاطر قرص ها 

و   گار یمبل نشست پاکت س یتب داشت، آتش رو 

آورد همان جور که    رونیکاپشنش ب بیفندکش را از ج

 آتش زد و گفت:   ی گاریکرد نخ س یبه پروا نگاه م 

از   یرچجو  نیبب یسرما خوردگ هی سوسول به خاطر -

 پا افتاده 

  ی را رو  شی داد به مبل و پاها  هیخند زد و تک شین

  گاری به پروا س رهی وسط گذاشت، همان جور خ زیم

کرد و در فکر بود، به دستش نگاه کرد و   یدود م 

آورد و خم شد دستش   نییرا پا   شی کرد، پاها  زیچشم ر 

 ی ادیشکمش گذاشت اما چنان فر  ی را باالتر برد رو

هوا خشک  در پروا زد که چشمانش گرد شد و دستش 

 شد. 

 و سرش را تکان داد:   دیاز درد نال  پروا

 دستم...آخ -

انداخت و سمت پروا رفت،   وانیرا در ل   گارشیس

انگار دوباره در خواب فرو رفت و آتش دوباره به 

 دستش نگاه کرد و گفت: 



دستت   ی کله پا شد  که یهست یهمش به فکر فضول -

 در رفته

 نهال -
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خم شد و آرنج   یوسط نشست، کم  زی م یرو  آرام

گذاشت و دستانش را در هم   شی پا  یرا رو   شیها 

 : د یب کرد به آن دختر نگاه کرد و پروا نال قال

 نهال...بحث نکن-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 زنه ی غر م  ونشمیتو هز -

 ...زود باش عکس ریعکس بگ-

تاسف تکان   یو سرش را به نشانه  دیبلند خند آتش

 داد و گفت: 



 فضول -

مبل نشست، حوله را   یرفت و کنارش رو  سمتش 

و   دیتش کش صور ی برداشت و همان جور آرام رو 

عرق صورتش را پاک کرد، پروا سرش را تکان داد  

 و گفت:

 چاپ...نکن-

 و پروا آرام گفت:  دیباز خند آتش

 رامش -

هم شد و   کی نزد ش ی حرکت ماند و ابروها  یب دستش 

 پروا آرام گفت:

 میبر ا یرامش...ب-

صورت   یحوله را رو کدفعهیکرد و  یقروچه ا  دندان

بلند شد، پروا با شتاب چشم باز   ش یاز جا  دیپروا کوب

صورتش، به  یرو   یسی و خ یک یکرد و با حس تار

آتش ابرو   دن یزور دست باال آورد و برش داشت، با د

 و چشم بست.   دیدر هم کش

از دستش رها شد و دوباره به خواب رفت،   حوله

 آتش با خشم حوله را برداشت و گفت: 

 نه؟ یاریب دیاسم اون بچه ک...با -



داد و خم شد تبش را چک کرد و باز    رونیرا ب نفسش 

کرد آبش را گرفت   سیرفت حوله را خ   سیسمت سرو

و    دیگردن و صورتش کش  یسمتش رفت، حوله را رو 

 اش گذاشت.  یشانیپ ی رو

 ** 

آمده بود   نییگذشته بود و تبش باالخره پا  یساعت سه

داد و دستانش  یخواب بود، گردنش را تکان قی و عم

بلند   شیبه خودش داد، از جا ی وسرا باال برد کش و ق 

خودش نگاه کرد و   یشد سمت پنجره رفت، به خانه 

 . د یکش ازه یخم

  یزنگ خورد و تازه متوجه شد چند ساعت  تلفنش

شلوارش  بینرفته است، از ج یاست سراغ گوش

دم   د،یکش  شیدست رو ا یاسم ک دنیآورد و با د  رونیب

 گوشش گذاشت و گفت: 

 بله-

 ! ستیازت ن یخبر-

 گرفتار بودم -

 ؟ یچه گرفتار-

 بگو-



 و گفت:  دیخند  ا یک

 یگرفتار خواهر پروا هست  یعنی یگی نم یآ آ وقت-

 ببند دهنتو-

 تونم خبر بدم یببندم که نم-

 بگو-

 اکبر  یخونه -

 خب -

و    شورنیکنن، م یپاک م  یسبز  شنیکه زنا جمع م-

 خش... 

 د  حرف بزن -

 کار آشپزخونس ریکاره داداش، ز یاونا رو-

 گفت:  ایآتش مشت شد و ک تدس 

کار گذاشتن، اما   ن یخونه رو کال واسه ا نیزم  ریز-

 ی سبز ن یزنا رو کشوندن تو ا یکه تو نفهم نیواسه ا 

 حرفا نی و ا یپاک کن

 کنم ی درستش م-

 که بهشون جرات داده؟  هیدونم اما ک یکه م نویا-

 می فهم یاونم م -



 ؟ یا یباشه، صبح م-

 امیم-

 به خواهر پروا سالم برسون -

 گمشو -

 دیرا باز کرد، چرخ ی را قطع کرد و قفل گوش  تماس

داد به  هیسمت مبل ها رفت و دوباره نشست، سر تک 

 نستا یگشت، داشت در ا یمبل و همان جور در گوش 

  یرو به رو شد و نوشته ا یلمیگشت که با تکه ف  یم

 بود:  لمیکه اول ف

که دست   ین دخترکه به خاطر نجات جا   ی خبرنگار-

 ها بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت  ریگروگان گ

که گرفته   یلمیگرفت و به ف هیاز مبل تک اریاخت یب

پروا چشمانش درشت شد،   دنی بودند نگاه کرد، با د

خورده بود   شیبه بازو   ریکه ت  یهمان لحظه ا قایدق

  لم یپر شده بود از آن ف نستا یگرفته بودند و ا لمیمردم ف 

به   یبلند شد و با ناباور شی ها، آتش با شتاب از جا 

چطور سمتش   د یکرد، نفهم  اهپروا و به دستش نگ

اش را گرفت باال تنه اش را   قهی  کدفعهی هجوم برد و 

 از مبل جدا کرد، عربده اش باال رفت: 



 تو؟! یکرد یچه غلط-

روبه   یجان اما با ترس به مرد کبود شده   یب  پروا

کرد و آتش عربده اش بلند تر از قبل   ینگاه م   ش یرو

 باال رفت: 

 احمق خر؟! یخورد  ر یتو ت-

کرد و با   شیشد و آتش رها زانیپروا از پشت آو  سر

صورت پروا بکوبد    ی حرص خواست مشتش را رو

به اتاق   عیو سر دیرا به مبل کوب  شیاما با حرص پا 

که   یلبرداشت به همراه شا ییو پالتو دیرفت، چرخ

رفت و سمتش رفت،    رونیبود، از اتاق ب زان یآو

 : دیغر

خورد تا    یکلت م نیتو ا ریت  دیکله خر احمق با -

 ... گید

کرد و به زور نشاندش پالتو را تنش کرد و   سکوت 

  دیسرش انداخت، سمت در رفت و کل  یشال را رو 

بود را برداشت، بدون آن که   زانیپروا که آو یها 

کاپشن خودش را تنش کند، پروا را در آغوش گرفت  

  یرا هم حت  شیزد، کفش ها   رونیو با عجله از خانه ب

 ی ر پاشنه یز  شیدرست پا نکرده بود و پشت کفش ها 



بود، نفس زنان وارد آسانسور شد و به   شی پاها 

 : دیپروا نگاه کرد و غر ی  دهیصورت رنگ پر

 خونه؟ که بهت بگن قهرمان؟!   یومدا  یخورد  ریت-

و با باز شدن در   دیآسانسور کوب  وارکیرا به د   شیپا 

  یپروا رفت، رو  نیرفت سمت ماش  رونیب  عیسر

  عیعقب خواباندش و خودش جلو نشست سر ی صندل 

را به   نیباز کرد و با سرعت ماش موتیدر را با ر

 میتنظ یرا جلور نهیحرکت در آورد، دست باال برد آ

 . ندیصورت پروا را بب کرد که 

راند و چقدر دوست داشت قبل از آن که   یم ی عصب

آرام   یبرساند کتکش بزند تا کم مارستان یپروا را به ب

 : دینگاهش کرد و با حرص غر رد،یبگ

 لجباز   ی  لعنت-

* 

 

اما   دیشن ی م شیبود، گوش ها  نیسنگ  شیها  پلک

  یفی ضع یها یسخت بود چشمانش را باز کند، صدا

شد و به زور چشم باز  قینفسش عم د،یشن یم  یگاه

بود  شیرو یکه جلو  ی صورت مرد  دنی کرد، اما با د



  یدانست چه زمان یبود، نم   قیتعجب کرد، نگاه او عم

 بود اصال چرا خواب بود او آن جا بود؟! 

 پر حرصش ترساندش:   یصدا

 خبرنگار قهرمان؟!  گنی بهت م یخوشحال -
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رم آو دن ید با  باال سرش از او نگاه گرفت با    زانیس 

 شین  یهست، صدا  مارستان یاتاق متوجه شد ب دن ید

 : دی خندش را شن

معلومه   ی به تشنج باش کی نزد یوقت  اد، ین ادت ی  دمیبا -

 خنگ یدختره    ادینم ادت ی یچیکه ه

و او بدتر از    دینگاهش کرد ابرو در هم کش ی عصب

 گفت:  دیو با تهد دی پروا ابرو در هم کش

 نکن که بد برات دارم  ی اون شکل  افتو یق-



ش ا یشانیپ یبر آمده   یبود آن را از رگ ها  ی عصب

پروا با خودش   د،یفهم ی سرخ شده اش م  ی و چشم ها 

  یخورده ام؟ صدا ر یبود ت  دهیفهم یعنیکرد   یفکر م 

  دن یاز او نگاه گرفت، با د  ع یو سر دیدر اتاق را شن

احساس   اریاخت یکه لبخند به لب داشت ب یزن جوان

 کرد و زن جلو آمد و گفت: تیامن

 خانم قهرمان؟  یچطور -

 یدهانش را سخت قورت داد و زن سوزن سرنگ  آب

رم فرو کرد و همان جور که م فشرد با   ی را در س 

 لبخند گفت: 

 یکار اشتباه  رونیب  ی اومد مارستان یکه از ب نی اما ا-

 خطرناک بود  ، ی کرد

 به آتش نگاه کرد و گفت:  زن

 حتما بخوره  ارنیاالن صبحانه براش م-

 دیچرخ یصبچطور ع  دیهم به آتش نگاه کرد، د پروا

اتاق رفت، پروا چرا الل شده بود؟ چرا  یسمت پنجره  

آتش دست چپش   اورد، یسر زبان ب  یتوانستم کالم ینم

زن   ی را باال برد به چهار چوب پنجره گرفت و صدا

 : ردیکرد پروا از او نگاه بگ ی کار



 ؟ یدرد ندار-

دهان باز کرد و زبان خشکم را حرکت دادم با   باالخره 

 گفتم: یگرفته ا  یصدا

 نه-

 ی خوبه عفونت ندار-

 را در سطل زباله انداخت و گفت:  سرنگ 

 صبحانتو حتما بخور-

بلند از اتاق   یبا قدم ها  دیتکان دادم و زن چرخ سر

از جا   شی رفت، تا خواستم سر بچرخانم صدا  رونیب

 پراندم: 

  یگیبهم نگه؟ به آدم من م یچیه یگیم ما یبه ن-

 بهم نگه، هان؟!  یچیه

 کردم و با خشم گفتم:  نگاهش

 هستا  مارستان یجا ب نیا-

آخه راحت   لس، یفکردم طو ،یکرد  یآور  ادیخوبه -

خوردن مثال عمل شدن برن   ریکه ت یمارایذارن ب یم

 رون یب

 من خودم خو... -



 یکه خواست  یتو گوه خورد-

با خشم دهان بست و از او نگاه گرفت سر  پروا

 چرخاند و گفت:

 ادب  یب ت  یترب یب-

دست سالمش را   یبه خشم سمتش رفت، بازو آتش

 گرفت و با تمام خشم فشرد و گفت:

 ببر، ببر اون زبون درازتو -

گفت و دستش را به مچ دست آتش   یآخ بلند  پروا

 نکرد تکانش داد و گفت:   شیگرفت، آتش رها 

که   ی االن اون بدبخت ،ینکن آدم منو خفه کن  ی سع-

 ییوکتک خورد مقصرش ت

 چشمانش گرد شد و با بهت گفت:  پروا

 ! ش؟ی زد-

 ش یدادم بابت پنهان کار ری نه لوح تقد-

 خوردم  ری دونست ت یاون نم-

موند، کتکا   یگفت که زنده نم یدونست و نم یاگر م -

 دونست بود  یکه م یواسه همون مقدار 

 ... یاصال به تو چه که من ت-



خودش را   تیآتش که تنگ شد پروا موقع چشمان 

او است، آب   یآورد نامزد رسم اد یو تازه به  افت یدر

 دهان قورت داد و گفت: 

 ...نگران ینش زیخواستم چ یم-

 را فشرد و گفت:  ش یخند زد و باز بازو شین

 گهی د یکن ی م یکار یبزن، دار خودیکمتر حرف ب -

 آخر میبزنم به س

کرد، عقب   ش ی رها سکوت کرد و آتش با حرص    پروا

 رفت و گفت: 

و   یبتمن و مرد عنکبوت یباشه بگم به جا ادم ی-

  یتنه م هیچون  ی کن یباز  یکال تو بر نا یزورو و ا

فردا بگن   ،یاونا رو انجام بد  یتمام کارا یتون

خبرنگار فضول معروف از ساختمون باال رفت تعجب  

 کنم یتعجب نم ی کنم، واال بگن پروازم کرد ینم

خنده اش گرفت و آتش گردنش را با حرص   پروا

 تکان داد و پروا گفت:

 ی بود الیخ ی که ب شب ید-

 و گفت:  دیچرخ آتش

 بودم  الیخ  یب ویچ یچ-



 نبود  التمیخ  نیگفتم دستم در رفته ع  یوقت-

 خواست؟  ی نکنه باز دلت بغل م هیچ-

نازک کرد و رو چرخاند و آتش   یپشت چشم پروا

 گفت: 

رفته  ریت ینشکسته، نگفت یحت ه یدر رفتگ هی  یگفت-

 تو اون دست 

 چشم بست و گفت:  پروا

 اد ینم ادم ی یاد ی ز زی چ شبیاز د-

 باره گفت:  ک یشب قبل به   ی  آور اد یبا  آتش

 ی اورد  ادم یشد،  نیآهان ا -

رفت دستانش را   یکه آهسته سمتش م  یجور  همان

 شلوارش فرو کرد و گفت: بی در ج

 عقد نه؟  یاون وقت چرا گفت-

و   دیلب خشکش کش  ینگاهش کرد زبان رو  پروا

 گفت: 

 به خودم...  کمیخب گفتم، زوده -

 حرفش رفت و مشکوک گفت:  انیم

 شد؟   یچ می چرا مال هم نش میا یبهم م یلیمن و تو خ-



 ش یاز چشم ها  زیآن مرد ت د یترس ی م دینگاه دزد پروا

که به تپش  ی و قلب  دهیهمان با نگاه دزد یبخواند برا

 گفت:   افتاده بود د یشد

بهتر   گروی فقط...فقط گفتم همد گم،یم نویاالنم هم-

 می بشناس

 دختر -

 با خشم نگاهش کرد و گفت:  پروا

  یچطور   یاسممو صدام کن ی بارم نتونست  هیتو هنوز -

 م یعالقه دار گهیعقد کنم؟ آره به همد میتونم مستق  یم

 ستین یاما کاف 

و واضح   دی آتش نفس بر زیکرد و با نگاه ت سکوت 

در   یکرد و همان لحظه جرقه ا ی م یداشت قالب ته

 گفت:   عیمغز هنگ زده اش خورد و سر

 ستمیمن از عشق تو مطمئن ن-

 سر چرخاند و گفت:   یکم ز یبا همان چشمانش ر آتش

 ؟ یچ-

کنم دوستم   ی حس م ستم،یبه عشقت مطمئن ن گمیم-

گفتم که تو هنوز به  ،یبهم ثابت کن دیخب با ، یندار

 هنوز... نم،یدختر، هنوز من برات زشت تر یگیمن م



آتش کنار تخت ساکت شد و آتش دستش   ستادنیا با 

را کنار سر پروا گذاشت، باال تنه اش خم شد و پروا  

در بالشت فرو برد و با چشمان   شتریسرش را ب

دو چشم آتش در حرکت بود و   ن ینگاهش ب ده یترس

 شد.  یترش م   کیتر و نزد  کیآتش نزد
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حبس شد، تا   نهیمشت شد و نفسش در س دستش 

آتش خالص شود   یکیخواست سر بچرخاند و از نزد

 آتش دهان باز کرد و گفت:

 گمین به بعدم نماسمتو نگفتم از اال-

باال برود آتش   ادش یفر یتا خواست صدا  یعصب پروا

 زد و گفت: یلبخند کج

 تونم بگم  ینم نیا ریغ  یتو نفسم-



شد، دوست داشت راست و دروغ   ق ینگاهش عم پروا

بود که   یحرفش را از آن نگاه بخواند اما او تنها کس

  دیشد فهم یشد نگاهش را خواند، نم یجوره نم چیه

دروغ محض   کی ا ی د یگو ی را م ت یآن لحظه دارد واقع

 زد و گفت: یرا، آتش سر کج کرد چشمک

 نفس  گنینفره م  هیکه نفس  یبه ک-

صورت پروا   ید رو بود و آتش چشم گردان  ساکت

 گفت: 

 گم تا آخرش بخون ی م یزیچ هی-

اش،  یشگیهم طنتیاز جنس ش یزد، نه لبخند لبخند

پروا کامال متفاوت بود و با همان   یکه برا  یلبخند

 لبخند گفت: 

  نیباشه ا گمی واسه شناخت، منم م  ینامزد یتو گفت -

  نی قبول، اما فکرشم نکن بعد از هم ی سوسول باز

 خوامت ینم یبگ ی که گفت یمدت

جلو آمد و    گرشی تا دهان باز کرد آتش دست د پروا

پروا گذاشت و   ی لب ها ی انگشت شصتش را رو

 گفت: 

 یگوش کن  دیاالن فقط با   سیه-



باز هم از آن مرد به ظاهر آرام در آن لحظه  پروا

داد و  لیوو آتش باز هم همان لبخند را تح  دیترس

 گفت: 

 رابطه آخرش مرگه نیا-

به لب پروا  یباال رفت و آتش فشار  شیابروها  پروا

 وارد کرد و گفت: 

زشتت    یدندونا  نیکه موهات ع  هیزمان مرگش وقت-

 یخم شد، وقت تیریکمرت به خاطر پ یوقت  د، یسف

درست اتمامش همون    ،ینشد که نفس بکش گهید

 موقع هست، اما اگر... 

داد فاصله گرفت    لشیتحو یخند  شیکرد و ن سکوت 

سمت پنجره رفت و پروا کنجکاو    ستاد، یصاف ا 

اگر چه؟ اما آتش   دیبگو  دیترس  ینگاهش کرد اما م 

داد و همان جور که  هیتک واریبه د نهیدست به س

 کرد گفت:  یرا نگاه م مارستان یب یمحوطه 

برات   یخوب انینه پا  یمدت بگ ن یبعد ا  یااگر بخو-

که من دست گذاشتم    یدختر  ستی قرار ن یعنی ست،ین

بشه، من کال  ی من واسه کس ریروش و نفسم شده غ

  یم ویرحم  یب نیمورد ا   نیهستم، تو ا  یرحم  یآدم ب

 یضرب در صد کن یتون



 چرخاند به پروا نگاه کرد و گفت:  سر

االن قبول حرف حرف تو اما به فکر آخر و عاقبتتم -

 باش 

نگفت، اما با خودش که رو   چینگاه گرفت و ه پروا

 یبود، نه م دهیهم ترس یل یبود، خ   دهیراست بود، ترس

داشت   ینه، از طرف  ا ی دانست آتش واقعا دوستش دارد 

اصال  ؟ی چه کس یزد برا یخودش را به آب و آتش م 

 ود؟ آن دختر ب ی فهیمگر وظ

آن لحظه کامال متوجه شد که آن راه خطرناک   در

 یروان  یها  بیاست، نگران جانش نبود، نگران آس

  اورد،یتوانست سرش ب یم ییبود که آتش به تنها 

رو    یکه ارزش ندارد از خودش بگذرد برا  دیفهم

شود و   ی و زود دستش رو م  ریکه د یکردن دست کس

وانش کرد که هم ر یم ی از آن مرد دور دی فقط با 

زودتر به آن   یو هم جانش، اما کاش کم ندینب بیآس

 کرد.  یها فکر م  زیچ

 چرخاند و گفت:  سر

 ... ش یاما م ،یگیم یدونم چ ی من م نیبب-

 کرد و آتش سمتش رفت و گفت: سکوت 



 ؟یبگ یخوایم یچ-

دروغ گفته است از   دیحرف بزند، بگو دیترس  یم  پروا

و  ستاد یاو خوشش آمده؟ آتش مشکوک کنار تخت ا

 گفت: 

 بگو-

 من اصال از... -

سر چرخاند  عی باره باز شد، پروا سر کیاتاق به  در

را   ینیوارد اتاق شد و س یچرخ دار  زیبا م یزن  دی و د

تخت گذاشت، به پروا نگاه کرد و از   یجلو  زیم ی رو

 فت و گفت: ر  زیرفت، آتش سمت م رون یاتاق ب

 رو بخور نا یکه زنه گفت ا   ی دید-

  ی مهی آب آناناس را برداشت تا ن  وانی خودش ل  اما 

را هول   زیگذاشت و م زیم  یرا رو  ون یخورد، ل   وانیل 

دکمه را فشرد و تخت کم کم باال   د،یپروا کش یداد جلو

  د،یدرد گرفت و چهره در هم کش  یآمد، دستش کم

آتش بالشت پشت سر پروا را صاف کرد و همان جور 

 کرد گفت:  یکه کارش را م

 دور  ز یبر یفکر تو سرت دار  یهر چ -



سر چرخاند نگاهش کرد و آتش سر جلو برد،    پروا

 زد و گفت:  یسر عقب برد و آتش چشمک عیپروا سر

 ی باش ی قو دیکن، واسه با من بودن با تیخودتو تقو-

سر چرخاند و چشم بست، آتش هم سمت در اتاق    پروا

 رفت و گفت: 

 بکشم  گار یس خوامیم  ،یخورده باش ویبرگشتم همه چ-

 نگاهش کرد و گفت:  عیسر  پروا

 آتش -

 نگاهش کرد و پروا گفت:  دیدر چرخ  جلو

 پدر ب... -

 گفت:  عیسر  آتش

 یخورد  ریخوام بهشون خبر بدم که ت یاالن م -

 نه اصال-

 گفت: و   دیکامل چرخ آتش

 ! ؟یواسه چ-

توانست حرفش  یاز دست خودش که نم یعصب پروا

 را بزند، ناخن در کف دستش فرو کرد و آرام گفت: 

 خوردم  ریبهتره ندونن ت-



 کرد و سر تکان داد و گفت: یپر حرص  ی خنده  آتش

 کله هست بهتره   ی ندونن زنم چقدر ب یگیراست م-

 باال رفت و متعجب گفت:   ش یابرو پروا

 ز...زنت! -

 گفت:  کدفعهیمشکوک نگاهش کرد و  آتش

 !نه؟ی ا ریغ-

 خورد با لکنت گفت:  یجا خورد و تکان  پروا

 م...ما که هن... -

چند   یگفت ی در اورد ی درسته سوسول باز ؟یهنوز چ-

من و تو عقد   نیاما حواست که هست ب ی ماه نامزد

که قبل شش   موقت خونده شد اونم به مدت شش ماه 

ماه اسمت رسما تو شناسناممه و اسم آقاتونم تو  

 ی تو، االنم زنم یشناسنامه 

 آب دهان قورت داد و آتش گفت:  پروا

 خونده شد؟  غهیص ید یمگه نفهم شب ید-

 دم یف...فهم-

  ،یرسما زنم  یعنی نیا ، یداد  تم یرضا   یدیبله فهم-

 نه؟یا ریغ
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 را تند به چپ و راست تکان داد و گفت:  سرش

 نه-

 به صبحانه اشاره کرد و گفت: آتش

 االن نیخورده بشه هم-

  یوا چشم بست و با زار رفت و در را بست، پر  رونیب

 : دینال 

 کردم؟!  یچه غلط  ا یخدا-

چه کار   د یدانست با  یدهانش گذاشت، نم  ی جلو  دست

و    دیترس یاز آتش م شتریو ب شتریکند، هر لحظه ب

حلش   یتواند حت یکرده است که نم یغلط دیتازه فهم

کرد راحت است اما هر چه با آتش   ی کند، فکر م

 ی آمد آن پسر ی مدستش  شتریزد و ب یحرف م شتریب



  یب د است تا چه ح  شیحرف ها   یچاشن طنتی که ش

 رحم و خشن است. 

پروا سخت بود، او اخالق   یآن مرد برا تحمل

 چیرامش را دوست داشت، اما آتش ه یمحترمانه 

ادب   یگستاخ و ب  یگذاشت، پسر   یبه او نم یاحترام

 چطور تحملش کند.   د یدانست با  یو مشکوک بود و نم

 یکس حت چی فرو رفته بود که ه یبود در باتالق کالفه

توانستند نجاتش دهند چون خودش    ینم انیاطراف

مقصر بود، بغض کرد و سر چرخاند از پنجره به 

 آسمان نگاه کرد و گفت: 

 خدا غلط کردم، کمکم کن -

به آسمان ماند، انگار  رهیخ  قهیو چند دق  دیچک اشکش 

 یکه حت قی کرد، آن قدر عم یم فکر   قیداشت عم

است و   مارستانیب  کیرفته بود در اتاق   ادشیانگار 

  یکه از بلندگو ییدارد، با صدا  یدیدستش درد شد

پخش شد، به خود آمد و سر چرخاند، نگاهش   رونیب

 شد و گفت:  رهی به صبحانه اش خ

سرت   ییتونه بال  ینترس ازش اون نم ار،یکم ن-

که  ییجا   شیبنداز ینابود کن تو قراره اون آدمو  اره،یب

رحم نجات   یب نیعده رو از دست ا هیبره، قراره  دیبا 



نترس ازش به کارت ادامه بده، تو قبل از شش   ،یبد

وقت اسمش    چیه ،ی تموم کن زویهمه چ  یتون ی ماه م

داخلش   یکه افتاد یتو شناسنامت، پس به راه  ادینم

 یتون یادامه بده، چون م

 زد و سر تکان داد، گفت:  لبخند

 محاله نتونم-

  یآور اد یاز آن را خورد اما با  یرا برداشت کم  وانیل 

از خودش دور کرد   عیآن که آتش از آن خورد سر 

 : دیزد و با پشت دست دهانش را پاک کرد و غر  یعق

 اَه گندت بزنم -

 ** 

 خوبم نهال -

  یروز مرخص هیشد حاال که دستت در رفته  یآخه نم-

 ؟یریبگ

 تونستم کار کنم یم-

 لعنت به اون کارت -

 قطع کنم دی من با -

 ارمیزنگ بزن برات غذا ب  ایشب زود ب-



  تیمن سر خونه زندگ یخونه  ا یالزم نکرده انقدر ن-

 باش، من خودم غذا دارم 

 وا! -

 ا یدم به دقه ن یواال، ه-

 منم خواهرتما تهیخانم آخر هفته نامزد-

 من برم فعال ،یهر چ -

مبل نشسته بود   ی را قطع کرد و آتش که رو  تماس

 کرد و گفت:  ی نگاهش م

 ؟ یکار کرد  یخونه تو چ ینم یعنی-

خودشو دور کرده،   هیخبر رسان یکال از خبر و هر چ -

 اد یبدش م 

 چرا؟! -

 اد یکار رفتم بدش م  نیمن تو ا یاز وقت-

 حق داره -

 نگفت و آتش گفت:  چیه  پروا

 صحبت کنم جشن رو عقب بندازن   دیبا -

 چرا؟ -



داره    یخاص یعالقه  یباز  یچون زنم به قهرمانا-

 دستش ناقصه 

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 م،یجا هست  نیا خودینداره، من خوبم االنم ب یربط-

 همون آخر هفته خوبه د،یشما هم مهمون راه دور دار

 دست؟!  نیاون وقت با ا -

 ندارم تا اون وقتم کامال خوبم یگفتم که مشکل -

کرد و پروا نگاه گرفت و   ی مشکوک نگاهش م آتش

 گفت: 

 ستیالزم به عقب انداختن ن-

 ؟ یدیخواهرمو د-

و    دیخودش را جلو کش یسر تکان داد و آتش کم  پروا

 گفت: 

تا مسواکتو نخرن ول کن   زیچ  نیاونا تا از بزرگتر-

 یکن د یو خر  ی با اونا باش د یروزا همش با  نیا ستن،ین

 حوصله گفت:  یب  پروا

 که ستین  ازین-

 بلند شد و گفت:  ش یاز جا  آتش



 ! ست؟یچرا الزم ن-

 و گفت:  ستادیکنار تخت ا  مشکوک

 یچیبهتره بگم انگار ه ا ی ی ساده گرفت یهمه چ  یل یخ-

 ! ستین یبرات جد

 گفت: عی جا خورد و سر پروا

 بود که بعدا ه...  نینه...منظورم ا-

 حرفش رفت، گفت:  انیسر تکان داد م  آتش

  دیقراره واسه زنم خر م،ی بکن دیکه با میکن یم  وی کار-

 ست یکه ن ی کنن، شوخ

 سر تکان داد و گفت:  ده یترس پروا

 میخریباشه م-

 یتون ینم-

 دستم مشکل داره پاهام که مشکل نداره -

 در سکوت نگاهش کرد و گفت: یکم آتش

 شهیکه م یز یسرت شلوغه، هر چ یسر کار  گمیم-

 د یهم که تو با   ییبدون تو بخرن خودشون بخرن، اونا 

 کنن یروزه تموم م هی  یباش

 گفت:  ینگفت و آتش عصب چیه  پروا



 یمشکوک  یل یتو، خ یمشکوک-

 و گفت:  شد   زیخ مین عیسر  پروا

 آخه چر... -

کنه   یکه داره ازدواج م  یدختر هیچون اصال مثل -

  یخوا یم  زویچون انگار همه چ ،یکن یرفتار نم

 بگذر...   یسرسر 

 حرفش رفت و گفت:  انیم عیسر  پروا

  ستیهنوز حالم خوب ن  کمی یعنی....کمی نه من فقط -

 رسم  ی خوشحالم دارم به تو م یل یوگرنه که خ

خند زد و سر تکان داد و پروا   ش ین اریاخت یب  آتش

تواند  یحرص خورد از دست خودش که حداقل نم

کند، به خودش فشار آورد و   یدرست نقشش را باز 

 گفت: 

خوشحالم که به   یل یگفتم آتش، من...من خ  یجد-

 تو...به تو که... 

خند زد و پروا   ش یشد و چشم بست، آتش باز ن  ساکت

 با همان چشمان بسته گفت:

 دمیرس  یارمیضرت به تو که ح-



آتش باال رفت و پروا خودش هم تعجب  یابرو کی

داد    شیکرد که چطور آن صفت را به آن مرد روبه رو

و اصال چرا آن صفت، آتش همان جور مانده بود و  

 پروا به زور لبخند زد و گفت: 

 یمن  اریتو حضرت  -

دهان   یکف دستش رو  یدست باال برد و چند بار  آتش

 و گفت:  دیکش  ششی و ر

 توام؟!  هیچ-
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 آب دهان قورت داد و به زور آرام گفت:  پروا

 ار یحضرت -

سر تکان دادن چند  د یکرد و با تاک  یآرام  ی خنده  آتش

 بار گفت: 



 ار ی...حضرت ار ی...حضرت ار یحضرت -

و    دیکرد و آتش باز خند ینگاهش م یعصب پروا

 گفت: 

دونم تو   یبرات هستم، اصال من م یخوب زیخوبه چ-

زرت و زرتم   یه  ومدی وقته از من خوشت م یل یخ

 بغلم  یومدیم

 با حرص گفت:  پروا

 رینخ-

 ؟ یپس چ -

 خوشم اومد    کمیاالن  ومدیمن اصال از تو خوشم نم-

 ! ار؟یشدم حضرت   کمی-

 سر تکان داد و گفت:  نیتحس  با 

 حضرت عشق؟  شمیم  ادیخوشت ب  اد یز-

 و گفت: د یخند زد و دراز کش  شیدر دلش ن پروا

 اد یخوابم م-

 خب بخ... -



را   یپروا، پروا با عجله گوش یزنگ گوش یصدا  با 

دست    عیاسم سرگرد سر دن یاز کنارش چنگ زد با د

 و دم گوشش گذاشت:   دیکش ی گوش ی رو

 بله-

 سالم  -

 د؟ یسالم خوب-

چرا    ،یستیمن که خوبم اما انگار تو خوب ن -

 !؟ ی رو ترک کرد مارستانیب

 دم یم حیتوض-

 ؟یی کجا -

 ناراحت و آرام گفت:  پروا

 مارستان یب-

 شده؟!  یچ-

 حالم بد شد  کمی فقط  شب ید-

 گفت: یعصب  سرگرد 

جواب دفتر  دی! از صبح با مارستان؟یبگو کدوم ب-

 ان یخوان ب یروزنامه بدم که همه دنبال تو هستن و م 



فرار   مارستان یدختر از ب نیبگم ا دیو منم با   دنتید

 کرده 

 سرگرد! -

 مارستان ینگو فقط بگو کدوم ب یچیه-

را گفت و سرگرد تماس را  مارستان یاسم ب پروا

  یقیقطع کرد، به آتش نگاه کرد و نفس عم  ش یرو

و   دیکش  رونیرا از دست پروا ب ی آتش گوش  د،یکش

 گفت: 

 بود؟  یک-

  یجا فکر کنم بچه ها  نیا  اد یداره م ،یسرگرد عباس -

 ان یب خوانیدفتر هم م

 اد؟ یهم م  یاون پلنگ صورت-

 و آتش با خشم گفت:   دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 آره؟ -

  اد،یکنم ب  یفکر نم ،یزن یمدونم که، همش داد   ینم-

 صبح باهاش بحثم شد   روزید

 شده؟!  یچ یچ-

 کالفه گفت:  پروا



 بحثم شده  کمینشده   یزیچ-

 ! ؟یسر چ -

دانست چه  یاز هم وا ماند و نم شی لب ها  پروا

  دیبگو  دیترس  یآن قدر آن مرد خشن بود که م د،یبگو

 همان گفت:  یبرا

 مقاله   هیبه خاطر -

 مقاله! -

 بله مقاله -

 ؟ یچ یمقاله  -

 یمدام م هیبحثم شده کار گمیم  ه،یسوال   ستیعه ب-

 ی پرس

 گفت:  د یدست باال آورد و با تهد  آتش

از عمرشو به تو  هیثان کی یلق لقو بخواد حت نیا-

 مونه ی زنده نم گهیفکر کنه، بدون که د 

 گفت:  عیسر  پروا

 بود  یبه من چرا فکر کنه؟! گفتم که کار -

 گرفت و کالفه گفت:  نگاه



صبحانه و ناهارو تو    نیجا هستم، خب ا  نیچرا من ا-

 گهیخوردم د یخونه م

اون   یکیمخزن پالست هی نی ببر باال بب توی گاو یچشما-

به   رهیشلنگ بهش وصله که انتهاش م  هیباال هست، 

بدنتو برسونه  ازین ی داروها  نهیدست تو و کارش ا

رمه   بهت، اسمش س 

 با حرص گفت:  پروا

 خوام برم خونه  ی اما من م حتیممنون از توض-

  نیا یخوام از کادر پزشک  ی من معذرت م گهیخب د -

به کل خنگ  ییموقع ها هیهمسر بنده  مارستان،یب

 خواد به رخ شوهرش بکشه  یشو م  یو اوسکل  شهیم

رفت و  و اتش سمت مبل   دییهم سا  یدندان رو  پروا

 گفت: 

ببند  توی گاو یچشما  یکمتر حرف بزن ناهارتو خورد -

 الال کن

بزند اما آتش خون سرد نشست و   اد یداشت فر  دوست

 را روشن کرد و گفت:   ی گوش

 نوشتن ا ی چ گهیاز زن قهرمانم د  نمیبذار بب-

 خند زد.  شی چشم بست و آتش نگاهش کرد و ن پروا
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سرش    ی رو  یرا برداشت سمتش رفت، به آرام  شال

جلو    یشانیپ  یانداخت و همان جور که شال را تا رو 

 گفت: دیکش  یم

  یم  یندار یمشکل  نهیبب ادیحرف زدم گفت دکتر ب-

 خونه یذاره بر 

 ندارم  مارستان یب یخوبه اصال حوصله    یل یخ-

 شال را گرفت و گفت:  ی جلو آتش

برسم نه که   ام یبگو دوست دارم برم به فضول -

 ندارم مارستانیب یحوصله 

آتش دارد شال را کامل باز   دیبرد و د ن ییسر پا   پروا

پوشاند،   یلباسش را با شال م یکند و کامل جلو  یم

  رفت و گفت: باال شیابرو کی



 ! ؟یکن یکار م یچ-

 عقب رفت و گفت:  آتش

 که درسته  یکار -

  دنیلحظه در باز شد و پروا سر چرخاند با د   همان

لبخند زد و سرگرد جلوتر همه راه افتاد و   تیجمع

 گفت: 

 تون قیرف نمیا-

شدند و پروا با لبخند از همه   یوارد م یکی یکی همه

کرد و هر کدام از آن ها بعد از احوال   یاستقبال م

افتاد، آتش که کنار   ی پروا نگاه شان به آتش م  یپرس

بود و   خچالی یبود و آرنجش رو  ستاده یا  خچالی

  ستادهیکج ا یکرده بود کم گزاگیرا در هم ز  شی پاها 

 بود. 

رامش   ند یبا د کدفعهیکرد و    ی در اتاق نگاه م به

هم فشرد، پروا   ی دستانش مشت شد و دندان رو

سرگرد   د،یخند  یزد و م یداشت با سارا حرف م

 لبخند زد و گفت: 

 دفتر هم اومده   ریمد-



رامش شوکه شد   دنیبا شتاب سر چرخاند و با د پروا

به آتش نگاه کرد که با خشم داشت به رامش   عیسر

 کرد، رامش جلو رفت و گفت:  ینگاه م 

 ؟یخوب-

از آتش نگاه گرفت و سر باال برد به رامش نگاه   واپر

 کرد و به زور گفت: 

 خوبم ممنون-

 گفت:   عیسر  ا یبرد

 که سالمم بهتره  یحالش از من نیا-

چشم به آتش   یبه زور لبخند زد و از گوشه   پروا

 نگاه کرد و گفت: 

 نخورد که دستم بود  ریت یخاص یآخه جا -

 گفت: یعصب  سرگرد 

  دیرس یخونه اگر اون عفونت به قلبت م   یرفت  یوقت-

   ؟یچ

 ذاشتم که برسه  یمن نم یعنی  د،یرس ینم-



حرف آتش همه نگاهش کردند از جمله رامش که  با 

  یبود، آتش راه افتاد و سمت پروا دهیهنوز او را ند 

 و گفت:  ستاد ی خجالت زده رفت، کنارش ا

هم نبودم   روزید وفته،یبراش ب ی ذارم اتفاق یمن نم-

 خار تو پاش بره  هیذاشتم  یر صد نمصد د

به زور لبخند زد و به سرگرد نگاه کرد، سارا و   پروا

 نیینگاه کردند و سرگرد به سر پا  گریکدیبه  هیبق

به آتش نگاه   یپروا نگاه کرد، رامش عصب ی رفته 

 کرد و سرگرد گفت:  یم

 ؟ ی اومد رونیب مارستان یاز ب روزیچرا د -

 پروا گفت:  ی به جا  آتش

 به خاطر من -

سر باال برد نگاهش کرد و آتش سر تکان داد و    پروا

 گفت: 

نگفت   ی زیبود، به من چ مونیشب نامزد شب ید-

براش   یاومد، من آخر شب متوجه شدم چه اتفاق 

 کرد  یکارو م نیا دیافتاده، به خاطر من نبا 

 با بهت گفت:  سارا

 پروا؟!  ی نامزد کرد-



 سر تکان داد و گفت:   پروا

 میریبود اما قراره جشن بگ  ی مراسم خانوادگ هی-

 لبخند زد و سر تکان داد، گفت:  سرگرد 

 مبارک باشه-

 ممنون-

 هیدر هم به رامش نگاه کرد و بق یبا ابروها آتش

 ن یگفتند، پروا از ا یم کیبه آن دو نفر تبر  یکی یکی

کرده است اصال ناراحت   ینامزد  دندیکه همه فهم

  ان یمش بفهمد، تا پا نبود، خصوصا دوست داشت را 

کردند اما  یمالقات همه آن جا ماندند و پروا صحبت م

 همه رفته بود.  ز کار زودتر ا یرامش به بهانه 

 

رفت،    رونیرا برداشت از آشپزخانه ب  شیچا   وانیل 

مبل نشست،   یگذاشت و آهسته رو   زیم یرا رو   وانیل 

به دست بسته شده اش نگاه کرد،   دیکش قینفس عم

 لبش کج شد و گفت:

که اشتباه   دونمیاشتباه کردم اما خودم م گنیهمه م-

خورد مطمئن   یاگر به اون بچه م ریت نینکردم، ا

کرد و    یجور  نیاما فقط دست منو ا رهی میبودم که م



مونه اما عوضش اون بچه   یبرام م یادگار یزخم  هی

 زندست 

شد به   رهیخ شید به روبه رو زد سر باال آور  لبخند

از شب   زیچ  چیمبل افتاده بود، ه ی که رو یحوله ا 

دانست آتش کنارش بود، کالفه  ینبود اما م ادشیقبل 

 چشم بست و گفت: 

راهو انتخاب کردم واسه رو کردن   نیدونم بدتر یم-

  یجوره نم چیدستش اما اون انقدر زرنگه که ه

ونم ثابت کنم کنه بت یکار یکینزد  نیا  دیتونستم، شا 

 ه یاون واقعا ک

زنگ خانه بلند شد، تعجب کرد چون اف اف    یصدا

بلند شد سمت در رفت  شیصدا نخورد، آرام از سر جا

 و گفت:

 ه؟یک-

 ر یهستم خواهر آه ی آسک-

ها را چرخاند در را   د یکل  یکی یک یلبخند زد و  پروا

 گفت:   ع یبه دست سر ینیبا لبخند و س یباز کرد، آسک 

 سالم زن داداش -

 ی سالم خوش اومد-



خجالت زده وارد خانه   یدر کنار رفت و آسک یجلو  از

 را در آورد و گفت:   شیشد، کفش ها 

دست شما هم    ستیخانم خونه ن رایمامان گفت حم-

 هیجور نیا

 را سمتش گرفت و گفت:  ینیس

 برات ارمیگفت ب نویا-

   دنیزحمت کش-

 به اپن اشاره کرد و گفت: و

 اون جا یذار  یم دیببخش-

اش حرص خورد و دست پاچه   ی حواس  یاز ب  یآسک

 سمت اپن رفت و گفت: 

 دیحواسم نبود ببخش-

 و گفت:  دیرا گذاشت چرخ ینیس

 ؟ یبهتر -

 نیبش  ا یب زم، یخوبم عز-

 نه برم مز... -

 منم تنها هستم هیچه حرف نیا-



با لبخند سمت مبل ها رفت و پروا به آشپزخانه    یآسک

 رفت، گفت: 

 ؟ یخور  یم یچ-

 زحمت نکش -

 ارم یاالن واسه تو هم م ختمیواسه خودم ر-

 ممنون-

 گفت: یآسک  ختیر یم  یهمان جور که چا  پروا

 جا نی ا امیدارم م دیداداشم اومد خونه د -

 خب؟ -

 یگفت بگم بهت که قرصاتو فراموش نکن-
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  رونیگذاشت از آشپرخانه ب ینی فنجان را در س پروا

 ینیس  ستادیا  عیسر  یرفت، آسک  یرفت و سمت آسک

 را گرفت و گفت: 

 ممنون-

 د گفت: دو نشستند و پروا با لبخن هر

 شما خواهر... -

خواهر بزرگمونه، آسو   نیهستم، آگر یخواهر وسط -

 که یهم خواهر کوچ

نداشتم، اما انگار آسو   یحال خوب  شبی که د ن یبا ا-

 آتشه هیشب  یل یخ

 و گفت:  دیخند  یآسک

 هستن هیشب  یل یآره خ -

 سکوت کرد و گفت:  یکم  یسر تکان داد و آسک  پروا

 سوال بپرسم؟  هی  شهیم-

 زم یآره عز-

 ؟ی تو عاشق داداشم-

 ی کرد و آسک ی جواب نداد و فقط نگاهش م پروا

 گفت:   عیسر



 کنم  ی خواستم فضول  یبخدا نم-

کردم   ی فقط داشتم فکر م  زم،ینگو عز ی جور نینه ا-

 نه ا یاسمشو عشق گذاشت  شهیم

 ؟یچ یعنی-

مونه، به نظرم واسه   نیعالقه ب هیچه جور بگم، -

 فرصت هست ی عاشق

 سر تکان داد و گفت:  یآسک

اصال آرامش   میاون جا هست ر  ینگران آه  یل یمامان خ-

 آروم تر بشه  کمی د ینداره، اما االن شا 

 ! ؟یواسه چ-

جا  نیهمش نگرانه، مخصوصا که آتش ا  گهیمادره د-

 ترسه از دشمناش  یو م  هیواسه خودش کس

 دشمن؟! -

 گهیداره د یدشمن هی یآدم خوبهر  گهی آره د-

 ادامه داد:  یخند زد و آسک  شیدر دلش ن پروا

  ریدست آه  ویکه بابابزرگم همه چ نیمامانم بعد از ا-

اگر   گهیهم م شهیباهاش حرف نزد، هم  گهیسپرد د 

 بخشتش یمقصرش اونه و نم   اد یب ریسر آه ییبال



 لبخند زد و گفت:   یشد و آسک ز یچشمانش ر پروا

 ستای بد اخالق نمامانم اصال-

 کنم از من خ...  یحس م-

نگو، مامانم دوستت داره، دروغ چرا   ی جور نینه ا-

 اولش مخالفت هم کرد 

 چرا؟ -

به  ست،یتنده، چه جور بگم به فکر خودش ن ریآه-

هست جز خودش، کال   ی و هر کس یز یفکر هر چ

دونم چطور    یاصال نم ست،یآروم ن ره، ی دنبال شر م

زن آروم   هیخواست   یم شهیبگم، اما مامان هم دیبا 

 کمیکه بتونه اونو هم آروم کنه  رهیبگ ریواسه آه

  ی خبرنگار دی فهم یکاراش، اما وقت  نیدورش کنه از ا

و گفت، اومد بهتر بشه    دیترس  یریآه هیشب قای و دق

 بدتر شد 

 گفت:   یو آسک دیخند پروا

 !ی وقت ناراحت نش هی  یوا-

 م حق داره خب مامانت زم،ینه عز -

  ریآه گهیمامان م  د،یهم هست هیشب یل یخ گهی آره د-

 داره  یدست از کارش بر نم



 خب چرا نتونست آتش منصرف کنه-

 باال رفت و پروا به خود آمد و گفت:  شی ابروها   یآسک

 شد؟  ی که مخالفت کرد چ نهیمنظورم ا-

بحث   ریبا آه یمعلومه، داداشم عاشقته معموال کس-

زنن   یزنه رو حرفش حرف نم  یکه م  یکنه، حرف  ینم

وقت رو حرفش   چی بابام که اونا ه ا یمگر پدر بزرگم 

 گنیها رو بخواد م  نیاگر بدتر یزنن حت یحرف نم

گفت   ر یگفت نه آه ی مامانم وقت دونه،یخودش بهتر م

 اره حق دخالت ند یکس  گهی عاشقشم و د

لبخند زد و    یمانده بود و آسک  یبه آسک رهیخ  پروا

 گفت: 

حداقل ذره    د ید یبهتر شده، وقت  یل یمامانمم االن خ-

که با وجود نداشتن پدر و مادر  نیو ا  یآروم یا

 هم خوشش اومد  یل یخ  یاصالت دار 

 چرخاند و گفت:  سر

 ست؟ یاز غذا فرستادنش مشخصه، ن-

 و گفت:  دیخند پروا

 مشخصه گهی آره د-



رو گفتم، حس کردم که   نا یا یتو رو خدا ناراحت نش-

بدم   حیگفتم توض  یسرد بودن مامانم هست یمتوجه 

   یکه متوجه بش

 زم یمن ناراحت نشدم عز-

 ی چون داداشم عاشقته خواستم بدونم تو هم عاشقش-

 و گفت:   دینگاه دزد پروا

 بخور سرد شد  توییچا -

را  شیرا کنار گذاشت و فنجان چا  ی گوش  یآسک

از آن خورد و چشم چرخاند در خانه و   ی رداشت کمب

 گفت: 

 ی دار یخوب  ی قهیهم سل   یل یخ-

 ممنون-

اش زنگ  ی را خورد که گوش  شیاز چا  گری د یکم

نوشته  دینگاه کرد و د  ی آسک ی خورد، پروا به گوش

 است: 

 ایآقا ک-

 را برداشت به پروا نگاه کرد و گفت:   ی گوش  یآسک

 د یببخش-



  یگوش یگذاشت دست رو زیم ی رو  عی را سر  فنجان

 و بلند شد سمت پنجره رفت و گفت:  دیکش

 سالم ساناز جان -

  وان یباال رفت اما نگاهش نکرد، ل  شیابرو کی  پروا

 : دیگو  یم یکه آسک  دیرا برداشت و شن  شیچا 

پا   شهیکه نم یدون یشد که خوب بود، اما م  یاگر م -

 بذارم   رونیب

سر    یشده بود و آسک ز یت شیحال گوش ها  پروا

 چرخاند نگاهش کرد و کالفه گفت: 

  ریکار کنم، آه یجور اما چ نیخوام منم هم یآره م -

 هست زیحواسش به همه چ

 و بلند شد، گفت:   د یلبش کش یزبان رو  پروا

 ام یمن االن م-

در    ی لبخند زد و پروا به اتاق رفت اما جلو  یآسک

 گفت:  یشد که آسک زیت  شیو گوش ها  ستاد یاتاق ا

 یکن ی م یجور نیچرا ا یدون یخودت م-

 : دیآرامش را شن  یل یخ ی و صدا  دیدندان کش ر یز  لب

 نمت یخوام بب  ینکن بخدا منم م یجور  نی ا ا یک-



 گفت:  ی عصب  یسکوت بود و آسک یکم

  ام،یشد که تنها ب  یاومدم نم یکار کنم، از وقت  یچ-

 م ینیبار همو بب نی ا ستیانگار قسمت ن 

 از در فاصله گرفت و آرام گفت:  پروا

 دوست آتشه؟  یعنی-

در فکر   یانگشتان دستش گرفت و کم نیرا ب  لبش

رفت،    رونیاز اتاق ب دیکش  قیفرو رفت، نفس عم

 گفت:   عیپروا سر دن یبا د  یاسک

زن داداشم    شیزنم ساناز االن پ یبعد باهات حرف م -

 هستم 

تماس را قطع کرد   یلبخند زد و نشست، آسک پروا

 سمت پروا رفت و گفت: 

 برم گهی من د-

 ی موند یم شتریب-

 برم، تو هم اونو بخور گهینه د-

 ممنون-

 کیبه  یرفت، آسک  یدر همراه آسک یشد تا جلو  بلند

 و گفت:  دیباره چرخ



رو ما    دایرفت، داداش گفت همه خر  ادمیبه کل  یوا-

 ارتتیخودش م  ی باش د یکه با   یدایخر م،یانجام بد

 آره -
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 ؟ یما رو قبول دار  ی قهی سل -

هم قشنگ بود،   یل ی خ شبیشال د  زم،یآره عز-

 د یا قهی مشخصه خوش سل 

  یباره سر جلو برد گونه  کیلبخند زد و به    یآسک

 و گفت: د یپروا را بوس

 ی گل   یل یخ-

 زد و گفت:  یقیپروا لبخند عم-

 منو مثل خواهرت بدون -

 زد و گفت:  یچشمک



 زیتو همه چ-

 رفت و گفت:   رونیدر را باز کرد ب  یآسک

  ریشب بخ-

 ریشب تو هم بخ-

 ش یخانه شد و در را بست، در را قفل کرد و با ن وارد 

 خند گفت: 

عاشق دوستته اما    چارهیب  ، یخواهراتم ترسوند یحت-

 یخفه بشه که تو دعواش نکن دیبا 

اپن رفت، به برنج و خورشت نگاه کرد و خم   سمت

 گفت: نی با تحس دیشد بو کش

 ی ببخور که معلومه حسا  نیبه به پروا جون بش -

 خوش مزس 

 ** 

سالن را خاموش کرد به اتاق رفت، سمت تخت    چراغ

  ی نشست، با دست سالمش موها  شیرفت و آرام رو

 قیصورتش باال برد و نفس عم  ی آزادش را از جلو

 : دیغر  د،یکش

کارم  الیخ یب  دیهفته با  کی دست   نیبه خاطر ا  یلعنت-

 بشم



زنگ در خانه بلند شد،  یدراز بکشد که صدا خواست

آتش به   ی تعجب نکرد عادت کرده بود انگار خانواده 

آتش   ا ی باز بوده  نکیدر پارک  ا ینداشتند   یاف اف کار

 وارد ساختمان شده.   ایپور ق یاز طر شهیمثل هم

چهار خانه اش که باز   راهنیپ زیر  ی و دکمه ها   ستادیا

  از ستادی در ا  ی رفت، جلو  رونیبود را بست از اتاق ب

ها را چرخاند و   دیآتش کل  دن ینگاه کرد، با د یچشم

 در را باز کرد و گفت:

خونه   ینه که بر دیخواب دیشب معموال با  کیساعت -

 یکس  ی

 کرد و همان جور جلو رفت و گفت:  ینگاهش م آتش

 زنم  ینه خونه  یخونه کس-

در را بست و زودتر از او سمت مبل ها رفت در   پروا

  یمبل نشست، آتش از پشت مبل  ی رو  یکیهمان تار

  ی رو  د یدست کش کدفعهیکه او نشسته بود گذشت اما 

  کی یپروا و همه را با دستش جمع کرد رو  ی موها 

مبل نشست، پروا   یو جلو رفت رو  ختیشانه اش ر

 را عقب زد و گفت: ش ی کرد و موها  یاخم

 ؟ یداشت  یکار -



 داد به مبل و گفت:  هیچشم بست سر تک آتش

 نه دلتنگت بودم -

 نازک کرد و آتش گفت:  یپشت چشم پروا

 ؟ یغذا خورد -

 خوردم-

 قرصات؟ -

 خوردم-

 باز کرد همان جور به پروا نگاه کرد و گفت:  چشم

 شهیمشخص تر م  یکیتو تار تی گاو یچشما-

 کالفه گفت:  پروا

 اد یخوابم م-

 بغلم بخواب ا یبگم ب یخوا یخب بخواب، نکنه م-

 کرد، سر چرخاند و گفت:  یپوف پروا

 گه یبرو د -

 باز چشم بست و گفت: آتش

 د؟ یخر  میبر ی ا یب یتون یفردا م-

 ندارم  یمن تو خونه ام مشکل -



 حوصله گفت:   یآتش ب اما 

 میریلباس بگ دیباز با -

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ؟یتو خوب-

همان جور   د یخند زد و خودش را جلو کش شین آتش

 آورد گفت:  یکه کاپشنش را در م

 نه اصال-

روشن    ی گاریبلند شد سمت پنجره رفت، س شی جا  از

 کرد و گفت: 

 خسته هستم -

  گارشیبه س یق یکرد و آتش پک عم ینگاهش م پروا

 زد و گفت: 

 جا نیا ا یب-

 ؟ یچ-

 جا نیا ا یگفتم ب- 

  ستاد ی رفت، کنارش او سمت آتش  ستاد ی به زور ا پروا

داد و   رون یرا ب  گاری به کوچه نگاه کرد و آتش دود س

 گفت: 



 مراقبت باشه ما یخواد ن یاز فردا نم-

 گفت:  عیسر  پروا

 چرا؟! -

 بهت نداره  ی کار یکس  گهید-

 ؟ یکار کرد  یچرا؟! چ-

 سوال نپرس-

 نپرسم؟! شهیمگه م-

 آره  -

 ؟ ی چطور حلش کرد-

 به روش خودم -

 ؟ یبد حیتوض شتری از روش خودت ب  شهیم-

 نه-

و آتش سر چرخاند نگاهش   دییهم سا  یدندان رو  پروا

 به چشمانش گفت:  رهیکرد و خ

 به بعد شش دنگ حواست به آقات باشه ن یاز ا-

 چط... -

 گفتم نپرس   سیه-



کوچک پروا مشت شد و خواست از او رو   دست

اما آتش دست جلو برد و فکش را آرام گرفت و   ردیبگ

 ت: گف

 ته؟یدنبالش نباش، حال  گهیاما د-

 :دینگفت و آتش غر  چیه  پروا

 تو روح چشات-

 گفت: دیپروا را با حرص چرخاند و با تهد  ی رو

 آدم آروم اون موق...  نی دنبال شر نباش، ا-

 ؟یتو مست-

 زد و گفت:  گارش ی به س ی گریدر سکوت پک د  آتش

 بهت گفتم  ینره چ   ادت ی-

آتش   یخودش را جلو  ع یبرود اما پروا سر دیچرخ

 و گفت:   دیکش

عده خالف کار   هی که  یکه چطور حلش کرد  نیا-

 مهمه یلیبزرگ دنبالم نباشن برام خ

 به تو چه-

و آتش سر جلو برد و با    دییهم سا  یدندان رو  پروا

 داد در صورت پروا گفت:   یالکل م یکه بو   ینفس



 ن م یتو کار بزرگترا دخالت نکن کوچولو-

خند زد   شیو چشم بست، آتش ن   د یسر عقب کش  پروا

 و گفت:

 از عالقته؟-

  لش یتحو یخند شیچشم باز کرد و آتش ن  عیسر  پروا

 داد عقب رفت و گفت:

 حس بحث باهاتو ندارم -

 را برداشت سمت در خانه رفت و گفت:   کاپشنش

  ریشب بخ-

  شیموها  د،یچرخ ی را باز کرد و رفت، پروا عصب  در

 : دیرا باال برد و غر

  ادی تونم به تو که انقدر ازت بدم م یم  یمن چجور-

 به دروغ  یابراز عالقه کنم! حت

 پنجره رفت و گفت:  سمت

 فهمه یکارا رو بکنم م نیا زه یاما اون ت-

 و گفت:  دیکوب نیبر زم پا 

 االنم شک کرده   نیهم-

 #انسان_بودن_آرزوست 



 _لطفادی_نکنی#کپ
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 ** 

آخر صبحانه را در دهان گذاشت و سر   ی  لقمه

آتش نگاه کرد، از   یخانه  یچرخاند به پنجره ها  

 و گفت:   دیرا سر کش نشیر یش یبلند شد و چا  شیجا 

 اعتمادشو جلب کن  کمیبرو پروا حداقل -

را  شیاتاق رفت و شنل بافتش را تنش کرد، موها به

شنل بماند، شالش   ری توانست ببند گذاشت ز یچون نم

سرش گذاشت،   یو رو  ستادیا نهیآ یرا برداشت جلو

  لی روح بود، به وسا  یو ب   دهیصورتش رنگ پر

را   یبرد مداد مشک  شینگاه کرد و دست پ ششیآرا

 رون یتا ب یو کم  دیپشت پلکش کش ی برداشت کم

تر کرد،    ده یرا کش  شیو چشم ها  دیچشمش کش  هیناح



به رنگش   ره یرژ را برداشت و درش را باز کرد، خ

 : دیغر

 ؟ی بزن نویا یخوایم زی واسه اون ه-

  ییبا رنگ هلو ی سرخ را کنار گذاشت و رژ  رژ

به زور   د،یبرجسته اش کش  یلب ها  یبرداشت، رو 

 لبخند زد و گفت: 

 االن خوبه-

به خودش زد و از اتاق   ی را برداشت کم  عطرش

برداشت و    زیم یرا از رو  ی رفت، گوش  رونیب

به  یباره فکر ک یخواست سمت در خانه بود اما به 

به آشپزخانه  عیزد و سر یطانی ذهنش آمد، لبخند ش

را باز کرد و از درونش ظرف در   نتیرفت، در کاب

 آورد.   رونیب ی دار

  رونیکه ب نگیزد، از پارک  رونیعجله از خانه ب با 

لبخند زد و  یباران  یو هوا  سیخ  نیزم  دنیرفت با د

 گفت: 

 ! ییعجب هوا-

و    دی رس ابان یآن نم نم باران راه افتاد، به سر خ  در

  یسمت بازار راه افتاد، همان نم نم باران حساب



لذت بخش بود، تلفنش    شیکرده بود، اما برا سش یخ

  ی داد و گوش  گرشی زنگ خورد، ظرف را به دست د

اسم   دنیآورد با د  رونیاش ب یشلوار ل بیرا از ج

 : گذاشتدم گوشش   د،یکش یگوش یدست رو  ا یبرد

 بله-

 ؟ یسالم چطور -

 چه خبر؟   ؟ی خوبم تو چطور-

که تو   ی خانواده ا  نیا اده،یخوبم، خبرم که ز-

در به در دنبالتن که ازت تشکر   یبچشونو نجات داد 

 کنن

 ادامه داد:  ا ی لبخند زد و برد پروا

 دفتر دعوا شد   میکه برگشت روز ید-

 و گفت:  ستاد ی ا پروا

 ! ؟یک-

 یسهراب  ی آقا -

 رامش؟! -

جا تو اتاقش بود   ن یدختره اومده بود ا هیهمون، -

 دادشون باال رفته یداد ب  دمید  هوی



 بود؟!  یک-

که اومده   ده ید یچند بار  گهیدونم اما سارا م ینم-

 جا نیا

 خب؟ -

شد، سر دختره    ده یکش  رونیاتاق باز شد دعوا به ب در

و از   دیهمتون دروغ گو هست رون ی زد که بره ب ی داد م

 کرد و رفت هیحرفا، دختره هم انقدر گر نیا

 گفت:  یعصب پروا

 مردک خله -

  دیبر  دیکن ینگاه م  یهمه داد زد که به چ  بعدم سر-

 سر کارتون 

 وونس ید-

از اون   اشونیل یشدن آخه خ  یهمه بچه ها هم شاک -

 کارش زشت بود  یلیبزرگترن خ

 گهیادبه د یب-

  نیاز صبح همه باهاش سر سنگ نیآره واسه هم -

 سالمم به زور کردن  یهستن حت

 حقشه -



دفتر   میگرد یهم برم گهی که تا دو هفته د نیمثل ا-

 خودمون

 ! یدسته اول   یچه خبرا-

 و گفت: د یخند ا یراه افتاد، برد  دوباره 

 یآگاه رمیاالنم دارم م-

 من افتاده گردن تو  یشرمنده کارا -

 گهید میکه، همکار  مینه بابا من و تو ندار -

 مراقب خودت باش -

 خند گفت:  شی را قطع کرد وارد بازار شد و با ن  نماس

 به همه شک داره  وونهید-

ها نگاه   ینی ریبه ش ستاد ی ا یفروش ینیریش  ی جلو

که مدل قلب بود خنده  یکوچک یها  کیک  دنیکرد، با د

 اش گرفت و گفت: 

 خوبه نیا-

 رفت و گفت:   جلوتر

 سالم -

 سالم دخترم -

 را سمت فروشنده گرفت و گفت:   ظرف



 د؟یکن یپر م  ا یقلب ینیر ی ظرف رو از اون ش نیا-

  د،یمدل قلب چ ینیریظرف را گرفت و درونش ش مرد

راه افتاد و   ینیریپروا بعد از حساب کردن پول ش

 گفت: 

  یکن یکار م یچ  نمیبب-

کرد، باز هم روحش در   یلبخند به اطراف نگاه م  با 

خوب به همراه   یهم بو ها  آن بازارچه شاد شد، باز

خاک نم باران خورده مشامش را پر کرد و انگار   یبو

 یبه آهنگر کی بود، نزد یشگیبازارچه هم یشلوغ 

 چشم بست و آرام گفت:   ستادیا

 یل یخ  ی دوستش دار  یل یتو خ-

 چشم باز کرد و گفت: ی عصب

مدام به خودم بگم   دیکه با  میبدترم دار ن یاز ا-

 ش بهم بخوره؟دوستش دارم اما حالم از 

لبش    یگوشه  گار یس  د یجلو رفت، د دیکوب نیبر زم پا 

 کرد.  یبود و دست به کمر به درون کوره نگاه م

دهان قورت داد و قدم جلو گذاشت، آتش سر    آب

را باال داد و کامل    شی ابرو ک ی دنشیچرخاند با د



پرت کرد، پروا   نیزم ی را رو  گارشیو ته س دیچرخ

 دست پاچه گفت: 

 سالم -

 ! رون؟یب یاومد یواسه چ-

 به خاطر ت... -

 رون؟ یب یدستت چرا زد ن یبا ا-

 جلو رفت و گفت: پروا

 به خاطر تو -

  د،ی نگاه دزد عیشد و پروا سر  قینگاهش دق آتش

 ظرف را سمت آتش گرفت و گفت:

 برات ارمیب نویخواستم ا یم-

کوک نگاه باال برد،  ظرف سر بسته نگاه کرد و مش به

 پروا لبخند زد و گفت:

 درست کردم ین یشر ارم یواسه حضرت -

باال رفت و دستش را   ی آتش با شگفت یابرو کی

 سمت خودش گرفت و گفت:

 من! -

 آره -



 ! ؟یدرست کرد  ینیریش  ارتیتو واسه حضرت  -

 بله-

برد ظرف را گرفت و درش را باز   شی دست پ  آتش

 گفت:  عیکرد و پروا سر

 دستم درستش کردم  هی نیصبح زود بلند شدم با هم-

 کرد و پروا گفت:  یها نگاه م  ینی ریبه ش آتش

 بخور -

 برداشت و گفت: ینیریش   آتش

 ی کار کرد  یچ ارتیواسه حضرت  نم یبخورم بب-

 ی را کامل در دهان گذاشت و همان جور که م ینیریش

 سر تکان داد و گفت:  دیجو
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 ی بر خالف ظاهرت اما انگار هنر دار-

  یگرید  ینیریو آتش ش د ی اسلبش م یلبخند رو  پروا

 برداشت و سمت در مغازه رفت، با دهان پر گفت: 

خواد   ینم گهیگفتم د رون،یخبر از خونه نزن ب یب-

 رون یب یبزن الیخ ی که ب نیپشتت باشه اما نه ا یکس

 کیکرکره را گرفت به  ی  رهیباال برد و دستگ دست

 نگاهش کرد و گفت:  دیچرخ د،ی کش نییباره پا 

 تو رو بکنن دیبچه ها رفتن خر-

سر تکان داد و آتش سمتش رفت ظرف را    پروا

صورت پروا حرکت کرد   یگذاشت، چشمش رو   یکنار

 و گفت:

 ی سیخ-

 آ...آره بارونه-

سر تکان داد و راه افتاد و پشت سر پروا رفت و    آتش

 گفت: 

 ؟ یگیاما نم یبگ  یخوا  یکه م هیچ-



  ی شالش از رو کدفعهیآب دهان قورت داد و  پروا

اما آتش از او   دیشده، با شتاب چرخ دیکش  شی موها 

کرد،  زانیآو خیم یکوره رو  یدور شد، شال را جلو

 دیو آتش چرخ  دیکش  سشیخ  یموها  یپروا دست رو

 زد و گفت:  ش یدستش را به پهلو کی

 خب؟ -

به   یکار  یکس  گهی شد که د یچ  یبگ کمیفقط   شهیم-

 کار من نداره؟ 

  یباال رفت و دو انگشتش را رو   گرشی دست د  آتش

اما آتش سمت رو   د،یترس ی و پروا کم دیکش  لشیبیس

 نگاهش کرد و گفت:  عیرفت و پروا سر  ییشو

 نامزدتم؟  ی بهشون گفت-

 جار بزنم ستینه قرار ن-

 ؟ یپس چ -

را باز کرد   یم یخرابه و قد یخم شد در کمد چوب آتش

 آورد سمت پروا رفت و گفت:  رونیب ید یو حوله سف

نکن ازش سر در   یسع  ستیکه به تو مربوط ن یزیچ-

 ی اریب



نشست، با  شی موها   یتا دهان باز کرد، حوله رو  پروا

بکشد   نییحرص خواست دست باال ببرد حوله را پا 

اما با کار آتش دستش در هوا خشک شد، آرام داشت  

حوله   ریداد، در ز  یتکان م شی موها   یحوله را رو 

 : دیرا شن شیآتش و صدا  ی نهیبود به س رهیخ

کن،  یکمتر فضول  ست،یمربوطه اما ن یبگ یخوا یم-

 بازوته  یرو  یعواقب داره، عواقبش زخم ابد ی فضول

کرد سر جلو برد و   حوله را باال آورد و گردن خم یکم

 به چشمان پروا گفت:  رهیخ

 گمیکه م ییزایبه چ ستمیدشمنت ن ارتم،یحضرت -

 گوش کن

بدش آمد خواست عقب برود اما   یکیاز آن نزد پروا

 سر پروا فشرد و گفت:  یآتش دستانش را رو 

 دختر ریبگ  یجد-

 عقب رفت و گفت:  خودش 

 موهاتو خشک کن -

روشن کرد، پروا دست   یگرید  گاری رفت س عقب 

 حوله گذاشت و با ترس گفت:  ی رو

 او...  یسر کس   ییبال-



 شه؟یم ینه چ  ا یاورده باشم -

 گفت: یکرد و آتش عصب  یدر سکوت نگاهش م  پروا

 خوام بدونم  یبگو م -

 ؟ی سرش اورد   ییبال-

 : دیباال رفت و پروا از جا پر ادشیفر

 یبگ ی خوا یم یبعدش چ نمیآره آره، بگو بب-

 :د یبود و آتش با خشم سمتش رفت و غر ده یرست پروا

گفتن   اریحضرت   دن، ی چ یکبر یهمه صغر نیا-

بود که حرف   ن یو کوفت و زهر مارت واسه ا ینیریش

 رون؟ یب  یبکش

 اش باال رفت و پروا چشم بست:   عربده

 هیبعدش چ نمیاالن گفتم بنال بگو بب-

 قدم عقب گذاشت و چشم باز کرد، گفت:  پروا

 یچیه-

بود، با حرص و خشم چنگ  نیخشمگ گریآتش د اما 

 :دیدر صورتش غر  دش ی اش را و جلو کش نهیزد س

که تو رو برد تو   ی گذرم از اون کس یم  ی فکر کرد-

بدن لختتو اون  الیخ ی ب یاون خرابه؟ فکر کرد



چشماش شدم که   ال یخ یب ی فکر کرد شم؟ یزخمات م

 تو افتاده اون کارا رو کرد؟ رو 

باز   د،یکوب یم نهیو پروا قلبش به س  دشیکش  جلوتر

بود و حاال که صورتش فقط  ده یهم از آن مرد ترس

از ترس   گری چند سانت با صورتش فاصله داشت د

اش در   ی کیو آتش در همان نزد د یبر یداشت نفس م 

زل زده بود به چشمان   نیکه با چشمان خشمگ  یحال 

 روا گفت: پ ی ده یترس

 ستمیبه فکر عاقبتشم ن برمیرو ناموسم سر م-

 مرتعشش گفت:  یجرات به خودش داد و با صدا پروا

  نیواسه هم ،ی ...رفتیناراحت شد  شب ی...دی د-

...به  ارم یپختن از دلت در ب ینیریخواستم صبح با ش

 فکر نکردم نیجز هم   یزیچ

 ی نگاهش م نیشد اما آتش همان جور خشمگ  ساکت

 به زور لبخند زد و گفت: دیکرد و پروا لبش لرز 

ازم ناراحت بود...خواستم که از دلش   ارم یحضرت -

 ارمیدر ب



کرد و عقب رفت و با خشم دست در    شیرها  آتش

و در دلش  دیلبش کش   یکرد، پروا زبان رو شی موها 

 :دیبه خودش غر 

چرا کار خودتو    یفهم  ید مخفه شو کشته باشه هم بع-

 یکن یم

 خودش فشار آورد و گفت: به

هم خوشحالم که تموم  یل یتشکر کنم، بخدا خ دی من با -

رو سرم، بال    زنیعده بر هی ستمیشد و همش نگران ن 

حقش بوده، فقط دوست داشتم   یاورد  یهم سر هر ک 

وقت واسه خودت دردسر نشه، فقط نگران   هیکه  یبگ

 تو هستم

راه افتاد از او دور شد، کف   دیخند زد چرخ شین آتش

نگاه کرد   شیپا  ریگذاشت به ز  وارید یدستش را رو 

 و گفت:

 شالتو بذار ببرمت خونه-

 آتش بب... -

 گفتم شالتو بذار ببرمت خونه -

 ناراحت به شالش نگاه کرد و آرام گفت:  پروا

 ؟ یکن یم  رونینفستو ب ی جور نیا-



خند زد سر باال برد به سقف نگاه کرد،   ش یباز ن آتش

پروا حرکت کرد و   ی و نگاهش سر تا پا رو دیچرخ

سمتش رفت، پروا جا خورد و تا آتش دستش را جلو  

عقب رفت اما کمر شلوارش گرفته  دیبرد پروا ترس 

شد، وحشت زده    ده یشد و با شتاب سمت آتش کش

به   تنم دارش که نسب یموها  ینگاهش کرد و جلو 

 . ختیصورتش ر یپشت کوتاه تر بود رو
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کرد،   یو به کل قالب ته  دیبار واقعا نفسش بر نیا

هم جلو   گرشیو دست د  دییهم سا  یرو یآتش دندان

شکمش    یپشت انگشت اشاره اش رو  کدفعهیرفت و 

 :دیشد و با خشم غر   دهیکمر شلوار کش  یدرست باال



زشتتو همه  کلیه  نیدستت باال بره ا کمیفقط  کمی-

 ننی بیم

کرد کمر   یم  یدر خودش جمع شده بود و سع پروا

عقب بکشد اما آتش که کمر شلوارش را محکم گرفته  

 کرد گفت:  یبود و پشت انگشتانش بدنش را لمس م 

بده که ن با    یل یخ ، یشد ی زن ک   یبده که ندون  یل یخ-

 کارات خونت حالله نیا

بود،   هد یدر آن لحظه هم شوکه شده بود هم ترس پروا

 آتش سر تکان داد و گفت: 

عشقم، من اصال طاقت    یپوش یم  یحواست باشه چ-

کنه تو مغزم    ینم انیخون جر گهید یعنیندارم،  دن ید

 نفسم؟  یفهم یکنم، م یم  یدونم چه غلط ینم

توانست سر تکان دهد، آن دست داغ   ینم یحت پروا

داشت حالش را بد   یک یکرد و آن نزد یم  تشیداشت اذ

که عق بزند و تمام   یاز وقت د یترس ی کرد و م یم

کرد و دو طرف   شیهدر برود، آتش رها  شیزحمت ها 

 و گفت:   دیشنل را جلو کش

 دکمه نداره؟  نا یا-



دهانش گذاشت،   یو دست جلو  دیبا شتاب چرخ پروا

کرد هر آنچه که از معده   ی هم فشرد و سع یچشم رو

  شیآرام سر جا  خواهد خارج شود را یاش م 

کرد و داشت  ی برگرداند، هنوز دست داغش را حس م

 شد، آتش سر کج کرد و گفت:  یم وانهید

 شد؟!  یچ-

بار قورت داد و   ن یصدم  یآب دهانش را برا پروا

 گفت:  دیچرخ

به لباسم توجه نکردم، من   دنتی...دامیخواستم ب-

 ی جور نیوقتم ا چیدونم ه یخودم حد خودمو م 

 نم فقط به خاطر تو... نرفتم، اال  رونیب

 کرد و گفت: زیبست، آتش چشم ر چشم

 ! ؟ی چرا سرخ شد-

حواس با   یشدم که ب  یاز دست خودم عصبان یچیه-

 اومدم  رون ی لباس ب نیهم

 رفت و گفت:  عقب 

 من برم-

 برمت یخودم م-

 نه خو... -



 ؟ یذارم بر  یم-

 ساکت شد و سر تکان داد، گفت:   پروا

   میبر-

 ش یشال را برداشت سمت پروا پرت کرد و پ  آتش

 کرد و گفت:  زانیبندش را باز کرد آو 

 میبر-

سرش انداخت و آتش    ی که شال را گرفته بود رو پروا

به پروا نگاه کرد و   ا یک  دن یکرکره را باال داد، با د

لبخند  طنتیبا ش  ا یکرد، ک   ی پروا به مرد آشنا نگاه م

 زد و گفت: 

 سالم زن داداش -

 به آتش نگاه کرد و گفت:  پروا

 سالم -

 به آتش نگاه کرد و گفت: ا یک

 خواستم زنگ بزنم یستیبود فکر کردم ن  نییکرکره پا -

 ام یبرسونمش ب رمیم-

 برمتون  یم یوورد یکه ن  نی بارونه ماش-

 به پروا نگاه کرد و گفت:  آتش



 میبر-

که باز بود    یسه راه افتادند و پروا به در مغازه ا   هر

 نگاه کرد، آتش نگاهش کرد و گفت: 

 حواسشون هست  هیبق-

کرد که   یچشم به آن دو نفر نگاه م یاز گوشه   ا یک

 و گفت:  ستاد یباره ا کیآتش به 

 رفت   ادمی ویگوش-

 آن دو نگاه کرد و گفت: به

 ام یمن م دیبر-

 با لبخند گفت:  ا یرفت و ک  عیسر

 میبر-

نگاهش کرد هم قدم با او راه افتاد اما از گوشه   پروا

  پشیبدنش و به ت  یچشم نگاهش کرد، به تتو ها  ی

  ریغافلگ ا یسر ک دنیآتش بود، با چرخ هیشب با ی که تقر

 شد اما نگاه نگرفت و گفت:

ما رو برگزار    یکه نامزد  نیآتش بعد از ا یخانواده  -

 رن یکنن م



را گفت و سر تکان داد و  تعجب کرد که پروا آن   ا یک

 گفت: 

 دونم یم-

 بهت گفته  یآره حتما آسک-

و پروا با لبخند   ستاد یا ش یباره سر جا  کیبه   ا یک

 و گفت: دیچرخ

اخالقش تند و   اره یب شوی که رفت گوش یانقدر اون-

 بهش نگم نویهست که ا ینیب ش یقابل پ ریغ

 گفت: عیسر  ا یک

 ید یاشتباه فهم-

 کالفه جلو رفت و گفت: پروا

نکنه  ؟ یخواهرشو دوست دار  یگیچرا به خودش نم-

 قصدت سو اس... 

نگو، من جونم    نوینگو خواهر پروا اصال ا نویا-

 هست و اون دختر

 سر تکان داد و گفت:  د،یخند پروا

 دمیاشتباه نفهم  ی دید-

 نگاه کرد و گفت: ا یپشت سر ک به



 شمارتو بگو -

 ! ؟یچ-

 اد یشمارتو بگو آتش داره م گمیم-

قدم عقب رفت و پروا پر حرص   کیدست پاچه  ا یک

 : دیغر

 کنم   یبگو حفظ م-

آتش   دیچرخ  ع یشماره را گفت و سر عیبا ترس سر ا یک

 و گفت:  ستاد یا د یدو  یکه م

 د؟ یچرا نرفت-

 گفت:  عیسر  پروا

 ی ا یتا ب میمن گفتم بمون-

نگاه کرد و راه افتاد، پروا هم کنارش راه افتاد   آتش

 باال رفت: شیبود که آتش صدا شیسر جا   ا یاما ک

 باز خشکت زد که-

 اومدم -

رفتند پروا به آسمان نگاه کرد با   رون یبازارچه ب از

 یحالش بهتر شد، چطور م یشدن صورتش کم   سیخ



را که آن همه حالش را بهم   ی خواست آن مدت مرد

 کند؟! آتش آرام گفت: زد تحمل  یم

 وقت شک نکن چ یبه عشقم شک نکن ه  ،ی چشم گاو-

نگاهش کرد و آتش هم نگاهش کرد دستش را   پروا

 اش گذاشت و گفت:  نهیس  یباال برد رو 

 یجا نفوذ کرد   نیزشت به ا  یتو-

کرد و به آن فکر کرد تا  یبه دست آتش نگاه م  پروا

شد   ینم تیآن قدر اذ دیکه از عشق بگو  نیقبل از ا

 ش یها  ی کیآتش از عشقش گفته بود نزد یاما از وقت

کرد که به آن حال باال آوردن   ی م تشیآن چنان اذ

 بود.   دهیرس

 گفت:  ا یگرفت و ک نگاه

 دیسوار بش-

را   نیبرد در ماش شی نگاه کرد و دست پ  ا یک نیماش  به

 شیباز کند اما دست آتش زودتر جلو رفت در را برا

 ی پروا دوباره نگاهش کرد و چشم گرداند روباز کرد، 

 چهره اش و در دلش گفت: 

حال بهم زن خالص بشم،    یاز تو دیبا  نایزودتر از ا-

 کنم یکه فکر م هیزیتحملت سخت تر از چ



شد و آتش در را بست و خودش جلو    نیماش  سوار

 نشست.
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بودند و آتش نگاهش به پروا   ستادهی فروشگاه ا  ی جلو

کرد، آسو  یلباس ها را نگاه م یبود که داشت با آسک

 نگاهش کرد و گفت:

 تو؟  میبر-

 نگاه گرفت سر تکان داد و بلند گفت:  آتش

 تو  میبر-

جلوتر رفت و هر سه دختر به دنبالش رفتند،   خودش 

را جلو    فشیپروا زنگ خورد، ک ی  همان موقع گوش

دست کارش را انجام دهد اما  کیکرد با    ی آورد و سع



  پیبرد همان جور که ز شیآتش جلو رفت و دست پ

 کرد گفت:  یرا باز م  فیک

 لو شالتو بکش ج-

را که آتش در آورد از   ی نگاهش کرد و گوش پروا

  یاسم نهال دست رو دنیبا د د، یکش رون یدستش ب

 دور شد گفت:   د،یکش  ی گوش

 سالم -

 ؟ یسالم خوب-

 خوبم-

  یخواب بودم از مدرسه اومدم ب  ،یزنگ زده بود-

 حال افتادم 

 ی ا یتو هم ب د یخر میبر میخوایزنگ زدم بگم م-

 ! ؟یچرا از قبل نگفت یوا  یا-

 حاال اشکال نداره  گه،ینشد د -

 ؟ ییکجا  شه،یکه نم ی جور نینه ا-

 لباس بخرم  میاالن اومد  الیخ یگفتم که ب-

 پروا!  یوا-



شالش   یو همان جور که کم   ستادیپشت به آتش ا  پروا

 گفت:  دیکش یرا جلو م

 که اشکال نداره  گمیم-

 بود  نیخوابم سنگ  یلعنت-

 ؟ ی من برم کار ندار-

 اون جا  امیزنگ بزن ب  یاومد یپس وقت-

 باشه -

 گفت:  طنتیآسو با ش د،یرا قطع کرد و چرخ  تماس

لباس خوشگل انتخاب کرد، تو هم چندتا   ی داداشم کل -

 ی بپوش میانتخاب کن بر 

به آتش نگاه کرد باز هم دخالت کرده بود   یعصب پروا

و نگذاشته بود خودش انتخاب کند اما به زور لبخند  

 زد و گفت: 

 همونا که انتخاب کرده خوبه-

 و گفت:  دیخند  یآسک

 ه یک یتو و داداشم  ی قهی سل  گهی آره د-

کرد آرام باشد،   یاما سع  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 با لبخند گفت:  یزن



 مت س  نیا دییبفرما -

را    فشیشدند و پروا ک  یگریچهار نفر وارد اتاق د هر

که  یداد به اتاق پرو رفت، لباس یبه دست آسک 

 :د یجلو رفت و کالفه غر د، یبود را د زان یآو

 کنم واقعا عروس شدم  ی حس م د؟ یحاال چرا سف-

  گرش ید یو شالش را در آورد و آرام لباس ها  پالتو

بافته بود را از پشت   یرا آسک ش ی را در آورد، موها 

شانه اش انداخت و لباس را برداشت،   یجلو آورد رو 

تنش کرد،   ردیآن که دستش درد نگ یآهسته برا یل یخ

اش و   نهیدرست اندازه اش بود، دستش را وسط س

  ریحر ی تا رو دیکش فش ی ظر ی  دوز  نینگ یپارچه  

افتاده بود، با وجود   نییدارش که لَخت پا نیدامن چ 

 بود. کی ش یلی لباس اما خبودن   ده یپوش

 و بلند گفت:  دیچرخ

 دیببند پویز  دیا یم-

که تا   رش ی کرپ حر نینگاه کرد و آست نهیباز در آ 

  یمچ دستش گشاد بود و مچش از همان پارچه   یباال

  ی پنجه ها  یلباسش کار شده بود، رو  ی نهیوسط س

تا تصور کند با پاشنه بلند چطور است، پرده   ستادیپا ا

 با لبخند گفت:  یکنار رفت و آسک یکم



 اد یبهت م  یل یخ-

را  فیلباس ظر پیز  یهم لبخند زد و آسک پروا

پرده را کنار زد،   دیخودش چرخ د،یآهسته باال کش 

  قیجلو رفت، آتش دق دیپروا دامن لباسش را باال کش

 کرد و آسو با ذوق گفت:  ی نگاهش م

 خوبه!  یل یخ-

خوشش   یلیبه آتش نگاه کرد، آتش که انگار خ پروا

سر تکان    ردیتوانست بگ ینم یراد یا چی آمده بود و ه

 و گفت:  دیداد، پروا چرخ

 رو بپوشم  هیبق رمیم-

لباس   ن یاول  یبه اندازه   د یپوش ی هر کدام را که م اما 

  ینبود و باالخره همان لباس را به همراه کفش با یز

آمدند، بعد از آن   رونیب دندیهمرنگ لباسش خر د یسف

نداشت   یادیرفتند، پروا پول ز  یبه مجتمع طال فروش 

ساده بخرد    یحلقه   کیآتش حداقل  یکه بخواهد برا 

نهال از دست   یعروس خاطرچون تمام پولش را به 

و مبل و   نی شداده بود و حقوقش هم بابت قسط ما 

پول از   یهمان مقدار یداد، برا  یم دیخانه با  هیکرا

فرصت پس  نی دوستش سارا قرض گرفته بود تا اول 

 بدهد. 



 

که آتش انتخاب کرده بود نگاه کرد،    یانگشتر به

  دنیوسطتش درشت بود و با شن نیکه نگ یانگشتر

که الماس است متعجب شده بود، دستش را چند  نیا

وسط نگاه   نیبه نگ قیکرد و دق بار مشت کرد و باز

 ی دور انگشتر، آسک  ز یر یها نیکرد و همان جور نگ

 لبخند زد و گفت: 

 خوشت اومد؟-

سر باال آورد و انگشتر را در آورد و  عیسر  پروا

 گفت: 

 حلقه ساده باشه بهتره  هینه -

از او نگاه گرفت و به طال فروش نگاه کرد و   آتش

 گفت: 

 میخوا یم نویهم-

 با عجله گفت:  پروا

 آتش! -

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 نم یتو انگشتت بب نویدوست دارم ا-



خجالت زده به دو خواهر آتش که با لبخند   پروا

برد، آتش  ریکردند نگاه کرد و سر به ز ی نگاهش م

درون انگشتش نگاه کرد و در    ی ساده   یبه حلقه 

 آوردش گفت: 

 خوبه نمیا-

گذاشت و آتش   نیتریو  ی اش را رو یکارت بانک پروا

حساب  ی هم برا ی تعارف چیفقط نگاهش کرد اما ه

حلقه  بیترت نی کردن پول حلقه اش نکرد و به هم

 .دند یرا هم خر شان یها 

داشت به   یحضور م دیکه پروا با  ییها  دیاز خر بعد

  س یتند، پروا زودتر از همه به سرورستوران رف

 اد یبود که ز نی کرد و به خاطر ا یرفت، دستش درد م 

را شست  شیدستش را تکان داده بود، دست ها

که آن سه نفر نشسته بودند    یزیرفت، سمت م  رونیب

آتش   ست،نش  دیکش رونیکنار آتش را ب یرفت و صندل

 نگاهش کرد و گفت:

 ؟ یخور  یم یچ-

 را خواند و گفت:  شیمنو را باز کرد غذاها  پروا

 قزل  یپلو با ماه ی سبز-



 بلند شدند و آسو گفت: شانی و آسو از جا   یآسک

 میدستامونو بشور میری ما م-

 #انسان_بودن_آرزوست  

 دی_نکن ی#لطفا_پارتارو_کپ 

 

[12 /3/2021 12:03  PM] 

 

 #پارت_صد_نود_شش_آغوش_آتش  

 

 

خدمت آمد و آتش سفارش غذا    شیرفتن آن دو پ با 

 خدمت رفت، آتش به پروا نگاه کرد و گفت:  شیداد، پ

 اد؟ ی ب یبگ  یخوا  یخانم نم رایبه حم-

  یمن، تو آپارتمان دلش م یشد خونه   تیاذ  یل یخ-

و به زور   ادیاز االن م ارهیبهش بگم طاقت نم ره،یگ

  تیکه اذ  ادیکنه، گذاشتم همون روز بگم ب یتحمل م

 نشه

 ؟ یچند تا مهمون دار -



 گمید  ی دفتر و ده تا دوستا   یبچه ها -

 ن؟یهم-

 ندارم  یا گهیآره کس د-

 رم؟ یکارت بگ  یخوا یم-

  یاونم زنگ م هی نامزد  ستیکه ن ینه اصال عروس-

 انیزنم م

دونم کجا   یمن نم  یبابابزرگ همه کارا رو کرده حت-

 رو گرفته واسه جشن

و آرنج دست   د یکنجکاو خودش را جلو کش پروا

چانه اش   ریگذاشت و دست ز  زیم ی سالمش را رو

 گذاشت و گفت:

که از تو حساب ببرن از   ن یا یبه جا  یزمان  هی یعنی-

 بردن؟  یم شون یا

مثل او   قایو دق  دیهم مثل پروا خودش را جلو کش آتش

چانه اش گذاشت دوبار پلک  ریدستش را گذاشت و ز

 زد و گفت: 

 یکه گفت ینیهم  قا ی دق ،یآره چشم گاو -

 و گفت:  دیلبش را جلو داد و آتش خند  پروا



 بود  ی سوالت مسخره بود معلوم بود جوابش چ-

 ؟ یترس یخودت ازش نم-

 نه چرا بترسم؟ -

 بود و ترسناک  یجد  یل یخ-

 و گفت:  دیباز خند آتش

 قمهیترسم اون رف ینه نم-

 چه جالب! -

آتش جلو رفت و پروا جا خورد تا خواست   گرید  دست

 عقب برود آتش چانه اش را گرفت و گفت: 

 خوام  ی دوستانه ازت م  ویزیچ هی-

نگفت و فقط نگاهش کرد و آتش چانه اش   چیه  پروا

 فشرد و گفت: ی را کم

 نو یازم پنهان نکن، ا ویزیوقت چ چی وقت، ه چیه-

 که اخالقت دستم اومده، حله؟  گمیم نیواسه ا 

 اش بود و آتش چانه اش را فشرد و گفت:  رهیخ  پروا

 وقت   چیگفتم ه ؟یشنفت -

زد و   ی سر تکان داد و عقب رفت، آتش لبخند کج  پروا

 گفت: 



 کنم ی حس م ییزایچ هی-

فلفل پاش   الیخ یرخش نگاه کرد و او ب میبه ن پروا

پروا متعجب به  خت،یرا برداشت و در کف دستش ر

آتش پودر فلفل تند را   یکرد و وقت ینگاه م شیکارها 

خورد چشمانش گرد شد اما آتش خون سرد دستش را  

 تکاند و گفت:

 ی زن یدورم م   یدار گهیحسم م-

 کرد و پروا کامال جا خورده بود و آتش گفت:  نگاهش

 ده ینشون م نو یرفتارات ا-

 و با لکنت گفت: عیسر  پروا

 ! ستین ی جور نیا-

 هس...-

 زنم  یمن دورت نم ست،ین یجور  نینه گفتم که ا-

 لبخند زد سر تکان داد و گفت:   آتش

 ل یباشه، به دو دل  ی جور ن یا دیخوبه چون نبا -

 انگشتش را به پروا نشان داد و گفت: دو



  ای یکرد یکه تو به من ابراز عالقه م ن یاول ا لی دل -

 ن یدوم ا  ،یاما کرد ، یشد ی بازم مال من م یکرد ینم

 اهه ی روزگارت س یکه دورم بزن

و حس کرد دارد    دیباز هم ترس یبا آن حرف ها پروا

او فلفل را   الیخ یآتش  ب یانگار جا ردیگ  یُگر م

گرفت،   یسوخت و آتش م  یبود و داشت مخورده 

  یاسک قهیکه  دش ی بافت سف ی  قهیدست باال برد و 

و آتش نگاه از چشمان پروا گرفته   دیبود را جلو کش

شال را   ی  بهبرد ل  شیبه گردنش نگاه کرد و دست پ

 پروا انداخت و گفت:  یشانه   یکه باز بود باال برد رو

 یریُگر بگ دمیبا   ینشست شیکنار آت-

 : دی و آسو را شن  یآسک  یچشم بست و صدا پروا

 هنوز؟  ومده یغذا ن-

 نگاه شان کرد و گفت: آتش

 د ی نیبش-

 گفت: د،ی دو نشستند و آسو خند هر

  یتا وسط هفته   گهیم  یمن مدرسه دارم اما آسک-

 میبمون گهید

 نگاه کرد و گفت:  یبه آسک  آتش



 د یگرد یجمعه همه با هم بر م-

برد و    رینگاه به ز ی ، آسککه نگاه کرد ی به آسک پروا

 آسو گفت: 

  اد یخواد ب یم  وسفی ییگفت پسر دا یبابا م -

 د؟یا یشما هم م  یآسک  ی خواستگار

 و گفت:  دی ابرو در هم کش آتش

 کنه  ی بابا هم اونو رد م میا ینم-

لبخند زد و آتش نگاهش کرد و    اریاخت یب  یآسک

 گفت: 

 درسشو بخونه نه به فکر شوهر باشه  دیاالن با-

 آتش و گفت:  ییلجش گرفت از زورگو پروا

 نداره  یربط-

در هم   ینگاهش کرد و پروا جا خورد آن ابروها آتش

 گفت:   عیو آسو سر  د یرا د

 ؟ یپوش  یم یزن داداش، آخر جشن لباس کرد -

 لبخند زد و گفت: پروا

 که میآره اما نگرفت -



 میکه اون شب بخر نیالبته نه ا میما برات گرفت -

خوشگله اون    یل یبرات فقط، اما خ میمامان گفت بخر

 بپوشه  شویروز بپوش، داداش هم لباس کرد 

 زد و سر تکان داد و گفت:  ییلبخند دندان نما پروا

 باشه -

 نگاهش کرد و پروا با ذوق گفت:  آتش

 دوست دارم  یمحل یخوشم اومد، کال لباس ها  ده یند-

  شانیکرد و همان لحظه غذاها  ی فقط نگاهش م آتش

آتش نگاه کرد   ی اریرا آوردند، پروا به چلو کباب بخت

 یکرد در دهان گذاشت، داشت م کهیت  یماه  یو کم

که   یاما نگاهش به آتش افتاد، فلفل سبز بزرگ  دیجو

زد تا چه حد   ی م ادیاز همان دور براق بود و انگار فر 

تند است، اما همان که آتش سمت دهانش برد دهان  

چطور قبل از آن که غذا در  دیپروا از هم باز ماند و د

دهان بگذارد نصف فلفل را گاز زد و همان جور که  

 غذا در دهان گذاشت.  دیجو  یم

آن فلفل به سکسکه افتاد و هر   ی پروا با تصور تند-

دهان گرفت و   ی دست جلو  عیسه نگاهش کردند، سر

 آب را برداشت سمتش گرفت و گفت:   وانیآتش ل 



 بخور -

نگاهش کرد و دوباره سکسکه کرد و آتش   پروا

 گفت:   دیخند

 نکن بخور  ی اون شکل توی گاو یچشما-
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و آتش سرش    دیآب را گرفت و سر کش وانیل  عیسر

را به چپ و راست تکان داد به غذا خوردنش ادامه 

تند و بزرگ را به همراه   یداد و تمام آن فلفل ها

خورد و انگار خودش سفارش داده بود که  ش یغذا

 بگذارند.  ادیز  شیفلفل برا



برداشت نگاهش کرد و    ی برد فلفل  شی دست پ پروا

 آتش گفت: 

 بذار سر جاش -

 تنده؟ -

 نه قنده -

نازک کرد و فلفل را جلو برد، سر   یپشت چشم پروا

زبانش را به فلفل زد، چنان سوخت که فلفل را پرت  

و با    دیآب آتش را هم برداشت سر کش  وانیکرد و ل 

 بهت گفت: 

 ! ؟یخور  یم ی چه جور-

پروا  یو آتش به غذا   دندیو آسو بلند خند  یآسک

 اشاره کرد و گفت: 

 ینخورد  یچیانقدر حواست به من بود ه-

 ** 

  ا یک یرا دم گوشش گذاشت و منتظر ماند، صدا   ی گوش

 : دی را شن

 بله؟ -

 پروا هستم -



 مکث کرد و پروا گفت:  یکم  ا یک

به آتش بگم اما چرا   یز یمن چ ستی قرار ن نیبب-

 ؟ی خوا ی خواهرشو م یگیچرا نم ،یگیبهش نم  یزیچ

 داد و گفت:  هیخانه اش تک اطیح  واریبه د ا یک

اون به من اعتماد داره، منو برادر خودش و  -

 خوام...  یبگم خواهرتو م  هویدونه،   ی خواهراش م

 چشم بست و پروا گفت:  یکرد و عصب  سکوت 

که با خواهرش   نیا  ایبفهمه بهتره  یبهش بگ نویا-

 ؟ یرو دار   یپنهان  یرابطه  نیا

 ساکت بود و پروا گفت:  ا یک

راه هست که من آتش رو کامل بشناسم اما تا    یل یخ-

جون    یهست  یجاشم که شناختم بفهمه با آسک نیهم

 ره یگ یهر دوتاتونو م

 و گفت:  شیچنگ زد در موها  ا یک

 دونم یم-

خواستگار    یآسک  نیبب ؟یگیپس چرا نم یدون یم-

 داره 

 گرفت و گفت:  واریاز د هیبر آشفت و تک ا یک



 ! ؟یچ-

  نی البته آتش گفته ردش کنن اما ا شه،ییآره پسر دا-

ساکت   یخوا یم  شه،یم  ی چ ادی ب یرد شد بعد یکی

 ؟ یباش

 خشکش زده بود و پروا گفت:  اطیوسط ح ا یک

  نی شناسم، ا یکال نم یعنیشناسم  ی نم ادی من تو رو ز-

به آتش مربوطه و اون   یستین ا ی یهست  یکه پسر خوب 

که هم جنس منه  یدختر اما من دلم واسه دختر

تو  اره،ی سر اون م ییآتش بفهمه بد بال سوزه،یم

 ؟ یهست  یراض

 وقت چیه-

پس سکوت نکن به آتش بگو خواهرشو دوست  -

 یجرم که نکرد   ، یدار

زمان  هی م و چجور بگ نمیبب دیبگم با  عیتونم سر ینم-

   رهی مناسب، آتش گرفتاره، درگ

 ؟ یچ ر ی درگ-

 آتش زد و گفت:   ی گاری س ا یک

 ستیدونم االن وقت گفتنش ن یم-



 یتهران به نظرم بگ ادیب یدوباره آسک یتا وقت -

 رهیجمعه م  یخوبه، آسک

 آرام گفت:  ا یک

 دونم یم-

 آتش گفت:  یبه خانه  رهیسکوت کرد و خ  یکم پروا

 شونه یپر ی آسک-

 با حرص گفت:  ا یک

 می شونیجفت مون پر-

 ش؟ینیبب یخوا یم-

 و گفت:   گارشیپک زد به س ا یک

 فهمه  ی آتش م شه،یدونم نم  یآره اما م-

 سمت اپن رفت و گفت:   دیچرخ پروا

 ینم یکار  نیوقت چن چیه  ی اگر دوست آتش نبود-

تونم کمک کنم حداقل واسه چند  یکردم اما االن م

 شینیهم که شده بب  قهیدق

 گفت:   عیلبخند زد اما سر اریاخت  یب ا یک

 نه اصال آتش محاله نفهمه -



زنگ  یتونم بعد از ظهر به آسک  ی با تو، من م  نشیا-

 جا   ن یا ادیبزنم ب

 فکر کرد و گفت:  یکم  ا یک

 اون موقع آتش سرکاره -

 خب؟ -

هست که فقط به آتش  زیحواسش به همه چ ا یاما پور-

 بگه 

 : دیلب غر  ریبا حرص ز پروا

 دونستم  یم-

 ؟ یچ-

  یم یاصال هر کار  چونش یبپ یجور هی گمیم یچیه-

  قهیفقط چند دق یتون  یم ارمیرو م  یمن پنج آسک ،یکن

خوان چند روز   یکه م نیبه خاطر ا  نمیا شینیبب یا یب

 برن  گهید

 زد و گفت:  گارشیبه س یق یپک عم ا یک

  نی آتش بفهمه با خواهرش هستم و با زنشم از ا-

تو  ندازه یمنو مثل همون آهناش م نم،یچ  یبرنامه ها م

 به جونم وفتهیکوره بعدم با پتک م 



 خنده اش گرفت و گفت: پروا

 نیو آخر  ن یاول  نمیکنم ا یکارا نم نیوقت ا چی من ه-

 بارمه

 کرد  شهیچه م  نمیبب-

 باشه -

 را قطع کرد و گفت:   تماس

 هست که ازت نترسه؟  یکسآتش  -

تخت پرت کرد،   یرا رو  ی اتاقش رفت و گوش سمت

توانست به حمام برود، حوله برداشت و به   یحال م 

تن و بدنش   دن یچند ساعته و ساب  یحمام رفت، حمام

داشت و در آخر با   یف یچون حس فوق العاده کث

 آمد.  رون یو ب چاندیکامل، حوله را دور تنش پ ت یرضا 

  دیکش قیاتاقش رفت و لب تخت نشست، نفس عم به

تلفنش   د،ی شده اش نگاه کرد و خند  ر یبه دستان پ

تخت برش داشت،   یاز رو  دیچرخ  عیزنگ خورد، سر

 دم گوشش گذاشت: دی کش یگوش  ینغمه بود، دست رو 

 بله-

 زنم  یبله و درد سه ساعته دارم زنگ م-

 حموم بودم -



 پروا یشعوریب  یل یخ-

 نغمه-

تو فکرته  یچ  یفت، تا اون جا بودم نگفتنغمه و کو-

 گهینهال م نمیبیحاال که اومدم م  ،یخوا یم  یو چ

 تهیو آخر هفته هم جشن نامزد  یجواب مثبت داد

 نغمه؟-

نگو انقدر شعورت کمه؟ من و تو و   یچیکوفت، ه-

 باشم؟    شتیپ د یهان؟ االن من نبا  م یدار وینهال ک

 حرف بزنم که یذار ینم-

 و گفت:  ستادیا یپروا عصب بغض کرد و نغمه

 نکن هیگر-

نباشم؟ اصال    شتیپ ینامزد کن شهیچرا نکنم؟ مگه م-

 ... هویشد که  یچ

 گمی تو آروم باش م-

 بگو-

ازش، بعدم به خاطر   ادیخوشم م  دمی د هویدونم  ینم-

 اتفاق افتاد   ع یسر زیکه خانوادش مسافرن همه چ نیا

 پروا -



 ه ینامزد هی ستین یخاص  زیدلم چ  ز یعز-

 باشم کنارت  دی من با -

دوباره   یبخوا  دیتازه رفت اریحامد رو در ن ی صدا-

 زنه یزنا خودشو م   نیکنه ع یم غیج غیج یا یب

 میرو ندار ی ماها که کس-
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  یزیخدا که چ یبنده   زم، یعز  میماها خدا رو دار-

که به   میستیتنها ن میمن تو و نهال خدا رو دار  ست،ین

 م یدیجا رس نیا

 و پروا لبخند زد و گفت:  ختیاشک ر  نغمه

 شهیاالن زود دماغت قرمز م-

 ؟ یواقعا دوستش دار  یعنی-

 و گفت:   دیباال کش ین یسکوت کرد و نغمه ب  پروا



 اد؟ یخوشت ب  یتو از کس  شهیچطور م-

 ستم؟یمگه آدم ن-

 ومدیوقت خوشت نم چی آدم ه  نیمثل ا یتو از کس-

 حاال اومده -

 تونم باور کنم؟ یچرا نم-

 باور کن-

 ؟یگینم رایچرا به مامان حم-

فرستم دنبالش از   ی م یکنم واسه نامزد ینم تش یاذ-

 شهیم ت یخونه اذ ادیاالن م

 دونم یم-

با نغمه حرف زد و بعد از اتمام تماسش   گری د یکم

که   ییلباسش را تنش کرد، به آشپزخانه رفت و غذا

  رونیب  خچالیآورد بود را از  شیشب گذشته نهال برا

را روشن   یگاز گذاشت تا گرم شود گوش  یآورد رو

 کرد و گفت:  یشماره آتش پوف  دنیا دکرد، ب

  ،ی ننوشت یاسم چیه  یتو هنوز شمارشو دار  وونهید-

 کنه یشک م   نهیمعلومه بب

 کرد و نوشت: و ی شماره را س  عیسر



 ار یحضرت -

 خند زد و گفت: شین

 من  ار یاز حضرت  نمیا-

 ** 

سمت   دیمبل بلند شد دو  ی از رو عیزنگ سر  یصدا  با 

لبخند زد و   یآسک دنینگاه کرد با د  یدر رفت از چشم

 با لبخند گفت:  یدر را باز کرد، آسک 

 یچ نمیبب امیمامان گفت زود ب دمیترس  ا یب  عیسر  یگفت-

 شده 

 ی موهامو ببند یاینشده خواستم ب یزینه چ-

باال رفت و با آن حرکت پروا   شیابرو کی  یآسک

 و گفت:  دیخند

 تو  ا یآتش ابروتو نده باال، ب هیشب-

 راد خانه شد و گفت:و  یآسک

درس  دیاما مامان نذاشت با   اد یخواست ب  یآسو هم م-

 خوند یم

 ومدیبهتر که ن-

 تعجب کرد و پروا در را بست، گفت:   یآسک



 نیبرو بش یچیکه...ه نهینه منظورم ا -

تعجب کرده بود و پروا به آشپزخانه  ی حساب  یآسک

 رفت و گفت: 

 ؟ی خور ی گل گاو زبون دم کردم تو هم م-

 ممنون-

نگاه کرد،   ی واریبرداشت به ساعت د یفنجان پروا

 به اطراف نگاه کرد و گفت:  یآسک

 شت؟ یپ  ومدیداداش ن-

 خبرم یازش ب  شب ینه از د-

 تعجب کرد و گفت:   یآسک

 خبر؟!  یچرا ب -

 گفت:  ال یخ یب  پروا

 بهش نداشتم ی خب کار-

 مکث کرد و گفت:   یآسک

با هم حرف   دیحتما کار بهم داشته باش دیمگه با -

 ! شه؟ی دلتون تنگ نم یعنی  د؟یبزن

 و گفت:   دیدندان کش ر یلبش را ز یگوشه   پروا



تلفن و   ریدل تنگشم اما از صبح درگ یلیچرا چرا خ-

 دعوت کردن دوستا بودم 

رفت فنجان را   یت آسکآمد و سم  رونیآشپزخانه ب از

 گذاشت و گفت:  زیم ی رو

  شمیانقدر دل تنگشم که با صداشم آروم نم اتفاقا

 نمشیدوست دارم بب 

در بلند شد،   یلبخند زد و همان لحظه صدا   یآسک

 گفت:   عیسر  یآسک

 داداشم حالل زادس -

 ی رو دی مبل کش یدسته   یپروا شال را از رو اما 

متعجب نگاهش کرد و او سمت   یسرش انداخت، آسک 

در که باز    د،یکش نیی در را پا  ی  رهیدر رفت و دستگ

و با    دیباره از جا پر کیبه  ا یک  دن یبا د یشد آسک

 ترس به پروا نگاه کرد اما پروا لبخند زد و گفت:

 ی جمع باشه دهنم قرصه، سرمم ببرن به کس الت یخ-

 گم ینم

وارد    عیسر  اینگاه کرد و ک ا یبغض کرد به ک  یآسک

 خانه شد و گفت: 

 ی آسک-



را  گریبا عجله سمتش رفت هر دو دست همد   یآسک

هم   یشانیبه پ یشانیگرفتند و سر جلو بردند پ

 گفت:  ا یو ک ختیاشک ر یچسباندن، آسک

 رو بهم دادن   ا یدن-

بغض کرد و در را بست، سمت اتاق رفت و در   پروا

تنها باشند، پشت   قهیچند دق یرا بست تا آن دو برا

  یرا روشن کرد، خبرها را م   ی نشست و گوش زیم

 ازه یگذشته بود خم قهیخواند و سرگرم شده بود، ده دق

زنگ در خانه بلند شد،    یهمان لحظه صدا  د،یکش

  یک آس وخشکش زد و در اتاق با شتاب باز شد  

 وحشت زده و با لکنت گفت:

 د...در!-

را، چشم در    شیچنگ زد موها  ایو ک دی از جا پر پروا

 گفت:  عیچشم شد با پروا و پروا سر

 ره یآتش باشه زود م د،ینترس-

پروا را   ی بازو  یزنگ بلند شد و آسک یصدا باز

 چنگ زد، با ترس گفت: 

 کشتمون! یم-

 رفت و گفت: ایسمت ک  پروا



 کجا بود؟   ا یپور-

 رون یاون نبودش بچه ها کشوندنش ب-

تو   دیاما بازم بر دیتو اتاق سمت چپ، درو ببند  دیبر-

 ی واری کمد د

 :دیزنگ پروا غر   یدستش مشت بود و با صدا ا یک

 کنه یبدو بدتر شک م-

به  عیو دستش را گرفت سر ی سمت آسک  دیدو ا یک

و   دیسرش کش  یاتاق برد، پروا شال را از رو 

کرد، سمت در خانه رفت و   ختهی را بهم ر  شی موها 

 ی خم شد کفش ها را برداشت درون کمد جا کفش  عیسر

و سر چرخاند به کل خانه نگاه   ستاد یانداخت، صاف ا

 .د یآتش را د یکرد و سر جلو برد از چشم 

 #انسان_بودن_آرزوست  

 دین _نکی#لطفا_پارتارو_کپ 
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در باز شد و آتش با    د،یکش نییدر را پا   رهیدستگ

 : دیدر هم غر یابروها

 ست؟ یدر چرا قفل ن-

ان خمار  دست جلو دهانش گرفت و با چشم پروا

 و گفت:  د یکش ازه یخم

 رفت ادم ی-

 حتما قفل کن  میرفت ندار ادم ی-

خانه شد و پرا آب دهان قورت داد؛ آتش خسته  وارد 

آمد  ادشی سمت مبل ها رفت، پروا خشکش زد و تازه 

مثال آن جا   یپنهان شود حال که آسک ینبود آسک ازین

پروا   یخانه  یآسک دیمادرش به آتش بگو  ستین

 جواب بدهد.   دیبوده چه با 

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 کارت دارم  نیبش  ا یب-

 گفت:  عیسر  پروا

 ام یاتاقم االن م رمیم-



به اتاق رفت  ع یمشکوک نگاهش کرد و پروا سر آتش

با   یآسک دینوشت، نبا  ا یک  یرا برداشت برا یو گوش 

  رونیب یخراب شد، بفهمه آسک یهمه چ ومدیتو م

 شهیمنم نبوده براش بد م  یبوده خونه 

 : دیآتش از جا پر یصدا  با 

 ؟یکن یکار م یچ-

 را قفل کرد و گفت:   ی و گوش دیشتاب چرخ با 

  یزیچ هیجا گفتم برام  نیا  اد ینهال...نهال قرار بود ب-

 اره یب

 آب سرد تشنمه  اریبرام آب ب ییدستشو   رمیم-

با   دیپر رونیچطور از اتاق ب  دیرفت و پروا نفهم آتش

در اتاق را باز کرد و    عیسر  ییبسته شدن در دستشو

 گفت: 

 د یزود باش رون یب دیاز خونه بر ع یسر-

آمدند و هر دو   رون یب ی واریاز کمد د یو آسک ا یک

 اطیرفت و محض احت سیپروا سمت در سرو  دند، یدو

 را محکم گرفت و آرام گفت:   رهیدستگ

 د یباش ع یسر-



هول داد و    رونیرا به ب  یباز کرد و آسک در را ا یک

رفت، در که بسته شد پروا    رونیخودش هم ب  عیسر

اش نشست و   نهیس ی چشم بست و دستش رها شد رو

 گفت: 

   ا یخدا-

در خانه نگاه کرد و سرش را به چپ و راست   به

 تکان داد و گفت: 

 ! دیپا برهنه رفت-

آتش   د،یچرخ  ع یباز شد و پروا سر سیسرو  در

 نگاهش کرد و متعجب گفت: 

 استقابلم؟!  یستادیوا یی در دستشو-

 رو برگرداند و سمت آشپزخانه رفت گفت:  پروا

 خواستم بهت زنگ بزنم یم-

 سمت مبل ها رفت و گفت:   آتش

 ؟ یاما واسه چ   ی نزد-

آب خنک درونش   خچالی برداشت و از  یوانی ل  پروا

 و گفت:  ختیر

 ی جور نیهم یعنی یچیواسه ه-



داد و به او نگاه   هیخند زد سر به مبل تک شین آتش

 کرد و گفت: 

 ؟ی کارا هم بلد  ن یاز ا-

گذاشت،   زیم  یرا رو   وانی مبل نشست و ل  یرو پروا

سر   یداده بود کم  هیآتش همان جور که سرش را تک

 به پروا نگاه کرد و گفت:  قیکج کرد دق

 خوره   یکه خواب بودن نم  ییبه کسا  تی گاو یچشما-

 دست پاچه نگاه گرفت و گفت:  پروا

  دارمیب یخواب نبودم آسک یکه فکر کن ی اون جور-

 کرده بود 

 !ی آسک-

 جا، اومدش   ن یا ادی دادم عصر م ام یآره ظهر پ-

 ؟یواسه چ-

 کیبه  دیدانست چه بگو یآب دهان قورت داد نم پروا

 گفت:  عیباره سر

 دخترونس  زیچ هی-

کرد و پروا با   یهمان جور مشکوک نگاهش م آتش

 عجله گفت: 



 آبه گرم شدا -

  یکرد به دختر یهمان جور نگاهش م  یلحظه ا چند

که نگاه    یمشکوک بود، دختر یل یکه از نظرش خ

 یزیکرد جز مرد ت  ی نگاه م یزیبود به هر چ  ده یدزد

 یکه زل زده بود به او و انگار داشت مغزش را م

  دیترس یم  ی  رهیاز آن نگاه خ خواند و نا خود آگاه 

 بدون آن که دست خودش باشد. 

 ؟ یندار یخواسته ا-

و متعجب  عیخورد، سر یتکان دیآن جمله اول ترس با 

که آتش    نیا یسرش را به نشانه   ج ینگاهش کرد و گ

 تکان داد و آتش گفت:  د یگو یچه م

که  یزیچ  ،یندار یخواسته ا مونی واسه نامزد-

 میباش  دهیو نخر  یبخوا

 شانه اش را باال برد و گفت:  کی  پروا

 نه -

  یرا برداشت و همه  وانی گرفت ل  هیاز مبل تک آتش

  ی اما هنوز به پروا نگاه م د ینفس سر کش کیآب را  

 کرد و پروا کالفه از آن نگاه ها گفت: 

 مهموناتون اومدن؟ -



 رسن؟ یفردا شب همه م-

 هستن؟   یل یخ-

 یل یخ-

 ! ینامزد هیواسه  -

 رسمه -

 شن؟ ی تو جا م یهمه آدم تو خونه  نیا-

مبل لم   یگذاشت رو  زی م یرا باال آورد و رو  شی پاها 

 داد چشمانش را بست و گفت:  هیداد و سر تک 

 خونه آقا جانم   رنیم-

 خونه داره؟ -

 داره -

 کجا؟ -

 رفت خونه؟ ی ک یآسک ،یفهم  یبعد م -

 یا یکه تو ب نیچند دقه قبل ا  ن ی...همنیهم-

 همان چشمان بسته گفت: با 

 ستیاصال خوب ن ادیعطرت خوشم نم یاز بو -

 با حرص نگاهش کرد و آتش گفت:  پروا



 اصال عطر نزن -

او چشمانش بسته است چشمانش را   دید یوقت پروا

آتش در آورد   یبرا ییداد و ادا نیچ ینیچپ کرد و ب

 زد و گفت:  ییو آتش لبخند دندان نما 

 مون ینکن به کل پشکارو  نیجوجه اردک زشت، ا-

 گرفتمت شمیم

 مبل بلند شد و گفت:   یاز رو  پروا

 !ینیبیچشماتم بستس انگار م-

 : ستادیا شیپنجره رفت و با سوال آتش سر جا  سمت

 نبوده؟  تیتو زندگ  ی تا حاال کس-

 ساکت بود و آتش گفت:   پروا

 ی اما بهش نرس شیکه خواسته باش  ی کس-

نگاهش کرد، همان جور لم داده   دیمتعجب چرخ پروا

بسته بود و او دستش مشت شد و   شیبود چشم ها 

 گفت: 

 نه-

 نه!-



پنجره   یبرداشت جلو  گر یچند قدم د  دیچرخ پروا

 نگاه کرد و گفت:  نیی به پا   ستادیا

 ؟یبکن  یخوا  یم یگذشته شکاف -

من کنجکاو   یتو راجب گذشته   یعنی ؟یگذشته شکاف -

 ؟یستین

آتش نگاه کرد و   یبه تراس خانه  نگاه باال آورد  پروا

 گفت: 

سوالو    نیازت ا دهیو تعصب بع  رتیتو با اون غ-

 همه آروم! نیاونم ا ،ی بپرس
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 پروا گفت:  یتوجه به حرف ها یب  آتش

 بوده؟   ی کس-

گذشته جاش   ؟ یبرس یبه چ یخوا یم  دنشیبا فهم -

 تو گذشتس من... 



قرار گرفت   شهیش  یباره رو کیکه به  یدست با 

و    دیآتش ترس یکی با نزد  د،یو با شتاب چرخ  دیترس

آتش آرام بود اما   د،یچسب شهیقدم عقب رفت به ش کی

 ش یها  قهیو کنار شق یشانیپ  یبر آمده   یپروا رگ ها

است   شهیکرد بلند تر از هم ی گردنش حس م د، یرا د

مشاهده   قابل پوستش  ی گردنش هم از رو یو رگ ها 

 گفت:   یآرام  یبود و برجسته شده بود، آتش با صدا

خوام    یفقط م شهیعوض نم  یزیخوام بدونم چ یم-

 بدونم

چطور فکش سفت   د یاما پروا د دی به اتمام رس حرفش 

تناقض حرف و حسش بود،    یو سخت شد و متوجه 

دو چشم مثال آرام آتش به حرکت در آمد   ن ینگاهش ب

آتش برد، دهان باز کرد و   تیبه عمق عصبان یو پ

 گفت: 

 االن مهمه ستی گذشته مهم ن-

 بوده؟   ی کس-

 نه نبوده -

 نبوده؟-

 ه  آره نبود -



شد و پروا تا خواست   شهیتر از از هم ز یت نگاهش

دو انگشت دست آتش شد   رینگاه بدزدد چانه اش اس

 اش گفت:  یو آتش به همان آرامش ساختگ

 نه؟  یگفت-

آتش نگاه کرد، با   ی نهیبرد و به س نیینگاه پا  پروا

او مجال نداد و   یگفتن حرف  یجلو رفتن سر آتش برا

 با عجله کنار رفت و گفت: 

 دم کنم  یمن برم چا   زهیچ-

 : دیدور شد و در دلش غر  عیسر

 تونم تحملت کنم  ینم ینشو لعنت کی نزد-

 ** 

رفت، مطمئن بود   ی خانه راه م اط یدر ح یعصب ا یک

  یزیممکن بود آتش به آن ت  ریاست، غ دهیآتش فهم

چنگ شد و   شی باشد، هر دو دستش در موها  دهینفهم

 زد:  اد یفر

 ؟ یجوابش بد  یخوا  یم یچ-

  واری داد به د هیدهانش نشست و تک  یرو  دستش 

زد،   یشور م   یل یزد و دلش خ ینفس نفس م  یآجر

مرتب  زیداده بود همه چ  امیدر خانه بود و پ  یآسک



است اما او از آتش مطمئن نبود، باز راه افتاد و در  

  ی رفت، همان لحظه گوش  یخانه اش قدم رو م اطیح

  ده اش نگاه کر به صفح عیزنگ خورد و او سر

 پروا را شناخت.  یشماره  

 عجله جواب داد:  با 

 ! د؟یخواهر پروا فقط بگو آتش نفهم-

تخت انداخت و  ی لباسش را که در آورده بود رو پروا

 گفت: 

 کشتت؟  یبفهمه م-

  زنهیدارم م-

 گفت: -خند زد و   شین پروا

 رحمه؟ یمشخصه ب-

رفته بود او    ادشیبه خود آمد و انگار  عیسر  پروا

 آتش است، با عجله گفت:  ی  میدوست صم

 رحم بشه  یمورد ب  نیآره ممکنه تو ا-

 د؟یفهم-

 نه متوجه نشد -

 دروغ!-



 وا! -

 باشه؟!  دهیممکنه نفهم  ریغ یعنینه -

کنه  یوقت فکر نم چی د  آخه شکم کرده باشه ه-

 من بوده که یدوستش با خواهرش تو خونه 

 فرسته یکه اگر بفهمه سه تامون به درک م-

خودتو   یپنهان کار یتو هم به جا  د،یحاال که نفهم -

همه ترس   ن یاز ا ، یخوایآماده کن بگو خواهرشو م

 ی خواستگار  یا یبهتره، بعدم با پدر و مادرت م

 لبخند زد و گفت: ا یک

 نم عاشقت شده ک یخواهر پروا تعجب نم-

 ! ؟یچ-

  یدار  یهر کار  ونتمیاما بابت امروز مد یچیه-

 گمیوقت نه نم  چیمخلصتم ه

خوشش آمد لبخند زد و   ا ی از طرز حرف زدن ک پروا

 گفت: 

 ممنون-

 یبا معرفت  یل یخواهر پروا خ-

 و گفت:  دیخند پروا



 ریشب بخ-

دستانش را رو به آسمان گرفت   ایقطع شد و ک  تماس

 و گفت:

 دمتگرم خدا منو از مرگ نج... -

در قفل در خشکش زد و نگاهش به  دیکل  دنیچرخ  با 

که نفسش    دیقامت آتش چنان ترس دنیدر ماند، با د

آرام به لرزه در آمد، آتش به   شی حبس شد و زانوها 

رفت    نییکه باال بود نگاه کرد و نگاهش پا  ا یدستان ک

شد و ته  ز ینگاه کرد، چشمانش ر ا یباز کبه دهان 

 پرت کرد و گفت:  اطیرا در ح  گارشیس

 !؟ ی دیتو خودت! چته مگه جن د ینشاش -

  دیو آتش در را بهم محکم کوب دیبه زور نفس کش  ا یک

 :د یو غر

 بذار کنار  و یمسخره باز-

 افتاد سمت خانه رفت و گفت:  راه

 تو  ایب ،یدختره رو بدزد  نیا یگوش  یبر  دیفردا با -

به آسمان    ع یآتش سر دنیو با ند دیگردنش چرخ ا یک

 نگاه کرد و لب زد: 



  نیزنم زم یمحرمت م  نیگوسفند تو هم   هیخدا جون -

 بخورن گوشت بشه به تنشون  ئتیه یبچه ها 

 اید  ب-

 سمت خانه رفت و گفت: د یدو  عیسر

جمهور بدزد من رو دستام   سیبگو داداش بگو، رئ -

 ارم یذارمش برات م یم

 جا بتمرگ حوصله ندارم  نیا ا یب زیزبون نر-

 تو فقط امر کن  ارمیحوصلتم خودم سر جاش م -

 شد؟  یماهک چ-

 رون یب ومده یچند روزه ن گنیم-

 خوبه-

 برم بدزدم؟ دیکجا با  نمیخب بگو ب-

  یبزن اون گوش   فشو یآموزشگاه، ک ی همون جلو -

 مهمه 

 رو جفت چشام-

 بدونم دیهست که من نبا یچ چه خبره  نمیبب اریب-
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که در دستش بود را کنار گذاشت    شیجواب آزما  نهال 

 و گفت:

 نبوده  ی مشکل   چیمبارکه خدا رو شکر ه-

 گذاشت و گفت:  خچالیرا درون    ریش  یبطر پروا

  دارمیحواس بودم، صبح آتش زنگ زد ب یمن که ب-

 میبد ش یآزما  میکرد که بر

 شد   یم ریوگرنه د  د یکرد ی خوب کار-

 ؟یآتش رفت یتو خونه -

 ؟ ینه واسه چ -

 دعوتت نکردن؟!  یشام  یناهار  هی د ینامزد کرد-

 بکنن؟  دیمگه با -

 یعروسشون-

 بهتر که نکردن  مدونیچم-



 شد و گفت:  ز یچشمانش ر نهال 

 !ینگرفت یجد ویزیانگار چ-

 گفت: عی جا خورد و سر پروا

 کار دارم  یخونشون شلوغه منم کل  نهیمنظورم ا-

 ؟ یکار دار ی چ یکرد داتمی خر یریتو که سر کار نم-

 گهیبابا ول کن د یا-

 هیاونم با    یکن یازدواج م  یدار ؟یفهم یپروا م-

   تیپر جمع یل یخانواده اصل و نسب دار و خ

 دونم یم-

 رفت و گفت:   رونیآشپزخانه ب از

 نیبش  ا یب-

بچه ها امروز   اد،یخوام برم خونه ظهر محمد م یم-

 رمیمیم  یکردن دارم از خستگ تیاذ یل یخ

 خدا نکنه -

 رابطت با آتش چطوره؟ نمیبگو بب-

 پا انداخت و گفت:  یپا رو  پروا

 خوبه  یل یخ-



 ه؟یچجور مرد-

 شانه باال انداخت و گفت:   پروا

بهم   یلیذاره، خ یبهم احترام م یل یمهربونه، خ-

 ده یم تیاهم

 ه؟ یاحساسات-

 شد و گفت:   رهیبه نهال خ پروا

 یل یآره خ -

 خوره!  یبهش نم-

 خوره اما هست ینم-

 دوستت داره؟   یل یخ-

 یل یاون که خ-

 ؟ یتو چ -

 شتریباز اونم  د ی مشخصه شا   گهیمن که د-

 تونم باور کنم یکنم نم ی م یهر کار-

 ستایدور از ذهن ن نیما همچ   ینهال خانم عاشق-

 هست  یل یکه خ یکیهست واسه من -

 چند سالشه؟ -



 ؟ یک-

 گهیآتش د نی! خب هم ؟یک-

 دونم یآهان نم-

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س نهال 

 ازش؟  یدونیم یتو چ -

خونه غذا درست   یبر یخواست ینهال خانم مگه نم-

 ؟یکن

را برداشت، مقنعه اش را    فشیخند زد ک شین نهال 

 و گفت:   دیجلو کش

  ییآرزو چی ه گهیگذره د   یتو سرت م ی بفهمم تو چ-

 ندارم 

 را پا کرد و گفت:  شیها  کفش 

درست کن بخور،   یزیچ  هینخور  یانقدر حاضر -

 دستت خوب شد؟ 

 بهتره -

 را باز کرد و گفت:  در

 ی فعال خواهر-



  یبافت رو  نیفت و پروا به دستش که آستر  نهال 

 زخمش را پوشانده بود نگاه کرد و گفت:

 تونم تکونش بدم  یخوبه اما نم-

 گفت: یباال آورد و عصب سر

  یدون ینم یکردنه، احمق تو حت  ی چه نقش باز نیا-

دوست نداره،   یدوست داره چ یچند سالشه، اصال چ 

دوست    و یچه کار اد؛یبدش م یعالقه داره از چ یبه چ

باور کنه ازش   یانتظار دار یدون  ینم یچیداره، تو ه

 خوشت اومده؟

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:   سرش

   یحالشو بپرس یزن یزنگ نم یحت-

 گفت: یو عصب  د یچانه اش کش ی را رو  انگشتش

کشتت   یبفهمه م زهی حداقل تو نقشت فرو برو اون ت-

ا هم که جشنته نه فرد ،یرس ینم  زمیچ چیبدبخت به ه

زانو غم بغل   ینشست  ی عزا گرفت ،ینه شوق  ی ذوق

 یگرفت

 *** 



را درونش پرت کرد،    ی صندوق را باز کرد و گوش گاو 

  شیاز جا  د،ی را شن  یدختر اد یفر  یتا در را بست صدا

 بلند شد و آن دختر با حرص گفت: 

 دونم کار تو بوده  یم-

 نییپا   ار یصداتو ب-

 ی بدزد مو یگوش یحق نداشت ارم ینم-

 کرد و گفت:   یدندان قرچه ا  آتش

دک و    رمیباال از کوره در م یصداتو ببر  گهیبار د هی-

 نییپا  ارمیدهنتو م

 

 شمیمرد م شمیچشات غرق م یایکه تو در دونستمیم

 شم یاز پ یریم  یروز   هیدلم افتاده بود  به

 

 زد:  اد یدختر بدتر از قبل فر اما 

 منو دزد...  ی  چرا گوش-

شدن    دهیپاش  یحرفش تمام نشده بود که صدا  هنوز

بودند، دختر وحشت زد   خ یبه س هیکه شب ییآهن ها

که   یزیآتش با ت  د ید یقدم عقب گذاشت و لحظه ا



درون دستش بود سمت او رفت و دختر تا خواست  

 شد.   دهیکوب واریشد و به د   دهیفرار کرد شالش کش 

 

وقت    ذارمیکه من واسه تو وقت م  یاونجور   دمیدیم

 ی ندار

 ی که دوسم ندار گفتیته دلم م یزیچ هی

 

نشست و دختر خشکش زده بود و   شیگلو ریز  یزیت

با چشمان درشت و وحشت زده اش به چشمان سرخ  

 لحن ممکن گفت: نیآتش نگاه کرد و آتش با خشن تر

نبوده تموم  یلم یف ینیدم بب  ینم یبهم گفت ی فکر کرد-

  لموی خودت اون ف ایدختر،  یه؟ کور خوند شده رفت

ذارم، بهتم بگم  یروز خوش برات نم ای ی اریبرام م

برات بد   یند  لمویواسه از دست دادن ندارم، ف  یچیه

 شهیتموم م

  دش ی بود رفتار جد ده یکه آتش را آن روز آرام د دختر

  شیکرد دست و پا  یترسانده بودش که حس م   یجور

را فشرد و    یزیاز ترس به خواب رفته است، آتش ت

 گفت: 



دورم بزنه دختر، تو گوشتم بکن   یذارم کس  ینم-

 اون دهنت باز شد صداش واسه آتش باال نره  گهید

 من...من... -

 

کلک و سادم قلبمو بهت   یحال دل به تلت دادم ب  نیا با 

 دادم 

 آدم  هی یخوبه درد داره چوب اشتباها  تجربه

 

ت و دختر تکان نخورد با همان ترس  عقب رف  آتش

 نگاهش کرد و گفت:

 بعد از...بعد از مردن مرجان...ماهک...اومد سراغم -

 ش ی گلو  یچشمانش تنگ شد و دختر دست رو  آتش

 گذاشت و گفت:

  یناراحت بود...گفت دوست داشت...تو عروس-

 خواهرش باشه اما باباش نذاشته

 خب؟ -

 نه یوس ببگفت دوست داشته خواهرشو تو لباس عر-

 بعدش -



 

 کلک و سادم قلبمو بهت دادم یبه تلت دادم ب دل

 آدم  هی یخوبه درد داره چوب اشتباها  تجربه
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اما،   ین یبب یتون یدارم که م لمیف  هیدلم سوخت گفتم -

شدم اما ماهک  مونیاما گفتم ساکت شدم کال پش هی

اصرار کرد که حتما مرجان تو لباس عروس   یل یخ

 نه یبب

 زد: اد یبا خشم فر آتش

 بعدش -

روشن کردم دادم بهش...صدام   یبعدش...بعدش گوش-

 ام ی تا ب نیبب لمیرفتم، گفتم تو ف  یم دیزدن با

 



 شهیبودم که در و تختمون با هم جور نم مطمئن

 شهیر هیاز  انیتا گل محاله با هم درب دو

 

برد   ریکرد که دختر سر به ز  یکنجکاو نگاهش م آتش

 و گفت:

رفتم دنبالش   م،یبرگشتم نه ماهک بود نه گوش  یوقت-

 یحت ست،یدست من ن تیبار نرفت گفت گوش  ر یاما ز

 دم ینرس ییکردم اما به جا  ت یشکا 

 و گفت:  ختیدر فکر فرو رفت و دختر اشک ر  آتش

 گفته شد  ا یچ  لمیگم تو اون ف یاما نم رمیحاضرم بم-

نگاهش کرد و دختر سرش را به چپ و راست   آتش

 تکان داد و گفت: 

تنها   نیتونم بگم ا یاالن منو بکش اما نم  نیهم-

 تونم انجام بدم یکه واسه دوستم که مرده م  هیکار

 

کلک و سادم قلبمو بهت   یحال دل به تلت دادم ب  نیا با 

 دادم 

 آدم  هی یخوبه درد داره چوب اشتباها  تجربه



 

با   گرش یزد و دست د  ش یدستش را به پهلو  آتش

شد، دختر با همان بغض    ده یکش شش یر  یخشم رو

 گفت: 

گفت...ماهک از رو   یکه مرجان م ادمهیاما -

  ی دونم چرا گوش یدونه...نم  یم زویهمه چ یکنجکاو

از مرجان دارم نه  ینه عکس گهیاما من د دیدزد

 یلمیف

 در مورد من نبود؟   یگفت-

 برد و گفت:  ریدوباره سر به ز دختر

 نه -

 عشق بود  هیاما در مورد  -

 

 کلک و سادم قلبمو بهت دادم یبه تلت دادم ب دل

 آدم  هی یداره چوب اشتباها   خوبه درد تجربه

 

به آتش نگاه کرد و آتش   عیجا خورد و سر  دختر

 بدون آن که به آن دختر نگاه کند گفت: 



 زد؟ یداشت حرف م ی از چه عشق-

 آب دهان قورت داد و گفت: دختر

 خوام برم یخوام...م ینم ویمن...من اون گوش -

 برداشت برود اما آتش گفت:  قدم

 کرده؟  یاز من پنهان م  ویمرجان چ-

بردارد و از به   یگریقدم د د یترس یچاره م یب دختر

  دی لرز یم  شیبود، پاها مانی آن جا آمدنش به شدت پش

به  ره یکه خ یکرد به آتش یو با همان ترس نگاه م

را   ی دختر  ینا معلوم بود، همان لحظه صدا ییجا 

 : دیشن

 آتش؟ -

و آتش سر چرخاندن و پروا به آن دختر نا آشنا   دختر

نا آشنا بود   شیکرد، دختر هم پروا برا ینگاه م 

کدام نبود،  چیه هیبود اما شب دهیآتش را د ی خواهر ها 

 : دیآتش از جا پر یبا صدا 

 یبر یتون یم-

که مشکوک   ییقدم برداشت از کنار پروا  عیسر  دختر

پروا به  کرد گذشت و با عجله دور شد،  ی نگاهش م

 کرد که آتش گفت:  یرفتنش نگاه م 



 زنگ بزن  ی ا یب یخوا  یمگه نگفتم م-

نگفت چون دوباره داشت   چینگاهش کرد، ه پروا

  یبر آمده   ی آتش را از آن رگ ها  تیعصبان  زانیم

کرد، آتش   ی رصد م شیصورت و گردن و دست ها

 پرت کرد و گفت:  یرا گوشه ا  یزیت ی عصب

 ؟ ی کر-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: پروا

 بود؟  یاون ک -

 به تو مر...  -

 گفت: یکرد و عصب  سکوت 

 دوست  هی-

 دوست!  هی-

  یکوچک زیم ی را از رو  گارشیو پاکت س دیچرخ آتش

 آتش زد و گفت:  یگار یبرداشت نخ س

 ه یبود، اومده بود گال ایدوست دختر ک-

 باال رفت و گفت: شیابروها  پروا

 ! ؟ی دوست دختر ک-

 ایک-



خند زد و   ش ین اریاخت یکرد اما ب یم  ینگاه پروا

 دستش مشت شد در دلش گفت: 

 ؟ یدوستم دار یگیدروغات م  نیبا هم-

لب    ریباره خشکش زد و با ترس و ز کیبه   اما 

 گفت: 

 واقعا چرا؟! -

 چرا؟  یچ-

 به خود آمد و گفت:  عیسر  پروا

 یچیه-

 نیرا ب  گاری داد و س  رونیرا ب گارش ی دود س  آتش

 انگشتانش گرفت و گفت: 

 دنبالت  اد یمامان قرار بود ب-

 چه خبره؟   ومد،ین  ی کس-

 دونم تو خونه جشن گرفتن  ینم-

 ست؟ ی مگه فردا ن-

چند شبانه روز هست اما   شونیرسمه واسه شاد-

 ها رو کردن فقط امروز و فرداست  هیهمسا  ت یرعا 

 و گفت:   دیدر هم کش ابرو



 رون؟ یب  ی اومد یچرا نگفت-

گفت سر   یزنگ زدم آسک   ،یواب ندادزنگ زدم ج-

 ی کار

 ؟ یکار داشت  یچ-

 را باال آورد و گفت:   چشیکالفه سوئ پروا

 جا روندم  نی به زور تا ا-

 بشه؟ یکه چ-

 رستوران میمهمون من بر م، یکه ظهرو با هم بگذرون-

کرد و پروا سختش بود آن   ی مشکوک نگاهش م آتش

بود و   دهیفهم د یجد زیچ کی کند چون  یباز  لمیلحظه ف

دوست  ی کرد آن مرد ادعا  یم دایپ نانیداشت اطم

 یلبخند  مچهیو پوچ است، سخت بود ن چی داشتنش ه

 بزند اما باالخره لبخند زد و آرام گفت: 

 میقراره واسه هم وقت بذار -

به او با چشمان تنگ شده پک زد به   رهیخ  آتش

چنگ زد کت چرمش را  گرشیو با دست د  گارشیس

 و گفت:

 شمات تو روح چ-



پروا به   د،یکش نییعقب رفت و آتش کرکره را پا  پروا

دوست داشت    یل یبازارچه نگاه کرد، خ گریسمت د 

دانست پروا از   یآتش اگر م ست،یبداند آن دختر ک

 یخبر دارد که او ندارد هرگز آن دروغ را نم ییزها یچ

گفت، آتش کتش را تنش کرد و به پروا نگاه کرد و  

 گفت: 

 ا یب-

هم قدم شد با آتش، ظهر بود و همه انگار   پروا

لحن  یرفتند، متوجه   ی م شانیداشتند به خانه ها 

متفاوت آتش و احترامش به مردم بود، به ظهر به 

و   شیگذاشتن ها  نهیس  یو دست رو  شی گفتن ها  ریخ

 بود.  یدنید  یل یروا خپ یبرا شیسر خم کردن ها یکم
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 دایشناخت در آن آتش پ   یکه م یادب  یآتش ب اصال

کرد به عزت و احترامش و تازه متوجه بود چرا  ینم

 محل قابل احترام است. ی اهال  یآن آدم برا

  ریو سر به ز  نهیکه آن جور دست به س  نیخاطر ا به

و خودش را کوچک آن ها    دیپرس یاحوال شان را م

 و آتش گفت:   دندیدانست، سر بازارچه رس یم

 میکمتر نگام کن خورد-

 و گفت:   ستادیا جی گ پروا

 و؟ یچ-

 زد و گفت: یینگاهش کرد لبخند دندان نما آتش

 خودمو گفتم دهینرس زیهنوز به چ-

حرف آتش   دن یکرد و با فهم ینگاهش م پروا

 و گفت:  دیچشمانش گرد شد و آتش بلند خند

 چو یبده من اون سوئ-
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اش نگاه   ینشستند، پروا به ساعت مچ زیم  پشت

ساعت دو بعد از ظهر بود، نگاه باال برد   با یکرد، تقر

در راه هم ساکت   یو به آتش زل زد، ساکت بود حت

 شهیرا باال نبرده بود و مثل هم کیموز  یبود، صدا

 حرصش نداده بود. 

کرد   یچانه زد و به آن فکر م  ر یدست ز مشکوک

شده است، واضح داشت به   کشیچه نزد یواقعا برا

داشت ابراز عالقه اش و   نانیگفت، اطم  یاو دروغ م

اما   ستین شیب یزند دروغ یکه از آن دم م یآن عشق

سراغش آمده است؟ چه   ستیچرا، چرا عاشقش ن

  درتوانست سر  یدر سر آتش بود که پروا نم  یزیچ

 . اورد یب

 و گفت: ی داد به صندل  هینگاهش کرد و تک آتش

به   یکه با اون چشات زل زد  یبدون  یخوا  یم یچ-

 من؟ 

 به زور لبخند زد و گفت:  پروا

 میدون  یاز هم نم یادیز  زیچ-



 مثال؟ -

 من چند سا...  یدونینه تو م-

 و پنج  ست یب-

 و گفت:  د یشلبش ک یزبان رو  پروا

 دونم   یاما من نم-

 یبدون ینخواست-

 خوام یاالن م -

 کیو  ی س بایتقر-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

  ی ادیز زیاما من چ یدون  ی م ادیتو انگار از من ز-

بهت   رهیدونم اسمت آه  یکه م  نیدونم، فقط ا ینم

 آتش گنیم

 ؟ یبدون  یخوا  یم یچ-

دلش آرام و قرار نداشت و   ی سکوت کرد ول یکم پروا

دهد   یآن قدر که نشان م شی دانست مرد روبه رو یم

هر چند که خودش هم آرام نبود و دل   ست، یآرام ن

که خود آن   یاز خشم بود، از خشم زیکوچکش لبر 

مرد به ظاهر آرام بر پا کرده بود، باالخره آب دهانش  



داد و جسارت    رت که جمع شده بود در دهانش را قو

 اش را به دست آورد و آرام گفت:  یشگیهم

که بگم من   ن یپا افتاده بود، واسه ا شیپ  زیچ هیسن -

که ندونستن سن    م،یدون  یاز هم نم زایچ یل یو تو خ 

  ینم یچیمن واقعا از تو ه که،یکوچ یل یخ زیچ  هیهم 

 دونم 

راحت شد اما با سوال غافل    الشیرا زد و خ حرفش 

 آتش جا خورد:  ی رانهیگ

  یازم نم یچیه یپس چرا از من خوشت اومد، وقت-

 ! ؟ یدون

اما آن    دیدانست چه بگو یصاف کرد نم  یگردن پروا

  دایجواب را پ نیبهتر هیقدر باهوش بود که در دو ثان

شده و    زیکه با چشمان ر یرکیآن مرد ز یکند برا 

 بود.  ره یمشکوک به او خ

و   دیش کش ا  ییرنگ هلو یلب برجسته   یرو  زبان

 گفت: 

از من  ی ادیز ز یتو چرا از من خوشت اومد، تو هم چ-

 یدون ینم



  یخند شیلبش به سمت باال حرکت کرد و ن ی  گوشه 

 کیو    دیخودش را جلو کش ی پروا داد، کم لیتحو

خند   ش یگذاشت و با همان ن زیم ی دست را کامل رو

 داد گفت:  یمسخره که پروا را عذاب م

اوال جوجه اردک زشت، سوال منو با سوال جواب  -

 که از تو ندونم  ستین  یزینده، دوما من چ

تر از    ده یدرشت و حالت دار شده اش که کش چشمان 

آتش که داشت   ی از چهره  د یرس  یهر بار به نظر م

است   ی کرد و خدا را شکر کرد دختر آرام یم  تشیاذ

ر سر  داشت د   یرا بر م زیوگرنه به حتم گلدان وسط م 

 دستش مشت شد و گفت:   زیم ری آن مرد بکوبد، در ز

 ؟ یدون  یاز کجا م-

خند لبخند زد، نگاهش    شین ی باالخره به جا  آتش

صورت آن دختر   یمتوجه باشد رو  یبدون آن که حت

  یهمان نگاه کنجکاوانه رو انیو در م دیچرخ یم

 صورت پروا گفت:   یاجزا

 قیکه به تو بگم تحق  نیازت خوشم اومد قبل ا  یوقت-

 کردم 

و   دیشد، آتش خند   رینگاهش کرد، غافلگ عیسر  پروا

که به او   نینشست، پروا با ا نهی داد دست به س هیتک



کرد اما مغزش هنوز   یو ژست نشستنش نگاه م 

تا باز سوال کند،   دیبود، تا خواست دهان بگشا   ر یدرگ

 . ستاد ی ا زشانیچرخدار کنار م زی خدمتکار با م

زده بود جدا شد   یاز آتش که لبخند معنا دار نگاهش

را با   شان یکه داشت غذا یو نگاه کرد به مرد قد بلند 

غذا گرسنه اش    یگذاشت، بو  یم زیم ی احترام رو

که انگار خوب پخته شده بود    یا چهیکرد و به ماه

 نگاه کرد. 

 رفتن خدمتکار آتش قاشقش را برداشت و گفت:  با 

  هیکاف گم،یبهت م یاز من بدون  یکه بخوا یتو هر چ-

 یسوال کن

آتش نگاه   یشد اما به جا  ده یپروا سمت او کش نگاه

که خود آتش گفته بود   یسبز بزرگ   یکرد به فلفل ها 

که نگاه کردن به آن ها هم    ییفلفل ها  اورند،یب شیبرا

آب   اریاخت ی به حال خوردنش، ب ی دلهره آور بود وا

  یکه جلو  یدهان قورت داد و قاشقش را در برنج

دستش بود چرخاند، به زور از آن فلفل ها نگاه گرفت  

 و به آتش که دهانش پر بود نگاه کرد و گفت: 

 ؟ یکرد قیدر مورد من کجا تحق-



  د،یخند  دیجو ی را م ش یهمان جور که داشت غذا آتش

برد   ریآن هم بلند که دست جلو دهانش گرفت سر به ز 

از او نگاه گرفت و   یپروا عصب  دفیخند  یاما هنوز م

گرفت   میقاشق پر برنجش در دهان گذاشت و تصم 

را قورت   ش یمحل آن مرد نگذارد اما آتش غذا گرید

 : فتخنده اش گ یداد و با ته مانده ها

 گهیکنم؟ پرورشگاه د قیتونم تحق یکجا م -

مشکوک نگاهش کرد و قاشقش را رها کرد و   واپر

 گفت: 

 من کجا بودم؟!  ی دونست یتو مگه م-

 نه-

 پس... -

 حرفش رفت و گفت:  انیم  آتش

 ... شه یم دهیدر یوقت  تیلعنت یچشما-

 د یکرد، نفهم ینگاهش م  جیکرد و پروا گ  سکوت 

به آن حرف داشت، آتش کالفه   یسوالش چه ربط

در دهانش باشد    برداشت و بدون آن که غذا  یفلفل 

 گفت:  دیجو یبه آن زد و همان جور که داشت م  ی گاز



کدوم پرورشگاه   نمی بب یکی سپردم به   لتویاسم و فام-

 قیبعدم رفتم اون جا تحق  ، یبود

 

 #انسان_بودن_آرزوست 
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که آتش داشت   ی دانست از آن فلفل  ینم چاره یب دخترک

که قبال  یاز کار  ا یخورد تعجب کند  ی م ی خال  یخال 

دانسته، کالفه از فلفل   ینم چی آتش انجام داده و ه

 ه گرفت و گفت: درون دست آتش نگا 

 اون جا؟!   یرفت-

 کنم؟  قیشد تحق یرفتم م ینم-

 چرا به من نگفتن؟!-



سر گروه همه کارا  شهیهم ی هست ی دختر سرتق-

  شرفتیاز پ ،یگرفت یتو دست م زویهمه چ  ، یبود

 چیه ه،یرو بق یداشت تیریو کال مد ومد یخوشت م

حالت ممکن   نی و با بدتر  یریپذ یوقت شکست نم

همه رو   ،یکن یو کمک همه م یمهربون  ،یدیادامه م

که  ومده ی ن یاما هنوز قلقت دست کس  یکن یآروم م 

 یتو رو آروم کرد، همه واست حرف م شهیم  طورچ

 ،یبزن ی حرف ای یدرد و دل کن ادیم  شیزنن اما تو کم پ

به  ی خاص ی اما عالقه  اد یغذاها خوشت م شتریاز ب

آبنبات هست   شهیهم بتیتو ج ،یدار  یاملت تن ماه 

  یو ناراحت  یو هر وقتم تو خودت  یچون دوست دار

سه بار    آبنباتا  نیکه بابت هم  یخور  یآبنبات م  اد یز

شده    دهیکمتر د   ،یبردنت دندون پزشک یاورژانس

 یعنیکردن  ینم  داتی وقت پ  هیاگر   ی باش نیغمگ

کرد   ینم ی هم سع یو کس  یتنها باش  یدوست داشت

 ، یباهاشون داشت یکنه چون برخورد تند  داتیپ

که نماز   یاعتقاد دار یل یاما خ هیظاهرت معمول

که نمازتو   دهوقت نش  چیکنه و ه  یخوندن آرومت م

رو   یاز پرورشگاه جدا شد  گهیهم د یاز وقت ،ینخون

دوستاتو   ه یو بق ی ساخت تویزندگ ی خودت بود یپا 



وقت نشده از  چ یخودت، اما ه شیپ  یبرد

 ی که بزرگت کرده غافل بش  یپرورشگاه

  شیکرد و آتش با اتمام حرفش ن ی فقط نگاهش م پروا

 خند زد و گفت:

 وقت انقدر و پشت سر هم حرف نزدم  چی تو عمرم ه-

  یرا م  زیهمه چ  با یتقر د،یدانست چه بگو ینم پروا

که   نیدانست جز ا یاز او نم  چیدانست اما خودش ه

است  یگفتند مرد خوب و مهربان  ی مها مدام  هی همسا 

دانست، در همان فکر ها بود  ینم یگرید زیچ  چیو ه

که آتش قاشقش را از غذا پر کرد و در دهان گذاشت،  

سبز کامل خورد و سر    اریفلفل را برداشت مثل خ کی

 تکان داد و گفت: 

 ؟ یاز من بدون یخوا یم ی حاال بگو چ-

 نگاه کرد و آتش گفت:  شی به غذا پروا

وقت واسه حرف زدن   وفتهیذاتو بخور از دهن نغ-

 هست 

سر تکان داد، شروع کرد به خوردن اما    دییبا تا  پروا

بود که آتش همه  یبود، عصب  ری فکرش به شدت درگ

در  نیدانست و هم یم  زیبه ر زیرا راجع به او ر  زیچ



  یبر پا کرده بود، اگر نم  ی ذهنش جنگ بزرگ

چه بود، اگر قصدش    یها برا قیخواستش پس آن تحق

داد که    یم بها آن قدر  دیهر چه بود جز عشق چرا با 

 را بداند.  زیهمه چ

  یفکر م   یدرد گرفته بود و عالوه بر آن به دختر  سر

که وحشت  یبود، دختر  دهی آتش د ی  کرد که در آهنگر

که   یخواند، وحشت فشیشد در صورت ظر  یرا م

به همان   یشنا نبود چون خودش گاه پروا نا آ یبرا

 آتش بود.   ی شکل جلو

خورده بود   مهیکه تا ن   شیرا کنار غذا  قاشقش

از نوشابه اش را  یگذاشت، جامش را برداشت و کم

برداشت لبش را   یخورد، به آتش نگاه کرد و دستمال 

پاک کرد، آتش خالل دندان را برداشت همان جور که  

 داد و گفت:  یدر دستش تاب م

 بگو-

صاف نشست    یرا کنار بشقابش گذاشت و کم دستمال 

آمده    رونیب  یکه کم شیموها  یدست باال برد و جلو 

 بود را درون شال فرستاد و گفت: 

  نیدر آمدت فقط از هم یعنی ه؟یکارت فقط آهنگر-

 راهه؟ 



  شیپا   زیهمان م ری لم داد و ز  یصندل  یرو  یکم آتش

  گرشید ی ران پا  ی را رو  شی را باال آورد و مچ پا 

 گذاشت و گفت:

تو سنندج چند تا باغ به   ست،ین  نیدر آمدم فقط هم-

به حسابم، بابا   زهی ر یاون جا رو بابا م یناممه، پوال

جا دوتا خونه داره که من دادم اجاره، پول اونم   نیا

 رهیمن م بیتو ج

 پدر بزرگ؟  یهمون خونه  -

  نیا انیم یکه گاه نه ینه اونو اجاره ندادن، واسه هم-

 جا برن اون جا

 ن؟یهم-

کنم، کلش مال   ی م یکه من توش زندگ یاون آپارتمان -

بود   ی میخونه قد هیمنه، همه واحدا مال منه، 

 ساختمش  دمشیکوب

را متعجب باال برد سر تکان داد و    شیابرو کی  پروا

 گفت:   د،یخند

 دونستم نامزدم انقدر پولداره!  ینم-

 قشنگش کرد  نیهم  ،ینداد  تیتو به پول من اهم-

 برد و آتش گفت:  رینگاه به ز پروا



 بگو  -

بود اما   اد یز  شیسوال ها   دیدانست چه بگو ینم پروا

 چیکند آن دختر ه یم  دایپ نی قیدانست بپرسد آتش  یم

همان نگاه باال برد و   ی به او ندارد، برا یعالقه ا 

 گفت: 

 ؟یهم دروغ نگوقت ب  چیکه ه یانقدر مرد هست-

باره سر تکان   کیکرد، اما به  ی فقط نگاهش م آتش

 داد و گفت: 

  یزیمطمئن باش انقدر مرد هستم که اگر بخوام چ-

 بهت نگم اصال نگم اما دروغ نگم بهت 

 داره؟  یچه فرق-

  ین یبب یروش فکر کن  ینیبش  ی تو بر نهیفرقش ا-

 ه یفرقش چ

شد، نگاه    ی نگاه بود و نگاه که رد و بدل م نشان یب

از جنس   یزد، نگاه  یکه درونش شک موج م ییها 

شد پشت نگاه هر کس را خواند تا   یکاش م   د،یترد

شان کنار برود،   ی دروغ  یبلکه هر دو پرده از ادعا

 که محال بود.   فیاما صد ح



کمر خم کرد و آرام   یگرفت کم هیتک یاز صندل آتش

 گفت: 

 یمن تاکیلیتو م-

 متوجه نشد و کنجکاو گفت:  پروا

 ! ؟یچ-

 میبر  یسوال ندار-

کار   یچ  دیبا  ی وقت بهم دروغ گفت  هیاگر متوجه بشم -

 کنم؟

 لبش را کج کرد و گفت:  آتش

  یاعالم کن من جبران م ید یهر وقت دروغ گفتم فهم-

 کنم
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را متعجب باال داد و آتش با    ش یهر دو ابرو پروا

 گفت:  طنتیش

 کنم یکنم حلش م یبوست م-

و آتش با چشم ابرو به لب   دی ابرو در هم کش پروا

 پروا اشاره کرد و گفت: یها 

  استیدروغ تو دن یهر چ  دم یباشه قول م ی جور نیا-

 بگم

کرد و   یو آتش خنده ا   دییهم سا  یدندان رو  پروا

 گفت: 

 کنم تموم بشن اون لبا یم  یکار -

 با حرص گفت:  دیو با شرم چرخ  ستادیبا عجله ا پروا

 گه ید  میبر-

لب    ر یو ز  دیرا برداشت راه افتاد، آتش خند  فشیک

 گفت: 



جوجه اردک   ،یبش الیخ یکار کنم ب یدونم چ یم-

 زشت 

و  ستاد یگرفت و آتش کنارش ا لیکارتش را تحو پروا

 گفت: 

مهمون من روتو   یاما چون گفت  اد یکارا بدم م ن یاز ا-

 ننداختم، اما بشه اول و آخرت   نیزم

رو نگاه کرد، باران    ادهیدو راه افتادند و پروا به پ هر

آتش  یکرده بود، با صدا  زیانگار همه جا را تم

 : د یدرست دم گوشش ترس

 هوا دو نفرس؟ -

نه، اما به خود   دینگاهش کرد و خواست بگو  عیسر

  یکند و برا  ی خواست نقشش را خوب باز یآمد که م

 م گفت: همان آرا

 م؟یدو نفرس، راه بر-

از خودش   یدستش که سمت پروا بود را کم  آتش

 فاصله داد و گفت: 

 سفت بچسبش -

کرد اصال دوست نداشت   یبه دست آتش نگاه م  پروا

  یل یخ  گریآتش اما د یدستش حلقه شود دور بازو



 یتحمل م د یوقت بود دل خودش مهم نبود و فقط با 

  ی ه کرد دور بازوکرد، آرام دستش را جلو برد و حلق

زد و  یچشمک طنتیاو با ش  دی آتش، نگاه باال برد و د

 گفت: 

 زشت من؟   میبر-

آرام هم قدم شد،   یلیکالفه رو چرخاند و با او خ پروا

  یم یهم سرد بود، سع  یلیخ د،ی بار یباران نم نم م 

کرد اصال به آتش نگاه نکند تا حالش بهم نخورد،  

کرد، دست   یآتش هم مثل او به رو به رو نگاه م

 گذاشت.  ش یلب ها  نیب  ی گاریباال آمد و نخ س گرشید

 :دیکالفه رو برگرداند و در دلش غر  پروا

  دی با  گارتویس ی کنم حاال بو ی خودتو به زور تحمل م-

 تحمل کنم

 به آن زد و گفت:  یق یرا آتش زد و پک عم  گارشیس

باور   ی کس یکه بگ اد یبارش قشنگه، ز هی ییحرفا  هی-

 کنه ینم

رخش نگاه کرد، نم باران   میسر چرخاند به ن  پروا

آتش نشسته بود و عالوه بر دود   ی موها  ی رو

 ی م رونیموقع حرف زدن بخار از دهانش ب گارشیس



  یرو  ادهیآمد، آتش نگاهش نکرد و نگاهش به پ

  نی ب گاریخلوت بود، دستش باال رفت و پک زد به س

 گفت:  گاری دادن دود س  رونیانگشتانش و همراه ب

 بمونه ادتی شهیخوام هم ی گم م ی م یزیچ هی-

نگاهش کرد و   قیاتمام حرفش سر چرخاند، دق با 

 لب گفت:  ریکالفه ز 

 یلعنت-

چشمانش گرد شد و آتش نگاه گرفت، با همان   پروا

 چشمان گرد گفت: 

 ! ؟یلعنت  ی! چرا بهم گفتا ی مشکل دار-

داد و    رونیتوجه به سوال پروا نفسش را ب یب  آتش

که دست پروا   ی کرد جور  کیدستش را به بدنش نزد

 درد گرفت و تا خواست غر بزند گفت: 

نه پدر نه مادر نه خواهر نه برادر و   ی نداشت  و یکس-

 ی جا دار هیبه بعد همه رو  نیاما از ا ،ی ل یفام چینه ه

 پروا نگاه کرد و گفت:   جیچرخاند به چشمان گ سر

 شم ی همه کست م-

  یحرف ها رتیبودند و پروا در ح ستاده یدو ا هر

کرد با  ی که حس م  ییآتش مانده بود، حرف ها 



که از   ییکند، حرف ها  یصداقت کامل دارد بازگو م

 راه یکه با بد و ب ییبود، کلمه ها  دیآتش کامال بع

  یلحظه فکر کرد او انگار آتش هیهمراه نبود و پروا 

 . ستیشناخت ن  یکه م

و  دیچرخ یصورت پروا  م ی رصد وار رو  نگاهش

را با نم   شیکه جا  یکدام متوجه باران دانه درشت  چیه

نم عوض کرده بود نبودند و آتش سر تکان داد و  

 گفت: 

کل   شم یهمه کست، م شمی به بعد من م ن یاز ا-

هر لحظه   که همه جوره تو ی مرد  شم یم ت،یزندگ

 پشتته 

 پلک زد و آتش لبخند زد و گفت:  پروا

 آقا باال سرت   شمیم-

صورتش که از   یکالفه عقب رفت و دست رو پروا

 و گفت:  دیآتش خند د،یشده بود کش  سیباران خ

 میبرگرد ستیهوا دو نفره ن   گهید-

که آتش را   ینفس زد، در همان چند ساعت جی گ پروا

کرد   یحس م شده بود که جی گ یبود به حد ده ید

شناسد، به آتش نگاه کرد و آتش   یخودش را هم نم



پروا که   یجلو رفت نگاه کرد به چشمان خمار شده  

 به خاطر قطرات باران بود و گفت:

 از بارون غافل نشو نفس -

کت چرمش را در آورد و جلو   عی را زد و سر حرفش 

 بهت زده گرفت و گفت: یرفت باال سر خودش و پروا

 میبش نیسوار ماش میبدو بر-

نگاه گرفت و آب دهانش را به زور قورت داد و   پروا

  ی کت آتش با دست ها  دن،یهر دو شروع کردند به دو

  دهیآتش باال سر جفت شان بود و هر دو به هم چسب

در  عیپروا سر  دندیکه رس ن یشبه ما  دند،ی دو یبودند م

را   نینشست، آتش هم ماش نیرا باز کرد درون ماش

عقب پرت   ی صندل   یدور زد سوار شد و کتش را رو 

و به پروا نگاه کرد و    دی کرد، دستانش را بهم مال 

 را روشن کرد.   نیماش

  یکه به حرکت در آمد پروا چشم بست، نم  نیماش

و را آن  دانست چه شد و چه بود آن لحظه ها که ا

  یکرده بود و هنوز در شوک به سر م  ریهمه متح

خواست    یبود که م دیبرد، آن قدر از آن مرد بع 

  زیچ ا ی بود  گاریواقعا س  گاریمطمئن شود آن س



بود که باعث شده بود آتش در حال خود   ی گرید

 . اشدنب
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چشمانش آهسته باز شد و به پخش   کیموز  یصدا  با 

خودش نگاه کرد، فلش آتش را شناخت اما    نیماش

 نبود!  بشیغر بی عج یچرا آهنگ ها

فرمان    یدست آتش که رو   دیشد و د زیت  شیها   گوش 

رخش نگاه کرد،   میآرام دارد، سر چرخاند به ن تمیر

شد   ریاما با خواندن آتش همراه خواننده چنان غافلگ 

 باال تنه اش عقب رفت.  یکه کم

 



اومدم دلو    ی  ومدهیبه جز تو اومد به چشم ن  یهرک

 ومد یعقب بکشم ن

 

باال فرستاد   شیرا برا  شی نگاهش کرد و ابرو آتش

 لبخند زد دوباره خواند.  کدفعهیزد و  یچشمک

 

تو واسه دلم پرته به تو همه  ی عشق یدلم معن  شاه

 هوش و حواس دلم 

 

 : دیلب غر ری خند زد و با حرص ز شین پروا

 ! وونشهیخودشه، خود د نیبب-

که زد پروا    یدستش را سمتش برد و با بشکن  آتش

  طنتشیکرد و دستش را پس زد، اما آتش ش یاخم

 زد:  اد یفر کدفعهیادامه داشت و 

 ت یگاو  ی آخ چشما -

 با خواننده ادامه داد.  کدفعهی و

 



خماره جنگه سرت همه جا خب آره   هیحالت  هی چشمات

 هی عشقت  ارهی به سر من م یچ تیدور  یدون ینم

 مثه قماره   یزیچ

 

  نی ریو کالفه نگاهش کرد و آتش اخم ش یعصب پروا

برد فک پروا را   شی دست پ کدفعهیکرد،  ی و با مزه ا

 : د یگرفت و پروا غر

 جلوتو نگاه کن-

وار انگار که خودش خواننده هست،   وانهیآتش د اما 

 پر شور و شوق تر خواننده خواند.  یحت

 

  زمی خنده عز یم ه یبا تو گر زمی به تو بنده عز نفسم

قلب من آب شده باهات   خیتنم از تب عشق تو داغه 

  زمیخرم غمو از تو عز یم  ضمی من به لبخند تو مر

 باشه به جات  یذارم تو دلم کس ی ذارم نم ینم

 

 عقب رفت و گفت:  یعصب پروا



  شانیدر روز نامزد ی دختر پسر می خبرا بش ترینذار ت -

پسر از دست   ی ها  ی باز وانهی جانشان را به خاطر د

 دادند 

 زد:   ادیفر  با یشانه باال انداخت و تقر  آتش

 قشنگ تر!  نیاز ا یچه مرگ-

 بلند با خواننده خواند.   یدوباره با صدا و

 

 

  یوقت ی جز من به کس یدل ند  ینفس ینفس ینفس همه

دل دل   یبه دلواپس ده یهام جاشو م ی تو دلخوش  ینباش

دل منو دل تو تو   یدست منو ول نکن  یدل دل دل نکن 

 هی عشق تو خون من قاط هیتله پات

 

 سر چرخاند و در دلش گفت:   ظیبا غ پروا

 تو!  یهست  ی چه آدم زبون باز-

قرار گرفت و او با   شی ران پا   یدست آتش رو کدفعهی

 کدفعهیچشمان درشت به دست آتش نگاه کرد که  

 گرفت و بلند گفت: تمیر  شی ران پا   یدستش رو 



 رو گوش کن  نا یا-

 

تنم  زمیعز خندهیم ه یبا تو گر زمی به تو بنده عز نفسم

قلب من آب شده باهات من   خهیاز تب عشق تو داغه 

  زم یخرم غمو از تو عز یم  ضمیبه لبخند تو مر

 باشه به جات  ی تو دلم کس ذارمینم ذارمینم

 

ها نگاه کرد اما  ابانیکرد سر چرخاند به خ  یپوف پروا

از آن آهنگ،  نداشت و بعد  یآتش تمام  یانگار کارها 

آتش پخش شد، همان  یمورد عالقه  یها کیموز

کرد و رقص   یتر م وانهی که او را د ییها  کیموز

مسخره اش پشت فرمان ادامه داشت و سر پروا   یها 

 . دیک تر یها داشت م کیبود که با آن موز

 ** 

 پروا 

  یکه کل م  ی افراد نیب دیچرخ  یکنجکاو م  نگاهم

کردند، نا آشنا بودم و معذب،   یم  یکوبیو پا  دند یکش

همه کلمات   دم،یفهم  یعنوان نم چیزبان آن ها را به ه



شد از لبخندشان بخوانم  یگنگ بود اما م  میشان برا

 ازدوج من و آتش بود.  یاز خوشحال  شانی که حرف ها 

خوشحال بودند و تنها ناراحت جمع خودم بودم،   همه

  یتباهراه خودم را به  ن یکردم با انتخاب ا یحس م 

از قبل   شتریآتش مرا ب شتریکشانده بودم، شناخت ب

و   زمیترساند، آن قدر که دوست داشتم شبانه بگر یم

  یگریپس از د یک ی شی از او دور شوم، دروغ ها 

 کنم. یکار متوانست یشد و من نم  یرو م میبرا

  رونیتلخ ب الیفکر و خ یا یمرا از دن  یآسک  یصدا

زده   ینیو باعث شد سرم سمت او که لبخند دلنش  دیکش

 بود بچرخد: 

 زم؟یعز یخوب-

  یل یگفتم بله خ یم  دیبودم؟ مطمئنن نه اما با  خوب

دادم و آرام   میبه لب ها   یخوب هستم، لبخند تصنع

 گفتم: 

 زم یآره عز-

پر رنگ تر شد و انگار با لبخند و حرف   یآسک لبخند

نشست اما  مبل   یراحت شد که کنارم رو  الش یمن خ

و سرش جلو   دیدر اطراف چرخ نانینگاهش با اطم

 آمد و با من لبخند گفت: 



 ی کمکم کرد  یل یخ-

دانم چرا عذاب وجدان   یلبخند بزنم، نم نتوانستم

مثل آتش بود آن دختر هم مثل   یهم کس ا ی داشتم، اگر ک

کردم  یشد، داشتم خودم را بد بخت م یمن بدبخت م

  یکردم، لبخند از رو یم مکار را با او ه نیا دیچرا با 

و دستم را گرفت،    دیپر کش یآسک یبایز یلب ها

چهره اش نگران    کدفعهی بودنش شد و  خی یمتوجه 

 کرد: رییتغ شیشد و تن صدا 

 ! ؟ی چرا انقدر سرد زمیعز-

 و آرام گفتم:  دمیدست عقب کش یو عصب  کالفه

و   هی ک ا یدونم ک یمن نم  ،یمراقب خودت باش آسک-

  نی دونم جز ا یازش نم  یچیکاره هست، اصال ه یچ

 نیاما ا  یدونم دوستش دار  یکه دوست آتشه، م 

  هیعمر کنار هم بودنه پس به عنوان  هیحرفه   میتصم

چند ساعتم   یاحساساتو برا  ر،یبگ میتصم یدختر قو

 که شده کنار بذار 

  قیوقت اونو رف چیاگر خوب نبود داداشم ه ا یک-

 دونست  یخودش نم

از  چیه  یآسک میدانستم چه بگو یبستم نم چشم

  ا یتوانست ک  یدانست اون وقت چطور م یبرادرش نم 



بودم، آن هم    دهیرس  جهیرا بشناسد؟ اما خودم که به نت

 بفهمانم.  زیچ چیه  یتواند به آسک یبود که نم  نیا

 پروا جان -
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 نگران تر از قبل گفت:  یباز کردم و آسک چشم

 شده؟  یزیچ-

هم به زور لبخند زد و سرم را به چپ و راست   باز

 تکان دادم و گفتم: 

 زمینه عز -

  یکوبیگرفتم و مثال خودم را مشتاق رقص و پا  نگاه

بلند شد رفت و من    شیاز جا  ینشان دادم، آسک هیبق



بود آن جا بودم و  یسه ساعت   دم،ی کش ینفس آسوده ا 

و   زیت ی کردند اما نگاه ها   یم یسره شاد  کی آن ها 

  یشان که انگار کل اندام من و چهره ام را م  رهیخ

 داد. یعذابم م دن یکاو

هم   دیمن بودم شا  بی ُکرد بودند و انگار تنها غر همه

دانستم  یهمان با من خوب نبود، م یمادر آتش برا 

  رندیخودشان بگ ی  فهیُکرد ها رسم دارن دختر از طا 

شد به  یخاب کرده بود مکه آتش مرا انت ن یاما ا

خشم مادرش باشد، حال که خانواده ندارم و    ییتنها 

دو چندان کرده    راهستم خشمش    یدختر پرورشگاه

 یوقت  ا ی سر گرم کار بود   ایآمده بودم   یبود، از وقت

  دم،ید یلبش نم  ی رو  یلبخند چینشست ه  یهم م

اما او به  میکرد  ی نگاه م گریکدیهر دو به   یگاه

 گرفت.  ینگاه م  یراحت

سوزن انداختند نبود، در دو اتاق کامل باز    یجا  خانه

اتاق بسته  کیکردند و تنها در   یبود، رفت آمد م

نق زدن بچه  یبا صدا   یشاد ُکرد کیموز  یبود، صدا

 د یاما با   د،یترک  یبود و سرم داشت م ختهیها در هم آم

 بردم.  یتاب تحملم را باال م



کنم،   تشینهال کنارم بود اما دوست نداشتم اذ  کاش 

مشترکش بود تا همان لحظه هم    یاول زندگ یهفته 

همان اصال  یبود برا   میمن و کارها   ریدر گ یل یخ

صبح  شهیشدم، نغمه هم که مثل هم یمزاحمش نم 

غر به جانم زد، دوست داشت کنارم    یزنگ زد کل 

 ی هد براد یحامد اجازه نم میدانست  ی باشد اما هر دو م

  یم ال یخ یاو را ب دیمن بودم که با  شهیهمان مثل هم

 کردم. 

کشتم   یگذشته بود، داشتم خودم را م  گریساعت د  دو

نکشم اما   ازه یخم تیآن جمع   ی وقت جلو کیکه 

 ی خوابم گرفته بود، نگاه خسته ام را که م  بیعج

  نیآگر ی دانستم چشمانم را خمار کرده بود به بچه ها 

برادر   یکه بچه ها  طونیش اریبس یدادم، دو بچه  

آتش   هدانستم ب یاسمش را نم یآتش را که حت

 کشانده بودند.  شی سوزاندن ها 

من بود،   یافتاد که به اصطالح جار  یبه زن  نگاهم

بود که   شیحواسش به بچه ها  یل ی آرام بود و انگار خ

  یبچه ها  دم ید یم  یشد و گاه ین ها دور نماز آ

بود،   ی بود لباسش ُکرد با یکند، ز یرا دعوا م  نیآگر

 ی داد او ُکرد است، م  ینشان م شیبا یز ی چشم و ابرو

آن زن هم به همان   و هستند  با یدانستم ُکرد ها ز



  یدانم چرا واضح به من اخم م  یبود، اما نم ییبا یز

 کرد. 

آمد، چرا   ی مرا نشناخته بود و از من بدش م هنوز

دادم و از او نگاه گرفتم، چقدر   رونیواقعا؟ نفسم را ب

جوان هم سن و سال خودم آن جا بود،   یدختر ها 

تر، حتما مادر آتش از همان   با یها از من ز یل یخ  د یشا 

اطرافشان بود اما    بایبود که آن همه دختر ز ی عصب

  یبود، آن زن چه م ردهآتش مشکوک مرا انتخاب ک 

خواهم بلکه از او    یدانست من پسرش را اصال نم

 مشمئز بودم. 

  یبرد و به خودم فشار آوردم تا دهانم برا ریبه ز سر

  یشدم، صدا ی م هوشیباز نشود اما داشتم ب ازه یخم

 یکی ی کیمرد ها  دمیسر باال آوردم و د دم یمرد که شن

ا شوند و من معذب بودم ام  یدارند وارد خانه م

 یکس را نم چیمجبور بودم تحمل کنم، خصوصا که ه

زن و مرد   ی  رهیخ  نگاهبودن و  بهیغر  ن یشناختم و ا

 داد.  یمرا داشت عذاب م 

خنده کنان کنارم نشست، نگاهش کردم و او با   آسو 

 گفت:  طنتیش

 زن داداش!  یحال یچقدر ب-



 را کنار گذاشتم و گفتم: خجالت 

که   ییشدم و قرصا   داری خسته ام، صبح زود ب کمی-

االن احساس کنم به خواب    نیخورم باعث شده هم یم

 دارم  ازین

دستم را گرفت و   کدفعهیبه اطراف نگاه کرد و  آسو 

 گفت: 

 ا یب-

 کجا؟! -

 ایتو ب-

 میزانو ها  یشدم، با به صدا در آمدن مفصل ها  بلند

  جا نشسته ام،  کیساعت است  نیمتوجه شدم که چند

کمرم خشک شده بود و با هر قدم دردش در کل بدنم  

دستم    ستاد، یدر اتاق در بسته ا یآسو جلو  د،یچ یپ یم

لباسش فرو برد   ی  قهی را رها کرد و دست باال برد در 

 . دمیرا در دستش د دی آمدن دستش کل  رون ی و با ب

در را باز کرد و دوباره دستم    دیزد و با همان کل  لبخند

در را بست و من تا   د، یاتاق کشدرون  عی را گرفت سر

اش گذاشت و   ینیب یدهان باز کردم آسو دست رو

 آرام گفت: 



 کمیجا اتاق داداشمه،   نینفهمه، ا  یبذار کس  سیه-

 گهیساعت د کی جا استراحت کن، داداشم تا  نیا

 با بابا رفتن دنبال شام  اد،یم

  عی واکنش نشان دادم و سر اریاخت ی آتش که آمد ب اسم

 گفتم: 

 مونم!  یجا نم نینه من ا-

اشکال نداره که! صورتتم   یزن داداش، تو زنش -

 مین  شه،یخسته هست چشمات از هم باز نم  یل یخ

 کنم یم  دارت یب امیساعت بخواب خودم م

که   یسر چرخاندم به اتاق نگاه کردم، اتاق  مستاصل

آسو سمت در رفت    نمش،ی کنجکاو بودم بب یل یخ  د یشا 

 و گفت:

 راحت بخواب، فعال-
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  یرفت و اجازه    رونیفرز ب یل یو خسر چرخاندم آس  تا 

افتاده شد و قدم   میحرف زدن را به من نداد، شانه ها 

وسط اتاق    ی نفره اما بزرگ کیجلو گذاشتم، تخت 

بود و رنگ خود چوب بود،   یچوب لیبود، تمام وسا

 تخت پهن بود.  یرو  یساده ا  دیسف یرو تخت

بود نگاه کردم،   شیجلو  ید یکه پاف سف  دیمبل سف به

بود، با انزجار رو برگرداندم،   شی آتش رو  یلباس ها 

پاشنه بلندم را در آوردم و وسط اتاق   یکالفه کفش ها

  یرو  ل یبه وسا  ستادم، یتوالت ا زی م یرها کردم، جلو

  زیم ی جور رو کی عطر   شهینگاه کردم، چند ش زیم

  یرا برداشتم، جلو  شهی ش کی بردم و  شی بود، دست پ

 . دمیکش یقیم و دم عم گرفت ینیب

 ش یرا سرجا  شهیش عیداد، سر یآتش را م یبو

بدن هم بود،   ی خوش بو کننده   یگذاشتم، چند اسپر

 چ یتافت و ژل مو هم بود، از آن جا نگاه گرفتم چون ه

که رنگش    ی واریآن جا نبود، به کمد د یخاص زیچ

ها بود نگاه کردم، اما مردد   لیوسا  گری مثل تخت و د



شد،    یاتاق م ردوا   یبه در اتاق نگاه کردم، اگر کس

 رفت.  یبه کل م  میآبرو

سمت در رفتم و از کمر خم شدم از سوراخ  اطیاحت با 

بودند، زبان   یزدم، همه مشغول کار   دیرا د  رونیدر ب

و همان جور که خم بودم سر   دمیلبم کش ی رو

  یخرامان خرامان انگار م چرخاندم به کمد نگاه کردم، 

را نشنود سمت کمد رفتم و   میپا  ی صدا ی خواستم کس

 . دمیش را کنار ک  یلیآهسته در ر یل یخ

دادم با  نیچ ینینگاه کردم و ب زانی آو یلباس ها به

 : دیلب غر  ریانزجار ز

 ببرم  پاتویمرده شور ت-

خم شدم و در کمد را باز   عیسر نییکمد پا دن ید با 

  تالیجیصفحه د یکه رو   یگاو صندوق  دنیکردم با د

باال رفت و کامال زانو زدم، دست  می داشت ابروها 

 . دمیکش  ش یرو

 توش باشه!  تونهیم یچ-

دست    ع یسر مان یچند دکمه را بفشارم اما پش خواستم

 : دی غر یو عصب   دمیعقب کش



اش  داشته باشه صد ری! اگر دزدگیکن یم یچه غلط-

   شهیبلند م

را   یلیو در کمد را بستم همان جور که در ر ستادم یا

 ن یبستم با خودم  فکر کردم، عجله نکنم بگذارم ا یم

 فهمم. یجا خلوت شود رمزش رو م

تخت رفتم و لبه اش نشستم، به کل تخت نگاه   سمت

 :دمینگاه گرفتم و غر یکردم و عصب 

 رو تختش بخوابم؟!   د یبا  ادیاز بوش خوشم م  یل یخ-

آمد   یخوابم م یل یرا جلو دادم و چشم بستم، خ لبم

و انگار خواب آن لحظه  دم یلبم کش  یزبان رو

  یتوانستم مقاومت کنم برا یدعوتگرم بود که نم

 : دم یهمان نال 

 یفهم یبوشو نم  یجور  نیبذار ا یور نیسرتو ا-

کتم را باز کردم و آرام از تن در آوردم کنار   یها  دکمه

تخت   ی رنگم رو  یر ی ساتن ش یاشتم، با تاپ بند گذ

  یکه از اول هم باز بود رو  می و موها   دمیدراز کش

و   دمیکه سالم بود خواب یدست یتخت پهن کردم، رو 

دادم، چشمان خمارم را آهسته   رونینفسم را آرام ب

 حال گفتم: یبستم و ب



 شمی...بخوابم خوب مکمی-

فرو   یق یلحظه با وجود سر و صدا به خواب عم  همان

 رفتم. 

 *** 
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  د،یچ یدر مشامم پ یعطر یبو  دم،یکش قیعم  نفس

کردم، دوست  ی را حس م می نرم و گرم رو یپتو

  ده یخواب از سرم پر گرینداشتم چشم باز کنم، اما د

بود، آرام چشم باز کردم، چند بار آرام پلک زدم، کمد  

  ادیفکر کردم و به  ی نا آشنا بود، کم میروبه رو



ها از جا   هآوردن اتاق آتش و جشن مثل برق گرفت 

 . دمیپر

 آروم   سیه-

مبل نگاه   ی چشمان درشت به مرد لش شده رو با 

اش را گرفته بود،   یشگیکه ژست هم  ی کردم، مرد

  یزیبود، اما چه چ   گرشید  یران پا  یرو   شیمچ پا 

تختش   یکردم، رو  یبود آن وسط من داشتم توجه م

 خواب بودم، اصال چند ساعت خواب بودم؟! 

  دی نگاه کردم با د یدست باال برد به ساعت مچ  عیسر

دوازده بود بهتم زد    یکوچک ساعت که رو  یعقربه  

 : دمیرا شن  شیو صدا

 ی نامزد  نیبه ا یدیم تیاهم  یل یخ-

نکردم چون زهر کالمش را حس کردم، دستم   نگاهش

  ریلب ز دم،یباره لباسم را د کیرفت اما به  نییپا 

ام  نهیو پتو را چنگ زدم باال آوردم به س   دیدندان کش

 از کارم گفتم: مانیو پش  فشردم

رفتم خونه قرصامو خوردم،   یبعد از غذا وقت-

 خواب آورده...واسه همون  اشیبعض



و نگاهم شرمسار باال   دم یخندش را شن شین  یصدا

به ژستش نداده بود   یرییتغ چیرفت و به او که ه

به خودم فشردم و با حرص   شترینگاه کردم، پتو را ب

 : دم یدر دلم غر

  زی ه ی که یمرت  نیا ستیمعلوم ن یدیخرس خواب  نیع-

 اومده، لباس هم قربون لخت بودن یاز ک

  ی شدم، من که پتو رو جی مشتم گ نیب  یلمس پتو با 

 بودم!  ده یخودم نکش

  گرش ید یگرفتنش از مبل و گذاشتن کف پا هیتک با 

خودم را عقب بکشم،   یباعث شد من کم نیزم ی رو

خم شد و انگشتان دستش را در هم قالب کرد،   یکم

نگاه مالمتگرش را به نگاهم دوخت و من آن لحظه 

 جرات نگاه گرفتن را نداشتم. 

 تکان داد و گفت: سر

 ؟ یچرا سرتو رو بالش نذاشت-

بود و من احمق چه  یچه سوال د،یپرس ینم کاش 

و   دیکاو  ینگاهش داشت صورتم را م  م،یداشتم بگو

همان   یاصال دوست نداشتم برا من آن نگاهش را

 دهان باز کردم که فقط به چشمانم نگاه کند:   عیسر



تخت   یافتادم رو  یچطور دمینفهم  ومدیانقدر خوابم م-

 خوابم برد 

 ر یدستم که ت م،یبود لب ها  رهینگاه نگرفت خ نه

 گفتم:  یخورده بود مشت شد و عصب

 ؟ی اومد ی تو ک-

 شهیم یدو ساعت-

به من دو ساعت بود آمده بود و من در خواب   لعنت

تختش ولو بودم، باالخره نگاه چشمانم کرد   یناز رو 

 و گفت:

 شام هست پاشو بخور -

 ! ادیانگار صدا نم -

 بعد شام رفتن خونه بابابزرگ -

 ست؟ ین یپس کس-

 فقط خانواده خودم -

 تکان دادم و گفتم: سر

ه  اگر بشه غذامو برم خونه بخورم زودم بخوابم ک-

 فردا واسه جشن آماده باشم



نفس  اریاخت یتکان داد با عقب رفتن بدنش ب  سر

 و گفتم: دم یکش ی قیعم

 ام یتو برو م-

 میهستم با هم بر-

 بودم اما خودم را کنترل کردم و گفتم:  ی عصب

 امیپوشم م  یلباسمو م-

 میبپوش بر-

  د یخواست د  یم زی مردک ه دم،ییهم سا  ی رو  دندان

پتو را رها  دمیچرخ  عی و سر  ستادمیبزند، با همان پتو ا

  بیکردم، کت را چنگ زدم و برداشتم آرام دست آس

 کردم همان لحظه آتش گفت:  نیام را وارد آست ده ید

 ؟ی تتو زد یک-

  دهیکوچک پشت کتفم را د  یتتو دم، یدندان کش ر یز  لب

بود،    ده یکس ند چیکه جز نهال و نغمه ه ییبود، تتو

 شرمم شد تا خواستم کت را کامل تنم کنم، باز گفت: 

کارا   نیخوره از ا یکردم، بهت نم یتعجب م  دم ید-

 ی بکن

 ی کت را تنم کرد همان جور که دکمه را م ی عصب

 بستم گفتم: 



 نکردم  یکار خاص-

برود اما با سبز شدنش جلو راهم  رون یتا ب دمیچرخ

قب رفتم و قدم ع کیکه به او برخورد نکنم  نیا یبرا

 به چشمانم گفت:  رهیاو با سر کج شد خ

پسندم،   یاتفاقا من که شوهرتم م ست،ین  یکار خاص-

 ...هیقانون زتیاز تو که انقدر همه چ دهیاما بع

 حرفش رفتم و گفت:  انیم

 نداره برو کنار یچیبه ه یربط نیا-

کردم، دسته  ی آورد اگر چاره داشتم فرار م شیپ  دست

 را گرفت و گفت: میاز موها 

 اما قشنگه-

 دا یپ یبود که حس بدتر از قبل  قیعم یبه حد نگاهش

مادرش را    یکردم و خدا را هزار بار شکر که صدا

 : دمیشن

 ر یآه-

 عقب رفتم و گفتم:   عیسر

 رمیم گهی من د-

 *** 



کرد، فقط دوست  یم  تمینهال داشت اذ نیف نیف  یصدا

کرد    یم لیرا تکم  شمیکه داشت آرا یداشتم کار کس 

باال   یسر آن دختر احساسات  ادمی تمام شود و من فر

 ختیخودش که آن همه اشک ر   هیبرود، چه عروس

 یمن اشک م ی چه حاال که داشت در روز نامزد

  میکه از جا  نیا ی به جا  شگریبا عقب رفتن آرا خت،یر

و   دمیبلند شوم به چهره ام نگاه کنم، با خشم چرخ

 : دم یغر

 ؟ یر یانقدر آب غوره نگ  شهیم-

 برد و آرام گفت:  ریبه ز سر

  دیچرا با  م؟یکس باش  یب د یماها با  ا یدن  نیچرا تو ا-

 م؟یانقدر تنها باش 

 نهال  میستیتنها ن م،ی ستین-

  مونیحال یزیچ م،یکس بود  یمن و محمد جفتمون ب-

  هی ؟ینشد، نه من خانواده داشتم نه اون، اما تو چ

من مهمون دارن   ی وسگرفتن سه برابر عر  ی نامزد

قراره واسه عقد   ومدنیگفت همه ن ی تازه آتش م

 اون وقت تو  ان،یب یعروس 

چانه  ریبلند شدم سمتش رفتم، دست ز  یصندل  یرو  از

  یبا یاش بردم و سرش را باال آوردم، چشمان ز



چشمان   یبرا  ردمیمیبود، م یمظلومش طوفان

 لبخند زدم و گفتم: د،یمعصومش، چانه اش لرز 
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 ی م سیخوشگلتو خ  ی چشما  نیا ی خودیچرا ب  زمیعز-

  م؟ یکس و کار یما ب یعادت نکرد چرا هنوز ،یکن

 یکن  یناراحت م زا یچ نیچرا خودتو واسه ا

 جل... ؟ی کش یخجالت نم ؟یار یاونا کم نم ی جلو-

 بغض دارش رفتم و گفت:  یحرف ها انیم

دونن من بچه    یهمه اونا م  ارم؟ یچرا کم ب  زم،ینه عز -

جز شماها    ویکس  چیدونم ه یهستم، م  یپرورشگاه

مگه  ارم، یکشم، چرا کم ب یندارم، اصال هم خجالت نم

  یباشه؟ مگه من م  ی شکل   نیا می خواستم زندگ ی من م



بزرگتر باال سرم   هیپدر مادر باشم، االن  یخواستم ب

 نباشه

  نیکردم دروغ چرا از صبح هزار بار به ا بغض

 نیبودن ا ی موضوع فکر کرده بودم، با وجود دروغ

 ی حس م یپدر مادر را در زندگ یخال یازدواج اما جا

دادم اما باز    ی نشان م یکردم، هر چقدر خودم را قو

پر  زیچ  چیبود و با ه یام تو خال   یزندگ  یجا  کیهم 

 شد.  ینم

و پشتوانه بودنش را   ردیکه دستم را محکم بگ  یمادر 

 میا یکوه و دن دیکه با  یبار ها به من ثابت کند و پدر

  م،یدیطعم ها را نچش  نیم اکدا چیشد، اما ماها ه یم

در   ییجاها  کی بودنم اما  یبودم با تمام قو  یمن دختر

اما   ست، ی دردم چ دیکس نفهم چیهم شکسته بودم که ه

و ناله کنم، در خودم    زمیبر شک مثل نهال نبودم ا

 .ختمی ر یام اشک م ییکردم و در تنها  یحلش م 

و به زور آب دهان قورت دادم و دامن   ستادم یا  صاف 

 و گفتم: دمیچرخ  دمیلباسم را باال کش

 چطور شدم؟ -

که ساده   ییشده ام نگاه کردم، موها  دهیچیپ یموها  به

باز   م یموها  شهیمن که هم یشده بود اما برا دهیچیپ



بود، نهال با لبخند پشت   یادیو تحول ز  رییبود تغ

 شد و گفت:   و دستانش دور کمرم حلقه ستاد یسرم ا

 ! یناز شد   یل یخ-

سرخم که خودم خواسته بودم   یزدم و به لب ها  لبخند

 اریاخت  یآن همه سرخ شود نگاه کردم، لبخندم ب

آن مرد بود، با  یسرخم برا ی مرموز شد، لب ها

سرخم در صورتم   ی آرامم لب ها یل یخ  شیوجود آرا

 بود.   انینما   ی ادیز

لباسم دست   ی عقب رفت و من جلوتر رفتم، رو نهال 

لب رنگ گرفته ام  یگوشه    یخند ش یو ن  دمیکش

گل را   یحلقه  ستاد،یکنارم ا جانینشست، نهال با ه

 سمتم گرفت و گفت: 

 بکن تو دستت  نویا-

گل را گرفتم و در دستم کردم، دور مچم  ی  حلقه

 نشست و نهال دستم را گرفت چرخاند و گفت: 

 یناز شد   یل یخ-

 محمد رفت؟ -

 دنبال من   ادیداره م رایداد با مامان حم  امیآره بابا پ-

 خوبه-



 اد؟ یم یآتش ک-

 بهش زنگ بزنم دی دونم با  ینم-

که اسمش   یبرداشتم و با مرد  زی م یرا از رو  ی گوش

را دم گوشم   یثبت بود تماس گرفتم گوش   ار یحضرت 

 : دمیرا شن  شیگذاشتم، بوق سوم صدا

 بله-

 سالم -

 ؟ ی سالم تموم شد-

 آره -

 اون جام  گهیپنج دقه د-

 باشه -

 گفتم: دمیرا قطع کردم و چرخ   تماس

 رسهیم گهیپنج دقه د-

 را باال گرفت و گفت:   یگوش عیسر نهال 

 خواد ینغمه عکس م-

ام   نهیفکمم را باال دادم و س هیزاو یکم  دمیچرخ یکم

 و گفت:  دیرا جلو دادم با گرفتن عکس خند



اومده فکر نکنم بذاره به   رشیگ  یزیآتش بد چ نیا-

 کنه یامشب کارتو تموم م نیبکشه، هم یعروس 

نهال    دمیشدم و تا ابرو درهم کش یعصب اریاخت یب

 ها رفت و گفت:  ی سمت صندل 

خب حاال ترش نکن، موندم چطور ازش خوشت  -

 شدن بهتو داره؟!  کیجرات نزد  چارهیب نیاومده ا 

سرم انداخت و   یآورد رو  میرا برا دیسف   ریحر شال

تنم کرد، همان جور که داشت سنجاق  ید یکت خز سف

از هم   شی زد که جلو  یم دمی کت سف یرا به جلو نهیس

 باز نشود گفت: 

نه،  ا یدونم اون مرد واقعا خوب هست  یمن هنوز نم -

  دینبا  یکنم که خوب باشه، چون تو خوب یاما دعا م

لبت خندون باشه و خوشبخت   شهیهم دیبا ،یبش تیاذ

 ی باش

 کرد و لبخند زد گفت:  نگاهش

کنه،  یجمع م  یل یمنو خ الیکه دوستت داره خ  نیهم-

  لمیف  هیما واسه  ، ینبود  یتو بر عکس ما احساسات

تو با حرص نگامون  م یزد ی زار م نیغمگ یعاشقانه 

  یگفت  یم یکرد  یخاموش م ونیزیو تلو  یکرد یم

 د یکن یم هیکارا چ نیا



 و ادامه داد:   دیخند

تونه  یکس نم  چیه  ،یو هست یبود  یتو دختر سرد-

گم دخترا خبر  ینم ن،یدرکت کنه، اصال شغلتو بب 

 ن یتو دل خطر ا یریدوست ندارن اما تو م ی نگار

 یهست یچجور آدم دهینشون م

 نهال -

 ی سرد ن یعشق بتونه تو رو هم از ا نیا ی گرما   دی شا -

  م،یو هست میود نگرانت ب شهیمن و نغمه هم اره،یدر ب

مثل اسمش بتونه  دوارمیبه اون آتشه که ام دمونیام

  میبه هر جا برس میکن ی گرمت کنه؛ ماها هر کار

واسمون   یراه درمان چیه  د یکه شا  یمار یب م،یماریب

کمبود توجه،  م،یمار یب میدون ینداره اما خودمون م 

منو محمد  م،یکمبود محبت، ما همه جوره کمبود دار

 نیاما بب م،یاما بازم نا آروم میکن یرو آروم م  گهیهمد

نغمه حالش خوبه، گذشته از مشکالتش حالش خوبه، 

تونه  یکنارشه که پدر مادر داشته و م یکی چون 

تونه، بذار بتونه مانعش  ینغمه رو آروم کنه، آتشم م 

دلت    یم، آتش اگر عاشقه مرحم زخما خواهر نشو

 شهیم



اما ساکت بودم تا آن دختر    شیبودم از حرف ها  کالفه

تمام شود، او    شیها   هیو توص  شی حرف ها  یاحساسات

  یمیقد  ی نبود که مرحم زخم ها  یدانست آتش کس  ینم

 ی اش م یضد عفون د یمن شود، او خودش زخم بود با 

ها به فغان  کردم، من از او مشمئز بودم، از دستش بار

 افتاده بودم اما تحمل کردم. 

 رفتم و گفتم:  عقب 
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 ممنون خواهرم -

 برو بسالمت -



  یپشت دخل جلو ی و سمت متصد  دمیدامنم را باال کش 

که آتش داده بود حساب کتاب کردم   یدر رفتم، با کارت

رفتم و   نیی رفتم، از پله ها پا  رون یب شگاه یو از آرا

در نرده    ی ساختمان شدم، جلو  یسبز جلو  ی وارد فضا 

  یتنش بود، جلو  یکت و شلوار مشک دمش،ید یا

 ان یتنگش نما  ی  قهیو جل  دیسف   راهنیتش باز بود و پک

 را مرتب بسته بود.  ش ی بود، موها 

نگاهش چطور مسخ صورتم   دم ید یافتادم و م  راه

  یخند بزنم، جور  شیاست، دوست داشتم واضح ن

که انگار واقعا عاشق است، اما  دیکاو یصورت مرا م 

عنوان عاشقم   چیمن دستش را خوانده بودم او به ه

 نگفته بود.  شیب یو دروغ محضنبود 

باال انداخت و دست   یو او ابرو ستادم یا  شیرو روبه

  یشلوارش کرد، انگار داشت دنبال جمله ا بی در ج

برجسته اش   یکند و باالخره لب ها   انی گشت تا ب یم

 از هم فاصله گرفت و گفت: 

تونن جوجه اردک زشتو   یهم نم  شگرایآرا نیبهتر-

 خوشگل کنن 

من   یخند زدم و جلو رفتم، آن روز برا   شین باالخره 

به  یتوانستم او را شگفت زده کنم، عشوه ا یبود و م



کردم دادم و چشمانم را خمار   یم  انیکه ب یهر کلمه ا

 کردم: 

  نیخوشحالم از ا ، یاگر انقدر زشتم تو دوستم دار -

 ی زشت

 زدم آرام گفتم:   کرد و لبخند ی نگاهم م فقط

عکس   ی کل  ارم یقراره من با حضرت  م،یکار دار ی کل -

 رمیبگ

و    ختیکه در دستش قرار گرفت، دلم فرو ر دستم

کردم، با   ی خود دار شهیشدم اما مثل هم نیخشمگ

  شگاه،یبود و من در آن آرا رونیکه او ب نیوجود ا 

  یمن سرد و برا  ی اما دستش داغ بود و دست ها 

 مثل آتش بود.  میاش برا  یهمان داغ

 ** 
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کردم، سرد بود آن قدر سرد   یبه آن جا نگاه م  جیگ

بسته،  خیانگار از سرما   میکردم پاها  ی که حس م

کرد    ی را آماده م لش یکه داشت وسا  ی دختر  یصدا

 : دمیشن

جا سرده بهتره زودتر   نیدونم ا یعروس خانم م-

 میریو عکس بگ لمیما ف ، یگم انجام بد  یکه م  ییکارا

 م یبه جشن برس میبر

آمد، فکرش   یآتش نگاه کردم داشت سمت مان م  به

چه   لم یاصال ف اورد، یکردم مرا به آن جا ب یرا هم نم

 ی و عکس م م یرو یم هیکردم آتل  ی ! فکر مگریبود د

و    میرفت رون یشد از شهر ب یاما راه طوالن  م،یریگ

داد و حال در آن   یجواب نم  میبه سوال ها  چیآتش ه 



 دیشد فهم ی م نشیزمکه از  ییروستا   م،یروستا بود

 تازه باران بند آمده است. 

  یبازو  یدهان قورت دادم و کف دستم را رو   آب

  شتریکه انگار با سرما دردش ب دم یام کش ده ید  بیآس

  ی ها  وار یآن جا شد، د یی  با یشد منکر ز ی شده بود، نم

که با   یی ها  یخانه ها، کوچه باغ  ی میقد ی و نما   یسنگ

به نام آسفالت آشنا نبودن و پر بود از برگ   یزیچ

  شتریکرد ب ی م یکاررودخانه  یدرختان خشک، صدا 

 احساس سرما کنم. 

را کنارم حس کردم، سر چرخاندم نگاهش    حضورش

حرص   شتریکردم، لبخند به لب داشت و همان مرا ب

  دمیمتش چرخکردم و کامل س یداد، دندان قرچه ا یم

 و گفتم:

  نیعکس ساده بود چرا ا هی م؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

 جا؟ 

 ؟ یمگه تو با من در مورد عکس حرف زد -

 من... -

 حرفم آمد و گفت:  انیم



مهم نبود، من دوست   ممیزد یالبته م میحرف نزد-

جور، االنم   نیداشته باشه عکسم هم  لمی دارم ف

اسا، اونا  خود من نه اون عک   شنهادیبه پ میی نجا یا

 شناختن  یجا رو نم نی اصال ا

 سرده -

 شهیتحمل کن زود تموم م-

 به من بلند گفت:  رهینگاه گرفتم و آتش خ ی عصب

 تموم نشد کارتون؟ -

 گفت:   عیسر  دختر

 میا یاالن م -

گمان کردم آن شب شب من است و    شگاهیآرا  ی جلو

را   زیتوانستم آن مرد ه  یتوانم حرصش بدهم، م  یم

کنم و چشمانش را مدام سمت خودم بکشم اما  تیاذ

ساعت ثابت شد   کیبود که کمتر از   یباطل  الیانگار خ

حرص   شهیتواند مرا هم  یاو هست که م دمی و فهم

 بدهد. 

که انگار داشتند    یلبردار یشروع شد، ف  یلمبرداریف

انجام   د یگفتند با  یکه م  ییگرفتند، کارها   یجان مرا م

کرد تا   ینگاه م  نهیبه س دادم و آتش بود که دست یم



از سرما   می شود، دندان ها  لمیکه او هم وارد ف یوقت

  یبستم مبادا کس  یدهان م  دیخورد و من با  ی بهم م

 بفهمد. 

  یبه دنبال معشوقه ام م  دیجنگل بودم و با   وسط

  یجنگل بود به دنبال من م  گریگشتم، آتش هم سمت د

  یگشت، دامنم را باال گرفته بودم به اطراف نگاه م

 یم  قیتشو لمبرداری ف اریرفتم و دست ی م شیکردم پ

 گفت  یکرد م

کنم، خسته بودم و آن کار    یخوب دارم اجرا م  یل یخ

  لبردار یف یکار ممکن بود، صدا   نیمزخرفت تر میبرا

 : دمی را شن

  دیمون ی سرجاتون م د،ینیبیکات، االن از دور همو م-

  دیکن یمکث م هیتا پنج ثان د،یکن ینگاه م  گهیبه هم د

 دیر یتو بغل هم م دیدوئ  یو بعد سمت هم م

 چشمان درشت نگاهش کردم و گفت:  با 

 ! ؟یچ یعنی-

 نگاهم کرد و گفت:  جیهم گ او

 زم؟ ی شده عز یچ-

 سمتش رفتم و گفتم: ی عصب



 م؟ یچرا تو بغل هم بر-

بردار مرد را   لمیف ی دختر باال رفت و صدا یابروها

 : دمیشن

 م؟یشروع کن-

 دست باال برد و بلند گفت:  دختر

 لحظه بمون  هینه -

 به من گفت:   جیگ و

 ! ؟یچ یعنی-

گفتم  یدهم، م  حیآن ها توض یبستم چطور برا چشم

کنم   یرا حس م نشیمن از آن داماد که نگاه سنگ

  زاریندارد اگر بدختر عقل  نیگفتند ا یهستم؟ نم  زاریب

را    شی صدا ست،یچ  یاست پس آن جشن نامزد 

 : دمیشن

 اومده؟ ش یپ یمشکل-

  دی رس ی چرخاندم نگاهش کردم، اگر به گوشش م سر

 شد، قدم عقب گذاشتم و گفت:   یبد م

 خوام زودتر تموم بشه یسردمه م میکی-



زودم تموم   یگم زود انجام بد  یم یاگر هر کار -

و    لمیف میتون ینم گهیبشه د کی چون هوا تار  شه،یم

 م یریعکس بگ

 سر تکان داد و دختر گفت:   پروا

 عیپس سر  شه،یم کیتار میجا چهار ن نیسه ظهره ا-

 باش 

نگاهش کردم از همان    ستاد، یا  میرفتم سر جا  عقب 

  یرا حس م   دیکاو یدور نگاهش که مشکوک مرا م

اشت با  انگار د یو دختر   دمیکردم، دامنم را باال کش

  یکرد، به آتش نم یصحبت م  گرید ی ها لمبرداریف

  کی یدهد،  برا  تیها اهم زیچ نیخورد آن همه به ا

 ک یو  ن یربحدود ده نفر آمده بودند، سه دو پیکل 

  یکوچک م کوپتریهل  کیباال سرمان مثل  ن یدورب

 .دیچرخ

 یم شینیب  یم کدفعهیو   ییدویده قدم م   زمیخب عز-

 که گفتم ییزایچ  هیو بق یستیا

تکان دادم و با شمارش معکوس من و آتش هم  سر

نگاهش کردم،    ستادمی نفس زنان ا  م،یدیزمان دو

 زد:   ادیفر ی کیدوباره بلند شمردن و 

 حاال-



اما من کندتر، همه به خاطر   میدیدو سمت هم دو هر

 ینیو هم زم میدامن لباسم هم به خاطر پاشنه کفش ها 

  شتریشدم ب  ی تر م کیکه نزد یکه گل بود، با هر قدم

تر   یشدم و دوست داشتم آن راه طوالن یم ی عصب

  ی شود و من هر گز به او نرسم اما او انگار م

 تر برسد.  عی خواست سر

قدم پلک زدم، چهار قدم نفسم حبس شد، سه قدم   پنج

فشردم، دو قدم در خودم زار   شتریمشتم ب نیدامن را ب

قدم رو جان دادم، زودتر از من دستانش   کیزدم، 

 . د یدورم حلقه شد و مرا محکم در آغوش کش
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بغض کردم؟ دستانم مثل او خواست دورش حلقه   چرا

شود اما نشد، بزرگتر آن بود که دستم دورش حلقه  

  یشانه   یشود، چشمانم بسته بود و کنار صورتم رو

گرفته بود، به زور آب دهان قورت دادم تا   یپهنش جا 

 بغضم را قورت بدهم اما بزرگتر شد. 

ن کردم تمام شده، گمان کردم که شل شد گما  دستانش

کار را تمام کردند، سر عقب بردم و   لمبردارها یآن ف

دستان گرمش دو طرف سرم قرار گرفت،   کدفعهی

کردم    ی کردم، تعجب کرده بودم گمان م ی نگاهش م

 کرد؟!  یتمام شده، داشت چه کار م

آرنج دست   یدستانم رو  اریاخت یکه جلو آمد ب   سرش

فرو کردم و   شی را در بازو م ینشست و ناخن ها   شیها 

کارش را   یبدون آن که بتواند جلو  یدر کمال ناباور

ام قرار گرفت و انگار   یشانیپ یلبش رو رمیبگ

 : دمیهم ادامه داشت که شن  یلمبرداریف

 هیعال -

مثل دستانش گرم بود، منقلب شده بودم،   شی ها  لب

  نیام از ا یهم افتاد نه از لذت از ناتوان ی چشمانم رو 

خواستم به آن جا برسد، دست خودم نبود   یکه نم

دانست که داشت با آن کار ها عذابم   یآتش انگار م 



  دیفهم ی رفت کاش م یداد، کاش زودتر عقب م یم

 فشارد.  یدارد با آن کار قلبم را با تمام توانش م 

ام کنده   یشانیاز پ یعقب برد، انگار سرب داغ  سر

  یم یمثل سوخت شی کردم جا  یشد، چرا حس م

کردم با خودم؟ خودم را به  یسوزد، داشتم چه کار م

چه؟  یدادم که از او متنفر بودم، برا  یم  ی دستان مرد

 کشتن روح خودم؟    متیرو کردن دستش؟ به ق

کردم و او چرا   یباز شد، خمار نگاهش م  میها  چشم

شت شصتش به کرد؟! انگ یچشمم نگاه م   ی به گوشه 

شد، آرام انگشتش نشست   کیچشمم نزد  یگوشه  

را حس کردم و   ی سیچشمم و من تازه خ یگوشه  

چشمم آمده بود، آب   یاشک از گوشه  یک دمینفهم

 فکش که منقبض شد.  دمیدهان قورت دادم و د 

  تشیعصبان  دم یپلک زدم، ترس عی کردم و سر وحشت 

  نیرا به همه نشان بدهد چون دو طرف سرم ب

گفتند تمام   یشد، چرا نم  ی دستانش داشت فشرده م

 لمیخواستند از آن صحنه ف ی شود؟ مگر چقدر م

 .رندیبگ

اشکم بدون آن که خودم متوجه شوم آن جور از   کاش 

شود    ی آمد که دردسر ینم  رونیچشمم ب یگوشه  



لحظه   آتش را در هر یپوست ریمن، که خشم ز  یبرا

شروع  زیحس کنم، آن لحظه تمام شد اما انگار همه چ

  خودیمثال حرف زدنمان، ب مانیها  دنیشده بود، دو

کس متوجه  چیو فشرده شدن دستانم که ه دن یخند

سخت تمام شده بود    شیاش نبود جز خودم، انگار برا

دادن هم نداشتم که  حیتوض  یبرا ی فرصت  یو حت

 کنم.  یسر هم کنم و او را راض ی دروغ

را شکر کردم حداقل آتش حساس بود و از آن   خدا

بودم نخواست   ده یها د  پ یکل  گر یکه در د ییکارها 

  یمسخره   زیلب و هر چ  دنیمثل بوس  م،یانجام ده

  یم تمیوقت اذ یوقت ب یاما همان آغوش ها ،ی گرید

کرد مخصوصا که آتش با تمام حرص مرا در  

  آنبردم از  یمثال لذت م  دیفشرد و من با  ی آغوشش م

 کردم.  ی آغوش ها و عاشقانه نگاهش م

  لمی آخر ف یصحنه  گری را در اورده بودم و د کتم

را هم گرفته    مانیبود و همان جور عکس ها  ی بردار

بودند.، از سرما دستانم سر شده بود درست بر عکس 

 ش یکه هنوز داغ بود و الحق آغوش او و دست ها او 

کرد و تا آن لحظه دوام آورده   یگرمم م  یبود که کم

 بودم. 



آقا آتش تو رو   رد،یگ یهمو م  ی دستا  زم،یخب عز-

 هی یدیناز تو چهرت م  هیسمت خودش،  کشهیم

  یلبخند م یچرخ  یآروم م   یاریدستتو از دستش در م

کنه و تو با آرامش   یاز پشت آقا آتش بغلت م یزن

  شه،یبهش و تموم م یدیم  هیسر تک یبندیچشماتو م

 ی اوک

  یسکو یزور سر تکان داد، کنار رودخانه رو  به

 دختر عقب رفت و گفت:   م،یبود یبلند

آخرشم   ی که گل کاشت  لم یمثل کل ف لمه یآقا آتش آخر ف-

 خوب تموم کن

به  هیکه شب یزیمنظور دختر نشدم، آن چ ی متوجه

کوچک که با تکرار کردن اسمش از زبان   کوپتریهل 

شات اسمش است، داشت    یبودم هل  دهیفهم گران ید

  یبه آتش نگاه کردم و سع  د،یچرخ  یباالسرمان آرام م

خوشحال هستم،    یل یکردم با لبخندم به او بفهمانم خ

 میکارمان شروع شد، هر دو دستمان را سمت هم گرفت

خمار کردم و او   یش چشمانم را کم و با لمس دستان

  یچشم چرخاندم رو  د،یآرام مرا سمت خودش کش 

و او همان    دمیچرخ دم، یصورتش و دستم را عقب کش

و دستش محکم دورم   دمیدر آغوش کش   دیجور که با 



حلقه شد، دستانم دستش را لمس کرد و با همان  

اش، منتظر بودم   شانهدادم به  هیچشمان بسته سر تک 

لبش کنار گردنم قرار گرفت،   یتمام اما لحظه ا ندیبگو

خوردم و تا خواستم با خشم چشم باز کنم خود   یتکان

 کردم.  ی دار

م  بود حالم بد شد بغض کردم حس کردم در ه  درست

خوردم اما خودم کرده بودم    انهیشکستم حس کردم تاز

  ینم گری کردم، د یتحمل م دیشدم با  یخفه م دیبا 

 ینم گر یشود فقط آن روز تمام شود د کمیگذاشتم نزد

نکند اما   رییکردم حالت صورتم تغ ی گذاشتم، سع

  یعقب م   کاشکنم،  هیبزنم گر  اد یدوست داشتم فر

کس   چ یرا ه  نیو ارفت اما لب هاش آرام تکان خورد  

جز من، پوست تنم دون دون شد و دلم   دیفهم ینم

با همان کار کوچکش و انگار قصدش آزار   ختیفرو ر

بفهمد   یمن بود که لب داغش را باز بدون آن که کس

حرکت داد و من  ناخن انگشت اشاره ام را در پشت  

 سر بلند کردم.  امدستش فرو کرد و او آر
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نتوانستم و چشم باز کردم، سر چرخاندم به او   گرید

بود نگاه    شیلب ها  یرو  یوار  طنتیکه لبخند ش

بود و انگار خوششان آمده بود    کمینزد یل یکردم، خ

 کردند.  یکه تمامش نم

 تا خواستم جلو بروم دختر با ذوق گفت:  ی عصب

 تموم-

جلو رفت رفتم، سمت   ع یو سر  دمیکش قیعم  نفس

ا در دست داشت رفتم، کت را  که کتم ر  گرید ی دختر

  نیکردم سمت ماش یچنگ زدم و همان جور که تنم م

رفتم، دستم باال رفت کنار گردنم قرار گرفت،    یها م

تند   م یهم فشردم که بغضم نترکد، قدم ها  ی دندان رو

 بود. 



شد تا خواستم سر   ر یاس یبازوم در دست کس   ناغافل

ا  که داشت مر یشدم، به سمت مرد   دهیبچرخانم کش

 گفتم:  ی نگاهش کردم و عصب دیکش  یم

 نیخورم زم  یولم کن م-

  نیشد زم  ینکرد و دامنم داشت باعث م میرها اما 

کرد سمت  ریگ  میپا  ریبخورم، همان لحظه دامنم ز

و در   دیشدم اما او با شتاب مرا کش   ده یکش نیزم

چرخاند، کمرم که به درخت بر خورد   هیاز ثان  یکسر 

اما آرام او   نیخشمگ یاما صدا  دمیچهره در هم کش

 ترساندم:

  ا ی یچه مرگته، خوشحال یمنتظرم تموم بشه تا بگ-

 تا درمونش کنم؟ هیناراحت؟ دردت چ

دهانم را به زور قورت دادم، درد کمرم را    آب

را به  میکه گوش ها ییسرما   یفراموش کردم حت

تن شال سرد کرده بود را فراموش کردم و  خاطر نداش

  یاو که باز هم کبود بود نگاه م ی عصب  یبه چهره  

 . میدانستم چه بگو یکردم و نم

 کنار درخت قرار گرفت و گفت:  دستش 

 نده  ی منو باز ،ی خوا یم یدهنتو باز کن بگو چ-



 من... -

 حرفم آمد و گفت:  امیم

  ن یبرات، انقدر ا شهیبد م یچرت و پرت بگ یبخوا-

  قتویحق  یتا از سرما خودت دهن باز کن یمون  یجا م

 نده  لمیپس چرت تحو  ،یبگ

 بستم و کالفه گفتم:  چشم

 خوشحالم   یکه کنارم نی من خوشحالم آتش، از ا-

 باور کنم تویاونو بگو، بگو تا خوشحال  هیدردت چ-

شدم،    رهیخ نشیباز کردم و در چشمان خشمگ چشم

 گفتم: 

که انقدر دوستم  یبه کس دم،ی خوشحالم که به تو رس-

که   نیا نن،یبب  نویا ستنیداره، اما پدر و مادرم ن

 دخترشون چقدر خوش بخت شده 

 مشکوک شد و من سر چرخاندم گفت: نگاهش

 م یبر دی با  شهیم ریشده آتش د کی تار-

لحظه انگشتانش فک مرا در بر گرفت و آرام    همان

در    دم،یلو آمد ترسسرم را چرخاند، سرش که ج

بود که  کیام سرش متوقف شد و آن قدر نزد یکینزد



را هم نداشتم، دهان باز کرد و    دن یجرات نفس کش

 آرام گفت: 

به خودش جرات نده   کتیوقت اون مغز کوچ هی-

 رهیبگ  ی عشق منو به باز

 سر کج کرد و گفت:  یکم

  شیباز یبخوا ،یبد  شیذارم باز یدل باختم اما نم-

 گذرم  یاز جونتم نم یبد

خند زد و    شیترس را از چشمانم خواند که ن خواند

 فکم را فشرد و گفت: یکم

 حاال وقت رفتنه -

به چشمان من کالفه   رهیو خ   دهیرا عقب کش دستش 

اش رفت و انگشتش   قهیرو چرخاند و دستش سمت 

  یتکان داد و انگار حرص  یفرو کرد کم  قهیرا درون 

 : دیشد و غر

 تو اون چشات-

من   ی چشمان بهت زده  ی را زد و در جلو حرفش 

گذاشتم  نهیس یدست رو  دمیکش  قیدور شد، نفس عم

 : دمی را شن  شیهمان موقع صدا

 وفت یتاالر راه ب  میبر دیبا -



 : دمیراه افتادم و بلند غر  ی عصب

 شده  فیلباسم کث-

 ست یمهم ن -

 مهمونا  ی زشته جلو-

 ی تنت کن یقراره لباس ُکرد یستیلباس ن  نیبا ا اد یز-

 لب گفتم:  ر یرا در آوردم و ز ش یادا ظیغ با 

  نیوگرنه ا  دیحرف به ذهنم رس هیخدا رو شکر -

 کرد.  یجا زنده زنده خاکم م   نیهم وونه ید

 ** 

آن هم  دم ید یقدر شلوغ بود که به زور نهال را م  آن

آهنگ  چینکند و اصال ه  ینبود که شاد یکس  ، یگاه

 تیجمع  انیبود، در م یقط ُکرد پخش نشد ف  ی فارس

  نیآمده بودند و ا میهمکارها  دم،ید یم  ییآشنا   یگاه

 خوشحال کننده بود.  میبرا

 ؟ یبرقص یدوست دار -

 نگاهش کردم و گفتم: عیسر

 ! ستمیمن که بلد ن-

 نداره   یکار -



 نگاه کردم و گفتم:   دندیرقص یکه م یکسان به

 دونم ینم-

به سمت مان   عیبود که سر نیدست بلند کرد، آگر او

 آمد و با لبخند گفت: 

 جانم داداش؟ -

 دیلباسشو تنش کن-

دانم چرا از طرز    یبا ذوق نگاهم کرد اما نم  نیآگر

بودند   ش یانگار آن ها آدم ها  امد،یآتش خوشم ن انیب

دستم را گرفت و   نیدستش بودم، آگر ری و من هم اس

ام بود نگاه کردم، سر تکان   رهیخ  قیمن به او که عم

سمت مان  عی رفتم، نهال سر نیداد و من به همراه آگر

 آمد و گفت: 

 شده؟  یچ-

 را گرفتم و گفتم: دستش 

 میبر  ا یب-

 ن یو نهال دور از چشم آگر  میاتاق پرو شد وارد 

زد که مثال چه خبر است، سر باال انداختم و   یچشمک

 و گفت:  دیچرخ دیبا لباس سف   نیآگر

 اد یبهت م  ی ل یمطمئنم خ-
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  یها یو منجوق دوز  یسنگ دوز   یرا رو   دستم

سر باال بردم به نهال نگاه کردم لبخند   دم،یلباس کش

 ی ل یکه تنم بود خ یبه لب داشت و انگار او هم از لباس

 قهیجل  ستادم،یا نهیآ یجلو  دمیخوشش آمده بود، چرخ

با رنگ  یا  قهیود، جل لباس تنم ب یرو  یکوتاه ی

رنگم که با سنگ   یر یرو به ش دیمتفاوت از لباس سف 

به رنگ  یکار شده بود با کت یرنگ  یو منجوق ها

بود و سر دستش بلند   ریلباس حر  نیآست ،یسبز آب 

 شد.  یم  ده یکش نیزم ی بود و رو



کردم قدم را بلند تر   ی بود و حس م ییبا یز  یل یخ  لباس 

 کرده است، نهال با ذوق جلو آمد و گفت:

 مدل موهاتم عوض کن  یلباستو عوض کرد-

کرد و نهال پشت    ی نگاهمان م نهیدست به س  نیآگر

حالت دارم  یسرم تند تند سنجاق ها را باز کرد، موها

خم شد از درون ساک   ع یسر ن یرا آزاد کرد و آگر

 آورد و گفت: رون یب ف یضر  یتاج

 بذار قشنگه نمیا-

 ی سرم گذاشت و رو  یتاج را گرفت و آهسته رو  نهال 

نگاه    نهیدر آ  افتد،یمحکمش کرد که از سرم ن م یموها 

آن لباس ساخته شده بود،   یکردم انگار آن تاج برا

گذاشتم آرام لمسش کردم و   شی دست باال بردم رو

 گفت:   نیآگر

 م یمنتظر نذار رویآه میبر-

بود و   خی م یه افتادم، دستها و را  دمیکش یقیعم  نفس

هنوز بعد از گذشت سه ساعت حالم خوب نشده بود،  

همه نگاهم کردند و به اجبار لبخند به لب   میرفت  رونیب

را با تعجب    شی اتش لبخندم جا  دنی زدم، اما با د

 عوض کرد. 



 که   یکرد  یاو هم عوض شده بود، لباس  لباس 

خنده    ی خنده ام گرفت و جلو دنشی دانم چرا با د ینم

وار    یو قرت ی امروز یها پیام را گرفتم، آن قدر ت

آمد اما ابهت   یزد که آن لباس انگار به او نم  یم

 به او داده بود.  یخاص

  یدور کمرش و شلوار گشادش هم برا  یپارچه  آن

و   نیشدنش آگر کی من جالب بود، سمتم آمد، با نزد

  یلحظه سرد تر م  نهال کنار رفتند، دستان سردم هر

  یشدن او حال من مدام بدتر م کی شد و انگار با نزد

  میو صورتم را به همراه موها   ستادیا میشد، روبه رو 

نگاه دعوت گرش را به  د، یکاو ی م زشیبا چشمان ت

 چشمانم دوخت و دستش را سمتم گرفت و گفت: 

 میبر  ا یب-

  ستیرا در دستش گذاشتم و او آرام مرا به پ  دستم

 و همان جور  گفت:   د یتاالر مجلل  کشرقص آن 

که  نیهم یماهرانه برقص  ستینداره قرار هم ن  یکار -

 هیکاف  یما برقص هیشب کمی

باال رفت و آتش دستم را  یکرد  یبا یز کیموز  یصدا

جلو    یکه کم شیمحکم گرفت شروع کرد به رقص پا 

اش   ی لبخند زدم همراه اریاخت یشد، ب  یعقب هم م



 یکه جلو م هیبق دم یکردم درست بود سخت نبود و د

  یرا گرفتند و همراه گریدست همد  یکی یکی آمدند 

 کردند. 

محمد و نهال هم جلو آمده بودند   یحت با یو ز  هماهنگ

خوشم آمده بود و انگار آن حال   یلیخ دند،یرقص  یو م

بدم را با خود شسته بود و برده بود، آن قدر خوشم  

وست نداشتم تمام شود اما انگار آتش  آمده بود که د 

اصال دست بردار نبود و باز هم قرار بود آن شب  

 کند.  تمیاذ

از آن رقص انگار هماهنگ کرده بود با آن لباس   بعد

اتاق   کیهمان به  یبرا  رندیها باز هم از ما عکس بگ

تفاوت   یکردم و او ب ینگاهش م یعصب م،یتاالر رفت

خورد،   یخون خونم را م  د،یکش یم گار یداشت س

و پشت به من   دیا یپنجره بود تا عکاس ب  ی جلو

 بود، چشم بستم و گفتم:  ستاده یا

 میرینبود عکس بگ ازین گهیآتش د-

 من دوست دارم -

که با حرفش خشکم  دمیدندان کش ری را با حرص ز لبم

 زد: 

 زنیلبتو داغون نکن واسه من عز-



  هر یت یشد چنان هم شرمم شد که عرق رو  شرمم

و   دیکمرم نشست و آب دهان قورت دادم، چرخ

 زد و گفت:  یچشمک

 ی اگر قرار باشه اون لبا تموم بشه منم که تمومش م-

 کنم.

  یتوانست به راست ی م شی شده بودم با حرف ها  الل

که نتوانستم به  دم یخفه ام کند، آن قدر خجالت کش

  شیبردم، ن   رینگاه کنم و نگاه به ز ثشیچشمان خب

کننده   وانهی خند د  شیو پشت آن ن  دمی خندش را شن

 گفت: 

 گهیواسه من د ی اون همه سرخش کرد-

کردم عکاس  ی حبس شد و داشتم به آن فکر م  نفسم

 و همان لحظه وارد اتاق شد گفت:   دیآ یچرا نم

 ی آقا داماد همشون م ی الیخوام فام  یمعذرت م-

 رن یخواستن عکس بگ

 من آمد و گفت:  سمت

 جا گذاشتن نیا لو یخب بچه ها وسا -

 آتش نگاه کرد و گفت: به

 ن؟ یخوا یعکس م  اد یلباسا ز ن یبا ا-



باره   کی گرفت سمت من آمد و به   وار یاز د هیتک آتش

دستش دور کمرم حلقه شد و مرا سمت خودش  کی

 و گفت:   دیکش

 هر چقدر با نفسم عکس داشته باشم کمه-

 زد و گفت: یکردم و آتش سر کج کرد لبخند  نگاهش

 نفسم؟  یحاضر -

مزخرف شروع شد و من  یعکس گرفتن ها استارت

از  ی کار چیه گر یبودم اما د  یاز هر کار مان یپش

شد   یم دهیچیآمد، دستش مدام دور من پ  یدستم بر نم

آمد   یخوشم م  نکهیا  ینه برا ختیر یو دل من فرو م

آمد و   یآنکه از او بدم م  یو لذت بخش بود برا

 دوست نداشتم دستانش مرا لمس کند. 

گرفته بودم و کم مانده   دیبار دوم حالت تهوع شد یبرا

گذشت من از آن مرد   یهر چه م زم،یبود اشک بر

که   یآمد، مرد یبدم م شتریزورگو و مثال آرام ب

 ترساند.  یم یل یبود اما باطنش مرا خ بندهیظاهرش فر
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آن شب دست راست بودن خودش را به من ثابت   ا یک

از آن چه که فکر   شتریب  یل یآن دو خ دم یکرد و فهم

در جشن ما   یبودند و حت کیکردم به هم نزد  یم

را نداشت، آن شب با    ینگاه کردن به آسک یجرات حت

  ینامزد  د، ی رس ان یتمام اتفاقات خوب و بدش به پا 

تاالر  نیربهت دم، یاز آن نفهم چیکه من ه  یمجلل 

  نیبهتر ،یبردار  لم ی و ف ی گروه عکس بردار نیبهتر

که دور کمر من بسته  ییو در آخر کمربند طال ییرایپذ

که چشم دوستانم را   یپهن یشده بود، و النگوها

 درشت کرده بود. 

  یادیز  ی نامزد کی  یداشتند و برا یجالب یها  رسم 

البته  یعروس  ک ی یخرج کرده بودند، به اندازه 

همه تجمالت   نیا ی که آسو گفته بود نامزد  دمیشن

خاص باشد و   زیهمه چندارد اما آتش خواسته بود  

 . دمیفهم یآن کارش را نم لیمن دل 



  زانیدور گردنم دور کمرم و دستانم آو یاد یز یطالها

هم   لویکردم با آن طالها وزنم به صد ک یبود و حس م 

تا   دی دزد یاست و هر کس مرا همان جور م   دهیرس

طاقت آن   گر یماند، گردنم د یم  ازین یآخر عمرش ب 

نداشت آن طالها،  یرا نداشت و تمام  زیهمه گردن آو 

و   ستندیآن ها طال ن فتمگ  ی نبود م یجد  زیاگر همه چ

بود و آن   یجد زیدهند اما همه چ یم هی بدل به من هد

 بودند.   یواقع  یها هم طال

 زیت ی خودم بود فقط نگاه ها  ی آن جشن که برا  در

آمد  یم  شیکه کمتر پ ییکردم نگاها  یآتش را حس م

 بود که باعث    نیاز من گرفته شود و هم

ام نفهمم، آن مرد   ی از شب نامزد زیچ  چیشد ه یم

 د یدانست چطور با  ی انگار کارش را خوب بلد بود و م

بار خدا را   نیهزارم یکند، و آن شب برا تی مرا اذ

بود چون آن مرد   دهیشکر کردم لباسم کامال پوش 

 بود.  زیه  ی ادیز

 ** 

تخت انداختم و سمت حمام رفتم، در  یها را رو  لباس 

سمت دوش رفتم و بازش کردم و    عیرا باز کردم سر

کنم قبل گرم شدن   هیخواستم خودم را تنب  یانگار که م



دوش قرار گرفتم، نفسم حبس شد و سر باال   ر یآب ز

 . دی شده ام را بشو شیبردم تا آب سرد صورت آرا 

تاالر در خانه شد بعد  یسه شب بود باورم نم  ساعت

و حال سه شب به خانه برگردم، اما پا    رندیجشن بگ

درون خانه گذاشتم آرامش گرفتم، آب کم کم گرم شد و  

چانه ام   دم،یزخمم کش یبردم دست رو  ریسر به ز

گرفتم    وار یدست به د  د،یبغضم ترک اریاخت یو ب  دی لرز

  یآن شب برا یبرا  فقطزار زدم، نه   ریو سر به ز

داشتم اما   یم د یکه با   یزیهر چ یبرا  ز،یهمه چ

حس   اد یز  یل یرا خ  یکس یکه ب یدل ی نداشتم، برا

 کرده بود. 

 رفتار را   نیکس چرا با خودم داشتم ا ی ب منه

 ر یگ یکردم، اصال آتش که بود که داشتم برا یم

  یگذشتم؟ چرا داشتم درد م یانداختنش از خودم م

انداختنش  ریبه خاطر گ  دیچرا با م؟ یدرد ها   یشدم رو

 کردم؟ یرا تحمل م  شیخودش را حضورش را کارها 

کردم، اگر آتش   یم ی داشتم به خودم دشمن من

افتاد چرا من خودم را   یم ر یخالفکار بود اول و آخر گ

که   یکردم؟ من تحملش را نداشتم، تحمل مرد   یقربان

 درصد هم از او خوشم   کی



جهنم آن مرد   آمد را نداشتم، خودم را در آتش ینم

 که داشت جان و تنم را   یانداخته بودم، آتش

 سوزاند.  یم

اما آرام   ختمیدوش ماندم اشک ر  ریدانم چقدر ز ینم

آمدم، حوله را دور تنم   رونیشدم، خودم را شستم ب

نگاه کردم و آه   یبه اتاق رفتم، به لباس کرد  چاندمیپ

سراغ کمد رفتم لباس خوابم را تنم  دم،یکش ی قیعم

را از ترس سرما نخوردن با    سمیخ ی م، موها کرد

بردم، با وجود   هسشوار خشک کردم به تختم پنا 

 یدر خواب عیام اما آن قدر خسته بودم که سر یناراحت

 فرو بروم.   قیعم
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  شیروبه رو  واریبه د رهیدستش بود و خ   یچا   وانیل 

را در شکمش جمع کرده بود   ش ی که پاها  یدر حال

که سرش را از   یپراکنده ا  یکرد، فکر ها  یفکر م 

خسته بود از ان فکر  صبح زود به درد آورده بود، 

نگاه کرد،   فونیاف اف سر چرخاند به آ  یها، با صدا

گذاشت از  سطو  زیم  یرا رو   وانیل   دیکش یقینفس عم

را پا کرد سمت   ش یرفت صندل ها  نییمبل پا  ی رو

 رفت.   فون یآ

را   یو لبش را کج کرد گوش   دیآتش را د ی  خانواده

 برداشت و دکمه را فشرد گفت: 

 دییبفرما -

از   یرا گذاشت و سمت اتاقش رفت، شلوار   ی گوش

کرد، لباس خوابش را در آورد و   شی کمد در آورد و پا 

 ی شانه نبود برا  شیتنش کرد، موها  یبافت نارنج

سرش انداخت، از اتاق    یبرداشت رو  یهمان شال 

و   در پا تند کرد سمت در رفت ی رفت با صدا  رونیب

به لب    لبخندها را چرخاند در را باز کرد،  دیکل   عیسر

 زد. 



وارد آن خانه  یبار بود لبخند مادر آتش را وقت نیاول 

  ی بچه ها  یهمه آمده بودند حت د،ی د یشد م یم

  شانیها  طنتیکوچک خانواده که تا وارد خانه شدند ش

پدر بزرگ هم آمده بود و پروا سر   یشروع شد، حت

آخر از همه بود،   شهیسالم کرد، آتش مثل هم ریبه ز

 از او گفت:  ر چشم در چشم شدند و پروا زودت

 سالم -

  یدر را بست و همان جور که به پروا نگاه م خودش 

 : دی پرس رانهیکرد غافلگ

 شده؟  یچ-

حال بدش   دی فهم یاو م  یعن یکرد،  ینگاهش م پروا

تعجب آور بود که با وجود لبخند اما از   شیرا؟ برا 

چشمانش خوانده بود، سرش را به چپ و راست  

 تکان داد و گفت: 

 ست ین یزیچ-

 چشاتو از حفظم دختر-

کرد که با اتمام جمله اش به جمع  ینگاهش م پروا

و سمت    د یکش ی قینفس عم وست، یخانواده اش پ 



اما مادر آتش   داوریب یچا عیآشپزخانه رفت تا سر 

 گفت: 

 پروا جان دخترا هستن  ا یب-

 اما-

 پدر بزرگ باهات کار داره   ایاما نداره ب-

از آشپزخانه   ریسر به ز  د،ی کش یخجالت م  پروا

حرف به اتاقش رفت، همه تعجب   یآمد و ب   رونیب

به صندوقچه   هیشب یکوچک فی کردند و پروا با ک

ط  وس  زیم یرا رو   فیآمد، سمتشان رفت و ک  رونیب

 گذاشت و گفت:

 خودتون باشه بهتره  شیپ نا یا-

شد و پرسش گرانه به پروا نگاه    زیآتش ر چشمان 

کرد، پروا لبخند زد و کنار آتش نشست همان جور  

 گفت:   ریو نگاه به ز نیمت

 طالهاست نیا-

و مادر آتش   دندیو پدر آتش ابرو در هم کش پدربزرگ

 گفت:  ی با تند

 ه یچه کار نی دختر جون ا-

 که پروا را ترساند گفت:   یخشن  یبا صدا پدربزرگ



 ! ؟یچ یعنی نیا-

شناخت   یم  یجا خورد و آن خشم را به خوب پروا

  ی قاچ کرده  ب ی همان مرد انگار س  یچون نوه  

بود، با لکنت   یخودش بود و خشمش به همان ترسناک 

 گفت: 

 ی پس ندادم، اما من م نارویمن ا د، ینه نه ناراحت نش-

 خودم نگه دارم  ش یرو پهمه طال نیترسم ا 

 چرخاند به آتش نگاه کرد و گفت:  سر

طالها   ن یا ست،ین تیمن قبال دزد اومده، امن یخونه -

ها   هیهمسا  یهمه به من داده شده حت یچشما  ی جلو

همه طال   ن یترسم ا یهم انگار بودن، من واقعا م

  ا ی خودتون  شیپ نا یدختر جوونم، ا  هیخونم باشه، من 

 بهتره  یل یآتش باشه به نظرم خ

ابروها کم کم باز شده بود و چه جالب بود که   ی گره 

 برخورد کردند و مادر آتش گفت:  یمنطق

 گه براش خطرناکه یراست م-

 سر تکان داد گفت: پدربزرگ

 بره یآتش همه رو م-



  یموضوع خوشحال بود و با صدا نیاز ا پروا

 پدربزرگ نگاهش کرد: 

 میبه کارها برس دیفردا با  م،یریم میدار  گهیما د-

 سر تکان داد و پدر آتش گفت:   پروا

 کردستان  نی ا یب یو به زود د یمواظب هم باش-

 به زور لبخند زد و گفت:  پروا

 حتما -

 ادامه داد:  پدربزرگ

  د، یهم را داشته باش  یهوا  د یدارد با  نییباال پا  ی زندگ-

 دیقدر همو بدون دیهم نکن تیاذ

برد، پدر   ریزد و باز نگاه به زخند   شیدر دلش ن پروا

 بزرگ به آتش نگاه کرد و گفت:

کرد   تتیاما اگر اذ ست،ین ی کردن کس تی آتش اهل اذ-

 یبه من خبر بد هیکاف

 نگاهش کرد و پدربزرگ سر تکان داد و گفت:  پروا

 فکر نکن من پدربزرگش هستم طرف اونو  -

  نیتا بوده من طرف حق بودم، اگر نبودم ا رم،یگ یم

کردن تورو   تی شناخت، اون حق اذ  یمحل منو نم



  نهینکن، نقطه ضعف ماها هم یباز  رتشینداره، با غ

لجو لج  ست،ین ی وگرنه از خودمان مهربان تر کس

 . ستیزنو شوهر ن نیجاش ب   یباز

کرد و با    ی در سکوت به پدر بزرگش نگاه م  آتش

 بزرگ، مادر آتش گفت: پدر یاتمام حرف ها

   د،یباش   یلیمواظب هم خ دییشما هر دو تنها -

 یبه مادر آتش نگاه کرد و آن زن با تمام نگران پروا

 به پسرش نگاه کرد و گفت:

آرام باشه، زود   تونیزندگ  دیبذار دیاز خطر دور باش-

 امون منو ببره یدلتنگ  ن یما نذار شیپ نیا یب

  یچا  ینیکالفه از مادرش نگاه گرفت و آسو با س آتش

آمد، پروا به عروس بزرگ خانواده که در سکوت  

 با لبخند گفت:   نیمطلق بود نگاه کرد. آگر

 میریم میهمه با هم دار-

 گفت:  عیسر  پروا

 د یریم دیزود دار  یل یخ-

فردا اون جا باشن به   دیکردن، با   یزیهمه برنامه ر-

 کارهاشون برسن 
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  یرخش نگاه کرد و م مینگفت، آتش به ن چیه  پروا

  یم حتیپدرش را که باز هم داشت نص  یصدا  دیشن

  یماند، گوشه  رهیچشم پروا خ یکرد، به گوشه 

رخ هم مشخص بود،   میاش که از ن  دهی کش یچشمها

 ینم چی اما ه د یشن یبود و فقط صدا م قینگاهش عم

 ور که آن ج یکرد به پسر  یمادرش نگاهش م  د، یفهم

 اش بود.  یدختر کنار  ی  رهیخ

نشست و    شیپا  ی رو نیبه لب زد، دختر آگر لبخند

آن جا بودند، نهال و محمد  یساعت میآن ها ن یهمه 

 شد و جمعشان جمع شد.   شان یدایهم پ

پروا متوجه  یلحظه ا  ه،یو گفتمان بق یشلوغ انیم در

 یمادر آتش شد، تعجب کرد چشمانش کم یاشاره  

 گفت:  ستادیمادر آتش ا کدفعهیجمع شد و 

 منم دو کالم با عروسم حرف بزنم-



 گفت: کرد و آن زن با لبخند  یمبهوت نگاهش م پروا

 زمیعز  ا یب-

شد به دنبال آن ها برود،   یهم کنجکاو بود اما نم نهال 

پروا مادر آتش را به اتاق برد، خودش در را بست و 

 آن زن گفت: 

 ی شمارمو که دار-

 بله! -

دانم    ی م رهی از کوره در م  ی گاه هیآتش پسر مهربون-

ترسم، اما تو نترس   یمن هم م یحت شه،یترسناک م

 اره یسرت نم ییعاشقته بال

کرد و داشت به تمام حرف   یگنگ نگاهش م  پروا

کرد، مادر دست سرد   یآن زن با دقت گوش م  یها 

 پروا را گرفت و گفت:

تونه مراقبش   یکس جز تو نم چی مراقب بچم باش، ه-

  اشون ی آدما دوست هستن اما بعض  نیمحل ا نیباشه، ا 

باطن گرگن، دشمن پسرم   لباس دوست تنشونه در

عمر تنو بدن من   کی زنن،یهستن، از پشت خنجر م

باره شده   کیکه به  یریآه  رم،ی لرزه به خاطر آه یم

 آتش، خودش خواست بشه آتش 



 کنکاو گفت:  پروا

 چرا؟ -

کن از خطر دورش   ینپرس فقط کنارش باش، سع-

 کنه ینکن، بذار فقط آهنگر قشیوقت تشو  چیه  ،یکن

 ووردم یفاتون سر در ناز حر زیمن چ-

 دمیاُم  ن،یفقط مراقبش باش از خطر دورش کن هم-

سپارم،   یبه توئه دختر جون پسرمو دست تو م

 یمعلومه باهوش 

گونه اش   یرو ی  شده بود و با بوسه  جیکامال گ پروا

به کل جا خورد و با عقب رفتن آن زن در اتاق باز  

شد، سر چرخاند و هر دو آتش را در چهار چوب در  

 آتش به دست آن دو نفر نگاه کرد و گفت:   دند،ید

 فرودگاه   د یزود بر دیبا   شهیم ر ید گهی بابا م-

 عقب رفت و با لبخند گفت: مادرش 

ون  وقت دخترمون آه نکشه چ هی  د،یمراقب هم باش-

 پسر جان  شهیم رتیدامن گ 

 به پروا نگاه کرد و گفت:  آتش

 دختر جونمه نیا-



را   یکرد آن حرف ها دل هر دختر  ینگاهش م پروا

کرد اما پروا سرد تر آن حرف ها بود چون   ی آب م

رفتند و   رونیاصال باورش نداشت، هر سه از اتاق ب

نهال محمد پروا ةن ها را بدرقه کردند، با رفتنشان  

 در را بست و گفت: محمد 

 شوهرتم رفتند یخب عروس خانم خانواده  -

سمت مبل ها رفت    د یسرش کش ی شال را از رو  پروا

 و گفت:

 نیکه همه اون جا هستن چرا پسرشون ا نا یموندم ا-

تونستند  یشهر م نیهمه آدم مال هم  نیجاست، ا

  نیا د یپسر کرد با  هیچرا  رنیکار آتش دست بگ نیهم

 ! ره؟یمحل بزرُگ دست بگ 

نگاه کردند و نهال متعجب   گریکدیمحمد و نهال به  

 گفت: 

 ! ؟یچ یعنی-

 داد به مبل و گفت:  هیسر تک  پروا

 یچیه-

 نشست و رو به پروا گفت:  یمبل تک ی رو محمد



خواستم بگم چهار نفره    یامروز هوا خوب بودا م-

 دربند میبر

 گفت:  یعصب پروا

 نه اصال حوصله ندارم -

 کنارش نشست و گفت: نهال 

 زم؟ ی شده عز یچ-

 اد یفقط خسته هستم، خوابم م-

و ازت رقص   یبود  داریب یل ی خ شبید  یحق دار-

 دن یکش

صورتش نشست دلش پُر    ی باره دستش رو ک ی به

  دیشد و نفهم  ریباره سراز کیبود آن قدر پُر که به  

نهال    در آغوش کدفعهیچطور هق هقش باال رفت و 

فرو رفت، نهال خشکش زد و محمد به آن دو نگاه  

 کرد.  یم

 دستانش را دور او حلقه کرد و گفت:  عیسر نهال 

 ! ؟یکن یم ی جور نیچرا ا زمی شده عز یچ-

احساس  خت،یشکست و اشک ر  شتریاو فقط ب اما 

  اسیدختر دن نیکرد تنها تر ی احساس م کرد،یم یپوچ

در کار   یعالقه ا  چیآشنا شده که ه یو حال با مرد 



خودش هم    ست، یداند واقعا قصدش چ  یو نم  ستین

  یاحساس پوچ نیکرد، ا یداشت همان کار را تکرار م 

داد و   یمعذابش   یل یخ  نیشد و ا یم  شتری هر لحظه ب

 شده بود.  یشبه او دختر افسرده ا کیانگار 
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دانست آن دختر محکم حال   یبغض کرده بود نم نهال 

حال آن گونه دارد در   نشیچه شده که بر خالف قوان 

به محمد نگاه کرد، محمد    زد،یر یآغوشش اشک م

کمر دوستش و   یرو  دیبود، دست کش ریهم سر به ز

 آرام گفت: 



 شده، باهام حرف بزن  یقربونت برم بگو چ-

با   خت،یر ینگفت و اشک م  چیپروا باز هم ه اما 

باره ساکت شد، محمد سر بلند   کیزنگ به   یصدا

 کرد و گفت: 

 آتشه؟  یعنی-

خودش را عقب   عی آب دهان قورت داد و سر پروا

 و گفت:  دیصورتش کش   ی دستانش را رو  د،یکش

 برو درو باز کن -

  ی موها  ی مبل بلند شد و نهال دست رو ی از رو محمد

 گفت:  دیپروا کش

 واسه دلت  رمیبم-

کرد صورتش را از    ی بغضش را قورت داد و سع پروا

که توسط محمد باز   یاش پاک کند، به در هیآثار گر 

در بود و از همان    ی که جلو یشد نگاه کرد، به مرد 

قرمز و   ین یدخترک ب ی ابتدا نگاهش قفل شد رو

برد و نهال  ریچشمان غم زده و تَرش، پروا نگاه به ز

بماند کنار   شتدوست دا  یل یبلند شد، خ  شی از جا 

دوستش اما حس کرد فقط آتش کنارش باشد بهتر  

 است. 



 محمد رفت و گفت:   سمت

 می ما بر-

 سر تکان داد و به آتش نگاه کرد و گفت: محمد

 حواست بهش باشه-

که   یبود به همان دختر  رهیگفت و خ ینم چیه  آتش

و    د یباال کش ینیبود، نهال ب  ریهنوز نگاهش به ز

کرد به دوستش  یرا پا م ش یهمان جور که کفش ها 

کرد، هر دو از کنار آتش گذشتند، آتش وارد   ینگاه م 

  ی گاری کرد س بشیخانه شد و در را بست، دست در ج

 آورد و گفت:   رونیب

 ه؟یمشکلت چ-

 کالفه نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ندارم یمشکل-

آتش شکل   یبرجسته  یلبها   یسرد رو  یپوزخند 

 گرفت و گفت:

 ؟ یکرد  هیگر  یواسه چ-

آن مرد   یبرا  یو چنان گارد دی ابرو در هم کش پروا

 گرفت و گفت:



 نکردم  هیمن گر -

محکم بود اما نه در برابر آن شخص که کنار   گاردش 

  ی را ضربه در  شیداد پاها  واریبه د هیتک  یویت زیم

 گذاشت گفت: 

  تمیگاو  ی دماغت قرمزه چشما  یپس سرما خورد -

 خون یکاسه  

 با حرص نگاه گرفت و آتش گفت:  پروا

حرف   یبه جا  یخوا  یگفتم من همه کستم، چرا م -

 ؟ یری زدن گارد بگ

  ینیرش را از ب  گا یکرد و او دود س ینگاهش نم پروا

داد، سکوت بود و سکوت انگار    رونیو دهانش ب

کس قصد حرف زدن نداشت، پروا هر جا را نگاه  چیه

 اش بود.  ره یکه خ یکرد جز آتش یم

را در استکان    گارشیگرفت و ته س  هیتک وارید از

  زیم یکه خودش نصفه خورده بود و هنوز رو  ییچا 

 ستاد، یا  شیپاها  ی بود انداخت، سمت پروا رفت و جلو

پروا سر باال برد نگاهش کرد و آتش دستش را 

 سمتش گرفت و گفت:

 میبر-



 شد و گفت: زیپروا ر  چشمان 

 کجا؟ -

 میهر جا پاشو بر-

 دستش را پس زد و نگاه از او گرفت گفت: پروا

 حوصله ندارم -

مبل   یاز رو  دش یخم شد دستش را گرفت و کش آتش

خواست عقب برود اما دست   یبلندش کرد، پروا عصب

  یگود  یآتش دورش حلقه شد و کف دستش رو  گرید

سر کج کرد   ی کمرش نشست، به خود فشردش و کم

 پروا گفت:  یبه چشمان سرخ و عصب رهیخ

  ی شکل   نیذارم چشمات ا یمنم حوصله ندارم اما نم-

 بمونه 

کرد و آتش با ابرو به در اتاق پروا  ینگاهش م پروا

 اشاره کرد و گفت: 

 میکن بزن شیلباس خوشگل بپوش، واسم آرا  هی برو -

 رون یب

 شد و گفت:  رهیخ  شیپلک زد و آتش به لبها  پروا

 رم یگیم ادیاما  ستمید نکارا بل ن یاز ا-



 رفت و به اتاق اشاره کرد گفت:  عقب 

 م یزود آماده شو بر-

کرد و   یشد، آتش نچ یمخالفت باز نم  یبرا زبانش 

پروا را گرفت و چرخاندش   ی جلو رفت، شانه ها 

 گفت: 

 زود  یزود چشم گاو -

نازک کرد و راه افتاد، به اتاقش   یپشت چشم پروا

 : دیبلند او را شن ی رفت و صدا

 لباست گرم باشه-

آورد    رونیب یدی کج شد سمت کمد رفت، بافت سف لبش

  شیآرا  زیتنش کرد سمت م ،یبه همراه شلوار مشک 

 ش یبود دوست نداشت آرا دهیرفت، صورتش رنگ پر

 را شانه کرد.   شی همان فقط موها  یکند برا 

 ؟ یچ ش یبق-

 و گفت:   دیآتش ابرو در هم کش دنیبا د دیچرخ  عیسر

 ام؟ یب یمنتظر بمون ینتو یدو دقه نم-

 داد و گفت:  هیرا به چهار چوب در تک  ش یبازو آتش

 ندارم  توینچ طاقت دور-



 شهیکرد اما او لبخند مثل هم یبا خشم نگاهش م پروا

  شیحرص درارش را زد و سمت پروا رفت، روبه رو

صورت پروا و سر چرخاند   یچشم چرخاند رو  ستاد، یا

برد  شی دست پ  را نگاه کرد، چشم چرخاند و زیم ی رو

به رنگش نگاه   ق یبرداشت و دق یرنگ ی رژ کالباس

 کرد گفت: 

 خوبه نیا-

دندانش   نیچشمانش درشت شد و او سر رژ ب پروا

بهت آن   انیبرد در م شیگرفت و بازش کرد،  دست پ

  یبه چشمها د،ی لبش مال  ی رو  انهیدختر رژ را ناش

خنده زد، سر رژ   ری پروا نگاه کرد و ز ی وزق شده 

 و گفت:  دیرا در کف دستش انداخت، باز خند

 نگاه نکن ی تو روح اون چشات اون جور-

 گفت: ملیر دنیرا کنار گذاشت و با د  رژ

 ه؟یچ  نیا-

 گفت:  جیکرد و گ  بازش 

 مال چشاته!   نیفکر کنم ا-

 جلو برد و گفت:   دست

 صفا بدم  توی گاو یبذار چشما-



 : دیسر عقب برد و غر  پروا

 ! ؟یکن یکار م یچ-

 را جلو داد و گفت:  نشی ریلب ز  آتش

 خوشگلت کنم خوامیم-

 برو بابا -

 و گفت:   دشیدست پشت کمرش برد جلو کش  آتش

 ول وول نخور دختر-

 را باال برد و گفت:  ملیر
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 تر کن  ی جور چشماتو گاو  نیهم ن یآفر-

در   ملینزند که مبادا آن برس ر انهیکرد ناش  یسع

نست خود دار باشد و نتوا گریچشم پروا برود، پروا د

خنده رد، سرش از عقب خم شد و دستش باال   ریز

زد و    یرفت جلو دهانش گرفت، همان جور قهقهه م

خنده    انیکرد، پروا در م ی آتش با لبخند نگاهش م

 اش نگاهش کرد و گفت: 

 ی ا وونه ید  یل یخ-

 پروا زد و گفت: ینیرا به ب  ملیسر برس ر  آتش

 وجه اردک زشت؟ ج یخنده ها ها بلد بود  ن یاز ا-

برد برس   شیخنده اش دست پ ی با ته مانده ها  پروا

 را گرفت و گفت: ملیر

 زنمیبده خودم م-

 ملیهمان جور که ر  دیعقب رفت و پروا چرخ آتش

زد آتش هم چشم چرخاند در اتاق، خم شد لباس   یم

تخت را برداشت و دو بندش را گرفت   ی خواب رو

نگاهش کرد، پروا   قیخودش نگه داشت دق   ی جلو

سمتش رفت، لباس را چنگ زد پشت   دیچرخ  عیسر

 در هم گفت:   یسرش نگه داشت و با ابروها 



 ؟یکن یکار م یچ-

 ی لباس خواب بپوش یکال عادت دار -

سمت کمد رفت لباس را درون کمد پرت کرد و با    پروا

 دور شد و گفت:  دیکش رونیب یشک م ی حرص پالتو

 گه ید  میبر-

 تکان داد به دنبالش رفت.   یو گردن دیخند آتش

 ** 

چشمان پروا را   یبخار یبودند و گرما  نیماش  درون

 خمار کرده بود، آتش نگاهش کرد و گفت:

 اد؟یخوابت م-

 اوهوم -

 لبخند زد و گفت:  آتش

 خمار شده  یلیخ تی گاو یچشما-

پخش را    دیچشم نگاهش کرد و د یاز گوشه  پروا

  یم کیکرد و گفت حال باز هم موز یروشن کرد، پوف

 کیموز  دمیاش کند اما با شن وانهیخواهد د یگذارد م

 و آرام بودن آتش تعجب کرد نگاهش کرد.

 



 شمیم  ارتی  شمیهوادرات م وونهید منه

 شم یخودم پرستارت م ریفقط آروم بگ تو

 وونمیگفتم که د تونمیتو نم یمن روراست اصال ب  آره 

 

زد   یخواند و چشمک یلب م رینگاهش کرد ز  آتش

 گفت: 

 ی چقدر نفس نیبب-

پلک زد و او نگاه گرفت به رو به رو نگاه کرد،   پروا

اگر واقعا دوستش داشت چه؟ اگر دوست داشتنش  

 شد؟   یچه م فیبود تکل   یواقع

 

 م بد ستمیدلخواهتو بهت بلد ن   یکادو

 بگم ستمیتو دوست داشتنو تو حرف بلد ن مثل

 

 روراستم و قلبم کف دستم هست اما 

 توو ظاهر تلختم اما تو دلم برعکس  من

 

 



که  یکرد، اگر همان کس یپروا به همان داشت فکر م  

  یزندان ب یها لهیآن قدر دوستش دارد او را پشت م

 شد؟  یاندازد چه م

 

 هوا خفس  نیا یستی تو که ن نفس

 قفس دل من برا توئه و بس  نیاز ا اریدر ب منو

 

 هوا خفس  نیا یستی تو که ن نفس

 قفس دل من برا توئه و بس  نیاز ا اریدر ب منو

 

 

او   دیخواست بگو   یخودش لعنت کرد، هر چه م بر

صداقت   شی حرف ها  شیدوستش ندارد اما کارها 

 داد دوستش ندارد.   یداشت، چشمانش نشان م

 

 کنه یبزرگم م اتیبچم مهربون  هی من

 کنه یتو راه رفتن منو توو چشم مردم م با 

 



 یب  ریخواست گ  یاو هم دوستش نداشت هم م اما 

اندازتش، اصال انگار از او متنفر بود اما قلبش  

 . دیترک  یفشرده شده بود، داشت از عذاب وجدان م

 

 تو احساس آرامش کنم شیپ ی کرد ی کار

 ازت خواهش کنم  خوامیم  ی من اُفته ول   واسه

 

 یعنیرا چنگ زد،  ش ی نگاهش کرد بغض گلو  دوباره 

چه؟ با   یعنیدانست عشق   یواقعا ان مرد خالفکار م

 دیشن یاما م دیشد و نگاه دزد  رینگاهش غافلگ

 را همراه با خواننده.  ش یزمزمه ها 

 

 هوا خفس  نیا یستی تو که ن نفس

 ل من برا توئه و بس قفس د  نیاز ا اریدر ب منو

 

کرد    ی و دعا م شد یم وانهی مشت شد، داشت د دستش 

 ی از ابراز عالقه اش بدش م د،ینبا یعشق آتش واقع

 را بهم بزند.  زیآمد و چقدر دوست داشت همه چ



 

 هوا خفس  نیا یستی تو که ن نفس

 قفس دل من برا توئه و بس  نیاز ا اریدر ب منو
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به  د،ینشست و دستانش را بهم مال  یتخته سنگ ی رو

 ینیانداخت، ب یآتش نگاه کرد داشت آتش به راه م

 و گفت:  دیباال کش 

 !اد یخوشت م ی ل یانگار از جنگل خ-

  یخشک را مرتب م یهمان جور که چوب ها  آتش

 زد و گفت:   یلبخند دیچ



 تونه مزاحمم بشه ینم ی که کس هییتنها جا -

  کیبه اطراف نگاه کرد و کالفه چشم بست، نزد پروا

آمده بودند و   لمیعکس ف  یکه برابود   ییهمان جا 

آتش که    یبود، شعله ها  افتهیانگار محل دنج آتش را 

  ین یباال رفت، آن مرد از پشت شعله ها به دختر ب

 کرد و گفت:  ی قرمز نگاه کرد، خنده ا

 قرمزه  شهیکال دماغت هم-

اش گذاشت و   ینیب  یدست رو  دی ابرو در هم کش پروا

 : دیغر

 جا سرده  نیچون ا -

شده را در آتش گذاشت و    چیپ لیفو یها  ینیزم  بیس

 سمت پروا رفت و گفت: 

 م یخور ی آماده بشه م ا ینیزم  بیس-

بود  دهیکه تازه خر  یینگفت آتش فالسک چا  چیه  پروا

  وانی پرش کرده بود را برداشت، درون ل  یو از چا 

و سمت   ختیبود ر ده یکه آن هم تازه خر یکی سرام

 پروا گرفت گفت: 

 ی شیبخور گرم م نویا-



بخارش   دیرا گرفت و و باال برد، بو کش   وانی ل  پروا

کرد   ینگاه م یمستش کرد و همان جور که به چا 

 گفت: 

 فرودگاه؟ شونی تو نرسوند-

 نه-

 چرا؟ -

 تونستن برن  ی خودشون م-

داشت    شیباال آورد به آتش نگاه کرد، گرما  سر

ه که در جنگل پ یگرمش م بود باعث   دهیچیکرد اما م 

مرد    یشد فکر کند هنوز سردش است، با صدا یم

 اش رو چرخاند نگاهش کرد:  یکنار

 ه یبگو مشکلت چ-

  دیتوانست بگو  ی کاش م یکرد، ا ینگاهش م  فقط

دانست   یخواهد اما م یرا نم  زیچ چیخواهد ه  ینم

دستش نبودند،   ی چهیاست، آن خانواده باز رید

روز نگذشته   کیمفصل به پا کردند و هنوز    یجشن

شود، اما  یخواهد، معلوم بود که جنجال م ینم  دیبگو

 : د یباره پرس ک یبه 

 چرا؟  ،یتو اسلحه دار-



  شی شد و ن  دهیراست لبش سمت باال کش  ی  گوشه 

آن دختر کنجکاو داد، خون سرد از   لیسرد تحو  یخند

برد و   شیاو نگاه گرفت و آتش نگاه کرد، دست پ

داشت پوست دستش را    شیآتش گرفت، گرما  یباال

 سوزاند اما او آرام گفت:  یم

 شهیچون الزمم م-

 خالفکار؟  ا ی ی سیپل -

 کدوم  چیه-

خند زد و مثل او به آتش نگاه کرد   شیبار پروا ن  نیا

 که در کالمش داشت گفت:  یو با زهر

اسلحه داشته باشه،   تونهینبود هر شهروند م ادم ی-

 فمیبذارم تو ک رمیبگ یکیباشه  ادمی

  شتریجوابش نداد و همان حرص آن دختر را ب آتش

بود   ستادهیکه آرام ا ی سر مرد   شی کرد و با خشم صدا

 باال رفت: 

چرا اسلحه    ؟ی نه خالفکار یسینه پل  ،ی هست ی تو ک-

 ! ست؟یمگه جرم ن  ؟ی دار

ده کوبنده  فوق العا  یخورد و با لحن  نیآتش چ چشمان 

 گفت: 



 نییپا   ار یصداتو ب-

پر صدا   شیشده بود و نفس ها د یپروا کل  یها   دندان

نگاهش   ی آمد، آتش با همان خون سرد یم  رونیب

 کرد و گفت: 

 باهاش؟  یمشکل دار -

 ؟ی با ک-

 با اسلحم-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 ی کاره ا  یدونم چ یآره چون نم -

 یپس غلط کرد -

به او خشکش زد،  رهیخورد چنان جا خورد که خ جا 

تکان داد و   یگردن شی روبه رو  ی ختهیمرد افسار گس

 شد:  نیباره لحنش خشمگ ک یبه 

بهت  یبگ نکهیاسلحه دارم، چرا قبل ا یدونست ی تو م-

 ی زیچ نیکه به چن یفکر نکرد  نیعالقه مند شدم به ا

 ؟ ی مشکل دار

برود اما   دیچرخ دیکش یآزرده دل نفس پر حرص پروا

 را گرفت و گفت:   ش یآتش بازو



بلد   یکیناز نکن که من   ،یزن  یحرف م ینیشیم-

 بزن  یناز بخرم، حرف دار  ستمین

که   ی و با زبان دراز دیرا باز حرص عقب کش  شی بازو

 گفت:   د یکش ی آتش انتظارش را م

که دروغ   یسوال بپرسم انقدر مرد هست  یمگه نگفت-

 ؟ینگ

 گفتم -

  ؟یکن یکار م یتو چ ه؟یپس بگو اون اسلحه واسه چ-

 ؟ یهست  یمخف  سیپل 

 و سر تکان داد گفت:  دیخند آتش

اطرافت دور   یعاد  یا یکار باعث شده از دن نی کال ا-

 ی باش

 ؟ یلطفا جواب بد   شهیم-

 زم ی عز ستمین یمخف سینه پل -

 یپس خالفکار -

 ستمینه اونم ن-

 : دیو غر دیکوب  نیپا بر زم  پروا

 چرا تو دستته؟ ه؟یپس اسلحه چ-



 باشه   دیبا -

 کنم یقانعم کن خواهش م -

دستش را پشت سرش    د،یکامل سمتش چرخ آتش

 ی شیشد به چشمان م  رهیتخته سنگ گذاشت، خ ی رو

برد و پشت   شیآن دختر، دست پ نیرنگ و خشمگ

پروا   یگونه  یانگشت اشاره اش را خواست رو 

 سر عقب برد. ع یاما پروا سر  دیبکش

باره   کیبه  د، ییهم سا  یمشت شد و دندان رو ستش د

شد    دهیکش نی زم یلگدش رو  یاز جا بلند شد و جور 

ل در هوا پخش شد،   ی که برق ها خشک به همراه گ 

به   یپروا وحشت زده باال تنه اش عقب رفت و چا

  رونیب یکم  وانی از درون ل  دیخاطر دستش که لرز 

 . ختیر

 یآرامکمتر شود و نفس  یخواست ترسش کم تا 

و او خودش را  دیبکشد، آتش با همان خشم چرخ

اما با جلو آمدن آتش، باال تنه اش عقب تر   دیعقب کش

و آن   دیتخته سنگ خواب ی رفت و کمرش کامل رو

تخته  ی زد، دست رو مهی خ شی رحمانه رو ی مرد ب

پروا  یها یدلزدگ یاش رو  هیسنگ فشرد و سا 

 . شد نیسنگ



شد از   یکرد عقب تر برود، اما مگر م ی م یسع  پروا

سنگ عبور کند، برعکس انگار آت تخته   اهیدل س

از دستش رها شده   یچا   وانیزد، ل  یسنگ پسش م 

آتش شده بود، وحشت  کیبود و ق ل خورده بود نزد

  یتمام وجودش را فرا گرفته بود و آتش با نفس ها 

 گفت:  نیو خشمگ نیسنگ

 !اد یاز من بدت مانگار  یکش یسر عقب م  یجور هی-
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  یپروا به تقال افتاده بود و تارها  ی نه یدر س  نفس

اش فلج شده بود، آتش سرش جلو تر رفت و   یصوت

  نی و ا دیلرز  فیخف یلیتنش خ اریاخت یپروا جان داد ب

 خند زد گفت:  شی از چشمان آتش دور نماند و ن



قانعم کن نفسم وگرنه به   ، یقانعم کن بهم عالقه دار-

 زم یر یخودم خونتو م  نیامام حس

بزند، اما   اد یاش گرفته دوست داشت فر هیترس گر از

  یجان رو  ی زرد ب ی برگ ها  ا یکه؟ درخت ها؟   یبرا

ه ا ی  ن؟یزم که کل جنگل را فرا گرفته بود، با   ی م 

بود   یشد، اصال اگر هم آدم  یچه درست م ادشیفر

 رد؟ یرا بگ ختهیآن افسار گس ی شد جلو  یم

  یآتش آن بو  یتنه  نییپا  ین یزدنش سنگ مهیخ

  یو عطرش که با وجود باز بودن فضا و بو گار یس

داشت   شترینشست ب یآتش باز هم در مشامش م 

داد اما جرات تقال هم در برابر آتش   یعذابش م

پروا    ی  دهیتوجه و به چشمان ترس  ینداشت، آتش ب

 گفت: 

 نه  ا یگفتم  دم،یکه دروغ نگم جواب نم نیگفتم واسه ا -

  گرشی پروا چشم بست و آتش با دست د ادش یفر با 

 : دیفک پروا را گرفت غر

 نگام کن -

که   یچشم باز کرد و آتش با همان خشم  یبا زار  پروا

 فرو کش نکرده بود گفت:  یدرصد 



آره خالفکارم اما نه اون  ستم،یبودم اما ن سیکاش پل -

 ؟ ی که تو ذهنته، قانع شد  یزیچ

نگفت و آتش با حرص سر جلو برد،  چیه  پروا

  ین یاش فشرد آن هم محکم، ب یشانیبه پ یشانیپ

شد و پروا داشت به  یفشرده م گریکدیبه  شان یها 

افتاد، با درد چشم بست و اتش با تمام  یم هیگر

 حرصش گفت: 

 هیچشمات واقع یدورم نزن، نذار باور کنم تنفر تو -

  یل یبا ترس چشمانش باز شد، به چشمان چند م پروا

چشمانش نگاه کرد، نفس داغ آتش مثل آتش    یمتر

به   رهیسوزاند لب دهانش را و آتش خ یم  شانی پا  ریز

 همان چشمان درشت گفت: 

کنم خودت به    یم یذارم، کار  یروز خوش برات نم-

 یبش  یمرگ خودت راض

 من... -

  شد و صورتش با  یدر دستانش فشرده م  فکش

تنش را داشت   ینیشد، سنگ یصورت او فشرده م 

خواست آتش واقعا بفهمد از او  یکرد اما نم یتحمل م

متنفر است، بدون آن که دست خودش باشد قطره  



  یپهلو یو دستش سخت باال آورد رو  دیاشکش چک

 آتش گذاشت و با همان لکنت واضح گفت: 

...بهت  یلی...من خستمیمن ازت متنفر...ن-

 یمن  اری...تو...تو...حضرت  عالقه...دارم 

 یم خیقطره اشک انگار در آن هوا داشت  همان

آرام   یبست، لرز به جانش انداخت و انگار آتش کم

سر عقب برد و دستش شل شد،   یشده بود که کم

بود  نیصورت پروا و پروا شرمگ   ی چشم چرخاند رو

کرد نشان ندهد دارد   یم ی که سع یکیاز آن همه نزد

 ند. ک یحالش را بد م 

بود به همان قطره اشک، دستش مشت شد   رهیخ  آتش

 و زل زد به چشمان سرد پروا گفت: 

  ییلعنت به چشات...لعنت به اشکت که به تنها -

 بزنه  نمیزم تونه یم

و گنگ به آسمان نگاه   جیعقب رفت و پروا گ  ی عصب

ه جلو  د، ید یکرد، اما آسمان را نم یم را    دشید یم 

اش   ی داری شن یها  هیآتش در ال یگرفته بود، صدا

  یانعکاس گرفته بود و انگار داشت هزار بار جمله 

دستش محکم گرفته  کدفعهیکرد،  یآخر را تکرار م

 شد.   دهی شد و باال کش



نشست اما نگاهش نکرد، شال دور گردنش   صاف 

رنگش را به رخ مرد   ییخرما   ی افتاده بود و موها 

پروا  یلبها دید   د،یکش یاش بود م هریکه خ یا وانهید

داد که آن قدر آرام بود   ی لب فوحش ری لرزد و ز یم

کاپشنش را در آورد و   ی عصب  د یاما د د،یپروا نشن

که   یوانی پروا انداخت و ل   ی شانه ها  یجلو رفت، رو 

شستش    یبا همان چا  یبود را برداشت کم نیزم ی رو

هم  یگرید وانی در ل  ختیاو ر  یبرا  یو دوباره چا

را    وانیو سمت پروا رفت، ل  خت یخودش ر  یبرا

 سمتش گرفت گفت: 

 بخور گرمت بشه-

به   وانیل  ی  وارهید  ی را گرفت، گرما  وانیحرف ل  یب

 ی از سرما چیکرد، اما ه دایپ تیسردش سرا یدستها

به آتش نگاه کند و   دیترس  یدرونش را کم نکرد، م

فکر  ینگاهش تنفرش را بخواند، او حت   یباز از سرد

از عمرش را از او   هیثان ک یکرد بخواهد  ینم

  یآدم خوب  اگر یحت یز یگذشته از هر چ د،ی ا یخوشش ب

 دوستش نداشت.  چیهم بود دوستش نداشت، ه 

  یگار یداغ را خورد، آتش س ی از چا یزور کم به

هر دو    ستاد، یآتش ا  ی شعله ها  یآتش زد و جلو



 حشیداد ترج  یکه نشان م  یسکوت کرده بودند سکوت

را در همان   شانیدهند تا حرف زدند، هر دو چا  یم

سوختن چوب به همراه   یخوردند و صدا  یسکوت م

 شکست.  یغار غار کالغ ها بود که فقط سکوت را م

 ** 

کرد و سارا  یخنده اش گرفته بود به همه نگاه م  پروا

 گفت: 

 اونا همه طال بودن؟! ییخدا-

 کالفه گفت:  پروا

 آره  یپرس یچقدر م-

 کرد و گفت:  یپوف ا یبرد

 که!  ی شد اردریل یدختر م-

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 کجا بود!  اردر یل یچه خبره؟! م -

 گفت:  گرشانیهمکار د  طاهره 

مگه فقط به اون طالهاس، قشنگ مشخص بود  -

 شوهرت پولداره 



سرکارشان بروند    دیکرد تا خواست بگو یپوف پروا

 رامش همه را ترساند:  نیخشمگ  یصدا

خاله   ی حرفا   د یکار کردن، دور هم جمع شد یبه جا-

 د؟ یزن یم یزنک

 گفت:  یو رامش عصب دند یچرخ همه

 سر کارتون   دیبر-

رفتند نگاه    ی ناراحت به همه که سر کارشان م پروا

که   ی بلند شد به رامش یصندل ی کرد و از رو

 در هم گره خورده بود نگاه کرد و گفت:   شی ابروها 

 سالم -

 رامش جواب سالمش را نداد و گفت:  اما 

 د یبه کارتون برس-
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بلند به اتاقش رفت، پروا    ی را زد و با قدم ها  حرفش 

 کرد و سارا آرام گفت:  یپوف

 بد اخالقه! یل یخ  یوا-

  یکه نتونه بهتون حرف دیبه کارتون برس  دیولش کن-

 بزنه

 خودش را جلو داد و گفت:  یکم سارا

 با کارت مشکل نداره؟  پیخوش ت یآقا  نیا-

 آتش؟ -

 گهی آره د-

 نه-

چندتا خواستگار برام اومده   یدونیخوش به حالت م-

کارم   ال یخ یب  دیگفتن با  ا یبه خاطر کارم قبول نکردن  

 بشم

 وا! -

 گمیبه جون خودم راست م-

 و گفت:  دیخند پروا



 مشکال نداشتم نینه خدارو شکر از ا-

 و گفت:  دی خودش را جلوتر کش سارا

 خبر داره؟ شیپنج سال پ یآتش از ماجرا  نیا-

عقب رفت   عی که سارا سر د یچنان ابرو در هم کش پروا

 و گفت:

 کنم  یخواستم فضول   ینم دیببخش-

گذاشت و    زیم یبا حرص سمتش رفت دست رو  پروا

 خم شد گفت: 

 کردم  فیآدم باش حالم خوش نبود که برات تعر-

 بخدا...بخد... -

 نگو سارا، نگو یچیه-

 هست؟  یک ینیامخانم -

دستش   د یکه دسته گل رز سف یبه پسر  دیچرخ پروا

 شد و گفت:  ز یبود نگاه کرد، چشمانش ر

 من هستم! -

به دستش داد   یدی سمت پروا رفت رفت و رس  پسر

 گفت: 

 د؟یکن یامضا م  نویا-



 نگاه کرد و گفت: دیبه رس جی گ پروا

 گل مال منه؟! نیا-

 بله-

 ؟ ی از طرف ک-

 نگفتن-

را گرفت و امضا کرد، پسر دسته گل    دیکالفه رس پروا

 داد و رفت، سارا با ذوق گفت: لیرا تحو 

 آقا آتش چه خوش ذوقه! -

به صد  د ی که شا  ی رز  یبه گل ها  ری پروا متح اما 

  لش ی کرد، اصال در مخ ینگاه م  د یرس  یشاخه هم م

آتش از آن کارها بکند، به قول خودش از   دیگنج ینم

 آن کار ها بلد نبود!  

بود    دهیکه به دست گل چسب یپاکت کوچک دن ید با 

گل را در آغوش گرفت و  عی چشمانش برق زد و سر

و دست خط   دیکش  رونیپاکت را باز کرد کارت را ب

 کارت نظرش را جلب کرد، خواندش:  ی رو  یبا یز

 ا یدختر دن ن یتر با ی و ز نی دنده تر هیبه   میتقد-

آن نوشته بود دلش فرو   ریکه ز  یسیحرف انگل  کی با 

ماند،   رهی و به آن ا س پررنگ خ دیدستش لرز  خت،یر



بست، انگار   خیباره  کیبدنش به  ی حس کرد رگ ها 

وجودش به کل رخت بسته بود، لحظه  اتیح یلحظه ا

  یحس کرد روح از تنش جدا شد و صدا  یحت یا

 بازگرداند.  افشاطر  یا یبود که انگار او را به دن ا یبرد

 ؟ی مروز برم آگاه ا یخوایم-

 قدم جلو رفت و گفت:  کی نگران  ا یزد و برد پلک

 !؟ یپروا خوب-

اصال خوب نبود   ، یبود؟ چه سوال مسخره ا  خوب

سمت   دیچرخ ی زد، عصب یقلبش هنوز داشت در جا م

 را برداشت گفت:  فشیو ک  نیرفت دورب  زشیم

 یآگاه رمیمن م-

 پروا! -

  یخواست برود م ی م د،یشن  ینم چیپروا ه اما 

 نشنود. یی صدا  چیخواست تنها باشد و ه

  ینشست و دسته گل را رو نیشتاب درون ماش با 

 هیاز ر قیانداخت، چشم بست و چند نفس عم ی صندل 

داد،    رونیکرد راهشان تنگ شده ب ی که حس م  شیها 

 : دیچشم باز کرد غر ی آب دهانش را قورت داد و عصب



هندستون کرده   ادی لتیف  ؟یکن یم یچه غلط  یدار -

 ! ؟ی عوض

دهانش نشست و ناباور به رو به رو   ی جلو  دستش 

بود، کالفه سر چرخاند به دسته گل نگاه کرد   رهیخ

 : دیشد و غر  د یهم کل  ی رو  فش یرد  یدندان ها 

 خوامم بدونم یدونم اما نم  یکارتو نم لی دل -

را به حرکت در آورد و با    نیو پر حرص ماش ی عصب

کار    ی بچه ها  دنیبا د  د،یسرعت باال به چهار راه رس 

 جلو آمد و گفت:  یپسر  د،یکش نییرا پا   شهیش  عیسر

 خانم گل بدم؟ خانم گل بدم؟ -

دسته گل را برداشت و سمت پسر بچه  عیسر  پروا

مظلومش درشت شد و    ی گرفت، پسر بچه چشمها 

 گفت:  یپروا عصب

 بفروش  ریبگ نویا-

 خانم! -

 پسر جون  ریبگ-

 ن یماش ع یدسته گل را گرفت و پروا سر جیبچه گ پسر

را به حرکت در آورد و شانس آورد همان لحظه چراغ  

بار بود که داشت با تمام   ن یاول  یسبز شده بود، برا



مهم نبود،   شیبرا  زیچ چی راند و انگار ه یسرعت م

باال  ادشی و فر دی فرمان کوب یمشتش را ده بار رو 

 رفت: 

 کثافت کثافت -
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آمد، ساعت هفت شب بود و تا   رونیب یاز آگاه  خسته

شد، تلفنش  نیهمان لحظه کار داشت، سوار ماش 

  دنیرا در آورد و با د ی حوصله گوش یزنگ خورد، ب

خوش فرمش کج شد و با    ی لب ها   اریاسم حضرت  

 داشبورد گذاشت:   یرو  دیکش یگوش یا کراه دست رو

 بله-



 میخانممونو بشنو یصدا  میبه به تونست-

 را به حرکت در آورد و گفت:   نیحوصله ماش یب  پروا

 نیباال ببرم، تا هم مو یسرگرد نبودش نتونستم گوش-

 بودم  ی االنم تو آگاه 

نفرو نجات   هیخوبه خانم قهرمان امروز باز نرفت -

 بده! 

 هم فشرد و آتش گفت:  ی با حرص دندان رو پروا

 ! یا یم ی وقته که دار  رید-

برم دفتر روزنامه  دیاول با  امیتونم ب یاالنم که نم-

 ام یبدم درستشون کنم بعد م  ایبه برد زویهمه چ

 و گفت:  اورد یخودش ن یشد اما به رو  یعصب آتش

 باشه -

نازک کرد،   یقطع شد و پروا پشت چشم  تماس

کرد تا زودتر به دفتر روزنامه  شتریب یسرعتش را کم

 برسد. 

 *** 

 نگاهش کرد و گفت:  ا یک

 بچه ها گفتن داربستارو ببندن -



 داد و گفت:  رون یرا ب  گاری دود س  تشآ

 ماه تا محرم مونده  کیزوده حاال -

 هیهفته قبل باشه کاف کی منم گفتم، همون -

 فردا برو بهش بده  دمیدختره رو م ی گوش-

 گه؟یراست م یکن یتو فکر م-

 نه-

 چشمانش تنگ شد و گفت:  ا یک

 تو سرته؟ یچ-

داد تا   یبه من نشون م  عیداشت سر  لموی ماهک اگر ف-

 منو زودتر عوض کنه دید

 داره  دم ی شا -

 یمحکم لی دل   دیاگر داشته باشه نشون من نداده با -

 داشته باشه 

 بوده! یمهم  یل یخ زیچ  دی شا -

 زد و گفت:  گارش یبه س یقیپک عم  آتش

که هست نخواسته   ی دست هر کس هیاما هر چ دی شا -

 من بهش برسم 

 سر بهادره؟   ریز یعنی-



 تونه باشه  یم  یسر هر کس  ریز-

 یکار کن یچ  یخوا یم-

  ومده،ین رون یخاموشه از خونه هم ب شیماهک گوش-

اون   اد یموش از سوراخش در ب ن یتا ا مونمیمنتظر م

 کشم   یوقت ازش حرف م

سرعتش را باال برد   یباال انداخت و کم ییابرو ا یک

 گفت: 

 ماهک!  چاره یاوه ب-

 کنجکاوه  یل یپروا خ-

 ی ترس که چاشن یچشم و با کم یاز گوشه   ا یک

 نگاهش شده بود نگاهش کرد و گفت: 

که مشخص بود داداش، خبر نگار باشه و   نیا-

 کنجکاو نباشه؟

پرت کرد و سر تکان    رونیب  شهیرا از ش گارش یس ته

 داد و گفت: 

 دونستم   ی م ناروینه ا-

 بهش بگو چه خبره -



 یبه تلخ یسخت سکوت   یسکوت کرد، سکوت  آتش

  ا ینگاه گرفت به سمت مخالف ک یَزهر، از روبه رو 

 نگاه کرد، دستش مشت بود و آرام گفت: 

 ندارم نانیبهش اطم-

حرف بود آن سه کلمه که مرد و زنده شد تا    یل یخ

به او   ا یگردنش برجسته شد و ک  یکرد، رگ ها انیب

کرد که چقدر فشار به خودش آورده است،   ینگاه م 

که  یبه دختر  دیکه بگو  بود ینیدرست بود حرف سنگ

ندارد اما واقعا نداشت، با همان   نانیهمسرش بود اطم

 نشست گفت:  شباره در حنجره ا کیکه به   یخشم

 گهی م سیبه پل -

  یحرف بزند اما آتش دندان قروچه ا  د یترس ی م ا یک

 کرد و گفت: 

که نرفته، باعث شد اون جنسا از دستم در بره    ادت ی-

 نتونم بکنم ی کار  چیو ه

دختر آن   نیا یدان  یتو که م دیدوست داشت بگو ا یک

  کشیخطرناک است چرا به خودت نزد تیقدر برا

اما  ،یبرد  یم  شیهمان از دور نقشه ات را پ ، ی کرد

توانست به زبان   یها را از ترس نم  زیچ یلیخ ا یک

  قیداشت را دق یماتیکه آتش چه تصم نیا اورد، یب



با دقت   زیچ ه دانست هم یرا هم م   نیدانست اما ا ینم

که در کارش   ستین ی رود و کس ی م شیکامل آتش پ

 عجله کند. 

همان   یبرا  ستیحالش خوش ن چی آتش ه  دید ی م اما 

که بخواهد به پروا  ینه حرف  د یپرس ینه سوال م

 حرف را عوض کرد و گفت:   عیمربوط شود، سر

 ؟ یکن ی واقعا واسه اون جنسا کار  یخوا ینم-

  یشانیپ ی دستش باال رفت و انگشتانش را رو  آتش

 و کالفه گفت:  دیاش مال

 کنم  یتونم کار ینم-

 با چشمان درشت نگاهش کرد و گفت: ا یک

چقدر جنسه؟   ی دون ی آتش م ؟یتون ینم یچ یعنی-

 ... قرار بود ن

کور بشم   دیبا   ایدونم اما  یم نارو یهمه ا ایخفه شو ک-

 کدومش؟ کور بشم رو جون پروا،  ا یرو جنسا 

 گفت:  دییهم سا ی دندان رو ا یک

 شهیبرات بد م-

 ی بود و به آن فکر م یعصب ا ینگفت اما ک چیه  آتش

  ریدارد خودش را ز یآن دختر حت یکرد آتش برا 



گاه از آتش بر   چیکند که ه  یم یبرد و کار  یسوال م

گذشته بود،  زیآمد اما چه بود که از همه چ ینم

 ای زد که واقعا عاشق است   ینم یدوستش به او حرف 

 . اشتد یدست از سرش بر نم ا ی نه اما حس ک

اش نگاه   یآتش به ساعت مچ  ن،یماش ستادنیا با 

خواست موقع   یرفت م یکرد، داشت به دنبال پروا م 

 رساند.   یاو را داشت م ا یبرگشت با او باشد و ک

چرخاند، پسر  خورد سر  شهیکه به ش  یضربه ا با 

در دست داشت با   ی سرخ  یکه گل ها  دیرا د  ینوجوان

خواست که  یملتمس در آن سرما از آتش م  یچهره ا 

 از او ُگل بخرد.

داد و پسر بچه   نییرا کامل پا  شهیدکمه فشرد ش   آتش

را خوب بلد بود و   یبا وجود مظلوم بودنش زبان باز 

 گفت: 

 شهی عاشقت م یُگلو به هر که بد  نیدستم خوبه ا-

 کرد و گفت:  ی تک خنده ا آتش

 !یگیم یچ-



  شیپ یهفته  نیهم گم،یجون داداش واقعا راست م -

شما اومد گفت،   یپا شیپ  نیهم د یپسره ازم ُگل خر هی

 داماد شدم 

 جانه من! -

 گم یجون داداش راست م-

 و آتش گفت:   دیبلند خند ا یک

 رم؟یبگ  قتوی امیاگر عاشق نشد ب-
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چهار راه هستم، عاشقت    نیجون داداش من سر هم-

ه دست طال، بگو  آقا من معروفم ب ر،یبگ قموی اینشد ب

 کجام  گنیم عی دست طال سر دیمج



 شاخه هیتو روح اون زبونت بده من -

 شاخه؟ هی-

 نه َپ هزار شاخه -

  یک نیکنه، بب   ی شاخه واست معجزه م هی نینه آقا هم-

 گفتم   

به  یکاپشنش کرد، ده هزار تومان  بیدست در ج  آتش

 پسر داد و گفت: 

کشم    یپولو از حلقومت م نیا امیاگر عاشق نشد م-

 رون یب

 سمتش گرفت و گفت:  یشاخه گل  پسر

 جام نیآقا من هم ا یب-

 سر خم کرد و گفت: ا یگل را گرفت، ک  آتش

  یشیشو م ابیکار برو بازار  نیواسه ا   یفیح-

 شاخشون 

را به حرکت در آورد، آتش    نیماش ا یو ک دیخند آتش

ت  از جلو نگاه گرف ایبه گل درون دستش نگاه کرد، ک

توانست   یبود اما نم یو به او نگاه کرد هنوز عصب

همان ساکت بود مبادا او را ناراحت   یبزند برا  یحرف

 کند. 



 ** 

داد، و با عجله   یتکان م بوردیک یرا رو  دستش 

داد، در دفتر جز خودش و دو نفر   یکارش را انجام م

کرد که   یخبر ها را کامل م  د یکس نبود، با  چیه  گرید

کرد، دستش را که    ی چاپ، گردنش درد م یبرسد برا

کرد باال   ی اش درد م ده ید بیآس یهنوز به خاطر بازو 

برد و پشت گردنش گذاشت، خسته چشم بست و  

 : دیغر

 گهی تموم شو د-

  گری د قهیباز کرد و کارش را ادامه داد، ده دق چشم

شد و خودش متوجه بود از   یگذشت، داشت هالک م

رفته  لیبود انگار بدنش تحل  دهید   بیآس  دستش یوقت

و با باز   دیچهره در هم کش  یکم  ش یبود، از درد بازو

از   یکی د یشدن در دفتر سر باال برد، آتش را که د

 مرتبش باال رفت.  یابروها

 ی ها بیزد و دست در ج ییلبخند دندان نما  آتش

  یشلوار تنگش فرو کرد، همان جور که سمتش م 

 رفت گفت: 

 در دلت تنگ شده، بگو خجالت نکش بگو که چق-

 داد و گفت:  هیاش تک یبه صندل پروا



 ؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

بفرستمت، اصال بلد   ی کالس شوهر دار  هیباشه  ادم ی-

   ید یم یبدتر شوهرتو فرار  ،یستین

 به اطراف نگاه کرد و گفت: پروا

 هنوز دو نفر تو دفترن  سیه-

 لق لقو هم هست؟ -

 گفت:  ی و عصب  دیلب کش ریدندان ز پروا

 شنون!  یم-

کمر   یزد کم  یبود، چشمک  دهیرس  زیم یکه جلو  آتش

 خم کرد و گفت:

 بشم؟  کتینزد نهیمنظورت ا-

خمار بود با آن حرف   یپروا که از فرط خستگ چشمان 

رفت کنار  زیم  گریدرشت شد و آتش به طرف د

پروا باز به  ز،یداد به م هیو تک  ستادیپروا ا  ی صندل 

باالتنه   یاه کرد و تا دهان باز کرد، آتش کماطراف نگ

 اش جلو رفت و گفت:

موقع که خطرناکم هست سر   نیدوست ندارم زنم تا ا-

 کار باشه



 آرام گفت:  یل یدر هم رفت و خ  شیابروها  پروا

 کشه یطول م شهیکارم هم-

 نکشه نفسم، نکشه-

  قشیکرد اما آتش نگاه عم ینگاهش م یعصب پروا

پروا کالفه خواست نگاه   د،یکاو یصورت پروا را م

 که آتش آرام گفت:  رد،یبگ

 م؟ یبر-

 نگاه گرفت و گفت:  پروا

 بفرستم واسه چاپ تمومه، بمون ارسال کنم نارو یا-

نگفت و پروا دست به کار شد، آتش هم   چیه  آتش

را باال   شیپا  کیپروا بود،  عیسر  یکارها  ی  رهیخ

پروا  یپشت صندل روایرا به د  شی برد و کف پا 

چسباند، پروا که حواسش به کار بود که زودتر تمام  

 شود گفت: 

 نیی پا  اریپاتو ب -

  زیم ی و لبه   دیتوجه خودش را باال تر کش یب  آتش

  زشیم یبه باسن آتش که لبه  ی نشست، پروا عصب

تا آرام   دیدندان کش  ر یرا ز شیبود نگاه کرد، لب باال

انگشتانش   ی رو بوردیک ی که رو یزیباشد اما با چ 



شد به تک شاخه گل سرخ،    رهینشست خشکش زد، خ

 نگاه کرد  آتشآب دهان قورت داد و سر بلند کرد به 

بود، همان   یعاد   شیاما لبها  دیخند یچشمان آتش م 

صورت   یرو  دیچرخ یم صانهیچشمان خندانش حر 

 فت:زد و گ  یباره چشمک کیپروا و به 

 ی که بدونم تمام  من شد نیبدون ا-

حرف   رتی کار آتش ح رت یبود، ح رتیدر ح پروا

کرده بود که  فراموش کرد   رتیآتش، آن قدر ح

نفس   دیپلک بزند، با  دیکجاست، فراموش کرد با 

که خودش گفته بود خالف    یبکشد، آن مرد خالف کار

 کار است، واقعا عاشقش بود؟ 

چنان   د،ینشان بدهد دلش لرز  د یترس د، یدزد نگاه

غم دور دلش را احاطه کرد که حس خفقان به    عیسر

دستگاه پرس   ری او دست داده بود، انگار قلبش ز

 شد. یداشت فشرده م

آن مرد خودخواه و  ی بار بود برا ن یسوخت، اول   دلش

مرموز دلش سوخت، او اگر واقعا عاشقش بود چه 

 داد.  یم بشیفر  یتلخ که داشت با دوست داشتن دروغ 

گل را در دست گرفت و بدون آن که اصال دست    شاخه

تار شد، از دست خودش حرص   دشیخودش باشد د 



  یاشک را پس بزند، م یداشت آن هاله    یخورد، سع

  یتوانست، مگر او کس  یخواست دلش نسوزد اما نم

سوخت چرا دلش    یم یهر کس   ینبود که دلش برا

 آن مرد نسوزد؟ مگر از سنگ بود؟ یبرا

 ینیانگار راه ب د،یرفت و گل را بوئ نییپا یکم  سرش

مرد   گاری عطر و س یآن قدر بو  ا یاش بسته بود  

بود و تمام مشامش را پُر کرده بود   اد یسرش ز  یباال

 ا حس کند. گل ر ی توانست بو یکه نم

  یپلک بزند و اشکش بچکد، اما با صدا دیترس یم

تخته  ی رو  د یکه انگار همان لحظه ناخن کش یکس

دلش را آزرد و سرش باال رفت، آتش هم سر    اه،یس

بود و   ستاده یوقت بود صاف ا ی ل یچرخانده بود و خ

 خودش غرق بود.  اه یدل س یایپروا در دن

 ؟ ینیکارتون تموم نشد خانم ام-
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ه اسمش  ک یتیو انگار با پاراز دی ابرو در هم کش پروا

تار نبود، با همان   دیاز د یخبر گریرامش بود د

 در هم گفت:  یابروها

 گهیرفتم د  یتموم شده بود م-

پروا نگاه کرد و انگار   یرخ عصب میبه ن آتش

سمت راستش را باال برد   یخوشش آمده بود که ابرو 

جلو داد، رامش به آتش نگاه کرد    یو چانه اش را کم

 و گفت:

  ،یتا مسائل شخص  دین برساگر زودتر به کارتو-

 شهیکارتونم زودتر تموم م

آن حرف به   دینگاهش کرد و پروا انگار فهم آتش

سر باال برد نگاهش کرد  عیخورد که سر   یآتش بر م

 به رامش گفت:  عی و سر

 د یبر دیتون یکارم تمومه شما م -



 ف یبه آتش نگاه کرد و ک نیخشمگ ی با چشمها   رامش

و   دیداد و چرخ گرش یاش را به دست د ی چرم مهندس

 :د یو غر  دییهم سا  یرفت، آتش دندان رو 

 !شهیداره شاخ م یل یخ  یپلنگ صورت نیا-

دست آتش را گرفت و دست پاچه    عیبا ترس سر پروا

 گفت: 

 م یبردار بر فموی...کفمو یک-

به   ع ینگاهش کرد و از او دور شد، پروا سر آتش

رش را انجام  نگاه کرد و کار آخ توریمان یصفحه  

بلند شد،   ش یرا خاموش کرد از سر جا  ستمیداد، س 

اش را   یرا برداشت ، دفترچه و خودکار گاو   ی گوش

را برداشت  یهم برداشت، آتش نگاهش کرد کوله پشت

 و گفت:

 اون لق لقو درو ببنده؟  دیمگه نبا -

 بندن  ی نه ساعت نُه خودشون م-

  ی دراز فضول   ی کهیمرت نی بندن بعد ا یساعت نُه م -

 کار تو تمومه؟! یکنه ک یم

کردند نگاه کرد،    یکه نگاهشان م یبه دو مرد پروا

 لب گفت:  ریزد و ز   یلبخند تصنع



 می شنون، بر یآتش آروم م -

 آتش را گرفت راه افتاد و گفت:   ی بازو

 فرهنگ، خداحافظ یرئوف، آقا  ی آقا -

رفت و دفترچه و خودکارش را سمت   رون یآتش ب با 

 آتش گرفت و گفت: 

 فم؟ یتو ک  یذار یم نارو یا-

از او دور شد   ی از دستش گرفت و پروا کم آتش

رفت، به گل سرخ    یم نیی جلوتر از او از پله ها پا 

پروا را باز کرد  فیدرون دستش نگاه کرد، آتش در ک

بگذارد،  فیو خواست خودکار و دفترچه را  درون ک

  یبود و رو  شیکه عکس دسته گل رو یکارت ن د یبا د

 . شتبُرد و برش دا شی بود، دست پ ن یدورب

آورد و کارت را چرخاند، متن را چند بار    رونیب  دست

درب  یچشم سمت چپش نبض زد، جلو   ر یخواند و ز

  یپروا اما ب ستاد،یرو بود ا  اده یدفتر روزنامه که در پ

رفت، اما با حس نکردن   ی م نشیتوجه سمت ماش

در دفتر، متعجب   ی جلو  دنش یآتش سر چرخاند، با د

 و بلند گفت:  دیچرخ

 ... چرا نم-



  ستمی کارت درون دست آتش حس کرد س دنیبا د  اما 

باره از کار اُفتاد، حس کرد در  کیگردش خونش به 

کند،  یعبور نم   شی از رگ ها  گرید یزندگ هیثان کی

ت و فقط خشکش زده را هم نداش دن ی فرصت لرز یحت

 شده است.  خیتکه  کیکرد بدنش مثل  یبود و حس م 
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که به قلبش داده اند    ی که باال آمد انگار شوک نگاهش

چه طور آن دروغ مثل برق از   دیشد و نفهم ا یاح

سمت آتش رفت و کنجکاو   عیسرش گذشت که سر 

 گفت: 

 ه؟یچ  نیا-

لبخند زد و  کدفعهیسر جلو برد و  ستاد یا کنارش 

 گفت: 

 کنه؟ یکار م یدست تو چ  نیبابا ا یا-



 شده گفت:   ز یبا چشمان ر آتش

 تو بود!  فی تو ک-

 بود که!  زیرو م نیا ؟ یجد-

 لبش را جلو داد گفت:  یکرد و کم یپوف

 مال ساراس  -

 و گفت:  د یبرد کارت را از دستش کش شیپ  دست

 بهش بدم  دی بده به من با -

 سارا خوشگله؟-

 آب دهان قورت داد و گفت: پروا

 چرا خوشگل نباشه؟ -

کرد و پروا   یهمان جور مشکوک نگاهش م آتش

 کالفه گفت: 

 گهید میبر ا یخسته هستم، ب-

نشده بود راه افتاد، پروا به  ی که اصال راض آتش

 آسمان نگاه کرد و در دلش گفت: 

همه دروغ بگما  نی بخدا دوست ندارم ا دیببخش  ا یخدا-

 شمیکار کنم مجبور م ی اما چ



رفت، آتش    نشیبرد و با عجله سمت ماش نییپا  سر

 نگاهش کرد و گفت:

 بده  چوی سوئ-

مان  دانست آتش باور نکرده است، ه  ی خوب م پروا

  یکرد، زبان رو   یم شتریکه ساکت بود ترسش را ب

 و گفت:   دیلبش کش

 دست تو هست   فمیک-

آورد در را باز کرد     رونیب فی را از ک چیسوئ  آتش

  یعقب گذاشت و خودش رو  ی صندل   یرا رو  فیک

نشست، همان   نینشست، پروا هم درون ماش ی صندل 

 بست گفت:  یجور که کمربندش را م

  نیسارا با دوستش بهم زده امروز براش ُگل اومد ا-

نشد، ُگلشو   یکارت روش بود، اما سارا بازم راض

 کجا انداخت دیانداخت دور کارتشم که نفهم

  نیرا به حرکت در آورد و پروا کالفه از ا  نیماش آتش

  دیکند ابرو در هم کش یتوانست آتش را راض یکه نم

 و گفت:

 ! ؟یمن شک دار تو به   ؟ یشد ی نجوریچرا ا-



لبش به   ی دستش دور فرمان محکم شد و گوشه   آتش

خند باال رفت، سر چرخاند نگاهش کرد،   شیحالت ن

کرد و آتش با همان حرص   یپروا دلخور نگاهش م

 نگاه گرفت، پروا کالفه به جلو نگاه کرد و گفت:

 ی چه جور ،یشد   یجور نیکه ا  یشک دار  گهی آره د-

 شه؟ یم ت یعاشق ی همه ادعا   نیا یبهم شک دار 

را در آن   شهیآتش زد و ش یگاریتوجه س یب  آتش

دانست چه  یپروا نم د،یکش نییسرد کامل پا   یهوا

کردن آن مرد به   یاما بد هم نبود بفهمد راض   دیبگو

 کرد نبود.  یها هم که گمان م  یآن سادگ

بار   نیاول  یبه خانه برسند سکوت بود و پروا برا  تا 

 د. بر یداشت از آن سکوت رنج م 

که   نی شد، به آتش نگاه کرد با ا نگیوارد پارک  نیماش

صاف   ییاما گلو دیا یاصال دوست نداشت به خانه اش ب 

 کرد و گفت: 

 م؟ یدرست کنم بخور  ییچا  هیباال،   یا یم-

از آن   د یترس ی نگاهش به روبه رو بود و پروا م آتش

پشت آن پنهان   ییها  اد یکرد فر یکه حس م  یسکوت 

 شده است. 



گل را در دستش گرفت، همان لحظه آتش در را    شاخه

را برداشت و  فش یک دیباز کرد، پروا کالفه چرخ

 : دیغر

 یراه انداخت  یچه َشر  نیبب یتو روحت عوض-

رفت، در را بست و به دنبال آتش   نییپا  نیماش  از

 رفت، هر دو وارد آسانسور شدند.

نگاهش کند، ترس داشت وارد خانه   دیترس  یم  پروا

  دهیوقت بود ضامنش کش  یل یکه خ ینارنجک شود و آن

رفتار کند اما    یکرد عاد یم  یشده در خانه بترکد، سع

 اش بود.  ی تندش نشان از استرس درون ینفس ها 

رفت، دسته  رونیو او زودتر ب  ستادی ا آسانسور

  رون یبه آن وصل بود را ب ی که عروسک گاو دش یکل 

ا  قفل ها ر یکی یکیآورد، درون قفل در فرو کرد و 

را    شیکفشها  عیباز کرد، خودش وارد خانه شد، سر

مبل   یرا رو  فش یدر آورد سمت مبل ها رفت، ک

انداخت و همان جور که گل در دستش بود به  

ذهن آتش را    یآن که کم یرفت و برا  پزخانهآش

 منحرف کند گفت: 

دارم بذار   م؛ یسرما شکالت داغ خوبه بخور نیتو ا-

 سماور روشن کنم  



را روشن کرد،   یگذاشت و کتر  نتیکاب ی را رو گل

به آتش  دیو چرخ دیهمان جور مقنعه اش را باال کش 

زد و    یکه وارد خانه شده بود نگاه کرد، لبخند زور

 گفت: 

منم لباسمو عوض کنم دست و صورتمو    نیبش-

 امیبشورم ب

  فیت، کرفت و از کنار آتش گذش  رونیآشپزخانه ب از

  عی را برداشت و وارد اتاق شد، در را بست و سر

سارا  یبرا  یدر آورد و فور   فشیرا از ک   ی گوش

 نوشت: 

من جا مونده،   شیکارت ُگلت پ گمیم زنمیبهت زنگ م-

  ستیبگو بندازش دور مهم ن ی تفاوت  ینشون بده ب

 هم نده  امیپ دم،یم حینده برات توض  یبرام، سارا سوت

قطع   عی س گرفت با بوق اول سررا فرستاد و تما امیپ

را  امیارسال پ د ییکند، تا  یکرد که سارا را متوجه گوش

تخت   یپاکش کرد، پالتو را در آورد رو  عیسر  دیکه د

انداخت، سمت کمد رفت و بافتش را از تن در آورد   

  دیدندان کش  ر یگشت و لب ز شیلباس ها  انیدر م

 گفت: 

 ! یز یبپوشم تو ه شرتمیآخه ت-



مردانه اش لبش کج  راهنیپ دنیهم گشت و با د باز

 شد و گفت: 

 خوبه  نیهم-

  شیموها  د،ی را تا کرد و تا آرنج باال کش  شیها   نیآست

را برداشت و از   یرا کامل جمع کرد باال سرش، گوش

 ی م سیرفت، همان جور که سمت سرو رون یاتاق ب

 رفت لبخند زد و به آتش گفت: 

 ؟ یستاد یتو چرا هنوز ا-

را  ی و پروا گوش دیچرخ شیش سرتا پا رونگاه آتش

شد، آتش سمت پنجره    سیگذاشت وارد سرو زیم ی رو

آتش زد، کاپشنش را در آورد   یگر ید گاریرفت و س

بافتش که  ی قهی مبل پرت کرد و  یو همان از دور رو 

داشت    یل ی انگار خ دیتر کش نییخودش باز بود را پا 

 داد.  یعذابش م
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آمد، صورتش را شسته بود    رونیب سی از سرو پروا

را برداشت و به   یو از دور به آتش نگاه کرد، گوش 

 نتیکاب  یو روآشپزخانه رفت، با سارا تماس گرفت 

 گذاشت.

ندهد هر چند    یکرد سارا واقعا سوت یدر دلش دعا م 

 کردن بود.  ی باز لمیف یسارا خدا

 بله-

سر چرخاند به پروا نگاه کرد و پروا از درون    آتش

 آورد بلند گفت:  رون یهات چاکلت ب نتیکاب

 زم یسالم عز-

 پروا جون؟  یسالم خوب-

 حالت بهتره؟ -

 کرد و گفت:  یمکث سارا

 زم یترم عزبه-

  ختیر  یم وانیهمان جور که پودر ها را درون ل  پروا

 آسوده چشم بست و گفت:  ال یبا خ

 نشد باهات حرف بزنم یبا عجله رفت -



 که استرس داشت آرام گفت:  سارا

 میزن  یبعد حرف م  زم یوقت هست عز-

  یم یانگار داشت بمب خنث د یلبش کش یزبان رو  پروا

کرد، نفس   ی کمرش عرق را حس م ی رو  یکرد حت

 هاش سخت بود و با ترس گفت: 

 کارت ُگلت بود  فمیتو ک-

 ستیولش کن بندازش دور برام مهم ن-

سماور گرفت و   ریش  ریرا ز وانیراحت ل  الیبا خ پروا

 گفت: 

 میزن  یبعد حرف م  زم یباشه عز-

 باشه -

  ینیها را درون س وانی قطع شد و پروا ل   تماس

رفت به آتش    رونیشپزخانه باز آ دیگذاشت و چرخ

 نگاه کرد و با لبخند گفت: 

 خوب   یهوا  نیخوب تو ا  زیچ هی نمیا-

داد و   هیپشت سرش تک  ی  شهی و به ش دیچرخ آتش

 گفت: 

 ؟یبه من ثابت کن ی خواست یم-



شانه باال   ستادیگذاشت صاف ا  زیم یر ا رو  ینیس

 انداخت و گفت:

 ُشد مشخص بود، گفتم مطمئنت کنم یباورت نم-

 مبل نشست و گفت:  ی دل رو گرفت، رو  آزرده 

باور   حمی که با توض یانگار واقعا بهم َشک دار -

 ی کالم حرف نزد هیاالن   نی تا هم ی نکرد

خند زد و  شینشست، آتش ن  نهیانداخت دست به س پا 

 گفت: 

سم باور نکرد -  خودم باور کردم، ح 

 فت: نگاهش کرد و گ ظیبا غ پروا

 داره؟  یچه فرق-

 اده یفرقش ز-

که   ییها وانی ماند به ل  رهینگفت و خ چیه  پروا

کرد و دوست داشت    یبخارش حالش را خوب م

زودتر آن شکالت داغ را بخورد، اما با حرف آتش  

 کرد.  خیتنش 

 ؟یبهم بگ د یهست که با   یزیچ گمیهنوزم م-



که خودش  یبه همان مرد نگاه کرد و با خشم  ی عصب

 دانست چرا وجودش را فرا گرفت، گفت:  یهم نم

کار   یمن چ  ی اصال به گذشته  ست،ین ی زیچ ست ین-

 ؟ ی من ازدواج کرد ی مگه تو با گذشته   ؟ی دار

مهمه  ییزایچ هی کار دارم، اما  یمن با گذشتت چ-

 ی بفهم

 ندارم تو هم نداشته باش  یمن به گذشتت کار -

 گفت:   الیخ ی دستش مشت شد و پروا ب  آتش

 هی کاف یبخور، تلخ  نویا ا یب-

که کامال مشهود    یخند زد و با زهر کالم شین آتش

 بود گفت: 

 دنمیبر  نیری ش موی من از اولش تلخ نبودم، اما مثل ل -

 کم کم تلخ شدم

دستش را به   کی دینگاهش کرد و آتش چرخ پروا

پروا چشم   د،یرا کش  گارش یس  یچسباند و ما بق  شهیش

راحت شد تماسش با سارا کار ساز   الشیبست و خ

 خند زد و در دلش گفت:   شیباره ن کیبود اما به 

اون دختره دوست دختر   یگفت گه،ی اون دروغ م یگفت-

  ی کارت مال ک نیا ؟ینبود دروغ گفت، حاال تو چ ا یک



تازه اون دروغشو ادامه نداد اما   ه؟ یمال ک یبود؟ گفت

از ترو  دماغت در   ویادامه داد ی ه وینوکیپ ن یتو ع

 دراز تر شد 

گرفت    یداشت ُگر م  د،یاش را کش  قهی باز  یعصب آتش

کرد،   یم  تشیو آن بافت نازک تنش هم داشت اذ

به پروا که در فکر بود نگاه کرد، سمت   دیچرخ

  رونیرا دور انداخت، ب  گارشیآشپزخانه رفت و ته س

 رفت. 

پروا تا پشت   ستاد،یپروا رفت پشت سرش ا سمت

سر بچرخاند اما دست آتش   سرش حسش کرد خواست 

خورد و مثل   یزیکنار صورتش قرار گرفت، تکان ر

و چندشش شد،    دیآن مرد ترس یکیاز نزد  شهیهم

دست آتش حرکت کرد و پروا چنگ زد مبل را، دست 

دندان   ریشد، لب ز   دهیداغش که کنار گردنش کش 

باره آتش کمر خم کرد، لبش را به   کیبه  و   دیکش

گوش    یسر پروا چسباند درست رو  گریسمت د 

 کوچکش. 

  ریگردن پروا بود را تکان داد تا ز یکه رو  دستش 

که  یو پروا نفسش را حبس کرد، آتش جور ش ی گلو



پوست تن لن دختر را دون دون کرد دم گوشش 

 زمزمه کرد: 

 متوجه نشم، که خب نشدم  ویبگ  یاگر دروغ -

 ی کرد برا یجان داد و قلبش داشت تقال م پروا

داد، باز    یراه نم شیها هیکه پروا به ر یژنیاکس

سوزاند   یگوشش را م شیآتش که نفسها   یصدا

 به جانش انداخت.  یترسش را چند برابر کرد و لرز 

 متوجه بشم...  یاما اگر دروغ بگ-

گردن پروا حرکت کرد و  یکرد اما دستش رو  سکوت 

خواهد خفه اش کند نگه داشت    یکه انگار م  یجور

انگار  دی همان تهد ینداد، ول ی فشار درد آور چیاما ه

 کرد:  یداشت پروا را خفه م 

  یکنم نفسم، من اصال آدم آروم  یگردنتو ُخرد م-

تو دستمه برامم مهم  ستیتو صدام ن  تمیعصبان ستمین

خوان پشت سرم بگن، نذار   یکه م یهر چرت  ستین

 گردنت ُخرد بشه نفسم 
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کرد و با   دایپ یباره جسارت کیترسش به   انیم در

  ادیبلند شد و فر شیاز جا د،یشتاب خودش را کنار کش

 زد: 

 ؟یکن یم  دمیتهد یچرا دار  ؟ی چه دروغ-

 و گفت:   ستادیخند زد صاف ا شین آتش

 داد نزن-

 یم  دم یتهد ی چون دار ، ی چون ناراحتم کرد زنمیم-

قرار نبود   ، یاورد ریگ فیکه ضع یمرد  یآقا  ،یکن

 ی گفت نویبه مامانتم هم یکن تمیاذ

و به اتاقش رفت و در را بهم کوفت،   دیشتاب چرخ با 

گردنش را تکان داد و دهان باز کرد چند   یآتش عصب

 . دیکش قینفس عم

را چنگ زد   یرو تخت ی لب تخت نشست و عصب پروا

 : دی غر یو عصب



گفت، با وجود   ینم نویهنوزم باور نکرده وگرنه ا-

جوره   چی مرد ه  نیسارا بازم باور نکرده، ا ی حرفا 

 کنه! یوا، باور نمکنه پر یباور نم

 ش ی گلو  یرو  گرش یو دست د   دیکش قیعم  نفس

آتش و آن حرف آخرش در گوشش   ینشست و صدا 

کرد آن ترس را  یکرد، چشم بست و سع دا یانعکاس پ

بود که هنوز پوست    یاز خودش دور کند اما چه ترس

 نهی تنش دون دون بود و قلبش همچون گنجشک به س

 . دیکوب یاش م 

از جا   اریاخت یکه به در خورد ب یآرام یضربه  با 

 مشهود بود گفت:   شیکه در صدا یو با لرزش دیپر

 بله! -

 م یحرف بزن رون یب ا یب-

کرد سمت در اتاق رفت اما در را باز نکرد   دایپ  جرات

 داد به در و گفت:  هیو تک دیچرخ

حرفارو   نیا ی نشده اومد  قهیباورت نشد که دو دق-

 ی زد

 شد -



کنه گردنمو   ی م دمیکه تهد   ی نکن، کس تمینشد آتش اذ-

 باورش نشده  یعنیکنه   یخرد م 

 : دی داد به در و غر هیتک دیکالفه چرخ آتش

  ا یحرف بزنم، ب نمتینب یباش  کمی دوست ندارم نزد-

 رون یب

 برد و آرام گفت:  ریسر به ز   پروا

 ترسم   یمن ازت م-

 داد به در و گفت:  هیسر تک  آتش

 ستمینفسم، ترسناکم ن ستمیمن بد ن-

 :دیلب و پر حرص غر  ری ز پروا

 هم ترسناک  یهم بد -

 جوجه اردک -

 گفت:  ی کالفه سر باال آورد و عصب پروا

 بله-

 لبخند زد و گفت:  آتش

راست و دروغ حرفاتو با عمل ثابت نکن، فقط نگام  -

 فهمم یکن زل بزن تو چشمام خودم م



داد به در، آب دهانش را  هیو سر تک   دیترس پروا

 سخت قورت داد و گفت: 

 ؟ یچشمامو بخون یتون یانقدر خوب م -

 از خوب  شتریب  یل یخ-

 هم از ترس بود، همان جور که دیسکوت کرد شا   پروا

بود، خودش را   دهیپشت سرش و کمرش به در چسب

را خم کرد   ش ی و پشت در نشست، زانوها   دیکش نییپا 

 . دیو در شکمش کش 

 نییهم انگار حسش کرد که متعاقب خودش را پا  آتش

  یرا خم کرد رو   شیپا  کیو پشت در نشست،   دیکش

را خم کرد و به حالت    گرشید  ی گذاشت و پا  نیزم

  شیزانو  یدستش را رو   مثلث باز نگه داشت، ساعد

 : دیدختر را از پشت در شن فی ظر یگذاشت و صدا 

 ؟ یانقدر عاشق یعنی-

داد و   هیخند زد و پشت سرش را به در تک شین آتش

 گفت: 

  یوقت  یبار تو نوجوون  هی ،ی دیبابابزرگمو که د-

دختره خوشم اومد، باهاش   هیرفتم از   ی م رستانیدب



دختره خوشم   نیگفتم از ا  یدوست بودم؛ رفتم آهنگر

 ؟ یخواستگار  می اومده اونم دوستم داره بر

 خنده اش گرفت و گفت: پروا

 درست مثل االن  ،یچقدم که هول بود -

 و گفت:  دیهم خند آتش

منم با ذوق گفتم   ش؟یبابابزرگم بهم گفت، خب بق -

  قهیدق کی ادمهیشنگ  عاشقشم عاشقمه، نگام کرد ق

  یدون یبودم اما م  تشیکرد منم منتظر رضا  ینگام م

 گفت؟  یچ

  دیچرخ  یکه چشمش در اتاق م  یکنجکاو در حال پروا

 گفت: 

 حتما دعوات کرد گفت زوده پسر -

آن موقع در فکر فرو رفت و   ادیو به  دیخند آتش

 گفت: 

 هست که بلدت باشه؟  یعشقو ولش کن، کس-

سر   ی شد سر از در گرفت کم ز یچشمانش ر پروا

 چرخاند و گفت:

 ؟یچ یعنی-



دونستم اونجا    یم گه،یدونستم نم ی م دم،ینپرس-

کنه، عادتم داده بود   یالتماس هم کنم قبول نم  سمیوا

  شویراجب حرفاش فکر کنم و از دل حرفاش معن 

 رون یبکشم ب

 ؟ ید یکش-

که داشت   ی قیسر تکان داد، همراه با نفس عم  آتش

 داد آرام گفت:  یم  رونیب

 من بلدش نبودم اون دختر هم بلدم نبود! دم،یکش-

 بلد بودن؟! یچ یعنی-

 تو  ی چشا  یعنی-

کرد و انگشت   یسکوت کرد و آتش تک خنده ا   پروا

و    د یدرون دستش کش  یحلقه   ریشصتش را خم کرد ز

 گفت: 

 من تو رو بلدم  -

 خند زد و آرام گفت:  شین پروا

 ستمیلد ناما من تو رو اصال ب-

 نهیبه خاطر ا دیشا  دنت، یزود بلدت شدم، با چند بار د-

 ده ینشون م ویکه چشمات همه چ ی که انقدر پاک



جمع کرد و سر   شیپاها یکالفه دستانش را رو  پروا

دستانش گذاشت و آتش با   یرو  یشانیبرد پ نییپا 

 خند گفت: شین

 هیبلد بودن کار سخت-

 همان جور آرام گفت:  پروا

 و بلد باشم   ی ، منم نتونستم کس  یل یخ-

آتش لذت    یرا چنگ زد، حرف ها   ش یگلو بغض

و    دیفندک آتش را شن ی تلخ، صدا یداشت، اما لذت 

 چشمانش را آهسته بست و گفت: 

 ؟ یسیپدربزرگت وا ی تا حاال شده تو رو-

 بار  هی-

 ؟یمونیپش-

 زد و گفت:  گارش یبه س یقیعم پک

 شم ینبودم اما کم کم دارم م-

 د؟ یازت پرس  یمنو دوست دار  یگفت یسوالو وقت نیا-

 مونهیم شهیش   نیدختر ع ن یگفتم بلدم، گفتم ا د،یپرس-

 زود بلدش شدم

 مخالفت نکرد؟ -



گفت، همون    دتیبار د نیواسه اول یجوابشو وقت-

نگفت   د،ی که از کردستان اومدن و تو رو د یشب

 نیموافقم نگفت مبارکه، نگفت آفر

 گفت؟!  یپس چ -

 نشکنه شتی گفت مراقب باش ش-

 بغضش لبخند زد و گفت: ان یدر م پروا

 گه؟یم یچ  یتا بفهم یکرد یفکر م دیبا  نمیا-

 یهست یتو چ دیواضح بود، اونم فهم-

 انقدر تو چشمت خوبم؟-
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و پر حرص پشت سرش را آرام به در   یعصب آتش

 :د یو غر  دیکوب



 شم یدارم کالفه م نمتیبذار بب-

 جواب بده آتش -

  شهیهم-

 :دیو سر باال برد آرام نال دیاشکش چک قطره

آدمو    نیتونم ا یمن م ؟یکن یکار م یچ  یخدا دار-

 بندازم؟ قدرتشو دارم؟  ریگ

 برم نمیفقط بذار...چشاتو بب  رم،یدروباز کن، م-

لحظه تلفن همراه آتش زنگ خورد و پروا هم   همان

نگاه کرد   یگوش یآتش به صفحه  د،یرا شن  شیصدا

بار   یو عصب د یابرو در هم کش نیاسم مب دن یبا د

 : دیو خسته از آن وضع غر دیسر به در کوب   گرید

 رم یم نمتیخوام برم فقط بب یدرو، م   نیباز کن ا-

را در   یزد، گوش  ینم  یحرف  گرید یپروا حت اما 

دم گوشش    دیکش شیدستش فشرد و انگشت رو

 گذاشت:

 بله-

 بدبخت شدم آتش...ماهک خودشو کشت -



باال  شی ابرو ک یاش که باال رفت، آتش  هیگر  یصدا

 رفت و گفت: 

 کرده؟!  یچه غلط-

 ی...نبضشو حس نممارستانیبرمش...ب یدارم م-

 خون از دست داده  یل یکنم، خ

بهم بگو کدوم   مارستان یبرو ب نم،یآروم باش بب -

 ش یبر یقبرستون م

 مامانمم که...  ست،یبه دادم برس، بابام ن ا یب-

زار زد و آتش تماس را قطع کرد با شتاب از    باز

بزند پروا در را باز   اد یبلند شد و تا خواست فر  شیجا 

در و    نیب ریکند، در آرام باز شد، دخترک را سر به ز

 . دی چهار چوب در د

جلو رفت، آن قدر جلو که پروا معذب شد خواست   

تانش را نرم عقب برود اما دست آتش جلو رفت، انگش

چانه اش گذاشت و سرش را باال آورد، پروا به   ریز

 گفت: ییچشمانش نگاه کرد و آتش با لبخند دندان نما 

 تو روح چشات-

کرد، کاپشنش   ی رفت و پروا بهت زده نگاهش م عقب 

  رون یرا که چنگ زد سمت در رفت، کامل از اتاق ب



  شیکرد، آتش کفش ها یبه او نگاه م  ریرفت و متح

 کرد و گفت:   را پا 

 درو قفل کن  ن،یزشت تر  ریشب بخ-

رفت، با بسته شدن در، پروا   رونیرا باز کرد ب  در

 چشم چرخاند در خانه و گفت: جیگ

 !؟ یهمه گفت درو باز کن واسه چ نیا-

 ** 

صورتش    ی رو  هیبود و هنوز آثار گر ریسر به ز نیمب

داد   یرا در دستش تاب م یبند چرم  ایمشخص بود، ک

شلوارش بود   بیدستش در ج کی که  یو آتش در حال

 سر باال آورد و گفت: نیزد، مب یدر راهرو قدم م

 من  ی توجه  یبه خاطر ب ؟یاگر زنده نمونه چ-

دختر کم سنه  ن یگفتم ا دمتید  یببند دهنتو، وقت-

برنامه سفر   ؟ یکار کرد  یحواست بهش باشه اما تو چ

  یچ یاون دخترم ه یخوش گذرون یبر که  یدیچ تویبعد

 یچ یبه ه

کند آتش دستش را باال برد و   هیباز خواست گر  نیمب

 با حرص گفت: 



 رون، یکنم ب یجا هم پرتت م  نیاز هم یکن  هیگر-

زنا آبغوره   نیخواد ع ی نشون بده نم تویمردونگ

 یریبگ

بلند شد و   شیاز سر جا  عیسر  نیاتاق باز شد، مب در

برود   کینزد نکهیسمت دکتر رفت، آتش بدون ا

 گفت: نیزودتر از مب

 حالش چطوره؟ -

  یل ی اما االن زندس، خ نش، یاورد یمرده بود وقت-

 . میدار  از یخون از دست داده، به خون ن

 با عجله گفت:  نیمب

 تونم بهش خون بدم قبال هم دادم یمن م -

 پس برو آماده شو -

 جلو رفت و گفت: آتش

 بهوشه؟-

لحظه بهوش اومد اما به خاطر آرام بخشا دوباره   هی-

 دیخواب

 کرد و گفت: یپوف  سی پل  دنیبا د  ا یک

 س یآتش پل -



 توجه گفت:  یب  آتش

 اد؟ یبهوش م یک-

 ست یمشخص ن-

کالفه  نیمب  سی و با آمدن پل  ستاد یکنار آتش ا ا یک

 گفت: 

 اومد؟!  سیچرا پل-

 با حرص گفت:  اتش

نبود قانونشون با تو   ادشونیکه قانونشونه،  دیببخش-

 خنگ یهماهنگ باشه پسره 

 به دکتر نگاه کرد و گفت:  نیمب

 واسه خون دادن   امیم عیبدم سر سیمن جواب پل-

 دورش کرد و گفت:   د،یآتش را کش یبازو ا یک

 ندن به ما ریگ-

در  اون بچه کو... سر تو  یحوصله ندارم، دقو دل ا یک-

 ارمایم

 و گفت:   ستادیصاف ا ا یک

 بابا دونمیچم-



دور شد، پنج    ایزد از ک  شی دستانش را به پهلو  آتش

صحبت و    یتوانست با کم نیگذشت و مب یا  قهیدق

سمت   عیسر   سی را مجاب کند، با رفتن پل   سیمدارک پل 

 آتش رفت و گفت: 

 برم من-

 با من در تماس باش  میر یم ه،یجا الک  ن یموندن ما ا-

 اد یمامان داره م -

 جواب بده  زنمیزنگ م ستیبه من مربوط ن-

 ی باشه ممنون که اومد-

 حروم زادت کجاس؟   یبابا -

پدرش را نداشت  دنیکرد، خودش چشم د یپوف نیمب

 یآتش اصال ناراحتش نم ی ها  راه یهمان بدو ب یبرا

 کرد. 

 به ما هم نگفته ستشی ن شبیاز د-

من خاک شد،   یبا دستا  یخواهرتو از دست داد  هی-

 عرضه   یاز دست نده ب ویکی نیا

 گفت:  ایبرد و ک ریسر به ز نیمب

 بحثش نشده بود؟ یبا کس -



تا  ومد،ینم رونیخونه بودم، از اتاقش ب روز یمن از د-

واسه آب خوردن اومد دوباره رفت تو اتاقش،    شب ید

امروز خواستم برم بهش بگم هدفنشو بده، رو تخت 

 که رگ دو تا دستشو زده  دمش ید

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 کارو کرد؟!  نیچرا ا-

 به آتش نگاه کرد و کالفه گفت:  نیمب

 روشنه کنارشه  شیگوش دم یدونم آتش، فقط د ینم-

 ش؟ یتو گوش  ی نگاه نکرد-

 نگاه کردن الزم نبود، رو عکس تو بود -

  ایو با حرص رو چرخاند و ک دیکش  قینفس عم آتش

 گفت:  نیچشم نگاهش کرد به مب یاز گوشه 

 ؟یچ یعنی-

 جمیسوال نپرس خودمم گ ایدونم ک ینم-

 دور شد و بلند گفت:  دیچرخ آتش

 میبر  ا یک-

 گذاشت و گفت:  نیمب یشانه  یدست رو  ا یک

 تماس باش   با آتش در شهیدرست م-



 باشه -

  یقدم بر م عی که از خشم محکم و سر یدنبال اتش  به

داد حداقل   حیترج ا یبود و ک  یداشت رفت، آتش عصب

 با او صحبت نکند. نیتا ماش
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 ساکت بود و پروا با حرص گفت:   سارا

 چته؟-

 ؟ یبهم نگفت روز یچرا همون د-

شدم، غلط کرده گل   وونهیچون حالم بد شد چون د-

 فرستاده 



 آتش باور کرد؟ -

 دونم ینم-

 نیکنه؟ ا  ی با گل دادن تمومش م یعنیسورن  نیا-

 جارو هم  داره!  نیآدرس ا یحت

 کالفه از سارا نگاه گرفت و گفت:  پروا

 دونم ینم-

شر درست نکنه برات پروا، خصوصا که آتش انگار  -

 منو تو رو باور نکرده  ی حرفا 

را برداشت و سارا آرام تر    شیچا  وانیل یعصب پروا

 گفت: 

 پروا؟  یکنه چ ادجیاگر مزاحمت برات ا -

 سارا!  یگیم یچ-

اتفاقا روبه   ن یخوبه با هزار جور از ا گم،ینم یزیچ-

که   شهیپس م  میو خودمون چاپش کرد میرو شد 

سورن احمق مزاحمت بشه، اما حواستو جمع کن،  

تموم بشه،   یکن  دادیکه چهارتا داد ب  یستیاالن مجرد ن

سوال   ری ز یعوض نیوقت ا  ه ی ،یاالن شوهر دار

 هعفتت نکن یآتش ب دیوقت تو د  هینبرتت، 

 غلط کرده! -



بگو شوهر   ریبه نظر من خودت با سورن تماس بگ-

 ی جور ن یا رون،یبکشه ب تی پاشو از زندگ ی دار

دنبال زن    ستیاونم انقدر خر ن  شه،یراحت م  التمیخ

 شوهر دار باشه، براش دردسره 

شده   میعظ  یلبش را کج کرد، دلش دچار آشوب پروا

 یسارا داشت به آشوبش دامن م  یبود که حرف ها 

را کنار گذاشت و   وانشیرا برداشت ل   فشیزد، کالفه ک

 گفت: 

 یفعال برم آگاه-

گل فرستاد مطمئن باش    روزیپشت گوش ننداز، د -

 شهیم داش یخودشم پ

 کرده  خودیب-

که اون فکر   نهیمهم ا ست،ینه مهم ن ا ی کرده  خودیب-

فرق   ط یاما االن شرا اد،یتونه سمتت ب یکنه باز م  یم

نغمه   اینهال  نارو ی باشه، ا انیدر جر دیکرده اون با 

 ره یتو سرت م شتریبهت بگن فکر کنم ب 

 را برداشت و گفت:  ی گوش یعصب پروا

 انقدر نگو  گهیباشه د-

 ؟ یشمارشو دار -



 نه-

 پس... -

 راه افتاد و با حرص گفتم:  پروا

 ادمهیاما -

 کرد و آرام گفت:  یرفتن پروا سارا پوف با 

 دختر ا یبه خودت ب زنهیبهم م تویپسره زندگ نیا-

پشت فرمان نشسته بود و در فکر فرو رفته بود،   پروا

خواست زنگ بزند و سورن را متوجه  ی دلش م کی

سورن را   یخواست اصال صدا یدلش هم م کیکند 

  شیدایسارا درست بود اگر پ ینشنود، اما حرف ها

ُکشتش، خصوصاً که آتش   یشد به حتم آتش م یم

 نداشت.  تیاهم  شیبرا زیچ چیه

مکث کرد باز هم   هیرا روشن کرد، چند ثان  ی گوش

رفت که   یُمردد بود و چقدر داشت با خودش َکلنجار م

کار درست را انجام بدهد، باالخره آن شماره را که 

فراموش کند و نتوانسته  کرده بود یهمه سال سع نیا

کرد، آب دهان قورت   یری شماره گ  یبود را در گوش

  یسوم صدا  وقداد و تماس را برقرار کرد، ب

 : دیمغرورش را شن



 بله-

آمد به گذشته، به   ادشیچفت هم شد و   شیها   دندان

آورش   ادی وقت دوست نداشت  چیکه ه یگذشته ا

  تیآمد و از شدت عصبان ادشیشود، اما باز هم 

 : دیرا شن  شیمش شد  باز صداگر

 اد؟ یالو صدام م-

و    دیکش قیداد و چند نفس عم نییرا پا   شهیش  عیسر

لرزش دار شده بود    شیکه صدا یبه زور در حال

 گفت: 

 الو -

 گفت:   کدفعهی مکث کرد و   سورن

 پروا! -

نبض   شیها قهیهم افتاد، شق یدرشتش رو  چشمان 

 گفت:  ی مشت شده بود، عصب فشیزد و دست ظر یم

 از من؟  یخوا  یم یچ-

  نیا ؟ ی ! شمارتو عوض کردیزنگ زد شهیباورم نم-

 ! دته؟یشماره جد

 شد؟  دای چرا باز سروکلت پ-



 ی تو کدوم دفتر دم یکردم تازه فهم داتیمن تازه پ-

 به تو چه مربوطه؟ -

چقدر دنبالت   یدون یدلم، م زیچرا مربوط نباشه عز-

 بودم عشقم! 

 : دیخند زد سر چرخاند و غر شین پروا

 ببند دهنتو-

 میبذار حرف بزن نمتیبب دیپروا با -

 وقت چیمزاحمم نشو، ه-

 یبگ  د یتو گذروندما با  ادیهمه سال با   ن یپروا من ا-

 کال یبار

همه دوست   ن یا ،یمن گذروند  ادیبا  یتو غلط کرد -

 َکمت بود  یدختر داشت

 نمت؟یبب شهیم  ییاشتباه نکن، کجا -

 شهی نه نم-

 پروا! -

بار با من طرف   نیمزاحمم نشو، ا  گهیسورن د نیبب-

 یبا شوهرم طرف  یستین

 گفت:  جیمکث کرد و گ   سورن



 شوهر؟! -

  یمزاحمم نشو شوهر من آدم نرمال گهی بله شوهر د-

 ستین

 ؟ یکه منو از خودت دور کن یگیم نارو یا-

چون    ،ی شد ینم کینبود تو به من نزد ا ی آتش بود -

دادم اما االنم بدون شوهر   یاجازه رو نم نی بهت ا

 دارم 

 یگیدروغ م-

فرمان   ی پروا با خشم باال رفت و مشتش رو  یصدا

 نشست:

پرس و   یتون ی م ستن،ید  همه که مثل تو دروغگو ن-

 نه!  ا یبود  میجشن نامزد شیچند روز پ ین یبب یجو کن

را   یکه پروا مشمئز گوش   دیآنقدر خند  د،یخند  سورن

  یصدا  د،یکش قیاز گوشش دور کرد و چند نفس عم

 : دی سورن را شن

به خاطر   توینامزد  ست،ی! اما مهم نیپس نامزد کرد-

 میدوست دار  گروی منو تو همد ،یزنیمن بهم م

 یحیوق  یل یخ-



  یم یباز کار  یشوهرم داشت ستین یزیکه چ نیا-

 ی کردم جدا بش

 تو... -

  ادیخودم بهت   نمتیمن فقط دوستت دارم، بذار بب-

 یبهم بزن وی نامزد  یچطور دمیم

 سورن   یاحمق  یل یخ-

جراتو    نیعشقه که به من ا ستمیاحمق ن زمینه عز -

 ی تو هم عاشقم بود ده،یم

 بوده باشم  ی عوض  یمن غلط بکنم عاشق تو-

 رش ی نزن ز  ی بود-
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  ی من زنگ زدم بهت اخطار بدم، شوهر من کس نیبب-

حضورتو از راه دورم   هی کاف ،یکه تو فکر کن  ستین

 حتموی نداره، نص ییحس کنه، باور کن از کشتنت ا با 

و ناموسش که   رتیسورن اون حرف غ ریبگ یجد

هم خطرناک تره، اگر   ی قاتل جان هیوسط باشه از 

 نشه داتی پ گهید  ی جونتو دوست دار

تماس را قطع کرد،   عی سورن دهان باز کرد پروا سر تا 

اش   نهیملتهبش گذاشت، بغض به س یگلو یدست رو

انداخت، حالش دگرگون بود آن قدر بد بود   یچنگ م

  یچه طور حت  اورد، یخواهد باال ب یکرد م  ی که حس م

 هم حالش بد شده بود!   شیصدا  دنیبا شن

طور در آن سال ها آن مرد را نشناخته بود و   چه

دستش کرده بود، چه طور آن   ی چهیخودش را باز 

از چشمانش دور   زیموقع آن قدر ساده بود که همه چ

 ده بود! مان

 ** 

اتاق باز شد، ماهک چشمانش باز شد و سر   در

باال تنه اش   عیسر اریاخت یآتش ب دنیچرخاند، با د

 باال آمد و با ذوق گفت: 

 ! ؟یاومد -



 نگاه کرد و گفت:  ا یبه ک دیچرخ آتش

 پشت در بمون-

سر تکان داد و آتش در را بست همان جور که   ا یک

 پشتش به ماهک بود گفت: 

 حوصلشو ندارم   گرده یمانت بر موقت ندارم، ما -

 آتش -

 نگاهش کرد و گفت:  دیچرخ آتش

 ؟ی کرد ی چرا خودکش-

 برد و آرام گفت:   ریبغض کرد سر به ز  ماهک

باهام    شعوری شماس، ب یاز دوستام تو محله  یکی-

 ی کرد گفت تو ازدواج کرد ی شوخ

 شد و گفت:  کشیآتش کج شد و نزد  لب

 نکرد  یشوخ -

 سر باال آورد و گفت:  عیماهک گرد شد و سر چشمان 

 ! ؟یچ یعنی-

 یپرسم جواب بده، اونم جواب درست م یسوال م-

 برات  شهیبد م یدروغ بگ  یدون



و    د ید یتر از هر بار م  یآتش را جد  دیترس  ماهک

به زور سر تکان داد، آتش   د،یاز او ترس شهیمثل هم

 کرد و گفت: زیچشم ر 

 پگاه -

 فت: گ عیشد و سر جیگ  ماهک

 ؟یپگاه چ-

  ی پگاه که عکسا  شی پ یمرجان مرد رفت  یوقت-

 ی نیمرجانو بب

 من؟! -

مکث کرد، من گفتن ماهک آن قدر واضح بود   آتش

 که جا بخورد اما باز هم گفت: 

بهت نشون داد رفت کار داشت تو هم   لمیف هی-

 یرفت  یدی دزد شوی گوش

مرجانو داشتم، خودش   ی تو؟! من عکسا  یگیم یچ-

برام فرستاد من ازش خواسته   یتو همون عروس

 پگاه؟!  شیعکس برم پ  ا ی لمیبودم، چرا بخوام واسه ف

ماهک   د،یصورتش کش یدستش را رو  یعصب آتش

 سر کج کرد و گفت: 

 بهت گفته؟!  نارویا یک-



 خود  پگاه -

 هست؟  یچ  لم یدروغو بگه، اصال اون ف  نیا دیچرا با-

 که مرجان توش حرف زده  لمیف هی-

کرد، سرش را   ینگاه م یگنگ به آتش عصب   ماهک

 به چپ و راست تکان داد و گفت:

  ادمهیدونم چرا، اما آتش  ینم گهی پگاه داره دروغ م-

 ی زیبه پگاه سپرده بود، هر چ زشو یکه مرجان همه چ

 بفهمه کجاست دست پگاه بود  یخواست کس  یکه نم

 مثله؟ -

  یتوش م ویاشت همه چمرجان دفتر خاطرات د-

خونه هم نبود، حتما دست   ستی تو که ن شینوشت، پ

 پگاه هست 

 و ماهک ادامه داد:   دییهم سا  یدندان رو   آتش

  یم  ویدونم اما پگاه همه چ ینم  ارویچ یل یمن خ-

 دونست 

 گفت:  عیبا خشم سمت در رفت اما ماهک سر آتش

  یم  یما، بچه بودم ول  یخونه  ومدیم اد یپگاه ز-

بود، نگاهشون   امکیاون و س نیب یزیچ هی دم یفهم

 بود   یجور  هیبهم 



 : د ینگاهش کرد و ماهک آرام پرس آتش

 گفته بود؟  یچ  لم یمگه مرجان تو اون ف-

 عشق حرف زده بود اما من نبودم  هیاز -

 خند زد و گفت: شین  ماهک

نبود که تو   ی زیهزار بار بهت گفتم خواهرم اون چ-

چون   ،یکن  یهنوزم نم ،ی اما باورم نکرد ،ید ید یم

  دیکردم، شا  یم  یاما من با اون دختر زندگ هیدستم خال 

 دمیفهم یبهم نگفت اما م  یزیچ

 و؟ یچ-

 آب دهان قورت داد و با ترس گفت:   ماهک

 ازدواجت دروغه!  هیبگو قض-

 گفت:  یمکث چیو بدون ه  یمحکم و جد آتش

 من ازدواج کردم  ست،ین-

هم گذاشت و با   یپلک رو  د،یکوچک ماهک لرز  دل

 : د یبغض نال 

 چرا؟ -

 و گفت:  دیکامل سمتش چرخ آتش

 چون عاشقش شدم-



 باز کرد و گفت: چشم

 اشتباهن، نمونش خواهر من شهیتو هم یعشقا-

گفت و به   یزد حرفش را واضح م  ینم هیکنا   ماهک

 فکر آن مرد نبود. 

 خفه شو -

همه  نی حقت بود با ا  اد،یبال سرت م یتو حقته هر چ-

 انتیحقت بود بهت خ ،یادعا گول خواهر منو خورد

 کنه

 گفت: عیبا خشم سمتش رفت و ماهک سر  آتش

 ،ینیب  ینم رویچون عشق واقع یزجر بکش   دیبازم با -

   ین یب ینم  درویکه برات جون م یکس

ماهک را، سمت  مارستانیچنگ زد لباس ب آتش

 و گفت:  د یخودش کش

که روبه روته   ینیکه خواهرتو گرفت با ا  ی اون مرد-

از مرجان   یهزار برابر فرق داره، اگر راست بگ

تنه االن   هینفر بود اما من  ه یخورده باشم، اون   بیفر

 دم یم بی همه رو فر

 بهیبگو که عشقتم فر-



و چشم چرخاند    خورد شی چشمان آتش چ ی  گوشه 

 ماهک و لب زد:   ی دو چشم آشنا  نیب

گناه   بیشماها که با دروغ فر  یا یاون دختر از دن-

  اد،یبدم دلم نم بیدوره، بخوامم فر یل یخ  د یبزرگ شد

 کنار   زارمیم ویزیو هر چ بیرسم فر ی به اون که م

  یتو انتخابات اشتباه م شهیزمان ثابت کرده تو هم-

 یکن

نه، راجب   ایاشتباه کردم  نیپس بتمرگ نگاه کن بب-

 فهمم یم  ویخواهرتم همه چ

 یشینابود م-
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کرد و سرش را به چپ و   شیخند زد رها  شین آتش

 راست تکان داد و گفت: 

 دختر کوچولو  ینچ نچ نچ، آتشو نشناخت-

ماهک باز درون    یسمت در رفت و صدا دیچرخ

 گوشش نشست: 

 ؟ی به من فرصت بد یچرا نخواست -

 گفت: رینگفت و ماهک سر به ز  چیه  آتش

پگاه رو بعد   که گفتم راست گفتم، من اصال یهر چ -

  ی و درشت کارا زیپگاه از ر دم،یاز مرگ مرجان ند 

  هیقصدش چ هیدونم ک یمرجان خبر داشت، نم

رفت، ماهک به  رونیبا شتاب در را باز کرد و ب آتش

 و آرام گفت:  دیدر بسته نگاه کرد، اشکش چک

کنم اون عروست   یم نتیکنم آتش، نفر  یم نتینفر-

وقت دوستت نداشته باشه تا درد منو تو هم   چیه

 یبکش

 ** 

 و بلند گفت:  دیکش رونیرا ب فلش 

 آماده شد خودت بفرس براشون ا یب  ایبرد-



بلند شد و سمت پروا   زشیبا عجله از پشت م ا یبرد

بلند شد و  زیرفت  فلش را گرفت، پروا از پشت م

 گفت: 

 آمادس  زینداره همه چ یمشکل-

 دستت درد نکنه -

 گفت:   عیرفت و سارا سر  ا یبرد

 شد؟ یچ  دم،ینپرس یکار دار  دم ید-

 زنگ زدم گفتم مزاحمم نشو، گفتم شوهر دارم-

 قبول کرد؟ -

با من حرف زد   اد،یفکر کنه با خودش کنار م نهیبش-

 داد  لمیقبول نکرد چرتو پرت تحو 

 هندستون کرده؟  ادی  لتیچرا ف یدینپرس-

 گفت عاشقمه  یبا وقاحت تمام م ی اما عوض دمینپرس-

 خند زد و گفت:  شین سارا

 عاشق همه بوده -

 من برم-

 ! یر یم یچه زود دار -



بود اما   یزنگ زدم آتش عاد  ومدیم یداشتم از آگاه-

خوام برم    یم ه،ی جور هیدونم چرا حس کردم  ینم

 شش یپ

 برو  یکن یخوب م-

 فعال -

شد و   نشیرفت، سوار ماش   رونیدفتر روزنامه ب از

  یرا م نی و همان جور که ماش  دیکش یقیفس عمن

 گفت:   اوردیخواست به حرکت در ب

نبود آتش خان، وقتشه بهت   شهیصدات مثل هم-

 اعتمادتو جلب کنم دیتو خونت، با  امیبشم ب کینزد

باال   ی را کم  شیپخش را روشن کرد و صدا دستگاه 

 ینیبرد، نگاهش به رو به رو بود و متوجه نبود ماش

ها   ابانیاست، چون خ  بشیدر تعق  نش یپشت ماش

  یم ی که سع یتوجه بود به کس یشلوغ بود و او ب

 کند.  بشیکرد نامحسوس تعق 

 *** 

  یستون بود و کم  شیزانوها  یدو آرنجش رو  هر

به  یقیشده بود، پک عم   لیکمرش به جلو متما 

کرد   ی چشم نگاهش م یاز گوشه   ا یزد، ک  گارشیس



دانست   یکالفه بود و م ،دیدانست چه بگو یاما نم

بلند   ش یاز سر جا  ی کند، عصب ی آتش دارد اشتباه م

 : دیشد و غر

نشده    رید  ا،یبه خودت ب یکن یاشتباه م ی آتش دار-

بچه ها منتظرن تو   م،یریجلوشون بگ میتون یامشب م

 یفقط بگ

را    ا یک یوسط و انگار صدا  زیبود به م رهیخ  آتش

باز   ا ی ک یتوجه به حرص خوردن ها  یکه ب دیشن ینم

 و گفت: گارش ی پُک زد به س

 پگاه هم آدم بهادره؟  یعنی-

 !یگیم یتو چ  گمیم یمن چ -

 یزن  یم ی ادیتو زر ز-

 کنارش نشست گفت:  عیسمتش رفت و سر ا یک

کارت   ن یاما با ا ،یدیجا رس  نیبه ا ی آتش تالش کرد-

 بهشون  ید یراه م ی دار

نگاه کرد و  ا یبه ک خورد،  نی چشمان آتش چ ی  گوشه 

 گفت: 

 پروارو بُُکشن؟ -

 رن؟ یگ  یکه م یاون همه جنس ا یپروا مهمه -



  یارزش شده؟ وقت یتا حاال جون آدما برات ب ی از ک-

رواجر م  یگفتن اون آدمارو من ُکشتم داشت   یخودتو ج 

 ست؟ین یچیکه، االن پروا ه  ی کرد

 میمراقبش باش  شهینباشه، اما م شهیمگه م-

رفتم از کجا    م؟ یقبل مراقبش نبود ی مگه سر ؟ی تا ک-

 رون؟ یب دمشیکش

کار همه  نیتو با اجازه دادن ا م،یکن یبراش فکر م -

 یکن یخراب م  زویچ

بلند شد و با باال تنه  شینگاه گرفت، از سر جا آتش

و  ستاد یا شهیبرهنه سمت پنجره رفت، مثل هم ی

رو    یبه خانه  رهیفشرد، خ  شهیدست مشتش را به ش

 خاموش بود گفت:  شی رو که چراغ ها به 

 یشناس  یانگار اصال منو نم-

 ؟یکار کن یچ  یخوا یم-

 تماشا کن   نیبش-

 شه؟ یم یامشب چ-

 دختر  هی بازم به خاطر  یامشبو م-

 سوال!  ریز  رهیدختر ا سمو رسمت م  هیبه خاطر -



 : دی چیو عربده اش در خانه پ دیبا خشم چرخ آتش

کار درست بره   هی که قراره به خاطر   یا سمو رسم-

 سوال بشاش توش بره   ریز

دست   تیو خفه شد و آتش با همان عصبان  دیترس ا یک

 گفت:   د یباال آورد و با تهد

بدون من هزار برابر تو نگرانم، اما   یاگر تو نگران-

گذره،   یبادا بلرزم، امشب م نی با ا ستمین یدیمن ب

منم که دهن  بعدش  مونهی جون اون دختر در امان م

 کنم.  یم  سیسرو   شونویکی یکی

  یگفت  ی اومد هوی ؟یگیتو سرته که به من نم یچ-

خبر   نیهم یگفت  ؟ یگفتم ک ،یخواستگار  رمی دارم م

وقت زن گرفتنمه، گفتم تو که   ینگاره، گفتم چرا گفت

نشدم،  ی گفت هی چ یزندگ هیچزن ،یشد  یزندگ  الیخ یب

  یگفتم نقشه دار ،ی جوابمو نداد  یگفتم دوستش دار 

 ت یقراره تو زندگ شگفتم اون دختر نقش  ، یجواب نداد

  یشد زنت، دار   دم ید هو ی ،ینگفت یچیباشه بازم ه یچ

ندونه که  ی براش، د  هر ک یکن  یخراب م ویهمه چ

  یتون ینم امرز یاون خدا ب ریدونم تو به غ  ی من م

 ی دوست داشته باش  ویکس

 گفت: یعصب ا ی تکان داد و ک  یبا خشم گردن آتش



  یخودتو ببر یخوا یچرا م ید تو که دوستش ندار-

سوال، ولش کن اون دخترو، اصال بفرستش از    ریز

تو   یچ  ؟یگیتو سرته که به من نم یجا بره، چ  نیا

 امشب بگو  نیهست هم یهر چ ؟ید یاون دختر د

 و گفت:  دیکالفه چرخ آتش

 برقو خاموش کن  یریم  یدار -
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نقش   یبگ دیبا رم،ینم یتا حرف نزن رمیجا نم چیه-

چرا با چندتا   ش؟ ی خواستگار  یرفت  هویچرا  ه،یپروا چ 

که  هیزنت بشه؟ بگو ک یخواست عی و شناخت سر  دارید

 واسه اون؟!  یاز کار چند سالت گذشت



  ینفس ها یصدا ی در سکوت فرو رفت ول  خانه

آتش به همان خانه  د،یچ یپ یدر خانه م  ا یک ی عصب

بود اما آن لحظه   کی که تار ینگاه کرد، همان خانه ا

چشم بست و آرام   یعصب ا ین روشن شد، کچراغ سال 

 گفت: 

 حرف بزن آتش  -

 اتاق پروا آرام گفت:  یپشت پرده   هیبه سا  رهیخ  آتش

 پرروئه، جسوره فضوله -

باال رفت و آتش کف دست   شیابرو کیمتعجب  ا یک

 گذاشت و ادامه داد:  شهی ش یچپش را رو 

 هیلعنت یلیچشماش خ-

خوشحال   دیلبخند زد، چرا خوش حال شد، چرا با ا یک

  شیشانه ها   ی شد؟ سمت آتش رفت و دست رو یم

دستانش   ا یک د،یو چرخ  دیگذاشت، آتش ابرو در هم کش

را   ا یرا جلو برد و آتش هم با هر دو دستش دستان ک 

 و گفت:  دیخند  ا یگرفت، ک

 معجزه شده؟ -

 و گفت:  دیخند اینگفت، ک چیه  آتش



بودن  ا ی زنت ک  یکه قاتال نیا دنیاز تالشت واسه فهم-

 به کجا؟ ی د یرس

 گفت:  طنتی با ش ا ینگفت و ک چیباز هم ه  آتش

  رونش یخودت ب یجا گفت نی خواهر پروا اومد ا  یوقت-

  یکاراش ب  ت یاون باال سر یدیشد؟ د  ی چ ،یکن یم

  یاون دختر که اَد اومد روبه رو  ی دی د ست؟یحکمت ن

 مونت؟ یا نویکرد شد د  یم ی خونت داشت فضول

هولش داد و از او دور شد به آشپزخانه رفت و   آتش

 دوباره گفت:  ا یک

حاال   تیدخترو اورد تو زندگ نیفرار کن، اما خدا ا-

اگر  دیشا   ده،یاز گذشته نشون م  ییزایچ  هیداره بهت 

 ید یفهم یوقت نم چیهم ه نارویخواهر پروا نبود ا

همان جور   دیکش رونیب خچالیآب را از در  ی  شهیش

زد و   ینگاهش کرد چشمک ا یک  د،یکش یکه سر م

 گفت: 

 شهیدست همه برات رو م-

 گفت:  دیو با تهد  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 گنیدارن دروغ بهم م-

 چرا؟ -



 فهمم یم-

 گن؟  یگن دروغ م  یدر مورد مرجان م  ی هر چ یعنی-

رها کرد   رهیجز ی را رو شهی جوابش را نداد و ش آتش

  ایرا برداشت ک گارش یسمت مبل ها رفت و پاکت س

 خند زد و گفت: شین

 یدار  مانیهنوزم به مرجان ا یعنی-

 گفت:  یعصب ا یداد و ک یجوابش را نم آتش

  یدار  نانیپس تو که هنوز انقدر به مرجان اطم-

عاشق پروا   ی پس چه جور ،یمطمئن هستم عاشقش 

 ! ؟ی شد

 ت: گف  ا ی چپ چپ نگاهش کرد و ک آتش

با خودت   ش؟ یبُُکش ی خوا یبگه م قتویحق  یکی هیچ-

وجودت جا    یدختر کجا  ن یبابا؟ آخرش ا یچند چند

به   یوجودت؟ همشو که داد  ی داره؟ نکنه ته مونده ها 

 کجاست؟   چارهیب  نیمرجان هنوزم عشقته، ا

 خفه شو -

از من   یهست که تو دار  یزیچ هی  شم،یخفه نم-

 یکن یپنهون م

 نشست و گفت:  یمبل تک  یرو  ایکالفه بود و ک آتش



  گهید یکیعاشق  یتون یکه نم یتا مرجانو پس نزن -

   ؟یچ  ای چسیپروا باز نیا  ؟یبش

 چشمان آتش نگاه کرد و گفت: در

 ه؟یپس کار امشبت چ چس یاگر باز-

ت    یزد  ی چ ،یر یرو مخ من رژه م ی دار  یل یخ- چ 

 رو من؟  ی کرد

حواست   چسیبازتو سرته اما اگر   یدونم چ ینم-

با خاک   شه،یم رتیدختره دامن گ   ن یباشه، آه ا

نشده رهاش کن   ریتا د چسیکنه، اگر باز  یم کسانتی

که خودت هر سال   ینیبره، به خدا به همون امام حس

 گناه داره   یندازیراه م تشویهئ

 ایسمت ک  یبلند شد و جور ش یباره از جا  کیبه  آتش

اما از   د،یخودش را عقب کش دیترس ا یهجوم برد که ک

افتاد   ش ی آتش رو ین یخشم آتش در امان نماند و سنگ

راه نفسش با دست آتش بند آمد، آتش با   کدفعهیو 

 زد:  ادیکه صورتش را کبود کرده بود فر یهمان خشم

  ر یتونم  ز ینم ،یفهم یکه نم یانقدر خر  ا،یک  یخر-

دختر خوردم، اونم گول دختر   هیبار برم که گول 

دوستت  یفهم  یکه تو حرفام نم یادر، انقدر خربه

 هی که  یشده، انقدر خر  یدختر چشم لعنت  نیخلو چل ا



  ی گفتم چشا  یم یفهم یاما نم یزن  یزر م  یدار زیر

 شم همون چشا ی  وونهید  یعنی شیلعنت

  یکبود شده بود، ُمچ دست آتش را گرفته بود سع ا یک

نکرد   ش ی کرد از خودش دورش کند اما آتش رها  یم

 :دیشده اش غر   د یکل  ی دندان ها یو از ال

گذرم، واسه  یاز اون همه جنس نم  چهیباز هیواسه  -

 احمقه خر  شهینم ن یحال روز من ا چهیباز هی

کرد هوا  یزد سع  ادی فر ا یکرد و ک  شیباره رها  ک ی به

که تشنه بودند ب کشد، آتش عقب   شیها هیرا در ر

 رفت و با خشم گفت: 

 حوصلتو ندارم  گهی گمشو برو د-

زد    یو هنوز دست و پا م دیچیپ یدر خودش م ا یک

زنگ خانه، آتش چشم   یبا صدا   دن، ینفس کش یبرا

کرد و سمت پنجره رفت، کوچه را نگاه کرد و   زیر

 آرام گفت: 

 که در خونس؟!  هیک-

رفت،   زیو آتش سمت م  گذاشت شی گلو یدست رو  ا یک

در شد و   کی اسلحه را برداشت و سمت در رفت، نزد

 گفت: 



 ! ه؟یک-

 گفت:  عیسر  پروا

 منم-

که   ایسمت ک دیچرخ  عی باال رفت و سر شیابروها  آتش

 را گرفت و گفت:  شی هنوز حالش بد بود رفت،  بازو

 خودتو جمع کن -

  ر یصاف نشست و اسلحه را از دست آتش گرفت ز ا یک

برد و در کمر شلوارش فرو کرد، آتش هر   راهنشیپ

و همان   دیکش  شانشیپر ی موها  ی دو دستش را رو

کرد سمت در رفت، در را باز   یجور که مرتبشان م 

کرد، پروا لبخند زد و همان جور که دستانش مثل بچه 

 ها پشت سرش بود سر کج کرد و گفت:

 ... یمزاحمت ن-

  عی ماند و سر مهیمبل، حرفش ن یرو   ا یک دن ید با 

 گفت:   ستادیصاف ا 
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 ... انگار بد موق دیببخش  زهیچ-

 تو  ا یب-

بدن برهنه  دنی آمد و پروا با د  رونیاز پشت در ب آتش

 و گفت:  دی نگاه دزد عیاش چشمانش گرد شد سر

 ... من برم بع زهینه چ-

 تو  ا یگفتم ب -

و پروا نگاهش کرد، حس کرد حالش خوش   ستادیا ا یک

  ا یکرد ک زیصورتش هنوز کبود بود، تا چشم ر ست،ین

 ام گفت: آر

 من فعال برم -

 کالفه گفت:  پروا

 انگار واقعا مز...  دیببخش-

 حرفش رفت و گفت:  انیلبخند زد م  ا یک



 خواهر پروا  هیچه حرف نیا-

 آتش رفت دست دراز کرد و گفت:   سمت

 زنگ بزن -

وارد خانه شد،    ریبا او دست داد و پروا سر به ز آتش

آتش در را بست و به پروا نگاه کرد و   ا یبا رفتن ک

 گفت: 

 جا؟   نیا یشد اومد  یچ-

 نهینگفت و آتش دست به س چیه ریسر به ز   پروا

 و گفت:  ستادیا

 خونمو؟  یپارکتا ا ی  ینیمنو بب یاومد -

و   دیدندان کش  ریلبش را ز  یشرمسار گوشه   پروا

شاخه گل    دنیدستش جلو آمد، آتش با د کدفعهی

 سمت چپش باال رفت و پروا آرام گفت:   یابرو

  امیگفتم ب  ،یهست ی جور هیپشت تلفن حس کردم -

   شتیپ

جلو داد و چند قدم جلو    نیچانه اش را با تحس آتش

 و گفت:   دیکش  رونیرفت، شاخه گل را از دست پروا ب 

 جوجه اردک زشت!   دهیکارا ازت بع نیا-



خند زد و    شیباز هم نگاهش نکرد و آتش ن پروا

 گفت: 

 وقت  هی یریگردن درد نگ-
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 : دیزخانه رفت و پروا با حرص در دلش غرآشپ  سمت

 آخه ی لباس تنت کن هی یریمیم-

همان جور که گل درون دستش بود دستگاه   آتش

 قهوه ساز را روشن کرد و به پروا نگاه کرد و گفت: 

 ن یبش-

سمت مبل ها رفت، آرام    بیعج  یبا کوبش قلب پروا

بزرگ   یمبل دو نفره نشست، نگاهش در خانه  ی رو



  یکه وسعتش سه برابر خانه  یخانه ا  د،یآتش چرخ

شلوغ نبود، کامال مشخص بود   اد یخودش بود، اما ز

که فقط دو    یپسر تنهاست، سالن بزرگ  کی یخانه 

  ی بزرگ سولو کن  نهیشد با آ یم دایدست مبل درونش پ

کرد   یخانه را رو آورده بود، حس م یفقط کم یکه کم

سرد است، اما چه طور آن مرد برهنه  یل یخانه خ

 بود؟! 

  یم د، یطرف پالتو اش که باز بود را جلو تر کش دو

گرمش شود، به شوفاژ ها نگاه کرد و   ی خواست کم

 آرام گفت: 

 خاموشه؟!  یعنی-

شد، با ترس سرش    ده یلحظه شالش از پشت کش  همان

آتش شال را در دستش مچاله کرد و    دیو د دیچرخ

بزرگ انداخت، آب دهان قورت    یغذا خور زیم ی رو

و   دیکش  شیموها  ینگاه گرفت، دست رو عیداد و سر

 . دیشد شن یم کیرا که نزد   شیقدم ها   یصدا

 س یشوهرت حالش خوش ن ی دیپس امشب فهم-

  شهیتوانست مثل هم یداشت، م هیکنا  یبو کالمش 

هم فشرد، آتش که روبه   یکند اما لب رو   ی زبان دراز

باز هم نتوانست نگاهش کند اما آتش    ستادیا  ش یرو



نشست، مچ   یمبل تک یرو  شیخون سرد روبه رو 

سکون کرد و هر دو   گرشید  یران پا  یرا رو   شیپا 

اش گذاشت، به  یمبل راحت  ی دسته ها  یدستش را رو 

که هنوز باال    یشد، همان چشمان  رهیچشمان پروا خ

 بود.   امدهین

 کج شد و گفت:  آتش  سر

  یزیدنبال چ نیخونم، رو زم یانگار اومد  ینه جد -

 ! یهست

کرد نگاهش   یدست پاچه نگاه باال آورد و سع پروا

 ی فقط به صورت عبوس آتش باشد به همان ابروها 

 و گفت:  د یلبش کش یگره در هم، زبان رو 

 حالش خوب بود؟  ا یک-

 ارو؟یک ا ی ی حال منو بپرس یاومد -

از دست خودش ناخن در کف دستش فرو   یعصب پروا

 گفت:   عیکرد و سر

احساس کردم حالش   دم یرو د  ا یمن واسه تو اومدم، ک-

 ست یخوب ن 

که  یشد به لبخند  رهیتکان خورد، خ  یآتش که کم  لب

شد، دستش باال رفت و دو    انینما شیاخمها  انیم



گذاشت   لش یانگشتت شصت و اشاره اش را وسط سب

  د،یکش شیحرکت داد تا کنار لبها   یو هر کدام را سمت

قفل  نشیآن کار را چند بار تکرار کرد، نگاه سنگ

کرد و   یم  ذبپروا بود و همان پروا را مع یچشمها

گفت، غلط کرده اس که به  یدر دلش م قایداشت دق

 نداشت.  یه، از نگاهش حس خوبآن جا آمد

آن که از دست نگاه   یبرد و برا ریبه ز نگاه

 راحت شود گفت:   نشیسنگ

 سرده!  ی ل یخونت، خ-

 واسه من خوبه -

او   یجا خونه   نیا یعنی نیآزرده نگاهش کرد، ا پروا

کرد،   ی اعتراض م د یبود، نبا  یبود و خودش هم راض

  بلند شد، سمت شیباره آتش از سر جا  کیاما به  

کرد، لبخند   یبازشان م  یکی یکیشوفاژ ها رفت و 

برجسته و خوش رنگ  یلبها   یرو  یا مهینصفه ن

 پروا نقش بست. 

 دوباره به آشپزخانه رفت و گفت:   آتش

 باز بود؟ نگیدر پارک-

 اومد منم اومدم تو  رونیپسر بچه ب هیآره -



و بدون آن که درون   ختیدو فنجان قهوه ر  آتش

کردن هم   ییرایپذ یبگذارد سمت پروا رفت، حت ینیس

پروا گذاشت و   یجلو  زی م یبلد نبود، فنجان را رو

 گفت: 

 کردم نشیریش-

 ممنون-

  رشیمبل نشست و سوال پروا غافلگ ی رو  دوباره 

 کرد: 

 شده؟  یزیچ-

نشست با اتمام حرف پروا کامل    یکه داشت م آتش

 مبل نشست، به چشمان پروا نگاه کرد و گفت:  ی رو

 شده -

تونه  ی م یبوده، ک  یمهم  زیشده؟ به نظر من چ یچ-

 بدم  صیکه منم بتونم از صدات تشخ رهیحال تو رو بگ

بود،   هیشد با آن مرد، کالمش پر از کنا  کیبه  کی

را کشف کرده   یبزرگ قتیحق ه،یاما در کنار آن کنا 

  ش؛یبود و همان شناخت نسبت به مرد روبه رو

 طنتیبود، اما آتش لبخند ش  یریچشم گ یلیخ شرفتیپ

 زد و گفت:   یزیآم



 ی شناس   یمنو م یانگار خوب دار-

  اورد،یبا طنزش لبخند به لب پروا ن یچاشن لحن

حواله  یچشم سمت راستش جمع شد چشمک یگوشه  

 آن دختر کرد و گفت:  ی

 !میهمو برطرف کن  یازایتا ن  م،یبشناس  شتریبهتره ب-

با تمام فشار در صورتش هجوم آورد، با شتاب   خون

  شی گونه ها  عیبرد، چنان سر  ریو سر به ز د ینگاه دزد

 و گفت:  دیگل انداخت که آتش بلند خند 

 ادم یمنحرف نشو من منظورم اون نبود اما حاال که -

خره هم  باال ازاس، یبگم اونم جز همون ن دیبا  ی اُورد 

 هم من   یدار  از یتو ن

از نفس اُفتاد، او که تا آن لحظه سردش بود   قلبش

عرق را   یدانه ها  یحت رد،یگ یحس کرد دارد گر م 

کرد و هزار بار خودش  یپشت گردن و کمرش حس م

  زی آن مرد ه یخانه  یرا لعنت فرستاد که با چه جرات

 آمده بود. 

و فنجان قهوه اش را برداشت و   دیباز هم خند آتش

 گفت: 

 قهوتو بخور، بپا لبت نسوزه -



گفت آتش هر  ی نداشت، احساسش م یخوب حس

منظور هست، مثل همان   ی زند از رو  یکه م  یحرف

دوست داشت فرار کند و    ش،ی تذکر نسوختن لبها 

گنگ شده اش   یآتش در گوش ها  یبرود، صدا

 نشست:

  یالش  ی از آدما پر  رنگ،یشده پر از دروغ و ن  ا یدن-

 که فقط اومدن که دروغ بگن
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گنگ نگاهش   و جیآن حرف ها نگاهش باال آمد، گ با 

 کیکرد صورت خندانش چه شد، اصال چرا به  یم

باره باز آن ابرو ها گره خورد، آن حرف ها چه بود؟  

 ده یبه دستان مشت شده اش نگاه کرد اما نگاهش کش



سفت و   یلیشد به شکم آتش که انگار خودش را خ

ش شکل  یها  چهیسخت گرفته بود که آن گونه ماه

 گرفته بودند! 

 آتش از هم باز شد و گفت:  یلبها

از دست بابابزرگم ناراحت بود،  شهیمامانم هم-

گفت منو تو   یبود، چون م نیباهاش سر سنگ شهیهم

 کشونده  یفیکث  یا یدن

کرد که   یکشف م ی دیجد  یها  زی انگار داشت چ پروا

تمام وجودش شده بود گوش و اگر چاره داشت مثل  

را هم  او  یکند، صدا  یصدا ضبط م شهیشغلش که هم 

اش را  ی خند زد تلخ شیکرد، آتش که ن یضبط م

ر  پروا   ی گوشها  دیحس کرد و باز لحن کوبنده اش د 

 را: 

ساله که   کیوقت حرفشو قبول نداشتم، اما  چیه-

کل   تم،یموقع نیتو ا نجامیا ستمیقبول دارم، ناراحت ن

 راهه، اما...  نیتو هم  میبرکت زندگ

که   ییپرواپروا،   ی زجر آور برا  یکرد سکوت سکوت 

ها خودش را در دام انداخته  زیهمان چ  دنیفهم یبرا

گرفت   ی کنار هم قرار م شی بود و حال داشت پازل ها 



خورد و   یدانست، گردن آتش تکان یو کم کم از او م

 گفت: 

 ییخدا  یتجربه کردم، ول  دمید  ویهمه چ یاز بچگ-

 نکردم  یبچه بودم، بچگ یلیخ دنشونیواسه فهم

باره سوخت؟   کیسوخت؟ چرا قلب پروا به  چرا

همچون کوره   یانگار حرف آتش مثل خودش حرارت

اش داشت که قلبش را سوزاند، آرام پلک   یآهنگر ی

زد و انگار با همان پلک زدن آتش به خودش آمد و  

 ادامه داد:  دیکش یقینفس عم

بهم دروغ   ییکسا  هی فهمم   یاز قبل م شتریهر روز ب-

 کردم.  یفکرشم نم وقت چیگفتن که ه

 کرد و گفت:  یپر حرص یخنده   تک

کشونه،  ی سوزونه، تا مرز جنون م  یمنو م نا یا-

 یکه اصال منو نم  ییکه تو یجور کنهیحالمو بد م

 هیصدام  یبفهم یدینم تیمن اهم   زیچ چیبه ه ی شناس 

 هیجور

 یسوزاند، چرا نم شتریزد و دلش را ب هیهم کنا  باز

هم که شده،   یدلدار  ی بزند؟ حداقل برا یتوانست حرف 

زد دل   یبا مجرم ها هم حرف م یمثل شغلش وقت



داد، آتش که هنوز جرمش هم مشخص   یم ی دار

 داد؟  یاش نم  ی نبود، چرا دلدار

  یآزادش فرو رفت و صدا  ی آتش در موها  یها  پنجه

 پروا متعجبش کرد: 

جا هم   نیشده اما تا هم یدونم چ ینم ق یمن، من دق-

نکردن فقط واسه تو   یکنم، بچگ  یدرکت م یت که گف

مقصر   یواسه تو کس دینبوده، واسه منم بوده، شا

بوده اما واسه من خودم مقصر بودم، چرا بهت نگفتن 

 هیسال ساکت بودم،  نیدونم اما من تا چند یمنم نم 

  ینگاه م هاشونیبه باز ه،ینشستم و به بق یگوشه م

  ینم نه کسحرف بز  یکردم، نه دوست داشتم با کس

  رونیازم ب ییهفته ها هم صدا دیباهام حرف بزنه، شا 

 هی ه،ینجوریا  دهیدکتره گفته بود چون ترس هی ومد،ینم

 ه،یپدر و مادر یگرفته از ب یگفت، افسردگ یدکتر م 

اگر بحث درس   ادمهیگفت تو شوکه، اما  یدکتر م هی

نکردم اما   یمنم بچگ ومد، یبازم صدام در نم دنبو

کنم نه،  یمتفاوت با تو، بگم که کامل درکت م  یل یخ

هم به خودم   یوقت  م،ی نکرد یاما هر دومون بچگ

 همه یاومدم شدم حام

 آزرده گفت:  یبرد و با دل ریبه ز نگاه



مزخرف شدن، همه  یلیآدماش خ ایدن نیمنم موافقم ا -

هم  یهستن که پشتش پنهان بشن، گاه ییدنبال دروغا 

شون م تیبا تموم سخت به  یوقت  ،یشی و مقاومتت خام 

و درشت،   زی که روحت شده پر از زخم ر یا یخودت م

 تونم درک کنم.   یخوب م نارویمن ا

آتش به همان نگاه پر  زیباال آورد به چشمان ت نگاه

 شد و گفت:  رهی حرارتش خ

کنم باهات، هر چند نابلد اما به درد    یم یهمدرد -

 خوره که  یجفتمون م

و سر چرخاند،    د یلبش کش یزبان رو  دیخند آتش

نگاهش مشخص نبود به چه بود اما سرش را چند  

 بار تکان داد و گفت:

 درسته ینه انگار واقعن-

خواست کل صورتش را    یسر کج کرد انگار م  پروا

 اما موفق نشد و کنجکاو گفت: ندیبب

 درسته؟! یچ-

پر نفوذ که دل   یسر چرخاند نگاهش کرد، نگاه  آتش

 و آرام گفت:  ختیپروا را همچون آوار فرو ر 

 یکن یاندازه آرومم م نیبه هم ش،یمن آت یتو آب -



نه از   خت،یر یدل نداشته اش فرو م   یآن حرف ها  با 

  شتریکه هر چه ب ی ترس ی برا ،ی عشق و عاشق ی رو

  یفرو م شتری برد ب ی م یآتش پ قی به عشق عم

کرد و   یکه با تمام وجودش حسش م ی عشق خت،یر

 ترساند.  یم شتریاو را هر لحظه ب

  شی در رگ ها  زیبا سوزن ت یآتش مثل سرنگ  نگاه

و    ز یر یرفت و ترس را به تک تک رگ ها   یفرو م 

توانست آن مرد   یکرد، چه طور م یم قیدرشتش تزر 

قرمز  که قرار بود خودش فرش  یعاشق را در دام

! انگار داشت با آن عشق  اندازدیپهن کند ب شیبرا

گرفت و پروا اصال آن را   یقدرت آن کار را از او م

 خواست.  ینم

و آتش به فنجان   زی کنده شد از آن نگاه ت نگاهش

 پروا نگاه کرد و گفت:  یدست نخورده 

 ! ینخورد -

 گفت:  ریبه ز سر

 رفت یبه قهوه نم لمیم-

 ؟ یچرا نگفت-

 زبان دراز شد:  یهمان پروا کرد و  نگاهش



 ! ؟ یدیمگه تو پرس-

مبل بلند   یرا باال داد از رو  شیابرو کیو   دیخند آتش

 ی شد و قدم زنان از کنار مبل پروا گذشت و جلو 

پشت به پروا بود و پروا هم پشتش به   ستاد، یپنجره ا

آتش را   ی اما صدا دندید یرا نم گرید کیاو بود، 

 : دیشن

 شناختمت، سه َگزه  تیزبون دراز  نیبا هم-
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باز هم با آن حرف   کدفعهیخنده اش گرفت و  پروا

 رو شد:  ریدلش ز 



کنه، تا حاال هم   یجرات نداره برام زبون دراز  ی کس-

 دوست دارم  توینکرده، اما زبون دراز  یکس

دهان جمع شده در دهانش را به زور قورت داد،    آب

لحظه پشت سرش حسش کرد و تا سر   کی یبرا

در    د، یچرخاند، درست کنار سرش صورت او را د

را هم فراموش   دنیممکن، نفس کش  یفاصله  نیکمتر

آتش   زیآم طنتیاز چشمان ش  دیترس  یم یکرد، حت

 و به لبخند دهان بسته اش نگاه کند.  ردینگاه بگ

دخترک قفل شده بود، چه   یشی دو چشم م ن یب نگاهش

  یا یکه توانسته بود او را از دن ی شیبود در آن دو م

دختر    نیسرد تر یبکشد، او که حت رونیمرده اش ب

شده   ریچشمانش دلش اس  ی بود چطور از سرما  ا یدن

 بود؟ مگر امکان داشت. 

  یم یدوتارو زندون  نیاگر امکان داشت ا ،یدون یم-

 نتشون یجز من نب ی کردم که کس

  یم یشد کاش باز هم بد دهن یباز هم خشن م  کاش 

زد، کاش  یکرد کاش اصال دست بزن داشت کتکش م

کار را  ن یکرد اما ا یفُحش ها را بارش م نیتر کیرک

کرد، کاش واقعا عاشق نبود کاش در   یبا او نم

 برابرش آن گونه نبود. 



خواست سر بچرخاند، دست آتش کنار سرش   تا 

آتش چشم   د،ینشست و مردمک چشمان پروا لرز

 صورت پروا و گفت:  یچرخاند رو 

 ی چشم گاو یاما آرومم کرد  تیبا وجود نابلد-

هم خشکش زده بود، اما با   د یتکان نخورد شا  پروا

حرارت بدنش    دیاش چسب یشانیکه به پ ینرم  یلب ها

کرد تب  یکه حس م  یباره باال رفت، جور  ک یبه 

  یرو  ش یچهل درجه دارد، بغض کرد، پلک ها   یباال

هم افتاد، دوست داشت فرار کند دوست داشت از 

  شیا ه  لب دوست داشتن ناب آتش فرار کند، اما انگار  

اش، چرا آتش تب او را   یشانیقفل شده بود به پ

 یسوخت و عقب نم یشد، چرا دلش نم  یمتوجه  نم

 د؟ یکش

اش کنده شد،   یشانیانگار از پ  شیشد، لب ها   کنده

بسته   ش یکنده شد، هنوز چشمها   شیانگار دلش از جا 

پروا، دست   یبه به چشمان بسته  رهی بود، آتش خ

ره اش را آرام  جلو رفت و سر انگشت اشا  گرشید

 و گفت:   دیپلک راستش کش ی رو

 چشمت هک شد، عشق  نیرو ا-



رفت و باز لمسش  یسراغ پلک بعد   دیعقب کش  دست

 کرد گفت: 

 جا هم هک شده آتش  نیا-

به آتش بود،   رهیخ  د،ی لرز  یباز شد اما م شیها  پلک

 زد و گفت:  یآتش چشمک

 شش دانگش با سند منگوله دار مال خودمه نا یا-

سکوت تلخ خانه  د،یچیاتش در خانه پ  ی گوش  یصدا

 شد، شکست    یآتش پر م  یبا صدا یرا که گاه

پروا نگاه  ی به زور از چشمان براق شده  آتش

  یغذا خورد  زیو سمت م دیگرفت، خودش را عقب کش

اش نشست، تا آن   نهیس ی رو  عی رفت، دست پروا سر

که با دور شدن   دی کش ینفس م انیدر م یکیلحظه 

 که حالش خوب شود.  دیکش  قیآتش چند نفس عم
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  دی کش یگوش  یدست رو  یو عصب د یرا د ای اسم ک آتش

 و گفت:

 بله-

هنوز کارشون نشده تو  نیخواستن، بب یم نویهم نا یا-

 چیبه فکر ه  گهیگن تو هم د  یمحل چو انداختن، م

 یستی َکس ن

 گفت: یعصب  ایآتش مشت شد و ک دست

کارشون هنوز   نا یسوال، ا  ر یبرنت ز یدارن م ی روان-

 ؟یاگر بشه چ ننینشده ا

را  ده یترس یتن پروا ادش یدو قدم جلو رفت و فر  آتش

 لرزاند: 

 که! ی د  دوباره خر شد-

 آتش -

تو  یبتمرگ یببند دهنتو تا بگم برات، تا بگم بر-

 یمخ منو َهم نزن گهیخونتو د



و آتش نگاهش کرد اما    ستادیبا همان ترس ا  پروا

 نگاه گرفت و گفت: 

فروش   دیآدم با خر نیخوان، کشتن ا یم نویهم اونا -

 نیسطح ارزش داره، تا ا هیاون جنسا براشون تو 

 ؟ یجارو گرفت

که چند  یایچشمانش گرد شد و انگار از دن پروا

و    رونیباره پرت شد ب کی لحظه قبل فرو رفته بود به 

  د یترس ادش یبا فر  د،یآتش را د یواقع  یچهره   کدفعهی

 تر شد: ز یت شیاما گوش ها 

باز   شتریگوشاتو ب ید یجا فهم نیخب حاال که تا ا-

مطلوبشون  ی  جهیکار امشب به نت هیخوان  یکن، م 

فروش اون جنسا،   دیخر  ا ی آدم   نیُکشتن ا ا یبرسه،  

بشم   ی کنن عصب یم  ی زنن، دارن کار ی زورشونم م

  ییرای که ازشون پذ رمیبگ لیکه خودم جنسارو تحو

 بکشن نویکنم که اونا هم به خاطر کار من ا

 گفت: دیبود و ساکت و آتش با تهد  یعصب ا یک

 خورن  یم ی چه گوه هیبق ستیمهم ن -

 تونن کنارت بزنن یم  یدون یم-

 وونه؟ ید  یترس یم ی از چ-



 به فکر توئم -

خوردن شکست بخورم،   نیزم هیبا  ستیقرار ن-

 امشب شو  الیخ  یتر بشم، پس ب یقراره قو

 گن راجبت یم ییزایچ بد-

 یروت م ی کنن، جلو  یسگا پشت سر واق واق م -

 کنن یگوشه کز م هیترسن  

 خواهر پروا هنوز اون جاست؟ -

و کنجکاو پروا نگاه کرد   ده یبه چشمان ترس آتش

فرو   شی در موها   شیدست آزادش باال رفت و پنجه ها 

 رفتو گفت: 

 آره -

اگر    ،یت رک  یم یدونم دار  یم ی دونم نا آروم  یم -

واست   یامشب شب خوب شمیپ  ا یخواهر پروا رفت ب

 ستین

 فعال -

پروا   د،یرا قطع کرد و کامل سمت پروا چرخ  تماس

 و گفت:  د ینگاه دزد

 خسته هستم کمی گه،یمن برم د  زهیچ-



رفت شالش را برداشت خواست   زیسمت م  عیسر

  ده یکش عیگرفته شد و سر شیسمت در برود اما بازو

 شد.  

با شتاب در آغوش آتش فرو    گرد شد و  چشمانش

 یرفت، همان چشمان گرد به چشمان سرخ و عصب

 آتش برخورد کرد و نگاهشان در هم گره خورد. 

که در صورت و نگاهش بود دهان   یهمان خشم با 

 :د یغر دهیترس ی باز کرد و در صورت پروا

 نیچشات شده بود گوش، لبت شده بود گوش، ا -

 دماغتم شده بود گوش 

که   یبود و در بهت بود، چه طور آن آدم  ده یترس پروا

بود حال مثل گلوله   فیآن همه لط  شی چند لحظه پ

به او   شتریآتش شده بود، کمرش فشرده شد و ب

 : دیو آتش باز هم غر  دیچهره در هم کش د،یچسب

مون اندازه خطرناکم،  همون قدر که عاشقم به ه-

برات   یخطرناک  یبرنامه  ،یبرام شر درست کن یبخوا

 نمیچ یم

  داری توانست ب یبود که نم یکابوس وحشتناک انگار

بود و   یشود و به ترسش اتمام دهد، کابوسش واقع



  ی فشرده شد و داشت جان م شتریوحشتناک، کمرش ب

 آتش.  یداد به خاطر بدن برهنه 

 سر تکان داد و گفت:   آتش

به همون اندازه که دوستت دارم به همون اندازه  -

منو جلب  نانیاطم یندارم، چون نتونست نانیبهت اطم

حواست به کارات باشه، نذار با کار اشتباهت   ،یکن

 بزنم  شتیآت

نگفت، همان جور   چ یبا خشم عقب رفتف، اما ه پروا

سرش انداخت    یشال را رو عیعقب عقب رفت و سر

دوباره   دیمت در رفت، در را باز کرد و چرخس

 شد وسط قلبش:  ر یآخر آتش ت ینگاهش کرد و جمله 

 تونه خرم کنه  یکنه اما نم ی م وونمیعشقت د-

دکمه  د، یبا عجله در را بست سمت آسانسور دو پروا

  یدرونش رفت، دست جلو   عیفشرد در باز شد و سر

دهانش گرفت و دکمه فشرد، همان موقع بغضش  

که از چشمان   یترسش شکست، ترس یبرا  د،یترک

که آتش خوب توانسته بود تا مغز   ی آتش داشت، ترس

ُسست بود اما خودش   شیکند، پاها قیاستخوانش تزر

را محکم گرفت که فقط به خانه برسد، انگار روحش  

 بودند.  ده یکش رون یرا از تنش ب



داند   ی آتش انگار از قصدش م دیفهم  یُمرد، وقت پروا

ُمرد، در همان آغوش سخت و تلخ ُمرد اما به زور  

آمده بود    رونیسر پا ماند که فرار کند، که کرد، حال ب

رفت و   رونیافتاد، از آسانسور ب یاما داشت پس م

که راه نفسش را بند آورده   یاز آن ساختمان عیسر

خودش رفت و با   ختمانسمت سا   د،ی دو  رونیبود ب

آورد و در    رونیب بشیرا از ج د ی لرزان کل   یست ها د

پرت   نگیرا باز کرد با شتاب خودش را درون پارک

  ینگاه آتش را از آن باال حس م ینیسنگ یکرد، حت

تواند   یکرد که نم یکرد، مطمئن بود داشت نگاهش م 

 درست قدم بردارد. 

  یآتش بردارد اما رکب بزرگ ی بود پرده از کارها  رفته

 آتش رو شده بود.  یدست او برا  دی خورد و فهم

 ** 

کرد،  یپروا نگاه م  ی  دهیبه چشمان ترس سرگرد 

کرد و منتظر نگاهش   ی ترس را در وجود پروا حس م

خواهد حرف بزند   ی که گفته بود م شیکرد تا لبها  یم

 اما انگار مهرموم شده بود باز شود. 

برد، سرگرد به   ریکالفه چشم بست و سر به ز  پروا

 داد و گفت:  هیاش تک ی صندل 



 ه؟یبگو دخترم مشکلت چ-
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برد و به   ریشمانش بسته بود و سر به زهنوز چ  پروا

 یاز آتش م د،یتوانست بگو یخودش که دروغ نم 

اش  هیعل   یکه اگر باز هم مدرک یاز مرد د، یترس

طرف    کیآورد، از  یسر آن دختر م یینداشت بد بال

راه را ادامه دهد و آتش او را   نیا  دیترس  یهم م

 بُکشد. 

دو   دنیدباال آورد در چشمان سرگرد زل زد و با   سر

  نیدلنش  یکش آمد و لبخند یطرف لب سر گرد که کم

داد، دلش گرم شد انگشتان دستش را در هم   لشیتحو

 قالب کرد و گفت: 



 بگم ی دونم چه جور ینم-

که انقدر استرس   یبگ یخوا  یم  یدونم چ یمنم نم-

  یاما به نظر من االن برو به کارت برس، وقت  ، یدار

 میحرف بزن  ا یکارات تموم شد ب

مخالفت نکرد چون دوست داشت باز هم برود   پروا

کردن همه  ان یب یفکر کند و خودش را آماده کند برا 

بلند    شیاز سر جا  د،یکش ینیدم و باز دم سنگ ز،یچ

 شد و گفت: 

 باشه -

 ستیحالت خوب ن اد یهم بخور انگار ز یزیچ هی-

برد، درست بود ترس به او فشار   رینگاه به ز پروا

  گری د ی درد یاش برا یآورده است اما حال بد جسم 

که َدم صبح متوجه اش شد و از خواب   ی بود، درد

که که با مسکن بهتر نشده بود،  یبود، درد دهیپر

کرد و اگر چاره   یهنوز دل و کمرش به شدت درد م 

 کرد.   یداشت امروز را فقط استراحت م

رفت، به  رون یاز اتاق ب ریجور سر به ز   همان

دندان   ری شلوغ نگاه کرد و از درد لب ز یراهرو 

افتاد و آهسته راه رفت، اما   نی دور چشمانش چ  د،یکش



هر قدمش انگار صدها متر راه رفته اس که آن جور  

 رمق شده بود.  یب

هم به خاطر ترس   د یبدتر از هر ماه بود، شا   دردش 

باره به   کیکه آتش به  یشب قبل بود، آن شوک

ترس   یجانش انداخت و آن درد چند برابر حتما برا

اش آتش بود و   یاش بود که باعث بان  یدرون  یها 

 یشروع به کار م  دیکه با  یبَس، خودش را به بخش

 کرد رساند. 

حس    یداد حت یمانگار داشت جان  ،یچه رساندن اما 

 کرد آن درد به مراتب بدتر از درد دستش است.  یم

 ** 

آهن سرخ  ی پتکش رو  تشیتمام قدرت و عصبان با 

مغازه    ی که جلو یشد، هنوز هم نگاه مردم یم  دهیکوب

کرد، از صبح که آمده   یشدند  را حس م یاش رد م

  یمحلش م  یکرد کمتر کس ی سالمش م ی بود کمتر کم

  نیا ی داد؛ نه برا ی عذابش مگذاشت و آن ها داشت 

  مشآن که اسم رس یسالمش نکرد، برا یکه کس 

 بود.  یهم رو به نابود  یبرا



دو بار اول موفق   یکردم وقت یبا شهروز کار م  یوقت-

شدم جنس جابه جا کنم، خدارو شکر کردم که  

 تو اون پارک چه خبره ید ینفهم

بود نگاه   ستادهی مغازه ا ی به گودرز که جلو آتش

توجه سمت کوره رفت، گودرز کامل وارد   ینکرد، ب

 مغازه شد و گفت: 

اون دو بار هم از   ینابودم کرد یدیفهم  یاما وقت-

 رون یب ی دیدماغم کش

اش را پاک  یشانیپ یعرق رو   اهشیپشت دست س با 

سرخ بود و فکش منقبض بود،    شیکرد، چشماها 

 گفت: به کوره مانده بود، گودرز لبش کج شد و رهیخ

باور  گنیکه در موردت م ی شناختمت هر چ یاگر نم -

قراره از  یخوام بدونم ک یکردم، اما باور نکردم م یم

قراره جواب کار   یک  ،یبکش رونیدماغ اونا ب

  ی مغازه دار ن یتو ا یدیچپ ال یخ یکه ب  یبد  شبشونید

 هی عاد یهمه چ  یدینشون م

کنار    واریدستش باال رفت کف دستش را به د کی

اش کم از خود کوره نداشت اما   ی کوره چسباند، داغ 

 هیآمد، دور چشمانش شب  یبه حساب م  چیاو ه یبرا

 افتاد و آرام گفت:  نیچ  شیبه وسط ابروها 



 زنمی م ششونیآت-

 لبخند زد و سر تکان داد گفت:   گودرز

 یکنم، هر کمک یکمکت م-

 خوام   یکمک نم-

  یکنم، کار یاما من کمکت م یخوا یآره تو کمک نم-

 قبل نگاهت کنن   دیکنم باز به همون د یم

سر چرخاند نگاهش کرد، گودرز سر تکان داد و    آتش

 گفت: 

کنم  یم  ی بشه اما من کار ی نجوری خواستن ا یاونا م -

 همه مثل قبل بشه د یباز د

 کار کنم یدونم چ یخودم م-

کار از رو دوشت بردارم که به  هی اما بذار  یدون یم-

 ی برس گتید  ی کارا

نگاه گرفت باز به کوره نگاه کرد، گودرز   آتش

 : دیکنجکاو پرس

و اسم رسمت   شب یکه به خاطرش از د هیاون دختر ک-

 ! ؟ی گذشت

 بسالمت-



 ... آت-

 بسالمت-

داد سر تکان    رونینفسش را با فوت کردن ب یگودرز 

 داد و گفت: 

 روز خوش -

رفتن گودرز آتش آهن را از کوره در آور و سمت   با 

رفت و پتکش را بر سر آهن سرخ  یب تن ی سکو

تلفنش زنگ خورد و او پتک را کنار گذاشت    د،یکوب

را برداشت و تماس را که   یرفت، گوش زیسمت م

 بود جواب داد:  ا ی پشت خطش ک

 شد؟  یچ-

که دو بار پگاه  ییآدرس و جا  نی آتش، ا ستیپگاه ن -

  ی نه مرد ینه زن  ه،یمیخونه قد هیاومده  رونیازش ب

 خودش تنها بوده   ست، یتوش ن یکس

 خب -

 یچون قبض  ومده،ین یانگار چند روز هم هست کس-

  شیگفتن چهار روز پ یها م  هیدر بود همسا یکه ال

  ی قبضه افتاد جلو نیاومده، اما درو که رضا باز کرد ا

 پامون 



 یآموزشگاه چ-

هم    دیجد زیچ هی، البته  چند روزه اون جا هم نرفته-

سر    ومدهینم ایمدت منظم نبود  هی که کال  نیا دم،یفهم

 رفته  یزودم م ومده یم رید  ا یکار 

 ؟ی که تو آموزشگاه بود چ یآدرس -

خونه  نیهم  ادی ندادن بهمون که، اما به احتمال ز-

 گهید هیمجرد

 ؟ی کرد دا یتو خونش پ یچ-
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  یز یبه نظرم وقت نکرده چ یعنینبود،  یخاص زیچ-

بود، گاو    لباساشم یمرتب بود حت زیببره، همه چ



که برام جالب   یزیهم نداشت، تنها چ  یز یصندوق چ

 کارت ته کشوش بود، منم برداشتمش  میبود، دو تا س 

 خوبه-

مامان   ش،ی خانوادگ یآهان عکساشم بود، عکسا -

 باباش و خواهرش 

 بود؟  یپگاه طاهر لشیسر کارشم اسم فام -

 آره -

 مال خودش؟ ا یبود   یخونه اجاره ا -

  یشناختنش بعدم م ی ها نم  هیاما همسا  دمیهنوز نفهم-

  نیا شهیم یبود دو سال یخونه سال ها خال نی گفتن ا

 جا نیدختره اومده ا 

به دردم   یکرد  یم دایپ ی مدارک  دیشا  ؟ یخوب َگشت-

 بخوره 

 هیدو تا پوشه قرمز تو کشو بود وقت تنگ بود گفتم -

 منم برداشتمش اومدم  شه،یوقت َشر م

 ی آهنگر ا یخوبه، ب-

 باشه -

 



 یم کی هوا داشت تار با یپنج عصر بود و تقر  ساعت

شده    و یکه س ییکارت اسم ها  می ُشد، داشت در آن س

کرد، تمام اسم ها دخترانه بود، اما با   یبود را چک م

شد، شماره را چند بار    قیاسم مرجان نگاهش دق دن ید

  لی آشنا نبود، اگر فام شیخواند اما آن شماره اصال برا

کرد آن اسم همان   یمرجان کنار اسم نبود شک م

 مرجان است. 

کارت چهار   میتر رفت و متوجه شد در آن س نییپا 

 کیمرجان بود، و فقط  یشماره بود که همه برا

شناخت که خودش هم داشت، دست   یشماره را م

شد،    ده یکش  ششیو ر  لیسب  یرو یعصب  گرشید

ا خشم از  هنوز وقت نکرده بود پوشه ها را باز کند، ب

 بلند شد.  زیپشت م 

 زیسمت م یموقع تلفنش زنگ خورد، عصب همان

کرد با چند   ی اسم نفس چشم بست، سع  دنی رفت، با د

را کم کند که حداقل سر آن    تشیعصبان قینفس عم

  ینکند، دست رو  یخبر خال   یدختر از همه جا ب

 و دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 بله-

 سال آقا آتش -



باال   شیابرو کی به،یمرد غر ی صدا دن یبا شن آتش

 را در دستش فشرد گفت:   گرید ی رفت و گوش

 شما؟! -

 هستم پسرم  یسرگرد عباس -

آتش باال رفت و سرگرد   یگره کرده   یدو ابروها هر

اش نگاه کرد   ده یپروا و رنگ پر یبه چشمان بسته 

 و گفت:

  یاز صبح که اومد ب ست، یپسرم زنت حالش خوش ن-

 یم  ،یصندل  نیا ی جون افتاده رو یحال بود، االنم ب

 اد یدکتر نم م یگم بر

هر چه کرده بود سرگرد با   دیچهره در هم کش  پروا

موفق نشده بود و در آخر با تَشر   ردیآتش تماس نگ

را   یکالمش مجبور شد قفل گوش  تیسرگرد و عصبان

 گفت: یباز کند، آتش سمت در مغازه رفت و عصب

 ؟ی آگاه -

 که رنگ به رو نداره  ا یپسر جان بآره -

چشمانش نشست و   یلرزان پروا باال رفت و رو   دست

چرا حالش    دیبگو د یبا  دی ا یکرد آتش ب ی به آن فکر م



بود و عالوه   زیبد است، آن هم آتش که از نظر پروا ه

 هم بود.  زیبر آن ت

 ** 

که نشست، آتش عقب رفت و در   ن یماش ی صندل   ی رو

  یصاف نشست و گوشه   را بست، شرم زده به زور

به آتش نگاه کرد،   د،یکش  شی دندان ها   ریلبش را ز

پروا را به دستش داد   نیماش چیرفت و سوئ  ا یسمت ک 

چشم    تیاز آن وضع یتا به خانه اش ببرد، پروا عصب

 : د یبست و غر

 آخه؟! نیبه ا یزنگ بزن دیسرگرد آخه چرا با -

دانست   یم ی بود و از وقت ده یدر صورتش دو  خون

شده   ی ُگل ُگل  شیلپ ها د یآ یآتش دارد به دنبالش م

کردند،   یم  یعجب دلبر  یدگیبود و در آن رنگ پر

سرد   شهیسرد بودند همچون دلش که هم  شیدست ها 

 انداخت.  یرا هم به لرز م  یآن َمرد  آتش  یبود و گاه

از هم وا نشد،   شیپلک ها   د،یرا شن نیدر ماش   یصدا

بسته بماند، آتش   شیمها داد با آن شرم چش حیترج

نشست، در را بست و   نینگاهش کرد و درون ماش

 گفت: 

 مارستان؟ یب میبر-



بود   دهیآتش را د  یبود دهان باز کند، از وقت سخت

حرف نزده بود، آتش دوباره نگاهش  یهنوز کالم

  دیچرخ  یفرمان گذاشت و کمرش کم  یکرد، دست رو

 پروا گفت: یبه چشمان بسته  رهیخ

 باز کن چشاتو-

 تپنده آرام گفت:  یچشمانش را باز نکرد و دل پروا

 خونه  رمیم-

 چشماتو باز کن حرف بزن -

 م؟یبر  شهیم-

 بازشون کن شهی نه نم-

لبخند آتش ُگر    دنیچشمانش را باز کرد و با د  ی عصب

 و آتش با همان لبخند گفت:  د یگرفت، نگاه دزد

 مارستان؟ یب میبر-

 نه-

 گه یم  یدکتر چ نمیبب میبر  ست،یحالت خوب ن -

کرد و دوست داشت فرار کند از آن   یم  اهویه  قلبش

 و گفت:  دیآتش چرخ  زش،یت یمرد سمج و نگاه ها

 درمانگاه  هی میریم-



 خواد  ینم-

 حرف نباشه نه،یآقات هم صیتشخ-

نگاه    ابانیپروا مشت شد و سر چرخاند به خ دست

محال بود   د،یدانست چه کار کند و چه بگو یکرد، نم

تواند   یچرا حالش بد است اما مطمئن بود نم  دیبگو

  یاز دست سرگرد عصب  رد،یآتش را هم بگ   ی جلو

توانست   ینم  یکار چیبود و ه ی بود، اما فقط عصب

 بکند.

 آتش زد و گفت:  ی گاریس   آتش

 سر کار؟   یتو که حالت بد بود چرا اومد-

هر وقت دوست ندارم   ستیه نکارمه، خونه خالم ک -

 نرم

  یخوبه فکر کردم زبونت کوتاه شده، نگو نگه داشت-

 یبه جا خرجم کن

که در  یا هیکرد و آتش با کنا  ینگاهش نم پروا

 کالمش داشت گفت: 

  یمن فکر کرد یاز شب تا صبح رو حرفا دم ی شا -

 ! نهیامروز حالت ا 



بزند،  ادیدوست داشت فر د،یبا خشم سرش چرخ پروا

کاش زبان   یآتش را کتک بزند، ا  یداشت حت  دوست

آن مرد کمتر  د یشا   ست، ی کرد که دردش چ ی باز م

 کرد.  یم  تشیاذ

 زد و گفت:  ینگاهش کرد، چشمک آتش

  یبفهم  دیرو حرفام فکر کن، شا اد یخوبه برات، ز-

 هی کار درست چ
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 باال رفت: ادشی کنترلش را از دست داد و فر پروا

 ؟ یدنبالم، که حالمو بدتر کن  ی چرا اومد-

 نییپا   ار یصداتو ب-



 یدیعذابم م  یچون دار  ارم،ینم-

هم گذاشت، با همان کار به  ی چشم رو  یلحظه ا  آتش

که  دیشده بود، پروا هم خوب فهم ی پروا فهماند عصب

 عقب رفت و کالفه گفت:  یباال تنه اش کم

خونه   یمنو برسون شهیم م،یحرف نزن شه ی...مشهیم-

 رمیبه درد خودم بم

 ستادن یا پُک زد اما با  گارش ینگفت و به س چیه  آتش

درمانگاه    دنیسر چرخاند با د  عیپروا سر ن،یماش

 گفت:   عیو سر ختیدلش فرو ر

 خوام برم خونه!  یگفتم که م-

دستش را دور فرمان چرخاند و بدون آن که به   آتش

 پروا نگاه کند گفت: 

 یم  ادیاما به خاطر تو دارم  ستمیبلد ن دن یناز کش-

 رمیگ

نگاهش کرد و آتش هم سر چرخاند نگاهش کرد،   پروا

 : د یغر کدفهیسر کج کرد و 

شو    ادهیحوصله، پس مثل آدم پ یاما هنوز نابلدم و ب -

روندن    تویاون تو، وگرنه با تموم قلدر ا یبا من ب  د 

 برمت اون تو  یندازمت رو کولم م یچشات م



 را باز کرد و گفت:   نیدر ماش دیچرخ

 انتخاب با خودته -

و ناباور به    د یکش غیشد در را که بست، پروا ج  ادهیپ

زد نگاه   ی را دور م نیکه داشت آهسته ماش   ی مرد

شد  یکرد، آب دهان قورت داد، قلبش داشت فشرده م

به حرف آن مرد   دیدانست با  یاما تلخ بود که م

 زورگو عمل کند. 

  ع یکنارش باز شد و تا آتش خم شد، پروا سر  در

 : دیغر ظیو با غ  دیچرخ

 ام یبرو کنار خودم م-

راست لب آتش سمت باال انحنا گرفت،   ی  گوشه 

 زد و گفت:  یچشمک

 یچه دختر حرف گوش کن -

شد، در را بهم کوفت    اده یرفت و پروا هم پ عقب 

دلش که   ر یخواست محکم قدم بردارد دور شود، اما ز

  ستاد،یا شی و سر جا  دی چهره در هم کش د،یکش  ریت

 و گفت:  ستاد ی آتش کنارش ا

 ؟ یخوا  یچ نچ نچ، بغل من-



در هم که به خاطر دردش بود  یبا صورت پروا

نگاه گرفت آهسته راه افتاد،   ینگاهش کرد و عصب

درمانگاه نگاه    یآتش هم با او هم قدم شد به پله ها 

  نینش لچریو  یصاف برا ی کرد، هم پله داشت هم راه

  ی بازو کدفعهیرخ پُر درد پروا نگاه کرد،  میها، به ن

پا   ری خم شد دست ز او  ستادیگرفت، پروا تا ا پروا را 

بزند اما   ادیو کمرش برد، پروا خواست سرش فر

 گرفت، آتش گفت:  یکامل در آغوش آتش جا یوقت

 ار یدر ن ی باز ی کول   شیه-

 زشته   نیبذارم زم-

 به روبه رو نگاه کرد راه افتاد و گفت:  ةتش

  یزشت باشه، من کارا ضمیاگر بغل کردن زن مر-

 زشتو دوست دارم 

 خجالت زده به اطراف نگاه کرد و آرام گفت:  پروا

 نیکنم بذارم زم  ی خواهش م-

حاال که مثل بچه ها بغلت کردم، تو هم فرو برو تو  -

مظلوم   شنیم ضیکه مر  یتخس  ی نقشت مثل بچه ها 

 رفتار کن  شنیم



دو زن    دنیسر چرخاند با د  دییهم سا  یدندان رو  پروا

  عیآمدند، سر یم نیی که از باال پله ها پا   ی مرد  کیو 

 : دیغر یرو چرخاند به آتش نگاه کرد و عصب

 خدا... -

آتش   ی نهیحرفش را نصفه رها کرد، سر به س اما 

چسباند دستانش را را دور گردنش حلقه کرد و  

هم گذاشت، آتش لبخند زد و به   ی چشمانش را رو

گذشت    ی ه داد، هر کس از کنارشان مراهش ادام

مهم نبود و   شیبرا جیکرد اما آتش ه  ینگاهشان م

و   ندیکرد که آن نگاه ها را بب یپروا هم چشم باز نم 

 شود.  ی عصب

چشم باز کرد و   عی درمانگاه که شدند، پروا سر وارد 

 ملتمس گفت: 

 نیتورو خدا منو بذار زم-

 یبرد آن دختر داشت حرص م  یانگار لذت م آتش

  ریگذاشت، پروا از ز نیپروا را زم یخورد، آرام پاها 

 ی چشم به اطراف نگاه کرد، دست باال برد موها 

آمده اش را درون مقنعه فرو کرد، آب دهان    رونیب

باره دست سردش را گرفت و   کیقورت داد، آتش به  

 گفت: 



 رمیبگ رشیتا پذ  نیبش میبر  ا یب-

انتظار نشست و آتش رفت تا   یا ه  یصندل  یرو پروا

شکمش   یدست سردش را رو   رد،یوقت بگ شیبرا

 لب گفت:   ر یگذاشت، چشم بست و ز

 کنم، اگر بفهمه!  یچه غلط  زیآدم ه نیا ی جلو-

 ؟ یزن  یبا خودت حرف م-

در دست داشت  ی چشم باز کرد و به او که کاغذ  عیسر

 نگاه کرد، آتش کاغذ را تکان داد و گفت:

 اومد نوبت توئه رون ی ه هست بتو اتاق س یکی-

به پا بود،   میعظ ینگفت اما در دلش آشوب چیه  پروا

خارج شد و از   شی از گلو یمثل آه نشینفس سنگ

 کرد و گفت:   زیآتش نگاه گرفت، آتش چشم ر

 ه؟یدردت چ-

 یرا تکان  شی متعجب نگاهش کرد و آتش ابروها  پروا

 داد و کنجکاو گفت: 

هم رنگ و رو   یحال  یکنه؟ که هم ب یکجات درد م -

 ! دهیپر

 نه ییفشارم پا  ست،ین یز ی...چیزیچ-



 اره؟ یدرد م تویجا  نییمگه فشار پا -

 برد و گفت: ریکالفه سر به ز  پروا

 نه درد ندارم -

 : د یبا حرص غر آتش

  یه  شهیجمع م  یه تی گاو یکه چشما یدرد ندار-

 ؟ یشیسرخ م

د  باز شرمش شد، نفسش تا خواست حبس شو  پروا

 : دیرا شن یزن  یصدا

 نوبت شماس  دییبفرما -

سر باال آورد، کاغذ را از دست آتش  عیسر  پروا

 و گفت:   دیکش  رونیب

 رمیتو بمون من م-

 ش ی ابروها  یابتدا کدفعهیآتش باال رفت و  یابرو کی

 به هم شد و گفت:  کینزد

 !؟ یچ یعنیکارا  نیا-

 و گفت:  ستاد ی به زور ا پروا

 تو  یایخواد ب ینم گمیم-



پروا را  ی بازو کدفعهیبه اطراف نگاه کرد،   آتش

 گرفت و گفت:

 ی ندار دن یتو روت خند ینه تو انگار جنبه  -

 

[12 /3/2021 12:12  PM] 

 

 _چهل_چهار_آغوش_آتش ستی#پارت_دو

  

 #انسان_بودن_آرزوست   

 

 

پروا بغض کرد دوست داشت   ع،ی اما نه سر دشیکش

شد از آن مرد دور شود،   یازرآن جا برود، اما مگر م

افتاده است،   یچه کس ر یبرد گ یم یروز به روز پ 

و پروا به خانم دکتر   ستادند،یدر اتاق دکتر ا  ی جلو

 که با لبخند گفت:   یخوش رو نگاه کرد، دکتر

 دییبفرما -



 یکشاند و پروا با شرم ی پروا را سمت صندل  آتش

دکتر نشست، آتش عقب   زیکنار م ی صندل   ی آشکار رو

رخ پروا، دکتر هم به پروا   میشد به ن  رهیرفت و خ

 نگاه کرد و گفت: 

 زم؟یعز هیمشکلت چ-

بود و   ریاراحت بود، سر به زاز حضور آتش ن پروا

 آمد و آتش با حرص گفت:  یدر نم  شیصدا

 حاله، درد داره   یب خه،یدستش -

 با همان لبخند گفت:  دکتر

 بزن باال نتویآست-

را باال زد و دکتر همان جور که فشارش   نشیآست پروا

 گرفت گفت:   یرا م

 ؟ یسردرد دار   ا ی جهیسرگ-

 گفت:   آمد  یکه از ته چاه در م  ییبا صدا پروا

 سر درد -

 حالت تهوع؟ -

 ندارم -

 ؟یستیعادت ماهانه ن-



که به   یُمرد، کل بدنش ُگر گرفت، و در آن سرد پروا

بود، عرق به جانش نشست،   نشییخاطر فشار پا 

دکتر به صورت پروا   د،یکش  یسوت م  شیگوش ها 

 نگاه کرد گفت: 

 ... ا یعادت ماهانه  کی نزد نه،ییفشارت پا -

 حرف دکتر رفت و آرام گفت:  ان یجان داد و م پروا

 روز...اولمه -

را باال برد و    شیابرو کی جلو آمد و  یآتش کم   لب

کشف کرده بود که به صورت   یمهم زیانگار چ

  یشد، دکتر نسخه ا  رهیپروا خ یگلگون شده  

برداشت و دارو نوشت، کاغذ را سمت آتش گرفت و  

 گفت: 

 د یسرمم هست که با   هی د،یریاز داروخونه بگ نارو یا-

 کنن  ق یبزنه، مسکنم نوشتم براش تزر

بلند شد،   شیکاغذ را گرفت و پروا هم از سر جا  آتش

 که دکتر گفت:  دیکش  یم  نییپالتو را پا  نیداشت آست

 کنه  یدل و کمرتو گرم نگه دار، دردتو کم م-

از او گرفت و   یرحم یذره جان را هم دکتر با ب  همان

تشکر   ریآتش ُمرد، سر به ز ی بار صدم جلو  یبرا



 عیرفت، آتش سر  رون یکرد و همراه آتش ب  یآرام

 گفت: 

 من برم داروخونه نی جا بش  نیهم-

سرش    ی رفت، دستش رو  ع ینگفت و او سر چیه  پروا

 :د ینشست و نال 

 ی چه باز بود، م شش ین یدی پروا، د یکم داشت نویهم-

 کنه  یم تمی اذ یدست ه ره یگ یم نویدونم از فردا هم

 : دینشست و غر یصندل  یرو  یزار  با 

شد؟   یم  یجور  نیا رتریشد د یخدا لعنتت کنه نم-

 ؟ی همه درد دار  نیاصال چه مرگته ا

 ** 

 به در اتاق نگاه کرد و گفت: آتش

اون دوتا پوشرو بردار برو خونه تا  یبرو آهنگر-

 امیب

 حالش بده؟   یل یخواهر پروا خ-

 بده -

 هو؟ یشد  یچ-

 نه ییفشارش پا کنهیکار م اد یز-



 ی براش چ یبه خواهر پروا بگ یخوا یآتش نم گمیم-

 به خاطرش...  یبگ   یخوا  ینم ؟ یکار کرد

 حرفش رفت و گفت:  انیم  آتش

 خوام بدونه ینه نم-

 آخه چرا داداش؟! -

 نگاه کرد و گفت:  قاتیباز به اتاق تزر  آتش

کار   ی قشنگه که همه بدونن براش چ  یعشق وقت-

 خودش ندونه اما  ی کرد

طاقت سمت اتاق راه افتاد    یسکوت کرد و آتش ب ا یک

 و گفت:

 امشب بخونموشون دیبرو پوشه ها رو بردار با-

 باشه -

  رهیدستگ  ستاد،یدر اتاق ا یبرد و جلو  نییرا پا   ی گوش

تخت، کالفه وارد    یپروا رو  دنی با د د،یکش نییرا پا 

بسته بود و قطره  شیاتاق شد و سمتش رفت، چشمها 

که  یسرم رو به اتمام بود، اما انگار مسکن  یها 

گذاشته بود که به  ریکرده بودند زود تاث ق یتزر شیبرا

 خواب فرو رفته بود. 



و پشت انگشت اشاره اش را پشت   ستاد یتخت ا کنار

به صورت رنگ   د،یدستش که سرم وصل بود کش

اش نگاه کرد، مقنعه اش را همراه پالتو اش در   دهیپر

تخت افتاده بود و   یرو  شیآورده بود، بافت موها 

 شده بود.   زانیاز تخت آو یکم

  دیکش  شیبافت موها  یهمان پشت انگشت را رو  آرام

که  یپروا به چشمان ی بود به چشمان بسته  رهیاما خ

کرده بود، همان لحظه  ریانگار وجودش را تسخ

ماند به آتش،   رهین پروا خمار گونه باز شد، خ چشما 

 اش را از هم وا کرد و آرام گفت:  ده یچسب  یلبها

 ی ندار نانیتو به من اطم-

سر پروا   یسر کج کرد و دستش جلو رفت رو   آتش

  یشانیپ  یگذاشت، انگشت شصتش را نوازش وار رو 

 و آرام گفت:   دیپروا کش

  شیکیدارم،  نانیاطم شتریبه دو فر ب میتو زندگ-

 نه یعکس خودم تو آ  شمیکیخودمم، 

مشمئز رو چرخاند و دست آتش از سرش جدا   پروا

 و پر حرص گفت:  یشد، عصب

ازدواج   ی ندار نانیکه اطم ی پس چطور به آدم-

 ؟ ی کرد



 و گفت:  دیکش  ششیو ر لیسب  ی باال برد رو دست

 بازم!  ، یبازم تکرار کرد-

شکر    داد و خدا را صیخشم را تشخ شیتن صدا از

کرد، آب   یم  تیبودند که داشت رعا  یعموم یکرد جا

 دهانش را سخت قورت داد و گفت:

 ،یکن یم تمیبا حرفاتم اذ  ، یندار نانیتو به من اطم-

 ؟ یاز دستم بد یترس ینم

بلند و قهقهه وار، پروا با ترس نگاهش  د،یخند آتش

 گفت:   عیکرد و سر

 آروم آتش-

  ینیب  ی به همان خنده انگشت اشاره اش را جلو آتش

و    دیکرد آرام بخندد اما باز هم بلند خند ی گرفت و سع

که سرم به آن وصل بود   یپروا با ترس با همان دست 

خنده   یآتش را گرفت و آتش به ته مانده   گریدست د 

 اش گفت: 

بذار اول مطمئن بشم بدستت اُوردم بعد واسه از  -

 دست دادنت غصه بخورم 

  د یخشکش زد و آتش دستش را با خشم عقب کش پروا

 و سمت در اتاق رفت، در را باز کرد و بلند گفت: 



جا صاحاب نداره؟ سرم زن من دو ساعته تموم   نیا-

 دشیب َکن ادیشده، د  ب
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آتش هم داشت    یداد ها  یدر شوک بود و داد ب پروا

ترساندش، پرستار وارد اتاق شد و سمت پروا   یم

  یرا جا  یرفت، سوزن سرم را در آورد و پنبه الکل

 سوزن فشرد و آرام گفت: 

 ی دار  ی چه شوهر-

نازک کرد رفت و پروا به زور صاف   یچشم پشت

 ی شد و به آتش جلو   زانیاز تخت آو شی نشست پاها 

در نگاه کرد و خودش هم به آن فکر کرد که آن مرد  

 بود؟!  یچه شوهر

  یپاها یسمتش رفت، پالتو را برداشت و رو   آتش

 پروا انداخت و گفت:



 بپوش -

 ... ی آتش بب-

بودنش به او و   کی آتش و نزد یا  کدفعهی دنیچرخ  با 

باال آورده بود، باعث شد نطقش   د یکه با تهد  یدست

 : دیخفه شود و آتش با خشم غر

جارو  به گوه نکشم،   نیا ی خوا ی نگو، اگر نم یچیه-

 ایدهنتو ببند دنبالم ب

کرد، آتش   یدر رفت و پروا با ترس نگاهش م   سمت

 : د یغر ی عصب

م  االنم زل نزن به ، ی کور  ینگام کن دیکه با  یموقع -

 باش  عیسر

  ینگاه گرفت و پالتو را تنش کرد، به آت فکر م پروا

 یکدام حرفش بود، اما نم یکرد که خشم آتش برا

داد اما آن  یدانست آتش جواب حرفش را با حرف م

آتشش زده   شهیبود که مثل هم دنشیسر عقب کش

 بود. 

  نییتخت پا  یرا سرش کرد و آهسته از رو مقنعه

و سمت آتش رفت، آتش   را پا کرد  شیرفت، کفش ها



رفت اما   یدنبالش م  ریرفت و او هم سر به ز  رونیب

 از تنها ماندنشان.  دیترس یم

خالف تصورش، آتش در طول راه ساکت بود، فقط  بر

 بود.  رهیو به رو به رو خ  دیکش یم گار یس

 ** 

سر چرخاند به آتش نگاه کرد و    نیماش ستادنیا با 

 خجالت زده گفت: 

 ممنون-

  یلبها ینگاهش نکرد و پروا نوک زبانش را رو  آتش

 و گفت:  دیخشکش کش 

 گهیمن برم د-

 : دیآتش را شن یرا باز کرد، صدا  نیماش  در

 ام ی آخر شب م-

 با ترس نگاهش کرد و گفت: پروا

 چرا؟! -

برو  تلخ و گزنده، با چشم ا ینگاهش کرد، نگاه آتش

کم پروا اشاره کرد و گفت:   به ش 

 که بشم مرحمت-



داشت تا از آن مرد فرار کند، تا از    دنیقدرت دو کاش 

آن قدر   گریاش فرار کند، تا د یزیو ه  ییا یح یب

را هم فراموش کند،   دنینشود که نفس کش  نیشرمگ

  شیرفت، آتش ن  نییپا  ن یو از ماش دیبا عجله چرخ

 ر گفت: خند زد و سر خم کرد قبل بست د

 ی واسه شوهرت عقب نکش یگری م ادی-

کرد تا   یدر را بهم کوفت و رفت، آتش نگاهش م  پروا

  نیماش  یپرحرص یخانه شد، با خنده   نگیوارد پارک

 را به حرکت در آورد. 

* 

نگاهش کرد،   ا یپرت کرد، ک زیم ی آخر را رو کاغذ

بلند شد،  زیو با حرص از پشت م  دیخند یآتش عصب

  یاز پشت رو یبا شتاب برخاست که صندل  یجور

زد و    شیرها شد و آتش دستش را به پهلو  نیزم

 گفت: 

 چقدر مار هفت خط دورمون بود خبر نداشتم! -

  یکرد تو بر  یگمو گور شده، فکر نم نمیواسه هم-

 سراغش 



را باز کرد   خچالیبه سمت آشپزخانه رفت، در  آتش

 گفت:  یآب را برداشت و عصب  یبطر

  لمیف هیبفهمم  میعروس  لمیکردن من از رو ف یفکر نم-

 دستشه، که برم سراغش، که باورش نکنم

نفس آن آب سرد را سر   کی را باال برد و   یبطر

 کالفه گفت:  ا یک  د،یکش

 م؟یکن داش یپ ی چه جور-

 کنم یم  داشیسنگم شده پ ریکنم از ز یم داش یپ-

رفت نخ   زیرها کرد و سمت م  رهی جز یرا رو   یبطر

 برداشت و گفت:  یگار یس

 سراغ اون بچه کو...   رمیم-

 امک؟یس-

 هوم -

 چرا؟ -

 گارش ی به س ی قیرا آتش زد و پک عم گارش ی س  سر

 داد گفت:  یم  رونیزد، همان جور که دود را ب 

 خواد از پگاه بفهمه یجونش نم نا یمطمئنم ت-

 چقدرم پول تو حسابشه!-



 پنجره رفت و گفت:  سمت

 ست یکه ن یخالف به دست اورده، الک نیاز هم -

هر دو دستش را پشت   ا یپروا نگاه کرد و ک یخانه  به

خودش   یصندل  یرو یگردنش در هم قالب کرد و کم

 و گفت:  دیکش نییرا پا 

نباشه هم از  - هنوز دستشونه؟  لمیاون ف  یکن یفکر م -

 رون یکشم ب یزبونش م

کاش  گهیطرف م یکن  داشیدونم پ یکه آره م نیا-

 افتادم  یآدم نم نی مرده بودم دست ا

 باال انداخت و گفت:  ییابرو ا یخند زد و ک شین آتش

  یچ نشون یمرجان ب یعنیهمه آدم دروغ گو،   ن یبا ا-

 بوده؟ 

  ا ی شد، ساکت بود و در فکر، ک  زیآتش ر چشمان 

 نگاهش کرد و گفت:

دختر مظلوم و از   هیافتاد تو دامنت  یمرجان وقت -

 بود، نبود؟  دهیهمه بر

 بود؟  یقسمت ماجرا چ نیبدتر یدون یم-

 ؟ یچ-



گشت که   یم  یدختر یپ گارش،یپک زد به س باز

خانه اش خاموش بود و انگار داشت   یچراغ ها یحت

گفت و در   یاش م هیسا  یبه دنبال حت یکی در تار

 چشم چشم کردنش گفت:  انیم

 دم یدم، تاوان محبتامو م  یمن تاوان اشتباهاتمو نم-

 لبخند زد و سر تکان داد گفت:  ا یک

 تا خال داداش  یزد -

 بلند شد و گفت: زیهم از پشت م او

درست، در   یکرد  قیدر مورد خواهر پروا تحق-

که   هیجور  هیدرست،  یدون  یم  یموردش همه چ

درست، اما داداش،   نم یفرق داره ا  هیانگار با بق

 که اطرافتن آفتاب پرستن؟  ییحواست هست آدما

  شیلبها  ی روشن شدن چراغ اتاق پروا لبخند رو با 

از هم باز شد، کف   یکم ش ی نقش بست و گره ابروها 

 سرد فشرد و گفت: ی  شهیدستش را به ش

 سرد   یل یدختره تک رنگه، رنگشم سرده، خ نیا-

 ... ن یبهش اطم  یگفت-

که عشق   نیندارم به خاطر ا  نانیاطم کله شقه، بهش -

  دهیلو م  سی پل  شی نفر پ هی یچون وقت  ه،یباز سیپل 



که   ییکه تا جا  نهیقصدش ا شه،ی آروم م یل یانگار خ

 یبهش نم ی تونه خالفکاررو جمع کنه، اگر حرف یم

 زنم چون... 
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دوستش نگفت که آن دختر    یبرا یکرد و حت سکوت 

 کیو منتظر هست فقط  ستیسرد اصال دلش با او ن

بگذارد، مثل   سی پل  تا کف دست ردیآتو از او بگ

نهال قرار بود   یکه در شب عروس ییجنسها  یماجرا 

 نیوقت چن چیه دیاگر عاشقش بود شا رد،یبگ لیتحو

 کرد.  ینم ی کار

 ؟یچون چ-



 چون ممکنه لو بده -

 که! دهید  مگه دوستت نداره، لو نم-

پوستش باد کرد   ریمنقبض شد رگ گردنش از ز  فکش

 : دی غر یو عصب

 داره اما قانونشم براش مهمه-

سمت مبل ها    دیو آتش چرخ  د یکش ی نفس صدا دار  ا یک

انداخت، لباس   ی گاریس یرا در جا گارش یرفت ته س

 کرد گفت:  یبافتش را برداشت همان جور که تنش م

 برم  دیبا -

 کجا؟ -

 زنم  شیندارم برم جز پ ییجا  چیاالن ه -

 هم کتش را برداشت و گفت:  ا یک

 بچه ها بعدم برم خونه  ش یپسر  هیمنم برم -

رفتند،  رون یکاپشنش را برداشت با هم از خانه ب آتش

در   بشیاز ج یریزنج ا یوارد آسانسور که شدند ک 

 چرخاند گفت:  ی آورد و همان جور که دور انگشتش م

 کار کنه؟ یخواد چ یگودرز م  نیا-



هم بگه من   یدونم حواست بهش باشه هر چ ینم-

 ندارم  نانیبهش اطم

 نظر خودمه  ریتخت ز الت یخ-

رفتند، از هم جدا   رونیو با هم ب  ستادی ا آسانسور

 پروا رفت.  یشدند و آتش سمت در خانه 

  بوردیک  ی خورد، دستش رو یو نباتش را م یچا آرام

فرستاد،   ایبرد ی را بردا زیلپتاب حرکت کرد و همه چ

 هیدر لپتاب را بست و سرش را از پشت به مبل تک

آتش لب   یآور  ادیداد، نگاهش به لوستر بود، اما با  

ر شد و عصب د،یدندان کش  ریز  یقلبش از حرارت س 

 :دیسر از مبل گرفت غر 

 ز یه ی  عوض -

  شیدر جا  اریاخت  یزنگ خانه که بلند شد ب  یصدا

، پس به  اش قفل در شد دهیتکان خورد و نگاه ترس

خواست   یحرفش عمل کرده بود آمده بود، اما پروا نم

در آن شب با او مالقات کند، چون  گرید  یلحظه  کی

شد هم آن قدر درد داشت که حضور  یهم شرمش م 

 کرد.  یم  دشیاو تشد 

تر و   یبار طوالن نی زنگ بلند شد ا  یصدا گرید  بار

 پروا ترسناک تر شد.  یبرا



نباتش را   ی چا  وانیو ل  د یخودش را جلو کش  عیسر

گذاشت، آب دهانش را قورت داد، مستاصل  زیم ی رو

با همان درد   گریزنگ د ی بود و با صدا رهیبه در خ

چهره در هم   د،یچیو درد در کمرش پ  دیاز جا پر

آرام  یو بعد صدا دیدر زدنش را شن  یصدا  د،یکش

 آتش را:

 یباز کن تا  زنمیباز کن، تا صبح انقدر در م-

 زد، چشم بست و آرام گفت:  ینفس م نفس

 باز کنم بدبختم-

چشم باز کرد، خرامان   یدر و او عصب یصدا باز

  د،یدر که رس یخرامان سمت در راه افتاد، جلو 

برد و چند   نییگرفت، سر پا   رهیدستش را به دستگ

شد با حضور آن مرد   یاما مگر م دیکش قینفس عم

 . ردیپشت در بسته آرام بگ

و سر باال آورد، دستش را    دیدر از جا پر یصدا  ا ب

  مهیبرهنه اش که فقط تا ن ی بازو ی و رو  دیعقب کش

 .د یشده بود کش  دهیپوش شرتشیت نیبازو با آست ی

آزادش   ی و دست باال برد موها  دیلبش کش   یرو  زبان

 را پشت گوشش گذاشت و آرام گفت: 



 پروا رهیزود م  ره،یزود م -

اش نگاه   یبرد به شلوار تنگ مشک نییسر پا   دوباره 

 :د یغر دییهم سا  ی کرد و دندان رو

 تنگه تنگ -

اش حبس   نهیآتش نفس در س یدر و صدا  یصدا  با 

 شد. 

 یکن یدو ساعته پشت در باز نم   ه،یچه استخاره ا-

 و آرام گفت:   دیترس

 !؟ یدیتو از کجا فهم-

قفل ها را باز کرد و باالخره   یکی  یکیبرد  شیپ  دست

اش نگاه   ظیاخم غل  دنی آتش باز کرد، با د ی در را رو

آهسته سمت مبل ها رفت، آتش وارد   دیو چرخ   دیدزد

در کل    شیخانه شد و چنان در را بهم کوفت، که صدا

و سر   دی پر شی کرد و پروا هم از جا  دایخانه انعکاس پ

 . ستادیا  شیجا 

آن قدر خشن   د،یموقع آتش از پشت به او چسب همان

گذاشت   یشکم پروا نم   ی که اگر خودش دستش را رو

 شد.  یبه جلو پرت م 



پروا درشت شد و همان جور خشکش زد اما   چشمان 

همان که نفس داغش را کنار گوشش حس کرد، دلش  

به شدت داغ به گوشش   یو آن لبها ختیفرو ر

آب دهانش را با صدا قورت داد و با حرکت   د،یچسب

کمش، تعجبش چند برابر شد و  ش  ی آرام دستش رو

اش کم شده بود،   یاز سرخ  یکه تازه کم شیگونه ها 

 با وجود فشار خون باز سرخ شد.  لحا 

تو    یوقت وقت چیه گهیتوئه درست، اما د یخونه -

 همه زمان منو پشت در نذار  نیا یخونه ا

بود و پر حرص، اما آن نوازش چه  نیخشمگ شیصدا

ود؟ پروا با حس  ب  ضیضد و نق  شیبود؟ چرا کارها 

آتش و تکان خوردنش هم حالش را بد شد هم   یلبها

  یپوست تنش را دون دون شد اما چه بود دستها

 یداد به شکم  یکه انقدر داشت حال خوب م نشیآتش

 که درد داشت.

آتش    یبار صدا نیهم گذاشت و ا ی را رو  چشمانش

 :دیرا آرام تر شن

دختر   ی اری م مانی کنم  امشب بهم ا یمن معجزه م -

 زشت 



تنش از پروا فاصله گرفت و تا پروا چشم باز   یکم

 غیو آسمان قرار گرفت، ج  نیزم ان یکرد همان موقع م

آتش را چنگ زد با چشمان   یشانه ها   عیزد و سر

گرد به او که لبخند به لب داشت نگاه کرد با جمع  

ش  که حواله ا  یچشم راستش و چشمک یشدن گوشه  

غر بزند،   ردکرد، حرصش را در آمد و تا دهان باز ک

 آتش راه افتاد و گفت:

 ستینکن برات خوب ن غیج غیج-

 نیبذارم زم-

مبل دو نفره نشست و پروا   ی توجه آرام رو یب  آتش

همان جور در آغوشش بود، پروا با بهت تا خواست  

 برود، آتش محکم گرفتش و گفت:  نییپا 

 ن یبش-
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 ولم کن-

 یستین یول کردن-

 کنم ی آتش خواهش م-

 خواهش نکن فقط ساکت باش -

با آن حال دگرگونش تقال کرد، آتش اخم   یکم پروا

 کرد و گفت: ین یدلنش

 ا یستیسبک ن نیهمچ ا، یهست  ینچ نچ، چه بچه ا-

 ی ریرژه م  میرو پا  ی دار

 بذار برم -

 د، یدست کنار سر پروا گذاش و سمت خودش کش  آتش

دوباره   گرش یاش کرد و دست د نهیمحکم چفت س

 شکمش نشست و گفت:   ی رو

 تکون نخور   گهید-

 عذب چشم بست و گفت: م  پروا

 یکن یم تمیاذ  یدار -

 کنم تتیاذ ادیخوشم م-



کرد، داغ بود که  یشکمش حرکت م  یآرام رو دستش 

کرد، اما عرق شرم کل   یلباسش هم حسش م یاز رو 

 یم خیشد هم    یوجودش را فرا گرفته بود، هم داغ م

زد، آن حس ها را آتش به او القا کرده بود و او  

  نهیو همان جور سر به سمستاصل در آغوشش بود 

 که از او متنفر بود چسبانده بود. یمرد  ی

و   دیشن  یآتش را م قیعم  یبود فقط نفس ها  جالب 

در آن   دنیکوب یکه انگار داشتند طبل م یقلب  یصدا

  یدندانش داشت له م  ریز نشیریپهن، لب ز  ی نهیس

که از دستش   یکرد با آن شرم تنها کار  یشد اما چه م

 زبان بود.  یآمد له شدن همان لب ب  یبر م

که به زور   یکرد به چشمان بسته ا ینگاهش م آتش

  یم ش یبسته نگهشان داشته بود و انگار پلک ها 

شده    دی دندان سف  ادی که از فشار ز ییبه لب ها   د،ی لرز

 بود، لبخند زد و گفت:

 باز کن چشتو -

شد که  شتریپروا ب یآن حرف انگار فشار پلک ها با 

خنده   یآتش را بلند کرد و آن صدا یخنده    یصدا

پروا،    یبود برا اهیتخته س ی رو  دن یانگار ناخن کش

 اما آتش با همان خنده گفت: 



  ی جز چشا  یمنع کن ی زیمنو از هر چ یتون یم-

 جوجه اردک زشت  ت، یگاو

اش فلج شده   یصوت  یاز شوک تار ها  چاره یب دخترک

سخت بود، آتش    شیهم برا دنینفس کش  یبودند، حت

 و گفت:   دیکش یقینفس عم

 باز کن چشتو -

 وانهیکه آن د ن یرا آرام باز کرد قبل ا  شیچشماها 

آتش نقش   یلبها   یرو  نیدلنش یمجبورش کند؛ لبخند 

 بست و گفت: 

 ؟ یدکتر گفت، گرم بش -

خترک درون آغوش را  انگار واقعا قصد کشتن د  نه

 داشت، نگاه از پروا گرفت و گفت:

 ! ارمیحوله داغ کنم ب یعنی-

  رونیفشار دندان ب ریجان کند و لبش را از ز پروا

 آرام گفت:   یل یو خ  دیکش

 خوام...خوبم ینم-

 زد گفت:   یکه در کالمش موج م یطنتیبا ش آتش

حوله گرم و    الیخ یب یگی م یخوا یکلک بغل منو م-

 !گهیفالن د



با حرص دستش مشت شد و همان موقع آتش  پروا

 محکم به خودش فشردش و گفت:

 باشه قهر نکن  -

 کالفه زل زد در چشمان آتش و گفت:  پروا

 خسته شدم  فیولم کن  شهیم-

 ... ن-

  ی رو  ی پروا، هر دو به گوش یزنگ گوش یصدا  با 

ست  نگاه کردند و پروا از خدا خواسته، صاف نش زیم

 و گفت:

 هیک  نمیبب-

را برداشت، شماره   ی رفت، خم شد گوش نییعجله پا  با 

  ستادیو صاف ا  دیکش  ی گوش  یناشناس بود، دست رو 

 دم گوشش گذاشت. 

 بله-

 یدیگفتم با خط خودم زنگ بزنم جواب نم-

به آتش   عیسورن چنان وحشت کرد که سر یصدا  با 

که با چشمان جمع شده نگاهش   ینگاه کرد، به آتش

است که   یخواست بداند کدام مزاحم  یکرد، م یم



چموش از آغوشش   یباعث شد آن دختر مثل گربه ا

 فرار کند. 

 پروا سخت باال آمد و سورن دوباره گفت:  نفس

 باهات حرف بزنم  د یمن با  زیعشق من عز-

آتش نگاه گرفت، راه افتاد سمت   زیاز چشمان ت پروا

 آشپزخانه و گفت: 

 بله...الو -

 شنود باز گفت:  یسورن را نم یکه صدا  انگار

 د؟ یشنو  یمنو م یالو صدا-

 ...یچ ا ی باز نیپروا ا -

 : د یرا دور کرد و غر  ی گوش

 ومد یصداش نم-

را در حالت پرواز گذاشت و قفلش   یعجله گوش  با 

 کرد و با لکنت گفت: ش ی اپن رها  یکرد رو 

 ؟ یخور  یم  یچا...چا -

کرد و   ادیساکت بود و همان وحشت پروا را ز   آتش

 دوباره گفت: 

 تازه دمه-



سرش    ی سخت رو  ی انگار آوار دیآتش که چرخ  سر

کرد اما آتش آرام   یکه قالب ته  زیت  ینگاه خت،یفرو ر

 گفت: 

 ؟ یکار کن  ی گفت بلند ش  یک نیبش  ا یب-

 من...من خوبم-

 نیبش  ا یب-

  یو سمت مبل ها رفت، تا خواست ر  ریسر به ز   پروا

 آتش گفت:  ندیبنش یمبل تک

 نه، اون جا نه-

آتش با ابرو به مبل    دیبا ترس نگاهش کرد و د پروا

 سه نفره اشاره کرد و گفت:

 اون جا دراز بکش-

 اما... -

 دراز بکش -

که با آن مرد مخالفت کند را نداشت، آن   نی ا حال

به دلش راه داده بود،   یبیتماس سورن هم ترس عج

پهلو   ی مبل سه نفره نشست و خجالت زده رو ی رو

شکمش گذاشت، آتش از  یدستش را رو   د،یدراز کش

 بلند شد به آشپزخانه رفت و گفت:   شیجا 



 ریبگ یزنگ بزن واسه فردا مرخص-

 سقفش پُر شده   امیمرخص-

 یذارم بر  یه جهنم، اما نمب-

 : دیغر یعصب پروا

 شم یتا صبح بهتر م-

 دم یم صیمن تشخ  نویا-

صاف نشست به  عیپروا باال رفت و سر یها ابرو

 آتش نگاه کرد و گفت: 

 ! ؟ییجا نیمگه تا صبح ا-

 را در دستش تکان داد و گفت:  وانیل   آتش

 ه؟یحرف-

 اما... -

  ا یباشم، جرمه  شش یخوام پ یم ضه،یزنم مر-

 اشتباه؟!

با   د،یترک یساکت بود اما داشت از شدت خشم م   پروا

  یحوله رو  دنیو آتش با د  دیخشم دوباره دراز کش 

  ی اپن، برش داشت و سمت شوفاژ رفت، رو ی صندل 

 . ختیخوش و پروا ر یبرا  یشوفاژ پهنش کرد، چا 



رفت، حوله را    رونیرا برداشت از آشپزخانه ب ینیس

  زیم یرا رو  ی نیبرداشت و سمت پروا رفت، س

پروا نگاه کرد،حوله را تا   ی گذاشت، به چشمان بسته 

 دست پروا گذاشت.  یکرد رو 
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چشم باز   عی دستش نشست سر  یکه رو  ییگرما  از

 : دیآتش را شن  یو صدا  دیکرد، حوله را د

 بچسبونش همون جا -

 زیآتش لب م  د،یدندان کش  ر ینکرد و لب ز نگاهش

کمرش انحنا گرفت و دو آرنجش   یوسط نشست، کم



و  لیسب  یستون شد، دست رو   شیزانوها  ی رو

 و گفت:  د یکش شش یر

 ی بخوام برام م ی کار هی یآگاه  یریهمه م نیتو که ا-

 ؟یکن

خند زد و  شیکنجکاو نگاهش کرد و آتش ن  پروا

 گفت: 

  رهیم  اد یدر م ی چشات از خمار زا یجور چ نیواسه ا-

   شیتو همون قالب گاو

 و گفت: د یچپ چپ نگاهش کرد، آتش خندد پروا

  ا ی داره  یخاص یسابقه  نم یخوام بب یست منفر ه هی-

 نه 

 َمرده؟ -

 نه زنه-

 خورد و مشکوک گفت:  نی چشمان پروا چ دور 

 ! ه؟یک-

 شد؟ تیحسود -

 کالفه نگاه گرفت و آتش گفت:  پروا

 ؟ یکن ی کارو م نیا-



 ه؟یاون ک -

 نه ا ی داره  ی پرونده ا نم یخوام بب یفقط م هی هر ک-

 داره؟  یبا تو چه نسبت-

 تو هفت جدم بخندم که با من نسبت داشته باشه-

 ه؟یپس ک -

کرد،   یساکت بود و پروا مشکوک نگاهش م  آتش

که معترضانه  نیبود آن قدر سنگ  نینگاهش سنگ

 گفت: 

 ه؟یاون ک ،یحرفتو بزن یانقدر نگام نکن  شهیم-

 ال یخ یب-

 گفت:   عیپروا درشت شد و سر چشمان 

 ! ال؟یخ یب ویچ-

 را برداشت و گفت:   شیا چ  وانیصاف نشست ل   آتش

 بخور  توییچا -

 هیآتش من فقط خواستم بدونم اون ک-

 ندارم بدم  یحیمنم توض-

 شد و با حرص گفت:   زیخ مین پروا



 سخته؟!  یل یخ ه،ی اون ک یکه بگ نیا-

 نم یخوام بب یفقط م ستیکس ن چیه  ستین یچیه-

 نه ا ی داره   یپرونده ا

 ؟ ی اریگذشتشم در ب  یخوا  یم ستیکس ن چیه-

 گفت:  یعصب آتش

 ولش کن -

 جالب شد برام  هینه قض-

 بخواب  ریجالب نشه بگ-

 ه؟یاون ک -

 زد:  اد ی شد و فر نیباره خشمگ کیبه  آتش

 سگه، تمومش کن  هی-

و پشت به آتش   دیسکوت کرد و آزرده دل چرخ   پروا

بلند شد و    شیآتش با حرص از سر جا   د،یدراز کش

 ش یرا به پهلو  گرشی دست د  د،یکش نییاش را پا  قهی

  اد یزد، سمت پنجره رفت، دوست نداشت سر پروا فر

زد تا    ی م ادی بود و فر یعصبان شهیبزند اما آنقدر هم

 . دی کش یپروا ترک عادت کند طول م  یخواست برا یم



پنجره ماند، خودش را آرام کرد و   یجلو  قهی دق چند

 . ستادیسمت پروا رفت کنار مبل ا  دیکالفه چرخ

آرام کنار   د،یدانست چه بگو یباز کرد اما نم دهان

پروا که   یبازو  یمبل نشست، دست رو  یپروا رو

 سرد بود گذاشت و گفت:   یل یخ

 تییچا -

 خورم  ینم-

 تکان داد گفت:  یو گردن   دییهم سا  یدندان رو   آتش

 نه ا ی خالف کاره  نم یخوام بب یناس م آش  هی-

 ؟ ییچه آشنا -

 نگام کن تا بگم-

خوام نگات   ینه م یخوام بگ یآتش نه م  الیخ یب-

 کنم

نزند، چند   ادیکرد که دوباره فر ی را کنترل م خودش 

اما چشم   دیجلو رفت، پروا ترس یمکث کرد و کم  هیثان

  یشدنش را حس کرد و نتوانست ب  کیباز نکرد، نزد

  ش یکه رو دشیباره د کیو   دیچرخ عیکار بماند، سر 

 زده بود.  مهیخ



بود نگاه کرد   کشیچشمان گرد به صورتش که نزد  با 

  دنی و با وحشت آب دهان قورت داد، آتش با د

  شیلبها   یچشمانش دلش آرام گرفت اما لبخند رو

 ننشست. 

نگاهش قفل   بود،  ریپاگ ش ی ابروها  یانگار ال  اخمش

 پروا بود و گفت: یها   یشیم

 گمیبگم نم دیکه نبا ی زینذار بهت دروغ بگم، گفتم چ-

 گمیاما دروغم نم 

نطقش را کور کرده بود، در   یک یبود آن نزد  ساکت

که مبل دهان باز   ن یکرد  ا یمحال م یدلش آرزوها

َشد، ا که زلزله شود و   نیکند او را در دل خودش ب ک 

  ا یکه همان لحظه  نی کنار برود، ا ش ی آتش از رو

 آتش، اما محال بود.  ا ی  ردیخودش بم

 زد و گفت:  یلبخند کج  آتش

 گفتم  یم  دیدروغ گفتم بهت که اشتباه کردم، که نبا  هی-

ا لذت  اش اما ساکت بود و آتش ب ی وجود کنجکاو با 

 کرد و گفت: شی تماشا 

  یکه م هی نینبود، هم ا یاون دختره دوست دختر ک-

 نه ایسابقه داره  نمیخوام بب



لحظه ان حس ها از پروا دور شد و باز همان   ک ی در

دختر فضول شد که چشمانش جمع شد و و با جسارت  

 گفت: 

 که برات مهمه؟  هیک-

  نمیبب نهیمهم ا ست،یاشتباه نکن نفسم، اون مهم ن-

 نه ایسابقه داره 

 خوره؟  یبه چه دردت م-

سرش را به چپ و راست تکان داد، چانه اش را    آتش

 و گفت:   دیکش نییو دو طرف لبش را پا   دیجلو کش

 خوره   یبعدش به چه دردم م نمیبب دیبا -

 مشکوک نگاهش کرد و گفت: پروا

 دوست دخترته؟-

قهقهه زد، آن قدر    کدفعهیآتش باال رفت و  یابروها

آتش باالتر  یخورد و قهقهه   یبلند که پروا تکان

گردن پروا که   ی رفت، لبش در گود نییرفت، سرش پا 

قرار گرفت، پروا نفسش حبس شد اما او هنوز داشت 

دارد پروا را    شیدانست با نفس ها  ید،نمیخند یم

 شتریوجودش ب  یزند، مبل را چنگ زد سرما  یاتش م 

 شد.  شتریو ب



 خنده اش سر باال آورد و گفت:   یبا ته مانده   آتش

 بود...دختر!  ی چه حرف گهی د نیا-

اش باز گرداند،   هیرا به ر ی و زندگ  دینفس کش باالخره 

 و گفت:  دیآتش باز خند

  یخوام چ یدارم، دوست دختر م یزشت نیزن به ا-

 کار 

 قبال؟ -

 نداشتم-

 قبل تر؟  یل یخ-

 گفت:  عیو پروا سر  دیآتش ماس ی لب ها   یرو لبخند

 یپس داشت-

 اشتباه داشتم میبهتره بگ-

 دختره؟   نیهم-

 نه نفسم  زمینه عز -

 پس... -

 نه؟ ا یکارو  نیا  یُکن یفقط م  دم،ینپرس جواب نم-

 ه؟ی اسمش چ-



 پگاه -

 ساکت شد، آتش صاف نشست و گفت:  پروا

 ن یفرزند حس ی پگاه طاهر-

 ؟ یتو خودت سابقه ندار-

 و گفت:  دیخند آتش
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 ؟ی نکرد قیدستت بازه که چرا تحق-

 صاف کرد و گفت:  ییگلو پروا

 داشتم نانیاطم ارمینکردم به حضرت  -

 خند زد و گفت:  شین آتش



فحشه تا الفاظ   هیشب شتریحرفات ب  نیکه ا یخیانقدر  -

 عاشقانه

کرد، آتش از سر   ی خنده اش گرفت اما خود دار پروا

 بلند شد و گفت:  شیجا 

 بخور  توییچا -

 ؟ی ریم-

 نه-

 من سختمه -

 که نمیخوام رو سرت بش ینباشه نم-

 اما... -

 ؟ یبخور بعدم بخواب، غذا خورد  توییچا -

 خوردم-

 نجامیبخواب منم ا ریپس بگ-

ترسانتش، اما فقط    یهمان حظورت م  دیبگو  دیترس

 را خورد.   شی سر تکان داد و چا 

* 

بود   یآن مرد   د،یکه د یزیچ ن یچشم باز کرد، اول  آرام

دش جمع که در خو  ی مبل دو نفره در حال  یکه رو 



شود، اما با   زیخ  میشده بود خواب بود، خواست ن

پهن بود تعجب کرد،   شی که رو یمیضخ یپتو دن ید

پهن بود، از پتو  شیرو یحوله ا   یپتو ک یبود  ادش ی

مظلوم شده   یلینگاه گرفت به آن مرد که در خواب خ

 بود نگاه کرد. 

کرد،  زانیرا از مبل آو شیرا کنار زد و پاها پتو

که  یبلند شد از کنار مبل  شیو از جا   د یکش ازه یخم

خواب بود گذشت سمت آشپزخانه رفت،    شیآتش رو

  عیسر چرخاند به آتش نگاه کرد و سر ی گوش دن یبا د

را برداشت و قفلش را باز کرد، از حالت   ی گوش

شد   پزخانهخارجش کرد، همان جور وارد آش ما یهواپ

ن  و سماور را روشن کرد، پارچ آب را برداشت درو

 گذاشت و آب را باز کرد.  نکیس

را باز کرد باز هم    امیآمد، پ شی برا امی لحظه پ  همان

 سورن بود: 

کنم پروا، امروز ساعت   یاما ولت نم یخاموش کرد -

 ه یدیپارک جمش  ا یسه ب

 آب را بست آرام گفت:  ر یرا پاک کرد و ش  امیپ پروا

 کهیگمشو مرت-



ار  را کن یکرد، گوش  ی آب را درون سماور خال  پارچ

  یل یشکمش گذاشت،حالش خ  یگذاشت و دست رو 

برود    س یرفت خواست سمت سرو رون یبهتر بود، ب

  یبه آتش نگاه کرد، لبش را کم ستاد یا ش یاما سر جا 

 کج کرد و در دلش گفت: 

 ست یروش ن  یچیه  چارهیاون پتو انداخته رو تو، ب-

حوله   یکه خودش خواب بود رفت، پتو یمبل   سمت

  شیرا برداشت و سمت آتش رفت، آرام پتو را رو یا

 شد و دوباره در دلش گفت:   رهیبه صورتش خ  د،یکش

 کار کنم؟!  یحاال من با دل تو چ  ، یکاش عاشقم نبود-

مچ دستش گرفته   کدفعهیکرد خواست برود اما   یپوف

برد به آتش که هنوز به همان  نییشد، با ترس سر پا 

 آرام گفت: حالت خواب بود نگاه کرد و آتش 

 تونستم بندازم رو خودم  یپتو بود م-

 آب دهان قورت داد و گفت: پروا

 ؟یپس چرا ننداخت-

شد به چشمان    رهیخواب آلود آتش باز شد، خ  چشمان 

 پروا و گفت:  یپف کرده  



  امیاراده بشم ب یبا پتوت ب  دم یترس دن،یتو رو م  یبو-

 خودتو بغل کنم بخوابم

  ع یصبح با آن حرف آتشش زد، آتشش زد که سر  اول

 و گفت:  دیدستش را عقب کش

 ... ی م  رمید-

دستش رها نشد و انگشتان آتش دور مچش محکم  اما 

 ی باال رفت و رو ادشیشد، فر  دهی کش کدفعهیتر شد و 

بود و با  ختهیدر صورتش ر   شیآتش افتاد، موها 

به آتش   شی موها  ی تارها  یچشمان درشت از البه ال

برد  شیدست پ  دیکه لبخند داشت نگاه کرد، آتش خند

 را کنار زد و گفت:  ش ی آرام موها 

 باطله ممیکه آب هست ت  ییجا -

خشکش زده بود و آتش دستانش را دو طرف   پروا

 صورت پروا گذاشت و گفت:

 دم ی م حیترج شی به صدتا آرا فتویصورت کث  نیهم-

  شیخجالت زده خواست بلند شود اما آتش رها پروا

 نکرد و گفت: 



خشکتو و   یلبا  نیپف کردتو هم یچشما  نیهم-

با    یزشت نیصورت نشستتو، اصال تو از اولش با هم

 ینشست ریدل آه

که از    یآتش به کلمات یبود به رقص لبها  رهیخ  پروا

بر وسط   قی دق یریشد ت  ی شد و م یدهانش خارج م

که که تا قلبش هم   یزده اش، به آن لحن داغ  خ یقلب 

ر   یم ت یسرا کرد، از آن همه حرارت کالم قلبش س 

 شده بود و آتش با همان لحن گفت: 

 ی شد  یمال من م د یبا  تیتو از اولش از همون بچگ-

هم واقعا الل شده بود که آن    د یساکت بود شا   پروا

تش سر پروا را  گونه ناتوان فقط زل زده بود به او، آ

پروا آن حرارت را   ی تر کرد و انگار سرما  کینزد

  یدانست ب   یکرد عقب برود اما م یپس زد و سع 

صورت پروا و   یبود، آتش چشم چرخاند رو  ده یفا 

 گفت: 

 خوام اسمت بره تو شناسنامم یزودتر م-

حرکت داد، به زور و   شیخودش جرات داد به لبها به

 گرفته گفت:  یی صدا

 ... یمقسمت باشه  -



و    دیلحظه ترس کی حرفش آمد که  انیم  عیسر  چنان

 در گوشش مثل زنگ ناقوس به صدا در آمد:   شیصدا

  یقسمت واسه ترسوهاست، به خاطرت جنگ راه م-

 ندازم چون دوستت دارم 

کمرش در   د،یدانست چه بگو یشده بود و نم  خشک

بود و باال تنه اش   نیزم  یرو  ش ی آن حالت که پاها 

 آتش به درد آمده بود و آرام گفت:  یباال تنه  ی رو

 کمرم درد...گرفت -

  ستادیکرد و پروا آرام صاف ا ش ی به زور رها  آتش

  عیحرف سر  یرا پشت گوشش گذاشت و ب  شی موها 

  ری دستش ز کی و  دیرفت، آتش خند   سیبه سرو

 بود گفت:  رهی سرش رفت و همان جور که به سقف خ

 کنم یسرد اماخودم عاشقت م  یل یخ ی سرد-

* 

ترمز فشرد، پروا نگاهش   یچهار را که پا رو  سر

کرد، هوا به شدت سرد بود، اعالم باران کرده بود اما  

بود، باز هم دل و کمرش درد گرفته   ده یهنوز نبار

ندهد که   ریکه آتش گ  اورد یخودش ن یبه رو یبود، ول

 سر کار نرود. 



تماستو الو الو  پشت خط بود که بعد از  یک شب ید-

 رو پرواز؟  یگذاشت تویگفتنت گوش
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شد که حس کرد اطرافش   ر یبا آن سوال غافل گ چنان

آتش  یمطلق فرو رفت و بدنش در کوره   یاهیدر س

قرار گرفت، کل صورتش ُگر گرفت، سر آتش که 

نگاهش که قفل نگاهش شد، حس کرد کل   دیچرخ

ر شد.  بدنش س 

 داد و گفت: یفکش را تکان آتش

 !ه؟یچ ان یجر-



باره سکسکه   کیچه طور  دیچرخاند، اما نفهم سر

خند زد نگاه   شیکرد، چشمانش گرد شد شد و آتش ن

  یرا به حرکت در آورد، پروا عصب   نیگرفت، ماش

دهانش گرفت و باز سکسکه کرد،   ی دست جلو

آتش زد و   یگار یهم فشرد، آتش س ی چشمانش را رو

 گفت: 

 شنوم یخب بگو م-

 همان حال بدش به خودش آمد و گفت: با 

  وی حوصله)سکسکه( کسحالم خوب)سکسکه( نبود، -

 نداشتم 

 رو حالت پرواز؟  ی گذاشت نمیواسه هم-

مثبت تکان داد و باز   یسرش را به نشانه   پروا

  یزد پروا برا  گارشیسکسکه کرد، آتش پک به س

 گفت:  ی محکم کار

)سکسکه( هست واسه کاره)سکسکه(  ی گفتم هر چ-

 منم که حالم خوب...نبود 

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 مراقب باش   یا یم ی رم دار امروز گرفتا-

 ؟ یپگاه چ   یگفت-



 یطاهر -

  ینگفت اما انگار حرف عوض شد سکسه   چیه  پروا

 اش هم خوب شد، آتش نگاهش کرد و گفت:  یلعنت

 بسپار دست همون پسره  ینرو آگاه  ال، یخ یامروز ب-

 خوبم-

 یستین-

 هستم بخدا-

 گفت:  ع یهم شد و پروا سر کیکه نزد شی ابروها 

 رمیحالم بده نم  دمیاگر د-

انگشتانش  نی ب گاری که س  یبا حرص همان دست آتش

 بود را تکان داد و گفت: 

 ی کیبرن ا ال تو  یلشکر آدم از من حساب م هی-

 داد گفت:  شیکه به صدا یلبخند زد و با ناز پروا

 گهیمن با همه فرق دارم د-

به جلو نگاه   طنتیشد و پروا با ش   زیآتش ر چشمان 

 کرد و گفت: 

که از زنش   هیمرد خوب اون را،یبه قول مامان حم-

 که زنش ازش حساب ببره  ی حساب ببره نه مرد 



 فرمان گذاشت و گفت:  یدستش را رو   آتش

 از کجاش در اُورد؟!  نو یا راتیمامان حم-

 کرد و گفت: یز یاخم ر پروا

 ادب یب-

 گمیم ینه جد -

 حواست به جلو باشه-

 و گفت:  دیخند آتش

 میدیتو فقط جون م یواال ما جلو -

نگاه کرد و آتش با لبخند به جلو   ابان یکالفه به خ پروا

 نگاه کرد. 

 *** 

 و گفت:   دیپروا کش  زیرا سمت م ی صندل  یعصب سارا

 خره  یل یخ  نیا-

 ُکشتش مطمئنم  یآتش بفهمه م -

  دم،ی واال منم ترس  یگ یجور که تو از آتش م  نیا-

 ُکشتش  یم ره یبازم م گمیبگمم بهش بگو م

 رتشهیغ یاحمق فکر کرده آتش مثل خود ب-



 گفت؟  ینهال چ-

 یهم حرص م یجور  نینگفتم بهش که، اون هم-

که بفهمه سورن سرو کلش   نیبه حال ا یخوره وا

حوصله   ا یخونم گفتم ن  ادیخواست ب شبمیشده، د دایپ

 ندارم 

 ؟یکن یکار م یحاال چ-

 دونم ینم-

 سر قرار؟  ی ریم-

 رمینه معلومه که نم-

در فکر فرو رفت و پروا کالفه به ساعتش نگاه    سارا

 کرد و گفت: 

 برم  دیبا -

  شهیدوباره زنگ بزن بهش، بگو شوهرم بفهمه بد م-

 براش 

 د ی فهم یخواست بفهمه همون اول م  یم-

 بهش بگو  گهیبار د هیباورش نشده، -

 زنم سارا اصرار نکن یزنگ نم-



 ن یهم شمارتو داره هم آدرس ا شه، یخب مزاحمت م-

 جارو 

 گمیبه سرگرد م-

 و؟ یچ-

 مزاحمم شده   نیا گمیم-

 ؟ یمدرک دار -

 گهید  شبشی شماره د-

 ستین  ی دونم فکر بد ینم-

 را برداشت و گفت:   فشیک  ستاد ی ا پروا

 برم فعال-

 نگاهش کرد و گفت:  عیسر  سارا

 رف بزنم؟ برم باهاش ح یخوا یم-

 ! ؟یچ-

تو برم سر قرار قشنگ   یامروز جا گه،ید ید یشن-

 کنم ش یحال 

 فکر کرد و گفت: یکم پروا

 فقط...  هیفکر خوب-



 شد و سارا گفت:   ساکت

 باهاش حرف بزنم  یبلدم چجور-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 یکن  ی کار م یچ نمیقبول برو بب-

البته تو زنگ بزن اون جا که به  زنم،یبهت زنگ م-

 ی دی زور جواب م

تا ظهر،   ستیتونم، امروزم که ن یسرگرد نباشه نم-

 ببرم باال  مویتونم گوش  ینم

 باشه -

رامش    ستاد،یا شیرامش سر جا   دنی برود با د دیچرخ

 از او نگاه گرفت بلند گفت: 

خودتون همه  ،یمکان قبل میگرد یآخر هفته بر م-

  یتموم بشه، م  زیروزه همه چ کی که  دیآماده کن زیچ

 زمان از دست داد  شهیکه نم دیدون

کرد و   یرا زد و سمت اتاقش رفت، سارا پوف  حرفش 

 گفت: 

 اخالقش بهتر نبود؟  لیاوا نیا-

 راه افتاد و گفت: پروا



 دونم یچه م-

  عی شد، سر نشی رفت و سوار ماش رون یدفتر ب از

  یداشت، برا  یشتریب اقیحرکت کرد، آن روز اشت

وقت   چ یسوابق چند نفر، ه  دن یو پرس یرفتن به آگاه 

سوابق آتش را چک کند، اصال چرا    دیبه ذهنش نرس

آتش در شب   یبود؟ اما با حرف ها ده یبه ذهنش نرس

 ندارد.  یمطمئن بود سوابق با یقبل تقر 

تواند سرگرد تماس گرفت که با او هماهنگ کند که ب با 

  یرفت م   یم یوگرنه که عاد   اورد یسوابق را در ب

گفتند، مگر پروا که بود که سوابق به  یگفت به او نم 

 دستش بدهند! 

★★ 

را با    شی شد، موها  یعجله وارد ساختمان آگاه  با 

که به او داده بودند درون مقنعه فرو کرد و    یتذکر

  رفت، با  یاز پله ها با دو باال م د،ی مقنعه را جلوتر کش

  یداشت که فقط م  یخاص یآن حالش انگار انرژ 

 بفهمد.  یخواست برود و حداقل کم 

 : دی را شن  ی مرد  یو در زد، صدا  ستادیدر اتاق ا  ی جلو

 دییبفرما -



 یپروا که نفس نفس م دن یرا باز کرد و مرد با د  در

 گفت:  ده یبر ده یزد لبخند زد و پروا بر

 سالم جناب سروان -

 ی خوش اومد-

 لبخند زد و گفت: پروا

 برم سر کار خودم، اما قبلش با شما کار داشتم دیبا -

 سرگرد هماهنگ کرد -
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 کامل وارد اتاق شد و گفت:  پروا

 دیخوام سوابق چند نفر چک کن یم-



 آشناس؟ -

 دهان بست و دست پاچه گفت:  پروا

 مشکوکم یعنیام...نه -

 هستن؟  یک-

 ه یهمسا دیشما فکر کن-

 گفت:   عیکرد و پروا سر ی مشکوک نگاهش م مرد

 د؟یکن یبرام چک م-

 نگاه کرد و گفت:  توریبه مان مرد

 نم یبگو بب-

  یاسم آتش را گفت، مرد دستش رو  عیسر  پروا

نگاه کرد و   توریبه مان هیحرکت کرد چند ثان بورد یک

 گفت: 

 نداره  ینه سوابق خاص-

 جلو رفت و گفت: عیسر  پروا

 داره؟  یعنی-

 داره -

 چشمانش درشت شد و گفت:  پروا



 هست؟!  یچ-

 هی شیسال پ  زدهیس ست،ین ی خاص زیکه چ گمیم-

دعواش شده،   یکی داشته، که تو مدرسه با  ت یشکا 

 زده دنددن طرفو خورد کرده، پا و سرشم شکسته

 تو مدرسه؟! -

 آره -

 ن؟یهم-

دعواش شده با سالح   یکیبا   شیشش سال پ  شمیکی-

به دستش،   زنهیکه که مال طرف مقابل بوده م  یسرد

 داده   تیرضا   دیساغتم نکش کی که پسره به 

 شته؟اون جا نو -

 ثبت شده  خا یجا ننوشه، ساعتا و تار نیا-

 ن؟ یآهان، هم-

 آره -

 ن یفرزند حس  ،یخب پگاه طاهر-

اسم را ثبت کرد و چشمانش تنگ شد، به پروا   مرد

 نگاه کرد و گفت: 

 ش؟ ی شناس  یاز کجا م-



 گفت:  عیو سر دی که پروا ترس  دیکنجکاو پرس چنان

 دم یشناسم که، از دهن چند نفر شن ینم-

 ؟ یدیشن یچ-

 که خالف کاره -

 ش؟ ی دید-

 نم؟ ینه...من چرا بب-

 نگاه کرد و گفت:  توریبه مان مرد

دو بار به جرم   ش،یاسمشو عوض کرده، پنج سال پ-

شد اما مدارک  ریقاچاق مواد مخدر دستگ یهم دست

 الزم کامل نبود و رفع اتهام شد 

 واقعا؟!-

نتونسته   سیه کشتن شوهرش، اما پلمشکوک بوده ب-

ثابت کنه، هم شاهد داشته هم مدرک که اون لحظه تو  

 خونه نبوده 

 پس چرا بهش شک کردن؟ -

دعوا داشتند صداشون   شهی ها گفته بودند هم هی همسا -

بود، مهم تر از همه که با اسلحه  دهیبه گوش همه رس

خونش دستش بوده   اط یکه تو ح یکشته شده، اسلحه ا 



اما با   دن،یها از آپارتمان روبه رو د  هیهمسا  از یکی

ثابت کردنش که خونه نبوده تونست خودشو تبرئه 

 کنه

 هیپس آدم خطرناک-

 کرده  یتو آموزشگاه زبان کار م -

 ؟یاالن چ-

 دونم ینم-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 ممنون-

 ش؟ ی دید-

 ازش  دمی گفتم که نه، فقط شن-

 ؟ یدیشن یچ-

 ناست یخالفکاره، تو کار جنس ا  دمیشن دونمیچم-

 شهیدستش رو م-

 که آره آخر عاقبت همه خالف کاره مشخصه نیا-

 در رفت و گفت:  سمت

 د یببخش-



 یخودتو تو دردسر ننداز-

 گمیباشه به سرگرد م ی نه بخدا من هر چ-

 برو سر کارت-

رفت در را بست و آرام راه افتاد، باورش   رون یب پروا

بود آن همه کار انجام   دهیرا که د   یشد آن دختر ینم

 ، یشند  اد یفر  یصدا  د،یدندان کش  ر یداده باشد، لب ز

بسته است    شیکه دست و پا  یمرد دیسر چرخاند و د

 گناه است.  یزند که ب ی م ادیدارد فر 

د توانست باور کن  ینگاه گرفت، نم عیسر  دیلرز  دلش

 اُفتد. یبه آن حال و روز ب دیآتش با  یروز 

 ** 

دختر سر باال برد نگاهش کرد،    ستاد،یا زیم  ی جلو

 و گفت:   دیکش  ششیو ر  لیسب  یآتش دست رو

 کجاست؟  امکیس-

 د؟ یداشت یوقت قبل -

 کجاست؟ -

روز   هی کنم  نییبراتون وقت تع د،یندار  یاگر وقت قبل-

 د یاریب ف یتشر



رفت،    ی و سمت در بزرگ  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 و گفت:  ستادیا  عیسر  یمنش

 ! د؟یکن یکار م یآقا چ-

جلو    یزد، منش دیسر جلو برد درون اتاق را د   آتش

 رفت و گفت:  یگری سمت اتاق د دیرفت اما آتش چرخ

گوهش   یشرکت زده بو  گه،ید  هیجا چه کوفت نیا-

 بلند نشه؟

 کنم یآقا خواهش م-

با ترس   ی و آتش چشم در چشم شدند و منش امکیس

 گفت: 

 بخدا خودشون... -

 و گفت:   ستادیا عیسر  امکیس

 رونیبرو ب یبد  حیخواد توض ینم-

رفت و آتش وارد اتاق شد، خنده   ریسر به ز  یمنش

 کرد و با تمسخر چشم چرخاند در اتاق و گفت:  یا

 د؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

 ؟ یکن یم یجا چه غلط نیتو ا-

 و گفت:   دیدندان کش  ر یلب ز  آتش



مثال شرکت کوفت زهر   ا،یحرف بزن ینجوریا بهیع-

 یمار دار 

 ؟ یدار یچرا تو دست از سر ما بر نم-

 سر کج کرد و آرام گفت:   آتش

 ی ل یاز عشق سخته، خ یچون عاشقتم، دور -

  یهم فشرد و آتش خودش را رو  ی دندان رو امکیس

 زد و گفت:  یرها کرد، لبخند لج درار یمبل چرم

کن، عمو جونت چطوره، با  فیتعر نیخب بش-

 کرد چه کرد؟ یدخترش که خودکش 

رفت و آتش خم شد از    زشیسمت م یعصب امکیس

در   ی برداشت، بادام لیآج یمشت ی خور لیدرون آج

 گفت:  دشیجو ی دهان انداخت و همان جور که م

نگاه کرده تموم شده   هیالبد  ،یچه سوال مسخره ا-

 رفته

 سخت پسته را گرفت در دهان انداخت و گفت:   پوست 

که پشت در هستن بگو گمشن برن،   ییبه اون آدما -

 کنه  یمن حروم نم فیبگو آتش دستشو به خون کث

خورد    یم لی آج الیخ یمتعجب به آتش که ب امکیس

  اریبود اما بس الیخ  ینگاه کرد، اما او فقط به نظر ب



پشت در  امکیس   یبود آدم ها  دهیکه فهمبود  زیت

 هستند. 

  گرشید  یران پا  یرا رو   شیپا باال برد و مچ پا  آتش

 گذاشت و گفت:

 ارم یسرت ب   ییبال ومدمینترس ن  نیبش-

  یخواست کس   یزد و آرام که انگار م یچشمک

 را نشود گفت:   شیصدا

 بترسونمت شتریاومدم ب-

 در دهان انداخت  لبش کج شد گفت:  یهند بادام

 مونده بود، بهت انداختن یکی نیا-

 ؟ یخوا  یم یچ-

 جون چطوره؟  نا یت-
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 ...نیبب-

 حرفش رفت و گفت:  انیآتش م امکیس  دیاز تهد قبل

وگرنه با    یکن دی منو تهد یتون  یباشه تو نم  ادت ی-

االنم   ،یمونیکه پشت درن سالم نم ییتموم اون آدما 

 ی سادیبُز وا نیمن نشستم تو ع ادیبتمرگ که بدم م

  الیخ  یکرد و آتش ب یبا خشم نگاهش م امکیس

 در دهان گذاشت و گفت:  ی فندوق

 ن یترسونه، بش یجذبت منو م -

 نشست و آتش گفت:  یعصب امکیس

  یکن ی خرش م یجون چطوره، ک نا یت ،ی گفت یخب م -

 ؟ یازدواج کن

 ست یبه تو مربوط ن-

 تکان داد و گفت: سر

 نا یواسه ت دی اما شا  ست،یکه آره به من مربوط ن نیا-

 ه یمهم باشه پگاه ک



  یرا رو  لیآج هی باال رفت و آتش بق امکی س یابروها

 و گفت:  ختیر  نیزم

 ومدینه همش مونده بود خوشم ن-

  رونیکاپشنش ب ب یو فندکش را از ج گار یس  پاکت

گذاشت همان جور که   شی لبها  نیب ی گاریآورد، نخ س

 گارش ینگاه کرد، دود س امکیکرد به س ی روشنش م

 گفت:  امکیبه س ره یداد و خ رونیرا ب

 پگاه کجاست؟-

 تکان داد و گفت: یگردن امکیس

 ه؟یپگاه ک -

 گفت:  د یباال کش ینیو ب دیخند آتش

بار   ریاما من ز  یهست ییبار نرو ر یخوشم اومد آدم ز-

سگ از دست    نیکه االن ع هیبرمت، پگاه همون یم

 ی من پنهانش کرد

 من... -

بگو پگاه کجاست   ا یپس  ،یستین من نکن، تو اَنم نم-

 کنم  یصحبتامو تموم م نا یبا ت ا ی

 تو آخه!  یگیم یچ-



باالخره   ستا، یمهم ن یکه گذشتت باهاش بود  نیا نیبب-

آدما به خودشون مربوطه، اما چون   یگذشته  

برات، وگرنه که  شهیبد م  یهمزمان با دونفرشون بود 

 میستیتو ن یگذشته  یایما فضول گوه خور

 ... نیآتش بب-

 نمیب یدارم م-

 یزنی حرف م یدونم راجب ک یمن نم-

 بلند شد و گفت:  شی آتش کج شد، از جا   لب

تر با هم حرف   یرسم  دیبا  شه،ینم ی جور نینه ا-

 مینبز

پشتش نشسته بود رفت،   امکیکه س  یزیم  سمت

خم شد و آرام و    یگذاشت کم  زیدستانش را لب م

 زمزمه وار گفت: 

 پگاه رو بُُکش -

 چشمانش گرد شد و آتش با لبخند گفت:  امکیس

باشه  دهی اوزونم رس هیچون اگر زنده باشه به ال-

خودتو عموتو بزن،   دیق ایبُُکشش  ا یکنم،  یم  داشیپ

که دست اونه دودمان شماهارو به باد    یچون هر چ

 مطمئنم  نویا  ده،یم



 و سر تکان داد گفت:   ستادیا  صاف 

فهمم،   یکار کردرو م یبوده و چ یکه مرجان ک نیا-

هست که  یکه چ نی فهمم، ا یم نمیا هیچ هیکه قض نیا

کنرو   ی که راز شمارو فاش م یو هر ک   یشما هر چ

فهمم، اما   یم نمیکه من نفهمم ا   دیکن یم نابود  ستین

که با   یآدم  نیاز ا  دیبترس د،یتو و اون عموت بترس

رو    ره،پگاه یم شیپ ره حالت ممکن دا ن یخونسرد تر

  یم ویفهمم همه چ  یبه درک، اما م یگمو گور کرد 

 فهمم 

 رفت و چشم چرخاند در اتاق و گفت:  عقب 

 خوبه  یل یخ اتون ی جا واسه پوشوندن کثافت کار نیا-

 در رفت و گفت:  سمت

  یم نمت، یب  ی باش عشقم، زود م  اتیمراقب خوشگل -

 شهیدونم که زود به زود دلم برات تنگ م

آن سه مرد، دستانش را باال  دن یرا باز کرد با د  در

 برد و گفت: 

 اما حواستون باشه غش نکنه ووردم،یسرش ن  ییبال-



  رونیافتاد و از آن آدم ها دور شد، از شرکت ب راه

شد و   نشی را روشن کرد، سوار ماش ی رفت و گوش

 : دیرا شن ا یک  یصدا

 شد؟  یچ-

 من     یخونه  ادیبگو ماهک برداره ب نیزنگ بزن مب-

 پگاه کجاست؟  یدینفهم-

 بگه؟ ی انتظار داشت-

 نه خب... -

 ان یخود هم نپرس، بگو ب یپس سوال ب -

 باشه -

 *** 

عجله وارد محوطه شد و با سارا تماس گرفت،   با 

 جواب داد:   عیبوق چهارم سارا سر

 خره  یل یخ  نیا-

 شد؟!  یچ-

  یلیپروا شوهر کرده شوهرشم خ گمیم یهر چ -

  یدوست داره بر م شتریاون منو ب گهیدوست داره م

 من  شیگرده پ



داد   رونیرا ب نشینفس سنگ ،دی ابرو در هم کش پروا

 و سارا گفت: 

ُکشتت اما گوشش  یبخدا گفتم شوهرش بفهمه م -

سر قرار پس   یومد یبدهکار نبود، گفت بهت بگم ن

 یمنتظرش باش 

داد و سارا   رون یرا ب نیبست و آن نفس سنگ چشم

 آرام گفت: 

اما   یعاشق شوهرت  یل یگفتم تو خ  یتالشمو کردم، حت-

هم زده  یپیت ه ید، کثافت ز ی اون فقط حرف خودشو م

 بود برات

 ساکت بود و سارا کالفه گفت:   پروا

 بگو  یزیچ هی-

سورن    دیتوانست حرف بزند، دوست داشت بگو ینم

خواست   یحکم مرگ خودش را امضا کرده است، م

که وسط   رتیغ  ی رحم است اما پا  یآتش ب   دیبگو

نه،   ا یتواند تصورش را بکند  یداند اصال م یباشد نم

 دانست.  ینم چیاما ساکت بود چون سارا ه 

 الو پروا-

 ی دستت درد نکنه که رفت-



 ؟یکن ی کار  یخوا  ینم ن؟یهم-

 دونم سارا ینم-

 بهم نزنه! تویزندگ ه،یدونم چ ینم-

 برم دیسارا با -

سورن زده به سرش اما تو   نینشو پروا ا  الیخ یب-

 که عقلت سر جاشه 

 فعال -

 باشه فعال -

را در دستش فشرد، به  ی را قطع کرد و گوش  تماس

 یبود نگاه کرد و عصب دهیکه هنوز نبار یآسمان ابر

 سمت ساختمان رفت. دیچرخ

رساند، در زد و   ی را به اتاق سرگرد عباس خودش 

 : دیرا شن  شیصدا

 تو  ا یب-

 گفت:   دنشیدر را باز کرد و سرگرد با د  پروا

 به به دخترم اومده -

 سالم -

 ماهت، صبح کارت انجام شد؟  یسالم به رو -



 بله-

 بود؟   یدر مورد ک-

 اما قبلش باهاتون کار داشتم گمیم-

 بگو-

  ینم  دیلبش کش  یبرد زبان رو  رینگاه به ز پروا

دانست از کجا شروع کند اما از ترس آتش هم که شده 

 کرد، سرگرد لبخند زد و گفت:  یم دایپ  ی اه حل ر دیبا 

  یدست دست م یبگ  یزیچ هی ی خوا ی باز که تو م-

 !یکن
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 بوده  م یتو زندگ یکیقبال -



 خب؟ -

از   یاز رو نفهم یدونم از رو بچگ یکه نم یکی-

 رو... 

 حرفش رفت و گفت:  انیم سرگرد 

 شده؟  یاشتباه، خب االن چ هی-

شده، بهش گفتم شوهر دارم که بره   دایسرو کلش پ-

  رم،یکنم با اون م یشوهرمو ول م  گهیم  وونسیاما د

 ... گفت ی هر چ

 حرفش رفت و گفت:  انیم سرگرد 

 ش؟ ی دید-

 با عجله و دست پاچه گفت:  پروا

 نه اصال-

 تر رفت و ادامه داد:  نیی پا  شیخجالت زده صدا اما 

روز گل فرستاد اون موقع اعالم حضور کرد، فقط   هی-

  نیزنگ زدم بهش بگم شوهر دارم بره، اما اون ا

آتش زنگ زد، قطع  ی جلو  شب ید شه،یحرفا سرش نم

داده امروز ساعت سه برم پارک  امیکردم صبح پ

جام اما دوستم سارا رفت   ن یکه ا دینیب یم  نمش،یبب



حساسه   نکه بهش بگه راهشو بکشه بره که شوهر م 

 ترسونه، اما بازم قبول نکرده  یمنم م یحت  رتشیغ

 ؟یگیبه شوهرت نم-

از   دیتوانست بگو یسکوت کرد، چه طور م  پروا

که پدربزرگش هم    یرتیترسم، از همان غ یشوهرم م

همان دست به  یبرا د،یترس یگوش زد کرده بود م

برد و سرگرد   ریدامان سرگرد شده بود، سر به ز 

 گفت: 

 ؟ یستیباهاش راحت ن-

  یهستن حساسن، م یرتیغ  دیشناس یُکردارو که م -

که   نی ا ستیترسم از عکس العملش، گذشته مهم ن

 ... ک  نیشده مهمه، ا داش یاالن پ

 لرزه  یآروم باش صدات داره م -

 میمشکل تو زندگ هیسورن بشه   نیخوام ا یمن نم-

 شمارشو بده به من -

 جلو رفت و گفت: پروا

 اما به موقع ترسو هم هست  ه،ی پسر کله شق-

 شوهرت؟ -



 لبخند زد و گفت: پروا

 ترسه  ینم ا یدن نیتو ا یچی که از ه اون -

  دی جلو کش ی را برداشت و کاغذ زیم  یرو  خودکار 

 شماره را نوشت و گفت: 

 داده  ریدونم چرا گ ینم-

 مگه قبال دوستت نداشت؟ -

  دینه دوست داشت از گذشته بگو اوردینگاه باال ن پروا

 ی نه دوست داشت با سرگرد حرفش را بزند با صدا

 گفت:   یآرام

 د؟ یزن یزنگ م یک-

 لبخند زد و گفت:  سرگرد 

 تو برو به کارت برس  زنمیاالن زنگ م  نیهم-

 فقط... -

 برو دختر نگران نباش -

 دونم یممنون، من واقعا شمارو پدر خودم م-

 لبخند زد و گفت:  سرگرد 

رو   تی خوام ناراحت  ینم نیواسه هم یتو هم دخترم -

 نم یبب



 دستتون درد نکنه -

رفت در را    رونیبلند از اتاق ب  ی و با قدم ها  دیچرخ

اش گذاشت و   نهیس   یقفسه  یکه بست دست رو 

 گفت: 

خود آتش واسه   ار، ین میتو زندگ دی چالش جد هی  ا یخدا-

 به پا بشه  دیکه جنجال جد ادیسورن ن گهید ه،یمن کاف 

 ** 

 نهیدست به س نیو مب  کرد یبه آتش نگاه م  ماهک

 نشست و گفت:

 م؟یا یب یچرا گفت-

گاه مبل بود و مچ  هیتک ی که دست چپش رو آتش

بود، به ماهک نگاه کرد   گرشید ی ران پا  ی رو  شیپا 

 و گفت:

هم   ییزایچ هیدونم،  یهست که من نم  ییزایچ هی-

 یدون یهست که شما نم

 شد و گفت:  ز یچشمانش ر نیمب

 ! ؟یمثل چ-

 مرجان و بابات  یمثل رابطه -



 گفت:   عیسر  ماهک

 ی حال عال   نیبَد، در ع-

سر چرخاند به خواهرش نگاه کرد و ماهک  نیمب

 شانه باال انداخت و گفت: 

  نیداد، اما در ع غی دعوا ج شهیبحث بود هم شهیهم-

 کردن   یبودن پچ پچ م قیحال رف 

 نگاه گرفت و گفت:  نیمب

 ؟ یپرس  یم نویچرا ا-

 : دیتوجه از ماهک پرس یب  آتش

 کردن؟  یبحث م یسر چ -

 مکث کرد و گفت:  یکم  ماهک

 مرجان   یخواه ی ادی سر ز-

 :دیبا خشم به ماهک نگاه کرد و ماهک غر  نیمب

 !ه؟یهان چ-

 افتاد و گفت: نیچشمان آتش چ دور 

 ؟ یسر چ -

 دوباره نگاهش کرد و گفت:  ماهک



 ی زود به زود عوض م دیبا   نشیماش ،یخواه  ی اد یز-

 ولخرج... ستم،ی س نی مدل آخر نیشد آخر

 بلند شد و گفت:  شیبا خشم از سر جا  نیمب

 گهیدروغ م-

 گفت:  ی سر باال برد نگاهش کرد و ماهک عصب  آتش

 چون دهن تورو هم بستن  گم،یدروغ م  یبگ  دمیبا -

 آتش نگاه کرد و گفت: به

مرجان و   نیگم، بحث ب یم  قتویمنم که دارم بهت حق-

  یکه مرجان م یزیبابام فقط سر پول بود سر همه چ

 خواست

  شهی بابام هم یکارا هیمرجان سر قض گهیچرت م-

وقت به فکر پول نبود،   چی باهاش بحث داشت، اون ه

 ... اون انقدر مظلوم بود ک

 زد:   ادیفر ی عصب  ماهک

  یبابا م د یخفه شو بزدله ترسو، همتون عشق پول -

 ن همتونو با پول ببنده اما منو نهتونه ده

 آتش نگاه کرد و گفت: به

 آتش  گمیمن به تو دروغ نم-



که مرجان تو چشمت خراب   نیواسه ا  گهیدروغ م-

وگرنه   گه،یم  یهر دروغ  یکن وونهید نیکنه که نگاه ا 

 یم هیگر  شهیحرفا، مرجان هم نیخواهر من چه به ا

وقت    چیبحث بود ه شهیبابا، هم  ی کرد به خاطر کارا

 با بابا راحت نبود

کرد و آتش نگاهش   ینگاه م نی ناباور به مب  ماهک

شد، ماهک نگاهش کرد و   یآن دو نفر پاس م نیب

 گفت: 

 یدونم بابا منو م  یمن م زنن،ی همه دارن دورت م-

بابام،   ی رحم یب یعنیدونم آخر عاقبت کارام  یکشه، م

فاب بابام   قی مرجان رف ست،یبرام مهم ن گم،یاما م

جوون   یبود، از همه کاراش با خبر بود، همه دوستا 

 بابا با مرج... 

  زی م یکه در گوشش نشست پرتش کرد رو  یل یس

  یوسط مبل ها، آتش به ماهک نگاه کرد، دستش رو 

تکان هم نخورد و از ماهک   یگونه اش بود، آتش حت

و   دی کش یپر صدا م  یکه نفس ها نینگاه گرفت به مب

 خورد نگاه کرد و گفت:  یاش تکان م  ینیب یپره ها

 رت یآروم باش پسر بابا، آروم باش با غ-

 ماهک نگاه کرد و گفت: به



 امشب جونتو نگرفتن ن یتو خفه شو تا هم-
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 نیو آتش بدون نگاه کردن به مب  ختیاشک ر  ماهک

 گفت: 

 ریدست خواهرتو بگ ،یحواسم نبود تو پسر همون-

 گفت  ا ینگو چ  ی رحم دار  کمی ببر واسه بابات، اگر فقط 

 و گفت:  دی ابرو در هم کش نیمب

 یکن یبچرو باور م   نیبرات متاسفم که حرف ا-

اگر دلش هم عالقه به من باشه باز   یبچه حت  نیا-

بره   ادش ی پورشه  هینه با  تهی دمشگرم که دنبال حق

 هیجاک... شب یبچه به تو اون بابا  نیا ه،یچ قت یحق



وگرنه  ستیحداقل ثابت کرده پول براش مهم ن ست،ین

 اد د  یم لمیکه مثل تو االن دروغ تحو

بچه فقط داره بهت    نیبگو، اما ا  یخوا  یم یهر چ -

  یبه دوستش داشت م دمیمن خودم شن گه،یدروغ م

  اد،یکنم آتش از مرجان بدش ب  یم یگفت هر کار 

زار بود وگرنه   یوگرنه مرجان که از بابامو کاراش ب

وقت آرامش   چی به تو، مرجان ه ووردیکه پناه نم

بودن،    و ت شی پ یعنینداشت، خودش بهم گفت آرامش  

بچه که همش از رو   ن یا یبا حرفا  ی خوا ی بعد م

  یهم م  یعاشق  ی بعد ادعا  ؟یحسادت هستو باور کن

 ؟یکن

 و سر تکان داد گفت:  دیخند آتش

من اگر عاشقش بودم االن رو پا بند نبودم،   نیبب-

 که عاشقش بشم ُمرد  نیخوشحالم قبل ا

و ماهک باال رفت، دهان ماهک باز   نیمب یروهااب

توجه به آن   یبلند شد، ب شیماند و آتش از سر جا

 خواهر برادر سمت اتاقش رفت و گفت: 

خوام  یم  د یفقط زودتر بر د،یدرو ببند  دیریم  د یدار-

 زنم  شیبرم پ



هم   یپلک رو  یعصب نیچشم بست و مب  ماهک

  یزوخم شد با  نیگذاشت، آتش که وارد اتاق شد مب

 ماهک را گرفت و گفت: 

 ستیبه بابا ن  یازیتونم دهن تو رو ببندم، ن یخودم م-

و ماهک سر چرخاند به در    دشیدر خانه کش  سمت

 زد:  اد ی اتاق نگاه کرد فر

حرف نزدم   یدروغه، آتش من با کس  یآتش همه چ-

دارن   نا یمرجان تو چشمت خراب کنم، ا خوامیکه م

 یکه باورم نکن گنیدروغ م

با حرص در را باز کرد اما ماهک در را گرفت و  نیمب

 زد:  ادیفر یبا زار 

دارن، باورشون نکن،  تویقصد نابود  نا یآتش ا -

 مرجان... 

دم گوشش نشاند، نفس ماهک   یگرید   یل یس نیمب

اما چهار چوب در چنگ زد که دور نشود و   دیبر

 زد:  اد یدوباره فر

 هی ک دیفر نی...ببدیفر-

کولش انداخت   یدر را بهم کوفت و ماهک را رو  نیمب

سمت آسانسور رفت، آتش پشت در اتاق بود، اسم  



کرد،   دا یاز هزار بار در گوشش انعکاس پ شیب دیفر

کوفت و  واریو مشتش را به د  دییهم سا  ی دندان رو

 : دیغر

عاشقت نشدم اما باورت کردم، بلدت نشدم اما باورت  -

 ... بابزرگ باورت کرد که گف م، یکردم، باورت کرد

  ادی زنگ تلفن سکوت کرد و نفسش را با فر یصدا  با 

 رفت.  رون یداد و در را با شتاب باز کرد ب  رونیب

 

اتاق زده شد و سرگرد از سرباز نگاه گرفت و   در

 گفت: 

 تو  ا یب-

 گفت:   ع یسرباز سر دن یکرد با د در را باز پروا

 ... ینم دیببخش-

 تو  ا یب-

 ام یبعد م رمیم-

 شد   رت ید ی بر دیندارم تو هم با  یتو کار ا یب-

وارد اتاق شد و سرباز از اتاق  ریسر به ز   پروا

 نشست و گفت:  زشیرفت، سرگرد پشت م  رونیب



  یکه چرا پا   د، یکردم، ترس یزنگ زدم، خودمو معرف-

شده، گفتم مزاحمتت باعث دردسره   ده یوسط کش  سیپل 

 هم واسه خودت هم پروا 

 کنجکاو گفت:  پروا

 گفت؟  یچ-

  یزد، گفتم اگر اداعا دار  ینم  یساکت بود حرف-

که خوشحاله   نیپس از ا  ی عاشقش یدوستش دار 

 راهتو بکش برو  ، یهست  یراض

 قبول کرد؟ -

 بره جلسه دینزد،  گفت کار داره با  ی حرف-

 چشم بست و گفت:  پروا

 قبول نکرد -

 باهاش تماس گرفته  سیپل  هیکه  نیهم د،یاما ترس-

  ست؟ یشوهر داشتن منم ترسناکه ن-

شده،    یعاد  ا یچ یلیخ ینیب یروزا که خودت م نیا-

  ست،یشوهر داشتن دخترا واسه مردا ترسناک ن گهید

که   یکنن، البته قصدشونم مشخصه، کار   یکارشون م

 تونن یدختر مجرد نم هی نن با تونن بک یزن م هیبا 



 برد و سرگرد گفت:  ریبا شرم سر به ز پروا

 هیکاف  رم،یم شیپ  یبار مزاحمت شد جد نینترس ا-

 سراغش    رمیکجا هست، م نمیشمارشو بدم بب

 ممنون-

 ! دیکارت طول کش-

برم، آتش حتما نگران شده، چند بار  دیاالنم با  ، یل یخ-

 رم یگ ی زنگ زد گفتم بعد تماس م

 هم نترس  ی زیبرو دخترم مواظب خودت باش از چ-

 بازم ممنون-

 کنم ی خواهش م-

 : دی غر یرفت و عصب   رونیاز اتاق ب  پروا

 ی شناس  یتو آتش نم یتو سرته، د  عوض  یسورن چ-

 خطرناک تره  س ی از صدتا پل 

* 

د شد و سمت پروا رفت، کنار  بلن زش یاز پشت م سارا

 و گفت:  ستادیا  زشیم

 رمیمن دارم م-

 نگاه گرفت و به سارا نگاه کرد گفت:  توریاز مان پروا



 د یبه خاطر من تو هم کارت طول کش-

 من خودم دوست داشتم کمکت کنم، که اونم نتونستم-

 اون آدم زبون نفهمه ، یتو تالشتو کرد-

دادم باز   یم حیبراش توض یهم نفهمه، هر چ  یل یخ-

 پا داشت  هیمرغش 

 تو سرش رفته باشه  دوارمیحاال سرگرد حرف زده ام-

 نشه  رت ید-

 دنبالم  ادیبا آتش حرف زدم خودش م-

 لبخند زد و گفت:  سارا

 اد یب رتیگ یخوب نیمرد به ا  یداشت نویا  اقت یل -

 خند زد، سارا عقب رفت و گفت:   شیدر دلش ن پروا

 زم یخدافظ عز-

 بسالمت-

داد، دست به   هیاش تک ی رفت و پروا به صندل  سارا

  تشیکه کم اذ ینشست، در فکر بود، فکر سورن نهیس

  یم تش یشدنش باز داشت اذ داینکرده بود، حال با پ

 کرد. 
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در اتاق چشم باز کرد سر    یبست اما با صدا چشم

اما   رد،یرامش خواست از او نگاه بگ  دنیچرخاند با د

 رامش سمتش رفت. 

 ی گاهش مشد و همان جور ن زیپروا ر  چشمان 

دوست نداشت بپرسد چه کار دارد که کنار   یکرد،حت 

  یخند شیاست، لب رامش کج شد، ن  ستاده یاو ا زیم

 پروا داد و گفت: زیچشمان ت لیواضح تحو

 تیریزنگ زد مد یکی ی نبود-

تماس   یکند که چه کس   ی که کنجکاو  نیقبل ا پروا

 نشست و گفت:  نهیگرفته است دست به س

که من توش   یدفتر روزنامه ا   ریکه مد نیبه جز ا-

 د؟ یبا من دار یا گهینسبت د  د،یکنم هست ی کار م



  یابرو کیخند محو شد،  شیتعجب کرد و آن ن  رامش

 پُر پشتش باال رفت و گفت:

 ! ؟یچ یعنی-

به خودتون   یخوام بدونم چطور یکه م نیا یعنی-

پوز خند  یلیواسه هر دل   گرانیبه د د ید یاجازه م

 شما با من؟   ایهستم؟  یمن با شما خودمون   د؟یبزن

 خانم...  نیبب-

 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا پروا

و من بهتون احترام   دیدفتر روزنامه هست د،یشما ببن-

  شیذارم، در ق بالش توقع احترام دارم نه ن  یم

  د،یآدمار از اون باال نگاه نکن  دیکن یخنداتون، سع 

 ت یریبود که زنگ زده مد ی ک دیاالنم منتظرم بگ

 و گفت:  دییهم سا  ی دندان رو  رامش

 کردم  یاز همون روز اول اخراجت م دیبا -

کنم نه شما نه   یتونم کار  ینشده منم راحت م رید-

تو   د،یوقت به فکر دفتر روزنامه نباش چیپدرتون ه

تونم کار کنم،  یم یبه راحت گهید  ی دفتر روزنامه ها 

که چقدر   دینی بب دیباز کن زمویم یکشو  دیتون یم

که  یبا دفترشون داشتم، پس کس ی درخواست همکار



  دیاخراج کن  ومن  د،ییکنه شما  ی وسط ضرر م نیا

 دم  یبه باالتر از خودت م لشو یدل 

 خدارو شکر شناختمت-

 برد و گفت:  ریلبخند زد سر به ز پروا

تونم منتظر باشم تا   یزنگ زد من نم یک  دیبهتره بگ-

دنبالم، دوست   ادیشوهرم قراره ب د،ینشما حرفتون بز

 نداره منتظرش بذارم  

 به اسم سورن  ییآقا  هی-

سر باال آورد و متعجب به رامش نگاه   عیسر  پروا

 خند زد و گفت:  ش یکرد، رامش باز ن

خاموشه، گفتم   ت یگوش یکرد دفتر هست یفکر م -

گفت بهت بگم قراره ساعت سه تو پارک   یستین

 فراموش نشه

ت شد و رامش دست راستش را در  پروا مش دست

  ی شلوارش فرو کرد، نگاه حقارت بارش را رو بیج

 پروا چرخاند و گفت:

دونه  یم ؟یهست یدونه تو چه جور آدم  یشوهرت م-

همزمان با   یکه هنوز باهاش ازدواج نکر یاون زمان

 ... آقا هم ب نی حتما با ا یمنم بود



  یشد به قلب ب  شیرامش ن  یگرفت، حرف ها  آتش

داشت و مدام   یخیانگار در دستش چکش و م ش،ینوا

قلبش چنان فشرده شد که قبل   د، یکوب ی در سرش م

هم  ادش یتمام شدن حرف رامش دستش باال رفت و فر

 باال رفت: 

 ساکت شو -

آمد، آن قدر محکم بود که فنجان  نییبا خشم پا  دستش 

  با برخورد دستش ُخرد شد، چنان  زیم یرو  یا  شهیش

کبود کرد که رامش نامحسوس قدم عقب گذاشت،  

  شهی ش یدستش به خون افتاد اما فشار دستش رو 

 شد و با همان خشم گفت:   شتریب رش یز  یخورد ها 

 یعنی  یدون  یهستم، م یمن بچه پرورشگاه  نیبب-

ازم دفاع کنه خودم دفاع   ی کس نکهیبدون ا یعنی ؟یچ

  کشم، خودم َدمار در یکنم، خودم خطو نشون م  یم

با   یروش فکر کن آقا  یبگ  یزیکه چ ن یقبل ا  ارم،یم

تو دل و عقلتو    ی اون شکا  مارتویفرهنگ، ذهن ب

سالها رو تو کار کنه   دیبا  زت یدرمان کن، خواهر عز

 ی تا تو درمان بش

  عی برود اما پروا سر دییهم سا  ی دندان رو  رامش

 گفت: 



تو   ستین شی با فرهنگ حواست باشه خدا حال  ی آقا -

 دل شکوندن تاوان داره، نگران باش   ،یماریب

نگفت سمت اتاقش    چیباز ه ینگاهش کرد ول  رامش

  یکرد، صدا یاش نگاه م ی خال  یرفت، پروا به جا 

  یکس نبود م چیکه ه یکار  طیدر مح  شینفس ها 

داشت،   یشد، حس بد یم  نییاش باال پا  نهیس د،یچیپ

به خودش حق  یهر کس ا یکه در آن دن یپناه یحس ب 

 بار او کند. دیآ ی م رونیداد که هر چه از دهانش ب یم

  عیخون سر  دنی برد، با د ن ییسوزش دستش سر پا  با 

هم   ی و لب رو د یدست باال آورد، چهره در هم کش

که کف دستش فرو   یا شهیبرد ش شیفشرد، دست پ 

به هوا   غشیتا خواست ج د،یکش  رونیرفته بود را ب 

  یدهانش فشرد و همان موقع صدا  یبرود، دست رو

 : دیآتش را شن

 شده؟!  یچ-

نگاهش کرد،    ع یو سر ختیدلش فرو ر  یصدل با 

در بود، نگاهش نگران به دست پروا بود،    ی جلو

رامش   یهنوز به خاطر حرف ها  د،یکش  یم ریقلبش ت 

 جلو رفت و گفت: عیسوخت، آتش سر  یمداشت  

 ! اد؟یچرا داره خون م-



دستش را گرفت،   عیو سر  ستادیپروا ا یرو روبه

ُخرد ها   شهیش  دنینگاه کرد با د  زیبه م ی عصب

شد، به چشمان غم آلود پروا نگاه کرد و   نیخشمگ

 : دیغر

 حواست کجاست؟! -

  شیخواست دست عقب بکشد اما آتش رها  پروا

 نکرد، سر چرخاند به اطراف نگاه کرد و گفت:

 کجاست؟ ییدستشو-

 شورم   یول کن خودم م-

 بگو کجاست؟-

را نشان داد و   یبه ناچار با دست آزادش در  پروا

 آرام گفت: 

 خودم  رمیاون جاست م -

آتش مچش را محکم تر گرفت و به دنبال خودش  اما 

 گفت:  دیکش

که به فکر خودت  ییتا جا ؟یکن یانقدر کار م  شهیهم-

 ؟یستین

آب   ریش  د،یرا باز کرد و پروا را داخل کش  سیسرو  در

آب برد، از سوزشش   ریرا باز کرد و دست پروا را ز



کرد دستش را عقب بکشد، اما   یگفت و سع ینیه

پشت کمرش برد و در  گرش یآتش نگذاشت و دست د

 . دشیآغوش کش
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داغ و   ی نهیبه س  دیسرش چسب  یپناه وقت یب  یپروا

پهن آتش چشم بست، قلبش مثل همان دست داشت  

 سوخت.  یم

 آن قدر سخت که آتش گفت:  د،ی کش ینفس م سخت

 ؟یخوب-

عطر   ینگفت، بو چیاصال حالش خوب نبود اما ه نبود

آن    ی آشنا   ی شده بود بو  گریآتش د  گاریو س



آمد هم   ی که هم خوشش م یتلخ  یبو  ش،ی روزها 

زد،   یذوقش م در  گارش یکه با س یتلخ یبدش، بو

  یرو  دیکش  رونیآتش آب را بست و چند دستمال ب

 دست پروا گذاشت و گفت: 

 اد یکه خون ن شی ببند د یاما با   ستین ق یعم-

سرش را به زور عقب برد، نگاهش باال رفت به    پروا

  یشد، سرخ  رهیچشمان سرخ و نگران آتش خ

 یچشمانش مثل اسمش بود، آتش از چشمانش م

دو   نیخواست بچرخد که برود اما چانه اش ب   د،یبار

 نیچه طور نگاه آتش ب دیانگشت آتش قرار گرفت، د

که قفل  نشیکرد، نگاه سنگ ی چشمانش حرکت م

چشمانش شد، انگشتش شصتش نوازش وارد حرکت  

 کوچکش و آرام گفت:  یچانه  یکرد رو 

 !نیهمه غمگ نیا  تویگاو  ی ا بودم چشم  ده یند-

نگفت اما نگاهش قفل رقص لب آتش شد، آتش   چیه

 لبخند زد و گفت: 

  رهیم ادم ی ی روزا گرفتارم، انقدر گرفتار که گاه نیا-

  هیاز کل  ینخوردم، گاه یخوردم چ یساعت چنده، چ

آب   کهیچ هیروز کامله  کی فهمم   یم دیدرد شد 

 نخوردم



تنگ و آن   ی جا کرد و پروا معذب بود در آن  سکوت 

 مهم نبود که ادامه داد:   شیاما آتش برا ،یکینزد

  اتمویواسه ح  ازهیکه ن ییزایچ  ره،یم  ادمیخودمو -

دختر  نیته همه فکرام ا ره، یاما تو رو نم ره، ی م ادمی

 نیکه من با ا  یسرد  یدختر چشم گاو   ه،یچشم گاو

 کنم یلرز م  ششیحجم از حرارت پ

  د،ی آن دختر رس یشصتش به لب برجسته   انگشتش

نشست دلش    ش یآن انگشت رو یرنگ که وقت  ی ب یلب

و    دیداغ که با حرکتش دلش لرز  یانگشت خت،یفرو ر

 برد، اما آتش با همان لبخند گفت:  رینگاه به ز

  یکه که هر لحظه تو فکرته، وقت یحق بده به کس-

بفهمه حالتو، بفهمه   یاگر حرف نزن یحت رسهیبهت م

 چشات غم داره 

مرد    دایپروا انگار راه فرار پ رون،یدر از ب یصدا  با 

  یرفت، ب  رون یب دیو چرخ دیدست عقب کش عیکه سر 

  زشیدر اتاقش بود سمت م  ی توجه به رامش که جلو

بود   زیم  یکه رو  یزیرا برداشت و هر چ  فشیرفت، ک 

آتش و رامش چشم   خت،یر  فشی را برداشت درون ک

اما   دیابرو در هم کش  دنشیدر چشم شدند، رامش با د 



آتش از همان ابتدا که حضورش را حس کرد  

 گره در هم بود.  شی ابروها 

بار هم با هم همکالم   کی بود که آن دو هنوز  جالب 

کردند،    یسالم نم  دگریکیهر دو به  ینشده بودند، حت

کرد   ی کرد که نگاهش م  یرا م  یدختر  تیآتش رعا 

نگاهش  ده یگذاشت رامش آن جور در یوگرنه که نم

را از دستش گرفت و    فیکند، سمت پروا رفت، ک

 گفت: 

 داروخونه میدستمال بذار رو دستت تا بر نیا-

دستش گذاشت  ی دستمال را از دستش گرفت رو پروا

پروا    نیرفتند، درون ماش رون یو همراه آتش از دفتر ب

کت در آورد و را به حر   نیکه نشستند، آتش ماش

 گفت: 

 کرده؟  تیعصب یک-

 ... عص  ی کس-

 حرفش رفت و گفت:  انیم عیسر  آتش

خوام بشنوم، مثل من اگر   یدروغ نم گمیدروغ نم-

 نگو اما دروغم به خوردم نده  یخوا ینم



که به خون نشسته بود و کف   یبه دستمال  پروا

 شد و گفت:  رهیفشرد خ  یدستش م

 خالفکاره، سابقه داره  ی پگاه طاهر-

 یبگ ینخواست یعنی نیا-

 آتش زد و گفت:  یگار یتکان داد و نخ س سر

حرف   میدیدر مورد سگو گربه ها هم خونه که رس -

 بشنوم یزیخوام چ یاالن نم م،یزن یم

هم دوست داشت ساکت باشد، اما رامش چه  پروا

  اریاخت یساده دل نازکش را شکسته بود که آن جور ب 

بسته  شی زد، انگار راه گلو یچنگ م شی وبغض به گل 

  ابانیخ دنیکرد خودش را سرگرم د ی م یبود، سع

نبود دلش شکسته   یبود، کم حرف دهیفا یکند، اما ب

 بود.  

 *** 

به رو به رو بود، آتش به داروخانه رفته بود و   رهیخ

بود چرا   ینشسته بود، او که قو  نیاو تنها در ماش

شده  یخنجر هیشد؟ چرا بغضش شب یحالش خوب نم

 را پاره کند؟  ش ی خواست گلو یبود که م

 خورد باعث شد رو برگرداند.  شهیکه به ش یا  ضربه



 نییرا پا  شهی ش عیپسر بچه تعجب کرد و سر دن ید با 

 داد و گفت: 

 جانم؟ -

 ؟ ی شما نفس-

پروا باال رفت به دارو خانه نگاه کرد و   یابرو کی

 بچه گفت: پسر 

 ی گفتن شما نفس-

 لبخند زد و گفت: پروا

 ؟یهستم، واسه چ-

بچه دو شاخه گل باال آورد سمت پروا گرفت و   پسر

 گفت: 

 واسه شماس  نیا-

 پروا پُر رنگ شد و گفت:  لبخند

 برام؟  ی اریب نو یگفت ا یک-

 که موهاشو بسته بود  پهیاون آقا خوش ت-

برد گل را گرفت و درون   شیو دست پ دیخند زی ر پروا

  دیبه دو شاخه گل سرخ و سف رهی خ دش،یکش  نیماش

 آرام گفت: 



 ممنون-

 داد  نمیا-

 ی ول  دیبلند خند  یآبنبات چوب دنینگاهش کرد با د پروا

خنده اش  انیبغضش چنان بزرگ تر شد که در م

اش باال رفت، پشت   یچهره اش زار شد، دست زخم

دهانش فشرد و با وجود تمام تالشش   یدستش را رو 

 خت،ینا خود آگاه آن لحظه اشک ر  زد، یکه اشک نر

 کرد و پروا چشم بست.  یپسر بچه نگاهش م 

بزند اشک   ادیبود و دوست داشت فر نیسنگ نفسش 

 آرام پسر بچه به خود آمد:  یاما با صدا زدیبر

 ؟ ینفس خانم شما خوب -

و دستش که گل را    دیاز شد، چانه اش لرزب چشمانش

 داشت باال آمد آبنبات را گرفت و گفت: 

 ممنون-

 اد یدستت خون م-

 دونم یم-

 چسب زخم بزن -
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 زد و گفت: یخند تلخلب  پروا

 تونم چسب زخم بزنم؟  یبه اونم م ؟یبه دلم چ-

با سر   یکرد و او عصب ی فقط نگاهش م پسر

 را پاک کرد و گفت:   شی انگشتانش اشک ها 

 ی اورد نارو ی ممنون که ا-

 خدافظ-

 زم یبسالمت عز-

رفت و پروا به گل ها و آبنبات نگاه   دی بچه دو پسر

 : دیغر یکرد، باز بغض کرد و عصب

 گهیبسه د یزده جوابشم داد ی زر  هیچه مرگته اون -

 :د یباال آورد و غر سر

که من به   هیمرد  ی دردم کارا ست،یدردم رامش ن-

 ر ی موندن نموندن گ نیخونش تشنم اما اون عاشقمه، ب



کنم؟  یکار م  ی کردم، دارم چ ریفرار قرار گ نیکردم، ب

 اونو؟  ای دمیخودمو عذاب م

  نیباز شد، سر چرخاند نگاهش کرد، سوار ماش در

 شد به پروا نگاه کرد و گفت: 

 بده من دستتو -

خجالت زده دستش را سمت او گرفت، آتش به   پروا

صورت پروا نگاه کرد، دوباره دستش نگاه کرد و  

 گفت: 

 ؟ یکرد هیچرا گر-

شد، بس که دروغ   مان ینه اما پش  دیبگوباز کرد   دهان

که کمتر از چند   ییگفته بود خسته شده بود، دروغ ها 

  زیچ چیتواند ه ینم  دیفهم ی شد و م یمشخص م هیثان

 از آتش پنهان کند. 

و بدنش تکان    د یکش ی قیسوزش دستش آه عم با 

گرم   یخورد، خواست دست عقب بکشد که فوت ها

شد که نفسش   ریآتش کف دستش نشست، چنان غافلگ

کند و    یچطور او با دقت کارش را م دیحبس شد و د 

از سوزش دست پروا  یکند که کم ی همان جور فوت م

 کم کند. 



 رو چرخاند به جلو نگاه کرد و آتش گفت:  کالفه

دست    نیبا هم ی جور نیا هماومدم دنبالت حتم ینم-

 خونه یومدیم

را کف دستش گذاشت و با دندانش بسته  لیاستر گاز 

بانداژ را باز کرد و شروع کرد به بستنش دور   ی

 : د یپروا، اما باز سوال پرس  فیدست ظر

حرفاتو بهم   ،یبا من راحت نباش شهی باعث م یچ-

 ؟ینزن

 اریاخت  ی نگاهش کرد و آتش هم نگاهش کرد ب پروا

 داد و گفت:   لشیخند تحو  شین

 چرا واقعا؟ -

در    دیبه دستش نگاه کرد دوست داشت بگو پروا

لبش    یبستن زخم دلش هم مهارت دارد؟ زبان رو

را باالخره شکست و    ش یو قفل سکون لبها   دیکش

 گفت: 

تو اوج   یحت ،یترسناک بود دمتید یاز وقت-

 تیمهربون 

شد    قیکارش تمام شد و سر باال برد دق د،یخند آتش

 در چشمان پروا و آرام گفت:



 نیوگرنه ا  یچقدر با همه برام فرق دار  یدون ینم-

 یگفت ینم  یجور

که   نهیا ،یترسناک  یطیآتش  تو هر شرا یترسناک-

 ذاره باهات راحت باشم ینم

 ترسناکم؟ -

 یل یخ-

را روشن کرد، نفس    نیخند زد و ماش شین آتش

 همان نفس گفت:  انیو در م   د یکش ی قیعم

 شمیبرات م یخوب  قی رف یخودت بخوا-

به حرکت در آمد، آتش   نیخند زد و ماش   شیهم ن پروا

 آتش زد و گفت:  یگار یس

دو طرفه   یزیندادن هر چ ادیبهت   ،ی درس خوند-

 باشه درسته؟ 

و   جیتوجه به نگاه گ  ینگاهش کرد و آتش ب جی گ پروا

پک زد و دودش را همراه   گارشیگنگ پروا به س

 داد:  رون یحرفش ب

ترسناک  د یبا  یکه هست ینیترسناکم چون واسه ا-

 ی نیخوبمم بب ی رو  یخوا  یباشم، ترسناکم چون تو نم

 گفت:   ع یو سر دیچرخ یبا بهت کمرش کم پروا



 من؟! -

 نگاهش کرد لبخند زد و گفت: آتش

اگر ترسناک نبودم االن آتش   یدون یخود  تو، م  قیدق-

ترس واسه دشمنام نبود   نیاگر هم یدون  ینبودم؟ م

 شد؟  یم یچ

کرد و   ی کرد و آتش خنده ا ینگاهش م یعصب پروا

 گفت: 

 ال یخ یب-

او نگاه گرفت اما پروا که آن شب اصال اعصاب   از

 نداشت گفت: ی درست حساب

  نیحرف بزن، ا ینه اتفاقا حاال که بحثشو راه انداخت-

ترسن    یکه ازت م یی اونا  ه؟یواسه چ یکه گفت  ییزایچ

 به قول خودت دشمنتن... 

 دست باال برد و گفت:  آتش

نقطه بمون تا   نیرو هم  قا یجا نگه دار، دق  نیهم-

 روشنت کنم 

پروا نگاه کرد و سر تکان داد   یچشمان عصب به

 گفت: 



 ی ... نکنن باهام کارشمنام ترسناکم که تخآره واسه د -

 دشمنام  ؟ی کنن، شنفت

 هیآخر را چنان محکم گفت که پروا چند ثان یکلمه  ان

 نگاهش کرد و باالخره گفت: 

 دشمن، نه من-

خند زد   شیپرسش گر نگاهش کرد و آتش ن پروا

 گفت: 

 باهاشون؟!  یدار  یچه فرق-

خشکش زد، آن قدر لحنش محکم بود که هم   پروا

آتش   دش،یکش قیعم یترساندش هم آن حرف در بهت

 به جلو نگاه کرد و گفت: 

از   ی بزنه  تو چ نمیکه بخواد زم یکس یعنیدشمن -

 ؟ یدشمن کم دار 

و مات شده بود،    شی جا خورده بود، آن قدر که ک پروا

توانست از خودش دفاع    ینم یبرد، حت رینگاه به ز

او    ،یبچه باز یعن یکند، حاشا کردن در برابر آتش 

 خواند. یچشمانش را م

 باال رفت:  شی نگاهش کرد و صدا آتش



که برات ترسناک   یاز دشمن کم دار  ید  بگو چ-

  نمیباز کن حرف بزن بب توی نباشم؟ اون زبون چهل گز

 واست ترسناک باشم؟  دیچرا نبا 

آب دهان قورت داد، اصال رامش و   ریسر به ز   پروا

آتش بود که   ی فراموش شد، حرف ها   شیحرف ها 

عرق به جانش نشاند که پوست تنش را دون دون  

  نیبست، طن خی  شیکرد، که باعث شد خون در رگ ها 

آرام آتش در گوشش نشست درست صدو هشتاد درجه 

 که قبل از آن داشت:  یبا لحن رییتغ

  اتیبد تا نکردم باهات، با تموم نامرد  نا یاما با تمام ا-

ست نداشتنت، عشق  با تمام دو   ات،یمعرفت یبا تمام ب

کردم کم ترسناک باشم واسه تو،  ی به پات، سع ختمیر

   ؟ینیب یتو رو کور کرده که نم ی اما چ

 زدن من؟   نیزم

  یبلند، آن قدر بلند که پروا چشم بست و صدا  د،یخند

دندانش ضربان قلبش را به هزار    یپُر حرص و از ال

 رساند: 

 دختر؟  اسیراحت نیزدن من به هم  نید  مگه زم-
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کرد اما   یساکت بود و داشت خودش را آرام م  پروا

شود،    رهی در چشمان او خ یتوانست لحظه ا ینم

  ادیبود وسط قلبش، اما فر  یریکه انگار ت یچشمان

تکان   ختیسرش که دلش فرو ر  یآتش هوار شد رو 

 خورد.   یفیخف

گنده تر از تو با هزار ترفند نتونست، اون وقت تو  -

تو   ییزایچ  هی یحرفا ه ی! ؟یبزن نمیکه زم  یاومد

قسم مو به تن کفتار   نیکه به حس  رهیسرت رژه م

 !شهیم  خیس

  د،یو پروا از جا پر  دیفرمان کوب  یدستش را رو  کف

سکوت بود اما   یآتش با خشم به جلو نگاه کرد، کم 

چه  د،یشن  یپر خشم آتش را م ینفس ها   یپروا صدا

واقعا    د،یکش یجالب بود که خودش به زور نفس م

 بود.  ده یترس



از ترس خشک شده بود، آتش نگاهش کرد و  دهانش 

 گفت: 

  یم گهید نیبب ه،یآتش ک نیکن، بب ی کار واقع هی-

به   ارویدن نیبب  شه؟یفابت نم قیرف  نیازش؟ بب یترس

 نه ای  زهیریپات م

 ی صورت و بدنش از رو یباال آمد، رگ ها نگاهش

پوست برجسته شده بود اما چه آرام داشت حرف  

 ! زدیم

به قول آتش  ا ی د ید ی؟ پروا م داشت  یچه معن نیا

 تشیاو با تمام عصبان د ید یواقعا کور بود که نم

 رفت!  ی م شیداشت با او نرم پ

 سر تکان داد و گفت:   آتش

وگرنه که تو مثل   م،یمن ک ینی دل بده، دل بده تا بب-

 ی ترس ی مثل دشمنام ازم م شه،یهم

آخرش هم همان   ق یآخرش همان بود، نگاه عم کالم

  نیبود، سر چرخاند به جلو نگاه کرد، درون ماش

نداشت،   یسکوت مطلق برقرار شد، آتش حال خوب 

نداشت، دلش به عشقش خوش    یخوب ی چون روزها 

به خودش  یبود، گاه بینص  یبود اما از آن هم ب

اش عاشق   یزندگ  یاهو یفرستاد که در آن ه یلعنت م 



فهمد، آتش   یاز عشق نم چیکه ه یعاشق کس ، شد

 بلد شدن کار او نبود. 

 *** 

  رونیاز آشپزخانه ب  ختیدلمه را درون بشقاب ر نهال 

 رفت و گفت: 

 من؟  یخونه   یا یسر ب هی د یتو نبا  یعنی-

گذاشت و به پروا که   یغذا خور  زیم یرا رو  بشقاب 

نشسته بود در فکر فرو رفته بود نگاه   یمبل تک ی رو

 کرد و گفت: 

 گهیبخور د ا یتا گرمه ب-

 ن؟ ی شما خورد-

 م یآره خورد-

 به محمد نگاه کرد و گفت:  پروا

 مشترک چطوره؟  ی زندگ-

 میراحت شد ه،یعال -

 خدارو شکر -

 ...آتش ک ،یا یحال تو چطوره به نظر خوب نم-

 رفت گفت:  زیبلند شد و سمت م ش یاز جا  پروا



 به آتش نداره  ینه ربط-

دست  نشست، چنگال در  زی پشت م دیعقب کش ی صندل 

 گرفت و کالفه گفت: 

 بهتره  دیهست شما بدون  یزیچ هی-

پروا  یروبه رو   دیعقب کش ی نگران سمت صندل  نهال 

 نشست و گفت:

 شده؟!  یچ-

که نهال   یخوش آب رنگ  ی چنگالش را در دلمه ها  

 آورده بود فرو کرد و گفت: شیبرا

 شده  دایسورن پ  ی سرو کله -

  شیاز سر جا  یدهانش باز ماند و محمد عصب نهال 

 بلند شد و گفت:

 ! ؟یچ یعنی-

 رها کرد و گفت:  یرا عصب  چنگال

  اد یبعد همه غلطاش باز جرات کرده ب ی عوض یعنی-

  یم نییفرسته قرار تع یم امیفرسته، پ یسراغم، گل م

 کنه

 با خشم گفت:  نهال 



 غلط کرده! -

بهش گفتم شوهر دارم   ست،ین شی غلط کرده اما حال -

من  یُکشتت، اما گوش نکرد، سارا جا  یگفتم بفهمه م

رفت سر قرار باهاش حرف زد اما بازم حرف خودشو  

 زنه یم

 محمد محکم شد و نهال به او نگاه کرد گفت:   مشت

شد؟    داشیبود که دوباره پ یاصال کدوم گور  نیا-

 ! شه؟ینم داش یوقت پ چی ه گهید  یمحمد مگه نگفت

 گفت:  عیسر  پروا

  ادی لشیف هیخودش عوض  نیا ،ی کار محمد دار یچ-

  دیگفتم شوهر دارم با  یهندستون کرده وگرنه که وقت

 رفت یم

 دونه؟ یآتش م-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: پروا

به نظرت جرات دارم بگم سورن برام گل فرستاده؟  -

 ُکشتش  یدونم که م  یم

 سراغش   رمیم-

 نگاهش کرد و گفت: ع یحرف محمد پروا سر با 



گذاشتم، باهاش حرف زده   انیفعال سرگرد در جر -

 برخورد کنه یقراره جد ومدیاگر ن اد،یسر عقل ب د یشا 

 : د یبا حرص غر نهال 

  الشیخ نی چه پررو هم هست، گفته شوهر دارم ع-

 نبوده! 

من دوستش دارم آتشو ول   گهیاصال زده به سرش م-

 ون با ا رمیکنم م یم

 !هیعجب آدم-

هر دو دستش را دو طرف سرش گرفت و آرام   پروا

 گفت: 

 ذاره  یدونم زندش نم یآتش بفهمه م -

 زم یآروم باش عز-

  یزیبوده؟ چ  تیتو زندگ یگفت کس  شیچند وقت پ-

  نکهیپنهون کنم، به خاطر ا  نکهینگفتم، نه به خاطر ا 

  یآور  ادیاصال دوست نداشتم راجبش حرف بزنم و  

اما   د،ی فهم یم  دیگذشته بود چرا با  هیبشه، بعدم قض

چرا    شهیشده اگر بفهمه هم طلبکار م داش یحاال که پ

سر سورن احمق  ییکه بد بال نیاز گذشته نگفتم هم ا 

 اره یم



را برداشت سر    زیم یآب رو   وان یل  ی عصب محمد

 و گفت:   دیکش

 حقشه  اد یسرش ب ییهر بال -

کرده به خاطر من دردسر   ی حقشه اما آتش چه گناه-

 درست بشه براش، کم براش دردسر نداشتم

 : دیپرس  ع یمشکوک سر نهال 

 ! ؟ی چه دردسر-

 داد و گفت: رونینفسش را ب پروا

 بفهمه خودش بره  دیدعا کن -

 کنه یدونم کجا کار م یم-

 به محمد نگاه کرد و گفت:  پروا

اغش، نذار لج کنه دردسر برام درست کنه، نرو سر-

 بذار سرگرد درستش کنه، تنها ترسم آتشه

 سه سکوت کردند و نهال کالفه گفت:   هر

 ما یخونه  میامشب بر  ا یب-

جا راحتم، نگران منم نباش   نیهم  الیخ  ینه نهال ب-

  شهیم  مونیپش ادیدر خونم انقدر قفل داره که دزدم ب

 رهیم



      نستاگرامیا

https://instagram.com/maryam_rohparv
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نگفت اما به شوهرش نگاه کرد و پروا سر   چیه  نهال 

آتش نگاه کرد،   کی تار ید از پنجره به خانه چرخان

رفت هنوز   یآتش در سرش رژه م   یهنوز حرف ها 

  یو آن حالش برا  دیکوب  یاش م نهیهم قلبش تند به س

 سورن نبود. 

 پروا جان -

 ی چرخاند به نهال نگاه کرد و نهال با دلسوز سر

 گفت: 



 ستیتو اصال حالت خوب ن-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 امروز رامش سوزوندم-

 رامش!-

جان سوز از   یمثل آه  نشیبرد، نفس سنگ ریبه ز سر

 اش خارج شد و گفت: نهیس

زن، سورن قبل ساعت قرار امروز    شمیبا زبونش آت-

بودم خاموش بودم، اونم  یمنم آگاه  میزنگ زده گوش

دفتر، احمق به رامش گفته قرارمون تو   زنهیزنگ م

 نره  ادشی پارک 

 چشمانش گرد شد و با بهت گفت:  نهال 

 نه!-

  یاونو م  ی دونه وقت یشوهرت م گهیاونم اومده م -

االنم با   ، یپسره هم بود نیهمزمان با من و ا یخواست 

 سورنم، رسما منو هرز... 

 ! یغلط کرد عوض-

بود کم    یمحمد آدم آرام دن،یمحمد هر دو ترس ادیفر با 

بزند اما آن لحظه  اد ی فر ا ی شود  ی آمد عصب یم شیپ

 :د یباال رفت و غر ادشیشد که فر ی چنان عصب



 حقشه برم بشونمش سرجاش -

  دیبا  شهیاما اون آدم درست نم  یتو مثل برادرم-

 درمان بشه

 فکر فرو رفت و ادامه داد:  در

بهش بگم   نارویدونم اگر همه ا  یکوه دارم م هیمن -

 ا یدن هیدونم با   یم زنه،یم ششون یاز من آت تیبه حما 

  یدوست داره واسه کس یجنگه اما ک  یبه خاطر من م

 گهیدردسر درست کنه که من بخوام، قبال کردم اما د

 کنم  یکارو نم نیا

 گفت:  طنتیلبخند زد و با ش نهال 

 ده؟ یگالرو اون خر-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 آره  -

 چرا دستت زخم شد! ینگفت-

رو  دمیدستمو کوب   دمیبا رامش که بحثم شد نفهم-

 شکست   یا  شهیفنجون ش ز،یم

 خدا! یا-

 نترس آتش مرحمش شد -



 از ته دلش لبخند زد و گفت: نهال 

 الم یاز طرف تو خ یل یخدا نگه داره آتشو، من خ -

بخور جون   نمیدونم خوب هواتو داره، ا یراحته، م

 تو دختر  ی الغر شد ،یریبگ

  ی نهال دلمه ها  یبا اصرار ها  و  دی کش یآه  پروا

 خوشمزه را خورد. 

آرام  یتا آخر شب با نهال محمد حرف زد که کم 

روبه  ینگاهش به خانه   کی اما نگرفت،  ردیبگ

 کیخاموش بود و  شیبود که هنوز برق ها  ییرو

  یپا انداخته بود گاه  ی نگاهش به نهال محمد، پا رو

فکر  توانست به آتش  ینم  یزد اما لحظه ا یحرف م

 نکند.

★★ 

دوازده شب   کیبه ساعت نگاه کرد، ساعت نزد کالفه

بود که از پگاه بشنود، دو بار   امده یبود و آتش اصال ن

از   یهم پروا با او تماس گرفت اما خاموش بود، عصب

مبل بلند شد به اتاقش رفت، سمت پنجره رفت،   ی رو

روبه رو    یخانه  یو به خاموش  ستاد یا نهیدست به س

 به پا بود.  میعظ  یشد، در دلش آشوب  رهیخ



چشم بست و سر باال برد به آسمان نگاه کرد   ی عصب

 و آرام گفت: 

 گهیدروغ م  زنه،یدلم خوش بود اونم داره گولم م-

از هر   نمیب یعاشقمه که دوستم داره، اما حاال م

  یکار کنم خدا، دار یچ  د یراست تره، االن با   یراست

 ؟ یسینو یشکونم گناه م ی که دارم م یدل یپا 

و همان جور چشم بست دستش    د یکش ی پر سوز آه

 نهیاش گذاشت و به همان درد س نهیس یباال رفت رو 

 اش گفت: 

اونم  ستم،یادن بلد نکار کنم؟ من که دل د ی باهاش چ-

تو بهم عقل    ست،یمشخص ن زشیچ چیکه ه  یبه آدم

 شد؟   یآدم نیعاشق همچ شهیمگه م ی داد

 باز کرد و آرام گفت:  چشم

  یهم باشه من نم یحرفا، آتش آدم خوب  ن یگذشته از ا-

  یتونم دوستش داشته باشم، نه مهرش به دلمه نه م

اصال  ه؟یچ یباز  نیتونم دوستش داشته باشم، پس ا

دل شکسته هستم، اون   شهیمن به درک من که هم

 ! ؟یچ  چارهیب

 روبه رو نگاه کرد و زمزمه وار گفت: به



ظلم، اگر خالفکار   یعنیمن  ، ینباش  یاگر آدم بد-

شانس ممکن که من اومدم تو    نیبدتر یعنی  ینباش

ونم بدم؟ انقدر  ت  یم یجواب دل تو رو چطور  ت،یزندگ

 . ادیکه زبونم بند م ی عاشق

  قهی گذاشت، چند دق شهیش  یکرد و دست رو بغض

که از صاحبش   یبود به همان خانه، خانه ا رهیخ

 ترس داشت. 

کارم   ال یخ یب یحت  رم،یم ، یاگر خالفکار نباش-

  یجور نیا  ،ینش ت یکه اذ رمیشهر م ن یاز ا شمویم

 واسه تو بهتره 

لبش نشست   یخند گوشه  شین  د،یدندان کش ر یز  لب

 و خطاب به خودش گفت: 

خالف کار باشه سابقه  شهیهستم، مگه م یدنبال چ-

بارم   کی یحت  سی پل  شهینداشته باشه! مگه م یا

 بهش شک نکرده باشه؟! 

 تکان داد و گفت: سر

  یبدونم چ  دیبفهمم، با  د یهست که با  ی زیچ هیآره -

زودتر بفهمم و    دیا خالف، ب  یهست که اسمشو گذاشت

مهمه   ی ل یکارم خ ،ینش  تیاذ  شتریزودتر برم که تو ب

 یدوست داشتن د یشدن تو هم برام مهمه، شا  تی اما اذ



انقدر به خاطر من  ستمین یدر کار نباشه اما راض 

 ی بش تیاذ

وقفه  یبه پانچ بافتش نگاه کرد، ب د،یچرخ  عیسر

سمتش رفت و برش داشت تنش کرد، شال بافت را  

را   یها و گوش دیسرش انداخت، کل   یهم برداشت رو

را    شیرفت، صندل ها  رونیب دیدو  با یبرداشت و تقر

از پا در آورد و کفشش را پا کرد، قفل ها را باز کرد  

آسانسور شد  ارد رفت، در را بست و و رونیاز خانه ب

 نگاه کرد.  نهیآ  دکمه فشرد و به صورتش در

ُشر ُشر باران    یرفت، صدا  رونیتوقف آسانسور ب با 

  یاز سر شب باران شروع شده بود، باران د،ی را شن

  ینشست و آرامش یدر جان گوش م  شی که صدا د یشد

 . دیبخش  یم  یبه روح هر کس  قیعم
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رفت، در را که بست    رونیرا باز کرد و ب نگیپارک  در

برد  شیدست پ د،یآتش دو  یخانه  نگیسمت در پارک

زنگ را فشرد آن هم چند بار پشت سر هم، طول  

عقب رفت سر باال برد به  د،ینشن یی صدا  چیو ه  دیکش

شد   یم  سیآتش نگاه کرد، از باران داشت خ  یخانه 

 متعجب اتش در گوشش نشست:  یکه صدا

 ! رون؟یب ی ساعت چرا اومد نیبارون و ا نیتو ا-

جواب    یو همان لحظه در باز شد، پروا لبخند زد و ب 

شد، در را بست و سمت آسانسور   نگیوارد پارک  د یدو

  ستاد ی آسانسور که ا ستاد،یدکمه فشرد منتظر ا د، یدو

نگاه کرد و   نهیوارد شد و دکمه فشرد، در آ  عیسر

شده بود    سی خنده اش گرفت، چه زود در آن باران خ

بود و در صورتش   سیکامال خ شیموها  یکه جلو 

ت و موها را شلخته  بود، دست سردش باال رف  ختهیر

آمد و با    رونیوار درون شال فرستاد، اما باز ب

 دن یرفت، با د رون یب دیچرخ  عیآسانسور سر ستادنیا

آسانسور بود   ی گره کرده جلو یکه با ابرو ها  ی مرد

 . ستادیا شیسر جا 



  شیبرد بازو شیو دست پ  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 را گرفت و گفت: 

که االن تو آسانسور   رونیب یخوش موقع زد  یل یخ-

 یکن  ینگام م یساد یوا

  د،یخنده اش گرفت و آتش او را درون خانه کش پروا

و    دیکه کرد در بهم کوفته شد، پروا از جا پر ش ی رها 

  دیآن قدر شد  شیبه آتش نگاه کرد، گره ابروها  عیسر

بتواند بازشان   یکار  چیدانست با ه  یم  دیبود که بع

 کند. 

داد نگاه   حیو پروا ترج  د یبار ی آتش از نگاهش م 

 :دیو آرام بگو  ردیبگ

 بگم امیگفتم خودم ب یبدون یاز پگاه نخواست دم ید-

 رون یب ی موقع زد  نیا ی خود کرد ی تو ب-

جرات کرد و در چشمان آتش نگاه کرد، به آن   پروا

بود که جواب   ی زیکرد در وجود آتش چه چ یفکر م 

توانست بدهد جز آن مرد تند را؟ اگر   یرا م  یهر کس 

او رامش بود به حتم تا حاال شسته بودش و پهن   یجا 

کرده بود در آفتاب تا خشک شود، اما چه بود که در 

شد و    یفلج ماش   یصوت  یمقابل او انگار تار ها 

 بست؟   یقدرت کالم از وجودش رخت م



هزار تا چقدره؟   یفهم یهزار تا دشمن دارم دختر، م-

اون وقت   ، ینکرد یکم دشمن تراش ومده یتو هم ن

 ! رون؟ یب یموقع زد  نیا یبدون هماهنگ

که سکوت کرده   نی هم ساکت بود، داشت جواب ا باز

 د، یدخن ی آتش م افت،ی کرد که باالخره  یم دایبود را پ

به   تشیو جد تشیبود اما عصبان ده یاو خند یبرا اد یز

  دهیکس ند   چیدر وجود ه  دیجذبه داشت که شا  یحد

 آمد.   یهمان بود که زبانش بند م یبود، برا

 زد و گفت:   یبشکن آتش

 تو؟  یی کجا -

 گفت:  ی خود آمد و لبش کج شد با لحن لوس به

 ادا یبهت م شتریخنده ب-

آتش که گره کرده بود با آن حرف باال رفت،   یابروها

 پروا لبخند زد و گفت:

 ؟ یبهت نگفته با لبخند و خنده جذاب تر ی تا حاال کس-

خند زد، راه افتاد سمت آشپزخانه رفت و   شین آتش

 گفت: 

 نه-

 نگاهش کرد و گفت:  دیچر عیسر  پروا



 چرا آخه؟!-

بود انگار دوست نداشت جوابش را بدهد،   سکوت 

  ستاد،ی ا رهیجز  گریدنبالش رفت و طرف د پروا به

آورد، به پروا نگاه کرد   رون یب نتیاز کاب یآتش ظرف

آورد و    رونیرا ب ر یش یرفت، بطر  خچالیو سمت 

را    یرنگ رفت، در بطر یمشک یز یم یسمت گاز رو 

و  ردرا روشن ک رش ی ز خت،یباز کرد و درون ظرف ر

کرد نگاه   ینگاهش م رهیخ  رهیبه پروا که خ د،یچرخ

 کرد و گفت: 

 ده یجز تو خنده هامو ند یچون کس-

 ی وانیباال را باز کرد ل  نتیو در کاب دیچرخ  کالفه

 آورد و گفت:   رونیب

 نداره  یهم زل نزن به من، عواقب خوب ی جور نیا-

آتش   یخوش فرم پروا باال رفت و حرف بعد یابروها

 از خون را با فشار در صورتش دواند.  یادیحجم ز 

  نیکنه، ا  یاراده تر م ی آدمو ب نا یا یمحرمم  یزنم-

 ست یکال دست خودم ن  یکن یهم نگاه م  یجور

سمت مبل ها رفت، هر دو دستش   دیچرخ عیسر  پروا

مبل   ی سرخش گذاشت و رو  ی گونه ها  یرا رو 



گرفت و   یسرد آتش داشت ُگر م  ینشست، در خانه 

نداشت،   یخاص شی به گرما  ازیانگار آن خانه واقعا ن

با چند کلمه حرف عرق به جانش   یآن مرد به راحت

 انداخت.  یم

قرار گرفت تعجب   شیکه روبه رو یر ی ش وانیل  با 

 کرد، آتش پشت سرش بود و آرام گفت: 

 یبخور گرم بش  نویا-

داغ را گرفت همان لحظه  ر یش وان ی برد ل  شیپ  دست

اما جرات  ختیشد، دلش فرو ر  دهیشالش از پشت کش

مبل رها کرد    یگرداند، آتش شال را رو  نداشت رو بر 

پروا را در   یکه موها یسر  رهیگ  ی رو  د یو دست کش

 . دیکش  ش یخود جمع کرد بود، انگشتش را رو

و آب دهانش را سخت قورت داد،   ختیپروا فرو ر دل

  دیسرش را شن  رهیتَق باز شدند گ  یهمان لحظه صدا

کامال آزاد شد، نفسش حبس شد  ش ی و حس کرد موها 

  اریاخت یجا گرفت، ب شیکه در موها یاما با صورت 

هم فشرد،   ی سر عقب برد و چشمانش را با فشار رو

که  حسداغ و پر   یبوسه اش آتشش زد، بوسه ا

را در    وانیدوست داشت فرار کند و او نبوستش، ل 

 دستش فشرد. 



کنده شد کنار سرش قرار گرفت،   شی آتش از موها   لب

پروا با انزجار خواست سر عقب بکشد که دست آتش 

سرش قرار گرفت، اجازه آن کار را به او   گریطرف د 

که لبش به کنار   ینداد، همان جور با حرص در حال

 بود گفت:  ده یسرش چسب

گفتم   ست،یممکن ن ریسخته عاشقت کنم، اما غ-

  نوی ا ،یبشمن خفه  یکنم که ب  یعاشقت م  یجور

 ی نره چشم گاو ادت ی
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  یو پر حرص نشست همان نقطه ا قیاش عم بوسه

شد    مانی کرد، پش یسوراخ م  لیار داشت با درکه انگ

اش  یشد از نگران مانیاز آمدنش و حرف زدنش، پش

کرد سر عقب بکشد   ی م یهنوز سع ز،یبابت آن مرد ه



  ی موها  ی باره عقب رفت دست رو کیکه آتش به  

مبل   یاز همان پشت مبل رو  کدفعهیو  دینرم پروا کش

  یبه چشمان درشت و قرمز شده   د،یکنار پروا پر

 زد و گفت:  یپروا نگاه کرد، چشمک

 یاز سگ گربه ها برام بگ یتون  یخب حاال م-

کنار مبل   ز یگل م  یرا رو   وانینگاه گرفت، ل  پروا

بود را قورت داد،   شی که در گلو یگذاشت، بغض 

  گرید یدوست نداشت حرف بزند دوست نداشت حت

دست داغ آتش    اش که در ینگاهش کند اما دست زخم

قرار گرفت باعث شد رو بچرخاند نگاهش کند، آتش  

انگشتانش که آن قسمت بانداژ   یرو  دیدست کش

 نبود و گفت:  رش دو

به خودت به دلت  زتیفرار و نگاه نفرت انگ یبه جا-

 فرصت بده 

بزند دلش با  ادیکرد دوست داشت فر ینگاهش م پروا

با  ی اهر چقدر هم که فرصت بدهد دلش ذره  ستیاو ن

همان را در چشمان پروا    قا یانگار آتش دق ست،یاو ن

 خواند و گفت:

کرد، دست گذاشتم   شیکار شهیاما نم هیآره خودخواه-

ازم جدا   ی تموم، بهت گفتم که وقت یعنیتو،  ی رو



 ی ساال ن یا ده، ی وقت مرگ َسر رس  و یشد  ریکه پ  یشیم

  گهیدل نگذرون، چون راه د  نینگاه با ا ن یعمرتو با ا

 ی ندار یا

 خند زد گفت:  شینگاه گرفت و آتش ن عیسر  پروا

بهم   و ینامزد ،یزنیآتشو دور م ینکنه فکر کرد-

 تموم؟  یزنیم

پروا فشرده شد که آخش به هوا رفت که دلش   دست

نگاه   ختهی دود کرد و وحشت زده به آتش افسار گس

صورت    چفت شده اش که با همان یکرد به دندان ها 

 بر افروخته گفت: 

واسه از دست   یز یکن پروا، من چ رونیاز سرت ب-

تهش مرگ   ،یبزن ییحرف جدا  یدادن ندارم، بخوا

 خودته با دست من 

 آخ... -

بسپار آتش تا آخرش، بهش   شونتیتو اون ذهن پر-

  یبندگیفر ن یا ،یاز من جدا بش  یتون  یبفهمون نم

 نگاهتو اصال دوست ندارم 

بلند    شیباره دست پروا را رها کرد و از جا  ک ی به

شد، پروا وحشت زده نگاهش کرد و با نشستن آتش  



  یمقابل پاها  شیخشکش زد، زانوها  شی پاها   ی جلو

پروا قرار   فی ظر یران ها  یپروا بود و دستانش رو 

 گرفت و گفت:

  هو یتونستم  ی م رم،یم یبا وجود تو هر روز دارم م-

اما هر روز انتخاب کردم، هر روز جون دادنو   رما،یبم

 انتخاب کردم 

  ی کرد و آتش تک خنده  ی نگاهش م جی گ پروا

 کرد و آرام گفت:  یپرحرص

 ینه م یدونستم بگ یم ، یدونستم دوستم ندار یم-

 ی مردم و تموم اما وقت یبار بود م هیخب اون   رم،یم

 ییهو ی  لا یخ ینگاهتو خوندم گفتم ب یباشه وقت  یگفت

هر روز مردنم   نی آتش، ا ریمردن، برو هر روز بم

هر روز   یری همه درگ نیا  نیواسه من قشنگ بود، ب

 ست؟یمردن قشنگه، ن

 و آتش سر تکان داد و گفت:  دیاش لرز  چانه

تونم ذهنتو   یم یحفظمت دختر، انقدر حفظمت که حت-

 بخونم

 ابرو به سر پروا اشاره کرد و گفت:  با 



  الیخ یاما از ذهنت بگذرون دور زدن منو، بگو ب-

پسره    نیممکن، بهش بفهمون ا  ر یفکر غ نیا

  ندهینه آ  یعنیُکشه،  یم یعنی ُکشه  یم گهی م وونس،ید

 مهمه نه آخر عاقبتش 

 رفت و آتش گفت:  نییپروا پا  نگاه

 نزنم؟ یحرف  گهیمن د گه؟ی د یکن ی م شی حال -

 آمد:   رونیب  شیسخت و لرزش دار از گلو  شیصدا

 آتش -

 نکن تمیامشب اذ نیا شترینکن ب-

 گفت:  یپروا بسته شد و آتش عصب چشمان 

بغض دارت با من    یصدا نیهم  یفهم ید  تو چه م-

 کنه  یکار م یچ

 رانهیبلند شد و کنارش نشست، چه غافلگ  شی جا  از

اش چفت   نهیو سرش را به س  دشیدر آغوش کش 

و آتش   دی آتش را شن دی تپش قلب شد  یکرد، صدا

 کالفه گفت: 

  یریدر گ  یام، پُر از کار نکرده، کل یپُر از گرفتار -

  ینوا چ یب یچون تو  یدارم، نخواستم درکم کن  یفکر



  ار، ی اما القل درد رو دردام ن ،یکه درکم کن  یدون  یم

 حداقل نذار... 

اش باال آمد و   نهیس د، یکش ی قیکرد و نفس عم سکوت 

آتش عقب جلو شد، دستش   ی نهیسر پروا همراه س

 سرش و گفت:   ینوازش شد رو

ازم    ی نکرد یباز  رتمیبا غ یاز من نترس، تا وقت-

 یتون  یکه م  وفتادیتو سرت ن  ینترس نفس، تا وقت 

 ازم نترس یترکم کن 

دورش   یپروا برد و از خودش کم یچانه  ریز  دست

سر خم کرد که درست از روبه رو   یکرد، کم

 سر تکان داد و گفت: ند،یچشمانش را بب

  یکنه، روان یم وونهی مردو د نیا  یدو تا چ  ؟ید یفهم-

با  ی باز یکیکنه؛  یرحم م   یکنه، ب یم ی کنه، جان یم

 هم دور شدنت  یکی  رتمیغ

 سر تکان داد و گفت:  د یتاک با 

 نفس؟  ید یفهم-

بود   ده یهم باال تر، چنان فهم دنی از فهم دیشا  د؟ یفهم

بود که در   دهیکه ساکت بود که در بُهت بود، فهم

نامعلومش   ی  ندهیچشمان آتش زل زده بود و به آ



که در آن قدم گذاشته بود و   یکرد، به چاه یفکر م 

رود و انگار راه   یتر م  نییمدام دارد پا  د ید یم

 وجود ندارد. یبرگشت 

دوست داشتن آتش متفاوت    دیدهان قورت داد، فهم  آب

بود که به آن حد ترسناک  دیآن قدر شد  دیاست شا 

بود، هر چه که بود او را تا سرحد مرگ ترسانده بود،  

از آن نداشت، دوست   یدرک  چی که ه ی دوست داشتن

 همچون اسمش، مثل آتش. ی داشتن

 هم باز شد و آرام گفت: از   شی ها  لب

 برم -

 چانه اش را رها کرد و گفت:  آتش

 کرده؟  یپگاه چه خالف نی ا نمیبگو بب-
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صاف نشست، دست لرزانش باال رفت و    پروا

که  یزی را پشت گوشش گذاشت و آرام هر چ  شی موها 

کرد، آتش نگاهش   فیآتش تعر  یبود را برا  دهیشن

کرد و در سکوت گوش سپرده بود، با اتمام حرف   یم

 پروا آتش سر تکان داد و گفت: 

 خوبه-

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 کجاست؟   ی دون ی تو م-

 نه-

 ؟ یپس چرا دنبال سابقش-

 شهیاالن نه، اما حتما الزم م-

 ؟ یکن  داشیپ یتون یم-

 ؟یبه چه جرم ؟یبد  لشیتحو یخوا یم-

 گفت: عی جا خورد و سر پروا

 دم یپرس  یجور  نیبدم، هم لیرا تحو من چ -

 یتون  ینم یکیدور زده تو   سیهمه پل  نیا  یوقت-

 یبنداز  رشیگ



 ؟ ی کار دار یتو باهاش چ-

بردار   رتویش م،یراجبش حرف نزن گهیولش کن د-

 بخور

با خشم   د،یرا برداشت سر کش  ریش  وانیل یعصب پروا

 را باال گرفت و گفت:   وانی سر چرخاند ل 

 انجام بدم؟  یبگ یهر چ  ی هست ی خوبه؟ راض-

 لبخند زد سر تکان داد و گفت:   آتش

 خوبه-

 بلند شد و گفت:  شی جا  از

 هم خوبه ادیدلت باهام راه ب  یحرف گوش بد-

اش در وجودش   یشگیباره جسارت هم کیبه  پروا

 گفت:  ستادیافتاد و با خشم ا انیبه غل 

  یشناخت نین؟ من کوچکترتو بشم ها  هیعاشق چ-

که شناختمت تا به امروز،   ی تو ندارم، از روز ی رو

  یشد قهیدق هی یدیخند  قهیدق هی م،یترسوند شهیهم

  یمهربون قهیدق  هی ،ی ُکش یآدم م  قه یدق هی  ش،یآت  نیع

 هی ،ی دنبال جنس قهیدق هی  ،یدیآدم نجات م ،یکن یم

تو   یمن عاشق چ  د    ،یفهمم مخالف جنس یم  قهیدق

هم هست واسه عاشق شدنت؟    یشم؟  مگه راه یم



به خودمو خودت دروغ بگم؟ از غروب  دیچرا با 

که من پُر   یکار باهام کرد یچ  نیاما بب ی حرفتو زد

  یترسم، م  یحرف جلوت خفه شدم، چون ازت م

که با   یترسم، ترس سه حرفه اما واسه من یم  ؟یفهم

حرفه،    یل یخ  دم یروبه رو شدم نترس یهمه جور آدم 

اسلحه به دست بودمو   یدزدا  یجلو  یدون  یخودت م

  یبا من که انقدر ازت م یکار کرد  یاما چ دم،ینترس

 ترسم؟!

بود، پروا دست   ستاده یساکت بود پشت به او ا  آتش

 باال برد، انگشت اشاره اش را باز نگه داشت و گفت: 

بار نتونستم باهات راحت باشم،   هیبار آتش، فقط  هی-

پشتو    ؟ یهمدمم باش  ؟ی باش قمیرف  یخوا  یاون وقت م

 شم؟ یکه من ازت دور م یفهم یم  ؟ یپنهاهم باش

اتش را گرفت سمت   یرفت و با خشم بازو  جلو

 باال رفت:  شیخودش چرخاند و صدا

 یاز الت ومد؟یکه ن  ومدیخوشم م  د یتو با  هیمن از چ-

  یپا یت نیا ای کت؟ی رک یفحشا ا ی حرف زدنت 

 نه؟  ا یدونم خالفه  یهزار خالفت که نم  ایخوشگلت؟ 

 اش گذاشت و گفت: نهیس  یرو دست



کنم آدم   یکنم قلبم سخته، اعتراف م یآره اعتراف م-

کنم عقلم به احساسم قالبه،    یهستم، اعتراف م  یسرد

آقا آتش، تو چشمام نفرت   ستین  یزور   زیاما همه چ

  ی جور نیچون ا زه،یچون کارات نفرت انگ ین یب یم

پس چرا هنوز من رو نقطه   یشناختمت، اگر منو بلد

چرا   ی اگر منو بلد  شه؟ینفرتم و داره پُر رنگ تر م ی

 ؟یکن  یبرام کار ینتونست

 خند زد و گفت: شین

  یم ی اگر بلد بود ،یستیتش خان تو منو بلد ننه آ-

مثل منو رام    یکه آدم سرد  یکار کن یچ  دیبا  ید یفهم

  ینفرت تو چشمام م یجور نیکه ا  یستیبلد ن ،یکن

به قول   یدرست، نجاتم داد  یکرد  یمهربون ،یخون

 درست اما...  نمیخودت ا

آتش که دور کمرش حلقه شد باعث شد ساکت   دست

  ایآهسته چرخاندش، ابروه یشود و قبل عکس العمل 

پشت   ی شهیپروا در هم گره خورد و کمرش به ش

بزند،  ادیتا دهان باز کرد خشمش را فر د،یسرش چسب

 لبش قرار گرفت و گفت:  ی انگشت شصت آتش رو

 یگوش کن دیحاال با   یتا حاال گفت ش، یه-



به چشمان آتش بود، آتش نگاه باال برد به  پروا  نگاه

 نگاه کرد و گفت:   یآسمان باران

 ی شی رام م ی دونم چه جور یبلدمت، م-

 آورد به چشمان پروا نگاه کرد و گفت:  نییپا نگاه

 ستمیخودمو بلد ن -

حرف   یجمع شد، چرا گاه یدرشت پروا کم چشمان 

  د،یفهم یرا م زیچ  کیاما  د؟یفهم یآتش را نم  یها 

را،   فشیباره لط کی اغ و آرام آتش را، نگاه به لحن د

اما پنجه  دیپروا عقب کش ی لبها  ی شصتش را از رو

پروا فرو رفت، همان جور   یآرام در موها  شیها 

 به چشمانش گفت:  رهیخ

  یب و یکه از همه آدما خسته هست ییهمون جا   قا یدق-

 یچ نیبب گهیم ت،یتو زندگ ارهینفرو م هیزار، خدا 

 برات کنار گذاشتم

 صورت پروا و گفت:  یزد و چشم گرداند رو  لبخند

  ا،یبه ته خط فکر نکن گهیخدا تو رو برام اورد گفت د-

اوردم، برات   دیبرات ام  ایگفت ب ا،ینباش دینا ام گهید

 عشق اوردم 



با همان صورت خندان  دیلبش کش  یو زبان رو   دیخند

 ادامه داد: 

 یادب ب یشم، به من ب به من نابلد، به من پُر از خ-

 کن ی رحم، گفت عاشق

 هم فشرد سر تکان داد و گفت:  یرو   لب

 یهم که م نا یهم  ستم،یخودمو بلد ن  گمیکه م نهیا-

واسه بلد بودن تو بوده، وگرنه که به جان   ینیب

ک گم،یم نمیب یرفتارمو م  نیخودت ا بابا ازت   یز 

 ! دهیبع

  ش یر ی پروا برداشت و رو یپهلو ی را از رو دستش 

 . د یکش لش یسب

حق بده   شم،یدارم همراه بلد بودن تو خودمم بلد م-

 اد یکنم، دارم  ی دارم تالش م نهینفس، سخته اما مهم ا

 نیکنم، ب ی عاشق ،یرحم  یدر کنار اون خشُم ب  رمیگیم

تو رو نوازش کرد،   دیهزار هزار تا فرقه، با  هیتو بق

د زد نه فحش داد، نه  تو رو دوست داشت، نه دا دیبا 

  ادی شتری بهم فرصت بده ب فسم،خشم داشت، اما ن

 رمیبگ
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زد،  یحرف م ن یریش  زد،یبود، قشنگ حرف م  ساکت

با   ی صحبت ها ره یاش بود، خ رهیخ  شیچشماها 

  ی  فتهیلطافت کالمش شده بود، ش ی فتهیمنطقش، ش 

اش شده بود، نگاهش حرف   یواقع  یلبخند و خنده 

 ی م غما یلحن داغش، دلش را به  یآرامشش حت   شیها 

 برد. 

سخن گفته بود که    بایکرد، آن قدر ز ینگاهش م  فقط

تن ندارد،  گف ی برا گرید زیچ چیکرد ه یحس م 

بود، با آن نگاه   با یاش ز  یدگیچیاعترافاتش در پس پ

  ریو نگاهش به ز  اوردیو پر حرارت دلش تاب ن  قیعم

رفت، آتش لبخند زد و آرام سر انگشتانش که در  

 بود را تکان داد و گفت: شی موها 



کردم، همون آتش  یاگر بلدت نبودم تالش نم -

خوام فقط واسه تو    یبودم، اما بلدمت که م یشگیهم

 فرق داشته باشم 

  یقورت داد، بو  یجمع شده در دهانش را به سخت آب

دستش از  د،یچرخ  یاش م  ینیب ری و عطرش ز گار یس

کنار سرش بود  یگرم تر بود، آن قدر که وقت شهیهم

حرارتش چشمانش را خمار کرده بود و انگار که کنار  

 است حس خواب به سراغش آمده بود.  نهیشوم

 و گفت:   دیدست از نوازشش نکش  آتش

 ی حالم خوب نبود، چه خوب که اومد-

خمارش باال آمد، چنان خمار بود که دل مرد   نگاه

  وار بلرزاند و کالفه چشم ببندد وانهیرا د  شیروبه رو

 :دیبگو

 خواد   یم دنیکاش دلت باهام بود، دلم بوس-

شد، پروا    رهیپروا خ ی باز کرد و به لب ها چشم

 کنار رفت گفت:  عی خورد و سر یشرمش شد که تکان

 برم -

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 ی گیم نویدونستم هم یم-



 شتریبازش باعث شده بود ب ی موها  دیکالفه چرخ پروا

  یشته بود که صدا گرمش شود، قدم دوم را برندا

خانه را لرزاند و   یها   شهیوحشتناک رعد برق ش

  یمطلق فرو رفت، پروا ب  یکیخانه در تار کدفعهی

شانه  یزد و همان لحظه دست آتش رو  ی ادیفر اریاخت

 اش نشست. 

نگفت اما انگار دستش بود که ترس را از دل   چیه

فندکش در خانه بلند شد، سر   یپروا دور کرد، صدا 

  یچرخاند و صورت آتش را که به خاطر شعله  

آتش لبش کج شد و   د، یشده بود را د  دهید  یفندکشم کم

 گفت: 

نکنه فردا    ده یداره بهم حال م یاد یکال خدا امشب ز-

 !رمیخوام بم یم

و    دیداد، آتش خند رون ی ر حرص بنفسش را پُ  پروا

 گفت: 

 ارم یبرم شمع ب نیجا بش نیا ا یب-

از پشت   دشیرا گرفت و سمت خودش کش   شی بازو

در آغوش آتش فرو رفت و و آتش دو قدم به چپ  

 رفت، دم گوشش گفت: 



 لمیآتش که باشه عزارائ  ا، یوقت نترس  هیزشت من -

 سمتت   اد یجرات نداره ب یعنی زی...چتخ 

را    شیها   یادب ی داشت ب  یخنده اش گرفت سع پروا

 اصالح کند و همان خنده دار بود. 

 ام یتا ب  نیجا بش نیخب هم-

آرام نشست و آتش با همان نور فندک دور شد،   پروا

شوفاژ ها را باز کرد و سراغ کنسول   یاول از همه 

کنسول را روشن کرد و خم شد  یرو   یرفت، شمع ها 

  رونیند شمع قطور بدر کمد کنسول را باز کرد، چ

که پروا نشسته بود رفت،   ییآورد و سمت مبل ها

روشنشان   دکشو با همان فن دیچ  زیم یشمع ها را رو 

کرد، سر چرخاند به پروا که چشمانش در نور کم  

 زد نگاه کرد و گفت:  یشمع ها برق م

  یدارم، تا حاال روشن نکردم، دوست دار نهیشوم-

 روشن کنم؟

 خت و گفت: شانه باال اندا  پروا

 خوام برم یمن که م-

سالن بزرگ    گریدور شد سمت د  ستادیصاف ا   آتش

 رفت و گفت: 



 خورمت  یخورمت، حداقل االن نم یبمون نم-

 : دیلب غر ر یز دییهم سا  ی دندان رو نیشرمگ  پروا

 منحرف-

 : دیزانو زد، لبش کج شد و آرام غر نهیشوم یپا آتش

کنه، بس که    ی اصال کار م  چارهیب  نیا ید یتو که ت ز م-

 بال استفاده بوده؟! 

 چرخاند و گفت:  سر

 کمک  ا یخانم ب  یکول -

اش را به خاطر   هیاما سا  دشید ینم دیچرخ پروا

لبخند زد و   د، ید یکنسول از دور م  یرو   یشمع ها 

 گفت: 

 ستمای بلد ن-

 میشیموفق م یدو نفر ا ی اما ب ستمیمنم بلد ن-

 بلند شد و آتش آرام گفت:  شیاز سر جا پروا

 مواظب باش -

با دو دست مبل مطمئن باش به  هیانقدر خونت خال -

 خورم  یجا نم چیه

 متلک بود؟  نیا-



 حد  نیخونه خلوت خوبه اما نه در ا-

  یدو پنجره   نی ب واریکنج د نهیشوم  ستاد،یآتش ا کنار

ممکن   یجا   نیدنج تر واریبود، آن سه گوش د یقد

بود،   ده یها د لمیرا فقط در ف  نهیآن خانه بود، شوم

 نداشت، آتش نگاهش کرد و گفت:  یهم عالقه ا اد یز

 ن یبش-

 خه ی  نیزم-

 لبش کج شد و گفت:   آتش

 نی ا یباهم کنار م  ست،یتر ن خیاز تو  -

زانو زد و آتش   یاش واضح بود، پروا عصب  هیکنا 

 گفت: 

 خب اون گاز باز کن  -

 ه؟یگاز-

   ذارنیم یسنت نهیآپارتمان شوم نینه تو ا-

گاز را    ر ینازک کرد و جلو رفت، ش یپشت چشم پروا

 باز کرد و گفت:

 حتما االن هوا داره -

 جلو رفت فندکش را روشن کرد و گفت:  آتش



 میریگ یهواشو هم م-

 شد، پروا نگران گفت:  یروشن نم نهیشوم اما 

 خطرناکه بذار ببندمش! -

 خواد بمون  ینم-

 یگرفت روشن نم یم یخروج یا جلو چه فندک ر هر

 شد، پروا کالفه گفت: 

 بندمش  ینه خطرناکه م-

 شهینکن دختر االن روشن م-

کرد، آتش جلو   ینگاه م نهیبا استرس به شوم پروا

پروا که سر کج   یبود و پشتش به پروا بود، لحظه ا

که چوب نماها   دی بود د ره یخ نهیکرده بود به شوم

که با   دیچطور آتش را عقب کش  دیآتش گرفت، نفهم

افتادند،   نیزم  یافتادن آتش در آغوشش هر دو رو

  دیکش  یتر آتش را به عقب م ریلحظه د  کیاگر فقط 

 ی در صورت آتش م  د یباره شعله کش کیکه به  یآتش

 خورد. 
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آتش که   ین یوحشت زده بدون آن که به سنگ پروا

 عیبود توجه کند، سر بلند کرد و دستش سر   ش یرو

 کنار صورت آتش نشست گفت: 

 نشد؟!  تیزیچ-

پروا   ی نهیداد به س  هیلبخند زد و راحت سر تک  آتش

 و گفت:

که شد اما خوب شد، خدارو شکر قهرمان   یزیچ-

 قسمت به نفع من بود  نیا  تیباز

افتاد،   نیزم  یبا حرص هولش داد و آتش رو پروا

 پروا نشست و با خشم گفت: 

 یریبگ  شیبود آت کینزد وونهید-

  یشد و آرنجش را رو  زیخ مین دیپهلو چرخ  یرو آتش

پروا کالفه  شد،    رهیقرار داد، به پروا خ نیزم

صورتش بود را با دستش باال برد    ی که جلو شی موها 

 که درست شده بود نگاه کرد و گفت:  نهیبه شوم

 راحت شد؟   التیروشن شد خ-



  یم یکه گرمم کنه دور  یز یمن که نه، من از هر چ-

 کنم، واسه تو روشن کردم 

 بلند شد و گفت:  شی باره از جا  ک ی به

 ام یتا ب  نیبش-

دستانش را    دیکش یقیرفت و پروا نفس عم آتش

 نگه داشت و گفت: نهیشوم  ی جلو

 گرم شد، انقدر که خونت سرده  ش یآخ-

 : دی شن فیآتش را ضع  یصدا

 تو نفس   ینه به سرد-

 چرخاند و متعجب گفت: سر

 ! دیمگه شن-

آمد و سمت پروا    رونیبا چند بالشت از اتاق ب آتش

 گفت: رها کرد و  نیزم  یرفت، بالشت ها را رو

 نه؟  یوورد ین مانیتو هنوز به من ا-

را گرفت و   چهی قال  یسالن رفت، لبه  گرید   سمت

 بلندش کرد سمت پروا رفت و گفت:

 بلند شو -

 ! ؟یکن یکار م یچ-



 بلند شو تو -

پهن کرد   نهیشوم یرا جلو   چهیو آتش قال  ستاد ی ا پروا

 زد و گفت:  یبه پروا نگاه کرد چشمک

 میکن یم  ش یوودیهال -

بالشت ها را  دیکرد و آتش خند  ینگاهش م پروا

 انداخت و گفت:  چهیقال  یبرداشت رو 

 ارم؟ یب یخور  یم یچ-

 خوام برم یم-

 نه؟یاز ا شتریمن بکشم، ب یقراره تو ناز کن  نیبش-

و آتش سمت آشپزخانه رفت    دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 گفت: 

 شهینم  ییچا  یچیه-

را پشت گوشش    شی نشست، موها  چهیقال یرو پروا

را نگاه کرد،    رونیگذاشت و سر چرخاند از پنجره ب

مطلق   یکیو کوچه در تار  د یبار ی م دیهنوز باران شد

 یکی فرو رفته بود، خدا را شکر کرد در آن وهم تار

که به خاطر   شیگونه ها   ی تنها در خانه نبود، گرما 

  نهیبه شوم اند بود باعث شد رو بگرد نهیآتش شوم

 :دیلب بگو   ریشود و ز  رهیخ



 ی انقدر داغ نهیشوم نیتو هم مثل هم-

گرمش شد، پانچ بافتش را از تن در اورد کنار   یکم

سرشانه   عیبازش نگاه کرد و سر ی قهیگذاشت، به 

آب دهان قورت    دش،یلباسش را گرفت و باال کش  یها 

 داد و در دل گفت: 

 نهینب یو کم نور  یکی تار نیخدا کنه تو ا-

  یود و رنگ لباسش صورتلباسش سه ربع ب  نیآست

کش   ی اش تا رو یآرام بود، تنگ بود و بلند

و دوباره زل    د یکش ش یبازو یشلوارش بود، دست رو 

 : دیآتش را شن یصدا  نه،یزد به شوم

 بشه ی وودیهال  شتریکه ب ییچا  نمیا-

  یچا  ینیسر باال برد نگاهش کرد، آتش با س  پروا

  یخودش و پروا که رو به رو  نی را ب ینینشست و س

را   ختهیبهم ر یهم نشسته بودند گذاشت، بالشت ها 

مرتب    شیاش بود، موها  رهیکرد و پروا خ یمرتب م

تنش بود، با   ی کوتاه طوس نیآست شرت یبسته بود، ت

لبش کج   تششد و نگاه گرفت، آ  رینگاه آتش غالفگ

 را در آورد و گفت:   شرتشیباره ت کیشد، به 

 گرمارو ندارم  نیاصال تحمل ا-



 ت زده نگاهش نکرد و آرام گفت: خجال  پروا

 ؟ یکن یکار م یکوره چ  ی پس جلو-

تنم باشه،  یچ  هیاما اون جا مجبورم  زم،یر یعرق م-

 هستم؟ ستم،یجا که مجبور ن نیا

کرد و از درون لبش را به  یهنوز نگاهش نم پروا

 دندان گرفته بود.  

 نگاه کرد و گفت:  نهیشوم یهم به شعله ها آتش

 زنه؟ یوقت زر نم هیه ک  یپلنگ صورت نیا-

رخش نگاه کرد، چقدر دوست   میسر چرخاند به ن  پروا

آتش    دیترس  یاما م ردیداشت آتش حال رامش را بگ

 تر برخورد کند، شانه باال انداخت و گفت: د یشد  یل یخ

 بهم نداره  ینه کار -

 ... خمگه ت-

کرد، هر دو چشم در چشم شدند و آتش سر   سکوت 

 تکان داد گفت:

 بهت داشته باشه یمگه جرات داره کار-

نازک کرد به   یزد و پشت چشم  یلبخند مچهین پروا

  یاش بود، چقدر دلش م  رهی نگاه کرد، آتش خ  رونیب



خواست همان جور جلو برود و محکم در آغوش  

ما  بخوابد، ا نهیهمان شوم ی و ساعتها جلو   رتشیبگ

را   یچا   وان یزد و کالفه ل  یخند  شین اریاخت یب

 برداشت گفت:

 بخور  توییچا -

 تنگ شده  رایدلم واسه مامان حم-

 چرخاند به اتش نگاه کرد و گفت:  سر

 شش یپ رمیسر م هیفردا -

 برمت یم امیخودم م-

را برداشت،    یچا   وانیمخالفت نکرد و او هم ل  پروا

بود،   هدیته کش  شان یهر دو ساکت بودند حرف ها 

سمت پروا گرفت    یکه تمام شد آتش بالشت شانیچا 

 گفت: 

 راحت باش لم بده -

 و بالشت را از دستش گرفت گفت:  دیخند پروا

 شهی جا گرمه آدم مست خواب م نیا-

 خب بخواب -

 چشم نگاهش کرد و گفت: یاز گوشه  پروا



 من برم  ادیمنتظرم برقا ب-

 نخورمت دم یحاال دراز بکش تا برقا، قول م-

هم شرمش شد و آب دهان قورت داد، آتش لبخند  باز

لم داد و هر دو دستش را پشت   شتریزد و خودش ب 

به آتش   رهیپا انداخت خ ی سرش قالب کرد، پا رو

 گفت: 

چون   شه،ی سردت م  یل ی کردستان، حتما تو خ میبر-

 سرده   یل یاون جا خ

 ؟ یَکرد  یاون جا زندگ -

جا بودم، اما خب   ن یهم لمیآره، کل تحص یبگ شهینم-

هم    یهم اون جا بگذرونم، از وقت یشد چند ماه یم

 گهی که د رمیگرفتم شغل پدربزرگمو دست بگ میتصم

اسبم، عوض   دنیواسه سفر، د  ینشد برم، اما گاه

 رم یشدن آب و هوام م
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 ! ؟ی اسب دار-

 لبخند زد به پروا نگاه کرد و گفت:   آتش

 قمهی رف ،یاسب مشک  هی آره، -

 هم لبخند زد و آرام گفت:  پروا

 دم یند کی تا حاال اسب از نزد-

دونم قراره کدوم  ینم ،ینیبرمت که بب یم ،ینیب یم-

 اسب مال تو بشه

 چشمانش درشت شد و گفت:  پروا

 واسه من؟! -

اسب   هیآره پدر بزرگ با ورود هر کس تو خانواده -

 به زن داداشم، دامادمونم داد  ده،یبهش م 

 چه جالب! -

 صورت پروا و آرام گفت: یچشم گرداند رو  آتش

ال فرق داشته ک  هیخاص باشه، با بق  د یاسب تو با -

 باشه 

 اما آرام گفت:  دینگاه دزد پروا



 م؟ یریم یک-

برد دست پروا   شی دست پ کدفعهیو  دیبلند خند آتش

 را گرفت و گفت: 

 م؟ یر ی م یک  یپرس  یبه خاطر اسب م-

 و سر تکان داد گفت:  دیهم خند پروا

 یکنجکاوم کرد -

 می ر یسرم خلوت بشه م کمی میریم -

همان دست عقب   یکرد، برا  تشیدست آتش اذ  ی گرما 

  یعقب رفت بالشت را رو یو خودش هم کم  دیکش

 گذاشت و گفت:  چهیقال 

 لَم بدم ستمیمن مثل تو بلد ن-

 دارز بکش -

خوابد باال   یم یکه وقت دیکش نییپا  یرا کم  لباسش 

اش   رهیآتش همان جور خ  د،ینرود، آرام دراز کش

ت پخش شده بود  بالش یکه رو ییموها   ی  رهیبود، خ 

تر کرده بود،  با یکه صورت پروا را ز یو نور آتش

داد و به آتش نگاه کرد    رونینفسش را با حرص ب

 گفت: 



  یوقت ننیب یهمه سال م  نی برق منطقه مشکل داره، ا-

خورن    یبه مشکل بر م زنهی رعد و برق م ادیبارون م

 اما هنوز درستش نکردن 

بود، خمار گونه به آتش   دهیکه طاق باز دارز کش پروا

  یرو به پهلو شد، با لحن آرام دینگاه کرد و آرام چرخ

 گفت: 

بفرسم گزارش جمع   ویکیتونم  یم  د،یبش ریگیپ دیبا -

 وفتنیبه فکر ب نی کنه چاپ کنه مسئول 

چشمان خمارش تمام    دنینگاهش کرد با د آتش

د  درونش الل شد و کل وجودش چشم ش یصداها

کرد اما انگار   یپروا، پروا هم نگاهش م دنید  یبرا

کرد که با پلک  یم  ریس    ی داریخواب و ب یایدر دن

بماند، اما ساعت دو   داریخواست به زور ب  یزدن م 

 هنگذاشت شیبرا  یچاره ا  گریشب بود و آن گرما د 

دوباره باز کردنش توان   یبود، پلک آخر را که زد برا 

 او غلبه کرد. نداشت و باالخره خواب بر 

و   شیر  یصاف نشست و دست رو  یعصب آتش

سالن    گریبلند شد سمت د ش یاز سر جا  د، یکش لش یسب

وقفه   ی شد و ب سیبود رفت، وارد سرو  سیکه سرو

  ریش  ریآب سرد را باز کرد و خم شرد صورتش را ز



خواست به  یم  د،یا یخواست حالش جا ب ی آب گرفت، م

 . دیا یخودش ب

آمد به اتاقش رفت از درون کمد    رونیب  سیسرو از

  موتیآورد، سمت مبل ها رفت و ر  رونیب ی نازک یپتو

  یرا برداشت و کل برق ها را خاموش کرد که وقت 

 برق آمد خانه روشن نشود. 

 ینیانداخت، س شی پروا رفت و پتو را آرام رو سمت

پروا   ی را کنار گذاشت و او هم رو به رو  یچا   وانیل 

  ینگاهش م د،یدراز کش  گرینفر د کی  یبه فاصله 

برد دست پروا   شی و پر حرارت، دست پ قیکرد، عم

 بود را در دست گرفت.  چهیقال  یکه رو 

 ** 

کرد   ی م دارشیکه هر روز ب یکی موز فیضع  یصدا

گرم خواب بود که   ش یاما آن قدر چشمها  د،یشن  یرا م

  یطرف هم م کیدوست نداشت چشم باز کند، اما از  

شود  داریب دیدانست وقت رفتن سر کارش است و با

هشدار آن قدر دور بود که باز داشت به  یاما صدا

 چشم باز کرد.   کدفعهیرفت اما  یخواب م

  شیلوستر لوکس باال سرش متعجب ابروها  دن ید با 

روبه    یمرد برهنه   دنی ا دآورد ب ن ییباال رفت، نگاه پا 



سر از بالشت جدا کرد و با چشمان وزغ    عیسر  ش یرو

که   دیبود، اما د نشانیکرد، فاصله ب یشده نگاهش م

دستش در دست آتش بود، آب دهان قورت داد و آرام  

 گفت: 

 جا موندم! نیا شب ید-

باره   کیهم فشرد، به  ی بر جسته اش را رو یها لب

شد،   زی خ مین  د یعقب کش عی ُگر گرفت و دستش را سر

 نهیافتاد و به شوم شیپاها یتنش رو  ی پتو از رو

 جیاش به تقال افتاد و گ نهینگاه کرد، نفس در س

 را با دستش باال برد به آتش نگاه کرد.   شی موها 

  دنیو چشم چرخاند در خانه، با د  ستادیشتاب ا با 

شد،    سیرد سروو وا  دی سمتش دو با یتقر  سیسرو

گر گرفته و قرمزش   یگونه ها ی دستانش را رو

دانست به   ینم  ینگاه کرد، حت نهی گذاشت، در آ

 . دیخودش چه بگو

به پا بود که آن جور نا آرام   اهو یدر وجودش ه انگار

 : دیبود، چشم بست و غر

   دیاون شبم خونت خواب-

 برد و آرام گفت:  ریبه ز سر



 یکی زدن نینه به ا ی جور نیاما نه ا-

 نگاه کرد و گفت:  نهیباال آورد در آ سر

  یز یمورد ه نی نشده، حداقل تو ا یزیحاال که چ-

بهت   کی خوابت برده نزد یباشه، حت کتینکرده نزد

 دهیدستتو گرفته خواب  ده،ینخواب

 تکان داد و آب را باز کرد گفت:  سر

بد باشه واسه تو   یخودتو گم نکن، آتش واسه هر ک-

 ستین

رفت، به آخر    رونیب  س یرا شست و از سرو  صورتش

لبش را    یسالن نگاه کرد او هنوز خواب بود، گوشه 

  یبه دندان گرفت و به آشپزخانه نگاه کرد، لبخند رو

 چیه  یهمان سمت رفت، جا   عیگل کرد و سر شی لبها 

کند،  دای خواست پ یرا بلد نبود، اما تالش کرد، م  زیچ

کرد، در   یتالش م ت داشت که داش   یها  میتصم انگار

  شیلبها   یگذشت که لبخندش رو  یم ییذهنش فکر ها

 ثابت بود. 

  ریو کره مربا و ش ریجز پن  خچالیدم کرد، درون    یچا 

 ر یو ش د یچ رهی جز ینبود، همان ها را رو  یگرید زیچ

 . ختیر وانیرا داغ کرد درون ل 
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  یآتش نگاه کرد و سر کج کرد، عاشقش نبود حت به

خواست به خودش فرصت   یدوستش نداشت اما م

را از دور خودش   خیارد محکم خواست گ یبدهد، م

 ی مرد عاشق واقع کیخواست به  ی کنار بزند، م

 فرصت بدهد. 

نه، اما دلش گواه   ا یدانست کارش درست هست  ینم

رفت   ی م یهر به راه ست، یداد آتش خالف کار ن یم

اما مهم تر از همه  ست، یاو خالف کار ن دیفهم یم

که مثل سورن فقط لب   یعاشق بود، عاشق واقع  زیچ

عنوان   چیعاشق است اما به ه دیدهان نبود، که بگو

 وجود نداشت.   یعشق



عشقش    ی آتش عاشق بود آن قدر عاشق که گرما  اما 

خواست به قلبش راه بدهد بلکه خودش هم    یرا م

خواست   یکه داشت م  یمیعاشق شود، در کل تصم

که ثابت کرده   ی خواست دل بدهد به مرد   یعمل کند، م

ود چقدر دوستش دارد، فرصت دادن به خودش و  ب

 آتش حق آن مرد بود. 

سمت اتاق آتش رفت، در را باز کرد وارد اتاق   دیچرخ

  زیشد، با همان لبخند چشم چرخاند در اتاق و سمت م

 د، یکش ش ی موها  ی و دست رو ستاد ی ا نهیآ  ی رفت، جلو

برد شانه را برداشت و با   شیبود، دست پ ختهی بهم ر

را شانه کرد، شانه را کنار گذاشت   شیحوصله موها

 کرد.  نگاهبه تخت مرتب آتش  دیو چرخ 

 ی رو دیرفت و لب تخت نشست، آرام دست کش  جلو

سرچرخاند خواست به    د،ی کش یق یبالشت و نفس عم

کنار تخت که دو   ی عسل  ز یم دنی کمد نگاه کند اما با د

نگاه گرفت و   عیکشو داشت نظرش جلب شد، سر

 : دیغر

 ی پروا تو قول داد-

در کشو را باز    عیو سر دیبست و با حرص چرخ چشم

اسلحه نفسش حبس شد، آب دهانش را   دنیکرد، با د



سخت قورت داد و صاف نشست، به در اتاق نگاه  

 یو آن حس را نم دیکوب یوار م وانهی کرد، قلبش د

آن اسلحه  دنیتوانست از خودش دور کند، ترسش با د

 دوباره در وجودش برگشته بود. 

درون کشو را نگاه کرد، دست لرزانش جلو    دوباره 

مزاحمش را پشت   یها مو  گرشیرفت، با دست د

  یریگوشش گذاشت و دستش درون کشو رفت، زنج

در چشمش نشست، آرام با سر انگشتانش گرفتش و  

  یچشمانش تکان م ی جلو  ن یحس ایباال آوردش، پالک 

آرام پلک زد، چه ناغافل بغض   د، یخورد، دلش لرز

 کرد. 

بستش،  عیرا در کشو گذاشت و سر ریزنج کالفه

زد و دست    شیا به پهلواش ر ی و دست زخم  ستادیا

 ق ینشست، چند نفس عم ش یچشمها  یرو   گرشید

سمت در رفت تا    عیبرد و سر نییو دستش را پا   دیکش

رو به رو شد که تا سر   یدر را باز کرد با قامت مرد 

قدم به عقب   کی زد و  یغیحد مرگ ترساندش، ج

اما دست آتش دور کمرش حلقه شد جلو   رداشت،ب

نگاه ترسناش   د،یبدنش که به بدنش چسب دش،یکش

 قفل نگاه، خون سرد آتش شد. 



 آتش کش آمد و گفت:  لب

 نترس -

 ...ی تو...تو ک-

همه   دم ید ست،یجا تره بچه ن دمیشدم، د  داریاالن ب-

 ی جا باش نیهست حدس زدم هم  زتیچ

کالفه خواست عقب برود اما آتش نگذاشت و به  پروا

 اتاقش نگاه کرد گفت: 

  یجا خونته اما بازم م ن یچون ا هیخره اسوال مس-

 ؟یکن یکار م یجا چ نیپرسم، ا

و    دینگاه دزد د،یکش شیلبها   یو زبان رو  دیترس پروا

 آرام گفت: 

 رفتم موهامو شونه کردم -

مرتب پروا نگاه کرد و سر تکان داد   یبه موها آتش

 گفت: 

 خوبه-

 گفت: ریو سر به ز  دیکالفه خودش را عقب کش پروا

 آمادست صبحانه -



پروا را گرفت و   یموها  یافتاد رفت، آتش دسته ا راه

با دور شدن پروا، موها از دستش رها شد و چشم  

برداشت و    وان یهم ماند، پروا دو ل  یآتش رو   یها 

 گفت: 

 هنوز آماده نشدم  یزودتر برم، حت  د یشده با   رمی من د-

 شد و گفت:   سیوارد سرو  آتش

 ام یشروع کن تا ب-

اش   نهیس  یپروا دست رو  س،یبسته شدن در سرو با 

 گفت:  یگذاشت و عصب

 کردم  ی فضول  دیخوبه نفهم-

آتش که چند لحظه  یبست و با حس بدن برهنه  چشم

حسش کرد، حالش دگرگون بود، نه که دلش فرو   شیپ

داشت، حس تنفر که  ی بد یلینه، انگار حس خ  زد،یبر

ش که  دوست داشت آن حس را کنار بزند اما به خود 

انگار آن تنفر اصال دست    د،یتوانست دروغ بگو ینم

 خودش نبود. 

 هیپا  ی گذاشت، صندل   رهی جز یرا رو  ی چا  وانیل   دو

  ینشست، تکه نان ش ی و رو  دیکش  رونیبلند مدرن را ب



خودش کره مربا گرفت، همان جور   یبرداشت و برا

 آمد گفت:   رونیب سی آتش از سرو دیجو  یکه م

 ؟ یشد   داریب یک-

دهانش گرفت و با دهان پُر  یمشتش را جلو  پروا

 گفت: 

 قه یدق  ستیب  ایربع ساعت  د یشا   ستین  اد یز-

سر جلو برد و    ستاد،یسمتش رفت پشت سرش ا  آتش

هم افتاد و   یچشمان پروا رو  د، یسر پروا را بوس

 کنار پروا نشست و گفت:   د یکش رون یب ی آتش صندل 

تشکر کنم، از برق؟    یاز ک  د یبا  شبی دونم بابت د ینم-

  یاز بارون؟ از رعدو برق؟ از تو؟ به نظر تو از ک 

 تشکر کنم؟

را   ریش  وان یبود و آتش ل  رینگاهش به ز پروا

 از آن خورد و گفت: ی برداشت کم

سر خود بلند   رم،یامروز درگ  کمی برام اومده،  امیپ-

 مینشو برو خونه مامانت، بذار فردا با خودم بر

  یبرداشت لقمه ا  یتکه نان نگفت و آتش چیه  پروا

 خودش گرفت و گفت:  یبرا ریپن

 یخونرو بد  هیپول کرا  ستیالزم ن  ی حقوق گرفت-



 نگاهش کرد و متعجب گفت:  عیسر  پروا

 چرا؟! -

 چون پرداخت کردم-

 :د ی در هم رفت و با خشم غر  دیپروا شد یابروها

 ی اشتباه کرد-

 نگاهش کرد و گفت: ال یخ یب اتش

 چرا اشتباه کردم   یزنم-

 ... یخودم م-

 و گفت:  دی ابرو در هم کش اتش

 یخرج مخارجت با منه حت ؟یتون یمگه گفتم نم-

 که اجاره هست  یخونه ا
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 ! ه؟ی چه رسم گهی د نیا-

 : دیخند زد و غر شین اتش

 رسم رسوم آتشه-

 ییزور گو ی ل یتو...تو خ-

رفت و دست باال برد با   نیی پا  یصندل  یاز رو  ی عصب

 گفت:  دیتهد

وقت، قصدت خرد کردن    چیکارو نکن، ه نیا  گهید-

 ذارم  یغرور منه اما نم

رفت، پانچش را  نهیپشت آتش گذشت و سمت شوم از

 : دیآتش را شن یبرداشت تنش کرد و صدا 

 ی بمون تا جوابتم بشنو یزن  یحرفتو م-

که تو   ستمیمن انقدر بدبخت ن ،یبد ستیجواب الزم ن -

 یخرج منو بد  یبخوا

شت،  و شالش را بردا  ی مبل ها رفت، گوش  سمت

خواست برود اما آتش سر راهش قرار گرفت،  پروا  

 گفت:  ی عصب

 برو کنار -



 بشنو بعد برو -

 گفتم برو کنار-

 رمینم-

 شده  رمیکنم برو کنار من د ی اتش خواهش م-

 ی جواب بشنف دیبا ی حرف زد-

 باال رفت:  شیصدا یعصب پروا

 برو کنار گمیم-

 خورد و آرام گفت:   یچشم بست، گردنش تکان آتش

نزن، داد نزن که داد نزنم باز بشم همون آدم  داد -

 ترسناک تو ذهنت 

 برو کنار، لطفا-

 گفت:  یجلو رفت و عصب آتش

تو    شمیادم خوبه هم م شم، یخفه م ام،یراه م  ا ید ب-

 ی ذار ینم

  نیقدم عقب گذاشت و اتش با همان لحن خشمگ پروا

 ادامه داد: 

اما  ،یا ی هم بر م یتو از خرج همه چ ،یتو دار -

   ؟یفهم یم  ،یزنم



 تر شد و گفت:  دیشد   شیاخمها  پروا

که  ستمین ت یفهمم، چون هنوز زن عقد ینه نم-

 یبرام خرج کن  یبخوا

نزند که   ادیبود اما چشم بست که فر یعصب آتش

که به خودش داده بود را   ی نشود که قول  نیخشمگ

پا نگذارد، پروا خواست از کنار آتش بگذرد اما   ریز

 را گرفت و گفت:  شیزوها با عیاتش سر

 میبمون حرف بزن-

 خوام برم ی م یزدم زد-

 ی بذار رونیحالت پاتو از خونه ب نیذارم با ا ینم-

کرد، چانه اش   یبا خشم و حرص نگاهش م  پروا

 لرزش دار گفت:  یو با صدا  دی لرز

  اد،یاز تمام حرفات از همه کارات بدم م اد، یبدم م-

 یلعنت

خواست دور شود از    یخواست برود م  ی زد م  پسش

  یکه غرورش را خدشه دار کرده بود، تقال م  ی مرد

کرد که دور شود و اتش محکم گرفته بودش، پروا  

 برد و گفت:  ریسر به ز  دیاشکش چک

 خوام برم  یبسه، م-



 لحظه گوش کن، باشه بعد برو  هی-

نگفت، اتش کالفه و    چیبود و ه ریسر به ز   پروا

 : د یغر ی عصب

خوام بخورم، د با   ی م یتا بفهمم چه گوه زینر  اشک-

 که بهتره  رمیکارت بم نیا

 را فشرد گفت:   شینگفت و اتش بازو  چیباز ه پروا

 ی به عقد شناسنامه ا  یبه غرورت نداشتم، کار  یکار -

چه  یزنم  گهیهم ندارم، بهت گفتم نفسم گفتم تو د

باشه  یتیشناسنامه باشه چه نباشه چه اصال محرم

نکنم واسه   ی من واسه زنم کار  ،یتو زنمچه نباشه 

  ،یتون ینگفتم نم ،یبکنم، من که نگفتم ندار  یک

که   ، یرو دار یزندگ نیکه ا یتون یهم خوب م یل یخ

اما منم اعتقادات   ،یحلقه واسه من بخر یتونست

  نیبه حس ستیکردن تو ن تیخودمو دارم، قصدم اذ

 ستین نی قسم قصدم ا

بود و اتش نفس   ریچشم بسته بود سر به ز پروا

 و گفت:  د یکش ی قیعم

 یطی کمتر بشه، که تو هر شرا اتیکنارتم، که سخت-

اخه، چرا   ین یب یکنارت باشم، چرا منو با چشم بد م

 سوال؟    ریبخوام غرورتو ببرم ز



باال امد کنار صورت پروا نشست و سرش را   دستانش

ورتش روبه  سر خم کرد که ص  یباال آورد، خودش کم 

قرار بدهد، نفسش را  نیصورت آن دختر غمگ  ی رو

 داد و گفت:   رونیب

  یجلو  یخواستم غرورتو له کنم وقت  یمن اگر م-

  یکه پول انگشترو بد بتیتو ج  یخانوادم دست کرد

دوستت  یواسه عروس   یوقت ایکردم،  یکارو م نیا

گرفتم، چقدر بدم تو   یپولو پس نم  ی دیلباس خر

 تو چشات  شهی خار م کنمیم  یچشمت که هر کار

 کرد و آتش کالفه و آرام گفت:  ینگاهش م پروا

  یکن یبعد فکر م یخوام تو ناراحت بش یمن نم-

 ؟ یکار  نیهمچ ادیکنم؟ از من بر م یغرورتو له م 

 :د یخشم سر باال برد و غر با 

م نگام  غ  نیچشا نگام نکن، با ا نی با ا ینجورینکن ا -

 . می ارینکن، واال به خدا به زانو در م

را   شرتش ی رفت ت نهیعقب رفت سمت شوم کدفعهی

 برداشت و سمت در رفت و گفت:

 ام یدر م ی تا جلو میبر  ا یب-



  رونینگفت آرام به دنبالش رفت، با هم ب چیه  پروا

کرد   ی رفتند و وارد آسانسور شدند، آتش نگاهش م

بود، درست بود که نگاهش   ریاما او نگاهش به ز

  ستادنیبود اما تمام حواسش به او بود، با ا ریز

که در   ییرفتند، موج سرما   رونیآسانسور هر دو ب

به آتش   دصورت پروا برخورد باعث شد سر بچرخان

  یدیه باران شدنگاه کند، اتش در را باز کرد و پروا ب

بود   امدهیبند ن  یو لحظه ا د یبار یکه  از شب قبل م

 نگاه کرد. 

  رهیخ  ش یبه آتش نگاه کرد، آتش به چشمها  دیچرخ

 شد و آرام گفت: 

 مراقب خودت باش -

رفت،   دیچرخ  عی پلک زد و سر تکان داد، سر پروا

با نگاهش  ستادیا دیهمان باران شد  ر یآتش در ز

شد، سر به   نگیوارد پارکپروا   ی بدرقه اش کرد، وقت

آسمان برد، چشمانش را بست، انگار دوست داشت  

 شود.   سیسر و صورتش از باران خ

 ** 

 



رفت، در را   ن یآمد، سمت ماش  رونیدفتر روزنامه ب از

بغل گذاشت   ی صندل   یرا رو  فش یباز کرد سوار شد، ک

را فرو کرد، اول از همه برف پاک کن را   چیو سوئ

را روشن کرد، در سمت راست   ن یروشن کرد، تا ماش

  د یرا د  ی باز شد، با شتاب سر چرخاند، مرد نشیماش

تا خواست   ست، نش  نشیکه همان لحظه درون ماش

 بزند، خشکش زد.  اد یفر
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 ی صندل   ی را برداشت کامل رو فیمرد لبخند زد ک اما 

 نشست و گفت:

 ی ا یشدم تا ب  سیخ-



از    یهمان جور خشکش زده بود، انگار زندگ پروا

کرد، چشم در چشم که شدند،   یعبور نم  شیرگ ها

چه طور سر آن مرد   دیبست و نفهم خی کل وجودش 

 زد:  اد یفر

 نییگمشو پا -

 لبخند زد و گفت:   سورن

 حرف دارم! یکل دمتیکجا برم؟ تازه د-

 : دیفرمان نشست و غر یاش رو   یانگشت زخم پروا

 وگرنه...   نییگمشو پا -

  یخوا یم  یپروا جان؟ منو از چ یوگرنه چ-

 یاما م ،یگفت سیکه به پل  نیاز ا  شتریب ؟یبترسون 

 ترسه   یکه سورن نم ینیب

حرکتش    چیه گر ینداشت انگار د یحال خوب پروا

دست خودش نبود، سمت سورن حمله ور شد و  

  نی خواست که از ماش ی داد با حرص م یهولش م

 زد:  اد یهولش داد و فر ی برود، سورن عصب نییپا 

 نکن-

 : دینفس زنان غر پروا

 نییگمشو پا -



چانه اش افتاده بود    یکه رو  یدست به خراش  سورن

خند زد و به پروا   شین  د،یو به خون افتاده بود کش

 نگاه کرد و گفت: 

 ! یشد  یوحش -

 نییبرو پا-

 حرف دارم  رمینم-

 نییبرو پا  یلحظه هم باهام حرف بزن هیخوام  ینم-

 یبشنو دیبا  رمینم-

برود اما   نییدر را باز کرد خواست پا  یعصب پروا

و   دیرا گرفت، سمت خودش کش  ش یبازو عیسورن سر

 زد:  اد یفر

ذارم، پس   یکنم، آبرو برات نم  یلج م یلج کن -

 بتمرگ

به  عیبا آن حرف چشمانش درشت شد و سر پروا

لب سمت چپش سمت باال    ی سورن نگاه کرد، گوشه 

اد و  سورن د  لیسرد تحو  یخند  شیانحنا گرفت و ن

 گفت: 

 ! ینشونم بد تویکه خود واقع ینه انگار اومد-

 خند گفت:  شی با همان ن دیرا عقب کش خودش 



 نییشناسمت، برو پا  ینشون نده م -

 میحرف بزن گهیبا همد دیپروا، با  رمینم-

زنگ   ی نش ادهیخوام باهات حرف بزنم، پ یمن نم-

 شوهرم  زنمیم

 شوهرت  یزنگ بزن ی غلط کرد-

 چشم بست و سر تکان داد و گفت:  پروا

 یخودت خواست -

را در آورد،    یکرد و گوش شی پالتو ب یدر ج دست

ثبتش کرده   اریکه حضرت   ی قفلش را باز کرد و با کس 

بود تماس گرفت، تا خواست دم گوشش بگذارد،  

در سمت سورن   کدفعهیشد و   دهیاز دستش کش   ی گوش

 . شد   دهیآب کوب یبا شتاب در جو  یباز شد و گوش

پروا گرد مانده بود و دستش در هوا خشک   چشمان 

 زد:  ادیرفت و فر نییپا  نی از ماش دیچرخ عیشد، سر

 !؟یروان  یکرد یچه غلط-

آب بود   یکه ته جو ی گوش دن یرا دور زد با د  نیماش

گذشت چهره اش زار شد و   ی م شیو آب از رو

 باال رفت:  ادشیفر

 یخدا لعنتت کنه عوض-



  ی برد و گوش یدرون جو  زانو زد و دست  یجو کنار

را برداشت، سر چرخاند با حرص به سورن نگا کرد،  

 در را کامل باز کرد و گفت:   ستادیا  عیسر

 شو   اده یپ-

 پر...  نیبب-

 نییپا  ا یخفه شو کثافت فقط ب-

 یکن یم میعصب  یپروا دار-

 و گفت: دیبا بهت کامل سمتش چرخ پروا

  ، ینابود کرد مویگوش نمیتو ماش   یاومد  هو ی شعوریب-

  یم تیعصب یگیاون وقت تازه م یزن ی سرمم داد م

 کنم؟

شده    سیکرد و مقنعه اش کامال خ یم سش یخ  باران

 بود، سورن چشم بست و گفت:  ده یبود به سرش چسب

 میحرف بزن د یبا  رمی نم ییمن جا-

با چه کله   ید یفهم ی م یکرد ینابود نم مو یاگر گوش-

 شده  رمید نییپا  ا یب ، یطرف یخراب

چشم باز کرد نگاهش کرد، لبخند مخصوصش   سورن

 پروا کرد و گفت: یرا حواله 



 !ی خوشگل شد  ،ی همه سال، بزرگ شد نی بعد ا-

 خند زد سر تکان داد و گفت:  شین پروا

مفت تو دلم بلرزه،   ی با حرفا  ستمی خدارو شکر بچه ن-

 نییپا  ا یب

  نی از ماش یزد، سورن عصب اد یآخرش را فر ی جمله

 مد و گفت: آ  نییپا 

تو به  م،یبا هم حرف بزن قهی پروا، منو تو دو دق نیبب-

خانواده ام    ست،یمثل قبل ن  گهیبخدا د  ،یا یخودت م

  امیخوام ب  یکردم، م داتیدونن پ یهمه م

 ت یخواستگار

سورن را گرفت کنار  ی و با خشم بازو دیخند پروا

را دور زد و    نیرا بهم کوفت ماش  نشیو در ماش  دیکش

 گفت: 

من   رون،یب یبر میاز زندگ یگم بش   دیتو فقط با -

  یفهم یاگر نم ه؟یشوهر چ  ،یفهم یشوهر دارم، م

 ده یم حیبچه بپرس برات توض هیبرو از  

شود اما دوباره به سورن نگاه   نی سوار ماش خواست

 کرد و گفت: 



کس   چیه هیبترس سورن، بترس چون شوهر من شب-

تو   ه،یچه جور آدم  یتصور کن یتون ینم یحت ست،ین

تا چه حد برات   یبفهم  یبتون دیشا  ا یاسمشو بذار ماف

گمشو برو   ، یخطر ناکه، پس اگر جونتو دوست دار 

 نشه داتیپ گهید

را    نیشد، با عجله ماش  نیرا زد سوار ماش حرفش 

زد،   ی نفس نفس م تیروشن کرد راه افتاد، از عصبان

  یشانیپ یرو سش ی خ یبود و موها  سی صورتش خ

نگاه کرد، سورن   نهی شده بود، مشمئز در آ ختهیاش ر

 بود.  ره یاو خ نیبود به ماش ستاده یا شیهنوز سر جا 

 زد:   ادیخشم نگاه گرفت و فر با 

 ریبم ، یعوض ریبرو بم-

دستش    د،یکش یم ر یروان شد، قلبش ت  شیها   اشک

خوش   چیاش نشست، حالش ه نهیس ی قفسه   ی رو

  یاش تقال م نهینفس در س د،یلرز ینبود، دستانش م

راند، دلش داشت    یکرد و او با همان حال بد فقط م

کل راه را   د،یچطور به مقصد رس دیو نفهم دیترک  یم

ها   اشکبود و دل پر دردش را با همان  ختهیاشک ر

 کرد.  یآرام م 
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 حال به آن دختر نگاه کرد و گفت:  یب

 بده؟ ادامه  -

 میتهران شرکت بزن م یخبر بودم، فقط گفتن بر یمن ب -

کردم،   یخب پسر عموم بود چرا قبول نم م،یکار کن

 چند نفر اومدن خونمون   میاومد یوقت

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 ... دیدرنا دهقان که کشت-

مدت    هیبعد   یعنیدونستم کشتنش،  ینه بخدا من نم-

دونستم تو  یر شده، من نم کا الیخ  یشد گفتن ب  دیناپد

 خونه تو باغچه خاکش کر...  اطیح



 باز شد، پروا سر چرخاند و سرباز گفت: در

 اتاقشون دیگفتن بر یسرگرد عباس -

بلند شد،    زیدستگاهش را خاموش کرد از پشت م پروا

  رونیحال ب یرفت، ب   رونیرا برداشت از اتاق ب   فشیک

حال بود که از دور هم   یب  یبه حد شیرفت، چشمها

کس را   چی ه یکرده است، حوصله  هیمشخص بود گر

  دیخواست بگو یسرگرد را، هر چند م ینداشت حت

با آن حال   وسورن دوباره مزاحمش شده، اما آن روز 

 . نتشیحال سرگرد خواسته بود بب ی اصال، ول 

 و آرام در زد:   ستادیدر اتاق ا  ی جلو

 تو  ا یب-

نگاه کرد تا لب باز کرد با   را باز کرد به سرگرد   در

حالش درشت شد و سرگرد با   ی اتش چشمان ب دن ید

 لبخند گفت: 

  یتو دخترم، شوهرت زنگ زده خاموش بود  ا یب-

 جا نی نگران شده اومده ا

کرد و سرگرد به آتش نگاه   یبه آتش نگاه م جی گ پروا

 کرد و گفت: 

 همسرت  نمیا-



 جلو رفت و گفت:  عی نگفت و پروا سر چیه  آتش

 تعجب کردم -

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م سرگرد 

 گردم  یاالن بر م-

رفت، پروا هنوز در بهت بود و   رونیاز اتاق ب سرگرد 

دانست چرا ترس در دلش نشست،   یخودش هم نم 

آتش به او منتقل کرد، سر   ی که چشمها   یترس

زده بود و سوال آتش ترسش را چند   خیانگشتانش 

 برابر کرد: 

 ؟ یکرد هیچرا گر-

توانست انکار کند، از چهره اش   یشده بود، نم الل

مشخص بود، هر چند اگر مشخص هم نبود آتش آن 

  یبود که بفهمد، آب دهان قورت داد تارها  ز یقدر ت

نگاهش   رهیاش فلج شده بودند که آن گونه خ  یصوت

 د. ز  یکرد اما حرف نم  یم

 آتش تنگ شد و گفت:  چشمان 

 شده؟!  یچ-

 گفت:   دیبه خودش جرات داد و نگاه دزد دیکش نفس

 ؟ ی چرا اومد-



 سر تکان داد و گفت:   آتش

  رم؛یگ  یباشه اما از تو هم جواب م دم،ی من جواب م-

تا اومدم جواب بدم قطع شد،   یاومدم چون زنگ زد 

نگران شدم   ،یبعدشم خودم زنگ زدم اما خاموش بود 

 جا نی اومدم ا ی م دفتر نبوداومد

 شد: یاش تکرار م یدار یشن  ی ها  هیال شیصدا

 کار دارم...  یلیکار دارم...امروز خ  یل یامروز خ-

برد، کار داشت اما به خاطر   ریبست و سر به ز چشم

 اش آمده بود، آتش سر کج کرد و گفت:  ینگران

بعدش   یچرا زنگ زد  ؟ ی کرد  هیحاال بگو چرا گر-

 ؟ یخاموش بود 

آورد،   رون یرا ب  یپالتو اش کرد و گوش ب یدر ج دست

 در دستش تکان داد و گفت:

 افتاد تو جوب آب  میگوش-

شد، صفحه اش    رهی خ یبرد به گوش نیینگاه پا  آتش

 را گرفت و گفت:  یبرد گوش  شیشکسته بود، دست پ 

 شهیدرست م-

کال  گفت  ر،یجا رفتم بدم تعم نیا  امیقبل که ب شه،ینم-

 سوخته، توشم پر آب بود 



 بود؟ نیواسه ا   تیگر-

 کالفه نگاهش کرد و گفت:  پروا

 بود برام یخوب  یبهونه   دی شا -

 ؟ی چرا زنگ زده بود-

را در   ی آتش گوش د،یدانست چه بگو یکرد نم سکوت 

 دستش تکان داد و گفت: 

افتاده، پس بگو چرا زنگ  یبه من زنگ زد  یوقت-

 ؟ یزده بود

و او از چشمانش   دیدروغ بگو د یترس ، یدزد نگاه

 بخواند، آب دهانش را سخت قورت داد و آرام گفت: 

 خونم  یا یزنگ زدم بگم...بگم که شب شام ب-

کرد و پروا نگاهش کرد  یدر سکوت نگاهش م   آتش

 دست پاچه گفت: 

 یدوست دار  یماکاران  ، یگفته بود-

پروا   د، یکش لش یو سب شیر  ی باال برد رودست   آتش

حرف بزند، سکوتش   یُمرد تا آتش کلمه ا یداشت م

پروا داشت، هزار بار دلش فرو    یرا برا یحکم سالخ

ماند به لب آتش، اما نگاهش، آن نگاه  ره یو خ  ختیر

 فشرد.  ی را م ش یانگار داشت قلب نا آرام  زشیت



سر  و دوباره   دیدندان کش  ریرا ز  شیلب باال  آتش

 تکان داد گفت:

 امیم-

گذاشت   بشیپروا را در ج یلبخند زد و آتش گوش پروا

 گفت: 

 گه یم  یچ نمیآشنا بب شیپ برمیم-

  یمیقد د یسف  اهیس ی گوش ه ی شه،یدرست نم  الیخ یب-

 دارم تا بخرم یدارم، فعال همونو بر م

سر تکان داد و چنان ناغافل دست پشت گردن    آتش

که پروا چشمانش درشت   دیپروا برد سمت خود کش

باال رفت به  عیشد و نفسش حبس شد، سرش سر

  یشد که لب آتش رو   ریآتش نگاه کرد و باز هم غافلگ

گونه اش قرار گرفت، چنگ زد کاپشن چرمش را و  

  یآتش چشم بست همان جور که لبش به گونه  

 بود گفت:  دهیپروا چسب  ی هبرجست

  یجور  ن یباعث شده ا ینفس، اگر بفهمم ک دمینفهم-

 کنم یبه چشات قسم بهش رحم نم ، یکرد هیگر

آتش بود،   ش یداغ بود لحنش داغ بود حرف ها   لبش

  ی گوش  کی یچه خوب فهماند که باور نکرده است برا 



کند، چه خوب فهماند حرفش را باور   یم هیدارد گر

ز وحشت بود از چه بود که  نکرده است، پروا ا 

 هم افتاد و آتش ادامه داد: یچشمانش رو 

 یکن یپنهان م  یچون تو دار دمینفهم-

  شی گلو یآتش رو   یباال آمد، انگار دست ها   جانش

بود که با آن حرف آخر به کل جانش را گرفت، داشت  

داغ آتش  یافتاد که بوسه  ی داد داشت پس م یجان م 

گونه  ی که رو یبوسه ا   دش،یکش  رونیب ا یاز آن دن

که نا خواسته قدم   خت یاش نشست، دلش چنان فرو ر

 عقب گذاشت. 

 سمت در رفت گفت: دیکرد و چرخ  شیرها  آتش
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گذرم نه   یاما نه از تو م اد، یکار دارم، اونم ز-

 ی بار به خوردم بد ن یکه قراره اول  یدستپخت

خشک شده   یرا باز کرد و سر چرخاند به پروا  در

 وسط اتاق نگاه کرد و گفت:

زنگ زد به من،   یمامان زنگ زد بهت خاموش بود-

 خواست حالتو بپرسه  یم

 زد گفت:  یکرد و آتش چشمک ی فقط نگاهش م پروا

 دختر زشت  ریروز بخ-

تا شدند و فقط   شیرفتنش و بسته شدن در، زانوها با 

افتد، دست   یب ی مبل ساده  ی خودش را کشاند که رو

گونه  ی اش رو یگذاشت و دست زخم   ش یگلو ی رو

و دستش را محکم   دییهم سا  یاش نشست، دندان رو

 و با خشم گفت:  دیگونه اش کش  ی رو

 یلعنت-

 ** 

  خت،یر یصدا اشک م یگوشش بود، ب  یرو  هدفون 

نداشت،    یکس به آن دختر نوجوان توجه ا چیه

که نه  یدرس شده بود، دختر  الیخ ی که ب ی دختر



  یرا، در خانه ا  گریکس د چیداشت نه ه یدوست

  ابیحضور غ یفقط برا یکرد که گاه یم  یزندگ

 رفتند.  ی سراغش م

  نیاش بود بدتر ی زندگ ی روزها  نیروز ها بدتر  آن

 . عمرش رقم خورده بود  یاتفاق ها 

از   یپنجره ا چیپشت سرش باز شد، معموال ه پنجره

شد اما باز شدن آن پنجره آن هم از   یباز نم   رونیب

  رون ی ب یکار همان دخترک بود که وقت  رونیطرف ب 

به خانه برگردد به مشکل    یخواهد پنهان  یرود م یم

 بر نخورد. 

اما   ختیر یصدا اشک م   ینبود، هنوز ب حواسش

و   دیباال کش  ینیحس کرد، ب یدیشد یسرما کدفعهی

آن مرد چشمانش گرد شد و تا    دنی سر چرخاند، با د

اش گذاشت  ینیب یبزند، آتش دست رو ادیخواست فر

 و گفت:

 ش یه-

تاقش بلند شد و هدفون  مبل ا یبا ذوق از رو   ماهک

 مبل پرت کرد گفت:  یرا رو 

 ! ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-



 به در اتاق نگاه کرد و گفت: آتش

 درسته؟  ست،یبابات خونه ن-

 سر تکان داد و گفت:  ماهک

  یاتاق ب  ن یا رونیچند ساعته از ب یعنیدونم،  ینم-

 خبرم

 سر تکان داد و آرام گفت:   آتش

 تو راهرو نباشه  یکس  نیبب رون ی خوبه، برو ب-

 گفت: عیبا ترس سر   ماهک

 ؟یکار کن یچ  یخوا یم-

 برم اتاق مرجان  دیبا -

 :دیکرد و آتش با حرص غر  ی نگاهش م  ماهک

 وقت ندارم -

 ؟ یکار دار  یاون جا چ-

 برو نگاه کن   ستیبه تو مربوط ن-

را گرفت    ش یوباز عیسمت آتش رفت و سر  ماهک

 گفت: 

 ُکشنت یُکشنت، بخدا م یم-



 و گفت:  دیخودش را عقب کش آتش

 که گفتم بکن  وی کار-

 برد گفت:  ریبغض کرد و سر به ز  ماهک

دونم که   یم  ا یچ ی ل یکردن، خ دیمنو با جون  تو تهد-

 تونم بهت بگم یم

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 ؟یگیم یچ-

 سر باال آورد و به در اتاق نگاه کرد گفت:   ماهک

 بابام...بابام اسلحه گذاشت رو سرم -

هق هقش باال   یدهانش نشست و صدا ی جلو  دستش 

 : دیتاب داد و غر یحوصله گردن  ی رفت، آتش ب

 حوصله نق نق ندارم حرفتو بزن -

بهت بزنم، تو    یبخوام حرف  ا ی نمتیبهم گفتن...اگر بب-

 نداشتن  ُکشن...به من رحم ی رو م

 کرد و ماهک سر تکان داد گفت:  ی تک خنده ا آتش

جور که تا   نیتونن هم ی تونن؟ م ینم ی فکر کرد-

 کردن  یحاال زندگ

 و گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان



 یبفهم یزیبرو نخواه چ -

 نینگاه کن هم رون ی زر مفت نزن برو ب-

که من گفتم شو، برو تو رو   یهر چ  ال یخ یآتش ب -

 خدا برو 

 رون یکن، خودم برم بن  یماهک کار-

 کالفه چشم بست و گفت:   ماهک

اصرار نکن   ،یدیفهم یم  یبفهم  یزیاگر قرار بود چ-

 ... به فهم

انگشتان پر قدرت آتش قرار گرفت،   انیکه م  فکش

فکش را فشرد  شتریآخش را باال برد اما آتش ب   یصدا

 و گفت:

 شتریکار کنم، تو اگر ب یچ یخواد به من بگ یتو نم-

دهنت چفت و بس نداره، اگر   ،ی گفت یم  یدونست یم

پس   شتر،ینه ب یدیاسم شن هیچون فقط   یاسم گفت هی

 ار، یمهربون و طرفدار منو در ن یآدما یواسه من ادا 

کنم و اون خواهر  یکار م  ی من چ  ستیبه تو مربوط ن

  ینگاه م رونیب یریکار کرده، فقط م  یچ تی عوض

که برم اتاق اون،   یگی نبود بهم م یر سگ اگ  ،یکن

 ؟ یگرفت



خواست خالص شود به    یاز شدت درد که م  ماهک

کرد و   شیمثبت سر تکان داد، آتش رها ینشانه  

 گفت: 

 گمشو -

فکش را در دست گرفت سمت در اتاقش رفت،    ماهک

کس نبود، تا   چیزد، ه دی را د رونیدر را باز کرد و ب

 سرچرخاند آتش گفت: 

 برو کنار -

رفت به اطراف    رونیب عیکنار رفت و آتش سر   ماهک

 مرجان بود رفت.  یکه قبال برا ینگاه کرد سمت اتاق 

وارد اتاق شد در را بست، قفل  عی را باز کرد و سر  در

به اتاق نگاه کرد، برق  دیدرون در را چرخاند و چرخ

را روشن کرد، اول از همه سمت کمد رفت و درش را 

 هنوز مرتب درون کمد بود.  ش یباز کرد، لباس ها 

وقت   چیماهک به درخواست مادرش ه یگفته  به

  رییتغ زیچ چیکس دست به آن اتاق نزد و ه چیه

که   یز ینکرد، خم شد و در کشو ها را باز کرد اما چ

از کمد دور شد و نگاه   د،یند به دردش بخورد را 

و   شیر  ی چرخاند در اتاق دستش با حرص رو

 شد سمت کتابخانه رفت.  ده یکش لش یسب



مرجان خاطراتش   د ی که شا  یدنبال دفتر بود، دفتر به

نوشت اما هر چه دفتر بود مربوط به  یرا در آن م

کتاب ها نشست   ی دانشگاهش بود، با خشم مشتش رو

سر باال برد، با   دیکش  قیو چشم بست، چند نفس عم

کتابخانه لبش کج شد و دست   یباال یکوله پشت دن ید

آن   یرفت و لبه   ترا برداشت سمت تخ  فیباال برد، ک

 نشست.
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تخت   یرا باز کرد و هر چه که بود رو  فی ک پیز

  چیکه ه ییها  لهیو وس یچند کتاب و جامداد  خت،یر

هم فشرده شد   یخورد، دندانش رو یبه درد آتش نم

خودکار و مداد   دنیرا باز کرد، با د یجا مداد   پ یو ز



  عیسر  یگردن ریزنج  دنیها خواست پرتش کند اما با د

 آورد.   رونیدست گرفتش ب

ساده بود و انگار سکه گرد بود، آتش ناخنش    پالکش

پالک از هم باز شد، دو   کدفعهیو  دی را وسط پالک کش

عکس خود مرجان بود و   کیطرفش عکس بود، 

خند   شیشناخت، ن  یبود که او نم ی پسر گریعکس د

 زیکتش انداخت، همه چ بی زد و پالک را بست در ج

 نییپا یزیکتاب چ   نیبرگرداند اما از ب ف یرا درون ک

 آتش افتاد.  یپا 

و کتاب را کنار گذاشت و خم شد کاغذ را   فیک

 نوشته شده بود:  یبا خودکار آب شیبرداشت، رو 

 آتش، شماره همراه... -

 کاغذ نوشته شده بود:  ن ییپا  و

 آدرس خونه... -

گرداند، عکس خودش  تنگ شد و کاغذ را بر  چشمانش

بود،   شی که مربوط به سه سال پ ی میعکس قد د، یرا د

چپ لبش سمت باال انحنا گرفت و آن حرف   یگوشه  

 آمد: ادشیرا 



شناختم اما خدارو االن   یوقت تو رو نم چی من ه-

 باهات آشنا شدم 

  یبه گوشه  نیدر دستش مچاله شد و خشمگ  عکس

 کیو به   به همان حالت ماند یق یشد، دقا   رهیاتاق خ 

گذاشت، سمت   فی کتاب ها را درون ک  ستاد،یباره ا

گذاشت، دوباره   ش یرا سر جا  ف یکتابخانه رفت و ک

را باز کرد،   ی عسل  زیم  ی سمت تخت رفت و کشو

شد،   یم دایپ یدخترانه ا زیشلوغ بود و درونش هر چ

دستش همراه چشمانش در   جاتش،یاز الک تا  بدل

 . دیچرخ  یکشو م 

  دایپ یخاص زیرا باز کرد اما باز هم چ نییپا   یکشو 

  دیتخت را د ریزانو نشست و خم شد ز ی نکرد، رو

داد و سر چرخاند،    رونیزد، کالفه نفسش را ب

  زیم ریکه ز یجسم دنیخواست بلند شود اما با د

  شیباال رفت، دست پ  شیبود ابروها  ده یچسب  یعسل 

در    ااسلحه را برداشت و صاف نشست، اسلحه ر برد

  یسر باال برد و م د، یخند اریاخت ی دستش تاب داد و ب

 :دیباره با خشم غر  کی خواست قهقهه بزند که 

 !یعوض -



  شیبه اسلحه نگاه کرد، تک به تک حرف ها  دوباره 

 آورد:  ی م ادیرا به 

که تو خونه اسلحه داره   نی از بابام متنفرم از ا-

 به اسلحه نگاه کنم   یترسم حت یمتنفرم، من م 

وقت هست از آن   ی ل یکه مشخص بود خ یا  اسلحه

  ستاد،یاستفاده نشده را در کمر شلوارش فرو کرد و ا

رنگ  د یسف ریتحر  زیچشم چرخاند در اتاق سمت م

 زد و در کشو را باز کرد. دیرا د  زیم ی رفت، رو

برش داشت و بازش کرد،   عیسر  یدفترچه ا دن ید با 

 صفحه که نوشته بود:   ن یاول  دن یبا د

فقط واسه    نیدفتر خاطراتم باشه، ا نی ا ستیقرار ن-

که   یدانشگاه کوفت  نیمثل ا سم،یبنو یگاه نهیا

 کنم یسر گرم م  نی بره خودمو تو ا یحوصلمو سر م

کتش   ب یرا بدون آن که ورق بزند در ج دفترچه

 دایپ  یگرید زیگشت و چگذاشت و دوباره در کشو 

را چرخاند، در را   د ینکرد، سمت در اتاق رفت و کل 

کس نبود اما ماهک از   چیبرد، ه رون یباز کرد سر ب

سمت اتاق    عیکرد، سر ی در داشت نگاهش م نیب

 ماهک رفت و در را باز کرد، وارد اتاق شد و گفت: 

 درو قفل کن -



 با عجله در را قفل کرد و گفت:   ماهک

 ؟ یکرد  دایپ یچ-

 نبود  یخاص زیچ-

ذاره  ینم  یزیدور اون جارو گشته، معلومه چ ه یبابا -

 ین یتو بب

 کالفه پوز خند زد و ماهک آرام گفت:  آتش

  یز یمن انقدر بچه بودم که نذارن چ ،یگی تو درست م-

از رو   ا ی بوده  یتصادف ا ی دم یهم که فهم نا یبفهمم هم

داشت،    ادیز  یگم خواهر من گوش یاالنم م ،ی فضول

تو بابا همشو   شیهمشم تو اون اتاق بود اما اومد پ

هم که دست تو   یخودش نگه داشت، اون گوش شیپ

تازه بابا براش   ودتا موقع مرگش دستش ب  یعنیبود 

 بود   دهیخر

گفت و فقط گوش سپرده بود به   ینم چیه  آتش

 برد و گفت: ریسر به ز یماهک، دخترک عصب

دونم و   ی قدر م نیمنم هم اد،یسرت ب ییخوام بال ینم-

به  ی ادیبوده که بحث ز  د ینفر به اسم فر هی دونمیم

 دم یدونم، فقط شن یبوده نم  یکه ک  نیخاطرش شده، ا

 بوده  یک یبفهم  یتو بتون  دیکه بهت گفتم، شا 



 آورد و ادامه داد:  باال سر

اوردم اما   یمرجان در نم  ی من خودمم سر از کارا-

 شد  ینبود که به تو معرف  ی زیدونم چ یم نویا

 گفت:  دی سمت پنجره رفت و ماهک به دنبالش دو  آتش

 مراقب باش -

را   شیبازو عیرفت و ماهک سر  رون یاز پنجره ب آتش

 گرفت گفت: 

 ایک یکس حت  چیکس اعتماد نکن آتش، ه  چیبه ه-

 گفت: عی باال رفت و سر شیابروها  آتش

 ! ؟یچ یعنی-

و دست پاچه شد، همان لحظه در اتاقش    دیترس  ماهک

  رهیدستگ دیصدا خورد، وحشت زده سر چرخاند و د 

 : دیپدرش ر ا شن  یشد و صدا  ده یکش نییپا 

 ماهک -

 گفت:  ی به آتش نگاه کرد با زار  ماهک

 برو! -

 تش دستش را چنگ زد و گفت: آ اما 

 ؟ یدون یم  ا یدر مورد ک یچ-



 ماهک چرا در قفله -

 ملتمس به آتش نگاه کرد گفت:   ماهک

 برو تو رو خدا برو -

و پنجره را بست سمت   دیخودش را عقب کش  عیسر

  ی در را باز کرد و پدرش را با ابروها  د،یدر اتاق دو

با لکنت زبان   د، یدر هم در چهار چوب در اتاق د

 : گفت

 کردم  ی...گوش مکیداشتم...موز -

 چرا اتاقت انقدر سرده؟! -

 شو...شوفاژ خاموشه-

 بگم  ا ی ؟ ی که خواستمو کرد  یکار -

 بغض کرد سر تکان داد و گفت:   ماهک

 کردم -

 شک نکرد؟ -

 را به چپ و راست تکان داد گفت:  سرش

 اصال -

 ! دهیبع-

 باورم داره -
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 ینیب ینباشه، بد م  یجور  نی به حالت اگر ا یوا-

گذرم،   ینم انتیاز بچمم به خاطر خ یماهک من حت

 بهت ثابت کردم که 

رفت، ماهک  دیبرد و پدرش چرخ ریسر به ز  ماهک

 :د یافتاد و نال  نی زم یبا حال زار رو 

 !  یری گ یهمرو ازم م یخدا دار-

که جرات نداشت   دهیشده بود، آن قدر ترس  دهیترس  او

شناخت، ان   یبکند، پدرش را م یکمک چی به آتش ه

بال را سرش   نیبدتر شیکه چند روز پ ی رحم ی مرد ب

دخترک کم سن اجازه   هیتنب یکه برا یآورده بود، مرد

 داد به او تجاوز کنند. 

  اد یاش فر یآور  ادیدهانش گذاشت تا با   یرو دست

بار   ن یدانست اگر به حرف پدرش نباشد ا ینزند، م 



بار حتما سرو   نیکند، ا  یبه او تجاوز نم امکیس

ود تا  پدرش بود، چون ثابت کرده ب  یکارش با آدم ها 

 رحم است. یچه حد ب

کرده بود و   خی فشرد، بدنش  یهم م ی را رو  چشمانش

  ی مادر یاش، برا ی کس یب  یداد برا یداشت جان م 

  یبا او حرف بزند، مادر  ا ی نتشیآمد بب یم  شیکه کم پ 

  ایکردند،  یدر باغ خانه جمعش م  دیبا  ایماتم زده که 

تنها    یتوانست برا یمزار مرجان، آن مادر نم ی رو

که در خانه  یکم سن   تردخ ی کند، برا یدخترش مادر

 گذراند  ی اش م یزندگ  یها  هیپر از خطر ثان یا

 چند روز قبل بود که...   درست

و سر صدا وارد  یتوجه به شلوغ یبود، ب تشنه

 آشپزخانه شد. 

  خچالیو سمت  د یابرو در هم کش امکیس دن ید با 

 خند زد و گفت:  شین امکیرفت، س

 آدم فروش؟ یچطور -

اما   د،یآب را برداشت سر کش یتوجه بطر یب دخترک

 د،یاز پشت به تنش چسب امکیتن س یلحظه ا

 نگذاشت و گفت:  امکیبچرخد، اما س عی خواست سر



 گهیکشتت جور د شهینم یوقت  ،یاز خودمون  یوقت-

 میکن یادبت م 

 پدرش را صدا زد:  ادیبا خشم و فر  دخترک

 بابا، بابا-

دم گوشش کرد و دستش   یطانیش  ی خنده  امکیس

  ریز گرش یدخترک نشست و دست د  ی نهیس  ی رو

 کش شلوارش رفت. 

از دستش رها شد و باز  یتقال کرد بطر  دخترک

 پدرش را صدا کرد: 

 بابا-

 چه خبره؟! -

به مرد آن طرف اپن آشپزخانه   دیسرش چرخ  دیام با 

که با   یامکینگاه کرد، اما متعجب سر چرخاند به س

خورد نگاه کرد که حرف پدرش به   یحت تکان نموقا 

 مرگ کشاندش.  ی اهیس

 اریدر ن هیبق یجلو  شویکول  ی صدا-

با همان بهت به پدرش نگاه کرد، چرا آن مرد    ماهک

ُکشت؟ چرا نسبت به تجاوز   یرا به خاطر آن کار نم

 بود؟!  الیخ  یدخترش ب



 خند زد و گفت:  شیلحظه پدرش ن  همان

ادبش    یجور تونمیکشم اما م تونم هم خونمو ب ینم-

 بعد منو به دشمنم نفروشه  ی کنم که دفعه 

زد    ی خند مجدد ش یپسر برادرش نگاه کرد و ن به

کامل درون شلوارش   یشرم  یبا ب امکیرفت، دست س 

بزند،  ادیتا خواست فر ختیفرو رفت، ماهک اشک ر 

 دهانش نشست.   یجلو امکیدست س

اون   یبعد یخودم به عهده گرفتم دفعه  هتویتنب-

 بابات هستن  یکیخ ی قا یرف

بار   ن یچرخاندش ا  عیمطبخ کشاندش و سر  سمت

شد خفه اش کرد، شلوار دخترک   شیقفل لبها  شی لبها 

 . دیکش نییرا پا 

 ؟ یمثل خواهرت وا داد   ای یهنوز دختر نمیبگوبب-

  رتش،یغ ی در شوک بود، شوک کار پدر ب  ماهک

که   یتجاوز کرد، دختر  شکشیا پکه دخترش ر یپدر

فقط چند کلمه حرف به آتش، همان دشمن پدرش زده  

 بود، فقط چند کلمه... 

اش حبس   نه ینفس در س  ش،یپا   یفشرده شدن ال با 

  نیرحم تر از پدرش با خشن تر یب امکیشد و س



آن مرد    ریحالت ممکن به آن دختر تعرض کرد، در ز

که با پوزخند مسخره   امکیس ی ها  هیجان داد و کنا

 گفت:  ی م یا

با   یتو که حت ؟یهست ینگران چ ، یکن یم هیچرا گر-

 !یستیکره هم ن

  یم امکی او بود که پوست تنش از شدت ضربات س و

در صورتش    شیکه در نفس ها   یسوخت، از شهوت

شد، بدن چسبناکش که به خاطر عرق کردن   یپخش م

سرد    یشد، کف آن جا   ی م دهی بود مدام به تنش مال 

 جان داد. 

آن دختر   ی و تقال  یحال  یبود، ب ری ناپذ ری س امکیس

خواست    یآورد، به هر سمت م یدلش را به رحم نم

  یخواست با او م یگرداندش و هر کار که دلش م  یم

  تیبود و رضا  نیریش  شیماهک برا یکرد، درد ها

  گری با آن کار ادبش کرده بودند که د  یبخش، جور

 توانست به آتش کمک کند.  ینم

 ** 

  شیبرق را روشن کرد، کفش ها د یخانه شد، کل  وارد 

را رها    فشیرا از پا در آورد سمت مبل ها رفت، ک



مبل انداخت،   ی کرد و مقنعه کاپشنش را در آورد رو

 سر چرخاند به آشپزخانه نگاه کرد.   دیکش قینفس عم

حال بود، سورن انگار   یبست کار داشت و ب چشم

اش را اول صبح از او گرفته بود، به  ی انرژتمام 

را باز کرد، بسته گوشت   زیآشپزخانه رفت و در فر

 رفت:   رونیگذاشت و از آشپزخانه ب رونیرا ب  یچرخ

 یکه حوصله ندارم اما دوست دارم ماکاران ن یبا ا-

 درست کنم

را در آورد، در کمد را  شیاتاقش رفت و لباس ها به

دانست   ید را نگاه کرد نمباز کرد، خم شد و درون کم

 رون یبرد بافت قرمزش را ب شیچه تنش کند، دست پ

 آورد، لبش را جلو داد و آرام گفت: 

 ست ی خوب ن نیا-

درون کمد انداختش و دوباره َگشت اما دلش با   عیسر

  یها   نیکه آست یهمان بافت قرمز رنگ بود، همان 

بازوانش بود،   یاز رو  ن یآست یداشت، ابتدا  یبلند

داشت که دو   یباز  اری بس ی قه یلباس  چون آن

و   نهی برهنه بود همان جور تخت س مهیتا ن شی بازو

خودش   ی ولباس را دوباره برداشت و جل   ش،یکتف ها 

 نگه داشت. 



 : دیشد غر ز یر  چشمانش

استخاره   ی دار  یجور  نیا یبپوش  ی خوا یم یمگه چ-

 گهیبپوش د ،یکن یم
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هم   یتنگ یلباس را تنش کرد و شلوار مشک  عیسر

سرش جمع   ی باال چاندیرا کامل پ  شیتنش کرد، موها 

نه رفت و قابلمه رفت، به آشپزخا  رون یکرد از اتاق ب

گاز   یرو  ختیآورد درونش آب ر  رونیب نتیرا از کاب

 گذاشت.

برداشت و شروع کرد به سرخ کردن، کل    یازیپ

دستانش را  تیو با رضا  دیساعت طول کش  میکارش ن

خشک کردن دستش به ساعت نگاه   نیشست و در ح 

رفت و   رون یداد، ب  ینه شب را نشان م  کیکرد، نزد

  یمبل ها را برداشت به اتاق برد، جلو ی رو  لیوسا 



  ی بو طرکند اما به خا  شیقصد نداشت آرا ستاد،ی ا نهیآ

ها عطرش را برداشت به لباس و  یسرخ کردن

 . د یگردنش پاش

  رونیب یکوچک  ی و گوش  دیکش  رونیرا ب زیم  یکشو 

کارتش را در آورد،   میرفت و س  فشیآورد، سراغ ک

صفحه   دنی انداخت و روشنش کرد، با د ی گوش ی رو

 لبخند زد و گفت:  یگوش  ی

 !ایدیبه دادم رس ییخوب جا -

  دنیکه کرد، د یکار  نیروشن شد و پروا اول  ی گوش

و    د یکش ی بود، نفس آسوده ا نشی مخاطب  ست یل 

را در شارژ بزند که همان لحظه  یخواست گوش 

آن شماره   دنیپروا با د یزنگ خورد، ابروها  ی گوش

 آشنا باال رفت و گفت:  ی

 ! ا یک-

 را دم گوشش گذاشت گفت: ی فشرد و گوش دکمه

 بله-

دونم چه مرگشه که به وال  ی دونم چش شده، نم ینم-

 ُکشتم!  یدادم م ینم یاگر جا خال 

 حرفش رفت و گفت:  ان یم جی گ پروا



 !؟یگیم یچ-

 شده، نگفت یدونم چ ینم-

 ؟یگیآتشو م-

کرد حرف  یگام مبود فقط ن شمیپ ه،یعصب یل یآره خ -

اسلحه در اورد سمتم گرفت، مونده   هویآخرم  زدینم

نبود اصال،   یشوخ هی! آخه شبیجد  ا ی هیبودم شوخ

دادم االن  ینم  ی کرد که بخدا جا خال  کیبعدم به پام شل

 بودم  مارستانیب

 آرام گفت:  ایپروا درشت شده بود و ک چشمان 

دونم کجا رفت اما به   یشده االنم نم یدونم چ ینم-

 یآرومش کن  یتون ینظرم فقط تو م

خبر نداشت    ا یکند، ک یدانست دارد چه کار م ینم ا یک

که پروا به آتش داده بود و چه راحت   یاز فرصت

سوزاند،   یرا داشت م  قشیرف ی دوستانه فرصت ها

درون خودش آرام کرده بود را    یکه پروا کم  یترس

 دوباره شعله ور کرد. 

را انگار دوباره خراب کرده بود   زیسته همه چندان ا یک

و آتش را چه بدتر از قبل به پروا ثابت شد، اسلحه، 



  ی خشم، انگار دوباره خط قرمزها  ،یرحم یب ک، یشل 

 پروا را رد کرده بود. 

 ؟یکن یم داش ی الو خواهر پروا، پ-

 بست و کالفه گفت:  چشم

  یخوب ی نهیمن واسه آروم کردن اون اصال گز-

 من بشو  الیخ یب ستم،ین

 با عجله گفت:  ا یک

 یداغونه، نم یعنی  زنهیحرف نم  یداغون بود، وقت-

 جواب بده  دیدونم کجا رفته، تو زنگ بزن شا

 یهم نم یخودکش اد، یسرش نم یینترس اون آدم بال-

 کنه

 : دی غر یرا قطع کرد و عصب   تماس

 کجاست  وونهیبه من چه، به من چه اون د-

اش گذاشت، کف دست چپش   یشانیپ یرا رو  دستش 

دوباره    شیکف دستش که زخم ها   دنیسوخت، با د یم

و   دیتازه شده بود به خون افتاده بود چهره در هم کش

 رفت به آشپزخانه پا گذاشت.  رونیبا خشم از اتاق ب

 ** 



  ری ساعت گذشته بود، با وجود خاموش بودن ز  دو

  بود،  دهیچیخوبش در خانه پ ی اما بو یماکاران یقابله  

روبه رو که چراغ   یرا خورد به خانه  ش یاز چا  یکم

 ماند.   رهیخاموش بود خ  شیها 

به پا کرده بود،   ا یکه ک یبی دلش غوغا بود غوغا   در

به خودش و آتش بدهد   ی دوست نداشت فرصت گرید

 یکه م یجهت هم نگران بود، نگران مرد  هیاما از 

 بود.  یشناخت، هم کنجکاو بود چه شده هم عصب 

رها کرد و تا خواست    یغذا خور  زیم یرا رو  وانش یل 

زنگ خانه بلند شد، سر چرخاند به   یبلند شود صدا

خودش را به در رساند از   د یدر نگاه کرد، با عجله دو

قفل ها را باز   عیآتش سر  دنینگاه کرد با د  یچشم

 د. آتش باز کر  ی کرد و در را بر رو

اما   د، یبار ی کرد آتش از چشمانش م ی م نگاهش

همان چشمان غم داشت، غم داشت که پروا هم متوجه 

و   لی دل  گر یاش شد، با خودش قرار گذاشته بود د

آتش را قبول نکند، اما آن نگاه و حال    یبرهان ها 

 حرف داشت.   شیآتش برا

به همراه شاخه گل سرخ    یرفت پاکت نیی پا  نگاهش

 دستش بود. 



پروا بود، همان   ی آتش قفل چشمها  نیسنگ  نگاه

  د یکش ی که در پشت در بسته انتظارش را م ییچشمها

آرامش   بیو حال زل زده بود به همان چشم ها که عج

کرد، قدم جلو گذاشت وارد خانه شد، پروا پلک زد   یم

خواست عقب برود که آتش در را ببندد، اما آتش  

 کیکرد و به  ا کنسول کنار در ره  ی پاکت و گل را رو

پروا   دش،یکرد و در آغوش کش رشیباره غافلگ

 خشکش زد و دستانش در هوا خشک شده بود. 

شانه اش قرار گرفت دلش فرو   یآتش که کج رو   سر

  یبود و حت دهیآتش را آن گونه هرگز ند خت،یر

  بیعج  شیکرد، آن رفتار ها برا یتصورش را هم نم

آمد   ینم ییبو چیه ی است ول  کرد مست ی بود، فکر م

 و او اصال مشروب نخورده بود. 

 دهان قورت داد و آرام گفت:   آب

 ؟یخوب-

 آتش کامل دورش حلقه شد و آرام گفت:   دستان

 ستمین-

 پروا دهان باز کرد آتش گفت:  تا 

 آرومم کن -



کرد،   یبود و به در باز خانه اش نگاه م جی گ پروا

را در هوا   چه کار کند، دستانش دیدانست با  ینم

آتش برد و دو    یشانه ها  کیخشک شده اش را نزد

آتش انگار   ینفس ها یآن کار، اما صدا یدل بود برا

آتش    ی شانه ها  یبود که دستانش آرام رو  دییمهر تا 

 نشست.
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دستش را عقب برد و در را پشت سرش   کی  آتش

هول داد و دوباره دستش را حلقه کرد دور کمر پروا،  

به در بسته شده بود   رهیدر آرام بسته شد، پروا خ

و هم فشرد   یلب رو  یکم د،یدانست چه بگو ینم  یحت

 گفت: 

 شده؟  یچ-



پروا بود، صورتش مخالف   یشانه    ی آتش که رو  سر

باره سر گرداند و    کیگردن پروا بود، اما به 

  ی عطرش پاها   یگردن پروا شد، بو کیصورتش نزد 

دندان    ر یمحکم مردانه اش را سست کرد و پروا لب ز

داغ آتش را تحمل کند، اما   یکرد نفس ها یسع  دیکش

 آتش گرفت:  شیبا حرف زدنش و نفس ها

 همه دروغن  -

داغ بود که باز آب دهان قورت داد و دستش   چقدر 

 آتش را نوازش کرد گفت:  یآرام شانه 

 ؟یچ یعنی-

ساکت بود، نه که نخواهد حرف بزند، آمده بود    آتش

  یپروا آن بو  یبرهنه  یکه حرف بزند اما شانه 

کند آن قدر که   جشیتوانسته بود گ بیجعطر چه ع

که  فقط  بیرا هم فراموش کند، چه عج  شیحرف ها 

اندازتش،   یتوانست به آن حال و روز ب  یاو م

  دیکش  قیکرد، نفس عم ینوازش دست پروا را حس م

 و گفت:

 ستنین شونیاطرافم، خود واقع ی همه ادما -

 ؟یستین  نیبدب-



بود به کنار گردن پروا بود، پروا   ره یخند زد و خ شین

 کالفه گفت: 

 ینیبش یخوا یم-

نگفت اما تکان هم نخورد و پروا کالفه بود،   چیه

 آتش چشم بست و آرام گفت:

چرا پدربزرگم شد   یدون ینفس، م  ستمین  نیبدب-

 بزرگ محل؟ 

کشاند،   یکه پروا را به شچق م  یشد، موضوع  باز

کند و    دایا پبود معم  نیآن دختر عاشق ا  ،یکنجکاو

از   یکیکند و حال داشت به   ی جوابش کنجکاو  یبرا

 . دیرس یم  شیجواب معماها

  عینکند و سر رییتغ شیکرد صدا  یداشت اما سع ذوق 

 بپرسد: 

 چرا؟! -

باش   هیبه فکر بق  شهی گفت، آتش هم یبهم م شهیهم-

گفت جونمم  دم،ی گفت من بودم برکت د ،ین یتا برکت بب

 هیانقدر گفت که منم جونمو واسه بق دم،یم هیواسه بق

 دادم یم

 لبخند زد و گفت:  اریاخت یب  پروا



 جالبه! -

خاردار   میس  دنیچ  واریهمه دور تا دور باغاشون د-

 ی حفاظ  چیما پدر بزرگه که ه ی تنها باغا  دن یکش

  رهینداشته باشه نم ازین ی اگر کس میگینداره، چون م 

  ره،یداره که م  ازیبرداره، ن گروی د یکی محصول باغ 

 کنه یم اد یخدا برکت مارا ز

 چشم بست و گفت:  پروا

 قشنگه  یل یخ-

 ؟ یچ-

 کارتون-

 زد و ادامه داد:  یلبخند کم جان  آتش

  ادهیز  یوسطه آدم الش نی بودم اما ا هیمنم به فکر بق-

 عیو آتش سر  د یپروا پر کش ی لبها  ی لبخند از رو

 گفت: 

مثبتم  ی ادینکردم، ز  دایپ نیگزیناراحت نشو کلمه جا -

 فحش الزمه ینفس، گاه ستیخوب ن 

خنده اش گرفت و آتش لب چسباند به گردن نرم   پروا

  یپروا، داغ بود ةن قدر داغ که پروا تکان فی و ظر

اش   نهیخورد و چشمانش درشت شد، نفس در س



بوسه   د،یگردنش را بوس  قیحبس شد، اما آتش عم

و نفسش تقال   ختیجنس عشق، دل پروا فرو راز   یا

توانست چون آتش   یباال آمدن اما نم ی کرد برا یم

 کرد.  ینم ش ی رها 

آتش فشار وارد کرد و   ی جلو آمد به شانه ها  دستانش

کرد با همان زره زور آتش را دور کند اما بوسه   یسع

 متعددش.  یشد به بوسه ها   لیآتش تبد قی عم ی

هم افتاد، چنگ زد کاپشن آتش را و   یپروا رو  چشم

دست   دن ینفس کش ی که برا یینفس تنگ تر شد تا جا 

کاپشن آتش، دلش   ر یچنگ شد به لباس ز گرشید

آتش   ینرم و طوالن یزد و آن بوسه ها ینبض م

 انداخت.  ی داشت در دلش آتش به راه م

باال امد و با شتاب  قی با صدا مثل آه عم نفسش 

  د،ی لرز یو دستانش م  صدا  د،یخودش را عقب کش

  رهیشرم داشت به آتش که چشمانش خمار بود خ یحت

 اش بود نگاه کند. 

لرزانش کنار صورتش نشست دهان باز کرد    دست

به آشپزخانه   دیچرخ  عیبزند اما نتوانست، سر  یحرف

قابلمه را روشن   ریکرد ز یرفت، با دست لرزانش سع 



ت توانست کارش را درس یکند اما به خاطر لرزش نم 

 انجام دهد. 
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در را کامل بست شاخه گل و پاکت را برداشت    آتش

 هینشست و سر تک یکمبل ت ی سمت مبل ها رفت، رو

 داد به مبل چشم بست. 

از آشپزخانه نگاهش کرد، متوجه بود اصال آتش  پروا

بار گفته بود   کی یآمد وقت  ادشینداشت،  یحال خوب

 کند آب بخورد.  یفراموش م یگاه یحت

آورد، سمت   رون یب ی وانیرا باز کرد ل  نتیدر کاب  عیسر

  رون ی ب خچالیآب را از درون  ی رفت و بطر  خچالی

  رونیب  عیو سر ختیآب خنک ر وانیآورد، درون ل

 رفت. 



 و آرام گفت:  ستاد یمبل آتش ا کنار

 بخور  نویا-

داده بود چشم   هیهمان جور که سر به مبل تک آتش

دست باال برد   ق،یو دق  قیباز کرد نگاهش کرد، عم

 را گرفت و گفت:   وانیل 

 ؟ یبهتر -

 گفت:   عیمتعجب سر پروا

 من؟! -

 یکرده بود  هیحالت خوب نبود، گر  دمتیظهر د -

 و سر تکان داد گفت:  دیاش خند  یحواس یاز ب پروا

 رفت  ادم یاره اومدم خونه سرگرم شدم کال خودمو -

 رفت و گفت:  عقب 

 نمیچ یم زیم-

 کل ساختمون برداشته تیماکاران  یبو-

 لبخند زد وارد آشپزخانه شد و گفت: پروا

که بوش کل    ستین یخاص زیچ ه،یرو  ادهیز  گهید-

 ساختمون برداره! 



ساالد فصل را    یا شه یرا باز کرد ظرف ش  خچالی در

 آورد و گفت:   رونیب

 ی ا یکردم زودتر ب یفکر م -

 و گفت:  دیآبش را سر کش   وانیل   آتش

 دیچندتا کار داشتم طول کش -

آورد دوست داشت  رونیب نتیدو جام از کاب پروا

شد و از    الیخ  یبپرسد چرا حالش آن گونه است اما ب

کوچک رفت و همه    زیرفت سمت م  رونیآشپزخانه ب

  ی نگاه ها  ریالبته ز د،یچ  زیم یرو  قهی را با سل  زیچ

 . دیبر ی امانش را م ی آتش که گاه نیسنگ

گذاشت، در آن سرما    زیم یرا رو  یماکاران سید

  یبه مشام م شتریرا ب  شیبود و بو  یدنیبخارش د

رساند، خواست بچرخد که آتش را صدا کند اما پشت  

 سرش حسش کرد. 

 و آرام گفت: دیلبش کش   یرو  زبان

 ... یبش-

  یرا پشت کتفش حس کرد، تکان  یسرد و نرم  جسم

اند آتش  گرفت، سر چرخ یخورد و دستش را به صندل 

 اما همان جسم نرم و سرد را حرکت داد. ندیرا بب



اش  یدرون یدهان قورت داد و انگار تمام صداها  آب

  یداشت بر خودش لعنت م  نیالل شده بودند و در آن ب

 فرستاد که چرا آن لباس را تنش کرده است. 

مبل بلند شده بود سمتش رفته   یآتش از رو  یک  اصال

شد و   نینفسش سنگ بود که او متوجه نشده بود! 

  یبه چوب صندل  ش یخمار شد، ناخن ها  شیچشمها

 فشرد. 

 نهیس  یآرام گذشت به باال  ش یبازو ی نرم از رو جسم

شد  کیجان داد و آتش از پشت به او نزد د،یاش رس

 و گفت:

 کرد  یحالمو خوب نم یچیوقت بود ه  یل یخ-

آن جسم نرم همان تک  د یبرد، د نیینگاه پا  پروا

شاخه گل سرخ بود، دل سودا زده اش آشوب شد و  

و نفسش را کنار   دیتن داغ آتش کامل به او چسب 

 گوشش حس کرد. 

نفس، امشب پر از خشم بودم   یکن یحالمو خوب م-

 یاما آرومم کرد 

شکستن    یحرکت کرد و فقط خودش بود که صدا گل

آتش   د،یدندان کش   ریو از درد لب ز دیناخنش را شن

و    دیگوشش را بوس یلبخند زد و کنار سرش باال 



اش درون لباسش   نهیشاخه گل را درست در وسط س

 فرو کرد. 

دل پروا غوغا بود، خون ناخنش که شکسته بود    در

تن آن مرد داشت آتشش   یکرد و گرما  یرا حس م

بود   یر یاش انگار ت نهیزد، آن شاخه گل وسط س یم

 در وسط قلبش. 

  یبود که ان گونه داشت م  غیگل پر از ت یساقه    انگار

 گرفت:  نیدوباره دم گوشش طن  شی سوخت، صدا

ذاشتم کنار چون    ی هم بود م یکار داشتم اما هر چ -

 االن اومدم چون کار داشتم به خاطر تو  ام،یقول دادم ب

باز کرد و سر چرخاند نگاهش کرد، آتش پاکت   چشم

 گذاشت و گفت:  زیم یرا رو 

 قابلتو نداره -

به پاکت نگاه کرد و با عقب رفتن آتش، دست   پروا

رفت و سر جلو برد درون پاکت را نگاه    شیلرزانش پ

 رنگ بود.  د یسف  یکرد، جعبه 

برداشت و به آتش نگاه   ی صندل   ی را از رو دستش 

 کرد گفت: 

 ارم یابه رو بنو...نوش -



 ارم یم-

برداشت ناخنش که  یدستمال  عیرفتن آتش سر با 

بود را کامل جدا کرد، از سوزشش چهره در   زان یآو

 انگشتش فشرد.  یو دستمال را رو  دی هم کش

لحظه  کیآورد و   رون یجعبه را از پاکت ب کنجکاو

  یباال رفته بود و به جعبه  شیخشکش زد، ابروها

 کرد.  ینگاه م   ی گوش

گذاشت به پروا    زیم یشت نوشابه را رو برگ آتش

 و گفت:  دیعقب کش   ینگاه کرد، صندل 

 مبارکت باشه-

 نگاهش کرد و کالفه گفت:  پروا

 اما... -

 حرفش رفت و گفت:  انیم  آتش

 که!  ی گرفتن هم بحث کن ه یبه خاطر هد  یخوا ینم-

 به جعبه نگاه کرد و ناراحت گفت:  جی گ پروا

 نبود  ازین-

 غذا   ا یبذارش کنار فعال ب  ست،ین  یخاص زیچ-



کاپشنش را  ینگاهش کرد و تازه متوجه شد حت پروا

نگاه گرفت   عیسر د،یهم در آورده، لبخند آتش را که د

 نشست.  زیجعبه را کنار گذاشت و پشت م

برداشت در دهان   ینیزم بی س گی اول ته د آتش

که   خت یر یماکاران یپروا کم یت و خودش برا گذاش 

 گفت:  عیپروا سر

 ه یکاف-

 ؟ یم یرژ-

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 نه-

 یگرفت میرژ   یگفتم حتما چاق-

  دیکرد و آتش بلند خند  ی با حرص نگاهش م پروا

 گفت: 

  کلتمیه دمت، یزشت پسند یجور  نیخواد من هم ینم-

 کنم یبده اما تحمل م

 ی برا دی کرد و آتش باز بلند خند یدندان قروچه ا پروا

اما به پروا نگاه کرد   زدیبر یخودش خواست ماکاران

 و گفت:

 گه؟ی همون بسه د  یگفت-



 بله-
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را   سیبشقابش را برداشت کنار گذاشت و د آتش

باال رفت و   شی پروا ابروها  د، یخودش کش  ی جلو

 متعجب گفت: 

 ! ؟ی خوری اون همرو م-

که صبح با تو زده   یامروز فقط همون چند لقمه ا-

 االن   یبودم تا هم

 کرد و چنگالش را برداشت گفت:  یپوف پروا

 ؟ ی پس چرا ناهار نخورد-

از   یاد یچرخاند حجم ز یچنگالش را در ماکاران آتش

 را برداشت و گفت: یماکاران

کرد، بعدم نگرانش شدم زدم   مینفر اول صبح عصب هی-

 رون یب



  یو آتش همان چنگال پُر از ماکاران  دینگاه دزد پروا

 اول را که خورد گفت:   یرا در دهان گذاشت، لقمه 

 ؟ ی فلفل ندار-

 تو فلفل پاشه نا یدارم ا -

 سبز تند-

 رمیخوره که بگ ینم یاهان نه اونا کس-

 ریبگ خورمیمن م-

 یرا ب  شی چپ چپ نگاهش کرد و آتش تمام غذا پروا

وقفه چنگالش   یحرف خورد و واقعا گرسنه بود که ب

 گذاشت.  یکرد در دهان م ی پُر م یرا از ماکاران

لبخند زد و نوشابه را برداشت، درون جام آتش   پروا

 و کفت:  ختیر

 آروم تر -

 زد و گفت: یچشمک د،یجام را گرفت سر کش آتش

 بود   یعال -

 واقعا؟!-



پاک کرد و سر تکان داد   یرا از ماکاران ینیس   آتش

و   زدینوشابه بر شیجامش را سمت پروا گرفت که برا

 همان جور گفت: 

 ممنون-

به   رهیآتش خ خت،ینوشابه ر  شی البخند زد و بر پروا

و کامل   دیکش  قینفس عم د،یاو نوشابه را سر کش 

را کنار گذاشت، دست به    وان یو ل   یداد به صندل  هیتک

 نشست و گفت: نهیس

 شنوم یخب م -

 جا خورد و متعجب گفت:  پروا

 ! و؟یچ-

ر لی دل - که باور نکردم از دستت    ت یافتادن گوش تو،یگ 

 افتادرو 

 و گفت:   دینگاه دزد پروا

 که گفتمه یهمون-

 ست ین-

خند زد و   شیکالفه خواست بلند شود، آتش ن پروا

 گفت: 



 ست یبه فرار ن ازین  نیبش-

 جمع کنم  زیکنم خواستم م یفرار نم-

 یکن یم-

اش نگاه کرد،   نهیبرد به گل وسط س نیینگاه پا  آتش

به   رهیپروا به کل فراموش کرده بود گل را بردارد، خ

 همان گل گفت:

  شیکی برام رو شد،  ا یل یدست خ  ی ادیامشب ز  نیهم-

 همه داغونم کرد  شتریب

 آرام گفت: پروا

 ایک-

 آتش تنگ شد زل زد به چشمان پروا و گفت:  چشمان 

 باهات حرف زده؟!  ا یک-

 خشکش زد و به لکنت افتاد: پروا

 ز...  یعنی نه...-

 زد:   ادیبلند شد و فر زیباره از پشت م کیبه  آتش

 آشغال -

آب دهان   د،یآتش از جا پر ادیو با فر  دیترس پروا

 قورت داد و گفت: 



 نگرانت بود -

 غلط کرد، گوه خورد -

دانست   یکرده بود نم  یزد و پروا قالب ته   ادیفر باز

 یخشم داشت که حت یبه حد  چه کار کند، آتش  دیبا 

  شتریحرف بزند که سوال آتش ب یکالم دیترس یم

 ترساندش: 

 شماره تو رو از کجا اورده؟! -

 یبه او خشکش زده بود، حت رهیوا ماند که خ چنان

شد   کشیرا هم نداشت، آتش نزد  دن یجرات نفس کش

 و مشکوک گفت: 

 ! ؟یاون شماره تو رو داره، تو هم شماره اونو دار-

اش به   نهیکرد، نفس در س یده نگاهش مز وحشت 

 تقال افتاده بود و آتش عربده اش باال رفت: 

 حرف بزن -

 و دست باال برد گفت:   دیدوباره از جا پر پروا

 اما...  گمیباشه...م-

 فقط حرف بزن  ار یاما اگر ن-



کرد و تا آتش دهان باز کرد زودتر   ینگاهش م پروا

 از او گفت: 

 شمارشو از خودش گرفتم -

 آتش باال رفت و پروا ادامه داد:  یابروها

داد به زور   یقبل جواب بله دادن شمارشو گرفتم، نم-

گرفتم گفتم راجب تو حرف دارم، بعدم زنگ زدم از تو  

 ازش سوال کردم 

 کرد، پروا سر تکان  ی هنوز مشکوک نگاهش م آتش

 داد و گفت: 

 کردم   قیتحق ییجورا هی-

 زد و گفت: یخند شین

گفت انگار   یم  یجور  هیکرد،  یم  فیهمشم ازت تعر-

 راجب تو وجود نداره  ی بد زیچ چیه

 قدم جلو رفت خودش را به آتش رساند و گفت:  دو

 شده، اما زنگ زد نگرانت بود   یدونم چ ینم-

 ... غلط کرد آش-

دهان آتش نشست و سر تکان داد    یپروا جلو دست

 گفت: 



 نیبشنوه، ا ستیجا ن نیانقدر بد دهن نباش، اون ا-

  یزیچ هیحاال هم  نیشنوم، تا هم یمنم که دارم م 

دونم  یاولم، اما نم یکه باز برگشتم خونه  دم یفهم

مرد اتو   هیخوام  یخوام فرصت بدم، نم  یچرا بازم م

 یاما حداقل م اد،یچون اصال بهت نم  یباش  ده یکش

 یکن  تیرعا  کمیمن   یکه جلو  یتون

کرد، پروا   یپُر از خشم ساکت بود و نگاهش م  آتش

 خند زد و گفت: شین

دوستت اسلحه  نیشده که رو بهتر یدونم چ ینم-

 ی دیکش

هم   ی آتش در هم گره خورد و دندان رو یابروها

ضوع را  کرد که آن مو ا یدر دلش نثار ک   یفحش دییسا 

آن دختر    ی خند را گوشه  شی به پروا گفت و آن ن

 آورد. 

 برد با دل آزرده گفت:  نییدست پا  پروا

ارگان    چینه تو ه سهیکه نه پل  یدونم مرد ینم-

 یم  کیگرده شل  ی اسلحه تو کمرشه م  یدولته، جور

پنج شش ساله که اسلحه   ی کنه انگار بچه ها 

من   ی کنن، تو جا یم کیدارن به هم شل  یکیپالست

 برات سوال نبود؟ ؟یداد  یفرصت م یبود



 برد و گفت: نییپا  سر

هست، منم   ا یبحث اشتباهه چون حرف تو ک نیاالن ا-

 ی نگرانت بود که صداش م یل یدادم، خ  حیبرات توض

از رو ترس بود اما به نظر من از   دمیشا   د،ی لرز

کرد آرومت کنم چون فقط   ی بود که التماسم م ینگران

 تونم ی من م

 فت به آشپزخانه رفت و بلند گفت: ر  عقب 

 کنم یدرست م  یچا -

را بردارد با    یقور دیرا روشن کرد و چرخ سماور 

 و گفت:   دیآتش ترس دن ید

 امیم  نیب...بش-

 سمتش رفت و گفت:   آتش

 بمونه واسه بعد، اما تو...  ا یحساب ک-
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آتش  زی پروا از نگاه ت ستاد،یا شی رفت رو به رو  جلو

 ن،یبود و سنگ زیآن لحظه هم نگاهش ت  د،یترس یم

کرد و   زیبرد، آتش چشم ر  نییهمان نگاه پا  یبرا

 گفت: 

 ه؟یچ هیقض-

متوجه  انیبود، او در آن م نیپروا آن لحظه بدتر حال

 چیافتد آتش ه یب ی هر اتفاق دیا یب شیپ ی شد هر حرف

  یکوتاه نم ردیکند و تا جواب نگ یرا فراموش نم  زیچ

نگاهش باال آمد و به چشمان آتش زل زد، آتش   د،یآ

 کرد و او ساکت بود. ی منتظر نگاهش م

 کالفه نگاه گرفت و گفت:  آتش

اما   مونمیجور جلوت م نیهم  یقت بخواتا هر و-

 انتهاش مشخصه، جوابت

شلوارش فرو   بیپروا نگاه کرد و دستانش را در ج به

 کرد و گفت: 

 خب -

داد و آتش نگاهش   نییآب دهانش را آرام پا  پروا

شد به همان شاخه گل، آن قدر    رهیرفت، خ نییپا 



بود که پروا رد نگاهش را گرفت و سر   قینگاهش عم

شاخه گل چشمانش   دن یبا د  یبرد، لحظه ا نییپا 

  رونیدست باال برد شاخه گل را ب  عیدرشت شد و سر

 گفت: یو عصب   دیکش

 ؟ یبازجوها هست نی شده، چرا ع  یگفتم که چ-

را برداشت   ی کوفت و قور  نتیکاب ی گل را رو دیچرخ

 گفت:  خت یر ی خشک درونش م ی همان جور که چا 

جوب، درست کنار   یاز دستم ول شد تو میگوش-

 ... به خ ممیگر نم،یماش

آتش را پشت سرش حس کرد تا خواست با   یکینزد

کتفش قرار گرفت، سر    یشتاب بچرخد لب آتش رو 

همان سمت که   یاز دستش رها شد و شانه   ی قور

بود باال آمد، چشم بست اما   ده یلب اتش به کتفش چسب

رفت، بوسه اش دلش را لرزاند و  لب داغ آتش عقب ن

 . دیدندان کش  ر یلبش را با شتاب ز

بزند که آتش عقب برود اما فقط   اد یداشت فر  دوست

شد، از حرارت   یدندانش داشت سوراخ م ریلبش ز 

انگار قلبش هم داغ شد، خون با تمام فشار   شی لب ها 

به صورتش هجوم آورده بود و آتش چشمانش را  



پوست   یپروا رو  یر شانه بست و لبش را آرام تا س

 نرمش کشاند، پوست تن پروا دون دون شد. 

پروا نگاه   ی رخ چشم بسته  میهمان جور به ن آتش

 کرد و گفت: 

 فهمم، اما نفس...  یراستشو م  گه،یچشمات دروغ م-

 کرد سر جلو برد و دم گوشش آرام گفت:  سکوت 

 شن یگرون تموم م یل یدروغا خ  یباشه گاه  ادت ی-

 عقب رفت و گفت:  کدفعهی

  ی جلو  زارویچ  نیبه من، از ا یکه دلتو نداد یتا وقت -

 جنبه نپوش  ی منه ب

اپن به آن دختر خشک   یرا برداشت جلو   کاپشنش

 شده نگاه کرد و گفت: 

 شهیتنها بخور، بمونم خوب تموم نم توییچا -

به   شی سر چرخاند نگاهش کرد و آتش با ابروها   پروا

بود    یه خاطر ماکارانپروا که ب ی رنگ گرفته   یلبها

 اشاره کرد و گفت: 

 کنم یبمونم تمومشون م -



سمت در رفت و  دینگاه گرفت و آتش خند  عیسر  پروا

 گفت: 

 نفس، بابت شام ممنون ریشب بخ-

رفت با بسته شدن در، پروا   رونیرا باز کرد ب  در

دانست چرا به   یاش نشست، نم نهیس  یدستش رو 

  ده یبوسه اش و کش ی باره بغض کرد، هنوز جا کی

توانست نفس   یسوخت، درست نم  ی شدن لبش م

اش هنوز همان جا بود، دست  یعطر لعنت یبکشد، بو

به  ده یاش، هنوز هم حضورش را چسب ینیب ریز

 کرد.  یخودش حس م

بود، چشم  شی حرف آخرش که خطاب به لب ها   اد ی با 

  شیو صدا دیلبش کش  ی بست و سر انگشتانش را رو

 کرد:  دایدر گوشش انعکاس پ

 کنم ی بمونم تمومش م-

  یمشتش رو  یآن جمله تکرار شد و عصب بارها

باال را باز کرد   نتیدر کاب عیشد، سر  دهیکوب نتیکاب

خودش در   ی آورد و برا رون یاسطوخودوس ب یچا 

  دن یرفت، با د  رونیدرست کرد از آشپزخانه ب  یوانیل 

 .ستاد یا ش یسر جا  ،یگوش  یجعبه 



دانست کار   ی را هم م نینداشت قبول کند اما ا  دوست

پس   ا یرا قبول نکند،  ه یکند که آن هد ینم یدرست

گذاشت و    زیم یرا رو  وان یاستفاده نکند، ل  ایبدهد 

داد   رونیرا برداشت، نفسش را ب  ی گوش  یرفت جعبه 

 :د یو غر

 حاال چرا انقدر گرون! -

آورد،    رونیرا از جعبه ب   ی مبل نشست و گوش ی رو

که  یبود، گوش یرنگ و خوش دست د یسف  ی گوش

دانست سال ها کار کند و پس انداز کند   یخودش م

 تواند بخرد.  ینم

  ی آورد در گوش  رونیب یمیقد یکارتش را از گوش میس

 گذاشت و روشنش کرد.  دیجد

را    شیشد پاها  یآشنا م دیجد  یجور که با گوش  همان

را برداشت    شیچا   وانیو ل   دیکشمبل باال  یکامل رو

 و گرانش آشنا شد.   دیجد ی و با گوش دیآرام آرام نوش 

  ادیرا کنار گذاشت و در فکر فرو رفت، با  ی گوش 

کرد،   ی و به آن فکر م  دیکتفش کالفه نفس کش  ی آور

تواند آتش را تحمل کند، آخر آن  یجوره نم چیه

 شد.  یداستان چه م



توانست از آن مرد جدا شود؟ آن مرد عاشق   یم یعنی

   د؟ی ا یب رونیاز دهان پروا ب ییگذاشت کلمه جدا یم

  یبود محال است اما چرا م دهیفهم گریهم د خودش 

  یبرا  دیبا  یعن یآمد؟  یکذشت و دلش با آتش راه نم

 ستش نداشت؟ بسازد که دپ یبا مرد  شهیهم

 ** 

اش را با پشت دست پاک کرد و به شاگردش   یشانیپ

 : دیغر

 خوب بکوب-

 چشم -

  یادی سوخت، ز ی م شیکوره رفت، بازوها   سراغ 

شد،  یصورتش خشک نم  یکوره بود، لحظه ا  ی جلو

رفته  یبود و پوست تنش به سرخ  سیمدام از عرق خ

 کوره بود.   ی شب در مغازه جلو مهیبود، چون از ن

 آتش -

خورد و دستش مشت   نی به کوره چشمانش چ رهیخ

 : د یکالفه غر ا یشد، ک

 چه مرگته نم یبب مید  حرف بزن-



هجوم برد، چنان   ا یسمت ک د،یبا شتاب چرخ آتش

شد    دهی کوب واریبه د ا یدر صورتش نشاند که ک  یمشت

 زد:   ادیو شاگرد آتش فر

 ! د؟یکن یکار م یآقا چ-
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 زد:   ادیآتش را گرفت و آتش فر یبازو عیسر

 گمشو تا نُکشتمت -

بازار بشنوند و همه  یان قدر بلند بود که اهال ادشیفر

صورتش   یدست رو  ایبه ان مغازه نگاه کنند، ک

 گفت:  یگذاشت و عصب

 ! ؟یکن  یم نیچه مرگته چرا همچ -



با آن حرف انگار دوباره شعله ور شد که   آتش

اش را گرفت و عربده اش باال   قه یسمتش هجوم برد 

 رفت: 

 کار مرگه مرگ  انتیآدم خ ی سزا -

  رونیب  ا ی شد و ک  دهیدر صورتش کوب گری بار د مشتش 

آتش را   ی مغازه پرت شد، شاگرد وحشت زده جلو

 گرفت و گفت:

 ولش کن   شی ُکش یم  یزن ی آقا م-

  ا یشاگرد را به عقب هول داد و دوباره سمت ک   آتش

خم شده بود صورتش را   که از کمر ایهجوم برد، ک

نشست   شیگرفته بود با مشت آتش که در پهلو

پرت شد، آتش نفس   نیزم ی باال رفت رو ادشیفر

 گفت: دیو با تهد  ستاد ی زنان ا

 ینیب یهر جا بودم، نباش که بد م -

 آرام گفت:  یرمرد یپ

 !ه؟یکارا چ نیا قتهیپسرم رف-

بود نگاهشان   ستادهیکه ا  یت یسر باال برد به جمع  آتش

 زد:   ادیفر کدفعهیکرد نگاه کرد و   یم



کرده، تو رفاقت   انتیچون خ ست،ین قم یآدم رف نیا-

 معنا نداره، داره؟  انتیخ

 تیجمع  نیب دیزد و چرخ اد یآخرش را فر ی جمله

 زد:  اد یدوباره فر

 داره؟ -

 آرام گفت:  یجوان مرد

 نداره -

 دستش را سمت همان مرد گرفت و گفت: اتش

 مرگ یعنی تو رفاقت  انتینداره، خ د؟یدیشننداره، -

 تکان داد و گفت: سر

  یآتش ب قه،یرف یآتش ب   د،یبه بعد همه بدون ن یاز ا-

 دست راسته

 زد:   ادیو فر  دیاش کوب نهیرا به س دستش 

  نم،یبب انتیخوام خ یبه بعد خودمم چون نم ن یاز ا-

 نمیخوام آدم فروش بب ینم

تفش را   کدفعهیخند زد و  شی نگاه کرد و ن  ا یک به

 : دیبا حرص غر ختیر نیزم ی رو

 قهیرف  یتوف تو هر چ-



سمتش رفت و    ع ینفر سر کیشد،   زیخ میبه زور ن ا یک

 را گرفت کمک کرد بلند شود،   شیبازو ریز

کرکره را   کدفعهیوارد مغازه اش شد و  دیآتش چرخ 

کرد و   یشاگرد وحشت زده نگاهش م  د،یکش نییپا 

 گفت:  یآتش عصب

 بکوب  اریمثل بز نگام نکن، آهن در ب-

 چ...چشم -

لنگ زنان با صورت پُر از خون در برابر آن همه  ا یک

کردند گذشت، باور نداشت به   ینگاهش م  جیآدم که گ

گفتن نداشت،   یهم برا یباشد، اما حرف   دهیآت جا رس

به آسمان نگاه   یرفت، عصب  رونیاز بازارچه که ب

 زد:  اد یکرد و فر

 دارم برات آتش -

سر چرخاند، دختر خوش   د،یکفش شن یپاشنه    یصدا

  د،یبود را د شی پاشنه بلند پا  ی ها نیکه پوت  یپوش

  ی که دستمال  دیاش کش ینیب رینگاه گرفت و دست ز

 گرفته شد.   ش یرو  ی جلو

 بد زد  یل یخ  دمید ریبگ-



در هم برد به آن دختر نگاه کرد و   یبا ابروها ا یک

 : دیغر

 برو کنار حوصله ندارم -

   یحق دار-

برد دستمال   شیو دست پ  د یکش ای ک یرا جلو خودش 

 و گفت: د یکش ا ی ک ینیب  ر یرا ز

  یجور  نیهمه رفاقت هم آبروتو برد هم ا نی بعد ا-

 نابودت کرد 

 گفت:  دیکرد و سر عقب کش  زیچشم ر ا یک

 ! ؟ی هست ی تو ک-

  نکشی لبخند زد و دست سمت صورتش برد، ع دختر

گذاشت، لبش را جلو داد   ش ی موها  ی را باال برد و رو

 و گفت:

شناسمتون، باورم    یرهگذر بودم، اما خب م هیمنم -

 کارو کنه باهات    نیا قتی شد رف ینم

 از کنار دختر گذشت و گفت:  ا یک

 به تو چه-

 و گفت: دیچرخ  عیسر  دختر



آتش    ؟ یاریسرتو باال ب  یتون یمحل م  نیتو ا  گهید-

 کنن  یکار نگات م انتینابودت کرد همه به چشم خ 

 و دختر لبخند زد گفت:  ستاد یا ش یسر جا  ا یک

 فکر خوب دارم  هیمن -

 خند زد نگاهش کرد و گفت:  شین ا یک

 ؟ یتو واسه من فکر خوب دار-

 جلو رفت سر تکان داد و گفت:   دختر

که   ییهم بال  ی اریسرتو تو محل باال ب یتون یهم م -

 ی اریاون سر تو آورد تو سرش ب

 یپس دشمنش -

  یفیکه من دشمنش باشم، تو ح  ستین یاون کس-

 نیواسش هم

 دلت واسه من سوخته؟!-

 ؟یکن یبگم آره باور م-

 نگاه گرفت و دختر سر کج کرد گفت:  دیخند  ا یک

 شهیشناسمتون، هم  یاسمم پرستو هست، گفتم که م-

بس که   یدیوقت منو ند چیاما تو ه دمتون،ید  یم هم

 شد  یچ نیبود، آخرش بب قتیحواست به رف



 و آرام گفت:   دیدندان کش ر یز  لب

تونم کمکت   یباور کن م ،یگفت یچ ی داد زد دم ید-

تونه   یکه م  یکیکنم، حاال که نابودت کرده بذار 

 کمکت کنه کنارت باشه

 زنم کنار؟  یحرفا م   نیبه خاطر ا قمویرف ی فکر کرد-

سر بچرخون تو بازار   هیکار کرد،  یباهات چ قت یرف-

کنن،    ینگاه کن، همه با چشم حقارت دارن نگات م

  ابونیکرده، هنوز به سر خ کتی آدم عالم کوچ  ی جلو

دست راست آتش  ا یرسه ک   یبه گوش همه م ده ینرس

  هیکرده، اون وقت طررفداراش تو رو  انتیبهش خ

   نن؟یب یدشمن نم

 تاسف تکان داد و گفت: یرا به نشانه    سرش

کرده،   کی شل  ا یآتش به ک دمیشن  شبیمن همون د-

 تموم شد  یهمه چ گهیامروز که د

 برو دختر اصال حوصله ندارم -

در آورد و جلو رفت در    بشیاز ج ی کاغذ  عیسر  دختر

 فرو کرد و گفت:  ایکپشن ک بیج

آدم   نیکنم، ا  یزنگ بزن کمکت م یدوست داشت-

 گنده شده   ی ادیز



  ی را رو  نکشیکرد و پرستو ع ینگاهش م  ا یک

 گفت: دیچشمانش گذاشت و با لبخند چرخ 

 منتظرتم-

کرد، سر   یهمان جور نگاهش م ایشد و ک  دور 

 سر تکان داد.  نهیچرخاند به بازارچه نگاه کرد و با ک
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 ؟ ینگفت روزیچرا د -

 برد و گفت: ریسر به ز   پروا

 حالم اصال خوب نبود -

 گفت:  دیکش یقیسر تکان داد و نفس عم سرگرد 

 پسره دنبال شر هست  نیا-



ساده ازش    یعنی...یعنی شه،یبد م یل یآتش بفهمه خ-

 گذره  ینم

 لبخند زد و گفت:  سرگرد 

  یم یکار  هیمشخصه ازش، حاال تو برو سر کارت  -

 کنم.

 بهش؟ دیزن یزنگ م-

 کنم ی م یکار هیتو برو -

 سر تکان داد و آرام گفت:   پروا

 ممنون-

 تونم کمکت کنم  یم ی خوبه که به من گفت  یل یخ-

رفت،    رونیحرف از اتاق ب  یلبخند زد و ب پروا

  زیم یسرگرد در فکر فرو رفت و سر انگشتانش رو 

 گرفت.  تمیر

 

نشست به مرد نگاه کرد، هر دو   زی پشت م پروا

را شروع    شیگذاشت سوال ها   زیم یدستش را رو 

مرد بود اما فکر و ذکرش   یکرد، نگاهش به لبها 

دانست   یبود، نگران بود خودش هم نم یگرید  یجا 

 است. چرا نگران 



  ی شب قبل و بوسه   ی آور  ادیرفت با  نیی پا  نگاهش

کتفش چشم بست، مرد ساکت شد و پروا   یآتش رو

  یکرد جا  یهمان جور چشمانش بسته بود، حس م 

سوزد، آب دهان قورت داد و   یهمان بوسه باز هم م

دانست   یآهسته چشم باز کرد، به مرد نگاه کرد، نم

  در دانست که مرد را  یچند ساعت گذشته است، نم

 . دی حال چرت زدن د

را جمع کرد    لشیبلند شد وسا   زیاز پشت م ی عصب

راهش قرار    ی جلو  ی رفت، همان موقع سرباز  رونیب

 گرفت و گفت:

 محوطه دیسرگرد گفتن بر-

رفت و خودش را به محوطه   رونیبا عجله ب پروا

داد سمتش رفت   یسرگرد که دستور م دن یرساند با د

 و گفت:

 شده؟  یچ-

 که بمب دور کمرشه رفته مترو  یکی-

 پروا درشت شد و با بهت گفت:  چشمان 

 سرگرد! -



کارو  نی جرات ا یجا کس نیا م،یخودمونم تعجب کرد-

 نداره 

کردم اما   یباور م یبودم به راحت  گهیکشور د ه یاگر -

 جا! نیا

 بشه برات  یبه نظرم خبر خوب م،یسوار شو بر-

 حتما -

 

 

را   ش یکرد و آرام غذا یبا ترس به آتش نگاه م   شاگرد 

را از   گارش یخورد، آتش در فکر بود و دود س یم

 داد، شاگرد آرام گفت:  یم رون یب ش یلب ها  نیب

 ؟ یخور  یشما غذا نم -

 شاگرد نگاه کرد و گفت: به

 استراحت کن بعد کار شروع کن.  هینه، بعد غذات -

 چشم آقا-

 لش یو سب  شیر  یو دست رو دیکش  قینفس عم آتش

را   یگوش  دیشاگرد که آتش را حواس پرت د   د،یکش

گشت، آتش از سر   یبرداشت و همان جور درونش م 



رفت، به اطراف   رون یبلند شد و از مغازه ب  شیجا 

آورد با ماهک   رون یب بشی را از ج ی گوش نگاه کرد و

 را دم گوشش گذاشت:  یتماس گرفت و گوش 

کرد با  ی گوش م کیداشت موز  شهیکه مثل هم  ماهک

  دنینگاه کرد با د یبه گوش  عیسر کیقطع شدن موز

 جواب داد:  عیو سر ختیاسم آتش دلش فرو ر

 ؟یخوب-

 یخوب یگیبد ترسوندنت که هنوز جواب نداده م-

 چشم بست و گفت:   ماهک

 نگرانتم ستیدست خودم ن -

 و گفت:  دیابرو در هم کش  یعصب آتش

 ؟ یمطئن -

 رفت و گفت: نییتخت پا  یاز رو   ماهک

  دمیخودم شن دمشی د نیی پا  یمطمئنم، خودم طبقه -

 کنم یگفت حلش م 

 گفت:  عیچشم بست و ماهک سر آتش



خبر   یچه ب ش یدو ماه پ نی بب گم،ی اصال من دروغ م-

 نیا  ،یدیاز تو جنسا فرو خته شد اما تو االن فهم

   یکرده تو نفهم یکار  ا یک یعنی

 سر تکان داد و ماهک آرام گفت:   آتش

 حالت خوبه؟-

 . ستیبه تو مربوط ن-

 : د یغر ی را قطع کرد، ماهک چشم بست و عصب  تماس

 بد اخالق  یلعنت-

به   دیرفت، با   رونیب  ع یرفت و سردر اتاق    سمت

 یی بود بال دواریگفت کارش را انجام داده ام یپدرش م

رفت  یم نییهمان جور که از پله ها پا  د،ی ا یسر آتش ن

 آرام گفت: 

کشن هم  یخونه هم منو م  نیتو ا یاگر بدونن اومد-

 تو رو 

 وروجک یچطور -

و   دی سر چرخاند، ابرو در هم کش امکی س یصدا  با 

 : د یغر دیکامل سمتش چرخ

 بابام کجاست؟-



 ؟ یکارش دار یچ-

 به تو چه -

  رهیاتاق کار پدرش رفت هنوز دستش به دستگ سمت

گرفته شد و با شتاب به  شیبود که بازو  دهیدر نرس ی

لبخند   امکیباال رفت اما س ادش یشد، فر   دهیکوب  وارید

 زد و سر کج کرد گفت: 

تونم کوتاهش   یخودم م یدون  ینت درازه، اما مزبو-

 کنم!

 زد:   ادیبا خشم هولش داد فر   ماهک

 نیبابا، مب-

لبخندش پر رنگ تر شد و دستش را کنار  امکی س اما 

 گردن ماهک گذاشت گفت: 

از پسر   یبراشون، ک ستیاما باشنم مهم ن ستنین-

 عموت بهتر

 یگمشو کنار روان-

ماهک را  ی با شتاب سر جلو برد، لبها  دیخند امکیس

گرفت که   یو گاز م  دیبوس  یم قیکرد، چنان عم ریاس

تقال از دست داده بود، دستان   یماهک جانش را برا 

کرد و همان   واریماهک را گرفت و هر دو را قفل د 



  شیهم برا  دن ینفس کش د،یمک  یرا م  ش یجور لبها 

 سخت بود. 

قب برد  برد سر ع   نییرا پا  گرش یدست د امکیس

 زد و گفت:  یچشمک

حال خوب   ه ی ،یخوب به بابات بد یخبرا نکهیقبل ا-

 به من بده 

 ی هست ی عوض  یل یخ-

برد که  ی آن حرف ها لذت م دنیانگار با شن امکیس

زد، دستش را درون شلوار ماهک فرو کرد  یلبخند م

و با   دیخند امکیزد تقال کرد اما س غیو ماهک ج

ماهک کمتر شد و چشمانش   یکه کرد، تقال  یحرکت

 سر جلو برد و دم گوشش گفت:  امکیخمار شد، س 

 آره شل شو -

کرد   شیرها امکیس  کدفعهی ماهک حبس شد و  نفس

از   یکی شانه اش انداخت سمت  یخم شد ماهک را رو 

اتاق ها رفت، در را باز کرد و وارد اتاق شد، ضربه 

  یرا رو   شیباسن ماهک زد و پاها  یرو یمحکم ی

 گذاشت.  نیزم
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زبان   امکیکرد و س ینفس زنان نگاهش م   ماهک

هان قورت داد  لبخند زد، ماهک آب د دیلبش کش  ی رو

 امکیو س  دیدندان کش   ریرا ز نشی ریلب ز یو گوشه 

 قهقهه زد گفت: 

االن   نهیقبل بهت خوش گذشته واسه هم  یآره دفعه -

 یکن یمثل تشنه ها نگام م 

 ی با شتاب ستمش هجوم برد و هر دو قفل لبها   ماهک

  یبا شتاب همان جور که م امکیهم شدند، س

آورد،   ی ماهک را از تنش در م یلباس ها  دشیبوس

 زد گفت:  یسر عقب برد و چشمک

 فقط با منه هتیبه بعد تنب ن یاز ا-

 ... امکیزد و س ی با دهان باز نفس نفس م  ماهک



 

 کیسمت اتاقش رفت، در اتاق روبه رو به   بهادر

  امکیاما س د یپدرش ترس دن یباره باز شد، ماهک با د

 خون سرد گفت: 

 سالم عمو -

 به هر دو نگاه کرد و گفت: مشکوک   بهادر

 د؟ یکرد  ی کار م یجا چ نیا-

لبخند زد و دست دور گردن ماهک انداخت   امکیس

 گفت:   د یسمت خودش کش

 زد، کارشو درست انجام داده  یداشت باهام حرف م-

 به ماهک نگاه کرد و گفت: بهادر

 زنگ زد بهت؟ -

 آره -

که زنگ زد، نصف    شبید  اد،یچطوره سراغت نم -

 شبم که زنگ زد امروزم زنگ زد 

 لبش کج شد و گفت:  امکیس

 اد؟ یمگه جرات داره سراغش ب-

 نتش یتونه که بگه بره بب یاما م -



 برد و گفت:  ریسر به ز  ماهک

 . ستین یجور نیآتش ا -

در اتاقش   دیو بهادر چرخ  د یابرو در هم کش امکیس

 را باز کرد و گفت: 

 ا یب امکیس-

 باشه عمو -

وارد اتاق شد و در را بست، ماهک تا سر   بهادر

گرفتار شد و   امکیانگشتان س نیچرخاند فکش ب

 در صورتش پخش شد: نشیخشمگ  یصدا

 ار یاسمشو ب گهیپسره رو کن نه د نینه فکر ا-

  شیرها امکیاما س دیبا درد سر عقب کش  ماهک

 نکرد و گفت: 

  یکن یماهک، االن باهام حال م ارمیسرت م ییبد بال-

 کنم روزگار سگ یروزگارتو م  یاریاما اسم اونو ب 

 : د یعقب رفت و غر ی عصب  ماهک

 هیک نا یت-

 خشمش لبخند زد گفت:  انیدر م امکیس

 شد؟ تیحسود -



 گمشو بابا-

 هیباز ستی ن یچیه نا یت-

ماهک فرو برد و سر   ریو لباس ز  قهیرا در   دستش 

 به لبهاش گفت:  رهیبرد خ  کینزد

که عوض   ده یمثل تو رو با اون پالس  یترو تازه ا -

 کنم.  ینم

 امکیس-

 :دیرا باال برد و غر  امکینچ س  یبهادر صدا  یصدا

 ذاره با دخترش حال کنم که ینم-

ماهک کاشت و آرام  یلبها یرو  یبوسه ا کدفعهی

 گفت: 

 عشقم  نمتیب یم-

و سمت اتاق بهادر رفت،   دیکش  رونیرا ب دستش 

 : دی غر یداد و عصب  رونیماهک نفسش را ب

  ،یبود که تو انقدر باهاش راه اومد  یپسره ک  نیا-

 احمق

 بلند دور شد و گفت:  یقدم ها  با 



من فقط   ی ا یرو  ،یشیاتش نم هیشب ی خودتم بکش-

اون لندهور   ی دونه تو اون اتاق جا  ینم  یآتشه، روان

 کردم. یآتش تصور م

 

 ** 

 

 خند زد و گفت: شین  شاگرد 

 تگزاس!  ا یتهرانه -

 نگاهش کرد و شاگرد با ترس گفت:  آتش

 سراغ کارم  رمیاالن...االن م -

 ؟ یگفت یچ-

 رم سر کارم یگفتم م -

 ؟ یچ ا ینه قبلش، تهرانه -

  هیتو مترو  دمیاالن د لمیف هیاهان گفتم تگزاس، آخه -

 هش وصله رو نشون داد! مرد که بمب ب

سمت پسر هجوم برد   کدفعهیاما  دیچرخ ال یخ یب  آتش

 و گفت:

 هست؟   یخبر مال ک-



 و با لکنت گفت:   دیترس  شاگرد 

 مال...مال... -

 دبنال -

  ابونیاون خ سیپل  نکهیبود مثل ا  نیدونم، آنال ینم-

 بسته

 :د یو غر  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 ی اون جا، نرفته باش ینرفته باش-

 خشکش زده بود و گفت:   شاگرد 

 من؟! -

را روشن کرد و با پروا تماس   یگوش عیسر  آتش

و منتظر بود جواب دهد، اما   دیگرفت، با خشم چرخ

 آتش باال رفت:  ی پروا جواب نداد و عربده 

 ار یدر ن  یفقط قهرمان باز-

بلندش را باز کرد وسط مغازه پرت کرد   شیپ  عیسر

ش هاج واج مانده بود، از صبح فقط  رفت، شاگرد 

 بود.  دهیآتش را د بیغر بی عج یکارها



گذشت، تلفنش   یبلند از بازارچه م یبا قدم ها آتش

دم   دیکش شینگاه کرد دست رو یزنگ خورد به گوش 

 گوشش گذاشت: 

 میزن یبعد حرف م -

  د،ی دو  نشیسمت ماش  با یرفت و تقر رون یبازارچه ب از

 زد:   ادیسر فرد پشت خط فر 

 گفتم بعد -

با   گریشد و تماس را قطع کرد بار د  نشیماش  سوار

 را به حرکت در آورد.   نیپروا تماس گرفت و ماش

 

کرد و سرگرد   یها نگاه م  توریکنجکاو به مان پروا

 گفت: 

درخواست داره،   یعن یهمه مدت مونده   نیکه ا  ی کس-

 داد. یقصدش ترکوندن اون بمب بود محلت نم

که مدام   یکرد، مرد یبه مرد نسبتا چاق نگاه م پروا

به  دیچرخ  یخودش م یو گاه دیچرخ ی نگاهش م

  یکرد، پروا به دستان مشت شده  یاطراف نگاه م 

 مرد نگاه کرد و گفت:

 استرس داره  یل یخ  نیا-



 به پروا نگاه کرد و گفت:  سرگرد 

 هی عیطب-

  ادیبنده به خودش م یکه بمب م یآره خب اما کس-

حتما همه   وفته،یم ی دونه چه اتفاق یبترکونه م

 اد یترس داره اونم ز ارو ی نی فکراشو کرده، اما ا

 و گفت: دیکامل چرخ سرگرد 

 ه؟ی منظورت چ-

 برد و گفت: شی دست پ پروا

 کنه  یبه اطراف نگاه م  یل یخ-

 ره؟ یگیدستور م ی از کس یگیم یعنی-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 ممکنه-

 جا باش  نیتو هم -

رفتند و پروا به  رون یب شیبا همکار ها سرگرد 

 که نشسته بود گفت:  یماند به مرد رهی ها خ توریمان

 با خودش بمب داره؟ د یمتوجه شد ی چه جور-

 لباسشو در اورد، مردمم پا به فرار گذاشتن   هوی-

 : کرد و گفت  ادداشت ی پروا



 د؟ یدی شما خودتون د-

 . مینشسته بود تورایپشت مان گهیآره منو دو نفر د-

حرکت   ا ینزد؟  ی کس حرف چیوارد مترو شد با ه یعنی-

 نکرد؟  یمشکوک
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  یل یخ  م،یچک کرد  لمارویکارو کرد، ف نیا نکهیبعد ا-

کرد، اما  یاطراف نگاه م اد یوارد مترو شد، ز  یعاد

 کارو کرد.   ن یو ا ستگاه یاومد سمت ا  میمستق

 ت: کرد و سر تکان داد گف  ادداشتیرا  زیهمه چ پروا

 ممنون-



  گریساعت د میکرد، ن  ی نگاه م توریبه مان منتظر

چه در نظر دارد که  سی دانست پل  یگذشت و او نم

 دهد  یانجام نم یکار چیه

هم گرسنه بود   ی ل یبود، خ ستادهیا نهی دست به س ،

هم نخورده    یدرست و حساب یصبحانه  یچون حت

 شد و گفت:  ز یچشمانش ر  توریمان دن یبود، پروا با د

 کنن؟   یدارن باهاش صحبت م-

 آره انگار -

 صداشون بشنوم؟  یچجور -

  ی سمت پروا گرفت و پروا با عجله رو  یهدفون مرد

  ادداشتی دیشن  یرا که م  زیگوشش گذاشت، همه چ

خواستن با حرف زدن او را آرام کنند و    یکرد، م یم

 کنند.  مان یخواهد انجام دهد پش یکه م یاز کار 

قرمز   یشد، نور ها  یتر م کی نزدو  کینزد مرد

پروا هم از آن   یبود و حت انیسر نما   یرنگ رو

 کرد.  یصورتش را حس م   ی عرق رو توریمان

 و گفت:  دیکالفه چرخ دیشن یصدا را درست نم  پروا

 تونم صداشون بشنوم  ینم-



رفت،    رونیاز اتاق ب  عیگذاشت و سر نیرا زم هدفون 

سرگرد سمتش رفت و    دنیبود، با د  سیهمه جا پل 

 گفت: 

 گن  ی دارن بهش م یچ-

شده زن و بچش گروگان    د یحدست درست بود، تهد-

بمب و نترکونه اونارو   نی عده آدمن که اگر اون ا هی

 کشن یم

 گفت:  عیو سر دیترس  یلحظه ا پروا

 ؟یعنی-

  شیکنن بلکه بتونن راض  یدارن باهاش صحبت م-

 ه سخته بشه، اما چون نگران خانوادش الیخ یکنن ب

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 آدرس خونشو داده؟ -

 نه هنوز -

 خوبه  دیسر اون جا بر هیبه نظرم بده  -

  نیکنن، اما بهتره همه از ا یبچه ها دارن تالش م-

کرده موج    ییبمب شناسا  کهیکه نزد ی جا برن، کس

 داره  ییانفجار باال



 ممکنه...  یعنی-

عشقش   ، یبدون  دیجون تو که شوهرت عاشقته با  بچه

 گذره واسه اون  ی گروگانه معلومه که از خودش م

  یمرد  کدفعهیکرد و  یبه سرگرد نگاه م  جی گ پروا

 گفت:  دی سمت سرگرد دو

 یم زنهیهست داد م رونیاون ب یکیجناب سرگرد -

 نمی خوام زنمو بب

 سمت همان اتاق برود و سرگرد گفت:   دیچرخ پروا

اگر   دیبگ  دیمردمم کال دور کن  دش یببر نشیریبگ-

 اد یسر خودشون م  ییباشن بال

 گهیم  زیر هیساکت نشده   دم یتهد یبا هر چ نیآقا ا-

 نمشیبب دیزنم خبرنگاره با 

  عیخواست وارد اتاق شود با آن حرف سر  یکه م پروا

 د و گفت: و سرگرد چپ چپ به پروا نگاه کر  دیچرخ

به   رونیبشه، تو هم برو ب هیتخل  د یجا با   نیبرو، ا ا یب-

 شوهرت برس 

شد آتش آن  یباورش نم  د، یخجالت زده نگاه دزد پروا

جا امده باشد و آن چنان آشوب به پا کرده باشد، نا  

  رونیباور راه افتاد و و با عجله خودش را به ب



  یکم  تیمتر آن طرف تر، جمع  صدیرساند، حدود س

 بودند . ستاده یا

رفت،   یراه م عیتند کرد همان سمت رفت، سر پا 

نگاهش به روبه رو بود و و آن قدم ها همه ناباور  

به پا شده   میعظ  یشد، در دلش آشوب  یم برداشته

  انیم یدر هم بود اما لبخند محو  شیبود، ابروها 

 .د یکش هی سا   شیاخمها 

او را   ی ها جلو سیکه چطور پل   دش یهمان دور د از

گره خورده اش   دینگاه سف  د،یا یگرفته بودند که جلو ن

رفت و دوباره به   نیینگاهش پا  ،یسرد بود و ابر

کمتر شد و   شی که  تقال دشی داتش نگاه کرد، انگار 

  یکه عصب  دش ید  د،یباره بر ک یبه   شیعربده ها 

 گفت: 

 . دیولم کن -

شد،    یشد قلبش نا آرام تر م یتر م کی چه نزد هر

فقط چند قدم مانده بود که به اتش برسد، اتش دو قدم  

پروا را   یباره جلو رفت و بازو ک یمانده را به  یباق

سر به    دیکش قینفس عم  دش،یگرفت در آغوش کش 

 اش فشرد.  نهیآسمان برد و سر پروا را به س



که   یساکت بود، غرق بود در آن آغوش، آغوش   پروا

 نهیکه به س  یباز شده بود و فشار دست یاز سر نگران

هم افتاده   یشد، چشمانش رو  یداغش فشرده م  ی

 رد: هر دو را به خود آو   سیپل   یبود و صدا

 دستوره  دیدور بش  دیبا -

عقب رفت دست پروا را گرفت و راه افتاد، پروا   آتش

بود و   یرفت، راه طوالن یصدا به دنبالش م  یب

کنجکاو پر بود، از راه رفتن   ی ها از ادم ها   ابانیخ

حرف   یدرد گرفته بود و آتش هنوز کالم  شیپاها  اد یز

به پروا   دیچرخ  ستاد،ی ا نینزده بود، باالخره کنار ماش

 نگاه کرد و گفت: 

 سوار شو قهرمان -

  نیباز کرد و پروا درون ماش شیرا خودش برا  در

در آورد و با سرگرد    بشیرا از ج ینشست، گوش 

تماس گرفت اما در دسترس نبود، کالفه سر باال آورد  

 و گفت:

 نشه  یزیچ-

نشست، به پروا   نیدر را باز کرد و درون ماش  آتش

 نگاه کرد و گفت: 



 وفتهیشهر اتفاق م  ن یکه تو ا یزی به بعد هر چ ن یاز ا-

وقت قهرمان   هی کنم که  دایتورو پ دیاول از همه با 

 ی اریسر خودت ب ییبال یار یدر ن  یباز

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 برم.  د یشد، چون سرگرد گفته بود با  ینم میزیمن چ-

  یومدیکه م یتو هم انقدر حرف گوش کن بود -

 ! رونیب

 فت و نگاه گرفت گفت: خنده اش گر پروا

 نشه یزیوقت چ   هینگرانم، -

 بود؟  یچ هیقض-

 نیا  یآدم زن و بچه  یسر  هیدونم،   یدرست نم-

که بمب بهش وصل بود گرفته بودن، گفته بودن   ارو ی

 کشتن  ی زن و بچشو م ایکرد  یکارو م نیا دیبا  ا ی نمیا

 باال انداخت و گفت:  ییابرو آتش

 ترکونه  یخودشو م گهیمعلومه د-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: پروا

 !یگیچه ساده م-
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فرسته به درک به  یخوب معلومه که خودشو م -

 خاطر اونا

ندازه،  تمام   ی اون مرد جون صدها نفرو به خطر م-

  یتو خطر هستن، فقط به خودش ضربه نم هیاون ناح

 زنه که

 شانه باال انداخت و گفت:   آتش

 کنه که یفکر نم زایچ  نیاون به ا-

 :د یداد و غر رونینفسش را ب یعصب پروا

 رحم باشه  یتونه انقدر ب یم  یک-

 ست یجا مربوط ن نیکارا به ا  نیا-

 و گفت: دیکنجکاو چرخ پروا

 ؟یچ یعنی-



 هی اسیس هیقض یعنی-

 شد و سر کج کرد گفت:  ز یچشمانش ر پروا

 ؟ یدون  یاز کجا م-

  ادینم یکه فکر کن یو دزد هر چ  یسادس، قاچاقچ-

 نیتو ا ه،یکنن پنهان  ی کنه که، هر کار  یکار نیهمچ

 !ونهیدر م  استی س یپا  زایچ

 نه اش را جلو داد و سر تکان داد گفت: چا  پروا

 یگیدرست م-

 کار کنم خانم قهرمان؟ یاالن چ-

 زنه یجا، دلم شور م نیهم میبمون  شهیم-

آتش    ی گاری لبش کج شد و به جلو نگاه کرد س اتش

 زد و گفت: 

 بود  ی روز مزخرف-

 چرا؟ -

به روبه  ره یزد خ گارش یبه س یقیپک عم  آتش

 شد، پروا نگاهش کرد و آتش آرام گفت:   ش یرو

 چیدارن، ه  یداستان هیهمه واسه مظلوم بودنشون -

 گه ینم ی زیچ ی کس از ظالم بودنش به کس چیوقت ه 



 سر کج کرد و گفت:   پروا

 اطرافت؟  ی آدما-

 همه-

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

من ظلم کردم به  یبگ ینیشیم یظلم کن یبه کس -

  یکوفت زهر مار هیه ک  ی مگر دم مرگ باش  ؟یفالن

باشه که اونم صدتا   کی که مرگت نزد  یداشته باش

 گنینم یکی

 لبخند زد و گفت: پروا

 حق با توئه-

کرد و پروا کنجکاو با همان لبخند   ی تک خنده ا آتش

 گفت: 

 ؟ یخند  یچرا م -

 خواد.  یم  شبوید  یگرسنه هستم دلمم فقط ماکاران-

 خچاله ی اومد تو  اد یاتفاقا ز-

 انداخت و گفت:  رون یرا ب گارش یته س آتش

 ی تو هم که غذا نخورد-

 نه وقت نشد -



 در را باز کرد و گفت:  آتش

 امیم  نیبش-

 کجا؟ -

 امیزود م -

رفت با بستن در پروا دم و بازدم   نییپا  نیماش  از

  ابانیخ  ،یداد به صندل  هیداد و سر تک رونیب ین یسنگ

که   یآتش نگاه کرد، مرد یخال یها شلوغ بود، به جا

بود چه خبر است خودش را رسانده بود، از   دهیتا شن

 کارش هم زده بود که فقط برسد. 

  یزند که م یم اد یفر رون یب یآن مرد گفت کس یوقت

آتش در کنار   خت،یدلش فرو ر ند،یخواهد زنش را بب

که پروا از نظرش اشتباه بود اما عاشق    ییهمه کارها 

بود، فقط حرف نبود، کار امروزش از هزار بار    یواقع

بود که دل پروا   با ی تر بود، ز با ی گفتن دوستت دارم ز

 یپروا محو نم یاز لبها  لبخندبود که  ن یریش  د،ی لرز

 شد. یم  ی دلش خال  ری شد، دلربا بود که ز

با    گریخوش دست و نو را روشن کرد بار د  ی گوش

بوق خوشحال شد صاف   یسرگرد تماس گرفت با صدا 

بوق خورد اما سرگرد باالخره جواب    ادینشست، ز

 داد: 



 دختر؟  یکجا رفت-

 نذاشت بمونم-

 فتهیکرد اون حر ی خوب کار-

 شد؟  یچ-

 رنش یکه اومدن تونستن بگ دیگروه جد-

 واقعا؟ -

برن، رفتن دنبال زن و    یم عیآره بمب و دارن سر -

   اروی یبچه 

 یآگاه  امیمن م-

 نظر من  ریکن، البته ز لیخبرتو تکم ا یب-

 چشم -

 بال یچشمت ب-

که   نی هم د،ی کش یقطع شد و پروا نفس راحت  تماس

کرد هم داشتند بمب را به   دایهم جان آن مرد نجات پ

هم داشت،  دنیبردند نفس راحت کش یامن م یجا 

در   کدفعهیگذشت که  یقیهم گذاشت، دقا یچشم رو

 باز شد، چشمان خسته اش باز شد به آتش نگاه کرد. 



پروا  یپا یرو یکینشست و پالست نیدرون ماش اتش

 گذاشت گفت: 

 بزن -

 چ یرا باز کرد، دو ساندو کیکنجکاو پالست پروا

 و گفت: د یدرونش بود، خند

 ؟ یریغذا بگ ی رفته بود-

 داره   یخوشمزه ا یقمه کبابا ل  نجا یا-

 کبابه؟ -

 زد و گفت:  یچشمک اتش

 کباب با نون لواش -

 برداشت سمتش گرفت و گفت:  یچیساندو دیخند پروا

 ممنون-

 را گرفت و گفت:  چ یساندو اتش

 شد؟  یچ-

 ی را باز م  چشیدور ساندو  لیهمان جور که فو پروا

 کرد گفت: 

 خبر لیواسه تکم  یبرم آگاه دی گذشت، با  ریبه خ-

 کرد و گفت:  یپوف آتش



 شهیم کی ساعت پنج عصره هوا داره تار-

 چشم نگاهش کرد و آرام گفت:  یاز گوشه  پروا

 گهیمجبورم د-

و پارت جلوتر  ی پ یآ ی رمان آغوش آتش و دوستان

جا گذاشته   نیو هم شهینداره، پارتا به روز نوشته م

 ...شهیم
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گذاشت، نهال لبخند زد و   زیم  یرا رو   یچا  ینیس

 گفت: 

 چه خبر؟ -

 کرد و گفت: مبل نشست، به نهال نگاه  یآرام رو  پروا



اما   رایمامان حم شیقرار بود برم پ ست، یکه ن یخبر-

 هنوز وقت نشده 

دلم براش تنگ شده، منو محمد هم   دیاتفاقا منم شد -

 مینشد بر م یگرفتار یل یخ

 : دیبه محمد نگاه کرد، محمد کنجکاو پرس پروا

 شد؟   یسورن چ-

برد و نهال نگران و وحشت زده   رینگاه به ز پروا

 : د یپرس عیسر

 شده؟!  یچ-

کردند   یو نهال هر دو پرسش گرانه نگاهش م  محمد

 گفت:  دیو پروا سخت نفس کش

نشست تو   یک ی هوی  یخواستم برم آگاه ش یدو روز پ-

 نمیماش

 با چشمان گرد گفت:  نهال 

 سورن بود؟!-

مثبت تکان   یچند بار سرش را به نشانه   یعصب پروا

 و گفت:   داد



خواد باهام   یگفت م ینذاشتم حرف بزنه، مدام م -

 حرف بزنه

مبل بلند   یاز رو  ی عصب  دییهم سا  یدندان رو محمد

 شد و پروا نگاهش کرد گفت: 

  زدم،یآتش، واقعا هم داشتم زنگ م زنمی گفتم زنگ م-

 گرفتو پرت کرد تو جوب   مویاما گوش

 : دیبا خشم غر نهال 

 که یغلط کرد مرت-

 کردم  ادهیسوخت اما اونم پ میگوش-

 ند...  ی االن گوش-

 اورد  دیخر یگوش هیدارم، آتش همون شب برام -

 به محمد نگاه کرد و گفت:  نهال 

دونه پروا   یم نکهیبا ا حه،یچه قدر وق  ینیب یم-

 کنه ی کارارو م نیشوهر داره باز داره ا

 سراغش   رمیم-

 نه لطفا-

 نگاهش کرد و پروا ادامه داد:  ی عصب محمد



هم سرگرد   ی نره سراغش، از وقت یسرگرد گفت کس-

 شده نه زنگ زده   داشیباهاش مجدد حرف زده، نه پ

 گفته؟ یچ-

 نگفت  یزیدونم به من چ ینم-

 :دیچشمانش تنگ شد و پرس  نهال 

 د؟ینفهم  یزیآتش چ-

 داد گفت:  هیزد و به مبل تک ی خند سرد شین پروا

کنم، دوست  یپنهان م  ویزیچ هیدونه  یم  زه،یاون ت-

 ینفهمه، اگر بفهمه نم یچیدارم تموم بشه آتش ه

 شهیم یدونم چ 

 شانه باال انداخت و گفت:  نهال 

  نی سراغت اومد، به آتش بگو. ا گهی بار د ه یاگر -

  ریآتش ز ی تو جلو  دینبا  ست، یبردار ن یشوخ زایچ

 گم؟یم یکه چ یفهم  یم  ،یسوال بر

پا   یدر فکر فرو رفت و محمد هم نشست پا رو پروا

 انداخت و گفت:

 یکارو نم نی اگر بود ا ست،یسورن عقلش سالم ن-

 کرد 



 گفت:  عیعوض کردن بحث سر  یبرا نهال 

شما هم    را،یفرستم دنبال مامان حم یفردا محمد م-

 م یدور هم باش نیا یب

 نگاهش کرد و نهال لبخند زد گفت:  پروا

 ومده یخواهرت ن یآتش خانت هنوز خونه  نیا-

 هم لبخند زد و گفت:  پروا

  هی دی شا   ست،یبه نظرم آتشم حالش خوب ن م،یا یم-

 حالشو خوب کنه یمهمون

 شده مگه؟ یچ-

که   روزیشکرابه، از د  قشی با رف ونشیدونم م ینم-

 زنهی. فقط مدام زنگ مدمشیند گهید   دمشیاومد د

 پرسه یحالمو م

  عیمحمد زنگ خورد، محمد سر ی لحظه گوش  همان

 را برداشت و گفت:   ی گوش

 رسوله-

بلند شد دور شد، در   شی را وصل کرد از جا   تماس

زد. نهال دست پروا را گرفت   یمورد شرکت حرف م

 و آرام گفت: 



 ؟ ی چرا آرومش نکرد ست،یحالش خوب ن یگ  یم-

 من؟! -

 کرد و گفت: یز یاخم ر نهال 

 خورد   یکوزه گر از کوزه شکسته آب م-

 داد و گفت:   رونیرا پر حرص ب نفسش 

  یکرد مونییراهنما   ،یکرد یما مادر یواسه همه -

  ا یانواع اقسام دلبر م،یکار نکن یچ  میکار کن یچ

اون   م، یبا مرد چه طور رفتار کن یگفت ، یداد  ادمون ی

 من؟  ،یگ  یم یکن یچشماتو درشت م یجور  نی وقت ا

رفته   ادشی زیکرد، انگار همه چ ینگاهش م پروا

رفته بود خودش به دوستانش گفته بود   ادش یبود، 

توانند مرد ها را آرام کنند. نهال دستش   یچه طور م

 را فشرد و گفت: 

حالشو خوب   یتون یتو که م  ست، ی اگر حالش خوب ن-

به قول خودت مردا مثل بچه هستن، خصوصا   ،یکن

ن دوره بچه تر  مادرشو  ایمادر ندارن   ا یکه  یی مردا

 هستن، پس بچتو آروم کن 

 خوبه نهال   یل یخ-

 سر عقب برد و گفت: ی کم جیگ نهال 



 ؟ یچ-

عاشقه، کاراش با اخالقش   یل یخوبه، خ  یل یآتش، خ-

نداره، عشقش احساسش اصال با خشمش   یهمخون

 نداره، اما قشنگه یهمخون

 ! ؟ی خشم چ ؟یچ یعنی-

 هینهال تک یچشم بست و سر جلو برد به شانه   پروا

داد، دلش از غروب آرام قرار نداشت، در سرش  

 ولوله بود، چشم بست و آرام گفت:

 دمید یخواب هی شب ید-

 ؟ یچه خواب-

اش گذاشت  نهیس  یو دست رو  دیکش یقیعم  نفس

 گفت: 

  دم،یدوئ یلیعده آدم دنبالم هستن، خ هی دم یخواب د-

َدّره،   هی یباال  دمیرس   هوی کرد،  ی خس خس م نمیس

شدن، راه فرار نداشتم،   یم کمیسردم بود آدما نزد

شد از پشت رها شدم    یپشت پام خال  هویعقب رفتم، 

 دستمو گرفت یکی پرت بشم،  نکهیاما قبل ا

 زد و آرام گفت:  لبخند



کنم، محکم گرفته بودم، منو  یآتش بود، گفت ولت نم-

  یتنشو تو سرما ی کشوند تو بغلش تا اومدم گرما 

خونه   دم، یوجودم جا بدم، بوشو حس کنم از خواب پر

کرده، بود شوفاژ خاموش   خیسرد بود، دستو پاهام 

 شده بود 

 ریتعم انیب د یبابا گفتم که شوفاژ مشکل داره با  یا-

پروا  نگفت و نهال دستش را کنار صورت چیه  پروا

 گذاشت گفت: 

خوابت خوب بوده، خدارو شکر آتش کنارته، اصال  -

  ی شدن سورن تو با آتش نامزد دایخداروشکر قبل پ

 ی کرد

عکس چندتا کاغذ تو خونس    دیبا  مینهال بلند شو بر-

 بفرسم واسه رسول 

 صاف نشست و محمد گفت:   پروا

 خبر نذار  یانقدر مارو ب-

 باشه -

 کنم  ی بساط کباب آماده م رمیم ن یا یفردا هم ظهر ب-

 دستت درد نکنه -
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را تنش کرد و خم شد گونه  شیلباس ها ستاد یا نهال 

 گفت:  دیوا را بوسپر ی

 نگران نباش -

در بدرقه کرد، در را که بست   یهر دو را تا جلو پروا

 لب گفت:  ریبه ساعت نگاه کرد و ز  دیکش قینفس عم

انقدر   ا ی!  ی عاشق یگ ی دونم اون جور که م ینم-

 ! یایسراغم ب یتون یکه نم یگرفتار 

 ** 

چرخاند، چنان   یمهره ها م چیپ  یرا رو   آچار

  یطوفان ا ی  یزلزله ا چیکرد که با ه  یمحکمشان م 

داشتند داربست   د،یبار  یباران با شدت م زد، ینر نییپا 

است آن   دیبستند، گفته بودند باران شد یرا م هیتک



 چیکار به ه  گر،یشود اما آتش بود د  الیخ ی شب ب

داد، باران برف   ینداشت کارش را انجام م زیچ

  ردیبگ مینداشت محال بود تصم  یفرق شیطوفان برا

 انجام ندهد. 

تنش بود با تمام زورش مهره ها را   یمشک  شرت یت

را باال   شیکرد، به جلو نگاه کرد و صدا یمحکم م

 برد: 

 اون قسمت با من   نییطاهر تو برو پا -

 باشه داداش -

به تنش    شیکه لباس ها  سیشده بود آن قدر خ  سیخ

تا   د،یچک ی بودند و از سر و صورتش آب م ده یچسب

شده    سیکه درون کفشش بود هم خ ش یجوراب ها 

 بودند. 

اما نگاه از کارش نگرفت، اما   دیموتور شن ی صدا 

 : دیرا شن ا یک  ادیموتور که قطع فر  یصدا

 ی هو-

 زد:  ادیفر ا یخورد و ک  یآتش تکان فک

  یس  نیهم یخوام حرف بزنم، جلو  یم  ا یمرد، ب ا یب-

 خوام حرف بزنم یجا هستن م نیکه ا یرچهل نف 



 سر تکان داد گفت:   ا ینگاهش کرد و ک آتش

 ی خودتو باال گرفت یادیز نییپا  ا یب-

و    دیکش لشیسبو  شیر  یرو یتیتاب دادد یگردن آتش

سر    ا یک دیبود، آرام چرخ  ا ی. پشتش به کدیپر نییپا 

 تکان داد و گفت: 

همه  یشد حاال داداشتو جلو  یشد انقدر ادعات م یچ-

 یکرد  کیکوچ

هنوز نگاهش   د،یآچار را در کف دستش کوب آتش

 به همه نگاه کرد و گفت:  ا ی نکرده بود، ک

  هو یمن، نه اصال داداشم،   قیرف ن یدوست من ا نیا-

 زد   نیداداشو زم  هویعوض شد 

 برو بچه-

 روشن کنم فیاومدم امشب تکل  رم،ینم-

 گمشو برو -

کارو با من   نی ا هویچرا   یبگ  دیبا  رم،یآتش نم رمینم-

 یتو دشمن یگفت هو یبگو چرا  ، ی کرد

 به آسمان نگاه کرد و بلند گفت:  آتش



 یوصل م شو یفردا بق دیجمع کن  ه،یواسه امشب کاف-

 میکن

  ادیدر آورد و فر  بشیاز ج  یزیت ی با حرص چاقو ا یک

 زد: 

بهت  یتر  زمیچه ه یبگ دیبا رهینم ییجا   ی کس-

 بودمو پشتت  قتمیرف شهیهم نکهی فروختم، جز ا

 رینور ت ری و برقش که در ز یز یآن ت دنیبا د آتش

خند زد،    شیباره ن کیچراغ برق در چشمش نشست، 

 زیچشم ر   ایهمان زمستان، ک ی به سرد یخند شین

 کرد و آتش سر کج کرد گفت: 

کنارم   ی بلد نبود ،یبود که تو پشتم بود   نیمشکلت ا-

  یخورنو الش  یم  یآدما از پشت همه گوه  ، یباش

 از پشت خنجر زدنه  شمیکی ارن،یدر م  یباز

زدم تو دهن  یمن از پشت سر هواتو داشتم، م  رینخ-

 زد   یکه پشتت حرف م ی هر ک

 :دیدست باال برد و با خشم غر  اتش

پشت   ستید  جوجه کودن، هزار بار بهت گفتم مهم ن-

سرتو که بر   نهیازنن، مهم  یزر م یسرت چ

 شنیخفه م یگردونیم



  ایک دند،ینگاه دزد ینگاه کرد و چند نفر  ه یبق به

 : د یغر ی عصب

 ... نک   یقیمن نا رف-

 نه،یکه حالو روزت ا یآشغال کرد  یکرد  ،ی کرد -

اون  یندازم، پس بتمرگ رو  یکه تفم روت نم  ی کرد

 موتورت گمشو برو 

 رمینم-

 هم فشرد و گفت:  یدندان رو   آتش

 یزن  یدستو پا م ی فقط دار یتو تموم شد -

 ست ی کس طرفدار تو ن چی ه لمن،یهمه ف نا یا-

دادن    ادیبهت   ا ی ی خنگ شد  ستن،یبه درک که ن-

 ؟ ی خنگ باش

 خند زد و ادامه داد:  شین

  دن، یخند یبهم م  ی هستن که ه یی همه اون کسا  نا یا-

غ  تو با دی بابا ولش کن نویگفتن ا یبه خودشون م 

 ستین

 و شانه باال انداخت خون سرد گفت:   دیخند



بابا من خود   دن ی به خودشون اومدن د هویاما -

  دیفهم ی محل هر ک  نیجمع تو ا  نیصاحب باغم. تو ا

  ه،یحالل حروم چ دیفهم یهر ک ه،یننه بابا چ یسفره  

پول   ینون خشک حالل به کباب بره    دیفهم ی هر ک

  شهیم ایک شهیم دینفهم یارزه با منه، هر ک یحروم م

 هستن   امردچندتا ن نم ینامرد، حاال بب نیا

 خند زد گفت:  شیکرد و آتش ن یبا خشم نگاهش م ا یک

 بچه   ی هر-

گرفت و اچار  یکاپشنش را از دست پسر جوان دیچرخ

با خشم سمتش هجوم برد،   ا یرا در دستش گذاشت، ک

  یکس  ادیفر ی صداآتش قدم اول را بر نداشته بود که 

 آتش سوخت.  یبلند شد و شانه 

 ا ینزن ک -

نه  دینه چهره در هم کش ستاد،یا شی سر جا   آتش

 ایسوخت، ک ی نشان داد، اما شانه اش م  ی عکس العمل 

فشرد   ی را در دستش م یزیکه ت  ی نفس زنان در حال 

 زد: اد یعقب رفت و فر

 در حقم، تو رفاقت برات کم نذاشتم  یکرد  ینامرد -



خواست خشمش را  ی نگاهش به آسمان رفت، م آتش

خواست اما نشد، نشد که دستش درون   ی کنترل کند م

اسلحه به  هیکتش فرو رفت و در کمتر از چند ثان بیج

 کیدهان باز کند شل ا یکه ک نیو قبل ا دیدست چرخ

 کرد. 

 رفت،  باال یکس   ادی و فر دی چیدر محله پ  کیشل   یصدا

 ی افتاد و آتش همان جور نگاهش م نی زم یرو  ا یک

  ینگاه م  ا یکه متعجب به ک یبه کسان دیکرد، چرخ

 کردند نگاه کرد و گفت: 

 برسه سیقبل که پل  دی جمعش کن-

زده بود    ا یکه ک  یهمان زخم  یشد کاپشنش را رو   دور 

خون را   یراه گرفته بود تنش کرد، گرما   دیو خون شد

  ر یکرد، در همان ز ی درون شلوارش هم حس م یحت

بود،   ال یخ یزد که به خانه اش برسد، ب   یباران قدم م

 کرد.   کیرحم به او شل  یکه ب  یق ی رف الیخ یب
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آمد، به آسمان نگاه کرد و آرام   رون یدر خانه ب از

 گفت: 

  یجور  نی چند روزه انگار آسمون سوراخ شده ا-

 ! ادیبارون م

چراغ   کیدر آپارتمان روبه رو نگاه کرد، فقط  به

داغ   ینه، قابلمه   ا یدانست خانه است  یروشن بود نم 

کوچه برود   گری و خواست سمت درا محکم تر گرفت  

دو   د یسر چرخاند، د دیدو نفر شن  دنیدو یکه صدا

  یچهارده ساله دارند م   زدهیحدوداً س  یپسر بچه 

 دوند. 

از   یکینفس زدن  یقدم برداشت اما صدا الیخ یب

 : دیپسر ها و حرفش را شن

 مرد؟ ا یک یعنی-

آمد   انیکه به م ای نگاهشان کرد، اسم ک عیسر  پروا

 از پسر ها گفت:  گری د یکی  دی کنجکاو شد و د



 کرد به نظرم مرد  کی که آتش شل  نجوریا-

 یکوچه خشکش زد، هنوز آن دو نفر حرف م وسط

 هیبسته شدند، انگار ال  شیزدند اما انگار گوش ها 

باره پاره شدند و فقط سه   کیاش به  یداریشن  یها 

 کلمه در سرش به انعکاس نشست: 

کرد،    کیکرد، آتش شل  کی تش شل کرد، آ  کیآتش شل -

 کرد...  کیآتش شل 

باران   یقطره ها یبه لرزش در آمده بود، حت دستانش

نشست نتوانست او را از  ی که بر سر و صورتش م

انگار کل وجودش در وسط  اورد، یب  رونیشوک ب

توانست   یپلک هم نم  یبست، حت خیهمان کوچه 

  کیشل   ا یآتش به ک  دفیچرخ یبزند، مدام در سرش م

 کرد؟! 

و سر چرخاند،    د یاز جا پر ین یبوق ماش یصدا  با 

را خاموش روشن    شیبا حرص نور باال  نیراننده ماش

 زد: اد یداد و فر  رونیب  شهیکرد، دستش را از ش

 گهیبرو کنار د-

کنار رفت، به سر کوچه   عیبه خود آمد و سر پروا

در حال    یرنگ  یو از همان دور نور ها  نگاه کرد

 و ناباور گفت:   دیچرخش را د



 اومده!   سیپل -

 زده چند قدم برداشت و گفت:  وحشت 

 آتشو گرفتن؟!-

را    یششم را برنداشته بود که اواسط کوچه مرد  قدم

دستش به ستون چراغ برق بود و   کیکه  ی مرد د،ید

سر کج کرد به دلش   یبود، کم  ستادهی ا ریسر به ز

که شکسته  یستون چراغ  ر یکه ز  ی افتاده بود آن مرد

 بود آشنا است.  ستادهیبود و خاموش بود ا

دانست چرا  یهم قدم برداشت اما ُسست، نم باز

شد،   ی تر م کیاست، با هر قدم به آن مرد نزد ده یترس

  شیسر جا د یرا که د شیکمر مرد خم شد، موها دید

 زد:   شی لب صدا  ریز اریاخت یو ب  ستادیا

 آتش! -

 ی اصال چه طور پاها د،یدو  یبا چه قدرت دینفهم د، یدو

و تند   زیآهو ت یُسستش جان گرفتند که مثل پاها

  دن یپا سر باال آورد، با د ی حرکت کردند، آتش با صدا

جمع شد، پروا نفس زنان   یپروا چشمان خمارش کم 

 . ستادیا  شیروبه رو



شک  یبرا  ییا بود، باران بود و ج  سیآتش خ صورت 

  یاز عرق  ستیاز باران ن یسیگذاشت که آن خ  ینم

 است که به جانش نشسته است. 

 و پروا سر کج کرد گفت:   ستادیزور صاف ا به

 شده؟  یچ-

 : دیغر  یدر جوابش به سخت  آتش

 ؟یرونیچرا...ب-

  ینه، نم ایبپرسد  دیدانست با  یپلک زد نم پروا

است، نگاهش از کنار سر   یدر چه حال   ا یدانست ک

  یآتش به سر کوچه افتاد. هنوز آن نور ها را م 

آتش نگاهش را به    یصدا  خت،یدلش فرو ر  دف، ید

 صورت او برگرداند: 

 ! ؟یکن یکار م ی...چرونیگفتم ب -

 : د یو آهسته پرس  دیلرز  لبش

 ! ؟یکار کرد  یچ  ایبا ک-

هم فشرد، پروا    ینفس زد و چشمانش را رو  آتش

 ش برداشت و گفت: کالفه قدم سمت

دوستت   نیتر یمیکه به صم یرحم یتو...تو انقدر ب-

 !؟ ی کرد  کیشل 



کرده بود حس   دایچشم باز کرد، دردش شدت پ  آتش

  یشود، اگر م یطرف بدنش دارد فلج م  کیکرد  یم

است آن   قی دانست آن زخم پشت شانه تا چه حد عم

 زد:  اد یاقتاد و فر هیماند، پروا به گر یجا نم

 ! ؟یرحم یتو چرا انقدر ب-

 چی آتش ه دیفهم یباز چشم بست و پروا چرا نم آتش

  ینبوده، قابلمه در دستانش م  یوقت به آن آرام

نه از سرما، از    د،ی لرز  یاصال خودش هم م  د،ی لرز

و بار    دیکه آن لحظه داشت، لب و چانه اش لرز یحس

 زد: اد یفر گرید

 ... رح یب  یل یخ-

 ی دستش را به حالت افقآتش باال رفت و کف  دست

 : دیدهان پروا گذاشت و غر ی رو

 ...صدات باال نره ابونیتو کوچه خ-

با خشم دست آتش را پس زد نفس زنان نگاهش  پروا

و خواست دهان باز    دیلبش کش ی کرد، زبان رو یم

لبش    یرا حس کرد، تعجب کرد، ک   ی کند اما طعم شور

 بود!   دهیخون آمده بود که نفهم



و آتش    دیلبش کش  یانگشت دست آزادش را رو  سر

 گفت:  ی عصب

 برو خونه-

بود، آن هم   یبه سر انگشتانش نگاه کرد، خون پروا

کرد چرا   یباال رفت و به آن فکر م شی ابروها  اد، یز

کند؟ آتش دستش را از ستون   یحس نم یسوزش 

پروا  یقدم  کیگرفت دو قدم به زور برداشت و 

 گفت:   ستادیا

 برو خونه-

اش بود، به آتش نگاه   یهنوز در فکر لب خون  پروا

  دیشد   شی خمار بود، آتش ابروها  یلیکرد، چشمانش خ

 :د یتر در هم فرو رفت و غر

 ... برو خون-

شد،   لیحال شد و بدنش به جلو متما  یب  یلحظه ا اما 

پروا وحشت زده قابلمه از دستش رها شد و آتش در  

شش افتاد، چشمان پروا درشت شده بود و دستش آغو 

 زد:  ادیدور کمر آتش محکم شد، نفس زنان فر

 شد آتش؟!  ی شد...چ یچ-

 حال گفت:  یشانه اش بود و ب  یآتش رو   سر



 اری...بنیبرو...برو ماش-

 زد:  اد یفر  یبا زار  پروا

 ! ؟ی شد  یجور  نیشده آتش؟ چرا ا یچ-

 ار یب نیبرو نفس...برو ماش-

 باشه...باشه...االن -

 سر عقب برد سر تکان داد و گفت:   آتش

 جا هستم...برو   نیهم-

با ترس سر تکان داد همان جور که دستش   پروا

 هنوز دور آتش بود گفت: 

 ام یم ع یباشه...سر-
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 ی هم فشرد و دندان رو ی از درد چشمانش را رو آتش

 پروا نگران گفت:  د،ییهم سا 

 کنه؟!  یشد؟ آخه تو کجات درد م یچ-

 برو پروا -

 نیجا بش نیا  ا ی...با ی...بیوفتیولت کنم م-

در   یجلو یباغچه  ی کرد آتش را سمت سکو یسع

خانه بکشاند، آتش به زور راه افتاد، سه قدم جلو  

  ستادینگران صاف ا   ند،یرفت و پروا کمکش کرد  بنش

 آتش گذاشت گفت:  یشانه ها   یو دستانش را رو 

 ام ی...زود مامیاالن م -

چشم بست، پروا عقب رفت اما نگاه نگرفت،   آتش

و   دیبرود اما نتوانست قدم بردارد، چرخ دیکالفه چرخ

 نگاهش کرد گفت: 

 کنه؟ یکجات؟ کجات درد م-

 نگفت و پروا گفت: چیه  آتش

 جام   نیا گهید قهی دو دق-

  رانیو  یماکاران یتوجه به قابلمه  یب د،ی و دو دیچرخ

  د،ی دو یم  شده از کنارش گذشت، با تمام توانش

  عی پالتو اش کرد و سر بیخانه دست در ج کینزد



را در قفل فرو   د یرا در آورد، با دست لرزانش کل   دیکل 

سمت آسانسور رفت،    دیکرد و قفل را باز کرد، دو

وارد شد و دست    ود،ب نییخدارا شکر کرد آسانسور پا 

 پاچه دکمه فشرد. 

 نهیس یدست رو  دیکش  قیکه بسته شد نفس عم  در

خودش   یاش گذاشت و منتظر بود برسد اما لحظه ا

قدم عقب   عیچنان وحشت کرد که سر  د،ید نهیرا در آ 

شد، نفسش    دهیگذاشت و از پشت به در آسانسور کوب

 تند شد و به خون دور دهانش نگاه کرد. 

 خون! -

هم با باران شسته شده بود، با همان   یدانست کم ینم

 قیدق   دیجلو کششتاب که عقب رفت دوباره خودش را  

خون    یبه صورتش نگاه کرد، سر انگشتانش را رو 

به چشمانش    رهینفسش حبس شد خ یو لحظه ا  دیکش

 ماند. 

 آسانسور باز شد و پروا نا باورانه گفت:   در

 آتش! -

 زد: اد یو فر  دیلرز  شیپا  د، یدلش لرز د، یلرز دستش 

 !؟ یدیچه طور نفهم-



ر را  د  عیقدرت داد و سر ش ی به پاها  د،یزور چرخ به

رفت، با همان عجله سمت در هجوم   رون یباز کرد ب

برد و با دست لرزانش قفل ها را باز کرد درون خانه 

بود،  ید ی پشت در که جاکل  واری از د عیسر  ،یپرد

 . دیدو  رونیب  عیرا چنگ زد و سر  چشیسوئ

چه طور در را بهم کوفت و درون آسانسور   د ینفهم 

  یپشت دستش را رو  یرفت، باز دکمه فشرد و عصب

 :د یو غر  د یدهانش کش

 !می دیچرا نفهم-

رفت،    نشیسمت ماش د یدو  رونیآسانسور ب ستادنیا با 

 نگیپارک کیرا فشرد تا درب اتومات  موتیدکمه ر 

به  عیرا روشن کرد و سر نیزودتر باز شود، ماش 

خودش را به   عیرفت و سر  رونیرد، بحرکت در آو 

 آتش رساند. 

 دن یداده بود با شن هیپشت سرش را به درخت تک آتش

در را باز کرد   عیترمز چشم باز کرد، پروا سر  یصدا

 و گفت:  دی سمتش دو

 بلند شو -

برد و   شیبازو ریآتش باز کرد و دست ز یرا برا  در

 : دیپرس



 ه؟یکجات زخم-

 و گفت:  ستادیبه زور ا ةتش

 ...آروم باش ستین یزیچ-

کرد سمت   ی با حرص همان جور که کمکش م پروا

 ببرتش گفت:   نیماش

 ست ین یزیآره چ -

که به  یاما با فشار  ندیبنش نیکرد درون ماش کمک

از دهانش   ی پر حرص یآتش وارد شد، آ  یشانه  

پروا را چنگ زد، پروا نگران    یخارج شد و پالتو 

 دستش کنار صورت آتش نشست و گفت:

 ؟یخوب-

 با چشمان بسته سر تکان داد گفت:  آتش

 میبر-

را   نیماش دینگران عقب رفت در را بست و دو پروا

را به    نیدور زد، پشت فرمان نشست و با شتاب ماش

 حرکت در آورد، به آتش نگاه کرد و گفت:

 ه؟یکجات زخم-



گفت، پروا کالفه به جلو نگاه کرد، باران  ن چیه  آتش

  یبرا یبود و برف پاک کن هم کمک چندان د یشد

کرد خواست   شتریسرعتش را ب ی کرد، کم ینم  دش ید

 اما آتش گفت:  چدیسمت راست بپ

 چپ -

 متعجب نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ! ستیاز چپ راه ن میش یسمت راست از محله خارج م-

 برو چپ-

 آتش -

 : دیبا خشم غر آتش

 گه یبرو د -

  د،یترس  دیرا که د   سیپل  د،یچیبه چپ پ یعصب پروا

بود، نا   ستادهیا ی ادی ز تیجمع نیب  سیپل   نیماش

 : دیخودآگاه سرعتش کم شد اما آتش غر

 زود باش -

به خود آمد سرعتش را باال برد و همان جور که  پروا

گذشت نفسش حبس شد، انگار  یم تیاز کنار آن جمع

  سیداد و نگران بود پل  یانجام م  یخالفداشت کار 

 آتش به خود آمد:   یبا صدا رد، یمچش را بگ



 کوچه نی برو سمت راست...تو ا-

 گفت:  یعصب پروا

 م؟یچرخ  یم میچرا تو محل دار  ،یهست یتو زخم-

 برو -

 و آتش چشم بست گفت:  دیچیکوچه پ  درون

 دست چپ  چیبرو تا ته کوچه...بپ-

کالفه و نگران نگاهش کرد، آتش چشمانش   پروا

 بسته بود اما گفت: 

 ...نگام نکنی جور نیا-

که آتش گفت رفت، آتش   یگرفت و همان راه نگاه

 چشم باز کرد و گفت:

 دست چپ  چیبپ یکوچه بعد-

راند اما مدام نگران به آتش نگاه    یحرف م یب  پروا

 رخ پروا نگاه کرد و گفت:  میکرد، آتش به ن یم

 ...دست راست چیوسط کوچه بپ-

  یبن بست پا رو  دنی وارد همان کوچه شد و با د پروا

 ترمز فشرد و گفت: 

 ... جا ک نیا-



 لحظه در سمت آتش باز شد و گفت:   همان

 ام یجا بمون...درارو قفل کن تا ب  نیهم-

رد ناباور گفت:  پروا  با چشمان گ 

 مارستان یب میبر  دی! با ؟یریکجا م -

 ام یتا ب  نیبش-

 ش! آت-

رفت، در را بهم کوفت   نییپا نیتوجه از ماش یب  آتش

  یم یقد یگرفت سمت در خانه  واریو دستش را به د

 شد و بلند گفت:   ادهیپ عیقدم برداشت، پروا سر

و من   یدستور بد  یتون یم  طیشرا  نیتو ا ی فکر کرد-

 ذارم  یکه تنهات نم تیموقع نیاجرا کنم؟ تو ا

 سمتش رفت و گفت:  د یدو

 جا کنارتم  نیهم-
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 : دیغر  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 برو -

 رمیجا نم چیه  ،یستیرو پا بند ن رم،ینم-

کرد کمکش  یچشم بست و قدم برداشت پروا سع  آتش

 گفت:  ی و پروا عصب ستاد یدر خانه آتش ا  یکند، جلو

  د یبا  ستیحالت خوب ن ،یا یب یتونست یبعدم م  نجا یا-

 مارستانیب میبر

پروا پشت   د،یدست باال برد و چند بار به در کوب   آتش

را   یمرد  ینازک کرد و به در نگاه کرد صدا  یچشم

 : دیشن

 ه؟یک-

 آتشم -

که در باز شد، مرد به   دیطول نکش  شتریب هیثان چند

کرد و پروا با چشمان تنگ شده به آن   یآن دو نگاه م 

داشت نگاه    یبلند ی ل یفر و خ یمرد قد بلند که موها

مثل همان   شش یرا بسته بود و ر  شیکرد، موها  یم

 بلند بود و پروا در ذهنش گفت:  شی موها 



 !شهی درو هیشب-

 شد و گفت:   رهیبه آتش خ مرد

 که یخودتو ترکوند یباز زد -

را کامل باز کرد و آتش وارد خانه شد، آتش هم به    در

و مرد  دیچرخ  یمیقد اطیدنبالش رفت، نگاهش در ح

 گفت: 

 نیزم ریبرو ز -

کنارش قرار گرفت    ع یآرام قدم برداشت پروا سر آتش

 که مرد نشنود گفت:  یآرام یو با صدا

 میبر  یا یکارا نم   نیا یجا کجاست؟ چرا به جا نیا-

 مارستان؟ یب

 دست پروا را گرفت و آرام گفت:   آتش

 ساکت باش  یحاال که اومد -

رفتند و آتش در را   نییپا  نی زم ریز  یدو از پله ها  هر

  شیشدند، پروا سر جا نیزم  ریوارد زبا پا هول داد، 

 جینگاه کرد، گ نی زم ری و به تخت وسط ز  ستادیا

نبود   ادیز  د، ید یم یپزشک زاتیتجه د،ینگاهش چرخ

 کم بود اما همان هم تعجب آور بود! یل یخ



چرخاند از آتش سوال بپرسد که آتش را پشت به   سر

رفت و   نیی همان لحظه کاپشن آتش پا  د، یخودش د

 ن یو ه د یپروا زخم پشت شانه اش را د یلحظه ا

دهانش نشست، آتش   ی گفت هر دو دستش رو  یبلند

 سر چرخاند نگاهش کرد و گفت: 

برو  گمیحاال م  ، ی...نموندنی تو ماش نیگفتم بش-

برو تو خونش تا   ست، ی ن یتنهاس کس زیباال...پرو

 کارم تموم بشه

که لرزش دار  ییو با صدا  دینگاه دزد دیز دلش لر  پروا

 شده بود گفت: 

  یکار م یجا چ نی...االن ایبود  یجور  نیتو...تو ا-

 ! ؟یکن

تموم   زنهی م هیکارشو بلده...چهارتا بخ  زیعمو پرو-

 شهیم

 پروا درشت شد و با بهت گفت:  چشمان 

 جا؟!  نیا-

 : دیرا شن بهیمرد غر  یصدا

 تو که هنوز لباس تنته -



به مرد نگاه کرد، مرد سمت تخت رفت  دیچرخ  سرش

 و گفت:

نگاه کردن به من لباسشو در   ی دختر جون به جا -

 تا تلف نشده  اریب

 ببرمش  خوامیم-

 سمتش رفت و گفت:  ی آتش نگاه کرد، عصب به

  میبر ا یب شه، یم تیزیچ هی ه،یبهداشت ر یجا غ نیا-

 مارستان یب

 : دیکالفه دستش را گرفت و غر آتش

 ام یاال تا بب نیگفتم برو بش-

 باال رفت:  شی پروا صدا اما 

  مارستان،یببرمت ب دیبا  ،یجا بمون ن یذارم ا ینم-

 ... یلیزخمت....زخمت خ

 به حرف آمد و گفت:  زیپرو

 جا   نیا ا یآتش ب -

 به پروا نگاه کرد و گفت:  آتش

 برو باال-



و سمت تخت   دیکش  رونیرا از دست پروا ب دستش 

اش  یشانیپ یو دست رو  دی کوب نیرفت، پروا پا بر زم

 رفت و گفت: یز یسمت م زی گذاشت، پرو

 اریبرو لباسشو در ب ،ی بر یخوا  یاگر نم -

 بلند سمت آتش رفت و گفت:  یبا قدم ها پروا

 م؟یبر یا یداره که نم ی چه مشکل  مارستانیمگه ب-

 کارشو بلده   زیجا راحت ترم...عمو پرو نیا-

جا   نیتو، مگه دکتره؟ اصال دکتر باشه ا  یگیم یچ-

 ! شه؟یمگه م نیزم  ریز  نیتو ا

 برو باال شه،یم-

 رمینم-

 سمت پروا گرفت و گفت:  یچیق  زیپرو

 لباسشو پاره کن -

را گرفت و آتش لبخند زد   یچیبا دست لرزان ق پروا

 گفت: 

 جا هستم نی مطمئنه که االن...ا-

چشم   یآتش عصب د،یچه طور اشکش چک   دینفهم

 بست و آرام گفت: 



 برو -

آتش    شرتیرا لب ت یچیبرد و و ق  ریپروا سر به ز اما 

گذاشت، آب دهان قورت داد و انگشتانش بازو بسته  

  قهیتا  یچیکرد، ق یلباس را پاره م زیت یچیشد، ق یم

  یبسته شدن انگشتان پروا جلو نیباال رفت و آخر

 ، نگاهش باال رفت و با بغض گفت: لباس کامال باز شد

 نشه  یز یچ دوارمیام-

از پشت لباس را از تن آتش در آورد به زخم   زیپرو

 خند زد گفت:  شی نگاه کرد و ن

 بچه؟!  یبا داعش در افتاد-

 گفت:  یعصب زیو پرو دیکش  قینفس عم آتش

 یکار دار  یل یبخواب که خ-

  ی شکم بر رو  یرو دیبه پروا نگاه کرد و چرخ آتش

به زخم نگاه کند،    دیترس  یپروا م د،یدراز کش تخت 

  زیکرد، پرو یچاقو در جگرش فرو م یکیانگار 

کرد،   زیبرداشت و شروع کرد زخم را تم یپنمبه ا 

نگاه   نیرزمیآن ز یپروا سر باال برد به سقف آجر

 کرد. 

 خند زد گفت:  شی نگاهش کرد و ن  زیپرو



 دختر؟  نیکارته ا یچ-

دست سرد پروا که لب تخت   ی دستش نشست رو  آتش

 بود و آرام گفت: 

 زنمه-

 برداشت و گفت:  یسرنگ   دیخند  زیپرو

 !یچه سعادت دم،ینفرم زنتو د  نیآهان پس من دوم-

سوزن سرنگ را    زینگاه کرد اما پرو ز یبه پرو پروا

فشرد، پروا به  یکرد و م  یاطراف زخم آتش فرو م

 خم شد گفت:  عیصورت سررخ آتش نگاه کرد و سر

 ؟یخوب-

 برو باال...نمون -

  ییوقت بال  هیجا تنهات بذارم که... نیتونم ا ینم-

 اد یسرت م

 گفت: زی و پرو  دیدردش خند ان یدر م  آتش

 پرواست  یب یل یزنت خ-

  زیو دست پروا را فشرد، پرو دیبار بلند خند  نی ا آتش

 : دیشد بر زخم و غر  قیدق

 پاره کرده؟! قی عم یجور  نی زده که ا یک-



 گفت:  زینگفت و پرو چیه  آتش

 بد زده   یل یخ-

 گفت: زینگران به پرو پروا
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 عمل بخواد   دیشا  تان مارسیببرمش ب-

 نگاهش کرد و گفت:  زیپرو

 نیپاره شده، ا  هینگاه کن چند ال نییپا اریسرتو ب-

 خواد  ی عمل م یعنی

 گفت: زی با وحشت به آتس نگاه کرد و پرو پروا

 کنم یخواد خودم درستش م ینم-



دست به کار شد،   ز یچشمانش گرد ماند و پرو پروا

داغش را   یاشک ها یپروا که اراده نداشت جلو 

آتش  یهم فشرده   یسر خم کرد به چشمان رو   ردیبگ

 نگاه کرد و گفت: 

 نیا میرفت  ی م مارستانیتو؟! خب ب  یکن یکار م یچ-

 ی کرد یهمه درد تحمل نم

 نگاهش کرد و گفت:  زیپرو

 کنم هیبخ  یریز هیتا ال ادیجلو ن هیال نینگه دار ا نویا-

 با ترس نگاهش کرد و گفت: پروا

 من؟! -

 نه خود آتشو گفتم -

 : دیغر  یبا زار  پروا

 اشتباهه! نیا-

 نشده  ری نگه دار تا د-

بود اما   یچیق  هیکه شب یزیلرزانش جلو رفت چ  دست

  شیزخم پاها  دن یانبر بود را گرفت، با د هیسرش شب

که آهش با صدا باال   ختیو چنان دلش فرو ر  دی لرز

زد و با   یم هیبخ زی آمد و انگار قلبش فشرده شد، پرو

داد،    یرفت پروا جان م ی هر بار که سوزن فرو م



آتش   یصدا یب  ادیکرد، فر یچون درد آتش را حس م 

 کرد.  یرا حس م

  اه یچشمانش س یجلو  یپنجم بود که لحظه ا  سوزن

  نیشد، انبر از دستش رها شد و جسمش سمت زم

  رونیدست آتش ب ریاز ز گرشیشد، دستش د  ه دیکش

 آتش باال رفت:  اد یشد و فر  ده یکش

 پروا! -

 ** 

  یداشت و نم ینیغلت بزند اما حس سنگ خواست

سختش بود چشمانش را هم باز کند،   یتوانست، حت

  دهیکرد به شوفاژ چسب  ی گرمش بود حس م یل یخ

  کیتار مهیاست، چشمانش را به زور باز کرد، اتاق ن

 باال سرش نگاه کرد.  یبود، اما متعجب به طاقچا

 زان یوسط طاقچه آو ی آشنا بود، سه گوش قالب باف نا 

 ی بود، نگاه از آنجا گرفت و به زور سرش را کم

  یکه رو یکس  یتن برهنه  ی مهین دنیچرخاند، با د

رشت شد و  از بدن خودش بود چشمانش د یمین

  اد یکرد پسش بزند، دهان باز کرد فر یوحشت زده سع

و   دش سر همان شخص سمت خو   دنیبزند اما با چرخ



که گفت، پروا دهانش همان جور باز ماند و  یآخ آرام

 کرد او را پس بزند خشک شد.   یم یدستش که سع 

مردانه اش در هم   یصورت آتش نگاه کرد، ابروها به

  ادیآمد چه شد اما با   ینم  ادشیگره خورده بود، 

 باره سر بلند کرد و گفت: کیآتش به  یشانه    ی آور

 ! یوا-

که بسته شده بود آب دهان قورت   یشانه ا دن ید با 

  یداد، دست لرزانش باال رفت و سر انگشتانش را رو 

و دوباره به   دیدندان کش  ر یلب ز  د،یکش زیبانداژ تم

دانست چرا خواب بود   ی صورت آتش نگاه کرد، نم

کرد،   یتن آتش چه کار م ریاصال آن جا کجا بود، ز

اتش را   امدین دلشبود   ده یکه د  یاما به خاطر زخم

 کند.  داریب

تنش بود و   یتنش رو  ی مهیدهان قورت داد، ن  آب

زخمش هم دورش حلقه بود، با   یدست همان شانه 

به خاطر آن مکان   دیبا د یاه کرد، شا شرم به سقف نگ

اما همان که حضور  د یترس یم کی تار مهین ینا آشنا

 در وجودش نبود.   یترس  چیکرد ه یآتش را حس م

شد   ی داغ آتش را که در گردنش پخش م  یها  نفس

سرخ شده    شیکرد، گونه ها  یحالش را دگرگون م 



اما به خاطر بدن   ندیخواست کل اتاق را بب یبود، م 

کرد  سی لبش را با زبانش خ ی توانست، رو یآتش نم

 کیآتش نگاه کرد، دستش را آرام نزد  یو به شانه 

  ورد، خ  یآتش گذاشت که آتش تکان یبازو یزخم رو

نفسش حبس شد اما آتش خواب بود و فقط احساس  

 شد.   یم داریب یکرد که گاه  یدرد م 

دوست داشت بفهمد چه   یلیصورتش نگاه کرد، خ به

کجا هست و حالش چه  ا یبود، ک یشده، چرا آتش زخم

کرد، چرا  یم کیشل  ایبه ک د یطور است، چرا آتش با 

او متفاوت،   یآتش محله آن قدر ترسناک بود اما برا

 . دیچرخ ی هزار سوال در سرش م

 یآتش تکان م یبازو  یشصتش را آرام رو  انگشت

  یم ییو به روشنا داشت ر  یکیتار مهیداد، هوا از ن

به صورت آتش بود اما   رهی ساعت خ کی رفت، 

پلک زد اما   یشد، چند بار نیدوباره چشمانش سنگ

هم افتاد و دوباره به خواب   ی رو  شیباالخره پلک ها 

 فرو رفت.   قیعم

 

بخورد، باز هم   یدر اتاق باعث شد آتش تکان  یصدا

پروا سر بلند کرد   دنیو چشم باز کرد، با د دیصدا شن



نگاهش کرد، دستش کنار صورت پروا نشست و به 

  یو صدا دیشد، از درد چهره در هم کش   زیخ میزور ن

 : دی را شن  زیپرو

 من ی زنگ زدن به گوش ا یب-

رفت اما   جیسرش گ  ستاد، یگرفت ا   وار یدست به د  آتش

لنگه اش را   کیرفت و  یتوجه سمت در اتاق چوب یب

را سمتش    یکرد و گوشنگاهش  زی باز کرد، پرو

را گرفت و دم گوشش گذاشت  ی گرفت، آتش گوش

 گفت: 

 بله-

  یاتش گذاشت م  یشانیپ یبرد و رو  شیدست پ   زیپرو

 خواست تبش را چک کند، آتش کالفه گفت: 

 خوبم  -

رفت در را    رونیعقب رفت و آتش هم کامل ب  زیپرو

 بست و گفت: 

 خوبم کرد   زیگفتم خوبم، عمو پرو-

اش گذاشت و   ی سماور زغال  یرا رو   ی قور  زیپرو

  هیتک  وار یکنار سماور نشست، آتش به د نیزم ی رو

 داد و گفت: 



 زنمیبعد خودم زنگ م-

 نگاه کرد گفت:  زیرا قطع کرد و به پرو  تماس

 زد ناراحت نشو   یحرف ه،یقانون کمی-

 اومد دستم شب یهمون د-

 شدم؟!   هوشیبه خوردم ب یداد یچ شب ید-

 یزد  یگاز م واریدادم که تا صبح از درد د ینم-

 نگاهش کرد گفت:  زیخند زد و پرو شین آتش

 صبحونه نیا یکن ب دارشیب-

 برمش خونه یدمترگ، م-
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لنگه در   کیهمان   دینگفت و آتش چرخ چیه  زیپرو

سر خم کرد وارد اتاق شد، در را  یرا باز کرد کم 

خواب بود نگاه کرد،   واریبست و به پروا که کنار د

نشست، دست   نی زم یسمتش رفت و کنارش رو 

 ی گرمش را کنار صورت نرم پروا گذاشت و لبخند رو

 لبش نشست آرام گفت: 

 !یزخمو نداشت هی دن یطاقت د-

سر عقب   یکم  د،یاش را بوس  یشانیشد و آرام پ خم

  یبرد به چشمان پروا نگاه کرد، نگاهش قفل لبها

 خند زد با حرص گفت:  ش یپروا شد و ن یبرجسته 

 ذارم  یبرات نم یلب گهیکه ببوسمت د  ی روز-

خورد اما آتش عقب نرفت، پروا   یپروا تکان پلک

که در   یدست آتش را حس کرد و حس نفس ی گرما 

 دن یچشم باز کرد با د  عیشد، سر ی صورتش پخش م

جا خورد تا   ی کیصورت آتش آن هم به آن نزد

 خواست وحشت زده سر عقب بکشد آتش آرام گفت: 

 هوش یب  دیسزخم تر هی دن یبا د یقهرمانمون چه طور-

 شد؟ 

برد  نییسر پا   دیکرد و آتش خند ی نگاهش م جی گ پروا

 اش چسباند گفت:  یشانیبه پ یشانیپ



نباش به خاطر خودم   گمیم یوقت  ا ین گمیم  یوقت-

 به خاطر تو هست  ستین

شرمش شد و چشم بست، آتش سر عقب برد و    پروا

 به زور پُر درد صاف نشست گفت: 

 ؟یخوب-

شد    زیخ می چشم باز کرد اما نگاهش نکرد و ن پروا

 چشم چرخاند در اتاق و آتش گفت: 

  متیاورد  یتو که غش کرد م،یزیخونه عمو پرو-

چندتا دارو داد   زیمنم کارم تموم شد عمو پرو  نجا،یا

 االن  نیتا هم  دمیخواب شتیاومدم پ 

 غش کردم؟! -

اما همون اولش   یخواست کمکش کن  زیبله عمو پرو -

 یوا داد 

 اخم کرد و با حرص نگاهش کرد و گفت:  پروا

به اتاق عملو دکترو کوفت   یمگه شغل من ربط -

 ی زهرمار داره؟. اگر دلشو داشتم مطمئن باش االن جا 

کردم، اون وقت منو   یم یرفتم جراح ی م یخبرنگار

  یکنن م یجا دارن زنده زنده عملت م  نیا یکشوند 

 رم؟ یبرات حس جراحا هم بگ  یخوا



 و گفت:  دیخند آتش

تو   نیبکش، بعدشم من که گفتم بش  قینفس عم-

 ام یتا ب  نیماش

 :د یو غر  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 بخدا  یرو دار   یل یخ-

 سر کج کرد و گفت:  دیباز هم خند آتش

 ی خالصه تصورتامو از قهرمان عوض کرد-

آتش   ی نهیبا حرص هر دو دستش را به س پروا

 : دیغر  دیکوب

 ... تموم-

آتش چه  دیآخ آتش پروا خفه شد و د  ادیفر یصدا  با 

طور سرخ شد و سرش به عقب خم شد، وحشت زده  

و هر دو دستش رو طرف    ستادیا شی زانو ها  ی رو

 صورت آتش نشست گفت: 

 بخدا حواسم نبود!  دیش....بخ دیببخش-

پروا نشست همان جور با درد   یپهلو یرو  دستش 

 گفت: 

 ست ین یزیچ-



لرزش دار که به خاطر بغض بود    یپروا با صدا اما 

 گفت: 

 رفته بود   ادمیخواد...باور کن   یمعذرت م-

   ستین یزیگفتم که...چ-

آتش جلو   یشانه    یپروا نگران سرش از باال اما 

 نگاه کرد و گفت: یچیرفت به باندپ

 ادیخون ن-

 سر چرخاند نگاهش کرد و پروا نگران گفت:   آتش

 آقاهه نگاه کنه؟ نیا یبگ یخوا یم-

نگاه  دنیآتش جوابش را نداد، سر چرخاند با د یوقت

آب دهان قورت داد و خواست    د،یآتش خجالت کش

عقب برود اما دست آتش پشت سرش نشست، اجازه  

برد و   نییکند، پروا نگاه پا  شتریرا ب ی داد فاصله ن

 آتش آرام گفت:

  نجوریمن ا  ایخوام بپرسم نگاهت عوض شده  یم-

 چون عوض شده  هیکنم، اما سوال مسخره ا یفکر م 

 پروا باال آمد و او با لبخند گفت:  نگاه

 شده نفس؟  یچ-



 برد و گفت: نییکالفه نگاه پا  پروا

 م؟ یجا بر  نیاز ا  شهیم-

داد و پروا را رها کرد، پروا با   رونینفسش را ب آتش

پالتو شال نداشت چشم    ستاد، یعجله عقب رفت و ا 

 چرخاند در اتاق، آتش آرام گفت: 

 گذاشتم خشک بشه یبخار  ی اون جا باال-

اتاق رفت پالتو را  یکوشه   ی سمت بخار عیسر  پروا

سرش انداخت به  یبرداشت تنش کرد و شال را رو 

 آتش نگاه کرد و گفت: 

 ایب رونیب رمیمن م-

و آرام سالم   د ینگاه دزد ز یپرو دن یرا باز کرد با د  در

 جوابش را داد و پروا گفت:   زیکرد، پرو

 خدافظ د،یممنون که...که خوبش کرد-

  زیپرو در روبه رو رفت تا خواست بازش کند  سمت

 گفت: 

 اون اتاقه  -

  دیخند ز یو نگاهش کرد پرو  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 و گفت:



 اطیبه ح خوره یاون در م-

گفت رفت، بازش   ز یکه پرو یسمت در  دیچرخ پروا

کرد و آن پله ها   شیپا  عیسر   شی کفشها  دن یکرد با د

آمد،   رون یشد. آتش از اتاق ب اطیرفت وارد ح نییرا پا 

 نگاهش کرد و گفت:  زیپرو

 اد یم یل یدختره بهت  خ نیا-

 کاپشنش را برداشت و گفت:  آتش

 برمش  یم امیبعد م نجا یاون باشه ا-

 باشه -

 بلند گفت:  ز یپله ها رفت اما پرو سمت

 فرش بردار، داروهارو بخر بخور ری اون کاغذ ز-

 باشه -

 فرش برداشت و رفت.  یگوشه  ریرا از ز  کاغذ

 

 

سرد شده    یوارد آن خانه  چرخاند در خانه، چشم

بود، آمده بود آن جا حرف بزند آمده بود جواب چرا  



بسته   ی. صداردیرا بگ دیچرخ  یکه در سرش م ییها 

 . دیو آرام چرخ  دیکش یقینفس عم د،یشدن در را شن

بدن برهنه اش تنش کرده   ی کاپشنش را که رو آتش

و تا دهان باز کرد آتش    دیبود در آورد، پروا نگاه دزد

 ت اتاقش رفت و گفت: سم

 رمیدوش بگ  رمیم-

 و گفت:  دیمتعجب چرخ پروا

 زخمت!-

صبحانه   ستیتو هم اگر سختت ن شورم،یتنمو م  نییپا -

 کنم یآماده کن دارم ضعف م

 : دیاتاقش که شد پروا با حرص غر وارد 

 مثال اومدم حرف بزنم-
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مبل انداخت،   یشال و پالتو را در آورد رو ی عصب

  یچا یبرا یسمت آشپزخانه رفت و اول از همه کتر

  خچالیپُر بودن  دنیرفت با د  خچالیراغ گذاشت، س 

 سر تکان داد گفت:   نیباال رفت و با تحس شی ابروها 

 ! یکرد  دیچه زود خر-

کند، کره مربا عسل  مرویآورد تا ن  رونیتخم مرغ ب دو

 آورد.   رونیرا هم ب   ریو پن

  ر یپهن کرد که آدم س  ی بساط رهیجز ی رو  دیا یآتش ب تا 

 کرد.  یرا هم گرسنه م

  یگذاشت صدا  رهیجز ی داغ را که رو یها ریش  وانیل 

به آتش نگاه کرد،   دیچرخ  عیسر  د،یدر اتاق را شن

تنش بود که فقط  ریس  یآب یکوتاه  ن یآست راهنیپ

را    راهنیپ نییپا  یبود دو دو دکمه   ده یزحمت کش

 بسته بود. 

  رهیپشت جز  د یکش رون یب ی نگاه گرفت و صندل  پروا

  دیکش  رونیب ینشست، آتش هم سمتش رفت صندل 

 نشست، نگاهش کرد و گفت:

 واقعا عموم هست  زیعمو پرو-



متعجب نگاهش کرد و آتش سر تکان داد و   پروا

 گفت: 

 ه یداستانش طوالن-

 ومد؟ ین  مونیپس چرا واسه نامزد-

  ادیبدش م یدونه، حت  یچون خودشو جز خانواده نم-

 قتمیمن رف گهیبهش بگم عمو، م

 چرا آخه؟!-

برداشت و در دهان گذاشت،   مروی تخم ن  یلقمه ا  آتش

را خورد و به آتش نگاه    رشیاز ش یپروا کنجکاو کم

 قورت داد و گفت: دیکرد، آتش لقمه را جو

مادربزرگم با پدربزرگم سازگار نبود، به قول  -

پدربزرگم نشد درکش کنه نشد که بلدش باشه،  

  نکهیبا وجود ا  شهیم تیداره اذ   د ید یپدربزرگم وقت 

ار براش سخت بود اما طالقش  ک  نیتعصب داشت و ا

 مادرش  شی گذاشت پ زیداد، عمو پرو 

 مادربزگت ُکرد بود؟-

 محل بوده  نیهم ینه بچه -

 چه جالب! -



خواستتش که   یفکر کرد پدربزرگم نم زیعمو پرو-

بچه هاش نبرده اما پدربزرگم حداقل    هیاونو مثل بق

 گذاشت که کنار مادرش باشه ویکی

 با پدربزرگت قهره؟  نیواسه هم-

 گهیموضوع د هیو  نیا-

دوست داشت باز سوال کند اما آتش با اشتها   پروا

کرد ساکت باشد   یهمان سع یخورد برا  یصبحانه م

 تا او صبحانه اش را کامل بخورد. 

خورده است   یادیکرد ز  ی که حس م ی در حال   آتش

داد به پروا نگاه   هیتک یلبه صند دیکش قینفس عم

 کرد و گفت: 

 شدم  تی تقو یحساب -

 نگفت و آتش سر کج کرد گفت:  چیه  پروا

زود ازدواج کنه  زی که عمو پرو ن یمادربزگم واسه ا-

کنه،   ی دختر براش نشون م  هی رهینگ شیراه پدرشو پ

هم ازش خوشش اومد   یل یخ زیدختر که عمو پرو  هی

و عاشقش شد، ازدواج که کرد مادربزرگم از تهران  

 رفت 

 متعجب گفت:  پروا



 زندس؟! -

آروم   یجا   هیآره اما دوست داشت از تهران بره -

رفت  نیکنه، واسه هم یخوش آب و هوا زندگ

 کالردشت

کجا   شبی کردم زنده باشه، پس زنعموت د یفکر نم-

 بود؟ 

که در   یرنگ غم نگاه آتش را حس کرد،  رییتغ

باره در  کیکه به  ییابروها  د، یچشمانش نشست را د

 و سر کج کرد آرام گفت:   دیهم گره خورد را هم د

 دم؟ یپرس یبد زیچ-

 لش یو سب  شی ر یکالفه نگاه گرفت دستش رو  آتش

  یکرد تا لبها یپروا همان جور نگاهش م   د،یکش

 به هم آتش از هم باز شد:  ده یچسب

تو راه برگشت   د،یخر رهیزنعموم م  شیشش سال پ-

 ُکشته بودنش 

رد شد و با بهت گفت:  پروا  چشمانش گ 

 کشته بودن؟! -

 یم  ی که ولگرد رمردیو چرا اما پ  یک میدیآره نفهم-

که   دهیزن عموم شن  یکنه گفته تو کوچه بوده صدا



هم  یوقت  د،یمنو نکش  دمیند یچیگفته بخدا من ه

 کشته بودنشو رفته بودن  رسهیولگرده بهش م

 ! دهید ی زیچ هی یعنی پس -

 نیعده بوده واسه هم هیکه به ضرر   دهید  یزیچ هی-

باباش  یشد به پا  وونهیکشتنش، اون موقع عموم د

 کنن  دایزنشو پ یقاتال  ا یافتاد که قاتل  

 کرد؟ -

  نیتالش کرد شبو روز نداشت اما نشد، واسه هم-

تر شد، عموم جراح بود اما   قیعم زیقهر عمو پرو 

 کارش شد  الیخ یب  گهیبعد مرگ زنعمو آذر د

 پس واقعا جراحه!-

وسط    زیبلند شد و سمت م  رهیاز پشت جز آتش

برداشت روشنش    ی گاریرفت، نخ س یراحت ی مبلها 

 رفت و گفت: ی بلند پنجره قد یها   شهیکرد و سمت ش

 هیکه شب شیدیعمو از اون روز انگار ُمرد، د-

خواد   یداره نه م  یشده، تنهاست نه دوست شای درو

بخوام   ره، ی مادربزرگم م  شیکم پ یل یداشته باشه، خ

 بگم...  یکل 

 زد و گفت:  گارش یبه س یمحکم پک



 متحرکه یمرده   هیداغونه، -

 دمش؟ ینفره که د نیچرا گفت اون دوم-

 گهیدونه م   یگفتم که اون خودشو جز خانواده نم-

 اونه شی بود دوم ا یک  ش یاول  یعنینفر   نیدوم قمه،یرف

بلند شد و سمت اتش رفت، کنارش   شیهم از جا پروا

 و گفت:  ستادیا

 کرد؟  تیزخم یک-

 سر تکان داد و گفت:  دیخند آتش

 تا حاال شبی از د ،یجواب نیمنتظر ا-

 خند زد و گفت:  شیکرد، ن نگاهش

به نظرم سوال نپرس، نصفهو   یدون ینم  یزیچ  یوقت-

  یاالن بفهم نکه یکنه، ا یحال ادمو بد م  دنیفهم مهین

صدم ماجراس، خودتو   کیزده من چرا زدم فقط  یک

 شهیم شتریب  شترویچون سواال ب   یکن یم  تیاذ

 ؟یگیچرا نم-

 تمام ماجرارو؟ ؟یچ-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 اوهوم -



لبخند زد و دستش سمت صورت پروا رفت،    آتش

 ره یانگشتان مردانه اش گرفت و خ نیچانه اش را ب

 خاصش آرام گفت:  یها   یشیبه چشمان درشت و م

 ندارم  نانیچون بهت اطم-

 جا خورد و آتش سر تکان داد گفت:  پروا

 ت برا زنمینداشته باشم هم حرف نم نانیاطم یتا وقت -
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 جا خورد و آتش سر تکان داد گفت:  پروا

 برات  زنمینداشته باشم هم حرف نم نانیاطم یتا وقت -

 گفت:  ی م عقب رفت و عصببا خش پروا

  یکنم...تا حاال م ی خواستم کار یمن...من اگر م-

 کردم 



  یاالن منو م ی اگر داشت ،یکن ی که کار ینداشت  یزیچ-

 زندان  ینداخت

محکم و    زد،یحرف م  هیحاش  یخشکش زد آتش ب پروا

 زد و گفت:  گارش یبه س یگریپک د ح، یصر

 یدست منو رو کن  یبود  ن یاز اولشم دنبال ا-

 ه؟یجرم داشتن اسلحه چ یدونیم  دم، یمن اسلحتو د-

 ؟ یببر یتونیاما م یدیفقط د -

  یزد، خودش هم م ی از خشم نفس نفس م پروا

  یاما نم ندیبب دی دانست با وجود آتش آن اسلحه را شا 

 .اورد یتواند به دست ب

آتش   یرا به خانه   سیبار پل  نیاول  یبود وقت  ادش ی

 نکهیکنند، با وجود ا دایپ  ید اسلحه اکشاند نتوانستن

بود که اسلحه در دست آتش   دهید  نشیپروا با دورب

 است. 

هنوز لبخند   ستاد،یا شیسمتش رفت روبه رو  آتش

  یترساند، نگاهش م یکه پروا را م یداشت اما لبخند

شد اما   تیاذ  زش ی صورت پروا را، از نگاه ت  د یکاو

کرد جسارتش را از دست ندهد، آتش دست باال   یسع

 انگشتانش بود. یال گار یکه س یبرد همان دست



پروا گذاشت و   یشانیپ  یاشاره اش را رو  انگشت

پوست نرم پروا  ی همان جور که آرام انگشتش را رو

 داد آرام گفت:  یاش حرکت م  قهیبه سمت کنار شق

  یهمون فلش زنه،یم نتیتو چشمام هنوز فلش دورب-

که از پشت پنجره   یکه کل خونمو روشن کرد، همون

 من  یاتاقت نشست تو خونه   ی

  رونیو ب یدرون  یکه تمام اندام ها  ی بود جور ده یترس

  یم یبود که حت ده یاش به لرزه افتاد، چنان ترس

آب جمع شده در دهانش را هم قورت بدهد و    دیترس

آتش سر انگشتش را همان جور امتداد داد و ادامه 

 داد: 

  زهیکه بر سیکالغه بود همون موقع زنگ زد پل -

 مگه نه؟ ،یکن یکارا نم نیخونه من وگرنه که تو از ا

پروا داد و با   ی  دهیترس ی چشمها  لیتحو یخند شین

 گفت:  یلحن خون سرد

تو    یکه اومد یکرد بمیکه تعق دیشن  د،ی گوشات شن-

 س ی با پل  ی اون خرابه که دامنت پاره شد، که فرار کرد

 یبرگشت 

آن   دیخند  د،یپروا درشت شده بود و آتش خند  چشمان 

 قهقهه اش گفت:  انیهم بلند، در م



کار منو تموم   یخوایدستت م  ادیب  ،یتو منتظر مدرک-

 یکن

انگار  لمس   دیلب پروا کش  یانگشت را رو  همان

سردش داغ بود   شهیکه برعکس بدن هم شی لبها 

بود  یبه همان لب صانهیعادتش شده بود، نگاهش حر

کرد با همان نگاه تشنه   یکه سر انگشتش لمسش م 

 آرام گفت: 

  یزیدونم چ  هی یکیچرا به  گم،یکنم م  دایپ نانیاطم-

که   یاز همون سن یبهم بده اراده کن  نانینگم، تو اطم

کنم   یم  فیبرات تعر هیچه شکل  ی واقع یی ا یدن دم یفهم

کنم،   یکنم چرا م یکار م یچ نکه یاالن، ا نیتا هم

 گمیکار کنم، همرو مو به مو واو به واو م یقراره چ

 برات

که   یثابت مانده بود اما آن کار آتش آن انگشت پروا

گرفته بود، حالش را دگرگون کرده   یلبش را به باز 

گرفت، نگاه آتش باال که آمد زل زد  یبود، داشت گر م

 زد و گفت:  یو آتش چشمک زش یتبه چشمان 

نگاه بشه   نیاما ا  هیدونم چ   یکرده، نم ریینگاهت تغ-

  ویاگر خودم همه چ ستمیخوام آتش ن  یکه م یاون

 برات نگم



که کامال    یبه لب پروا نگاه کرد و با کالم  دوباره 

 در آن مشهود بود گفت:  ی کالفگ

پسره از   نیکوچولو عجله کنه، ا هیبه دلت بگو -

 زن گرفته...  یوقت

کرد و  ی شد چشمانش جمع شد انگار فکر  ساکت

 ادامه داد: 

شد،    ازیانگار وجودش پُر ن دیتو رو د  ینه از وقت-

 شده ...   دی روزا شد نیکه ا ازایاز اون ن یکی

 به لب پروا گفت:  رهیکرد و خ یمکث

 لبته-

 با عجله عقب رفت و با لکنت گفت:  پروا

نه...اما ناهار خونه نهال  ا ی  یتون ی دونم...م ین...نم-

 می...خواست با هم برم یدعوت

 ی گاریرا در جا س  گاریو ته س دیکش  قینفس عم آتش

 انداخت گفت: 

 االن که ساعت نه صبحه میریباشه م-

خب...خب من برم خونه کارامو بکنم، دوش  -

 میبر زنمی ...بعد زنگ مرمیبگ



 باشه برو -

پالتو را برداشت تنش کرد   یبا همان دست پاچگ پروا

سرش انداخت سمت در رفت، بازش   یو شال را رو 

 پشت به آتش گفت:  ستاد یا شیکرد اما سر جا

نباشه که   نانیاطم ی کنه، وقت یم نانیدلم سخت اطم-

من   نانیتو با نوع اطم نانینوع اطم شه،یعاشق نم

 هی  ادیباهات راه ب کمیخواد  ی فرق داره، تا دلم م

مشکوک  ی ریدرگ هی د،یجد کی شل  هی  د،یاتفاق جد

  یخوب یبا عقلم رابطه  گهیدل منه د اد، یم شیپ گهید

  ادیبا دلت راه م بدهداره، عقلم روش حاکمه اجازه 

نگاهم و گوشم   اد، یاجازه نده صد سالم بگذره راه نم

 ی شنوه م یم ی وقت نهیب یم ی به عقلم وقت کهینزد

 گه،یه عقلم به دلم م رسه به عقل، اون موقع هست ک

   ا ینباز

خند   شیگرفت و ن تمیدر ر  یبلندش رو یها   ناخون

 زد گفت: 

  یاز تو به عقلم نم ییزایچشم گوشم خوب چ-

خودت عقلمو ُمجاب کن که به دلم دستور   ا یرسونن، 

 ی دنشیبوس  یباش که تشنه  یدل دختر ال یخ یب ایبده 

 :د یو غر  دییهم سا  یدندان رو   آتش
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 ... تو تا اخر عم-

 و گفت:  دیسر چرخاند نگاهش کرد آرام چرخ  پروا

به  تت ریبمون حرفم تموم نشده، آره به خاطر غ-

 شمیخاطر تعصبت من تا آخر عمر مال تو م

 قلبش گذاشت و گفت:  ی باال برد رو دست

 جا نیاما نه ا-

 زد و ادامه داد:  لبخند

 نیفقط جسمم هم شهیسهمت م-

 : دیغر  د یبا تهد آتش



 ی نه از رو یتا آخر عمرت مال من گمیمن اگر م-

قلبم  یدونه   هی یکیکه  نهینه تعصب، واسه ا  رتهیغ

 ی شد

 رفت و آرام گفت:  رونینگاه گرفت ب پروا

قلبت داغونه، چون عقل و دلش   یدونه  هی یکی-

 د یاونم شد رنیدرگ

کف   د،یزد چرخ اد یرا بست و آتش با خشم فر  در

 : دیغر  دیکوب  شهیدستش را به ش

 یلعنت یلعنت  یلعنت-

 گفت:  یو عصب دیکش  قینفس عم چند

کنم  شی خوام راض یکردم؟! تا م  کیشل  د یاز کجا فهم-

 ترسه  یفهمه، معلومه که م یم  دیجد زیچ هی

که در شارژ زده بود را  یبلند رفت تا گوش یقدم ها  با 

 شروع شود.   شیبردارد و تماس ها 

 ** 

چشم باز کرد و طاهر   ا یک د،یچیزنگ در خانه پ  یصدا

 با ترس گفت: 

 ! سهینکنه پل -



 : دیو غر دییهم سا ی دندان رو ا یک

 و درو باز کن  بر-

 و آرام گفت:   ستادیا  عیسر  طاهر

 بار اومده واقعا بُکشتت؟  نینکنه آتشه ا-

 بلند بشم؟  ا ی ی ریم-

 رفتم رفتم-

پاشنه    یصدا  د،یکش یقینفس عم ا یرفتن طاهر ک با 

سر چرخاند به در هال نگاه کرد با  د یکفش که شن

 گفت:   عیکرد و طاهر سر ی آن دختر پوف دن ید

 گفت آشناته-

 داشته باشم  ییآشنا  نیتو گور بابام بخندم همچ-

نگاه کرد،   ا یک  یبرهنه  ی نهیلبخند زد و به س  پرستو

و    دیشده بود کش یچیکه باندپ ینگاهش را به شانه ا

 گفت: 

 دستش بشکنه -

 ؟ یکرد دایمنو از کجا پ یخونه -

که،   یکن یشناسمتون باور نم یم گمیم  یمن هر چ-

 تو  امیت بحاال اجازه هس



 ؟ یریبگم نه م-

 ابرو باال انداخت و گفت:  دیخند  دختر

 اشکال نداره که  مار،یب  ادتیاومدم ع رمینم-

 گفت: عی به طاهر نگاه کرد، طاهر سر ا یک

 بذارم؟  ییمن چا-

 نگاهش کرد و گفت:  پرستو

 میتنها باش میخوا ی م ا یتو برو منو ک-

 نگاه کرد و پرستو با ناز گفت:  ا یمتعجب به ک طاهر

 گهی داشت خودم هستم د ی نگران نباش کار-

 کالفه گفت: ا یکرد، ک ینگاه م  ا یهنوز به ک  طاهر

 ا یب گهیساعت د هی برو -

را از پا در آورد و چشم    ش یلبخند زد کفشها   پرستو

 چرخاند در خانه گفت: 

مجردا   هی اما خونت شب ی پدر مادر ندار نکهیبا ا-

 ستین

 ست یه که نشرمند-

 ومده یوقته سراغت ن  یل ی خواهرت خ-



جا، شوهر   نی ا ادیمدام از شهرستان ب ستیکار ن یب-

 داره بچه داره 

اون سگ روت اسلحه   ،یخب حاال چرا انقدر بد اخالق-

 ؟ یکن یم  یاون وقت با من بد اخالق  ده یکش

 :د یغر ا یو ک دیابرو در هم کش  طاهر

 ؟یواسه چ ی جا موند نیا  گهید برو د-

کنار در کاپشنش را برداشت و   خیم ی از رو طاهر

 گفت: 

 زنگ بزن یکار داشت-

 نگفت و پرستو با رفتن طاهر آرام گفت:  چیه ا یک

 اون بود نه؟ یاز آدما -

 جا؟   نیا یاومد  یخوا  یم یچ-

 لبخند زد و گفت:   پرستو

  دمیشن  شب ینشد، د ی اون روز منتظرت بودم اما خبر-

 کرده   کیرحم بهت شل  یآتش ب 

 زدم که زد -

دمتگرم، حقش بود که بخوره چون در حق   یتو زد -

 کرد   ی نامرد شهیتو بد کرد اما اون مثل هم



  شیاز آتش حرصش گرفت و پرستو دست پ شتریب ا یک

گفت و   یخواست تنش را عقب بکشد آخ ا یبرد تا ک

  ا یک  ی نهیس  یپرستو دست رو  د،یچهره در هم کش

 گذاشت و گفت:

 خورمت که یابا نمآروم باش ب  شیه-

 برو عقب -

 مارستان یب ا یک  نیگفتم ا دمیشن یدستش بشکنه، وقت-

 بده  سی جواب پل  دیچون با  ستیبرو ن

دست پرستو را پس زد، پرستو لبش را کج کرد و   ا یک

 گفت: 

 اوردن باال سرت  ایحتما از اون دکتر دو زار-

 خند زد و گفت: شین

 دونسته هم کجا بزنه یناکس م-

 گفت، پرستو لبخند زد و گفت:  ینم چیه ا یک

 که...   ای ینامردتو هنوز قبول دار قیرف نیا-

 و یبخشمش الش یوقت نم چیه-

 سر تکان داد و گفت:  دیخند  پرستو

 یست ینگو که به فکر انتقام ن-



 به تو چه-

 کمکت کنم خوامیم ه؟ی به تو چه چ-

 خند زد و گفت:  شین ا یک

 رسه؟ یم یبه تو چ-

 و گفت:   دیکش قینفس عم  پرستو

 با من بد کرد  شی سه سال پ شه، یدل منم خنک م-

 کرد و گفت:   زیچشم ر ا یک

 کار کرد؟! یچ-

 خند زد و گفت: شین  پرستو

 نگفته   ی بود شیمیبه تو که دوست صم-

 و؟ یچ-

 نه  ا یباهام  یبرات فقط بگو هست گمیم-

 ؟یکار کن یچ  یخوا یم-

 م؟یبزن نشیکه زم  یفقط بگو هست یفهم یم-

 با حرص سر تکان داد گفت:  ا یک

 هستم -



  میکن یم  یجا باشه با هم کار  ن ینداره ا اقتی اون ل -

کنم تو    یم یکنن، من کار  رونشیمحل ب نیمردم هم

 آتش  یجا  یبش

 چشمانش درشت شد و گفت:  ا یک

 ! ؟ی چه طور-

 و گفت:   دیبلند خند  پرستو

فقط با   یبرس  دی که با  ی زیبه چ یرسینشو م صیحر-

 ما باش 

کارو کرد با من خودش خواست که   نیحاال که آتش ا-

 واقعا منو از دست بده 

 کسو نداره مخصوصا تورو  چی ه اقتی اون ل -
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هر دو ساکت بودن اما   یکم  دیکش قینفس عم  پرستو

 : دینگاه کرد و پرس ا یچشم به ک یپرستو از گوشه 

 ببنده؟  و یکه زد یشد، کجا رفت زخم یاون چ-

 خبرم ازش  یبره قبرستون، ب-

اره اما با کمک تو همرو  د  یادیز  یاون فعال آدما -

محل  نی ا هیچ  ایمسخره باز  نیاصال ا م،یریگ یازش م

به اون چه   ماس،یمال قد زایچ نیهنوز بزرگتر داره، ا 

 کنن یکار م یچ هیبق

 کارش که درست بود اما آدمش درست نبود -

 سر کج کرد و گفت:   دیخند  پرستو

 ی باش دی آدمش تو با -

 و گفت: د یباره ابرو در هم کش کیبه   اما 

 باز...  ی وقت خر نش  هیالبته اگر -

 ستین قمیرف گهیعمرا، به خاک پدر مادرم قسم اون د-

 و گفت:  دیلبش کش   یزبان رو  پرستو

 خوبه-

 



با هم   هیبود، بق ستاده یا  هیدر فکر بود کنار بق  طاهر

 گفت:  ی باره پسر ک یکردند که به  یصحبت م

 بچه ها آتش -

آتش از داربست    دنی سر باال آورد با د  عیسر  طاهر

  ستادیا  هیگرفت چند قدم جلو رفت، آتش کنار بق هیتک

 و سالم کرد، به داربست نگاه کرد و گفت:

 میتمومش کن  امیشب م -

 داداش حالت چطوره؟-

 نجامیکه خوبم که ا ینیب یم-

 ...شید-

 در هم گفت:   یدست باال برد با ابروها   آتش

 نباشه شبیاز د ی حرف-

 نگاه کرد و گفت:  یمرد  به

وقت طول   هی دهفی کار برزنتا به کجا رس نیبرو بب -

 نکشه، بگو حداقل تا آخر هفته بهمون برسونن 

 باشه داداش -

 لبخند زد و گفت:   یپسر

 ؟ی مسابقه هست میریعصر م-



 دیخوش باش  دیبر ییبرم جا  د ینه ظهر با -

ر  نگاه کند، طاه قیافتاد که داربست ها را دق راه

 سمتش رفت و گفت:

 گمیم-

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 ستیبه نظر محکم ن م،یمحکم تر کن  د یبا  نجارویا-

 خونه مش یبرد گهینفر د هیبا   شبی من...من د-

 و گفت:  دی ابرو در هم کش آتش

 گفتم؟   یچ یدینشن-

 مهمه زیچ  هیچرا، اما -

 ستیمرده باشه هم مهم ن-

دختره اومد   هیاون جا بودم، اما  شیساعت پ کی من -

 رون یکه اومدم ب

 طاهر ببند دهنتو-

 بودمش  دهید  ییمشکوک بود برام، انگار جا -

سمت سوپر مارکت رفت، طاهر   دیچرخ یعصب آتش

 و گفت:  دی به دنبالش دو

 اومد  ادمیانقدر فکر کردم تا -



 : د یو غر ستاد یزد ا ش یدستش را به پهلو  آتش

 دم یند تو یبه زبون نفهم   یآدم-

 یکه الک اروی برم شرکت اون  ی بار سپرد  هی  ادتهی-

   امکیپسره بود به اسم س هیبرم سر گوش آب بدم، 

 کرد و طاهر ادامه داد:  زیچشم ر آتش

دختره باهاش بود، نشسته بودم رو مبل اما  نیا-

  یم  یشوخ  یبا منش یخواهرشه چون وقت دم یفهم

  هیدختره گفت، به داداشت  نی به هم  یکردن، منش

 کنه  یم تمیاذ یل یبگو خ  یزیچ

 نامرد نامرد -

طاهر   د، یهمه را سمت خودش کش  یتوجه  ادشیفر

خند زد و چند بار  شیبه عقب برداشت، آتش ن یقدم

 سر تکان داد گفت: 

 کرده بازم شروع کرده  انتیکم خ-

 و آرام گفت: دیکش  قیساکت بود، آتش نفس عم  طاهر

  یخواد به کس یتونه بکنه، نم ینم یغلط چیاون ه -

که   نمیبرم ا  ینم وی کس یهست، من آبرو  یبا ک یبگ

که آدم دورم   ییجا  ومدیشد خودش مدام م  ینجوریا



خلوت حالشو گرفتم گوه   یبود، وگرنه که من جا 

 هیخورد اومد مغازم، اومد تک

 ؟یکن ی کار  یخوا ینم-

کنن اون جوجه که  یگنده تر اونم نتونستن با من کار -

مشغول باشه،   اشیبذار با عروسک باز  ست،ین  یعدد 

 کنم اما کور خونده  یخواد که کار یاون م 

 نگفت، آتش راه افتاد و گفت: چیه  طاهر

  یم ی تونه بکنه بذار با هر ک ینم یغلط چیاون ه -

 خواد باشه

  یتو گفتم آبرومن فقط به  قمه،یاونم رف یقمی تو رف-

 برم  یاونو نم

 قش یرف یکنیخوب م-

 : دیکرد و غر یپوف طاهر

کردم   یتا حاال فکر م ا،یک یکن  یم یدار  یچه غلط-

کج   یاما االن ثابت کرد  دهیاشتباه فهم یزیچ هی آتش 

 یبعدم مگه آتش اشتباه م ،یر  یم یبازم دار  یرفت

 کنه یکارارو نم  نیآدم تا مطمئن نشه که ا نیکنه؟! ا 

دارد با تلفنش حرف    دی چرخاند به آتش نگاه کرد د سر

 :دیشود، با حرص رو چرخاند و غر  یزند دور م  یم



  ده، ینم ریگ  ی خود به کس  یآتش ب  ،یکرد یغلط هی-

 ی خودتو به فنا داد

 ** 

بود از   قهیدق  ستیکرد، ب یزخم کف دستش نگاه م  به

ده بود لب تخت نشسته بود، زخم کف  آم  رون یحمام ب

کرد اما در فکر   یدستش که خوب شده بود را لمس م

در همه موارد مچش  نکهیآتش ا یبود، فکر حرف ها

 را گرفته بود. 

چشم بست و سر باال آورد، دستش را در    کالفه

نم دارش فرو کرد، دوست داشت زنگ بزند از  ی موها 

ست داشت  با خبر شود، اگر حالش خوب بود دو  ا یک

آتش باز  دیترس یافتاده است، اما م یبپرسد چه اتفاق

 . ردیهم مچش را بگ

که  یقد ی نهیبلند شد، به آ  ش یاز سر جا  ی عصب

بود نگاه کرد و آرام سمتش قدم   ستاده یآن ا  ی جلو

 برداشت گفت:

 یاما نم زهیت یراحته، فکر کرد ی اولش فکر کرد-

جواب بله   نکهیاون قبل ا نیاما بب ه،یفهمه قصدت چ

 دونسته یم  ویهمه چ یبهش بد



گذاشت و   نهیآ  یکف دستش را رو   ستاد،ی ا نهیآ  ی جلو

 گفت: 

 باز گفت زنم شو، چرا؟!  نا یبا وجود همه ا-

صندل    یرفت، درست از نوک پاها  نیی پا  نگاهش

  شیساق پاها یآمد، رو  یپوشش آرام آرام باال م

 نگاهش ثابت ماند و آرام گفت: 
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 چون واقعا دوستم داره...واقعا-

گل کرد، دوباره نگاهش  شیلب ها ی رو  ینیریش  لبخند

برهنه اش   ی پاها ی حرکت کرد رو شی ساق پا  یاز رو 

شده    ده یکه با حوله پوش  شیران پا  یباال آمد تا رو 

اش نشست و به   نهیس یبر آمدگ  ی بود، دستش رو

 و گفت:  دیلبش کش  ی شد، زبان رو  رهی چشمانش خ



  نیا یتون یدوستم داره، تو م  یل یاون ثابت کرد خ-

 ؟ یباش آدمو دوست داشته

 : دیعقب رفت و غر  کالفه

اول   دیکنه با ی کارارو م نیدونم چرا ا  یدونم، نم ینم-

 بفهمم   نارویا

  یبلند نیتنگ و آست یکمد رفت، بافت مشک  سراغ 

  ی قهی جل  ،یتنگ یانتخاب کرد به همراه شلوار مشک 

  ده یزحمتش را کش رایکه حم یرنگ  دیسف یقالب باف

ساده   پشیتنش کرد، ت  یآن بافت مشک  ی بود را رو

 و جذاب بود.  بایحال ز نیاما در ع

  عیداد، سر  یساعت نگاه کرد، دوازده را نشان م به

را خشک و صاف   شیسراغ سشوار رفت و موها

را   ی انجام داد و گوش عیرا هم سر   ششیکرد، آرا

  یبرداشت با آتش تماس گرفت همان جور که صدا

  یصدا  دنیشت با شنعطرش را بردا د یشن یبوق م 

 آتش گفت: 

 سالم -

 سالم زشت من-

 من...من آماده شدم -



 میر یمن م  نیبا ماش نییپا ا یب گه،یباشه پنج دقه د-

 باشه -

و چند بار عطر   دیکش  قیرا قطع کرد نفس عم  تماس

 : د یزد و کالفه غر  شی موها  ر یرا به خودش و ز

 تو  یکن یاز پشت تلفنم دست پاچم م یحت-

سرش   یپالتو تنش کرد و شال بافت را رو  عیسر

 رون یرا برداشت و از اتاق ب یانداخت، کوله پشت

را باز  ی واریرفت و در کمد د گریرفت، به اتاق د

 آورد و با لبخند گفت:  رون یکرد، بوت بلندش را ب

 برم  پیخوش ت-

زنگ خورد،   ی رفت، همان لحظه گوش رون یاتاق ب از

  ی بود، دست رو بهی فکر کرد آتش است اما شماره غر

 رفت گفت: یو همان جور که سمت در م  دیکش  ی گوش

 بله-

درو باز کن   ا ی میحرف بزن نییپا   ا یب ا یخونتم،   نییپا -

 خونت  امیب

سورن    ستاد،یا شیپروا درشت شد و سر جا  چشمان 

 : د یغر ی عصب



داد   ی ا ین نییهستم، پا  یاز دستت عصب یل یپروا خ-

 زنمیم

افتاد، با عجله   نیزم  یاز دستش رها شد رو نیپوت

سمت آشپزخانه رفت، در بالکن را باز    دی دو دیچرخ

  دیرا د  نییاز آن باال پا  د،یکرد و خودش را جلو کش

اش   نهیس  یسورن وحشت زده دست رو  دن یزد، با د

آتش نگاه کرد، سورن با خشم   یگذاشت و به خانه 

 گفت: 

 حرف بزن  ی شنو ی دونم م یم-

 برو  یضبرو عو-

 اومدم که حرف بزنم رمینم-

 گم شوهر دارم  یم وونیح-

در  نیمطمئنم، ا یخفه شو تو االن تنها خونه ا-

 باال  امیباز کن ب ویکوفت

  ادیشوهر دارم االن شوهرم داره م گمیزبون نفهم م -

 شمیپ

فقط   گه،ید  زیچ چیپروا نه شوهرت برام مهمه نه ه-

 یتو مهم 

 : دیتراس نشست و غر یسکو یپرا رو  مشت



  ممیمن شوهر دارم، دوستش دارم، زندگ شعور، یخر  ب-

هم از تو   گهیدوستن دارم، مطمئن باش هزار سال د

  امیخودتو بُکش که مثال من ب یحاال ه   اد،یخوشم نم

شوهر من   گم،یسمتت، االنم واسه بار آخر بهت م

  ا ی یمون یدونم فقط زنده م  ینم ،ی بفهمه مزاحمم شد

قراره شوهرم   یکه هست ییم درست همون جا نه، االن 

اون جا بمون   یخوا  یخودته م لیمنتظر من، م ستهیب ا 

 نمون یخوا یم

 نگاه کرد با ترس گفت:  نییرا قطع کرد و به پا   تماس

 یروان گهیبرو د -

نگاه کرد   یآپارتمان آتش نگاه کرد، کالفه به گوش  به

سرگرد را   یو تماس گرفت دم گوشش گذاشت، صدا 

 گفت: عی سر  دینکه ش

 خونم یسرگرد اومده جلو -

 سالم دختر  -

 سالم   دیببخش-

 شده؟  یچ-

کرده  بمیکنم تعق یخونم، فکر م یسورن اومده جلو -

 گرفته  ادیجارو   نیکه ا



 هنوز اون جاست؟ -

 رفت.  ینیسورن سمت ماش   دی نگاه کرد د نیی پا  به

 جاست نی آره ا-

 نرو  رونیتو ب-

 در خونم  ی جلو ادیاالن آتش م میمنو آتش دعوت-

 پس خونسرد برو با شوهرت-

 سرگرد! -

  یکی یبکن، انقدر جرات نداره وقت گمیکه م  وی کار-

 سمتت دیباهاته با 

 اما... -

 گفتم که برو -

  یم رون یب نگیآتش که داشت از پارک ن یماش دن ید با 

 آمد نفسش حبس شد، سرگرد آرام گفت: 

 شهی نم یچی ه یبر دمیم نانیبهت اطم-

 اما آتش...  ست،یسورن مهم ن-

 برو پروا جان، دست دست نکن -

 باشه -



 بده  امیشد بهم پ یزیاگر چ -

 چشم -

 بال یچشمت ب-

رفت، در  رون یاز تراس ب دیرا قطع کرد و چرخ  تماس

خودش را به در خانه  د،یکش  قیرا بست و نفس عم

را   ش یها  پ یکرد و ز شی را پا  ش یها  نیرساند، پوت

رفت، در را   رون یقفل ها را باز کرد ب د،یباال کش 

 بست. 

هزار بار مرد و زنده شد  نگیبرسد به در پارک تا 

و    دیترس ینگران بود، اگر آتش نبود آن قدر نم یل یخ

 نگران نبود. 

شد،    زاریب ش یبود، همان پنج سال پ زاریسورن ب از

که   یتلخ ی را گذرانده بود، روزها  یتلخ  یروزها

دوباره آمده آن هم با   سورن مسببش بود و حاال

هست که  یدرست وقت  ن یاز قبل و ا شتریب ی وقاحت

پروا وجود دارد و    یبه اسم آتش هم در زندگ  ی مرد

 طرف است.   ی داند با چه کس یسورن نم
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  دنیفرستاد و در را باز کرد، با د یلب صلوات  ریز

شد، آب دهانش    ریدر غافلگ  ی آتش آن هم درست جلو

 را سخت قورت داد، آتش لبش کج شد و گفت:

 باال دنبالت امیخواستم خودم ب-

و با ترس، سر تکان داد و   یزد آن هم زور  لبخند

 آرام گفت: 

 خودم اومدم -

 م یبر ا یپس ب-

  یم یگذاشت، حت رونیسر تکان داد و قدم ب  پروا

سورن نگاه کند، آتش در را بست و   نیبه ماش   دیترس

 گفت: 

 نه به آفتاب امروز   شب ینه به بارون د-



صورتش و با   یپروا نگاه کرد چشم چرخاند رو  به

 گفت:  یزیلحن طعنه آم

  ه،یاونم به لطف بق ،یگاه  نمیب  یم شتویبه آراخو-

 یکن یکارا نم   نیواسه من که از ا

بود،   نیپروا باال رفت، طعنه اش سنگ یابرو کی

بود، اما  نگاه گرفت و دست   نینگاه آتش هم سنگ

  نیسرد پروا را در دست گرمش گرفت و سمت ماش

 باز کرد و گفت:  شیدر را خودش برا  د،یکش

 دییبفرما -

نشست، با بسته شدن در به   نیکالفه درون ماش پروا

روبه رو   نیکه پشت ماش یروبه رو نگاه کرد، به فرد 

نگاه گرفت و   ینشسته بود و به او زل زده بود، عصب

  نیکه باز شد، آتش درون ماش یسر چرخاند سمت در 

 خند زد.  شی نشست نگاهش کرد و ن

  نی که به حرکت در آمد پروا دوباره به ماش  نیماش

 سورن نگاه کرد، آتش نگاهش کرد و گفت: 

 یامروز سر کار نرفت -

 هم نگاهش کرد و گفت: پروا



جمعه ها  شتریبرم اما خب ب دیکه، جمعه ها با  ن یبا ا-

 استیدست برد

 خوبه حداقل جمعه ها دارمت-

نگاه   هینازک کرد و به داربست تک یپشت چشم پروا

 کرد و گفت: 

 محرمه؟ یک-

 گهیدو هفته د-

 ! ستیزود ن -

 بندم یدو سه هفته جلوتر داربستارو م شهیهم-

 متعجب نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ! ؟ یبند یم-

محله  یاصل دانیرا سمت م  نیو ماش دیخند آتش

 کرد گفت:   تیهدا

 خودمه یکار هر سال به عهده   نیا-

آتش    ق،یو دق قیکرد عم ی ساکت بود نگاهش م  پروا

تواند در دل پروا جا   یدانست با آن کارها چقدر م ینم

  د،ید  یم با یکه اعتقاداتش را آن جور ز  نیباز کند، ا

پروا با ارزش بود،   یهمان که خدا را قبول داشت برا 



که مشروب   یآورد اما از مرد یبه زبان نم د یشا 

بار آتش  کی ی و وقت  د آم یخوشش نم   چیه خوردیم

تنفرش چند برابر    ،دی مشروب خورده بود د یرا وقت 

 خبر بود.   یشده بود و آتش ب

شد،    یآتش آن تنفر داشت کمتر م یبا آن کارها  اما 

  یرا به زبان نم زیچچی پروا خوشحال بود چون ه

خورد    یکه مشروب م یوقت نگفت از کس چیآورد، ه

گذراند   یکارها م نیکه وقتش را در ا ا ی.  دیآ یبدش م 

خبر از   یآتش ب یکند. تمام کارها  یاو را خوشحال م

پروا بود و همان هم بود که پروا را خوشحال    قیعال

دانست   یپروا م   ی کرد، چون اگر از عالقه ها  یم

 کند.   یم ایاپردن دلش ر تیبه د یبرا کردیگمان م 

 او نگاه گرفت به جلو نگاه کرد و گفت: از

 ور؟   نیچرا از ا-

 رفت  شهیکه نم  یدست خال -

بودنش را دوست    دهیممهمان لب پروا شد، فه لبخند

 آتش گفت:  نیماش ستادن یداشت، با ا

 میبا هم بر ا یب-



  یفروش یرنیرفت، به ش ن ییدر را باز کرد و پا  پروا

 : دیآتش را شن ینگاه کرد، صدا

 یگل فروش  میاول بر-

 چرخاند نگاهش کرد و گفت:  سر

 هی کاف ینیریش-

دستش را گرفت و با خودش هم قدم کرد، با هم    آتش

آتش لبخند   دنیبا د  یشدند، مرد جوان  یروشوارد گل ف

 زد و گفت: 

 آقا آتش  ی خوش اومد-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 ممنون-

به پروا نگاه کرد اما حرف آتش نگاهش را  مرد

 گرفت: 

 خوام  ی باکس گل م-

 گفت:  عیسر  مرد

 د یجاست، شما انتخاب کن نی باکس گال ا-

 و گفت:   دیپروا را همان سمت کش آتش

 کدوم؟ -



 ی ا شهیباکس ش دنی به باکس گلها نگاه کرد، با د پروا

 سرخ درونش بود لبخند زد و گفت:  یکه گل ها 

 خوبه نیا-

 بذارم؟  یعیهست، براتون طب یتوش مصنوع   ی گال-

 گفت:  عیسر  پروا

باشه   یدوست داره، مصنوع زارو یچ  نینه نهال ا-

 داره  ینگهش م  یجور نیهم

 سر چرخاند و گفت:   آتش

 بده  یمصنوع  نیواد همخ ینم-

 چشم -

برداشت، تا پروا   یعیبرد گل سرخ طب شی دست پ  آتش

خواست بپرسد آن گل را چرا برداشته است، گل  

سمتش گرفته شد، سر چرخاند به آتش نگاه کرد، 

زد و    شیبرا یو همان لحظه چشمک  دیلبخندش را د

 گفت: 

 سهم تو هست  نمیا-

پُر از ناز که آتش را کالفه   یزد، لبخند ییبا یز  لبخند

  دیکش یقیکرد، شاخه گل را که گرفت، آتش نفس عم

 و گفت:



 آقا یحساب کن عل-

 قابل نداره -

 ** 

کرد آرام   یفرو م خی جور که گوجه ها را در س  همان

 گفت: 

 اد یخوشم م-

در آب چک گذاشت    دیظرف را آب کش  نیآخر پروا

 و گفت: دیچرخ

 ؟ی از چ-

چقدر قشنگ   نیبب ره،یگ یمآتش خودشو ن  نکهیاز ا-

 زنه یداره با محمد حرف م

 لبخند زد و گفت: پروا

 خودمم تعجب کردم-

 وارد آشپزخانه شد و گفت: رایحم

 د؟یکن یکار م یچ-

 لبخند زد سمتش رفت و در آغوش گرفتش گفت:  پروا

 چقدر دلم برات تنگ شده بود -

 و گفت:   دیکش  شیموها  یدست رو  دیخند رایحم



 منم دلم برات تنگ شده بود -

صورت گرد و   یعقب رفت چشم گردداند رو  پروا

 زد گفت:  یو چشمک رایمهربان حم
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 خونم؟  یا ینم-

کار دارم، دارن حبوبات پاک  اد یروزا تو خونه ز نیا-

 کنم یکنن واسه ماه محرم، منم کمکشون م یم

 لبش را جلو داد و نهال گفت: پروا

گوجه ها رو ببر بده بهشون منو مامان هم   نیپروا ا -

 م ینیبچ زیم

و رفت،  گوجه ها را برداشت   خیس ینیس  دیچرخ پروا

در را باز    شیو با نوک پا   ستادیدر بالکن ا  ی جلو



را    ینیجلو رفت س دنشیکرد، آتش سر چرخاند با د

 گرفت و گفت:

 ممنون-

 با ذوق گفت:  پروا

 بره که  یکبابا هوش از سر آدم م یبو-

 و گفت:  دیخند محمد

 جا من برم با نهال کار دارم  نیا ایتو ب-

با رفتن محمد پروا به  د، یخودش را کنار کش پروا

 آتش نگاه کرد و گفت: 

 ؟ یدرد ندار-

 منقل گذاشت و گفت:  یگوجه ها را رو  خیس   آتش

 قابل تحمله-

 خند گفت:  شیبه پارک روبه رو نگاه کرد و با ن پروا

 پارک پُر ماجرا! -

 سر باال آورد به او نگاه کرد و گفت: عیسر  آتش

 ! ؟یچ-



 هی اول که پُر ماجراس،  گه،ید گمی پارکو م نیا-

عروس اون جا کشتن بعدم که از ُمردنش سو استفاده  

 کردن  یکردن اون موادارو ردو بدل م

 ساکت بود و پروا کنجکاو گفت:   آتش

آخه هنوز    ؟ یدون  یتو نم ه؟یاون عروس چ هیقض-

  دیبا  یمحل نیا  ینشدن، به هر حال تو تو دایقاتالشم پ

 ه یچ هیقض  یبدون

کرد تا  ی آتش مشت شد پروا منتظر نگاهش م دست

  ا یمشکوک   یداند از آن ماجرا ی م یزی آتش چ ندیبب

 آتش جواب نداد گفت:  ینه، وقت

عروس   یشب عروس  به،یعج کمیآخه  ؟یدون ینم-

بهش تعرض هم نشده،   یبدزدن تو پارک بُکشنش، حت

 دشمن داشته! یعنی نیا

 هنوز ساکت بود و پروا کالفه گفت:  آتش

 گه یبگو د یزیچ هی-

سمتش   یبه پارک نگاه کرد، پروا مشکوک قدم آتش

آهسته  ند،یبرداشت سر کج کرد که کامل آتش را بب

 : دیپرس

 بود؟  یدامادش ک  یدونیتو م-



نگاهش کرد، پروا جا خورد و آب   نیخشمگ آتش

 دهان قورت داد گفت:

 ! دم؟یپرس ی...بدزیچ-

پروا رفت، دستش که  قهیجل  ریز  کدفعهیتش آ  دست

پروا نشست، پروا جا خورد و همان   یپهلو ی رو

دست حرکت کرد، پشت کمر پروا نشست و با شتاب  

 شد، دخترک با ترس گفت:   ده یسمت آتش کش

 ! ؟یکن یکار م یچ-

صورت پروا که انگار همان   یچشم چرخاند رو آتش

  دهیبود، به چشمان ترس ده یلحظه رنگ از صورتش پر

تن آتش  ی گرما  د،یچرخ یدو چشم آتش م نیاش که ب

باال گرفته   یبود که انگار ُگر گرفت، سرش را کم  اد یز

 .ندیبود که آتش را بب

 به خود فشرد و گفت:  شتریپروا را ب تن

 عادت کن -

 گفت:  یبود و با همان ُگنگ جی هنوز گ پروا

 ! ؟یبه چ-

االن که دلم    نیمثل هم وقت من،  یبه هر کار وقتو ب-

 بغلتو خواست



را از او گرفت،   ان یالل شده  چون آتش قدرت ب باز

کرد، سر آتش که جلو رفت با   ی اما هنوز نگاهش م

و سرش   اورد یاما آتش کم ن دیسر عقب کش یترس کم

 جلوتر رفت. 

و دستش چنگ شد به  دی چشمان پروا لرز مردمک

اش   ینیآتش که به کنار ب ینیآتش، کنار ب  ی بازو

 . دیدل سودا زده اش لرز د،یچسب

فاصله نبود، نبود که دل پروا از جا   ش یلب ها  نیب

نمانده بود لبش به لب آتش بچسبد،   یز یکنده شد، چ

را ُسست کرد، آتش  ش ی داغ آتش پاها   ینفس ها 

 نگاهش به همان لبها بود و آرام گفت:  صانهیحر

 اد یب ادتی شهیخوام که هم  یم گمیم یچ هی-

سر پروا    یآتش رو  گریچشم بست، دست د پروا

  شیتا پشت سرش و پنجه ها  دشینشست و آرام کش

 باز پروا فرو کرد و آرام گفت:  مهین ی را در موها 

نصف تو هم   ا یدن ن یکسو تو ا چی کسو، نفس ه چیه-

 دوست نداشتم  

  ر یرا ز  نشیری لب ز ی چشم باز کرد و آتش عصب پروا

بود و ادامه  رهیوا خپر ی هنوز به لبها  د،یدندان کش

 داد: 



آتش تا   یچه خبره، که بفهم ینصف تا بدون گمیم-

 نگه دار   شهیچه حد دوستت داره، تو ذهنت هم

 پروا -

نهال خجالت زده با شتاب سر   ی صدا دن یبا شن پروا

 عقب برد و آتش با لبخند گفت: 

که  مونه،یتو ذهنت م شهیصحنه هم نیحرف با ا نیا-

 یوفتیب ادشیبه وقتش 

 محمد گفت:  نیکرد عقب برود که ا یسع  پروا

 ا یپروا ب -

 دهان قورت داد و گفت:  آب

 برم -

بمونه عادت کن، به قول مامانم   ادت ی نمیاما ا ی ریم-

 من کم طاقتم  

سر چرخاند  عی باره باز شد، پروا سر کیبالکن به  در

  نیمحمد جا خورد اما آتش خون سرد بدون ا دن یبا د

اجازه دهد پروا عقب بود   ا ی  ردیکه از پروا فاصله بگ

 گفت: 

 اد یاالن م -



پروا درشت شد و به آتش نگاه کرد که   چشمان 

 زد و گفت:   ینکرده بود، محمد لبخند ش ی رها 

 باشه -

 :دیبالکن بسته شد و پروا با حرص غر  در

 ! ؟یکن یکار م یچ-

 زد و گفت: یلبخند زد چشمک  آتش

 ی وودیهال  ی کارا -

 : د یبا حرص عقب رفت و غر پروا

 رانه یجا ا ن یمال همون جاست، ا ی وودیهال  ی کارا -

 شانه باال انداخت و گفت:   آتش

جا کجاست، مهم دل منه که   نیا ستیمهم ن نمیمن هم-

 ده یرحم تو جون م   یواسه دل ب

در   گرهیتا دست د،ینازک کرد چرخ  یپشت چشم پروا

را گرفت که باز کند، آتش مچ دستش را گرفت، پروا  

 کالفه نگاهش کرد و گفت: 

 هی بخدا هند گهی د نیا-

برداشت سمت دهان پروا  یقهقه زد و تکه گوشت آتش

 گرفت و گفت:



 لهیاص یرانیا نیا-

و دهان باز کرد، آتش گوشت را در   دیخند پروا

  دهانش گذاشت و پروا با لبخند تشکر کرد رفت، آتش

 : دیگوجه ها را چرخاند و به پارک نگاه کرد غر خیس

که   نی به حال ا یوا   ،یترسم بر یم شمیجور  نیهم-

 یبفهم نمیا
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سمت    د یمال   یاش را م یجور که دستان کرم   همان

  یلباس خوابش را در آورد و لبه   ی هیتخت رفت، رو

تخت دارز  یرو دهیتخت نشست، حالت نشسته و خواب

را برداشت و قفلش    یپا انداخت، گوش  ی پا رو دیکش



که از طرف سورن آمده   یامیپ  دنیرا باز کرد، با د

 :واند را خ امیهم فشرد و پ یبود دندان رو 

مدل   نیپولشو اون ماش ؟ یطرف شد یعاشق چ-

 اون موهاش  ا یباالش  

را پاک کرد و در واتساپ رفت، در   امیخشم پ با 

 آتش رفت و نوشت:  یصفحه  

چه حاله، قرصاتو  شونت در  نم یدادم بب امیسالم پ-

 ؟ یخورد 

آمد، رفت که   رونیرا فرستاد و از آن برنامه ب امیپ

 را بخواند.  نی آنال یخبرها

* 

بود به  ز یگذاشت، چشمانش ر زیم ی آب را رو  یبطر

بود، انگار در   ر یبود، فکرش درگ ره یروبه رو خ

انجام   دیبا  ییکرد چه کارها   یم یسکوت داشت بررس 

آتش بود فکر ها و   د،یرا نبا  ییدهد و چه کارها 

عجله    یکار چیوقت در ه چیه قش، یدق ی ها  میتصم

 کرد.  ینم

گرفت، همان خون   یرا هم در نظر م ز یر  یها  نکته

کرده بود، همان   ی سرد بودنش دشمنانش را عاص



نفهمد عکس   یشد کس   یاخالق خاصش باعث م

همان هم   ی برا ست،یچ ی هر موضوع  یالعملش برا

 توانست دستش را بخواند. ی بود دشمن هرگز نم

را  ی گرفت گوش هیاز مبل تک ،یگوش امکیپ یصدا  با 

داده است تعجب کرد    امیپروا پ نکهیا دنی برداشت با د

لبش   ی لبخند رو  امیرا باز کرد، با خواندن پ  امشیو پ

صورتش کامال محو شد، سر   ظی نشست و آن اخم غل 

پروا نگاه کرد    یخاموش خانه  یچرخاند به چراغ ها

 و نوشت: 

 ! ی کرد ا یزیناپره نیتو خواب از ا ینکنه خواب-

آتش زد و دود   ی گاریرا فرستاد، نخ س  امیپ دیخند

داد، همان موقع پروا در جواب    رونیرا ب  ظشیغل 

 فرستاد:  امیآتش، پ 

 ی وهاتو بخورکنم دار  ی آور اد یخواستم  رینخ-

برقرار   یر یتماس تصو کدفعهیو  دیبلند خند آتش

صاف نشست با بُهت   عی کرد، پروا جا خورد و سر

 گفت: 

 ! ؟یر یچرا تصو-



باز   ی قهیکرد   ی و سع  دیکش  شیموها  یرو دست

را نگه  ن یدورب  یلباس خوابش را باال بکشد و جور

مشخص نباشد، تماس را برقرار کرد،  نییداشت که پا 

 و گفت:  دیبلند خند دنشیآتش با د

 زشت من؟  یچطور -

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 دادما امیپ هی-

 که نفس  یدل شوهرتو برد   یداد امیپ-

  ی داد به مبل، به بندها  هیو آتش تک  دیخجالت کش پروا

 نازک لباس خواب قرمز نگاه کرد و گفت:

 اون جا!  امیدلت تنگ شده که ب یداد  امینکنه پ-

 پروا درشت شد و آتش دوباره گفت:  چشمان 

 گهی بغله د هیخجالت نداره که،   زم یبگو عز-

 : د یبا حرص غر پروا

 دادم  امیاصال غلط کردم پ-

 به پروا گفت:  رهیآتش بلند شد و خ ی  قهقهه

 خواد  یاما من دلم بغلتو م -



اش   نهیس  یآب دهان قورت داد و دست رو  پروا

 گذاشت، آرام گفت: 

 بخوابم دیبا -

زد همان  گارش یبه س یو پک  دیکش یقینفس عم آتش

 داد  گفت:  یم  رونیجور که دودش را ب

 نفس  یخوب بخواب-

 لبخند زد و آرام گفت:  پروا

 تو هم بخواب-

 باشه -

 ریشب بخ-

 ریشب تو هم بخ-

تماس را قطع کرد و هر دو دستش را   عیسر  پروا

  ستاده یآتش ا ی گذاشت، انگار جلو شیگونه ها ی رو

 بود که آن گونه صورتش داغ شده بود. 

تخت رها   یخواب را خاموش کرد خودش را رو   چراغ

 به سقف آرام گفت:  رهیکرد و خ

 شم یانقدر خوب متوجه م ی چقدر دوستم دار-



عکس  در دستش بود در   ی همان جور که گوش آتش

به صورتش   رهیها رفت، عکس پروا را باز کرد خ 

  قیو عم  دیرا سمت لبش کش  یلبخند زد و گوش

گرفت اما بازم هر شب آن    یدلش آرام نم  دش،یبوس

 شد.  ی تکرار م یعکس درون گوش دنیبوس

* 

  یبود داشت کارش را با دقت انجام م زشیم  پشت

 زیآمده بود و خودش داشت همه چ  یداد، زود از آگاه

 کرد.  یرا آماده م

 توریحس کرد، از مان زشیم یرا جلو   ی کس حضور 

کرد،   زینگاه گرفت به آن دختر نگاه کرد، چشم ر 

  یآمد! دختر با صدا  ینم  ادشیشناختش اما  یانگار م

 گفت:  یآرام یل یخ

 رامش هستم  ی دختر عمه -

 : شناختش اما جا خورد، لبخند زد و گفت  پروا

 اومد  ادمیسالم بله -

 به اطراف نگاه کرد و گفت: دختر

 م؟یبا هم صحبت کن  شهیم-



طرف   هیاز  د،یدانست چه بگو  یمکث کرد نم پروا

که با   ینداشت با کس لیطرف هم م هیکار داشت از 

رامش ارتباط دارد صحبت کند، دختر لبخند زد و  

 گفت: 

  شاپ هست  یکاف  هیجا  ن یهم رم،یگ یوقتتو نم اد یز-

 اون جا میریم

 نگاه گرفت و گفت:  پروا

 ام یباشه من کارامو بسپارم به همکارم م-

جا    نیخوام رامش منو ا ینم رون یب رم یپس من م-

 نه یبب

  عیو سر دیمشکوک نگاهش کرد اما دختر چرخ پروا

و از سر   دیکوب زیم ی رفت، کالفه آرام دستش را رو

رفت، فلش را سمتش داد و    ا یبلند شد سمت برد  شیجا 

 گفت: 

خواستم امروز که زودتر اومدم خودم آماده کنم   یم-

 برم  د یاما با 

 بده من اشکال نداره -

گذاشت و همان جور که   ا ی فلش را در کف دست برد-

 شد گفت:  یدور م 



 ممنون-

 را برداشت و دوباره گفت:   فشیک

خونه، سارا    رمیجا م نیا امینم گهید دیاگر طول کش -

 بگو بهش  اومد
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 باشه -

  یمیرفت، همان دفتر روزنامه قد  رونیاز دفتر ب عیسر

نگاه   نش یکه باالخره به آن جا بازگشته بودند، به ماش

 : دیدختر را شن  یکرد صدا

 م؟یقدم بزن-

 نگاهش کرد و گفت: دیچرخ

 رم یبگ دیتماس با هیباشه فقط من -



 د یراحت باش-

را روشن کرد با آتش   ی قدم شدند و پروا گوش هم

را دم گوشش گذاشت، بوق   یتماس گرفت و گوش 

 : دینآتش را ش یسوم بود صدا

 جانم-

 سالم -

 ؟یی کجا -

  یدونم کارم ک  یشاپ، نم  یکاف  رمیدارم م یکیبا -

 شهیتموم م

 اش نگاه کرد و گفت:  یبه ساعت مچ آتش

 نشه  ر ید ا یزود ب -

 باشه -

 مراقب خودت باش -

 تماس را قطع کرد، دختر خجالت زده گفت:  پروا

 پرسم  یم  نویا دیببخش-

برد دوباره   رینگاهش کرد و دختر سر به ز پروا

 گفت: 

 د؟ یکرد یصحبت م  ی با ک-



 را در دستش تکان داد و گفت:  ی متعجب گوش پروا

 ! م؟یبا گوش-

 بله-

 مشکوک گفت:   یپروا باال رفت و با لحن یابروها

 نامزدم بود! -

 و گفت:  دی کالفه نگاه دزد دختر

نداد،   ریشاپ، گ ی کاف رمیدارم م  یبا ک یبهش گفت-

 ؟ ی با ک د ینپرس

 دختر را گرفت و گفت: ی بازو ستاد ی ا پروا

 لحظه! هی-

را از مدام پلک  نیدست پاچه بود و پروا ا دختر

سر خم کرد که دختر را بهتر   یکم د،یفهم یزدنش م

 و آرام گفت:  ندیبب

 یچ ه؟یسواال چ  نیدونم، اما ا  یاسمتم نم یمن حت-

 گفته؟ ینامزد من چ یکار دار 

و کامال سر به   ختیباره اشک ر  کیبه  چارهیب دختر

لرزش دارش لکنت وار در گوش    یبرد و صدا ریز

 پروا نشست: 



 نبود...انقدر...  ی بخدا...بخدا قصدم...فضول-

 یهق هقش باال رفت، پروا نچ یکرد اما صدا  سکوت 

 کرد و به اطراف نگاه کرد گفت: 

 کار کنم؟  یچ دیاالن با-

 دختر را گرفت و گفت: دست

اصال با من   ،یگیم  یتو چ نمیشاپ بب یکاف  میبر  ا یب-

 ی کار دار یچ

باال که هم   یشاپ برد، رفتند طبقه  یرا به کاف  دختر

هم نشستند  یدنج تر بود هم خلوت، هر دو روبه رو 

قرار گرفت، پروا به  زشانیم ی خدمت جلو  ش یو پ

 دختر نگاه کرد و گفت: 

 ؟ی خوریم یچ-

 بفقط آ -

 خدمت گفت:   شیاز دختر نگاه گرفت و رو به پ پروا

 آب  وانیل  هیماسال با   یفنجون چا  هی-

نشست و    نهیخدمت پروا دست به س  شیرفتن پ با 

 گفت: 

 ه؟یاسمت چ-



 زهره -

 پروا هستم  یدونیمنم که انگار م-

 دونم یم-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

با  یخوا یم ی خوبه، حاال بگو در مورد چه موضوع-

 یمن صحبت کن

 و کالفه گفت: دی کش یق یآه عم زهره

 یخوام با رامش صحبت کن یم-

 پروا درشت شد و گفت:  چشمان 

 ؟یمن؟! واسه چ-

 کنم هنوز به فکر تو هست یحس م-

 اریاخت یخند زد و به اطراف نگاه کرد و ب شین پروا

 گفت:   دیخند

روبه رو    یخوب ی حدس زدم با حرفا   دمتید  یوقت-

 ستمین

خودش را جلو   نیزهره دهان باز کرد پروا خشمگ تا 

 : د یو غر  دیکش



  یشما چه فکر   ستیزهره خانم، من برام مهم ن نیبب-

  یایبه خاطر فکرات ب یحقو هم نداشت  ن یا ،یکن یم

حسشم   ست،یتو به من مربوط ن ییسراغ من، پسر دا

 ست یبه من مربوط ن

 سو تفاهم شد -

و    ایخاله باز نیا یکه شد، من اصال حوصله  یهر چ -

بود اونم   یزیچ هی یزمان هیحسادتارو ندارم، آره 

واسه شناخت بود که خدارو هزار بار شکر شناختم  

پاک کردم، شما به    میکامل شد و کال اون آدمو از زندگ

ون آدم حرف  با هم نیسراغ من بش یا یب نکهی ا یجا 

 بزن 

 لحظه هیپروا خانم -

 من اشتباه کردم اومدم -

دستش را گرفت و    عیخواست بلند شود زهره سر تا 

 گفت: 

 گمیم یچ نیکنم، اول گوش کن بب ی خواهش م-

 چشم بست و زهره آرام گفت:  یعصب پروا

که  نهیا  لش یدل   دیرفتارش بدتر قبل شده من گفتم شا -

 ره یشما گ  شیدلش پ



 اشتباه  زم،یعز ی رداشتباه فکر ک -

 بهم زد  ویاما رامش همه چ میما با هم نامزد بود -

برد    ریجمع شد و زهره سر به ز یپروا کم چشمان 

 گفت: 

خوب بود   یهمه چ لیاوا  م،ینامزد بود  شی سه سال پ-

  مویحساسه، مدام گوش یلیرامش خ دمیاما کم کم فهم 

دانشگاه دنبالم، متوجه   ومدیخبر م یکرد، ب یچک م

  دم،یفهم ینم لشو یکنه، دل  یم بمیتعق یشده بودم پنهان

 میگفت من از هم کالس  ی بعدم دعواها شروع شد م

بهم    ویهمه چ هویبعدم   گه،ید زی هزار چ اد،یخوشم م

 یکنم آبروتو نم یزد، بعدم به من گفت بهت لطف م

 برم  

خند زد با حرص سر چرخاند و زهره ادامه  شین پروا

 داد: 

 م، یخواستگار اد یخودش اومد سراغم، گفت م ایتازگ-

   یکرد یگذشته، بهش گفتم اشتباه م ال یخ یگفت ب 

از گذشته حرف زد، منم عاشقشم   دینبا  گهی گفت د

 قبول کردم 

  ستاد، یا  زشانی خدمت کنار م  شیکرد و پ سکوت 

پروا گذاشت و جام آب را   ی ماسال را جلو  یفنجان چا 



جام را    عیخدمت که رفت زهره سر شیزهره، پ  ی جلو

پروا به ساعتش   د،یآب را سر کش  یبرداشت و همه 

 نگاه کرد و زهره با عجله گفت: 

 د یببخش-

 نرم ریخوام د ینه م-

 لبخند زد و گفت:   زهره

گرفتم   ی من با رامش م یکه تو گرفت یتماس  نی اگر ا-

هزار تا سوال که  رون،یب رمیدارم م  یتم با کسگف یم

  یم شنیلوک د یواسه مطمئن شدن با  چ،ی ه دیپرس یم

 جا نیا ادیدادم تا ب
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همان نگاه   یخند بزند برا شی خواست ن ینم پروا

 زهره ادامه داد:   د،یدزد

باشه که   نیبه خاطر ا  دیاالن بدتر شده، من گفتم شا -

 هنوز تو فکر شماس 

 نگاه باال آورد و آرام گفت:  پروا

من شوهر دارم، دوستم داره، انقدر دوستم داره که  -

 گهیمرد د چینه ه نهیب ی صال چشمام نه رامشو ما

که خوشحالم   شمی م یبخوام عاشق بشم عاشق کس ،یا

داره که    نانیکنه و خالصانه دوستم داره، بهم اطم یم

بهش سوال   زنمیزنگ م  یجور  نیا یبه قول تو وقت 

 جوابم نکنه 

 زهره دهان باز کرد پروا با عجله گفت:  تا 

کنم نه از   یتو حسادت م من نه به یگفتم بدون نارو یا-

پات بندازم،    ی که بخوام سنگ جلو ادیرامش خوشم م

نظر   ریاما قبل ازدواج از اون مرد بخواه بره ز

 پزشک 

سر تکان    دییزهره باال رفت و پروا با تا   یابرو کی

 داد گفت: 



اسمش   ارم یسر در نم ،یروان مارهیب هی  مارهیاون ب-

  اد، یهم ز یل یاما بخوام ساده بگم، اون شکاکه خ هیچ

 انهیماه ،ی شیم ت یاذ شتریب یمطمئن باش تو زندگ 

خوره تو پستم که َمرده شکاک  یحوادث م نیچند

آخرم زنشو   یو شکاک تی بوده بعد اون همه آزار اذ

با سوپر محل در   گهیپرسن چرا م یُکشته، ازش م

ل اومده که  به عم  قیارتباط بوده، اما هزار جور تحق

خوام   یصحت نداره، من نم  یزیچ نیاصال همچ

  ازیبترسونمت اما پس کمکش کن خوب بشه، رامش ن

 داره که خوب بشه 

 خواهرش روان شناسه تا حا... -

دکتر هم   نه،یخواد بب یخانوادشو نم رادیا بیع  ایرو-

 یکی شیکن ببرش پ شی کنه، راض یباشه اشتباه م

اول به فکر خودت باش بعد به فکر   ا،یرو ریغ

  تی تا حاال اذ ،یتون یاما م یکن  شی رامش، سخته راض

زود   نویمن ا شه، یهزار برابر م یاما ازدواج کن  ی شد

 دم یفهم

در فکر فرو رفت و پروا به ساعتش نگاه کرد    زهر

 گفت: 



  اد،یچون از من خوشش نم ستیاون تو فکر من ن-

اصال از من   دونه پس  یکار م انتیخ هیاون منم 

 د یاونم از نوع شد مارهیاون در کل ب اد، یخوشش نم

به  د،یرا نوش ش یهنوز هم ساکت بود و پروا چا   زهره

 ساعتش نگاه کرد و گفت:

 شهیم رمیبرم د  دی من با -

 بلند شد و گفت:  شی از جا  زهره

 ی لطف کرد  یل یخ-

 و گفت:  ستادیهم ا پروا

که بهت وارد    یبا وجود اتهام یحاال که دوستش دار-

 یکن ی کار  یتون ی پس خودتم م ش،ید یکرد اما بخش

  ماره،یفقط ب  ستین ی درمان بشه، رامش مرد بد

 خوب کرد  دیبا   مارویب

 ممنون-

 شب شد، شب خوش  گهیکنم، د  ی خواهش م-

لبخند زد و سر تکان داد، پروا با عجله از پله    زهره

که به   ی شد، با سوز  ابانیرفت، وارد خ نیی ها پا 

هم فشرد و جلو پالتو را   ی صورتش خورد دندان رو



پارک بود   نشی که ماش ییهم کرد و تا جا  کینزد

 . د یدو

را روشن   نی شد و همان جور که ماش  نیماش  سوار

 کرد گفت:  یم

 ش با رامش آت ه،یخودیب ی سهیمقا -

داد   هیرا به حرکت در آورد و لبخند زد، سر تک  نیماش

 و آرام گفت:   یبه صندل 

عادت کردم قبل هر جا   ینگرانم شهیانقدر که هم-

 رفتن اول به تو بگم

* 

رفت، در را    نشیآمد و سمت ماش رون یب یعکاس از

 ی صندل   ی درون دستش را رو لیباز کرد و وسا

را   نینشست، ماش  نیگذاشت، خودش هم درون ماش

به حرکت در آورد، همان لحظه تلفنش زنگ خورد،  

 و دم گوشش گذاشت.   دیکش یگوش یدست رو

 بله-

  م،یبار زد دی که سفارش داد ییزایسالم آقا آتش، چ-

 ارن یآدرس دادم بچه ها دارن م

 اون جا   رمیدمتگرم، االن خودم م-



 رام یه، اونارو خودم بعد مفقط دوخت دوز پرچما موند-

 براتون 

 ستین یمشکل-

 حق ا یدستت درد نکنه -

نگاه کرد و با   نیرا قطع کرد به ساعت ماش   تماس

گذاشت و   شهی ش یپروا تماس گرفت، آرنجش را لبه  

ناز پروا در   یمنتظر ماند تا پروا جواب بدهد، صدا

 گوشش نشست: 

 بله-

 ؟ ییسالم نفس، کجا -

  یخال   خچالی  د،یگاه خرخونه، رفتم فروش کی نزد-

 شده بود 

 لبخند زد و گفت:  آتش

 یکن یشام دعوتم م  یپس دار-

  دشیرا درون سبد خر  یفرم  یماکارن دیخند پروا

 انداخت و گفت:

 ؟ی خوری خواد، م یدلم همبرگر م-

 خورم  یم-



 پس منتظرتم -

 لیبرم تحو دیبا  اد،یبار داره برام م  هیفقط نفس -

  رید  کمیبه بچه ها بگم ببرن تو خود انبار،  رمیبگ

 امیم

 باشه منتظرتم-

 ؟ ی الزم ندار یزیچ-

 نه ممنون -

 نمتیب یم-

  ی گاریو نخ س دیکش  قیرا قطع کرد نفس عم  تماس

گذاشت همان جور که   شیلبها نیب  دیکش  رونیب

  دیرا بلع گارش یکرد لبخند زد و دود س ی روشنش م

 گفت: 

 انگار  شمیدارم موفق م-

* 

 فعال بارون نخوره  د یجا بذار هیچه ها ب-

 باشه -

  ی کرد، پسر بشیسمت کارگر ها رفت دست در ج  آتش

 گفت:   عیسر



 میریما نگ گهیآقا بهمون گفتن پول گرفتن د-

دو تروال به همان پسر و دو تراول به مرد    آتش

 داد و گفت:  ی گرید

 گهیجا د نیا  د یکمک کرد-

 اده یز نیآقا ا-

 و سمت دوستانش رفت گفت: دیچرخ آتش

 نزنن خیاون برزنت بکش رو طبال  -

 فرسته  یم  ارویحاج کاظم گفت، فردا صبح مهتاب-

 د یوصلشون کن دیا یاورد خودتون ب یخوبه وقت-

 

را خورد همان جور که از   ش یاز چا  یکم  پرستو

روبه رو که انبار آتش بود را   یخانه   یپنجره پنهان

 زد گفت:  ی م دید
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سر سوزن به   یآدما اندازه  نیکه ا  یروز  رسهیم-

 نکنن نانیآدم اطم نیا

 و گفت:  دیخند  ا یک

 ی شیخسته م نیجا بش نیا ا یب-

 نگاهش کرد و گفت:  پرستو

 شد   یچ نمیکن بب  فیخب تعر-

لبخند زد و   اینشست، ک نی زم یرفت و رو  ا یک  سمت

 گفت: 

بشن پوست   ی سخت بود باالخره آدمه آتشن، تا راض-

 ینشونش دادم، وقت یکه داد یمن کندس، اما با پول

 هیعوض کنه  شویتونه با پولش کل زندگ ی م دید

 ُشل شد   پاش بندازه، دستو پاش ریز نمیماش

خفه   ذاره یکف دست آتش م ویکه همه چ هیآدم نیا-

 بشه تمومه

 خفه شده بدونش -

 واقعا؟ -

  عی سر ستیاما قرار هم ن نه،یبه نظر من که هم-

کارش فرداست، اگر به گوش آتش   ن یاول  م،یاعتماد کن

اگر   شه،یبا پوال هم رام نم  میفهم ی رسوند که م



آتشم   م،یکن یبا با پول خفش م ینجورینرسوند که هم

 فهمه ینم یچیه

 خند زد سر تکان داد و گفت: شین  پرستو

بعدش  م، ید یانجام م کترمون یکوچ ی فعال کارا-

 به اون بزرگه میرسیم

 گفت:  دیرا سر کش  شیلبخند زد و پرستو کل چا  ا یک

 میریاز آتش بگ دیاعتماد خانوادهارو با -

 ؟ ی چه جور-

 بچه هاشون -

 گفت: جی شد و گ  زیرچشمانش   ا یک

 ! مشون؟ی بدزد-

تو    میخوره، مواد بنداز ینه بابا بچه به درد ما نم-

 دستشون

 درشت شد و گفت:   ا یک چشمان 

 !؟یگیم یچ-

بچه ها زود باورن    م،یشروع کن کیکوچ یاز بچه -

خوان    یاگر م کنن،ی قبول م  دیزودم با چندتا وعده وع

 خودشون بکشن  خوانیبفروشن اگر م



 ! ؟یگیم یتو چ  وونهید-

 دستشون  میمواد بد گمیمگه؟ دارم م  ی کر-

 اونا بچه هستن!-

 نیآتش خان مراقب ا  نیمگه ا گه،یخوبه د   نیهم-

  یمحله  هی نکهیمحل با ا نیا گهی مگه نم ست، یمحل ن

نه   تهیکه نه امن گهید  ی مثل محله ها  شدهی م دیبا  نهییپا 

حفظ کرده، د    ناجارویبچه سالم توش هست، اما آتش ا 

بچه ها   یوقت گه،یازش گرفت د نارویهمه ا دیبا 

 اعتماد کنه؟ هش ب تونهی م یبشن ک ینجوریا

 زد گفت:  یدر فکر فرو رفت و پرستو چشمک ا یک

 م، یکوتاهو کوتاه تر کن دیجا بودنشو با  نی طول عمر ا-

 نگام کن بگو باشه یاگر موافق

 نگاهش کرد و گفت:  ا یک

 موافقم بره اما بچه ها گناه دارن -

  دمی قول م  یول  م،یگناه دارن، اما مجبور گمیمنم م-

همه به تو   ینجوریا  ،یدرستش کن یتون  یبعدش تو م

 کنن یم نانمیاطم

 شهیم  وونهیآتش بفهمه د -



نتونه بکنه،  ی کار چیبشه اما ه وونهی د میخوا یم-

 تونه جمعش کنه  یبشه نم ادیز  یوقت

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

 هستم -

دستشونت برسونن به   مید یآدماشو جور کن، مواد م-

که   یفهم  یبچه ها، خوب بلد باشن خرشون کنن م

 گمیم یچ

 که کار بلد باشن ارمیآره چند نفر م-

 نگاه کرد و گفت: ا یک  یو به شانه   دیخند  پرستو

 شونت چطوره؟ -

 گفت خوبه دیخوبه، دکتر د -

و از  دیدندان کش  ریرا ز  نشیریلب ز یگوشه    پرستو

 چشم نگاهش کرد گفت:  یگوشه  

 شدم   کیخوبه به تو نزد  یل یخ-

 و گفت:  دیلبش کج شد، پرستو خند ا یک

حال   یرفتارو، انقدر با اون خشک ب ن یبذار کنار ا-

خوش   ی مگه چقدر زنده ا ،یهمون شد هیشب  یگشت

 باش بابا 



 خوشم -

تو تا آخر عمرمون با هم   پس خوش تر باش، منو-

 با هم باشه هامونمیخوش دیپس با  میکار دار 

کرد، پرستو آرام با زانو سمتش  ینگاهش م  رهیخ ا یک

 رفت و گفت: 

 ؟ ی قبول دار-

نگاه گرفت اما پرستو سر جلو برد لبش را به  ا یک

 چسباند و گفت:  ا یک یگونه  

 یستینشون بده مثل اون احمق ن-

 گفت: دینگاهش کرد و پرستو بلند خند  ا یک

 نی چشاشو بب اقیاشت-

  ی کرده  شی و آرا بایصورت ز ی چشم گرداند رو ا یک

برد و سرش را   ایدست پشت سر ک  کدفعهی او، پرستو 

از کف داد و   اریاخت ا ی ک دیلبش را که بوس  د،یجلو کش

 کرد.  یهمراه

 ** 

  خچالیرا در کاسه گذاشت و سراغ    یچرخ  گوشت

  یم ز یو فر  خچالیرا مرتب درون  زیچرفت، همه 

گذاشت، کارش که تمام شد سراغ گوشت ها رفت،  



که الزم بود را به گوشت زد و مخلوطشان   یمواد

رفت،   رونیکرد، کنار گذاشتش و از آشپزخانه ب

مبل بود را برداشت به اتاق رفت،   ی که رو لشیوسا 

 که تنش بود را در آورد.  یتباف

با عجله به حمام  رد، یدوش بگ عیخواست سر یم

دوش رفت، با لبخند چشم   ریرفت، برهنه که شد ز 

خواست با آتش غذا   یبست، بعد سه روز دوباره م

نهال بود که با هم غذا   یروز خانه  ن یبخورد، آخر

 خوردند. 

رفت و به   یچند روز آتش غروب ها به دنبالش م  آن

بود که  یکاف  یا  قهیآوردش، دوش پنج دق یخانه م

برود، وارد اتاقش   رونیاز حمام ب  عیشود سر  یراض

آورد  رونیب یرنگ  دی سف شرتیشد، سراغ کمد رفت، ت

را که    شیلباس ها  ، یبه جنس ل  یبه همراه سر هم

 .ستاد یا نهیآ یتنش کرد جلو 

را خشک کند، فقط شانه اش   ش ی نداشت موها  وقت

به   ستادیا  شیبرود اما سر جا   رونیکرد، خواست ب

همان جور ماند و   ینگاه کرد، کم ششیآرا  لیوسا 

 گفت:  دیکالفه چرخ

 گهی د شهیآرا  هی-



  ری را برداشت پشت چشم و ز یچشم مشک مداد

  ییرا حالت داد و رژ آلبالو  شیمژه ها  د،یچشمش کش 

را پشت    سشیخ ی موها   د،یکش  ش یلبها  ی رو یرنگ

 به لبهاش گفت:  رهیگوشش گذاشت و خ

 ست؟ ین  اد یز-
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  دیچرخنگاه گرفت و   نهیاز آ ی زنگ خوردن گوش با 

 بهیبرداشت، شماره غر ریتحر زی م یرا از رو  ی گوش

 گفت: یمکث کرد و عصب یبود، کم

 فقط سورن نباشه-

 دم گوشش گذاشت:   دیکش یگوش یرو دست

 بله-



 ساعت فرصت بده باهات حرف بزنم میفقط ن-

 : دی را از گوشش دور کرد و غر ی گوش یعصب پروا

 یعوض -

 پروا -

 را دم گوشش گذاشت و گفت:  ی گوش

خاص بود   یل یخ پشی که موهاش بلند بود ت یاون آدم-

پنجاه   یآدم مثل مردا نیفقط ظاهر ماجراس، باطن ا

 ییبره، همونا  یَسر م  رتشونیکه غ شهیشصت سال پ

  مونیوقتم پش چیکشن ه یکه واسه ناموسشون آدم م 

  ی باالس، پس نگاه به موها  شهیسرشونم هم  شنینم

ش نکن،  ی امروز پیو ت ی امروز نیماش بستش به 

 احمق  بدبخت یطرف یبفهم با ک

 پروا -

  یخوان؟ من م   یازت م یچ  یفهم ی م ؟یتو اصال آدم-

اگر من   ،ینباش  گهیخوام د یم  ،یگم بش یخوام بر

  سیرفتم به پل  ینم  یخواستم باش یدرصدم م  کی

 یگیم  یدونم تو ذهن عقب افتادت دار  یبگم، م  یزیچ

گفت، اما   یخواست من نباشم به شوهرش م ی اگر م

مردم که   اونکه، به فکر   ستمیمن به فکر تو ن وونه ید



  شیبفهمه حال ه،ی بهت گفتم طرز فکرش چه جور

 یچیه  وفتهیم ریگ  ستیمهم ن ه،یطیتو چه شرا ستین

ذاره،   یُکشتت، شک نکن زندت نم یم ست، یمهم ن

که نفسشه، از خر   یکس یمن وسطه، پا  یپا چون

 بودنت کم کن 

 تیشک نکن راض  یساعت با من حرف بزن میتو ن-

 کنم یم

 و عطرش را برداشت گفت: دیخند پروا

  یقرن هم وقت بذار میساعت ن  مین یتو به جا  نیبب-

هم   هیثان کیهر چند من   ،یکن میراض  یتون یبرام نم

نکن  یساعت، کار  می به حال ن یوا   شمی با تو تنها نم

 برات  شهیبد م ت،یزندگ ا ی محل کار  ادیب  سیپل 

 ؟یکن یم دمیتهد-

و شانه    دیخون سرد عطرش را به گردنش پاش پروا

 باال انداخت و گفت: 

پس   ممینکنم؟ من نگران زندگ دتی که تهد یهست یک-

  یاریبهم فشار ب  ادیکنم، اگرم ز ی براش م یهر کار 

 ده یاما به نظرم بترس بکش کنار تا نفهم گمیبهش م 



  د یرا قطع کرد و عطر را دوباره به خودش پاش  تماس

 گفت: 

راه داده   م یآدم احمقو تو زندگ ن یا  یمن چه جور -

 بودم 

و   دیاش کوب یشانیرفت به پ رونیافتاد از اتاق ب راه

 : دیغر

 گهیبودم د وونهیبس که د-

* 

و  ستاد یا ایپور دن یرفت، با د رون یآسانسور ب از

 گفت: 

 شده؟  یچ-

سقف   ین ییپا  هی همسا   نیا ست،ین ی زیسالم، چ-

 چه خبره  نمیبرم بب دیبا  کنهیچکه م شییدستشو 

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 خوبه برو -

 دست پاچه گفت:  ا یپور  ستاد، یپروا ا یدر خانه   ی جلو

 ... ایتو و ک نی...راسته بگمیم-

 ایبرو پور-



نبوده اما از   یک یپدرتون مادرتون   شه؟یمگه م-

با هم بزرگ   یاز بچگ د،یتر بود کیداداشم بهم نزد

 که...  شهیچه طور م  د یشد

 گفتم برو -

هم   یکار کرده، اما اگر کار اشتباه  یچ ایدونم ک ینم-

  نیا فهیاونم ببخشفگ، ح یبخش  یکرده تو که م 

 که تموم بشه هی برادر

و   دینه کوبرا به در خا  ش یبا خشم دست آزاد آتش

 عربده اش باال رفت:

 برو  گمیم-

صحبت  یو پروا که داشت با گوش  دیاز جا پر ا یپور

از   د، یو دو دیکرد وحشت زده سمت در چرخح یم

آتش با عجله قفل ها را باز   دنینگاه کرد با د  یچشم

 باز کرد.  شیکرد و در را بر رو

آسانسور همان لحظه بسته شد و پروا با ترس    در

 گفت: 

 شده؟  یچ-

 و گفت:  دیکش  قینفس عم آتش

 ست ین یزیچ-



نغمه به خود آمد   یمشکوک عقب رفت و با صدا پروا

 را دم گوشش گذاشت گفت:   ی گوش

 اصال حواسم نبود   دیببخش یوا-

 ی وارد خانه شد و پروا همان جور که نگاهش م  آتش

 :دیغمه را شنن یکرد عقب رفت و صدا 

 زم؟ ی شده عز یچ-

را در آورد و در را بست، پروا   شیکفش ها آتش

 به آتش گفت:  رهیخ

 نبود تو بگو  یزیچ-

بده خواهرشو اگر  ریحامد قبول کرد، خدا خ  گهی آره د-

 شد  ینم ی زد راض یباهاش حرف نم

پروا گرفته شد لبخند به لب  ی که جلو  یگل   شاخه

 به چشمان آتش لب زد:  رهیکرد و خ  هیهد  شیها 

 ممنون  -

 گل را گرفت و گفت:  شاخه

عوض   تیروح یکه کار کن نیمنم خوشحال شدم، هم-

 ی مشغول باش نهیمهم ا ،یچه کار  ستیمهم ن  شه،یم



آتش دور شد به آشپزخانه رفت و گل را کنار  از

 گذاشت، ادامه داد: 

  شیراض  یتون یحامد حساسه درسته اماتو م  نکهیا-

 یکن

دو   دیو چرخ ختیداغ ر یروغن درون تابه  یکم

 آورد، نغمه با لبخند گفت:  رونیب نتیفنجان از کاب

 خوشحالم پروا، تو چه خبر، آتش خوبه؟  یل یخ-

 لبخند زد و گفت: پروا

 خوبه-

 رابطتون چه طوره؟-

گوشت قالب زده   دیو چرخ   ختیر  یفنجان ها چا درون

 را درون تابه انداخت و گفت:

 خوبه زیفعال همه چ-

 گهی بود، د یراض یل یزدم خ یبا نهال که حرف م -

 کرده  یکه نهالو راض هی آتش چ نیبب

 و آرام گفت:  دیخند پروا

 ...بگ یدونم چ ینم-



باره دورش حلقه شد، نفسش حبس   کیآتش به  دست

 نتیرا لب کاب گرش یو دست د   دیشد دستش لرز

را محکم تر به   تشید  شیفشرد، قبل تا شدن زانوها 

 : د یگرفت، نغمه متعجب پرس نتیکاب

 شد؟  یالو چ -

 ی نداشت دهان باز کند و حرف بزند، از درون م قدرت 

بلرزد   شیدهان باز کند آن قدر صدا  دیترس یم  دی لرز

  شیدوستش هم آتش تعجب کنند، نفس ها که هم  

کمرش حس    ی  رهیت  یآمد و عرق رو  یباال م  نیسنگ

فرو رفت چشم   ش ی کرد، صورت آتش که در موها 

 : دینغمه را شن یصدا گری بست و بار د
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 زم؟ یعز یالو پروا صدامو دار -



و تماس را   دیکش  رونیرا از دست پروا ب ی گوش آتش

 قطع کرد، آرام گفت: 

 گهیکس د چیدارم نه ه  ازیاالن فقط من بهت ن-

 یهمان لحظه آتش چرخاندش، نم ختیفرو ر دلش

توانست در چشمان آتش نگاه کند اما آتش نگاهش را 

چانه اش گذاشت و سرش را   ریخواست، دست ز  یم

 باال آورد و گفت: یکم

 ؟ یکن ینگام م-

لرزان پروا سخت باال آمد و گره خورد در نگاه    نگاه

 گفت: عی آتش اما سر از یپر ن

 سوزه ی غذا...غذا م-

خودش را کنار بکشد اما دست آتش سمت   خواست

از رفت و خاموشش کرد، پروا کالفه از گاز نگاه  گ

 گرفت و آتش لبخند زد گفت: 

 کنه نفس  یزشت ترت م ییآلبالو-

 کرد و گفت: زینگاهش کرد و آتش چشم ر  پروا

بهار نارنج  یبو شهی! چرا تو همه؟یعطر چ نیا-

 ؟ یدیم



کش آمد و   یلبخند کم یلب پروانه به نشانه  ی  گوشه 

 آتش کالفه گفت: 

 خوام یمن معذرت م -

هم شد و متعجب  کینزد  شیابروها  یشد کم جی گ پروا

 : دیپرس

 ؟یواسه چ-

هم    یکن  شینه آرا یبزن  پیخوام برام ت ینه م-

 هم نکن  شیباش، آرا ده یپوش

 گفت:   دیآب دهان قورت داد و آتش  بلند خند پروا

 کنه؟   ی معجزه م تی گاو یچشما ی دونست یم-

 آتش قهقهه زد و گفت: کرد و    یاخم با مزه ا  پروا

 برام ساخته دی جد یایدن تی گاو یچشما-

رنگ پروا  ییآلبالو یلبها یشصتش رو  انگشت

کوبش قلبش را   خت،ینشست، دل پروا دوباره فرو ر

موهاش پشت گردنش از عرق   ریکرد، ز یحس م 

پروا انگشتش را   یبه لبها  رهی بود و آتش خ سیخ

 تکان داد گفت:

گرفتم،   لیتحو  لمارویزنگ زدن رفتم عکسا و ف -

 نیبب یتو اون فلشه دوست داشت لمیعکسا خونمه ف



 گفت:  دیرفت نفس پروا آزاد شد و آتش چرخ عقب 

 ؟ی نوشابه دار-

 خچال یه...هست تو -

نوشابه برش  دن یرا باز کرد با د خچالیدر   آتش

 داشت و گفت:

 !یرفت  یمشاپ ن   ی کاف-

 نفر اومد دعوتم کرد  هی-

 تابه را روشن کرد و گفت:  ریز

 منم رفتم صحبت کردم -

 در چه مورد؟ ؟ی با ک-

چشم به آتش   یاز گوشه  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 نگاه کرد و گفت: 

 دفتر روزنامه   ریمد-

  ینوشابه در دست آتش فشرده شد، با فک وانیل 

 : دیغر نتیکاب نیب ی ها  یبه کاش   رهیمنقبض خ

 خب -

گوشت سرخ   گریگوشت را چرخاند تا طرف د پروا

 و گفت: دیشود، چرخ



 ... بمون بع یهست یتو االن عصب-

 خب -

آب دهان قورت داد و آرام   د،یآتش از جا پر ادیفر با 

 گفت: 

خودش کرده   شیپ  خودیفکر ب  ه یدختر عمش بود، -

 بود 

 ؟ یچه فکر-

 ... آت نیبب-

 ؟ یگفتم چه فکر-

قدم به عقب   کیپروا  ادشی و فر  دنشیچرخ  با 

است، چون   دهیتوانست انکار کند نترس  یبرداشت، نم

آتش باز هم ترسناک شده بود، باز هم چشمانش مثل 

اش باد کرده بود   ینی ب یقبل ترسناک شده بود، پره ها 

  ی در هم گره خورده بود و رگها  د یشد  شیو ابروها 

 یاحتبا به ر   واو گردنش ورم کرده بود که پر یشانیپ

 سر تکان داد و گفت:  د،ید یم

 ... کرد، رام یفکر م -



بسته شدن چشم آتش آن هم با آن خشم پروا هم   با 

اش نشست و   نهیس یخفه شد، دست لرزانش رو 

 گفت: 

کرد پسر عمش هنوز به فکر منه، چون   یفکر م -

 داده  ی م ریگ  ی ادی...چون بهش ز

آتش باز شد پروا به فک منقبضش نگاه کرد،   چشمان 

که   یشد سمت سورن، سورن ده یکش شانش یذهن پر 

انگار دست بردار نبود، آن مرد روبه رو در برابر  

آن خشم را نشان داد اگر   یموضوع کوچک  نیچن

 شد؟!   یچه م  دیفهم  یسورن را م هیقض

 : دیکرد و غر ینچ پُر خشم آتش

 بگو-

 شیبره پ دیبا ماره یمرد ب  منم گفتم اون  یچی...هیه-

 روان پزشک 

 آتش جمع شد و پروا ادامه داد:  چشمان 

دادنش من   ریگ  یل ی گفتم دل  اد،یهم ز یل یشکاکه خ-

 شهیماریمشکلش ب اد،یچون اون از منم بدش م ستمین

  نییبود، پروا نگاه پا  یساکت بود اما هنوز عصب  آتش

 برد و گفت: 



 بود   نیهم-

 ؟ یگیم یبگم نرو سر کار چ -

 نگاهش کرد و گفت:  عیسر  پروا

 ممکنه!  ریغ-

 با حرص سر تکان داد و گفت:  آتش

 خوبه-

  یقدم  عیبرود، پروا سر رونیتا از آشپزخانه ب دیچرخ

 سمتش برداشت و گفت: 

 من کار نکنم ینبود، قرار نبود بخوا ن یقرارمون ا-

 گفت:   د یدست باال آورد و با تهد دیبا خشم چرخ آتش

دفترت بهت چشم داره اما    ریقرار هم نبود بدونم مد-

 یتو هنوزم اون جا کار کن

شناخت کوتاه بود که   هیتموم شده،   یآتش همه چ-

 زود شناخته شد و جواب رد هم داده شد 

 خند زد و گفت:  شین آتش

 هیدونم نگاه بق یمن م یفهم یکه نم نهیمشکل تو ا-

  ر یس ایدن نیاون لق لقو دلش از ا  ه،یرو تو چه جور

 شده 



 آتش! -

 :دیو پر حرص غر  یعصب آتش

  یهر چ ینبودم اون عوض تیباشه قبال من تو زندگ-

من شدم شوهرت   نکهیاما از بعد ا ستیگفته هم مهم ن

دلش مرگ  یعنیهنوز نگاهش دنبالته   نکهیمهمه، ا

 خوره که رو تو...  یخواد، اون حروم زاده گوه م یم

 .... بخدا رام ،یگیم یآتش چ-

 هم فشرد که پروا دست پاچه گفت:  ی رو یدندان چنان

بارم همو    هیما چند روز  رمهیفقط مد   ر ی....مدریمد-

 مین یب ینم
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 چند بار سر تکان داد و گفت: آتش



 وقت  چیه ،یفهم یوقت منو نم چینه تو ه-

رفتم و    یگفتم کجا رفتم با ک نمیفهمم، واسه هم  یم-

 حرف زدم   یدر مورد چ

دور، روح روان   زیموارد بر نیمنطق منو تو ا نیبب-

 خاره  یتنش م  یمن داغونه، اون پلنگ صورت

 زد و با حرص گفت:  یچشمک

 منم دست به خاروندنم حرف نداره نفسم -

 دیکوب نیرفت، پروا پا بر زم رونیب دیبار چرخ نیا

 اش گذاشت.  یشانیپ یدست رو  یو عصب دیچرخ

آتش زد و به اتاق پروا رفت، چشم   گاریس   آتش

  دن یرفت، با د شش یآرا زیچرخاند در اتاق و سمت م

که   شی ، بوبرد برش داشت شیعطر دست پ ی  شهیش

بهار نارنج   یلبش نشست، همان بو  یکرد لبخند رو 

 گذاشت و سمت تختش رفت.  شیبود، عطر را سر جا 

  د،یشام را چ زیها را آماده کرد و م  چ یساندو  پروا

نگاه  یوار یو کالفه به ساعت د دیلبش کش   یزبان رو

قلبش گذاشت و سمت اتاقش   یدست رو دیکرد، چرخ

تختش طاق   یآتش که رو و به   ستادی در ا  ی رفت، جلو



  یبود نگاه کرد، چشمانش بسته بود برا دهیباز خواب

 همان آرام گفت: 

 آتش -

  د یباز شد به پروا نگاه کرد، لبخند پروا را د چشمانش

 و پروا آرام گفت: 

 شام آماده هست -

 و گفت:  د یکش لش یو سب  شیر  یرو یشد دست زی خ مین

بعد خشک  دموی که بهت م ییکردم گال یفکر نم-

 یدار  یشدنشون نگه م

کنار تختش   زیم ی درون گلدان رو یبه گل ها پروا

 دور شد و  گفت:  دینگفت، چرخ چینگاه کرد اما ه

   ا یب-

 به دنبالش رفت و گفت:  آتش

 ... داد زدم ام-

 و گفت:   دیعقب کش ی صندل   پروا

وسطه، حرف ناموست  رتتیدونم چون حرف غ یم-

 ی آروم باش  یتون یوسطه نم

 !یفهم  یم نویوبه اخ-



ناراحت   یفهمم که االن به جا   یآتش لطفا، من م-

اما درکت   یهم داد زد ی هم فحش داد نکهی شدن ا

 کردم 

 نشست و گفت:  شیروبه رو  آتش

 بود  دهیفا  ی اما واست ب-

 ی من دارم کارمو م م، یبهم ندار یمنو اون کار  نیبب-

 یم  مویدارم زندگ نم،یدفتر بب ریمد  ادیم  شیکنم، کم پ

کنم، حواسم به کارمه به توئه به دوستامه، دنبال نگاه 

 هیکه بفهمم چه شکل  ستمی اون ن

 باشه دیمن که با -

 من شده  الیخ یاونم ب یکن یاشتباه م  یدار -

 گفت: عی آتش مشت شد و پروا سر دست

 میاالن شاممون بخور-

 نگاه کرد و پروا گفت:  چش یبه ساندو آتش

 اد یب خوشت دوارمیام-

به آن زد، سر تکان   یرا برداشت گاز چ یساندو  آتش

 داد و گفت: 

 بدمزست -



و گاز    دیبا حرص نگاهش کرد اما آتش بلند خند پروا

 زد.  چشیبه ساندو یبزرگتر 

* 

مبل   یگذاشت و آرام رو زیم  یرا رو   یچا  ینیس

انداخت   ی گاریس  ریرا در ز گارش ینشست، آتش ته س

 و گفت:

 خب -

 ؟ینکن تمیدر مورد کارم اذ  شهیم-

شو خر شو گاو   ال یخ یآتش خفه شو، آتش ب  یعنی-

  یزنته که چشو چارش رو   سیرئ کهیشو که اون مرت

 تهیزندگ

کرد، آتش   یکالفه بود و در سکوت نگاهش م  پروا

 لبخند زد و گفت: 

البته  د، یبهم داد ویشب خوب   تیگاو ی تو و اون چشا -

 رمیگ  یفاکتور م وی پلنگ صورت

 رفت و گفت:  عقب 

زبونم   ری ز چتیبد ساندو یخورم بذار مزه   ینم یچا -

 باشه 

 باال برد و با خشم گفت:  دست



ولم نکن برو،    هوی ی نجوریوقت قهر نکن، ا چی اما ه-

 کنم یم  یفهمم چه غلط ینم گهیبهم اصال د زمیر یم

 را برداشت سمت در رفت و گفت:   کاپشنش

 اد یخوشم م  یشی بکن زشت م شایآرا ن یاز ا-

 به دنبالش رفت و گفت:  پروا

 زشت اما...  یگیبهم م شهیهم-

 و گفت:  دیچرخ آتش

 گهید ی زشت-

 ی خوشگل  یگی م یاما انگار دار-

دست پشت    کدفعهی نگاهش کرد و  رهیخ رهیخ  آتش

اش چسباند،    یشانیسر پروا برد سر جلو برد لب به پ

باره فرو  کیبا بوسه اش دل سرد پروا گرم شد و به  

چشمانش را بست و با عقب رفتن سر آتش   خت،یر

 در گوشش نشست:   شیصدا

 یتوفقط زشت من-

سر    یآرام باز شد آتش با لبخند دست رو چشمانش

 و گفت:   دیپروا کش

 سرتق گهید  اد یدلو بده ب-



 دیچرخ دیکش  قیبرد و آتش نفس عم رینگاه به ز پروا

 در را باز کرد گفت: 

 ریشب بخ-

 ریشب تو هم به خ-

رفت با بسته شدن در پروا جلو رفت همان جور   آتش

 بست آرام گفت:  یکه قفل ها را م

  یدارم درکت کنم، درکت کنم دلم بهتر راض   ی سع-

 شهیم

 

  ییزن ها   د، یموتور از ته کوچه به گوش رس  یصدا

  دنیزدند سر چرخاندند با د  یکه دور هم بودند حرف م

 از زن ها گفت:  یکی موتور آتش 

 کرده!  یکار یهاشم، نکنه کس یقمر بن ا ی-

که در کوچه بودند نگاه   یبه کسان ستاد ی آتش ا  موتور

نگاه   یمیآمد و به در خانه قد ن ییکرد، از موتور پا 

بود نگاهش    ستادهیکه همان جور ا یکرد، پسر بچه ا

  یآتش جلو رفت، آتش دست رو  ی کرد با اشاره  یم

 شانه اش گذاشت و گفت: 

 گازشون ببندن  ریبگو ش-



 دستش دو خانه را نشون داد و گفت: با 

 رون یب انیدوتا خونه هم بگو همه ب ن یا یبه آدما -

رفت، آتش به همان در    دیبچه سر تکان داد و دو پسر

  ستادی در ا  ی نگاه کرد و سمتش رفت، جلو  یمیقد

  دنیدو  یصدا  د،یدستش را چند بار محکم به در کوب

 دند یبا د یمرد جوان د،یپاشنه چرخ ی آمد و در رو

 آتش جا خورد و با لکنت گفت: 
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 ...سالم آقا آتش سل -

مرد گذاشت کنارش زد   ی نهیس یدستش را رو   شآت

بزرگ شد، زن ها و  ار یبس یمیخانه قد  اطیو وارد ح



  یکردند، مشغول کار بودند، سبز ی مرد ها نگاهش م

 کردند.  یشستند با دستگاه خورد م   یکردند م یپاک م

 سمت آتش رفت و گفت:   عیسر  ی مرد

 طرفا!  نیآقا آتش از ا  ی خوش اومد-

 و راه افتاد گفت:  اط یچشم چرخاند در ح آتش

 کن  رون یهمرو ب-

 و گفت:  دی به دنبالش دو مرد

 چرا آقا آتش؟!-

 بار عربده اش باال رفت: نی ا آتش

 رون یب دیبر دیگمش دیزنده بمون نیخوا یم-

 گفت:  دیو با تهد دیچرخ ستاد یا کدفعهی

 باهاتون کار دارم  رون،یاما فقط ب-

سمت    دیبودند که خفه شده بودند، آتش چرخ ده یترس

 :د یخورد رفت و غر یم  نیزم  ریکه به ز ییپله ها 

 رون یب د یگمش-

 آتش را گرفت و گفت: یوحشت زده بازو  مرد

کار سالم، مگه  م،یکن یکار م میما دور هم جمع شد -

 د یخواست ینم نویهم



 خند زد سر تکان داد و گفت:  شین ستاد ی ا آتش

 رون یدهنتو ببند برو ب-

و با زانو   دیرفت، مرد بر سرش کوب نیی پله ها پا  از

را هول داد، چند   نیزم  ریافتاد، آتش در ز نیزم ی رو

آتش جا خوردند،   دن یپسر که مشغول کار بودند با د

نگاه   شهیش   یخشکشان زده بود، آتش به بسته ها 

 خند زد گفت:  شیکرد و ن

 خدا قوت!  د،یخسته نباش-

و  نکیبود و ع  نیزم  ر یز گریکه سمت د  ی مرد

آتش    دنی صورتش بود سر جلو برد با د  یرو  ی ماسک

 چشمانش درشت شد و آتش گفت: 

  هیدور هم  دیکن  یکار م دینترس، ترس نداره که، دار-

تو شکم    دیزیریم  دیاریپول حالل به دست م 

 نداره  یرادیکار که ا نی خانوادتون، ا

 سر تکان داد و گفت:  نیقدم جلو برداشت با تحس آرام

 ی! قشنگ تهرانو اطرافشو ساپورت مادهیچقدرم ز-

 د ی دار یکال پشتکار خوب   ادیکنه، خوشم م 

 برداشت و گفت:  یبزرگ ی بسته

 هم هست!   یعجب جنس-



 آقا...آقا آتش -

 لبخند زد و گفت:  یچراغ نفت  دنیسر چرخاند با د   آتش

نکرده بودم، اما االن   یباز شیاه بود آتمدت کوت  هی-

 شدم  یَمشت یباز شیآت  هیخواهان 

 آن چهار نفر نگاه کرد سر تکان داد و گفت: به

 د؟ یهست هیپا -

 ماسکش را برداشت و گفت:  عیسر  مرد

  یزیجا امانته اگر...اگر چ ن یلحظه بمون، ا هی آتش -

 رن یگ  یمنو م ی قهیبشه 

 ؟ یک-

 آتش -

 ؟ یگفتم ک -

 چشم بست و گفت:  یمرد عصب ادش یفر با 

 ذارن  یبگم که زندم نم-

 لبخند زد و آرام گفت:   آتش

  شونی همه سرما  نی ذارن چون ا یهم زندت نم ینگ-

 شهی داره دود م

 آقا آتش! -



 اد یسرت ب ییبال  ذارمیکه نم  ی دون یم یاگه بگ-

 کرد، آتش دست باال برد و گفت: ینگاهش م  مرد

 بچه نی اون چوبو بذار زم-

در دستش    یکه پشت سرش بود چوب بزرگ  یپسر

خواست در سر آتش بکوبد خشکش زد و   یبود و م

 خند زد گفت:  شیآتش  ن 

 کار کنن یچ  دیبا   ینداد  ادیبه بچه هاتم که -

 بنداز اون چوبو بچه-

 گفت: را برداشت و  ی عقب رفت و آتش چراغ نفت  پسر

 بگو-

 نزن تورو به ناموست قسم آ...   شیآت-

مرد گرفته   ی  قهی کدفعهیپرت شد و  نییپا  ینفت چراغ

 آتش در صورتش پخش شد:  یشد و عربده  

تو   ریت هیجا   نیخفه شو حروم زاده، خفه شو تا هم-

سرت ننشوندم تخم حروم، اسم ناموس منو وسط 

  یب  یتو یمحله زنو بچه  نی نکش، ناموس من ا

 ی فهم یکه نم یناموسه احمقه، اما انقدر خر



  شیکرد و آتش رها یبا وحشت به آتش نگاه م مرد

 کرد گفت: 

 شیجا آت نی آخر تو رو با هم میبنال، بنال تا نزدم س -

 ه؟یواسه ک نا ینزدم، ا 

 برد و گفت: ریسر به ز  ختیاشک ر مرد

 مال اونه، ساخت و پخشش با خودمونه  شیسرما -

گذار کدوم حروم   هی سرما  ی آقا  نیبه به خوبه، حاال ا-

 ه؟یزاده ا

لرزد و آتش دوباره  ی م شی شانه ها  ریسر به ز   مرد

را برداشت، سر کوچک مخزنش   یخم شد چراغ نفت

آن همه مواد   یرا باز کرد و شروع کرد نفت را رو

که   ی آن سه پسر جوان وحشت زده به مرد  ختند،یر

 کرد نگاه کردند و مرد آرام گفت:  یم هیگر

 شهروز-

  ختی آخر ر ینفت را تا قطره   یو همه  دیخند آتش

 : دی کرد غر یسر کج کرد و نچ

قصره همه جا هم که بسته بسته  نجا یا ینچ، لعنت-

 دستودلباز  هیلعنت ،یدیچ

 باال انداخت و گفت:  سر



 رسه  ی م شونمیبه بق رهیُگر بگ نجا یاما اشکال نداره ا-

 تو رو به خدا آتش نکن-

گذاشت به   ش یلبها  نیب ی گاریخون سرد نخ س  آتش

 سه پسر نگاه کرد و گفت: 

  دیبر دیکار؟ گمش ی جا چ  نیا دیکن  یمثل بز نگام م-

 د یمنتظرم باش  رونیب

 گفت:   ی با زار مرد

 کنن ینابودم م شمیبدبخت م-

خبر  یبدبخت شد  یقبول کرد  شناهادشویپ  یوقت-

راه   نیتو ا  ید یجوونارو کش نیا ی وقت ،ی نداشت

  یکوفتا معتادشون کرد نیبه هم یآلودشون کرد 

 ی بدبخت شد

را روشن کرد و دستش را در   گارش یفندکش س با 

 کرد، به اطراف نگاه کرد گفت:  بشیج

نه  یچون به فکر خودت بود  یشیبدبخت م  یدار -

  یکه دست پخت تو، تو یفکر اون مردم بدبخت

 ره یم بشونیج

 سمت در رفت و گفت:  دیچرخ



  نیا شه، یشهروز خانتون بار دومه که داره نابود م-

 تمرگه سرجاش   ینزنم نم شیخان تا خودشو آت  یالش
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زد و به مواد ها نگاه کرد   گارش یبه س یمحکم پک

 کی جا خوش کرد و با  ش یابها  یرو  ینیلبخند دلنش

همان مواد ها و  ی پرت شد رو گارشیتلنگر س

هر چهار نفر باال رفت  اد یبرپا شد که فر  یآتش کدفعهی

 و آتش لبخند زد گفت: 

دوست    ویباز شیآت یدونن از بچگ یمحل م یهمه -

 ده یم ف یداشتم، المصب ک  

  دندیتر دو عی اما آن سه پسر سر  د،یخند چرخ ش ین با 

 رفتند.   رونیب



 زد:   ادی و فر دیبلند خند آتش

 رونهیاون ب یاصل  شی آت چارها یب-

 و از پله ها باال رفت.  دییسا هم  ی رو  یدندان

* 

 ** 

سالم    ع یسرگرد سر  دن یدر اتاق را باز کرد با د پروا

 کرد: 

 ! ام؟یب دیشده گفت  یزیسالم چ-

 شده  ییزایچ هی یکن یم  یکه تو زندگ  ییهمون جا -

 کنجکاو جلو رفت و گفت:  پروا

 شده؟  یچ-

 گرفته  شیآت یمیخونه قد هی-

 وحشت زده گفت:  پروا

 ! ؟ی چه جور-

 هنوز مشخص نشده -

 کی  یساکت بود چون مطمئن بود سرگرد برا  پروا

کرد چون اصال به    یاو را خبر نم ی عاد ی آتش سوز

 او مربوط نبود، سرگرد سر تکان داد و گفت: 



  یزیچ  هیمحلتون   یکه تو ذهنته درسته، تو یزیچ-

  ی سوز شیآت ر،یسه چهار سال اخ نیمشکوکه، تو ا

 رخ داده که من معتقدم بهم وصل هستن    یادیز  ییها 

 : دیشد و پرس ز یمشکوک چشمانش ر پروا

 مگه چندتا رخ داده؟! -

چهار سال، هفت تا خونه شش تا مغازه  نیا  یتو-

 گرفته شیآت

 دا یاش انعکاس پ یدار یشن  ی ها  هیسرگرد در ال  یصدا

محل بود   یکه در سوپر یمرد  یکرد و همزمان صدا 

 رد: سرگ  یهم درهم شد با صدا 

 آتش افتاد تو مغازشون دودمانشون به باد داد -

 سر کج کرد و گفت: سرگرد 

 ؟ ی دون ی م یزیتو چ-

اش به تقال افتاد دست پاچه و با لکنت   نه یدر س  نفس

 گفت: 

که رفته بودم اون جا،    لیبار اوا هی یعنینه...نه -

بود، ازش   یکیدنبال سوپر مارکت بودم، نبود فقط 

کمه گفت چندتا بوده اما  چرا سوپر مارکت   دم یپرس

 گرفته شیآت



 سر تکان داد گکفت:   دی با تاک سرگرد 

 بهم وصله ایسوز شیآت  نیا-

 هی هیمیمحله قد هیبهم وصله، اون جا  دیگیچرا م -

 استاندارد  ریغ ستم یس

راه گرفته آثار مواد مخدر    شیکه آت ییهمه اون جاها -

 شده  دایپ

 بار دوم خشکش زد و سرگرد گفت:  یبرا پروا

 دوره کوتاه افتادن زندان     هیصاحب ملکا هم -

 رفت و سرگرد ادامه داد:  نیینگاهش پات پروا

 و امروز -

 کردن؟  دا یامروز...امروزم پ-

  شیآت  نیعالمت سوال بزرگه، ا  هیهنوز نه و برام -

 ! ه؟ی کار ک ی ا رهیزنج  یایسوز

و رفته بود  صورت پروا که در فکر فر ی جلو  یبشکن

 زد و گفت: 

ندازه و   یراه م  یسوز  شیآت نیکه ا هیبه نظر تو ک-

 زنه؟  ی همرو به هم م یکار کاسب



باره   کی نبود، به  ا یاما انگار در آن دن دیشن  یم

  زیُگنگ شد، سرگرد چشم ر شیبرا زیدوباره همه چ

 کرد و گفت: 

اون محل مثل   م،یمحل پرسو جو کرد یاز کالنتر-

 نداره  یبزرگ داره، بزرگ اسمشه وگرنه سن  هی  ما یقد

 دونم یم- و آرام گفت:   د یلبش کش یزبان رو  پروا

 چون اون آدم شوهر تو هست  یبدون دی بله با -

کالفه انگشتانش در هم قالب شد و سرگرد ادامه  پروا

 داد: 

دونه  یخبر داره، م انا یجر نیاز ا  یکن یتو فکر م-

 هست؟  ی کار ک

 نگفته  ی زیتا حاال به من چ یعنیدونم  ین...نم-

 در فکر فرو رفت و گفت:  سرگرد 

ممکنه به قول خودشون بزرگ محل باشه اما  ریغ-

 خبر باشه  یب

باره دستش   کیآب دهان قورت داد سرگرد به  پروا

سرگرد   د،یکه پروا از جا پر  یجور  دیکوب  زیم یرا رو 

 گفت:متعجب نگاهش کرد و 

 ! ؟ی د یچرا ترس-



 ! دم ین...نترس-

 سر کارت  یبر یتون یم-

 ده؟ ید  بیآس  ی کس-

 بهم نرسوندن   یهنوز خبر-

 برد و گفت: ریکالفه سر به ز  پروا

 برم اون جا؟   شهیم-

 در سکوت نگاهش کرد و گفت:  یکم سرگرد 

 برو -

 سر باال آورد و گفت:  عیسر  پروا

 ممنون-

جمع کردن خبر،  نهینکردم، تو کارت هم یمن کار-

 ی بعد بد  یاول با من هماهنگ کن د یکه با   ی دون ی اما م

 واسه چاپ 

 شما  شیپ امیدونم حتما اول م یبله م -

 یشانیپ یرفت، دستش را رو   رونیاز اتاق ب عیسر

دست خودش نبود   چیکه ه  یاش گذاشت و با ترس 

 گفت: 

 ! ه؟ی کار ک-



رساند، دو بار    شنیچطور خودش را به ماش  دینفهم

  د،یلرز  یم  شیبخورد، دست و پا  نیبود زم کینزد

را   نی نشست آب دهان قورت داد و ماش  نیدرون ماش

در آورد و با آتش  فی را از ک ی روشن کرد، گوش

را به حرکت   نی پخش گذاشت و ماش ی تماس گرفت رو

 :دیچیپ نیآتش در ماش یدر آورد، صدا 

 جانم-

 ؟ ییسالم کجا -

 کرد و آرام گفت:  یمکث آتش

 شده؟!  یزیچ-

 ؟ ییکجا  یبگ شهینه م-

 شده؟  ی بازار، چطور چ رمیم گهید  کمیتو محلم -

نفسش   د،یچیپ  یاصل  ابانیکالفه راهنما زد در خ  پروا

 داد و گفت: رونیب یرا مثل آه   نشیسنگ

 محل امیدارم م-

 چرا؟ -

 نیوسطه، واسه هم  سمیپل  ی شده، پا  یسوز  شیآت هی-

 واسه خبر امیم



هم فشرد و چشمانش را بست، پروا   یدندان رو   آتش

 به پشت سرش نگاه کرد و گفت: نهیاز آ

 نمت؟یبب  شهیم-

 نمتیبب ومدمیهم م یگفت ینم-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 آتش -

 جانم-
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 درسته؟  گه،ی د یبدون دیبا  و یسوز  شیآت-

 لب زد:   یبا اشاره به مرد آتش

 دینزن  گهید-



 سر تکان داد و آتش به پروا گفت:   مرد

 دونم یم-

 ن؟یهم-

 نفس؟ یبدون  یخوا  یم یچ-

 ه؟یچ هیقض-

 و گفت:  دیچرخ ی عصب  آتنش

 یشده از من بازخواست م  یسوز  شی آت گهید   یجا -

 ؟یکن

 گفت: یلب فرو بست و آتش عصب  پروا

 نمتیب ی م ا یب-

 باشه -

بود و   نیکه پخش زم یرا قطع کرد سمت پسر  تماس

 رفت و گفت: دی نال  یم

کمپ تا جونشون اون جا باال   دشیسه تارو ببر نیا-

سال اون جا باشن   کیسه تا  نیبه صابر بگو ا اد،یب

 کمتر نشه  قهیدق کی یحت

 باشه -



باره باز   کیانبار رفت در را به  گریسمت د دیچرخ

 ملتمس گفت:  افتاد و هیآتش به گر دنیکرد، مرد با د 

کشه هم  یشهروز گفت دست از پا خطا کنم هم منو م-

 خانوادمو

 برو  ا ی دونه کار تو نبوده، گمشو ب  یشهروز م-

 کجا؟! -

سوزه تو اجاره نکرده   یمگه اون جارو که داره م -

 ؟ یبود

 شیآره دو ماه پ -

گذاشت فندکش را  شی لب ها  ینیب ی گاریس   آتش

به  یگرفت، پک محکم  گاریس ری روشن کرد ز

 زد و گفت:  گارشیس

 زندان یر یمدت م هی-

 ! ؟یچ-

کنم  سیبزنم دهنتو سرو گهیم طونهیش  ،یمرگو چ-

 فقط جنازتو بَرداره ببره  سیپل 

 زندان چرا؟! -



جوونا از  ،یکه راه انداخته بود یمل  دیواسه تول -

  یبر  دیبا  نیکردن، واسه هم  ادی استقبال ز دت یتول 

 یجواب پس بد 

 آقا آتش! -

تا چشم   یکوفت  نیزم ریمرگ دهنتو ببند، تو اون ز -

 ییزایچ  هیفهمن  یبود، معلومه م شهیکرد ش  ی کار م

 اون جا بوده 

 ! یوا-

زد و ادامه  گارش یخند زد باز پک به س شین آتش

 داد: 

کنن،   یم دایپ  ییآثارا هیاون همه مواد دود شده، اما -

   ستین ادی زندان، ز یر یذره آثار م  هیواسه هم 

 خانوادم! -

 رت یتو نگران اونا نباش با غ-

 شمیبدبخت م-

خوش بخت منو ببخش مزاحم  یگمشو برو، آقا -

دهنتو به گا   ی ادیز ی خوش گهیشدم، د اتیخوش بخت

 ده یم

 و گفت: دیچرخ



 ست یخودش برو ن ن یا دشیببر-

 اطیبلند خودش را به ح یرفت، با قدم ها   رونیب

نور   ر یخند زد و در ز شین تیجمع دن یرساند با د

 کرد سر چرخاند بلند گفت:  زیچشم ر دی خورش

 شد؟  یچ-

 سمتش رفت و گفت:   دیدو  طاهر

زنو بچشم اورده   ارویکنن،  یبا هم کار م یخانوادگ-

پاک کردن شستن و   یتو کار، البته فقطم همون سبز

 نداشتن  نییبه پا  یخورد کردن بوده، اونا کار 

 پس کارشون دوباره راه بنداز -

 کجا؟ -

 خونه ملوک خانم-

 لبخند زد و گفت:   طاهر

 دمتگرم داداش -

 برم  دیبا -

به دنبال   دی افتاد سمت در بزرگ رفت، طاهر دو راه

 ت: آتش رفت و گف

 هستم ا ینگران ک-



 یبرام بگ اتیاز نگران ستیقرار ن-

دختره   نینکنه ا زنه،یاشتباه ازش سر م گهیآدمه د-

 گولش بزنه خطا کنه

را پرت کرد،   گارش ی و ته س ستاد یخند زد ا شین آتش

 به طاهر نگاه کرد و گفت: 

واسطه باشه چه  یچه کس  یکنیم  یخطا کن یبخوا-

 نباشه

 اما... -

به ما   یوقت ست، یکنه با ما مربوط ن  یاگر خطا م-

از   دیواسه ما بره، شا  یآب  ر یکه بخواد ز  شهیمربوط م

در  یبه بعد گذشتن نیگذشتم گفتم بره اما از ا انتشیخ

 ست یکار ن

 ساکت بود و آتش سوار موتورش شد گفت:   طاهر

 بهم بگو  ازه ین  یکه گفتم انجام بده، هر چ  یکار -

 باشه -

اش را به چشم   یدود نکی ن کرد و عرا روش  موتور

 زد با سرعت دور شد. 

کالفه به کوچه   ایآمدند، ک نییپا  نی از ماش ایو ک  پرستو

به  عیسر نشیموتور و سر نش  دنینگاه کرد با د 



سمت در خانه رفت، با عجله   دیپرستو نگاه کرد و دو

پرستو که   د،یپر اطیدر خانه را باز کرد و در ح 

ر چرخاند موتور آتش را چشمانش درشت شده بود س

 خند زد گفت:  شین  دیکه د

 !ی ترس ی که ازش م  هیک نیترسو آخه ا-

بلند سمت خانه رفت، وارد شد و   یحرص و قدم ها با 

 : د یبا خشم غر

 آخه یترس یم ن یاز ا-

 ببند درو -

 لب حوض نشست گفت:  ا یدر را بست و ک  پرستو

 باهاش روبه رو بشم  گهیدوست ندارم د   ستیترس ن-

بده جلو که   نتویس نم یهمچ  ،یروبه رو بش دیبا  رینخ-

 بزنه یجرات نکنه بهت حرف

 چنگ شد و گفت: شی کالفه دستش در موها  ا یک

 زد  شیبازم آت-

تو بچه ها   وفتنیب یدو روزه گفت نی بب وونه،ینترس د-

  لیمحل تحو نیجنسو تو هم روزیهم نشده، د یچیه

از آتش جلو    میدار یعنی نیا د،یبازم نفهم میداد

 م یوفتیم



  شیپا   ی جلو  دیبه پرستو نگاه کرد و پرستو خند ا یک

 زانو زد گفت: 

  م؟یباالترم مگه دار نیاز ا م،یدیآدماشو خر  م،ییجلو-

کاره، همه فروختنش به   انتیاطرافشه خ ی االن هر ک

تونه جلومونو   ینه م رسهیپول، نه به گوشش م

 رهیبگ

 زد گفت:  یلبش کج زد و پرستو چشمک ا یک

سرش کل اعتبارشو   ختنی که خانواده ر گه یدو روز د-

نه ده   یکه بچه ها   ستین یکم حرف ده،یاز دست م

 فشونهیساله معتاد شدند، مواد تو ک

  ا یو پرستو دستانش را دو طرف صورت ک دیخند  ا یک

 گذاشت گفت: 

نشد   یعوض نیمحل به خاطر ا  نیبخند، ا نهی آره ا-

داره،    ادیخاطر خواه ز  نیواسه هم  وفته،یب یست کسد

 تموم  یهمه چ یعن یمحل بشه واسه خودش  یوقت
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 بشه؟ یواسه ک-

 هیانقدر کارمون خوب بوده که فردا  ،یفهم یم-

حل بشه تمومه، بذار اون   نمیا م،ی بزرگ دار یمعامله  

 خوش باشه، اصال بهتر که سرگرمه  ئتشیآتشم با ه

کس   چیآره بابا اون ماه محرما اصال حواسش به ه-

 ستین

 بهتر -

 و گفت:  ستادیدر فکر فرو رفت و پرستو کالفه ا ا یک

  نیکارمون خراب کرد، ا کمیامروز  یسوز  شی ا آتام-

 شهروز نابود شد   اد، یز  یل یضرر زد اونم خ که یمرت

کنه به آتش   یم انتیکه االن داره خ  نیهم  ادمهی-

 بهش گفت چه خبره اون جا

که آدماش   نیتموم شده، هم گهیولش کن االن د-

 هیواسه ما شدن کاف

 ** 



آتش که به موتورش    دنی با د د،یچیپ ابانیدر خ پروا

ترمز فشرد، آتش سر باال برد   ی داده بود پا رو هیتک

سمتش رفت، در را باز کرد درون    نشیماش دن یبا د

 نشست و گفت:  نیماش

 به به خانم خبرنگار -

 کالفه نگاهش کرد و آرام گفت:  پروا

  شیباره که آت نیمحل چند نی ا یتو ه،یچ هیقض-

 راه افتاده، االنم که... ی سوز

  ینجوریکه بدونم چرا ا ستمین یمنیاسم آتشه، بابا ا-

 شده 

کرد، به  یآتش فکر م زیبود و به لحن طنز آم  ساکت

 لبخندش، چشم بست و گفت: 

 که توش...   رهیبگ  شیآت یی جا  قا یدق دیچرا با-

 ده یاجازه خانم بازپرس رنگو روتون پر-

 برد دست پروا را گرفت و گفت: شیپ  دست

 خونه؟ میبر نه،ییفشارتم پا  یخی-

را به   نیو ماش دیعقب کش یدستش را عصب پروا

 حرکت در اورد گفت: 



 برم سر صحنه دیبا -

 خند زد دستش را سمت جلو گرفت و گفت:  شین آتش

 که  شهیخاموش نم شیوگرنه ات  ی بر دی بله با -

ود همه که د یبه آسمان  ،یساکت بود و عصب  پروا

 :دیلب غر   ر یرا فرا گرفته بود نگاه کرد و ز  شیجا 

 محل مشکوکه نی کل ا-

کوچه    دید یپروا وقت ،یداد صندل  هیسر تک دیخند آتش

آن جا هستند  یآتش نشان  یها   نیشلوغ است و ماش

را برداشت و به   فشیک دیرا نگه داشت، چرخ  نیماش

 آتش نگاه کرد گفت: 

 ؟یا ینم-

 ام یم زم، یعز  امیم-

  یم تیجمع نیرفتند، از ب  نییپا  نیدو از ماش  هر

 گذشتند، پروا متعجب گفت: 

 چرا هنوز خاموش نکردن؟!-

 منتظر تو بودن-

پروا  د،یخند زی ر زیچپ چپ نگاهش کرد، آتش ر پروا

  یهمه چه طور به مرد کنار دستش نگاه م د ید یم



را روشن کرد و همان جور که عکس    نشیکنند، دورب

 گرفتف گفت:  یم

 راه گرفته؟  شیآت یاز چه زمان یدون ینم-

 شهیم یمیساعتو ن کیساعت   کی-

 خبرنگار ها نگاه کرد و گفت:  ه یبق به

 ا یا ینبود تو ب  ازیهم فعالن ن هیبق-

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 کنم ی من کار خودمو م-

 شبکه خبر هم اومده   یآخه مجر-

 و آتش لبخند زد گفت:   دیلپش را درون دهان کش پروا

 نکن زشت  بامزه -

  نا یزودتر ا دیخونه با  هی اده؟ی چرا انقدر ز شیآت  نیا-

 شد!  ی خاموش م

 دونم یچه م-

 خبر دادن  یبه آتش نشان ر ی کال د  دی شا -

 دونم  یگفتم که نم-

  ریهمه هست غ  نیکه ا شیآت  نیخبر کردن ا ریحتما د-

 !ه یعیطب



 د ی شا -

 : دیو غر دیبا حرص سمتش چرخ پروا

محل مال تو   نیمگه ا ، یتو چرا انقدر خون سرد-

 ینگرانش  یگیمگه نم ست؟ ین

برد کنار صورت پروا   شی با همان لبخند دست پ آتش

 گذاشت و گفت:

  الیخ  یب م،یآروم بش ،یخونه بغلت کنم بغلم کن  ا یب-

 جا و آدماش  نیا

نفت،   یاش بود اما مشامش پُر شد از بو  رهیخ  پروا

دست آتش کنار صورتش قرار   یکه وقت ینفت یبو

سر  د،یکوب  یگرفت در مشامش نشست، ، قلبش تند م

 و با لکنت گفت:  دیعقب کش

 ! دهینفت م  ی دست...دستت بو-

 گفت:   ستادیا نهیکالفه عقب رفت و دست به س آتش

 حتما دست به نفت زدم    دونمیچم-

بود حالش اصال خوب نبود، صورت بشاش   جی گ پروا

کرد قلبش   یحس م   گریاما طرف د د،یکاو یآتش را م

برد به  نییشود، پلک زد و نگاه پا  یدارد فشرده م



  یآتش نشان ن یماش ر یآژ یدستان آتش نگاه کرد، صدا 

 باعث شد سر بچرخاند. 

آمده بود تا آتش را زودتر خاموش   ی گرید  نیماش

 کنند.

 ** 

به   یسوز  شیمحل آت نیباره تو ا  نیچندم یبرا نیا-

 شدت!  نیراه افتاده، هر بار با هم

 جزغاله شده در آتش را نشان داد و گفت:  ی خانه

  یکه تو   یخونه به خاطر آثار مواد مخدر  نیصاحب ا-

مراحل   لیتکم یشده و برا ریشده دستگ دایخونش پ

 بره  یدر بازداشت به سر م ی ونقان

را عوض کرد، آخر هفته   ون یکانال تلوز یعصب پروا

کرد آن قدر ذهنش مشغول   یبود، فکر نم یمزخرف ی

خواست آخر هفته چه کار   یبرود م ادشیشود که 

 ی خم شد گوش د،یچیدر خانه پ  یزنگ گوش  یکند، صدا

و دم    دیکش ی گوش ی را برداشت نهال بود، دست رو

 ت: گوشش گذاش 

 سالم -



سالم، امروز که پنجشنبه بود مدرسه نرفتم وگرنه -

 دم یفهم دی گفتن، اما االن محمد اخبار د یبچه ها بهم م 

 چشم بست و آرام گفت: پروا

 خب -

گرفته، اونم   ش یکه توش مواد بوده آت یواقعا خونه ا-

 محل؟!   نیتو ا

 آره منم اون جا بودم-

 : دیکالفه غر نهال 

 ! یترسناک ی چه محله -

در کار    شیآت یمنته نه، یهم هم گهی د  یمحله ها -

 دن یراحت کارشون انجام م  ال یبا خ ستین
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مراقبن، چطور    یل یخ نا یکار خداست، آخه اواقعا  -

 خواد   یخدا م  نهیا ریمگه غ  ره،یگی م شیکه آت شهیم

 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا پروا

 شده  گهینداره، د  یبندش فرق ایخدا بخواد -

 آتش خوبه؟ ؟یچه خبر خوب -

 ممنون میخوب-

 و نهال آرام گفت:   ستادیپنجره ا  ی جلو

 زم؟یچرا صدات گرفته عز-

 شد و گفت:  رهی آتش خ یخانه  به

 محمد خو...  یتو خوب ست،ین یزیچ-

سکوت کرد و   کدفعهیرفته بود که  نیی پا  نگاهش

رد ماند، نور ها در  سیپل نیچرخان ماش یچشمانش گ 

  عیو سر ختیر نییپا  یچشمش نشست، دلش فور

 نشست.  شهیش  ی دست آزادش رو

 پروا -

 اتاق گفت:  سمت   دی و دو دیچرخ

 زنمیکار دارم بعد زنگ م-



  یبلند را تنش کرد و شال یمشک  ی اتاق شد پالتو وارد 

رفت،    رونیسرش انداخت، با عجله از اتاق ب   ی رو

رفت،    رونیرا برداشت و ب  دیکل  دی سمت در خانه دو

دلش به شور افتاده بود، وارد اتاقک آسانسور شد و  

قلبش   ینگاه کرد و دست رو نهیدکمه فشرد، به آ

 گذاشت.

رفت و تا در    رونیو با باز شدن در ب دیچرخ  کالفه

سرگرد   دنیدر را با شتاب باز کرد، با د د، یخروج دو

در ساختمان آتش بودند    ی جلو  گریکه با دو نفر د

به جلو برداشت   یبه تقال افتاد، قدماش  نه ینفس در س

پروا لبخند  دنیهمان لحظه سر گرد سر چرخاند با د

 زد و گفت: 

 یموقع خواب نیا د یگفتم شا -

 خوابم!  یموقع نم نیسا...ساعت ده شبه...من ا -

 و پروا آرام گفت:  ستادندیهم ا یدو روبه رو هر

 شده؟  یزیچ-

 ست ین  یخاص زیچ-

 به آن دو مرد نگاه کرد و گفت:  پروا

 د؟ یکار دار   ی با ک-



 مکث کرد و گفت:  سرگرد 

 آهنگر ی آقا -

و به سرگرد نگاه کرد، همان    دیچشمانش لرز مردمک

لحظه در ساختمان آتش باز شد، نگاه پروا همان  

نگاه کرد   سیشد، آتش جلو رفت به دو پل   ده یسمت کش

ه  نگاهش با نگاه پروا گره خورد، چشمانش ک ی ول 

 شد سرگرد سمتش رفت و گفت:   زیر

 آهنگر  یسالم آقا -

را سمت آتش گرفت، آتش از پروا نگاه گرفت   دستش 

و به دست سرگرد نگاه کرد، سر تکان داد و با  

 سرگرد دست داد گفت: 

 سالم -

سرگرد دست    د،یدندان کش ر یلبش را ز یگوشه   پروا

 و گفت:   دیعقب کش

 میاز شما بپرس میچندتا سوال هست که خواست هی-

 دوباره به پروا نگاه کرد و سرگرد گفت:   آتش

هم   ی در ورود یاون طرف تر که جلو  میبر  نیا یب-

 مینباش



را    شانیبه همراه آن سه نفر دور شد، پروا صدا آتش

  شی اما نگران پوست لبش را با دندان ها  دیشن ینم

انگار در   یه گاهبود ک رهیآتش خ  یکند و به لبها  یم

در همش   یخورد، اما ابروها یجواب آن ها تکان م 

  یو نگاه گاه ب د ید یخشمش را م د،ید یم یرا به خوب

اش، از    دهیترس گاهخورد در ن یگاهش که گره م

 خی شیحالت تهوع گرفته بود و دست ها ادیاسترس ز

 بسته بودند. 
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خبر بود که چه  یگذشته بود و او هنوز ب قهیدق  ستیب

 ینیشود، ب   ی آن ها دارد رد و بدل م نیب ییحرف ها 

صندل پوشش از   یقرمز شده بود و پاها یاش حساب

شده اش را به   خیشدت سرما سر شده بود، آب دهان 



زور قورت داد تا وسط دست مشت شده اش را فوت  

 و گفت: دیکرد سرگرد چرخ

 که!  یزد  خی  ، یجا موند نیدختر چرا ا-

خورد را نگه   یهم م ی که رو شی کرد دندان ها  یسع

 چه کند:  خواست  یمرتعشش م یدارد اما با صدا

 تموم...شد؟ -

 سر تکان داد و گفت:  سرگرد 

 فعال آره -

سرگرد   یافتاده بود که صدا  ریگ ی درون غار انگار

  ختیکرد، دلش فرو ر یم دا یدر سرش مدام انعکاس پ

هنوز ادامه دارد،   یعنیکرد، فعال  یو به آن فکر م

در   ش ی شد، هنوز ابروها  ده ینگاهش سمت آتش کش

بود و کالفه، سرگرد با لبخند زد و   نیهم بود، خشمگ

 گفت: 

 دخترم ریشب بخ-

و   دیزور سر تکان داد، سرگرد سمت آتش چرخ به

 سمتش گرفت و گفت:  گریدستش را بار د

 ریممنون شب بخ-



 نیبا سرگرد دست داد و آن سه نفر سمت ماش  آتش

سر شده اش را به زور تکان داد    ی رفتند، پاها   سیپل 

دانست اصال چه  یو قدم سمت آتش رفت، نمو د 

کرد و چه طور با آن   یاز کجا شروع م  دیبپرسد، با 

 کرد.  یصحبت م نیآدم خشمگ

را   شیبازو کدفعهیسمتش رفت و  نیآتش خشمگ اما 

 :د یگرفت و غر

 خواب شو   الیخ یب-

آخ پروا بلند شد و دستش را    دش،یدنبال خود کش به

 دست آتش نشاند گفت: ی رو

 ستم درد گرفتنکن د -

 نگیتوجه به درد پروا درون پارک  یآتش ب اما 

 کشاندش، در را بهم کوفت و گفت:

کف   یبرام بگو، بگم که بذار ویبتمرگ همه چ یگیم-

 نیدست ا 

 تو...آخ دستم ولم کن  یگیم یچ-

آسانسور را باز کرد و درون آسانسور کشاندش،    در

و    د یپروا تقال کرد اما آتش با خشم سمت خودش کش

 :دیدرون صورتش غر 



  دمیاعتماد بهت نداشتم االن بدتر از قبل شد، االن فهم-

 ییدشمنم تو نیبزرگ تر

خند آتش چشم بست و   شیخشکش زده بود، با ن پروا

سانسور  آ ی نهیهمان لحظه مشت آتش چنان در آ 

 نهیو با چشم درشت به آ د ینشست که پروا از جا پر

 . ستاد ی ترک خورده نگاه کرد، همان لحظه آسانسور ا

  دش،یکش  رونیکه باز شد آتش با همان خشم ب   در

در آپارتمان آتش   د،یترک یاز درد داشت م  شی بازو

  شیبا خشم رها  د،یباز بود و پروا را درون خانه کش

 : دیکرد و در را بهم کوفت غر

 کنه؟یدلتو خنک م نیزندان، ا   میبنداز یخوا یم-

  یو دستش را رو  دیاز درد چهره در هم کش  پروا

 زد: اد یگذاشت، آتش با خشم فر شی بازو

  یلعنت یخوا  یم یچ  نمیحرف بزن، بب-

 : دی نگاهش کرد و غر ی عصب

 تو؟  یگیم یچ-

لب    یتاب داد، زبانش را رو  یگردن  نیخشمگ آتش

پروا آب دهان قورت داد و آتش   د،یکش  نشیریز



دوباره سمتش رفت، دستش را گرفت و به دنبال خود  

 : دی غر یپروا عصب دش،یکش

 تو؟  یکن یکار م یچ-

که   ی دو مبل تک ی و جلو   دشیسالن کش  گرید   سمت

پروا را گرفت   یشانه ها ستاد ی پنجره بود ا  ی جلو

مبل زرد رنگ نشاندش و خودش هم روبه  ی رو

 نشست گفت:   ش یرو

به   ید یراپورت منو م  یزندان دار  میبنداز یخوا یم-

 بشه؟  یکه چ  ز،یهمو چ یاون سرگرد ب 

  دیکش یقیو نفس عم  دیکش شیبازو یدست رو  دوباره 

 گفت: 

 ؟ یچه راپورت-

  دیکش  ششیر  ی بلند و پر حرص، دست رو دیخند آتش

 سر کج کرد و گفت: 

 یکه نگ دمیترس  یکنم که نگ یم  تیدارم رعا   یل یخ-

 یم  یآتش اله آتش بله، پس دهن باز کن بگو چ

 تا من همونو بذارم کف دستت  یخوا

  یزیمن چ  ،ی زن یحرف م  یدونم راجب چ یمن نم-

 نگفتم! یبه کس 



برد هر دو دستش دسته    ریخند زد و سر به ز شین

  دنی مبل را فشرد، پروا نگاه دستانش کرد، با د یها 

ود  دست چپ آتش که زخم بود و به خون آغشته ب

 و تا دهان باز کرد آتش گفت:  دیچهره در هم کش  یکم

 هیعمره، نشد  هیکنم،  یم  یجا زندگ نیدارم ا -

به من شک کنه، اما   سی پل  یمورچه از تو اداره  

 نیمحل و ا  نیبا ا سیپل   ی تو اومد یدرست از وقت 

 شدن  کیفابر قیخونه رف

 باال آورد و ادامه داد:  سر

کف دست   یذار  یگذره، م  یکه تو ذهنت م یهر چ -

  یسواال   نیدم خونم که ا  شی کشوند که؟یمرت نیا

 مسخره رو ازم بپرسه؟

 یکن یاشتباه م  یدار -

صورتش    ی هر دو دستش را رو نیخشمگ آتش

از  شتری کرد که ب یگذاشت، داشت تمام تالشش را م

 را فشرد و گفت:  شینشود، پروا بازو یآن عصب

 خواد باهات حرف بزنه یرگرد م خبر بودم س  یمن ب -

 و گفت:  دیهمان دستش خند  ریز  آتش

 سراغم   ادینم یزن  یبراش حرف م یفکر کرد یعنی-



 اتش من براش حرف نزدم-

 گفت:  عیو پروا سر  دیکش نییرا پا   دستانش

 ؟ یدون یگفته که منو مقصر م  یچ  د؟یپرس یچ-

  یداد به مبل، کم هینشست و تک  نهیدست به س  آتش

گذاشت   گرش ید یران پا  یرا رو   شیلم داد و مچ پا 

 گفت: 

تفاوت که   ن یبا ا ی د یکه تو ازم پرس ییهمون سواال-

 دونم   یمطمئن بود من م

 آب دهان قورت داد و آتش با حرص گفت:  پروا

  یبهش م   ع یسر د یداد با   ینفت م یچون دستم بو-

 ؟ یگفت

بهش نگفتم بر عکس   یز یگفتم اشتباه نکن، من چ-

 گفت  ییزایچ ه یاون به من 

 آره اون به تو گفت به آتش شک کن -
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  شیآت نیچندم نینگفت اما اون گفت ا  ی جور نینه ا-

  ا یخونه  دیمشکوکه تو اون محله، گفت چرا با  ی سوز

 که توش مواد بوده؟   رهیبگ شیات ییمغازه ها 

 زنه!  یم شیجاهارو آت نیهست که ا یکی  گفت

 شد و پروا ادامه داد:   زیآتش ر چشمان 

به تو نگفته، گفتم   ی زیچ د یاز تو هم گفت، ازم پرس-

 نه 

 بعدش -

 نداره، اومدم سر صحنه بعدشم...   یبعد-

 خند زد و گفت:  شیشد، آتش ن  ساکت

 ... ی گفت یرفت   دهی دست من بود م ید یفهم-

 و گفت:   دیخودش را جلو کش ی کم نیخشمگ پروا

گفتم   ینگفتم، اگر م یفهم  ینگفتم، م  یچینه ه-

  دیشد االن با  یساده حل نم یی بازجو هیمطمئن باش با 

 بازداشتگاه  یرفت  یم



  یم یدار  نیپس دلت هنوز خنک نشده، از ا آهان 

 که نبردنم ی سوز

 گفت:  ستادیا یهم فشرد و عصب  یدندان رو  پروا

اما من   ،ی گفت یتو چ  دنیازت پرس یدونم چ ینم-

هم از تو نگفتم، آره اگر قبل   یزیدونم چ ینم یچیه

 ی گفتم چون دنبال فرصت بودم که بگم اما وقت ی بود م

نه گفتم   ا یشک دارم کارت درسته  یوقت ی حرف زد

 نیکنم درکت کنم، واسه هم یکنم بشناسمت سع یسع

 زیهمه چ ازگم تا  ینم یهم بفهمم به کس  یزیچ

  نیدونستم تو آخرش جوابمو ا یمطمئن بشم، اما نم

بدم باز حرف   حیبرات توض یکه هر چ یدیم  یجور

  ،یخودتو بزن

  یسرو کله  میتو زندگ یتو اومد  یچرا درست وقت-

 شده؟  دایپ  سیپل 

 نیدونم، آره قبال دنبال ا   یاالنو نم یعنیدونم   ینم -

بندازم اما   ریمرد مشکوک اسلحه به دستو گ  نی بودم ا

  نمیاالن فقط خواستم به خودمو خودت فرصت بدم، بب

  یمرد نیتونم از چن یم ، یکن یکار م  یچ یهست یک

 نه   ا ی ادیخوشم ب



  دیکش  ش یبازو ی خند زد و دستش را دوباره رو شین

 و گفت:

گفتم   یبه سرگرد م ویهمه چ دی اشتباه کردم، آره با -

دستت   یخونت تو  یتو ، یچ یعنیراپورت   یبفهم

  یها یزدن خونه  شیبه آت یمشکوک  دم،یاسلحه د

  هیمحل، کارت مشکوکه، اسلحه رو سر بق نیا

ود که نب  یزیبرن، کم چ یهمه ازت حساب م ،یزاریم

سرگرد ازت بگذره، مدرک جور کردن واسه منه 

خبر تو   ادیجور که بوش م  نیراحته، ا ی ل یخ رنگارخب

کنه پشتشم مقام باالتر بهم    یهم منو معروف م یل یخ

 تشکر دارم.  ری تقد یخوره، کل یم

 : دیبلند سمت در رفت غر  ی او رو گرفت با قدم ها  از

 یچون نم  رونیمنه احمق به خاطر تو اومدم ب -

نگفت،   یزیبه منم چ یدونستم چه خبره، سرگرد حت

تو خونه  یکش  یم یر یگیمنو م یبازو  یایاون وقت م

 یکن یرفتارو م  نیا

  نییدر گرفت تا خواست پا   رهیرا به دستگ دستش 

  اریاخت یگرفته شد، با شتاب و ب شی بکشد، بازو

فرو رفت، دست آتش  شد، در آغوش آتش   دهیچرخ



  ی  دهیپشت کمرش نشست و به چشمان درشت و ترس

 پروا نگاه کرد گفت: 

 ؟ یگفتم برو که رفت-

  یپروا در هم رفت و آتش چشم چرخاند رو  یابروها

 صورتش گفت: 

  نی ا یدونم ک یمرده گفته من م  نیبه ا یک  نمیبب-

 زنه؟ یم  شیجاهارو آت

 در هم آرام گفت:   یهمان ابروها  با 

حتما  یدونم، من نگفتم البد گفته تو بزرگ محل ینم-

  زایچ ن یا شهیحدسشم درست بوده مگه م ،یدون  یم

  یکه به فکر مردم  ییتو یعنیدستت در بره؟   ر یاز ز

و چرا   هیسر ک ریز  یسوز  شیآت یندون شهی مگه م

 کنه  یکارو م نیا

 یخوشگلتم بهش نگفت  یفکرا نیا-

 ؟ یفهم ی کرد، م یولت نم گفتم ینه اگر م-

تقال کرد و   ی کرد، پروا عصب ینگاهش م  قیدق   آتش

 گفت: 

 بذار برم -

 کرد و پروا آزرده نگاهش کرد و گفت:   شیرها  آتش



  یدستت بو نفت م  ،یهم مشکوک  یلیخ ،یآره مشکوک -

کدوم   چیکردن اما ه یبود، همه نگات م  اه یس یداد حت 

آتش گوشتو باز کن من   یبه سرگرد نگفتم، آقا  نارویا

 نگفتم یچیه

 : دیغر  دیرا کش  شی بازو

 خدا... -

 نگاهش کرد و گفت:  نیهم فشرد خشمگ ی رو  دندان

 تونم برم، اجازه هست؟  یم-

 عقب رفت و گفت:  یرفت پروا عصب سمتش 

برد  شیو دست پ امدیخوام برم، اما آتش کوتاه ن یم-

 ت:گف  دیسرش کش  یشال را از رو 

 نیبش  ا یب-

  ستادمی سرما ا  یترکه، تو  ی لطفا، سرم داره م-

 خوام برم قرص بخورم  یعود کرده، م تمی نوزیس

عقب    یبرا ییجا   گریکالفه جلو رفت و پروا د آتش

که عقب رفت به دل   یرفتن نداشت چون با قدم اول 

  ستادیا  ش یآتش با لبخند روبه رو د،یچسب  واریسخت د

 و گفت:

 طرفدار منه وارمید-



  یسر چرخاند، آتش دستانش را به لبه   یدلخور با 

 پروا گرفت و گفت:  ی پالتو

 ینم نویا گهید ،یشک و به دلشون انداخت نیتو ا-

 نهال  یدرست همون شب عروس ،یانکار کن  یتون

آب دهان قورت داد و بدون آنکه به آتش نگاه   پروا

 کند گفت: 

 اون...اون موقع...فرق داشت -

 ؟ یچه فرق-

 برد و گفت:  ریبه ز نگاه

 انداختنت بود  ری قصدم فقط گ-

 و االن؟-

 خوام درکت کنم  یاالن...االن م -

 آتش پر رنگ تر شد و گفت: لبخند

 اونا به من شک کردن  یاما کار خودتو کرد -

 به چشمان سرخ آتش آرام گفت:  رهیکرد و خ نگاهش

نکردن، مطمئن باش نکرد، خود سرگرد بود که منو  -

راجبت اشتباه فکر کردم، االنم اومدن   کرد   یراض

 ی دادم، وقت حیکه برات توض یل یسراغت به همون دال



بزرگم داره    هیکه از قضا  وفتهیم ی محل اتفاق هیتو 

 سراغ اون   رنیمعلومه م
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 ی نکرد یپس آدم فروش-

آتش را باال  یقهقه    یپر حرص شد و صدا نگاهش

پروا   ی پالتو  ی قهیبرد، با همان قهقهه دستش را به  

 گرفت و گفت:

 ید یمعلومه که تو منو لو نم-

 شد و مشکوک گفت:  زیر  یچپ پروا کم چشم

 که قابل لو دادنه؟  یکن یکار م یچ-

 رمیهستم که م  یآدم عاد هی کنم، من  ینم یکار خاص-

 امیسر کارمو م



خند زد و آتش خواست پالتو را از تنش در   شین پروا

را گرفت و با   دو طرف پالتو عی اما پروا سر اورد، یب

 لکنت گفت: 

 نکن-

 نمیخوام بازوتو بب یم-

 ستین یز یخواد چ ین...نم-

 کالفه نگاهش کرد و گفت:  آتش

 دستتو بکش -

پالتو تنش بود خجالت   ر یکه ز  یبه خاطر لباس  پروا

 و گفت: د ی نگاه دزد د،یکش  یم

 بخوابم رمی کنه م  ی سرم درد م-

پروا   د،یکش نییپالتو را پا  عیکرد و سر ینچ آتش

نازک   یل یخ  یتوجه به بند ها  یچشم بست و آتش ب 

قرمز شده اش نگاه کرد   ی تن پروا به بازو دیتاپ سف

 و گفت:

 نیبش میبر  ا یب-

 گفت:  دیو چرخ  دیکش نییرا کامل پا   پالتو

 ارمیواسه سردردت دارو م-



گذاشت و    رهی جز یآشپزخانه رفت، پالتو را رو   سمت

 را باز کرد و گفت: نتیدر کاب

  نییپس چرا پا   ان؟یم  نا یا یدونست   یتو نم ینعی-

 ؟ یبود

  ی دهان قورت داد چشم باز کرد و دستش را رو  آب

  یسر شانه   ی رو  گرشی اش گذاشتو دست د نهیس

همان لباس   ی برهنه اش، آن قدر نگران بود که رو

آمده بود، انگار   رونیپالتو اش را تنش کرده بود ب

 . دیو چرخ  دیدندان کش ر یکرده بود، لب ز خیدوباره  

دهد نگاهش کرد،   یپروا جواب نم دید یوقت  آتش

تعجب کرد و به لباسش نگاه   دش،یپشت به خودش د

بدنش    یباز بود که دوباره تتو یکرد، پشتش آن قدر 

  یوان یل  دیچرخ  عی آب دهان قورت داد و سر ند،یرا بب

 برداشت و گفت: 

 ن یبرو بش-

 : د یلب غر  ریهم فشرده شد و ز یپروا رو چشمان 

 یتو، چرا پالتومو در اورد  یریبم-



نگاهش کرد و کالفه سمت مبل ها رفت   دیچرخ آتش

گذاشت و سمت پروا رفت، مچ   زی م یآب را رو  وانیل 

 گفت:  دیدستش را گرفت و به دنبال خود کش

 ؟ ی دار  تینوزیچه مدته س-

کرد اما آرام   یمبل نشاندش، پروا نگاهش نم ی رو

 گفت: 

  ی خوره عود م یسرما به سرم م  یساله...وقت  یل یخ-

 کنه

 سمت پروا گرفت و گفت:   یقرص

 کنه یبخور خوبت م  نویا-

دست لرزان قرص را گرفت و خود آتش خم شد   با 

را برداشت سمتش گرفت، قرص را در دهان    وانیل 

  یآتش نگاهش رو   د،یآب را سر کش وانیگذاشت و ل 

و نگاه باال برد به   دیاش چرخ نهی شانه ها و س

 شد و گفت:  رهی چشمانش خ

 یجوابمو نداد -

 ؟ی...جواب چیچ-

 اد؟ یسرگرد م  یدونست یتو از کجا م -



زدم اومدم   یحرف م  یدونستم داشتم با نهال تلفن ینم

دونم حسم گفت   ینم دم،ید  نویپشت پنجره چراغ ماش

 اومدن سراغ تو 

 شینگاه کرد، دست پ شیکان داد و به بازو سر ت  آتش

  د،یبازو کش  ی رو  یقرمز ی برد و انگشتش را رو

  یف یتکان خف خت،یپروا مور مورش شد و دلش فرو ر

  دنیخورد و پوست تنش دون دون شد، آتش با د 

پوست دون دون شده اش لبخند زد اما باز سر  

 و گفت:   دیکش  یقرمز ی انگشتش را رو

 رسه یخون به مغزم نم  ی گاه-

کرد بر خود مسلط شود اما   یدهان قورت داد سع  آب

 مرتعشش را آرام کند:  ی اصال نتوانست صدا

 ؟یبدتر دست روم بلند کن طیممکنه تو شرا  یعنی-

  انداخت و گفت: نگاهش کرد و ابرو باال دیخند آتش

 کنم یکار نم نیمغزم بشم ا ی کال ب-

قرمز شده اش نگاه کرد،   ی لبش کج شد به بازو پروا

 آتش کالفه گفت: 

  یم ی برسونم فقط سع بینداشتم بهت آس نویقصد ا-

 جا نیا ارمتیو ب رمتیکردم محکم بگ



نگفت و آتش با همان سر انگشتانش  چیه  پروا

که در   یه با شرمپروا کالف  د،یمال یرا م  شی بازو

 افتاده بود گفت:   انیوجودش به جر

 دن؟ یازت پرس  یچ-

نه،   ا یشناسم    یکه اون خونه رو اجاره کرده م  ی کس-

نه،   ا یزده   شیمشکوک هستم اون جا رو آت یبه کس 

 ی ا رهیشده، زنج  یسوز  شیمحل چندتا آت  نیتو ا

 نه؟!  ا یدونم  یم ی زیمن چ نا،یهست ا

 خند زد و گفت: شین

 نیهم-

 بهش؟  یربط دار  داد،یدستت بو م-

 اش نگاه کرد و گفت:  نهیس به

 لباس سردت شد  نیبه خاطر هم -

 نهیس یشد و دستش رو   دهیدندان کش ری ز عیسر  لبش

  نشیاش نشست، آتش لبخند زد به چشمان شرمگ

 زد و گفت:  ینگاه کرد چشمک

 همش مال خودمه ستیبه پنهون کردن ن ازین-

 بلند شد با لکنت گفت:  شیاز سر جا عیسر  پروا



 من...من برم -

 و گفت: ستاد یهم کالفه ا آتش

 فرار نکن-

 خوام برم خونه ی...مستیفرار ن-

 شم ی پ کمیبمون   له،یفردا تعط-

مظلوم سر کج  ینگاهش کرد، آتش مثل پسر ها  پروا

 کرد و گفت: 

  یحرف م مینی ش یهم م شی بپوش، پ دمیلباس م هی-

 ؟ یشام خورد م،یخور یهم م یزیچ هی م،یزن

را از تن در    شرتشیت یو آتش عصب  دینگاه دزد پروا

لباسش را  ی قهی دیپروا کش  ی آورد و خودش را جلو

پروا   یاز سر پروا رد کرد به چشمان درشت شده  

 نگاه کرد و گفت: 

 خورمت تا بعد  یفعال نم-

 پروا دور شد سمت اتاقش رفت و گفت:  از

 ؟ یخور یکباب م-



آتش  یشانه  ی نگاهش کرد نگاهش به زخم رو  پروا

نگاه گرفت و   عیخوب شده بود، سر یل ی بود، انگار خ

 را تنش کرد گفت:  شرت یت
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 خورم  یم-

برداشت تنش کرد  یراهنیوارد اتاقش شد، پ  آتش

را برداشت،    ی را ببندد گوش شیبدون آن که دکمه ها

شد و   ز یسه تماس از دست رفته داشت، چشمانش ر

 بلند گفت: 

 ام یم کن االن ادشیروشنه فقط ز نهیشوم-

کرد و سمت پالتواش   یاتاق را بست، پروا پوف در

آورد و    رونیرا ب ی کرد گوش بشیرفت، دست درون ج



رفت و   نهیکرد سمت شوم یهمان جور که روشنش م 

 نهال نوشت:  یبرا

آتش هستم،   ینشده من خونه  ی زینگرانم نباش چ-

 میقراره شام با هم بخور

را   نهیزانو زد، شوم نهیشوم یرا فرستاد و جلو  امیپ

و    دیلبش کش ی کرد و چهار زانو نشست زبان رو اد یز

عطر و تن آتش را به   یتنش نگاه کرد، بو شرتیبه ت

شد اما   رهیخ نهیو به شوم  دیکرد، خند یحس م  یخوب

و آرام    دیلبش ماس ی سرگرد لبخند رو  ی آور اد یبا 

 گفت: 

 سراغش؟   ادیخواد ب  یچرا بهم نگفت م-

* 

 نگاه کرد لبخند زد و گفت:  ا یاند به کسر چرخ  پرستو

 نیجنسا هم رد شد رفت، از ا ن ینشد ا داشیبازم پ -

 م؟ یبهترم مگه دار

  یپک  گارشیکرد و به نخ س بشیدست در ج دیخند  ا یک

 زد گفت: 

 رسوندن که تموم شده بود  ی اگر بهش م-

 اما نرسوندن، به لطف تو -



 گفت:  دی کش یو پرستو نفس راحت دیخند  ا یک

  د یشد؟ اگر بچه مچه مصرف کرده با  یاز محل خبر -

 حالش بد بشه متوجه بشن مواد زده 

 جا بود جواب ندادم نیزنگ زدن اما حواسم به ا-

واسه محل   گهیچه راحت تو دو هفته آتش د نیبب-

 ستین یچیه

 نگاهش کرد و گفت:  ا یک

اون آتشه هر   شه،یراحت نم المیخ یجور  نی من ا-

 ه برگرده ممکنه بتون میکن ی کار

 !هیمگه الک-

 محله نیآتش قسم بزرگ ا گم،یدونم که م یم-

تو باورشون،   نهیری احمق، قسم بزرگشون م-

گلو بلبلشش   یتو محله   ره یبچهاشون داره به فنا م

 یکی یک یجووناشون  شه،ی همه مواد ردو بدل م نیا

 باور دارن  اروی نیا یبه چ گهید شه،یداره فنا م

 به رو به رو گفت:  ره یخ ا یخند زد رو چرخاند، ک  شین

احساس خطر کرد، بعد همه   دیآتش تا زنده هست با -

نشه ضربه بهمون بزنه  داش ی پ نکهیواسه ا   نا یا ی

 مش یبکش دیبا 



چشمانش درشت شد و سرچرخاند نگاهش کرد    پرستو

 و با بُهت گفت:

 ! ؟یچ-

سمت   دیرها کرد و چرخ ابانیرا در ب  گارشیته س ا یک

 رفت گفت:  نشیماش

کل اعتبارشو   دمید  یکه انجام م  یبعد اون کار بزرگ-

 ُکشتش   د یبا  نانیواسه اطم ده یاز دست م

  ا یک  ی خودش را جلو د،ی به دنبالش دو دیخند  پرستو

 رفت گفت:  ی و همان جور که عقب عقب راه م  دیکش

 نه بابا!-

 شانه باال انداخت و گفت: ا یک

 نه یکار هم نیبهتر-

 گفت:   دیبلندتر خند  پرستو

 خوشم اومد  یلیبابا خ ولیا-

 خند زد و لحن خشک گفت:  شین ا یک

 ذاره؟  یزنده باشه منو تو رو راحت م ی فکر کرد-

 هیعال  ش یبُکش یگیکه م  نیهم  الیخ یب نارو یا-

 کاره  نیدونم بهتر یچون م-



 و بلند گفت:  دیچرخ  پرستو

 ی ل یخ ا،یک یخوب  یل یخ-

 گفت:  دی به دنبالش دو ا یک

 بود  یخوب لیروز تعط-

  یفرار م ا یهمان جور که از دست ک  دیبلند خند  پرستو

 کرد گفت: 

 شستو رفت   روزوید  ی سوز شیآره آت -

به  ن یماش ی و همان جور تا جلو   دیهم بلند خند ا یک

 . دی دو یدنبال پرستو م

نفس زنان   دیپرستو چرخ دند،یرس  نیدو به ماش  هر

 گفت: 

آقا آتش   نیتمومه، گمون نکنم ا یهفته همه چ نیا-

تو مراسمش   دیشرکت کنه، مردم با   ئتشیبتونه تو ه

 شرکت کنن

 را دور زد و در را باز کرد گفت:  نیماش  دیخند  ا یک

بچه ها   نیا نمیکار دارم، برم بب یلیمن خ میبر  نیبش-

 نیبهشون بفهمونم به خاطر ا  د یکار کردن، با  یچ

رو سرش   برن سراغ آتش، خشتکشو  د یموضوع با 



بفهمه  دیهمه، با   ی بکشن، درست وسط بازار جلو

 یچ یعنی یزیآبرو ر 

شدند،    نیو هر دو سوار ماش  دیدوباره بلند خند  پرستو

محل دور شد تا   کی نزد ابانیاز ب ادیبا سرعت ز ا یک

 برسد.   شیزودتر به کارها 

* 

  رهیکرد، خ زانیرا از تخت آو  شیو پاها   د یکش ازه یخم

را درون صندل    شی لبخند زد، پاها   شیبه صندل ها 

رفت، به ساعت    رونیکرد، بلند شد از اتاق ب  شیها 

داد    یظهر را نشان م ی  قهیدق  یس  کویکه  ی وارید

 گفت:   دینگاه کرد و دوباره خند

 دار یموقع ب نیمعولمه ا یدار یتا چهار صبح ب  یوقت-

 یشیم

رفت بعد از شستن دست و صورتش به    ییدستشو به

  ریآورد و درون ش رون یرا ب ریآشپزختانه رفت، ش

  یکیک نتیگاز گذاشت، از کاب ی و رو  ختیجوش ر

و    دیکش قیاپن گذاشت، نفس عم یآورد و رو   رونیب

 دوباره در فکر فرو رفت. 

 کرد:  یآتش درست کنار گوشش داشت زمزمه م انگار



 یخون سردم، از وقتکارا  شتریکال خون سردم تو ب-

 خون سرد ترم شدم  یتو اومد

برداشت و   یوانیسمت گاز رفت، ل دیو چرخ   دیخند

را برداشت از  کیک خت،یر  وانیرا درون ل   ریش

  ینشست و به خانه   زیرفت پشت م  رونیآشپزخانه ب

بازش را پشت گوشش   یآتش نگاه کرد، موها 

 کیک ی را خورد خواست بسته  ر ی از ش  یگذاشت، کم

با عجله   د،ی را شن  ی زنگ گوش ی ز کند اما صدارا با 

را برداشت  یگوش  د،ی شد و سمت اتاق خوابش دو ندبل 

  یشماره ناشناس بود چشمانش تنگ شد و دست رو 

 دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 

[12 /3/2021 12:37  PM] 

 

 _دوازده_آغوش_آتش  صدی#پارت_س

  

 

 

 بله-



 سالم پروا جان -

  زشیبه م  د،یدختر پشت خط آشنا بود چرخ  یصدا

 داد و گفت:  هیتک

 سالم شما؟! -

 هستم  ی آسک-

 با ذوق گفت:  پروا

 ... یمن شمارتو داشتم اما ا ؟ یخوب  زم یسالم عز-

 اون خظم خاموشه -

 چرا؟ -

 ؟یتو خوب گم،یبعد م-

 خوبن؟  نا یخوبم ممنون چرا صدات گرفته؟ مامان ا-

 همه خوبن، داداشم خوبه؟-

 کنم که خوبه ی حس م یعنیاونم خوبه -

 گفت:  یکالفه پس از مکث  یآسک

 خواهش دارم  هی-

 شده؟  یچ-



  ا ی ام یذارن تنها ب  یدونم نم ین، اما متهرا  امیب دیبا -

 ام یب یاصال به چه بهانه ا 

 ! ؟ی ا یب دیچرا با-

 ؟ یکمکم کن شهیگم، م  یم نمتیبب-

 ؟ یآخه چه کمک-

 ام یکن ب یداداشمو راض-

 شانه اش را باال داد و گفت:  کی  پروا

 بگم؟!  یاما من چ-

 بغض کرد و کالفه گفت:   یآسک

رو حرفش   ی دونم...اما داداش بگه کس  یخودمم نم-

 زنه یحرف نم

تهران   ادیتونم برم بگم بذار خواهرت ب  یمن که نم-

 ؟ یا یم یکه، بگم واسه چ

 ساکت بود و پروا سمت پنجره رفت گفت:  یآسک

 ؟ یا یب د یانقدر واجبه که با -

 آره -

 کمکت کنم یبگم چه جور یدونم چ ینم-



  یجره ها به پن رهی با غم چشم بست، پروا خ  یآسک

 آتش گفت:  یبلند خانه 

 ؟ ی عجله دار-

 بهتره   امیزودتر ب یهر چ -

 تونم بکنم یکار م یچ  نمیفرصت بده بب-

کار خوشحالم   نی چقدر با ا یدون یمنون پروا بخدا نم-

 یکن یم

 ؟ یایم یدار  ا یواسه ک-

 نگفت، پروا کالفه گفت:  چیکرد اما ه هیگر  یآسک

  ادی شده ز یاونو آتش چ نیدونم چه خبره، ب یمنم نم-

مگر   گهیدونم آتش نم  یهم سوال نکردم چون م

 خودش بخواد 

 و ادامه داد:  دیچرخ

 ی ا یکنم جور کنم ب ی م یاما سع-

 ممنون-

 برسون  نارو یسالم مامان ا  زم،یکنم عز ی خواهش م-

 یحتما، سالمت باش -



  دیکش یقیکردند، پروا نفس عم یخداحافظ گری همد با 

 و آرام گفت: 

 ؟ی ا یب دیکه حتما با  هیمشکل شما چ -

  ایزد و با ک ایرفت اما دلش را به در رون یاتاق ب از

کرد   یتماس گرفت اما با اعالم خاموش بودن خط پوف

 : دینشست و غر زیپشت م 

 شانسم خاموشه-

رفت،    شی را خورد و سراغ کتاب ها   کشیو ک  ریش

ض  مبل نشست بدون عو  ی انتخاب کرد و رو یکتاب

 کی پا انداخت و تا تار ی کردن لباس خوابش پا رو

شدن هوا کتاب خواند، در تعجب بود که آتش با او  

 تماس نگرفته است. 

قدر نشسته بود که باالخره کسل شد و کتاب را   آن

بلند شد و به اتاق رفت،    شیکنار گذاشت، از سر جا 

و   شرتیلباسش را از تن در آورد سمت کمد رفت، ت

رفت خواست به   رونید از اتاق بتنش کر یشلوار 

  یدرست کند بخورد اما صدا  یزیآشپزخانه برود تا چ

 ی و گوش  ترف  زیسمت م عیبلند شد، سر ی زنگ گوش

  اریاسم حضرت   دن یکتاب برداشت با د یرا از ال

 باال انداخت و گفت: ییابرو



 !یبله عجب-

 دم گوشش گذاشت و گفت:   دیکش یگوش یرو دست

 بله-

 بچرخ-

 باال رفت و متعجب گفت: شی ابروها 

 ! ؟یچ-

 بچرخ گمیم-

که در صورتش   ییبا روشنا د،یهمان تعجب چرخ با 

خشکش زد، کل خانه چنان روشن شد که کل   دیتاب

را   یخانه مثل روز روشن شد، انگار دارد ساختمان

 کند که از نور ساخته شده است.  یتماشا م

  یچراغ ها   سهیساختمان آتش از ر یها واری کل د 

لبش نشست آرام   ی شده بود، لبخند رو  ده یپوش زیر

 سمت پنجره قدم برداشت گفت: 

 چه خبره؟! -

 گفت: و   دیخند آتش

وقت    قهیده دق  ن،ییپا  ا یاالنم خودتو زشت کن زود ب-

 ی دار



 چر... -

نگاه  یکه در گوشش نشست متعجب به گوش  یبوق  با 

 قطع شدن تماس با بُهت گفت:  دن یکرد و با د

 وا! -

 شانه باال انداخت.  جی به ساختمان نگاه کرد و گ  دوباره 
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تنش کرد  یبه اتاقش رفت، بافت عی شد و سر  کنجکاو

  زی هم تنش کرد و سراغ م یمشک  ی پالتو  ،یبا شلوار ل

 یمعموال خط چشم نم د،یرفت، خط چشم کش   شیآرا

تر شدن چشمان درشتش   ده یاما به خاطر کش دیکش

  یرا حالت داد و رژ را رو  ش یمژه ها  د،ی کش یم  یگاه

 . دیلبش مال 



  ع یشال باز گذاشت و سر ریرا همان جور ز   شی موها 

رفت، وارد آسانسور    رونیرا برداشت از خانه ب  فشیک

بست  یشد و همان جور که ساعتش را دور مچش م 

 ب گفت: ل   ریز

 !؟ یچ یعنیکارا  نیا-

بلند    ی رفت، با قدم ها  رونیآسانسور باز شد و ب  در

آتش   دن یرفت و بازش کرد، با د نگیسمت در پارک

 لبخند زد و گفت: 

 ؟ یکرد  یشکل نی چرا ساختمونو ا-

برد دست   شیکرد، دست پ ینگاهش م  رهیخ  آتش

 پروا را گرفت گفت: 

 ا یب-

بروند اما با کمال   دیبا   نیکرد سمت ماش یم  گمان

آتش نگاه   پیروند، به ت یسمت ساختمان م   دیتعجب د

مرتب   شهیاز هم شی شده بود، موها  کی ش یل یکرد، خ 

تر بسته شده بود، با هم وارد آسانسور شدند، آتش  

 دکمه فشرد و دوباره به پروا نگاه کرد گفت:  دیچرخ

 ی زشت شد  یل یخ-



چشم به   یخورد و با حرص از گوشه  ن یپروا چ ینیب

 :د یآتش نگاه کرد غر

 یحرف بزن یستیاصال بلد ن-

در باز شد  پروا را به دنبال خود    ستاد،ی ا آسانسور

در را باز کرد،    دشیو با کل  ستاد یدر ا ی کشاند، جلو 

بود، چشمان پروا تنگ شد و همان   کیتار مهیخانه ن

شد سر کج کرد تا بهتر درون   یجور که وارد خانه م

در   یکامل که وارد خانه شد همان جلو  ند،یخانه را بب

  یاز گل سرخ و شمع ها   د پر بو  نیخشکش زد، زم

  یو مشک ییطال یبادکنها  ش یروشن، روبه رو

که نوشته شده   نیکرد و آن حروف الت   یم ییخودنما

لدت مبارک، تا خواست در ذهنش حساب کند  بود تو 

آتش در گوشش  یامروز چندم ماه است، زمزمه 

 نشست:

 تولدت مبارک نفس -

آرام سر چرخاند و آتش با لبخند  خت،یفرو ر دلش

 زد گفت:  یچشمک

خواستم   انیتا ب ان،یمهمونات م گهیساعت د کی-

 رنیازمون عکس بگ

 و گفت:  دیکامل چرخ پروا



 ! نبود ادمیواقعا  -

  ستین ادت یکه مشخص بود  یانقدر تو فکر کار بود-

 ارن ین ادت یاز دوستاتم خواستم  

برد، آتش دوباره دستش    ریسر به ز  دیآرام خند پروا

 را گرفت و گفت: 

 لباست آمادست-

 زد گفت:  یمتعجب نگاهش کرد و آتش چشمک پروا

 یریبا من عکس بگ دی که با  ی لباس-

  یدو دختر یو پروا تازه متوجه  دش یاتاق کش سمت

کردند شد،   یبودند نگاهشان م رهی که پشت جز

 ی متوجه شد آن دو دختر برا  دیها را که د ن یدورب

  رهیعکس انداختن از آن دو نفر آمده اند، اما هر دو خ

هر دو  ی و وقت  د یبه آتش بودند، پروا ابرو در هم کش

 بست و گفت:  راوارد اتاق شدند پروا زودتر در  

 ن؟ یک نا یا-

 ا؟ یک-

 گهی د نا یا-

 متعجب گفت:  آتش



 !گهیعکاسن د-

 کرد گفت:  بشیرا کج کرد و آتش دست در ج  لبش

 خب؟ -

 برد و گفت: ریسر به ز   پروا

  یدونم چ یشدم، نم  ریشدم، واقعا هم غافلگ ریغافلگ -

 بگم

 آرام سمتش رفت و گفت:  آتش

 هیکاف نیتو بخند هم-

  یلبخند زد نگاهش کرد، آتش چشم گرداند رو پروا

 و گفت:   شیبا یصورت ز

لبت بخنده، چشمات   شهیتولدت مبارک، انشاهللا هم-

 شاد باشه، تنت سالمت باشه و دلت آروم 

 و گفت:  دیخند پروا

   یقشنگ  ی چه آرزوها -

خورد    یفیتکان خف  دیآتش جلو رفت، پروا ترس  سر

کرد آرام باشد، آب دهان قورت داد و همان   یاما سع 

انگار همان لحظه  د،یلحظه لب آتش به گونه اش چسب

هم افتاد و آتش   یدلش چنگ خورد، چشمانش رو 



  یسر عقب برد به چشمان بسته   یکم دش یآرام بوس

به  فت ر نیی پروا نگاه کرد، همان جور نگاهش پا 

 ماند و آرام گفت:  رهی خ شی لبها 

 ش نفس کنارم با  شهیهم-

بود را    زانیکه آو یرفت و سمت کمد رفت لباس  عقب 

برداشت، پروا آرام چشم باز کرد و با شرم به آتش  

که در   یرنگ ییلباس کوتاه و طال دن ینگاه کرد، با د

 و گفت:  دیدستش بود تعجب کرد، آتش خند

تونم   ینم روننینگران نباش با وجود اون دوتا که ب-

 تخته نییبخورمت، کفاشتم پا 

تخت   ی و آتش لباس را رو دی ابرو در هم کش رواپ

 انداخت گفت: 

بعدش    ومده،ین یتا کس میریبپوش زودتر عکس بگ-

 یلباستو عوض کن دیدوباره با 

 !ی فکر همه جاشو هم کرد-

 سمت در رفت و گفت: دیخند آتش

 ی دی کجاشو د-

  زیتوجه به آن دو نفر سمت م یرفت ب رون یاتاق ب از

را روشن   یرنگارنگ رفت، گوش ی ها  یپُر از خوراک 



برداشت در  یگرفت پفک  یکرد همان جور که تماس م

فرو کرد   بشیدهان گذاشت، همان دستش را درون ج

 بله آرام گفت:   یصدا  دنیبا شن ستادی پنجره ا یو جلو 

 شد؟  یچ-

 بهادر بعد سه روز برگشته خونه-

 خب -

با   دا یه اما جدچرخ یم اد یز تا یب  نیبا ا امکیس  نیا-

 رون یب رهیم اد یماهکم ز

 خند زد و سر تکان داد گفت:  شین آتش

 خوبه-

 نادرم بعد چهل روز باالخره برگشت-

 کرد و گفت:  ی خنده ا آتش

  ییخوش آمد گو  هیخبر از همش بهتر بود،  نیا-

دوتارو به جون   نیا کمیمفصل براش در نظر گرفتم، 

 شیتا بق میهم بنداز

نگاهش   د،یکه در اتاق باز شد چرخ ن یا دنی فهم با 

 ی که در آن لباس همچون پر یدختر یشد رو   رهیخ

 شده بود. 



و کوتاهش    ی با دامن تور پف ییطال یلباس دکلته   

کرده بود که آتش را آن جور محو   شیبا یز  ی ادیز

 ی کرده بود، قد بلندش در آت لباس به رخ م شی تماشا 

رد پشت  ف یکه صدا  یکامال محو شده بود جور  د،یکش

 . دیشن  یخط را اصال نم
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گذاشته بود، از   گرش ید یعقب تر پا یکم  شیپا  کی

سرخ شده بود، دستانش مشت بود   شیشرم گونه ها

 آتش. ی  رهیو کالفه بود از نگاه خ

 تکان داد و گفت:  یگردن آتش

 میزن یبعد حرف م -



 ب یرا در ج یرفت گوش  یجور که سمت پروا م  همان

داشت    یشلوارش گذاشت و در همان حال که قدم بر م

  یشرد، صدابرداشت و دکمه ف  زیم ی را از رو موت یر

پروا   ی در خانه پخش شد، روبه رو یمیمال  کیموز

برد  شی صورتش، دست پ ی و چشم چرخاند رو  ستادیا

 را گرفت و بلند گفت: ش ی از موها  یدسته ا 

 میشروع کن-

و آتش به چشمان  ستادند یصاف ا   عیدو دختر سر ان

 زد و گفت:  یشد چشمک  رهیپروا خ ی خجالت زده  

 ی زشت  یل یخ-

 

 توام  شانی پر یمو یشده    شانیپر من

 که مسلمان توام  میبگو  ستیاگر ن کفر

 

آتش   یاز اندازه   ش یب یکیهم عکس باز هم نزد باز

شد، مثل   ینم ت یاذ ادیبار پروا ز نی به پروا، اما ا

خورد، اما   یآتش حالش بهم نم  یک یاز نزد شانی نامزد

کرد، نگاه آن دو دختر که انگار   ی م تشیاذ زی چ کی

 بود.  قفل آتش شده 



 

 تو شدم  اهیس ی گرفتار تو و مو  من

 سرکش به خدا رام و به راه تو شدم  من

 

باره پشت پروا   کیبود که آتش به  یعکس بعد  نوبت

 رفت و گفت: 

مدل   د،یریجا به بعدشو شما فقط عکس بگ ن یاز ا-

 هیدادن کاف

با دست    شیمتعجب تا خواست بچرخد، موها  پروا

شانه اش نشست و دست    کی یآتش جمع شد و رو 

پروا نشست، لبش که   یپهلوها  یمردانه اش رو  یها 

و سر   ختیپروا نشست دلش فرو ر یشانه    ی رو

  یحس  لبش و یچرخاند سمت آتش، اما از شدت داغ

 که داشت چشمانش بسته بود. 

 

 تازه کند  یمن هر نفست معجزه ا  یوا

 اندازه کندآمد که مرا با تو هم  عشق 

 



 یعادت م  د یبه قول خودش پروا با  گر،یبود د آتش

 کیعکس با ک ینبود که به او نچسبد حت یکرد، عکس

آتش  ی نهیکه پشت سر پروا به س شیبا یدو طبقه و ز

دستان حلقه شده دور   یبود و دستانش رو  ده یچسب

 شکمش. بود 

 

 آمد که مرا با تو هم اندازه کند عشق 

 ! ی دار  ا یکه آتش شده ام وه! که تو در من

 

که فکرش را    ی شده بود آن هم از طرف مرد ریغافلگ

همه   نیکرد روز تولدش را بداند، و ا یهم نم

ساختمان    یآماده کند، از چراغان شی برا زی سوپرا

شده بود و    نیتزئ ی گرفته بود تا خانه اش که حساب

 مفصل آماده بود.  ییرایپذ  کی یبرا  زیهمه چ

 

 یکه در ساحل من جا دار  ستیسبب ن یب

 چشم حسودانت کور  یکامل شده ا ماه

 



  یکه قد بلندتر یعکس که گرفته شد، دختر   نیآخر

 داشت گفت: 

 آهنگر  یهم گرفته شد آقا  یخوب  یلمایف-

 سر تکان داد گفت:   آتش

 دیخوبه فعال بر -

 

 ی دار کجا ی خوبان همه دارند تو  آنچه

 ی دار کجا ی همه دارند تو  خوبان  آنچه

 

دختر سمت آشپزخانه رفتند، آتش خواست سمت    دو

  شیپروا دور بازو ف یبرود اما دست ظر ییرایپذ زیم

نشست، متعجب به دست پروا نگاه کرد و بعد کامل  

  یرو  ی به پروا نگاه کرد، دخترک لبخند کم جان دیچرخ

بود  شیکه در صورت و صدا یلبش نشست با ناز 

 آرام گفت: 

 ممنون ،یخوشحالم کن یکن  یم ی سع شهیهم-

 

 ی وا  یا اهتیتو و چشم س یبا یز  لحن



 ! یوا  ی و دل آرا و نگاهت... ا یی دلربا 

 … یوا  یا اهتیتو و چشم س یبا یز  لحن

 

دستانش حلقه شد دور کمر پروا،    عیو سر دیخند آتش

چشم    ی پروا خجالت زده به آن دو دختر که از گوشه 

کردند نگاه کرد، آب دهان قورت داد و    ینگاهشان م

 به چشمان آتش نگاه کرد گفت: 

روزو دوست ندارم، از    نیدونن کال ا  یدوستامم م-

روز بر عکس شماها   نی ا اد،یبدم م یتولد ظاهر  نیا

براتون   دیاومد ا یروز به دن  نیا تو اواقع  دیدون  یکه م

 کیتلخه، نه خواستم بهم تبر یلیواسه من خ نهیریش

 رن یبگن نه دوست دارم برام جشن بگ 

 آتش کم کم محو شد اما پروا لبخند زد و گفت:  لبخند

لحظه کال فراموش کردم   هیاما امشب خوشحال شدم،  -

هستمو از کجا اومدم، فکر کردم امروز روز   یک

 تولدمه   یواقع

 دست آتش تنگ تر شد و گفت: ی  حلقه

 غم زدت  یقابل تحمله جز چهره   یزی هر چ-



باره سر پروا را   کیبرد و آتش به  ریسر به ز   پروا

نگاه کردند،  گریکدیاش کرد، دو دختر به  نهیچفت س

آتش را در   ی نهیس یو داغ   ختیر  یپروا قطره اشک

و آرام    دیسرش را بوس یآتش رو  د،یوجودش کش 

 گفت: 

کمده اونو   یتو  گهیلباس د هی  ان،یاالن مهمونا م-

 بپوش 

اشکش را پاک کرد،   عیسر عقب برد و سر  پروا

 و گفت:  دیخند

 ؟ یکرد  دیخر ییتنها -

  نویبهتر  یریم ه یزیزنت چه سا  ادیدستت ب  یوقت-

 یخر  یبراش م

و عقب رفت به آن دو دختر   د یشرم زده نگاه دزد  پروا

 کردند نگاه کرد و آرام گفت:  یکه پچ پچ م

 هستند؟  یتا ک نا یا-

 کنن؟  یم تتیاذ  ا،یپرس یم  نا یاز ا  یل یخ-

 رن ی م یخوام بدونم ک ینه نه، فقط م -

 هستن رمیو عکس بگ  لمیبخوام ف یهستند تا وقت-



کنار آتش  کرد و راه افتاد از   یدندان قروچه ا پروا

 گذشت و گفت:

 لباس عوض کنم رمیآب بخورم بعد م رمیم-

 لب گفت:  ریز  اتش

که  فیاما ح یبه من بود که دوست نداشتم عوض کن-

 اد یمرد داره م

را باز    خچالی از کنار دو دختر گذشت، در  دیخند پروا

 آب را برداشت و گفت: یکرد، بطر

 شه؟ی آماده م یعکسا ک-

 دو نفره ها؟  ا ی ا یتک-

 همش -

کنم   یبدن، فکر م  لی کردن زود تحو دیآهنگر تاک ی آقا -

 چهار روزه آماده بشه

 ی را کج م  یبرداشت و همان جور که بطر یجام پروا

 کرد گفت:  یرا از آب پُر م   وانیکرد و ل 

 آتش کال عجله داره -
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 از آب را خورد و گفت:  ی را برداشت کم جام

 د ی دیزحمت کش ی ل یشما هم خ-

 د؟ یتازه ازدواج کرد-

 شهیم شتریب کم ی دیشا   یماه کی-

 گذاشت و با لبخند گفت:   رهیجز ی را رو جام

 فعال -

 از دختر ها آرام گفت:  ی کیآن دو نفر دور شد،  از

چه   ید یخدا شانس بده چقدرم دوستش داره، د-

 گرفت؟   یم ییژستا 

داره، اخالقش   افهیق پو یپسره ت نیبابا ا الیخ یب-

 کنه ی رفتار م  یچطور ین یب یصفره نم

خند   شیو با ن دیلحظه دوستش بر سرش کوب  همان

 گفت: 



 بهیاون با غر یروان  اد،ینم رتیشوهر گ  نهیواسه هم-

واسه دختره چه   یدیکنه ند یرفتار م   یمدل   نیها ا

کرد، کم مونده بود دختررو رو دستاش   یم ی رفتار

 بچرخونه   رهیبگ

خواد    یم یاصال به منو تو چه، هر چ  ی زن یچرا م -

 انیم  هم بهم یل یباشه، خ

شارژ   یرا کم  نشیدوستش دور شد و رفت دورب از

 کند. 

 ** 

مدل   دنیبا د  د،یکش  رونیبرد لباس را ب شیپ  دست

و سرش را به چپ و راست تکان داد    دیلباس خند

 گفت: 

 بخدا!  یا وونهید-

شده بود،   یکه تنش بود طراح  یمثل همان لباس  قایدق

اش سه   قهیداشت و  یتفاوت که دامن بلند   نیبا ا

تنگ و بلند، باز   میضخ  پوریگ  نیبود با آست  یسانت

از   یکرد، لباس را به سخت  زانشی و دوباره آو  دیخند

را تنش کرد و همان جور   دیتنش در آورد، لباس جد

به گاو صندوق   اهش بست نگ  یرا م پشی که به زور ز

 کمد افتاد.  نییپا 



باز   یاز حرکت باز ماند، در گاو صندوق کم  دستانش

آب دهان قورت داد و به در اتاق نگاه کرد،   بود،

ابرو در هم   کدفعهیدوباره به گاو صندوق نگاه کرد و 

 گفت:  دیکش

 زحمتش نیشروع نکن پروا، اونم شب تولدت، با ا-

دوباره   اریاخت یرا باال بکشد اما ب  پیتالش کرد ز باز

 نیبه در گاو صندوق نگاه کرد و با حرص پا بر زم

 گفت:  دیکوب

  المیخوام خ   ینگاه کردن که اشکال نداره، فقط م هی-

 راحت بشه

سمت    د یباز را رها کرد و دامنش را باال کش مهین پیز

خم شد اما اول به در اتاق نگاه کرد،   یکمد رفت، کم 

و در   آب دهان قورت داد، دستان لرزانش جلو رفت 

 ن یرنگ را آهسته باز کرد، اول  د یگاو صندوق سف

کرد و   یکه در چشمش نشست اسلحه بود، پوف   یزیچ

 : دیغر

 همه جا هست  یلعنت نیا-

طال و    دنیبا د د، یرا کنار زد، چند دسته چک د  اسلحه

 جواهرات لبخند زد و گفت: 



 که مال منه  نا یا-

گاو صندوق   نی ریز یکمرش خم تر شد تا طبقه  یکم

خواست   یو دو فلش، م   دیدفترچه د کی ند،یبب را

باره چند عکس ته   کیدفترچه را بردارد زبان اما به 

 کمد در چشمش نشست، اما عکسا پشت رو بود. 

عکس را   کی برد و با دو انگشت  شیبا ترس دست پ 

به در اتاق نگاه کرد و سر   د،یکش  رونیگرفت ب 

عکس را چرخاند   یچرخاند به عکس نگاه کرد، کم

  عیدر از جا پراندش و چنان سر رهیدستگ یاما صدا

عکس را در گاو صندوق پرت کرد که پشت انگشتش  

 کرد.   ریگاو صندوق گ یزیبه ت

با چشمان درشت به   دیگرفت اما با شتاب چرخ  دردش 

آتش با لبخند    آتش که وارد اتاق شد نگاه کرد، 

 کی  دیپروا را که د یکرد اما چهره  ی نگاهش م

 باال رفت و گفت: شیابرو

 شده؟!  یچ-

که احساس ُگر   یبه جانش نشسته بود جور  عرق 

به سراغش آمده   دیشد   ی چهیداشت و دل پ یگرفتگ

 بود، آتش سمتش رفت و گفت: 

 ! ؟یخوب-



شده اش را تکان دهد و آن   نیکرد سر سنگ یسع

کرد وزنش به پنج  ی که حال حس م یزبان چند گرم 

 است را تکان داد:  ده یرس  لویک

 خ....خو...خوبم-

پشت انگشت   دنیبرد با د نییمشکوک سر پا آتش

باال رفت و   شی بود ابروها  یو خون   یشصتش که زخم

 گفت: 

 ! اد؟یدستت چرا خون م-

 دستش را گرفت و پروا دست پاچه گفت:   عیسر

 نتونستم...ببندم...دستمو زخم کردم  پوی....ز پی ز...ز-

 به چشمانش نگاه کرد و لبش کج شد گفت:  آتش

 کمکت امیب یخورمت نخواست  یمنم که م-

پروا را گرفت و چرخاندش، پروا وحشت   یها  شانه

زده به در گاو صندوق که باز بود نگاه کرد، آن قدر  

بود و به فکر گاو صندوق بود که فراموش   ه دیترس

 نگاه آتش است.  ریکرده بود کمرش برهنه ز

شد،    دهیکمرش کش  یلحظه انگشت آتش رو   همان

اش حبس شد و دستش را به در کمد   نه ینفس در س

کمر پروا را لمس کرد، زبان   یگرفت، آتش عرق رو 



پروا چشم   د،یرا باال کش پیز یو کم دیلبش کش  ی رو

که در وجودش به جوش آمده بود،   یبا شرمباز کرد 

 برد. شیدست پ یبه سخت

و همان لحظه پروا در گاو    دیرا تا باال کش پیز  آتش

کرد، آتش  تیصندوق را با سر انگشتانش به جلو هدا

 عقب رفت و گفت: 

 تموم شد هنوزم نخوردمت -

و آرام   دیراحت اما خجالت زده چرخ  الیبا خ پروا

 گفت: 

 ممنون-

و    دیکش رون یب ی رفت دستمال کاغذ زش یسمت م  آتش

دوباره سمتش رفت دستش را گرفت و دستمال را  

 گفت: دیپروا کش  یدست زخم ی رو

 ؟ ی که زخمش کرد یگرفت  یم  یمگه کشت-

 دمینف...نفهم-

 دستش را سمت در گرفت و گفت:   آتش

 مهمونات اومدن  ن یاول -

زد و سمت در  ی به زور سر تکان داد لبخند زور پروا

  دنیاتاق رفت، آتش خواست به دنبالش برود اما با د



  رونیپروا که ب  ستاد،یا شی در گاور صندوق سر جا 

 : دیرفت با خشم غر
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 در چرا بازه؟!  نیا-

را که برداشته   یآمد دسته چک ادشیجلو رفت،   عیسر

رفته بود در را دوباره ببندد، خواست در را    ادشیبود 

حرکت    یحال بد پروا دستش ب یآور  ادی ببندد اما با 

ماند، با شتاب در را باز کرد و درون گاو صندوق را  

که درون گاو صندوق پرت   یعکس دنیزد، با د  دید

 شده بود خشکش زد. 

  دیخودش و مرجان بود، سرش چرخ یعروس   عکس

باز اتاقش ماند، چنان   مهیدر ن  یو چشمان گردش رو 



حال   نی ا یکرد روز  یداشت که خودش باور نم  یحال 

 . دیا یترس به سراغش ب

در گاو صندوق را    عیو سر  ستادیصاف ا نیخشمگ

چشم   ستاد ی ا یبست سمت در اتاق رفت اما لحظه ا

 : دیمحمد را شن یبست و فکر کرد، صدا

خودت   یکن ی مهمون دعوت م د؟یارینم ف یجناب تشر-

 یستین

چشمانش سرخ شده بود از   عیباز کرد چه سر  چشم

حظه بود، در اتاق را کامل باز  آن ل  ی اندازه  یفشار ب 

و   یکرد اول از همه به پروا نگاه کرد به لبخند واقع 

 چشمان شادش، قدم برداشت و محمد دوباره گفت: 

اما   ادیبدش م نا یدختره که از تولد ا نی ا ،یچه کرد-

 که انقدر خوشحاله!   ی کار کرد یچ نیبب

 و گفت: دیپروا خند ستاد، یپروا ا کنار

 دلت پُره  یل یمحمد انگار خ-

 به نهال نگاه کرد و گفت:  یبا دلخور محمد

به  میگرفت کی رفته براش ک  ادشی تو رو خدا!  نشیبب-

شب   اد یشمع فوت کنه، گفت خوابم م  ادیب نکهی ا یجا 

 ریبخ



و پروا با همان خنده به آتش  دندیو پروا بلند خند  نهال 

 نگاه کرد گفت: 

 خب  ومدیخوابم م اما واقعا   زیگذشته از همه چ-

 گفت:   دیبه زور لبخند زد و پروا بلند خند آتش

 بود بخدا یدنیمحمد د ی اما چهره -

 آتش نگاه گرفت و به محمد گفت:  از

 اد یمن بدم م یگرفت اد یاشکال نداره -

اگر پروا عکس را   د، یکش یبار نفس راحت ن یاول  یبرا

  یاگر م یبود مطمئنن آن رفتار را نداشت، حت ده ید

توانست به آن   یکند هم نم ینقش باز  خواست

و  دیهمان چرخ یباشد، کالفه شده بود برا یخونسرد

 دور شد، پروا نگاهش کرد و گفت:

 کجا؟ -

لبش  یچرخاند نگاهش کرد دو انگشتش را رو  سر

رود    ی زد، پروا متوجه شد دارد م یگذاشت و چشمک

 بکشد، به نهال نگاه کرد و گفت:  گاری که س

 ان؟ یم ا یک  گهید-

که باهاش   ی آتش با من حرف زد گفت هر کس-

 دعوت کنم، منم بچه هارو دعوت کردم ویهست  یمیصم



 ممنون-

باحاله   یل یاز من تشکر نکن از اون آتش خان که خ-

 تشکر کن 

برم    دیخوشمزه ها بخور ن یاز ا کمیبابا،  گهیکردم د-

 شش یپ

 تنته  یجب لباس برو، اما ع-

 دور شد و گفت:  یکم  دیخند پروا

 خودشه  ی قهی سل -
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شد و   ز یشد، چشمانش ر ی گریآتش وارد اتاق د دید

 با ترس گفت:  ستادیا شیسر جا 

 کردم؟!  یفضول ده ینکنه فهم-

 : دیو غر دیکوب نیبر زم پا 



 بدتر ناراحتش کردم  چ،یه  دمیکه نفهم یچیه-

در اتاق    یراه افتاد سمت اتاق رفت، جلو  دوباره 

و با پشت دو انگشتش چند ضربه به در زد و    ستادیا

از طرف آتش باشد   یبدون آن که منتظر جواب

باز کرد   ی در را کم د،یکش  نییدر را پا  ی  رهیدستگ

پنجره در   یسرش جلو رفت و به آتش که جلو 

 بود نگاه کرد، لبخند زد و گفت:  ستادهیا یکیتار

 اجازه هست؟ -

 رن؟ یگ یمگه فضوال اجازه م -

زد    گارشیبه س یآتش پک د،یلب پروا ماس  یرو لبخند

 و گفت:

 تو درم ببندف،چراغم روشن نکن ا یب-

که  یوارد اتاق شد درر را بست، با همان نور کم  آرام

 سمت آتش رفت و گفت:   دیتاب ی در اتاق م رونیاز ب

 شده؟  یزیچ-

 نه-

حالت چشماتم   یشد، حت تیزیچ  هی هویحس کردم -

 کرد  رییتغ



  کدفعهی سکوت کرد و  یلبخند زد سر کج کرد کم  آتش

 گفت: 

  ؟ یشناس یمنو م یگیم یاالن دار  ال، یخ یب نارو یا-

 ؟ی شناس   یچشمامو م

 برد و گفت:  رینگاه به ز پروا

 دستم اد یب زایچ  نیکه ا هیعیطب م،ی مدته با هم هی خب -

 : دیلب غر ری خند زد نگاه گرفت و ز شین آتش

  نیآسمون به زم  یکنحاال تو روز تولدت خوشحالم -

 رسهیم

 ! ؟یچ-

پک زد، پروا دست   گارش ی نگفت و دوباره به س چیه

باز نگاه کرد اما با   ی به پنجره  دیکش  ش یبازو ی رو

 باال رفت و متعجب گفت: شیپارک ابروها  دن ید

 پارک!  نیا-

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 شو  تیفضول  ال یخ یامشبو ب  هی-

 دونستم پشت خونت رو به پارکه!   یمن نم یعنی نه...-

 ی دیحاال فهم-



 گفت:  جیو گ دیکامل چرخ پروا

 هم مشخصه! نا یجا ساختمون محمد ا ن یاز ا-

نگفت پروا نگاهش کرد، آرام و خجالت زده   چیه  آتش

 گفت: 

 ؟ یاز دست من ناراحت-

 ناراحت باشم؟  دیچرا با-

 حس کردم ینجوریا-

 دستانش را باز کرد و گفت:   آتش

 پس بغلم کن یکرد  اگر حس-

پروا باال رفت و بهت زده نگاهش کرد، آتش   یابروها

 سر تکان داد و گفت:

 شهیرفع م ینجوریمن ا  یناراحت-

بار بود خود آتش سمتش   ن یاول  یپلک زد، برا پروا

سمتش بردارد، قلب    یرفت و منتظر بود پروا قدم ینم

و به مرد روبه  دیکوب یاش م  نهیکوچک پروا به س

گذشت    یها م هیکرد، ثان یبا دستان باز نگاه م   ش یرو

  ی سال م کی ی به اندازه  هیثان کی آتش هر  یاما برا 

 گذشت. 



از انتظار تا خواست دستانش کنار بدنش رها  خسته

شود اما همان که پروا قدم سمتش برداشت، نور  

در دلش روشن شد وبا قدم دوم پروا با شتاب   یدیام

دل پروا فرو    دش،یت و در آغوش کشسمتش رف

هم فشرد، آتش لبخند زد و    یو چشمانش را رو   ختیر

 به خود فشرد. شتریپروا را ب

محکم دور پروا حلقه شده بود و صورتش   دستانش

آزاد پروا فرو رفته بود، دستش باال آمد در   یدر موها 

پروا فرو رفت، سر عقب برد به چشمان بسته   ی موها 

 و آرام گفت: پروا نگاه کرد   ی

اصال هر جا،   یطیشم، تو هر شرا  یآروم م ینجوریا-

 جا   نیشلوغ تر   ستیمهم ن

آتش زل زد،    اقیچشم باز کرد، به چشمان پر اشت آرام

 یدل سودا زده اش آن لحظه گر گرفته بود، حت

که تا چند   ییسختش بود آب دهان قورت بدهد، سرما

فشرد حال   یهم م ی را رو  شی دندان ها  شیلحظه پ

را با آتش عوض کرده بود،سر آتش دوباره    شیجا 

لب   ما جلو رفت، وحشت زده لباس آتش را چنگ زد ا

شدن الله   ده یبا بوس د،یگوشش چسب یآتش به الله  

 ش ی که زانوها   ختیگوشش، دلش چنان فرو ر ی



شد، آتش    دهیدندان کش  ریسست شد و لبش با شتاب ز

گوشش   ی ه از الل  زش یر  یپر از احساس بوسه ها 

 .کش یو بار فی گردن ظر یادمه داد تا رو 

بزند عقب برود تا دلش را  غیدوست داشت ج  پروا

 ی بود که حس م ختهیفرو ر یکه به حد  ی آرام کند، دل 

  نیکرد ساعت ها هم بگذرد حالش خوب نشود، آخر

  شی زانوها   گریگردنش که نشست د یبوسه در گود 

نا آشنا   دش ی جد ینداشتند، حس ها ستادن یتحمل ا

گونه  نبودند، و انگار بدنش سرد گرم شده بود که ا 

 حالش نا خوش بود.

  د،یکش نییپا  یلباس را کم  ی قهی دست باال برد   آتش

 : دینال  یپروا به زور و با ناراحت

 آتش -

خمار شده   یبه گردن پروا با چشمان  دهیچسب شی لبها 

 گفت: 

 جانم-

  یتکرد سر عقب برود اما دس یبا حال بدش سع پروا

  ی قهی  ر یز یشد، بوسه   یبود مانع م  شی که در موها 

بود که پروا حس کرد آن   یو طوالن  قیلباس چنان عم

  ستادن یباالخره توان ا شی شود، پاها  یقسمت کبود م 



  ریرا از دست دادند تا خواستند تا شوند دست آتش ز

  یآن دختر رو  بدن عیپروا رفت و چه سر شی پاها 

 دستانش نشست. 

صورتش   یهر دو دست پروا رو  زیچ قبل از هر  اما 

در آغوئش آتش فرو رفت،   ینشسته بود و وقت

آتش پنهان شد، آتش نگاهش   ی نهیصورتش در س

 کرد لبخند زد و گفت:

 زشت من؟  یخوب-

به گوش هعر دو   رون ینهال از ب  یلحظه صدا  همان

 : د یرس

 مهمونا اومدن  نیایپروا آتش ب-

 و گفت: د یبرد کنار سر پروا را بوس ن ییسر پا   آتش

  یقو یل یخ  رنیبگ ادیبوسمت که پاهات  یانقدر م-

 باشن 
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بزرگ  یدر خانه   کیو موز  ی و شادخنده   یصدا

کرد اما   یو او لبخند به لب نگاهشان م دی چیپ یآتش م 

سوخت و   یفکرش در اتاق مانده بود گردنش هنوز م 

را به دست   ی هنوز توان کاف شی کرد زانوها  یحس م 

 اند.  اورده ین

 گوشش برد گفت:  کیو سر نزد ستاد ی کنارش ا نهال 

 ؟ یر یاما درگ یلبخند به لب دار هیچ-

 کرد اما کالفه نگاه گرفت و گفت:  نگاهش

 یچیه-

 یشد   یجور نیا ی از اون اتاق در اومد یاز وقت-

 نهال   ستین یزیچ-

نگاه گرفت   عیدر نگاه آتش گره خورد اما سر   نگاهش

 و آرام گفت: 



  ی کار چیکنه اما من تا حاال ه یهمه کار برام م-

 براش نکردم 

 زد و گفت: لبخند نهال 

 کن  یکار  هی خب -

 کار؟  یچ-

 که؟یتولدش نزد ،یدون  یتو م نویدونم که ا ینم-

 دونم ینم-

 نهال درشت شد و گفت:  چشمان 

 ! ؟یدون ینم یچ یعنی-

 کالفه شانه باال انداخت گفت: پروا

 ال یخ یب-

  ینم خشویهست؟ تار  یتولد شوهرت ک یدون یتو نم-

 ! ؟ یدون

 شنون یم نییپا   ار یصداتو ب-

واسه خودت زن بابا،   یواقعا که، واسه همه مادر -

  نیبعد خودت واسه ا یکن  یم ییمارو راهنما  یهمه 

اصال   ،یکن ینم ی شازده که انقدر به فکرته تالش

 یدرک باش  یتو انقدر ب شهیباورم نم



در   ی آزرده دل نگاهش کرد اما نهال با ابروها  پروا

 : دیهم غر

 ای یمنو نغمه گفتکنم که به   یم یآور   ادی بهت -

  دینذار د،یکم نذار  یچیه  د یاگر کرد ا ی دیازدواج نکن

داشته باشه که    یزی نکرده حسرت چ ییشوهرتون خدا 

انقدر   د یبه سرشون بزنه، با  انتینکرده فکر خ ییخدا

تو نره   یکه از رو کمو کسر   ی تموم باش یهمه چ

  دیکرد بذار انتیخ یاگرم مرد  یگفت گه،ی د یکیسراغ 

  د یخودش اما از خودتون مطمئن باش ماریذهن ب یپا 

  یزیحاال پروا خانم چ د،یکم براش نذاشت یزیکه چ

نگاهش   یکن  یفکر نم ؟،یشازده کم نذاشت  نیواسه ا 

واقعا    ، یعاشق یرنگ حسرت داره، اصال گفت  ی ادیز

چرا آتش انگار تو   ،یستیعاشقا ن هیچرا شب ؟ی عاشق

 داره؟رو و حستو کم 

کرد اما نهال ابرو باال  ی هش منگا  نیخشمگ پروا

 انداخت و گفت:

که مخالف ازدواجت با آتش بودم اما چرا  یدون یم-

شدم؟ چرا خوشم اومده ازش؟ چون تو    یراض

  یهر کار  نممیب  یواقعا دوستت داره، م دمیچشماش د

شنوم   ینم یکن ی فکر م ،یکنه تو خوشحال بش یم



برن ازش،   ی ترسن، همه حساب م یهمه از آتش م

  یتا اون کالس ششم ی کالس اول   ی بچه ها  نویا

آتش خان محله واسه  نیا  نیاما بب گن،ی م مونمدرس

مادرم پدرم به خودت   قم،ی دوستم خواهرم رف ه؛یتو چ

 نیخدا نگات کرده پس از خدا شاکر باش از ا  ا،یب

مراقبت کن، عشق   تیکه اومده تو زندگ  یا هیهد

ها، حواست   دهینم یکه خدا به هر کس  یا هیهد  یواقع

ور   نی از ا میکس  یاگر از اون ور ب م،یمیتیباشه که ما 

خودتو   ن،ینغمرو بب ن،یخدا هموامونو داشته، منو بب

 ن یبب

 پروا را در دست گرفت و گفت:  دست

 ها رهیخدا قهرش بگ ینکن  یکار -

  یتمام شد و چه قشنگ حرف زده بود که پروا  حرفش 

زبان دراز را به کل خاموش کرده بود، با لبخند  

برد در فکر حرف    ریرفت و پروا نگاه به ز دیچرخ

 چینهال فرو رفت، ازدواجش را قبول نداشت ه یها 

سر    دی را قبول نداشت اما فکر کرد چرا آتش با  زش یچ

خواست؟  یکه خدا م  نیگرفت، مگر ا یراهش قرار م 

حکمت که نبود   ی زنش شد اما ب یکنجکاو  یبه بهانه 



 ی باز هم خواست خدا بود، تا خواست چشم ببندد صدا

 : دیآتش را شن

 پاهات چطورن؟ -

چرخاند به مرد لبخند به لب کنار دستش نگاه   سر

 زد و گفت:  یکرد، آتش چشمک

 برات دمیرقص  ینبود م   ی کس-

 گفت:  دیاش گرفت و کامل سمتش چرخ خنده

 ی دیهمه رقص  ی که جلو یچرا تو نامزد-

 اون فرق داشت -

 همه برقص  یجلو  نمیخب ا-

 سر کج کرد و گفت:   آتش

 یخوا یکادو نم-

 گفت:   عیدست پاچه و سر پروا

 !ه؟ یکادو چ گهی همه زحمت د نیا-

 خودش نفس  یجا یری هر چ-

  یم بش یشد پروا همان جور که با نگاهش تعق  دور 

 لب گفت:  ری کرد ز

 مهربون  ار یحضرت -



 برات دهید بیترت ی پروا جان عجب تولد-

 نگاه کرد لبخند زد و گفت:  نیبه نگ دیچرخ پروا

 شدم  ریخودمم غافلگ-

 دیصحبت کرد اما کنجکاو چرخ نیبا نگ یکم پروا

از آتش نبود، با لبخند   ینه، اما خبر ا یآتش آمد  ندیبب

خواست سمت نهال و   دیکرد چرخ یعذر خواه  ال یاز ل 

 آمد.  رونیمحمد بود، همان لحظه آتش از اتاق ب

کرد و او با   یبا لبخند نگاهش م ستادیا شیجا  سر

آمد،   ینه چندان بزرگ سمت پروا م  ییجعبه کادو

که پانزده   یکیموز یکردند، صدا یهمه نگاهش م

بود خاموش شده بود بلند شد، پروا متعجب  یا  قهیدق

 سر چرخاند به اطراف نگاه کرد. 

 

کمون با  نیکه موجاش مثل موهاتهرنگ ییا ی مثل در تو

 ی دار دی چشماتهتو مثل خورش یهمه رنگاش تو

 رو قلبم که گل عشقمون کنار هم شکوفا شه  یتابیم

 



 ی شگفت زده نگاهش م  د،یسمت آتش چرخ  نگاهش

شود    رید آن شب دوباره غافلگش  یکرد، باورش نم

 . ختیر یاما انگار معادالت ذهنش با آتش کال بهم م

 

 هیاگه  رمیمی من م ی بد عادت ش  وونتمید گمیم انقده 

چقدر خونه دال خوردم که آخر سر   آخیذره باهام بد ش

 ی مال من ش  ی خودت خواست یتو با پاها 

 

نشست آن متن آهنگ،   یدر گوشش م کیموز  یصدا

آتش که فقط پروا متوجه اش  یوس لبها لبخند نامحس

شده اش    ماریدل ب ستاد،یکه ا شیبود، روبه رو 

 . ختیدوباره فرو ر
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  چسبهیو شب چه م  ابونیآرومم باهات تو خ چقدر 

 هیدوست داره عشقشو  یبارون و چترهرک ریباهات ز

بخواد از همه بگذرهمن حال دلم با تو   دم یتنه حق م

 خوبه فقط

 

 لب گفت: ر یبغض کرد و به پروا نگاه کرد ز نهال 

تونه  ینم ی کس زم،یدونم تو دلت چه خبره عز یم-

  یبود  واریواسه همه د ،یبفهمه تو چقدر پ،ر از درد 

 ینداشت واریاما خودت د

 و آرام گفت: دینهال را رد آغوش کش  محمد

 زم یآروم باش عز-

 

عاشقت بشهواسه   ی که اون بدجور ی روز رسهیم

داشتن تو بخواد از همه دست بکشهانقدر پارو بزن  

  قتینداره سوار قا  نیجز ا  یآخرش بهش راه  ی رسیم

 بشه

 



دو انگشتش را در دهان کرد و چند شوت بلند   فرانک

عروسک    دنی زد، آتش در جعبه را باز کرد، پروا با د

 دهانش گرفت.  ی و دست جلو   دیخند یگاو کوچک

 

  چسبهیو شب چه م  ابونیآرومم باهات تو خ چقدر 

 هیدوست داره عشقشو  یبارون و چترهرک ریباهات ز

با تو  بخواد از همه بگذرهمن حال دلم  دم یتنه حق م

 خوبه فقط

 

جلو رفت و گاو را گرفت با ذوق به  گرش ید  دست

 و گفت:  دیاش فشرد، آتش خند  نهیس

 گرفتم تیگاو  یبه خاطر چشما  نویا-

خورد و آتش دست درون جعبه برد و   ن یپروا چ ینیب

 شد.  یگرید یجعبه   یپروا تازه متوجه 

 

  چسبهیو شب چه م  ابونیآرومم باهات تو خ چقدر 

 هیدوست داره عشقشو  یرون و چترهرکبا ریباهات ز

بخواد از همه بگذرهمن حال دلم با تو   دم یتنه حق م

 خوبه فقط
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  یآورد، پروا به دستان آتش نگاه م رونیرا ب جعبه

کوچک را باز کرد، با   یکرد که خودش در جعبه 

 لبخند زد و نگاه باال آورد گفت:  ریپالک زنج دن ید

 ید یزحمت کش-

آورد و جعبه ها را    رونیرا از جعبه ب ریزنج پالک

و اشک  دیطاقت چرخ ی گذاشت، نهال ب زیم ی رو

فت پروا دست پاچه و  روان شد، آتش جلو ر  شیها 

پالک   ریو آتش با دقت زنج  ستادیخجالت زده صاف ا 

و سر جلو برد همان جور که  ختی را دور گردنش آو

 بست گفت:   یقفلش را م

  یبود که م یز یاما چ دیطرحشو خودم دادم طول کش-

 خواستم



و با عقب   ختیدلش فرو ر  دیاش را که بوس شانه

فتاد سمت نهال  برد، محمد راه ا ریرفتن آتش سر به ز

و آرام   ستاد یکه آخر سالن رفته بود رفت، کنارش ا

 گفت: 

 شهیپروا بفهمه ناراحت م ش، یه-

 :د یو غر  دینهال لرز ی چانه

 کنه یم ت یداره خودشو اذ-

 حرص به محمد نگاه کرد و گفت:  با 

درد    م،یدون  یندونه منو تو و نغمه خوب م یهر ک -

حرفاس، خودشو تو کار   نیبزرگ تر ا یل یپروا خ 

 با خودش  یغرق کرده فقط به خاطر لجباز

 نهال جان -

هست   یکی حاال که  شیحاال که آتش اومده تو زندگ-

  ده،یکه انقدر دوستش داره چرا به خودش فرصت نم

چون پروا   ستین میاومد گفت عاشقه منو تو گفت

اما خودش نا   کنه یهمه رو آروم م ست،یآدمش ن

 ه سه بار... آرومه، نا آرومه ک

 یکن یم تیخودتو اذ  ینهال دار ش، یه-



خونمش که چشماش هنوز   یخونمش محمد، م یم-

به آتش نداره، همه  یدونم عالقه ا ینداره، م  یحس

 جز اون  میما کنار اومد ی

 : دیچشمانش گذاشت با بغض نال  یرا رو  دستش 

 بده...  یل یحال دلش خ-

اونم  رونیب میختیمنو تو نغمه حالمون خوبه چون ر-

همه   نیا رون،یب زه یر یهمدممون بود، اما پروا نم 

درد دل کنه، دکتر با اون   نه یشینم شیشناس یسال م 

  اره، یبه حرف ب نویهمه تخصص و سواد نتونست ا

بوده، معلومه اونم روح  نیاون کاراشم هم  ل یدل 

 روانش داغونه

 :د یبه روبه رو غر رهیرفت و خ نیینهال پا  دست

به درک که خانواده   می به درک که پدر مادر ندار-

انقدر براش مهم باشه که   دیموضوع با  نیچرا ا  میندار

کنه اما   ی آتش تالش م اره، یبالهارو سر خودش ب نیا

 پرو... 

 گمیم یچ نیلحظه بمون بب هیخانم -

نگاهش کرد و محمد لبخند زد    د یباال کش ینیب نهال 

 گفت: 



 کنه یکه من شناختم، حال پروا رو خوب م  یآتش نیا-

 سر چرخاند به آتش نگاه کرد و گفت: نهال 

رفته  یکیبهم گفت که  دیبه اونه، خاله ناه دمیهمه ام-

 شیوقت پ یل یاالن نه خ ق،یتحق

 ...یعنی-

باشه اون   یزی چ یخواستگار مینه گفت ما حدس زد-

 موضوع رو نگفتن

 بهتر -

 بهتر؟!  یچ یعنی-

  یجمعه که آتش از رو دلسوز   المونی خ ینجوریا-

 پروا رو انتخاب نکرده 

 برد و محمد آرام گفت:  ریسر به ز  نهال 

آتش بلده پروا رو آروم کنه   م،یبگ میتون یما هم نم-

 بکشه رونیرونش بتونه درد دالشم از د  یحتما م

 تونه؟  یم یکن یتو فکر م-

 داشت؟ دیکه ام  شهیحداقل م-

 چند بار سرش را تکان داد و محمد آرام گفت:  نهال 



 م یکنه، خودتو جمع کن بر یپروا داره نگامون م -

 ششونیپ

پروا زد و دست   یبرا  یسر باال آورد لبخند زور نهال 

 رفتند.  هیدر دست محمد گذاشت سمت بق

 ** 

 

که خاص   یرا به پالک گرفت، پالک سش یخ  دست

به شکل   ینشست، پالک ی در چشم م شتریبودنش ب

آتش بود و وسط شعله   یحلقه شعله ها  نییحلقه که پا 

را در آغوش  ی و دختر ستاده یا یآتش مرد  یها 

 داشت و باال گرفته بود. 

سر باال آورد از   دیپالک کش یبار رو  را چند  انگشتش

دستانش را   دیبه گردنبندش نگاه کرد، چرخ نهیدرون آ 

 د ی رفت، د  رونیب سیبا حوله خشک کرد و از سرو

کشد، دامن  یم  گاریاست س  ستادهی پنجره ا ی آتش جلو

 و سمت آتش رفت گفت:  دیباال کش ی بلندش را کم

 ؟ یستیگرسنه ن ، یشام نخورد   دم ید-

 نه من ک...  ،یستیتو ن-

 ینخورد  دم ید-



 دهان قورت داد و گفت:  آب

 فعال نه-

 و گفت: ستاد یرفت کنار آتش ا  جلوتر

 ی دیزحمت کش  یل یامشب خ-

 ؟ یخوشحال شد-

 زد مثل بچه ها سر تکان داد و گفت: لبخند

 یل یخ-

 دور زیبر شو یمهمه بق  نیهم-

 رخ آتش نگاه کرد و گفت:  میبه ن دیخند

 ان ینفر از خانوادت ب هیدوست دارم -

 چشمانش تنگ شد نگاهش کرد و گفت: آتش

 ! ؟یچ-

 شانه باال انداخت و گفت:   پروا

دارم،    یاحساس بد یل یزود رفتن، خ یلیخانوادت خ-

 موندن  یم شتریب ایجا بودن  نیکاش ا

 که راهشون دوره  یدون یم-

 بمونن شتریرا بشد که دخت یآره اما کاش م-



 آسو کالس داشت -

 نداشت  ی اون که کار یچ ی آسک-

 داره  یحرفا االن چه معن نیا-

 ان؟ ی اونا ب شهینم م، یبر میتون یما که فعال نم-

 نه مامان نم...-

 اد یب ی نگفتم مامان که، گفتم دخترا مثال آسک-

 نه-

 و گفت:  امدیجا خورد اما کوتاه ن پروا

  یل ی باشه خ یکیدو هفته  یکیکه   نیمنم تنهام هم -

 خوبه

 مگه من برات کم گذاشتم؟ -

 د،یدانست چه بگو یبا حرص نگاه گرفت نم  پروا

 و گفت:  دیلبش کش   یزبان رو

  یخوام، م یم یاما مگه چ یذار ینه تو برام کم نم-

 شم یپ ادیشوهرم ب  ینفر از خانواده   هیخوام 

شک   د یکرد و پروا ترس یدر سکوت نگاهش م   آتش

 همان گفت: یکند برا 
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 بود.  شنهاد یپ هیاصال ولش کن فقط  -

  یحس خوب ه،یچ شنهاد یپ  نیا لی تونم بفهمم دل  ینم-

بگذره و   نکهیا ی به جا  دمیم حیهم ندارم، اما ترج

 و بفهمم...   ادینفهمم، ب

به  ینگاهش کند، آتش پک  دیجا خورد اما ترس پروا

 زد و گفت:  گارشیس

  نیاما پروا خانم حواستون باشه من ا ادیم ی آسک-

 .. وق. ه ی دش،یروزا گرفتارم اونم از نوع شد

خوام    یمن فقط م ، یکن یبد برداشت م  ویچرا همه چ-

با   شتریهم ب امیدر م ییهم از تنها شمیپ ادیب  یآسک

 شم یخانوادت آشنا م



 کنمی که حس م ام یدر ب  ییاز تنها  یگی م یجور هی-

 یکن یحساب نم  تمیگاو  ی دیمنو در حد جاکل 

 گفت:  دیبا حرص چرخ پروا

 هیچه حرف نیا-

 :د یباال رفت و غر شیصدا اریاخت یب اتش

کنم دارم از جون  یاز صبح تا شب دارم جون م-

ذارم اون  یم ی گذرم اما وقتمو واسه تو خال  یخودم م

 ؟ ییتنها  یگ ی م یوقت دار

 آتش -

 چشم بست دست باال آورد و گفت:  آتش

 خوام امشبو خراب کنم. یخوام بحث کنم، نم ینم-

به پروا   رهیزد، خ  شیدست به پهلو  دیکش قیعم  نفس

 اریاخت  یکرد اما آتش ب یشد، پروا هم فقط نگاهش م 

 خند زد گفت:  شین

محاله اما   هیواسه بق یعن یآروم کردن من محاله -

االن فقط نگام کن، فقط   ه،یکار راحت ی ل یواسه تو خ

 نگاه 

نگاهش   جی سمت اتاقش رفت، پروا گ  دیخشم چرخ با 

 ی کرد که آتش چرا ان رفتار را کرد، واقعا نم یم



و همان هم بود آتش را ناراحت کرده بود، آن   دیفهم

حرارت تنش به  یداشت به آغوشش به کم  ازیلحظه ن

در  گریبه لمس تنش، اما پروا بود د  شینفس ها 

 بود انگار کال پرت بود.  ی گرید  یا یدن

 ** 

 

داد دم گوشش گذاشت و    گرشی را به دست د  ی گوش

 گفت: 

 باهات حرف زد؟ -

 آره، واقعا ممنون-

 خدارو شکر قبول کرد اما از دست من ناراحته-

 د یببخش-

  یحاال ک   ارم،یکنم از دلش در ب یم  ی اشکال نداره سع-

 ؟ یا یم

شانسم خالمو شوهر خالم   ام، یذارن ب یکه نم ییتنها -

 امیتهران برن دکتر با اونا م ان یب خوانیم

 خب خوبه-

 ؟ یالزم ندار  یزیتو چ-



 ممنون  زمینه عز -

 نمتیب یپس م -

پروا نگاهش کرد و به  ستاد، یپروا ا زی م یجلو یزن

 گفت:   یآسک

 فعال   زم یباشه عز-

 را از گوشش دور کرد و گفت:   ی گوش

 د ییسالم بفرما -

سر چرخاند    د،یدر اتاق را شن  یلحظه صدا  همان

 کی که انگار نزد  یتوجه به زن  یاما ب  د یرامش را د

 ت: چهل سال سن داشت نگاه کرد و گف

 د؟ یداشت ی با من کار-

 شناختمت  دمی چون عکستو د-

 پروا تنگ شد و زن با لبخند گفت: چشمان 

 مزاحمتون شدم  ریواسه امر خ-

 گفت: دیپروا باال رفت و سارا خند  یابروها

 متاهال هستن  ی طرفه اون ور نی خانم دختر مجرد ا-

 و گفت:  دی زن پر کش یلب ها ی از رو لبخند

 پروا خانم متاهل هستن؟!  یعنی-



 بله من ازدواج کردم-

با شما حرف زده،   ش یاما برادر من گفت چند روز پ-

 ! د؟یچند روز ازدواج کرد نیتو هم یعنی

 با من حرف نزده  یخانم کس د یاشتباه گرفت-

 د؟یستین ینی اشتباه نگرفتم، مگه شما پروا ام-

 بله-

  یداداشم گفت با خودتون حرف زده و اجازه داد -

 باهات حرف بزنن انیخانوادش ب

آن لحظه سارا لبخند به لب داشت اما با آن حرف   تا 

به همه که  یمتعجب به پروا نگاه کرد، پروا عصب

 کردند نگاه کرد و آرام گفت:   ینگاهشان م

نه  دیهست یدونم شما ک یخانم محترم من نه م-

 هستن، من ازدواج کردم  ی ن ک برادرتو دونمیم

 یستیتو پروا ن یگیم یعنی-

 که داداشتون فرمودن  ستمین یهستم اما من اون کس-

 برادرمه ی عکست تو گوش گمیمن م-

خند زد بلند   شیخشکش زده بود و رامش ن پروا

 گفت: 



 یم  ی فضول  د یستادیکار کردن ا یچه خبره به جا -

   د؟یکن

 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا  یعصب پروا

 د یلطفا بر شه یم د،یکن یم  یمن باز یبا آبرو   د یدار-

چه قول    ی چه طرز برخورده، خب اگر شوهر دار نیا-

 ! ؟یبا برادرم گذاشت  ی قرار

 و گفت:  ستادیا  عیسر  سارا

 نیا  د،یبر ی دوستمو م ی آبرو  د ی خانم آروم تر، دار-

 هیچه حرف

 دمیبهمه راه از اون ور شهر نکو نیا خود یمن که ب-

دوستتون بوده  نیشهر، به خاطر حرف هم  نوریا امیب

چرا  یشوهر دارم، خب شوهر دار گهیکه االن م

 ؟ یذار  یبرادر منو سر کار م

مشت   شیگرفت، دست ها یپروا داشت آتش م قلب

نگاه کرد و   ش یچشم به همکار ها  یشد و از گوشه 

 مرتعش گفت:  یبا صدا 

 لطفا  رونیب  دیبر-



من سر کار    زیهم طلبکار شدم انگار، عز یزیچ هی-

برادر منم هزار آرزو داره    ست،یگذاشتن مردم خوب ن 

 کارا  نیا  ستیدرست ن

 کالفه گفت:  سارا

 یخانم شما که به کل آبروشو برد -

  یخواستگار ادیگفت ب یداشت به برادر من م  یوقت-

 به فکر آبروش نبود؟ 

 گفت:   د یپروا نگاه کرد و با تهد به

کارات بردار، بچسب    نیدست از ا  یهر دار تو که شو-

نکن، اصال   انتیبه اون شوهر بدبختتم خ ت،یبه زندگ

 مثل تو شده   ی اون چقدر بدبخته که شوهر آدم

 خفه شو خفه شو -

در   عیو رامش سر  دیچیدر دفتر روزنامه پ  ادشیفر

را   شیسمت زن بازو  دی اتاق را باز کرد، سارا دو

 گرفت و گفت:

 خانم میبر  ا یب-

 زد:   ادیاما زن فر دشیدر کش  تسم

رفتار و   نیمثل تو هم  یا  طهیالبته از سل  ت،یترب یب-

 اد یصدا بر م
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نگاهش  د، یبردش، مردمک چشمانش لرز رون یب سارا

  دی در نگاه رامش گره خورد، پوز خندش را که د

اش    ی وگوش فیک د،یآتش گرفت، اشکش چک شتریب

رفت، از پله ها   رونیاز دفتر ب د یرا چنگ زد و دو

سارا    ی نهیبه س نهیرفت، همان لحظه س یم نییپا 

 شد. 

 آروم پروا -

 کجا رفت؟ -

 ولش کردم گفتم گمشه بره   در یجلو  دونمیچم-

رفت، به اطراف   رونیب دی سارا را کنار زد و دو  پروا

 لب گفت:   ریجلوتر رفت و ز د،ینگاه کرد اما زن را ند



 آبروم بره  ی نجوریخدا خودت کمکم کن، نذار ا-

زن    دیسر خم کرد از پشت درخت د ی تاکس  دن ید با 

رفت، در را   نشیسمت ماش  دیشد، دو   ی سوار تاکس

را به حرکت    نیماش  عیباز کرد پشت رل نشست و سر

 در اورد گفت: 

  ادیب یکینکردم که  ی همه زندگ نیگذرم، ا ینم-

 چند سالمو ببره   ی آبرو

را   یجلو بود گوش یجور که حواسش به تاکس   همان

اما کالفه   ردیروشن کرد، خواست با سرگرد تماس بگ

 و با بغض گفت:  

 منو برگردونه  یرفته  ی روتونه آب یاون که نم-

و دم گوشش گذاشت،   دیاسم محمد دست کش ی رو

لحظه  کی بزرگ بود که چانه اش  یبغضش به حد 

 گرفت.  یآرام نم 

کردند و   ی م سیصورتش را خ اریاخت یب  شیها   اشک

  یها کیرا در تراف ی او فقط حواسش بود تاکس 

محمد در گوشش    یتهران گم نکند، صدا یگسترده 

 نشست:

 جانم-



کرد خود   یچنگ زد اما سع  شی به گلو شتریب بغض

 و گفت:  د یباال کش ینیدار باشد، ب

 سالم -

موقع روز   نیشده ا  یزیچ ؟یسالم خواهرم خوب-

 ؟ یزنگ زد

اما سر   یدونم ک یکنن، نم  یم یبا آبروم دارن باز -

 کار نابودم کردن 

 ! ؟یچ یعنی-

 نیماش  یو دنده    دیگونه اش کش یدستش را رو   پشت

 را عوض کرد گفت: 

شد اومد گفت به  داش ی دونم از کجا پ یزنه نم هی-

گفتم شوهر دارم گفت   ی خواستگار ا یب یبرادرم گفت

 ن یاز ا ، یبه برادرم قول داد  ی شوهر دار  ی کرد  خودیب

 چرتو پرتا

 و پروا با بغض گفت:   دییهم سا  یدندان رو محمد

 هیک نمیخوام بب یکنم م یم  بشیولش نکردم دارم تعق-

  یگفت م یکارو باهام کرد، م نیا  یو واسه چ

 برادرمه ی شناسمت عکست تو گوش

 پروا -



 بله-

بشه، زنگ   ری د دینبا  ست، ی بردار ن یشوخ زایچ  نیا-

 بزن آتش 

 گفت:  یافتاد و با زار هیگر به

 بگم بهش؟!  یچ-

 ی که به من گفت یینا یهمه ا-

 سم محمد، اگر باور نکنه اگر فکر کنه من... تر  یم-

ممکنه  ری آروم باش خواهرم، اون آتشه غ  شیه-

 باورت نکنه 

 ترسم  یم-

  اد، یباشه م ا یدن  ینترس زنگ بزن بهش اون هر جا -

تونه آبروتو جمع کنه هم حساب هر   یاونه که هم م 

 غلط کرده برسه  نیکه ا یکس

 ست ین یاون آدم آروم-

  یاما تو هست  ه،یه چه جور آدمدونم کامال مشخص یم-

منم   ی دون ی م ،یر یگ یم ویزیهر چ یدونم جلو  یم

اما من مهم   ام،یکنم م یاالن حرکت م  ن یمخلصتم هم

قصه به گوشش برسه اون   نیآتش مهمه، ا ستمین

 که باور کنه  یبترس دیموقع واقعا با



 دهان قورت داد و آرام گفت:   آب

 ترسم  یمن از آتش م-

 پروا جان -

 دیبفهم  دیتون یشما نم-

 ام یآدرس برام بفرست ب ییدونم کجا  ینم-

 باشه -

چشمش    ر یرا قطع کرد و باز پشت دستش را ز  تماس

خند   ش یو آن ن  شینگاه همکارها  یادآوریبا   د،یکش

 : دیلب رامش چشم بست و نال  یگوشه  

 چه ساده آبروم رفت! -

د و  جلو نگاه کر   نیباز کرد و با خشم به ماش چشم

 را روشن کرد تماس گرفت.   ی گوش

 *** 

 کیکه   یاش به چشمانش بود و در حال  یدود نکیع

در   گرش یانگشتانش بود و دست د نیب گار یدست س

 نیزد، نگاهش به پوت یشلوارش بود قدم م بیج

  هیگر ی بود، صدا ریدرگ یلیبود اما فکرش خ  شیها 

توجه  یکرد ب یم  یکرد اما سع یم تش یبچه اذ ی

 باشد. 



که بچه در آغوش  یبا حرص به دختر جوان  یمسن زن

 : دیداشت نگاه کرد و غر

 یکرد  یچه شوهر  نیخاک تو سرت، بب-

 مامان!-

تو بغلت،   یبچه انداخت هی هم  عیمامانو کوفت، سر-

افتاد زندان،   کهیبچه هنوز چهل روزش نشده مرت

حاال  ،ید ید یم  اقتویل  یب نی ا یاومد یهفته به هفته م

ل  یمعلوم ن شهیهم که داره آزاد م به سرمون    یچه گ 

 خواد بزنه یم

 آروم تر مامان، آبروم رفت-

دونن شوهرت   یهمه م ؟یچ یعنی یفهم یتو آبرو م-

 ست؟ یافتاده زندان، اون آبرو ن

سر باال آورد به آن مادر و دختر نگاه کرد،    آتش

  قشیرف دنیهمان لحظه در باز شد سر چرخاند با د

و دستانش را به   دیرا رها کرد چرخ   گارشیس  دیدخن

 : دی زد و غر شیپهلوها

 یمنتظرم بذار  د یجا هم با  نینا کس تا ا -



در   دیساکش را رها کرد و دو دیبلند خند قش یرف

  یآغوش آتش فرو رفت، هر دو محکم در کمر هم م

 و گفت:  دیآتش باز خند  دند،یچرخ یم دن یکوب

 ؟ی درساتو خوب خوند  نمیبب-

 بسته حفظم داداش چشم  -

 سر عقب برد نگاهش کرد و گفت:   آتش

 ... ا ی ی تر شد یقو-

 تر قبل اومدم  یول کن داداش قو  اشوی-

 و گفت:  دیباز خند آتش

 گوش برشونن د یمحل منتظر مج هی-

خم شد ساکش را برداشت، هم قدم شدند   دیخند دیمج

که نشستند آتش به    نیرفتند، درون ماش  نیسمت ماش

 گفت:   دیروبه رو نگاه کرد و مج

 نامرد کجاست؟  یا یک-
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بچه اش در بغلش بود کرد که  ینگاه م یبه مرد  آتش

  ی  رهیدستش را به دستگ د، یبوس  یرا م  ش یو سر رو

 در گرفت و گفت: 

 امیم  نیبش-

 رفت و چند قدم برداشت بلند گفت:  نییپا  نیماش  از

 نم یجا بب نیا یب ،ییدا  یه-

سر چرخاند و متعجب به اطراف نگاه کرد و رو    مرد

 به آتش گفت: 

 ! ؟یبه من-

 ؟ینیب  یجا م  نیا یا گهید  ییدا-

به زن و مادر زنش نگاه کرد، آن ها تعجب کرده   مرد

بغلش سمت آتش رفت،    یبودند، مرد با همان بچه 

برد،   شی و آتش دست پ  ستادیآتش ا یروبه رو

 صورت دختر بچه را نوازش کرد گفت: 



بذارمت سر   ا یدم حفظ کن، زنگ بزن ب  یشماره م-

 کار 

 مرد باال رفت و آتش به مرد نگاه کرد گفت:  یابروها

تو   یبر  یخوا یباز م ادینم رتی سابقه کار گ ن یبا ا-

جا، اگر دلت واسه   نیهم یا یَگنُد کثافت، بعدم باز م

  هیبذارمت سر  ا یب سوزه  یبچه و زن جوونت م نیا

هم نون   یریبگ  یکار درست که هم دست مزد خوب

 تو شکمشون  یزیحالل بر

 ! ؟ی هست ی تو ک-

 آتش -

 : د یبود و آتش غر جی گ مرد

 مونه یتو ذهنت م-

 آ...آره بگو -

 شماره را گفت و گفت:   آتش

 ا یتا عصر زنگ بزن آدرس بدم ب-

 باشه -

 زد و گفت: یبه دختر بچه نگاه کرد چشمک آتش

 مثل اون  ه،ی تو هم چشمات گاو-



نشست   نیرفت، درون ماش  نیسمت ماش دیچرخ  دیخند

آورد   یرا به حرکت در م  نیو همان جور که ماش

 گفت: 

 خب بگو  -

 دونم یمن م -

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 و؟ یچ-

 دادن   تیشد که رضا  یساغر گفت چ-

 داد و گفت:  ونر ینفسش را با حرص ب آتش

ر ما فقط آدم دهن لق ر-  خته یدور و 

 ست یآتش، رو دستت مرد ن ی مرد  یل یخ-

 لبخند زد گفت:  دی کالفه نگاهش کرد مج آتش

 شهی نم دایمثلت پ-

 به جلو نگاه کرد و گفت:  دیخند آتش

 دارم  اد یکار ز م؛ی نکردم، بگذر  یکار -

 تو بود  ی کارا ،یشوق ذوقم واسه آزاد یاصال همه -

 ساغر خانم؟   ایمن -



 نگاه کرد گفت:   رونیسر چرخاند به ب دیخند دیمج

 از تو دارم  گممیساغرم از تو دارم، زند-

همون   اد، یخشنت نم ی افهینکن، به ق شیهند لمیف-

 گوش بر خودمون باش 

 و گفت:  دیخند دیمج

 ببرم؟ دیبا ویگوش ک نمیخب بگو بب-

 برات به صفشون کردم  ادهی آدم ز-

 نم؟یب  یم یداداشو ک زن -

 نگاه کرد و گفت:  رونیکرد به ب ی خنده ا آتش

 شهی م شتریترسش ب نهیاون تو رو بب-

 من لولو هستم؟!  یعنی-

 حساس اون خاصه و یستیلولو ن-

  ، یکرد یمعلومه خاصه، خاص نبود که انتخابش نم-

 براش؟  یاز من گفت

 بهش نگفتم یزی کال چ-

کال آب   نهیمنم بب ی  افهیبگو، قراره ق  نویاوه َپ هم-

 کنه یم  یروغن قاط

 سر کج کرد و گفت:  دیمج د،یکش یقینفس عم آتش



 داداش؟  هیچ-

 ست ین یزیچ-

 به بها... -

همه  نینداره، تو ا یربط ا ینه حال من به اون الش-

 داشتن که االن داشته باشن   یریسال مگه تاث

 ه؟یچ ختتیاون چشو چار بهم ر ی هیَپ قض -

 نگاهش کرد و گفت:  تشآ

 شهیاالن شروع م نیکارت از هم-

 حله -

 را هم باال برد گفت:  کیکرد و موز اد یرا ز  سرعتش

از   هیک امکیکن س شیحال کمیسراغ نادر  ی ریم-

 شونیاومده تو زندگ یکدوم سوراخ

 سر تکان داد و گفت:  دیخند دیمج

 باشه -

 نادر رحم نداره -

 منم ندارم -

 و گفت:  دی نگاهش کرد ابرو در هم کش آتش



نه به خاطر من به خاطر خودت آدم باش از کوره در  -

  یقم یهمه رف نی زندون، ا یگوشه   یوفتی نرو که باز ب

  یجور نیهم  ی آروم باش دی با  یچه جور  ینگرفت ادی

 نیکنه واسه ا  یسرت درد م  ،ی دشمنتو شکست بد

د، دفعه  بار به پات موند زار ز نیکارا اما اون ساغر ا 

به  کنهیولت م شهیم  یعشقو عاشق  الیخ یب گهید ی

 امون خدا

 : دینگاه گرفت و آتش غر دیمج

 گمیکن که من م  ویپس آدم باش فقط کار-

 حله -

با لبخند به محل نگاه کرد،   دیترمز فشرد، مج ی رو پا 

 گرفت و گفت:  تمیفرمان ر  یانگشتان آتش رو 

 هستن هی االن همه تک-

 خوبه-

 یکار کن یچ  دیکه با  یدون یم-

 سر تکان داد گفت:  دیخند دیمج

 حله -

 ... ت رمیمنم م-



را از   ی سکوت کرد و گوش  ی زنگ خوردن گوش با 

  یگوش یاسم نفس دست رو دنیدر آورد با د بشیج

 دم گوشش گذاشت و آرام گفت:   دیکش

 بله-

 سالم -

همان سالم مشتش گره شد و چشمانش تنگ  دنیشن با 

داد و   صیپروا را تشخ متفاوت یشد، چون صدا

 گفت: 

 شده؟!  یچ-

حالش خوب    دیسالم فهم کیبا  د، یچانه اش لرز پروا

 ختیصدا اشک ر  ی شناختش، ب ی چه خوب م ست،ین

 : دیو آتش کالفه غر

 تو؟ ییشده؟ کجا  یچ-

  د یباال کش ینیهم کنجکاو صاف نشست و پروا ب دیمج

 و گفت:

کجا،   قا ی دونم دق یسمت اکباتان، نم رمیدارم م-

 بهم؟  ی رسیم

 افتاده؟! ی اتفاق-

 دمیم حیتوض ا یب-



 حالت خوبه؟-

 ا یخوبم آتش خوبم، فقط ب-

 زد:   ادیقطع شد و آتش فر  تماس

 نییبپر پا-

 شده؟!  یچ-

 نییگفتم بپر پا -

رفت   نییدر را باز کرد پا عیسر دیآتش مج یعربده   با 

کند  شی با شتاب از جا  نیتا خواست در را ببندد ماش 

 زد: اد یدر هوا خشک شد و فر دیشد، دست مج

 ! نیداداش در  ماش-

راند خم شد در   یهمان جور که با سرعت باال م آتش

شانه  یکرد و ساکش را رو  یپوف  دیرا بهم کوفت، مج

نگاه کرد، راه افتاد نفس   هی به تک دیاش انداخت، چرخ

 چشم بست و با لبخند گفت:   دیکش  قیعم

 کنه المذهب  ی جا زندم م نی ا یاوف بو-

نوحه خواندن طاهر در گوشش نشست، لبش    یصدا

 هی که در تک یکسان ستاد،یا هیتک یکج شد و جلو 

  ادیفر یک یبودند سر چرخاندن، دهان طاهر باز ماند و 

 زد: 



 گوش بُر!   دیمج-
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خند زد و سرش را چند بار تکان داد،  شین دیمج

 گفت:  دیطاهر لبخند زد و سمتش دو

 داداش  ی خوش اومد-

رها شد و همه را مردانه در    دیاز دست مج ساک 

کردند    یم یو آن ها ابراز خوشحال  دیکش یم آغوش 

بود، آن هم  انیتعجب در صورت همه نما  کیاما 

 بود که قتل کرده بود!  یکس  ی آزاد

دار برود، اما   یخواهد سرش باال  یبودند م  دهیشن

اش   یکه بان  نیامام حس هیتک یحال آن جا بود جلو 

 آتش بود. 

 و بلند گفت:  دیکوب دیبر کمر مج طاهر



 تازه آزاد شده صلوات  یواسه سالمت -

دست   دیباال رفت و مج یصلوات دسته جمع  یصدا

 طاهر گذاشت گفت: یشانه    ی رو

 دمتگرم-

 بلند گفت:  تیاز ته جمع یکی

چند وقت    میبود  دهیشن  ؟ی شد آزاد شد یداداش چ-

 ی دار یباال گهید

 :دیبا حرص غر  طاهر

 ریصاحابتو گاز بگ یاون زبون ب -

 طاهر را فشرد و بلند گفت:  یشانه   دیمج

 ممنوع، روشن شد؟  یجام، پس زر اضاف  نیحاال ا-

چپ و    یچرخاند به طاهر نگاه کرد، با خشم گردن سر

 راست کرد گفت: 

 ه؟یاون نفله کدوم گور -

نگاه   هیآب دهان قورت داد و با ترس از بق  طاهر

 نگاه کرد گفت:  دیچشم به مج یگرفت از گوشه 

 ؟ یک...ک -

 محله  نینامرد تو ا  ینفله   هیاالن فقط -



 باز آب دهان قورت داد و گفت:  طاهر

 تازه کن  ییگلو هی نیبش  ا یب ، یداداش تازه اومد-

 ه؟ یکدوم گور-

 بود بلند گفت:  تیکه ته جمع ی پسر همان

خونه  ادیشب م مهین رهیصبح م م،یدون یما هم نم-

 دختره   هیاونم با  

چپ و   یباز گردن د یهم فشرد و مج یدندان رو  طاهر

 راست کرد گفت: 

 نداره؟  فونیل یشماره ت-

 کرد خاموشه انتیبه آتش خ یخاموشه از وقت-

تا لَششو ببره خونه، رسمه بعد زندون    میمون ی َپ م-

 یکن هی خوب به خودت هد  ییخوش آمد گو هی

 با ترس گفت:  طاهر

 داداش... -

 دست باال برد و بلند گفت:  دیمج

 برو بخون  ن،ی حس ا یبگو -

 شد ساکش را برداشت و گفت:  خم

 قایفعال رف-



 *** 

فرمان بود گذاشته بود،   یدستانش که رو  ی رو  سرش

  یکرد اشک ها  یم یدانست چرا هر چه سع  ینم

آمد، البته حق داشت هنوز نگاه   یاش بند نم یلعنت

همه سال   رفت، آن  یرژه م   ش یرو  ی جلو  شیهمکارها 

 شهیبرود هم  ش یکرد و کار کرد نگذاشت آبرو  یزندگ

با   داکرد که مبا  یرا کنترل م  شیرفتارش و کارها 

سرش    یپدر مادر باال ندیکند که بگو یباز  شیآبرو

 نبوده. 

بر باد رفت، دلش   شیتمام تالش ها  ن یامروز ا اما 

صبح به سر   یگرفت، با چه ذوق  یداشت آتش م 

برود اما حاال کجا بود  یکارش آمده بود قرار بود آگاه

 بود.  ی و در چه حال 

خورد، با ترس و شتاب سر باال   شهیضربه به ش چند

و دکمه را زد تا در    دیباال کش ینیآتش ب دنیآورد با د

 باز شود. 

نشست،  نیباز شد و اتش درون ماش نیماش  در

کرد   یگاه ماز اشک پروا ن  سیبه صورت خ نیخشمگ

به دماغ و چشمان سرخش، به نگاه غم گرفته اش، تا  



اراده تنش سمت آغوش آتش   یدهان باز کرد پروا ب 

 . دیداغ آتش چسب ی نهیشد و کنار سرش به س  ده یکش

زود دستان قدرتمند آتش دورش حلقه شد و   یل یخ

به خود فشردش و انگار همان کار بغض   شتریب

 نهیهقش در س هق  یبزرگ پروا را شکست که صدا

 : دیآتش نشست، دندان آتش چفت هم شد و غر ی

 شده  یبگو چ-

  دنیموتور باعث شد آتش سر بچرخاند با د  یصدا

پروا   دن یمحمد تعجب کرد اما محمد سر تکان داد با د

داد همان جا بماند،   حیکه در آغوش آتش بود ترج

دستانش آتش دو طرف سر پروا نشست از خودش  

پروا    سیسر خم کرد و به چشمان خ یدورش کرد کم

 نگاه کرد گفت: 

 یکن یم وونمید ی شده دار یبگو چ-

آتش بود  ی نهینگاهش نکرد، اما نگاهش به س پروا

باز بود، آب دهان قورت داد   یادیبافتش ز ی  قهیکه 

 لرزانش گفت:   اریبس  یو با صدا

  جانویکشم...از ه  یسرک م   یفضولم...تو همه کار-

 ...ادیخوشم م ی سیدزد و پل  یخبرا



خشک پروا نگاه   یکرد و آتش مبهوت به لبها  سکوت 

 کرد و کالفه گفت: یم

 ! ؟یچ یعنی نا یا-

  شهیهم بودم و هستم اما...هم ی هر چ یعنی...یعنی-

آبرو   یپدر مادره که ب یوقت نگن ب هیمراقب بودم که 

 عفت هست   یهست که ب

 آتش باال رفت و پروا نگاه باال آورد و گفت:  یابروها

فکر نبودم که با  نیوقت تو ا  چیبا تمام کمبودام...ه -

دوست باشم خوش بگذرونم...اگر قصدشون    یپسر

 هی شهیدونستم که به ازدواج ختم م یبود و م  یجد

دادم، اما به   ی فرصت کوتاه شناخت به خودم و اونا م

دفتر    ری...مدشی کیخدا اونم فقط دو نفر بود که 

 . ..رام یعنیروزنامه 

 : دیچشم بست و غر آتش

 خب؟ -

 برد و گفت:  ریدوباره نگاه به ز پروا

 بگم شو یتا بق یبگو باور کرد-

 خند زد و گفت:  شین آتش



  یدختر جون اگر باور نکرده بودم االن نفس نم -

 ی دیکش

 پروا باال آمد ُزل زد در چشمان آتش و گفت:  نگاه

زدم    یحرف م یتلفن یکردم، با آسک یداشتم کار م -

 هیقطع کردم   یوقت اد، یکنه ب یحرکت م ی که بپرسم ک

 زنه اومد

  ی حال م یچشم بست، اگر دستان آتش نبود ب ی عصب

ها محکم نگهش داشته بود، آتش  شد اما همان دست 

 : د یغر ی عصب

حالتو تا حاال  نیشده که ا  یحرف بزن نفس، بگو چ-

 ! نمیب  یاالن دارم م  دم،یند

گفت، من گفتم خودمم گفت    لممیزنه اسممو گفت، فام-

  دم،یبرادرم د یشناسمت چون عکست تو گوش  یم

واسه  انیگفت من به برادرش گفتم خانوادتو بفرس ب

 ی خواستگار
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  یپروا با وجود ترس د،یآتش منقبض شد و خند فک

 که در وجودش رخنه کرده بود ادامه داد: 

من شوهر دارم، اما صداشو برد    یگفتم اشتباه گرفت-

با داداش   یگفت چطور شوهر دار  یهمه م یباال جلو

 یخواستگار  ادیب یگفت یمنم هست

خند زد و   شیآتش باز شد انگار با دهان باز ن دهان

 ض گفت: پروا با بغ

گفت که مطمئنم همه   یهم م یآبروم کرد، جور  یب-

 کردم یکار  نیباور کردن من چن

 برد آرام گفت:   ریو سر به ز  دیخند

قدرت   یموش که حت هینفس  زبون درازت شده بود -

دفاع از خودشم از دست داده بود، آبرومو برد رفت،  

  نی ا دیکه اون لحظه به ذهن داغونم رس یز یاما تنها چ

گفتم...گفتم برم    ه،یک نمیبب ام،یبود که دنبال زنه ب

 دنبال آبروم که اون زنه برداشُت با خودش برد 

 لبخند زد صاف نشست و گفت:  آتش



 جاست؟  نیا نیمحمد واسه هم-

 سر تکان داد گفت:   آرام

 آره به اونم زنگ زدم-

سوراخا   ن یم از ازن با مرامه تو کدو نیخوبه، ا-

 رفت؟ 

دست جلو برد و ساختمان بزرگ و بلند در   پروا

 اکباتان را نشان داد و گفت:

ده،   یبعدم رفت طبقه  ، یاون جا، تو آسانسور س -

  یداشتم دنبالش م  یدونستم کدوم واحده، وقت ینم

 یمنم رفتم از نگهبان  م،یرد شد ینگهبان ی رفتم از جلو 

 یباال کدوم واحده، نم که االن رفت یخانم نیا دم یپرس

  دی که نشون دادم ترس  مویخواست بگه، کارت خبرنگار

گفت،   عی سر نیواسه هم هباشه و نگ  یکه نکنه خبر

 واحد صدو دو 

 تکان داد و گفت: سر

 خوبه-

بود به روبه  رهی کرد اما آتش خ ینگاهش م پروا

 قای ساکت بود، پروا تعجب کرده بود، چون دق ش،یرو

کرد،    ی حرکت به روبه رو نگاه م یب قهیآتش پنج دق



پلک بزند، تکان که خورد پروا   یبدون آن که حت

عقب رفت، آتش نگاهش کرد   یخورد کم یتکان  دیترس

 و گفت:

 ؟ یا یب یخوا یم-

 ! ام؟یب...ب-

 ی ا یچرا ن ا،یب-

زد   یشمککرد اما آتش چ ی مشکوک نگاهش م پروا

 گفت: 

 زه یبر نم ینب گهیزشتتم د  یاون اشکا  ن،ییپا  ا یب-

رفت و پروا بهت زده به  نییرا باز کرد پا  نیماش  در

  یکرد، عکس العملش جور یآتش نگاه م ی خال  یجا 

بود که اصال پروا به ذهنش هم خطور نکرده بود، آن  

  نیی قدر متفاوت! آن قدر خون سرد! دو طرف لبش پا 

 :لب گفت   ریرفت و ز

 بزنه! شیآت نویماش نیا  ادیکردم از خشم ز یفکر م -

 نفس -

بود، با   ستادهیرو چرخاند کنار محمد ا شیصدا  با 

تعجب کرد   شتری که به چشم داشت ب ی دود نکیع  دن ید

 ! ست؟ین یکرد، چرا عصبان یو به آن فکر م



شده بود که    جیبرود، آن قدر گ ن ییاشاره زد پا  آتش

دوباره اش  ینگاهش کرد، با اشاره   هیباز هم چند ثان

در را گرفت بازش کرد و    ی  رهیبه خودش آمد، دستگ

رفت، در را که بست، آتش دستش را سمتش   نییپا 

 گرفت و گفت:

 ا یب-

را قفل کرد سمت آتش رفت، دستش را در   نیماش  در

دستش گذاشت، هر سه نفر راه افتادند اما آتش به 

 و رو به محمد گفت:   ستادی باره ا کی

 جا بمون نیتو هم -

متعجب به محمد نگاه کرد، محمد در سکوت به   پروا

 پروا نگاه کرد و گفت:  ی  دهیچشمان ترس

 ... یبهتره که ب-

 یا یب ستین  ازیگفتم که ن-

بزند دوباره راه افتاد و پروا را به  یمحمد حرف نماند

نفس  یبود حت  ده یپروا ترس د،یکش یدنبال خودش م

باد   یسخت بود، نگاهش به رگ ها  شیهم برا  دن یکش

گردن آتش بود اما چرا رفتارش با آن رگ   یکرده  

 نداشت؟  یباد کرده هم خوان یها 



به آن دختر خبرنگار نگاه کرد و متعجب به   ینگهبان

  عی سر  د،ی کش ینگاه کرد که آن دختر را م  یپسر

 زد:   شانیصدا

 خانم-

سر چرخاند، نگهبان   ستاد یسر چرخاند و آتش ا  پروا

 سمتشان رفت و گفت:  عیسر

باال برام  دیریم  د،یستی ساختمون ن  نیخانم شما مال ا-

 شهیدردسر م

 گفتم که...خبرنگارم -

 بهشون خبر بدم  دی من با -

 و گفت:  دیکامل چرخ آتش

فرار کرد   یجان  وونهی د هیباشه خبر بده اما اگر -

 ییمقصرش شما 

پروا و مرد نگهبان درشت شد و آتش با  چشمان 

 گفت:  دیتهد

 کنن یصد در صد فرار م  یخبر بد-

 ؟ یجا...جان-



  ادیخبر نگار ب میعاشق چشمو ابروش  یپس فکر کرد-

 دم خونش؟ 

 ! ؟یچ  سیپل -

اما   مارستان،یببرنش ت انیتو راهه دارن م  سیپل -

باال که فرار نکنن چندتا سوال هم   میبر  د یقبلش ما با 

 میبپرس

 باشه -

ممکنه فرار کنه  هویبردار  یزیچ یچوب هیشما هم -

 از خودت دفاع کن 

 با ترس سر تکان داد گفت:  نگهبان 

 باشه -

 متعجب نگاه کرد و گفت: یبه پروا  آتش

 میبر  ا یب-

 راه افتاد و پروا شگفت زده گفت:   باره دو

 بود؟!  ی حرفا چ نیا-

 کوچولو آبروشو قلقلک دادم  هی-

که پروا   یآسانسور  یآسانسور ها نگاه کرد جلو به

 دکمه فشرد و گفت:   ستادی گفته بود ا



 یمون یگوشه م هی باال اما فقط   یا یم-

 ... ام-

 تکرار نکنم گهید ،یشنفت -

آسانسور باز شد و هر دو وارد شدند، پروا دست    در

 دست آتش گذاشت و گفت:  یلرزانش رو 

 ؟یکار کن یچ  یخوا یم-

چشمانش   ی را از رو یدود  نکیلبخند زد و ع  آتش

کاپشنش گذاشت، دستش سمت   ب یبرداشت درون ج

صورت پروا رفت، کنار صورتش نشاند، با انگشت  

 شصتش نوازشش کرد و گفت: 

 ی بدونن دست رو بد آدم دینگران نباش، فقط با-

 گذاشتن 

که  یتا دهان باز کرد همان انگشت  ختیپروا فرو ر دل

 نشست و گفت: شیلبها   یکرد رو ی نوازشش م

 تو فقط آروم باش -

ان لحظه سر آتش جلو رفت، پروا  تکان داد، هم سر

 . دیچشم بست و او آرام پشت هر دو چشمش را بوس
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را    شی ض دوباره راه گلوپروا آتش گرفت و بغ  دل

 : دیآتش را شن  یبست، صدا

بار   نیواسه اول  زن،یاشک بر یجور  نی بودم ا  ده یند-

 دنیبها داره، بهاشو پس م دن ید

در    ستاد،یباز شد و همان لحظه آسانسور ا چشمانش

 دن یرفت، آتش با د رونیرا با دستش باز کرد و ب

 در ها بود لبخند زد و گفت: ی که رو یشماره ا

 جاست نیا ا یب-

برد زنگ را   شی و آتش دست پ  ستادندی در ا  ی جلو

فشرد، همان لحظه پروا را از خودش دور کرد و کنار  

نگهش داشت، قلب پروا از شدت ترس و   وارید

در همان لحظه باز   د،یکوب  یاش م نهیبه س  جانیه

  کرد،   ی شد، زن با چشمان تنگ شده به آتش نگاه م



پروا   دنیزن با د د،یآتش لبخند زد و پروا را جلو کش

عقب رفت تا خواست در را    عیچشمانش گرد شد و سر

 در گذاشت.   یببندد، آتش دست آزادش را رو 

فشرد تا بسته شود اما   یبا تمام تالشش در را م زن

توانست، پروا با ترسد دست آتش را فشرد و زن   ینم

 زد:  اد یفر

 ...غالم ا یغالم ب-

باره در را هول داد و زن به   کیبا حرص به  آتش

افتاد، پروا دست دست   نیزم  یعقب پرت شد رو 

نگاه کرد،   ده یدهانش گذاشت و به زن ترس  ی جلو

آتش وارد خانه شد و سر چرخاند، مرد و دختر بچه 

 در اتاق خشکشان زده بود.   ی که جلو دیرا د یا

 زد:   ادیبه آتش نگاه کرد و زن فر پروا

 رون یب  دیبر-

و در را بست، به   دیدست پروا را رها کرد چرخ  آتش

چرخاند و   ی را گرفت کم ش ی پروا نگاه کرد و بازوها 

در بود نشاندش و   کیکه نزد  ی صندل   یبه زور رو 

 گفت: 

 اصال بلند نشو خب؟ -



و مرد به  دیبا ترس سر تکان داد، آتش چرخ پروا

 زد:   ادیخودش آمد فر 

زنم   یاالن زنگ م رون یب دیجا چه خبره؟! برب نیا-

 س یپل 

کاپشنش را در آورد و همان جور که سمت پروا  آتش

 گرفت گفت: یم

 خوبه زنگ بزن -

 رون یبرو ب کهیمرت یگیم یچ-

زد به زن نگاه کرد و    شی دستانش را به پهلو  آتش

 گفت: 

محل کار زنم،   ی اومد ی شال و کال ه کرد  یوقت-

 ؟یوفتیدر م  یبا بد کس  یدار ی کرد یفکرشو نم

 و گفت:   ستادیا یبه زنش نگاه کرد و زن عصب مرد

 کن  رونیب نویا-

 س یپل  دیچرا شوهرت که گفت، زنگ بزن رون یب-

به پروا   ست،یچ  هیدانست قض  یبود و نم جی گ مرد

 نگاه کرد و گفت: 

 کار داشت؟!   یزن من با شما چ-



 مرد گذاشت و گفت:  یشانه   یدست رو  آتش

 مخاطبت منم نه اون -

کاپشن آتش را در آغوشش فشرد و به دختر بچه  پروا

 زد:  ادیباره فر کیبود نگاه کرد، زن به   ده یکه ترس

ر م-  کن  رونشونیب زنهیز 

 به زن نگاه کرد و گفت: دیخند آتش

رو که تو زد- تا از زر زدنت   نجامیاما من ا ،یز 

  یکس  دهییکنم مادر نزا یکنم، که بهت حال مونتیپش

 کنه  ی ناموس من باز یبخواد با آبرو 

 به شوهرش نگاه کرد و شوهرش کالفه گفت:  زن

 کار کرده؟!  یمگه زن من چ-

 زنه یم خودینکردم که، حرف ب  یکار -

 آتش کج شد و زن به پروا نگاه کرد گفت:   لب

 جا برو  نیشوهرتو بردار از ا-

  یزنوشو تا دونه  ی شده  ختهیر  یشوهرش تا آبرو-

 نیکنه نه ا یآخرش جمع نکنه، نه تو رو ول م 

 خونرو 



 ی کار کرده که آبرو  یآقا، زن من مگه چ ییچه آبرو-

 زن شما رفته؟!

 زنت برادر داره؟ -

 متعجب به زنش نگاه کرد و گفت:  مرد

 داره! -

 کجاست؟  هی اسمش چ-

 زده یبا زنو بچش   زده،ی-

 نداره؟  یا گهیبرادر د-

 نه-

 کرد و رو به زن گفت:  زیچشم ر آتش

زن   ی  خواستگار ی واسه کدوم برادرت اومده بود-

 من؟ 

 شوهر زن باال رفت و زن دست پاچه گفت:  یابروها

 شمارو  ...من اصالی زن یچرا م  خودیحرف ب-

 هی برادر چ شناسم،ینم

بلند شد حرف   شیچشمانش گرد شد و تا از جا  پروا

که دهان باز   نیبزند، آتش نگاهش کرد، چنان خشمگ



نشست، به   ش یپروا بسته شد و با ترس آرام سر جا 

 زن نگاه کرد و گفت:

هم    ی واسه خواستگار  ، یشناس یپس زن منو نم-

 دفتر روزنامه  ینرفت

باره عربده   کیبود و آتش به  شده جیگ   یحساب مرد

 اش در خانه باال رفت: 

تا زنتو چنان بندازم گوشه   سیزنگ بزن پل کهیمرت-

 کرده  یتا بفهمه چه غلط  یهلفدون 

 قدم جلو رفت و گفت:  کیبا ترس  زن

 نکردم  یباز یکس  ی من با آبرو-

  ،یخواستگار یپس بگو واسه کدوم برادرت اومد-

  ،یخواستگار  ا یزن من به کدوم برادرت گفته بود ب 

 ی دید ش یعکسشم تو گوش

 : دیمتعجب به زنش نگاه کرد و غر مرد

 ! حرف بزن؟یکرد  یزن چه غلط -

 نکردم  یمن من...کار-

دور شد و مرد   دی با خشم سمت زن رفت، زن دو آتش

 :د یآتش را گرفت و غر یبازو عیسر



 ؟یکن یکار م یچ  یدار -

و چنان با خشم و  دیه سمت مرد چرخ بار کیبه  آتش

بچه باال   ی هیگر  یبا مرد حرف زد که صدا اد یفر

 رفت: 

کنم، هم تو هم   ی جرواجر م هو ی دیوفتیبا من در ن-

 اون زن نفهمتو

 زد: اد یمرد را گرفت و باز فر  ی قهی

حرفا سر  نیزن منو با هم  ی زن کثافت تو اومده آبرو-

زده بهشو اومده   یعفت  یمهر ب هیکارش برده، 

بگم  امیب ی شوهر بچش، انتظار دار  شیخونش پ

 دمتگرم؟ 

 با ترس عقب رفت و گفت:  مرد

 میجا آبرو دار نیآروم آقا ما ا-

  ینم یبرات باق ی زیدور چون من چ ز یآبروت بر-

کارو   نیزنت دهن باز کنه بگه چرا ا ن یذارم، فقط ا

 کرده 
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 : د یو غر دیچرخ مرد

 ؟ یگفت  یچ  یرفت  ، یخورد یچه گوه-

افتاد و پروا مشمئز از او نگاه گرفت،   هیبه گر زن

شوهرش   اد ی خورد اما فر یحالش از آن زن بهم م

 ترساندش: 

 میآبرو نشد یب شتریب  نیحرف بزن تا از ا-

 دختره خودش کرم داره   نیدروغ نگفتم...ا-

زد و خم  اد یکه سمتش پرت شد فر ینیس  دن یبا د زن

 ینیدهانش گذاشت، س یزد دست رو  غیشد، پروا ج

برداشته بود پرت کرده بود به   زیم ی تش از روکه آ

  یافتاد، صدا نیزم ی شد، با شتاب رو  دهیکوب  وارید

 گفت:  دی دختر بچه باال رفت و مرد سمت آتش دو غیج

 ! ؟یکن یکار م یچ-

 :د ی مرد را گرفت و با خشم غر ی قهیزودتر  آتش



  یمن واسه خاطر اون دختر، ناموسم قتل هم م نیبب-

  نیبگه، توه دیبگه که با ویزیکنم پس بگو زنت فقط چ

ذارم نه اون زنتو، تا آخرشم   یکنه نه تو رو زنده م

با   یگفتم بدون شه،یم یعاقبتش چ ستیهستم مهمم ن

 یطرف  یچه ادم

 با ترس چند بار سر تکان داد گفت:  مرد

 با...باشه-

 رو به زن گفت:  دیو چرخکرد   شیرها  آتش

  ینم یکن نیتوه ،یکه جواب بد  شهیدهنت فقط باز م-

 گذرم 

 افتاد و گفت:  هیبه گر زن

 من...من فقط پول گرفتم-

جا هم   نیالمصب خوبه بهتر ،یپول لعنت نیگوه به ا-

 چرا؟   ؟ی بگو از ک ،ی کنیم  یزندگ

 برادر داره  هی خانم  ه ی...سمهیسم-

 ه؟یک  هیسم-

 برد و گفت: ریسر به ز  زن



زن پولدار و   هیباهاش آشنا شدم،  یمهمون  هیتو -

 مهربونه

 خب؟ -

 برادر داره   هی-

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

 خواد  یخاطر زنتو م-

آتش مشت شد و پروا وحشت زده از زن نگاه  دست

 گرفت و به آتش نگاه کرد و زن ادامه داد: 

برادرشم بود،   شش یرفتم پ یوقت  شی چند روز پ-

  یکار  هی برام  دم یتومن بهت م ونیل یم یگفت...گفت س 

 کن 

و با   عی مبل افتاد، زن سر ی و رو  دیبر سرش کوب مرد

 گفت:  هیگر

  دیبا   یچه غلط یر کا یکه نبود، دو ماهه ب یکم پول-

  ؟ی بفروش نموینازن  یذاشتم خونه  ی کردم، م یم

  یتو م  ای شدیجور م   شمیتا بق میخوردیحداقل دو ماه م

 سر کار   یرفت

 : دیبا خشم غر آتش

 ش یبق-



 ن یدختره با ا ن یا شیگفت...گفت برم دفتر روزنامه پ-

دختررو با مقنعه   نی حرفارو بزنم...اما بخدا عکس ا

 نا یداشت نشونم داد، بعدم گفت همه ا  شی تو گوش نا یا

من برم، خب منم   رهیچون خواهر خودش نم هیواقع

 گهیعکس داره گفتم درست م  دمید

 ی بست، صورت کبود شده  خیپروا  یدر رگ ها   خون

رخت    یاز رگ ها  یو انگار زندگ دی د یآتش را م

 و گفت:   دیباال کش ینیبسته بود، زن ب

سخت بود، چون عکسه انگار مال چند   کمیالبته -

  عینکرده بود سر رییتغ ادی بود اما دختره ز شیسال پ

  یعنیشناختمش، بعدم با اون پول محال بود نشناسم...

 شناختم یم  دیبا 

 زد:   ادیفر شوهرش

 لعنت بهت زن-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 ه؟یاسم پسره چ -

 سورن-

از دست پروا رها شد و آتش سر چرخاند    کاپشن 

 نگاهش کرد، رو به زن گفت: 



 ؟ یآبرو برد  ونیلیم یواسه س-

 گفت: یو زنش با زار   ختیاشک ر اریاخت ی ب مرد

 نبود  یغالم...کم پول-

 خفه شو، خفه شو آشغال -

وحشتناک هر دو سر چرخاندند و پروا با   یصدا  با 

ن پرت کف سال یزیبلند شد، گل م  شیشتاب از سر جا 

بلند  شیاز سر جا  عیشده بود و شکسته بود، مرد سر 

برداشت و عربده اش باال  ی گرید  زیشد اما آتش گل م

 رفت: 

 ده یزنت به خاطر پول تو رو هم به گا م   نیا چارهیب-

زد    ادیرا سمت بوفه پرت کرد، پروا فر  زی بار گل م نیا

 زد: اد یفر هیسرش گذاشت، زن با گر  یو دست رو 

 به خدانکن...تورو  -

 زیم  یتلفن رو  دنیهم فشرد و با د یدندان رو   آتش

 برش داشت و و باز عربده اش باال رفت:

 ینبر ویکس  ی نره به خاطر پول آبرو ادتیخوام  یم-

سمت   دیرا سمت در خانه پرت کرد و مرد دو  تلفن 

 آتش گفت: 



 آبروم رفت   دنیهمه شن-

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 برم  یآبرو م   یچشم در برار چشم، آبرو برد-

 ... ج نی تو رو به خدا من ا-

داشت که همه   ییزن منم سر کارش چنان آبرو-

 کار کرد؟!  یخوردن، زن تو چ  یسرش قسم م 

بزرگ وسط   زیآخرش را عربده زد و خم شد م حرف

  یمبل ها را بلند کرد سمت پرده پرت کرد، صدا

و دختر بچه  دیچیپنجره در خانه پ ی شهی شکستن ش

 زد:   ادی و فر خدیآتش چر د،ی لرز یاز ترس در خود م 

بده مردم مثل شما    ادیبتمرگ بهش  یکاریحاال که ب-

 آبروشون براشون مهمه

 با خشم به زنش نگاه کرد و گفت:  مرد

 ! ؟ی راحت شد  یآبروم برد ، یراحت شد-

زد، پروا دست و    ادیهجوم برد و زن فر سمتش 

مرد چه طور زنش را   دید   یو م  دیلرز ی م شی پاها 

کرد   یم هیو دختر بچه گر  دیکوب  یدست و پا م ریز

شد   دهیکرد، نگاهش سمت آتش کش  یالتماس پدرش م

 و ملتمس لب زد: 



 می...تورو خدا برمیبر-

با حرص چند بار سر تکان داد و سمتش رفت و   آتش

 بلند گفت: 

 کیتا  وفته،یآبروت گردنت ن یوقت خون زن ب  هی-

دفتر روزنامه،  یار یم یدار  یزنتو بر م گهیساعت د

کارو   نیپول گرفته ا گهیزنم م یهمه همکارا   ی جلو

بار با   نیدقه ا  هیساعت  هیساعت بشه  کیکنه، 

خودم از خجالتتون در   سیدم خونتم، اما قبل پل  سیپل 

 امیم

افتاد و زن از درد در    وار ینفس زنان کنار د مرد

 آتش کاپشنش را برداشت و گفت:  د،یچیپ یخودش م

  یبار آبروتون نم نیا دیا ین  د،ییاونجا  گهیساعت د هی-

 کنم روزگار سگ ی برم، روزگارتون م
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 یتیجمع دنیپروا را گرفت و در را باز کرد با د  دست

رفت، پروا هم    رونیخند زد ب شیکه در راهرو بود ن

کردند نگاه    یکه کنجکاو نگاهشان م ه یمثل او به بق

 کرد و آتش در را بهم کوفت گفت:

 بره  یآبرو م رهیگیپول م هیجان  ی وونه یزنش د-

دست آتش  ریهمه درشت شد و پروا سر به ز  چشمان 

خند زد و راه افتاد سمت    شیرا فشرد، آتش ن

نگاه   ریسر به ز یآسانسور، دکمه فشرد و به پروا 

خند تلخش پر رنگ تر شد، در را باز کرد   شیکرد، ن

و هر دو وارد شدند، دکمه فشرد، پروا منتظر بود  

سوال کند، منتظر بود خشمش را نشان دهد، منتظر 

که   یزیعربده اش بود، اما در آن آسانسور تنها چ

 بود.  شان یشد نفس ها  یم  دهیشن

  دنیآسانسور آتش در را باز کرد، با د ستادنیا با 

و   ستادند یا شانیسر جا  گری ند نفر دنگهبان و چ

 گفت:   ع ینگهبان سر

 ! رنش؟یبگ ومدن یشد آقا، چرا ن یچ-

  انیخودشون ب  دیبذار  م،ی خطرناکن ما هم فرار کرد-

 رنشون یبگ



 ارن ین هیسر بق ییآقا بال -

 د یبش میقا  ییجا  هی  نشیدی آزارن، فقط د ینه االن ب-

 ان؟ یم یک-

 رن یگ یم نویا  انیبعد م رنیبگ گروید یجان هیرفتن  -

 مرده؟  ایزنه -

 گهی زنه د-

کرد اما آتش راه افتاد و   یمتعجب به آتش نگاه م  پروا

 بلند گفت:  دیپروا را به دنبال خودش کش 

خانواده کال   نیا دیبدون رنشونیبگ ومدنیاگر ن یحت-

 هستن   یجان وونه ید

 ؟ یگ  یم یدار  یآتش چ-

  ن یاز ماش عیسر   دنشانی شدند، محمد با د  ابانیخ  وارد 

 : دیلب غر ری گرفت و آتش ز هیپروا تک

  ییآبرو در برابر آبرو نیآبرو برد آبرو بردم  البته ا-

 چهیکه از تو برده ه

 شد؟  یچ-

 به محمد نگاه کرد و آتش گفت:  پروا

 م یصحبت کرد کمینشد  یزیچ-



 ! د؟ی صحبت کرد-

 !  ؟ یتوقع داشت گه ید زیچ گهی آره د-

برد،    ریبه پروا نگاه کرد اما پروا سر به ز جیگ  محمد

 اش نگاه کرد و گفت:  یآتش به ساعت مچ

 یبر  یتون یخب آقا محمد، م-

صحبت  یگیشد، آبروشو بردن بعد م  یاما چ رمیم-

 حل شد؟  یچ ، ی کرد

 رخ پروا نگاه کرد و گفت:  میکالفه به ن آتش

 ا یب-

  یمحمد هم به دنبالشان م دش،یکش ابان یخ گرید   سمت

 و گفت: ستاد یخودش ا  نیماش  ی ت، جلورف

 د یسوار ش-

را دور زد، محمد دوباره به پروا نگاه کرد و    نیماش

نشست،  نیپروا با ترس در جلو را باز کرد درون ماش

محمد هم پشت نشست، آتش به محمد نگاه کرد و  

گذاشت، روشنش کرد و پک  شی لبها   نیب یگار یس

نگاه کرد و   ریسر به ز یبه آن زد، به پروا یمحکم 

 داد گفت:  یم  رونیرا ب  گارشیهمان جور که دود س

 ه؟ یسورن ک-



  دیترس  یم یجا خورد و پروا نفسش بند آمد، حت محمد

نگاهش کند، آتش لبخند زد سر چرخاند به جلو نگاه 

 کرد و گفت: 

 منتظر جوابم-

رو شده   ری ز ی به پروا نگاه کرد و پروا با دل  محمد

 آرام گفت: 

 می بود یهم دانشگاه -

 خب -

سال کامل دنبالم بود که مثال باهاش  کیبود  شی ریس-

 دوست بشم اما نشدم 

 پک زد و گفت:  گارش یبه س  دوباره 

 ادامه بده -

رخ آتش نگاه کرد، فقط او   میپروا باال آمد به ن نگاه

ش فقط ظاهر ماجراست،  آت  یخونسرد نی دانست ا یم

 به چشمان محمد نگاه کرد و گفت:  دیچانه اش لرز 

دونست   یکه اومد جلو گفت قصدم ازدواجه، م ن یتا ا-

  یزندگ  ایبا ک ن یدونست دوستام ک یم میمن پرورشگاه

کنم، رفت سراغ محمد گفت قصدش ازدواجه، باور   یم

کردم محمد هم باور کرد، اصال همه باور کردند که  



بشه    یرسم  یکه همه چ ن یقبل ا  میقبول کردم اما گفت

 میکن دایراجب هم شناخت پ

رو نگاه   اده یبه پ دیسرش سمت مخالف چرخ  آتش

و ترسش چند   دیگردنش را د یکرد، پروا رگ ها

رفت، دست مشت شده اش   نییش پا برابر شد، نگاه

دوست داشت    ستاد،یا یدوست داشت زمان م د، یرا د

  یپا به فرار بگذارد تا آتش دستش به او نرسد، برا

  یپروا گذشته مهم نبود اما آتش را شناخته بود م 

دهد او طاقت   یدانست آن حرف ها دارد عذابش م 

 خشنش ترساندش: ی نداشت، اما با صدا

 بگو-

 بابتش...  ستیمنه، قرار ن یگذشته  نیا نیآتش بب-

خفه شد و اتش چشمانش را تنگ  دیآتش که چرخ  سر

 کرد گفت: 

 ؟ یگرفت  ،یکن فیخوام تعر ی االن فقط م-

 برد و گفت:  ریبه ز نگاه

دو ماه گذشت، سرم تو درس و کتاب بود، وقت  -

تونستم   یکرد اما نم یشناختشو نداشتم، دعوتم م 

دادم تو همون راه دانشگاه و خونه  یم حیبرم، ترج



کرد برم   یبشناسمش، بعد از دو ماه اصرار م

کردم،   یخونشون با خانوادش آشنا بشم اما قبول نم

خواهرش گفت   یبعدش دعوتم کرد تولد بچه  یهفته 

حتما برم، منم باالخره قبول کردم گفتم، باالخره جشنه 

 تونم خانوادشو بشناسم  یم

  یپک زد و محمد به پروا رش گایدوباره به س اتش

 برد گفت:  رینگاه کرد، پروا سر به ز ده یترس

 نیدختره اومد سراغم گفت، ا هی شد  یدونم چ ینم-

دانشگاه سه تا دوست    نیتو هم یسورن که باهاش

 دختر داره 

 خند زد و پروا کالفه گفت: شین آتش
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کردم، بچه بودم نادون بودم، اما اون   یآره نفهم-

 کار بلد بود، بود که منو گول زد  ی عوض

 آرام گفت:  محمد

هم   گهیعالوه بر دانشگاه، چندتا دوست دختر د-

داشته، فقطم دوست دخترش نبودن، همه   رونیب

 جوره باهاشون بوده 

و پروا آرام    د یکش لش یو سب شیر  ی دستش رو  آتش

 گفت: 

  یقرار بود منو محمد همون روز تولد بچه  -

سراغش، تا همون روزم به روش   می خواهرش بر

منو محمد    یرم، وقت یکرد تنها م یفکر م ووردم،ین

خواست   یم  ست،یدر کار ن  یاصال جشن میدید م،یرفت

 منو اون جا بکشونه که... 

سر چرخاند به  یسکوت کرد و پروا عصب  خودش 

 نگاه کرد گفت:   رونیب

بابتش   ستی من مربوط به خودمه، قرار ن یگذشته -

من خودم به اندازه   ،یبهم بزن یتو حرف  ایبشم  تیاذ

که پشت  ییآقا   نیا نویشدم، ا  تیاون زمان اذ یکاف  ی

 دونن، پس االن که...  ینشسته و دوستامم م



  داشیپ یآقا زاده االن واسه چ ن ینکن، ا یسخنران-

دونه  یشده؟ که آبروت ببره؟ خوبم اطالعات داره، م

 اما خوب تخم کرده اومده جلو  ی شوهر دار

 و محمد گفت:   دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 بهش...  خود پروا-

حرف محمد رفت که محمد جا   انیوحشت زده م چنان

 : دیخودش را عقب کش یخورد کم

 خو....خود منم تعجب کردم-

هر دو ردو  نیمحمد تنگ شد، نگاه آتش ب  چشمان 

دانست آتش ممکن هست شک    یبدل شد، پروا که م

 کند ادامه داد: 

 کنه یم ی جور نیدونم چرا ا ینم-

  ،ی هم ازدواج کرد یکن یدونه کجا کار م یهم م -

 و کامله قیاطالعاتش دق

کرد و پروا شانه باال   یهنوز به پروا نگاه م  محمد

 انداخت گفت: 

 دونم ینم-

 سر چرخاند و گفت:   آتش



 برمش دفتر   یخوام باهاش تنها باشم، م یم-

 به آتش نگاه کرد و گفت:  محمد

 نش یماش-

 همون جا   ارنیبچه ها ب دمیم-

 شد؟  یباال چاون -

 : دیشد و غر  دهیفرمان کوب ی مشتش رو آتش

 م؟ یتنها باش  شهیم-

  دیکش یقیبه محمد نگاه کرد و محمد نفس عم پروا

 گفت: 

 باشه -

را به حرکت در    نیرفت و آتش ماش نییپا  نیماش  از

 آورد و گفت: 

کم حرف بزنم، چون نصف حرفا   یتو وقتا  ادیبدم م-

 شهیگم م

 خند زد گفت:  شینگاهش کرد و او ن پروا

 اد یهم ز یل یخ  م،یکار دار  ادی شب منو تو با هم ز-

 ...نیبب-

 میحرف بزن  ادیگفتم تو وقت تنگ بدم م  شیه-



 خوام تا شب دلم شور بزنه ینم-

چرا شور بزنه دختر زبون دراز، تو که ماشاال تو  -

دلت   یواسه چ ر، یهم دل  یمن هم زبون دراز ی رو

هم بدهکار   یزیچ هیشب من   گمیشور بزنه، من که م 

 شمیم

 :دیکالفه نگاه گرفت و آتش غر  پروا

دختر، شب نوبت منه، امشب   یکرد  اتوی زبون درزا-

 شب منو توئه 

 آتش...-

 فت:دست باال آورد و گ   آتش

 زنمیشد سه بار که گفتم تو وقت تنگ حرف نم نیا-

 ست یتنگ ن -

خونه تا بگم    میبر ام یگذرم م یهست، بگو از کارم م-

 وقت هست 

 تونم ینم-

 رفت تا شب  هیقض نیپس لب زشتتو ببند نفسم، ا-

 یستیتو آروم ن-



چند بار سر  یخندش با صدا بلند شد و عصب شین

 تکان داد گفت:

 چقدر حالم بده   یدون  یکه م  هیعال -

 با خشم نگاهش کرد و گفت: 

کنم که با اون  ی م یدارم خود دار یدونیم  هیعال -

 ترسم ازت  یم یتو چشمم بگ یچشات زل نزن 

سر    عیو سر  دیآتش ترس یاز خشم آن لحظه  پروا

حداقل آن   ا یکرد شب نشود  یچرخاند، در دلش دعا م

و   ش یپ یق یروز قرن باشد، دقا  نیتر یطوالن روز 

که آن باال در آپارتمان آن زن داشت تنش از   یخشم

 ت یهم رعا  یلیدانست آن جا خ یلرزاند، م  یدرون م

 زن بود.  کی کرده بود چون طرف حسابش 

  شیدایسورن پ نکهینداشت اما از ا یگذشته ترس  از

همه مزاحمش شده بود   نی ا نکهیشده ترس داشت از ا

همان هم نگذاشت   ینگفته بود، برا چی و به آتش ه

نه   دی فهم یبزند، مطمئن بود اگر آتش م   یمحمد حرف

حال پروا که    تیبود نه رعا  یحرف وقت تنگ  گرید

 مثال نترسد. 

 ** 



  یصندل ی چشم به آتش که رو یاز گوشه  سارا

 تورینشسته بود نگاه کرد، پروا کالفه نگاهش به مان

  یبه او نگاه م ا ی ش ی که همه همکارها  ن یود اما از اب

کرد و تحت فشار بود،   ی م تشیبه آتش اذ ا یکردند 

اسم   دن یرا برداشت با د  ی تلفنش زنگ خورد، گوش

  گوششدم   دیکش یگوش یدست رو  ع یسرگرد سر

 گذاشت:

 سالم سرگرد -

 نه همکارت؟  ینه خودت اومد یی سالم دخترم، کجا -

 سرش شلوغه   ایبرد-

 ؟ ی ومدیا خودت نچر-

 کار دارم سرگرد -

  دنیچرخ  یکه چند وقت تو تهران م ییرای زورگ-

 خبر دست اول مال تو  یا یب یخوایگفتم م  م،یگرفت

 رتریاما د امیم-

 باشه دخترم -

گذاشت و اتش به   زی م یرا رو یقطع شد، گوش   تماس

مانده  قهیاش نگاه کرد، هنوز پنج دق یساعت مچ



رفت،  ا ی بلند شد و سمت برد زش ی بود، سارا از پشت م

 لب گفت:  ری داد و ز ایچند کاغذ به دست برد

 کنارش نشسته؟!  گاردایباد نیشده؟ چرا ع یچ یعنی-

کردم پروا   ی دونم، با اون افتضاح ظهر فکر م ینم-

سر کار، اما االن اومده اونم با    ادی نتونه ب گهید

 شوهرش 

چه خبره،   نمیز پروا سوال کنم ببا شهیدور نم کممی-

 ! شن؟ینکنه دارن جدا م

 جا؟  ن یا انیبا هم ب   د یجدا بشن چرا با -

 به شوهرش گفته؟   ویپروا همه چ یعنی-

پروا   میدون یندونه منو تو که م یچرا نگه، کس-

 ست ین ی زیآبروش رفته، کم چ ست،ین ینجوریا
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کنجکاوم بدونم چرا شوهرش اومده، رنگ و    یل یخ-

 شده   دیلبشم سف  چارهیب نیبب ده،یخودش که پر ی رو

 ار دارم ک  یبرو سارا کل -

 باشه -

راه افتاد، همان لحظه رامش در اتاقش را باز   سارا

و   د یآتش ابرو در هم کش دنیکرد، سر چرخاند با د 

 گفت: 

دفتر  نیجا چه خبره، کال ا نیمعلومه ا ینیخانم ام-

 جا هست  نیبه خبر نداره، کل خبرا هم ازین

به روبه  رهیخ  نهیکرد و دست به س ینگاهش نم آتش

بلند شد و رامش   ش یرو نشسته بود، پروا از سر جا 

 : دیغر

 دیاون از صبح که با اون جنجال همرو از کار انداخت-

 د یاالن که تو محل کارتون مهمون دعوت کرد نمیا

آتش    ستادنی خواست از خودش دفاع کند اما با ا پروا

 نگاهش کرد و با ترس گفت:  عیسر

 آتش -



جور که آرام سمتش قدم  به رامش همان   رهیخ  آتش

 داشت به پروا گفت:   یبر م

 ست یحالت خوب ن   زم،یعز  نیشما بش-

آب دهان قورت داد و با وحشت به رامش نگاه   پروا

تا آرنج باال   یها   نیرا که آست ش یکرد، آتش دستها 

 شلوارش فرو کرد و گفت:   یها   بیبود در ج  ده یکش

 در داره؟  ،یزن یازش حرف م ی که دار یدفتر نیا-

 را باال داد و گفت:  شیابرو  رامش

 ! ؟یچ-

  ومدینم یجا در نداره، اگر در داشت هر ننه قمر نیا-

که بخواد اعصاب کارمندتو خرد کنه بعدم حواس  نجا یا

جا اگر در و قاون داشت، قبل    نیهمرو پرت کنه، ا

  دیکارمندات، با  شیبره پ  دی از راه رس ی هر ک  نکهیا

اگر کارمندات   ،ی به اسم منش  یکیاز  رهیاجازه بگ

پرتش کنه   دیاگر نه با  برهتونه  یدادن که م ت یرضا 

 رون یب

 لب گفت:  ر یلبخند زد و ز  ا یبرد

 داره  ول یا یلیخ نی بابا ا-



  نیبه چشمان خشمگ  رهیو خ ستاد ی رامش ا  یرو روبه

 رامش گفت: 

مسخره به  شینما  هیجا  نی اگر ا هیاگر زن من عصب-

  یبه خاطر سهل انگار  تسیپا شده به خاطر اون ن

 ندیبک دیتونست یکه شما م هیشماست، به خاطر کار

 د یاما نکرد

شانه    یآتش رو  یتا دهان باز کرد، دست ها  رامش

 رامش نشست و زودتر از او گفت:   یها 

به  پا کرد   شیجا آت نیاومده ا یفتنه ا هیحاال که -

جا   نی جرات نداره برده، هم یزن منو که کس  ی آبرو

 آخرش جمع بشه  ی اون آبرو تا قطره  د یهم با 

 نگاه کرد و گفت:  هیزد و سر چرخاند به بق لبخند

نخواد با نگاهش زن منو برنجونه  یوقت کس  هیکه -

 جرات بده به زبونش که پشتش بد بگه ا ی

رامش که خشکش زده بود نگاه کرد، لبخندش   به

 شد و گفت:   قیعم

کردم، پشت   دایر که االن رفتم اون مار پجو  نیهم-

به  ی ذارم کس یزنم بودم، تا آخرش پشت زنمم، نم

 خاطر چهارتا حرف مفت زنمو ناراحت کنه



 محترم... یآقا  نیبب-

درو   یانتقاد بود راجب دفتر ب  هی نمیا نم،یب یدارم م-

شمارو   ی آبرو  رسهی از راه م یکیفردا  هو ی کرتون،یپ

 برهیم

 د یترس ی از رامش م د یبا  دی کرد، شا  ینگاهش م پروا

آن وسط   دیتوانست اخراجش کند، اما نترس  یچون م 

آرام حرف    ی فتهی آتش شده بود، ش تی هما  ی  فتهیش

متوجه  یکه هر آدم  شی دیپر تهد یزدن اما کالم ها 

 شد.  یاش م 

وارد دفتر شدند،   یزد و همان لحظه زن و مرد  پلک

 رفت گفت: آتش نگاه آن دو کرد و کنار 

 ری مد یمهمون دار -

به همه نگاه کرد و   هیسر چرخاند، زن با گر  رامش

 سمت پروا رفت گفت:

کار شده، انقدر   یببخش منو، خدا شاهده شوهرم ب-

  دیخواست اون خونرو که با هزار ام یکه م  می پول  یب

  کنهیپول کمکمون م  نیبفروشه، گفتم ا میدیآرزو خر

چهارتا کلوم حرف   مر یگفتم م م،یحداقل خونرو نفروش

 بمیج ذارمیپول م هیزنم  یدختره م نیبه ا



مانده بود و زن با   ریدر سر به ز یهمان جلو  مرد

 گفت:   ی زار

دختر با   هی ی خاک تو سرم...غالم گفت...تو آبرو-

  یاون ببخشه خدا چطور م  ،یبرد  ارویحجب ح

 بخشتت

 به آتش نگاه کرد و زن سر چرخاند بلند گفت:  پروا

  امیدادن که وسوسه بشم ب  یبه من پول دادن انقدر-

 دخترو ببرم  نیا  ی آبرو

 به رامش نگاه کرد و با طعنه گفت:   آتش

 ن یجا باعث شد ا نیا ر یمد یت یمسئول  یحاال که ب-

 شد  یجا تموم م  نی هم دمی اجرا بشه با  شینما 

با خشم نگاهش کرد و آتش هم درست مثل او    رامش

 : دیغر نیخشمگ

  یبودن که فکرا ی ادینفهم ز یشد، آدما یتموم نم-

ناجور بکنن و زن منو ناراحت کنن، حاال خوب شد  

 یچ هیفهمن قض  یاون آدم نفهما که زود باور کردن م

 بوده 

 رامش دور شد و گفت: از



 نیبخشتت اما هم یتموم شد، اون دختر نم شینما -

 ه یکاف  یکرد یچه غلط ی فهموند یکه اومد

 نگاه کرد و گفت:  ه یبق به

 شهیناراحت م ریمد د یشما هم به کارتون برس-

به شوهر سر به  دیچرخ دهیخم  یبا شانه ها  زن

نگاه کرد،   ه ینگاه کرد و راه افتاد، پروا به بق  رش یز

بود به  رهی نگاهش خرامش ثابت ماند،  ینگاهش رو 

داد و    لشیمثل خود رامش تحو یخند  شی باره ن کی

  رونینشست، آتش همراه آن زن و مرد ب زشیپشت م 

 :دیرفت و رامش با حرص غر 

 گهید  دیبه کارتون برس-

بلند به اتاقش رفت، با کوفته شدن در،   یقدم ها  با 

 و سارا با ذوق گقت:  دندیو سارا خند  ا یبرد

 وفتهی! زنه کم مونده پس بیدار  یپروا عجب شوهر -

سارا رفت   تور،یمانده بود به مان رهیبا لبخند خ پروا

 و گفت: ستاد یکنارش ا

  نیباور کرده اما نگو ا هیکردم آتش مثل بق یفکر م -

 کنه یکه شک نم  خودیشوهرت ب
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نگاه گرفت و به در دفتر نگاه کرد اما   توریاز مان پروا

رفت    رونیآتش که به همراه آن دو نفر ب  ی آور اد یبا 

  را  فشیو ک  ی گوش  ستاد، یا  عیو سر ختیدلش فرو ر

 متعجب نگاه کرد و گفت:  ی برداشت به سارا

 یآگاه رمیمن م-

 آهان، باشه برو -

  یم نییرفت، پله ها را پا  رون یبا عجله از دفتر ب پروا

صحبتشان    دنیبا شن د،یآتش را شن یرفت که صدا 

 اش گذاشت: نهیس  یوحشت زده دست رو

 س یبنو-

 آدرس خودشو که ندارم، فقط آدرس خواهرشو دارم -

 س یبنو یکه دار یهر چ -



 رنیگیاون جا پولو از من م یبخدا بر-

 : دیبود نگاه کرد و غر ریکه سر به ز یبه مرد  آتش

! عجب  د؟یکوفت کن  نیخوا  یواقعا اون پولو م یعنی-

 بابا!  نیهست  ییآدما 

 داد و گفت:  رونیرا ب نفسش 

 س یآدرسو بنو-

  ست، یخانم ن هیاما االن سم سمینو یباشه، باشه م-

  رهی با خانواده رفتن سفر، گفت م شیدو روز پ یکی

 هیترک

 ... ای یسینو  یم-

 یفقط گفتم بدون  سمینو یگفتم که م-

 آدرس را نوشت و گفت:  عیسر

 ینم  نا یکنه و کجاسُت ا ی کار م  یاز برادرش که چ-

 شماره ازش دارم که اونم نوشتم هیدونم اما 

خند   شیو با ن دیکش  رونیکارت را از دستش ب آتش

 گفت: 

تو   یحاال که پول غلط اضافشو به تو داده، من جا-

 تونه بخوره  یهم نم  یگوه  چیدادم، ه یبودم پس نم 



 گفت: یدو ساکت بودند و آتش عصب  هر

 گه ید  دیبر-

 به آتش نگاه کرد و گفت:  مرد

 ه یجان  ی وونهیمن د زن  ی به همه گفت-

 ست؟ یبگم ن ام یب یخوا ینکنه م-

 زد و گفت: یخند شین

  یبگذره همه م ست،ین وونهیبگه د یکس ستیالزم ن -

که زنت تو انجام داد با   ی زیچ ست،ین  وونهیفهمن د 

کار زنت   یشد، االنم برو سزا یگذر زمانم درست نم 

 که...  فیبود، ح نا یا شتریب

 : دی غر یکرد و عصب  سکوت 

 د ید  بر-

گذاشت تا   بشیو مرد رفتند آتش کارت را در ج  زن

پا   یخواست بچرخد از پله ها باال برود پروا را رو 

و آب دهان قورت داد   د یپروا نگاه دزد د،یگرد پله ها د

 رفت گفت:  نییو آرام پا 

 ی...برم آگاهدیبا -

 رسونمت یم میبر-



 نمیماش-

 ی آگاه  ی جلو  ارن یبچه ها ب گمیبده م چوی سوئ-

آتش رفتند و سوار شدند، آتش    نیدو سمت ماش هر

سکوت بر قرار   ی را به حرکت در آورد، کم  نیماش

 و گفت:  اوردیبود اما پروا طاقت ن 

 سراغش؟  یبر  یخوا یم-

 سراغ من   ادیمونم اون ب ینه م-

  یبود، م نیچرخاند نگاهش کرد هنوز خشمگ سر

 ی بد یسراغ سورن برود، مطمئن بود اتفاق ها  دیترس

در انتظارش بود، آتش سر چرخاند نگاهش را  

 کرد و گفت: ریغافلگ

گوش   هیشد با   ی م یدونست شوهر دار یاگر نم -

  یدونسته شوهر دار یحلش کرد اما حاال که م یمال 

 یعنی خاره  ی تنش م یعنیکنه،  ی کارارو م نیداره ا

 خواد تنش پوست بندازه بلکه خارشش خوب بشه  یم

 خند زد به روبه رو نگاه کرد و گفت: پوز

چشمش   یجلو دیاز االن خوار مادرشو با  وثیاون د -

 نه یبب



  یکرد حت  یم یبا استرش با انگشتان دستش باز  پروا

آتش بد برداشت   دیترس  یبزند، م   یتوانست حرف ینم

  یاز سورن حساب کند، سرش درد م  ی کند طرفدار

شده بود، انگار بدنش ضعف    تیاذ یل یکرد از صبح خ

 رفته بود. 

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 شد؟   یم یز یچ یکرد  یامروز کار نم-

 نگاهش نکرد اما آرام گفت:  پروا

 دوست دارم کار کنم-

 و گفت:  د یکش لش یو سب  شی ر یرا رو  دستش 

االن برو کار   ،یمن اریخوبه فرار کن اما شب در اخت-

 نمیب یمن همو م  یکن از آتشم دور باش، شب خونه 

 نفسم 

سکوت کرد، تا    گریآب دهان قورت داد و آتش د پروا

راه هر دو سکوت کرده بودند و پروا دل شوره    انیپا 

پروا  ستاد، یا یآگاه  یکه جلو  نیداشت، ماش یبی عج ی

رفت اما خم شد و به آتش نگاه   نییدر را باز کرد پا 

 د و گفت: کر

 سراغش؟   یریامروز م-



 در سکوت نگاهش کرد و گفت: یکم آتش

 شهیم  رت ید-

 برد و آرام گفت:  ریچشم بست سر به ز پروا

 مراقب خودت باش -

با شتاب   نیرفت و در را بست، همان لحظه ماش عقب 

حرکت کرد و دور شد، پروا با بغض سر به آسمان  

 : د ینگاه کرد و آرام نال  یابر مهیبرد، به آسمان ن

 وفتهین یاتفاق بد  ا یخدا-

زود و با عجله خودش    یل یشد، خ  یوارد آگاه دیچرخ

در اتاق سرگرد رساند، چند ضربه به در    ی را به جلو

 زد: 

 دییبفرما -

لبخند زد و پروا آرام    شدنیرا باز کرد سرگرد با د  در

 گفت: 

 سالم -

 ... سالم دخترم، برو اُت-

 باهاتون حرف بزنم؟  شهیاما م رمیم-

 چشمانش تنگ شد و مشکوک گفت:  سرگرد 



 تو! ا یب-

 زیوارد اتاق شد در را بست، جلو رفت و همه چ پروا

  ش،ی کرد، با اتمام حرف ها  فیسرگرد تعر  یرا برا 

رگرد صورتش را پاک کرد، س یرو  یاشک ها 

گذاشت   زیم یانگشتان دستش را در هم قالب کرد رو 

 و گفت:

 شد  ی م دیشد که نبا  یزیپس چ -

آتش بفهمه سورن   نکهیا دم،یترس  یم نشیاز هم -

دونه شوهر دارم دست   یم نکهیاومده سراغم و با ا

  یاز سرم بر نداره، االنو قبل هم نداره هر موقع که م

 گذره   یترسناک بود چون اون نم دیفهم

گذره، معلومه از   یبا کار امروزش مشخصه نم-

 ترس نداره   یزیچ

براش مهم   یچیگفته بود حرف من که وسط باشه ه-

بفهمه، گفتم با گوشزد   دمیترس یم نیواسه هم ست،ین

  نیاما انگار اونم احمق تر ا ره،یما سورن م کردن ش

آروم تموم بشه  هیحرفاست، اصال به شما گفتم که قض

 نفهمه، اما خود سورن نذاشت  ی زیو آتش چ

 یآرومش کن یتون  ینم یمطمئن -
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داده، اما اون آرومم بشه   ادمیآروم کردنشو خودش -

گذره، به قول خودش حرف ناموسه،   یاز سورن نم 

 گذره  یهم کنم آتش نم  یمن هر کار  رته،یحرف غ

 آروم باش -

دوست   ختم،یتونستم اما از صبح بهم ر یکاش م-

 اما بهتر خونه رفتن بود  امیجا ب نینداشتم ا

 ؟ی ترس ی از آتش م-

به سرگرد نگاه کرد آب دهان قورت داد و   عیسر  پروا

 گفت: 

واسش   وفته،ی ب یترسم اتفاق بد یم یعنی نه...-

نگرانم، سرگرد...آتش خودش گفت واسه ناموس  



کنه عاقبتش براش مهم   یشده قتل م یحت  رتیغ

 رسم ت یم ن یاز ا ست،ین

 نگران نباش -

 که نگران نباشم؟   شهیم-

 سراغش  رمیاالن م  ن یآدرس شرکتشو در اوردم، هم-

 صاف نشست گفت:  عی پروا برق زد و سر چشمان 

 واقعا؟!-

اتفاق    هیاز  ی ریجلوگ یندارم عمو جان، برا یچاره ا -

 انجام بدم  ادی از دستم بر م  یهر کار دیبزرگ با 

 ه؟یکاف نیا-

 کنه؟ ادیممکنه آتش آدرسشو پ-

 کنه  یم دای زود پ ی ل یصد در صد، مطمئنم خ-

که سورن مزاحمت نشه،   ستین نی مسأله ا گهیاالن د -

  ی کار  هی دیسراغش و ما با  رهیشوهرت م نهیمسأله ا

 میکن

 چشم بست و کالفه گفت:  پروا

 ترسم   یم نیاز هم -



که امروز شوهرت با اون زن کرده به  ی حتما کار-

 خودش بترسه  د یگوش سورن برسه، شا 

  یم دیشوهر دارم با  دیکه فهم نیاون احمق هم-

 گهیمرد د هیهست که بفهمه   ی اصال مرد د، یترس

 دنبال زنشه و آروم رفتار کنه؟

 نکنه  داش یسراغش پ رهیآتش م می کن یکار دیبا -

ش و زود آدرس محل کار   یل ی اون خ  شه؟یمگه م-

 کنه یم دایخونشو پ

و    دیتونم با تهد یم  نمیبذار من صحبت کنم بب-

دونم  یمدت دور بشه، نم هیکنم  ی ترسوندنش کار

 خواست بره  ییهر جا ایسفر 

 اگر بشه خوبه -

نکنه و بعد   داشیخان بره پ ریآه نیممکنه ا یعنی-

 بشه؟  ال یخ یب گهید

 دونم   ینم-

 با خدا   شمیدم، بق یمن کارمو انجام م -

برود   دیبلند شد، چرخ شیدر سکوت از سر جا  پروا

 گفت:  دیچرخ  عیو سر  ستادی باره ا کیاما به  

 ام؟ یمنم ب  شهیم-



 متعجب گفت: سرگرد 

 سورن؟!   شیپ-

 خوام باهاش حرف بزنم یآره م -

 پروا -

بهش بگم که واقعا بترسه بره، اون اگر   یدونم چ یم-

 بود  ده یخواست پا پس بکشه تا حاال کش یم

 میبر ا یگذاره ب ریتاث  یدون  یدونم اگر م ینم-

 کنم یحداقل تمام تالشمو واسه آتش م -

 امیم گهیمنم با چند نفر د رون یباشه برو ب-

 ممنون سرگرد -

 ** 

که از   ی د یفشرد، به باران شد یرا در دستش م  وانیل 

کرد و چه خوشحال   یغروب شروع شده بود نگاه م

بود که آتش آن قدر سرگرم بود که هنوز سراغش  

را خورد و به آسمان نگاه    شیاز چا  یبود، کم  امدهین

بود آن قدر شلوغ که سرش از درد   یکرد، روز شلوغ

آرام    کیو با دو قرص مسکن و  دیترک  یداشت م

 حالش را خوب کرده بود.  یبخش کم



به رو به خانه  خند زد به رو شیسورن ن  ی آور اد ی با 

اش نگاه کرد، خودش هم مطمئن نبود  یک یآتش و تار

شود، اما  یم ی سورن راض ش یبا رفتنش و صحبت ها 

بود   دهیترس ی گذار بود، سورن به حد ری تاث ادیز  یل یخ

 .د یا یکه زبانش به لکنت در ب

  یو سرش را به چپ و راست تکان داد، تا وقت   دیخند

شد که دارد با   مانیبه شرکت سورن برسند، بارها پش 

و به  ستاد ی ا نیماش یرود، وقت  یسرگرد به آن جا م

را به خدا داد و با   دش یساختمان بلند نگاه کرد، ام

 شد.   یسرگرد راه

در شرکت سورن آن قدر شوکه کننده    سی سه پل   وجود 

مند ها را در راهرو جمع کرده بود،  بود که تمام کار

به سورن خبر داده بود و سورن با  عیسر  یمنش

بود اما با   دهیآمده بود، ترس   رونیشتاب از اتاق ب

 : دیغر یپروا عصب دن ید

 !؟ یچ یعنیکارا  نیا-

 گفت:  ی و عصب  دیابرو در هم کش سرگرد 

  لیدستبند بزنن به دستت ببرن برات تشک دیانگار با -

 یکن یکار م یچ  یدار  ی پرونده بدن تا بفهم

 :دیبه همه کارمند ها نگاه کرد و غر  ی عصب  سورن



 سر کارتون   دیبر-

 به سورن نگاه کرد و آرام گفت:  پروا

 خوام باهات تنها حرف بزنم یم-

ها نگاه   سیاول مشکوک به پروا و بعد به پل  سورن

 و گفت:   دیلبش کش ی کرد، پروا زبان رو

 قه یلطفا، فقط چند دق  شهیم-

نگاهش کرد و دستش را سمت اتاقش گرفت    سورن

 گفت: 

 میبر  ا یب-

سر تکان داد    نانیاطم یبه سرگرد نگاه کرد برا  پروا

و راه افتاد سمت همان اتاق رفت، وارد اتاق مجلل  

کرد،   یشد، همان جور که به اطراف نگاه مسورن  

  یشانه  یسورن وارد اتاق شد و در را بست، عصب 

 :دیپروا را گرفت سمت خودش چرخاند و غر 

دنبال خودت   نارو ی ا یومدیخودت تنها م ی مرد یم-

 ؟ ی دیکش ینم

 دست به من نزن -

 خند زد و سر تکان داد گفت:  شین  سورن



  ؟یا یاغم نموقت تنها سر چیکه ه یترس یم ی از چ-

  یاورد سیاالنم که پل   یاون سال که با محمد اومد

 مثال من بترسم 

زد و قدم سمتش برداشت    شیرا به پهلو  دستانش

 گفت: 

 ؟ یا یوقت تنها نم چی ه یترس یم ی از چ-

 عقب رفت و سر تکان داد گفت:  پروا

مثل تو که نه آبرو  یهرزه ا   ی دروغ چرا آره از آدما -

 نکهیترسم، از ا یدارن م یبراشون مهمه نه مردونگ 

غلط  یکه بخوا  یو بوالهوس هست ی انقدر عوض

 یاضافه کن

 و سر تکان داد گفت:   دیخند  سورن

  یتو ولم کرد ی از وقت زم،یاون سورن تموم شده عز-

تموم شد، همون موقع بهت گفتم به خاطر تو همه 

 ی م نکردذارم باور یکارمو کنار م 

 تو رو بشنوم یجا چرتو پرتا  نیا ومدمینم-
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بشکن   هی نکنه شوهرت با  ه یکار؟ چ یچ  ی پس اومد-

 ولت کرده 

 : د یغر ی و عصب دیخند پروا

 یکن یم میعصب یدار  ا یانقدر جلو ن سایسر جات وا-

 سر کج کرد و گفت:   سورن

 پروا  ی بد قلق  یل یخ-

 ی دی فهم نویکه االن ا یتو انقدر نفهم-

 دمیسال دنبالت بودم فهم کی یوقت رینخ-

هم فسرد   یسورن دندان رو   یکالفه از حرف ها  پروا

 و گفت:

به  دونه،یم ویجا بهت بگم شوهرم همه چ نیاومدم ا-

 بهش گفتم ویلطف خودت همه چ

بار پروا لبخند  نیو ا  دیسورن ماس  یلبها   یرو لبخند

 زد و گفت: 



جا   نیا نیگفتم بهش االنم به خاطر هم ویآره همه چ-

هم که اومده به خاطر جون تو   سیپل  نیهستم، ا

حرف اولو   رتشیکه غ هیهست، چون شوهر من آدم 

  یعنیانقدر رو من  ،یکه تو ندار  یزینه، چز یم

  یاز تو براش گفتم م یناموسش حساسه که از وقت

کنه، اگر   داتی ذاره که پ یپاش م ر یدونم داره شهرو ز

سرت   ییدونم چه بال یگفتم نم ی شناختمش م ینم

 گمی مدت خوب شناختمش، م نی اما چون تو ا ارهیم

کنه، نگران   یلحظه هم شک نم هی یکشتت، حت یم

 ستیآخر عاقبتشم ن

 باال انداخت و گفت:  شانه

با   یبفهم نکهیواسه ترسوندنت نگفتم، واسه ا نارو یا-

  هیکالم از  ه یاما  ی گفتم؛ تا دم خونم اومد یطرف یک

  یاون موقع م  دیشا  ه،یآتش ک یدیرهگذر نپرس

 هیآتش کس  ،یشد  یمن م  ال یخ یب گهید  هیک ید یفهم

برن، آتش   یترسن حساب م ی محل ازش م هیکه 

تونه ثابت   ینم  یدونم کس ی آدمم بُکشه م یحت  هیکس

حرفا واسه    نیگم ا  یکنه چون کار بلده، بازم م

که  نهیواسه ا نا یا  ،یستی چون بچه ن  ست، یترسوندنت ن

 ی عالقشو به من بفهم زانیکه م  یطرفتو بشناس 



 سر جلو برد و گفت:  یکرد کم سکوت 

  یتون یلحظشم نم کیدوستم داره که که انقدر  -

 یتصور کن

 عقب برد به چشمان سورن زل زد و گفت:   سر

جا   نیکنه، اگر ا  یم  داتیزود پ  یل یدونم خ یدنبالته م-

نگران تو باشم، نه نگران   ستین نیا شیهستم معن

مثل تو دردسر براش درست   یآتشم که به خاطر آدم

حداقل به خودم بارها   نوی نشه، البته آتش کار بلده ا

  ینم سمیپل  یکارا کرده اما حت  یل یثابت کرده که خ

 تونه ثابت کنه

 ؟ یموند  یآدم  نیاون وقت تو با همچ-

دوستم   ی دوستم داره، همه جوره ثابت کرده، انقدر-

به حال   یوا   رهینم یداره که فکرش سمت دختر

 ش نگاه

که اون آدمو قبول  یدوست داشتن دار  یانقدر عقده  -

 ی کرد

 برد و گفت:  ریسر به ز  دیخند

دوست داشتن داشتم، دوست دارما و    ی اگر عقده -

تو   ومدمیشبه م هیکردم  یتو رو باور م  ی عشق گفتنا 



 یدون یاما م ،یخوا یبشم که تو م یزیبغلت که چ

 خودش کرده؟  ی فته یآتش منو ش هیچ

 رد با لبخند گفت: باال آو  سر

که تو وجود   ش، یمرد بودنش، معرفتش، عشق واقع-

 د،یچک  یقطره هم نم هیچلوندم  یتو با تمام توانمم م

َدشت ُگل بازم انتخابم   یاون بشه خار َزهر دار، تو بش

 ی رس  ی م ییبه جا  یهمونه، پس فکر نکن تالش کن 

 چرخاند در اتاق و گفت:  چشم

من و   ظنهادیکنه، پ یم  داتیدنبالته مطمئن باش پ-

  داتیکه حداقل پ یمدت گمو گور بش هیکه  نهیسرگرد ا

 جا بمون  نی پس هم یشد  رینکنه، اگرم از جونت س

کنار سورن خواست بگذرد اما سورن با شتاب   از

پروا با خشم   د، یرا گرفت سمت خودش کش  شی بازو

 :د ینکرد و غر ش ی تقال کرد اما سورن رها 

 یکه بر  ی بگ نارویا یاومد -

 یکینه   یولم کن...اومدم بهت بفهمونم با آتش طرف-

 ...ولم کن رتتیغ یخود  ب  هیشب

  ستین الش یخ  نیکشه ع یاگر واقعا آدم م  یاون روان-

 ستیبذار بکشه مهم ن



 یدون یخودت م-

مدت   هیتموم نشه  یاالن همه چ نکهیآره واسه ا-

که باهاش    گردمینکنه، اما بر م  دامیکه مثال پ رمیم

نفهم بفهمونم اگر اومدم از    یکنم که به تو یباز

  ای یشی مال من م ا یعشقمه که اومدم نه هوا و هوس، 

 کس  چی مال ه

 نیزم  یب پا موقع فرار نخور-

 گفت:  دیو چرخ ستاد ی در رفت اما ا  سمت

با   یخودت بکن، اگر بخوا یبا هم رده ها  اتویباز-

  حتی نص هی ،ییتو  سوزه یکه م ی ناو یکن  یآتش باز

اومدم   یاحمق فکر کرد  یچون تو  ن،یکوچولو بود هم

از   کمی من اومدم فقط  یفهم یبترسونمت اما نم

نشو،   میوقت مزاحم زندگ چیبرات گفتم؛ ه قتو یحق

 کنم  یزندگخوام   ی کردم، م دایچون من تازه آتشو پ

 اون...اون آتش... -

 فقط ازش بترس -

را باز کرد به سرگرد نگاه کرد و سمتش رفت،    در

 سرگرد چند قدم جلو رفت و گفت: 

 شد؟  یچ-



مدت   هیکه الزم بود گفتم، به نظر من که  یزایچ-

 رهیم

 خوبه حاال نوبت منه-

بود   ستادهیدر اتاقش ا  یباال برد به سورن که جلو سر

 نگاه کرد، سمتش رفت و گفت: 

ون وقته که کمه کنه، ا تی اون دختر ازت شکا   هیکاف-

به خاطر مزاحمت  ی آب خنک بخور دیکمش دو سال با 

که شوهر داره، هم مدرکش موجوده  یاونم واسه کس 

کنه   داتیهم ثابت کردنش راحته، اگر شوهرش پ

باهات   یرسه، تلفن ی جاها هم م نیمطمئن باش به هم

که  یدیبهت بفهمونم اما نفهم نارویحرف زدم که هم

حواست به خودت و کارات  شد،   دهیجا کش نیبه ا

 داغون نکن  تویو پوچ زندگ  چیباشه به خاطر ه

 اطراف نگاه کرد و گفت: به

ُشهرتو،   نیهم ا یکن  یداغون م تویشخص  یهم زندگ-

 ارزه؟  ی ارزه، م ینم

 ساکت بود، سرگرد سر تکان داد و گفت:  سورن

نشه، اونم    داتیپ یزودتر برو حداقل تا مدت طوالن-

 شهی م التیخ یب



آخر را هم سرگرد زد، حال چند ساعت از آن   حرف

 راحت شده بود.  الش یموقع گذشته بود و خ 
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 رد و گفت:اطراف نگاه ک  به

شهرتو،   نیهم ا یکن  یداغون م تویشخص  یهم زندگ-

 ارزه؟ یارزهف م  ینم

 ساکت بود و سرگرد سر تکان داد و گفت:   سورن

نشهف اونم    داتیپ یزودتر برو حداقل تا مدت طوالن-

 شهی م التیخ یب

اخرش را زد، حال چند ساعت از آن موقع   حرف

راحت شده بود، اما هنوز    الشی گذشته بود و پروا خ

کرد هر جا که   ی داشت دعا م  د،یترس یاز اتش م



اما   دی ا یکار باشد که سراغش ن  ر یهست آن قدر درگ

زنگ خورد، با شتاب   زی م یرو ی همان لحظه گوش

  سما  دنی رفتف با د  زیسر چرخاند و با عجله سمت م

 آب دهان قورت داد.   ار یحضرت 

را   یو با دست لرزان گوش   دیدندان کش ر یز  لب

مکث کرد اما باالخره انگشت شصتش   یبرداشت، کم 

 شد و دم گوشش گذاشت:  دهی کش یگوش  یرا رو 

 ... ب-

 من  یخونه  میبر ا یب نمییپا -

 کا...  کمیمن...من -

 ا یحوصله ام خسته ام، داغونم، بحث نکن فقط ب یب-

 نییپا 

لب    ر یچشم بست ز یقطع شد و پروا با زار  تماس

 گفت: 

 کنم یچه غلط-

تاپ   ی رو یچهار خانه ا زیاتاق رفت اول شوم به

اش تنش کرد و بعد پانچ و شالش را برداشت   یبند

را    د یرفت تنش کرد، کل   یم رونیهمان جور که ب



رفت، سمت آسانسور    رونیت در را باز کرد و ببرداش 

 سرش گذاشت.  یرفت و شال را درست رو 

 و او وراد شد دکمه را فشرد،   ستادی ا آسانسور

  یدانست قرار است چه شود اما دلش لحظه ا ینم 

رفت،    رونیآسانسور ب ستادن یگرفت، با ا یآرام نم 

آرام سمت در    یو با قدم ها   دیکش یقینفس عم

رفت، در را که باز کرد آتش را پشت به  نگیپارک

 کالفه و آرام گفت:  د، ی باران د ری خودش در ز

 ؟ یبارون موند ریچرا ز -

سرش بود، هر   یرو  یکاله بافت مشک  د،یچرخ آتش

باره دست آتش جلو   کیبودند به هم که به  رهیدو خ

گل تعجب کرد و نگاهش  یشاخه    دن یرفت، پروا با د

آب دهان قورت داد به آتش نگاه کرد، آتش    د،ی لرز

 لبش کج شد و گفت:

 خوبش کنم کمیحالت بد بود گفتم -

به اندازه   یز یدرد گرفت، حس کرد چ  شی زد، گلو پلک

را بسته است، کالفه از بغض    ش یگردو راه گلو ی

  اریبس  یبرد گل را گرفت و با صدا شیدست پ 

 مرتعشش گفت: 



 ممنون-

 میدرو ببند بر-

را آرام بست و هم قدم شد با آتش، با هم وارد    در

ساختمان آتش شدند و تا به خانه برسند هر دو ساکت  

  یبودند اما پروا با لمس شاخه گل هنوز آن گردو

آتش باز شد و   دی کرد، در با کل  ی را حس م ش ی گلو

را از   ش یپروا وارد خانه شد و کفش ها  ستاد،ی کنار ا

گذاشته شده بود را   ده ما که آ ییپا در آورد و صندل ها 

 پا کرد. 

کالهش را در آورد و همان جور که سمت اتاق  آتش

 رفت گفت: یم

 م یآب جوش بذار نسکافه بخور-

نگاهش کرد اما او وارد اتاق شد و در را بست،  پروا

را هم کنار گذاشت   ی پانچ و شالش را در آورد، گوش

  یاما همان جور که به شاخه گل در دستش نگاه م 

گاز گذاشت و روشنش    یرا آب کرد رو   یکرد کتر

 کرد. 

به گل    رهیچسباند و همان جور خ نتیرا به کاب کمرش 

 لب گفت:   ریز



 از دستم اما حال من برات مهم تر بود  یبود  یعصب -

شمارش    دش،ییبو  قیرا باال برد و چشم بست عم گل

شاخه گل ها از دستش در رفته بود، اما همه را در  

را بعد از    ی گل  چی اشت، هاتاقش د زیم ی رو  یگلدان

 بود.  انداختهیخشک شدن دور ن

آتش چشم باز کرد به در اتاق   یزنگ گوش یصدا  با 

آمد و انگار آتش قصد   ینگاه کرد اما هنوز صدا م 

جواب دادن نداشت، تعجب کرد و سمت اتاق رفت با  

قطع شدن زنگ شانه باال انداخت خواست برگردد اما 

 گار آتش نبود. زنگ خورد اما ان  ی دوباره گوش

و متعجب چند ضربه به در زد و   ستادیدر اتاق ا  ی جلو

 آرام گفت: 

 آتش -

در  ی  رهیدستگ د،ینشن یزنگ گوش  یجز صدا یی صدا

را گرفت و در را باز کرد، آتش درون اتاق نبود تا  

لبش    د،یآب شن یباال برود صدا  شیخواست ابروها 

کج شد به در حمام نگاه کرد و سمت تخت رفت،  

 خورد را برداشت، شماره بود.  یکه زنگ م  ی گوش



شود، تماس هم قطع شده بود،    الیخ  یب خواست

  دیدر دستش لرز یدوباره به در حمام نگاه کرد گوش 

 : د یغر ی و باز زنگ خورد، عصب

زرت   ی ه دهیکه جواب نم  نهیب یخب م هیریچه آدم گ-

 زنهی زرت زنگ م

 و با خشم گفت:   دیکش یگوش یرو دست

 بله-

مکث کرد و پروا با همان    یکه پشت خط بود کم یکس

 لحن گفت: 

 بله-

 ی هست ی تو ک-

تعجب کرد و ابرو در هم   یدختر جوان دن یبا شن پروا

 گفت:  دیکش

 ؟ی هست ی ک یپرس یبعد از من م یشما زنگ زد -

 یهست  یگفتم ک -

 :دیو با خشم غر   ستادیصاف ا   پروا



  یدختر جا هی ا یزن  هی یوقت ن،ییپا   ار یصداتو ب-

جزو خانوادش   ده یجواب م دی که بهش زنگ زد  ی مرد

 شه، منم زنشم، شما؟!  یحساب م

چشم بست و لب تخت افتاد، پروا   یبا زار   ماهک

 : دیکالفه غر

 د؟ یشنو یخانم صدامو م-

 بشه یامکان نداره آتش عاشق کس-

 باال داد و گفت: را   شیابرو کی  پروا

 بله؟! -

 بلند شد و گفت:  ش یبا خشم از سر جا   ماهک

  شیحال  نا ی به آتشا، اون عشقو ا یخانم دل ند یه-

 که تو رو هم داره حتما نقشه تو سرشه نیا ست،ین

 لب باز کرد و گفت: جی گ پروا

 !؟یگیم یچ-

اون اگرم عاشق بشه عاشق من   ،یدیکه شن  نیهم-

 ش یبشه، خودت از زندگ یذارم که مال کس  ینم  شه،یم

کنه که  یکنم بابام کار  ی م یوگرنه کار رون یبرو ب

آتش مال منه مال   ،یومدین ا یوقت به دن چیانگار ه

 مونه یمنم م
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در بُهت بود، آن دختر که بود آن حرف ها چه   پروا

 : دیغر نیبود، دستش مشت شد و خشمگ

تند نرو   ،ی هست ی دونم ک یکه نم یدختر خانم یه-

اما   یسوخت یهست  یمعلومه هر ک   م،ینگه دار با هم بر

  یکه بخواد با من کار هیبابات مگه ک زم، یبسوز عز

  هیآتش  یبگ نکهیکنه، بعدشم تو گوشت فرو کن قبل ا 

بعدشم مطمئن  اد، یچون خوشم نم یآقا اولش بذار

مثل تو   ییآدما  بهمن هستم آقا آتش   یباش تا وقت

مشخصه   ح،یوق  یپررو  یکنه، دختره   ینگاهم نم

 نکهیبدون ا یزنیحرف م ینجوریا  ی سنت کمه که دار

اما مطمئن باش با   یکن یم  یچه غلط یدار  یفکر کن 

که ساکت باشه بهت بگه چشم،  یستیهم طرف ن یکس

به آقا اتش   نم ینب گهید ،ییبگه چشم تو  دیکه با  یکس

 ت پررو یترب یب ،یزنگ بزن



 :د ی تماس را قطع کرد و با خشم غر

 بود؟!  یک گهی د نیا-

  یبهش م دیهم با  نویواسه نفسش، ا   رهیمیآقا آتش م-

 یگفت

در حمام بخار   ی آتش را جلو د،یوحشت زده چرخ پروا

دور کمرش بود،   یرنگ د یسف  یحوله   د،یگرفته د

 نگاهش باال رفت و دست پاچه گفت:  عیسر

 زنگ خو...   یل ی...خدیبب...بخش-

 حرف پروا رفت و گفت: انیقدم برداشت، م آتش

  ا ی ستمیهر وقت ن ،ی جواب بد مویندارم گوش یمشکل-

 ی جواب بد ادیخوشم م میلیخ رهیم گ دست

شرمش شده بود دوست داشت از اتاق فرار کند    پروا

اما سوال هم داشت، که آن دختر که بود چرا آن حرف  

 ها را زد. 

 قدم برداشت و گفت:  عیسر  اما 

 آ...آب جوش...اومد -

آتش دست دور کمرش برد و سمت خودش   اما 

 خت،یبار فرو ر کیرو شده اش به    ریدل  ز  دش،یکش

 آتش فرو رفت. سی که در آغوش خ یهمان لحظه ا



بود که چشم در   نیی تند بود و نگاهش پا  شیها  نفس

  نهیچشم با آتش نشود، اما کالفه بود که نگاهش به س

  ی فلز  پسیآتش بود، آتش دستش را باال برد و کل  ی

پروا را جمع کرده بود آرام از هم باز کرد،   یکه موها 

 هم افتاد.  یپروا چشمانش رو  ی با رها شدن موها 

  یتخت انداخت و دست در موها   یرا رو  پسیکل آتش

 بلند پروا فرو کرد گفت: 

 ؟ یکار کن یچ  د یحالم بده با  گمیم  یریگ  ینم ادیچرا -

تاب    یآب دهانش را سخت قورت داد، آتش ب پروا

صورت پروا چرخاند و با فشار   یاجزا  ینگاهش رو 

 به خود فشرد.  شتریپروا را ب یدستش تن دخترانه 

 ی پروا تاب توان باز شدن را نداشت، حس م چشمان 

تن آتش به   ی شود، داغ  یدارد آب م   ادیکرد از شرم ز 

 گرفت.  یآرام نم   یبود که دلش لحظه ا ادیز  یحد

 ینگام کن  شهیم-

آن درخواست را نداشت، کاش آغوشش را   کاش 

خواست که چشم در چشم شوند، چون   یداشت اما نم

کار ممکن همان چشم در   نیدر آن لحظه سخت تر 

 چشم شدنش بود. 



 نفس -

  یدادن را تجربه نکرده بود اما آن لحظه حس م  جان

  یها بود، به سخت هیهمان ثان  قا یکرد جان دادن دق

 ال رفت. چشم باز کرد، نگاهش آرام با 

بود،  یچشمانش خواندن اقیلبخند نداشت اما اشت  آتش

و آتش همان جور  دیدندانش کش  ن یاز درون لبش را ب

 کرد گفت:  ی را نوازش م  شیکه موها 

خوب نشم  م،یحالم خوب بشه بعد حرف بزن کمی بذار -

 شهیبد م

 زد و آتش کالفه گفت: پلک

 ! عیچه ضا -

 رام گفت: گرفته و آ   یپروا تنگ شد، با صدا چشمان 

 ! س؟یضا   یچ-

دختر    هیپلک زدن   یروز   هیکردم  یخودم، فکر نم-

 کنه وونم ید

آتش درست نشست وسط قلب نا آرام پروا،   ریت  نیآخر

نشست   اریاخت یکه دستش ب  ختیچنان دلش فرو ر

خواست دستش   یآتش، انگار م   انیعر  یپهلو ی رو



  رانیو  یآن حرف ها  یبند کند که مبادا برا  ییرا جا 

 شود.   رانیکننده، و

از هم باز کرد که بلکه راحت تر بتواند نفس بکشد   لب

 ده یکه به او چسب یتن یبا داغ شیها هیاما انگار راه ر

 بود بسته شده بود. 

پروا بود   نیچشمان شرمگ   ی  رهیخمار آتش خ  چشمان 

 آرام گفت:  ی ل یو خ

 آرومم کن -

تاب  شی کرد پاها  ینا آرام بود خودش حس م  خودش 

خواست،  یندارد اما آتش آغوش پروا را متوان 

خواست، دست   یمحکم شده دور کمرش را م ی دستا

  یکرد آن گونه آرام م ی خودش نبود واقعا حس م

 شود. 

داشت، از   یدر خواست  نینا آرام بود که چن یحد به

 یهمان پروا درکش نم یظاهرش مشخص نبود برا 

 کرد. 

 : دیپروا غر  د یکالفه از ترد آتش

 ... پوش یم  برو، لباس-



نگذاشت حرف آتش تمام شود، حال دل خودش   پروا

  کیاز آن مرد  دیرا همان مرد خوب کرده بود، چرا با 

 کرد.  یم غیکرد را در یآغوش که آرامش م 

و سرش جلو رفت به  دیچیدور کمرش پ  دستانش

آتش   ی بود برا یهمان کاف  د،یداغ آتش چسب ی نهیس

  فیظر یشانه  یکه چشم ببندد و کنار سرش را رو 

 پروا بگذارد. 

در گوش    شانینفس ها  یدو ساکت بودند اما صدا  هر

نشست، قلب نا آرام پروا هم انگار آرام گرفته   یهم م

 ی سستش باز هم جان گرفته بودند، موها   یبود، پاها 

اش را   یسیکرده بود و خ  س یآتش لباسش را خ سیخ

 د. کر  ی پروا حس م

گذشت،   یخستگ یبه همان شکل بدون ذره ا   ی قیدقا 

آتش باالخره سر عقب برد، پروا هم سر باال برد  

اش   یشانینگاهش کرد، همان موقع لب آتش به پ

اش   یشانیداغ درست وسط پ یو بوسه ا  دیچسب

لبخند  اریاخت یب نان،یاز جنس اطم یکاشت، بوسه ا

هش  زد و با عقب رفتن سر آتش با همان لبخد نگا 

 . کرد 

 لبش کج شد و گفت:   آتش



 زنم عجب الته!-

پروا باال رفت و آتش با ابرو اشاره زد و   یابرو کی

 گفت: 

الت لوت من که  یقا یرف  نیانگار هم ی چنان حرف زد-

 ی شده بود کننیطرفو َشتک م زننیم
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آن دختر  یآور   ادی خنده اش گرفت اما با  پروا

عقب رفت و  کدفعهیهم شد و   کینزد  شی ابروها 

 گفت: 

 بود؟!  یک-

 : دستش را سمت در اتاق گرفت و گفت  آتش



عشق    یدیعشق م ه،یوودیهال  یاتاق کارا نیا-

سوال جوابا   ه،ییقسمت بازجو رونیاون ب ،یر یگیم

 ا یباشه واسه رو اون مبل راحت

 پروا را گرفت و گفت:  یبرد چانه   شیپ  دست

اتاق خواب واسه آرامشه، نه بحث نه جنگ نه -

باز کن   تویرتیغ ی ابروها  ی االنم اون گره  ،ی فضول

 دیترک  یریکت

  دیچرخ  عی هم فشرد و سر ی با حرص دندان رو پروا

پروا نگاه کرد با   پیسمت در اتاق رفت، آتش به ت

شد،   نهیزد دست به س یشلوار تنگش، سوت  دن ید

 گرفت و گفت:  یژست

 شلوار تنگا بپوش دوست دارم  ن یاز ا-

 زد گفت:  یمتعجب سر چرخاند و آتش چشمک پروا

 بهتر دتر،ی واسه من تو د یهر چ -

 : دیپروا درشت شد و با خشم غر چشمان 

 پُررو  ز  یه-

آتش را   یقهقه  یرفت در را بهم کوفت، صدا  رونیب

را    زشیبه شلوارش نگاه کرد، شوم یو عصب  دیشن



نگاه کرد و   شیباال داد و سر چرخاند به پشت پاها

 : دیغر نیخشمگ

 تیترب ی ب رهیچشماش همه جا م -

بلند سمت گاز رفت و خاموشش کرد،   یقدم ها  با 

  شانی و آب جوش رو ختی نسکافه ر وانیدرون دو ل 

 بو کرد.  گری را برداشت بار د نتیکاب یگل رو  خت،یر
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تخت افتاده را برداشت، قفلش را باز کرد  ی رو  ی گوش

شد به همان شماره و    رهی خ نشیبا چشمان خشمگ

تماس گرفت، همان جور سمت کمد رفت حوله را از  

  ی ماهک دندان رو  یصدا  دنیدورش باز کرد و با شن

 هم فشرد گفع:



 ؟یکن یم دیکه زن منو تهد یجراتتو از کجا اورد-

 گفت:   عیجا خورد و سر  ماهک

 ... آ...آت-

  ی جوابت دادم فکر کرد یدهنتو ببند، دوبار زنگ زد-

! با  ؟یکن یم  دیچه خبره؟ کثافت زن منو با بابات تهد

 ؟یچه جرات

 آتش...  نیبب-

 خفه شو -

 افتاد و آرام گفت:  هیبه گر  ماهک

 ختمیگفت زنته بهم ر ی...وقتدمیصداشو شن-

 زن دارم  ی دونست یم-

 ی گ ی دروغ م  یدار د یدونستم اما...اما گفتم شا  یم-

 که  یکرد یبابتش خودکش-

کارو نکن...من واسه تو جون   نیآتش نکن...با من ا-

 نفهم  دمیم

  وثید یکه واسم جون بده به درد همون بابا یدختر -

واسه پسر    یدار یخوره، اگرم جون یم ش یالش

 عموت بده 



 جا خورد و آب دهان قورت داد و گفت:  ماهک

 دارم آخه؟! امکیکار س  ی من...من چ-

از درون کمد برداشت همان   یخند زد لباس شین آتش

 کرد گفت:  یجور که تنش م

 بشه؟  یکه چ ی زنگ زد-

 آتش  -

 بشه؟   یچ ینزن، زنگ زد   یزر اضاف-

 دمیفهم یزیچ هی-

 ؟ یچ-

سمت در اتاق رفت، در را باز کرد و سر    عیسر  ماهک

وارد اتاق   نانیبرد به اطراف نگاه کرد با اطم  رونیب

شد در را بست و خودش را به آخر اتاق رساند و  

 آرام گفت: 

 ی برس دیبه فر یتون یتو نم-

 آتش تنگ شد و گفت:  چشمان 

 ! ه؟یک یدون یم-

  رانیدونم بابام دورش کرده، ا  یدونم، اما م  ینه نم-

 تسین



 هم فشرده شد و ماهک آرام گفت:  ی دندانش رو  آتش

 گهیکه م دمیتو اتاقش بود شن یاز دوستاش وقت یکی-

خوام برگردم   یم گهیکنه مدام م  یم ینا آروم دیفر

شاخ شده  مینکشت نویبابا هم گفت غلط کرده ا  ران،یا

بتمرگ همون   یزنده بمون  یخوا  یبرامون، بگو اگر م

 ادیجا صداتم در ن

 شانه اش انداخت و گفت:  یبرداشت رو یشرتیت

 هست؟   دیهمون فر-

 جز همون ستین دیاطراف بابام که فر-

 اطراف باباتن؟  ا یک یدون یتو مگه م-

 شنوم  یو م شهینه اما باالخره اسامشون برده م-

 کرد و گفت: شیبرداشت پا  یشلوارک 

 ی خب خبرتو داد-

 آتش...-

چه اگر هواتو  ب نیببند دهنتو تا حرفم تموم بشه، بب-

به خاطر خواسته  ادیسرت ن ییدارم اگر به فکرتم بال

کمتر   یگوه خور ،ی خواهرته، وگرنه که مهم نبود ی

 کن تا بهت نگفتم برو به درک



 : دیچشم بست و آتش غر  ماهک

 گرده؟  یچرا دورت م امکیس-

 ن... -

ن گفتنت دندونت تو دهنت   نیاگر اون جا بودم با هم-

 خورد بود 

به  ره یخ ستادیا نهیآ یساکت بود و آتش جلو  ماهک

 چشمان سرخش گفت: 

 بگو-

 بابا داره  شیهوامو پ-

 خند زد اما گفت:  شین آتش

 چه خوب! -

 آره  -

 واسه زنم بمونه واسه بعد  ت یجواب دهن گشاد-

 تو... -

  زیم یرا قطع کرد و کف هر دو دستش را رو   تماس

  یکه گوشه   یخند  شیگذاشت و سر جلو برد با  ن

 لبش بود گفت: 



به فکرتم بچه، مثال خواهر آشغالت   یخوبه فکر کن -

 تو رو به من سپرده 

  ینم دارش فرو کرد خنده ا  ی باال برد و در موها  دست

 را با سر انگشتانش حالت داد   شی کرد و موها 

دادنش حرف نداشت، حرف نداشت که ماهک   ی باز 

ها را بر   زیچ  یل یداشت که خ نانیبه او اطمان همه 

رساند، خوب باور کرده بود   یپدرش به آتش م هیعل 

 نیوقت چن  چیخواهرش او را به آتش سپرده، اما ه

 نبود.   یزیچ

  یخطرناک ی ان مرد کارش را بلد بود، از جاها  اما 

که مثل پدرش   یبود که ماهک دهیکش رونیماهک را ب

کرده بود، اصال   دایپ بود اعتماد کامل به آتش  زیت

وقت و    یدوست داشتن آتش از همان کمک ها  هیقض

که هوش از سر ماهک   ییوقتش بود، همان ها  یب

پدرش    شمن خبر ها را کف دست د شتریبرده بود که ب

 گذاشت.  یم

بود   رینظ  یب شیبود، ترفند ها  بندهیآتش فر یها  یباز

گمراه کننده بود و همان دشمنش را  یسادگ نیدر ع

رفت   ی م شیو خون سرد پ میکرده بود، نرم مال جیگ



خورد که   یدر هم گره م  یجور زیجا همه چ کی و در 

 ماندند.   یانگشت به دهان م

دانست   یاست نم  ستادهیآتش ا  ی که رو در رو یکس

وقت  چیخورد، ه یم  ی باز ایدهد  ی م یدارد باز

  یشگیهم یان برگ برنده  نتوانسته بود بفهمد و هم

را   یباز  یکه قاعده   یآتش  منحصر به فرد بود، مرد 

 ی صدا دور م  یرا هم ب نیقوان ند،یچ یهم خودش م

هم آتش    همام ی ندارد جز خودش، برا یزند و برنده ا

همان بود که با آن سن همه  یمحله بود، برا  کی

 احترامش را داشتند و قبولش داشتند.

خودش گذاشت   ی همان پدربزرگش او را جا   یبرا 

  ییشده بود که او استعداد باال  نیا یچون متوجه 

 تواند خوب استفاده کند.  یدارد و از هوشش م 

آن محله را   یتواند بهتر از او هوا یدانست م  یم

خورده بود به نوه اش  را که   ی داشته باشد و قسم

  یاز عهده اش م  شیکه نه پسر ها ی بسپارد، کار

اگر آتش نبود   گرش؛ ید ینه نوه ها ندیا یتوانستند بر ب 

راحت    الیبود اما حال با خ  یدر آن محله م دیباز هم با 

 یکند و حت ی م یزندگ  شیدارد در شهرش در باغ ها 



 نانیخبر ندارد در محله چه خبر است، چون اطم چیه

 کند.   یرا درست م  زیت آتش همه چداش 

مبل نشسته   ی پروا که رو دن یاتاق را باز کرد با د در

 رفت گفت: یبود لبش کج شد همان جور که سمتش م

 خب شروع کن -
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 نگاهش کرد و کالفه گفت:  پروا

 برات گفتم ویمن همه چ-

 پروا نشست و گفت: ی روبه رو یمبل تک ی رو

 ینگفت-

 گفتم -



 در دهان چرخاند چشمانش را تنگ کرد و گفت:   زبان

 اما دروغ نگو  گم،یبگو نم-

 آخه؟  یچه دروغ-

 و گفت:  دیآتش مشت شد و پروا نگاه دزد دست

 ستین یدروغ -

 از کوره در رفت و عربده اش باال رفت:  آتش

 گفتم دروغ نگو-

و با وحشت به آتش نگاه کرد، اتش    دیدر جا پر پروا

 تکان داد و گفت: دیانگشت اشاراه اش را با تهد 

باز   خودیدهنتو ب ا،یاز صبح گفتم، سرش داد نزن-

شورشو در    یاما دار شا،یترسونوقت ن هی ا،ین ینک

 ی اریم

  یم نیآتش را خشمگ ی خشکش زده بود، به قدر پروا

که دوست  دیترس یکه از همان قسمت شب م دید

لب    دیخودش را جلو کش ینداشت شب بشود، آتش کم 

 مبل نشست و گفت: 

 بگو-

 ... آت-



 را باال اورد و گفت: دستش 

  رهیزبونت بگ  ستیالزم ن  ، یبترس ستیالزم ن نیبب-

طرف    هیمن از صبح گرفتارم، تو  ،یبد  لمیدروغ تحو

  یکوفت چیطرف، باور کن از صبح ه هی گهید  ی کارا

که  ی ترکه، پس جان هر ک ینخوردم معدم داره م 

 سر به سرم نذار  ، یدوست دار

برد و آتش چشم بست سر تکان داد   ریبه ز نگاه

 گفت: 

 االن آروم باش حرف بزن -

تمام شده بود و سورن رفته بود   زیکه همه چ حال

آتش  تیعصبان  دیکند چرا با   شیدای توانست پ یاتش نم

 همان گفت: یکرد، برا  یم شتریرا ب

 یبدون  یخوا  یم یدونم چ ینم-

به چشمان پروا زل  ن،یپر حرص و خشمگ دیخند اتش

 زد و گفت: 

 شیکه محمد خواست دهن باز کنه تو بست یزیچ-

بلندش را که   ی دهان قورت داد و ناخون ها  آب

 کرد آرام گفت:  دستش فرو

 نبود  یزیچ-



  یمشت شده اش را چند بار باز و بسته کرد، م دست

  عینزند، پروا سر  ادیکه باز فر رد یخواست آرام بگ

 گفت: 

تونه  ی م یاما اتش، گذشته هر اتفاق یحق دار  دی شا -

 افتاده باشه 

تونه افتاده باشه، درست، اما   ی م یگذشته هر اتفاق-

 ؟ یشده چ  داشیپ ارویاالن  نکهیا

 ن یکرده، حاال امروز ا یکرده نفهم تیدونم، خر ینم-

 اونم...   گنیحتما بهش م دنتیزنو مرده د

  و همراه با قهقه اش سر تکان داد و دیبلند خند آتش

 گفت: 

 ی ل یخ ،ی شیم ن یریش  یل یخ  ی گاه-

 به چشمان پروا گفت:  رهیشد خ  یباره جد ک ی به

ترسن درست، اما    یدرست، همه ازم م  یدیازم ترس-

  یکه کس یمیمن آدم گم،یم یچ نیخوب گوش کن بب

 ی کرده باشم م  ینادون ی بخشم، کس یاشتباه کنه م

پرسو   ی بر یتون یاومده م  شیوقتا هم پ یل یبخشم، خ

کردن اما از رو   یاد یچند نفر غلط ز ین یبب یجو کن

برن؛ اما    ن فرستادمشو  ی تو گوش هیبوده با   ینفهم



 ی نباشه و عمد یکه اشتباه کرده از رو نفهم یاگر کس 

 ارم یسرش م  ییگذرم...بد بال یباشه نه که نم

بود و دست    رهیپروا خ ی  دهیزد به چشمان ترس لبخند

 و گفت:   دیکش لشیسب  شیر  ی رو

  یبا آگاه م،یزن یازش حرف م   میکه دار یکس نیا-

  ،یدونسته تو شوهر دار   یم یعنیکامل اومده جلو، 

 بخشش داره نه رحم  ینه جا  نیا

خدا را هزار بار شکر کرد که سورن رفته بود،   پروا

روشن کرد همان  یگار یبرد و اتش نخ س رینگاه به ز

روا  خورده بود و به پ نی جور که دور چشمانش چ

 کرد گفت:  ینگاه م 

دونم چرا هر   یگذشته باشه اما نم  دی گذشتت شا -

 سوزونه یبوده منو م ت یکه تو زندگ  ی مرد

دفتر،    ریمد یکیبوده  نیهم یکینبوده،  یهر مرد-

  یتو تو  ،ی ناراحت بش د یبودن نبا  شتریالبته اگرم ب

 ی من نبود یگذشته  

گذشته برات   ؟ یهست  یتو انقدر آدم روشن فکر یعنی-

 ست یمهم ن



  میهم بوده باش یمهم باشه، اگر تو گذشته  دیچرا با-

 ... مینبود یآره مهم اما وقت

 بوده  میتو زندگ یا گهیفرض کن منم آدم د -

 شانه باال انداخت و گفت:   پروا

 ستیاالن که ن-

  بوده تو یکیمثال  گمیم م، یگ یاز گذشته م  مینه دار -

 م یکه تا دم ازدواجم رفت گمیزند

کرد،   ی مکث کرد و آتش منتظر نگاهش م یکم پروا

 پروا سر کج کرد و گفت: 

 ! یعاشق نشد  یتو که گفت-

 گفت:  عیسر  آتش

فرض کن،   گمیم م،یزن یاز فرض حرف م  میما دار -

 ه؟یحاال عکس العملت چ

 دهان قورت داد و گفت:  آب

 گهیگذشته د-

 ! ستیپس مهم ن-

 گهید ست ین-

 ست؟ یگذشته مهم ن یگی کال م-



 ستیآره کال مهم ن-

هم ازدواج کرده باشم اما بهم   یکیمثال اگر من با -

 ؟ی زده باشم چ

 پروا باال رفت و گفت:  یابرو کی

 ! ؟یچ-

  د یرفتم کارمون به ازدواج رس یک ی یمثال خواستگار-

 میهم جدا شد  عیاما سر 

 :دیو غر  دی ابرو در هم کش پروا

من   یبه گذشته   یفرضا چه ربط نیتمومش کن، ا-

  هی یپا یذار  یداره، ازدواج کوفت زهر مار م

 ؟یی آشنا 

 بلند شد و گفت:  ش یاز سر جا  ی عصب

بوده باشه   ینجوریاگر ا  ست،یاصال فکرشم قشنگ ن-

 قبل ازدواج گفته بشه نه که بعدش بفهمم  دیبا 

 گفت:  گارش یچشم بست  و پک زد به س آتش

 پس گذشته مهمه-

هم نزن،    خودینکن، مثال ب یبا هم قاط  ویهمه چ-

فرق داره با گذشته   یل یخ  یگ یم ی که تو دار  یزیچ



هم بوده   یهر چ یکرد  یکار  نیمن، اگر تو همچ ی

وقت   چیوقت...ه  چیمنم ه ،یگفت  یبهم م دیباشه با

 کردم، چون...  یقبول نم

 :دیحرفش را رها کرد و غر  ی عصب

بود    ینجوریاگر ا اد، یهم نزن خوشم نمحرفا   ن یاز ا-

مهمه؟ آره   یبدون یخوا یدادن منو، م  یباز یعنی

وقت   چیبود ه یفرض مزخرف واقع ن یمهمه اگر ا

  نیکردم، ا یتموم م ویواقعا همه چ دمتو یبخش ینم

 دم یبود که تو عمرم شن  یزیچ  نیمسخره تر
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سمت پنجره رفت، آتش دستش مشت شد و از   ی عصب

 بلند شد گفت:  شیسر جا 



 م مثال چرت زد هیبهم نداره،   یدرسته ربط-

 گفت:  یو عصب دیسمتش چرخ  پروا

 بود اون دختر؟  یحاال تو بگو، ک-

 دختر دشمنم -

باال   شیابرو یکی پروا از هم باز شد و  ی ابروها  گره 

 رفت گفت: 

 ! ؟یچ-

 سمتش رفت و گفت:   آتش

 جاسوسه  ییجورا هیدختر دشمنمه، -

 !شمیمتوجه نم-

 گفتم ه،یک  یگفت-

 اون...اون گفت تو رو... -

تو عقده   چارهیاون ب ر،یبگ دهیخورده نشن یهر گوه-

 بزرگ شده سنش کمه

 ! اد؟یاز تو خوشش ب دیچرا با-

 چون هواشو دارم -

 ! ؟ی چطور ه،ی منظورت چ-



هم   ی چند بار رون،یکشمش ب  یاز َگندو کثافت م-

 جونشو نجات دادم 

 ه؟یباباش آدم خطرناک-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 هی باباش آدم تخم سگ-

هم   ی و آتش هر دو لبش را رو دی ابرو در هم کش پروا

 سمت پنجره گفت:  دیگذاشت و چرخ

 گهیدهنمو باز نکن د-

 کرد   د یمنو با باباش تهد-

 ختنیمغز پ هن ر ی گفتم که بچس، تو َکلش به جا -

 آتش! -

 هوامو داره  زیر  ییجورا هیهواشو درام  -

 ه! اون دوستت دار-

 : د یبا حرص غر آتش

نداره بفهم دختر، نداره، اون با هزار جور آدم -

 ه؟یکاراش چ نیکه منو دوست داره ا ی کس دهیخواب

پروا درشت شد و با شرم رو چرخاند آرام  چشمان 

 گفت: 



 بچس!  یگفت-

باکره   یاز ک   ستیهجده سالشه اما اصال معلوم ن-

 ستین

آب دهان قورت داد و دست پشت گردنش برد،   پروا

 و گفت:  دیآتش خند

شدن   د یهمه ُسرخو سف نیا حیخب حاال چهارتا توض-

 نداره که

 ! ؟یدونیتو از کجا م شه؟ی سن مگه م نیتو ا-

واسه من لو داد،   ییزایچ  هیداداشش   ی شده، جلو-

  یکن یدادششم گذاشت کف دست باباش، فکر م 

 بود؟  ی چ هشیتنب

 کجکاو نگاهش کرد و گفت:  پروا

 بود؟!  یچ-

 تجاوز پسر برادرش به دخترش -

 پروا درش شد و با بهت گفت:  چشمان 

 ! ؟یچ-

 اما اسمش تجاوزم نبوده، هر دو حالشو بردن -

 خودش گفت؟!  نارو یا-



 م تو چشم من خراب بشه ترسه بگه حال کرد ینه م-

 و پروا کالفه گفت:  دیآن حرف خودش بلند خند با 

 ؟ یدون  یپس از کجا م-

 پدرسگش  یداره اون بابا  یوفادار خوب ی آدما-

 ست ین یپس اصال دختر درست-

 ست ین-

از آتش نگاه گرفت به روبه رو  دی ابرو در هم کش پروا

 نگاه کرد و گفت: 

 ش؟ینیب ی اون وقت م-

 ی گاه-

 چشم نگاهش کرد و گفت: یاز گوشه  پروا

 ...حتما بلده ک-

  نمیبیاون زبون زشتتو دختر، من اونو م ریگاز بگ-

 بعد بخوام باهاشم بخوابم؟  دمیهزارتا کفاره م

لب   عی شد که خشکش زد و سر  ریچنان غافلگ پروا

و دست دور کمر پروا   دیآتش خند  د،یدندان کش  ریز

 و گفت:   دشیبرد سمت خودش کش 



  نیتر زیوسوسه انگ کل،یه  نیباتریدختر، ز نیتر با یز-

خوام،    یزشتو فقط م  یجلوم باز من تو  ادیدختر هم ب

 تو ناز کن  یحاال ه 

  می خنده اش گرفت و آتش همان جور که به ن پروا

 کرد گفت:  یرخش نگاه م 

هم نگاه کردم صرفا واسه کار بوده نه  یاگر به دختر -

 هیدم دلم  که نگاه کر  یتنها دختر  گه،ید زیچ چیه

 یزشت بود  یخواست، تو  ییزایچ

هم سر چرخاند نگاهش کرد و اتش دستش از  پروا

 رفت و گفت: نییکمر پروا پا  ی رو

 خوامت یقدر زشت م   نیهم-

 :دیلب غر   ر یو ز  دیباالخره خند پروا

 یبدجنس  یل یخ-

عقب شلوار پروا فرو کرد، پروا    بیدست در ج  آتش

چشمانش درشت شد تا خواست بچرخد آتش کامل در 

 و گفت:   دشیآغوش کش

 قدر زشت بخند نیهم شهیهم-

 آتش! -

 نفسم -



 رون یب اریدستتو ب-

خورد و پروا   یبا رفت دستش تکان اشیابروه آتش

 و آرام گفت: ختیچشم بست، دلش فرو ر  عیسر

 رون یب اریدستتو ب-

 کرد؟!  یکار م یت من اون جا چبابا دس  یا-

 لب کج کرد و گفت:   دیکش  رونیرا که ب دستش 

 !دمیاصال نفهم-

هم فشرد و با حرص هولش داد  یدندان رو  پروا

 : دیغر

 ی زیه یل یآره جون خودت، خ -

 گفت: دیخند زیر   زیمبل ها رفت و اتش ر  سمت

اما به خاطر حرف نزدن   میزد یحرف م  شتریب دیبا -

 شهیم یبعد چ می نیبب دیشما، با

 خورد نگاه کرد و گفت:  یپروا که نسکافه م  به

باشه که االن واجب  ی زیکنم، چ ینم تیرعا  گهیاما د-

کنم   ینم تیرعا  گهی بعد بفهمم، د  ویاما نگفت یبود بگ 

 نفسم 



اش   دهیباز نگاه ترس  دیترس  ی کرد م ینگاهش نم پروا

آن دختر را باور   ی هیچه ساده قض را بخواند، اما

که  یراحت بود، راحت بود از طرف کس الش یکرد، خ 

دانست فقط او را دوست دارد، ماهک و هر کس   یم

آمدند باز او را فقط دوست داشت، اما   ی هم م ی گرید

که کامال به او   یترکنجکاو شد در مورد آن دختر، دخ 

 است. حی وق یلیثابت کرد خ

 چرخاند و آرام گفت:  سر

 میمنم غذا نخوردم سفارش بده با هم بخور -

 باشه -

  یل یآتش خ دی را هم فهم نی شکر کرد تمام شد، ا  خدارو 

انست اتفاق  د یرا کرده بود، وگرنه که م  تشیرعا 

در پبش رو دارد، اما خدا را شکر حال و   یبدتر یها 

نکند،   تشیپروا مهم بود که حواسش بود اذ یهوا

 یخصوصا که مطمئن بود خود پروا امروز حال خوب

 نداشت.

 ** 

  واریبه د هیداد، و تک ی را در دستش تاب م ریزنج

  یاش قرمز شده بود اما ب ینیبود، از سرما ب ستاده یا

شب   مهیه بود منتظر مانده بود، ساعت دو ننشد  الیخ



 نیماش  یبه خانه برنگشته بود، صدا  ایبود، هنوز ک

شد، هنوز   ز یت شیسر نچرخاند اما گوش ها   دیکه شن

 چرخاند.  یرا دور انگشت اشاره اش م ریزنج
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در چشمش نشست اما باز هم رو    نیماش نور

 را باز کرد و خسته گفت:   نینچرخاند؛ پرستو در ماش

 رمیم  یم یخواب یخسته شدم، دارم از ب ییاوف خدا-

 برو در باز کن-

 د یچشم جناب شما امر کن-

  ا یباز کرد، ک  د یرا با کل  اطیرفت و درح  نییپا  نیماش  از

سمت در  دیرفت در را بست، چرخ نییپا   نیهم از ماش

  ستادهی ا واریبه د هیکه تک د یرا د ی خانه برود اما مرد



و   د یرا د دیچرخ  یدرون دستش که م ریبود، زنج

پرستو را    یشد سر کج کرد و صدا ز یچشمانش ر

 : دیشن

 شد؟  یچ-

 پرستو نگاه کرد و سمت در رفت گفت:  به

 مشکوکه!  اروی نیا-

 ؟ یک-

برد به همان مرد نگاه کرد و   رون یدر ب نیاز ب سر

 گفت: 

 تو ا یبه ما چه ب-

چشمانش درشت   ای سر چرخاند، ک دیلحظه مج  همان

 شد و با بُهت گفت: 

 !دیمج-

 خونتو فقط من داشتمو آتش  د یکل -

 متعجب گفت:   پرستو

 !ش یشناس یم-

 شناسه   ینشسناسه اما منو خوب م دیتو رو شا -



شد نگاه    ی م کشانیکه نزد دیمتعجب به مج  پرستو

خند زد و   شین دیبود، مج  دهینشن چیه د یکرد، از مج

 گفت: 

اهل نارو زدن   ،یپر  یبا از ما بهترون م ا،یداش ک-

که   ی دیشد؟ زا یداداشمه چ  قمهیشد؟ رف یچ  ،ی شد

 بچه 

 : دیو کالفه غر یعصب ا یک

 د یطرفش؟ شاخ نشو مج ی شد  ومدهین-

طرفش؟! ما که   یشد یگیم گه،ید  ی مغز ندار-

 م یبود یکیاما  میسه نفر بود م،یطرفش بود  شهیهم

 برو شر نساز -

 را باال داد و گفت:   ش یابرو دیمج

بشم،   لتی شرو ول کن اومدم عزرائ اُهو شر نشم؟ -

بدم، که در حق  ادتیرفته  ادتیاومدم معرفتو که 

 کار کرد  یچ دیکار با  انتیخ  ق  یرف

امانش نداد و سمتش هجوم   دیدهان باز کرد مج  ا یک تا 

شده بود    ریکه غافلگ  ایبرد مشتش در صورت ک

زد   غیافتاد، پرستو ج  نیکاپوت ماش یرو  ا ینشست، ک



اش را گرفت   قهیجلو رفت  عیسر دیعقب رفت، مج

 زد:  اد یفر

  یریگفته بودم بگ ه،یمثل زامب انتیبرات گفته بودم خ-

 یزنیکنه م یرحمت م یکنه چون ب یولت نم یریتا نم

 نگفتم؟ ا ی گفتم  ، یدیبه گا م ارمیخود

و   ینیعقب رفت با ب ا یو سر ک  دیرا کوب  یبعد مشت

 زد:  ادیفر یلب خون

 نزن...اون آتش نامرد بود منو پس زد  آشغال -

با حرص بلندش کرد و به در کوچه کوباندش   دیمج

 زد:  اد یفر

  نیکه پَست زده، اون که از ا یخورد یگوه  هید  البد  -

 کرده باشه  یکنه، مکر طرفش نامرد  یکارا نم 

دست مشت شده  ا یبار ک نی خواست مشت بکوبد ا تا 

به عقب پرتش کرد،   دیدر صورت مج  دیاش را کوب

برداشت سمت در خانه، پرستور را هول   زیخ  عیسر

  یداد و وارد خانه شد تا خواست در خانه را ببندد، پا 

 در قرار گرفت و گفت:  یال دیمج

 یخورد، وا داد  یبستن ایشد ک یچ-

 زد:   ادیکرد در باز نشود و پرستو فر ی تالش م ا یک



 انیبچه ها ب زنمیزنگ م-

 و هول بده در ا یخواد ب ینم-

 و گفت:  دیخند دیمج

دختره   نیخاک تو سرت که ا ت،ی خاک تو سرت الش-

 ی خ... دار  نیپات کن بب ینگاه ال   هیشده همه کارت، 

  ینگاه کرد همان جور که در را هول م  ا یبه ک  پرستو

 :دیداد غر 

 از آدماشه؟ -

 : دی با درد غر ا یک

 کاش آدمش بود -

 بزن بُکشش نامردو  ؟ یذره زور ندار هیتو چرا -

 ایافتاد و ک نیزم  یباره باز شد، پرستو رو کی به  در

نگاه کرد و   ایخند زد به ک  شین دیعقب پرت شد، مج

 گفت: 

حق  ،ینش  یدست کس  ی چهی ُکشمت که باز یم-

 تهیعفر  هیاز   قمیکنم، خوش نََرم رف  یرفاقتو تموم م

 ره یدستور بگ



  شیرحم سمتش هجوم برد که راه پس و پ یب چنان

کرد از خودش در    یم یسع  ا ینداد، ک ایشدن را به ک

بر َسر و تن   شان یدفاع کند، مشت ها  وانهیبرابر آن د

 داد.  یداشت جان م   ایآمد، ک یفرود م گریکدی

 یشانیهم بود، پ ی شانه ها   یهر دو دستانشان رو 

خم شده بود،   یبود و کمر ها  دهیشان به هم چسب

 حال گفت:  یب  ا یک دند،یچرخ  ینفس زنان با هم م

 آتش واسم ُمرد -

 نامرد  یتو هم واسه ما ُمرد -

و  ختیر  رون یبه سرفه افتاد، آب دهانش با خون ب ا یک

 خند زد گفت:  شین دیمج

 ته ی نامرد ی سزا -

  یچشم به پرستو که چوب قطور  یاز گوشه   ا یک

  عیکرد و سرشد نگاه   یم کینزد  دیدستش بود به مج

 نگاه کرد گفت:  دی به مج

 باهام  د ی...بد کردیهمه خوب نیبعد از ا-

از درد چهره در   ایرا فشرد و ک  ا ی ک یشانه ها  دیمج

از پشت باال رفت   دیمج  یهمان لحظه پا  د،ی هم کش

َرم کرده لگد پرت کرد که   یوانیچنان همچون ح



شد و آن چوب    دهیکوب اطیپرستو پرت شد و به در ح

که در شکمش به  ی در حوض پر آب افتاد، از درد

چنگ زد،    نیزد و به زم اد یفر دیچیخاطر آن لگد پ

 و گفت: دیپرت کرد چرخ نیزم  یرا رو ا یک دیمج

نکن با اون موهات دارت بزنم، بکش    یکار کهیزن-

 عقب نجس  هرزه 

 :د یافتاد و نال  نی زم یرو  ا یک

 ولش کن -

 داره  ید  ولش کنم که بوش همه محلرو بر م -

 : دیغر دیکوچکش زنگ خورد و مج یساده    ی گوش

 یلعنت-

 جواب داد:  عیاسم آتش سر  دن یرا در آورد با د  ی گوش

 بله-

 ؟یی کجا -

 ورا   یهم-

 جا نیا ایزنم رفت، ب-

 باشه داداش -

 گفت:   ا یگذاشت و رو به ک بشیرا در ج  ی گوش



که گفت   فیشد، ح  تیدعا به جون آتش کن باز ناج-

  نینداختم تو هم یجفتتون م  ی برم وگرنه جنازه 

 حوض 

در رفت به پرستو که در خودش جمع شده بود    سمت

 زد:  ادیفر دیکوب شی به بازو ینگاه کرد و با خشم لگد

 بکش کنار اون لش نجستو-

 : د ینال  ایزد و ک اد یاز درد فر  پرستو

 ...نزنش شرفینزن ب -
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رفت، در را بست و کمر    رونیرا باز کرد ب  در

ه اطراف نگاه کرد  ب د،ی شلوارش را گرفت باال کش

در آورد همان    بشیرا از ج زیو زنج د یباال کش ینیب



چرخاند راه افتاد؛   ی جور که دوباره دور انگشتش م

به زور دستش را لب حوض گرفت به پرستو نگاه  ا یک

 کرد گفت: 

 ؟یپرستو...خوب-

 ی ذارم...آ  یُکشمش...زندشون نم  یم-

حوض خودش   یحلو دیکش نیزم  یخودش را رو  ا یک

اش را در آب   یباره صورت خون کیرا کشاند و به 

حوض سرد فرو کرد، خون صورتش در آب زالل  

سر باال آورد    کدفعهی ماند و  هیحوض حل شد، چند ثان

زد، پرستو مبهوت مانده بود و    ادیبا تمام وجودش فر

 زد: اد یفر گریبار د ا یک

 ُکشمت یُکشمت آتش...م یم-

زد، دست به  یلبخند آرام شکمش را فشرد و  پرستو

 و گفت:  ستاد ی گرفت به زور ا  وارید

فقط چند روز   دنیآروم باش، جواب کاراشون پس م-

 مونده 

پسش زد و   ایرفت خواست کمکش کند اما ک ا یک  سمت

 : دیغر

 خواد دلت برام بسوزه  یگمشو عقب...نم-



پنهان کرد و   شیلب ها ر یلبخندش را در ز  پرستو

 گفت: 

 ه؟یدل سوزوندن چ-

 ام یگمشو برو...خودم از پس خودم بر م-

 کرد و گفت:  ینچ  پرستو

 بلند شو -

 گفتم برو -

 : دیو غر  دیابرو در هم کش  پرستو

جا بمون از سرما   نی اصال ا  د،یچه مرگته، همتون خل -

 ریبم

  ا ی آرام سمت ساختمان رفت، ک  یبا قدم ها  دیچرخ

پشت سرش را لب   د،یکش حوض دراز ی جلو  دیچرخ

ماند، سرد بود اما  رهی حوض گذاشت به آسمان خ

به خون نشسته  ی کرد، دست ها یسرما را حس نم

در آورد    بشیرا از ج  گاریاش را حرکت داد، پاکت س

گذاشت، با دست لرزان   شی لبها   نیب یگار یو نخ س

 کرد و چشم بست. وشنشر

 ** 



آن  خمار به آن دو که ساعت شش صبح  ی چشمها  با 

 گفت: یجا بودند نگاه کرد و عصب 

 ه؟یخواب چ  دیدون یم-

 کنارش نشست و گفت:  ی عصب محمد

 م یچون نگران تو بود م،یدون ینه نم-

 باهاتون حرف زدم   یتلفن شب یمن که د-

 با خشم به نهال نگاه کرد و گفت:  محمد

 فهمه! یاصال نم  نیبب-

 به پروا نگاه کرد و گفت:   دوباره 

سورن اومده   یگفت یم نمیا ،یگفت ویتو که همه چ-

 تا دم خونتم اومده  یگفتیمزاحمت شده،  م

 محمد!-

من که خواستم بگم   ، یدیمارو دق م یپروا دار-

 تو حرفم که آتشم شک کرد  ی اومد نیهمچ

آتش    دیکن یفکر م   د؟یکن ی م یجور نیبچه ها چرا ا-

 آرومه؟ دهیواقعا همون قدر که نشون م 

 گرفت و رو به محمد گفت:  هیمبل تک از



  ؟یباال؟ نا محرم بود  یایچرا نذاشت ب  یکن یفکر م -

  یب ین ینب ه،یچه طور آدم  ینیکه نب نینه به خاطر ا 

 رحمه

 هم کنار پروا نشست و پروا ادامه داد:  نهال 

کنه، اما به خدا حرف   یم تمیآره دوستم داره رعا -

 گهیشناسه، د یکه وسط باشه اون منم نم  رتیغ

 هیگفت؟ د  حتما  یپدربزرگش چ د،یخودتون که شاهد

 بوده که همه بهم اخطار دادن   یزیچ

 ؟ یاگر بعد بفهمه چ-

  سیسرگرد که پل یاصال من آدم ترسو من نفهم، حت-

مملکته اون همه تجربه داره، گفت نگو، گفت بذار  هی

 ه مهر بمونهسر ب

مونه که سورن   یسر به مهر م   یموضوع وقت نیا-

 نشه داشیپ گهید

 شهینم داش یپ-

 گردم  ی سورن گفت بر م یپروا تو خودت گفت -

 به من نداره  ی برگرده کار-

 رو چرخاند و پروا دستش را گرفت گفت:  یعصب نهال 



سرگرد    م،یا یب میخواست یکردم، م   یادیکارا ز  روز ید-

 به من بزنه  یحرف هی دیگفت با  اما سورن میگفت بر 

نگاه کردند و پروا   گریکدیو محمد مشکوک به  نهال 

 لبخند زد و گفت: 

  د،یکه ترس نهیگفتم، مهم ا یگفتو چ یچ  ستیمهم ن -

که   د یترس ی انقدر وفته،یکه به لکنت ب د یترس ی انقدر

 کنم مویخوام زندگ  یمن م دیگمش دیگفت همتون بر

 د؟ یانقدر ترس-

آتشم از   اد، یوقت نم چی ه شه،ینم داشیپ گهیسورن د-

موضوع با خبر نشد بهتر شد، چون هم از من   نیا

سر سورن   ییشد هم معلوم نبود چه بال یناراحت م

 اُورد  یم

 سر تکان داد و گفت:  نهال 

راز بشه   هی ن یکه ا نه یگرده نظر منم ا یاگر که بر نم-

 و فاش نشه 

نفرو از خطر   هیما نبوده که راز بشه ا یخاص زیچ-

 وفتهیبراش ب یاتفاق  دی آتش نبا  م،یدور کرد

 چرا؟ -



و محمد چپ چپ به نهال نگاه کردند و نهال با   پروا

 خنده گفت: 

 حواسم نبود شوهرته دیببخش-

 کالفه بلند شد و گفت:  پروا

هم دورمو محاصره  ی نجوری ا دیصبح زود اومد-

 دیگرفت  یم یز یچ یخب حداقل کله پاچه ا   د، یکرد

 تو  یدار  ییعجب رو-

 داینون هم پ یمن االن حت یواال خب، تو خونه -

 شهینم

 اد یم  خرهیم  رهیمحمد م-

 و گفت:  ستادیا محمد

همون   ومدی اگر ن رم یگ یاومد کله پاچه م رمی اگر گ-

 کره مربا 

 ریفقط کله پاچه بود بگ  نارویا  میدار-

 باشه -

 در رفت و پروا آرام گفت:   سمت

اومد خبرم کن به آتشم زنگ بزنم  رتی اگر گ زه، یچ-

 باهامون بخوره  ادیب



نگاه کردند و نهال با چشم و  گریکدیو نهال به  محمد

 : دیداد و غر نیچ ینیابرو به محمد اشاره کرد، پروا ب

 اصال نخواستم برو -

و آرام به  دیشد، نهال بلند خند  یبهداشت   س یسرو وارد 

 محمد گفت: 

 سنگم شده جور کن   ریز-

خودمو سر ببرن   گمیم ومد، ین رم یاصال کله پاچه گ-

 اد یآتش ب دیشما زنگ بزن ارنیبار بذارم ب

  س یو پروا از درون سرو دیدوباره بلند خند  نهال 

 : دیغر

 جنبه ها یخوبه  بساط خنده براتون جور کردم، ب-

ل به آشپزخانه رفت و سماور را  رفت و نها محمد

 گفت:  دیرا که شن  سیدر سرو  یروشن کرد، صدا

 بحثتون شد؟ یکه رفت  شب ید-
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با هم   اد،یاما اون به خاطر من زود کوتاه م شیکمو ب -

 بعدم اومدم خونه  م یشام خورد

 چه خوب -

 اپن انداخت گفت:   یو حوله را رو   ستادیاپن ا ی جلو

 رسه یخواهرش تا ظهر م-

  دییچه خوب، جفتتون تنها -

 بشم  یمیصم ی با آسک شتریآره دوست دارم ب-

 اد؟یحاال چرا داره م-

 گهیخودش، آتش من، همه د-

 مونه؟ یچقدر م-

به آتش داره، بگه  یاما بستگ ادیدوست دارم بگم ز -

 بره  دیبرو بدون اعتراض با 

 ترسناکه  یل یخ ییجورا هی-

 سر تکان داد و گفت:   پروا



 درسته-

رفتار    متیبا مال یل یخوبه، خ یل یاما رفتارش با تو خ -

 کنه یم

 ردم شانس او یجهت حساب نی فکر کنم از ا-

 از ته دل لبخند زد و لب زد:  نهال 

 خداروشکر -

 ** 

توانست   ینم  یاما حت دیشن یرا م ی زنگ گوش  یصدا

چشم باز کند، دستش را با همان چشمان بسته تکان  

کوچک کنار تخت    زیم یداد، آن قدر دستش را رو 

چشمش را  یگوشه   یکرد، کم دای را پ یتا گوش  دیکش

  یگوش  یاسم نفس انگشتش را رو  دنیباز کرد با د

 و دم گوشش گذاشت گفت:   دیکش

 هوم -

 و گفت:  دیخند پروا

 !  یچه آهنگر تنبل -

 ؟یبگم چه فضول زرنگ دیاالن با-

 و گفت:  دیخند زی ر پروا



 جا؟ نیا  یا یم-

زد بدن برهنه اش که تا آن لحظه دم رو   یغلت آتش

 ز شد و گفت: تخت پهن بود حال طاق با  ی رو

 خواد  ی اول صبح دلت بغل م هیچ-

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

باهامون   ا یمنحرف، محمد کله پاچه گرفته تو هم ب-

 بخور

برهنه اش گذاشت   ی نهیس یرا رو  گرش ید  دست

 لبخند زد و گفت: 

 خورم اما مال تورو  یکله پاچه هم م   ام،یم-

 :دیپروا درشت شد و با حرص غر  چشمان 

 بخواب  ریاصال بگ-

 قیو نفس عم دی را قطع کرد، آتش بلند خند  تماس

 : دیغر  دیکش

 ی به فکرم باش رهیکله پاچه بگ گهی د یکیمگر -

را با دست باال برد    شیحرکت نشست موها  ک ی در

رفت هر دو ستش   نییتخت پا  یاز رو  د، یکش ازه یخم

 ی اش نفس صدا دار  یرا باال برد و با آن حالت تارزان



و هر دو دستش را پشت گردنش برد، با همان    دیکش

رفت تا آماده شود برود با آن سه    سیبه سرو تی وضع

 نفر صبحانه را بخورد. 

* 

 مبل گذاشت و گفت:   یرا رو  فش ی ک پروا

 لمیوسا نمیخب ا-

 ها کمه ومیل  نیا اریهم ب مو یپروا آب ل -

 باشه -

  رونیب  خچالیرا از   مو یآبل  ی  شهیآشپزخانه رفت ش  به

 سمت اپن رفت و گفت:  عیزنگ سر  یآورد، با صدا 

 کنم ی خودم باز م-

که در دستش بود از   مو یآب ل  ی شهی همان ش با 

رفت و خودش را به در رساند، در    رونیآشپزخانه ب

 زد و گفت:  یرا که باز کرد، آتش چشمک

از اون   کمی  شنیدونستم دوستات باعث م  یاگر م -

 شتیپ انیگفتم ب یم شتریب یایدر ب  یسرد

 و آرام گفت:   د یخودش را جلو کش پروا



کرده؟ نکنه    یم یزندگ  یمثل تو چطور   یزیپسر ه-

 خبرم؟!  یمن ب یکرد  یم  ی ادیغلط ز

دستش را باال برد به چهار چوب   کیلبخند زد   شآت

 یباال یرفت دکمه  شیپ  گرشی در گرفت و دست د

 لباس پروا را که باز بود در دست گرفت و گفت:

جنبه شد،   یشد ب  زی ه دیتو رو د  یپسره از وقت نیا-

  دیکنه با  یزیجز تو ه  یبخواد واسه کس  زیپسر ه نیا

 تف انداخت تو صورتش  

کرد و   زیتا خواست عقب برود آتش چشم ر  پروا

 گفت: 

 ،یحقم یکنم، چون زنم یم  ادهیرو تو پ  ممیادیغلط ز -

باشم؟ عادت کن نفس،   ینباشم واسه ک   زیواسه تو ه

  زم،یواسه تو، روحت تنت ه نم،یعادت کن، من ا

ُکپ   ینی بیم  نیعادت کن که بدتر ا اد،یچشمم در م

   ینکن

  د،یپروا کش ی نهیس   یقفسه  یانگشتش را رو  تپش

تا خواست   دیپروا آب دهان قورت داد  دستش لرز 

آتش شد و   یگره کرده   یابروها ی عقب برود متوجه 

 باره لحنش خشن شد:  ک یبه 



بسته  دیدکمه با  ن یکه باشه باز ا تمیمحمد برادر تن-

 باشه 

برد به دکمه اش که داشت با   ریمتعجب سر به ز پروا

شد نگاه کرد و آتش سر جلو    یدست آتش بسته م کی

 برد آرام گفت: 

 حواست باشه-

 بفرما آقا آتش -

 آرام کنار رفت و آتش لبخند زد گفت:  پروا

 سالم -

 م یتا داغه بخور دییسالم بفرما -

نگاه کرد   ریسر به ز ی در را بست به پروا  آتش

 دستش را سمتش گرفت و گفت: 

 نفس  ا یب-

کرد و دستش را درست آتش گذاشت سمت   نگاهش

 که نهال پهن کرده بود رفتند. یسفره ا 

 ** 

 دیکوب یم ش ی که آتش رو یبه آهن سرخ رهیخ دیمج

 بود، آتش نگاهش کرد و گفت: 



 بگو بره خونه باباش -

و   دینگاهش کرد و آتش ابرو در هم کش  عیسر دیمج

 گفت: 

 شیزنت کن ی خوا ی باباش م یاجازه   ینکنه ب هیچ-

خودت  ده، یباباشو ند ی اون سه سالو خورده ا-

 !ی نذاشت

  شهینم لی نذاشتم چون حقش بود اما دل -

 آتش! -

دم    شیبر یم  یدار  ی برش م یر یکه گفتم، م  نیهم-

 با من شمیباباش، بق  یخونه 

 دهیراش نم-

  یخند زد و آهن را درون آب فرو کرد صدا شین آتش

در گوش نشست و آتش به شاگردش نگاه کرد   زش یج

 گفت: 

 با تو  ش یبق-

 چشم -

که  دیرا برداشت به مج  شی چا  وانیرفت ل  زیم  سمت

 خشکش زده بود نگاه کرد گفت: 



 باباش  یدم خونه   شیبر یفقط م -

 دادا... -

  یزی چ یکرده؟ تو زندان شپش دایگوشت مشکل پ-

 ه باشه توش نرفت

 : د یهم فشرد و غر یسر چرخاند دندان رو  دیمج

 ... اون نامرد اگ-

اون نامردو ول کن، به  ،ینچ مطمئن شدم مشکل دار-

 ؟ یدار نانیمن اطم

 دارم  -

 بکن که بهت گفتم و یپس کار-

اگر اون تو افتادم به خاطر ساغرم   یدون یداداش م-

 بوده، اگر قتل کردم به خاط... 
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 بکن که گفتم وی همون کار دونمیم-

 ... باش-

 دن یهر دو سر چرخاند، آتش با د ادیفر یصدا  با 

را کنار    شیچا  وانیزنانه ل  یها  ادیازدحام و فر

 جلو رفت گفت:  عی سر  دی گذاشت و مج

 چه خبره؟! -

 زد:   ادیفر  یجلو رفت و با زار یزن

به  د یخودتون زد ا ی دیچه خبره؟ خواب  یگیتازه م -

 خواب؟ 

نگاه کرد، زن مشتش را به  سر چرخاند به آتش  دیمج

 و رو به آتش گفت:  دیاش کوب نهیس

شد    یچ تمون؟یبود امن ن یا ت؟ی بود محله دار نیا-

حاال   شه؟یم ادیشعارت؟  به فکر مردم باش برکتت ز

به فکر   ،یستیاما به فکر ما بدبختا ن ادهیکه برکتت ز

 یستیبچه هامون ن

کرده   یم  د یکار با  یآتش چ ن یزن؟ ا یگیم یچ-

 نکرده؟!

 با خشم جلو آند گفت:  یزن



جور بود، چون حداقل  تمونیچون امن میقبولش داشت-

محل، اما   نی تو ا ادیکه کرده بود نذاشت مواد ب ی کار

تو دست بچه  نهیب ی انگار آقارو خواب برده، انگار نم

 من مواد بوده  ینه ساله   ی

زند ناسزا   ی م ادیچشم بست و زن ها با هم فر  آتش

بازار جمع شده بودند، زن ها زار   یفتند، همه گ یم

از آن ها با حال بد جلو آمد بر سرش   ی کیزدند،  یم

 : د ینال  دیکوب

بچه  ده، ی...بچم مواد کشمارستانیبچم...بچمو بردن ب-

 خدا  دیده سالم مواد کش  ی

ها باال رفت،   اد یفر  یافتاد و باز صدا نی زم یرو   زن

با چشمان گرد سر چرخاند به آتش نگاه کرد،   دیمج

 زد:  اد یفر  ی مرد

  یکه گفت یشد اون شش دنگ حواس یآتش خان چ -

 ؟ی به محله داد 

 نگذره   شیخدا از باعث بان-

 و جلو رفت گفت:   دییهم سا  یدندان رو دیمج

 د؟ یآدماش که دور ورداشت ایچتونه؟ آتش کرده -



را پس زد سمت اتش رفت و   دیبا حرص مج یزن

 : دیغر

جمع کن بساط گنده بودنتو، بذار   یعرصه ندار -

محل که   ی نشو گنده  م،یخودمون مراقب خودمون باش

  میدیرس اد یکه از اعتماد ز اد،یسرشون ب  نجوریهمه ا

  میلجن بکش  نیاز ا کونیکوچ  یبچه ها   د یبا  نجا،یبه ا

 رون یب

 جلو رفت گفت:  گری د یزن

دست تو سپرد، تو    ویپدربزرگت اشتباه کرد همه چ-

 ی محل نابود کرد نی تو ا ،ی عرضه ندار

 زد:   ادیفر ی عصب دیمج

 ! دیگیم یچ دید  بفهم-

  ازیآدم ن نیمحل به ا نیجمع کنه بره ا م،یفهم ی ما م-

که گند کثافت    ییمحل شد مثل همه محله ها  نینداره، ا

  ی چندتا ساق  ینیبب د یتو اون پارک با  ره،یازش باال م

 میخوا  ینم ویکس نیما همچ خته،یچندتا معتاد ر ختهیر

که جلو   یبه آتش که ساکت بود نگاه کرد، زن  دیمج

 زد:  اد ی فر دیکرد چرخ هیبود گر 

 دی...بگدیخوا  یآدمو نم نیا دیبگ-



  یصدا م کیاعتراض همه باال رفته بود،   یصدا

آب دهان قورت داد و آتش  دیخواستند آتش برود، مج

 زد:   ادیفر یتا دهان باز کرد مرد

 لعنت بهت نامرد -

  نیباره از ب کیبا خشم سر چرخاند اما به  آتش

زدند عقب رفتند   غیسنگ پرتاب شد، زن ها ج  تیجمع

با دست   ی عربده اش باال رفت، اما انگار اهال  د یو مج

  شی که جلو یپر آمده بود که سنگسار کنند، آتش زن

که سنگ ها به او   دیباره عقب کش ک یرا به   بود

 نخورند.

هجوم   دیاش سوخت، مج یشانیباره کنار پ کیبه   اما 

 زد:  اد ی برد جلو فر

 نمک به حروما   د یگمش-

اش    یشانیعقب رفت، آتش دستش را به پ تیجمع

  اد یفر دیمج ،یبتن ی را به سکو گرش یگرفت، دست د 

 را متفرق کند. تیکرد جمع ی م یسع زدیم

  ی م ادیها جلو آمدند فر یرفتند و بازار   دند یها دو زن

چشم بهم زدند   کیدر  زیزدند که همه بروند، همه چ

 و رو شده بود.  ریز



 دیگرم در صورت آتش راه گرفته بود، مج خون

سمتش   عی آتش چشمش درشت شد سر دنیبا د دیچرخ

زد  را پس   دیبازار نگاه کرد و مج  یرفت، آتش به اهال 

 جلو رفت گفت:

کنم، ساکت   یساکت بودم چون با زن جماعت بحث نم-

 بودم چون مادرن به فکر بچشونن 

 زد: اد یباره فر ک ی به

 شونم یاما مادر به عزا م -

 جلو رفت و گفت: یرمرد یپ

 ستیدرست ن یریکه م یپسرم راه-

 به همه نگاه کرد و گفت:  دییهم سا  یدندان رو   آتش

 روزارو  نینره ا ادتونیکه   ،ی ادگاریباشه  نیا-

 نگاه کرد گفت:   دیساکت بودند و آتش به مج همه

 نشونیب وفت یب-

 ی دار یزیخون ر   یل یآتش خ-

 ؟ ینشنفت-

 گفت:  رمرد یعقب رفت و رو به پ دیعربده اش مج با 

 چه خبره نمیمن برم بب ،ی کن حاج شیکار  هی-



 برو پسرم -

از بازار   د،یبه آتش نگاه کرد و دو گر یبار د دیمج

 دیسمتش رفتند و مج  دنشیرفت، زن ها با د  رونیب

 گفت:  ی عصب

 کنار  دیبکش-

 

که خون پاک   دیچشمش کش یپشت دستش را رو  آتش

 شود که سوزش چشمش خوب شود. 

  دش، ی اما ند ندینگاه کرد شاگرد را بب دینشد، چرخ اما 

 زد:   ادیبا حرص اسمش را فر

 جواد -

 ی باال آمد، آتش دندان رو زیم ریسر پسر از ز کدفعهی

را باز کرد پرت کرد در مغازه و    شبندشیهم فشرد، پ

 گفت: 

 ببند گمشو برو خونه -

 آرام گفت:  رمرد یپ

 شکسته تیشونیپسرم پ-

 خند زد و گفت:  شین دیچرخ اتش



 حواسم هست که سرم نشکنه-

کردند و   یآن همه آدم که نگاهش م  نی افتاد در ب راه

رفت، سمت    رونیکردند گذشت از بازار ب یپچ پچ م

 موتورش رفت همان موقع تلفنش زنگ خورد. 

آورد، پروا بود، دست    رونیب بشیرا از ج  ی گوش

 دم گوشش گذاشت:   دیکش ی گوش ی رو

 بله-

 جان گفت:  یب  پروا

 آتش -

 گفت:  ستادیا شی سر جا   آتش

 ! ؟یخوب-

نه...انقدر باال اوردم که جون ندارم...نتونستم سر  -

 کار بمونم...تو راه خونه ام

 !؟ یخورد  یچ-
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 ؟ یدونن...حتما مال کله پاچس...تو خوب ینم-

 خونه ا یخوبم نفس، ب-

 باشه -

 نفس -

 حال و آرام گفت:  یب  پروا

 بله-

 برم...  دیبا -

 حرفش رفت و گفت:  انیم پروا

 بده  یلیحالم خ یا یب شهی...میا یب شهیآتش م-

چشم بست و باز خون صورتش را پاک کرد، سر   آتش

 تکان داد گفت:

باشه   ی نجوریصدات ا شهیمگه م ام،ینفس م امیم-

 امین

 ممنون-



قطع شد و اتش سوار موتورش شد، همان    تماس

تماس گرفت دم   زی راند با عمو پرو یجور که آرام م

 جواب داد:  زیپرو دینکش یگوشش گذاشت، طوا

 بله-

 ی خون لعنت نی ا ادیمگر بند ن ستم،ی ن هیاهل بخ-

 با خودت؟  یکار کرد  یچ-

 حله یشکافته، دو تا دوختو دوز بزن-

 ا یب-

  ضهینفس مر ا،یتو ب-

 کجا؟ -

 رو به رو ساختمون خودم -

 دستمال بذار روش   ام،یم-

را قطع کرد سرعت موتورش را باال برد، دندان   تماس

 راند. یم نیچفت هم بود و خشمگ  شیها 

  ا ی گذشت، پرستو و ک  نیز کنار آن ماششتاب ا   با 

 و گفت:   دیبودند، پرستو بلند خند  نیدرون ماش

 چطور بود؟ -

 سر تکان داد گفت: دیخند  ا یک



آتش  گهیحال داد، هم زدنش هم د  یل یکمه، اما االن خ-

 ست یخان محل ن

 گفت:   دیباز بلند خند  پرستو

که بچه ها فرستادن، بزن پخش بشه  یلمیف نمیا-

 ه یواسه کل محل حال کنن آتش ک

 و گفت:  دیکش  قینفس عم ا یک

 خوبه-

 ن یب یکرد یخان، اگر مواد پخش نم ا یحال بهمون ک-

 شد  ینم ی جور نیبچه ها ا

آتش خان بفهمه تو محلش   یحاال مونده، وقت-

 شهیفروش انجام شده نابود م نیبزرگتر 

لبخند زد به روبه رو نگاه کرد و سر تکان داد    پرستو

 گفت: 

 شهیتموم م یزود  نیآتش به هم-

  رسه،یبه تهش م خوره یم نی کار زم نیبا ا دونمیمن م-

  یخودم م ده،یکه به تهش رس  ییهمون جا  قایدق

 کشمش که راحتش کنم

 و گفت:  دیخند  پرستو



 به ما و خودت کمک کرد  زتیانگ  نیهم-

آتش زد، کنار لبش سوخت و با   ی گاریس دیخند  ا یک

 حرص گفت: 

من هزار   یزخما  نیشکسته، در برابر ا ی شونیاون پ-

  دم، یبرابر سوزش داره، خورد شدن آتش به چشم د

  قا یپولم کرد، دق هی  یمغازش سکه  یهمون جا جلو 

 همون جا خودش شکست 

 شهیدلت خنک م یگفتم که صبر کن-

 خنک تر بشه   د یخنک شد، اما با -
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ترمز فشرد، چشم بست سر   یرا رو   شیحال پا  یب

 :د یحال نال  یو ب  یداد به صندل  هیتک



 خوردم   یاد بود د یچه کوفت  نیمحمد...ا-

رفت، در را بهم   نییپا  نیرا برداشت و از ماش   فشیک

کوفت سمت آسانسور رفت، همان لحظه در باز شد،  

  یحال یآمدند، پروا با همان ب  رونیب  یزن و بچه ا

سالم کرد، زن جوابش را داد و رفت، پروا وارد  

نگاه کرد،   نهیاتاقک آسانسور شد و دکمه فشرد، در آ 

 :دیو غر  دی بود، ابرو در هم کش  ده یپر ش ی رنگ و رو

  یحال یب  هیواسه  ،یخره بد عادت شد  ینازتو م-

 اد یاز سر کارش بلند بشه ب  یساده گفت

ور که  جلو آمد، آسانس  نشیریبرد و لب ز ریبه ز سر

در خانه را باز کرد و    دشیرفت، با کل   رونیب  ستادیا

را در آورد و به ساعت   ش یوارد خانه شد، کفش ها 

داد نگاه کرد،   یکه دوازده ظهر را نشان م  ی وارید

 رسد.   یم یک  یدانست آسک ینم

رها کرد و به آشپزخانه رفت، دم   نی زم یرا رو   فشیک

 نتیاز کابکنار گذاشته بود را  شیبرا رایکه حم  ینوش

در آورد و سماور را روشن کرد تا دمنوش را درست  

 کند بخورد بلکه بهتر شود.

رفت، مقنعه اش را که حالش از    رونیآشپزخانه ب از

خورد در آورد و در حمام را باز کردفگ،  یآن بهم م



را در آورد و درون سبد رخت چرک    شیتمام لباس ها 

 ها انداخت. 

  شرتیاتاق شد و سمت کمد رفت، شلوار و ت وارد 

کرد حالش بهتر است،   یبرداشت تنش کرد، حس م

چون از داروخانه دارو گرفته بود خورده بود،  

  یبار همه را جمع کرد باال  ن یرا باز کرد و ا  شی موها 

بد را از  یعژر به خودش زد که بو یسرش کم

  ری تاث شی کرد باال آوردن ها  ی ودش دور کند، حس مخ

 گذار بوده، لب تخت نشست و آرام گفت: 

 ؟ ییپس کجا -

* 

کرد در   یشست باز هم خون چکه م یچه م هر

 :دیبرد غر   ریچشم بست و سر به ز ،ییصورت شو

 همه خون کجا بود!  نیچه مرگته، ا -

رول   عی صورتش را شست و سر گر یبار د کی

که مثل پارچه   دیکش اد یدستمال را برداشت آن قدر ز

نگاه    نهیزخمش فشرد و در آ یشد، دستمال را رو 

 یکرد، چشمش که درونش خون رفته بود وضع خوب

رفت و   رون ی با وجود شسته بودنش؛ ب  ینداشت، حت

 گفت:  ی عصب



وضع    نیآشفته بازار چرا حال تو بد شد، با ا نیتو ا-

 یوفتیکه پس م مین یبب

اتاق رفت و لباسش را از تن در آورد، لباس  به

از درون کمد برداشت تنش کرد، بدون آن که  ی گرید

 پشیرا ببندد، کاپشنش را تنش کرد و ز   شیدکمه ها 

 ی دستمال م یرا بست، همان جور که دستش را رو 

 زد.  رون یفشرد از خانه ب

 بیرا از ج ی آسانسور شد و دکمه فشرد، گوش وارد 

کاپشنش در آورد و تماس گرفت دم گوشش گذاشت، 

 : دیرا شن دیمج  یصدا  دینکش یطول 

 بله-

 ا ینکن ت یخر-

 آتش...-

 ی دیکه شن  نیهم-

  رونیو آتش از آسانسور ب  د ینفس پر حرص کش دیمج

 رفت و گفت: 

 که مهمه نهیاز دستم در رفته، ا زیاوضاع و همه چ-

 یگیم یفهمم چ یم-

 شهیاوضاع روز به روز بدتر م-



 کنم ی درستش م-

 سپردم دستت، بچرخونش -

 راحت   التیباشه خ-

رفت، تلفنش   رون یرا قطع کرد، از ساختمان ب  تماس

  ی گوش ی زنگ خورد، شماره آشنا بود دستش را رو

 گفت:  ی و دم گوشش گذاشت و به کرد  دیکش

 بله-

 با او حرف زد:  یکه پشت خط بود هم به کرد  یکس

 تهران  میدی سالم ما رس-

 خونه نیا یب ،ید یزحمت کش-

  یآسک م،یدستت درد نکنه آتش جان، ما عجله دار-

 در خونه  یجلو میاریرو م

 خونه زنم  ا ی ب دیباشه بگ-

 باشه -

 ممنون-

 بود  فه یوظ-

پروا را فشرد، در  یرا قطع کرد و زنگ خانه   تماس

شد، همان جور که با   نگیباز شد وارد پارک عیسر



آسانسور رفت، تا به  داد سمت  یم ام یتلفن همراهش پ

در خانه    یفرستاد و جلو امیپروا برسد چند پ یخانه 

تا خواست در بزند، در   دیکش  قینفس عم ستاد، یا

خمار نگاهش   مانهمان لحظه باز شد، پروا با چش

باره چشمانش درشت شد و وحشت  کیکرد اما به 

 زده سمتش رفت و گفت: 

 شده؟!  یچ-

 برو تو   شیه-

 آتش...آتش چشمت!-

 جلو رفت و گفت: آتش

 آروم باش -

 لرزان گفت:  ی را بست و پروا با صدا  در

 شده؟!  یچ-

دست آتش نشست و   یلرزانش جلو رفت رو   دست

 گفت: 

 شده؟!  یسرت...سرت چ-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 ست ین یزیچ-



 یچشمت، سرت! آتش چ  ست، ین یزیچ یچ یعنی-

 شده؟! 

 که  ستین یز یدختر، چ یچرا هول کرد -

 دست پاچه عقب رفت و گفت: پروا

 لباس بپوشم ببرمت دکتر -

پروا با   دش،یرا گرفت و کش  ش یبازو عیسر  آتش

 همان ترس و تعجب نگاهش کرد و آتش آرام گفت: 

خواد، من خوبم، چشمم چون توش خون رفته  ینم-

 نشده  شیچیوگرنه چشمم ه  هیشکل  نیا

ه کرد و  هراسان پروا باال رفت به دست آتش نگا  نگاه

 گفت: 

 شده؟!  یسرت چ-

 شکست   وار،یسر کار حواسم نبود سرم خورد به د-

آمد به چشمان آتش نگاه کرد، سرش را   نیی پا  نگاهش

 به چپ و راست تکان داد و آرام گفت: 

 دمیترس  یلی...خدمیترس-

 اتش باال رفت و متعجب گفت:  یابروها

 عوضت کردن امروز؟   ای ؟یخودت -



آتش را نداد، واقعا   یچشم بست، جواب لودگ پروا

  د،یدندان کش ر یبود، نگرانش شده بود، لب ز ده یترس

 شد و گفت:  رهی چشم باز کرد به آتش خ

 م؟یبزن هیدکتر، بخ میبر-

  دیلبش کش  ی کرد و زبان رو ی نگاهش م جی گ آتش

 گفت: 

 اد یعموم داره م -

 چشم بست سر تکان و آرام گفت:  پروا

 خوبه-

 ؟یتو خوب-

 سراغ سورن یلحظه فکر کردم...رفت هی-
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باره منقبض شد و هولش داد، پروا   کیآتش به   فک

 : دیکرد و آتش با خشم غر ی جب نگاهش ممتع

 نترس هنوز سراغش نرفتم-

 سر کج کرد و گفت: جی گ پروا

 من نگران تو بودم نه اون ؟یکن  یم ی نجوریچرا ا-

 سمت مبل ها رفت و گفت:  دیچرخ آتش

خبرش کرده   یکیقدم از من جلوتر بوده، انگار  هی-

 ی سفر کار یکه فلنگو بسته به بهونه  

خند  شیجا خورد و آب دهان قورت داد، آتش ن پروا

 زد و گفت: 

 بکنه  اشو یبذار سفراشم بره، خوش-

تعجب کرده بود که خشکش زده بود، پس او   چنان

کرد به آن سرعت    یسراغ سورن رفته بود! فکر نم

کر  کند و سراغش برود و خدارا ش دایآدرسش را پ

 کرد که سورن رفته بود. 

  د یترس اریاخت یباره سر چرخاند، پروا ب کیبه  آتش

 شده گفت:  زیقدم عقب رفت و آتش با چشمان ر کی

  ا یسراغش!   رهیداره م  لش یرسونده عزارئ یکی ا ی-

 خوش شانس بوده    یل یخ



 باشد، شانه باال انداخت و گفت:   ی کرد عاد یسع  پروا

 دونم ی...نمینم-

 عیکرد و آتش سر  یپروا قالب ته دیکه چرخ  کامل

 گفت: 

 ؟ یبهتر  ؟یخوب-

 من؟! -

 حالت بده   یمگه نگفت-

 برد و گفت: نییسر پا  یچشم بست و عصب پروا

 رفت حالم بد بود  ادم یاصال  دمیتو رو که د-

 باال آورد و گفت: سر

خون   یل یشده، انگار خ   یاالن خون دتیدستمال سف-

 مارستان؟ یب میبر اد، یداره م

 نه االن عمو پر... -

در آوردش و دستش   بیاز ج یزنگ گوش یصدا  با 

 دم گوشش گذاشت و گفت:   دیکش  ش یرو

 پنج   یتو، طبقه  ا یب زنمیدر م-

 باشه -

 را قطع کرد و گفت:   تماس



 لباسم بپوش  هیدرو بزن برو -

به اتاق رفت،   عیاف اف را فشرد و سر یدکمه  پروا

چند نفس  اش گذاشت،  نهیس  یدر را بست و دست رو

  یچهارخانه  زیسراغ کمد رفت، شوم  د،یکش  قیعم

را   ش یرا برداشت تنش کرد، دکمه ها   یقرمز مشک

سرش انداخت، با    ی بست و شال برداشت رو عیسر

  زیروعمو پ   دنی رفت، با د  رونیهمان عجله از اتاق ب

 سر تکان داد و گفت:

 د یسالم خوش اومد-

 سالم دخترم -

 به آتش نگاه کرد و گفت:  زیپرو

 ی کار کرد یچ  نمیبرو بخواب بب-

 به پروا نگاه کرد و گفت:  آتش

 درست کن  ی تو برو چا-

پروا باال رفت، ناراحت شد و به آشپزخانه  یابرو کی

  د یمبل دراز کش یرفت، آتش کاپشنش را در آورد رو

 آرام گفت:  زی و پرو

 ؟ی کرد ی نجوریچرا ا-

 بهتره  نهیکن، نب نشیوصله پ ع یسر-



 دستتو نمیبردار بب-

و   دیچهره در هم کش  زیدستش را برداشت و پرو  آتش

 گفت: 

 شکافت؟  یچه طور نیاوه، ا -

 سنگ زدن -

 پاره سنگ؟ ا یسنگ -

 مبل نشست و گفت:   یرو  کنارش 

 اد یباز که داره خون م -

 المصب  ادیبند نم-

 باشه آروم باش -

 نهیبب ادیکارتو کن زودتر، ن-

 گذاشت و گفت:  زیم یرا رو  ینیس یعصب پروا

 جام نیمن هم-

 لبخند زد و گفت:  زیچشم بست و پرو آتش

فقط قول بده وسط کار غش   ،یخودم اریتو دست ا،یب-

 ی نکن



را نداشت جلو رفت،   یشوخ  یکه اصال حوصله  پروا

  یگفت و دستش رو  ین یزخم سر آتش ه دن یبا د

 : دیغر یدهانش نشست، آتش عصب

 گهید ی خواست یم نویهم-

 با خشم سمتش رفت و گفت: پروا

 ! ستین یزیچ یتو گفت -

 ست ین-

 دو بند انگشت شکاف برداشته! ست؟ین-

 دست به کار شد و گفت:   زیپرو

 هیخب غر زدن کاف-

  ی و زانو زد رو  ستادیسر آتش ل  ی باال اریاخت یب  پروا

آتش نگاه کرد، آتش   ی به صورت عرق کرده   ن،یزم

 زد و گفت:  یچشمک دنش،ی نگاه باال برد با د

 ی بده بخور  یزیچ هیبه دکتر بگو حالت بده، -

 ...من خوبممن

 ده یرنگت پر-

کرد زخم را نگاه نکند که  یم ی بغض کرد سع پروا

شود، دستش جلو رفت و کنار صورت   شیدلش ر 



دست پروا نشست و    یآتش نشست، دست آتش رو

باره در سرش   کیکه به  یا سوزشچشم بست و ب

 گفت:   عیو پروا سر  دیچهره در هم کش د،یچیپ

 ! د؟یکن یحسش نم یب-

 کنم  زشیچرا دختر امون بده، اول تم-

بود به  ن یبه آتش نگاه کرد، تمام تالشش ا پروا

که در   ینگاه نکند، اما با هر سوزن  زیدستان پرو

  یرفت انگار داشتند دل و روده   ی پوست آتش فرو م

چرا بغض کرده   دی فهم یکردند، نم  یرو م ریاو را ز 

است، هنوز دستش کنار صورت آتش بود که چشم  

به   و دیبسته بود و فکش منقبض بود، اشکش چک

 نگاه کرد.   زیپرو

را زد و به پروا نگاه کرد، اشکش   هیبخ  نیآخر  زیپرو

اشکش را پاک کرد   عینگاه گرفت، پروا سر دیرا که د 

 . دیباال کش ینیو ب

 ** 

  رهیرا خورد، هنوز خ وانیاز دم نوش درون ل  یکم

به خورد آتش داده    یقرص مسکن زیبود به آتش، پرو

آتش به خواب رفته بود و   زیبود، که با رفتن پرو 

 کرد.  ی مبل نشسته بود نگاهش م یپروا رو



را کنار گذاشت سمت   وانیل  عیزنگ سر  یصدا  با 

برداشت را  یلبخند زد گوش   یآسک دنیرفت با د  فون یآ

 و گفت:

 ی باال، خوش اومد ا یب-

گذاشت، در را باز   ش یرا سر جا  ی فشرد و گوش دکمه

 در منتظر ماند.   ی کرد و جلو

با ذوق   یآسانسور باز شد پروا لبخند زد و آسک  در

 گفت: 

 سالم زن داداش -

 ی خوش اومد  زم یسالم عز-

گذاشت   نیبا چمدان سمتش رفت چمدان را زم  یآسک

عقب    یکم ی و هر دو در آغوش هم فرو رفتند، آسک

 رفت و گفت: 

 داداشم کجاست؟ -

 خوابه-

 ؟ یچ-

 بهت  گمیتو م ا یب-



با چمدانش وارد خانه شد، پروا در را بست و    یآسک

برادرش وحشت کرد تا خواست   دن یبا د  یآسک

 گفت:  عیباال برود پروا سر ادشیفر

  زیسرش شکسته، عمو پرو ست،ین ی زیچ ش، یه-

 مسکن داد، تازه خوابش برد  هیزد، بهش  هیاومد بخ

 چرا؟! -
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 واریدونم گفت تو مغازه بوده خورده به د ینم-

تعجب کرد و پروا چمدان را از دستش گرفت و    یآسک

 گفت: 



  یچ هیآب به سر و صورتت بزن،  هیبرو  یخسته ا-

 ی آماده کنم بخور

 نه تو راه خوردم -

 ارمیم یپس برات چا-

همان جور که نگران   یرا به اتاق برد و آسک  چمدان

کرد، پالتو شالش را در آورد به   ینگاه برادرش م

به آتش کرد سمتش رفت   یرفت، پروا نگاه  سیسرو

 :دیو غر  دی باالتر کش یو ملحفه را کم

کنن    یم یجاشونو زخم   هیمثل بچه ها که هر دقه -

 ی شد

 : دیرا شن  شی قدم برداشت برود که صدا دیچرخ

 ی هنوز بلد نشدخواد... یپسر بچه بغل م نیا-

 نگاهش کرد و او چشم باز کرد گفت:  پروا

 آماده شو -

 ؟یواسه چ-

 ییجا  هی میبر-

 ی آسک-

 من   یخونه   رهیم ی آسک-



 زشته -

 گه؟ید ید یشن-

 لبش را کج کرد و گفت: پروا

 حاال بگم نه فرق داره؟ -

 برمت یداره، به زور م-

  یو به آشپزخانه رفت، همان لحظه صدا دیخند پروا

از آشپزخانه نگاهش کرد،   د، یآتش را شن ی زنگ گوش

انداخت و آهسته نشست، دست  یبه گوش  یآتش نگاه

 دم گوشش گذاشت:   دیکش ی گوش ی رو

 بله-

کرد و همان لحظه آتش نگاهش کرد  زیچشم ر پروا

 گفت: 

 امیبمون م-

 برد و گفت: نییرا پا   ی گوش

 امیم  رمیساعت م مین هی-

نداشت اما نگران بود  یاعتراض یعنینگفت  چیه  پروا

 که آرام گفت: 

 ! یبر  یخوا  یسر کجا م ن یبا ا-



 امیزود م -

 ** 

  گارش یبه س یبه هر دو نگاه کرد و آتش پک  گودرز

 زد گفت: 

 دم یبر-

 کنم یباور نم-

آتش گذاشت و رو به   یشانه  یدستش را رو  دیمج

 گودرز گفت: 

از   یریگند زدن که از هر طرف بگ یگند زدن، جور-

 شهی ول م  گشیطرف د 

 رهیتونه جلوشون بگ یآتش م-

  یهان؟ من خودم از صبح دارم تو محل م یچجور -

 چرخم، مثل سم همه جا پخش شده 

 ه؟ی سر ک ر یز نا یآتش ا -

  چیبه صف کرده ه دیکنن مج یکه واسم کار م ییکسا -

 کدوم خبر ندارن

 ممکنه  ریغ-



را خاموش کرد و سر تکان   گارش یکالفه ته س آتش

 داد گفت: 

 جمع کردنش سخته-

 ؟ یکن یول م ویهمه چ یعنی-

  نمیکنم بب یتالش م  دیکنم، فعال با مج ینه ول که نم-

 شهیم یچ

 داد و آرام گفت:   رونینفسش را ب  گودرز

 شد؟  یچ  ا یک-

بار هم   کی یکه با دشمن حت یکس  ست،یاز ما ن ا یک-

 ست یاز ما ن گهیهم دست شده باشه د

 ا؟ ی ک نیکار کرده ا یچ-

 ی حاال هر چ-

 یبگ  یخوا  ینم دمیفهم-

 مبل بلند شد گفت:  ی نگفت و گودرز از رو چیه  آتش

قبل بود دهن   یکنم، اگر مثل سر  یکمکت م یدون یم-

مواد  گنیبار فرق داره، م نی بستم، اما ا یمردم م 

تونم دهنشون ببندم،   ینمدست بچه ها بوده، بخوامم  

 کنم یم یگیم  ی اما هر کار



 خبرم کن  ید یفهم  یزیدمتگرم، اگر چ-

 یفهمم، نم ینم ی ادیز زیازشون جدا شدم چ یاز وقت-

دونم شهروز دشمن بزرگ   یذارن که بفهمم، فقط م

 من شده 

 مگه زندس اون الشخور -

 جون سگ داره -

 در رفت و گفت:  سمت

له از دستت بره، من  با من در تماس باش، نذار مح-

  نمیمن به فکر ا  ،یاما تو که هست ستم،یبه فکر مردم ن

دست به   شهی م ،ینشن، تو به فکر مرد روز یاونا پ

 بشه  ی زیچ م ینذار م، یدست هم بد

 جلو  زیبر  یدار  ی فکر-

 بد اومدن جلو  یل یبار خ نیا یعنیندارم  -

 پس فعال -

  رون یبرد و در خانه را باز کرد ب رینگاه به ز  گودرز

 به آتش نگاه کرد و گفت:  دیرفت، مج

 کار کنم؟  یچ-

 خونه؟ یساغر برد  ؛یچیجا که فعال ه نیا-



 برم  ی...مزهیچ-

خونه، بعدم   ش یبر ی م یریاالن م نیبرم نه، هم یم-

 کمی ،یگ یسراغ نادر، واضح نم یر یراست م هی

 قلقلکش کن 

 باشه -

 پروا نوشت: یرا روشن کرد و برا   ی گوش

 نییپا  انیب یبا آسک-

 گفت:  دیرا فرستاد و به مج امیپ

 کار کنن؟  یچ یبه بچه ها گفت-

 سر جاشه زیهمه چ-

 پارک میریشب م -

 هستم نویحله، ا -

 دیبلند شد و کاپشنش را برداشت، مج  شیسر جا  از

 و گفت:   ستادیهم ا

 سرت چطوره؟-

 دیدگوهارو روشن کناز فردا شب بلن ست،ین یزیچ-

 آره باشه حواسم هست -

* 



 بخدا دیببخش م،یبر  میخوا یدونم کجا م ینم-

 گه یداداشم خواسته د   زمی عز ه،یچه حرف نیا-

و پروا زنگ    ستادندی در ساختمان آتش ا  ی دو جلو هر

 را فشرد گفت: 

 ؟ ی حرف نزد  ایبا ک-

روم قطع کرد از بعد اون    یگوش یعنی حرف نزدم، -

 خاموش کرد  گهید

 ! ؟یچ یعنی-

 میزن یبا هم حرف م ا ی برو ب-

 باشه -

 :د یبه اف اف نگاه کرد و غر ی عصب

 کنه یپس چرا باز نم-

 دیلحظه در پشت سرش باز شد و پروا چرخ  همان

 دیگفت عقب رفت، مج ینیه د،یمج  دنیبا د یلحظه ا

نگاه   دی کرد به مج یچشمانش درشت شد و آتش نچ 

نگاه  یکرد، پروا با چشمان درشت به پسر چشم مشک 

 ی از همه در چشمش م شتریبدنش ب یکرد، تتوها  یم

  زانی شلوارش آو ب یکه از ج یرینشست و آن زنج

را در هم    شیبدنش ابروها  یبازش و تتو ی قهیبود، 



به آتش نگاه کرد، آتش دست پشت   عیکرد، سر

 گردنش برد و کالفه گفت: 

 دیمج  قمیرف-

  ینگاه کرد و آسک  دیلبش کج شد دوباره به مج پروا

 گفت:   عیسر

 د یسالم آقا مج-

 یسالم آبج-

 متعجب به آتش نگاه کرد و گفت:  یآسک

 آزاد شد؟!  یک دیآقا مج-

نگاه کرد و آتش با خشم اشاره   ی به آسک عیسر  پروا

 :د یو غر  یزد به آسک

 برو تو  ا یب-

 دست پاچه چمدانش را برداشت و گفت:   یآسک

 ف...فعال -
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را از دست آتش گرفت رفت، پروا زبان در دهان    دیکل 

که کم   یش یآرا شش، یرا بود به آ رهی چرخاند و آتش خ

او    ی بار انگار واقعا برا  نیاما ا ند،یآمد بب یم شیپ

دعوت بودند نه قرار   ییکرده بود! نه جا  شیتنها آرا

 برودند.  یخاص یبود جا

 جلو رفت و گفت: دیمج

 می ما بر-

 لب گفت:  ر یکنار رفت و ز پروا

 د یشما بر-

 یخدافظ آبج-

 :د یبا حرص به آتش نگاه کرد و غر پروا

خوب   کمی فقط  کم یکه ظاهرش  یدار یکال دوست-

 باشه؟ 

 میبر ا یغر نزن ب-

 وفتهیاز ترس پس م نهیبب ی هر ک نویا-

 ی وفتادیحاال که ن-



 قاتال بود  هیشب-

 ن؟ ی مگه قاتال چه شکل -

رحم بود،   یب یل یاصال ترسناک بود، خ ، یشکل   نیهم-

 نما یب یآدما م نیمن خودم صبح تا شب از ا

 دستش را گرفت و گفت:  دیخند آتش

 ست یمن ن  یرحم ینترس به ب-

 گفت:  عیو پروا سر  دشیکش  نیماش  سمت

 ه؟یاز زندان آزاد شده، جرمش چ-

نفس،   نیموقع باز بشه، بش یکه ب  یلعنت به دهن-

   نیبش

 ه؟یگفتم جرمش چ-

 در را باز کرد و گفت: یعصب آتش

 میزن یتو راه حرف م  نیبش-

نشست،   نینازک کرد درون ماش یپشت چشم پروا

  زدیرا دور م نی آتش در را بست و همان جور که ماش

 : دیغر

 شانس   نیتف تو ا-



را به حرکت در آورد و   نینشست، ماش  نیماش  درون

 گفت: 

 یخوشگل شد -

 ه؟ی جرمش چ-

 ممنون  یبگ  دیبا  ی در جواب خوشگل شد-

 کرد و آتش آرام گفت:  نگاه  رونیبه ب یعصب پروا

 قتل...عمد -

با شتاب نگاهش کرد و آتش لبش را کج کرد  پروا

 گفت: 

 قضاوت نکن -

 آتش! -

 نگاهش کرد و گفت:  یعصب آتش

 یشکل، به چ نیاصال قضاوت کن اونم به بدتر-

داشته  قیرف  دیهست نبا   یهر کاره ا  نکهیا ؟ی رسیم

 بشه؟  ایدن کی تار دینکنه با  هیباشه؟ چ

 نگفتم نویمن ا-

 گهیم نوینگاهت که ا -



اگر قتل عمد کرده چرا   نینگاهمو، ا نیا یبد خوند-

 ! رونه؟یب

 که دادگاه در نظر گرفت گذروند  ی حبس-

 قتل اعدامه آتش -

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

خاطر   دیمج نیکه، پس گوش کن، ا  یکن یول نم-

بود، دختره هم   شونیدختره شده بود، همسا  هی خواه 

جونشون   شه،یعاشق شدن، دو آت  بود،  دهیدلش سر

کال  دمیرفت، دختره مادر نداشت، مج  یواسه هم در م

دختره    یرفت با بابا   ایکسو کار بود، دلو زد به در یب

دخترمو   اقتی ل کرد گفت تو  رونشیحرف زد، اما ب

نبود که دهن پر  ی کار داشت اما خب کار  دیمج ؛ یندار

 ی دکه روزنامه داشت، وقت ابون یکن باشه، سر خ

  دیجفتشون ناراحت بودند، اما مج دیجواب رد شن

 گهیاما د ی رفت خواستگار ی مدام م ومدیکوتاه ن

  یاما ب سادی باباش وا یداد، ساغر تو رو یراهش نم

  ینم یزیچ دیاما به مج  دخور  یبود، کتک م ده یفا 

 کنه یکار  دیترس  یم تند بود  دیگفت، چون مج

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

 گم دراز بکش یدارم قصه م  یخوا یم-



 و گفت:  دیخند پروا

 راحتم-

 درازم بکش، سرتو بذار رو پام -

پروا محو شد و خجالت زده  ی لبها  ی از رو لبخند

 گفت: 

 ...فکر... نهیب یم  سیپل  هو ی...هو ی--

  یستیتو آدمش ن نهینب  سمیپل -

 جلو نگاه کرد و ادامه داد: به

رفته  لیگفت، خل  د یپسره رس هیمن بود   شیپ  دیمج-

 خاطرخواشه دیکه مج ی دختر  ی خواستگار

 پروا باال رفت و گفت:  یابروها

 دوستتون بود؟  لیخل -

  ی مواد فروش بود، وضعش خوب بود، انقدر هینه، -

 دیساغرو وسوسه کنه، مج  یخوب بود که پولش بابا 

  د،یساغر، عربده کش ی دم خونهشد رفت  وونه ید

  یبه بابا لو، یل یذاره خ ی شکوند که زنده نم  شهیش

ساغر گفت نامرد، حق داشت باباش داشت دخترشو  

 هی که  یلیبعدش رفت سراغ خل  دیفروخت، مج یم

  دیگوششو مج یمواد فرپش  نیبه خاطر هم  یزمان



من   یدونست یبود، تا خورد زدش گفت تو م دهیبر

کرد زدش من   دش ی هستم، تهد یخاطر خواه دختر تق

 رون یاوردمش ب  دم یرس

خشکش زده بود،  چارهیپروا نگاه کرد، دختر ب به

وحشتناک بود، آب دهان   دیمج دنیگوش بر  دنیشن

 قورت داد و آتش ادامه داد: 

کوتاه اومد نه   لیل یقرار بود تموم بشه، اما نشد، نه خ-

کنه منصرف   یراض  یقکرد که ت  یهر کار دیمج ،یتق

 د یبشه اما نش

 ؟یسا...ساغر چ-

خواست فرار   دیکنه از مج ی کار تونهینم  دیساغر د-

 کنن

 کردن؟-

 کرد  ی ساغر زندون  دیباباش فهم-

 ترسناکه دیداشت، البته مج یشعور یب  یعجب بابا -

 و گفت:  دیخند آتش

کنم   یم لیبه عزا تبد ی گفت نکن، گفت عروس  دیمج-

 ال یخ یب  لیبه حرفش گوش نکرد، خل  یاما کس 



که خوب   نی کرد با وجود ا یم دیبود که مج ییدایتهد

 قرار بود...   د، یرس  یشناختش، روز عروس یم

  یکرد و پروا کنجکاو نگاهش کرد، آتش پوف سکوت 

 کرد و گفت: 

  یسوال نم   ،یریگیم دهیقسمت ماجرا نشن هی نیا-

 جوابه یچون ب   یپرس

 ! یچ-

 بزنم شی آت لیخل  یخونه قرار بود همون شب -

 تو؟! -

 بود  ازین  اد،یتو خونش مواد بود، ز-

 خشکش زد و آتش ادامه داد:  پروا

  ی تا جلو ،یسرگرم کنم نره سراغ عروس  دیگفتم مج-

زد، منم کارمو   بشیغ   هویهم اومد اما  لی خل  یخونه 

  ر یدونستم کجا رفته، رفتم سراغش، اما د یکردم م 

با چراغ آمبوالنس و    یعروس یچراغون دم، یرس

  یزار  ونیش یدر هم شده بود، صدا  سیپل   نیماش

 گرفته بود  یکل و شاد یجا 

 ُکشتش؟! -



  ،یکه به قصد ُکشت رفته بود، اما دست خال  دیمج-

اصلحه داشته؛  لیهمراهش نبود، اما خل   یزیبه ت یحت

  یچرا م یندار کی شل  گرید  بگو کره خر تو اگر ج

 کنه کی ازت بقاپه شل  دیکه مج بتیتو ج ی ذار
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 ُکشتش؟! -

  ،یکه به قصد ُکشت رفته بود، اما دست خال  دیمج-

اصلحه داشته؛  لینبود، اما خل همراهش   یزیبه ت یحت

  یچرا م یندار کی شل  گرید  بگو کره خر تو اگر ج

 کنه کی ازت بقاپه شل  دیکه مج بتیتو ج ی ذار

 چشم بست و آتش سر تکان داد گفت:  پروا



 دیاز طرف مج کشینبود اما شل  دیاسلحه مال مج-

همون جا تو    لیشده بودند، خل  ریبود، قبلشم درگ

فقط خواست   دمیمن رس   یوقت دمیمرد، مج یعروس 

 مراقب ساغر باشم 

 پس چرا آزاد شد؟ -

 گفتن نه  هیساغر رفت التماس، گفتن نه، گفت د-

 داشتن؟ هیمگه پول د-

 خواستن  ینم هینه اما اونا هم د-

 پس... -

گذاشتم وسط، نتونستن نه  متشونیداشتن، ق  متیق-

 بگن

 تو؟ -

بره   ذاشتم ینم م،یباهم بزرگ شد یبود از بچگ  قمیرف-

 دار  یچوبه   یبابا 

 ؟ یمگه چقدر داد-

بود که خانوادش فرداش به صف بودن که   یانقدر -

حکم داد، حاال   یقاض تیبدن، بعد رضا  ت یرضا 

 زندانشو گذرونده آزاد شده 



 ساغر -

  یچ  ستی رفتم سراغ باباش، مهم ن  د،یبعد رفتن مج-

کار کردم، اما ساغرو برداشتمو از اون خونه   ی شد چ

 امروز نی اوردم، تا هم  رونیب

 واقعا؟!-

 آره -

 ش؟ یکجا برد-

 هیشد   ششیبود، ساغر رفت پ اطیخانم، خ  دیناه-

خانم از پشت بسته، انقدر    دیماهر که دست ناه اطیخ

 بخره  شو یزی که تونسته کل جه

 لبخند زد و گفت: پروا

 ی کرد یچه کار قشنگ-

 برگشته، عاشق تر از قبل  دیحاال هم مج-

 چه جالب انقدر ساغر دوست داشت که...-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 نبود  ندشمی از خودش گذشت به فکر آ-

  دنیآب دهان قورت داد به جلو نگاه کرد با د  پروا

 شهر تعجب کرد و گفت:   رونیب



 کجا؟! -

 یفهم  یم  میرس یم-

روا آن جاده را  شدند، پ یشهر دورتر و دورتر م  از

آمد اما چرا در   یم  ادیشناخت، با نهال و نغمه ز یم

رفت؟ آن هم    یسرد آتش داشت به آن جا م یهوا نیا

که داشت، آتش که ساکت بود پروا را هم   یبا حال بد

که به   یدیساکت کرده بود، اما در فکر بود، فکر مج

در مورد   زیهمه چ با یبودش و انگار تقر ده ید  یتازگ

 بود.   دهیاو را فهم

او ترسناک بود، هر چند که پروا  ی به هر حال برا اما 

کرد   یحس م د، یترس  یهنوز از مرد کنار دستش هم م

توانند در  یآن ها کرده است که م با  ی کار  یزندگ

باشند و همان بود که   نیرحم تر   یب یمقابل هر کس 

  یبود م هشیکه شب یپروا را از آتش و هر کس 

 ترساند.

کرد و سر چرخاند به اتش   زیتابلو چشم ر  دن ید با 

 نگاه کرد و گفت: 

 ؟ یر یم یاوشان فشم االن برفه! کجا دار -

 یدونیخوب م-



ر آزاد بودم و هستم که هر  دخت  هیچرا ندونم؟ من -

 رفتم یخواست با دوستام م  یدلم م ییجا 

 اعتراض نکن نیپس االنم بش-

 دم ینپوش یدرست حساب زیسرده، من چ -

 ست یمهم ن -

 آتش! -

لحظه  هی یذارم تو حت یغر نزن نفس، من نم-

 پس نگران نباش  ،یسرمارو حس کن

گذشت،   گری د قهیکالفه به جلو نگاه کرد، ده دق پروا

بود، به  جی فشم شده بودند و پروا گ ی وارد روستا

  عیسر  ستاد،یا نیکرد که ماش  ینگاه م  ی میقد ی بناها 

 به آتش نگاه کرد و با بُهت گفت:

 ! نجا؟یچرا ا-

 نییپا  ا یب  دم،یتو ند یبه کم تحمل  یآدم  کنمیاعتراف م-

رستورانم   ا ی کافه  ه ی یحتجا   نیجا برفه! ا  نیآتش ا -

 فشمه یمیقد یجا بنا  نیا ست،ین

 نشست و گفت:  نهیدست به س  آتش

 م یاگر تموم شد بر دریخب خانم ل -



 آتش! -

 بندازمت رو کولم ببرمت؟  دیبا -

 سردم بشه؟!   ی بذار یخواست ینم ی جور نیا-

که   ییرفت، سرما  ن ییدر را باز کرد پا  دیخشم چرخ با 

در صورتش نشست باعث شد چشم ببندد، آتش  

نگاهش کرد و سمتش رفت، کاپشنش را در آورد  

  عیپروا انداخت، پروا سر یشانه ها  ی همان که رو

 گفت: یسر چرخاند نگاهش کرد و عصب 

 خوام ینم-

 ایراه ب-

 ی چا  یها نکن، م  یاز خودگذشتگ  نیبردار، از ا نویا-

 گفت: اخم کرد و مچ دستش را گرفت و  آتش

فکر کردم با   یانقدر غر زد   ایراه ب  یخوا  یدو قدم م-

 جا نیمادربزرگم اومدم ا

رفتند   یاز برف آرام باال م ده یپوش یمیقد  یپله ها  از

 : دی غر یو پروا عصب 

هوا   نی جا، با ا نیجا قحط بوده منو برداشته اورده ا-

  نیا م یحاال چرا اومد اد،یخواد برف ب یمعلومه باز م 



دنجشه، مثل اون جنگل  ی دونه، حتما جا  یجا خدا م

 یکوفت

 خنده اش گرفت و نگاهش کرد گفت:  آتش

 ؟یهمه غر بزن نیا یتون  یم یچجور -

 ست یغر ن-

 دونم یداره من نم  یاسم  هی د یشا   زم،یعز هیچ-

 زدم خی-

 زدم  خیبعد بگو  ا یراه ب قهید  بابا دو دق-

 م یبرگرد ا یب ال یخ یب گه،ی زدم د-

 : د یو غر تاد سی ا آتش

 غر زدناتم دوست دارم   نیهم-

  د ینازک کرد و رو چرخاند، آتش کل  یپشت چشم پروا

در آورد و پروا با سرعت نگاهش کرد   بشیرا از ج

کرد، چشمان   یرا باز م یدر بزرگ   دشیکه داشت با کل

 گفت: یپروا درشت شد و با شگفت 

 !؟ یچرا دار  نجارویا دیتو کل -

 گفت:   ستادیدر را هول داد و کنار ا  آتش

 دییبفرما -



 ...مال توئه؟! نجا یا...ا-

 چطوره؟  ،یدزد  میداشتم باهم اومد دی نه کل -

به آتش نگاه کرد و آتش دستش را گرفت   جی گ پروا

بود،  الیو  یپروا محو تماشا  د،یبزرگ کش اطیدرون ح

آتش سر جلو   با،یز ار یاما بس یمیبه سبک قد ییالیو

 وش پروا گفت: برد و دم گ 
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 ی نکرد خیتو تا  میبر  ا یب-

 جا واسه توئه؟!  نیا  یجد-

 واسه من نه، مال پدربزرگه -



از هشت پله باال  د، یپروا را به دنبال خود کش  دوباره 

  دیپر درخت و سف اطیرفتند، پروا سر چرخاند به ح

 سمت ساختمان و گفت:   دشیپوش نگاه کرد، آتش کش

االن   ،ین یبب یتون یجا، قشنگ م نیا میا یم  اد یز-

 سردت نشه ا یزودتر ب

به روبه رو نگاه کرد،  باز کرد، پروا   دیرا با کل   در

 لبخند زد و گفت:  دی خانه را که د  ی فضا 

 چه قشنگه!-

دستش را رها کرد و پروا جلو رفت، نگاه کرد،    آتش

خز و   ینگاه کرد، به پتو یبه مبلمان ساده و راحت

مبل سه نفره درست کنار پنجره    ی که گوشه  ی د یسف

و   زیر  ی ها  ی و دکور یسنت  ی نهیبود، به شوم

زد و با   یقینصب بود، لبخند عم واریدکه به   یدرشت

 گفت:  دیذوق چرخ

 جا!  نی چه باحاله ا-

رفت، چوب ها آماده بود که  نهیسمت شوم  آتش

 روشن شود، زانو زد و گفت: 

 بذار  یکتر هی-

 هیخوب و دنج  یجا  ی ل یجا خ نیا-



 میجا   نیکه ا  نهیواسه هم-

 لب گفت:  ری را روشن کرد و ز فندکش 

 شدم   ی دور م  دیبا -

برداشت و    شیشانه ها  ی کاپشن آتش را از رو پروا

کنار  دیسرش کش  یمبل انداخت، شال را از رو  ی رو

نگاه کرد،   با ی ز یکاپشن گذاشت و به آشپزخانه 

 سمتش رفت و گفت:

داشته  ال یو ییجور جا  نیکردم ا یواقعا فکر نم-

 ! دیباش

آب گرفت، به آتش نگاه    ری ش ری را برداشت ز  یکتر

 ی درون موها   یرا روشن کرد و دست نهیشوم   دی کرد د

آب را   ریش  د،یلبش کش ی زبان رو د،یآشفته اش کش 

 بست و آرام گفت: 

 کنه؟  یسرت درد نم-

 سر کج کرد و گفت:   یکم ستاد،ینگاهش کرد و ا آتش

 اومدم دردام خوب بشه  رم،یآروم بگ  نجا یاومدم ا-

 گاز گذاشت و گفت: یرا رو   یکتر

 جا واقعا آرام بخشه نیا-



 یکن یجا نه، تو آرومم م نیا-

گاز که  یبود به شعله   رهینگاهش نکرد خ پروا

 روشن شده بود، آتش لبش را کج کرد و گفت: 

تا حاال  رمیتونستم بگ ی جا آرامش م نیاگر از ا-

 ومدم یتنها م ومد،یگرفته بودم، االنم با تو نم

و آتش سمت پله ها رفت    د یلبش کش یزبان رو  پروا

 گفت: 

 امیم  وان،ی نپتون هست، بنداز تو ل  نتیتو کاب-

و کالفه پالتو اش را    دیکش  قیرفتنش پروا نفس عم با 

 :د یدر آورد غر

 ُمردم از استرس -

 ** 

رفت، آتش   نهیرا برداشت سمت شوم  یچا  یها   وانیل 

شدن   کی نشسته بود و ساکت بود، با نزد شیروبه رو

را از دستش    ینیبرد س شی پروا سر چرخاند و دست پ

 نشست و گفت: نیزم ی گرفت، پروا با لبخند رو

  یعوض نم ییبو چیگرفتن چوب با ه  شی آت یبو نیا-

 کنم

 نگاهش کرد و گفت:  آتش



 اده یروزا فشار روم ز نیا-

 چرا؟ -

قب باشم خطا  مرا دیبا  نکهیا ست،یاون فشار مهم ن-

برم تا از رو    شیخون سرد پ نکهینکنم مهمه، ا 

 مهمه نا یخراب نکنم، ا ویهمه چ تیعصبان

 ؟ یتونست-

 تونسته باشم  دیدونم شا ینم-

دلش پره   یمامانت از پدربزرگت ناراحته، گفت   یگفت-

 راه کشوند   نیچرا تو رو تو ا نکهیاز ا

 گفتم -

فقط به فکر پسرشه، اما   گه،ی اولش گفتم مادره د-

کردنو ازت   یزندگ  یحق داره، اون حق عاد  گمیاالن م

رو دوش تو گذاشته رفته،  یبزرگ تیگرفته، مسئول

خب لذت بخشه  ، یدونم خودت دوست داشت ی آره م

باشن حواست بهشون باشه، اما   یمردم ازت راض

 ینگرانمدام  ؟یبر  یم ی از زندگ یچه لذت نه،یسنگ

حواست به همه جا هست  جز   ه، ریمدام فکرت درگ

 خودت، پدر بزرگت در حقت لطف نکرده 

 از پروا نگاه گرفت و پروا کالفه گفت: آتش



هاش کامال به  ینگران نیمامانت کامال حق داشته، ا-

 جاست 

 چشم بست و گفت:  ی عصب

 کنم یکامال درکش م-

کنار رفت تا پروا نگاهش کرد،   یباره کم  کیبه  آتش

پروا قرار   یپاها  یسرش رو بدنش سمتش کج شد و 

کرد، آتش   ی گرفت، پروا خشکش زده بود نگاهش م

 چشم بست و گفت: 

 بذار آروم بشم -

 ؟ یشی آروم م ینجوریا-

 شم یم-

 شه؟ یدرست م یزیچ-

درست    یما یتصم اده یآروم که بشم تمرکزم ز شه،یم-

 رمیگ یم

 سر کج کرد و گفت:   پروا

 آرامش... نیا-

 فقط با تو -



آتش فرو رفت،    یسکوت کرد و دستش در موها   پروا

داد    یهمان جور که سر انگشتانش را آرام تکان م

 گفت: 

 ؟ی شدیتا حاال چجور آروم م-

 کردم از کوره در نرم  یم یشدم، فقط سع  ینم-

خودتو   یتون  یم تی وضع  نیخوبه که تو ا یل یخ  نیا-

 ؟ی اشتباهم کرد ،یکنترل کن

کردم که راه درست   یمن پر اشتباهم، اگر اشتباه نم-

 کردم  ینم دایپ

 یکن  یهم نم شرفتیپ یدرسته تا اشتباه نکن-

نگاهش سمت پنجره  اریاخت ینگاه کرد، ب نهیشوم به

 برف لبخند زد و گفت:  ی دانه ها   دنیشد با د   ده یکش

 اد ی داره برف م-

  د،یچشم باز نکرد اما غلت زد رو به پهلو چرخ  آتش

ا نگاهش کرد و  دستانش دور کمر پروا حلقه شد، پرو

او را   یی ا یرو  یالیرا ادامه داد، آن و  شی نوازش موها 

سوختن چوب فقط در گوش    یهم آرام کرده بود، صدا

  یبه او م یبارش برف حس خوب دنینشست، د  یم

گذاشته   شی پا  یکه مثل بچه ها سر رو ی داد و مرد



بود و دستانش محکم دورش حلقه شده بود، واقعا  

 ی را م قت یبرد آتش با تمام وجودش حق  یم یداشت پ

 .رد یگ یکه با آغوش او آرام م دیگو
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سر بسته شده اش، ناراحت به  دنیکرد با د نگاهش

آرام آتش را   یچشمان بسته اش نگاه کرد و صدا 

 : دیشن

  یهم خونه   نجارویا د یبرات درست کردم، هم کل  د یکل -

 خودم 

سر چرخاند چشم    یشد و آتش کم زیپروا ر  چشمان 

 به پروا گفت:   رهیباز کرد خ



  ،ی داشته باش دی کل  دیخودته با   یه خونه خونمو ک-

  ارمیهر وقت حالم بد بود، ب نکهیبه خاطر ا نجارویا

 یتون  یکه م  یهست  ی به زور، تو تنها کس یحت نجا،یا

 فقط آرومم کن که اشتباه نکنم نجا یا اریب ؛یزور بگ

 آتش...  -

باشه، واسه  شتیپ شهیهم دایفقط گوش کن، کل -

 ی به اجازه ندار ازیمن ن یاومدن خونه 

 : دیکالفه نگاه گرفت و غر پروا

 یگیهست که بهم نم  یزیچ هی-

 شد و گفت:   زیخ مین آتش

 یبهتره ندون یعنی گم،ینم یزیاگر چ -

نگاهش نکرد اما آتش دست کنار صورتش   پروا

 گذاشت گفت: 

 نگام کن -

 نگاهش کرد و آتش آرام گفت:  پروا

لحظه هم   هی  ی حاال که تو اومد ارم،یمن اصال کم نم-

 ارم یکم نم



سر جلو برد   یکرد و آتش کم ی فقط نگاهش م پروا

 ادامه داد: 

  یل ی ممکنه خ شه،یمثل هم شه،یاوضاع درست م-

اما باور کن وجود تو هم   زم،یحرفا بهم بر نیا شتریب

 کنه یقوت قلبه هم آرومم م 

تر رفت و نفس پروا تند شد، دلش   کینزد  سرش

 و آتش گفت:   دی لرز

 آرومم کن -

بود او واقعا آرام    دهیاما فهم دی کش یخجالت م  پروا

همان دستانش آرام باال رفت، دور   یشود، برا  یم

کمر آتش حلقه شد و تن آتش در آغوشش فرو رفت،  

آتش گذاشت،   یشانه   یچشمانش را بست و سر رو

  یزی نوازش کرد، دوست داشت چآتش کمر پروا را 

را گم    تکلما  یاما انگار با آن آغوش همه  د،یبگو

 کرده بود. 

 

دور   رهیکه قلبم م یانقد آروم هیتو نقاش  ی چشما    

 ه یاز حاش 



قطرت   هی یحت یول ییا ی برام قد در ییمثل دارو تو

    هیکاف

 

 ف یگردن پروا فرو رفت، تکان خف  ی در گود  صورتش

پروا را حس کرد و لبخند مهمان لبش شد، آن بکر  

کرد، ترس و   ی بودن پروا را با تمام وجودش حس م

تنش   فیلرزش خف یکرد، حت یدلهره اش را حس م 

 لذت بخش بود.  شیکرد، اما برا یرا حس م

 

منو مرتب   یرسیسر موقع م  زمیریبهم م یوقت   

 ی کنیم

برام   یی وقتا   هیخوبه که توام  رمیمیم برات یلیخ من

    یکنیتب م

 

لذت بخش بود که بوسه اش    شیبرا یبه قدر  ایح آن

کنار گردن پروا نشست و حس تنگ شدن دستان پروا 

پروا    یتر کرد، لبش را تا چانه   قیلبخندش را عم

تن پروا را حس کرد، دون دون شدن    ی و داغ  دیکش



پروا حبس   ی پوستش را حس کرد؛ نفس تنگ شده 

 به لب پروا آرام گفت:  رهیشد و آتش خ

 موفق شدم تنفر ازت دور کنم؟ -

شده بود، تمام   خیتنش س یساکت بود، موها   پروا

اش به لرزه در آمده بود،   یرونیو ب یدرون  یاندام ها 

 نرم پروا فرو رفت و گفت:  یدست آتش در موها

  دویام کمیتونستم رنگ نگاهتو عوض کنم، تونستم -

چشاتو   نمیبیم ست، یتنفر ن  گهیکنم، د دایمات پتو چش 

 از حفظمش 

 

  خودت   جون  من  جون دلت حال  به  وصله   دلم  حال   

 نشو   عوض 

دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه   واسه

    خوشگله کنار هم

 

گرفت انگار    یبود و آرام نم ختهیدلش فرو ر  یجور

که دل شوره گرفته است، سر آتش جلو کامل جلو  

در کمر   شیلبش قرار گرفت، ناخون ها  یرفت، لب رو 

خواست سر عقب ببرد اما   اریاخت  یآتش فرو رفت، ب



دلش نبض گرفت، طاقت   ری دست آتش مانعش بود، ز

جان از   تش آ یآتش را نداشت، اما بوسه    یلبها   یداغ

 هم فشرد.  یرو  یتنش گرفت و چشمانش را با ناتوان

 

  خودت   جون  من  جون دلت حال  به  وصله   دلم  حال   

 نشو   عوض 

دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه   واسه

    خوشگله کنار هم

 

لب پروا بود،   ینکرد، لبش هنوز رو   شیرها  آتش

لبش کاشت و آرام سر عقب   یرو   یگرید یبوسه  

برد، پروا با شتاب سر عقب برد آتش با لبخند 

 . دیکرد و پروا دستانش را عقب کش ی نگاهش م

 

 یواسه من تشنه تو مثل بارون یخون  رگام تو    

  یهم مو یمشک یهم با موها یهمه جوره قشنگ آخه

    یرنگ

 



کرد،  یاما ناراحت نگاهش م  دیدست عقب نکش  آتش

کرد، دستش آرام عقب  یم تش یحس نخواستن پروا اذ

 نیخشمگ ی و با صدا  ستادی باره ا کیرفت، کالفه به 

 گفت:  یو گرفته ا

 می جمع کن بر-

سر باال برد نگاهش کرد، آب دهان قورت داد و    پروا

 گفت: 

 ی چا -

 با خجالتت نوش جون کردم  تویچا -

 گفت:  یو آتش عصب ستادیهم ا پروا

 ی شد یآب م یبود خمیهان؟   ی هست ی از چ-

 

  خودت   جون  من  جون دلت حال  به  وصله   دلم  حال   

 نشو   عوض 

ب و گلت عشقمون چه دلم خوبه چون آ  واسه

    خوشگله کنار هم

 



دستش را تکان   یبرد و آتش عصب  ریسر به ز   پروا

 داد و گفت: 

که دلت با من راه    یاز سنگ یستین خی نه واال از -

که جلوشه  یمرد  نیدونه ا یکه انقدر نفهمه نم  اد،ینم

 ... تون یم

جلو رفتن پروا، آتش سکوت کرد و مشکوک  با 

نگاهش کرد، سر پروا باال رفت، چشمان براقش و  

آتش، دستان   ز ینگاه تار شده اش گره خورد با نگاه ت

لرزانش باال رفت و کنار صورت آتش گذاشت، 

چشم    د،ی خواست لب باز کند حرف بزند، اما لبش لرز

و آتش   دیچک  شی اما اشک ها  ردیبست که آرام بگ

 : د یغر ی صبع

 ! ؟یکن  یم ی نجوریچرا ا-

درک  یتون یدونم م یگوش کن...م کمی...فقط کمی-

 یکن

 ! و؟یچ-

باز کرد بغضش را قورت داد و به چشمان  چشم

 و کنجکاو آتش نگاه کرد گفت:  نیخشمگ
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  د ی...شا یاز سنگ گهیکه بهم م یستین ینفر  نیتو اول-

 ی نفر هم نباش  نیآخر

 نفس... -

 تونم بگم یکه م ییبذار بگم حداقل تا جا -

آتش دور پروا حلقه شد و کامل در آغوش    دستان

چشم بست و دست آتش پشت    گریپروا بار د دش،یکش

سرش    یرو  د، یسرش نشست سرش را در آغوش کش

 و گفت:  دیرا بوس 

 اما اول آروم باش  م،یزن یباشه حرف م-

 چشم بست و آتش نوازشش کرد گفت:  پروا

  م،یهر چقدر بمون  ستینگران رفتن نباش، مهم ن-

 امنه  جاش  یآسک



  یدر سکوت فقط گوش سپرده بود به حرف ها  پروا

پروا   یپاها  ریباره دستش را ز کیآتش که آتش به 

بلندش کرد پروا تا سر عقب برد، آتش   نیبرد از زم

نشست، پروا آب    نیزم ی رو نهیشوم  ی همان جلو

  شیدهان قورت داد، در آغوشش نشسته بود و پاها 

  یمنگاهش او بود، آتش با لبخند  یدو طرف پهلو

 کرد. 

برد اما آتش کمرش را   ریشد و نگاه به ز شرمش 

 نوازش کرد گفت: 

 زشت  من  نمیخب بگو بب-

آتش بود اما نگاهش   ی شانه ها   یپروا رو  دستان

 بود و آرام گفت:  ریهنوز ز 

با تمام تالشم   یعنیبندم  یدل نم یز یچ ا ی ی من به کس-

دوستمه  ،ینیب ی تا حاال نتونستم دل ببندم، نهالو م

خواهرمه خانوادمه، اما دل نبسته بودم که با رفتنش 

نداشتم، ناراحت نشدم، گفتم بسالمت، اون   یحس چیه

نغمه زار زد اما من فقط گفتم خدافظ، با    ختیاشک ر

اما انگار    میساله با هم هست یلیمنو نهال خ  نکهیا

 از سنگم که نتونستم دل ببندم واقعا



پروا  د،یپشت انگشتانش را کنار گردن پروا کش آتش

مور مورش شد چشم بست و گردنش سمت دست  

 کج شد، آتش لبخند زد و پروا ادامه داد:  یآتش کم

دونم انگار تنها   یتونم، نم ینه که نخوام انگار نم-

...اما  ومدیاز تو بدم م اد، یکه از دستم بر نم هیکار

 الن... ا

 باز کرد به چشمان آتش نگاه کرد و گفت: چشم

کردم   ی دوست داشتنت بهم ثابت شده، سع  اد،یبدم نم-

مثل  ارم،یحس واسه تو به وجود ب نیکنم که ا یو م

که به خواهرام کردم، اما انگار واسه   ییتمام گوشزدا

 کنم نا موفق ترم  یتالش م شتریب ی خودم نابلدم، هر چ

جمع   ی زد و پشت انگشت اشاره دوباره لبخند   آتش

  ختیدل پروا فرو ر  د،یپروا کش یگلو ریشده اش را ز

برد و   ریآتش را فشرد، نگاه به ز  یشانه    یو کم

 گفت: 

از مشکالت بزرگ منه، مشخصه چرا، هر  یکی نیا-

 مه،یکسو کار یداره اونم ب  لی دل  هیکه االن هستم  یچ

 خانوادمم منو نخواستن  نکهیا

 چنگ زد و گفت:   شیبه گلو گریبار د بغض



 باشم یکردم قو  یسع شهیمن هم-

 ی هست-

که  نن،یب  یم نویجاست، که همه هم  نیمشکل هم-

 هستم اما...  یقو گنیم

 یشکل نیا نمتیزشت خانم نب یه-

  یکه تو م ییکنم، من کارا ی م یخواستم فقط دارم سع-

  یباشم نم  هتیخوام شب یکنم اما م  یدرک م یکن

بکنم اما انگار   یکن یکه تو م  ییکارا کمیتونم، حداقل  

 اد یواقعا ازم بر نم

 پس عقب نکش -

 ! ؟یچ-

  یل یفکر کنم خ ینجوریجلو عقب نکش، ا امیم  یوقت-

آتش تونست اون   دیکمکت کنه، از کجا معلوم شا 

 سنگ ب شکنه

 زد گفت:  یکرد و آتش چشمک ینگاهش م پروا

تونم بشکنم، فقط  یمن م ست،یبه سنگ شکن ن ازین-

 گم بکن   یم یهر کار 

 کار؟  ی...چیچ-



پروا نگاه کرد و آرام چانه اش را   یبه لبها آتش

 گرفت گفت: 

 کار نیا-

پروا   د، یپروا را بوس یجلو رفت و دوباره لبها   سرش

جا خورد چشمانش درشت شد، خواست سر عقب  

آمد به حرف آتش که عقب نکشد،   ادشیما بکشد ا 

از هم باز  شیهم فشرد و آتش لبها  ی چشمانش را رو

کام، پروا جان داد، نفسش حبس شد و   ن یشد با اول 

  دامهپروا فرو رفت، کارش را ا یدست آتش در موها

 داشت. یبیداد، نرم و آرام، پروا حس عج

  یآرام بودن عطش داشت، عطش  نی در ح  شیها   بوسه

او را هم داغ   یداغش لب ها  یلبها  از،یاز جنس ن

حرکت کرد هر دو   اریاخت یکرده بود، دستانش ب 

  یدستش پشت گردن آتش رفت، فشار از رو

  یچشمانش کنار رفته بود اما هنوز بسته بودند و م

دارد آرام    یدانست چه حال  یخواست دلش را که نم

شد که    یتش انگار حالش بدتر مکند اما با هر کام آ

 شد.  ی تند تر تندتر م شینفس ها 

 ی رو  ینرم  یحرکت ماند، بوسه   ی آتش ب یلبها

سر عقب برد، به گونه  ی کاشت و کم سش یخ  یلبها



به چشمان بسته   رهیسرخ شده اش نگاه کرد و خ  یها 

 اش گفت: 

 ینیریش ی ل یبر عکس زشت بودنت اما خ-

ش دستش را کنار  شرم زده چشم باز نکرد و آت   پروا

 گفت:  دیصورت پروا کش

دونم انگار   یوقت عقب نکش، نم  چیعقب نکش، ه-

  یم یعصب  زمیری نقطه ضعفم، بهم م ن یشده بزرگتر

 هم به خودت یکنیهم به من لطف م  ینجوریشم، ا

 پروا قرار گرفت و آرام گفت:  ینیاش کنار ب ینیب

  یلبات قسم م نیشکونم نفس، به هم  یسنگتو م-

 شکونمش، فقط بسپارش به من 

به  یطوالن  ی ساکت بود انگار بعد از آن بوسه   پروا

 داشت، آتش چشم بست و آرام گفت:  ازیآن حرف ها ن

  ی کار م یباهام چ یدار  یدون یآخ نفس، آخ که نم-

 ی...تو خود آرامش یکن

و محکم سرش را به شانه  دش یخشم در آغوش کش با 

  قیعم  شیکرد و نفس ها  ش ی ا اش فشرد، سر در موه

تندش شدت گرفت و با آغوش   یشد، پروا نفس ها

 سفت و سخت آتش بدتر از قبل شد 



از آن    د، یبوس یرا  م شیکرد و موها یم  شیبو آتش

محل به آغوش پروا پناه آورده بود و آن   یاهو یه

بوسه انگار او را به جنون عشق رسانده بود،  

 است.  دهی شد باالخره نفسش را بوس یباورش نم
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  شتریاو ب یبود و برا  دهیآن دختر عقب نکش  باالخره 

 ارزش داشت.  زیاز همه چ

و عقب رفت، پروا    د یکش ق یحرکت ماند نفس عم یب

سر باال برد و چشمانش باالخره باز شد، خمار بودند  

و سرخ، از شرم بود که رنگ سرخ به خود گرفته 

 بود، آتش لبخند زد گفت: 

اگر   دم،ینم یناف  ر یشعار ز  ویبرات، سر دل  دمیجون م-

 شک نکن یعنیبرات  دمیجون م  گمیم



صورت گلگون شده   ی وکج شد چشم چرخاند ر لبش

 پروا و گفت: ی

 تو  ی خدا اومده تو قالب چشا   دیاز کجا معلوم، شا -

زد پچ پچ وار   یلبخند  مچه یبود و آتش ن جی گ پروا

 گفت: 

 آخه چشات خدامه-

اش ماند و آتش با لبخند سر جلو برد، تا  رهیخ  پروا

و    دیرا بوس ش یپروا چشم بست دوباره هر دو چشمها 

 آرام گفت: 

 کارا که نکرده...  ی با من چ یگاو ی چشا  نیا-

  یشد، لحظه ا  یرو م  ریدل پروا ز  یآن حرف ها  با 

که آن مرد انگار به آتش   ی آرام نگرفته بود آن دل 

  ری داشت ز  شیکارها  ا ی  شیحرف ها  ایبود،   ده یکش

 کم آورده بود.  گری کرد و د یم  ش یرو

پروا تا   یبود برا   یپروا زنگ خورد و فرصت  ی گوش

دستش   ع یتازه کند، سر یدور شود و دلش نفس یکم

سمت پالتو    ستاد، یآتش گذاشت ا   ی شانه ها  یرا رو 

  دنی در آورد، با د بشیرا از درون ج ی رفت و گوش



و دم گوشش    دیکش یگوش یاسم سرگرد دست رو

 گذاشت:

 بله-

 ؟یسالم دخترم، خوب-

 سالم بله سرگرد، خوبم-

 ؟ ی بهتر شد-

 خوبم یل یبله خ-

 تو فکرت بودم  یل یخخدارو شکر  -

 ممنون-

کرد   یمبل نشست از آتش که با لبخند نگاهش م  لب

 گفت:  د ینگاه دزد

 اومد؟   ایبرد-

 ده یاومد، داره کارشو انجام م ایآره دخترم برد-

 خوبه-

 ؟ یخونه ا-

 شهر  رون ینه با آتش اومدم ب-

 ی آهنگر هست ریآهان پس با آه-



 بله چطور؟ -

 باهات کار داشتم-

 کرد و مشکوک گفت:  زیچشم ر پروا

 شده؟  یزیچ-

چندتا سوال دارم چون تو اون   ه ینه نگران نباش، -

 خواستم از تو بپرسم   یکن یم  یمحل زندگ

 سرگرد! -

که فردا   کهیچندتا سوال کوچ ستین یزیگفتم که چ-

 پرسم  یم

 باشه -

دانست   یقطع شد اما در فکر فرو رفته بود، نم  تماس

ترساندش،   یم نیخواهد بپرسد و هم یسرگرد چه م

 زد و گفت:   یآتش بشکن

 تو فکر!  یرفت  یجور نیگفت که ا یچ-

 کرد و کالفه گفت:  نگاهش

 کرد  خیاونا  ارمیب ی...برم...برم چاستیمهم ن -

سمت آشپزخانه که رفت، آتش لبخند زد    ستادیا  عیسر

گذاشت،   نیزم ی و کف دستانش را پشت سرش رو



و درشت   زیر  ی تمام حرکت ها  ی  رهیسر کج کرد و خ

 پروا بود. 

 *** 

 کلیو ه  یبه دو مرد کت شلوار  ستاد،ی در ا  ی جلو

 :دیدر  بودند نگاه کرد و غر  یبزرگ که جلو 

 ! د؟یکن یم گا ین گا ی مثل بز ن هیهان چ-

بدتر از آن ها   دیو مج  دندی مرد ابرو در هم کش  دو هر

 شد و گفت: نیخشمگ

 گهید  دیدرو باز کن-

در بدون دستور   نیا  یدون  یاما نم یجا اومد ن یتا ا-

 شهیباز نم ییاون تو 

 داد و گفت: ینی چ ینیب دیمج

 نجامینداره من ا بیکه علم غ  ییاون تو-

از قبل با ما   اد یبخواد ب یجاست، هر ک   نیمشکل هم-

 هماهنگ شده 

 مشتش را باال برد و گفت:  دیمج



 یعنی َگند شروع شده،  یلیامروز من خ اروی نیبب-

  یکبر ی صغر  یزدن به روزم، به جا  دمونیقشنگ ر

 گوش بُر اومده  د یدرو باز کن بگو مج دنیچ

  ادش یفر دینگاه کردند و مج گرید کیدو مرد به  هر

 باال رفت: 

  کلی کنن، ه یردو بدل م گا یم نبرا گه،ید دید  بدوئ -

 گا؟ یواسه ن د یگنده کرد

 سمت در و گفت:  دیچرخ یعصب  مرد

 برو عقب -

  دیرا باز کرد و وارد شد، با بسته شدن در، مج  در

و به اطراف نگاه کرد    د یاش کش ینی ب ریانگشت ز

 گفت: 

 نادره؟  نیساختمونه کال واسه هم نیا-

 سر تکان داد و گفت:   دی جوابش را نداد و مج مرد

 دونم هس   یتو الل بمون، خودم م-

 باز شد و مرد گفت:  در

 تو  ا یب-

 جلو رفت و گفت: دیمج



 شد حاال؟   دهی اون پوزتون به خاک کش-

شرکت بزرگ بود شد، به اطراف   هیکه شب یملک وارد 

  یبزرگ یکه در دو طرفه   ینگاه کرد، مرد سمت اتاق

 داشت رفت و گفت: 

 ا یب-

  یصندل  یکه رو  ی به دنبالش رفت، به دختر دیمج

 خند زد و گفت:  شینشسته بود نگاه کرد ن زیپشت م 

 نشونده؟  یکنه که منش یم یمگه چه غلط-

 را به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 ی شهرو جر م  هیخالف حرمت داشتا، تکو تنها   ما یدق-

 اد یپشت در چشمو ابرو ب  شونن ی م یدادن، حاال منش

  یمرد مسن  یو چند ضربه به در زد، صدا ستاد ی ا مرد

 : دی را شن

 تو  ا یب-

دست جلو برد و   دیتا خواست در را باز کند مج مرد

 گفت: 

 کجا؟ به من بود نه تو اروی یه-

 بگردمت دیبا -



 و گفت:  دیسمتش چرخ دیمج

  یزیبه چ  ازیبابا بگرد، انگار بخوام بکشمش ن ا یب-

 دارم 

دست باز کرد و    دیو دختر خشکشان زد، مج  مرد

 : دیغر

 دو ساعته مچلم کرده  گه،ید  بدو د-

 را َگشت و گفت:  دیبدن مج عیسر  مرد

 برو تو -

که پشت   یباره باز کرد، به مرد  کیدر را به  دیمج

دستشانش را    دیکرد و بلند خند  نشسته بود نگاه  زیم

 باز کرد و گفت:

 ؟ یبه عمو نادر چطور -

 خند زد گفت:  شین  دیکرد و مج ی فقط نگاهش م مرد

 خو به درک ؟یکن یبغل نم-

در   یکوچک ریبزرگ نشست و زنج زیرفت لب م  جلو

 دستش تاب داد گفت: 

 ! یناد  یبهم زد یچه دفتر دستک-

 سقف نگاه کرد و گفت: به



 نه خوشم اومد کال خالف هم باکالس شده -

شنت باال که-  قرار بود ب ک 

 با لبخند نگاهش کرد و گفت: دیمج
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شن باال اما د - بکشن    دیکه با   ییکسا  دنیقرار بود ب ک 

  دنیشن، مارو کش یباال دارن الشخور با کالس م

 نییپا 

دستانش را بهم کوفت   دیو مج دی ابرو در هم کش مرد

 و گفت:

 واسه ما اخم نکن، واسه آدم بهادر اخم کن -

 باال رفت و متعجب گفت: شیابروها  نادر 

 ! ؟یچ-



 از طرف بهادر اومده سمتت یکی-

 بلند شد و گفت:  شیبا خشم از سر جا  نادر 

 !؟یگیم یچ-

سکته مکته  ی ریآرام باش عمو جان آرام باش، َدم پ-

 بدم؟  یبدبختتو چ  یجواب منش یکنیم

 ب نال -

 :دیو غر  دیگردن کش نیباره خشمگ کیبه  دیمج

که  ستمیمن آدمات ن که،یدرست حرف بزن مرت-

 جلوشون برات واق واق کنما   یزیگوشت بر

 !دیمج-

 ُشل گفت:   یل یخون سرد و خ دیمج

 آدم بهادر اومده تو دارو دستت ،یکه شنفت  یهم-

 ه؟یک-

 خودت تالش کن  کمی گم،یدونما، اما نم یم-

 !دیمج-

 المصب بزدلم هست  که،ی هم بهت نزد  یل یخ-

 ! ؟یک  ،یک-



رم خاک-  ی ک یک  یکرده ه ریسوزنش گ  ،یک 

 افتاد سمت در و گفت:  راه

 روز خوش -

 هیبگو ک  دیمج-

 گمیگفتم که نم-

 پس چرا... -

 حرفش رفت و گفت:  انیم مجبد

 تونم جواب بدم   یسوالو م ن یخب خداروشکر ا-

 و گفت:  دیسمت نادر چرخ  ستادی در ا  ی جلو

آتش خواست اومدم، فکر کنم دستت اومد که اون  -

 یابیدر  شو ی بق دیخودت با   دهیفقط نخ م

 یلعنت-

 در را باز کرد و گفت: دیچرخ دیمج

 خدا تو رو لعنت کنه-

 نگاه کرد و گفت:  ی رفت به منش  رونیب

خالفش عقب   یوقت پرونده ها   هیبه کارت برس -

 وفته ین



 *** 

ش نگاه کرد،  ترمز فشرد، سر چرخاند به آت ی رو پا 

بود، موقع برگشت از پروا خواسته بود   قیخوابش عم

بخوابد، کمربندش را باز کرد و  یکند که کم یرانندگ

 نهیس یبرد و رو  شی دست پ د،یسمت آتش چرخ یکم

 کرد:  شیاش گذاشت آرام صدا 

 آتش -

 کرد: شی خورد و پروا دوباره صدا  یتکان آتش

 آتش -

 هوم -

 میدی رس-

چشم باز کرد، اول به صورت پروا نگاه کرد،   آتش

به  یپلک زد و به کوچه نگاه کرد، صاف نشست گردن

 چپ و راست تکان داد گفت:

 ؟ یکه نشد   تیاذ-

 امیدادم آروم ب  حینه فقط ترج-

 زد و گفت:   ینگاه کرد، سوت نیبه ساعت ماش  آتش

 دو ساعت! -



سرعت کم   ،ی شیم دار یب می برس قه،یخوابت عم  دم ید-

 کردم 

 دست پشت گردنش برد گفت:  دیخند آتش

 امیم ییتا جا  رمیمنم م ،ی آسک ش یتو برو پ-

 آرام گفت:  ی ل یو خ  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 یامشب کال استراحت کن ستیبهتر ن -

 یآسک شی برم، تو برو پ دیبا -

 کنم  یدرست م یجا ماکاران نیپس...پس هم -

برد فکش را آرام  شینگاهش کرد دست پ دیخند آتش

 در دست گرفت و گفت: 

 ی دمتگرم چشم گاو-

  د یو آتش در داشبورد را باز کرد دست کل  دیخند پروا

 را برداشت و سمتش گرفت گفت: 

 نگیمال پارک یکه گفتم، دو تا سر مشک ییدایکل نمیا-

و   اطیاون دوتا سر قرمزه مال ح نجاست، یو در واحد ا

 ن جاست در ساختمون او

 :د یرا گرفت و غر  دیکل  دسته

 فعال -



  نییپا  نیرفت، آتش هم از ماش  نییرا باز کرد پا   در

 را سمتش گرفت گفت: فش یرفت، سمت پروا رفت و ک

 یکیگم  یخرم م یم ست، یتو خونه ن یماکارن  ل یوسا -

 دم خونه  ارهیب

 ...  ی خودم م-

ماند و آتش  مهیآتش حرفش ن یباره   ک یاخم به  با 

 : دیغر

 گه یبرو د -

که آتش    ی دیرفت، با کل  نگیسمت در پارک عیسر  پروا

به او داده بود در را باز کرد وارد که شد سر چرخاند  

به آتش که منتظر بود او برود نگاه کرد و   گریبار د

  ریدر را بست، نفس حبس شده اش را آزاد کرد و ز

 لب گفت: 

اون آتش   رهیم ادم ی کال  شهیم نیخشمگ یجور هی-

 نه ا ی هیکی نی با امهربون 

داد زنگ  حیآتش رساند اما ترج یرا به خانه  خودش 

با لبخند   یدر باز شد و آسک  دینکش ی را بفشارد، طول 

 گفت: 

 ی خوش اومد-



 را در آورد و گفت:  شیوارد خانه شد کفش ها پروا

 واقعا دیببخش-

 دیبا اون حال داداشم، بهتر که رفت ه،یچه حرف نیا-

 گفت:  کرد و شیها را پا   صندل

 خوب بودن؟  نا یمامان ا-

  یزیاصال چ  ؟ یدی همه خوب بودن، چمدون منو د-

که، همش واسه تو و داداشمه،   ستیواسه من توش ن

 داشتم  نایجا لباس ا  نیآخه من ا

 را در آورد گفت:   شیو لباس ها  دیخند پروا

 دستشون درد نکنه-

 داداشم حالش بهتر شد؟ -

خوب شده بود که  یسکوت کرد، آتش به حد  پروا

 انگار اصال حالش بد نبود، سر تکان داد و گفت:

 آره خوب بود -

 کجا رفت؟ -

 ن یبش ا یدونم، ب ینم-

 ارمیب  ییچا -

 ایخواد ب ینه نم-



را    شیپا  یکی مبل سه نفره نشستند، پروا  یهم رو با 

 و گفت:  دیچرخ یمبل گذاشت و سمت آسک یکامل رو

 شده؟ یچ  نمیبگو بب-

  یبا چشما  نجا یدونم پروا، فقط اومدم ا  یخودمم نم-

 نم یخودم بب

 ! و؟یچ-

 چشم بست و با بغض گفت:   یآسک

بود مامان بهم شک  یچند وقت  ا،یشب زنگ زدم ک هی-

 شد  ییزایچ هیکرده بود واسه 

 چرا شک کرده بود؟ -

باال   دی رس دم ید یم  میتو گوش  ارویداشتم عکس ک-

داده بود که قفل باز کنم   ریقفل کردم اما گ  عیسرم، سر

مثال   یبار سرش داد زدم، الک ن یواسه اول  نه،یبب

که تو به من شک   واریزدم تو د  ی شدم گوش ی عصب

 میشکوندم س شتریبرداشتم ب ی بعدم گوش  ، یدار

گفتم  دستشکارتمم در اوردم شکوندم گذاشتم کف 

 خوام  ینم یمن گوش  ریبگ ی حاال که شک دار

 با بغض  گفت:  یآسک  د،یدندان کش  ر یلب ز پروا



دونم اشتباه کردم، از دستم ناراحت شد، تا چند  یم-

 نهیبود که بب  نیکرد، اما بهتر ا ینگاهم نم یروز حت

 کنه یم  یدخترش داره چه غلط
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 شد؟  یچ  ا یک-

افتاده   ش یهفته بعد مامان به بابا گفت گوش کی-

هم   دیکارت جد میس ه یبخر براش،  ی گوش هیشکسته 

  ریبگ

 د؟ یچرا جد-

کارت کال مال خودم نبود، داداش برام   میاون س-

 گرفته بود 

 یداشت دیجد  یشماره   نیآهان پس واسه هم -



تماس گرفتم،  ا یکه کردم با ک یکار  نیآره، بعدم اول-

گفتم   ه،یشماره ک نی تعجب کرد گفت ا دیصدامو که شن 

تونم حرف    یگفت االن نم ؟یخوب دم،یم حیبعد توض

کار   یبپرسم چتا خواستم  م،یزن  یبزنم بعد حرف م

تماس روم قطع کرد، از همون شب به بعد    ، یدار

 خاموش بود  ش یگوش گهید

 ؟یچ یعنی-

دادم که   یم  یدواریدونم، به خودم داشتم ام ینم-

  یاما وقت ره، ی خواسته که درگ یحتما داداشم ازش کار

طاهره دوستم زنگ زد بهم...مردم پروا...بخدا داغون  

 شدم... 

باره در آغوشش فرو   کیبه  یتعجب کرد و آسک پروا

هق هقش باال رفت، پروا مبهوت دست   ی رفت و صدا

 کمرش گذاشت و گفت: ی رو

 ! زم؟یشد عز یچ-

 طاهره گفت...گفت...-

با حال زار سرش را   سیخ  ی عقب برد با چشمها   سر

 تکان داد گفت:  به چپ و راست

 دخترس  هیبا  هیگفت...چند وقت-



 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: پروا

 !یآسک   الیخ یب-

  ده یگفت بخدا داداشم د یآره منم باورم نشد اما وقت -

 اس یک  یدختره همش خونه  یحت

 آب دهان قورت داد و گفت: پروا

 !شهیباورم نم-

 برد و گفت:  ریسر به ز  یآسک

  نمیاومدم...اومدم بب نیواسه هم شه،یمنم باورم نم -

 نه ا ی داره  قت یحق

  ده،یدوستت داره، اون جونشم واسه تو م  یل یخ ا یک-

 فکر کنه!  یبه کس یممکنه بخواد حت  ریغ

فکرا  نیچقدر از ا یا یاالن که تو ب نیدونم تا هم یم-

به خودم ثابت کنم  دیبا  نمش،یبب دیکردم، اما...اما با 

 یکارو با من نم نی ا ا یا اشتباه فکر کردم، کوقت  یگاه

  ریکس غ چی...به ه یچ یعنیعشق  شهیکنه، اون حال 

بنده...اومدم که به خودم ثابت    یمن دل نبسته و نم

 کنم

 را گرفت و گفت:   یدست آسک پروا



با آتش شکراب شده بود، از االن خبر  ونشی م ا یک-

 هم  دمیندارم، نپرس

 ! ؟یچ یعنی-

زنگ زد به من نگران   ا یشب ک  هینگران نشو، اما -

شده، رفته سراغش بهش   وونهیبود گفت آتش د

 کرده   کیشل 

دهانش   یباال رفت و هر دو دستش رو  ادشیفر  یآسک

 نشست، پروا کالفه گفت: 

  یگفت جا خال  یعنیآروم باش، نخورده بود بهش، -

آتش چشه، گفت من آرومش   نمیداده، به من گفت بب

 کارو کرده  نیدونست چرا آتش ا یشم نمکنم، خود 

 ! ۰داداشم-

بار از آتش   هیشده، من   یچ میدون یما نم  ی آسک-

 جواب موند  ی اما ب دم یپرس

  دیمج ای ا یبکنه هم به ک کی داداش من به خودش شل -

 کنه! ینم  کیشل 

کرد سر چرخاند به پنجره نگاه کرد و   یپوف پروا

 گفت: 



راحت   دیآتش کنار اومد  یکال همتونم با اسلحه -

 ! کیشل   کیشل  دیگیم

 گفت:  یعصب یهم فشرد و آسک ی رو  دندان

  ریبا هم بزرگ شدن، غ یکیاونا برادرن، از کوچ-

 کارو بکنه نیممکنه داداشم ا

 بهم گفت؟!  ی الک ا یپس ک -

 پروا! -

بگم آخه، خودش بهم گفت من که از خودم   یمن چ -

 بگم  شویاالنم آروم باش تا بق ارم،یحرف در نم

 وحشت زده گفت:   یآسک

 ! ؟یچ  ی هیبق ،یگیم یتو الک  گمیمن که نم-

 

[12 /3/2021 12:37  PM] 

 

 _پنجاه_چهار_آغوش_آتش  دص ی#پارت_س

 

 

 



درست    یمن ماکاران  ا، یدو رو بعد زنگ زدن ک یکی-

خواستم واسه آتش ببرم، اومدم تو   یکرده بودم م

که چندتا پسر بچه   ومدمیکوچه داشتم سمت خونش م

  شونی کی هوی بعد  دن،یدوئ  یم یعنیاز کنارم رد شدن، 

گفت   گشونید یکیکرده،  کیشل  ا یگفت، آتش به ک

 ُکشتش 

 گفت: عیکرد سر  یخشکش زد و پروا نچ  یآسک

 آروم باش  قهیدق هی یزنده بود آسک-

و ناباور سرش را به    دیلرز یچشمان آسک مردمک

 چپ و راست تکان داد، پروا دستش را گرفت و گفت:

 نیشد آتش انقدر خشمگ یبودم، باورم نم دهیترس-

ستشو با تفنگ بزنه، دو نیبهتر ا،یشده باشه که ک

همون لحظه آتش اومد، حالش خوب نبود منم 

شد اما آتش هم چاقو خورده    ا یچ میبگذر  دم،یترس

بود، حالش خوب    قیبود، درست پشت شونش، عم

عموت، به من نگفت    شینبود، خودش گفت بردمش پ

خورده و آتش هم   ریت  ایک دمیشن یاما وقت ده ز  یک

 زده   ا یزده، حدس زدم اون چاقو هم ک

 بلند شد و گفت:  شیبا شتاب از سر جا   یآسک

 خبر بود! نیبدتر نیا-



 خوبه ا یک-

  یدونم که خوبه، اگر نبود به گوشم م  یخوبه، م-

همه تفرقه  نیدوتا ا نیا نیبوده که ب ی اما چ  د، یرس

 ! ارن؟یبالرو سر هم ب نی انداخته، که ا

دوتارو مثل   نیهست که ا  یچ  نه،یسوال منم هم-

 انداخته به جون هم  یخروس جنگ

 گرش یزد و دست د  ش یدستش را به پهلو کی  یآسک

و   دیکش  قیدهانش، پروا نفس عم یمشت بود جلو 

 گفت: 

 کنه ینم یکار   خودیمطمئنم آتش ب نوی فقط ا-

  ا یکارو اونم با ک نی خود ا یممکنه ب ریآره برادرم غ -

 کرده  ی صد در صد کار ا یبکنه، ک

 نگاه کرد و گفت:  یچشم به آسک یاز گوشه  پروا

 گهیآتشه د-

اما   د،یترس فونیزنگ آ یچشم بست و با صدا   یآسک

 و گفت:  ستاد ی پروا ا

 کرده فرستاده  دیآتش خر-

 را برداشت و گفت:   ی گوش



 باال  دی اریممنون ب-

 نگاه کرد و گفت:  یآسک  به

 کنم یدرست م یگفتم براش ماکاران-

 دستت درد نکنه -

چه خبره   یکه بفهم  ینکن، اومد تیودتو اذتو هم خ-

 نه فکر کن نه قضاوت  یدیو نشن دش یپس تا ند

 نمش یبرم بب یدونم چطور  یجاست نم  نیمشکل ا-

 سر کار   رهیوا! خب آتش م-

 بره  یداداشم سرمو م   رونیاجازه برم ب یب شه،ینم-

 فهمه؟ یم-

 نفهمه  شهیمگه م-

سم، تر ی موارد از آتش م نی راستش من خودمم تو ا-

 یبعد بفهمه، اول سر منو م رونیب میبگم با من بر

 بره بعد تو رو 

 سرش انداخت گفت:   یو پروا شال رو  دیخند  یآسک

 میکن یم  شیکار هیفعال فکرشو نکن بعد -

جا بودم،   نیوگرنه االن نه ا ،یخدارو شکر تو هست -

 نم یبب  ارویتونستم ک ینه م



 پس تند نرو  شید یهنوز که ند-

 لبخند زد و گفت:  یپسر نوجوان دن یرا باز کرد با د  در

 د ی دیزحمت کش-

 کنم ی خواهش م-

 یجالب بود پسر حت شیرا گرفت و برا دیخر  کیپالست

آرام    ریو همان جور سر به ز اورد یسر باال ن

 کرد رفت، پروا در را بست و گفت:  یخداحافظ

 یواسه برادر ترسناکت ماکاران یبرم سراغ آشپز-

 درست کنم ذ یلذ

 کمک امیم-

کنارم حرف بزن، اما   نیخواد بش  یاما کمک نم ا یب-

نه اتفاق ها، از کردستان بگو، از باغاتون،   ا ینه از ک 

 از خانوادتون 

 زم یباشه عز-

 میبر-

 *** 

مبل   یکه رو یار پنجره گرفته شد و به آسک  نگاهش

و به   دیکش یقیخوابش برده بود افتاد، نفس عم



شب بود و   کیاش نگاه کرد، ساعت   یساعت مچ

 بود.  امدهیهنوز آتش به خانه ن

بار   کی  یبا آتش تماس نگرفته بود اما آسک خودش 

تماس گرفته بود که آتش جواب داده بود گفته بود  

 فعال کار دارد. 

د و مثل  را روشن کر   ی پا انداخت گوش یپا رو  ی عصب

حوصله   یرفت، ب یخبر مجاز  یدر شبکه ها شهیهم

سر   عیسر   دیکل  دنیچرخ یچند خبر را خواند، با صدا 

باال برد به در نگاه کرد، در که باز شد قامت آتش را  

و نگاه گرفت دوباره به   دیابرو در هم کش  دیکه د

زبان در دهان    روابه پ  رهی نگاه کرد، آتش خ  ی گوش

 که خواب بود نگاه کرد.  یآسکبسته اش چرخاند و به 

 خانه شد در را آهسته بست و سالم کرد.  وارد 

 سالم -

 آتش چشم بست و آرام گفت:  ستاد،یتوجه ا یب  پروا

 خوام  یمعذرت م-

توجه پالتو اش را تنش کرد و شال را  یب  پروا

سمت در خانه رفت، آتش   فش ی برداشت به همراه ک

 و گفت:  دیپروا کش یخودش را جلو



 اما کارم واجب بود  ،یحق دار-

 برم بخوابم دیندارم، با  ی حرف-

 نفس -

 : د یبا خشم نگاهش کرد و غر پروا

 یحرفا آرومم کن ن ینخواه با ا-

 کنم یآرومت م  یبگ ی هر جور-

 برو کنار شمیآروم نم-

 یذارم بر  ینم-

 کنم ی آتش خواهش م-

 یمون  یم نجا یامشب ا ،یذارم بر  ینم-

 خوام بمونم یزور نگو نم-

 خوردت  شهیهست نم  ینترس آسک یمونیم-

 برو کنار -

 رمینم-

انداخت و مچ   نیزم ی رو  د یرا از دست پروا کش فیک

پروا با خشم   د،ی دستش را گرفت به دنبال خود کش

 : د یباال نرود غر شیکه صدا  یجور



 ولم کن-

در اتاقش را باز کرد و پروا را درون اتاق    آتش

دستش را عقب   ی در را که بست پروا عصب  د،یکش

 گفت:  دیکش

 هان؟  ،ی فکر کرد یراجب من چ -

 ...نیبب-

 حرفش رفت و گفت:  انیم عیسر  پروا

که به زور ازدواج   ستمین  یمن دختر ن،یتو بب رینخ-

بشم، حداقل اگر به زور ازدواج کردم   ت یکنم بعدم اذ

 هیچشمم به در باشه  هیکنم، نه  یخوب زندگ دیبا 

  شیمردم یآقا از کمک ها یچشمم به ساعت که ک 

شه م یدست م    یخوا یم ی خونه، اسمشو هر چ ادیک 

 تحملشو ندارم  صالو ا ستمین یکس نجوریبذار اما من ا

 

[12 /3/2021 12:37  PM] 

 

 _پنجاه_پنج_آغوش_آتش  صدی#پارت_س

  



 

 نفس... -

 نگو نفس بذار حرفمو بزنم-

  میهر دو دستش را باال برد و به حالت تسل  آتش

 برد و گفت:  ریسر به ز  ستادیا

 چشم، سرپا گوشم -

 و گفت:  دیکش  قیچشم بست نفس عم پروا

 هی وارد  هو ی ،یخانوادگ  یب وی کس یب  یا یدن  هیاز -

  یشدم، خانواده دار شدم، فکرش برا یا گهید  یزندگ

  یل یاما واسه من خ  هیعاد ی ل یتو صدر درصد خ

 هی  ذارمیچون نم یزنم بمون یمجبور  یبزرگه؛ گفت

  دمیکه ترس ی ر گفتانقد  ،یفکر کن  ییلحظه هم به جدا

 اما...  وازدواج نیبهش فکر کنم، قبول کردم ا

مکث کرد تا بتواند حرفش  هیبرد و چند ثان ریبه ز سر

 ی آتش مشت شده بود و نگاهش م ی را بزند، دست ها 

چند  یکرد و آن دختر سر باال آورد به همان محکم

 لحظه قبل ادامه داد: 

خانواده دار   ی خانواده وقت  یآدم ب  هیاما خودت بگو -

 شه؟ یم یچ شهیم



 تکان داد و گفت: سر

 ینم گم،یم  یچ یفهم  یم  دونمی خوب م ،یفهم یم-

نگاه کنم که شوهرم   واری درو د نمویخوام تو خونه بش

نفس بگه بعدم ببرتم  هیخونه  ادینصف شب ب کی

خانواده    ستین ن یا یتخت و تموم شد رفت، زندگ یتو

  نی شب بود اما از هم نی اول  نیدرسته ا  ست؛ ین نیا

بهتره،   یل یخ هیخوام انتظارم چ یم  یاول بگم چ

 از هم دور بمونه  دیخانواده نبا 

 یگیدرست م-

 دوباره سر تکان داد و گفت: پروا

 ی دیخوشحالم که فهم-

 لبخند زد و گفت:  آتش

اما تمام   ادیم شیپ یچون گاه شهینم  گهید گم ینم-

 نشه  یجور  نیکنم ا یم مو یسع

از دستت  یشی گرفتار م یکه گاه ستمیدرک ن یمنم ب-

ها نشه عادت، تا  یناراحت بشم، اما اون گرفتار 

 واجب نباشه دور نشو از خانوادت  ی کار

 و سر تکان داد گفت:  دیخند آتش



قند تو   یگیکه م یانگار بچه ها شدم با هر خانواده ا -

بهم   یل یکنن، اصال منو تو از اولش خ یدلم آب م

 م یحاال هم مال هم شد م،یومدیم

خنده اش گرفت و آتش عقب رفت کاپشنش را در   پروا

 انداخت و سمت حمام رفت گفت:  یصندل  یآورد رو

 ؟ یغذا خورد رم،یگیم یا  قهیدوش دو دق هی-

 نه-

اش ماند و پروا   رهیبه پروا نگاه کرد، فقط خ دیچرخ

 و گفت:   دیابرو در هم کش

 گه یبرو د -

باره از تنش در   کیبافتش گرفت به  نییدست پا   آتش

 یبدنش خشکش زد و آتش چشمک دن یآورد، پروا با د

 زد گفت: 

 نفس  گمیکه م  ستین خودیب-

وارد حمام   دیکاپشنش انداخت و چرخ  یرا هم رو بافت

نگاه کرد، جلو   نهیبه آ  دیکرد و چرخ  یشد، پروا پوف 

کنار   زیبه خودش ماند، انگار با همه چ  رهیرفت و خ

دانست   ینم نکهیمرموز بودن آتش ا  ی بود، حتآمده 

 . دی آ یاز او بر م ییواقعا چه کارها 



آرام شده بود،   یبرد، تازه کم ریبست سر به ز  چشم

حس کرد، آن بو از اول   ییخواست چشم باز کند بو

کرد، اما آن   یبود که توجه نم یبود فقط آن قدر عصب

 لحظه آرام شده بود که بو حس کرد.

آتش در   یبو  د،یچشم باز کرد و چرخ مشکوک

سر چرخاند به پنجره نگاه کرد که   د،یچیمشامش پ

 بود.  رون یبو از ب د ینه، شا  ا یباز است  ندیبب

  دنیپنجره بسته بود، چشم چرخاند در اتاق با د اما 

اش ماند، با عجله سمت لباس   رهی آتش خ  یلباس ها 

صورتش کرد، با  کی ها رفت، کاپشن را برداشت نزد

 و گفت:  دیکه حس کرد متعجب سر عقب کش یوب

 از لباساشه!  شیآت یبو-

گذاشت،   شیباال انداخت و کاپشن را سر جا شانه

رفت، خواست   رون یخودش را هم در آورد و ب ی پالتو

  یرا بگذارد داغ شود اما باز هم بو  یبرود ماکاران

به کل خانه نگاه   دیآتش را حس کرد، متعجب چرخ

 لب گفت:   ریکرد و ز

 !دهیچیکه، همه جا پ دهیانقدر لباساش بو م یعنی-



داد و سمت   گرش یدرون دستش را به دست د   ی گوش

آتش متعجب   یپنجره رفت، بازش کرد با حس بو 

 گفت: 

 !  رونهیبو از ب-

کجا آتش روشن است همان   ندیببرد که بب  رونیب سر

 : دیآتش را شن  یلحظه صدا

 ؟ ییببند پنجررو، چرا اون جا -

 و گفت: دیبا عجله چرخ پروا

 چه خبره؟!  رون یب-

 ... ین یخبر-

پروا آتش ساکت شد و پروا   یزنگ گوش یصدا  با 

اسم سرگرد دست   دنینگاه کرد و با د یبه گوش  عیسر

 دم گوشش گذاشت:   دیکش ی گوش ی رو

 بله سرگرد -

  یدست در موها یآتش منقبض شد و عصب فک

 شد و گفت:   زیخ میخواب آلو ن ی آسک ، دیکش سش یخ

 ! ؟یاومد یداداش ک-

 متعجب گفت:  پروا



 !ی سوز  شیآت-

 شد و سرگرد گفت:  ده یهراسانش سمت آتش کش نگاه

 جا خودمم هستم  نیا ا یب-

 با...باشه-

 گفت:  ج یقطع شد و پروا گ  تماس

 گرفته! شیپارک محله آت-

 با شتاب نشست و گفت:   یآسک

 ! ؟یچ-

 سمت گاز رفت و گفت:  آتش

 ؟ یماکاران نی کو ا-

 گرفته! شیپارک محل آت گهیداداش! م-

 نگاه کرد و گفت:  یبا خشم به آسک  آتش

اون    زمیسطل سطل آب ببرم بر یخوایبه من چه؟ م -

 جا، خاموشش کنم 

که  یسمت همان اتاق  دی توجه به آتش دو یب  پروا

پنجره اش رو به پارک بود، با باز کردن در و قرمز  

 ی زد و قدم عقب گذاشت، آسک یغیبودن اتاق، ج 



باال  ادشیآن صحنه فر  دنیو او هم با د  دی سمتش دو

 رفت: 

 خدا! ا ی-

 : دیبرداشت و غر  یبشقاب آتش

 بخورم؟  یماکارن نی با ا ستین یکوفت  یساالد -
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متعجب به برادرش نگاه کرد و پروا وارد اتاق    یآسک

شد سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد با حجم آتش  

 رفت. رونیاز اتاق ب دیچرخ  ع یوحشت کرد و سر

خودش   یبرا یچرخاند به آتش که داشت ماکاران سر

نگاه کرد، آتش هم نگاهش کرد و   ختی ر یو پروا م

 گفت: 



 نفس  ا یب-

اش بود، محال بود او آن قدر آرام باشد، با   رهیخ  پروا

داد، به در اتاقش نگاه   یآتش که بو م یلباس ها  ادی

 کرد، چشم بست و گفت: 

 برم  دیبا -

 لب گفت:  ریهم فشرد و ز یدندان رو   آتش

 میغذا بخور نیبش  ا یب-

 برم، سرگرد اون جاست گفت برم اون جا دیبا -

  یسک شد، آ  دهیکوب نیزم ی باره بشقاب رو ک ی به

توجه به  ی وحشت زده به هر دو نگاه کرد و پروا ب

 شکسته شده گفت: یبشقاب پُر از ماکارن

 نهیبرم، کارم ا دیبا -

 ؟ ی دید شو یآت-

 دم ید-

 چقدر بزرگه -

 آتش...-

 :د یاتش باال رفت و غر اد یفر

 چقدر بزرگه؟ -



 چشم بست و گفت: ادشیاز فر پروا

 یل یخ-

االن صدتا خبرنگار اون   نیهم یعنی ؟یچ یعنی  یل یخ-

 ندارن یکیبه تو  یازین دن، یجا صف کش

 ... آتش سرگرد گف-

 سرگرد غلط کرد -

 آرام گفت:  ی بار عربده اش از جا پراندش و آسک نیا

 داداش!-

 برو تو اتاق -

به پروا نگاه کرد و با ترس به اتاق رفت و    یآسک

 آتش سمت پروا رفت گفت: 

  ؟یهست یزیچ  یسیپل ی هان؟ مگه مامور  هیسرگرد ک-

 خبر جمع کن؟  ا یبگه ب نکهیجز ا ؟ یدستش ریمگه ز

 آتش آروم با... -

 ی خبر نگار هیفقط  ،یستین سی تو پل -

 من... -

 ؟ یتو چ -



خودمون، منم که   ی هستم از طرف روزنامه  اندهینم-

بدم دستشون تا چاپ بشه، اون همه خبر  دیخبر با 

خبرشو بده ما   ادینم  ینگار هم واسه خودشونن، کس

 میچاپ کن 

آتش منقبض بود و پروا آب دهان قورت داد   فک

 گفت: 

 گرفته  شیآت یدونست ی تو م-

 چرا ندونم؟ -

 ک...کار تو بود؟! -

  ی سوز شیآت یهر چ یسرگرده گشت نی نه انگار با ا-

 شیآت یکار تو بوده، باشه اصال هر چ یگیم شهیم

 رم یگ ی شهره من گردن م ن یتو ا ی سوز

 گفت:  دیکرد و آتش چرخ ی مشکوک نگاهش م پروا

  زهیبرس، بهت جا تیلباس بپوش ببرمت به فضول -

 دن ینوبل م 

 ** 

  نهیگرفت، آتش دست به س یگریعکس د پروا

که به  ی بود به پارک ستادهیا نشی به ماش هیتک ستاده یا



شد نگاه   ی کل آتش گرفته بود و حال داشت خاموش م

 کرد، پروا نگاهش کرد سمتش رفت و گفت:  یم

 ی عمد ی سوز  شیآت-

 کرد گفت:  زینگاهش کرد و پروا چشم ر  ةتش

  یل یمرموز بوده، خ  شهیمحل هم  نیپارک تو ا نیا-

عروس مرده، مواد   هیپارک افتاده،  نی ا یاتفاقا تو

  شیو حاال آت  یروح دروغ   یکردن، صدا یردو بدل م

از پارک   یآثار  چی ه گهیکه د  یحیفج نیبه ا ی سوز

 نمونه یباق

 شد و گفت:  رهیکج کرد به آتش خون سرد خ   سر

 ه؟یبزرگ  محل، نظرت چ-

 ینیام-

سرگرد   د،یسرگرد را پشت سرش د  دیچرخ عیسر  پروا

 تازه کرد و گفت:  ینفس

 بوده  یعمد  یسوز  شی شده آت  دییتا -

 نگفت و سرگرد به آتش نگاه کرد و گفت:  چیه  پروا

 دیبه هر حال بزرگ  محل ه؟ی نظر شما چ-

 گفت:  یو با همان خون سرد ستاد یکنار پروا ا آتش



بوده از پارک خوشش   یکیندارم، حتما  ینظر-

 ومده ینم

و سرگرد سر تکان    دیدندان کش ر یاز درون لب ز پروا

 داد گفت: 

 ؟یستیمشکوک ن ی شما به کس-

از   یک ی دیمحل باشه، شا   نیجا معلوم مال انه، از ک-

  نجارو یاومده ا ومدهیاون ور شهر از پارک بدش م

 زده   شیآت

آب دهان قورت داد به آتش نگاه کرد و سرگرد   پروا

 رو به پروا گفت: 

 ؟ی تو کجا بود-

 نامزدم  یخونه...خونه -

 پس نامزدت خونه بوده؟ -

رخ پروا نگاه کرد و  میخشکش زد، آتش هم به ن پروا

 سرگرد سر کج کرد گفت: 

 بود؟  شتینامزدت پ گمیپروا؟ م یخوب-

 ؟ یچ یعن یسوال  نیا-

 حرف آتش سرگرد نگاهش کرد و گفت:  با 



بوده   ی امروز حالش خوب نبوده کس نمیخوام بب یم-

 پدرشم و نگرانشم ی باشه، به هر حال من جا   ششیپ

 گفت:  عیسردست پاچه و پروا

بود، حال من خوب نبود،   شم یبود...آتش امروز کال پ-

بعدم   میشهر بود  رونیخودشم سرش شکسته بود، ب

 بره  ییخونه...نشد جا   میاومد
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 سر تکان داد و رو به آتش گفت:  سرگرد 

 بد نباشه! -

 لب گفت:  ریرخ پروا نگاه کرد و ز  میبه ن آتش

 یجزئ یشکستگ هی-



شده،    ده یکش شیبه آتت یپارک عمد  نیبه هر حال ا-

  یکارو کرده چ نیکه ا یچرا و قصد کس  دیفهم شهینم

محل داره روز به روز کمتر    نیا تیبوده، اما امن

 شهیم

 گفت:  یبه سرگرد نگاه کرد و با لبخند خاص آتش

  یپا  دینذار ویسوز شیآت هیسرگرد،  د ینگران نباش-

وقت کم   چیمحل ه نیا تیمحل، تا من هستم امن تیامن

 شهینم

 گفت:  عیسر  پروا

 ستین  خوب اد یمن خبرامو جمع کردم، حالمم ز-

 از آتش نگاه گرفت و گفت:  سرگرد 

 برو دخترم-

 جا   نیا امیب دیممنون که خبر داد-

گفتم به هر حال شوهرت بزرگ محله بهت   یمنم نم-

 گفت یم

 آتش نگاه کرد و گفت: به

  ی با ما همکار شمی خوشحال م ی دیفهم یزیاگر چ -

  ی شکل   نیپارک ا نیکه ا  یکس نهیچون نظر من ا ،یکن



  دایکه توش مواد پ  ییکه خونه ها  هیکرده، همون کس

 زده  شیمحل آت  نیشده تو هم

 خون سرد سر تکان داد و گفت:  آتش

اما   ه،یقصدش چ نیگیکه م  ینیفهمم ا یمن که نم-

 گمی حتما بهتون م دمیفهم یزیاگر چ

 : دیو کنجکاو پرس عیسر  پروا

 پارک هم کار همون آدمه؟!  نیا دیکن ی چرا فکر م-

 گهیم نوی حدسه، حس ششمم ا هی فقط -

 مبهوت مانده بود و آتش لبخند زد و گفت: پروا

 گهید دونن یسرگرد بهتر م-

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

 نفس  میبر-

 میآره بر -

 یکرد و هر دو خداحافظ یبا لبخند نگاهشان م سرگرد 

آتش که شدند، پروا چشم    نیکردند رفتند، سوار ماش

آن ها   ی به نگاه سرگرد که از رو رهیبست و آتش خ

 را به حرکت در آورد گفت:  ن یرفت ماش یکنار نم 

 ؟یکن یکار م یچ  ی با من دار-



از سرگرد دور شد،   ن ینگاهش کرد و ماش عیسر  پروا

 آتش نگاهش کرد و گفت: 

 ! یکار کرد  یچ-

  صورتش یچشم بست و هر دو دستش را رو  پروا

و قرار بود سمت خانه   دیکش قیگذاشت، آتش نفس عم

ساکت بود، پروا از   د،یچیپ ابان یبرود اما سمت چپ خ

حالش بد بود که نفس  یبه حد د،یلرز  یدرون م

 سخت شده بود.  شیهم برا  دن یکش

 گفت:  دیآتش سمت پروا چرخ  ن،یماش ستادنیا با 

 ...نینفس، بب-

نگاهش کرد اما   نیبا شتاب سر باال آورد خشمگ پروا

سر چرخاند  عی اطرافش شد، سر یباره متوجه  ک یبه 

و آن خانه خرابه ها، چشمانش گرد   ابان یب دن یبا د

که قرار بود دست   یشناخت، شب یشد، آن جا را م

 بود. دهیآتش را رو کند و سرگرد را به آن جا کش 

 ت: به اتش نگاه کرد و آتش آرام گف  عیسر

 میخواستم حرف بزن-

 باال رفت:  ادشی فر اریاخت یب  پروا

 ! ؟ی هان؟ چه حرف یچه حرف-



 چشم بست و آرام گفت: آتش

 داد نزن-

  ع یهم فشرد و در را باز کرد سر یدندان رو  پروا

رفت، در را بهم کوفت چند قدم دور شد، آتش   نییپا 

 را باز کرد و سمتش رفت گفت: نیدر ماش 

 سرگرد... -

 و گفت: دیم چرخبا خش پروا

  یم نویآتش؟ هم یهان؟ سرگرد چ  یسرگرد چ-

االن به قول   ؟یهست یآره؟! االن ازم راض یخواست 

به خاطر تو   یدی...دیدید  ؟ یدار نانیخودت بهم اطم

داره دروغ   نانیهمه اطم نی که بهم ا یبه سرگرد کس

 گفتم! 

 آروم باش -

 لرزش دارش باالتر رفت:   یبغض کرد و صدا پروا

 میوارد زندگ  یآتش، از وقت شمیمن آروم نم شمینم-

داغون شد،  یاصال همه چ خت،یبهم ر یهمه چ ی شد

 به خاطر تو دروغ بگم؟!   د یچرا؟ چرا با 

  یچشم بست و پروا ناباور هر دو دستش رو  آتش

 سرش نشست گفت: 



سر    ریز یمطمئنم همه چ یچرا دروغ گفتم؟! چرا وقت-

 کردم دروغ گفتم؟!  ی زت طرفدارتوئه ا

چشم باز کرد و پروا سرش را به چپ و   یعصب آتش

 راست تکان داد گفت:

زنت دروغ بگه  یخواست  ی م ؟یخواست   یم نویتو ا-

 اعتماد ندارم؟  ینگ  گهیکه د  یکن نانیکه بهش اطم 

 و آرام گفت:   ختیر  اشک

 ؟ یخواست یم نویا-

 نخواستم، خواستم؟  نو یمن ازت ا-

 کرد گفت:   زیخشکش زد و آتش چشم ر پروا

 ؟ یمن ازت خواستم دروغ بگ -

 رفت و با خشم گفت:   جلو

  یگفت  یتو نم ی هان؟ فکر کرد یراجبم فکر کرد  یچ-

با دروغ توئه   یکن یگرفتن؟ فکر م  یخونه بوده منو م

 من شدن؟ الیخ  یکه ب

 خند زد و سر تکان داد گفت:  شین

تا آخرش   گمیم یزیچ هیدختر، اما   یساده ا   یل یخ-

 هم سر من داد نزن  گهیبخون د



 تکان داد گفت:  دی رفت و دستش را با تهد  جلوتر

 یبه خاطر خودت گفت  ،یتو به خاطر من دروغ نگفت-

 بود و تا لب باز کرد آتش آرام گفت:  جی گ پروا

که برام دردسر درست نشه، واسه   یدیترس ،ید یترس-

 یدروغ گفت نیهم

اال رفت کنار صورت سرد پروا نشست و سر  ب دستش 

 جلو برد گفت: 

 دختر؟  تهیحال  ،یتو نگرانم-

 و اتش لبخند زد گفت:  ختیباز اشک ر پروا

من ازت خواسته  نکهینه به خاطر ا یتو دروغ گفت -

  یکه پا رو  یباشم، چون نخواستم اما نگرانم بود

 ی دروغ گفت یقانونت گذاشت

شد در    رهیخ یو آتش چند لحظه ا  دیپروا لرز ی چانه

  دش،یباره در آغوش کش کیپروا و به   سیچشمان خ

محکم و تنگ، چشم بست و پروا در آغوشش آرام و  

  یقتی آتش حق  یچون حرف ها  خت،یصدا اشک ر یب

وقت  چی در صورتش خورد، آتش ه یل یبود که مثل س 

 لحظهدر آن  یحت  د،یاز او نخواسته بود دروغ بگو

  زیچ چی همان است که ه ید که آتش برا تازه متوجه ش 



  دیواقعا بگو دند یکه اگر سوال پرس  د،یگو  یرا به او نم

 . دیداند، نه که بداند و دروغ بگو ینم
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در آغوش هم بودند،   یطوالن یقیسرد دقا   ان  یا یآن ب  در

گذاشت   ی گرم بود و نم شهیآغوش آتش مثل هم

آن جا را حس کند،  آتش باالخره   ی از سرما یدرصد 

عقب رفت، سر خم کرد به صورت پروا که نگاه   یکم

 داشت نگاه کرد و گفت:  ریبه ز

وقت دروغ نگو، من   چیغ نگو، به خاطر من هدرو-

  ی اتفاق چیوقت نخواستم، واسه من ه چ یازت ه نویا

نبود تازه اومد خونه  یگفت  یتو امشب م وفته،ینم

شد، من   ینم یزیشد، به جان خودت چ  ینم یچیه



نباش که دردسر  نی پُشتم پره دختر  زشت، نگران ا

 برام درست بشه

و سر    دیال آورد، آتش خندنگاه با  د یباال کش ینیب پروا

 کج کرد گفت: 

  دمیاما چه خوب بود نفس، چه خوب بود که فهم-

 ی به کس ،یگذاشت دتی عقا   ی که پا رو یانقدر نگرانم

به خاطر   ی که به قول خودت مثل باباته دروغ گفت

 اد یبال سر من ن نکهیا

داد، در آن سرما بخار    رونیباال برد و نفسش را ب سر

 از دهانش خارج شد و گفت:

 هست؟  نمیمگه قشنگ تر از ا-

 برد به چشمان پروا نگاه کرد و گفت: نییپا  سر

  ،یتو ثابت کرد  ، ینگو عاشقم ،ینگو دوستم دار-

 نفس  ایامشب نگاهتو خوندما، با خودت کنار ب

  یگونه ها ی آب دهان قورت داد و آتش دست رو پروا

 را پاک کرد و ادامه داد:   سشیرت خ صو دیپروا کش

گم خدا هزار بار    یاما االن م  میا یاولش مخالف بودم ب-

 که خوندم نگاتو تو،ینگران دمیشکر که اومدم، که د 

 کرد گفت:   یپلک زد و آتش پوف پروا



 گهی پلک نزن، د  نزن د  یلعنت-

  نی تا خواست چشمانش درشت شود، در زم پروا

رفت و دستانش محکم باال   غشیاسمان قرار گرفت، ج

 گفت:  دیشد دور گردنش، آتش چرخ

به فکر من   ،یزنیبعد پلکم م یکن  یچشاتو خمار م-

 به فکر خودت باش  یستین

  ینشاند، پروا با ترس کم  نیکاپوت ماش  یرا رو  پروا

اما آتش دست پشت گردنش برد  دیخودش را عقب کش

چشمان   دش،یبار دوم بوس یو سر جلو برد، برا 

شانه  یدستش رو  عی درشت پروا درشت تر شد و سر

به  الیکه آتش در و  ی آتش گذاشت، با وجود تذکر ی

  د، آتش آور یکه به شانه    یاو داده بود فشار

نکرد و با   شیآتش را در هم کرد اما رها  یابروها

 پروا نفسش تند شد.  دش،یبوس  یشتریولع ب

حرکت   یهم افتاد و دستش ب یکم کم رو  چشمانش

  یکرد اما همان که آتش م ینم ی ماند، همراه

ز کردن لبها  یکاف  دشیبوس ز گ    یرا حس م   شی بود، گ 

سرش رها شده بود دپر گردنش    یکرد، شال از رو

و    د یرس  شیافتاده بود، دست آتش به کش موها 



به خاطر باد در   شیوها با باز شدن م دش،یآهسته کش

 رقصان شد.  واه

نداشت و پروا از حسش خبر   یتمام شی ها  کام

 یم  تیاذ ای برد  ی دانست دارد لذت م  ینداشت، نم

شود اما هر چه که بود آرامش کرده بود،  فقط دلش 

کرد،   یکه خودش احساسش م یزد، نبض ینبض م

شد که تا    یدرونش داشت ترشح م  ییانگار هرمون ها 

 وقت حسش نکرده بود.  چیبه حال ه

بار لبش   نیکند و ا   ش یآتش کج شد، لب از لبها   سر

گردنش نشست و چنان پروا تکان خورد که  ی رو

  یآتش نشست و همان شد که کام یلبها   یلبخند رو

از گردنش گرفت و دست پروان چنگ شد به کنار  

گردن آتش سرش عقب خم شد و چشمانش را با  

 افتاد جمع کرد. ان یونش به قل که در  یحس

سر عقب برد به صورت پروا نگاه کرد و آرام    آتش

 گفت: 

 حاال هم من آروم شدم هم تو  نه،یا-

  قیپروا تکان خورد و لبخندش عم یگلو بکیس  دید

کرد که خود دخترک  یفکر م یدختر یتر شد، به پا 

بود،   دهیچیآتش پ  ی دور پاها یچه زمان  دیاصال نفهم



تندش را دوست داشت که کالفه چشم بست   ینفس ها 

 : دیغر

 بسه نفس، من در برابرت اصال جنبه ندارما-

 یبا شرم چشم باز کرد، سرش جلو آمد اما حت پروا

نگاه کردن در چشمان آتش را نداشت، آتش به  ی رو

 باره عقب رفت و گفت: کی

 م یبزن بر خوام،یم مویمن ماکاران-

سمت در    دیچرخ ریرفت و سر به ز نییآرام پا  پروا

 گفت:  دی رفت، آتش بلند خند  نیماش

 نفس  ینفسم -

 ** 

کرد و   یبا بُهت به آسمان دود گرفته نگاه م  پرستو

 خند زد گفت:  شین ا یک

نابود   زنهیم  خیاز ب هوینداره،  ی کار زهیعادتشه، ر-

 کنه یم

 زد!   شی پارکو آت هی شه،یباورم نم-

م اگه زنده بمونه آد نیا گمیکه م  نهیواسه هم-

که انگار نه انگار تو   یجور  زنهیم خیهممونو از ب

 م یوجود داشت ا یدن نیا



 آتش زد و گفت: یگاریبا همان بُهت س  پرستو

تو پارک مواد   دی کله خرابه، امروز فهم یل یخ  نیا-

 زد!   ششیشب آت  زنن،یردو بدل م

 ذاره؟  یدست رو دست م نهیشیم  ی فکر کرد-

 شیآت ی کردم پارک به اون بزرگ  ینه اما فکرشم نم-

 بزنه!

 بُکشمش؟!  یذار  یچرا االن نم-

  زنیریکارمون تموم شدس، م میاالن بکش گهید  یخر-

  نیا م،یریازش بگ تشو یکل محبوب دیسرمون، اول با 

آب، اما االن  ریز میمحله مال ما بشه، بعدم سرشو بکن

بلکه کل محل  نه فقط خانوادش  رهیبم تی محبوب  نیبا ا

  میجرات دار یچیه  شه؟یم  یبعد چ شن، ی دشمنمون م

 م؟یحرف محلرو بزن

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

 زودتر تموم بشه-

 شیپ  یجور نیهم م،یگرفت تشویمحبوب شتریدرصد ب-

 تمومه یده محرم همه چ م،یریم

 و گفت:  دیخند  ا یک

 رسهیآتشم داره م یپس تاسوعا عاشورا-



دلت   ی هر کار یتون یاون موقع تو م شهیتموم م-

 یخواست باهاش بکن

 سر تکان داد گفت:  نهیبا ک  ا یک

 اون روز برسه خوامیفقط م -

 پارک  ن یفعال که زورش گرفته افتاده به جون ا-
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 ست یپارک که مهم ن-

بچه ها   نیب  یجور نیموادو تو فعال هم ستی نه ن-

 پخش کن

  یهر کار  گن،یبهش نم یزیحاال که آدماش ساکتنو چ-

خواستن بگن تا حاال  یچون اگر م م،ی بکن میتون یم

 گفته بودن مواد دست بچه ها کار ما بوده 



 گهیشکنه پسر، اونا که د  یپول بذار رو سنگ م-

 میبد  شتریآدمنو گرسنه، پول دهنشونو قفل کرده، ب

 سگ هی  نیع شن،یباوفاتر م

 ؟ ییفردا کجا -

 دنبالت  امیشد م ی اما اگر اوک  یی تا جا  رمیم-

 ؟یواسه چ-

 ی با همه آشنا بش دیبا  گهید  ا یاز خودمون-

 لبخند زد و گفت: ا یک

بزرگ  نیبودم اما حاال که همچ کیکوچ  یل یتا حاال خ-

 کنم آتشو نابود کنم  یم یشدم، هر کار 

که  یستی ن یکه پول  نهیا ه؟یتو چ یخوب یدون یم-

واسه ما   یخوا یم شتریب  یشیم  صیبترسم بگم حر

که   یر یم شیپ یدار ی دل  نیهمچ ،یذاریطاقچه باال م

 بزرگ  ُکل ما یترسم تو بش یم

خوام انتقامو از   یخوام بزرگ شما بشم م  یمن نم-

 رمیکه نابودم کرد بگ  یقیاون نا رف

 زد و گفت:  گارشیبه س یپک  دیبلند خند  پرستو

 که بزرگت کرده   نهیدوست دارم، هم نتویک-



لبش  یرا گوشه    گاریو س  واریداد به د هیسر تک ا یک

را  گارش یکه در آسمان بود س یبه دود ره یگذاشت، خ

 . دیکش  یهم م
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ه کرد و آرام  کالفه به در پشت ساختمان نگا  پروا

 گفت: 

زود اومدم،    یهمه زنگ زد  نیمن به خاطر تو که ا -

 کارم کنه  یدونم چ یبه خدا که آتش بفهمه نم

آب دهان   د،یترس  یاز پروا م  شتریکه خودش ب  یآسک

 قورت داد و گفت: 

 هست؟  یا گهیکار کنم راه د یچ-

 که سر کاره  میشد یکاش مطمئن م-



تن، نفس آتش هس قی محل رف نیاز کجا؟ همه ا-

 رسه یبه گوشش م  میبکش

 چشم بست و آرام گفت: پروا

 میداشت دیکاش شماره مج-

 چرا؟ -

 آتش کجاست  میدی فهم یجور م   هیدونم  ینم-

 ؟ یتو مگه باهاش حرف نزد -

که، بعدم   ییچرا اما من عادت ندارم مدام بپرسم کجا -

وقت نفهمه زودتر دارم بر   هیانقدر هول شده بودم که 

 گردم خونه یم

 حاال برم؟ -

 سر تکان داد گفت:   یبا زار  پروا

تو دستت باشه تا زنگ   ی تو رو خدا فقط اون گوش-

 ا یزدم ب

 میباش که با هم برگرد اطیپشت تو ح نیتو هم -

 باشه برو -

سمت در پشت ساختمان  دیتازه کرد و دو  ینفس  یآسک

دنبالش رفت، تا به  رفت، در را باز کرد و پروا به



بود،  دهیند کی حال آن قسمت ساختمان آتش را از نزد

 گفت: یسبز کوچک نگاه کرد و آسک  یبه فضا

بارون منتظرم   نیتو ا  دیبا  هیهوا هم بارون دیببخش-

 یبمون

 یآسک گهیبرو د -

 باشه باشه رفتم-

به پروا کرد و   ینگاه میسمت در بزرگ رفت، ن د یدو

  شیبازو  یفت، پروا دست رو ر  رونیدر را باز کرد ب

 : د یو غر  دیکش

 نشم  سیحداقل خ  دیذاشت  یم یزیچ یبون هیسا هی-

 نکهیدور نبود اما از ترس ا اد یز  د،ی دو یم  یآسک

که فقط زود   دی دو ی آتش سر برسد با تمام توانش م

دانست انبار  یشد م  ا، یک یخانه   ی برسد، وارد کوچه 

قلبش گذاشت و به  یبرادرش آن جا است، دست رو 

 در انبار نگاه کرد، درش بسته بود. 

 ی دی نگاه کند د ا یک یسر چرخاند به در خانه  تا 

 ز یشد، چشمانش ر اده یپ ییمدل باال نیاز ماش ی دختر

در   یانداخت و جلو  یبه آسک ینگاه  میشد، دختر ن



تند زد و با فشرده   یقلب آسک  ستاد، یا  ا یک یخانه 

 . دیدندان کش  ریزنگ لب ز  یشدن دست دختر رو

  یدختر باز شد، آسک ی نشد که در بر رو یطوالن اد یز

  ند،یدو لنگه در را بب ن یسر کج کرد که آن مرد ب

  دنشیباشد، با د ا ی ک یانگار باور نداشت آن جا خانه 

اش حبس شد، چقدر دلتنگش بود که با   نه ینفس در س

بغض   اریاخت یآن جور تپش قلب گرفت، ب  دنش ید

 کرد. 

 گذاشت و گفت:  ا یک  یشانه   یدست رو  دیخند  پرستو

 میبزن بر-

 ی کرد رید-

 حاال که اومدم-

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

 میبمون کفش بپوشم بر-

 

 شب و روز  یکنیتو هم به من فکر م دونمی م   

 هنوز   یاون آدم خودخواه و حسود ی ول 

 یشیعوض نم  ستیدست  خودت ن دونمیم



    یشیزنده موندنم تو هم نفس نم  واسه

 

سر چرخاند   اریاخت یرا حس کرد، ب ینینگاه سنگ ا یک

بود   ستادهیباران وسط کوچه ا ریکه ز یدختر  دن یبا د

نگاه کرد   یباال رفت، پرستو هم به آسک شی ابروها 

 کرد و گفت: زیچشم ر 

 ! ش؟یشناس یم-

 

 یکه خلوت کرد  ییجا   هیروز  کی اما    

 ی رو کنارت که دعوت کرد بهیغر هی

 شیبوس یکه م ینباشه وقت یحس  چیه ی کاشک

  ،یبرگرد  شم یبازم پ خوادیدلت م یبگ کاش 

    یبرگرد 

 

 د یابرو در هم کش یمانده بود، آسک  یبه آسک رهیخ ا یک

 با خشم سمتش رفت گفت:  دیباال کش ینیو ب

عمرا  استیاون سر دن یآسک یآره؟ گفت  یتعجب کرد-

 نه ی منو بب  ی کثافت کار



 

 یکه خلوت کرد  ییجا   هیروز  کی اما    

 ی رو کنارت که دعوت کرد بهیغر هی

 شیبوس یکه م ینباشه وقت یحس  چیه ی کاشک

  ،یبرگرد  شم یبازم پ خوادیدلت م یبگ کاش 

    یبرگرد 

 

نگاه کرد،   ا یرستو باال رفت و متعجب به ک پ یابروها

هم آن قدر شوکه شده بود که  د یساکت بود شا  ا یک

 مانده بود.   رهیخ ی خشکش زده بود و فقط به آسک

 

 کن  یکار  هی خودت  واسه گذشت که ما  از   

 کن یتالف یاگه، اگه خواست امویخوب

 کن   یپشت سرت برگرد و نگاه به

    کن  یبگو، بگو خودتو خال  یحرف  پُر

 



 دیکوب ا ی ک ی نهیو چنان تخت س دی به ان دو رس  یآسک

چند قدم عقب رفت، پرستو متعجب جلو رفت و    ا یکه ک

 گفت: 

 ! وونه؟ید یکن یکار م یچ-

دم   یلیبا خشم به پرستو نگاه کرد و چنان س  یآسک

و   دی گوش پرستو نشاند که پرستو برق از سرش پر

  ینداشت دستش رو  یکار  نیچون اصال انتظار چن 

 صورتش نشست و بُهتش زد. 

 رفت گفت: ا یبا همان خشم سمت ک  یآسک

 نامرد؟  تیبود مردونگ نی بود عشقت، ا نیا-

 

 یکه خلوت کرد  ییجا   هیروز  کی اما    

 ی رو کنارت که دعوت کرد بهیغر هی

 شیبوس یکه م ینباشه وقت یحس  چیه ی کاشک

  ،یبرگرد  شم یبازم پ خوادیدلت م یبگ کاش 

    یبرگرد 

 

 : دیسمتش رفت و غر ی عصب  پرستو



 ! ؟یدست رو من بلند کرد   یبه چه حق-

 آرام گفت:  ا یبلند کند، ک یآسک یخواست دست رو تا 

 چند دقه برو تو -

سر تکان داد   ا یو ک نگاه کرد   ایبه ک ی عصب  پرستو

 گفت: 

 کنم بره  ی برو تو، ردش م-

 تاسف تکان داد و گفت: یسرش را به نشانه    یآسک

 ! رتیغ  ی بره تو؟ ب-

 : دی هم فشرد و غر ی دندان رو  پرستو

 ! ه؟یاصال ک وونرو،ی د نیکن ا رونشیب-

 میزن یبرو تو بعد حرف م-

  یبلند سمت ساختمان رفت، آسک یبا قدم ها   پرستو

 خند زد و گفت: شین

 یچ  ده، یته کش رتتیشده که غ ی بگو برام، بگو چ-

 !ه؟یک  یرفت آسک  ادتیشده که 

 جا نیا ی اومد خودیب-



اما   ام،یکه ب ینداشت نویاومدم؟ آره تو ارزش ا خودیب-

اومدم با   ،یکارو باهام بکن  نیشد تو ا یچون باورم نم 

 دم یه د...کنمی چشم خودم بب
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 نهیبلرزد و با ک شیاما نگذاشت صدا  دیچک اشکش 

 گفت: 

  اد یبر م ی از هر کس ی زیهر چ گهیم شهیداداشم هم-

  حتشو یکه نص فیکس اعتماد نکن، چه ح چیبه ه

نامرد اعتماد کردم...که...که   یگوش نکردم به تو

 یبش کیبذارم انقدر بهم نزد 

 ی برو آسک-

 سرش را به چپ و راست تکان داد گفت:  یآسک



باورت کردم نامرد...باورت کردم که آرزوهامو با تو  -

 ن؟ یا یشد که شد  یاما چ  دم،ی با تو د ندمویساختم که آ

 گفت:  یعصب ا یک

 نه ا ی ی ریم-

نکند که هق هق   هیکه گر دیدندان کش ر یلب ز  یآسک

موتورش   نیز  یدست رو  ا یاو بشکند، ک ی نکند جلو

 گفت:  دیکش یقیگذاشت و نفس عم

 ا یوقت سراغ من ن چیهم ه گهیبرو د -

  گهیمن د ینه انگار واقعا هوا ورت داشته، فکر کرد-

 که...  ی سراغ کس ام؟یسراغ تو م

 برد گفت:  ریو سر به ز  دیلرز   شی ها  لب

...عشقت دروغ بود...چطور  ایقََسمت دروغ بود ک-

 باورت کردم؟! 

 با خشم نگاهش کرد و گفت:  ا یک

 رونیقصه نباف برام، برو ب-

لب از هم باز  ق،یو عم هینگاهش کرد، چند ثان  یآسک

 کرد و گفت: 



 ی... مشهیبد نم ی با کس   یدونستم داداشم الک یم-

 ن یغلط بزرگ کرده باشه که ا هی د یدونستم طرفش با 

به  ،یرحم نکن قت یبه رف ی...وقتارهیبال سرش ب

 ! ؟یکن یعشقتم نم

با خشم   یموتور نشست و آسک ن یز یمشتش رو  ا یک

 زد: اد یاش را گرفت و فر قهیسمتش رفت 

سر   ییذارم آتش بفهمه چه بال یخدارو شکر کن نم-

 ذاره  یوگرنه زندت نم  ،یمن اورد

 د، یرا گرفت و سمت در کش  یآسک ی با خشم بازو ا یک

 زد:  اد ی کرد عقب برود و فر یم  ی سع ی عصب  یآسک

 ولم کن-

 رون ی برو ب-

شد   یسمتشان، باورش نم  د یدر را باز کرد دو  پرستو

پرت شد  رونیکه ب  یاهر آتش باشد، آسک او خو

به آن دو نگاه کرد   دیرا گرفت و چرخ   شیبازو ی عصب

 جلو رفت گفت:  عیکه پرستو سر

 هان؟  ی خوا ی م ا یاز جون ک یچ-

را    شیمتعجب به پرستو نگاه کرد و پرستو صدا ا یک

با ترس به اطراف نگاه کرد، دو   یباال تر برد، آسک



سمت پرستو   یشدند و تا آسک  یپسر داشتند رد م

 رفت که ساکتش کند پرستو بلند گفت: 

کنه؟ اونم تو   ییگدا ایخواهر آتش اومده عشق از ک-

 خونش؟! 

 : دیغر  ایخشکش زد و ک  یآسک

 پرستو! -

 خند زد و گفت: شین  پرستو

به گوش آقا داداشت برسه خواهرش اومده تو خونه  -

کالشو   دیکنه عاشقش بمونه، با  یالتماس م ا یک ی

 رت ی غ یآتش  ب نیبذاره باالتر ا

 وحشت زده گفت:   یآسک

 کثافت!-

با   د،یدو دینگاه کرد و چرخ  ا یهمان وحشت به ک با 

و سرعتش را   ختیآن دو پسر دلش فرو ر دن ید

 ند گفت: بل  دیکرد، پرستو خند شتریب

 گردونه   یداداشتو برنم رتیفرار تو غ-

  دی کوچه به کوچه دو د،یدو یم ختیر یاشک م  یآسک

 و فقط زار زد.



پروا با   ستاد،یا کدفعهیدر بود  یپروا که جلو  دن ید با 

گرفت، سر کج کرد   واری از د هیتعجب کرد و تک دنش ید

زانو  یباال رفت رو  یهق هق آسک یصدا کدفعهیو 

 افتاد. 

 . دی زد و سمتش دو  شیچشمانش گرد شد صدا پروا

 ** 

بچرخد، از اتاق   عی باعث شد سر ی زنگ گوش  یصدا

درونش بود دور شد و سمت مبل رفت،   یکه آسک

آب    د،یترس اریاسم حضرت   دن یرا برداشت با د  ی گوش

دم گوشش    دیکش یگوش یدهان قورت داد و دست رو

 گذاشت:

 بله-

 نفس؟  یی کجا -

راحت شد که  الش یلحن حرف زدن آتش چنان خ  ان با 

 داد چشم بست و گفت:   رونینفسش را ب

 شما یخونه -

 ما؟!  یخونه   ی که رفت یاومد یک-

 شهیم ی ا قهیدق   ستیب هی...زهیچ-

 ؟ یلباستو عوض کرد-



 نه چطور؟ -

 یی جا  میبر دیبرو لباس بپوش با-

 کجا؟ -

  یفهم یم-

 ... یباشه فقط آسک-

 م یگرد یزود برم-

 باشه -

 زنم یساختمونم، زنگ م نییپا  گهید  قهیدق ست یب-

که   یقطع شد و پروا سمت اتاق رفت، به آسک   تماس

کرد نگاه کرد   یم ه یصدا گر یتخت افتاده بود ب ی رو

 و آرام گفت: 

 ده ینفهم یز یآتش بود، خداروشکر چ-

  یرفت و لب تخت نشست، دست رو  یآسک  سمت

 شانه اش گذاشت و گفت: 

  یاما آتش م ،یشی نکن، چون آروم م ه یگم گر ینم-

 فهمها

 سوزم  یدارم...م-



 نیمن خودمم تو شوکم، اما ببب زم،یعز   یحق دار-

دونم کجا، ممکنه   ینم  رون،یخواد منو ببره ب یآتش م 

 نهیبب  تیوضع نیخونه لباس بپوشه، تو رو تو ا ادیب

 شهیبد م

 بودن!  یمیصم  یل یبهش گفت برو تو خونه...خ-

 جان  ی آسک-

 سر باال آورد و گفت:  یآسک

 دارم  ی چه حال  یبفهم یتون ینم-

اتفاق بد افتاده، اون   هیاما  ،یدرسته شکست زمیعز-

  دن،یکرد، دو نفرم شن  یم  دیکرد که نبا   و یدختره کار

 ی داداشته، از وقت  دنیبخدا مهم تر از حال تو فهم 

  خیتنم س یموها زنه،یه قلبم داره تند مشد یچ  یگفت

 شده 

 من... -

  رتشیبا غ دیشما خودتون به من تذکر داد ی آسک-

 نکنم یباز

 دونم یُکشتم...م یم-

 و گفت:  ستادیا یعصب پروا



فقط دعا کن به گوشش نرسه، حداقل اون دوتا انقدر -

 حرف بزنن  ننینش  ییمرد باشن که جا 

 را برداشت تنش کرد و گفت:  پالتو

هم  شهی هم حالت خوب م ریدوش بگ هی تو هم برو -

 نهیب یخونه تو رو نم  اد یآتش اگر ب

 ن؟ یا یزود م -

 میخوا یدونم کجا م یاصال نم م،یا یگفت که زود م-

 میبر

 برداشت و گفت:  را  فشیک

 باش دختر یقو-

اما فرض  وفته،یاتفاق برات ب نیوقت ا چی خدا نکنه ه-

بهت دست    ی چه حال  ،ینیدختر کنار آتش بب  هیکن 

 ده؟ یم
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اما به    ستادیدر اتاق ا ی رفت جلو  یکه داشت م پروا

 نگاه نکرد، شانه باال انداخت و گفت:   یآسک

 ستیدونم، مهم ن ینم-

خوش نبود،   چی چشم بست، حالش ه یافتاد و آسک راه

از خونه  یبود و حت ده یرا د ا یکرد ک یهنوز باور نم

 پرتش کرده بود.  رون یاش ب

 یبود و انگار وقت دهیشد پرستو را د ینم باورش 

 کرد.  یاگآمد مرگش را حس م  یم  ادش ی

  قی کرد رف یوقت فکر نم چیه  خت،یاشک ر باز

که مثل برادرش بود آن کار را با   ی آتش کس یمیصم

 شیکرد مثل خود اتش ناموسش برا یاو بکند، فکر م

فرو    ایوش کهمان بود بارها در آغ یمهم بود، برا 

 رفته بود. 

آن  ا یشده بود، ک  رانی سرش و  یرو زیحال همه چ اما 

کرد، حالش هر لحظه  ی نبود که فکرش را م یکس

نبود آرامش   یها کس یشد و در آن شلوغ یبدتر م

 کند. 



چطور    دیبا شتاب صاف نشست و نفهم د ی کل  یصدا  با 

آب را باز   ریش  عیدر را بست و سر  د،یسمت حمام دو

آب   یصدا  دنیرفت با شن ی کرد، آتش سمت اتاق آسک

 بلند گفت: 

 میا یشام درست کن م  م،یگرد یزود بر م-

 آب دهان قورت داد و گفت:  یآسک

 باشه...باشه داداش -

بچه ها   گمیزنگ بزن خودم م یالزم داشت یزیچ-

 ارن یب

 چشم -

دهانش   یدست رو  یبه اتاق خودش رفت و آسک  آتش

نشست زانو در    نیزم ی شت در روگذاشت همان پ

و به حال    ختیخفه اشک ر یبا صدا   د یآغوش کش

 خودش زار زد. 

 ** 

برد  شی نگاه کرد، دست پ نهیفشرد و به آ دکمه

 : دیغر یرا کم کند اما عصب  ششیآرا

کمش   یصد بار خواست یکرد  شی آرا هیچه مرگته -

 !یکن



رفت، سمت   رون یآسانسور ب ستادنیکرد و با ا یپوف

لبخند  د، یرفت تا در را باز کرد آتش را د نگیدر پارک 

 زد و گفت: 

 سالم -

آتش باال رفت، پروا جلو رفت و به اطراف   یابرو کی

 نگاه کرد گفت: 

 م؟یبر میخوا  یاالن کجا م-

 چرا؟ -

 چرا؟!  یچ-

 چشمات انقدر زشتن؟ -

 لبش را کج کرد و گفت: پروا

 تو عاشقشون نشه ریغ   یچون کس-

 زد گفت:  یسر باال برد قهقه زد و بشکن  آتش

  دای جواب پ نیبهتر ا یعنیخوشم اومد از جوابت، -

 شد  ینم

  یو آتش جلو رفت در را برا  دیخند زیر  زیهم ر پروا

 زد و گفت: یپروا باز کرد، چشمک

 بپر باال زشت  من -



که   ینازک کرد و با ناز  یجلو رفت پشت چشم پروا

نشست، آتش فک   نیاشدر تمام حرکاتش بود درون م

دستش به  کیداد و همان جور که  یرا تکان نشییپا 

  ن،یسقف ماش  یباال گرش یبود و دست د نیدر ماش 

 خم شد به چشمان پروا نگاه کرد و گفت:

 ! ی کرد یرو نم  یبلد بود میلوند-

 سر چرخاند نگاهش کرد و آرام گفت:   پروا

 ؟ ینیمگه قرار بوده بب-

 ی کرد  یرو نم یعنیآهان  -

 هنوزم رو نکردم -

 زد به لب پروا نگاه کرد گفت:  یخند  شین آتش

 یکن یکار م یبرام چ یدار  یخبر یپس ب -

 شد   رید-

 میری م یتو بذار-

 ندارم  ت یمن که کار-

 یوگرنه تو فحش الزم  یذاریکه نم  فیح-

خنده اش گرفت و آتش عقب رفت در را بهم   پروا

 : د یلب غر  ریکوفت ز



 تو روح اون چشات -

 شد و پروا نگاهش کرد گفت:   نیسوار ماشهم   خودش 

 میبر میخوا یکجا م یگ ینم-

 خونه  میگرد یبر م میدیکار انجام م هی میریم-

 ؟ یچه کار-

 بد بد  ی کارا -

 گفت:   دیپروا باال رفت و آتش بلند خند  یابرو

 کنم یعوض نم یی با صدتا چشم آهو تویگاو ی چشا-

 کرد نگاه گرفت گفت: یپوف پروا

 کجا بود   ییحاال چشم آهو-

  ینگاه کرد، صدا  هیمحله شدند و پروا به ت ک وارد 

 بود و آرام گفت:  دهیچیدر محل پ ینوحه خان

 شهیفردا شب شروع م -

 د؟ ینپرس یز یسرگرد امروز چ-

 نبودش -

ترمز فشرد و پروا متعجب به اطراف نگاه   ی رو پا 

  عی باز شد، سر ن یکرد که همان موقع در عقب ماش



برد   نیسر درون ماش دیسر چرخاند و همان لحظه مج

 و گفت:

 یبا اجازه آبج-

کرد که با دسته گل و جعبه  یمتعجب نگاهش م پروا

نشست، با همان نگاه بُهت زده   نیدرون ماش ینیریش

 به آتش نگاه کرد، آتش لبخند زد و گفت:

خواد   یم دیباباش، مج یساغر فرستادم خونه -

 م یبر یعقدش کنه اما گفتم قبلش مثل هر دختر 

 ش ی خواستگار

 با بهت گفت:  پروا

 ما؟! -

 نداره  ویکس  دیمج-

 نداره؟  یخانواده ا چیه یعنی-

 فت: و گ  دیخودش را جلو کش یکم دیمج

زنه، تا   هیَمرده منو فروخت به  هیندارم،  وینه کس -

گفتم خاله بزرگم   یبهش م یعنیاون زنه   یده سالگ

 کرد بعدم ُمرد 



نگاه کرد، پلک زد و آتش خوب نگاه    دیبه مج پروا

 هیشب با یهم تقر دیسرنوشت مج د،یفهم یپروا را م

 خودش بود، هر دو خانواده نداشتند. 

 تا دهان باز کرد پروا آرام گفت:  آتش

 ن؟یخانمه نگفت خانوادت ک-

  یداره، اونا منو م  یتیگفت، اما چه اهم یگفت آبج-

 فروختن، اصال برن به درک  یخواستن که نم

 و آرام گفت:   دینگاه دزد پروا

 برن به درک -

 د ید مجبه آتش نگاه کرد، آتش اشاره ز  جیگ دیمج

  شیعقب رفت و آتش دست پ عیسر دیعقب برود، مج

 برد دست پروا را گرفت گفت:

 دمیدیمج ی االن منو تو خانواده -

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 شهی م ری...دمیبر-

رخ غم زده   میبود به ن رهی لبخند زد اما آتش خ دیمج

را به حرکت    نیماش دیپروا، کالفه دست عقب کش ی

حال پروا  نیآتش زد، طاقت ا یرگایدر آورد و نخ س

 که آن قدر صبور بود، سخت بود.  یآتش یبرا
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  یجلو  یدست  شیسرخ درون پ  بیبود به س رهیخ

 یپدر ساغر سوال هم نم یسکوت بود حت  ش،یپا 

پروا به آتش که کنارش نشسته بود نگاه کرد   د، یپرس

 بزند، آتش کالفه گفت:  ی و با ابرو اشاره کرد حرف

به خاطر تو   مییجا  نی اگر ا یدونیخودتم خوب م-

 میکه واسه ساغر کم نذار نهیبه خاطر ا ست،ین

نگاه کرد   دی د شد اما آتش به مجچشمانش گر پروا

 گفت: 

به  ی گند زد خودیدوتا مال هم بودن، ب  ن یاز اولش ا-

 شون یزندگ



 یباورش نم د،یدندان کش  ر یبا همان تعجب لب ز پروا

 خند زد و گفت:  شین یشد شاهد آن مراسم باشد، تق

 زنش بشه شهی ندم که نم تیرضا -

  یبرد چاقو  شیکرد و دست پ   یآرام  ی خنده  آتش

  بیس ی اما وقت دیرا برداشت، پروا ترس ی خور وهیم

را برداشت و شروع به پوست گرفتن کرد نفس آسوده  

  ینگاه م   بشیو آتش همان جور که به س دیکش  یا

 کرد گفت: 

 مگه نه؟ ،ی تق یداد  تیرضا -

 دیهم فشرد و ساغر با ترس به مج یدندان رو  یتق

شد در   یرا مکه ترس  با یآرام و ز ینگاه کرد، دختر

کرد که ساغر   یآرام  ی اشاره  دینگاهش خواند، مج

  یبه تق یچشمانش نگاه  یآرام باشد و آتش از باال

 کرد و گفت: 

 م، یاز اون مغازه سوخته هارو درست کرد یکی-

خودش، خونه هم که   یتوش، شده آقا  م یختیر  له یوس

 چندتا خونه باالتر تو از اولشم داشته

که  یبیچاقو را در تکه س یزی را قاچ کرد و ت  بیس

قاچ کرده بود زد و بدون آن که به پروا نگاه کند  

 سمتش گرفت ادامه داد: 



از تو   یمهم تر از همه که دخترتو دوست داره، حت-

 شتریهم ب

نگاه  دیرا از آتش گرفت و آتش به مج بی س جی گ پروا

 کرد گفت: 

 ؟ یکن یخوشبختش م-

 تاج سرم بوده و هست -

 گهیَپ حله د-

نگاه کرد، از نگاهش   یآب دهان قورت داد به تق پروا

خواهد حرف بزند اما انگار از  یخواند که م یم

آتش به ساغر نگاه کرد و    د،یترس یشخص آتش م

 گفت: 

  یخوا  یهم م  یبگو، هر شرط   یخوا  یم یهر چ -

 بذار 

 چشم به پدرش نگاه کرد و گفت:  یاز گوشه  ساغر

 ندارم یشرط -

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 مبارک باشه-

 گفت:  یعصب یتق



 کرد  یکار  شهی حاال که محرمه نم-

   شونهیآره بعد صفر عروس -

 گفت:  دی لبخند زد و آتش رو به مج یتق

 عاقده کجاست  نیا نیزنگ بزن بب-

 گفت:  یچشمان درشت شد و آتش به تق یو تق پروا

هم، بعد صفر   یتو شناسنامه  رهی امشب اسمشون م-

 میریگ  یمفصل م یعروس   هیهم 

 باال رفت: شیباره صدا کیبه  یتق

 چه وضعشه؟!  نیا-

 زنه،یوضعش که معلومه، چون پول آدمارو گول م-

 یچ یعنی  دهیدختر مال مج نی بدم ا ادت یخوام  یم

 کنه  یدختر منو بدبخت م نیا-

  یخوش بخت م لیبعدم خل د،یاسم داره آقا مج نیا-

 کرد؟ 

 به ساغر نگاه کرد و ساغر آرام گفت:  یعصب یتق

 مغازه داشتن، کمه؟ هیخونه داشتن  -

 ست؟ یکم ن-



  د،یو نگاه همه را سمت خودش کش  دیباز خند آتش

 گفت:   د یکش لش یو سب  شیر  یدست رو

 ؟ یدخترتو چند بفروش یخوا  یحرفتو بزن، م  یتق-

را به   نشیبه آتش نگاه کرد، نگاه خشمگ یعصب پروا

نگاه خون سرد آتش داد، آتش چشم بست سر تکان  

 داد و گفت: 

دخترت خوش بخت  یکن ی چقدر تو ذهنته که فکر م-

 شه؟یم

 اد یخوشم نم نیمن اصال از ا-

علف    ادیخوشت ب  ستیاون که حله چون تو قرار ن-

نگاه به برق  هی که  اد،یب نیریش  یبه دهن بز دیبا 

  یگیوشه مگ هی ینیشی ساکت م یدخترت کن  ی چشا 

 مبارک باشه 

 نگاه کرد گفت:  دیزنگ بلند شد و آتش به مج  یصدا

 ی عل  ایعاقد هم اومد، -

کرد و    یلبخند زد و به آتش نگاه کرد، پروا پوف  ساغر

 لب گفت:   ریز

 بودم!  ده یند گهید  شو ینجوریا-

رم داره  کهینفس، مرت ی دیحاال که د-  اوزگل کال ک 



نگاه کرد و    یچشم به تق  ی اخم کرد از گوشه  پروا

 گفت: 

 زشته  شنوه یم  سیه-

 عاقده امشب مارو هم عقد کنه  نیگفتم ا یکاش م-

  ی دست جلو  عیباره خنده اش گرفت سر کیبه  پروا

خنده اش باال نرود و با   یدهانش گرفت که صدا

 حرص گفت: 

 !وونهید-

وارد خانه شد،   یبا مرد  د یو مج  دیخند ز یر زیر  آتش

 یآتش فکر همه جا را کرده بود، کرده بود که حت

دانست   یهم فرستاده بودشان، چون م ش یصبح آزما 

کند که باز   یاز فرصت دو ماهه استفاده م  یتق

همان   ی شوهر دهد، برا یگر یدخترش را به مرد د

 کند.  ی رنتواند کا   گریعقدشان را برگزار کرد که د

دش اصال دوست  خوشحال بود، خو  یل یخ  ساغر

گفت آتش   دیمج ینداشت به آن خانه برگردد اما وقت 

 خواسته است، نتوانست مخالفت کند. 

برسند، آن هم   دیکه با  یزیبه چ  دنی و ساغر رس دیمج

کرد   یرا چرخاند، حس م یرنی به لطف آتش، پروا ش



با آن جا آمدن و شاهد بودند عقد دو نفر که آن قدر  

خوب    یل یخواستند حال دلش را خ یرا م گریهم د

 کرده بود. 

رفت، با ساغر   یکنار نم شی قدر که لبخند از لب ها  آن

  یکردند م یدوست شده بود و با هم صحبت م

به جمع    یگریپروا در آن شب دوست د  دند،یخند

و مهربان،   ی آرام، خاک یدختر  وست،یپ  شیدوست ها 

 بیعج یکرد اما گاه یکه با پروا صحبت م ی دختر

مهمان   ینیشد و لبخند دل نش یم دش یمج ی  رهیخ

 شد.  یخوشحالش م   یلبها

  یخودش به آتش نگاه م  یو گاه  د ید یهمه را م پروا

به   هیشود نگاهش شب یم د یپرس ی کرد و از خودش م

نگاه ساغر شود؟ و همان لحظه نگاه گرم آتش قفل  

که چشمک بود و بوسه  طنتشیشد و ش ی نگاهش م

  یم شیلب و دور از چشم همه برا یاش از گوشه  

 انداختش.   ی فرستاد به خنده م
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خانه زار   یکه گوشه  یدختر یبرا شیوجود نگران با 

آرامش کند، اما   یداد که کم یم  امیپ ی زد و گاه یم

 شد.  یسپر  یخوب  یل ی شب خ

* 

 را باز کرد و گفت:  کمربندش

  چاررویب ی خواب بود، تو هم رفت یزنگ زدم آسک-

 نکن داریب

 گفته بودم شام درست کنه-

دادم که ساغر نگهمون داشت، فکر نکنم  امیمن پ-

 درست کرده باشه

 باشه -

 و آرام گفت:  دیسمت آتش چرخ یکم

خوام بگم کاش    یم شون،یکه بهم رسوند یخوب  یل یخ-

تو   شهی اما مگه م یکرد  یم  یونی همون موقع پا در م

بوده فقط خودش   ی کار خدا دخالت کرد، حکمتش چ

 دونه یم



  یدونم امشب راحت م ینگران بود، اما م یل یخ  دیمج-

 خوابه

 ساغرم نگران بود -

 ی داره تالش م دیمج شه،یخوب م   یل یخ  شونی زندگ-

 خبره  یب  یکنه، ساغرم که وضعش خوبه البته تق

 متوجه شدم -

 میکن  یم داشونیاون باال ماالها پ گهیسال د -

 و گفت:  دیخند پروا

 ریشب بخ گهی برم د-

 ی دمتگرم که اومد-

  یفهمم، دروغ چرا وقت یفقط من م دویدرد مج-

اما حاال نظرم کامال عوض   ومدیازش خوشم ن دمش ید

 شد 

 َمرده   دیمج-

 ریشب بخ-

 نفس  ریشب تو هم بخ-

رفت و در را بست، با عجله   نییبا لبخند پا  پروا

  یقیرساند، آتش نفس عم نگیخودش را به در پارک 



 نگیرا به حرکت در آورد وارد پار ن یو ماش  دیکش

 خانه اش شد.

که نشسته بود پشت   یبود از صبح تنها لحظه ا خسته

مدام در رفت و آمد بود و   ،ی تق یفرمان بود و خانه 

  یتق یخانه   غذا هم نخورده بود تا که کنار پروا  یحت

 غذا خورد. 

ساکت،    یخانه شد چشم چرخاند در خانه  وارد 

پروا که چراغ   یبه خانه  د ینگاهش به روبه رو کش

زد و   یاتاقش همان لحظه روشن شد، لبخند آرام

رفت، بدون در زدن در را باز کرد،   یسمت اتاق آسک

تختش خواب است، عقب رفت و در را   یرو  ش یدید

 بست به اتاقش رفت. 

* 

را    فشیو ک  ی گوش  عیو سر  دیرا سرکش  شیچا 

سمت در خانه رفت، با عجله کفش   د یبرداشت دو

 : دیرا پا کرد و غر  شیها 

 ر ید شهی م جشینت بره،یتا نصف شب خوابم نم  یوقت-

 شدنم   داریب

  ستاد،ی آسانسور ا یرفت و در را قفل کرد، جلو   رونیب

راحت بود،   الشیدر باز شد و وارد شد دکمه فشرد، خ



رفته   رونیزود ب یل یداده بود آتش صبح خ امیپ  یآسک

 به اتش نگفته بود. چیه  یاست و انگار کس

نشست،   نش یشد و پشت فرمان ماش نگیپارک وارد 

برد، راه افتاد   رونیرا ب  نیرا زد و آرام ماش موت یر

با سرعت   د،ید  دور نشده بود که موتور آتش را اد یز

 کرد و متعجب گفت:   زیآمد، چشم ر یسمتش م

 آتشه! -

اما بر خالف   د یکش نییپا  شهیترمز فشرد و ش ی رو پا 

پروا گذشت،    نیتصورش موتور با شتاب از کنار ماش

 سر چرخاند و گفت:  عیپروا سر

 ! دیمنو ند-

را به حرکت در    نیباال انداخت و دوباره ماش شانه

وارد    دیمج کدفعهیبه سر کوچه بود که    کیآورد، نزد

که پروا   دیدو  یبود و چنان م ادهیپ یکوچه شد، پا

توجه به  یب دیترمز فشرد، مج یپا رو عی و سر  دیترس

 . د یدو  یاو م

 کرد گفت:  رونیسر ب عیسر  پروا

 ! د؟یشده آقا مج یچ-



وا  پر دنینفس زنان و متعجب سر چرخاند با د دیمج

 و گفت: ستاد یاش گذاشت ا نهیس  یدست رو

 ُکشتش  یاالن...االن م -

 و با ترس گفت:   ختیپروا فرو ر دل

 !ی آسک-

پروا با ترس   د،یفقط سر تکان داد و دوباره دو دیمج

  ریرا به حرکت در آورد و همان جا دور زد ز  نیماش

 لب گفت: 

 خودت آرومش کن   ا یخدا-

  ادیرساند ترمز زد و فر دیسرعت خودش را به مج با 

 زد: 

 باال ا یب-

شد دستش را به داشبورد   نیسوار ماش  عیسر دیمج

 گرفت گفت: 

 برداشت  یزیبرو برو...ت-

نگاه کرد    دیچشمانش گرد شد و با وحشت به مج پروا

 گفت: 

 برداشت؟!  یچ-



 قَمه بود...خودش درستش کرده بود -

 !نیحس  ا ی-

 برو تا نُکشتش  یبرو آبج-

آپارتمان   یجلو  عی سرعتش را باال تر برد و سر  پروا

تا   د یشدند و مج اده یهر دو با عجله پ دند، یآتش رس

 خواست زنگ را بفشارد پروا گفت: 

 کنه  ینزن اون که االن باز نم-

 ... ی َپ چ-

 ی کرد پوف یباز م دیبا کلپروا که داشت در را  دن ید با 

 : دیکرد و غر

 یآبج  گهید  بگو د-

سرش را به    دیسمت آسانسور رفت و مج  دیدو پروا

 چپ و راست تکان داد وارد آسانسور شدند گفت:

 شده  وونهید-

 شهیم یجور  نیدونستم ا یدونستم، م  یم -

 ! ؟ی دونست یم-

  رون ی آسانسور هر دو ب ستادنیچشم بست و با ا پروا

 رفتند. 



 *** 

  یسر از رو عیسر یآسک دیکل  دنیچرخ یصدا  با 

جمع کرده اش باال آورد به در خانه نگاه   یزانوها

آتش خواست به زور لبخند بزند اما   دنیکرد، با د

حبس شد، دستش   نهینفس در س د، یچهره اش را که د

آتش در را   ستد،یکرد با ی را به تاج مبل گرفت و سع

و همان   د رها کر نی زم یم کوفت کاپشنش را رو به

 داشت گفت:  یجور که آرام سمتش قدم بر م
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  یداره، م یواسه من درجه بند  اشتباه یدون یم-

کنم،   ی اگر طرفم اشتباه کنه با گوش زد ردش م یدون

 ... نکهیمگر ا



وحشت   یبه آتش نشسته اش جمع شد و آسک  چشمان 

 رفت با لکنت گفت:   یزده عقب عقب م

 دادا...داداش! -

درشت دارن در مورد   زُ یر ینیبب یرد بش یدون یم-

  یم یوقت یدون  یم ؟یچ یعنیزنن   یخواهرت حرف م

بکنه  ا یبره التماس ک دیشنُفم که خواهر آتش چرا با

 ؟یچ یعنیکار کرده،  ی با خواهر آتش چ ا یمگه ک

 گفت:  یافتاد و با زار هیبه گر  یآسک

 داداش...داداش غلط کردم -

 آتش مشت شد و گفت:   دستان

 کثافت یرد داداشتو له ک  رتی تو غ-

  یهجوم برد که آسک  یزد سمت آسک   ی ادیفر چنان

  یدست و پا  رینکرد و ز دایفرصت فرار را پ یحت

  انیباال رفته بود و آتش در م ادش یآتش اُفتاد، فر 

 عربده اش باال رفت:  شیمشت ها 

 نتونست سرمو خم کنه...  ی تا حاال کس-

را گرفت سرش را باال آورد و در   ی آسک ی موها 

 زد:  اد یفر  ش یرو

   ا یک یخونه   یرفت ی وقت ،ی اما تو کرد-



نشست پرتش کرد، پروا با   یدر صورت آسک مشتش 

 ی شتاب در را باز کرد وارد خانه شد، با چشمها 

بود خودش   یکه سر و صورتش خون یدرشت به آسک 

  ینگاه کرد، آتش ب دیکش  یم نیزم  یرا از عقب رو

  ادیهجوم برد فر  یسمت آسک د یبه پروا و مجتوجه 

 زد: 

 بابا بُکشتت  نکهیُکشمت، قبل ا یخودم م-

 پروا باال رفت:  اد یرا گرفت و فر  شیموها  باز

 آتش ولش کن-

 ی را م ی کس جز آسک چینه ه  دیشن  یآتش نه م اما 

رحم و پر قدرت که با هر   یان هم ب زد یفقط م د،ید

 کند. شی کرد رها  یضربه پروا التماس م

  ی سمت آتش و دست دور کمرش برد سع  دیدو دیمج

شتش، اما آتش آسک را رها کرد و  ی کرد عقب بک 

فرود    دیهمان مشت قدرت مند در صورت مج دیچرخ

که به عقب پرت شدآ تش دست باال آورد با  دیآمد، مج

 گفت:  دیتهد

 رون یگمشو ب-



 یقدم عقب رفت، آتش را نم کی وحشت زده  رواپ

کرد، او واقعا قصد   یبه او نگاه هم نم  یشناخت، حت

 دیچرخ یرا بُکشد، آتش باز سمت آسک  یداشت آسک

 شده گفت:  د ی کل  یرا گرفت و با دندان ها  شی موها 

 یکن  ی اشتباه م یدار  یدونست ی تو م-

 هیکرد، پروا به گر ی زد و التماس م یضجه م  یآسک

 زد که آتش بشنود:   ادید و فرافتا 

 ش یُکش  یم یاتش تو رو خدا...ولش کن...آتش دار -

به  دینشاند و چرخ یدر صورت آسک  یگرید   مشت

  ینم دیاطراف نگاه کرد، به دنبال کاپشنش بود، مج

از درد دستش داشت   یچه کار کند، آسک دیدانست با 

داد، پروا چند قدم برداشت که سمتش برود   یجان م 

 سر چرخاند:  دیمج اد یاما با فر

 نکن داداش   تیآتش خر-

که در دست آتش بود   ی بزرگ ی چاقو  دنیبا د پروا

 چشمانش درشت شد و با وحشت گفت: 

 ! ؟یکار کن  ی چ یخوا یآتش م-

  یفقط به آسک دیکس را نشن چیه  یباز هم صدا آتش

 رفت گفت: یتش منگاه کرد و همان جور که سم



 ی کارت هممون نابود کرد ن یبا ا-

 با ترس جلو رفت گفت: پروا

 لحظه نگام کن  هیآتش آتش...-

  ادیرفت و پروا فر یتوجه به پروا سمت آسک  یب  آتش

 زد ملتمس گفت: 

 ...تو رو خدا ولش کنیشد وونه یآتش د-

را گرفت   شیبزرگ جلو رفت بازو  ی وجود آن چاقو با 

 و گفت:

 ینم یهست یلحظه آروم باش، تو عصب هی آتش -

 یکن یکار م یچ  یفهم

 با خشم پروا را کنار زد گفت:  آتش

سر خواهرم اورده بس   ییبال قمیبشنوم رف نکهیا-

 ست؟ ین

 گفت:  هیبا گر یخشکش زد و آسک پروا

 دروغه-

 خند زد نگاهش کرد و گفت:  شین آتش

سراغ   یرفت  یچون وقت  ست،یدروغ بودنش مهم ن-

 نیا شهیم یدونست   ی اون حروم زاده م



هجوم برد از پشت لباسش را گرفت و   سمتش 

سرش   یزد دستانش را رو  غیپروا ج دش،یکش

 نگاه کرد گفت:  دیگذاشت و به مج

 کن!  یکار  هی-

 ی دانست سمت آتش برود آن قدر عصب یم دیمج

کند و   یکم او فرو مهست که آن کارد را اول در ش

 برد. یرا م یبعد گردن آسک

زد و پروا به اطراف نگاه کرد،   یم غیاز درد ج  یآسک

وقفه و با   یرا برداشت، ب وانیل  ریسمت جز  د یدو

شدن   ده یاز درد بر د،یکوب رهیجز  یشتاب لب سکو

زد، آتش نگاهش کرد و   غی کف دستش ج یجا  یجا 

  وانی آب دهان قورت داد و ل   د،یچرخ عیپروا سر

 گرفت گفت:  گرش یشکسته را سمت دست د

 ولش کن آتش -

  یکه دندان ها  یفشرد جور یهم م یدندان رو   آتش

 شد، پروا با ترس گفت:   انیفرمش نما 

من بال سر    یاریسر اون ب ییقبل که بال یولش نکن-

 ارم یخودم م

 بذارش کنار-



 ول کن وی آسک-

 کرد سر کج کرد و گفت:  هیگر

 تونم آرومت کنم  یم  یمگه نگفت م،یبذار حرف بزن-

و پروا با   دیرا کش  ی از پروا نگاه گرفت باز آسک آتش

 را باال زد و آرام گفت:  نشیآست ی زار

 نکن...نکن آتش-

 با ترس گفت:  دیمج

 !ینکن آبج-

شکسته را    وان یل  د ی به پروا نگاه کرد و د عیسر  آتش

 کدفعهیباال رفت و  ادشیدر ساعد دستش فرو کرد، فر

 :د یو کارد را رها کرد سمت پروا دو  یآسک

 نکن! -

شکسته از دستش   وانیچشم بست و ل  شی با صدا پروا

دست پروا را گرفت و پروا دست    ع یرها شد، اتش سر

دستانش پشت گردن آتش رفت در    عیسر  د،یعقب کش

که از ترس داشت دم   یبا نفس تنگ دش،یآغوش کش

 گوش آتش گفت: 
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جا  نیجا باش...هم  نیمن خوبم...بخدا خوبم...تو هم-

 یش یبا من آروم م یباش مگه نگفت

نگاه    یو آسک دیآتش منقبض بود و پروا به مج فک

 ی دور شود، آتش عصب یکرد و اشاره کرد آسک

 خواست بچرخد اما پروا محکم گرفتش و گفت:

تو   یکنم...فقط چند لحظه بعدش هر چ  ی خواهش م-

 ی کن یاصال هر کار  یبگ

و پروا سر عقب برد به صورت   ستاد یبه زور ا  یآسک

بر افروخته و سرخ آتش نگاه کرد، سر تکان داد  

 گفت: 

 ؟ یبند یدستم...دستمو م-



دست پروا و   یزخم ها  دنیبرد با د ن ییسر پا   آتش

 : دیشد و غر یآمد، عصب  یکه م یخون

 !ی کرد ی نجوریچرا ا-

آتش   د،یمچ دستش را گرفت و سمت اتاقش کش  پروا

 : دیاه کرد و با خشم غرنگ ی سر چرخاند به آسک

 ذارم ی...زندت نمیگذرم آسک یازت نم-

  عیو وارد اتاق شد، در را بست و سر دش یکش پروا

 گفت: 

 لحظه آروم باش  هیلحظه فقط  هی-

 یفهم  یتو نم-

 نیجا بش نیفقط ا  ،ی تو بگ یآره هر چ-

زانو    شی پا  یرا گرفت لب تخت نشاند، جلو  شیبازوها

 شد گفت:   رهیزد و به چشمانش خ 

 بکش  قیبه خاطر من فقط چندتا نفس عم-

 ... نم-

 کنم ی خواهش م-

پروا لبخند   د،یکش  قیچشم بست و چند نفس عم آتش

 زد سر تکان داد گفت: 



 آرومت کنم ی خوبه، بذار همون جور که دوست دار-

 و گفت:  ستادیا

 رم یزنگ بزنم که سر کار نم ارمیب مویگوش-

 رون یبرم ب دیبا -

 قه یآتش ازت خواهش کردم فقط چند دق-

سمت در اتاق   عینگاه گرفت و پروا سر یعصب آتش

اش گذاشت و با   ینیب یرفت دست رو  رونیرفت، ب 

که جان نداشت نگاه کرد و رو به   یبه آسک یناراحت

 گفت:  دیمج

 ببرش، ببرش درمانگاه -

 اما آتش -

ون دسته من، هم  یآتش با من، بعدم ببرش خونه -

 خودمم هست  یخونه  دیکل  نه،یکه رو زم  دیکل 

 باشه -

 نگاه کرد گفت:  یسر تکان داد و به آسک   پروا

 کنم ی آرومش م-

...بابام  ُکشهی ُکشه...اون نُکشه...بابام م یم-

 ُکشه  ینُکشه...بابابزرگم م 



کنم آتش   یفکر نکن، تو برو، من فکر م نا یاالن به ا-

 از همشون بدتره، غولشون آتشه 

 را برداشت و گفت:  دیدسته کل   عیسر دیمج

 م یتنت کن بر یچ هی  یآبج-

 در اتاق را گرفت و آرام گفت:  رهیدستگ پروا

 د یصدا بر یب-

 باشه -

اسلحه که در دست آتش بود،   دنیاتاق شد، با د وارد 

در خشکش زد، آتش بدون نگاه کردن به   ی همان جلو

 ت: پروا گف 

 برو کنار پروا-

 ! ؟ یخواهرتو بُکش ی خوا ی تو م-

آتش نگاهش کرد و پروا ناباور سرش را به چپ و  -

 راست تکان داد گفت:

 !  ؟ی هست ی تو ک-

بلند شد و سمت پروا رفت    شیبا خشم از سر جا  آتش

 : د یبا همان خشم غر



من   رت یبا غ د یخور یم ی که گفتم هر گوه میهمون-

 دینکن یباز

 ورت داد و آرام گفت: آب دهان ق پروا

پشت  یدرست  ی گرفته شده، حرفا  ی به باز رتتیآره غ -

 ؟ یتا آروم بش  یبُکش  دیزنن اما مگه با  یسرش نم

سر    د یخند زد و سر جلو برد، پروا ترس شین آتش

 گفت: یپچ پچ مانند  ی عقب برد اما آتش با صدا

 ست ین ت یهنوز حال  ،یستیمقصر ن-

 چشم بست و گفت:  پروا

 نیلحظه بش هیباشه  -

 کارا نکن  نیاز ا  گهید-

آتش    ی خودش را جلو عی در رفت اما پروا سر  سمت

 گفت:  دیکش

فقط چند   ،یگیتو م یفهمم، اصال هر چ یباشه من نم-

 باش بذار منم حرف بزنم قهیدق

 ؟ یحرف بزن دیتو چرا؟ تو چرا با -

 ی کنار بذار ویاون کوفت شهیفقط م ،یفهم یم-



اسلحه را پشت کمرش   ی سر تکان داد و عصب  آتش

گذاشت، پروا از سوزش دستش چشم بست و دکمه  

پالتو را باز کرد، آرام پالتو را از تنش در آورد و  یها 

به هر دو دستش که زخم شده بود نگاه کرد، آتش  

 : دیکالفه غر

 فقط... -

چند   د، یرا نزد و دست پروا را گرفت جلو کش حرفش 

پروا را   ی و خون دستها  دیکش رونیب یدستمال کاغذ 

 پاک کرد، پروا نگاهش کرد و گفت:

 جرم نکرده عاشق شده -

 لبش کج شد نگاهش کرد و گفت:   آتش

که   ی عشقو عاشق  هیبُرم اما نه واسه  ی گفتم َسر م-

 ه یحق هر کس

 اشق همن؟ ع  یو آسک ا یک  یناراحت نشد یعنی-

را کف اتاق پرت   یخند زد دستمال خون شین آتش

رها   نی زم یکرد، پروا مقنعه اش را در آورد و رو 

خودش   د،یکرد، دست آتش را گرفت سمت تخت کش

 .ندینشست و آتش را هم مجبور کرد کنارش بنش 



و پروا   د یکش لش یو سب  شیر  ینشست دست رو آتش

 شانه اش گذاشت گفت:   یدست رو

 ؟ یباهام حرف بزن یدوست دار -

 کار دارم  ینه االن نه، با آسک -

 شیبُکش  یکه بر -

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 گذرم دختر ینم-

 به خاطر حرف مردم؟ -

رفت در خونش که بخواد دهن مردمو   نکهیبه خاطر ا-

 باز کنه 

 بود  دهیشن ییزایچ هی-

 چشم بست و گفت:  آتش

 ... گهینگو که د ،ی دونست ینگو که م-

آتش   یپا   ی بلند شد جلو شیاز سر جا عیسر  پروا

 زانو زد و گفت: 

 ؟ی ُکش یمنم م-

با فک منقبض نگاهش کرد و پروا سر تکان داد   آتش

 گفت: 



بودم  یآسک یدونستم، چون اگر منم جا یآره م -

  هویدوست داشتم که   ویکردم، اگر کس یکارو م  نیهم

  نمیبب امیدختره هست، م ه یجوابم نده بعدم بشنوم با 

شده که   یرم از خود پسره بپرسم چ  ی چه خبره م

 شده  ینجوریا

 زد: اد یباره بلند شد فر کیبه  آتش

 ی غلط کرد-

 را باال برد:  شیصدا ستادیهم ا پروا

 ی نرم سراغش، مگه عشقو عاشق  د یچرا هان؟ چرا با -

 ه؟یالک

 ُکشم  یم ارویمن اون ک-

 چرا اون؟! -

خواد    یچون اون کثافت فقط گفته بود خواهرمو م-

 نگفت باهاش در ارتباطه

 پروا جمع شد و گفت:  پشمان

 ! ؟یچ-
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و   دی به خود آمد سمتش دو سمت در رفت پروا  آتش

 را گرفت گفت:   شی بازو

 بمون -

 بعدم اونا ارمیسر تو ب ییبرو کنار نذار اول بال-

 ؟ یفهم  ی دوستش داره م یلیآتش خواهرت خ-

منو و پدربزرگشو   ی انقدر دوستش داره که آبرو-

 ببره؟ 

در   ی آبرو باز یاون رفت حرف بزنه اون دختره ب-

 آورد 

 و عربده اش باال رفت: شد   دهیمشتش به در کوب آتش

کنو برو، بشنو   زیبرو، گوشتو ت  اده یبرو تو محل، پ-

  یچه حرف نیراجب منو خواهرم، بب گنیم یچ نیبب

دم خونه  نیانداختن تو دامن خواهر من به خاطر هم 

 رفتنش



و آتش سرش را به چپ و    دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 راست تکان داد گفت:

که اومد تو خونت   ی رمرد یبه گوشش، اون پ رسهیم-

بُکشم، اون  یبه من که آسک  زنهیخودش زنگ م

 ؟ی کن یکار  یتون یموقع م 

  نیخوا یآدمو م هیجون  شه؟ یم ی عدالتتون چ-

 ؟ یفهم یم د،یریبگ

  یوسط، نه م  ادیبه باد رفته م رتیغ یپا  ینه، وقت-

 مینه عدالت دار میفهم

 عقب رفت و گفت:  پروا

  یل ی ترسم، شما خ  یواقعا از تو خانوادت م-

  دیاز شما فقط با  د،یرحم ی ب یل یشماها خ  د،یوحشتناک

 فرار کرد 

 مثبت تکان داد و گفت: یرا به نشانه    سرش

اسلحه،  نی ا ا ی اون کارد  ای ،یبرو بُکشش با هر چ-

از دست   شهیکار منو هم واسه هم نی اما بدون با ا

تونم عاشق   یازت، نم شمیچون واقعا متنفر م  ،یدیم

 تو بشم یرحم یآدم به ب

 دهان قورت داد و ادامه داد:   آب



ترسم   یقبل رفتنت عشقتم خاک کنو برو، من از تو م -

  یهست یآدم نیاز قبل، تو وحشتناک تر شتریب یل یخ

که  هیجان یوحشتناک تر از هر چ  دم،ید  میکه تو زندگ

 و باهاشون هم کالم شدم  دمید میکار یتو طول سال ها 
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شد چنگ زد مقنعه و پالتو اش را سمت در رفت،   خم

که پالتو   دیچرخ یو جور گرفته شد  شیبازو  یلحظه ا

فکش   کدفعهیاز دستش رها شد و با ترس به آتش که 

فک پروا را   یرا در دست گرفت نگاه کرد، آتش کم

 فشرد و سر جلو برد گفت: 

 تو نشو قوز باال... -

 شم یم-



 نشو سوهان روح -

 شم یم-

 : دیبا خشم غر آتش

 پروا -

 نفسم، نفس -

 : د یبا حرص غر آتش

 نابود شدم -

ر اضاف  ی هر ک  ینابود کن یتون یم  یتو آتش- که ز 

 بزنه

 ُکشنش  یمن نُکشم م -

  یناخنش به آسک  یکس یذارینم یاگر نخوا  یتو آتش-

 بخوره 

 رتم یغ-

صورت آتش همان جور که   یچشم چرخاند رو پروا

 کیشد سر جلو برد، صورتش نزد  یفکش فشرده م

 صورت آتش شد و گفت: 

 سر جاشه  رتتی خالفش ثابت بشه غ  یوقت-



صورتش بود   یمتر ی ل یبه صورت پروا که چند م آتش

سر جلو تر برد و حس کرد   یکرد و پروا کم ینگاه م 

آتش   یپهلو یدست آتش شل شده بود، دستانش رو 

 نشست و آرام گفت: 

 درک کن خواهرتو کمی فقط  کم،ی ،یخودت عاشق -

  یبها ل   یلبش رو  کدفعهی آتش تند شد و  یها  نفس

دستش را در   کیپروا نشست، پروا چشم بست و  

کرد، آتش   یآتش فرو کرد، سر کج کرد همراه ی موها 

  یحرکت ماند، اما بوسه ها و کام ها  یب یلحظه ا

خودش کرد که تنش را به خود فشرد   یپروا از خود ب

 ادامه داد.  یشتریو با تب و تاب ب

دور کردن ذهن    یپروا برا دیرس  یبه نظر م د یشا 

رساند،   یاش آن را م یآتش آن کار را کرد و همراه

توجه  یخواست، ب یاما آن لحظه انگار آن بوسه را م 

 ان یآتش، در م یرحمانه  یبه آن همه اتفاق و خشم ب 

باره آن لحظه را خواست، خواست   کیبه   اهویآن ه

 . رفت  شیکه آتش حسش کرد و آن گونه پ

چشم باز کرد سر عقب برد  زنان ثابت ماند، آتش    نفس

شانه اش گذاشت، آتش نفس    ی و پروا با شرم سر رو



سر پروا گذاشت و پروا آرام    یدست رو  دیکش  قیعم

 گفت: 

که  یکس ،یدرست کن ویهمه چ یتون یم  ،یتو آتش-

تونه آدم بکشه، اونم خواهر   یبوسه نم  یم ینجوریا

 خودشو 

کمر    یرا رو  فش ی ساکت بود و پروا دست ظر  آتش

و سر کج کرد دم گوشش    دیآتش کش ی سفت شده 

 گفت: 

 ار یحضرت  ریبگ میآرومت کردم، درست تصم-

تاب   یسر چرخاند چشم در چشم شدند و پروا ب  آتش

 برد گفت:  ریو خجالت زده نگاه به ز

آتش  محل، بزرگ   نیفکر کن، بب  یآروم  نیاالن تو ا-

عقده    یاز رو  خودیکه ب ی زیتونه چ یمحل چطور م 

 نفر پخش شدرو جمع کنه هی ی

  دیبدنش کش  یآتش همان جور رو   ی را از پهلو دستش 

به کنار صورت آتش، نگاه باال آورد به  دیتا رس

 شد و گفت:  رهی اش خ ده یبه خون کش یچشمها

بعد جمع   ،یستیکه آتش ن یبکن  یکارارو نتون نی اگر ا-

ه که خانوادت آروم  کردن  حرف مفت مردم، بخوا



باشن، پشت خواهرت باش، عاشقه اشتباه کرده اما  

 ست ین نیا ی خشم و ناراحت یاشتباه از رو هی  یجزا

 آتش نگاه کرد و آرام تر ادامه داد:  یلبها به

 شهیبودنت هم یگم، از منطق یاز ته دلم م نویا-

 نیاما پشت ا  یدرسته ترسناک ومده،یخوشم م

فقط من متوجش شدم،   د ی منطقه که شا  هی یترسناک 

همون منطق واسه خواهرتم رو کن، اون داغونه 

خنک شد دلت تموم   یخوردس، باشه زد ناراحته، زخم

  ستیباون فقط   اده، یهم ز  یل یخ اده، یشد، اما ُکشتن ز

من   شه،یکرده به خاطر ناپختگ ییسالشه، اگرم اشتباه

 گه یر دبرم حرف بزنم، جو  دیخواستم نره اما گفت با 

 کنه دایپ ارو یتونست ک  ینم

آتش نگاه کرد و   یباال برد به چشمان بسته  نگاه

 گفت: 

  یُکشتنش پشتش باش آتش، االن همه  یبه جا-

زنن مثل کار تو، اما گناه داره،   ی خانواده پسش م

پسش بزنن، حداقل    زاشیدختر که عز  هی سخته واسه 

لحظه  هی دونم   یدرکش کن، نم  یهمه عاشق نیتو که ا 

 یکرد  یکار م  یچ نیخودتو جاش بذار، بب 

 :د ی باره چشم باز کرد و با خشم غر کیبه  آتش



مزنم هم تو رو هم   شیکنم، آت  ینم یمن مثل آسک -

 بهت فکر کنرو  یکه حت یکس

 و گفت:  دیخند پروا

پس درکش کن، به خاطر خودت به خاطر من به -

 ی خاطر آسک

 شهینم دایپ ا یکه لنگت تو دن یپدرسوخته ا  هیتو -

به خودش فشرد   شتریو اتش ب  دیخند  ز یر زی ر پروا

 گفت: 

 بخدا کشته بودمش  یپدرسوخته نبود یتو-

 کرد و گفت:  ی بامزه ا یاخم پروا

 فُحش نده -

 انقدر پدر... یخوام ندم اما تو  یم-

 گفت: دیکرد و پروا بلند خند  سکوت 

 گهید یادب  یب-

 لعنت به چشات-

 زشتم، نه؟ ی به چشا -

 گفت:  دیکش یقیو نفس عم دیخند آتش

 گذرونم، پُر از فشار  ی دارم م  یگند  ی چه روزا-



 گفت: عی و پروا سر دییهم سا  ی رو  دندان

 شو رو تخت دراز بکش   الیخ  یب ا یب کمی-

 نفس  الیخ یب-

  چیدو ساعت استراحت مطمئن باش ه گم،یم  یجد-

 وفتهیَکس نم چیواسه ه  یاتفاق

 نه-

 عقب رفت و گفت:  اخم کرد  پروا

 نه یگ  یخوب شدم، م یاد ینه انگار ز-

 گفت:  یو آتش عصب دش یتخت کش سمت

 برم  دیبا -

 اما بعدا ی ریم-

 نفس! -

 جلو رفت و گفت:   دیچرخ پروا

 ش یه-

  دیکش رونیدور کمر آتش برد و اسلحه را ب دست

 کرد و گفت:  یاخم

 متنفرم  ن یاز ا-



 گذاشت و گفت:  زیم  یاسلحه رو  دیچرخ

 بخواب-

 کرد گفت:  زیمشکوک چشم ر آتش

 با هم...  یخوا  ینکنه م هیچ-

دهان    ی دست جلو  عیپروا درشت شد و سر چشمان 

 آتش گذاشت گفت: 

 نمیبخواب بب ریبگ وونهید-

اونم تمام کمال،    یکرد ی مشکوک همراه آخه هم-

 م یبخواب یگیاالنم که م

 میوابمن گفتم بخواب نگفتم بخ ،یمنحرف  یل یخ-
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 ی تخت نشست و پروا به دستان زخم یرو دیخند آتش

 گفت:   عیاش نگاه کرد، آتش سر

 بذار ببندمش-

بست، دراز   شهیبعدم م ست،ینه نه نه، اصال الزم ن-

 بکش

 دستت داغونه-

 اعصتب تو  هی نه به داغون-

بار تو دراز   ن یمن دراز بکشم، اول  ستیآخه درست ن -

 بکش

دست دور کمر    دیخشکش زد و آتش بلند خند پروا

تخت   یهر دو رو د،یپروا برد و سمت خودش کش

به آتش نگاه کرد، آتش آرام زد  غیافتادند و پروا ج

 گفت: 

 جا کنارم باش  نیبخوابم پس هم  یخوا یم-

 اما... -

اش   نهیس  یو سر پروا را رو  دشیدر آغوش کش   آتش

 گذاشت گفت: 

دورم   یخوا  یاعتراض شو نفس، حاال که م الیخ یب-

 کن کال دور بشم ی کار ،یکن



آتش نشست و   ی نهیس  یدستش کنار سرش رو پروا

 در سکوت فرو رفتند.   نزد، هر دو  یحرف

 *** 

 و گفت:   دیکوسن مبل را جلو کش  عیسر دیمج

 یدستت ببر باال آبج-

باال برد و   ی با درد دست گچ گرفته اش را کم  یآسک

گذاشت قرار داد، سر به  شی برا دیکه مج  یکوسن ی رو

 و گفت:  د یکش ینیب ریدست ز   دیداد، مج هیمبل تک

 بخواب  کمی ، یقرصاتم که خورد   یآبج-

 ممنون-

 بود  فمیکنم، وظ ی خواهش م-

 پنجره نگاه کرد و گفت: به

 آرومش کرد؟  یعنی ست،یاز اتش ن یخبر-

 زد و گفت:  یجان  یلبخند ب  یآسک

 پروا کارشو بلده -

 سر کج کرد و گفت:  دیمج

 دونستم آروم بشه یم دیبع-

 ساعتش نگاه کرد و گفت: به



 من برم-

 دیبرو، ببخش-

 گذشت ریخداروشکر به خ  ه،یچه حرف نیا-

داداشم گرفته، اما    یپروا جلو د ینگذشته، شا  ریبه خ-

 یحرفا به گوش پدربزرگمو بابام برسه زندم نم نیا

 ذارن 

شناخت ساکت بود و   یکه خوب آن خانواده را م دیمج

 خند زد گفت:  شین  یآسک

 هم خوشحال باش با اون دختره  ا یک-

 گفت:  دیکالفه چرخ دیمج

 یمواظب خودت باش آبج-

صورتش سوخت  د،یاشکش چک  ی آسک د،یرفتن مج با 

اشکش آتشش   ی که داشت و شور ییبه خاطر زخم ها 

 ی م تشیسرش اذ  یها  هیکرد و بخ  ی زد، سرش درد م

دانست شانس بزرگ آورده   ی کردند، خودش هم م

 رحم تر از آن حرف ها بود.  ی است، آتش ب

 ر یدانست آتش ز ینم یبود، آسک  دهیهم نشن یز یچ کم

دهد و با کارش   یفشار آن روزها دارد ذره ذره جان م

و پروا را    دیبود، خدا مج ده یبه اوج خشم رس گرید



کرده    میبود که جانش را تسل  یرساند اگرنه دو ساعت

 بود. 

 : دیپروا را شن یزنگ سر چرخاند، صدا  یصدا  با 

 ؟ی هست ی آسک-

زور صاف نشست، دست سالمش را به تاج مبل  به

لنگ زنان سمت در خانه   ستاد،ی گرفت و به زور ا

  یلحظه ا دنش یرفت و آهسته بازش کرد، پروا با د

زخم بود  شیاش ماند، گونه ها رهیدر خ  ی همان جلو

  یرو  یو کبود شده بودند، چشمانش َورم داشتند، تور 

 سرش را پوشانده بود و دستش در گچ بود. 

  دش،یدر اغوش کش  اریاخت یوارد خانه شد و ب الفهک

 باال رفت و گفت:  یهق هق آسک  یصدا

که...جون خودتو    یممنونم...تو...تو انقدر مهربون-

 یریبگ یحاضر بود

 نوازشش کرد و آرام گفت:  پروا

 یداغون نیبش  ا یب-

 برادرم خوبه؟-

قدرتو از   نیدونم ا یخوبه نگران نباش، خودمم نم-

 که بتونم آرومش کنم سمیه جلوش واکجا اوردم ک



 ...یعنی-

 حرف زدم که از ُکشتنت دست بکشه  ی انقدر یعنی-

 خند زد و گفت: شین

کردم، قرار نبود   یفکر نم  ییروزا نیوقت به چن چیه-

 ... قرار بود ریجلوشو بگ

 انیم نا یبابام ا -

  یحواست هست؟ من که درست آتشو نم ی آسک-

تونه  ینم یکس کار  چیدونم اون بخواد ه یشناسم م

مطمئنم که گفتم،   نویتونن، من ا  یبکنه نخواد هم نم

کارا از دستش بر   ن یچرا؟ اون آتشه اگر ا گهی شما د

 محل بشه؟  هی بزرگ  دیچرا با  ادین

برد و پروا دستش را گرفت و   ریسر به ز  یآسک

 گفت: 

 یدرد دار  یل یدونم خ ی م زم،ی عز میبر  ا یب-

 اد یهمه حرف پشتم در ب نی کرد...ا ی اون دختره کار-

  داش ی پ گهیجور د  ی از اولش رفتنت اشتباه بود، گفت-

 شد آخرعاقبتش نمیا  ا یکنم، ب ینم

چقدر   یگی... نمستیبرام مهم ن رمیخوام بم یبگم م-

 بچه ام



که به فکر   فن یگم چون بچه ها انقدر ضع یاتفاق م-

  یکارو باهات کرده قو  نیا  ا یحاال که ک وفتن،یُمردن م

  یعاشق هر کس دینبا  یشو که بفهم یشو، انقدر قو 

داره   اقتتو یکه ل  یکس یبذار یقدر خودتو بدون ،یبش

قشنگ تر از قبل   تویشو زندگ یقو  اد،یب شیخودش پ

 کن 

د کشاندش و ادامه  نهال بو یکه قبال برا یاتاق سمت

 داد: 

 تیاما خوشبخت ارهیهم نم ای ک یُمردن تو، خم به ابرو-

 کنه یکورش م

 تخت نشاندش و با لبخند گفت:  ی رو

 ادامه داره  ی زندگ-

 گذره  یعشق نه، فقط م یب-

 ی فهممت آسک ینم-

روز ازش جدا  هیپروا!  یستیمگه تو عاشق برادرم ن-

 شهیتموم م یهمه چ یبش

 اش ماند و کالفه عقب رفت و گفت: رهیخ  پروا



کرده آره بعد جدا شدنم   ا یکنه که ک ویاگر آتش کار -

آتش   گهیمطمئن شدم د یاز همه چ یوقت شم،یم  یقو

 رهیمیبرام م

 اما... -

کن آروم  یبرهان نباش، االن فقط سع ل یدنبال دل -

 ی باش

 ا یسراغ ک ره یداداشم م-

 !ی آسک-

 کشتش  یم-

هست، اما   ایتو ذهن ک یچ  دونمیجان، من نم ی آسک-

 دونست  یبه تو م  ا یک یآتش از عالقه  

دست پروا را فشرد    عیچشمانش گرد شد و سر  یآسک

 و گفت:

 ؟یچ یعنی-

اما جالبه   خوام،یخودش به آتش گفته خواهرتو م-

آتش   نیواسه هم  ش،ینزده که تو هم مبخوا  یحرف

 د یدونسته با هم در ارتباط بود یاصال نم

 ! خواد؟ یگفته منو م یعنی...یعنی-
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 نویبوده، خب اگر...اگر ا ی چ ا یقصد ک دونمیآره و نم-

 به آتش گفته پس چرا... 

 کرد  ینگاهش م  جیگ  یشد و آسک  ساکت

 شانه اش را گرفت و گفت:   پروا

 االن بخواب -

 داداشم-

حالت چطوره، االن دوباره   نمیبب امیگفتم ب د،یخواب-

 باشه باشم اون جا بهتره   داریاون جا، ب رمیم

 کمه  یبگم خداروشکر تو بود  یهر چ -

 زم یبخواب عز-

از درد چهره در هم   ی، آسک کرد دراز بکشد کمک

 گفت:   عیو پروا سر  دیکش



 ارم؟ یمسکن ب-

 به خوردم داد  دیدکتر داد، مج -

دستت راحت بخواب،    ر یبالشتم بذار ز نیخوبه، ا-

  لتمیگردم خون، وسا  یبر م رونیداداشت اگر بره ب

  یاون نباش  یجلو یمن باش ش یچند روز پ  ارم،یم

 بهتره 

تونم  یبابامم نم یخونه  یدونم االن حت  یم د،یببخش-

 برم

هم خواهر  یتو هم دوستم ه،یچ دیببخش زمیعز-

هم   یل ی شوهرم، من به همخونه عادت دارم و خ

 میراض

 گفت:  دی کش یآسک یلبخند زد و پروا پتو را رو   یآسک

 فعال -

 ** 

دندان    ر یو لب ز دیسوزش دستش چهره در هم کش  با 

بود اما   قیعم شیهاکرد، زخم  زیبرد، دستش را تم

کرد ببندتشان، سر باال برد به   ینداد و فقط سع تیاهم

 که مرتبش کرده بود نگاه کرد و کالفه گفت:  یخانه ا

 گذشت ریبه خ-



سر چرخاند   عیآتش، سر یزنگ گوش یصدا  دنیشن با 

 : دی غر یبه در اتاق نگاه کرد و عصب

 زنه یاالن زنگ م هیک  یلعنت-

 : دیآتش را شن  یاتاق رفت و صدا سمت

 بله-

  یدستش رو  ک یدر اتاق را باز کرد، آتش  پروا

  ریدم گوشش بود، از ز گرش یچشمانش بود و دست د

 :د ی دستش به پروا نگاه کرد و با خشم غر

 ببند دهنتو-

 یآب دهان قورت داد جلو رفت و آتش عصب پروا

 نشست گفت: 

 یبه تو چه عوض-

را پرت کرد   ی با عجله سمتش رفت و آتش گوش پروا

تخت، پروا لب تخت نشست، دستش را گرفت و   ی رو

 گفت: 

 آروم باش -

 ذارن  ینم-

 آتش -



 برم  دیبا -

 اما... -

 برم  دیبا  نمیتونم بش  ینم-

 ا؟ یسراغ ک یکه بر -

 یسراغ هر ک -

 آتش! -

شتو برام ندرون دختر-  نکن، چ 

  یر یم تونم نگهت دارم اما حداقل یدونم نم یم-

 ی بش مونینکن که پش ی از رو خشم کار  رونیب

 شمینم مون یوقت پش  چیبکنم ه یمن هر کار -

 زندون؟  ی ها  له یپشت م یبر یاگر قاتل بش یحت-

 حتما الزم بوده -

 یستیپس به فکر من ن-

  یآتش تنگ شد و پروا سر تکان داد، دستها  چشمان 

 و گفت:   دیاش را عقب کش یچیباند پ

که به  ستیهم ن  یاما انقدر  ،ی دوستم ندار گم ینم-

 لهیکه پشت م  یمن َمرد ،یکارا نکن یلیخاطر من خ

 کار؟    یخوام چ یم  میزندون باشه تو زندگ  یها 



 بلند شد و گفت:  شیسر جا  از

  یبه پاش نم  زیهمه بر نیا ی اومد یحداقل وقت-

همه پشتوانه  نیا ،یختیریهمه عشق نم نیا ، ی کرد

 شدم  ینم ت یاذ ادیمنم با رفتنت ز ینجوریا ، ینبود

 نفس! -

تا   نکهیواسه ا یگم؟ تو به فکر من بود  یدروغ م-

وقت   چیه یکنینم یحداقل کار  یآخرش پشتوانم باش 

  گهید ی نه پات تو زندان و هر جا  اد یسرت ب یینه بال

روبه رو بودم،   ی ادیخالفکار ز یباز بشه، من با آدما

زدند    یافتاده بودن با من که حرف م ر یکه گ  ییاونا 

  م،یکارو کرد نی ا مونگفتند به خاطر خانواد  یم

چرا؟ چون هر   یدون یکردم، م یباهاشون برخورد م 

دونه آخر عاقبت راه خالف و هر کار   یم  یادم

دونن اگر پنجاه   ی هستو کجاست، م  یچ ییاشتباه

و اون    شنی درصد موفق بشن پنجاه درصد ناموفق م

کنن، پس اونا جز   یقت خانوادشونو بدبخت تر مو

جور    نیمثل تو، ا نن، ک یفکر نم یخودشون به کس

 سراغ من  یومدیم دینبا  ی بود یآدم

 زد و گفت:  ی لبخند تلخ دیلبش کش   یرو  زبان

 یکارت یبه فکر الزمه ها ،یستیتو به فکر من ن-



رفت و سمتش رفت اما پروا   نییتخت پا  یاز رو  آتش

 عقب رفت و گفت:   عیسر

  یاگر ادعا دار   یبه فکرم یحرفمو زدم، اگر ادعا دار -

  یکه م  ییهر کار اشتباه ،یهمه دوستم دار  نیکه ا

بده،   رییکه سرنوشت خودمو خودتو تغ یبکن  یخوا

واقعا  دیشا  اد، یب ادت یصورت منو   اد،یب ادتیمنو 

اون کار  الیخ  یکه ب  ی دوستم داشته باش ی انقدر

 یاشتباه بش

 در رفت و گفت:  سمت

 کنم قبل رفتن بخور    یدرست م یچا هی-

 دیو چرخ دییهم سا  ی که رفت آتش دندان رو  رونیب

  یرا برداشت سمت کمد پرت کرد، صدا ی صندل 

پروا چشم   د،ی چیدر خانه پ ی شکستن در کمد و صندل 

گذاشت، نفس   شیگوش ها  یبست دستانش را رو 

 گفت:  ی و چشم باز کرد عصب  دیکش  قیعم

  رونیبعدم منه و  یپاش کن  ختویر  یا یب ستیقرار ن-

 ی شدرو به خاطر کارات تنها بذار

برداشت درونش نپتون   یوانی گذاشت و ل  یکتر

 گذاشت.



خانه که بلند شد تعجب کرد، تا    ی زنگ گوش  یصدا

زنگ بخورد، بوق چهارم    یبود آن گوش دهیحاال ند 

رفت اما همان لحظه  م یس یب  ی د که سمت گوشبو

هراسان مادر اتش که   یرفت و صدا  ر یگ غامیپ ی رو

 کرد در گوشش نشست.  ی التماس م یبه کرد 

باز شد، هر دو    ع یو در اتاق آتش سر ختیفرو ر دلش

 به هم نگاه کردند و پروا با ترس گفت: 

 !گه؟یم یچ-

 مشتش به چهار چوب در نشست گفت:  آتش

 کنه نکشمش  ی التماس م-

 : دیغر یعصب پروا

 کنه!  ی کار م یداره چ  چارهیزن ب نیلعنت بهتون بب-

  یرا بردارد صدا یرفت تا خواست گوش  ی گوش سمت

  اد یفر  یپدر بزرگ آتش ترساندش، از ان طرف صدا

 ی کرد به گوش م یآن زن که هنوز التماس م ونیو ش

 زده به آتش نگاه کرد و گفت: وحشت   د، یرس

 ! گن؟یم یچ-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 خوان بگذرن  یآبرشون رفته، از جون دخترشون م-
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باره چنان به   کیچشمانش درشت شد و به   پروا

 باال رفت.  شیکه آتش ابروها  دیجوش رس  ینقطه 

آدم حرف   هیدر مورد   دیدار  د؟یهست ییشما چه آدما -

 ! دی کن شیقربون نیکه بخوا وونیح هی نه  د،یزن یم

 سمتش رفت و گفت:   آتش

 گفتم که بهت -

شده بود که تخت   وانهیپروا شد اما پروا د  کینزد

 زد:   ادیو فر  دیاش کوب نهیس

 رحما  یب-

 گفت:  د یکالفه چشم بست و پروا با تهد آتش



بخوره،   یکس به آسک چیدست ه  ذارمیذارم، نم  ینم-

 د یمنو بکش د یبخدا که اول با  دیاونو بکش نیاگر بخوا

پسش زد   ختیدوباره جلو رفت اما پروا اشک ر اتش

 : دیغر

کار کرده   یاوناس...مگه چ یاون خواهرته...بچه  -

 ! ا؟یلعنت

 آروم باش -

 خوام باشم   یآتش، نم ستمین ستم،ین-

را برداشت و به پدربزرگ که   یگوش دیشتاب چرخ با 

 گفت:  زدیهنوز حرف م

کنه،   یکارو نم ن یکس ا چیکنه، ه  یکارو نم نیآتش ا -

 اد یب یسر آسک  ییذارم بال یمن نم

 را گرفت اما پروا عقب رفت گفت:   ش یبازو آتش

شما بشه که از جون   یرحم یذارم آتش به ب ینم-

اول   دیریبگ یجون آسک  نیخواهرشم بگذره، بخوا

 دیریگ  یجون منو م

  رونیرا از دست پروا ب  یبا خشم جلو رفت گوش  آتش

پروا با تاسف سر   وار،ی و پرتش کرد سمت د  دیکش

 تکان داد گفت:



 دش ی ن یبب گهید یذارم حت ینم-

سمت آشپزخانه رفت که پالتو را بردارد، تلفن   د یدو

خورد، پشت سر هم اما آتش با عجله   یآتش زنگ م

 راهش قرار گرفت گفت: یسمت پروا رفت جلو 

 بمون -

 گهی د  یرحم یاون ب هیبرو کنار، تو اگر انقدر شب -

 نمتیخوام بب یوقت نم چیه

زد خواست برود اما آتش دستش را گرفت و    پسش

 عربده اش باال رفت:

 ُکشمش، بفهم  ینم-

 : دینفس زنان نگاهش کرد و آتش با خشم غر پروا

َدخلشو    شیخواستم بٓکشم همون دو ساعت پ یم-

 دم یکش یاورده بودم، با صدتا نوازش تو هم دست نم

 گفت:  یصبچشم بست و آتش ع  پروا

 ُکشتمش یکرده بود نم نمیبدتر ا -

و با شتاب در آغوش آتتش فرو   دیپروا چک اشک

آتش   ی نهی اش در س دهیهق هق ترس   یرفت، صدا

 نشست و آتش کالفه دستانش دورش حلقه شد گفت: 



اون تنها با من   دیفهم یم  دیبا  دیترس  یم  دیبا  ی آکس-

 یم یرحمم چ  یبابزرگ ب ی دیشن  ، یدید  ست،یطرف ن 

 با اونا طرفه یگفت، آسک

 اما تو... -

  ی خواهرم، که کس ی سپهره جلو   نمیذارم  س یآره نم-

نزنه، تو آروم   ی ناخنش نخوره بهش، زدم که کس

 کنم یدرست م ویباش من همه چ

داد و آتش  یخودش را در آغوشش جا شتریب پروا

 سرش را و گفت:   د یکالفه بوس

 چطور بود؟  شش،یپ  یرفت-

 : دیمتعجب سر باال برد پرس پروا

 ! ؟ید یاز کجا فهم-

 خند زد گفت:  شین آتش

 ستمینفهمم که آتش ن-

دستش شکسته  ، یبد، داغونش کرد یل یبده...خ-

 ه یسرش شکسته، صورتش زخم

 شهیخوب م-

 شهی خوب م یتو پشتش باش-



 عقب برد و گفت:  سر

 اره یسرش ب ییبال  ینذار کس-

 زشت  من، قول مردونه  دمیقول م -

 لبخند زد و سر تکان داد گفت: پروا

 یلیخ ،یکرد  دوارمیام  یل یخ-

و آتش   دی رس ی به گوش م ی زنگ گوش  یصدا  هنوز

زنند، چون   یهستند که زنگ م  فهیدانست کل طا  یم

زود همه جا پخش   یل یبود، خ دهیبه گوش همه رس

 بود؟  ریشده بود و جمع کردنش امکان پذ

پروا درست   یمه فشار و از طرفبود و آن ه آتش

  ش،یبود انگار سد بود در برابر کارها  شیروبه رو

شده بود با بزرگ آن   وانهیدرست مثل آن لحظه که د

پروا بود و مخالف   یآن جور صحبت کرد، ب فهیطا 

به   دیکار خالف، آتش در آن همه دردسر با  ی ذره ا

بود   ممکنکرد چون هر کار اشتباه   یپروا توجه م

 را از خودش دورتر کند. پروا 

 *** 

پنهان شد، همان لحظه  نیبا شتاب پشت ماش   پرستو

در خانه  ا، یک یبود دم خانه   ده ی رس نش یکه با ماش



آمدند، آتش زودتر    رونیآتش ب دیاش باز شد و مج

 سوار موتور شد و گفت: 

 میاریَدخلشو ب میکن دایدختره هم پ-

 پشتش نشست گفت:  دیمج

 داداش  میکن یم دایپ-

دور شدن موتور باعث شد    یبود، صدا ده یترس  پرستو

 لب با خودش تکرار کرد:   ریبلند شود، ز عیسر

 ُکشتن!  اروی ُکشتنش، ک-

هم بود را باز کرد، با دو خودش را   یکه رو اطیح در

 یجسم دنیبه ساختمان رساند و در را باز کرد، با د

  خورد تا زنده  ی بود داشت تکان م  زانیکه از سقف آو

نشست،   یدر گوش م  شی خر خر گلو ی بماند و صدا

با   د، یدو  ایبه هوا رفت سمت ک غشیوا رفت، ج

 زد:   ادیفر دش یرا گرفت و باال کش  ا یک ی وحشت پاها

 یریذارم بم ی...نترس نمیمون یزنده م-

و هر دو   دیزد، طناب را از گردنش باال کش   ادی فر ا یک

زد، دستش   اد ی فر گریبار د ایپرت شدند، ک نیزم ی رو

سرخ شده اش گذاشت، طاق باز افتاده   یگلو  یر ا رو 



  یداد که در خود م  یبود و انگار هنوز داشت جان م

 زد، پرستو سمتش رفت و گفت:  یم اد ی و فر دیچیپ

 آروم باش تموم شد... -

 عربده اش باال رفت:  ا یک

 خدا -

چشمانش    یرو  گرش یو دست د   دیلرز  شیها  شانه

نشست هق هق مردانه اش باال رفت، پرستو صاف  

  قیاش گذاشت نفس عم نهیس ینشست و دست رو 

ُمرده بود،   ایبود ک  دهیرس  رتر ید هیفقط چند ثان  د،یکش

 نگاهش کرد و گفت:

 نداره!  یرحم چیه  یاون عوض-

تند بود و هنوز    شیگفت اما نفس ها  ینم چیه ا یک

لبش    یچشمانش بود، پرستو زبان رو   یدستش رو 

بود نگاه کرد   زانیکه به سقف آو یبه طناب دیکش

 زد و گفت:  یزیلبخند ر 

هم نگه نداشت، به چه  یحرمت چند سال دوست یحت-

 کرد و رفت! زونتیاو یراحت
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منقبض به روبه رو   یبه زور صاف نشست، با فک  ا یک

 و آرام گفت:   د یبود، پرستو خودش را جلو کش رهیخ

 گفتن؟  یچ-

 صورتش و گفت:   ی چرخاند رو چشم

 زدنت؟-

 ه یکاشت  روزیکه د ی شاهکار-

رحمانه بکشتت؟   یشد که انقدر ب  یانقدر عصب یعنی-

 ؟ی نجوریچرا ا

بزنه  ریت هیتونست  ی حرفاس م  نیاون زرنگ تر ا-

  ینجوریکار اونه، ا دن یفهم یخالص، اما همه م

به  نویخودمو کشتم، خودش هم یعنیکرد که  زونمیآو

 گفت  دیمج

   یآدم عوض-



بود، پرستو خودش را عقب   ینگاهش کرد، عصب ا یک

 گفت: و   دیکش

 تر بشه  ریمن فقط خواستم تو محل سر به ز-

جا بود، انقدر زورش گرفت که اومد حلقه  نیشد که ا-

 کرد   زمیآو

 نُکشت؟  ؟یخواهرشو چ -

 دونم البد بال سرش اورده  ینم-

 به درک-

فشرد و   شی گلو یدستش را رو   ستاد،یبه زور ا ا یک

 گفت: 

 ننیب ینم ویرنگ زندگ  گهیو آتش د  دیمج-

 برد به پرستو نگاه کرد و گفت:  نییپا  سر

که آتش و به   نیخواست بدون ا  یخدا رسوندت، نم-

 رمیخاک بکشم بم

 گفت:  ستاد یا عیلبخند زد و سر  پرستو

 دمیخوشحالم زود رس -

 گفت:  د یو با وحشت خودش را جلو کش کدفعهی



زدن، آتش    یاما اونا داشتن در مورد من حرف م-

 ! ارنیگفت دخل منو ب

 دخل خودش اومده  اره یتو رو ب تا بخواد دخل-

به بعد من   ن یرحم اعتماد ندارم، از ا یب نیمن به ا-

من    یدونه خونه   ینم یکس  ام،ینم رونیاز خونم ب

 هی ا،یب ی کارم دار  ا یکجاست، تو هر وقت کارت دارم 

 نکنه   بتیکس تعق چیه ا یب  یجور

 ؟ ید یترس-

به  یوقت  ؟یدار  یترسم حرف یم  وونهید   نیبگم از ا-

  یجون م   یرحم نکرده االن اون باال داشت  قشیرف یتو

 کنه؟ یاون وقت به من رحم م ، یداد

 باشه برو -

حرف   رمیموافق نبودم با کشتنش، اما االن م اد یز-

وگرنه سراغ تک   رهیبم دیبعد همه کارا آتش با زنم،یم

 اد یتکمون م

 خند زد و گفت:  شین ا یک

 تمهمه گف   نیخوبه بهت ثابت شد، من که ا-

اما االن بهم ثابت   میرینگ میگفتم رو خشم تو تصم-

 شد. 



 

  واری داد به د هیرا در دستش فشرد و سر تک  وانیل 

  نی حس ا ی  یبه سر کوچه بود و صدا  رهیتراس، خ

طبل، کالفه چشم  دنی کوب یگفتن در گوشش بود، صدا 

را خورد، نگران آتش بود    شی از چا  یبست و کم

ده بود و دوباره  شام دا یدست خودش نبود، به آسک 

چون   بود با آرام بخش خوابانده بودش، چون نا آرام 

آن   دنیبود، انگار با د ا یدر آن حال بدش دل نگران ک

از عشقش کم نشده بود و پروا به   زیچ  چیدختر هم ه

باشد؟ اما او   یتوانست مثل آسک یکرد م یآن فکر م

 . دید ینم یزیچ نیدر خودش چن

نشاند که آتش   ی تصورش هم اخم به چهره اش م یحت

آن   ایببخشدش  یو بخواهد لحظه ا ندیبب  یرا با دختر

  یلبه  ی رو  ی که آن حس را به او داشته باشد، گوش

  دنینگاه کرد با د  ی به گوش عیتراس روشن شد، سر

نغمه لبخند زد و تماس را وصل کرد   یر یتماس تصو

 خودش گرفت گفت:   ی جلو

 تکرار من یب یچطور نغمه -

 گفت:  دیخند نغمه

 ؟ی که شالو کاله کرد یی کجا -



اما باز همون ذره   ستیمعلوم ن یاد ی ز زی رو تراسم چ-

 .نمیب یم  یزن ریزنج ی که معلومه دسته 

 آتش کجاست؟ -

 رونهیب-

اون جا،   میا یبه حامد اصرار کردم تاسوعا عاشورا ب -

 تونه یکار داره نم گهیاما م

 گفت:  دیشد و پروا خند  زانی آو شی ها  لب

  گهیدفعه د هی نکن، اشکال نداره   ی خودتو اون شکل -

 ا یب

 چه خبر؟  نمیبگو بب-

 ست ین ی خبر خاص زمی عز یسالمت -

 رابطتت با آقا آتش چطوره؟-

 پشت سرش و آرام گفت:   وار یداد به د هیسر تک  پروا

 خوبه دیدونم شا ینم-

 پروا جانم، تو هنوز مشکلت حل نشده؟ -

 و گفت:  د یلبش کش یکالفه زبان رو  پروا

 کنم یمشکل ندارم دارم تالش م-

 اما نشده  ی تو قبال هم تالش کرد-



 برد و گفت:  رینگاه به ز پروا

دل باشه   یاونم نه از اجبار از رو  دنشیاگر بوس-

 ست؟ یتالش ن 

 باال رفت و گفت: شیابروها  نغمه

 نگو! -

 نگاه کرد گفت:  ی به گوش پروا

 شد اما خودم خواستم یدونم چ ینم-

 !یخوبه پر یل یخ  نیا-

 نگفت و نغمه آرام گفت:  چیه  پروا

 ؟یکن یباهاش دردو دل م -

 اد یآره اما نه ز  ی گاه-

 ؟ یپروا قشنگ جواب منو بده، دوستش دار-

 چشم بست و کالفه گفت:  پروا

 دونم ینم-

به نظر من باز برو   ،یدلم تو که هنوز همون   ز یعز-

 دکتر شیپ

 هی قبل  یچرا باز همون حرفا-



فرق داره، آتش   شهیبار با هم ن یفرق داره پروا، ا-

اون شوهرته عاشقته،  ست، یاطرافت ن یمثل همه آدما

باز همون پروا باز   ،یتون یکه نم یعاشقش نش 

 همون... 

 : دیغر یعصب پروا

 نگو  یزینغمه چ-

همه  نی تو با وجود ا  زم،یم، من خواهرتم عزچرا نگ-

که   ی زیآدم باز حالت بد بود، اگر آتش برات نشه چ

بشه بازم حالت بده، قربونت برم به فکر اونم   دیبا 

 باش 

 کنم یتالشمو م یهستم نغمه، هستم که دارم همه -

اون ازت   ستا، یفقط به کنار هم بودن ن  یپروا زندگ-

 خواد نه فقط حضورت  یعشق م

 یکن  یم میعصب  یدار -

  یتو زندگ نهیبهتر از ا یبش یتو از دست من عصب-

 ی بش تیاذ

 زد و گفت:  لبخند

خوبه اما باز   یلیخ شیدیبوس ،یکن یتالش م  یدار -

 کنه یکمکت م شتریدکتر حتما ب  شیبرو پ



 باشه -

 به تو چشم خوشگلم  ن یآفر-

 زیزبون نر-

 شتیپ  امیوزم شده مدو ر  یکنم حت یحامد و راض -

 باشه -

 و آماده کنم االنه که حامد برسه   زیمن برم م-

 

 ریشب بخ زم، یباشه عز-

 ریشب تو هم بخ-

قطع شد، نفس   ریفرستاد و تصو شیبرا یا  بوسه

 : د یو کالفه غر  د یکش ی قیعم

 

[12 /3/2021 12:51  PM] 

 

 _هفتاد_سه_آغوش_آتش  صدی#پارت_س

  

 



 

 

 دکتر رفتنم کمه  یوقت تنگ و گرفتار نیتو ا-

گذاشت و سمت   نکی را درون س وان یخانه شد، ل  وارد 

ب  رفت، آهسته در را باز کرد، در خوا  یاتاق آسک

 : دیبود، ناراحت در را بست و غر  قیعم

 از پتکم بدتره، دختره له شده  ستیدست که ن-

نشست و روشنش کرد،   یو  یت یمبل جلو  ی رو

کرد، خسته بود   نییو کانال ها را باال پا   د یکش ازه یخم

  که سلایر یشبکه ا  یسوخت، رو یو چشمانش م 

 نییمبل کامال خودش را پا  ی داشت نگه داشت و رو

 نهیداد و دست به س هیسر به تاج مبل تک  دیکش

گذشت اما آن قدر پلک زد که  قهینشست، ده دق 

 خواب شد.  مینبرد که موفق نشد و کامال تسل  ابشخو

 ** 

در راهرو از جا پراندش، با ترس به در خانه  یی صدا

  ،ی گریزن د یو صدا  د یبچه شن ینگاه کرد، صدا

 : دیچشم بست و غر ی عصب

 ستیآپارتمان که ن-



 نگاه کرد و گفت:  ی چرخاند به گوش سر

 آتش کجاست؟ -

 را روشن کرد و گفت:   ی گوش  عیسر

 وقتشه گهیاالن د ه،یتماس نگرفتم کاف یهر چ -

گرفت دم گوشش گذاشت، بوق چهارم بود که   تماس

 آرام آتش در گوشش نشست:   یصدا

 جانم نفس -

 ی ومدیساعت دوازده شب شد و ن-

 ن؟ییپا   یا یم-

 ! ؟یچ-

 نییپا  ا یبنداز روت ب یچ  هی قهیدق هی-

 با...باشه-

 نگاه کرد گفت:  یقطع شد و متعجب به گوش   تماس

 ؟یچ یعنی-

که  یعجله سمت در خانه رفت، چادر گل دار طوس با 

  ی سرش گذاشت و جلو یبود را برداشت رو  زان یآو

تنش بود به   د یکوتاه سف ن یآست ز یشوم  ستاد،ی ا نهیآ

چادر را به هم چسباند و   یجلو  د،ی همراه شلوارک سف



را    گرشی چانه اش گرفت و دست د  ر یدستش را ز کی

را برداشت   دیچادر که از هم باز نشود، کل  نییپا 

 رفت.   رونیب

خودش در   دنیآسانسور شد و دکمه فشرد، با د وارد 

 و گفت:  دیآن چادر خند

  رون یب یشکل  نیر اکه دخترا با چاد  میقد  یمثل زمانا -

 رفتن یم

 و گفت:   ستادیرخ ا میو ن  دیخند

مثل خودشون شدم،   دمیپوش رش ی که ز ی لباس ن یبا ا-

 چادر باز باشه   یجلو  دی فقط با 

  عیرفت و سر  رونیآسانسور ب ستادن یبا ا  دیخند بلند

خودش را به در خانه رساند، در را باز کرد، آتش را  

آتش   د،یدر د  یبار مصرف جلو  کی ی با دو ظرف غذا

را باال داد و    شیابرو کی پروا در آن چادر  دن یبا د

  ی جلو دیمج  دنی به او کرد، پروا با د یینگاه سر تا پا 

همان لحظه آتش جلو رفت  رد، در خانه آتش سر کج ک

 گفت:  و پروا متعجب عقب رفت 

 یکن یم نیچرا همچ-

 در را بست و گفت:  اتش



 خاله سوسکه چادرت کجا بود؟ -

 برد گفت:  ریسر به ز  دیخند پروا

 دم دست بود   نیهم ایزود ب  یگفت-

و دست پشت سر پروا برد سر جلو برد   دیخند آتش

 و گفت: د یاش را بوس یشانیپ

 تیشونیزدم به پ  میصری بوس ق هی-

 و گفت:  دیبلند خند پروا

  یاتفاقا تو آسانسور داشتم به همون زمونا فکر م -

 کردم 

 چطوره؟  ی آسک-

 بد، بهش آرام بخش دادم -

 برد و گفت: نییکالفه نگاه پا  آتش

 مامان زنگ نزد به تو؟ -

 نه-

بس که همشون   شهی داره خاموش م گهید میگوش-

 ومد یزنگ زدن، پدربزرگم داشت م

 با وحشت جلو رفت و گفت: پروا

 نه-



 اد یگران نباش، گفتم ن ن-

چشم بست و آتش لبخند زد دستش جلو رفت از   پروا

چادر دستش را حلقه کرد دور کمر   یدو لبه    ی جلو

  عیپروا به خودش فشردش، پروا خجالت زده سر

 گفت: 

 اد یم یک ی هوینکن -

 نمتیباال بب ار یسرتو ب  ست،یبرام مهم ن-

به   رهی خجالت زده سر باال آورد و آتش خ پروا

 و گفت:  دیکش  قینش نفس عمچشما 

  یبه من فقط نگاتو بد ، یآرام بخش داد  یبه آسک-

 شمیآروم م 

  یآرام لبخند زد و آتش دستش را نوازش وار رو  پروا

 گفت:  دیکمر پروا کش

 هیواسه آسک شمیکیبخور،   نه،یامام حس  ی غذا-

 گفت:   یبا خوشحال  پروا

 خوش...  ی آسک-

 آروم باش خاله سوسکه، نگو من آوردم   شیه-

 اما... -



 بهش؟!  یکه ظهر گفتمم که نگفت ییزاینگو چ-

 نگو نگفتم  یگفت-

 از من نگو بهش   زیآره فعال چ-

 اره یناراحته همش اسمتو م-

کارش داره باهام  نی دونست با ا ی اون م اره، یبذار ب -

 کنه  یکار م یچ

 ست؟ ین یکاف هیتنب نیا-

  ست ین-

 عذابش نده -

 نفس، بذار آخر شب با بحث کردن نرم خونه-

 ال یخ یباشه ب-

  شش،یپ ادیفرستم ب یسر کار، ساغر م یریفردا م-

 فرستادتش  دیمج گهیم یعنی

 لبخند زد و گفت: پروا

 یچه داداش مهربون -

چشم بست و سر جلو برد و در برابر بهت پروا   آتش

گذاشت، پروا دلش فرو    فش یظر یشانه  یسر رو 

بر سرش آوار شد، دست پاچه    ایو انگار دن  ختیر



آمد و دور کمر آتش حلقه    رونیچادر ب  ر یدستش از ز

 شد گفت: 

 ؟یخوب-

 خوبم زشتم، خوبم نفسم -

 اما... -

  کمیگفتم  شتیاومدم پ   ادهیفشار ز ست،ین یزیچ-

 رمیجون بگ نمتیبب

 ی پروا را از رو یکالفه چشم بست و آتش شانه  پروا

 سر عقب برد و گفت:  د یهمان چادر بوس

 برو خاله سوسکه-

زد و   یکرد و آتش چشمک ینگران نگاهش م پروا

 گفت: 

  ی جلوم لوند تر شد  ی اومد یمدل   نیا ید یچادر پوش--

 که

 یبریبه کار م هیکلمه ها چ نیا-

 که هست  ینیهم  ،یتو برام لوند -

برد   نیینازک کرد و آتش دست پا  یپشت چشم پروا

پروا زد، پروا چشمانش درشت شد   یبه پا  یضربه ا



و آتش زدن عقب رفت قهقه اش باال رفت، پروا دندان  

 : دیلب غر ری و ز دییهم سا  ی رو

 ز یه یپسره  -

خنده دو ظرف غذا را سمتش گرفت   ان یدر م  آتش

 گفت: 

 شم ی م خودی دارم از خود ب گهیبرو که د ا یبرو ب ا یب-
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چند زد دو ظرف را و غر غر کنان سمت   پروا

 آسانسور رفت: 

 ز یه تیترب یبده، ب ادیبه دستت ادب -

گذاشت و   ش ی زانوها   یباز قهقهه زد دست رو آتش

چپ چپ نگاهش کرد    دیپروا وارد آسانسور شد، چرخ



  دیخنده ابرو در هم کش انیو همان موقع آتش در م

 گفت: 

 نهیبیم یک ی هویچادرتو ببند  -

چانه گرفت   ریدکمه فشرد  و چادرش را محکم ز پروا

آتش در آورد، همان موقع در آسانسور   یبرا یی و ادا

سرش را به چپ و راست تکان   دیبسته شد، آتش خند 

نگاه کرد و   دیداد سمت در رفت، بازش کرد به مج

 گفت: 

 میبزن بر-

 چطوره؟  یآسک  یآبج-

 بد-

 گفت:  دیآتش شدند و مج  نیماش  سوار

 میر یکجا ماالن -

 نه   ا یبرگشته  نمی بب یکیسراغ   میبر-

 ؟ یک-

حساب کتاب باهم    هیاما  ستیکه دوره از ما ن یکی-

 م یدار

 زده؟ -



 نزده، پخ کرده در رفته-

 و گفت:  دیخند دیمج

 هست  یک-

 سوسول  یبزمچه  هی-

 هم فشرد و گفت: ی رو  دندان

 که چشاش رو ناموس من بوده -

 کرد و متعجب گفت: زیچشم ر دیمج

 زنت؟!-

 زنم -

 وثیناکس د یا-

گرده،   یهم باشه بر م ا یکنم، اون سر دن  یولش نم-

 کنم یولش نم

تخم  نیا کنمیخودم آشو الشش م ،یول کن  دمینبا -

 سگو 

  شهیاتش زد، ش  یگار یسرعتش را باال برد و س  آتش

بار   ن یهزارم یبرا ی زنگ گوش  یداد، صدا نییرا پا 

نگاه کرد، پدرش بود، هم    ی گوشبلند شد و اتش به  

 به آتش خون سرد نگاه کرد و گفت:  دیمج



 ؟یدیجواب نم-

 نه، برش دار کال خاموشش کن -

را برداشت خاموش کرد و اتش کالفه  ی گوش دیمج

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 باره یداره برام م یاز هر سوراخ-

 میکن ی درستش م-

 ستمیدرستش نکنم که آتش ن-

 *** 

 ی زد، داشت نابودش م یدخترمو مدام کتک م زد، یم-

اون   ی دستا  ریبچم ز نمیتونستم بب یکرد، چطور م 

 تونم بکنم! ینم  یکار چیده ه یجون م ی عوض

را به پاک   شی کالفه نگاهش کرد و زن اشک ها  پروا

 کرد و آرام گفت: 

داشتم با چاقو بکشمش نه خون ازش   نوینه دل ا-

 ختمی تو غذاش سم ر نیواسه هم اد،یب

 ! ؟یستین مونیپش-

نه حداقل بچم االن آرومه، مامانم خوب بزرگش  -

 کنه یم



 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م پروا

از خانواده ها هم   یلیبعد خ ، یبچت کرد ی خودتو فدا -

 تو و اونا فرقه نیچقدر ب شن، ی بچشون م الیخ یب

رفت،   رون یسمت در اتاق رفت و بازش کرد ب ی عصب

اش نگاه کرد،   یبه ساعت مچ دیکش  قیچند نفس عم

 به سرباز نگاه کرد و گفت: 

 اومدن؟  یسرگرد عباس -

 رفتن یم د یداشتن با  تی مامور هینه -

 سر تکان داد گفت:   پروا

 ممنون-

 لیرا تحو  یرساند، گوش یدر اصل  ی را به جلو خودش 

با خانه اش تماس   عیگرفت وارد محوطه شد، سر

 : دی ساغر را شن  یصدا  دینکش یگرفت، طول 

 بله-

 سالم ساغر جان -

 ؟ یسالم پروا خوب-

 چطوره؟  یخوبم آسک-

 ناراحت نشست و گفت:   ساغر



  یل یشد هم درد داشت هم خ داریب شیدو ساعت پ-

 دادم بهش  یکه گفت  ی کرد، همون قرص یم هیگر

 ت: چشم بست و گف  پروا

 شهیدختر که حاال حاالها آروم نم  نیا-

 ییچطوره، آتش بال  ا یک دیپرس  یحالش مدام م   نیا با 

کرد   یباشه، مدام خودشو سرزنش م  اورده یسرش ن

 هم دردسر درست کرده  ا یکه با رفتنش واسه ک 

 : دیغر  دییهم سا  یدندان رو  پروا

کنم، با   یکه اصال درکش نم یعشق کوفت  نیا هیچ-

 بازم به فکر اونه دهیخودش د  نکهیوجود ا 

 لبخند زد و گفت:   ساغر

  ی کار نیپروا جان، آتش معلومه همچ نیخودتو نب-

 یبدتر  یاز آسک   یکیکنه، اما بکنه هم  یباهات نم

 خند زد گفت:  شین پروا

 کنم یکنم هم خودمو جمع م یعمرا، من هم رها م -

 و آرام گفت:  دیچرخ

 د یدرست کن یزیچ هیهست،  تو خونه  یهمه چ-

 د یبخور



 ممنون  زم یباشه عز-

 و دست پاچه گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان

 ؟ی خبر دار دی...از مجزهیچ-

باهاش حرف زدم، گفت با   شیساعت پ کی آره -

 آتشه، اما نگفت کجا

 نگاه کرد گفت:   شیبرد به کفش ها  ن ییسر پا   پروا

 یباشه فعال کار ندار -

 زمینه عز -

 فعال -

نگاه کرد، چند  یرا قطع کرد و به آسمان آب   تماس

نگاه   یآسمان شد و باالخره به گوش  ی  رهیخ هیثان

را دم گوشش   ی کرد با آتش تماس گرفت، گوش

  نیگذاشت، هر چه منتظر ماند آتش جواب نداد و ا

پاسخ    یبار بود که تماسش از طرف آتش ب نیاول 

 مانده بود. 

ترس ها،  دست خودش نبود آن  د،یدندان کش ر یز  لب

 یرحم چیبود که در هنگام خشمش ه ده یرا د  ی مرد

بکند، پروا تالشش را  ی توانست هر کار  ی نداشت و م



کرده بود که دور شود از آن مرد، اما نشد و حال  

 کرده بود.  دایبه آن مرد پ یتر کی نزد یرابطه 

  یراه افتاد سمت ساختمان اما همان که گوش  کالفه

 ار یاسم حضرت  دنیبا د  نگاه کرد  ی به گوش دیاش لرز

 دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش  یلبخند زد دست رو 

 بله-

  دمیصدا بود االن د  یب میبودم گوش ییجا هی دیببخش-

 ی زنگ زد

 کجا؟! -

 ! ؟ یشده زنگ زد  ی چ ؟ییجا  هی-

 زنگ زدم  ی جور ن ی...همستین یزیچ-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 سه تا کلمس، بگو دلت تنگ شده -

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 ام یم رترید کمی ،ییبرم جا  د یغروب با -

 کجا نفس؟ -

 یفقط خواستم بدون ستین یبد یجا -

 باشه -



 ؟ ییتو...تو کجا -

 بازارچه سر کارم رمینبودم، االنم دارم م یبد یجا -

 چشم بست و گفت:  یعصب پروا

 باشه -

 زشتم نمتیب  یم -

 : دیقطع شد و پروا با حرص غر  تماس

  یپسره  ده،یم لیکه من دادم به خودم تحو یجواب-

 حرص درار 
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 خوشت اومد؟-

 آره ممنون-



 بچه ها پخش کن  ن یاون عروسکارو ب-

 پروا  یخوب  یل یباشه خ-

 دوستات ش یقربون تو وروجک، بدو برو پ-

بود و به   دهیکه پروا خر یل یوسا عیبچه سر  دختر

پرورشگاه آورده بود را برداشت رفت، پروا راه افتاد  

 و گفت:   ستادیدر اتاق ا  ی جلو

 اجازه هست -

 لبخند زد و گفت:  یرحمت خانم

 تو پروا جان  ا یب-

 وارد اتاق شد و گفت: پروا

 چه خبرا؟ -

 ینگاه کردند و خانم رحمت گریکدیزن به  سه

 مشکوک گفت: 

 نگفته؟ یزی نهال بهت چ-

 پروا باال رفت و گفت:  یابروها

نگفت،   یخاص زیباهاش حرف زدم چ شبینهال؟! د-

 شده؟   یزیچ



زن اومده بود   هی شیکه نه، فقط دو هفته پ یزیچ-

 د یجا از تو پرس نیا

 زن! هی-

 زم یآره عز-

 اسمشو نگفت؟ -

 م یبهش نگفت یاد ی ز زیما هم چ زم،ینه عز -

 از آن ها نگاه گرفت گفت:  جی گ پروا

 بوده؟!  یک یعنی-

 نگاه کرد و گفت:  یبه خانم رحمت عیسر

 نداشت؟  ی قد کوتاه و صورت گرد-

  خوردیسبزه بود، م کمی بلند بود و قد  زم،ینه عز -

 حدوداً پنجاه سال باشه

را با آن مشخصات در   یچشم بست تا زن پروا

  یو خانم رحمت  اورد ین  ادیاما به  اوردیب ادیاطرافش به  

 گفت: 

 میکارس، اما جواب نداد  یآدرستو خواست گفت چ-

 از خودش نذاشت:  ینشون -



به خود   دیشماره بد میگفت  م،یازش خواست زمینه عز -

 اما نداد ره،یگیاگر بخواد تماس م میدیپروا م

 کالفه سر تکان داد گفت:  پروا

 برم  دیبا د،یممنون که گفت-

 میدیمراقب خودت باش اگر باز اومد بهت خبر م-

 زد و گفت:  ی زور لبخند

 ممنون، خدافظ-

برسد چنان در فکر   نیآمد، تا به ماش رون یاتاق ب از

 نیماش  یچطور قدم برداشت که جلو  د یبود که نفهم

 بود.   دهیرس

را   شهیرا به حرکت در آورد، ش  نیشد و ماش  سوار

 لب گفت:  ری داد و ز نییپا 

از خودش  ینشون یبوده که حت یبوده؟...ک  یک-

 نذاشته؟! 

به پا شد،   ییدر دل سودا زده اش غوغا   دوباره 

شده بود که اصال  ریدرگ یکنجکاو بود و ذهنش حساب

ساختمان   یجلو  دیرس   نشیو چطور ماش یک  دینفهم

 گفت: دیکش  قیپزشکان، چشم بست و نفس عم

 پروا، رو خودت تمرکز کن  ستیمهم ن -



وارد   عیشد و در را را قفل کرد، سر اده یعجله پ با 

لبخند زد سمتش رفت    یمنش دنی ساختمان شد و با د

 گفت: 

 هستم  ینیسالم، ام-

 جوابش را داد و دفترش را چک کرد گفت:   دختر

 خانم دکتر منتظرتونن دییبفرما   زم،یبله عز-

به در زد و   یسمت در اتاق رفت، چند ضربه ا  پروا

 پروا لبخند زد و گفت:  دن یدر را باز کرد، دکتر با د

واسه   میدوست که هست  ،یا ینم ی حداقل واسه کار-

 ا یرفاقت ب

ه خدا که حموم  چند وقت ب نیجون، ا م یمر دیببخش-

 رم یهم به زور م

رفت در آغوش هم فرو رفتند و دکتر با لبخند    جلو

 گفت: 

 زم یعز  یخوش اومد  یل یخ-

 اصرار بچه ها باعث شد باز مزاحمت بشم -

کردن بچه ها، چون بار آخرم گفتم، ادامه   ی خوب کار-

 ی دار ازیبده تو ن



مبل نشستند و پروا با   یعقب رفت و هر دو رو پروا

 فت: لبخند گ 

 ازدواج کردم -

 متعجب چشمانش گرد شد و گفت:  دکتر

 واقعا؟!-

 میهست  یآره تو دوران نامزد -

 شهیچه خوب، اصال باورم نم -

 نبود  یازدواجم ازدواج واقع-

 ؟یچ یعنی-

  سیپل  شیمرد و پ ه یبه خاطر شغلم خواستم دست -

کرد   یخواستگار  یمحض کردم وقت تیرو کنم، خر

 جواب مثبت دادم 

 کارس؟  یمگه چ-

 آهنگره اما خب... -

کرد، تا   فیدکترش تعر  یماجرا را برا   یهمه  پروا

رابطه اش تا همان شب قبل، و دکتر شنونده بود و با 

 یپروا را حس م ی گوش سپرده بود، آشفتگ اق یاشت

کرد و ترس   یکرد، خواستن و نخواستن را حس م



  قیبا تشو یگاهکرد و  یرا کامال درک م  شیها 

آن قدر    اشد پرو یکرد و همان ها باعث م  یم دش ییتا 

 . دیبگو شیبرا زیراحت از همه چ

 ** 

و    دیرا د تیرا کج کرد وارد محل شد، جمع   نیماش سر

در گوشش نشست، لبخند زد و   ینوحه خوان  یصدا

به   رهیسرعتش را کم کرد و خ   د،یکش نییرا پا   شهیش

رفت، راه بسته بود و   یجلو م ی زن ریزنج  یدسته  

بودند   ستاده ی زن ها ا د،یکش  ابانیرا به کنار خ  نیماش

خودش را هم   رفط ی شه یکردند، پروا ش ینگاه م 

 . دیکش نییپا 

گرفت، همان   ی دلش م  دید ی وقت آن دسته ها را م هر

 ی زدند و م یچند دختر که حرف م  یلحظه صدا

 :دیرا شن دندیخند

 نی ا پهیآخه المصب چقدر خوش ت-

ساله بودند،    ستینگاهشان کرد، انگار نوزده ب پروا

و    ستادیا شی پا  یپنجه ها   ی از دختر ها رو گرید یکی

 گفت: 

 موهاشو امشب خوشگل تر بسته-



پروا تنگ شد و سر چرخاند به دسته نگاه   چشمان 

  ینم چیبودند ه  نیماش  ی کرد اما چون زن ها جلو

  یرفت و دوباره صدا نییپا  عیدر را باز کرد سر  د،ید

 :دیدختر ها را شن 

که دوست دارم   پهیبزرگ محلمون انقدر خوشت ت-

 اد یخالف کنم سراغم ب

متعجب سر چرخاند به آن ها نگاه کرد و دندان   پروا

با ذوق دست دوستش را  یهم فشرد، دختر  ی رو

 گرفت و گفت:

من اگر هر روز از   یچه پهنه، وا نشو یس نیبب-

 کنم  یدق م نمشیبازارچه رد نشم نب

 :دیلب غر   ریز یتاب داد و عصب یگردن پروا

 چقدر پروو هستن، انگار نه انگار آتش زن داره! -
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که دوست دارم   پهیبزرگ محلمون انقدر خوشت ت-

 اد یخالف کنم سراغم ب

متعجب سر چرخاند به آن ها نگاه کرد و دندان   پروا

با ذوق دست دوستش را  یهم فشرد، دختر  ی رو

 گرفت و گفت:

من اگر هر روز از   یچه پهنه، وا نشو یس نیبب-

 کنم  یدق م نمشیبازارچه رد نشم نب

 :دیلب غر   ریز یتاب داد و عصب یگردن پروا

 چقدر پروو هستن، انگار نه انگار آتش زن داره -

  یآتش و طبل بزرگ دنیبه دسته نگاه کرد با د ی عصب

خشکش زد   د،یکوب یم ش ی که در دست داشت و رو

 چیو ه دیشن  یآن دختر ها را نم یصدا گریانگار د 

بود و به   نیی سر آتش پا  د، ید یکس را جز آتش نم 

را بست   شیراه گلو   ی کرد، بغض بزرگ  ی طبل نگاه م

 متوجهدهانش نگه داشت و اصال   ی و دستش را جلو

به خود   دنی بار یاجازه    ینشد ان اشک ها چه زمان

 کنند.  سیدادند که صورتش را خ



و    دیکوب  یدورتر از آتش سنج را بهم م یکم دیمج

گفتنش همراه آتش باال رفت،   نی حس ا ی اد یفر  یصدا

  یسر چرخاند به آتش نگاه کند اما لحظه ا دیمج

آشنا و آن   ن یماش ک یافتاد، به  تینگاهش به جمع

گوشش برد و   کیدختر، سمت آتش رفت سر نزد

 گفت: 

 زنت اون جاست -

 دن ینگاه کرد، با دسر باال آورد به اطراف  عیسر  آتش

  ی راه افتاد، پروا با عجله دستش را رو عیپروا سر

داد و از    یکس لیو آتش طبل را تحو دیصورتش کش 

 گذشت خودش را به پروا رساند.  تیجمع نیب

 را گرفت و گفت:  دستش 

 ؟ ی افتاد ریسالم گ-

 : دیکالفه سر تکان داد و آتش غر پروا

 ؟ یبهت نگفتن از پشت بر ابونیسر خ -

 نبود  ی نه...نه کس-

 آتش تنگ شد و جلو تر رفت گفت:  چشمان 

 ؟ یکرد هیچرا گر-



دستش باال رفت   یبرد و آتش عصب رینگاه به ز پروا

 پروا نشست گفت:  ی بازو ی رو

 شده؟!  ینفس، چ-

نگاهش کرد اما نگاهش به همان چند دختر  پروا

را بخواند،   جشان یتوانست نگاه گ  ینوجوان افتاد، م

 گفت:  دیآتش دست پروا را کش

 ا یب-

 باز کرد گفت:   شیرا دور زد و در را برا  نیماش

 برمت یخودم م ن، یبش-

نشست، آتش در را بست و سر   نیدرون ماش پروا

 چرخاند بلند گفت: 

 راهو باز کن   رضا یعل -

 باشه داداش -

نشست، در را   نیدر را باز کرد درون ماش عیسر  آتش

 : دیکه بست غر

کردنم    رونیچشات همون قدر که معجزه رو بلده، و -

 بلده 



 ی را به حرکت در اورد و همان جور که آرام م  نیماش

 راند سر چرخاند به پروا نگاه کرد گفت: 

  زی چشما چ نیاما االن ا یپشت تلفن سر حال بود-

 گهیم یا گهید

 ست؟ یچرا کاپشن تنت ن-

 آتش باال رفت و گفت:  یابروها

 ! ؟یچ-

 ست؟ یسردت ن  یعنیکاپشن، -

 ستینه خب گرمم ن-

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 دفتر روزنامه دنبالم  ا یفردا ب-

 شده؟   یزیچرا، چ-

 دیخوام برم خر یآره م -

 به جلو نگاه کرد وارد کوچه شد و گفت: جی گ آتش

 چرا؟!  ی باشه ول -

 میلباس واسه تو بخر-

 آتش گرد شد و با بهت گفت: چشمان 



 واسه من؟ -

  نی ا یلباس گشاد تر بپوش هی ئتیتو ه یریآره م-

 ست یلباسا واسه اون جا خوب ن 

 و با همان خنده گفت:  دیخند آتش

 آخه چرا دختر؟ -

 ست یلباسا مناسب اون جا ن نیتنگه خب، ا-

 سر تکان داد و گفت:  دیبلند تر خند آتش

 دارم میخواد بر ینم-

 شلخته؟ یهمون پاره پوره ها  ی آهان دار-

 ترمز فشرد و گفت:  یپا رو  آتش

 نه مناسب دارم، فقط تو بهم بگو چرا؟ -

 گه؟ید  یدار -

 گفتم که آره -

 نم یبب دیبا -

 یستینه واقعا خوب ن-

اگر نبود   چیاگر به درد بخور بود که ه نم،یبب دیبا -

 . دیخر میبر  دیبا 



 و گفت:  دیکامال سمتش چرخ آتش

 شه؟یبگم چشم اخمات باز م-

کرد و آتش  یدر هم نگاهش م  یبا همان ابروها پروا

 زد گفت:  یچشمک

 نیخونه بب ا یب زنمیبرگشتم زنگ م تیهئ  رمیم-

 باشه -

 ه؟یمشکل چ یبگ یخوا یحاال نم-

 برد و گفت:   نیینگاه پا  دیکش لبش   یرو  زبان

که واقعا   ادیم  یروزا کمتر کس نی جاست ا نیمشکل ا-

 کنه یعزادار 

 تا دهان باز کرد پروا با حرص گفت:  آتش

 کنن  یکه چشم چرون   انیم-

عقب رفت چشم چرخاند   یبا آن حرف سرش کم  آتش

خنده زد، پروا با   ر یز کدفعهیصورت پروا و   ی رو

حرص رو چرخاند و آتش قهقهه اش بدتر باال رفت  

 گفت: 

 ! ؟یشد  یرتیغ-



دست دور پروا برد در آغوش   کدفعهیو   دیخند  بلندتر

 خنده اش گفت:   انیدر م  دش،یکش

 ... خورهیکارا بهت نم نی آخ...اصال ا-

 نکرد و گفت:  شیهولش داد اما آتش رها  یعصب پروا

 م یباشه باشه، رم نکن نفسم رم نکن دختر چشم گاو-

  یو آتش دستش را آرام رو دیکش  قینفس عم پروا

 گفت:  دیکمر پروا کش

 ؟ یخسته ا-

 اد ینه ز-

 ؟یکجا رفت-

  دهیآتش چسب ی نهیهمان جور که سرش به س پروا

 بود چشم بست گفت:

بردم براشون،   دمیخر  یاسباب باز کمیپرورشگاه،  -

 همدم داشتن یعنیروسک داشتن اون جا بودن و ع 

 لبخند زد و گفت:  آتش

 یچه دختر زشت مهربون -

 عقب رفت به اتش نگاه کرد و گفت: پروا

 ؟ ی کار کرد یتو چ -



 کشهیاوضاع من درهمه، تا درستش کنم طول م کمی-

 شهی اما درست م

 سوال کنم  هی-

 بپرس -

پروا ابرو در هم   ه؟یهست ک  ایک شیکه پ  یاون دختر-

 : دیو آتش غر  دیکش

 ته یکه گفتم واقع یز ینخواه که با ادب باشم چون چ-

 برد و گفت:  رینگاه به ز پروا

  یآسک یل یخ  ا یکنم...اما...اما ک تیخوام عصب ینم-

با اون باشه...تازه   شهیدوست داشت هنوزم باورم نم

هم   ی آسک ،یگیم  ینجوریکه تو در موردش ا ی با کس 

کار کرده کامال مشخصه چه  یختره چ گفت د یوقت

 هیجور
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 باال آورد و گفت: نگاه

باهم  یچون از بچگ د، یقیچون رف  ا یک د،یتو مج-

  گمینم دتونیرفتارتون افکارتون، عق د یبزرگ شد

  ا یک  گس،یهم د  هیشب یلیهم هست، اما خ نیع  قایدق

چه طور از خواهر تو گذشته با اون دخترس؟! با عقل 

 اد یجور در نم

وقت به ظاهر آدما نگاه نکن، بعدشم   چی ه نکهیاول ا-

 !خوان؟ یهمو م  نا یا یدونیم یتو مگه از ک 

تش با همان چشمان تنگ شده  خشکش زد و آ پروا

 سر کج کرد و گفت: 

 ! ؟ی از ک-

  یل یدانست خ  یبه تپش افتاد، مطمئن بود اگر م قلبش

هم    دارید  کی شانیبرا  یوقت است خبر دارد و حت

شود، لب باز کرد   یم یعصبان  یل ی فراهم کرده است خ

 و با لکنت گفت: 

سوال منو با سوال گمراه   شهیچرا؟...واقعا چرا هم-

 ؟ یدیوقت جوابمو نم  چیو ه یکنیم

 تا دهان باز کرد پروا دست باال برد و گفت: آتش



نگو اما مدام  ینگ یخوا ینم ،یبگ یزیخواد چ  ینم-

 بره  ادمیهم از من سوال نکن که سوال خودم 

 را باز کرد و گفت: نیماش  در

 زنگ بزن   یاومد  یوقت-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 برم یم نتویاشم-

 ببر-

را بهم کوفت سمت در خانه رفت، نفسش   نیماش  در

 لب گفت:   ر یداد و ز رونیرا ب

 گذشت ریبه خ-

 ** 

رفتند، پروا    رونیو پروا هر دو از آسانسور ب  ساغر

در بودند،   ی جلو  د یزودتر در را باز کرد، آتش و مج

در   یلبخند زد، اما پروا با ابروها دیمج دن یساغر با د

 هم گفت: 

 ست؟ ی ن رید-

چشم به آتش نگاه کرد و آتش دست   یاز گوشه  دیمج

 برد دست پروا را گرفت گفت: شیپ



 ا یفردا صبح زود ب  دیمج-

 باشه داداش -

 : دیو پروا غر  دیرا سمت ساختمان خانه اش کش پروا

 سوالم جواب نداشت-

 در خانه را باز کرد و گفت:   دشیکل  با 

 گرفتار شدم -

دو پسر که همراهشون   ،ین ییمحله پا  ؟تویچه گرفتار-

 مواد بوده گرفته بودن

 گفت: یو آتش عصب   ستادیا  کدفعهی  پروا

 میبر  ا یب-

 چند سالشون بود؟ -

 سال!  ست یب-

 پس چرا؟!   ست،یمگه تو حواست به محل ن -

 از دستم در رفته ا یچ یهست، بعض -

 آسانسور شدند و پروا نگاهش کرد گفت:  وارد 

 ؟یخوب-

 ستمیاصال ن ستم،ین-



 و آهسته گفت:  دیلبش کش   یپروا زبان رو-

 دستشون؟   دهیم هی ک یبفهم یتون ینم-

 : دیو آتش غر  ستادی ا آسانسور

 گرفتتشون  سیجاست پل  نیمشکل ا-

 به دنبالش رفت و گفت:  جی گ پروا

 که خوبه نیخب ا-

 و گفت:  ستاد ی در را باز کرد کنار ا  آتش

  یدارن ثابت م یعنیاز نظر تو آره اما از نظر من -

 یتونم محله رو نگه دارم، وقت ینم گهیکنن من د

از دست من   یکار  گهید یعن یاومده جلو  سیپل 

 .ادیبرنم

نگاهش کرد، آتش   دیچرخ  جیوارد خانه شد و گ پروا

 باال رفت:  ادش یدر را بهم کوفت و فر

 نت به همشون لع-

 قدم عقب گذاشت و آرام گفت: دیترس پروا

 کنن  یناحق  دیبار که نبا هیهمه...حواست بوده با  نیا-

بلند   یکاپشنش را کف خانه پرت کرد و با قدم ها آتش

 سمت پنجره رفت گفت: 



دونن   یاما نم م،یمنتظرن ته بکشه خون سرد نا یا-

  شونو یکی یک یبره   نیمن از ب یکه خون سرد   یروز 

تخم  یخواد خالف کنه حت یکه م یتا کس دمیجر م

 نکنه تو محل نفس بکشه

  نیخشمگ  یل یکرد، آتش خ ینگاهش م ده یترس پروا

  دیترس  یم یکرد، حت ی را خوب حس م نی بود و پروا ا

 مادرش تماس گرفته است.   دیبگو

کرد و مطمئن بود   یرا داشت تحمل م  یادیز   فشار

کند، آتش سر تکان   یم دا یخودش پ یبرا  یدارد راه

 داد و گفت: 

خوان اما کور   یخوان، خشم منو م  یم نوینه اونا هم-

 رم یم شیخوندن، من با همون روش خودم پ 

 آتش -

که پشت سرش بود   ییبه پروا  شهیاز درون ش آتش

 نگاه کرد و گفت: 

  یو نم  ی دون یعمرمه، نم یی روزا  نیروزا گند تر نیا-

چه خبره و من چقدر آشفته ام چقدر    یخوام بدون

از   هیسمت خشمم از آسک   هیفقط بدون  نم،یخشمگ

به خودش جرات  یکه باهام کرد تا هر ننه قمر  ی کار

از   دشونوینگام کنه، هر چند جواب نگاه در دهی بده در



نگاه   دهیتخم در گهیساعت گرفتند که د  نیتا هم  روزید

تو به   میل شک  نیکردن نداشته باشن، اما نفس، اگر ا

 روزا  نیتا بگذره ا ری دل نگ

آتش گذاشت و آرام   یشانه  یدستش را رو  پروا

 گفت: 

واسه   ،یشیم  تیاذ ی ل یاما تو خ رم،یگ یمن به دل نم-

که ممکنه با دو تا اتفاق مثل امشب پست بزنن    یی کسا 

خودتو داغون   یقبلت نکنن، تو دار  ی نگاه به کارا

 دونن  یکه قدرتو نم  ییواسه آدما  یکنیم

را کنار گردن سفت آتش گذاشت با سر انگشت   دستش 

 رگ بر آمده اش را لمس کرد و گفت: 

 دونه  یشدن تورو م تیهمه اذ   نیقدر ا یک-

باره با دست کنار   کیچشم بست و آتش به   آتش

  ریپروا غافلگ دش،یگردن پروا را گرفت و از پشت کش

تش محکم هر دو دس  د،ینشد و از پشت به آتش چسب

دور آتش قفل شده بود چون آتش دستانش را محکم 

داد   هیپروا تک یگرفته بود و پشت سرش را به شانه 

 گفت: 

 شدم یآروم نم  ی نبود یدونست یپدر سوخته م-



 لبخند زد و گفت: پروا

 کمتر شده  یدرد آسک-

 تهران  اد یبابا بزرگم داره م-

 تا خواست بترسد آتش گفت:  پروا

 که خواستن بکنم ویگفتن کار  اد،یگفتم ن  ش، یه-

 آتش! -

  ینجوریتو هم کنم،یآروم باش زشتم، اونم حل م-

 کنمیحل م ویپشتم باش من همه چ

 ... ی آسک-

 بهش بخوره  یذارم دست کس  ینگران نباش نم-

 یشیم  تیاذ  یدار -

داره،    یخاص ینیریش  هیهم  زایچ  نیخودم خواستم، ا-

جلسه  نهیسخته مهم ا  یل یخ  شییجاها  هی  گهیامتحانه د

  یبا روش خودت امتحانتو پاس کن  یرو ترک نکن 

 ینی شو بب  جهینت
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 آتش آرام گفت:   لبخند زد و پروا

 یقبال انقدر گرم نبود -

 ی کج کرد به چشمان پروا نگاه کرد، پروا متوجه   سر

کرد هنوز خشم   یحس م   یچشمانش بود، حت ی سرخ

دستان پروا رها شد و باال   ی دارد، دست آتش از رو

سمت   یرفت پشت گردن پروا رفت و سرش را کم

 گرفت.  شیلبها  نیرا ب  شی و لبها   دیخود کش

هم افتاد و با کام اول آتش دستش   یا روپرو چشمان 

کرد،  یآتش چنگ شد و با کام دوم همراه ی نهیبه س

در آغوش   دیبهتر از قبل، آتش با شتاب چرخ یحت

دکتر  یحرفها  دش،یتاب تر از قبل بوس  یو ب   دشیکش

 شد:  ی مثل نوار ضبط شده در گوشش پخش م

تونم بگم   یپروا جان من تا با شوهرت حرف نزنم نم-

بدم  نانیتونم بهت اطم ینه، اما م ا ی هیمرد خوب

خوبه که  ه،یدونه چ یم  ویدوستت داره، عشق واقع



تکرار کن تا برسه   ی بازم تکرار کن، انقدر شی دیبوس

بدون اون    یتون ی م ،یفکر کن نیکه به ا یبه روز 

با رفتنشون خم به  کهمثل نهال مثل نغمه  ،یکن  یزندگ

نه، بذار عشقت که تازه داره شکوفه   ی ووردیابرو ن

  ی کن تو خودت عاقل  یرشد کنه، باهاش همراه دهیم

بدون اون   یفهم یاون وقته که م ،یکار کن  یکه چ

حسو   نیچون تو ا دهیباور کن جواب م ،یتون ینم

دل   یمعن یتو تازه دار زم،یعز یکرد  دایتازه پ

خوبه،  یل یخ  نیو ا یکن ی م حلتو وجودت   وی بستگ

مرد مرموز بهت کمک کرده، با اون عشق   نی آتش ا

عمر منو امثال من رو تو   هیکه  یراتییخاصش داره تغ

کنه،   جادیاون ا میو نتونست میکن جاد یکه ا میتالش کرد

تو رو داره، پس عشق   اقتیکارو کرده ل  نیکه ا یکس

  یاق اتف چی ش، هکن کنارش با یبه پاش، همراه زیبر

 نباش   یزینگران چ شه،ینم یچیپروا، ه وفتهینم

زنان ثابت ماند و آتش سر عقب برد و کالفه    نفس

 گفت: 

 یکن ی کار م  یدونم باهام چ ینم-

دندان   ر یرا ز نشیریبرد و لب ز  ریآرام نگاه به ز پروا

 یدندان فشرده م ر یکه ز  یآتش با لبخند به لب  د،یکش



کرد   بشیشد نگاه کرد و کالفه عقب رفت، دست در ج

آورد، پروا از خدا خواسته   رونیرا ب  گارشیپاکت س

 . د یکش ی عقب گذاشت و نفس آرام  یقدم

 اشاره زد به در اتاقش و گفت: آتش

 ی دید یبرام چه خواب نمیبرو بب -

سمت اتاق آتش رفت در را باز کرد    دیچرخ عیسر  پروا

 ورد گفت: و مانتو را از تنش در آ 

 شده بود؟   ی جور نیتا حاال ا-

 نه-

 باره  ن یپس اول -

تو نطفه خفه   شرفتیبود قبل پ ی هر چ  یعنی با،یتقر-

 شده 

مانتو   یسرش برداشت رو   ی شالش را هم از رو  پروا

 انداخت و سمت کمد آتش رفت گفت: 

 از دستت در رفته؟ ی سر  نیپس چرا ا-

را به چهار چوب در   شیو بازو ستادیدر ا ی جلو آتش

  گریراستش را بلند کرد طرف د  یداد نوک پا  هیتک

  گارش یبه س یبه پروا پک رهیچپش گذاشت و خ یپا 

 زد گفت: 



 گرده دستم  یبرم-

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ی نقشه دار شهیهم  ،یبر شیکه بداهه پ یستین  یآدم-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 میشناس یم  یخوبه خوب دار-

را باال آورد   نشیآست دیکش  رونیب  یشکم  راهنیپ پروا

 خوب نگاهش کرد و گفت: 

بهتر   شدیم یاگر بداهه بود  که،یکه مرموزت م  نهیا-

  ویهمه چ یاز قبل نقشه   شهیشناختت، اما چون هم

تو    ا ی یکار کن یچ  یخوا یم ی سخته بفهم ی دیکش

 گذره  یم یسرت چ

به  یگریو چشمانش تنگ شد پک د دیخند آتش

تخت انداخت و  ی زد و و پروا لباس را رو  گارشیس

لباس به   یاز سر شانه   دیکش  رونیب  یگریلباس د 

 آتش نگاه کرد گفت: 

کنه، نقشه   یترسناکت م  یلیخ یهست که گاه  نمیهم-

 ترسناکن  اتیهات و خون سرد

تخت انداخت و به شلوار ها نگاه   یلباس را هم رو   آن

 کرد لبش کج شد و گفت: 



 ؟ یاشه ندارکه پاره نب یشلوار -

 هست -

 تنگ نباشه -

 یرا باال داد و پروا پشت چشم  شیابرو کی  آتش

 نازک کرد و گفت: 

 نه فشن مد که  یزن نهیس  یریم  یدار -

دست    ستادیو جلو رفت، کنار پروا ا دیباز هم خند آتش

 سمتش گرفت و گفت:   دیکش رون یب یبرد شلوار شیپ

 خاله سوسکه نشیبب-

شلوار را از دستش گرفت و باال گرفتش، خوب    پروا

 نگاهش کرد و گفت:

 نه انگار تنگه-

دست پروا داد   ی گریلبش کج شد و شلوار د  آتش

 گفت: 

 نیا-

به آن شلوار گشاد و بگ مانند نگاه کرد و با   پروا

 لبخند گفت: 

 هیخوب زیچ-



را برداشت سمت آتش رفت    راهنیتخت رفت و پ سمت

 و گفت:

 سایوا  صاف 

را    راهنیدستانش را باز کرد و پروا پ یکم آتش

آتش نگاه کرد و لبش   یآتش گرفت، به بازو   ی جلو

 کج شد گفت: 

 تنگه ناشیچرا آست نا یا-

 من دلم ضعف بره برات یریبگ راد یتو ا نکهیواسه ا-

 یبه چشمان خندان آتش نگاه کرد و آتش چشمک پروا

 زد گفت: 

 من؟   یبرم چشم گاو یبا گون یخوایم-

  ینجوریبا اون شلوار بپوش، کاپشنتم بپوش ا نویا-

 خوبه

قهقهه زد و دست دور کمر پروا برد جلو   آتش

 و گفت:   دشیکش

 ؟ ی که انقدر حساس شد ید یشن یچ ای دی د یچ-

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 ئتی ه یبر ستیخوب ن ی نجوری فقط ا یچیه-



  یپوشم باز کن ابروها  یم  یکه گفت یینا یچشم هم-

 زشتتو 

 خنده اش گرفت و آتش آرام گفت:  پروا

  ی نبود گم،یدم خدا گرم که تو رو انداخت وسط زند-

من    یخونه خونه نبود، نبود نیا ی آروم نبودم، نبود

 نبودم  نیا

و نگاهش از چشمان  ختیآن حرف دل پروا فرو ر  با 

  دنی ماند، با د  رهیشد به گردنش خ  دهیآتش دزد

 گفت:  کدفعهید گردنبن

 سوال هی-

 بپرس -

 گلوله هست هیگردنبند پالکش   نیا-

 آره -
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 و گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان

 ... ا ی  یجور  نیهم-

  یرو  یگار یرا در جا س  گارشیعقب رفت ته س آتش

 انداخت و گفت:  زیم

تو بدن من بود، اونم چند   ریت نیا  یروز  هی ه،یادگار ی-

 روز 

چشمانش گرد شد و آتش لبخند زد سر تکان داد   پروا

 گفت: 

  زیعمو پرو  مارستان، یبرم ب شد یتو پهلوم بوده، نم-

نو تو همون روزا حس کردم، اما  جون داد  د ینبود، شا 

 درستش کردم انداختم گردنم  نویزنده موندم، ا 

  یلباسش را باال زد و انگشتش را رو  ستادیپهلو ا به

سکه  کی ی که گوشت اضافه اش اندازه  یمیزخم قد 

 و گفت:  دیبود کش 

 نجایدرست ا-

 آب دهان قورت داد و گفت: پروا



 خطرناک بوده   یل یخ-

 و گفت:  ستادیلبخند زد صاف ا  آتش

سخت   ی باشه از روزا  ادم ی شهیتو گردنمه که هم نیا-

اشتباه نگرفتم پس بازم   میهم گذشتم تصم یتر

 رمیاشتباه نگ میخونسرد باشم تصم

 سر تکان داد و گفت:  یبا ناراحت پروا

دست من اون   یوقت  ، یتحمل کرد ی چه درد دونمیم-

 همه درد گرفته معلومه که پهلوت 

 و گفت:  دیپروا کش  یبازو یبرد رو  شی دست پ  تشآ

  ،ی سر خودت اوورد ییچه بال ی ارین ادم یبهتره -

 باال رهیصدام م  شمیم وونه ید

 عقب رفت و گفت: عیسر  پروا

 تنهاست  یبرم آسک-

 برداشت و سمت پروا گرفت گفت:  یکیپالست آتش

نذار  خورهیدونم غذا کم م یبده بخوره، م  نارو یا-

 هیتیتقو ی قرصا  نا یبشه،ا  فیبدنش ضع

 تخت گذاشت گفت:  ی لبخند زد و لباس را رو پروا



  ی مرد  یبدون  یخوای اگر م گه،یم شهیجون هم رایحم-

اگر   ن،یبده رفتارشو با خانوادش بب ا یخوبه 

بدون به تو هم   ذارهیدوستشون داره احترام بهشون م

دوستت داره، اگر نذاشت به تو فقط   ذارهیاحترام م

احترام گذاشت بدون فقط اولشه خرش که از پل بگذره  

 ذاره   یاحترام نم گهیبه تو هم د

چشمو گوشتو باز   گه،یم ییزای خانم چه چ رایحم-

 گذرونم  یم یمراحل دارم به خوب نیخوبه ا کنه، یم

 و گفت:  دیخند پروا

  شش،یپ میهر شب بر یگیم ایبشناس رارویمامان حم-

دور هم   ی وقت ،ی دیمثبت هجده شو نشن یحتا یتازه نص

منم  شه یم دی نهال سرخ و سف گهی اون م میشیجمع م

 شمیم  نیبعدم پهن زم فتمیم هیاز خنده به گر

 را باال داد و گفت:   شیابرو کی  آتش

 یکرد  یرو نم ی پس اهل دل -

با آن حرف خشکش زد   دیخند یکه داشت بلند م پروا

 کرد گفت:  زیچشم ر و آتش 

! بعد واسه  یخندیتو م  کنهیمثبت هجده م حتینص-

 1؟ یشی م دیمن سرخ و سف



 داره؟!  یچه...چه ربط-

 یرو نکرد  یدونیم ویکه همه چ نهیربطش به ا -

 آتش! -

 و گفت:  دیبلند خند آتش

 حتارو یاز اون نص یکیبگو -

 برو بابا -

را گرفت و با همان    شیبرود اما آتش بازو خواست

 خنده گفت: 

 :دیآره، کار منم راحت تر کرده پروا با حرص غر -

 آتش! -

جون بهش   رایحم شیبرمت پ ی جون آتش، فردا م-

اراده س کال   یب یل یبگو شوهرم نسبت به من خ

 ه،یچ حتشینص نیبب زه،یه یل ی نسبت به من تنها، خ

انجام بده   ا یکم و کاست ب یزحمت ب  یکه بود ب ی هر چ

 روا با حرص هولش داد گفت: پ

 بوده  ی انگار نه انگار امشب عزادار  وونه،ید-

 و شالش را برداشت و آتش گفت:   مانتو



کردم از خودمو خودت که   ی داره، عزادار یچه ربط-

 غافل نشدم 

 رفت و گفت:  رون یب پروا

 امشب غذا ندادن؟ -

 بهت مزه داد؟  شبید  هیچ-

 اوهوم -

سرش انداخت و    یرا تنش کرد شال را رو مانتو

 نگاهش کرد و آتش آرام گفت:  دیچرخ

بچه ها همه غذارو  نییمجبور شدم برم محله پا -

برات   ارمیپخش کردن، از فردا شب هر شب غذا م

 زشتم 

 یهم سمت در خانه رفتند پروا تا خواست خداحافظ با 

 کند آتش گفت: 

 ن یا یخوایکه م  وودهی هال  ینکنه واقعا فکر کرد  هیچ-

 یموقع تنها بر 

تکان داد و   یمنف یسرش را به نشانه  دیخند پروا

 گفت: 

اوج فشار حواست   نیکردم تو ا  یداشتم امتحانت م-

 نه!  ا یهست 



 فکر کن نباشه-

رفتند آتش در را بست سمت آسانسور    رونیهم ب  با 

 رفتند، آتش دست پروا را گرفت و گفت: 

پرورشگاه بهم بگو پول   ی بر یخوا  یبار که م  نیا-

 بخر ییزایچ هی دمیم

لبخند زد با باز شدن در آسانسور واردش شدند   پروا

 و پروا گفت: 

شد که    یزیچ  هیرفتم اون جا اما  ی امروز با خوشحال -

 کرد  ری فکرمو درگ ی حساب

 ؟ یچ-

خانمه رفته اون    هی شی گفت چند هفته پ یخانم رحمت-

 ده یجا از من پرس

 خب ش... -

شناخته، نه   یاصال آشنا نبوده چون درست منو نم-

  یکاره ام نه کجا هستم، فقط انگار م  یدونه من چ یم

 هستم یدونسته من پرورشگاه

 آتش تنگ شد و گفت:  چشمان 

 اسمتو گفته؟ -



از من  ده یفهم  یخانم رحمنت  یوگرنه چجور گهی آره د-

 ده یپرس

 رفتند و آتش مشکوک گفت:   رونیب ستادی ا رآسانسو

 ه؟یگفتند چه شکل -

  نیچن انیآره اما نشناختم، قد بلند و سبزه، تو اطراف-

 ست ی ن یکس

 در فکر فرو رفت و پروا شانه باال انداخت گفت:   آتش

 گذرم از کنارش  ی م زا،یچ نیبه ا دمیدل نم-

 چرا؟ -

 در را باز کرد و آرام گفت:   دشیبا کل  پروا

 دل دادم داغون شدم  بار  هی-

 اومده سراغت؟  یمگه قبال کس -

 زد و گفت: یلبخند تلخ پروا

  یکیاومده بودن دنبال دخترشون، مشخصاتش با من -

بودم، اصال قابل درک  یچه حال  یدون یبود، نم 

خانواده    هیخودمو آماده کرده بودم واسه  ست،ین

من   خت،یبهم ر یدادن همه چ ش یاما...اما بعد آزما 

 ... یتصور کن یتونم حت یدختر اونا نبودم، نم 



 دستش را فشرد، آرام گفت:   آتش

 دنبالت؟  امیفردا ب-

 کرد و گفت: نگاهش

 ا یب یتون یاگر م -
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حتما حرف اول آخرمه دختر  میواسه تو که اگه ندار -

 م یزشت چشم گاو

 آسانسور ساختمان پروا شدند و آتش آرام گفت:  وارد 

 هاتون فضولن  هی همسا -

سرو   یتو ب یها  هیاما همسا   ،ی خوبه متوجه شد-

 صدا هستن! 



 ندارم هیهمسا ادیچون من ز-

 ... ادمیآره -

  یم یوقت  دیخواست بگو   یسکوت کرد، م کدفعهی

بفهمد به ساختمان او هم رفته  شتریخواست از آتش ب

 گفت:  عیکرد و پروا سر  زیبود، آتش چشم ر

 چرا؟  ست،ین  چکسیمعموال ه ادمهی یعنی گفتمیآره م-

 خلوت تر بهتر یساختمون من هر چ-

 چرا؟ -

 سوال سوال   یمگه ه یمارپل-

 یراحت شد به راحت الش یو آتش خ  دیخند پروا

بکشد و  رونیتوانسته بود ذهنش را از گذشته ب 

  دیببرد و همان خنده را که د نیاش را از ب یناراحت

 لب گفت:   ر ینشست و ز شیلبها   یلبخند رو

 پدرسگ بد خنده -

 باال رفت و گفت: شیابروها  پروا

 ! ؟یچ-

زد   یآسانسور آتش چشمک  ستادنیا اقهقهه زد ب آتش

 گفت: 



 زشتم ریشبت بخ-

 یدرست م  ویدونم که همه چ یم ر،یشب تو هم بخ-

 ی چون آتش ،یکن

 لبخند زد سر تکان داد و گفت:   آتش

ترم   ی من قو  یگرمه گرم پشتم باش ینجوریتو هم -

 شمیم

 برو نفسم   ر،یشب بخ-

آتش   یباز کرد برا دشیرفت و در را با کل  رون یب پروا

دست تکان داد وارد خانه شد، در را بست و دوباره با  

رفت   ی همه قفل ها را بست، سمت اتاق آسک دش یکل 

تخت   یبود رو  داریکه ب دنشیدر را باز کرد با د

 گفت:  عینشسته بود سر

 ! ؟یدار یب-

 داداشم حالش چطوره؟ -

 رفت و گفت: سمتش 

 شهیاون آتشه بدم باشه خوب م  زم، یخوبه عز-

 ناراحته؟ یل یاز دستم خ-

 ؟ یبا مامانت حرف بزن ی دوست دار گمیم-



 کشم  ینه اصال، خجالت م -

پشتت نباشه اون هست،   یاون مامانته، هر ک  زمیعز-

بذار   ،ی دل نگرانه با منم تماس گرفت گفتم بهتر

 صداتو بشنوه 

کشم، باعث    یخجالت م یل یتونم، خ ینه پروا من نم-

دونم، بابام   یبشن، مامان دق کرد م تیشدم همه اذ

  یکنن، اونم به خاطر احمق یم تش یبابزرگم دارن اذ

 مثل من  

 شهیروزا تموم م نیا  زم،یآروم باش عز-

 گذرن از من یاونا نم-

 ؟ی داداشتو قبول ندار-

گذرن   یکه وسطه از آتشم م   رتشون یدارم اماحرف غ-

 چه برسه به من

 داروهاتو بخور    ا یفکر نکن، ب زایچ نیبه ا-

را به خوردش    شی را دستش داد و قرص ها   وانیل 

هم به همراه قرص ها به  یداد، قرص آرام بخش 

 دست پروا را گرفت و گفت:  یخوردش داد، آسک 

 کارش کرده؟  یزندست؟ داداشم چ ا یک-



اما اگر واقعا کشته بودش تو محل   زمیدونم عز  ینم-

داده    ش یشته اگرم گوش مال پس بدون نک د؟یچی پ ینم

 بخواب  ریحقشه، بگ

 کنن یهم رحم نم ا یاونا به ک-

انقدر   ؟یکنیوحشتناک م  یچرا انقدر فکرا ی آکس-

 نکن تیخودتو اذ

 یتو هنوز خانوادمو نشناخت-

 ینم  ه،یشناسم کاف  ی که آتش و م نیهم  ست،یمهم ن -

جز  یچی که خودخواهه و اصال ه یخوام خانواده ا 

و بشناسم، خدارو شکر   ستیبراش مهم ن  رتیغ

تونسته   یدور  نیحداقل ا   ستیآتش مثل اونا ن کنمیم

 از آتش بسازه  یا  گهیمرد د هی

پروا اما در برابر خانوادم بترس،   ینترس یل یتو خ-

 یش یم تیرحم ندارن، پشت من نباش اذ  ی اونا به کس

نشنوم، من    گهیحرفارو هم د نینداره، ا  تیبرام اهم-

 ارم یسمو در ببرم لبا

 تخت بلند شد لبخند زد و گفت: یلبه   از

جک برات   یکل   شتیپ ام یم رهیخوابت بگ یتا وقت -

 خونمیم



 خم شد و آرام گفت:  ی در اتاق است کم ی که کس انگار

 دارم   ادیمثبت هجده ز یجکا  یاگر لو ند-

 و پروا سمت در رفت گفت:  دیخند  یآسک

 میبا هم بخور ارمیم میهم دار   وهیم-

 ** 

 

آمد نفسش را پر حرص    رونیب ییدر اتاق بازجو از

 : دیداد و غر  رونیب

 چقدر فک زد   یوا-

 دختر جون   یخسته شد-

 سرگرد لبخند زد و گفت:  دنیبا د دیبا شتاب چرخ پروا

 سالم -

 ماهت یسالم به رو -

 ؟ یاومد یک-

 شهیم یساعت کی-

 تی مامور دیریم  د ینگفته بود-

 شد   ییهوی یل یبود خ یمرز لب   تیمامور هی-



 آهان -

 شوهرت خوبه؟-

 گفت: عی جا خورد و سر پروا

 خوبه-

دو تا پسره رو گرفتن هر    شبی گفتن د یبچه ها م-

 داشتن   شهیش  لو یک میکدوم ن

 ناراحت چشم بست و گفت:  پروا

 دم یآره فهم-

  ی محله ها  هیمثل بق  شهیانگار واقعا اون محلم داره م-

 نییپا 

همان حرفش را عوض   یآن حرف را بزند برا  دینبا  

 کرد: 

تونه دنبال تک تک  یآتش تالش خودشو کرده نم-

 عاقل باشن  دیاون محل باشه، اونا خودشون با   ی آدما 

 یگیدرست م-

راه افتاد و پروا با او هم قدم شد، سرگرد به   سرگرد 

 رخ پروا نگاه کرد گفت:  مین

 ادته؟ی یمدت به آتش شک داشت هی-



 و آرام گفت: دینگاهش نکرد اما ترس  پروا

 آره؟ -

 ی تابع قانون یطیتو تو هر شرا یعنی نیا-

 بله-

کرد مثل  یقانون ری شوهرت کار غ یوقت هیپس اگر -

 !گه؟ی د یگیقبل به من م

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ست یآتش... آتش اهل خالف ن-

بکنه،   یقانون  ر یغ یاما ممکنه کارا  ستیاهل خالف ن-

 ی دیاسلحه تو دستش د یگفته بود  ادمهی

 نه-

 پروا! -

 آره گفته بودم سرگرد، اما اونا همش اشتباه بود -

 اشتباه؟-

  رش یگیاومد، پ شی منو اون پ نیب یلجو لج باز هی-

 کرد   تمیاذ ادیشدم، اونم ز

 با اسلحه  یشوخ -

 بود  یاسلحه الک یعنی نه...-



 عشق چشماتو کور نکنه دوارمیام-

نه، پس   ا یدونم عاشقش شدم  یسرگرد من هنوز نم-

 د یحرفو نزن نیا

 یوقت اشتباه نکن  هی-

 کنم ینم-

برامون   دیاتاقم، با همکارا صحبت کردم، تو با  ا یب-

 یانجام بد  ی کار
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 و گفت:  ستادیا  کدفعهی  پروا

 من؟ -

 ومد ی خوشت م یباز سیتو که از پل اد؟یبدت م هیچ-



 آره...آره اما-

 ؟ یاما چ -

 آتش حساسه دوست ن... -

 اون بفهمه ستیقرار ن-

 ...یول-

جاسوس ما تو   یشیاون بفهمه چون تو م  ستیقرار ن-

 کار شوهرت 

 پروا درشت شد و با بهت گفت:  چشمان 

 سرگرد! -

 ؟ یهست ینگران چ-

  د؟یگیم ی نجوریکارس ا یسرگرد، اصال آتش مگه چ-

 بعد من بشم جاسوس شوهرم؟! 

 یتونیفقط تو م-

 کنه ینم ی اون کار-

کنه که اصال   ینم  یاگر کار ،یگیاونو تو بهمون م-

  شه،یو تموم م  یکرد یفهمه تو واسه ما کار م ینم

پدر   ه یبعدم من به عنوان  یگیکه به ما م کنهی اگرم م

 یجدا بش   ی آدم نیپشتتم که از همچ



 سرگرد! -

 درسته؟  گهی د یدنبال حق-

 دیکن یاز من سواستفاده م  دیآره اما شما دار-

  یزی اگر چ م، یمطمئن بش  د یپروا بزرگش نکن، ما با -

  سی فهمه تو جاسوس پل  یوقت نم چی نباشه آتش ه

 ی بود

 کنه ینم ی هزار بار آتش کار نیا-

 پس قبول کن  کنه؟ ینم ی کار یگیمگه نم-

 د یزاریمنو تو منگنه م  د یدار-

بود  همه پشت قانون  نیکه ا ینکنم پروا، کس دمیناام-

 که...  ی مرد هیبه خاطر 

 سرگرد! -

جواب    ا یفکراتو کن، بعد ب ن یاتاقم بش یا یخواد ب ینم-

بکنم که   یا گهیمجبورم فکر د یبده، اگر قبول نکن

 ارم یسر از کارشون در ب 

وسط  جی و راه افتاد، پروا گ دیرا زد چرخ حرفش 

بود، سرش به دوران افتاده بود،  ستاده یراهرو ا

پر   یکرده بود و اصال متوجه نبود در اهرو  خی بدنش 

 یطوالن قیاست، متوجه نبود دقا ستادهی رفت و آمد ا



  یم ریبود، سرش ت  ستادهیرنگ ا  د یسف واریبه د رهیخ

 . دیکش

به او زد باعث شد رو   یکه سرباز  یتنه ا با 

 برگرداند: 

 ستادنه ی ا یجا چه جا   نیکنار ا دیبر ینیخانم ام-

توجه با   یکرد و ب ی و گنگ فقط نگاهش م جی گ پروا

داشت    ازیآزاد ن یراه افتاد، به هوا  نیسنگ  یقدم ها

را هم نداشت که با او حرف بزند مشورت    یکس یحت

 میآتش شد همان تصم یکند، از اولش که وارد زندگ 

 چیبه ه میرا داشت اما با گذشت زمان انگار آن تصم

 بود.   دهیرس

برود، اگر   شیتر از قبل پ یانگار قرار بود جد اما 

پروا   دی فهم یشد اگر هم نم   یم وانهی د دی فهم یآتش م 

که   یکرد، به عشقش به اعتماد  یم انتیبه او خ

ها را   ن یکدام  ا چیجلب شده بود، پروا طاقت ه  دایجد

که به صورتش خورد چشم بست  ی اد سردنداشت، با ب

با بغض   نشستاش  نهیس   یقفسه  یو دستش رو 

 گفت: 

 امتحان سخته  نیکارو با من نکن، ا نی خدا ا-
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دستانش بود و چشمانش بسته بود، دست   ی رو  سرش

در  فش ی ظر یشانه اش نشست و صدا   یسارا رو

 گوشش جان گرفت: 

 ؟یپروا جان، خواب-

داشت،   یهم فشرد چون حس بد  ی را رو  چشمانش

کند به خصوص    یکرد کل بدنش درد م یحس م 

  ی چشمها  دنی و سارا با دسرش، سر باال آورد 

 قرمزش نگران گفت: 

 ! ؟یشده پروا؟ خوب  یچ-

 و گفت:   دیچشمانش کش یرا رو  دستش 

 ستین  یزیخوبم چ-



 همه رفتن -

 دنبالم  ادیتو هم برو آتش م-

 اد؟ یبمونم تا ب یخوا یم-

 زم ینه برو عز-

 باشه پس مراقب خودت باش -

 جور   نیتو هم هم-

نگران به   را برداشت و همان جور که  فشیک  سارا

کرد دور شد، پروا به ساعتش نگاه   یپروا نگاه م 

کرده بود، با درد شکمش چهره    ر ید یکرد، آتش کم 

چشم باز کرد به   عیو چشم بست، سر  دیدر هم کش

عادت ماهانه اش    ینگاه کرد، برا زیم ی رو  میتقو

را    دشزود بود! اما انگار استرسش باز هم کار خو 

 کرده بود و زودتر از موعود به سراغش آمده بود. 

را برداشت سمت    فشی بلند شد و ک  شیسر جا  از

به سراغش آمده   دیرفت، باز هم آن درد شد  سیسرو

 دند؛ یتراش یبود که با هر قدم انگار گوشت تنش را م

 رفت.   سیبه سرو

گذاشت خواست در را   رونیا آهسته باز کرد، پا بر  در

آتش   د،ید  زشیم  ی ببندد همان لحظه آتش را جلو



برداشت بود را در  زیم ی که از رو ییلبخند زد گو

 دستش تاب داد و گفت: 

 دیشد ببخش   رید-

نگاه گرفت و آهسته راه افتاد، چشمان آتش تنگ  پروا

 شد و چند قدم سمتش رفت گفت:

 ! ؟یخوب-

 را به زور قورت داد و آرام گفت:   ش یگلو بغض

 نه-

 شده؟  یچ-

  ینگفت اما دستش را رو  چی بود و ه ریبه ز نگاهش

دست پروا   دن یبرد با د  نییشکمش فشرد، آتش سر پا 

 نگاهش کرد و گفت:  عیسر

 !؟ یشد ود یپر-

گفت که پروا از شرم   ع یآن قدر سر  د یکش خجالت 

را از پروا   فیک عیهم بگذارد و آتش سر  یپلک رو

 گرفت گفت: 

 میبر  ا یب-

 زه یم یرو  المی وسا -



پروا  فی را درون ک لیرفت و وسا زیسمت م  آتش

و سمتش رفت، دستش را گرفت با هم از دفتر    ختیر

  رونیپروا ب  ف یرا از ک چیرفتند، سوئ  رونیروزنامه ب

 پروا باز کرد و گفت:  یآورد، در را برا

 ه؟ یهمه زود زود عاد نیا-

خورد، آن پسر چقدر راحت   یداشت حرص م  پروا

زد و اصال به فکر آن دختر خجالت زده را   یحرف م

خودش حسش کرد،   کیباره نزد کی کرد، به  ینم

صورتش قرار گرفت و دست   یصورتش درست جلو

 گرمش کنار صورتش نشست گفت: 

  یخواد که من ب یجنبه م    دن ید  ی شکل   نیشماتو اچ-

داشتم که همه درداتو به  نویکاش قدرت ا نم،یجنبه تر

 هواتو دارم  گهیتونم، جور د یجون بخرم، حاال که نم

کرد، آن گونه حرف زدنش   یزد نگاهش م یم پلک

زد، لبخند خاصش که  ی داشت به جانش آتش م شتریب

بود درست   یریکرد ت  یداد م  یاش را با او ب یمهربان 

توجه به   یدر وسط قلب فشرده شده اش؛ آتش ب

 د یکه با   یزیتوجه به هر چ ی اش، ب یو شلوغ  ابانیخ

کرده   خی یشان یپ دیبود و نبود سر جلو برد و بوس یم

 سر عقب برد گفت:  یپروا را و کم ی



 زشتم   یشیخوب م-

کرد   ی سع  رفت و در را بست، پروا پلک زد و عقب 

را با قورت دادن آب دهانش    ش یبغض بزرگ گلو

 نشست و گفت: نیبدهد، آتش درون ماش نییپا 

 ی استراحت کن  دیتو فقط با -

 نگفت و آتش نگاهش کرد گفت:  چیه  پروا

خونه  یایبمونه، تو م یآسک شیساغر پ زنمیزنگ م-

 یکن  یمن استراحت م ی

 ... نم-

 میمخالفت ندار -

 چشم بست و آتش کالفه گفت: پروا

 بخواب  کمی-

 اد ینه خوابم نم-

 هست؟ حالت خوبه؟ یا گهید  زیچ-

 خوبم-

کرد اما دست راستش سمت   یبه جلو نگاه م  آتش

  عیشکمش نشست، پروا سر  ی پروا رفت و رو

اش   یبه جلو و رانندگ رهی نگاهش کرد اما آتش خ



شکم پروا را نوازش کرد، دست لرزان پروا باال   یکم

نشست و پشت دستش   ن یفت، آرنجش لب در ماشر

توانست خود دار   ینم یدهانش نشست، لعنت  ی جلو

 باشد. 

رخش نگاه کرد   میسوخت و آتش به ن ی م چشمانش

 گفت: 

 ؟ یقرص خورد -

 لرزانش آرام در گوش آتش نشست:   یصدا

 نه-

 ی بخور دمیم  میخونه دار-

 آتش -

 جانم نفس -

جان حرف زدن را هم نداشت، چشم   یبود حت   ساکت

 بست و گفت: 

 خوام بخواب  یم-

 بخو...  یباشه، راحت صندل-

ماند و سر پروا که  مهیکج شدن بدن پروا حرفش ن با 

باال برود!  شی نشست باعث شد ابرو شی ران پا  ی رو



به جلو انداخت و دستش کنار صورت پروا    ینگاه

  شی پا  ینشست، ساکت بود و گذاشت آن دختر رو

که قبال از او خواسته بود اما قبول   ی بخوابد، کار

 را کرد.  ارآن ک شنهادینکرده بود حال خودش بدون پ

راند و   یبه روبه رو م رهیرا کم کرد و خ  سرعتش

 هنوز کنار صورت پروا بود.  گرش یدست د 

* 

را   یآب را به همراه دو قرص برداشت و گوش  نوایل 

 : دی ساغر را شن  یدم گوشش گذاشت، بوق سوم صدا

 سالم داداش -

 ؟ یسالم خوب-

 خوبم-

 حالش خوبه؟ -

 بهتره  یل یآره خ -

 یبمون ششیپ یتون یم-

 ندارم، مگه پروا کجاست؟  یآره کار-

 جا استراحت کنه ن یاوردمش ا ستیحالش خوب ن-

 شده؟  یزیچ-



فقط تو   شه،ی استراحت کنه خوب م ستین یزینه چ-

 باش  یآسک شیپ

 راحت   التیهستم خ-

 اون جا  ادیب دیشب مج گمیم-

 باشه داداش -

در اتاق را هول داد،   شیتماس را قطع کرد با پا  آتش

کرد   یپروا لب تخت با همان پالتو و مقنعه نچ دن یبا د

 و گفت:

 !یتو که نشست -

 برم خونه بهتره -

جا فقط   نیا  ، یبرس یبه آسک یخوا  یخونه م  یبر-

 بخواب

 آتش...-
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آب با دو قرص را سمت پروا گرفت و    وانیل   آتش

 گفت: 

 ینداده رو حرف آقات حرف نزن ادت یجون  اریحم-

 قرص را از آتش گرفت و گفت: دو

 دو تا؟ -

  ی حال بخور  نیتو ا ن،یتامیو  شمی کیمسکنه  شیکی-

 خوبه

 ممنون-

را گرفت و دست به   وان یقرص را خورد و آتش ل  دو

و   دیکش  رونیسر پروا ب  یمقنعه گرفت از رو  نییپا 

 گفت: 

 پالتوت بده من-

 ؟ یریتو م-

سر   ن یهم رمینم ییجا  ام،یزود م  رمیم یبخواب  یوقت-

 تمیکوچه تو هئ



را از تنش در آورد و آتش از دستش گرفت    پالتو

 گفت: 

 بخواب-

تخت   ی را کنار زد و آرام رو  ختهیبهم ر یرو تخت پروا

آتش پالتو و مقنعه را کنار گذاشت، لب    د،یدراز کش

به   رهیخ د،یتن پروا کش  یتخت نشست و پتو را رو 

 صورت پروا گفت: 

 یگرفت یم ی واسه فردا مرخص-

 برم  دیبا -

 هیدیواسه تو با  زیآره کال همه چ-

 چشم بست و آتش دستش را گرفت گفت:  پروا

 من  ی بخواب چشم گاو-

خمار نگاهش کرد    یآرام چشم باز کرد، با چشمان پروا

 و گفت:

 یخودت گفت  ،ینداشت نانیتو بهم اطم-

به خاطر من دروغ   یگذاشت نتیپا رو قوان  یوقت-

 شد، زشتم   لیتکم نانیکف دست سرگرد، اطم ی گذاشت

 کرد و آتش لبخند زد گفت:  ینگاهش م پروا



 دختر  یامتحانتو پس داد -

دهان قورت داد و دوباره چشم بست، آتش خم شد   آب

 گفت:  دیپشت پلک پروا را بوس

 دردت کمتر شد؟ -

قدر  نگفت و آتش صاف نشست، آن  چیباز هم ه  پروا

پرورا   یاش ماند و با انگشت شصتش گونه  رهیخ

به خواب   قهیدق  ستیپروا بعد از ب دیناز کرد تا فهم

  زی م یبلند شد و آهسته در کشو شی رفته است، از جا 

کنار تختش را باز کرد، اسلحه را برداشت و پشت  

به پروا کرد و کاپشنش  گرید  یکمرش فرو کرد، نگاه

 ت. رف  رونیرا برداشت از اتاق ب 

 *** 

را در هم کرد، حس    شی ابروها  ی زنگ گوش  یصدا

  یاما زنگ تلفن قطع نم دیآ ی کرد هنوز خوابش م یم

با شتاب سر   بهیآن اتاق غر دنیشد، چشم باز کرد با د

و چهره در هم   د یکش ریدلش ت  رینشست، ز  شیجا 

که به   اشنیعکس دو نفره روز نامزد دن یبا د  د،یکش

 لب گفت:  ر ینصب بود چشم بست و ز وارید

 رفته بود  ادم ی-



 ی بلند شد و پروا عصب یزنگ گوش یصدا باز

بلند شد   شیکرد از سر جا  زانیرا از تخت آو  شی پاها 

را   یرا باز کرد و گوش  فشیک پی سمت مبل رفت، ز

  د،یدندان کش  ر یاسم سرگرد لب ز  دنی با د دیکش  رونیب

لوت بود، به  سمت در اتاق رفت و بازش کرد، خانه خ

 شب بود.  میساعت نگاه کرد، ده ن

 و دم گوشش گذاشت:   دیکش یگوش یرو دست

 بله-

 سالم دخترم -

 سالم سرگرد -

 ؟یخوب-

 به نظرتون خوبم؟ -

گم که به ضررت   ینم یزیچ یدون  یخودتم خوب م-

 باشه 

 زن به شوهرشه  هی انتهیخ نیکار بزرگتر  نی اما ا-

  ش یسکوت کرد و پروا سمت تخت رفت و رو سرگرد 

 گفت: وارید یبه عکس رو   رهینشست خ

راجب آتش اشتباه فکر کردم اگر به خاطر   هیمن -

 حرف من... 



دادم   ی م ریتو بود همون موقع گ ی اگر به خاطر حرفا -

 نه االن

 کنه ینم ی آتش کار-

  لیاگر من به تو گفتم دل  م،یما بهش شک کرد  نیبب-

به  یچیبهت، اما بدون ه گمیالن نما  لشویدارم، دل 

 یدون  یهست که تو نم ییزایچ  هی ست،یضرر تو ن

 هست؟  یچ-

به کار تو داره، به  یدارم، بستگ ل یواسه نگفتنم دل -

آهنگر همون   ریاگر آه ،یباش  یجاسوس خوب  نکهیا

بگم، هم   دیکه با  ییزایچ گمیخالفکار باشه هم بهت م

 کنم ی تو رو از شرش خالص م

 و اگر نباشه؟ -

 اگر نباشه بازم پشتت هستم-

آتش بفهمه   یوقت  دیکن یفکر م  د؟ یپشتم هست-

  ی تونه برام کار یجاسوس  بودم پشت بودن شما م

 کنه؟

 بفهمه  ستیقرار ن-

 ممکنه که نفهمه  ریسرگرد گ! غ-



  یکار تو سکرت م  نیفهمه، ا یمطمئن باش که نم-

اگر  شهی تموم م یمونه، اگر خالف کار بود که همه چ

 فهمه  ینم یچیهم نبود ه

کنم؟ به قول   یزندگ  یبر فرض نفهمه، خودم چطور -

تونم تو چشماش  یشما اگر خالف کار نباشه چطور م

  نیکنم و تو ذهنم ا یعمر باهاش زندگ هینگاه کنم 

 کردم  شو یمدت جاسوس هیباشه که 

واسه   ی آهنگر انقدر  ر یهرک بهت بگم؟ آ  یخوا یم-

من مشکوک هست که بگم نودو پنج درصد خالف  

وجود داره،    شیگناه ی کاره و پنج درصد فقط احتمال ب

 در نظر گرفتم که تو رو انتخاب کردم  نارویمن تمام ا

 چشم بست و سرگرد آرام گفت:  یعصب پروا

 خالف کاره   یو نفهم یممکنه کارتو شروع کن  ریغ-

 سرگرد! -

خوام    یکه من ازت م یکار  نیا الیخ  یب یحاضر -

که خالفکاره و   یکن یزندگ  یعمر با مرد هیو  یبش

دستشو خودت رو   نکهیا  وفته؟یما م ری زود گ  ای رید

 گه؟ید یکی  ا ی یا یراحت تر کنار م یکن

 د یکن یاشتباه م  د یدار-



  ؟یکن  ی اشتباه م یگیبهم م یستیمطمئن ن یچرا وقت-

 چی اگر فقط احتمال بود ه رم؟یم شیمن با احتمال پ

دردسر   تیاومدم، واسه تو و زندگ یوقت سمت تو نم

  د یاما چرا ترد  نارویا  ی دون ی کردم، م یدرست نم

 به پشنهادم؟  ی دار

 بغض کرد و سرگرد گفت:  پروا

 ! ؟ یکور بش  یخوا  یکه م ینکنه انقدر عاشق-

 نه سرگرد نه-

 ی آگاه  ایپس امشب خوب فکراتو کن و فردا ب-

 باشه -

 شب خوش -

دهانش فشرد و   ی قطع شد و پروا دستش را رو  تماس

چه کار کند،  دیدانست با  یبه سقف اتاق نگاه کرد، نم

  گریداشت، اما طرف د نانیطرف به سرگرد اطم   هیاز 

که عشقش را هزاران بار به او ثابت   یآتش بود، کس 

ود که آن قدر حال او را بد کرده  کرده بود و همان ب

 بود. 
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 یهمان بود که آن قدر حال او را بد کرده بود، نم 

بزرگ را قبول کند اما اصرار ها و  انتیتوانست آن خ

 بود.  ختهیسرگرد او را بهم ر  یحرف ها 

سر کج کرد از درون اتاق به در    دیدر که شن  یصدا

خانه نگاه کرد، در باز شد و آتش وارد خانه شد، با  

 پروا در اتاق لبخند زد و گفت:  دن ید

 ؟ی شد داریبرات غذا اوردم که ب یدیبو کش -

رفت،   نییدستش را به تاج تخت گرفت و آرام پا  پروا

 گفت:  عیآتش سر

 میاون جا با هم بخور ارمیم ا ین-

 خسته شدم تو اتاق   رون، یب  امیم-

 ا یب-



گذاشت، قاشق و چنگال  ینیدو ظرف را درون س   آتش

گذاشت، به پروا   ین یآب درون س وانیبرداش و دو ل

لبخند زد و به اتاق   نهیشوم  ی جلو  دنشینگاه کرد با د 

رفت، کاپشنش را در آورد و اسلحه را درون کشو  

 گذاشت.

 را باز کرد و گفت:  راهنشیپ یها  دکمه

 ؟ یشد   داریب یک-

 تازه -

 ؟ یبهتر -

 خوبم-

عوض کرد و   یخانگ یرا لباس ها  شیها   لباس 

 ی ا رفت، رورا برداشت سمت پرو ینیرفت، س  رونیب

 پروا گذاشت گفت:  ی را جلو ینینشست و س  چهیقال 

 بود   یبخور امشب قورمه سبز-

 ممنون-

 ؟یبهم بگ یهست که بخوا یزیچ-

 زد و گفت:  ینگاهش کرد و آتش چشمک عیسر  پروا

 کنه یپنهان م  ویزیچ هیچشمات داره -



بار مصرف را باز کرد و پروا بود که   کیظرف  در

خشکش زده بود، باز بلد بودنش را به رخ پروا 

در  یبیبود، نگاهش را خوانده بود و ترس عج  ده یکش

 دل پروا انداخت، قاشق را سمت پروا گرفت و گفت: 

  یم یهم تو دلت نگه ندار، به من نگ  یزیبزن، چ-

 که تو دلته از خودتم یزیچ نیا ،یبگ  یبه ک  یخوا

 رون یب زیبر  ست،یتره دختر، اندازت ن نیسنگ

 و با دست لرزان قاشق را گرفت و گفت:  د یدزد نگاه

 ستین یز ی...چیزیچ-

 خند زد و قاشق خودش را برداشت گفت:  شین آتش

 شهینم داش یکه رفته پ ده یترس یل ی پسره انگار خ نیا-

 سر کج کرد و گفت: جی گ پروا

 ! ؟یک-

 لوک خوش شانس -

 ! ؟یچ-

من فلنگو   دن یلوک خوش شانس که قبل رس ی آقا -

 بسته 

 جا خورد و با بُهت گفت:  پروا



 سورن! -

آتش در هم گره خورد که پروا صاف   ی ابروها  چنان

 نشست و گفت:

 مگه...مگه باز... -

در رفته من  دهیاون تو خودش شاش م،یمگه باز ندار -

  دیبا  ی شوهر دار  دی فهم یدود نکردم، وقت  رتمویکه غ

اما انقدر تخم   دیکش  یخودش عقب م به  دیشاش یم

داشته که ادامه داده پس تخم با من روبه رو شدنم  

 داشته باشه دیبا 

ترسناک   شیبود که فحشها یجد  شیحرف ها   چنان

 یمیاز ن شیترش کرده بود، با همان چند جمله که ب

نتوانست اعتراض کند   یاز آن فحش بود و پروا حت 

 ود.خشم آتش ب ی که از رو  یبابت بد دهن

برد،    ریو نگاه به ز  دیدندان کش ر یلبش را ز ی  گوشه 

  یشد، ترس از آتش  یم شتریهر لحظه ب شیترس ها 

سورن نشده بود و ترس از    الیخ یجوره ب چیکه ه

 سرگرد و جاسوس شدنش.

لب پروا نگاه کرد و کالفه نگاه   یبه گوشه  آتش

 برد گفت:  نییپا 



 نکنه   خی نیا شتریبخور ب-

بر او    یحرف بزند، چه روز سخت یکالم دیترس یم

کرد، به زور    لشیگذشته بود و حال انگار آتش تکم

 چند لقمه غذا خورد و قاشق را کنار گذاشت گفت: 

 ممنون-

 ی کم خورد-

 .. تونس ینم نیا شتریب-

شدن خانه به  کیبرق و تار یا  کدفعهی قطع شدن  با 

  ی دستش رو عیبلند شد و آتش سر غشیباره ج کی

 پروا نشست گفت:   ی بازو

 برقه  یدوباره قطع ست،ین  یزیچ  شیه-

 : د یبا حرص غر پروا

 ! ه؟یجور نیچرا ا یلعنت نیا-

را با پا کنار زد خودش را سمت   ینیو س دیخند آتش

 و گفت:   دیپروا کش

 م یمن که راض-

اش   نهیو سرش را به س  دیرا سمت خود کش پروا

 چفت کرد و گفت: 



 جاست  ن یجات ا یکیتو تار -

  ی نهیس یو دستش را رو  دیکش  قینفس عم پروا

 آتش گذاشت گفت: 

 درستش کنن؟  یبگ  یخوا ینم-

 جاست نی تو جات ا کهی تار یوقت  م،ینه، من راض -

 آتش! -

  ونیشب در م هی که نه، اصال هماهنگ باشه  گمیم-

 بره حله

 کیداد و آتش به    رونینفسش را با حرص ب پروا

  د،یو پرورا ا هم همراه خودش کش  دیباره دراز کش

اما آتش بدن پروا را محکم به  دیپروا خجالت کش

 گردنش برد گفت:  یخودش فشرد و سرد در گود

کنه، مثل   یاز تو آرومم م یشتریب یزایرو به روز چ-

 بو  نیا

 و آرام گفت:   ختیپروا فرو ر دل

 ب...برم بخوابم-

 جا بخواب    نیهم-

 اما... -



شد و    دهیدندان کش  ریلبش زشد گردنش و  ده یبوس

تنگ آتش، انگار نه قصد   شرت یدستش چنگ شد به ت

 کرد.  یرها کردنش را داشت نه سر از گردنش دور م

دانست چقدر گذشته بود، تمام تنش به خواب   ینم

شل    یشد، اما با کم یرفته بود و سوزن سوزن م

خوابش برده است، نخواست   دیشدن دستان آتش فهم

عطر تلخ اتش   ی ش بسته بود و بوعقب برود، چشمان 

داد، ساعتها در همان حالت با    یم یرا در مشامش جا

بود   رهیخ  دخانه را روشن کرده بو  رونیکه از ب   ینور

کرده    دیکه دردش را تشد  ییرخ آتش، فکرها  میبه ن

 بود. 

آن قدر تن آتش گرم بود که چشمانش را گرم کرد و   

 واب رفت. با وجود تن خواب رفته اش باالخره به خ
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و آرام در را باز کرد، سرگرد   دیسرگرد را شن  یصدا

گفت و در را   یلبخند زد اما پروا سالم آرام  دنشیبا د

 بست. 

 دخترم  نیبش  ا یب-

مبل چرم  ی جلو رفت و آرام رو ریسر به ز   پروا

 و گفت:   دیلبش کش ی نشست، سرگرد زبان رو یمشک

 ؟ یفکراتو کرد -

 من طرف قانونم-

 لبخند زد و گفت:  سرگرد 

 ؟ یمطمئن -

 د؟یخواست یمن نویمگه هم-

 نه با زور    یبخوا دینه با اصرار  با -

 خوام  یم-

اول از    ش یل یدارم  دل   لیمن اگر تو رو انتخاب کردم دل -

 اهنگر ریو دوم من و سوم آه ییهمه خود تو

 شما چرا؟ -



بودم که گفتم باهاش ازدواج   ییاز اون کسا  یکی من -

 اد یکن به نظر بد نم

 االن بد شد؟ -

 چینشدم سابقشو چک کردم ه الیخ ی اون موقع ب-

 نبود  یخاص زیچ

 االن هست؟ -

 دمیفهم ی ادیز  یزای اما چ ست ین-

 د؟یبگ  شهیم-

واسه هر  یفقط خواستم بدون ،یفهم یتند نرو م-

وسط فقط به فکر تو هستم که   نی دارم و ا  لیدل  ی کار

 ی ضربه نخور

 لبش کج شد و گفت:  پروا

 م؟یبزرگتر هم مگه دار  ن یضربه از ا-

 یعنیکار   نیبزرگتر، تو با قبول کردن ا یل یخ  میدار-

 یکن یم  یخودتو قو  ی دار

 فهمم ینم-

 یگرفت میتصم نیفقط بهتر ،یبفهم ستیاالن مهم ن-

 بلند شد و گفت:  زشیپشت م از



  دیبا  ی اریاهنگر سر در ب ریکه از کار آه نیواسه ا-

 رفتار نده  رییتغ ، یمثل قبل رفتار کن

 دمینم-

 ی محتاط باش یل یخ  دیبا  هیزیآتش آدم ت-

 هستم -

  شتریکن ب  یسع  یبفهم شتریاز کاراش ب نکهیواسه ا-

کنه که   نانیبذار انقدر بهت اطم ،یبش  کیبهش نزد

 برات حرف بزنه

نشست و    ش یه روسر تکان داد و سرگرد روب  پروا

 گفت: 

 ؟ یبذار  نیتو خونش دورب یتون یم-

  ست، یخواهر تو خونه داره  تنها ن هیسرگرد! اون -

 !کشهیاگر بفهمه خالف کارم نباشه منو م

 تو اتاق خوابش -

 ذارم  ینم-

 پروا! -

 دیذارم اصرار نکن ینم-

 چرا؟ -



بعدم منو آتش...منو   ه،ی خصوص یچون اون جا جا -

 ... یتو اتاق م  ادیآتش ز 

 ساکت شد و سرگرد گفت:   کالفه

و    یذاریم نیاون دورب  م،یکرد نانیپروا ما به تو اطم-

  یهوا یستیخودت ن  یوقت یعنی ، یکن یخودت چک م

 ی اون خونه رو هم دار

 چشم بست و گفت:  پروا

 ذارم یباشه م-

 ؟ یدار  دشویکل -

 دارم -

  یز یبرو تو خونشو خوب بگرد هر چ ستین  یوقت-

 یر یگیعکس م  یدیبهم خبر م یدیکه د یمشکوک

 باشه -

مهمه، از طرف ما شنود بشه   ش یتلفن  ی مکالمه ها -

کن رمز   ینداره، پس سع  یکار دنشیفهمه، فهم یم

خوب بگرد،   شو یتو گوش  یاریبه دست ب شوی گوش

  یتون یکه م ییمدام چک کن، تا جا  شو ی گالر اماش یپ

که   یی حواست به مکالمه هاش باشه خصوصا اونا 

 کنه یمشکوک صحبت م



 باشه -

  کنهیکارارو م نیاگر آتشه که داره ا میبفهم دیبا -

 برسه یخواد به چ  یو م هیچ  لشیدل 

 باشه -

 دختر جون...  نیبب-

گفت و پروا فقط چشم گفت و قرار بود تمام آن   سرگرد 

زرگ  کار ها را انجام بدهد و بشود جاسوس آتش، ب

بود،   دهیرس جهیفکر کرده بود که به آن نت یل یمحل، خ

داشت،   نانیبود، به سرگرد اطم یسخت یدر دوراه

خواست، اما آتش،   یپدرش بود و بد او را نم یجا 

را سمت  ش روزها هوش و حواس  نیکه ا  ی مرد

از فکر او  یبود، محال بود لحظه ا ده یخودش کش

کرد و   یرو م ریدلش را ز  شیکارها  د،یا یب  رونیب

  ینسبت به او داشت که با او بوسه باز  ی ادیکشش ز

 کرد.  یم

  ی خودش را گرفته بود و حال جلو میباالخره تصم اما 

سپارد که   یسرگرد بود و دستوراتش را در ذهنش م 

  یدانست چه م ینم د،یا یاز عهده اش بر ب یبه خوب

را دست خدا سپرده بود و قدم در   زیشود اما همه چ

 راه گذاشته بود.  نیا



 ** 

آمد، به پروا نگاه کرد و    رونیب  سیاز سرو  یآسک

پروا نشست و   یآهسته سمت مبل ها رفت، روبه رو

پروا که در فکر بود و دستش به لبش بود نگاه کرد  

 گفت: 

 پروا -

 آرام گفت:  ینگاهش کرد و آسک عیسر  پروا

 شده؟  یزیچ-

 کارام هستم  ریدرگ کمی یعنی نه...-

 نشده؟  یبا داداشم که بحث  ،یچند روزه تو خودت -

 خوبه زیهمه چ زم،ینه عز -

 ستین  ا ی از ک ی خبر چیشش روزه از محرم گذشته، ه-

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا

 سراغت؟  ادیب  ی منتظر بود-

 حالش چطوره؟  نمیخوام بب ینه، اما م-

 به نظرم که خوبه-

 نزد؟  یچند روز داداشم حرف  نیا-



دور   نی نشد ا  یزیکه چ دمیکه خونتون خواب  شبیپر-

 روزم فقط شبا اومد غذا داد رفت 

 مامانم تماس نگرفت؟ -

 با من که نه-

از سر   دیکش  قیچشم بست و پروا نفس عم  یآسک

 بلند شد و گفت:  شیجا 

 بخوابم رمیمن م-

 ؟ یخوب یتو مطمئن-

 خوبم  یخوبم آسک-

اتاقش شد و در را بست، سراغ کمد رفت، لبلس   وارد 

 را از تن در آورد و لباس خوابش را تنش کرد.    شیها 

موس    یرفت و در لپتابش را باز کرد، کم زیم  سمت

به  دیکش  قیرا چرخاند و صفحه باال آمد، نفس عم

بود، سر چرخاند از   کیتار مهیاتاق آتش نگاه کرد، ن

 زد.   دیپنجره خانه اش را د

به خانه رفته است،   دیها خاموش بود اما د   چراغ

آتش را   کدفعهیلپتاب نگاه کرد،   یدوباره به صفحه 

 که از حمام در آمد.  دید



و خواست سر    دیدندان کش  ر یزده لب ز خجالت 

کرد و   زیآتش سمت کمد رفت، چشم ر دیبچرخاند اما د 

خم شد، در گاو صندوقش را باز کرد، انگار  یآتش کم

 را چک کرد و در را بست.   یزیچ

دور کمرش را باز کرد و چشمان    یموقع حوله   همان

گفت و با شتاب در لپتاب را   ینیپروا درشت شد ه

 بست. 
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 دیمج  نیبش-

آتش   یو روبه رو   د یرا جلو کش  یفلز  ی صندل  دیمج

 نشست، آتش به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 یکن ینم  یکار چیتا نگفتم ه-



 حواسم هست-

 ؟ یبا راننده حرف زد -

 آماده کرده  زویزدم همه چ-

 د یبا من هماهنگ باش دیخوبه، فقط با-

 اصال نگران نباش داداش -

 ...دیمج نیبب-

حرف زد    دیآورد و پچ پچ کنان با مج نییرا پا   شیصدا

داد، آتش    ی فقط سر تکان م دییبود که با تا  د یو مج

مهم بود   شیبرا یل یخ نیدر سر داشت و ا ییفکرها 

رخ   یکرد که مبادا اشتباه  یصحبت م دیکه مدام با مج 

 بدهد. 

 بلند شد و گفت:  یصندل ی که تمام شد از رو حرفش 

اون جا، مطمئن شو اون دختر تو   یریآدرسه م  نیا-

 نه   ا ی اون خونه هست 

 ... ب رمیپس گردنشو بگ-

کارو انجام بدم بعد اونو،    نینه االن نه، بذار اول ا-

  میریبذار فکر کنه جاش امنه، بعد م یاون عوض

 نه ا یراغش، فقط مطمئن شو همون جاست س



 ته؟یهمون پگاه عفر-

 مهمونمونه یبه زود-

 بده دست من تا جرش بدم  نویا-

 ایبرو مطمئن شو ب د،یبرو مج-

 به دسته برسم  امیباشه پس من برم زود ب-

 برو -

 ؟ یریتو نم-

 نه منتظرم-

 پس فعال  ،یگیآهان راست م-

بزرگ رفت و اتش آخر انبار   ی سمت در آهن دیمج

را باز   یرفت خم شد دو جعبه را برداشت و در آهن 

در آورد و   بشیرا از ج  ی گوش  ستادیکرد و صاف ا 

 داد. امیپ

* 

 الو -

 ؟یخوب همه جارو گشت-

 بله-

 خونرو داره؟  هی نیآتش هم-



 دم یازش نپرس نارو ی دونم که، من ا ینم-

  یزیچ خونه نی اصال تو ا دیپروا، شا  ی بپرس دیبا -

 ذاره ینم

 داره؟  یزیچ  دیکن ی چرا فکر م-

 شهیانقدر گنده نم یچون آدم با دست خال -

 : د یبا حرص غر پروا

 ؟یچ یعنیحرف  نیا-

که   یبا دست خال  ستادهیخالفه کارا ا ی اگر جلو-

 نبوده، بوده؟ 

کنار تخت رفت، درش را باز کرد و و   زیسمت م  پروا

 کرد گفت:  یپوف

سرگرد، در ضمن اگر واقعا    تیجا نس نیا یزیچ-

حتما با دست   ستیقرار ن سته،یا  یخالفکارا م  ی جلو

 پُر باشه

 کشو را بست و سمت کمد رفت گفت:  در

 رمیکه من بتونم عکس بگ  ستین  یزیاالنم چ-

 چرخونه  ی البد با خودش م-

 چرخونه  ی دونم اگر داره حتما با خودش م ینم-



، همان  گشت و به گاو صندوق نگاه کرد یکمد کم  در

 لحظه سرگرد گفت: 

تو محل گشت بزنن اگر بتون   گمی به بچه ها م-

 بگردنش  کمی رنیجلوشو بگ

منم برم خونه تا   ه،یکار درست ست، ین یفکر بد-

 متوجه نشده 

  یاتاقو که گشت   لم یاالن ف نیهم یتون  یم یتا نرفت-

 ؟ یبفرست 

 چرا؟ -

  ییجا   زاشونیجور آدما چ  نیا یگاه  یدون یتو نم-

 بهش نرسه ینن که عقل کسک یپنهان م

 باشه سرگرد -

کار   ی را قطع کرد و لب تخت نشست، با گوش  تماس

سرگرد   یرا جدا کرد و برا  ریساعت اخ مین لمیکرد و ف

فرستاد، چشم بست و منتظر تماس سرگرد ماند و  

است و مطمئن بود   تی کرد که آتش هئ یخدارا شکر م 

 .د یآ یتا آخر شب به خانه نم

 جواب داد:   ع یزنگ خورد و پروا سر  تلفنش

 بله-



 کنار تخت بگرد  زیهمون م  ریز-

 نگاه کرد و گفت: زیم  ریخم شد به ز پروا

 ه یخال -

 تخت، با دقت  ریز-

 زانو زد و نگاه کرد گفت:  پروا

 ستیجا ن نیا  یزیبه جز چندتا لباس چرک چ-

 پشت تاج تخت-

باال تخت رفت و پشت تاج تخت را نگاه کرد   پروا

 گفت: 

 ست ین یزیجا هم چ نیا-

 پس صد درصد با خودشه -

 اد یبه احتمال ز-

 ومده یباشه تو زودتر برگرد تا ن -

 باشه سرگرد فعال -

رفت  رونیرا قطع کرد و با عجله از اتاق ب  تماس

رفت،   رون یسمت در رفته و آهسته بازش کرد ب  عیسر

با   یبه خانه برگشت، آسک عیزد و سر  یقلبش تند م

 متعجب گفت: دنش ید



 ! هو؟ی یکجا رفت-

 یرفتم...رفتم تا سوپر -

 به دستان پروا نگاه کرد و گفت:   یآسک

 !؟ یدیخر یچ-

 خواستم نداشت  یکه م یزینداشت...چ-

 ؟یخوب-

 سمت اتاقش رفت و گفت:  عیسر  پروا

 زم یخوبم عز-

  عیاش گذاشت، سر نهیس  یاتاق شد و دست رو  وارد 

  یرا برداشت سمت پنجره رفت و خانه   نشیدورب

 یزد، چراغ ها خاموش بود، نفس راحت  دیآتش را د

سرش  ی و لب تخت نشست، کالفه شال را از رو  دیکش

 و گفت:   دیکش

 تو پشتم باش نه، اما  ا یدونم کارم درسته  ینم  ا یخدا-

 ** 

 طاهر بگو صف ببندن زودتر-

 باشه داداش -



 ه،یتک  یسه مامور جلو  دن یبرود با د دیچرخ اتش

 و گفت:   دیابرو در هم کش

 ! رهیخ-

 د؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

 خند زد و گفت:  شین آتش

تره باره   دونیاخه م م،یکن  یخوبو بدو جدا م  وهیم-

 ینیب یمگه نم 

 و جلو رفت گفت:  دیابرو در هم کش  مامور 

 شهی ردو بدل م ییزایچ هی نجا یبهمون گفتن ا-

 :دیکردند و آتش غر  یبه آن ها نگاه م  همه

 اشتباه رسوندن -

 ؟ یتو صاحبش-

 صاحب نداره  هی هیتک-

 یاما تو بزرگشون که هست -

 هستم -

 دستات ببر باال-

 آتش باال رفت و گفت: یابرو کی



 کنم؟! یچ یچ-

 دستات ببر باال-

 : دیبا خشم غر آتش

 کنه یداره م یرو   ادهی جا، ز  نیکه فرستادتون ا  ی کس-

 ببر باال-

دستانش را از خودش فاصله داد و   یبا خشم کم آتش

آاش را گشت و سر چرخاند با ابرو به  یمامور کم

همراه آتش  یزیاشاره کرد که چ ی گریمامور د

 عقب رفت و گفت:  ی آتش عصب ست،ین

 بسالمت-

 

باال تر   شینگاه کردند و آتش صدا هیمامور به بق سه

 رفت: 

 بسالمت  -

آتش زد و    ی گاریرفت، س  رونیاز آن ها ب  زودتر

  دیموتورش گذاشت، با ی دستش مشت شده اش را رو

کرد، تا آن سه نفر بروند، فکش   ی خودش را کنترل م

 سمت آتش رفت و گفت:   عیمنقبض بود، طاهر سر
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 بود؟  یچ هیقض-

که گفتم انجام   ویمن بودم، کار  رشون ینبود گ  یزیچ-

 بده 

 باشه -

زد و با   گارش یبه س یمحکم رفتن طاهر آتش پک با 

 ماند. رهیخ شیشده به روبه رو   زیچشمان ر

 

کرد و کالفه  ینگاه م تیزدن جمع ریبه زنج  پرستو

 گفت: 

 محل دوستش دارن  نیکنه مردم ا یکارارو م  نیهم-

 نگاهش کرد و گفت:  ا یک



 ؟ یخور  یچرا حرص م -

کم  ی عده  هیکنم باز   یم یهر کار   نکهیواسه ا-

  یانگار م شونیبق  شنیهستن که با آتش بد م

 پرستنش 

که پرستو با حرص نگاهش کرد و   یجور  دیخند  ا یک

 دهانش گرفت گفت: یدست جلو  ا یک

 کارا همه پسش بزنن  نیکه با ا  ی توقع نداشت-

 زدن  یم  دیبا -

محبوب تر از اون    یل یاما نزدن، چرا؟ چون آتش خ-

 یکه شما م ییاون فقط کارا ،یکه فکرشو کن هیزیچ

  نیکنه که فقط مردم ا یکارا م یل یکنه، خ ینم دوینیب

 بس  دوننویمحل م

 یدون  یانگار تو هم م-

 بودما، چرا ندونم؟ قشیرف-

 نگاه کرد و گفت: تیرا کج کرد به هئ   لبش

محل جمع کرد   نیچندتا زن خرابو تو هم  یدون یم-

  نیسرو سامون بهشون داد که تا عمر دارن دنبال ا

زده    ادیکمپ ترک اعت هی هی خودش  یدونیکارا نرن؟ م

فرسته کمپ که   یکنه م یجمع م  یهمرو مفتو مجان



شدن    لیخونه ها تبد نیچندتا از ا یدون یترک کنن؟ م 

کار بود انداخت تو    یب یاشتغال و هر ک  ی به خونه ها 

 یدون یم رن؟ یکه کار کنن حقوق بگاون خونه ها 

که  یدختر یحام شهیکه م رهیدستش چقدر تو کار خ

 بخره براش  هیزیپدرش پول نداره جه

 و گفت:  دیچرخ ایکامل سمت ک  پرستو

 انقدر پول داره؟! -

به نامشه اما همه درآمدشو   یادیز  زیم ز یپول داره چ-

  دهیالبته پدربزرگشم پشتشه، پول م ه،یواسه بق  ذارهیم

کارارو بکنه، اعتقاد داره به مردم که برسه   نی آتش ا

که هر   ین یبیکه شده، م  شه،یم  ادیز شمیبرکت زندگ

مردم  رسه،یبه مردمم بهتر م شهیروز وضعش بهتر م

که اتش تو   نهیکه اوردن ا یمحل شانس بزرگ نیا

 نیود، اآدما تو هر محله ب  نیاز ا یکیمحلشونه، اگر 

 همه آدم بدبخت وجود نداشت

 !یکن یم  فیازش تعر  یل یخ-

من ببخشمش،  شهینم لی گفتم که هست، اما دل  ویزیچ-

کرد،   یکرده، در حق من بد   یخوب ی واسه هر ک

 غرورمو له کرده 

 نگاه گرفت و گفت:  ایاز ک  پرستو



  نا یباز ا میکن  یم یهمه ما سع  نی ا نهیپس واسه هم-

اون بچه ها آتش    انیطرف آتشن، من گفتم بعد جر

 ذارن  ی اما باز همه بهش احترام م شهینابود م 

 ه؟یفکرت چ-

البته سه روز   م،یمحلو کم کن تیامن دیبا  گهید  کمی-

 کارش تمومه گهید

 را روشن کرد و گفت:   ی گوش

 میکن تشیاذ  کمیکوبه  یبذار حاال که داره طبل م-

را در    ی گوش  ا ی را دم گوشش گذاشت و ک  ی گوش

 خند زد به جلو نگاه کرد گفت:  شیدستش تاب داد و ن

 ه یفکر خوب-

 ... یالو چطور-

 به پرستو نگاه کرد و پرستو گفت:  ا یک

 جا؟ نیا  زه یبر یبگ یتون یاصغر م نیبه ا-

 و گفت: ایزد به ک یلبخند زد و پرستو چشمک ا یک

ترس    دیجا شلوغه با  نیا ی حساب  انیبگو دست پر ب-

 بندازن وسط 

 گفت:  ا یرا قطع کرد و رو به ک  تماس



 میتماشا کن  میجا باش نیهم میبه نظرم که نر-

 میبمون-

 

 د یو مج  دینگاه کرد و محکم به طبل کوب دیبه مج آتش

دسته جلو   گریو سمت د دیسر تکان داد، آتش چرخ

نفر پشت آن   نیکه چند یوانت  نیماش  دنی رفت، با د

 تیداد و جلو تر رفت، از هئ یبودند فکش را تکان

 گفت:  جیو پرستو گ شد یدور م

 ! اد؟ یداره کجا م نیا-

کار خودش را   یکردند اما هر کس ینگاهش م همه

بزرگ   یمرد ستاد، یوانت ا  یکرد و آتش جلو یم

 زد:   ادیبود فر ستادهیکه پشت وانت ا  یکل یه

 بکش کنار نفله-

 نگاهش کرد لبخند زد و مرد متعجب گفت: آتش

 َخند! یم-

و لبخندش   دیچشم بست و محکم تر به طبل کوب آتش

 باال رفت: ادش یپهن تر شد، مرد فر

 نییپا  میبر-



 ن یپشت وانت بودند که ته وانت انگار به زم ینفر  ده

  رونیبود، همان مرد قَمه اش از لباسش ب ده یچسب

ش رفت اما آتش خون سرد دستش از  آورد سمت آت 

 :د ی حرکت باز ماند، مرد با خشم غر

 دمتیبکش کنار تا به خاکو خون نکش-

 از من شروع کن  ،یکارو کن  نیهم ی ومدیمگه ن-

 ب کش کنار جوجه-

که   دی شکم مرد کش  ی لبخند زد و دستش را رو  آتش

 گفت:  دیمرد با خشم خودش را عقب کش

 دست خر کوتاه -

 آروم باش  ،قیآروم باش رف-

 ! گه؟ید  یهست  یتو چه خر-

 نگفتن بهت؟ -

 را کج کرد و و عقب رفت گفت:   لبش

 بذار بگم برات-

کرد، همه   یمتعجب به آتش خون سرد نگاه م  مرد

که با او بودند قَمه به دست بودند، اما جالب    ی کسان

زدند، آتش بند طبل  یم ریبود دسته به پا بود و زنج



گذاشتش، همه به ان    نیآورد و زم  رونیرا از سرش ب

ان همه مرد قَمه  یخون سرد که جلو  ی  وانهیمرد د

داد   یرا انجام م  شی کارها بود و آرام  ستادهیبه دست ا

 کردند.  ینگاه م 

 من آتشم -

 خند زد و گفت:  شین مرد

 منم آبم-

 سر تکان داد و گفت:  دیخند آتش

 اد یبهت نم نمیا شتریب-

 ... اروی یه-

 ببند دهنتو تا نگفتمم باز نکن-

باال رفت دستش باال رفت تا خواست   شیابروها  مرد

 دهان باز کند اتش گفت: 

محل، فکر  نیتو ا  یاومد  یبا ده نفر ادم بلند شد -

  دازمی خط نم  ،ینه، خط بنداز ما،یستیزدن بلد ن ینکن

کنم تا   یم  زونتیبعدم از پا او  دم یجا جرت م نیهم

 نیبب تویجمع  ،یکجا اومد  یبفهم
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 با...  یآشغال تو دار -

  نشونیدارن واسه حس ریچه سر به ز نینگاه کن، بب-

 زننیم ریزنج

 نگاه کرد و آتش گفت:  تیبه هئ جی گ مرد

آرومن، چون عزا دارن، اما طرفشون    رن یسر به ز-

ر کمرشون  ر،یش   شنیم  ،یبر  نیدونه از ا هی یک یک 

  نیچند نفرن، تو ا نی، با چشمت بشمار ببقمه هاس

 د؟ ی اریچند نفرشون از پا در م  اراتی

 هیاول تو بعد بق-

 نه؟ گهید یاصغر -

 باال رفت و آتش سر تکان داد گفت:  شیابروها  مرد



گنده الت   ستی اما قرار ن ،یگنده الت محلتون یاصغر -

  یجا کس نیترسن اما ا یاون جا ازت م  ،یبش نجا یا

آدماش مظلومن اما پاش برسه   نجا یترسه، ا یازت نم 

تو محلتون   یخوا یتر از تو و آدماتن، م ی وحش

 اصغر چشم چپ نفله شد؟  چهیبپ

 جلو؟!   میداداش بر-

 آورد و گفت:  نییدست پا  ی عصب  اصغر

 ه یجوجه حرفش چ نیا نمینه بذار بب-

بذار بگن   زه، یحرفم که مشخصه، نذار آبروت بر-

 ی شد  تشون ی محل مهمون هئ نیا  یاومد

 تو... -

 سر جلو برد و آرام گفت:   آتش

ابهتت شلوارتو از   ن یبا هم ،یگردو خاک کن یبخوا-

  زونتیبا همون شرت مامان دوزت آو  ارمیپات در م

  نیاون وقت بگرد دنبال ا دون، یم نیکنم وسط هم یم

 رو اصغر پپه حساب باز کنه یکه کس 

 ! یکن دیمنو تهد یکن  یکه جرات م یهست یک-

  ده، یکه امثال تو رو به گوه کش ی گفتم که آتشم، کس-

 اومده  یچشم چ   هیسر هاشم   یدونیحتما م



سر عقب برد و با چشمان درشت به آتش   عیسر  مرد

  یم ست، ی دانست هاشم ک یکرد، خوب م ینگاه م 

گرداند   یسرش آمده است، چشم م ییدانست چه بال 

صورت آتش که باز لبخند به لب داشت و   ی رو

باشد که آن بال را   ی شد آتش همان کس یباورش نم

 سر هاشم آورده است. 

  شیدست پ لش،یو سب  شیر  یرو  دیدست کش  آتش

 برد و گفت: 

 میشیخوشحال م یما باش تی مهمون هئ ییچا  هی-

 قیرف

  نی به دست آتش نگاه کرد و پرستو در ماش اصغر

 زد:  اد یفر

 خورن!   یچرا تکون نم نا یا-

 آروم باش -

 یجا اومدن گند بزنن به محل دو ساعته چ نیا نا یا-

 کنن؟! ینم  یگن؟ چرا کار یدارن م 

 منم که دونمیچم-

 گرفت و گفت:  قش ی قمه را سمت رف مرد

 ن یتو ماش دیبنداز نارو یا-



 داداش!-

 که گفتم  نیهم-

 در دست آتش گذاشت و گفت: دست

 هستم روییچا -

 ینم یحداقا با اسکت باز  ، یهست  یدمتگرم آدم عاقل -

 یکن

لبخند زد و بلند   دیاشاره کرد، مج دیچرخاند به مج سر

 گفت: 

 حال کنن  نیکن همچ  ییرای پذ ا یطاهر از داداش-

را پشت کمر اصغر گذاشت و    گرشی دست د  آتش

 گفت: 

 نیا یب-

شد طبلش را برداشت همراه اصغر راه افتاد و   خم

 گفت: 

 محل ناموس سرشون بود  یگنده التا  شهیهم-

 هست -

 تو محل  یزیبر یخواست یهمه زن م  نی هست که با ا-

 :دیزنا نگاه کرد و آتش غر  تیبه جمع اصغر



  بیته س یعن ی یناموس یفکر کن، ب یقبل هر کار -

 بودنت  ینیزم

 و گفت:  دییهم سا  ی دندان رو  اصغر

 ... نیبیب-

کارت   یاالن باد کنه، گفتم بدون  رتتینگفتم که رگ غ-

بذار کنار قبل   تویخرک ی بود، پس اداعا  ی ناموس یته ب

اول مثل آدم فکر کن که آخر عاقبتت نشه  یهر کار 

 درسته؟  گه،یبود د  قتیهاشم احمق، رف

 گفت:  ستادیا ئتیه ی بود و آتش جلو ی عصب  اصغر

گنده   کلیبه ه  یرفتار کن، لوت   یلوت  یهست  ی لوت-

 سیخطو خشا ن نیکردنو ا 

بلند طبل را دور گردنش انداخت و از اصغر دور   بند

  یزد و همان جور که به طبل م یچشمک  دیشد، به مج

 گفت: دیکنار گوش مج  دیکوب

 ییتا جا  رمی م گهید  کمی-

 باشه -

 گفت:  جیپرستو خشکش زده بود و گ 

 کار کرد؟!  یاصغرو چ  نی...انیا-



 ! دمیمنم...منم نفهم-

 دست دادن به هم؟! -

 انگار!-

 ! تشون؟یرفت...رفت تو هئ-

 انگار!-

 مرگو انگار انگار -

 با خشم نگاهش کرد گفت:  ا یک

 سر من داد نزن -

 کار کرد؟  یچ  یعوض نیا-

 : دیبا همان خشم غر ا یک

 ی کار کرد، االنم ه ر یچ  د ید یکور که نبود -

 ! ا یک-

 زنه یگمشو بابا انگار آدمشم سرم داد م-

را  شیبازو  عی را باز کرد و پرستو سر نیماش  در

 گرفت و گفت:

 شدم  یعصب -

 چخه بابا ، یشد ی به درک که عصب-



 ایپرستو را پس زد که پرستو خشکش زد و و ک چنان

 گفت:  دی با تهد

باال واسه   یبر یصداتو م  ی باشه واسه هر ک  ادت ی-

جوجه هارو  دنت،یمن نبر، االنم گمشو برو تا ند

 یکه نم یعقل یخودت انقدر ب ر ی سمت ش یفرستاد 

واسم با   ده، ی م یآدمارو باز نیا ی آتش صدتا   ،یفهم

 فکر کرده  وبش یعقل مع

 گریاز سمت د  دیشد و در را بهم کوفت و چرخ   ادهیپ

سمت خانه اش رفت، پرستو    که خلوت بود   ابانیخ

 :دیو غر  دی فرمان کوب یمشتش را رو 

 هیهمون آتش عوض  یاخالقش به گند  یلعنت-

 گفت:  یجلو نگاه کرد و عصب به

 شد! یکردم چ ی فکر م یچ-

 *** 

 باشه؟  ی مهم ز یممکنه تو اون گاو صندوق چ یعنی-

 مهمه یزایچ ی دونم اما گاو صندوق جا  ینم-

 ؟ یدون  یرمزشو نم-

 نه-



 ؟ یازش خواست -

من بگم رمز گاو صندقتو به من   شهیسرگرد آخه م-

 د؟ یکرد یشک نم  دی بگو؟ خودتون بود
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 ؟ یرو دستش نخوند  از-

 من باز نکرده  ی تا حاال جلو -

 داره!   یاسلحشو اون جا نگاه م دی شا -

 دونم یواقعا نم-

 نشست و گفت: زشیکالفه پشت م  سرگرد 

 بگو یگریکه م ییلمایخب از ف-



 زنهیخونه صبح زودم م  ادیم رید  ست،ین  یخاص زیچ-

کنه،   یهم نم  یخوابه کار خاص یم  ادیم  یوقت رون، یب

 ره یصبحم که زود م

 پس خواهرش کجاست؟ -

 من  یخونه -

 تعجب کرد و پروا کالفه گفت:  سرگرد 

 منه شیمدت خواهرش پ هیافتاده که  ییاتفاقا  هی-

 ؟ یتر نشد  یمیباهاش صم-

هم رو هم    قهیچند روز، ده دق ن ینه سرگرد چون ا-

داد    یم یغذا نذر  ومدیشب تا شب م  دمش، یرفته ند 

 یو خدافظ یبود احوال پرس  سالم   هیرفت،  یم

 پروا دست دست نکن-

  هویرفتار نده، اگر من  رییتغ ی گ یسرگرد شما م-

 کنه یبچسبم بهش خب شک م

 ؟ یرفت  یقبل سمتش نم یعنی-

 برد و گفت: ریسر به ز   پروا

 که دمشید یخواست نم یتا خودش نم اد،ینه ز-

 باهاش؟  ی انقدر سرد بود-



 لبش کج شد و گفت:  پروا

 گهیم نویخودشم هم-

 کالفه گفت:  سرگرد 

بهش معلومه که  یبچسب هوی  ی بود ی نجوری اگر ا-

 کنه یشک م 

به خاطر محرمه،   اد یم ریشبا د  نیا د،ینگران نباش-

کنم اون   ی خونه، فکر م ادیب ر یانقدر د ستی قرار ن

 تونم باهاش حرف بزنم یموقع بهتر م 

 ستین یباشه عجله ا -

 ونم برم؟ ت  یم -

 سر کارت؟ -

 خوام برم محل کارش  ینه، م-

 چرا؟ -

برم سر   می دیهمو ند یخب چند روزه درست حساب-

 شهیکارش حتما خوشحال م

 ست؟ ین یمشکوک زی باشه پس برو، اون جا چ-

 کنه یم  یکه توش آهنگر کهیمغازه کوچ هینه -

 باز تو حواست باشه-



 باشه حتما -

 بلند شد و سرگرد آرام گفت:   شیسر جا  از

 ؟ یبهش ندار یحس چیواقعا ه-

 به حلقه اش نگاه کرد و گفت: پروا

 ه،یدارم، چون...چون آدم مهربون   دیدونم، شا  ینم-

  یکنم، تو یواقعا عاشقمه دوست داشتنشو حس م 

کنم، کاراش   یبهش فکر م  ی ل یطول شبانه روز خ

 و قشنگه  بیعج

 باال آورد و گفت: سر

 کنه یم  حالمو خوب-

 گمیهنوزم م نویواقعا عاشقته، ا-

 پس چرا... -

دوستت داره   یل یاز چشماش خوندم خ  دمش ید  یوقت-

 اشتباهش  یچشم ببندم رو کارا شهینم لیاما دل 

 اشتباهش انقدر بزرگه؟ -

 یبر یتون یم-

 آرام سر تکان داد و گفت:  پروا

 خدافظ-



 رون یبه سرگرد کرد و ب ینگاه  می در اتاق رفت ن  سمت

و همان جور که در فکر بود   دیکش قیرفت، نفس عم

 رفت. رونیب یاز آگاه 

 ** 

 سر تکان داد و گفت: دیمج

 کنم ی جورش م-

  یرا پرت کرد همان لحظه دختر  گارش یته س آتش

چهره اش   دنیدرب مغازه اش ظاهر شد، با د  ی جلو

  عیپروا سر دن یبا د دیباال رفت و مج شیابرو کی

 و گفت:  ستادیا

 من برم داداش -

 برو -

 آرام سالم کرد:  ریسمت در رفت سر به ز دیمج

 یسالم آبج-

 سالم -

 بفرما تو-

 دور شد، آتش لبش را کج کرد و گفت:   

 طرفا ن یاز ا-



 پا درون مغازه گذاشت و گفت: پروا

 ، ی فراموش کرد قهیدق کیمدت منو جز  نیا دم ید-

 د ا یب ادت یخودمو نشونت بدم  امیگفتم ب

سمت در مغازه رفت به اطراف نگاه کرد و    آتش

و   دیپروا سمتش چرخ د،یکش نیی کرکره را پا  کدفعهی

 گفت: 

که با شلوغ شدن سرت   یهست  گهید یپس مثل مردا-

 ره یم ادت یخانوادتو 

 حرفارو  نی نزن ا-

 دروغه؟-

 محرم تموم   گه یدو روز د-

 ؟ یوفتیم ادمیتموم بشه تو باز  یعنی-

 یهم نم قهیدق هیوگرنه    یدونستم انقدر مشتاق ینم-

 ! ی ذاشتم منتظرم باش

 شانه باال انداخت و گفت:   پروا

 که مهمه نهیا ست، یمشخص ن  فش یخواهرت تکل -

  دیاما االن خشک بودنم با   ی قبال سرد بود ؟یتو خوب-

 بهش اضاف کرد! 



 اش نگاه کرد گفت:  یپلک زد و به ساعت مچ پروا

 برم -

 گفت:  جیسمتش رفت و گ   آتش

 تو چته؟-

 گفت:  یو عصب دی ابرو در هم کش پروا

چون دو کالم باهام   م؟یدی چته؟ چون د یگیاالن م -

 چته پروا؟   یپرس  ینم می نیاگر نب یعنی  ؟ی حرف زد

 شده!  یزیچ  هینه واقعا -

نشده فقط متاسفم واسه خودم که فکر کردم تو   یزیچ-

 ی فرق دار گهید یبا مردا 

کنارش گذشت خواست کرکره را باال بکشد اما   از

  یو با ابروها  دش یآتش شانه اش را گرفت عقب کش

 : دیدر هم غر

 ؟یکن  یبزرگ دارم، درک م ی گرفتار هی  رمیبگم درگ-

 و سر تکان داد و گفت:   ستادیا نهیدست به س پروا

 گو، نامردم اگر درک نکنمب-

کرد بلند نخندد، پروا   یلبش را جلو داد و سع   آتش

 گفت:  یو آتش با همان خود دار  دیابرو در هم کش



 نفس   یداد  تیجنس ریینکنه تغ-

 د یبا حرص غر پروا

 ینخواستم بگ-

راهش قرار گرفت   یجلو  عیبرود اما آتش سر  خواست

 و گفت:

 ستم؟یبه فکرت ن نمتیب یچون دورم و نم ی فکر کرد-

 ؟ی هست-

غر زدنات    ادیوسط طبل زدن غم اون همه آدم   یوقت-

هستم،   یعنی زنم،یها قهقهه م  وونهیانگار د  وفتمیم

  ریگوشه گ  هی شمیکار م یب هیلحظه تو تک هی یوقت

 ت یگاو ی برم زل بزنم به چشا ی که تو گوش ارمیم

تا   برهیابم نمخونه خو ام یشب م یهستم، وقت یعنی

 یعنیاتاقت  هبه پنجر زنمیپنجره زل م یصبح پا 

  خونتامیصدا ب  یشد ب  یداشتم م دیهستم، که کاش کل 

 بعدم برگردم،  نمتیخوب بب

پروا   یبرد و آتش دو طرف پالتو رینگاه لگبه ز پروا

 و آرام گفت:   د یرا گرفت سمت خود کش

 ازم دلخور نباش زشتم-
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  یقیدلخور از آتش نگاه گرفت و آتش نفس عم پروا

 گفت:  دیکش

  ینجوریتو ا یزنه که چشما  ینم  شمیکوره آت نیا-

 زنه یم  شمیآت

تر رفت   کی باز هم نگاهش نکرد و آتش نزد پروا

 صورت پروا و آرام گفت:   ی چشم چرخاند رو

 یمشکوک  ،یا ی جا که م نیا-

نگاهش کرد و آتش لبش را کج کرد و   عیسر  پروا

 گفت: 

 دنمیهست که به خاطر د   ی شدت سرد بودنت انقدر-

مثل   ،یداشته باش ی جا، مگر کار نیا ی ا یب یبلند نش 

 اتی فضول 



 : دیعقب رفت و با خشم غر یعصب پروا

اومدم بفهمم  ه،ی نبودنات چ لی آره اومدم بفهمم دل -

شعلش واسه من فرو کش کرده، نه به  هو یآتش چرا 

نبودنات، انقدر سردو گرمم  نیاون رفتارات نه به ا

 یگی دارم، اما راست م ی که دارم ترک بر م  ی کرد

 اشتباه کردم اومدم 

 اما حرف آتش خشکش کرد. برود  خواست

  یا یم ستمین یکه بگم وقت ی کاش انقدر عاشقم بود-

  یکن یخونم مثال لباسامو بو م

  یفرو بسته بود، حس کرد کل بدنش ُگر گرفت، بو لب

  یاش حس کرد، حت  هیر یکالمش را تا انتها ی هیکنا 

شد از   یبچرخد حرف بزند، اصال مگر م دیترس یم

الزم بود پروا    دی، شا پنهان کرد  یزیچ زیآن مرد ت

 آتش را بشناسد.  شتریب

گرفته شد و با شتاب چرخاندش،    ش یلحظه بازو  همان

پشت سرش، کرکره   یشد به کرکره  ده یکمرش کوب

شد و صورت   ریدست آتش اس نیو فک پروا ب  دی لرز

صورتش قرار گرفت   یمتر یل یآتش چند م  نیخشمگ

 ترساند گفت:  یکه پروا را تا حد مرگ م  یبا خشم 

 تو خونم؟ یهست یدنبال چ-



  ی بازو ی هم فشرد و دستش را رو یچشم رو  پروا

آتش   ادیآتش گذاشت، اما فر ی عرق کرده   یبرهنه 

 از جا پراندش.

 ؟یکن یکار م یبا من چ  یدار -

 ی آ-

 دختر انقدر سرده که عمرا پا بده  نیگفتم، گفتم ا-

همان دو   نیلب پروا را ب انگشتش جلو رفت دو

 : دی غر یانگشت فشرد و عصب

لبا عمرا حرکت کنه، اما   نیگفتم انقدر سرده که ا-

 ی اومد شیلب به لب پ ،ینه پا داد  دمید

کرد آتش را از خودش دور   یبغض کرد و سع  پروا

 زد:  اد ی کند که آتش باز فر

 آتش خره که با دو تا لب خر بشه؟!  ی فکر کرد-

و با تمام زورش آتش را پس زد،   دیپروا چک اشک

آتش دوخت و   نینگاه تلخش را به چشمان خشمگ

 : دیآتش غر

 تو کمدم؟  یبود یتو خونم دنبال چ یبگو چرا اومد-

 خند زد و آرام گفت:   شین د یباال کش ینیب



 ؟یواسه چ ی دستم داد  دیکل  ستم؟یمگه زنت ن-

 ! ی البد واسه فضول -

 و گفت:  دیچشمانش کش   ر یخند زد دست ز شین پروا

 یکرد  مونمیاالن پش  نیکنم هم یخدارو شکر م-

 : دیباال آورد و با خشم غر دست

وقت بهم   چ یاجازه ندم ه یکه حت یکرد  مونمیپش-

 یانقدر حرفت واسه تلخ تموم شد که حت  ،یبش کینزد

کردم، متاسفم برات که   دا یاز نگاه کردن بهتم تنفر پ

اما ادعات گوش عالمو آدمو برداشته،   یمنو نشناخت

که به خاطر گول   ستین یپروا دختر  یدون یاما نم

گول بزنم خودمو  وامکنه، تو رو بخ  ی کار نیزدن همچ

 چطور؟ 

 و گفت:  د یلبش کش یدستش را رو   پشت

دو رو رنگ نشست    ی انقدر با آدما  یستیتو مقصر ن-

منم مثل اونام که به  یفکر کرد  ی و برخواست کرد

هم که تو ذهنته بخوام ببوسمت، نه   یزیخاطر هر چ

 یتو منو واقعا نشناخت

  ع یخم شد کرکره را باال بکشد، آتش سر دیچرخ

 سمتش رفت و گفت:



 لحظه بمون هی-

به  ی گند بزن ی اشتباس، تو قشنگ بلد گهیموندن د-

 یهمه چ

 زد:  اد ی را گرفت و فر  شی دوباره با خشم بازو  آتش

 ؟ یچرا خونمو گشت-

 زد:   ادیهولش داد و درست مثل خودش فر پروا

  ینداشته به رابطه  یکه هست ربط یهر چ -

 مون یشخص

و پروا نفس زنان و   دییهم سا  یدندان رو   آتش

 گفت:  ی عصب

نبود، اما االن اصال    ی جا واسه فضول  نی االنم اومدم ا-

دلمو به   دمیراهم اشتباهه فهم   دمی فهم ستم،یناراحت ن

 ببازم  دیتو نبا 

 خند زد و گفت: شین

بود   نیمنم ا ریهست، خ  یریخ  هی یآره تو هر کار-

که بفهمم دل ببازم به قول خودت بهت پا بدم جوابم  

 یکه باورم نکن نیا  شهیآخرش م



و   دیپر آهن کش  یسطل آهن    ریخشم دستش را ز با 

 اد ی و فر دیچیپ  پخش شدن آهن ها در کف مغازه  یصدا

 او هم باال رفت: 

که  ی لعنت به تو، لعنت به کارت، لعنت به روز-

 دمت ید

رفت، آتش   رون یب د یکرکره را باال کش عی و سر دیچرخ

 با عجله به دنبالش رفت دستش را گرفت و گفت:

 ی اجازه ندادم که بر-

 با لبخند نگاهش کرد و گفت: پروا

 رمکه بخوام با اجازت ب ومدمیبا اجازت ن-

بازار نگاه کرد و پروا آرام   یبه اطراف و شلوغ  آتش

 گفت: 

چون من نه  ،یکه عادت کن  ن،یمنو نب نا یا شتریب-

 نمتینه دوست دارم که بب دمیبهت م یآرامش 

اشک   اریاخت یو دور شد، ب دیکش  رونیرا ب دستش 

 و آرام گفت:   ختیر

 مرام یب-



همان   ریو وارد مغازه شد، لگد ز دیبا خشم چرخ آتش

و دستانش  دیکش  شی پا  ری ز ی پخش شده  یآهن ها

 : دیپشت گردنش رفت غر

  نیگفتم آخه، لعنت به من، لعنت به ا یگفتم...چ  یچ-

 زبون 

 س...سالم -

بندش را   شی پ عیشاگردش سر  ی صدا دن یبا شن آتش

 در آورد و گفت: 

 حواست باشه-

 چشم -

 رفت.  ون ریب عیرا برداشت و سر  کاپشنش

 ** 

 به در اتاق نگاه کرد و ناراحت گفت:  یرحمت خانم

 بودم! دهیند یشکل نی وقت بود پروارو ا  یل یخ-

 زنگ بزنم نهال؟ -

 ترسم ناراحت بشه یم-

 م یسه ساعته تو اتاقه، خب ما هم نگرانش هست-



  میداد  یشماره نامزدش ندارم، وگرنه به اون خبر م-

 بهتر از نهال بود 
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  دمی اگر د میمونیمنتظر م گهید  کمیحاال که ندارم، -

 نهال  زنمی زنگ م ادینم  رونیب

 میبخور یی چا  میبر ا یباشه ب-

 فرشته آروم شد؟ -

آدما   یدونم خانم سعادت باهاش حرف زد که گاه ینم-

 نیتونه ا ی پروارو دوست داره نم شن،یم ینجوریا

 نتشیبب  یجور

  اد یشد،   شی دلم ر  دمشیمن که د  نه؟یبب تونهیم  یک -

 اون موقع ها افتادم 



 میبر  ا یب-

 

فرو    یکیروبه رو، اتاق در تار  واریبود به د رهیخ

که  رون یب یرفته بود، اما با نور ستون محوطه 

  یرو   یها  ی بود هنوز کاغذ نقاش دهیدرون اتاق تاب 

پلک زد و بعد سه ساعت نشستن   د،ید  یرا م  وارید

روبه رو، تنش کج شد و سر   واریزل زدن به د 

بالشت کوچک تخت، به چهار تخت  یگذاشت رو 

خنده در   یبود نگاه کرد و صدا که در اتاق  ی گرید

 :دیچیگوشش پ

 ینم  ی چرا با ما باز ؟یتو چرا انقدر ساکت یباز  ا یب-

 ؟یکن

 ی برو باز ا ینغمه خاله ب-

 خوام پروراو ببرم یم-

 اونو ول کن سربه سرش نذار -

 ! زنه؟یچرا باهامون حرف نم  هینجوریآخه چرا ا-

 برو  ایدونم ب ینم-

 به صورت پروا نگاه کرد و آرام گفت:  نغمه



  یچون گفتن تو زبون دار  ،یدونم زبون دار  یم-

 یزنیخودت حرف نم

 چشم بست و نغمه سر جلو برد دم گوشش گفت:  پروا

با ما   ا یب ه،یکیدردامون  م،یما همه خواهر برادر-

 اد ی کن خوشت م یباز

  ع یعقب برد به صورت پروا نگاه کرد و سر  سر

رفت، چشم باز کرد،   رونیاتاق ب  از  د یدو  ستادیا

دستش همچون بدنش سفت شد و تنش   دیاشکش چک

 تند بود.  ش یکرد، نفس ها  دنی شروع به لرز

 

  د،ی باز مثل گذشته لرز ختیاشک ر کیآن اتاق تار   در

نبود   ی نبود آرامش کند کس یمثل همان سال ها کس 

دانست   یآتش نم رد،یبدن لرزانش را در آغوش بگ

دانست و   یآن دختر آن قدر شکننده است، نم هیروح

 باز هم پروا شکست. 

 ** 

  رونیو جرات ب د یشن یصداها را در خانه م  یآسک

با تلفن همراه   گریبار د یرفتن را نداشت، آتش عصب



خاموش پروا تماس گرفت و نهال با بغض به محمد 

 نگاه کرد گفت: 

 نرفت اون جا نیبب رایزنگ بزن مامان حم-

آتش که رفت اون جا گفت اگر اومد خبر نهال جان -

 گه یزد د  یبده، اگر رفته بود خودش زنگ م

 گفت:  یزد در اتاق و نهال عصب یقدم م آتش

خواست بره خبر   ینبود پروا، هر جا م ی جور نیا-

بوده نه دفتر روزنامه، نه  یداد، االن که نه آگاه یم

 که بخواد بره خبر جمع کنه! ییجا 

 و گفت:  ستادیا  عیسر

 ... یگرفته باشتش؟ نکنه دزد ینکنه کس-

 : دیبا خشم غر آتش

 کن  یکار  هیمحمد  -

 دست نهال را گرفت و گفت:  عیسر محمد

  شتریتو ب  یحرفا نیا شهیم  وونهی که داره د ینیب یم-

 کنه آدمو  یم ی عصب

 نگرانم بخدا-



باز تماس گرفت دم گوشش گذاشت اما باز هم   آتش

غذا   زیم ی مشتش رو دیخاموش بود و با خشم چرخ

از   عیو ساغر سر  د یشد، نهال از جا پر  دهیکوب  یخور

 آمد و سمت آتش رفت گفت:   رونیآشپزخانه ب

 آروم باش  کمی بخور،  نویداداش ا-

 دست ساغر را پس زد و محمد آرام گفت:   آتش

 واقعا!  بهیعج-

 و گفت:  دیباره سمت نهال چرخ  کیه ب  آتش

 ره؟ یکجا م شهیناراحت م یوقت  شهیم ی عصب  یوقت-

 با لکنت گفت:  نهال 

 مگه...مگه ناراحت بود؟! -

 جواب منو بده -

به محمد نگاه کرد و شانه باال انداخت، محمد   نهال 

 گفت:   عیسر

  یم ی عصب  ا یناراحت  یرفت معموال وقت  ینم  ییجا -

 که تنها باشه خواست برن یشد از دخترا م

پشت آن در بود نگاه   یبه در اتاق بسته که آسک آتش

 گفت:  دیچرخ ی کرد و عصب



 ومده یجا ن نیا نیواسه هم-

 سمتش برداشت و گفت: یقدم نهال 

 شده؟ پروا چرا ناراحت بود؟  یزیچ-

 گفت:   عیسر محمد

 بحثتون شده؟-

  دینهال زنگ خورد و خودش نفهم ی لحظه گوش  همان

اسم پرورشگاه   دن یچنگش زد با د  زیم یچطور از رو 

 گفت:  ج یکرد و گ زیچشم ر 

 پرورشگاست! -

را از دست نهال   یگوش عینهال شد و سر  کینزد آتش

دم گوشش    دیکش یگوش یچنگ زد و دست رو

 گذاشت:

 بله-

  رهینهال در هوا مانده بود و با چشمانش گرد خ دست

 ود.به آتش ب

 ستن؟ یسالم نهال جان ن-

 گم  یبهش م دیبگ ستنین-

 شما؟ -



 پروا اون جاست؟ -

 مکث کرد و آرام گفت:  یکم  زن

 ومده ین رونیجا رفته تو اتاق ب  نیاز ظهر اومده ا-

محمد چسباند و   ی نهی را به س  یگوش عیسر  آتش

را گرفت آتش سمت در خانه  ی محمد با عجله گوش

 گفت:  دی به دنبالش دو عیرفت، نهال سر

 اون جاست؟ -

 ارمش یخودم م-

 اما... -

تمام ماند و   مهیرفتن پُر شتاب آتش نهال حرفش ن با 

 سمتش رفت و گفت:  عیبه ساغر نگاه کرد، ساغر سر

 ارتش یخودش م زم، ینگران نباش عز-

  ینم... وگرنه اون جا ستی اون...اون حالش خوب ن-

 رفت! 

آبم   نیا دینیشما بش  ارتش،یکه هست آتش م یهر چ -

 د یبخور

 سمت نهال رفت دستش را گرفت و گفت: محمد

 نیبش  ا یب-



 ترسم  یم  ست،یمحمد، پروا خوب ن -

 نترس، آتش... -

 ! ؟ید یحالشه، نفهم  نینه اون باعث ا-

 یاگر اون حالشو خراب کرده منو تو نم ،یهر چ -

حالشو خوب   د یآتش با خود   م،یحالشو خوب کن میتون

 خیدستات  ی انقدر حرص خورد نیبش ا یکنه، تو ب

 نه ییکرده فشارت پا 

آمد و ناراحت به ساغر نگاه   رون یاز اتاق ب  یآسک

 کرد، ساغر لبخند زد و لب زد: 

 تو نگران نباش -
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  یبلند در راه رو قدم بر م  یبا قدم ها  یرحمت خانم

 کدفعهیرفت،  یداشت و آتش با عجله به دنبالش م 

 و گفت:  ستادیا یخانم رحمت

ه، چون اخالقشو  ن ا یدونم در قفله    یاتاقه، نم نیتو ا-

 دونم ینم  نیواسه هم م،یسراغش نرفت میشناخت یم

  نییدر را گرفت با پا   ی  رهیسر تکان داد و دستگ  آتش

چشم بست و   یرفتن دستش و باز شدن در خانم رحمت

 مهیآتش وارد اتاق شد، چشم چر خاند در اتاق ن

که در خودش    یتخت در حال  یپروا را رو  ک،یتار

سمتش رفت و   د،یته بود دجمع شده بود و چشم بس

 کنار تخت زانو زد. 

رفت کنار صورت سرد پروا نشست   شیداغش پ  دست

 گفت: یآرام  یبا صدا 

که   یهست  ی تو ک نیخوام منت بذارم، اما بب ینم-

  یاد یبار از ظهر هزار بار گفتم غلط ز ن یواسه اول 

 کردم 

و آتش   دیپروا چک یچشم بسته  یاز گوشه  اشک

 دستش مشت شد گفت: 



با تمام   یزد، وقت ی ادیغلط کردم نفس، زبونم زر ز-

زدم   یحرف  تیوجودم حستو حس کردم چرا تو عصبان

رت محضه! یکه خودمم م   دونم چ 

 سر انگشت همان قطره اشک را پاک کرد و گفت:  با 

خبرم   یشدنم که ب یعصبان یکه به جا یحق دار-

 جا، گردنم خمه برات نیا ی اومد ی گذاشت

هنوز ساکت بود و چشمانش بسته بود، آتش   پروا

 و کالفه نگاه باال برد گفت:   دیکش قینفس عم

 ی ل ینگرانت شدم، خ  یل ینفس، خ-

نشست، بدون نگاه   کدفعهیو   د یسر عقب کش  پروا

تخت   ی از رو د،یکردن به آتش مقنعه اش را جلو کش

  یجلو  عیرفت تا سمت در اتاق رفت آتش سر  نییپا 

 راهش قرار گرفت و گفت: 

 بگو  یزیچ هی-

کرد، آتش   ینگاهش نم  یپروا ساکت بود حت اما 

 : د یغر ی عصب

بگو،   یزیچ هیبگو اما  راهی داد بزن فحش بده بدو ب-

 نگام کن



  یتاب بود برا ی صدا بود، آتش ب یباز هم ب پروا

نگاهش اما آن دختر لجباز تر آن حرف ها بود،  

در   ع یفه کنار رفت، پروا سگذشت و آتش کال  ی قیدقا 

نگاه کرد اما   یمیو کر یاتاق را باز کرد به خانم رحمت

 نگفت راه افتاد. چیه

نگفت به دنبال  چیبه آن دو نگاه کرد و او هم ه آتش

پروا رفت، وارد محوطه شدند و پروا با حس سرما  

که  نیرفت، درون ماش  نشیلبخند زد سمت ماش

به روبه رو   یباز شد، عصب گرینشست در طرف د

 کرد و آتش آرام گفت:  ینگاه م 

موقع   ن یذارم که ا یمنو رسوند رفت، بعدم نم   دیمج-

 !ی شب تنها بر

را به حرکت در آورد، آتش به   نی توجه ماش یب  پروا

  د،یبگو دیدانست چه با  ینم  یرخش نگاه کرد، حت مین

را آتش زد، آرنجش    گارشیداد و س نییرا پا   شهیش

 قهیگذاشت و انگشت شصتش را کنار شق  شهیرا لب ش

 اش فشرد گفت: 

 از من؟  ؟ یترس یم-

 خند زد نگاهش کرد و گفت:  شین



بزرگ شدم که از   ی ترس بلد نبودم چون جور یمعن-

 دم یکس نترس چی ه زویچ چیه

  یحرف ها دیشن ینگاهش به روبه رو بود اما م پروا

 کرد.  یا هم تحمل مر   گارشیس یآتش را و بو 

خوردم دختر، دو رنگ دو  اد یضربه ز دم،یتا تو رو د-

  یقرار نبود به کس  نمینفس واسه هم  دمی د اد یز  ییرو

 عاشق بشم  ا یاعتماد کنم 

 رخ پروا نگاه کرد و گفت:  مین به

 میتو زندگ  یزشت اورد   یکه تو ی اما شدم با عشق-

کنم، وحشتو   یترسم در کنارش اومد، ترسو درک م

 کنم یدرک م 

 زد و آرام گفت:   گارشیبه س یکرد پک سکوت 

باهامه، چون دوستم   شهیترس از دست دادنت هم-

 زیترس چ ، ی چون با نقشه باهام ازدواج کرد ، یندار

 نه؟ ه،یبد

نگاه   رون یبه ب دیسرش سمت مخالف آتش چرخ  پروا

 فت: خند زد گ شیکرد و آتش ن



آره بده، نگفتم که نقطه ضعف بدم دستت، گفتم  -

  نویتو اول   یگفتم که بدون ،یزیتا چه حد عز   یبدون

 یمیترس زندگ  نیآخر

 پرت کرد و آرام گفت:  رونیرا ب گارش یس ته

  ،ی شد  یجور  نیبد گفتم که ا دونمیامروز گند زدم، م-

 اما... یز یهر چ یکه رومه، بذار پا  ییفشارا یبذار پا

پروا قرار گرفت،    ی پا  یکج شد و سرش رو   بدنش

هم فشرد و کالفه چشم بست، بوسه اش   یپروا لب رو 

 آرامش را:   یحس کرد و صدا  شیران پا  یرا رو 

 اما تو ببخش-

 کار ممکنه  نیبدتر  دنیبخش  ی گاه-

  شیلبخند زد و دوباره ران پا   شی صدا دن یبا شن آتش

و پروا دستانش دور فرمان مشت شد و   دیرا بوس 

 مرتعشش گفت:  ینفسش سخت باال آمد با صدا

که باز   دهیاجازرو م نیبه طرف مقابلت ا دنیبخش-

 اون اشتباه تکرار کنه

 نفس؟  ی قبولم دار-



دهانش گذاشت و   یپشت دست لرزانش را جلو  پروا

پروا با دل فرو   د، یرا بوس  شی آتش دوباره ران پا 

 دندان گرفت و آتش گفت:   نیرا بپشت دستش    ختیر

 نه   ای یقبولم دار بگو-

 دارم -

 لبخند زد و آرام گفت:   آتش

 چیه  گهید دم یامشب بسپر تو ذهنت که بهت قول م-

اگر شد تف بنداز تو صورتمو   شه،ینم ینذجور ی وقت ا

 برو  شهیواسه هم

  یم ینگفت و آتش چشم بست، پروا رانندگ چیه  پروا

گذاشته   شی ران پا   یراه سر رو   ان یکرد و آتش تا پا 

 بود. 

رخ پروا  میآتش صاف نشست به ن نیماش ستادنیا با 

 نگاه کرد و گفت: 

 ؟یبگ  یزیچ  یخوا ینم-

 نه-

 کنه؟  تتیهست که اذ یزیچ-

 کنه یم تمیاذ  زیروزا همه چ نیا-



 زو؟ ینابود کنم اون همه چ-

 باالخره نگاهش کرد و آتش لبخند زد گفت:  پروا

  یکنه، اگه م  یم تتیداره اذ   یل یهست که خ یزیچ هی-

 ی نش ت یاذ گهیکردم د یم  یدونستم کار

 بخوام؟  یزیچ هی-

 نفس  بگو-

 ؟ یمراقب خودت باش  شهیم-

 گفت: عی آتش تنگ شد و پروا سر چشمان 

 مراقب باش  ادیز  یل یخ  اد،یز-

 را باال داد گفت:   شیابرو کی  آتش

 دونم؟!  یکه من نم یدونیم یتو چ -
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 نگاه گرفت گفت:  پروا

 ویمن درکت کردم، فشار روتو درک کردم، همه چ-

موارد شکننده   نیکار کنم که تو ا  یدرک کردم، اما چ

فهمم،   یخودمم نم یکه حت شمیم  یجور  هیام، 

 ناراحت شدم اما درکتم کردم 

 کرد و سر تکان داد گفت: نگاهش

 یمراقب باش  یلیقول بده خ-

 نفس! -

که   یقول  نیمثل هم ؟ یدیبده، م یآتش  یاز اون قوال -

 یسرت رو پام بود داد 

 ه یچ هیبگو قض-

 قول بده آتش -

 تو فقط بگو  دمیقول م -

 سر تکان داد لب زد:   پروا

 ریخوبه، شب بخ-

چشم بست و پروا به ساعتش نگاه کرد   یعصب آتش

 گفت: 



 برم سر کار  د یفردا تاسوعاس اما من با -

 بر طرف نشد  تیدل خور-

دوستم   یخودت گفت یازت داشتم، وقت  ی ادیتوقع ز-

 نکهیبا وجود ا  یوقت ، ی باهام ازدواج کرد ی نداشت

  یتوقع داشتم بدون ،ی نشد د یدوستت نداشتم نا ام

 بود  یمن از رو چه حس یبوسه  

 لحظه...  هی-

 دست باال اورد و گفت: پروا

کردم، چطور به خودت    دایپ یحس بد  یگفت نویا  یوقت-

مورد   نیبه ا هیصدم ثان هی یحت یاجازه داد  رتتیبه غ

که انقدر سفت سخت   ییکه من، پروا ،یزشت فکر کن

  ی به قول تو فضول  ایبود بخواد به خاطر کارش 

سوال برد که چرا    ریمنو ز نیکنه، ا  یکار نیهمچ

د راجبم بکنه؟ یبا  ی فکر زشت نیهمچ رت یآتش با غ

تلخ بود آتش اما شد، و من اشتباه از طرف خودم  

 نه تو دونمیم

 آتش نگاه کرد و گفت:   مانیچشمان پشزد به  لبخند

 نمیگفتم مگه بدتر از ا  یم م،یبد  زندگ یتو دوره  -

آره بدتر از روزام    دمیکه د ی کرد ی امروز کار  م؟ یدار



گفت مهم نبود،    یم یهر ک  نو یا دیامروز بود، شا 

  نیجرات زدن ا گهی شستمش که د یم نیهمچ  تینها 

توقع  ،ی فرق داشت یلیحرفارو نداشته باشه، اما تو خ

دختر  نیدرک کن ا ارم،ینداشتم؛ درکت کردم حضرت 

 زشتو 

 و گفت:   دیصورتش کش یکالفه دست رو آتش

که   هیل یبگه، خ یکه آتش خفه بشه ندونه چ هیل یخ-

 یکار کنه، گند زدم اما دختر، وقت یچ دیندونه با  یحت

تا حاال رشته   یهر چ یعنیدونم گند زدم  یخودم م

همون   یطه پنبه شد رفت، ولنق نیکردم که برسم به ا

تونم، من واسه تو   ی جور که تونستم رشته کنم بازم م

 نفس  امیکوتاه نم

 ریشب بخ-

 داشته باشم   داتویخوام کل  یم-

 نگاهش کرد و آتش گفت:  عیسر  پروا

 هست؟  ست،یکه ن یخونه زنمه، مشکل  یدا یکل -

 سر تکان داد و گفت:  جی گ پروا

 با...باشه-

 بده -



 االن که... -

 برات ارمیبده از روش بزنم صبح م-

را از    فشیک دیو چرخ   د یلبش کش یزبان رو  پروا

را باز   پشی عقب برداشت، جلو آورد ز ی صندل   ی رو

 کرد و آرام گفت: 

 به من؟   یکه داد  ییدایکل  یبه تالف-

داشته  داتویاما کل  ستم،ین یمن واسه تو اهل تالف-

 ترم  یباشم راض

سر   دنیرا سمت آتش گرفت و آتش با د  دش یکل  دسته

 لبش کج شد و گفت:  یعروسک گاو   دیکل 

 دمتگرم-

را باز کرد اما سر چرخاند به پروا نگاه کرد و   در

 گفت: 

تونم نگاه سردتو عوض کنم، به خاطر   یدوباره م-

 آتش بودنم نه، به خاطر عاشق بودنم

 نییرفت در را که بست پروا چشم بست و سر پا  نییپا 

را وارد   نی را زد و ماش نگیپارک موتی کالفه ربرد، 

را در    ی کرد و گوش  فشیکرد، دست درون ک نگیپارک

تماس   ادیدانست سرگرد ز  یآورد روشنش کرد، م



تماس گرفت و دم  عی همان سر یگرفته است برا

  وابج  ع یگوشش گذاشت، همان بوق اول سرگرد سر

 داد: 

 پروا -

 سالم سرگرد -

 !  ؟ییدختر تو کجا-

 داشتم تنها باشم  اجیاحت-

 جا دنبالت  نیشوهرت اومد ا-

 نگفت و سرگرد آرام گفت:  چیه  پروا

 اومده؟ ش یپ یمشکل-

 خودمون بود  نیبحث ب ه ی ستین یزینه چ-

 حالت خوبه؟-

 کار کنم یچ  دیبا   دیخوبم سرگرد، بگ-

 یپس آماده ا -

 آماده ام-

 یشروع کن د یبا  شی میصم  ی از دوستا -

 جدا شده   شونیکیاز -



 چرا؟ -

 دونم ینم-

ازش   میآتش اسلحه داره اما ما نتونست دم یشن-

نبوده باهاش، خونشو بازم   مشیهر وقتم گشت م،یریبگ

 ی خوب بگرد دیبا 

 باشه -

 سراغ دوستش برو -

 فهمه یم شهینم-

 قهرن  یگیمگه نم-

 فهمه یقهر هم باشن م-

تازه از زندان   یدیجمش  دیپس کارو خراب نکن، مج-

، اونو بسپار به خودمون، تو فقط بفهم آزاد شده

داشته که   ی کجاست، اگر تماس ر یآه یاسلحه  

گذاشت حتما به من خبر   یقرار خاص  ایمشکوک بوده 

 بده 

 باشه -

 ؟ یدیرمز اون گاو صندوق نفهم -



من   ینه نشد که برم خونش، بعد هم اون اصال جلو -

 کنه یدر اون گاو صندوق باز نم

 توش باشه  ی مهم زیچ دیپس با-

 ممکنه-

 شه؟یباز م یچجور -

 خواد ی روش دکمه داره، رمز م-

ازش   دیکنم باز کردنش سخت باشه، با یفکر نم-

  ادت یکنن   یم  یبچه ها بررس یبفرست یریعکس بگ

 یچطور بازش کن  دنیم

 جدا کرد و گفت:  ی کمر از صندل  پروا

 واقعا؟!-

 خوبه  یریعکس بگ یآره تو فقط بتون-

که براتون  یلمی با همون ف تونم اما یعکس نم-

چون در کمد باز   دینیگاو صندوق بب دیتون یفرستادم م

 بود 

جا،   نیا ا یکرد، فردا حتما ب شهیکار م یچ  نمیباشه بب-

 ا یاما ب  لهیدونم تعط یم

 وجود نداره  یل یواسه خبر نگار تعط -



 نمتیب یباشه پس م -

 *** 

  یکه جلو   ا یتماس را قطع کرد و به ک دیخند  پرستو

 بود نگاه کرد گفت:   ستادهیخانه اش ا  یپنجره 

که  یزیجا، فردا صبحم هر چ نیا ی اومد ی خوب کرد-

 یتون ینم گهید  ار،یاز اون خونه بردار ب یالزم دار

 اون جا یبرگرد 

 دونم یم-

آتش   یوقت  شه،یتموم م زیفردا بعد از ظهر همه چ-

 تموم شده  یکه همه چ ادیخان به خودش م
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 اد یسوختنش م  یبو-

 آتش زد و گفت:  ی گاریس   د،یبلند خند  پرستو



 م یجشن بزرگ دار ه یفردا شب -

 خوبه-

جنس ردو   ونیبفهمه کام ی جشن سوختن آتش، وقت-

 ه یدنید  افشیبدل شده ق

واسمون بفرسه، دلمون خنک   رهیبگ لمیف یکیکاش  -

 بشه

زد همان   گارش ی به س ی گریقهقه زد پک د  پرستو

نگاه    ی گوش  یلحظه تلفنش زنگ خورد، به صفحه 

 کرد و گفت: 

 داداشمه-

ته  ا یسمت اتاق رفت، ک  دیکش یشگو  یرو دست

پرت کرد و پنجره را کامل باز    رونیرا ب  گارشیس

 کرد. 

* 

 فش یاز ک عیشد تلفنش زنگ خورد، سر  نیماش  سوار

  یاسم نغمه لبخند زد و دست رو  دنیدر آورد با د

 دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 زم یسالم عز-

 یسالم خوب-



 ؟یفدات، تو خوب-

 ؟یی کجا -

در اومدم، رفتم خودمو    یاز آگاه شیساعت پ مین-

 کیمهمون کردم قهوه با ک

 و گفت:  دیخند نغمه

 ید یازت به خودت بها م ادیخوشم م-

 چه خبر تو؟ -

 گهیخوبه و حامدم قول داده بذاره ماه د  زیهمه چ-

 تهران چه خوب  امیب

 : دیگشت و با حرص غر فش یدر ک جیگ

 جا گذاشتم ییدفترچمو تو اتاق بازجو  یوا-

 ؟ یسر به هوا شد-

رفت و همان   نییپا  نی را کنار گذاشت از ماش فیک

 رفت گفت:   یم یجور که سمت آگاه 

 ره یذهنم درگ-

 گفت ییزایچ هی نهال -

 گه یدونستم م یم-

 کنه؟ یم تتی پروا آتش اذ-



 نه-

 شده بود؟  یچ  روزیپس د -

  زنمیداخل برگشتم زنگ م رمیدارم م-

 باشه -

شد و   یداد و با عجله وارد آگاه  لیرا تحو   ی گوش

سرباز لبخند   دنیباال رساند، با د یخودش را به طبقه 

 زد و گفت: 

 دفترچم جا موند  دیببخش-

 براتون نگه داشتم د یگرد یدونستم برم یم-

 وارد اتاق شد و پروا به دنبالش رفت گفت:   سرباز

حوادث،  واسه  میندار  یخبر چینبرم ه  نارو یا-

 م یداغ هم دار یخصوصا که خبرا

 دفترچه را سمت پروا گرفت و گفت:  سرباز

 د یخسته نباش-

 د یشما هم خسته نباش-

خواست اتاق   یرفت، م رونیاز اتاق ب دیچرخ  عیسر

را   یسرگرد برود، قدم برداشت اما روبه رو مرد جوان



در زد و بعد از  ستاد ی ا یدر اتاق عباس  ی که جلو دید

 کرد و گفت: یارد اتاق شد، پوفو هیچند ثان

 زنمیولش کن مهمون داره بعد زنگ م-

رفت، وارد محوطه شد و با نغمه  عی و سر دیچرخ

 تماس گرفت گفت: 

  ا یحرف زد، پس ب شهیاول بذار بگم که پشت تلفن نم-

  شیپ  رمیشده، بعدم من االن دارم م یجا بگم چ نیا

 دکتر 

 یدیادامه م یپس دار-

 ایبود اما دکتر گفت ب لیآره، امشبم تعط-

جدا   ستین یمرد خوب یآتش  یکن  یاگر فکر م نیبب-

 بخدا میشو، منو نهال پشتت

را که درونش نشسته بود به   نیلبخند زد و ماش  پروا

 حرکت در ةورد گفت: 

تموم  زویهمه چ عیباشه شک نکن سر ی اگر مرد بد-

 کنم یم

 مرتبه؟ زیهمه چ-

اما همه  گه،یبهت گفت آره بدون دروغ م یهر ک -

 تحت کنترله زیچ



 یزن یحرف م  سا یپل  هیشب-

 و سر تکان داد گفت:   دیخند بلند

 هستم یآگاه  نیبس که تو ا-

به مطب دکتر برسد با    یو پروا تا وقت دیخند نغمه

 نغمه صحبت کرد. 

* 

و   د یکه در دستش بود را سر کش یشربت  وامیل  دیمج

به   ینیبرداشت سر تکان داد پسر س  یگرید   وانیل 

دست برود، خودش هم سمت آتش رفت شربت را  

 سمتش گرفت و گفت:

 بزن تَر بشه گلوت -

را  وانیزد ل یدست طبل م کیهمان جور که با  آتش

  یبه مهمان ها  د،یگرفت و سر کش دیاز دست مج

  دندیکوب ینه شان م بر شا  ریکه محکم زنج ئتشیه

 خند زد و گفت:  ش ین دینگاه کرد، مج

ادب شدن که ننشون صد سالم روشون کار   یجور -

 شدن  یادب نم جوریکرد ا یم

  د،یخند زد و محکم تر به طبلش کوب  شیهم ن آتش

داده   امیپ د،یرا د  شی آشنا   نیهمان لحظه ماش دیچرخ



و حال باز هم    دیآ ی م ریکار دارد د ییبود که شب جا 

بود، چشم در چشم   ستاده یا نشیماش  ئتیه کینزد

 شدند، آتش بند طبل را از گردنش در آورد و گفت: 

 نویا ریبگ  دیمج-

پروا رفت، به   نیطبل را گرفت و آتش سمت ماش دیمج

نشست و    نیدر را باز کرد درون ماش د یرس  نیماش

 گفت: 

 ور بستس  نیگفتم که شبا ا -

 دونستم  یم-

 . پس چرا.. -

 نمیخواستم بب یشب آخره م  ام، یخودم خواستم ب-

کرده بود از اشک   یبه صورت پروا که سع  اتش

کرده است، نگاه   هیگر  دیخشکش کند نگاه کرد، فهم

 گرفت به دسته نگاه کرد و گفت: 

 دلت گرفته؟-

  شیصدا  دنیبود به دسته و آتش با نشن رهیخ  پروا

 نگاهش کرد و گفت:

 گفتم دلت گرفته؟-



نزد، آتش  یت پاچه نگاهش کرد، اما باز حرفدس پروا

 متعجب دستش را تکان داد و گفت: 

 ؟یخوب-

 یل یدلم...دلم؟ خ -

بود  سیپروا که خ یبرد کنار چانه  شی دست پ  آتش

 را با سر انگشت پاک کرد و آرام گفت: 

 تونم آرومت کنم؟  یمن نم-

به حالت   هیسر عقب برد و چشم بست، چند ثان  پروا

 ماند و گفت: 

 خوام برم خونه یم-

 ارم یم یبمون برات نذر  داریب-

 باشه -

 بچه ها راهو باز کنن گمیم-

 ممنون-

را به حرکت    ن یرفت و پروا ماش  نییپا  ن یاز ماش آتش

در آورد اما نگاهش به اتش بود که وارد دسته شد و  

رفت، مرد راه   عیمرد سرگفت و  ی زیچ یبه مرد جوان



از از   ر یپروا باز کرد و پروا با فکر درگ ن یماش یبرا

 آن جا دور شد. 

 ** 

از   ا یبود، ک  دهیچیزنگ پشت سر هم در خانه پ  یصدا

رفت   رون یرختخواب بلند شد و غر غر کنان از خانه ب

 را پا کرد و بلند گفت: ش یها  ییدمپا 

 مگه ی سر اورد-

پرستو ابرو در   دنیددر رفت و بازش کرد، با    سمت

 و گفت:  دی هم کش

 ؟ یا یب ی تونست یزودتر نم ن یاز ا-

 میبدو بر-

 کجا؟! -

 گهیمعلومه کجا د-
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 االن؟! -

 آره -

 به االن داره؟  یبعد از ظهر چه ربط-

 کرده  رییساعتش تغ-

 ؟یچ یعنی-

 قانونه ار،یهم ن  یگوش  میبزن بر   ن،یهم یعنی-

تف تو اون قانونتون، تازه داشتم خواب خوب خوب  -

 دمید یم

که   یز یجا هر چ نیا ی برگرد دیهم نبا  گهید  ا،یبدو ک-

 می برات مهمه بردار بر

 ! دهینکنه آتش فهم-

قلق کارمونه تا   نیآتش که عمرا بفهمه، اما ا-

 ست یروزش، ساعتش مشخص ن

هم تو برا م   یگوش م،یتو تا جمع کنم بر ا یب  ول،یا-

 یخریم

 وارد خانه شد گفت:  ایبا ک دیخند  پرستو



من   یخرم، اصال گوش  یبرات م س، یباشه بابا خس-

 واسه تو 

را برداشت و وارد اتاق شد لباس   یکوله پشت ا یک

 را تنش کرد و گفت:  شیها 

 م؟یریاز االن کجا م-

 ه یبق  شیپ میریم-

اش   دهیژول   یآمد دست در موها  رون یاز اتاق ب ا یک

 و گفت:   دیکش

 میبر-

 پاک کن، همه شماره ها  تویتو گوش یزایچ-

 گهیخودت بردار د-

ختخواب برداشت و همان  را از کنار ر  ی گوش  پرستو

 کرد گفت:  یجور که پاک م

تو جمعمون،   یتو اومد  ستمین مونیوقت پش  چیه-

 یکمکمون کرد  یل یخ

 رختخواب پرت کرد و گفت:  یرا رو   ی گوش

 میبزن بر-

 میبر-



درها را قفل کرد با   ایرفتند و ک رونیدو از خانه ب هر

 شد و گفت:   نشیپرستو رفت سوار ماش

 واسه آتشه ی خوش  قیدقا  ن یآخر-

 قایدق-

 یصبحونم نذار   یکنم، ب یفقط من زود ضعف م-

 و گفت:  دیخند  پرستو

همون   میریکنن، م   ی شکمو بچه ها صبحونه آماده م-

 م یخور  یجا م

 چرت بزنم هیپس من -

 ! ا یک-

چسباند   نیماش شهیشلم داد و کنار سرش را به  ا یک

 آرام گفت: 

 اد یصدا نده خوابم م-

 ؟ی دیمگه نخواب شبیاز د-

 دادم   یم  رینه داشتم بچه ش-

 قهقه زد و گفت:   پرستو

 وونهید-

 لب گفت:  ر یو پرستو به محله نگاه کرد ز دیخواب ا یک



 شهیتموم م-

* 

روبه  یبه خانه  ره یاز قهوه اش را خورد و خ یکم

 رو گفت: 

 پاشو   دیمج-

 هوم -

بلندگوها    نیزنگ بزن طاهر بب شه،یم ریپاشو د-

 نه ایروشن کردن، بچه ها جمع شدن 

 گفت و به زور صاف نشست گفت:  یآخ دیمج

 ست ی مبلت اصال واسه خواب ن-

بعدم دو ساعت   ،یجا بمون نیا  ی مگه مجبور بود-

 حرفارو نداره   نیا گهید دنیخواب

 ساعت چنده؟ -

 نشه  ر ی طاهر د نه صبحه، زنگ بزن کی نزد-

 را روشن کرد و گفت: ی گوش دیمج

 ؟ی دیتو نخواب-

 نه-



  رنیگ یپشت اون پنجره که سرتو م  یخوا  یم یچ-

 ییاون جا  رنیگ یتهتو م 

 به تو چه زنگ بزن-

 باشه بابا بد اخالق -

 گفت:  دی کش  ازهیطاهر خم یصدا  دنیشن با 

 بلندگو هم که روشنه-

 آره داداش -

 همه اومدن؟ -

 با یآره تقر-

 میا یما هم االن م دیبگو صف ببندن شروع کن -

باشه روز آخره شلوغ شده بچه ها سنگ تموم  -

 گذاشتن 

 بذارن، عاشوراستا  دمیبا -

 را قطع کرد و گفت:   تماس

 میبر-

 ساغر اون جاست؟ -

 آره -



 گفت؟  یچ-

 و گفت:  ستادیا  عیسر دیمج

 یصبحونه هم که ندار -

 گفت؟  یگفتم چ-

 و گفت:  ستاد یکالفه ا دیمج

مونه که باهاش   یم  ستی حالش خوب ن یگفت آبج-

داد که   امیحرف بزنه آرومش کنم، اما نصف شب پ

 نمونده رفته تو اتاق  ششون یاصال پ

شناسه جز من، از خودش لجباز تر   ینم  یاونو کس-

 شهی نم دایپ

کاپشنش را برداشت   دیساکت بود و آتش  چرخ دیمج

 و گفت:

 امیم گهیساعت د میتو برو من ن-

 باشه -

* 

کرد و ساغر مدام   یناراحت به ساغر نگاه م  یآسک

 و آرام گفت:   ستادیرفت، ا یدر اتاق راه م



هنوز رابطش با داداش  یعنی ساکت شده،   یل یپروا خ-

 بده؟ 

 گفت:  یچشم بست و با ناراحت  یآسک

دونم کاش داداشم با من قهر نبود، باهاش حرف   ینم-

 ه یچ  هیقض نم یزدم بب یم

 مشکلشون حل بشه  د یشا   اد یحاال بذار االن ب-

 خدا کنه-

باز کرد، نگاه چرخاند در خانه، به  د یدر را با کل   آتش

در را   ند،یپروا را بب دیا یخواهد ب  ی ساغر گفته بود م

را از پا در آورد، سمت اتاق پروا   شیبست و کفشها

تخت   یکه پروا رو  دیرفت، در را آهسته باز کرد، د

بود، در را آرام بست و سمت   شیپاها یو است، پتو ر

 پروا رفت. 

  دنیبسته بود و با شن شیبود اما چشمها  داریب پروا

 پا کالفه گفت:   یدر اتاق و صدا

 خورم ساغر  ی صبحانه نم-

بالشت   یصورتش رو یجلو  یلحظه شاخه گل  همان

 ش یعطر آشنا   یبه گل و بو رهیقرار گرفت و پروا خ



رفت و   نییشگفت زده شد، تا خواست بچرخد تخت پا 

 دستش دور کمر حلقه شد. 

 

 وسط دفتر  ادیکه نم یشعر هی  ت یب شاه مثل تو    

    کفتر  هی بال باز  ی رو ییبا یمثل پرواز ز تو

 

فرصت نکرد پتو را باالتر  یخشکش زد و حت پروا

  شیو نفس ها  د یبکشد، تن آتش از پشت به تنش چسب

  یحس کرد، پتو را چنگ زد و صدا شی را در موها 

 . دیآرامش را شن

 

تو   چهیپیکه صداش م یچشمه آروم  هی مثل تو    

 گوشم 

    کوچم یکه به خاطرش تو  یهمون نم نم بارون تو

 

 بمونه نفس  نیذارم دلت غمگ ینم-

تن مردانه اش تن   ی هم فشرد، داغ  ی ا رور  چشمانش

مو به تنش   شینفس ها   ی سردش را گرم کرد و داغ



راست کرد، بوسه اش را که حس کرد نفسش را  

 در گوشش نشست.   شیحبس کرد و دوباره صدا

 

  یب یلیخ ازت وقته چند سرم  تاج سرم   رو ببار   

 خبرم

 ی به جا  ی از ک ستیتو ن  یجا یکس  ستیتو ن حواس 

    تو دل ببرم

 

بحث و اشتباه مال زنو مرده،   گه،یم شهیمامانم هم-

 یار یاز دلش در ب یآرومش کن یکه بتون نهیمهم ا
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  یشانه   دیآورد و بوس رون ینرمش ب ی از موها  سر

که آتش   ختیفرو ر یپروا را؛ دلش جور یبرهنه 

تکان بدنش را حس کرد و بدون لب گرفتن از شانه 

 اش گفت: 

  ستم،یکه مرد ن ارمیمن آرومت نکنم، من از دلت در ن -

 تو خونه نمیلََچک ببندم سرم بش هی دیبا 

 

 ازت برا من هنوز مردونهن ی چشا  اون  معصومه   

 پهلوم محکومه یباش میمثل قد خوادیدلم م من

 زندون چشات محکومه  یدل تو نیا

    معلوم 

 

از ساتن نازک لباس    دهینوازش کرد شکم پوش دستش 

تن پروا را که انگار   ی خواب پروا را و چه خوب گرما 

گرفت را حس کرد که لبخند مهمان لبش    یداشت ُگر م

کوچک پشت کتف   یتتو ی شد تا رو  ده یشد و لبش کش

شد و کالفه  قیپروا نفسش عم دش، یپروا باز بوس

 گفت: 

 آتش! -



 

  رمیتو م  ی رو ب  ابونا یخ اون  تموم که معلومه   

 هنوز 

از دست تو محرومه محرومه  گهیدستا د نیا محرومه

    

 

 : کتفش تکان خورد گفت یرو  لبش

 جانم نفس -

چشم   یدلش قطره اشک از گوشه   دیلرزش شد  با 

بالشت افتاد، آتش چشم بست   یرو  دیبسته اش چک 

 دوباره گفت: 

اشتباه نکن تا معذرت   گنیکه م ا یباز  یقرت ن یاز ا-

آدم اشتباه نکنه،  شهیچرتو پرته، مگه م ینکن ی خواه

وجود داشته  دیمگه خداس که اشتباه نکنه، اما با

  یکه طرفت راض   یتا وقت یاشتباهتو قبول کن یباش

 یکن یینشده ازش دلجو

 

  یب یلیخ ازت وقته چند سرم  تاج سرم   رو ببار   

 خبرم



 ی به جا  ی از ک ستیتو ن  یجا یکس  ستیتو ن حواس 

    تو دل ببرم

 

 آتش -

 بگو نفس -

آن گونه لبت به  یتا وقت دیتوانست بگو یم  کاش 

ندارم، با   ان یاست قدرت ب دهیکتفم، تنت به تنم چسب

آتش دستش از پتو جدا شد و چنگ  گرید یبوسه ا 

شکمش بود و آرام   ی شد به پشت دست آتش که رو

 گفت: 

 بسه-

سر از کتفش دور کرد اما لب به گوشش چسباند    آتش

 گفت: 

کن   یزد، خانم ی ادینفسم، دهن من زر ز دیببخش-

 بارو  نیبرام ا

 زیمبود به    رهیچشم باز کرد، سرخ بودند و خ پروا

کرد، دستش از    یتاک م کیکه ت  یکنار تخت به ساعت 

شد و باال رفت شاخه گل را    دهیدست آتش کش  ی رو



به دست پروا   رهی انگشتانش گرفت و آتش خ نیب

 گفت:  د یلبخند زد گونه اش را بوس

 نیخوام، هم  یصبحونتم بخور، زن زشت الغر نم-

 جور زشت چاق خوبه

چشمانش درشت شد و با شتاب سر چرخاند با  پروا

 : دیخشم غر

 ستمیچاق ن -

به چشمان سرخ پروا لبخندش محو شد و   رهیخ  آتش

 : د یغر ی عصب

 ؟ ی کرد  هیگر-

 آب دهان قورت داد و گفت: پروا

 دمینه...فقط نخواب-

 به خاطر من؟-

 برد گفت:  ریسر تکان داد و نگاه به ز  آرام

 به خاطر تو -

 میکه به مرگم راض ینجوریا-

 خند زد گفت:  شینگاهش کرد و آتش ن عیسر  پروا



  ینجوریا دیمن نبا  یکس حت  چیچشما به خاطر ه نیا-

 دمیم حیمردنو ترج ینجوریبشه، ا 

ر شد از حرارت کالمش و نگاهش قفل بود به   قلبش س 

صورتش که  یآتش چشم گرداند رو ش، یرای نگاه گ

نگاه کرد، پروا هم    ش یصورتش بود، به لبها  کینزد

 شد.   ده یآتش کش ینگاهش به لبها

از  یکم اریاخت یشد و سر پروا ب  کشیآتش نزد   سر

لب هم بودند که پروا به   یمتر یلیبالشت جدا شد در م

سر کج کرد، نفس زنان   عیباره به خودش آمد سر کی

 آب دهان قورت داد. 

داد، صاف   نرو ینفسش را ب یچشم بست و عصب آتش

 گفت:   د یکش لش یو سب  شی ر ینشست و دست رو 

 برم، صبحونتو بخور نفس زشتم دیبا -

رفت و پروا خجالت زد پتو را چنگ زد   نییتخت پا  از

باره   کیبدن برهنه اش بکشد اما آتش به  یکه رو 

 دستش را گرفت و با لبخند گفت: 

 یازم پنهون کن  اتویخواد زشت ینکش نم-

و با حرص دستش را پس زد   دی ابرو در هم کش پروا

 :د یو غر



 ییزشت تو-

 سمت در رفت و گفت:  آتش

هم   ،یدیترش  یخدارو شکر کن گرفتمت وگرنه م-

 زشته هم خودت  کلت یه

 نشست و گفت:  ع یرا باز کرد برود اما پروا سر  در

 آتش -

 سر چرخاند و پروا سر کج کرد و گفت:   آتش

 نره  ادت یقولت  -

وقته قول    یل یبه تو قول ندادم، خ شیمن دو شب پ-

به من   یبکن یخوا یم  ی هر کار یگفت یدادم، وقت

 فکر کن

 کنم؟  یتونم برات کار  یم-

 لبخند زد و گفت:  آتش

فعال جوجه  ،یبکن یتون یواسه من نم یکار  چی تو ه-

 اردک زشت 

  یرفت در اتاق را که بست پروا مشتش رو   رونیب

باال برد   را  شی موها   گرشی تخت نشست و با دست د

 : دیغر



 یلعنت-

 ** 

و بچه    هیهمه جا تحت کنترله، اون جا کامال پاکساز-

 ها پوشش دادن

 آخر را خورد و گفت: یلقمه  ا یک

 خوام یآب پرتقال م-

 زنما  یمن دارم حرف م ا یک-

دختر برو به   ستمین ی خو به من چه، من که کاره ا-

تو اون خونست بگو، منو سننه،  یبگ  دیکه با  یکس

 من فقط همراتونم

 و گفت:  دیخند  پرستو

بس که از صبح به همه آمار دادم دهنم   ،یگیراست م-

 کف کرد 

 ارن یبگو آب پرتقال ب نیپس تو هم بش-

به  یداد به مبل راحت  هیخسته نشست و سر تک  پرستو

 نگاه کرد و گفت: شیباغ و آدم ها 

 خوابم یتموم بشه تا چند روز فقط م-

 در دهان انداخت و گفت: ییگردو ا یک



 کنم؟ یمن کجا زندگ-

گردم ممکنه ردمو   یمنم که به اون خونه بر نم-

 م یدنبال خونه بگرد  د یبزنن، جفتمون با 

 ؟ یمن چ  ، یتو رو گنج نشست-

 کنن  ینگران نباش ساپورتت م-

 پس حله فقط من بنت هوس پسندم -

 و گفت:   دیخند بلند  پرستو

 خرن برات یم-

تو چاه روغن، بابدم   وفتهیبهادر خان نونش امروز م-

 بخره برام 

طرف اسلحه   هیمواد  دیتول  ده،یچند ماهه زحمت کش -

 همه خسته هستند گه،یطرف د   هیها 
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منم   اد یاز تنشون در م یامروز که تموم شد خستگ-

 یم  خورمو یمدت تو خونه م هی تا  شهیدلم خنک م

 خوابم

 ی خسته نش-

 نیکامل ا  ی خوام خودمو آماده کنم واسه نابود یم-

 که یمرت

 میمنم هستم، همه پشتت هست نویا-

 و گفت:   دیخودش را جلو کش یکم  ا یک

موادارو    نیا ه،یهمه ترسو لرز واسه چ نیآخه ا-

 ببرن تموم بشه بره  انی ب دیبگ

 آتش زد گفت:  یگار یس  پرستو

خوان وسط شهر    یم نارویکه ا  ییکسا  نکهیاول ا-

جاس و امن   نیبهتر ابونیکه اون ب نیدوم ا  ان،ینم

  نیا شهیچون نم س،یاز چشم پل  به دور   ن،یتر

ببرن، ما  رون یاز شهر ب یاز راه عاد ونارویکام

  یجا م نیچون هم م،یدیجا بهشون م نیا  نارویا

  رونیب میکن ینم سکیپس ر گه،ید  یخوانش نه جا 

اون   ابونیب م،یوفتیب ری وقت گ هیکه   مشیشهر ببر

آتش بود   شیمحل به خاطر امن بودنشه، تنها نا امن



  ا یحل شد، االن داره  یآدماش همه چ  دنیکه با خر

  میریم گهیگه ما هم تا چند دقه د  یم نی حس ا ی  نیحس

 م یکن یتموم م ویهمه چ

 شهیبه بعد اون جا راه هموار م نیخوبه پس از ا-

 براتون 

و اون جا هم دست ما،   رهیم  نیآتش کامل از ب-

مواد داشته   نیهم  ادیخودشون اعت یآدماش هم وقت

 باشن، تا آخر عمرشون سگتن

 زد و گفت: یبشکن دیخند  ا یک

 نه یهم  قا یدق-

 و دست باال برد بلند گفت:   دیخند  پرستو

 د یاریدو تا آب پرتقال ب-

 جا واسه بهادره؟ نیا-

پروژه بزرگ،   نیبود فروخت چون پولشو اورد تو ا-

 جاس   نیکه ا  هیروز  نیامروز آخر

از   یرا برداشت کم وانیل ایپرتقال را آوردند و ک آب

 نگاه کرد و گفت:  الیآن خورد، پرستو به و

 جا ن یا ادیماهک االن م -



 کار هست؟  نیمگه اونم تو ا-

 : دی صورتش را کج کرد و غر  پرستو

بکشه باال اون وقت به   ستیدختره مفشو بلد ن-

 کارا کنارتون باشم   نیخوام تو ا  یگفته م امکیس

 و گفت:  دیخند  ا یک

 ؟یکن  یم یحسود -

 بچه؟ نیمن؟ اونم به ا یک-

رو همتون   گهینباشه دختر بهادره، دو روز د یهر چ -

 داره  یحکمران

دم   ا ی سگ واسه س  نیزنه بابا، اون فعال ع یزر م-

 هخواد کنارش باش  یم  ده،یتکون م

 عشقه  هیپس قض-

 ومد یعشق کجا بود بابا، کاشتن در ن -

وارد   امکیخانه باز شد، همان لحظه ماهک و س در

 یبه ماهک آب پرتقالش را م رهیخ  ا یباغ شدند، ک

ماهک  ستاد، یرا کنار گذاشت ا وانش یخورد، پرستو ل 

 خند زد و گفت:  شین  ا یبه ک رهیخ  د یبه آن ها که رس

 اطرافش داشت  ییآتش چه آدما -



  یو قدم ستاد ی را کنار گذاشت ا  وانشی لبخند زد و ل  ا یک

قدم   دیترس اریاخت یسمت ماهک برداشت، ماهک ب

 کرد و گفت: یخنده ا   ا ی عقب برداشت و ک

 هرزه   یتو شمیکی-

هم فشرد   یو پرستو لب رو   دیابرو در هم کش  ماهک

زد    یحرف م یکه داشت با مرد  امکیتا بلند نخندد، س

 به آن ها نگاه کرد و سمتشان رفت گفت: 

 چطوره؟  ایخائن دن نیبزرگتر-

هم به    اینگاه کرد، ک امکیو به س   دیخند  ماهک

نگاه کرد، جلو رفت و دست باال برد پنجه  امکیس

 فرو کرد گفت:  شی درون موها   شیها 

 ؟ ی من که خوبم، تو چطور-

 گفت:  عیچشمانش تنگ شد و پرستو سر امکیس

 ست ین زا یچ نی وقت ا  بچه ها االن-

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

االن تمرکز کن رو کارت، بعد با هم   گهیراست م-

 میزن یدوستانه حرف م گهید

 به پرستو نگاه کرد و گفت:  ماهک



 م؟یوفت یراه م یک-

 هر وقت بابات بگه-

 سمتش رفت و آرام گفت:   ماهک

 گهینم یز یبابام که به تو چ یگیراست م-

 زد:   ادی و پرستو با حرص فر  الیافتاد سمت و راه

 نچسب  ی دختره  ریتو بگ  زشویبرو جا -

 زد و گفت:  یسمت پرستو رفت چشمک امکیس

 حرص نخور -

داره انقدر موس موس   یمارمولک چ نیگمشو بابا، ا -

 براش؟!  یکن یم

 نداره  یبگو چ-

 بیدستانش را در ج امکیخند زد و س شین  پرستو

 کتش فرو کرد گفت:  یها 

 کم نداره  یزیکامله، چ  یهمه چ-

 از نو ساخته ده یصورتشو کوب شیبرد دمی آره د-

 و گفت:  دیخند امکیس

چرا زورت گرفته خواهر من، اون االن کرده تو چند  -

 زبرو زرنگه  یل ی در ضمن اون خ  ش،یسال پ



 :د یرا گرفت و غر امکیس ی با خشم بازو  پرستو

کارا فقط   نیتو دا... به تو زرنگه اما تو ا دی شا -

براش پوشک اورده   دوارمیکنه، ام ی م سیخودشو خ

 اُُمل پسند  ، یباش

 قهقه زد و سر تکان داد و گفت:  امکیس

مورد که  نیاز حسادتت، بعدم تو هم ادیخوشم م-

برتم تو   یکه هر شب م  نیهم  م،یزرنگه من راض

 ه یآسمونا کاف

 خاک تو سرت  -

مو جانم سالم عرض کنم، دختر خوشگلشو  برم به ع-

 براش اوردما

 د یبرو گمشو بابا، جفتتون نچسبو به درد نخور-

نگاه کرد   ا یو دور شد، پرستو به ک  دیباز خند امکیس

 :د یو غر

 از ماهک متنفرم -

 ؟ یچون حسود -

تونم بهش    یبعدم اصال نم ه،یچون دختر لوس رینخ-

 کنم  نانیاطم



 چرا؟ -

 آتشه ی وونهید-

 وونشهیم دآتش-

 پرستو باال رفت و گفت:  یابروها

 واقعا؟!-

 کنه یکه زنده زنده دفنش م  ی آره جور-

 قهقهه زد و سر تکان داد گفت:   پرستو

خر خودش کرده،   امکیدونم، حاال هم س یم نویا-

دست  گهید امکیس اری... که اختیانقدر بهش خوب م

 تشنه ها دنبالش رفت ن یع ید یند ست،یخودش ن

 رها کرد و گفت: یمبل راحت  یخودش را رو  ا یک

کنه، داداش تو که سر دسته  یشهوت مردو نامرد م-

 بشه!  ی نامرداست قراره بود چ ی

 : دیمبل نشست و غر ی رو  پرستو

 میبر د یبا  یک  گهینم  یلعنت-

 خوب  یباغ و هوا نیلذت ببر از ا  الیخ یب-
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 ختیدختره اومد بهمم ر نیا-

 ! ستین یهمه تنفر عاد  نیا-

 ُمرده بود نه مرجان نیکاش ا -

 مرجان! -

 مرد منم نابود شدم  یآره مرجان، وقت-

 به تو داشت؟  یچه ربط-

عموم بود   نیمرجان ع م،یکرد یمنو اون با هم کار م-

 رفت یدرز کاراش نم ی مو ال

 وسر تکان داد گفت:  دیخند  ا یک

 پس مرجان مظلوم نما هم آره -

 آتش زد گفت:  یگرید  گاریخند زد و س شین  پرستو



  ارمیب ر یمرجانو ُکشتن، قاتلشو گ شهیهنوز باورم نم-

 ُکشمش  یخودم م

به  یپا انداخت و پرستو ناراحت پک یپا رو ا یک

 زد و گفت:  گارشیس

شد گند زد به همه   دایسرو کلش پ  یآتش از وقت نیا-

 زیچ

 اون نُکشت گهیمرجانو که د -

 بود  شیاما باعث بان -

 چطور؟-

خوشحالم که    یل یسر آتشه، امروز خ ریز یهمه چ-

خودشو پدر بزرگش،    یبه تالش چند ساله  زنمیگند م

 نهیریش  یل یانتقام خ

 ینگاه کرد و عصب الینگفت و پرستو به و چیه ا یک

 گفت: 

 ست ین یهنوز خبر ازدسیساعت -

 تموم شده   گارمیس  گارتو یبده من پاکت س الیخ یب-

 **** 



  یادیکه آن روز ز  ی آفتاب ر یخشک بود و در ز دهانش 

پُر بود از   ابانیخ د،یکوب  یتابان بود بر طبلش م

پشت   دیبود و مج  سیعزادار، صورتشان از عرق خ

 رفتند. یبزرگ جلو م یبه پشت آتش در آن دسته 

دور گردنش را باال برد و دور  یشال مشک  آتش

سرش چرخاند و پشت سرش گره زد، شانه به شانه  

و   دیچسباند و محکم تر از قبل بر طبل کوب دیمج ی

 زد:  اد یفر

 شربتو   دیبچرخون-

ساعت تا اذان ظهر وقت بود و آن ها بدون  کی  هنوز

 ی را م شان یو عزا دار دندیکوب  یبر طبلشان م یخستگ

 کردند. 

★ 

 گرفت و گفت: ایسمت ک یمشک یپارچه ا  پرستو

 نویا ریبگ-

 هست؟  یچ-

 سرمون  میکش یم می قبل که برس-

 ایباز ی خارج  نیآهان از ا-

 و گفت:  دیخند  پرستو



 میشیم  ا ی س نی منو تو سوار ماش-

 حله -

شدند و پرستو در    نیو ماهک سوار ماش امکیس

 را باز کرد و گفت:  امکی بلند س  یشاس  نیماش

 سوار شو -

سوار شد و پرستو کنارش نشست، در را بهم   ا یک

 عمو نگاه کرد و گفت:   نیبه ماش امکیکوفت، س

اون جا از   میریمحله، م کی انبار نزد هی تو  ونیکام-

 میری اون جا همه با هم م

 نگاه کرد و گفت: ا یسر چرخاند به ک  ماهک

 یساکت-

 یریبگ ش یترسم حرف بزنم آت یم-

 و گفت:   دیو خودش را جلو کش  دیخند  پرستو

  ی اورد   یپوشکتم م-

اما حواست باشه   ، ی رو خودت حساب باز کرد اد یز-

  کنهیاضافه هستن، حذف م ا یمن دختر بابامم بگم ک

 تک به تکتونو 



به  ی دود نکیو ماهک ع  دییهم سا  ی دندان رو  پرستو

 چشم زد گفت: 

 برو کنار گرمه-

ها که راه افتادند    نیماش  دنیو با د دیخند امکیس

نگاه کرد و   ا یبه ک نهیرا به حرکت در آورد از آ  نیماش

 گفت: 

 کوبه  یآتش خان هنوز داره به طبلش م -

شدن به اون محل   کیکه تو تُخم نزد دیکوب یاگر نم -

 ی نداشت

شانه باال انداخت   اینگاه کرد و ک ا یبه ک عیسر  ماهک

 و گفت:

 گذشت  شهیاز حق نم  ی گاه-

 : دیکالفه غر  پرستو

 تموم شده  گارمیس-

 را سمتش گرفت و گفت:   گارشیپاکت س امکیس

حواسشون   یچهار چشم ی که اون جا گذاشت ییآدما -

 تهیفرستن که تو هئ یم  لمیبه آتشه مدام ف

 لبخند زد و گفت:   پرستو



کارارو کرد دمشگرم، آدمارو اورد واسه   نیهمه ا ا یک-

 منو عمو، عمو هم با پول همشونو کرد آدم خودش 

 خند زد و گفت: شین  ماهک

خواهرمو   یجا   یخوا  یپرستو، م هی تالشت عال -

 ؟یریبگ

 فرض کن آره -

باالترم، تو  یلیچون من از اون خ ریبگ ستیمهم ن -

 یباش  یتون یاونم نم شتریب

 :دیکالفه از بحث آن دو غر  ا یک

  سویکم مونده شاهد گ گه،یدر اون دهنتون د دیببند-

سرم    دیکرد دارم یدو تا دختر باشم، زودم ب  یکش سیگ

 ترکه  یاز درد داره م 

 قرص بدم -

 اون دهنو  دی فقط ببند شم،یخوب نم یصدتا قرصم بد-

 سر تکان داد و گفت:  امکیس

 منم موافقم  نویا-

 چشم بست و گفت: ا یک

 دیکن دارمیب میدی رس-



 و گفت:  دیبلند خند امکیس

 بره؟  یواقعا خوابش م  نیا-

 بره  یاون گالرو ببند خوابم م-

  زیر ز یو پرستو ماهک ر د یابرو در هم کش امکیس

 . دندیخند

  رهیخ امکیها کم شد و س ن یمحل سرعت ماش کینزد

 آمد گفت:   رونیکه از انبار ب یبزرگ ونیبه کام

 اریاسلحه ها رو در ب-

  رون یدر داشبورد را باز کرد و چهار اسلحه ب  ماهک

 گفت:   عیپرستو سر  د،یکش

 خواستم  یمن دو تا م-

 با حرص چشم بست و گفت:   ماهک

 عقب بمونه  اد یاصال جلو ن ایبابا گفت ک-

چشم بسته نگاه کرد و تا دهان باز   یا یبه ک  پرستو

 با همان چشمان بسته گفت: ایکرد ک

 عقب راحت ترممن -

 سر تکان داد و گفت:  ماهک

 ستندیا یم  یاصل  ی جلو آدما -



 گهی د دمیخواب یتو خونه م دیذاشت یم هیچه کار-

 و گفت:  دیخند  ماهک

 دست توئه ون یاون کام دی کل  ،یستین کارمیب نیهمچ-

کرد   یپوف  ا ی زدند و ک یسوت بلند  امکیو س  پرستو

 گفت: 

 م یکه شد میدار نبود  د یکل -

جلو واسه در باز کردند اونا قبول   یبا اسلحه بر-

  نی اسلحه تو ماش ،یجلو بر یچیه یب  دیندارند، با 

 بذار 

 حله -

محل شدند، آن سمت چون آخر محله بود خلوت   وارد 

شدند و   ابان یرفته بودند، وارد ب  تیبود و همه به هئ

 پرستو گفت: 

  یدادند همه چ یم کی طرفا کش نی بچه ها ا شبیاز د-

 هیاوک

 پرت کرد و گفت: ا یرا سمت ک د یکل  دیچرخ  ماهک

 جلو   یریبابام هر موقع گفت م-

 باشه -



 رو سرتون  دیبکش-
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را به جز چشمها و   شانیکه صورت ها  ییها  کاله

همه   دند، یسرشان کش یپوشاند رو  یرا م شانی لبها 

و   ن یآمدند، پنج ماش یم  نییپا  شان یها   نیاز ماش دیبا 

ها   داری بودن تا خر ستادهیا ابان یهمه در ب  ونیکام کی

نشسته بود بهادر بود  نیکه در ماش یتنها کس ند،یا یب

 . که راننده اش بود ی و کس

نگاه گرفت و به اطراف نگاه کرد   یاز گوش  بهادر

 و گفت:   دیکش یقینفس عم

  یاگر از طرف اونا مشکل ست،ین ی از طرف ما مشکل -

 تونه منو دور بزنه  ینم ی کس د، یبود زندشون نذار



 باشه آقا-

 لبخند زد و با همان لبخند گفت:   بهادر

روز بود اون هنوز داره اون جا به  نیامروز بهتر-

 کوبه یطبلش م

را   یبهادر نگاه کرد، آتش و شلوغ  یبه گوش  راننده

 و لبخند زد گفت:   دید

 شه؟یم یچ  ا یک-

  ی نباشه اما مهره   ی مهره اصل  دیباشه، شا  دیفعال با-

 ست یسوخته هم ن

 داد و گفت:  هیتک نیکالفه به ماش ا یک

جو   د،یستادیباز ا یهمه صاف با پاها  لمهیمگه ف-

 گرفتتون؟ 

  رشیگذاشت و فندکش را ز شی لب ها   نیب یگار یس

کردند نگاه کرد و   ی گرفت به آن سه نفر که نگاهش م

 گفت: 

  سادمیباز وا  ی پاها   نیصاف با ا قهی ده دق ه،یهان چ-

  دیمعذب نباش  ومدن،یبشه، خو هنوز که ن یکه چ

 د یراحت باش

 گفت:  ینازک کرد و عصب یپشت چشم  ماهک



 مییجا   نیکه ا  فیح-

  یتونست ینم یگوه ی هم بود گهید یبچه جا   ی هو-

 ی بخور

برود پرستو خودش را   ایتا خواست سمت ک  ماهک

 ماهک زل زد و گفت:  یبه چشمها  دیجلو کش

اتفاق   شهی اون جنسا که ردو بدل م ری جا به غ نیا-

  یبه تو یحت کنه،  یبابات رحم نم وفته،یب یا گهید

 دخترش 

کرد و پرستو   یبه پرستو نگاه م  نیخشمگ  ماهک

 گفت:  د یخند زد خودش را کنار کش شین

 دلت خواست بکن  یحاال هر غلط -

 امکیکرد، س یبا حرص به پرستو نگاه م   ماهک

 دستش را گرفت و گفت: 

 شهیتموم م گهید قهی جا، چند دق نیا ا یب-

لب   ریخون سرد نگاه کرد و ز  یایبه ک ی عصب  ماهک

 : دیغر

به زور دارم تحملش   اد، یاز حضورش اصال خوشم نم-

 کنم یم



 هیشب  یل یچون خ م،یمثل تو هست  ییجورا هیهممون -

 آتش هست 

 نگاه کرد و آرام گفت:  امکیبه س  ماهک

 ست یآتش ن هیکس شب چیه-

 : دی و غر د یابرو در هم کش امکیس

 رفت چه خبره که! ادت ی باز اسمش اومد، -

 ایس  الیخ یب-

 یکن وگرنه بد م  رونیفکر اون آشغالو از سرت ب-

 ماهک ینیب

 تو... -

  ا یک  یهمه سر چرخاند حت نیماش  یصدا  نی شند با 

 زد:  ادیباره فر کیبه  امکیو س  ستادیصاف ا 

 د یآماده باش-

باز   شیبهادر رفت، در را برا  نیسمت ماش  عیسر

 نییپا نیو از ماش  نگاه گرفت  یکرد، بهادر از گوش 

که صورتش پنهان نبود بهادر بود،   یرفت، تنها کس 

 کتش را مرتب کرد و گفت: 

 کنه  ی قفل باز م رهیآماده کن هر وقت گفتم م  ارویک-



 باشه -

 باشه زیحواست به همه چ امکیس-

دور تر   یل یآن ها اما خ یروبه رو  ن یماش چهار 

ها باز شد، همه مسلح    ن یماش ی و در ها  ستادندیا

را در    شیبزرگ، بهادر دست ها   ی بودند با اسلحه ها 

مرد آشنا از دور    دنیشلوارش فرو کرد و با د بیج

 و گفت:  ستادیکنار پرستو ا ا یسر تکان داد، ک

 دم ید  لما یصحنه ها رو فقط تو ف  نیمن ا --

 س یه-

وقت   هی رن،یهمه به فنا م لمیقسمت ف  نیبعد تو هم-

 میبه فنا نر

 ساکت   ا،یک-

 ؟ ید یترس-

 چرا بترسم؟! -

 خند زد و گفت:  شین ا یک

 رون یبزنه ب یمردمک چشمات کم مونده از درشت-

 رتمی گ یجور مواقع استرس م  نیفقط ا رین...نخ-

 میریآروم باش بابا به فنا نم-



 ساکت بابا  -

 امکیمرد با سه چمدان بزرگ جلو رفتند و س دو

 رفت گفت:  ا یسمت ک 

 ؟ یآماده ا-

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

 هستم -

 هر وقت گفتم برو قفل باز کن-

 گه؟ یباشه، آسونه د-

 گهیقفله د هی-

 سخته  دیباز کنه گفتم شا  رهینم یکس  دمیآخه د -

 یدرم باز نم یحت  یکن یفقط قفل باز م  یریم رینخ-

 یکن

 شهیخشک م  رتیباشه باشه حرص نخور ش -

ا  نگاهش کرد، هر دو نفر با چمدان ه یعصب امکیس

  یبهادر قانون کار را م ستادند، یا ونیکام کینزد

 ی دهند برا یپول را نشان نم نندیدانست تا جنس را نب

 امکینگاه کرد و سر تکان داد، س امکیهمان به س

 و گفت:  دیکوب ا یدستش را پشت کمر ک



 برو -

 را در هوا انداخت و باز در دست گرفت گفت:  د ی کل  ا یک

 دست خر کوتاه -

  د، ییهم سا  یدندانش را رو  یعصب امکی افتاد و س راه

  لهیرا باز کرد و م نیرفت قفل در کاب  ونی سمت کام ا یک

 لب گفت:   ریپرستو ز د،یرا باال کش یآهن

اسلحه با   دیگفت یفهمه الک یاالن م ست،یخر که ن-

 خودش اون جا نبره 

 بفهمه به درک -

  یدر ها  گریجلو رفت اشاره زد و دو نفر د امکیس

 بلند گفت:  امکیس  د،یچرخ ا یگ را باز کردند، کبزر

 ار یبرو باال نمونه ب-

بزرگ شد، از   نیسر تکان داد و باال رفت وارد کاب ا یک

  ی سمت مرد دیبرداشت و چرخ یمواد ها بسته ا نیب

بود رفت و بسته را به دستش داد،   ستاده یکه منتظر ا

  دی چرخ ا یآن دو در حال چک کردن مواد بودند و ک

صندوق ها برداشت و کف   گرید  یاز رو یصندوق 

هم صاف   خودشگذاشت، درش را باز کرد،  ون یکام

 باز گذاشت.  ی را کم  شیو به قول خودش پاها   ستادیا



 نگاه کرد و سر باال آورد گفت:  یبه گوش  بهادر
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 برو جلو، پوالرو چک کن -

 باشه -

 گفت: ا یجلو رفت و به ک  امکیچک کردن جنسها س با 

 نییپا  ا یب گهی تو د-

از مرد ها بعد از چک کردن در   یک یو  د یپر نییپا  ا یک

گفت، بعد از گرفتن  یزیبود چ  که در گوشش   ی گوش

هر سه   امکیدر چمدان ها را باز کردند، س هیدییتا 

 یکیبهادر سر تکان داد،   یچمدان را چک کرد و برا

 از آن دو نفر باال رفت تا کل جنسها را چک کند. 



بود، بهادر به ساعت   ستاده یا شیحرکت سر جا   یب ا یک

 اش نگاه کرد و کالفه گفت:  یمچ

 ه! چقدر امروز گرم-

بود که   یطوالن شانیگذشت اما آنقدر برا قهیپنج دق  

 فهیکه وظ  ی کشند و مرد   ی انگار ساعت ها انتظار م

  یو دست رو  د یپر نییچک کردن را داشت پا  ی

 گوشش گذاشت گفت:

 درسته زیهمه چ-

 گفت:  امکیبه س دیسر تکان داد و چرخ   دیشن  یزیچ

 تموم-

لبخند زد به دو نفر افراد خودشان  نگاه کرد   امکیس

 و گفت:

 دیدرو ببند-

 گفت:  ا یرو به ک و

 قفل بزن -

نگاه    ی سر تکان داد و جلو رفت، بهادر به گوش ا یک

که حضورش ترس داشت اما همان که    یکرد به آتش

راحت    الشیاست خ ئتشیکه در ه دش ی د یم لم ی در ف

همان مدام  یشناخت برا یرحم را م  یبود، آتش ب



نباشد، لبخند   لم ی بود که مبادا در ف  ی نگاهش به گوش

 سر باال آورد. ال یخ یبه لب زد و ب 

بود   ستاده یرفته بود و منتظر ا نی کاب یکه باال  ی مرد

 : دیغر

 ! ده؟یم نیبنز یانقدر بو  نیچرا کاب-

از   یکی را دست  ییلحظه بهادر برق جسم طال   همان

  د،ی بست د یرا م نیافراد خودش که داشت در کاب

 به فندک، چشمانش تنگ شد. هیشب ییشئ

بستند فندک در دست   یرا م نیجور که در کاب  همان

همان مرد روشن شد و بهادر تا خواست بفهمد چه 

و    ا یپرت شد، ک نیخبر است فندک روشن درون کاب 

صحنه را بستند، بهادر که فقط آن    نیدر کاب گرینفر د

 زد:  اد یو فر ونیسمت کام  د یدو  د یرا د

 !امکیس-

سر چرخاند سمت بهادر، همان لحظه آتش از  امکیس

و   ستادیا کدفعهیزد، بهادر   رونیب نیگوشه کنار کاب

که پول را   یپرت شد و آن دو نفر نی زم یرو  امکیس

 کی شل  یرا در آوردند، صدا  شان یداشتند اسلحه ها 

  کیاز دور شل  ندیبنش نیزم ی گلوله باعث شد همه رو



از  یکیسر   یرو  یکردند و همان لحظه اسلحه ا  یم

 گفت: یآن ها نشست و مرد 

هم   نا یتا هم ا   د یبر دیجمع کن فیکث یپوال نیا-

 نکنن کینزدم، بگو شل  شیخودتون آت

 با ترس گفت:  مرد

 میا یما با چمدونا م دینکن ک یشل -

 ع یسر  د،یبر د یگمش-

  دند،یدو نفر با عجله چمدان ها را برداشتند و دو   نآ

بهادر هنوز در شوک  ستاند،یو آن دو نفر صاف ا ا یک

که جانش را   یآتش  یبود به شعله ها  رهیبود و خ

از   یبه او وراد شده بود که حت ی سوزاند، چنان شوک

و    ونیبود، به کام ره یبود هنوز خ ده یهم نترس  کیشل 

 بود. فتهکه در آسمان راه گر   یدود

راستشان را باال   ی لحظه آن سه نفر دست ها  همان

را گرفتند و از سر  شانیکاله ینقاب ها  ن ییبردند و پا 

آن چند نفر خشکشان زده بود،   یدر آوردند، همه 

  ریو ز  دیآزادش کش ی در موها  یآتش لبخند زد و دست 

 لب گفت: 

 ی وودیهال  ی کارا ن یاز ا-



  یو هر سه باهم نوک پا  دندی ند خندبل  دیو مج ا یک

چپشان گذاشتند و هر   یکنار پا  دندیراستشان را کش

  نییو سرشان را پا   دندیدو دستشان را  سمت چپ کش

 بردند. 

زدند تا خواستند اسلحه شان را   اد یماهک فر  پرستو

که با خودشان   یآن کسان یهمه   رندیسمت آن ها بگ

سمت آن ها گرفته شد،    شان یبودند سر اسلحه ها

بردند،   یهمه درشت شد، به عمق فاجعه پ یچشما

آن ها   یهمراهشان نبود و همه  ی آن جا هم کس یحت

 طرف آتش بودند. 

  ستادهیبا بهت به آن سه نفر که کنار هم ا امکیس

که سمت   یبه کسان جیکرد، پرستو گ یبودند نگاه م 

انه گرفته بودند نگاه کرد و تا خواست  آن ها نش

 : دیرا شن ا یک  ی آشنا   یصدا  اورد یاسلحه را باال ب

 ته یعفر  ینخواه سوراخ سوراخ بش -

رفت،   ادشانیهم   دندینفس کش یبودند که حت  شوکه 

آتش با همان خنده به بهادر نگاه کرد، سر تکان داد  

حواله اش کرد، دستش را کنار سرشتکان   یو چشمک

 داد. 



 ینم یکار  چی کس ه چیسوخت و ه یداشت م ن ویکام

  ونیتوانست بکند، بهادر از آتش نگاه گرفت و به کام

توان پمپاژ کردن خون را  گرینگاه کرد، انگار قلبش د

زد  اد یشد، ماهک فر کیتار  شینداشت که همه جا برا

 . دی وسمت پدرش دو

 بابا! -

همه  دینگاه کرد و فهم هیوحشت زده به بق  پرستو

  ا یاو تمام شد، آرام قدم عقب برداشت و ک یبرا زیچ

 زد: اد یباره فر ک یبه 

 تهیکجا عفر-

 زد:   ادیفر امکیو س  دی دو سمتش 

 ... آشغال ول -

  یکه هنوز رو امکیسرش نشست، س  ی رو  اسلحه

زانو زده بود سر چرخاند، به آتش نگاه کرد و    نیزم

 آتش سر کج کرد گفت: 

 به فکر خودت باش نه خواهر هرزت -

حرف بزند، آتش به جسم بهادر که  یکالم دیترس یم

نبود تمام   ی زیافتاده بود نگاه کرد، کم چ نیزم ی رو

چشم به هم زدن دود شده بود، از   ک یاش در  هی سرما 



کرد، با   یضربه خورده بود که فکرش را هم نم  ییجا 

 زد.   یمبرق  یزیبه فنا رفته بود که از تم  ینقشه ا 

  اد یکوباند و فر امکیدر کمر س  یجلو رفت لگد  دیمج

 زد: 

اگر زنده موند بهش بگو تو با پول همرو   وثیاون د -

اما آتش با مرام همه اونارو سمت خودش   ی دیخر

از اونارو   یکی یکی مرام  ی بگو با پول نتونست  د،یکش

 بدبخت  یبخر
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 ادش یشد و فر  دهیکوب نیماش ی شهی پرستو در ش سر

چرخاندش به صورت به خون نشسته   ایباال رفت، ک

 گفت:اش نگاه کرد و 



ماهه فقط به خاطر   کیماهه تحملت کردم هرزه،  کی-

 گذرم  ینم یزیچ هی داداشم اما فقط از 

 نگاه کرد و گفت:  ا یبه ک آتش

 ایبرو ک  دیمج-

 زد:  ادیباره فر کیبه   ا یک

 ی گذشت نداره هرزه   یکه با جون دلم کرد  یکار -

 ی الش

در شکم پرستو نشست، پرستو جان داد    شیزانو

نگهش داشت   ایشد، اما ک  ده یکش نیبدنش سمت زم

  د،یپشت سرش کوب ن یرا گرفت و در ماش  شی موها 

که همراه   ی آتش به بهادر نگاه کرد و به چند نفر

 گفت:  امکیبهادر بودند، سر خم کرد دم گوش س

زجر بکشه،   نا یا شتریب د یعموتو زنده نگه دار، با -

زنده   نه، یبه بعد بب ن یگهش دار تا فالکتشو از ازنده ن

 تقاص پس بده  د ینگهش دار چون هنوز با 

پرت شد و آتش  نیزم  یرو امکی س  ونیانفجار کام با 

از   دیشد، مج  دهیکوب  نیهم به جلو پرت شد به ماش 

  ادیو فر  دیرا عقب کش  ا ینگاه گرفت، ک  ون یانفجار کام

 زد: 



 خو المصب شیکشت-

 خوام بُکشم، برو کنار  یم-

 خو  ینکن، لتو پارش کرد  وونه یآتشو د-

 گفت:  دیپرستو کوب یبه پهلو  ی با حرص لگد ا یک

 به درک-

  یکه کامل داشت م  ونیبه کام شیبا سوزش بازو آتش

 سوخت نگاه کرد و سر چرخاند بلند گفت:

 بسه-

را از   دیمج  یاسلحه  کدفعهیبه آتش نگاه کرد و  ا یک

 کیچشم بهم زدن شل  کی و در   د یکش رون یدستش ب

 زد:  اد یو فر دش یعقب کش عیسر دیکرد، مج

 !وونهید-

با   دیبود نگاه کردند، مج  هوش یدو به پرستو که ب  هر

 داد و گفت: رونیشانه اش نفسش را ب  دن ید

 م یبر ا ی حقشه ب ،ینزد یخاص یخو جا-

  دیمج د،ی به زور بلند شد سمت خواهرش دو امکیس

بهادر را سوار    دند یو هر سه د  دیرا عقب کش ا یک

خواهرش را سوار   امکیکردند رفتند، س  نیماش



  شان یکه هنوز سر اسلحه ها هیکرد، آتش به بق  نیماش

دستش    یکس  یآن سمت بود نگاه کرد، لبخند زد، حت

همان هم بود که همان چند نفر   ی خم نشده بود و برا

 نداشتند.  کیافراد بهادر جرات شل 

و بلند   دین بهادر و دارو دسته اش، آتش چرخرفت با 

 گفت: 

 د یزود باش  د،یبر-

نگاه کرد، لبخند زد و هر سه سمت هم   ایو ک دی مج به

را باال بردن و به هم کوفتند   شانیرفتند، دستها 

انگشتان هم قالب شد و هر   یانگشتانشان در البه ال

دستانشان قفل گردن هم    د،یسه سرشان به هم چسب

 رو به آتش آهسته گفت:  دیشد و مج

 پسر  یبازم گل کاشت -

 کیو هر سه سر عقب بردند به  دیکش  قینفس عم ا یک

که   یون یبه کام دندینگاه کردند و دوباره بلند خند  گرید

را  ی گوش دیهنوز در حال سوختن بود نگاه کردند، مج

 باال آورد و گفت: 

 بمونه برامون  دیعکس با نیا-



سوختن    انیدر م  یف یضع ی صدا ایرا گرفت، ک  عکس

آتش زنگ خورد و   ی همان لحظه گوش د، یشن ون یکام

خم شد از   یکم  ا یرا دم گوشش گذاشت، ک ی آتش گوش

و همزمان با    دیرا د سیپل یها   نیماش  ونیپشت کام

 زد:  ادیپسر پشت خط فر

 !  سیآتش پل -

موتور هر سه سر چرخاندند،   راژیو یصدا  با 

سلحه  ا دیآمد مج یسمتشان م  یپوش  اهی س یموتور 

 زد:  ادیفر عیاش را در آورد و آتش سر 

 س یپل  د،ینکن مج-

 می بدبخت شد-

 ک ی_فصل_ان ی#پا 

     د یگرام منو حتما داشته باش نستا یا

https://instagram.com/maryam_rohparv
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سمت مبل رفت همه لباس ها   دیحمام را بست دو  در

را برداشت به اتاق رفت، به در حمام نگاه کرد و 

پودر  در آورد، کرم   فشیرا از ک   شیآرا ل یکالفه وسا 

دو طرف   یتا قرمز  دیصورتش کش یرا برداشت رو

  یصورتش را بپوشاند، رژ را برداشت و چند بار رو 

عجله    جودرا برداشت با و  یمداد مشک د،یلبش کش

که   د یکش ی ا دهیداشتنش اما پشت چشمش خط کش 

حالت   شی تر کرد، به مژه ها  ده یرا کش  شیچشم ها 

 داد. 

عطر را و   ختی ر فش ی را جمع کرد درون ک  لیوسا 

جمع شده اش را   یبه خودش زد، موها ی برداشت کم

باز کرد و دوباره به در حمام نگاه کرد، چشم بست و  

تنش   یقرمز رنگ زیرا از تنش در آورد، شوم شرت یت

  سیح  یموها  ریرا بست، دست ز  شیکرد و دکمه ها 

 رفت.  رون یب عیو سر دیاز عرقش کش 



شد به ساعت،   ده ینگاه کرد و نگاهش کش نهیشوم به

 اطیرفت، به ح  یو سمت پنجره قد  دیکش یقینفس عم

  یشده بود نگاه کرد، هنوز برف م  ده یکه از برف پوش

 لب گفت:   ریو ز  دیدست پشت گردنش کش  د،یبار

 ا یزودتر ب  ا،یسرگرد ب-

* 

 قبل  ماه

آتش   دن یدر باعث شد سمت پنجره برود با د  یصدا

 را باز کرد گفت: لبخند زد و در 

 ؟ ی کرد  دایخونه بهادر پ یز یشد، چ یچ-

چشمانش تنگ شد و   ا یکرد، ک ی فقط نگاهش م آتش

 آرام گفت: 

   ؟ی کرد دایپ یزیچ-

 آب دهان قورت داد گفت: ا یهم ساکت بود و ک باز

 !ی هست که ساکت یزیچ هی-

باره اسلحه را   کیبرداشت جلو برود که آتش به   قدم

 ایسمتش گرفت، ک دیکش  رونیب شیاز کنار پهلو

 خشکش زد و قدم عقب گذاشت گفت: 



 شده؟!  ی...چیچ-

  نییهم فشرد و سر اسلحه را پا  یدندان رو   آتش

که آتش انگشتش تکان داد و   دید  یلحظه ا ا یک  د،یکش

و   د یافتد خودش را کنار کش یب  یقبل از آن که اتفاق

  ی آجرش رو  یانه که تکه ها خ  وار یوحشت زده به د

 پرت شد نگاه کرد.  نیزم

 گفت:  جیبهت سر چرخاند به اتش نگاه کرد و گ  با 

 بود!   یچه کار نی...انیا-

به دنبالش  ا یسمت در رفت، ک دینگفت چرخ چیه  آتش

 گفت:  د یدو

 شده!   یآتش، بگو چ یریکجا م -

وسط   ایرفت و در را بهم کوفت، ک  رونیآتش ب اما 

دانست چه  یخشکش زده بود، خودش هم نم اطیح

با پروا تماس   عیهمان سر ی شده، نگران آتش بود برا

 گرفت تا حداقل بتواند آتش را آرام کند. 

* 

 یرو به رو، نم واریشب بود و زل زده بود به د مهین

نگران   یل ی چه کار کند اما خ دیدانست چه شده و با

و   دیچرخ  عیصدا از بغل دستش، سر دن یبا شن بود،



و متعجب    دیمتعجب به فرش نگاه کرد، باز صدا شن

فرش را گرفت   یرا کنار زد و لبه   یکنار فرش  عیسر

و آرام بازش کرد، با   ردنگاه ک یبه در آهن د،یباال کش 

  دیآتش وحشت زده به عقب پرت شد، آتش خند دن ید

 آمد گفت:  یو همان جور که باال م

 وقت هی ینکن سیشلوارتو خ-

 ! ؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

 دنبال گنجم نیزم  ریز-

خودش   ستادیکرد و آتش صاف ا   یدندان قروچه ا ا یک

 را تکاند و گفت: 

جور مواقع  نیباز نکردم، واسه ا  خودیراهو که ب نیا-

 بوده 

 ! ه؟یمگه االن چه مواقع-

  ی رها کرد و لم داد رو نی زم یخودش را رو  آتش

رد کنار د یبالشت ها  آتش زد و    ی گاری نخ س وار، یگ 

 گفت: 

  یبهادر به دردمون نم  شیرفتن  تو پ  میفکر کرد-

 خوره 

 گهیخب نخورد د-



 خورد داداشم خورد -

 ؟یچ یعنی-

 و سر تکان داد گفت:  دیخند آتش

من استفاده کرد، صبر به خرج  ی  وه یبهادر هم از ش-

که اعتمادشو به  یالپورت منو داد  ششیپ یداد، رفت

 دس یفا یب می دیاما د یاریدست ب 

 داداش  گهی بود د-

  اریب ییچا  هی اون بود اما رفتنت خوب بود، بلند شو -

 تا بگم

از سر شب منو تا مرز سکته  الیخ یجون داداش ب-

 ه یچ هیاالن فقط بگو قض یبرد

 هی اون جا سو استفاده کرده،  یتو رفت نکهیبهادر از ا-

دونم،   یخواست بدونه من م  یم یکی زد تو تار ریت

 خبر بودم  یمنم که اصال ب 

 با همان خنده گفت:  ا یو ک  دندیدو بلند خند هر

 اومده اون جا؟ ایبهادر گفته ک یعنی-

نگفت، سپرده ماهک بگه، ماهکم مثال داره   بهادر

 اشم خبر نداشته بهم آمار داده کنه باب یکمکم م



 گرفت و گفت:  ا یرا روشن کرد سمت ک  ی گوش

اون جا، اون   ی عکسا هم فرستاده که تو رفت  لمیف نیا-

موادا هم که مثال بدون اطالع من ردو بدل شد به درد  

 خورد 

 جلو  ی منو فرستاد   یقبول کن یهمون که مجبور شد-

 همون -

 ده یداره جواب م  ولیا-

  شیکیداره،  ل یکار بهادر دو دل  ن یا ده، ینه جواب نم-

ممکنه    ریخودمو ببرم که غ  یکه منه چاقو دسته  نهیا

 دستم بشم ال یخ یهم ب  ا ی

 ؟یچ یعنی-

به عنوان خائن ولت کنم اون   ا یتو رو بکشم  ا ی یعنی-

 ورت داره 

 کرد و گفت:   زیچشم ر ا یک

 !هیعجب ناکس-

 ینم تی وضع  نیاتو  ا،یک میخواست یم نویما هم هم-

 ذارم که اون ورت داره 

 پس... -



 ه یمدت نباش همون بگن کشتمت کاف  هی-

ر نگو! -  آتش ش 

اون تو رو بکشه سمت خودش  ست،ین یا گهی راه د-

 بشه  ی جور ن یذارم ا یذاره، من نم یزندت نم

 فرصته  نیبهتر نیا-

 نشهیاما بدتر-

 میفرصت بود نیآتش ما دنبال ا-

 ذاره  ینه حاال، اون زندت نم-

 ره یم شیدرست پ  یهمه چ نیتو نقشه بچ-

 زد و گفت:  یچشمک ا یکرد و ک ی فقط نگاهش م آتش
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تو هم   ارمیب یینقشه هات رو دست نداره، بذار چا -

 قشنگ فکر کن

آتش زد و   گاریبه آشپزخانه رفت و آتش باز هم س ا یک

  وانی با دو ل  ایخانه فکر کرد، ک ی میبه فرش قد رهیخ

 آمد و گفت:  رونیاز آشپزخانه ب یچا 

 م یبترکون نارویخب بگو داداشم بگو تا ا-

 ی کن ینقش باز  زیتم دیبا -

 رو دست ندارم  یگریرو باز یدون یم-

منم دورتو    ی کرد انتیهمه بفهمن تو به من خ دیبا -

 دمیخط کش 

 حله -

 میبحث کن دیبازار اون جا با یا یم گهیدو روز د یکی-

 گه؟ید نا یا  ی کتک کار-

 آره -

 باشه  یعیطب  یهمه چ دیخوبه با -

 یآره همه چ-

که فرصت خودش   حاال م، یبهادر کله پا کن نی ا دیبا -

 میار یبهمون داده کم نم



 میبر  شیپ  قیدق ی ل یخ دی با  ا یک-

رد   ه،ی کردنمون عال  ی نگران نباش منو تو نقش باز-

 خور نداره 

فعال تو تحت کنترل اونا   م،یحرف بزن میا ی فردا م  رمیم-

  نیا ام یم یمدل نیاطراف خونت آدمه، هم دمید  یهست

 انبار  ا یتو ب ا یجا 

 باشه -

* 

گرفت اما خاموش   یتماس م یمدام با آسک یعصب ا یک

 : دیو غر دیکوب واریمشتش را به د  یبود، عصب

 ! ؟ی شده که چند روزه خاموش  یچ یشده آسک  یچ-

  عیسر  شیپا   ر یز یزد، با صدا  یدر خانه قدم م  مدام

آتش به زور    دنی را باز کرد، با د یخم شد و در آهن

 لبخند زد و گفت: 

 ی خوش اومد-

 را بست و گفت:  ی وارد خانه شد در آهن  آتش

 بازار ا یفردا ب-

 باشه -



 ا یچ  دیکه با  یدون  یم یکن یداد م یدادو ب   یا یم-

 ؟یبگ

 آره -

به چشم  ادیکه خون ب زنمیم ی اما جور زنمیمحکم نم-

 ادیب

 حله -

 !یچته تو؟ تو هم-

 ستین یزینه...نه چ-

 .... یاگر نم -

 مینکارو ک ن ینه داداشم من که خودم گفتم ا-

 َپ چته؟-

 ست ین یزیچ-

و شماره ناشناس نگاه    یزنگ خورد، به گوش  تلفنش

  دیکش یگوش یباال رفت و دست رو شیابرو کیکرد، 

 را دم گوشش گذاشت:  ی به آتش نگاه کرد گوش

 بله-

 ا یسالم ک-



 ی باال رفت و صدا یآسک یصدا  دنیبا شن ا یک یابروها

 را آرام کم کرد گفت:   ی گوش

 ! ه؟ی شماره ک نیا-

 .د ی دست پاچه نگاه دزد ایکرد و ک زیچشم ر آتش

 ؟یبرات، تو خوب دم یم حیتوض-

مشکوک آتش   ی آب دهان قورت داد به چشمها  ا یک

 گفت:   عینگاه کرد و سر

 میزن  یتونم حرف بزنم بعد حرف م یاالن نم-

 ... یاما ک -

با عجله تماس را قطع کرد و آتش با همان شک   ا یک

 گفت: 

 بود؟  یک-

 از بچه ها یکی...یکی-

 بده من تویگوش-

 ! ؟یچ-

 به من  یدیم  یکن ی خاموش م تویگوش-

 آتش! -



بره خاموش کن   شینقشمون درست پ  یخوا  یاگر م -

 اون ماسماسکو بده من 

را    نیفرصت ا ی نگاه کرد، حت ی کالفه به گوش ا یک

  ی که در گوش یآسک  ینداشت شماره ها و عکس ها 

 داشت را پاک کند. 

 کار دارم، بدو  ا یک-

 را خاموش کرد و گفت:  یگوش عیسر  ا یک

 نگهش دار بعد بهم بده -

 تو گاو صندوق  رهی م یجور نیهم نینگران نباش ا-

 سمتش گرفت و گفت:  دیجد  ی گوش

که توشه    یزیچ  د،یجد  ی و گوش  دیشماره جد نیا-

 که یکوچ  ابیرد هیمهمه،  

 باشه -

 من برم-

 بهت بگم یزیچ هی  دیبا -

 برد گفت:  ریسر به ز   ا ینگاهش کرد و ک آتش

 خوام یمن...من خاطر خواهرتو م-

 گفت:   ع یسر ایآتش تنگ شد و ک چشمان 



 ی آسک-

را باز   یدر آهن دیو چرخ   د یلبش کش یزبان رو  آتش

 کرد گفت: 

 میزن یماجراها حرف م  نی بعد ا-

تو نباشه کمتر تو   شتریعشقم ب ،ی مهم بود االن بدون-

من   ی خوا ی همون قدر که خواهر پروارو م ست،ین

 خوام یم  یآسک

 تا حاال   ی ساکت بود-

دنبال وقت مناسب بودم، اما نشد، حاال شد خواستم  -

 یبدون

جلو رفت نگاهش کرد   ع یسر  ا یرفت و ک نییپا آتش

 گفت: 

 ؟ یندار  یداداش، حرف -

نگاه کرد و   ای نگران ک یسر باال برد به چشم ها   آتش

 گفت: 

 زنن یرو عشق که حرف نم-

 لبخند زد و آرام گفت:  اریاخت  یب ا یک

 نوکرتم داداش -



 رفت و بلند گفت: نییپا آتش

  یگری بره چه باز ادت ینکنه  یکار  یعشقو عاشق -

 ی هست

 نه داداش اصال نگران نباش -

را بست، با ذوق در هوا   یدر آهن ا یرفت و ک  آتش

درون دستش   ی به کمرش داد، به گوش یو قر دیپر

 گفت: دیاش کوب یشانیبر پ  کدفعهی نگاه کرد و 

 شمارشو ندارم!  ی....وا یشماره آسک -

 دوباره لبخند زد و گفت: اما 

 دمیم حیبعد براش توض-

* 

آب به  یسمت حوض رفت، کم  عی شد و سر اطیح  وارد 

در آورد وارد خانه   بشیرا از ج یصورتش زد و گوش 

  یصدا دینکش یخانه شد، با آتش تماس گرفت، طول 

 : دیآتش را شن

 راهم  یدختررو فرستادن جلو  هی ،یدرست حدس زد -

 خب؟ -

 زود بود واسه پا دادن  -



 ؟ یاون که آره، درست برخورد کرد -

 االن فحش خورت ملسه  گهیآره بابا، د-

 برم  یبه موقعش زبونتو م-

 : دیقهقه زد و آتش کالفه غر ا یک

 صورتت چطوره؟ -

  ادیخون ب میبه ما هم بگو بزن کتو یدرد ندارم، تکن-

 اد یدرد ن

  یانبار بهت بگم حرکت بعد ا یفعال کار دارم، شب ب-

 ه یچ

باشه داداش، دختره شمارشو داد، اما فعال باهاش  -

 م یندار ی کار

 بود؟  ی چه جور افش یق-

 واال نشناختم که-

 از خودشونه هیهر  ک -

حواست   ده، یچندتا آدمو تو محل خر  ستیمعلوم ن-

 باشه  یل یخ

بعد از   یهست داداش هست، االن مثال من افسردگ -

 تو خونه دمیرفاقت گرفتم چپ



 : دیو غر دیخند آتش

 گمشو -

 :دیبالشت ها و غر  ی لم داد رو ایقطع شد و ک  تماس

خواد   یخمارم داداشم خمارم، روحم خواهرتو م -

 آخه؟! میبگم نکش بهت  یچجور 
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را باز کرد    یدر آهن  ا یدر فکر فرو رفته بود، ک  آتش

  یآهن ی صندل   یآتش که رو  دنیسر چرخاند با د

 باال آمد و گفت:  چهینشسته بود، آرام از در

 سالم  -

 کرد گفت:  زیچشم ر ا ینگاهش کرد و ک آتش

 شده؟!  یزیچ-



 ام  ختهیبهم ر -

 آتش نشست و گفت:  ی روبه رو د یجلو کش ی صندل  ا یک

 چرا؟ -

 ال یخ یب-

 ،یهست ید تو کرفته بو ادمیگفتم چرا انگار  نیهمچ-

 زنهیاصال حرف نم  قشیکه با رف  یکس

 اد یاز شغلش خوشم نم-

 ... چون که با ت-

به من نداره، نگران خودشم مدام تو دل   یربط-

که اگر   رونیب دمشیکش یی خطره، امروز رفتم از جا 

 دمش ید ینم گهیوقت د چیه  دیترک  یاون بمب م

 لبخند زد و سر کج کرد گفت:  ا یک

 !یتو هم یجور نیا  یَپ نگران عشقت-

 اصال حوصله ندارم  الیخ ی ب ا یک-

 کارش بشه  ال یخ یبهش بگو ب-

بچه عاشق شغلشه، دوم   نیاول که ا لمه؟یمگه ف-

براش بگم نرو بگه چشم،   ستمین  زیانقدرا عز نکهیا



ها هم چشاش   یگفت چشم، تازگ  یالبته بودمم باز نم

 کنه یپنهون م  یزیمعلومه داره چ

 بپرسم؟   گهیبار د هی-

 بگو-

 ؟ یدار  نانیبهش اطم-

 و گفت:  ستادیا یعصب آتش

اون موقع همه   م،یبند یداربستارو م گهیچند روز د-

 معرکه الزمه هیهستن، 

 داداش؟  یدار -

 ایک-

 بگو-

 ندارم -

 لبش کج شد و گفت:  ا یک

 طرفس داداشم  هیعشقت -

 ید یبه تو چهفگ، بگو فهم-

 ؟ یمعرکه چه شکل -



برو،  گمیاما من م ،یباهام حرف بزن یخوا یم  یا یم-

  یزنیاز پشت م م،یشیم  ر یدرگ زنم،یداد م یزنیداد م

 کنم یم کیمنم شل

 یچرخون یتو که اسلحه با خودت نم -

 همهنه  یدون  یتو م نویا-

 ست؟ین ی اد یز-

 هیمحکم کار-

 نشه  یزیچ-

 آتش زد و گفت: ی گارینخ س آتش

اون جا به جفت   یا یسراغت قبل که ب  ادیم  میکر-

خودمون جمعت  یبنده، بچه ها  یشونه هات محافظ م

 طاهر  یدک شیبرنت پ ی کنن، م یم

 حله -

 تو شونم  یزنیاز پشت چاقو م-

 داداش!-

 کهیضربه کوچ هی که  یجر بد   یخوا ینم-

 ؟ یمحافظ دار -

 نه-



 د  چرا؟! -

از اونا   یکی هیمن اون جام، کاف  یا یقبل که تو ب-

تو نقشمون،   شهیبه خودم بستم، گوه م یچ هیبفهمه  

 شهینم یزیچ کیضربه کوچ هیبعدم 

 زد:  ادیفر کدفعهیو   ستادیا یعصب ا یک

 وث ی بهادر د نیک...خارمادر ا-

برات به پا   گمیجاس احمق م نیخونت هم  سیه-

 گذاشتن، خر نشو! 

 واسه اون شغال؟   یبش یآخه زخم-

 الزمه-

داد،   رونیب ینگفت و نفسش را عصب  چیه ا یک

 زد و گفت:   شیدستانش را به پهلو

 اد یم گه یچند روز د  دیمج-

 براش؟   یگفت-

 تو نقشه ادیگفتم، آمادس ب-

 سمت در رفت و گفت:  آتش

 حله شب خوش -

 داداش -



لبش کج شد   ا یسر چرخاند نگاهش کرد و ک   آتش

 گفت: 

 ی هست  یفهمه تو چ  ی زود م رو یخواهر پروا د-

 سفته، سخته، مغروره -

 : دی کالفه غر ا یرفت و ک  رونیرا باز کرد ب  در

 خواهر پروا؟!  یکار کرد  یبا داداشمون چ-

* 

  عیسر  میتخت گذاشتند و کر یرا خون آلود رو  ا یک

 در را بست و گفت: سمت در رفت،  دیچرخ

 بذار دکتر کارشو انجام بده -

 نگران به در نگاه کرد و گفت:  طاهر

 رهینَم-

 !؟رهیمیتو شونه آدم م رینترس شونش بود مگه با ت-

نشست به دکتر نگاه کرد و  عیبا بسته شدن در سر ا یک

 گفت: 

 آتش -

 شنون  یآروم م-

 که انقدر فرو رفت دمیچطور کوب  دمی بد زدم، نفهم-



 آروم باش پسرم -

 کردم، داداشم!  یچه غلط  یوا-

را در آورد و با    راهنشیرفت پ نییتخت پا  یرو  از

 : دیخشم آن محافظ به خون نشسته را در آورد و غر

فهمن، گفت نه اون   یگفتم خودتم ببند گفت نه م -

 گفت نه وونه ید

دادت گند نزن   یکشه با داد و ب ی اون داره زحمت م-

  نهیهم درو باز کرد بب یکیبخوام   نیا ا یب  ،یه همه چب

 یدیخواب

در آورد و تماس گرفت، اما  بشیرا از ج  ی گوش

 گفت:  یو عصب دیاش کوب یشانیخاموش بود، بر پ

بزنه، اما   دیکه با  ییزد جا  قه، یدق ش یریاون نشونه گ-

  یزیمن هم دستم خطا رفت هم تا ته فرو کردم اون ت

 المصبو 

 برداشت و گفت: یسرنگ  دکتر

 بچه یمجبورم کرد -

فرو   شیتا خواست بچرخد سوزن سرنگ در بازو ا یک

هم فشرد تا خواست   ی دندان رو یعصب ا یرفت، ک 



  ا یدهان ک ی را رو  گرشیبزند دکتر دست د اد یفر

 گذاشت گفت: 

 گند نزن به نقشش  -

که بدنش   ییآرام و آرام تر شد تا جا ا یتند ک یها  نفس

تخت خواباندش   یگرفتش رو  عی سرشل شد و دکتر 

 : دیغر

به دستور خود اتش بود، اون به گردنمون حق   نمیا-

 مینقشه هاشو خراب کن ستیداره قرار ن

* 

اتاق دکتر چشمانش تنگ شد  دنیچشم باز کرد با د  ا یک

نشست، دکتر با    ع یزد و سر  ادیآتش فر ی آور اد یبا 

  ایک نگاه کرد و ا یبا ترس به ک  د یاز جا پر ا یک  اد یفر

 به شانه و دست بسته شده اش نگاه کرد.  جیگ

 !یکن  یم نیآروم باش، د  آخه تو چرا همچ-

 !ه؟یچ  نیا-

  یم  دمیمنم در اوردم با   یخورد  ریمعلومه، مثال ت-

بستم، با عرض معذرت هم پاره کردم هم دوختم که  

 شک نکنه  د ید یهر ک یتصادف 

 سرش گذاشت و گفت:  یدست رو  ا یک



 آتش -

 زه یپرو شیپ-

را از   ی رفت و گوش نییتخت پا  ی با عجله از رو ا یک

تماس گرفت دم گوشش    زیبرداشت با پرو زیم ی رو

 : دیرا شن ز یپرو ی صدا د ینکش ی گذاشت، طول

 بله-

 سالم عمو -

 که پسر  یبد زد -

 در اوردم عمو، کجاست؟   یگر  ی ناش-

عشقش که سر    شیآروم اونم خوبه، تو اتاق پ-

 عملش غش کرده  

 ! ؟یچ-

که خواستم دوختو   ی دختره باهاش بود، همون اول -

دوز کنم غش کرد، آتش بعد تموم شدن دوخت دوزش  

 رفته تو اتاق 
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 چشم بست و آرام گفت:  ا یک

 بهش   یدیم ی گوش-

بلند شد سمت در اتاق رفت و در زد   شی از جا  زیپرو

تا آتش در را بلز کرد،   دیطول کش  یکم  د،یا یتا آتش ب

 را سمت آتش گرفت و لب زد:   ی گوش  زیپرو

 اس یک-

 را گرفت و گفت: ی گوش آتش

 بله-

 به موال قسم دستم بد رفت دیداداش ببخش-

 خوبم-

  یبا زار ا یرفت در را بست و ک  رونیکامل ب آتش

 گفت: 

 دونم بد فرو کردم  یم ؟ یدرد دار  یل یداداش خ-

 کالفه گفت:  آتش



 خوبم کرد   زیگفتم خوبم، عمو پرو-

 جمع بشه  المیداداش، بذار خ  نمتیبذار بب-

 زنم  یگ مبعد خودم زن -

 داداش تو رو خدا -

با   ایپُر حرف قطع کرد و ک ی  ا یک یرا رو   تماس

 : دیحرص غر

 دونم ناراحته  یناراحته م-

 اون خودش خواست ست ین-

 بد زدم -

 نبوده   یعمد  دونهیاون م-

 شده بودم  جی بارون بود گ  یلعنت-

  ا یب  ان،یم  نا یاالن طاهر ا ،یخفم کرد  گهی آروم شو د-

کنم، رنگو روتو بپرونم، آتش   دیلبتو سف  نیبش

 خواسته

 لب تخت نشست و آرام گفت:  ا یک

 زخم زدم به داداشم!  یچطور -

 خودش خواست -

 بکشم؟   د یبخواد بکشمش، من با  دی خودش شا -



 کار تو واسه کمکه  نیاون فرق داره، ا-

 طاهر از خوده -

 چ یاون گفت ه ؟یزن  یرو حرف آتش حرف م یعنی-

 کس 

 نکارتو بک  ا یباشه بابا ب-

* 

چشم بسته بود اما خواب نبود، هر کس که آن جا   ا یک

 یکرد خواب است و دارد استراحت م یبود فکر م

زنگ تلفنش چشم باز کرد تا    یصدا  دنیکند، با شن

 : دیغر  ایطاهر جلو رفت ک

 ی خورده زبونم که الل ن ریدستم ت-

به طاهر   ینگاه میشماره ن  دن یرا برداشت با د  ی گوش

 انداخت و گفت:

 ار یکمپوت ب کمی-

 باشه داداش -

  دی کش یگوش  یدست رو  ا یبه آشپزخانه رفت و ک  طاهر

 دم گوشش گذاشت: 

 بله-



 چه خبر؟ -

 صاف نشست و آرام گفت:  ا یک

 ؟یخوب-

 زدم، بگو چه خبر یخوب نبودم زنگ نم-

 ست ین یخبر-

 پس منتظر باش  شهی اما م-

 حواسم هست-

 اون جا  امی آخر شب م-

 باشه -

 اون جاست؟  یک-

 طاهر؟ -

کنه همه  یدهن لق  یکیبفهمه،  دینبا ینده، کس ی سوت-

 ره یزحمتا به گا م 

 نه حواسم هست -

 فعال -

آمد و   رونیو طاهر با کمپوت ب  دیدراز کش  دوباره 

 گفت: 



 شده؟  ی تو آتش چ نی ب یبگ  یخوا ینم-

 نامرده  هی آتش -

 د یشما برادر  یجور نینگو ا -

  هی یهمه سکه  یکار کرده؟ جلو  ی نکرده چ ینامرد -

 پولم کرده 

 ی کار کرد  یخب تو چ-

 نبود  نیکه کرده باشم حقم ا یهر کار-

 کار!  نیکنه، اونم ا ینم یکار   خودیآتش که ب-

 باشه اتش خوبه من بدم -

 نگفتم نویا-

 طاهر، کوفت نخواستم فقط ساکت الیخ یب-

مثال  اینشست و ک نیزم ی لبش کج شد رو  طاهر

  یگذشته بود که صدا  یساعت کی د،یوباره خوابد

چشم باز کرد و طاهر با ترس   ا یزنگ خانه بلند شد، ک

 گفت: 

 ...سهینکنه پل -

* 



 یداشت و آتش عصب ریخجالت زده نگاه به ز ا یک

 گفت: 

 مرد نگاه کن   نیع-

 بد زدم -

 تموم شد -

 گفت؟  یطاهر چ-

 هیشناخت پرستو ک-

 ! ه؟یک-

 امکیس هیخواهر اون الش-

 نگو! -

 یطاهر شناختشو به منم گفت که مثال تو کج نر -

سرش   ییبد بال شی سه سال پ گهیپس بگو چرا م-

 !ی اورد 

 گفت:   دیخند  کدفعهیدر فکر فرو رفت و   آتش

بود رو   ختهیمرد زنو بچه دار ر  هیبا  گه،یراست م-

هم شب موقع جر خوردنش زن طرف با داداشاش  

 رسوندم باال سرشون، به قصد کشت زده بودنش 

 بگو نویهم-



 حقش بود -

 کرده  نانیاطم یل یفعال که خ-

کنه  یگفت باشه نگو چون شک م یخوبه، هر چ -

قبول   ی شیاولش سخت باش بعد مثال با حرفاش نرم م

 یکن یم

 حواسم هست-

 ن کرد و گفت: روش یگار یس یعصب آتش

که بهت کردم به گوش نفس   ی کیشانس َگندم شل -

 خوره  یکنم باز گند م ی همه تالش م نیا  د، یرس

 ده یحتما ترس-

 اونم چجور -

 بهش بگو  یخوا یم-

کامل بگم که   دیبا  شه،یکه نم مهیبگم، نصفه ن ویچ-

که   ستین  یبعدشم بفهمه موندن ست، یاصال وقتش ن

 ولش کنم تموم شدس  شمیجور نیهم

 کنه؟ یدرک نم-

 یدرکش کن  یتون ینم  ینخوا ویکس  یوقت-

 خواتت؟  ینم یمطمئن -



 شهیهم باشه انقدر کمرنگه که نم یمطمئنم، حس -

 کرد  نانیبهش اطم

نگه داشتن   نمیب یکنم م یجا که نگاه م  ن یاز ا-

  می دیکه با هم کش ییخواهر پروا از تمام نقشه ها 

 سخت تره 

 و گفت:  خند زد  شین آتش

 ی نیب  یکه م  یزیسخت تر اون چ  یل یخ-

 خدا بهت صبر بده داداش -

 ** 

کرد و   یبود و نگاهش م  ستادهیا نهیدست به س  آتش

  ادیو فر  دیکوب  یم  وار یرا به د لیوارد وسا  وانهیاو د

دانست چه   یآتش نم د،یچیپ یعبرده وارش در خانه م

 شده بود.  وانهی که د د ید یرا م ا یخبر است فقط ک

نفس زنان به آتش نگاه کرد و باز عربده اش باال  ا یک

چنگ زد و    نیزم  یشکسته را از رو  ی رفت صندل 

 باال رفت: ادشیکه آتش فر  دیچنان بر سر خودش کوب

 تمومش کن -

صورتش راه گرفت   یکه رو  یبا وجود خون ا یک

را باال برد بر سرش بکوبد اما آتش   ی دوباره صندل 



اش را  قهی نیزم  یرا گرفت پرت کرد رو ی صندل 

 زد: اد یگرفت فر

 یکن یم یچرا خودزن نمیبنال بب-

سرش را به چپ و راست تکان داد و قطره اشک   ا یک

 چشم بست و گفت:   مانیپش د،یمردانه اش چک

...با وجود  مییهمه سن...با وجود تنها  ن یبا ا-

 وقت شهوت تو خودم راه ندادم بخدا  چی ...هطنتامیش

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

به  یتونست یبود که اسم خواهر منو نم نی ا ریغ-

 ی اریزبون ب 

 زد:   ادی باره عقب رفت فر ک ی به

چون گند زدم چون واسه   ارم، یب دی...نبا ارمیب دینبا -

 نقشمون...پا گذاشتم رو... 

 !؟یگیم یچ-
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افتاد با   نیزم ی شد و رو  دهیکوب  واریکمرش به د ا یک

 گفت:   ی زار

 جا بود  نیا-

 دونم یم-

 زدیم  دی داشت شمارو د-

 خب -

زد رفته بود    یداشت حرف م یاما قبلش...قبلش تلفن-

 تو اتاق 

 گفت؟   یبود، چ یک-

 فکر کنم بهادر بود -

 گفت؟  یچ-

کرد    ی و خون را سع  دیصورتش کش یدست رو  ا یک

 پاک کند، آرام گفت: 



  یکنم از خود ب یم  ی پرستو گفت، نترس کار دم یشن-

خود بشه، اگر نشد بفهم هنوز طرف آتشه، چون اونا  

 حساسن  زایچ  نجوریا رو

چشم باز کرد به چشمان   ا یدستش مشت شد و ک   آتش

 آتش نگاه کرد گفت:  نیخشمگ

مخالفت کردم   م، یدست بچه ها مواد بد دیاومد گفت با-

  ی...بعد مثال با حرفاش راضیکه خودت گفت  یهمون

 شدم...اومد سمتم، منتظر عکس العملم بود 

 زد:  اد ی فر دی کوب واریمشت به د دیچرخ

کنم...اون حروم زاده همه  یدونستم چه غلط ینم-

 نظر داره  ریجوره منو ز

 گفت:  عیسر  ا یو ک دیچرخ آتش

هرزه خوابوندم، تنها  ی اون آشغالو.... حروم زاده -

درد شونم بود، دادم رفت باال    دیکه به ذهنم رس  یزیچ

  ادشی که مثال دردم گرفته، اونم اصال  دمیچیبه خودم پ

 کرد   یداشت م یرفت چه غلط 

 بسه-

 ... قس نیداداش به حس-

 گفتم بسه-



چشم بست و آتش   ریسر به ز   ا یآتش، ک ادیفر با 

 : دیغر

موارد به فکر من نباش، به فکر نقشه هم   نیتو ا-

 خیب ینباش کارد بذار  یزینباش، اصال به فکر چ

االنم  ه،یبهتر هر کار شهی تموم م یگلوش جرش بد

 یحرفشو نزن گند نزن به همه چ گهید

 من...  یدون یم-

  یمن باز   رتیدونم، انقدرم نگو با غ یگفتم که م-

 دست بچه ها یموادارو بد  ینکن، خوبه قبول کرد

 نگاهش کرد و آتش سر تکان داد گفت:  ا یک

 فکر کنم  دیبا  ، یکار کن یچ گمیبهت م-

 د یببخش-

خودمو   ی  قهی دیاول با رمیتو رو بگ ی  قهیبخوام -

 رمیبگ

 خودم خواستم-

هم   گهیخوام راجبش بشنوم، د ینم  یزیچ گهیباشه د-

 بشه کتینذار نزد

 کار کنم اون هرزرو؟  یچ-



 رفت نگاهش کرد و گفت:   نییپا  چه یاز در آتش

بهش   یبده که نخواد با هم خواب نانیانقدر بهش اطم-

 یمن شد  الیخ  یب یثابت کن

 : د یساکت بود و آتش غر ا یک

 خودت ببندش  ا یکن  هیبرو سرتو بخ ا ی-

 سمتش رفت و گفت:  عیسر  ا یک

 خوام یم یل یخ  یمن آسک-

رفت سر باال برد چپ چپ نگاهش کرد و   نییپا اتش

 گفت: 

 درو ببند-

 داداش -

 دم یفهم  یبار گفت هی-

 گفت: یافتاد و با زار  یکنار در آهن  ایرفنش ک با 

 نگاه کنم؟!  یآسک یتو چشما یچطور -

 ** 

 باال آمد و گفت:  عیسر  ا یک



 یکردن، اولش همشون م ی بچه ها خوب نقش باز-

شده بود من که   دیگفتن آقا آتش آقا آتش، پرستو نام

 دادم همه ساکت شدن    شنهادیپ ادی پول ز

 خب -

تو   هیموادا دست بچه ها و بق م،یقراره امتحانشون کن-

  هی نی به گوش تو برسه، همچن دیچرخه، نبا  یمحل م

 یبفهم دیمقدار جنس قراره ردو بدل بشه بازم نبا 

 گهی فهمم د ینم-

 کامله نانشونیاطم یاگر نفهم  نیهم-

 خوبه-

 م؟ یکار کن یموادا چ-

که تو   ییدست آدما ید یم شهیم یموادا بسته بند-

تا تو دست بچه ها بذارن، موادا تو  ی کرد  یمعرف

 ب یتو ج رهیم  یل یجاش قاقا ل  شه،یدست اونا عوض م

 بچه ها 

 نفهمن!-

 هماهنگه  ینه همه چ-

 کرده  نانیبهم اطم ی ل یکارام خ نیبه خاطر هم -



 میریم شیخوب پ   میخوبه دار-

 کار کنم؟  یچ  گهید-

 نشون بده  شترینفرتت به منو ب-

 گمیم  اد یز-

 مثال حرف از کشتن من بزن  فراتر  یزیچ هینه -

  ایدر فکر فرو رفت و آتش دستش را به کمر ک ا یک

 کوفت گفت: 

  ید یم شنهادیپ نیا یانقدر تنفرتو نشون بده که وقت-

نشون نده  دیشا  ،یگی م یباور کنه جد دیشک نکنه، با 

 گذاره  ریتاث یلیاما خ

 باشه -

  یجلب کن نانشویصددرصد اطم د یتا روز موعود با -

 میکن یکار  میتون یوگرنه نم

 نگران نباش -

 هی د یبگو شا  اریخونتو بده بهش، بهونه ب یدا یکل -

  ا یکار  زهیر  نیا ام،یوقت نباشم تو برو تو خونه تا ب

با من تماس   تیهم با گوش گهیخودش اعتماده، د

تو خونه بذار واسه   یگوش هی  رم،یگ یمنم نم رینگ

 یمواقع  نیهمچ



 هیباشه اوک-

 گاف نده  زتیفقط جان عز ا یک-

 حواسم هست به موال-

لحظه  هی یکار حت ن یاما تو ا یشیسر به هوا م  ی گاه-

 یسر به هوا بش  دینبا 

 چشم داداشم چشم -

 دم خونت  ادیم هوی برو -

 باشه فعال -

 بسالمت-

 را در آورد و تماس گرفت.   یآتش گوش  ا،یرفتن ک با 

 جانم آقا آتش -

 دیدستتون که پخش کن دهیروزا مواد م  نیتو هم ا یک-

 د یکن یپخش م نارو یگزیخصوصا بچه ها، شما هم جا 

 حله -

تو محل نشون بدن غروب   یکه قراره خود ییکسا -

  ا یکار کنن؛ اونا به ک یبهشون بگم چ د یبرام، با  اریب

خوب    نتون،یفرستن ب یکنن آدماشو م یتنها اعتماد نم

 حواستون جمع کن 



از   هیبق  ی که خودت انتخاب کرد  میچند نفر نیما هم -

 نظر ما نامحرمن

 جلو  دیخوبه پس چراغ خاموش بر-

 حله -

 را قطع کرد و کالفه گفت:   تماس

 شهیتموم م-

به صفحه نگاه کرد،   عیسر  ی زنگ خوردن گوش با 

و سر باال آورد به انبار نگاه کرد،    دیابرو در هم کش

و تماس را وصل    د یکش لش یو سب  شیر  یدست رو

 گفت:   یکرد دم گوشش گذاشت به کرد

 بله-

 ؟ ید یبه کجا رس-

 به کجا برسم؟  ی خواست یم-

 ! ریآه-

بهت  یوقت  نوی ُمرده پدربزرگ، من آتشم آتش، ا  ریآه-

  یوقت م چی ه دیکه نبا  یازم خواست  وی گفتم که کار

 یخواست 

 کردم به نفعته  یفکر م -



 نان ی اطمفقط  رم،ینم شیگفتم من رو حدسو گمان پ -

 شده باز که...  یچ-
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 ؟ یبپرس  ی سوال  نیهمچ  یتون ی شده؟! واقعا م یچ-

 ر یآه-

 : دیچیآتش در انبار پ یعربده 

 ستمین ریمن آه -

 بد موقع زنگ زدم -

 بد موقعس  شهیهم-

 خواستم یمن بدتو نم-

 یبه همه چ یگند زد ،ی اما خواست-



 ! یزد  یحرف نم ینجوریوقت با من ا چی تو ه-

 کردم تموم شده، اما زنم...  یآره چون فکر م-

 ساکت شد و پدربزرگ گفت:  ی عصب

 نه؟یدردت ا-

 و گفت: خند زد  شین آتش

 نه؟  ست،یواسه تو قابل درک ن-

 داره  یتیچه اهم-

 باال رفت: ادشی آتش مشت شد و فر دست

محلرو اداره   هی  یچطور یهمه خودخواه ن یبا ا-

فقط مواد پخش    ؟ی از بهادر کم دار ی تو چ ؟ ی کرد

 !ن؟ یهم ی نکرد

 !یگیم یبفهم چ-

کار کنم،   یچ  دیدونم با  یخودم م ر،یبا من تماس نگ-

روش من با تو کامال   ست،یهم مربوط ن یبه کس 

 متفاوته

اسمت رو   ، یهست  یک یکن یکار م یچ  ستیمهم ن -

کنه،  تی تو خونت برات زن  ادیب دیاون زنه نخواد هم با



مخالفت کنه، حرف    زیچ چی تونه تو ه ینم گهیاون د

 حرف توئه

بود که حس   نیخشمگ یچشم بسته بود، به حد  آتش

و رگ ها تنش از شدت    ردیگ  ید ُگر مکرد دار یم

سفت و   شیشود، عضله ها   ی خشک دارد پاره م

چنان مشت بود که با   شی سخت شده بود، دست ها 

که جلو اش بود را   ی توانست هر کس یضربه م کی

 به درک واصل کند. 

آورد و عربده اش چنان   نییرا از گوشش پا   ی گوش

د و  از دستش رها ش  وانیدر خانه ل  ایبلند شد که ک

  د،یبه در هال نگاه کرد، باز صدا شن دیچرخ  عیسر

  یسمت در هال رفت، تا در را باز کرد عربده   د یدو

 و با وحشت گفت:   دیشن ی گرید

 شده؟!  یچ نیحس  ا ی-

و فرش را کنار زد    یوارد خانه شد، کنار فرش د یدو

 رفت.  نییپا  عی را باز کرد و سر یدر آهن

 ** 

پرستو   یجلو دیرفته طبق نقشه با  ا یسراغ ک دیمج

هم را در    ی زد، همان جور که شانه ها  یکتکش م

 با درد گفت:  ایگرفته بودند، ک ا یک  یخانه  اطیح



 آتش واسم ُمرد -

 نامرد  یتو هم واسه ما ُمرد -

و  ختیر  رون یبه سرفه افتاد، آب دهانش با خون ب ا یک

 خند زد گفت:  شین دیمج

 ته ی نامرد ی سزا -

  یچشم به پرستو که چوب قطور  یاز گوشه   ا یک

  عیشد نگاه کرد و سر یم کینزد  دیدستش بود به مج

 آرام گفت:  یل ینگاه کرد خ دی به مج

 پشتت -

 باره بلند گفت: ک ی به

 باهام  د ی...بد کردیهمه خوب نیبعد از ا-

از درد چهره در   ایرا فشرد و ک  ا ی ک یشانه ها  دیمج

از پشت باال رفت   دیمج  یهمان لحظه پا  د،ی هم کش

َرم کرده لگد پرت کرد که   یوانیچنان همچون ح

شد و آن چوب    دهیکوب اطیپرستو پرت شد و به در ح

که در شکمش به  ی در حوض پر آب افتاد، از درد

چنگ زد،    نیزد و به زم اد یفر دیچیخاطر آن لگد پ

 و گفت: دیپرت کرد چرخ نیزم  یرا رو ا یک دیمج



نکن با اون موهات دارت بزنم، بکش    یکار کهیزن-

 عقب نجس  هرزه ....

★ 

  ینگاه م   ا یفرو بسته به ک یو آتش با لب ها  دیمج

از   یکرد و عصب ینگاه م  دیچپ چپ به مج ا یکردند، ک

 بلند شد و گفت:  شیسر جا 

 زنن؟!  ی م ینجوریکثافت ا-

 دستم کنترل نداشت دونمیچم-

ده زور  مردشور دستتو ببرم، رفته زندان خر اوم-

 ی دی کرده برام، فکمو بهم مال  دایخرو پ

 سر تکان داد و گفت:  ایخنده اش گرفت و ک آتش

 صورتم بخند ی آره بخند، به بادمجونا -

شانه اش گذاشت گذاشت   یکرد و دست رو  ینچ دیمج

 گفت: 

 ای دو تا مشت خورد گه،ید  ار یدر ن  یباز  یکول -

 محکم بزنم ومدیکه دلم نم  فیح-

 و گفت:  دیخند ز یر زیر  آتش

 گه یبسه د -



 دور شد و گفت: دیچرخ ا یک

اما اون لگده واسه اون حروم زاده کم بود، چرا -

 ؟ ینزد شتریب

من  بیگفت تو س یزدم که م  یم شتریب-  یهست  یز 

 اون هرزرو  یزد  یم-

 شاال یبعد ا یدفع  -

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س  آتش

 کردن  نانیبهت اطم گهی د نا یا-

 حسو دارم  ن یخودمم هم-

 لبخند زد و گفت: دیمج

 دوست دارم  نانویمن اطم-

 نگاه کرد گفت:   دیو مج ا یبه ک آتش

 تو محل ادیآمبوالنس م ه یفردا شب -

 متعجب نگاهش کردند و گفتند: ا یو ک دیمج

 چرا؟! -

برن   ی بد حالو م ینه ساله   یبچه  هیمثال   انیم-

 مواد مصرف کرده  مارستان،یب



 و گفت:  دیبلند خند دیمج

هم  یساز لمیلشکرمون از عوامل ف اه یبابا ما س ولیا-

 شتره یب

شلوارش فرو کرد و    یها  بیدستانش را در ج  آتش

 گفت: 

صبح فرداش    رسه،یبهادر م یخبر زود به آدما  نیا-

 یبشه که بهادر م  یزیچ  دیتو بازار، با  انیعده م هی

 زنن یخواد، مردم منو پس م

 ست؟ ین بد  ا ی بازار ی جلو-

با خبرن،   زیبدونن از همه چ دی که با  یی کسا  ست ین-

 فهمن  ی بعد م ستنیمهم ن شونمیبق

 لبخند زد و گفت: ا یک

  یخوشحال باشم که آبرو  یلیاون روز خ  د یپس من با -

 ره یهمه م یتو جلو 

از ُکشتن من حرف بزن از   شتریآره اون روز ب-

 که الزمه ی زیو هر چ می برکنار

 حله نگران نباش -

 هماهنگ شدس  یهمه چ-



 آتش زد و گفت:   ی گاری س ا یک

درصدم   کیکه پرستو  میری جلو م  میدار یعیانقدر طب-

هم   گهید  یآدما   ستیکنه، آخه فقط پرستو ن یشک نم

 کنن یم دییهستن که تا 

البته تو  ده،یاطراف منو با پول خر  یبهادر همه آدما -

  ستی ن یعیطب مونده که اصال دیخودش، فقط مج الیخ

 بشه  دهیبا پول خر

 اش گذاشت و گفت: نهیس  یدست رو دیمج

 رفاقت کجا، چرک کف دست کجا داداشم -

 شد و گفت: زانیآو ش یلبها  ایاما ک دندیو آتش خند ا یک

 داغونم-

 بابا دو تا مشت بودا  گهید  یشیخوب م-

اون جا انگار   ستمیالمصب ن ت،ینه بابا به خاطر هئ-

 کنن  یدارن خفم م
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 اش نگاه کرد و گفت:  یبه ساعت مچ آتش

چه ها ساعت  ب میبر ، یکن یجبران م  گهیسال د -

 چهاره 

 و گفت:   دیکش  ازهیخم دیمج

 خسته شدم امروز   یل یمن خ میآره بر -

خسته  ی جور ن یا یکوبوند ی مشتاتو آروم تر م-

 یشدینم

 یسمت در آهن ا یو ک   دندیخند زی ر زیو آتش ر دیمج

 رفت گفت: 

 نامردا  دیآره بخند-

دستش را دور گردن آتش انداخت   دیمج  ا یرفتن ک با 

 رفتند گفت:  یهمان جور که سمت در انبار م 

 شده  ینازک نارنج ی ادی ز نیمحکم نزدما، ا-

 ! ی محکم نزد ،یدماغو چشمشو عوض کرد  یجا -

 در را باز کرد و گفت:  دیبلند خند دیمج



 یکار م یچ دینفهم گهی دستم د  دمید کرویاون زن-

 کنه، 

د و آتش با سرعت از  دو سوار موتور آتش شدن هر

 رفت.   رونیآن کوچه ب

* 

اش شکسته   یشانیبه آتش که کنار پ گر یبار د دیمج

رفت، زن ها با    رونیاز بازارب د،یبود نگاه کرد و دو

 گفت:  یعصب دیسمتش رفتند و مج دنش ید

 کنار  دیبکش-

 آقا آتش چطوره؟! -

 چطوره؟  دیپرس  یبعد م د یزد-

  میما نزد -

 از زن ها گفت:  یکیکرد و    ینگاهشان م دیمج

که آقا   ییشلوغ بود اما از ما نبودن، ما فقط کارا-

 سنگ انداختن کار ما نبود  م،یآتش خواستن کرد

 د یبر دم یباشه فهم-

 ومد یاز سرش خون م  یبدجور -

 شک کنه ده یند ی تا کس دیبر  شه،یخوب م-



 کی چند نفر، به   دنی به اطراف نگاه کرد با د دیمج

 زد:   ادیفر باره 

   دیآتشو ندار اقت یشماها ل   د،یبر-

باال  شی صدا عی از زن ها که کار بلد بود سر یکی

 رفت: 

که سر   ییبالها  ی خدا لعنتش کنه که اون باعث بان-

 بچه هامون اومده 

پرستو را    نیدور شد و سوار موتور شد، ماش دیمج

از کنارشان   عیو سر اورد یخودش ن یاما به رو  دید

 گذشت. 

 داد:  ام یآتش پ به

  نیکه سرتو شکوند از خودمون نبود از طرف ا  ی کس-

 دم ید نشم یهرزه خانم بود، ماش

* 

 مبل نشست و گفت:  یرو  آرام

 شک کنه ینزن یوقت حرف  هی ادیگودرز داره م -

 باشه -

 ؟ یچرخوند-



از دست تو  یآره سپردم تو دهن همه بچرخه همه چ-

از    یکار گهید شهیم بدتر مدر رفته، روز به روز

 اد یدستت بر نم

 خوبه-

که   یبرم سراغ اون حروم زاده ا  یکه نذاشت  فیح-

 سرتو شکوند 

 میدینفهم یچیصبور باش، بذار فکر کنن زرنگن ما ه-

 آخ که برسه اون روز -

 دستش مشت شد و گفت:   آتش

  ی تونم کار یم نکهیمن خودم داغون تر همتونم، ا-

با   ره؛یم شیام داره سخت پبر یل یکنم اما نکنم، خ

  هی هویجا باشم  نیواسم خوبه، ا  شم،ی نفس دور م

 بکنم دیکنم که نبا یم  ی کار

 هست  زیبرو حواسم به همه چ-

 گهیم یچ نیبب  ادیب ا یبعد برو انبار بگو ک -

 باشه داداش -

 زنگ که بلند شد آتش به در نگاه کرد و گفت:  یصدا

 باز کن گودرزه -



 ** 

چه  د یشن ینم  یبود حت یآسک  دنیهنوز در بهت د ا یک

آن جا   دینبا  یکرد آسک ی اما به آن فکر م د،ی گو یم

تا   د،ید یرا م یآسک دیدر آن خانه باشد، پرستو نبا 

 برود.  یخواست آسک یآن لحظه فقط م

 ی نهیاز آ یلحظه ا بود ستاده یموتورش ا کنار

 ییموتورش نگاهش به پشت سرش افتاد به پرستو 

 پنجره را باز کرده بود، دستش مشت شد.  یکه ال

او شود اما   ال یخ یخواست برود و ب  یاز آسک   دوباره 

بود و قلب پر   ا ی بود و دل شکسته اش، ک  یآسک

توانست   یکه بغض داشت و نم  یدختر یتپشش برا

 بزند.  یدل شکسته اش حرف  نیتسک یبرا یکالم یحت

 شتریکرد خشمش را ب ینگاه کرد و سع نه یبه آ  دوباره 

قبل   دیبرود هم پرستو شک نکند، با یکند که هم آسک

  یخواهر آتش است آسک  یآسک دیفهم  یکه م  نیاز ا

برو گفتن   انیدر م ی فرستاد که برود، اما آسک  یرا م

 گفت:  ا ی ک یها 

  ی...مشهینمبد  ی با کس   یدونستم داداشم الک یم-

 ن یغلط بزرگ کرده باشه که ا هی د یدونستم طرفش با 



...به یرحم نکن قت یبه رف ی...وقتارهیبال سرش ب

 یکن یعشقتم نم

موتورش   ن یز یآن حرف مشتش رو   دنیبا شن ا یک

پرستو   ز،یگند زد به همه چ یشد، آسک  دهیکوب

  یآسک د،یفهم یم د یکه اصال نبا   دیرا فهم یموضوع

  نکهیزد بر ا   دییبار مهر تا  نیرا گرفت و ا ا یک  ی قهی

 خواهر بردار هستند.  ی آتش و آسک

سر   ییذارم آتش بفهمه چه بال یخدارو شکر کن نم-

 ذاره  یوگرنه زندت نم  ،یمن اورد

را گرفت سمت   یآسک یبازو  نینگران و خشمگ ا یک

 زد:  اد ی تقال کرد و فر یآسک  دش،یدر خانه کش

 ولم کن-

 کالفه گفت:  ا یک

 رون ی برو ب-

  دیاز خانه دور شده بود دهان باز کرد آرام بگو چون

دهد فقط برود اما همان لحظه پرستو با   یم حیتوض

  ایشد، ک یم دیکه نبا  یزیشد چ  د،یشتاب به آن ها رس

پرت شد، دستش را به در گرفته  ی آسک ی جان داد وقت

برود، دستش مشت بود اما   یبود که ندود سمت آسک



و   ندیپرستو ننش ت کم گرفته بودش که در صور مح

  یرا که شاهد آن صحنه بودند، لحظه ا  ییپسرها  دید

 چشم بست. 

زده بود و پرستو را صدا کرد که ساکتش کند اما   بهت

 یکه اشک م یبه آسک ا یخراب شده بود، ک  زیهمه چ

سمتش برداشت و حرف    یقدم مینگاه کرد، ن  ختیر

شد،   دهی شان کوبپرستو مثل پتک بر سر جفت یها 

با   ا، یکثافت گفتن پرستو مثل خنجر شد بر قلب ک

 : گفتنگاه کرد و   ا یبه ک  دیرفتنش پرستو خند

 نه یدست به دست هم بده هم یهمه چ یوقت نیبب-

 نگاه کرد و گفت:   ا یک به

 !گهی د ی برد یآبروشو م ؟ ی تو چرا ساکت بود-

که دور شدند نگاه کرد و پرستو   یبه دو پسر ا یک

 را گرفت گفت:   شی بازو

 تو  ا یب-

 زد گفت:  ینگاهش کرد و پرستو چشمک ا یک

 تو چرا ماتت برده؟! -
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 جاست!  نیخواهر آتش....خب تعجب داره ا-

آتش از همه    رتیبا غ یخوب شد که اومد باز  یل یخ-

 بهتره  زیچ

شد دستش را هنوز به در گرفته بود،   اط یوارد ح ا یک

رفت تا   یاز آن جا م دیبود، پرستو با   ینگران آسک

آن دو پسر    ی جلو  د یگرفت با  یفاجعه را م  یجلو  ا یک

سمت ساختمان    دیگرفت، اما پرستو بلند خند  یرا م

 رفت و گفت: 

خوشحال شدم، خوشم اومد پرتش   یلیکه خ ا یب ا یب-

 رون یب ی کرد

شده بود، حس    دی به آسمان نگاه کرد، باران شد ا یک

  یو نم دیکوب یم نهیمردن را داشت، قلبش به س

شد،    یبد م  دیفهم ی چه کار کند، آتش م دیدانست با 

بود، آن دختر  ینگران خودش نبود فقط نگران آسک



دستش را به در فشرد    ا یخبر؛ ک یگناه از همه جا ب  یب

 لب گفت:   ریبه ساختمان ز ره یو خ

  یم  سیُکشمت هرزه...خودم دهنتو سرو یخودم م-

 کنم

 لب گفت:  ر یسرش نشست و ز  یرو  دستش 

 ! یکار کرد  ی ...چی آسک-

* 

 یعصب ا یداد و ک ی را در دستش تاب م ریزنج دیمج

 گفت: 

 زنگ بزنم دیتونم، با ینم-

 نزن -

 ُکشتش  یم-

 : دی و غر ستاد یا ی عصب دیمج

  ، یبا خواهرش دوست بود  یکرد ی احمق تو چه غلط-

 ُکشه یاون تو رو هم م

 اره ین ی سر آسک ییبه درک بذار بکشه اما بال -

 زنگ نزن -

 شده  یچ  یگ یکار کنم، تو هم که نم یچ-



نگفته بود که آتش چه طور   ا یبه ک دینگاه دزد دیمج

تماس گرفت و  یعصب  ا یخواهرش را کتک زده بود، ک

 گفت: 

 تونم ینم-

 : دیخشنش را شن  یجواب آتش بود که صدا منتظر

 بله-

با من بکن، تو رو   یبکن ی خوا ی م یداداش هر کار-

نداشته باش، همش   ی رکا  یبه رفاقتمون قسم با آسک

 منه   ریقسم همش تقص نیمنه، به حس  ریتقص

 ببند دهنتو-

  ی غلط کردم، اما جان نفست جان خواهر پروا کار-

 اون االن خودش داغونه ،ینداشته باش با آسک 

 یبه تو چه عوض-

نداشته باش،   یبا آسک یکار  وفتمیداداش به پات م-

کنم، تو رو   ی شد خودم جمعش م ییآبرو یداداش ب

 خدا... 

نشست   واریزد لگدش به د  ادیفر ایقطع شد و ک  تماس

 گفت: 



بُکشه  وی که آسک زننیزنه، خانوادش زنگ م یم-

 مطمئنم 

 ! ا یک-

  شیزیچ هی  ،یکار کنم واسه آکس یکنم، چ یچه غلط-

 تو سرم کنم یبشه چه خاک 

 را گرفت و گفت:  ا یک  ی بازو دیمج

المصب،   هیچ  یدوست گهید  ،شیخواست یتو که م-

  یگفت یهمون اول م یشناخت یخب تو که دختررو م 

 خوامش  یداداش م

منطقش   ی...از اون پدر بزرگ احمق بدمیترس-

 دم یترس

تونه حرف بزنه؟ د    یاون پدربزرگه رو حرف آتش م -

، گوه زد  تو   ا یچ یدون ینم  ،یبدم گوه زد  ا یک ینه د 

 ت یتو واقع ستین لمیف گهی که د ن یآتش گفتن، ا ی رو

گفتن معلوم   یم ه؟یزیکم چ  رت،یغ ی بهش گفتن ب

سر خواهر آتش اورده که  ییچه بال  قش یرف  ستین

 شتریب یل ی خ ،خواهرش رفته التماسش کرده تو خونش

مدت فشار   نیپسره خودش ا  نیگفتن داداش من، ا نا یا

 شد!   یاالن چ نیروشه بب



 افتاد و آرام گفت:  ی صندل   ی رو  ی باز زار ا یک

 کنم؟ یچه غلط-

 سراغت   ادیآروم باش، آتش اول آخر م-

 

و آتش که وارد خانه شدند آن هم از   دیمج دنیبا د  ا یک

قدم عقب گذاشت و آتش با چشمان  د،یترس  یدر اصل

 شده سمتش رفت و گفت:   زیر

خوام گفتم طرفتم، به خودم گفتم    یخواهرتو م  یگفت-

خواتش به خودم گفته، گفتم عشقش پاکه   یمرده که م

 نرفته ی که به خودم گفته سراغ خود آسک

آب دهان   ا یو ک ستاد یکنار حوض ا ریسر به ز دیمج

توانست از خودش دفاع کند،    ینم یقورت داد، حت

 آتش دست باال برد و گفت:

گرفت   ویچشمش کسبهت گفته بودم مرد اونه که اگر -

چکو چونه بره   یراست ب  هینباشه  یناموس یدنبال ب 

 ی خواستگار

 داداش... -

 نه؟  ا ی گفتم -



  ریسر به ز ایو ک دندیاز جا پر دیو مج ا یک ادش یفر با 

 خند زد و گفت:  شیبرد، آتش ن

تو فقط   ی نامرد م،یکرد یباز لمیداستان ف  یجا  ن یتا ا-

واقعا در حق منو خانوادم    دمی نقش بود اما االن فهم هی

 ی کرد ی نامرد

 داد... -

نگذاشت حرفش کامل شود سمتش هجوم برد  آتش

  اد یکوباند در صورتش فر واریرا گرفت به د  ش ی گلو

 زد: 

در   لهیقب هیاما خواهرمو با  یزنیدم از عشق م-

 عشقه کثافت؟!  ن یکه خواهان مرگش شدند، ا یانداخت

 شتریکبود کرده بود و آتش ب ا یک  دی دو سمتش  دیمج

 : دیرا فشرد و غر ش ی گلو

  یکه به فکر آخر عاقبتش نبود ییواسه تو ی آسک-

 یل یخ فهیح  یل یخ

را رها کند اما   ا ی ک ی که گلو دیکش  یآتش را م دیمج

 زد:   ادینکرد و فر  شیآتش رها 

 تیتف تو مردونگ-

 زد:  ادیفر دیشل شد و مج ایک بدن



 ُمرد! -

که به  ییکتک ها  یآور اد ینکرد و با  شیآتش رها اما 

را از  ا یزده بود...عربده اش باال رفت و ک  یآسک

  شی رها  کدفعهیجدا کرد به در هال کوباند و   وارید

  یزد برا  یرا چنگ م  نیافتاد، زم  نیزم ی رو ا یکرد، ک 

و   دی چیپ یاش بکشد، در خودش م هی هوا که در ر

 رد. ک  ینگاه م ا یوحشت زده به ک دیمج

سمت حوض رفت، زانو زد لب حوض و   دیچرخ آتش

جان دادنش به  ان یدر م  ا یسر درونش فرو کرد، ک

 دیرا گرفت، مج دیمج  یمچ پا  کدفعهیآتش نگاه کرد و 

همان جان دادن به    انیدر م  دینگاهش کرد و د عیسر

 برود آرامش کند. دیکند که مج یآتش اشاره م
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سمتش برود، آتش سر باال آورد    د یترس یم دیمج اما 

 و گفت:

 یطناب آماده کن، ببند به پنکه سقف -

نگاه کردند، آتش به  گریکدیبه  دو وحشت زده هر

 زد:  ادیباره فر کی

 زود باش -

 با ترس دهان باز کرد و گفت: دیمج

 خوا...  یداداش م-

که گفتم بکن، طناب نداشت بپر تو   ویکار  ؟یشنفت -

 زود باش  ار،یانبار هست ب

چشم بست و سر    اینگاه کرد، ک ا یدوباره به ک دیمج

چرخاند به   وارد خانه شد، آتش سر  دیتکان داد، مج 

 نگاه کرد و گفت: ا یک

که   ییبه تو نه به کسا دمشینه م م، یپشت آسک-

 خواهان خونشن 

 و گفت:  ستادیا  صاف 

خواهر منو ندارن، تو   اقت ی نه تو نه اون خانواده ل -

 ، ی کرد  یکارو نم نیباهاش ا  شیخواست  ی اگر م

 در حقش   یکرد یم یمردونگ



 و گفت:   دیکش  سشیصورت خ  یرو دست

دونستم، بدم   یاونم فقط خودم م دمیمدت کوتاه سر هی-

خوامت به خانوادم   یبه نفس بگم م نکهیقبل ا دم، یسر

مدت   هیتونستم   یخوامش، خانواده نداشت م یگفتم م 

به خودم   ی اجازه ا نیباهاش دوست باشم، اما همچ

  دیشد جونم، شد ناموسم، نبا   دمیسر یندادم چون وقت

جرات کنه  یمسخره کس بطهرا هیذاشتم به خاطر   یم

عشقو با   ستن؛یپشتش حرف بزنه چون مردم کور ن

عشق کجا بود نامرد، االن    ، یسوال برد  ریکارا ز نیا

باز تو چشات نگاه    کنهیبه حالتون نم یزنتم بشه فرق 

 یچون مجبور شد  شیبه زور گرفت گنیم کننیم

 خند زد و گفت: شین

بدون داره  ستیشعار داد حرف مردم مهم ن یهر ک -

حرف مردم   گه،یاصال شر م ده،یم یشعار سر دل

کنه، مثل خوره کل   یمغزتو سوراخ م زنهیم نتیزم

  ی آدم رو نیتر الیخ یاگر ب یحت خوره،یوجودتو م

  انیتهران، که اگر ب  انیدعا کن خانوادم ن ؛ یباش نیزم

نه  یمونیم ندهبشنون نه تو ز گنیکه مردم م ییزایچ

  یدونست یچون تو م ،ییو همشم مقصرش تو   یآسک

بفهمه چه  ی اگر کس یزنیحرف م یحاال که با آسک



اگر وقت  یحت  یاگر دوستش داشت اد،یسرش م ییبال

عشقتو بزرگ   یگرفت یم  یگفتنش نبود دلتو دو دست

نه که   ،یتا وقتش که به خودم بگ ی کرد  یبزرگ تر م

   یکن ی امردسراغ خواهرم در حقش ن یبر

 داد زد:  دیلحظه مج  همان

 بستم-

 رفت و گفت: ایسمت ک  آتش

 بلند شو -

 ... اما آس ستی برام مهم ن ممیبکش-

کشم   ی به وال که تورور م  ا، یک اریاسمشو به زبون ن-

 فقط ببند دهنتو  ست، ین الممیخ  نیع

  ر یز یفلز  یخانه شد به اطراف نگاه کرد، صندل  وارد 

 پنکه گذاشت و گفت:

 اد؟یم یدختره ک  نیا-

 به ساعت نگاه کرد و گفت: ج یگ ا یک

 فکر کنم االن!-

 برو باال-



رفت،   ی باال صندل  ا ینگاه کرد و ک   ا یبا ترس به ک دیمج

  رونیرا ب گار یکرد پاکت س بشیآتش دست درون ج

 آورد و گفت: 

 طناب بنداز دور گردنت-

 داداش!-

 دیخفه شو مج-

 یطناب را دور گردنش انداخت و آتش پک یحلقه  ا یک

 زد گفت:  گارش یبه س

 محکمش کن -

  ی طناب را دور گردنش تنگ کرد و آتش با گوش ا یک

 و گفت:  دیپسر جوان را شن  یتماس گرفت، صدا

 ؟ یسر کوچه ا-

 آره -

 تک بزن  ی دیدختررو که د نی ماش-

 باشه -

نگاه   ا یگذاشت، به ک بشیرا قطع کرد و در ج  استم

 کرد و گفت: 

 همراته؟ تیزیت-



 !بمهیتو ج-

  ر یاگر د نییپا ارتتیکه خودش م دیاگر دختره رس-

 خودت طناب پاره کن   یزیدستات آزاده با ت د یرس

 : د یداد و آتش غر رونینفسش را ب دیمج

 نه یصحنرو بب نیهم دیبا -

نگاه  گرید کیهر سه به  ، ی تک خوردن زنگ گوش با 

 گفت:  د یکردند و مج

 ا یپشت در تا گفتم ب رمیم-

 نگاه کرد گفت:  ا یرفت و آتش به ک  رونیب دیدو دیمج

اما   رمیکردم همون باال بم یم  یتو بودم کار یجا -

که خودم براش   یباتالق نی که دوست دارمو تو ا یکس

 نم یدرست کردم نب

 لب گفت:   ر یتش سمت در رفت و زو آ ختیاشک ر ا یک

به خاطر رفاقتمون   ی در حقش، اگر زنده ا یبد کرد -

که  هیبه خاطر کس  ست،یهم ن یبه خاطر آسک ست،ین

 نیآروم کردنمو بلد شده، دلم به فکر اونه، هم

 نگاهش کرد گفت:   دیرفت و مج  رونیب

 اد یم ن یماش ی صدا-



 میبر-

با همان بغض مردانه با بسته شدن در کوچه،  ا یک

دست باال نبرد   یکنار زد، حت شی پا  ریرا از ز ی صندل 

  یدستو پا م  یآسک ادیاش شود، با  یکه مانع خفگ 

جان دادنش   انیدر م  دیرا که د   یآسک یزد، چهره  

شد،  ینمانده بود داشت تمام م یز یلبخند زد، چ

  یلحظه او   دیچیدر کوچه دوباره در خانه پ  یصدا

 : دی را شن  یآسک  یصدا

 اینه ک-

باره باز شد   ک یچشمانش به  یآسک یصدا  با 

جان   یدستانش باال رفت طناب را گرفت اما آن قدر ب

توانست خودش را باال بکشد، همان لحظه  یبود که نم

 پرستو در را باز کرد و... 

 *** 

مبل بود لبخند  یکه رو یآسک  دنیرا باز کرد، با د  در

 زد و گفت: 

 ؟ یدار یب-

 داداشم خوب بود؟ -

 د؟ یدیبرق رفت نترس شبیخوب بود، د-



 نه-

 سمتش رفت و گفت:   پروا

 آماده بشم برم  دی من با -

 باشه -

 مبل نشست و گفت:   یپروا رو  اما 

 چندتا سوال بپرسم؟   شهیم-

 بپرس -

 گهید  یعنیگم،  ینم  یزیچ  ی نباش به کس نینگران ا-

 هستم یآدم چه جور یمطمئن 

 زمیدونم عز  یم-

 در چه حد بوده؟  ایتو ک یرابطه  یبگ  شهیم-

 ! ؟یچ-

 چشم بست و گفت:  پروا

هست که   ییمعماها  هیاما   هیخصوص نیدونم ا یم-

کنم مطمئن باش به تو هم کمک   ی دارم خودم حلش م

 نباش بگو  یزیکنه پس نگران چ یم

 و گفت:  د ینگاه دزد  یآسک

 م ینیب  یکم همو م ی ل یما...ما خ-



 گفتم که نترس  زم یعز ی آسک-

 برد و گفت:  ریسر به ز  یآسک
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هفته  با یانبار داشتم تقر دیتهران، کل  ومدمی هر موقع م-

بار که مراسم   نیجز ا نمشیشد بب یدو سه بار م یا

 شد  یشما بود و نم

 انبار! -

داره    یراه مخف هیهست،    ا یک یآره انبار تو کوچه  -

بهم داده بود،   ایزاپاس خود ک  دیکل  هی ا،ی ک یبه خونه 

رفتم انبار   یرفتم، م ا یخونه ک نهینب یکس نکهیواسه ا 

 رفتم خونش   یم یبعدم از اون راه مخف 

 مشکوک سر تکان داد و گفت:  پروا



 د؟یرابطه داشت-

 نه بخدا اهینه...روم س-

 سوال بود  هیباشه آروم باش فقط -

 کرد  یاما...اما بغلم م-

 ن؟یهم-

 ... یدو بار...دوبار بوس-

 شد و پروا دستش را گرفت گفت:   ساکت

 هیباشه کاف-

 ؟ ی دیپرس نارویا یواسه چ-

 و گفت:  ستاد ی ا پروا

 یعنی هستن،  گهیهم د  هیشب  یل یخ دیو آتش مج  ا یک-

 طرز فکرشون

 یل یخ-

 مثل همه، مرام معرفتشونم مثل همه دشونیعقا -

 ! ؟یچ یعنی نا یخب ا-

 سمت اتاق رفت و گفت:  پروا

 گم  یم دمیفهم یزی دونم بعد چ ینم یزیفعال چ -



 خند زد گفت:  شیاتاق را بست و ن در

وقت   چیکه کرده ه ییکارا نیمثل آتش با ا هیک ی ا یک-

اون راه   گه،ید یکیبره سراغ  کنهیول نم و یآسک

 طرف ماجراس  هیخودش   یمخف

 را سرش کرد و سر تکان داد گفت: مقنعه

 ستین وفتهیکه اتفاق م ییزایاون چ هیقض-

 نگاه کرد و گفت: نهیرا برداشت تنش کرد و در آ   پالتو

موقع بود سرگرد، تو عمرم   نیبهتر  شنهادیپ نیا-

 بهم داده نشده بود.  یخوب  نیبه ا شنهادیپ

 

ها   واری اطراف نگاه کرد وارد اتاق آتش شد، به د به

توانست هر   یکوچک را م یلیخ نینگاه کرد، آن دورب

درست    یجا   د یجا بدهد و آتش هم نفهمد اما با   ییجا 

  ی رو  یبود، سمت تابلو  ز یداد چون آتش ت یم  یجا 

را به کار    نیرفت، خوب نگاهش کرد، دورب  وارید

 تخت گذاشت.  یو انداخت، در لپتابش را باز کرد ر

هم  زیکه آتش ت ییداد جا  یرا گوشه تابلو جا نیدورب 

  یخوب یشد، در لپتاب چک کرد، جا  یمتوجه اش نم 

سمت تخت رفت و   ند،یرا بب زیتوانست همه چ ی بود م



داد، به اطراف نگاه   ی تخت جا  ی هیت پا شنود را پش 

 کرد و سر تکان داد گفت: 

که   نیکنم، اما هم  یکار م  ی دونم دارم چ  یخودمم نم-

 هیدونم درسته کاف یم

رفت، به خانه   رون یرا مرتب کرد از خانه ب زیچ همه

خودش رفت به در حمام نگاه کرد و مطمئن شد  

  لپتابش را فیحمام است، به اتاق رفت و ک  یآسک

را عوض کرد و به  شیگذاشت، لباس ها زیم ی رو

 ساعتش نگاه کرد گفت: 

 شهیم رمیدستگ یچ نم یبب مونمیمنتظر م-

* 

شب بود، پروا وارد اتاق شد،  مهیدو ن  ساعت

زل زد    دیخودش را جلو کش ی چشمانش تنگ شد و کم

که آتش اسلحه را درون کشو گذاشت،  دید   تور،یبه مان

نگاه از تن برهنه  عیلباسش را از تن در آورد، سر

را از   یاش گرفت، آتش لب تخت نشست و گوش 

 آورد.   رونیب بشیج

تماس گرفت دم گوشش گذاشت، پروا هر دو دستش  

آتش را   یگوشش فشرد و صدا یهدفون رو  یرا رو 

 : دیشن



 رفتش؟-

 : وارد آشپزخانه شد و گفت ا یک

 یاون روز چه ساعت گنینم یآره رفت، درست حساب-

 کارو کنن  نیخوان ا یم

به   نانشیحرفاس، با وجود اطم  نیبهادر زرنگ تر ا-

  ر یما ز  ی کنه، نگران نباش آدما  ینم سکیتو بازم ر

 رسونن یدست بهادرن اونا به من م 

 ه یکاف میدون یکه روزشو م   نیهم-

 که قراره بار بزنه واسه خودمونه  یانبار -

 ماهک زنگ نزد؟ -

حتما فعال   زنه،یماهک با دستور بهادر فعال زنگ م-

 دستور نداره 

  یرا کنار هم م دیشن  یکه م ییبود و اسم ها  جی گ پروا

 بلند شد و گفت:  شینوشت، آتش از سر جا 

اشتباه چند بار   هیکه  نهیبهادر احمق اشکال کارش ا-

 کنه، اولش مرجان حاال هم ماهک  یتکرار م

و    دیکش یقینفس عم ا یاسم مرجان را نوشت، ک پروا

 گفت: 



درست در اومد، اگر از اول نقشه    یکه گفت یزی هر چ-

 کرد  ینم نانیماهک بهت اطم یختیر ینم

کنه منو   یحرفا، االن بهادر فکر م  ن یا الیخ یب-

ر محرمم حواسم جمع  زده، منم گرفتا   نیزم ی حساب

 بده  نانیبهش اطم شتریب ست،ین

 کار کنم؟  یچ-

 فروش بزنه دیخر هیبه گودرز گفتم -

 خب -

 دمیبرسون به گوش پرستو که باز من نفهم -

 حله -

شلوارش را از    ستادیخشکش زده بود و آتش ا پروا

 پا در آورد گفت: 

 ی ا یم هویانبار  ومدمیدختره، ن نی دست ا  یداد د یکل -

 یستیفهمه ن یخونت م  رسهیانبار م

 کجاست؟   دیباشه، مج-

 رفتن خونه تیبا زنش از همون هئ-

 باشه -

 ی گاف ند-



 نه-

تخت انداخت،   یرا رو  ی را قطع کرد و گوش  تماس

 خند زد و سر تکان داد گفت:  شین

 آخرته بهادر یروزا -

  یهدفون را از رو  جیحمام رفت و پروا کامال گ  سمت

 لب گفت:  ریزآورد و   نییگوشش پا 

 یچ نی! دار یهست ا ینقشه بود! تو با ک یپس همه چ-

 کار کنن؟! یمگه قراره عاشورا چ  د؟یکن ی کار م

  یتا ک دیبلند شد و قدم زد، نفهم  زیاز پشت م ی عصب

تخت افتاد، سرش   یجان نداشت رو  شیپاها  گریاما د

 رفت.  یم جیداشت گ  گرید

  *** 

 و گفت:  د یآتش لبخند زد خودش را باال کش دنیبا د  ا یک

 کجا رفت؟   دیمج-

 نه ا یپگاه همونه   یخونه  نهیرفت بب-

  نیا دمش،یلحظه د هیهمونه شک نکن، خودم -

 بسته مواد بهش داد  هیپرستوئه رفت  

 ماجرا نوبت اونه  نی بعد ا-



 مرتبه؟ زیهمه چ-

که با ما هستن هماهنگ شدن، بخوان از   ییهمه کسا -

سر قرار باشن اما از    دیبا  یک  قایتو پنهان کنن دق

 تونن پنهان کنن ینم ون یراننده کام

 رهیبگ لمیمدام ازت ف دیبا   د یسع-
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  یدست کار لمارویتونه ف یبا اونم حرف زده، م   دیمج-

هم که    ییکسا  هیبق تم،یکنه که مطمئن بشن من تو هئ

که  ی فرن هیبا ما هست جز اون  دنیبهش خبر م

 کنن  ی اونم حلش م ،یگفت

 نادر؟  ه،یطرف مقابلشون ک-

 فروشه  یخره، م ینادر نم-



 ه؟یپس ک -

  ریاما نه گ وفته یم  ر یزود گ ریکه د گهیکله خر د هی-

 س یپل   ریما گ

 یواسه اونم نقشه دار  یعنی-

هست که عاشق دخالت کردن تو کار   یکیمن نه -

 گرانهید

 تنگ شد و آرام گفت:  ا یک چشمان 

 خواهر پروا؟-

حرفا واسه بعده االن فقط تمرکزمون رو   نیا میبگذر-

 نقشس  نیهم

* 

 ی زد و حرص م یجور که با سرگرد حرف م  همان

کنار تخت را باز کرد، هم اسلحه  زیم  یخورد کشو 

آن جا   یزیبود هم گلوله، اما به سرگرد گفت که چ

، گاو در کشو را بست و سراغ کمد رفت ست،ین

 بسته بود.  شهیصندوق مثل هم

آن   زیچ چ یخود در کمد گشت و باز هم اعالم کرد ه یب

روند سراغ آتش   یسرگرد گفت م   یاما وقت ست،یجا ن

اما با   ختیکه دلش فرو ر  نیخودش را بگردند، با ا



از سرگرد خواست حتما اسلحه با خود آتش   دییتا 

 ی و ماز آن کشو بود  نانشیاست، آن هم به خاطر اطم

 ی گریاسلحه د گرم  ستین  زیچ چی دانست با آتش ه

 نباشد.  یزیچ نیداشته باشد و در دل دعا کرد همچ

سرگرد را مطمئن کرد به خانه بازگشت،    نکهیاز ا بعد

آن لحظه به او شک کرده است اما   یدانست آسک یم

بود    ی مهم نبود، در اتاقش بود و نگران مرد شیبرا

و    ستادیسراغش برود، کالفه ا  سیکه قرار بود پل 

 : دیغر

 شهیم یچ نم یکه بب نمیجا بش نیتونم ا ینم-

دوباره نگاهش کرد    یرفت، آسک  رونیاز اتاق ب عیسر

 و پروا دست پاچه گفت: 

 کنم دا یپ دیبازارچه شا  رمی جا نداشت م  نیحاال که ا-

 !؟ یخوا  یم یآخه چ-

 یفهم یم ام یخرم م یم-

رفت، با    رونیاز خانه ب عی را برداشت سر  چشیسوئ

 نگیرساند و از پارک نشیسرعت خودش را به ماش 

به سر   یبا چه سرعت دیخارج شد، خودش هم نفهم

  سیپل نیماش دنیرساند، با د  یاصل ابانیکوچه و خ



اش   نهیس  ینفسش حبس شد، دست رو هیتک  ی جلو

 لب گفت:  ر یگذاشت و ز

 باهات نباشه یچ ینباشه...ه-

  رونیکه ب سی سه پل  دن یگذشت با د  یا قهیدق پنج

کس را با   چی ه دید  یصاف نشست، وقت  عیآمدند سر

  نیلبخند زد و با رفتن ماش اوردند ین رونیخودشان ب

 و آرام گفت:   دیکش یقیچشم بست نفس عم  سیپل 

 مردمو زنده شدم -

  عیسر نتشیآتش نب نکهیترس اباز کرد و از  چشم

دور زد و دوباره وارد کوچه شد اما با سرعت خودش 

 کوچه به سوپر مارکت رساند. گریرا از سمت د 

  د یدانست با  ی بود و نم جیوارد سوپر مارکت شد، گ  

 خچال یرفت نگاهش به  یچه بخرد، همان جور جلو م

 افتاد. 

 آن نوشته لبخند زد.   دنی رفت با د  جلو

 هزار ال  ریخم-

را به  ریخم  یرا باز کرد و بسته   خچالیدر   عیسر

آن دو قلم جنس    دنی همراه دو کره هم برداشت، با خر

درست کند،   یرنیخواهد ش یم  دیخواست بگو یم



و کره    ریوقت درست نشد و فقط خم چیکه ه  ینیریش

بر طرف    یگرفت اما شک آسک یجا   خچالی درون 

 شد. 

 

داد با    یرا در دستش تاب م  یهمان جور که گوش ا یک

آتش تماس گرفته بود و آن از چشم پرستو دور مانده  

دانست اصغر قرار    یو م  دیبود، آتش همه چز را شن

زد با    یهمان جور که طبل م د،یا یاست به آن محله ب

 همه را آماده کرده بود.   دیهماهنگ کرد و مج دیمج

باال  یکس یاشت صدانگذ یآتش حت  یکمال ناباور  در

به حال آن که بگذارد آن ارازل اوباش   یبرود وا

 کیحمله کنند، اما او آتش بود صلح و آرامشش 

  گریطرف د کی طرف ماجرا بود، نابود کردن طرفش 

وقت    چیه دی ماجرا، اصغر همان شب نابود شد و فهم

چون   د کس را ندار چیه یجرات شاخ شدن برا   گرید

 به نام آتش طرف است.  یبا مرد 

راز بزرگ   کیاصغر  دیکه تا آخر شب فهم یمرد  به

  یرکیکس از آن خبر ندارد، اما آتش با ز چیدارد که ه

 وانهی که در د وانهید   یاز رازش با خبر شد، خواهر



  یبا ب  یبود چون برادر بزرگش در مست  یخانه بستر

 به او تجاوز کرده بود.   یرحم

  دیکوب یپهنش م  ینه را بر شا ریاصغر زنج یوقت

اصغر   ی به دستور آتش رفته بود سراغ خانواده  دیمج

  چیها ه هیها و همسا  قیدانست از رف یچون م 

 شود. ینم رش یدستگ

  یرا پ دیرا داشت که مج  زیآتش تجربه همه چ خود

  ریاز ز طنتیش یبا کم  د یخانواده اش فرستاد و مج

  رون یزبان شوهر خواهر بزرگ اصغر، ماجرا را ب

 . دیکش

 ی بود همه بفهمند گنده الت محلشان در آن حد ب یکاف

و گنده بودنش   بتیناموس است، اصغر شب با آن ه

آتش افتاده   یچطور به پا   دیبود و نفهم  ده یرنگش پر

 را نبرد.   شی بود که آبرو

که   دیا یپول به آن محل ب ی کم یشد برا  ینم باورش 

بترساند اما آن جور گرفتار شود و آتش آن شب   یمک

 اصغر را به غلط کردن انداخت. 

طرف   ی خودش هم خبر نداشت با چه کس  پرستو

که آتش بزرگ محل   ستیخود ن ی دانست ب یاست، نم

روش    یپولش بود نه پدربزرگش، برا  یبود، نه برا



  یسال بهادر سع نیمنحصر به فردش بود، چند یها 

  ید نتوانسته بود، اما باز هم برا خودش را کرده بو 

  هزد   ی کار نیپرستو درس نشده بود که دست به چن

 بود. 
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 *** 

را بست به شاخه گل    نیرفت، در ماش نییپا  نیماش  از

دانست چرا   یدرون دستش نگاه کرد، خودش هم نم

است، به بازارچه   ده یآتش خر یآن شاخه گل را برا 

بود   ر ینگاه کرد و آرام قدم برداشت، با خودش درگ

 گریدانست دو روز د  یبود، م دهیها فهم زیچ  یل یخ

را به   زیهمه چ د، انجام ده ی قرار است آتش کار بزرگ

 به سرگرد نگفته بود.  زیچ  چیبود اما ه ده یفهم  ییتنها 



دانست چرا اما دست خودش نبود، چند روز بود   ینم

خواست   یو حال م د ید یآتش را م نیکه فقط از دروب

کرد عادت کرده   ی حس م نتش،یبب کی برود از نزد

مغازه دوباره به شاخه   کی نزد نتش،یاست هر روز بب

  یصدا  دنیجلو رفت، با شن  گریگل نگاه کرد، دو قدم د

 شد.  زیت شیها وش و گ   ستادیا شیسر جا   دیآتش و مج

  یقشنگ همه جا ه،یکاف نیبنز یتریل ستیدو تا ب-

بهادر اومد   نکهیالبته بعد از ا د،یکانکسو شستشو بد

 رفت   دی جنسارو د

 باشه داداش -

  یزبان رو  دیو مج دیوبآهن قرمز ک  ی بر رو آتش

 گفت:  دیلبش کش

 باهام حرف زد  یتلفن ا یک-

 خب؟ -

خواهر پروا اگر   گهی واقعا راست م  ا یگم داداش ک یم-

 ده؟ یم سیبفهمه الپورتتو به پل

 ز یت شیگل در دست پروا فشرده شد و گوش ها   شاخه

آتش چپ چپ   د، یگو یآتش چه م ندیتر شد که بب

 نگاهش کرد و گفت:



 د؟ یزن  یراجب زن من حرف م ایتو ک-

 و دست پاچه گفت:   عیسر دیمج

 هی نه...نه خدا شاهده حرف ساغر بود که گفتم -

هم گفت خدارو   ا یکرده، ک  قم یبهش گفتم تشو ییزایچ

شکر کن ساغر پشتته داداش آتش که زنش بفهمه  

 ده یبه فناش م  ع یکنه سر یکار م یآتش چ 

 غلط کرد با تو  ا یک-

 داداش -

  دهیلو م  ستیزهرو مارو داداش، زن من آره پشتم ن-

 دیدور برداشت یاد ی به توئو اون گاو چه؟ ز

  پیچشم بست و با بغض به اطراف نگاه کرد، ز پروا

داد،  یجا فش ی را باز کرد و گل را درون ک  فشیک

آتش را   یگذاشت و دوباره صدا شیگلو یدست رو

 : دیشن

 جور کن  نارویبرو بنز یخاله زنک یحرفا  نیا  یجا -

 آب دهان قورت داد و گفت: دیمج

 کنم ی جورش م-

  یگاریقدم برداشت جلو رفت همان لحظه ته س پروا

پرت شد، نگاهش در نگاه آتش گره  شیپا   ی جلو



کرد    ی گرفت، دل نا آرامش را سع شتریخورد، دلش ب

  شیاز سر جا  دیرا گرفت و مج  فشیآرام کند، بند ک

 بلند شد، عزم رفتن کرد. 

* 

به آن مرد آشنا   یزن ریزنج ی بود به دسته  رهیخ  پروا

زد،   یزد اما با همه حرف م  ینم ریکه زنج یبه مرد 

آن مرد   د،یشن یآتش را درست نم یبود و صدا جیگ

  ی بود درست جلو ده ید یدر آگاه  شیرا چند ساعت پ

 در اتاق سرگرد. 

گاهش کرد اما  آتش دست پاچه ن  یباال رفتن صدا با 

آن مرد بود و متوجه شد سرگرد به او  ر یفکرش درگ

آن فرد   دن یتنها نسپرده که جاسوس آتش باشد، با د

در راه است، سرگرد از   ی آتش دردسر یبرا دیفهم

اش   ی را انتخاب کرده که نفوذ یک یآتش   یدوست ها 

 باشد. 

بعد از چند کالم کوتاه با پروا از همان مرد   آتش

 پروا باز کند تا برود.  یخواست راه را برا 

را   نیبه همان مرد از آن جا دور شد، ماش رهیخ  پروا

بسته   نگیبرد اما قبل از آن که در پارک  نگیبه پارک 



رفت، به اطراف نگاه کرد سمت   رون یب عیشود سر

 آتش رفت.  یخانه 

وارد آسانسور شد و دکمه ساعتش نگاه کرد،  به

آن مرد چشم   یآور  ادینگاه کرد، با   نهیفشرد، در آ

 : دی غر یبست و عصب 

 کار کنم یچ دی دونم با  ینم-

در را    دشیرفت، با کل   رونیب  عیو سر  ستادی ا آسانسور

خودش را به اتاق   عیباز کرد و وارد خانه شد، سر

 پ یآتش رساند، در کمد را باز کرد و زانو زد، ز

آورد،   رونیب یتال یجیا باز کرد، دستگاه در  فشیک

 روشنش کرد و آماده به کارش کرد. 

گاوصندوق برد و منتظر ماند،  کیرا نزد  دستگاه 

اعداد بود و پروا با ترس   ییدستگاه در حال جابه جا 

به پشتت سرش نگاه کرد، با ثابت شدن عدد اول  

دست لرزانش جلو رفت و عدد اول را فشرد، نوبت  

عدد پنج  یشد اما باالخره رو  ید طوالنعدد دوم بو

 دکمه فشرد.   ع یو پروا سر  ستادیا

اعداد کامل شد و کد در دست پروا قرار گرفت هزار   تا 

در   یا  کدفعهی بار مرد زنده شد، اما با باز شدن 

 صندوق چشمانش برق زد و با بُهت گفت: 



 شد...شد خدا!-

را کنار گذاشت و در را آهسته باز کرد، با   دستگاه 

  گرید  زیاز عکس و چ یطالها خشکش زد، خبر دن ید

  رونیبرد ب شیدست پ د، ینبود، دفترچه را دوباره د

 ییبا ی دفترچه را آرام باز کرد، دست خط ز  دش،یکش

 چشمش را گرفت. 

  ی زد و جلو م  یعاشقانه، ورق م یتیچند ب یها  شعر 

  زیاز صفحات چشمانش ر یکی  ی نقاش  دنی رفت، با د

پروا  یبود که اصال برا  یچهره مرد جوان  ی شد، نقاش

دفترچه به چشمش    یجا  نیچند  د یآشنا نبود، اسم فر

 : دی خورده بود، کالفه ورق زد و غر

 ه؟ ی! مال کگه؟ید هیچ  نیا-

عاشقانه بود که پروا   ی حس ها  یهم شعر بود گاه  باز

  د یبه خواندنش نداشت، به آخر دفترچه که رس  یل یتما 

 متن کوتاه چشمش را گرفت.  کی

فقط واسه    نیدفتر خاطراتم باشه، ا نی ا ستیقرار ن-

که   یدانشگاه کوفت  نیمثل ا سم،یبنو یگاه نهیا

 سرگرم کنم  نی بره خودمو تو ا یحوصلمو سر م

 لب تکرار کرد:   ر یدفترچه را خواند و ز ریز  اسم



 ! ه؟ی مرجان ک نیا  مرجان، مرجان،-
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  یباال ی ها  خی به صفحات قبل برگشت، تار کنجکاو

  یهاکه برا  خیارت  یخواند، کنار بعض ی دفترچه را م

بود قرار داشت نوشته شده بود، عشق   ش یپنج سال پ

بود، خواست دفترچه را ببندد که   انیاز هر جلمه نما 

 خواندش:    ع یسر د، یرا د یمتن یتیشعر چند ب نییپا 

تونه انقدر  یرابطه م  هیکردم  یتا حاال فکر نم-

پدر    ادیفر ی هویا یبه دور از ه  شب یباشه، د ن یریش

 باهاش ثبت کرد  یتختم خاطرات ناب

 :دیو غر  دی ابرو در هم کش پروا



کار   یجا چ  نیدفترچه ا نیا ه،یک  گهید ن یادب؟ ا یب-

 کنه! یم

گذاشت و در گاوصندوق را   ش یرا سر جا  دفترچه

گذاشت و در کمد را بست    فشیبست، دستگاه را در ک

 گفت: 

 فهمم یجا نم  ن یاز ا یچیه-

 دن یکنار تخت رفت، در کشو را باز کرد با د زیم  سراغ 

 لب گفت:   ریاسلحه چشم بست و ز

 خدارو شکر -

* 

  یکرد، ساعت ها بود قدم م  شیدست در موها  ی عصب

دانست   یکرد، او هم مثل آن سه نفر م ی زد و فکر م

همان نگران بود و    یروز که شود چه خبر است برا

پنج  زد، آتش به خانه بر نگشته بود، ساعت  ی قدم م

به خواب   یتوانست حت ینم یصبح بود و او لحظه ا

اُفتد   ی م سی پل  مفکر کند، مطمئن بود آنش فردا در دا

 آتش بود.  کینزد  ی چون آن مرد نفوذ

آتش نگاه کرد،   یدهانش گذاشت به خانه   یرو دست

گرفتنش، ثابت کردنش که او   یاگر ا آن همه جنس م



دام  نداشته است سخت بود،   یدر آن ماجرا نقش

گرفتنش  یهر جرم که م ی آتش بود، برا یبرا  یبزرگ

 زندان به همراه داشت. 

به آسمان   یسرش نشست و با زار  یرو   دستانش

 نگاه کرد گفت: 

 کار کنم؟!  ی من چ  ا یخدا-

سمت لپتاپ   عیآتش، سر یروشن شدن چراغ خانه  با 

گوشش   ینشست و هدفون را رو  زی رفت، پشت م

 : دیشن  یبود اما باز هم م فیگذاشت، صدا ضع

واسه  میریم ا یساعت که گذشت تو همون شلوغ  کی-

 انبار

 شد چون وارد اتاق شد.   کیآتش نزد  یصدا

 رتش ی گ یقبل که به بهادر خبر بده ابوذر م ارویاون -

 : دیتخت نشست و غر لب

 ونیفقط کام-

 و گفت: ستاد یاتاق آتش ا ی جلو دیمج

 امیاز پسش بر م-



آتش را   یدهانش گذاشت و  صدا   یدست جلو پروا

 : دیشن

 گذاشته ونی سگ اطراف کام یحساب -

  شه،ی داداش من، حرف کل سرما   ستیکه ن یزیکم چ-

 ؟ یهست یبعدم نگران چ

  نیسخت تر  نیا ه،ی بق دنیو نفهم  ونیتو کام دنی رس-

 کارمونه

 فهمن  ینم-

 : دیبا خشم غر آتش

 ته؟یحال میفرصت دار هیفقط  د،یمج ستیبه حرف ن-

 هست -

 ریپس راحت نگ-

 آروم باش -

 کالفه سمت پنجره رفت گفت: آتش

 ام  ختهیبهم ر -

 گه؟یواسه چند ساعت د-

به  ت یقسمت زندگ نیتر یو اصل  نیمهم تر   یوقت-

 ختسیمشکل بخوره همه قسمتا بهم ر



 برد و گفت:  ریسر به ز دیمج

 فردا تمرکز الزمه هی-

 گمی من دارم به شما م نویا یخواد بگ ینم-

  رونیب ونیکام ر یاز ز م، یمرور کرد ایصد بار با ک-

پرت   روی خودمون حواس بق  ی بچه ها  یوقت میا یم

 ی شوفر، بعدم ب نیتو کاب میرسون  یکردن خودمون م

اون جا   ابون،یب میتا برس میشیصدا اون پشت پنهون م

اونا کاله   یما جا  نییاون دوتا بپرن پا  نکهیقبل ا

قائم   ونیاونا هم تو همون کام  ن،ییپا   میریم میذاریم

 نییپا  پرنیم میبزن شیآت  ونیکه کام یتا وقت   شنیم

 به حرف سادس -

 دونم سخته اما شک نکن یم-

 برو بخواب -

 تو-

 خوام برو  ینم-

آرام  یل یآتش زد و خ  ی گاری رفت و آتش س دیمج

 گفت: 

بار    نیا نینبودم، اما بب  یجور  نیا یکار  چی تو ه-

 ! ؟یکار کرد  یباهام چ



آتش   ی بلند شد، آن روز برا زیاز پشت م یعصب پروا

 ی کرد، نم یم دش یخطرناک بود از هر لحاظ خطر تهد

چه کار کند، کاش قدرت آن را داشت تا   دیدانست با 

در لپتاپ را بست و سمت تخت  رد،یآتش را بگ  ی جلو

 .د یپتو خز رید و زلباس خوابش را در آور ی رفت، رو

خواست با بستن چشم  یدر کار نبود اما م  خواب

 تمرکز کند و فکر کند...  شتریب  شیها 

 

  یکه هفت را نشان م یروشن شدن هوا و ساعت  با 

را در    یگوش یتخت نشست، کم یداد، صاف رو 

و سارا تماس    ا یدستش تاب داد و باالخره با برد

 گرفت. 

 ** 

ه در اتاق، با وجود  بود ب رهیرفته بود و او خ آتش

که آن لحظه آتش به او   یقلب پر تپشش و حس حال

را   ی رفت گوش نییتخت پا  یاز رو عی داده بود سر

به  ستادیپنجره ا  ی روشن کرد و تماس گرفت جلو

 گفت:   عیسر  دیرا که شن ا ی برد ینگاه کرد، صدا  نییپا 

 نیا یزود ب -



 ی اوک-

 زود   یلیفقط زود خ-

 مییاون جا  گهیباشه رب ساعت د-

را   دیکل   عیسر  یآسک دنیرفت با د  رونیاز اتاق ب  د یدو

 در دستش گذاشت گفت: 

 ار یبرو کاپشن چرم آتش برام ب-

 ! ؟یچ-

  ار،یبرو بردار ب  زونهیکاپشن چرم تو کمدش آو هی-

 اریب شمیمشک نیپوت

 چرا؟ -

 زود باش   یسوال نپرس آسک-

ند و پروا وارد  نگاه کرد  دگریکیو ساغر به   یآسک

  شرتیرا باال سرش جمع کرد و ت  شیاتاق شد، موها 

تنش کرد، ساغر   دیکش  رونیاز کمد ب یساده ا  یمشک

 و گفت:   ستادی در ا  ی جلو

 ؟یکار کن یچ  یخوا یم-

 کرد و نفس زنان گفت:  شیپا  یشلوار مشک  پروا

 



 اد یکه از دستم بر م  یکار -

 اتش -

 نگو لطفا یبه کس   یزیچ  شیه-

 اما-

  د یمن با  ستفین یکنم، امروز روز خوب ی خواهش م-

 کمک کنم

 ؟یکمک کن  یخوا  یم یمطمئن -

را باز کرد   شیآرا زی م یخند زد و در کشو شین پروا

 و گفت:
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پس   دن یفقط ظاهر ماجرارو د ای شوهر تو و اون ک-

 دیلطفا راجب من قضاوت نکن



 را در دستش فشرد گفت:  ریزنج دیچرخ

 قضاوت نکن یالقل تو که هم جنسم-

را به کمرش   ریو پروا نا وارد زنج د ینگاه دزد  ساغر

داد، شال    یشلوارش جا  بی را در ج یمی وصل کرد و ن

  عیدر سر یصدا  دنیسرش انداخت با شن  یرو  یمشک

  رونیاز کشو ب ی گرید  ی را برداشت و گوش  ی گوش

آورد و در    رونیآورد، سمت کمد رفت ساک لباس را ب

 ترس گفت:  ا ب   یرفت، آسک  رونیساغر ب  رتیبرابر ح

 ؟یکار کن یچ  یخوا یم-

محافظت  خوام از اتش  یم دیشک نکن  دیاگر بهم نخند-

 کنم

 تو؟! -

همزمان آن دو دختر، پروا کاپشن را از   یصدا  با 

بزرگ بود   ی ل یتنش کرد، خ دیکش  رونیب  یدست آسک

 گفت:  تیاهم  یاما ب

 باشه بیفکر نکنم انقدرا عج -

  شی را برداشت سمت در رفت کفش ها را پا   ستک

  تیکرد، پاهاش درونش گم شده بود اما باز هم اهم

 : د ینداد، به ساعت نگاه کرد و غر



   ایبدو برد-

 گفت:  دیکالفه بود و پروا با تهد  ساغر

 هیبا  شهیکه نم ریانقدر درگ رنیاونا االن درگ-

نده زنگ   امیکرد پس لطفا پ  رشونیدرگ د یموضوع جد

 نزن 

 مگه دهن لقم من؟ -

 فت گفت: اما نگران جلو ر  یآسک

 ؟ یکار کن  ی چ یخوا یپروا م-

 ستین یکار بد -

 ! ؟یبکنه چ ی داداشم قاط-

 لبش کج شد و گفت:  پروا

کنم که   یم وی کنم، االن کار  یتونم کار یمتاسفانه نم-

تونم ازشون دور   ی خطرو م هیحداقل    یعنیدرسته، 

 کنم

 و گفت:  دیچرخ  عی پروا سر یزنگ گوش یصدا  با 

 من رفتم-



خودش را به آسانسور رساند، دکمه فشرد، در   عیسر

تاسف تکان داد   ینگاه کرد، سرش را به نشانه   نهیآ

 و گفت:

 گهیکنم اما حسم فقط م یدارم م  ی دونم چه غلط ینم-

 اشتباهه گهیعقلم کامال م نکهیدرسته، با وجود ا

  ی خودش را روشن کرد و تماس ها را به گوش  ی گوش

رفت،    رونیب  ستادیاانتقال داد، آسانسور   ی گرید

سارا و   دن یباز شود، با د نگیرا زد تا در پارک موت یر

 پ یت دنی رفت، سارا نگران جلو رفت با د  رونیب  ا یبرد

 و گفت:   ستادیا شیپروا متعجب سر جا 

 هی لباسا چ نیا-

را در دست سارا گذاشت   ی ساک و گوش چیسوئ  پروا

 و گفت:

 از قلم ننداز  یچیکه گفتم انجام بده، ه یزی هر چ-

 چه خبره  یگیباشه اما نم-

زود   دی شو برو با  نی عجله دارم سارا، برو سوار ماش-

 ی برس

 باشه -



شد   ایبرد کیرفت و پروا نزد  نیسمت ماش  دیدو  سارا

 و گفت:

 باکش پره؟ -

 آره -

 گرفت و گفت:  ایرا از برد  یمشک کاله

 ؟ یداد رییپالکو تغ-

 آره فقط... -

 نگران نباش -

 منگران تو هست-

 نباش -

کاپشن   یدرون بیدر ج دیسرش کش  یرا از رو   شال

ابرو در   ایسرش گذاشت، برد یداد، کاله را رو   یجا 

 و گفت:  دی هم کش

 ی مثل اون موقع ها تند بر ی نش ری جو گ-

 زد و گفت:  یچشمک دیخند پروا

 نگران نباش -



اورد  نییکاله را پا  یرو به مشک  یدود  ی  شهیش

تکان داد راه   ا یبرد یبرا یسوار موتور شد و دست

 افتاد. 

 ** 

دانست به خاطر   یم خت،یر ی کاله عرق م ر یز  در

کنند اما   یها نگاهش م یلیاش خ ی دود شهیکاله ش 

چشمش به آتش   کی گوشه  کی نداشت، در  تیاهم

با تلفنش   یچشمش به آن مرد که گاه کی بود و 

  د یبا  دی زد، به ساعتش نگاه کرد، اتش و مج یحرف م

  یم  لمیف  یکه پنهان یرفتند، صاف نشست و به کس  یم

 لب گفت:   ریگرفت نگاه کرد، ز

 مرد باشه  نیاونو ول کن تمرکزت ا-

 برد و گفت: دیگوش مج  کی سر نزد  آتش

 میبر دیبا -

 حله داداش -

با آن کار آتش متوجه شد که وقت رفتنشان است  پروا

مانند، موتور    یم تیساعت در هئ کیفقط  دیچون شن

که چشم از    ی را به حرکت در آورد، آرام سمت مرد

  لیداشت رفت، آتش طبل را تحو یبر نم  دیآتش و مج



سمتشان برداشت    یکار آتش قدم دنیداد و مرد با د 

د، چشمانش  یآ ی دارد سمتش م یموتور  د یاما د

 زد: اد یدرشت شد و فر

 کجا؟! -

داد اما موتور سوار فرمانش مدام چپ و   یخال جا 

شد انگار که مثال دست پاچه شده است  و   یراست م

 مرد با ترس گفت: 

 بهم!  یزنیاالن م یکن یکار م یچ-

از کنار مرد  عی کرد و سر ادیسرعتش را ز  پروا

 زد:  اد ی فر دیگذشت، مرد با حرص چرخ

بود ناکارم   کینزد  وونهیسوار خر شو نه موتور، د -

 یکن

 که دستپاچه شده بود  ید ی اداش صادق ولش کن دد-

 خب سوار نشه، گفتم االنه بزنه بهم -

 : دی و غر دیکالفه چرخ  صادق

 بود  وانهید-

نه  دیرا د  دیچشم انداخت، اما نه مج تیجمع  انیم در

 جلو رفت و با بهت گفت: عیآتش را، سر



 کجا رفتند!-

 را گرفت و گفت:  یمرد  یتر رفت شانه   جلو

 آتش کجاست؟ -

 جاها بود   نیهم-

  یشانیبر پ  دشان، ید یاما نم ستادیا ئتی وسط ه  مرد

 : دیو غر دیاش کوب

 شدن؟!  یلحظه چ  هیتو -

 

  یموتور و سرعت باال با صدا یبه خاطر صدا  آتش

 بلند گفت: 

 جاها بذار  نیموتورو هم-

کرد، با   تیسر تکان داد و موتور را هدا دیمج

رفت به اطراف نگاه کرد و   نیی موتور آتش پا  ستادنیا

 گفت: 

 منتظره ایآر-

 میبزن بر-

 ** 

 و لبخند زد گفت:   ستادیا تیهئ گریطرف د پروا



 یکن  ینم داشونیپ  گهید-

 ی و مرد هنوز چشم م ستاد ی همان جا ا میساعت ن کی

را   د یکه آتش و مج دیپرس یچرخاند و مدام سوال م

پروا نگران به ساعتش نگاه کرد، مراسم تمام   ند،یبب

آتش بود، پروا موتور را   ی شده بود و مرد هنوز در پ

 حرکت داد. 
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  ریشلوغ بود و او هنوز مرد را ز  ستاد،ی ا هیتک کنار

از هم دور نبودند، چشم بست و   ادینظر داشت، ز 

 : دیدو نفر را شن یصدا یلحظه ا

 آتش کجا رفت؟ -

 هیی خبرا  ونیا یسمت ب دم یدونم اما شن ینم-



که آن گونه نگاه   دیه کرد، شن با شتاب به مرد نگا  پروا

خوشحال به آن دو پسر بود، با ترس آب دهان قورت  

عقب رفت با تلفنش تماس گرفت،   عیداد و مرد سر 

  دوار یشود اما نگران بود، ام یدانست چه م یپروا نم

 بود آتش کارش را تمام کرده باشد و رفته باشد.

شد گرما زده شده بود،   یجا داشت خلوت م همه

بود، به آسمان نگاه کرد با   سیز عرق خصورتش ا 

 لب گفت:   ریچشمانش درشت شد و ز اهیدود س دن ید

 کارشو کرد! -

و سر چرخاند خواست    دیکش یو راحت قیعم  نفس

ُگردان   کی دن یموتور را روشن کند برود اما با د

اش به لرزه افتاد، با   یدرون یاندام ها سیپل   نیماش

 لب گفت:   ر یخشم به آن مرد نگاه کرد و ز

 ؟ یاگر هنوز اون جا باشن چ -

موتور را به حرکت    عیرا از دست نداد و سر فرصت 

  ابانیدر آورد راه افتاد، آن هم با تمام سرعت سمت ب

فاصله ندارد،    ادی با او ز سی دانست پل  ی رفت، م یم

از کوچه پس  کرد،  شتریحد ب نی سرعتش را تا آخر

شد،  ابانیرفت که زودتر برسد، وارد ب  یکوچه ها م



آن سه نفر   دنیند  ا و ب  د یرا د  ونیاز دور آتش کام

 لبخند زد گفت: 

 رفتن خدارو شکر -

راند اما لحظه سه نفر را از راه دور   یسمت م  همان

 زد: اد یو فر  دید

 لعنت بهت -

کردند،   یگاز داد، هر سه متعجب نگاهش م  شتریب

که از دور    ی و کس  ا یدم گوش آتش بود، ک  ی گوش

  ادیبود پشت خط تلفن آتش بود فر  ابانیحواسش به ب

 زدند: 

 ! سیآتش پل -

 ی به متور رهی اسلحه اش را در آورد و آتش خ دیمج

 شد گفت:  یم کشان یکه نزد 

 سهیپل  د،ینکن مج-

 می بدبخت شد-

کرد،   ی نگاهش م جی آتش گ  د،یبه آن ها رس یموتور 

سرتا پا به آن شخص انداخت، همان لحظه   ینگاه

به  ایپروا دست تکان داد که بروند سوار شوند، ک

 زد:  ادیباره فر کیپشت سرش نگاه کرد و آتش به  



 دیبچه ها زود باش  دیسوار ش-

هم  ا یو ک دیسمت موتور رفت، مج  دی دو خودش 

  شیپاها  دیپشت آتش نشست و بعد مج ا ی اول ک دند، یدو

پا گذاشت و چون جا نبود دستانش را   ی جا  یرا رو 

پروا با سرعت   ستاد،یگذاشت ا  ا ی ک یشانه ها   ی رو

موتور را به حرکت در آورد، هر سه پسر به پشت  

 زد:   ادیفر د یسرشان نگاه کردند و مج

 بدو بدو -

  ین یداد اما به خاطر سنگ یبا وحشت گاز م پروا

سخت بود،  یلیخ شیبودن صحرا برا یموتور و خاک 

دستش   یحظه دستان آتش جلو رفت رو همان ل

و آتش هم جلو    دینشست، پروا خودش را جلو تر کش

  دیموتور با آتش بود، فرمان چرخ  تیتر رفت، هدا 

  سیرفتند پل  یسمت خانه خرابه ها، از آن سمت م

  نیماش دنیبا د دیمج د،ید یگر موتورشان را نمید

 زد:   ادیفر ونیکنار کام سیپل یها 

 دنیو ندبرو برو، هنوز مار -

با   دیو مج ا یپشت خرابه ها، همان لحظه ک دیجیپ آتش

 از سر ذوق سر دادند:  یادیهم فر

 وهو ی-



چشم بست، موتور وارد محله شد، وارد کوچه   پروا

موتور    کدفعهیشناخت،  یها شد، پروا آن کوچه را م 

 نییآتش خواست پا ند،یپرد نییپا  ایو ک  دیمج ستاد، یا

باره مچ دستش را گرفت، آتش   کیبرود اما پروا به 

باره موتور را به حرکت  کیکرد و پروا به  زیچشم ر 

 آتش دست باال برد گفت:  مازد ا اد ی فر دیدر آورد، مج

 ز یخونه عمو پرو  دیبپر-

اش را پاک کرد و   یشانیپ یمتعجب عرق رو  ا یک

 گفت: 

 بود؟! کجا بردش؟! یاون ک -

 ! نهیسوال منم هم-

 دنبالمون  اد یم دهید  سی وقت پل  هی میبر  ا یب-

  ا یرساندند، ک  زیپرو  یخودشان را به خانه   عیسر

 ز یکه پرو دیطول نکش شتری ب هیزنگ را فشرد، چند ثان

 اطیخودشان را درون ح ا یک د یدر را باز کرد و مج

لبش کج شد و   ز یپرت کردند و در را بستند، پرو

 گفت: 

 !دیراه انداخت  ی چه دود دم-

 و گفت:  دیبلند خند دیمج



 میداد کباب بزن یجون م   فیح-

 آتش! -

  هیکه  میخوند  یاَشهدمون م میداشت یعنی م،یدون ینم-

جا پرت    نینجاتمون داد، مارو ا دیفرشته با موتور رس 

 برد  دیبعدم داداشو دزد نییکرد پا 

 ! د؟ینشناخت یعنی-

  سی اصال قرار نبود پل  یعنی اد، ی ب ینه قرار نبود کس-

نبود، اما نه    ی ادیراه ز میومد یما هم خودمون م اد،یب

  ارو یاون   میدون ینه م دیفهم سیچطور پل  میدون  یم

 بود  یک  پهیخوش ت

 تو  دیبر-

 آب فقط آب برسون عمو  -

★ 

  ستاد، یا ینیشدند موتور پشت ماش  یاصل  ابانیخ  وارد 

رفت،   نییرفت و پروا هم پا  نییپا  یآتش عصب

 ن ینگاهش کند، سمت ماش د یترس ی نگاهش نکرد، م

رفت و در کنار راننده را باز کرد، سر چرخاند از  

خند زد سر   شیپشت همان کاله نگاهش کرد، آتش ن

 تکان داد و گفت: 



 منم سوار شم؟ یعنی-

سر   نیبا ترس سر تکان داد، آتش باز هم خشمگ پروا

رفت، در را باز کرد پشت    نیتکان داد و سمت ماش

را به حرکت در آورد، به جلو   نیفرمان نشست، ماش

 : دیکرد اما با خشم غر ینگاه م 

 بردار اون کالهو -

آب دهان قورت داد و آرام کاله را برداشت،   پروا

  یآورد رو   رونیکرد شال را ب بشیدست درون ج 

 گفت:   یآرام  یسرش انداخت و با صدا

 سرعت برو...برو فشم  نیبا آخر -

 خند زد و سر تکان داد گفت:  شین آتش

 چشم -
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حرف   ی مکالمش را حس کرد، اما جرات کال ی طعنه

زدن را نداشت، وقت صحبت هم نبود، اما با سرعت  

به خود گرفت، قلب نا آرامش به  نیکه ماش  ییباال

در گرفت و   ی  رهیتالطم افتاد، دستش را به دستگ

از گوشه   د،یچسب  یبه صندل شتریکمرش صاف شد ب

همان    ،سرعت دنینگاه کرد با د لومتریچشم به ک ی

تش رها شد و با  لحظه دهانش خشک شد، کاله از دس

 وحشت گفت: 

 آروم تر  کمیآروم...-

کرد که کمتر نکرد، با   شتریآتش سرعتش را ب اما 

  ی را رو  شیزد و چشمها   ادیکه گرفت پروا فر  یسبقت

راند با    یتوجه م یبرد، آتش ب  ریهم فشرد سر به ز

متعدد   یهمان سرعت باال و سبقت گرفتن ها 

خوب نبود وحشت داشت    چیوحشتناک، حال پروا ه

 زد.  یوجودش را آتش م 

پروا زنگ خورد، چشم باز کرد اول از همه برف   تلفن 

در    بشیرا از ج یگوش  عی و سر  د یرا د  شهیش  ی رو

نا   یآن گوش  دن یآورد، شماره سرگرد بود، آتش با د

 نکهیخند زد و پروا با احساس ا شیآشنا باز هم ن

آمد به اطراف نگاه   یعده اش داشت باال مم یمحتوا



  یسرگرد حرف م  با بعد  دیرس یبه خانه م دیکرد، با

بودند که پروا دست باال برد و اشاره   الیو  کیزد، نزد

 . ستدی زد آتش با 

در فشم بودند، آتش   قهیآن سرعت عرض چهل دق با 

در را باز کرد از    ع یترمز فشرد و پروا سر ی پا رو

هم   یب باال آورد، آتش دندان رو کمر خم شد و با شتا

  عیبرد اما دستش مشت شد و سر شی دست پ  دییسا 

 : دیغر

 میدرو ببند بر-

 حال چشم بست و گفت:  یب  پروا

 جا باشه نیهم  ن یماش دیبا -

 پروا -

 ی با چتر سمت آن ها م یدختر دیسر خم کرد و د   آتش

 دود، پروا به زور صاف نشست و گفت:

 بره  یسارا م  نویماش-

شد در را بهم    اده یشد و آتش هم پ  اده یزور پ به

 سر تکان داد و گفت:   دنشی کوفت، سارا با د

 سالم -



دور شد و پروا دست سرد سارا را   یکم یعصب آتش

 گرفت و گفت:

 د یببخش-

 ! ؟یتو خوب ه،یچه حرف نیا زمینه عز -

 خوبم، فقط زود برو -

 هیکارا واسه چ نیا ینگفت-

 برو  دمیم حیبعد توض-

 گذاشتم زیرو م  ویگوش-

 ممنون-

را به دست پروا داد    دیباز به آتش نگاه کرد کل  سارا

  یحال راه افتاد، اما ب یپشت فرمان نشست، پروا ب 

اش کم   ی برف و سرما هم از گرما زدگ ی حال بود، حت

شد تهران آفتاب بود و آن جا برف   ینکرد، باورش نم

 بود. 

کرد، آتش با   یهم راه افتاده بود اما نگاهش نم  اتش

  شین ن یماش ی پروا و نشستن برف رو ن یماش دن ید

پروا با چشمان خمار به پله   دندیخند زد، به پله ها رس

تا شد،   شیزانوها  یها نگاه کرد، قبل برداشتن قدم

سمت پروا   نگاه کرد، دستش مشت شد و عیآتش سر



رفت، پروا به زور نگاهش کرد، آتش با همان خشم  

  یرو ینیزم  بیس  یگون  کیخم شد و پروا را مثل 

 شانه اش انداخت. 

بود و شالش   زان یکه سرش آو یحال در حال یب  پروا

در خانه آتش   ی در حال افتادن بود، چشم بست، جلو

 گفت:  ی عصب

 د یکل -

دستش    را از د یدستش را تکان داد و آتش کل  پروا

شد، از   الی بزرگ و اطیدر را باز کرد وارد ح   د،یکش

چند پله باال رفت، در را باز کرد وارد خانه شد، سمت  

مبل گذاشت، پروا با   یمبل ها رفت و پروا را رو 

چشمان خمار نگاهش کرد، آتش خواست برود اما  

 :ت مچ دستش را گرفت و گف عیپروا سر

 دم یم حیتوض-

بزند   ادیدانست فر ی، م دهانش باز شد نیخشمگ آتش

  رونیکند، دستش را با حرص ب یرا خراب م زیهمه چ

 صاف نشست گفت:   عیو پروا سر  دیکش

 ینم  ،یدون  یهست که تو اصال نم ییزایچ هی-

 یوفتیب ری تونستم دست رو دست بذارم که گ



چنان خم شد که پروا وحشت    دیباره چرخ کیبه  آتش

و با ترس زل زد به صورت   دیزده خودش را عقب کش

زد که از جا    ی ادیآتش، همان لحظه چنان فر نیخشمگ

 هم فشرد: ی چشمانش را رو دیو تنش لرز دیپر

 ی که دخالت کرد یتو غلط کرد -

چشم باز کند و دست جلو برد چنگ زد   دیترس یم

  شی دندان ها  یپروا را و از ال ی جمع شده  ی موها 

 : دیغر

 ی جراتتو دفن کن نیکنم ا یم  یکار -

 چشم باز کرد، آب دهان قورت داد و گفت: پروا

کردم که درست   ویبکن، من کار  ی خوا ی م یهر کار-

 بوده 

پروا جدا شد و همان دست   یدستش از موها  آتش

گاه مبل درست کنار سر پروا،   هیمشت شد به تک

 :دیچیعربده اش در خانه پ

 لعنت بهت...لعنت بهت -

بود  یعصب یلیدر خودش جمع شده بود، آتش خ پروا

گذاشت پروا حرف بزند، تلفن پروا که  ینم  یو حت

صاف   عی بود زنگ خورد، پروا سر نتیکاب ی رو



نشست و آتش سر چرخاند به آشپزخانه نگاه کرد،  

بلند شد، با آن حال بدش   شیسر جااز  عیپروا سر

 هاسم سرگرد ب  دن یسمت آشپزخانه رفت، با د د یدو

اش گذاشت و تماس   ینیب  یآتش نگاه کرد دست رو 

 گفت:  دیرا وصل کرد بلند خند

 زدم بسه خی آتش -

را به گوشش  ی کرد و پروا گوش زیچشم ر آتش

 چسباند و با خنده گفت: 

 بله-

 ؟ سرگرد در گوشش نشست نیخشمگ  یصدا

 ؟یی کجا -

 سالم -

 ؟ ییسالم کجا -

تواند درست حرف   یآتش نم یجلو  نکهیمثال ا پروا

 را به سرگرد ثابت کند گفت:  نیبزند و ا

 هیسرگرد، دوست داشتم  ومدمیسر کار ن  گهیامروز د-

 سفر کوتاه برم

 سفر! -



حالم خوب نبود، صبح ازش خواستم،  کمی شبی آره د-

 فشم  میاومد دنبالم اومد

 ساعت چند؟-

بود که آتش از   ازدهی کی بود ساعت نزد ادش ی پروا

 همان گفت:  یرفت برا  رونیب تیهئ

 بود  نا یا میده ن-

 پروا! -

 شده؟  یزیچ-

 نمتیبب دیبا -
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آب دهان قورت داد به آتش نگاه کرد و   یساختگ  پروا

 آرام گفت: 



 کنه یسرگرد آتش شک م -

 که شک نکنه، آدرس بفرس   ارمیخبر م هیبرات  -

 سرگرد! -

 زود باش  -

 شده؟ یچ دیبگ  شهیم-

 محل چه خبره  نیمحاله شوهرت ندونه تو ا-

 خودش را متعجب کرد و گفت:  پروا

جا   نیا  میاومد یتو محل مگه چه خبره؟! آتش از وقت-

 خاموش کرده  شوی گوش

 خاموش کرده آره؟ -

 شده؟ یچ دیبگ  شهیم-

 آدرس بفرس -

آتش مشکوک رفتار   یجلو دیاومد یباشه فقط وقت-

 د، یبه دستم برسون دیخوا یهم که مثال م  یخبر د،ینکن

باشه که آتش اصال شک نکنه که چرا شما   یخبر بمب

 جا نیا  دیهمه راه اومد نیا

 باشه -



داد، آتش    رونیقطع شد و پروا نفسش را ب  تماس

بلند و قهقهه وار،   د، یدستانش را به کمرش زد، خند

  د،یخند  یداد و م یسرش را به چپ و راست تکان م 

بود نگاه کرد، به آشپزخانه، به  ده یکه ترسبه پروا 

گاز   ی که رو یکانتر، به قابلمه ا ی ظرف ساالد رو

نگاه   نهیروشن بود، سر چرخاند به شوم  رش یبود و ز

 کرد، روشن بود. 

خنده اش به پروا نگاه کرد، قهقه اش آرام   انیم در

هم   یرو   شی باره دندان ها  کیآرام فرو کش کرد، به 

قرار گرفت و چنان سمت پروا هجوم برد که پروا  

وحشت کرد و با عجله چند قدم به عقب رفت و تا  

خواست بچرخد فرار کند، آتش چنگ زد لباسش را و  

شده   د ی کل  یهادندان  یفکش را در دست گرفت، از ال

 : دیاش غر

 ! ؟یکن یم یچه غلط  یدار -

به   گفت و دستانش را  یبلند  یآ  شی از درد لپ ها  پروا

  نینکرد و خشمگ شیدست آتش گرفت، آتش رها

 زد:  اد یفر

  ویعهد  چینخوردم، گول ه یگول آدم به اون گندگ-

 نخوردم اما گول تو رو خوردم! خنده داره نه



را عقب برد و    شی پا  د،یاز درد چهره در هم کش  پروا

آتش از درد دستش   د،یآتش کوب  ی محکم در ساق پا 

روا مچ دست  عقب رفت همان لحظه پ  یشل شد کم

و چهره   دیکه آتش چرخ چاندیآتش را گرفت و چنان پ

داغ آتش   شهیپروا از پشت به تن هم  د،یدر هم کش

آتش   گوش دم  ستاد یا شیپا یپنجه ها  ی و رو  دیچسب

 گفت: 

  یکردم واسه خودت بوده، پس دست از ب یهر کار-

 بردار  ییچشمو رو

باال رفت، به پشت   گرش یخند زد و دست د  شین آتش

او را   یپروا بتواند جلو نکهیسرش رساند و قبل ا 

به گردنش   یآتش گردن پروا را گرفت و فشار  رد،یبگ

چشم بهم    کیپروا باال رفت و در  ادیوارد کرد، فر 

 کیو هر دو دستش را به    دیزدن پروا را جلو کش

را    ورتشدست گرفت و از کمر خمش کرد کنار ص

خم شد و   شیودش هم رو فشرد، خ نتیکاب ی رو

 پروا گفت:   ی گوشش و در برابر تقال کینزد

همه  نیکارا بکشونم ا نیمن اگر قرار بود تو رو تو ا-

 کردم  ینم ی پنهان کار



با حرص نفسش را حبس کرد و با استفاده از   پروا

دستشان بود را  ی شکم آتش که رو  شیناخن ها 

  دیآتش باال رفت تا خودش را عقب کش اد یگرفت، فر

آتش که   د،یآتش کوب  یرا در ران پا   شیپروا پشت پا 

 اریاخت ی شکمش را گرفته بود به آن حرکت چند قدم ب

  نیمگعقب رفت، سر باال برد نگاهش کرد و خش

هم فشرد، پروا عقب رفت دست باال آورد   ی دندان رو

 گفت:  دی با تهد

  ینشسته بود ییمن اگر نبودم االن تو اتاق بازجو -

اون جنسا مال تو نبوده بعدم سرگرد   ی گفت یمدام م 

که   ی گفت، تو غلط کرد  یتو دهنت م زدیم ی عباس

 کارس؟!  یو قانون چ  سی پس پل  ی دخالت کرد

 خند زد و پروا سر تکان داد گفت:  شین آتش

تر  رید هیثان یخند بزن اما فقط س  ش یآره االن ن-

 هیشد به گر  یم لیخندتت تبد شیبودم ن  دهیرس

  د،ی آتش را شن ی پا  یسمت مبل رفت، صدا دیچرخ

سالن، در اتاق را هول داد   گری سمت د د یدو  عیسر

  عیوارد اتاق شد اما آن جا راه فرار نداشت، سر

در اتاق با لبخند حرص در    ی به آتش که جلو دیچرخ

 : دیکرد و غر یبود نگاه کرد، نچ  ستادهیا  یاریب



 اد یبدم قبل که سرگرد ب حیبرات توض دیبا -

آرام وارد اتاق شد و همان جور که زن سمتش  آتش

 رفت گفت: یم

 شنوم یم-

  د،یصورت قرمز و پر دردش کش  یدست رو پروا

 و با خشم به آتش نگاه کرد گفت:   دیچهره در هم کش

زدن خونه ها و   شیسرگرد بهت شک داره، سر آت-

محاله تو بزرگ محل   گهیه، ممغازه ها به تو شک دار 

که   یهر ک ا یکار خودته  ا ی ه،یکار ک یندون یباش

 ی شناس یهست م

 گل کرد  تیتو هم فضول -

 خند زد سر تکان داد و گفت:  شین پروا

  یکار م یکه بدونه شوهرش چ ی زن یاگر کنجکاو -

آره گل کرد...چون منو به عنوان  ه،یکنه اسمش فضول 

 کردن  یمعرف سیجاسوسو پل 

چشمانش تنگ  ستاد،یا ش یباره سر جا  کیبه  اتش

 گفت: یآرام  یبرد با صدا  نییشد و پروا نگاه پا 



  ی کرد یکه م ی هر کار دی با  دم،ی فهم یاز تو م  دیبا -

 ی نظر م ر یز دی دادم، همه جوره با  ی بهشون گزارش م

 داشتمت

 یکه داشت-

نگاه باال آورد و با اعتماد به نفس سر تکان داد   پروا

 و با جسارت کامل گفت: 

 داشتم -

خند زد با حرص چند بار سر تکان داد و   شین آتش

 گفت:  عیپروا سر

 مجبور بودم قبول کنم-

 : دی آتش از جا پر یعربده   با 

شوهرشو   یزنم مجبوره جاسوس   ، یآره مجبور بود-

 کنه

بار   ن یآتش ا ت،خ یکالمش دل پروا را فرو ر  زهر

سمت پروا هجوم برد    شی تر از چند لحظه پ نیخشمگ

  ی خم شد جا خال  عیاما پروا چشمانش درشت شد و سر

دست آتش به پشت سرش رفت، قدم اول   ریداد، از ز

فرار برنداشته بود که دست آتش از پشت   یرا برا 

 . دیدور گردنش نشست و تنش به تن آتش چسب
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که به خونم تشنس؟   یشدم؟ عاشق کس  یعاشق ک-

 ! ؟ی چرا انقدر با من لج

 یآتش که گردنش را م یبازو یدستانش رو  پروا

 فشرد گذاشت و با لکنت گفت: 

 حرفام...تموم نشده -

 ؟ یجاسوسم شد -

 خند زد و گفت: شین

 یدشمن نیتو بزرگ تر  ه؟یدشمن چ-

به  یوفتیکه بعد ب ینگ  یزی هنوز حرف نزدم...پس چ-

 ی منت کش

 زد:  اد ی فشرد و فر شتریرا ب  شیبا حرص گلو آتش



 یتو جاسوس من-

اما آتش  آتش بکوبد  یپا بلند کرد در ساق پا پروا

 :دیو غر  دیرا عقب کش  شیپا 

 ؟ یینجا ین یکنم فکر کرد   یم تتیدارم رعا -

و با تمام    د یتنه اش را جلو کش نییپا  یعصب پروا

  یزورش خودش را به آتش کوباند، چون نقطه 

باال رفت و پروا را   ادش یحساس آتش ضربه خورد فر

به او که  دیچرخ  عیباره رها کرد، پروا سر ک یبه 

خودش   یصورتش کبود کرده بود و دستانش جلو

جمع شده بود نگاه کرد، خنده اش گرفت و با حرص  

 : دیتخت، آتش با خشم غر یهولش داد رو 

 تمومش کن -

شکم آتش نشست، خم شد  ی جلو رفت، رو عیسر  پروا

کرد اما پروا   ی در هم نگاهش م  یو آتش با ابرو ها 

 زد و گفت:  یچشمک

چون من مادر شدنو    ی نشده باش می َعق دوارمیام-

 دوست دارم 



دستان    یکرد و پروا دستناش رو ینگاهش م آتش

تا   دیتخت کش یآتش نشست و آرام دستان آتش را رو 

 باال سرش برد و نگه داشت، سر کج کرد و گفت:

  ویبه خاطر تنها بودن و پشتوانه نداشتنم دفاع شخص-

بود   نیه اواس دنمیگرفتم، اگرم اون دفعه دزد  ادی خوب 

کوفت زهر   ی هوشیب نکهیبود و ا اد یکه تعدادشون ز

 آتش خان   وفتیمار داشتن، پس با من در ن

 رانهیخند زد و چنان غافلگ شی همان لحظه ن آتش

پروا باال رفت و   غیتخت پرت کرد که ج یپروا را رو 

شکم پروا نشست، دستان پروا  یهمان لحظه آتش رو 

 ت کرد گفت: را به زور گرفت باال سرش چفت تخ

درد  کممی ادیکنم چون دلم نم  یم تیی رعا   یوقت-

 یکن  یزبون دراز دمیبا   یجور نیهم  یبکش

 به خود گرفت و گفت:  ی ا افهی ق پروا

  یحداقل اگر درست حساب  ،ی شد  یعاشق خوب آدم-

  ریاما کمکت کرده که گ ووردهیهم از کارات سر در ن

که به عنوان جاسوس   ی از روز اول  ،یوفتین  سیپل 

همه   کیگزارش کوچ هیتونستم با   یانتخاب شدم، م

تموم کنم اما مدام دروغ گفتم، با وجود اسلحه تو   ویچ

با   ست،یتو خونش ن یزیکمدت به سرگرد گفتم چ



 یکار کن یقراره چ  هینقشت چ دم یکه فهم نیوجود ا 

 دونم ینم  یزیگفتم چ ی اما م

بود و پروا سرش را از تخت جدا کرد   نیخشمگ آتش

 صورت آتش شد و آرام گفت:  کینزد

خواست مطمئن بشه   یم نا یا شتریاما انگار سرگرد ب -

 از دوستاتم کرد جاسوسش  یکیکه 

 خند زد و گفت:  شیچشمان آتش درش شد پروا ن  تا 

  ینگفت، اما تو اداره آگاه  یزیچ ینه به من کس -

  دمی، اون جا فهمدر اتاق سرگرد ی درست جلو  دمش ید

  یامروز اومدم که فقط جلو  نیچه خبره، واسه هم 

زنگ   یاما آخرش خراب شد اون عوض  رم،یاونو بگ

منم خودمو   ه،یخبر ابون ی تو ب دی چون فهم سیزد پل 

 رنتونیزودتر اونا رسوندم که حداقل نذارم بگ

 چشم بست و پروا گفت:  یعصب آتش

 کمی تم هم گف نارویکنم، ا  یم فیهمه رو برات تعر-

سرگرد داره   م،یانقدر با هم جنگ نکن  یریآروم بگ

که مطمئن بشه منو   نهیدونم واسه ا یجا، م نی ا ادیم

 نمو یهم ماش میهم گوش میا یقبل که ب م،ییجا   نیتو ا

نظر   ر یچون حدس زدم منو از راه دور ز نجا،یاورده ا 

اون جا   نکهیقبل ا دن یفهم  یم ابیداشته باشن، با رد



  نی جا، ا ن یا میاومد رونیب میبشه منو تو زد  یزیچ

 من گفتم به راه کنه خچالهیتو  یزایغذا و چ

چشم باز کرد و پروا آب دهان قورت داد   یعصب آتش

 و گفت:

  یکارا به خاطر تو بود مجبور بودم، نم  نیهمه ا-

سرگرد مطمئن   دی طرفم با  هیاز  یوفتیب  ریخواستم گ

 شد یم

 قصه تموم شد؟ -

واسه آروم شدنت آره    یدیجا که فهم نی همنه اما تا -

 تموم شد 

  یکه عشقم فیکه دوستت دارم ح فیآروم نشدم، ح-

تو سرت   ریت هی ایاز خود گذشتگ نیوگرنه با تموم ا

 نشوندم   یم

 پروا بلند شد.  ی خشکش زد و آتش از رو پروا

   ؟یآروم شد  یگیبعدم م  ،یگ یقصه م  یدار -

 خند زد و گفت:  شی کرد و ن نگاهش

زنم چند وقته جاسوسمه اما تو   دم یاالن آرومم، فهم-

  دمید نکهیکردم، آرومم، ا دایمدتم بهش اعتماد پ  نیهم

  لینجات داده خ قامویاومده منو رف شیزنم تو دل آت



خوام سرمو   یم  ادیز ی آرومم، فقط از آروم یل یخ

 واریبکوبم به د

 بلند شد و سر تکان داد گفت:  شیسر جا  از

خانم که حاظر بودم  ی باز نجا یتشکر کنم بابت ن  دمیبا -

از   یبابت کار نکرده اعدامم کنن اما حت رتمیبگ سیپل 

 دورم اون جا نباشه تماشا کنه 

آتش    ی آب دهان قورت داد و تازه متوجه بازو پروا

اش، تا لب باز کرد   یزخم  یشد، لباس پاره و بازو

 آتش سمت در حمام درون اتاق رفت و گفت: 

 ی ل یآرومم، خ  یل یخ-

 و گفت:  ستاد یا عیسر  پروا

  یکیواسه  ی انتخابم کرد یوقت ی عاشقم شد  یوقت-

  یکه انتخاب کرد   یدختر یدونست یم  د یشدنمون با 

من و تو  انیهمه اطراف نویا ست،ین  یدختر آروم

 ی باش دهیبودن محاله تو نفهم ده یفهم

 سمتش برداشت و گفت:   یقدم

کردم که   و یمن کار ستیهم برام مهم ن یسرزنشم کن -

 ی نجات دادم که دلم م  ویدلم بهم گفت درسته، مرد

 ینجاتش بد  دیگفت با
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لباسش را باز کرد و از تنش در آورد   یدکمه ها  آتش

و گوشه   دیآتش چهره در هم کش  یبازو دنیپروا با د

 همان لحظه آتش گفت:   د،یدندان کش ر یلبش را ز ی

با خاک  کرویل باشم اون مرتخوشحا دیاالن با-

 کردم اما االن  کسان ی

به  عیحمام را باز کرد وارد حمام شد، پروا سر در

در حمام که کامل بسته نشده بود    ی دنبالش رفت، جلو

 و گفت:  ستادیا

اعدام   یوفتیب ری کمک که گ امیمن ن  یحاظر بود-

 نیهم خشیعشق و دوست داشتنت؟ تار نهیا  ؟یبش

نشده با هم   یبود واسست؟ حت  یقدره؟ چند ماه کاف

 !میکن  یزندگ



که در حمام بود پرت کرد   ی صندل   ی لباس را رو  آتش

لباسش گذاشت    یدر آورد رو  بشیرا از ج یو گوش 

توجه به پروا با همان شلوار سمت دوش آب رفت   یب

کرد و   یو بازش کرد، پروا با شرم به بدنش نگاه م

 زخم آتش ثابت مانده بود.  ینگاهش رو 

دهانش را آرام قورت داد و جلو رفت، آرام خودش   آب

آتش   ی بازو ی برد رو شیرا به آتش رساند، دست پ 

گذاشت، آتش چشم بست و سر باال برد، پروا بغض  

 کرد و آرام گفت: 

 چ یگفت ه یبه سرگرد بگم، م تویگفت واقع  یعقلم م-

گفت پشتت باشم نذارم  یوقت کمکت نکنم، اما دلم م

 وفتهیبرات ب  یاتفاق

تا پروا خواست عقب برود،   دیبا خشم چرخ آتش

 : د یفکش را گرفت و جلو رفت غر

اگر   ؟یچ  رونیب میشد بر ینم ابون یاگر از اون ب-

  ی اگر اتفاق ؟ یگرفتن چ یهممون م  دنیرس  یزودتر م

 ؟ی چ وفتادیواسه تو م

 آتش -

 بگو-



 پروا چشم بست و آتش سر تکان داد گفت:  ادش یفر با 

چون فکرشم وحشتناکه که   یجواب بد  یتون ینم-

دختر مورد اعتماد سرگرد، خبرنگار معروف، دختر 

همدست شوهر   هویسوپر من معروف  درست کار، 

 ! ست؟یخالفکارش شده، وحشتناکه، ن

 چشم باز کرد و آتش سر تکان داد گفت:  پروا

 ی ا یارزش نداشت ب-

به   دی رها شد و رس یچشم پروا قطره اشک  کی از

 ی انگشت دست آتش که فکش را گرفته بود و با صدا

 لرزان گفت: 

فکر کردم که اومدم...ارزششو داشت   نایبه همه...ا-

 اُفتادم  یم  ریاگر گ یحت

پهلو   یچشم بست و پروا دستانش رو  یعصب آتش

آتش نشست، آتش چشم باز کرد و پروا   سیخ  یها 

بود صورتش   ریهمان جور که فکش در دست آتش اس 

جلو رفت، چشمان آتش تنگ شد و انگشتان دستش  

کت کرد  دو چشم آتش حر  ن یشل شد، پروا چشمانش ب

 و آرام گفت: 



 رییمنطقت تغ یگفته بود اگر عاشق بش رایمامان حم-

 خند زدم گفتم عمرا  ش یکنه اما من ن یم

آتش از فک پروا جدا شد اما کنار صورتش   دست

 تر برد گفت:  کی نشست و پروا صورتش را نزد

خطرناک  م، یکار زندگ نیجام با بزرگ تر نیاالن ا-

 نشی...اما دلچسب ترنشیتر

  ی به لباها  رهی آب دهان قورت داد و نگاهش خ آتش

 ن یو آتش راینگاه گ لیتحو یح یپروا بود، پروا لبخند مل 

  سیلب خ یآتش داد و سرش جلو تر رفت، لبش رو 

حرکت بود، پروا   یآتش نشست، آتش چشم بست اما ب

تا پشت   دیآتش کش ی تن ُسر شده  ی دستانش را رو

از لب   یرامو کام آ دیکمرش برد تنش به تنش چسب

 گرفت.   سشیخ  یها 

  ع یو دستش سر  دیجان گرفت، دل مردانه اش لرز آتش

تر   قیعم یپشت گردن پروا رفت و کام پروا را با کام 

خودش را به تن آتش فشرد   شتری جبران کرد، پروا ب

و لب   دیچرخ  یکمر برهنه اش م  یو دستانش مدام رو 

خورد درست مثل   یدام همراه سرش تکان م م  شیها 

 . دیکش  یاش را به رخ پروا م یتاب یآتش که ب



از    یلحظه ا یو عصب دیچیدور کمر پروا پ دستش 

به در حمام چسباندش، سر   دیبلندش کرد چرخ نیزم

عقب برد هر دو نفس زنان با چشمان قرمز و خمار  

دستش را   نینگاه کردند، اما آتش خشمگ گریکدیبه 

 : دیغر دیبه در حمام کوب

 یا یب یحق نداشت-

 آت... -

 کرد گفت:   شیرها  یحرفش عصب انیم  آتش

 رون ی برو ب-

 آتش -

 رون یگفتم برو ب-

در   دیچرخ  ریباال رفت و پروا سر به ز ادشیفر باز

 رفت و خودش در را بست.   رونیحمام را باز کرد، ب

 ** 

اق شد  وارد ات دیدو د،یچرخ  عی زنگ خانه سر یصدا  با 

سمت حمام رفت و چند ضربه به در زد و و آرام  

 گفت: 

 آتش سرگرد اومد -



سرش انداخت، در    یرفت، شال را رو  رون یب دیچرخ

رساند، بارش    رونیاتاق را بست و خودش را به ب

  نیی سرد بود، از پله ها پا  یلیبرف تمام شده بود اما خ

سرگرد لبخند زد   دنیدر را باز کرد، با د  ع یرفت و سر

 گفت: و

 سالم سرگرد -

 شوهرت کجاست؟ -

شده بود   فی کث یبرف باز میرفت حمام، رفته بود-

 رهیرفت دوش بگ

 شد به اطراف نگاه کرد و گفت:  اطیوارد ح سرگرد 

 د؟یرفت  نیبا ماش-

 م یرفت  ادهیپله هاس، پ نییپا  نیهم نمینه ماش-

 کرد و پروا آرام گفت:  یبه اطراف نگاه م  سرگرد 

 یتو زشته آتشم شک م دی ا ین دیجا اومد  نیتا ا  گهید-

 کنه

کرد اما پروا با لبخند   یمشکوک نگاهش م  سرگرد 

 گفت: 

 دییبفرما -



کوچک شد، دستش را    یالیبا پروا وارد و سرگرد 

 گرفت و گفت:  یراحت یسمت مبل ها

 دیتا گرم بش نهیشوم شیپ  دیبر-

گاز   یکه رو   ییبه آشپزخانه نگاه کرد، به غذا سرگرد 

که   یروشن بود، با کاسه بلور رش ی بود بود و ز

گذاشته بود، پروا منتظر نگاهش    شیساالد را به نما 

نگاه کرد و پروا   نهیبه شوم دیکرد و سرگرد چرخ یم

رفت چند چوب را که کنار  نهیسمت شوم  عیسر

 و گفت:   شتگذا نهیبرداشت درون آتش شوم نهیشوم

 چوبا سوخت شتریب میاومد  رونیب میتا رفت -

رخ پروا   میمبل نشست به ن یجلو رفت رو  سرگرد 

 نگاه کرد و گفت: 
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 چرا حالت خوب نبود؟ -

 آرام گفت:  ستادیسر چرخاند لبخند زد و ا  پروا

  شم،یاومد پ  تیبره هئ نکهیدلم گرفته بود، صبح قبل ا-

  یخوا یم ی زیبهم گفت اگر چ ست،یحالم خوب ن دید

شدم صبحونه خوردم، دلم  داریرفت ب یزنگ بزن، وقت

ساعت بود رفته بود با   کی جا،   نیا امی خواست ب یم

اما زنگ زدم گفتم   زنهیدونستم داره طبل م یم  نکهیا

در   یبعد جلو  قهیاما پنج دق  تنگف یچیفشم، ه میبر ا یب

 ... خونه بود گفت ساکتو ببند ب

 گفت: یساکت شد و با نگران  عیسر

 شده!  یزیچ  هیتو محل   دیشما گفت یراست -

خبر   یچی و از ه دیجا هست ن یآهنگر ا ریتو و آه  یعنی-

 د؟ یندار

 مبل نشست و گفت:   یجلو رفت کنار سرگرد رو  پروا

 شده؟  یمگه چ ؟ی از چ-

چشمانش را   یکالفه با دو انگشت گوشه ها  سرگرد 

 فشرد و گفت:

 کردن  ی فروش م دویاون محله، داشتن خر ابونیتو ب-



 ! نشون؟یگرفت-

 خند زد و گفت:  شین سرگرد 

  میدون ی براشون از قبل دام پهن کرده بود، نم یکینه -

گرفته  شیآت ونیکام هیبا   میدیرس یشده اما وقت یچ

 م یروبه رو شد

 زدن؟!  شش یآت یعنی  یوا-

 شده  ی اون جا چ می دونست  ینم یما حت -

 د؟ یپس چرا اون جا بود-

 ساکت بود و پروا سر کج کرد گفت:  سرگرد 

 هست که من ندونم؟  یزیچ-

  یباز هم ساکت بود و صورت پروا را م سرگرد 

 سر تکان داد و گفت:  جی پروا گ  د،یکاو

 شده؟  یزیچ-

شلوغه، ما هم    ابونیزنگ زد گفت تو ب یکی-

  میخودمون رسوند

 دیکه به آتش شک کرد  دینگ-

 تیآهنگر وسط هئ  ریآه دمیکردم رفتم پرسو جو فهم-

 زده  بشی غ هوی



 زده  شیاون رفته آت دی و شما هم فکر کرد-

  دیلبش کش ی و پروا زبان رو  ستادیا یعصب  سرگرد 

 گفت: 

 یاگر آتش با من نبود خودمم شک م دیحق دار-

کردم، اما اون از همون موقع با من بوده قبلشم که تو  

 یمن بوده، فرصت شیبوده قبل ترشم باز پ ئتیه

 کار نداشته نیواسه ا 

 :دیبود و با خشم غر  یعصب  سرگرد 

کار   یقراره چ نا یخبر نداشته ا سیکه پل   هیک نی پس ا-

 کارم کرده  نی و ا  دهی کنن اما اون خبر داشته رس

 ساکت بود و سرگرد نگاهش کرد و گفت:   پروا

 کنه؟ یکارو م نیچرا ا-

پرسم، چون واسه   ی ازش م دمشید  یحتما اگر روز-

 ه یک میدون یفعال که نمخودمم سواله، اما 

 کالفه بود و قدم زد گفت:  سرگرد 

 ! ستیآتش ن یعنی-

 سرگرد شد گفت:  کیکرد و نزد ینچ پروا



جا، باالخره منو   نی ا ومدیاگر آتش بود که با من نم-

  یآدماشو م  میفکر کن نیاگر به ا یحت چوند،یپ یم

با   شهیبلند نم الیخ  یباز ب رهیفرسته خودش جلو نم

 جا نیا اد یمن ب

 نبود!  داش یپ دمیمج-

رفت   دیخواهر آتش، مج شیمن بود پ یساغر خونه  -

 اونا شیپ

 چه خبر؟  ایاز ک-

 کردن یکنم آشت  یدونم فکر م ینم-

 مشکوک گفت:  سرگرد 

 ! ؟ یدی فهم یک  نویا-

  ا ی کردن که از ک یآشت دمیگفت فهم ایامروز آتش از ک-

 گفت 

 بود؟  یمشکلشون چ-

 دم یبه من نگفت منم نپرس-

 به در اتاق ها نگاه کرد و گفت:  سرگرد 

 کشه؟  یچقدر حمومش طول م-

 ...ینم-



 گفت: یسکوت کرد و با دلخور   پروا

  یالک  دیکن یفکر م   د؟یسرگرد! شما به من شک دار-

 گم آتش با من اومده؟  یم

کرد و پروا ناراحت سمت   شی ها  بی دست در ج سرگرد 

 اتاق رفت و گفت: 

 نابیب-

 نگاهش کرد و پروا سر تکان داد و گفت:  سرگرد 

 گهید  نیا یب-

جلو رفت و پروا وارد اتاق شد سمت در حمام  سرگرد 

را درک کند و باز   تیبود آتش موقع دواریرفت و ام

چند ضربه به در   ستاد یدر حمام ا ی نزند، جلو اد یفر

 زد و گفت: 

 ؟ یالزم ندار  یزیآتش چ-

 نه نفس -

 ه کرد و آرام گفت: زد به سرگرد نگا  لبخند

 د؟ یشد ی راض-

رفت و   رونیبه ساعتش نگاه کرد از اتاق ب سرگرد 

 گفت: 



 به هر حال تو کارتو ادامه بده -

 باشه حتما -

 سمت پروا گرفت و گفت:   ی فلش

  ی اتفاق زیواسه خبر دست اولت، انقدر همه چ نمیا ا یب-

 بود که خبرنگار هم کم اومد، عکسا هم برات فرستادم 

 شهیم یممنون خبر خوب-

 میسر بزنگاه اون جا بود  میشد یاگر ما با خبر م-

 شد  یبهترم م

  ی سوخته به دست کس یکه همه چ نیدرسته اما هم-

 خوشحال کنندس  ده ینرس

 د؟ یگرد یبرم یک-

  یم  دیبمونم اما بع شتریدونم دوست داشتم ب ینم-

 جا بمونه   نیخبر ا نیا  دنیآتش با شن دونم

 نظر داشته باشتش  ریز هیممکنه بفهمه کار ک -

 حتما -

و   ستادیباره ا کیدر هال رفتند، سرگرد به   سمت

 سمت پروا با چشمان تنگ شده گفت:  دیچرخ

 ؟ یعاشق شد-



 بهش اعتماد دارم -

 ؟ یعاشقش شد  دمیپرس-

 نظرش ندارم؟   ر یز دیکن  یبگم آره فکر م-

رنگ   ،یگیدروغ م دم یفهم  ینه هم م یگفت یم-

 نگاهت فرق کرده 

 برد و سرگرد لبخند زد گفت:  رینگاه به ز پروا

مدت کوتاهه   هیبهم نداره،  یدو موضوع ربط نیا-

 شهینبود تموم م یزیاگر چ

 اما اگر آتش بفهمه... -

 بفهمه یذار یبازم نم دهیتا حاال نفهم-

 کنم یم انتیبهش خ-

 یکن ی کمکش م یتو دار -

 به سرگرد نگاه کرد و گفت:  عیسر  پروا

 کمک؟!-

  یکارارو م ن یباشه که ا یآره کمک، اگر آتش کس -

زدن اون همه مواد   شیداره، آت  ی بزرگ یکنه دشمنا 

  یباشه نه خودشو زنده م سی جز پل  یاگر کار هر کس



  یکن یکمکش م  یذارن نه خانوادشو، تو در اصل دار

 اد ین بال سرش  نیکه ا
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 خشکش زد و سرگرد در را باز کرد گفت:  پروا

اما چرا؟   ده، یآره اون شخص داره کار درست انجام م-

وسط هست، اگر ما   یزیچ هیانتقام  هی نهیک هیحتما 

ممکنه تو دردسر   هیهود ک نیراب نیا میزودتر نفهم

  یکار امروز، کارا  نیمخصوصا با ا وفته، یب  یبزرگ

زده به  ش یکه آشپزخونه بوده آت ییقبال، اون خونه ها 

نبوده، اون آدم با جون   امروزم  ونیده درصد کام

  ره،ینظ یکنه، کارش قشنگه ب یم  ی خودش داره باز

 هیکه دارم  یی درجه ها  نی جدا از ا مت؟یاما به چه ق

دونم چرا از   یام که نم گهیآدم د هیآدمم که نگران 



 ی کنه اما عاقبتش چ  یها م  یاز خود گذشتگ نیا

 شه؟یم

شد، تن   یکه از دهان سرگرد خارج م ی هر کلمه ا با 

به  انهیکرد، قلبش وحش یم خی شتریو ب  شتریپروا ب

کمرش راه    ی  رهیت  یو عرق رو   دیکوب ی اش م نهیس

داغ کرده است و    شی کرد گوشها  ی گرفته بود، حس م

 سرگرد سر تکان داد گفت: 

البته اگر اون شخص باشه اگرم   ، یکن یتو کمکش م -

  یمطمئنم اگآدم منطق میبگ براش  نارو یا ینباشه وقت

 اد یهست کنار ب

نگاه کرد   اطیزور سر تکان داد و سرگرد به ح به

 گفت: 

 تونم برم  ی م ا ین رون یب-

 ... ینه م-

بدونه   دیتونم برم، با آتش حرف بزن شا  یگفتم که م-

 کنه ی بتونه با ما همکار هیکار ک

 باشه -

 فعال -



بود به قامت سرگرد و   رهی دور شد و پروا خ سرگرد 

کرده بود، دلش   دا یدر گوشش انعکاس پ  شی حرفها 

  د یشد با بسته شدن در از جا پر ی داشت از جا کنده م

در را   یبه در اتاق نگاه کرد، عصب دیچرخ  عی و سر

انداخت سمت اتاق رفت، با    زیم یبست و فلش را رو 

آتش را صدا   رد خشم در را باز کرد تا دهان باز ک

 .د یا وسط اتاق با حوله دور کمرش دبزند، او ر

 سمت مخالف چرخاند و دست پاچه گفت:   سر

 یفکر کردم هنوز تو حموم دیب...بخش-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 مهمونت رفت؟-

 م یحرف بزن دیبا -

 رفت؟ -

 آره رفت-

 پس شالتو بردار -

 قدم برداشت و گفت:  پروا

 تو...تو هم لباس...  رونیب رمیم-

 منو ببند  یبازو  اریجعبس ب هیکم در اون کمدو باز -



نگاه   شیبه بازو دیسمتش چرخ عی سر اریاخت یب  پروا

 کرد و گفت: 

 ! قه؟یزخمت عم-

  یبود به بازو رهیکرد و پروا خ ی فقط نگاهش م آتش

  ش،یبرد سمت بازو  شیآتش، سمتش رفت و دست پ

 و گفت:   دیچهره در هم کش

 شده؟ پوستت کنده شده!   ی شکل   نیا یچطور -

شال پروا را گرفت و همان   ی برد لبه  شی دست پ  آتش

 گفت:  دش یکش یجور که م

 ؟ یکرد شیدختر زشت، واسه من آرا -

آتش نگاه گرفت به چشمانش نگاه   ی از بازو پروا

شد و پروا    ده یسرش کش  یکرد، شال کامل از رو

 با لکنت گفت: دیچرخ  عیسر

 ک...کدوم کمد؟ -

 روته همون که روبه-

و در  دیدندان کش ری سمت کمد رفت، لب ز عیسر  پروا

رفت برش    دیسف  یجعبه  دنیکمد را باز کرد، با د

بدون نگاه کردن به اتش سمتش رفت   دیداشت و چرخ 

 گفت: 



 عفونت نکنه-

 بزن بعدم ببندش  ن یبتاد-

لب تخت نشست و پروا آرام کنارش نشست، در    آتش

خند  شیآتش ن پنبه برداشت، یجعبه را باز کرد، کم 

 زد و گفت: 

  دیاالن سرخ و سف یبود نجا ین شیتا چند لحظه پ-

 ؟ یشیم

و به آتش نگاه کرد   خت یپنبه ر یرو  نیبتاد یکم پروا

آتش تک  د، یزخم کش یبرد پنبه را رو  شیدست پ 

 کرد نگاه گرفت گفت:  یخنده ا 

  نیا یکابوسه که تو هست نم،یب یانگار دارم کابوس م -

 جا!  ن یاالن ا ابون،یبا موتور تو اون ب  ی شکل 

برداشت و   یگر ید ی آب دهان قورت داد پنبه  پروا

 : دیآتش با خشم غر

 کابوس؟  نیا شهیبه نظرت چرا تموم نم-

 و گفت:   دیزخم کش  یرا دوباره رو  پنبه

 تهیچون واقع-

 باره مچ دست پروا را گرفت و گفت:  کیبه  آتش



 یکرد  یم تیواقع دینبا  تویواقع نیا-

دست آتش گذاشت و   یکالفه دست آزادش را رو  پروا

 گفت: 

که شده و تموم  ی واسه کار  د،یبگو نبا  نیتا صبح بش-

فکر  هیکنه؟ چ  یم رییتغ تیواقع  شه،یم یچ نیشده، بب

 کنم یتموم شد؟ نه بازم پاش برسه کمکت م ی کرد

 نفس -

 لبخند زد و گفت: پروا

دستمو   حالت ممکنم نفسم، پس انقدر نیتو بدتر-

 کنه  یفشار نده، درد م

 به مچ دست پروا نگاه کرد و گفت:  آتش

 چرا؟ -

 بذار بازوتو ببندم  ستین یزیچ-

 دستش را رها کرد و گفت:   آتش

 بگو چرا؟ -

کرده، نصف   تیتو به منم سرا  ی ها  ی باز وونهید-

 ز یرو م  دمیشب مشتمو کوب



را برداشت و به زخم نگاه کرد، سر جلو برد    بانداژ

 کرد و گفت:  فوتش یکم

 سوزه؟  ینم-

 جا نه نیآره اما ا گمید   یجا -

 پروا باال رفت و گفت:  یابرو کی

 کجات؟-

 گرفت   شیتو آت دنیکه با د   ییهمون جا -

 کالفه بانداژ را بست و گفت:  پروا

 تموم شد -

دست دور کمرش برد در    ع یشد برود اما آتش سر بلند

پروا خجالت زده در آغوش آتش   دش،یآغوش کش

آتش گذاشت و آرام   ی نهیس  یگرفت، دست رو یجا 

 گفت: 

 بذا... -

 ؟ یتون ی م ن،یدو دقه بش-

 نگاهش کرد و آتش سر کج کرد گفت:  پروا

 ؟ یو اومد   یدیاز کجا فهم ؟یدون یم یچ-



که  یهست یبدونم انقدر منطق دیبگم با  نکهیقبل ا-

 ؟ یداد نزن   یوسط حرفام ناراحت نش

کارارو نکنم،   نیمن همه تالشمو واسه تو کردم که ا-

دست   ی هنوزم تو شوکم، وقت ،یاما خودت باعث شد 

لحظه   کیاما   یدختر دمیفهم میسوار بش  ی تکون داد

  ومد،یبا عقل جور در نم ،ییکردم تو  یهم فکر نم

خشکم   نهیپشتم بش ا یک نکهیپشتت نشستم قبل ا یوقت

 ییتو دمیزده بود چون فهم
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 از کجا؟ -

 خند زد و گفت:  شین آتش



 ریفهمم ز   یرن مشده هم جلوم بذا  چیتو رو پتو پ-

 یی اون پتو تو

 برد و گفت:  رینگاه به ز پروا

من نبودم    ؟ینفر تو نشست نیاول  یدختره رفت  ید یفهم-

   ؟یچ

با آن حرف پروا آتش   یآن خشم و کالفگ  انیم در

 لبخند زد و سر جلو برد گفت: 

 مگه؟ یبلد  میحسود -

و آتش باز کالفه شد و    د یلبش کش یزبان رو  پروا

 گفت: 

اون   یدیفهم  یاما چطور  یجاسوسم بود  ه،یچ هیقض-

حساب شده الزم داره، پس   یکارا نقشه  نیا م،ییجا 

 ؟ ی از کجا از ک ،یدونست یم ویو همه چ  یدینقشه کش

آتش تکان   ی نهیس  ی انگشتش شصتش را رو پروا

 رفته گفت:   ریداد و با همان نگاه به ز

رابطه   یگفت ازت سوال بپرسم، وقت یسرگرد مدام م-

  ادیدادم که من ز حیخودمو خودتو براش توض  نیب ی

 ، یکن یپرسم اگر بپرسم شک م  یازت سوال نم 

 بذارم  نیداد تو خونت دورب شنهادیپ



نگاهش کرد تا   عیآتش درشت شد و پروا سر چشمان 

آتش    یلبها   یدهان آتش باز شد انگشتان پروا رو 

 نشست و گفت:

 هی نشوو بذار بگم، بهش گفتم نه چون  یعصب -

کارو کردم زندم   نی و خونه داره بفهمه من اخواهر ت

تحت کنترل منه نه اونا،   ن یدورب  نیذاره، گفت ا ینم

  گم،یکه الزم بود به اونا م یز یکنم هر چ یمن چک م

 نیقبول کردم، دورب شهیم  یراض ی نجوریا دمیمنم د

از همون اول   ،تو اتاقت گذاشتم، شنودم گذاشتم 

بوده، البته   یباز  یو همه چ قتهیهنوز رف ا یک دم یفهم

موضوع شک کرده بودم،   نیصدات به ا دنیقبل شن 

بهادر و کار   هیقض  یزدیکه م  ییبعد کم کم از تلفنا 

 نگفتم یزیبه سرگرد هم چ دم،یبزرگ امروزت فهم 

تا دست پروا کنار    د یخند زد سر عقب کش شین آتش

 آتش نشست و گفت:  یشانه    ی برود، پروا دستش رو

ناراحت بودم که چرا سرگرد از من   یل یاولش خ-

کنه، اما بعدش   یخواسته چرا داره ازم سو استفاده م

 ده یکردم باز فهم یخوشحال بودم چون اگر قبول هم نم

ذارن که   ی نفر م هیبودم اونا بهت شک کردن، برات 

نظر داشته باشتت، بعدم خودم قبول کردم چون   ریز



مدت  نی ا نکهیا ااز تو محال بود، ب دن یحرف کش

 ی زیاما بازم چ گمینم یبه کس یزیمن چ  ی بود ده یفهم

فهمم چه خبره هم سرگرد    یگفتم هم م ،ی گفت یبهم نم

دونستن من فقط تو    یاما اونا م شه، یراحت م الش یخ

هم از   یکی ستم،ین قاتیرف ن یخونه باهاتم تو محل و ب

به من   یخودتون انتخاب کردن، اگر سرگرد حت نیب

  ی اون مرد تو دن یگفت، با وجود د ینم زارو یچ نیا

 کردم  یبازم شک نم  ی آگاه

  نیکردم ا یتو خونم اما فکرشم نم  یا یم دمیفهم یم-

تو اتاقم  رهیگینظر م  ر یجوجه اردک زشت داره منو ز

 گذاشته! ن یدورب

 باال برد به سقف نگاه کرد و با بهت گفت:  سر

 نخوردم اما...  ویکس چیتو عمرم گول ه-

دست کنار صورت آتش    عیکرد و پروا سر سکوت 

 گذاشت گفت: 

 جوابشو من بدم؟ -

 نگاهش کرد و پروا آرام گفت:  آتش

خواسترو از من    نیسرگرد چرا ا  یپس فکر کرد-

 داشت؟ 



سر آتش کرد و پروا دستش را کنار   زیچشم ر آتش

 گذاشت و گفت:

عاشق نفسش   یآهنگر انقدر  ر یدونه آه یچون م-

اما بازم شک نکنه  ش یاعتماد یهست که با وجود ب 

اومدم تو خونت   یدونست یکه جاسوسش شده، تو م

  یکرد یسادس فکرشم نم ی فضول  هیواسه   یفکر کرد

  نیمتوجه اون دورب  یگذاشتم که بخوا ن یاومدم دورب

   قاتیبه رف یحت  ی شک دار تو به همه ،یبش  کیکوچ

شد   نیحواست هست اما من فرق دارم برات، ا شهیهم

 ی که متوجه نشد

 ی سو استفاده کرد-

تو بغلت نبودم،   ال یو نیجا تو ا   نیکردم االن ا ینم-

 ی زدم که چرا سو استفاده نکردم تا کار ی داشتم زار م

سوال بپرسم، فقط حتما   هیتونم  ی انجام بدم؛ م

 راستشو بگو 

  یکرد و پروا دستش را در موها  ینگاهش م آتش

 صورتش و گفت:  ی آتش فرو کرد چشم چر خاند رو

بودن ازدواج   یمامانت همه راض ریخانوادت به غ-

 ؟یکن

 بودن -



 ؟ی عاشق  یگفت-

 گفت: عی ساکت بود و پروا سر  آتش

 ؟ی عاشق  یگفت-

 ده نفسم ش یکیزنگ زدم گفتم عاشقم گفتم -

 اون محل مخالفت نکرد  یبزرگ قبل -

 ... ن-

 کنم یدروغ نگو خواهش م   شیه-

با تو مخالف نبود گفت زوده گفت رو کارم تمرکز کنم  -

منم گفتم واسه من وقت    ه،یبعد وقت عشقو عاشق

 نتونست مخالفت کنه ن،یا یب دیبلند بش دینکن نییتع

 خند زد و سر تکان داد گفت:  شین پروا

و    یتمرکز داشته باش نکهیرا واسه ا کا  نیتو ا-

نباشه و نقطه ضعف نداشته   گهی د یکیحواست به 

 ترسن یم  ،یعاشق بش  دینبا  گنیم  یباش

 کج شد و آرام گفت:  لبش

  یم ینکن یخوان زندگ  یقدر خودخواه ازت م   نیهم-

نه احساس فقط   ینه عشق  ، یربات باش هی نیخوان ع

 نه واسه خودت یباش  گرانیواسه د 



آتش   ستاد، یگذاشت و آرام ا نیرا زم  شی شرم پاها  با 

دستش را رها نکرد، پروا نگاهش کرد، لبخند زد و  

 آرام گفت: 

  یز یتو که انقدر ت ه،یچ  لش یدل   یگفتم بدون نارو یا-

بارم نشده دورت بزنن اما من   کیتا حاال  انتیاطراف

 کارارو بکنم نیتونستم ا

  ی را رو  گرشیزد و دست د یخم شد چشمک یکم

 و زمزمه وار گفت:  دیآتش کش  یها  شیر

دارم واسه خاطر تو نقشه    دم یبه خودم اومدم د  یوقت-

 نیا  دمیدورت کنم، فهم ی کشم که از خطر احتمال  یم

فرق داره، دوستم   گهید  ی با همه حسا  یحس لعنت

 نبود...  المیخ  نیرفت ع ی خواهرم وقت

 هم فشرد گفت:  ی اش را رو یکرد و لب رنگ سکوت 
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که  زهیانگ جانیانقدر ه  یرونیب یدرون رییتغ نیا-

 بشه  ی خال  جانمیبزنم بلکه ه غیرم ج دوست دا

 سمت در اتاق رفت و گفت: د،یچرخ  ستادیا  صاف 

  نیا ستمی! نکنه من نرمال ن ؟یانقدر آروم  یچجور -

 شدم!   یجور

 زد:   یرفته بود هنوز داشت حرف م  رونیب

قلبم   سوزه،یمعدم م شهیم  یدلم خال  ری ز یاصال ه-

 ه ینکنه  شه،یدستام سوزن سوزن م  شهیآروم نم

 از اون حسس؟!  کنهیفکر م  مه یزیچ

 :دیشن  یرا م  شی خنده اش گرفت و هنوز صدا آتش

گفت، دوست   ینم زا یچ نیآخه نهال عاشق شد از ا-

بزنه که، من   غیج اینداشت همش تحرک داشته باشه 

 هست؟!  ست، ی نرمال ن م؟یجور  نیچرا ا

 غذا را خاموش کرد و گفت: ر یآشپزخانه شدف ز وارد 

 رم؟یتونم آروم بگ یچرا نم-

 بلند گفت:  یبه در اتاق نگاه کرد و عصب دیچرخ

 هان چرا؟! تو بگو -



  یدور کمرش جلو یلحظه اتش با همان حوله    همان

کرد، شوک عشق   یدر اتاق ظاهر شد فقط نگاهش م 

انجام داده   شیکه چند ساعت پ  یپروا از شوک کار

و  باز کرد   یبود، پروا کالفه دستانش را کم شتریبود ب

 گفت: 

 شهی ...بخدا که نمشهینم  ینجورینه ا-

  دیسمتش، آتش خند  دیو دو  دی کش غیباره ج  ک ی به

دستانش   دی دستانش از هم باز شد و پروا به او رس

و    د یدور گردن آتش حلقه شد خودش را باال کش

و    دیرا دور کمر آتش حلقه کرد، آتش باز خند  شی پاها 

 گفت: 

  شد دوتابودم حاال وونه یجا فقط من د ن یتا ا-

نم دار آتش فرو کرد  ی دستانش را در موها  پروا

 ی کرد باال سر آتش م یهمان جور که همه را جمع م

 برد گفت: 

  یکه اگر واقعا خالف کار بود ریدر نظر بگ نمیالبته ا-

  دمیکردم، اما خب فهم یشدم خودمو خفه م یعاشقم م

  سیاز نظر پل  ،یریگ  یاون مواد فروشارو م یتو جلو 

کاررو    نیخالفه خب، اما من خوشم اومد کال عشق ا

 دارم 



 تو آخه  یچقدر زشت-

آورد   نییاز دستانش را پا  یکیکرد   زیچشم ر پروا

قلب آتش زد پشت هم    یانگشت اشاره اش را رو 

 تکرار کرد و گفت: 

جارو واسه خودش   نیدختر زشت کل ا نیا نهی مهم ا-

 کرده 

 کاش فقط اون جا بود -

 ؟ی خسته نشد-

 اما خب خسته نشدم   یچاق هست-

 واقعا چاقم؟ -

 اوهوم -

 شکم ندارم که-

 دونم یم-

 در هم گفت:  ی و با ابرو ها  دیخند پروا

 ی زیه  یل یخ-

   یمونیاما پُرو پ  یشکم ندار-

 ب ده؟! -

 وارد اتاق شد گفت:  دیو چرخ دیخند آتش



  یم هات یدبلن یپست ی انقدر بده که همش چشمم رو-

 چرخه

آتش را  ی موها  کدفعهیچشمانش درشت شد و  پروا

 زد: اد یفر دیکش

 ی زیه  یل یخ-

 د، یو سر جلو برد گردن پروا را بوس دیخند آتش

 که ساکتش کرد و آرام گفت:   یجور

 ا یزشت نیخوامت با همه ا  یم-

 یکن  فیازم تعر کمی ستیبد ن-

 که   یستین یف یتعر-

مردا  گهیجون م رایچرا حم دمیحاال فهم  ن،یبذارم زم-

 صفت ندارن 

 و گفت:  دی ابرو در هم کش آتش

 .... اون غل -

 نگو  یزیبه مامانم چ  شیه-

به   رهی آتش باال رفت اما آتش خ ی زنگ گوش  یصدا

 چشمان درشت پروا گفت: 

 ییا یخوشگل دن نیتو زشت تر -



نگاه کرد، شماره را  ی تخت رفت و به گوش سمت

را برداشت، تماس را   یخم شد گوش  ی شناخت و کم

به چشمان پروا   رهیوصل کرد دم گوشش گذاشت خ

 گفت: 

 دیبگو مج-

کجا   پهیخوش ت  ارویبود اون  ی ک ؟یداداش خوب-

 ! ؟یرفت

 خوبم، چه خبر از محل؟ -

تو محل از همه   ختهیر  سیداداش اوضاع خرابه، پل -

 پرسه یسوال جواب م

 کجاس؟  ا یال نداره، کاشک-

 میز یجفتمون خونه عمو پرو-

 و آرام گفت:  عیسر  پروا

 نامزدش خونه منه   شیپ دی به سرگرد گفتم مج-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

تو محل که شک نکنن، تو   ا یخونه  ا یبفرست   ارویک-

 ساغر   شیهم برو خونه زنم، پ

 چرا آخه؟!-



 فقط عمل کن -

 شد؟  داش ی از کجا پ سیپل نیا-

 بوده  سیاز بچه ها جاسوس پل یکی-

بود؟    یک یموتور  ارو یمرام، حاال اون   یناکس ب یا-

 طاهر؟ 

لبخند زد لبش را   د یشن یرا م  دیمج یکه صدا  پروا

گوش آتش برد  کیجلو داد ابرو باال انداخت و سر نزد

 گفت: 

 بگو عشقم بود -

 رفت و گفت:  ی چشم غره ا آتش

 میزن یبعد حرف م -

 گه؟ید یحله داداش، تو خوب -

 خوبم-

 ست؟ یمگه خواهر پروا خونه ن-

 برو انقدر سوال نپرس -

 یزن یباشه بابا چرا م-

 امیکنم م یمنم حرکت م -

 باشه -



  دیخودش را عقب کش یرا قطع کرد و پروا کم  تماس

 سر کج کرد و گفت: 

 م؟ یبر دیبا -

کنه که بزرگ محل چرا  یاون سرگردت شک نم مینر-

 خودشو نرسونده؟ 

 کنه یبله شک م-

 شد؟  یخال جانتیه-

 سر باال انداخت و گفت:  پروا

چرا؟   میجور هیآره، اصال  کمیکامل که نه اما خب -

ها بشم   ی باز نیخواد برم پارک سوار ا  یانگار دلم م

 زه یبر ی بزنم دلم مدام هور غیانقدر ج

چشمان پروا درشت شد    دیباره چرخ کیبه  آتش

  ستادنیبا ا د،ی کش یبلند  غیگردن آتش را چنگ زد و ج 

سرش سمت آتش کج شده بود،   د،ی آتش پروا بلند خند

کرد، آرام پشت   ینگاهش کرد، آتش هم نگاهش م 

آتش  یشانه    ی گردن آتش را نوازش کرد و سر رو

 گذاشت گفت: 

 یگه ناراحت  یچشمات م-

 چسباند و گفت:گونه اش را کنار سر پروا   آتش



 ؟ یبلدم شد  یعنی-

 شدم؟ -

 یاز چشمام خوند  ویکه االن ناراحت  یشد -

 و ادامه داد:   دیکش یقیعم  نفس

آرومم به خاطر تو هست وگرنه  نکهیآره ناراحتم، ا-

موند،   یتو بود مطمئن باش سالم نم یجا  ی هر ک

من اجازه   یهم من هم دوستام ول میکرد  داینجات پ

باز بشه،   زایچ نیپاشون به ا از خانواده ی دم کس ینم

 یتو که با هم فرق دار 
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که بدونم تو   ستمیخواهرات ن  هیبق ا ی  یمن آسک-

برات   رمیاز دور غصه بخورم قرآن دست بگ یدردسر 

 دم یانجام م ادیبر م یاز دستم کار یدعا کنم، وقت 

 بلند کرد و گفت: سر

 نییبذارم پا -

اما دستانش را   دیپر  نییآتش شل شد و پروا پا   دستان

 یاز دور گردن آتش رها نکرد و همان جور که نم

خورد   ین تکان م جا بند شود، مدام تکا   کیتوانست 

 گفت: 

 ؟یکن یکارو م   نیچرا ا یبگ  شهیم-

 کدوم کار؟ -

 کارس؟ ی چ سی مثال کار امروز، خب پل -

پروا  یپهلوها یلبخند زد و دستانش را رو   آتش

شد   یپخش م  یآرام  یقیگذاشت و انگار داشت موس

آتش    دند،یچرخ یخوردند و با هم م یکه آرام تکان م

 لب از هم جدا کرد و گفت: 

مثل ما   ییتهران خصوصا محله ها یمحله ها   یتو-

  ره، یکنه جلوشونو بگ یتالش م سیپل   اده،یخالف ز

نداشته باشه  ی مدرک الزم داره، اگر مدرک سی اما پل 



تونه اقدام کنه، چهار چوب خاص خودشو داره   ینم

 هیدست بق یکه بتونن مدرک ییکه خالفکارا هم تا جا 

که قبل   هیمیقد یمحله  هی محل  ن یذارن، ا ینم یباق

وقت نذاشت تو  چیبابزرگم دست باباش بوده، ه

 اد یب شیپ  یمحلش خالف

 پس بابزرگت جا... -

ن گفت ینه بعد باباش بابزرگمو قبول نداشتن، م-

حواسش به همه  ادیجوونه جاهله، بابزرگمم انگار ز

بزرگ    ا یمدت بابابزرگ ک هی نینبوده، واسه هم  یچ

کرد مرد، بابابزرگ منم  یقلب  ستی ا نکهیمحل شد، تا ا

ازش گذشته بود همه روش حساب باز کرده   یسن

 شد بزرگ محل نیبودن، واسه هم

 ! نطوریکه ا-

متفاوت بودم راه   دم،یاما من روش بابابزرگمو نپسن-

بابابزرگم خودشو بکشه   نکهیرفتم، قبل ا یخودمو م

 ی کنار انگار مردم محل منو بزرگ خودشون م

امروز انقدر کار بلد هستن که   یدونستن، خالفکارا 

روحشم خبر دار    سی رفتن پل  یکردن م  یکارشون م

 نهیا لش ی دل  د، یاومد و فهم سیشد، اگر امروز پل  ینم

 ون جنسا و آدماش دنبال من بودن نه ا 



 سر تکان داد و گفت:   پروا

 آره -

 یدرشتشون م زیمن تو اون محل بزرگ شدم، ر-

  یفهمم جلوشون م  یچپ بره من م ی شناسم، کس

چپ رفته اون   اروی تا بخواد بفهمه  سی اما پل  رم،یگ

جوون به گند   رویبزرگ پونصدتا پ یقاچاقچ ه یشده 

خبر   سیبه پل یمن تا ک  رنش،یگ ی و آخرش م  ده یکش

  کاربدم؟ چطور مدرک براون جور کنم؟ من با مدرک 

البته فکر نکن مدام   رم،یم شیمدرک پ  یکنم، ب ینم

که امروز    یزیچ  نیخبرا تو محله هست نه، ا نیا

اومده، همش در حد همون   ش یبعد پونزده سال پ یدید

  ستین اد یخونه ها که آشپزخونه کرده بودن، اونم ز

کردن،   ادشیکردن که ز ی چند وقت انگار لجباز نیا

محله آروم بود   ومد،یم ری به زور گ یکی  یوگرنه سال 

 بود  ه یکردم، حواس بچه ها به بق ینم ی من کار خاص

  رنیگ یگفت اونا آروم نم  یام خطرناکهف سرگرد م-

 ی خطر یو تو ت

 کنن  یتونن کار  یاونا با من نم -

 ترسن؟ ی چرا ازت م-



دونن   یمحلو که همه م هیتونن بزرگ  یاونا نم-

  یسر  هیبُکشن، سابقه دارن و بابابزرگم  ه یدشمنش ک

دونن، البته  یمدارک ازشون داشته خودشونم م

 داشته 

 رتش؟ یبگ سیپل   یکن ینم ی چرا کار-

 ی بفهمم، کس د یهست که من با  ییزایچ هیوسط  نیا-

فروخت زوم شده رو من،   یکه داشت اون موادارو م

حرف   ستی! حرف االن نیدونم چرا و واسه چ ینم

  یپا  هیبفهمم، هر چ لشو یتونم دل یساله که نم نیچند

فرستاد   یبابابزرگم وسطه؛ وسطه که داشت مدارک م

مدام تو   گهیبندازه که د ریکه بهادر گ سیواسه پل 

 نکهیقبل ا دمیمن نباشه، اما زود فهم  یپا  دستو 

 د یبرسه دست خودم رس سیمدارک دست پل 

 ؟ یبه جوابت برس  یخوا یم-

 آره -

 بپرس  ارو یاز خود اون  -

 گفت  ی خواست بگه خودش م یاگر م -

 پس... -



اما هر روز   ووردی کم م د یضربه بهش زدم با   یل یخ-

با من   شیدونم دشمن یکنه، نم تمیتر شد که اذ یقو

بدونم  دیبا  رتشیبگ سیپل  نکهیبدونم قبل ا دیاما با  هیچ

 ه یچ هیقض

 ی کن، هر چ تویچرا برات مهمه، بندازش زندان زندگ-

 هم بوده بره به درک 

 لبخند زد و گفت:  آتش

بدونم بابابزرگم   دی نفس، با  هیچ ای باز نیبدونم ا دیبا -

که بگم مهم   ومدهیدشمن، کم بال سرم ن  ا یدوسته 

بوده و چرا   یچ هیبدونم قض دیبا وفتن،یب ریگ  ستین

 کنه، حقمه بدونم درسته؟   یم دایبه من ربط پ

 خواستم بدونم یتو بودم م یمنم جا  دیدونم شا ینم-

  اینداره  یراه  گهی نشست، د اهیامروز به خاک س-

 بابابزرگم  ا یحرف بزنه  دی اون با 

 اما جونت در خطره -

 هیمحل هنوز   نیدوره زمونه ا نیحاال که تو ا  ست،ین-

ذارم،    یدونن منم براشون کم نم ی نفر بزرگ محل م

کار خودشو   دیاگر فهم سمیکنم پل  یمن کار خودمو م

 بکنه 



  ی باهاشون همکار یدونی م یزیسرگرد گفت اگر چ-

 یکن

  یندارم تالش م  بمیعلم غ ستمیخدا ن امبریمن که پ-

فهمم، اونا هم خودشون تالش   یکنم م یم  قیکنم تحق

کنن بفهمن کارشون بکنن، چه بهتر کار   قیکنن تحق

کنم اونا هم کار   یمن کار خودمو م  شه،یمنم کمتر م

کنن، من حواسم به محلمه اونا هم   ی خودشون م

 حواسشون به خالفکارا باشه

 ه یچ هیسرگرد بتونه کمکت کنه، بفهمه قض  دی شا -

سرگرد   رم،یم شی پ مدرک یدنبال مدرکه من ب  سیپل -

کنه، االنم   یم رمیبدتر دستگ چیه کنهیکمک که نم

محله آرومه   یمدت طوالن هینباش، تا   یزینگران چ

 تخمشو نداره  ی کس گهیچون د یخالف چیبدون ه 

 

[12 /3/2021 12:53  PM] 

 

 _پنج_آغوش_آتش ستی#پارت_چهارصد_ب

 

 



  

 و آتش لبخند زد گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

حق    شه،یمحله آروم بشه سرگرد هم آروم م  یوقت-

تو   یو پشت سر هم ادیز  یمدت اتفاقا  نیداشت، ا

 آرومه یهمه چ  گهیحله افتاد، اما االن دم

 و گفت:   ستادیآرام ا پروا

 میتو هم آناده شو بر رونیب رمیم-

 در اتاق رفت اما سر چرخاند و گفت:  سمت

  ،یر یگ یجلوشون م  ،یستیکه خالفکار ن نهی مهم ا-

  شتریب  ستم،ین یدرسته روشت اشتباهه اما من ناراض

همه سال   نیا نمیب  یم ینگران خودتم اما وقت 

 شم ی آروم م  یگذروند ینجوریا

 زد و سر تکان داد گفت:   شی دستانش را به پهلو  آتش

  یجلو نکهی ا یچشم مامانم روشن عروسش به جا -

  دیهم در اورده، پروا خند یباز  نجا یاومده ن رهیمنو بگ

 برداشت گفت:  یگریو قدم د 

  یازدواجمون بود، مدونست که مخالف   یمامانت م-

که پسرشم آروم   ستین یدونست عروسش دختر آروم 

 کنه



آتش حوله از   ادیز  ی لحظه به خاطر تکان ها   همان

دور کمرش باز شد، آتش چشمانش درشت شد به  

 نگاه کرد همان لحظه پروا سر چرخاند و گفت:  نییپا 

 ... یمامانت م-

رو چرخاند   عیآتش چشمانش درشت شد و سر دن ید با 

 زد:   ادیصورتش گذاشت فر   ی تش را رودستا 

 ! یوا-

خنده اش گرفت و خم شد حوله را برداشت، پروا   آتش

 و گفت:  دیاش کوب یشانیبر پ

 خاک بر سرم-

رفت، همان لحظه تلفنش    دی قهقه زد و پروا دو آتش

گلگون   یزنگ خورد، وارد آشپزخانه شد با گونه ها 

  ینگاه کرد، نهال بود، دست رو  یشده، به گوش 

 دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 جانم-

 ! یستیگفتن ن یاومدم خونه، ساغر آسک یی کجا -

 با آتش اومدم فشم -

 وا! -



 نیحالو هوامون عوض بشه، هم-

 نمتیبب دیپروا با -

 شده؟!  یچ-

 ؟ یا یم یک-

 وونهید هیچ هیقض یبهم نگ ی جور ن یاما ا  یا یم-

 شده  یبگو چ  شم،یم

 دوباره همون زنه رفته پرورشگاه  روز ید-

 داد ساکت بود و نهال گفت: هیتک نتیبه کاب پروا

 پروا -

 گفته؟ یچ-

 ...ت ا یب-

 نهال حرف بزن -

 نگران و آرام گفت:  پروا

تو بوده، انگار شک  یعکس داشته، عکس بچگ هی-

 نیهم ینینه، گفته پروا ام ای یداشته تو اون بچه هست

هم جواب نداده، گفته اگر   یدخترس، خانم کمال

  دیبمون ا ی می انجام بد قاتیتا تحق  دیبمون د یهست لش یفام

اونم دست   اد، یب میزنگ بزن دیگیکه م  یشخص نیا



شده    ر یهم درگ یهبانپاچه شده فرار کرده رفته، با نگ

 به چتر زده تو سرش  

آمد اما حواسش   رون یکه از اتاق ب دیآتش را د پروا

 نهال بود، کالفه چشم بست و گفت:  یبه حرف ها

 شدم!   یو چ  میدونست من ک یم یعنی پس -

 گهیدونسته د  یم یعنیداشت   اتیکیعکس کوچ  یوقت-

 پس چرا فرار کرده؟!-

 سمتش رفت و با اشاره گفت:   آتش

 شده؟  یچ-

 سرش را تکان داد و به نهال گفت:   پروا

 کنه؟ یکار نم شهیاون جا مثل هم ینا یدورب-

اون جارو   ینا یپول داره بده دورب ینه بابا ک-

 درستکنن

سرش نشست و    ی رو  گرشی دست د یعصب پروا

 : دیغر

 هیک دمیفهم ی م دیذاشتن فرار کنه، با  یم دینبا   یلعنت-

و نهال    ستادیپروا ا یروبه رو  نهیدست به س  شآت

 گفت:   عیسر



 نشو  یعصب -

  یم ومدیبود که م یک ی ؟یشد  ینم یعصب  یتو بود-

 ینم یشناختت اما نتونستن نگهش دارن، عصب

 ! ؟ی شد

حداقل حرص   ،ی کن یکار  یتون یاالن که نم یچرا ول -

 نخور

 بغض کرد و گفت:  پروا

 ... حت یارزش باش یب ی ...وقتشهیباورم نم-

  گرشیآتش کنار صورتش نشست و دست د دست

و دم گوش   دیکش  رونیرا از دست پروا ب  ی گوش

 خودش گذاشت گفت:

 کنم ی آرومش م-

بزند تماس را قطع کرد و پروا را  ی نهال حرف نگذاشت

 و گفت:  دیسرش را بوس   د،یدر آغوشش کش

تا   زدیداشت منو م  شیپ قهیکه تا چند دق  یاون دختر-

موضوع   هیسر   ادیکردن منم جلو رفت، بهش نم میقع

 ناراحت بشه، بغض کنه ینجوریا

 گفت:  یآرام یو با صدا ختیاشک ر  پروا



  ادیب  یکیعمر چشمت به در باشه تا... تا  هی  یوقت-

 یکیهمه سال   نیبعد ا  یشناسه...وقت  یبگه منو م

 بشم؟ یعصب دیشده اما فرار کرده...نبا دایپ

 نه-

دلخور سر باال برد و آتش اخم کرد دست سمت   پروا

صورت پروا با صورتش را با سر انگشتانش پاک 

 کرد و گفت: 

کنه نه فرار  یداشته باشه نه ولت م  اقتتویکه ل   ی کس-

 کنه یم

پروا را   ی موها  گرش یساکت بود و آتش دست د  پروا

شانه اش جمع کرد و همان جور   کی یجمع کرد رو 

 گفت: 

تو رو   یهر کس ، یکه هست یزیباش به چ ی راض-

 کنه یم  داتیپ ی هم باش  ا یبخواد اون سر دن

  دیپروا کش  یچانه  ریانگشت اشاره اش را ز پشت

 لبخند زد و گفت: 

رو پاشو براش    یسرتو بذار نکهیا یعنیمادر داشتن  -

پشتته و حرفاتو  شهیاون هم ی مطمئن باش یحرف بزن

از   یفکر کن یعنیپدر داشتن  کنه؛ی حبس م نشیتو س



  ی نهیهست که تو س یکی ی ضربه بخور  ا یدن یهر جا

خوب   یزای دنبال چ شهیپشتت باشه هم  سهیهمه وا 

که هم  اشه ب یکی یعنی برات باشه، خواهر داشتن 

هم   یهم تو سرو کله  یهم درُددل کن یرازتو بهش بگ

برات   شهیباشه که هم یکی  یعنیداداش داشتن   د،یبزن

 شهیبهت چپ نگاه کنه هم  یرمبشه نذاره نامح  یرتیغ

صداتون   د یهم دعوا کن  ی حواست بهت باشه، گاه

 خونرو برداره 
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سر   د، یپروا را بوس یشانیزد سر جلو برد و پ لبخند

 برد دم گوشش گفت:  نییپا 

من هم مادرتم هم پدرتم هم خواهرتم هم برادرت هم  -

ذارم، اگر   یکه گفتم برات کم نم یینا یشوهرت، همه ا

به بابات بگو تا حقشو بذاره کف  یدیاز شوهرت رنج



به برادرت   ی حس کرد  یدستش، اگر نگاه نامحرم

  ا یدلت گرفت ب  اگر اره، یبگو تا چشم نامحرمو در ب

مثل امروز،   گرویمده  میزن ی برام حرف بزن آخرشم م

 نفس  ی کمبود داشته باش ذارمیاما من نم

در تمام مدت چشم بسته بود و گوشش به   پروا

که  ییآتش بود، به نوازش ها  یزبان ی نوازش ها 

کرد و   یاش را لمس م  یکس  یانگار تن کبود از ب

سته اشک  به خوب کردنشان داشت، با چشمان ب یسع

کرد، چشمانش    یو آتش آرام آرام پاکشان م ختیر یم

اما در   دش ی د یتار م شی باز شد به خاطر اشک ها 

 همان بغض لبخند زد و آرام گفت:  انیم

 یمهربون   یل یخ-

و   دیاش کش  نهیلبخند زد و سرش را سمت س  آتش

گذشت و آتش باالخره   یقیدقا د،یدوباره سرش را بوس 

 گفت: 

 کنه یسرگرد شک م  میبر-

 عقب رفت سر تکان داد گفت: پروا

 پالتوم تو ساکه برم بپوشم -

 هست؟   یغذا چ نیا-



 نداره  یدونم اما سارا دستپخت خوب  ینم-

 و پروا دور شد به اتاق رفت و بلند گفت:  دیخند آتش

بردار   خچالیتو   لیجا وسا  نیا میا یب ر یاگر قراره د-

 کنه یدور بو م زیالدم برسا 

 **** 

رخ آتش نگاه کرد، لبخند   میاطراف نگاه گرفت به ن از

 زد و گفت: 

  شترینبود دوست داشتم ب عیسرگرد ضا  ی اگر جلو-

 نیا  میا یب ادهیراستش دوست داشتم واقعا پ م،یبمون

 می جاهارو بگرد

 دوباره  ارمتیم-

 برد و گفت:  ریبه ز نگاه

 از من برطرف شد؟  تیدلخور -

که   نیبا ا  ،یفقط ناراحتم که دخالت کرد  ستمیدلخور ن-

کنم که ممکن بود   ی گذشته و تموم شد اما فکرشو م

 شم یم وونهید یتو هم کنارم بود  میوفتیب ریگ

 من... -



که نقشه هام   یمن یلحظه، حت هی لحظه بود فقط  هی-

لو    یذارم پا  یحساب شدس باز ده درصد کارمو م

بود با اون موتور   یافتادن، تو هم فقط کاف  ریرفتن و گ

 نیسنگ  میما سوار موتور شد یوقت  ا ی  نیزم ی بخور

اون موقع بود که   م،یبش نیشد هر چهار نفر پخش زم

 م ینداشت یراه  چیه گهید

 خند زد به پروا نگاه کرد و گفت:  شین

که به تو مربوطه انقدر    یزیبرابر تو و هر چ در -

به خاطر   نم یتونم بب یدونستم نم یضعف دارم که م

برسه اول خودمو   سیقبل که پل یکش یمن زجر م

 هیفیآره آخر ضع شه،یم یچ  نمیکردم که نب یخالص م

 نمیتونستم بب یاما نم

 خند زد و گفت:  شینگاهش کرد و آتش ن  پروا

 نیکه با هم هیل یحرفو بزنه و خ ن یکه آتش ا هیل یخ-

 شهیم  خیتنشم س یموها  یفکر حت

جلو رفت در آغوشش فرو رفت، آتش   عیسر  پروا

 لبخند زد به جلو نگاه کرد و گفت: 

نفر    هینفر انقدر واسه  هیکه  شهیم یدونم چ ینم-

که جون اونو مهم تر جون خودش   شهیم  زیعز گهید



  شیه هست واسه من پ ک  یا  دهی دونه، اما هر پد یم

 اومده، مدت زمانش کم بود اما انگار سال ها گذشته 

آتش گذاشت و آتش با   یران پا  یخم شد سر رو  پروا

پروا را عوض کرد در جاده   نیماش  ی لبخند دنده 

پروا فرو کرد و   ی رفت، دستش را در موها   یاصل 

 گفت: 

اسم   هیهم   یالک ی گم نفسم یکه م ستیخود ن یب-

اون موتور   ی پشت تو رو  دمیفهم ینذاشتم روت، وقت

به  می نشستم دوست داشتم همون جا هر سه تامون بر

 شتریب ی اون جا، هر چ یدرک که تو به خاطر ما اومد

  ید یحساب شده کش ینقشه  دمیددیرفتم م یجلو م 

کارم اشتباه بود   یشدم که چرا کجا  یم ی عصب شتریب

 !؟ ی که تو دخالت کرد

 ستمین مونی پش اما من-

 و گفت:  دیخند آتش

  ینم  یزی از چ ،یتو که آره، تو زن سوپرمن من-

 اد یبر نم ی از هر کس یکه تو دار  یجسارت ، یترس

 خوشحالم   یل یمن که خ-

 برد به چشمان پروا نگاه کرد و گفت: نییپا  سر



 بابت؟ -

آتش فرو کرد و آرام   شیدست باال برد در ر پروا

 گفت: 

با حرف دلم عاشق نشدم اما با حرف دلم و مغزم  -

و   زیبا در نظر گرفتن همه چ یعنی نیعاشق شدم، ا 

 مثل تو دل بستم یا وونهیکامل به د  یروشن فکر

 واقعا ممنون-

 نداشت  یکنم قابل  ی خواهش م-

 پروا را گرفت گفت: ینیقهقهه زد و ب آتش

  ی ختر، لعنت به اون چشا د تیلعنت به حاظر جواب -

 بزن کنار   گهیکه داره م  ت یگاو

برس من جام   گتیگه به رانند ینم یچی من ه ی چشا-

 خوام بخوابم یخوبه م

 رتمون ینگ سی وقت پل  هی-

 و گفت:  دیخند پروا

بعدم   ، ی بد لیخواد حرف خودمو به خودم تحو ینم-

 اره یجلوت کم م سیپل  یتو آتش 



کرد   یو همان جور که به جلو نگاه م  دیباز خند آتش

  ینرم پروا حرکت م ی لب ها  یانگشت شصت رو 

بود که   بینخورده بودند و عج چیکرد، هر دو ه 

 گرسنه هم نبودند. 

 **** 

  شی بود به صورتش، آرام دست در موها  رهیخ

 گفت:  یآرام یکرد و با صدا ی نوازشش م

 نفس -

 خورد و آتش دوباره آرام گفت:   یتکان پروا

 شو   داریس بنف-

کرد، آتش   یبه آتش نگاه م  جیچشم باز کرد، گ پروا

 لبخند زد و گفت: 

 بلند شو -

 

[12 /3/2021 12:53  PM] 

 

 _شش_آغوش_آتش ستی#پارت_چهارصد_ب

    



 

 

 م؟ییکجا -

 محله  ابونیسر خ -

 نگاه کرد و متعجب گفت:   کیتار مهیبه آسمان ن پروا

 ! شه؟یداره شب م  یوا-

 شهیزود شب م گهی زمستونه د-

گرفت به زور نشست، کمرش درد   یبه صندل دست

و با    دیرا د سیپل یها   ن یماش یگرفته بود لحظه ا

 بُهت گفت: 

 چه خبره؟! -

خواد هر    ی م ومدهیسرگردت کوتاه ن  ستین یزیچ-

 حرف بکشه یکیزبون   ر یاز ز هیجور

 به آتش نگاه کرد گفت:  عیسر  پروا

 و...  هینکنه -

تونن   ی محل م یوارای نه مطمئن باش پشتم پُره از د-

 حرف بکشن اما از آدماش نه 

 هست که باهات لج باشه   یکیباالخره -



 هستن مواقع پشتم   نیهستن اما بازم تو ا یل یآره خ -

 اما... -

 گفتم که نترس، شالتو بکش جلو -

سرش مرتب کرد و آتش    یشال را رو عیسر  پروا

 را به حرکت در آورد گفت:   نیماش

 در خونم شلوغ باشه   یاسلحم همرامه، ممکنه جلو-

 با عجله دست سمتش برد و گفت:  پروا

 بدش من-

 ... نف-

که االن به  مینرفت شی همه راه  پ ن ینگو آتش ا یزیچ-

دستمو من    یدیبعدم فقط م ،یوفتیب ریطر اسلحه گخا 

 یریگیازم م یا یخونم، بعدم م برمیبا خودم م

  دیداد و خودش را جلو کش رونینفسش را ب آتش

سمت پروا    د،یکش رون یاسلحه را از پشت کمرش ب

 گرفت و گفت:

 لباست ریبذار ز -

لباسش را باال زد سر اسلحه را درون شلوارش   پروا

 گفت:  طنتیجا داد، آتش لبخند زد و با ش



 خوش به حال اسلحم-

 بست گفت:  یپالتو را م  ی که داشت دکمه ها  پروا

 هوم؟ -

 شد  میفقط به اسلحم حسود یچیه-

کرد که   یم ینگاهش کرد حرفش را داشت بررس  پروا

  یچشمانش درشت شد و با حرص مشت دنشی با فهم

 : دیغر دیکوب شیدر بازو

 زیه تیترب یب-

  رینازک کرد ز یو پروا پشت چشم دیبلند خند آتش

 لب گفت: 

 وونهید-

گذشت و   ی م سی پل  یها  نیماش نیاز ب نشانیماش

دست   سیپل   یکردند، لحظه ا یها نگاهشان م  سیپل 

اما آتش همان جور   د یپروا ترس ستند، یتکان داد که با 

 فشرد گفت:  یترمز م  ی را رو  شیکه پا 

 دادم   یاالن دستت م دیلعنت بهت نبا -

و آتش نگران به پروا نگاه کرد   ستاد ی کامل ا  نیماش

 گفت: 



 خون سرد باش -

 خون سردم -

 خم شد و گفت:  سیداد، پل   نییرا پا  شهیش   آتش

 د؟ یمحل  نیاهل هم-

 ت: گرفت و گف  سی زودتر کارتش را سمت پل  پروا

با من حرف زدند، من خبر نگار   یسرگرد عباس -

 ی نیهستم، پروا ام   ی آگاه

 ؟ یسرگرد عباس -

 من  شی اومدن پ شیبله چند ساعت پ-

کارت را گرفت صاف   سیدستش مشت شد و پل   آتش

  عیپروا سر زد،یداشت با همکارش حرف م ستاد، یا

 آتش را گرفت و گفت: یدست مشت شده  

 یبذار انجام بدم، عصب ادیاز دستم بر م ی کار  یوقت-

 کنم ینشو خواهش م

 همان لحظه خم شد و گفت:   سیپل 

 ی نیخانم ام دیبر دیتون یم-



لبخند زد و آتش کارت را از دست آن مامور   پروا

را به حرکت در آورد، دور که شدند    ن یماش دیکش

 : دیفرمان نشست و غر یمشت آتش رو 

 بترسم  یجور نیا چرا اون اسلحرو دادم دستت که -

 لحظه آروم باش  هی-

و پروا کارت را درون    د ینفس کش نیخشمگ آتش

 گذاشت گفت:   فشیک

با اون   یموند  ی گفتن برم، تو م یاگر االن منو م-

تونستم نجات بدم   ی کارت خودمو م نیاسلحه، من با ا

اتفاقا   ،یشیم یچرا انقدر زود عصب ؟ی اما تو رو چ

 راحت بود   المیخوب شد که دست من بود و منم خ

که قدم  ایو ک دیمج دنیوارد کوچه شد با د  نیماش

  ی آمدند، آتش پا رو یزنان داشتند سمت سر کوچه م

با   ن،یآنن دو درون ماش  دنیبا د ا یترمز فشرد، ک 

 تعجب گفت: 

 !دیمج-

چرخاند سر باال برد و   یدور دستش م ریکه زنج دیمج

 گفت: 

 شد...  یچ-



آن دو نفر ساکت شد و آتش دست    دنی هم با د او

  ع یهر دو سر ند،یا یبرد اشاره زد سمتش ب  رونیب

که آتش نشسته بود خم  یرفتند سمت در  نیسمت ماش

شدند، به پروا نگاه کردند هر دو سالم کردند، پروا  

 سر تکان داد و آتش آرام گفت: 

 چه خبر؟ -

 به پروا گفت:  رهیخ دیمج

 آرومه یهمه چ یچیه-

 جا نشستم  نی من ا-

 به آتش نگاه کرد گفت:  عیسر دیمج

 گهیمرتبه د یهمه چ  یعنی زهیداداش...چ-

 د یفانوسارو روشن کن د،یراه بنداز  بانیشام غر-

 گفت: عیسر  ا یک

 او...  ن یداداش تو ا-

 ؟ یدیم حیبرام توض  یمگه کورم که دار -

هم فشرد،  یخفه شدند و پروا لب رو دیو مج ا یک

  یکرد، برا ی م ی را سر آن دو داشت خال  تشیعصبان

 گفت:   عیهمان سر



 بده من برم، تو باهاشون برو  نی ماش-

 وا لبخند زد گفت: نگاهش کرد و پر آتش

دارن تا دوباره   از یبرو به مراسم برس، اونا به تو ن-

  یترس از محله بره، راه نیهمه دور هم جمع بشن، ا

 رم یخودم م ستیهم ن

کردند، پروا از کنار   یهم به پروا نگاه م ا یو ک دیمج

 سر آتش به آن دو نگاه کرد و گفت: 

 امیمنو با دخترا ب یاگر اجازه بد -

 :دیلبخند زدند و آتش غر  دیو مج ا یک

 نه-

شد و پروا به چشمان   زانیآو شانیدو جوان لبها   آن

 آتش نگاه کرد گفت: 

  میفانونس روشن کن کمی م،یونینم اد یز-

 نه ا ی نیا یب گمیحاال بعد م-

 باشه -

 رمیپس برو منم م-

گذاشت و   نیرا درون ماش فش یدر را باز کرد ک دیچرخ

 نیکرد و آتش هم از ماش   در را بست به آن دو نگاه



آن   یرا دور زد و روبه رو  نیرفت، پروا ماش  نییپا 

 گفت:  ستاد یسه نفر ا

 رون یب ادیاز خونه ب کمیداره که    ازیخواهر آتش ن-
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 برد، آتش کنار رفت و گفت: ریسر به ز ا یک

 سوار شو -

  دیشود اما چرخ نی جلو رفت خواست سوار ماش پروا

 نگاه کرد گفت:  دی به مج

  نیجار بزنم که بخوا ستمیمن پشت شوهرمم اما بلد ن-

  ا یمن پشت شوهرم هستم   دیو به هم بگ  دیشماها بفهم

زنتو نسبت به زن   تینه، رو حدس و گمانتونم ذهن

 آتش خراب نکن



آتش نگاه   یرخ عصبان  میبه ن ا یخشکش زد و ک  دیمج

 کرد، پروا هم به آتش نگاه کرد گفت: 

 ارمیبرات لقمه م امیدارم م-

شد آتش در را   نی ماشسر تکان داد و او سوار   آتش

و دور   نیبست، با به حرکت در آمدن ماش شیبرا

 لب گفت:   ر یز نی به ماش رهیشدنش، آتش خ

 نیبار چه خوب چه بد بخوا نیباشه واسه آخر نیا-

 یوگرنه دهن براتون نم  د،یدر مورد زنم حرف بزن

 دینبا   یباز دهنتون الک دیباش  قیذارم، هر چقدرم رف 

 کنم یباز بشه رحم نم

 گفت:   عیسر  ایآب دهان قورت داد و ک دیمج

 میبر-

شد  نگیپروا وارد پارک نی ماش دی از دور د یوقت  آتش

 راه افتاد و گفت:  دیچرخ

 چه خبر؟ -

 و گفت:  ستاد یکنار آتش ا ایراه افتادند ک  عیدو سر هر

 ه؟یک سهیکه همدست پل  اروی نیا-

  شیکار شهینم ه،یک  میبفهم ستیدونم اما مهمم ن ینم-

 کرد 



 ه یک  میخب بدون-

 پرسم یبعد م -

 ؟ی از ک-

 گفت:  ستاد یاو ا گریطرف د دیساکت بود و مج  آتش

به   یل یبود؟ خ ی که نجاتمون داد ک پهیخوشت ارویاون -

 میخوند یفاتحمون م دیتر با  رید هیچند ثان دیموقع رس

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

بعدش تو رو   ؟ یهماهنگ کرده بود یبود؟ با ک  یک-

 کجا برد؟ 

 کالفه گفت: دیباز هم جواب نداد و مج آتش

خودمون نبوده، چون   یحرکتش خفن بود بچه ها -

  یوحشت داشت م  یکیبا اون همه نزد سای اون پل 

 بود؟  ی دل گنده پس ک نیا  ان،یجلو ب دنیترس

نگاه کرد و اشاره کرد چرا آنش ساکته،  دیبه مج ا یک

 شانه باال انداخت و گفت:  دیمج

  یاما به ما گفت ؟ی داداش تو هماهنگ کرده بود-

 بود؟  یک  ی پس موتور ،یگرد  یخودمون بر م 



  سیبود، البته اگر پل  گهید  زینقشمون چ گهیراست م-

آتش کجا  هیچ  هیقض م،یرفت ی خودمون م دیرسینم

 ! ؟یکه االن با خواهر پروا برگشت یرفت

و هر دو نگاهش کردند، آتش    ستادیا یعصب آتش

تکان داد فکش را چپ و   یو پر حرص گردن نیخشمگ

 راست کرد، گفت: 

 خواهر پرواتون بود که نجاتمون داد-

خشکشان زد و آتش با حرص   ستادندیا  کدفعیدو   هر

 سر تکان داد و گفت:

چون  ادیسراغمون ن  سیکرد پل  یخواهر پرواتون کار -

 دیمنو مج دیپرت کرد نفهم سیحواس اون همدست پل 

  هیخواهر پرواتون  م،یکجا رفت رون یب م یزد تیاز هئ

  قام یبه من و رف سیکه پل   د یحساب شده کش ینقشه  

 شک نکنه 

 داداش؟!  هی شوخ-

 کنن؟  یم ی که دارن شوخ ییکسا هیشب  افمیاالن ق -

 گفت: عیسر  ا یک

 نه واال!-

  دیهم سوال نکن گهیدهنتون د  دیپس ببند-



 را گرفت گفت:  ا یک یبازو  عیسر دیافتاد و مج راه

 بود؟!  یحرفا واقع نیا-

 واال هنگم!-

 خواهر پروا بود؟!  پهیخوش ت ی موتور ارویاون -

 ... البد ب-

 دیمج-

نگاه کرد و   شد یبه آتش که دور م عیبا ترس سر دیمج

 : دیآتش غر

رد زن من حرف نزن وگرنه االن گفتم در مو  نیهم-

 یکه تا آخر عمرت نتون دوزم یاون دهنو چنان بهم م

 ش یبشکاف

  پ،یخوش ت یگیبه زنش م یخاک تو سرت دار -

 احمق! زنهیگردنتو م

 گهیخب بود د-

  بانیواسه تو هم شام غر  دیبا  شنوه یخفه شو م-

 م یریبگ

 دختر!   ن یداره ا ی عجب دل -

 دیمج-



و آتش سر  دند یآتش از جا پرد یدو با صدا  هر

 زد:   ادیچرخاند فر

 ن یا یراه ب-

 به دنبال آتش رفتند.   دند یدو دو هر

 ** 

که  ینان گذاشت و به آسک یشور را ال  اریخ  پروا

 گفت:  ی کرد نگاه کرد، ساغر با ناراحت یم هیگر

 نکن هیانقدر گر-

درست کرده بود را آماده   عی که سر هیالو یلقمه  پروا

رفت  رونیگذاشت، از آشپزخانه ب کیکرد و در پالست

 و گفت:

هم   هی بق یعاشق بود و نگران، حرفا  یدرسته آسک -

خودشو    ی داد اما عجله کرد و با آبرو یعذابش م

شد و   یم دیکه نبا  یزیکرد، شد چ  یخانوادش باز 

وقته با هم هستن   یلیخ قشی خواهرشو رف دیآتش فهم

 خبر بوده  یو اون ب

 باال انداخت و گفت:  شانه

که  دمیشناختم فهم یکه هنوز آتش کامل نم یمن نویا-

 هیبراشون   نمیواسه هم شه،یبد م  یل یاگر بفهمه خ



دونستم   یدادم، البته من اون موقع نم بیمالقات ترت

 هم دارن!  یو راه مخف  ننیب یهمه همو م نیا

و پروا خسته   دیدندان کش ر یا زلبش ر یگوشه   سار

 به ساعت نگاه کرد گفت: 

اگر   د،یبلند بش میحاال که آتش زنگ زد اجازه داد بر-

 میبعد بر دیکه درست کردم بخور ه یگشنتونه الو

 و گفت:   ستادیا عیاتاق رفت، ساغر سر  سمت

 ؟ی امروز تو کجا رفت-

که او هم نگاهش  یبه آسک  دینگاهش کرد چرخ پروا

 کرد و گفت: زیکرد نگاه کرد، ساغر چشم ر یم

نجاتشون   دی رس پیخوش ت یموتور  ه یگفت   دیمج-

امروزت   پیت اد یدونم چرا  یکه گفت نم پشیداد، از ت

 افتادم! 

لبش کج شد و سر تکان    ستادیا نهیدست به س پروا

 داد گفت: 

 رفتم  یم دیخودم بودم، رفتم چون با -

باره   کیبه  یشان زد، آسکخشک یو آسک   ساغر

 و با همان بُهت گفت:  ستاد ی وحشت زده ا



داداشمو دوستاشو از او...اون جا نجات   یتو رفت -

 داد؟! 

 آره -
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 آره -

 باز ماند و پروا لبخند زد گفت:  یآسک دهان

اما   ست،یشما درست ن  ی کار تو خانواده  نی آره ا-

شما اصال   ی باشه من به قانون خانواده  ادتون ی

 یآتش نم ی خواستم بدم تو رو ی اگر م دم،ینم تیاهم

من امروز   اد،یسر تو ب  ییذارم بال یکه نم ستادم یا

 وفته،یم یدونستم اگر نرم حتما اتفاق  ی رفتم چون م

خبر  یو آدماش ب  تشدونستم که آ  یم ییزایچ هی چون 

 یاز دستم ساخته بود دلم نم ی کار یبودن؛ وقت

براشون   یدعا کنم که اتفاق نمیخواست مثل شما بش



  یزی چ دیکنم مطمئن باش  یاگر قرار نبود کار وفته، ین

 کردم  یکمک م دیو با  دمیفهم  دم،یفهم یهم نم

 !هیرت یغ یب نیا گه یبابزرگم بفهمه م-

 خند زد و آرام گفت:  شین پروا

واسه پدربزرگت قائلم اما از طرز فکر   ی ادیاحترام ز-

که اون موقع ها   فیح  اد،یو رفتارش اصال خوشم نم

تونستم دستشو رو کنم  یم  یینبودم وگرنه من به تنها 

کارا    نیوقت از ا چ یکرده، ه یاون چطور زندگ مین یبب

 نکرده؟ 

 تاسف تکان داد گفت:  یرا به نشانه    سرش

به بعدم من هستم   نیاز ا ستیمحاله، آتش مثل اون ن-

  نیکنم تو ا ی بشه، خدارو شکر م هش یذارم شب ینم

خودخواهه که به فکر آتش   هیاون  ست، یشهر ن

چرا از  تونم مامانتو درک کنم که  یاالن م  ست،ین

 اد یپدربزرگت خوشش نم

 گفت:  دیساکت بود و پروا چرخ  ساغر

 شد   ری د دیآماده بش نیا ی اگر م-

 به دنبال پروا رفت و گفت:  عیسر  یآسک

 برام گفت  زیجا همه چ نی اومد ا دیداداش مج-



تخت   یرو  دیکش رون یاز کمد ب یبافت مشک پروا

 انداخت گفت: 

  دیبا ست، ینبوده و ن انتیعشقت اهل خ ید یخوبه فهم-

 یخوشحال باش 

نتونسته  دمویدست آتش بوده، شاره جد  ا یک ی گوش-

 برداره 

 ش؟ یدیبخش ه،یچه جور آدم  ا ی ک یدیفهم نهی مهم ا-

 نقشه بوده چرا نبخشمش؟  یهمه چ  یوقت-

 ی تخت انداخت به آسک ی را هم رو  یشلوار مشک  پروا

 نگاه کرد گفت: 

 خب؟ -

 نزد؟  ی داداشم در مورد ما حرف-

 نه-

 برد و آرام گفت:  ریسر به ز  یآسک

  رویحرف زدم، گفت آتش گفته آسک ا یبا ک یمن تلفن-

کرده   یمن باز ی چون...چون با آبرو   دم،یبه تو نم

شده، چون خراب شدم تو    یبا من دوست م دیچون نبا 

 زن یخانوادم دنبال خونم هستن که بر



اشتباه   دونهیمقصر م ارو یکه ک  نیآتش نگران توئه، ا-

کارش تو رو   نیبا ا ا یباوره که ک نیآتش به ا ست،ین

 انداخته، که واقعا انداخته یتو خطر بزرگ 

 یکه نم نی با ا یدون یدوستش دارم پروا، خودتم م-

شد نگرانش بودم،    یباز باورم نم هیچ  هیدونستم قض

 شد  ی داغون شدم اما بازم باورم نم دمیاون دختررو د 

چند روز بگذره، باهاش   نا آرومه بذار کمی آتش -

 زنم  یحرف م

سمت پروا رفت، با همان   عیلبخند زد و سر  یآسک

پروا   د،یدست سالمش پروا را در آغوش کش  کی

 و گفت: د یلبخند زد گونه اش را بوس

 ی نیبب ارتویبرو آماده شو که از دور  -

 گفت:  دیخجالت زده خند  یآسک

 باشه -

  د یکش ی قیرفت و پروا نفس عم رون یاز اتاق ب  یآسک

خسته لب تخت نشست، به ساعت کنار تخت نگاه  

بود و   دهینخواب یکرد، چند روز بود که درست حساب

آتش  یاش برا  یحال واقعا خسته بود، با وجود خستگ

درست کرده بود چون نه خودش غذا   هیساالد الو



نگاه کرد و لبخند زد   شیخورده نه آتش، به لباس ها 

 گفت: 

اما خودم از   د،ین یبب  ارتونی میبر نیا یگم ب یبه اونا م-

 نمتیترم که ذوق دارم زودتر بب وونهیهمه د

 *** 

  یسرد صورتش را سرخ کرده بود، کالفه دو لبه   باد

 : دیهم کرد و غر کی نزد شتریپالتو را ب

 االن! ی صبح نه به باد و سرما  ی نه به گرما -

 لبخند زد و نگاهش کرد گفت:   ساغر

صبح واسه تو گرم بوده، وگرنه واسه ما که    دی شا -

 سرد بود 

 عرق بودم   سیمن که خ-

کرد و آرام   یخجالت زده به اطراف نگاه م  یآسک

 گفت: 

 که  نمشونیب ینم-

خورد و کالفه   یهم م ی رو  شیاز سرما دندان ها  پروا

 چشم بست گفت: 

 پاهام جون نداره  -



نگران نگاهش کردند و ساغر دست   یو آسک   ساغر

 کمر پروا گذاشت گفت: ی رو

 ! یشد ضیمر  دی شا -

 سرده  ی ل ی...خیل یخ-

 خونه  میبر-

 نه تکان داد و گفت:  یسرش را به نشانه   پروا

 به آتش  دیبد نمیا رم،یشما نه...خودم م-

داداشم بعد مارو    شه،ی که نم  ینجوریاما زن داداش ا-

 کنه  یهم دعوا م

به   ستیقرار ن دیهمه اومد نیشما اگه،  ینم یزیچ-

 د یخاطر من زود برگرد

 نگران و آرام گفت:   ساغر

 حداقل زنگ بزن داداش آتش -

 رون یبکشمش ب تیخوام وسط هئ  ینم-

 داد و سر تکان داد گفت:  یرا به دست آسک   لقمه

 ی نگران نباش دمیم  امیپ دم ی رس-

رفت، واقعا سردش بود و   رون یب تیجمع  نیب از

  سیبود، هنوز پل  اورده ین  نیبود که چرا ماش ی عصب



بود، وارد کوچه  زیدر محله بود و حواسش به همه چ

بلند بردارد که زودتر به    ی کرد قدم ها  ی م یشد، سع

بلندش به خد   یجان بود و قدم ها  یخانه برسد اما ب

 هم نبود.  یکوتاه عاد  یقدم ها

اش نشست، سر باال  یشانیپ یکه رو یقطره باران با 

 برد به آسمان نگاه کرد و لبش کج شد گفت: 

 لیبارون تکم یسرما و باد ب نی آسمون قرمز ا نیا-

 شد  ینم

هم خورد و او به روبه رو نگاه   یرو   شی دندان ها   باز

 : دیکرد و غر

 تره  ی...از بازار بزرگم طوالنستیالمصب کوچه که ن-
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شد،  شتریتنش ب یشد و سرما  شتریباران ب یها  قطره

اما سر   د،یپا شن ینداشت، صدا دنیجان دو شی پاها 

 یداشت م  ی نچرخاند به راهش ادامه داد، انگار کس

 و لبخند زد:  ستادیا شی سر جا  شیآشنا یبا صدا  د، یدو

 جوجه اردک زشت  یه-

شود، آتش   یم  کشی که با سرعت نزد دی چرخاند د سر

 : دیدر هم غر  یو با ابروها   دینفس زنان رس

 ستیبد ن  ی خبر بد هی-

 صدات نکنم یتیگفتم تو هئ-

 یزنگ بزن دی باشم با  منیزم  ریز-

 ؟یغر بزن ی باشه، اومد-

 به آسمان نگاه کرد و گفت:  آتش

بارون که سردت   نیبدتر با ا  یاز سرما فرار کرد-

 شهیم

 شه؟یسردش م  یجاست مگه با آتش کس نیآتش ا -

 نییکاپشنش را پا   پیلبخند زد نگاهش کرد، ز  آتش

طرف کاپشنش را کامل   کی سمت پروا رفت،   دیکش

آتش محکم به  د، یکاپشنش خز ریباز کرد و پروا ز



اش چسباند راه   نهیخود فشردش و پروا سر به س

 افتادند. 

کاپشن دور کمر آنش رفت، آتش   ریپروا از ز دست

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت:

 ؟ یشد فیجان ضع نجا ین-

بود بعدم که    ادیامروزم تحرکم ز دم، یچند روزه نخواب-

 رمیکنم به زور دارم راه م ی جنگ با تو، واقعا حس م

 یومدیم  دینبا -

 کمتر بشه ی درون جان یه ن یاومدم که ا-

 و گفت:  دیبلند خند آتش

 شد؟ -

 نچ نشد  -

پروا   ی از کنارشان گذشتند، اما نه برا ی زن چادر   دو

سانت هم از هم   کی یآتش مهم نبود، حت ینه برا

آتش را فشرد و آرام   ی فاصله نگرفتند، پروا پهلو

 گفت: 

 نداد؟  ری بهت گ  سیپل -

 تموم شده، فقط هستند که باشن  راش ی کال گ-



 م یمن که راض-

 ندارم، باشن بهتره  ی منم مخالفت-

 ؟ی لقمرو گرفت-

 ؟ ینه مگه تو خونت ندار-

 لبخند زد و گفت: پروا

 درست کردم  اد یز  میدار-

را در    دشیتا پروا خواست کل ستادندیدر خانه ا  ی جلو

خودش در را باز کرد و   د یآتش زودتر با کل   اورد یب

فرستاد، خودش هم جلو رفت  نگیپروا را درون پارک

در را بست و دست سرد پرورا را گرفت سمت  

 آسانسور رفتند. 

به صورت سرخ پروا  رهیدر را باز کرد وارد شدند خ 

اتاقک که بسته شد جلو رفت،   ییشرد، در کشو دکمه ف 

هر دو دستش را دو طرف صورت پروا گذاشت و  

 گفت: 

 چقدر سردته زشتم؟ -

 حالت بهتره؟ -

امروزو شستو برد،   تیعشق تو، عصبان دنیفهم-

 گهید یدار  استیس



 و آتش سر تکان داد گفت:  دیخند پروا

که   یعاشقم   یامروز بگ نیهم یگذاشت ،یبخند  دمیبا -

 بزنم  ینتونم حرف  یماتم کن شو ی کال ک

 ی کم نزد-

 بودم؟  یشکل  نیبود من ا  ی به نظرت اگر حالت عاد-

 ابرو باال انداخت و گفت:  پروا

 ی بود  وید هینچ شب -

آسانسور هر دو   ستادنیو با ا  دیکش یقینفس عم آتش

رفتند، در خانه را باز کرد و پروا زودتر سمت    رونیب

 اتاق رفت گفت:

دوش آب   ه یتو بخور منم برم  خچالهیتو   یهمه چ-

 حالم خوب بشه کمی رمیگرم بگ 

 ؟ یخور  یتو نم-

لقمه هم واسه   هیگرفتم  یداشتم واسه تو لقمه م-

 خودم گرفتم خوردم 

 و گفت:  ستادیدر اتاق ا ی جلو آتش

 ؟یسرم بزن هیدکتر  میبر  یخوا یم-



  یم  رون یب امیبعدم م رمیگ یدوش م  رمینه بابا م-

 شمیخوابم خوب م 

 یرا از تنش در آورد و حوله را برداشت چشمک  پالتو

 به آتش زد گفت: 

منم  ،یخواد بمون ینم تیبرو هئ یغذاتو خورد -

 خوابم یم رمیم  رونیاومدم ب 

 باشه -

به دست سمتش رفت، دستش را کنار صورت  حوله

 آتش گذاشت گفت: 

  نیدونم تو هم ا یزودم برو خونه استراحت کن، م-

 یدیچند وقت نخواب

 با خبره زیفضول من از همه چ-

 سر جلو برد دم گوشش گفت:  دیخند پروا

تورو بکنه،  ی فضوله تا آخر عمرش قراره فضول نیا-

 خان پیحواستو جمع کن بد ت

 رفت و گفت:  عقب   دیخند

 فعال -

 لب گفت:   ر یتکان داد و ز یرفتن پروا آتش گردن با 



 دختر زشت.  خهیفکر کن برم، دستات -

 ** 

آمد   رونیاز بخار ب یحمام که باز شد چنان حجم در

 زد و با دهان پُر گفت:  یکه آتش از پشت اپن سوت 

 چه خبر بوده اون تو! -

حوله را   ی  قهیتعجب کرد،  شی صدا دن یبا شن پروا

را   ش ی امد و ابروها  رونیهم کرد از حمام ب کینزد

 باال داد و گفت:

 ! ؟یچرا نرفت-

 از پشت اپن بلند شد و گفت:  اتش

 نبود؟! ادی ساعت تو حموم ز کی-

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم پروا

 دوش آب داغ بودم همون حالمو بهتر کرد   ریز-

  خنده ریز   شیگونه ها   دنیرفت و با د  کشینزد آتش

 خنده گفت:  ان یزد و در م

 لپاشو -

 ؟ یچرا نرفت-

 ه؟یدوست نداشتم حرف-



 وارد اتاقش شد و گفت: دیچرخ پروا

 انیاالن بچه ها م-

 جلو رفت و گفت: آتش

 ست یبه من مربوط ن انیب-

 گفت:  عیآتش سر دنیسر چرخاند و با د  پروا

 کجا؟ -

 من ک... -

 یدستش را به در گرفت و همان جور که م پروا

 بستش گفت: 

 لباس بپوشم   دیبا -

 در گذاشت و گفت:  یرا ال شیپا آتش

 کنم ینگاه نم-

 ؟یگیم  یجد-

 کنم یآره باور کن نگاه نم-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 باور کردم، برو عقب-

 کار  یاخه من بخوام نگاه کنم چ گه،ید  ید نکرد-



 آتش! -

 نگاه کنم  یکل یخوش ه  یل یخ-

 خند زد و گفت:  شین پروا

 آب دهنت راه افتاده؟  کل یبد ه نیواسه هم-

 چشمانش گرد شد و گفت:  اتش
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 ! من؟! ؟یک-

 نه عمه جانت، بکش عقب-

 زدن نداده؟  د یمجوز د نا یعشق مشق ا  یعنی-

 گفت:   عیپروا درشت شد و سر چشمان 

 ! نمیبرو عقب بب ز،ی ه یکه نداده پسره  رینخ-

 :د یداد و غر نیچ ینیب آتش



اصال تو   نم،یخواستم بب یبرو بابا انگار حاال واقعا م-

 آخه؟!  یدار دن ید

 در را بست گفت:   ع یو پروا سر  د یعقب کش پا 

 رو مبل   نینداره برو بش دنیاگر د-

 میرسم رسوم دار  هیما -

 و حوله را از تنش در آورد و گفت:  دیخند زی ر پروا

 ؟ یچه رسم-

 داد و گفت:  هیبه در تک دیچرخ آتش

وقت   هیکرد   یکرد بدنتو چک م یلختت م  دیمامانم با -

 ی نداشته باش  یزیچ  ی رادیا بیع

به  یصورت د یروبدوشام ساتن راه راه سف دیخند پروا

 آورد و گفت:   رونیهمراه شلوارش ب

 ندارم  رادیا  بیع-

 از کجا معلوم؟-

 حاال مامانت اومد بگو چک کنه-

  ی تونم جا  یاما خب من م ره،یاون موقع د گهینه د-

 کارو انجام بدم  نیمامانم ا



را تنش کرد    رشیز یو لباس ها دیبلند خند پروا

 گفت: 

  یزده بش ینی زشتمو بب کلی ترسم ه یم  ی دون ینه م-

 یمنو نخوا گهید

 کنم یحاال اشکال نداره تحمل م-

همان   ستاد یا نهیرا تنش کرد و جلو آ شیلباس ها پروا

 بست گفت:  ی را م ش یجور که دکمه ها 

بعد من از  ،یولم کن یترسم تحمل نکن ینه عشقم م-

 غصه دق کنم 

کرم   یرش را دورش رها کرد و کمنم دا ی موها 

  یبا دندان ها  دیمرطوب کننده برداشت، آتش چرخ

 : دی شده غر  دیکل 

خدا به دادم برسه تا    ،یپدرم در اومد تا دل بد-

 بخوام... 

 باره باز شد، پروا ابرو باال انداخت و گفت: کی به  در

 زن سفت سخت گرفتن دردسر خودشو داره -

 شهیکه بخوام م یدون  یم -

 مشتش را باال آورد کنار سرش تکان داد و گفت: پروا



 که عشقم  یدونیم  شه،یهم نم یبخوا-

 کرد، پروا سر جلو برد و آرام گفت:  زیچشم ر آتش

 من تحمل کن  یتحمل کن شلخته -

 ؟ی ذاریمگه م-

 ندارم!  ت یمن که کار-

خودش   کیدستش را دور کمر پروا برد و نزد  آتش

 کرد گفت: 

 ست؟ ین  یزیناز عشوه هات چ نیا-

آتش  ی نهیس  یزد و دستانش را رو  یلبخند آرام پروا

 گذاشت گفت: 

 مگه بلدم؟ -

 ی بلد د یشد ت،یبا تمام سفت و سخت-

و سر باال برد به صورت آتش نگاه کرد،   دیخند پروا

قرمز پروا که به خاطر   یچشمان کم  ی  رهیآتش خ 

ب  حمام بود، دست پروا باال رفت، انگشتش سمت ل

تاب بود و منتظر سرش جلو   یآتش رفت، آتش که ب

و   دیرفت اما پروا سر انگشتش را کنار لب آتش کش 

 آرام گفت: 



 ؟ یدستمال بود که چرا لبتو پاک نکرد-

آتش گرفت و آتش با حرص    ی را جلو  انگشتش

 کرد اما پروا لبخند زد عقب رفت و گفت: ی نگاهش م

 ؟ یغذاتو کامل خورد -

گرفت   وارید و دستش را به ددا  یفکش را تکان آتش

 گفت: 

 خوردم-

 ؟ یخور یم  ییچا -

 خورم  یم-

در   ختیر   یچا   وانیبه آشپزخانه رفت، دو ل  پروا

گذاشت و از    ینیگذاشت، قندان را کنار س ینیس

  یرفت، با لبخند به آتش که جلو  رونیآشپزخانه ب

را   ینیبود نگاه کرد، سمتش رفت و س   ستادهیپنجره ا

رخش نگاه   میبه ن ستادیگذاشت، کنارش ا  زیم ی رو

 کرد و گفت: 

 ؟یخوب-

 ؟ یپرس  یچرا م -

 ی دپرس شد  هویچون  -



 لبخند زد نگاهش کرد و سر تکان داد گفت:  آتش

 انجام بدم  دیچندتا کار دارم که با-

 خطرناکه؟-

 از نظر تو آره اما از نظر من نه یعنینه، -

 به من یگیو نم-

  ،یدیخودتو دخالت م  عیسر  دمیکه فهم ییاز اون جا  -

 گمی نه نم

 گفت: ینازک کرد و با دلخور  یپشت چشم پروا

 نگو-

 کنه یو شنودتم کمکت نم  نیاون دورب-

 گفت: دیو آتش خند  ستاد یا نهیناراحت دست به س پروا

 شهیچه زودم ناراحت م-

 یدون یم بهیهنوزم منو غر-

 شد، دست دور شانه اش برد و گفت:  کشینزد آتش

هست که  ییزایچ  هیاما  ه،یچ بهیمن غر زینه عز -

  یبذار نفهم  ست،یخطرناکم ن  ست،یامروز ن هیشب

 جوجه اردک زشت، من فقط به فکر توئم

 آتش! -



 شدما اریاخت یب  یدید  هو ینگو آتش،  ینجوریا-

 نکهی کمکت نکنم اما ا دی شا  ،یکن  یواقعا ناراحتم م-

 یکن  یناراحتم م یگینم

 ؟یدخالت نکن  یدیقول م ه،ی بگم کاف یعنی-

 ... اگر بت-

  ا یگم   ینم ا ی م،یندار  زایچ نینه نه نه، اگر بتونم ا-

 یدخالت نکن  یقول بد د یاگرم بگم با 

 باشه قول -

روت حساب   گهیقولت د ر یز ینفسا، بزن یقول داد-

 کنما یباز نم 

 باشه بابا -

 ادتهیپگاه که -

 باره گفت:  کیفکر کرد و به   یکرد کم زیچشم ر پروا

 کنم  قیتحق یآهان همون که گفت -

 ارمش یسراغش ب میبر  دیکردم، با   داشیآره همون، پ -

 فاصله گرفت و گفت:  یکم  عیسر  پروا

 ! نش؟یبدزد-

 و گفت:   دیکش شش یر  یکالفه دست رو آتش



 نزنم یحرف گمیکه م نه یهم-

 ! ستی ن یکه مردونگ نی! ادش؟ یتو؟ بدزد یگیم یچ-

 تند نرو -

تند نرو، من اگر باهاتم اگر دل دادم واسه   یچ یعنی-

فقط روشت فرق داره، اما   یریبوده که درست م نیا

 ! ه؟یزن کار درست هیدختر  هی دن یدزد

 ستین  دنیدزد نیا-

سرش گذاشت    یخند زد دور شد دست رو شین پروا

 و گفت:

اگر    ی ر بدزدتو اگ ام،یمورد راه نم نینه آتش با ا -

با خالفکارا   یچه فرق ی کار بذار نیزورتو واسه ا 

  ن؟یهم ؟ی کنیکه جنس ردو بدل نم نهیتفاوتت ا  ؟ی دار

اونم   ؟ یدزد  ،یکن ی کار م  یچ یواسه کار درستت دار 

 آدم؟! هی

 بذار برات بگم-

 سر تکان داد گفت:   دیچرخ پروا

 بگو-

پنهانش   ا یپنهان شده  ییجا  ه،یاون آدم از من فرار -

  دیکردن که دست من بهش نرسه، برم سراغش با



  دن یکه بتونم ازش حرف بکشم، حرف دزد ارمشیب

 ستین
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 بذار برات بگم-

 سر تکان داد گفت:   دیچرخ پروا

 بگو-

پنهانش   ا یپنهان شده  ییجا  ه،یاون آدم از من فرار -

  دیکردن که دست من بهش نرسه، برم سراغش با

  دن یکه بتونم ازش حرف بکشم، حرف دزد ارمشیب

 ستین

 : دی غر دیدست باال آورد با تهد  پروا



  ده، یدزد نیاما ا یبد رییاسمشو تغ د یواسه خودت شا -

 هی نامرد ن یا ست،یتو مرام آتش ن نی ا ه،ییآدم ربا

 محضه

  ستیباهاش حرف بزنم، قرار ن رمشویبگ دیبا -

  دیداره که با یمهم یحرفا  م،ی کن تشیاذ مشیاریب

اگر منم  اد،یهم به حرف نم گهیحرف بزنه، جور د

 کنه ی فرار م نهیبب

 چشم بست و آتش سمتش رفت گفت: پروا

راغش، درست باهاش حرف زدم اون  من رفتم س-

  قیحقا   ی سر  هی دنیخودش نخواست، االن واسه فهم

اون آدم   ؟ یدی فهم نویمجبورم به زور متوصل بشم، ا

خالف   هی ، ییآدم ربا  یکه اسمشو بذار ستین  یعاد

 ؟ یفهم  یکاره م 

 و آرام گفت:  دیکالفه چرخ پروا

 د؟ یکن ی بعد ولش م-

 اگر خودش بخواد آره -

 ! ؟یچ یعنی-

و آرام    دشیشد، از پشت در آغوش کش   کشینزد آتش

 گفت: 



  شیبه من بگه ممکنه بعد از رفتن از پ  قتویاگر حق-

 من بُکشنش 

 تا دهان باز کرد آتش آرام گفت:  پروا

 تونه بمونه تا جونش حفظ بشه یم-

 وفته یب  ریگ دیخالفکاره با هیاون -

خوام بهم   یکه من م  ییجوابا  نهیمهم ا  ه،یحرف نمیا-

 بده 

 به من؟ ش یسپار یبعدش م-

 نفس... -

همه خالف کرده،   نیحاال که ا ،یخوا  یتو جوابتو م-

 بره جواب پس بده  دیبا 

 شرط  هیباشه اما به -

 ؟ یچه شرط-

جوابمو گرفتم  نکهیبعد ا ،یخودتو دخالت ند نکهیا-

 دمیم لشیخودم تحو

 تو اگر...  ؟یچطور -



که   ویخوام کار یکار نداشته باش، م زایچ نیتو به ا-

خوام تو خودتو   یانجام بدم، اما نم یخوا  یتو م

 یدخالت بد

 قول؟ -

سر پروا را، آرام شکمش را   دیلبخند زد و بوس   آتش

 نوازش کرد گفت: 

 قول مردونه -

 ؟یکار کن یچ  دیبا   گهید-

 پگاه  یداره به جوابا  یبستگ-

 ا کار چندت یتو گفت -

انجام بدم   شویبدون اگر خواستم بق یاول  نیفعال هم-

 گمی حتما بهت م

 دم؟ یکه فهم یناراحت-

ناراحت   یخودتو دخالت بد  نکهیراستش نه، اما از ا-

کنم، حاال   یکار م  ی من چ  یدیفهم یم د یتو با   شم،یم

   یدیهم فهم 

 دوست دارم؟ یچ یدون یم-

 ؟ یچ-



 آتش چسباند و چشم بست گفت:  ی نهیسر به س   پروا

انگار   ،یستیتو آزاد ن ،یکن  یکه زندگ ،ی که آزاد بش-

 یانجام بده، خودتو نم فشو یوظ دی که با  ی هست ی ریاس

بشه که بشه بزرگ محل    دایپ یکیدوست دارم  ؛ینیب

اصال   ،یکن  یزندگ  ی بند اسارت آزاد بش نیو تو از ا

به فکر   یدون  یم ه؟یچه شکل  یعاد  یزندگ  یدون  یم

به فکر دشمن   ی وند یم ه؟ینبودن چه جور  یکس

 ه؟یچه جور  ینبود

 زد و ادامه داد:  یتلخ لبخند

  ،ی بزرگ شد  یجور نیهم یچون از بچگ یدون ینم-

  یاطرافت باشه که بفهم له یم ستیزندون، قرار ن هی

 ی زندون یو افکارت تو یبا طرز زندگ  ی زندونه، گاه 

مش بود شک  یدستان آتش که رو  ی دستش رو کی

باال رفت کنار صورت آتش   گرش ینشست و دست د

 نشست و آرام گفت: 

آتش، آره کمک به مردم قشنگه،   ستین نیحقت ا -

خوشحال بودنشون قشنگه، اما روز شب گذروندن تو  

  ست،یبه فکر نبودن خودت تو قشنگ ن ست،یقشنگ ن

مرامن، من باهاشون   یرحمن ب یب نیسرزم نی مردم ا

به  وفتهیزنم، اگر منافعشون تو خطر ب  یسرو کله م



  یم ودش که از خ یبه کس یکس رحم ندارن، حت چیه

 گذره که اونا شبو راحت بخوابن 

 مرتعشش گفت:  ی کرد و با صدا بغض

ندازن دور   یم یآتشارو به راحت  ن،یسرزم نیمردم ا-

کار   یمونده باشه براشون چ  ادشونی نکهیبدون ا 

 کرده 

باال برد و چانه لرزاند به چشمان آتش زل زد   سر

 گفت: 

  هینرسه که حسرت   یگذره، روز   ی روزا داره م نیا-

 ی کردن بخور یروز زندگ

 ...یعنی-

  یب یعنیدوره زمونه  نی بزرگ  محل بودن تو ا یعنی-

جا بزرگ محل   چیه گهیخودت شدن، چرا د الیخ

االن  یهست اما دوره   ست؟ ی نداره آتش؟ آدم درست ن

که بزرگ بودن به دردش بخوره، اون   ستین یدوره ا 

  ی جلو  نکهیبزرگ داشت نه واسه ا هیوقتا هر محل 

ت کار بزرگا  ینها  ره،یبگ نی کوکائ  شهیفروش ش دیخر

حواسشون باشه  رنیارازل اوباش بگ یبود جلو  نیا

کنه، اما    تیمست نباشه ناموسشون اذ یوقت کس  هی

  یک ی گهیطرف د   هی یریاز هر طرف بگ ؟یاالن چ



 یکی زنهیآشپزخونه م یکیکنه،  یداره خالف م 

آدم   یکی کنه،یقاچاق م یکی کنه،یمشروب درست م

 ی کنه هر چ یم  قبه درد بخوره قاچا  یدزده هر چ یم

کنه،  یبدنشو قاچاق م  یهم به درد نخور باشه اجزا

طرف    هیفروش اسلحه، از  دیاز اون طرف خر

 استیس

 و سرش را به چپ و راست تکان داد گفت:  دیچرخ

که کم   یهست ی ک ؟ی اریتو چرا کم ن اره،یکم م  سیپل -

انتقام تو رو    رنیمحل م هی  شه؟یم  یبُکشنت چ ؟ یارین

 هیبرن جلو بق ا یک  دیمج ت ینه آتش نه، نها  رن؟یبگ

کنن؛ بفهم آتش بفهم که االن بزرگ    ی فقط نگاه م

واسه   یکنیو نابود مخوره، تو خودت یبودن به درد نم

 کنن  ینم  ادتمیکه سه روز بعد  یعده ا 
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 ی دو طرف صورت آتش که فقط نگاهش م  دستانش

 کرد نشست و گفت: 

  یهستن که هنوز بزرگ محل دارن، اما م ییمحله ها -

  ریخ ی صحبت کنه با آدما   تینها   ه؟یکارشون چ یدون

وام به  هی تینها  ا یکنه،  یخواه که مسجدشون بازساز 

  ی تونه بره جلو یها بدن، بزرگشون نم  چارهیبدبخت ب

  هیچون  ستیچون به اون مربوط ن رهیخالفکارا بگ

 ستهی با  خالفهمه  نیا ی ونه جلو ت یتنه نم 

 زد و آرام گفت:  لبخند

بزرگ بمون اما تباه نشو، به خودت برس به  -

  نیا یجلو  یتون ینم ییآزاد شو، تو به تنها  ت؛یزندگ

  یاول آخر م  یریبگ ،یریهمه خالف جورواجور بگ

 ُکشنت 

 برد گفت:  ریو کالفه سر به ز  دیچک اشکش 

 یداداشم ی مامانم یذارم آتش حاال که بابام ینم-

 و... یخواهرم

 باال برد گفت:  سر



ذارم به خاطر مردم قدر نشناس تباه   ی... نمیشوهرم-

 یبش

 لبخند زد و پروا آب دهان قورت داد گفت:   آتش

بدون من    یحاال که شد  یشد ی عاشق من م  دینبا -

خوام خودخواه   یم  ستم،یبلد ن ی از خود گذشتگ م،یک

نه اون مردم،   یخوام تو فقط مال من باش یم، مباش

بعد از  اد، یذارم که ب  ینم اد،یسرت ب ییخوام بال  ینم

همه  ،یبه همون برس ی خوا ی گرفتن جوابت که م

من آزاد   نارکه ک نهیتو حقت ا  شه،ی م یعاد زیچ

که با   یزندون نیتموم بشه ا دیبا ،یکن  یزندگ

 تورو کشوندن توش  یخودخواه

  شیچا   وانیعقب رفت و با دست لرزان ل پروا کالفه  

 را برداشت گفت: 

داشته، االن به بزرگ  از ین یزیچ هی  یهر دوره ا -

 ... وفتهیب  یندارن، واسه تو اتفاق ازیتو ن هیمحل شب

 نگاهش کرد گفت:  ی شد و عصب  ساکت

 وفتهیذارم که ب ینم وفتهینم-

را خورد و با چشمان پر اشک   شیاز چا  یبغض کم  با 

 به آتش نگاه کرد گفت: 



 ذارم  ینم-

زنگ اف  یکالفه قدم سمتش برداشت، اما صدا  آتش

کرد   یو آتش نچ  دیچرخ یاف بلند شد، پروا عصب

نگاه کرد و   شیسالن رفت، پروا با چا  گریسمت د 

بلند به اتاقش رفت و   یبا قدم ها دش یکوب زیم ی رو

در را بهم کوفت، چراغ را خاموش کرد سمت تختش 

 رفت. 

 ختیاشک ر  اریاخت یب د،یپتو خز ریرا کنار زد ز پتو

 لرزان گفت:  ی و با لبها 

 ذارم یذارم...نم ینم-

هم    یاما چشمانش را رو  دینش یصدا م رونیب از

 فشرد و باز گفت: 

زندون   نیذارم تو ا  ی...نمیذارم تو زندون بمون ینم-

 یریبم

خوابش   یک  دیچند بار تکرار کرد و اصال نفهم  دینفهم

 برد. 

★ 

 به ساعتش نگاه کرد و آرام گفت:   ساغر



پروا که هست، فکر نکنم  گه،یبهتره من برم د-

 داداشتم بخواد بره 

پنجره   یجلو رونیب نیشده؟ داداشم ا   یزیچ یعنی-

 پروا هم تو اتاق  کشه،یم رگایپشت هم س

 دنبالم  اد یدادم ب امیپ دیدونم، من به مج یمن نم-

 باشه -

  فشیک عیزنگ آتش رو چرخاند و ساغر سر  یصدا  با 

 را برداشت و گفت: 

 گهیداداش، اومده دنبالم، من برم د ده یمج-

کرد   یخداحافظ یسر تکان داد و ساغر از آسک   آتش

به برادرش نگاه کرد، هنوز با او حرف   یرفت، آسک

ناراحت است،   یاز آسک یلیداد خ  یزد و نشان م ینم

آتش    یبلند شد به اتاقش برود اما صدا  شیاز سر جا 

 خشکش زد.  شیوحشت به دلش راه داد و سر جا 

 ! د؟یچند وقت با هم بود -

توانست آب دهان قورت بدهد، به در اتاق   ینم  یحت

 آتش ترساندش:   یاره صداپروا نگاه کرد اما دوب

 ؟ یَکر شد -

 دا...داداش -



 د؟ یچند وقت با هم بود ،یحرف بزن دیبا   یالل هم بش-

آتش  د،یدانست چه بگو یافتاد نم هیبه گر  یآسک

انداخت و   ی گاریس  ریرا در ز گارش ی ته س دیچرخ

 گفت: یبه آسک  رهیخ

 بنال  -

 ما...ما... -

 نم  نذار دندوناتو ُخرد ک یوجود نداره آسک  ییما -

 گفت:  ریسر به ز  ختیاشک ر  یآسک

 ...نبود اد یز-

 نبود  اد یآهان ز-

 رفت و گفت:   یآسک  سمت

پدربزرگت   یدونست یکه م یاون احمق بود تو چ-

 !هیمحله چ نیا ه،یک   فتیطا  ه،یک

  شی ساکت بود و آتش روبه رو  ریسر به ز  یآسک

 و گفت:  ستادیا

من مخالف عشق نبودم، به اون ُکره بزم گفتم باشه،  -

خواهرم دارن از اعتماد من   قمویدونستم رف  یاما نم

 کنن  یسو استفاده م 



 ... یب...بخدا نم-

 ار یبدتر از گناه ن ل یخفه شو با اشک تمساح دل -

 : دیو آتش با خشم غر ختیچشم بست اشک ر  یآسک

دلش  تو رو به  یکارشم که شده آرزو  ن یبه خاطر ا-

 مونه  یتاوان نم یذارم، ب یم

برادرش  نیسر باال آورد به چشمان خشمگ  یآسک

 نگاه کرد و آتش سر تکان داد گفت: 

 ؟ یتون ینم ی عاشقش یبگ یخوا یم-

را   یباره لباس آسک کیاما آتش به  دیاش لرز  چانه

  دهیوحشت زده سمت بردارش کش  یچنگ زد، آسک

 : دیبزند آتش غر غیشد و تا خواست ج

 ستیببند دهنتو اون دختر حالش خوب ن-

 خند زد و گفت:  شیو آتش ن دیلرز  یم  یآسک

اگر من   یکن ی فکر م ،یکور ا ی ،ینیب یاون دختر م-

 کرد؟  ی کار م  یتو چ یبودم و اون جا  ا ی ک یجا 

 خند زد و سر جلو برد و گفت:  شین

با وجود   یانقدر واسه خودش ارزش داشت که حت-

  یسراغم، از هر کسو ناکس  ومدیدنش نمعاشق بو



کرد که با من روبه رو نشه، انقدر   ی پرسو جو م

غرور داره که خودشو ُخرد نکنه، اما تو با رفتنت 

 یشد  کیکوچ  ، یخودتو خرد کرد
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 چفت شده گفت:  ی داد و با خشم و دندان ها تکانش

  ییچه خبره اما تو دیدقت فهم  کمی با  بی دختر غر هی-

آبروتو   ،یکه بفهم ی نخواست یبا ما بود یکه از بچگ

فکر  نیدم خونش، اما به ا یرفت یبا خودت برداشت

  ،یبش کینداره تو کوچ نویارزش ا زیچ  چیه ی نکرد

  یوقت م چی ه دیکارو کرده بود، نبا  نیواقعا ا  ایاگر ک

زود   روینشون داد، د اقتشویسراغش، چون ل   یرفت

  یخورد  ی ادی گوه ز  یاما رفت ،ید یفهم  یم ویهمه چ



بزرگ    یخوا  یم یک نم،یخواستم با چشمام بب  یکه م

 تو؟  یبش

دهانش گرفت تا زار    یدست جلو  یداد و آسک  هولش

  دیزدنش را پروا نشنود، آتش دست باال برد و با تهد

 گفت: 

 بهش فکر هم نکن-

 : دیغر یو آتش عصب ختیدلش فرو ر  یآسک

 گمشو برو تو اتاق -

رفت، آتش کالفه به در اتاق    دی دو دیچرخ  عیسر  یآسک

بلند سمت اتاق رفت و   ی پروا نگاه کرد، با قدم ها 

شد، لباسش   کیآهسته در را باز کرد، وارد اتاق تار

را از تن در آورد و سمت تخت رفت، لب تخت که 

تخت   یخورد، آتش آرام رو  ینشست، پروا تکان

باز کرد،  شمپروا چ د،یدرست پشت سر پروا دراز کش

 تنش، دلش نبض گرفت.  یمابا حس گر

  یشکمش نشست، سر در موها یآتش رو  دست

کرد فرو کرد،   ی شامپو اش مستش م یآزادش که بو 

و دستش   دیدندان کش   ریتن آتش لب ز یاز حس گرما

 دست آتش نشست و آرام گفت:  ی رو



 ینرفت-

و سرش جلو تر رفت و آرام  دیبه تن پروا چسب شتریب

 گفت: 

 نتونستم برم-

  قهی کشد، چند دق ی قیچشم بست و او نفس عم پروا

رخش نگاه   میآتش به ن د،یگذشت اما پروا آرام چرخ

پهلو سمت آتش  یزد و و رو  یگریکرد، کامل غلت د

  یصدا  گر،یکدیشدند به  ره یهر دو خ د،یخواب

تاک ساعت   کیت یهمراه شده بود با صدا  شانینفسها 

 کنار تخت. 

به  یکیدر تار را گرفتند، فقط گر یدو دست هم د هر

  یقیبودند و هر دو کم کم در خواب عم ره یخ گریکدی

 فرو رفتند.

* 

آهسته چشم باز کرد، با   د،یشن رونیکه از ب ییصدا  با 

سر بلند کرد، با    عیصورتش سر ریز  ی حس گرما 

آتش،   دنیسر باال برد با د  جیپهن گ ی نهیآن س دن ید

 . دیخجالت زده خودش را عقب کش



نگاه کرد،   تشیکرد و خنده اش گرفت، به وضع یپوف

 بود!  دهیچطور به آتش چسب

اش نگاه کرد،   نهیو دوباره به س یدیخن زی ر زیر

 اش گذاشت و آرام گفت:  نهیس یدستش را رو 

 ر یآه-

انگشت   طنتیخورد و پروا با ش یآتش تکان پلک

و و دوباره    د یآتش کش ی نهیس  ی اشاره اش را رو

 گفت: 

 نفس  ر  یآه-

 آتش آرام گفت:  یلبها دنی لبخند زد و پروا با د  آتش

 من بخواب شی پ کمیبفرما  -

 خواب هستم یاگر اجازه بد -

 ؟یبخواب شمیپ یا ی اجازه داد ب یبچه پررو، اصال ک -

 ام یتونم م یم ست، یاجازه الزم ن-

 ی کرد یم  دارمیخوشگل ب ی دخترا بود  نیکاش از ا-

 ؟ یخوا یم یچ گهی بفرما دستور بده د-

 بوس  هیمثال -

 گه؟یچشم د-



 من...  ی بذار ،یکن  یخب حاال چون اصرار م-

دهان آتش نشست   ی رو  گرشی دست د عیسر  پروا

 : دیغر

 شروع کن   تویزیچشماتو باز کن بعد ه-

 دست پروا گفت: ریو ز دیخند آتش

  ایدوره  یلیخ ا ی زایچ نیدونم حسرت ا   یواال من م-

 رم یم یاصال حسرت به دل م

انگشتش را   طنتیچپ چپ نگاهش کرد و با ش پروا

 دوباره تکان داد و گفت: 

 ست یمن اهلش ن-

 دونم یدونم نفسم، م  یم-

  گریرا طرف د  گرشی د یپا   یشد و زانو  زیخ مین پروا

باال رفت و پروا کامل   شی آتش گذاشت، آتش ابروها 

 زد و گفت:  یزد، چشمک مهیخ  ش یرو

 ستمیاصال هم اهلش ن-

 گفت:   جیآب دهان قورت داد و گ آتش

 دونم!  یم-



  ی نهی رفت، بوسه اش که وسط دو س نییپروا پا  سر

 ش یدو تکه اش نشست، تنش آتش داغ شد و پنجه ها 

 پروا نشست.  یدر موها   عیسر

به مردمک   ره یسرش سمت سر آتش رفت و خ  پروا

و   دیلبش کش  ی آتش زبان رو یچشمان درشت شده  

سر بلند کرد اما پروا   عیرفت، آتش سر  نییسرش پا 

 و گفت:  دیپر  نییتخت پا  ی همان لحظه از رو

 ستمیآقا آروم گفتم که اهلش ن یه-

هم فشرد سمت پروا هجوم برد اما   یدندان رو   آتش

در را باز   عی و سر د یسمت در اتاق دو  دیپروا بلند خند

خنده اش باال رفت و آتش باز    یصدا  د،یپر رون یکرد ب

  ی آکس  دنی که برود با د دیپروا دو  د،ی هم به دنبالش دو

اما او هم  دیوسط خانه خشکش زد، اتش به پروا رس

 . ستاد ی ا پرواو کنار    د یرا د  یآسک

برهنه نگاه   مهیخجالت زده سر چرخاند به آتش ن پروا

 کرد و دست پاچه گفت: 

 ...من...من برم صورتمو بشورم زهیچ-

 دست پشت گردنش برد و گفت:   آتش

 کنم...برم لباسمو بپوشم  زیمنم چ-



چشم    ی خنده اش گرفته بود و پروا از گوشه   یآسک

رفت، آتش    سیسمت سرو عی به آتش نگاه کرد و سر

لب   ریبه اتاق برگشت و در را بست، ز عیهم سر 

 : دیغر

کنه با من، تا لب چشمه   یکار م یچ نیبب  یلعنت-

 گردونه، دارم برات یتشنه بر م برهیم

 *** 

در دهان گذاشت به آن دو که رو به   یگر ید ی  لقمه

کردند   ینگاه نم گریکدیهم بودند و اصال به  ی رو

صاف کرد   ییرا خورد، گلو  شیاز چا  ینگاه کرد، کم 

 و گفت:

 گم آتش  یم-

 د یخودش را جلو کش  ینگاهش کرد و و پروا کم آتش

 و گفت:

 از پدربزرگت چه خبر؟ -

و آتش چشمانشان تنگ شد و پروا شانه باال   یآسک

 انداخت و گفت:

 نشد؟   یخبر  ،یآسک هیسر قض-



برد، پروا   ریسر به ز  یو آسک دی ابرو در هم کش آتش

 نشست گفت: نهیدست به س

 درسته؟ زهیبر یخون آسک  نهیهنوزم دنبال ا -

 ... من نم-
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  انین یمراقب  یآتش؟ تا ک ی حرفت، تا ک ون یم دیببخش-

  د،یستیبُکشنش؟ تا آخر عمرت؟ شما مگه خانواده ن

مارو    ستیجا؟ قرار ن نیا ان یاونا ب ستی مگه قرار ن

 ! یریهم بگ  ی خانوادگ یداراید یجلو  دینکنه با  نن؟یبب

آب دهان قورت داد و آتش با خشم تا خواست    یآسک

بلند شود پروا مچ دستش را گرفت و    زیاز پشت م

 گفت: 



االن   ،یبش ی زنم تو عصب  یمن حرف م ستیقرار ن-

 میمشکل حل کن نیا می کن یفکر دیبا 

 ؟ یخوا  یم یچ-

 تموم بشه یام همه چخو یم-

 شهینم-

 شهی م یتو بخوا-

 ؟یچ یعنی-

 نکرده  یکار اشتباه  ا ینقشه بوده ک یهمه چ-

 گفت:  دیلبش کش ی خند زد و پروا زبان رو شین آتش

  هیبا هم داشتن اما به خاطر  یرابطه پنهان هیدرسته -

  یبه خواهر خودت زهر م  یاشتباه و نگذشتن، زندگ

 یکن

 شهیتموم م یشوهر کنه همه چ-

 گفت: جی درشت شد و پروا گ ی آسک چشمان 

 ! ا؟یک  ریغ یکیازدواج کنه؟ با -

 ای ک ریغ  یکیبا  قا یدق-

مچ دست آتش را  نیو پروا خشمگ  دیلرز یآسک تن

 :د یفشرد و غر



 ! ؟ یشوهرش بد یخوا  یعاشقن، م  یدون  یمگه نم-

 باال رفت:  ادشیفر ی و صدا ستاد یباره ا کیبه  آتش

 نداره  اقتشویل   ا یک-

 بلند شد گفت:  شیاز سر جا  یهم مثل او عصب پروا

 د، یهست  یآتش، شما خانواده وحشتناک هیچ یدون یم-

جربزه    ی هم به اندازه کاف ا یاون پدربزرگت ترسناکه ک

تو چشماتون نگاه کنه بگه خواهرتو   ادینداشته که ب

فکر   ،یش یم یخوام، فکر کرده چون دوستته عصب  یم

شد و چرا   یچ نکهیا شن،ینم ی کرده خانوادت راض

که  دمیدونم اما من بهش حق م یبهت گفت نم هوی

 باشه حرف نزده باشه ده یترس

 ستیقانع کننده ن ی ل یدل   چیبا ه یاون عوض ی بزدل-

کمکشون   م،یبحران هست نیاما االن که تو ا ست ین-

 کن 

را   زیباره لبه م  کیهم فشرد و به  یدندان رو   آتش

گرفت، پروا چشمانش درشت شد با وحشت چند قدم  

پخش   لش یباال رفت وسا  زیعقب رفت و همان لحظه م

زد به   غیج یافتاد، آسک  نی زم یرو  زیشد و م  نیزم



کرد که آتش   ینگاه م  ل یعقب پرت شد و پروا به وسا 

 زد:  اد یفر

 خواهر منو نداره  اقتی اون ل -

که  اد یبود آن قدر ز ی به او نگاه کرد، عصب پروا

اش  یشانیپ یصورتش سرخ شده بود و رگ ها

برجسته شده بود، قدم سمتش برداشت اما آتش دست  

 گفت:  د یباال آورد با تهد

  یم  مشی تقد یداشت خواهرمو دو دست اقتیاون اگر ل -

من   ی تونه تو رو یانقدر بزدله که نم یکردم، وقت

پشت خواهرم   یخواد تو زندگ یم  یحرف بزنه چطور

بار ننشسته باهام  کی از اون روز تا حاال  یباشه؟ وقت

بلد   یچیکردن خواهر من ه تیاز حما  یعنیحرف بزنه 

 ستین

 و گفت:  ستاد ی ا کشی پروا رفت نزد سمت

 یگیشد اگر انقدر که م  یعوض م   ا یمنو ک یاگر جا -

  دمیپرس  یهزار بار از برادرت م   یعاشق بودم، روز 

زدم انقدر  یهزار بار باهاش حرف م یروز ،یچطور 

زدم که به برادر نفهمش   یاز عشق عالقم حرف م

 نیبزدل تر ا  ا یدوستش دارم، اما ک یل یکنم خ  یحال 

 حرفاس 



 را باز کرد و گفت:  دستانش

 ُمرده؟  ا یک-

اد و آتش سرش را به چپ و راست تکان د جی گ پروا

 زد:  اد یفر

 ُمرده؟ -

 نه نه-

  یلیس هی ت یدونه نها  یُکشمش، م  ینم دونهیپس م -

بهش بزنم، تهش دو تا مشته تو صورتش، اما مشکل  

 هیهمه آدما از  ست،یعشق بلد ن یجاست، معن نیا

ترس دارن اما حرف عشق که وسط باشه تو    یزیچ

  ،یریم یم ی اگر بدون یحت یستیا یم ی هر کس ی رو

خوام،    یکرد؟ اومد گفت خواهرتو م یچه غلط  ا یاما ک

شد؟ فرداش چه  یخواهرمو زدم چ یوقت ش؟ یخب بق

االن ساکت بوده، چرا چون از   نی خورد؟ تا هم  یگوه

از عشقش به   شهیترسش باعث م یعنیترسه؟  ی من م

دونه    یدختر نم نیبه ا دنینزنه؟ واسه رس یمن حرف

که  یو بدم به کسکار کنه، اون وقت خواهرم یچ  دیبا 

 نداره؟!  اقتشویل 

 اش کوفت و گفت: نهیس به



ذارم   یدارم اما نم ی تا آخر عمر کنار خودم نگهش م-

  اقتی برادرمه، اما ل  قمه،یبشه، رف اقتیل  یب  هیزن 

 خودشو نشون نداد 

اما آتش عقب   ردیبرد دستش را بگ شی دست پ پروا

 رفت و گفت: 

 هی ده، ی آروم برو، بارون شد یری م یدار  نیبا ماش-

با اون با من زنگ  فت، یهم برات گذاشتم تو ک  ی گوش

 برداشتم  زتی م یبزن، اسلحمم از کشو

مبل چنگ زد سمت در خانه  ی را از رو  کاپشنش

دانست چه   ینگاهش کرد، نم دیرفت، پروا چرخ

با   د،یچرخ  یبا رفتن آتش پروا سمت آسک د،یبگو

را گرفت و    ش یزوبا ریعجله سمتش رفت، خم شد ز

 گفت: 

 نکن هیگر-

 اما... -

آتش   یحرفا  ر،ینکن به جاش سرتو باال بگ هیگر-

کردن خوشحال باش   هیگر یبود، به جا  قتیحق نیع

 یدار  یبرادر  نیهمچ



  یبغض کرد دست رو ند،یمبل بنش یکرد رو  کمک

 شانه اش گذاشت و گفت: 

به فکرته به خدا که پرستش   یجور نیکه ا  یبرادر -

 داره 

 زانو زد و گفت:  یآسک یپا   ی جلو

 ؟ی خوش بخت بش یدوست دار -

 معلومه-

  یخودیب  زیچ چی آتش فکر کن، ه یپس به حرفا-

داره، اگر دوست    اقتینشون بده ل دی با  ا ینگفت، ک

تو کاراش دل و جرات نشون بده، تو   دیآتشه فقط نبا 

نشون    یدل و جراتشو نشون بده، وقت د یعشق هم با 

 همه جوره پشتته یتو زندگ  یفهم ی بده م

 گفت: دیلبش کش   یرو  زبان

 ؟یروش حساب کن یتون یاگر بترسه حرف نزنه م-

 برد و پروا لبخند زد و گفت:  ریسر به ز  یآسک

از خط قرمزا هم   ا یک  اد،یتونه کنار ب ینم  یدختر چیه-

  ست، ین یزیکم چ  دتت،یبوس یدوست نی جلو زده تو ا

 یکن یخودتو بسپار به برادرت، ضرر نم
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 بلند شد و گفت:  شیسر جا  از

دونم آتش   یدارم، نم ا یبرم سر کار، شماره ک دیبا -

قرار   هی دیبه مج زنمینه، زنگ م  ایپس داده  شوی گوش

  شهی م داری ب ا یباهاش صحبت کنم،  ادیب  ا یتا ک  ذارمیم

تو   ال یخ یبا ترساش ب  ا ی کار کنه  یچ دیفهمه با  یم

 شهیم

 اما داداشم... -

ندارم که بفهمه، هم به من اعتماد داره هم   یمشکل-

  شهیمنطق م یب ینفهمه بهتره چون گاه  قش،یرفبه 

 اد یتا روشنش کنم پدرم در م

 به خاطر من...  یدار -

 کرد و پروا به اتاقش رفت گفت: سکوت 



  ادیَمرد ماجراس زودتر به خودش ب ا یخوام اگر ک یم-

ترسم نجات بده، با   ی که م یخطر  نیتو رو از ا

کنه، هم آبروت   یتونه کار  یکس نم چ یازدواجت ه

فقط خدا کنه  رن،یگ یهم خانوادت آروم م  شهیم  دهیخر

 اد یبه خودش ب ا یک

اش را برداشت   یرا تنش کرد، کوله پشت  شیها   لباس 

 زد و گفت:  یرفت چشمک رون یاز اتاق ب

با    ایک دیبه تلنگر دارن، شا  ازیآدما ن  یبعض  ی گاه-

 اد یتلنگر به خودش ب

رد، لبش کج شد  شکسته اش نگاه ک   لیو وسا  زیم به

 :د یو غر

 برام بخره  دیشکوند ظرفامم شکوند، با زمو یم-

 لبخند زد و گفت:   یآسک

 شرمنده -

 برام خرهی داداشت پولداره م زم،یعز ه یشرمنده چ-

 سمت در رفت و گفت:  ع یو پروا سر  دیخند  یآسک

 شد   رم یآخ که د-

 *** 



فرستاده بود را گرفت،   شیکه ساغر برا یا  شماره

  یبوق ششم صدا  ستاد، یا  ی ساختمان آگاه  واریکنار د

 : دیرا شن دیمج

 بله-

 سالم خواهر پروا هستم -

با  ستاد ی صاف ا عیزده بود سر هیتک  واریکه به د دیمج

 لکنت گفت: 

 خوا...خواهر پروا -

 توئه؟ شیپ ا یک-

 نه-

 ؟ ییشما کجا -

 من سر کار خودم -

 برسون؟  ا یمنو به ک  غامیپ  شهیم-

 بله؟! -

 ا یبه ک  دیدارم برسون  غامیپ هی-

 هست؟  یچ یچ-

 خنده اش گرفت و گفت: پروا



 کیکافه پروانه نزد  اد یساعت پنج عصر ب دیبهش بگ-

 ی آگاه

پالتو اش   بی کرد و پروا دست در ج زیچشم ر دیمج

 کرد گفت: 

 در مورد خواهر آتشه  دیبگ-

 سر تکان داد و گفت: دیمج

 شم یرو چ-

 برم دفتر روزنامه دینکنه چون با  رید-

 بهش  گمینه نه حتما م-

 آتش نفهمه -

 سکوت کرد و پروا کالفه گفت:  دیمج

  یکرد  فیتعر یواسه آسک  ویخودت همه چ  یوقت-

دوتا بهم برسن، آتش بفهمه  نی ا یدوست دار یعنی

 شهیناراحت م

 گم یباشه نم-

 ممنون تا بعد -

آتش    را قطع کرد به ساعتش نگاه کرد و با   تماس

 : دیخشکش را شن  یتماس گرفت، با بوق دوم صدا



 بله-

 سالم بداخالق خان -

 سالم -

 ازم؟  یناراحت-

ان که جواب پروا را ندهد به شاگردش   یبرا آتش

 گفت: 

 جواد اون آهنو بذار تو کوره -

 لبش کج شد و آرام گفت:  پروا

  فیکنم، دوست داشتم تکل  تینبود عصب نیقصدم ا-

مشخص بشه، اما با حرفات هم موافق هستم،    یآسک

 یدرست گفت

 ؟یی کجا -

 هستم اومدم تو محوطه ی آگاه -

 سرگرد -

 دمش یاز صبح ند-

 ه؟یکه با سرگردت هست چ ارو ی نی اسم ا-

 شناسمش  یدونم فقط از چهره م  ینم-

 کدومشه؟ -



  یتو یاومد ت،یشب از سر کار اومدم هئ  هی  ادتهی-

راهو برام   یمرد گفت  هیشب محرم به  نی آخر نم،یماش

 باز کنه 

 : د یهم فشرد و غر یدندان رو   آتش

 صادق -

 ی بهش داشته باش ی کار  دینبا -

 دونم یم-

 آسمان نگاه کرد و گفت: به

 یمشخصه از دستم ناراحت-

 برو داخل سرده -

 لبش را جلو داد و گفت:  پروا

 مزاحمم نشو قشنگ تره  یبگ-

 ساکت بود و پروا با ناز گفت:  آتش

  یبلدم شوهرمو که از دستم ناراحته راض منیبذار بب-

 نمت یب  یکنم، شب م

 را قطع کرد و راه افتاد گفت:  تماس

رفت اون وقتا به بد اخالق    ادم ی یانقدر با من متفاوت -

 شناختمت یبودنت م



★ 

در    د،یسرگرد را شن  یضربه آرام به در زد صدا چند

 را باز کرد و با لبخند گفت: 

 اتاقتون  امیب  دیسالم سرگرد، گفته بود-

 ده ی که خبرت مثل بمب ترک نمیب یم-

  ا یخونه فرستادم واسه برد  دمیتا رس روزیممنون د-

 نشو یکه خبر آنال مینفر بود ن یاول  با یدرستش کرد، تقر

 امروزم که روزنامه م،یپخش کرد

 نیبش  ا یب-

 شده؟  یزیچ-

 ن یبش-

مبل نشست به سرگرد نگاه   یجلو رفت و رو  پروا

 بلند شد و گفت:  زشیکرد، سرگرد از پش م

 نزد؟   یآهنگر حرف ریآه-

 ه یدونه کار ک  یاونم نم-

 پروا نشست و آرام گفت:  ی روبه رو سرگرد 

 ؟ یبه کارت ادامه بد یخوا یم-

 جاسوس بودنم؟-



 آره -

فقط من تو چشم آتش   دس ی فا  یکارم ب نیدونم ا یم-

 دمیاما ادامه م  شم،یخراب م

کس درست   چیکه ه هیآهنگر شخص مرموز ریآه-

 اره یشناستش سر از کاراش در نم ینم ی حساب

 

در مورد آتش    د،یکن یبزرگش نم اد یبه نظرتون ز-

 ایماف هینه  دیزن یحرف م

داد به مبل، سر تکان داد و   هیلبخند زد و تک سرگرد 

 گفت: 

کس   چیه یکن یم  ی ازش طرفدار یکه دار   ی کس-

 شناستش  ینم ی درست حساب

 ! د؟ینیبدب یاد ی ز دیکن یفکر نم-

 بندازم  رشیکه گ  هی مدرک کاف هی فقط -

 : دیبلند شد و غر شیباره از سر جا  کیبه  پروا

  هیبا آتش حرف بزنم، امروز دنبال  دیگفت یم روز ید-

  د، یکدومشون خودتون بود  د، یبنداز رش ی که گ د یمدرک

 االن؟ ا ی  روزید
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 و سر تکان داد گفت:  ستاد ی هم ا سرگرد 

 یبا اون حرفا رامش کن  یبتون د یگفتم شا -

 ! دیکن ی از من سو استفاده م دیشما دار-

 هیادم خطرناک ریکنم، آه یمن دارم از تو مراقبت م-

 کنم!  ی سرگرد خواهش م-

 ی خبر ندار یچیتو از ه-

 که خبر داشته باشم  دیبگ-

 محرمانست -

 خند زد سر چرخاند و گفت:  شین پروا

 د یکن یاشتباه م  د یدونم دار یفقط م -



 ست ین  دهیکه نشون م یزی آهنگر اون چ ریآه-

 ست ین دیکن ی که شما فکر م یزی اتفاق اون چ-

 گفت: عیبرود اما سرگرد سر  دیچرخ

 ؟یقاتله چ یاگر بدون-

 و سرگرد لبش کج شد و گفت: ستاد ی ا پروا

 نه؟  ید یترس-

و سرش را به چپ و راست تکان داد   دیچرخ پروا

 گفت: 

جا بودم نه آتش تو  ن یااگر قاتل بود نه من  دم،ینترس-

  دمش، ی د یزندون م ی ها لهی پشت م دیبا  ،یاون آهنگر

برم، اونم   ینم شیحدس و گمان پ  ی هیرو پا  مویزندگ

 یمهم  نیموضوع به ا

 ذاره  یزرنگه که مدرک جا نم  یادیفقط ز -

 نکهیخوبم، ا یداره سرگرد، عمو رادیکار ا یجا هی-

 آدم اشتباه  هیرو   دیزوم شد

 اون قاتله پروا، اونم قاتل چند نفر -

 ! ؟ ییبا کدوم مدرک، قاتل چه کسا -

 نگران نباش  شهیرو م-



  ه،یدونم ک یچون آتش شناختم، م ستمیمن نگران ن -

رو    یچ نیخوا یم  نمیبب  د یشما هم دنبال مدرک باش

 ره یگ یدستتون نم یچی ه دیمطمئن باش یول  د،یکن

 ؟ یش یم یچرا انقدر زود عصب-

 ییزایچ  هیاما در موردش  د ی بشناس ویکی اگر شما هم -

 دیش یم یعصب  اد یکه شاختون در ب د یبشنو

 شهیباورت نم یچون عاشقش -

  شه،یوقت کور نم چیمنطق من ه  د یدون ی خودتونم م-

 االن که با تمام وجودم عاشقم  یحت

 بفهمه  دیبرو نبا  شیپ اطیبا احت-

اشتباه   دیسرگرد، اما دار  دیشما دنبال مدرکتون باش-

رو آتش، اما   د یدونم چرا قفل شد ی نم د،یکن یم

 د یاشتباه کرد دیفهم یم  د یمطمئن باش

 ؟یچ  یاشتباه کرد ی اگر تو بفهم-

 ساکت بود و سرگرد سر تکان داد گفت:   پروا

 باز...  ا ی ؟ یشیبگو داغون م-

 چشم بست و آرام گفت: پروا



ذارم تو دستتون و آتشو نابود  یاون موقع دستمو م-

 کنم یم

 ی باش یقدر قو نیخوام هم یخوبه م-

  یاما سرگرد، تا حاال بهتون گفتم صد درصد به کس-

 اعتماد دارم؟ 

 نه-

 گم، من صدر در صد به آتش اعتماد دارم  یاالن م -

 گفت:  دیساکت بود و پروا چرخ سرگرد 

 سر کارم  رمیم-

 : د یغر دیخچر یرفت و سرگرد عصب رون یاتاق ب از

  یاون آدم چقدر خطرناکه، دارم آمادت م یدون ینم-

 کنم دختر

 ** 

 سر باال برد:   ا یک یاز قهوه اش را خورد، با صدا  یکم

 سالم خواهر پروا -

 ن یسالم، بش-

پروا نشست، پروا   یروبه رو  دیعقب کش ی صندل  ا یک

 لبخند زد و گفت: 



 نقشه بود  هیخوشحالم که همه اون اتفاقا فقط -

 برد و پروا سر کج کرد گفت:  ریبه زسر  ا یک

 ؟ یدی رو د ی آسک شب ید-

 از دور آره -

 پروا کج شد و گفت:  لب

 ؟ یخور  یم یچ-

 ام؟ یب یشده گفت  یزیخوام خواهر پروا، چ ینم یزیچ-

خواهر پروا، به عنوان   یگینشده، بهم م یزینه چ-

 ؟ ی خواهر قبولم دار

 نگاهش کرد و پروا لبخند زد گفت:  ا یک

  یواقع  دی خواهر، با  یبگ  دیکه فقط نبا  یسر زبون-

 خواهرت باشم، هستم؟ 

 خواهر پروا   ی هست-

 ؟ یکار کن یقراره چ نم،یپس به خواهرت بگو بب-

 ؟یواسه چ-

 واسه عشقت -

 کرد و گفت:   شیکالفه دست در موها  ا یک



 ده یداداش گفت خواهرشو به من نم-

 خب؟ -

تونم بکنم، داداش حرفشو زده اگر باز   یم کار یچ-

 بره ی بگم سرمو م

 ببره -

 ! ؟یچ-

ب ب ره، اگر قراره به خاطر عشقت و دلت جونتو  گمیم-

 خب بده  ،ی از دست بد

 ...یعنی-

هزار بار برو جلو   یعنیجسارت به خرج بده،  یعنی-

برو جلو،    کمیزدن باز بار هزار  نتیدست رد به س 

 ی که آبرو  یداداشتم اگر قرار بود بُکشتت اون وقت

 ُکشت  یسوال م ریرفت ز   رتشیخواهرش رفت و غ 

 در فکر فرو رفت و پروا لبش کج شد و گفت: ا یک

  ، یکنارش بود شهیشناسه، هم یآتش تو رو م -

  یکه بخوا ییتا یاما نترس بودنت فقط تو موقع ی نترس

به   شه؟یم یچ جسارتت تو عشق  ،یکن  یبا آتش کار

  یکه از ترس حرف ییا ی نظرت آتش خواهرشو به ک



معلومه که    ده؟ یکه َجنَم نداره م ی به کس ده؟یم  زنهینم

 نه یب یچون جسارت ازت نم   ده،ینم

 نگاهش کرد و پروا سر تکان داد گفت:  ا یک

که  ییزایقبل عاشق شدنم، چ  یعنیقبل آتش  یدون یم-

عاشق شدم    ینداشت، اما وقت ییبرام معنا  گمی دارم م

زندان    ایمرگ بود  ایکارم   نیبه خاطرش اومدم جلو، ا

نداشت فقط آتش برام   تیکدوم اهم چیه  ،یروزیپ ا ی

 وفته،یبراش ب یخواستم اتفاق   یمهم بود، چون نم

 خواستم ثابت کنم پشتشم

 فقط ساکت بود و پروا سر کج کرد گفت:  ا یک

با ترس فقط  ،ی خوا یم یبهش نشون بده چقدر آسک-

پشت اون  یتون ینم  ، یندار یآسک اقتیل یدینشون م

 ی دختر باش

 کنه یقبول نم-

تو برو جلو، هر چقدر که پست زد باز برو جلو، هلو -

اونم بگه بفرما آقا   خوامیم یبگ ست،یبرو تو گلو که ن

اگر جرات   ، یهست  یالبته اگر واقعا عاشق آسک ا،یک

بوده به  جانتی واسه ه یآسک یعنی یجلو اومدن ندار

 شتریب جان یجرات ه ی د یداستان که رس یجا نیا



نباش باالخره کنار    نشدختره نگرا هی ی آسک ، یندار

 ی خوایم یچ نیبب ایتو با خودت کنار ب اد،یم

 بلند شد گفت:   زیساکت بود و پروا از پشت م ا یک

تو خطره، به خاطر   یدست دست نکن، جون آسک-

  یزنگ  ا یروم   یروم ا ی  ا،یاونم که شده به خودت ب

 زنگ
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 و گفت:شانه اش گذاشت  یرا رو   فشیک

خوب فکر کن   شه،یم  رمیبرم دفتر روزنامه د دی من با -

 ی خوایم یچ نیبب

 ممنون-



 شو یُهلت بدم  بق کمینکردم فقط خواستم    یکار -

 خودت برو 

 یممنون که خواهر -

لبخند زد و نگاه گرفت دور شد، پول قهوه اش  پروا

که   دیمج دن یرفت، با د رون یرا حساب کرد از کافه ب

موتور نشسته بود، لبخند زد سمتش رفت و   ی رو

 گفت: 

 ممنون-

 گفت:  ریسر به ز دیپر  نییپا  عیسر دیمج

 سالم خواهر پروا -

 از آتش چه خبر؟ -

 بود  یبود تو آهنگر یداداش عصب -

 : لب گفت ری ز پروا

 پس امروز دنبال پگاه نرفته-

 ؟ یچ-

 فعال  یچیه-



رفت، پشت    نشیسر تکان داد و پروا سمت ماش دیمج

  یرا روشن م  نیفرمان نشست و همان جور که ماش

 کرد گفت: 

به خاطر خواهر خودش حرف زدم، االن از من  -

 بدبخت ناراحته

 :دیرا به حرکت در آورد و غر   نیماش

از دستت   یکن ی م یکه کار ازیته پ ای ی ازیسر پ-

 ناراحت بشه! 

 . دی کش یق یداد و نفس عم نیی را پا  شه یش ی عصب

 ** 

 وارد اتاق شد در را بست و پچ پچ کنان گفت:  نهال 

 پرورشگاه؟  ینرفت-

 نه-

 چرا؟ -

 فرار کرده   ارویبشم؟  یعصب شتریبرم که ب-

 گفت:  دیلبش کش  یکنارش نشست و زبان رو  نهال 

 ...نکنه...نکنه مامانتهگمیم-



روبه رو ساکت بود و نهال   واریبه د رهیخ  پروا

 دستش را گرفت گفت:

فرار کنه، خب اون که از   دیاگر مامانت باشه چرا با -

که دستشه   ی اون عکس دهیفهم ده، یپرس ینیام  یپروا

 فرار کنه؟ دیچرا با  ه،ینیشده پروا ام

 چشم بست و گفت:  پروا

 نگفته؟ امویاسم بچگ-

 بوده  یه به نظرم آدم زرنگن-

 چرا؟ -

 یهست ینیاومده که مطمئن بشه تو پروا ام -

 ست یپس مامانم ن-

 با...  دی شا -

هست مهمه، انگار تنها    ی اما هر ک هیدونم ک ینم-

  یهستم، خانوادم ک  یمن واقعا ک  دونهیکه م هیکس

 هستن 

 فشم؟ دیچرا رفته بود  روز ید-

 ی جور  نیهم-



زده   شیآت  ونیکام هیمحله   ونیا یتو ب  ید یفهم-

 بودن؟! 

 می آره خبرو چاپ کرد-

 بود؟  یچ هیقض-

 گهیخب بخون خبرارو د-

 شهیم یکنه چ فیخواد تعر  یانگار حاال م سیخس-

 به ساعت نگاه کرد و نهال سر کج کرد گفت:  پروا

 ؟ ی منتظر آتش-

 شش یخواستم برم پ ینه نم-

 م یپس مزاحم شد-

 رم یم رترید کمی زمینه عز -

 جاست؟  نیا یخواهرش تا ک  نیا-

 فعال هست -

 ه یچ  هیقض ینگفت-

جا   نیا ادیبا آتش بحثشون شده من خواستم ب کمی-

 من باشه شیپ

 خانوادش  شیپ  رهینم-



 ره یم-

 : د یسر کج کرد و پرس نهال 

 د؟یکن یازدواج م  یک-

 نگاهش کرد و گفت:  عیسر  پروا

 ؟ یچ-

تا   دیبا دیخب االن محرم هست دم؟یپرس یبیعج  زیچ-

 باشه تونیعروس ی ک دی ال فکر کرده باشحا 

 ! یعروس-

 را باال داد و گفت:   شیابرو کیمتعجب  نهال 

 !گم؟یم  یبیعج زیچته تو مگه دارم چ-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 بهش فکر نکردم -

 وا! -

باشه   تیمحرم نیفکر نکردم اما به نظرم تا آخر هم-

 خوبه

 خدا جون! واقعا؟!   یوا-



با آتش که حرف نزدم چون فکر نکردم اما خب همه -

نداره، پس باشه   یدونم حرف  یجوره، آتش که م یچ

 تیمحرم نیآخر هم 

 د؟ی بعد ع یعنی-

 آره -

 خوبه!  یل یخ-

 بلند شد و گفت:  شیسر جا  از

 شام آماده کنم  ادیکه محمد ب نی برم خونه، تا قبل ا-

 ؟ یموقع شب تنها بر نیا-

 نُه هم نشده -

  یم امیم شمیآماده م   رونیخواد تو برو ب ینم-

 رسونمت

 تو دوست خوبم  یفدا-

  شیآرا زیرفت، پروا سمت م  رونیاز اتاق ب  نهال 

از   یمیرا شانه زد، ن  شی کرد و موها   شیرفت، آرا

سرش را پشت سرش جمع کرد و   ی جلو  ی موها 

نشاند، سراغ کمد رفت و    ش یرو یبنفش رنگ  ونیپاپ

  شیلباس ها  نینگاه انداخت، از ب شیبه لباس ها 

 . دیکش  رونیب  یبنفش ریلباس حر



  یاز آماده شدنش پالتو تنش کرد و شال را رو بعد

عطر به خودش زد و از اتاق    یسرش انداخت کم

 نگاه کرد و گفت: یرفت، به ساغر و آسک  رونیب

تش، شما شام آ شیپ رمینهال برسونم، بعدشم م رمیم-

 د یبخور

 گفت:   عیسر  ساغر

 بود!   نا یا دیبا مج  ست،یداداش آتش که خونه ن-

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 اد یخونش تا ب رمیم زم،یدونم عز  یم-

و   دیبه خاطر دخالت ساغر ابرو در هم کش  یآسک

 گفت:   عیسر

 برو زن داداش -

به  عیسر  یکرد با پروا رفت، آسک یخداحافظ  نهال 

 ساغر نگاه کرد و گفت: 

 دونه؟ ینم یکن ی چرا فکر م-

 اما من به زن داداشت شک دارم دیببخش-

 چرا اون وقت؟ -

 نشست و گفت:  نهیدست به س  ساغر



کنه که آتش بهش بهش اعتماد   ی کاررو م نیداره ا -

 کنه

 تو؟  یگیم یچ-

 یاشت مد  دمیخودم شن سه،یزن داداشت با پل  نیا-

 نظرمه ر یگفت سرگرد آتش ز

 ! ؟یچ-

 نهیکاراش واسه ا نیهمه ا دم، یاز پشت در اتاقش شن-

بهش بگه، بعد   زیکه آتش بهش اعتماد کنه همه چ

 زنهیپروا خانم دست بند به دستش م نیهم نیبب

 !یگیم یبفهم چ-

دروغ   ه یکه باور کردم، زن داداشت  گمی م یزیمن چ-

 گوئه

 ! ینگرانش شد  شب یتو که د-

کنه، پس منم براش   یباز لمیچطور بلده واسه ما ف-

 کنم، اون اصال داداشتو دوست نداره  ی م یباز لمیف

 مزخرف نگو ساغر -

ذارم به مقصودش   یتو بگو مزخرف اما من نم -

خواست بره که   یکجا م  ستیبرسه، االنم معلوم ن



چطور   ستیگفتم آتش خونه ن ید یبهونه آتش اورد، د

 ه شد دست پاچ

 ساغر!-

تازه   د،یدختر راحت بش  نیبه نظر من از دست ا-

به   رونیموقع زده ب  نیداره که ا  یزیچ  یدوست پسر

به آتش داره   یزنیتو هم زنگ نم  دهیبهونه آتش، فهم

 کنه یخواد م ی دلش م یهر کار 
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  شتریکدوم حرفاتو باور ندارم، به نظر من ب چی من ه-

  ستی ن شیبشه حال   وونهینگو که داداشم د  یزی چ نمیا

 یهست یک



جور   نیکنه، دست ا یاتفاقا داداش ازم تشکر هم م-

کنه  یم  شو یبراش رو کردم، هم داره جاسوس ی دختر

 باز هست  شی تو زندگ یکی ی هم صد در صد پا 

 ! یاریشورشو در م   یدار -

آتش همون قدر که واسه تو مهمه واسه منم هست،  -

ذارم پروا به مقصودش برسه،   یپس مطمئن باش نم

  نیاون ا یکه پروا به بهونه  دمیم االنم به داداش خبر 

 رون یموقع زده ب

 اون رو زنش حساسه وفت،یساغر با آتش در ن-

بازم روش   ؟یکنه چ ی م شو یاگر بفهمه جاسوس-

از خودش دورش    اره یبا لگد حالشو جا م ا یحساسه 

 کنه یم

 نانینزن، هم من هم داداشم به پروا اطم  خودیحرف ب-

 م یدار

جنسا   هیچطور از قضفکر کن، پروا   نیخودت بش-

خدا   لمه،یهمش ف نایو درست رفت سر قرار، ا  دیفهم

کار کنه، اما   یخواد چ ی کارش م نیدونه با ا یم

کارو کرد که اعتماد داداش آتشو سمت   نیمشخصه ا

 یاعتماد نم یدونه داداش به کس یخودش بکشه، م

 کنه



  خودیب ینظرا  نی ساغر زده به سرت، به نظرت ا-

 چیبه ه ،یشناس یواسه خودت نگه دار، آتش که م

 کس رحم نداره، خصوصا راجع به پروا، ساکت بمون

 یگیگم جاسوسه بعد تو م یمونم دارم، بهت م ینم-

 ساکت بمونم!

که تو فکر   هیز یاصال از کجا معلوم چ ،ید یاشتباه فهم-

 ؟ یکن یم

به بهونه نهال خانم   نیکنم، االنم بب یمن اشتباه نم-

آتش اما آتش   شیپ  رمیگفت بعد م رون ی ب رفت

پس پروا خانم کجا   ا، ی شوهر من و ک  شی کجاست؟ پ

 رفته؟

 ساغر!-

نگو ساغر، من تو چشماش خوندن داداش آتشو  -

اصال به نظر   لمه،یاصال دوست نداره، همه کاراش ف 

 شهیتو زندگ  یکیمن که  

 :دیو غر  دیدندان کش ری لب ز ی عصب  یآسک

 یکن ی م یرو  ادهیز  یدار -

که   ورز ید ادته ی ،ی بفهم ی خوا ینم یتو خر  رینخ-

 جا نینهال شوهرش اومدن ا



 رفته؟  ادمیپس -

تو اتاق منم  یتو رفت یمونده، وقت  ادتیخوبه که -

 ی نهال داشت به شوهرش م دمیرفتم آشپزخونه، شن

فرستاده پرورشگاه،   ویکیگفت، نکنه سورن 

شوهرش گفت نه بابا پروا با سورن حرف زده 

 ومش کرده آر

 خند زد گفت:  شی کرد و ساغر ن زیچشم ر   یآسک

نهالم خانمم برگشت گفت، من از عشق سورن به -

 ترسم یپروا م 

رو به  نهی خشکش زد و ساغر دست به س  یآسک

 گفت:   ستادیا  ش یرو

داره، داداش آتش تو   ی زن داداشت مشکل اساس-

شده،   کمونیبا نقشه نزد تسیدختره عفر نیخطره، ا

محله  نیکنم داداش آتش از ا  یم ی اما کور خونده کار

 رون یپرتش کنه ب

برد اما ساغر شانه باال  ریکالفه نگاه به ز  یآسک

 انداخت و گفت:



که   رهیگ یمنو م یجلو  دیگم، چون مج  ینم دیبه مج-

با داداش آتش حرف نزنم، بذار دستشو واسه داداش  

 ده خواد جواب ب یچطور م  نمیآتش رو کنم بب

 برداشت و گفت:  زی م یرا از رو  ی گوش

موقع شب به بهونه  ن یبذار فعال بگم زن محترمش ا-

 ش یتا بق رون ی خونش زده ب

 مبل نشست و آرام گفت:  ی رو  یآسک

 ! ستین یجور نیپروا ا -

 برات اوردم   ل یهمه دل  نیخوبه ا-

 آتش تماس گرفت و گفت: با 

که خونه آتش   شهیبذار امشب دستش واستون رو م-

فکر کرد ما هم   ستیدونست خونه ن ی نه بود، مبها 

 ست یکه آتش خونه ن میدون ینم

 بله-

 آتش دست پاچه گفت:  یصدا  دنیشن با 

 سالم داداش -

 شده؟  یسالم چ-



 م،یخونه هست یکه نشده، منو آسک یز ی...چیزیچ-

 ... شیساعت پ  میبعد پروا ن

 :د یصاف نشست و غر  عیسر  یآسک

 ده دقه هم نشده! -

  یاز آسک عی اش گذاشت و سر ینیب یدست رو  ساغر

 گفت:   ع یدور شد، آتش سر

 ؟ی چ شیساعت پ مین-

خونه شما، منم  اد یگفت م شیساعت پ مین زه، یچ-

ازش بپرسم اما  خواستمیالزم داشتم م یزیچ هی نجا یا

 زنگ زدم جواب نداد، گفتم زنگ بزنم به شما ی هر چ

 اش نگاه کرد و گفت: یمچمکث کرد به ساعت  آتش

 فعال  -

 دا... -

 زد گفت:  یقطع شد و ساغر بشکن  تماس

 بفرما-

 ! ؟یچرا دروغ گفت-

 یکیبذار   زنهیاون داره مارو دور م زم،یحقشه عز-

 اونو دور بزنه



 گم  ی اما من راستشو م-

داداشت تو دردسر   یخوا یم  ، یخود کرد ی تو ب-

 وفته؟یب

 پروا هم به من کمک کرده هم داداشم -

خواد شما   یکارا م   نیهفت خطه، با ا نیا گهید  نیهم-

االنم  زنه،یم شتونیاز اون ور داره ن دیبهش اعتماد کن

 موقع کجا رفته.  نیدنبالش که ا وفتهیداداش آتش م 

 ** 

سمت آشپزخانه رفت،   عیپشت پا در را بست و سر با 

ول از همه قابلمه گذاشت، ا   رهی جز یها را رو  دیخر

اجاغ گاز گذاشت،   ی برداشت از آب پر کرد و رو یا

گوجه کلم را   اریرا از آب پر کرد و کاهو خ نکیس

برداشت تا زودتر    یازیدرون آب انداخت، با عجله پ

 . کند را آماده   یماکاران یانیمواد م 

دوست دارد، اما   یگرید یدانست آتش چه غذاها ینم

وقت   یل یدوست دارد و خ یدانست ماکاران یچون م 

 بود که درست نکرده بود. 

را    ی زنگ گوش ی ُخرد شده را سرخ کرد، صدا ازیپ

  یصندل  یپالتو اش که رو  بیدست درون ج   د،یشن



اسم   دنیآورد با د رونیرا ب ی گذاشته بود کرد و گوش

دم گوشش   دی کش یگوش  یآتش لبخند زد و دست رو 

ذاشت، همان جور گوشت چرخ کرده را درون تابه گ

 و گفت:  ختیر

 بله-

 ؟یی کجا -

 ؟ی کرد ی سالم م دینبا  ییقبل کجا -

 سکوت کرد و پروا لبخند زد گفت:   آتش

باشم و تو   نکهیخونه، از ا  ایزود ب یهر جا که هست-

 شم یناراحت م  ینباش

 ؟یخونه من-

 

[12 /3/2021 1:03  PM ] 

 

 _نه_آغوش_آتش  ی#پارت_چهارصد_س 

  

 

 



بودم  گهید یخونه تو، جا  ا یخونه خودم باشم  د یبا  ا ی-

 دادم   یمطمئن باش قبلش به تو خبر م

 چشم بست و پروا آرام گفت:  آتش

 نوشابه بخر یا یم  یدار -

 چشم -

 لبخندش پر رنگ تر شد گفت:  پروا

 منتظرتم-

را قطع کرد و به اطراف نگاه کرد، به دنبال    تماس

گلدان   دنیها را باز کرد با د نتیگلدان بود، در کاب

آورد، از آب پر کرد و دسته    رونیلبخند زد و ب  ی بلور

درون   قهیبود، شاخه شاخه با سل  دهیرا که خر  یگل 

 گلدان گذاشت. 

ساالد هم  یبه کارش ادامه داد، در کنار ماکاران دیچرخ

 قهیشام دو نفره شان را هم با سل زیدرست کرد، م 

درون بشقاب آتش   یکرد، شاخه گل سرخ دمان یچ

ساعت گذشته بود و    میگذاشت، به ساعت نگاه کرد، ن

بود چون تمام   یاضبود، البته که ر امدهیهنوز آتش ن

 را انجام داده بود.   شیکارها 



  دنی نگاه کرد، با د رونیپنجره رفت و به ب سمت

ساختمان تعجب کرد، جلوتر رفت،   نییموتور آتش پا

هم به همراه آتش هستند، چند   ا یو ک دیمتوجه شد مج

نگران سمت   امد،یگذشت اما باز آتش باال ن قهیدق

  یصدا  دنیرا برداشت با شن ی رفت، گوش  فون یآ

 اش گذاشت.  نهیس  ی آتش دست رو نیخشمگ

 ی دار  یآسک اقتیبهم ثابت کن که ل ،یاراج  یبه جا-

 زم یر ی به پاش م ارویداداش، دن-

  ی همه مدت ساکت بود نیا  ا،یخوام ک یمن زبون نم -

  ،یزن یحرف م  ی شد که امشب دار  یدونم چ ینم

  یا کور خوندکنم نباشه ام ی که فکر م یزیچ دوارمیام

تو عشق دوست داشتنت بزدل   یتا بهم ثابت نکن ا،یک

 دم ینم تیرضا یدار  یآسک  اقتی و ل  یستین

 : دیرا شن دیمج  یو صدا  دیدندان کش  ر یلب ز پروا

آروم   کمیهم بره خونه،   ا یحاال تو برو باال ک  هیکاف-

 زشته   هیباال جلو در همسا  ره یداداش، صداتون م یبش

  نی ریکه گفتم، با حلوا حلوا گفتن دهن ش  نیهم-

خودت   ؟یحرف زد  ینفر اومد هیبا حرف  شه،ینم

بهت    یکی دی با  ؟ یا یب یتونست یکه نم یعقل یانقدر ب 

که   تویبزدل ا یگفت؟ عشق عشق گفتنتو قبول کنم  یم



حداقل از خودم   ،یکالم حرف با من نزد  هیمدت  نیا

ترسو   درخواهرت چطوره، انق  یدیسوال نپرس  هی

آروم باش من   یبگ  رمردیاون پ ی زنگ نزد  یبود

خوام باهاش ازدواج کنم،  ی هستم، من م  یپشت آسک

 خوره؟   یآدم بزدل به درد خواهرم م نیا ، یدیفقط ترس

آب دهانش را سخت قورت   ایبرد و ک ریسر به ز دیمج

 دست باال برد و گفت:  دیداد و آتش با تهد

اگر خودم   ستمیمرد ن ،یدار  قاتشویل  بهم ثابت کن -

 هم  ینبرمتون محضر اسمتون بندازم تو شناسنامه  

نگاه کرد و آتش  ا یچشم به ک یاز گوشه  دیمج

دست در    ایشد، ک نگیموتورش را برداشت وارد پارک

 آرام گفت:  دی کرد و مج شی موها 

زور گفته   گمی که زور بگه م یدونیآتش حق داره، م-

مدت چرا خفه خون   نیا  دم،یاما االن حقو بهش م

روز که   هیروز بعدش گفتم خفه شو بق ؟ یگرفت

 یخودجوش خفه بود 

 دمیترس  دونم،ینم-

داداش مگه باالتر مرگم هست؟ تو جون واسه عشقت -

 ؟ یدیم ی واسه ک یند



 کالفه گفت:  د یراه افتاد و مج ا یک

 کجا؟ -

 خونه-

 بذار برسونمت-

 خوام تو به زنت برس  ینم-

 : دیبه ساختمان خانه پروا نگاه کرد و غر دیمج

مهربان تر از مادر،   ی  هیحاال که زن من شده دا-

جاست که مثال عشق تو تنها نباشه، منم که   نیهمش ا 

 وسط بوقم نیا

از   د یترس یدر کنار رفت، م ی از جلو  عیسر  پروا

آتش متوجه شد که او شک کرده است که    یحرف ها 

صحبت کرده است، آب دهان قورت داد و   ا یا با کپرو

 لب گفت:  ری و ز دیو چرخ  دیکش  شیموها  یدست رو

تونم  یم ه،یکنم، از همه طرف عصب یچه غلط-

 آرومش کنم؟! 

باعث شد با ترس بچرخد، در   دیچرخش کل   یصدا

و هر دو چشم در چشم شدند،   دیپاشنه چرخ ی رو

 و آرام گفت:   عیپروا به خود آمد و سر

 ی سالم خوش اومد-



را   شیابرو کیبه پروا انداخت،  یینگاه سرتا پا  آتش

باال داد، در را بست و چشم چرخاند در خانه، پروا  

نوشابه  کیبرد پالست شیسمتش رفت و دست پ  عیسر

 را در دست گرفت گفت: 

 بده من-

 ؟ یجا هم کار انداخت نیا نتیدورب-

 نگاهش کرد و متعجب گفت:  عیسر  پروا

 ! ؟یچ-

 ست،یموها، واسه من که ن ن یا شیآرا نیلباس ا نیا-

 تو سرته  ی نقشه ا ا یحتما واسه سرگردته، 

را با حرص از   کیو پالست دی ابرو در هم کش پروا

 گفت:   د یکش رون یدستش ب

بعد   قاتیرف ش یپ یذاشت یدارتو م  شیزبون ن-

 خونه یومدیم

 آشپزخانه رفت و گفت:  سمت

نداده، به عشقت به  اد یبهت  یکس  یالبته حق دار-

 اره یم  ی سرد  نتونیوگرنه ب ،یبزن  شین دینفست نبا 

گذاشت، چشم بست که او هم   نتیکاب یرا رو  نوشابه 

 آرام گفت:   یل ینشود، خ ی مثل او عصب



 ریدوش بگ هی برو -

 ؟ یدرست کرد  یماکارن -

 آره -

تعجب کرد اما   دیخودش د  کیکه نزد آتش را دیچرخ

 و گفت:   دیابرو در هم کش

 م یشام بخور ا یب ریبرو دوش بگ-

 کردم  یشوخ -

ذوق   یهر چ ست،یاصال جالب ن اتیمتاسفانه شوخ-

 سوزه یم یجناب عال یا یهست با شوخ 

 آرام جلو رفت و گفت:  آتش

 جان؟  نجا یذوقت سوخت ن-

اش   یقدم کیپشت چشم نازک کرد و آتش در   پروا

 و گفت:  ستادیا

 کنمیم فیک  شمیم  داریکه صبح به عشق تو ب یمن-

ذوقم   خودتیاما با بحث ب خورمیکنارت صبحونه م

 کار کنم؟  یچ سوزهیم

 زنم  ینم شین نهیحداقلش ا-



به زبون   شهیآخه جوجه اردک زشت تو نگاهت پر ن -

 که  یندار ازین

 د و آنش لبخند زد و گفت: دا  نیچ ینیب پروا

 ؟ یآرومم کن  یحاال بلد-
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دانست چرا  یم یاما وقت ؟ی خواست بپرسد نا آرام یم

داشت   یکه جواب مشخص  یسوال  د،یپرس  یم  دیبا 

  یقدم فاصله  کیهمان   ی بود برا یبچه باز  انشیب

را جلو رفت و دستش دور کمر آتش حلقه   نشان یب

شد، آتش چشم بست و سر خم کرد کنار سرش را  

پروا گذاشت، پروا چشم بست و آرام  یشانه    ی رو

 : گفت



 هیخواستم کنم، فقط   تتیخواستم اذ یصبح نم-

 یریبگ یواسه آسک  یم یتصم

 یحرف زد  ایبا ک نمیواسه هم-

نصفه  پیلبخند زد و دستش جلو آمد، آرام ز پروا

 و گفت:   دیکش  نییکاپشن آتش را پا  یبسته شده   مهین

 گفتن؟  قات ی رف ا ی ، ینظر دار  ریمنو ز -

 شناسم   یکدوم، فقط تو رو خوب م چیه-

آتش گرفت، آتش    ی قهیو دست به  دیآرام خند پروا

آورد و او آهسته کاپشن را از تن آتش در   نییدست پا 

 آورد و در تمام مدت آتش از پروا دور نشده بود. 

گذاشت و دستانش را  نتیکاب  یکاپشن را رو  پروا

کمر و کتف آتش گذاشتف تنش را به خود فشرد  ی رو

 و گفت:

خواد راهش   یم  ینگفتم، گفتم اگر آسک یبد زیچ-

 اشتباهه

نداره خوب   ی راه معن نیتو ا ی ر بتونه بفهمه بزدل اگ-

 شهیم

دختررو مال   د یبا زور تهد ستنی همه که مثل شما ن-

 خودشون بکنن



 و گفت:  دیخند آتش

 مونه؟یدختره االن پش-

َشتر شلخته   پیبد ت  نیچاک ا نهیدختره االن عاشق س -

 شده 

گردن پروا فرو کرد،   یسر چرخاند و در گود   آتش

نفسش را بند   ش یو ُهرم نفسها  ختیپروا دلش فرو ر

 آورد. 

به جنون   یوانگیدختره دو روزه از مرز د نیا-

 رسوندتم

زنگ   یآتش فرو رفت، صدا یپروا در موها دست

و پروا   دیآتش بلند شد، آتش ابرو در هم کش   ی گوش

 :دیآرام چشم باز کرد عقب رفت و آتش غر 

 لعنت -

آورد، شماره آشنا   رون یشلوارش ب بیرا از ج  ی گوش

و دم گوشش گذاشت به   دی کش یگوش  یبود دست رو 

 گفت:   ی کرد

 سالم مامان -

  یل یزد خ یحرف م  ی آتش کرد ی لبخند زد، وقت پروا

 دوست داشت، آرام گفت: 



 سالم برسون -

 بود به پروا بود، مادرش گفت:  رهیخ  آتش

 مادر؟  یخوب-

 شده؟   یزیخوبم چ-

 خوبه؟  ی آسک-

 خوبه-

 دل تنگتونم-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 شتون یپ میا یم  دیع-

سرش  ییخوام بال یمرد دور کن، نم نیدخترمو از ا-

 ادیب

 کارو نداره  ن یتا من هستم اون جرات ا-

 ُکشه یرحمه بچمو م یاون ب-

 شده باز؟  یچ-

دختر آبرو برامون   نیگفت، ا   یداشت به بابات م-

 میزودتر راحت بش  یهر چ دینذاشته با 

 بود  ریسر به ز شهیبابا هم که مثل هم-



رو حرف باباش   نیی پا  ادیخدا ب  ش،یشناس یتو که م-

 زنه یحرف نم

 اد ینگران نباشه پسر پسرش از خجالتش در م-

 جان ریبه تو هست آه  دمیام-

 جانم با ینگران نباش ز-

 بغض کرد و گفت:  مادرش 

 پروا خوبه؟-

 خوبه، عروست حواسش به ههمون هست-

همان سمت گاز رفت، در   یبرا  دیفهم یمن چیه  پروا

و درش را    دیبو کش تیقابلمه را برداشت، با رضا 

 و آرام گفت:  دیگذاشت، چرخ

 ؟ یریگ یدوش نم-

 سر باال انداخت و گفت:  آتش

 نه-

 چشم بست و گفت:  ریآه مادر 

با پدربزرگت حرف زد، خوشحال   ی اون جور  یوقت-

 لم داشتم که از اول تو د  یهمون ترس دم،یشدم اما ترس

 مامان!-



جفتتون سرتون   د،یجفتتون ُغد هست د،یجفتتون تند-

 کنه واسه دردسر  یدرد م 

 : دیو مادرش غر دیبلند خند آتش

 مواظب خودتون باش  ر،ینخند آه-

 چشم من شش دنگ حواسم به ناموسمه-

ناموست    یتو نباش ،یفقط ناموس نه، خودتم مهم-

 ؟ یدون یم  شه،ینابود م 

 دونم مامان چشم  یم-

روزا با   نیا ی ل یزنگ بزن با داداشت حرف بزن، خ-

  یترسم گوششو پُر کنه، م یباغ، م رنیپدربزرگت م

ثابت کردن خودش به پدربزرگت هر  یبرا اریآم یدون

 کنه یم  ی کار

از جون خواهرش بگذره به   ستیکه قرار ن  اریآم-

 خاطر ثابت کردن خودش 

  اریجان، هم آم ریطرف هم باشه آه نیحواست به ا -

  اریهم زنشو، دو نفر هستن که گوش آم  یشناس یم

 شهیپُر کنن بد م



  یتونه کار  یکه برادرمه هم نم اریپاش برسه آم-

برس، پسرت   تیکنه، تو انقدر فکر نکن، به زندگ 

 هست زیحواسش به همه چ

پروا چشمک زد سمت اتاقش رفت و همان جور که  به

 مادرش گفت: کرد   یلباسش را باز م   یدکمه ها 

 یرحم  یکه با ب یمن هنوز عزادار آکام هستم، آکام-

 گهید د،یکه هنوز قاتلشو نگرفت یاز من گرفتنش، آکام

 دوباره توان نداره  یغم  یجان من برا 

 را از تنش در آورد و گفت:  لباس 

  شهیقاتل آکام هم مشخص م شه، یمشخص م یهمه چ-

 تو به فکر خودت باش  ه،یک

 چ یمردم ه یمن به فکر شماهام خصوصا تو، کاش م-

کردم که بچه هام با   یوقت با پدرت ازدواج نم

 تو خطر باشن  نیمثل ا یپدربزرگ

 ی باز که شروع کرد-

 را از پا در آورد و گفت:  شلوارش

 برو بخواب -

آسو دمنوش درست کنم، بچم دل درد   یبرم برا  دیبا -

 داره 



 باشه برو -

 سالم برسون -

 چشم -

تنش کرد به  یراحت یقطع شد و آتش لباس ها  تماس

  زیم یرا رو   یماکاران سی رفت، پروا د  سیسرو

گذاشت، از نگاه  زیگذاشت و سبد فلفل تند را هم سر م

 کردن به آن فلفل هم وحشت داشت.

 کنم یکه االن ضعف م  زیبر-

 نشست و به آتش نگاه کرد.  زیم  پشت

گفت   یسالم رسوند، دائم م یمادر شوهرتم حساب-

 چطوره  زمیعز ینجا یعروس ن

و   ختیخودش ر یساالد برا  یلبش کج شد و کم پروا

 گفت: 

 نجات داد  قاموی منو با رف نجا یخوبه، ن یگفت یم-

به گل لبخند زد و پروا نگاه کرد، دست   رهیخ  آتش

جمع   ی همان تکه موها  یبرد و گل را البه ال شیپ

 پروا فرو کرد. ی شده 
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و نفسش را پُر حرص   ختیر  یماکاران یپروا کم  یبرا

 داد و گفت:   رونیب

 ا یبگ یجان قرار نبود ه نجا ین-

 خودش گذاشت و گفت:  یرا جلو یماکاران سید

 گه؟ ید تهیتو همون قدر کاف-

 و سر تکان داد گفت:  دیبلند خند پروا

 هیآره کاف-

خودش کرد سس را   کیساالد را هم نزد   سید  آتش

 ی ساالدش م  یرو  اد یز یلیبرداشت همان جور که خ

 گفت:   ختیر

امروزت با سرگرد جانت چطور   نمیخب بگو بب-

 گذشت؟ 



 فرو کرد و کالفه گفت:  یچنگال را در ماکارن پروا

بدم اما انگار   رینسبت به تو تغ  دشوی دارم د  ی سع-

 ست ین ریامکان پذ

  ی پُر بود سر تکان داد، فلفل  یکه دهانش حساب آتش

  دیجو یو م   زدیگاز م ار یبرداشت همان جور که مثل خ

 که قورت داد گفت:   را  شی تکان داد، غذا ی سر

بذار اگر قراره بفهمه   ،یبد  حیتوض دیتو که نبا -

 تو  حیفهمه، نه با توض یخودش م

 ی تو قاتل  گهی م یکال خراب شده، حت دشی اما اون د-

  یدوباره دهانش را از ماکاران الیخ یو ب دیخند آتش

پُر کرد و اشاره کرد پروا هم بخورد، پروا که ناراحت  

در   یماکاران  یبرد و کم ریبود از آن موضع نگاه به ز 

 ساالد خورد و گفت:  یدهان گذاشت، آتش کم

 ی زیر ینوشابه م کمی-

و   ختی نوشابه را برداشت و درون جام ر عیسر  پروا

 گفت: 

همه با تو بد شده؟ اون خودش به   نیچرا سرگرد ا-

بهم گفت قبول کن   ی جور هیگفت عاشقته خودش من 

 ازدواج کن 



که بعدش   ی از عمد گفته، خواسته تو زنم بش دی شا -

 ی جاسوسش بش

ازم   نویمطمئنم، االنم ا  نویخواد ا یاون بد منو نم-

بگه   ومدیخواسته چون زنتم وگرنه زنت نبودم که نم

زنش شو بعد جاسوسش   نکهیا ا یبرو جاسوسش شو 

 شو 

 کرده؟  رییتغ  یتازگ  دش ید یگیم یعنی-

  شیکه اون آت یطوره، درست از وقت   نیاوهوم هم-

  یچه خبره وقت نمیگفت برم بب یاومد، وقت شیپ ی سوز

گفت، انگار   ی جور خاص هی  ،یمحل  نیگفت تو بزرگ ا

 کرد  رییتغ دشیاز همون جا د 

  سیوقفه غذا خورد و پروا به د  یدوباره و ب  آتش

نصف   قهینگاه کرد که در عرض چند دق یماکارن

 را خورده بود، لبخند زد و گفت:   شترشیب

 بازم هستا-

 یکنم م  یبذار فردا داغ م شویبق هی کاف نینه هم-

 خورم 

 باشه -

 عوض کرده؟  دشو ید یکس  یکن یفکر م یعنی خب -



دشمن،   یعنیکارو کرده،  نیباشه که ا یاگر کس-

  ی که با پدربزرگت مشکل داره ک ی اون ریدشمنت به غ

 هست؟ 

  یدخترش پسرش بچه ها ست،ینفر ن هیبهادر  -

  گهید ی آدما  دم یهمه دشمنم هستن، شا  نا یداداشش، ا

 اطالع باشم  ی هم باشن که من ازشون ب

  ا یسرگرد خراب کردهف  تیذهن یکیواقعا  یعنی-

 برده؟ یپ یزیچ نیخودش به همچ

 یهمون اول گمیم ،یاگر نظر منو بخوا -

کامل   یدر فکر فرو رفت اما آتش با اشتها پروا

 یخورد و آن همه فلفل تند را به راحت ی را م ش یغذا

 نوشابه اش را برداشت و گفت:  وانیخورد، ل 

فکر   یاردک زشت به چ نم،یتو فکر، بگو بب  یرفت-

 یکن یم

  ،یقاتل  کارو کرده و گفته تو نیکه ا یاون کس ن،یبب-

روت زوم   س یخواد پل  یاگر دشمنت باشه در اصل م 

 ... نکهیا ا یکنه، 

 برد و گفت:  ریکرد و کالفه نگاه به ز سکوت 

 ؟ یکشت ویتا حاال کس یبگ شه ی...مشهیم-



 داد و گفت:  هیتک یلبخند زد کامل به صندل  آتش

 دم ینداره، من بدتر از قتل انجام م ده یقتل که فا -

زد   یوحشت زده سر باال آورد و آتش چشمک پروا

 گفت: 

آرزشون مرگه، اما من   کنمیدستشون رو م  یوقت-

مرگ کنن،   یهزار بار آرزو ی کنم روز یم  ی کار

 نداره  یکشتن که کار 

 آتش! -

  ؟ ی دروغ بشنو  یخوا یم-

 نه-

آدما واسه من راحته   دنی پس گوش کن، نفس بر-

لرزه، اما زجر   یسوزه نه دستم م  یچون نه دلم م 

 نمیمرگشون دوست دارم، واسه هم شتریب دنشو یکش

 تو لجنشون دست پا بزنن  دنیُکشم اجازه م ینم

 ! ؟ی رحم شد یچطور انقدر ب-

 شانه باال انداخت و گفت:   آتش

از   یدار  یبرنم  نکفیکالش نیمن بب یجا نیبش  ا یب-

سوالتو  یتون  یم یاگر نتونست ،یدم همرو بکش 

 ی دوباره بپرس



 ترسونه یآدمو م یرحم یانقدر ب-

کنن    یم یاد یکه غلط ز یی کسا  ، یبترس دیتو که نبا -

 ترسن  یم

 ؟ یرحم باش  یخواسته تو انقدر ب یک-

نبودم   یخواست هم من آدم   یم یعنینخواست   ی کس-

 هستم خودم هستم  ی که قبول کنم، هر چ

 ن یا یشد ینم  ینبود  تیموقع نیاگر تو ا-

 د یآره شا -

اسلحه  یاسلحه گذاشت تو دستت؟ چند سالگ  یک-

 ؟ یدست گرفت

خونه پدربزرگم تو کردستان، اسلحشو داد دستم که  -

 کنم  کیشل  رمینشونه بگ

 و آتش لبخند زد گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

هنگ بود،    ادمهیدرست زدم به هدف  ی وقت افشویق-

دونست   یاما نم یاسلحه برداشت یواشک ی گفت تو  یم

دستم بود   رکمون یبارمه، تا همون روز ت نیاون اول 

 ومد یم نییها پا هی همسا   یخونه  یها   شهیش

 پسر بچه اسلحه بده؟!  هیبه  دیاون مرد چرا با -



 نفس؟   یبرس  یخوا  یم یبه چ-

بلند شد بشقاب خودش و   زیاز پشت م یعصب پروا

 فت: شده را برداشت و گ  یظرف ساالد خال 

  ی باز رکمونیبا همون ت دی که با  یظلم به پسر بچه ا-

اسلحه دستش گذاشتند که   یرحم  یکرد، اما با ب یم

 رحم  یآدم ب  نیبشه ا

گذاشت و سر چرخاند به  نکیها را درون س   ظرف

 آتش خون سرد نگاه کرد و گفت: 

اونا خواستن   ،یبش  نیا  یاشتباه نکن، تو نخواست-

اسلحه   ی تفنگ آبپاش یبه جا  یاگر از بچگ ،یبش  نیا

بدتر از   یکیشدم  یذاشتن تو دستم، منم م یم  یواقع

 از آب خوردنم برام راحت تر بشه یتو که آدم کش 
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سرش را به چپ و راست تکان داد و   یناراحت ا ب

 گفت: 



بزرگت   هوی خفه کردن  تویبچگ ته، یاسمش جنا  نیا-

سر  ییکردن، کاش اون موقع بودم، تو با دست فروشا

 گنیاونا هم اون جا هستن م  ،یندار  یچهار راه فرق 

اون ُگلو گذاشته  یکی  ینیب  یاما م میخوا  یخودمون م

  ینداره از بچه  که خودش عرضه یتو دستش، پدر

بده، در   انجامخواد  یکارو م نی هفت هشت سالش ا

 ؟ یبفهم یتون  ی حقتون ظلم شده م

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م آتش

 شهیعوض م ی بگم آره چ-

بخدا   ،یعوض ک  تویزندگ یتون یم یعن یآره  یبگ-

نه خودت، از   یجا باش نیاون مرد خواسته تو االن ا

تو گوشت خوند، بالو پرت داد، از   یسن هیتا  یبچگ

 یخوا یخودت م  ی سن به بعدم حس کرد هی

را در آورد نخ    گارشیپاکت س بشیاز ج آتش

گذاشت و در برابر نگاه ناراحت   شی لبها   نیب یگار یس

 پروا روشنش کرد، پروا سمتش رفت و گفت: 

که   ی خوام تحت فشار بذارمت، اما آتش من زندگ ینم-

که   یخوام، مرد  ینم  فهیه کثهم ن یهمه شلوغه ا نیا

شبا سرش کنار سرم باشه   یرحمه وقت یهمه ب نیا

به فکر منو   نکهیاما قبل ا ده، یحس آرامش بهم نم



  ییبه فکر خودت باش، به فکر حقا  ی خواسته هام باش

 یاما استفاده نکرد  یکه دار 

 کرد و آرام گفت:  یتلخ  ی  خنده

نداره،   یکه هر کس یزیچ ،یپول دار  ،یخانواده دار -

 کیکوچ  یآروم با مشکال یزندگ  هی واسه  نا یهم

  یازش نم یچیاما ه یاما چرا تو دار  اس،یل یخ ی آرزو

 ؟ یفهم

زد و    گارشیبه س یپشت به پروا پک دیچرخ آتش

 گفت: 

 ستمین یناراض -

 ؟ یستین یواقعا ناراض -

شد و    کشیبود به روبه رو، پروا نزد رهیخ  آتش

و دستانش دورش حلقه  دیناغافل از پشت به او چسب 

 : دیآرامش را شن یشد، آتش چشم بست و صدا 

کرده توقع ندارم   ی کاررارو م نی عمره ا هی یاز کس -

  یکنار بذاره که بخواد آروم زندگ ویباره همه چ هی

آروم   ی زندگ ی تونم کمک کنم بفهم یکنه، اما م

  نیخودت زودتر از من از ا د یاون وقت شا  ه،یچطور

 ی و اسارات دور بش  یزندگ



 ؟ی بهم فرصت بد یخوا یم-

 آره -

 ؟یکن یکار م ینشه  چ  یخوا  یکه م یزیاگر چ -

 دارم  یدست از تالش بر نم-

 ؟ یهمه جوره کنارم یعنی-

کارو   نیکنم اگر ا دینگفتم که بخوام تهد نارویمن ا-

من شناختمت و عاشقت    رم،یم  ای شمیجدا م ینکن

 چیکه ه یکه کمکت کنم، کار  یدار   ازیشدم، اما تو ن 

 کس نتونسته بکنه 
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 ی داغ-

 سرد بودم که شهیهم-

 یداغ  یلیاما االن خ-



شل شد، آتش کامل سمتش    یو دست پروا کم دیچرخ

 و گفت: دیچرخ

 ؟ یمون یجا م نیامشب ا-

 ... تن ی آسک-

  شش ی حالش خوبه، اگر ساغرم پ  یآسک ار،یبهونه ن-

 نباشه اون جا جاش امنه 

 و آتش لبخند زد گفت:   د یلبش کش یزبان رو  پروا

 نهیشوم ی جلو-

  شیسر جا  نهیشوم  ی جلو  زیاند، همه چسر چرخ   پروا

بود انگار جز دکور خانه شده بود، سر تکان داد و  

 گفت: 

 امیکنم م یجمع م  زیتو برو م-

 رهیدختر زشت م ن یجون آتش واسه ا-

 : دیهولش داد و غر پروا

 زشت  یگیم ی ه دمیهمه زحمت کش  نیا-

  یدسته  یزد و رو  گارش یبه س یقهقه زد پک آتش

به پروا شد، پروا جام ها را برداشت   رهی مبل نشست خ

  یم ش ی رفت، آتش نگاهش سرتا پا رو نکیسمت س



دست خودش نبود نسبت به آن دختر چشم  د،یچرخ

را در چشمم    کلشیبود، قد بلند آن دختر ه  نیچران تر

 تر کرده بود.  با یز

  ری را برداشت و ز  سی رفت د زیدوباره سمت م پروا

 :دیلب غر 

مال من   ،ینیتر  با یتو ز گن،یمردم دم دقه م یعشقا-

 چه جور ابراز عالقه ا... نیا ،ینیزشت تر  گهیم

به   غشیکه ج دیدستش گرفته شد و چنان چرخ  مچ

  رهیجز ی شد و رو ده یاز دستش کش سی هوا رفت، د

داغش را را حس   ی لب ها  شیُسر داده شد و لب ها

رده    رتیکرد، دستانش در هوا خشک شده بود ح

  زهیاز آن طرف جز سیخشکش زد،  همان لحظه د

 افتاد.  نیزم ی رو

پروا وحشت زده از   د،یچیشکستنش در خانه پ  یصدا

باعث نشد آتش فرصت را از    زیچ چی اما ه د یجا پر

 دست بدهد. 

 یبود که پروا نفس هم نم یبه حد دنشیبوس ولع 

آتش    ی شانه ها  یست بکشد، دستانش آرام رو نتوان

 یم  قیکرد، دقا  ینشست آرام سر کج کرد و همراه 



گذشت و آتش باالخره سر عقب برد به چشمان خمار  

 پروا نگاه کرد نفس زنان گفت: 

 یخوشگل شد  گمیم یجور  نی من ا-

کرد و سرش را به چپ و راست   ی تک خنده ا پروا

 تکان داد و آتش سر کج کرد گفت: 

 متفاوت بودنو دوست داشتم ی از بچگکال-

 ه یادی ز نیا-

 به خاطر لب چشمه رفتنو تشنه برگشتنه شی ادیز-

از پشت سر خم کرد و    دیباره بلند خند کیبه  پروا

سر جلو برد   عیقهقه اش باالتر رفت، آتش سر   یصدا

به هوا   غشی از گردنش گرفت که پروا ج یو چنان کام

رفت و با شتاب از خودش دورش کرد، آتش با  

 شانه باال انداخت و گفت:  طنتیش

 سوزوندم  میسوزوند-

و    دیگردنش کش یدست رو  دییهم سا  یدندان رو  پروا

 : د یبا خشم غر

 دم ینشونت م-

و آتش پا به فرار گذاشت همان جور که    دی دو سمتش 

 گفت:  دیکرد بلند خند یفرار م 



...بعد  سوزمیهنوزم دارم م ید یبوس  نمویس  یلعنت-

گردنمو   یبنداز  رم یگ یخوایبوس گردن م هی واسه 

 !یخورد کن

و با خشم  رتشیکرد بگ یم  ی با حرص سع پروا

 : دیغر

 ه یچه شکل  یبمون تا نشونت بدم سوختن واقع -

پروا چشمانش   ستاد،یا کدفعهیباز قهقهه زد و  آتش

درشت شد تا خواست خودش را نگه دارد اما  

نتوانست و در آغوش آتش پرت شد و همان لحظه 

دخترانه  غی بلندش کرد چرخاندش، ج  نیآتش از زم

  یپروا را رو  عیاش باال رفت و آتش همان موقع سر

  رواخواباند و تا پ  نهیکنار شوم  ی چهی رو قال   نیزم

  یو سر رو دیخواست بلند شود آتش کنارش خواب

 اش گذاشت نفس زنان گفت: نهیس

 وقت خوابه-

 مسخره بکش کنا-

 گرفت و گفت:  شیپاها  نیپروار را ب یپاها  آتش

 چشماتو ببند نفس زشتم -

 آتش! -



 عمر آتش-

آتش چشم   د، یا یتا حالش جا ب دیکش  قینفس عم پروا

 بست و آرام گفت: 

 خوشمزه بود -

 ی دوست دار یچ  یماکارن ریدونستم غ ینم-

 نگفتم ویماکاران-

 ! ؟یپس چ -

 تنت-

کمر    یو مشتش رو   دیدندان کش  ر یبا شرم لب ز پروا

 و آرام گفت:   دیپهنش نشست، آتش خند

 نفس  ریشب بخ-

 آتش کرد و آرام گفت:  یدست در موها پروا

 مهربونم  ریشب بخ-

که شب   یتشک چیبدون ه نهیرا کنار شوم یگری د  شب

پتو،   کی را صبح کنند گذراندن، دو بالشت بود و 

 شهیخاموش نشده بود و آتش هم گر یکه د یا نهیشوم

فکر   یطوالن قیداشت، پروا دقا یروشن نگهش م



  یقیخودش و آتش اما باالخره به خواب عم یکرد برا 

 فرو رفت. 

 ** 

جا    یآسک دن یآمد با د رون یبا عجله از اتاق ب پروا

 ت:گف  عی خورد و سر

 ! ی شد  داریب-

 ؟ یاومد یک-

 دیشده تند تند آماده شدم، ببخش  رمید  ش،یپ قهیپنج دق -

 سرو صدا کردم 

 ؟ ی داداشم بود  شیپ-

 را باال داد و گفت:   شیابرو کی  پروا

 تونم باشم؟!  یم ی ک شی اون پ ریغ-

 یومد ین شب یشد د یکه چ نهینه منظورم ا -

 امیبعدم نذاشت ب می با آتش مشغول حرف زدن شد-

 شد  ینشد بپرسم چ شب یآهان، د-

هم   ا یحرف زدم، ک   ا یاالن وقت ندارم فقط بدون با ک-

  یثابت کن  دیبا داداشت حرف زده و آتش گفته با   شب ید

 یدار  اقتشویل 



 ! ؟ی واقعا باهاش حرف زد-

پا انداخت و   ریرا ز  شیها  یسمت در رفت کتون  پروا

 کرد گفت:  ی م شیر که پا همان جو

 بله-

 پروا! -

 جانم-

 ... تو به خاطر م-

شد، صبح   رمیابراز احاساتتو بذار واسه بعد من د-

 دمیزنگشو نشن  یازم دور بود صدا  میگوش

 صبحانه -

 خورم   یتو دفتر م-

 زد و گفت:  یرا باز کرد چشمک  در

  یاما آسک کنه،یاون عاشقته، تمام مدتم بهت فکر م-

 چیکه اون ه  نهیکه مهمه ا یزیچ ست،یمهم ن نا یا

  نیپس صبور باش بب کنه،یواسه عشقتون نم  یاقدام

 کار کنه یچ خوادیم

کار   ی واسم چ نمیخوام بب  یخودمم م ستم،ینگران ن-

 کنه یم
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 ؟ یاگر نکرد چ -

 برد و گفت: ریزد و سر به ز  یلبخند تلخ  یآسک

 تونه خوش بختم کنه یدوستش دارم اما نم-

 کمیپسره   ن یاما نگران نباش ا ده،یدختر فهم  ولیا-

به خودش    رنیگ ی ش مبفهمه تورو از  یشوته، وقت

 فعال  اد،یم

ساختمان   نیی را بست و با عجله خودش را به پا   در

را به حرکت در   نیشد، تا ماش  نی رساند و سوار ماش

اسم سرگرد لب  دنیزنگ خورد، با د ی آورد گوش

  ی جلو  دیکش  ی گوش  یهم فشرد و کالفه دست رو  ی رو

 داشبورد گذاشت گفت:

 سالم سرگرد -



 پروا؟  یی کجا -

 دفتر...  رمیدارم م-

 راه آهن  ا ینه دختر زود ب-

 ترمز گذاشت و گفت:  ی آتش پا رو دنیبا د پروا

 ه؟یخبر-

 ه یمیخونه ت  م،ینظر دار ری خونرو ز هی-

 رسونم  یخودمو م-

 و سرگرد گفت:   ستادیا نیکنار ماش  آتش

 فرستم یم  قیآدرس دق-

 باشه سرگرد -

پروا را   ینیبرد ب شیقطع شد و آتش دست پ  تماس

 گرفت و گفت:

 ؟ یفضول ی ریم-

 لبخند زد و گفت: پروا

لو رفته، خبر دست اولش   یمیخونه ت  هیراه آهن، -

 واسه من شهیم

مملکت تمام   نی کله گنده بودم تو ا هی بخدا که من -

 دادم به تو  یخبرنگار م نیبهتر یها   زهیجا 



 چه دستو دلباز! -

تشکر   ر یو تقد  زهیهمه جا  نیبعد ا نمیخواستم بب یم-

 نه  ا یجان  نجا ین  رونیب ی کش ی کار م  نیاز ا

بزرگ بودن جور   ی آروم انتخاب کن یاگر شما زندگ -

 کارم بشم  ال یخ یب دمیمنم قول م یببر شیپ گهید

 ! یجد-

 و گفت:   دیبه لحن آتش خند پروا

 برم  د یبرو کنار با -

 ی مواظب خودت که هست-

 چشم هستم -

 من   یجا ی برو ن-

دست سمت صورت آتش برد و همان جور  دیخند پروا

 کرد با ناز گفت:  یرا مرتب م شش یکه ر

 حتما داغ کن بخور  خچال، یگذاشتم  یماکارن -

 نفس خانم یه-

 جانم-

گذاشت و    نیخم شد آرنجش را لب ماش یکم آتش

 به چشمان پروا آرام گفت:  رهیخ



 ؟ی بر یول کن  یخوا  یبعدم م یا یعشوه م  ی جور نیا-

تو شهر شما   مون یمو کردم، عروسمن فکرا ،یراست -

 میر یگ یم

 گفت:  جیخشکش زد و گ  آتش

 ! یعروس-

  مونیعروس  تمونیبا تموم شدن محرم گه،ی آره د-

 باشه 

شده بود که آن جور   ریآتش باال رفت، غافلگ یابروها

اش خشک شده بود، کم کم لبش کش آمد،   افهیق

لب   ریز  د یلبش کش یتکان داد و زبان رو   یگردن

 : دیغر

 پدرسگ-

 :دیو غر  دی ابرو در هم کش پروا

 ادب یب-

 ی رو کن  ر یمنو ز یکال قصد کرد-

 ؟ ی رو شد ریاالن ز -

 شدم حله؟  کسان ی بگم با خاک -

 و اشاره زد و گفت:  دیخند پروا



 شد  رمیبرو د -

 ینذارم بر  گهی م یلعنت ی چشا  نیا-

غلط کرد که حرف زد، برو آتش جان    میلعنت ی چشا-

 شد   رمید

 ببوسمت گهیم  یلعنت ی چشا-

جا کوچس هزار چشم   نیا گهیمن م  یلعنت ی چشا-

 کنن یاالن مارو دارن نگاه م

 کنن  ی به درک که نگاه م گهیم  یلعنت ی چشا-

 آنش! -

 و گفت:  ستادیصاف ا   آتش

 چراها یشد نگ شبی برو بعد مثل د ا یباشه ب-

را به حرکت در آورد بلند    نیو ماش دیبلند خند پروا

 گفت: 

 بخدا یپیبدت  یل یخ-

نگاه کرد، سر   پشیپروا آتش به ت ن یدور شدن ماش با 

  ریهمه که ز شرتشیشلوارش پاره بود و ت یزانوها

و سر   د یبود، خند یزخم  شی جاها  شتریکاپشنش بود ب

 پروا نگاه کرد.  نیباال برد به ماش



 

 داشت گفت: یداشت بر م   دا یهمان جور که   پروا

 همه اسلحه آخه از کجا اوردن!  نیا-

 شده  اد یفروش اسلحه ز دیمتاسفانه، خر-

دستبند به  یشده بود گوشه ا  یکه زخم ی به مرد  پروا

 دست افتاده بود نگاه کرد و گفت:

 سه نفر بودن؟  نیهم یعنی-

 پنج نفر بودن  گنیکه م  ینیع یشاهدا -

 دوباره نوشت و گفت: پروا

 اصال نبودن  ا ی فرار کردن  ا ی دو نفر پس  -

 اصال نبودن  -

 کردن؟  یکار م  ی اسلحه ها چ ن یبا ا-

 فروختن  یداشتن م دیکه قصد خر  یعاد   یبه آدما -

 هم فشرد و آرام گفت:  یلب رو  پروا

 ترسناکه!  یل یشهر خ نی پس ا-

که شهر ترسناک   م یریجلوشون بگ میکن  یم یما سع -

 نشه



 لبش کج شد و به سرگرد نگاه کرد گفت:  پروا

   دیریبگ ارویاون اصل کار دیبا -

 سرگرد دور شد و به کارش ادامه داد.  از

 

خودش را به دفتر روزنامه   عیکه تمام شد سر  کارش

باال رفت و    شیدفتر ابروها   یجلو یرساند، با شلوغ

خودش   تیجلو رفت، به زور از از وسط ازدحام جمع 

به مردم نگاه   جیپله ها باال رفت، گو از   د یرا جلو کش

  دنی کرد، وارد دفتر شد، آن جا هم شلوغ بود، با د یم

 را گرفت و گفت:   ش یازوجلو رفت و ب  عیسارا سر

 جا؟!   ن یچه خبره ا-

  یشانیپ ی نگاهش کرد دست رو دیچرخ  عیسر  سارا

 اش گذاشت و گفت: 

 یخوبه که اومد   یوا-

 شده آخه؟!  یچ-

خبر اشتباه چاپ کرده، مردمم   هیرستگار   ی آقا -

 اعتراض یجا به نشونه  نیا ختنیر

 وا! -



 شدند  ری درگ ری بخدا، دو نفر با مد-

 !؟ یجد-

 س یرفته تو اتاق در قفل کرده زنگ زده پل   رمیآره مد-

 چنان مشت خورد  اد،یب

 ض یو به اطراف نگاه کرد، سارا با غ دیخند پروا

 : دیغر

 چته تو؟ -

 از ترس رامش خندم گرفت-

 و گفت:  دی باره خند کیهم به  اراس

قد بلندش،   و ده یبا اون کتو شلوتر اتو کش یدون ینم-

 کرد  یفرار م یچه جور

 و گفت:  دیبلند تر خند پروا

 رستگار کجاست؟ -

 قائم شده  یی تو دستشو-

 و گفت:  دیبلندتر خند پروا

 ! هیعجب روز باحال -

 رفت و گفت:   زشیم  سمت



پخش   نیخبر آنال نیمنم ا  دیشما با اونا سر کله بزن-

 کنم

 *** 

را    شی ابرو ک یکرد، آتش  یبه هر سه نگاه م طاهر

 باال داد و گفت:

   یدینگاه پاس م یچه مرگته ه -

 یچی...هیه-

 به خودت! یدیشاش  یکار کن  یچ یبر  یخوا یمگه م-
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  ا یآتش چپ چپ نگاهش کرد و ک د،یخند زیر ز یر ا یک

 : دیغر  ستادیصاف ا   عیسر



 جا کاشته نید  برو نسناس، سه ساعته مارو ا-

 : دیکالفه غر دیمج

 گه خودم برما یم طونهیش-

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 نه؟  ا ی یریخورد، طاهر م ی ادیگوه ز طونهیش-

 داداش   رمیم-

 ! ؟ یسادیَپ چرا وا-

 ن؟ یخب فقط هم-

 اریب ریپرست چلو جوجه هم بگ هینه سر راحت -

 :دیو آتش غر  دیبه حرف خند  دیمج

 ببندم برات  ا یاون دهنتو   یبند یم  ا یک-

 صاف کرد و گفت: ییگلو  ا یک

طاهر بزنم به  نیبه ا یتو دهن هیاداش بذار من د-

 زه یر یترسشم م ادیخودش ب

 را باال داد و گفت:  شیارو  کی نگاهش کرد  آتش

 زه؟یر یترس م   یتو دهن هیبا  یگیم یعنی-



شد به چشمان آتش،    رهیسکوت کرد و خ  کدفعهی ا یک

 جلو رفت و گفت:   عیسر دیمج

د  برو    د،یجا هست نیسه ساعته ا  ما، یکرد یریعجب گ-

 گهید

 و گفت:  ستادیصاف ا   طاهر

 تو، از پرستا...  رم یپس من م-

 ی پرستار ستگاهیا-

پرسم بهادر   ی م ،یپرستار   ستگاه یآهان آره، ا-

 حالش چطوره  یسلطان

 و گفت:  دیبه کمر طاهر کوب دیمج

جونت باال اومد داداش  من، برو تا خودم   کال،یبار-

 یبهادر بخواب شینفرستادمت پ

 با ترس به آتش نگاه کرد و گفت: طاهر

 گه؟ی برم د-

  دیو مج  ا یک عی تاب داد و سر یگردن یعصب آتش

  دیطاهر را گرفتند از آتش دور کردند و مج یبازوها

 : دیغر

 ُکشتت  یزنه م یانقدر حرصش نده، م-



 د یباشه باشه ولم کن-

 و طاهر با ترس گفت:  ستادندیدو ا هر

 م!نفهمه بکشت  ی کس-

نترس   یجور نیفهمه مثل آدم رفتار کن ا  ینه نم-

 فهمه ینم یکس

با من حواستون به   دیا یب تونیکی شهینم  دیداداش مج-

 من باشه

  دیاون تو چرا با  میا یب میتونست ید  آدم گاو، اگر ما م-

 یسوال بپرس  یکه بر  میتو رو بمال 

 و گفت:  دیخند  ا یک

سوال بپرس   هیمرد محل،  ری برو طاهر، برو ش-

 ا یبرگرد ب  ی جلد

 د یباشه اما از دور حداقل هوامو داشته باش-

  نیزم  ر یتخت داداش ما از آسمون از ز الت یخ-

 میکن یاسکورتت م

و طاهر با ترس راه افتاد،   دیخند دیبه حرف مج ا یک

دندان   دینگاهشان کرد، مج دیچند قدم جلو رفت، چرخ

 هم فشرد و گفت: ی رو



 بُکشم  نویبذار من ا-

 بذار خودم بُکشم  نویا یقتل کرد  هینه داداش -

 گهی باشه رفتم د-

 گفت:  یرفت و آتش عصب ابان یخ گرید   سمت

  نیبره تو، بزدل تر ا دیاریب ویکی سرتون گفتم   ریخ-

 نبود؟ 

 و گفت: ستاد یکنار آتش ا ا یک

  ا یگفتم ب  کاره،یسر کوچس ب  دم یدم دست بود، د-

 ببرمت سر کار 

داد به  هیرا در دستش چرخاند و تک ریزنج دیمج

 درخت و گفت:

 حروم زاده جون سگ داره  نیا-

 فعال باهاش کار دارم   ره،یمنم نخواستم که بم-

 گفت:   عیبه هر دو نگاه کرد و سر ا یک

 ماهکه اصال زنگ نزد  نیا-

 جراتشو نداره که زنگ بزنه-

 حرفاس  ن یآدم پررو تر ا نیا-

 به ساعتش نگاه کرد و گفت: آتش



 د؟یهماهنگ کرد ویهمه چ-

 میری آره ساعت هفت م-

که  ینگ یزیدهنتو ببند به زنت چ   دیخوبه، مج-

 میخواهر پرواتون نفهمه پگاه گرفت

  ع یسر د ینگاه کرد و مج دیچشم به مج یاز گوشه   ا یک

 گفت: 

نگفتم   یهمه چ  نیا ستمیداداش من که دهن لق ن-

 وسط که گفتم   دیبهش اونم خودش حرفشو کش

 دیکم کن  کمی اتونیاز خاله زنک باز ، یحاال هر چ-

 آرام گفت:  ا یلبش کج شد و ک دیمج

 داداش امروز زنگ زدم بابزرگت -

قدم عقب گذاشت و   ا ینگاهش کرد و ک  عیسر  آتش

 زد گفت:  یلبخند تلخ

طر  به خا  یُکشمت اگر تا حاال زنده ا یداد زد گفت م -

جرات   یکه کس متیکش ی روزا م نیآتشه، گفت هم

 کنه یما باز  ی نکنه با آبرو 

رو نگاه کرد    ادهیخند زد، سر چرخاند به پ شین آتش

 گفت:  ایو ک



 یجرات نم یکس  شهی گفتم همه جوره پشتشم، زنم م-

 کالم در موردش حرف بزنه هیکنه 

 رخش نگاه کرد گفت:  میبه ن ایساکت بود و ک  آتش

سر   ییذارم بال یجفتتون مرگه، گفتم نم  ی گفت سزا-

که بخواد   یهر ک یجلو  ریش   نیگفتم ع د، یاریب  یآسک

 سمیمیوا  ارهیسرش ب ییبال

 برد گفت:  ریسر به ز   ا ینگاهش کرد و ک آتش

 کنم ی براش م یجونمه هر کار ی آسک-

 ؟ یهر کار-

 ی هر کار-

 که به من ربط داره بزن  یمنو هر چ دیق-

کردند و آتش   یبا بهت به آتش نگاه م  ا یو ک دیمج

 شانه باال انداخت و گفت: 

 یآسک  ا یمن   ا ی-

 داداش!-

  دنیو آتش سر چرخاند با د دند یشن  دند یدو  یصدا

و    ستادیطاهر دو قدم جلو رفت، طاهر نفس زنان ا

 گفت: 



اما انگار بهوش اومده    ژس یداداش بخش و-

 نرماله، خطر رفع شده  تشمیوضع

زد و   ش ی دستانش را به پهلوها  دی لبخند زد و مج  آتش

 گفت: 

 خوبه-

داداش همه اون جا بودن، پدرم در اومد تا رفتم  -

 برگشتم 

 با طعنه گفت:  آتش

نباشه  یکس  نمیحاال بب زه، یبس که واسه همه عز-

 نه  ا ی شنیبهشون پول بده بازم همشون دورش جمع م

 و گفت:  دی جلو رفت، به کمر طاهر کوب دیمج

 نه ا ی سهیپات خ یال  نمیحاال پارو بده باال بب ن،یآفر-

  اریاخت یکه هنوز در شوک بود با آن حرف ب  ا یک

 : د یو آتش غر  دیخند

 دیمج-

 و دست دور گردن طاهر انداخت و گفت:  دیخند دیمج

 پسر خوب یدار  ولیا-

 با حرص عقب رفت و گفت: طاهر



من   یندار  یدوتا شعور ندارن، کار  نیداداش آتش ا -

 برم

 و دمتگرمبر-

 چاکرم داداش -

دور شد،   دیبا حرص به آن دو نگاه کرد و چرخ طاهر

 گفت: عی سر طنتیبا ش دیمج

 داداشم؟  یر یطاهر چرا باز باز راه م-

 و گفت:  دیبلند خند ا یک

 یبرو تو آفتاب خشک بش ستیخوب ن-
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نگاه   ی متوجه  دیمج یاما لحظه ا دندیدو بلند خند  آن

آب   ایک د،یکوب ا یبا آرنجش به دست ک عی آتش شد سر

 دهان قورت داد و گفت: 



 گهید میایسر کارمون، عصر ب میبر دیجمنو م  زه، یچ-

 گذاشت و گفت:  شی لب ها  نیب ی گاریس   آتش

 یآهنگر نیا یساعت پنج ب-

 گه؟ی بود د ی شوخ  یکه گفت ینی چشم داداش، فقط ا-

 ی آسک  ا یمن  ا یندارم،  یموصوع شوخ نیمن تو ا-

 د  آخه آتش! -

  ا یک  ی بازو دیتوجه سمت موتورش رفت، مج یب  آتش

 را گرفت و گفت: 

 بعد فکر کن میبر  ا یب-

 ! ه؟یچه شرط نیآخه ا-

 گهیدونم واال، آتشه د ینم-

نشست   ایپشت ک دیرفتند، مج ا یبا هم سمت موتور ک 

 و گفت:

 آتش عوض نشده؟ -

 موتور را به حرکت در آورد و گفت:  ا یک

 ی ل یخواهر پروا اومده خ یاز وقت-

من   نه، کیخود آتش داره حال م رزنه،ی ش نی بابا ا-

 برگزار کنم  دیفردا ختمشو با  رمیدماغ ساغر بگ



 و گفت:  دیخند  ا یک

 وونهیدور از جون د-

با چه  ید ید ییاما خدا گمیم قتوینه خب دارم حق-

کنم   یبخدا که بهش فکر م  ابون،یاومد تو ب یلیاستا 

  یداداش آتش چه شانس  گمیزنم، م یخر لبخند م نیع

 اومده  رش ی گ یزیداره عجب چ

 م، یگ یم  یترسم از دورم بفهمه چ یببند دهنتو واال م-

 کشتمون یم

خواهر پروا نجاتمون داده،   دهی فهم یساغر از وقت-

ازش   گهیم گه،یحسادتش گل کرده، مدام ازش بد م

 ادیخوشم نم

 و گفت: د یابرو در هم کش ا یک

 نبود که!  ی جور نیساغر ا-

دخترا که در   نیدونم المصب سر از کار ا یچه م-

 بهم حسودن   یل یبردم خ یفقط پ  ارم،ینم

 و گفت:  دیبلند خند ا یک

 ست ین ی جور نیا ی آسک-



واال اون از جنس آتشه اما ساغر از جنس اون  -

بسوزمو   دیتو خونشه، منم با  یاصغره گمونم حسود 

 بسازم 

 قهقهه زد و سر تکان داد گفت:  ا یک

 بسوزه پدر عشق -

کنه اما من طرفدار سفت سخت   یحاال ساغر حسود -

 خواهر پروا هستم 

مملکتو بهم بزنه،  هیتونه   یحسادت خانما م گنیم-

ساغر خانمت طرفدار سفت سخت   یپس لطفا جلو 

 نباش 

قسمت ماجرا   نیبدتر ف،یجنس لط  نیامان از دست ا-

جنس   هی  لیابهت گنده بودن، ذل  همه ن یکه با ا نهیا

  ،یشناس  یخودت خودتو نم یکه گاه   یشیم  فیلط

 یستیواسه اون شوکوالتم ن یواسه همه الت

 به شانه اش زد و گفت:  د یقهقهه زد و مج ا یک

اسم اون دختره رفت تو   یوقت نمی آره بخند، بخند بب-

 نه ا ی یخند  یشناسنامت بازم م

 داداش  میل یاالنشم ذل  نیما که هم-

 گمیم تیتسل  یپ-



 شتریباالتر رفت و سرعتش را ب ی خنده ا یصدا ا یک

 کرد. 

 

کرد،   یهم فشرده بود و به رامش نگاه م یرو   لب

  زش ی سارا سر خم کرد کنار گوش پروا که پشت م

 نشسته بود گفت: 

 کشه  یبدبخت خجالت م  گه،ی نکن د ی جور نیا-

کردم اون   فیکشه، اما ک ینترس اون خجالت نم-

کاشتم تو  یمن م شیوقت پ یل یخ  د یبادمجون با 

 صورت مبارکش 

 شنوه  یم  شیه-

 بشنوه -

 شهیبدبخت رستگار اخراج م-

بود نگاه کرد   ستادهی ا ریبه رستگار که سر به ز پروا

 و گفت:

هم شده که با   یزیکرد، متاسفانه چ ی دقت م  دیبا -

  شه،یدرست نم ی زیهمکارا چ  هیبق ا یمن   یطرفدار 

  یم ی نجوری کنن ا رونش یکاش فقط اخراجش نکنن، ب

 کار کنه  گهید یتونه بره جا



که،  دنیکار کرده راهش نم یهر جا بره بفهمن چ -

کارس دستور از باالس، خود   چیما که ه ریبعدم مد

 نه ا ی موندگاره   ستیمعلوم ن  رمیمد

 اون که حقشه-

  د،یایاشاره زد سمتش ب ا یو به برد  دیکش یقیعم  نفس

صحبت  سیه به رامش نگاه کرد که داشت با پلدوبار

  یکرد، رامش لحظه ا یم اداشت ی  ییزها یکرد و چ یم

  یجلو  ا ینگاهش کرد اما او خون سرد نگاه گرفت، برد

 و گفت:  ستادیا  زشیم

 جانم-

 واسه چاپ؟ یکن  یدرست م نارو یا-

 ؟ یزود بر یخوا  یآره م -

 خوام برم باشگاه ثبت نام کنم  یم-

 گفت:  طنتیلبخند زد و با ش  سارا

 واسه شوهرت؟  یخوشگل کن یخوا یکلک م-

 : دی چپ چپ نگاهش کرد و غر پروا

خوام برم    یواسه خودم م ری خوشگل هستم، نخ-

 باشگاه، ورزشو دوست دارم 



 بلند شد و گفت:  زیپشت م از

 من رفتم-

چرا اون   اون روز یمواظب خودت باش، اما نگفت-

 !ی کارارو کرد

کردم، ممنون که کمکم   طنتی ش کمی نبود  یزیچ-

 د یکرد

 رفت و گفت:   زشیسمت م  سارا

 میباشه خر شد -

به دنبالش رفت   عیسر ایکرد و را افتاد، برد ینچ پروا

 و گفت:

 د ی بمب ترک نیخبر ع  هیاون روز تو همون محل -

 و گفت:  دیچرخ پروا

 خب؟ -

 ؟یستیتو که به اون خبر مربوط ن-

 دمیبعدش فهم دم ینه بابا من خودمم نفهم-

و موتور من، اون همه نقشه، فالن جا  پی پس اون ت-

 یواسه چ نایموتور از فالن جا بردارم ا  میبذار  نیماش

 بوده؟ 



 کردم  یطونیش کمیگفتم که -

 پروا! -

 بابا   یا-

 نبود  یعاد یچی اون روز ه-

 ا یبرم برد  دیبا -

کنم، اما   یکه من دهن باز نم یدون یباشه م می هر چ-

  یکار اشتباه تیزندگ  یجا  نیمراقب خودت باش، تا ا

 ی نکرد

 کنم یبازم نم-

 برو بسالمت -

را   یرفت، گوش  نیی از پله ها پا   ع یلبخند زد سر پروا

رفت با   ی م نشیروشن کرد همان جور که سمت ماش

را باز کرد و درون   نی آتش تماس گرفت، در ماش

ابش را نداد، متعجب به نشست، آتش جو  نیماش

 لب گفت:  رینگاه کرد و ز   ی گوش

 ! یمحاله جواب منو ند -

 رفت و نوشت:  امیپ  قسمت



باشگاه، زنگ زدم بهت بگم  رم یسالم من دارم م-

 ی جواب نداد

را به حرکت    نیگذاشت و ماش یصندل  یرا رو   ی گوش

 در آورد. 
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  کیکرد و  ینگاه م  شیبه آن سه نفر روبه رو دختر

 که پشت سر آن دختر بودند گفتند: ینفر از دو نفر 

 آتش االن وقتشه داداش -

 سر تکان داد و گفت:   آتش

ازتون سر بزنه، اون   یخوام اشتباه یفقط نم  د،یبر-

تو اون   دیمطمئن دیکرد  بشیاالن خونس، خودتون تعق

 دیریم شیخونست، پس بدون جلب توجه پ



 راحت  الت یخ-

که همراهشان بود راه افتادند   ی دو نفر با دختر  آن

داده   امیپروا پ که  ی وارد کوچه شدند، آتش به گوش

سر کج کرد کوچه را نگاه کرد و    ا یبود نگاه کرد، ک

 گفت: 

ترسم موقع باز   یخدا کنه خودش درو باز کنه، م-

 کارمون خراب بشه رون یب ادیب  یا هیکردن در همسا 

 کنن یجلو کمتر شک م رهیچون دختره م-

که وارد ساختمان شدند، سر تکان   دیاز دور د دیمج

 داد و گفت: 

 جاش که خوب بود  ن یتا ا-

 

رفتند و آن دو مرد وارد    رونیسه از آسانسور ب  هر

پنهان شدند، دختر سمت در  واریراه پله شدند پشت د 

خانه رفت و زنگ را فشرد، خواست دوباره زنگ را  

کرد  زیدر باز است، چشم ر   یبفشارد اما متوجه شد ال

چرخاند به آن دو نفر که فقط سرشان مشخص و سر  

 به در خانه.  زدبود نگاه کرد و با دست اشاره 



در را   شیدو نفر مشکوک جلو رفتند و دختر با پا   آن

در خشکش    ی کامل باز کرد، قدم جلو گذاشت اما جلو

را وسط خانه افتاده بود، درست وسط  یزد، دختر

زده بود  خورده بود و با چشم باز زل  ری اش ت یشانیپ

 به سقف. 

دهانش نشست و آن دو نفر    ی وحشت دستش جلو با 

 : دیاز آن ها غر یکیو  ستادندیپشت سرش ا

 ُکشتنش!   یلعنت-

 : دیمرد را هول داد و غر دیچرخ  عیسر  دختر

 وفتاده یتا گردنمون ن دیبر د یگمش-

  دیدر را در را با شالش گرفت و بستش چرخ  رهیدستگ

کرد و به آن   زیبا همان شال زنگ خانه را تم عی و سر

 دو نفر نگاه کرد گفت: 

 دیگردنتون زود باش  وفتهیم-

سه سمت آسانسور رفتند، آن دختر با ترس همه   هر

 کرد که مقصر شناخته نشوند.   یجا را با شالش پاک م

 

 هیتک واریاز د دندی دو یآن سه نفر که م دنیبا د دیمج

 گرفت و گفت:



 دوئن، پس پگاه کجاس؟!  ی چشونه چرا دارن م نا یا-

کرد دو قدم جلو رفت، دختر نفس زنان   زیچشم ر آتش

 اش گذاشت گفت:  نهیس  یرو و دست   ستادیا

 ناکسا ُکشتنش...در خونش باز بود -

 : دیغر دیبا خشم چرخ دیچشمانش گرد شد و مج ا یک

 گندت بزنم-

از آن مردا که نفس  ی کیآتش منقبض شده بود و  فک

 زدند گفت:  ینفس م 

  ادیتازه اومده خونه، آدم ز  شی پ میساعت ن کی-

 ذساختموناومدو رفت تو

 ی و عصب  دیکش شش یر  یرو  دست دیکالفه چرخ آتش

 گفت: 

 نمیبرسه بب سی زنگ بزن، پل  ییجا  هیبرو از    دیمج-

 چه خبره 

 باشه داداش -

 د یشما سه تا هم بر-



خواستن   ینم یاما انگار  ستیبه ما که مربوط ن-

دونستن  یدست شما بهش برسه، انگار از قبل هم م

 دیا یقراره سراغشون ب 

بود، آتش   ج یگ ا ینگاه کرد، ک ا یساکت بود و به ک  آتش

 دست باال برد و گفت:

 د یبر-

 آتش شد و گفت: کی نزد ا یرفتن آن سه نفر، ک  با 

 میایدونستن ما م  یاز کجا م-

 گفت:  یتکان داد و عصب یگردن آتش

با پنهون   دن یرسونه، د  یاز خودمون خبر م یکی-

 نیواسه هم رنیمنو بگ یتونن جلو  ینم  گهیکردنش د

 ُکشتنش 

 آتش؟!  یاما ک -

با اون سه   میدونست یماجرا ما سه نفر م  ن یاز ا-

 که رفتن  ینفر

 از اون سه نفر بودن؟  یکی یگیم یعنی ،یچیما که ه-

 ست یکس ن چی اونا ه ریغ-

 ؟یکن یکار م یچ-



 انبار  اریهر سه نفرشون امشب ب-

 باشه -

وگرنه من   رن، یگ ینخ م ی از ک نم یخوام بب یفقط م -

 سوختشونه  ی دونستم پگاه مهره  یم

 دونست  یم  ا یچ یلیشد، اون خ  فیح-

کس براشون   چی فهمم، بذار انقدر بُکشن که ه یم-

 ه یچ هیفهمم قض  ینمونه، اما من م

 مارستانه،یفکر نکنم بهادر باشه، بهادر که ب-

 ست ین ییحواسش به جا 

 فهمم یدونم اما م ینم-

 *** 

  یگوش عیسر  ینور گوش  دنی کمد را باز کرد، با د  در

  یگوش یاسم اتش دست رو دنیآورد با د رونیرا ب

 و نفس زنان گفت:   دیکش

 جانم-

 ؟ ییسالم کجا -

امشبم   نیدادم که، باشگاه اسم نوشتم از هم امیپ-

 شروع کردم 



 زنمیساعته مدام دارم زنگ م مین-

 اما من که خبر داد...  دیببخش-

را  ی ساکت شد و گوش  گرشید  یزنگ گوش یصدا  با 

 آورد و گفت:   رونیب

 زنه یسرگردم داذه زنگ م-

 نفس  نیبب-

عرق کرده اش را با دست باال  یو موها دیچرخ پروا

 برد گفت: 

 جانم-

 بود  یجواب گوئه من م  دیپگاه امشب با -

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

امشبم  ن یهم دی سراغش اما با  یقراره بر ینگفت-

 د ی بد لشیتحو

 گوش کن -

 بگو-

 اما پگاهُ ُکشتن  می اومد-

پروا در هوا خشک شد، دوباره تلفمش زنگ  دست

 خورد و آتش آرام گفت: 



 ایزنه  یداره زنگ م نیدونم سرگرد واسه هم ینم-

 نه 

  نیخوام راجب ا  یگفته بودم م ی اون...اون سر-

 کنم قیدختره تحق

 اش گذاشت و گفت:  یشانیپ یرو دست

که   ی شده، درست همون دختر شترمیاالن شکش ب-

 من سراغشو گرفتم کشته شده! 

 آروم باش -

 د؟ یدیشما از کجا فهم-

ُکشتنش در خونشم باز بود اما   دمی د مشیاریب می اومد-

 رون یاومدن ب  ع یبچه ها سر

 کار کنم؟  یچ دیاالن با-

  ینشده که بخوا یزی اول از همه خون سرد باش، چ-

  نیا زیچ چیکردم نه تو، پس ه ینه من کار  ،ی بترس

 ست یماجرا به ما مربوط ن

 بگم به سرگرد؟ یچ-

 ید یبدون استرس جواب م دی که پرس ی هر سوال -



  ،یکن قیراجبش تحق  یشد که خواست  یاگر بگه چ-

 بگم؟  یچ
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  ی زنگ گوش  یصدا  دنیچشم بست و پروا با شن آتش

 گفت: یعصب  گرش یدرون دست د 

 گمیم یزیچ هی بذار جوابشو بدم، خودم -

 باشه -

 جواب سرگرد را داد:  عیقطع شد و سر  تماس

 بله سرگرد -

 زنمیزنگ م ساعته دارم بهت کی-



االن  نیمن باشگاه بودم هم  نم،یسرگرد ترسوند-

 شده مگه؟  یچ  رون، یاومدم ب 

 یم  قیراجبش تحق شیکه چند مدت پ  یاون دختر-

 ادته؟ ی ی کرد

 گفت:  جیخودش را به آن راه زد و گ  پروا

 کدوم دختر؟! -

به من زنگ بزنم   یکه زنگ زد  یهمون  ،ی پگاه طاهر-

 همکارام جوابتو بدن 

 اومد  ادم ی آهان آره -

 ُکشتنش -

 چطور؟!  ع،یه-

 کردن دایتو سرش پ ریت هیجنازشو تو خونه با -

 من!   یخدا-

برام جالب شد که تو در مورد اون دختر چند ماه قبل  -

 و حاال ُکشتنش   ی کرد قیتحق

 کردم...  قیسرگرد من اگر تحق -

 د،ینست چه بگودا یکرد و چشم بست نم  سکوت 

 گفت:   عیسرگرد تا لب باز کرد پروا سر



  یپرداخت م دیبا نیپول شده بودم، قسط ماش یب-

  یاومد گفت م  نی کردم، قصد فروختنشو داشتم، ا

مشکوک  ی جور هیخوامش اما مدارکش کامل نبود، 

اما بعد بزن به نامم، شما   دمیگفت کل پول م ی بود م

کنه، بعدم   یل م من گ ی مواقع فضول  نیا  دیدون  یکه م

  یل یفام اسمهمون    نیشر بشه برام واسه هم دم یترس

کنم، تازه  قیدونستم به شما گفتم که تحق ی که ازش م

خودشم تماس   گهید دیشغل منو فهم   یطرف وقت

 نگرفت

واسه   نتویبخره! کجا ماش نتویخواست ماش یپس م -

 ؟ یفروش گذاشت

دستش   د،یکوب نیهم فشرد و پا بر زم یچشم رو  پروا

 گلو نشست و گفت:  ی رو

 محله  نیبنگاه ماش-

 د؟ یاتش نفهم-

خوام چرا   یهم دعوام کرد که پول م یکل   د،یچرا فهم-

 ال یخ یب گهید نمیگم، واسه هم یبه خودش نم 

 شدم  نیفروختن ماش

اون زن بشناسه که تو رو خبر   دیپس اون بنگاه با -

 ی دار  یکرده مشتر



 و آب دهان قورت داد گفت:   دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 گهی آره د-

باشه آدرس بنگاه رو برام بفرس، خودتم اگر خبر  -

 سر صحنه   ا یب یخوا یم

 چشم -

لگدش را به کمد  دیقطع شد، با خشم چرخ  تماس

در   عیآتش سر  یو با آتش تماس گرفت، صدا  دیکوب

 گوشش نشست: 

 شد؟  یچ-

 سوال جوابم کرد -

 خب؟ -

 گند زدم-

 ؟ یگفت یچ-

بخره، گفتم چند   نمویخواست ماش   ی دختره م نیگفتم ا -

 یکه نم نیپول بودم به خاطر قسط ماش  یب شی ماه پ

  یبفروشم، اونم م نیتونستم پرداخت کنم خواستم ماش

در موردش  نیخواست بخره، مشکوک بود واسه هم

 کردم  قیتحق



 میکن ینترس حلش م-

 محل نیگفتم بنگاه ماش-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 سپارم  ی به البرز م ، ی خوب کرد-

 ه؟یالبرز ک-

 داره   نیبنگاه ماش-

 واقعا؟!-

 حلش کنه  گمیآره م-

 و گفت:  دی کش یآسوده ا  نفس

 کردم  یداشتم سکته م  یوا-

 خدا نکنه -

 دنبالم؟  یایجرم، بعدش م یبرم سر صحنه  دیبا -

 ام یآره برو م-

طرف بگو، من گفتم دختره   نیفقط آتش به ا -

  دی زد چون فهم  بشیغ  ومدین  گهیمشکوک بود بعدش د

 من خبرنگارم 

 باشه -



 آتش -

 جانم-

 ُکشتش؟  یک یعنی-

 دونستم خوب بود   یدونم، اگر م ینم-

  ی که تو قرار بود بر  یامروز؟ روز  قا یچرا دق-

 سراغش! 

خواسته من دستم به پگاه   یبوده نم ی چون هر ک-

 ه برس

 دهانش گذاشت و ناباور گفت:  یدست جلو پروا

 پس...پس به تو مربوطه!-

 درسته-

 چشم بست و کالفه گفت:  پروا

 نمتیب یبرم، م-

 باشه -

 ** 

  یدار م  پیز یمشک  ی  سهی که درون ک یبه جسد  پروا

گذاشتند نگاه کرد، سرگرد نگاهش کرد و سمتش رفت  

 گفت: 



 ومده ین شیپ ی ریدرگ چیه-

 سر چرخاند نگاهش کرد و آرام گفت:   پروا

خودش وارد خونش   ینفر آشنا با خواسته  هی یعنی-

 شده 

 درسته-

 ها؟  هی همسا -

 ده ینفهم یزی چ یصدا بوده کس یب زیهمه چ-

نگاه کرد و   یمشک ی سهیدوباره به به آن ک پروا

 گفت: 

 کیبهش شکل  هوی حرف زدن ناغافل   نیممکنه ح-

 کرده 

 مهلت فرار هم نداشته  یدرسته چون حت-

 داره؟   لیفام-

 پدر مادر داره -

 نداره   یپس کشته شدنش علت مشخص-

سوال    اد یسابقه ز نی با ا یکی ،یدون یسابقشو که م-

 م یکن یم دایذاره، اما ما قاتلشو پ یبه جا نم

 چشم چرخاند در خانه و گفت: پروا



 دونسته کشتنش که نگه   یم یمهم  زیممکنه هم چ -

 کرد و گفت:   زیمشکوک چشم ر سرگرد 

 ؟ یمثل چ-

 ختهیخونه بهم ر  یحدسه، وقت هیدونم فقط  ینم-

 هی حضورش واسه  یعنیو حسابش سر جاشه،   ستین

 نفر خطرناک بوده که ُکشتنش 

  رون ینفر از ب هیکه  نیانتقام گرفته، هم یکی دم ی شا -

 کنه یم  ادی زنگ زده قتل گزارش داده احتمالشو ز

چشم بست دست به سرش گرفت، باز هم سردش  پروا

 کرد، ارام گفت:  یبود و احساس لرز م 

که دشمن   شهی با توجه به سوابقش م شه،یم نمی آره ا-

 داشته 

 تو حالت خوبه؟-

کنه، فکر کنم عرق کرده   یخوبم فقط سرم درد م-

 شدم  یجور  نیا رون یاومدم ب عیبودم سر

 برو خونه-

 موقع هست  ریدنبالم، د اد یآدرس دادم آتش ب-

 ی کرد ی خوب کار-



دور شد و پروا سمت جنازه رفت، در شوک   سرگرد 

نگران آتش  شهیاز هم شتریبود، ب  دهیترس یل یبود و خ

 یرحم چیطرف است که ه  ی با کسان دیشد، چون فهم

کشند، دستش را به گوشه   یآدم م یندارند و به راحت

 یبود خوب حس م نییسرش گرفت، فشارش پا ی

 : تگف یاش نگاه کرد و عصب یکرد، به ساعت مچ

 منو ببر ایآتش، ب ا یب-
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شلوغ بود و   یل یزد سمت پنجره رفت، خانه خ  قدم

هم فشرد،   یبود، چشم رو  قیهنوز در حال تحق  سیپل 

و چشم باز کرد، به روبه رو   دیکش  قیچند نفس عم

چشمش نبض زد و کالفه انگشت    ی بود، گوشه  رهیخ

به   یشت، لحظه اچشمش گذا یاشاره اش را گوشه  

همراه با   ییها نیواالن پرده نگاه کرد، نگ  یها   شهیر



  یمتوجه  یبودند اما در آن شلوغ  زانیها آو  شهیر

باال رفت و سر   شیابرو کیشد،   یفلش کوچک

ساکت شد و   یاما لحظه ا د،یچرخاند تا به سرگرد بگو

بود که آتش به   یزیچ  د یبه اطراف نگاه کرد، شا 

 دنبالش بود. 

دهان قورت داد و به سرگرد نگاه کرد همان جور    آب

دستش جلو رفت، به فلش نگاه کرد و آرام در دستش  

سخت   یگرفت، خوب به همه نگاه کرد و فلش را کم

ها جدا کرد و در مشت گرفتش، همان لحظه  شهی از ر

که حواسش   یسرگرد بدون آن که نگاهش کند در حال

 بود گفت:  یگریور دبه مام

 ا یب ینیام-

سمت سرگرد رفت و   دیچرخ  عیبا ترس سر پروا

 سرگرد گفت: 

که مقتول اومده   دهیها گفته، د  هیاز همسا  یکی-

آقا اومده خونش و به   هیبعدش  قهیخونه، ده دق

 در روش باز شده  یراحت

 سر کج کرد و گفت:   پروا

 بعدش -



ونم بوده و ا  ی عاد زیدونه، چون همه چ ینم  گهید-

 ده ینفهم یزیچ گهی رفته خونش، از بعد اونم د گهید

 چهرش -

اما گفت قد متوسط  اد، ینم ادشیاصال دقت نکرده و -

 هیتنش بود،  یبا شلوار مشک   یداشته و لباس قهوه ا 

هم  شیهم تنش بوده، البته گفت ر  یکاپشن مشک

 . ادینم  ادشی یا گهید  اتیداشته اما جزئ 

 یمیباشه که باهاش صم یدوست  ای یممکنه نامزد-

 بوده 

 می بر کشینزد ی سراغ دوستا   دیبا -

 د؟ یشناس یشما م -

 ی دخترش ک  ی بدونن دوستا  دیباالخره پدر مادرش با -

 نامزد داره   ا یهستن، 

 فلش را در دستش فشرد و سر تکان داد گفت:  پروا

 فعال ادامه داره  قاتیتحق-

 درسته-

  ی وشگ  ع یپروا به صدا در آمد و پروا سر ی گوش زنگ

 آورد و گفت:   رونیب بشیرا از ج



 فکر کنم آتش اومده -

 گفت:  دیکش یگوش یرو دست

 آتش؟ -

 جا شلوغه من سر کوچه هستم نیا-

 ام یباشه زود م-

 را قطع کرد و گفت:   تماس

 اومده -

 امیمنم م میبر  ا یب-

 

[12 /3/2021 1:03  PM ] 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_هفت_آغوش_آتش  

  

 

 شما! -

 گه یشوهرت د   شیبرسونمت پ-

 نگاه گرفت و گفت:  پروا



 میبر-

رفتند و وارد آسانسور شدند،   رون یهم از خانه ب با 

 یز فلش را در دستش مبرد و هنو  ریپروا سر به ز 

 فشرد، سرگرد نگاهش کرد و گفت:

 ؟ یدیند ریاز آه یمشکوک یزیچ-

 هیعاد  زینه همه چ-

 اومده  شیانگار واسه دفتر روزنامه مشکل پ-

رو روزنامه و   شهی خبر اشتباه، فعال نگاها زوم م هی-

 ناراحته  یل یخ  رمونیدفتر ما، مد

 یدرشو نم  دی شانس اورد  د، یخبرش به گوشم رس-

 ندنب

مشخص    یزیترسه، هنوز چ یم نی از هم رم یمد-

 ستین

کاملش راحت   یل یتعط  ه،یچون روزنامه اسم دار-

 ستین

رفتند، همان جور که با هم    رونیب ستادی ا آسانسور

 داشتند پروا گفت:  یقدم بر م

 بد شد واسه دفتر  یل یخ-



 اده ی کار ز ن یاشتباها تو ا نیا-

نقص چاپ   یندارن خبر ب یآره همه که مثل من پارت -

 کنن

و دست   د یو پروا از دور آتش را د  دیخند سرگرد 

تکان داد، آتش هم راه افتاد سمتشان رفت و   شیبرا

 سرگرد گفت: 

 حواسش بهت هست  یل یخوبه انگار خ-

 یل یخ-

 یتیپس براش الو-

 کنم آره  یفکر م -

 خوبه  یل یخ-

 و آتش به سرگرد نگاه کرد و گفت:  دند یهم رس به

 سالم -

 خانمت نمیسالم پسرم، ا-

 لبخند زد و آتش مچ دست پروا را گرفت گفت:  پروا

 ممنون-

 ریشبتون بخ  دیبر-



کردند و دور شدند،   یو ةتش از سرگرد خداحافظ پروا

 به پشت سرش نگاه کرد و گفت:  عیپروا سر

 بار اصال به تو شک نکرد  نیخدارو شکر ا -

 شد؟  رتیدستگ یزیچ-

  یهر ک دمیفهم  نوی بود، اما فقط ا زیتم  زینه همه چ-

 یختگی و بهم ر یریاز درگ  ی بوده آشنا بوده، نشونه ا

 خونه وجود نداشت 

و پروا به اطراف نگاه کرد    ستادندی پروا ا نیماش کنار

 گفت: 

 رسوندت؟ یک-

 دمجاها بودم، بچه ها رفتن من مون  نیهم-

نشست،   نیرا باز کرد و درون ماش نی در ماش پروا

 آتش هم پشت فرمان نشست و گفت: 

  یجور  نی ا دمیرس یزودتر م قهی فقط چند دق  یلعنت-

 شد  ینم

 ساعت چند؟-

 میهفت ن-



اومده   یکیاومده خونه  نکهیبعد از ا قهی اون ده دق-

 ده یها د اشهیاز هم یکی مرد بودهف   هیخونشف 

را از دست پروا گرفت و روشنش کرد،   چیسوئ  آتش

آتش زد    ی گاری را به حرکت در آورد و س  نیماش

 گفت: 

 خوان من بفهمم  یهست که نم یمهم  زیچ هی-

 کشن   یآدم م ی نجوریحتما مهمه که ا-

  یزد و پروا فلش  گارشیبه س یپک یعصب آتش

 سمتش گرفت، آتش نگاهش کرد و گفت: 

 ه؟یچ  نیا-

 گهیفلش د-

 هست؟   یچ گمیدونم فشه، م یم-

 پگاه بود  یخونه -

آتش باال رفت و پروا شانه باال انداخت و   یابرو کی

 گفت: 

خاص پنهان کرده بود به نظرم مهم اومد،   یجا هی-

 دم ی د ی اتفاق یل یمنم خ نهیب یکه چشم نم ییجا 



دست   جهیفلش را گرفت و پروا با حس سر گ آتش

 کنار سرش گذاشت گفت: 

 اینیتنها بب ستیقرار ن-

 پروا گذاشت گفت:   ی ران پا   ینگران دست رو آتش

 شد؟  یچ-

فکر کنم فشارم  ستی خوب ن ادیسر درد دارم، حالم ز-

 نه ییپا 

 : د یهم فشرد و غر یدندان رو   آتش

  زایچ نیموقع کار کردن، هم ن یساعت دوازه شبه تا ا-

 هم داره 

  یکج شد و کنار سرش را رو   لبخند زد بدنش پروا

 آتش گذاشت گفت: یشانه  

 شود   یآتش غرغرو م-

 پرت کرد و گفت:  رون یرا ب گارش یته س آتش

 میخور  یم  رون یشام ب-

 میبخور  رونیکار من باعث شد شام ب نیا ه،یعال -

 باشگاه چرا؟ -

 کنه  یورزش حالمو خوب م ،ی جور  نیهم-



 ی آب کن اتویچاق یخوا یم-

با حرص لبش را به جلو جمع کرد و سرش را   پروا

 رخ آتش نگاه کرد و گفت:  میصاف کرد به ن

 ستمیمن چاق ن-

 ثابت کن  اری امشب خونم لباستو در ب ا یخب ب-

 پروا درشت شد و با بهت گفت:  چشمان 

  یواسه چشم چرون  یاز هر فرصت یزیه  یل یخ-

 استفاده کن 

 فت: گ  دیکوب  ش یبه بازو یقهقهه زد و پروا مشت  آتش

کنم فقط واسه   یباور نم یزیجور که واسه من ه نیا-

 من باشه!

 و نگاهش کرد گفت:  دی ابرو در هم کش آتش

 یگیم یجوجه اردک زشت حواست باشه چ  یه-

 هیادیز  یزی حجم از ه نیخب ا-

اونم فقط واسه   زه یه یلیعادت کن زشتم، شوهرت خ-

نگاه کردن به  ی حوصله  یشخص خودت چون من حت

 هم ندارم، اما تو رو...   ویکس

 چشمان پروا نگاه کرد و گفت:  به



 خورم   یبا نگاهم م یحت-

فک آتش را گرفت، سرش را چرخاند و  دیخند پروا

 گفت: 

 فعال جادرو بخور -

شانه اش گذاشت  یو پروا دوباره سر رو  دیخند آتش

 و گفت:

 تو شوک ُکشته شدن پگاهم-

تونسته به من   یم  ا یچ یل یکه مرد معلومه خ  فیح-

 بگه 

رحمن که   یشد، انقدر ب شتریواسه تو ب میاالن نگران-

 ارن یهم سر تو ب ییترسم بخوان بال  یم

 جلو  ومدیُکشت، م یهمه آدم نم نی اگر جرات داشت ا-

 گفت: آتش نشست و   ی نهیس یپروا رو  دست

 جا دورت کنم نیبدزدمت از ا-

 ؟یتون یم-

 تونم یآره م -

 کنم یم  تیشکا  ییبه جرم آدم ربا -



بندم روبه  ی رسه، دستو پاتو م  ینم ییدستت به جا -

 نم یش یروت م 

 و گفت:  دیخند آتش

شوهرتم هستم اگر   گهیدوست دارم، د ی جور نیا-

من   ی چون دستو  ، یبر آورده کن دیخواستم با   یزیچ

 بستس 

آن مرد و   یایح یبه ان حجم از ب  دیخند  ز یر زی ر پروا

 : دیغر

 ادب یب-

 عواقب داره   گهید-

 ترمز فشرد و گفت: ی رو پا 

 یکن یغش م  گهیکه االن د  میبلند شو بر-

 صاف نشست و چشم بست گفت:   پروا

 یم  ینجوریو نگران، ا شمیخسته م یاد یهر وقت ز-

 شم 

 :دست کنار صورتش گذاشت و گفت   آتش

 ؟ یا یراه ب یتون یم-

 شم یبخورم حتما بهتر م یزیچ  هی امیآره م-



 **** 
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رفت و به در اتاق پروا   ینگران مدام راه م  یآسک

که در آغوش   یکرد، آتش زنش را در حال  ینگاه م 

داشت به خانه آورده بود، همان موقع در اتاق باز شد  

 جلو رفت و گفت:   یآسک

 شده؟ چرا پروا حالش خوب نبود؟!  یچ-

 در را بست و گفت:   آتش

 ه یعصب یحمله  هیفکر کنم -

 شده؟!  یمگه چ  ؟یچرا عصب-

 نشده  یزیچ-



 دکتر   مشیخب ببر-

بخوابه  کمیخواد االن خودش آرام بخش خورد،  ینم-

 شهیخوب م 

 کنه  ی کار م اد یز-

دست پاچه   یمبل نشست و آسک یکالفه رو آتش

 سمت آشپزخانه رفت و گفت:

 ارم یم  ییچا -

ساعت کنارش باش،    مین ،ییبرم تا جا  دیخواد با ینم-

 گردم   یدوباره بر م

 ش باشه هستم دادا-

 شد زنگ بزن  یهر چ -

 باشه حتما -

 اریآب ب وانیل  هی-

از آب خنک پُر کرد و سمت آتش  یوانیل  عیسر  یآسک

 رفت گفت: 

 یجا، جواب که م  ن یچند بار زنگ زد ا یکیامروز -

 کرد  یدادم قطع م

 شمارش؟ -



 افتاد  ینم یشماره ا چیه-

  یآسک  د،یآب را سر کش وانی کرد و ل  زیچشم ر آتش

 لب مبل نشست و گفت: 

 ه؟یمزاحم ک نیا یعنی گمیم-

داد   یرا به دست آسک   وانی ل  ستاد یباره ا کیبه  آتش

 و گفت:

 نیکه رو تخته، هم هیتمام حواست به اون-

  شی و از جا   دیکش قینفس عم  یرفتن آتش، آسک با 

جان پروا نگاه کرد    یبلند شد به اتاق رفت، به جسم ب

 جلو رفت و آرام گفت:

وقت بد   چیدونم تو ه  یم دیدوست دار گرویدشما هم-

ساغر توهم زده منم ُخل   نیا  یخوا  یبرادرمو نم

 کرده! 

* 

در انبار را باز    ع یموتور سر ی صدا دن یبا شن دیمج

  نییکرد، آتش با موتور وارد انبار شد، از موتور پا 

 رفت و گفت: 

 داخلن؟-

 کنه  یم غی ج غیج  یل یآره دختره خ-



 کجاس؟  ا یک-

 اره یتشنم بود، گفتم بره آب ب-

 سمت در انبار رفت و گفت:   آتش

 ایتو ن-

 دیقطور کنار در را برداشت وارد انبار شد، مج چوب

 زد و گفت:   یسوت

 امشب!  هیعجب شب-

نشسته بودن   یصندل  یسمت آن سه نفر که رو  آتش

باال  شی و صدا ستاد یا نیخشمگ دنش یرفت، دختر با د

 رفت: 

هم ازمون  یجور نیا  میکن برات کار گه،ید نهیا-

 یکن ییرایپذ

  ریتوجه به او دور آن دو مرد که سر به ز یب  آتش

 و گفت: دیساکت نشسته بودند چرخ

 نییپا   ار یصداتو ب-

 کارم که...  یمگه ب ن،ییپا اریکه صداتو ب یچ یعنی-

 نییپا  اریگفتم صداتو ب-



  غشیدو نفر به دختر نگاه کردند و دختر با خشم ج   آن

 به هوا رفت: 

 خوا...  ینم-

  یقطع شد و صدا  غشیشدنش به ستون ج  دهی کوب با 

  ریباره چوب قطور ز کیآخش به هوا رفت و به 

گردنش قرار گرفت و چنان فشرده شد که راه نفسش  

کردند و   یبند آمد، آن دو مرد وحشت زده نگاهش م

دست و پا زدن آن دختر و    انیدر م  آتش سر جلو برد

 خر خر کردنش آرام گفت: 

بلند با من حرف   ی با صدا یبخواد کس  دهییمادر نزا-

 شهیروحشم خبر دار نم یجا خاکت کنم کس  نیبزنه، ا

  ارمیسرت م  ییپس ببند دهن گشادتو، وگرنه چنان بال

 یداد  یصدا م دی با  یبره چه جور ادتیکه 

داد که  یداشت جان م گر یکبود شده بود و د دختر

به آن دو نفر   دیکرد، چرخ  شیباره رها  کیآتش به 

گذاشت   ش یگلو ی نگاه کرد، دختر وحشت زد دست رو

آتش جلو رفت و   د،یخودش را عقب کش  نیزم ی و رو

 گفت: 

 حرف بکشم  دیبا   ای دیگ ی خودتون م-



نزدم،   یحرف یداداش آتش خدا شاهده من به کس-

کنم، چند ساله   یگه من االن فقط برات کار ماصال م 

هم وسوسه   ا یکنم، با کل ثروت دن ی کار م

  ری خانوادم ز ،یدون  ی...خودت که مشمینم

 چونمی که دستمون گرفته بپ ویدستته...چرا بخوام کس

  یکه با ترس نگاهش م  گرید ی چرخاند به مرد  سر

 کرد نگاه کرد و مرد با لکنت گفت:

 نگفتم...من...من یزیچ  یکسبخدا....بخدا من به  -

 باال رفت:  ادش یبا خشم فر آتش

 دهن باز کن تخم حروم -

دو ران   یرا باال برد و چنان فرود آورد رو  چوبش 

پُر دردش باال  اد یبود که فر ده یترس شتریآن که ب یپا 

  نیزم  یآن دختر هم باال رفت و مرد رو  غیرفت و ج

 گفت:  دیبا تهد دیآتش چرخ د،یچ یپ یافتاد در خود م

که اگرم بکشمتون آب از آب   نم،یشناس  یم یانقدر -

 دیخوره، پس دهن باز کن یتکون نم

 و گفت:  ستاد ی جوان ا مرد

 م؟یما بود یکن ی داداش چرا فکر م-

 دونست  یجز ما شش نفر نم یچون کس-



 خند زد و گفت: شین

تونه  یم  یخان، جز شما سه نفر ک اسریاالن بگو -

 باشه؟ 

 ن دو نگاه کرد و گفت: به آ اسر ی

 م؟ یکارو کن نیا میبه نظرت ماها جرات دار-

 شهیوسوسه م  یهر کس دی با وعده وع-

بود رفت، دختر وحشت   نیزم  یدختر که رو   سمت

 زده گفت: 

نگفتم...الل بشم   یزی چ یبه جون مامانم...من به کس-

 اگر دروغ بگم

آتش افتاد   یپاها یرو  عیجلوتر رفت و دختر سر آتش

 و گفت:

دارم...من که هر    ریمادر پ هی  م،یشناس یتو که م-

گوشتم...هر جا هم   خی...من که بیفهم  یکنم م ی کار

...من تو گور هفت جدو آبادم بخندم  یکن  یم دامیبرم پ

منو بکش...اما   ا یکنم...اگر کردم ب انتیبخوام به تو خ

 نزدم  یحرف  یبه جون مامانم من به کس 

 : دیرفت و غر عقب  یعصب آتش

 خودتو جمع کن -



  یکه هنوز از درد داشت به خودش م  ی مرد  سمت

رفت، مرد وحشت زده نگاهش کرد و با ناله   دیچیپ

 گفت: 

 نگفتم یزیچ  ی...من به کسنینگفتم...به امام حس-

  اسریبا  دیکرد و کالفه چرخ ینگاهش م  رهیخ  آتش

 سرش    اسرینگاه کرد، 

 را به چپ و راست تکان داد، گفت:  

هم   ی دیاگر تهد یحت یدون یخودتم م ست،یکار ما ن-

 م یکن یکارو نم نیا میبش
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 سمت در انبار رفت و گفت:   آتش



کنم، پس فکر فرار تو   ی م داتونیپ دیبر نمیزم  ریز-

 سرتون نباشه 

سمت آتش   دیو مج ا یرفت، ک   رونیرا باز کرد ب  در

 با ترس گفت:  ایو ک  دند یدو

 ! ش؟یشد داداش؟ کشت یچ-

هم    یدندان رو  دی مجچپ چپ نگاهش کرد و  آتش

 فشرد و گفت:

 شد؟  یچ  نمیخله ولش کن، بگو بب نیا-

 ستین نا یکار ا-

 دونست!  یم  یک نا یداداش من؟! جز ا ی َپ چ-

 ن یز یآتش زد و رو   ی گاری از آن دو دور شد س آتش

 طرفه نشست و گفت: ک یموتورش 

 نیُکشتنش که ا میریکه بدونن ما م  نیبدون ا نکهیا ا ی-

 کمه یلیاحتمالش خ

 جلو رفت و گفت: ا یک

 ؟یکن یول م  نارو یا-

  ی حواستون باشه بهشون، ول   یبرن ول  دیآره بذار-

 کجاس؟  اشونیگوش ان،یم رنوی کجا م د ینیبب ن،ینفهم



 دست منه -

  ا ی با ک مینیبب شونیتو گوش زیاون برنامه بر  دیمج-

 زنن یحرف م

 باشه داداش -

 توشه یچ نمیبب دیفلش دستمه با  هی-

 ؟ یچه فلش-

 برم خونه دیبا  گم،یبعد م-

 خواد بمونه یم دمیخونه ما مج یومد یداداش م-

 سوار موتورش شد و گفت:   آتش

غلط کرد، مگه زن نداره که بخواد خونه تو    دیمج-

 بمونه 

 گفت:  ا یهم فشرد و آتش رو به ک یلب رو  دیمج

 خوام  یفردا جواب م ر،یبگ متویزودتر تصم-

 با تو بودم شهیمن هم   شه،یکه نم نیآخه داداش ا-

 یآسک  ا ی کالم من  هی-

رفت در را   د یدو دیرا به حرکت در آورد و مج  موتور

 رفت و بلند گفت:   رونیباز کرد، آتش ب

 خونه یریبرن خودتم م دیاونارو ول کن-



 باشه داداش -

 کرد و گفت:  یپوف دیرفت و مج آتش

باباشه   شیمونه، خب ساغر پ یمادر شوهرا م   نیع-

 برم خونه تنها دیاالن با 

 سمت در انبار رفت و گفت:  دیخند  ا یک

 خونم میبر ا یکن بگو ب  دارشیزنگ بزن ب-

 دست پشت گردنش برد و گفت:  دیمج

 دمش یامروز کم د ه،یفکر خوب نمیا-

 *** 

 

[12 /3/2021 1:03  PM ] 

 

 #پارت_چهارصد_چهل_نه_آغوش_آتش  

  

 

 *** 



را به خانه رساند، با عجله وارد آپارتمانش   خودش 

شد و به اتاقش رفت، لپتاپش را برداشت از اتاق  

تخت   یرفت، رو   یگریرفت و به اتاق د  رونیب

منتظر ماند با باال   ینشست و لپتاپ را روشن کرد، کم 

 فلش را درون لپتاپ گذاشت.  ندوز، یآمدن و 

 ی رو لی منتظر ماند با باال آمدن فلش چند فا  یکم

باال   شیاسم مرجان ابروها  دنیشد با د   انیصفحه نما 

  یها را پل  لمی از ف یکیرفت،   لیدرون فا   ع یرفت و سر

صدا را   عیسر  ی مرجان در لباس عروس  دنیکرد، با د

  قا یمبل نشسته بود، دق  ی تا آخر باال برد، مرجان رو

 گرفته بود.  و که پگاه از ا یلمیهمان ف 

لبخند بزنم    دیکه مدام با   یعروس مه،یامشب عروس -

 هیعاشقانه به اون خودخواه بکنم،  ینگاها ی زورک

 زنه یکه حالمو بهم م کرد یعروس 

آن حرف ها    دنیبغض کرد،  دست آتش با شن مرجان 

 ت شد، مرجان به اطراف نگاه کرد و آرام گفت: مش

 ی من کس ستی قرار ن  شه،یتموم م یاما امشب همه چ-

  یاز من دستور م ه یبه بعد بق نی از ا رم،یدستور بگ

 حاال که نذاشتن من به عشق...   رن،یگ



هم فشرد و   ی کرد و چشم بست، آتش دندان رو بغض

 مرجان دوباره گفت: 

امشب  گه،یکس د چیبرم نه ه یم  شیمن پ یباز نیا-

مرد خودخواه بد   نیگم، به ا یبه آتش م  ویهمه چ

بدونه  دیهست، با ی گم که وسط چه باز یاخالق م

 کشم یخودم م رمرد یپ  نیا ه،یبزرگ محل ک

 : دیپگاه را شن  یلحظه صدا  همان

 یبگ یزیچ دیُکشنت، نبا  یم  ،ی شد  وونهیمرجان تو د -

تونه منو بکشه،   ینم  یآدم شدم کس نیحاال که زن ا-

دونه من چه آدم   یکس نم چی کشت، ه دیبابام فر

 یحروم زادم انتقام م یهستم، از اون بابا یخطرناک

  شه،یمنفجر م ما ی روشیه هیبمب شب هی امشب  رم،یگ

 فهمه یم ویامشب اون داماد ُکرد همه چ

 یکن ی م یبا جونت باز یمرجان دار -

  ری که آه ی فردا بفرس واسه بابام وقت لمویف نیا-

  شن،یتباه م  ایل یاون موقع خ د،یفهم  ویآهنگر همه چ

که گفت من از   ی همون کس نهیبهش نشون بده ببب

کنم، قراره   ی م یهم بهتر نقش باز نما یس   یستاره ها 

 ی جون تک تکتون م  دیبکنم، عشقمو گرفت ییچه کارا

 رمیگ



لپتاپ مانده بود،   توریبه مان رهیقطع شد، آتش خ  لمیف

 د؟ یبه آتش بگو زیمرجان قرار بود چه چ

  زیاش فشرد، همه چ  قهیدستش را کنار شق کف

  یآن موقع در سرش منعکس م  یمشکوک بود صداها

نگاه کرد،   توریشد، با خشم سر تکان داد و به مان

 را باز کرد.  گرید  لم یرا بست و ف لمیف

که آتش   ی بود، مرجان داشت کنار پسر یمهمون

 کیبود، مرجان به  د یهمان فر د،ی رقص ی شناختش م

 دست باال برد و گفت: ستاد یباره ا

 لحظه  هیدوستان -

نگاه کرد و بعد به   دیساکت شدند و مرجان به فر همه

 نگاه کرد و گفت:  ن یدورب

 لحظه ثبت بشه ها  نیخوام ا یپگاه م-

 بابا بگو رمیگ یمدارم  -

حلقه کرد  دیفر ی و دستش را دور بازو  دیخند مرجان 

 و گفت:

 تو شکممه  د یعشقم فر یمن حامله ام، بچه -

شده    ریهم غافلگ د یفر یهمهمه باال رفت، حت  یصدا

در   کدفعهیکرد و  یبود، با بهت به مرجان نگاه م



 ی لب هم گذاشتند، آتش ب یو لب رو   دشیآغوش کش

 ریبعد رفت بازش کرد، تصو  ل ینگاه گرفت، در فا  الیخ

 : دیشن  یبود اما صداها را م نیزم

 زنم  یباهاش حرف م ادیامشب که مرجان ب-

 پگاه: یداد و صدا  صیرا تشخ امکیس  یصدا

 ؟یبکن  یخوا  یکار م یچ-

 هم باشه  دیاون قراره زن من بشه، حق نداره با فر -

 ی نتو هم با م-

 فرق داره پگاه -

 ولش کن -

 حرف زد  شهیرو حرف عموم نم شه،ینم-

 دوست داره  ی ل یخ دویمرجان فر-

 ست یمهم ن -

 حاملس   دی مجران از فر امک،یس-

 :امکیس  اد یفر  یخش خش آمد و بعد صدا  یصدا

 ! ؟یگفت یچ-

 گفت ازش حاملس  یاون شب تو مهمون -



باال رفت و پگاه سمتش رفت   امکی س یخنده    یصدا

 و گفت:

 ولش کن -

 گهیدروغ م-

 ماهشه کی ،یسونو گراف  می گه با من رفت ینم-

 ساکت بود و پگاه آرام گفت:  امکیس

با   گه یبهت زور نم گهید  ی نجوریبه عموت بگو، ا-

 یمرجان ازدواج کن

 تو  یگیم یچ-

 ی فهم ی حاملس م د یاز فر گمیم-

اصال   شه؟یم یاگر به مرجان نرسم چ یدون یم-

کنه مرجان   ی قبول م گهیم  یکن ی عموم بفهمه فکر م

 باشه  د یبا فر

 و گفت:  دیخند  باز

تو  یدونه چ یبدتر از باباش نم  ی تهیعفر نیا-

 انتظارشه

  نیکه تا حاال چند یبا مرجان ازدواج کن یخوا یم-

 شم؟ یم یآدمو به درک واصل کرده؟ من چ 



با من   شهیداره؟ تو هم نگران نباش هم تیمگه اهم-

 یمون یم

کنه! چون دوستت   یآب م ریسر تو هم ز   چارهیب-

 نداره 

 و گفت:  دیباز خند امکیس

خوام برم به عموم بگم چه   یجک نگو پگاه، برو م-

 خبره

 امکی س امک،یس-

 : دی پگاه مشخص شد و غر یچهره   دیچرخ  ی گوش

 به همون هرزس  اقتت یل -

 فت: خند زد و گ شین آتش

 ! ؟یواسه چ  یصدا گرفت  لمیهمه ف نیا یواشکی-

کرد،    زیچشم ر ادیفر  یرا باز کرد، با صدا  یبعد لمیف

که سه نفر    د ید یکج بود اما مرجان را م زیهمه چ

خواست تا   یزد کمک م یم غیگرفته بودنش، ج

صاف نشست و    عیبهادر سر دن یکنند، با د ش ی رها 

 : دیغر  دیبهاد با تهد

 ره یبم دیاالن با ن یحروم زاده هم نیببند دهنتو، ا-



  شیکرد رها  ی کرد، به همه التماس م یتقال م  مرجان 

 زد:  ادیبه پگاه نگاه کرد فر  کدفعهیکنند، 

  یپگاه کمکم کن...پگاه نذار بچمو بکشن...بچه -

 ییکجا  دی...فرخوامی...من بچمو مدمیفر

 . دیپگاه را شن هیگر  یکج تر شد و صدا ر یتصو
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 آتش زد گفت:  ی گاریخند زد و س شین

کشتنت، اما فکر  شونیکه ترسوند یداشت نارو ی پس ا-

 یهر چند کشتنت که نتون ،یفلش دار ن یکردن ا ینم

هر    ،یدونست یم  ویچه خبره، چون تو همه چ یبگ

که   ی دونستم، هر چ یم د ینبود با  لمیف ن یکه تو ا یچ

 خواست بگه اما ُکشتنش! یاون هرزه م 



آمد به   ادش یخند زد،  شیزد و ن گارش یبه س یپک

  مارستان یرا به ب ا یکه ک یهمان وقت ش،یشش سال پ

را عمل کند؛ مرجان را با حال    سشیآپانت برده بود تا 

آورده بودند، در ته راهرو   مارستان یخرابش به ب

 : دیرا شن امکیس  یکرد و صدا  ینگاهشان م

 ستیبچش سقط شده، حالش اصال خوب ن-

ها را چک کرد، چون   لیفا هیآمد و بق رون یفکر ب از

از خالف   یاد یز یبود، مدرک ها امکیدوست دختر س

 او داشت. یها 

 ** 

را آهسته باز کرد، سر چرخاند به اطراف    چشمانش

شد، گمان   زیخ  مینگاه کرد، دست به سرش گرفت و ن

 نییتخت پا  ی اما نبود، از رو ندیکرد آتش را بب یم

 :دیغر  یلباس خانگ دنیرفت و با د

لباسا    نیبا ا  شهیشدم، مگه م  داریب نیپس واسه هم-

 ! دیخواب

مبل   یکه رو   یآسک  دنی ددر اتاق رفت، با   سمت

 کرد و گفت:  یخواب بود، پوف

 چرا نرفته سر جاش؟! -



 رفت.   س یو آرام به سرو الیخ یب

 

به اتاقش رفت و در را بست  سمت   یهمان آرام به

را در آورد و نفس    شیکمد رفت و همه لباس ها 

جنس ساتن   یشرتک و تاپ بند  د،یکش  یآسوده ا

تخت   یآورد و تنش کرد، رو   رونیب یرنگ  یاسی

را  ی برداشت و گوش  نیزم ی را از رو  فشی نشست و ک

 آورد.   رونیب

کرد خواب   الیداشت به آتش زنگ بزند اما خ  دوست

تعجب داشت چرا کنارش نبود و   یجا شیاست و برا

 رفته بود! 

پتو   ری را کنار گذاشت و برق را خاموش کرد ز  ی گوش

به رو به اتفاق  رو واریبه د  رهیخ یکی در تار  د،یخز

شب فکر کرد، به کشته شدن پگاه و در خطر    یها 

و پتو   ختیبودن جان آتش، با همان فکر دلش فرو ر

 را چنگ زد. 

  ی مچ دستش را رو د،یطاق باز خواب دیچرخ ی عصب

 اش گذاشت و آرام گفت:  یشانیپ



تونم پشت به پشتت   ی تونم االن دورت کنم اما م ینم-

به اندازه   اره،یسرت ب ییبال  یذارم کس ی جلو، نم امیب

 هستم یخودم قو  یاما به اندازه   ستمین یتو قو ی

 دهان قورت داد و گفت:  آب

  زهیانگ هیقبل،  شتریکنم، ب یتر م ی دارم خودمو قو-

 دارم که اسمش عشقه

  یصدا د،یبه پهلو خواب  دیبست و دوباره چرخ چشم

اشت  سر چرخاند انتظار د  عیسر  د،یدر اتاق را شن

ةتش چشمانش گرد شد و   دن یاما با د ندیرا بب  یآسک

 شد گفت:  زیخ  میبا ترس ن

 ! ؟یخوب-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 خوبم-

 ! ؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

را    شرتشیانداخت و ت یصندل  یکاپشنش را رو  آتش

به  یکیباره از تن در آورد، پروا در آن تار ک یبه 

را گوله    شرتیدو تکه اش نگاه کرد و آتش ت ی نهیس

 کرد گفت: 

 تونستم دور ازش باشم؟  ینم د،یلرز  یزنم سر شب م-



 گفت:  دی نگاه باال برد و پتو را باال تر کش پروا

 من...من لباسم در... -

سر   کیتخت رفت، سرش نزد ی توجه رو یب  آتش

پروا شد، پروا آب دهان قورت داد عقب رفت و آتش  

بالشت   یکه سر پروا رو  ییت، تا جا رف  یجلوتر م

  یچشمک  ستادیصورتش ا  یکینشست و آتش در نزد

 زد و گفت: 

 اد ینادرستت خوشم م ی از لباسا -

 آتش! -

 سر کج کرد و آرام گفت:   دیخند ز یر زیر  آتش

 نادرست باش  شهیهم-

 و آرام گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 گه؟ید  زیچ ا ی  یواسه لرز سر شبم اومد-

 واسه لرز سر شبت بود اما لباس  حاال نیتا هم-

 کرد... زمینادرستت چ

 گفت:  دیبا حرص به کمرش کوب پروا

 زیه تیترب یب-



سر کنار سرش   د،یو کنار پروا خواب دیخند شتریب آتش

 شکم پروا گذاشت گفت:   ی گذاشت و دستش را رو

 ؟ یبهتر -

حال دگرگونش را حس   د، یلبش کش یزبان رو  پروا

 گفت:   یشده بود و به سخت  خیکرد، مو به تنش س یم

 خوبم-

پروا  یپهلو  یدستش رو  کدفعهیلبخند زد و   آتش

را  گرش ینشست و سمت خودش چرخاندش و دست د

  یکه کنار سر پروا رو  ی سر پروا گذاشت جور  ریز

سفتش قرار گرفت، پروا با چشمان درشت   ی بازو

 اش بود و آتش ابرو باال انداخت و گفت: رهیخ

 یزشت یل یجان خ  نجا ین-

عوض  ی برد و برا ریخجالت زده نگاه به ز پروا

 کردن بحث گفت: 

 فلش -

 م ینیب  یکاپشنمه، بعد با هم م بیتو ج-

 ؟ ی کجا بود-

  یکشته، ک یبفهمم پگاه ک   د یبچه ها، با  ش یپ--

 جاسوس منه



ساکت بود و آتش با لبخند دستش را کنار گردن    پروا

 زمزمه وار گفت:   دینرمش کش

 ی چشم گاو  ی ملوس شد  یل یامشب خ-

پروا آرام باال آمد، چشم در چشم شدند، دست   نگاه

پهن مردانه اتش    یبرهنه  ی نهیس یرو   فشیظر

  ینشست و هر دو آرام سر جلو بردند، لبشان که رو

ود چسباند و آرام هم نشست آتش تنش را کامل به خ

 شروع شد.  نشیریش  ی آرام کام ها 

لباس ساتن نرمش   یکتف پروا رو  ی را از رو دستش 

اما با حس کمر برهنه اش   ش،یپهلو  یُسر داد تا رو 

باره تکان خورد   کیهم خودش ثابت ماند هم پروا به 

 ی و نفسش حبس شد، آتش اما کارش را ادامه داد و ب

 ر یپروا دستش را ز شده خیتوجه به بدن سفت شده و  

 لباس برد. 

شدن انگشتش   ده یچنگ زد کمر آتش را و او کش پروا

 یتکان شی ستون فقراتش حس کرد، پاها  یرا رو 

زد اما ساکت  ی سر عقب برد، نفس م عی خورد و سر

آرام   گر یبود و چشم بسته بود، آتش لبخند زد و بار د

لبش    دیو بوس دیستون فقراتش کش   ی انگشتش را رو

 چشمان بسته اش گفت:  رهیرا، خ
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 کیکوچ  کلیه ن یواسه ا  دهیآتش جون م -

 ت یورزشکار

نگاه کرد و   شیدهان قورت داد و آتش به گلو   آب

گردنش فرو    یبه خود فشردش و سر در گود شتریب

 برد گفت: 

 نفس  ریشب بخ-

کمرش بود و سر   یلباس رو   ریجور دستش ز  همان

گردنش داشت و قصد نداشت عقب برو،   یدر گود 

 پروا لبخند زد و آرام گفت: 

 .ریشب بخ-

اش را کنار گردنش حس کرد و چشمانش خمار   بوسه

 فرو رفتند.  یقی زود به خواب عم ی ل یشد، اما هر دو خ



 *** 

خورد،    یفروش، پلکش تکان یسبز نیماش  یصدا  با 

صورت   دن یو آرام چشم باز کرد با د  دیباز صدا شن

 ی صورتش لبخند زد، زبان رو یآتش درست روبه رو

شد، به ساعت کنار تختش    زیخ میو آرام ن  دیلبش کش

اش    یشانیپ  ینگاه کرد، هشت صبح بود، دست رو 

 گفت:  ج یگذاشت و گ

 شد!  رمینشدم د داریچرا ب-

آتش بود نگاه کرد و دوباره    یپاها  نیکه ب شیپاها به

را  شینکند پاها داشیبه صورتش نگاه کرد، آرام که ب

رفت و   نییتخت پا  یآرام از رو یل یخ  د،یعقب کش

 نوشت:  ا یبرد  یرا برداشت روشنش کرد و برا  ی گوش

  رمیمن م  ی من برو آگاه یتو جا  ام،ی م ریامروز د-

 تر دف

را پشت گوشش    شی را ارسال کرد و موها  امیپ

برهنه اش نگاه کرد،   یگذاشت، به آتش و باال تنه 

  بیآرام قدم برداشت جلو رفت، خم شد و دست در ج

گشت که باالخره فلش را    یکاپشن آتش کرد، کم یها 

 کرد.  دایپ



نشست و لپتاپش را روشن کرد، به  زیعجله پشت م با 

 زده و آرام گفت: نگاه کرد، خجالت  شی پاها 

 عوض کنم  د یلباسمو با -

چرخاند به آتش نگاه کرد و فلش را درون لپتاپ   سر

  زیو با دقت همه چ  عیگذاشت، با باال امدن فلش، سر

چانه اش گذاشته بود، به    ر یکرد، دست ز یرا نگاه م

  زی حلقه آو دن یکرد، با د یبهادر نگاه م یها  تیجنا 

چشمانش درشت شد اما همان موقع    ی کردن مرد

را  شیصدا  ا ام د یچشمانش نشست، ترس ی رو  یدست

 : دیکنار گوشش شن

 ؟ یکن  ینگاه م یدعوات کنم بدون من دار -

چشمانش نشسته   ی که رو یدست  یپروا رو  دستان

 بود نشست و گفت: 

 ... نی...انیا-

 نه؟ یبب زارو یچ  نیا ستیزشتت ن یچشما  فیح-

و سر چرخاند   دیکش نییکالفه دستش را پا  پروا

 گفت:  ج ینگاهش کرد و گ

 س یدست پل  میبد د یآدمو با  نیا-

 سوال بپرسم؟  هی-



 بپرس!-

 شهیم  یچرا چشمات لعنت  یشیفضول م  یوقت-

 خنده اش گرفت و آتش سر کج کرد گفت:  پروا

 کنه  یلباس نادرست، داره منو هم نادرست تر م نیا-

 و گفت:  ستاد یو خجاله زده ا عیسر  پروا

   رون ی برو ب-

  یزد و نگاهش رو  شیدست به پهلو دیبلند خند آتش

به چشمانش،   رهیشد، خ نییپروا باال پا  یسرتا پا

لب   یبه سمت چپ تکان داد و زبان رو  ی سر

دندان   ریو همان جور لبش را کامل ز  دیکش  نشیریز

 . دیآتش کوب  ی را به ساق پا  شیبرد، پروا با حرص پا

 آخ -

 گفت:  دی آتش باال رفت و عقب رفت، پروا با تهد اد یفر

 ووردم یتا اون چشماتو در ن رون ی برو ب-

برد و آن   ورشیبا حرص نگاهش کرد و سمتش  آتش

بار پروا نتوانست فرار کند، مچ  نی بود که ا عیقدر سر

زد   غیچرخاند که پروا ج ی دستش گرفته شد، جور

  واریو به همان حالت آتتش تنش را به د دیتنش چرخ

 و دم گوشش گفت:  دییفشرد، از پشت به تنش چسب



از  یحت یکنم که نتون  یتونم کار یخانم م  یکول -

 ا یخودت دفاع کن 

ودش را او  خ  شتریبا حرص تقال کرد اما آتش ب پروا

 و گفت:  دیفشرد، خند

 اول صبحتو دوست دارم  ی انرژ نیا-

بلند پروا را کامل کنار زد و  ی موها  گرش یدست د با 

  وارید  یرو گرش یدست د خت،یپروا دلش فرو ر

کتفش   ی برد لبش که رو  نیینشست و آتش سر پا 

نشست، پروا چشم بست، لبش را تا پشت گردنش  

د زد، دستش را  تن پروا شل شد و آتش لبخن  د،یکش

تکان خوردن هم نداشت،   ی آرام رها کرد اما پروا نا 

 تند بود.  شیخشکش زده بود و نفس ها 

شکمش گذاشت و زمزمه   ی را جلو برد رو دستش 

 وار گفتم:

   یجور  نیدرست ا-

شکمش گذاشت،    ی لباس برد و رو ر یرا ز دستش 

عکس العمل نشان داد خواست بچرخاند   عیپروا سر

 اما آتتش نگذاشت و گفت: 

 سر کارت فضول خانم؟   یچرا نرفت-



 رم ی م ی....بذاری بذار-

گرفت،   یشگونیشکمش را ن کدفعهیو   دیخند آتش

و دست   دیبه هوا رفت و با حرص چرخ غشیپروا ج 

  یخواست دهان باز کند اما نم د یباال آورد با تهد

هر دو دستش را به  دیخند  آتش د،یدانست چه بگو

 زد و گفت: شیپهلوها

من شوهرتم اگر دلت   اد، یبگو جانم بگو زبونت بند ن-

 خواد بگو  یم

تمام ابرو   ی پروا درشت شد و آتش با پررو چشمان 

 باال انداخت و گفت: 

 هستم  ی باشه شوهر خاص یهر چ -

در عجب بود و با چشمان   یفتگیبا آن هم خود ش پروا

کرد    شیکرد و دست در موها  یدرشتش تک خنده ا 

 گفت: 

 هی رو بهت هد یفتگیهمه خودش  نیبزرگت کرده ا یک-

 داده! 

 ؟ یخوا  یبغلو نم نیتو ا یعنی-

خودش اشاره کرد و پروا به بدن آتش نگاه کرد با   به

 حرص از کنارش گذشت گفت: 



 لباس بپوشم  رون ی برو ب-

و   دیچرخ شیو باز نگاهش سرتا پرا رو دیچرخ آتش

 گفت: 

توش جا نگرفته جز تو، شش  یبغله تا حاال کس  نیا-

 ی لب تر کن تپل  یدنگشم به نام خودته هر وقت خواست
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 گفت: دیو آتش خند  دیبا حرص چرخ پروا

 آمپولت خوب بز...  یجا   ی حاال شکمم نداشته باش-

 اد ی ت کرد فربا خشم بالشت را برداشت طرفش پر پروا

 زد: 

   رون ی برو ب-

 سمت در رفت و گفت: عیو سر دیبلند خند آتش



 باشه نفسم رفتم-

در را بست جلو رفت،   د،یرا د ی رفت و آسک  رونیب

 گفت:   عیسر  یآسک

 ریصبح بخ-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

بهتره،   یا ی من جا واسه تو داره، اما فعال ن یخونه -

جا    نیمن، فعال هم یخونه  ادیدنبالت م  ادیب ی هر ک

 باش 

 کشم   یخجالت م شم، یمزاحم م-

  ستین  یفهمم که ناراض یم ست، ین یجور نینفس ا-

 بُردمت خونه یاگر بود م

 باشه -

 ؟ یشد   داریب یک-

 رون یاالن اومدم ب  نیهم-

 ست؟ یصبحونه ن-

 کنم یاالن درست م-

 شده  فیتخم مرغ درست کن بخوره، ضع-

 چشم -



 رفت.   سیسمت آشپزخانه رفت و آتش به سرو  یآسک

لب    ر یرا عوض کرد و با لبخند ز شیلباس ها پروا

 گفت: 

 مهربون  زیه-

 را سرش کرد در را باز کرد و بلند گفت:  مقنعه

 ی ا یلحظه م هی آتش -

نشست، آتش وارد اتاق   زی لپتاپ رفت و پشت م  سمت

 شد و گفت: 

 کو؟  شرتمیت-

پرتش  ی گرفت ی بدنساز  یحس مرب  شب یتخته، د  نییپا -

 ی کرد

 جلو رفت و پروا گفت:  د،یخند آتش

 بعد برم سر کار  ه،یتو چ  نیا مین یبا هم بب ا یب-

کرد   ی را برداشت همان جور که تنش م  شرتشیت

 گفت: 

 شروع کن -

کرد، کنجکاو به   ی ها را باز م ل یفا  یکی یکی  پروا

 بود نگاه کرد و گفت:  ستاده یآتش که کنارش ا



 ه؟یک امکیس-

 بچه برادر بهادر  -

 کهیصدا گفت با کشته شدن دختر بهادر من د نیتو ا-

 راحت شدم 

 نگاه گرفت به مانتور نگاه کرد و گفت:  آتش

 خب -

 ست؟ یمگه ماهک دخترش ن-

 سکوت کرده بود و پروا سر کج کرد گفت:   آتش

 ؟ ید یشن-

 هم داشت  گهیدختر د هی-

 ُکشتنش؟ -

 گهی آره د-

 ؟ یدونیچرا؟ تو م-

 دونم حتما اونم خالفکار بوده ُکشتنش  ینم-

 بود؟  ی اسمش چ-

 کالفه بود و پروا آرام گفت:  آتش

 شده؟  یزیچ-



 بود  یدونم چ   ینه، من نم-

  قینگاه گرفت و دوباره صدا را باز کرد، دق پروا

 گفت:  امکیگوش سپرده بود که س

با ُکشته شدنش   یدون یخودتم م  ی تو دوستش بود-

 شتره یب  یل ینفع من خ

دکمه فشرد تا صدا    یکرد دست رو زیچشم ر رواپ

 قطع شد، سر چرخاند به آتش نگاه کرد و گفت:

 پس پگاه دوست خواهر ماهک بوده؟! -

 گفت:  ستادیا عی ساکت بود و پروا سر  آتش

  یم ویچ ؟یاز پگاه بپرس  یخواست یم  ی چ قا ی تو دق-

 ؟ یاون بفهم  قیاز طر یخواست 

 دست پشت گردنش برد و گفت:   آتش

 با خبر بود  زایچ  شتریاون از ب ا،یچ  یل یخ-

 مثله؟ -

 !هیراز رمز بابزرگم با بهادر چ نکهیمثله، مثله ا-

 دونسته؟  یهم م  نارویا یگیم یعنی-

 دونسته یصداهاش کن، معلومه که م لمینگاه به ف هی-



  یریپس چرا نم ،ی بفهم ویهمه چ یخوا یتو که م-

 ه،یدختره خواهر ماهک که مرده ک  نی ا نکهی دنبال ا

 گفت ُکشتنش! ی دیسرنخ باشه! شن  هیاونم  د یشا 

 دم یشن-

  نیهمه ماجرا به هم مربوطه معلومه ا نیا  یوقت-

مربوط، چه بسا که   نا یدختره هم که ُمرده به همه ا

 هم باشه  یسرنخ بزرگ

اش گذاشت و چشم بست    یشانیپ  یدستش را رو  کف

 گفت: 

 کنم داش یپ دیبا -

 جلو رفت و گفت: عیسر  آتش

 بسپارش به من-

چشم باز کرد و آتش دست دور کمرش برد  پروا

 زد و گفت:  یچشمک

 نیاما خودتو تو دردسر ننداز، بب ه،یآره سرنخ بزرگ-

  کیسرگرد چقدر سوال جوابت کرد نزد ی د یپگاه پرس

 یوفتیب ی بود تو دردسر بزرگ

 بتونم کمک کنم دی شا -

 کرد و گفت:  یاخم آتش



  ازیتونم، ن یم یعنیتونم  یگم خودم م یم  یوقت-

 ی تو خودتو دخالت بد ستین

دستتو نگرفت، به   یزیچ  یدیباشه پس لطفا اگر د-

 من بگو 

 چشم فضول خانم-

و دستانش را دور گردن آتش حلقه کرد   دیخند پروا

 گفت: 

 یخواب یچقدر آروم م -

 ؟ یدوست دار -

کرد و آرام زمزمه   را با مزه درهم   شیابروها  پروا

 کرد: 

  ارو یشوهر دن   نیو منحرف تر نی من چشم چرون تر-

 دارم 

 ذکر کن فقط واسه شخص تو  نمیا-

  یو سر جلو برد گونه اش را به گونه  دیخند پروا

 آتش چسباند چشم بست و گفت: 

نگاه کن، ساعت حفظ کن، لحظه هامون تکرار  خ یتار-

 ن یکن، ا ینداره آتش، پس قدرشو بدون، خوب زندگ



وقت   چیکه ه میکن  یتکراررو خوب زندگ یب  یزندگ

 میحسرت نخور

 و گفت:  دیسر چرخاند گونه اش را بوس   آتش

  یهارو تو قشنگ م هیثان  خا یتار  نیدونم هم یفقط م -

  یکن

صورت آتش و لب    ی و چشم چرخاند رو دیخند پروا

 زد: 

 خوبه  یل یحالم خ-

آتش فرو کرد و سر کج کرد  شیرا درون ر دستش 

 گفت: 

حالت خوب باشه،   یعنیگه، عشق  یم رایمامان حم-

  یبا یفراز نش  نیاطرافمون، تو ا یغوغا  یا یمن تو 

 خوبه ی ل یوحشتناک، حالم خ

 رمیروزا م ن یکار دارم، هم یل یخ رایمن با مامان حم-

 خونه خودم   ارمیدنبالش م

 قهقهه زد و گفت:  پروا

 ؟ یکارش دار یچ-

 ا ی هیمقاوت در برابر شوهر کار درست نمیخوام بب یم-

 نه 



آتش   یشانه  یرو  یشانیو پ  دیبلند تر خند پروا

 گذاشت و گفت:

 ت؟یز یه ا یعشق -

 گهیمکمله عشقه د نمیا-

  عیآتش سر د، یآتش را بوس یشانه  رانهیغافلگ پروا

 :دند یرا شن یآسک یکرد و همان لحظه صدا  نگاهش

 شهیکردم سرد م رویتخم مرغ نم-

 عقب رفت و گفت:  پروا

ممکنه    یخوا  یم یکه تو   یزی. چنمینشد کل فلشو بب-

 توش باشه؟ 

 دونم ینم-

شود  یو کل فلش را، زد که در لپتاپش کپ  دیچرخ پروا

 و گفت:

 نیبشه بعد تو فلش برادر برو بب یواسه من کپ-

 باشه -
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 لبخند زد دست آتش را گرفت گفت:  پروا

 میبر  ا یب-

 گفت:   عیسر  رفتند و پروا  رونیهم از اتاق ب با 

 ییهوم چه بو-

 شکسته زی م دم،یچ نیرو زم دیببخش-

چشم به آتش نگاه کرد و    ی چپ چپ از گوشه  پروا

 گفت: 

 که شکونده بخره  یهر ک -

 نشست و گفت:  عیسر  آتش

 بهتره دوستانه تره  ینجوریا-

 مگه؟ یس یخس-

 خرم  ی نه چشم م-

 ظرفامم شکست -

 چشم -



د زد  گرفت و سمت آتش گرفت لبخن  یلقمه ا پروا

 گفت: 

 زت یجا  نمیا-

کرد و خوشحال بود آن   یبا لبخند نگاهشان م   یآسک

 با هم دارند.  یمیقدر رابطه صم

 *** 

 زیبود، چ توریبه مان رهیگوشش بود خ   یرو  هدفون 

نشد و دنبال اسم خواهر ماهک بود  رش یدستگ  ی ادیز

گذاشت   زیم یرا رو  ی چا  وانیسارا ل  د،یکه به آن نرس 

صورت پروا تکان داد، پروا   ی و دستش را جلو

 گفت: دیکش  قیآورد و نفس عم نیی هدفون را پا 

 ممنون-

 یا ینم رونمیتو لپتابت ب یدو ساعته رفت هیچ-

 ست ین یزیچ-

 ستایحواستم ن-

 ؟ یبه چ-

 رفت  ی عصب  ریمد-

 به من چه خب بره -



 وقت  هیزنگ زدن که رفت، دفتر نبندن  گهیخب نه د-

 میکن یمدت استراحت م هی بهتر -

 یچرا انقدر خون سرد -

 که نگران باشم  ستین یزیچ-

 نک...  گمیم-

پروا، سارا ساکت شد و پروا  ی زنگ خوردن گوش با 

  یاسم سرگرد دست رو دن یرا برداشت با د  ی گوش

 و دم گوشش گذاشت:   دیکش  ی گوش

 سالم سرگرد -

 ؟ یسالم خوب-

 خوبم ممنون-

 ی ومدیچرا ن-

  یجا   ادیب ا یگفتم برد  نیشدم واسه هم داریب ریصبح د-

 من

 خبر دارم برات-

 را برداشت و گفت:  وانشیکنجکاو ل پروا

 ی چه خبر-



بوده   یادیارزشمند ز  یزایچ یعنی دن،یندزد یزیچ-

 برداشتن  ویزیچ هیاما  دنیکه دم دست هم بوده ندزد

 را خورد و گفت:   شیاز چا  یکم پروا

 ؟ یچ-

متوجه شدن مقتول   گهید  زاتیکابل و تجه  میاز س  -

 لپتاب داشته

 لبش کج شد و گفت:  پروا

 تو اون بوده  یمهم زیچ یعنی-

راحت پگاه رو    الیدرسته و اونو برداشتن با خ-

تو اون بوده که براشون خطر   یزیچ هی یعنیکشتن، 

 ناک بوده بعدم با کشتن همه مدارک پاک کردن 

 به لپتاپ نگاه کرد و گفت:  پروا

 درسته-

دونستن، نه   ینم یاد ی ز زیبودن، چ ریپدر مادرش پ -

  میدی نامزد داشته نه شوهر، اما از گفته هاشون فهم

  ومده یم شهیمرد هم  هیکرده،  یم  یبا اونا زندگ یوقت

شناختنش، از دوستاشم خبر  یا اونا نم دنبالش، ام

 کدفعهیگفتن چند ماهه  م،یندارن، آموزشگاهم رفت

 ازش خبر نداشته کسم  چ یسر کار و ه  ومدهین گهید



 نشد؟   دایپ یخاص  زی چ شیشخص  ل یتو وسا -

  می نه، چون س ایداشته  میدون  یهم نم ی نه، گوش-

هم   لی شارژر موبا  هیبه نام خودش نداشته،   یکارت

  یاب ینبود که رد ی کارتون گوش  یاما حت م،یکرد دایپ

 .میکن

 مطمئن بوده که راحت کشته و رفته  یل یطرف خ-

 ادامه داره  قاتیاما هنوزم تحق-

 د یممنون که بهم گفت-

 گه ید زیچ هی-

 ؟ یچ-

 سکوت کرد و گفت:   یکم سرگرد 

 به خاطر خالف کشتنش  گهیحس ششم م -

چند   ی بودن، مثال دوستا   ایدوستاش ک  دیفهم شهینم-

 سال قبلش 

 م یبه وقت دار ازین-

 کنم یکمک م دیاجازه رو به من بد نی اگر ا-

 دایپ  شویمی قد یدوستا  یبتون دیشا  دم،یبهت خبر م-

 یکن



 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا  یبا خوشحال  پروا

 ممنون سرگرد -

 نگفت:  یز یچ شبی شوهرت د-

  یوقت کار م  ر یتا د  ی ناراحته که گاه دیپرس  یاگر م -

 زنه ی غر م  رمرد یپ هیبگم بله درست مثل  دیکنم، با

 و گفت:  دیخند سرگرد 

 زنه یهر لحظه غر م  د یبا  اتیاز دست تو و کنجکاو-

 و سرگرد گفت:  دیخند پروا

 ایبه برد میداد یخوب  یامروزم خبرا-

 ممنون-

  یدون  یم م،ی کرد ریدستگ ش یتجر دونیقاپ م  ی گوش-

 بود؟  دهیدزد ی تا حاال چندتا گوش

 چندتا؟!-

همه رو نگه داشته بود   یده تا و جالبه بدون  صدویس-

 م یکرد دایکه بعد بفروشه، همه رو از تو خونش پ

 و گفت:  دیخند پروا

بود،  دهی دزد شونیکه گوش  ییپس خوش به حال اونا -

 گرده  یحاال بهشون بر م



 برو دخترم به کارت برس -

 سرگرد -

 بله-

 د یوزم به اتش مشکوکهن-

 یبه کارت ادامه بد  دیبا  نمیآره به خاطر هم-

 هنوز بهتون ثابت نشده -

 نه پروا ثابت نشده -

 فعال   ست،ین  یباشه بحث-

 : دیقطع شد و پروا کالفه چشم بست غر  تماس

 استرسا ن یا شهی تموم م یک-
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 مبل انداخت و گفت: یخودش را رو   ساغر



 چه خبر؟  نمیبگو بب-

 پا انداخت و گفت:  ی پا رو  یآسک

 ست ین یخبر-

 ی خوب شد گهیانگار د-

 آره -

 به در اتاق پروا نگاه کرد و گفت:   ساغر

 چه خبر از عروس دو رنگ دوروتونو؟-

 گفت:  ی و عصب  دیابرو در هم کش  یآسک

 ی اریشورشو در م   یدار -

دستش رو   ایزود نیبه هم زم،یناراحت نشو عز-

 شهیم

   وفتیدهنتو ببند ساغر، با آتش در ن-

افتم اما با اون دختره که چه  ی من با داداش در نم-

 وفتمیپاک باشه. با اون در م دونمیم دیعرض کنم بع

 گفت:  دیو با تهد  ستادیبا خشم ا  نهال 

تو حق   ارم،یاسمتو ن گهید یکن یم  ی کار  یدار -

 یحرف بزن یجور  نی راجب زن داداشم ا  یندار

 و گفت:  ستادیباره ا کیهم به   ساغر



اش راحت بودم،  منم اولش مثل تو عاشقش شدم، باه-

  دهیکه نشون م  یزیچ  نیا دمی زمان فهم کمی اما با 

 ستین

 متاسف سرش را تکان داد و گفت:  یآسک

فکرو کنه چه  نیراجبت ا یکی اگر  ،ی دختر  هیتو -

  نی پروا هم جنس منو تو هست، چرا ا ؟یشیم  یحال 

 ؟ یزن  یحرفارو م

مطمئن  یزی من تا از چ ،ی آسک ی شناس   یتو منو م-

کنم، اما پروارو شناختم، اون    یکارو نم نینباشم ا 

 گمیکنه، م یواسه داداش درست م ی دردسر بزرگ

ندونه منو تو  ی هم دسته، هر ک سیبا پل   دمیخودم شن

و   ه یکه بفهمه آتش ک نهیدنبال ا  سیپل  دیدون  یکه م

 کنه  یکار م یچ

 ن یدرسته، پس چرا داداشم هنوز ا یگیکه م ینی اگر ا-

 جاست؟ چرا لو نداده؟

االنم  نیبفهمه، هم شتریخواد ب  یم گه،ید نی د  هم-

خبر   زیاز همه چ گهیاون سرگرده که خود پروا م

 نشون  نمیخط ا نیداره، ا 

 ست ین ی جور نیا-



با   د یثابت کردم با  یکنم، اما وقت یمن بهت ثابت م-

 ا یمن باش 

 لبخند زد و گفت:ساکت بود، ساغر   یآسک

 میکن یخودمون شرشو کم م-

دوست داره، البته پروا هم   یلیداداشم پروارو خ-

امروز صبح چقدر   یدون یدوستش داره، نم یل یخ

خندشون از اتاق خونرو   ی خوشحال بودن صدا

 برداشته بود 

کنه که   یم یدختره کارشو خوب بلده، انقدر لوند  نیا-

شد،    ی خود م یداداش بود از خود ب یجا یهر مرد

حرف زدنشم با نازه چشماش همش   یعاد  ین یب ینم

که نگاه مردارو سمت خودش  نهیخماره، واسه ا

 بکشه

 : دیکالفه غر نهال 

 هیمدل  نیساغر، پروا کال هم هی حرفا چ نیا-

  یباور کن، از خوشگل  ستیگم ن  یم یوقت  ستفین-

کنه، با خمار کردنش دل داداشو   یچشاش استفاده م

 برده 

 تو زده به سرت! -



هستن،   یجور کسا چه مدل نیدونم ا  ی نزده، من م-

حواس داداشو پرت کنه، داره از    یاومده که با دلبر

 کنه  یدوست داشتنش سو استفاده م

 خند زد و گفت: شین

 اما کور خونده -

 

 آهن داغ را در آب فرو کرد و گفت: آتش

 اریب  ویبعد-

سمت کوره رفت، آتش با پشت دست    عیسر  جواد

که به مغازه   یعرق صورتش را پاک کرد، با حس کس 

صاف    د،یو مج ا یک  دن یشد سر باال برد، با د کینزد

را برداشت همان جور که  فی و دستمال کث  ستادیا

 کرد گفت:  یرا پاک م  اهشیدست س

 شده؟  یچ-

 ریسر به ز ا یداد، ک  هیتک واریسالم کرد و به د دیمج

 جلو رفت و گفت: 

 جواب بدم  یگفت-

بود و   ا یسر چرخاند اما هنوز نگاهش به ک یکم آتش

 بلند گفت: 



 ار یب ری بگ ییجواد برو چا-

آب دهان   ایرفت، ک  رونیب دیگفت و دو یچشم جواد

 قورت داد و گفت: 

بحث   م،یوا داشتبا هم دع  م،یبا هم بود  یاز بچگ-

 هم کنارت بودم  شهیهم م،یدیخند  م،یشاد بود م،یداشت

 خب؟ -

بودم، با وجود   داریتا صبح ب شبیفکر کردم، د  یل یخ-

انتخاب کنم اما انتخاب  ویکیکه دوست نداشتم   نیا

که اگر عاشق شد   هیمرد اون یکردم، تو خودت گفت 

  الش یخ یدلم موندم، اگر ب  یدلش بمونه، منم پا  یپا 

کردم، مخصوصا االن که   ی بشم به خودمو اون نامرد

به خدا من به درک،  ه ک زنن،یعده پشتمون حرف م هی

 فقط اون دختر مهمه

 نگاه کرد و گفت:  دیبه مج آتش

بره،  دیمحل با  نیخونه، از ا هیدنبال  وفتیباهاش ب-

محله و منم خط   نی بره همون خونه، دور ا یزنشم م

 کشه یم

 چشم بست و گفت: ا یک

 باشه داداش -



 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 د یبر-

 گرفت و گفت: هیتک واری از د دیمج

 بود؟  یچ هیفلشه، قض هی  یگفت شب ید-

توش بود،   ییزایچ هیشد،  دایفلش مال پگاه پ  هی-

 به درد بخور نبود  ادیالبته ز

 بود توش؟  یچ-

 یبوده که الزم نبود خودم م یکه اون هرزه ک  نیا-

خواستم بدونم تو روز    یبوده، فقط م یدونستم چ

 گفته یچ می عروس

 ؟ ید یفهم-

خواسته بهم بگه، انقدرم    یهمون شب م یزیچ هی-

راجب   یحت  ختهیر یبهم م یمهم بوده که همه چ

 پدربزرگم

 جلو رفت و گفت: عیسر  ا یک

 ُکشتنش! نیبه خاطر هم یعنی پس -

پگاه دوستش نبود در اصل جاسوس دو جانبه بوده،  -

دونم، اما انقدر   یفرستاده نم یواسه ک لمیاون ف



دروغم بهش گفته بودن،   هیکه ُکشتنش،  دنیترس

اون قبر کنار قبر خودش  یکشتن، حت دیفر نکهیا

 هست دیهمون مثال فر 

 گفت! یهمون که ماهک م-

 آره -

 با خبر بوده  زایچ ی ل یپس مرجان از خ-

کشتنش، درست   نیدونسته، واسه هم یم ویهمه چ-

 مثل پگاه 
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بازارچه گرفته   یکه از قهوه خانه  یچا   یبا سبن جواد

 را برداشت و گفت:   یاستکان چا  دیبود برگشت، مج

 م؟یبفهم  دیبا ی چه جور-

 را برداشت و گفت:   شیهم استکان چا  آتش



 دا یبذار بهادر خوب بشه برگرده، ماهک سرو کلش پ-

 شهیم

 دونه؟یاون م یعنی-

 بفهمه تونهیندونه هم م-

 ؟ یچ تی خاص یب نیاون مب-

 خند زد و گفت:  شین ا یک

 ستیبدونه هم براش مهم ن هینیزم  بیون سا-

شد   ینداره، وگرنه م یزیبه چ  یکال وابستگ نیمب-

 د یدست گذاشت رو نقطه ضعفش و حرف کش

 داغش را خورد و گفت:  یاز چا  یکم  ا یک

چند  نیرو ماهک حساب باز کرد، مثل هم شهی اما م-

 شتریکرد، باعث شد ب یسال که آتش براش نقش باز

 بگه شتریبه مرجان حسادت کنه و ب

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 می بر شیپ ی همون جور دیبا -

 *** 



سر چرخاندند،   یباز شد، ساغر و آسک دیبا کل  در

 ی را از رو  شی ها  دیخر  کیپروا با لبخند خم شد پالست

 برداشت وارد خانه شد و گفت:  نیزم

 سالم -

 سالم زن داداش -

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم  ساغر

 سالم -

 ی در را بسته و خسته مقنعه اش را از رو پروا

 سرش برداشت و سمت آشپزخانه رفت گفت: 

 جا   نیا ادیبگو شام ب دیساغر جان زنگ بزن مج-

 کرد و گفت:   زیمشکوک چشم ر  ساغر

 چرا؟! -

و   دیگذاشت، چرخ نتیکاب یها را رو  دیخر پروا

 متعجب گفت: 

 چرا نداره که ،یمعمول ی دور هم هی-

 چپ چپ به ساغر نگاه کرد و ساغر آرام گفت:   یآسک

 گم  یباشه م-

 آمد و گفت:  رونیاز آشپزخانه ب پروا



 د؟ یخوام زرشک پلو درست کنم، همه دوست دار یم-

 لبخند زد و گفت:   یآسک

 آره زن داداش -

تنش کرد،   یراحت  یبه اتاق رفت و لباس ها  پروا

س گرفت از اتاق  را روشن کرد و با آتش تما   ی گوس

لبخند  دیجانم گفتن آتش را که شن  یرفت، صدا  رونیب

 گفت:  ستادیزد و کنار اپن ا ی قیعم

 ی خسته نباش زم، یسالم عز-

 سالم چشم آهو -

 باال رفت و گفت: شیابروها  پروا

 ! یچ-

 و گفت:  دیبلند خند آتش

 گهید هیچشات لعنت-

 دیکنم، از ساغر خواستم به مج یدارم شام درست م -

 ا یجا، شما هم زودتر ب  نیا ادیب بگه

حالت خوب   شبی شو، تو د یمهمون باز  الیخ یب-

 ی فینبود، هنوز ضع



رفت ماست    ادمی ر،یماست بگ یا یم  یخوبم، دار -

 رمیبگ

 چشم -

 خند زد و گفت:  شینگاه کرد ن یبه آسک   ساغر

 زنه یلوند حرف م   یچه جور ینیب یم-

 با حرص خم شد و پچ پچ وار گفت:   یآسک

 نکنه واسه تو بکنه؟ ی واسه داداشم لوند-

را کنار   یپشت چشم نازک کرد و پروا گوش   ساغر

 گذاشت گفت: 

 ؟ یکن یم  یریگردگ کمیجان،   ی آسک-

 که دستش تو گچه ی آسک-

به ساغر که پشت به او نشسته بود نگاه کرد و   پروا

 از ساغر نگاه گرفت و گفت:  ی عصب  یآسک

 تونم زن داداش  یم-

خواد حواسم به دستت نبود، غذامو درست   ینه نم-

 دم یکنم خودم انجام م

  یرا به پا   شیبا خشم پا   یآشپزخانه شد، آسک وارد 

 و لب زد:   دیساغر کوب



 ی شعوریب  یل یخ-

 به آشپزخانه رفت و گفت:  ستادیا  عیسر

 تونم انجام بدم  یم  یمن هر کار  ی دون ی خودت که م-

شست   یلبخند زد و همان جور که برنج را م  پروا

 گفت: 

 ممنون-

★ 

را تنش کرد و همان جور   یکراوات قهی  دیسف ز یشوم

اش   قهیرفت،   نهیبست سمت آ یرا م  شی که دکمه ها 

را شانه    شی را مرتب کرد و شانه را برداشت، موها 

  یصورتش انجام داد، ک  یرو  یحیمل  ی شیکرد و آرا

رفت، سمت    رونیخودش زد و از اتاق ب عطر به

 آشپزخانه رفت، به ساغر نگاه کرد و گفت:

 ؟یتو خوب-

 بد باشم  دیچرا با-

 تعجب کردم  یا شهیساکت تر از هم  دم ید-

بود، ساغر   لش یباب م زیغذا ها رفت، همه چ  سراغ 

 لب گفت:   ر یخند زد و ز شین



 آخر لبخنداته  یها  هیثان-

آمد   رونیزنگ پروا با عجله از آشپزخانه ب یصدا  با 

 و گفت:

 کنم یمن باز م-

 زد و گفت:  یآتتش چشمک دن یرا باز کرد با د  در

 مگه؟ ی ندار د یکل -

   دی تنها باش یکه تو آسک هیواسه وقت د یکل -

شاخه گل   دنیرفت با د نیی و نگاهش پا  دیخند پروا

به چشمان آتش نگاه کرد،   عیو سر ختیدلش فرو ر

 و رفت و گفت:آتش جل 

 گرفته  ت یامشب باز-

 رمیبگ  ی مثل تو بلدم دلتو به باز نم یخوام بب یآره م -

 نه ا ی

  یبه پشت سر پروا نگاه کرد، ساغر نگاهشان م آتش

گل را شکست و   یتوجه به ساغر ساخه   یکرد، اما ب

چون پروا پشت به ساغر بود، به چشمان پروا نگاه  

 کرد و آرام گفت: 

 نشو  یتو وارد باز -



جا داد    شیموها  یگل را کنار سر پرا در البه ال  شاخه

 و گفت:

 یزن یم  شیدلمو آت شمیجور نیچون هم-

 لبخند زد و کامل عقب رفت گفت:  پروا

 کجاست؟   دیبفرما، مج-

 اد یب رهیرفت بگ رمیرفت ماست بگ  ادم ی-

 گفت: عی وارد خانه شد و ساغر سر  آتش

 ومد؟ ین  دیسالم داداش، مج-

 اد یسالم االن م-

 در را بست و گفت:  پروا

 ایبرو دست روتو بشور ب-

 چشم -

حوله    رونیب  ا یرو برداشتم بشورم ب ییحوله دستشو -

 بدم

رفت و ساغر به گل کنار سر پروا   سیبه سرو  آتش

 د و گفت: نگاه کر

 شده  ریکنه انگار تسخ یرفتار م ی داداش جور-

 سمتش رفت و گفت:  جی گ پروا



 ! ؟یچ یعنی-

 عاشقه   یادیز  یل یخ یعنی-

 !ی اد یز-

 بود از داداشمون که فقط به فکر محل بود  دیبع-

 خند زد و گفت:  شین پروا

 نکهیشناسن، ا یانگار همه آتش فقط واسه محل م-

کنه به فکر دل خودش باشه براشون    یزندگ  یعاد

من    ستیبرام مهم ن نهیاما مهم ا  شه،ی تلخ تموم م

 کنم که درسته یم  و یکار
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اتاق رفت و در کمد را باز کرد همان جور که حوله  به

 : دیداشت غر  یبر م

محل، عشق  نیآره آتش رباته واسه محافظت ا-

 هم بکنه جرمه ی عاشق



و   دیچرخ سیدر سرو یکمد را بهم کوفت با صدا   در

 گفت: 

 تو اتاق  ا یب-

به اتاق رفت و پروا سمتش رفت حوله را  آتش

 سمتش گرفت و گفت:

 خته!سو  یلیپوستت خ-

حوله را گرفت و همان جور که آرام صورتش را  آتش

 کرد گفت:  یخشک م

 بودم  اد یکوره ز ی جلو-

 کرم نرم کننده را برداشت و گفت:  دیچرخ پروا

 پوستت داغون نشه یجور  نی ا یریبگ یزیچ هی  دیبا -

کرم را باز کرد، آتتش به انگشت پروا نگاه کرد   درب 

 که درون کرم فرو رفت و گفت: 

  ی خوام هر شکل  یحاال م  ده،یطرف منو پسند  گهید-

 باشم 

پوست خشک آتش   یو آرام کرم را رو دیخند پروا

 و گفت:  د یمال 



به   دیبا  شهیهم ،یبه فکر خودت باش دینداره با  یربط-

به فکر   یباشاگر به فکر خودت  ،یفکر خودت باش

 یمنم هست

باره مچ دستش را گرفت و پروا سر کج  کیبه  آتش

کرد تا لب باز کرد بپرسد چرا، لب آتش به انگشتانش  

که درب   ختیبوسه اش چنان دلش را فرو ر د،یچسب

رها شد و آتش   گرش یانگشت دست د  یکرم از ال

 زد و گفت:  یچشمک

 حواسم به تو هست شهیهم-

آمد اول    رونیاز اتاق ب یزنگ بلند شد، آسک   یصدا

 از همه به اتاق روبه رو نگاه کرد، لبخند زد و گفت: 

 سالم داداش -

 در را باز کرد، دهان باز کرد و گفت:   ساغر

 ... سل -

همان    یساکت شد و آسک د یشخص کنار مج دن ید با 

که  یکس  دنی در خانه، با د متیلحظه سر چرخاند 

 باال رفت. شیدر بود ابروها  ی جلو

عقب    ع یسر د، یکوب ی تش م نهیکه به س  یبا قلب پروا

 مرتعش شده گفت: یرفت و با صدا



 آماده  اریاومد... برم ماست خ  دمیمج-

  ی کرم را رو د،یکش رون یرا از دست آتش ب دستش 

و   دیمج دنیرفت، اما با د  رون یگذاشت و از اتاق ب زیم

با آن شخص   ستاد، یکنارش ثابت ا ی دختر نا آشنا

که  یسر چرخاند به آسک جیچشم در چشم شد، گ 

خشکش زده بود نگاه کرد، دوباره سر چرخاند و به  

ساغر نگاه کرد، ساغر لبخند زده بود به همان شخص 

 کرد.  ینگاه م 
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 نگاه کرد و گفت:  دیبه مج کالفه

 دییبفرما د،یخوش اومد-

از اتاق   دیپرت کرد چرخ ی صندل   ی حوله را رو آتش

و آن دختر چمدان به دست   دیمج  دنی رفت، با د  رونیب

  عیسر یدر هم فرو رفت که آسک   شیچنان ابروها 



بردارش نگاه   ینگاهش کرد و به دستان مشت شده  

 گفت:   چیکرد، پروا سر چرخاند به آتش نگاه کرد و گ

 ! د؟یچرا همه ساکت هست-

آتش داد   نینگاه خشمگ لیلبخند خاصش را تحو  دختر

و پا درون خانه گذاشت، چمدانش را کنار گذاشت و  

 گفت: 

و آتش،    یآسک یهستم، دختر عمو قیسالم من شقا -

  دم، ید دیشدم که مج  اده یآپارتمان آتش پ  ی جلو نییپا 

 جا هستن  نیجا، گفت همه ا  ن یمنو اورد ا

شد و سمتش رفت، دستش را    قیلبخندش عم پروا

 سمتش گرفت و گفت:

 منم زن آتش هستم  زم،یعز ی خوش اومد-

  نیی بود و آرام نگاهش پا  رهیبه چشمان پروا خ  قیشقا 

پروا  پروا نگاه کرد و یرفت به دست دراز شده  

آن دختر تازه وارد، در ذهنش   ییبا یبود به ز رهیخ

 گفت: یمدام م 

 هستند!  با یکردها واقعا ز-

 در دست پروا نشست و گفت:   قیشقا   دست

 خوش بختم-



رفت و شانه اش را گرفت    قیسمت شقا   عیسر  ساغر

پروا با همان لبخند    دش،یچرخاندش و در آغوش کش 

سر چرخاند به آن خواهر بردار نگاه کرد که هنوز  

و   دی بودند، ابرو در هم کش ستاده ی ا شانیثابت سر جا 

 لب زد: 

 !گهید  نیا یزشته ب-

 جلو رفت و گفت:   عیسر  یآسک

 ی خوش اومد  زم یسالم عز-

آمد و در آغوش    رونیاز آغوش ساغر ب  قیشقا 

تش جلو داد و  ا یفرو رفت، پروا لبش را برا   یآسک

دستش را سمتش گرفت، آتش بدون آن که گره  

از هم باز شود جلو رفت و دست در دست   شی ابروها 

  ینگاهش کرد و از آغوش آسک  قیپروا گذاشت، شقا 

 آمد و با ذوق گفت:   رونیب

 سالم -

  قیرخ آتش نگاه کرد و شقا  میبا همان لبخند به ن پروا

 دستش را سمت آتش گرفت گفت: 

 تنگ شده بود دلم براتون -



  یل ینگاه کرد، همان موقع آتش خ  قیبه دست شقا  پروا

 آرام گفت: 

 ی خوش اومد-

  یافتاد و همان جور که پروا را سمت آشپزخانه م راه

 بلند گفت:  دیکش

 گشنمه دیسفررو پهن کن ی آسک-

رفت، وارد آشپزخانه شدند و   یبه دنبالش م جی گ پروا

 کرد، سمت گاز رفت و گفت:  شیآتش رها 

 زشتم! یراه انداخت ییچه بو-

 سمتش رفت و آرام گفت:   پروا

 زشته!  ؟یکرد  یجور  نیچرا ا-

برداشت در دهان گذاشت و   یتوجه تکه مرغ یب  آتش

 با دهان پُر گفت: 

 نیتونم به دست پختت باالتر یم ا یزشت  نیا نیب-

 نمررو بدم

 سر کج کرد و گفت:  دیخند پروا

 ارمیتا شام ب نیبرو بش ا یناخنک نزن ب-



  یسفررو پهن م یساغر آسک نیبش  یتو خسته شد-

 کنن

 ستمینه بابا خسته ن-

آرام    ش یلبها  رهیجلو رفت چانه اش را گرفت خ آتش

 گفت: 

 زشته یلیخ شتیآرا-

 برد و گفت: ریسر به ز  دیخند پروا

 رون یباشه برو ب-

را کنار گردن پروا گذاشت و همان جور که   دستش 

 ش ی گلو  ر یرفت دستش را کنار گردنش تا ز یم  رونیب

 و بلند گفت:   دیکش

 اد یاون ماست بده ب  دیمج-

 گذاشت و گفت:  قیدستش را پشت شقا  ساغر

 ی خوش اومد-

 آرام گفت:  ی از آشپزخانه نگاه گرفت و آسک  قیشقا 

 ! یا یب یخوا ینستم مدو ینم-

 سرش برداشت و گفت:  ی شالش را از رو  قشیشقا 



گرفتم   یمرخص هی بس که کار کردم خسته هستم، -

 استراحت امیب

را در دست گرفت و آرام   ق یشقا  ی شال و پالتو  یآسک

 گفت: 

 ی خوش اومد-

 اتاق رفت و ساغر با ذوق گفت:  سمت

 خوشحالم  دنتی از همه من از د شتریب-

 آرام گفت: و   دیخند  قیشقا 

 تو شوکن هیبق-

 چشم به آشپزخانه نگاه کرد و آرام گفت:  یگوشه  از

 کردم  یزنشو تصور م گهیجور د -

 خند زد و گفت: شین  ساغر

 ی تصور کرد نویا یکار بود  یب-

و آتش نگاهش کردند و او   دیمج  ، یدیبلند خند  قیشقا 

 سمت مبل ها رفت و گفت:

بندون بود، اما   خیجا از مشهد بهتره، اون جا   نیا-

 جا بهتره  ن یباز ا



پا انداخت به آتش نگاه کرد   ی مبل نشست پا رو ی رو

 و گفت:

 ی گرد و خاک به پا کرد یحساب  دم یشن-

ماست را آماده کرد و با سفره از آشپزخانه  پروا

کرد تا پهن کند   ی مان جور که بازش مآمد و ه  رونیب

 با لبخند گفت: 

 ی ل یجا، خ نیا  ومدنیمدت ن ن یآتش تو ا یال یفام-

   دیخوبه که اومد 

  دنیخند زد به آتش نگاه کرد، آتش با د  شین  قیشقا 

سمتش رفت، طرف    عیکار کردنش سر یی پروا و تنها 

  یسفره را گرفت و همان جور که داشت پهن م   گرید

نشسته بود   ق یبه ساغر که کنار شقا  یکرد چنان نگاه

 و گفت:  ستادیانداخت که ساغر با عجله ا 

 کمک کنم-

 به پروا نگاه کرد و گفت:  آتش

دونن من مهمون   ی چون م ادیجا نم نیا  ی کس-

باز   ادیهم که بخواد ب یبا هماهنگ دم،یناخونده راه نم

 نه ا یکنم   یمن قبول م  ننیبب دیبا 



اشاره   دیدندان کش ریباال رفت و لب ز  شیابروها  پروا

آمد و    رونیاز اتاق ب یزد، نزند آن حرف ها را، آسک

 سمت آشپزخانه رفت بلند گفت: 

غذاشم   یبو  ده، یزحمت کش یل یزن داداشم امروز خ-

 که فکر کنم کل آپارتمان برداشته

 مبل نشست و گفت:  یرو آتش

 کنه یداشت هنراشو کم کم رو م زن دا -

 به آشپزخانه رفت و گفت:  دیخند پروا

 د ی آقا مج  نیبش-

 ی دیزحمت کش یل یخواهر پرواخ-

 دییبفرما  ست،ین یزحمت-

 کنار آتش نشست و گفت:  دیمج

 ؟ یسفارش داد یواسه چ  زیداداش م-

 ارن یگفتم ب  دیجد یکیشکست   زیجا، م نیواسه ا-

 جا بود   نیا یکیقبال  یگیراست م-

 آرام گفت:  یل یدر آشپزخانه خ پروا

  ن یکنه، زشته مهمون اومده ا ینم ت یآتش رعا -

 گه یم  یجور
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رفت، هر   رونیرا برداشت از آشپزخانه ب  یچا  ینیس

هم با   دیزدند و آتش و مج یسه دختر با هم حرف م

را   ینیمبل نشست و س یهم، با لبخند جلو رفت، رو 

گذاشت، آتش نگاهش کرد و پروا رو به  زیم ی رو

 دختر ها گفت: 

حتما  م،یشهر بر  رونیب  حیتفر هیهوا بهتر بشه، -

 گذره  یخوش م

 لبخند زد و گفت:   یآسک

 داداش عاشق جنگله-

 به آتش نگاه کرد لبخند زد و گفت:  پروا

 دونم یم-



 به آن دو نگاه کرد و لبش کج شد گفت:   قیشقا 

 رفت جنگل یخواست آروم بشه تنها م   یهر وقت م-

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ره یرفت، االن با من م یاون موقع مجرد بود تنها م-

 و گفت: برداشت  یخم شد چا  دیمج

  یکنم دارم م ی خوردم که حس م  یخواهر پروا جور-

 ترکم

 کالفه صاف نشست و گفت:  قیشقا 

 دارم بخوابم اجیخونه، خسته هستم احت میریم یک-

دست پاچه به پروا   یبه آتش نگاه کرد و آسک پروا

 گفت:  الیخ  ینگاه کرد، آتش ب

 مونه یجا م نیا ی آسک-

 گفت:  نگاه کرد یتعجب کرد و به آسک   قیشقا 

 چرا؟! مگه آتش خونه نداره؟ -

 آتش دهان باز کرد، پروا گفت:  تا 

من  شی مدت پ هی یاما آسک  زم،یخونه داره عز-

مدت که   نیشما هم ا  شمی کنه، خوشحال م یم  یزندگ

 د یما باش شیپ  دیتهران هست



  ینگاه کرد، آسک یو به آسک   دیابرو در هم کش  قیشقا 

سمت اتاق رفت    ستادیا عی برد و پروا سر ریسر به ز

 و گفت:

تخت هست که  هیکنم برات، فقط  ی رختخواب آماده م-

جاتون با هم   د یتونیم  اد یباهات کنار ب یاگر آسک

 دیعوض کن

 گفت:  یعصب قیاتاق رفت و شقا  به

 !ه؟یچ  ا یمسخره باز نیا-

به  یزد  یقبل اومدن زنگ م ه،یواسه تو مسخره باز-

همه راه   نینه، ا  ا ی میدار  یمسخره باز ینیبب  یآسک

 ی اومد ینم

 گفت: یبه آتش نگاه کرد و عصب  قیشقا 

 جا بمونم نی ا ادیمن خوشم نم-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 بره هتل  ریبگ  ی براش تاکس  دیمج-

 گفت:   عیسر  یدرشت شد و آسک ق یشقا  چشمان 

  یل یپروا خ ،ی داره کجا باش  یچه فرق قی شقا -

 سر کار   رهیم  ستیروزم خونه ن رشتیمهربونه، تازه ب



مشت شد و به ساغر نگاه کرد، با    قیشقا   دست

 تا خواست سمت اتاق برود، آتش گفت:   ستادیحرص ا

 شهی گرون برات تموم م ،یزیکرم بر   ی اومده باش-

 لبخند زد نگاهش کرد و گفت:  قیشقا 

 نگران نباش خبر دارم از زن اولت خبر نداره -

تا خواست سمتش  ستادیا نیباره خشمگ کیبه  آتش

دهانش گرفت و پروا    یدست جلو  یهجوم ببرد، آسک

 آمد و گفت:  رون یاز اتاق ب

واسه چمدونت    یکمد خال   زم،یآمادس عز زیهمه چ-

 هم هست

لبخند زد به  قیبود و شقا  ستاده یا شی سر جا   آتش

 پروا نگاه کرد و گفت: 

 ممنون-

 کرد و گفت:اتاق رفت و پروا به آتش نگاه   سمت

 ؟ یالزم دار یزیچ-

 سمت اتاق پروا رفت و گفت: یعصب آتش

 کشم یدراز م کمیکنه   ی سرم درد م-

 و گفت:  ستادیا عیسر دینگاه کرد و مج هیبه بق پروا



 م یساغر بلند شو بر-

 و گفت:   ستادیهم ا  ساغر

 میکنم بر یخدافظ  ق یبرم از شقا -

 زود باش -

را بست و    سمت اتاق رفت، وارد اتاق شد در  ساغر

 گفت: 

 جاست  نیا  یخبرن آسک یخانوادش ب-

آورد و   رونیلباسش را از چمدان ب ی عصب  قیشقا 

 ساغر گفت: 

درست  یاون موقع همه چ ، یکار کن یگم چ یبهت م-

 شهیم

 

 رفت و گفت: دیسمت مج  پروا

 با آتش صحبت کرد؟  ا یک-

 آره -

 د؟ یهم رس جهی به نت-

  یهم آسک ا یک  ،یآسک  ا یمن   ایآره داداش گفت -

 محل بره  نیانتخاب کرد، قراره از ا



 و متعجب گفت:  ستادیا  عیسر  یآسک

 ! ؟یچ یعنی-

 دست باال برد و گفت: پروا

کنه، تند نرو   یم یآروم باش، آتش داره کار درست-

 بشه  یقراره چ  نیبب

 اما... -

  یکار م یدونه داره چ یآتش م ، یگفتم تند نرو آسک-

 کنه، بهش شک نکن

 سر تکان داد و گفت: دیمج

 منم با نظر خواهر پروا موافقم -

ساکت شد و پروا با لبخند نگاهش کردم و    یآسک

 گفتم: 

هم کنار تو    ا یک یدور هم   نیبعد ا یانشاهللا دفعه -

 نشسته، فقط ساکت باش تماشا کن

برد و همان موقع   ریخجالت زده سر به ز   یآسک

فت،  پروا زنگ خورد، تعجب کرد و سمت اپن ر  ی گوش

و دست    دیاسم سرگرد ترس دن یرا برداشت با د  ی گوش

 و وارد آشپزخانه شد.   دیکش ی گوش ی رو



 بله-

 سالم دخترم -

 شده؟   یزیسالم چ-

 یکن دایآهنگر پ ریشده اسلحه آه یهر جور  دیبا -

به آن دو نگاه کرد و کالفه سمت در   دیچرخ پروا

رفت و دوباره در   رونیب دی تراس رفت، در را کنار کش

 ست گفت:را ب

 ی از من م نویا  هویاسلحه داره؟ بعدم چرا  دیگیچرا م -

 شده؟  ی زیچ د، یخوا

نگاه کرد   دی و مج ی آمد، به آسک  رونیاز اتاق ب ساغر

 و گفت:

 پروا کجاست؟-

 برداشت و گفت:   یبیس ال یخ یب دیمج

 تلفنش زنگ خورد رفت تراس -

 گفت:  دی کرد و مج زیچشم ر   ساغر

 وفت یراه ب-

 کار دارم  یبا آسک ام،یم  رون ی برو ب-

 ایباشه زود ب-



را   یدست آسک  عیسمت در رفت و ساغر سر  دیمج

 : د یبا خشم غر  یگرفت، آسک

 کن!  یکار م یچ-

در   کیاو را درون آشپزخانه کشاند و نزد ساغر

اش گذاشت و اشاره   ینیب یتراس شدند، دست رو

 کرد گوش کند.

 مینبتو دیشا  ی نجوری جا، ا ن یا ادیبشه ب  ریدستگ  دیبا -

 میبفهم ییزایچ  هیحرفاش   نیاز ب

 لو بدم؟ ارم یب وی سرگرد، اون اسلحه نداره، من چ-

 من مطمئنم اسلحه داره -

اسلحه داشته باشه جرمش چند سال حبسه، نداره  -

 گمی م ا یبراتون  ارمیاگر داشته باشه چشم حتما م

 دش یریبگ دیزیکجاست خودتون بر 

خند زد آرام   شیدرشت شد و ساغر ن ی آسک چشمان 

 گفت: 

 گم یبعد بگو من دروغ م-
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 و گفت:  د یکش ی قینفس عم سرگرد 

  دایشو پگرفت، رانند شیکه آت ین یسنگ  ن یاون ماش-

  میاما تا اسم آتش اورد زنه،یحرف نم دهیترس م، یکرد

 یگفت نه نم یهول شده بود م  دیترس شتریب

 میکن ریدستگ  ریآه د یشناسمش، اما محاله نشناسه، با 

بهتون خبر   دمیاگر اسلحه د گردمیمن خونشو بازم م-

 دم  یم

 مهمه یل یموضوع خ نیپروا ا -

 و آرام گفت: دیکوب  نیپا بر زم  پروا

اگر اتش بفهمه   د،یزاریمنو تحت فشار م دیشما دار-

 کشه  یمنو م

 ه یآدم خطرناک یدون یپس م -

باشه،   یآدم خطرناک ستین ازیواسه کشتن من ن-

واسه که   هیبدونه زنش جاسوسشه کاف یکیکه  نیهم

 بشه زنشو بکشه وونه ید



از کاراش رو   یکی یکینترس تو دستشو رو کن من -

 نه یرنگ تورو نب گهی که د شهیم یکنم، جور  یم یینما 

 پروا مشت شد و گفت:  دست

 یجاست شک م نیبرم، اتش ا دی باشه سرگرد من با -

 کنه

  دندی را گرفت هر دو دو  یدست آسک  عیسر  ساغر

 سمت در خانه رفتند و ساغر آرام گفت: 

 ی دیحاال فهم-

ناباور سرش را به چپ و راست تکان داد    یآسک

 گفت: 

 شهیباورم نم-

حاال دستتو بذار تو  ،ی دیشن  نارویخوب شد که ا  یل یخ-

 میدستم تا از داداش دورش کن

 گمیم ویمن به آتش همه چ-

 نه اشتباه نکن-

 بگم تا حسابشو بذاره کف دستش  دیبا -

کنه،  یداداشو رام م یترفند  هیگفتم نگو، اون به -

 جاسوسشه   نیا دی فهم یتا حاال م دیداداش با   وگرنه



 در فکر فرو رفت و ساغر گفت:   یآسک

رو   ته یعفر  نیا میتون یتو فقط به من گوش کن، ما م -

 فقط با ما باش  م،یکن  رونیب

 اما-

منتظره، تا فردا ساکت باش، صبح  دیبرم مج دیبا -

 میزن یحرف م  امیم

 باشه -

 فعال -

نگاه کرد و ناراحت   یوارد خانه شد، به آسک  پروا

 گفت: 

 رفتن؟ -

 آره -

 اتاق رفت و گفت:  سمت

 شورم  یاپن خودم صبح م یو فقط بذار رو  ینیس-

در هم   یبدون نگاه کردن به پروا با ابروها  یآسک

 گفت: 

 تونم بردارم  ینم نهیسنگ  ینیس-



کرد، تعجب کرده بود اما آن قدر   ینگاهش م پروا

بپرسد، وارد   یزیه حوصله نداشت چ حالش بد بود ک

نشسته  زی خ میتختش که ن یاتش رو  دنی اتاق شد، با د

  د،یکش یم گار یداده بود و س هیبود و به تاج تخت تک

 زد، در را بست و سمتش رفت گفت:  ی لبخند زور

 سرت بهتره -

 شده؟  یچ-

 شد و گفت: یواقع  لبخندش

 هست  زمیچ هی  یفهم  ی چه زود م-

 شناسم   یبهتر م یهر کس ویزیچشمارو از هر چ نیا-

 برد و گفت:  ریبه ز سر

  دیبا   یسرگرد زنگ زد، اصرار داره تو اسلحه دار -

 کنن که بتونن ازت حرف بکشن  رتیکنم تا دستگ دایپ

 خند زد و پروا نگران نگاهش کرد گفت:  شین آتش

گفته تورور    دهیکردن، ترس دایپ ون یراننده کام گهیم-

 شناسه  ینم

 شناسه یخب نم-

 واقعا؟ -



  ادیآره بابا اون از کجا منو بشناسه، حتما پول ز-

 کردن   هیکرا نشو یبهش دادن ماش

 ی تو هم که دودش کرد-

 غلطا تا اخر عمرش نکنه  نیحقشه تا از ا -

کرد و   زیکرد و آتش چشم ر  ی با بغض نگاهش م پروا

 گفت: 

 چت... -

 ی باره در آغوشش فرو رفت، و سر رو کیبه  پروا

 گفت:  ختیاشک ر اریاخت یاش گذاشت، ب نهیس

 یم تمیدونه داره اذ  ی خسته هستم...سرگرد نم-

به  یحت نکهیکنه...ا یم تم یکنه...مدام دروغ گفتن اذ

...هر وقت که  کنهیم تمیدروغ جاسوس  تو هستم اذ

  یکنه کار  یمجبورم م زنهیحرف م ی نجوری باهام ا

 شهیکنم...حالم بد م

 پروا فرو کرد گفت:  یکالفه دست در موها آتش

 یستی ن گهیبگو د -

به تو هست،   شتریحواسم ب ی نجوریتونم، ا ینم-

 ی خوان بکنن، اون جور یکار م  یفهمم چ یحداقل م

 ترسم  ی خبرم همش م یب



 نکن هیگر-

  فمیاما...اما تحت فشار بودن ضع  ستم،ین فیمن ضع-

 کنه...نگرانتم  یم

سر پروا را  یبرد رو  نییلبخند زد و سر پا   آتش

 گفت:   دیبوس

 ستمی ن گهی نگران نباش، برو بگو د شهینم یزیچ-

 ترسم  یم شتریب ی نجوریتونم، ا ینم-

 فهمم   یگه من م یزنه نم یموقع زنگ م نیچطور ا-

 لعنت به من لعنت ب... -

دو طرف سر پروا را گرفت از    عیسر یعصب آتش

 : دی خودش جدا کرد غر

 ؟ی فرست  یبه خودت لعنت م  یدار  ی به خاطر ک-

سر جلو   یهق هق کرد چشم بست و اتش عصب پروا

 و گفت:  دیبرد گونه اش را بوس 

 آروم باش، بهش فکر نکن-

 امشب...  یتونم...زنگ زد همه خوشحال  ینم-

  ی شورش، ساکت شد ، جور یشدن لبها  دهیبوس  با 

باره جمع   کیبه   شانشیکام از لبش گرفت که فکر پر



بوسه   د،یکوب  یاش م نهی شد در حس قلبش که به س

کرد آرامش به وجود آن   ی کار قشینرم و عم  یها 

 دختر برگردد. 

کتف اتش گذاشت و تنش را به تن  یرا رو  دستش 

دو   ن یجلو رفت و ب شیپا  کیمردانه اش چسباند،  

اتش جا گرفت، نفس زنان لب جدا کرد و   یپا 

اتش فرو برد، اتش   ی  نهیدو س نیصورتش را ب

 و با چشمان بسته گفت:  دیسرش را بوس 

حالت خوبه،   یفکر نکن نفس، مگه نگفت یزیبه چ-

 به حال خوبت فکر کن، همه اونا به درک

جور در آغوشش، نوازشش کرد، سر و کمرش    همان

آرامش   ی نفس ها  دنیکه با شن  را ان قدر نوازش کرد

  ی متوجه شد به خواب رفته است، آرام سرش را رو

بالشت گذاشت، با لبخند نگاهش کرد و پشت انگشتش 

 گفت:  دیصورتش کش یرا رو 

 زشت -

صدا    یرفت، ب نییتخت پا  یعقب رفت و از رو   آرام

رفت، و دوباره به پروا نگاه کرد و در   رون یاز اتاق ب

اق روبه رو رفت, در را باز  سمت ات عیرا بست، سر 

آتش    دنی بودند با د  داریب ی و آسک  قیکرد، شقا 



نگاه کرد   قیشده به شقا  دیو آتش با دندان کل دندیترس

 گفت: 

 رون یب ا یب-
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 با ترس گفت:   یآسک

 دا... -

 تو خفه شو -

 گفت: قی رو به شقا  و

   رون یب ا یخودت مثل ادم ب-

با وحشت سر تکان داد و اتش در را بست،    قیشقا 

 : دیو غر  دیکش شش یر  یدست رو

همه   دهیاز راه نرس زارمیاون تازه عاشقم شده، نم-

 یخراب کن  ویچ



 لب گفت:  ریسمت پنجره رفت و ز ی عصب

شناسمش   یاما انقدر م گم،ی بهش م ویخودم همه چ-

 تمومه یدونم االن بفهمه همه چ  یکه م

سمتش رفت،    قیو شقا  دیدر اتاق اتش چرخ یصدا  با 

 کرد و گفت: زیآتش چشم ر

 ؟ ی چرا اومد-

 استراحت-

 دخالت؟   ا یاستراحت -

 ه یمن نشسته ک یکه جا  یکس  نمینه اومدم بب-

 خند زد و گفت:  شین اتش

 ؟ ید ی خودتو کنار من د  اهات یتو رو -

 د، یبهم گفتن تو و آتش مال هم یکیاز کوچ یآره وقت-

  ایرو  یل یخ ، یبابابزرگ گفت، تو عروس آتش یوقت

 بافتم

اومدم سنندج   یوقت ،یبافت ایکه رو یکرد  جا یتو ب-

به حرفشون نباش، من نه   گنیشرو ور م  نا یگفتم، ا 

 نگفتم؟!  ایگفتم   رمت،ی گ یخوامت نه م یم

 رن یگ یم میمگه حرف تو بود، بزرگترا برامون تصم-



گرفته، شده   یمیواسه من تصم  یک گه،ید یاحمق-

 ره؟ یبگ یمیواسه من تصم   یکس

و اتش دست باال برد و با    دیابرو در هم کش  قیشقا 

 گفت:  دیتهد

بشه به   یزیه که اگر چاون دختر انقدر برام مهم-

 کنم  یکس رحم نم چیه

  یترس  یم نیدوستت نداره، واسه هم  دیبه گوشم رس -

 براش  یاز مرجان بگ 

 یگیبهش نم یچیخفه شو، فقط گوش کن، از اون ه-

 ترسم یبگو م -

 قدم عقب گذاشت.  قیبا خشم سمتش رفت و شقا  اتش

 یتون یترسم، م ی ترسم، از ناراحت شدنش م یم-

 ؟ی بفهم

کرد و آتش سر تکان داد و   یفقط نگاهش م   قیشقا 

 گفت: 

اون دختر  ی ناراحت مه،یترس زندگ نیاخر نیاول  نیا-

 نیهم

 خند زد سر چرخاند و اتش گفت:  شین  قیشقا 



 بخواد ناراحتش کنه یکس زنمیم  شیات-

 نگاهش کرد و آتش آرام گفت:   قیشقا 

نگاه به داداشت کن تا   هیکنم،  یرحم نم یدون یم-

 رحم من چقدره   یبفهم

برادرش آب دهان قورت داد و   ی آور اد یبا   قیشقا 

 خند زد گفت:  شیاتش ن

کنم   یحرف نفس که وسط باشه به ننه بابامم رحم نم-

که   ی هر ک  ،یستیکدوم اونا هم ن چیتو که در حد ه

  شیقسمت زندگ  نی گرون تر ادیمنو نفس ب نیبخواد ب

 شهیتموم م

 عقب رفت و گفت:   قیشقا 

 یشناس  ی که تو م  ستین یاون دختره کس-

 به تو چه؟ شناسمش، یاصال نم-

 زد و گفت:   شیبه پهلوها  دست

 یچه؟ من م یبه کس ا،یدختر دن نیاصال اون بدتر-

 خوامش 

 خند زد و گفت: شین



اونو   ی گفت یبگ  یزی بهش چ یبر یتون ینم  ی دید-

 باال انداخت و گفت:  ؟سری من خراب کن  ی جلو

  یبگه نفس کس  نییپا  ادیخدا ب ،ینچ تو که خوب-

که من   هینه نفس اون گمی شناسم م یکه من م  ستین

چه  ی گفتم بدون نویا دش، یشناس یشناسم، شما نم یم

تو بمون بعدم   حیخبره، االن برو بخواب چند روز تفر

 بسالمت

 و اتش گفت:  دیچرخ ی عصب  قیشقا 

 زنم  یحرف نم گهی ، بعدش دحرفام بود  نیاخر نیا-

  میدار جیفن پ  یتو د،یعضو بش نستا یا جیپ یتو

       میکن یم ی پست گذار  اه یرخپاک و زمرد س

https://instagram.com/maryam_rohparv

arr 
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خودش نگاه   یبه خانه  دیآتش زد و چرخ یگار یس

 کرد و گفت: 

استراحت، پس ببند دهنتو بعدم بلند شو   یاگر اومد-

خوش   ان یبا پا  یهند لمیف  هیخودت  شیبرو، اگرم پ

پخش   یلم یف چی ذارم ه یکال پاکش کن، من نم ،ی ساخت

  تیبشه، پس تالشاتو بذار واسه کارت، من تو واقع

 ستمین  لماتیف هیشب  ارمیپدر در م

 هم کردن  یخورده   ینیریمارو ش یکیاز کوچ-

من   یخوان جا یغلط کردن که کردن، مگه اونا م-

 کنن؟   یزندگ

 زد و گفت:  گارش یبه س یپک

هم باهات حرف   قهیتو گذشته نمون، من تا حاال ده دق-

من بهم   یبگ ا ی  یبباف ایبا من رو ینزدم که بخوا

عرا که تو ف انتیخ  گنیم  لما یکردم از همون ش 

 .... دخت نیفرق من با ا -



من آرومما، خر که بشم هر   ییجا  نیفکر نکن ا  ی هو-

  نیبهش توه یکنم بخوا یجا که باشم دهن خورد م

 مش نفسه، واسه شما پروا خانم اس ،یکن

 لبش کج شد و گفت:  قیشقا 

 ی بابابزرگ گفت اتش زنش مرده شک نکن تو رو م-

  ی گفت عروس آتشم، جلو  یخونمون م  ومدیم  ره،یگ

 گفت عروس آتش  یم لیهمه فام

 مگه من گفتم؟ ،یگیچرا به من م -

 ی اما تو از رسمو رسوم خبر دار  ینگفت-

اومدن جشن ازدواج   لیدور بابا، همه اون فام زیبر-

 تموم شد رفت ،یمنو نف

 ؟ یچرا نخواست -

 سر چرخاند و گفت:   آتش

 ی کدوم آدما  چیمن ه ستمیمن بابام ن ستم،ین اریمن آم -

که بگن ازدواج کن بگم باشه، اگر   ستمیاطرافت ن

کردم،  یوقت ازدواج نم چینفس نبود دل نداده بودم ه

من انقدر   یخوره، زندگ  یازدواجا به درد من نم نیا

  یکه دلم م  یبود با کس ازیزهر مار بود که فقط ن

که برام انتخاب کردن،   یسخوادش ازدواج کنم، نه ک 



اما   یبد  گمینم اده،یتو و نفس فرق ز نیواسه من ب

  حیهم برات توض نارویتره، ا نیاون از همه برام بهتر

 یکال تموم کن  گهیدادم که د

 ؟یاگر به دردت نخوره چ-

و دوباره سر چرخاند به خانه اش نگاه   دیخند آتش

 کرد و گفت: 

 بسالمت-

بود دختره    دهینه؟ به گوشم رس یجواب نداشت هیچ-

دونم که به دردت    یدوستت نداره، کال مشکوکه، م

 خوره  ینم

 کنم، برو  یخوام بد دهن ینم-

 دختره خبر نگاره، آخر تورو تو دردسر... -

 بخواب گمشو -

 : دیو آتش چشم بست و غر  دیابرو در هم کش  قیشقا 

 گمشو -

به   یگر یو رفتف اتش پک د دیچرخ ی عصب  قیشقا 

 :د یزد و غر  گارشیس

 تو کم بود -



 ** 

خورد، همان   یسرش تکان  ،یزنگ گوش یصندا با 

  دنیقطع شد، چشم باز کرد با ند یموقع زنگ گوش

مبل   یاتش رو  دن یشد و با د زیخ  میاتش تعجب کرد، ن

 و گفت:  دیاتاقش تعجب کرد، چشمانش را مال  یتک

 ! ؟ی شد  داریب ی تو ک-

 پروار را در دستش تاب داد و گفت: ی گوش آتش

قهوه خوردم سردردم بهتر بشه، خوابم   هینصف شب -

 نشسته بودم   یجور نیهم  د،یپر

  زانیرا از تخت آو  شیو پاها  دی ابرو در هم کش پروا

  ستادیا  عیآتش نگاه کرد و سرباز   ی کرد، به دکمه ها 

 سمتش رفت و گفت:

 ؟ ینذاشت بخواب  ر یفکر درگ ا ی قهوه پروند -

 لبخند زد و گفت:  آتش

 ایزود زشتر هست یصبحا-

 :د یلباسش نگاه کرد و غر یبه چروک ها پروا

تو خواب مدام حس بد   دم،یلباسا خواب نی با هم شب ید-

 داشتم 



 لخند زد و گفت:  آتش

 ی دیپوش یلباس نادرست م  دیبا -

دسته   ی جلو رفت و هر دو دستش را رو دیخند پروا

آتش   ی مبل گذاشت و خم شد، به چشمان خسته  یها 

 نگاه کرد و گفت: 

 حالم بد بود اما خوب شدم  شب ید-

 آتش کنار صورت پروا نشست و گفت:  دست

 بگم؟  یزیچ هی-

 بفرما-

کرده باشم، البته با  ییکارا هی من ممکنه گذشته -

 تو نباشه ل یکه ممکنه باب م ییکارا هیکامل،   ی آگاه

چشم تنگ کرد و آتش انگشت شصتش را آرام  پروا

 گفت:   د یلب پروا کش ی رو

 ایک دیکه با مج  ادتهیکنم،  یکارا م   یچ ید یفهم  گهید-

 که همه باور کنن  میکرد ییچه کارا

 آره -

 ش یکارا کردم، به خاطر پ نیاز ا ادیگذشته هم ز-

 مسائل یسر  هی بردن 



 خب؟ -

 نبوده  یمن واقع ی گذشته  زیچ  چیه گمیم ،یچیه-

 لبخند زد و گفت: پروا

 یکش  یم  اد یتو کال نقشه ز دم،یفهم-

 بوده  ازین-

 ؟یبگ یخواست یم نویهم  یاوک-

 آره -

 د یآتش را بوس یزد سر جلو برد گونه  یچشمک پروا

 و لب به گوشش چسباند گفت: 

 برم صبحانه آماده کنم-

 کنه یم ی آسک-

 کنم، یخودم م  ست،یاون که نوکرم ن زم،ینه عز -

 زشته میمهمون هم دار

  ستادیو پروا صاف ا دی کنار صورتش را بوس آتش

 گفت: 

 فعال -

رفت    س یرفت اول به سرو  رونیاتاق را باز کرد ب در

  یسفره    یو بعد به آشچزخانه رفت و به تنها 



در اتاق سر   یاماده کرد، با صدا  یصبحانه مفصل 

 لبخند زد و گفت:  یآسک  دنیچرخاند با د

 ریصبح بخ-

 به سفره نگاه کرد و آرام گفت:   یآسک

 ریصبح بخ-

کرد که پروا  یبه پروا نگاه م  ی کج کرد جور  سر

 و آرام گفت:   دیترس

 شده؟!  یچ-

پروا را   رانهیغافلگ ی جلو رفت و جور  عیسر  یآسک

 در آغوش گرفت که پروا خشکش زد. 

 قبل خواب بد حرف زدم  شبی د دیببخش-

گذاشت   ی و دستش را پشت کمر آسک دیخند پروا

 گفت: 

  شن، یآدما خسته م ی دختر، اشکال نداره، گاه  دمیترس-

 کنم  یمن درک م

 عقب رفت دستان پروا را گرفت و گفت:  یکم  یآسک

 ی دوستم نیبهتر ،ییا یزن داداش دن نیتو بهتر-

 شد و گفت:   قیلبخندش عم پروا



 نشد؟  داریب قی شقا -

 و گفت:   دیابرو در هم کش  یآسک

 دونم ینم-

 ! د؟یدختر عموتون خوشحال نشد دنیچرا شماها از د-

 ادیازش خوشم نم-

 چرا؟ -

 بود  دیپل  ینداره، از بچگ یبه خاطر ذاتش، ذات خوب -
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 و آرام گفت:  دیخند پروا

 چرا مشهده؟ -

مشهده،   شتریجا هست اما ب مشهد که نه کال همه-

  یمشتر گرایهمه باز ده،یلباس انجام م یطراح



سرش شلوغه چون  ی خودشن، واسه هر جشنواره کل 

 کنه یم یبراشون طراح

 سر تکان داد و گفت:  نیبا تحس پروا

 چه جالب! -

 خدا کنه زودتر بره -

مهمون   گهیم رایمامان حم زم،یحرفو عز نی نزن ا-

 رحمته

 نیمهمون رحمته اما نه ا-

سمت    دیخند  یو آسک  دیدندان کش  ر یلب ز پروا

شد در را که بست با   سیرفت، وارد سرو   سیسرو

داد و چشم بست، خدا را شکر   هیراحت به در تک الیخ

مشخص شد و آن دختر   شیبرا زیکرد که زود همه چ

نکرد، خدا را شکر کرد که   تیرا با آن همه محبت اذ

 نکرد.   ی حقدر حق پروا نا 

شد   وانهیبه اتاق رفت، د ال یخ یپروا ب  ی قبل وقت شب

خود   ی را جلو  زیبرود در را باز کند و همه چ د یو دو

هر دو   یصدا  دنیاما با شن دیپروا به برادرش بگو

را  زیکنجکاو شد و گوشش را به در چسباند، همه چ

داند خدا   یرا م زیبرادرش همه چ دیفهم یوقت  د،یشن



را خراب   زیوارد اتاق نشد و همه چ را شکر کرد که

 نکرد. 

 

تخت   ی اتش که رو دن یدر اتاق را باز کرد با د پروا

شد،   مان یخواب بود تعجب کرد، تا دهان باز کرد پش

فرو رفته  یقیسمتش رفت و متوجه شد در خواب عم 

را عوض کرد،    شیصدا لباس ها  ی است، لبخند زد و ب

را برداشت، دوباره    فشی مقنعه را سرش کرد و ک

گونه اش را  مسمت تخت رفت، لبخند زد و خم شد آرا 

خواب آلود و    یخواست سر عقب برود، صدا د، یبوس

 : دیآرامش را شن

 ؟ یریم  یدار -

جا راحت بخواب،   نیبخواب چند ساعت هم ش، یه-

 رمیمن م

 مواظب... -

ب هم حواسش به او بود، لبخند به او که در خوا  پروا

 صورتش گفت:  یچشم گرداند رو

 هستم -



رفت، همزمان    رونیو از اتاق ب  ستادیصاف ا   عیسر

لبخند زد    دنشیآمد و پروا با د رون یاز اتاق ب  قیشقا 

 در اتاق را آهسته بست و گفت: 

 ریصبح بخ-

 ریصبح بخ-

 از آشپزخانه بلند گفت:   یآسک

 زن داداش؟   ارمیب  یچا -

 شده   داریب قم یا شق   زمیآره عز-

 

به پروا نگاه کرد و   قیسه سر سفره بودند، شقا   هر

 گفت: 

 رفت؟  یآتش ک-

 نرفته خوابه-

 نگاه کرد و گفت:  یآسک  به

سر صدا نباشه چند   ،یکن زیخواد تم  یخونرو نم-

 ساعت بخوابه 

 باشه -

 د؟یتو خواب شی پ شبی آتش د یعنی-



 را باال داد و گفت:   شیابرو کی  پروا

 چه طور؟! -

 گفت:   عیسر  یآسک

بگم  شه، یزن داداش، انگار برنج داره تموم م گمیم-

 داداش بخره؟ 

 خرمیم-

 و گفت:   دیرا سر کش  شیچا 

 فعال بچه ها-

 مواظب خودت باش زن داداش -

را پا کرد و   شیسمت در رفت کفش ها عیسر  پروا

 گفت: 

 جان نذار آتش بدون صبحانه بره  ی آسک-

 باشه -

خند   شین ق یرفت با بسته شدن در  شقا  رون یب پروا

 زد و گفت: 

 زنش انقدر به فکرشه؟ یعنی-

 عاشق هم هستن چرا به فکرش نباشه-



زن داداش بزرگت که همه جا پر کرده عروس آتش  -

 اصال دوستش نداره 

شد   یباره عصب کیچشمانش درشت شد و به    یآسک

 :د یو غر

داداشمو دوست   ومدیدختر م نیاون غلط کرد، به ا-

 نداشته باشه؟ 

 ها زیچ ندیمردم نگو یزکیدونم تا نباشد چ ینم-

نکن   یجا مسافرت، سع  نیا یاومد  ق،یشقا  نیبب-

پروا  یاما برا  ،یشناس یتو انش م  ،یانجام بد  ی کار

 صد برابرش کن  یدیکه ازش د  ییزا یهمه اون چ

دوتا از هم جدا   نیگن ا  یاما همه م ،یگیتو م نویا-

 شن یم

را برداشت   ینیبلند شد س ش یاز سر جا  ی عصب  یآسک

 و گفت:

سر    انیشبا ب  دیکه زر مفت زدن با  یاون همه آدم -

چه   شونیبذارن رو در اتاقشون تا بشنون عشق باز

 بترکن  دیاون موقع با  ه،یشکل 

  الیخ یب ینگاه کرد اما آسک یبا خشم به آسک  قیشقا 

را برداشت  یگوش  قی سمت آشپزخانه رفت، شقا 



هم   یمبل نشست و روشنش کرد، آسک   یرو  ی عصب

 سرگرم کار شد. 

* 

 داشته باش   شتریب ریآه  ی مدت هوا نی پروا جان ا-

را خاموش کرد   ن یترمز فشرد و ماش یپا رو  پروا

 گفت: 

  اومده همش  قیگفتم شقا  ی شده؟ وقت یزیمامان، چ-

 !دیگی م یجور نیا

 زمینه عز -

 آرام گفت:   چارهیچشم بست و زن ب پروا

تو    یاما حاال که خونه  ومد، یم  دیدختر مجرده، نبا -

 راحته   المیهست خ

نداشتم، مهم   ی آتشم بود من مشکل   یاگر خونه -

گذره، من به آنش   یتو سرش م یچ  قیشقا   ستین

 دارم  نانیاطم

 لبخند زد و آرام گفت:   زن

 خداروشکر -



رفت و همان جور    نییپا  ن یرا برداشت از ماش  فشیک

شد،   یزد وارد محوطه آگاه  یکه با مادر اتش حرف م

  یصحبت تماس را قطع کرد وارد آگاه  قهیبعد از ده دق

خودش را به اتاق سرگرد رساند که با   عیشد، سر

 اند. اتاق منتظر م ی کرد جلو ی مواجه شد، پوف یشلوغ 

شد  جلو   یگذشت تا باالخره اتاق خال قهیدق  ستیب

  دن یرفت خواست در بزند همان موقع در باز شد، با د

 سرگرد عقب رفت و گفت: 

 سالم -

 سالم دخترم -

 د؟ یریم  ییجا -

برم اون خونه تا تماس گرفتن   دیبا  هیریگروگان گ  هی-

 بچه هارو آماده کنم

 راه افتاد و پروا به دنبالش رفت گفت:  سرگرد 

 شده بود؟ یچ شب ید-

 گفتم بهت -

 د؟ یموضوع دار نیسرگرد چرا اصرار به ا-

 : دی غر یو عصب ستاد یا سرگرد 



االن مهم اون   ست،یاالن آتش و اون محل مهم ن-

جنساس که سوخته اون اسلحه و صاحبشون، اون آدم  

فروشنده مواد مخدر و سالح گرمه،   نیاز برگتر یکی

که   رونیاهنگر بکشم ب ر یزبون اون آه ریاز ز دیبا 

 هی اون ک
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 راه افتاد و پروا به دنبالش رفت و گفت:   دوباره 

رو آتش اما سرگرد اگر اون    دیشما دست گذاشت-

اون آدمو   نیخوا یم ی نباشه، چطور دیگیکه م  یزیچ

 د؟ یکن دایپ

 م یکن یم دایپ یراه هی-

  د،یکن  دایکه هست پ یاون راه هر چ د،یکن دایپس پ-

کار    نینه آتش، االنم ا سهیکار پل  نیا دی تخودتون گف

 شماس نه آتش، 



پروا   ستاد،یدر هم نگاهش کرد و ا  ی با ابروها  سرگرد 

 برد و گفت:  ریسر به ز

  ریکه از ز دی کن رشیهر جور شده دستگ نیخوا یم-

کنم   دایپ یزیچ هی  دیبا  یزورک  د،یزبونش حرف بکش

 که بشه بهانه 

 دونه یاون م-

اون   دیفهم یم  یچه طور ستیآتش ن دیفکر کن-

 ه یشخص صاحب اون مواد ک 

کالفه نگاه گرفت و پروا شانه باال انداخت و   سرگرد 

 گفت: 

 د ید ینم دیانجام بد دیتون یکه شما م  یبه خاطر کار -

  رهیکنه، م یم  یداره زندگ  د،یند ی آدمو باز هی

  نی هم نخواد بکنه ا یخونه، اگر کار اد یم یاهنگر

  یباالخره کار شهی اون باعث م  ی شدن شما رو  دیکل 

 کنه

 جلو رفت و گفت:   یقدم

  نیکه اون ماش ی کارو نکرده اما هر کس نیآتش ا -

که تا به   نی ا یکارو کرده، به جا  نیزد بهتر  شیآت

برسن معامله انجام بشه،  ریخبر بده اونا د  سیپل 



به فنا داده، از نظر شما اشتباهه اما از نظر   نو یماش

کارو کرده، حاال که اون   نیبهتر شونمیکی من  مردم که

  د،یکن دایصاحبشو پ س، یپل  ی پا شیکارو کرده، بق نیا

  یکه معما  نینفر نخوا هیمجرم کردن  یبا زور 

 خودتون حل بشه

 و گفت:   دیرا باال تر کش  فشیرفت و بند ک عقب 

اون شخصم دست شمارو خونده که اگر   د یاصال شا -

داستان و قهرمان شما  نیا ی بهتون بگه برنده ا

اون کمک   یعنیمونه و تمام،  یو اون مجرم م  دیهست

 اما اون...  دیکنه شما باال بر

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:   سرش

 گمیحتما بهتون م  میدیاز اتش د  یزیسرگرد اگر چ-

اشتباهه، شما خودتون   دیرد که انتخاب ک   یراه ن یاما ا

 دیکن دایاون شخص پ

 گفت:  عیخواست برود اما پروا سر  یم یعصب  سرگرد 

 نمیخطا بب هی هینظر دارم، کاف   ر یمن هنوز اونو ز-

 گم  یبهتون م دیشک نکن

 عشق؟ ن یبا ا-



 یتونم حت  یعشق م نی اگر خالف کار باشه با هم-

 یچی ه گهیبُکشم، مجازات قانون که د 

 به چشمان مصمم پروا نگاه کرد و گفت:  سرگرد 

 به کارت ادامه بده -

 ام؟ یمنم ب-

  رمی خوام شلوغ بشه، منم به عنوان باغبون م ینه نم-

 اون جا

 دیپس به منم خبر بد-

و    د یکش ی قیسر تکان داد رفت و پروا نفس عم سرگرد 

 : د یغر دیچرخ

همه دردسر    نیبشه دور بشه و ا یکاش انش راض-

 دنبالش نباشه 

** * 

 سمت در رفت و گفت:  آتش

 ری دم در بگ  ادیفرستم ب  یم دی خر یسر  هی-

 م یبه پروا گفتم برنج ندار-

 ! یبه اون چرا گفت  یکرد خودیب-

 آخه... -



فرستم، جا بده   یم گرمیم  یولش کن، خودم همه چ-

 اد یتا ظهر م زشم یم خچال، یتو 

 باشه داداش دستت درد نکنه -

داشت نگاه  یسر در گوش  ال یخ یکه ب  قی به شقا  آتش

 : دیکرد و کفش پا کرد غر

 خستس  ادیسر اون، از سر کار م  دیزی همه کارا نر-

 چشم دادش -

گفت عقب   ین یتا در را باز کرد ساغر با ترس ه اتش

 و ساغر با ترس گفت:  دی رفت، اتش ابرو در هم کش

 دونستم...داداش...  ین...نم-

 ؟ یستیتو مگه سر کار ن-

و   قی سر به شقا  هی چ...چرا دست شاگردمه، اومدم -

 بزنم  یآسک

 در هم گفت:  ی جلو رفت و با همان ابروها  آتش
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مدت    هیکنن،  یسپردم براتون باز ساز دیخونه مج-

 ایک شیپ رهیم دیمج

 برد و گفت:  ریسر به ز  ساغر

 ممنون داداش -

پس حواست باشه    ،یا ینم یمهمون نجا یا یا یم  میوقت-

 ست ینفر ن  هی همه کارا رو دوش 

با لذت لبخند زد و ساغر ساکت بود، با رفتن   یآسک

 :دیوارد خانه شد و غر  دیآتش، ساغر چرخ

 جاسوسه  هیدونه زنش  ینم-

 سر چرخاند و گفت:   قیشقا 

 ! ؟یزن ک -

 زنش جاسوس به تمام معناس  گه،یداداش د-

 : دیو غر  دیابرو در هم کش  یآسک

تموم   مونیدوست یدر مورد پروا حرف بزن یبخوا-

 خونش  ییا یب دمیهم اجازه نم گه یو د شهیم



 نگاه کرد و گفت: یمتعجب به آسک  ساغر

تو   ا ی چ شبید  یدینشن ،ی گرفت ی نکنه فراموش هیچ-

 بالکن به اون سرگرد گفت 

 و با لبخند گفت:   ستادیا  عیسر  قیشقا 

 در مورد اون دخترس؟  ه،یچ هیقض نمیبب دیبگ-

 هر...   نیدختر کجا بود، ا-

 . دیباال رفت که ساغر از جا پر یآسک غیج  چنان

 ببند دهنتو-

با خشم سمت   یباال رفت و اسک  شی ابروها   قیشقا 

 ساغر رفت و گفت: 

داداشم   زنمیزنگ م یحرف بزن گهیکلمه د هیبه خدا -

  گهید نیاون وقت بب ،یگیدر مورد زنش م  یچ گمیم

 یچ یعنی یخوش بخت یفهم یم

 تو...ت... -

پشت برادرمه و   دونمیم نهی دونم پروا پاک تر یمن م -

دونم و از خودم حالم   یخواد، م  یوقت بدشو نم چیه

راجبش اون فکرارو    قهیخوره که چند دق ی بهم م

بهم کرد، تو هم   یهمه خوب نیکه ا یکردم، در صورت

بزن اما   یدوست دار  یحرفاتو ببر واسه هر ک  نیا



اگر نه با آتش   یمن از پروا بد بگ یجلو یحق ندار

 یطرف

 زد و گفت:   یسوت  قیشقا 

 براش!   یکن یپاره م  قه ی ،یبه به عجب طرفدار -

من    انیاز اطراف یل یکه خ یزیچون آدمه، چ  کنم یم-

 ازش نبرد  ییبو

و ساغر هنوز خشکش زده   دیابرو در هم کش  قیشقا 

بلند به اتاق رفت و در را بهم   یبا قدم ها  یبود، آسک

 نگاه کرد و با بُهت گفت: قیت، ساغر به شقا کوف

 تهیاون عفر دیخودش شن شبیشده! د   وونهی د نیا-

 کنه یم انتیداره به داداش آتش خ

 هیچ هیقض نمیبگو بب ا یاونو ولش کن ب-

 ؟ یدون  یمگه نم-

 دونم   ینم زارویچ نینه ا-

 برات بگم نیبش  ا یب-

  قیکرد، شقا  فیتعر قیشقا   یرا برا زیهمه چ  ساغر

 خند زد و آرام گفت:  شین  زیهمه چ دنیبعد شن 

 بهتر شد  یل یخ ی جور نیا-



 دور بشه می کن یکار دیبا -

 لبخند زد و گفت:   قیشقا 

  یآسک  نی از دست ا دی فقط با   ن،یاومدم واسه هم-

 جاست   نیخبر دادم ا  م،یراحت بش

 نُکشنش! -

به مرگش   یکنن که راض  ی بهش زهر م  یانقدر زندگ-

 به نظر من دعا کنه بُکشنش   شه،یم

 گناه داره -

که   امیهمه از کارم نزدم ب ن یا ست،یبه من مربوط ن-

 دختره  نیا یتو خونه  نمیبش

 آره خب-

 کار کنم  یاما بلدم چ هیدختر زرنگ-

 ... فقط آسک-

بره وگرنه من مدام  د یولش کن اونو تو دستو پاس با -

 خونه باشم  نیتو ا دیبا 

 ترسم بُکشنش  یم-



  اد،یبه سرش ب نیا  دمیدخترس با  نیالگوش ا  یوقت-

اونا   ی وقت ن،یبه خاطر ا ی خواد دل منو بسوزون ینم

 رحم ندارن من چرا داشته باشم 

پا انداخت   ی پا رو  قیو شقا   دیکش یقینفس عم  ساغر

 در فکر فرو رفت. 

 *** 

 آب را برداشت و گفت:  وانی ل  نهال 

 !نمتیب یدر خونه م  ی جلو  شدیباورم نم-

 و دهانش را پاک کرد گفت:  دیخند پروا

 بود دستت درد نکنه   یعال -

 بود  شبید یشرمنده غذا -

 گهیهم خوب بود، مهمون ناخونده بودم د  یل یخ-

 بود؟  یچه خبر-

مرده   ه یجا فاصلس،  نیبا ا قهیمحله هست ده دق هی-

 دیرس   سیکشته، پل  یداشته کل خانوادشو م

 ! یوا-

وقت بود   ی ل یکارم که تموم شد ضعف کردم، بعدم خ-

 نمتیاومدم بب دمت یند



 لبخند زد و گفت: نهال 

 ره؟ یم  یمهمونت ک-

باهاش   یآسک ه،یجور هیدونم، اصال اومدنش   ینم-

سه   نی مواقع ساکته، تو ا شتریزنه، اونم ب یحرف نم

که اومده فقط چندتا کلمه با من حرف زده،    یروز 

دنبال کاراشه، پارچه    رونیب رهی گفت روزا م  یآسک

 زایچ  نیخاص از ا یها 

 آتش چطوره؟-

 لبخند زد و گفت: پروا

 نتم یبب ادیجا، گفت م نیا ام یاونم خوبه، گفتم دارم م-

 ! یهم زد   یچه لبخند-

 خوبه ی ل یدارم، حال دلم خ یروزا احساس خوب نیا-

 به خاطر آتشه؟-

 برد و آرام گفت:  رینگاه به ز پروا

  یهمه مدت عاشق آدم درست نیخوشحالم که بعد ا -

  یحس م   یحس دو طرفس، حت نیشدم، خوشحالم که ا 

 شتره یکنم آتش ب



سمت آشپزخانه رفت و    ستادیا  عیو سر دیخند نهال 

 گفت: 

 میاومد بخور یدم کنم وقت  یبرم چا -

★ 

اومد بده   یمش رحمت آمادس وقت یاون سفارشا -

 ببره

 چشم  -

تو بذار تا شب کاراشو انجام   ار یدم درم ب یجنسا-

 یبد

 چشم -

 سالم -

دستش بود نگاه گرت سر باال   ری که ز ی ستیاز ل  آتش

خند زد، ماهک  شیماهک ناخود آگاه ن  دنیبرد، با د

 دست پاچه جلو رفت و گفت:

 ... بذار توض-

 جواد برو -

 گفت: عی به ماهک نگاه کرد و سر جواد

 چشم آقا-



  زشیرفت، آتش از پشت م  رون یعجله از مغازه ب با 

 سمت ماهک رفت گفت:  نهیبلند شد و دست به س

 ؟یکار کن یبهادر باز بهت گفته چ نم،یبگو بب-

 بغض کرد و آرام گفت:   ماهک

 دونه اومدم یاون نم-

 سر باال برد و گفت:  دیبلند خند آتش

 آتش، ادامه بده  شی دونه دخترش اومده پ یخوبه نم-

 دون ینمبخدا -

 شد در چشمان ماهک سر کج کرد و گفت:  رهیخ-

 خب بگو، دروغتو بگو برو -
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 ت:سر باال برد و گف  دیبلند خند آتش

 آتش، ادامه بده  شی دونه دخترش اومده پ یخوبه نم-

 دون یبخدا نم-

 شد در چشمان ماهک سر کج کرد و گفت:  رهیخ-

 خب بگو، دروغتو بگو برو -

ما بدبخت  ست،یدر کار ن یبه جون مامانم قسم دروغ -

همون    مونیی...تنها داریبدبختمون کرد  یعنی  م،یشد

اما باور کن   م،یکن یم  یهست که توش زندگ یخونه ا

 میندار  ینون هم حت ه یپول 

 ییگدا  ی پس اومد-

 بهت بگم ییزایچ هی  دیبا -

 برم  دیبا  عیفقط سر-

 بوده  یخوام بدونم قاتل مرجان ک یم-

 آتش تنگ شد و ماهک با بغض گفت:  چشمان 

 درسته؟ یهنوز دوستش دار -

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 که عشقم بود و هست  یدون یم-

 پس چرا زن... -



 تونستم که تا اخر عمر تنها باشم  ینم-

 ؟ یپس هنوزم مثل قبل دنبال قاتلش -

 هستم -

 امکیدونم، س یکجا هستو نم   ران،یاوردن ا  دیفر-

به خاطر بابام   نکهیمست بود از مرجان گفت، از ا

  ویخواست همه چ ی م دیاومد سمت تو اما به خاطر فر

 خراب کنه

 کار داشت؟  یبابات چ-

خواسته   یعنیدونم اما اون وسط اون تنها نبود،  ینم-

 اون تنها نبود  ی

 ؟ یک  گهید-

به   دی با  گنیکه م دم یفهم  یدونم اما اون وقتا م ینم-

 مرجانم مخالفت نکرد   ،یکارو بکن نیخاطر همه ا

 خب؟! -

 گهی د یکی ا یخوام بدونم مرجانو بابام کشته  یم-

 لبش کج شد و گفت:   آتش

 هست؟   ستین دیاز بابات که بع-



پدرش چشم   ی و تماشا  امکیتجاوز س اد یبا   ماهک

 برد و گفت:  ریبست و سر به ز

 اما اگر کار اون باشه... ست،ین دینه بع-

 خند زد و آرام گفت:  شین

 کشم   یاون خواهرمو ُکشت منم اونو م-

 چند بار سر تکان داد و گفت:  دیبلند خند آتش

 ترسم  یخطرناک نشو من ازت م ینجوریا-

 نکهیا لیل یبا خبر باشه، د زایچ  یل یاز خ دیفر  دی شا -

 دونم ینُکشتنش نم 

 ُکشتنش  شیدونست اما چند شب پ  یپگاه هم م-

 ماهک درشت شد و با بهت گفت:  چشمان 

 کشتنش! -

 آره  -

اصال   ره، یکرد حقش بود بم انتیاون به خواهرم خ-

 داد  یاون همه کاراشو به بابام گزارش م

 شلوارش فرو کرد و گفت:  بیدستانش را در ج  آتش

 بود؟  نا یهم یدونست یکه م  ییزایچ-



شدم، روز قبل که اون جا بودم،   داریصبح زود ب-

کارت بانکمو جا گذاشته بودم، الزم داشتم، واسه 

تو   دمیرس  یکه برش دارم، وقت مارستانیبرفتم  نیهم

 خواستم برم تو نذاشتن  ینفر بود، م هیاتاق 

 بود؟  ی ک یدینفهم-

ذاشتن اون جا بمونم، فقط   ی رفتم تو، نم  یم دینه، با-

 یکه بابام داد زد گفت، تو مرجانو کشت  دمیشن

 جلو رفت و گفت: عیسر  آتش

 بود؟   یطرف ک ید یچرا نفهم-

  ی راهرو هیورم کردن، بردن تو د  نم،یچون نذاشتم بب-

 یکارو کردن، چرا نم نیکردم چرا ا دادیداد و ب  گه،ید

دوتا مرد   دم ی د نیفقط تو همون ب نم،یذارن بابامو بب

کت شلوار تنشون    دمشون،یاز پشت د رن،یدارن م 

نه اما   ا ی دونم جوون بود   ینم یک یبود  ریپ یکیبود،

 نمشون یقد بلند بود، نشد بب

 ید ید یبابد م  ، یلعنت-

 یچ  دایدونم جد یخبر نداره، اما نم  یز یاز چ نیمب-

 شده با بابا بد شده 

 ! یبعد حاال همراهش شد  ومدیاز کار بابات بدت م-



 نیکه بزرگشون ا  یهست ی خانواده ا هیتو   یوقت-

  یخوایم  ،یشیکارس خود به خود از خودشون م 

درست مثل مرجان،    ،یاز همه زرنگ تر ینشون بد

 چیرحم شده بود که دلش واسه ه یمرجان انقدر ب

گفت   ساد یمامانم جلوش وا  یسوخت، وقت یکس نم 

  نیزد تو گوش مامانم و ع  هوی ینرو با بابات وقت

 رحم شده  یب  یل یمرجان خ  دمینبود فهم الشم یخ

 تموم شد؟ -

 کن   دایقاتلشو پ-

 کنم بسالمت یم-

 آتش -

 گهیبرو د یخفه شو حرف زد  گهید  د-

 اون روز... -

 حیتوض ویزیخواد برام چ ینم یبابات نیبرو تو هم ع-

  یمن بدتو نم  یکه گفت   ی بود ی تو همون کس ،یبد

 خوام

 داره؟  یچ یمحله لعنت نیا-

 کنم یبابات نم می تقد یدو دست   ینکنه مشکل دار هیچ-

 نداره؟  ی زنت مشکل -



 به تو چه-

کشته و چرا   ی خوام بدونم مرجانرو ک ی االن فقط م-

 کشته

 دستش را سمت در مغازه گرفت و گفت:  آتش

 َشر کم-

از مغازه   دیبه آتش چرخ قیعم  یبعد نگاه  ماهک

حرف   د،یکش شش یر  یرفت، آتش دست رو  رونیب

انگار ان ماجرا ها   د،یچرخ ی ماهک در سرش م یها 

  یادیپازل هزار تکه بود که هر تکه اش زمان ز  کی

 شود.  دا یبرد تا پ یم

رفت به  رونیاش را برداشت از مغازه ب یل   کاپشن 

جواد دست باال برد انگشتش   دنیاطراف نگاه کرد با د 

زد، جواد سر   یرا درون دهانش کرد و شوت بلند 

اتش کاپشنش را تنش کرد   د،ی آتش دو دنیچرخاند با د

 و گفت:

 برو تو مغازه کارتو بکن ا یب-

 چشم -

 امیزود م -



  ند،ینهال بب یخواست برود پروا را خانه   یافتاد م راه

خانه اش   دید  یآماده بود کم پروا را م قی شقا  یاز وقت 

 رفت.  یسر کار به دنبالش م یرفت و فقط گاه  ینم

 ** 

و نهال سر چرخاند سمت آتش   دینهال را بوس ی  گونه

 گفت: 

 شمیخوشحال م یل یخ نیا یبازم ب -

 که محمد خونست   میا یم ی بار وقت نیا-

کردند   یدست پروا را گرفت از نهال خداحافظ  آتش

وارد آسانسور شدند، پروا نگاهش کرد سر کج کرد و  

 گفت: 
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 جا؟  نیا ی که اومد یانقدر دل تنگ بود -



 میهم باش   شیچند روز که نشد پ نیا-

 ! ا یمگه گفتم ن ا یخب ب-

همان   دیکش  رونیو آتش پروا را ب  ستادی ا آسانسور

 رفتند گفت:  یم رون یجور که از ساختمان ب

 خونه ایندارم، تو امشب بحوصله اون دختررو -

 زشته مهمون دارما-

 هست  ی آسک ست،یزشت ن-

 ... ام-

 ی ا یم-

 و گفت:  ستاد یا نشیکنار ماش  دیخند پروا

 امیباشه م-

 برو مراقب خودت باش -

 نمتیب یتو هم مرتقب باش، شب م-

اتش زنگ   ی شد، همان موقع گوش  نشیماش  سوار

را بست و آتش دست    ن یتوجه در ماش یخورد، پروا ب 

 و دم گوشش گذاشت.   دیکش ی گوش ی رو

 بله-

 هستم   یل یآهنگر، خل   یسالم آقا -



 ن یفکر کذد به دور شدن ماش یکرد کم زیچشم ر آتش

 گفت:  کدفعیپروا نگاه کرد و 

 اومده؟!  یاون الش-

 سورن اومدن خبر بدم  یهر وقت آقا د یگفته بود-

 دستش مشت شد و گفت:   آتش

 ممنون-

 کنم ی خواهش م-

خند زد سمت موتورش رفت   شیرا قطع کرد ن  تماس

 : دیگرفت غر ی و همان جور که تماس م

   زیهمه چ یاالن وقتشه ب-

 

 نستا یا  ینخوندن، تو اه یکه رخپاک و زمرد س  یی کسا 

 بسته بشه جی عضو بشن و دنبال کنن، قراره پ

https://instagram.com/maryam_rohparv

arr 
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 ی صندل   یرا رو   ینشست و ساک ورزش  نیماش  درون

 یرا به حرکت در م نی گذاشت، همان جور که ماش

تماس گرفت،   یرا روشن کرد با آسک  ی آورد گوش

را در گوشش نشست و   ی بوق سوم جانم گفتن آسک

 لبخند را مهمان لب پروا کرد و گفت: 

 زم یسالم عز-

 سالم زن داداش -

 ارم یخرم م  یم تزایشام درست نکن پ-

 کنم یدرست م   یزیچ هی-

 مینخورد تزایوقته پ یل یخواد خ  ینم-

 باشه -

 ؟ یخوا ینم  گهید یزیچ-

 نه-

 دوست داره؟  تزایبپرس پ قیشقا   از-



که سر در    قینازک کرد، به شقا  یپشت چشم  یآسک

 داشت نگاه کرد و گفت:   ی گوش

 ؟ یخور یم تزایپ-

 باشه جاتی سبز-

 با حرص گفت:   یآسک

 خواد   یم جاتیسبز زایپ-

 باشه فعال -

بود   میرا قطع کرد به ساعت نگاه کرد، هشت ن  تماس

همان با آتش تماس   یشود برا  یم ری دانست د یم

خاموش بود تعجب    ی گوش نکهیا  دنیگرفت اما با فهم

 لب گفت:   ریکرد و ز

 باره!   ن یاول -

فست فود    ی محله جلو  کیکرد، نزد شتریرا ب  سرعتش

پولش را برداشت و از   فیترمز فشرد، ک ی پا رو

وارد    د یرفت، مقنعه اش را جلو تر کش نییپا   نیماش

ا داد و بعد  ر  شی ها  تزایفست فود شد، سفارش پ

 منتظر نشست.  یصندل  یحساب کردن دور شد و رو 



با   دنی خر تزایافتاد که به خاطر پ  یروز   ادی اریاخت یب

آمد و آن   شیکه پ یی آتش روبه رو شد و ان ماجراها 

 شد.  شتریروز تنفرش از آتش ب

اتش دوباره   ادینگاه کرد، با  ابانیزد به خ  لبخند

را روشن کرد تماس گرفت، باز هم    ی گوش  عیسر

دلش   د،یدندان کش  ریلبش را ز یخاموش بود، گوشه 

 یبارها ترس به جانش م ن یاول  نیبه شور افتاد، ا

مرد    یدر استرس گذشت با صدا قهیانداخت، چند دق

 سر باال آورد: 

 آمادس  تزاهاتون یپ-

تلفنش زنگ خورد، همان جور که   ستاد یا عیسر  پروا

  دنینگاه کرد با د  ی رفت به گوش  یخان م شیسمت پ 

 : د یغر ی اسم سرگرد عصب

 سرگرد االن نه!  یوا-

 کیو دم گوشش گذاشت با   دیکش یگوش یرو دست

 را برداشت و گفت:   تزاها یدست پ 

 سالم سرگرد -

 ؟ییسالم پروا جان کجا-

 ببرم خونه  رمیبگ تزایاومدم پ-



 جا نیا ا یب-

 و آرام گفت:  دیچرخ پروا

 شده؟!  یچ-

برداشت و با   یقدم آرام دیمکث کرد پروا ترس  سرگرد 

 به تپش افتاده بود گفت:  اریاخت یکه ب یقلب

 شده سرگرد؟!  یچ-

 اهنگر بازداشته ریآه-

  یسراغش آمد که بدنش کج شد و جعبه   ی شوک  چنان

از دستش رها شد، مرد متعجب جلو رفت اما   تزاها یپ

 لب گفت:   ریسرش گذاشت و ز یپروا دستش را رو 

 ی کار خودتو کرد-

 ؟ی شنو ی الو پروا صدامو م-

چشم بست، عرق به جانش نسته بود، احساس   پروا

 کرد، سرگرد دوباره گفت:  یم  یخفگ

 جا نیا ا یب-

مرد با ترس    د، یقطع شد و پروا چانه اش لرز  تماس

پروا نگاه کرد و   یسر کج کرد به صورت کبود شده  

 گفت: 



 خانم حالتون خوبه؟ -

  د،یدو کدفعیآب دهان قورت داد و چشم باز کرد  پروا

  یمرد قدم عقب گذاشت و با چشمان درشت به دختر

رفت نگاه کرد، سر    رونیکه با سرعت از ان جا ب

 نگاه کرد و بلند گفت:  تزایپ یبرد به جعبه ها  نییپا 

 ! تزاهاتیخانم پ-

را   ن یرا چرخاند و ماش چیبا دست لرزان سوئ پروا

را به حرکت در آورد،   نیروشن کرد، با سرعت ماش 

 کرد.   یم شتریتار بود اما سرعتش را ب  دش ید

همان لحظه چراغ زرد شد اما   د یچهار را که رس سر

بوق   یاو چنان با سرعت از آن رد شد  که صدا

  یو دستش جلو  دیها باال رفت، بغضش ترک  نیماش

 دهانش نشست. 

 یان سرعت رانندگبتواند با  یشد روز ینم باورش 

سد   نیبود ماش  ی بود که کاف  ادی کند، سرعتش آن قدر ز

 بگذارد.  یمرگ بار بر جا یراهش شود تا تصادف 

 باال رفت:  ادشی فر دی فرمان کوب یدو دستش را رو  هر

 خدا لعنتتون کنه...خدا ازتون نگذره... -



  د،یهق هقش باال رفت و باز دستانش را کوب  یصدا

باال رفت و   ادش یکه فر  ناخنش چنان از ته شکست

 : دینال 

 د یازش گرفت رویعاد ی خدا از تون نگذره...زندگ-

به آن نکرد و   ینگاه یآمد اما حت یخون م انگشتش

 بود که زود برسد.  رهیفقط به جلو خ

  یدر را باز کرد و چنگ زد کوله پشت د،یباالخره رس 

دو نفر آشنا را   یرفت، صدا نییپا نیاش را تا از ماش

 : دیشن

 خواهر پروا -

به آن دو نفر نگاه کرد، چشمانش درشت شد   دیچرخ

 گفت:  ده یلرزان و ترس یجلو رفت، با صدا  عی و سر

 شده؟ چرا گرفتنش؟!  یچ-

آرام   دیو مج  دیاز اشک پروا را د سیصورت خ  ا یک

 گفت: 

 نفرو ناکار کرد  هی-

 گفت:   جینگاه کرد و گ دیپروا تنگ شد به مج چشمان 

 ! و؟یک-



 کرد و گفت:   شیکالفه دست در موها  ا یک

 سورن-

با چشمان درشت   دیچرخ ایپروا با شتاب سمت ک سر

 گفت: 

 ! ؟یک-

 و گفت:  دیالله گوشش را با دو انگشتشت مال  دیمج

  می دید قهی باال، بعد چند دق میرفت شرکتش، گفت ما نر-

 اومد  سیپل 

دهانش نشست و با وحشت   ی دستش محکم رو پروا

 گفت: 

 ُکشتش؟! -

 جلو رفت و گفت: عیسر  ا یک

 نه-

 فت:  ریسر به ز دیمج

کل   مارستان،یبود، بردنش ب هوش یاما بد زدش ب-

 شرکتم شکسته بود  یال یوسا 



دانست چرا اما حس   یکرد، نم  ی چپش درد م  دست

نگاه   دیبه مج ا یشود، ک   یم شتریکرد دردش مدام ب یم

 و آرام گفت:  کرد 

 نیشد که ا  یچ میدون  یبشه، نم  ینجوریقرار نبود ا-

 کرد   یجور

 گفت:  عیسر دیبرود، مج دیچرخ پروا

 نه؟ گه،ید  یاریدرش م-

 دیچرخ یعصب دیکالفه راه افتاد و دور شد، مج پروا

 : دیغر

  ریکرد که گ ی جور نیچرا ا ،یگوش مال هیگفت -

 !وفته؟یب
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که   نیتو باورت شد؟ حرف نفسش وسط بوده هم-

  مارستان یالبته اگر تو ب م،یخدارو شکر کن دیزندس با 

 رهینم

 نیحس  ا ی-

 میخواهر پروا که اومد ما بر  مارستان،یب میبر  ا یب-

 چه خبره   مینیاون جا بب

 میبپر بر -

سرگرد سمتش    دنی شد، با د  یبا عجله وارد آگاه پروا

 و گفت:  د یدو

 سرگرد -

 باال رفت و گفت: شینگاهش کرد ابروها سرگرد 

 آروم باش دختر!-

 آتش -

 کالفه راه افتاد و پروا به دنبالش رفت.  سرگرد 

 میهمه تالش کرد  نیا  میدیترس یکه م یزی از چ-

  یسرمون اومد، شوهرت رفت سراغ سورن، جور

 شده، خسارت زده بهشون  هوش یزدتش که ب

 لرزان گفت:  یو با صدا ختیاشک ر  پروا



 شه؟ یم یاالن چ-

 اد یبهوش ب یدعا کن دیاالن با-

 ؟ زدتش یجور  نی نگفت چرا ا-

  ی  افهیق هیکلمه هم حرف نزده، فقط با  کی-

 واریشده به د  رهیخ  نیخشمگ

 و گفت: ستاد یا کدفعهی

 ه یدردسر بزرگ -

 و گفت:  ختیباز اشک ر پروا

 دیخواست یکه شما م  یزیشد چ-

 یکمک چیشدنش ه ریدستگ  یجور نیاشتباه نکن ا -

بدون اسلحه به خاطر   یریکنه، درگ  یبه من نم

  یدست من نداده، اما متوجه ا یزیچ چی ناموسش ه

 ی عاشقش دایکه جد  ینیهم ه،یکه شوهرت آدم خطرناک

  یم تمیتو اوج عصبان یعن ی هیاون آدم خون سرد -

 کنه یکار م  ی دونه داره چ

 زده سورن ناکار کرده؟   اریپس کامال هوش-

 صورتش و گفت: یرو  دیدست کش پروا

 نمشیبب دیبا -



 کن  لیپس گزارشم تو ببر تکم-

 : دی غر یبا حرص و عصب پروا

که  یکیداره نه  اجینه سرگرد اون االن به زنش احت -

خوام به عنوان زنش   ی االن فقط م ،ییبره بازجو

 نمش یبب

 چرا رفته   سهیبعد بنو یحرف بزن یتون یحداقل م-

 گهید زیچ چینه ه نمشیخوام بب ی االن فقط م-

 کالفه به راهرو نگاه کرد و گفت: سرگرد 

 پس برو   یتون یتو که با اون کارت م-

 سرگرد بلند گفت:   د،ی دو  یمعطل  یب  پروا

 ه ییتو بازجو-

 ییخودش را به اتاق بازجو  د،ی سمت پله ها دو  پروا

رساند آتش را آن جا نگه داشته بودند، سرباز با 

 سر تکان داد و گفت:  دنش ید

 سالم -

 درو باز کن -

وارد اتاق شد، به   ع یدر را باز کرد و پروا سر  سرباز

  یصندل ی رو د،ی نگاه کرد اتش را درون اتاق د  شهیش



  رهیروبه رو خ واریبه د نهینشسته بود و دست به س

 بود. 

جلو رفت در را با شتاب باز کرد، آتش سر    عیسر

زد و   یخند  شی پروا نگاه گرفت ن دنیچرخاند با د

 گفت: 

 با من لجه کهیمرت نیکال ا  اد،یگفتم نگو ب-

 آتش؟!  یکار کرد  یچ-

به  یبلند شد که پروا قدم شی چنان با خشم از جا  آتش

 : دی چیعقب برداشت و عربده اش در اتاق پ

 اون تخم حروم اومد سراغت؟  یچرا نگفت-

  یوحشت کرده بود و با ان سوال انگار تار ها  پروا

اش فلج شده بود که با چشمانش وحشت زده    یصوت

 کرد.  یط نگاهش م فق

را گرفت   شیبا همان خشم سمت پروا رفت بازو  آتش

 :دیشده اش غر  د ی کل  یو با دندان ها

 ؟ یبگ یشرکتش که چ  یرفت-

 گفت:  یگفت و آتش عصب یدرد آخ از

 حرف بزن -



 آتش -

چشمش و    ر یز دیدست کش یو عصب  دیچک اشکش 

 گفت: 

  یم هیبا گر یخوام فکر کن یکنم...نم  هیخوام گر ینم-

  یم نیاز هم یکنم...ول هیخودمو توج خوام

اتاق، از دردسر واسه تو...از ناکار   نی ...از ادم یترس

  دم یترس یکه داشتم م یاز...از حس ،یشدن اون عوض

 ازش 

سمج وار دوباره سر باز کرد و او با حرص   اشکش 

صورتش   یپاکش کرد و سر کج کرد چشم چرخاند رو

 و آرام گفت: 

 تتیحما  ازمندیدونه اون روزا چقدر ن  یفقط خدا م-

بودم...دوست داشتم دهن باز کنم بگم...بگم تا حق  

دهنمو  میکف دستش...اما نگران ی بذار یاون روان

جا   نیخواستم به ا ی ترسوندم، م  یم رتتیبست...غ

عرضه بودم که   ی ...من انقدر بدینرسه...که رس

 نتونستم

 برد و گفت:  ریبه ز نگاه

بهت نگفتم   نکهیکارم اشتباه نبود، اما خشمتو بابت ا-

 مجازاتشم قبول دارم  یقبول دارم...حت



 خند زد و گفت:  شین اتش

 بعد -

 رفت و پروا نگران گفت:  عقب 

 ! رهیاگر بم -

چون زنده بمونه بازم   رهیبم یدعا کن دیبه درک، با -

 سراغش  رمیم

شمت    نیاز ا  یچه جور ؟یگیم یچ یفهم یم- جا بک 

 !رون؟ یب

سمتش رفت   ینگفت، پروا عصب چیو ه دیچرخ اتش

 را گرفت چرخاندش گفت:  شیو بازو 

 ! شه؟یم یپروا چ یجا باش   نیکار کنم؟ تو ا یچ-

 را دو طرف صورت آتش گذاشت و گفت:   دستانش

  اد،یب ادتیمنو  یبکن  یخوا  یم یمگه نگفتم هر کار -

 کار کنم؟  یتو چ یمگه نگفتم من ب

داره، نقطه ضعف من اسم    ینقطه ضعف هی یهر ک -

  رسه،یتوئه، حرف توئه، اون لحظه خون به مغزم نم 

 یروان  هی شمیم



شدن تو و تنها شدن   یزندان  متشیق مت؟ یبه چه ق-

 ارزه؟ یمنه، م

زنت   گهیحروم زاده م یاون الش ینه نفس نه، وقت-

  یم باهام حرف زده، زنت اومده شرکتم، زنت از تو

 یفکر نم متیبه ق  گهیترسه به من گفته دور بشم، د

 کنم

 چشم بست و آرام گفت: پروا

 کار کنم؟  ی...چشهیم یاالن چ-

 یچیه-

من   یعن یزندان   یتو بر یعنی یچی ! ةتش ه؟یچیه-

 ... یعنی...شمیپشت پناه م  یبازم ب 

ادامه دهد و در اغوش اتش فرو رفت،   نتوانست

  یهق هقش باال رفت، آتش کالفه دست رو  یصدا

 و گفت:   دیکتفش کش

 آروم باش -

 کار کنم...  یکنم...آتش...من چ  یدارم...دق م-

  ستاد،یا ریاتاق باز شد پروا عقب رفت و سر به ز در

 به آتش گفت:  رهیسرگرد جلو رفت و خ

 ومده یبهوش ن-



هم   ی چشمانش را با درد رو د، یکش ر یپروا ت دست

 فشرد. 
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 به پروا نگاه کرد و گفت:  آتش

 ست یمهم ن -

چشم باز کرد و به سرگرد نگاه کرد   یعصب پروا

 گفت: 

 شه؟ یم یچ-

 شهینم یزیچ  ادیفعال تا بهوش ن-

 به آتش نگاه کرد و گفت:  پروا

 جاست؟  نیپس آتش فعال ا-



کنه  تیشکا   ادیمدت کوتاه، اگر زود بهوش ب  هیتا -

  یبه حکم قاض  اد یزندان، اگر بهوش ن  مشیفرست یم

 زندان  مشیفرست یم

آتش  یبازو  یرو  عیوحشت زده دستش سر پروا

نخورد، آتش با عجله گرفتش و   نی نشست تا زم

غضب آلود به سرگرد نگاه کرد، سرگرد به پروا نگاه  

 کرد و گفت: 

  ،یکار هست نیباش، تو ا یپس قو هیراحت طوالن-

  نی کنه، با ا ینم به تو یپس دروغ گفتن من کمک

دونم  یم د یهم که شوهرت سرش اورده بع ییبال

 بده   تیرضا  ادیبهوش ب

 به درک -

رخ آتش که آن حرف را زد نگاه کرد و   میبه ن پروا

 ناراحت گفت: 

 با حرف ز...  شهی مهمه، بعد م اد یبهوش ب-

 یحرف بزن  زیهمه چ یکلمه با اون ب هی یریشما نم-

کرد، هر دو چشم در چشم   یبه آن دو نگاه م سرگرد 

 بودند و پروا نگران گفت: 

 جز من... یک-



اون و   شیبازم حق رفتن پ یتو باش ا یتنها آدم دن-

 ی حرف زدن باهاشو ندار

کند    یم تی دانست آتش دارد رعا  یم  یبه خوب پروا

دوانست در  یزند، اما م  یآرام و مثال مودب حرف م 

َکر کننده است،   یبده ها پس آن آرام حرف زدنش عر

 گفت:   ع یسرگرد سر

 شهیم یچ م ینیبب می امشبو بگذرون دیفعال بذار-

 سر چرخاند به سرگرد نگاه کرد و گفت:   آتش

 درسته؟  گهید  یپدرش یجا -

 کرد و آتش سر تکان داد و گفت:  زیچشم ر سرگرد 

پس زن من دست پدرش امانت که حواسش   ی هست-

 حرف بزنه  یباشه نره با اون عوض

 و گفت:   دیکش قیچشم بست و سرگرد نفس عم پروا

 تو برو خونه دختر -

 هم به پروا نگاه کرد و گفت:  آتش

درن نبودن    ی موقع تنها نرو، اون دو تا جلو نیا-

 انیزنگ بزن ب

 ... جا بم نی من ا-



عذاب نده، برو   گهیو دتو هستم ت نینه نفس نه، ا-

 خونه

 سمت در رفت و گفت:  سرگرد 

 ذارم بره سراغ سورن  ینم-

سر تکان داد و سرگرد در را باز کرد    شیبرا آتش

 گفت: 

 ی وقت دار گهید قهی پروا دو دق-

 بسته شدن در پروا به آتش نگاه کرد و  آرام گفت:  با 

 به خدا ارزش نداشت -

 آرومم کن  قهی دو دق ن یتو ا ش، یه-

شانه  یسر آتش رو   دش،یبا بغض در آغوش کش  پروا

 اش نشست و گفت: 

خوام آرومم   یاما االن فقط م  میکفر م،یاز دستت عصب-

 یکن

 کار کنم یچ دی دونم با  ینم-

 یچیه-

 پر بغضش گفت:  یو با صدا ختیاشک ر  پروا

 ...من... یاما تو نباش  میمن قو -



ادامه دهد و باز بغصش شکست، آتش سر  نتوانست

 عقب برد و نگاهش کرد گفت: 

 یوقت دار  گهی د قهیدق کی-

 تار نگاهش کرد و گفت: دیبا د پروا

 ارم یکم م-

لبش گرفت،   نیسر جلو برد و لب شورش را ب  آتش

هم افتاد،    یرو  ش یو پلک ها   ختیدل پروا فرو ر

باز آتش فرو رفت و   یدر موها  گرش یدست د 

  قهیدق  کیگرم و نگران  یرد، با آن بوسه  ک یهمراه

 . دیرس ان یزود به پا  یل یخ

پروا نگاه کرد   یسر عقب برد به چشمان بسته   آتش

 و گفت:

 نمشون یبذار خوب بب ارو،یباز کن اون لعنت-

چشمانش سرخ بود و   ی د یچشم باز کرد، سف پروا

 به چشمانش گفت:  رهیبراق، آتش خ 

سراغ   یبر  یندارباشه آتش گفت حق  ادتیبرو، اما -

 اون 

 نگفت و آتش دوباره گفت:  چیه  پروا



واسه بعد   مونهیبحثش م م،یهنوز از دستت عصب-

زنم، اما به جان خودت   یچون تو وقت کم حرف نم

 نه تو نه خودم مونهیسراغش نه اون زنده م یاگر بر 

 رمینم-

 باهات  انیب د یو مج  ایبرو خونه، زنگ بزن ک-

 باشه                                              -

 شده و کجام یکسم نگو چ  چیمواظب باش، به ه-

 آتش -

 جانم-

 حال چشم بست و آرام گفت:  یب  پروا

 سرده -

در    ینگران نگاهش کرد تا لب باز کرد صدا آتش

وقتشان بود،   ان یپا  یو نوا  دیبه گوشش رس یرونیب

کرد و   شیرها  یو آتش عصب   دی پروا در خود لرز

 ی شانه ها   یرفت کاپشنش را برداشت رو زیسمت م

 پروا انداخت گفت: 

 فکر نکن نفس  یزیآرام بخش بخور بخواب، به چ هی-



  گری در آمد و پروا چشم باز کرد، آتش د یصدا باز

حالش آن   رد یگ یبود او هر موقع استرس م ده یفهم

پروا گذاشت و با    یشانیپ  یشود، دست رو  یگونه م

 خشم گفت: 

 ! ی دوباره تب کرد-

 خوبم-

 سمت در رفت در زد و بلند گفت:  عیسر  آتش

 سرگرد، جناب سرگرد -

  شهیهم شتریحال راه افتاد، حس سرما ب یب  پروا

است    یکرد، دکتر گفته بود تب او تب روان یم  تشیاذ

  یمآمد حالش بد  یو هر موقع استرس به سراغش م

قرص آرام بخش داده    شنهادیهمان به او پ یشود، برا

 بود. 

بار پروا   نیو عربده اش ا دی محکم تر به در کوب آتش

 را ترساند: 

 سرگرد -

 آتش آرو... -

 کیسرگرد به   دنیهمان لحظه باز شد، آتش با د  در

 باره مچ دستش را گرفت و گفت:



 تب داره، سردشه، به خاطر استرسه -

کردند و آتش   یت آتش نگاه مو سرگرد به دس پروا

پشت کمر پروا نشست و   گرشیتوجه دست د یب

 گفت: 

 حله شیدوستام، بق شیپ  دشیبرسون-

کرد، آن مرد بد اخالق    ی به آتش نگران نگاه م سرگرد 

تعجب داشت،   یجا دنیدنده را در آن حال د   کیو 

شد نقطه ضعف آتش آن دختر   یانگار داشت مطمئن م

 و گفت:   تنها است، سر تکان داد

 نگران نباش -

 و گفت:  د یپرا ورا جلو تر کش آتش

 زود برو خونه قرص بخور بخواب -
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  رونیسر تکان داد، همراه سرگرد از اتاق ب  پروا

  رهیرفت، موقع بسته شدن در توسط سرگرد، پروا خ

 به آتشش لب زد: 

 من هستم-

هر  دیبسته شدن در اتش چشم بست و با خشم چرخ با 

هم فشرد   یدو دستش پشت گردنش نشست، دندان رو

  ینشست صدا  یصندل ر یباره لگدش ز کیو به 

 عربده اش باال رفت.

★ 

 نشاندش و خم شد گفت:   نیماش  وندر

 شهینگران نباش درست م-

 ! ادیاگر بهوش ن-

به سرش نخورده، بدنش داغونه، پس   ی ضربه سخت-

 اد ینگران نباش بهوش م

 ده ینم ت یاون لجبازه رضا -

که آتش گفت   یفکر نکن برو خونه قرص  نا یبه ا-

 بخور، تا فردا خدا بزرگه

 باشه -



  نیآست  ع یوا سراما پر ستد،ی خواست صاف با  سرگرد 

 لباسش را گرفت و گفت: 

 تورو خدا حواستون بهش باشه...شام...شام نخورده -

 لبخند زد و گفت:  سرگرد 

 نگران نباش  دم، یشامشم م-

 ام یممنون، من صبح زود م-

 فکر نکن  گهید زیفعال برو خونه به چ-

 نگاه کرد گفت:   ا ی و ک دیبه مج ستادیا  صاف 

 خونه شیزودتر برسوند ست،یحالش خوب ن-

 سر تکان داد و سرگرد در را بست گفت:  ا یک

دوستتون زنشو امانت سپرده به شما و من پس از  -

که از دستمون ناراحت   د یکن یامانتش خوب نگهدار 

 نشه

دنگ   شیخواهر پروا دوتا داداش داره که ش-

 حواسشون به اونه  

 گه ید   دیخوبه، بر-

که حرکت کرد   نیشدند، ماش  نیسوار ماش  ا یو ک دیمج

 و آرام گفت:   د یکش ی قیسرگرد نفس عم



 بشه  ت یانقدر اذ دیدختر نبا  نیا-

 : دیراه افتاد و غر دیچرخ

 شهیم یدونم چ   یخودمم نم-

خورد،   یهم م یرو  شیدندان ها ادیاز لرزش ز پروا

دراز    یصندل  یچشمان خمارش را بست و آرام رو

 ی با بو  د،یسرش کش  ی آتش را رو  یو کاپشن ل   دیکش

کرد به  یوقت  فکر نم چ یعطرش نفسش حبس شد، ه

تاب شود که   یآتش ب یبرسد که آن قدر برا   یروز 

روان    شیاش کند، اشک ها  وانهیعطرش هم د یبو

 ی که کنترلش دست خودش نبود ب ی و با لرز  شد 

 کرد.  ه یغصه خورد و گر  یصدا

سر چرخاند به پروا نگاه کرد، کالفه نگاه گرفت   ا یک

 آرام گفت: 

 مارستان؟یب میبده، بر   یل یحالش خ-

 سر چرخاند و آرام گفت:   یهم لحظه ا دیمج

 دونم ینم-

 و گفت:  دیچرخ نیکامل سمت عقب ماش  ا یک

 مارستان؟ یب میخواهر پروا بر-

 آب دهانش را سخت قورت داد و گفت:  پروا



 خونه  دیفقط بر-

نداشتند  ینگاه کردند، چاره ا  گریکدیبه  دیمج و  ا یک

 کردند.  ی به حرف پروا عمل م دیبا 

را به خانه رساند و پروا گفت که آتش خواسته  پروا

کرد که  دی تاک دینفهمد، از قصد به مج یزی کس چ چیه

 .د یبه ساغر نگو چیه

سمتش رفت و    عیسر  دنشیبا د یخانه شد، آسک  وارد 

 گفت: 

 زن دا...  ی کرد رید-

  شیبازو ریحال پروا وحشت زده جلو رفت ز  دن ید با 

 را گرفت و گفت: 

 شده؟!  یچ-

مبل نشسته بود مشکوک به آن   یرو  یکه رو   قیشقا 

 کرد، پروا راه افتاد و گفت: یدختر بد حال نگاه م 

 ست ین یزیچ-

 ببرتت دکتر! ادیزنگ بزنم داداشم ب-

 نه...آتش خودش منو اورد، گرفتاره -

 ق شد و گفت:اتا  وارد 



 ی برو آسک-

 شده؟ یچ یبگ  یخوا ینم-

 ی برو...آسک-

عقب رفت له در بسته نگاه کرد،    یرا بست و آسک  در

 خند زد و گفت: شین  قیشقا 

پنجره بودم اصال   یباورت شد با آتش بوده؟ من جلو-

 دختره هر...  نیآتش نبود، ساغر حق داره ا

هر   ن،یخودت نب هیدهنتو ببن،ف همرو شب یکیتو -

 خبر دارم  اتیندونه من که از گند کار یک

دست باال آورد با    یو آسک  دیابرو در هم کش  قیشقا 

 گفت:  دیتهد

تو   ،یحرف بزن  یمن حق ندار ی راجب خانواده -

 باشه اتیحواست به خودتو گند کار 

 

آب قورتشان داد، به   یقرص را با هم خورد و ب دو

  یکاپشن آتش نگاه کرد و دستش چنگ شد بر رو 

 لب گفت:  ریکاپشن، ز

 روز ترس داشتم  نیکار کنم خدا! از هم یچ دی من با -



 ر یرا در آورد، فقط لباس ز  شیهمه لباس ها  الیخ یب

تب و لرزش کاپشن آتش را تنش   ان یتنش بود و در م

سرش    دست از  یلعنت  یاشک ها   د،یپتو خز ری کرد ز

ورم   هیداشت و آن چشمها بعد آن همه گر یبر نم

که خورده بود ساعت   یکرده بود، با وجود آرام بخش

جمع شده   دشبود و همان جور که در خو داریها ب

  یاما باالخره از ب خت،یر یاشک م دیلرز  یبود و م

 . دینفهم  چیه گریشد و د   هوش یب  یحال 

 *** 

 خورد.  یپچ پچ پلکش تکان یصدا  با 

 شده؟!   یجور  نیشده ا یچ  شب ید یعنی-

و دستش را    دیدرد پشت دستش چهره در هم کش با 

سوزن سرم تعجب    دن یباال آورد چشم باز کرد، با د

 : دیرا شن یآسک یکرد، همان موقع صدا

با خودت، نصف شب اومدم   ی کار کرد یزن داداش چ-

  هوشیب ی ه بودافتاد  نییبهت سر بزنم، از رو تخت پا 

 ی بود

بود که آم گونه   نییچشم بست، حتما فشارش پا پروا

 خند زد و گفت:  شین قیشده بود، شقا



به ساغر خبر   م یآتشم خاموش بود  مجبور شد ی گوش-

 ان یب دیکه با مج میبد

نشست دست به سرش   کدفعهیچشم باز کرد و  پروا

 گرفت. 

 نه زن داداش بخواب-

  یو با صدا دی کش عیتوجه سوزن سرم را سر  یب  پروا

 گرفته گفت: 

 برم  دیبا -

 ی نگاه کردند و آسک گریکدیبه  قیو شقا   ساغر

 متعجب گفت: 

ُرم با -  تموم بشه!  دیدکتر گفت همه س 

 لباس بپوشم   رونیب  دیبر-

 آخه... -

 شده  رمیکنم، د  ی خواهش م ی آسک-

 باشه -

 فت:خند زد و گ  شیرفتند، ساغر ن  رونیاز اتاق ب  همه

کجا   شبی د ستیبا آتشم نبوده معلوم ن گهیم قی شقا -

 به روزش اومده  نیبوده که ا
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 توجه به آشپزخانه رفت و گفت: یب  یآسک

 حرف مفت مال آدم مفته-

  یآسک  د،ینگو چیاشاره زد ه قیاخم کرد و شقا ساغر

پروا نان کره مربا آماده کرد که حداقل همراه   یبرا

خودش ببرد و بعد بخورد، پروا با عجله از اتاق  

توجه به ان سه سمت در رفت بلند   یآمد و ب   رونیب

 گفت: 

 ا یلحظه ب هی ی آسک-

لقمه را   کیسمت پروا رفت پالست  عیسر  یآسک

 دستش داد و گفت: 

 حتما بخور  نویا-



 ممنون-

 را گرفت و گفت:  یرفت و دست آسک  رونیخانه ب از

تو   ام،یب  ر یشلوغه ممکنه شب د یلیسر من خ-

 کم نذار ی زیحواست به خونه و مهمونمون باشه، چ

  یتو داداشم اتفاق نیب نمیراحت، فقط بگو بب الت یخ-

 فتاده؟ ا

 نیهم کم،یآتش گرفتاره  زمینه عز -

 راحت شد   المیخ-

 فعال -

در را بست به آن دو نفر نگاه    یرفتن پروا آسک با 

 کرد و رو به ساغر گفت: 

 تو؟ یکار ندار-

 دست شاگردمه-

 سمت اتاق رفت و گفت:  ی عصب  یآسک

 د یبخور  د یدوست دار ی ناهار هر چ  ست،یحالم خوب ن -

 



در جلو را باز کرد   ا یترمز فشرد، ک  ی کوچه پا رو  سر

  نیماش عی هم عقب نشست، پروا سر دیسوار شد و مج

 را به حرکت در آورد و گفت: 

 چه خبر؟ -

 با ذوق گفت:  دیمج

 بهوش اومد  وثهید  اروی نیا-

 سر چرخاند و گفت:  عیسر  پروا

 واقعا؟!-

 با عجله فرمان را گرفت و گفت: ا یک

 تو بلوار  یخواهر پروا نر-

 به جلو نگاه کرد و گفت:  پروا

 بهوش اومد؟  یک-

 چهار صبح-

 لب گفت:  ر یلبخند زد و ز پروا

 خدارو شکر -

داشبورد برداشت و با سرگرد    ی را از جلو  ی گوش

 گفت:   عیسر  دیسرگرد را که شن  یتماس گرفت، صدا

 داره؟ تی شکا -



 سالم -

 راهنما زد و گفت:  کالفه

 سالم   دیببخش-

 داره اونم سفت و سخت تیآره شکا -

 چشم بست و سرگرد گفت:  پروا

از مچ پا شکسته،  یکیاز زانو   یکیجفت پاهاش -

 هیاز دنده هاش داغون شده، کل بدنش کبوده،  یکی

سالم    ووردنیدرش م یل یتر  ریدستشم شکسته، از ز

 تر بود 

 ببرنش زندان  دیسرگرد تورو خدا نذار-

 هم زندانه  یثبت شده دختر، حکم قاض تشیشکا -

 و آهسته گفت:   دیچک اشکش 

 زندان نه...سرگرد تورو خدا-

 ی دونیپروا تو که خودت بهتر م-

  اد یفرمان نشست و فر یباره مشتش رو  کیبه  پروا

 زد: 

مزاحم شد، بهش گفتم آتش بفهمه زندت    یاون عوض-

 اون بود  ریذاره...تقص ینم



 آروم باش -

کردند   ینگاه م  نیخشمگ یبه پروا  متعجب ا یو ک دیمج

 و پروا سر تکان داد و گفت: 

 ده ینم تیدونم رضا  یم هیآره اون عوض-

 میزن یجا حرف م نیا ا یب-

بازداشگاه   گهیچند روز د  د،یتون یسرگرد شما م-

 د ینگهش دار

 هیحکم قاض-

آتش   ی دوستا د یکنم، فقط چند روز، شا  ی خواهش م-

 کنن  یبتونن سورن راض

 سر تکان داد و گفت: دیمج

 میتون یصد درصد م -

 : دیغر  ا ی نگاهش کرد و ک نیخشمگ پروا

 کنار آتش  میریما هم م مرهیبار م نیا-

 آرام گفت:  سرگرد 

 جا نیا  ا یکنم، تو فعال آروم باش ب یکار م یچ  نمیبب-

 باشه -

* 



 آب را سمتش گرفت و گفت:  وان یل  سرگرد 

 آب بخور کمی-

را گرفت و با   وان یبرد ل  شیسر باال برد دست پ  پروا

 گرفته گفت:   یصدا

 کار کنم؟ یچ  دیبا -

  یبر  دیشوهرتم سپرد نبا  اد، یازت بر نم  یتو که کار-

 یباهاش حرف بزن

داد خورد و    یطعم زهر را م شیاز آن آب که برا  یکم

 نگاه ملتمسش را به سرگرد داد و گفت: 

 زندان  دشینبر-

 پروندس   یحکم قاض ن،یکاغذو بب نی پروا جان ا-

 د یجا نگهش دار نیباشه اما چند روز ا-

 شه؟ یحل م یبا چند روز چ-

 داد  ت یرضا   دی شا -

  ره؟یم  تیواسه رضا  یبده، بعدم ک تیرضا دیچرا با-

 یبر  دیتو که نبا 

 چشمانش گذاشت و گفت: یرا رو   کالفه دستش پروا



فرستم حرف بزنه، اون آرومه ممکنه  یم  ارویک-

 د، یجا نگهش دار نیکنه، فقط شما چند روز ا شیراض

 دیتون یدونم م یم

دونم که   یدارم اما م  یبه خاطر تو چند روز نگه م-

 دس یفا  یب

سر به   ستاد یگذاشت و به زور ا  زیم یرا رو   وانیل 

 گفت:  ریز

 نمش؟ یتونم بب یم-

 که الزم بود پر کرد  ییبعد رفتن تو کاغذا-

 نوشته؟  یچ-

 ی مزاحمت ناموس-

 پروا کج شد و گفت:  لب

 کنم یمن همش براش دردسر درست م-

 همش!-

 را برداشت و گفت:   فشینگفت ک چیه  پروا

 سر کارم  رم یبعد م دنشید رمیاول م-

   یخبر نشر بد نیا ی خواست یبود م گهی د یکی اگر -

 به خاطر ناموسش به شرکت...  یکه مرد 



 حرفش رفت و گفت:  انیم عیسر  پروا

 یکنه، منو شما م یم دایکه همه خبرا نشر پ دینگ-

 یکیخبرم   نیا د،ی چه خبره، پس به من درس ند  میدون

 مید یاز اون خبرا که نشر نم

 پُره  یامروز حساب ییبردنش بازداشگاه، اتاق بازجو-

 باشه -

  یخودش را به طبقه   عیرفت، سر رون یاتاق ب از

داد و سمت بازداشگاه   لیرا تحو   فشیرساند، ک نییپا 

 گفت:  ستاد ی پروا ا  ی جلو  عیرفت، سرباز سر

 کجا خانم؟ -

 در آورد و گفت: بشی کالفه کارتش را از ج وروا 

 نمی اهنگر بب ریآه دیبا -

 به کارت نگاه انداخت و گفت:   سرباز

 ... نرس یبه من دستور-

 پخش شد:  مش یسیدر ب یی صدا

آهنگر مالقاتن   ریبا آه ینی بذار خبر نگاه ام یمحمد-

 قهی کنه، اما فقط ده دق

 گفت:   ع یهم فشرد و سرباز سر یدندان رو  پروا



 شهیاطاعت م-

و در باز شد، خود    د یرا کنار کش  یآهن له یرفت م  جلو

تپنده و   یسرباز زودتر از پروا وارد شد و پروا با قلب

دگرگون وارد شد، به راهرو نگاه کرد و سرباز    یحال 

 از چهار سلول را باز کرد و گفت: یک یدر 

 رون یب ا یآهنگر، ب ریآه-
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رفت، پروا با  رون یبلند شد و ب شیاز سر جا آتش

توجه به  یجلو رفت ب  عیبغض کرد و سر دنش ید

سرباز در آغوش آتش فرو رفت، سرباز از آن ها  

 رفت و گفت: ینگاه گرفت و در را بست سمت در اصل

 قهیگفتن فقط ده دق ینیخانم ام-



بسته شدن در پروا سر عقب برد به چشمان سرخ   با 

بود نگاه کرد و   یخواب  یآتش که مطمئن بود از ب

 گفت: 

 ؟یخوب-

 نکن  تیخودتو اذ ا یانقدر ن-

 جاست  نیم همکار -

داشته  یهر کار  ی که اجالگزه  یستین سی تو پل -

   ینیذارن مدام منو بب  یدونم نم یم  ، یباش

 ؟ یغذا خورد  شب ید-

 خوردم-

پالتو در  بیعقب رفت و لقمه را از ج عیسر  پروا

 آورد و گفت: 

 درست کرده بخور   یآسک نویا-

 تو؟  ا یواسه من -

 یخورم االن تو مهم یم ی زیچ هیمن -

 لقمه را گرفت و گفت:  آتش

 اون جون سگ بهوش اومد -

 آره خدارو شکر-



 گذرم  یچون من ازش نم رهیگفتم که دعا کن بم-

 ییاالن کجا  نیبسه تو رو جون من بسه، بب-

 دینفهم یزیکه چ  ی کس-

 نه نذاشتم-

 خوبه-

 پروا نگاه گرفت و گفت:  از

 برنم زند...  یامروز م-

 رد خواستم چند روز فرصت بده نه، از سرگ-

 نفس! -

 ره یبگ ت یفرستم بره رضا  یآرومه م ا یک-

سمت پروا برداشت    یفکش منقبض شد و قدم آتش

 گفت: 

 حق نداره بره حرف بزنه  ی کس-

 با حرص نگاهش کرد و گفت: پروا

خواسته   نیا ؟ یدو سال نباش یکیزندان، که   یکه بر -

  یچ یکه دار  ییتو هست؟ اصال من به درک کارا

 !شه؟یم

 دم ی هم م هید  رونیب امیروشن بشه با سند م فم یتکل -



من   یگیحاال که م  ست،یآسون ن  یگیانقدرم که تو م-

 کنم یبار به حرفت گوش نم  نیبره، ا ایک دینرم با 

 : دیغر  شیدندان ها   یال از

 نفس -

نشان آتش داد و  جلو رفت انگشت اشاراه اش را   پروا

 گفت: 

تونم زندان بودنتو دور   یروز نم کیروز، فقط  کی-

 ...بفهم آخه شعوریبودنتو تحمل کنم، بفهم ب

چشم بست و دستش دور گردن پروا حلقه شد در   آتش

 و گفت:   دشیآغوش کش

 یهست  یتو قو -

 ستمین  ی...تو نباشستمین-

باال   ینیو پروا ب  دیکالفه کنار سرش را بوس آتش

 سر عقب برد گفت:   دیکش

کنم،  یم  ادیکه از دستم بر م  یگفته بودم هر کار-

 ی تو آزاد بش  د یاما با  رمینم

 که خودم...   فیح-



 میکن یم  یفکر هی دیمج ا یفکر نکن، منم با ک زیبه چ-

 رونیب می اریتا تورو زودتر ب

 آخه؟  شهیتو م فیحر یک-

را    آتش یزد و سر جلو برد گونه  یلبخند تلخ پروا

 گفت:   دیبوس

 نمتیبب ام یمن برم، تا شب اگر بذارن باز م-

 دیو مج  ا یفقط با ک ی ریمواظب باش، هر جا م-

 چشم -

 بال زشتم یچشمت ب-

 لبخند زد و آرام گفت:  پروا

دونم   یکنه، هر چند م  یم یزشت واست هر کار  نیا-

  دمیاُفته، شا  یبرام نم یخوب ی اتفاق یا یبعد که ب

 یمجازات در نظر دار 

 خند زد و گفت:  شین آتش

 یپنهون کن یحق نداشت-

 دست باال برد و گفت: پروا

 تو وقت کم حرف نزن -

 زد و گفت: یافتاد چشمک راه



 پیبد ت نمتیب یم-

 مواظب باش -

  یدر را باز کرد و پروا برا  عیدر زد، سرباز سر پروا

 رفت.  رون یآتش سر تکان داد ب

 *** 

فرمان گذاشته   ی به پروا که سرش را رو ا یو ک دیمج

آمد   رونیب مارستانی از ب ا یک  یکردند، وقت  ی بود نگاه م

اجازه نداده است وارد   یروز حت  نیدوم یو گفت برا

 شده بود.   دینا ام دشیام  یاتاق شود همه 

 صاف کرد و گفت: ییگلو  ا یک

 م؟ یکار کن  یچ دیحاال با-

اش که هفت غروب   یسر باال آورد به ساعت مچ  پروا

 داد نگاه کرد و گفت:  یرا نشان م

فرستنش زندان، گفت دو روزم   یسرگرد گفت فردا م -

 بفرستنش  دیبا  گهیبا اصرار اون نگهش داشتند اما د

 : دی و غر دیبا خشم چرخ دیمج

 ... بکش وثوید نی برم ا-

 و گفت:  دیچرخ عیسر  پروا



 رش نکنکنم خراب ت ی خواهش م-

 برد گفت:  رینگاهش کرد و پروا سر به ز دیمج

 شهیدرست نم یچیکارت ه ن یبا ا-

 را روشن کرد و به حرکت در آورد گفت:   نیماش

کاپشنشو بردارم ببرم   رمیهوا سرده، م ادیبارون م-

 براش 

اش  یعصب شتریب نیماش  یجلو  ی  شهیش  ی رو  باران

را   ی کرد، برف پاک کن را روشن کرد و گوش یم

را درم  ی روشن کرد با سرگرد تماس گرفت، گوش

 گوشش گذاشت. 

 جانم-

 بره تو اتاق ا یبازم نذاشت ک-

داده و   یم امیکه به تو پ یکارت میکردم س قیتحق-

 زده به نام خودش بوده  یزنگ م

 خب! -

 شهیحل م گهی دردسر د هیدردسر با   هی  ی گاه-

 ؟یچ یعنی-

 ؟ ییتو کجا -



 ارم یخونه واسه آتش کاپشن ب رمیدارم م-

کوتاه تنشه، بازداشگاه   ن یآست ار، یب یکن یخوب م-

 یزن یبا من حرف م ا یسرده، بعدم ب

 ارم یبراش شام م -

 باشه تو بارون مراقب باش -

 چشم سرگرد -

 را قطع کرد و گفت:   تماس

با دردسر   گهی تو سرشه، م ییزایچ هیانگار سرگرد -

 دردرسرو حل کرد  شهیم گهید

 کرد و گفت:   زیچشم ر ا یک

 ! ؟یچ یعنی-

 در فکر فرو رفت و گفت:  پروا

  یبهتر م سهیکنم اون چون پل  یاما فکر م  دمینفهم-

 کار کنه یدونه چ 

 و گفت:  د یخودش را جلو کش دیمج

  یهر چ ا یمنو ک دن،یکل محل فهم ستیداداش آتش ن -

 دس یفا  یب میدروغ بگ

 افتاده؟  ی اتفاق-



اتفاق که نه اما اگر بفهمن داداش افتاده زندان حتما -

 وفته یم

 کالفه گفت:  پروا

بهتره، االن فقط خود آتش   میفکر نکن نا یفعال به ا-

 ستنیمهمه نه محله نه آدماش برام مهم ن

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

 آره خواهر پروا االن فقط داداش آتش مهمه-

کرد تا زودتر به خانه برسد   رشتیسرعتش را ب  پروا

تماس گرفت تا کتلت درست کند   یدر راه با آسک 

 آماده کند.  یچیساندو

★ 
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 *** 

عوض کرد، مقنعه  یمشک  ی را با باران یقهوه ا  پالتو

اش را مرتب کرد و کاپشن آتش را برداشت از اتاق  

 رفت و گفت:   رونیب

 آمادس؟  چا یساندو  ی آسک-

 ارمیآره زن داداش االن م-

 نگاه کرد و گفت:  ق یبه شقا  پروا

 بودم  ر یچند روز واقعا درگ  ن یشرمنده ا-

 آتش کجاست؟ -

 ره یدرگ یلیآتش هم خ-

 بازداشت؟  ای رهی درگ-

 با ترس گفت:  یخشکش زد و آسک پروا

 ! ؟یچ-

 و گفت:  ستادیا  قیشقا 

 داداشت بازداشته-

 با وحشت به پروا نگاه کرد و گفت:   یآسک

 گه؟!   یم یچ  نیا-



 چشم بست و گفت:  پروا

 ؟ ید یاز کجا فهم-

پسر عموم   سیکه پل نهیاز کجا مهم ا ستیمهم ن -

 گرفته

که دستش   یچیبا ساندو یپروا مشت شد و آسک دست

 سمتش رفت گفت:  عیبود سر

 بگو  یزیچ هی پروا -

 نگران نباش   یآسک  ستین یزیچ-

دو سال   یک یآره نگران نباش دختر عمو، فوقش -

 زندانه 

 ! ؟یچ-

 نگاه کرد و گفت:  قی به شقا  یعصب پروا

 لطفا-

 ،یراستشو بگ  دینداره که، با  یپنهان کار نیا-

 چرا گرفتنش  میبدونبگو

 شده!  یپروا تورو خدا بگو چ-

 گذاشت و گفت: فشیرا گرفت در ک  چ یساندو  پروا

 ... ین یزیچ-



در متعجب سر چرخاند به اف اف نگاه کرد   یصدا  با 

 و گفت:

 که زنگ نزد!  ی کس-

مبل گذاشت با عجله سمت در   یو کاپشن را رو  فیک

 رفت و گفت: 

 ه؟یک-

 هستم   ا یپور-

تعجب کرد ودر   ایپور دنینگاه کرد با د یاز چشم  پروا

بود    ایکه پشت کمر پور  یدست  دنیرا باز کرد، با د

همان   کدفعهیبود و  دهی پر ا یتعجب کرد، رنگ پور

بود جلو آمد سمت پروا گرفته   ایدست که پشت پور

اسلحه چشمان درشت شد و قدم  دنی شد  پروا با د

 عقب گذاشت. 

بهت به پدر بزرگ و برادر آتش که سمتش اسلحه   با 

 کرد، پدر بزرگ جلو رفت و گفت: یگرفته بود نگاه م

 میببر یآسک  می اومد-

 :د ی پروا کم کم در هم رفت و با خشم غر یابروها

 !  ؟دیدیاسلحه کش  یرو ک -



لبخند    قیخشکش زده بود و شقا  ییرایوسط پذ  یآسک

 با خشم جلو رفت و گفت:   ار یبه لب داشت، آم

 نمیبرو کنار بب-

 و گفت:   دیجسورانه خودش را جلو کش پروا

 تو  یایب یمنه حق ندار یجا خونه  نیا-

کرد و  ی شده نگاهش م  دیکل  ی با دندان ها  اریآم

 زد:   ادیهولش داد فر  کدفعهی

 بکش کنار -

بلند   یبا قدم ها اریشد و آم  دهیکوب  وار یبه د پروا

 کیقدم عقب گذاشت اما به  یرفت، آسک  یسمت آسک

 زد:  ادیشد و فر  دهیچیپ اریدور مشت آم  ش ی باره موها 

 آبرو  یب میگمشو بر-

 زد: اد یسمت آن ها و فر  دیدو پروا

 بهش دست نزن -

اما پروا   دیرس  یپروا به گوش م ی زنگ گوش  یصدا

 را هول داد گفت:  ار یتوجه آم یب

 ولش کن -

 اسلحه را سمتش گرفت گفت: اریآم



هم   ی خواهرم داد  اد ی ییآبرو ی برو کنار، تو هم ب-

 یداداشمو بدبخت کرد 

رحم   یو ب  یبه چشمان وحش  رهیشکست، خ  پروا

را   ار یباره آم کیاما به  دیشکست، دستش لرز  اریآم

 هول داد گفت: 

 شیذارم ببر  ینم-

 پدربزرگ باال رفت:  اد یفر  یصدا

 برو کنار دختر-

ناخنش را در مچ   رمردیآن پ اد یتوجه به فر یب  پروا

در مشتش بود فرو کرد،   یآسک یکه موها اریدست آم

که اسلحه   یباال رفت و با همان دست ادش یفر اریآم

  یپروا رو  د،ی به صورت پروا کوب  ی ل یدرونش بود س

ت، صورتش نشس  یرو  عیمبل افتاد، دستش سر

 شد و به دستش نگاه کرد.   سیدستش خ

سر چرخاند و پدربزرگ همان    نهیخون با ک دن ید با 

 موقع گفت: 

 ببرش -

که عربده   دیکوب اریپا باال آورد چنان به شکم آم پروا

اش باال رفت و چند قدم عقب رفت، خم شد شکمش را  



سمت پروا رفت با   عیرها شد و سر  یگرفت، آسک

 گفت:  هیگر

 ؟ یپروا خوب-

آمد به آن   یکه خون م  یبا گونه ا  ستاد یا عیسر  پروا

 گفت:  د یدو نگاه کرد با تهد

 رون یب د یمن بر یاز خونه -

سر   ار یبود و آم دهیدندان کش ری متعجب لب ز  قیشقا 

 زد: اد یباال آورد و فر

 کثافت -

  رد، یپرورا بگ یهجوم برد و تا خواست گلو  سمتش 

با  قیو شقا  یآسک  د،یکوب  اریبر صورت آم یپروا مشت

که   اریکردند، آم یچشمان درشت به آن دختر نگاه م 

به پروا کرد و سمت   یسرش کج شده بود چنان نگاه

نشان دهد،   ی عملهجوم برد که پروا نتوانست عکس ال 

  ادیفر ی که آسک رد و چنان پرتش ک  دیپالتو اش را کش

 زد. 

 داداش!-

را    نیزد و زم ادیاز درد فر دیکش  ریسرش ت  پشت

 : دی غر یچنگ زد، پدربزرگ عصب 



 کشتت پسر  ی آتش م  ،یکرد یچه غلط-

مقنعه اش را   ی سیدستش را پشت سرش برد خ پروا

تار به دست به خون   دی حس کرد، دست جلو آورد با د

بر   اری زد اما آم اد یباز فر ینشسته اش نگاه کرد، آسک 

پروا   دش،یرا گرفت و کش  شی بازو  د،یسرش کوب

 : دینال 

 ولش...کن...نامرد -

کرد  خم شد و   یوحشت زده به پروا نگاه م   قیشقا 

 گفت: 

 ؟یخوب-

کرد   یکه تقال م  یآسکدست به مبل گرفت و به  پروا

قدم   ستاد،ی نبرتش نگاه کرد، چشم بست و به زور ا

 ی و بازو د یتوجه دو ی رفت اما ب جی برداشت، سرش گ

  ع یسر ار یآم دش،یرا چنگ زد عقب کش  یآسک

 : دیلب غر ر ینگاهش کرد و ز

 تو! یدار یچه جون-

را رها    یآسک  ار یو آم  دیرا محکم تر کش  یآسک پروا

کرد خواست سمت پروا برورد اما پروا پا بلند کرد  

کبود کرد و دستانش   ار یصورت آم  د،یکوب شیوسط پا 



پاش نشست خم شد و عربده اش باال رفت، پروا   یال

سمتش هجوم برد آرنجش را در کمرش که خم شده  

 . دیرا در فکش کوب  شیو زانو د،یبود کوب
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افتاد و اسلحه از دستس رها شد،   نیزم  یرو  اریآم

خم شد اسلحه را چنگ زد عقب رفت،   عیپروا سر

 زد: اد یپدربزرگ اخم کرد و پروا با درد فر

 ش لباس بپو ی آسک-

و آب دهانش را   دیکوب نیزم ی از درد مشت رو اریآم

دست به اپن گرفت به زور   خت،یر  رون یهمراه خون ب

باره   کیپر خشم به پروا نگاه کرد و به   ستاد، یا

سمتش هجوم برد، پروا دستش را کج کرد با تمام 

که   ی کرد، همه کسان کی شل   اریآم  یپا  ی قدرتش جلو 



در کل    کیشل   یدر آن خانه بودند خشکشان زد، صدا

 پروا نفس زد گفت:  د،یچیآپارتمان پ

هستم که  یانقدر ناش رم،یگ  یبار طرف خودت م نیا-

 خوره تو قلبت  یاگرم بخوام بزنم به دستت م

 : دی با درد قدم عقب گذاشت و پدربزرگ غر اریآم

 عروس تمومش کن، دخالت نکن-

 ت: خند زد و گف شین پروا

 لباس  ی آسک-

به اتاق رفت و پروا رو به   دی دو دیچرخ  یآسک

 پدربزرگ گفت: 

بشه به   ختهیذارم خونش ر ینم نش،یذارم ببر  ینم-

ذارم   یخودتون...آتش تباه شده نم  یخاطر خود خواه

 تباه بشه  یآسک

 نگاه کرد و گفت:  اریآم به

 د یاومد ستیآتش ن  د یدونست یم-

 کج شد و گفت: لبش

 یجواب کارتو پس بد  د یبا  ادیم  اد،یآتش م-



تا خواست سمتش برود پروا   اریدرد چشم بست آم  از

 چشم باز کرد اسلحه را تکان داد و گفت:

نصفه   ستم،یبلد ن ادیرفتم اما ز یانداز  ریمن کالس ت-

آدم  هی ی خوا ینم یولش کردم، اگر جونتو دوست دار 

  یل یکه خ ید یکنه برو عقب، فهم کیبهت شل یناش

 خوب جراتشو دارم 

 آمد و پروا گفت:  رون یاز اتاق ب  یآسک

 ار ی کاپشن آتشمو ب ار،یکه مال منه بردار ب  یلیوسا -

 پدربزرگ نگاه کرد و گفت:  به

تو   دم،ینجات دادم، آتشم از دست تو نجات م ی آسک-

 نه دوستش  یدشمنش 

  یبا ترس به پدربزرگش نگاه کرد و آسک   قیشقا 

 گفت:   لرزان  یسمت پروا رفت با صدا

 برداشتم-

را گرفت همان   یدست آسک   گرشیبا دست د پروا

  دیکش  یرا م  یرفت و آسک یجور که عقب عقب م

 گفت: 

 آماده کن  دارویکل -



را پا کرد و    شیانداخت کفشها  شی پا  ری ز ینگاه مین

پرت کرد و دستش را سمتش    رونیرا اول ب  یآسک

 گرفت گفت: 

 دا یکل -

 : دیغر  اریآم

 ی نیب ی بد م-

پس بترس از عروس   ،ییتو نهیب یکه بد م   ی کس-

 آتش 

را در قفل    دیکل   عیباره بست و چنان سر کیرا به   در

داد در   نییرا پا   رهیتا دستگ اریفرو کرد چرخاند که آم

 خند زد گفت:  شیباز نشد و پروا ن

 خوبه  یل یچند ساعتا اون جا موندن خ-

نگاه کرد   یسه قفل را بست و سر چرخاند به آسک  هر

ها، خشکش زد، اسلحه دستش   هیهمسا  دنیاما با د 

برد به  ن ییبود و صورتش به خون نشسته بود، سر پا 

اسلحه نگاه کرد و دوباره سر باال آورد همه بهت زده  

کردند، پروا کالفه دکمه آسانسور را   ی نگاهش م

 فشرد و گفت:

 گهیزن آتشم د-



را گرفت درون   ی انسور باز شد و دست آسکآس   در

دکمه فشرد با بسته شد در، دستش پشت    د،یکش نیکاب

افتاد   هیبه گر یسرش نشست و چشم بست، آسک 

 گفت: 

 زن داداش! -

 نترس  ستین یزیچ-

  ی را جلو ا یو ک دیتا در باز شد، مج ستادی ا آسانسور

  یچشمانش درشت شد و آسک ا یک  د،ی درب آسانسور د

 زد:  اد یفر

 فرار کن  ا یک-

 رفت و گفت:  رون یب عیسر  پروا

 د یزود باش میبر انیب-

 گفت:  دیبه دنبال پروا دو دیمج

 !؟ یهست  ی شکل   نیشده؟ چرا ا یچ-

 پشت فرمان نشست گفت:  پروا

 د یباش عیفقط سر-

  دند،یپروا دو  نیرا گرفت سمت ماش یدست آسک  ا یک

 نگیاز پارک عیشدند و پروا سر  نیهر سه سوار ماش



  ا یبه پشت سرش نگاه کرد، ک  نهیرفت، از آ  رونیب

 و گفت: د یخودش را جلو کش

  یگفت، فقط م یچ دمیزنگ زند نفهم  ا یشده، پور یچ-

 زن آتش  ا ی گفت ب

به اسلحه  د یدستش پشت سرش نشست و مج پروا

 داشبورد نگاه کرد گفت:   ی جلو

 شده؟  یچ یگیچرا نم-

 گفت:  ه یبا گر  یآسک

خواستن   یبا بابزرگم اومدن، م   ار یداداش آم-

شد، اونم   ری درگ اریببرنم...اما...اما زن داداشم با ام

 زدش 

 زد:  ادیفر دیچشمانشان درشت شد و مج دیو مج ا یک

 وث یخورد اون د یچه گوه-

 گوشش گذاشت و آرام گفت:  یدست رو پروا

 کنم یداد نزن...خواهش م -

 به هق هق افتاد و گفت:   یآسک

  یزد، اسلحشو گرفت منو فرار  اروی اما زن داداشم آم-

 داد 



  یمتعجب به پروا نگاه کردند، باورشان نم هیو ک دیمج

اسلحه   یشود و حت  ر یدرگ  ار یشد آن دختر بتواند با آم

 !ردیاش را بگ

 : دیخند زد و غر شین ا یک

 ست یاتش ن دهی فهم یعوض -

نگاه کرد با   نهیبا درد دنده عوض کرد و باز به آ پروا

 که از درد بود گفت:  یلکنت

 امن ی...جا برمیم وی...آسکوی آسک-

 کجا؟ -

کنه...ممکنه سراغ تو هم   ینم  داشیپ یکه کس   ییجا -

 ...فعال خونه نرو انیب

 ؟ یخواهر پروا خوب-

 خوبم-

  زیداداشم پرتش کرد پشت سرش خورد به م ست،ین-

 ونیتلوز

 نگران گفت:  دیمج

 ! خواهر... ؟یچ یعنی-

 امن  ی...فقط برسونمش جاستین یزیچ-



 مینگه دار ما برون-

 نه-

رخ چشم خمار پروا نگاه کرد و   مینگران به ن ا یک

 پروا گذاشت گفت:  یبازو یدست رو  یآسک

 داداشم کجاست؟ -

 گفت: عیسر  ا یک

انقدر سوال نپرس، بذار    ،یآسک ستین  ییجا -

 کنه شو یرانندگ
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صورت پروا گذاشت   یدستمال را رو ی عصب رایحم

 گفت: 

 دستش بشکنه -



 گفت:   د یسر عقب کش  پروا

 باشه  ین حواست به آسکماما-

 حتما -

 رایحم یشانه  یبغض کرد و سر جلو برد رو  پروا

 گذاشت گفت: 

کنارم...بهش    ادیدعا کن برامون...دعا کن آتشم ب-

 م یدار اجیاحت

 خدا بزرگه مادر غصه نخور -

 نگاه کرد گفت:  یسر عقب برد و به آسک   پروا

جا باش تا   نیزنم، هم یزنگ م رای به مامان حم-

 شهیم یچ مین یبب

 باشه، تو برو دکتر -

 رمینگران نباش م-

 رفت و گفت:  عقب 

 دعا کن مامان  -

 لب گفت:   ر یز دیکش  قینفس عم رایرفت و حم دیچرخ

 رحم کن ش یکس یبه ب  ا یخدا-

 نگاه کرد و گفت: یبه آسک دیچرخ



و    ریدختر جون برو که تا صبح دلم مثل س نییبرو پا-

 بجوشه  دیسرکه با 

 چشم بست و گفت:   ستادیا  ا یکنار ک پروا

  میدکتر بعد بر  می...براد یسرم هنوز داره خون م-

 ی آگاه

 را باز کرد و گفت:   نیسر تکان داد در ماش ا یک

 ن یبش-

رفت پشت فرمان   ا یهم دوباره عقب نشست و ک دیمج

 را به حرکت در آورد و گفت:  ن ینشست ماش

 ست؟ یبهتر ن میبر مارستان یب-

زود برم   دیدرمانگاه، با  میالزمه، بر هیبخ هینه -

 ی آگاه

 سرعتش را باال برد و گفت: یعصب ا یک

 کنم ی عقدش م گمیجلوشون م  رمیم-

 گهیم یآتش چ می نیاالن نه...بذار بب-

را در آورد و چراغ سقف   نهیکرد آ فشیدر ک دست

را روشن کرد، گونه اش هم کبود کرده بود هم    نیماش



آمد، کالفه چشم بست و   یزخم شده بود، هنوز خون م 

 گفت: 

 بگم؟ ی به آتش چ-

 متعجب گفت:  دیمج

 زدنت!  یبگ دیخب با-

  گم،ی کنه نم  یتونه کار ینه االن که اون جاست نم -

خورده،   ز یچ یدر کمد   ا ی ییخوردم به جا  گمیم  تینها 

 نه یب یسرمم که نم

 شهیم یبعد بفهمه عصب-

کنم، فعال هم که   تشیخوام اذ یاالن مهمه اون جا نم-

 خوبه  یآسک یجا 
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 :د یآورد به صورتش نگاه کرد و غر نییرا پا  خی

 ذره هم بهتر نشد  کی یحت  یلعنت-

داشبورد انداخت و  یرا جلو   خینگاهش کرد، پروا  ا یک

 گفت: 

 تو  رم یشد م  رید-

 گفت: دیرا باز کرد مج  ن یدر ماش تا 

نفهمه بعد بفهمه  لشو یاالنم دل  نتتیبب یجور نیآتش ا -

 ُکشه   یما دو تارو حتما م

شما   د، ینبود  گاردمی تو خونم که باد گهیشما چرا، د -

نگران نباش، اول بذار آتش   د،یهم سر کوچه بود

  میکن یفکر م  قت یبعد به حق  رونیب میبکش

 را بداشت و آرام گفت:   فشیک

 فعال -

داشت، هر  یبیرا بست و چشم بست، سر درد عج  در

کرده بودند و قرص مسکن خورده   هیچند سرش را بخ

بود اما سر دردش خوب نشده بود، کارتش را نشان  

خلوت بود شد،   با یکه تقر  یا عجله وارد آگاهداد و ب 



خودش را به اتاق سرگرد رساند، تا در زد سرباز 

 گفت: 

 ستنیسرگرد ن-

 و متعجب گفت: دیچرخ پروا

 کجاست؟ -

 پرونده  هیدنبال  رنیگفتن م-

اش نگاه   یتکان داد و سرباز رفت، به ساعت مچ سر

رساند و آرام نشست، چشم   ی کرد، خودش را به صندل 

که   ی دهد اما با درد هیتک واریخواست سر به دبست 

سرش    ی گفت و دستش رو یآخ دیچیدر کل سرش پ

 ی ساعت روو ک ینشست، آب دهان قورت داد و 

دانست تا    یمنتظر سرگرد نشست، چون م ی صندل 

 . ندیتواند آتش را بب یو اجازه ندهد نم  دیا ین رد سرگ 

بود و   ی صندل   یدسته   یبسته بود و آرنجش رو چشم

اش نگه  یشانیپ ی بان رو هی دستش را حالت سا 

سرگرد    دنیپا سر باال آورد با د  ی داشته بود، با صدا

 گفت:  ستادیبا عجله ا

 سالم سرگرد -

 چشمانش درشت شد و گفت:  سرگرد 



 شده؟!  یچ-

 گونه اش گذاشت و گفت: یدست پاچه دست رو  پروا

عصر رفتم خونه عجله داشتم در کمد با شتاب باز  -

 کردم خورد تو صورت

 و گفت:   دیابرو در هم کش سرگرد 

 ! یکن ی کار م  یبا خودت چ  یدار -

 نمشیبب دیاجازه بد شه یسرگرد م-

 ارن یآتش ب  گمیتو اتاق، م  میبر ا یاول ب-

لبخند زد اما گونه اش درد گرفت و چشمانش   پروا

تاسف تکان   ینشانه  جمع شد، سرگرد سرش را به

 داد گفت: 

 انداخته  یبه چه روز نشو یصورت نازن نیبب-

هم وارد اتاق شدند و سرگرد اُورکتش را در آورد   با 

  زانشیرفت تا آو  یم یهمان جور که سمت چوب لباس 

 کند گفت: 

پرونده واسه تو و آتش آماده کردم، وقت تنگ  هی-

 کردم  یقانون  ر یغ یکارا  کمیبود 

 لبش کج شد و گفت:  پروا



 اونم شما!  ،یقانون ریکار غ -

 و گفت:  دیخند سرگرد 

 بود  یو آخر   ی اول -

 ه؟یچ هیقض-

و چون از اولش   د یکرد تیتو شوهرت از سورن شکا -

راغ  کار بود، رفتم س نیبهتر دیگذاشت ونیبا من در م

دارن، گفتم آتش   تیسورن، گفتم اونا هم ازت شکا 

  ده، ی هم م هیزندان پول د وفتهیسال م  ک یکتک زده 

با  ی اونم به خاطر مزاحمت واسه زن شوهر دار و باز

تازه قانون   ،زندان  وفته یآبروش دو سه سال م

 وجود نداره  ی بده و بخشش  یل یآدما خ نیرفتارش با ا 

 ساکت بود و سرگرد گفت:   پروا

  نیا نی بب نه،ی گم با من هماهنگ باش هم یم  یوقت-

 االن تونستم کمکت کنم ی موضوع به من گفت

 شه؟ یم یاالن چ-

ثبت   تتونی که شما شکا  ده یم تیسورن رضا  ایاالن -

و خودشم بعد خوب  دهینم تیرضا  اینشه بدبخت بشه، 

هم   یسند  چی زندون که با ه یگوشه  وفتهیشدنش م

 تونه آزاد بشه  ینم



 کج شد و گفت: لبش

 ؟ یکرد یکدوم راه انتخاب م یسورن بود  یتو جا-

دهانش نشست  ی زد دستانش جلو یغیبا ذوق ج پروا

 گفت: 

 سرگرد! -

 و گفت:  دیبلند خند سرگرد 

دو تا امضا از طرف تو شوهرت   ممیقانون ریکار غ -

امشب برم   نیمنم گفتم هم یکرد ریبود، چون تو د

خوام زودتر   یم  یعنیح فکر کنه، سراغش، تا صب

ماجرا   یجا   نیبده که آتش نبرن زندان، فقط ا ت یرضا 

 داره  یبه سورن بستگ گهید

 بگم! یدونم چ ینم-

 رفت و گفت:  زیسمت م سرگرد 

 یعصب دمتید یچند وقت م  نیا ینگو، وقت یچیه-

 شدم  یراض  دمیشدم حاال که لبخندتو د یم

منتظر ماند   یرا برداشت دو شماره گرفت، کم  ی گوش

 باره گفت:  کیو به 

 اتاق من  دیاریآهنگر ب ریآه-



 گذاشت و گفت:  شیرا سر جا   ی گوش

 یسورن چ  دید  دیبا  ومد،یکه از دستم بر م  یکار نمیا-

  یاون امضاها واقع د ینده با  تیکنه، اگر رضا  ی کار م

نده    تیاالنم رضا  د،یکن ت یبشه تو و شوهرت شکا 

چون جرم    ره ید گهیاما د دهیم ت یراه رضا  یوسطا

  یداره اما جرم آتش شاک  یو دولت یاون حکم قانون

 یاون شه،یم مومت یهمه چ تشیخصوص داره با رضا 

تر اون   عیکه بازندس اونه، پس نودو نه درصد سر

خصوصا که    ده،یم  تیرضا  یکه فکر کن  یزیچ

 بود   ده یترس یل ی من خ ی خواهرشم اون جا بود با حرفا 

 د ی خودتون کرد  ونیمنو مد-

 با من کمک به جفتتونه  ی بهت ثابت کردم همکار-

تو چشم شما خالفکار   یماجرا کس  نیدرسته اما تو ا-

  دیتون ینم گهیزندان د دینداز ینبود، شما خالفکار م

اون موقع قانون   د،یریبگ تیدر برابر رضا  ت یرضا 

 طرف حساب خالف کاره نه سورن 

 سکوت کرد و پروا سر تکان د اد گفت: سرگرد 

اما فقط   د،ینگران نباش  ستمیمن طرف خالف کار ن-

 نیا گهی جواب حرفتون دادم، وگرنه آتش خالف کنه د

 دمیم لشیتحو عیسر ستمیپشتش ن  یجور



 در سر چرخاند و سرگرد بلند گفت:  یصدا  با 

 تو  ا یب-

در را باز کرد اول احترام گذاشت و سرگرد    بازسر

 گفت: 

 تو خودتم پشت در منتظر بمون  اریآهنگر ب-

 بله قربان -

 

[12 /3/2021 1:03  PM ] 

 

 کی #پارت_چهارصد_هفتاد_

   دیکن ی_نمی#ممنون_کپ

 

 

باال  شی ابرو ک یآتش لبخند زد اما آتش  دنیا دب پروا

در مانده   یپروا همان جلو  یبه گونه   رهیرفت و خ

 صورتش گذاشت و گفت: یدست رو عیبود، پروا سر

 در کمد خورده -

 آتش جمع شد و سرگرد گفت:  چشمان 



 تو  ا یب-

حرف سمت پروا رفت،   یباالخره قدم برداشت ب  آتش

  شیاش بود، روبه رو رهیبا همان نگاه مشکوک خ

دستش را باال برد، با انگشت اشاره اش دست    ستادیا

به  قیپروا را کنار زد، با کنار رفتن دست پروا دق

که نفسش حبس   دیشد، پروا چنان ترس   رهیزخمش خ

  یزخم م  ی وبود که از ر  یشد، نگاه آتش انگار کس

به آن روز افتاده    یزیتوانست بفهمد بر اثر چه چ

 است. 

برد، سرگرد   ریسر به ز  عیپروا چشم بست و سر 

 صاف کرد و گفت:   ییگلو

 بدم  حیتا برات توض  نیبش-

 از پروا نگاه نگرفت و آرام گفت:  آتش

 شهیدر کمدت راحت بازو بسته م-

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

  دمیخودم اومدم د به   هوی شد  یدونم چ   یآره اما، نم-

 شدم   یشکل  نیا

خندش را در همان لب کج  شی آتش کج شد، پروا ن  لب

 شده حس کرد و سرگرد کالفه گفت:



 آهنگر  ی آقا -

نگاهش کرد و سرگرد دستش را سمت مبل  آتش

 گرفت و گفت:

 بدم   حی تا توض دینیلطفا بش-

 دوباره به پروا نگاه کرد، اما پروا با ذوق گفت:   آتش

 ه خبره چ نیبب  نیبش-

 زیمبل کنار هم نشستند و سرگرد همه چ ی دو رو هر

ساکت    قیداد، آتش در تمام دقا  حیآتش توض یرا برا 

رفت سوال کند هم   یکه انتظار م ییجاها یبود حت 

کاملش سکوت   حاتیساکت بود، سرگرد بعد از توض

رخ آتش نگاه کرد، آن دو منتظر   میکرد، پروا به ن

بزند، اما آتش هنوز ساکت بود،   یبودند آتش حرف

 سر کج کرد و گفت:   یسرگرد کم

 ! ؟ی ندار ینظر-

در هم رفته اش   ی نزد در اصل ابروها  یحرف آتش

شکل نداده بودند، سر چرخاند به پروا   رییتغ یدرصد 

 نگاه کرد، پروا لبخند زد و گفت: 

 ... به نظرم عال -

 : دی پرس رانهیغافلگ یل یحرفش رفت و خ انیم  آتش



 از کردستان اومده؟  ی کس-

و خشکش زد، چنان    دیپروا ماس ی لب ها   یرو لبخند

شوکه شد که حس کرد دو طرف سرش نبض گرفت،  

 :دیآتش غر   ردی تا خواست نگاه بگ

 نگام کن -

با ترس نگاهش کرد و آتش دوباره سوالش را  پروا

 تکرار کرد: 

 اومده؟  ی کس-

 آرام گفت:  یل یبه زور شانه باال انداخت و خ پروا

 دونم ینم-

  شی به ن هی که اصال شب ی لبخند زد، لبخند واقع  آتش

ترسناک بود که پروا نفسش را  یخند نبود، اما به حد 

 گفت:  ستادی باره ا کیحبس کرد و آنش به  

من آزاد   دی که خودتون گفت یسرگرد به احتمال قو-

 شمیم

 ... آره ول -

 زنگ بزنم هیخوام   ی خوام، م ینم یادیز  زیچ-



شد   یو آتش که نم ده یترس یپروا نیسرگرد ب   نگاه

  د،یدارد چرخ   یحالت عاد ا یهست  نیخشمگ  دیفهم

 به جلو برداشت و گفت: یآتش قدم

 کشه یطول نم  اد یز-

 ستین یمشکل-

و  ستاد ی قدم برداشت جلو رفت اما پروا با شتاب ا آتش

 گفت: دیآتش کش  یخودش را جلو

 ! ؟یزنگ بزن  یخوا یم یک به-

 برو کنار -

  ی به کس ستیالزم ن گم،یمن م یبخوا ی آتش هر چ-

 یزنگ بزن

 اومده؟  یبگو، کس-

 ی آتش عصب د،یدانست چه بگو یسکوت کرد، نم  پروا

 را گرفت و گفت:  شی بازو

 برو کنار تا خودم بفهمم -

را بردارد پروا    یزد جلو رفت تا خواست گوش کنارش 

 تلفن نشست و گفت:  ی گوش  یدستش رو 

 آره اومدن -



 برد و گفت:  رینگاهش کرد و پروا سر به ز آتش

 داداشت با بابابزرگت-

کرد، آتش هنوز به منتطر   ینگاهشان م  سرگرد 

  یبشنود، پروا نم  یشتریب حیکرد تا توض ی نگاهش م

همان با ابرو    یبزند برا یسرگرد حرف  یخواست جلو 

 به سرگرد کرد و گفت:  یز یر ی  اشاره 

 اومدن  گهید  نیهم-

 گفت: عی آتش تنگ شد و پروا سر چشمان 

 رون یب یا یمهمه تو ب نیاالن ا-

 چرخاند به سرگرد نگاه کرد و گفت:  سر

 سرگرد   د یکرد  یبه نظرم فکر خوب-

 به سرگرد نگاه کرد و گفت: آتش

 تونم برم؟  ی بود، م یفکر خوب-

بلند  زشینگاهش کرد و سرگرد از پشت م عیسر  پروا

 شد و گفت: 

از صبح زنت مدام دنبال من بود بتونه دوباره  -

 بعدم رفته خونه برات کاپشن و غذا اورده  نتت،یبب

 در اتاق رفت و گفت:   سمت



  دینداره  منم با  یاز نظر من مشکل  دنشید قهی ده دق-

 برم سراغ همکارم 

 از کرد گفت: برد و سرگرد در را ب ریسر به ز   پروا

 د یبر دیتون یبرگشتم م  د،یفرصت دار قهی ده دق-

  یرفت و در را بست، پروا آن لحظه از خدا م  رونیب

نکند اما انگار خدا  چشیخواست آتش برود و سوال پ

را بفهمد و   زیخواست که او همان شب همه چ یم

 . دیدانست چه بگو یپروا نم

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 شنوم یم-

 ببرن روی اومدن آسک-

 گفت: عی آتش مشت شد و پروا سر دست

نذاشتم ببرنش،   یعنیامنه   یآسک  ی راحت، جا  الت یخ-

 رایبرداشتم بردم خونه مامان حم و یآسک

آتش کج شد و دست باال برد، سر انگشت اشاره    لب

پروا هم   د،یپروا کش یزخم ورم کرده  ی اش را رو

  دیسر عقب کش یدردش گرفت و زخمش سوخت، کم

و آتش با لبخند به چشمان قرمز پروا نگاه کرد زبان 

  ریرا ز نشی ریو با همان لبخند لب ز دیلبش کش  ی رو



شد و    ده یکش  ششیر  ی رو  گرشی دست د  د،یدندان کش

 گفت: 
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 زنمیم شیدر کمدتو با خود کمدت آت -

 ز یت شهیتر از هم یمحکم و قو  گریبار د د، یلرز  دلش

برد، دست سردش که در دست داغ   ی بودن آتش پ

شدن    ده یآتش قرار گرفت، آب دهان قورت داد و با کش

ن دستش سوخت که  انگشتش چنا  ی انگشت آتش رو

  یزخم رو  دنیبرد، با د نییگفت و متعجب سر پا  یآخ

 شد!  زخم  یبود ک  دهیانگشتت تعجب کرد، اصال نفهم

بود،   ستادهی حرکت ا یباال آورد آتش همان جور ب سر

 پروا تا لب باز کرد آتش آرام گفت:

 در کمد جلوت کم اورد که... -



 جلو برد و دم گوشش گفت:  سر

 که اسلحش افتاد دست تو؟-

شد،  یعنوان باورش نم  چیپروا باز ماند، به ه دهان

دانست   یم  امده،یآتش ن دنیبه د یمطمئن بود کس

بودنش از کجا   قیحرف نزده پس آن دق  یبا کس یتلفن

  ی آور اد یبود، با سوزش انگشتش چشم بست و با 

م باز کرد، آن  چش عیکه کرد سر یا انه یناش  کیشل 

پوست   شا  یا کدفع ی کیبود که به شل  یقدر ناش

بود که از   زیدستش زخم شده بود و آن مرد چه ت

بود اسلحه دست او افتاده   دهیهمان زخم فهم  ی رو

 را تصور کرده است!  زیتست و همه چ

 دوباره زد و گفت:   یسر عقب برد لبخند  آتش

  امیب رونیجا که ب نیاز ا را،یحم  شی خودتم برو پ-

 مونه ینم ی باق یدر کمد  گهید

بودنش به مراتب   نیبودن آتش از خشمگ آرام

ترسناک تر بود، تجربه به پروا ثابت کرده بود هر  

کند،   ی م یخطرناک تر یوقت آن گونه است کار ها

درست مثل اسمش، آتس هر چه آرام تر باشد مخرب  

سوزاند و هر چه شعله ور   یتر است چون از درون م 

 تر. وانهیتر د



 نگران دوباره تا خواست دهان باز کند آتش گفت:  

  امی راحت شده من م  التینگو، االن خ  یزیچ  گهید-

هم فکر نکن، در   ی زیبرو خونه بخواب به چ رون، یب

 به شوهرت بسپار کمد و خود کمدم

 آتش -

 نگو یزیگفتم چ   شیه-

 ... ت یم  یدار -

  یآتش جلو رفت و ساکتش کرد، زخم را به آرام  سر

و چشم بست، پروا بغض کرد و لب آتش به   دیبوس

 آرام زمزمه کرد:   یل یخ د یگوشش چسب

 راحت کرد  دیشدرو با   ر یکه از جونش س  ی کس-

 وحشت زده سر چرخاند و با لکنت گفت:  پروا

 ...لح هیآتش....آتش  -

 عقب رفت و گفت:  آتش

 زشتم نمتیب یشامو بخور من خوردم، م -

و   ستاد یراهش ا ی جلو  د، ی در رفت و پروا دو  سمت

 گفت: 

 تازه...  نیبب ،ییکجا  نیبمون، آتش بب-



   شیه-

اتاق سرگرد چشم بست و کالفه  یآور اد یبا  پروا

 گفت: 

 کنم آتش  ی خواهش م-

 برو کنار -

به فکرت   ستنین تتی کنم، اونا دو ی آتش خواهش م-

 ... ستنین

 من بمونه  یبگو بره خونه  ا یبرو کنار نفسم، به ک-

 ... ه ممکتو ک یخونه -

 گمیخونه د هی-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 فقط لطفا...  گمیم-

  یل یچند روز خ نیاستراحت کن ا  شد، برو ریبرو د -

 ی شد  تیاذ

و سرگرد با   دیموقع در اتاق باز شد، پروا چرخ همان

 لبخند گفت: 

 انگار به موقع اومدم-

 جلو رفت و گفت: آتش



 ممنون-

 سر تکان داد و پروا با بغض گفت:  سرگرد 

 امیصبح م-

رفت و سرگرد چشم    رونینگفت از اتاق ب چیه  آنش

 کرد گفت:  زیر

 هست؟   ی چه مشکل -

 دارن، من برم  یمشکل خانوادگ  ستین یزیچ-

 آتش هستن؟ یدوستا-

 منتظرم هستن ن یآره تو ماش-

 خوبه برو -

کرد و   یرا برداشت از سرگرد خداحافظ فش ی ک پروا

 رفت.   عیسر
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چشمانش   ر یو دستمال را ز  دیکش قینفس عم  یآسک

 پروا لبخند زد و گفت:  د،یکش

 راحت شد؟   التیحاال خ-

اما   شهیبگم نه دروغ گفتم، خدارو شکر آزاد م -

 اره یم ار یسر آم ییداداش آتش بد بال نگرانم،

نگاه   د یبار یکه هنوز م  یسر چرخاند به آسمان  پروا

 کرد و گفت: 

  یمثل آتش، بابابزرگت دشمن اصل  هیقربان هی ارم یآم-

 دونم چرا یخانوادس، نم نیا

 آرومه   یل یخ ارم یداداش آم-

  یکه اومد اون جا ب یآروم بود، کس  میبهتره بگ-

پدربزرگته،  ینشونمون داد، دست پروده   شویرحم

 کنن  یزندگ  یذاره نوه هاش عاد ینم

 داداشم تورو زد!  شهیباورم نم-

 هی گذره اما شب  یتو سر پدربزرگت م یدونم چ ینم-

خواد دوتا برادر به جون هم بندازه، فکر   یکه م نهیا

دونست اگر دست رو من بلند کنه  یکنم خوب م یم



دونست اما    یم نویا ارمید آم خو  ره، یگ ی آتش آروم نم

 فهمم یتوجه بود نم یبود که ب  یچ

 ؟ یدرد دار  یل یخ-

 گذاشت گفت: ی لبخند زد و دست پشت کمر آسک پروا

  ادم ی شهیبابت آتش باعث م میدرد دارم اما خوشحال -

که صبح  دیبخواب میبر ا یبره، االنم ساعت سه هست، ب

برم سراغ بردارت که اگر آزاد شد بتونم  د یمن با 

دونم اونا   یسراغ اونا نره، هر چند نم رمیجلوشو بگ

کجاست،   قیشقا  ه،یتیکجا هستن، خونم تو چه وضع

 ستیاما مهم ن

 کردم  یدوست ندارم ناراحتت کنم، اما نگم دشمن-

 شده؟  یچ-

 نذار بفهمه من بهت گفتم  اریداداشم ن یبه رو -

 ریسر به ز  یکرد و آسک یمکنجکاو نگاهش  پروا

 برد گفت: 

تو همون   ای انیم  ا یدن یما کردا معموال دختر پسر -

  لیفام هی تو  یا  گهیاگر دختر پسر د یدوران بچگ

 قیکنن، شقا یهم م یخورده   ینیری باشن ش گهید



اومد گفتن  ا یبه دن یوقت   کترهیسال از داداشم کوچ کی

 ره یعروس آه

  عیسر  یهم شد و آسک کیپروا آرام آرام نزد  یابروها

 گفت: 

 هیعروس چ  دیفهم  یآتش بزرگتر شد وقت یاما وقت-

توجه  یخوامش، رو حساب بچگ یگقت نم هیدادماد چ

  ینم  یخوامش، کس ینکردن، بزرگتر شد گفت نم 

آتش نبود نه بابام نه  ف یحر ی تونست زورش کنه، کس

 پدربزرگم

 خواستش؟   یم قی شقا -

 بزنن  یاجازه ندارن حرف دخترا که -

 :دیپروا مشت شد و غر  دست

 انقدر به جنس ما ظلم بشه؟  دیچرا با-

توجه درسشو خوند رفت،   یمخالفت نکرد اما ب-

 از اون جا فرار کرد   قیشقا  گهیم  نیآگر

  یکنن اجازه نم  یجا خفت م هی یکرد وقت  یکار درست-

  دیبا  دنینم تیاهم  یو اگرم بگ ی نظرتو بگ یدن حت 

کردن   یاشتباه نکرده فقط زندگ  قیرد، شقا فرار ک 

 درست انتخاب کرده 



اومد کردستان، به پدربزرگم   یوقت  شیچهار سال پ-

 میکن  یازدواج م ر یمنو آه یگفته بود پس ک

با ترس نگاهش کرد   یو آسک   ستادیا یعصب پروا

 گفت: 

  رینداشت به آتش گفت اما آتش ز یپدربزرگ حرف-

از   نیتهران گفت نه، بعدم آگر نیبار نرفت، از هم

  یل یخ  قیبود شقا  ده یخواهر شوهرش که مشهده شن

 فرق داره  دهیکه نشون م ی زیآزاده، اصال با چ

 :دیزد و غر   شیخند زد دستش را به پهلو شین پروا

 تموم شد؟ -

  گنیپروا، همه م ستی جا درست ن ن یاومدنش ا-

که تو    یزیچخدا کنه اون    ست، ی اومدنش درست ن

  تویمالتو بپا همسا  گهیذهنم هست نباشه اما مامان م

 دزد نکن، حواست به داداشم باشه 

 : د یبا حرص غر کدفعهیپروا تنگ شد و  چشمان 

 غلط کرده -

کرد آرام بخندد اما با تالشش   ی و سع  دیخند  یآسک

 خنده اش گفت:  انیدر م  دیموفق نشد و بلند تر خند



البته با کار امروز تو فکر کنم حساب کار دستش  -

 اومد 

  د یابرو در هم کش کدفعیهم خنده اش گرفت اما  پروا

 و گفت:

 یمورد بدتر از آتش نه رحم دارم نه م هی نیتو ا-

کنه،  یکارو م نی کنم عشق با آدم ا یگذرم، فکر م 

 میبخواب میپاشو بر

 بگم  دی هم با  گه ید زیچ هی-

 : د یبا حرص غر پروا

 خاطرخواه داشته!  یکل پی نگو که اون بد اخالق بد ت-

 و گفت:  دیخند  یآسک

بار با ما اومده بود   هیدوسته،  قینه اما ساغر با شقا-

رفت   یکردستان باهاش آشنا شد بعدم هر وقت م

  یخوب  یموند، رابطه  یم قیشقا  شیرفت پ یمشهد م

 دارن 

 خب! -

  دیبگو  د یدانست با  ی نم د،یدانست چه بگو ینم  یآسک

 همان گفت:  ی نه برا ا یداند پروا جاسوس است  یم



کنه آتش دوست   ی به تو اعتماد نداره، فکر م اد یز-

 ی ندار

 پروا باال رفت و گفت:  یابروها

 کنه؟!  یفکرارو م نیهست که ا یساغر ک-

از تو  ادیاون االن ز ی اما گفتم بدون ستین  ی کس-

 اد یخوشش نم

 به جهنم، منو بگو چقدر دلم براش سوخت-

 کرد و گفت:  یپوف

 یاالنم طرف دار دخترعموته که اون به دردش م-

 خورده 

  یلبش کج شد و پروا دستش را سمت آسک  یآسک

 گرفت گفت: 

 میبخواب میبر ا یاونارو بسپار به من ب-

 و گفت:  ستادیگذاشت ا  دست در دست پروا  یآسک

 بهت گفتم  نارویراحت شد ا  المیخ-

 یممنون که گفت-

که   رایشدند و رفتند کنار حم نی زم ریهم وارد ز با 

 . دندیتشک پهن کرده بود خواب



 ** 

 بشیرا از ج ی آمد گوش  رونیب ییاتاق بازجو  از

توانست جواب    یآورد، شماره ناشناس بود، نم  رونیب

گذاشت سمت اتاق  بشیرا درون ج ی دهد، گوش

سرگرد را   یسرگرد رفت، چند ضربه به در زد و صدا 

 : دیشن

 تو  ا یب-
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 گفت:   ع یمرد سر کیسه زن و  دن یرد با درا باز ک  در

 دو...   ینم دیببخش-

 ی نیبگو خانم ام-

 گفت:   ع یآن که مزاحم کار سرگرد نشود سر یبرا پروا



 نشد؟ یخبر نمیخواستم بب یفقط م  یچیه-

 نگران نباش  شهینه هنوز اما م-

 نمش؟ یبب دی د ی...اجازه مزهیچ-

 یچ نیمنتظر بمون بب کمیبازداشتگاه امروز شلوغه -

 شهیم

 سرباز بهش بده؟   دیلقمه ببرم براش بگ شهیپس م -

 لبخند زد و گفت:  سرگرد 

 باشه برو -

به  عی رفت و سر رون یسر تکان داد و از اتاق ب  پروا

  الیبازداشتگاه رفت، لقمه را به دست سرباز داد، با خ

آورد، با   ونریرا ب ی راحت به محوطه رفت و گوش

خورد تعجب کرد،   یزنگ م ی دوباره گوش نکهیا دن ید

 همان شماره قبل و ناشناس بود. 

را دم گوشش گذاشت و   یرا وصل کرد و گوش   تماس

 گفت: 

 بله-

 ؟ینیسالم خانم ام-

 بله خودم هستم-



مالقات داشته  هیخواستم باهاتون   یم  ینیخانم ام-

 باشم 

 شما؟ -

 تماس گرفتم  ما یاز طرف صدا س-

پروا باال رفت به انگشتش که ناخنش  یابرو کی

شکسته بود و دورش چسب زخم بود نگاه کرد و  

 گفت: 

 ؟یچ  یبرا-

خبر   ندهیبه عنوان گو میاز شما دعوت کن میخوا یم-

 د یبا ما همکار بش

 گفت:  دیلبش کش ی لبخند زد و زبان رو پروا

 گرفتار هستم  کمیامروز -

 ؟ یخب چه روز -

 با شوهرم مشورت کنم  دیاول هم با دم،یبهتون خبر م -

 حتما، پس منتظر خبرتون هستم -

 باشه حتما -

نگاه کرد،   یو آفتاب یقطع شد و به آسمان آب  تماس

 لبخند زد و آرام گفت: 



امروز آفتاب نازتو نشونمون  ومدیم ل یس شب ید-

 !  یدیم

ساعت به خودش استراحت داد و در محوطه  مین

 نشست.

خبر  دیرفت که با  یشد و سمت قسمت  یاهآگ  وارد 

در   یکه جلو  ی کرد، اما سرباز  یم لیرا تکم  شیها 

 گفت:  عیبود سر

 اتاقشون  دیخواستن بر یسرگرد عباس -

چطور    دیسمت پله ها رفت نفهم  دی لبخند زد و دو پروا

در   ی باال رساند، نفس زنان جلو یخودش را به طبقه 

 : دیسرگرد را شن یو در زد، صدا  ستاد ی اتاق سرگرد ا

 تو  ا یب-

که پشت   یتوجه به دو مرد یدر را باز کرد و ب پروا

 به او رو به سرگرد بودند گفت: 

 داد؟  تی شد رضا  یچ-

 و گفت: ستاد یا سرگرد 

 تو  ا یب-

قدم جلو برداشت   دی جواب ندادن سرگرد پروا ترس با 

مرد جوان،  چشمانش درشت شد و   دنیاما با چرخ



نگاه کرد، سرگرد به پروا که  رمرد ی به آن پ عیسر

 بود نگاه کرد و گفت: ستادهیدر ا ی متعجب جلو 

 نن یآهنگر بب ریاومدن آه-

آن    یبرد، صدا ریپر حرص لبخند زد سر به ز پروا

 چشمانش درشت شد:   دیمرد را که شن ریپ

 ! ه؟یشکل  نیشده پروا جان صورتت چرا ا یچ-

  یبهت زده نگاهش کرد، سرگرد از همه جا ب پروا

 خبر گفت: 

 در کمد خورده   ستین یزیچ-

خند زد   شی نگاه کرد و ن  ار یبا همان بهت به آم پروا

 جلو رفت و گفت: 

 د؟ینیةتش بب دی اومد-

  ینم لشو یهنوز دل  یآتش گرفتن، جت میدی ما تازه فهم-

 میدون

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س پروا

 نه یخواد شمارو بب یخوبه آتشم حتما م-



را   یگوش  عی زنگ تلفن بلند شد و سرگرد سر  یصدا

خند به آن دو نفر نگاه   شیبرداشت، پروا با همان ن

 را گذاشت و گفت:   یکرد، سرگرد گوش یم

 گردم  یاالن بر م-

رفت در هنوز باز بود و پروا زبان   رون یب سرگرد 

 و گفت:  دیلبش کش  ی رو

  نیکه ا یخودمم شک کردم کس  دیدیپرس یجور هی-

 نه؟  ایآقا بوده  نیبالرو سرم اورده ا

 ی دو برادر به جون هم بنداز  یتون یتو نم-

 خنده اش گرفت و آرام گفت:  پروا

بعدم    دیهمو بزن یزنا دیشما رسم دار  دیگیم یعنی-

 د؟ یبه کار هم نداشته باش ی کار

 نگاه کرد و گفت:  اریآم به

 شوهر من رو زن تو دست بلند کرده؟ -

خند  شیبه برادرش ن هیخند زد، درست شب شین  اریآم

شد   اریآم یدندان جلو  ی خال  یجا   یزد، پروا متوجه 

 گفت: یبه تلخ ار یو آم

 ُکشتش  یم د یبه تو بود با  هیاگر زن من شب-



 سمتش برداشت و گفت: گری د یقدم یعصب پروا

  یمن کار  ،یحرف بزن ی جور ن یبا من ا یحق ندار-

  ی نکردم که بابتش خجالت زده بشم اما ذهن شما جور

  یشستشو داده شده که تو نفهم بودنتون دستو پا م 

 چیکنم حداقل آتش به حرف ه یخدارو شکر م   د،یزن

دونه درسته،   یکنه که خودش م یم  ویکار  ستی کس ن

عده فرصت طلب که معلوم   هی دست   دهیعقلشو نم

 خوان!  یم یچ  ستین

زدن پدربزرگ   ی ل یس ی تا دست باال برد برا اریآم

 : دیغر

 ار یآم-

 لبخند زد به پدربزرگ نگاه کرد و گفت:  پروا

اون پسرتون که از بازداشتگاه در اومد   دینکن  یکار -

که دست منه کمه کم دو   یزیبره اون تو، چ یکی نیا

اگر بگم به خونم  شتر،یسال زندان داره بلکه هم ب

 گه یجونم سو قصد شده حتما چند سال د حمله شده به 

  دیمنو نذار ی بزرگوار نیرو حبسش، البته ا ادیهم م

  دیمنو بذار یبزرگوار  نیا ه،ن ،ییآشنا  ا ی دن یترس یپا 

 دل سوزوندن واسه نوت که دست تو گرفتار شده  یپا 

 دختر -



 نگاه کرد و گفت:  اریجسورانه به چشمان آم پروا

  ی چهیجز خودت، باز  ستیکس به فکر تو ن چیه-

باش   یخوا یم  ینشو، خودت باش، هر چ یدست کس

که خودت   ده یبهت اجازه نم یاما خودت باش، کس

 یدیاما ارزش خودتو از دست م   ، یباش

 مرد نگاه کرد گفت:  ریآن پ  به

  یگرده، من و آتشم نم یبر نم گهی وقت د چیه ی آسک-

 اد یسمتش ب یحت  یکس میذار

 نگاه کرد و گفت:  اریبه آم  ه دوبار

منو   یحرفاش به حد  شه،یکه داره آزاد م  ی کس-

  ی آدم چ یو ه ی دروغ  چیترسونده که نگرانم، مطمئنم ه

 ره یتونه جلوشو بگ یهم نم
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 کج شد و سر جلو برد آرام گفت:  لبش

جا که البته   نیبهت گفته کشوندتت ا یدونم چ ینم-

دونه برادرت،   یچون خودشم م  دهیهمش وعده وع

 آتش محل، بزرگ محل... 

 زد و ادامه داد:  لبخند

 اد ینم رونیب یبا حالت عاد -

 گفت: عی به پدربزرگ نگاه کرد و پروا سر اریآم

و تموم،    رهیم ادش یجا اونم  نیا یا یبهت گفته ب دی شا -

کنم، برو از آتش دور شو، هر   یم تییاما من راهنما

دوست دارم تاوان پس   یکه سرم اورد  ییچند با بال

برام مهم تره، آتش اگر    زیاما اتش از همه چ ،یبد

نه، چون حرف  واسه م ستیجاست واسه محله ن نیا

دونه    ینم ا یدستته    لکه بغ یمن وسط بوده، اون کس

 اینوه اش چقدر منو دوست داره و رو من حساسه! 

دور شو ازش تنها راهت    ده،یم  تیدونه داره باز یم

 نه یهم

تا لب باز کرد   اریو آم د یابرو در هم کش پدربزرگ

 پروا گفت: 



زن بچت، برو تا زمان بگذره  شیبرو شهرتون برو پ-

آتش درونش خاموش بشه، برو تا من زنش بتونم 

هم واسه خودت هم واسه    شهیبد م یکنم، بمون ی کار

 خواد  ی بشه که اون م یزی آتش، نذار چ

 ی زن یحرف م  اد یدختر ز-

 به پدربزرگ نگاه کرد عقب رفت و گفت:  پروا

  ره،یم ا ی مونه یم  ا یخودشه  لیمن حرفامو زدم، م -

مطمئنم   رسه،یچون با بودنش ضررش به خودش م

  شد،یوگرنه که آتش محل نم فشهیآتش حر دونهیم

 در افتاد  شهیبا اتش نم دونهیمطمئنم م

که   ی زمزمه وار جور اریآم کیجلو برد و نزد سر

 پدربزرگ نشنود گفت: 

که اون   هیزیچ  نینذار رابطت با بردارت نابود بشه، ا-

 خواد یم

 پروا -

اند و سرگرد کاغذ را در دستش تکان  سر چرخ   پروا

 داد گفت: 

 داد   تیخواهرش بود، رضا -

 با ذوق سمت سرگرد رفت گفت:  پروا



 تموم شد؟! -

 ارنش یآره، بذار زنگ بزنم ب-

 سمت در رفت گفت:  عیسر  پروا

 ارمش یم رمیآزادش کنن خودم م دیبگ-

به آن دو مرد نگاه    دیرفت که سرگرد خند  دیدو چنان

 کرد گفت: 

تو   ینور قو  هیکنه انگار   یذوق م یدختر وقت نیا-

  یجور  نی شناختمش هم  یاز وقت شه،ی دلم روشن م

 بودم 

 رفت و گفت:   زشیم  سمت

 اد یاالن آتش م دینیبش دییبفرما -

را برداشت و دستور داد اتش را آزاد کنند،    میسیب

ما با  ا ینشست و پدربزرگ با زبان فارس زیپشت م 

 :دیپرس  ظیغل  یلهجه ا 

 د؟ یگرفت  یمنو واسه چ  ی نوه  -

 دن یم حیخودشون براتون توض-

خودکارش را برداشت همان جور که در  سرگرد 

 داد گفت:   یدستش تکان م



  دیآهنگر بزرگ، شما قبال بزرگ محل بود ی آقا -

 درسته؟

 بله-

 سر تکان داد و گفت:  سرگرد 

اما برام   دمیشن  رتونیخ یشما و کار ها فیتعر  یل یخ-

شد،  یشما م   نیگزی جا  دیکه چرا آتش با   هیسوال بزرگ

  دیداشت با   یکه سن باالتر گهیهر کس د  ایپدر آتش 

 شد، اما چرا آتش؟!  یانتخاب م

 کارشو خوب بلده  ه،یبا جنم یبچه -

بهتر نبود   نه،یسنگ  تشیکه بله، اما مسئول  نیا-

کارو  به   نیا یتو سن باالتر کنه بعد یجوون دیزاشتیم

 د؟ یعهده اش بزار

پروا  یاش نگاه کرد، حرف ها یبه ساعت مچ اریآم

ماند به حرف پدربزرگ   یم  دیبا  د،یچیپ ی در سرش م

خواست با آتش رو   یطرف نم هیکرد اما از  یعمل م 

است  نیخشمگ یدانست آتش به حد یدر رو شود، م

 که رحم ندارد.

کرد   یرخ پدربزرگش که با سرگرد صحبت م مین به

 کرد:  دا ینگاه کرد و حرف پروا در گوشش انعکاس پ



 دستش نشو   ی چهیدستش نشو، باز چهیباز-

دانست اگر با آتش روبه   ی مشت شد، خوب م دستش 

آتش او را، فکش   ا یکشد  یاو آتش را م ایرو شود 

 آورد:  ادیمنقبض شد و حرف پدربزرگش را به 

 عوض شده  یاومده همه چ یز وقتاون دختر ا-

منتظر بودند   نیدر ماش ی شب قبل وقت  ی آور اد ی با 

نبود،    قیو شقا  یکس جز آسک چی خانه پروا ه  یوقت

  یآسک میبرو ستندی خسته گفته بود آتش و پروا ن  اریآم

  یوقت  یاما پدربزرگ مخالفت کرده بود، ول میاوریرا ب

 پروا به خانه برگشت گفت که وقت رفتن است. 

  عی و سمت در رفت، پدربزرگ سر دیخشم چرخ با 

 گفت: 

 پسرم کجا؟ -

رفت و پدربزرگ سخت به  رونیتوجه ب یب  اریآم

 زد:   شیدنبالش رفت و صدا

 ! اریآم-

  ی و پدربزرگ سمتش رفت به زبان کرد ستاد ی ا اریآم

 گفت: 

 ؟ یریکجا م -



 کردستان -

 ما هن...  یگیم یچ-

 ریمانم با آتش درگ  یاما نم ه،ی دانم قصدت چ ینم-

 رم؟ یبم یخوا یرحمه، م یشوم، اون االن ب

 بودم  یخواهان مرگ کس   یمن ک ،یگیم یبفهم چ-

 خند زد و گفت:  شین  اریآم

باشه، منم  یپروا انقدر قو  ی کرد  یفکرشم نم-

 شدم اما خوشحالم  ریکردم و غافلگ یفکرشو نم

 برام مهمه ی به اون دختر ندارم، فقط آسک یمن کار-

 کنم یباور نم-

هم    ازیتونم ن یم یاگر قصدم کشتنش بود به راحت-

 به تو بگم، پس فکر اشتباه نکن  ستین

 وفتمیبا برادرم در نم رمیمن م-

 اره یسرت ب ییذارم بال ینرو نم-

سرش را به چپ و راست تکان داد و راه افتاد،   اریآم

  یاو که م یزد اما برا   شیداص نیپدربزرگ خشمگ

 یخواست زودتر برود تا با آتش روبه رو نشود ب



به  یبود، پدربزرگ دستانش مشت شد و عصب ده یفا 

 اتاق سرگرد رفت گفت: 

 رفت  یم دیپسرم کار داشت با -

  ریسر تکان داد و به مبل اشاره کرد تا آن پ سرگرد 

 . ندیمرد بنش
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داشتند    یپروا در دست آتش بود با هم قدم بر م دست

و سرباز هم کنارشان بود، پروا لبخند به لب داشت  

 ریتاث  ار یآم ی آن قدر رو ش یکرد حرف ها  یاما دعا م

  یصورت م  نیا ریگذاشته باشد که رفته باشد، در غ 

در اتاق باز    یاز عکس العمل آتش، جلو  دیترس

که تنها نشسته بود    گپدربزر دنی و پروا با د ستادندیا

در هم به ان مرد نگاه   یلبخند زد اما آتش با ابروها

 کرد.  یم

 و گفت: ستاد یا سرگرد 



 ی بر یتون یتو هم م یزدانیتو،   نیا یب-

 بله قربان -

بود، سر چرخاند  ستادی جلو رفت اما اتش هنوز ا پروا

 نگاه کرد و آرام گفت:  نیبه صورت آتش خشمگ

   ا یب ست،یجا وقتش ن نیا-

 و گفت:   ستادیقدم برداشت و پدربزرگ ا تشآ

 ؟ یشده پسرم، چرا به ما خبر نداد یچ-

 توجه به سرگرد نگاه کرد و گفت:  یب  آتش

 امضا کنم؟ دیکجارو با -

 جلو  ا یب-

  ی که سرگرد جلو یی رفت و برگه ها  زیسمت م  آتش

دستش گذاشت را امضا کرد و اثر انگشت زد، تمام که 

 اه کرد گفت: شد سر باال برد به سرگرد نگ

 آزاد بشم  د یممنون که کمک کرد-

آتش ادب   نکهیاز ا ت یلبخند زد و پروا با رضا  سرگرد 

  یزد، سرگرد برگه ا یقیخودش را نشان داد لبخند عم

 به دست آتش داد و گفت: 

   ینشون بد  د یدر با  ی جلو نویا-



 جلو رفت و گفت: عیسر  پروا

 ممنون سرگرد -

  یکه تو خوشحال   نیکنم دخترم،و هم ی خواهش م-

 هیبرام کاف

 ی با همان لبخند به پدربزرگ نگاه کرد، زبان رو پروا

مبل برداشت  ی را از رو  فشیو جلو رفت ک  دیلبش کش

 و گفت:

 من  یجا ادیب  ایزنگ زدم برد م،ی ما بر-

 بسالمت  دیبر-

 ** 
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  یچشم به آتش نگاه کرد که برا یاز گوشه  پروا

کند و خودش   یبا او که بود نخواست رانندگ نیاول 

در سمت آتش کامل   شهیپشت فرمان نشسته بود، ش 

رفت،   یم  رونیب  ع یسر گارش ی بود و دود س نییپا 

  یصندل  یحرف نزده بود و پدربزرگ رو یهنوز کالم

 نشسته بود ساکت بود. ن یپشت ماش

 سر چرخاند و آرام گفت:   پروا

 ؟ یکه فرستادم خورد  یلقمه ا -

 کنه؟ یصورتت درد م-

خند زد و رو به   شیسکوت کرد و آتش ن  پروا

 پدربزرگ گفت: 

 کجاست؟ -

دخالت  د یاتفاق بود، زنت نبا  هیفقط  شبیپسر جان، د -

 کرد  یم

که پروا با ترس نگاهش کرد  دیخند ی جور دیخند آتش

 به پدربزرگ نگاه کرد و گفت:  دیو آتش چرخ

 دخالت کرد؟ -

 ستیآتش االن وقتش ن-

 توجه به پروا گفت: یب  آتش



 خواهرشو ببره بُکشه؟  ادیکه ب ی کرد ریش  اریآم-

 آبرومون -

 ببند اون دهنو -

رگ چشم بست اما  و پدربز د یپروا از جا پر ادش یفر با 

 گفت: یشتریآتش با حرص ب

با منه، گفته بودم   مشیخواهر منه، تصم ی آسک-

 شهیبد م  یایسراغش ب

 شهیفقط با خون پاک م ییآبرو  یب نیا-

پاک   یهمه چ ی با خون؟ پس خودتو بُکش اون جور-

 شهیم

 کرد گفت:   زیجا خورد و آتش چشم ر پروا

 کجاست؟   اریآم-

 دانم ینم-

 کجاست؟   اریآم-

 عربده اش پروا چشم بست و آرام گفت: با 

 آتش تورو خدا-

 بار آرام تر باز تکرار کرد:  نی ا آتش

 کجاست؟   اریآم-



 گفت:  یعصب پدربزرگ

 رفت -

 به روبه رو نگاه کرد و گفت:  دیلبخند زد چرخ  آتش

 زدو رفت؟ -

 داد و گفت: یرا تکان  فکش

با هم  رتمویبردار با غ نمشیب یم  نمش،یب یم-

 تخمشو نداشت که بمونه  م،یکن  یمشکلمون حل م

برد دست   شیو دست پ  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 آتش را گرفت و آرام گفت: 

 آروم باش  کمی-

پروا    فیانگشتان ظر یدست آتش البه ال انگشتان

دست    کدفعهی و  یداد به صندل هیفرو کرد و سر تک

  دیپشت دستش را بوس رانهیپروا را باال آورد و غافلگ

 و آرام گفت: 

 آرومم  ی ل یآرومم، خ-

نگاهش کرد و پدربزرگ شاهد آن صحنه ها بود،   پروا

بود   شیپاها یکاپشنش که رو  بی را از ج ی آتش گوش

 کرد گفت:  یآورد و همان جور که روشنش م   رونیب



 آماده باشه  یزنگ بزن بگو آسک -

  دیچه اما د  یخواست بپرسد برا یش کرد م نگاه پروا

 گفت:  نهیرا دم گوشش گذاشت، بعد از چند ثا   ی گوش

 آتش هستم  ، یصبور  یسالم آقا -

 گفت:  هیسکوت کرد و بعد از چند ثان  دوباره 

 خوام یممنون واسه فردا عصر وقت م -

شد و کنجکاو مدام از جلو نگاه   ز یچشمانش ر پروا

ر تکان داد و  کرد، آتش س یگرفت و نگاهش م یم

 گفت: 

 گمینامه هم م  میباشه فردا ساعت پنج اون جا هست-

 ش یصبح برن آزما  ره یبگ اد یب ا یک

کرد   یپروا باال رفت و آتش خداحافظ یابرو کی

 تماس را قطع کرد، پروا آب دهان قورت داد و گفت: 

 چه خبره؟! -

 سر تکان داد گفت:   آتش

 بمون -

را دم گوشش گذاشت،    ی تماس گرفت گوش  دوباره 

 : دی بلند بود که پروا هم شن ا یک  یچنان صدا



 ! ی داداش آزاد شد-

بده   ی اسم خودتو آسک یگوش کن برو دفتر صبور -

 ش ی آزما  دیصبح بر رینامه بگ

آتش ذوق داشت و دهانش باز  یکه به خاطر آزاد  ا یک

 ی نگاهش م دیآن حرف خشکش زد، مج  دنیبود با شن

 گفت:  یکرد و آتش عصب

 ؟ یفت شن-

 دا...داداش! -

 د یبده مج یکه گفتم بکن، گوش ویکار  رهیزبونت نگ-

 در گوش اتش نشست:  دیمج  یتا صدا دیطول کش  یکم

بچه وا   نیدهن ا  ی گفت یمبارک، چ تیداداش آزاد-

 مونده! 

 مارستانهیهنوز تو ب  ایبهادر مرخص شده  نیبب-

پدربزرگ مشت شد و پروا نگران دستش را از   دست

آتش گذاشت، آتش   یپا  یدنده برداشت و رو  ی رو

نگاهش کرد نگاه نگرانش را خواند و دستش را در  

 دست گرفت با اشاره لب زد:

 نفس   ستین یزیچ-



 باشه داداش -

  یحرف بزن بگو آتش م  امکی اگر خونه بود با س-

 نه یخواد بهادر بب 

 با ترس گفت:  دیمج

 داداش!-

 که گفتم بکن  وی کار-

 ذارن  یبه خونت تشنه هستن زندت نم-

 که گفتم بکن و یدخالت نکن کار-

 را قطع کرد و پروا تا لب باز کرد آتش گفت:   تماس

حرف   چیه گهیکنن، د یازدواج م  یو آسک  ا یک-

نخوره که  ا یمونه، دستتون به زن ک یوسط نم یی آبرو

جر   تونیکی یکینه با دندونام  اگر بخوره من با اسلحم 

 دمیم

 ؟ یبا بهادر چه کار دار -

 لبش کج شد و سر چرخاند گفت:   آتش

برم   خوامیسکته کرده جون سگ داشته نمرده م-

 ه؟یحرف ادت، یع

 ُکشنت یم  ی که کرد یبا کار -



 و گفت:  دیخند آتش

 جراتشو داره آهنگر بزرگ؟  یک-

 ترمز فشرد و آتش رو به پروا گفت:  یپا رو  پروا

 وفت یراه ب-

 ... یدی رس-

 نفسم  وفتیراه ب-

  دیرا به حرکت در آورد و آتش چرخ نیماش  جی گ پروا

 به روبه رو نگاه کرد گفت: 

 سر کوچه برو دست چپ -

 سر تکان داد و آتش دوباره گفت:   پروا

  رم،یم  شیکه نرفته من دوستانه پ  ادتیآهنگر بزرگ -

داره باهام   اد یدونم حرف ز یداغونه م ی بهادر حساب

 بزنه

نشان داد   یابانیساکت بود و آتش با دست خ پدربزرگ

 و گفت:

 از اون ور -

  یگرید  گاریشد، آتش س  ابانیوارد همان خ جی گ پروا

 آتش زد و آرام گفت: 



 جا نگه دار   نیهم-

 ش گفت: ترمز فشرد و آت یپا رو  پروا

همونم   یچشام باش یحرمتتو نگه داشتم، اما جلو-

 دارم، برو خونت ینگه نم 

  ابانیآن خ یمتعجب به اطراف نگاه کرد خانه ها  پروا

 بزرگ بودند، پدربزرگ در را باز کرد و گفت:  یل یخ

 منه ش یپ قی شقا -

خودت، هر   شیپ ینوتو برد ی خوبه انقدر عاقل بود-

 نمش یخواتم بب یبگو اونم بره، نم  یری م یوقتم دار
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حرف از   ینامحسوس لبخند زد و پدربزرگ ب  پروا

 آتش گفت: رفت، در را که بست  نییپا   نیماش

 امیبمون م-



 آتش خو... -

رفت به دنبال   نییپا  نی از ماش عینماند و سر آتش

را گرفت   شیرو بازو   ادهیپدربزرگ رفت، در پ

 چرخاندش و گفت: 

ور بذاره   نی بلند کنه از ا ی گون هی تونست  ینم  اریآم-

بهش داد که دست رو زن من  یجراتو ک  نیاون ور، ا

 بلند کنه؟

 زنت دخالت کرد -

هم فشرد، چنگ زد کت پدربزرگش   یندان رو د  آتش

 : دیرا و غر

کرد، حقشه که دخالت   یم  د یزنم دخالت کرد چون با -

هم  هیثان کیتا آخر عمرش   ا یبگو   ار یکنه، به آم

براش دست بذارم،   ستمیآتش ن دمشیاگر د ای نمشینب

نگاه    یذارم که تا آخر عمر وقت  یم یادگار یبراش  

دست بلند کردن رو زن آتش   ادیب ادش یدستش کرد 

 یچ یعنی

انگشتانش بود باال آورد  نی ب گاری که س گرش ید  دست

 گفت:  دی با تهد



  دیبر شیبا اون پ  نینه منفعت، نخوا هینفس نه باز-

اگر   یکنم حت یباشه بهش رحم نم یاون وقت هر ک

  زهیچقدر عز  ی دون ی مامانم چون م گمیباشه مامانم؛ م

کنم،  یه اونم رحم نماما حرف نفس که وسط باشه ب

بذارم   شبتونمی تا جواب کار د دی فعال داشته باش نویا

 زد  عام و خاص  ونکف دستتون آهنگر بزرگ، زب

 خند زد و گفت: شین

کنه،  یکه داره با ترس نگامون م  ینیب یاون دختر م-

  د،یمرد با ابهت با احترام د هی اول تو رو  ی روزا 

هم روت حساب باز کرد چون منم ازت    یهمون جور

 ی گفتم، نوتم دوستت دارم که گفتم، اما االن م اد یز

تو   شنیدونم که ازت متنفره، آدما خودشون باعث م

 تنفر  ای ارنیب تیبه د تیمحبوب هیدل بق

 را رها کرد و گفت:  پدربزرگ

کنه آهنگر بزرگ، منو هم از   یحل نم ویز یسکوتت چ-

کنه  یبر طرف نم نممی، ککنه بزرگ خان یآروم نم

 محل د یسف  شیر

 شانه اش گذاشت و گفت:   یدستش را رو  کف

  ا یب یمحله خواست  نیعقد نوت فردا تو محضر هم-

 لذت ببر نوت با آبرو شوهر کرد  نیبب



  نیرفت آخر  یم نیهمان جور که سمت ماش  دیچرخ

را پرت کرد و در   گاریزد و ته س گارش یپک را به س

 نشست و کالفه گفت:  نیرا باز کرد درون ماش  نیماش

 یخودم بهم م یبرو خونه نفس، حالم از بو ع یسر-

 خوره 

 یکرد و ب  یسوال داشت اما خود دار  نکهیبا ا پروا

 را به حرکت در آورد و سمت خانه رفت.  نیحرف ماش

 *** 

 سماور گذاشت و گفت:   یرا رو  ی قور پروا

 ه داداشت گرفته  هست ک یمیتصم-

 مامانم!  ست،یآخه بابام ن-

االن واسه   انیعقد سادس بعدا اونا هم م هی زمیعز-

  یکارو م   ن یداره ا  ادیسرتون ن ییبال  ا یکه تو ک نیا

 ؟ یهست  یکنه، ناراض

 شدم!  ریغافلگ  یل ینه...نه فقط خ-

 دنبالت  امی اگر شد عصر م زنمیبا آتش حرف م-

 که بره  ی دحرف ز ار یباشه، ممنون که با آم-

 گفت: دیکش  قینفس عم پروا



 زم یفعال عز-

را قطع کرد سمت پنجره رفت به خانه اش نگاه    تماس

رفته بود قفل در خانه اش را درست   دیمج یکرد، وقت

  قیکرد شقا  یدر خانه نبود، فکر م   یکند گفته بود کس

نبود؛   یاز تهران رفته است اما انگار آن دختر رفتن

سر    دیکه از اتاق شن ییکالفه چشم بست، با صدا

 چرخاند و سمت اتاق رفت. 

باز را کامل باز کرد، آتش را که فقط لباس   مهین در

 و گفت:  دیچرخ  عی سر  د،یکمد د ی تنش بود جلو  ریز

 برا...  رونیب  ا یب ید یلباس پوش-

 جا نیا ا یب-

 و آرام گفت:   دیدندان کش  ر یز لب پروا

 ... لباس تن -

آتش  یشد و درون اتاق رفت، روبه رو  ده یکش دستش 

 قرار گرفت، چشم در چشم شدند و آتش آرام گفت: 

بحث   ،یوود یهال  یاتاق واسه آرامشه واسه کارا نیا-

 اتاقه نیا  رونیو سوال جواب مال ب

آتش    سیخ ی لبخند زد و دستش را درون موها  پروا

 فرو کرد گفت: 



 کنم  یآرومت م-

 ی آتش نگاه کرد جلو رفت و فاصله  سیخ  یلب ها  به

بدنشان را پر کرد اما آتش با شتاب دو طرف سر   نیب

  د،یپروا را گرفت سر جلو برد و لبش را به کام کش 

کمر  یپروا دورش حلقه شد و دستش را رو  ی دستا

 . د یبود کش سیپهنش که خ

که  ینیر یش یآتش، همراه ی اش جان بود برا یهمراه

تر   صی کرد و حر یمرانه اش را تشنه تر م  یحس ها 

بود و داغ که دل پروا  قیعم شیمهاکا  دش،یبوس یم

 گرفت.  یآرام نم یلحظه ا

در    یآتش پشت سر پروا رفت اما چنان درد دست

در کمر آتش    شی که ناخن ها  دیچیتمام جان پروا پ

 حرکت کرد.  یآخش آتش را ب  یفرور رفت و صدا

  یسر عقب برد متعجب سر انگشتش را رو   آتش

عقب   عیو با بهت سر دیپانسان پشت سر پروا کش

  شی پروا را گرفت چرخاندش، دست پ ی رفت و پهلو

 گفت:   جیپروا را کنار زد و گ یبرد موها 

 ... ش یچ-

تا دهان باز   دیسکوت کرد، پروا سمتش چرخ خودش 

با لگدش   دیآتش باال رفت و چنان چرخ ی کرد، عربده 



در کمد را بست که در کمد کج شد و پروا با ترس  

  دینشست، آتش خند  ش یها گوش  یدستانش رو 

 دستانتش را پشت گردنش گذاشت گفت: 

 زنمیم شیذارم نامرد، دستتو آت یزندت نم  اریآم-

 وث ید هیالش

 قدم سمتش برداشت و گفت:  پروا

 باشه، آروم باش -

 سر تکان داد و گفت:   دینگاهش کرد باز خند آتش

 ذارم  یزندش نم-

آتش که   ی نهیس  ی جلو تر رفت و دستش را رو پروا

 شد گذاشت گفت:  یم نییز خشم باال پا ا

 ست ین زایچ  نیاتاق واسه ا نیا یمگه نگفت-

 یگفت  یبهم م دیبا -

  شبیدونم د  ینم یکن یشد، فکر م یم  یگفتم چ یم-

 ؟ یتا حاال تو بازداشتگاه داغون بود 
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 کالفه دستش آرام پشت سر پروا نشست گفت:  آتش

 زد اون نامرد؟  ی چه جور-

 لبخند زد و گفت: پروا

 میزن  یاتاق حرف م نیا رونیاالن فقط آروم باش، ب-

 اش چسباند گفت:   یشانیبه پ یشانیرفت و پ تر  جلو

 میکه حر نیقانونتو دوست دارم، ا  نیبذار بهت بگم ا-

  دی با  یاتاق خواب حفظ بشه، بحث دعوا اعصاب خورد

قانون   نیقانون قشنگ تر  نیاتاق باشه، ا نیا  رونیب

 استیدن

 گفت:  طنتیکالفه چشم بست و پروا با ش  آتش

 زشته یلیخ کلتیه-

 چشم باز کرد و گفت:  آتش

 ؟ یمثل تو که زشت-



که زشته خوشحاله زن تو شده، خوشحاله که   ینیا-

به نظر من   ،یمنطق ی به دور از هر ب ،یتو انقدر خوب 

 رنیبگ  اد یاز تو  دیبا 

 : دیلبش کج شد و غر  آتش

 کنه یم  ی دلبر  یزشت چه جور نیا نیبب-

  دش،ینگذاشت پروا نفس بکشد دوباره بوس 

ها   هیداد، آن ثان  یبه آن دختر م یوبحس خ دنشیبوس

شود بتواند آن  ینم دایپ ا یدر دن زیچ چیکرد ه یحس م 

 حس را به او بدهد. 

 ** 

گذاشت و سمت آتش که  ینی را درون س ی چا  وانیل   دو

  یکرد رفت، کرد یصحبت م یداشت با پدرش تلفن

مبل   ی رو  د،یفهم ینم چ یکرد و پروا ه یصحبت م

پا  ی گذاشت، پا رو زی م یرا رو ینینشست و س

کرد نگاه کرد،   یگذاشت به آتش که آرام هم صحبت نم

 کرد.  یبود که صحبت م یا  قهیدق  ستیب

آتش دارد از   دیفهم  ی و م د یشن یرا م   اری اسم آم یگاه

هم گذشت و تماس را   گری د قهیپنج دق د،یگو یم  اریآم

 قطع کرد، به پروا نگاه کرد و پروا با لبخند گفت: 



 شهیخور داره سرد مب توییچا ا یب-

 مبل کنارش نشست و گفت:  یرو آتش

 کن  فیتعر-

رخ آتش که او   میو به ن دیرا نوش   شیاز چا  یکم پروا

 نگاه کرد گفت:   دینوش  یم یهم چا

  امیانگار کاپشن تو بهونه شد که ب شبی دونم د ینم-

  یداشتم م  گهی د ارم، یخونه برش دارم واسه تو ب

اومدم که در زدن، تعجب کردم که چطور اف اف  

  نیهم اس، یپور دمینگاه کردم د ینزدن! رفتم از چشم 

 هی  اریآم  ده یرنگش پر  ایپور دم یکه درو باز کردم د

 چاره یاسلحه گذاشته رو کمر او ب

  زیم یرا رو   وانشان ی آتش تنگ شد و هر دو ل  چشمان 

 گذاشتند، پروا لبش کج شد ادامه داد: 

تو اما منو زد کنار رفت    ادیکه ن ادمسیجلوش وا-

رفتم   دمینفهم  گهیگرفت، منم د چاررویب ی آسک ی موها 

 جلو 

 بهت نزد؟  ی حرف-

درست   یزیخواستم بهت نگم اما با نگفتنم چ یم-

به  یگفت من هم تو رو بدبخت کردم هم آسک  شه،ینم



ندادم دستشو فشار   تیروز انداختم، اما من اهم نیا

ول کنه با همون دستش که   یآسک یدادم که موها

 زد   یل ی اسلحه داشت بهم س

آتش منقبض شد از پروا نگاه گرفت و دست  فک

شد، پروا دست    ده یکش  ششیر  ی پر حرص رو گرشید

 کمرش گذاشت و گفت: ی رو

 ار یمشت زدم تو صورت آم رون،یخواستم برن ب-

را کنترل کرد  نگاهش کرد و پروا خنده اش   آتش

 گفت: 

اونم براش گرون تموم شد منو گرفت پرتم کرد،  -

به خودم اومدم که از درد سرم بدنم ُگر گرفته  یوقت

بشم   الیخ  ینتونستم ب  برهیم ی داره آسک  دمیبود، د

 بلند شدم رفتم جلو... 

 را جلو داد و گفت:   لبش

بشه اما مجبور شدم، لگد    یخواستم اون جور ینم-

 زدم وسط پاش 

هم فشرد، خنده   یلب رو  تشیعصبان ان یدر م  شآت

دهانش گرفت   ی اش گرفته بود و پروا دست جلو 

 گفت: 



اون نقطه هم که حساسه تا خم شد آرنجمو زدم تو  -

 کمرش زانوم هم زدم تو فکش 

 لوس جلو داد و گفت:  یرا مثل دختر ها نشیر یز  لب

 دندون جلوش شکست -

سرش را به چپ و راست   دیباالخره بلند خند  آتش

 تکان داد گفت:

 ی کرد سش یسرو  شیپس کمو ب-

را باال    شرتشیت نیدست باال آورد و آست  عیسر  پروا

مرد و    انیرا نما   شیگرفت و عضله بازو یداد، ژست

 گفت: 

 وفتاد یکه در ن یبا کم آدم-

برد پشت انگشتش را   شیو دست پ دیباز خند آتش

 و گفت:   دیزخمش کش یگونه  ینرم رو 

 خب -

 ی کرد الک یبرداشتم، فکر م عیاسلحش افتاد منم سر-

 کردم  کیسمتم شل ادیبرداشتم اومد ب

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 که انگشتت زخم بود  ی بلدم نبود دم، یفهم نویا-



کردم اما خب عالقه نداشتم    کمیاسلحه دست گرفتم شل -

درو    رونیب  میاومد  میبرداشت ویادامه ندادم، بعدم آسک

 نیهم م، یروشون قفل کرد

 اسلحه کجاست؟ -

 ای و ک دیدادم به مج-

 ی خوب کرد-

 گهید  نیهم-

 ؟ یدرد ندار-

 ؟ ینه، عصر برم دنبال آسک یحالت عاد-

 میریم-

 میبخر  دیبا  یزیچ هی گناه داره   د؟یخر میبر  شهیپس م -

 گهید

 کالفه سر تکان داد و گفت:  آتش

 ادیهم ب ا یک گمیم-

 کرد و گفت: سی لبش را با زبانش خ پروا

 بهادر؟  دنید ی بر یخوا  یم  یگفت  یجد-

 دادم   امیپ  دینه، به مج-

 چشم بست و آتش گفت:  پروا



 زنه،یاون واسه پدربزرگم بود، االن بهادر حرف نم-

 خوره  یبه دردم نم دنشیبرم د

 تو سرته؟ یچ-

  یدونم چه جور یکه نم ختسیسرم بهم ر یانقدر تو-

 جمعش کنم

 رو کمک من حساب کن -

 لبش کج شد و گفت:   آتش

 م یحرف نزد  ی ما هنوز در مورد موضوع اصل -

صاف نشست دستانش را به   عی جا خورد و سر پروا

 باال برد و گفت: میحالت تسل 

قبوله، اما باور کن چون از   یهر مجازات  ممیمن تسل -

به  نیبگم، واسه هم  دم یبا خبر بودم ترس رتت یغ

هم که رفتم شرکتش با   ی گفتم اون روز یسرگرد م

  رتیحرف غ یخود سرگرد رفتم بهش گفتم تو وقت

 یمدت بره تو آروم بش  هیکه  ی ندار یوسط باشه رحم
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 شدم؟ -

 ی که چند روز بازداشت نبود ی نه اگر شده بود-

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 مجازاتت سخته -

 گهیهست قبول کردم د یهر چ -

و پروا سر باال برد متعجب   ستاد یباره ا کیبه  آتش

برد و   شی پا  رینگاهش کرد، آتش خم شد دست ز

 کمرش گذاشت گفت:  ر یرا ز گرش یدست د 

فقط واسه تو، االن   ینگران دنیبعد چند شب نخواب-

 خوام بخوابم، مجازات باشه واسه بعد  یفقط م 

دستانش را دور   عیرا بلند کرد و پروا سر پروا

 گردنش حلقه کرد گفت: 

 غذا -

 خوام فقط خواب ینم-



و آتش وارد اتاق شد سمت تخت رفت،   دیخند پروا

اشت و خودش کنارش  تخت گذ یاول پروا را رو

 سر پروا گذاشت و گفت:  ریدستش را ز د،یخواب

 کنم یفکر م یبعدا به همه چ-

 دستش را کنار صورت آتش گذاشت و گفت:  پروا

 بخواب منم کنارتم -

به چشمان پروا نگاه کرد و آرام   دیبه پهلو چرخ آتش

 گفت: 

روز جاش   هیدختر زشت  نیکردم ا  یفکرشم نم-

 تو بغل منه شهیهم

کرد و همان جور که   شش یلبخند زد دست در ر پروا

 کرد گفت:  ی م یآرام باز

 بخواب-

پروا را باال زد تا   شرت یت یچشم بست اما کم آتش

لباس    ر یپروا خواست تکان بخورد آتش دستش را ز

  رش یبند لباس ز ریپشت کمرش برد و انگشتانش را ز

 گذاشت گفت: 

 ابمخوام بخو یتکون نخور زشتم م-



شرم زده آب دهان قورت داد و به چشمان بسته    پروا

شد، با کار آتش هم شوکه شده بود و    رهیآتش خ ی

به  شتریتن پروا را ب الیخ  یهم خجالت زده، اما او ب

پروا  یدو پا ن یرا به زور ب  شیپا  ک یخود فشرد و و 

 جا داد گفت: 

 نگام نکن چشم آهو  ی اون جور-

 ؟ی چه...جور-

 با همان چشمان بسته گفت:  آتش

سمت خودت    ی کش ی که همه فکرمو م ی همون جور-

 ی ریگ ی خوابو ازم م

زود   یلینگفت، اما خ چیآرام لبخند زد و ه پروا

متوجه شد آتش خوابش برد، دلش سوخت و ناراحت 

 لب زد: 

 ! یچقدر خسته ا-

 ** 

بود  رهیخورد خ یکه آتش م یسبز و تند  ی فلفل ها  به

 نیدر بازار ح  یبود، وقت یگرید  یاما فکرش جا 

تولد آتش   گرید یآمد کمتر از دو هفته  ادش ی دیخر



آتش چه کار   یشده بود که برا  ر یاست فکرش درگ

 کند. 

 نگاهش کرد سر کج کرد و گفت:  یآسک

 ؟ یخور یچرا نم-

 نگاه کرد و گفت:  ش یبه خود آمد به غذا پروا

 خورم  یم-

 گفت:  ریسر به ز  یآسک

 کمی شهیپررو هستم، اما نم یل یدونم خ یداداش م-

 تا مامان و با...  میبمون گهید

 نه-

و   ا ی هم فشرد و به ک ینه محکم آتش پروا لب رو با 

کند و آتش را   ینگاه کرد، دوست نداشت دخالت  یآسک

درست    ی ها  میدانست آتش تصم یکند، خودش م تیاذ

از نوشابه اش را  یآتش کم  رد؛ یگ ی م ییو به جا 

 ت:خورد و گف

زود تر تموم   یهر چ دیسادس، با  یعقد محضر هی-

مظلومانه نشسته تو خونش،   رمردیاون پ نیبشه، نب

با   ییآبرو یب نیکنه ا یداره، هنوزم فکر م  ادیآدم ز

 شهیخون تو پاک م ختنیر



 نگاه کرد و گفت:   ا یک به

  نی ا شه،یمربوط نم یماجرا فقط به تو آسک  نیا-

کنه، طرف حقوق  یکه ساکته داره نگام م یخانم

االن  ده،یچقدرم شد دی فهم ینگاه بهش م  هیبا  ه،یآسک

جون زن منم هست، پس تموم   ستین یفقط جون آسک

 ماجرا نیبشه ا

نگاه کرد   یسر تکان داد و پروا لبخند زد به آسک ا یک

و   یداد به صندل  هیو اشاره زد آرام باشد، آتش تک

 گفت: 

محضر بابا هم گفتم   دیببر  ع یسر ش یصبح جواب آزما -

 ن یبفرسته واسه ا تشویصبح بره محضر رضا 

تا عصر به مشکل بر   دیآماده کن  ویمحضره، همه چ

 د ینخور

 نگاه کرد و گفت:  یآسک  به

 برد؟ یشناسنامت داد-

 بله داداش -

 خوبه-

 گفت:   شیپروا نگاه کرد و اشاره زد به غذا به



لقمه هم   هیاون ور،  نوریبه ا یبخور، همش زل زد -

 ینخورد 

 خورم  یم-
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کرد، پروا در اتاق   ی م شیرا آرا  یبا ذوق آسک نهال 

  یبود، عصب  رهی بود به صورتش خ ستادهی ا نهیآ  ی جلو

 : دیچشم بست و غر

 باشه!   ی شکل   نیاالن با صورتم ا-

 و بلند گفت:  دیچرخ

 نباشه ها ظینهال غل -

 کنم یم  شش ی دارم آرا کمی شه،یکه خز م  ادینه بابا ز-

 جا؟  نی ا ادیشب ب یبه محمد گفت -



 آره -

  یتاپ دکلته   یاش را رو  یمانتو کت عیصدا در سر با 

 د یدو یکه م  قرمز رنگش تنش کرد و همان جور

کتش را   یکرد دکمه ها ی م یرفت سع  یسمت در م

دست پر آتش دکمه اش   دن یببندد، در را باز کرد با د

 را رها کرد و خم شد گفت: 

 د یببخش-

نکن   تیحداقل خودتو اذ ایامشب شو  ال یخ یگفتم ب -

 میر یگ یغذا م رونیاز ب

 به آشپزخانه رفت و گفت:  دیخند پروا

 شمیغر نزن، من خسته نم-

 ی همه هم که مهمون دعوت کرد نیا-

به او که وارد آشپزخانه شد نگاه کرد و   دیچرخ پروا

 گفت: 

  یمهمون هیگرفت حداقل   شهیگناه داره، جشن که نم-

 شلوغ تر بهتر ی داد که، هر چ شهیم

هزار   یو سس ها  ونزیسس ما  شهی و ش دیچرخ

 رفت گفت:  خچالیرا برداشت سمت   رهیجز

 کرد؟  ری د دیچرا مج-



 رسهیم  گهیزنگ زد بهم ده دقه د-

 کمی رایمامان حم میا یب میراحته تا بر  المیخوبه خ-

 کنه یکارامو م

گذاشت خواست بچرخد که   خچالیها را درون  سس 

دست آتش دور شکمش حلقه شد، لبخند زد و دست  

 دست آتش گذاشت گفت:  ی رو

 قدر خوب باشه نیهم  زیهمه چ شهیخدا کنه هم-

 و آرام گفت:   دیکنار گردنش را بوس آتش

 ی چقدر زشت شد-

 و سر چرخاند نگاهش کرد آرام گفت:  دیخند پروا

 ؟ یل یخ-

 ی ل یخ شتریب-

 بدجنس -

 برود اما آتش محکم گرفتش و گفت: جلو  خواست

 ؟ یدرد ندار-

 نه-

شد به لبش و    رهینگاهش کرد، خ قیدق  چرخاندش

 گفت: 



 نگو  یزیچ یبه آسک-

 کرد و گفت:  زیمشکوک چشم ر پروا

 ! ؟ی از چ-

  میگفتم مستق رسن، یم گهید  کمیمامان بابام تو راهن -

 محضر   انیب

 و شگفت زده گفت: دیپر یبا ذوق کم پروا

داشت مامانش    ازین  یخوبه! واقعا آسک  یل یخ  یوا-

تونم   یهم که مامان ندارم م یمن نویکنارش باشه، ا

 درک کنم

 نداره؟ زهیخب خبر خوبم جا -

 !زه یجا -

 آتش جلو رفت و گفت:  سر

 ... خوشم  زهیهوم جا -

شود که کام گرفت   لینگذاشت حرف خودش تکم یحت

  رونیرا گرفت با ذوق ب  یسکاز لب پروا، نهال دست آ 

را    یتا دهان باز کرد پروا را صدا کند تا آسک دشیکش

آن صحنه در آشپزخانه  دنیاما هر دو با د  ند،یبب

به   دیخشکشان زد، اما نهال لبخند زد و آهسته چرخ

 . د اشاره زد وارد اتاق شدن  یآسک



صدا در را بست و هر دو   ی اتاق که شدند نهال ب وارد 

 نهال با ذوق گفت:  ند،دیخند زی ر زیر

 صحنه بود   نیا دنیاز رزوهام د یکی-

 چرا؟ -

 کنم االنم خوابم! یحس م ،ی شناس   یتو که پروارو نم-

رد بشه    شیداداشم پشه از صد متر  زم،یعز یدار یب-

 د یاما اصال نفهم رون یب م یما اومد نیفهمه اما بب یم

 به ساعتش نگاه کرد و گفت:  دیباز خند نهال 

  میریبشن بعد م ریس  یدوتا حساب  نینشده بذار ا رید-

 رون یب

 نگاه کرد و گفت:  نهیدر آ  یآسک

 ستمیخوشحال باشم اما ن دیبا -

 و گفت:  ستادیجلو رفت پشت سرش ا نهال 

 زم؟ یچرا عز-

 دوست دارم اما...  ادیهم ز یل یدوست دارم خ   ارویک-

 برد گفت:  ریبه ز سر

نه   ،یداره، نه خواستگار   ی آرزوها  هی  یهر دختر-

 یاز چ ا یدونستم با ک یامروز نم یحت ، یل یاومدن فام



ساکت    شیآزما  می که رفته بود ی حرف بزنم تمام مدت

 یکرد منو به حرف بکشه اما نم  یم یسع  ا یبودم، ک

 تونستم

  یلبخند زد و همان جور که پشت سر آسک نهال 

 گذاشت گفت:   شیازوها ب یبود دستانش را رو  ستاده یا

االن   هیتو کاف زم،ی واسه تو سخت بوده عز طی شرا-

  شه،یجبران م  ت یمطمئن باش واسه عروس یعقد کن 

 شهیحل م یاالن با عقد تو همه چ

 سخته-

 یآره اما حرف عشق که وسط باشه از خود گذشتگ-

جلو، االنم فکرشو نکن، اون دوتا هم   کشهیخودشو م

 مبسشونه بذار پروارو صدا کن

 چرخاند و بلند گفت:   سر

 ا یپروا ب -

در اتاق توسط پروا باز شد و هر دو    دینکش یطول 

 نهال گفت: دندیسمت او چرخ 

 چطور شد؟ -

 سر تکان داد گفت: نیبا تحس پروا

 ی عال -



 کن  دیفقط رژتو تمد  زم یعز  ی شد  یتو هم عال -

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: پروا

 دیآماده بش-

مبل نشسته بود نگاه کرد   ی به آتش که رو دیچرخ

 گفت: 

 برات؟  ارم یب یچا   اد یم دیتا مج-

 نه گرممه-

خنده اش گرفت وارد اتاق شد، رژ را برداشت   پروا

و دوباره به لبش   دیخند زیر ز یر  شی به لبها  رهیخ

 گفت:   عیاف اف که بلند شد پروا سر یرنگ داد، صدا

 هم اومد  رایمامان حم م،یبر  نیا یدخترا ب-

 رفت.   رونیرا برداشت از اتاق ب یدست فیک

 *** 

  ایعقد نشسته بود، ک ی سر سفره   ریسر به ز  یآسک

عاقد بودند و آرام صحبت  زیم ی به همراه آتش جلو 

 نگاه کرد و گفت:  ا یکردند، عاقد به ک  یم

 باشه؟  یچ ه یمهر-

 به آتش نگاه کرد و آرام گفت:  ا یک



 ست؟ یبهتر ن میبپرس یاز خود آسک -

 جلو رفت و گفت: پروا

 داداشم بگه  یگفت هر چ   دمیمن پرس-

کالفه به پروا نگاه کرد و پروا جلو رفت آرام   اتش

 گفت: 

 بگو  یزیچ هی-

 دونم ینم-

 گفت: عیسر  ا یک

 قبوله  یبگ یداداش هر چ -
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 بزن چهارده تا سکه-



 لبخند زد و سر تکان داد گفت: پروا

 خوبه-

 سالم -

خواهرش که بچه بغل   دنیبا د ا یسر چرخاند و ک  همه

سمتش   عیبود لبخند زد و سر ستادهیدر دفتر ا  ی جلو

 فت: شلوارش فرو کرد گ  بیرفت، آتش دست در ج

 خواهرشه -

 چه خوبه که اومد -

 اد؟یخواست ن  یم گه،یبرادر داره د هی-

 نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ؟ یهست یحاال چرا انقدر عصب-

 ستمین-

به من   یتون یدروغا نم  نیآقا آتش، از ا گهینه د-

 زم یشناسمت عز یخوب م  ،یبگ

 لبخند زد و گفت:  آتش

 رمیدارم واسه شناختنت بم  نویا ییتوانا -



و ساغر که    دیو با ناز رو چرخاند به مج دیخند پروا

زدند نگاه کرد و  یبودند حرف م ستادهیکنار هم ا

 گفت: 

 ... ی م یمامان بابات ک-

آن زن مرد آشنا که وارد دفتر شدند،   دن ید با 

 چشمانش برق زد و گفت:

 اومدن -

  دفعکیپدر مادرش چشمانش گرد شد و   دن یبا د  یآسک

در آغوشش فرو رفت، پروا    دی سمت مادرش دو  ستادیا

 با لبخند سر چرخاند و لب زد: 

 کردم  یوقت شوهر نم چیداداشا داشتما ه  نیمن از ا-

 دم خدا گرم   ،یخدارو شکر که نداشت-

سمت پدر و مادر آتش رفت، به پدرش با   دیخند پروا

 گفت:  یلبخند سالم کرد و رو به آسک

 بده من ببوسم  کممی-

  ی با لبخند عقب رفت و پروا خم شد گونه ها   یآسک

 گفت:  دیمادر شوهرش را بوس

 د یخدارو شکر که اومد-



 پروا نگاه و پروا لب زد:  یزن نگران به گونه  ان

 دینگران نباش  شهیدرست م-

رفت و   ش یپ عیسر زیآن لحظه به بعد همه چ از

باز   مبل نشستند و قرآن را  یکنار هم رو ا یک  یآسک

کردند هر دو چشم دوختند به کلمات آرام بخشش؛  

و ساغر تور را باال سر آن ها گرفتند و    ا یخواهر ک

و با لبخند مدام به  دییسا  یپروا قند را آرام آرام م

با هر بار که عاقد   اشاد پرو ی کرد، صدا یآتش نگاه م 

 رفت.  یخواست باال م یبله از عروس م

باز شد، عاقد ساکت  بار سوم بود که در دفتر  یبرا

لبخند به لب نگاه    قیشد و پروا اول از همه به شقا 

پدر شوهرش ابرو در هم   دنیکرد، مادر آتش با د 

 توجه بلند گفت:  یو آتش ب   دیکش

 ادامه بده -

نگران به آتش نگاه کرد اما آتش سر تکان داد   پروا

عاقد ادامه داد و با ساکت    ست، ین یمشکل  یعنیکه 

چشم دوخته بودند که  یه آسک شدنش همه منتظر ب

 آرام گفت:   یآسک

 بله  ری با اجازه پدر مادر و برادرم آه-



که   ینفر  نیدست زدند و همهمه باال رفت و اول   یصدا

بود، اما نگاه   یمادر آسک دیکش  یو آرام قینفس عم

 توزانه اش را به پدر شوهرش داد.  نهیک

زن   ایو ک  یرفت و باالخره آسک  شیخوب پ زیچ همه

 ی خوشحال بود، چشمانش م یو شوهر شدند، آسک 

که از   یآسک  یبرد از خوشحال  ی لذت م ایو ک  دیخند

 صبح در نگاهش فقط غم بود. 

که با ساغر صحبت  قیبه شقا  ستاد یکنار آتش ا پروا

 کرد نگاه کرد و آرام گفت:  یم

 یوقت با پدربزرگت بحث نکن هی-

 ییبرم جا  دینه، اما من با-

 نگاهش کرد و گفت:  عیسر  پروا

 کجا؟ -

 امیزود م -

 ساکت بود و آتش کالفه گفت:  پروا

برو   نا یتو با بابا ا ام،ینگاه نکن زود م  یجو نیا-

 امیخونه منم بعد م

 ... وق هی-



 نترس نفس -

مخالفت نکرد.   یسر تکان داد با وجود نگران  پروا

بود،   خودیو فقط بحث ب  دس یفا  یدانست ب یچون م 

که سمت پدر مادرش رفت   ستیچ هیدانست قض ینم

پروا سر تکان داد   یزد و از همان دور برا  یحرف

 رفتند. دیهمراه مج

 ** 

 به باغ نگاه کرد و گفت:  دیمج

 جا قرار گذاشته؟!  نیهمه جا چرا ا نیا-

 : دیموقع تلفنش زنگ خورد و غر همان

 دهنمو گا...   ا یک-

 احمق!  ادیر داشت االن با ما برد کن، انتظا -

 پسره مشکل داره  نیتو ا یداداش تنها نر-

تماس گرفت،   نیرا روشن کرد و با مب  ی گوش آتش

 جواب داد:  عی سر نیبوق دوم مب

 ؟یی کجا -

 باغه  نیهم ی جلو-

 باشه -



 : دی غر دیقطع شد و مج  تماس

 شب تو باغ قرار بذاره؟  دیچرا با-

کش    رونیاسلحه اش را ب آتش آورد همان جور که چ 

 کرد گفت:  یم

 کمتر غر بزن-

لباسش در کمر شلوارش جا داد و   ر یرا ز  اسلحه

 گفت: 

 نکن  یتا اشاره نکردم کار -

 حله -

به هر دو نگاه کرد و در را   یباغ باز شد، پسر  در

 کامال باز کرد گفت: 

 تو  نیا یب-

به  د یو آتش جلو رفت  مج دی ابرو در هم کش دیمج

 و گفت:  ستادیدنبالش رفت کنار پسر ا

بگو دهنت عادت   زایچ نیتو نه، بفرما تو، از ا  انیب-

 کنه



خند زد در را بست،   شیکنارش گذشت و پسر ن از

کرد به اطراف    زیبود چشم ر یزیت  اریآتش که مرد بس

 گفت:  ستاد یهم ا دیو مج  ستادیا شی نگاه کرد، سر جا 

 شده داداش چرا...  یچ-

 ش یه-

ساکت شد و همان موقع   دیباال رفتن دست آتش مج  با 

  رونیاسلحه را ب  ع یلباسش برد سر ری آتش دست ز

درخت آدم بود که  واری باره از درو د کیاما به  دیکش

  شیخشکش زد و اتش ن دیسمتشان هجوم برد، مج

 خند زد بلند گفت: 

 ی دونستم انقدر بزدل  یاما نم یبهادر یدونم بچه  یم-

 جلو  یآدماتو بفرست یکه خودتو پنهون کن 

از دور   نیمب یهم فشرد و صدا  یدندان رو دیمج

 شد:   دهیشن

 ن یبد لیمثل آدم اسلحه هاتون تحو-

کرد و اسلحه را   ی جلو رفت و آتش خنده ا  یپسر

 چرخاند  و تهش را سمتش گرفت گفت: 

چه  یخوا یخوام بدونم م یم  م،یدی اسلحه هم م-

 یکن  یغلط



 داد و پسر گفت:  لیشم اسلحه را تحو با خ دیمج

 جلو   دیبر-

راه افتاد و به آن چند نفر که آماده بودند تا  آتش

 کنند نگاه کرد آرام گفت:   کیشل 

 ی دست از پا خطا کن  نمینب-

 داداش!-

 خفه شو -
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 و گفت:   ستادیا شی سر جا   د،یرا د نیمب آتش

 خودش گذاشته ی نگو که بهادر تو رو جا-

 ی با خشم از رو نیخنده زد که مب   ریز یچنان پق  دیمج

 گفت: دیبلند شد و آتش خند  ی صندل 



آروم باش، فقط بچه نتونست باور کنه تو مثل بابات  -

 ی خشن باش

 جلو رفت و گفت:  یعصب نیمب

 وقت موافق نبودم چیمن با بابام ه -

جا واسه تشکر؟ الزم نبود که   ن یا مونیپس کشوند-

به باغ   ازیحل بود، ن یکرد یدعوت م رون یشام ب هی

 گهید هیادیهمه سورو سات ز نیا

سر اسلحه را  نیخشمگ نیو مب دیباز خند دیمج

 سمتش گرفت گفت: 

 خفه شه  نیبگو ا -

 دست باال برد و گفت:  آتش

 ترسم  یمن از خشمش م دینکن مج-

دهانش   ی خنده اش گرفت اما دست جلو  شتریب دیمج

 گرفت و آتش سر کج کرد گفت: 

 ه یدردت چ نمیبگو پسر خوب، بگو بب-

ازمون   نامونیامروز همه ماش ، یبدبختمون کرد-

 گرفتن 

 نهیآهان پس دردت ماش-



 ه یهمه حسابامون خال-

 ؟ یخوا  یپول قرض م -

 ی فهم  یم یخفه شو آتش، بدبختمون کرد -

هزار تا دو    ؟ یخانوادرو بدبخت کردم، شما چ هیمن -

 ! د؟یبدبخت کن دیخواست  ی هزار تا، چقدر خانوادرو م

 منه؟ یفقط مگه بابا -

 ه یکی یریبگ شمیکیاما   ادهیز  وثینه د-

  ی خواست خودش را جلو  عیسر  دیجلو آمد، مج نیمب

 آتش بکشد اما آتش هولش داد گفت: 

 دخالتم نکن ا یجلو ن-

 : دیغر نیدستانش مشت شد و مب دیمج

االنم   ،یخواهرمو کشت ،یهست ا یتو باعث همه بدبخت-

 ی کرد ی باز مونیبا زندگ 

 خواهرتو من نُکشتم اما کاش کشته بودم -

 یکثافت تو ُکشت ی ُکشت-

 کرده تو سرت؟  یک  نویا-

از    یدونم تو عاشق خواهرم نبود ینم ی فکر کرد-

 ی نقشش با خبر بود



کرد   ی فکر م دیکه نفهم دی فهم یخواهرت م  دیبا نویا-

زار زد دردو دل   ختیطرفه، اومد عشوه ر یبا گالب 

  ی آتش عاشقش بشه، منم همکار ؟یکرد که مثال چ 

خواست، اما   یشدم که خودش م یزیکردم همون چ 

خواسته نقششون خراب کنه، واسه    یخواهرت م

 شتنش  ُ ک نیهم

 ی بابام گفت تو کشت-

 ،یستیبابات به من گفت نادر ُکشته، انقدر ابله ن-

 ؟ یهست

 م ینشست اهیاالن به خاک س ست،یبرام مهم ن-

 واسه بابات کمه-

 خفه شو  یخفه شو عوض-

نگاه کرد و آتش   نیبه اسلحه درون دست مب دیمج

را  گارش یکاپشنش کرد و س بیخون سرد دست در ج

 زد گفت:  یهمان جور که آتشش م دیکش  رونیب

تفنگ  یتا بر یبا بابات آشنا بش شتریب یخوا یم-

 رسم؟ب میمنم برم به مهمون یبا اون ادمه بد   تویباز

 زد و گفت:  گارش یبه س یپک



 چیکنه، اصال به ه یبابات به بچه هاش رحم نم-

کدومتون حس نداره، فقط به فکر خودشه، هر بار از  

ندازه جلو،  یبه خواسته هاش م  دن یبابت رس تونیکی

 اولش مرجان بود بعد ماهک و حاال تو 

 و گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان

هم بدهکار   یکس فروخته، به  زشو یبابات قبال همه چ-

که جمع کردن بردن از طرف   یینا ینبوده پس اون ماش

گردش  ی اشیدونه پسرش به ع یخود بابات بودن، م

دست گذاشته رو نقطه ضعفت،    ده،یم تیاهم  حشیتفر

 گرفته  نتویماش

 ی گریکرد و آتش سر تکان داد پک د زیچشم ر نیمب

 زد و گفت:  گارش یبه س

چرا   یدون  یبود، اما م دینقطه ضعف مرجانم اون فر-

کنه؟ چون ماهک   یکار  ادیتونه با ماهک ز  ینم

  ینقطه ضعف ته،یاهم یبراش ب  زینشون داد همه چ

نشون   ینداشت که بابات دست بذاره روش، با خودکش 

کرد   ی کار نیترسه، واسه هم  یداد از مرگ هم نم

 بهش تجاوز کنه  امکیس

 شد و آتش سر تکان داد گفت: چشمانش درشت   نیمب



که مثال از تجاوز بترسه به حرف بابات باشه، اما  -

خوره   یجوش م عیترسه، سر ینم نمیخب ماهک از ا

شده،   امکیدل نه صد دل عاشق س  هیبا همه، االنم 

 نباشه  رش یکه ماهک ز  ستین یشب

  یعربده اش باال رفت و سر اسلحه را رو  نیمب

 آتش گذاشت:  یشانیپ

 خفه شو -

زد و   یگریرا پک د  گارشیخون سرد ته س  آتش

 پرتش کرد گفت: 

  یشیباز ناراحت م ی هم باش ینیزم بیس  یحق دار-

 برات روشن کنم ییزایچ هی یاما خب خودت خواست 

 و آرام گفت:  دیخند نیمب

  د یمن حروم زادس، تو با  ی معلومه، بابا   فمونیما تکل-

 حواست به خودتو خانوادت باشه

 گفت:  دیخند نیتنگ شد و مب آتش چشمان 

 د یگم، تو با  یگم چه خبره؟ نه نم ی م یفکر کرد هیچ-

 یکه راه انداخت یش یاون آت دیبا   ، یبه وقتش بسوز

  دی آتش آهنگر، با  یبسوز دیبا  یخودت حسش کن



  یگرفتن، اون موقع دل همه  تیچطور به باز  یبدون

 شهیما خنک م

 خند زد گفت:   شین نیآتش منقبض شده بود و مب فک

 نمیب یبا چشم م تویچارگیب-

اش بود   یشانیپ یکه رو  ی با وجود سر اسلحه ا آتش

قدم عقب گذاشت،    د یابرو در هم کش نیجلو رفت، مب

باز هم   نیمب یدر هم رفته   ی توجه به ابروها  یآتش ب 

 جلو و جلو تر رفت گفت: 

  یاون کس نه، یبب منو  یچارگیتونه ب یکس نم  چیه-

که   نیا تی که کار اشتباه کرده باشه، نها  چارسیب

همه سال دنبالش بودم، تهش   نیکه ا دمیفهم ییزایچ

 ییمال حروم زاده ها یگ  چارهیب  شم،یناراحت م نهیا

بدبخت بشن که   هیمثل شماست که حاضرن بق

 هی بق دکنن نفهمن در  یخودشون تو ناز نعمت زندگ 

هر   یتو اون مخ نداشتتم فرو کن گوساله، هر ک  ه،یچ

  یتو هم به جا  ده،یخورده باشه تاوان پس م  یگوه

حواست باشه بابات سرتو نکنه  یادیز  ی پ هن خور

تازه   ،ی بلد ی نه کار یدار یآب، چون نه منفعت ریز

 ی هم هست ینون خور اضاف
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 سایسر جات وا-

 گفت:   ستادیو ا دیخند آتش

که   یگفتم وا  ا یب یداد  امیپ نیباشه آروم باش، همچ-

 نینه بابا ا  دم یبزنه اما د یحرکت هیخواد  یم نیمب

وقت  یخود یکم شده زورش گرفته، ب شی بیپول تو ج

 ی منو هم گرفت

 خفه شو -

که مال   یباغ  نیگوساله صداتو باال نبر، ا  ی هو-

 یم  شیسگا آت نیهمراه همه ا  یقرض گرفت قتهیرف

ببند کمتر سگ ناله بزن   ، یطرف  یبا ک  یزنم تا بفهم

 شاسگول 

 و گفت: دیچرخ

 دیمج میبر-



و آتش راه افتادند  د یکرد و مج یدندان قروچه ا  نیمب

آورد با شتاب جلو    رونیب  یزیت ی چاقو کمر نیاما مب

برد و دستش را از   کیدستش را نزد نیرفت،  خشمگ

  دیچرخ  نیآتش با حس کار مب د، یچپ به راست کش

باال رفت   ن یمب ادی فر د،یکوب  نیمب ی نهیدر س  ی لگد

شدن ضامن    دهی کش یپرت شد و صدا  نیزم ی رو

 و گفت:  دیچرخ دیمج د،یچیاسلحه ها در باغ پ

 م؟ یمنو آتش تنها اومد دیفکر کرد گه،ید  ن ید  اُسکول -

 باال برد و گفت: دست

نور   ییبا یبه ز نا یا  دیبچه ها نور خوشگالتون بنداز-

 ببرن  یما پ ی پرداز

و   دیچرخ  یتک تکشان م  ی رو  یسبز رنگ یها نور

 زد و گفت:  شی تانش را به پهلودس دیمج

اسلحه هاتونم مال   د،یگوشه بمون هیحاال مثل آدم  -

 د ی کردن ندار کیتخم شل  گهیدونم د  یخودتون، چون م

افتاده بود، سر کج  نی زم یکه رو  نیرو به مب دیچرخ

 کرد و گفت: 



  یجا  امکویدونه س یم یچ هیالدنگ بدبختت   یبابا -

از تو بدتر فقط   یکی وثمیتو قبول داره، البته اون د

 ه یزبون باز خوب

 نگاهش کرد گفت:  نیپلک زد و مب آتش

 ؟ یآدم اورد  ید یترس-

تو   اد، یدونستم بهادر نم یواسه تو که نه، اگر م-

 میکرد ی حلش م دیبچه مچه ها، منو مج  نیبا ا  ییتنها 

نشست و سر کج کرد  مهیرفت، کنارش حالت ن سمتش 

 ت: گف

 حتمیپات پول گردش تفر ریبندازم ز نتویاگر ماش-

  یخونگ وون یکه ح نی ا یبه جا  یجلوت، حاضر   زمیبر

 ؟ یآدم من بش  ،یبابات بش

 کرد و آتش لبش کج شد گفت:  یفقط نکاهش م  نیمب

تو کارت نباشه، من خودم   چوندن ی برو فکر کن، اما پ-

 فکرشم نکن یپس حت چوندنم،یپ  یخدا

 چهره در هم کرد و گفت:  یکم  ستادیا  صاف 

 اون اسلحه هارو  دیبد-



آن دو نفر را گرفته بود با ترس    یکه اسلحه   یپسر

  دیجلو رفت و هر دو اسلحه را به هر دو داد و مج

 خند زد گفت:  شین

 دیاورد  یم  دیشلوار اضافه با -

 دیمج-

 اومدم داداش -

  یهم فشرد، ساکت بود چون م یدندان رو   آتش

ست بفهمد پهلو اش زخم شده  ا وانهید  دیدانست مج

  رون یبست، در باغ را باز کرد ب یم ریهمه را به ت

 رفتند. 

 دیمج-

 جانم داداش -

 تو ب رون -

مشکوک نگاهش کرد و آتش   ستادیا شیسر جا  دیمج

 گفت:  دیچرخ

 ؟ یتون یچته نم-

 تونم فقط چر... یم -



که عجله دارم، اون همه  یدون یانقدر سوال نکن، م -

 رو سر اون دختر ختهیمهمون ر

 میباشه باشه بر-

  یپسر  یرا روشن کرد تماس گرفت، صدا ی گوش آتش

 :دیچیپ یدر گوش

 بله-

 د یشما دو نفرم بر-

 باشه آقا آتش -

 گفت:   دیبلند خند دینشستند و مج  نیدو درون ماش هر

دونستن رو   یبودن تو خودشون، اگر م دهی شاش-

به دستن باور کن از   زری ل  یتا بچه  دو  وارید

 کشتنمون  یکه شده م  شونمیک...سوز

  د یگذاشت، سوزشش شد شیپهلو یدست رو  آتش

و دست باال  دیدندان کش   ریرا ز نشی ریبود، لب ز

شلوار   یاز خون شد، دستش را رو  سیآورد، کامل خ 

کاپشنش کرد پاکت   ب یو دست در ج  دیاش کش یمشک

 . د یکش رون یب گار یس
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 گفت:   د یکش ی قینفس عم د یو مج  ستادیا  نیماش

 هم شروع شده  یداداش که مهمون میبر-

 لباسمو عوض کنم رمیتو برو من م-

باال رفت به لباس آتش نگاه کرد و   شیابرو کی دیمج

 گفت: 

مگه چشه داداش؟ همونه که تو محضر تنت بود  -

 حله  یار یکاپشن در ب گه،ید

 پوشم  یم گهید یکی رمینه م-

 ...ی ب الیخ یداداش ب-

 امید  به تو چه، برو تا ب-

 آب دهان قورت داد و گفت: دیمج

 ایبپوش ب یبرو لباس پلوخور تو هم  رمیمن م  یاوک-

 رفت گفت:   نییپا  ن یاز ماش آتش



 ام یبهش بگو زود م-

 باشه -

باز کرد،  د یسمت آپارتمانش رفت و در را با کل   آتش

  یبه پنجره   رهیسر چرخاند و به باال نگاه کرد، خ

 آپارتمانش اش شد.  نگیپروا وارد پارک یخانه 

  د یکش ش ی را بست و دست درون موها  نی در ماش دیمج

 گفت: 

 میحالشو ببر میدست پخت خواهر پروارو بخور میبر-

به اتاقش رفت،   میوارد خانه شد و مستق   آتش

کاپشنش را آرام در آورد و سمت پنجره رفت، به 

اش مشخص بود   یخانه پروا که از همان دور شلوغ 

دانست نفس فضولش   یم  د،ینگاه کرد و پرده را کش

آتش به خانه رفته  دیبه آن جا برود بگو دیمج یوقت

 زد.  یم  د یآمد از پنجره خانه اش را د یبه حتم م

چشم چرخاند  دیچرخ  ستادیرفت اما ا  سیسرو  سمت

را    نیاتاق دورب  ی دانست پروا کجا  یدر اتاق، نم

و وارد    دیگذاشته است، از درد چهره در هم کش

لباسش   ی شد، در را بست و آهسته دکمه ها   سیسرو

 نگاه کرد.  ش یرا باز کرد، از تن در آورد و به پهلو



نبود اما   قیهم فشرد، عم   یآن زخم دندان رو  دن ید با 

داد و   رون یداشت، نفسش را با صدا ب  ازین هی به بخ

آورد، سرم   رونیخم شد در کمدر ا باز کرد جعبه را ب

سوخت اما   خت،یزخمش ر ی شستشو را باز کرد رو

 توجه کارش را انجام داد.  یب

زخم  یرو  لیاز شستن زخمش چند گاز استر  بعد

گذاشت و چسب را با دندانش باز کرد، به چهار طرف  

  ییچسب را درون رو شو  د یکش ق یگاز زد، نفس عم

  ریگذاشت و سر به ز نهی آ ی رها کرد، دستش را رو

 به همان حال ماند.  هیچشم بست، چند ثان

کرد و آب را باز کرد، دست و صورتش را   باز چشم

سمت کمد    میرفت مستق  رونیب  س یشست و از سرو

 یمشک راهنیرفت، شلوارش را از پا در آورد و پ

کتان به همان رنگ  یآورد تنش کرد، شلوار  رونیب

را    نشیسر آست یکرد، همان جور که دکمه ها شیپا 

 : دیبست غر یم

 حروم زاده -

تنش کرد و   راهنشیپ  یرو  ی د یاسپورت سف کت

همان   یدرد داشت برا  یل یرا مرتب کرد، خ   شی موها 

آورد، دو   رونیبه آشپزخانه رفت، سبد قرص ها را ب



آب   یو چرک خشک کن به همراه بطر   ی مسکن قو

 پروا شد.  یخانه   یقورت داد و باالخره راه

 *** 

 تو برنج  زیجون، اون زعفرون بر رایحم-

 زم یباشه عز-

 و نهال کالفه گفت:  دیکش  قیخسته نفس عم پروا

   ی بود، جون ندار ی ادیهمه تدارک ز نیآخه ا-

 ست ین یزیچ-

به ساعت نگاه کرد، چشم انتظار آتش بود و    نگران

  یکالفه اش کرده بود، از سالن صدا  شتریهمان ب 

و   ا یآمد، جلو رفت با لبخند به ک  یصحبت و همهمه م

کردند   یبا هم صحبت م ینیکه با لبخند دل نش  یآسک

چشم در چشم شد،    قیبا شقا  ینگاه کرد، اما لحظه ا

باز  دیا یآتش ب  ست دان  یدستش مشت شد، م  اریاخت یب

 شود. یم یهم عصب

 زنگ در، محمد بلند گفت:  یصدا  با 

 باالخره آتشم اومد -

 پا تند کرد و گفت:  پروا



 کنم یبمون من باز م-

 رفت بلند گفت:  یجور که سمت در م  همان

 برنجارو خاموش کن  ریز رایمامان حم-

را باال داد و    شیابرو کی آتش  دن یرا باز کرد با د  در

 گفت: 

 ا؟ یک ای ییداماد تو-

 لبخند زد و گفت:  آتش

خوش   کمیعروسم انقدر زشت شده، حداقل من   یوقت-

 بشم پیت

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا

 ؟یخوب-

 از پا در آورد و گفت: کفشش را  آتش

 چرا بد باشم نفسم؟ -

 ! چشماتم سرخه!دهیرنگت انگار پر-

پروا گذاشت سر   یپهلو ی لبخند زد دستش را رو  آتش

 جلو برد و آرام گفت: 

 بالرو سرم اورده  نیتو ا  ی  ایزشت  دی شا -

 آتش -



غذا گرسنم کرده، فکر کنم   یفقط بو   ستین یزیچ-

 نییقندمو اورده پا

 در را بست و گفت:  دیخند پروا

 شهیبرو بشن االن سفره پهن م-

 اپ یغذا بخورم تا شام ب  شی پ هیتو اتاق   میبر شهینم-

  دیباره بلند خند کیپروا باال رفت و آتش به   یابروها

 گفت: 

 چشاشو -

 با لبخند به آتش نگاه کرد و آرام گفت:  مادرش 

 چقدر خوشحاله  ینیب یم-

دخالت   زمیچ چی توجه نکن، تو ه یزیکژال به چ-

ما   اد، ینکن، آتش بدون ما از پس مشکالتش بر م

 میکن تشیاذ  شتریب دینبا 

بهتر   گمیناراحت بودم پروا عروسم شده، اما االن م-

  یکه بتونه تو رو  یکس ست، ین رمیآه یاز پروا برا

کنه سکوت   یکه م ییدر برابر ظلما  اد یپدرت در ب

 زنه ریش   ستی نکنه، زن ن

که به   ن یبدون ا دیبه آشپزخانه رفت و آتش چرخ پروا

 دقت کند بلند گفت:   یکس



 یسالم به همگ-

جوابش را دادند و آتش سمت مادرش رفت،   همه

و   دیسرش را بوس   یدستش را گرفت اول خم شد رو 

کژال با   د،یدستش را باال آورد پشت دستش را بوس 

 گفت: دیسر پسرش کش   یلبخند دست رو

 جانم یبش ریپ-

لبخند زد سمت پدرش رفت دستش را گرفت خم    آتش

 شد که ببوسد اما پدرش شانه اش را گرفت و گفت: 

 پسر  ی زنده باش-

 دست پدرش را فشرد و گفت:  آتش

 دیخوشحالم که اومد -

 با بغض گفت:  کژال

که   در حق خواهرت، خدارو شکر  یکرد  یبرادر -

 میتورو دار

 دیحرفشو نزن  گهید-
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 گفت:  یپدرش نشست و به زبان کرد کنار

 خانه چه شد؟-

 گفت:   عیسر  پدرش 

 خوشش آمد   د ید یمادرت وقت -

 دیریپس بگ-

 ست؟ یبهتر ن  ینیخودت بب-

اون    امیبزن به اسم خودت بعد م ام،یکنم ب یوقت نم-

 به اسم نفس  زنمیجا م

 با لبخند سر تکان داد و گفت:  مادرش 

را   لی گفت خودش همه وسا  نیجان، آگر ریباشه آه-

  یکند، اما خانه ما بود برا  یم لیخرد خانه را تکم یم

 د ییآ یآن جا نم شتریمسافرت که ب 

 میراحت تر  میخونه خودمون باش میایهمونم که م-

 سر تکان داد گفت:   پدرش 



 ی دان ی هر جور خودت م-

 آرام گفت:   کژال

 ...یپدربزرگ باعث شد آم-

 : دی آتش با خشم باال رفت و غر دست

 بشنوم   یزیخوام از اون چ ینم-

و پروا   دینگو چیبه مادرش اشاره کرد ه عیسر  پدرش 

 گفت:  عیآتش بود سر تیکه شاهد عصبان

تونم   ینم نهیسنگ گهید  نیا ،ی ا یلحظه م هی اتش -

 نییبذارم پا 

 گفت:   ستادیا  عیسر محمد

 ام یمن م-

 دست پاچه گفت:  پروا

 گه ید ادیآتش م  زهیچ یعنی نه...-

سمت    ستادینشست و آتش ا  شیمشکوک سر جا  محمد

ت و پروا  رف رون ی آشپزخانه رفت، نهال هنان لحظه ب

 گفت: 

 رایاونا برش دار بذار کنار مامان حم-



سمت گاز رفت، دو پارچه برداشت و دو طرف    آتش

که   دیکش  ریرا گرفت بلند کرد اما زخمش چنان ت گید

گذاشت و چشم بست، پروا   شیرا سر جا  گیدوباره د

کرد و چون پشت سرش بود سر کج کرد   زیچشم ر 

 گفت: 

 شد؟!  یچ-

 چشم باز کرد و گفت:  عیسر  آتش

 یچیه-

  نی زم یرا را برداشت و خم شد رو  گید  دوباره 

زخمش چنان   نی زم یمتر یبگذارد، اما چند سانت

  رایدهان باز کرد که قابلمه از دستش رها شد، حم

 زد: اد یو پروا فر  دیگفت و پا عقب کش ینیه

 آتش! -

شانه    یسمت اپن هجوم بردند و پروا دست رو  همه

کمرش خم بود از درد سرخ شده بود   آتش که هنوز ی

 گذاشت گفت: 

 یخوب-

و دو دستمال را    ستادیصاف ا دیکش  قینفس عم آتش

 باال گرفت گفت: 



 نازک بودن دستم سوخت -

 بلند گفت:  دیکرد و مج یبه صورتش نگاه م پروا

داداش از صبح تا شب سرو دستت تو کورس، -

 مون یترسوند

 سر چرخاند گفت:   آتش

 حرف کم اورد...  د،ینیبش دیچه خبره، بر-

در هم رفت،    شی تعجب کرد و ابروها  ق یشقا  دن ید با 

 گفت:  عیپروا سر

 شهی االن سفره پهن م دیبشن-

 دستت چقدر سوخت مادر -

 نسوخت که االن خوبم، برو  -

 : دیغر یرفتند و آتش عصب همه

 ... جا چ نی ا قیشقا  نیا-

 برو تو اتاق -

داد و تا دهان باز کرد پروا دست باال   یرا تکان  فکش

 گفت:   د یآورد با تهد

کنم که دلت   یم وی جا کار نیهم  ا یتو اتاق  یر یم ا ی-

 خواد                 ینم



 نگاه کرد و گفت:  رایبه حم آتش

 شوهر عواقب داره؟   دیتهد ینگفت حتا یتو اون نص-

 خنده اش گرفت و گفت:  رایحم

  یبکنم پسرم، وقت  واسه تو حتینص هی نه اما بذار -

بگه چشم بره  دیبا  گه،یم ی جور ن یبه شوهرش ا یزن

 خواد  ی دلش م یز یچ دیتو اتاق منتظرش باشه، شا 

کرد درشت   یپروا که داشت آتش را نگاه م چشمان 

 نگاه کرد، آتش قهقه زد گفت:  رایبه حم عیشد و سر

 گفت برم تو اتاق  ینذجور یخواد ا  ی آهان پس دلش م-

 با خشم نگاهش کرد و آتش گفت:  پروا

من که   ،یایتو اتاق تا تو ب رمینشو م ی باشه عصب-

 بشه، از خدامم هست ت یخوام زنم اذ ینم

 آتش! -

 زد گفت:  ینگاه کرد چشمک رایبه حم طنتیبا ش آتش

مثال   ست،یبلد ن اد یبکن زن من ز  ادیز حتا ینص ن یاز ا-

 ... ییجا  ه یبگو شوهر آدم تا 

 برو تو اتاق -

 و آتش گفت:  دیخند زی ر زیر رایحم



 زده باال  یبرم حساب  دینه انگار با -

 :د ی و با خشم غر یعصب پروا

 ادب یب-

 رفت و پروا کالفه بلند گفت:   رونیاز آشپزخانه ب آتش

 اینهال جان ب-

 وارد آشپزخانه شد و پروا آرام گفت:  عیسر نهال 

 امیسفررو پهن کن من االن م -

 شده؟  یزیچ-

 فقط سفره پهن بشه گرسنه هستن  زمینه عز -

 باشه -

گذشت،   هیرفت و از کنار بق  رونیاز آشپزخانه ب پروا

در اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد، به آتش که به 

در را   داده بود نگاه کرد، کالفه هیکنار در تک  وارید

 بست و گفت: 

 شده؟  یچ-

  دیخودش کش کی مچ دست پروا را گرفت نزد آتش

 گفت: 

 نشده  یزیچ-



 خند زد گفت:  شین پروا

 ی شکل ن یساده ا یسوختگ هی امکان نداره واسه -

 صورتت کبود بود   ی صاف شد  یوقت  ،یبش

  یمگه نم یپرس یچقدر سوال م ست،ین میزیچ-

 تو اتاق ک... میا یب یخواست 

کت آتش را گرفت و   ی  قهیدو طرف  یعصب پروا

 گفت: 

 فهمم یخودم م-

 گفت:  یدستانش را گرفت و عصب عیسر  آتش

 نکن-

 گفت:  طنتیبا ش  ع یشد و آتش سر زیپروا ر  چشمان 

 میبذار آخر شب لخت بش می لخت بش  رهیاالن د -

کرد و دستان آتش را پس زد   یدندان قروچه ا پروا

فه و آرام  آتش کال  د،یکش  نییباره پا ک یکت را به 

 گفت: 

 شهیم  ر ید میبر ا یب ست،ین  یزینکن چ-

و   دیچرخ یاو م یتوجه نگاهش سر تا پا رو یب  پروا

 در را گرفت گفت: ی  رهیو دستگ دیچرخ یآتش عصب



 داره درس...  رایمنو بگو که فکر کردم حم-

  واریبه د دش یکش یشانه اش را گرفت و عصب  پروا

پروا   د،یچسباندش، آتش از درد چهره در هم کش 

 خشکش زد و دست پاچه گفت: 

 شد؟!  یچ-

لباس که به  ی رفت، برق زدن پهلو نیی پا  نگاهش

 شیبود در چشمش نشست، تا دست پ  یسیخاطر خ

افتاد، به همان قسمت   شی پا  ریبرد نگاهش به کت ز

 لباس رنگ خون به خودش گرفته بود.   ریز

باس آتش را گرفت همان جور  ل  یزد دکمه ها وحشت 

 کرد گفت:  یباز م عیکه سر 

 شده  ی زیچ هی دمی...فهمدمیفهم-
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مچ دستانش را گرفت اما پروا با شتاب دو طرف   آتش

جدا شدن   یلباسش را گرفت از هم باز کرد، صدا

توجه   یدکمه ها در گوش جفتشان نشست و چروا ب

گاز به خون نشسته وحشت   دنیلباس را کنار زد با د 

 دهانش گرفت.  یزده دست جلو 

 : دیغر یعصب آتش

 یکن یول نم  یدیم ریگ  یلعنت-

زانو زد   عیلباس را ببندد پروا سر  یخواست جلو تا 

 گفت: 

 شده؟!  یچ-

 نفس -

 چسب را گرفت و گفت:  یگوشه   پروا

 شده  یبگو چ-

گفت و با چشمان   ینیزخم ه دن یرا باز کرد با د  چسب

آتش نگاه کرد، آتش   ی درشت به صورت عرق کرده 

 شانه اش گذاشت گفت:   یدست رو

 بلند شو   ستین یزیچ-



 :د یو غر  ستادیبا خشم ا  پروا

 ی اریگندشو در م  یدار -

 خواست در را باز کند آتش گفت:  تا 

 یزنینم یحرف  یبه کس -

 مارستان یب میبر دیبا -

   زمی عز ا یجا، ب نیا ا یب-

خودش و آرام   ی را گرفت کشاند روبه رو دستش 

 گفت: 

 نکهیدوم ا  ا،یک یواسه آسک  هیمهمون  ه ی نکهیاول ا-

سوم آخر شب منو تو حلش    شن،یاالن همه نگران م

 میکن یم

 ... آت-

بفهمن مدام سوال کنن،   هیحوصله ندارم بق ش، یه-

بعد که  اد، یگوشه خون نم هی نمیاالن برام ببنندش، بش

 میکن یمهمونا رفتن حلش م 

 ! یچقدر خون از دست داد  نی! بب؟ی دار  یتو چه جون-

 شم ی بد مزت بخورم خوب م یاز غذا   ستین یزیچ-



  دی با  ده،یرنگت پر   اده،ی ز تیزیخون ر نیآتش، بب-

 ... یبشه، اگر نشه باعث م هیبخ

تنش به تن داغ او   دنیشدن لبش و چسب  دهیبوس  با 

 باعث شد خفه شود، آتش سر عقب برد و آرام گفت: 

 نیفقط دوباره ببند، کار سنگ  ستین یز یغر نزن چ-

 نداره  یزینکنم خون ر

 پلک زد و آتش سر کج کرد و گفت: پروا

 یپلک نزن  شهیم-

 : دیلب غر ری کرد و آتش کالفه ز ی نگاهش م جی گ پروا

از کف   اریاخت تی وضع  نیواال تو ا رونیب می ببندش بر-

 حرفه یلیبدم خ

فکر    یکم د،یچرخ  عیو سر  دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 زیکجاست، سمت م هیاول  یکمک ها ل یکرد وسا 

 کیپالست دنیخر را باز کرد، بادآ  ی رفت کشو  شیآرا

نهال را   یبرش داشت سمت آتش رفت، صدا عیسر

 : دیشن

 پروا -

 ام یاالن...م-

 زانو زد و با بغض گفت:   دوباره 



 اد یمن دلم نم-

 بندم یخودم م رون یپاشو برو ب-

 بندم ینه...نه م-

را برداشت درون سطل انداخت، از شدت   یخون گاز 

کتش را در آورد   یاسترس گرمش شد و کالفه عصب

لباس دکلته و قرمز   دن یانداخت، آتش با د نیزم ی رو

توجه کل   ی باال رفت اما پروا ب شیابرو کی پروا 

لبش   ی را جمع کرد باال سرش، زبان رو  شی موها 

 گفت:  دیکش

 کنم؟  زشیتم دیبا -

زد و سر باال برد    گرشید  یدستش را به پهلو  آتش

 به سقف نگاه کرد آرام گفت: 

 آره -

 ن؟ یبا بتاد -

 بزن -

کردن زخم آتش هزار بار دلش فرو   زیبا تم پروا

شود؛    یتار م دش ید  یو اصال متوجه نبود گاه  ختیر

برد نگاهش کرد آب دهان قورت داد و   ن ییآتش سر پا 

 گفت: 



 هم  یگاز بذار رو  ییپنج شش تا  هی-

 باشه -

 ن چسب بز-

اما با دستان لرزش دار کارش را   عیتند و سر پروا

شکم آتش   یکارش دستش رو  لیداد، با تکم یانجام م

 به پشت دستش چسباند گفت:  یشانینشست و پ

 تونه منو بکشه، جز تو  یکس نم  چیه-

پروا را گرفت باال   یبازو  ری خم شد ز یکم آتش

شد و پروا با    رهیبه چشمان خمارش خ دش،یکش

 بغض گفت: 

 ؟ یکن ی کارو م نیچرا با خودت ا-

کرد و پروا باالخره   یساکت بود فقط نگاهش م  آتش

 آرام گفت:  دیقطره اشکش چک

 ی ُکش یتو منو م-

برهنه اش،   ی نهیس  ی قفسه  ینشستن لب آتش رو با 

ناخنش در کتف آتش فرو   عی و سر  ختیدلش را فرو ر

  یرفت، بوسه اش را ادامه داد تا سر شانه اش، پاها

 کژال او را ترساند:   یپروا سست شد اما صدا

 شده؟  یزیپروا مادر چ -



 در گذاشت گفت:   یدست پاچه دستش را رو  پروا

 میا ینه االن م-

زده عقب رفت بدون نگاه کردن به چشمان   خجالت 

 آتش گفت: 

 ا یس تنت کن بتو لبا  رمیمن...من م-

دکمه ها را بست، خواست   عیرا تنش کرد سر کتش

برود اما آتش دستش را گرفت، پروا نگاهش کرد و 

  یرو زیبه همه چ یرفت، نگاه  شیآرا  زیاو سمت م

 برداشت گفت:  یانداخت و رژ کمرنگ زیم

 یاومد  یفهمن واسه چ  یهمه م یبر ی جور نیا-

 متعجب گفت:  پروا

 اومدم؟!  یواسه چ-

به   رهیدر رژ را باز کرد خ ستاد یا شیروبه رو  آتش

تر جلو   عیپروا دست جلو برد، اما سرش سر  یلبها

 از لبش گرفت و آرام گفت:  یرفت کام

 ی وودیهال  ی کارا ن یاز ا-

لب   یآب دهان قورت داد و آتش آرام رژ را رو پروا

 گفت:  دیبرجسته اش کش



 االن برو -

رفت،    رونیق را باز کرد بدر اتا دیبا عجله چرخ پروا

اتش لبخند زد و به رژ درون دستش نگاه کرد، 

 : دیو غر زی م یپرتش کرد رو ی عصب

 دونم.  یمنتظر بمونم خودمم نم  دیبا  یالمصب تا ک -

 ** 
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 نیکنار آتش و کژال نشسته بود، انگشتانش ما ب پروا

انگشتان آتش بود و انگشت شصت آتش آرام دستش  

گوش   هی بق یکرد و به صحبت ها  ی را نوازش م

آن ها   یرا جلو وهیآب م ینیسپرده بودند، محمد س

 و گفت:گرفت، آتش دست باال برد  



 خورم  ینم-

 آب آناناس برداشت و گفت: ع یپروا سر اما 

 خوره   یم-

 کرد و کژال با لبخند آرام گفت:  یپوف آتش

 ی دیزحمت کش یلیمدت خ نیا-

 را به دست آتش داد و گفت:  وهیآب م پروا

 نکردم   یکار -

  میریامشب که م گهی راحت شد، د  یبابت آسک  المیخ-

 میبر  یهم م یخونه آتش آسک

 لبخند زد و سر تکان داد اما کژال کالفه گفت: پروا

بر   قی جور که پدربزرگ آتش گفت، فردا شقا   نیهم-

برم   یاونم امشب با خودم م گهید  ره،یگرده م یم

 خونه آتش

 لبش کج شد و آرام گفت:  پروا

 هیخونه،  ادیباشه، فقط امشب فکر نکنم آتش بتونه ب -

 کنه  یکار دارم خود آتش گفته کمکم م ی سر

 راحته المیتو که هست خ شی خوبه کمکت کنه، پ-

 لبخند زد و سر چرخاند گفت:  پروا



 گهیبخور د-

 نفس -

 ندیتا خواست صاف بنش  د یآتش پروا ترس یصدا  با 

 آتش گفت: 

 یتو اتاق...نم رمیآروم باش...من به بهونه تلفن م-

 نمیتونم بش

 آتش! -

خونه هر وقت رفتن   ی جلو ادی...بعموم زنمیزنگ م-

 اد یب عیاون سر

 مارستان یب میبر-

  یل یقاقال  گهی فقط د  ست،یشنون، الزم ن   ی...مشیه-

 واسه خوردن نمونده برن  یزیبهشون نده بفهمن چ 

نگران سر تکان داد و آتش دستش را به تاج   پروا

 و گفت:   ستادیمبل گرفت ا

 برم تلفن کنم  دیبا -

 گفت:   عیسر محمد

 منو دست انداختن دیو مج ا یک  نیا ا یآتش ب -

 سر تکان داد گفت:   آتش



 ام یزنگ بزنم م-

نگران با نگاهش بدرقه اش کرد، به مهمان ها   پروا

 کدام قصد رفتن نداشتند.  چینگاه کرد، ه

 *** 

 رایرا بهم کوفت و چشم بست، حم  خچالیدر  ی عصب

 نگاهش کرد و گفت:  قیدق

 شده؟  یچ-

 ! رن؟یچرا نم-

 وا! -

 گفت:  رایاش نشست و حم یشانیپ یپروا رو  دست

 ؟ یشد  یجور  نی چرا ا ی تو اتاق اومد  یرفت-

 برن مامان  دیبا -

 زشته دختر! -

 جون آتش مهمه ست،یاالن زشت بودن مهم ن-

 شده؟!   یخاک بر سرم چ-

 ی فهم  یبرن م هیآروم مامان، بذار بق-

 نگاهش کرد گفت:  ایاپن رفت، ک سمت



 ! د؟ یتلفن آتش طول نکش-

 رفت و گفت:   رونیاز آشپزخانه ب عیسر  پروا

 نم یبب رمیم-

اتاق رفت در را باز کرد، نگران سمت آتش که  سمت

عرق کرده اش    یشانیتخت خواب بود رفت، به پ ی رو

نگاه کرد، لب تخت نشست، آتش چشم باز کرد لبخند 

 زد و گفت: 

 چپول نگام نکن ی با چشا ی اون جور-

 ؟یکن  یچرا لج م-

خوبم، برو بگو آتش خسته بوده خوابش    دمیدراز کش-

وقته موقع خوابه  ر یبفهمن د یجور  نیا د یبرده، شا 

 برن دیبا 

ت  عرق کرده اش نشس  یشانیپ یدست پروا رو   پشت

 و آتش چشم بست گفت: 

پاره پوره   شهیدوست دارم هم ینگرانم ی جور نیا-

 بشم

 :د یغر دی ابرو در هم کش پروا

 نزن   خودیحرف ب-



لباس را باال زد و   ی و پروا کم دیچهره در هم کش  آتش

داشت، به   یزیچشم بست، باز هم خون ر ی عصب

اش    یشانیصورت آتش نگاه کرد و خم شد، لب به پ

اش  یشانیبه پ  یشانیو پ   دشیوسچسباند، آرام ب

 چسباند آرام گفت: 

  نیاز همه که ا ی کنم دور بش ی تونم کار یچرا نم-

وحشتناک   یزخما   نیا دی با  یتا ک ،ینینب بیهمه آس

اما ساکت باشم، اما به اون خدا درد تو درد منم   نمیبب

کارو با   نیکشم، ا یتو درد م  یهست، دارم به اندازه 

 خودتو من نکن آتش 

دست دور گردن پروا گذاشت و سرش را به   آتش

 اش فشرد گفت:  نهیس

 نفسم  شهی...تموم مشهیتموم م-

 پروا -

آتش  یصاف نشست و با عجله پتو را رو  عیسر  پروا

 انداخت و گفت:

 چشاتو ببند-

سمت در رفت، تا در را باز   دیکش  قینفس عم دیچرخ

 به زور لبخند زد و گفت:  د،یکرد مادر آتش را د



 خسته بود  یل یحتما خ  ده،یخواب دمیرفتم د -

تخت پروا لبخند زد و آرام   یآتش رو  دنیبا د کژال

 گفت: 

 شه کمکت کنه داریه بعد ببذار استراحت کن-

 سر تکان داد و کژال دست پروا را گرفت گفت:   پروا

 جمع کرده  لشو یهم وسا  یآسک م،یریم میدار  گهیما د-

خواست آن ها هر چه   ینگفت چون فقط م چیه  پروا

 زودتر از آن جا بروند. 

★ 

 نیآتش ا  ی نگران به پروا که مثل اسپند رو رایحم

زنگ  یکرد، با صدا یرفت نگاه م   یطرف آن طرف م

 پروا بلند گفت:

 مامان زود درو باز کن -

 اتاق شد و گفت: وارد 

 عموت اومد -

 من خوبم ستین یز یچته تو، چ-



سمتش رفت و لب تخت نشست دستش را گرفت،    پروا

آتش   دن یبا عجله سمت اتاق رفت، با د زیعمو پرو

 لبش کج شد و گفت:

 تو بدنت؟  یسالم دار  یجا -

 و گفت:  دیخند آنش

 اد یخون م ی ادی فقط ز  ستین  یزیاالنم چ-

سمتش رفت و آتش دست پروا را فشرد و    زیپرو

 : دیغر

 برو قرصتو بخور-

دانست باز    یپروا را حس کرده بود، م  فیخف  لرزش 

کرد و   زیچشم ر   زیهم تب به سراغش آماده، پرو

 گفت: 

 زنت چش شده؟ -

 گفت: ریسر به ز  ستاد ی ا پروا

 خون ازش رفته   یل یخ  د،یکن هیتورو خدا زود بخ-

 لرزه دختر! ینگران نباش، چرا صدات م-



  ی با قدم ها  دیآب دهان قورت داد و کالفه چرخ پروا

به آتش نگاه کرد و   زیرفت، پرو رون یبلند از اتاق ب

 را کنار زد گفت:  یخم شد، گاز خون

 که  ی کرد گریدختر خون به ج نیا-

 م؟ یبه نظرت راض-

 زده پاره کرده؟  یبوده ناش  یک-

 یالش  یگوساله   هی-
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 گهید هیبود فرو کرده بود کل  یخوبه اگر حرفه ا-

 ی تنداش

 ساکش را باز کرد و گفت:  در

 زنت چشه؟ -



زخمش چشم بست و   یبا حس سوزش شستشو  آتش

 گفت: 

 لرزه  یکنه م یهر وقت استرس داره و نگرانه تب م-

 ! یتب روان-

 همون -

 پر کرد و گفت:  یحس  یسرنگش را از ماده ب  زیپرو

دختر، فکر کنم هر روز    نیبا ا  یکن یتو که بدتر م -

 خدا تب و لرز داره 

  شیبشم که اومدم خواستگار مونیخواد پش یدلم م -

  زایچ نیاما با تموم همه ا شه،یم  تیاذ  یجور  نیکه ا

 شمینم مون یبازم پش

  یالک ت یوار عاشق  وونهید  نیکه ا ی شد  یم مونیپش-

 بود 

 را به چشم زد گفت:   نکشیع

   یازشو بخرچنان برات بدوزم که امشب تا صبح ن-

 هم فشرد.  یو با حس درد لب رو   دیدر گلو خند  آتش

★ 



  شیاستکان چا زیآمد و پرو   رونیب سی از سرو آتش

 گذاشت گفت: نی را زم

 گه؟ ید یخوب-

 ی عال -

 گهیمن برم د-

 دستت درد نکنه -

 به پروا نگاه کرد و گفت:   زیپرو

  یچه حس  یبر  یتو دستتو م  ینگران نباش، وقت-

زخم دستت    یزخما براش به اندازه   نی آتش ا  ، یدار

 اد یبراش به حساب م

 یخداحافظ رایبا حم زیلبخند هم نزد، پرو یحت پروا

کرد به اتاق رفت، پروا تا  یکرد و آتش خداحافظ 

 رفت و گفت:   رونیب  زیدر بدرقه اش کرد، پرو  ی جلو

 نگران نباش -

اما کاش   دم،یهزار بار از دهنش شن نویاز غروب ا-

 نگران نباشم  شهید نمشد درک کر یم

 لبخند زد و گفت:   زیپرو



  ی جور نیوقت ا چی ه گهیمحله دورش کن، د  ن یاز ا-

 نگران نباش 

 ...کنم ام یم مویسع-

 یکه ببر  ی بلد  یبره اما اگر زنش  یزمان م-

 سمت آسانسور رفت گفت:   زینگفت و پرو چیه  پروا

 حتما چرک خشک کن بخوره -

 باشه -

 ریشب بخ-

نگاه   رایبه حم دیپروا در را بست چرخ ز یرفتن پرو با 

 کرد و گفت: 

 برو بخواب مامان -

 ده یرنگت پر-

 شم ی خوابم خوب م یم رم یقرص خوردم م-

 باشه  -

رفت و پروا چشم چرخاند در خانه که هنوز   رایحم

سمت اتاقش رفت،   ال یخ یبود، ب  ختهیشلوغ و بهم ر

تش که  برق ها را خاموش کرد وارد اتاقش شد، به آ

 : دینگاه کرد غر دیکش یم گار یس



 ؟ یکش  ی م گاریس یبا اون زخم دار  ی چه جور-

  یرا دور انداخت و از رو  گارش ی لبخند زد ته س  آتش

 رفت سمتش رفت و گفت:  نییتخت پا 

 ؟ی شیزشت تر م یهست یگفته بودم عصب-

به حالت قهر رو چرخاند اما آتش دستش را به  پروا

 کت پروا گرفت گفت:  یدکمه ها 

 ؟ یکن یآرومم نم یعنی-

 نه چون خودم داغونم-

 دکمه را باز کرد و آرام گفت:   آتش

 ؟ یشیبا من آروم نم  یعنی-

نگاهش کرد و آتش کامل دکمه ها را باز کرد و   پروا

اش گرفت همان جور که آرام از تنش در   قهیدست به 

 آورد گفت:  یم

 پدرسگ زشتم-

تا خواست    د یرا کامل در آورد، پروا خجالت کش کت

خواهد لباس عوض کند آتش دستش را   یم  دیبگو

تخت خواباندش و   یرو  د،یگرفت سمت تخت کش

برق را   دیدست باال برد کل  د،یخودش کنارش خواب



و   دیشد و او کامل کنارش خواب کیفشرد، اتاق تار

 سر پروا گذاشت گفت:  ریدست ز 

 نبود  یزیچ  ی دید-

 خند زد گفت:  شین پروا

 آره نبود -

 گفت:  دیپروا را جلو تر کش تن

 ی دیزحمت کش  یل یامشب خ-

 اما تو گ... -

 د یببخش-

تاپش برد، چشمان    ر یچشم بست و آتش دست ز پروا

لب به  یک یباز شد اما آتش در آن تار عیپروا سر

گردنش چسابند، الل شده بود اصال انگار خشکش زد، 

از آن را نداشتفگ، کم کم   شتریآتش هم انگار قصد ب

بدن سفت شده اش آرام گرفت، دستش جلو رفت و  

زد   دکتف آتش گذاشت چشم بست، آتش لبخن ی رو

 گفت: 

 نفس  ریشب بخ-

 *** 



آتش مدام در گوش   یزنگ مخصوص گوش  یصدا

  ینشست، آتش چشم باز کرد، عصب  یجفتشان م

  د،یکش ری شود همان لحظه پهلو اش ت زیخ  میخواست ن

بانداژش گذاشت، رو  ی و دست رو  دیچهره در هم کش

را برداشت، شماره   ی برد گوش شیچرخاند و دست پ

دم گوشش    دیکش یگوش یپدرش بود، دست رو

 پروا نگاه کرد آرام گفت:  رت وگذاشت و به ص

 بله-

 کردم  دارتیشرمنده ب-

 شده؟  یچ-

 مارستان یب  میدار-

 آتش باال رفت و نگران گفت: یابرو کی

 شده؟!  یچ-

خواست بره مشهد، برق ساختمون قطع    یم قی شقا -

رفت که پرت شد،  یشده بود، از پله ها داشت م 

 سرشو دستش شکسته

 : دیکالفه غر آتش

 به درک-

 آتش! -



اصال، حاال   رهی به من چه اون چه مرگش شده، بمد  -

 ی هست به من خبر داد یانگار ک 

 مارستان یب مشیبر یم میباشه منو مامانت دار-

 : د یرا خاموش کرد غر ی گوش یعصب آتش

 به اعصاب آدم  زننیگند م-

 گرفته اما چشمان بسته گفت: ی با صدا پروا

 شده؟  یچ-

 لبخند زد و خم شد گفت:   آتش

 نفسم  یچیه-

 کرد گفت:  شی دست در موها  د،یگردنش را بوس  کنار

 بخواب-

پروا   د،یکتف برهنه اش کش یانگشتش را رو  سر

 گذاشت گفت: ش یبازو یخورد و دست رو  یتکان

 ؟ یدرد ندار-

  یبا لبها دیرا بوس ش ی گلو  ریبار ز نیبلند کرد و ا سر

 بسته گفت: 

 اوم -

 نه؟  ا یآره  یعنیاوم -



 زد و گفت:  یسر باال آورد چشمک  آتش

 اصال  یعنی-

 شد گفت:  زیخ مین  عیو سر دیخند پروا

 صبحانه درست کنم -

 : دیکرد و غر یپوف آتش

 بخواب  کمی-

 کشهیداره م کی بار یکار به جاها-

کرد   زانیرا از تخت آو  شی پاها  دیچرخ  دیخند خودش 

تا خوست برود دست آتش دور گردنش حلقه شد و  

 گفت:  دیلبش به گوشش چسب

 یتو که اول آخر زنم -

 به وقتش قشنگه یز یاول آخر زنتم اما هر چ-

اش حرکت کرد   نهیس   یقفسه  یانگشتان آتش رو  سر

 و گفت:

 االن از همه وقت قشنگ تره -
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  دیلبش کش  یآب دهان قورت داد و زبان رو  پروا

 گفت: 

 ؟ یطاقت  یهمه ب  نیآتش و ا-

شد و    ده یآتش باال خط دکلته لباس قرمز کش انگشتان

هم افتاد نفسش تند شد، آتش آرام   یچشمان پروا رو

 گفت: 

 یشیطاقت م ی ب یآتشم که باش یهمه زشت  نیا  یوقت-

توان حرف زدن را هم نداشت و آتش از آن حال   پروا

پروا سو استفاده کرد انگشت اشاره اش را آرام درون  

چشم باز  عیو سر ختیلباس برد، پروا دلش فرو ر

ست باال داد  را با د  شیکرد، با شتاب بلند شد و موها 

 دست پاچه سمت در اتاق رفت گفت: 

 شهیم  رمی...درید-



  رونیرفتن پروا، آتش نفسش را با حرص ب رونیب با 

سرش گذاشت به  ری و دست ز دیتخت خواب یداد رو 

 : دیغر ی کامال مشهود یشد و با کالفگ  رهیسقف خ

 زشت  جذاب -

 *** 

که دسته گل درون   ا یک دن یدر را باز کرد با د  یآسک

 سر کج کرد گفت:   ا ی بود لبخند زد و کدستش 

 ریصبح بخ-

 تو  ا یب-

 ستن؟یخواب ن-

 ستنیاصال ن-

 : د یپرس عیوارد خانه شد و سر ا یک

 کجا رفتن؟ -

 گفت: یکالفه دسته گل را گرفت و عصب   یآسک

برم چمدونشم جمع   د یخانم صبح زود گفت با  قی شقا -

 کرد 

 مگه صبح پرواز هست؟ -

 گرده  یگفتم با دوستاش بر م-



 خب؟ -

برق قطع بود خانم با آسانسور رفت، پرت شد   یچیه-

 پاش با سرش شکست

 اوه! -

 به درک کاش مرده بود -

 !ی آسک-

 داداشم اومده  یواال خب به قصد به هم زدن زندگ -

 خونه؟ ومدیآتش ن -

 زن داداشم موند   شی نه پ-

 مشکوک نبود؟  شب ید-

 شده مگه؟ یدونم، چ  ینم-

 یچیه-

 ؟ ی صبحونه خورد-

  یحساب دیآره خواهرم آماده کرده بود منو مج-

 می خورد

آرام جلو   ایلبخند زد و به گل ها نگاه کرد، ک  یآسک

 رفت و گفت: 

 خوام  ی مدت معذرت م نیبابت ا -



 از گل ها نگاه نگرفت و آرام گفت:  یآسک

 می فراموشش کن ا یب-

 ی تو بخوا یهر چ -

 برد و گفت:  یر آسکرفت دست دور کم  جلو

 دمیراحت خواب شب ید-

 دمیمن نخواب-

 چرا؟ -

 اد یاز ذوق ز دی شا -

  ی از موها  یدسته ا ی پشت دستش را رو دیخند  ا یک

اش را آرام و    یشانیو سر جلو برد پ   دیکش  یآسک

سر    ا ی شدند در چشمان هم و ک ره یخ د،یبوس یطوالن

در آغوش هم    د، یرا بوس یآسک یجلو برد آرام لب ها

 فرو رفتند.

و در باز شد هر دو با شتاب از هم   دیدر قفل چرخ  دیکل 

در بود نگاه کردند،   یدور شدند و به پروا که جلو 

آن دو رد و   نیباال رفت نگاهش ب یپروا با ابروها

  دیلبش کش  ی بدل شد و کم کم لبش کش آمد، زبان رو

 و گفت:

 ...سالم زهیچ-



خجالت زده سر به  یدست پشت سرش برد و آسک ا یک

 برد گفت:  ریز

 سالم زن داداش -

 سر زده اومدم   دیببخش-

 با عجله نگاهش کرد و گفت:  یآسک

 هیچه حرف نیا-

 قیکنه، بهم گفت شقا  یآتش داره موتورشو درست م-

 شد  یازت بپرسم چ امیاز پله ها پرت شده گفتم ب

 خجالت زده سمت پروا رفت و گفت:  ا یک

 داداش   شیمن برم پ-

 د یببخش-

 کالفه گفت:   یآسک

 ای برو ک د،یزن داداش انقدر نگو ببخش-

از کنار پروا گذشت و پروا با لبخند به  عیسر  ا یک

 نگاه کرد و گفت:   یآسک

 محل شدم   یخروس ب-

در   دش،یمچ دست پروا را گرفت و کش ی عصب  یآسک

 را بست گفت:



 ؟ ی وردصبحانه خ-

ره پر   دهیچ  یزیم هی رایآره مامان حم- رخ  بود که تا خ 

 چطوره؟  قیشقا  نمی بگو بب  م،یشد

را باز کرد   نتیسمت آشپزخانه رفت، در کاب  یآسک

 ی آورد و همان جور که از آب پُرش م  رونیب  یگلدان

 کرد گفت: 

تونه بره   یاز دو پله نم یدست پا چلفت  یدختره -

 نییپا 

 د؟یند یجد  بیسرش که آس -

گفت شکسته،   یخون اومده بود م کمینه بابا سرش -

 پاش ورم کرد  دمی فقط د

 شد  یچ  نیبابا بب یا-

خند زد و گل ها را شاخه شاخه کرد  شین  یآسک

 درون گلدان جا داد گفت: 

 لمشه یف گمیمن که م-

 کرد جلو رفت و گفت:  زیچشم ر پروا

 ! لمیف-



  رهیفردا م قمیشقا  رم یبابزرگم گفت من م یاصال وقت-

 شما باشه من شک کردم  شیتا فردا تنهاست و پ

 ؟ یبه چ-

 ست ی ن یرفتن قیکه شقا  نیبه ا-

 کالفه گفت:  یکرد و آسک  یدر سکوت نگاهش م  پروا

کنم، اما از    ی اشتباه م دمی کنم شا  تتیخوام اذ ینم-

االن که پاش شکسته به  اد،یبر م  یهر کار   قیشقا 

 ره؟ ینظرت م

 سر باال انداخت و گفت:   یمشکوک شد و آسک پروا

از عمد خودشو پرت   دیمن باورش ندارم، اصال شا -

 کرده 

 ... گذره ک ی از جون خودش م یعنی-

از جون خودش نگذشته، اگر خودشو پرت   رینخ-

 شییجا   هیدونسته چه طور پرت کنه که فقط  یکرده م 

 بشکنه

 اصال چرا برق رفت؟-

 شما نرفت؟   یدونم، مگه خونه  ینم-



 رایشده از مامان حم  یکرد چ فیآتش که تعر -

باال سرش روشن   دینور با  هیچون اون  دم،یپرس

اما  شهی م داری بعدم زود ب اد،یبدش م یکیباشه، از تار

 گفت اصال برق نرفته بود 

 دونم ینم-

 تونسته برق قطع کنه یخودش که نم-

  یاز هر کس ی هر کار یدون  ینه اما پروا خودتم م-

  یحاال اگر اومد خونه مثل آدم گفت م   ست، ین دیبع

قصد   میدی ما اشتباهه، اگر د  یخوام برم که تمام حدسا 

رفتن نداره به نظر من حواستو جمع کن، داداشم دو  

 بچسب  یدست

چسبم چون به آتش   ینم  زم،ی عز هیچه حرف نیا-

 ده یهم کنه آتش وا نم ی دارم، هر کار نانیاطم
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 لبخند زد به ساده بودن پروا و گفت:  یآسک



 هیمرد هر چقدرم چشم پاک باشه باز  گهیمامانم م-

 تونه اهلش کنه یزن گرگ با عشوه هاش م 

 خند زد و گفت:لب  پروا

تونه  یزن گرگ نم هی اما  گهیمامانت درست م-

سوزه جزغاله  ی که م ی آتش بشه چون کس کینزد

 کنه اونه یشه و ضرر م یم

کار کرده که انقدر بهش   یداداشم باهات چ نیبب-

 ! یدار  نانیاطم

 سمت در رفت و گفت:  پروا

فقط نگاهشو خوندم که چقدر دوستم دار ه، خوندم و -

  یزار تا زن با انواع اقسام عشوه ها نمدونم ه یم

  شیتونه آتش منو سمت خودش بکشه، چون دلش پ

رفت فکر نکن گول خورده به  ی منه، اگرم سمت زن

 داره   ی حتم نقشه ا

 باال انداخت و گفت: ییابرو  یآسک

کنه،   فی عجب! مامانم حق داره انقدر ازت تعر-

 تفکرتم با ما فرق داره! 

 رد و گفت: در را باز ک دیخند پروا



اتاق   واری به د واریخونه د نیتو هم اد،یب  قیبذار شقا -

 ندارم  ی آتش بخوابه، من که حرف

 سمتش رفت و گفت:  یآسک

 ! یترسناک شد -

 و گفت:  دیبلند خند پروا

تونم با   یبردم سر عشقم م یخودمم تازه پ   دی شا -

من    ست،ین ی کس گهیکه د  قیُگردان آدم بجنگم، شقا 

 مراقب آتش باش  شه،یم رمی د زمیبرم عز 

 متعجب گفت:   یآسک

 مراقب داداشم باشم؟!  ،یچ یعنی-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

  یلیشده، نگران نباش االن خ یزخم کمی شب ید-

 بده  ادیز  وهیخوبه، اما بهش آب م

 گفت:  ی عصب  یآسک

 گفت آتش مشکوک بودا  ا یک-

کنه،  یم رینگران نباش خوبه که داره موتورشو تعم-

 شهی نگو نگران م  یزیبه مامان هم چ

 راحت  الت یخ-



 فعال -

 برو بسالمت -

 *** 

 

[12 /3/2021 1:03  PM ] 

 

 #آغوش_آتش  

 #پارت_چهارصد_هشتاد_نه

 

 

سرگرد نشست، سرگرد    زیم یمبل جلو  یرو پروا

کرد و پروا منتظر بود تا  یداشت با تلفنش صحبت م

کرده    شیچه صدا ی برا دی صحبتش تمام شود و بگو

را سر   ی گذشت و سرگرد گوش قهیپنج دق با یاست، تقر

 گذاشت و گفت:  شیجا 

 دخترم؟ یخوب-

 خوبم-

 م یکرد دایپگاه پ یمی قد یچندتا از دوستا -



 لبخند زد و سرگرد گفت:  پروا

 ست یدست ما ن گهی اما پرونده د-

 کرد و مشکوک گفت:  زیچشم ر پروا

 ! ؟یچ یعنی-

خبر بودن   ی از دخترشون ب شهیگه هم ی پدر مادر-

درخواست دادن واسه دخترشون کارآگاه    هوی

 تا بفهمن پگاه چرا مرده  رنیبگ یخصوص

 ک...   ی جور نیا-

تونم   یفقط م شه،یبه ما مربوط نم یزیچ گهی آره د-

و پرسو   قیحق تحق میکرد دایبهش بگم دوستاشو پ

 جو با خودشونه نه ما

 چه بد -

 میتون یآره، اما ما نم-

 ؟یچ یعنی-

   یندار یبه ما ربط  ی تو خبرنگار یعنی-

 گفت:   ستادیا  عیپروا کم کم کش آمد و سر لب

 آدرس -

 و گفت:  دیبلند خند سرگرد 



 آروم -

 برام مهمه-

 بخره؟  نتُ یخواست ماش یچرا؟ چون م -

 گفت:  عیجا خورد اما سر پروا

  نینه دوست دارم زودتر بفهمم چرا کشتنش، کال ا-

 پرونده مشکوکم کرده 

  م،یکن دایمنم مشکوکم که چرا نذاشتن خودمون قاتُل پ-

 رن یگ  یدستور م ی پدر مادر پگاه از کس د یشا   نکهیا

به سرگرد در فکر فرو رفت و سرگرد   رهیخ  پروا

 برداشت گفت: ی کاغذ

 نیدوستش بوده به نظرم فقط از هم نیتر کینزد نیا-

 همه رو هم به من انتقال بده  ه،ی کاف یپرسو جو کن

 چشم -

 سمت در رفت، گفت:  عی را گرفت و سر  کاغذ

 ممنون-

 مراقب خودت باش -

 چشم -

* 



 : دیغر یبه آهن نگاه کرد و عصب آتش

تونم   یامروز نم هی  ستیجواد، خوب ن   ستیخوب ن-

 یکن یکار م یچ  یدار نیکار کنم بب

 سالم -

مرد عصا به دست که کاله   ری سر چرخاند، پ  آتش

بود، چشم   ستاده ی مغازه ا یسرش بود جلو   یشاپو رو

 کرد و گفت:  زیر

 د ییسالم بفرما -

بود به چشمان آتش، روبه   رهیآرام جلو رفت، خ مرد

از    ستاد، یش نشسته بود ا که آتش پشت یزیم ی رو

 اتش نگاه گرفت چشم چرخاند در مغازه و آرام گفت: 

  یمحل هنوز هست، اما نم یدونستم آهنگر یم-

 مهی دونستم به همون شکل قد

 شما؟ -

 نگاهش کرد و پلک زد گفت:  رمرد یپ

 زخم خوره  هی-

 آرام گفت:  رمردیافتاد و پ نیچشمان آتش چ ریز

 بچه جون  نمیبده بش ی صندل  هی-



  ی به جواد نگاه کرد و جواد با عجله رفت جلو آتش

  ر یرا برداشت سمت مرد رفت و ز  یفلز  ی مغازه صندل 

 گذاشت گفت:  شیپا 

 دییبفرما -

 لب گفت:   ر ینشست و ز یصندل  یرو یبه سخت رمرد یپ

 یعل ا ی-

 گفت:   رمردیکرد که پ ی فقط نگاهش م آتش

 یفهم  یم  ویپسر، همه چ یفهم یم-

 ییجواد چا -

 خوام یه، فقط آب من-

سر   یرفت که آب خنک بخرد و آتش کم   دیدو  جواد

 کج کرد گفت: 

 د؟ یدوست پدربزرگم هست-

 لبش کج شد و گفت: رمرد یپ

 یهم داره؟ همه دشمنن حت یاون مرد مگه دوست-

 دوسته گه یکه م یکس

 و گفت:   دیکش شش یر  یکالفه دست رو آتش

 شنوم یم-



چه   دمیشن  ، یبر عکس اون نامرد، تو مرد دم یشن-

پرسم،   یهزار بار از خودم م یروز ،یکن یم  ییکارا

 همون شغاله یپسر نوه   نیا

 مح...   ی آقا -

  ی نشو پسر جان، اگر خدارو قبول دار  یرتینگو، غ-

 ساکت باش 

 ن؟ یخوا یم یچ-

 عدالت -

 چشم بست گفت: رمردینشست و پ  نهیدست به س  آتش

آدم   چین تونست اجرا کنه نه هکه نه قانو  یعدالت-

  وونهید   ینتونست که زنم دق کرد منم راه ،یا گهید

 خونه کرد 

سرش تکان   یشد که کم زیاتش ت یگوش ها انگار

کالهش را از    رمردیگرفت و پ هیتک یخورد از صندل

  زیم یسرش که وسطش کچل بود برداشت رو   ی رو

 آتش گذاشت گفت: 

  یکار م یچ ی هست ی ک دمیفهم  یوقت دمیازت شن  یوقت-

 تونه عدالتو اجرا کنه یکه م هیکس  نیگفتم ا یکن

 عمو هیچ هیقض-



 لبخند زد و سر تکان داد گفت:  مرد

 یکن یکمکم م یقول بد د یاما با  گمیم-

 من ک... -

  ؟یوفتیاما با نامرد جماعت که در م یدینشن یزیچ-

 ؟ یری گیظلمو که م  ی جلو

 اگر واقعا ظلم کرده باشن رو قولم حساب کن -

چشم باز    د،یکش  ینیچشم بست نفس سخت و سنگ مرد

 کرد و گفت: 

عده   هی ینیروز بب هیاگر  یمحل  نیتو که بزرگ ا-

 یکار م یکنن، چ یپناه تجاور م یدارن به دختر ب

 ؟یکن

کرد و مرد آرام   یباال رفته نگاهش م یبا ابروها آتش

 گفت: 

 پسر؟  ی ردک  یکار م یچ-

 زدم  ی م شیآت شونویکی یکی-

 چشم بست و گفت:  مرد

رفت، ازدواج   یدخترم سر کار م شیدوازده سال پ-

ما بمونه،  شیتا آخر عمر پ خوادی گفت م یکرد م ینم



شب شد   مهیداد، ن یکرد تلفنشم جواب نم  ریروز د هی

نکردن،   یریگیاما پ س،یرفتم سراغ پل  دم یترس  ومد،ین

اومدم خونه، تا صبح هزار   دمیبگذره، ترس دیگفتن با

نه صبح زنگ زدن برم   اعتس  م،یزنده شد میبار مرد

که   ی خانمم خودشو کشست انقدر ،ییواسه شناسا 

 دخترمو کشتن  دمید  یخودشو زد، رفتم پزشک قانون

 :د یمشکوک و آرام پرس آتش

 د؟ یمحل نیتو هم -

 آره -

 چطور ُکشتنش؟ -

در دلش نشست و   ید اما انگار غم بزرگ ساکت بو   مرد

 آرام گفت:  یل یخ

دونم اون وقتا بهادر راحت  ی اما من م یدون یتو نم-

 فروخت  یجا موادشو م نیا
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 آتش باال رفت و مرد سر تکان داد گفت:  یابرو کی

گرفت، اون شبم بهادر داشت   یپدربزرگت جلوشو نم-

  یگشت، دختر منو م یکه کرده بود بر م یاز فروش

  یدختر منو م نش،یاریبرام ب گهی به آدماش م نهیب

 برن  یدزدن م 

 گفت:  رمردیآتش مشت شد و پ دست

برادرت برام   نارویاما ا  یکن یدونم باور نم یآره م -

 کرد  فیتعر

 گفت:   ستادیا  عیاتش درشت شد و سر چشمان 

 ! ؟یچ-

گفت شاهد بوده رفته به پدربزرگت گفته بره به داد  -

 دختر من برسه

 ؟یگیم  ویک-

 آکام -

 خشکش زد و مرد عصا را فشرد و گفت: آتش



گفت پدر بزرگت با آدماش رفت سراغ بهادر اما -

  دی دخترمو د دن یزجر کش دید  نکرد، رفت از جلو ی کار

 بهادُر نگرفت یاما جلو 

  رمرد ی کرد و پ ینگاه م رمردیبه آن پ نیخمشگ آتش

 گفت:  ستاد یبه زور ا

 ی گفت؟ جنازه دخترمو تو مهمون ی چ سی پل  یدون یم-

کرده سنگ کوپ کرده،   قی تزر یاد یز یکردن وقت  دایپ

 خودش بوده  لینگفتن بهش تجاوز شده گفتن با م 

 ... یا-

اما بردارت چرا   گم،یدروغ م یکن یدونم فکر م یم-

 بخواد دروغ بگه؟

دروغ   زیهمه چ د یکرد، شا  ی مشکوک نگاهش م آتش

باره مرد   کیوجود نداشت اما به  یمدرک چیبود، ه 

د سمت  آور  رونیب یکتش کرد و دستمال ب یدست در ج

 اتش گرفت گفت: 

  شیپ نویبست، ا یدستمال دور مچش م  هی شهیهم-

  یم قیتحق کم یاما با  یمن جا گذاشت، سخته باور کن

  ، یمواد چیبوده نه ه یدختر من نه اهل مهمون یفهم

شبه رفت سراغشون؟ قرار برادرت با من   هیچطور  



بازارچه بود، اون   یقهوه خونه  نیتو هم  شهیهم

 خودش اومد سراغم 

و    دیکش یقینفس عم رمردیچشم بست و پ جیگ اتش

 گفت: 

گناه  یشده و ب  ختهیعدالتو برقرار کن پسرم، خون ر -

نکن، مثل پدربزرگ ظالمت تماشاگر   مالیدخترمو پا 

 به خرج بده   رتینباش، غ

 یتو دشمنش دی شا -

 کی یکن، من حت  قیدر موردم تحق ستم،ین یمن کس-

بار هم با پدربزرگت هم کالم نشدم، زنم دق کرد منم 

از برادرت نشد انقدر داغون شدم با  یخبر گهید  یوقت

 کیخونه،  وونهیحرف زدم که بردنم د واری درو د

که   وونمید  هی یفکر کن د یساله مرخص شدم، شا 

دستمال دستم   نیجز ا یحرفارو زدم، مدرک نیاومدم ا 

  قتیحق یور بفهم چط یدون  یم  یاما تو آتش ست،ین

از خون دخترم   یدیفهم  یاما قول بده وقت ه،یچ

ما اورد    یبالرو سر خانواده   نیکه ا یاز کس ،ی نگذر

 نگذر

 برد و گفت:  ریبه ز سر



گم خدا تورو فرستاده عدالتو برقرار    یکفره اما م-

حداقل عدالت واسه چند نفر، از خون دخترم   ،یکن

 کن  یمردونگ گنینگذر، همون جور که همه م

آرام سمت در   دیسرش گذاشت و چرخ یرا رو  کالهش 

 و گفت:  ستادیباره ا کیمغازه رفت، اما به 

 سته،یمن کوچه ب یدختر منم مثل ناموست، خونه -

 رنگ بود  نیدرش سبز روشنه، آخه سوگند عاشق ا

رفت،    یداشت م  رمردیپ نکهیا دنیاما با د دیرس  جواد

 نفس زنان گفت: 

 آب اوردم -

 ممنون جوون-

آن حرف   دنیبا شن  د،یچرخ جیآتش گ رمردیرفتن پ با 

و   جیشده، گ   ده یکش رون ی ب قیعم یها انگار از خواب

  شیو دست پ  دیبلندتر خند  د،یخند یگنگ بود، عصب

 گردنش گذاشت. 

 ** 

بود   یکیفرمان گذاشته بود، هوا رو به تار یرو   سر

فرمان داشت،   یسر رو   ابانیخ  ی و او هنوز گوشه 

سوخت به آسمان نگاه   ی سر باال آورد، چشمانش م



و آرام دفترچه را برداشت،    دیکش قیکرد و نفس عم

را هم باز کرد، اسم    سشیبازش کرد و در خود نو

  سمت عالمت زد نوشت پگاه، کیمرجان را نوشت و  

  دیکش گریفلش د  کیزد نوشت بهادر،  یگری فلش د

دندان   ر یلب ز  د،یفلش را کش نیآخر امک،ینوشت، س

 و نوشت، آتش، کالفه سر باال آورد.   دیکش

 را به چپ و راست تکان داد گفت:  سرش

  یاما گفت یشناخت یمرجان م ؟یکن  یازم پنهان م ویچ-

که   یدختر بهادره، همون یدونست یم  ، یشناس ینم

که دفترچش تو   یکشتنش همون دوست پگاه، همون

 گاو صندوقت بود 

 زد:  اد یمشت شد و با خشم فر دستش 

 ؟یکن یپنهان م  یدار ویچ-

 اش نشست و آرام گفت:   یشانیپ  یلرزانش رو   دست

 ؟ یکه از مرجان نگفت یهنوز بهم اعتماد ندار-

 برد و گفت:  ریخند زد سر به ز شین

کامل شده، اما حاال  کردم اعتمادت بهم   یفکر م -

دونه چند تا    یخدا م ،یبه من نگفت ویهمه چ دم یفهم

 یبرام نگفت  گهیداستان د



 داد و گفت: نیی را پا  شه یش ی عصب

کارا کرده و چرا   یبفهمم مرجان چ  دیآرومم، خودم با -

 هیبفهمم،  د یگه، اما با  یبه من نم  یزیمرده، آتش چ 

 هست که آتش ازم پنهون کرده   یزیچ

  یصندل  یرا از رو  ی گوش  عیخورد، سر زنگ  تلفنش

  دی کش یگوش  یبرداشت، شماره سرگرد بود، دست رو 

 و دم گوشش گذاشت:

 بله-

 نگران شدم  یکرد ریدختر د یی کجا -

 موندمیمنتظر م دیکار داشت با -

 ی دیفهم یچ-

بزند و به   یحرف  دیترس  یم د،یدانست چه بگو ینم

خراب شود، چشم بست و   زیکند همه چ دایآتش ربط پ

 سرگرد گفت: 

 پروا -

  شترینفر ب کیکاله با    ی داشته ول  یاد یز یدوستا-

 نبوده  یمیصم

 ی ک-



دونست چرا مرده اما فقط   یاونم مرده، دختره نم-

 که مرده  دهیگفت به گوششون رس 

 داشت؟  لیاسم فام-

دونست اسمش مرجان   یحضور ذهن نداشت فقط م -

 بود 
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 کرد و گفت:  زیچشم ر سرگرد 

 ومد؟ ینم ادش ی یل یفام چیه یعنی-

 دم ی مرده، فقط گفت شن  یک قیدونست دق  ینم یحت-

 کشتنش  ا ی یعی به مرگ طب-

سکوت کرد، از آن فلش متوجه شده بود که   پروا

 مرجان را کشته اند اما به سرگرد گفت: 



 بوده  یعیدونم نگفت اما حتما مرگ طب ینم-

 در فکر فرو رفت و پروا کالفه گفت:  سرگرد 

 برم باشگاه  دی من با -

 برو دخترم، ممنون-

  دنش،ینگه که من رفتم د یزیاز دختره خواستم چ -

 یثبت م زارویچ ن یاغش ااگر رفتن سر دینیشما بب

 کنن

 دختره  نی ممکنه برن سراغ ا یگیم یعنی-

رفاقت مال شش هفت ساله   نیکنم برن، ا  یفکر نم-

اون دوران،   ی کنم برن دنبال دوستا  یفکر نم شه،یپ

 کنه ینم بی ع یاما کار از محکم کار 

 لبخند زد و گفت:  سرگرد 

 یشد  یم  سیپل دیخبرنگار با  یتو به جا -

کنم،  یبه لطف شما هر دو شغل با هم دارم تجربه م-

 کاملم   سیپل  هیاالن 

 و پروا آرام گفت:   دیباز خند سرگرد 

 فعال -

 دخترم  ی خسته نباش-



 ممنون-

 از را برداشت گفت:  یرا قطع کرد و کوله پشت  تماس

 ست ین نیآتش، جواب من ا یبد کرد -

بلند سمت   ی رفت و با قدم ها  نییپا  نیماش  از

بود ناراحت بود،   یباشگاه رفت، عصبساختمان 

که با او صاف و صادق نبود،    ی بود از مرد  ریدلگ

متوجه شد مرجان   ی داد، وقت یهمان داشت عذابش م

 . ختیسرش فرو ر  ی رو  ی انگار آوار  ستیک

 *** 

مبل انداخت و همان جور گه مانتو اش  یرا رو   فشیک

 نیتمر د یآورد سمت حمام رفت، آن قدر شد یرا در م

  یم تی عرقش داشت خودش را اذ یبود که بو کرده

را در آورد و وارد حمام شد و   شیکرد، همه لباس ها 

 : دیغر

 یبمون شتریب کمیشد  ینم را،یاز دست تو مامان حم-

  عی حمام را بهم کوفت و دوش را باز کرد سر در

شانه اش    یرفت، چشم بست و دست رو  رش یز

آب  ریتوجه ز ی گذاشت، زخم سرش سوخت اما ب

 ماند. 



در را باز کرد به اطراف نگاه کرد تا خواست    آتش

در را بست    د،ی دوش آب را شن یپروا را صدا کند صدا 

  گاریو سمت مبل ها رفت، خودش را رها کرد و به س

درون دستش پک زد، به در حمام نگاه کرد اما  

 بود.   یگرید   یفکرش جا 

حوله را برداشت دور تنش  دیآب را بست و چرخ پروا

 ش ی برداشت و دور موها  یگر ید دیسف یحوله   د،یچیپ

در   ی رفت اما همان جلو   رونیدر را باز کرد ب د،یچیپ

مبل بود خشکش زد و با  یکه رو  ی مرد  دن یبا د

 یآن جا چکار م د یچشمان درشت تا لب باز کرد بگو

 : دیآتش را شن  یگرفته  یکند، صدا

 حالم بده -

او   یخجالت زده دوست داشت فرار کند روبه رو پروا

 به جلو برداشت گفت:  یاما نگران قدم ستدیآن گونه نا 

 شده؟  یچ-

 چشم بست و گفت:  آتش

 داغونم نفس...آرومم کن -

  عیو با شتاب سمتش رفت سر ختیدلش فرو ر واپر

دو طرف سرش را گرفت تا بپرسد چه شده اما آتش  



باره جلو رفت و در آغوشش فرو رفت، پروا   ک یبه 

بود و دست پشت گردن آتش که سرش به  جیگ

 بود گذاشت و آرام گفت: دهیشکمش چسب

 شده آتش؟  یچ-

 ؟ ی آدمه نفس؟ ک یدروغه؟ ک یچ  قته؟یحق یچ-

دستش را   ی آتش را باز کرد پنجه ها  ی وها م  پروا

 فرو کرد و آرام گفت:  شی درون موها 

نبود اما دوست   یزنه بود تو پرورشگاهمون، مرب هی-

 یاون جا کار کنه چون خودش بچه دار نم ادیداشت ب

  یموند کنارم م   ی من حالم خوب نبود م یشد، وقت

  یجا   ایدن نی گفت، انقدر ساکت نباش، ا ینشست م

که   ییپُر از کثافته اونا  یزندگ  ست،یمثل تو ن  ییآدما 

خوام پاک  یم  ازم،خوام بب ی پاکن باختن، گفتم م

  یرو سرم گفت، آدما کار  دیدست کش  دیباشم، خند

 یکن یزندگ  یتون یکنن وگرنه نم  یم فتیکه کث کننیم

بود نگاه   ن ییسر عقب برد و به پروا که سر پا   آتش

 کرد، پروا لبش کج شد و گفت: 

 شده  فیکث ینحو هیبه  یهر ک -

 یتو پاک -



پروا   یپاها یسر رو  کدفعهیمبل و  یرو   نشاندش

 گذاشت گفت: 

 ی نشد  فیوقت کث چی تو ه-

 شده  یبگو چ-

اما سکوت کرد و چشم بست، پروا ناراحت سر   آتش

آتش    یباال برد به سقف نگاه کرد، همان لحظه صدا

بود   دهیشن  رمردیهر آن چه که آن روز از پ د،ی را شن

  یپروا بازگو کرد و پروا در سکوت در حال  یبرا  را

کرد گوش سپرده   ی که کنار گردن آتش را نوازش م

 بود. 

 گفت: جی که ساکت شد پروا گ آتش

 ؟ یکن  یفکر م یتو چ -

 نه ا ی  گهیدرست م رمرد یاون پ نم یبب دیاول با-

 شه؟ یم یاگر درست بگه چ-

کرد  بشیبا خشم نشست و کالفه دست در ج آتش

 را در آورد و گفت:  گار یپاکت س

 بوده  ی آدم عوض هیپدربزرگ من   یعنی-

 ؟یکن یکار م یبعدش چ-



داد به پروا نگاه کرد و   رون یرا ب  گاری دود س  آتش

 گفت: 

 ه؟ی سوال چ نیمنظورت از ا-

 یتون یم ش؟ یبُُکش یخوا یم  ،یاون هست ی نوه  -

 آتش؟ 

 خند زد و گفت:  شین آتش

 تونم یراحت م  یل یخ-

 چشم بست رو چرخاند و گفت: پروا

همه مدت بعد اون همه حرف   نیبعد ا  نمیب یم  یوقت-

به فکر منم  یکه حت یزدن بازم همون آدم کله خراب

 شمیناراحت م شم، یخسته م ،یستین

 : د یغر ی مبل بلند شد، آتش عصب یرو  از

 از همه بگذر یگیتو فقط م-

تاسف به   یخند زد و سرش را به نشانه   شین پروا

 چپ و راست تکان داد گفت:
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برداشت    نویمن ا یهمه حرفا  نیمتاسفم که از ا-

 ی کرد

بند سمت اتاقش رفت، آتش با خشم به  یقدم ها  با 

دنبالش رفت تا پروا خواست در را ببند آتش در را  

قدم به عقب   کی  دیهول داد، پروا ابرو در هم کش

 : دیبرداشت و تا دهان باز کرد آتش غر

  یکنم که تو راض  یچه غلط دیبگو، بگو تا بدونم با -

 ی باش

 رون ی برو ب-

کار کنم که تو حداقل باهام   یچ دی حرف بزن، بگو با -

 یقهر نکن

 دست باال آورد چشم بست و گفت:  پروا

 م؟ یبحث نکن شهیم ست،یمن امروز اصال حالم خوب ن-

 ؟ یدید   یمن حالم خوبه؟ االن منو تو چه حال -



بهت بفهمونم االن حرف   یچه جور  ؟ی چه جور-

باس تنم خوام ل   یبرو م م،یش  یم ت یجفتمون اذ میبزن

 کنم

حموم تو نگات   یکه از همون جلو هیبگو مشکلت چ-

 یخوندم ناراحت

 فقط برو آتش -

 زد:  ادیپروا را گرفت فر یبا خشم بازوها آتش

خوام که برم، هستم که  ینه وقتم تنگه نه م رم،ینم-

برو برو کردنت دهن باز   یبشنوم پس تو هم به جا 

 هی کن بگو مشکلت چ

  دیاتش کوب ی نهیبا خشم هر دو دستش را به س پروا

 زد:   ادیبدتر از او فر

که بعد   نهیمشکلم ا  ،ییکه تو دروغ گو نهیمشکلم ا-

همه پا به پات جلو اومدن تو دل خطر رفتن هنوز   نیا

از همه  نهیمشکلم ا  ،یبهم اعتماد ندار  شعوریب یتو

اونم واسه  ،ییدروغ گو هیاما خودت   یر یگ یم  رادیا

 که از خودم گذشتم به خاطر تو!  یمن  ؟یک

  رهیخند زد به چشمان جمع شده و گنگ آتش خ شین

 اما زمزمه وار گفت:  نیشد سر جلو برد، خشمگ



اما وانمود   یبا خبر یتو از همه چ نهیمشکلم ا-

 یخبر یب ی کرد

 تو؟!  یگیم یچ-

 مرجان-

که تا به  ینفس مرد یبود برا ی کلمه کاف کی  همان

بود که   یمرش حبس نشده بود تا حبس شود، کافع

انگشتان دستش جمع شود و مشتش سفت محکم 

شود که بفهمد    رهیبود تا به لب پروا خ یشود، کاف

نه، چشمان پروا تنگ شد و    ا ی است  دهیدرست شن

 آرام گفت: 

 ه؟ یدختر بهادر ک یدون ینم یچرا دروغ گفت-

  شی هنوز هم ساکت بود و پروا سر عقب برد ن آتش

 خند زد و گفت:

نره   ادت ی اما  یحرف بزن یخوا  یمعلومه نم افتیاز ق-

  نیکردم بازم ا یاعتماد شدم، فکرشم نم یبازم بهت ب

 یکارو باهام بکن
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  عیهم فشرد، سر یچشم بست، آتش دندان رو  ناراحت 

 دهان باز کرد و گفت:

 ی گفتم م یاگر م ،یکن یم ری تو مدام خودتو درگ-

 چه خبر بوده  یدنبالش بفهم یوفتیب یخواست 

 کالفه دستانش را باال آورد و گفت: پروا

که  یفهم یحرف نزن، م یجور  نی آتش لطفا، لطفا ا-

 ! ؟یزن یبچه ها حرف م هیشب  ی دار

بعد سرگرد   قیتحق یرفت یم ، یمدام دنبال دردسر-

 ؟یکن یم  قیگفت تو چرا در مورد اونا تحق ینم

  ، یداد  یم حاتیتوض نیو هم یگفت  یهمون موقع م-

 کردم؟   یمخالفت م

 ؟ ی شد  الیخ یپگاه شو ب ال یخ یمگه االن که گفتم ب-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا



 هم نبودم  لیم یسرگرد خودش خواست، هر چند ب-

خواستم سر   ینگفتنم دردرسر واسه تو بود، نم لی دل -

 یوفتیتو دردسر ب اتی فضول 

 ؟ یمطمئن -

 ؟ یمساله انقدر ناراحت ن یواقعا سر ا-

  شیحوله را از دور موها  ی خند زد و عصب شین پروا

دستش را به    کیپرت کرد و  نیزم  یرو  دیکش

 زد و گفت:  شی پهلو

خوشحال بشم؟ من   دیبا  یکه بفهمم بهم دروغ گفت نیا-

هستم که مزاحمت سورن بهت   یا هیهنوز منتظر تنب

اون وقت بفهمم تو   ،یناراحت شد  ی دینگفتم و تو فهم

  نیتازه ا ه؟یز یکم چ یبه من نگفت یشناخت یمرجان م

ازم  گهیچقدر موضوع د دونهیفقط مرجانه خدا م

 ی پنهان کرد

 سر تکان داد و آرام گفت:   آتش

 یناراحت بش  یقبول دارم حق دار -

 منطقت باالخره کار افتاد!  یخدارو شکر سنسورا-

 ی دخالت کن یاما حق ندار -



  شیبازو  یپروا تنگ شد و آتش دست رو  چشمان 

 گذاشت گفت: 

پُر از خالف، اگر  هستن،  دهیچیخانواده پ نیا-

هم واسه   یکن یم قیسرگردت بفهمه راجبشون تحق

ذره   ری ز میری م شتریب شه،یخودت هم واسه من بد م

 نیب

 ُکشتنش؟   یچرا ُکشتنش؟ چه جور-

 نفس! -

 بده  حیپس توض یستیتو که سرگرد ن-

 دونم چرا ُکشتنش، بعدم با اسلحه کشتنش  ینم-

 خالف کار بود؟ -

 آره مثل باباش -

 د؟ یشناخت  یم گرویهمد ش؟ یبود دهی تو د-

و    دیلبش کش ی سکوت کرد و پروا زبان رو  آتش

 گفت: 

 چند سالش بود؟ -

 م یشناخت یهم م گرویبودمش، همد دهیجوون بود، د -

 ش؟ یبود دهید یواسه چ-



 ه؟ییبازجو -

 ؟ یسخته جواب زنتو بد-

 و گفت:  دیکش  ششیر یکالفه دستش را رو  آتش

 دمش مثل ماهکبو دهید-

شد و   کیبهم نزد ش ی پروا مشت شد و ابروها  دست

 گفت: 

 مثل ماهک عاشقت بود؟  یعنی-

را  زیکه باالخره همه چ دید  یرا خوب م  تیموقع آتش

رفت،   نیی نگاهش پا   یکند، لحظه ا فیپروا تعر یبرا

مشت پروا و ناخون انگشت شصتش که از   دن یبا د

باال رفت و   شیابرو کی شده بود   دیشدت فشار سف

 نگاه باال آورد، پروا سر کج کرد و گفت: 

 !؟ ینکنه تو عاشقش بود-

باره   ک یدانست چرا ان سوال را به  یهم نم  خودش 

حسش باعث شد آن سوال را که به نظر   د یشا   دیپرس

کرد   یخودش مسخره بود بپرسد، آتش لبخند زد و سع 

 حرف بزند.  ی با لحن شوخ

 عاشقم بود که زنم شد  نیآره همچ-



باال رفت و حالت چشمانش   یچشمان پروا کم  ریز

کرد آتش دوست داشت   ی تنگ شد، فقط نگاهش م

  یذهنش را بخواند دوست داشت بداند دارد چه فکر

شد که کمرش   ریکند اما با کار پروا چنان غافلگ یم

چهره در هم   شی برخورد و از درد پهلو واریبه د

  ی  شدهکبود   یچهره   دنیبا د یاما فقط لحظه ا دیکش

  ر یاش که از ز یشانیتا پ قهیکنار شق یپروا و رگ ها 

َکر کننده و   یپوست باد کرد خشکش زد و صدا 

 پروا در گوشش نشست:  نیخشمگ

 با من نکن!  یشوخ نیوقت همچ  چیه  گهید-

او بود و پروا با همان خشم  تیعصبان رتیدر ح  آتش

 گفت:  د یآتش فشار آورد و با تهد ی نهیبه س

اگر   یبدون  یمتنفرم که بخوا ا،یشوخ نی متنفرم از ا-

 کار کنم  یخوردم قرار بود چ یگول م

 ... نف-

کنار تن آتش   واریرا به دبا خشم چند بار مشتش   پروا

 زد:  اد ی و فر  دیکوب

 نکن آتش  یبا من باز-

 زد:   ادی به عقب هولش داد فر عیسر  آتش



 ی بود کول  یبسه فقط شوخ-

درد    ش یبغض کرد دستش که به خاطر مشتها  پروا

 گرفت و گفت:  گرشیگرفته بود را در دست د

ندارم...اصال   ارویشوخ ن یا ینکن...من جنبه  تمیاذ-

 نیچون ا شمیم وونهیکنم...د یحسابش نم  ی شوخ

 نکن ا یشوخ نیاز ا گهی خوردم...د یحسو دارم باز 

مچ دستش را گرفت و باال    عیسمتش رفت و سر  آتش

درد گرفته بود   یل یدست پروا را که خ یآوردش، عصب

داد    یدر دست گرفت همان جور که آرام ماساژ م

 گفت: 

 خشم نفس بود؟ نیا-

 گفت:  ی ار یتالش بس چشم بست و آتش با پروا

کنم زشتم،  ینم ا یشوخ نیاز ا گهیآروم باش، د -

مرجانم عاشقم نبوده، اونم مثل باباش دشمنم بود،  

باباش ادامه   ی خواست که خالفا   یمحلو م نیاونم ا

 گهی حسو فقط به تو داشتم د نیکنه، باور کن ا  دایپ

 باور نکن نیا ریبه غ ویچیه

 : گفت  ی چشم باز کرد و آتش عصب پروا

 کنه یدرد م   یل یدستت خ-



 ش یشناس یم ی گفت یاز اول م  دیخوبم، با -

 ییچه کارا  نمیبب نمیشناسم، هنوزم دنبال ا یکامل نم-

 ُکشتنش یکرده و واسه چ

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا

 ؟ ینیچرا دنبال ا-

به هم ربط داره، مرگ مرجان، مرگ   زیچون همه چ-

سرش به من مربوط  هیکه  گهید  یاتفاقا یل یپگاه و خ

 شهیم

 خالف کار بزرگ بوده  هیپس مرجانم  -

 چند نفرم ُکشته یآره حت-

خند زد و به دستش که قرمز شده بود آتش   شین پروا

 داد نگاه کرد گفت:  یآرام ماساژش م

  نیا شتریرحم بزرگ شدن، ب  یآدم ب ه یدست   ریز-

حداقل نتوتستن مثل تو رو خودشون   ست،ین  یتوقع

 تسلط داشته باشن 
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 و گفت:   دشیباال آورد بوس یدست پروا را کم  آتش

 یا  وونهی مثل خودم د  دمیفهم شتریاالن ب-

 : دی برد و آرام پرس رینگاه به ز پروا

 ی کار م  یراسته چ رمردیاون پ یحرفا ی دیاگر فهم-

 ؟یکن

 گذرم  یاز پدربزرگم نم-

 آتش! -

 لبش کج شد و گفت:   آتش

 بفرستم؟ ری براش لوح تقد یخوا  یبله، م -

  ؟ یاون آدم تو دردسر بنداز نه اما چرا خودتو واسه-

 که سپردش به قانون  شهیحداقل م

 با کدوم مدرک؟-

 خند زد گفت:  شیکرد و آتش ن  ی فقط نگاهش م پروا



کس  چینابود کنم، ه  د یآدمو من با  نیزرنگه نفسم، ا-

 اون قانون  ی تونه حت ینم

 خودت؟  یبا نابود-

 کار کنم نفس؟  یچ یگیم-

 میبنداز  رشیگ  میبذار کمکت کنم، بذار مدرک جور کن-

 ... ن-

که اونو    ی ذارم از خودت بگذر ینگو نه من نم-

دوست دارم،   مویتورو دوست دارم زندگ ،ی مجازات کن

اگر تو جلومو   یکنم حت ی م یواسه حفظش هر کار

 یریبگ

باره مچ دست پروا را   کیکرد و به  زیچشم ر آتش

پروا در آغوش آتش   دش،یکش عی محکم گرفت و سر

پرت شد و با چشمان درشت نگاهش کرد، آتش  

 زد و گفت:  یچشمک

َخشنم   یجور  نیا ی سادیجلوم وا یمدل نیپدرسوخته ا-

 دوست دارم  می معمول  شتریمن که خشن ب ؟ یهست

و آب دهان قورت داد.   دیبا آن حرفا خجالت کش پروا

 آتش با لبخند گفت: 

 مورد نداره  هی نیبه ا یآتش بودنم ربط-



 ب...برو لباس تنم کنم-

بود سرمو از تنم  کینزد  ی االن که خشن شده بود-

  یدار  تیوجب مین ینبود با حوله  ادت ی یجدا کن

  یشوخ  گهیکالم د هی! ؟یکن یعرض اندام زشتتو م 

 ی فرستاد  یکردم سر قطع شدمو واسه ننم م یم

حبس شد و خون با تمام فشار به   چارهیدخترک ب  نفس

نم دار  ی صورتش هجوم برد، آتش دستش درون موها 

  یزد کم  شی به موها  یپروا فرو رفت و چنگ آرام

به   رهیسرش را کج کرد و سر خودش را جلو برد خ

 چشمان سرخ پروا گفت: 

 که اشکال نداره  طنتیکوچولو ش هی-

داغ شد آن شب حالش خوب نبود، از غروب  تنش

آغوش   ید بود اما حال آرام گرفته بود، گرما حالش ب

از   زیچ چیآتش قلب نا آرامش را آرام کرده بود اما ه

فرستاد که در   یشرمش کم نشد و بر خودش لعنت م

رفته بود حوله دورش    ادشیچرا  تیاوج عصبان

  سبتدانست ن  یآتش که خوب م  ی است، آن هم جلو

 مرد چشم چران است.  کی به او کامال 



  ریبود و لبش اس ر ید گریلفت کند اما دمخا خواست

آتش شد، چشمانش خمار شد و دستانش دور   ازین

 کرد.  یآرام همراه د،یچیکمر آتش پ

آتش آن لب کم بود، لبش با شتاب از   یان شب برا اما 

 ی صدا د،یپروا جدا شد به گردن نرمش چسب سی لب خ

 لرزش دار پروا در گوشش نشست:

 ... آتش...کاف-

شد،   یخود م یآتش داشت از خود ب  یبا بوسه ها  اما 

آتش را و آتش از حال دگرگون پروا    شرتیچنگ زد ت

حوله رو بر   ی سو استفاده کرد دستش را از رو

 تنش را به خودش فشرد.  شتریو ب  دیپشتش کش  یامدگ

 *** 

  رهیه شده بود خکه شکسته بود و بست ق یشقا  یپا  به

 پروا گذاشت و گفت:   ی را جلو  وهی بود، کژال م

 زم یبخور عز-

آمد، لبخند زد به کژال نگاه   رونیاز فکر ب  عیسر  پروا

 کرد و گفت: 

 د؟ یگرد یچرا انقدر زود بر م -



حواسش به    ی گرفتارن کس یل یو شوهرش خ ن یآگر-

 م یبر دی با  ست،یما ن  ی باغا 

 ند گفت: و کژال با لبخ  دیکش یقینفس عم  یآسک

  المیشماها برپا بشه من خ  یهر چه زودتر عروس-

 راحت بشه

داشت    یکه سر در گوش  قیلبخند زد و به شقا  پروا

نگاه کرد، کژال نگاهش را دنبال کرد، کالفه ابرو در  

 و گفت:  دی هم کش

 میشام بخور  ادیب رون یآتش از حمام ب-

 گفت: رانهیبه پروا نگاه کرد و غافلگ  قیشقا 

 مونه  یزخم تو صورتت م  یجا -

 بمونه دیدونم شا ینم-

 گفت:   عیسر  یآسک

دختر  شه،یکامال محو م  زری بمونه هم با دو جلسه ل -

محوش   زریزخم داشت با ل  یمنم صورتش جا ی خاله 

 کرد 

 لبش کج شد و رو به کژال گفت:   قیشقا 



پسرتو کتک  عروست چطور ینیبب یزن عمو نبود-

 زد 

نگاه کرد،   قی با خشم به شقا  یجا خورد و آسک پروا

 صاف نشست و گفت:  قیشقا 

خدارو شکر پسر عموم بچه داره وگرنه با اون  -

 بچه دار بشه گهیضربه فکر نکنم د

 : دیغر  عیسر  یآسک

 ! قی شقا -

 و گفت:  ستاد ی ا کژال

جاست، ازدواج هم کرد،   نیسالم ا حیدخترم صح-

شانس اورد چون اگر آتش بود بابا شدن که   ارمیآم

بره، پروا هم   ادش یکردن  یکرد زندگ ی م یکار چیه

  ،یتونم بگم جز قدر دان یم  یکردم چ تیاز دخترم حما

  ه،یگذره واسه بق ی روزا از جون خودش م ن یا یک

جرات فقط پروا   دل بود، اما  ادیوگرنه اون لحظه آدم ز

 ت داش 

لبخند زد و لذت برد از جواب مادرش، کژال    یآسک

 سمت آشپزخانه رفت و بلند گفت: 

 می نیبچ زیم ا یب ی آسک-



آمد، همان جور  رون یموقع آتش از اتاق ب همان

را شلخته بسته بود، از دور به پروا    سشیخ ی موها 

 نگاه کرد، لبخند زد سمت مادرش رفت و گفت:

 بابا کجاست؟-

 زنه  یداره با تلفنش حرف م-

 زد و گفت:  یچشمک آتش

 داره!  گهیزن د هینکنه -

چشمانش درشت شد و آتش با اشاره به در اتاق   کژال

 آرام گفت: 

 مشکوکه  یل یخ-

 برو بچه-

 سمت پروا رفت و گفت:   دیبلند خند آتش

 من  یچشم آهو  یچطور -

توجه  یبرد و آتش ب  ریزد نگاه به ز یلبخند خجل  پروا

که پروا نشسته بود   یمبل یلب دسته   قیبه شقا

به   رهی خ دیخودش را رو به عقب کش ی نشست و کم

 صورت پروا آرام گفت: 



االن   ادیبهت م شتریب اد،یخجالت بهت نم نجا ین یه-

 یکن  یکی واریهممون با د
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 خنده اش گرفت و با حرص گفت:  پروا

 برو آتش -

 پروا را گرفت و زمزمه کرد:  یچانه  آتش

 کار دارم  یل یفردا خ-

 ؟ یچه کار-

زشتت جا آمپول رو   کلیه  نیاونو ول کن، اما تو ا-

 ی دار یفرم



خجالت   د،یآتش کوب یبه بازو ی با حرص مشت پروا

  ستاد یباره ا کیو آتش به   دیلبش کش ی زده زبان رو

 بلند گفت: 

 گشنمه-

شاد بود نگاه   یلیاز آتش که خ  قیو شقا  دیخند پروا

 گرفت رو به پروا گفت: 

عالقه  یس یبه پل  یل یخ  ی تو عالوه به خبر نگار-

 ؟ ی دار

 گفت: عیپروا آتش سر  یجا 

 پوششه هیفقط   یبوده، خبرنگار  سینفس اصال پل-

 نگاه کرد و گفت:   قیشقا   یو آتش به پا  دیخند پروا

به بچه ها بگم با    یخوا  یم یپا بر  نیسختته با ا-

 برسوننت؟   نیماش

 جهیتونم برم سر گ ینه فعال به خاطر سرم تو راه نم -

 رمیم ما یبهتر بشم با هواپ  رم،یگ یم

با لبخند به پروا نگاه   قیو شقا  دی ابرو در هم کش پروا

 کرد و گفت: 

   مونمیم یآسک شی فعال پ-



 لبخند زد و گفت: پروا

که پات خوب   ی تا موقع ،یدوست دارم بمون یل یمنم خ-

 گذره  ی بمون، حتما با من بهت خوش م شهیم

 و گفت: ستاد یو آتش تعجب کردند اما پروا ا  یآسک

 ن؟ یخوا یکمک نم-

م در چشم  چش  قیآشپزخانه رفت، آتش و شقا   سمت

از درون   یبیخند زد خم شد س شیشدند و آتش ن 

انداخت و   یظرف برداشت و همان جور که در هوا م 

 رفت بلند گفت:  زیگرفتش سمت م یدوباره م

 نره  ادتینفس فلفل -

 : دیلب غر ری با حرص ز  قیشقا 

 نفس  یب یرینفس نفس، نم-

  ی را به پروا داد و کنارش جلو ریش   وانی ل   کژال

 پروا با لبخند نگاهش کرد و گفت: نشست،  نهیشوم

 ممنون-

 کرد  یشکل نیبشکنه که صورتتو ا اریدست آم-

 مقدمه گفت:  ی برد و ب رینگاه به ز پروا

 دوست دارم آتش از همه دور کنم-



کرد و پروا سر باال آورد  یدر سکوت نگاهش م   کژال

 به آن زن نگران نگاه کرد و گفت:  یکیو در تار

که تو هر  یهمه دردسر نیاز بزرگ بودن محل از ا-

 داره  ی ادگار ی  یجا  هیبدنش  یجا 

 ؟یتون یم-

 نه یهم میتمام سع-

  نی وقت ا چیخودم باشه ه شی بچم پ  زاشتنی اگر م-

رحم بچمو گرفت اورد   یشد، اون مرد ب ینم  یجور

ودم، که زن ب هی شهر، از من دور بود، من   نیتو ا

تونست چون   یتونستم اعتراض کنم، شوهرمم نم ینم

االن آتش همه  ن،یحرف حرف پدرش بود، االنو نب

پدرش   ی  هباباشو که بدون اجاز   یداده حت رییتغ ویچ

 بخشمش  یوقت نم چ یخورد، ه یآب نم 

 گناه بود    یب یبچه  هیاون -

 دستش را گرفت و گفت:  عیبغض کرد و پروا سر کژال

  رهی م ادمی  ی بتونم، انقدر نگرانشم که گاه دیدعا کن -

 بوده  یخودم چه شکل   یزندگ

 با لبخند نگاهش کرد و گفت: کژال

 میزن یبا هم حرف م میخوبه که امشب دار-



خوام برات   یسرتو بذار رو پام، م  ا یب زکمیعز  ا یب-

 کنم چقدر در حق شوهرت ظلم شده  فیتعر

آن زن نگاه کرد، حس مادر داشتن را   ی ابه پاه پروا

داشت،   یبی بود، اما آن لحظه حال غر ده یهرگز نفهم

پروا را گرفت و آرام سمت   یکژال با لبخند شانه  

آن زن گذاشت،   یپا یو پروا سر رو  د یخودش کش

نوازش دست کژال دلش را به درد آورد و با بغض  

  باز کرد هاند نهیبه آتش شوم رهی چشم بست، کژال خ

پروا درد و  یتمام عمرش برا  یو آن شب به اندازه 

 دل کرد.

 

اتاق را باز کرد آرام وارد اتاق شد، آتش در خواب   در

  یبود، در را آهسته بست و سمت تخت رفت، ب  قیعم

  شیصدا لب تخت نشست، آرنجش را سکون زانو

شد به   رهیچانه اش گذاشت خ ریکرده و مشتش را ز

 بود.  دهیتخت خواب یکه برهنه رو   ی مرد

جلو رفت و کنار صورت آتش گذاشت،   گرش ید  دست

قبل از خواب خواسته بود برود کنارش بخوابد اما  

رفت، اما تا  رونیکژال را بهانه کرد و از اتاق ب  عیسر



همان لحظه که وارد اتاق آتش شد داشت با کژال  

 کرد.  یصحبت م

 آرام گفت:  یل یو خ  دیکش قیعم  نفس

 کنم سگ اخالق  یکمکت م-

را برداشت به همراه پالتو و   فش یبلند شد و ک آرام

رفت، کژال با    رونیصدا از اتاق ب یشالش، آرام و ب

 گفت:   ع یسر دنش ید

 کجا-

 صبحانه بخورم برم -

 ست؟ یزود ن -

 برم خونه آماده بشم  دیبا -

 شهیدرست م  یاالن چا  نیباشه پس بش -

کرد   یخداحافظبعد از خوردن صبحانه از کژال  پروا

روند، به خانه  ی دانست آن ها تا ظهر م یچون م 

شد و   یآماده م دی به اتاقش رفت، با  می برگشت مستق

رفت اما سمت تخت رفت و لبه اش نشست، چشم   یم

 چرخاند در اتاق و کالفه چشم بست. 

* 



 

 زیم  یرا رو   یساکت بودند و اتش گوش  ا یو ک دیمج

 پرت کرد گفت: 

 بفهمم دیبا  ی از ک-

 زنن داداش  یبهادر که حرف نم ی آدما-

  یاصال نم  ا ی هیمیقد هیجاس که قض  نیمشکل هم-

 زنن ینم  یاگرم بدونن حرف ا ی دونن 

 در فکر فرو رفت و گفت: ا یک

 حرف نزده؟  یاکام در موردش با کس یعنی-

 گفت:   عیسر دیمج

  ویکه تو همه چ ا یمثل منو ک گه،ی داشته د قیاونم رف-

 یگیبهمون م

 گفت:   عیسر  ایکرد و ک زیچشم ر آتش

 گودرز بود!  ادمهیکه من  ییتا اون جا  قشیرف-

باال رفت و هر دو به آتش نگاه   دیمج  یابرو کی

را   یبلند شد و گوش  زیاز پشت م یکردند، آتش عصب

برداشت قفل را باز کرد و با گودرز تماس گرفت، بوق  

 : دی گودرز را شن  یسوم بود که صدا



 بله آتش -

 یآهنگر ا یب-

 شده؟  یزیچ-

 سوال نپرس  ا یب-

 باشه -

بلند شد و   شیاز سر جا  ا یرا قطع کرد و ک  تماس

 گفت: 

اصال خوابم نبرد...من واقعا   شبی ...دگمیداداش م-

 بشم برم؟  الت یخ ی ب دیبا 
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 دست باال برد گفت:  ینگاهش کرد و عصب  آتش



شده؟ چرا  یاون سال چ میدون  یما نم یچجور -

 دختر کشتن؟! ه یاون سال  میدینفهم

 می ندخو ی اون موقع درس م-

 د؟ یاما چرا به گوشمون نرس -

 ؟ ی دیچرا از خودش نپرس-

 داد و گفت: یفکش را تکان آتش

  یکس دین یبب  دیسوال کن کمیهمون کوچه  دیشما بر-

 دونه یم  یزیچ

 گفت:   عیسر دیمج

 م؟ ی ما نباش ادیگودرز م-

  یگوه هیبعدم حاال  د،یکه شما باش هیمگه گودرز ک -

 ام؟ یباشه مگه از پس خودم بر نم

سمت    دیچرخ عیشده است سر یآتش عصب دیکه د ا یک

 زد و گفت:  یچشمک دیمج

 میبر-

 سر تکان داد و گفت: دیمج

 چه خبره  مین یبب  میپس ما بر-

 د یبر-



رفتند و هر دو سوار    رونیاز مغازه ب  دیو مج ا یک

 کرد و آرام گفت:  یپوف  دیشدند، مج ا یموتور ک

 یعصبان   دی شد-

 لحظشه هیمال  یعصبان-

که فکر   یپدربزرگه هر کار  ده،یکه نشن یزیکم چ-

 کرده بعدم بزرگ و درست کار محل بوده  یکن

  یشکل  نیپدربزرگ تو هم ا نیکن بب قی تحق هی گمیم-

 بوده 

داداش من، من کم کم به خودمم شک    ستین دیبع-

 وقت خالف مالف کردم  هیکردم 

 و گفت:  دیبلند خند دیمج

 ره؟ یم ی خواهرت ک -

 دنبالش  ادیشوهرش تو راهه داره م-

 چه زود -

 ش یبره سر خونه زندگ د یاون بدبختم گرفتاره با -

 بلند گفت:  ا یرفتند و ک رون یبازارچه ب از

 ی هم که م یآتش بدتر قبل شده و تنها کس ی دقت کرد-

 تونه آرومش کنه زنشه



 شتریکنارشه، داره تو ب شهیکه هم  نهیا شیخوب-

 ره یم شیکاراش باهاش پ

  ی با آدما  ادیز  ست، یعلت ن  یشغلش ب ه،یدختر نترس-

 خالف کار سروکله زده 

 م؟یاالن به خواهر پروا خبر بد دیمج گمیم-

حالش   شبید   یدینه چون خودش االن خبر داره، ند-

 اون، حتما گفته براش  یخوب نبود رفت خونه 

 شش یپزودتر   ادیکاش امروز ب-

 خشم داشت ال مذهب   یل یخ  ی دید-

کالم چپو راست   هیخدا به داد گودرز برسه، فکر کنه -

 کنه آهن داغ فرو کنه تو ماتحتهش 

 سرعتش را باال تر برد.  ا یک  دندیدو بلند خند هر

★ 

 : دیغر  عیسر  دنشیشد، آتش با د  یوارد آهنگر  گودرز

 برو جواد -

 با ترس آهن را در کوره انداخت و با عجله گفت:  جوا

 باشه رفتم-

 کرد و گفت:  زیرفتن جواد، گودرز چشم ر با 



 شده؟  یچ-

 سمتش رفت و گفت:   آتش

 گه؟ید یبود  یمیبا آکام صم-

 االیباره عربده اش ب کیساکت بود و آتش به   گودرز

 رفت: 

 بهم یمثل بز زل بزن  یا ینگفتم ب-

 !ه؟یچ هیقض-

  یپشت ترک موتورش همه جا م ادمهی  د،یبود  قیرف-

 یرفت

 ؟ یآره که چ-

زد،   یاون موقع مثال بچه بودم آکام با من حرف نم-

گفت بچه درستو بخون، از   یگفت م یبهم نم  یزیچ

گفت، آکامو ول کن تو بزرگ   یاون ور پدربزرگم م

 ی محل  نیا

 موضوع داغون بود  نیآکام سر هم-

 کرد و گفت:  زیر  صاف کرد چشمانش را  یگردن آتش

 بگو شتریب-



خورد    یبود، هر وقت م ی شبا بساط مشروب خور-

که پدربزرگش داره در حق   نی افتاد رو ناله نفر یم

  یم یطرف سع  نی کنه، از ا یبد م کشیبرادر کوچ

تو رو   شتریکرد دورت کنه از اون طرف پدربزرگ ب 

نبود که مست نکنه با اون ابهت   یوسط، شب  دیکش  یم

 زار نزنه

 ؟ یچرا تا االن خفه خون گرفت -

 ا یچ  قم یبگم رف امیکه بگم، قرار نبود من ب یدینپرس-

کرده، بعدم پدربزرگت حواسش به   یبرام دردو دل م

 بود  زیهمه چ

 ؟ ی که ُکشتنش باهاش نبود یچرا شب-

کار   ییگفت جا  امیخودش زنگ زد گفت امشب نم -

 دارم 

ختر بود همون موقع ها، بهش تجاوز کردن بعدم د هی-

گه که کشتنش اما تو   ی باباش م یعنیُکشتنش، 

زده، تجاوزم بهش نشده   ادیپروندش ذکر شده مواد ز

 خودش بوده   لیبا م

 آمد و گفت: نییدو طرف لبش پا جیگ  گودرز

 به آکام داره؟  یچه ربط نا ی! خب ادمیتا حاال نشن-



به دخترش تجاوز   دهیادعا داره آکام فهم رمردهیپ-

بوده، قرار بوده انتقام خون  ی دونسته کار ک یشده، م 

 ره یدختررو بگ

 چشمانش گرد شد و متعجب گفت:   گودرز

 به من نگفت!  یزیاما آکام چ-

 در مورد پدربزرگم؟   یحت ،یچیه-

 و گفت:  ستادیصاف ا   گودرز

دختره    نیلحظه بمون، االن همه سواالت باهمه، ا هی-

 به پدربزرگت داره؟!  یچه ربط

 نداشته باش  ی بگو، به ربطشم کار یدون  یم یهر چ -

 آ...  نیبب-

حال    ادیمن گوشم ز ،ینیبچ  یکبر ینخواه که صغر-

با اصل مطلب کار دارم،   ،یکبر یکنه با صغر ینم

 بذار کنار  چوندونُ یپس پ

 با پدربزرگت بد شده بود مدت بود  هیآکام -

 ل؟ ی دل -



 ی گفت، راستش حس م یبه من نم یدرست حساب-

هست که حرف آبرو وسطه اونم که  یزیچ هیکردم 

 بزرگ محل ببره   ی خواست آبرو ینم

 ادامه بده -

فقط  شمویاومد پ یشبا با حال خراب م ادمهیاما -

 ریگفت آخر خودم اون پ یداد، م یفحش بود که م

 ُکشم یخرفتو م

لبش    یکرد و گودرز زبان رو  ینگاهش م  رهیخ  آتش

 گفت:  دیکش

بود آکام از   یبود، اما هر چ یچ هیدونم قض ینم-

 پدربزرگت متنفر بود 

 رفت؟ یکرد؟ کجاها م   یکارا م یچ-

فکر   یشلوارش فرو کرد، کم ب یدست در ج  گودرز

 کرد و گفت: 

بهادر، اما به من نگفت   دنیرفت د یچند بار   ادمهی-

 کارش داره  یچ

دو قدم برداشت،  دیآتش مشت شد و کالفه چرخ دست

 گودرز سر کج کرد و گفت: 



نبود   ی آکام اهل کمک کردن به کس یدون یخودت م-

خواست بزرگ محله بشه،  یوقت نم چیه نمیواسه هم

  اد،یکار نم نیبه آکام ا یگیم رمرده یپ هیکه از  نیا

  تونست یتا دلت بخواد آدم بود که آکام م یعنی

گفت به من    ی بود م الیخ  یکمکشون کنه، اما آکام ب

 چه
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 زد و گفت:  ش یدستش را به پهلو  آتش

 یم  گهید یکی ی فهیگفت به من چه چون وظ یم-

 دونست 

 بکنه؟ رمردیپ هیکمک  دیپس چرا با  ه،یحرف نمیخب ا-

 نبود  رتیغ   یبود اما ب ال یخ یآکام ب-



 خب! -

 چشم بست و گفت:  آتش

 تو برو -

 ؟یکن ینبش قبر م  ویشده، چ یچ-

 برو گودرز -

 هستم یخواست  یکمک ، یاوک-

  رونیاز مغازه ب دیسر تکان داد و گودرز چرخ  آتش

تماس   ا ید و با کرا روشن کر  ی گوش ی رفت، عصب

 جواب داد:   ع یو سر ستاد یکنار موتورش ا ا یگرفت، ک

دخترش مرده اما    دنیگن فهم یها م  هیداداش همسا -

 مراسم نگرفته واسه دخترش 

 چرا؟ -

 دونه  ینم  یزیچ  ی کس-

 د؟ یدر خونه خودشم رفت-

 نبودن   میرفت-

 د؟یدینفهم گهید  زیچ-



  یعنیکردن،  فیهمه از دختره و نجابتش تعر ینه ول-

اومده، به   یاصال جور در نم نا یا یبه دختره مهمون

 هیمصرف مواد منتف ی نظرم مهمون

 سر کارتون   دیباشه، بر-

 باشه داداش -

 *** 

که در آشپزخانه   یچشم به آسک یاز گوشه  ساغر

 آرام گفت:  ی ل یبود نگاه کرد و خ

 ؟یکن ی کار  یتون ی به نظرت م-

 ندم که بکنممو-

 اما پروا زرنگه-

 نفره، من پُشتم پره  هی پروا -

بهم   نشونیب یکه بتون هیل یخ ست،یکه ن یبچه باز-

 یبزن

 تونم یم-

با لو دادن پروا آتش ازش دور کرد چرا   شهیم  یوقت-

 ساکت باشم؟  دیبا 



کنه  یخب معلومه اگر پرواس خوب بلده آتش راض-

 نیآتش اشتباه کنه بب هی دختره مغروره کاف ن یاما ا

 کنه یچطور ولش م 

  یزندت م ؟یکن یکار م یاون وقت خشم آتشو چ-

 ذاره؟ 

 مراقبم هستن -

 طرف اونه ی آسک-

 اونو ولش کن-

 از ما به پروا بگه   هیکاف-

  ینیریخواد بگه؟ که منو پسر عموم ش یم یچ-

  شتری خب چه بهتر بذار بگه ب  م؟یهم بود یخورده 

 بشه رو منو شوهرش  زوم

 لبش کج شد و گفت:  ساغر

 ذاره  یآتش که اصال محلت نم-

چسبه بهم که مثال ساکتم  یچطور م  نیبگم َم بب  هیکاف-

 نفهمه یزیکنه زنش از زن مردش چ

 !یوفتیبا آتش در م یدار ؟یفهم یم-

 : دیو غر دیکمرش چرخ یبا حرص کم   قیشقا 



دونم با   یافتم، م یدر م  یبا ک  یخواد روشنم کن ینم-

  میاُفتم اما ما همه چه بخوا یدارم در م وونهیآتش د

تو، پس چه بهتر   یحت م،یشد یوارد باز  میچه نخوا

 میکه بازنده نش می کن یبهتر باز

 آب دهان قورت داد و با ترس گفت:   ساغر

 ... نشدم فق یمن وارد باز -

آتشم   یکارا کرد  یچ نیفکر کن بب کمی ؟یفقط چ -

و نداشته باشه اون دوستش که شوهر تو  به ت ی کار

 کنه؟  یکار باهات م یهست چ

 نکردم  یمن کار-

که دلت واسه من  نی ا یبعدم به جا  ؟یکن یخر م ویک-

اُفتم به فکر خودت باش،    ی بسوزه دارم با آتش در م

پس   م،یانصراف بد ی از باز میتون  ینم یحت گهی االن د

 ی نکن منو بترسون ی کن ساغر انقدرم سع ی خوب باز

  ی نگاهش کرد، با ابروها  یآسک  ستاد،یبا خشم ا  ساغر

 در هم گفت: 

 ؟ یخوا یم یزیچ-

 خوام برم ینه م-

 خوبه، بسالمت-



را برداشت سمت د    فشیک  یبغض کرد و عصب  ساغر

  ریداد ز هیچشم بست و سر به مبل تک  قیرفت، شقا 

 لب گفت: 

خفه  دیکه با  نیا  ا ی میکرد یقبول م دی از اول نبا  ا ی-

سرمون    یچ ستیوگرنه معلوم ن م،ی تا آخرش بر میبش

 اد یم

 گذاشت و گفت:  زیم یرا رو  ینیس  یآسک

 آب آناناسه -

 باز کرد و با تشکر سر تکان داد و آرام گفت:  چشم

 هست؟  ی تولد پروا ک -

 بود  شیدو ماه پ یکی تموم شده -

را برداشت و    وان یخم شد ل   یزد کم یلبخند کج  قیشقا 

 گفت: 

 گسیچند روز د  هی که،یخوبه، تولد آتش نزد-

 کالفه سمت آشپزخانه رفت و گفت:  یآسک

 اد یخوشش نم  نایداداشم از تولد ا-

 ادیخوشش نم یچیداداشت از ه -

 یدون یم نویخوبه ا-



زنش   نی اما خب ا ره، ی خواست تولد بگ یحاال ک -

خره که  اونم با خانواده چون باال ره یگ یمعلومه تولد م 

 با شوهرت  یذاره، تازه هم شوهر کرد  یتورو تنها نم 

  رهیجز ی را از رو ی غذا را کم کرد و گوش ریز  یآسک

 برداشت گفت:

 غذا آمادس  گهیساعت د کی-

از آب آناناسش را خورد   یکم  قیاتاقش رفت و شقا  به

 و با خنده گفت:

پدر    یزن ب  ای ادیخوشت م شتریمن ب ه یاز هد نمیبب-

 مادرت 

 *** 

 با لبخند سر کج کرد و آرام گفت:  دکتر

 ؟ یکن ی فکر م یخودت چ-

 گفت:  دیلبش کش ی برد و زبان رو رینگاه به ز پروا

مرجان   یکنم ماجرا ی ندارم، فکر م یحس خوب-

 که آتش گفت هیزیفراتر چ  یزیچ

 ؟ی زن یبا خودش حرف نم -

 ترسم  یم-



 ؟ی از چ-

  ینه دروغ بگه، مکه بازم تو چشمام نگاه ک ن یاز ا-

خوام باورام خراب   یکه بهش دارم، نم  یترسم از حس 

 بشه

 پس رهاش کن-

 تا دهان باز کرد دکتر با لبخند گفت:  پروا

باورت خراب بشه نرو دنبالش، نخواه   یخوا  یاگر نم -

کارا کرده، بذار تو گذشته   یو چ هیمرجان ک  یبدون

از خودت    درویکه حس بد بهت م یزی بمونه، هر چ

از   ینان یچه طور و با چه اطم نمیب یدور کن، من م

  ،یزن  یآتش از عشقش از دوست داشتنش حرف م

 خوشگلم  ستین  یزیچ  نیباالتر از ا

 هیحس بد دن یدروغ شن-

آره من دکترم   ،یپس نپرس، نپرس تا دروغ نشنو -

اما االن  ،یبفهم قتویحق  دیبا   یبپرس دیبگم با  دیبا 

حال خوبه دلته،   نینه ااال ی واقع قت یحق گمیم

  زیقلبته، بر  ی به عشق تازه جوونه زده تو نانتیاطم

تو گذشته   یدون  یم  ی تو آتشو قبول کرد شو،یدور بق 

  لیممکنه باب م که  ده یکش  ی ادیز  ی مثل االن نقشه ها 



تموم شده،    یداره وقت یت یتو نبوده باشه، اما چه اهم

 دلم؟ تموم شده پس دنبالش نباش  زیعز  یفهم یم
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دست به دست هم   یخوام نباشم اما انگار همه چ یم-

  یداره منو م  یک یبفهمم، انگار  شتریداده تا من ب

 کشه اون سمت

 بود که گفتم  یمن همون شنهادیپ-

 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا  دیکش  قینفس عم پروا

 شد   رمید گه،ی برم د-

  یاز لحظه ها دی تو با  زم، ینکن عز ت یخودتو اذ-

 ی لذت ببر ت یزندگ

 زد و آرام گفت:   یسر تکان داد لبخند زور  پروا



 ریشب بخ-

 مراقب خودت باش -

رفت، همان جور که در فکر بود از   ونریمطب ب از

رفت، درون   نشیرفت و سمت ماش  رونیساختمان ب

فرمان   ی و سر رو  د یکش ق ینشست، نفس عم  نیماش

دانست   یبه همان شکل ماند، اما م قهیگذاشت، چند دق

 وقت رفتن است. 

را به حرکت در آورد، نگاهش  نی بلند کرد و ماش سر

  شهیبود، ش   یگرید   یبه روبه رو بود اما فکرش جا 

هوا   یکرد، سرما یبهار را حس م  یداد، بو نییرا پا 

 داد.   یکمتر شده بود و خبر از آمدن بهار م

را   یترمز فشرد، خم شد تا گوش ی چهار راه پا رو سر

 پسر بچه باعث شد رو بچرخاند.  یبردارد اما صدا

 آدامسم دارما ؟یخر  یگل م -

 زد و سر تکان داد گفت:  لبخند

 شاخه گل  هی-

 آدمسا خوشمزستا-

 از اونم بده -



هزار تومان در آورد و    ستیکرد ب فشیدر ک دست

 سمت پسر گرفت و گفت: 

 ی خسته نباش-

 بچه گل و آدامس را سمتش گرفت و گفت: پسر

 گل خوشگل بهت دادم  هی یچون خوشگل-

 شد و آرام گفت: گل را گرفت لبش کج  پروا

 یزشت  گهیاما اون م-

 حسوده خودش زشته  ،یزشت  گهیم یهر ک -

 به چراغ نگاه کرد و آرام گفت:  دیخند پروا

 مراقب خودت باش -

را به حرکت در آورد، به شاخه گل نگاه کرد و    نیماش

 لب گفت:   ریز

 دم یبد اخالق خر یواسه تو-

 ی گل را کنار گذاشت و گوش  عیزنگ خورد، سر  تلفنش

 عیاسم آتش سر  دنیآورد، با د رون ی ب فشیرا از ک 

دم گوشش گذاشت لب باز کرد    دیکش یگوش یدست رو

 : دیآتش را شن فیضع ی اما زودتر صدا دیبله بگو

 ؟یی کجا -



 کرد و نگران گفت: زیچشم ر پروا

 شده؟!   یزیچ  ام،یدارم م-

 ا یب-

اه کرد، نگ  یقطع شد پروا با بُهت به گوش  تماس

را    ن یماش یدنده   عیتماس قطع شده بود و او سر

دانست   ینم  یکرد، حت شتریعوض کرد سرعتش را ب

خودش نباشد،   یزد خانه  ی آتش کجاست، اما حدس م

 : دیغر یعصب ق،ی خانه بود هم شقا  یچون هم آسک 

 آخه! امیکجا ب-

 ** 

رفت، در را بهم کوفت سمت   نییپا  نی از ماش عیسر

او باشد   یآسانسور رفت، مطمئن نبود آتش در خانه 

که  یاز مکان چیزد که آن جا باشد که ه ی اما حدس م

رفت نگفته بود، در آسانسور باز شد قدم   یم  دیبا 

کف   یها شهی خورد ش دنی برداشت جلو برود اما با د

باال   شیابرو کی  ستاد،یا شی آسانسور متعجب سر جا 

که حال خورد   یا نهیآ ی ، نگاه باال برد به جا رفت

 بود نگاه کرد.  ختهیشده بود کف آسانسور ر



وارد اتاقک شد دکمه  عی دهان قورت داد و سر  آب

  یقطره ها  دنیبه اطراف نگاه کرد با د دیفشرد، چرخ

 دهانش گرفت و گفت:  ی خون با ترس دست جلو

 شده؟!  یچ-

برود اما اول از همه   رون یب دیچرخ ستادی ا آسانسور

که به  یرد خون در نگاه نگرانش نشست، رد خون

او ختم شده بود، با وحشت سمت در  یخانه   ی جلو

 در را باز کرد.   دیبا کل  عیو سر  دیخانه دو

 

 آرومم کن  یجور  هیخودت  دونمینم من

 ندارم  یتو راه  فرار یکه جز دستا  من

 

د  دو  ک،ی تار یچشم چرخاند در خانه  ینگران با 

پشت  یمبل تک ی در چشمش نشست، آتش رو گار یس

  عیرا رها کرد و در را سر فش ی به در نشسته بود، ک

  یبست سمتش رفت، مبل را چرخ زد و روبه رو 

داده بود   هیسر به مبل تک  که چشم بسته بود و  ی مرد

 . ستادیا

 



 ندارم  ییکه اصاً کار به جا  وونهید هی

 هیباز هیهمش   ی ، باق یی تو ا یدن همه

 

شد به   رهیبه خون نشسته اش آرام باز شد، خ شمان چ

 یبا نگران یکیچشمان براق آن دختر که در تار

خندش چ    شیخند زد و همراه ن شیکرد، ن  ی نگاهش م

 گفت.   یآرام

 

 هینگاهت ناراض یوقت شن، یها تنگ م  کوچه

 ه یشهر محکومن و چشمات قاض  هی ی انگار

 

انگشتان که به خون   یال  گاریباال برد به س دست

 زد و گفت: ینشسته بود پک

 نیهم بب یشکل نی ا ،یدی د یآتش همه شکل -

زانو زد و دستش را در دست    شی پا  یجلو عیسر  پروا

زخم ها و خون ها بغض کرد سر باال   دن یگرفت، با د

 شد.   رهی برد به چشمانش خ

 



 کن یهوا کمتر شد ، جاده ها بار یه

 کرد  ی بمونم کار ایبرم  دونمینم من

 آب راکد شم  هیتو ساکت شم ،  چشم

 

 خند لب زد: شیسر کج کرد با همان ن  آتش

 ندارم ویبه جز تو کس -

 لرزان گفت:   یو با صدا دیاشکش چک پروا

 سخت تره   یزیاز هر چ دنتید  ی جور نیا-

قهقهه وار و بلند، دهانش باز بود بلند   د،یخند آتش

 ستاد یا کدفعهیو   ختیپروا باز هم اشک ر د،یخند یم

 زد:  اد یفر

 بسه-

دستانش مشت بود    یبلند تر از قبل قهقه زد، ول  آتش

 همچون سنگ... 

 

 کنیتار رایهوا بدتر شد ، مس یه

 کرد  ی بمونم کار ایبرم  دونمینم من

 تو داغون شم ، هدف  بارون شم  چشم  



 

  یدابار با ص نیاش را گرفت و ا  قهی باره  کیبه  پروا

 نازکش عربده زد: 

 بسه آتش، بسه-

پروا،   یشد در چشمان عصبان ره یساکت شد خ  آتش

 دخترک سرش را به چپ و راست تکان داد گفت:

 د ینبا  ،یباش  یشکل  نیا  دینبا -

چشمان خمارش   ستاد،یحال ا یو آتش ب  د یزور کش به

 : دیرا بست و غر

 کم او... -
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 کیخورد که به  یبا دستان پروا چنان تکان بدنش

شده  دیکل یدندان ها   یباره چشم باز کرد و پروا از ال

 : دیاش غر

 اره یآتش کم نم-

 و باز گفت:  دشیشهمان زور ک با 

 اره ینم-

 

 دنیپرنده که همه پراشو چ  هی مث  

 دم یتو راه اومدم تو رو نفس کش پشت  

 دمیبه خاطرت پر ی ول   دم یترسیم من

 

 : دی غر یشد و عصب یم  ده یحال کش یب  آتش

 ولم کن-

و در را    دشیدر حمام کش  ی توجه تا جلو یپروا ب اما 

 باز کرد، سر چرخاند به آتش نگاه کرد و گفت:

 ا یبه خودت ب ،یستیتو ن نیا-

 

 یو نگاه کن  رمیخواد برات بم   یدلم م  چون



 یفقط حسابمو از عاشقات جدا کن  جاش

 یاز آدما رو دوا کن خورمیکه م  یزخم

 

باره   ک یبا عجله و به  دش،یشتاب در حمام کش با 

آتش با خشم   د،ی شتن آتش را گرفت باال ک شرت یت

را گوشه   شرت ی خند زد ت شیکرد و پروا ن  ی نگاهش م

پرت کرد دست باال آورد و انگشت اشاره اش را   یا

 به عالمت خط و نشان جلو آتش گرفت و گفت: 

بلد   یچیزنت باشم، چون ه دینبا   ارمیاگر به خودت ن-

 ستمین

 

 کن یهوا کمتر شد، جاده ها بار یه

 کرد  ی بمونم کار ایبرم  دونمینم من

 آب راکد شم  هیتو ساکت شم ،  چشم

 

  ی ها  ب یدست جلو برد در ج عیاتمام حرفش سر  با 

بود  شی ها  بیاش فرو کرد، هر چه که در ج یشلوار ل 

 کیخودش گذاشت و به   یپالتو  بیرا در آورد در ج

 سبد پرت کرد.   یخودش را در آورد رو یباره پالتو



 

 کنیتار رایهوا بدتر شد، مس یه

 کرد  ی بمونم کار ایبرم  دونمینم نم

 تو داغون شم، هدف  بارون شم  چشم  

 

باره   کیآتش داد و به  لیتحو یگریخند د شین

 زد: اد یهولش داد، آتش با خشم فر

 ولم ک... -

 کیباال سرش انگار که به  خی با باز شدن آب  اما 

  دیدندان کش  ر یباره خفه شد، چشم بست و پروا لب ز

 یم  شی و همان جور که تماشا  ستاد یا نهیدست به س

 کرد گفت: 

شده وگرنه   ادتر یفقط مشکالت ز ،یوورد یتو کم ن-

 یحلش کن  ی خوب بلد

 چشم باز کرد و پروا سر تکان داد ادامه داد:  آتش

  یفقط نابود م اره، یآتش کم نم طمیشرا  نیبدتر یتو-

 کنه



که  شیزخم پهلو ی باره دست جلو برد رو ک ی به

ت چنان فشردش که آتش دندان  هنوز بسته بود گذاش 

مچ دست پروا را گرفت، پروا   عی هم فشرد و سر ی رو

 لبخند زد و گفت: 

  یبره، نه اون یکه با نگاهش زهله م  یکس نه،یآتش ا -

 که کم اورده بود 

با خشم   خیآن آب  ر یشده و ز دیکل یدندان ها   یال از

زد، پروا که هنوز مقنعه سرش بود سر کج   ینفس م 

 کرد و گفت: 

 طیشرا نی تو ا یحت اره، یتش کم نمآ-
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که از آب غوطه ور بود فرو   شش ی در ر گرش ید  دست

 : دیشده پرس زیرفت و با چشمان ر

 ؟ی هست ی تو ک-

رحمانه زخمش   یبا حرص چشم بست اما پروا ب آتش

 زد: اد یفر شش یفشرد و چنگ زد در ر شتریرا ب

 یهست  یبگو ک -

 :د یبا درد و خشم چشم باز کرد و غر آتش

 آتشم -

 لبخند زد سر تکان داد و آرام گفت:  پروا

 شد  نیا-

مقنعه اش را در آورد   کدفعهیو    دیعقب کش  ستد

 زد گفت:  یکرد و چشمک  شیرها  نیزم ی رو

 تونم آرومت کنم  یاالن م -

دستش پشت گردن آتش    د یجلو کش عیرا سر  خودش 

ماند، آتش  شی به لب ها  رهیخ خیآب  رینشست و در ز

صورت پروا و با شتاب سر جلو    ی چشم چرخاند رو

به آتش   یپروا حس برتر  ی صانهیحر ی برد، همراه

شد   ی م دهیکمرش کش  یکه رو  ش یداد، دست ها  یم

 داشت.   ازیبود که ن ی همان آرامش



  ینفس زنان سر عقب برد، چشم گرداند رو  پروا

صورت آتش و دستش را کنار صورتش گذاشت،  

آتش    د،یلبخند زد و سر آتش را سمت شانه اش کش

پروا گذاشت و   یشانه  ی چشم بست و آرام سر رو

  تی هدا نیی آب را به پا   ر یاهرم ش گرشیپروا با دست د

تن   ی کرد و آب را بست، دستش را نوازش وار رو

آتش سر    ی قیو اجازه داد دقا  دی کش یآتش م  سیخ

او را حس   یشانه اش داشته باشد و نوازش ها  ی رو

 کند. 

 ** 

آورد حوله را    رونیب یرنگ  یگشاد آب شرتیعجله ت با 

  شرتیتخت انداخت و ت ی از دور تنش باز کرد و رو

  شیهم پا  یگشاد یرا با عجله تنش کرد، شلوار مشک 

جعبه را از    ع یشد سر  سشیخ یموها الیخ یکرد و ب

 تخت برداشت.  ریز

  شیرفتف موها  رو، یاتاق را باز کرد و با عجله ب در

تن   یرا پشت گوشش زد و سمت آتش که با حوله  

 : دیغر یبود رفت و عصب  ستادهیپنجره ا  ی پوش جلو

 از دست نده  دنیکش گار یاصال س-



را گرفت و سمت خودش چرخاندش، با ابرو    شی بازو

 در هم آتش کرد و گفت: یبه ابروها یاشاره ا

 ترسما یتو هم نم یکه کرد یینا یمن از ا-

 ؟ ی ترس یم یاز چ  قا ی تو دق-

 گذاشت و گفت:  شی پا  یبرداشت جلو یو صندل  دیخند

 تا بگم  نیبش-

زانو زد    شیپا   ی نشست، پروا جلو یصندل  یرو تشآ

و دستش را در دست گرفت و همان جور که به زخم 

 کرد گفت:  یو درشت دستش نگاه م  زیر  یها 

 ییترسم تو-

آتش در جعبه را باز کرد   ی  رهی توجه به نگاه خ یب

 آورد و ادامه داد:  رونیبانداژ را ب

اما   یهمه هست  فیدونم حر ی که م ن یبا وجود ا-

 اد یسرت ن ییدارم بال نویترس ا شهیهم

بست، نگاه   یرنگ را دور دستش م دیبانداژ سف  آرام

 باال برد لبخند زد و گفت: 

 ندارم  ی ترس گهید  زیچ چی وگرنه از ه-

 ! ا یکن یم  یدلبر یل یخ  دایجد-



در   دیکش رون یرا از دست آتش ب گار یو س دیخند پروا

آتش نگاه کرد و   گریانداخت، به دست د ی گاریس  ریز

 : دیلب غر ریز  دیکش یقینفس عم

که انقدر دستات    یدیچطور مشت کوب  ستیمعلوم ن-

 داغونه 

برداشت شروع کرد به بستن دستش و   ی گرید  بانداژ

 با آرامش گفت: 

 ؟یکن فیتعر یخوا یم-

 نگاه باال برد و کالفه گفت:  آتش

  یعرق م شهیبود، خوش بود، هم الیخ یب شهیهم-

به کار   ی گذروند، اما کار ی خوش م قاشی خورد با رف

  قاشیرف شهیکرد هم یم  یکسم نداشت، جدا زندگ چیه

 ذاشت  یخونش بودن، محل  بابابزرگم هم نم

و چند قدم از  ستاد یا ی نگاهش کرد و آتش عصب پروا

 پروا دور شد ادامه داد: 

با   یبود، گاه حواسش به من شیال یخ  ی با وجود ب-

اومد دم مدرسه دنبالم تا دم خونه مثال   یموتور م

وقت   هیبابابزرگم چرته   ی کرد که کارا یم حتمینص

احترامشو داشتم،    نا یبا تموم ا ،ی مثل اون بش ینخوا



داشتم    یکه حرف شنو یبرادر بزرگم بود، از تنها کس

نداشتم، هوامو داشت   م از بابابزرگم ی آکام بود، حت

 اونم همه جوره 

 گفت: دیلبش کش  ی و زبان رو ستاد ی ا پروا

 لحظه هی-

ساکت شد و پروا سمتش رفت، دستش را گرفت    آتش

 و گفت:

 ا یب ،ی بش ینخواستم که عصب -

مبل سه نفره   ی و هر دو رو  دشیمبل ها کش  سمت

ران    ینشستند، پروا لبخند زد و دستش را آرام رو 

  یحرف تنش کج شد سر رو   یزد، آتش ب  شیها 

 پروا گذاشت، چشم بست و گفت:   ی پاها 

 چاقو درست وسط قلبش  هی شب ُکشتنش،  هی-

  یچنگ زد ران پا  اریاخت  یخشکش زد و آتش ب پروا

 ادامه داد:  ینیخشمگ  یپروا را و با صدا

 کارو کرد  نی و چرا ا ی اصال مشخص نشد ک-

 هنوزم مشخص نشده؟! -

کسم نبود ازش بد    چینشده، آکام رفت نفس، اما ه-

 بود  یآزار یبگه، چون آدم ب



 واقعا متاسفم -

  یشده از آکام گفت، از ماه ها  دایپ یکیبعد چند سال -

  یخواستم باور نکنم، وقت  یکه زنده بود، م  یآخر

  یبشم اما ب  الیخ  یخواستم ب قیرفتن تحق ا یک دیمج

 رمرده ینشدم رفتم دم خونه پ الیخ

متوجه شد، دست   عیمنقبض شد و پروا سر  فکش

شانه اش گذاشت تا خواست سوال کند، آتش    ی رو

 زودتر گفت: 

داداش بزرگم  دم یهمه سال تازه فهم نیبعد از ا-

 رمرد یعاشق شده بود، عاشق دختر همون پ

دهانش نشست و آتش    ی با بُهت دستش جلو پروا

 زد و گفت:  یلبخند تلخ

اون دختر  ی ا شرم چشا عکس دو نفره ساده، اما ب هی-

 دم، یداداشم، نفس من اون عکسو که د ی و ذوق چشا

  دمیواسه داداشم نکردم، د  یکار چ یمتوجه شدم من ه

 خبرم یب زایچ  یل یمن از خ

 تو که مق... -

داداشم قبل   دم یهمه ادعا نفهم نی هستم، مقصرم، با ا-

  شیاون چند ماه آخر زندگ دم یرفتنش عاشق بود، نفهم



بوده که به  نیکه انقدر داغون بود واسه خاطر ا 

  یعشقش تجاوز کردن و کشتنش، من چه طور برادر 

 هستم؟ 
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 ینداشت  ی تو اون موقع سن-

بودم خبرا   زیکار نبودم مثال ت یهمون موقع هم من ب-

 نیکه ا یبودن زیدست بابابزرگم بود، اما چه ت ریز

  یهمه اتفاق افتاد و من روحمم خبر دار نشد، آکام چ

 و رفت؟   دیکش

 خند زد گفت:  شیناراحت چشم بست و اتش ن پروا

دوست داشتن که دختره باالخره به   یل یخ  گرویهمد-

پسر آقا،   هیخواد ازدواج کنه با    ی باباش گفته بود م



جعبه جلوم    هی رمردهیگفته بود باهاش خوشحاله، پ

همون دختر، زنش گفت   یها   یادگاری گذاشت، از 

 بود.  ده یآکام واسش خر  نارویا

زد و سر چرخاند به پروا نگاه کرد و   یتلخ لبخند

 گفت: 

چادر نماز با سجاده آورده    هیمشهد براش رفته بود -

عروسک   هیعطر تو جعبه بود با  شه یش ه یبود، 

 شیکه منه آتشو، ات یو همون عکس کیخرس کوچ

 زد. 

 نگفته بود؟   یزیپس چرا از عشقش به شماها چ-

قول   نکهینبوده که خاطر خواه شده بودن، مثال ا اد یز-

  نارویقرار گذاشته بودن که آکام بره کردستان مامان ا 

  یدزدن همه چ  یاما دختره رو که م  اره،یبرداره ب

 شهیتموم م

 واقعا ناراحت شدم -

سرم   یبه اون همه سوال تو گه ید زی حاال دو تا چ-

 ه،یچ هیبفهمم قض دی دنبالش، با  وفتمیب دی اضافه شد، با 

 نه!؟  این مربوطه کشته، قتل آکام به او   یدختره رو ک 

 سر تکان داد و گفت:   پروا



 منم هستم  ،یبفهم دیبا -

 د ینگاهش کرد و پروا ابرو در هم کش عیسر  آتش

 گفت: 

خوام کنارت   ینه پشت هم، م  میمنو تو کنار هم قشنگ-

 باشم 

 چشم؟ یگیبگم نه م-

 تاب داد و با ناز گفت: یگردن پروا

  گم ینم-

زد و   یچشمک طنتیکرد و پروا با ش زیچشم ر آتش

 گفت: 

 ستنیکه کنار هم نباشن زن و شوهر ن یزن و شوهر -

 که

 یوقتا کتک الزم  ی کنم گاه یحس م-

 نیا گمیم ی دو طرفس، منم گاه  قایحسمون دق نیا-

 آتش کتک الزمه

 زشت -

زشت جون   ن یواسه ا یکی  نهیباشه من زشتم مهم ا-

 جون   ده،یم



و با    دیخودش را عقب کش یشد و کم  زیخ مین آتش

 به گردن پروا نگاه کرد و گفت:  یچشم چران

 یکرد  یآرومم م  شتریشد تو حموم ب ینم-

 پروا باال رفت و گفت:  یابرو کی

 ؟یچ یعنی شتریب-

 رفت و گفت:  نییطرف لب آتش پا دو

 ی کرد  یمنو حموم م ی ووردیمثال تو هم لباستو در م-

هم   شیکه در صدا یرتیپروا درشت شد و با ح چشمان 

 مشخص بود گفت: 

 ؟ یچ گهیتو رو خدا، د -

من آرومت   شویبق یرفت  یم  شیجاش پ  نیتو تا هم-

 کردم  یم

 : دیغر دیبه کتف اتش کوب یمشت پروا

 ز یه-

 آتش کج شد و گفت:   لب

  یاون وقت م  یکن ینم یبکن  دیو که با  یتو کار -

چشمام اون ور، هر    ی برو از جلو ؟ی کنارم باش  یخوا

 کنارم  ا یب گمیمنم م یکن  تیزن ی وقت تونست



 : دیپروا تنگ شد و با حرص غر چشمان 

 ! تیزن-

 اوهوم -

 خشنه کمیمن   تیزن-

 اشکال نداره کال من خشن پسندم-

 و سر تکان داد و گفت:   د یلبش کش یزبان رو  پروا

 باشه -

 کرد و گفت:  زیمشکوک چشم ر آتش

 باشه؟!-

 اوهوم باشه -

مبل پرت کرد و   یبلند شد و آتش را کامل رو کدفعهی

که آتش از درد   ینشست، جور ش ی حرکت رو ک یدر 

دستانش را گرفت باال   عیتوجه سر یزد و پروا ب اد یفر

  رهیزد و خ مهیکامل خ شی سرش به مبل چسباند، رو

 به چشمان پر درد آتش آرام گفت: 

 چطور بود؟ -

 و گفت:  دیدرد خند ان یدر م  آتش



کار کنه اما  یچ  دیبره با  ادشیحرکت  نیبا ا  یخواست-

 بره  ادشی عمرا 

پروا با حرف اتش درشت شد و آتش قهقهه   چشمان 

 گفت: طنتیزد و با ش

 ترم شد  یتازه سنسوراش قو-

 آرام گفت:  یلیخشکش زده بود و اتش خ پروا

 حوله تنم بودا  هیمن فقط -

 ز یرا انال  زیپروا حبس شده بود و داشت همه چ نفس

که حس کرد چشمانش از حدقه   ی زیکرد که با چ یم

بپرد اما دستان   نییزد و با وحشت خواست پا   رونیب

به خود فشردش و خنده   شتریاتش دورش حلقه شد ب

 کرد. یا

اما آن لبخند   دیدندان کش  ریخجالت زده لب ز پروا

حال چند ساعت قبلش   نکه یآتش را دوست داشت، ا

لذت بخش بود، پلک زد و    شی کرده بود برا رییتغ

 آتش فرو کرد آرام گفت:  یدست در موها

تونم حالتو خوب کنم که اون آدم   یم نمیب یم  یوقت-

کنم، حال  لیآدم لبخند به لب تبد نیچند ساعت قبل به ا

 شهیدلم خوب تر م 



  ینم میهمه جا مستق نیوگرنه ا ،یتون یمفقط تو -

 جا نیاومدم ا 

باهات    یتونست جور ی گه اگر مرد یم رایمامان حم-

مرد   ه یبدون اون  ی ملکه ا هی یرفتار کنه که حس کن 

 هیواقع

لب آتش کرد زمزمه  کیجلو برد و لبش را نزد  سر

 وار گفت: 

 ی من هست یتو مرد واقع -

چسباند به لب داغ اتش و سرش کج شد با بوسه   لب

 تاب تر کرد.  یتنش را ب ر ینرم و آرامش مرد ز یها 

 *** 

 مامان -

اتاق، ماهک بغض کرد لب   یبود به پنجره   رهی خ زن

 تخت نشست و گفت:

منم دخترتم، منم تنهام مامان، فقط مرجان دخترت  -

بابا   ینیب یچرا نم ؟یکن ینبوده، چرا بهم توجه نم

 کنه یم تمیه اذ دار

  شیدست پ   ختیپلک نزد و ماهک اشک ر یحت  زن

 برد دست سرد مادرش را در دست گرفت و آرام گفت:



  ویتنها هستم...کمکم کن مامان، من کس یل یمن خ-

 ندارم 

باره باز شد، ماهک سر چرخاند با   کیاتاق به  در

  ری دست ز عیبلند شد سر شیاز سر جا  نیمب دن ید

 و گفت:  دیچشمش کش 

 شده؟  یچ-

 د؟ یبا هم رابطه دار  امکیتو و س-

 خند زد و گفت: شین  ماهک

 ! دنیواسه فهم  ستیهمه مدت زود ن نی بعد ا-

 ؟ ینزن، چرا بهم نگفت  خودیحرف ب-

 بابارو؟  ا ی  یُکشت یم امکیس  ؟ی کرد یکار م یچ-
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سمت پنجره  ال یخ یمشت شد و ماهک ب نیمب دست

 رفت و گفت: 

  ینم تمیاذ بهیغر نهیا شیمن عادت کردم، حداقل خوب-

 کنه تمیاذ زشیکنه، بابا سپرده پسر برادر عز

 کثافتا-

 سر چرخاند با تمسخر گفت:  ماهک

 اد ی! اصال بهت نم؟یشد  یرتیغ-

را گرفت و با  ش یبا خشم سمتش رفت بازو نیمب

 زد:   ادیشتاب چرخاندش فر

 ؟ یادامه بد یخوا یم-

خونه  نینشستم تو ا  یدرسمو ول کردم، وقت  یوقت-

مواداش    ی تماشاچ یبابامو تماشا کردم وقت  ی کارا

فرشته بمونم؟ نه داداشم منم شدم   یخواست یبودم، م

شدن تو   تی اذ یبه جا   گهیهمرنگ بابام، االن د

برم، چون هر چقدر بخوام   یلذت م امکیس ی دستا

 برم  یپس لذت م شم،یم تیاذ شتریب رمیسخت بگ

 ماهک -

حالم   دم ید یمرجان که م  ی بچه بودم کارا یزمان هی-

وقت مثل اون   چیگفتم من ه  یخورد، م  یازش بهم م



اونم همرنگ شدن انتخاب   دمی اما االن فهم شم،ینم

  یما آدم ب ینداشته، بابا یا گهیانتخاب د یعنی کرده، 

ندارن، فقط با   ی ارزش چیکه بچه هاش براش ه هیرحم

بعدش مهم    گهید کاشته یبچه م دهیخواب یننمون م

نه ماها براش ارزش   وونهی نبوده، نه اون زن د

 . میندار

  شیبه باغ نگاه کرد و ماهک ن دیکش قینفس عم نیمب

 خند زد و گفت:

  قا یکم اورد، دق  یمرجان با نقشه رفت سمت آتش، ول -

اما   میدون ینم یچیما ه گه؟ی د یکی  ا یکشتش؟ بابا  یک

خوان، آخر    یکه م مینش  یزیاگر چ میدون یم نویا

 عاقبتمون مرجانه

 میبر  ا یب-

 کجا؟ -

 مونم  یجا نم  نیا گهی من د-

 کردنت براش مثل آب خوردنه دا یکشتت، پ یبابا م -

 اگر پشتت اتش باشه؟  یحت-

 لبش کج شد و گفت: نیماهک باال رفت و مب یابروها



 یپول برم سمتش، اما من پول نم یقرار بود در ازا-

 خوام

گذاشت به   نیدهان مب یدستش را رو   عیسر  ماهک

 آرام گفت:   یل یو خ یاطراف نگاه کرد و عصب

 ن شنو یاحمق م ش، یه-

چشم چرخاند در اتاق و ماهک سر جلو برد آرام  نیمب

 تر گفت:

 کشتت یبابا م -

کثافت   نیخوام کمک اتش کنم تا هم یخسته شدم م -

 نابود بشه

 شیه  شیه-

 ؟ یا یم-

 تونم ینم-

 چرا؟ -

ندارن، اما   نانیبهم اطم ادمیز نا ی چون ا  ادیگم ز ینم-

گم با   ی فهمم به آتش م یهم که م  یکم یزایچ نیهم

 باشم تا بفهمم  دیفهمم، من با  ینم گهیاومدنم د

 ده یم تیبابا باز-



 داده  یوقته منو باز   یل یخ-

 گم مراقبت باشه ی به اتش م-

بغض کرد سرش را به چپ و راست تکان داد    ماهک

 و گفت:

 اد یسر من نم ییبال چیه-

 با من در تماس باش -

به مادرش نگاه   دیچرخ نیسر تکان داد و مب  ماهک

 کرد لبش کج شد و گفت: 

  یهوا واری زل زدن به در و د ی به جا  رم،یدارم م-

  نینداره، ماها بدشانس تر ویدخترتو داشته باش، کس

 . دیکه مامان بابامون شماها شد  میبود

رفت، ماهک    رونیبلند از اتاق ب  ی و با قدم ها  ی عصب

 ه کرد و گفت: لبخند زد به مادرش نگا 

 یمن موندمو، تو و بابا، مطمئنم خانواده خوش بخت-

 . می ش یم

رفت، به اطراف نگاه کرد و   رونیعجله از اتاق ب با 

 امکیس  دنی رفت با د  رونیرفت، ب  یسمت در ورود

 لبش کج شد و گفت:

 ؟ ی کجا بود-



نگاهش کرد با لبخند سمتش رفت و   دیچرخ امکیس

 گفت: 

کجا رفت،   نی مب م،یواسه عمو گرفت  دیجد نیماش هی-

بعد ده روز اومد   ره،یم ی ک ادیم یبچه ک نی اصال ا

 رفت؟!   عیسر

 دونم ینم-

 عمو کجاست؟ -

 فکر کنم خوابه -

به   رهیدستش را دور کمر ماهک برد و خ امکیس

 صورتش گفت: 

 م یشب مهمون دار-

 ه؟یک-

 یمفه  یم-

 ؟ یریاالن م -

 برم؟ -

 لبخند زد و آرام گفت:   ماهک

 د یات به دستم رس هیهد-

 برام؟ یپوش  یم  یک-



تو تنم چه  ینیاتاقم بب یتو ی ا یاالن ب یخوا یم-

 ه یشکل 

 صانهیقهقهه زد و کمر ماهک را چنگ زد حر امکیس

به جان لبانش افتاد، ماهک با شتاب عقب رفت،  

به دنبالش  امکیزد و با دست اشاره زد س یچشمک

که شهوتش باال زده بود با عجله به  امکیبرود، س

 دنبالش رفت تا فقط به اتاق برسد. 

لباس خواب    عیشتاب وارد اتاق شدند، ماهک سر با 

و  دیچرخ امکی تخت را برداشت سمت س یرو  یمشک

 گفت:  با لبخند

 آروم باش تا بپوشم   شیه-

 یکن یم وونمید-

کالفه لب تخت  امکیبه کلوزت رفت، س دیخند  ماهک

 : دی نشست و غر

 زود باش -

 صهیباشه بابا، اگر بابام بفهمه شکنجه گرم انقدر حر -

 یگفت تو شکنجم کن یعمرا م 

 خورد  دیتو رو فقط با ه،یشکنجه چ-



با   مکا یآمد، س رون یآرام از کلوزت ب دیخند  ماهک

نفسش حبس شد و آب دهانش را با صدا   دنش ید

قورت داد، ماهک سمتش رفت، پا بلند کرد لب تخت  

 گذاشت و گفت: امکیکنار س 

 اد؟ یبهم م -

و با  دیبرهنه اش کش  یران پا  یدست رو  امکیس

 گفت:  زد یموج م شیدر صدا یکه حت یشهوت

 اد یغلط کرده بهت ن-

 امکیسر س یقهقهه زد و دستش را رو   ماهک

 گذاشت و گفت:

 ست ین یاما تا شب خبر-

 ماهک -

 گهید ست ین-

خم شد لبش   عیسر  امکیبچرخد برود اما س خواست

زد   یمحکم   یماهک گذاشت و مک یران پا  یرا رو 

 : دیغر

 ترکم تا شب  یم-

را و باال آوردش  امکیچنگ زد سر س  ماهک

رست روبه  اش د نهیکه چاک س ی شد جور  کشینزد



نفس   امکیقرار گرفت و س  امکیصورت س  ی رو

 : دیزنان غر

 نکن م یروان-

 سوال هی-

 خوام بک...   یسوال ول کن االن فقط م-

 و گفت:  دیخند  ماهک

 ستین یتا شب خبر -

 به زور...  شمیم وونهیماهک د-

دم   یآروم باش عشقم، باشه اصال بهت حال م  شیه-

 اما سوالمو جواب بده 

 باشه بپرس-
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ماهک فرو  ی نهیاتمام حرفش صورتش را در س با 

را   امکیس  ی کرد، ماهک چشمانش خمار شد موها 

 چنگ زد و گفت: 

  یم ی بابام با ک ست،ین من که اصال با بابام نماما-

 خوابه؟

آه    یگرفت که صدا یزیو دندان ر دیخند امکیس

 آرام گفت:  امکی و س دی چیماهک در اتاق پ

 ینم یبابات گمونم حساشو از دست داده، با کس-

 خوابه

 ممکنه  ریغ-

 دم یمن که ند-

 بخواد بهش پا نده؟  ویتا حاال شده کس-

 یبرجستگ ی را از رو ر یس زبا انگشتش لبا امکیس

 اش کنار زد و با چشمان براق شده گفت:  نهیس

 کرده  یآره شده، اونم براش مهم نبوده کار خودشو م-

 تجاوز؟  یعنی-

  شیتخت انداخت رو  یبا شتاب ماهک را رو  امکیس

 زد و با لبخند گفت:  مهیخ



 نه دایکرد، جد ی تجاوز م ادیقبال ز -

  یسر در گود امکیآب دهان قورت داد و س  ماهک

گفت  یکه گرفت ماهک آه  یگردنش فرو کرد، با کام

که به لکنت   یی را چنگ زد با صدا امکیو کمر س

 افتاده بود گفت: 

 کرد؟  یکار م یبعد با دخترا چ-

ماهک و   ی نهیحرکت کرد تا چاک س امکیس  زبان

 کالفه گفت: 

که   یدون یبرد واسه خودش، م  ی فرهاد دخترا رو م-

 نه یکارش هم

بدن ماهک حرکت   ینشست و دستانش را رو  صاف 

 به چشمان ماهک لبخند زد و گفت: رهیداد و خ

 کرده  یبا تجاوز حال م شتریاتفاقا بابات ب -

خودش را از تن در آورد دست به کمربندش    لباس 

 گرفت و ادامه داد: 

 ه یبابات آدم پست فطرت-

 بیرا از ج ی گوش ی زنگ خورد، عصب  تلفنش

لبخند زد به    نا یاسم ت  دنی شلوارش در اورد، با د

 ماهک نگاه کرد و گفت: 



 اد یکه تو بدت م هیهمون-

  یگوش  یدست رو  امکیو س  دیابرو در هم کش  ماهک

 و رو به ماهک گفت:   دیکش

 ش یه-

را دم گوشش گذاشت    یرفت و گوش نییتخت پا  از

 گفت: 

 بله-

 امکیس  یخواست بلند شود اما کف پا  ی عصب  ماهک

 نا یبه ماهک زد و به ت یشکمش نشست، چشمک  ی رو

 گفت: 

 کار دارم -

 ی مهمون میامشب بر-

 ام یتونم ب  یمهمون دارم نم هیامشب خودم  -

 ؟ ییاالن کجا -

ماهک  یتخت زانو زاد و با دستش پاها  یرو  امکیس

 را باز کرد سر جلو برد و گفت: 

 تو بهشتم-



را چنگ زد   یکرد، ماهک رو تخت امکیکه س یکار  با 

 امکیحلقه شد و س امکی س یدور کتفها  شیو پاها 

 نفس زنان گفت: 

 زنم  یفعال با بهشت کار دارم بعد زنگ م-

را پرت کرد و ادامه داد و   ی را قطع کرد گوش  تماس

را  امکیس  یماهک باال رفت موها   ی ناله   یصدا

 چنگ زد. 

 *** 

 

[12 /3/2021 1:05  PM ] 

 

 آتش #آغوش

 کی#پارت_پانصد_

 

 **** 

 ایب ا یک-

را   دیدور شد سمت آتش رفت، آتش کل  هیاز بق ا یک

 سمتش گرفت و گفت:



خوام   یکه گفتم، تو محل نم یببرش همون خونه ا-

باشه پسر اون   ی براش، هر چباشه، بعدم بپا بذار 

 حروم زادس 

 ؟ یزن یباشه، باهاش حرف نم-

 خونش  رمیبعد م-

 باشه پس من ببرمش -

 برو -

 رفت و آتش بلند گفت:  ا یک

 ا یب  دیمج-

 سمت آتش رفت و گفت:   دیدو دیمج

 جانم داداش؟ -

 د؟ ی خونت به کجا رس-

 نمونده تمومه یزیچ-

واسه  دیروشن کن خیتار  هیپس زودتر با ساغر -

 تون ی عروس

 باشه داداش -

 د؟ی کم دار یچ-

 به من نگفت  یزیچ  یعنیدونم،  یبخدا من نم-



تا جمعو جورش   دیکم دار  یچ نیزبونش برو بب  ریز-

 کنم

 به ساعتش نگاه کرد و گفت: آتش

 برم زنگ زده امروز من برم دنبالش  گهی من د-

 گه؟یخونه د یا ی برو داداش، شب م-

 : دیکرد و مشکوک پرس زیچشم ر آتش

 چطور؟-

 ی جور  نیهم یچیه-

 دونم ینم-

 رو به جواد گفت:  دیچرخ

بعد   رنیبگ لیتحو میکه آماده کرد یینا یا انیبمون ب-

 برو  نیی کرکره رو بکش پا 

 باشه آقا-

 رفت و گفت: رونیاز مغازه ب دیمج  همراه

  یم نهیبره بب امکهی س نیزبون ا ر یماهک قرار بود ز-

 نه ایباباش قبال اون غلط کرده  رهی تونه آمار بگ

 ؟یکن  ی اعتماد م نی به مب-



کنم فقط بلدم تو مخشون فرو   یاعتماد نم ی من به کس-

 کنم باورشون دارم 

رفتند، آتش   رون یلبخند زد با هم از بازارچه ب دیمج

 نگاه کرد گفت:  دیو به مج  ستادیا

دونم  ینم ست،یبابابزرگم اون جا ن گهیبابام م-

  هیکجاست اما هر جا هست حواسش به من هست، 

حرف   میش  یجمع م ا یتو سرمه، بعد خونه ک  یزیچ

 میزن یم

 حله داداش -

 فعال -

را به   نیرفت پشت فرمان نشست، ماش  نشیماش  سمت

را روشن کرد، همان لحظه   یحرکت در آورد و گوش

  عیفتاد، سرا  ی گوش  یصفحه  یماهک رو  یشماره  

 دم گوشش گذاشت:   دیکش یگوش یدست رو

 بگو-

تجاوز کرده، گفتم بعد   ادی گفت، بابام ز یم امکیس-

  ی کرد، گفت بعدم فرهاد م ی کار م  یباهاشون چ

 بردشون

 شد؟  یاون سال چ  قا یدق  یدینپرس-



امشب    د یشد، اما شا   یم عی که ضا   دم یپرس یم نوینه ا-

 بتونم

 خند زد و ماهک دست پاچه گفت:  شین آتش

 شت؟ ی اومد پ نیمب-

 شد و گفت:  ابانیحوصله وارد خ یب  آتش

 زنگ بزن یگرفت دیخبر جد-

  یکرد و کامل رو  یرا قطع کرد، ماهک پوف  تماس

 :دیبه سقف غر  رهیخ دیتخت دراز کش 

  یعن یلذت بردن   یبفهم  یا یشد باهام راه ب یم یچ-

  یبرام جون م امکی س نیمثل ا یداد  یاگر پا م  ،یچ

 ی داد

* 

بلند   زی از پشت م عی آتش لبخند زد و سر دنیبا د پروا

 را برداشت رو به سارا گفت:  فش یشد، ک

 رمیمن دارم م-

 عیآمد نگاه کرد سر  یبه آتش که سمتشان م سارا

و سالم کرد، آتش سر تکان داد جواب سارا را    ستادیا

 داد، به پروا نگاه کرد و آرام گفت: 



 نفس؟  میبر-

 میبر-

کردند از دفتر روزنامه  یدو از سارا خداحافظ هر

پروا  یرفت در را برا   نیرفتند، آتش سمت ماش  رونیب

 باز کرد و گفت:

 گه؟یسالمه د نتیماش-

خراب بود دادم   نشیآره بابا کامال سالمه، سارا ماش-

 کردم؟   ی دست اون، کار بد

 سوار شو  زمینه عز -

را دور زد   نیسوار شد و آتش در را بست ماش   پروا

 پشت فرمان نشست و گفت:

 دختر جون! یمشکوک-

 رخش نگاه کرد و گفت:  میبه ن دیخند پروا

 ؟ یکه کار ندار  ییجا -

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

بخوام ولش کنم برم دنبال   نمیچشمارو بب نیا  شهیم-

 کارام؟ 

 شد و گفت:   قیلبخندش عم پروا



 میپس بر-

 کجا؟ -

 فشم -

آتش باال رفت و پروا شانه باال انداخت   یابرو کی

 گفت: 

خوام برم اون جا استراحت،   یگرفتم م ی فردا مرخص-

 م؟ینر

 مخالفت کنه ی سگ بشه هر ک-

 و آتش دستش را گرفت گفت:  دیبلند خند پروا

 د یخر می بر دیبا  هیفقط اون جا خال -

اوردم که واسه   فمیتو ک ییزایچ هی یعنیخواد،   ینم-

 ه یروز کاف هی

 ! یدیس کلک از صبح نقشه کشپ-

 سر تکان داد و گفت:   دیباز خند پروا

سرت شلوغه خواستم   یچند روز حساب  نیتو ا دم ید-

 همراه استراحت خودم به تو هم استراحت بدم 

 گفت: دیکش  قیدستش را فشرد و نفس عم  آتش

 بودم  ازمندیراه دور فقط تو تو تو ن هیبه -



 هیآتش تک یبدنش کج شد سر به شانه   د،یخند پروا

برد دستگاه پخش را روشن   شی داد و آتش دست پ

  عیپروا سر دیچیپ  نیکه در ماش  یبلند ی کرد، با صدا

گوشش گذاشت اما   ی صاف نشست دستانش را رو

مورد   بیغر بیعج  یها   کیبا موز طنتیآتش با ش

 کی خودش با گردن به پروا اشاره کرد و  یعالقه  

 تکان داد.  تمیم با ررا آرا  دستش 

تاسف تکان داد اما   یسرش را به نشانه  دیخند پروا

آن  ی خواننده   بیعج  یآتش همراه صدا  یصدا

که   ی کاکوبند یها   کیباال رفت، همان موز کیموز

  یها  طنتیبه آن ها داشت و پروا ش  یبی عج یعالقه  

 . دید   یها م کیآتش را همراه آن موز

* 

  د یکش ی قیرفتند، آتش نفس عم نییپا  نیدو از ماش  هر

 :د یو غر

 بندونه خیجا هنوز  نیا-

دو کنار هم قرار گرفتند از پله ها باال رفتند، پروا   هر

را سمت آتش گرفت، آتش در را باز کرد    دیزودتر کل 

را    یکرد، روسر فشیشد، پروا دست در ک اطیوارد ح 

  عیدر آورد، تا آتش خواست بچرخد، پروا سر  عیسر



  ی را که آماده اش کرده بود رو  ی راز پشت روس

بست و   چشمچشمان آتش گذاشت، آتش متعجب 

 : دیغر

 !؟ یچ یعنیکارا  نیا-
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 زد و گفت:  یبه روسر یگره محکم پروا

 غر نزن  -

  یپهلو ها یرا بست و از پشت دستانش را رو   در

 آتش گذاشت گفت: 

 میبر-

 راه افتاد و گفت: آتش



چشمامو ببندم تو قول   شهیگم نفس اگر من هم یم-

 یاون ورم کن نوری بهم ا یبچسب  یجور نیهم  یدیم

 : دیو غر دیخند پروا

 برندار  یباز زیلحظه هم دست از ه نیتو ا-

 ! ایهم داغ شد یل یخ  دایجد-

جا پله هست، بچرخ سمت   نی از دست تو آتش، ا-

 راست آروم برو باال

 رم ی قافم م  یتو بچسب بهم واال قله -

با هم از پله ها باال رفتند و آتش   دیخند  ز یر زی ر پروا

 کنجکاو گفت:

 ه؟ی کارا مناسبتش چ نیچه خبره؟ ا-

زودتر داخل رفت    باز کرد و دیدر را با کل  عیسر  پروا

را فشرد    موتیر دیدست آتش را گرفت داخل خانه کش 

 کار کند و با ذوق گفت:  نیتا دورب 

 چشم بندتو بردار -

خانه  ابرو  دنی با د د،یکش نیی چشم بند را پا  آتش

 گفت:  دیباال رفت و پروا با ذوق باال پر  شیها 

 تولدت مبارک-



 زد گفت:  یاش شد و پروا جلو رفت چشمک رهیخ  آتش

 تولد دو نفرش قشنگه-

پروا با لبخند   دش،یبرد در آغوش کش شی دست پ  آتش

 و گفت:  دیگونه اش را بوس

 کادوته یاصل  زیخب من برم تو اتاق، سوپرا-

 زشتم یمن  یتو خودت کادو-

آتش تکان داد و   یبرا  یعقب رفت دست عیسر  پروا

 گفت: 

 امیتا ب نیبش کمی-

 یجا بود   نیا ،ی پس امروز سر کار نبود-

 وارد اتاق شد در را بست و بلند گفت:  دیخند پروا

 کردم  یکه بگ یواسه امشب هر کار -

  دهیکه در قدم به قدم خانه چ یعیطب یبه گلها آتش

که از   یقرمز یشده بود نگاه کرد، به بادکنک ها

که   یا  سهیپر از گلبرگ و ر زیبود و م  زانیسقف آو

  دیکش  قیکرد، نفس عم  یم ییروشن بود خود نما 

 لب گفت:   ریمبل نشست و ز ی رو

 کرده!  ییپدرسگ چه کارا-



  یمبل لم داد به جعبه  یبه اطراف نگاه کرد رو  باز

  یزیداد به چ حینگاه کرد اما ترج  زیم ی بزرگ رو

 .د یا یدست نزند تا خود پروا ب

 گار یسگذشته بود، آتش بعد از دو نخ   یا  قهیدق  ستیب

 :دیبه در اتاق نگاه کرد و غر  دن یکش

 چه خبره؟! گهی د ا یب-

 اومدم بد اخالق، اومدم -

زنگ اف اف تعجب کرد صاف نشست و بلند   یصدا  با 

 گفت: 

 دو نفرس!   یتو که گفت-

 درو بزن -

 ه؟یک-

 تو بزن-

 بلند شد غر غر کنان سمت اف اف رفت.  آتش

 سر خر باشه گند بزنه به هی دی با  شهیالمصب هم-

 ذاره دو دقه راحت باشم یحسو حال دو نفرمون، نم

آن مرد آشنا   دن یصفحه اف اف نگاه کرد با د به

 باال رفت و متعجب گفت: شی ابروها 



 کنه؟! یکار م یجا چ نیا نیا-

 درو بزن آتش -

دکمه فشرد همان لحظه در اتاق باز شد،   جی گ آتش

چادر    دنیتا از پروا سوال کند اما با د دیچرخ  عیسر

حرکت ماند، پروا آرام  یسرش بود، ب یکه رو  ی د یسف

و آرام    ستادیا شیقدم برداشت سمتش رفت روبه رو

 : دیپرس

  یعده ناراض  هیاگر  یحت م، یکه دار یطیبا تموم شرا-

 زنت بشم؟  ی خوا ی باشن بازم م

مردانه اش حبس شده بود و پروا  ی نه یدر س  نفس

واضح با لکنت    یل یکرد، آتش خ ی ظر نگاهش ممنت

 زبون گفت: 

  ی باشه، اصال به کس یناراض یگوه خورده...هر ک -

 چه؟

مرد پشت در در   یو همان لحظه صدا  دیآرام خند پروا

 گوش جفتشان نشست: 

 اهللای-

 زد و گفت:  یچشمک پروا

 پس درو باز کن آقا داماد -



نشده بود، آب   ریتا به عمرش آن جور غافلگ  آتش

 عیدهان قورت داد و دست پشت گردنش برد سر 

سمت مبل ها   دیسمت در رفت و پروا چرخ دیچرخ

  ی آورد رو رون یرفت، در جعبه را باز کرد قرآن را ب

انگشترشان و دو جام   یگذاشت، به همراه جعبه  زیم

  و با   ستادیحاج آقا صاف ا  یعسل و ماست، با صدا

 لبخند گفت: 

 د یسالم خوش اومد-

 سالم عروس خانم -

بود  ستادهیوسط خانه ا جیبه آتش که هنوز گ پروا

بُهت زده اش و   ی نگاه کرد، خنده اش گرفت از چهره 

 زد:   شیآرام صدا

 آتش جان -

نگاهش کرد و با عجله سمتش رفت و   عیسر  آتش

 گفت: 

 هنوز باورم نشده   یعنی م،یجور هیمن -

 گفت: و د یآقا خند حاج

 کنار عروس خانمت  نیبش-



به صورت پروا    رهیدست آتش را گرفت و آتش خ پروا

 با هم نشستند و حاج آقا گفت: 

خانمت قبول   ی و حرفا  م،یکه داشت  یبه خاطر شناخت-

 شاهدا جدا گونه امضا بدن  میکرد

عرق کرده اش   یشانیپ یرا رو   گرشی دست د  آتش

به پروا نگاه کرد،    ع یجعبه حلقه سر دنیو با د  دیکش

 اجیکرد، آن لحظه احت یاش م وانهیلبخندش داشت د

صاف کرد  ییداشت او را محکم بغل کند، حاج آقا گلو

 و گفت:

 د؟ یآماده ا-

 نگاه گرفت و گفت:  عیسر  آتش

 م یآ...آره چرا نباش-

از محال ها بود اما آن لحظه  یکیو لکنت زبان؟    آتش

همه  انهیمخف یمده بود، پروا جورواقعا زبانش بند آ

درصد هم بو   کی را فراهم کرده بود که آتش  زیچ

است که   یمتوجه نشده بود چند روز ینبرده بود، حت

 . ستین زش ی م یشناسنامه اش در کشو

هر دوشان گرفت، حاج  یقرآن را باز کرد و جلو پروا

عقد و پروا آرام از   یآقا شروع کرد به خواندن خطبه  



  رهیخواند، اما آتش باز هم خ یاب مقدس مآن کت ی رو

 آن دختر بود.  ی

 ی زمزمه  یرخش و انگار فقط صدا میبود به ن  رهیخ

عاقد را، لبش را از درون   ینه صدا د یشن یاو را م

 دندان گرفت.  ریز
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همان لحظه چشم بست، عاقد ساکت شد، اگر   پروا

زد که عروس   یداد م یکی  دیبود با  یم  یحالت عاد

اما آن لحظه پروا در دلش   ندیرفته است گل بچ

به   کرد و چشم باز کرد یو سالمت  یخوشبخت ی آرزو

 شد و آرام گفت:   رهیآتش خ ی چشمان براق شده 

 با توکل به خدا بله -



گفت، پروا بغض   ک یچشم بست و حاج آقا تبر آتش

رها نکرده بود فشرد   یکرد دست آتش را که لحظه ا

  رهیآتش خواند، چشم باز کرد خ ی بار برا نیو عاقد ا

قطره  اریاخت یکه ب  یبه چشمان پروا شد، چشمان 

رد و با ساکت شدن عاقد آتش کالفه  ک  انینما   یاشک

 و گفت:   دیصورتش کش یدست رو

 بله حاج آقا، با تموم جونم بله-

برد و عاقد با لبخند  ریبا همان لبخند سر به ز پروا

  کدفعهی گفت، آتش دوباره به پروا نگاه کرد و  ک یتبر

سر جلو برد و دست پشت سر پروا گذاشت لب به  

  ع یو آتش سر  ختیاش چسباند، دل پروا فرو ر یشانیپ

 سر چرخاند رو به عاقد گفت: 

 حاج آقا؟  میکار کن یچ  دیبا -

منم برم، چون راه دوره تو   دی دفتر امضا کن نیا-

 منتظرم هستن   نیماش

هر دو همراه هم بلند   دش، یقرآن را بست و بوس پروا

که الزم بود   ییشدند سمت عاقد رفتند، هر دو امضاها

خواست هر چه  ی را زدند، آتش عجله داشت چون م

 زودتر با پروا تنها شود. 

 و گفت:  ستادیتمام شدن امضاها، عاقد ا با 



محضر   د یا یشناسنامه هاتون همراه عقد نامتون ب-

 دیریبگ لیتحو

 ممنون حاج آقا-

 د یشخوش بخت ب-

رفتن هر دو،   رون ی کرد و با ب یعاقد را همراه آتش

لب خدا را شکر کرد، چادر را   ری پروا چشم بست و ز

مبل گذاشت،   یسرش برداشت رو یآهسته از رو 

آزادش را مرتب کرد   ی لول شده و حالت داده  ی موها 

اش   یعروسک  د یسف  یبرد به لباس دکلته  نییو سر پا 

  یدامنش کم   وبود  شی ران ها  ی اش تا رو یکه کوتاه

پف بود نگاه انداخت، دست به گردنبندش گرفت و  

و  دیدر شن یهمان لحظه صدا د،یکش قینفس عم

که آتش با    د یرا د  یسر باال آورد، فقط لحظه ا  عیسر

 . دی آ یشتاب سمتش م

گرفت، آن   یچشم بهم زدن در آغوش آتش جا  ک ی در

شود و استخوان   یقدر محکم که حس کرد دارد خفه م

 شکند. یدر هم م  شیها 
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که پروا   یشد جور  یهر لحظه آن آغوش تنگ تر م 

 سرفه افتاد.  نفس به یاز تنگ

دستانش شل شد و به صورت پروا   یکم  عیسر  آتش

پروا با   د،یچه بگو دیدانست با   ینم ینگاه کرد، حت

و دستانش را دور گردن اتش  دیچهره اش خند  دن ید

 حلقه کرد و آرام گفت: 

 دمتیند ی شکل ن یوقت ا چیه-

 چیه یعنینشدم،    ریغافلگ ی نجوریوقت ا چیچون ه-

 وقت 

صورتش و با   ی چشم چرخاند رو دیبلند خند پروا

 پر از آرامش گفت:   یهمان صدا

اما   ،یاولش دو دل بودم، گفتم ممکنه ناراحت بش-

بر عکس   شهیبه خودم گفتم، آتش ناراحت نم عیسر



  نیکنم ا یبه خودم گفتم فکر م شه،یخوشحال م  یل یخ

 تولده  هیهد نیبهتر

 چشم بست و گفت:  آتش

  راهنمیپ ، ی کار کرد یباهام چ  یدون یآخ آخ، نفس نم-

کنم   یباره واقعا حس م  نی شده، اول   سیاز عرق خ

 خوابم

  یانگشت شصتش را پشت گردن عرق کرده   پروا

 و با ناز گفت:   دیاتش کش

 میبخور  د یعسل و ماست با -

 نگاه کرد گفت:  زیچشم باز کرد و به م اتش

 ... شیب یل یخ  اقتتیکمه، تو ل یهمه چ-

 آتش نگام کن -

 کرد و پروا سر کج کرد و گفت: نگاهش

عقد دو نفره واسه من انقدر قشنگه که   نیا-

 یکنم، اگر واسه تو هم قشنگه ب یکمبوداشو حس نم 

 ؟ یستیکمبوداش شو، االن خوشحال ن الیخ

 یچیکه ه یام، خوشحال  وونهید-

 و سر تکان داد و گفت:   دیخند



 نداره  تیاهم شیبق گهیپس د -

و دست اتش را گرفت سمت مبل رفتند، هر   رفت عقب 

  نی دو نشستند و پروا ظرف عسل را برداشت ب

 خودشان گرفت، به چشمان اتش نگاه کرد و گفت: 

 مونیزندگ  یواسه همه لحظه ها  میبخور نویا-

 یتو خودت عسل من-

 بخور  نویهم  ست،یاالن وقت خوردن من ن-

و هر دو انگشت کوچکشان را در عسل   دیخند آتش

را  شانی نگاه کرد و انگشت ها  گریکدیکردند، به   فرو

گذاشتند، آتش انگشتش را عقب   گریکدیدر دهان 

  زیاما انگشت پروا را رها نکرد، پروا چشم ر دیکش

 کرد و گفت: 

 گهیول کن د-

زد که پروا   یمک محکم کدفعهیچشم بست  آتش

 : دیغر

 اتش -

 را رها کرد و گفت:   انگشتش

 خوردم  یهمشو م دیبا  گهیبود د  فیح-



 وونهید-

 عسل را کنار گذاشت و ماست را برداشت گفت:   ظرف

من   یزن یکه ابروهاتو گره م ییواسه لحظه ها  نمیا-

 از هم بازشون کنم دیبا 

 کنم یاخم م شهیکه هم هینجوری اگر ا-

و هر دو انگشتشان را در ماست فرو  دیباز خند پروا

ت عقب  انگش عیکردند سمت دهان هم بردند، پروا سر

 گفت:  د یبا تهد دیکش

 ایزود ول کن-

 گس ید  ی بخوامم ول نکنم جا  ا،یتحفه خانم ب ا یب-

 ز یادب ه یب-

انگشتش را    ع یرا در دهان هم کردند، پروا سر انگشت

  نیجلو رفت، لبش را ب عیاما سر آتش سر د،یعقب کش

لبش گرفت و پروا خنده اش گرفت که آن شب آن مرد 

  شیمنتظره بود، کام ها   ر یو غ  ع یسر ش ی همه کارها 

آرام   یخواست لحظه ا  ینم یبود که حت صانهیحر

 . ردیبگ

 :دیو غر  دیبه زور سر عقب کش پروا

 میکار دار ی آروم باش مرد، هنوز کل -



 را کنار گذاشت جعبه را برداشت و گفت:  ماست 

امروز   خیساده قشنگ تر بود، تار  یبه نظرم حلقه -

 گفتم داخلش هک کنن

 میما که کال امشب آچمز شد-

 کیکوچ یدر جعبه را باز کرد، اتش حلقه  دیخند پروا

درون حلقه نگاه کرد، لبخند    خیتر را برداشت و به تار

 زد و دست پروا را گرفت گفت: 

که بدون من   یعاشقم بش  یکنم جور یر بود کار قرا-

  یچون خودم عاشقت بودم، ول   ،ینفس بکش ینتون

تونم نفس   یتو نم یهم ب هیصدم ثان کیفهمم  یحاال م

 بکشم

را در انگشتش فرو کرد و به چشمان پروا   انگشتر

 نگاه کرد گفت: 

تشکر کنم، اما فقط    یدونم چه طور یبابت امشب نم-

 ن یکردم، ا یفکرشم نم یکه لحظه ا ی کرد ی بدون کار

  نیتولد بود چه تا به ا یکادو  نیکارت با ارزشمند تر

 بگذره   دیکه با  ییکه گذشته و چه سالها 

آتش را برداشت و دست آتش را گرفت،    یحلقه   پروا

  دنی حلقه را با ترس در انگشتش فرو کرد و با د



انگشتش است با ذوق دستانش    یکامال اندازه   نکهیا

 م کوفت و گفت:را به

 خدا کامل اندازته   یوا-

 و گفت: ستاد یهمان ذوق ا با 

 ام یاالن م  نیبش-

 کیرا باز کرد ک  خچالی آشپزخانه رفت، در   سمت

فشفشه ها و  نتیکاب ی آورد و از رو  رونیکوچک را ب

با فندک روشن کرد و   دیچ کیک یشمع ها را رو 

 خواند:   دیسمت آتش چرخ  عیسر

 ارکتولدت مبارک، تولدت مب-

از سر   د یکش ی قیقدم برداشت و آتش نفس عم سمتش 

 بلند شد و گفت:  شیجا 

 االن کم اوردم   ،یاریکم م  یآتشم که باش -

 و گفت:  ستاد یا شیروبه رو  پروا

آرزو کن   هیاالنم  ، یاریوقتم کم نم چیه  ، یاریکم نم-

 فوت کن

  یبه چشمان پروا در دلش آرزو کرد و کم رهیخ  آتش

سر خم کرد شمع ها را فوت کرد، پروا با ذوق سر  

 و گفت: د یجلو برد گونه اش را بوس



 تولدت مبارک مرد بد اخالقم -

دستانش را    ستادیگذاشت و صاف ا  زیم  یرا رو  کیک

 از پشت در هم قالب کرد سر کج کرد و گفت: 

 م؟یبرقص -

حرکت کرد و   شی ا روبار سرتا پ نینگاهش ا آتش

و    دیکرد، آتش خند یپروا هنوز منتظر نگاهش م 

 گفت: 

 نه گفت؟  شهیم-

 نچ-

را برداشت و پخش را روشن کرد، به   موت یر  عیسر

مبل انداخت سمتش   یرا رو موتیاتش نگاه کرد ر

 رفت و دستش را سمتش گرفت و گفت:

 د؟ ی د یافتخار م-
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مست   ی ها  هیشب گر   لیاص یی  با یز ل یدل  یب لبخند

 صبح خمار من

هام   هی کنار من ابر بهار من از گر ا ی و ندار من در  دار

 راه فرار من  ییتو

 

 

باره   کیدستش را در دست پروا گذاشت اما به   آتش

دست    دش،یدستش را محکم گرفت در آغوش کش

به  رهیکتف برهنه اش گذاشت و خ ی را رو  گرشید

 چشمان درشت پروا آرام گفت: 

 افتخارا همش مال توئه-

هر دو وسط خانه در   د،یخورد و پروا بلند خند  یچرخ

 ی شببه چشمان هم، در  رهیخ دن، ی رقص ی آغوش هم م

هم نوشته   یدر شناسنامه   شهیهم یکه اسمشان برا

 شد. 

 



  یتو صدا  یمن ی نفسا  یمن یبایخوبه با تو ز حالم

 یمن

قرار توام تو قرار   یب یخوبه با تو تا کنار من  حالم

 یمن

 

دستان آتش   ر یعقب رفت و با ناز چند بار ز یکم پروا

و دوباره در آغوشش فرو رفت، با ان نگاه   دیچرخ

شرمش شد و با لبخند  اریاخت یآتش ب ی  رهیخ

 نگاهش از چشمانش گرفته شد. 

 

هزار   یقشنگ مو ی سنگ دلشوره  شهیقلب هم 

 زخم منو ببند ریرنگ دست منو بگ

من، من   الیخ  یتوو سرم عشق محال تو تو ب افتاده 

 تو  الیتوو خ

 

م تر بود، آن مدت ان  آرا شهیاتش از هم یها  نفس

  دنی قدر سخت گذشته بود که ترس داشت از رس

  یبرا  الشیخ گر یامروز، اما با کار پروا انگار د



راحت شده بود، کالفه چشم بست و سرش را   شهیهم

 جلو برد به سر پروا چسباند.

 

منه هنوز وصله به حال تو پس الاقل بگو پس   حال

 الاقل بخند

 

که پروا با دستان    ینه اخوردند در خا   ی تکان م آرام

آن کارش   دن،یرقص  ی اش کرده بود م ییا ی خودش رو

  یکس نگفته بود جز پدر مادر آتش، مادر چیرا به ه 

 کرد.  قی از همه خوشحال شد و پروا را تشو شتریکه ب

 

  یتو صدا  یمن ی نفسا  یمن یبایخوبه با تو ز حالم

 یمن

قرار توام تو قرار   یب یخوبه با تو تا کنار من  حالم

 یمن

 

 سر باال برد به چشمان اتش نگاه کرد و گفت: 

 حال دلت چطوره؟ -



 خوبه شهیحال دل من، با تو هم-

آتش بلند شد، پروا قدم عقب  ی زنگ گوش  یصدا

 گذاشت و گفت:

 کباب گرفتم بذارم داغ بشه -

 ی اماده کرد ویکال همه چ-

از  را  ی سمت آشپزخانه رفت و اتش گوش دیخند پروا

  یو دست رو  دیرا د یآورد، اسم آسک  رونیب بشیج

 دم گوشش گذاشت و گفت:   دیکش  ی گوش

 بله؟ -

کردند نگاه گرفت و با   یاز همه که نگاهش م   یآسک

 لکنت گفت: 

 س...سالم داداش -

 سالم -

 زن...  یکرد  رید  دم ید-

 ؟ یخوا یم  یزیمگه چ-

 نی نه نه، منتظر تو و زن داداش بودم هم-

 م یا ینممنتظر نباش، خونه  -

 د؟ ییچرا؟ کجا -



 :دیو غر  دی ابرو در هم کش آتش

 ! ؟یکن یتا حاال سوال جوابم م ی از ک-

 نگاه کرد و گفت:  ا یبا ترس و خشم به ک  یآسک

 سالم پروا رو برسون   د،یببخش-

 بگو  ا یالزم بود به ک یهر چ -

 چشم -

 :دیبا حرص غر   یتماس را قطع کرد و آسک آتش

پروا هم حواس پرت   خوده،یکارا ب نی من که گفتم ا-

 بره  ادشیکه تولد داداشم   ستین

 نگاه کرد و گفت: قیلب کج شده به شقا  با 

 ان یبود، امشبم اصال نم   یتدارکا هم الک نیا-

 زد و گفت:   یبشکن دیمشت شد و مج  قیشقا   دست

من گفتم امروز زن داداش زنگ زد اتش بره   یآ-

 مشکوکه ها

 و گفت: ستاد یا نهیدست به س  ساغر

 ان؟ یحاال کجا هستن که نم-

 ستن یدونم خونه پروا که ن ینم-



 لبخند زد و گفت: ا یک

  د،یشما هم جمع کن گه،یزنش تولد دو نفره گرفته د-

 زنم خسته شد 

 با ذوق گفت:   یچشم بست و آسک ی عصب  قیشقا 

 کار کنه ی پروا بلده چ-

 دینگاه کرد و مج  قیچشم به شقا  یاز گوشه  ساغر

 گفت:   یرو به آسک

 میبعدم بزن میفوت کن ا یمنو ک اریب کیخب حداقل ک-

 گهید

رفت کنارش   قیو ساغر سمت شقا  دیخند  یآسک

 نشست و گفت:

 گفتم که دختره زرنگه-

 لعنت بهش -

 دمینشونش م-

چون دختره ساکت بوده    ، یر کرداشتباه فک ی اد یز-

 هست  ی تولد شوهرش ک ستین ادشی یفکر کرد

 زد  ینم ی حرف-



چرا، چون تولد دو نفره گرفت نه با  گهی مشخصه د-

کن وگرنه   یکار  هی تر  عی مزاحم، به قول خودت سر

  یکنن به دردشون نم یفکر م ،یجواب پس بد  دیبا 

 ی خور

با خشم نگاهش کرد و ساغر لبخند زد شانه    قیشقا 

 باال انداخت. 

* 

ها را کنار بشقاب ها گذاشت، با لبخند به همه  جام

اما   د،یایب دینگاه کرد خواست بچرخد به آتش بگو زیچ

کتفش کنار رفت، با   یاز رو  ش ی همان لحظه موها 

 حس لب آتش، چشمانش خمار شد و سرش کج شد. 

 ام زمزمه کرد: و آر د یآتش به گوشش چسب  لب

 کرد  گه یغذا خوردن کار د  یجا  شهینم-

 لبخند زد و سر چرخاند نگاهش کرد و گفت: پروا

 م؟ یغذا بخور مینیبش یا یب  ی باز ز یه یبه جا شهینم-

که امروز انقدر پسر    نیاگر غذامو تا ته بخورم، از ا-

 ؟ی دیم زهیبودم بهم جا  یخوب

 دست کنار صورت آتش گذاشت و گفت:  دیچرخ پروا



 نمینشو بذار بب زیه قهیفقط چند دق  دمی هم م زه یجا -

 کنم یکار م یچ

لب پروا   یبرد انگشت شصتش را رو  شی دست پ  آتش

 و گفت:   دیکش

 باشه قول -

 کرد سر عقب برد و گفت: زیچشم ر پروا

 قوله؟  نیا-

 داد و گفت:   هولش

 گرسنه هستم  یل یخ  نیبش-

نشستند، اتش به   زیرا دور زد و هر دو پشت م زیم

 کباب ها نگاه کرد و گفت: 

 ؟ یبود یامروزم مرخص-

جا   نیآره انقدر بدو بدو کردم، از صبح اومدم ا-

غذا گرفتم   یکینزد  نیکارارو کردم، بعدم رفتم هم

اوردم گذاشتم دوباره اومدم تهران، رفتم دفتر که شما  

 دنبالم  یا یب

 یکن ریسلطانتو غافلگ نکهیفقط به خاطر ا-

 با حرص به غذا اشاره کرد و گفت:  پروا



 بخور سلطان، بخور که امشب شب شماست -
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 در دهان گذاشت و گفت:   یتکه جوجه ا آتش

 ؟یحرم سرا هم راه انداخت ،ی همه کار کرد نیا-

باره در   کیچشمانش درشت شد و غذا به  پروا

آب را سمتش   وانی ل  عیسر دیاتش خند  د،یپر ش ی گلو

 گرفت و گفت:

 جونم ی آروم باش کول -

و بدون نگاه کردن به آتش   دیآب را سر کش  پروا

 گفت: 

 گهیغذاتو بخور د-



و پروا با شرم بدون نگاه کردن به  دیبلند خند آتش

 را خورد.   شیاتش غذا

 

گذاشت،    زیم یدرونش بود را رو  ی چا  وانیکه ل  ینیس

بود نگاه کرد، به  رهیبه آتش که به حلقه اش خ

برش داده بود   کیکه ک یآشپزخانه رفت دو ظرف

درونش گذاشته بود را برداشت سمت اتش رفت و  

 گفت: 

 یهنوز تو شوک-

سر باال آورد و به پروا نگاه کرد، پروا کنارش    آتش

 نشست و گفت:

 داشت؟  یکار خاص ی آسک-

 نه-

 ؟ یستیفردا هم ن  یگفت-

 چه مربوط؟ یبه کس -

 بد اخالق -

آتش گذاشت   یجلو  زی م یرا برداشت و رو  یچا   وانیل 

 فت:و گ 



 ... خ ییچا  نیا-

 نفس -

مانده بود سر چرخاند نگاهش   مهیکه حرفش ن پروا

 کرد و آتش لبخند زد و گفت:

 ؟یدرک کن یتون یم هیجور  هیبگم حالم -

کرد، آتش از  ی نگاهش م  جیصاف نشست و گ  پروا

و    دیکش شش یر  یگرفت و کالفه دست رو هیمبل تک

 گفت: 

  یکه م یدار جانیانقدر ه  یتو همون اتاق گفت  ادتهی-

 ؟ یداد بزن   یخوا

 آره -

 حال اون موقع تورو ضرب در صد کن... -

 کرد آب دهان قورت داد و گفت: سکوت 

 اون حالو دارم-

 لبخند زد و گفت: پروا

 ؟ یش یخوب م یداد بزن-

 ؟ یضرب در صد کرد -

 تا...  یجارو بترکون هی  دیکه با  ی جور نیا-



و دستش را سمت اتش    ستادیا  فعهکدی شد و   ساکت

 گرفت گفت: 

 میبر  ا یب-

 کجا؟ -

 تو  ا یب-

پروا با آن پاشنه  ستاد،ی دست در دستش گذاشت ا اتش

  د،یو اتش را به دنبال خودش کش   دیکفشش دو یها 

در را که باز کرد باد سرد در صورت جفتشان نشست  

به  دیچرخ  د،یکش  رونیتوجه اتش را ب یاما پروا ب

 نییو اهسته از پله ها پا  دیاتش نگاه کرد بلند خند

 رفت. 

که هنوز آب نشده    ییبه برف ها  ستاد یا اطیح  وسط

 بود نگاه کرد و جلو رفت گفت: 

 کنه یحالتو خوب م کمیسرما  -

 تو سرم... -

 هم خوبم یل یخوبم خ من-

به اطراف نگاه کرد اما نگاه آتش به اندام   دیچرخ

برهنه اش که با پاشنه بلند دل و    ی پروا بود، به پاها 

نفس زنان   دیهوش او را برده بود، پروا سمتش چرخ



بخار از دهانش خارج شد و با حس سرما    د،یخند

 دستانش مشت شد و گفت:

 ؟یخوب-

 آرام گفت: و  دیاتش به چپ راست چرخ سر

 ... ی خوبم ول -

باره دستان آتش را گرفت چرخاندش و   کیبه  پروا

شده بود پرت شد با   ریهولش داد، آتش چون غافلگ

تنش چشمانش درشت شد، با خشم   ریز  ی حس سرما 

نگاه کرد، پروا با ذوق   زدیکه قهقهه م ییبه پروا

 و گفت:  دیخند

 ؟یخوب یاالن چ-

شد که    ده یکش  یمچ دستش گرفته شد و جور کدفعهی

سرما را حس کرد با   یبه هوا رفت و لحظه ا  غشیج

زده بود نگاه   مهیخ  ش یچشمان درشت به اتش که رو

تنش برف بود، از شدت سرما دستانش را  ریکرد، ز 

 :د یدور گردن اتش حلقه کرد و غر

 زدم  خی وونهید-

 و گفت:  دیخند آتش

 رسگمخوبه برات پد یبزن خی کمی-



 آتش -

 کیلرزش دارش آتش را صدا کرد آتش به   یصدا  با 

پا و   ری پروا بلند شود دست ز نکهیو قبل ا ستاد یباره ا

بلندش کرد در آغوش گرفتش،    نیکمرش برد از زم

 : دیغر یپروا عصب

 یشدم هم گل  سیهم خ-

کرد سمت   ی همان جور که با لبخند نگاهش م آتش

 خانه رفت و گفت: 

 ارم یدر م  خودم برات از تنت-

 آتش -

رفت   یخانه شد و همان جور که سمت اتاق م وارد 

 گفت: 

  جانشیتونه ه یم گه یجور د تیموقع  نی مرد تو ا هی-

 کم بشه 

گذاشت، به  نیزم  یاتاق شد و آرام پروا را رو  وارد 

 چانه اش برد و گفت:  ری چشمانش زل زد و دست ز

 ؟یکن  یتونم، درک م ینم گهیاعتراف کنم د-

برد، اتش کالفه چانه  ریخجالت زده نگاه به ز پروا

 اش را فشرد و گفت:



 ... گهیتونستم االن که د ینم نمیقبل ا-

اش  نهیس   یکه قفسه   یشد، پروا نفس زد جور  ساکت

  یکالفه بود اما لحظه ا ی حساب  گریباال آمد، آتش د

برد    ریاش نشست، سر به ز نهیس  یدستان پروا رو

که   فشیانگشتان ظر دن یا دبه دستان پروا نگاه کرد ب

نگاه    ع یکرد، سر یرا باز م  راهنشیپ یآرام دکمه ها

 باال آورد به صورت پروا نگاه کرد. 

از خودش دورش کرد، پروا نگاهش کرد و او   کمی

 زد و گفت:  یچشمک

 باره  نی که اول   فیح-

رفت پشت سرش   دیچرخ  ع یشد و اتش سر جی گ پروا

لباسش گرفت و سر جلو   پیدستش را به ز ستاد، یا

 برد دم گوشش گفت: 

وگرنه   ،ینش تیوقت اذ هی آروم باشم که  دیامشب با -

 در کار نبود.   یحسو حال آرامش نیاالن با ا

  پ یخنده اش گرفت با حس باز شدن کامل ز پروا

  نی زم یلباس رو  کدفعهیلباسش نفسش حبس شد و 

 افتاد، خجالت زده با شتاب چشم بست. 



و جلو   دیسته حس کرد که اتش چرخهمان چشمان ب با 

چشم    یتوانست لحظه ا ینم  یآمد، تنش گر گرفت حت

حس کرد، مو   شیپهلوها  یباز کند، دستان اتش را رو 

 شد سمت تخت.  شیبه تنش راست شد و تنش هدا 

به لرز  یبرهنه اش با لمس ساتن سرد رو تخت تن

شد و تن برهنه   کشیآتش نزد یافتاد اما انگار کوره  

آرام چشم باز   د،یبه تن سرد خودش چسب داغش ی

صورتش بود، با   یکرد، صورتش درست روبه رو 

 یلبخند زد، دستانش که ب اریاخت یکه داشت ب  ینگاه

نشست   شکتف برهنه ا یجان شده بود باال آورد رو 

 لبش گذاشت...  یو آرام سر از تخت بلند کرد لب رو 

* 
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  یباال تنه  دیکه د یزیچ نیآرام باز شد، اول  چشمانش

  دنیکنارش بود، سر باال برد با د  یمرد برهنه 

داد بود  هیکه به تاج تخت تک ی و سرچشمان باز آتش  

تعجب کرد، آتش لبخند زد و دستش را کنار صورتش  

 گذاشت، آرام نوازشش کرد و گفت:

 ریصبحت بخ-

  ی نهیس  ی لبخند زد و دستش را آرام بلند کرد رو پروا

که به خاطر   یدو رگه ا   یآتش گذاشت و با صدا

 شدنش بود گفت:   داریب  یتازگ

 ؟ یشد   داریب یک-

 دم ی نخواب-

 زد و گفت:  یپروا باال رفت و آتش چشمک یابرو کی

لحظه هم پلک   هیهمون ضرب که نذاشت  یبذار پا -

 رو هم بذارم، عوضش تا دلت بخواد نگات کردم

 ؟ ی نشد یهنوز خال  یعنی-

حاال   یکرد شب یکه د یبا کار یفکر کرد  یینه خدا-

 شم؟یحاال ها من آدم م



  یسر رو   د یو آرام خودش را جلو کش دیخند پروا

پهنش گذاشت و آتش دستش را حرکت داد تا   ی نهیس

 : د یکمر برهنه اش و پرس  ی گود

 ؟یتو خوب-

 چشم بست و گفت:  پروا

ترس تو وجود همه دخترا  هیکنم   یخوبم، فکر م -

 کردم...  یکه فکر م  یزی هست، اما خب از چ

  یقیکرد با شرم چشم بست، آتش نفس عم سکوت 

آن شب   د، یسر پروا را بوس  ی و سر خم کرد رو  دیکش

که به تمام   یبود، شب ن یآتش فوق العاده تر یبرا

که از آن ترس داشت   یعقد د،یرس   شی خواسته ها 

 دانست.  یرا نم یقیچون هنوز پروا حقا 

که آتش حس   یجانیهر دو، پُر از ه یبرا ییا یرو  شب

نشده است، نه آتش و نه پروا    ی کرد هنوز خال  یم

فارغ   نیدوست نداشتن آن روز تمام شود، هر دو ا

 اطرافشان را دوست داشتند. یایبودن از دن

* 

  ی رو درونش بود را رو می ن یکه تخم مرغ ها  یا تابه

 گفت:  دیگذاشت و آتش خند زیم



 نشد  ییایکه صبحانت رو دیببخش-

 گهید یتنبل -

 زشتم ستمیخب نکردم جانم، نکردم بلدم ن-

 ؟ ی خورد یم  یپس تو چ-

 دم یخر یم یخونگ  ی غذا-

 صبحانه؟-

خوردن بلد   ریخوردن نون پن ر ی ش وانیل  هی  گهید-

 بودم 

 ! یخدارو شکر بلد بود -

گرفت و سمت پروا   یبرداشت لقمه ا یتکه نان آتش

 گرفت گفت: 

 ازت بخوام؟  یزیچ هی-

 را از دستش گرفت و گفت:   لقمه

 ؟ یچ-

  یفردارو هم مرخص یزنگ بزن  یداریبر م  تویگوش-

 ؟یریبگ

کرد و پروا  یو آتش همان جور نگاهش م  دیخند پروا

 آرام گفت: 



من کار   یجا  ایبرد هیکاف ستیالزم ن یباشه، مرخص-

 جا نظارت کنم حله نیمن از ا کممیکنه، 

 دمتگرم زشتم-

 یندار  یتو کار -

 برن به درک، فقط تو همه کارا -

  م،یتو محل کارت دار ا یاالن زنگ بزنن ب یعنی-

 ؟یرینم

 نه-

 واقعا؟ -

دونن   ی خودشون هستن، م ا یو ک دیمج رم،یواقعا نم-

 کار کنن  یچ

آتش   یلبخند زد، خوشحال بود که آن قدر برا پروا

لبش   ی فقط او است، زبان رو تش یارزش دارد و الو

آزادش را پشت گوشش گذاشت و   یو موها  دیکش

 گفت: 

درسته   یعنیکارو نکردم،  نیسر خود ا نیمن همچ-

مادر و پدرت   ت یبود، اما باالخره رضا  تیاهم یبرام ب

از پدرتم   دیبرام شرط بود، از مادرت مطمئن بودم با 

 شدم  یمطمئن م



 خب؟ -

که خونتون   یمامانت که اومده بود، همون شب -

بودم برام حرف زد، برام گفت،  ششیموندم، تا صبح پ

  یبوده من زنت بشم، حت  یپدربزرگت اولش راض

بوده اون باهاش حرف زده که   یمامانتم که ناراض

 میبده من دختر خوب ت یرضا 

 شد و پروا لبش کج شد گفت:   زیآتش ر چشمان 

 د یشده، گفته منو تو با  ینا راض ی ا کدفعهی یل یاما خ-

 خورم...  یگفته من به درد خانوادتون نم  م،یدا بش ج

دست باال آورد و   عی آتش مشت شد و پروا سر دست

 گفت: 

خوام اخماتو   ینم م،یجا باش نیا گهیقرار دو روز د-

چشمم  یبودنت مدام جلو  یخوام عصب ینم نم،یبب

باشه، پس لطفا فقط گوش کن بعدم به خوش  

 میرس یم  مونیگذرون

 بگو-

و    د یخودش را جلو کش یو کم  دیکش یقینفس عم پروا

 ادامه داد: 



 یدونست چرا، هر چند اگر مامانتم نم  یمامانتم نم-

  دی شد فهم یکه باهام داشت م ییگفت، از رفتارا

 دم یکرده، ترس ی فکر نیهمچ

 ؟ یبترس دیچرا با-

 برد و گفت:   ریلبخند زد نگاه به ز اپرو

دلمو دادم به بزرگ محل، همون مرد بد   یجور -

بدون اون   یکه لحظه ا تیترب یاخالق لج درار ب

  یاون مرد ب نکهیتونستم بکنم، با ا یبودن تصورم نم

جلو   یچیخوب خودشو ثابت کرده بود که ه تیترب

  د رمریمن تا ابد مال اونم، اما بازم اون پ  ستیدارش ن

اول   مونبودم که چرا ه مونیمنو ترسوند  پش

 غهیص هیهم، حاال با   یاسمامون نرفت تو شناسنامه 

 یبه راحت شهیم میکه دفترچه هم بابتش دار  ی

 جدامون کنن 

 نفس -

 نگاه باال آورد و گفت:  عیسر  پروا

 مورد بوده  ینگو که ترسم ب-

که بخواد   یکس  یذاشتم؟ خرخره  یبه نظرت من م-

 جوئم دختر  یتو رو از من جدا کنه م



 هم تو  شهیخودم م یکار هم باعث خوشحال نیا دم ید-

 نترس  یر یاما از اون پ  یکارو کرد نیبهتر-

بودم جدامون کنه،   نیترسم فقط نگران ا یازش نم-

استقبال کرد، بهش   یل یبود، مامانت خ  یبابات راض

کارتو   گفت  ، یآسک  یبگم حت یخوام به کس یگفتم نم

 هم فکر نکن   یزیانجام بده به چ

 فکر نکن یزیبه چ قا یدق-

  ی که کس ستمین یدختر ساده ا یدون  یآتش خودتم م-

  هیباز  ی بخواد دورم بزنه، اما هر چقدرم زرنگ باش

 کنن  یتونن کار  یم  یی کسا 

 کنه  یتونه کار ینم  یتا من هستم کس-
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  د یو شا   دمید  ارویچ  یل یبه خاطر شغلم خ  ایدن نیتو ا-

  یعاد  زیهمه چ گهی کردم اما بعدش د یتعجب م  لیاوا

 نکهیکنه، ا یکه واقعا ناراحتم م هیزیچ هیبود، اما 

  یبخوان دورم بزنن، چطور زنیکه برام عز  یی کسا 

کنه چون  یم تم یاذ نی بگم، بخوان گولم بزنن، واقعا ا

کارو که  نیا میهست زیعز متوقع دارم اگر واسه ه

 م یهست با هم نکن انتیخ

 را برداشت و گفت:   شی نگاه گرفت چا  آتش

کباب   میاریب میگوشت بخر کمی  میصبحونه بخور بر-

 میکن

 آتش خان؟  ی بلد-

 شیرو آت یذار  یم  خیچهارتا س ا،یحاال دست گرفت-

 گهید

آتش کرد و    ش یو خم شد دست در ر دیبلند خند پروا

 گفت: 

  یمن م  م،یاالنم زوده بر ،یهم ناش یهم بد اخالق-

 خوام برم حموم 

 میبر هیخوب شنهادیپ-

 ا باال رفت و گفت: پرو یابروها



 کجا؟! -

 یخودت گفت  گه،یحمومتو قبول کردم د شنهادیپ-

 گفتم خودم! -

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م آتش

 یریبگ  اد ی یخوا ینه تو انگار نم-

  د،یدست پروا را گرفت بلندش کرد سمت اتاق کش مچ

 : دیکرد مچ دستش را آزاد کند اما آتش غر یپروا سع

 ایزشتم ب ا یب-

 وونهید-

پروا نگاهش کرد  د،یو چرخ ستاد یباره ا کیبه  آتش

 زد و گفت:  یچشمک طنتیو آتش با ش

 کنم یاعتراف هی-

کرد و آتش دستش را رها   یمتعجب نگاهش م پروا

که تن پروا بود گرفت و   یشرتیکرد اما دستش را به ت

 گفت: 

  ا ی تو دن یملکه ا چیکه ه یکرد  یام کار تو باه -

 حسو به پادشاهش بده   نینتونسته ا



باال رفت از تنش در  شرتش یت کدفعهیلبخند زد و  پروا

دستان داغش دور    دیا ی آمد، تا خواست به خود ب

و هر دو   د یجدا شد، خند  نیکمرش حلقه شد از زم

دست   طنتیرا دور کمر آتش حلقه کرد و با ش   شیپا 

برد لب به لبش   ن ییآزاد آتش کرد سر پا   یدر موها 

 . تچسباند و آتش همان جور سمت حمام رف

* 

 من از کجا بفهمم کجا هستن-

 دو روزه کجا هستن؟!  ،یبفهم دیبا -

  یگوش ده، یجواب پس نم یدونم آتش به کس ینم-

  یجواب نم  ا ی خاموش بوده  ا یزنگ زد   یپروا هم آسک 

 داده 

 ؟یزرنگ یگفت ی جور نیا-

 فهی من زرنگم اما اون دختره همه فن حر-

فرستم برات، با همون   یم  لمیف کهیت هیبفهم کجاس، -

 بده، بکشونش خونه یآتش باز

 باشه -

 کارتم درست انجام بده -



مبل   یرا رو  ی با خشم گوش قیقطع شد و شقا   تماس

 زد: اد یفر دیکوب

 کنم؟  یمن چه غلط -

وا به که آتش و پر یدست خودش را باد زد، از شب با 

گذشته بود، با زنگ  گریفشم رفته بودند دو روز د

  د،یسر چرخاند اسم ساغر را د  ع یسر ی خوردن گوش

را برداشت و تماس را متصل کرد دم گوشش    ی گوش

 گذاشت:

 بله-

  یکادو ادیآتش ب  یهنوز منتظر  یجا نشست نیتو ا-

  یدارن خوش م الی اونا تو و ،یتولد خاصتو بهش بد 

 گذرونن

 ؟ ییالیچه و-

  یداشت حرف م  اطیزنگ زده بود به آتش تو ح  دیمج-

 دمیمج ال یآتش گفت و ییگفت داداش کجا دم،یزد شن

گفت داداش فشم خوش    دیکجا، بعدم مج یالی گفت و

 بگذره، محله آرومه 

 بخورم  د یلعنت بهشون، اون وقت حرفشو من با -



بهش   یادیداداش آتش ز   ،یتو پروارو ساده گرفت-

ذاشتن دستشو واسش رو کنم   یاعتماد داره، اگر م

  د یهوا، شا  ره یم شهیعالقه و اعتماد پودر م نیا گهید

  نیهم ا گهیاما د ستیولش نکنه چون تو مرامش ن

بود داداش   ده ید یگرده، اصال ک  یدورش نم  یجور

 محله و آدماش بشه؟!   ال یخ یآتش ب 

 ساغر  یرو مخ-

 گمیبهت م  قتو یدارم حق-

 کنم برگرده  یم  ی نترس خودم کار-

 ده؟ یاصال تلفنتو جواب م-

بدم، بذار   یقراره برام بفرستن، آتش باز  لمیف هی-

 ه یچ  نمیبب

 اون جا ام یاالن م ،یکنجکاوم کرد -

 من تنهام  رونیجونش رفته ب ایهم با ک یآسک  نیا ا یب-

 ؟ یخوا ینم  یزیباشه چ-

 ار یب ریبگ یکوفت   گاریپاکت س هی-

 باشه -



آمد، با   شیبرا یلمیقع فرا قطع کرد، همان مو  تماس

شروع    لمیمنتظر ماند و ف ی عجله زد دانلود شود، کم

آتش و مرجان لبخند مهمان لبش شد،   دن یشد، با د

و آتش   دنیرقص  یم هیبق یبود وقت  یشب عروس

 کردند.  یمرجان نشسته بودند تماشا م

 را کج کرد و گفت:   لبش

  یبرات بفرستم بگم واسه پروا جانتم م نویحاال ا-

نه، هر   ا ی ی ا یب یکن  یم ته یاز اون عفر نمیفرستم بب

 ستیاما واسه من مهم ن یایم نیخشمگ  یل یچند خ

★ 

آب را برداشت همان   یرا باز کرد و بطر  خچالی در

اما   دی را شن  ی گوش امکیزنگ پ  یصدا  د،یجا سر کش

بست و  را   خچالیدر   د،یتوجه کل آب را سر کش  یب

  د،یکش رون یب ی گاریرا برداشت نخ س گار یپاکت س

 را برداشت.   ی کرد گوش یهمان جور که روشنش م 

  ی اتاق رفت، وارد اتاق شد، به پروا که آرام رو سمت

باالتر  یتخت خواب بود نگاه کرد، خم شد پتو را کم

زد سمت    گارشیبه س یتن برهنه اش آورد، پک ی رو

نشست، پک  یمیراک قد ی صندل   یپنجره رفت و رو 

  دنیرا باز کرد، با د  ی زد و گوش گارش ی به س ی گرید



رفت، با   ساپکرد در وات  زیشماره ناشناس چشم ر

 : دیلب غر ر یز  لشیعکس پروفا  دن ید

 یعوض -

را هم نداشت، وارد صفحه   قیشقا   یشماره  یحت او

 را خواند.   لم یف ریاش شد، اول متن ز

خوام به پروا نشون بدم   یداشتم، م  یادگاری نویا-

  یل یخ ره،یبگ  ی شکل   نیکت شلوار ا تونی واسه عروس

 اد یبهت م

طول    یباز شود، کم لمیو زد ف دی ابرو در هم کش آتش

باز شد، با خشم صاف نشست و سر   لم یتا ف دیکش

در دستش فشرده    ی چرخاند به پروا نگاه کرد، گوش

نگاه کرد، اما به   اطیشد، از پروا نگاه گرفت به ح یم

 خند زد.  شی باره ن کی
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رفت،    رونیزد و از صفحه ب گارش یبه س یگرید پک

فرستاد،   دیمج ینوشت و برا یطوالن  با یتقر امیپ کی

را از   گارش یخاموش کرد و ته س الیخ  یرا ب  ی گوش

 پنجره دور انداخت، سر چرخاند به پروا نگاه کرد. 

به آتش خوش گذشته بود که اگر   یدو روز به حد  آن

  یسر کار م  د یماند اما پروا با  یچاره داشت باز هم م

توانست بماند، چند ساعت   یاز آن نم شتریرفت و ب

 گشتند.   یبه تهران بر م دیبا  گرید

بود نگاه کرد، چند    دهیتاب اط یکه در ح یبه آفتاب آتش

پروا   ی بود برا نیبود و در سرش ا دی ع گری روز د

 بکند. ییکارها 

تخت   ی بلند شد و سمت تخت رفت، رو  شیسر جا  از

نشست پتو را کامل کنار زد از پشت به تن پروا 

خودشان انداخت، پروا   یو پتو را دوباره رو   دیچسب

 در خواب آرام گفت: 

 آتش -

 بخواب  شیه-



دانست   یسر از بالشت بلند کرد آتش لبخند زد م  پروا

سرش بگذارد،   ر یاست دستش را ز ن یمنظورش ا

سر پروا گذاشت و سر جلو برد    ر یدست جلو برد ز

 و دم گوشش گفت:   دیمحکم صورتش را بوس

 زشت پرعشوه  -

لبخند زد و آتش محکم به خود فشردش و هر دو   پروا

 فرو رفتند.  نی ریدر خواب بعد از ظهر ش

 ** 

 :دیبا حرص غر   قیشقا 

 نگاه کرد اصال جواب نداد!  یعوض -

 : دیگرفت و غر یبهت نگاه از گوش  با 

 رسه واسه پروا بفرستم؟! ت ینم یعنی-

را   ش ی عصاها  یعصب  د،یچیزنگ در خانه پ  یصدا

سمت اف اف رفت و دکمه  ستاد ی برداشت و به زور ا

را فشرد، در خانه را باز کرد و سمت مبل رفت  

آمده،   امیپ  شیبرا دی را باز کرد و د ینشست، گوش 

 را باز کرد: امیپ  عیسر

 منو هم پاک کن امیکه گفتم بکن، پ  وی کار-



ساغر    یکالفه صفحه را به کل پاک کرد و صدا  قیشقا 

 : دی را شن

 مردم  دمیاوف تا رس-

 چرا؟ -

 همش دنبالمه یکیکنم   یروزا فکر م  نیدونم ا ینم-

 ی توهم زد نیبش  ا یب-

  یعصب  ق یرفت و شقا   قیدر را بست، سمت شقا   ساغر

 گفت: 

فحشم نداد،   ه ی یواسش فرستادم اما حت  لمرویف نیبب-

 بفرستم واسه پروا؟  ستیبراش مهم ن یعنی

 ی دونه جراتشو ندار یم دم ی شا -

 نکن میساغر عصب-

ندارم،   هی به در همسا  ی کار ق،یگم شقا  یدروغ که نم-

دونستن اما    یدونستن مرجان بوده م یهمه م نیبب

کدوم جرات دهن باز کردن ندارن، بعد اون وقت   چیه

 تو بترسه؟ د یآتش با تهد یخوا یم

 جا نی بود بکشونمش ا نی من قصدم ا-



 نیخودشون کردن که ا  شیپ ی دونم چه فکر ینم-

 بهت دادن اما اصال عاقالنه نبود  شنهادیپ

دختره    ن یآتش واقعا ترسوند، من شماره ا دیبا  رینخ-

 زنمندارم، بده به من زنگ ب

 آتش رحم نداره  قی شقا -

که من زنگ بزنم اسم   نیگم که، اما هم یبه پروا نم-

 ترسه  ی منو ببره، آتش م

 عقلت کمه  ای یطرف یبا چه کس  ی دون ی نم ا ی-

 فرستم یم  لمیشده ف یترسم حت  یمن از آتش نم-

  د یخند زد رو گرفت، همان لحظه در با کل  شین  ساغر

به در نگاه کردند، ساغر با   عی باز شد، هر دو سر

در چشمانش درشت شد و با ترس    یجلو دیمج دن ید

 گفت:   ستادیا

 ... نیا-

 در هم گفت:   یجلو رفت با ابرو دیمج

 یکن یدهن باز نم ییجا   نیاگر ا ا یخونه  یر یم ا ی-

 ... یچ-

 که  یشنفت -



هم به  دینگاه کرد، مج  قیبا ترس به شقا   ساغر

 :نگاه کرد جلو رفت و گفت   قیشقا 

 ؟ی دماغ بش یمو  یاومد -

  ادیفر د یباره مج کیکرد و به  ینگاهش م  جیگ  قیشقا 

 زد: 

  د یآتش تهد یکه به خودت جرات داد  یهست  ید  تو ک -

 ! ؟یکن

خشکشان زده بود و   یواقع  یو ساغر به معنا   قیشقا 

  قیاست، شقا  یتا چه حد عصب دی ساغر شاهد بود مج

 گفت:  جیلب باز کرد و گ

 ... یچ-

  ده یاز دستش کش یرا هنوز نزده بود که گوش  حرفش 

 : دی غر یعصب قیشد، ساغر جا خورد و شقا 

 ! ؟یکن یکار م یچ  یدار -

 یبا ترس کم قی باره سمتش خم شد، شقا  کیبه  دیمج

رحم فک   ی چنان ب دیاما مج دیخودش را عقب کش

را گرفت که ساغر با وحشت قدم عقب گذاشت،    قیشقا 

  دی ا چنگ زد و مجاش از درد کوسن مبل ر  قیشقا 

 آرام گفت: 



آتش بهم بزنم بعدم    یبرم زندگ یبه خودت گفت -

کس   چیه یدون  یکه نم یخونت؟! انقدر خر  یبرگرد 

بفهمه   یکه کس نیاُفته، چون بدون ا یبا آتش در نم

  دشیتهد  یکنه، بعد اون وقت تو با چه تخم یچالت م 

نفستو   یناراحتش کن یاونم نفسشو که بخوا ،یکن یم

 بره  یم

  دیحرف بزند، مج یتوانست کالم ینم  یحت  قیشقا 

 عقب رفت و گفت: 

 رمز -

از   دیمج  یفکش را در دست گرفت اما عربده   قیشقا 

 جا پراندش. 

 رمز -

 با ترس گفت:   ساغر

 ...یمج-

  یفقط سکوت، حرفمو نم ا یخونه   ی ریم ا ی گفتم -

 ؟ یفهم

 کالفه گفت:  قیآب دهان قورت داد و شقا   ساغر

 ...دینم-



وحشت زده عقب    قیباز سمتش خم شد و شقا  دیمج

گاه مبل گذاشت  هیتک یدستش را رو  کی دیرفت، مج

 تکان داد گفت:  ق یصورت شقا   ی را جلو یو گوش 

پلک زدنه واسم، نذار   یبه راحت ی گوش ن یباز کردن ا-

گوش بر، رو هوا   گنیبذارم برات، بهم م یادگار ی

 گوش بر گنینم

کرد و با   ینگاه م  دیبه مج ده یبا چشمان ترس  قیشقا 

دندان    دیآن حرف واضح آب دهان قورت داد، مج

 کرد و گفت:  یقروچه ا

زنشه محل    شیکه پ یبرم، اون ی البته من گوش م-

 زنهینداد، گردن م امتیسگم به پ

 پنج ستویپنج ب ستویاس اچ، ب-
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را باز   ی رمز گوش  ستاد، یخند زد صاف ا  شین دیمج

 کرد و گفت: 

 از کجا اومد؟  لمیاون ف -

 داشتم -

 خودت؟   ا ی یتو گور بابات داشت-

 چشم بست و گفت:   قیشقا 

 خودم داشتم -

  قینکرد، به شقا  دای پ چیگشت اما ه یدر گوش  دیمج

 نگاه کرد و گفت: 

اما فقط گور   ، ی کرد  دش یتهد یدونم با چه جرات ینم-

 هی ی نبود، حت الشمیخ نیوگرنه اون ع یخودتو کند

 تکونم به خودش نداد.

 مبل پرت کرد و گفت:  یرا رو   ی گوش

هر خوا  ی گوش ی رو وفتهیپاک شد، شمارت ب لمت یف-

 یآتش با من طرف دن یپروا، قبل از رس

 زد:  اد ی فر دی باره مج کیساکت بود به    قیشقا 



 ؟ یشنفت -

 باشه -

 به ساغر نگاه کرد و گفت:  دیمج

 میبر-

  دیبه دنبال مج  عی نگاه کرد و سر قیبه شقا  ساغر

 رفتند و ساغر با لکنت گفت:  رونیرفت، هر دو ب

 به خدا م... -

 و گفت:  دیسمتش چرخ دیمج

 ینم زم، یشو عز الشونیخ  یداداشتن، ب ی دشمنا  نا یا-

 یرفاقت کن نا یخواد با ا

 کالفه گفت:   دیکرد و مج ی نگاهش م  ساغر

 ندارن یاتش تموم یدشمنا-

با او ندارد،   ی بود اما متوجه بود که کار جیگ  ساغر

 دستش را گرفت و گفت:  دیمج

 میبر  ا یب-

 داداش زنگ زد بهت؟ -

 سر تکان داد گفت:   دی د و مجآسانسور شدن وارد 

 آره  -



 به پرو...  د ینترس یحت یعنی-

 بود؟  یلمیچه ف یدونیمگه تو م-

 دست پاچه گفت:   ساغر

کرده   دیکه اتش تهد لمهیف  هیمشخص بود  یعنینه، -

 تونه باشه!  یم  یخواد به پروا بگه، جز مرجان چ یم

 رفت و گفت:   رونیزودتر ب دیو مج  ستادی ا آسانسور

 که االن بترسه ده یترس یآتش ک-

 ! ستین ادی تولد سه روز رفتن، ز هیواسه  -

 چه، اصال صد روز بره  یبه کس -

 اخه اتش بزرگ محلس -

هر چقدرم بخواد   رهی بزرگ محله باشه دوست داره م-

 مونه  یم

فقط تعجب کردم آتش که  ،یهست یچرا انقدر عصب-

م سه روزه  کرد االن با پروا خان یمحلو ترک نم

 زده   بشیغ

  هیرفته با زنش خوش بگذرونه، به ما چه ساغر، شب-

 یکن یادعا م ته؟یخوشحال  ینباش، به جا   قیشقا 

 یگیم ی جور نیا ش یداداشته بعد با خوشحال 



 میبر ا یخب حاال ب-

 یباش  قیدور شقا گهید  نمینب-

 ا یباشه ب-

 ** 

 

پخش را کم   یترمز فشرد و همزمان صدا ی رو پا 

 کرد، پروا نگاهش کرد و گفت: 

 تولد  انیپا  نمیا-

 و گفت:  دیچرخ یکم آتش

 خونه؟ یا ی بود، م  یعال -

مقدار کار   هیدوست داشتم بگم آره اما برم خونه -

فردامو بشورم اتو کنم،   یلباسا رمیدارم، دوش بگ

 م یخالصه که وقت ندارم، شامم که خورد

  ا،یخونه ک رمیم  با بچه ها کار دارم کمیباشه منم -

 شب اون جا باشم  مهیممکنه تا ن

 . مینگو عقد کرد ی باشه برو، فقط لطفا فعال به کس-

 چرا؟ -

 گم یتو نگو، خودم بعد م-



 ی دون  یباشه هر جور خودت م-

و ساکش را برداشت جلو   یکوله پشت دیچرخ پروا

 و گفت:   دیکش

کردن واسه نهال و نغمه  فیسه روز تعر نیحاال ا-

 زمان بره   یکل 

 دونن یخوبه اونا م -

صبح برو دنبال عقدناممون با شناسنامه    یآره، راست-

 ها

 باشه حتما -

 گفت:   ع یدر را گرفت و اتش سر رهیدستگ پروا

  یعاشقانه تر بر  کمیبعد سه روز کنار هم بودن -

 خانم؟ خچالی ستیبهتر ن

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: دیخند پروا

 ؟ی سرد یگیهمه مدت هنوزم م نی بعد ا-

 برد بال شال پروا را گرفت و گفت:  شی دست پ  آتش

 دختر سرد مغرورو عاشق کنم.  یپدرم در اومد تا تو -

 لبش را جلو داد و گفت:  پروا

 اما هنوز ک... -



شد و   تیو پروا سمتش هدا   د یشالش را کش  آتش

 گفت:   عیسر

 میتو کوچه ا وونهید-

 یمغرور   خچالیون  اما هنوز هم یدرسته عاشق شد -

 کرد و اتش گفت:  زیبا حرص چشم ر پروا

 ؟یستین-

 یکیاالنم  ستم،یتو باشم، درسته ن یبه داغ دیاگر با-

 ولم کن  نهیب یم

باره لبش را   کیتوجه سر جلو برد به  یب  آتش

متر عقب    یل یپروا جا خورد و اتش چند م د، یبوس

 به چشمان پروا گفت:  رهیرفت خ 

 احساس  یپدرسگ ب-

 :دیهولش داد و سر چرخاند غر  پروا

 زشته نهیب یم یکی-

 : د یبه صورت خندان آتش کرد و غر یاخم

 بزرگ محلم هست -

 : دی را باز کرد و دوباره غر  در

 کافور بخور  کمی-



رفت ساک و کوله را   نییقهقهه زد و پروا پا  آتش

 دستش گرفت و گفت:

 ریشب بخ-

و پروا  فرستاد  شیبرا ی زد بوسه ا یچشمک آتش

 : دیکرد در را بهم کوفت غر یپوف

 ی ندار یرمونیس-

رفت و   نییو در را باز کرد پا   دیکش یقینفس عم آتش

 گفت: 

 زشتم؟   یخوا یکمک نم-

  دیگذاشته بود داشت در را با کل  نیی که ساک را پا  پروا

آرام    یل یکرد، سر چرخاند نگاهش کرد و خ ی باز م

 گفت: 

 خاموش کن  شتویشما برو ات زمینه عز -

 و گفت:  دیخند ز یر زیر  اتش

 باال تا خاموش بشه میبر ام یخب پس ب-

کرد ساکش   یپوف دیچشمالنش درشت شد و چرخ پروا

 شد و گفت:  نگیرا برداشت وارد پارک 

 شب خوش -



  دیبلند خند یبست و اتش با صدا ش ی را با پا   در

در آمد، اتش سر چرخاند به خانه   شتریحرص پروا ب

 ا قدم ها بلند سمت در رفت. اش نگاه کرد، ب

 شالش را تا کرد درون کمد گذاشت و بلند گفت:   یآسک

 گه یگوشته بخور د یتزایپ-

 : د یغر ی عصب  قیشقا 

 مدام نگو  گهیخورم د ینم-

  دی اتش، رنگش پر دنیبا د دیدر سرش چرخ یصدا  با 

 بلند گفت:  یو آسک 

 ؟ ییداداش تو-

از اتاق   یدر را بست، آسک  قیبه شقا  رهیخ  آتش

 امد با ذوق گفت:   رونیب

 سالم داداش -

 جلو رفت  قیبه شقا  رهیسر تکان داد خ  آتش
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 یجلو رفت، آسک  قیبه شقا  رهیکان داد خسر ت  آتش

 انداخت و گفت:  قیبه شقا  ی متعجب نگاه

 پروا رفت خونه؟-

 و گفت:   ستادیا قی شقا  یسر تکان داد روبه رو   آتش

 رفت خونه-

 و آرام گفت:   دیترس یکم  یآسک

 شده؟!  ی زیداداش چ-

زل زد و    قیخم شد با لب کج شده به چشمان شقا  آتش

 گفت: 

 حوصلت سر رفته؟-

بود هم تعجب کرده بود، آتش سر  ده یهم ترس  یآسک

 کج کرد و گفت:



  یکنه، چون همه م د یتونه منو تهد یکس نم  چیه-

 ینیب  یندارم، اگر م یترس یدیتهد  چیدونن من از ه 

به خودم   لشینگفتم دل  یزیمرجان هرزه چ یدر باره 

کنه   ینم  دیهم منو تهد یحروم زاده ا چی مربوطه و ه

ترسونم،   یترسم اما م ینم دیدونه من با تهد یچون م 

 اونم تا حد مرگ

را   قیباره دست شقا کیساکت بود و اتش به   قیشقا 

اما   دیخواست دست عقب بکش   دیترس  قیگرفت، شقا 

 با ترس گفت:  یاتش نگذاشت و آسک

 یکن یکار م یداداش چ-

 ی فشار اورد جور قیتوجه به کف دست شقا یب  آتش

 خند زد و گفت:  شیباال رفت و آتش ن  قیشقا   ادیکه فر

 ؟یکن تیکه مثال زن منو اذ یموند -

زد مثل مار تنش  غیج  قیفشار اورد و شقا  شتریب

 نکرد و گفت:  شیتکان خورد اما آتش رها 

 ی کردن به گور ببر یزندگ ی نکن آرزو  یکار -

شکستن استخوانش بلند شد    یفشار چنان صدا کی با 

در    قیپر از درد شقا  یها غیگفت و ج ینیه یکه آسک



  بیدست در ج الیخ  یب ستادیآتش صاف ا د،یچیخانه پ

 شلوارش کرد و گفت:

کار   رهیگ  یدست م یگوش  رهیبگ ادی دستت شکست تا -

بار دستت شکست   نیبمونه ا ادتیاشتباه نکنه، فقط 

هم   یخر  چیکنم، ه  یزنده زنده چالت م  گهید ی دفعه 

 تونه بگه چرا  ینم

که  یکرد، به آسک یو ناله م  دیچیپ  یدر خود م  قیشقا 

 وحشت زده خشکش زده بود نگاه کرد و گفت: 

 چته-

 و با لکنت گفت:  دیچرخ  عیسر  یآسک

 یچی...هیه-

 توجه سمت اتاقش رفت و بلند گفت: یب  آتش

 رمیدوش بگ  رمیم-

که از   قیبه شقا  یاتاق شد در را بست و آسک وارد 

کرد نگاه کرد سمتش   یم هیکرد و گر یدرد ناله م

دندان برد و    ر یرفت، دستش کامال برگشته بود، لب ز

 : دیغر

 وفتهیباهاش در م یتو، اخه کس یکار کرد  یچ  یلعنت-

 !؟ یکه تو افتاد



زنگ بزند که    ا یتا به ک دی عجله سمت اتاقش دو با 

 ببرند.  مارستانی را به ب  قیشقا  دیا یب

 ** 

 

  یرا پشت و رو کرد و همان جور که اتو م مقنعه

 گفت:  دیکش

گرفتن دو برابر  ی جشن نامزد هیغر نزن نغمه، -

خودم گرفتم   لی عقد دو نفره اونم با م هیحاال  ،یعروس 

 داره  ی چه اشکال 

 گذره   یم یدونم تو سر تو چ  ینم یعنی-

 فقط خوشحالم یچیه-

 ی که خوشحال  یتو غلط کرد -

 نغمه!-

 ؟ یفردا غروب ساعت هشت وقت دار-

متعجب اتو را کنار گذاشت مقنعه را برداشت   پروا

 مبل پهن کرد و گفت:  یرو  دیچرخ

 آره چطور؟ -

 فرودگاه دنبالم  ا یب-



 با ذوق گفت:  کدفعهیمکث کرد و  پروا

 دروغ!-

واال، با حامد حرف زدم دلم براتون تنگ شده، حامدم  -

 کنم گفت برو  ی اصرار م دید

 حامد   ولیا-

 گه؟یدنبالم د   یا یم-

 امیبا آتش م  ام،ین شهیمگه م-

 ؟ یخوا ینم  یزیچ  زم یباشه عز-

 خوام  ینه فقط خودتو م-

  حاتیساعت توض کیو باالخره بعد از  دیخند نغمه

پروا   د، ی رس ان ینشدن نغمه تماس به پا  ی پروا و راض

کرد به ساعت نگاه کرد، همان لحظه تلفن خانه  یپوف

 و گفت: دیزنگ خورد، کالفه چرخ

 نهال باز شروع نکن تو رو خدا -

تلفن رفت بدون نگاه کردن به شماره برداشت   سمت

 گفت: 

 باز غر نزن نهال -

 دوست دارم؟ یچ یدون یم-



  عیمرد نا آشنا تعجب کرد و سر ی صدا دن یبا شن پروا

 گفت: 

 شما؟! -

 نگات کنم  یتو حرف بزن نمی ساعت ها بش نکهیا-

در هم رفت،   ش ی مکث کرد و کم کم ابروها  پروا

 خواست تماس را قطع کند اما مرد پشت خط گفت: 

  اجیخوام بهت بگم تو به کمک احت یقطع نکن، م -

 خوام کمکت کنم، تو جونت در خطره  یو من م  ی دار

دندان برد و    ر یبا خشم تماس را قطع کرد، لب ز پروا

آتش نگاه کرد و   یم سمت پنجره رفت، به خانه آرا

 لب گفت:   ریز

 دردسر؟! -

 : دیبست و غر چشم

 کنم.  یخوام زندگ ی خوام دردسر بسه خدا، م ینم-

سمت اتاق رفت، چراغ ها را خاموش    دیچرخ ی عصب

را در   شرتشیکرد وارد اتاقش شد، همان جور که ت

تخت انداخت    یرا رو  ی آورد سمت کمد رفت، گوش یم

کامل برهنه شد و   د، یکش رون یو لباس خوابش را ب



 ی لباس خوابش را تنش کرد، لب تخت نشست، گوش

 آتش نوشت: یرا روشن کرد و برا 

 ؟ییا یک هنوز خونه ؟ ییسالم کجا -

نگاه گرفت و   نیآتش از مب امکیزنگ پ یصدا  با 

پروا لبخند زد و   امیپ  دنیرا باز کرد، با د  ی گوش

 نوشت: شیبرا

 نه زشتم-
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و با آتش تماس گرفت، با    د یاز کشتخت در یرو پروا

 همان بوق اول آتش جواب داد: 

 جانم زشتم -



 ؟یی کجا -

 ؟ یداریتو چرا هنوز ب  ،یکی شیاومدم پ-

 کرد و کالفه گفت:  یمکث پروا

  ادمی مشورت کنم اما به کل  هی من قرار بود با تو -

 رفت، سر شب قبل که برم حموم دوباره تماس گرفتن 

 ؟ یک-

 مایکار دادن، خبرنگار صداس  شنهادیپ-

 داره!  ییخانم چه طرفدارا نجا یاوه ن-

 رفته بود  ادمی دمینکن آتش، انقدر خجالت کش   تیاذ-

 خب االن که باز زنگ زدن-

 کار کنم؟ یچ یگیتو م-

 مهمه؟ تمیرضا -

گفتم؟ خب جواب خودمو   ی اگر نبود به نظرت بهت م-

 گهیدادم د یم

 ه یخبرنگار روزنامه کاف   نیهم ، یدوست ندارم بر-

 گفت: عیساکت بود و آتش سر   پروا

 ی بله جوجه اردک زشت ناراحت شد-



 نشدم چون خودمم دوست نداشتم قبول کنم-

 چرا؟ -

دوست    یخبرنگار  نیدونم دوست ندارم، تو هم ینم-

 کنم اما تو اون قسمت دوست ندارم برم   شرفتی دارم پ

َکل کل و   دیشکر داره وگرنه االن با  یخب بازم جا-

 ی کرد یم ی لجباز

 ستمیمن لجباز ن-

خون منو   تی با لجباز لیرفته اون اوا ادتیفکر کنم -

 یکرده بود  شهی تو ش

 ستایبودن ن رونیآقا آتش، االن وقت ب چونینپ-

 دست پشت گردنش برد و گفت:   آتش

 زم یکارم واجبه عز-

 مراقب خودت باش -

 باشه زشتم -

 ریشب بخ-

 نفسم  ریشب تو هم بخ-

در بالکن را باز کرد   دیقطع شد و آتش چرخ  تماس

 نگاه کرد و گفت: نیوارد خانه شد، به مب



دوماه دنبالت بگرده چون عادت   یکیفکر نکنم تا  -

 ت یوشخ یپ  یرفت یستیتو ن ننیدارن بب

  رهیم ادشیگردن، بابام که  ی سالم نرم دنبالم نم کی-

 داره   یپسر

حواست به ماهک باشه،   د یدور با  نیخوبه اما از هم-

 جون اون بچه تو خطره   ی که تو دار  ییبا اون بابا 

 مرجان شده  هی اونا شده، اصال شب هیماهک شب-

  ی هم داشته؟ وسط اون خونه  با آدما  یمگه چاره ا -

که   سهی وقت انتظار قد هیکه   فشیثک ی خروم زاده 

 ؟ی نداشت

مبل   یدسته  یکالفه چشم بست و آتش رو  نیمب

 نشست گفت: 

،یبابات س یآدم اصل -   اهیجعبه س ییجورا هی  امک 

 باباته

 دونم یم-

به آن زد چشمانش را   یآتش زد و پک ی گاریس   آتش

 جمع کرد و گفت: 

 ه؟ یک تا یب یدون یم-

 شانه باال انداخت و گفت:  نیمب



 نه-

 ی شناس ینادرم که تو نم-

 !ه؟ینادر ک -

 حال دشمن هم نیبابات، اما در ح یجون جون  قیرف-

 دمش؟ یچرا من ند-

خبرن، اما بابات خوب   یچون مثال چند ساله از هم ب-

فرستاده مخ  امکی س نیآمار نادر داره، واسه هم

 بزنه  تارویب

 چرا؟! -

واسه    ست،یا حدسش سخت ن دونم ام یچراشو که نم-

 انتقام

 ! ؟ یچه انتقام-

آب خنک خوردن بابات و کشته شدن مشکوک -

 عموت 

 ا؟ی س یعموم؟! بابا-

زد سر تکان داد و    گارشیبه س یگریپک د آتش

 گفت: 

 آره -



 منو ُکشته؟ ینادر عمو یعنی-

آره اون ُکشت، تو   گمیمشخص نشد اما خب من م-

 ی وجود نداره، حت یرحم نا یبابات ا   فیکار کث نیا

گذره،   یم امکمیاز جون س شرفتشیبابات به خاطر پ

 ویتونست همه چ یبابات اون زمان زندان بود، نادر م 

مزاحمش بود که اونم سر به   ا یس  یبابا   ره،یدست بگ

  هیآزاد شد از  ابات کرد شد همه کاره، بعد که ب   ستین

خبر بود بهادر   یشروع کرد، نادر ب گهیسمت د 

برادر   یبچه  ا یدونه س  ینم نیهم کجاست واسه

 ده یهم دست سبا نم تا یبهادره وگرنه جنازه ب 

 ! ؟یدون یاز کجا م  نارویتو ا-

دوتارو با   نیتونم ا یم یاز کجا، به راحت ستیمهم ن -

  یم گرویهمد شونیکی ا یهم روبه رو کنم اون موقع  

 شنیجفتشون ُکشته م ایکشن 

 ؟ یکن یکارو نم  نیپس چرا ا-

  دیهست که با  زایچ  یل یچون باهاشون کار دارم، خ-

 جواب پس بده  د یبدونم، بهادر فعال با 

 ؟ یبدون  یخوا  یم ویچ-



  وانیرا در ل  گارش یبلند شد، ته س شیاز سر جا آتش

 نگاه کرد گفت:  نیانداخت و به مب  زیم یرو  یقهون  

 ُکشت؟  یمرجانو ک یدونیتو م-

 کرد و گفت: زیچشم ر نیمب

 بابام؟ -

گفت که من برم سراغ   نوینادر هر چند ا گهیت مبابا -

 منو ساده فرض کرده  ی ادینادر اما بابات ز

 کشته؟ یحاال ک -

 بابابزرگ من  ا ینادر  ایبفهمم بابات بوده  دیبا -

 درشت شد و با بهت گفت:  نیمب چشمان 

 بابابزرگ تو!-

همه بهم ربط دارن، ربطشم فقط اون محله   نا یا-

 ه یبفهمم ربطشون بهم چ  دیبا  ست،ین

 مرجان بُکشه؟!   د یچرا بابابزرگت با -

  یل یقرار بوده خ یدونم اما مرجان شب عروس  ینم-

بد تموم  نا یبه من بگه، حتما واسه هر سه ا ا یچ

 بفهمم دیکدومشون ُکشتن من با  نکهیاما ا شده، یم

 انقدر برات مهمه؟ -



پشت    یاما رازا ستینه خواهر تو اصال برام مهم ن-

به هم ربط داره، مرجان و    زیپرده برام مهمه، همه چ

  دی من با  گه،ید ی کسا  ی ل یمن و خ یآکام، زن عمو 

 بوده  یوسط نقشش چ  نیبفهمم بابابزرگ من ا

بابابزرگ تو   دم،ینفهم  یکه گفت  یینا یاز ا یچی من ه-

که بزرگ   ستین یمگه همون ست؟یمگه دشمن بابام ن

  یبابام بوده که نتونه کار  یجلو شهیمحله بود هم

 کنه؟

  زیبوده اما اصل ماجرا چ نیهم قایظاهر ماجرا دق-

 میدون  یکه ماها نم  گسید

  راهی به بابابزرگت بدو ب شهیامکان نداره، بابام هم-

کشتش،   یآخر خودش م گهیم دهیو فحش م گهیم

 ه یشنوم چقدر مرد خوب  یاون م نویبعدم من همش از ا 

 خند زد و گفت:  شین آتش

  یداستان هی بچه همه واسه مظلوم بودنشون  نیبب-

  دیظالم بودنشو تو معرض د یوقت کس  چیدارن، ه

ساده بودن بذار   ی کنارم باش  یخوا  یذاره، اگر م ینم

 کنار 
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 کار کنم؟  یچ دی من با -

 یچ گمیجا جات امنه، به وقتش م نیا ،یچیفعال ه -

 یکار کن

 باشه -

 اش را برداشت و گفت:  یکاپشن ل آتش

 با ماهکم در ارتباط باش  زنگ بزن، یخواست  یزیچ-

 باشه -

را  ی رفت، گوش رون یحرف ب یسمت در رفت و ب  آتش

را   یروشن کرد وارد آسانسور شد دکمه فشرد و گوش

 جواب داد:  عیسر  ا یدم گوشش گذاشت، ک

 جانم داداش؟ -

 خونه ید ی رس-



 م یمارستانینه داداش، هنوز ب-

 یوورد یکه درش ن یل یتر  ریچه خبره از ز-

 داداش دستش بد شکسته عمل الزم داره -

 به درک-

 ی گفت االن دستشو آتل م یفردا نوبت عمل زدن آسک -

 مارستان یب ادیبندن فردا دوباره ب

 ا یببر خونه ب  ویخونت زودتر اون عوض  رمیم-

 باشه داداش -

  شگریتماس گرفت به نما   دیرا قطع کرد با مج  تماس

 : دینگاه کرد و غر

 گهیبرس د-

 جواب داد:  دیمج

 بله داداش؟ -

 ایخونه ک ا یب  گهیساعت د مین هی-

 مگه اومد؟ -

 اد یتا اونم ب ا یاون جا تو ب رمی هنوز نه من دارم م-

 رو چشم داداش -



 رفت و گفت:   رونیب ستادی ا آسانسور

 منتظرتم-

  رون ی را قطع کرد از ساختمان بزرگ و مجلل ب  تماس

رفت، پشت فرمان نشست و    نشیرفت، سمت ماش

را به حرکت در آورد دوباره تماس گرفت،    نیماش

 جواب داد:  یمرد جوان  دینکش یطول 

 آقا آتش یحالل زاده ا -

 شد؟  یچ-

 پات بدونش   ر یحله فردا نه پس فردا ز-

 ه؟ی رنگش چ-

 زرد  ،یهمون که گفت -

برات،   اره یب دیفرستم مج  یم نیماش  نیباشه صبح ا-

 اونم پس فردا نشه اون ورتر 

 نگران نباش -

 ** 

 

  گرش یرا دست د  ی زد و گوش چش یبه ساندو ی گاز

 یجواب تلفنش را نم یداد، تعجب کرد که چرا آسک 



  ع یسر ی دهد، خواست تماس را قطع کند که آسک

 جواب داد: 

 جانم پروا؟ -

 ؟ یدیچرا جواب نم   ینگران شدم آسک یوا-

 کار داشتم دکتر صدام کرد -

 دکتر؟!-

 چشم بست و گفت:   یآسک

 عمل داشت  قی شقا -

 پروا باال رفت و گفت:  یابروها

 ؟ یچه عمل -

 گفت:  یو عصب دیلبش کش   یزبان رو  یآسک

 دستش شکست اونم بد  نیخورد زم شب ید-

 ! شه؟ی م یجور نیا  نیچرا ا یوا  ع،یه-

  دیدکتر گفت با   مارستان،یب مشی اورد ا ی منو ک شب ید-

اوردمون خونه، امروز   ایعمل بشه، آتل بستن ک

 م؟یدوباره اومد

 دارن؟  ی بابا، نگهش م یا-



  مشیاریباشه اما فردا م  دیآره دکتر گفت امشب با -

 خونه

 نگفت!   یزیتعجب کردم، آتشم به من چ-

 لبش کج شد و گفت:  یآسک

 ده ینم تیاهم هیاونم در مورد بق زایچ نیداداش به ا-

 شت؟ یپ امیب-

تو بخش،   ارنشیتازه عملش تموم شده م زمیز نه ع-

 منم راحتم

برم فرودگاه دنبالش    د یتهران با  ادینغمه داره م-

 ومدم یوگرنه حتما م

 یبسالمت-

تو و   رم،یخوام بگ یدخترونه م  یمهمون  ه یفردا شب -

 دمیخودم به ساغر خبر م ن،یا یب قم یشقا 

 که سخ...  قی شقا -

  یه مهمونندار یآهان آره اون سختشه، اتش مشکل -

 رم ی گ یاون جا م

 هم خوبه  یل یخ زم، یباشه عز-

 برم سر کار  دیناهار بهت زنگ زدم، با   میخب من تا -



 زم یباشه بسالمت عز-

زد    چشیبه ساندو ی گریتماس را قطع کرد گاز د پروا

 را باال داد با دهان پر گفت:   ش یابرو کیمتعجب 

 شکنه! یچرا همه جاش م نیا-

در آورد و با آتش تماس   بشی را از ج گرید  ی گوش

را دم گوشش گذاشت، آتش که کنار   ی گرفت گوش

از آن   ،یزنگ گوش  یبود با صدا ستاده یموتورش ا

اسم   دنینگاه کرد با د یخانه نگاه گرفت و به گوش 

دم گوشش    دیکش یگوش یدست رو  عینفس سر

 گذاشت:

 جانم-

 سالم -

 سالم زشتم -

 ته؟ دستش شکس قی شقا  یتو چرا نگفت-

 مهمه بگم؟ مگه

 اتش! -

 مهم نبوده -

 دستش داغون شده که عمل الزم بوده -



 حقشه به خاطر ذات خرابشه-

 کرد و گفت:   زیگوشش را ت پروا

 ؟ یستیسر کار ن-

 ؟ییجا  هی اومدم  دینه با مج-

 کجا یگیدرست نم دایجد ییجا  هی یگیهمش م-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 زنمیم دی خونه رو د هیدارم -

 چرا؟ -

 اد یازش نم یخوب  یبو-

 گفت: دیسکوت کرد و آتش خند   پروا

زشتتت    یاون شاخکا  یچجور نی فضول خانم حاال بب-

 تکون خوردن 

 ...یعنی-

 کنن یم  ی ادیآره توش داره غلط ز-

 : د یآب دهان قورت داد و آتش غر پروا

 گشنمه نفس -



کاش غذا درست کرده بودم برات گذاشته بودم، منم  -

 دم یخر چ یرفتم ساندو

 اره یم خرهیمامان پز م  ی گرده دوتا غذا یم دیحاال مج-

 آتش مراقب باش -

 باشه نفسم -

 فرودگاه  میدنبالم بر  یا یب دی نره با   ادت ی-

 میبر  د یتو با  نیاما با ماش امیم-

 چرا؟ -

 فروختم نمویماش-

 متعجب و شگفت زده گفت:  پروا

 ؟ ی چرا؟ اصال نگفته بود-

دو   نیپام همچ ریز اد یم نیماش  هیگرفتم،   میتصم هوی-

 تو دل جنگل مینفره بزن

 و گفت:  دیخند پروا

 میمنتظرتم اون دخترو تو فرودگاه نکار  ا یب-

 باشه زشتم باشه نفسم -

 زبونت  نیآخ از ا-



 خواد یزشت جذابم دلم قلبتو م-

 قلبم؟ -

 ق رو حذف کن -

 گفت:   دیبلند خند کدفعهیفکر کرد و  یکم پروا

 وونهید-

من   ادیدوستت م نی شدم االنم امحروم   روزیاخ از د-

 کار کنم  یچ

 کافور بخور تا نغمه بره  کمی-

 خورم  یکوفتم نم-

 برم سر کار  دی من با -

 برو زشتم-

 یخدافظ-

 خدافظ نفسم -

 ش یزد و از سرجا   چشیگاز را به ساندو  نیاخر پروا

درون   ی بلند شد سمت سطل زباله رفت آشغال ها 

دستش را دور انداخت و سمت ساختمان رفت، به 

 رفت تا دوباره کارش را شروع کند.  یی اتاق بازجو

 



[12 /3/2021 1:05  PM ] 

 

 آتش #آغوش

 #پارت_پانصد_دوازده 

 

 

 

 سرگرد با لبخند سمتش رفت و گفت:  دنیبا د  اما 

 د؟ یریم  ییجا -

 یی تا جا  ی دری برم با سرهنگ ح دیآره با-

 آهان باشه -

 ؟ یندار دیخبر جد-

 که مرتبه  زینه سرگرد، همه چ-

 ؟ یدی از اتش ند یچیه-

 نه اصال-

 برو به کارت برس -

 چشم -



 ؟ یا یشاد به نظر م   یل یخ-

 خوشحالم -

 ل؟ ی دل -

 نیخوشحالم هم یل یخب خ -

 طنتیکرد و پروا با ش یمشکوک نگاهش م  سرگرد 

 دور شد و گفت:  دیچرخ

 سرگرد   د یموفق باش-

 وارد راه پله شد.   دیخند زیر

 

 

 دیمج-

 بله؟ -

کارا بکنه   نیتخم کرده از ا یکی  یزود  نیبه ا نکهیا-

 ست؟ یمشکوک ن

 ؟یچ یعنی-

 ای گندکار نیزود بود واسه ا-

 د ی شا -



 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 ستیتنها ن نیا کنم،یباشه که فکر م یزیاگر چ -

تو کار   یواضح بگو داداش ما مخمون به اندازه  -

 کنه ینم

دونستن من   یم یعنی مشکالت محله تموم شده بود -

که به اون   ی دارم دنبال بهادر و کاراش و حاال هر ک

کارا رو کنن که   نی االن باز اومدن ا رم،یربط داره م

 منو سرگرم کنن

 یگفت  شبیکه د ییهمونا  یآ  یآ-

 آره -

 ؟یکن یکار م یکارو کردن چ ن یاگر واقعا ا-

 شمیمنم سرگرم م یچیه-

 و گفت:  دیخند دیمج

که اونا   یشیم یزیهمون چ  یدینشون م  ادیخوشم م-

 خورن یخوان، هر بارم گولتو م یم

فکرو بکنن تا از اون ور ننشون   ن یحاال بذار ا-

 بگ... 



ر نشست و  موتو ی قهقهه زد و اتش کامل رو دیمج

 گفت: 

کنم،   یبخورم که دارم ضعف م  یزیچ  هی میفعال بر-

  وینره گول کس ادشیتا  میرسیم  نمیحساب ا میایبعد م

 بخوره  دینبا 

 پشتش نشست و اتش با سرعت راه افتاد گفت:  دیمج

سرگرده مشامش  نیباز ا  ی، فقط لعنت می ا یبعد غذا م-

 به ما   ده یم ری گ شهیم زیت

 میکار کن یچ-

بعدم تو عصر منو ببر دفتر   م،یحل کن نویفعال بذار ا-

 با نفس برم فرودگاه  دیبا 

 باشه داداش -

 ی زیتا االن چ شب یکه از د میریبگ مهیق هی میبر-

 نخوردم ضعفم

 ه؟یچ قیشقا فیتکل -

 یروبه راه بشه پرتش م کمیشده،  زیاون فعال ج-

 که بوده  ییجا دیکن



  دم یمن رس یقتو  شش،یرفته بود پ  روزیحله، ساغر د-

  دهیگفتم، ترس  نارویا دمیمن رس   د ید یاونم بود، وقت

 بود 

 د؟ ینپرس یزیچ-

 بود  ده یرنگو روش پر-

 اشکال نداره بگو عادت کنه-

  د،ی چیپ یبعد  یکرد در کوچه   شتریرا ب  سرعتش

هم متوجه   ایو ک دیخوب بود که مج یحالش به حد

  یشد حس کرد، شوخ ی شده بودند، آرامشش را م

هر دو   ا یو ک دیشده بود، مج شتریبا آن دو ب  شیها 

از فشم برگشتند اتش جور   ی متوجه بودند از وقت

تعجب نداشت چون   یجا   شان یشده بود، برا  ی گرید

با همسرش است کال آدم  یبودند برادرشان وقت  ده یهمف

 . ردی گ یآرامش را مشود و از پروا آن    یم ی گرید

 ** 

  یبه آن دو دختر که در آغوش هم رفتند نگاه م  آتش

کرد، نغمه سر عقب برد به صورت پروا نگاه کرد و  

 با لبخند گفت: 

 نمتیانقدر دوست داشتم زود برسم بب-



  یلبخند به لب داشت و نغمه به آتش نگاه کرد کم پروا

 گفت:   عیعقب رفت و سر

 سالم -

 د یسالم خوش اومد-

 ممنون-

 چمدان نغمه را گرفت و گفت:  ی دسته  عیسر  پروا

 میبر  ا یب-

 برد و گفت: شی دست پ  آتش

 بده من-

 کرد و پروا    ینگاهشان م نغمه

را به دست اتش داد و دست نغمه را گرفت هر    چمدان

 سه راه افتادند و پروا گفت: 

 ینداشت ریتاخ اد یخوبه ز-

  المیبه حامد زنگ زدم خ م یدیآره خدارو شکر، تا رس-

 راحت شد. 

پروا گرفته شد، پروا سر   گری لحظه دست د  همان

چرخاند به دست خودش و آتش نگاه کرد و نگاه 



زد و لب   یگرفت به آتش نگاه کرد که آتش چشمک

 زد: 

 خوام یمنم م-

انگشتان اتش جا  یو انگشتانش را البه ال دیخند پروا

 داد و رو به نغمه گفت: 

من،    یخونه  ادیم  ارهیدونم نهال طاقت نم یاالن م -

 به حرفش باشه دیهم با  چاره یاون محمد ب

  دن،ی پروا رس نیرفتن و به ماش  رون یفرودگاه ب از

نغمه عقب نشست و پروا جلو نشست، آتش بعد از  

گذاشتن چمدان در صندوق عقب رفت جلو و پشت  

را به حرکت در آورد،    نیفرمان نشست، آرام ماش

 پروا رو چرخاند و گفت: 

 هوا چطور بود -

 جا انگار هوا خوب شده؟ نیاما ا  خی اون جا که -

 م یدار  یبارندگ دیع  دمیآره البته تو خبرا فهم-

 کرد و گفت:   تیهدا  ابانیرا داخل خ  نیشما آتش

 م؟یریغذا بگ   میبر-

 آره ممنون-



 دنبالم   ادیحامد گفت موقع برگشت م-

 دیبمون شتریب ادیبگو زودتر ب-

 اد یاگر بتونه م-

رخ آتش نگاه   میبه جلو نگاه کرد و نغمه به ن پروا

 و گفت:   دیمکث کرد و خودش را جلو کش یکرد، کم

من  رهیخواد عقد دو نفره بگ  یپروا گفت م  یوقت-

 مخالفت کردم  یل یخ

  نکهیبدون ا   یحت الیخ ینگاهش کرد اما آتش ب پروا

 گفت:   اندازدی به نغمه ب ینگاه مین

 چرا؟ -

که نبود، عقد بود اسمتون رفت  یزیبه هر حال کم چ-

  هیبزرگ نه اما  یهم، مهمون یتو شناسنامه  

 بزرگت... 

 یابرو باال انداخت نغمه ساکت شود اما نغمه ب پروا

 توجه خواست ادامه دهد اما آتش زودتر گفت: 

دوست  ی دوست داره چه مدل   ینفس مهمه که چ-

که گرفته خودش تنها گرفته البته اگر   یمیداره، تصم

 ی که خودش م یزی گفتم همون چ یدونستم م یمنم م



به همه توجه ام  یبودم دو نفر  ی خواد، خودمم راض

 بود.  یبه همه م دیبود با ی اون بود اما اگر کس
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 ادامه داد:  عیسر  پروا

هم مامان آتش  ی هم که مفصل بود، عروس ینامزد -

عقد دو نفره واقعا  هی مفصله،  یگفت چند برابر نامزد

 میریبود واسه خودمون بگ ازین

نازک کرد و پروا چپ چپ نگاهش  یپشت چشم نغمه

 به آتش نگاه کرد و گفت:  دیکرد، چرخ

 ق یشقا   دنید مارستان ینشد برم ب-

 یالزمم نبود بر -

 باز دستش بشکنه؟ دیچرا با-

 حتما حقش بوده -



 هم خسته شد  یآسک  چارهیب-

 ایرفت، هم خودشو گرفتار کرده هم ک یم  دینبا -

 شام براش برد؟ -

 ی واسه آسک برهیگفت داره شام م-

 شهیخوبه فردا مرخص م-

 زد و گفت: یطنتیپر ش لبخند

 دارم  دی خر یفردا کل -

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 رم یگ ی بده من م ستتویل -

شد   یگرفتم نم یچند روز مرخص نیممنون چون ا-

 حداقل صبح تا ظهر برم سر کار   دیبا  رم،یفردا هم بگ

 

 ترمز فشرد و گفت:  ی فست فود آتش پا رو  ی جلو

 د؟ یخور یم  یچ یتزایپ-

 لبخند زد و گفت: پروا

 منو نغمه گوشت -

 ؟ی نوش-



 ده ی با نوشابه حال م گهی آره د-

 و گفت:  دیلبخند زد و رفت، پروا با حرص چرخ  آتش

خواست که به  یم  ینجوریمگه اتش ا ؟ یتو خل شد-

 ؟ یاون بند کرد 

 ی مشخصه تو خل  رینخ-

 بودم  یراض ی نجوریمن ا ستم،یخل ن-

 اون جا یسه روزم که موند -

 میخب موند-

 د؟ یکرد یکار م یچ-

 نغمه!-

شور    د یکه تنها بود  یسه روز  نمینغمه نگو، بگو بب-

 د؟ یکار کرد یچ  دیشوق عقد داشت

 مگه من بچه هستم؟  یهر چ -

هم   شهیهم  ییتو بزرگ ما اتفاقا  یستی نه ن-

  دی فهم یم  دینبا  یکی یعنی گمیمن م ی کرد حتمونینص

 زاشت؟ یواست سنگ تموم م

 ساکت بود و نغمه با بغض گفت:   پروا



  ،ی تنها بود ،یکه بهت بفهمونه خانواده دار  یکی-

  ی نهال کار ی نذاشت  یکنه، حت یکه منو ناراحت م نهیا

کنه، من که خانواده شوهرم کم نذاشتن، نهالم که منو 

 ؟ یاما تو چ م،یبراش کم نذاشت رایتو مامان حم

 زد و گفت:  یتلخ لبخند

 ی گذاشت یا گهید یایپا تو دن یناسالمت-

 لبخند زد و گفت: پروا

حس نکردم،   یکمبود  چیبزرگش نکن، آتش داشتم ه-

دور   بود، به   میزندگ  ی روزا نیسه روز قشنگ تر نیا

قولش مونده نغمه، هم   ی آتش پا ،یاز هر کمبود 

مادرمه هم پدرمه هم خواهر بردار و مهم تر از همه  

 یمن لب تر م یکن یفکر م ت،ی همسر با مسئول  هی

گرفت که دهن همه باز   یجشن عقد نم هیکردم 

به خدا   خت،یر یبه پام نم  ارو یدن  یکن یبمونه؟ فکر م 

 چیدوست داشتم، بدون ه  یجور  نیکرد اما من ا یم

 نیفکر، ا ی کس، منو خودش و توجهمون به هم و ب

حس کردم نه  یبود، نه درد  نیسه روز قشنگ تر

سه روز لذت بود و   نیگذاشت حس کنم، کل ا

  وجود یز یچ شتریب نی هر دومون، از ا یخوشحال 

 نداره 



 ی خوشحالم که انقدر خوشحال -

کس   یهممون ب نکهیتو هم بغض نکن، با وجود ا-

هستن که خدا   مونیتو زندگ  ییاما االن کسا  میبود بود

درو    هیخدا   م،یاحساس کمبود نکن گهی فرستاده تا د

 یبرامون باز م ی شتریب ی درو با آپشنا  هیبنده  یم

 کنه، خدا هوامونو داره 

زد و   یبا لبخند سر تکان داد و پروا چشمک نغمه

 گفت: 

 نداد واسه بچه؟ ریحامد گ گهیو بگو، دت-

 نه اما خودم مشاوره رفتم -

 خب -

 دوست دارم مادر بشم -

 با ذوق دستانش را بهم چسباند و گفت:  پروا

 ؟ یجد-

مدتم هست   هینگفتم،  یز یآره اما هنوز به حامد چ-

 خورم  یقرص نم گهید

 شهیخوشحال م  یل یحامد خ-

 آره -



بگو چه   رونیکن، ببرش ب زش ی جا سوپرا نیاومد ا-

 یدار  یم یتصم

 ز؟ یسوپرا-

واسه خودتو   یواسه هر بهانه ا  یوا، نغمه جون-

 یتنوعه تو زندگ نا یهم ر،یشوهرت جشن بگ

 زد و گفت:  یدر فکر فرو رفت و پروا چشمک نغمه

 کنه ی حامد همون شب حاملت م-

 خنده زدند و نغمه آرام گفت:  ریباره ز  ک یدو به  هر

 .. تو حواست باش. -

االن که وقت بچه  زم،یعز ستمی باز گفت، من بچه ن-

االن که مجبور شدم قرص بخورم اما   ست،ین

 مراقبم  گهیکنار جور د زارمشیم

باز شد و پروا سر چرخاند، با لبخند دست   نیماش  در

 گفت:  طنتیبرد با ش شیپ

 دست آقامون درد نکنه -

 نشست و گفت: نیدرون ماش  آتش

 خوادیآقاتون توجه م-

 را بست و پروا لبخند زد و گفت: نیماش  در



ما   یخونه  یا یب یخوا یفلفله م خچالمونیتو -

 ؟ یبخور  تزاتو یپ

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

ببرن خونشون   ویکی خوان   یکه م  ییاونا  هیچرا شب-

 ؟ یزن  یخوان گولش بزنن حرف م یم

 قهقه زد و گفت: پروا

 ؟ ی االن گول خورد-

 گوله رو در جا خوردم  یتو نگامم کن -

دانست   یپروا خوب م دند،یو پروا بلند خند  نغمه

  یمردش کم طاقت است و حال که سه روز مزه  

  کینزد یبرا  یاست حال که فرصت ده یرا چش ییزناشو

شود، پروا   یشدن به او را ندارد کم کم خلقش تنگ م 

 کرد.  یدانست و درک م  یخوب م 

 ** 

 

را به دست نهال داد، همان موقع نغمه کنار پروا    سید

 آرام گفت:  ی ل یو خ  ستادیا

 واسه ما  افسیدختره دستشو عمل کرده چرا تو ق نیا-



و ساغر که کنار هم نشسته بودند نگاه   ق یبه شقا  پروا

 لب گفت:   ریکرد و ز

 دیولش کن-

آرام    یل ینهال هم خ ومد،یمن که اصال ازش خوشم ن-

 گفت: 

 ومدیازش خوشم ن دمشیمنم روز اول که د-

     کانال نی ا دنیزاپاس واسه امکان پر  کانال 

https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR
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 لبخند زد و گفت: پروا



 من برم آماده بشم؟  دیکن یکارا رو م هیبق-

 برو -

لباسشو عوض    ادیخواد ب  یم ادیآتش از سر کار م-

 کنه بره، حواستون به در باشه 

 باشه -

به اتاق آتش رفت و در را بست، همان جور که   پروا

تخت   ی را در آورد رو  شرتشیرفت ت یسمت تخت م

را    رشیشت کمرش برد قزن لباس زانداخت، دست پ

کوتاه قرمز رنگ  راهنیباز کرد و کامل برهنه شد، پ

بود برداشت آرام تنش کرد، مدل    دهیرا که صبح خر

بود،   رهنهشانه اش ب  کی بود و  یباال تنه اش روم

  ستاد،ی ا نهیآ  ی و جلو  دیرا باال کش شیکنار پهلو  ریز

تر   نییرانش بود پا   یدامن لباس را که تا رو یکم

 نداشت آن لباس به کل کوتاه بود.  دهی اما فا  دیکش

را شانه کرد، همان جور    شی را برداشت و موها   شانه

بست و   یرا دم اسب ش ی بود به گردنبندش، موها  رهیخ

سرش را که کوتاه تر بود حالت داد و   ی جلو  ی موها 

 صورتش کرد.  شیشروع به آرا

* 



 اد ین یتا نگفتم کس -

 گفت:   عیسر دیمج

 داداش بذ... -

 کنم  یداشتم صداتون م ی کار

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

 باشه داداش -

طول    یرفت و در زد، کم  یمیقد  یسمت در اهن  آتش

اتش   دنیتا در باز شد، اما پسر به محض د  دیکش

چشمانش درشت شد محکم در را بست اما دست آتش 

 در نشست و گفت:  ی رو

 کش کنار بچهب-

 زد:  اد ی زور زد و فر  پسر

 آتش -

با خشم در را هول داد، پسر به جلو پرت شد و   آتش

بود نگاه    ستادهیدر ا  یسر چرخاند به آتش که جلو 

 و گفت:  دیکرد و اتش چهره در هم کش 



 ؟ ی آتشو فراموش کرد  یتا حاال آقا  ی از ک قویر  یتو-

آقا از دهنت   گهیکه د  نی تو زم یجا بر نیبزنم هم

 وفته؟ین

کرد و آتش چشم چرخاند در   ینگاهش م ده یترس پسر

 خانه جلو رفت و گفت:

  یکارو بهتون داده اما هر ک نیتخم ا ی دونم ک ینم-

 بوده به فنا رفتن شما براش مهم نبوده 

  رونیب عیسر یکنار پسر گذشت همان موقع مرد  از

 گفت:   ع یسر دنش یامد و اتش با د

 یراه انداخت  نجارویاپوف، نگو که تو -

شلوارش  بیخشکش زده بود و اتش دست در ج مرد

 فرو برد و گفت: 

 م؟یبا هم معامله کن-

 آ...آقا آتش -

  ریآقا آتش خب به ز یبگ یخودت بلد  کال،یآبار-

 بده که دهنشون عادت کنه اد ی اتم یدست

را در   شیو کف پا دیلحظه چنان ناغافل چرخ  همان

که پسر پرت شد به در    دیهمان پسر کوب ی نهیس



پسر دردش باال  ادیافتاد فر نیزم ی شد و رو  دهیکوب

 خند زد و گفت:  شیرفت، آتش ن

 دیآروم زدم ببخش کمی-

کردند و   یدر به همان پسر نگاه م   یجلو ا یو ک دیمج

 و گفت:  دیآتش چرخ

خودمو   یستینه، اگر ن ای یبگو اهل معامله هست-

 راه بندازم برم   شمویخسته نکنم، ات

خانه  یپشت پنجره ها یسمتش برداشت، نگاه ها   قدم

مهم نبود،  شی کرد اما برا ی خودش حس م یرا رو 

خشکش زده بود   شیکه ان مرد باال ییپله ها   ی جلو

 و گفت:  ستادیا

 من وقتم پره  یدون یخودتم م گه،ید بگو د-

 ؟ی چه...چه معامله ا-

  نیبهت دل و جرات ا یک یگیشد، بهم م نیا ن یآفر-

 جا راه انداختن و داده منم ... 

 کرد لبخند زد به اطراف نگاه کرد و گفت:  سکوت 

 یخوب  یکنم تا زندگ  یم یبرات خال نجارویمنم فقط ا-

 گذرم  یزدن م   شیآت ر یامروز از خ  ، یداشته باش

 و گفت:  دیچرخ الیخ  یساکت بود و آتش ب  مرد



 کنم یارفاقا م ن یدارم از ا یهست  ینفر  نیتو اول-

 نگ...   ی کس-

 حرفش رفت و گفت:  انیم عیسر اتش

 ن یخودتم همراه ا یدروغ بگ  ینچ نچ نچ، نشد بخوا-

  ا یراستشو بگو    ا یسوزونم، حاال مثل آدم  یخونه م

 دهنتو ببند تماشاگر باش 

 دهن باز نکرد و آتش سر تکان داد و بلند گفت:   مرد

 ا یب  دیمج-

 وارد خانه شد و آتش گفت:  دیمج

 اریبرو آشپزشونو ب-

 سمت خانه رفت و مرد گفت:  د یسر تکان داد دو دیمج

 آقا آتش ما... -

 میخوا  یفهمم، م یما ما نکن، من زبون گاوارو نم -

  هیبره مواد چ ادت ی  گهیکه د میتماشا کن ی زیچ هیباهم 

کار درست که آقا اتش برات   هیسر  یریم ه،یمعتاد چ

 جور کرده 



و همان موقع در با   دیچیدر آن خانه پ اد یفر  یصدا

بلند   دیآمد و مج رون یب اد یبا فر یشتاب باز شد و مرد 

 گفت: 

 اومد ینم  وث ید-

 آرام گفت:  دیکرد و مج  ینگاهشان نم آتش

 دادم اومد   شیگوش مال  کمی-

مانده بود و آتش سر چرخاند   رتیپله در ح یباال مرد

نگاه کرد،   دیچیپ ی که از درد به خودش م یبه مرد 

 دیصورتش راه گرفته بود و مج ی خون گوشش تا رو

کنار مرد پرت کرد   اطیوسط ح یز یشانه باال انداخت چ

 و گفت:

  ششیدونه ش  هیپختو پز راه انداخته بود هر  نمیهمچ-

نمونه  دم یمن تا اونو دتکه گوشه بود،  نیاندازه هم

خودشه   ریتقص دم،یاومد دستم همون قدر گوششو بر

 دم یبر ی تر م کیزده بود کوچ کتریکوچ

 لبخند زد و گفت: اتش

 ی کرد ی خوب کار-

زد   یکه از ترس پلک هم نم ی چرخاند به مرد  سر

 لبش گذاشت و گفت:  نیب ی گارینگاه کرد و نخ س



 هیخوام  یماما اشکال نداره، فقط   شمیم  ریدرگ کمی-

 سوال بپرسم 

 زد و دستش را تکان داد و گفت:  گارش یبه س یپک

  یجور نیا  ی کنم خونه ها  یچرا حال م یدون یم-

 زنم؟ یم  شیآت

تکان داد و آتش  یمنف یسرش را به نشانه  جی گ مرد

 لبخند زد و گفت: 

مردم بدبخت تر   دیکن یکوفتارو درست م نیا  یوقت-

 نیلرزن، منم ا  یکنم همشون م یحس م دیکن یم

زنم تا گرماش تا پوست   یخونه هارو براشون آتش م

  یمحل حساب  نی استخونشون برسه حال کنن، تا ا

گرمش بشه تا تنشون گرم بشه اما دل تک تکشون  

 گرم بشه
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 بود رفت و بلند گفت:  نییکه پا  یدر  سمت

 ب یکه به فکر ج ییتا دودش بره تو چشم کسا -

 خودشونن 

 و گفت: دیچرخ

مثل شما   ی نفرم تو همه محله ها آدما  هیآره من -

  هی رم،ی گ یتونم جلوتونو م  یکه م  یی، منم تا جا  ادهیز

 گروهه هیگروهم  

 وارد شد و بلند گفت:  دیچرخ

 ایب ا یک-

 به دنبال اتش رفت و آتش بلند گفت:  دیدو ا یک

 نره   رونیمورچه از در ب  دیمج-

 تخت داداش  الت یخ-

کردند جلو   یها نگاه م شه یش یدو به بسته بند هر

 :د یبه سرفه افتاد و غر  ا یرفتند، ک یم

 هم راه انداخته یدیحروم زاده چه اس-

خرس   یعروسک ها   دنیشدند با د  یگریاتاق د وارد 

 گفت:  جیگ  ایکوچک هر دو ثابت ماندن و ک



 !ه؟یچ نا یا-

 لب گفت:  ری اتش مشت شد و ز دست

فروشن با   یواسه فروختن، عروسک م  دیراه جد-

 باال تر  متیق

  دیهم د یکه کس نا ی کنن تو ا یتخم سگا جاساز م یآ-

لقمه    هیشک نکنه بگن با عروسک فروختن دنبال 

 نون حالله 

که گوشه  ی پسر دنیدو وارد اتاق شدند اما با د هر

که بلند   یظی نشسته بود تعجب کردند، با دود غل  یا

 کرد و جلو رفت گفت:  یشد، اتش پوف 

  ید یدود م ی زنن تو دار  یسگ لرزه مهمه دارن  -

 باال؟

که اصال در حال خودش نبود اصال نگاهشان هم   پسر

و    د یرا از دست پسر کش پینکرد و اتش با خشم پا 

 : دیغر

 لعنت به همتون ک... -

 نیزم ی حال رو یو پسر ب  دیبه پسر کوب شیپا  با 

نگاه کردند و آتش   پیهر دو به پا  ا یافتاد، اتش و ک

 : دیغر



 المصب  ن یداره ا یچ-

 تو فضا رنیم  گهیمواده د-

 بره  یکه فضا نم  نیخر نشو ا-

 بره؟  یکجا م -

 نیکشتت، تو ذهنت همش ا  یبه خاک خون م  نیا-

دخترو خودمو تو گل  ی محض رضا  شه،یم یآهنگ پل 

 پلکونم یم

لبش گذاشت   ن یپالپ را ب یو اتش لوله    دیبلند خند ا یک

برداشت، اتش فندکش را   یعروسک دیچرخ  ایو ک

زد و دود را   یقیگرفت، پک عم پ یپا  ری روشن کرد ز

را پرت کرد   پیدر هم پا   یداد و با چهره   رونیب

 : دیغر

 هی خال  دیسگ پدر اس -

 نگاهش کرد و گفت:  ا یک

 شه؟یم  ی االن تو ذهنت همون پل -

 رفت و گفت:   رونیاز اتاق ب دیچرخ اتش

 خونه یهوا خفس داره م  نیا یبر  ینه االن نفس وقت-

 یی فضا  نیزم  نیب یجور  هی پس -



 جمع کن اونو ببر -

 باشه -

گاز رفت تا آخر بازش کرد   ریجلو رفت سمت ش آتش

 و بلند گفت: 

بشمار سه هر کدومتون که تو سوراخ قائم شده تو  -

 ک ی  د، یسوز  یجا م نیهمراه ا  دینباش اطیح

  سمت  یگری گاز د ر ی ش دنیبرداشت جلو رفت با د قدم

رها    نیزم ی رو اطیپسر را در ح ا یک دیپنجره رفت، د 

 کرد. 

 دو -

کمد سمتش رفت و کشو را باز کرد،   دنیبا د دیچرخ

آن همه  دن یرا باز کرد با د یبعد  یبود، کشو یخال 

  ی کس ی پا  یباال رفت و همان موقع صدا  ش یدالر ابرو

کرد   ی سر چرخاند مرد نفس زنان نگاهش م  د،ی را شن

 و اتش سر تکان داد و گفت: 

 یپول موال  ،ی شد  یتا حاال خارج یاز ک نمیبگو بب-

 یدار  یخارجک 

 آقا آتش -

 شنوم یم-



 مال خودمه -

پول برداشت در کف   یکرد و دسته ا ی خنده ا اتش

 و گفت:  دیدستش کوب

 شهیم دایپ بتیبه زور ته ج  ی دو هزار هیتو که -

 دفعه بلند گفت:  کی و

 سه -

وارد   یکی ی کیو  دیچیپ یپا بود که در خانه م صدا

 شدند و اتش اشاره کرد و گفت: یم اطیح

 ؟ یگ ینم-

 مال خودمه -

جمع   یمعتاد شد یپاته که از وقت یمال خودت ال -

 شهیشده وا نم

 چرخاند بلند گفت: سر

 ایب ا یک-

 وارد خانه شد و آتش با لبخند گفت:  عیسر  ا یک

  یچ د یبا  گمیبعد م  رونیببر ب یوود یهال  یاون پوال-

 تو اون کشو  م،یکارش کن

 زد و گفت: یان همه پول سوت  دنی جلو رفت با د ا یک



 ی دیهمه پول با چشمات د  نیو ا  ی محمود پپه نمرد-

و    ستادی راه افتاد کنار همان مرد ا  د یکش رون یرا ب کشو 

 گفت: 

روحپرور،   میباران مر یزاپاس و رمان چتر ب کانال 

و عضو کانال    دیلمس کن یمتن آب هیکاف
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کار کن، پول   یرانیخاک تو سر وطن فروشت، ا-

 خاکا یعنی ، یوودی ارزه به صدتا هال  یم یرانیا

 را زد رفت، اتش جلو رفت و گفت: حرفش 

کنم، اما پول   یناراحت نباش من برات کار جور م-

 یرانیندارم، فقط ا یوودیهال 

 و گفت:  ستادیا  شیرو روبه

 ؟یگرفت یالل مون-

 من...من... -

با خشم دستش جلو رفت پشت سر آن مرد را   اتش

  شهی که ش  دیکوب ی ا شهی چنگ زد و چنان به در ش



زد اما اتش   اد یاز درد فرو مرد  ختیر  نییپا 

 : دیچرخاندش و در صورتش عربده کش

  نیا یبا چه تخم یترس  یسگ ازم م  نیکه ع  ییتو-

 حروم زاده  یجارو راه انداخت

پرتش کرد، همه با وحشت به  اطیلگد در ح با 

که صورتش به کل به خون نشسته بود    سشانیرئ

کردند و اتش جلو رفت فندکش را روشن کرد   ینگاه م 

  یوحشتناک  یباره صدا ک یکرد در خانه، به   و پرت 

اتش راه گرفت، اتش جلو رفت و   یبلند شد و شعله 

 گفت: 

حروم زاده رو که از   نیا د،خصوصایهمشونو ببر-

کار   نیکه به ا یبه خودش، اون کس دهیترس شاش

 نیبزدل تر از ا نیا دیاحمق تره که نفهم نیداده از ا

 حرفاس 

 در رفت و گفت:  سمت

 اجاره کرده؟  ی ک نجارویا-

 و مرد با درد گفت:  دیچرخ

 نهی...ایخونه -

 به مرد جوان نگاه کرد و گفت: اتش



بهت   ا یبعدم ک ن،یجا سوختن خونتو بب نیتو بتمرگ ا-

 یکن یچه غلط گهیم

ها همه وحشت    شهیانفجار و شکستن ش یصدا  با 

 گفت:  الیخ یکردن اما اتش ب

 رمیدوش بگ هیخونه  رمیم  فهیلباسام سر کار بودم کث-

 امیلباس عوض کنم ب

 برو داداش -
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کردند،   یکنار نغمه نشسته بود داشتند صحبت م نهال 

 و گفت:  دیلبش کش   یساغر زبان رو



اما    ره، یگ ی کردم واسه داداش آتش تولد م یفکر م -

 دخترونس  یدور هم هیانگار واقعا 

 لبخند زد و گفت: نهال 

نبود با جمع    ازین گهیتولد که خودش براش گرفت د-

 رهیبگ

 سر تکان داد و گفت:  نغمه

  ستیحتما الزم ن ازه،یدخترونه ن یدور هم هی  ی گاه-

 داشته باشه ل یدل 

 درسته؟  د یبا پروا بود یشماها از بچگ-

 درسته-

 هست یپروا دختر قو -

 لبخند زد و گفت: نغمه

گرفت   میتصم هویداغون بود اما   یل یپروا خ ه،یقو-

که  یطیکنه، پروا به خاطر اون شرا  یدرست زندگ

 خراب بود  شیداشت روح

 ؟یطیچه شرا-



تو   مونیاول زندگ  یماهارو از همون ماه ها -

اومد که هشت ساله   یپرورشگاه بردن اما پروا وقت

 بود 

 گفت:   جیباال رفت و گ شی ابروها  ساغر

 خانوادش بوده؟  شیتا اون موقع پ  یعنی-

 دونه  ینم  ی کس-

 نگفته؟ ی زیخود پروا از خانوادش چ ؟یچ یعنی-

 برد و نغمه کالفه گفت:  ریناراحت سر به ز نهال 

 یاومد پرورشگاه الل بود، اون وقتا مرب یپروا وقت-

 یگذاشته حت  ریمغز پروا تاث ی گفتن شوک رو  یها م

 شناسه  یخودشم نم

 ساکت بود و نهال کالفه گفت:  ساغر

 شهیشنوه ناراحت م ی بسه پروا م-

 گفت: عی اما سر ساغر

 شده! تی اذ یل یپس خ -

کرد   یم یکرد بچگ  یم یباز  دیکه با  ییوقتا  ، یل یخ-

  یما حت  ه،یزد به بق یگوشه و زل م ه ینشست  یم

 میبود ده یبارم لبخندشو ند کی



 شد زبونش باز شد؟  یچ-

 الل نبود -

 بود و نهال گفت: جیگ  ساغر

نداشته   یاطرافش درک یایالل نبوده فقط چون از دن-

همه باور کرده بودن   گهیکه د  یزده جور  یحرف نم

 الل هست

 به در اتاق آتش نگاه کرد و کالفه گفت:   ساغر

 شده!   تیچقدر اذ-

پرواس اما خدارو شکر ماها   یتایصدم اذ کی نیا-

  میدید م یبه خودمون اومد یوقت  م،یبار اومد  یقو

زبون، شده مادر   یب  نیهمون دختر گوشه نش

ارو  هممون، انگار هزار بار تجربه به دست اورده و م

تر از   یو قو بی کنه، پروا دختر عج  یم ییراهنما 

 هممون بود و هنوزم هست 

 چه جالب! -

شناخت، اون وقته که واقعا عاشقش   دیپروارو فقط با -

 دوستت بمونه شهیواسه هم  ی دوست دار  یشیم

به زور لبخند زد سر تکان داد، در اتاق آتش    ساغر

 کینگاهش کرد،  ق یآمد، شقا  رونیباز شد و پروا ب



به   یل یباال رفت، قد بلند پروا در آن لباس خ شیابرو

مبل   ی آمد، پروا لبخند زد سمت همه که رو یچشم م 

 ها نشسته بودند رفت. 

پشت دو  عیکرد و نهال سر ی با ذوق نگاهش م  یآسک

 لب گفت:  ریه چوب مبل زد و ز انگشتش را ب

 چشم نخوره -

 لبش را کج کرد و گفت:   قیشقا 

 ی ریگ ی کردم واسه آتش تولد م یفکر م -

  یمهمون هیتولد که خودم براش گرفتم، االن گفتم -

 می دخترونه باشه دور هم باش

 میما هنوز کادومون به آتش نداد -

هر وقت   یتون یم  زم،یبه جشن نداره که عز ازین-

 یکادوت بد  دلت خواست 

 آرام گفت:  یل یو خ  دیابرو در هم کش  نغمه،

 یکن یکرم داره باور نم نیا گمیم-

افته، اون   یکه در نم یبا کم کس ؟یهست ینگران چ-

 پرواس 



پسته اگر اون   یل یراحته اما خ   المیاز اون لحاظ که خ-

 کنم باشه  یکه فکر م  یزیچ

را روشن کرد رو  کیرا برداشت و موز  موتی ر پروا

 به نغمه و نهال گفت:

 د؟ یاریهارو م وه یآبم-

 ارمیزن داداش من م-

 تو بلند نشو دوستام هستن   زم یعز  نیبش-

 خند زد و گفت:  شینگاه کرد ن  قیبه شقا  ساغر

 ه یبمون کاف  کلش یتو کف ه-

 گفت:   دیبا حرص نگاهش کرد و ساغر خند  قیشقا 

به حال داداش آتش،   یدخترم دلم رفت، وا هیمن که -

 ندازه؟  یبه تو م  ینگاه  میبه نظرت ن

 نیراه انداخته منم کادوم تو هم یحاال که اون مهمون-

 دمیبه آتش م یمهمون

 دخترونس ی کو آتش؟ مهمون-

خونه لباس   ادیخواد ب ی اون نکبت گفت آتش م دم یشن-

 ... عوض ک

 زنگ لبخند زد و گفت: یصدا  با 



 بفرما اومدش -

 و گفت: دیخواست بلند شود اما پروا چرخ  یآسک

 کنم آتشه یباز م -

  ریدانست آتش غافلگ یدر رفت و لبخند زد، م  سمت

بود، لب سرخ   دهیشود، چون هنوز لباسش را ند یم

هم فشرد و آهسته در را باز    یرو  ی را کم  غشیج

باال   شیوابر کی صورت پروا  دنیکرد، آتش با د 

رفت  یبود که فرو م   یخیلبش انگار س ی رفت، سرخ

  لباس  دنی رفت با د نییزنبور، نگاهش پا   یدر النه 

پاشنه  یبه کفش ها ره یداد و خ یکالفه فکش را تکان

 قرمزش گفت:  ینازک ده سانت

 االن...-

 گفت:  عیسر  پروا

 سالم -

سالم    ینگاه باال آورد و قدم جلو گذاشت، آسک آتش

 ر تکان داد و رو به پروا گفت: کرد، آتش س

 گشنمه-

 ی بخور ارمیم یزیچ هی-

 بلند گفت:   قیخواست سمت اتاق برود اما شقا  آتش



 پسر عمو -

 با لبخند گفت:   قیسر چرخاند و شقا   آتش

که کادوت رو االن    شهیاما م میری نشد برات تولد بگ-

 داد 

از کنارش   قیبه پروا نگاه کرد و شقا  اریاخت یب  آتش

 گرفت و گفت:  یبرداشت سمت آسک یپاکت

 به پسر عموم  یدیم  نویا زمیعز-

در پاکت   ندیبود و همه منتظر بودند بب ده یترس  یآسک

است، پروا لبخند زد و خودش پاکت را از   یزی چه چ

و سمت آتش رفت پاکت را    دیکش  رونیب  یدست آسک

 سمتش گرفت و گفت:

 زمیعز  ا یب-

پاکت را گرفت و پروا سر چرخاند رو به   یعصب آتش

 گفت:   قیشقا 

 زم یممنون عز-

 آتش نگاه کرد و گفت: به

 ؟یکن یباز نم -

 



[12 /3/2021 1:05  PM ] 

 

 آتش #آغوش

 #پارت_پانصد_هفده 

 

  زیچ چی د و بازش کرد، هنوز هبه پاکت نگاه کر آتش

  د،ی درون پاکت د  یبود اما عکس اوردهین رونیرا ب

  رون یپروا که منتظر بود کالفه پاکت را از دستش ب

 و گفت:   دیکش

 کنجکاو ترم یلیبده من خ-

آتش    د،یکش  رونیپاکت را باز کرد و عکس را ب در

  ی نگاه م قیبا وحشت به شقا  یثابت مانده بود و آسک

 گفت:  جیکرد، اما پروا گ

 اسبه؟!  هیکادوش عکس -

 با لبخند سر تکان داد و گفت:   قیشقا 

 آره -

 لب گفت:  ر یعکس ز دنیعکس را گرفت با د آتش

 اسب عرب -



 و گفت:  دیخند  قیشقا 

 یدوست داشت یکه از بچگ یخودشه، همون   قا یدق-

 ش یداشته باش

 زد گفت:  یچشمک ق ینگاهش کرد و شقا  آتش

 اسبه  نیمتولدت ه یکادو -

بود    رهیمتعجب به برادرش نگاه کرد، آتش خ  یآسک

با   قی بود به صورت آتش، شقا  رهیبه اسب و پروا خ

 گفت:  طنتیش

تا   نیتولدته، واسه هم  یکادو نیبهتر  نی حسم گفت ا-

 برات  دم یخر دمش ید

نگاه کردند، آتش سر تکان   گریکدیو نغمه به  نهال 

برد دست سرد پروا را گرفت رو به   شی داد و دست پ

 گفت:   قیشقا 

نژاد از اسب   نی ممنون، دوست داشتم نفسو سوار ا-

 بکنم 

  ریز  زیو نغمه ر د یپر کش قیلب شقا  ی از رو لبخند

 خنده زد و آتش به پروا نگاه کرد گفت: 

 کارت دارم ا یخورم ب یم  یچ هیبعد -



  الیبا خ یو سمت اتاقش رفت، آسک دیرا کش  دستش 

 آرام گفت:  یل یآسوده چشم بست و نغمه خ

چند   خودیشد، ب  یقهوه ا  یو مجلس  کیش  یل یخ-

خواد نفسشو سوار   یداد اسب، دامادمون م ون یل یم

 کنه نه خودش سوار بشه

 و گفت:  دیخند نهال 

 وانارو ی از دست تو، بده من اون ل -

و با  دیتا در را بست پروا را در آغوش کش  آتش

 شده گفت:  زیچشمان ر

 قرمز؟ -

 به لبهاش گفت:   رهیخنده اش گرفت و آتش خ پروا

 ؟ یخند یم-

آروم باش پسر جون، االن نه وقتشه نه    شیه-

 ه یخوب  تیموقع

 ؟یگیم  یجد-

 آره -

 اصال متوجه نبودم  یخوبه گفت-

 برو حموم بعدم بر...-



خشکش زد اما آتش بلندش   شد که  ریلبش اس  یجور

  یکرد چرخاندش به در کمد فشردش و دستش را رو 

زود   دیدانست با  یم  نکهیپروا با وجود ا  د،یرانش کش

مشروب   تریبرود اما با کار آتش انگار پنج ل   رونیب

خورده است که چشمانش خمار شد و دستش پشت  

 گردن آتش نشست... 

★ 

 لبخند زد و سر باال برد گفت:  پروا

 خوام تو بغلت بخوابم یحالم که م  یر بانقد-

 برم بفرستمشون برن-

نه امشب برنامه دارم براشون، تو هم حموم کن،  -

 ؟ی بر یخوا  یم  یخاص یجا 

 خورده کار دارم  هی-

 باشه پس حموم کن برم منم به کارام برسم -

 و گفت:  دیگونه اش را بوس آتش

 باشه زشت عشوه گرم -

  رون یدر حمام را باز کرد ب دیلبخند زد و چرخ پروا

سمت دوش   عیو سر دیکش  قیرفت، آتش نفس عم

 . ستاد یا رش ی را باز کرد ز  خیرفت آب 



زد،  یصورتش به حالت ضربه ا  ی را رو کی پنک پد

و رژ قرمز را   دی مال  شی رژ گونه به گونه ها  یکم

لبش را سرخ کرد،   شیپ  قهیبرداشت و مثل چند دق

  یو دست  دیکش نییلباسش را پا  ی کم عقب  رفت یکم

مرتب بود مثل همان   زیهمه چ د، یکش ش ی موها  ی رو

 که وارد اتاق شد.  یوقت

بازش کرد،   عی کوتاه سمت در رفت و سر یقدم ها  با 

 هینغمه نگاهش کرد و پروا بدون نگاه کردن به بق

 سمت آشپزخانه رفت و گفت:

 د؟ یدیچ  زیرو م  دیبرد زیهمه چ-

 و گفت:  ستادیکنارش ا  نغمه

 کارت داشت؟  یآتش چ-

 خواست بهم بگه  ی م یزیچ هی-

 گفت؟ -

 گهی آره د-

 !یچقدر طوالن-

 بردارم واسه آتش ببره بخوره  چیبرو کنار ساندو-

 طاقته  یب یلیکامال مشخصه آقا دامادمون خ-



 : دیغر  عیاما سر دیخند زی ر پروا

 کن  ییراینغمه پذ-

  یه همراه فلفل ها درون پاکت گذاشت ب  چیساندو  دو

تا از اتاق  دیطول کش  یا قهی سبز تند، آتش ده دق

با  ند،یچشم چرخاند پروا را بب عیآمد، سر  رونیب

 لبخند زد سمت آشپزخانه رفت و گفت:  دنش ید

باران و داشتن کانال   یخوندن رمان چتر ب  واسه

  دیو عضو کانال بش  دی لمس کن یزاپاس، متن آب

(https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR

k) 

 جوجه اردک زشت  رمیدارم م-

 پاکت را برداشت و گفت:   ع یو سر دیچرخ پروا

 ببر بخور نویا-

 ممنون نفسم-

 گفت:   دیدو چشم در چشم شدند و آتش خند هر

 پدرسگ زشت-

 گه یبرو د -

 بهم زنگ بزن-



 باشه -

  شیدر ببوسش و برا  ی را بدرقه کن جلو ت یشو-

 باشد  یکن، تا از تو راض ریخ  یدعا 

 برو مسخره -

 گفتم، ثواب داره   یجد-

 : دیکالفه غر پروا

 میبر-

  رهیوگرنه م ی بد تنیاهم تی به شو دیزشتم، با  ن یآفر-

 اره یبه عقد خود در م گهید یبانو هی

 خند زد و گفت:  شین پروا

 گتوید  یکشم بعد بانو یاول تو رو م -

 گفت:  عیسر  آتش

نشون  تو یینجا یبود، خشم ن ی بود نفسم شوخ یشوخ -

 ستینده االن وقتش ن

 در را باز کرد و گفت:   ستادی در ا  ی و جلو دیخند پروا

 ا یزود ب -

 ا یتو اتاق تو هم ب رمیچشم م گمیشما بگو نرو م-

 شمیپ



 آتش -

 زشت  ی باشه رفتم تحفه -

 نگاه کرد گفت:  هیو آتش به بق دیخند پروا

 فعال -

بست،  به آتش   یر ا آهسته کمرفت و پروا د   رونیب

 کرد نگاه کرد و گفت:  ی م شی که کفش پا 

 مواظب خودت باش -

 چشم نفس -

 و گفت:  دیجلو برد گونه اش را بوس سر

 زشت  ن ینظر تر یبهت خوش بگذره، ب-

تکان داد و رفت، پروا در را   یو آتش دست دیخند پروا

 رو به همه گفت:  دیبست و چرخ

 م ینیگ ببقشن پیکل   هیخب االن با هم -

را برداشت، همه به جز    موتی رفت و ر زیم  سمت

بزرگ را   یو ینهال و ساغر متعجب بودند و پروا ت

در   یمی مال یعاشقانه   کیموز  یروشن کرد، صدا

 شروع شد.   یپیو کل  دیچیخانه پ
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که پروا از خودشان گرفته بود،   یلمیف  همان

لبش کج شد،    قیتولدش، شقا  یآتش برا  یریغافلگ

 تولد است.  پی کل  کیکردن فقط  ی همه فکر م

جلو تر که رفت با حضور عاقد همه خشکشان   لم یف اما 

مبل   ی کنار هم رو  ی وقت د،یده بود، پروا با چادر سفز

با   یهر دو قرار گرفت، آسک نیکه ب ینشستند و قرآن

 بُهت سر چرخاند به پروا نگاه کرد و گفت: 

 ! د؟یعقد کرد-

با خشم به پروا   قیلبخند زد و سر تکان داد، شقا پروا

خنده اش گرفت دست   اریاخت ینگاه کرد و ساغر ب

نگاه کرد،   ی ویباز به ت ی دهانش گرفت، آسک  ی جلو

و با    ستادیبا شتاب ا دیبله گفتن پروا را که شن  یصدا

 ذوق گفت: 

 !دیچرا به من نگفت-



 و گفت:  دیباز خند پروا

 دم یم حیتوض-

 واقعا اسمتون رف...  یعنی االن... یعنی-

 زم یآره عز-

 با حرص گفت:   قیشقا 

سرخود ازدواج    یکس لیتو فام ستیچه جالب رسم ن-

 کنه

بودن، منم   انیسرخود نبود، پدر و مادر آتش در جر-

 .میدوست داشتم تنها باش 

سمت پروا رفت  یمشت شد و آسک قیشقا  گرید  دست

به   یبوسه ا  دیکل کش اریاخت یدر آغوش گرفتش و ب

 دیپروا کاشت، اما با شوق عقب رفت و چرخ یگونه  

در هوا   دیند از قندان برداشت و باز کل کشق  یمشت

را    یآسک  یپخشش کرد، نغمه و نهال با خوشحال 

 کردند.  یهمراه

نگاه کرد و   قیشقا   یرخ سرخ شده  میبه ن  ساغر

 گفت: 

 شه؟یم  یبه گوشش برسه عقد کردن چ-



  یبا آسک ستادیساکت بود و ساغر هم ا  قیشقا 

  یقهقهه  یو صدا   د یپروا کل کش یکرد برا یهمراه

بود تا   یکاف  قیشقا   یپروا باال رفت، همان شوک برا

آرام  یلحظه ا  یساکت شود، آن شب آسک  گرید

  شانینگرفت و چون در شب عقدشان نبود حال برا

کشد،   یکل م دیرقص  یم هیکرد و با بق یم  یشاد

 آرام نگرفت.   یتا آخر شب لحظه ا  ستدر 

 ** 

 

ل لبش کج شد  نغمه و نها دنیحمام را باز کرد، با د در

 و گفت:

  یب ی بدبختم مجبور کرد نیا  ی شوهر یخودت ب-

 شوهر بشه

 و گفت:  دیخند نغمه

  شتریوقتا خوبه، قدرمونو ب  ی گاه ی اشکال نداره دور-

 هیبود به محمد، حاال  دهیدونن، تا االن همش چسب یم

 نباشه که اشکال نداره  شش یشبم پ

  وانیمبل نشست و ل  یبا همان حوله رفت رو  پروا

 نغمه را برداشت و گفت: یچا 



 بهونه هات تو حلق حامد -

 و گفت:  دیخند نهال 

متفاوت متن   یخوندن رمان چتر باران با داستان   واسه

لمس کن و عضو شو   یآب

(https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR

k) 

  دیعقدتون د  لمیف  یآتش وقت یدختر عمو  ی  افهیق-

 بود.  یدنید

 و گفت:  دی ابرو در هم کش نغمه

 دختره به مرد زن دار چشم داره؟  نیواقعا ا-

 گذاشت و گفت:  زیم  یرا رو   وانی ل  پروا

 دونم اما رفتارش ک...  ینم-

شب تعجب کرد،   مهیآن هم دو ن یزنگ گوش یصدا  با 

بلند شد   شیاز سر جا  عیاما حدس زد آتش است، سر

  یو گوش   د یاسم سرگرد ترس  دنی و سمت اپن رفت، با د

 را برداشت تماس را متصل کرد دم گوشش گذاشت: 

 بله-

 ساختمون باش  نییپا  گهید  قهیتا پنج دق-



 چشمانش درشت شد و گفت:  پروا

 شده سرگرد؟ ساعت دو شبه! یچ-

 ی فهم یم نییپا یا یشده شو م یچ-

بود،   ستادهیقطع شد، پروا نگران وسط خانه ا  تماس

 و گفت:  ستاد ی نغمه ا

 شده پروا؟ یچ-

  گرید یسمت اتاق رفت، در را بست و گوش   دیدو پروا

را برداشت حوله را از دور تنش باز کرد و با آتش  

آتش را   یتماس گرفت سمت کمد رفت، بوق دوم صدا

 : دیشن

 جا... -

شده اما   یونم چد  یجا، نم  نیا ادیسرگرد داره م  آتش

 باشم  نییپا  گهی د قهیگفت تا پنج دق 

تخت پرت کرد و  یبلند گو گذاشت رو یرا رو   تماس

 : دیآتش را شن  یصدا

 خواد ازت سوال جواب کنه یآروم باش نفسم، م -

 را تنش کرد و با ترس گفت:   شرت یت پروا

 شده؟  یچ-



 بلند شد و کالفه گفت:  شیاز سر جا آتش

 میخونه رفت هیامروز سراغ  -

 کیکرد با آن حرف  ی م شی که داشت شلوار پا  پروا

 در هوا ماند و با ترس سر باال آورد گفت:  شیپا 

 ! یزد شینگو ات-

شد   یکه ساختن نم ی تو آروم باش، اون همه مواد-

  عشیکه، اون همه دم و دستگاه، راه سر  ارمیب  رونیب

 گهیبود د نیهم

 : دیغر  یست و با زار نش  نی زم یرو  دینام پروا

آروم شده   کم یبدم آخه، تازه  یاتش من جوابشو چ -

 بود 

 ن؟ییپا امیب-

 بدتره  یا یب رینخ-

گفتم   ،یدروغ بگ  ینگم که تو نخوا  یزیگفتم چ-

  یاالن منه عوض ، یکنم قبول نکرد یخودمو لعنت م

 جواب ک...   یباال باشم تو بر نیا دیبا 

  نیبه ا یبگ ی زیچ ه ی نکهی ا یآتش تو رو خدا به جا -

 ید یبهم استرس م شتریب یبگم دار



 خبرم یبگو ب-

کاره    یخواد بدونه تو چ ی گم، اما اون م یکه م نویا-

 ی بود

 دونم یبگو نم-

 یکرد و عصب شی و شلوار را کامل پا  ستاد ی ا پروا

 گفت: 

  رمی دارم م  ،یکن یم مییهمه راهنما نی ممنون که ا-

تا زنگ نزدم زنگ نزن، چراغ خونتم خاموش   نییپا 

 بذار، فعال 

تنش   ییرا برداشت تماس را قطع کرد، پالتو  ی گوش

سرش   یرا نبست، شال را رو   شیکرد و دکمه ها 

رفت،    رونیاز اتاق ب یشگیهم ی انداخت و با گوش

سمت در رفت، نغمه و نهال نگران به دنبالش رفتند، 

 را برداشت و گفت:   د یاما پروا کل 

  دیکه با  هیسرگرد کارم داره حتما خبر د،ینگران نباش-

 چاپ کنم

 ن؟ ییپا  میا یب-

 ام یو م  رمیتنها م زمینه عز -



رفت، به آن دو نگاه کرد   رونیپا کرد و ب کفش 

سور شد دکمه زد و در را بست، وارد آسان یچشمک

اش فشرد و چشم  یشانیپ یفشرد، دستش را رو 

خواهد    یفکر کند بفهمد چه م یبود کم یبست، کاف

 . دیبگو
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را   نگیطول پارکرفت،    رونیو ب   ستادی ا آسانسور

  نیگذراند و در را باز کرد، همان موقع سرگرد از ماش

 امد و سمت پروا رفت گفت: نییپا 

زبون    شیمثل تو که کنجکاو یچطور ممکنه دختر -

راه   ی سوز  شیمتوجه نشه تو محلش ات  هیآگاه  هیزد 

 افتاده 

 ! شیات-



 پروا! -

سر   د یکه گفت ییزای بخدا، از چ دیسرگرد منو ترسوند -

زود اومدم،   دیدیامروز که خودتونم د   ووردم،یدر ن

 میجشن داشت  هی چون امشب 

رو چرخاند و پروا سر کج کرد به  یعصب  سرگرد 

 صورت سرگرد نگاه کرد و گفت: 

 که باز به آتش...  دینگ-

 و گفت:  دیچرخ  یعصب  سرگرد 

که باز آثار   یاونم خونه ا ه؟یپس ک ستیاگر اون ن-

 شده  دایتوش پ   شهیش

  یکی یکنم سرگرد، اما وقت یدرک م  تتونیاس حس-

راه   شیتونه از راه دور آت یباشه چطور م گهید  یجا 

 بندازه؟ 

 کجا بوده؟ -

 بود  ی جشن خانوادگ هیامروز -

 پروا -

بود واسه   یندارم بگم سرگرد، جشن خانوادگ یدروغ -

 اعالم کردن ازدواج منو آتش 



 برد گفت:  ریکرد و پروا سر به ز زیچشم ر سرگرد 

فشم،   میبا اتش رفته بود  ومدمیاون چند روز که ن-

جز   یکس م،یکس، همون جا عقد کرد چی تنها بدون ه

جشن   هیدونست، اما امروز من  یپدر مادر اتش نم

 میگفت ویدادم همه چ بیترت

 ساکت بود و پروا نگاهش کرد گفت:  سرگرد 

خونه  ا یداد  یم مداشت واسه من کار انجا  ا ی آتش -

 نداشت   گهیواسه کار د یبود، وقت

عقد   یچطور تونست  ،ی تو هنوز ازش مطمئن نشد-

 ! ؟یدائم کن

سرگرد من ازش مطمئنم، اگر هنوز جاسوسم واسه  -

 . ستی ن یکه به شما ثابت کنم آتش آدم بد نهیا

 شده؟  ی سوز  شیاون خبر نداشت امروز تو محلش آت-

زنگ خورد، اما   ش یداشت چون دو بار گوش  دی شا -

 به من بگه نویتو شب جشن ا  ادیاون که نم

به باال و   ینگاه میکالفه نگاه گرفت و پروا ن  سرگرد 

 آتش انداخت و گفت:  یخانه  یخاموش 

 شده؟   یسوز  شی آت یک-



آتش   ینا یماش یچون وقت ستیساعتش مشخص ن-

گرفته بود ذوب   شیهمه جا، آت گهی که د دن یرس  ینشان

 زنگ زدن   ر یشده بود، انگار از عمد د

 د؟ یکرد دایپس چطور آثار مواد پ-

 بوده  اد یکم، اما حتما ز  یل یخ-

 شده؟   شیزیچ  ی کس-

 خبر نداره صاحبشم  کجاست  ی نه اصال کس-

 به قب...  یسوز  شیآت نیا  دیکن یفکر م -

 ی ها یسوز  ش یآره مشخصه که ربط داره، ات-

 رسه یگوش همه مداره به   گهید ی ال یسر

هم فشرد با خشم به آپارتمان آتش   یدندان رو  پروا

 نگاه کرد، سرگرد نگاهش کرد و گفت:«

 گهیم یچ نیازش بپرس بب-

 چشم -

 گهی تو د ، یتو جاسوسش نباش گهید  نمیتو فکر ا-

 ی زنش

 گفت:   عیو سر  دیترس پروا



باشه   یمن زنشم، اما سرگرد اگر اتش واقعا ادم بد-

 کیاالنم از من نزد ست،ین ی زیاسم تو شناسنامه چ هی

کنه،  یکار م  ی باشه که بفهمه آتش چ تونه یم  یتر ک

من هر چقدرم دوستش داشته باشم،    د یمطمئن باش

 کنم. یلحظه هم تحمل نم  هیادم خالفکاره  هیبفهمم  

 هیکار ک ا یسوز  شیآت نیبفهمم ا   هیکاف-

 دیکنم تا بفهم  یمن کمکتون م  د،یفهم یم-

 میزن  یحرف م یآگاه  ا یباشه ، فردا ب-

 چشم -

 ریشب بخ-

 ریشب شما هم بخ-

 یکه راننده داشت شد و دست ینیسوار ماش سرگرد 

راه افتاد، پروا با خشم   نی پروا تکان داد و ماش یبرا

 : دیغر

 یکار کرد  یچ نیبب وونه،یآتش د-

  دیدر شن  یشد، صدا  یکه دور م ینیبود به ماش رهیخ

آتش باز شد،   یدر ساختمان خانه   دی سر چرخاند د

نگاه گرفت دوباره   عیسر د،ید نگیآتش را درون پارک

رفت و    رونینگاه کرد، باالخره از کوچه ب نیبه ماش 



پروا در را بست با خشم سمت آپارتمان آتش رفت،  

 بست.  را ر د  عیشد و آتش سر نگیوارد پارک

 : دیو غر دیبا حرص سمتش چرخ پروا

زوم بشه  یکن ی م یچرا کار  ،یریفکر جلو م یچرا ب -

 روت 

 آروم باش -

سرگرد چنان سردرد   ی حرفا  نیاالن با ا ن یهم ستم،ین-

 گهیداره بهم م یفهم یسوزه، م  یشدم که چشمام م

 جاسوس تو رو عوض کنه

 آروم باش  قهیدق هینفس  -

گذره، تازه آروم  یتازه چند هفته اس از اون ماجرا م-

بهم   یاورد، اما حاال همه چ یشده بود کمتر اسمتو م

 ختیر

 نف... -

اتش را چنگ زد و    شرت یبا خشم با دو دستش ت  پروا

 زد: اد یدر صورتش فر

 زندان تا من دق کنم؟! یوفتیب یخوا یم-

 چشم بست و مچ دستان پروا را گرفت و گفت:  آتش



 اد نزند-

 لرزان گفت: یبغض کرد عقب رفت با صدا  پروا

کردنم تو    یلعنت به عاشق شدنم، من دنبال زندگ-

 ی زندگ نیدنبال گند زدن به ا

 سمت در رفت، در را باز کرد و گفت: عی و سر دیچرخ

 یمعرفت یب  یل یخ-

دست   یرفت و در را بهم کوفت، آتش عصب  رونیب

سمت در رفت و بازش    ع یو سر  دیکش  ششیر  ی رو

 نگیباز کرد وارد پارک دیپروا در را با کل  دی کرد، د

 هیو تک دیکش  قیخانه اش شد و در را بست، نفس عم

روشن کرد و به   یگار یداد به چهار چوب در، نخ س

 آسمان نگاه کرد. 
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پروا آمده  یبود و خسته، مخصوصاً که از وقت ی عصب

خودش   یگرفته بود کمتر دردسر برا  میبود تصم

 ده یفا  یکرد ب  ی درست کند، اما انگار هر چه تالش م

داد و   یبه پروا حق م د، ی رس یجا نم چیبود و به ه

 .رد اویاز دلش در ب دیدانست چطور با ینم

در را باز کرد، نغمه نگاهش کرد اما   یعصب پروا

قفل ها را بست و سمت   دشیپروا در را بست و با کل 

 اتاق رفت گفت:

 ریشب بخ-

 شد؟ یچ یگیپروا نم-

را چرخاند،    دیوارد اتاق شد و در را بست و کل  پروا

کنند، پالتو را از  ینم شیدانست نغمه و نهال رها  یم

را در    شیلباس ها  یهمه  یتنش در آورد و عصب

تخت خودش را   یآورد، لباس خوابش را تنش کرد رو 

 رها کرد و چراغ را خاموش کرد.

بود، هر چه تالش کرده بود که سرگرد کمتر   ی عصب

را خراب  زیآتش زوم کند اما آتش باز هم همه چ ی رو

رو شود و   زیهمه چکرده بود و پروا نگران بود مبادا 



فکر کردن به آن روز ها   ی آتش دستش رو شود، حت

 ماند.  ی به جا م شیتلخ بود و بغض برا  شیبرا

مانده    گرید هیبود و اگر چند ثان ی عصب  یل یآتش خ از

 ی راه م  ی شدند و بحث بزرگ  یتر م یبود هر دو عصب

گرفت، اما با کار اتش باز هم با او قهر کرده بود و  

کردن و از دلش در    یآشت ی بود برا کار آتش ساخته

 آوردن. 

 ** 

 

پروا که در فکر بود   یجلو  زیم ی را رو  یچا  نغمه

 نشست و گفت:  زیگذاشت، خودش هم پشت م 

 شد؟   یچ شبید یگ ینم-

 آمد و گفت:   رونیاز فکر ب  پروا

باران و خوندن هر   یدنبال کردن رمان چتر ب  واسه

  دیو عضو بش دی لمس کن یمتن آب هیروز پارت کاف 

(https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR

k) 

 نهال چرا انقدر زود رفت؟ -



رفت از خونه اماده   یم د یلباس فرمش خونه بود با -

 بشه بره سر کار 

سر تکان داد و نغمه کالفه تا خواست باز سوال    پروا

ورد، پروا متعجب سر چرخاند،  کند، تلفن خانه زنگ خ

توانست باشد، نغمه زودتر  یم  یآن وقت صبح چه کس

 را برداشت و سمت پروا رفت گفت:  میس  یرفت تلفن ب

 !فتاده یچرا شماره ن-

را سمت پروا گرفت، پروا تماس را وصل کرد    ی گوش

 دم گوشش گذاشت: 

 بله-

ارزش داشته  یبه زور واسه کس  یخوا  یچرا م -

 ؟ یباش

 د؟ یهست  یا ک بله! شم-

  یم یو چ  یهست  یتو ک  ستیاون براش مهم ن-

 و کاراش براش مهم ترن  هیبق ، یخوا

 :دیو غر  دی ابرو در هم کش پروا

  دمیترس  یتو بودم م یاما جا ی هست ی دونم ک ینم-

 شدم  یمزاحم نم



ترسم دختر، آتش نه دوستت داره نه براش   یمن نم-

   یبا ارزش

 زیم  یبا خشم تماس را قطع کرد و تلفن را رو  پروا

کرد و پروا از پشت  ی انداخت، نغمه متعجب نگاهش م

 : د یبلند شد با حرص غر زیم

  دیخسته شدم، به کدوم دردم توجه کنم، کدومشو با -

 باشم  دیبا   یحل کنم، نگران چ

 گفت:  دشیسمتش رفت و در آغوش کش  نغمه

 آروم باش   شیه-

 افتاد و نغمه نوازشش کرد گفت:  هیبه گر پروا

 شده؟ یچ  زم،ی حالت خوب بود عز شب یتو که د-

 شهیچرا دردسرا تموم نم-

 ؟ی چه دردسر-

محله  هینگرانم نغمه...نگران شوهرم که بزرگ  -

وسط   هیشدن بق تیحرف اذ یاس...نگرانم چون وقت

  یجز حل مشکل اونا فکر نم زیچ  چی...آتش به هادیم

 کنه یسر درست مکنه...واسه خودش درد 

که پشت خط بود مزاحم   ین یآروم باش، ا کمیباشه  -

 بود؟ 



 و گفت:  د یباال کش ینی سر عقب برد ب  پروا

 بار دومه  نی آره ا-

به اتش   دیبا  کمونه،یاما معلومه نزد گهیچرتو پرت م-

 بگم

 شهیم یسورن باز شاک  هیقض شهی بهتره، م یآره بگ-

کرده از   میعصب زنم،یاما فعال باهاش حرف نم گمیم-

 ناراحتم  یل یدستش خ

 یبا هم حرف م ایصبحانه بخور برو، عصر ب ا یب-

 میزن

 ستمیگرسنه ن-

 و مچ دستش را گرفت و گفت: دی ابرو در هم کش نغمه

 ی بر زارمینم ی تا صبحانه نخور  م،یحرفا ندار ن یاز ا-

 و گفت: دش یکش زیم  سمت

 ی با آتش قهر ،یتسیبا شکمت که قهر ن-

 و گفت:  دیبا لبخند گونه اش را بوس نشاندش

 کشم  یاتش نازتو م ی االن من جا -

 نشست گفت: زی لبخند زد و نغمه هم پشت م پروا



مربا ها بخور، مادر شوهرم درست کرده   ن یاز ا-

 خوشمزس   یل یخ
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 وونهی عشقش بوده د گهید یکیقبال   دمیشن  یوقت-

قصد ازدواج داشتن سرم منفجر   دمیفهم یشدم، وقت

 گهی د یکی دمیفهم نکهیشد، دست خودم نبود ا

که خواب بود   یعاشقش بوده، زد به سرم موقع ا

 بالشت گذاشتم رو صورتشو... 

 نوشت و گفت: ییها  زیکرد و پروا کالفه چ سکوت 

 ؟یمونیپش-

اما، تحمل کردن هم سخت بود   مونمیعشقم بود، پش-

 ُکشتمش  یم  دیبا 



 ش؟ یاگر عشقت بود چطور دلت اومد بُکش-

 بود  یعاشقش م گهی د یکی دینبا -

اون دختر   یزندگ  یبود که تو تو  نیقبل ا  انیاون جر-

 بشه داتیپ

کرد و پروا شانه باال انداخت و   زیجوان چشم ر مرد

 گفت: 

عشق   نیا  ش،یتمام ُکشت یرحم یو با ب یبه راحت-

 تهیحس مالک  ستین

بلند شد و کاغذ ها و دستگاه پر کردن    شیسر جا  از

 گذاشت و گفت:  فشیصدا را درون ک

  یجا ادعا نیا  یحاال نشست  یکشت رو چاریاون ب-

  شیزندگ  یکه اون تو یدر صورت  ،یکن ی هم م ی عاشق

نکرده، ُکشته شده چون   انتیبار هم بهت خ کی یحت

  لیدل  نیمزخرفق تر نیقبل تو خواستگار داشته، ا 

 چاره یممکن بود واسه ُکشتن اون ب

مرد نگاه کرد و   نیکج شد به چشمان خشمگ لبش

 گفت: 

 ی نه دوستش داشت یتو نه عاشقش بود -



شانه اش   یکه رو  ی فیباره ک کیبرود اما به  دیچرخ

پرت شد که  نیزم  یشد و چنان رو  ده یقرار داشت کش

دفعه  کیزد، مرد با خشم سمتش رفت و  اد یاز درد فر

پروا گذاشت،   ی نهیس  ی و قفسه  نهیس یرا رو   شیپا 

 زد:   ادیشد و پروا با درد فر در اتاق با شتاب باز

 کثافت...برو کنار -

فشرد   شتریرا ب  شی اما مرد پا  دیسمت مرد دو   سرباز

و دستانش را    دیکش غیو نفس پروا بند آمد، از درد ج

مرد گرفت تا از خودش دور کند اما آن مرد   یبه پا 

 دش یکش یداشت که سرباز هر چه م ی ادی انگار زور ز

 زد:  اد یفرشد و مرد با خشم  یموفق نم

مال   دیمن عاشقش بودم، عاشقش بودم...اون فقط با -

 من بود  یتو دستا  د یمن بود اون فقط با 

چشمش راه گرفت و   یاز درد اشک از گوشه  پروا

باره اسلحه اش را سمت مرد گرفت و   ک یسرباز به 

 زد:  اد یفر

  دیترس دوست دار کمیرمان با ژانر رازآلود با   اگر

  دیعضو بش دیبزن  یمتن آب نیهم ی رو
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 برو عقب -

 زد:   ادیرا روشن کرد فر   مشیسیب

 اومده  شیپ یمشکل  ییاتاق بازجو-

مرد فرو کرد اما مرد   ی را در پا   شی ناخن ها  پروا

کرد که زل زده بود به صورت   یحس نم  ی انگار درد

را    شیپا  کرد،  یپروا و با چشمان درشت نگاهش م 

 زد کمک خواست:  غیفشرد و پروا از درد ج شتریب

 کمک-

  یکند اما مرد ب یم کیکرد شل  د یزد تهد اد یفر  سرباز

باره دست پروا را از   کیبه  گرش ید  ی توجه با پا 

فشرد، پروا   شی پا  ریجدا کرد و کف دستش را ز  شیپا 

  یشتریزد، اما مرد فشار ب غ یاز درد سرخ شد و باز ج

  یداشت استخوان قفسه   گریآورد و د  شیبه پاها

 زد:  اد ی فر رشکست و با همان زو  یرا م نهیس

 من عاشقش بود...عاشق -

کرد اما   دیافتاد و سرباز باز تهد  هیاز درد به گر پروا

  یم  شتری هر لحظه ب  شیبود و فشار پاها  الیخ ی مرد ب

دست بلند کرد و درون ران مرد   یشد، پروا لحظه ا

زد  اد یانگشتانش گرفت که مرد از درد فر  نیبرا چنان 



و به عقب پرت شد، سرباز خشکش زد و تا خواست  

  ستاد ی حرکت ا کیدرد در    نسمتش برود پروا با هما 

 دست مرد که دستبند داشت را گرفت. 

دستش را چرخاند که مرد    کیهمان دستبند چنان  با 

زد اما پروا با خشم    غیزن ج کیرحم انگار  یب

که دستش   یجور  دیشت کمرش کش دستش را پ

خم شد و   شیشد و مرد از درد زانوها  دهیکش  گرشید

را دور گردن مرد برد و   گرش یپروا با خشم دست د 

همان جور که انگار قصد خفه کردنش را داشت با  

 شده گفت:   د یکل  ی و دندان ها  صحر

 ی تو عاشقش نبود-

کبود کرده بود و سرباز وسط اتاق خشکش زده  مرد

شد اما پروا مرد را   دهیچند نفر شن  دنیدو  یبود، صدا

 رها نکرد و گفت: 

 هزار بار دار زد آشغال  دیتو رو با -

شد که پروا  یم  ده یکش نیجان سمت زم ی ب مرد

خورد پروا چنان   ن یکرد، مرد با زانو که زم ش ی رها 

پرت شد   نیزم ی که رو دیرا در کمرش کوب  شی کف پا 

جلو رفت، پروا   یکم زیافتاد و م  نیزم ی رو  یو صندل

 نفس زنان سر باال برد. 



در هاج واج مانده بودند نگاه   یکه جلو  یسه نفر به

بود،    یخاک ش یبود و تمام لباس ها  اد یکرد، دردش ز

را بردارد اما    فشیاز آن ها نگاه گرفت و خم شد ک 

و کمرش   گفت  یآ  اریاخت یداشت که ب ی چنان درد

و سرباز دست   دیکش  قیماند، چند نفس عم  دهیخم

پروا   سالمرا برداشت سمت دست  فیپاچه خم شد ک 

 گرفت. 

  یپروا از درد صورتش کبود شده بود، صدا اما 

 : دیسرگرد را شن

 شده؟!  یچ-
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تخت   ی از عکس نگاه گرفت و سمت پروا که رو دکتر

 بود رفت و گفت: دهیاتاق دراز کش 



 دنیند بیخدارو شکر استخونات آس-

کبود شده بود نگاه    یکه حساب یا نهیس   یقفسه  به

 کرد و گفت: 

نوشتم، پمادم  ی قو یبرات مسکنا ده یدردت شد-

 خوبه ی ل یبذار، خ خی خونه کمپرس  ینوشتم بزن، رفت

 کمر پروا برد و گفت:  ریز  دست

 نیآروم بش-

دندان برد و به زور نشست، دکتر لبخند    ر یلب ز پروا

 زد و گفت: 

که نوشتم بمال بعدم حتما ببندش،   یدستتم با پماد -

 بشه ازش کار نکش تا زودتر خوب

 ممنون-

لباسش   یلباسش را تنش کرد و پالتو را رو  یسخت به

 نشست و گفت: زشیانداخت، دکتر پشت م 

  ره، یکه همراهت بود رفت داروهاتو بگ یسیاون پل-

 جا دستتو ببندن نیبشه، بده هم ری نذار د

 باشه -

 ی شی زود خوب م ی کن تیرعا -



دست سرش کرد و همان جور   کیمقنعه را با  پروا

 کرد گفت:  یکه مرتبش م 

 کنه  ی درد م یل یکمرم خ-

 دکتر نگاهش کرد و گفت:  خانم

 !ینگفت یزیچ-

 انگار دردم تازه شروع شده -

 د؟ید بیبه کمرت آس -

 نیپرتم کرد با کمر افتادم زم  یوقت-

 کالفه گفت:  دکتر

اگر    یحت ه،یحساس یکمر جا  ،ی گفت یزودتر م  دیبا -

برات دردسر   ندهی آ ینشه ممکنه تو ساال یزیاالن چ

 کرد  یکار  شهیدرست کنه، اون موقع نم

 برداشت و گفت:  ی کاغذ

 یریعکس بگ دیبا -

 باشه فقط اال... -

مهم تر   یزیچ چیاالن، به فکر خودت باش، ه  نیهم-

با   دیبا  مارستان یب ی حاال که اومد  ست، ی ن یاز سالمت

 رون یب یراحت بر الیخ



 باشه -

دوم، جوابش   یطبقه   ، یاالنم برو ام آر آ  ن،یآفر-

زود جواب   گمیکه م هیجور تتیاما وضع کشهیطول م 

 ببرننت دیبمون با  یدرد دار  یل یبرسونن، اگر خ

کمرش   یبرا ی اتفاق بد دیترس  یکالفه بود اما م پروا

کالفه شود   مارستان یداد در آن ب حیافتاده باشد، ترج

ش تماس نگرفته بود و هر چه اما مطمئن شود، با آت

سرگرد گفته بود باز هم قبول نکرده بود و به دروغ  

دارد و مزاحمش    یکار مهم یگفته بود آتش در اهنگر

 نشود. 

که انگار   یو آن قهر  قش یعم یپروا بود و ناراحت اما 

قصد بسته شدنش را نداشت چون واقعا ناراحت بود، 

که اصال   یییدانست آن روز به خاطر آن اتفاق ها یم

نشده بود، سرگرد هنوز فرصت نکرده بود   ینیب شیپ

 در مورد محله و آتش حرف بزند.

★ 

و نخاع همه   یاز لحاظ استخون  زم یخداروشکر عز-

  بیت آسو دست  نهیکمرت مثل س قا یخوبه، دق زیچ

رو تحمل    یادیدرد ز  ی هست ی فیاما چوندختر ظر ده، ید

 ی بکن  د یو با   ی کرد



داد و سرگرد    رونیراحت نفسش را ب  الیبا خ پروا

 گفت: 

باران به قلم خودم با   یخوندن رمان چتر ب  واسه

و عضو   دیلمس کن  یمتن آب هیمتفاوت، کاف یداستان 

  دیبش
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 م؟ینگهش دار  مارستانیب ستین  ازین-

 نه بره خونه استراحت کنه بهتره -

 و گفت:   ستادیآرام ا پروا

 ممنون-

 ی استراحت کن دیحواست باشه با -

 باشه -

من ده   سم،یجناب سرگرد خواستن نامه براتون بنو-

 ایب یبازم درد دار ید یروز استراحت دادم بهت اگر د

 خودم  شیپ

 ممنون خانم دکتر -

رفتند، سرگرد که   رونیب مارستانیو پروا از ب سرگرد 

 پروا دستش بود به پروا نگاه کرد و گفت:  یداروها



 ! مارستان یب ادیشوهرت ب یکنم نذاشت  یتعجب م-

 دادم چرا  حیتوض-

 من بود  حیتو فقط واسه توج حیتوض-

 ... سرگرد م-

 ؟ یباهاش بحث کرد -

 و گفت:  دی کش یق یو سرگرد نفس عم ستاد ی ا پروا

 ییزایچ  هیمن   ست،یتو ن  یمن قصدم بهم زدن زندگ -

  ،یبدون  ستیمهم ن یعنی  ،یدون  یدونم که تو نم یم

آتش از   خته،یبهم ر ویها همه چ یسوز  شیآت نیا

و اگر بزرگ  الهیخ یهمه مشکوک تره، خصوصا که ب

نشون بده که تو محلش کم   ینگران هی دیمحله هست با 

 اُفته یراه م  یسوز  شیبار آت هی یکم ماه 

 ساکت بود و سرگرد سر تکان داد و گفت:  پروا

  شیگه چرا بهت نگفته آت ی حتما باهاش بحث کرد-

شده، من تورو تحت فشار گذاشتم چون خودمم  ی سوز

 ی به خاطر حرفا  دونمیتحت فشارم، اما اشتباه کردم، م

 که ازت سراغ دارم بحثت شده   یمن و اخالق  شب ید

 به سرگرد نگاه کرد و سرگرد لبخند زد و گفت:  پروا



حدس گمان من   م،ی ر یم ش یبه بعد مطمئن پ ن یاز ا-

 پروندرو حل نکرده  نیتا حاال ا

 بود اما به زور سر تکان داد و گفت:  ده یترس پروا

 خوبه-

 ...رسونمت بع  یم میبر  ا یب-

 رمینه خودم م-

 متعجب نگاهش کرد و گفت:  سرگرد 

 تو که کمرت... -

برم، چه شما   ی قراره با تاکس  ه،یکه آگاه نمیماش-

  د،یبرم، شما از ظهر با من بود  د یبا  نیا یچه ن نیا یب

 د ینگرانم نباش  د، یخسته شد

 اما... -

اگر نه که   دی د یسرگرد شما فقط وقتتون از دست م-

 رم یو م  شمیم  نیخودم سوار ماش

 رم یبگ نیماش برات  ا یباشه ب-

 آرام گفت:  یل ی رفتند، پروا خ  یدو آرام راه م هر

 سرگرد -

 جانم-



  یازتون تو زندگ  یکیاما اگر   د، یسیشما پل -

بگه که حاال بر فرض جرمه،  ی زیچ هی تونیشخص

 د؟ یکن ی م رشیدستگ دیکن یبرخورد م  سیپل  هیمثل 

 رخش نگاه کرد و گفت:  میبه ن سرگرد 

 بکنم؟ دینبا -

اون شخص از خودتون کمک  د،یدونم شما بگ ینم-

 س یپل  هیخواد، نه   یم
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  دنی نغمه سر چرخاند، با د د،یکل  دنیچرخ یصدا  با 

 پروا لبخند زد و گفت:

 ی الم، خسته نباشس-

 آرام وارد خانه شد، در را بست و گفت:  پروا



 ومد؟ یسالم، نهال ن -

اومد اما رفت شام درست کنه واسه محمد، زود -

 !ی اومد

به زور لبخند زد و به زحمت و بدون تکان   پروا

 را در آورد و گفت:  شیخوردن بدن کفش ها

 ساعت زودتر اومدم  کیامروز -

 زیاتاق، نغمه چشم ر  آرام قدم برداشت سمت یل یخ

 کرد و گفت: 

 !؟ یریچرا انقدر آروم راه م-

 انگار کمرم گرفته  ست، ین یمهم زیچ-

 وا! چرا؟ -

 حتما بد نشستم-

اتاقش شد و در را بست، از درد چشم بست و   وارد 

تخت گذاشت و آرام    یرا رو   فشیک  د،یکش قینفس عم

  یم د،یچرخ نهیپالتو را از تنش در آورد، سمت آ 

آورد اما آن قدر   یرا از تنش در ب  شرتیخواست ت

 توانست. یدرد داشت که نم

برداشت و آرام   زیم  ی را از درون کشو یچیق ی عصب

زنگ در دستش  یرا پاره کرد، با صدا  شرتش یآرام ت



اتاق نگاه  حرکت ماند و با ترس سر چرخاند به در  یب

از   یچی و ق دیاست، دستش لرز  یکس کرد، حدس زد چه

دستش رها شد، با عجله خواست برود در را قفل کند  

رفت، دستش را   اال ب ادشی و فر  د یکش ر یاما کمرش ت

  یرو ل یوسا گرفت، با برخود دستش به  شیآرا زیبه م

 افتاد.  نیزم ی رو  یاسپر ز،یم

  یترس به کس  لحظه در با شتاب باز شد، پروا با  همان

  یکه در را باز کرده بود نگاه کرد، آتش که شاخه گل 

پروا     تیوضع دنیدر دستش بود با د  ییبا پاکت کادو

پاره    نهیس ر ی که تا ز یباال رفت، لباس شیابرو کی

 که با بانداژ بسته شده بود.  یشده بود و دست

 و از او نگاه گرفت گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

 خوام لباس عوض کنم یم  رون ی برو ب-

اش بود و   رهیشده خ  زیآتش هنوز با چشمان ر اما 

کرد،  یم  یرا بررس  زیانگار داشت در ذهنش همه چ

پروا نگاه کرد و باز به صورت پروا  یپا   ریز یچ یبه ق

باره جعبه و شاخه گل را رها کرد   کینگاه کرد، به 

اما   دیپروا رفت که پروا ترس چنان با شتاب سمت

 عقب رفتن نداشت.   یبرا یجان



  کیدو طرف لباس پاره شده را گرفت و در   آتش

  یصدا  دنیحرکت لباس را کامل پاره کرد، پروا با شن

  یبه کبود رهی پاره شدن لباس چشم بست و آتش خ

 مانده بود. 

نغمه پشت سر آتش و  دنیچشم باز کرد با د پروا

دوستش  ی که آن گونه جلو  د یشدهان بازش، خجالت ک

را    رشیاست، چون به خاطر دردش لباس ز ستاده یا

 تنش نکرد.   گرید مارستان یدر همان ب

هم کرد، آتش با    کیطرف لباس را گرفت نزد دو

 گفت: یکنترل شده ا   یصدا

 شده؟!  یچ-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 ی لحظه تنهامون بذار هی شهینغمه م-

 توجه به درخواست پروا گفت:  ینگران ب  نغمه

 سرت اومده؟!  ییچه بال-

آتش نگاه کرد و نغمه  نیکالفه به چشمان خشمگ پروا

 سمت پروا برداشت و گفت:  یقدم

 ... یواسه چ  ی کبود نیا-

 حرف بزن -



و پروا چشم   د یبلند شد که نغمه از جا پر  ی ادیفر چنان

  ع یسر بست، نغمه با ترس به ان مرد نگاه کرد و پروا 

 گفت: 

 االن برو  دم،یم  حینغمه توض-

به عقب برداشت و   یبود قدم دهیکه کامال ترس نغمه

رفت و در را بست، پروا   رونیاز اتاق ب دیچرخ  عیسر

 بدون نگاه کردن به آتش گفت: 

 ... خوردم زم یامروز تو آگاه-

 نیشد، به چشمان خشمگ  ریآن اس کی پروا در  فک

 شده گفت:  د ی کل  یآتش نگاه کرد و آتش با دندان ها

 شهیبد م یدروغ بگ یبخوا-

ابرو در هم کشد و با پشت دستش دست آتش را  پروا

 پس زد و گفت:

نباشه تا   یخوام کس  یو م یزودتر بر  نکهیواسه ا-

 گمیاستراحت کنم، م

 کرد و پروا کالفه گفت:  ینگاهش م آتش

ل که زنشو کشته بود  قات ه یبا  ییامروز موقع بازجو-

من   ی نشدم، اون از حرفا  ریدرگ یعنیشدم،   ر یدرگ

 بود بهم حمله کرد  یشد، اصال روان ی عصب



 باال رفته گفت:  یکرد و آتش با ابروها  سکوت 

 ی م وارشیاز درو د  سیکه پل  ییجا  ؟یتو آگاه-

 ! زه؟یر

 مونهیسرباز پشت در م م،یبود ییتو اتاق بازجو-

 ی شد متهم با خودش مسوال جواب من تموم    یوقت

 بره 

 کارت کرد؟  یچ-

کردم اون کارو کنه،  یدستش بسته بود فکرشم نم-

تونستم از خودم دفاع کنم،   یشدم وگرنه م ریغافلگ

 ... رفتم شونمو گرفت پرتم کرد زم یداشتم م

 ی آتش با شتاب باال آمد، پروا با ترس نگاهش م دست

کرد، چشمانش بسته بود و فکش منقبض بود، دندان  

پروا بود، دست باال آمده   دیفشرده شده اش در د یها 

بر آمده بود، پروا   شیاش منقبض بود که رک ها

به   ینفس زد و آتش با همان چشمان بسته و صدا 

 گفت: نیشدت خشمگ

حواسش به تو   ی جور نیا ز،یهمه چ یاون سرگرد ب-

 هست؟!



همه مدت رفتم اون جا کار   نید، من ااون مقصر نبو-

 ب یکردم، اون اتاق خودش کار داره، مگه علم غ

 شد  یم  دیبا   داشیداشت که اون لحظه پ

 چشم باز کرد و پروا نگاه گرفت گفت:  یعصب آتش

 نمیپرتم که کرد تا اومدم بلند بشم پاشو گذاشت رو س-

خورد،   یزد و فکش تکان  یخند زهر دار شین آتش

 توجه گفت:  یپروا ب 

  یم د یفقط تهد ارهیسرم ب ییبود بال دهیسرباز ترس-

پاش  یک یاون  ریدستم هم ز  نیکرد که ولم کنه، ا

 دم یمن به حسابش رس گهیگذاشت، بعدم د

 آهسته سمت تخت قدم برداشت و گفت:  دیچرخ

 خوام بخوابم یاالنم م-

 بود؟  ی اسمش چ-

 سر چرخاند نگاهش کرد و گفت:   پروا

 یبرس  یتون ینم ویکی نیحساب ا-

 اسمشو بگو -
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به  دنیبا ترس نگاهش کرد، آن جور سوال پرس  پروا

آن مرد کجا هست، هر کجا باشد    ستیاو فهماند مهم ن

آورد، چشم بست و   یبدتر از سورن سرش م ییبال

 گفت: 

کم   ،یخواد نفوذتو تو زندانم به رخم بکش ینم-

 ... نیبا ا یکه بخوا ی دردسر ندار

 سرگرد بگه ا ی یگیاسم م -

کرد اما آتش سر تکان داد و   یبا خشم نگاهش م پروا

 گفت: 

 کنم نه سرگردتو  یتا اسمو ندونم نه تو رو ول م-

  دنیپروا را چنگ زد، درونش را گشت با د فیک

 آوردش، رمزش را زد و گفت:   رونیب  ی گوش

 پرسم  یاز محافظت م-



 و با ترس گفت:  دیسمتش چرخ  پروا

 آتش نکن-

 نگو یچیه-

 آتش  -

 گهیسرگرد م  ا ی یگیاسم م یکن یدهنتو باز م ا ی-

دست آتش آماده تماس   د یرا باال برد و پروا د  ی گوش

 گفت:  ی گرفتن است، عصب

 ؟ی چرا دنبال دردسر-

جلو رفت، دو دست پروا را پس زد و   نیخشمگ آتش

لباس را کامل کنار زد عربده اش گوش پر وا را کر  

 کرد. 

 م؟ یعال  ده یساکت باشم مرد ا نمتویبب یشکل  نیا-

 :دیساکت بود و آتش غر   پروا

 زنگ بزنم ا ی یگیاسم م -

درست کن،   گهی دردسر د هی حاال هم برو   کزاد،ین ما ین-

 فهمه کار توئه یسرگردم خره نم



تخت انداخت سمت   یرا رو   یخند زد گوش شین آتش

در هم از او رو   ی پروا رفت، اما پروا با ابرو ها 

 رخش گفت:  میبه ن رهیگرفت، آتش خ 

 ...اُفتم زندون به ک یاگر قراره واسه تو ب-

و با خشم نگاهش کرد و آتش ساکت شد و   عیسر  پروا

 : دیغر

 ستیکنم به کتفمم ن ی باشه با ادبش م-

پروا گذاشت   ی نهیس  یباره رو ک یرا گ به  دستش 

 و گفت:

  یکار ی کبود ن ینفس، واسه ا یتو منو خوب نشناخت-

  یکنم روز  یم ی کنم که عاشق مرگ بشه، کار یم

پروندش بگه زودتر منو    یه بزنه به قاظهزار بار نام

  یزده به نفس آتش، اگر م  شیاز بدشانس د؛یاعدام کن

آورد، زندون   یسرتم جلوت باال نم یهست یک  دیفهم

 کنم جهنم   یبراش م

کرد و آتش لبش را کج   یزده نگاهش م  رتیح  پروا

پروا  ی نهیس  یبرجستگ یکرد، پشت دستش را رو 

 و سر جلو برد گفت:   دیکش

 حالم خوب شد   ،یال که اسم گفتحا -



 ...باهاش چ یخوا  ینکن آتش، م -

 کنم نه بگو نکن آتش یکار م  ی نه بپرس چ ش، یه-

توجه لباس را   یاما آتش ب دی ابرو در هم کش پروا

و آرام به حالت   یکامل از تنش در آورد، پروا عصب

 گفت:  دیقهر چرخ

 برو -

 و گفت:   دیکش شش یر  یرو یدست  آتش

 ی هنوز قهر یعنی-

 خند زد و سمت کمد رفت گفت: شین پروا

  ینم حاتمیتوض  نینبود هم دادتیاالن اگر داد و ب-

  یجاست، هر چند م  نیکه دوستم ا فیخواستم بدم، ح

لرزه، آخه   ی دونم االنم از ترس تو اون اتاق داره م

عربده ها عادت کردم، اون تا حاال  نیفقط منم به ا

 ده ینشن

 آورد و آتش گفت:   رونیگ برن  یساتن مشک  لباس 

کبود کرده بوده؟   ی نهیشوهرش با س ی تا حاال جلو -

 سر زنش اُورده باشه؟  گهیمرد د هیکه   یکبود

خند زد و   شیپشت به او ساکت بود و آتش ن پروا

 گفت: 



خونت سر جاشه،  یها شهیدوستتو کردم ش تیرعا -

  یبرام مونده بود نه خونه  ییوگرنه االن نه گلو

 کردم نفسم  تیواسه تو، رعا  یسالم

 ی ممنون که انقدر به فکر-

  شیدرد لباس را تنش کرد، همان جور که دکمه ها  با 

 بست گفت:   یرا م

 یستیاما به فکر من ن ،یساغرو کرد  تیرعا -

 :دیها را بست و آتش غر  دکمه

 یگیم یبفهم چ-

را    یخند زد و شرتک کوتاه ساتن مشک شین پروا

 گفت: دیبرداشت و آرام چرخ 

  شیآت نیفهمه ا یسرگرد باالخره م  ؟یبه فکرم-

سال آب خنک خوردن تو   نیکار توئه، چند  ا یسوز

  یکه داشت روزیبه فکر بودن من؟ اصال د یعنی زندان 

به اسم پروا   یدختر هیشد که به  ی کرد یکارو م نیا

زنم که چند روزه اسمش اومده تو   یشد بگ  ؟یفکر کن 

  شه؟یکس م چیه یپدر مادر ب یشناسنامم بدون من ب 

کار خودتو   ی شد یبذار خودم بگم، نه نشد، عصب



 یحت ، ینابود کن یفقط خواست  ه،ی اصال پروا ک ، ی کرد

 افتادن خودت   ریگ متیبه ق

 زد و گفت:  لبخند

و گفتم به فکرم    دمیهممن حرفمو ف  ی دیحاال فهم-

 یستین

 دهان باز کرد اما پروا چشم بست و گفت:   آتش

 کنه؟ یم حمیتوج یبگ ی خوا ی که م یزیچ-

 خورد و گفت:  یفکش تکان آتش

 نه-

 پس لطف کن برو -

 من کا... -

  یوقت زنم ب هی یبگم، نگ یزیچ  هیلحظه بمون  هی-

  یکارا  یخواست جلو  ی وقت زنم م هی یدرکه، نگ

  الیخ  ینه من نه گفتم نکن نه گفتم ب ره،یخوبمو بگ

  نی گم اول به فکر خودت باش، ا ی آدما شو، اما م نیا

 ه یرفته آتش ک ادشونیروز سوم  ننتیمردم دو روز نب

  سیحاال که پل گمیمبراشون کرده، من  ییو چه کارا

فکرشون   نکهیا  یزوم شده رو بزرگ محل به جا 

کنن اما   یفکر م   اشتباه  ی و نشون بد ی منحرف کن



  یحاال که سرو صدا گمیم ،یکن یبدترش م ی دار

 سرو صداش کن   ی شده ب اد یکارت ز

 و ناراحت گفت: یکرد و عصب بغض

مراقب   شتریب تی حاال که من اومدم تو زندگ گمیم-

که   یمرام  ی اما انقدر ب ، ی کنارم باش شهیباش تا هم

 هستم یمن ک رهی م ادتیموقع کارات 

 ست ین ی جور نیا-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 گهید  یبر شهیباشه م-

 قهر نکن-

احساس بد،   گمیم  ،یریدلگ  گمیتو بگو قهر من م-

 فقط برو 

 مجبور شدم  روز ید-

کنم، تو کارت درسته بزرگ  محل، تو   ی من درکت م-

کارات، من  نیپشت سرته به خاطر هم ری خ یدعا   یکل 

 ی اشتباه بودم، سرنوشت بد کرد منو تو رو روبه رو

 تو هستم  یکارا  ری هم انداخت، من پاگ
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 : دیبا خشم جلو رفت و غر آتش

 بس کن-

 کنم یبرو آتش خواهش م -

 رمینم-

دست به  ی کالفه چشم بست و آتش با سرتق پروا

 زد و گفت:  شی پهلو

 بگو خرفتو بزن، کمتر حرص بخور -

چشم باز کرد اما کنار رفت و سمت در اتاق   پروا

تخت اتاق   ی نغمه رو دن یرفت، در را باز کرد با د

 روبه رو لبخند زد و گفت: 

نگران   ،ی دیشن  ویخوبم قربونت برم، فکر کنم همه چ-

نباش دکتر رفتم عکس گرفتم، دارو داده پمادم داده،  



کنم، االن    یدارم و استراحت م یده روزم مرخص

 خوابم یراحت بخواب، منم م

 شام -

خوردم   دیخر ریو ش کی برام ک مارستان یسرگرد ب-

 رم یس

 ؟ یدرد دار-

 شم ی دارم اما قرص بخورم آروم م-

 ساکت بود و پروا کالفه گفت:  نغمه

 درو ببند یاگر آتش رفت قفال -

 باشه -

تخت چهار زانو نشسته بود   ی آتش را که رو دیچرخ

و آرام    دیرا کش  شی کش موها  د،ی ابرو در هم کش د،ید

پروا نگاه کرد و   فیرا آزاد کرد، آتش به ک  شی موها 

 گفت: 

 ؟ یدارو بخور  ارمیآب ب-

و   دی کش یم  شیوها م یتوجه برس را رو  یب  پروا

رفت  نییتخت پا  یجواب آتش را نداد، اما آتش از رو 

کرد به در اتاق   یرفت، پروا پوف   رونیو از اتاق ب

 : دینگاه کرد و غر



 یچطور رفتار کن  ی بلد بود کمیکاش  -

افتاد اما با اخم رو  نی زم یبه پاکت و گل رو  نگاهش

شلوارش را از پا در  ستاد، یو آرام ا  عیگرفت، سر

  ی را رو  شی کرد، موها  ش یآورد و آن شرتک را پا 

  یبرداشت کم یپد مخصوص  خت،یشانه اش ر کی

آرام   خت،یر  ش یپوست رو  یمحلول مخصوص پاکساز

 . د یکش ی پوست صورتش م ی رو

به اتاق برگشت در را بست   وانیآب و ل  ی با بطر آتش

گذاشت، دارو ها را آورد و   زی م یرا رو یو بطر 

خواند، هر کدام که الزم   یرا م  شی مان جور که روه

انداخت،   یبود آن لحظه پروا بخورد را کف دستش م

را از آب پُر کرد و قرص ها را سمت دهان پروا   وانیل 

هم قرص ها را از کف   در ی برد، اما پروا با ابرو ها 

را گرفت   وانیدستش برداشت و در دهان گذاشت، ل 

 . دیسر کش 

و سمت تخت رفت، آتش پماد را برداشت و    ستادیا

 گفت: 

 باز کن دکمه هاتو -

با شتاب سر چرخاند نگاهش کرد و آتش پماد را   پروا

 در دستش تکان داد و گفت:



 بمالم  دیبا -

 : دیغر یعصب پروا

 خوام ینم-

 ی بمال  دیبا -

 خوام یگفتم نم-

 چشم  -

دست جلو برد    ستاد،یا شیپروا رفت و روبه رو  سمت

دستش را    عیلباس پروا گرفت، پروا سر یبه دکمه 

 گرفت و گفت:

 ! ؟یکن یکار م یچ-

 ب کش دستتو -

  یبود دسشت آتش را محکم فشرد سع  یکه عصب  پروا

 کرد از خودش دورش کند و گفت:

 یبمال نویخوام برام ا ینم-

چانه  یکه تا آن لحظه تحمل کرده بود عصب آتش

رفت هر آنچه که فاصله بود   ی پرورا را گرفت و جلو

 : دیرا پُر کرد و غر



جام چون  نینکن دختر، ا یمورد با من لجباز  نیتو ا-

روبه رو انقدر پشت   یدونم برم تو اون خونه  یم

 وونه یکنم تا د  یاتاق م نیا ی اون پنجره نگاه پنجره 

 شه،یبرام سخت م دنمیدونم برم نفس کش  یبشم، م 

 یبکن اما م یخوا یم  ی کن هر کار  یموندم، تلخ

مونم   یکم کنم، م دتودر  کمی کنم، که  تویمونم که نوکر 

 ییتو  تمیتا بفهمونم الو ،ییتو تمیتا به تو بفهمونم الو 

مونم کنارت تا صبح مواظبم درد   یبعد خودمم، م 

محله واسم ناخن   نیکه بهت بفهمونم مردم و ا   ینکش

 ستن یپاتم ن  ی کهیانگشت کوچ

  یکرد و آتش با همان جد ی کت بود نگاهش مسا   پروا

  یبودنش چانه اش را رها کرد و دست به دکمه ها

 کرد گفت:  یکه باز م  یلباسش گرفت، همان جور

 ی نش ت یمالم اذ یآروم م-

پروا   ی  رهیها را کامل باز کرد، به چشمان خ دکمه

 نگاه کرد و گفت: 

 آروم دراز بکش -

نشست،  به زور از او نگاه گرفت لب تخت پروا

  د،ی کش ریآورد اما کمرش ت  یرا خواست باال ب  شی پاها 

هم فشرد،   ی گفت و چشمانش را با درد رو یآخ



کمرش نشست، آتش نگران خم شد و    یدستش رو 

 گفت: 

 کنه؟  یکمرت درد م -

 با درد سر تکان داد و گفت:  پروا

 نیبا کمر پرت شدم زم-

سر   ی کرد، سر جلو برد رو یدندان قروچه ا  آتش

 و گفت: د یپروا را بوس

 باشه آروم باش زشتم-

  ر یرا ز  گرشی را گرفت و دست د  شیشد آرام پاها  خم

تخت   ی آرام رو یلیکمر پروا گذاشت و کمک کرد خ

 دراز بکشد، لب تخت کنارش نشست و گفت: 

 یبار، م نی آخر نی باشه واسه اول  گمی م یزیچ هی-

 گوشت  ی  زهیخوام باشه آو

  یپماد رو  یکرد و آتتش کم  ینگاهش م پروا

اش کرد،   نهیو شروع به ماساژ س ختی انگشتانش ر

 پروا هنوز منتظر بود، آتش دهان باز کرد:

بحثمون شده باشه و   نیبدتر  م،یکه هست ی تو هر حالت-

که عمرا من بذارم تو صد   یتو صد روزم قهر باش



به  دیبا  ی دیانگشتتو با کاغذم بر یحت ،یروز قهر باش 

 یمن بگ

 از درد چشم بست و آتش نگاهش کرد گفت:  پروا

 مارستان یساعت تو ب نیاالن بفهمم زنم چند دینبا -

 بوده 

ساکت بود و چشمانش بسته بود، آتش با   پروا

پروا با   د، یکش دیکه نبا  ییانگشتش را جا  طنتیش

 شتاب چشم باز کرد و آتش گفت: 

 بگو چشم تا بشنوم -

 با...باشه-

کنم سرت داد نزنم  یم ی دارم خود دار یل یاالن خ-

من باال سرت باشم   نکهیا یباهات بحث نکنم که به جا

بچرخونمت اون سرگرد  مارستانیکولت کنم تو ب

 آشغال کنارت بوده 

  شیو آتش ن   دیدندان کش ر یلبش را ز یگوشه   پروا

 خند زد و گفت:

جاست، که فقط من   نیلعنت به دوستت که االن ا-

 ... دیبا 

 ترسه  یباشه...گفتم باشه، آروم باش اون دختر م-
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اش داشت   یاش نگاه کرد کبود  نهیبه س یعصب آتش

داد،   یکرد، درد پروا داشت عذابش م یم  تشیاذ

مکث کرد و چشم بست، پروا نگران   یلحظه ا

باره با شتاب از   کیکرد و آتش به  ی نگاهش م

 . دیپر  شیجا 

زد و کمد را با دو دستش گرفت وسط    ی ادیفر چنان

اتاق پرتش کرد، پروا وحشت زده صاف نشست، درد  

اما وحشت   دیچهره در هم کش د،یچیدر تمام تنش پ

 زده گفت: 

 آتش...آتش تور و خدا-

در اتاق با شتاب باز شد، آن   د،یباز عربده کش آتش

با هر عربده به کمده    شیدو دختر به آن مرد که لگدها 

بودند، نغمه   رهیشد خ یم  دهیکوب نیزم  پرت شده بر



  د،یوحشت کرده بود، پروا به زور خودش را جلو کش

و با شتاب   ستاد یدست آتش را گرفت، ا کدفعهی

زد   ی نفس م فسآتش ن  دش،یچرخاندش در آغوش کش

 و چشم بست، پروا به نغمه نگاه کرد و لب زد: 

 برو -

عقب رفت و آرام در را بست، پروا هم چشم   نغمه

 : دی، آتش غربست

 واسه ننش بسازم  ییما ین-

 عقب رفت و گفت:  ی عصب

 ؟ ی وضعت بلند شد ن یتو چرا با ا-

شکسته بود و لباس ها از   گری به کمدش که د پروا

زده بود نگاه کرد، آتش کالفه  رون ی در کمر ب یال

 را گرفت و گفت: شیبازوها

ازم توقع آروم بودن با درک بودن    ی ادیز  گهید-

 نداشته باش 

  یتخت نشاند و همان جور که کمکش م یرا رو  پروا

 اش نگاه کرد و گفت:  نهیکرد دراز بکشد به س 



کر بودمو نفسات که   ا ی دمید یکور بودمو نم د یبا  ا ی-

آتش آروم جلوت   هی اون جور  دمیشن یپر دردرو نم 

 بودم 

 بست و گفت:  یرا که م ش یبرد دکمه ها  شیپ  دست

 بخواب-

 ده ینغمه ترس-

 نگران تو باشن دینباش، االن همه با  یتو نگران کس-

 و گفت:  دیاش را بوس  یشانیبرد پ شی پ سر

 رو پهلو بچرخ کمرتو بمالم  کمی-

 نم... -

 م یدرصدم اعصاب ندارم، پس بفهم چه باروت هیاصال  -

کرد بچرخد، آتش زود دست  یسکوت کرد و سع  پروا

 یکمرش برد و کمکش کرد اما پروا با درد آخ ریز

را چنگ زد، آتش کالفه خم شد  یگفت و روتخت

 و گفت:  دیرا بوس  شی چهلو

 زمیباشه تموم شد عز -

را باال زد، پماد را برداشت و کف دستش   لباسش 

بار هر دو ساکت    نیشروع به ماساژ کرد، ا خت،یر



بودند، اما آتش در فکر بود و پروا کم کم چشمانش  

خواب آور    شیگرم خواب شده بود، چون قرص ها 

 بود. 

 گفت:  دیکش نییکارش تمام شد و لباسش را پا  آتش

 بخواب  گهی خب االن د-

چشمان   دنی ساکت بود، آتش سر جلو برد با د  پروا

و  رفت  نییراحت شد، از تخت پا   الشی بسته اش، خ

گونه   گر یانداخت، خم شد بار د ش ی پتو را باز کرد رو

  شیبه کمد نگاه کرد و از رو دیچرخ د، یاش را بوس

رفت، نغمه را که    رونیرد شد سمت در اتاق رفت، ب 

 کالفه گفت: دید

 نترس -

 پروا -

 اده ینگران نباش خوابش برد، دردش ز-

 شما چر... -

سخته، شما فقط بدون   یکیواسه من  حشیتوض-

 نمش یبب  ی تم اون شکل نتونس

را از   ی کرد و آتش گوش یدر سکوت نگاهش م  نغمه

 در آورد و گفت:  بشیج



 محمد یببرتت خونه  ادیب ا یزنم ک یزنگ م-

 ام... -

بهتره، حال منم   یامشب نباش شش،یمن هستم پ-

 سیخوب ن 

 : د یآتش غر د،یدانست چه بگو ینم نغمه

 برو آماده شو -

  ا یرا دم گوشش گذاشت، ک ی تماس گرفت، گوش ا یک با 

 جواب داد:   عیسر

 بله-

 ؟یی کجا -

 م یزد  یتو محل دور م میداشت دیبا مج-

 نغمه خانمو ببر خونه محمد ار، یب نیماش هی-

 باشه داداش -

 زود -

 ده ی رس شیجانی ه یباران به جاها  یب چتر

لمس کن و عضو کانال شو   یآب متن

(https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR

k) 



  یتیرا قطع کرد، به نغمه نگاه کرد و با عصبان  تماس

 توانست کنترلش کند گفت:   یکه اصال نم

 گم نمون یدونم م ی م یزیچ هی-

پاکت   دیبه اتاق رفت و آتش با خشم چرخ دیچرخ نغمه

 نیب  ی گاری در آورد و نخ س  بشیرا از ج  گارشیس

 : دیکرد غر ی گذاشت همان جور که روشنش م شی لبها 

 تخم حروم  ی الش زنمیم شتیآت-

 *** 

آرام چشم باز کرد،    د،یچیدر مشامش پ گاریس  یبو

بر تخت   هیتک نیزم  یآتش که رو  دنیسر چرخاند با د

نشسته بود، چشمش به کمد افتاد و کالفه نگاه گرفت  

چشمانش    ی گاریس  ریدرون ز  یگارای ته س دن یبا د

 درشت شد و گفت: 

 ! ؟یکن ی کار م  یبا خودت چ  یدار -

 گارش یسر چرخاند، صاف نشست و ته س عیسر  آتش

 را خاموش کرد گفت: 

 ؟یخوب-

 ؟ ی هنوز زنده ا ؟یمن خوبم اما تو خوب-

 ؟ یدرد ندار-



 تیهم به ر قهیدق کیزنم،   یآتش دارم با تو حرف م-

 ؟ یسالم داد  ی فرصت هوا

 خم شد گفت:  یکم  ستاد،ی ا آتش

 ؟ی بخور  ارمیصبحونه مفصل برات فرستاده، ب ی آسک-

 :دیچشم بست، غر  پروا

صد بارم بپرسم جوابمو   یحرف بزن ینخوا  یلعنت-

 ید  ینم

تخت فشرد تا بتواند  ی باز کرد و دستش را رو چشم

برد تا نگذارد بلند   شی بلند شود، آتش دستپاچه دست پ

به دست آتش که با شال   ج یگ یا لحظه اشودف پرو

دست آتش   کدفعهیماند و  ره یخودش بسته شده بود خ

 را گرفت و با ترس گفت: 

 شده؟!  یچ-

 شالتو بستم  ی نجوریهم  ستین یزیچ-

که باور نکرده بود خواست شال را باز کند اما   پروا

 : دیو غر دیآتش دست عقب کش 

 ارم؟ یصبحونه ب-

 گفت: هم فشرد و  یدندان رو  پروا



 ینرفتم، فکر کنم دارم م  ییدوازده ساعته دستشو-

 ترکم

برود،   رونیکه دوست نداشت پروا از اتاق ب آتش

 کالفه گفت: 

 حالت ک...  ن یبا ا-

پاهام  ن،ییانگار قدرت درکت اومده پا  یدی نخواب-

  یم ییخودمو به دستشو  دیسالم، سالمم نبود با

 هیتو هر آدم یعیطب زیچ هیرسوندم، فکر کنم 
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 کمرش برد و گفت: ری خم شد دست ز آتش

 خانم کمتر غر بزن اول صبح  ی باشه کول -



را پشت گوشش   شیپروا موها  ند،یکرد بنش  کمک

 شت و گفت:گذا

 صبحانه اورد؟  ینغمه کجاست؟ چرا آسک -

 نغمه که... -

 و گفت:  دیلبش کش   یرو  زبان

 نهال صبح زود اومد دنبالش بردش   ز،یچ-

 کجا؟ -

 دونم به من نگفتن که، اما حتما برده مدرسه ینم-

 ؟ یوا! واسه چ -

 نهالم   ا یمگه من نغمه  ،یپرس  یچرا از من م-

 بده  مویگوش-

 ی دیترک ینم  یمگه داشت میبر ا یب دمینم-

 چرا صبحونه اورد؟ ی آسک-

 چون من گفتم، بده من دستتو-

و نا    دیاما پروا درد کش ستدیکمک کرد پروا با  آرام

 خودآگاه دست آتش را چنگ زد، آتش نگران گفت: 

 ؟ ینیبش یخوا یم-



 نه...خوبم-

 : دیقدم برداشت و غر آرام

 همه لباسام تو کمد داغون شد -

 خونه  ارنیب گمیکمد م هیامروز -

داشت   یقدم بر م  اطیهمان جور که آرام و با احت  پرواه

 گفت: 

 نیگزیجا عیبعدم سر  یشکون یم ی زن یچه جالب، م-

 یکن یم

رفت،    رونیدر اتاق را باز کرد و او آرام ب  آتش

  دنی برود اما با د  س یتوجه سمت سرو یخواست ب

باال  شیاز آن جمع شده بود، ابروها  یقسمت که  ی فرش

خانه اش با وحشت   دنیرفت و کامل سر چرخاند با د

 دهانش گذاشت.   ی دست جلو

و پروا با   دیدندان کش  ریرا ز  شیوسط لب باال  آتش

 شتاب به آتش نگاه کرد گفت: 

 جا چه خبره؟!  نیا-

 به خانه نگاه کرد و گفت:  آتش

 دونم ینم  زه،یاوم...چ-



چشم نگاهش کرد  یبُهتش زد و آتش از گوشه   پروا

 و گفت:

  ادیبه چشم م  یجور  نی دونم اما ا یم یعنیا م...-

 ست ین یخاص زیوگرنه چ

 ! ست؟ین  یخاص زیچ-

 گه ید   نا یمبال جابه جا شده ا کمی گه،ی آره د-

 آتش! -

 : دی و غر دیکالفه سمتش چرخ آتش

 یجوره آروم نم چی شده بودم، ه  وونهیکار کنم د  یچ-

 کار کرد  اد یتم، دستو پام زگرف

پروا گرفت بعد کالفه و   ی نهیرا اول سمت س دستش 

 پشت گردنش برد گفت: 

اومد،   ی افتادم خونم به جوش م  یم یکبود  نی ا ادی-

 نه؟ی ش یآروم م اد،یهم که خونش به جوش ب یکس

 نغمه-

 اومد بردش خونه محمد ایهمون سر شب ک-



شد اما خنده اش گرفته   یم یعصب  دیکه با  نیبا ا پروا

هم فشرد و  یبود، خودش را کنترل کرد لب رو 

 وار باال آورد و گفت:  دیدستش را تهد 

 دونه دونشو ب... -

 حرفش رفت و گفت:  انیم عیسر  آتش

 خرم برات  ی م زشو یبه ر زیهمشو، اصال ر-

کرد و آتش سر تکان داد و   ی چپ چپ نگاهش م پروا

 گفت: 

 گهیخرم د یم-

خون    یقطره ها  دنیراه افتاد اما با د  کرد یپوف پروا

خون   یو قطره ها  ستادیا شی سر جا  ک،ی سرام  ی رو

از   یفرش کرم رنگش که قسمت دنیرا دنبال کرد، با د

بود   ختهیشکسته ر  شهیآن به خون نشسته بود و ش

  ادشی که فر دیو چنان با شتاب چرخ ختیدلش فرو ر

شد تا خواست جلو   ریاز درد باال رفت، اتش غافلگ

 :دیبرود پروا با درد نال

 ! ی...شد ی زخم-

 کمرت المصب!  ؟یکن ی کار م  یچ یتو دار -

 !نمیدستت، دستت باز کن بب-



 ست ین یزیچ-

 باز کن آتش -

 ست ین یزیشده چ  یزخم کمیباشه  -

  نیزخم ا  هیآتش فرش خونه به خون نشسته، با -

 شه؟یم  یجور

تخت دراز بکش   یبرو رو  ا یب یینفس برو دستشو-

 ست یبرات خوب ن 

 دستتو   نمیبب-

  یادینشد خونم ز ی زیگم خوبم، دستمم خوبه، چ یم-

 اد یهمه خون نم  نیخراش که ا هیبود وگرنه 

 مگه بچه هستم؟! -

 نفس، برو  یستین-

 نم یدستتو بب-

اما آتش دست   ردیبرد دست آتش را بگ شیپ  دست

 و گفت:   دیعقب کش

 برو  ن،یکنم بب یباشه بعد باز م-

 ی هست ی کردن من کاف وونهی تو واسه د-

 : دیو باز غر دیچرخ



کرده که اون همه  یکار م یدونم شب تا صبح چ ینم-

خونه  تیوضع نمی ا خته،ی من ر  زیرو م  گاریته س

 م نیذاره بب یدستشم نم  مه،یزندگ

 : دیکرد و پروا باز هم غر ی با لبخند نگاهش م آتش

 ی هست ی زیچ یپلنگ ی ریش ای یآدم  ستیمعلوم ن-

 نگاه کرد و گفت:   شیبه سرتا پا  آتش

 زشته   یل یپاهاتم خ-

 را باز کرد و گفت:  سیدر سرو  پروا

 ی نیتا نب ریزشته تو چشمتو بگ-

 مجبورم -

کنار   تویزیه یتون  یحالت ممکن نم نیآره تو بدتر-

 ی بذار

 رون یب یکه انداخت ی تو چ زم یحاال من ه-

 متعجب سر چرخاند و گفت:  پروا

 ! و؟یچ-

 پَرو پاچتو-

رفت، آرام   سیکرد و کامل درون سرو یپوف پروا

نازک کرد و در   ینگاهش کرد اما پشت چشم دیچرخ



را بست، آتش لبخندش محو شد و به اطراف نگاه  

  یرا پشت سر گذاشته بود، هر چه م ی کرد، شب بد

زد   ی توانست، مدام لگد م یخواست آرام باشد نم

 . دیکوب  یمشت م

  یبود، صدا  دهینشن چیبود که ه هوشی انگار ب پروا

شب بلند شده بود،   مهیزنگ خانه ساعت سه ن

کند که چه خبر  تی آمده بود شکا   نییطبقه پا  هی همسا 

آتش   ی است آن وقت شب آن همه سر و صدا اما وقت

آب دهان قورت داد  دی د یترسناک تی را با وضع ی عصب

 و گفت:

 اشتباه شد  دیببخش زهیآقا آتش...چ -

  الیخ یب یرفت حت نییاز پله ها پا عی و سر دیچرخ

 آسانسور شده بود؛  

آب را آن قدر در   وانیشب به خاطر خشمش ل  مهین

شکسته بود و    وانیدستش فشرده بود که در دستش ل

پودر شده بود، تا خود صبح نا آرام بود و هر چند 

رفت تا مطمئن شود   یبار باال سر پروا م کی  قهیدق

 درد خواب است.  یب



زد که چطور شد که   یخند م شیبه خودش ن یگاه

 وانهیدختر آن جور د  کی ی بودک ی آتش محل حال برا

 . ردیآرام نگ یشود که لحظه ا
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 در حمام کرد و گفت:  کی نگران سرش را نزد نغمه

 ؟ یخوا یکمک نم-

 زد: اد یدوش فر  ریکالفه از ز پروا

 یکرد  وونمینه نغمه خوبم د-

 داد و گفت:  هیتک واریبه د نغمه

طرفم خوبه، چند   هیشوهرتم خله ها، البته از  نیا-

 ی م دیکنن جد یم رییتغ  التیبار کل وسا  هی یوقت

  دیبشکنه برم جد  وانمیل   هیمن حسرت دارم   ،یخر

 بخرم، اما حامد از من مراقب تره 



 !یکن  یفکر م یمسخره ا  یزایچبه چه -

کنم چقدر آتش دوستت داره   یفکر م نمیخب نه به ا-

منو َدک   ی با چه حال  یدون  یشده، نم وونهی که انقدر د

 کرد  

آب را بست حوله را برداشت آرام دور خودش   پروا

نگاهش کرد   عیبست و در حمام را باز کرد، نغمه سر

 و گفت:

دوست داشتنش خشنه اما فکر کنم ما زنا خشنو  -

 میآروم بودنشون دوست دار شتریب

 خنده اش گرفت و نغمه گفت:  پروا

ما با کارامون   گنی مردا م شتریگم خب، ب یم  یجد-

  میدار اجیاما ما زنا احت م،یکن یمدوست داشتن ثابت 

وسط نه ما اونارو درک  نیا م،ینیبب ی مدل  نیا م،یبشنو

 نه اونا مارو  میکن یم

 یزنیغر م گهیاون وقت آتش به من م-

نو وسط خانه نگاه   ل یآمد و به وسا  رونیحمام ب از

 گفت:  ی کرد و عصب

کنه   یجابه جا م نارو یا ی خودشم ول کرد رفت، ک-

 ان یرد زنش دارن م آخه، عصرم سرگ 



 ان ینگران نباش االن نهال محمد م-

 : دیلب غر  ریکالفه سمت اتاق رفت ز پروا

 نگرانم-

 و گفت:  دیپروا را نشن  یصدا نغمه

 میکن  یتو لباستو تنت کن بخواب، ما همه کارا م-

کرد و نغمه  زیزنگ تلفن خانه، پروا چشم ر  یصدا  با 

 گفت:   عیسر

 ارمیبمون ب-

را برداشت سمت پروا رفت و    ی عجله رفت گوش با 

 گفت: 

 نکنه اون مزاحمس! -

تماس را وصل کرد دم   عی را گرفت و سر ی گوش پروا

 نزد، فرد پشت خط گفت:   یگوشش گذاشت اما حرف

  گمیرو بهت م  ییرازا هیمن  م،یمعامله کن هی ا یب-

عوضش تو بهم اعتماد کن، انقدر اعتماد کن که با هم  

 میزنب نی دشمناتو زم

 پروا تنگ شد و مرد لبخند زد گفت:  چشمان 



بهت   کیکوچ زیچ هیبذار   ، یحق دار ؟ی کنجکاو شد-

 کنه ی م ریمدت فکرتو درگ هیتا  نمیهم ش، یبگم تا بق

  ی ساکت بود اما چنان کنجکاو شده بود که گوش  پروا

مرد را هم   ینفس ها یصدا یرا در دستش فشرد حت

داد لبخند زده   یکه نشان م یمرد با لحن د،یشن  یم

 است گفت: 

 ؟ یخوشگل خانم منتظر-

 ؟ی هست ی تو ک-

کس    چیاما اول از همه بهم اعتماد کن، ه یفهم یم-

 عشق یکس حت  چیه ست،ین  یواقع

 عیخواست تماس را قطع کند اما مرد سر  یعصب پروا

 گفت: 

پدر مادرت تو رو از خودشون دور نکردن، اصال  -

ته که تو رو از دست بدن،  وجود نداش یعمد  زیچ چیه

 ر یاسمشو گذاشت دست تقد شهیاما م

 از گذ...  یتو...تو چ-

  ش،یفعال بدون تا بق  نوینکن، هم تیخودتو اذ  شیه-

در مورد من    یبا کس ،یبهم اعتماد کن  دیاما بفهم با 



تونم کمکت کنم،  یم  یل ینزن، عوضش منم خ  یحرف

 هستن  ناتیتر  کیتو نزد یاصل یدشمنا

اتمام آن حرف بوق متعدد در گوش پروا نشست،   با 

 نغمه سر کج کرد و گفت: 

 ؟ یپروا خوب-

  یزد و نغمه نگران دست رو  یپلک هم نم یحت پروا

 پروا گذاشت گفت: یبرهنه   ی بازو

کرد؟ پروا چرا   شونت ی پر یجور نیگفت که ا یچ-

 انقدر ترسناک شده؟ ت یزندگ

* 

ه به  وقف  یخورد و ب  یاش مدام تکان م  باالتنه

درون دستش   ی به گوش رهیزد و خ یپک م گارشیس

  ینگران نگاهش م  ا یو ک دیبود تا زنگ بخورد، مج

 یخبر بودند چرا آتش آن قدر عصب یب  یکردند و حت

 و کالفه است. 

نگاه کرد اما به  دی و به مج  دیلبش کش ی زبان رو ا یک

 آتش گفت: 



تموم   گاریپاکت س هی ییجا  نیداداش دو ساعته ا-

  ،یهم چه خبره منتظر زنگ از زندان یگ  ینم ، ی کرد

 میخب بگو ما هم بفهم 

 گفت: یبه آن دو نگاه کرد و عصب  آتش

 د؟یکن یم  یجا چه غلط نیا-

 :دیهر دو جا خوردند و آتش غر  دیو مج ا یک

 سر کار؟  دیبر د یمگه شما دوتا نبا -

 یایمن م یخونه  یدا...داداش تو خودت گفت -

 بپا داشته باشم؟  د یبا  امیم  تو یمگه خونه -

 گفت:   عیسر دیمج

آروم   یهست یعصب میدی داداش د یشیم یچرا عصب-

 م ینگران شد یقرار ندار

تا   دیکار کن دیبا د،یسرتون زن دار  ریخ د، ینگران نش-

 د یمثال قشنگ کن شونیزندگ

 پس ما بر... -

  دی از لب پنجره پر عیآتش، چنان سر  یزنگ گوش با 

باال رفت و آتش تماس را را   ا یو ک دیمج  ی که ابروها 

 گفت: عی را دم گوئشش گذاشت و سر  یوصل کرد گوش



 نیشاه-

 یکارم دار  دیجانم داداش، خبر رس-

 قاتله اون جاست، زنشو کشته اروی هی-

 اما شما امر بفرما  ستیبند ما ن-

 کزاده ین ما یاسمش ن-

 خب -

ادب شه هر روز در خواست بده زودتر   یجور -

روزگارش بکن   ، یدون خون روز اعدامش کنن، ب

 وفتهیروزگار سگ هر روز به گوه خوردن ب

 حله داداش -

 دردرسر  یسرو صدا ب یب-

 برات  دهیهزار بار جون م  یتخت، روز  الت یخ-

 زنگ بزن  -

 چشم روز خوش داداش -

زده   رتیقطع شد و آتش به آن دو که ح  تماس

 کردند نگاه کرد و گفت:  ی نگاهش م

 چتونه؟-

 ه؟یک  کزادین ما ین-



 تخم سگ حروم زاده  هی-

 کار کرده؟!  یمگه چ-

 زده کبودش کرده  یکوفت  یخبرا  نیموقع جمع کردن ا-

 با بُهت گفت:  دیمج

 خواهر پروارو؟! -

 کنه؟ یخبر جمع م گهید  یک-
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 نگران گفت:  ا یک

 االن حالش چطوره؟-

 ستیخوب ن-



 یبابا چرا به ما خبر نداد  یا-

 سمت در رفت و گفت:  آتش

 سر کارتون   دیبر-

 م؟ یهست ما انجام بد  یکار -

اون   رم یبعدم م رمیبگ  لیتحو نمویماش رم ینه، من م-

کنم،   یجا، بازم دردسر تو محله هست، حسش م

 د یکار کن یتا بگم چ  دیبزن دن یخودتون به نفهم

خوام بگم خواهر پروا   یچشم داداش، من به ساغر م-

 که چرا نگفتم شهیفهمه ناراحت م یشده، بعد م یچ

 رفت و گفت:   رونیاز در ب آتش

 بکن ی خوا ی م یهر کار-

 دونه؟ یم ی داداش آسک-

شک کرد  کمی  ارینه نگفتم، هر چند گفتم صبحونه ب-

 ه یچ  هیدونه قض یاما نم

 گم یباشه داداش خودم م-

 ** 

  یعطرش را به خوب ی آرام چشم باز کرد، بو  پروا

مبل درست   یحس کرد و سر چرخاند، خودش بود رو



 ش ی سکون زانوها   شی کنار تخت نشست بود، آرنج ها 

  یشانیبود و پ   دهیبود و کف هر دو دستش به هم چسب

 به دستش فشرده بود. 

 

 بارونو نشناسم اما صدا پاتو چرا   یصدا  د یشا 

 حس نکنم اما نفساتو چرا  ویچیه گهیکه د د یشا 

 

آتش برد و   یدردش را سمت دست بسته شده   دستش 

سر باال آورد و   عیا گرفت، آتش سر آرام دستش ر

 گفت: 

 ؟ یخوب  ،ی شد  داریب-

 ی کرد، چشمانش سرخ بود، م ینگاهش م پروا

هم نگذاشته   ی چشم رو  یدانست از شب قبل لحظه ا

 بود. 

 

اسمت   رمیهوامه هر جا م یهر شب نفسات تو آخه

 رو لبامه

 



دانست چه موقع دوباره آمده است و باال سرش   ینم

 نشسته است، آتش لبخند زد و گفت:

 یشیچقدر زشت تر م  یخواب یجور نیا  یوقت-

 که نکر...   یکار -

 فکر نکن ی زینه نکردم به چ-

پروا را   یچیلحظه سر جلو برد پشت دست باندپ   همان

 . دیبوس

 

 که راه خودمو گم بکنم اما راه قلب تو نه د یشا 

 تورو نه یاما دور  کنمیتحمل م  ویهرک  یدور 

  وونهیمنو باز د  ادتی واسه قلبم خود درده  تیدور آخه

 کرده 

 

 چشم بست و سر چرخاند گفت:  پروا

 ؟ یپس کجا بود -

گرفتم، آمادس عروسمو بشونم  لیتحو نمویماش-

 داخلش ببرمش دور دور 

 ه؟یچه شکل -



 خودم  هیشب-

 و آتش سر کج کرد گفت:   دیباالخره خند پروا

 زشتت قشنگ تره  یچهره    نیشد، ا نیا-

 

دست منو بذاره  ایشب در هی د یشب بارون شا  هی د یشا 

 تو دستات 

 باز  رمیآروم بگ نمتیفردا بب نیهم د یشا 

 

به زور لبخند زد و دستش را آرام لمس کرد،   پروا

آغوشش را داشت، همان ها که محکم  یدلش هوا

 شد.   یشد همان ها که با تن داغش گرم م یفشرده م

 

من   یرو   شیکردم موتو با هر گره که وا شد پ  شونه

 شد  دایراه تازه پ هی

 تکرار کرد  شهیتو م ی روزا رو ب نیا مگه

 شد  داریب شهیکه ازش نم یخواب هی تو

 



دانست آتشش نا آرام است،   یدهان قورت داد، م  آب

خواست بوسه بر لبانش   یخواست آرامش کند، م  یم

خشک آن مرد را، کالفه چشم   ی بزند تا تر کند لبها 

 بست و آتش گفت: 

 حاال حرفتو بزن زشتم دنم؟ی از د ی شد  ریس-

 

دست منو بذاره  ایشب در هی د یشب بارون شا  هی د یشا 

 تو دستات 

 باز  مریآروم بگ نمتیفردا بب نیهم د یشا 

 

 دوباره درد سر تو محل شروع شده؟ -

 و کالفه سر تکان داد:  دیکش  قینفس عم آتش

 سرو صدا  یکنم، ب  ی آره اما تو نگران نباش حلش م-

 چرا شروع شده؟ -

 خند زد با حرص گفت:  شین آتش

 خوان سرگرمم کنن یم-

 چرا؟ -

 نرم  قیکه دنبال حقا   نیبه خاطر ا دی شا -



 آتش -

 جانم نفس آتش -

 شتریسرت شلوغه، اما اگر نگم ب  یل یخ دونم یم-

 خودمم نا آرومم ،ی شیناراحت م

 شده؟!  یچ-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 نمی کمکم کن بش-

پروا برد و    ی شانه ها  ریدست ز   ستاد،یا عیسر  آتش

پروا همان جور که چهره در هم   ند،یکمک کرد بنش 

 و گفت:   دیتختش کش یداشت دست رو

 ن یبش-

 نگران نشست و گفت: آتش

 ... شد نف یچ-

 نشو  یفقط زود عصب گمیم-

 نباشه تیچشم شما بگو نفسم، کار-

 دارم، البته تلفن خونه یمزاحم تلفن هیچند وقت-

 اون وقت؟ هیچند وقت-



بار   نیاول  ،ینخواه که ناراحت بش  عیسر  ستین  اد یز-

نکنم،  ی بفهمه اشتباه کرده، تورو هم عصب دیگفتم شا 

که برم سر کار بازم زنگ  نیصبح قبل ا   روزیاما د

خواستم بهت بگم اما خب از دستت ناراحت   ی زد، م

اومدم بازم  یبود، امروزم دم ظهر رفتم حموم وقت

 زنگ زد 

 سه بار!  شهیم-

 آره -

 گه؟یم یچ-

 گهی، از من از گذشتم، مبا خبره زایچ یلیانگار از خ-

گم   یهستن، گفت پدر مادرم منو عمد کامیدشمنام نزد

 نکردن 

 گفت: یکرد و پروا عصب  یدر سکوت نگاهش م   آتش

 ه؟یک  آدم نیدروغ؟ ا ا یراسته  نا یآتش، ا ختمیبهم ر -

نکنه واقعا   گمیجهت هم م هیاز  دمیراستش ترس

 خانواده منو بشناسه 
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 سکوتش را شکست و گفت:   آتش

 ست؟یصداش آشنا ن-

 نه-

 شماره -

همه اطالعات داره، اگر   ن یکه ا هیک نیاما ا وفته،ینم-

 راست بگه پدر م.... 

حرفاشو باور   زنهیزنگ م  یاگر قرار باشه هر ک -

 که کالت پس معرکس  یکن

 هیبود اما حس کردم واقع ب یگفت عج یکه م  ییزایچ-

  یب یعن یگذشته  یعن یدست گذاشتن رو نقطه ضعفت -

 ت یپدر مادر

 ؟ یک-

 شده نفس  یکیدشمنامون   یزنم شد   یوقت-



 ...یعنی-

دشمن من بوده حاال دشمن تو هم شده،    هیآره هر ک-

 کنم ی نداره، من حلش م یاما نگران

 واق...  د یآتش شا -

  یفکر کن، کس کمینفس،  یستین ی تو دختر ساده ا-

کنه،   ینم یکار  یکه قصدش کمک کردن باشه، پنهان 

  یمن پدر مادرتو م گهیدر خونت م  یجلو ادیم

به کفششه،    یگیر هیکنه  ی کارو م نیا ی شناسم، وقت

در   یو ساده باز  یبود  یقو  شهیهمون جور که هم

از   گران یباش، نذار د یبازم همون جور  یاوردینم

نقطه ضعفت سو استفاده کنن، دستتو واسه دشمنت  

که دلش   یهر طرف    رهیدست بگ   یرو نکن نذار باز

  م،یبر شیخواست بکشونتت، بذار به روش خودش پ

 بشه   جیکنم گ یبذار کار

 م؟ یکار کن یچ-

اما تو ذهنت بسپار واسه شکست   دمیم حیبرات توض-

  یزیچ  یبه طرفت بفهمون دیوانمود کرد با  دیدادن با

خواد خرت کنه، پس   ی م ارویمثال   ،ی خواد شد  یکه م

خواد   یخواد برتسونه، پس بترس، م  یخرش شو، م 

 شو   وونهی کنه پس د وونتید



زد   یخند زد و چشمک  شیرد و آتش نک زیچشم ر پروا

 و گفت:

بره که کارشو درست   ی داره تو اوج لذت م  یوقت-

از اون باال پرتش کن   کیحرکت کوچ  هی انجام داده با 

 شه،یزدن م شیزنده زنده آت هی شب یزیچ هی ن،ییپا 

 یکن ی تو با لذت نگاش م  سوزه ی اون م

 نه؟یا شهیروشت هم-

سرش را به چپ و راست تکان داد و   طنتیبا ش آتش

 گفت: 

 نه ینود درصد هم-

 کار کنم؟  یچ  د یاالن من با -

بگم تلفنت تحت کنترل خودم باشه،   دیاول از همه با -

  عی زنگ بزنه سر تیدونه به گوش یزرنگه م ه یهر ک

 زنه یبه خونه زنگ م نیمچشو گرفت واسه هم شهیم

 نظرم داره  ریکنم ز یحس م-

هستم  نجا یمن ا  ادی ه احتمال زب نیاصال نترس، ا-

تلفن کنترل کنم، تنها کار تو   دیزنه پس با  یزنگ نم

از   شتریب یحت یباورش کرد  یکه بهش بفهمون  نهیا

 کنه یکه اون تصور م یزی اون چ



 شهیم یبعد چ -

 نگرفتم موی هنوز مدرک نوستراداموس-

 گفت: دیچپ چپ نگاهش کرد و آتش خند  پروا

 زشتم شهیم یچ  مینیبذار بب-

 اگر واقعا پدر مادرمو بش...  ی...ولیول-

 قسمت بمون  نیلحظه تو هم هی-

دست پروا را گرفت و آرام    دیجلو کش یرا کم  خودش 

 گفت: 

آدم   ن یکه هستن مطمئن باش ا ی پدر مادرت هر ک-

به  یکس ا یدن  نیکه بخواد کمکت کنه، تو ا  ستی ن یکس

پشت    تیدشمن، قصد و ن  هیخصوصا   ستیفکرت ن

  ست،یاما حدسشم سخت ن   ستیماجرا مشخص ن نیا

 کنه فتینفس نذار کمبودات ضع

 کرد و آتش ادامه داد:  یدر سکوت نگاهش م  پروا

چون کمبود   ؟یش یسست م  ادیاسم پدر مادر که م -

 ی داشت

 آت... -



 یم نویاالنم هم دمتید  ی تو همه موارد قو  شیه-

 سستت کنه   یموارد چیتو ه دیخوام، کمبود تو نبا 

 سخته-

اگر اون آدما   یحت  ست،یسخت ن  یچینه واسه تو ه-

 یبرخورد کن یعاد  دیبا  هی بدونن پدر مادرت ک

 شهینم-

 یخودت بخوا دی فقط با   شه،یانقدر قشنگ م  شهیم-

 یعنیبودن  یبچه پرورشگاه یبفهم  یتون یتو نم-

ازشون   یو دور بودت ،یچ یعنی  یپدر مادر  یب ،یچ

   ی باهاشون حرف زد یگاه  شون،یاما باز داشت

 ؟ ی باش فیموضوع ضع نیتو ا  یخوا یم یعنی-

 برد و گفت:  رینگاه به ز پروا

 اد یبودن بدم م فیاز ضع-

تر کن، هر   یپس خودتو قو  ادیحاال که بدت م ن یآفر-

گفت دستتو بذار تو دستم تا پدر مادرتو بهت   یک

باش تا   ینشون بدم دستتو نذار تو دستش، انقدر قو

به  یگ یطرف ر یمطمئن شد  نکهیبعد ا ،یپسش بزن

اون وقت اعتماد  شناسه،یواقعا اونارو م  ستیکفشش ن

بعدم   ،ی بش ین شکلی ا دیاز راه رس یکن، نه که هر ک



  یاگرم کس ه کنیآتش که نمرده، دست همه رو رو م

 گم یفهمم بهت م یواقعا حرف بزنه م

 فکرم در...   یل یامروز خ-

به چشمان اتش ماند، اتش منتظر   رهیکرد و خ سکوت 

پروا دست سالمش را  کدفعهیبود پروا حرف بزند اما 

  یل ی خ دش،یپشت گردن اتش برد و جلو کش

اتش چشمانش درشت شد، پروا  دش،یبوس رانهیغافلگ

گرفت اما اتش با همان کام   یچشم بست و کام آرام

آزاد پروا   یدر موها عیشد دستش سر  صیحر زیر

 گرفت.  یو کام م د یبوس ی وقفه م  یفرو رفت و تند ب

  د،یسر عقب برد اما لبش به گردن پروا چسب یکم

  دش،یرا با لبش لمس کرد و آرام بوس فش یپوست لط

جلو آورد و انگشتش را   شی دستش را از درون موها 

 و گفت:  دیاش کش  نهیس ی قفسه   ی رو

 کنم  یم یکار  هیامروز -

 داغ گفت:  یبا چشمان خمار و لحن پروا

 کار؟  یچ-

سر باال برد به چشمان خمار پروا نگاه کرد و    آتش

 لبش کاشت گفت:  یرو  یبوسه ا 



 مدت فکر سرگرد از خودم دور کنم   هیخوام  یم-

شد اما آن لحظه  یکنجکاو و نگران م   دیکه با  پروا

  د،یآرام تنش چرخ  یل یعقب رفت و خ ی مآرام بود، ک

کند   یآتش تعجب کرد و تا خواست بپرسد جه کار م 

باره از   کیپروا پشت به او نشست اما تنش به  د،ید

در آغوش گرفتش، پروا   عیپشت عقب امد و اتش سر 

آتش رفت،   غوشبچه در آ  کیلبخند زد و درست مثل 

و   دیاتش کش  یگلو ریپشت انگشت اشاره اش را ز

 گفت: 

 ؟یکار کن یچ  یخوا یم-
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 پروا گفت:   یبه لبها رهیخ  آتش



 بخورم-

 پروا باال رفت و گفت:  یابروها

 سرگردو؟! -

 و گفت:  دی باره ابرو در هم کش کیبه  آتش

 خورم   یخورن؟ من فقط تو رو م  یزهرمارو مگه م-

 و با ناز گفت:  دیبلند خند پروا

 بگو-

مدت کوتاه دست از سر    هیفقط  ستین  یخاص زیچ-

 داره یمنو تو بر م

 کرد و گفت: کی لبش را به گردن اتش نزد پروا

 کار؟  یچ-

پهلو پروا گذاشت و   یمکث کرد و دستش را رو  آتش

 گفت: جیگ یکم

 دونم ینم-

 گفت:  یلبخند زد و آتش عصب پروا

 یکنیکام مست م  هیپدرسگ با  یشراب اصل   نیع-

  نکهیبه حال ا ی شناسم وا یدختر، من االن خودمم نم

 کنم  یخوام چه غلط یبدونم م



باز از   دیکش نیی قهقهه زد و سر اتش را پا  پروا

که  یتوجه بودن به آن سه نفر یکام گرفت، ب شی لبها 

دادند، آن سه    یخانه را جا م دیجد یها   لیداشتن وسا 

نداشتند اما نغمه و    یهم به آن دو نفر درون اتاق کار

شدند به  یپروا ذوق زده م یخنده   ینهال با هر صدا

 کردند.  ینگاه م گریکدی

 ** 

 

برداشت   نی زم یشد و شلوارش را از رو  زی خ مین

  رونیب بشیو فندک را از ج گاریو پاکت س  ی گوش

کرد، همان کنار پروا    شیرها  نیزم ی آورد دوباره رو

اتش زد و به  یگار یداد، نخ س هیبه تاج تخت تک

غرق در خواب نگاه کرد، دست آزاد و سالمش    یپروا

را در دست    یپروا فرو کرد و گوش ی را در موها 

 روشن کرد و نوشت:   گرشید

انجام   زیکه گفتم تم و یواسه غروب، کار  دیآماده باش-

 جا ن یا دیا یم عیبعدم سر د،یفقط منتظر من باش دیبد

  گارشیبه س یگریفرستاد و پک د ا یک  یرا برا امیپ

 نوشت:   گرینفر د کی  یره برازد و دوبا 



  یکار هی دیبا   نوریا ایآخر شب گوش به زنگ باش ب-

 ی انجام بد

 نهیرا فرستاد و باز به پروا نگاه کرد، کبود س امیپ

هم فشرد و نگاه  یکرد، دندان رو ی اش م یاش عصب

 یسر و صدا نم رونیگرفت، نوازشش آرام بود، از ب

 آمد متوجه شد کار آن ها هم تمام شده بود. 

نداشت برود انجام دهد، همه   یتوجه بود، کار  یب اما 

داد کنار پروا باشد،   یم حیهماهنگ بود و ترج زیچ

رو به  دیو کامل دراز کش   دیرا تا ته کش  گارشیس

  دیشانه اش را بوس  د،یو به تن پروا چسب دیپهلو چرخ

 و مثل پروا چشم بست. 

* 

به آتش که ساکت نشسته بود انداخت،   ینگاه  مین پروا

 که همسر سرگرد گفت: 

دختر   ن یسرت اومده گفتم ا ییگفت چه بال ی عل   یوقت-

که   یاون از اون سر  اد، یهمه بال سرش م نیچرا ا

 از االن نمیا ی خورد ریت

 به زور لبخند زد به سرگرد نگاه کرد و گفت:  پروا

 گهیعادت کردم د-



 د و گفت: لبخند ز سرگرد 

حق اون    اد،یاما دخترمون خوب از پس خودش بر م-

 مرد و گذاشت کف دستش 

باز هم به آتش ساکت نگاه کرد، نهال و نغمه با   پروا

  ایآمدند و اتش  رونیاز آشپزخانه ب ینیریو ش وهیم

حواله اش کرد   ینگاه پروا لبخند زد و چشمک دن ید

 لب زد: 

 ؟ یدرد ندار-

بود و پتو   ده یمبل سه نفره دراز کش ی که رو پروا

بودند با آن سوال اتش سرش را به   ده یکش  ش یرو

 تکان داد و سرگرد گفت:  یمنف  ینشانه  

 ننت یبب انیدفتر هم م ی فکر کنم بچه ها -

 و گفت:  دیخند پروا

من افتادم   شهیسارا گفت اما گفتم زحمت نکشن، هم-

  انین  هگیبار د نیگفتم ا دنمید  انیب دیرو تخت اونا با 

 کشم  یخودم خجالت م

آتش همان لحظه زنگ خورد، اول از همه   تلفن 

دانست آتش    یسرگرد نگاهش کرد، پروا که هنوز نم

خواهد چه کار کند نگاهش کرد، آتش خون سرد   یم



 میبرداشت، سرگرد ن زیم ی را از رو ی خم شد گوش

نشسته   شانیکه کنار همسر ها  د یو مج  ا یبه ک  ینگاه

دم    را یبودند انداخت و آتش تماس را وصل کرد گوش 

 گوشش گذاشت: 

 بله-

 یداداش حله همه چ-

و  ستاد ی باره ا ک یچهره اش را نگران کرد و به  آتش

 گفت: 

 شده؟  یچ-

کرد و آتش با تعجب  ی کنجکاو نگاهش م سرگرد 

 گفت: 

 ش؟یآت-

 کرد گفت:  یبه سرگرد نگاه کرد و آتش پوف  جی گ پروا

 باشه -

نگاه کرد، سر چرخاند به   هیرا قطع کرد و به بق  استم

 گفت:  دیمج

 گرفته  شی خونه ات هی گنیم-

 نگران گفت:   ا ی باال رفت و ک شیابروها سرگرد 



 بابا بازم؟! یا-

کس جز آن سه نفر خبر   چی متعجب بودن چون ه همه

 آتش به هر دو گفت:  ست، ی نداشت موضوع چ

 چه خبره  دیببن دیبر-

 : دینتوانست ساکت باشد باالخره پرس سرگرد 

 شده؟  یچ-

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 گرفته  شی خونه آت هیخبر دادن باز -

 بلند شد و گفت:  شیاز جا  سرگرد 

 کنم یم یریگیاالن پ-

 توجه به سرگرد گفت:  یب  آتش

 د یبر-

 را روشن کرد و رو به آتش گفت:  ی گوش سرگرد 

 ؟ یریتو نم-

االن   رم،یبود من م از یچه خبره اگر ن ننیبب رنینه م-

 زنم مهم تر از محلس 

 یرفتند، حت  عیسر  ایو ک  دیبود، مج جیکامال گ پروا

هم در بهت بودند، نهال نگران بود و   یساغر و آسک 



 ی بود، همسر سرگرد زبان رو رهینغمه به پروا خ

 و گفت:   دیلبش کش

 وفته ین یواسه کس  یاتفاق دوارمیام-

دور شد تا   یو سرگرد کم  نشست شی سر جا   آتش

کند، آتش و پروا چشم در چشم شدند و اتش   یر یگیپ

حواله اش کرد   ینگران پروا چشمک یچهره   دن یبا د

و به او نشان داد نگران نباشد، اما دستان پروا عرق  

کرد از استرس بدنش به لرزه در   ی کرده بود و حس م

 آمده است. 
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کرده بود اما خودش خبر نداشت باز تب   خیدرون  از

به سراغش آمده بود، به خودش لعنت فرستاد چرا  



خواهد چه کار کند،   یاست آتش م دهیدرست نپرس

 برگشت و گفت:  ع یگرد سرسر

 شده   یسوز  شیاعالم شده آت شیپ  قهیدق ست یب-

 آتش نگاه کرد و آتش گفت:  به

 دن یمردم محل ترس  ه،یبفهمم کار ک دیبا -

ساکت بود و آتش به پروا نگاه کرد، سرگرد   سرگرد 

 کالفه گفت: 

 برم  دیبا -

 همسرش نگاه کرد و گفت:  به

 برو  ن یدنبالم، شما با ماش انیبه بچه ها گفتم ب-

سر تکان داد و سرگرد به پروا نگاه کرد و   همسرش

 گفت: 

 دخترم  ی انشاهللا زودتر خوب بش-

خشک شده اش را با قورت دادن آب دهان   یگلو پروا

 گفت: یگرفته ا  یتر کرد اما باز هم با صدا

 ممنون-

 را برداشت و گفت:  فش یک ستاد یسرگرد ا  همسر



خونمون،   د یاریب فیا آقا آتش تشرروز انشاهللا ب کی-

 خوب بلدم درست کنم یاتفاقا من غذاها کرد 

احترام از سر  ی برا هی به زور لبخند زد و بق پروا

کردند   یبلند شدند، آن دو از پروا خداحافظ شانیجا 

 یسمت در رفتند، آتش همان جور که بدرقه شان م

 کرد گفت: 

  د،یکن دا یپ ارویسوز  شیآت ن یعامل ا دوارمیسرگرد ام-

همه منتظر   دن،یمن متوجه هستم مردم محله ترس 

کنم،   یکار دیدونم چطور با  یکنم اما نم یمن کار  ننیا

 دارم  دیاما به شما ام 

 کرد و آتش سر تکان داد گفت:  ی نگاهش م سرگرد 

 شهیکه از حد بگذره ترسناک م یزیچ هی-

 کنم، حتما  یم دایپ-

بلکه  دمیر مبهتون خب دمیفهم ی زیباشه منم اگر چ-

 دیکن  داشیپ دیزودتر بتون

سرتکان داد و باالخره رفتند، آتش در را بست   سرگرد 

 گفت:  جینگاه کرد و محمد گ  هیبه بق دیچرخ

 !ه؟یچ هیقض-

 به دختر ها نگاه کرد و گفت: آتش



 برو خونه ساغرم ببر ی آسک-

 چشم...چشم داداش -

 به محمد نگاه کرد و گفت:  آتش

  دیدور بزن هی دیشما هم نغمه خانم ببر  ستین یزیچ-

 خوبه میدور هم بزن  دیاریب دیشامم بخر

 و گفت:  دی ابرو در هم کش نهال 

 اما... -

 گوشت باشه بهتره نفس دوست داره  تزایپ-

به نهال اشاره زد ساکت باشد و نغمه زودتر   محمد

 گفت: 

 مانتو تنم کنم رمیمن م-

نشد چشم  ی خانه خال   یکالفه چشم بسته و تا وقت واپر

بسته شدن در چشم باز    یصدا  دنیباز نکرد، با شن

 کرد و آتش سمتش رفت گفت: 

 شهیم  ی پارت گذار گه یباران تو کانال د یچتر ب  رمان 

و عضو کانال   دیلمس کن یمتفاوت، متن آب یبا ژانر 

  دیبش

(https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR

k) 



 بدم حیتا توض   ار یدر ن  یباز  یول ک-

مبل   نییبود و ساکت و آتش پا  رهیبه سقف خ پروا

 ی گاریداد به همان مبل، س  هینشست و تک نیزم ی رو

 آتش زد و گفت: 

نفس، گفتم حاال  شهی ما م ال یخ یمدت ب   هیحداقل تا -

 کارو کنم  نیا  اد یکه امروز داره م

 شه؟یمتوجه نم  یکن یفکر م -

  با یاالن تقر میجا بود   نیمنو بچه ها ا شهی نه نم-

 ستیمطمئنه کار من ن

 ارزه  ینم  سکش یبه ر-

تونم با   ینم  ادهیارزه، من مشکالتم ز یم  زمیچرا عز-

بعدم   م،یمدت راحت هی تا  ینجوریاونم سروکله بزنم، ا

بده به    ریکه باز گ ستین یخبر  یسوز  شیات گهیکه د

 من

 آتش، بذار کمکت کنه  ستین یسرگرد آدم بد-

بود باهاش   ازیبفهمم اگر ن  دیهست با  ییزایچ هی-

 شم یهماهنگ م

 دم یترس  یل یخ-



فرستادم برن که راحت حرف   ناروینترس االنم ا-

 میبزن

 یکارو کن  نیا یخوا  یکردم م   یفکرشم نم-

 راه بود  نیبهتر ن یبه نظرم ا-

 :دیچرخاند به پروا نگاه کرد و غر  سر

 ! دهیر چرا انقدر رنگت پ-

 کرد   یسرگرد چطور نگاهت م یدون ینم-

  یرو  ی را در استکان چا  گارش ی لبخند زد ته س  آتش

بلند شد اما سمت تن پروا خم   شیانداخت و از جا  زیم

 شد و گفت: 

 ده یع گهیچند روز د-

 خب -

 کنم دیخواستم برات خر یم-

 لبخند زد و آتش لبش کج شد گفت:  پروا

 کمرت چطوره؟ -

  روزیبهتره کمرم انگار فقط همون د کمیکه   ی دید-

 درد گرفت، امروز واقعا بهتر بودم  یل یخ

 فقط کمرت؟ -



 چشم بست و گفت:  پروا

 شده    شترمیکنم ب ی حس م نمیدرد س -

پروا فرو کرد و   ی کالفه دستش را در موها  آتش

 گفت: 

 نمک یم  دیخودم برات خر-

 ممنون-

  میبخر یکنه چ ی مامان هم از اون ور مدام سفارش م-

 برات

 لبخند زد و آتش سر جلو برد و گفت:  پروا

 نخند زشتم، نخند نفسم -

 : دی و سر عقب برد غر دش یحرص بوس با 

 منو خل کن یه  تیوضع نیحاال با ا-

و توانست حال    دشیو اتش باز بوس دیبلند خند پروا

پروا را خوب کند، چون خودش متوجه شد که پروا  

 کدفعهیتب  دشیبوس  یوقت یحالش بد شده بود، حت

  شی تا با کارها  اوردیرا حس کرد اما به زبان ن شیا

 بتواند پروا را از استرس دور کند.

 را کنار زد و گفت: پتو



 کنه یخوبه دردارو قطع م  یل یخ ی بوس درمان دم یشن-

 گفته  نویکدوم دانشمند ا-

برد با  ن ییلباس پروا را در دست گرفت و سر پا  نییپا 

شکم پروا، بدنش سفت شد   ی بوسه اش بر رو نیاول 

 گفت: دیآتش چنگ زد و آتش خند  ی و  دست در موها 

زشت پر    هیواسه  یآهنگر بوسه درمان ریپرفسور آه-

 کرده  زیعشوه پدرسوخته تجو

و پروا را کامال از   د یقهقهه زد و اتش باز بوس رواپ

 هر چه استرس بود دور کرد. 

 ** 
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 را برداشت و گفت:  شیچا وانیل  نغمه

اما پرو   نهیب  یم یهمه کم محل  نی ا قیشقا  نیموندم ا-

پرو نشسته رو اون مبل قصد رفتنم نداره، من بودم  

شدم  یبلند م   تیوضع نیشکست با ا یاگر کمرمم م 

 رفتم.  یم

 و گفت:  دیخند نهال 

 قه یاون شقا  ییتو تو-

 : دیکالفه غر پروا

 خونه  نیخسته شدم از ا-

 : دنیو نهال با حرص غر  نغمه

 پروا! -

 گفت:  یعصب پروا

 یاالن پنج روزه تو خونه نشستم آخه من ه؟یهان چ-

 همه تو خونه باشم.  نیکنم سختمه ا یکه مدام کار م 

 خند زد و گفت:  شی ن نغمه

کنم که آتش هست، اگر   ی خدارو شکر م رمویراه م-

تو رو   ی جلو میتونست ینبود منو نهال عمرا م

 . ادیاما آتش از پس تو بر م م،یریبگ



نگاه کرد و نهال    رونیرخاند به بکالفه سر چ پروا

 و گفت:  دیلبش کش   یزبان رو

 ارن؟ یب  یدیقراره برات ع-

 دمینپرس  گهیگفت اما د  یم ییزایچ هی آتش -

 گفت:  عیسر نغمه

  نیاالنم ا ارن،یآره بابا رسم و رسوم و خوب به جا م-

 ذاره یواسه نفسش سنگ تموم م  یشی آقا آتش آت

را کنار   وانیو پروا ل  دندیحرف نغمه هر سه خند با 

بلند شد سمت پنجره رفت و   ش یگذاشت از سر جا 

 گفت: 

 کمرم کامال خوب شده کاش بذاره برم سر کارم -

 ی اگر اون آتشه عمرا بذاره بر-

 کرد و گفت:  یپوف نهال 

افسرده ها  نیع نیبب  یحاال پنج روزه از دردسر دور -

 ی شد

 زنگ نزد  گهی د یاون مزاحم تلفن-

 !یبه آتش گفت ده ینکنه فهم-

 فکر نکنم از کجا بخواد بفهمه -



 را خورد و گفت:   شیاز چا  یکم نغمه

عوض شده   زایچ یل یخ تیدرسته آتش اومده تو زندگ-

  یترسناکه، مثال نگفت زیهمه چ کم یاما به قول نهال 

بود که شوهر اون   یچ  یسوز  شی آت هیاون روز قض 

نبود، بعدم که  الش یخ  نیدو تا بلند شدن رفتن، آتشم ع

 سرگرد رفت. 

 گرفته بود  شیخونه تو محله آت هی که  دید یفهم-

  زویچ  هی یبه سرگرد داشت، تو دار یخب چه ربط-

 یکن یپنهون م

 سمت اتاقش رفت و گفت:   دیچرخ پروا

اگر بود خودم براتون   د،یکه بدون  ستین یمهم زیچ-

 کردم.  یم فیعرت

اتاقش شد و در را بست، نهال به نغمه نگاه کرد   وارد 

 و گفت:

 اد یکه خوشش نم یدونیسوال نکن م  اد یز-

 من نگرانشم  اد یخوشش ن-

به  م،یاون دوست نداره مدام سوال کن ینگرانشم باش -

 گه  یقول خودش الزم باشه بهمون م 

 ه یبه چ یچ دیفهم شهیبدتره نم نیآتشم از ا-



کار   یدونن دارن چ  ی نغمه، اونا خودشون م الیخ یب-

 کنن یم

 و گفت:  ستادیا یعصب نغمه

 باشه من برم سراغ غ... -

دهانش    یدستش را جلو  عیحس حالت تهوع سر با 

نهال   د،یدو یبهداشت   س یگرفت و با عجله سمت سرو

 نگران به دنبالش رفت و گفت: 

 شد؟ ینغمه چ-

د، نهال با  شد و باال آور   س یبا شتاب وارد سرو نغمه

 ترس گفت: 

 ؟ یشد  یجور  نیچرا ا  یوا-

آمد با    رونیاز اتاق ب عینهال سر ی صدا دن یبا شن پروا

و با    دیزد ترس ینغمه که خم شده بود و عق م دن ید

 عجله سمتشان رفت گفت: 

 شده؟!  یچ-

 حالش بد شد، قبلش خوب بود!  هویدونم  ینم-

و   د یکمر نغمه کش ی جلو رفت دستش را رو پروا

 گفت: 



 ؟یخوب-

 گفت:  یچشم بست سر تکان داد و پروا عصب نغمه

  تیحتما سرد ی خورد یم  اریآب دوغ خ دینبا  شب ید-

 شده 

 حال گفت: یصورتش را آب زد و ب نغمه

 نبات خوردم   ییبعدش چا -

 اون شکمتو ب...  ی جلو  کمی یهر چ -

با   ستاد،یباره سکوت کرد و نغمه صاف ا کیبه  پروا

به  جی چشمان براق و درشت پروا تعجب کرد و گ دن ید

 نهال نگاه کرد و گفت: 

 شد؟!  نیچرا همچ  نیا-

پروا    کدفعهیبود شانه باال انداخت اما  جی هم که گ نهال 

 زد:  ادینغمه را گرفت و با ذوق فر ی زد بازوها  یغیج

 من قربونت بشم   ی اله-

کردند و پروا   یو نهال بهت زده به پروا نگاه م نغمه

 شکم نغمه گذاشت و گفت:   ی د دستش را روخم ش 

  یادیمامانت ز  نیفقط بگم ا ،یخاله جون خوش اومد-

 پر حرفه



زد دست    ادیلبش کم کم کش آمد و با ذوق فر نهال 

هم فشرد و پروا   یدهانش گرفت، نغمه لب رو   ی جلو

 زد و گفت: ینگاهش کرد چشمک

 آقا حامد کار خودشو کردا -

نغمه  یروش شانه   بغض کرد و پروا دستش را  نغمه

 گذاشت گفت: 

 زم ی مبارک باشه عز-

 نباشه  دی...شا دی شا -

 انته؟ی وقت عادت ماه یمگه خودت اون روز نگفت-

 گفتم -

 شد؟ -

 نه-

 گهی پس مبارک باشه د-

 رفت گفت:  ی سمت گوش  عیو سر دیخند نهال 

دکترم   زنمیراحت بشه زنگ م المونیخ  نکهیواسه ا-

 لهیآخه از فردا همه جا تعط شش یپ میبر

 و دم گوشش گفت:  دینغمه را در آغوش کش  پروا

 یشیم  ایمامان دن نیبهتر-



 ترسم  یم-

  ازیبچه ن هیترس نداره قربونت برم، ما سه تا به -

براش در   ی خاله باز میلوسش کن یکه حساب  میداشت

 میاریب

 به حامد بگم-

 عقب رفت و گفت: عیسر  پروا

ششم    یمگه نگفت  ، یکارو ندار  نیاصال حق ا رینخ-

 کن  زش یبذار اون موقع سوپرا ادش، یم دیع

 شهیم وونهید ی از خوشحال -

 رون یب ا یب-

حرف زدن با دکتر   ی و نهال برا دیکش رونیرا ب نغمه

به اتاق رفت، پروا نغمه را نشاند و به آشپزخانه  

آورد و همان   رونیب خچالیرفت، آب پرتقال را از 

 گفت:   ختیر  یم وانی جور که درون ل 

هم کمتر حرص بخور و نگران ماها شو،    گهید-

که هر   میبار اومد  ی ماها جور  یدونیخودتم خوب م 

 میا یخودمون بر م   یکدوم از پس زندگ
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 را برداشت و گفت:  شیچا وانیل  نغمه

اما پرو   نهیب  یم یهمه کم محل  نی ا قیشقا  نیموندم ا-

پرو نشسته رو اون مبل قصد رفتنم نداره، من بودم  

شدم  یبلند م   تیوضع نیشکست با ا یاگر کمرمم م 

 رفتم.  یم

 و گفت:  دیخند نهال 

 قه یاون شقا  ییتو تو-

 : دیکالفه غر پروا

 خونه  نیخسته شدم از ا-

 : دنیو نهال با حرص غر  نغمه

 پروا! -

 گفت:  یعصب پروا



 یاالن پنج روزه تو خونه نشستم آخه من ه؟یهان چ-

 همه تو خونه باشم.  نیکنم سختمه ا یکه مدام کار م 

 خند زد و گفت:  شی ن نغمه

کنم که آتش هست، اگر   ی خدارو شکر م رمویراه م-

تو رو   ی جلو میتتونس ینبود منو نهال عمرا م

 . ادیاما آتش از پس تو بر م م،یریبگ

نگاه کرد و نهال    رونیکالفه سر چرخاند به ب پروا

 و گفت:  دیلبش کش   یزبان رو

 ارن؟ یب  یدیقراره برات ع-

 دمینپرس  گهیگفت اما د  یم ییزایچ هی آتش -

 گفت:  عیسر نغمه

  نیاالنم ا ارن،یآره بابا رسم و رسوم و خوب به جا م-

 ذاره یواسه نفسش سنگ تموم م  یشی آقا آتش آت

را کنار   وانیو پروا ل  دندیحرف نغمه هر سه خند با 

بلند شد سمت پنجره رفت و   ش یگذاشت از سر جا 

 گفت: 

 کمرم کامال خوب شده کاش بذاره برم سر کارم -

 ی اگر اون آتشه عمرا بذاره بر-



 کرد و گفت:  یپوف ال نه

افسرده ها  نیع نیبب  یحاال پنج روزه از دردسر دور -

 ی شد

 زنگ نزد  گهی د یاون مزاحم تلفن-

 !یبه آتش گفت ده ینکنه فهم-

 فکر نکنم از کجا بخواد بفهمه -

 را خورد و گفت:   شیاز چا  یکم نغمه

عوض شده   زایچ یل یخ تیدرسته آتش اومده تو زندگ-

  یترسناکه، مثال نگفت زیهمه چ کم یاما به قول نهال 

بود که شوهر اون   یچ  یسوز  شی آت هیاون روز قض 

نبود، بعدم که  الش یخ  نیدو تا بلند شدن رفتن، آتشم ع

 سرگرد رفت. 

 گرفته بود  شیخونه تو محله آت هی که  دید یفهم-

  زویچ  هی یبه سرگرد داشت، تو دار یخب چه ربط-

 ینک یپنهون م

 سمت اتاقش رفت و گفت:   دیچرخ پروا

اگر بود خودم براتون   د،یکه بدون  ستین یمهم زیچ-

 کردم.  یم فیتعر



اتاقش شد و در را بست، نهال به نغمه نگاه کرد   وارد 

 و گفت:

 اد یکه خوشش نم یدونیسوال نکن م  اد یز-

 من نگرانشم  اد یخوشش ن-

به  م،یاون دوست نداره مدام سوال کن ینگرانشم باش -

 گه  یقول خودش الزم باشه بهمون م 

 ه یبه چ یچ دیفهم شهیبدتره نم نیآتشم از ا-

کار   یدونن دارن چ  ی نغمه، اونا خودشون م الیخ یب-

 کنن یم

 و گفت:  ستادیا یعصب نغمه

 باشه من برم سراغ غ... -

دهانش    یدستش را جلو  عیحس حالت تهوع سر با 

نهال   د،یدو یبهداشت   س یگرفت و با عجله سمت سرو

 نگران به دنبالش رفت و گفت: 

 شد؟ ینغمه چ-

شد و باال آورد، نهال با    س یبا شتاب وارد سرو نغمه

 ترس گفت: 

 ؟ یشد  یجور  نیچرا ا  یوا-



آمد با    رونیاز اتاق ب عینهال سر ی صدا دن یبا شن پروا

و با    دیترسزد   ینغمه که خم شده بود و عق م دن ید

 عجله سمتشان رفت گفت: 

 شده؟!  یچ-

 حالش بد شد، قبلش خوب بود!  هویدونم  ینم-

و   د یکمر نغمه کش ی جلو رفت دستش را رو پروا

 گفت: 

 ؟یخوب-

 گفت:  یچشم بست سر تکان داد و پروا عصب نغمه

  تیحتما سرد ی خورد یم  اریآب دوغ خ دینبا  شب ید-

 شده 

 حال گفت: یصورتش را آب زد و ب نغمه

 نبات خوردم   ییبعدش چا -

 اون شکمتو ب...  ی جلو  کمی یهر چ -

با   ستاد،یباره سکوت کرد و نغمه صاف ا کیبه  پروا

به  جی چشمان براق و درشت پروا تعجب کرد و گ دن ید

 نهال نگاه کرد و گفت: 

 شد؟!  نیچرا همچ  نیا-



پروا    کدفعهی بود شانه باال انداخت اما جی هم که گ نهال 

 زد:  ادینغمه را گرفت و با ذوق فر ی زد بازوها  یغیج

 من قربونت بشم   ی اله-

کردند و پروا   یو نهال بهت زده به پروا نگاه م نغمه

 شکم نغمه گذاشت و گفت:   ی خم شد دستش را رو

  یادیمامانت ز  نیفقط بگم ا ،یخاله جون خوش اومد-

 پر حرفه

زد دست    ادیلبش کم کم کش آمد و با ذوق فر نهال 

هم فشرد و پروا   یدهانش گرفت، نغمه لب رو   ی جلو

 زد و گفت: ینگاهش کرد چشمک

 آقا حامد کار خودشو کردا -

نغمه  یبغض کرد و پروا دستش را روش شانه   نغمه

 گذاشت گفت: 

 زم ی مبارک باشه عز-

 نباشه  دی...شا دی شا -

 انته؟ی ادت ماهوقت ع  یمگه خودت اون روز نگفت-

 گفتم -

 شد؟ -



 نه-

 گهی پس مبارک باشه د-

 رفت گفت:  ی سمت گوش  عیو سر دیخند نهال 

دکترم   زنمیراحت بشه زنگ م المونیخ  نکهیواسه ا-

 لهیآخه از فردا همه جا تعط شش یپ میبر

 و دم گوشش گفت:  دینغمه را در آغوش کش  پروا

 یشیم  ایمامان دن نیبهتر-

 ترسم  یم-

  ازیبچه ن هیت برم، ما سه تا به ترس نداره قربون-

براش در   ی خاله باز میلوسش کن یکه حساب  میداشت

 میاریب

 به حامد بگم-

 عقب رفت و گفت: عیسر  پروا

ششم    یمگه نگفت  ، یکارو ندار  نیاصال حق ا رینخ-

 کن  زش یبذار اون موقع سوپرا ادش، یم دیع

 شهیم وونهید ی از خوشحال -

 رون یب ا یب-



حرف زدن با دکتر   ی و نهال برا دیکش رونیرا ب نغمه

به اتاق رفت، پروا نغمه را نشاند و به آشپزخانه  

آورد و همان   رونیب خچالیرفت، آب پرتقال را از 

 گفت:   ختیر  یم وانی جور که درون ل 

هم کمتر حرص بخور و نگران ماها شو،    گهید-

که هر   میبار اومد  ی ماها جور  یدونیخودتم خوب م 

 میا یون بر م خودم  یکدوم از پس زندگ
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را سمتش گرفت و    وانیرفت ل   رونیآشپزخانه ب از

 گفت: 

 ده یبخور رنگت پر نویا-

 ممنون-

 نغمه نشست و گفت:  یروبه رو یچوب  زیلب م پروا



 فکر نکن یچیاسترس بگذرون به ه  یدوران و ب نیا-

 ... ی مگه م-

خوبه، فقط به خودتو   مونمی زندگ میما خوب شه،یبله م-

  یسر  هی ادیشوهرتو بچت فکر کن، در ضمن حامدم ب

 حرفا دارم 

 بره یاز تو حساب م یحامد که حساب-

 لبخند زد و با ذوق گفت:  پروا

 تو شکمت بشم  ی اغه  آخ قربون اون قورب-

 زد و گفت:  یو پروا چشمک دیخند نغمه

 دوست دارم  یل یخدا کنه پسر بشه، خ-

 خودت  یانشاهللا بچه -

 شد و گفت:   قیلبخندش عم پروا

  ی هر مرد یعنیاما آتش مثل حامد بچه دوست نداره، -

اما آتش  گهیاز بچه داشتن م ندهیاز آ ییجاها  هی

کنه، تاحاال نشده   ی فقط منو خودش تصور م ندشو یآ

 حرفا نیبچمون و از ا   ا ی میبگه بچه دار بش

 چه جالب! -



مدام  شه،یمن مثل حامد م یجا ندهیاره فکر کنم در آ-

 چوندن یاونم که استاد پ م؟یبگم اتش بچه دار بش دیبا 

آمد و    رونیاز اتاق ب عی و نهال سر دیبلند خند نغمه

 گفت: 

اما به خاطر من وقت داد، فقط  اصال وقت نداشت -

 م یبر دیاالن با 

 برمتون ما...  یمن م -

اما ما حوصله   یتون یدونم م یقبونت برم، م  رینخ-

بشکونه بعدم نو بخره  ل یباز شوهرت وسا   میندار

 .میما جابه جا کن ارهیب

 :دیو غر  دیبلند خند پروا

 د ی رس ی زودتر م  ینجوریا-

 نگران نباش  میری گ یم ی تاکس-

* 

 کالفه گفت: دیهم فشرده بود و مج یدندان رو   آتش

 داداش؟  میکار کن یچ-

 : دیفکش را تکان داد و غر آتش

 دم یزنده زنده جرش م ده یم میباز  یدار هیبفهمم ک-



 کرد و گفت: یپوف  ا یک

هم که   شهینم ؟یکن یکار م یچهارتا خونه چ ن یبا ا-

  ریاگر سرگردم بهت گ یسراغش، حت   ی مثل قبل بر

پشت سر هم همه  ی سوز شیداد باز چهارتا آت ینم

 و دردسر سازه   ندازهیرو به شک م 

به کارم   شمیخوان سرگرمم کنن اما من سرگرم نم یم-

کشته اون   یکیآکام   نکهیا دمی االن فهم دم،یادامه م

 مهم تره  یل یسرش اومده خ  ییچه بال قا یدختر دق

 ؟ یکن  یولشون م یعنی-

 نه-

 ؟ یگ ی م سیبه پل -

وقت از  چیه گهید  ادیوسط ب   سیپل   ی نه، اگر پا -

تا بخواد بفهمه چه خبره   سم یپل  م،یشیبا خبر نم یچیه

 ره یمحل به گ...م

 ؟ یپس چ -

 یوقت م،یری کمک بگ دیبار از خود مردم محل با  نیا-

  ی تونه شاک ی م سیخودشون برن سراغ اونا نه پل 

 واسه من داره،    یبشه نه دردسر

 م؟یبهشون بگ یعنی-



خوان محله   یکه واقعا م  یتا اون عده ا  میبگ دیبا -

 جلو  انیجور حفظ بمونه ب نیهم

 خوان یخب همشون م-

جلو، تا همون چهارتا خونه رو با   انیپس همشون ب-

 کنن  کسان یخاک 

 خند زد و گفت: شین

خودمو   دیبه قول نفس درسته من بزرگ محلم اما نبا -

خوان    یهم کمک کنن اگر م هیبق  دینابود کنم با 

 محلشون حفظ بشه 

 زد و گفت:   یبشکن دیمج

 خواهر پروا   ولیا-

 گفت:   عیسر  ا ی چپ چپ نگاهش کرد و ک آتش

 زده  یحرف خوب گهیم یعنی-

 دیمردم با خبر کن دیبا بچه ها هماهنگ بش دیبر-

  رتشونیبگ سیرو سرشون، پل   زنیه برغروب نشد

  یکار  میتون یمنو مردم نم شهیراحت م الشونیخ

  ی بفهمه کل  س ی که تا پل  رنیم شیانقدرم ماهر پ م،یکن

کار کرده باشن محله رو به گوه بکشن، وگرنه به 



بعدش   ا ام قسیدق  هیگفتن جمع کردنشون کار  سیپل 

 شمیهم با خبر نم یچیاز ه ستمین یمن کاره ا گهید

 م یکن یباشه داداش ما همه رو خبر م-

 رفت و گفت:   نشیسمت ماش  آتش

  یژانر د،یدنبال کن گه یباران تو کانال د یچتر ب  رمان 

و عضو    دی لمس کن یمتفاوت، متن آب

(https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR

kد ی(بش 

 دیبرم خر دی من با -

 ؟ یا یداداش خودتم م-

 امیچرا ن  امیم-

به آن عالقه داشت شد  و   شهیکه هم  ینیماش  سوار

 گفت: 

 گردم  یکه کردم بر م دامویخر-

 باشه داداش -

 دیرا به حرکت در آورد و دور شد، مج  نیماش آتش

 را در دستش تاب داد و گفت: ریزنج



وگرنه  ش،یتو زندگ  ی دخترو اورد نیخدا دمتگرم ا-

زد   ی م شیساعت باهم ات کیاون چهارتا خونه رو تو  

 مهم نبود.   سمیبراش پل 

 و گفت:  دیخند  ا یک

که  یفرشته اس تا نفس، آسک شتریدختره ب نیا-

  یل یآتش همشون خ ی دوستش داره، خانواده  یل یخ

 دوستش دارن

  یعروس اوردن، پسرشونو از کله خر  هیحق دارن -

 در اورده 

 : گفت  دیبلند خند ا یک

 میبزن بر-

 میداداشم بر میبر-

 

تخت نشست و به در اتاق نگاه   یرو  یبه سخت  قیشقا 

 کرد تماس را وصل کرد و دم گوشش گذاشت گفت: 

 بله-

 گذره؟  یتو اون خونه بهت خوش م ی نشست  یرفت-

 : دیچشم بست و مرد پشت خط غر  قیشقا 



 ! ؟یکن یم یچه غلط  یدار -

 همش خونه اون دخترس   ست،یآتش خونه ن-

واسه    ی نگهش دار شویتو خونه بکشون یتون ینم-

 ؟ ییاونجا  یچ

 سخته-

 سخته؟! -

 چشم بست و آرام گفت:   قیشقا 

 خوام بگم...اما نشد  یچند روزه م -

 و؟ یچ-

 عقد کردن  الی که رفته بودن و یاون سه روز-

 ! ؟یچ-

عقدشونو    لم یف هویجشن گرفت  هیپررو  یدختره -

 گذاشت.

 را ترساند.   قیفرد پشت خط شقا  اد یفر  یصدا

 آشغال هرزه! -

دونم چه مرگشه آتش همش اون   یاالن دختره نم-

شبا   ا یخانم،  دی واسه ع  دیخر رهیم  یبا آسک ا یجاست  

 ادینم  رونیب  گهیتو اتاق د  ره یم ادیهم م  یوقت ای ادینم



 زرنگ هرزه   یدختره -

 کار کنم؟  یچ دی من با -

بته  یب  یسر اون دختره   ییبال هی  دیبا  ؟ یکار کن یچ-

 کرده   یتا بفهمه چه غلط  یاریب

 بکنم؟  د یکار با  یچ-

 گه یکانال د ا ی ی پ یآ ی رمان آغوش آتش و دوستان

 نداره که پارت جلوتر بذارم.  یا

 

[12 /3/2021 1:10  PM ] 

 

 #آغوش_آتش  

 _دو ی #پارت_پانصد_س

 

 

گفت چه   یفقط گوش سپرده بود و او م  قیشقا 

  ی با لبخند سر تکان م قیانجام دهد، شقا   دیبا  ییکارها 

 ینم  یاعتراض چیبود که ه  یراض یل یداد و انگار خ 

 کرد. 



و   دی چیپ یبعد  یربان را دور لباس تا شده    یآسک

  گرید یزد، با لبخند کنار لباس ها ش ی رو یونیپاپ

را   یگوش  عی درون چمدان بزرگ گذاشت و سر

پروا عکس    لیعقب رفت و از کل وسا  ی برداشت کم

  شی وقت پا  ی که کل  ینیهفت س   ی سفره  یگرفت، حت

  یرا برا نیگذاشته بود چون برادرش گفته بود بهتر

 خواهد.  یم  پروا

 : آسو فرستاد و نوشت یبرا عیرا گرفت و سر  عکس

 به مامان نشون بده -

مبل و همان لحظه تلفنش   یراحت نشست رو  ال یخ با 

 جواب داد:   عیزنگ خورد، سر

 مادر -

 طالهاش کجاست؟ -

  دیخر  ی سر  هی رهیبگ لیاونارو داداش آتش رفت تحو -

دونه   یخودش رفت، پروا نم گهیهم داشت د گهید

 اون جا میریامشب م

 شهیحتما خوشحال م-

 مخصوصا که دوستاشم هستن  یل یآره خ -

 اد؟ یخانمم م رایحم-



 بره دنبالش   ا یآره داداش سپرده موقع رفتن ک-

 ست یکم ن یچیه-

 داداشم سنگ تموم گذاشته   ستیکم ن یچینه ه-

 ام یب شدیکاش بودم اما نم-

 اون جا  امیب دیتو ع  دی گفت شا  یداداش انگار م-

 انیخدا کنه ب-

 پدربزرگ کجاست؟ -

 ستیازش ن یخبر-

 خبر دار نشده آتش عقد کرده؟ -

 نبود به او خبره بده  یدانم، کس ینم-

 نا... یل یاما بفهمه خ-

 ناراحت بشه  دیبه نفع اتش باشه نبا   یزیچ  یوقت-

 شانه باال انداخت و گفت:   یآسک

  یتونه به کس یشده پدربزرگ نم یبابا راض  یوقت-

 بگه   یزیچ

بهم بخوره اما من مادر   زیخواست همه چ یاون م-

اصال   ش،یآتشم، خدارو شکر که پروا اومد تو زندگ 



بهم داد انقدر خوشحال شدم خدارو   شنهادشو یپ یوقت

 شکر کردم. 

 لبخند زد و گفت:   یآسک

 اون جا چه خبر، دلم واسه همه تنگ شده  دیبگ-

با خانواده اش صحبت کرد از همه خبر  یطوالن  ی قیدقا 

کرد   ی بغض م یو گاه کینزددور و  لی گرفت، از فام

 که از آن ها دور است. 

 *** 

 : دیغر یعصب نهال 

 تونم بخونم  یبدجوره نم سش یرنوی بابا ز یا-

 جلو اش شکاند و گفت:  یبا دندان ها یتخمه ا نغمه

عاشقانه زبون   لمیف  ا،یخوان یم س یرنویز  یکار یب-

 یدانلود کردم حال کن  یاصل 

 نه  ا ی گنیم یچ میبفهم دیمسخره خب با -

خواد هر موقع رفتن تو بغل هم لب تو لب شدن   ینم-

 عاشق شدن یلیبفهم خ دیکارشون به تخت کش

 قهقهه زد و به نغمه نگاه کرد گفت:  پروا

 تو روحت-



سانسور گذاشتم دنبال   یب  ی زبون اصل  لمیواال خب، ف-

 سهینو  ریز

 ؟ یهست  ی تو دنبال چ-

 دنشون یمدل بوس-

زنگ نهال   یبا صدا دند، یو پروا هر دو باهم خند نهال 

 و گفت:  ستادیا  عیسر

 محمده -

 با عجله گفت:  پروا

  دیخاموش کن نویا-

 کرد و گفت:  یپوف نغمه

 جاهاش که صحنه نداره  نی بابا ا-

 م ینیکه رفتن با هم بب نا یاستپ کن ا  یهر چ -

را برداشت   ی و یبلند شد کنترل ت  شیاز سر جا  نغمه

  لم یزد به دنبال استپ کردن ف یو همان جور که غر م

 بود: 

 م ینیبب لمیف هیراحت    الینشد با خ-



افتضاح دستپاچه استپ   یو آن صحنه  یو  یت دن ید با 

آتش و   دنیکرد و همان لحظه نهال در را باز کرد با د

 دسته گل بزرگ درون دستش تعجب کرد و گفت:

 سالم آقا آتش -

  دید یسر سمت در چرخاند، اتش را نم  با شتاب پروا

را خاموش کند اما   یو  یو نغمه در تالش آن بود که ت

کرد و فقط کنترل دستگاه   ینم  دایرا پ  ی و یکنترل ت

 ینم ریانگار آن تصو  زدیدستش بود و هر چه م

کنترل را در   دی آتش از جا پر  یخواست برود، با صدا

 به اتاق رفت.  دیآغوش پروا پرت کرد و دو 

بود متعجب   دهیرا ند  یو  یت یکه هنوز صفحه  رواپ

به کنترل درون بغلش نگاه کرد، نهال رو چرخاند و  

 گفت: 

 پروا جان آقا آ... -

دهانش باز ماند، پروا با    یو  یت یصفحه  دن ید با 

  گرشیآتش لبخند زد و کنترل را در دست د دن ید

گاه مبل گرفت به   هی را به تک  گرشیگرفت و دست د

  ی و یبه ت رهیاما متوجه شد آتش هم خ ستاد،یزور ا

  ینگاه کرد لحظه ا یو  یمانده است، سر چرخاند به ت

آن صحنه چنان شوکه شده که نفسش حبس   دن یبا د



کمرش نشست با شتاب   ی  ره یشد و عرق شرم بر ت

سر چرخاند به آتش نگاه کرد، آتش هم به پروا نگاه  

 کرد و گفت: 

 د ی دید یم  لمیف-

در اتاق بود و   یپروا دهان باز کرد نغمه که جلو  تا 

 نهال هر دو با هم گفتند:

 ما نه، پروا -

به نغمه و نهال نگاه کرد و نهال با نگاه   عیسر  پروا

ملتمس اشاره کرد پروا ساکت باشد، آتش سمت پروا 

 آرام گفت:   یل یرفت و خ

 یکن  ی رو نگاه م زا یجور چ نیچه جالب که ا-

هم فشرده شده    یرو  ی ا حرص و دندان هاب پروا

 گفت: 

 من ...من... -

و همان جور   د یکش رون یکنترل را از دست پروا ب آتش

گرفت اما نگاهش به پروا بود   ی م یو  یکه سمت ت

 گفت: 

 ید ید یتو نم-



  د،یرا شن هیبق یشد و همان لحظه صدا  اه یس  صفحه

که   یت یجمع دن یلبش بود و با د ینغمه انگشتانش رو 

زد و    یزیشدند سوت ر  یبا دستان پر وارد خانه م

سمت نهال رفت، پروا هم سر کج کرد و به آن ها  

 نگاه کرد. 

از   یکی یک یرا  زیهمه چ دیو ساغر مج یآسک ا یک

  دند،یچ  یپروا م یکردند در خانه   یآسانسور خارج م

 رایکرد که حم یچنان ذوق رایمامان حم  دنینغمه با د

و تند تند    دیمه در آغوشش خزاما نغ دیاز جا پر

به اتش   جیپروا گ  د، یبوس  یصورت گرد و تپلش را م

 : تنگاه کرد و آتش لبش کج شد و گف

 زیه یگی بعد به من م-
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 زد گفت:  ینگاهش کرد و آتش چشمک پروا

 کار یچ ی خوا ی م لمیتا من هستم ف -

سالم کرد، به  هیبا حرص نگاه گرفت و به بق پروا

 شده بود نگاه کرد و گفت:   دهیکه چ ی ل یوسا 

 د؟ یدیچرا انقدر زحمت کش -

 دسته گل را سمت پروا گرفت و گفت:   آتش

 ی داشت اقتشو یچون ل-

به هم نگاه کردند، نغمه لبخند زد و نهال نغمه  پروا

 آرام گفت:  یل یخ

آتشه   ن یآوردن، ا زی براش چ هیزیجه  هی یاندازه -

 باحاله  یل یخ

 کنه ینگاش م  یچطور نیتو بب-

 سالم -

  دیواضح چهره در هم کش  قیشقا   دنیبا د دیچرخ نغمه

 و به زور گفت: 

 سالم -

عصا داشت جلو رفت به پروا نگاه کرد   کیکه   قیشقا 

 و گفت:



 سالم پروا جان -

 نیبش  ا یب زم، یعز  یسالم خوش اومد-

 با ذوق گفت:   یآسک

 می گفتن برات سنگ تموم بذار نا یمامان ا-

 دستشون درد نکنه-

 در را بست و آرام گفت:  یعصب نهال 

 شد؟  یاومد نم ینم نیا-

 ی ضباره عو  یاز اون چشماش شرارت م ره،یبره بم -

 زشته  میاریب یچا   میبر ا ی شنون، ب یم  شیه-

 میبر-

  یباران هر روز پارت داره، متن آب یچتر ب  رمان 

لمس کن و عضو شو  

(https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR

k) 

 ** 

 آرام گفت:  یل ینگاه کرد و خ دی به مج  ساغر

 ه؟یداداش آتش چ  یراز عاشق-



که لبخند به لب داشت به ساغر نگاه کرد، چشم   دیمج

 آرام گفت:  یل یصورتش و خ  یچرخاند رو 

  میراز عاشق ، یدیحس خوب هم م  یکن یتو آرومم م -

 ده یتو زنش د نارو یمرده حتما هم  هیاونم  نه،یا

  ستین یعاشقه، چشمام بهشه لحظه ا اد یز  یل یخ-

اصال حواسش   ی پروا گاه یازش چشم برداره، حت

 اونه ی ره یاما داداش مدام خ ستین

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت:  دیمج

به تمام   قیرف هیزنشه  نکهیخواهر پروا عالوه بر ا-

 گهید گه،یبهش م   ویمعناس که داداش آتش همه چ

 ینم  یحرف  یبا کس ایآتش جز منو ک یدون  یخودت م

 زنه

 ؟یپروا چ-

واسه   گه،یبه داداش م ویهمه چ ه،یجور نیاونم هم-

 نشونه یب یقی رفاقت عم هی نیهم

 و؟یهمه چ-

 ویاره گل من خوشگل من، همه چ-

داداش  ی نجوریکه ا گهیم ویهمه چ  ی انقدر یعنی-

 آتش بهش اعتماد کرده؟  



که داداش آتش مثل چشاش بهش   گهیم  ی انقدر قا یدق-

 اعتماد داره 

 کمی  گهید میدختر  ،یدیسوال نپرس از کجا فهم هی-

 می ضول ف

 زم یعز یچ-

که مشغول صحبت کردن بودند نگاه   ه یبه بق  ساغر

 کرد و گفت: 

کنه اونم   یکار م سیبه داداش گفته واسه پل  یعنی-

 جاس...

 ! ؟یدون  یتو از کجا م نویآروم دختر، ا  شیه-

 لبش کج شد و گفت:  ساغر

 گفته  نمیجوابمو گرفتم، پس ا-

فقط بگو از کجا   گه،یم ویمن بهت گفتم همه چ-

 ید یفهم

  زد،یبا اون سرگرده حرف م دم یشن ی بار اتفاق هی-

 حرفا نی ا یجاسوس

 دونه  یم نارویداداش همه ا گهی آره د-

 و به پروا نگاه کرد و گفت:   دیکش قینفس عم  ساغر



 نداره  شهیدختره خورده ش نی پس ا-

 !هیچه حرف  نیساغر؟ ا یخوب-

 نگاه کرد و گفت:  دیبه مج عیسر  ساغر

 هیکه...دختر درست نهینه منظورم ا -

 خودشو ثابت کرده -

لبخند زد دستش را گرفت   د یسر تکان داد و مج  ساغر

 و گفت:

 دمیمنو بچسب که واست جون م  ال،یخ  یاونارو ب-

 با ذوق گفت:  دیلبخند زد و مج  ساغر

 تو فقط بخند فندوقم -

  قیرا فشرد و نگاهش در نگاه شقا  دیدست مج  ساغر

در هم نگاه گرفت و   ی با ابرو ها   قیگره خورد، شقا 

 رو به پروا گفت: 

که واسه زنش سنگ تموم   لهیکرد اص هی پسر عموم -

 گذاشت 

 ادامه داد:   قیبا لبخند به اتش نگاه کرد و شقا  پروا

 نهیآدم با اصل و نصب هم تی خاص-



تش مشت شد  و دست آ دی پروا ماس یلبها   یرو لبخند

برداشت   ینیریش  الیخ یب  قینگاه کرد، شقا  قیبه شقا

 به آتش گفت:  رهیکه بخورد اما پروا خ 

درست باشه،    دیمهم هست که با  زیچ هی  ی تو هر آدم-

که فقط   یاونم نه اصل و نصبه نه خانواده، ذاته، ذات

ذاتت که خوب باشه تو   اد،یمال خودته از خانواده نم

 ی هست یآدم درست یاش هم که ب تی موقع نیبدتر

 خند زد و آرام گفت:  شی ن نغمه

 ی نوش جون حاال خوب خورد-

 خنده اش گرفت و پروا ادامه داد:  نهال 

 داره  یآتش ذات درست-

 نگاه کرد و با لبخند گفت: رایمامان حم به

رفتار    یبا زنش جور  ی اگر مرد رایبه قول مامان حم-

  یکره   نیکنه که اون دختر فکر کنه انگار تنها دختر ا

 مرده   یل یمردش خ یعنی نه،یزم

بود به    رهیخند زد و آتش خ شین  قیرو به شقا   ساغر

  ییگلو قیپروا که با آرامش حرفش را زده بود، شقا 

 صاف کرد و به زور گفت: 

 طوره   نیهم-



کانال نداره،   چی ه یتو یپارت جلوتر چیآتش ه آغوش 

 هم نداره.  یکانال خصوص   ا ی یپ ی آ  یو
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 ی و رو  دیکرد خند یم  فیتعر دیکه مج یبه جک  ساغر

 مبل نشست گفت: 

 د یتو سال جد میموقع ها رفت نیفردا ا -

 تر از همه گفت:  عیسر  ا یک

دور هم   لیبه نظرم موقع سال تحو میچند نفر  نیهم-

 بهتره  میباش



 ق یآرام شقا  یساغر صدا  یداد ول  یم ینظر یکس  هر

 : دی را شن

 ؟ ید ینفهم یدیجد زیچ-

 نگاهش کرد و گفت:  ساغر

 مثال؟ ینه چ-

تو هم بهش خبر   هیبط نداره اما عصبکار تو به من ر-

 شهیم وونهید ینرسون 

 که برسونم   ستین یخبر-

راهشونه   ی دختر، صدتا سنگ جلو یزن  یچرا زر م-

ممکنه نقشه نکشن، تو هم   ریکه واسه هر کدومش غ

 یکه محاله نفهم

 نگاه گرفت و گفت:   ساغر

 ستمی ن گهی من د-

 بله؟! -

 جاشم اشتباه کردم  نیتا هم  ستم،یگفتم ن -

 ی شد ری از جونت س-

 کنم یدر حق داداشم نم  ینه اما نامرد -

 کار توئه که از اون دختر دف...   نیا ینامرد -



 ست ین یدختر بد-

طناب انداخته  ست؟یدختره بد ن ن یببند دهنتو بابا، ا-

 یگی کشتش بعد م  یخواست م ی گردن آتش هر طرف

 .. جاسوسه نگفت.  یخودت نگفت  ست؟ ین یدختر بد

 دمیاشتباه فهم یعنیاشتباه کردم   شیه-

 ی فقط بزدل  ید یاشتباه نفهم رینخ-

 :دیبا حرص غر   ساغر

پروا دشمن   دم یفهم گمیتو فکر کن بزدلم اما خودم م-

هست، منم نه با    شمیتازه حام چ یه ستیآتش که ن

  ی نه با آتش، در ضمن اگرم پروا کار وفتمیپروا در م

مهربان تر از مادرم، داداش آتش   ی هیکنه مگه من دا

هم کنه  یپروا کار  زه،یهر چقدرم عاشق باشه اما ت

  یآتش خودش م داش کنه، دا   یکه صد در صد نم

 هم نداره  یا گهیکس د چیبه منو ه  ازیفهمه، ن

 یجواب نم ی مطمئن باش کارتو ب ،یجا زد ییبد جا -

 ره ذا

 داره  یداداش آتش نگهت نم  یبر  دیبا   گهیتو هم د-

 اد، یاز دماغشون در م یخوش نیاالن ا  نینترس هم-

 رن یگ  ینم دی جا هم دور هم ع نیا



کرد و نگران خواست بپرسد چه خبر   زیچشم ر   ساغر

زنگ تلفن آتش باعث شد سر  یاست اما صدا 

نگاه کرد و   ی گوش ی رو  ی بچرخاند، آتش به شماره 

 دم گوشش گذاشت:   دیکش ی گوش ی متعجب دست رو

 بله-

آتش بود،   یساکت بودند اما پروا نگاهش به لبها  همه

 بلند شد و گفت:  شیآتش از جا  کدفعهیاما 

 شد؟  ی نجوریچرا ا-

 و آتش سر تکان داد گفت:   ستادینگران ا  پروا

 ام یکنم م یاالن حرکت م-

 را قطع کرد و به پروا نگاه کرد گفت:   تماس

 برم کالردشت دیبا ستیمادربزرگم حالش خوب ن -

 با وحشت گفت: یپروا باال رفت و آسک یابروها

 مادرجون چش شده؟ -

 برم  دیدونم دکتر باالسرشه، با  ینم-

  یخند  شین ق ینگاه کرد و شقا  قی به شقا  عیسر  ساغر

 باره با بغض گفت:  ک یاد اما به ساغر د لیتحو

 ایشده، خدا یمادرجونم چ-



 و گفت:  دیچرخ آتش

 کالردشت  رمیم-

 گفت:   عیسر  دیچرخ پروا

 بمون آتش -

 نگاهش کرد و پروا سر تکان داد گفت:  آتش

 ام یمنم م-

 : دی آتش مشت شد و نغمه غر دست

 تو که کم... -

 دونه خوبم   یخوبم آتش م -

شود اما انگار    تیدوست نداشت پروا اذ نکهیبا ا آتش

خواست پروا   ی که ناآرام بود م یطیدر هر شرا

 کنارش باشد، سر تکان داد و گفت:

 آماده شو -

 با عجله گفت:  یرو چرخاند و آسک  ی عصب  قیشقا 

 دلم آروم و قرار نداره   امیمنم م-

توجه به حرف    یرا پا کرد و ب شیکفش ها آتش

 گفت:   یآسک

 ی بش تیخوام اذ  ینم اریلباس گرم هم بپوش هم ب-



خند  شین قیو نغمه لبخند زدند و ساغر به شقا نهال 

 گفت: یزد آتش در را باز کرد و به آسک 

برم اومدن تو با شوهرته نه من،   یمن فقط زنمو م-

 اره یاگر خواست خودش تو رو م 

آرام سر تکان داد   ا ینگاه کرد و ک   ا ینگران به ک  یآسک

هم   اد یبود اما ز یعصب قینگران نباشد، شقا یعنیکه 

شده  یزیربرنامه یز یهر چ ینشد چون برا ریغافلگ

 بود. 

  یبه اتاقش رفت و نغمه را صدا کرد آسک عیسر  پروا

 را گرفت و گفت:   ایهم دست ک

 نمیمادرجونمو بب دیآماده بشم برم با  میبر-

 و گفت: ستاد یبه زور ا  قیشقا 

    طاقت ندارم     ام،یمنم م-

 نمیمادرجون نب 

 : دی غر یخند زد و آسک  شین  ساغر

 ترعیپس لطفاً سر-

گذاشت   یجور که در کوله اش لباس م همان پروا

 گفت: 



  یخاص زیچ  دوارمیفقط ام میگردیمبر ی دونم ک ینم-

 چند وقت تنها نمون برو خونه نهال  نینباشهُ ا 

 یرفت  یحالت نم  نیباشه اما بهتر بود با ا-

  ستی مواقع کنار آتش نباشم درست ن  جور نی من ا-

داره که  ی خاص ی نغمه، مخصوصاً که آتش اخالقا 

 تونم آرومش کنم ی خوشبختانه من م

  یحوله ا یرفت دو پتو  یوار ی سمت کمد د نغمه

 برداشت و گفت: 

 سرده   ی ادیوقت ز هیببر  نارم یا-

 باشه -

 نهال گفت: دنیسر چرخاند با د  نغمه

 ند ساعت راهه ضعف نکننبذار ببرن چ ینیریش کمی-

 باشه -

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

 داروهاتو ببر -

 فم ی گذاشتم تو ک-

جور که برداشت و همان یکرم رنگ یاسک  قهی بافت

 گفت:  کرد یتنش م



 دم یمن تا حاال مادربزرگشو ند-

 ومد؟ ین  یچرا عروس-

به  گهی اصالً حسم م اد،یاز پدربزرگ آتش خوشش نم-

 رفته اون جا   دنشیمرد و ند  نیاز ا ی خاطر دور

 را تنش کرد و گفت: یمشک  ی پالتو

 ختسیشانسمون االنم هوا بهم ر -

  ارمیبده من برات م فی اون ک دیمراقب باش  یل یخ-

 نییپا 

 باشه ممنون-

 اد یخواد ب ی چندشم م یدختره   نیا دم یشن-

 ! ق؟ی شقا -

 آره -

 سرش انداخت گفت:   یکرد و شال رو یپوف پروا

 ال یخ یباالخره مادربزرگ اونم هست، ب-
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همان جور که کنار آتش بود و جاساز کردن   دیمج

 کرد گفت:  ی اسلحه را تماشا م

کار کنم داداش قرار بود پس فردا صبح   یاالن من چ-

سراغ خونه ها، مردمم همون موقع   میهمه با هم بر

 . میهماهنگ کرد ایمنو ک ویشدن، همه چ یجمع م

  ومدمیاما اگرم ن ام،یکنم تا اون موقع ب یم  ی سع-

 جمعشون کن برو 

 بده؟  یلیمادرجون حالش خ-

 دکتر سکتس  صیتشخ-

 عجب -

 چه خبره  مینیبب میحاال بر-

 را بست و گفت:   در



 حواست باشه  گهید-

 تخت الت یخ-

آپارتمان پروا باز شد، اتش سمت محمد  نگیپارک  در

پروا را از دستش گرفت و سمت   ل یرفت و وسا 

 رفت، محمد هم به دنبالش رفت و گفت:  نیماش

  یل یهست، خ د یاالن اون سمت که شد هیهوا بارون-

 . دیمراقب باش

 باشه -

دونم   ی م د،یهر موقع که شد به ما زنگ بزن دیدی رس-

 بره  یدوتا دختر خوابشون نم  نیا

 زنمیباشه زنگ م-

کرد سمت   یاز نغمه و نهال و ساغر خداحافظ پروا

باز  شیاتش رفت، آتش دستش را گرفت و در را برا

 کرد گفت: 

 آروم برو باال-

 لبخند زد و گفت: پروا

 شدم   نتیماش نیوار اباالخره س-



  نشیهم لبخند زد و کمک کرد پروا سوار ماش آتش

باز کرد   ییشود، خودش کمربند پروا را بست و پتو

 انداخت و گفت:  شیپا ی رو

 رو پات باشه نیاما تو ا  شهیگرم م نی ماش-

 ممنون-

را   شهی ش د،یرس  نیبا ماش  ایک دیدر را بست و د  آتش

 داد و گفت:  نییپا 

 دستت درد نکنه داداش -

 چک شده؟  نی ماش-

 هی آره گفت اوک-

 ا یپشتم ب-

 باشه -

هم آمدند، آتش پشت فرمان نشست و   قیو شقا   یآسک

 : د یغر ی عصب

 زه یر ی آسمون واسم م نویاز زم-

 نغمه و نهال تکان داد و گفت: یبرا یدست پروا

 نیمثبتشم بب یجنبه ها  کم یغر نزن، -

 ا نگاه کرد و گفت: را روشن کرد به پرو  نیماش آتش



 ه؟ی مثبتش چ یجنبه -

 نهیا ش ی اما بذار دوتاش که مهم تره بگم، اول   ادهیز-

  شیتو دل جنگل، دوم میبزن ن یماش نیکه قرار بود با ا

 میریم میمسافرتمون دار نی که منو تو اول  نهیا

 اما... -

  یز یحالش بده چ کمیآتش، مادربزرگت   اریاما ن-

مسافرت هم واسه تو    میقراره چند روز بر ست،ین

 خوبه هم من 

 لبش کج شد و گفت:   آتش

 پدرسگ ییتو گنیمعدن آرامش که م-

سر تکان    دیمج یو آتش سر چرخاند برا  دیخند پروا

 هیبق یبرا  یرا به حرکت در آورد، بوق   ن یداد و ماش

آتش رفت، پروا به    نیهم به دنبال ماش ا ی ک نیزد، ماش

 رد و گفت:رخش نگاه ک  مین

 ید یزحمت کش ی ل یشدم، خ زیامشب سوپرا -

 زشتم  شترهیب اقتتینبود، ل  یزحمت-

 ؟ یبود  دهی چرا انقدر طال خر-

 ومد یخوشت ن-



بودن، اون همه   ادیقشنگ بودن اما بازم ز یل یچرا خ -

 شتیطال دارم پ

فرق    یل یخرم خ یکه من م  ییطالها  یچیاونا که ه-

 داره 

 لبخند زد و گفت: پروا

 نغمه گذاشت تو ساکم، گفت ببر همراهت-

 خوب کرد -

 ی اما تو همون خونم وقت ید یزحمت کش یل یدرسته خ-

 هست.  تیزیچ هیکردم، متوجه بودم  ینگاهت م

کرد دست سمت صورتش برد  یلبخند زد و نگاه  آتش

 چانه اش را گرفت و گفت:

 که ی بلد شد شتریزشتم بلد بودنو از منم ب-

 و آتش گفت:  دیخند اپرو

 ذاره   یداره سر به سرم م هیکی-

 ؟یچ یعنی-

 شده  اد یتو محل آشپزخونه ز-

 واقعا؟ -

 آره  -



 ی به همشون برس دیبعد با-

من دنبال   رنی گ یاما وقتمو دارن م رسم ی م گهیمدل د -

 محله شدم  ریبودم اما همش درگ گهید زیچ

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا

دونن تو   یخوان سرگرمت کنن، انگار م  یم یعنی-

 یهست یدنبال چ

 قایدق-

 به جلو نگاه کرد و گفت:  پروا

 ؟ یشک دار  گهیبابابزرگت به کس د ا یبهادر  ریبه غ-

 نگاهش کرد و پروا سر تکان داد و گفت: آتش

 تونه باشه؟  ی م یدو نفر ک  نیا ریبه غ-

 شک ندارم  یبه کس -

کارو  نیکه با پدربزرگت لج باشه هم ا یکی شهی اما م-

 بکنه 

 به من چه مربوط-

   ه؟یداده واسه چ  ر یمن بهادر به تو گ  ز یعز-

 بابابزرگم -



بدتر   یکی د یشا   اده، یمثل بهادر ز  ی عوض  ی خب آدما -

 ی از اون باشه و تو خبر نداشته باش

 همه مدت بعد...  نیمونه که ا یساکت نم-

هم   هیخب بق ؟ یتو مگه روش خاص خودتو ندار-

  یادیز  ی روش خاص خودشون دارن، تو پرونده ها 

چهل سال هم منتظر   یس  یانتقام حت ی که برا دمید

 ستیممکن ن ریغ زیچ  چیموندن، ه

 حق با توئه  دی شا -

همه دردسر   نیبا ا  ،یکار کن  یچ یخوا  یاالن م -

 د؟ یجد

جور که   را برداشت همان  گارشیخم شد پاکت س  آتش

 گذاشت گفت: ی لبش م نیب  ی گارینخ س

 کنم زود حلش کنم یم  ی سع-

را روشن   گارش یو آتش س دیکش  قینفس عم پروا

 کرد به پروا نگاه کرد و گفت: 

 یکن  یزشتت نگام م یبا چشما یاون جور هیچ-

  شی روش داره پ  نیکه با ا یکس  یدون یخودتم م-

  یعنیراحت   یجلو ندازهیم یشتریمشکالت ب رهیم

 کار کنن  یچ  د یدونن با  یهمون محله، چون م 



  گارش یبه س یگریکالفه سر تکان داد و پک د آتش

 زد و گفت: 

 فکرو کردم  ن یخودمم هم-

 بدم  شنهادیپ هیتونم بهت  یم-

 آرام گفت: آتش

 براون شروع شد -

 جلو نگاه کرد و اتش گفت:  ی شه یبه ش پروا

 شنوم جوجه اردک زشتم یم شنهادتو یپ-

داشت حرفش را مزه مزه   د، یلبش کش یزبان رو  رواپ

کند اما از   ی کرد، دوست نداشت آتش را عصب یم

به   ی نگران آتش بود و به نظرش راه حل بد یجهت

  د،یدندان کش  ریلبش را ز یگوشه  د،یرس ینظر نم

 را چنگ زد و گفت:   شی پا  یرو یپتو
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  گرانیبردن کار خودت الزمه با د شیواسه پ   ی گاه-

 یایراه ب

 ی با ک-

 مورد   نیفقط تو ا-

ب حدس زدن  دور اون چشمات بگردم االن اعصا -

  ،یگیم ی رو ندارم، واضح بگو چ هیمنظورت چ  نکهیا

 ی تو چه مورد 

 زنن  یکه دارن م  ییمورد آشپزخونه ها-

 خب -

هم   یکن یبا سرگرد همراه شو، هم اونارو جمع م ا یب-

کارو انجام    نیمدام ا ستین یالک نمیفهمن همچ یم

دونه به   یاون م ،یر یگ یاون طرف م یبدن، هم جلو 

کنه، فردا   ی کارو م نیداره ا یزن یحرف نم  سیپل 

  ؟یکن یکار م یزنگ بزنه بگه باز اضافه شده چ  دیمج

اگر   ؟یریبگ و همه ر یجلو  یتون یآتش چطور م 

 یستی ن گهی هم بزرگ محل د یرینگ

 ...ینم-



  میدور بش م،ی سفرو بر نیبذار ا ر،ینگ میتصم ع یسر-

 فکر کن شتریب

زد و سر تکان داد و    گارشیبه س یکالفه پک آتش

پروا خوشحال کننده بود، منتظر واکنش   یبرا نیا

داشت و   یدوار یام یبود اما سکوت آتش جا  ی د یشد

آتش که بهتر فکر   یواقعا الزم بود برا ی همان دور

 . ردیبگ میکند و تصم

  ی جهت هم ناراحت کننده بود چون آتش کس کیاز  اما 

کرد، آن   ی مخالفت م عی نبود که سکوت کند و سر

تحت فشار   یلیآتش خ یعنیسکوت و مخالفت نکردن 

برد دست   شی و دست پ دیکش  قیبود، پروا نفس عم

 آتش را گرفت و گفت:

 هیباحال  نیچه ماش-

 خوشت اومد؟-

  اد،یم  نیماش نیهم  افتیو ق پیکال به ت ، یل یخ-

تو   میریم  نیماش نیمادربزرگتم حالش خوبه با هم

 جنگل

 لبخند زد دستش را فشرد و گفت:  آتش

 خوامت   یم یلیزشتم، خ یعشقم -



 گفت:   قیبا لبخند عم پروا

 زارو یچ  نیا یار یقشنگ به زبون م یل یجالبه خ-

 کرد و گفت: یز یاخم ر آتش

 دختر هیمگه زن داشتن الک-

  م،یکن یثابت م  یعمل  گنیمردا م شترینه خب، اما ب-

 چیه  یزبون

خوردن مگه خرن ندونن زنا عشق   زی اون مردا چ-

 از دهن شوهرشون بشنون  زارو یچ  نیا یکنن وقت  یم

 و سر تکان داد گفت:  دیخند پروا

 آدما نیاز ا  ادنیمتاسفانه ز-

 عشق هم به زبونه هم به عمل -

به   یکتاب خوندم هر بار که مرد  هیمنم موافقم، تو -

ابراز عالقه کنه،  یجنس یمواقع رابطه  ری غ یزن

ابراز عالقه   نیا یکنه، حت  یزنشو جوان و شاداب م

 شهیباعث م شهیم نیدرون زوج  یها چون باعث شاد 

تر و کند تر   ریاز سن باال د ی چروک ناش نیچ

 اد یسراغشون ب 

 شهیدختر هم هیداره، پس من زنمو  دیاوه چقدر فوا -

 کنم یهجده ساله م 



پشت دستش را   یبوسه    یقهقهه زد و لحظه ا پروا

  یحس کرد به آتش نگاه کرد، دستش هنوز جلو

  ی جور شهیهم  خت،یداغش بود، دلش فرو ر  یلبها

کرد   یم ی و رو ریکرد و دلش را ز یابراز عالقه م

دلش   بیافتاد و عج یاش به تقال م  نهیکه نفس در س

 کرد.   یهوس آغوش داغش را م

 ت: جاده نگاه کرد و گف به

 میر  یم رونیاز تهران ب میدار  گهید-

 پشت سرش نگاه کرد و پروا گفت:  ن یبه ماش اتش

 رهیم  یک قی شقا -

 بره؟  یخوا یم-

 من ک... -

 کرد لبش کج شد و گفت:  سکوت 

خودش،   یخب چرا مونده، بره شهر خودش خونه  -

  یازش مراقبت کنه، معلومه که م ینداره کس  ازین

 گهید  ماسیهواپ هیتونه بره، 

سه سوته تو خونش   ی کرد  یزشتم تو لب تر م-

 بود.  دهیتمرگ

 : د یو اتش غر  دیخند  ز یر زی ر پروا



 چمدونشو اماده کردن واسه برگشتش  میبرگشت -

 گهیهمه مدت، مهمونه د  نیچه خبره ا گهیآر ه د -

 بره   دیدو هفته بمونه با   تیمثل نغمه که نها 

 چه برسه به مهمون   ستین مونمیم تهیعفر نیا-

 و گفت:  دیز خندبا پروا

برامون گذاشته،تازه نهال فالسک    ی خوراک ینغمه کل -

 هم گذاشته  یچا 

  هیمن الزم دارم، البته جلوتر  ی چا  نی دمشگرم هم-

 میقهوه بزن ایمنو ک میمونیقهوه خونس م 

 ه یفکر خوب-

زن   هی  ستیبره اما بزنم بد ن یمن که خوابم نم-

 کنارمه که فقط نگران اونم 

 لبخند زد و آرام گفت:  پروا

 بخوره  دی با  ا یک-

 بخوره بپره  دیآره اون خوش خوابه با -

 ؟ ی مادربزرگتو دوست دار یل یمعلومه خ-

آور اون   ادیهست، تو منو  ی مادربزرگم زن قو -

  ستاد،ی ا کهیاون مرت ی قشنگ روبه رو ی ل یخ ،ی کنیم



شد اما اون    دیتهد یحت  دمیبار ند هی ادمه یجدا شد، 

 د ینترس یچیکار خودشو کرد، از ه

 چه خوب -

 ی چهیگفت: باز  دیرفت سرمو بوس یداشت م  یوقت-

 .دیکن  یگفت همتون ازش دور  رم،یشغال نشو آه نیا

 چرا؟ -

 کهیمرت نیدونم مادربزرگم ا یم نویدونم اما ا ینم-

شد   ی نجوری ا هویشد  یدوست داشت اما چ یلیرو خ

 دونه ینم یکس

 نمش یمشتاق شدم زودتر بب-

  زیوگرنه منو عمو پرو نمش،یمدت نشد برم بب نیا-

 نمش یب ی م میر  یبار م هی یدو ماه 

 شد؟ االن خبر داره؟  یچ ز یعمو پرو یراست -

زودتر راه افتاد، اول به اون زنگ زدن،    زیعمو پرو-

 رفت   نیتو ماش دیپر دیاون تا شن

 راه  نیتنها تو ا  ومدیکاش با ما م -

 عادت داره زشتم-
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  ستادهیآن ها ا نی به پروا که منتظر کنار ماش  قیشقا 

 نگاه کرد و گفت: بود

عوض کردن نبود، چطور    ن یو بند ماش  دیآتش تو ق-

 باره عوض کرد؟  هی

درون دستش را خورد و به    وانیل   یاز چا  یکم پروا

رانگلر قرمز رنگ آتش نگاه کرد و   پیج  نیماش

 گفت: 

جنگل، واسه  میبر ییدوتا  ن یماش ن یدوست داره با ا-

 عوض کرد  نیهم

 ه گفت: کالف  یلبش کج شد و آسک   قیشقا 

 نشه  یز یوقت چ هیدلم شور افتاده،  گه،ی د میبر انیب-



 گهید کمیاون  رهیعموتم داره م زم،یعز شهینم-

 رسهیم

 شد  یجور  نی سالم بود اخه چرا ا شهیاون هم-

 زم یعز ادیم  شیپ-

 مینفس بر-

و آتش لبخند زد و صاف   ایک دنیسر چرخاند با د   پروا

 گفت:   ستادیا

 میبر-

خودش رفت و آتش باز هم   نیسمت ماش  یکس  هر

کمربندش را  ند،یبنش ن یکمک کرد پروا درون ماش

بست پتو را مرتب کرد و در را بست، پروا با   شیبرا

گذاشت و وقت   شی پا  ری را در ساک ز وانیلبخند ل

 نشست گفت: نیآتش هم درون ماش

 میرو با خودمون ببر گهید  یکی میخواست د یحاال شا -

 جنگل

 را به حرکت در آورد و گفت:   نیماش اتش

 برم  ینم-

هم   گهید یجاها م،یر یوا، خب همش که جنگل نم-

 میریم



 ممنوع نمیورود افراد به ماش یعنی نیماش نیا-

 وا، آتش! -

فقط مال منو توئه بچه، تازه   نهیماش  نیا  میآتش ندار-

خواستم، برام اورد رفتمم سوار شدم اما    یمن زرد م

 خوام. یگفتم نم داشت  ی پشتش صندل 

 و اتش ادامه داد:  دیبلند خند پروا

برام جور کرد، اتاق متحرکه هوا    نویروزه ا هی  گهید-

 شهیزندونش برداشته م  نیگرم بشه ا

 از دست تو -

 حاال نظرته نفسم؟ -

 نظرمه زشتم-

 و گفت:  دیبلند خند آتش

 مجهزه  نیاون پشت ماش-

 به پشت نگاه کرد و آتش گفت:  پروا

جنگل رفتن اون جا هست،   هیواسه  زاتیتمام تجه-

 شهیهم شه،یوقتم از اون جا برداشته نم چیه یعنی

 اماده باش اون پشت نشستن

 دو نفره باشه؟   دیچه باحال، حاال چرا حتما با -



 نگاهش کرد و گفت:  اتش

 خوام راحت باشم یچون م-

 ؟ یستیباشه راحت ن یکس یعنی-

 ستمین رینخ-

 یزن یخب حال چرا م-

رودخونه   یوسط جنگل   هوی بچه که زدن نداره زشتم، -

  وی منم که خوددار یکن  یم یزشت دلبر  یتو  یزیچ یا

  یم رم یگ یهم باشه باز دستتو م  یاگر کس ستمیبلد ن

 گوشه کن...   هیبرم 

 و متعجب گفت:  عیسر  پروا

 آتش! -

تا آخرش   گهیگم، خب د یدارم راستشو م هیچ-

 نه ا یبا ما باشه  یکس  یخوا  یفکرشو کن، حاال م

جنگلم   یوونایح  یزیو ه ییا یح  یحجم از ب ن یبا ا-

 باشن  دینبا 

پروا گذاشت و   یران پا  یقهقهه زد و دست رو  آتش

 گفت: 

 که هست  نیهم-



 کن  تویرانندگ -

 گهیکنم د یدارم م-

 دستتو بکش -

 و گفت:  دیخند آتش

 جنگل  میاالن بر ا یاصال ب-

فرمان را کج کرد و   یخنده اش گرفت و اتش کم پروا

 فرمان را گرفت گفت:  دیپروا بلند خند

 یش یآت ی  وونهینکن د -

 بغل جنگله دستتو بکش   نیهم-

 راهتو برو   ینکن روان-

 یزشت شد  یلیآخه االن خ-

و آن راه    دندیکردند خند یراه شوخ ان یدو تا پا  هر

و خنده   یشوخ  د،ی رس انیزود به پا  یلیخ شانیبرا

پروا  یآتش لذت بخش بود و برا  ی که برا ییها 

  یبخش بود که توانسته بود کل راه را برا  ت یرضا 

 آتش لذت بخش کرده است.

 



  زیکه روشن کرده بود را به سمت پرو ی گاریس   آتش

به آن زد و  یرا گرفت و پک  گاریکالفه س   زیداد و پرو

 گفت: 

ره، گفت  ندا یسکته رو رد کرده ام حال خوب گهیم-

 تنها باشه دیلحظه هم نبا  کی گهید

 نگران جلو رفت و گفت:  پروا

 شدن  ی نجوریچرا ا-

گفت،   کنهیم یزندگ  ششیکه پ یکس  نیا دونمیچم-

  لی که داده بودن بره تحو ییزنگ زدن که سفارشا 

 افتاده  اطیمامان وسط ح دهیبرگشته د  یوقت ره،یبگ

 ده یخدا رحم کرد که زود رس-

 به آتش نگاه کرد و گفت:  زیپرو

غذاهاشم   گهیشده آخه م  ینجوریدونم چرا ا ینم-

  میهم نداشته که بگ یمشکل اعصاب   چیه ه،یمیرژ

 شده  یجور  نی شده ا ی عصب

 را پاک کرد و گفت:   شیاشک ها   یآسک

هممون ازش   ب یشد، تو شهر غر ینم ینجوریکاش ا -

 م یدور

 را گرفت و گفت:   یدست آسک پروا



 کنه؟ ینم ی زندگ شش یپ دیگیکه م ینیمگه ا-

دوست نداشت   گه یزنس شوهرش مرد د هی چرا -

شوهر کنه، بچشم ازش گرفتن، اونم االن داره با  

 کنه یم  یمادربزرگم زندگ

 و گفت:   دیکش شیبازو یدست رو  قیشقا 

 سردمه -

دو طبقه اشاره کرد و   ییالیو یبه ساختمان  زیپرو

 گفت: 

 گهیبخواب د شیکیتو  ادهیبرو عمو جان، اتاق که ز-

 و گفت: د یباال کش ینیب  یآسک

 نمش یشد بب یکاش م-

پرستار فعال باال سرشه   ن،یعمو جان بخواب صبح بب-

  میاتاق شلوغ نکن مارستان،یب مشیکه اگر الزم شد ببر

 بهتره 

 فت: کرد گ یز یر ینگاه کرد و اشاره    ا یک به

براش نموند انقدر   یعمو زنتو ببر باال بخوابه جون-

 کرد.  هیگر



را گرفت و به   یآسک یسر تکان داد و آرام بازو ا یک

سمت ساختمان رفتند، پروا به اتش که    قیهمراه شقا 

همان    ستادیدر فکر فرو رفته بود نگاه کرد و کنارش ا 

 گرفت گفت:  ی جور که آرام دستش را م
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حاال خدارو شکر سکته رو رد کردن، حالشون زود  -

 شهیخوب م 

مواد   شه،یبه فکر سالمت یل یسالمه خ  یل یمامان خ-

  یرو  اده یز  زیچ چیتو ه که،یهمه اورگان شی خوراک

 کنه  یورزش هم م یحت کنه ینم

 به عمو نگاه کرد و گفت:  آتش



حاله بازم    ی رد کرده چند روز ب گه،یاالنم خوبه د -

 شهیخوب م 

  یخودم زندگ شیبشه برگرده تهران پ  یکاش راض-

 کنه

 خند زد و گفت:  شین آتش

 فکر کن برگرده به اون محل -

  ادیکه با تو راه م  ی دون ی ن، متو باهاش حرف بز -

 خصوصا االن

اون خودش از من شکاره که چرا بزرگ محله شده، -

 چونهیبود گوشمو بپ کیآخر نزد  ی سر

 خنده اش گرفت و گفت: پروا

کنه،   یهر جا که راحته زندگ  دیبذار دینکن تش یاذ-

 شهینم یزیانشاهللا که چ

 را پرت کرد و گفت: گارش یته س  زیپرو

 یوقت  شه،یراحت م  المیبشه نگام کنه خ داریفقط ب-

 شدم.   وونهید   دمشیحال د  یرو تخت ب  دم یرس

 فشرد گفت:  یرا گرفت و کم  زیپرو  یشانه   آتش



بازم   زیپرو گهیم شهیصبح بلند م ه،یمادرجون قو-

 که یزن نگرفت

 زد و گفت:  یلبخند تلخ  زیپرو

 دیبخواب دیبر د،یبرو عمو جان، خسته ا-

 میبر  ا یب-

 من اتاق کنار اتاق مامان برداشتم امیم-

 خبر بده  عی شد سر یزیحله چ -

بود پشت تلفنم سرش داد و   دهیترس یل یزنه خ نیا-

 کردم که چرا مامان تنها گذاشت  اد یفر

 گفت:  زیناراحت به ساختمان نگاه کرد و پرو پروا

 حاال تو اتاق مامانه همون گوشه رو مبل خوابه-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

منم  کنه،یدرک م ،یاشکال نداره تو هم ناراحت بود -

 خبر ندن  نا یفعال گفتم به بابا ا

 دیبخواب دیباشه بر-

 دست پروا را فشرد و گفت:   آتش

تو   ا یب یبمون داریب یخوا  یجا نمون اگرم م  نیا-

 خودتو خفه کن گار ین با سبمو داریهمون اتاق ب



 گفت:  دیخند زی باال رفت و پرو شیابروها  پروا

با   ریتو سرما نم نهیتعجب نکن دخترم منظورش ا-

 ریبم  گاریدود س

و راه افتاد پروا را هم به دنبال خودش  دیهم خند آتش

 و گفت:   دیکش

هر دو از پله ها باال رفتند    شه،ینم شیچی مادرجون ه-

 ی و آتش به اطراف نگاه کرد، دوباره راه افتاد در اتاق

و  ستاد یکه چراغش خاموش بود را باز کرد کنار ا

کرد وارد اتاق   یپروا همان جور که به اطراف نگاه م

 شد، آتش هم وارد اتاق شد در را بست و گفت: 

 بره  یلحظه هم خوابش نم  هیتا صبح  ز یپرو-

 وابستس!   چقدر-

انداخت و سر   نیزم  یکاپشنش را در آورد رو اتش

 تکان داد گفت:

 یل یخ-

انداخت   نی زم ینازکش را در آورد و باز رو  بافت

 سمت پروا رفت و گفت: 

 منم وابستم-

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا



 به مامانت؟ -

 نیزم ی رو  د یکش نییتن پروا را آرام پا  یپالتو آتش

 نییلباس را پا  یاسک  قهی برد  ش یرها کرد و سر پ

هم   یچشمان پروا رو  د،یو آرام گردنش را بوس   دیکش

 افتاد و آتش آرام گفت: 

 زشت یبه تو-

کنم که   یمن سفر هستم اما تمام تالشم رو م دوستان

زود شد و... در    ر یگفتم که اگر د د،یپارت نمون یب

 . دیباش  انیجر
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 ی آتش گذاشت کم یپهلو  یلبخند زد و دست رو  پروا

کرد   یعقب رفت و همان جور که به اطراف نگاه م 

 گفت: 

 نفرس  هیتخت -

 ینفرت نم هیخب باشه مگه منو تو رو تخت -

 م؟یخواب

 و گفت:  دیخند پروا

بافت سخته  نیبا ا  ،یاورد  یم  نیساکمو از ماش-

 بخوابم

بافتش را چنگ زد سمت   دیخند طنتیبا ش آتش

 و گفت:  د یخودش کش

 یکنم راحت بخواب یم  ی االن کار-

و تا پروا خواست   دیباره بافت را باال کش  ک ی به

را از تن شده بود، لباس   رید  ردیکار آتش را بگ  ی جلو

پروا باز شد، آتش به چشمان  یدر آورد و موها 

زد دستش را دور   یدرشت پروا نگاه کرد، چشمک

 کمرش حلقه کرد و گفت: 

 یخواب یاالن راحت م-

 شهیسردم م وونهید-



 که شهیمن هستم سردت نم-

پتو را کنار زد و پروا را نشاند   دش یتخت کش سمت

 گفت: 

 بدو زشتم-

 آتش -

 ا ه  گهی بدو د-

 طنتینازک کرد و آتش با ش یپشت چشم پروا

 زد گفت:  مهیخ  شیخوابندش و رو

 ! ؟ی چرا امشب انقدر زشت پدرسوخته شد -

دستانش را دور گردن آتش حلقه کرد و   دیخند پروا

 گفت: 

 ماه عسل  یاومد ینه تو واقعا فکر کرد-

 ابرو باال انداخت و گفت:  آتش

  ،یپدرسوخته ا یل یتو خ  یول میدونم کجا اومد ینه م-

 عطرت فرق کرده  یبو

 یباالخره گفت-

 اما االن گفتم دمیاز اولش فهم-



صال  بعد ا یکه با شاخه گل برام اورد  هی همون عطر-

 یبهم بد یرفت برش دار  ادت ی

 بمونه! ادمی گذاشت  ایکبود نیآخ آره مگه ا-

 لبخند زد و آتش سر جلو برد و گفت:  پروا

 ... چه لب قرم ییهوم چه بو-

لب به لبش چسباند کام   عی را کامل نکرد و سر حرفش 

که واقعا ثابت کرده   ی به مرد دیخند یگرفت، پروا م 

آن لحظه  یندارد وقت  تیاهم  شیبود مکان زمان برا

 پروا را بخواهد. 

که کرده بود   یقاتیکه داشت و تحق ی اساس تجربه ا بر

هم   یخواه نبود اما وقت  یاد یاخالق آتش خاص بود، ز

 خواست همان آتش آزاد بود.  یم

 ** 

صبح بود اما اتاق   نکهیباعث شده بود با ا یابر یهوا

که به گوش هر   یا هی گر یروشن نشود، با صدا  اد یز

و آتش هم مثل   دیو از خواب پر دیپروا ترس  د،یدو رس 

نشست به در اتاق نگاه   عیو سر دیاو از خواب پر

را از    ی رفت و شلوار ل  نییکرد، با عجله از تخت پا 



پروا   د،یسمت در دو  دکر شیچنگ زد پا  نیزم ی رو

 هم با عجله بافتش را برداشت. 

باز بود   مهیبا شتاب در اتاق مادربزرگش را که ن تشآ

که در آغوش مادربزرگ بود   یآسک  دنیباز کرد، با د

کرد و آتش دندان   هیباز گر یکرد، آسک  زیچشم ر 

هم فشرد دهان باز کرد فحش دهد که مادربزرگ   ی رو

 گفت:  دنشیبا د

 شاه پسرمم که اومده! -

داده بود   هیتک واریکه به د   قیعقب رفت و شقا   یآسک

کرد، آتش کالفه   یآتش نگاه م  یبرهنه  یبه باال تنه 

 نگاه کرد و جلو رفت گفت:  ه یبه بق

 سالم مادر جون -

رفت و آتش خم شد دست   نییتخت پا  یاز رو   یآسک

با   د، یمادربزرگ را گرفت و پشت دستش را بوس

 تخت زانو زد و گفت: نییاحترام پا 

 زنو چه به تختو سُرم!   ریش  یتو-

و   دیسر نوه اش کش  ی لبخند زد دست رو زرگمادرب

 گفت: 



  یجا، م نیکشم ا  ی اگر با سُرم و تخت شماهارو م-

 باشم یشکل  نیا شهیخوام هم

  یآب روغن قاط ،یشد   یجور نیشد ا  یخدا نکنه، چ-

 ؟ ی کرد

مادربزرگش   یکرد منتظر به لبها  زیچشم ر   قیشقا 

دانست مادربزرگ  یکرد، دستش مشت شد م ینگاه م 

  یپروا حضور م دیزد با  یم ی حرف دیآن لحظه نبا 

زن   یخبر نداشت حت زیچ  چیداشت، مادربزرگ از ه

به او    چیگرفتن نوه اش، چون از آن ها دور بود ه

 را نخورد. زیچ  چیگفتند تا حسرت ه ینم

پروا که   دنی در شد و با د  یمتوجه  یلحظه ا  قیشقا 

د و نگاه کرد به  در بود باالخره لبخند ز  ی جلو

  یبود و متوجه  رهی مادربزرگ که نگران به آتش خ

آن صحنه لبخند    دنی در که با د یجلو  بیآن دختر غر

 بود نشد.  ستاده یا شی به لب ثابت سر جا 

 و گفت:   دیکش یقیعم  نفس

 بار نشونم داد هی زیبودمش، پرو  دهی از دور د-

 شد و گفت: جی گ آتش

 مادر جون؟  ویک-



 ش یخواست یکه عموت گفت م  یمرجانو، همون-

  یآتش باال رفت و همان لحظه لبخند از رو یابروها

چنان شوکه شد که حس کرد   د، یپروا پر کش  یلبها

  یهمان که با آن چند جمله   ش یبدنش داغ شد، گوشها 

  یبود انگار داشت از آن ها شعله ها  ده یمبهم را شن

 شد که مادربزرگ گفت:   یآتش بلند م

 ش... یبرات چ  رمیمادر بم-

 و گفت:  دی حرف مادربزرگش پر انیبا لکنت م  یآسک

 د یاستراحت کن دیمادرجون...فکر کنم بازم...با -

پروا   دن ینگاه کرد اما با د ی متعجب به آسک ا یک

سمت   د یدو دیباال رفت و پروا با عجله چرخ شی ابروها 

حس   دنیع دو موق یاتاق رفت، لرزش بدنش را حت

مهم نبود، قلبش به درد آمده بود،   شیکرد اما برا

 در اتاق را با شتاب باز کرد.   د،ی کش یم ریگردنش ت

دستش را بر صورتش   ی و آسک ستاد یا عیسر  آتش

 گفت:  دیکوب

 دیداداش پروا شن-

 و گفت:  ستاد ی آتش ا  ی جلو  ع یسر ز یاما پرو دیدو  آتش

 راغس یبرو   گهید کمی بذار -



 شده، بعد برم؟!  وونهیتو؟ االن د یگیم یچ-

هم فشرده بود تا نخندد،   یاز شدت لذت لب رو   قیشقا 

رفت    رونیآتش عمو را کنار زد و با شتاب از اتاق ب

نگاهش به  یخواست سمت اتاق برود اما لحظه ا

  دی دو یم  نیپروا که سمت ماش دن یافتاد، با د اطیح

 زد:  اد یتعجب کرد و فر

 نفس! -
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آتش   نیتوجه با شتاب پشت فرمان ماش یپروا ب اما 

رفت،  پروا با   نییاز ساختمان پا  د ینشست، آتش دو



  ادیبا فرو  دی سرعت دور شد، آتش به دنبالش دو

 صداش زد: 

 ...نفس بمون سایوا-

  رونیآن جا ب یباغ  اطیاز ح ییپروا با سرعت باال اما 

 زد: اد یفر ایک دنیبا د دیرفت، آتش با شتاب چرخ

 چی سوئ-

خودش را از تن در آورد و   شرت یبا عجله ت  ا یک

  یدر آورد و از همان باال بشیرا از ج چیسوئ

 چیآتش پرت کرد و آتش لباس و سوئ یساختمان برا 

و در راه  د یدو  ا یک نیرا در هوا گرفت سمت ماش 

 را تنش کرد پشت فرمان نشست. شرت یت

دهانش گذاشت و به رفتن برادرش    ی دست جلو  یآسک

 اه کرد و گفت: نگ ی به آسک ا یکرد، ک ینگاه م 

 نگران نباش -

 پروا...-

برد و سمت خودش   یآسک یدست دور شانه  ا یک

 گفت:  دیکش



به  ی زیدونم چرا نخواسته در مورد مرجان چ ینم-

اون خودش بهتر    میدون ی پروا بگه، اما خودمون م

 کار کنه  یدونه چ یم

 آمد و گفت:   رونیاز اتاق ب زیپرو

 شد؟  یچ-

 با بغض گفت:   یآسک

رفت    ایک نی آتش رفت داداشم با ماش نی پروا با ماش-

 دنبالش 

 کالفه گفت:   زیپرو

 مشکوکه یزیچ هی-

 گفت:   ستادیکرد و صاف ا   زیچشم ر ا یک

 شده؟!  یچ-

.  میدون یگفته نم زارویچ نی ا ینگرانه، ک  یل یمامان خ-

اما با   ده،یاز کجا فهم گهیکه نم ده یخودشم انقدر ترس

براش   ییزایچ هی یکیآتش زد فهموند   که به یی حرفا 

 گفته

 ؟ یک یعنی-



  یغروب که داشته بر م  روزید گهیزنه االن م نیا-

اما   رون ی جاده اومد ب  نیاز ا  نیماش  هی دهیگشته د 

 ی با حرفا  ی خونه بوده، ول  ن یکرده از ا یفکر نم

 جا بوده   نیا یک یمامان انگار واقعا 

کرد سر   زیچشم ر اینگاه کرد و ک ا یبه ک عیسر  یآسک

دستش را   یعصب  ز یچرخاند به آسمان نگاه کرد، پرو

 زد و گفت:   شیبه پهلو

بوده دست گذاشته رو نقطه ضعف  ی طرف هر ک-

 ا یسکته کرده. دبگه چ  یجور نیا نیمامان، واسه هم

 دونه  ی خدا م  دهیشن

با عجله وارد اتاق شد، به مادربزرگش که    یآسک

تخت خواب بود نگاه کرد جلو رفت و کنار تخت   ی رو

 نشست گفت: 

 مادرجون -

 جانم مادر -

 چرا حالتون بد شد؟  روز ید-

 : دیپرس  ،یجواب سوال آسک  یبه جا  مادربزرگ

 چرا آتش رفت؟ -

 دیبگ شهی مادرجون م-



حل  گفتم اون م دیهزار بار گفتم از اون مرد دور بش-

گوش کرد؟ حاال خوب   یکنه اما ک  یرو نابود م ریآه

 شد عشقشو کشتن؟ 

 مادرجون مرجان مرد، اما عشق داداشم نبود -

 گفت:  یچشمان چروک جمع تر شد و آسک  رزنیپ

 بوده اما عشقم نبود یچ گه یداداش نم-

 آشغاله   ی کهیسر اون مرت ر یز زیحتما همه چ-

 میمادرجون ما االن با زن آتش اومد-

 زنش؟!-

مادربزرگ    یرا برا زیسر تکان داد و همه چ  یآسک

در اتاق خود لبخند به لب   قیکرد، اما شقا فیتعر

را دم گوش گذاشت،    یتماس را برقرار کرد و گوش

 مرد در گوشش نشست:   یگذشت تا صدا هیچند ثان

 بله-

 یاستخو یشد که م  یزیمرتبه، همون چ  زیهمه چ-

 شد؟  یچ-

پروا از عشق آتش به مرجان گفت،   یمادرجون جلو-

پروا هم ول کرد رفت آتشم رفت دنبالش، درست  



هم آتش   ،ی دو نشون زد ریت هی با  ،یکه گفت  یهمون

 خراب شد  ونشونیسرگرم شد هم م

 خوبه تو هم کارتو ادامه بده -

 باشه -

واسه    یتو مشکالت خودش غرق بشه وقت دیآتش با -

 نداشته باشه  ی فضول

 من برم  -

 برو -

 ** 

 نهیبه آ یاما حت دیشن  یمتممد را م یبوق ها  یصدا

  یآتش تا م   ندیکرد تا پشت سرش را بب ینگاه نم

 یاز روبه رو سر م ینیماش  ردیخواست سبقت بگ

پروا باال بود   نیجهت هم سرعت ماش  کیاز   د، یرس

 زد:   ادیبوق زد فرآتش با خشم 

 وونهید  یانقدر تند نرو دختره -

و باز خواست سبقت   دیکوب نیبوق ماش ی رو  مشت

آمد دستش را   یکه از روبه رو م ینیاما ماش  ردیبگ

دستان    د،یرا کنار کش  نیبوق گذاشت و آتش ماش ی رو



اش  یشانیپ یسردش بود اما رو   د،ی لرز یپروا م 

 عرق نشسته بود.   یقطره ها 

حرف آتش که گفته بود مرجان را فقط   ی آور اد ی با 

خند زد و    شینبود ن یگرید زیچ چیشناخت و ه یم

 ی فضول  یسرعتش را باالتر برد، اگر هنوز همان پروا

و   اورد یآتش در ب یخواست سر از کار ها یبود که م

مهم نبود اما   یبرا چیدر کار نبود ه یعالقه ا  چیه

را دوست داشت و    شبا تمام وجود آت  حال عاشق بود

نداشت اما   یتیرفته بود، گذشته اهم ش یبا اعتماد پ

  یها   زیکرد چ یمهم بود، حس م شیدروغ آتش برا

 کند.  یم  ی است که آتش آن جور پنهان کار یشتریب

  ع یآتش نگاه کرد، سر ن یبه ماش نهیاز آ یا لحظه

و   یرانندگ ییراهنما  نیماش دنینگاه گرفت اما با د

داد  چشم بست و   یرا نشان م  ستی که از دور ا  یسیپل 

 : د یحال غر یب

 بد شانسم من -

خند   شیخودش ن  نیراهنما زد و آتش درون ماش  آرام

 زد و گفت: 

 دمتگرم خدا -



ترمز   ی پا رو یرانندگ ییراهنما   سیپل  ن یماش کینزد

 رفت و گفت:   نیفشرد و افسر سمت ماش

 د؟ یران اشتباه گرفتته  ی جارو با بزرگ راها  نیا-

صورتش    ی نگاهش کرد و افسر چشم چرخاند رو پروا

 و گفت:

  یعن یجاده  نیصدو هفتاد تا تو ا کی سرعت نزد-

 ن ینامه و کارت ماش  یمرگ، گواه

که  ن یدست لرزانش سمت عقب ماش دیچرخ پروا

  فیتوجه ک یاما ب دیشن  دنیدو یبود رفت، صدا  فشیک

نامه را از  یدر آورد و کارت گواه  فشیپولش را از ک 

سمت افسر گرفت، افسر به آتش    دیکش  رونیب  فشیک

که خودش را با عجله به آن ها رساند نگاه کرد و  

 کارت را از پروا گرفت. 
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 در هم به پروا نگاه کرد و گفت: یبا ابروها آتش

 مال منه  نی ماش-

 به هر دو نگاه کرد و گفت:  افسر

  نیاونم تو ا د،یسرعت هر دو باال بوده، کورس داشت-

 جاده؟ 

 کالفه چشم بست آتش سر تکان داد گفت:  پروا

 م یعجله داشت-

 رفتن؟  حیعجله واسه تفر-

پروا حال   دیا همان نگاه فهمبه پروا نگاه کرد ب  آتش

 ندارد، به افسر نگاه کرد و گفت:  یخوب

 میبکن بر یبکن ی خوا یم مهیکجا بود، جر  ح یتفر-

چشم باز کرد با   عی و پروا سر دی ابرو در هم کش افسر

 گفت:   یآرام  یصدا

 دیمنو مشخص کن  فیلطفا تکل   شهیم-

* 

چسبانده بود و آرنجش لب   یشانیپ یدستش رو  کف

باز و بسته    یبود و چشمانش بسته بود، صدا  شهیش



  ن یچشم باز نکرد، ماش یاما لحظه ا دیشدن در را شن

 : دیرا شن شیبه حرکت در آمد و همان لحظه صدا

  نیگذاشتم کنار ا نویسمت... ماش  ا یب رونیبزن ب ا یک-

  ن یماش یا یهماهنگ کردم م ،یرانندگ ییراهنما   نیماش

 یربیم

 که نشده   یزیباشه داداش چ-

 ببر نیماش  ا ینه تو ب-

 ی کرد داش یپ-

 کردم، فعال -

 به پروا انداخت و گفت:  ینگاه  میرا قطع کرد ن  تماس

 خونه مادربزرگ؟  میبر-

 با همان چشمان بسته گفت:  پروا

 خوام برم تهران یم-

کرد و پروا چشم باز  شتریسرعتش را ب یعصب آتش

جان بحث   یدهد، حت  یدارد راهش را ادامه م دی کرد د

کرد، تبش   یم  تشیکردن را هم نداشت، حس سرما اذ

زار بود،   یباال بود و تنش سست بود، ا آن حالت ب

وقت   چیه یباشد اما تب روان فیدوست نداشت ضع



با سر درد   ود بار همراه ب  نیا یکرد، حت ینم ش ی رها 

 شد.  یمان پروا به زور باز م که چش د یشد

خورد چشم باز کرد و   یتکان محکم نیماش  یا لحظه

درخت   دن یمنحرف شد، با د یاز جاده اصل  نیماش دید

  یمتوجه شد سمت جنگل م شیسرسبز روبه رو  یها 

توجه به   یبه آتش نگاه کرد اما ةتش ب ی روند، عصب

ترمز   یراهش ادامه داد، وارد جنگل شد و پا رو

 فشرد. 

 با چشمان بسته گفت:  پروا

 جا؟  نیا  میچرا اومد-

 یحرف بزن-

 خند زد سر چرخاند نگاهش کرد و گفت:  شین پروا

  ی االن خودتو آماده کرد یعنی ؟یحرف بزنم؟ واسه ک -

 دت؟ یواسه دروغ جد

 لب گفت:  ریچرخاند و ز رو

با   یآتشم که باش  ، ی باش ی فرق نداره ک   ایدن نیتو ا-

دختر که با   کیبه  یتون یبازم م یگمردون یهمه 

 یتمام وجود بهت اعتماد کرده دروغ بگ



رفت، آتش   نییرا باز کرد پا   ن یکرد و در ماش یا  خنده

 : د یلب غر  ریو ز  دیکش شش یر  یرو یکالفه دست

 بکنم دیبا  یاالن چه غلط-

 رفت و گفت: نییپا  نی هم از ماش او

 ست یمادربزرگم حالش خوب ن -

سر باال برد به درختان باال سرش نگاه    دیباز خند پروا

 کرد و گفت: 

هم نگرانت  یل یخ  د، یرس  یخوب م یل یاما به نظر خ -

  ن یاونم واسه اول  یعاشق یکه ادعا یبود، نگران کس

مرجان   شیکیداشته،  اد یبار داشته اما نگو عشق ز

شناسه بعدم گفت دختر  یکه اولش گفت نم یخانم

 داشتمبهش ن یبهادره من کار 

 زد:  اد یو با همان حالش فر دیخشم چرخ با 

 باور کنم؟  ویچ-

 آروم باش -

 اما با همان حال بد گفت:  دی لرز یم  پروا

منو تو هر   یگذشته   ؟ یچرا دروغ؟ چرا پنهان کار-

  دیاما چرا با  میبوده تموم شده االن مال هم هست یچ



  ،یپنهان کن یجور هیهر بار   د یچرا با  ،یدروغ بگ

 ه؟یچ هیقض

 پروا را گرفت و گفت: ی جلو رفت بازو آتش

 ... سیحالت خوب ن -

 زد:   ادیبا خشم هولش داد و در آن جنگل فر  پروا

باهات   یفهم یم  یخوب بودم اما وقت یعنیخوبم، -

 یشیاصال له م یسوز یمثل احمقا برخورد کردن، م

 را با تاسف تکان داد و گفت:   سرش

 ی لهم کرد-

با فشار   د،یرا به سرش گرفت و چرخ  دستش 

 چشمانش را بست و گفت: 

 خوام برگردم تهران  یم-

 ست یکه مادربزرگم گفت درست ن  یزیاون چ-

 و گفت:  دیبا حرص چرخ پروا

  دمید قیشناسم، رفتم تحق  ینم یگفت هیگفتم مرجان ک-

که دوست اون دختره بوده، دختر  هیمرجان همون

شناختمش از   یدره مآره دختر بها  یبهادر بوده گفت



قراره   یحرفا، االن که حرف عشق وسط اومده چ  نیا

 ؟یبگ

 نفس!  ی چه عشق-

بشنوم، چرا   ییزایچ  هی دی با  گرانیمن چرا مدام از د-

اصال   ،یگ  یم یزیچ هیبرام هر لحظه   ی خودت دار

منو   یهمه دار  نیکه ا تیبوده تو زندگ یمرجان ک  نیا

 یچونیپ یم

کنه، از تهران و   ی م یجا زندگ  نیمادربزرگ من ا-

 خبر نداره  یزیاون محله چ

از من   یهست که دار یچ ،یچرا ساکت  یتو که دار -

 یکن یپنهان م

 ست؟ یگذشته مهم ن  یگ یمگه نم   ستین یزیچ-

شده    دیکل  ی دستانش مشت شد و با دندان ها  پروا

 : دیغر

 شهیم تی نفست اذ ین یب یم  یلذت داره؟ لذت داره وقت-

 اذ...   د ینفم چرا با -

 شده اش در جنگل باال رفت:  غیج  یصدا

  ویزیچ هیکنه، چون همه  یم تمیچون نگاه همه اذ-

 نه؟ ا ی یفهم یدونم، م  یدونن که من نم یم



 سر تکان داد و گفت:   آتش

 یستیحرف بزنم، رو پا بند ن نیبش  ا یب-

 خوام برگردم تهران یم م،یبر  شهیم-

 نرسه نه جهیبه نت تا حرفمون-

 که بازم مثل احمقا ادامه بدم  نیا ه؟یچ جه ینت-

  دمیاما اون وقتا مثل االن نقشه کش یستیتو احمق ن-

 گهید  زیچ چیبود نه ه ینه عشق   نیهم

 ؟ ینگفت دمیچرا همون موقع که پرس-

 تو گذشته بوده که نگفتم گهید  یا یچ  یل یخ-

مرجان   نیمن راجب اونا سوال نکردم اما راجب ا-

 ینگفت یچی تو ه دم،یسوال پرس ی عوض

 کالفه سر تکان داد و گفت:  آتش

  یدیو فهم  ی دیشن  یآره نگفتم امابهت گفتم هر چ-

 نبوده  یواقع زیچ چیبدون نقشه بوده ه
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 ؟ ینگفت دمیچرا همون موقع که پرس-

 تو گذشته بوده که نگفتم گهید  یا یچ  یل یخ-

مرجان   نیمن راجب اونا سوال نکردم اما راجب ا-

 ینگفت یچی تو ه دم،یسوال پرس ی عوض

 کالفه سر تکان داد و گفت:  آتش

  یدیو فهم  ی دیشن  یآره نگفتم امابهت گفتم هر چ-

 نبوده  یواقع زیچ چیبدون نقشه بوده ه

 عشقت به مرجان نقشه بوده؟ -

 ی وجود نداشت چه نقشه چه واقع ی عشق-

 بوده؟  یچ هیقض-

زبونش   ر یکه بتونم از ز دمشید یفقط چند بار  یچیه-

 حرف بکشم 

 داد و گفت: با حرص سر تکان   پروا

 خوام برم  یباشه م-

 نفس -



 نکن آتش، لطفا رمیتحق ن یاز ا شتریب-

  یریم اتیگم نقشه بوده چرا تو جزئ یمن که دارم م -

 ی کن تیکه خودتو اذ

کرد و آتش سر تکان داد   یدر سکوت نگاهش م  پروا

 گفت: 

 چینه ه ی نقشه بوده، نه عشق زینقشه بوده، همه چ-

با نقشه و   گمویزند وجود نداشته، من کل  گهید زیچ

سرت سوت   ی کردم که هر کدومشو بفهم  یتظاهر زندگ

حاال که   ،یدونه دونشو بفهم دیکشه، اما چرا با  یم

 تموم شده رفته 

  زتی...چون عمو پرو یشناخت یپس مرجانو خوب م -

 گفته...عشق...

کرد   یدهانش گذاشت و سع یدست جلو   اریاخت یب

  یقرار نبود برا زد، یبغضش را قورت دهد تا اشک نر

گذشته ناراحت شود اما انگار آن حس از کنترلش  

نقشه  یبرا یحت  ی خارج بود که بفهمد آتش به کس

 شده باشد.  کینزد

اما پروا قدم   ردیکالفه خواست دستش را بگ آتش

 گفت: یخش دار  یعقب گذاشت و با صدا



بار بشکنم، معلوم   دونستم هر یدل دادم نم  یوقت-

  نیکرد از هم یاما کار  یگیبوده بهم نم یچ  ستین

 نقطه به بعد رابطم باهات سرد بشه

 نبوده، فقط واسه نقشم  یز ینبوده، باور کن چ یزیچ-

تحمل تن   شیدست باال آورد چشم بست، زانوها  پروا

 و گفت:  دیلبش کش  ی جانش را نداشت، زبان رو یب

  یاصال بگو پروا تو نفهم یکن یبهم بگو درک نم-

 زنم  یاما من حرف خودمو م  ،یشعوریب

شد و    رهیسمت آتش برداشت در چشمانش خ  یقدم

 گفت: 

تو  ستی عشق و دوست داشتن حرمت داره درست ن-

ش یباز اما با عشقم  دمیترس ی ازت م یزمان هی ش،یبک 

چه   دم،یامروز بازم ازت ترس یتموم شد، ول  یهمه چ

 تیدونم اما شخص  یو نم  ادیازت بر م  ییکارا

 یچه ب یچه با نقشه سمتش رفته بود  ،یدار  یترسناک 

به خاطر    هنباشه ک یزیچ گهی د  دوارمینقشه اما ام

لحظه هم   کی چون اون موقع  ینقشت انجام داده باش 

هر    ای یترک باش  ی لر باش ی کنم، ُکرد باش یتحمل نم

دم   یم حیمرگو ترج  ینداره حت تیبرام اهم گهید زیچ

 با تو رو هرگز  یاما زندگ



 خند زد گفت:  شیو پروا ن دی ابرو در هم کش آتش

که به من  یرو پنهون کن ییزایچ ینداشت  نویتو حق ا-

 میتا من تصم  یگفت  یقبل ازدواج م دیربط داره، با 

 رمیدرست بگ

 یکن ی م یرو  ادهیز  یدار -

کنم   ینه تحمل م نمیاما من ا یرو  ادهیاسمشو بذار ز-

 آقا آتش  گهیداره د  یاخالق هی ی بخشم، هر ک ینه م

قدم برداشت دور شود اما شانه اش با شتاب   دیچرخ

آتش از روبه   د،یچسب  نی شد و پشتش به ماش  ده یکش

رساند، پروا از چهره   چیرا به ه نشانیب ی رو فاصله 

خورد و آتش کف دستش را به  کهی نشیخشمگ ی

 زد:   ادی و فر دی پشت سر پروا کوب  نیسقف ماش

 ؟ یاز دهنت در اومد گفت یهر چرتو پرت-

همان لحظه  د،یبود اما ابرو در هم کش ده یترس پروا

 آتش باعث شد چشم ببندد: یعربده  

 حال بدتو کردم وگرنه...  تیرعا -

 آرام چشم باز کرد و گفت:  پروا

 وگرنه؟-

 کنم؟  ی کار م  یچ یبزن ییم حرف جداگفته بود-



  یکه تنها ضعفش ب  یکردم زندگ ی م موی داشتم زندگ-

منو   ت یعاشق  یادعا  ،یبود، تا تو اومد  میپدر مادر

جا    نیجنس مخالف به ا یبه هر چ ال یخ یسرد  ب 

خوام ضعف   یزنونه ضعفه اما نم ی حسا  نیکشوند، ا

اشتباهت،   یداشته باشم که چشم ببندم رو همه کارا 

تو وجودمه    یترسطرفم   هیاما از  دهیبد م یلم گواهد

بشنوم و    یزیترسم چ ی م اره، یکه داره از پا درم م

باره   هیکه با تو ساختم به  ییاها ی بفهمم که تمام رو

 رو سرم خراب بشه 

به لرزش افتاد   شیرا چنگ زد و صدا ش ی گلو  یبغض

 گفت: 

حاضرم   دم،یم حیترج  یاون وقت مرگ به زندگ-

تا آخر   یخوام با دل سرد یاما نم یخودت منو بُکش

 کیعمر کنارت باشم به زور روزامو بگذرونم، به 

  یاه یمردنه، باالتر از س یجی باره مردن بهتر تدر

 ست ین یرنگ

 نفس -

سورن بهت    انی اگر جر ام،یآدم دن نیدرک تر یب  دی شا -

نه   ینبود که بگم، نه رابطه ا  یزینگفتم، چون چ

  داینداشتم با گفتنش، با االن پ یعدم من مشکل ب ، یحرف



 یشدنش و سمج شدنش مشکل داشتم که تو بفهم

نداشتم که   یوقت گذشته ا  چیوگرنه ه ،ی شیم وونه ید

که   یدار  ییزایچ ه ی وپنهان کنم، اما ت ی بخوام از کس

هزار جور حرف    یکه حاضر ، یکن یپنهان م ی دار

که معلومه منو  یبه اصل مطلب یاما نرس  یبد لمیتحو

 کنه  یم ورونیو

حال   یراه گرفت و ب یاش قطره عرق قهیکنار شق از

 سر کج کرد گفت: 

دوست دارم فرار کنم برم، دور   ه؟یچ یدون  یآتش م-

 نیهم زیخوام همه چ یبشم تا باورام خراب نشه، م 

خوام خراب بشه،  یبمونه، نم  یتو ذهنم باق  یجور

کشه، از   یم ریقلبم ت نمیب ی غ محجم از درو نیا یوقت

اصرار   یتونم حت ینم  ینیب  یم رم،یخوام بم یترس م 

 کنم بگم راستشو بگو! 
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 زد و گفت:  یتلخ لبخند

 یوقتا خودتو به نفهم یگاه  را،یبه قول مامان حم-

  ی بفهم قتو یکه حق نهیبهتره ا یبزن

 تکان داد و گفت: سر

 خوام نفهم بمونم  یکامل م یبا آگاه-

 ... نف-

عاشقتم اما    ده،یبهم دست م ینگو نگو حس بدتر-

و نفس گفتن تو آروم بشم حس   زم یبخوام با عز نکهیا

 ر فقط چشمام گاو باشه  بذا ده،یگاو بودن بهم دست م

 و گفت:   دیکش قیعم  نفس

 برو کنار -

برم کنار؟ چشات انگار داره ترروم   یجور نیا  یلعنت-

 کنه یم

نگاهتو بخونم، تا  لیکاش منم بلدت بودم تا همون اوا -

 نمیب ی که االن م یز یبود، چ یچشما چ  نیبفهمم تو ا

 دم یقبال ند



پشت دستش آتش را کنار زد و چند قدم دور شد،   با 

و از شدت   دیهم فشرد، چانه اش لرز  یچشم رو

گذاشت،    شیبازوها  یوجودش دستانش را رو  ی سرما

 : دیآتش کالفه سمتش رفت و غر

 ست یحالت خوب ن -

 گفت:  دیبا همان حال خند پروا

  یخوام برگردم تهران؟ از نگاها   یچرا م یدون یم-

  یقیمتنفرم، از شقا  مینتظرن برگردکه االن م  ییآدما 

  یقیخوند، شقا  انشیتو نگاه موذ شهیکه تمسخر م

 ک... 

 ی گوه خورده عوض-

 خند زد نگاهش کرد و گفت:  شین پروا

 ؟ی د یمطلوب رس ی جهیبه نت  م؟یبر-

 حرف بزنم یتو نذاشت-

 شنوم یبگو م -

 یستیرو پا بند ن-

رفت و   نیسمت مش  دیکالفه نگاه گرفت و چرخ پروا

 ت: گف



 ن یتو ماش نیبش  ا یب-

پروا   یحرف ها   د،یکش  شیموها  یرو یدست  یآتش

را   تیجوره قصد نداشت واقع  چیآتشش زده بود اما ه 

دانست چه   یطرف هم نم  کیاما از  د،یبه پروا بگو

 رفع شود.  ی تا دل خور دیبه پروا بگو دیبا 

رفت، او هم مثل    نیآتش زد و سمت ماش یگار یس

 نشست و گفت: نیپروا درون ماش

شده    ده ینقشه ها کش یل یاتفاقا افتاده، خ  یل یگذشته خ-

خالفکار بود    هیمرجان  ده،یرس جهیبه نت شترشیکه ب

اومد تو نقشه، اما اونم مثل   میقسمت زندگ هیکه اونم 

 پگاه ُکشتنش  نیهم

 ؟ یبه عنوان دوست معمول -

 خوان یکه خودشون م ی زیچ شم یبهت گفته بودم م-

 ی گفت-

 ن؟ییکنم پا  یبرمشون تو اوج بعد پرتشون م  یگفتم م -

 ؟ یخب که چ-

 ی م ،یعاشق  ی مرجانم با نقشه اومد سراغم، به ادعا -

 فهمم یکه م یدون

 کرد، آتش سر تکان داد و گفت: زیچشم ر پروا



 آره منم مثل خودش ادعا کردم -

 گفت:   عیهم فشرد و آتش سر یدندان رو  پروا

 خواد یکه اون م یزیگم شدم چ  یدارم م-

گذاشت و پشت دستش را    شهیآرنجش را لب ش پروا

 دهانش گذاشت گفت:  ی رو

 خوبه-

 که نبود فقط...  یزیچ ،یکن  یم یجور  نیچرا ا-

 زد: اد یبا خشم فر پروا

خوان    ینباش که م یی نبود از اونا   یزینگو چ-

که   ی ن، انقدر مرد هستنشون بد کیگناهشون کوچ

  یعاشق ی ادعا  ،یکرد یچه غلط ی جلو بگ یبد نهیس

تا  یبهش بچسب دیکمه کم با  ست، ین دن یکردن از دور د

 یکه با من کرد   و یعاشق، همون کار یبش

 : دیبا خشم غر آتش

واسه اونم    یفکر کرد یدیخودتو د  ،یگیم یبفهم چ-

 بود!  نیهم

 یرفت  ینه از راه دور قربون صدقه م-

 نفس -



  یمزخرفتو نم ی آتش ادامه نده اون گذشته   الیخ یب-

 خوام بشنوم 

زد و زبان در دهان چرخاند    گارشیبه س یپک آتش

 گفت: 

مسخره بوده   ی ادعا  هی یکن  یم یجور  نیچرا ا-

 ازدواج که نبوده 

که آتش خشکش زد و   دیچنان سمتشش چرخ پروا

  شرتیت ی قه یبا دو دستش  نیخشمگ اراده و  یپروا ب 

 زد:   ادیفر  دیتن آتش را چنگ زد و سمت خود کش

مسخره   ی ادعا  یگی م ینه؟ دار ای یکن ی تمومش م-

بوده ازدواج نبوده؟ تشکر کنم که ادعا بوده ازدواج  

جا  نیبهت بگم اگر ازدواج بود که من ا ا ینبوده؟  

رفتم، با   ینداختما م یتف تو صورتت م  هینبودم 

ترکم نه به خاطر کارت به   یدارم م تی عاشق  یادعا

کار   ه یکارتو با  یاون وقت دار   ت، یخاطر پنهان کار

 ! ؟یکن  یم کیبدتر کوچ

 کرد و پروا عقب رفت و گفت:  ی فقط نگاهش م آتش

 میفقط بر یبد  حیخوام توض ینم-

 .... نف-



 خوام   ینم-

 گفت:  یزد و آتش عصب غیج

 یکن  یم میروان غاتیبا ج  یدار -
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 کالفه صورتش را با دستانش پوشاند و گفت:  پروا

 آتش   میبر-

 که ما مشکلمون حل نشد   یجور  نیمن ا زیآخه عز-

 آتش؟  یهست ینگران چ-

 نگران تو -

آورد و به آتش نگاه کرد و   نیی دستانش را پا  پروا

 گفت: 



 میموقت یایکه به خاطر ناراحت نهیتفاوت من با تو ا-

آتش، ناراحتم  ستمیکنم، من بچه ن  ینم یدائم  یحماقتا 

 ی م شیکه دارم آت تی انقدر ناراحتم به خاطر پنهان کار

انقدر  ا ی فکر کنم  مییگرفتم تو تنها  ادیاما من  رمیگ

خودمو آروم    ا یتمومش کنم  غامیبشم که با ج ی عصب

 کنم

 کنم یخودم آرومت م-

لبش   ی خند زد به جنگل نگاه کرد و زبان رو شین

 گفت:  دیکش

حالت شده بتونه  نیکه باعث ا یکس شهیم ی چه جور-

 آرومت کنه

 و گفت:   دیکش قیعم  نفس

 میبر-

 یستین  میمستق یصراط چی با ه یکن  یلج که م-

 داد و گفت:  هیتک یچشم بست سر به صندل  پروا

 یکن منو سر لج ننداز  یپس سع-

به  ینگاه میرا به حرکت در آورد و ن  نیماش آتش

 پروا انداخت گفت: 

 ی تب دار-



نداد و آتش با خشم   تیاو اصال به حرف آتش اهم اما 

 چی پروا ه زد که ی لب غر ری آتش زد ز یگار یس

 .دینشن

 ** 

آتش به ساختمان نگاه کرد و   ستاد،یدر باغ ا  نیماش

 پروا با چشمان بسته گفت: 

 کنن؟  ی االن همه دارن نگامون م-

که همه پشت آن بودند نگاه کرد و   ی به پنجره ا آتش

 گفت: 

 نگران بو... -

 در را باز کرد و گت:  پروا

 احمق فرضم نکن نیاز ا شتریلطفا ب -

رفت و بدون نگاه کرد به ساختمان رفت پشت   نییپا 

در را باز کرد و ساک کوچکش را به همراه    نیماش

 : دیغر عیاش برداشت، آتش سر یکوله پشت

 ارمیبذارش خودم م-

گونه  یکه رو   یتوجه راه افتاد، با قطره باران یب  پروا

  و مه آنجا  یابر  یاش افتاد به آسمان نگاه کرد، هوا 



 ییبا یحوصله نداشت به ز  یبود اما پروا حت با یواقعا ز 

 اندازد.  یب  یآن جا نگاه

پله ها باال رفت، خودش را به طبقه دوم رساند با   از

  یمکث کرد اما ب ی در اتاق کم  ی جلو  یآسک دن ید

با عجله سمتش  یسمت اتاق برود، آسک دیحرف چرخ

 رفت و گفت: 

 ؟ یاز من ناراحت-

 و گفت:  ستاد ی ا پروا

 ز تو چرا؟ ا-

 ... محل  دمیآخه د -

 خوام برم استراحت یخسته ام م کمیفقط  دیببخش-

  یناراحت سر تکان داد خواست برود اما صدا  یآسک

 زن در گوشش نشست. ریپ فیضع

 عروس -

پروا تنگ شد و سر چرخاند به در اتاق   چشمان 

حالش   اریاخت یب ق یشقا  دن یمادربزرگ نگاه کرد با د

ساک را در مشتش فشرد، باز    یبدتر شد و دسته 

 : دیمادربزرگ را شن  یصدا

 عروسم -



 لبخند زد و گفت:   یآسک

 با توئه -

گذاشت و راه افتاد   نیکالفه کوله و ساک را زم پروا

توجه از کنار   یاما ب د یسسمت اتاق رفت، آتش هم ر

  شینگاه کرد، ن  قیدر اتاق به شقا   ی آتش گذشت، جلو

حال   نیشد اما با ا یمتوجه م یخندش را به خوب

 گفت:   قیشقا 

 زمی عز می نگرانت شد-

  دنشیتوجه وارد اتاق شد، مادربزرگ با د  یب  پروا

 لبخند زد و گفت: 

  ویخوشگل  نیبرم که عروس به ا یگوش آتش م -

 نشون من نداد 

 به زور لبخند زد با احترام گفت:  پروا

 سالم -

غم تو چشمت باشه   نمیماهت مادر، نب یسالم به رو -

 نمیجلو بب ا یعروس، ب

سمت تخت رفت و آرام لب تخت   ریسر به ز   پروا

 نشست، مادربزرگ سر کج کرد و گفت: 

 ؟ یناراحت-



بغض کرد اما سرش را به چپ و راست تکان   پروا

 داد گفت: 

 نه-

 گهیم یا  گهید ز یخوشگلت چ  ی چشما  نیا-

 شیچشم بست، مادربزرگ دست لرزانش را پ پروا

 برد و دستش را گرفت گفت:

اونم چه   دم،یکنم نمردمو زن آتشو د یخدارو شکر م-

 یزن

نگاه    قیهم به زور لبخند زد و مادربزرگ به شقا  باز

 کرد گفت: 

 مادرجون برو استراحت کن درو هم ببند-

رفت    رونیجا خورد و عصا را محکم گرفت ب   قیشقا 

 :دیخواست در را ببندد اما آتش غر 

 نبند-

 نگاهش کرد و با طعنه گفت:   قیشقا 

 مادرجون با عروسش حرف داره -

  نیرا کامل بست اول در    قیسر تکان داد و شقا   آتش

شد،   دهیاز پشت کش  شیقدم را برنداشته بود که موها 



  یبزند فکش گرفته شد و صدا غی تا خواست ج

 آتش در گوشش نشست:  نیخشمگ

کنم تا    یجا دفنت م  نیا یخفه شو وگرنه جور   شیه-

 کنن داتیهزار سالم نتونن پ

با ترس خواست قدم جلو بگذارد اما دستش    یآسک

تعجب کرد   زیعمو پرو  دنیخاند با د گرفته شد، سر چر

 و نگران تا لب باز کرد عمو آرام گفت: 

 دخالت نکن-

را داشت به عقب    قیهمان جور که فک شقا  آتش

که باال تنه اش از نرده ها عقب   یهولش داد جور

وحشت زده دستش چنگ شد به  ق یرفت و شقا 

 آتش و به زور گفت:  شرت یت

 تو رو خدا -

 جا؟ نیا ی اورد   اتو یحروم زاده باز-

 : دیشده اش غر دیکل یدندان ها   یجلو برد از ال سر

کنم  ی کار  یخوا  یم یزن  یکه م ویخند شیاون ن-

 بمونه یشکل  نیاون دهن گشادت هم شهیهم

 غیوحشت زده خواست ج  قیهولش داد و شقا  شتریب

 بزند اما اتش گفت: 



 یشیپرت م ادیصدات در ب-

 خند زدو گفت:  شیتاد و آتش ناف هیبه گر  قیشقا 

 ی حروم لقمه  ی تو یدختر وجودم نداشت تو رو  نیا-

 نداختم یبد ذات تفم نم 

 آتش -

جا   ن یمدت که ا نیا ،یگوش کن  دیخفه شو فقط با -

که رحم    ی دون ی م یسر به سرش بذار یبخوا  مویهست

برگشت   طیبرات بل  دیتهران مج میندارم، بعدم که رفت

  یپ یریم  یشیگم م  ما یتو هواپ یتمرگ یگرفته م

 خودت، بگو حله  یآشغال باز
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 با...شه-



  یملتمس با زار  قیهولش داد و شقا  شتریب آتش

 : دینال 

 باشه...تو رو خدا -

  یم ی غلط اضاف یاومد  ،ی شناس   یمگه تو خدارم م-

 اون خدا بزنه تو فرق سرت  ،یگیخدا هم م یکن

با وحشت دست به نرده گرفت،    قیرفت و شقا  عقب 

 آتش دست باال اورد با خط نشان گفت: 

  تیبا اون نگاه مارمولک ا ی  یاون دهنتو براش کج کن-

 برات  شه یبد م ،یکن تش یاذ یبخوا

از اشک نگاهش کرد و لب   سی با صورت خ  قیشقا 

داد   حیشد ترج  زیچشمان آتش که ر دنیباز کرد، با د

خفه شود، چسم بست و آتش سر چرخاند رو به 

 گفت:   یآسک

 کجاست؟  ا یک-

 زد دور شد  یتو باغه داشت با تلفن حرف م -

 ندارم   ختشوی ر یجا ببر حوصله   نیاز ا نویا-

دست    قیرفت اما شقا  قیبا عجله سمت شقا  یآسک

را پس زد خم شد عصا را برداشت همان جور   یآسک

 داشت گفت:  یقدم بر م  یکه به سخت



 نمت یب  یولت کرد رفت م  یوقت-

 گفت: زیتا خواست سمتش برود پرو آتش

  تیاذ د ینبا  نیاز ا شتریآتش اون دختر تو اون اتاق ب-

 زنهیزر م  یادیمثل باباش ز نیا ال یخ یبشه، ب

سمتش    زینگاه کرد و پرو زیچپ چپ به پرو  قیشقا 

 رفت گفت: 

  یاون چه شکل ی دهنتو، به تو چه زندگ گهیببند د -

داد  یم  ادیبهت  یآزاد نکهی ا یاگر بابات به جا   شه،یم

 ی جور ن یداد االن ا یم ادت یشعور و کار درست  

 یکرد  یدماغتو تو همه چز فرو نم 

 عمو -

 یکه چ یچزون  ی عمو عمو بذار کنار، دختررو م-

 چه مربوط بشه؟ به تو

 با حرص راه افتاد گفت:  قیلبخند زده بود و شقا  یکیآ

 !دیداره همه طرفدارش هست یچ  ستیمعلوم ن-

داره تو   یچ نیفکر کن بب نیبرو تو اتاقت بش کمی-

   یندار

 



 و گفت:   دیسر پروا کش  یدست رو مادربزرگ

که  شیوقته تهران ناومدم، چند سال پ  یل یمن خ-

 بار بود  نیآخر زیپرو شیاومدم پ 

 سر تکان داد و مادربزرگ ادامه داد:   پروا

گفت با   یم  زیاما پرو ارمیدر نم  رمیآه ی سر از کارا-

گفت تمام کاراش حساب کتاب   یاون مرد فرق داره م 

کرد   ی کار م  یداشت چ ستیداره، اون زمان معلوم ن

نفر اومد بهم گفت اون دختر  هیکه منم باور کردم، 

 ...رمیآه  دم یمرده ترس

 سکوت کرد و دست پروا را فشرد گفت:  مادربزرگ

 ست یکردم ن یکه من فکر م یز یاالن اون چ دم ید-

 د؟ یمطمئن -

جواب تو جواب   دنیسوال بپرسم بعد شن  هیبذار من -

 دمیم

 د یبپرس-

 آتش دوستت داره؟ یمطمئن -

 لبخند زد و گفت: پروا



کامل دارم که   مانیا نه،ی که شک ندارم هم  یزیتنها چ-

 از خودش دوست داره  شتریمنو ب

 ه؟یحاال جواب من چ-

 گفت: دیخند  شیبا یو چروک اما ز ر یصورت پ با 

انقدر دوستت  دیاالن نبا  ر یاگر مطمئن نبودم که آه-

بوده باشه   یکس  تیقبال تو زندگ شهیداشت، مگه م یم

 ؟ یدوست داشته باش  گروید یکیبعدم انقدر 

 دوستش... گهید دخالف کار در اوم  دی شا -

اشتباه نکن اگر آتش عاشقش بود و دوستش داشت  -

خالف کار بودنشم براش مهم نبود، دور از جون تو  

 کنه؟ یولت م یخالفکار باش 

 مطمئنم  یعنیکنه،  یباشم ولم نم یهر چ -

 خودته فقط بهش فکر کن  شیسواالت پ ی جوابا  نیبب-

 ... ن یچون مرد ا  دی شا -

تونست   ی دشم مرده بود ماگر اونو دوست داشت و بع-

کن  سهیانقدر زود عاشق بشه و سرپا؟ با خودت مقا 

فکر    ی دختر جون، اگر دور از جون زبانم الل تو بر

 ره؟ یگ یآتش جون م یکن یم

 کنم یدونم...فکر نم ینم-



 گفت:  دیباز خند مادربزرگ

اما ما زنا عاقل تر از   یمن باعث شدم ناراحت بش -

 میمردا هست

 و مادربزرگ ادامه داد:  دیآرام خند پروا

دن   یکال عقلشونم از دست م  تیمردا موقع عصبان-

تونن درست فکر کنن و  یهم بشن م  یاما زنا عصبان 

 عمل کنن

کرد چطور آن قدر   یکرد و فکر م ینگاهش م پروا

بود که با وجود کرد بودن شوهرش   یاست، قو یقو

کرد، مادربزرگ   ی م یما جدا شده بود و تنها زندگا

 دستش را فشرد و گفت: 

به خاطر   فهیح دیحاال که انقدر همو دوست دار-

 باشه   ی کدورت نتونیارزش ب یب یزایچ

 ه،ی مشکل من پنهان کار ست، یمشکل من گذشته ن-

 بوده   یشتریب زیچ گهیدونم حسم م یم

  یاما گاه  هیتو گذشته نرو عروسم، حس زنا قو-

 یریالزمه از گذشته فاصله بگ

 ترسم  یم-

 سکوت کرد و گفت:  یکم  مادربزرگ



 نی شوهرتو از اون محل دور کن هم-

 ... ی نم-

روزه جواب   ه ی ستیفقط بخواه  قرا ن یتون یم-

   یر یگ یاما باالخره جواب م یریبگ

 خواد یم نویهم  رمیکنم، مادر آه یتمام تالشمو م-
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اتاق باز شد، مادربزرگ و پروا سر چرخاندند،   در

 گفت:  ستادیآتش نگاه گرفت و آرام ا دنیپروا با د

 من فعال برم مادرجون -

 دمتونیو د نجا یا  دیاومد خدارو شکر  زم،یبرو عز-



بدون نگاه کردن   دیبا لبخند سر تکان داد و چرخ  پروا

به آتش سمت در رفت، تا آتش خواست سمتش برود  

 مادربزرگ گفت: 

 جا قرار گوشتو ببرم  نیا ا یب-

 به مادربزرگ نگاه کرد و جلو رفت آرام گفت:  آتش

 که ماه بانو خانم  یداد  ی سوت-

ت خطم عشقش  هف ی دونستم که نوه   یمن نم-

 بوده  ی دروغ

دختره هم چقدر ناز داره  نیا ی کرد مونی خالصه ضا -

 کارم در اومده 

 ره یحقته برو انقدر نازشو بکش تا آروم بگ -

 بهش  یگفت یچ-

از کجا تور  نوی نگفتم پسر جون فقط ا یبد زیچ-

 ؟ ی کرد

 و گفت:  دیآرام خند آتش

 بود؟  یخوب  دیص-

 گفت:  نیگرفت و با تحس  یا افهیق مادربزرگ

 پسر یگرفت یشاه ماه-



 قهقهه زد و مادربزرگ مشکوک گفت:  اریاخت یب  آتش

خوش  نیهمچ  ی خوشگل  نیدختر به ا یکار کرد  یچ-

 پا داد  ختیر یزشت ب یبه تو  یکل یه

 و گفت:  دیبلندتر خند آتش

 یتر حرف م یالت  دیمادربزرگ مارو باش، از مج-

 زنه

 خوبه؟  دیمج-

 خوبه-

 و گفت:  دیکش  قینفس عم مادربزرگ

 خودم انداخت یاون موقع ها اد یعروس منو  نیا-

 چه جالب منو هم -

 ؟ یمن بود  ی ها  ی پدرسوخته مگه تو جوون-

 دم ید زتمیچ یکه عکسا دمی نبودم اما شن-

 زم؟ یچ-

 قد بلندو زشتو...   چنیهم گهید  زیچ-

 و گفت:   دیخند مادربزرگ

 میزن  یبعد حرف م  شش،ی برو پ-



 جا بود  نیا روز ید  یک-

بالشتش را مرتب کرد و   دیتنش چرخ یکم  مادربزرگ

 گفت: 

 جا نبود نیا  ی کس-

 بتونه به من دروغ بگه یشده کس-

 و گفت:   دیآرام دراز کش مادربزرگ

 استراحت کنم  دیبا -

 ی زد  یحرف م یالت یداشت  شیتا چند دقه پ-

 پسر، برو دنبال زنت  ی گرفت مو یهمه انرژ-

 ده یزنم االن پا نم-

 یعرضه ا ی ب یل یپس خ -

 عه -

 یب  یعنیپا بده  یکن ی کار ینتون یزهر مار عه وقت-

 ی عرضه ا

 دمتگرم  -

 گه یبرو د -

 لجبازه -



 با غم چشم بست و گفت: مادربزرگ

مگه مثل اون   یمن  یتو نوه   یمنم لجباز بودم، ول -

 ی نگه دوستش ندار ؟ی باش الیخ ی که ب ی نامرد

 نفسمه-

اگر هزار بار پست   یپس برو نفستو روبه راه کن حت-

کار   یچ  دیدونه با  یبزنه، هر چند اونم دوستت داره م 

 کنه

 یجواب بد  دیبا   ی در نر  رشیاما از ز  رمیم-

و آتش سمت در   دیسرش کش  یپتو را رو مادربزرگ

 رفت گفت: 

 یرفت  یبه ک  یانقدر کلک  گنیبعد م-

 برو پدر سوخته -

 گفت:   زیپرو دنیرفت با د  رونیاز اتاق ب  آتش

 دیحالش خوبه خواب-

نگاه کرد   یباران یسر تکان داد و آتش به هوا  زیپرو

 گفت: 

 برگشت  ا یک-

 م یحرف بزن دیبا -



 دارم  یاما االن کار مهم تر میزن  یم-

 گفت:  زیافتاد و پرو راه

 ...نیراجع به تو هست، مامان و ا-

 اما االن نه میزن  یم گفتم که حرف-

 ؟یبشه چ ریاگر د-

 شده  یم د یاما اگر شد پس با  شهینم-

پروا  دنی اتاق را باز کرد وارد اتاق شد، با ند در

  یبرود اما لحظه ا رون یتعجب کرد خواست از اتاق ب

نگاه کرد و کالفه  سیبه در سرو  د،یآب شن  یصدا

 : دیغر

 ی فکر کردم باز رفت-

  ستاد،یپشت در ا هیندر حمام رفت و چند ثا   سمت

داد و   هیتک واریبه د  مانیخواست در را باز کند اما پش

 به در زد و گفت:  ی با پشت انگشت دستش ضربه ا

 ؟ یخوا یکمک نم-

چشم بست و صابون را آرام   شی صدا دن یبا شن پروا

 : دیرا شن  شیباز صدا دیتن کش ی رو

 بکشم؟  سهیتن چرکتو ک امیب یخوا یم-



گذاشت و بدنش را   شیتوجه صابون را سر جا  یب

شست، آب را بست و حوله را برداشت دور تنش  

بست، در حمام را باز کرد، هر دو چشم در چشم شدند 

 و آتش لبش کج شد و گفت:

 یزجر کش کن   یخوا یم-

توجه سمت تخت رفت و لب تخت نشست،  یب  پروا

گرفت   یگوش را برداشت همان جور که شماره م

شانه اش    کی یرا جمع کرد رو   سشیخ ی موها 

 عیرا دم گوشش گذاشت و نغمه سر  ی گوش خت،یر

 جواب داد: 

 جانم-

 ؟ یخوب  زم یسالم عز-

 مادربزرگم چطوره؟ ؟ یقربونت، تو خوب-

 یل یخوبم، اونم خدارو شکر خطر رفع شده االنم که خ-

 ؟ یکن ی کار م  یخوبه، تو چ

 میکرد ی اماده م نیسفره هفت س می داشت-

 لبش کج شد و گفت:  پروا

 رفته  ادمونی دم یع یحت  هیجا هوا بارون نی چه خوب ا-



تخت سمت پروا   ی سمتش رفت و زانو زد رو  آتش

 رفت، نغمه با لبخند گفت: 

  دیدور هم هست دیخوبه سفره پهن کنحاال که حالش -

 گهید

آب نشسته بود   یکتفش که قطره ها  یاتش رو  لب

 چشمانش بسته شد و آرام گفت:  د،یچسب

 هم هست؟  رایمامان حم-

 بره که میآره نذاشت-

شد و نفسش به شماره    دهیتنش کش  یآتش رو   لب

  یکرد خودش را ب یافتاد، حوله را چنگ زد و سع

 ان قورت داد و گفت: توجه نشان دهد، آب ده 

 حامد خونه مامانشه؟-

آره زنگ زدم رفته بود اون جا، گفت دو سه روز  -

 تهران ادیم گهید

 آرام گفت:   یل یو خ دیآتش به گوش پروا چسب  لب

 خوام نفس   یمعذرت م-

 گفت:   یمرتعش یتنش دون دون شد و با صدا  پوست 

 گهیخوبه د-



 اتش کجاست؟-

 جا   نیهم-

 چندش کجاست؟  یسالم برسون، اون دختره  -

 دونم ینم-

 باز آرام گفت:  آتش

 یکه ناراحت نش  نهیکنم فقط واسه ا  یم یمن هر کار -
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 و نغمه گفت:   دیدندان کش  ر یلب ز پروا

 صدات ناراحته!-



را دو طرف    شیتخت نشست و دو پا  یکامل رو  آتش

پروا گذاشت و دستانش را دور شکم پروا حلقه کرد،  

 گفت:  ی پروا به سخت

 ؟ یفعال کار ندار -

 نه اما اگر شد باز زنگ بزن-

 فعال   زم یباشه عز-

 گفت:  را قطع کرد و   تماس

 نداشتم باورت نداشتم مانیاگر به دوست داشتنت ا-

 و گفت:  دیباز کتفش را بوس آتش

 ییزشتو دوست داشتم اونم تو  هیمن تو کل عمرم -

  یزیدندان ر طنتیو آتش با ش دیکش  قینفس عم پروا

خورد، آتش سر جلو   یاز کتفش گرفت و تن پروا تکان

 و گفت:  دیبرد گونه اش را بوس 

با نقشه  ی کل گذشته  گمیبار هزارم م ینفسم برا-

نبوده، تنها کار درست و    ی قسمتش عاد چیگذشته، ه

 نفسم  ینقشم تو بود یب لهیپ هیلیش یب

 نگفت و اتش کالفه عقب رفت و گفت: چیه  پروا



  تیوضع نیجا با ا  ن یچه خبره االن ا نمیبرم بب دیبا -

 پاهام سسته 

خم شد   د یپر نیینگاهش نکرد و آتش از تخت پا  پروا

 و گفت:  د یسر پروا را بوس

 یهست یبگو آشت-

 برو -

 بگو تا برم -

 برو آتش -

 ... نمو یش ی جا م ن یبازم ا یهست یآشت ینگ-

 گفتم برو -

 بگو  -

 آتش -

 حوله گرفت و گفت:  یدستش را لبه    آتش

 شهیم  یچ یدن  یم ینگ-

مچش را    عیبه انگشت آتش نگاه کرد و سر پروا

 گرفت گفت: 

 برو   میآشت-

 گفت:  ستاد ی صاف ا دیخند آتش



 برم  یعنی-

 برو -

 واقعا برم-

 بابا یا گهیبرو د -

با شتاب خم شد دست پشت سر پروا گذاشت و   آتش

شد اما با کام   ریلبش گرفت، پروا غافلگ نیلب را ب 

آتش چشم بست و آتش آرام آرام ادامه داد، عقب رفت 

 پروا نگاه کرد و گفت: یبه چشمان بسته 

 رمیاالن م -

 چشم باز کرد و اتش با لبخند گفت:  پروا

 زشتم یعشقم -

 گفت:  ستادیدر رفت و پروا ا  سمت

 درو ببند-

 بندم  یم-

کرد سمت تخت   یرفت و پروا پوف  رونیاز اتاق ب  آتش

باره در را   کیو حوله را باز کرد، اتش به  دیچرخ

  شی ابروها   دنی سر چرخاند با د ع یباز کرد و پروا سر



نگاهش سر تا پا   یچرانباال رفت اما آتش با چشم 

 تکان داد و گفت: یو گردن دیچرخ  ش یرو

 نرم؟   شهیم-

با حرص حوله را سمت در پرت کرد و اتش بلند  پروا

عقب رفت و در را بست اما لب به در چسباند و    دیخند

 گفت: 

 ی ذار یتو جهنم که شوهرتو تو کف م یبر شاال یا-

و سرش را به چپ و راست تکان    دیباالخره خند پروا

با عجله سمت پله ها رفت و بلند   دیداد، اتش هم چرخ

 گفت: 

 چه خبره  نمیبب نیا یعمو ب ا یک-

از اتاق پدربزرگ، با   زیامد و پرو رون یاز اتاق ب ا یک

در باغ بود، آن دو هم سمت پله  نییآتش که پا  دن ید

آن   ی سرش که باران رو یرو  یها رفتند و اتش دست

 و گفت:  د یکشنشست 

جا باالخره منتظر  نیواسه ا میکن دیخر  کمی میبر-

  یداشته باشن، بعدم حرف م  یزیمهمون نبودن که چ

 میزن

 و گفت:   ستادیا شی روبه رو ا یک



 میبر-

 ؟ یحرف زد  دیبا مج-

 شهی آره گفت داره با مردم هماهنگ م-

که  میریخوبه مادرجون خوب باشه ما هم زود م-

 یبرسم به همه چ

 و گفت:   دیهم به ان دو رس  زیپرو

 مونم  ی جا م ن یا دوی ع دیشما بر-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 چه خبره  نم یبب می بر نیا یحاال ب ه،یفکر خوب-
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  ی دیکرد، ع یپول نو و خشک درون دستش نگاه م  به

به او   یکه مادربزرگ به همه داده بود، حس خوب

  زیم ی رو  یدست داده بود، سر باال آورد به تنگ ماه 

ه بودند در خواب  آن سه مرد برگشت ینگاه کرد، وقت

زد  یرا صدا م  یکه آسک دیشن  یبلند آتش را م یی صدا

 .ندیچرا ب  نیهفت س   یتا برود و سفره  

قرمز نگاه گرفت و به آتش نگاه کرد، حس   یماه  از

 زیکرده است، چشم ر   ر یفکرش را درگ یز یکرد چ یم

را حس کرد،    نشینگاه سنگ یکرد و آتش لحظه ا

نگاه پروا لبخند زد و سر   دنینگاه باال آورد با د

 چرخاند گفت: 

جمع   المیخ  دمتید  گهیخدارو شکر حالت خوبه، د-

 م یافت یشد، ما فردا صبح راه م

 چرا انقدر زود؟ -

 میخوا یچندتا کار تهران دارم، بعدم اگر بشه م هی-

 کردستان میبر

کرد و   تعجب کرد و مادربزرگ چپ چپ نگاهش پروا

 گفت: 

 سخته؟ یبمون شتریحاال دو روز ب-



 اما کارام واجبه  ستیسخت که ن-

 بچه ین یهم شهیهم-

 و گفت:  دیخند آتش

چند   نیتو هم  ست،یهوا بد ن  ستیاالنم بارون ن -

 ایدر  میبر میکه وقت دار یساعت

 خوش بگذره  دیشما بر   امیمن که نم-

 کنار مادرش نشست و گفت:  زیپرو

 د یمامان شما جوونا بر  شیمونم پ یمنم م-

 گفت:   یآرام  یاما با صدا ی عصب  قیشقا 

 امیکنه نم یمنم پام درد م-

 دست پروا را گرفت و گفت:   آتس

 اد یخواست خودش ب  یهر ک میما رفت-

  میا یم یبرو داداش منو آسک-

برد، اما پروا در راهرو   رونیرا از اتاق ب پروا

 نگاهش کرد و گفت: دیآتش چرخ ستاد، یا

 شد؟  یچ-

 شده؟  یزیچ-



 نه نفسم -

 ینگو نشده، کالفه ا -

 و گفت:   دیسرش کش  یرو یدست یعصب آتش

 شهیم کی االن تار ا یدر میبر-

 شده  یقشنگه تو بگو چ ایبشه در کمیتار-

 میزن  یاون جا حرف م میبر  ا یب-

 باشه -

 لباس گرم بپوش  یمنتظرم، حساب ن یمن تو ماش-

 باشه -

به اتاق رفت، در را بست و همان جور که در   پروا

همان بافت تنش کرد، شال   یفکر بود، پالتو را رو

رنگ را برداشت، سر و گردنش را خوب    دیکاله سف

  ده یبه رنگ پر ستاد یکوچک ا ی نهیآ یپوشاند، جلو 

حوصله از خودش نگاه گرفت،    یاش نگاه کرد اما ب

عجله  را پا کرد و با   شیلب تخت نشست جوراب ها 

رفت، همان    رونیرا برداشت از اتاق ب  ی گوش فیک

 . دیدر اتاقش د  یرا جلو   قیلحظه شقا 

 با لب کج شده نگاهش کرد و گفت:  قیشقا 



   یهست  یکردم دختر عاقل  یفکر م -

 گفت:  یعصب پروا

 ؟یچ یعنی-

تورو   یتونه حت یعشقو دوست داشتن م  دمیاالن فهم-

 هم کور کنه

 ه؟ی منظورت چ-

اما   رمیگردم م یست، من که بر ممنظورم واضح ه -

 یبست  قیمتاسفم برات که چشماتو رو حقا 

را گرفت و   ش یبازو عیبرداشت برود اما پروا سر قدم

 گفت: 

 ؟ی ریم ی االنم دار  یزد خودتو یکجا، حرف ب یه-

 خود یتو بگو ب-

ولش کنم برم که تو مقصودت   ی منتظر بود هیچ-

 ؟ یبرس

 خند زدو گفت:  شیو پروا ن  دیابرو در هم کش  قیشقا 

برات روشن کنم  ویزیچ هیبذار   یریم ی حاال که دار-

 بعد بلند شو برو 



سر   ی به خاطر قد بلند پروا کم ق یرفت و شقا   جلوتر

 ی با یدو چشمان ز نیباال برد، پروا چشم گرداند ب 

 و گفت:  قیشقا 

  نیدونم اما بدتر ینم  یزی ةتش چ  یمن از گذشته -

رسه اما پاره  ی به مو م رم،یاحتماالتم در نظر بگ

هم پدربزرگ    یگفتم هم خودت بدون نویا شه،ینم

باشه آتش اگر هزارتا دروغو بهم گفته   ادت ی زت،یعز

که با تمام   نیاز راستم راست تر گفته ا  ویزیچ هی باشه 

 د یقبرم شا  نبشوجودش دوستم داره، هزار تا 

اما شک نکن مارو  اد یب شیناراحتمون کنه کدورت پ

 کنه یاز هم جدا نم

 را رها کرد و گفت:   شی بازو

مدت که   نیخوب بود ا یل یخ  نکهیاالنم برو و ا -

  ی جان، اگر بود قیشقا ریسفر به خ  ،یبود  شمونیپ

 گهیاما خب د ، یاز طرف من داشت ی بهتر ییرایپذ

 بهتره  یانگار بر

 انه اش انداخت و گفت: ش  ی را رو  فشی و ک دیچرخ

 ی داشته باش یخوب دیع-

 : دیبا حرص غر قیرفت و شقا نیی پله ها پا  از



 !شهیتو م  فیحر  یک یعوض -

آتش رفت، تا در را باز    نیبا عجله سمت ماش پروا

 و گفت:  دی ابرو در هم کش گاری دود س دن یکرد با د

 چه خبرته؟! -

پرت کرد   رونیرا ب گار یداد ته س  نییرا پا  شهیش   آتش

 و گفت:

 باال زشتم ا یب-

  نینشست و در را بست، آتش ماش نیدرون ماش پروا

 را به حرکت در آورد و گفت: 

 ی کرد رید-

 یبکش  گاریس شتریکردم که ب رید-

 غر نزن زشتم-

 شده؟ یچ یبگ  شهیم-

 شهیجا خوب م  نیاومده ا یمادربزرگم دهن باز کنه ک -

 ! ؟یچ یعنی-

جا اون باعث حال بد   نیاومده ا یکی روز ید-

 مادربزرگم شده 

 !یعنی-



آره اون بهش گفته اون دختره ُمرده، مادربزرگمم  -

 نگران شده  ده یفکر کرده دختره واقعا عشقم بوده ترس

 خب -

 کارو کرده   نیاز عمد ا هی هر ک-

 چرا عمد؟! -

به   نویا ادیهمه سال م نیبعد ا  یکی یبه نظرت وقت-

 داره؟   یل ی چه دل  گهی مادربزرگم م

  یرا کم  شی داد و شانه ها  نییدو طرف لبش را پا  پروا

 باال داد و گفت:

 ؟ یل یچه دل-

 سرگرم کردن من -

 گفت: یبود و آتش عصب  جی گ پروا

اما   اُمدهین ی کس گه یکنه م یمادربزرگم لب باز نم-

 شش یاومده پ یکیمطمئنم   با یتقر

 ؟ یدون یاز کجا م-

زنه   نیهم نداره فقط ا یجا قطع بوده، گوش نیتلفن ا -

ماجرارو بفهمه،  ن یا دیداره که اونم نبوده، ازکجا با 

  نیاز ا نی ماش هی  دهید ومده یبعدم زنه گفته داشته م



جا بوده اما   ن یمطمئنن نبود از ا  رون،یکوچه رفته ب

 کوچه بوده  نیاز هم
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 : دیکه کامال تعجب کرده بود پرس پروا

 ؟ ی با مادربزرگ حرف زد-

  یرفتم سراغش اما گفت کس م یاومد رون یبعد از ب-

 هیگفت  ید یگفتم از کجا ابن ماجرارو فهم ومده،ین

 دم یفهم  یجور

 ؟ یکن ی فکر م یخودت چ-

 دونم ینم-

 تونه باشه؟ یم یا گهیآشنا کس د ریبه غ-

 نگاهش کرد و پروا سر اد گفت:  آتش



 پدربزرگ نبوده؟ -

 نود درصد فکرم به اون رفت-

 سرگرمت کنه؟ دیچرا با-

 دونم ینم-

 من با مادرجون صحبت کنم؟  یخوا یم-

 گه ینم-

 حاال بذار من صحبت کنم -

 باشه -

در مورد آکام و اون دختره که مرده  ی هنوز دار-

 ؟ یکن یم قیتحق

 آره -

ُکشته شدن زن عموت و برادرت و اون دختر و -

 که افتاده همش به هم مربوطه ییاتفاقا 

 گفت: یبه اطراف نگاه کرد و عصب آتش

 شدم   جیگ-

  یبفهم دیبا  ، یکار کن یچ ی آتش، بلد  یشینم جیگتو-

 ه یقصدش از سرگرم کردن تو چ



که   یکار  نی با ا دوارمیام ختسیبهم ر اوضاع محل -

 خوام بکنم حداقل مشکل اون جا حل بشه یم

 ؟ یبه سرگرد فکر کرد -

 نه-

 تونه کمکت کنه  یبهش فکر کن م-

  یزیفکر کرد، با چ یدو سکوت کردن و پروا کم هر

سر چرخاند به آتش نگاه کرد و    دیکه به ذهنش رس

 گفت: 

خوان   یم یعنی وسط   دن یحاال که حرف گذشترو کش-

 ی بش ریدرگ  یروابط با منم خراب بشه حساب

 با شتاب نگاهش کرد و پروا سر تکان داد گفت:  آتش

  یهمه موضع که م  نیا نیبهش فکر کن، چرا ب-

تونست مادربزرگتو نگران کنه، مثل مثال چاقو  

موضع   نی ا قا یاما دق گهید زیهزار چ   ایخوردن تو 

 ی جا، م  نیا یایدونستن تو با من م یبهش گفتن؟ م 

دونه و اسم   ینم  یزیدونستن مادربزرگ از من چ

منو تو   نیو باعث بحث ب ارهی من م ی مرجان جلو 

 شهیم



و پروا ادامه   دیکش شش یر  یبا خشم دست رو آتش

 داد: 

  خوانیهم م د،یبه ذهن من رس نمیا یکه گفت  نارو یا-

هم  تحت فشار بذارنت هم سرگرمت کنن، هم محلو ب

 منو تو خراب بشه  یهم خواستن رابطه  ختنیر

 حروم زاده ها-

 آروم باش آتش -

 زد:  اد ی فرمان نشست و فر ی مشتش رو آتش

 زنم حروم زاده ها ی م شتونیآت-

 دستش را گرفت و گفت:  پروا

 ی جور نینکن ا -

  نیبرداشت ب ی گاریس   دیبا خشم دست عقب کش آتش

 گذاشت و گفت:  شی لبها 

باشه زنده زنده  یریسر اون پ  ریز نا یاگر همه ا-

 کنم یخاکش م

 را روشن کرد و پروا سر کج کرد گفت:   گارشیس

 م؟ یبر شیبه روش تو پ-

 گفت:  جینگاهش کرد و گ آتش



 ! ؟ی چه روش-

 خوان  یکه اونا م  یزیبشه چ-

 ساکت بود و پروا سر تکان داد و گفت:   آتش

  یفکر کنن موفق شدن، هم سرگرمت کنن هم رابطه -

 منو تو رو خراب کرده باشن 

 ... ن-

فکرو کنن اما منو تو  نیا هینگو نه، قراره بق ع یسر-

فکرو کنن بعدش   نیبذار ا ه،یچ هیقض میدون  یکه م

 درسته؟  نییپا   یقراره تو اوج پرتشون کن
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آتش که داشت با تلفن  ا،یدر  یبود به موج وحش رهیخ

کرد و   یبه او نگاه م  یکرد گاه یهمراهش صحبت م

بن داد، پروا لبخند زد  یباز صحبتش را ادامه م

رفت، سال    یم یک یآسمان نگاه کرد هوا رو به تار

شمال آمده بود اما آن شمال انگار با تمام    شی پ یها 

 فرق داشت.  مه ش یگذشته فرق داشت، حال و هوا

  چیطرف هم ناراحت بود چون حال آتش ه کیاز  اما 

  یکرد برا یرا کامال درک م   شیخوب نبود، فشار رو

ادامه نداد تا  اش را  یهمان بود که بحث و دلخور 

 آتش حداقل از طرف او تحت فشار نباشد. 

که در صورتش نشست چشم بست و    یباد سرد با 

به خود   شتریکه آتش دور او گذاشته بود را ب یپتو

  دیسر چرخاند آتش را د ن یدر ماش  یچسباند، با صدا

  یبرد، همان لحظه صدا  نیکه باال تنه را درون ماش

آمد   رونیب نی ماش لبخند زد و آتش از  د،یشن کیموز

 انداخت.  باز کرد و شانه باال یدو دستش را کم

تاشو   یصندل  یو آنش سمتش رفت، رو دیخند پروا

آزاد  یبرد موها شیپروا نشست و دست پ  یروبه رو

خلوت بود   ا ی کنار در د،یکش رون یپتو ب ر یپروار ا از ز



جا را انتخاب کرده بود، پروا   نی و آتش هم خلوت تر

 لبخند زد و لب زد: 

 سردت نشه -

باال انداخت و همان   یمنف یسرش را به نشانه   آتش

 خواند.   کیموز یلحظه با خواننده  

 

 صبح   ای ازون حرفا من با تو کنار در بزن

 ذره رو شنم خوابت ببره  هیموهات باد بزنه باز  تو

 

ش دست پروا آتش داد و آت لیتحو یناز  ی خنده  پروا

نگاه کرد، اما پروا   ا ی دو دستش گرفت و به در  نیرا ب

بود اما   ختهیبهم ر یرخش بود، حساب مین ی  رهیخ

 باشد. یشگیپروا همان آتش هم یداشت برا  یسع

 

 دلت واسه خودم واشه گلم   بذار

 هر شب   ارم یوقت دلت گرفت واسه تو من گل ب هر

 پاشه  رهیدلم تو بغلت جون بگ بذار

 سند قلب من واسه تو امضا شه  بذار



 

دستش که در دست آتش بود را تکان داد تا   انگشت

آتش نگاهش کند، آتش سر چرخاند نگاهش کرد،  

 گفت:   د یزد و پروا ابرو در هم کش یلبخند تلخ

 ی گذر یمشکلم م ن یاز ا-

 

 دلم از دست رفت   ینمون ا ی یبمون تو

 عمد از قصد   یاز رو  یبریقشنگ دل م تو

خوب   رت یپ شمیم ینگاه کن که چجور  نیبش تو

 رتینشسته وسط قلب من اون ت

 

کرد و   شیرا سکون ران پا  شیکالفه آرنج ها  آتش

دهانش گرفت، پروا با حس    ی دست پروا را جلو

بوسه اش دلش   خت،یهرم نفسش دلش فرو ر ی گرما 

خم   یکم  دیخودش را جلو کش عی و سر رو کرد   ر یرا ز

 آتش نگاه کرد.  یشد به چشمان کالفه  

 

 نهیکه چشام بب نهیا ریمگه غ مهیزندگ گمیهمه م به

 تورو 



  یبهت عشق ظهیغل یدونیم زهیریم نییپا  یهور دلم 

 که دادم 

 

  ی اش را رو یشانیچشم بست سر جلو برد و پ آتش

 پروا گذاشت و گفت:  یشانه  

  اههیس  شیبق میقسمت زندگ  یقشنگ-

 شهیتموم م یاه یس-

را پشت گردن آتش گذاشت و سر چرخاند کنار   دستش 

 و گفت:   دیصورتش را آرام بوس

االن  ینخورد  نیوقت زم چیه یخودت بود  یتا وقت -

 خوردنت محاله  نیکه من اومدم زم

 

کن حستو آروم   یاسمتو خال  واشیگوشم  یتو  بگو

 ی ش

 یتورو پا گوش   کنهیمث من آخر شب لوست م یک

 

سر چرخاند نگاهش کرد و پروا لبخند زدو   یکم آنش

 گفت: 



 بدتر از توئه اشیزشتت سر سخت نیا-

 نبودم زشتم یکنم نبود  یاعتراف م-

 

دلم از دست رفت تو قشنگ دل   ینمون ا ی یبمون تو

 عمد از قصد  یاز رو  یبریم

خوب   رت یپ شمیم ینگاه کن که چجور  نیبش تو

 رتینشسته وسط قلب من اون ت

 

 م؟یصحبت کن  یخوا ینم-

 سخته نفس -

 به نفعت باشه ک...   یوقت-

  نیتونم تو ا یهمه کارام نقشه بوده اما نم میتو زندگ-

 کنم  یمورد نقش باز

تا   ی انجام بد  دیخوان با   یم نویازت ا یوقت نیبب-

 بذار فکر کنن موفق شدن  ه،یکارا چ نیا ل یدل   یبفهم

 سخته-

 زیهمه چ کمیفقط  شهیکه عوض نم یزیچ ست،ین-

 ره ید  گهید ق یشقا  ی هر چند جلو   شه،یم  یپنهان



 ! قی شقا -

ماجرا ها باشه شک   نیاگر پدربزرگت پشت همه ا-

 گه یبهش م ویهمه چ  قینکن شقا 

 شود پروا گفت:  یتا خواست عصب آتش

  یچ دیبا  میفکر کن ا یب تیعصبان ی نکن آتش، به جا -

 میکار کن

 تهیعفر-

 میبحث کن دیامشب با -

 ! ؟یچ-

در مورد همون   میبحث کن دیمادربزرگت با  یخونه -

بهتر، منم که  شتریسرو صدا ب یموضوع صبح، هر چ

 قهر کنم  دیبا 

 خند زد و گفت:  شین آتش

کنارت  رمیبذار آروم بگ دیشب ع نی نفس اول  الیخ یب-

 بخوابم

  م،یکارو کن نیا قیشقا   یجلو میفقط امشب وقت دار-

 م یگرد  یفردا صبح که بر م

 نفط... -



نکن، بذار به گوششون برسه   تیاذ گهی امشبه د هی-

 بهم خورده   نمونیب

 هم فشرد و پروا ادامه داد:  ی با حرص دندان رو آنش

 گه؟یقبوله د-

 نم؟یبب دیبا  و یکنم ک  ی نخوام باز-

 نویا دن، یم ت یتا آخر عمرت باز ی کن یز با  ینخوا-

 ؟ یخوا یم

 :د یداد و غر رونینفسش را ب آتش

 کنم یبگو چه غلط-

تو اتاق اون جا کم کم   میریخونه، بعدم م  میریم یچیه-

 که کل خونه بشنون   یجور  ره،یصدامون باال م

 زنه یمادرجون که سکته کاملو م-

 و گفت:  دیخند پروا

که  میکن یهماهنگ م ان یم یبا آسک  ایاالن ک گهینه د-

 نکهیبا مادربزرگ حرف بزنن اون نترسه، فقط ا

 بدونن؟  ا یقراره ک

 ز یپرو دیمج  یو آسک  ا یک-
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 ؟ یساغر چ-

  هیاهل حرف زدنن  ادیبراش م  یمشتر ادیساغر ز-

 ره یاز دهنش در م یکس ی وقت جلو

 میبر شیپ  یجور نیهم  د یخب پس فعال با -

 نمت؟یبب ی اون وقت من چه جور-

 آتش! -

 نمت یتونم که نب ید  نگو آتش، نم-

 گه ید  میکن ی براش م یفکر هی-

 خوام اصال یگور پدر همه نم یریازم بگ نمیا یبخوا-

 خنده اش گفت:  انیو در م دیخند پروا



  یکه شبا خونه  شهیمهمو اما کجا؟ ن نمیب یباشه م-

 ه یختنیچه جور بهم ر نیا م،یهم بمون

 کنم یاونشو من درست م -

 درست شد  نمیخب ا-

صورت   ی روشن کرد و چشم گرداند رو ی گاریس   آتش

 پروا گفت: 

 خواستم ببرمت کردستان یم-

 یدار   یاما فعال تو کار مهم تر میریم-

 می بر دیفردا با -

 چرا انقدر زود؟ -

  ی جلو  رنیم شن یمردمو خبر کرده صبح جمع م  دیمج-

که بهت گفتم، خودشون به   ییهمون خونه ها 

 رسن ی خدمتشون م

 سر تکان داد و گفت:  نیبا تحس پروا

اونا   ،یتالش کن دیتو فقط نبا  ، ی کرد یخوب  یل یفکر خ-

 بردارن  یواسه خودشون قدم  د یهم با 

 کنارشون باشم  رم یحاال من م-



همن فقط با آتش طرف  ف  یاونا هم م ه،یفکر خوب-

  یجور  نیا دی با خشم مردم روبه رو هستن، شا  ستنین

 کار بشن  ن یا الیخ یبترسن ب

 زد و پروا کنجکاو گفت:  گارشیبه س یپک آتش

 سوال بپرسم؟  هی-

 بپرس -

  یجور  تیماهک که زنگ زده بود به گوش  ادمهی-

 عاشقته  یل یحرف زد که انگار خ 

 آتش مشت شد و پروا سر کج کرد و گفت: دست

بهتره   ا یدونست خواهرش قبال عشقت بوده،  یم  نیا-

 تو بوده؟ یبگم همون عشق دروغ

  ی کرد و پروا چشم رو یدر سکوت نگاهش م   آتش

 کرد گفت: 

 یدیجواب نم-

دونست،   یکه ماهک نم نهیمنظورم ا یعن ینه چرا...-

 هی دونست اما خبر نداشت عشق دروغ یم یعنی

 : دیکرد و باز پرس ی مشکوک نگاهش م پروا

 عاشق عشق خواهرش شده؟  یعنی-



 نفس -

 یلطفا جواب بد   شهیم-

 دونست  یم  نویمرجان نقشه داشته ماهکم ا-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 ماهکم عشقش به تو نقشس؟ -

 ه؟یپس واقع-

 کنه؟!  ی اشتباهشو دوبار تکرار م یبهادر کارا یعنی-

 دونم ینم-

ماهک مثل مرجان   ده، یبع یآدم حرفه ا هینچ از -

 ستین

 صاف نشست و گفت: یعصب آتش

 بحث مسخررو  ن یتموم کن ا-

 ت...  ای مرجان اومد سراغ تو  گه،یسوال د هی-

 حرفش رفت گفت: ان یخشمگبن م آتش

اومد، منم وانمود کردم   ییاون اومد با مظلوم نما -

 باور کردم که مظلومه 

 اومدچ  ی چه جور-



 ! ؟ی کن تی خودتو اذ یخوا  یم  ا،یکرم دار-

 خند زد و گفت:  شین پروا

ترکم اما به خاطر تو آروم شدم،   یاز صبح دارم م-

معرفت به خرج دادم که حداقل از طرف من تحت  

وگرنه من از درون داغونم، کاش قابل    ، یفشار نباش

 بودم، کاش...کاش...  الیخ  یل بود، کاش بکنتر

را پرت کرد   گاریکرد و چشم بست، آتش ته س سکوت 

اش   نهیسر پروا را به س  دیو خودش را جلو کش

 گفت:   دیسرش را بوس یچسباند و رو 

 ستمیفکراس، زن ن نیزنم واسه هم یاگر حرف نم -

از گذشته  ی شناسشون که اگر ذره ا  یاما خوب م

باشن اما فکرو  الیخ ی وان ببفهمن هر چقدرم بخ

افته به جونشون؛  زشت من    ی خوره م نیع  الیخ

دروغ بوده، نقشه بوده چون مجبور   هیگذشته فقط 

 نکن  تیبودم، بهش فکر نکن، خودتو اذ

 و پروا عقب رفت گفت:  دند یشن  نیماش  یدو صدا هر

 کنه  یکه آرومم م تهیدوست داشتن واقع-

با شتاب   نیدر ماش   ستاد،یآن ها ا نیکنار ماش  نیماش

 زد:  ادیفر دیسمت آتش دو   ا ی باز شد و ک



 آتش محله-

  ستاد یو پروا نگران کنار آتش ا  ستادیبا شتاب ا آتش

 نفس زنا گفت:  ا یک

 د ی...مجدیمج-

 حرف بزن ؟یچ  دیمج-
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 و گفت:  د یلبش کش یبا ترس زبان رو  ا یک

 جا جمع شدن  هیزنگ زد گفت مردم محل  -

 آتش باال رفت و گفت: یابرو کی

 قرارمون فردا بود! -

 موضوع جمع نشدن  نیواسه ا-



 چه خبره   نمیشده، حرف بزن بب یچ-

چه خبره   نمیمردم جمع شدن رفتم بب دمی گفت د  دیمج-

خوام    یم گهیپدربزرگ همرو جمع کرده داره م ده ید

 رمیبرگردم محلرو دست بگ

با ترس به  یبه آتش نگاه کرد و آسک عیسر  پروا

نشان نداده بود نگاه    ی برادرش که هنوز عکس العمل 

 کالفه گفت:   ایکرد، ک یم

داشتم رفتم   یسخت  یض یمدت مر نیگفته ا گهیم-

خوام باال سر محله   یمان شدم حاال که خوب شدم مدر

 دمیعمر زحمتشو کش هی باشم که  یا

آن هم بلند و قهقهه وار، پروا با ترس   دیخند آتش

کرد و آتش با همان خنده خم شد دستانش   ی نگاهش م

  یگذاشت، پروا با ترس دست رو   شیزانوها  یرا رو 

 شانه اش گذاشت و گفت: 

 آتش! -

روا را از زانو جدا کرد و  دست مخالف سمت پ   آتش

شانه اش بود گذاشت و    ی دست پروا که رو ی رو

 گفت: 

 خوبم نفسم خوبم-



 و با همان خنده گفت:  ستادیزور صاف ا به

 شهینم نی بهتر ا یعنی-

کردند و آتش سر تکان   یسه متعجب نگاهش م   هر

 داد و گفت: 

 ول یا-

 ! ؟یداداش خوب-

 همان ته خنده اش گفت:  با 

محله گفتم    یوا  دیمج یوا  یگفت یاومد یجور هی-

 گرفت شیمحله با هم آت  دویمج

 پروا که نگران بود نگاه کرد و گفت:  به

 خوبم  ستین یزیچ-

 ...یعنی-

 االن ناراحت نشدم، تازه خوشحالم هستم  یعنی-

 و کنجکاو گفتک عیسر  ا یک

 چرا؟ -

اما دوست داشتم  به اون محله نداشتم  یمن وابستگ-

 چ یسپردن به من درست انجام بدم، بدون ه ویاگر کار 

درسته نگران   ،یو توقع یدرخواست  چیبدون ه   ،یکلک



واقعا   نکه یا ره،یاونجارو دست بگ گهید یکیکه  شمیم

 ستمینه اما ناراحت ن ا ی مراقب اون جا باشه 

 کالفه گفت:   ا ی لبخند زد و ک پروا

کرد   تیفکارو بکنه؟ اون به زور راض  نیا دیچرا با-

 ی بزرگ اون جا بش

 گفت:  عیسر  پروا

  نیا یسرگرم کردنم کار خودسه که تو جلو  نیحتما ا-

 یگرفت یکارشو نم

پس   رمیگ  یدونه مخالفم باشم جلوشو نم ی خودش م-

سپارم بهش عوضش    یاالنم اون محلو م ست، ین نیا

 بفهمم دی که با  یزایدنبال چ وفتمیخودم م

  یدونه تو جلوشو نم ی اون م یکن ی ا فکر مچر-

مگه کم حواست به اون    یکرد ی مگه کم کار  ؟یریگ

 یو تالش م یشیم یجا بوده، مطمئن بوده تو عصب

 که اون دوباره بر نگرده  یکن

 گفت:  دیکرد و پروا سمتش چرخ زیچشم ر آتش

بر اساس اون احتمال که پدربزرگت با مادرجونت  -

جا هم    نیحرف زده که بتونن منو تو رو بکشونن ا

 نیمنو تو رو بهم بزنه پس ا  نیسرگرمت کنن هم ب



و باهاش تو    یبس ر یدرگ ی کارو هم کرده که تو حساب

 بهش   ی که محلرو ند ی جنگ باش

نگاه کردند و پروا شانه باال   گریکدیبه  یو آسک ا یک

 اخت و گفت:اند

  یم ،ی نر قی سرت شلوغ باشه که دنبال حقا  یانقدر -

 گم؟  یم یچ  یفهم

 هم جلو رفت و گفت:  ا یک

 ! گهیانگار داره درست م-

 به سنگ خورد که رشیخب االن ت-

 بخوره  دینبا -

 کرد و گفت:   یسه به پروا نگاه کردند و پروا پوف  هر

که  یزیمگه روشت وانمود کردن به چ ؟ی آتش عاشق-

 ! ست؟یخوان ن یم هیبق

 دست پشت گردنش برد و گفت:   آتش

 سوالت مسخره نبود؟ عاشقم؟  -

 و پرا چپ چپ به آتش نگاه کرد گفت:   دیخند  یآسک

 آتش! -

 چشم بست و گفت:  آتش



 یگفت یچ دم یباشه فهم-

 برو -

با تعجب چشم باز کرد و پروا دستش را سمت   آتش

 گرفت و گفت:  ایدر

 ی فکر کن، ذهنتو آزاد کن، االن حساب کمی برو -

 یر یدرگ

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 باشه -

خواست به دنبالش برود اما پروا  ایافتاد و ک راه

 و آرام گفت:   عیسر

 تنهاش بذار-

 به پروا نگاه کرد و او لبش کج شد و گفت: ا یک

گرفت؟   شیاز درون آت ی ما متوجه نشد یقش یرف-

  ی نقش باز شهیثل همچور شوکه شد؟ اما م ید ینفهم

 کردنش حرف نداره 

 به رفتن آتش نگاه کرد و پروا کالفه گفت:  ا یک



  یچ دیبا  نهی فکر کنه بب دی حق داره داغون شد اما با -

فکر   د یاما آتش با  ده یم یکار کنه، پدربزرگش داره باز 

 بده  ی تونه اونو باز یکنه چطور م 

 با بغض گفت:   یآسک

 داداشم-

  اد،یکن، برادرت از ترحم بدش م  هیکمتر گر ی آسک-

از   یجا خودشو نباخت، که کس نیچرا ا  یکن یفکر م 

االن   دش،یبفهم  کمینده،  شیدلدار یدلسوز  ی رو

بشه    ا یچ ستیباشه معلوم ن رمردیمحله دست اون پ

که   یینا یکار کنه، همه ا یبا آتش چ  ستیاصال معلوم ن

آتش   ستن،ین گهیتا امروز به حرف آتش بودن د

 قشه یدوتا رف   ن یو ا ه مونیم

 گفت: عیسر  ا یک

 ستیهم ن ایجور نیا-

پشت آتش باشن،   گه ینفر د ستیحاال بر فرضم ده ب-

 ه؟یدر برابر اون مرد کاف

برد و پروا سر چرخاند به آتش    ریکالفه سر به ز ا یک

 بود نگاه کرد و گفت: ستادهیا ایکه لب در

 آروم بشه  کی  دیکنه فقط با  یفکرو م نیمطمئنم بهتر-



نگاه کرد که    ی به مرد د،یچرخ  عیعربده سر یصدا  با 

  سیخ  ی شنها   ریزد لگدش را ز  یم ادیفر ا یکنار در 

  ا یدهانش گرفت و ک یدست جلو  یآسک د،یکش  یم

 : د یغر ی عصب

 کنم!  یمن چه غلط -

عربده اش   نی بود به آتش که با دهم رهیهنوز خ پروا

 تا خواست بدود پروا گفت:  ا یشد ک  ا یوارد در

 بمون -

 ی نیب ینم-

خواد اما اگر تو بهتر   یم  یدونم چ یاالن م نمیب یم-

 پس برو  یدون  یم

 نگاه کرد و پروا پتو را رها کرد و گفت:  یبه آسک ا یک

 نیا یجلو ن-
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 عالم نقطه ضعف داشتم هیقبل تو فرق داشتم  چقدر 

 بد داشتم ی اخالقا  ی کل کل با همه بودم کل  تو

  

آمد   یم  خیباد  چیجلو رفت، باد سرد که ه یکی تار در

که محال بود دندان ها چفت هم نشود، قدم   یبه طور

تش بند  آ یداشت، با هر عربده    یرا تند بر م  شیها 

آب را حس کن   شیکه پاها  نیشد، قبل ا  ی دلش پاره م

را در آورد    شیپالتو را از تنش رها کرد و کفش ها 

  ا ی پا درون در کردمکث  یو کم  دیکش قینفس عم

 گذاشت.

 

  یدی دیدل مود نیبه داد ا   یزود   د یدستات رس چقدر 

 یجاشو بلد بود   قیقلبمو گم کردم دق

 

اما نفس   ستاد یا یبود که لحظه ا خی  یبه حد آب

  زیاز دور چ ا یو ک یجلو رفت، آسک  دیکش  قیعم



بودند و   ستادهیاما هر دو نگران ا دندید ینم  ی ادیز

 منتظر بودند. 

چفت هم   شی شده بود، دندان ها   ا ی باال شکم وارد در تا 

  ا ی داشت و مراقب بچد با موج در  یبود، آرام قدم بر م

شانه اش    یت رو و دس  دی پرت نشود به آتش رس

 گذاشت و گفت:

 میتصم دوارمیو نابود کردن هنجرت ام خ یآب  ن یبا ا-

 یریبگ یدرست

 

تو قلبم   یتو چه حس یچشما  قیکه با تزر یدونینم

 فرو رفتهن 

دست هنرمندت به قلب رنگ  زنهیم یچه رنگ یدونیم

 و رو رفته

 

 : دیخند زد و غر شین آتش

 ی چرا اومد-

  دیاما جلوتر رفت از پشت به تن آتش چسب دیلرز پروا

دستانش را دور او حلقه کرد کنار سرش را به کتف 

 آتش چسباند و گفت:



نداره   ی جنگل فرق  رویو سرما تو کو شو یتو آت-

 ام یم شهیهم

 شهیسردت م-

 

  یتاسمو باز نهیشیم نتیریش  یو با خنده  یخندیم تو

  شهیشروع م

رابطم با تو    جا که دلم اصال توقعشو نداره  همون

 شهیشروع م

 

 ی ری بگ میتصم یبگو که تونست شه،یسرما تموم م-

چشم در چشم شدند و پروا دستانش را    د،یچرخ آتش

 باال برد دو طرف صورت آتش گذاشت گفت: 

 یسوز  یپدربزرگت نم شیبگو که تو آت -

 

 حق با توئه بد آتوئه قلبم تو دستته اصال

 مستته ی خواب دلم وصل اون چشا  رگ

 



در   ای ساکت بود و پروا کم مانده بود با موج در  آتش

افتد اما دستان اتش دور تنش حلقه شد و   یب ا یکف در 

 : د یپروا با حرص غر

 آتش -

 تیبه کبر  شتریراه انداخته ب یر یکه اون پ ی شیآت-

 هیشب  یباز

بدنش لبخند زد و سر   یحس یسرما، ب ان یدر م پروا

 اد و گفت: تکان د 

 نه یآتش هم-

 

 تو فازم عوض بشه ی اصال محاله رو من

 قصد و غرض بشه یرابطم با تو رو  محاله

 

دونه  یاما هنوز نم دهیم میکنه داره باز یفکر م -

 هی چه شکل  یواقع  یباز

هم خورد و سر آتش  ی رو  شیو دندان ها  دیخند پروا

 اش چسباند گفت:  یشانیبه پ یشان یپ دیکش نییرا پا 



بدتر   یکی که قدرتو بدونن  نیالزمه واسه ا   ی گاه-

از    ویتا بفهمن چ یبش سه یالزمه مقا  اد، یب رشونیگ

 دست دادن 

 شهی سردت م  یاومد یم  دینبا -

 کنه یسردت نم یچیه  یتو بغل آتش  یوقت-

 

تو قلبم   یتو چه حس یچشما  قیکه با تزر یدونینم

هنرمندت به   دست  زنهیم یچه رنگ یدونیفرو رفتهنم

 قلب رنگ و رو رفته 

 

گرفته که به خاطر عبرده   یلبخند زد با صدا  آتش

 بود گفت:   شیها 

 سردته؟  ،یآرومم کن یتون ی زشت فقط م  یتو-

 خوبم-

 جا اجرا کنم نیبوس سالو هم نیپس بذار اول-

 و آس...  اینه ک-

 



تاسمو   نهیش یم نتیریش  یو با خنده    یخند  یم تو

 شهیشروع م  یباز

که دلم اصال توقعشو نداره رابطم با تو شروع   همونجا 

 شهیم

 

لبش را   یکامل نشده بود که در آن سرما داغ حرفش 

  نندیب یدانست از آن دور آن دو نم ی حس کرد، آتش م

کام را که گرفت چشمان پروا   ن یکنند، اول  یچه م

که داشت ادامه داد، پروا   ی خمار شد و آتش با عطش

دارد که گفت برود،    یحال  دانست آتش چه یخوب م 

  یزد و خال  بده رفت عربده زد و فکرش آزاد شد، عر

 گرفت.  میشد، عربده زد و تصم

  کدفعینرمش را رها کرد و  یلب ها ر ینا پذ  یریس

در آغوش   دیکش رونیپاش برد و از آب ب ریدست ز 

گرفتش، پروا دستانش را دور گردنش حلقه کرد و با  

 لبخند گفت: 

 دم یکه تو عمرم د یهست  یمرد  نیتر یتو قو -

 ** 
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پتو   ری را به دست پروا که ز  یچا   وانینگران ل   یآسک

 : د یداد و آتش غر دیلرز  یم

 ایتو در  ی چرا اومد ی من عقل ندارم تو که دار-

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: پروا

 ریاون پتو رو قشنگ بگ-

 ستیسردم ن-

کرد و آتش از پروا نگاه گرفت   یبه هر دو نگاه م  ا یک

 و گفت:

دفعه تعداد   نی فقط ا میکن ینقش باز  دیبازم با -

 م یمراقب باش شتریب دیپس با  شترهینفرامون ب

 و گفت:   دیکمر پروا کش یا رو دستش ر  یآسک

 لرزه  یپروا داره م میخونه حرف بزن  میبر-



 با حرص گفت:  آتش

خواد، وگرنه تو خونه  یخانم دلش کتک م نیا-

 حرف زد  شهینم

 چرا؟ -

با بابابزرگ در ارتباطه همه  قیشقا  گهیچون نفس م -

خب نود درصد   یگه، البته حدسه ول ی بهش م ویچ

 خودشه 

 :دیاتش زد به پروا نگاه کرد و غر  یگار یس

 یرو گرم بش  یبخور اون چا-

 خورم  یم-

 زد و گفت:  گارش یبه س یپک

  هی ستیخوام بگم فقط واسه االن ن یکه م  ییزایچ-

 میشکل باش نیبه هم دیمدت با

خم شد آرنج  یسر تکان دادند و اتش کم   ایو ک  یآسک

به  ی گریکرد پک د شیدستانش را سکون ران پا

دادن کرد، هر سه    حیزد و شروع به توض  گارشیس

که   یدر سکوت و با دقت گوش سپرده بودند، اما گاه 

  شیداد تا نقشه بهتر پ  یم یشنهاداتیبود پروا پ ازین

 برود. 



 

نشسته   یصندل  یدوم رو   یطبقه  وانیا ی رو  قیشقا 

 ی کرد، م ینگاه م کی بود و نگران به آسمان تار

کند و رابطه  ینتوانست کار  دیزنگ بزند و بگو  دیترس

دانست   ینم یهم خوب است، حت ی ل یآن دو خ ی

 فردا برگردد.  د یکه با   دیچطور بگو

 نیماش  یرا در دست سالمش تاب داد، صدا   ی گوش

با حرص   د،ی ها را د نیسر چرخاند و نور ماش  دیشن

 : دیغر

 لعنت بهتون -

آتش، در   ن یماش ستادن یشدند و با ا  یباغ  اطیح  وارد 

امد بدون   نییپا  عی سمت پروا با شتاب باز شد و سر

  قیسمت ساختمان رفت، چشمان شقا  عی بستن در سر

 . ستادیا  یشد و دست به نرده گفت به سخت  زیر

به  دیکش یقیرفت نفس عم نییپا نیهم از ماش آتش

آمدند نگاه کرد،   نییپا  نشانیکه از ماش ایو ک  یآسک

 سمت ساختمان رفت و گفت:  یآسک

 نم یمادرجون بب رمیمن م-



سمت آتش رفت و دست دور شانه اش انداخت هر  ا یک

 گفت:  ایدو باهم راه افتادند و ک

 اد یم  شیپ ادیبحثا ز نیغصه نخور داداش از ا-

 : دیلب غر ریز  آتش

 زنمایتورو م رمیگ  یاعصاب ندارما م-

 ! ؟ی رداداش چرا اعصاب ندا-

 میاریرو در ب ایعنتر باز نیا  دیاونم با  میشب شمال  هی-

 تا اون هرزه زر بزنه

 گفت:  طنتیخنده اش گرفت و با ش  ا یک

داداش، اشکال نداره امشب   نهیآهان پس دردت ا-

 تو کنار من بخواب  میکن ی زنونه مردونش م

 با خشم هولش داد و گفت:  اتش

 کنه ی چندش خودشم چسبونده بهم داره زر زر م-

 و گفت:  دیخند  ا یک

 داداش!-

 ندازه یداره دستم م  وثیمرگ د-

 من غلط بکنم -

 زر نزن گمشو برو سراغ عموم -



 و گفت:  دیباز خند ا یک

 باشه بابا  -

زد و به    شی و آتش دستانش را به پهلوها  دیدو ا یک

 : دی آسمان نگاه کرد غر

 وفت دارم دارن منم ک  دیهمه شب ع-

  ری و ز دی ابرو در هم کش وانیا  یرو  ق یشقا  دن ید با 

 لب گفت: 

جرمن نوش    دمیم کنمیم کهیت کهیمن تو رو آخرش ت-

 جون کنه 

ساعتش نگاه کرد و سمت ساختمان رفت، خود را   به

به اتاقشان رساند و در را باز کرد، پروا که داشت  

  دنشیکرد سر چرخاند با د  ی را عوض م  شیلباس ها 

  یتن برهنه اش بافت گشاد آب ی رو دیخند زی ر زیر

 تنش کرد.  یرنگ

 : دیوارد اتاق شد در را بست و غر  آتش

 م؟یکن ی نجوریامشب ا دیحاال با-

 و گفت:  د یکش نییرا پا  سش یخ مهیشلوار ن  پروا

 کرد  یداشت نگاه م یچطور   یدیهست، د  رمید-



 تو روح آشغالش -

سمت حمام رفت لباس ها را درون حمام گذاشت    پروا

 و گفت:

 رفت حرف بزنه؟ ی آسک-

 رفت -

 میپس شروع کن-

و   دیآرام خند د،ید  ش یدر را بست آتش را روبه رو تا 

 : دیآتش غر

 خوام ینم-

 رفت؟!  ادت ی آتش -

و پروا    دیران برهنه اش کش یانگشتش را رو  آتش

  یآن مرد ب یدر دلش به خودش لعنت فرستاد که جلو

کنار    عیصاف کرد و سر ییبود، گلو یطاقت آن شکل

 رفت گفت: 

 سردمه بذار شلوارمو ب... -

پشت دست مردانه اش حلقه شد دورش و تن  از

 لبخند زد و گفت:   د،یکرده اش چسب خیداغش به تن 

 م؟یار کنک  یچ دیرفته االن با   ادش یطاقت   ی پسر ب نیا-



آزاد پروا فرو کرد،  ی کالفه صورتش را در موها  آتش

 چشم بست و گفت: 

 هوم -

 آتش جان -

گلدان    دنیبا خشم عقب رفت و سر چرخاند با د آتش

و   دی برش داشت وسط اتاق کوب عیسر  زیم یرو   یگل 

 زد:  اد یفر

 اه -

زد،   یوحشت زده نگاهش کرد و آتش چشمک پروا

 : دیرلب غ   ریپروا چپ چپ نگاهش کرد ز

 وونهید-

 زد:  اد یاش گذاشت و فر نهیس  ی قفسه  یرو دست

 اته یباز وونهی د نیاعتمادم به تو ا ی جهیآره نت-

 زد: اد یکرد و مثل پروا فر زیچشم ر اتش

 یشیانگار پررو تر م امیباهات راه م یهر چ -

از پله  قیو شقا  دی دو  رونیهراسان از اتاق ب  یآسک

 گفت:  یآمد و به آسک نیی ها پا 

 شده؟!  یچ-



 نگاه کرد و گفت:   قیبا ترس به شقا   یآسک

 انگار بحثشون شده -

 گفت:  ایهم از پله ها باال آمدند و ک  زیو پرو ا یک

از   نمیا ا ی شدن، اون از لب در  یجور  نیا نا یچرا ا-

 االن
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 نگران گفت:   زیپرو

 شد؟!   یچ ا یلب در -

 بغض کرد و گفت:   یآسک

پروا باز از صبح گفت دلخور بود، مدام بحث کردن  -

 ایجفتشون رفتن تو در



 متعجب گفت:   قیشقا 

 ا؟ یدر-

 ایسرما تو در  نیآره مدام همو هول دادن افتادن تو ا-

پروا را   ادیفر یخنده اش گرفت که باز صدا   قیشقا 

 : دیشن

 یشد  میکه تو وارد زندگ  ویخدا لعنت کنه اون روز-

 زد:  د ا ی بدتر از او فر آتش

 یبزن یینداره، حرف جدا  یسود  یمونی خانم پش یه-

 برم  یجا سرتو م نیهم

 یهست  یک   ستیاصال معلوم ن نهیآره تو کارت هم-

  عیسر یقدم برداشت سمت اتاق برود اما آسک  ا یک

 را گرفت و گفت:  شی بازو

 شهیم یداداشم بدتر عصب یبر  یدون یم-

 سر تکان داد و گفت:  قیشقا 

زنو شوهرن تموم    نشونیبه حال خودشون بذار-

 شهیم

 دن یمادربزرگ را شن  یصدا

 مادر  یشده، آسک یچ-



 بر صورتش زد و گفت:   یآسک

 ترسه یاالن مادرجون م یوا-

با لذت به در اتاق نگاه   قیوارد اتاق شد و شقا  د یدو

 کرد. 

  نی با شتاب دست دور کمر پروا برد و از زم آتش

به   رهیچسباند و خ  واریبلندش کرد چرخاندش به د

 زد:   ادیچشمانش فر

 ی شوهرتم حق اعتراض ندار گهیکه هست د  نیهم-

پروا نشست و پروا لبخند   یلحظه لبش به گونه    همان

 زد:  اد یزد اما فر

تو گذشته هر   م؟یجور دختر  نیمن ا ،یفکر کرد یچ-

 یبعدم االن باهات بسازم، کور خوند  یبکن  یغلط

کرد تا ساکت شد   یپروا نگاه م  یمنتظر به لبها آتش

ران  یگرفت و کف دستش را رو   ش یلبها  نیلبش را ب

و سر عقب برد    د یپروا کش یدون دون شده   یپا 

 : دیعربده کش

 یکن یگنده م زویهمه چ شهیتو هم -

اتش چشمانش خمار شده بود و آرام   یبا کار ها پروا

 : دیغر



 اتش -

 ی گردنش فرو برد و کام یتوجه سر در گود  یب  آتش

مرتعشش   یاز گردنش گرفت و پروا به زور و با صدا 

 زد:  اد یفر

 خودخواه  ی آتش من متنفرم از مردا یتو خودخواه -

 و آرام گفت:   دیالله گوش پروا را بوس آتش

 هستم   یکول  ی اما من عاشق تو-

 زد:  اد یو آتش دستش را حرکت داد فر دیخند پروا

اون گذشته شو،   الیخ یمن بهت گفتم دوستت دارم ب-

 داره   فیو بد دل تشر یا نهیاما خانم ک

شد و نفسش به   یم نییاش با شتاب باال پا  نهیس

او را در حس فرو برده  یشمارش افتاده بود و جور 

شود و با شوهرش    الیخ یبود که دوست داشت ب

ت برود، دستش پشت گردن اتش رفت و به  تخ ی رو

 زد:   ادیزور فر 

 بخشمت یوقت نم چیه-

باال   ی که بافت کم ی دستش را باالتر آورد جور  آتش

 زد: اد یاز گردنش گرفت فر یامد و باز کام 



  شهیبد م ، یکن یبزرگش م  یاد یز یبچه دار  نیبب-

 برات

 زد:   ادی بار با حرص فر نی ا پروا

 یکن یم  دمیتهد  یدار -

 و آرام گفت:  دیخند اتش

 ا یگرفت  یجد-

 هم خنده اش گرفت و آتش بلند گفت:  پروا

مغزمو    یدار  ال یخ یگم ب  یاما دارم بهت م  رینخ-

 یکن  یسوراخ م

تنش را تن   شتریو ب  دیطاقت گردنش را بوس یب  آتش

 زد:   ادیخود فشرد، اما پروا فر

  یزندگ ی مرد نیبا همچ شمیم یمن راض  ی فکر کرد-

 کنم؟

گرفت و پروا با   فشیاز گردن لط  یتفاوت کام  یب  آتش

 آرام گفت:  یل یحرص خ

 گه یبگو د -

 گفت:  ج یبا چشمان خمار نگاهش کرد و گ آتش

 بگم؟ یچ-



 د داد بازن -

 آهان...اون -

 زد:  اد یصاف کرد و فر  ییگلو

دلتم   ،ی کار کردم که باهام نساز  ی چ ،یتو غلط کرد -

 بخواد

و   دیخند زیر   زیچشمانش درشت شد، آتش ر پروا

 زد: اد یپروا فر

 خوره   یحالم ازت بهم م-

 اخم کرد و پروا لب زد:  آتش

 بود  یعیطب-

 زد: اد یلباس پروا برد و فر ری دست ز کالفه

 زنمای بشم م یمن عصب-

 داد و آرام گفت:   لشیخند تحو شین پروا

 ا یتو رو -

 : دیلباس پروا را باال بزند پروا غر خواست

بفهمن بحثمون  هیبق میکن یدعوا م   میمثال دار وونهید-

 ؟ یتو دودقه طاقت ندار ده، یشد

 نچ ندارم -



 گفت:  عیرا باال داد اما پروا سر لباس 

  نت،یتو ماش امیمن م دنیباشه همه که خواب  شیه-

 می بر شیفقط االن درست پ

 زد: اد یفر کالفه

 یبزن  یخوا  یکه منو هم م ده یرس ییبله کارت به جا -

 و گفت:  دیلبش را بوس عیسر  آتش

 آتش غلط بکنه -

لبش   ن یطاقت لبش را ب یو اتش باز هم ب دیخند پروا

پروا به زور از خودش  دش،یبوس یگرفت و با ولع م

 : دیکرد و نفس زنان غر ش یجدا

 برو -

 و پروا آرام گفت:  دی ابرو در هم کش آتش

 گهید یریم یکن  یاالن مثال قهر م-

 و گفت: دیچرخ یعصب آتش

کن    یدختره خال   نیتو سر ا ری ت هی گهیم طونهیش-

 تموم بشه بره 

دهانش گرفت تا بلند نخندد و آتش    یدست جلو پروا

 زد:   ادی در با تمام حرص فر  ی جلو



ندارم، از   خودتویب  ی تو و غر غرا یاصال حوصله -

خوام   ینم  یحت گهیکنم اما االن د ی صبح دارم تحمل م

 صداتو بشنوم 

آن سه    دنی با د رفت،  رونیشتاب در را باز کرد و ب با 

و   د یدر اتاق مادربزرگ ابرو در هم کش  ینفر جلو

  یشد و صدا  دهیبه در کوب یمحکم زیهمان لحظه چ

 : دیپروا را شن غیج

 یم  ی شمار هیمن تحملتو دارم، دارم ثان ی فکر کرد-

 کنم برم تهران 

 :دیهم فشرد و آتش غر  ی را رو  شی لبها   قیشقا 

 د یسادیجا وا نیچه مرگتونه ا-

  ا ی رفت، ک نیینزد و اتش از پله ها پا  یکس حرف چیه

 کرد و گفت:  یپوف

 دعواشون نشد  ی جور ن یوقت ا چیه-

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:   زیپرو

 داده  ر یگ یادیپروا هم ز-

 و گفت:  دیبا لبخند چرخ   قیشقا 

 د یکنن عمو نگران نباش یم  یآشت-



 و گفت:  دیاش کوب یشانیبر پ ا یک

 ت بگمرف   ادمیاوه -

 متعجب گفتند:  زی و پرو  قیشقا 

 ! و؟یچ-
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خانم بره تا    قیشقا   میمامان اتش زنگ زد گفت نزار-

 نداره  تیخوب لی بره تو فام میکامال خوب نشده نزار 

بزند اما لبخند   غیدوست داشت ج ی از خوشحال   قیشقا 

 زد و گفت:  یحیمل 

 بهتره برم  هیمهربونه اما آتش عصب یل یزن عموم خ-

نه آتش قبول کرد، چون مامانش گفت اون جا چشم  -

 تو چشم بابا و مامان شماس زشته 



سر تکان داد   ز ینگاه کرد و پرو زی به عمو پرو  قیشقا 

 و گفت:

 یاشکال نداره، فقط وقت گه یآتش قبول کرده د  یوقت-

 نکن شیعصب  یهست

 هیاز دست زنش عصب نی !؟ ایوا، عمو! باور کرد -

نگفتم واسه   یچیمنم ه رهیبگ ویکی ی قهی نهی دنبال ا

 حالش بود.  ت یرعا 

 شهیشنوه بدتر م ی م شونیکیحاال صدا نده -

آرام و لنگ زنان سمت پله ها رفت و   دیچرخ  قیشقا 

 گفت: 

 عمو  میندار  نیبدتر ا -

 آمد و گفت:  رون یاز اتاق ب  یآسک

حرف    د یشما بر شهیعمو مامان جون آروم نم  یوا-

 . ستیحالش خوب ن  د،یبزن

 : د یغر ی عصب  زیپرو

محله رو برداشته مامان   ن یحق داره صداشون کل ا-

 گهی ترسه د یم

 آرام گفت:  قیخشم وارد اتاق شد و شقا با 



 من پاهام درد گرفت شب خوش -

و   یسر تکان داد و او از پله ها باال رفت، آسک  یآسک

سر    دیآرام خند ینگاه کردند و آسک  گریکدیبه   ا یک

 آرام گفت:  یل یجلو برد و خ

 خوب بود   یل یانگار خ-

 شکست  یبا دمش گردو م  قیخوب بود، شقا   یل یخ-

 داداش کجا رفت؟ -

 رفت تو باغ -

 منم برم سراغ پروا -

 برو -

سمت اتاق پروا رفت، در زد و در را باز   عیسر  یآسک

کرد که    یرا مثل کسان  شی صدا دنش یکرد، پروا با د

 کند و بلند گفت:  یم هیگر

 بذاربرو تنهام  ی اسک-

 کرد بلند حرف بزند: ی و سع  دیخند  یآسک

 یکن ی با خودتو داداشم م هیچه کار نی ا زمیآخه عز-

جلو رفت  یآسک دندیخند زی ر زیرا بست و هر دو ر  در

 که شکسته بود نگاه کرد و گفت:  یگلدان ی به تکه ها 



 جارو  نیاوه ا-

شد اما در کل خوب  یم  ریجو گ شییجاها   هیداداشت -

 ر کرد باو قیبود، شقا 

 خدارو شکر، آتش کجا رفت--

 گفت رفت تو باغ  ا یک-

 : دیو پرس دیآرام خند پروا

 ه؟یمادرجون اوک -

 مرتب بود   یبود همه چ  انیآره چون در جر-

 رونه؟یب قی شقا -

 خواد استراحت کنه یرفت باال گفت م-

 جون خودش رفته خبر بده -

 ایشد  یرفت راحت م یداشت م  فیح-

 نکهیاز ا الشونینه بمونه بهتره حداقل خبر بده خ-

 شکرابه راحت باشه   ونمونیم

 ست ی سردت ن گهی د ؟یتو خوب-

 زم یخوبم عز-

 شبه منم برم بخوابم  کیساعت -



 زم یبرو عز-

 ** 

  دنی و به اطراف نگاه کرد با د دیرا بهم مال  دستانش

ترمز زد   شی پا  یجلو  نیجلو رفت و ماش  نینور ماش

شد به اتش نگاه کرد و   نی له سوار ماشو پروا با عج 

 گفت: 

 باشه  دهیخدا کنه فقط نفهم-

 مراقب بود، خواب بود  ا ینترس ک-

 م؟یریکجا م -

 جنگل-

 سرما؟!  نیاتش! تو ا-

 سرد بودنشه نی به هم  شیآره خوب-

خورم،   ی م یبد ی من مطمئنم فردا سرما  وونهید-

 االنم جنگل  ایغروب که آب در

 شمیم  شتیخودم ات-

چسباند و   شیو بدنش کج شد سر به بازو دیخند پروا

 گفت: 



  میکرد یبحث م یبود اما وقت یالک  زیهمه چ نکهیبا ا-

حالم بد بود، اون جور حرف زدن برام عذاب    یل یخ

 آور بود 

 رو داره  زا یچ نیتو بحث هم-

اما به نظرم حرمت   یشیم یعصب یزنیدرسته داد م-

  یلیخ یدگحفظ بشه حرمت بشکنه بخدا که زن دیبا 

 شهیزشت م

 به به خانم با فرهنگم-

مال زنو شوهره تازه   ادیفر یبحث و دعوا دلخور -

از   یو هر چ یحرمت  یقطع بشه اما ب دیبا   ادم یفر

 بده  یلیزبون در اومدن و بازگو کردن خ

 نفس -

 جانم-

باشه من جز  ادت ی دیشب ع  ن یاول  یعنیشب   نیتو ا-

جا ندادم ، تو گذشته   میقلب سنگ نیکسو تو ا چیتو ه

اومده فقط نقشه بوده  شیکه پ  یکه شده هر چ  ی هر چ

 به هدفام بوده  دنیفقط واسه رس 

 نه یهمه کارات هم هیتوج یعنی-



من  یمثال واقعا فکر کرد قته،یحق  ستین هیتوج-

درصد دوست داشتم؟ بر عکس ازش بدم  کیمرجانو 

حالم از اون چهرش از اون نگاهش که به کل   ومد، یم

 خورد   یشده بود بهم م یطانیش

 ؟ ی عکس ازش دار-

 نه-

 ؟ یمطمئن -

 ندارم نفسم -

 بوده  یچه شکل   نمیدوست دارم بب-

 : دیکالفه غر آتش

 ی درمان بش دی با  یدار  یخود آزار  ،یضیکال مر -
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و سکوت کرد، آتش سر  دیکش  قینفس عم پروا

 : دیرا کج کرد و پروا غر  نیماش

دونم جنگل رفتنمون   یو سرما نم یکی تار نیتو ا-

 ه یچ

 کمتر غر بزن زشتم-

رفتند    شی خورد پ یتکان م ی کم نی جور که ماش  همان

  ی کرد، اتش پا رو یو پروا با ترس به اطراف نگاه م 

 ترمز فشرد و پروا با ترس گفت: 

 جا!  نیآتش ا -

  زانیکه از سقف آو ی دست باال برد و بند دیخند آتش

پروا سر   ن،یبا روشن شدن درون ماش دیبود را کش

باال رفت و    ش یابرو کی ن یپشت ماش دنیچرخاند با د

 گفت:  دیکامل چرخ

 جارو!  نیا-

 و گفت:  دیخند اتش

 عقب  ا یب نییبپر پا-

 در را باز کرد و گفت:  دیخند پروا

  ،یانقدر عالقه دار نیماش نیچرا به ا  دمیحاال فهم-

 اتاق خواب یحت یکن ی جور م یسه سوته همه چ



پشت   دی که به تنش خورد لرز کرد و دو ییسرما  با 

 گفت:   نیماش

 بندونه که خیآتش   یوا-

در عقب را باز کرد و کمک کرد پروا باال برود،    آتش

که آتش آماده کرده بود نشست،   یتشک یپروا رو

 شیآورد اما آتش دست پ ی را در ب نشیخواست پوت

 گفت:  دی کش یم نییرا پا  پیبرد همان جور که ز 

 م یدار ی شارژ  ی نگران نباش، بخار شهیگرم م نی ماش-

 یرا کامل در آورد و چشمک نیو آتش پوت دیخند پروا

 زد گفت: 

 ام یتا ب اری پالتوتو در ب-

رفت و در را بست، پروا لبخند زد به اطراف   عقب 

سرش برداشت به همراه    ینگاه کرد، کاله را از رو 

  یصندل  یشال گردن کنار گذاشت و با پالتو جلو رو

شانه    کی یآزادش را جمع کرد رو  یگذاشت، موها

 . ختیاش ر

 ی جلو را باز کرد و همان جور که صندل   ی درها   آتش

گاه را کامل به سمت جلو   هیو تک دی کش یها را جلو م 

 گفت: دیکش  یم



 زیرب  ییچا  وان یهست دو تا ل  یفالسک چا-

کوچک لبخند  یفالسک فلز دنیسر چرخاند با د   پروا

 زد و گفت: 

 جا نیا میا یم  میشدم غر زدم چرا دار مونیکامال پش-

را روشن کرد و وسط   یشارژ  ی و بخار دیخند آتش

داد، درها را بست و سمت عقب   یجا ی دو صندل 

  د،یرفت، در را باز کرد و خودش را باال کش   نیماش

بزرگش را باز کرد و از پا در آورد   یها نیبند پوت

  نیسمت پروا اول  دیکنار گذاشت، در را بست و چرخ

تنش بود،   ز آوردن بافت نازک ا  رون یکه کرد، ب ی کار

 را سمتش گرفت و گفت: یچا وانی پروا ل 

 میر ندا اجیباشه منو تو به خونه احت نیماش نیا-

 که تو تهران جنگل ازمون دوره   فیح-

را جمع کرد پا   ش ی دادند و پروا زانوها  هیدو تک هر

 پا انداخت، گفت:  ی رو

 هیخوب یلیخ نی ماش-

 ی نیقرار بود ببرمت کردستان، اسبتو بب-

 شهیکه نم ینیب ی دوست داشتم اما م ی ل یخودمم خ-

 رفت 



 تف تو ذاتشون -

 را خورد و گفت:  شیاز چا  یکم  دیخند پروا

  ی لما یف  نیتو ا هیشب-

 ی وودیهال -

 قهقهه زد، سر تکان داد و گفت:  پروا

 آره -

 میکن یترش م ووردی هال  یخورد  توییچا -

 رخ آتش نگاه کرد آرام گفت:  میو به ن دیباز خند پروا

بهش فکر نکن، پدربزرگت   شه،ی درست م یهمه چ-

مردم خوب نشون بده   ی واسه آنکه خودشو جلو

 گهید یخوا  یم نیتو هم هم ره،یگ  یخالفارو م  ی جلو

نفس، اما واقعا دوست دارم از    ستیمهم ن گاهمیجا -

پاک   ی اون محل مراقبت کنم، دوست دارم همون شکل

عده رو از   هیتونم  یبمونه، برام لذت بخشه که م

هستن که   یی کسا   هی شهیر کنم، اما همگندو کثافت دو 

  یگند بزنن به همه چ

 هم الزم گند بزنن تا گند خودشون مشخص بشه  ی گاه-

 را کنار گذاشت و گفت:   وانیرا خورد ل   شیچا  آتش



 ستمیناراحت ن گاهمیوگرنه واسه جا -

با   دیرا کنار گذاشت و سمت آتش چرخ  وانشی ل  پروا

 گفت:  طنتیش

 تو بندو بساطت لباس خواب نبود -

 لبخند زد و گفت:  آتش

 خواد که یلباس خواب نم-

 ی با صدا د،یزد بافت پروا را و سمت خود کش چنگ

خورد هر دو سر باال   یم  نیباران که به سقف ماش

 بردند و آتش گفت: 

 شهیبهتر نم ن یاز ا-

تاب سر جلو برد، همان شب   یپروا را گرفت و ب فک

از   شتریب یخواست، حت ی دلش م  شد که آتش  یدیع

خواست شد، آن شب هر دو لحظه  یکه م یز یآن چ

  نیصبح در آن ماش یو تا دم دم ها دندینخواب یا

 وسط جنگل بودند از بودن در کنار هم لذت بردند. 

 ** 

لب تخت نشسته بود و با لبخند به روبه رو زل   قیشقا 

  یو به سخت ستادیا عیسر دیکه شن  یی زده بود، با صدا



پروا را   یسمت در اتاق رفت در را باز کرد و صدا 

 : دیشن

 امینم ییمن با تو جا -

 ا یکن یم میعصب یبچه دار  نیبب-

 ام یم ایبا ک ام،یخوام باهات ب یمن نم-

 ... ا ی ینیش یمن م ن یتو ماش یر یم ا ی-

 یچون نم ام،یتو نم نینکن، من با ماش د یمنو تهد-

 تونم تحملت کنم

که پروا ساکش را از   دی جلو رفت و از باال د  قیشقا 

  دیرفت، خند ا ی ک نیسمت ماش  دیکش رون یدست آتش ب

 زد:   ادیو آتش فر

 لعنت بهت لجباز-

 قی شقا -

چهره اش نگران    یآسک دنیرو چرخاند با د  قیشقا 

 شد و گفت: 

 باز دعوا دارن که -

 میبر ا یبخدا خسته شدم، ساکتو بردار ب -

 باشه -



و   اینشست، به ک نیزودتر رفت درون ماش  یآسک

 پروا نگاه کرد و گفت: 

 اد یداره م -

 سر چرخاند و گفت:   پروا

 شعوریبره ب یهم م یچه لذت-

  د یترس یامد، آسک  نیلحظه سر آتش درون ماش  همان

 اما اتش آرام گفت: 

 ا یتند نر -

 نه داداش -

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

 بده  امینفس بهم پ-

 ب باش مراق یا یتنها م -

 باشه نفسم -

 زد:  ادیلبخند زد و فر پروا

 دست از سرم بردار -

 داد و عربده زد:  نیچ ینیب آتش

 زن گرفتن من  نیلعنت به ا-



 

[12 /3/2021 1:15  PM ] 

 

 #آغوش_آتش  

 #پارت_پانصد_پنجاه_هشت

 

 

  نیو سمت ماش دیکوب ن یبه ماش یرفت لگد  عقب 

رفت   یم  ا یک نیکه سمت ماش   قیخودش رفت، شقا 

 لب گفت:   ریز  دیخند

  ستین یکیحاال  د،یاحمق برام خطو نشونم کش -

 جمعشون کنه

را صندوق عقب گذاشت و جلو رفت در را باز   ساکش 

  زی پرو یبرا  ا یکرد کنار پروا نشست، در را بست، ک

را به حرکت در    ن یزد و ماش  یکه پشت پنجره بود بوق

 به پروا نگاه کرد و گفت:   قیآورد، شقا 

  یم  تیچرا انقدر خودتون اذ دیروز اول ع زمیعز-

 دیکن



 گفت: خون سرد  ق یبا خشم نگاهش کرد و شقا  پروا

 هم پسر عموم رو  یکن یم تیهم خودتو اذ -

 با حرص گفت:  پروا

هر زن   نیدر ضمن بحث ب ست، یمربوط ن یبه کس -

 یخواد به من درس بد  ینم  ادیم شیپ  ی مرد

 شانه باال انداخت و گفت:   قیشقا 

که   شب ید زم، یباال گرفت عز یادیز  تونیبحث زندگ-

از االن که   نمیا دیکجا رفت خواب  ستیآتش معلوم ن

 شدن  داریشما ب اد یهمه با داد و فر

اما پروا  دینگو چیاشاره زد ه قیبه شقا  دیچرخ  یآسک

 گفت:  ی عصب

منم   زم،یعز  ستیگلو بلبل ن شهی زنو شوهر هم نیب-

دونم آتش چقدر    یشدم اما خدارو شکر م ی عصب

 گذره   یروزا م نیدوستم داره، ا 

 لبش کج شد و گفت:  قیشقا 

 دوارم یام-

 گفت:  یبه پروا نگاه کرد و آسک نهیآ  از  ا یک



  کمیپروا جان تو هم  د،یبحثشو تموم کن  گهید-

 استراحت کن 

نشست و سر   ق یپشت به شقا  با یتقر دیچرخ یکم پروا

 گاه گفت:  هیداد به تک هیتک

 یبودمو فکر م داری...تا صبح بادیخوابم م  یل یخ-

 کردم 

  یلب رو  ایاز حرف خودش خنده اش گرفت و ک  خوش

دانست   یهم فشرد تا بلند نخندد، چون خودش خوب م

و    یکش یقیبرگشتند، پروا نفس عم یآن دو چه زمان

 دن یخواند چشم باز کرد با د ی الکرس تیدر دل آ

کرد   یآتش که از کنارشان گذاشت سمت او فوت   نیماش

 لب گفت:   ر یو ز

 مرافبش باش -

بود اما نگرانش بود هر چند که آتش به  او نرفته  با 

بود، اما نگران بود چون آتش   ده یآن ها چسب  نیماش

 بود.  دهینخواب  یاز روز قبل لحظه ا

 نوشت:  یدر گوش  شقاق

پروا با آتش   یشد، حت ختیر یاوضاعشون ب   یل یخ-

 ما نشسته  نی نرفت تو ماش



  شیرا فرستاد به جلو نگاه کرد همان لحظه برا امیپ

 آمد و خواند: امیپ

موقع هست،   نیبهتر شه،ی شروع م تیاالن کار اصل-

 داره  اجیزن احت هیهم باشه به محبت  یهر مرد

 با لبخند نوشت:   قیشقا 

 باشه -

زود به خواب رفته بود   یل یپروا نگاه کرد که خ به

  یب قبل ش  یبرا  یو خستگ یخواب یخبر نداشت آن ب

را گذراند و    شی ها  هی بود که با لذت کنار عشقش ثان

جز خودشان و شاد    یزینبود که به چ یلحظه ا

 یم  یدر همان نادان دیبا   قیبودنشان فکر کنند، شقا 

 ماند. 

 

نگاه کرد   ینگاه گرفت و به گوش  نهیکالفه از ا آتش

 تماس گرفت دم گوشش گذاشت. 

 الو داداش -

 ؟ یکاره ا  یامروز چ-

 د ی داداش منتظرم شما برگرد یچیه-

 هست سفارش دادم   له یچندتا وس هی میا یم  میدار-



 واسه کجا؟ -

اونو   دهیدسته کل  هی کنسول  زیبرو خونه تو کشو م-

  لیتحو ل یفرستم، وسا  یکه برات م یبردار برو آدرس

 ریبگ

 باشه داداش -

 چه خبر از محل؟ -

 ست ین یفعال که صبحه و هنوز خبر-

 باشه برو -

را قطع کرد و همان جور که حواسش به جلو    تماس

 نیبه ماش   نهیفرستاد، از آ دیمج یبود آدرس را برا

  یگر یآتش زد، تماس د ی گارینگاه کرد و س ا یک

 را دم گوشش گذاشت.  یگرفت و گوش 

و پدرش   امکیزد، به س  یم دیدرون باغ را د   ماهک

 .ندیگو  یکرد که مشخص نبود چه م ینگاه م 

سمت تخت رفت و   عیتلفنش سر  زنگ یصدا  دنیشن با 

تماس را   عیرا برداشت شماره را شناخت و سر  ی گوش

 متصل کرد. 

 بله-

 کجا بردن؟  د یفر یبفهم  یتونست-



به تو   ویفهمن من همه چ یکنم م  ی نه آتش، حس م-

 بفهمم یزی ذارن چ یگم نم یم

 به اطراف نگاه کرد و ماهک گفت:  یعصب آتش

 حرف بکشم  امکی زبون س ریتونم از ز یاما من م-

 که بابات انداخته به جونت؟ یامکیس-

 م یدونه منو اون رابطه دار  ینه بابام نم-

شد و ماهک سمت پنجره رفت    زیآتش ر چشمان 

 گفت:  ی عصب

 ... امیبه خاطر تو با س-

هستم که  یعصب  یانقدر یزر مفت بزن  یبخوا  شیه-

 ت یتو و جاسوس الیخ یب

دونه  یاما بابام نم میباهم هست امکی باشه منو س-

 نیترسه بابام بفهمه، واسه هم یم یل یخ امکیس  یعنی

زبونش   ریتونم از ز یم  ستیتو حال خودش ن یوقت

 حرف بکشم 

 نه ا یبفهمم تو کشتن آکام نقش داشتن  دیبا -

 مست کنم  امکویس   دیبا -



  دیزبونش برو، با  ر یبکن فقط ز ی خوا ی م یهر کار-

  میفهم ی م یبفهمم، اون جور زویکم کم همه چ

 کشته یمرجانو ک

 یگن تو کشت یمرجانو که هنوزم م -

واسه همه رو   قتویبذار بگن خودم کشتم اما من حق-

 کنم یم

 مشکوکن  امکیبابامو س-

  دو یخر هی دی پوله با  یبابات ب ست،یحدسش سخت ن-

 فروش راه بندازه تا دستش پُر بشه

 ون اون محل... کارو کنه چ نیفکر نکنم باز بخواد ا-

 یاشتباه نکن بابات فقط با محله کار نداره به راحت-

رو اون   رش یتونه کارو بکنه، گ یهم م گهید  یجا 

   گسید زیمحل چ

 نه؟یپچ پچشون در مورد ا  یعنی-

  دویخر هیتونه بمونه،  یپول نم ی شک نکن بابات ب-

 کار گنده  هیواسه   کنه یپر م بشویج رهیم  زیفروش ر
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 دمیخبر م دمیفهم یزیچ-

  ا ی ،یفهم یم  یدر مورد آکام چ نیزبونش بب ریبرو ز -

 اون دختره 

 باشه -

 :د یزد غر گارش یبه س یرا قطع کرد و پک  تماس

 ی باش نیتو اون ماش دیدارم با  اجیاالن که بهت احت-

 

پاک کرد، با   سش ی بخار گرفته را با دست خ ی نهیآ

سرخش لبخند زد، دست  یچهره اش و گونه ها دن ید

  دی بود کش ی اش رو به بهود  یاش که کبود نهیس  ی رو

  د یکرد روز اول ع یو آرام نفسش را آزاد کرد، حس م 

کرده    با یز یلیخوب بود و بهار شهر را خ یل یهوا خ

 بود. 



  دنیرفت، با شن  رونیو در حمام را باز کرد ب دیچرخ

  ی را از رو ی به اتاق رفت و گوش عیسر  ی گوش  یصدا

را   یبرداشت و تماس آتش را پاسخ داد، گوش زیم

 گفت:  ستادیا نهی آ ی گذاشت و جلو زی همان م ی رو

 جانم-

 ی گ هم نزدزن هی ی پدرسوخته من تنها گذاشت-

 و گفت:  دیکش  شیابروها  ی رو  یو دست دیخند پروا

  عیبودم آتش، همش خواب بودم بعدم اومدم سر جیگ-

 رفتم دوش گرفتم که سرحال بشم 

 ؟ یحموم بود یزنگ زدم جواب نداد-

 یتو زنگ زد  رونیحاال اومدم ب نیآره هم-

 باشه -

  ی همان لحظه قطع شد و پروا متعجب به گوش  تماس

واقعا تماس قطع شده   دینگاه کرد، سمتش رفت و د 

باال   یر یتماس تصو یاست، اما همان لحظه صفحه 

  دن یو تماس را وصل کرد، با د  دیآمد پروا بلند خند

 است.  یپشت آتش متوجه شد در آهنگر وارید

 و گفت:  دیخند

 سر کار!  یچه زود رفت -



 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 بدما تهیاالن فحش خوار مادر اون عفر-

 زد و گفت:  ینشست چشمک یصندل  یو رو دیخن پروا

وگرنه  هیدونست شوهر من چه جور ینم قی شقا -

 کرد  یکارو م نیعمرا ا 

 و گفت:  دی ابرو در هم کش آتش

 نایپدرسگو بب-

 گفت:  یقهقه زد و آتش عصب پروا

 نمت؟ یبب یا یم یک-

 آتش! -

   رون یعصر بزن ب-

 آتش  -

 ده یسرمون ع  رید  کوفتو آتش، خ-

 یچه خبره، نم ینیبب یبر دینبا  ، یتو االن کار ندار-

 ؟ینیپدربزرگتو بب  یخوا

  ادیب دیبا  نهیخواد بب  یم یهر ک  نمیب ینم  و ینه من کس-

 ندارم  یبه کار کس ی سراغم، من کار

 اوه چه خشن-



 ایاریحرصمو در م   ی نفس دار-

 ،یکن  یم یسر من خال یدار  یهست  یبابا عصب یا-

  شیپ دی من خوشحالم؟ منم دوست دارم ع  یکن یفکر م 

اما چه کنم   م،یخوش بگذرون میبگرد  میتو باشم بر

 ک... 

 سر کار ی ریاز فردا م-

 ! ؟یچ-

سر کار تا آخر   یریم  رون یب یزنیاز فردا صبح زود م -

 شب 

متوجه شد منظور   یبهتش زده بود و لحظه ا پروا

دهانش    یدست جلو دیباره خند ک یبه   ست،یآتش چ 

 گرفت و گفت:

 ؟ی سر کار شوهر دار-

گم   ی من م  ه،یبه نوع خودش لجباز نم یا کهی آره د-

 میهمشم بحث دار  ،یریم  یکن یسر کار نرو تو لج م 

 نیبهتر  ی  زهیهر سال جا یشد  یم گریآخ تو اگر بز -

 شد  یمرد مال تو م گر یباز

 و پروا گفت:   دیکش یقینفس عم آتش

 سر کار؟  یچرا رفت-



  نیا نم یسر کارو چک کنم بب هیمن اومد  لهیبازار تعط-

 جواد گند نزده باشه 

 گفت: طنتیبا ش پروا

 اوه تنور داغو آتش چه شود -

 تو روحت-

 و ادامه داد:  دیبلند خند پروا

شدم،   یبار داشتم از اون جا رد م   هیآتش  یدون یم-

که اومده بودم تو محل، اومدم    یاول ی همون روزا 

شدم، چشمم    ی رد م  یةهنگر  یبازارچه داشتم از جلو

عرق  ،ی دیکوب  یآهن سرخ م یرو یافتاد به تو، داشت

بود، پوستت برنز و   سیبدنت از عرق خ ی کرده بود

 براق بود و ابروهات گره کرده  

 ه چپ و راست تکان داد و گفت و سرش را ب  دیخند

 کردم  یبار چشم چرون  نیواسه اول -

 و گفت:  دیهم خند آتش

 گهید یپدرسوخته ا-

 دوست دارم  تویاون شکل -

 ؟ یدوست دار -



 گهی آره د-

 جا نیا ا یخب پاشو ب-

 پروا گرد شد و گفت: چشمان 

 ... یب یواسه چ-

 زد:  ادیباره فر کیسکوت کرد و به   یا لحظه

 منحرف  زیه شعوریب-

 : دیقهقهه زد و پروا غر آتش

 گه یبرو د -

 زنگ سر چرخاند و گفت:  یصدا  با 

 فکر کنم نغمه و نهال هستن-

 رفت و آتش گفت:  رون یاتاق ب از

 برو لباس تنت کن -

اف اف، دکمه فشرد و سمت   رینغمه در تصو  دن ید با 

 اتاق رفت گفت:

 چشم -

 زشتم ینفسم -

 ام گفت: فرستاد آر شیبرا یو بوسه ا  دیخند پروا



 بداخالق  نمتیب یم-

 خوام  یمن سگ اخالق فقط تورو م-

 در کمد را باز کرد و گفت:  پروا

 یخدافظ-

بذار رو تخت لباس   یگوش  یکار من دار  یتو چ -

 بپوش 

 و گفت:  دیخند پروا

قطع  دیبا یزیطاقت و ه  یپسر ب هی که  ییاز اون جا -

 یخدافظ  یکنم، خدافظ

را تنش    شیلباس ها   عیسر  دیرا قطع کرد و خند  تماس

 رفت و بلند گفت:  رونیدر ب  یکرد با صدا

 اومدم اومدم -

 گفت:   دیآن دو خند دن یرا باز کرد با د  در

 سالم -

 مشکوک گفت:   ساغر

 ن؟یومدیزود ن -

 دمیم حیتو توض  نیا یب-

 گفت:  د یدو وارد خانه شدند و پروا هر دو را بوس هر



 دیکه ناهار اورد  دیبگ-

  یخونه   ی ا یبله درست کردم اوردم زورت گرفت ب-

 من

 دینیبش نیا یاون جا، ب  امیب ستینه االن وقتش ن-

 دم یم حیتوض

 رفت  رایمامان حم-

 چرا انقدر زود؟ -

 خوام برم  یها جشن گرفتن م هی گفت همسا -

 *** 

نگاهش   یرا در دستش تاب داد لحظه ا ی گوش آتش

در مغازه ظاهر شد، نگاه    ی افتاد که جلو ییبه کفشها 

  شیپدربزرگ لبخند زد و از جا  دنیباال برد با د

 گفت:   یبرخواست با لودگ

 بَه بزرگ محل اومده -

 قدم جلو گذاشت و گفت:  پدربزرگ

 ؟ یناراحت شد -

 کرد و جلو رفت گفت:  ی تک خنده ا آتش

 مبارک دت یع-



 بزرگ را در آغوش گرفت و گفت:  پدر

تراحت کنم تو چند  خوام اس ینه چون چند روز م -

 من باش، اشکال نداره  یروز جا
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 بَه بزرگ محل اومده -

 قدم جلو گذاشت و گفت:  پدربزرگ

 ؟ یناراحت شد -

 کرد و جلو رفت گفت:  ی تک خنده ا آتش

 مبارک دت یع-

 بزرگ را در آغوش گرفت و گفت:  پدر



خوام استراحت کنم تو چند   ینه چون چند روز م -

 من باش  یروز جا

 رفت و پدربزرگ گفت:  عقب 

 من اومدم باشم تا هر وقت که بتونم-

 و گفت:   دیکش  ششیر  ی دستش را رو دیباز خند آتش

 م یهم، مرُد مردونه حرف بزن یروبه رو  مینیبش  ا یب-

 آتش -

 ؟ ی مرد باش یتون یم-

 آتش -

 ؟ یتون یبگو م -

  شیپا دیپدربزرگ ساکت شد و آتش چرخ ادش یفر با 

 و گفت:  د یرا گرفت جلو کش ی صندل   ی هیرا جلو برد پا

 ی همه سن بفهمم چقدر مرد نیخوام بعد ا  یم  نیبش-

  ش یو خودش رو دیکش  یجلو یگرید یآهن هیپا  چهار 

 نشست گفت: 

 گهید  نیبش-

نشست و آتش سر   شیحرف روبه رو  یب پدربزرگ

 تکان داد و گفت: 



 ه؟یچ تیحاال بگو قصد واقع-

 .... نیپسر مگه قبال ا  هیقصد چ-

آره تو قبال   گم،یم یچ نیبب ریترمز بگ هی  نیهم-

شد؟ آکامو کشتن، زن عموم کشتن   یاما قبال چ یبود

بفهمه زنش حامله بوده بچشم با زنش    زیکه اگر پرو

کنه هم خودشو،   یم  ز یکشته شده هم تو رو حلقه آو

محله، معتاد   نیکشته شدن مشکوک چند نفر تو هم

کردم،   دموخو ی من سع یعده که تو گفت هی شدن 

  گاهیشده به جا   لیخراب شدن خونه ها که االن تبد

سه ردو بدل مواد فروشا که اگر حواس بچه خوب وا

خوردن، چندتا خونه و   یم  یها نبود اون جا همه گوه

شده بود که  شیو نگهدار  شهیمعازه محل ساخت ش 

جا    نیا یاز چ  قا ی االن سوخته کنار افتاده، تو قبل دق

مرد بزرگ  نیا  ول یبگم ا االنکه   یکرد یمراقبت م

گم باز اومده   ینه م ره،یباز اومده که محل دست بگ 

 یچندتا معتاد بندازه تو محل، چ رهیبم  یبشه، ک یچ

  یکه من آبروتو نبردم که چه آدم نیتو؟ ا یخوا یم

 بد کردم؟  ، یهست

 منم؟  نا ینکنه مقصر همه ا-



  یشکم گندتو بنداز ی پس بزرگ محل شد ؟یستیتو ن-

بشه،  یهمه سر خم کنن برات که چ  ی جلو راه بر

مگه  ،یبود یمراقب م ی جور ن یا دیمگه از اول نبا 

بزرگ  ،یحفظ کن تیمحل پاک بمونه امن ن یقرار نبود ا

نگاه   هیبه بق یتو دستت بچرخون حتویمحل شد تسب

خواست،   ینممحل بزرگ  نیاگر نه که اصال ا ،یکن

 داشت؟   یجاها، فرق هیبق هی جا هم شب نیا

دستت   ریکه از زکردم مثل تو، نشد  موی من تمام سع-

نشد آدم   اد؟یدر بره؟ نشد مواد بسازن؟ نشد معتاد ب

 نکشن؟ 

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 شهیبا تمام تالش اما بازم م-

 سر تکان داد و گفت:  دیخند آتش

 آره با تمام تالش نشد -

 آتش -

فشرده   ی شد با دندان ها  نیباره خشمگ کیبه  آتش

 : دیشده غر



حرفا  نی عمره گوشم از ا هیشرو وراتو   ن یجمع کن ا-

  یکه فقط خودت باورشون داشت  یی دروغا  نیپره، از ا

 برات شهیبد م ی داشته باش نجارویا یبخوا

 نکن دیآتش منو تهد-

محل گناه   نی اما اهل تذکرم، مردم ا ستمین د یاهل تهد-

بشن که به فکر   یعده ا  ه یدست  ی چهینکردن باز

  یریارو دوباره دست بگج ن یا یخودشونن، اگر بخوا

 کار کنم  یمنم بلدم باهات چ

 یهست ی چه جور مرد ننیبب وفتیخوبه با من در ب-

چند بار سر    دیو باز خند  د یلبش کش یزبان رو  آتش

 تکان داد و گفت: 

 ؟ی حوصله دار-

 ؟ یچ-

 ؟ ینیخودتو بب  نهیتو آ کمی ی حوصله دار-

  یبه آتش نگاه م جی چشمانش تنگ شد و گ پدربزرگ

پاکت   زیم  یکرد، آتش دستش را پشتش برد از رو 

و فندکش را برداشت، همان جور که به او   گار یس

 آتش زد و گفت:  یگار یبود نخ س رهیخ



  نیبه خودت نگاه کن، بب یا  قهیچند دق هی امشب برو -

 اد یازت بر م  ییچه کارا ویرحم  یچقدر ب

  ش گاریدود س عیشد و آتش سر نیخشمگ پدربزرگ

 داد و گفت: رونیرا ب

  نیفقط خواستم بگم هر وقت به ا ،ینه بمون تو خوب-

کار کن، مثال اون   ی اضیر  کمی نی بش یبرد  یپ زایچ

ضرب صد کن   ادیکه ازت بر م ییاون کارا یرحم یب

 زت یعز  ی نوه   یکه شد بزنم پا  یبعدم، جوابش هر چ

 آتش 

زد و چشمانش را تنگ کرد و    گارشیبه س گرید پک

 گفت: 

آتش  یکرد  یفکرشم نم  یداد  یم ممیتعل   یداشت  یوقت-

 اشتباهت باش   ی پا  یاشتباه کرد  ن،یبشه ا

 هیکه بزرگ   ی کس ؟ یریمنو بگ ی جلو  ی خوا ی تو م-

محل هنوز قبولش    نیا یکه همه   یمحله بوده، کس

 ی کنار بر گاهیجا نیانقدر سخته از ا یعنیدارن؟  

 و گفت:  دیباز خند آتش

امروز باالخره   ی دمتگرم بعد چند روز اعصاب خورد-

 شد منو بخندونه دای پ یکی



 زد و گفت:  گارش یبه س یپک

  یکه من م  ییزایچ یینکن ، اونا  کیمنو با مردم تحر-

 رم یگ ی تورو م ی من جلو نن،یب ینم  نمیب

  ینجوریجرات ا شمیتا سال پ ،یکن یفکرو م نیچرا ا-

 یاحترام یاالن عالوه بر ب ،یحرف زدن بامنو نداشت

 یزنیتهمت هم م

بلند شد سمت کوره رفت، در همان   شیاز سر جا آتش

کرد، کف   یتمرکز م  دیکرد، با  یفکر م  دیبا  هیچند ثان

زد و   گار یبه س یگریزد و پک د  واریدستش را به د

 گفت: 

هنوزم قبولت دارم، اگر کارت درست نبود که دوست  -

به گوشم   ییزا یسال چ کی  نیتو باشم،  ا ینداشتم جا 

 ک...   دهیرس
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  ویف هر کسو ناکس دارم، قرار نبود حر ادیدشمن ز-

 دشمنم یکه بش یقبول کن

 بفهمم قتویخوام حق یدشمنت نشدم فقط م-

 نباشه قتینگفتم که حق ی زیتا حاال چ-

 گفت:   ستادیا  رمرد ی سکوت کرد و پ  آتش

نکردم پسر، اما تا دلت بخواد مثل  یمن کار اشتباه-

  ،یشناس یتو دشمن داشتم، خودت همه دشمنامو م

دادم، آتش  همون مردم    مردم  ن یمن جونمو واسه ا

منو تو خراب بشه، اومدم    ینذار موفق بشن رابطه 

که خراب   ییزای کنم، اومدم تا هر چ دایقاتل آکارو پ

کردم اما طاقت    تشده رو درست کنم، من خودم بزرگ

 همه فشار رو تو باشه  نیندارم ا 

شانه اش گذاشت    ینوه اش رفت و دست رو  سمت

 گفت: 

   میبزن نیدشمنه زم  یهر چ باش، کنارم باش تا کمر-

تنها    زویچ چ یمن ه م،یریدست بگ  ویتا با هم همه چ

 پسر  یدستم ی تو عصا رمیخوام، من با تو جلو م ینم



سر چرخاند نگاهش کرد و پدربزرگ با لبخند   آتش

 گفت: 

من وسطه بهت    ی بهت گفتن پا  ا ی یاگر شک کرد -

 ثابت شده؟ 

 گفت:  نانیباز هم ساکت بود پدربزرگ با اطم  آتش

  یجور  نی خوان ا یپسر م ستیمن وسط ن یچون پا -

که بمب هم   میبر  شیمثل قبل با هم پ ا ینشون بدن، ب

 نتونه تکونمون بده 

 ** 

سر چرخاندن با    یو آسک قیباز شد شقا  دیبا کل  در

 گفت: عیآتش آسک سر  دن ید

 سالم داداش -

کنسول پرت کرد و    یرو را  دش ی سر تکان داد کل   آتش

 گفت: 

 پاشو شام درست کن مفصل باشه -

 اد یچه خبره، پروا م-

 و گفت:  دی ابرو در هم کش آتش

 اد یبابابزرگ م-



 تعجب کرد و با لکنت گفت:  یآسک

 با...باشه-

 اد یزنگ بزن اونم ب-

متوجه   یچشمو ابرو به پنجره اشاره کرد و آسک با 

نگاه گرفت و   یعصب قیشد منظورش پروا است، قا 

 آتش سمت اتاق رفت و گفت:

 اد یگفتم ب  ا یخودم به ک-

 باشه داداش -

متعجب   یوارد اتاقش شد و در را بست آسک   آتش

 را برداشت و گفت:   ی گوش

 کرده؟  یبا بابا بزرگ آشت یعنی-

 مگه قهر بودن؟! -

 ناراحت بود از دستش  اریکه به خاطر آم  ادتهینه اما -

 خب بابا تموم شد رفت-

با پروا تماس گرفت، پروا که تازه خوابش    یآسک

کالفه غلت زد و   ی زنگ گوش  یبرده بود با صدا

چشم بست   یاسم آسک دن یرا برداشت با د  ی گوش

 دم گوشش گذاشت:   دیکش یگوش یدست رو



 ی جانم آسک-

 حالت بهتره   ،یسالم زن داداش خوب-

 چشم باز کرد و گفت:  پروا

 خوبم ممنون-

جا تو هم   نی ا ادیزن داداش امشب پدربزرگ م گمیم-

 ا یب

 باره نشست و گفت: ک یبا تعجب به  پروا

 ! ؟یچ-

 نگاه کرد و گفت: قیبه شقا  یآسک

شد تموم شد تورو خدا    یزیچ  هیزن داداش حاال -

 دیهمه از هم دلخور بمون نی ا ستیخوب ن 

 آرام گفت: پروا

 اون جاست  قی شقا -

 آره -

 اد یرفت که پدربزرگ داره م  شی آتش درست پ یعنی-

بخدا داداشمم   ا،یامشبو ب ه یحتما اما  یگیدرست م-

 ناراحته

 نوبل بدن ی  زهی به داداشت جا  دیبا   یلعنت-



 کرد و گفت:  یخنده اش گرفت اما خود دار  یآسک

اصال به  ،یکن  یم تیخودتو اذ یزن داداش دار-

 ا یخاطر من ب

دم  ادیم  زیهمه چ ریز زنهیکه داداشت م امی اگر ن-

 خونه

 هم فشرد تا نخندد و پروا گفت:  یلب رو   یآسک

 جون   یفکرامو بکنم آسک دیبا -

 زن داداش خواهش کردم ازت -

داد   هی که زل زده بهت بذار  ادیدر ب قیچشم اون شقا -

 هستم یعصب  یل یبزنم بفهمه خ

 زن داداش -

 زد:  ادیباره فر کیبه  پروا

 آتش اعصاب برام نذاشته -

را از گوشش دور کرد و چشم بست،    ی گوش  یآسک

 گفت:  یو آسک  دیآرام خند  قیشقا 

نکن، امشب   ت یزن داداش تورو خدا انقدر خودتو اذ-

   ا یتو هم ب م یدور هم هست



خوام    یاون داداشتو م کممیتازه  امیم  زم یعز  امیم-

 کنم تیاذ

 زن داداش! -

 هی کنه یم ت یمنو اذ اد یکه داداشت ز ییاز اون جا -

 کنم ی م تشیکوچولو هم من امشب اذ

 خودش را گرفت و گفت:   ی جلو  یآسک

 زن داداش   یممنون که قبول کرد-

بلده    ی شعوریکمکت اون که فقط ب امیب  زم یعز  یآخ-

 ستیکار کردن بلد ن

 شکال نداره  زمینه عز -

اونم به  امیب  ری د دی هست، با  عی ضا  امیاخه زودم ب-

 زور  

 منتظرت هستم یگیم یفهمم چ یم-

 فعال   زم یباشه عز-

 آمد:  امیپ شیرا قطع کرد همان لحظه برا  تماس

 جا نیا ا یجوجه اردک زشت کمتر بخواب زودتر ب-

 صدا فرستاد:  شیو برا دیخند پروا



  ی دوستا   یپا  یوفتیبعدم ب یشب کامل نخواب هی  یوقت-

  یبت مفضول تر از خودت معلومه شش عصر خوا

 بره 

 بلند گفت:  دی کش یا  ازه یرا فرستاد و خم  صدا

 ومده یبذار انگار به من خواب ن یینغمه چا -

 آمد:  امیپ شیبرا

  ی صدا گرفته و صدر درصد با چشما  نیپدرسگ با ا -

 یکن کیکه منو تحر ید یبه من صدا م یخمار دار

 قهقهه زد و باز صدا پر کرد:  پروا

 یشیم کیجانم شما با اسم منم فکر کنم تحر-

 داد و نوشت:  هیتک زیبه م دیو چرخ دیخند آتش

 یبس که زشت -

را کنار گذاشت خم شد در کشو را باز کرد    ی گوش

دفترچه   د،یرا کنار کش یلباس ها را کنار زد و در مخف

آورد سراغ لپتاپش رفت، دفترچه را باز    رونیب یا

رفت،   لیمیدر قسمت اکرد و با روشن شدن لپتاپ  

که به دست آورده بود را وارد کرد و رمز را   یل یمیا

 زد و گفت:   یها سوت امیهم زد، با باال امدن پ
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 نداره  امیپهمه   نیجمهور ا س یرئ-

فرستاده بودند اسم   امیکه پ  یاسم اشخاص  انیم در

از   شیبازشان کرد، ب عیچشمش را گرفت و سر دیفر

بود   یاز آن ها دلتنگ شتریآمده بود، که ب امیپ ستیب

از مرگ   دیشد فر  نیها متوجه ا  امیآن پ  انیدر م ی ول 

ندارد، چون به مرجان خبر داده بود   ی مرجان خبر

  یحالش آن جا خوب است و نگران نباشد به زود 

قبل تر ها   یکه برا  امیپ کی اما  نند،یب یرا م گریهمد

 کرد:  جشی بود گ

گرفته واسه   تویمرجان فکر کنم بازم بابات گوش -

  ل،یمی سراغ ا  یا یدونم م   یزدم چون م لیمیا نیهم

درست    ویکردم نترس همه چ ییکارا  هیامروز با آکام  

 ریبا من تماس بگ یکنم، هر وقت تونست یم



  نیرا خواند چند  امیپ خی را خواند تار ام یبار پ نیچند

دستش پشت گردنش   جی روز قبل مردن آکام بود، گ

آخر باز هم    ی ها  امیها گشت، پ ام ینشست و باز در پ

 متعجبش کرد.

  بگو، بگو یزیچ هیمرجان  یخبر یخسته شدم از ب-

  یبگو که بهادرو دور زد  ،یکه خواستن کرد  یکه کار 

 جا نجات بده  نیمنو از ا

ها را باز  امیبلند شد، پ شیاز سر جا عیسر  آتش

از  ی گفته بود؟ چه کار یاز چه کس دیخواند، فر

 مرجان خواسته بودند؟! 

  دیآورد، با  ینگاه گرفت قدم زد سر در نم توریمان از

کجا پنهان کرده   دی فهم یم  دیکرد با  یم دایرا پ  دیفر

مهم   یلیانگار خ شی و حرف ها   دی فر دی اند، حال فهم

 است. 

آمد و به    رونیب دیفر یها   امیاز پ ستادهی جور ا  همان

 بیعج  شیاسم برا کی نگاه کرد، اما  یگرید یها امیپ

 لب گفت:  ریبود، ز 

 ابد! -

 آن شخص رفت،  ی ها  ام یپ در



فهمه،  یوقت م   هیندادم  امیپ ت یبه گوش زهیآتش ت -

که گفتم انجام   ییکارا  یبرس  یخوا  یاگر به خواستت م

امشب جونتو  نیهم  ی در بر  رشیاز ز  یبده، اگر بخوا 

کنم، پس بدون   یخاک م ریز  دویبعدم اون فر  رمیگ یم

 یکار کن یچ  دیبا 

 را خواند: ی بعد امیآتش تنگ شد و پ چشمان 

واسه بابات، اسلحه هاش به گا   هیامروز روز سخت-

خوام تو هم   یبفروشم پولشو م دیچون من با  رهیم

نگران نباش من   ،یکن ی کار م  یحواست باشه چ

 مراقبتم

  یاو چه کس  دیفهم یبود، نم توریبه مان رهیخ  آتش

کرد مرجان از پدرش  یاست، تا آن لحظه فکر م

در آن    یگری دستور گرفته است اما انگار شخص د

توانست حدس بزند چه   یبود که آتش اصال نم  انیم

 است.  یکس

  یکه برا  ی گرید  ی ها  امیپ هیشده بود بق جیگ   کامال

به   گریکدام د  چیشده بود را خواند اما ه لیمیمرجان ا

و ابد را خواند    دیفر امیپ ی خود، آتش بارها یدرد نم

گرفته بود و   یبیشده بود، سر درد عج یو کامال عصب 

 سراغش آمده بود.   یباز نا آرام



 یپک دیکنار پنجره کوب  واریخشم کف دستش را به د  با 

بود،   رهیپروا خ یخانه  یزد و به پنجره    گاریبه س

خورد    ریکه مرجان ت یاما فکرش به آن شب بود شب

  یزیرا برنامه ر زیه چدر آغوشش رها شد، او هم هم

زودتر از او دست به عمل   یک یکره بود اما انگار 

 شده بود. 

مانده بود که همه   گرید یچشم بست فقط کم  کالفه

را از زبان مرجان بفهمد اما به خواسته اش   زیچ

 او نقشه بر آب شد.  یبرا زیو همه چ  دینرس

  یپرت کرد با همان باال تنه  رونیرا ب گارش یس ته

توجه به اطراف سمت   یرفت، ب   رونیبرهنه از اتاق ب

را باز کرد و سبد قرص را   نتیآشپزخانه رفت، در کاب

دو مسکن برداشت در دهان انداخت    د،یکش  رونیب

  یرفت و با خشم در را باز کرد بطر   خچالیسراغ 

 . دیسره سر کش کیبرداشت و 

  رونیآتش ب  ی داشت اما وقت  یکه سر در گوش  قیشقا 

اش بود، نگاهش رو بدن   رهید همان جور خآمده بو 

  رهی جز یرا رو  ی آتش بطر کدفعهیو  دیآتش چرخ

با ترس   قینشکست اما شقا یخداراشکر بطر  د،یکوب

نگاهش کرد اما نگاه    یو آتش لحظه ا  دیاز جا پر



  رارفت همان جور که درونش    خچالیگرفت و سمت 

 کرد گفت:  ینگاه م 

 کجا رفت؟  ی آسک-

 دیخر  کمی رفت   ایبا ک-

 قیدر را بهم کوفت سمت اتاق رفت اما شقا  آتش

 گفت:   عیسر

 م؟یحرف بزن  شهیم-

 لبخند زد گفت:  ق یچرخاند نگاهش کرد و شقا  سر

 فقط کمی-

 بگو-

 معذبم یستادیکه من نشستم تو ا ینجوریا-

و آرام همان جور   ستاد ی ار برداشت به زور ا  عصار

 رفت گفت: یکه سمت آتش م

 رم یبرو م یبخدا بگ ،ی بش تی جا اذ  نیا ومدمین-

 ی باش دیحاال که فعال با -

 باشم آتش  ی خوام زور ینم-

 و گفت: دیسمتش چرخ  آتش

 تو؟  یگیم یچ-



آب دهان قورت داد نگاهش را به بدن مردانه   قیشقا 

 گفت:   یاش داد و به سخت

همه با هم بحث   نیناراحت شدم تو و پرا ا  یل یخ-

 د یکرد

 کالفه گفت: هم فشرد،  یدندان رو   آتش

  یبزرگ م زویهمه چ یادیپروا ز یستیتو مقصر ن-

 کنه

دندان   ریرا ز  نشیریذوق زده شد اما لب ز  قیشقا 

 و گفت:   دیکش

  زی کردم واکنشش انقدر تند باشه، آخه چ یمن فکر نم-

  هیاون بودم با  یاگر من جا یعنی د،یهم نفهم  یمهم

اما انگار   شد، یتموم م ییو دلجو کیکوچ  یدلخور 

 بزرگش کرده  یادیپروا ز یگیدرست م

 ال یخ یب-

 به هر حال واقعا ناراحت شدم منو ببخش-

 قیسر تکان داد خواست بچرخد برود اما شقا  آتش

 گفت:   عیسر

 م؟ یاریاز دلش در ب میکن یکار  یخوا یم  زهیچ-

 کار؟  یمثال چ-



انجام   زیدوست دارم که کار سوپرا  یسر هیجا  نیا-

کنم سوپراز   یمن هماهنگ م رونیببرش مثالب دنیم

 بشه

مگه من مقصرم، اون گندش کرده من   الیخ یب-

آروم بشه من   دیداده خودشم با   ر یکنم؟ گ زش ی سوپرا

 دونه  ی خودمو دادم، خودش م حیتوض
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 ی شد، اگر چاره داشت از خوشحال   یدر دلش آب م قند

 زد، سر تکان داد و گفت: یم اد یفر

امشب که   دوارمیام  ،یدون  یباشه هر جور خودت م-

 دیکن  یآشت ادیم



به اتاق رفت و در را بست،   دینگفت چرخ چیه  آتش

 شتش را در هوا تکان داد و گفت:م  قیشقا 

حاال   ، یخودت کند ی پروا خانم گور خودتو با دستا-

همه نازتو   ن یمرد هر چقدرم عاشق باشه ا ین یب یم

 خره  ینم

 خند زد و گفت:  شیدر اتاق را بست ن  آتش

 آشغال فعال لذت ببر -

  وار یبه د ی صندل  د،یچرخ دار کوب  ی را به صندل   لگدش

 : دیشد و با خشم غر  دهیکوب

 نیلعنت به ا  م،یهمه باز بحث کن ی جلو دیامشبم با -

 نقشه که از اولش حال منو گرفته  

را باز کرد و هر دو دستش چنگ شد در    شی موها 

 چشم بست و آرام گفت:  شی موها 

 آروم بشم؟  ی چه جور-

آرام دم   یداشت به پروا به آغوشش به حرف ها ازین

داد به اعتماد به   یمکه به او  ی گوشش به قوت قلب

شد،   یاو انگار چند برابر م یکه با حرف ها  ینفس

که انگار قصد خوب   ی قرار بود با سر درد یاما حال ب

 را نداشت.   ییدارو چیشدن با ه



 ** 

 پسر  ستیبه کمک مردم ن ازین-

 ؟ یپس چ -

جرات د اره از   یکس  گهی د نمیکنم بب یخودم حلش م -

 کارو تکرار کنه  ن یبه بعد ا نیا

 گفت:   ع یساکت بود و پدربزرگ سر  آتش

اما حاال که دو   یدونم تو هم تالش خودتو کرد یم-

 کنه یجرات نم گهید  یمطمئن باش کس مینفر

 نگاه کردند و آتش گفت:  گریبه هم د ا یو ک  آتش

 دوارم یام-

ظرف بزرگ  یزنگ آتش سر چرخاند و آسک یصدا  با 

 گذاشت گفت:   زیساالد را وسط م

 حتما پرواست -

 سمت در رفت و گفت:  آتش

 کنم یباز م -

آرام   یل یخ هیرا برداشت پشت به بق  فون یآ  ی گوش

 گفت: 

 کو زشتم؟  دت یکل -



 د ارم بهتره   دیندونه کل   ی کس-

 لبخند زد و دکمه فشرد، سر چرخاند بلند گفت:   آتش

 گشنمه اریغذارو ب-

 و گفت:  دیلبش کش   یزبان رو  قیشقا 

 ینگاه بهش بکن  هی شهیهنگ کرده م  میآتش گوش-

 یدرستش کن  یتون یم  ینیبب

و  ستاد ی که نشسته بود ا یسمتش رفت پشت مبل  آتش

 را گرفت و گفت:  یبرد گوش  شیدست پ 

 شده   یجور  ن یبس که پُر شده ا-

خاموش را نگه داشت و با روشن   یدکمه  هیثاتن چند

 شدن صفحه گفت: 

 اومد ا یب-

 ندارم که پُر باشه  یز یآخه من چ-

 ینگاه کن   د یپنهانت با  یتو حافظه -

 پنهان کجاست؟  یحافظه -

 خم شد و گفت:  یکم آتش

 رمزتو بزن تا بگم-



در دست   یبرد همان جور که گوش  شیدست پ   قیشقا 

 حیه توضآتش بود  رمز را وارد کرد، آتش شروع ب

پروا لبخند   دنی در را باز کرد، با د یدادن کرد، آسک

 زد و گفت: 

 ی خوش اومد  زم یسالم عز-

پروا سرش را به سر آتش   یصدا  دنیبا شن  قیشقا 

با   هیبق ی کرد و پروا چشم چرخاند  رو کینزد شتریب

 به خود آمد:  ایک یآتش پلک زد و با صدا دنید 

 سالم زن داداش -

 نگاه گرفت و گفت:  عیسر

 سالم -

 پدربزرگ نگاه کرد و سر تکان داد گفت:  به

 سالم -

 ی سالم دخترم خوش اومد-

 گرفت و گفت: ق یرا سمت شقا  ی گوش آتش

 کن  یخال   نویهر بار ا-



و به پروا نگاه کرد، دهان باز کرد سالم    ستادیا  صاف 

  ریمتفاوتش غافلگ یو چهره   شش یآرا دنیکند اما با د

 صاف کرد و گفت:  ییشد، گلو

 ی سالم خوش اومد-

سالن    گریسر تکان د اد و در را بست، سمت د   پروا

  ینگاه  نهیرفت، مانتو شالش را در آورد، در آ

ش  ا  یدم اسب  یانداخت، به خاطر سفت بستن موها 

  رهینگاه خ دنیبا د دیباال تر رفته بود، چرخ شی ابروها 

اشاره   هیآتش خنده اش گرفت و به دور از نگاه بق ی

 .ردیکرد نگاهش را بگ

با او بود و   دارید یکه از صبح تشنه   یمرد  اما 

آن چهره و   دنیبه او داشت حال با د ید یشد اجیاحت

 یلباس مشک رد، ی توانست نگاه بگ یچطور م  پیت

لباس تا   یدار، تنگ نیچ نیبلند تنگ با تاج آست   نیآست

  یستادگ یلباسش کلوش با ا  ن ییخط کمر بود و پا 

  شیمچ پا  یکم هک یتنگ دیپارچه، به همراه شلوار سف 

 مشخص بود. 

را   یآتش حکم لوند  یآن لباس ها راه رفتنش برا با 

  دیو چرخ  دیدستش را پشت گردنش کش یداشت، عصب 

 :دیر با حرص غ 



 غذا؟!   نیپس کو ا-

رفت همان جور    ی به کمک آسک دیخند  ز یر زی ر پروا

 کردند آرام گفت:   ی را آماده م زیکه م

 رفته تو نقش   ی ادیداداش بد اخالقت، ز-

 چرا؟ -

 بود  کشینزد دهیورپر  قیاون شقا -

گذاشت و    زیم یبرنج را رو  س ی و د  دیخند  یآسک

 گفت: 

 گهیخودت بود د ینقشه  -

دارم    یخود آتشو بر م یغلط کرده اسلحه  -پ

 کشم   یجفتشون م

 و بلند گفت: دیباز خند   یآسک

 شام  دییبفرما -

نوشابه را برداشت    یرا باز کرد بطر خچالیدر  پروا

را   خچالیجلو آمد باز در  یرا بست دست   خچالی تا در 

  ریباز کرد، پروا سر چرخاند به او نگاه کرد و آتش ز

 :دیلب غر 

 بخون  تویرو گوش امیپ گه،ی د یپدرسگ-



خنده اش گرفت و آتش سبد فلفل را برداشت در   پروا

 رفتند کنار هم نشستند. زیرا بست و هر دو سمت م

به  ق یانداخت، شقا  ی گوش ی رو  امیبه پ ینگاه پروا

 پروا نگاه کرد و با لبخند گفت: 

 خوشحالم حالت خوبه-

زد و سر تکان د اد، پدربزرگ   یلبخند زور پروا

 نگاهش کرد و گفت:
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 د یعقد کرد دمیعروس شن-

هم فشرد و پروا با اعتماد به نفس   یلب رو   یآسک

 گفت: 



 م یبله، شب تولد آتش عقد کرد-

 به آتش نگاه کرد و گفت: پدربزرگ

نبوده بهش   یاز زنت چون حق داره کس میبگذر-

گوش زد کنه، اما پسرم تو که   یتر بزرگتر  کیکوچ

 ی دون ی م زارویچ نیخوب ا 

از واکنش آتش که   د یناراحت شد اما ترس یل یخ  پروا

نقشه ها   دیترس یم د، یشت، فک منقبضش را دحق دا 

سفت آتش    ی ران پا   یرا خراب کند آرام دست رو

گذاشت، به او فهماند آرام باشد اما او آتش بود در  

 گذاشت پروا خرد شود.  ینم ط یشرا نیبدتر

کارش   نیتونست انجام بده ا یکه م یکار  نیبهتر-

کشم، از   یدونست من دارم عذاب م  ی بود، چون م

 اسمش رفت تو شناسنامم آروم شدم  یوقت

را   زینگاه کرد، آتش دوباره داشت همه چ ا یبه ک پروا

 دست پاچه گفت:  یکرد، آسک  یخراب م

 هم بخور  نهیبابابزرگ سوپ ترخ-

 دستت درد نکنه دخترم-

صاف نشست  ایاشاراه کرد و ک ا ینامحسوس به ک پروا

 و گفت:



خونه سخت بود واسه   د،یفردا ناهار دعوت من هست-

 رستوران  میگفتم بر نیهم

 لبخند زد و پدربزرگ سر تکان داد گفت:   قیشقا 

  یحتما پسرم، من عقدتون نبودم اما حاال که هستم م-

 خوام واسه نوم سنگ تموم بذارم 

 سر کج کرد و گفت:   پروا

 تونم ینم فیدوست دارم باشم اما ح یلیآخ من خ-

 از همه آتش سر چرخاند نگاهش کرد و گفت:   ترزود

 چطور؟! -

 توجه شانه باال انداخت و گفت: یب  پروا

 رم یسر کار م-

 قاشقش را رها کرد و گفت:  آتش

 !؟ یچ دمینشن-

 سر کار  امیروزنامه گفتم از فردا م ریزنگ زدم مد -

 نگاه گرفت و گفت:  دیخند آتش

 یرینم ییشما جا -

 که مجبورم برم  یدون یم-



 ی داشت  یتو مرخص-

 سر کار    رمیحاال دارم م-

 و گفت:    ستادیبا خشم ا  آتش

 ؟یکن  یبه من لج م  یدار -

 سر کار بودم  دایع  یلج کنم، تو هم نبود دیچرا با-

 گفت: دیدست باال آورد با تهد   آتش

 برات شهیسر کار بد م  یبر-

 : د یو غر ستاد ی ا پروا

  یم نمیبب رمیکردن تو خونته، من م  دیانگار تهد-

 ی کار کن یچ  یخوا

 گفت:   عیسر  یآسک

 بچه ها! -

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س پروا

کار کنه، نکنه   یآقا آتش قراره چ نمیخوام بب ینه م-

 رو سرم   یاسلحه بذار یخوا یم

 به پدربزرگ نگاه کرد و خجالت زده گفت:  قیشقا 

 !ه؟یچه بحث نیپدربزرگ ا ی جلو-



 خند زد و گفت:  شین پروا

کردن از کجا سر چشمه  د یتهد نیا میبهتره بپرس-

 ...ا ی آدم بار اُوردن  ستیمعلوم ن ره،یگیم

 ؟ی چ ا ی-

 به آتش نگاه کرد و گفت:  پروا

اما اصرار کرد،   امیگفتم نم  یاومدم، به آسک یم  دینبا -

 رم ی و م مونمیحاال هم پش

 گفت:  یو آسک ا یبه ک رو

من   دیدرک کن دوارمیاما ام امیدوست داشتم ب   یل یخ-

 برم سر کار  دیبا 

 افتاد و گفت:  راه

 بود  یخوب  یل یشب خ-

سرش انداخت سمت    یرا برداشت و شال را رو  مانتو

 و گفت:  دیچرخ هیبق

 خوام یعذر م -

 سمتش رفت و گفت: یعصب آتش

 سر کار  یذارم بر  ینم-

 در را باز کرد و گفت: پروا



 نیهم م،یریبگ گرویهمد  ی که جلو میازدواج نکرد-

هستم تو هم   شرفتتیجور که من شاهد کارات و پ

 ریشب بخ   زم،یباش عز  یجور نیهم

  یبسته شدن در همه در سکوت به آتش نگاه م  با 

 کردند، پدربزرگ نگاه گرفت و گفت: 

غذاتو بخور، اون دختر حق داره   نیبش ا یپسرم ب-

پدر باال   هینباشه  یباشه، هر چ  ی شکل ن یفتارش ار

 سرش نبوده، درکش کن 

به هم   یآسک ایآتش پشت به آن ها مشت شد، ک دست

 گفت:  عیسر  ا ینگاه کردند و ک

 ا یآتش ب -
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سمتش رفت و    عیسر  دیمج دن یدر را باز کرد با د پروا

 گفت: 

 ده یند ی بدو تا کس-

شد،    نیباز کرد و پروا سوار ماش شیدر را برا دیمج

خودش پشت فرمان نشست   د یدر را بست و دو دیمج

  ن یرا به حرکت در آورد، پروا به پشت ماش نی و ماش

 خلوت گفت: یکوچه    دنینگاه کرد و با د

 ؟یآتش گفت منو کجا ببر-

 خونش -

 متعجب نگاهش کرد و گفت:  پروا

 خونش؟!  یچ یعنی-

 ی گفت ببر خونم دارم م ،یدونم آبج یمن که نم-

 برمت

 : د یمتعجب شانه باال انداخت و دوباره پرس پروا

 محله آرومه؟ -

 آره آرومه میریاگر اون کثافتارو فاکتور بگ-

 خوشحالن بزرگشون اومده؟ -



اگه بودن   ستن،یهم ن یاما ناراض دمیکه نشن یزیچ-

 گفتن یم

 همونا که همسن پدربزرگن؟   ،یچ ا ی بازار-

  یگذاشته، هر چ عیدونن آتش از دل و جون ما  یم-

 نباشه جووناشونو جمع کرده 

ده که پدر بزرگ صد سالم بگذره  کارا کر یل یآتش خ-

 تونه انجام بده  ینم

  شیقصد واقع مینیبب میبر  شیپ دی با  ست،یفعال مهم ن-

خراب   هیهم اتش تو چشم بق یبا دعوا و دشمن ه،یچ

 نیا  ی تونه بفهمه پشت پرده  یکنه هم آتش نم  یم

 هیماجراها چ

 یمورد نم ن یکنه اما مطمئنم تو ا یکار م قیاتش دق-

بود آرومش    یکیبره، خدارو شکر  شیپ  قیتونست دق

 کنه تا راه درستو بره 

 لبخند  زد و گفت:  پروا

 ساغر چطوره -

برد پاکت  شیو دست پ   دیکش یقینفس عم دیمج

پروا دست عقب   ی آور  ادیرا بردارد اما با  گار یس

 و گفت:   دیکش



 د یببخش-

 عادتم داده به اون بو   یراحت باش اتش حساب-

لبش  نی برداشت ب یگار یخواسته نخ س  از خدا  دیمج

 گذاشت و روشنش کرد گفت: 

 بگم ساغر خوبه دروغ گفتم-

 و گفت: دیسمتش چرخ ینگران کم پروا

 شده؟  یچ-

 واسه من هست  یعنی  ستین  یخاص زیچ-

 افتاده؟  ی اتفاق-

از   یافسردگ  گن،یبهش م   یهستا، چ ا یض یمر ن یاز ا-

 گرفته نا یهم

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا

 ! ؟یی هوی-

بود اما دو سه روزه   یچند وقت هیهم نبود   ییهوینه -

  یزیپرسم چ یشده، کم حرفه تو فکره ازشم م شتریب

 نه  گهیکنه اما م  یم ه یفهمم گر یم یحت گه، ینم

 داره؟  ی مشکل خاص-

 با من؟-



 کارش  ایباباش  ا یبا تو  -

 گمینم ی زیذارمش، چ یبا من که نه رو سرم م-

  ارم،یناراحت بشه، زبونم الل اگر بگمم از دلش در م

 باباشم که ساکته هی کارشم که اوک

 بهش نزده؟  ی حرف-

 زاس یچ نینه کال گمون نکنم واسه ا-

وقت   هیدونم من باهاش حرف نزنم بهتره  ینم-

  یدکتر خوب م هیاما   ،یبهم گفت   شهیناراحت م

خودت بهش   یخوایم رم،یم ششیشناسم، خودمم پ

 باهاش حرف بزنه خوب بشه د یبده، شا  شنهادیپ

 زد و گفت:  گارش یبه س یپک

کاش دردشو بگه تا   خته،یدونم منو هم بهم ر ینم-

 همشو به جون بخرم

 لبخند زد و گفت: پروا

 ؟یباهاش حرف بزن  ی بلد-

 گفت:   دینگاهش کرد و پروا خند دیمج

 کنه یاز اون زبونا که مردا دارن زنو خام م-

 و گفت:  دیخند دیمج



 بگم یچ-

  نیاما تو ا یزبون دار  ،یفکر نکنم تو مثل آتش باش -

 نه زایچ

 بذاره   یکالس اموزش هیبه داداش بگم -

 و گفت:  دیباز خند پروا

خود به   یبا زبونت عقل و روحشو که مال خودت کن-

  یپشتش یبهش ثابت کرد  کنه،یخود برات درد دل م

 ار یاما به زبون ب 

 بودم   ده یند ی شکل ن یکاش بشه، من ساغرو ا-

از  شتریترسم ب یاما م زدم ی باهاش حرف م شد ی اگر م-

چون من خودمم   ،یدستت ناراحت بشه که بهم گفت

 هستم ینجوریا

دکتره    نیجواب نداد ا دمید زنمیبازم باهاش حرف م-

 گمی رو بهش م

 سر تکان داد به اطراف نگاه کرد و گفت:  پروا

 جا!  نیا  میچرا اومد-

 گهیخونتونه د-

 جا؟! باالشهر؟  نیا-



 و گفت:  دیخند دیمج

 بده؟ -

 جا؟   ن یا ادیکنه ب ی آتش اون محله رو ول م-

 کار کرده؟   یاالن پ چ-

 یبرج  ی جلو  ن یباز به اطراف نگاه کرد و ماش پروا

 نگاه کرد و گفت:  دیپروا به مج ستاد، یا

 جاست؟!  نیا-

 بله-

 را سمت پروا گرفت و گفت:   دیکل  دسته

 ش ی دوازده واحد صد و ش یطبقه -

لبخند   دیرا گرفت، مج   دیآب دهان قورت داد و کل  پروا

 زد و گفت: 

 تا باال؟  امیب-

 رمینه...نه م-

 یآبج ریشبت بخ-

  نییبه زور سر تکان داد و در را باز کرد پا  پروا

کرد در را بست   یرفت، همان جور که به برج نگاه م

مرد نگهبان تا   دنیفت، به جلو نگاه کرد با د و جلو ر



نگهبان دست   د،یشن  نیبوق ماش  یدهان باز کرد صدا

 تکان داد و گفت: 

 خانم  دییبفرما -

و در حالت بهت سر تکان داد جلو   ی به سخت پروا

سبز باال رفت و وارد   یفضا یرفت، آرام از پله ها

لب   ریزد و ز   یزیسوت ر یالب دنیساختمان شد، با د

 گفت: 

 جا واسه آتشه؟! نیا-

کرد سمت آسانسور   یجور که به اطراف نگاه م   همان

اش   نهیس  یرفت، دکمه فشرد و دست رو ییبا در طال

 گذاشت گفت: 

 جور جاها!  نی آتشو ا اس؟ یرو   ا یخوابم؟ -

  یزده دکمه  جانیآسانسور باز شد و وارد شد، ه   در

ا  دوازده را فشرد، همان لحظه تلفنش زنگ خورد، ب

 جواب داد:  عیاسم آتش سر  دن ید

 جا کجاست؟!  نیا-

 ؟ ید ی رس-

 جا واسه توئه؟ نیا  یجد-

 نه واسه عمته -



 مسخره -

  زنمیم نیخشمگ ی برو خونت عشقم االن منم عصب-

 مثال به کوه و کمر 

 ایباشه زود ب-
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 ی ترس یکه نم ییتنها -

 کار کنم  یاخ چرا االن چ-

 و گفت:  دیآرام خند اتش

 برو زشتم-

 ... یحاال امشب نم-

 یخدافظ ینشنوم به قول خودت خدافظ   گهید-



 لب گفت: ر یز دیقطع شد و پروا خند  تماس

 طاقت یب  ی وونهید-

رفت، به اطراف نگاه کرد و    رونیو ب   ستادی ا آسانسور

را در قفل    د یواحد صد و شش جلو رفت، کل  دن یبا د

 مهین یفضا  دنی فرو کرد و آرام در را باز کرد، با د

در را بست،  دیلبخند زد و جلو رفت، چرخ کیتار

بود، با همان کفش ها جلو رفت به   یخال  با یخانه تقر

شد آن   یو مجلل نگاه کرد، باورش نم  کی آپارتمان ش

دست    کیکه آن جا بود  ی زیجا مال او باشد، تنها چ

  یرا رو   دیو کل  فیک   خچال،یمبل بود و در آشپزخانه 

مبل گذاشت و سمت پنجره رفت، پرده را کنار زد به 

  یبه خانه  دیزد و چرخ یق یشهر نگاه کرد، لبخند عم

 بزرگ نگاه کرد. 

از اتاق ها باز بود، با   یکی خانه رفت، در  گرید   سمت

 گفت:  دیخت خندت دن ید

 داره  از یخونه از نظر تو فقط تخت ن هی-

در   دن یرفت فقط همان تخت در اتاق بود اما با د  جلو

لباس ها  دن یجلو رفت و بازش کرد، با د  ی واری کمد د

  د،یدست کش  شانی برد و رو شی تعجب کرد ، دست پ

بود، انگار از قبل آن همه  زانیآو  شیهمه مارک ها



لباس خواب ها    دنی بود، با د ده یاو خر یلباس برا

 قهقهه زد. 

 ** 

 

 ی ا سهی ک یاش را که با چا  یوانیل  یاز چا  یکم

شهر،   یدرست کرده بود خورد و زل زد به بزرگ 

بود اما آن جا آن   یمیقد  یعاشق محله ها  شهیهم

 چیکه با ورودش به او دست داده بود ه ی حس و آرام

 حس نکرده بود.  گرید  یجا 

به او داده   یاز آن محل آرامش خاص ی دور انگار

داشتند   یا انهیشهر آش گری قسمت د کی  نکهی بود، ا

  الیخ  یراحت و ب ش ی که به دور از محل و دردسرها 

 بگذرانند. 

  وانیدر سر چرخاند، با عجله راه افتاد اما ل یصدا  با 

گذاشت و خودش را به در رساند، از    رهی جز یرا رو 

آتش لبخند زد و در را باز   دنینگاه کرد با د  یچشم

جلو رفت و تا پروا    عیسر  دنشیکرد، آتش با د 

خواست عقب برود دست اتش پشت کمرش نشست و  

 : گفتبه چشمانش  رهیتنش را به خود فشرد خ

 سر کار؟  ی بر یخوا  یحاال واسم م -



 و سر تکان داد گفت: لبش را جلو داد  دیخند پروا

 اوهوم -

 در را بست و گفت:   شیبا پشت پا  اتش

 کنم؟  یکارت م یسر کار چ یبر  یدون یم-

 ی بکن  یتون یکه نم  یکار -

 تونم؟  ینم-

 ی دیقسمت شهر خر نیخونه ا زمی اهان چرا واسه جا -

  یلبخند زد و همان جور که پروا عقب عقب م اتش

 رفت گفت:   یجلو م شیرفت و اتش پابه پا 

 ؟ی نشد ت یاذ ییتنها -

که تو اون   یآرامش داره، آرامش یلیجا خ نینه ا-

 شهینم دایتو خونه هامون پ یمحل حت

 ی پس دوستش دار -

 خوشم اومد -

 سرخ پروا گفت:   یبه لبها رهیخ  اتش

 زشت تر شده  شتیآرا-



دستانش را پشت گردن اتش برد و   طنتیبا ش پروا

باره   کیگرفت به   شیدستش را به کش موها  کی

 باز اتش چنگ شد گفت:  یو دستش در موها   دشیکش

 داشت؟   ازیخونه فقط مبل و تخت ن نیا-

 هیکاف نیخونه هم هیواسه  -

کمر  یآتش کالفه دستش را رو   ستادیو ا دیخند پروا

دو   نیاند ب چشم گرد  د، یلباس رس پیتا به ز دیپروا کش

  یم نییرا پا   پیچشم خوشحال پروا همان جور که ز

 آرام گفت:   دیکش

  یمعرکه ا زیچ هینقشه هام حرف نداشت اما با تو  -

 شده که خودمم باور ندارم 

کامل باز شد و اتش دستش   پیو ز  دیبا ناز خند پروا

و سر   دیپوست تن نرمش کش  یرا درون لباس برد رو 

 ... دیجلو برد گردنش را بوس

 

[12 /3/2021 1:15  PM ] 

 

 #آغوش_آتش  

 #پارت_پانصد_شصت_شش 



 

 

 ** 

را آهسته باز کرد، به لوستر باال سرش    چشمانش

که پشت به او   یدختر  دنیبود، سر چرخاند با د  رهیخ

کتفش   نییپا  یبرد تتو  شیبود لبخند زد، سر پ دهیخواب

 . دیرا باال تر کش  ی ساتن طوس ی و ملحفه  دیرا بوس 

راست به  کی صدا   یرفت و ب نییتخت پا  یرو  از

 شهیاو هم یبرا  یا  قهیدوش پنج دق کی حمام رفت، 

  رونیبود، حوله را دور تنش بست و از حمام ب  یکاف

 آمد، به پروا نگاه کرد آرام گفت: 

 هم هست  یپدرسگ چه خواب-

را تنش کرد، به  شیکمد رفت و لباس ها سمت

خودش درست کرد به   یبرا یآشپزخانه رفت چا 

را بست و به اتاق   ش ی خورد، موها  تیسکوئیهمراه ب

دانست آن    یپروا را برداشت چون م  فیبرگشت، ک

 دارد.   فشیخودکار و دفتر درون ک شهیدختر هم

بالشت خودش   ی نوشت و رو  ییزها یکاغذ چ ی رو

گذاشت، باز سمت پروا رفت و خم شد چشم گرداند  



و  دیرا بوئ  شی موها  د یصورتش و لبش را بوس  ی رو

 آرام گفت: 

 بخواب زشتم یخوا  یتا هر موقع م -

رفت و   رونیرا برداشت از اتاق ب چیو سوئ  ی گوش

 بزرگ تنها ماند.   یپروا در آن خانه 

* 

 : دیرا شن امکیس  یدر را باز کرد، صدا  آرام

 ی قشنگم خوش اومد ا یب-

 باال رفت و گفت:  شیابرو کی  ماهک

 !ی چه خونه ا-

آمد و    رونیشراب از آشپزخانه ب  وانیبا ل امکیس

 گفت: 

دارو ندارمو تو کار    ستم،یعشقم من مثل بابات که ن -

 دود بشه   هوی که  زارمینم

 موقع روز شراب!  نیا-

 و گفت:  دیخند امکیس

خونه باشه و شراب نباشه؟ اصال   نیو ا  یتو باش-

 اد یجور در نم



 در را بست و گفت:   ماهک

 یجارو واسه من رو نکرد  نیچرا تا حاال ا-

 ا یعشق س   دمیچون تازه خر-

با  امکی را درآورد، س  شیبا لبخند شال و مانتو  ماهک

زد و ماهک  یباز ماهک سوت ار یو بس یتاب بند  دن ید

رفت، جام شراب را از دستش گرفت ،  با ناز سمتش 

چسباند به چشمان شهوت   امکیتنش را به تن س

  دیلب قرمزش کش  یشد و جام  را رو   رهی گرفته اش خ

 : تبرد زمزمه وار گف امکی و سمت دهان س

 بخور   اد یز-

و به  دیکش  رونیبا شتاب جام را از دستش ب امکیس

دور شد پاکت   دیماهک خند د، یباره سر کش کی

  یجوانا  یمار  دنیرا برداشت با د امکیس گار یس

  گرید یداد تا لحظات  ینشان م نیلبخند زد، ا  زیم ی رو

 است.  ی گرید  یا یدر دن امکیس

 اتش زد سمت پنجره رفت و گفت:  یگار یس

 شده  اد یروزا پچ پچت با بابام ز نیا-

 و جامش را از شراب پر کرد و گفت:  دیخند امکیس

 شنگم عموم دست به دامنم شده ق  ستین یزیچ-



 اوهو -

 ی تعجب کرد هیچ-

 ده یاز بابام بع-

 کمیکار کنه،   یچ ی خوا ی آه در بساط نداره م  یوقت-

 نا یت یکنم با بابا یمعامله م

 یچه معامله ا -

 تو کار اسلحس  شتری ب نا یت  یبابا -

 زد و گفت:  گارش یبه س یپک  ماهک

 گه یخب د -

 اره یپول درب کمی  شهیم ک یبا من شر گه،ید یچیه-

 خوبه-

 ی الزم ندار ی زیتو که چ-

 نه فعال پول تو حسابم هست، از خواهرت چه خبر-

 خواد بره   ی خر شده م-

 چرا؟ -

اون   گهیم  ده، یترس قاش یاحمق از اون آتش و رف-

 ی کشنم، داره جمع و جور م یبار م نینکشتنم ا ی سر

 هیکنه بزنه بره ترک



 دونست  یاحمق خودشو مثل مرجان م-

اما   د یترس ینم یز یدونه بود از چ هیاون خواهرت -

 نقطه ضعفش بود   دیفر

را خورد و ماهک زبان در دهان چرخاند    شرابش

 گفت: 

 چه خبر دیاز فر-

همان جور که با چشمان خمار باز شراب   امکیس

 گفت:  ختی ر یخودش م  یبرا

 کشه  یموندم بابات چرا اون حروم زاده رو نم -

 ه؟ی چ لشیدل  یکن یتو فکر م-

 شانه باال انداخت و گفت: امکیس

 اوردتش تهران  یدونم، حاال هم که زرت  ینم-

رفت چون   ی م شیلبخند زد  داشت خوب پ  ماهک

را آورده اند، ته  د یگفت فر یم د یاصال نبا  امکیس

سمتش رفت  انداخت و  یگاریس ر یرا در ز  گارشیس

 گفت: 

  دیمن که عاشقتم عاشق فر یمرجان اندازه  یعنی-

 بود؟ 



  شی خشکش زده بود و ماهک روبه رو امکیس

و    دیکش امکی پشت دستش را کنار صورت س ستاد، یا

 گفت: 

 بوده -

 آب دهان قورت داد و گفت:  امکیس

 فکر نکنم-

 لبش را جلو داد و گفت:   ماهک

 نمش یبب کیاز نزد گهی بار د ه یانقدر دوست دارم -

 چرا -

 اون وقتا که رانندمون بود  ادیبه   یجور  نیهم-

از آن   یکه جام را داشت جلو آورد و کم امکیس  دست

لبش  یزبانش را رو  امکیبه س  رهیرا خورد، خ

 چرخاند و گفت:

 اوم، چه خوش مزس -

عقب رفت  عیحال چشم بست و ماهک سر یب امکیس

 گفت: 

 یر بخو اد ی دوست دارم ز  ا یبخور س-



  دیجامش را سر کش امکیاتاق خواب رفت و س  سمت

 گفت: 

 میمتفاوت شروع کن  دمیخر لیوسا یسر  هی-

  ی ها  هی اول به تخت نگاه کرد، تخت خاص پا   ماهک

تخت   یشده بود، رو  نیتزئ  ریبند تا باال داشت و با حر

کرد و بلند   زیدستبند چشم ر  دنی را نگاه کرد، با د

 گفت: 

 تو؟  ای سمی من پل -

 از شرابش را خورد و گفت: یو کم دیخند امکیس

 ی تو بخوا یهر چ -

 سر تکان داد و گفت:  ماهک

 شد  نیا-

و خودش را به   دیطاقت جامش را سر کش یب امکیس

شد و ماهک در   ریدر غافلگ یاتاق رساند، اما جلو 

 صانهیحر  امکیآغوشش آمد لب به لبش چسباند، س

ا  ر امکیتن س شرتیت عیو ماهک سر  دش یبوس یم

 ی باره رو کیبه  دش یو سمت تخت کش  دیکش  رونیب

زد باز لب به لبش   مهی خ شی تخت هلش داد و رو

 و  اند چسب
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از دستانش زد و   یکیدستبند را به  رانهیغافلگ

 زد گفت:  یچشمک

 ی من افتاد ریاالن گ -

را به  گریدستبند د عیو ماهک سر دیخند امکیس

  ستاد،یدستش زد و به تاج تخت بست، لبخند زد و ا

  شیموها  ریاش را باز کرد و دست ز  یدم اسب  ی موها 

 کرد.  ی نگاهش م صانهیحر  امکیو س  دیکش

 ت: لبخند زد و گف   ماهک

 رانندمون بود  د یفر ادتهیتو -



 عمو گفت استخدامش کنم   ادمه،یخوب  -

 دمش ید یاومد، کاش م ادمیآره -

 شینیبرمت بب یم-

 مگه کجاست؟-

 بابات داره اون جاس  ی میخونه قد هی جاها   نیهم-

باره از تن در آورد و   کیلباسش را به    ماهک

 سرش از تخت جدا شد گفت:  امکیس

 ماهک -

 آروم باش عشقم   شیه-

 خم شد و گفت:  یانداخت کم  یرا کنار  لباس 

 بعد میحرف بزن کمی-

  یو ماهک آرام رو  دیلبش کش ی زبان رو امکیس

 نشست و گفت:  امکیشکم س

 یکیاما مرجان انگار عاشق  ستی ن ادمیمن که   گمیم-

 هم بود.  گهید

 ؟یگیداشت کدومو م  ادیخواهرت دل ز-

  یاسم خاص  دمیبار تو اتاقش بودم شن  هی دونمینم-

 آورد مثل آ... 



 شد و مثال فکر کرد گفت:   ساکت

 آهان آکام -

 و گفت:   دیماس امکیلب س  یرو لبخند

 یچ-

 ش یشناس یفکر کنم آکام بود، م-

 عشقش بود؟-

 گفت آکام عشقه  دمیدونم که فقط شن ینم-

 گفت:   دیباره بلند خند کیبه  امکیس

 عشق کجا بود -

 ؟ یپس چ -

 آکام برادر اتش بود  نیا-

 بود؟! -

 آره چون ُمرد -

 واقعا!؟-

 آره ُکشتنش  -

 ؟ یک-

 ش ی چند سال پ-



 !هیا  نهیانقدر ک نیپس آتش واسه هم -

 مهیخ  ش یرو  ینشست و کم امکیشکم س  یرو  آرام

 زد و گفت: 

 زن داشت؟ -

نفر بود، اون قبل اکام مرد،   هی نه اما خاطرخواه -

 اونم کشته شد  یعنی

 تو؟!  یگیم یچ-

 خیبهش تجاوز کرد اونم تا ب دشیدزد  وثتید  یبابا -

 یدونست آکام دختره رو م یم  ا؟ یس یگیم  یجد-

 خواد؟ 

مبهم بود بابات   یلیدونم قشنگم اون ماجرا خ ینم-

 نزد  یازش حرف اد یز

 شد؟ یدختره چ ب،یچه عج-

 ُکشتنش -

 بابام! -

 گرفت لیدونم آکام جنازشو تحو  یدونم فقط م ینم-

 من!   یخدا-



بعد اون زنده   ادیکشتش، اما اکامم ز یک  دمیمنم نفهم-

 نموند

  دیکش  امکیس نهیس یبرد لبش را رو  نییسر پا   ماهک

 : دینال  دی کش ینفس بلند  امکیو س

 ماهک -

 ُکشت؟  یاونو چرا ُکشتن، اصال ک -

 ُکشتنش نیهم  واسه دیفهم یداشت م ی اد یز-

 د؟ ی فهم یم ویچ-

کرد مثل    یم یداشت فضول ی ادیدونم اما ز ینم-

 داداشش 

 بابا ُکشتش؟ -

دختر، اصال   گهیبابات از کشتو کشتاراش به من نم-

  دیانجام داد فهم یبا کس ویاگر کار  نهیقانون خالف هم

کست   نیتر کیخودتم به نزد دیاگر نفهم چیکه ه

نتونه شهادت   ی کس ی افتاد ر یکه اگر گ یزن ینم  یحرف

کشت اما بابات خوشحال  یدونم آکامو ک یبده، نم 

دونم اما ُکشته   یمبود ن دهیرس یبود، آکام به چ 

 شدنش انگار مهم بوده 



  امکی سر تکان داد و سرش را سمت سر س  ماهک

 برد گفت: 

 داشت؟ یمرجان با آکام چه ارتباط-

آتش   هیشب ی کیم تعجب کردم، آکا  یدونم تو گفت ینم-

 سگ اخالق بود 

 پس چطور آتش مرجانو قبول کرد؟-

  ییمظلوم نما  ختیچون مرجان رفت جلو عشوه ر -

 پشتو پناه بود  یکرد بعدم ب

 پس چرا آتش کشتش؟ -

 : دیماهک غر یبه لبها  رهیخ امکیس

 یکن یم  ز یصبرمو لبر  ی دار  گهید-

افتاد و ماهک با تمام   شیولع به جان لبها  با 

 امکیدانست س  یکرد و م ی م یهمراه دی با  یکنجکاو

 دهد.  یرا نم شیپاسخ سوال ها گرید
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  یخال یجا دنی زد و آرام چشم باز کرد، با د  یغلت

کاغذ   دنی شد، با د زیخ میآتش چشم بست و آرام ن

 برد برش داشت. شیدست پ 

رفتم چندتا کار داشتم   یم  دیزشت خوش خواب با -

اما زود    ی داد کاش بود یمهمون شعوریب  ا یک نیظهرم ا 

رو   چتیجاست سوئ نیهم  نتینفسم، ماش امیم

بوس به  شم،ینرو زشتم نگرانت م   یاما جا رس،یجز

 لبت 

را   یخوب  یل ی شد، شب خ  رهیو به سقف خ دیخند پروا

حالش جا آمده   یدو خط   یگذرانده بود و با آن نامه 

وسط اتاق خم    یگوش دنی رفت با د نییبود، از تخت پا 

  ی را برداشت، با نغمه تماس گرفت و گوش  یشد گوش

 را دم گوشش گذاشت.

 تو؟   ییسالم کجا -

 یخوب  زم یعز  سالم-



 ست؟یازت ن یخبر  شبی چرا از د-

 لوکسم، اونم باالشهر   یخونه  هینغمه االن تو  -

 چرا؟! -

 خودمونه یخونه   یعنیآتشه  یخونه -

 !یگیم یچ-

که بهت گفتم   یکه رفتم بعد اون بحث  شب یبخدا، د-

منتظرمه  نییپا  دیداد مج ام یآتش پ میقراره راه بنداز

جا، آتشم دو   نیمن اورد ا دمیمج ،ییجا  هیببرتم 

 ساعت بعد اومد 

 واقعا مال خودشه؟ -

 چرا بخواد دروغ بگه-

 نه آخه تعجب کردم-

 خوبه یلیخ یلیخودمم تعجب کردم اما نغمه حالم خ-

 ی مگه قرار نبود امروز با دروغ بر شب، ی حاال چرا د-

 آتش  شیپ یسر کار اما بر 

 را باال داد گفت:   شیلب رو ها فشرد و موها  پروا

 ... گهی ...آتشه دگهید  زیچ-

 و گفت:  دیبلند خند نغمه



 طاقت شده  ی بچمون ب افهیق پیاون ت دنی با د-

 و گفت:  دیآرام خند پروا

 خونه امیعصر م-

 اد یباشه، حامدم فردا م -

 بشه ریغافلگ یآخ جون قراره حساب-

 هست تو خونه؟  لهیوس یراست گه،ی آره د-

خواب هست، آشپزخونه   سیسرو هیدست مبلو  هی-

 هم پُر کرده  خچالو یهست، آتش  یهمه چ با یهم تقر 

 !نیهم-

داره   ازین زیچندتا چ نیخونه به هم هیاز نظر آتش -

 شترینه ب

 گفت: دیکش  ازهیو پروا خم دیبلند خند نغمه

بعدم برم صبحونه که معدم سوراخ  رمیبرم دوش بگ-

 شد 

تا   زیسحر خ  یکه تو دیبود  داریب ی خب المصبا تا ک-

 !یدیخواب مین  ازدهی

 یخدافظ-



تخت انداخت و وارد   یر رو  ی را قطع کرد گوش  تماس

دوش رفت و بازش کرد چشم   ریز میحمام شد مستق

محو   یلحظه ا یبرد، لبخندش حت ریبست سر به ز

 شد.  ینم

 

را دم گوشش    یبه رستوران نگاه کرد و گوش آتش

 گذاشت گفت: 

 بگو-

 گفت:  آرام لبیخ  ماهک

زنگ   رونیتونستم بعد که اومدم ب  یخوابش برده م-

 برات مهم باشه االن بهت بگم د یبزنم اما گفتم شا 

کرد   ی به پدربزگ که نگاهش م  شهیاز پشت ش آتش

 نگاه کرد و گفت: 

 شنوم یبگو م -

بود را   دهیشن امکیرا که از زبان س  یزیهر چ  ماهک

و   انداختیرا از قلم ن زیچ  چیآتش بازگو کرد، ه یبرا

را در دستش   ریزنج دیآتش فقط گوش سپرده بود، مج

 داد و منتظر بود با آتش وارد رستوران شود. یتاب م 

 گفت: یسکوت کرد و آتش با مکث طوالن  ماهک



  یتون یم نیفرستم بب یبرات م لیمیآدرس ا هی-

 هیک  یبفهم

 باشه -

  گرفت سمتش هیاز درخت تک دیرا قطع کد و مج  تماس

 رفت و گفت: 

 شد داداش؟  یچ-

نامحسوس، بفهمن  یلیکنم، اما خ دایپ دیفر دیبا -

 ُکشنش  یدنبالشم م

 داداش؟  ی چه جور-

اما   دیدنبالش کن  دیبا  دیسراغ فر  رهیم امکهیس  نیا-

 اصال نفهمه 

 اون با من -

دونه، چرا تا حاال  یاز آکام م  یچ دیبفهمم فر  دیبا -

 نُکشتنش! 

 با من بشیتعق-

 آتش زد و گفت: ی گارینخ س آتش

درست گفت، به دخترش تجاوز شده بعدم    مردهیاون پ-

 ُکشتنش  



 واقعا؟ -

 گفته امکیآره س -

 حروم زاده ها-

 که ُکشتنش  دهیفهم یبدونم آکام چ دیبا -

 داداش  میفهم یم-

هادر که  ب ریبه غ  یشخص  هی ه،یبفهمم ک  د یابد با  نیا-

کرده،   یداده، مرجانم عمل م ی به مرجان دستور م

به   قتویحق ادیبوده که اون خواست ب نیانگار ماجرا ا 

خواد    یکه م هیک ن ی! ایمن بگه، همون شب عروس 

 ده یبفهمم اما خودشو نشون نم قتاروی من حق

زد    گارشیبه س یکرد، آتش کالفه پک زیچشم ر دیمج

 و گفت:

 هیچ ی کوفت ی مهمون نیافته، ا یمغزم داره از کار م -

 راه انداخته ا یک

  دیداداش چاره نداشت واسه نشون دادن قهر شما با -

 گهیزد د  یم یحرکت هی

 :د یزد و غر  گارشیبه س یخشم پک محکم تر با 

جا بتمرگم که  هی  د یبگو زودتر تمومش کنه من با -

 کنم  یچه غلط دی با  نمیآرامش داشته باشم بب



 گه یخواهر پروا د   شیپ-

 گفت:   عیسر  دینگاهش کرد و مج آتش

از   یریپ نیا  ایحرف بزنم، تو هم زود ب ایمن برم با ک-

 داره   یرو تو چشم بر نم

★ 

  یآسک ز،یم ی بود به گل درون گلدان رو رهیخ  ساغر

 منو را سمتش گرفت و گفت:

 ؟ یکن یانتخاب نم-

  قیآمد و منو را گرفت، شقا   رونیاز فکر ب ساغر

 لبخند زد و گفت: 

 ساغر جون  یکن ی فکر م اد یز-

 زد و گفت:  یچشمک قی نگاهش کرد، شقا   ساغر

  یانجام بد دیانجام بده که با و ینکن، کار ت یخودتو اذ-

 فکر کردن نداره  گهی د نیا

 متعجب گفت:   یآسک

 !ه؟یچ هیقض-

  ه،یتو فکر انجام کار د یگفتم تو فکره شا   ستین یزیچ-

 کرده باشم  ییراهنما  هیخواستم 



 به پدربزرگ لبخند زد و گفت:  رو

 د؟یخور یم یپدرجون شما چ-

 لبخند زد و گفت:  پدربزرگ

 بعد  ادیبذار آتش هم ب-

بلند شد   شیاز سر جا  عیکالفه چشم بست و سر  ساغر

 گفت: 

 کجاست؟  سی سرو-

کرد با   یهمان جور که متعجب نگاهش م   یآسک

 اشاره کرد و گفت:  یدستش به قسمت
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 فکر کنم اون قسمته-

 دیخند زد، مج شین  قیبا عجله دور شد و شقا   ساغر

 یساغر لبخند زد سمتش رفت اما ساغر ب دن یبا د

رفت،    س یاز کنارش گذشت سمت سرو عیتوجه سر

 : دیو آتش غر  ستادیا شیسر جا  دیمج

 ؟ یکن  یم تش یاذ-

 نه به موال!-

 چشه؟ -

 بهم  ختهیدونم، اصال چند وقته ر  ینم نی به امام حس-

 ؟ یبفهم یتون  یکه درد زنتو نم یهست  یپس چه گوه -

 : دیخشکش زد و آتش با خشم غر دیمج

 بفهمه؟   دیبا  یک  یتو دردشو نفهم-

 دادا... -

دردشم   ینگاش کن ی دکور یمرگو داداش، زن گرفت-

َپ مردش  ،یکه درمونش کن  یبفهم د یبا  ؟ی نفهم

 ؟یواسه چ  یهست

و    سیساکت بود و آتش اشاره زد به در سرو دیمج

 گفت: 



 بچسب به او در اصال بشو خود  در  -

رفت، آتش   دیو چرخ  دیکش شیدر موها یدست دیمج

 : دیلب غر ریراه افتاد و ز ی عصب

 وث ی فقط قلدره د-

  قیشقا   یکنار پدربزرگ روبه رو دیعقب کش ی صندل 

 گفت:  عیسر ینشست و آسک

 ارن یغذارو بگه ب  شیبگم پ ا یبرم به ک-

 به آتش نگاه کرد و گفت: قی شقا  ،ی رفتن آسک با 

 کی یمرخص هیدرسته پروا سر کار بود اما کاش  -

 باشه زنته ی اومد، هر چ  یگرفت م یساعته م

 ادامه داد:   قینگاه کرد و شقا  رون یکالفه به ب آتش

آتش من  گمیکه هست؛ م لیاما اشکال نداره فام-

  ی آدرس برام فرستادن شو هی ستم،یتهرانو خوب بلد ن

 تونم برم؟  ی م یلباسه، چه جور

 کجا هست؟ -

 ه یاله-

 : دی غر یعصب پدربزرگ

 شهینم ؟یبر  یخوا  یم یدست و پا چه جور  ن یبا ا-



 نکن ت یپدرجون اذ-

  یآتش نگاه کرد و چشک زد تا پدربزرگ را راض  به

را   قیخند زد چون دست شقا شیکند، آتش در دلش ن

 خوب خوانده بود، به پدربزرگ نگاه کرد و گفت: 

 خواد بره بذار بره   یم براش مهمه که-

 شهینم-

 برمش  یبراش خودم م رم یگ یکه نم ی تاکس-

 شد و پدربزرگ کالفه گفت:  قیلبخندش عم  قیشقا 

 !یچ یعنیکارا   نیدونم ا ینم-

 پدرجون، ساعت هفت تا نه شبه امیزود م -

 گفت:  یبا ناراحت عیسر  اما 

 دنبالش  یبر  دیبا  شهیم لیآخ پروا اون موقع تعط-

 اد یداره م  نیاون خودش ماش-

توانست آن   یبه پا بود و نم ییغوغا   قیدل شقا   در

 را از خودش دور کند.  یطانیلبخند ش

 



از خودش بدش   نه،یبود به آ رهیخ نیدختر غمگ   آن

شکمش بود و بغض داشت خفه   یآمد، دستش رو  یم

 کرد.  یاش م 

خوام انجام   ی که م ییکارا د یبا  ا یتموم نشده،  یچیه-)

همون    ا یآتش  یمیشوهرت، دوست صم  ا ی یبد

  یفهمه، م ی فهمه، بعدم آتش م یم  ویبرادرش همه چ

که من    یاما اگر هر کار ،یکار کن  یچ دیخوام بدونم با

افته و زودتر کارت    ینم یاتفاق  چی ه یگم انجام بد یم

نره اگر   ادت یاما   ،یرس  یم تیتو به زندگ شهیتموم م

گرون تموم   یل یخ یبزن  یمن حرفاز   یدهن باز کن

 (شهیم

 : دیدر را شن  یبرد، صدا ریکرد سر به ز بغض

 زم یساغر عز-

 نهیو با دستش خودش را باد زد، در آ د یباال کش ینیب

 دیدر را باز کرد، مج  دیکش قینگاه کرد و نفس عم

 کالفه گفت: 

 ؟ یزن یآخه تو چته، چرا باهام حرف نم-

 دیمج تیین یزیچ-

 ست یتو اصال حالت خوب ن  ست، ین یزیحداقل نگو چ -



 میبر  دیمج-

 را گرفت و گفت:   ش یبازو دیمج

 امیجا نم چی من دردتو نفهمم ه-

 ست ین یزیچ-

 حرف بزن -

 گفت: نیچشم بست و خشمگ  ساغر

به خاطر عقب   شیپ یهست، هفته   ی زیچ هیآره -

 دم یتست خر  یجور نیهم  دم یافتادن عادتم ترس

 کرد و گفت: زیچشم ر دیمج

 خب؟! -

 حامله ام-

 باال رفت و ساغر کالفه گفت:  دیمج یابروها

 ختم یبهم ر -

زد    ی ادیچنان فر  کدفعهیکم کم کش امد و  دیمج  لب

بلندش کرد  نی دستش دور کمر ساغر حلقه شد از زم

کردند و ساغر با   یچرخاندش، همه نگاهشان م

 : دیحرص غر

 ی آبروم برد ن،یمنو بذار زم وونهید-



سرش گذاشت   ی گذاشت و دست رو نیاو را زم دیمج

 گفت:  ی با نا باور

 ! ی هفتس از من پنهون کرد  کی نویتو ا-

بابام بفهمه   م،ینکرد یما هنوز عروس  ؟ی خوشحال -

 بره  یگلومو م

اسمت تو شناسناممه، هر   یزنم که،یغلط کرده مرت-

 بگه گوه خورده  یهر چ یک

 دیمج-

 !یبهم نگفت یخر  یل یساغر خ  یوا-

 بفهمه یزیچ یخوام کس  ینم  شیه-

 د  چرا؟! -

حاال همه هم بفهمن؟ با   ی کرد یکار قشنگ  یل یخ-

 نکن لطفا ی آبروم باز

 ساغر!-

 بچرو سقژ کنم  دیبا   شیه-

 :دیو غر  دی باره ابرو در هم کش کیبه  دیمج

 ببند دهنتو-

 دیمج-



 گفت: دیباره جلو رفت با تهد  کیبه  دیمج

  میخالف نکرد اد،یم ا ینشنوم، اون بچه به دن  گهید-

رفت،   یآبروت م  ی آبرو نرفته، اگر دوست دخترم بود

 تو شناسنامته  ینه االن که اسم به اون بزرگ 

 شهینم  دیمج-

زنم،  یکنم سرت داد نم ی م یخود دار  یساغر دار -

 نشنوم   یزیچ  گهید ، یترس  یم یخالف نکردم که دار 

 را گرفت و راه افتاد گفت:  دستش 

 اد، یم ا یمنو تو به دن  یکه داره بچه  تهیخوشحال   یجا -

بود حامله شد ذوق   ارویواال طرف دوست دختر 

اون وقت زن   اد، یعشقشون داره م ی داشت که ثمره 

کنه،  یآبرو آبرو م یه ی من با کار درست و شرع

  یم  یک ،ی آبرو چ میکن  یم یعروس  گه یخب ماه د

  شکمت عی سر ستیزودپز که ن  ،یله افهمه تو حام 

 جلو  ادیب

در شکمش نبود،   یبغض کرد، دردش بچه   ساغر

  یخوشحال م  دیکه با  یدردش آبرو نبود، درست زمان

  یغصه م دیکه خدا به او داده، با  یا هی هد یبود برا 

داد،   یبه زور انجام م د یکه با   ییکارها  یخورد برا

 کند.  یآن بچه خوشحال  یبرا  ینشد لحظه ا یحت
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 گفت:  ق ینشستند و شقا  زیدو پشت م  هر

 ! یخوشحال   یل یخ ه،یخبر  دیمج-

 گفت:   عیسر  ساغر

خوشحاله که   نیقراره کارگاهمو بزرگتر کنم واسه هم-

 کنم یم  شرفتی پدارم 

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

 ؟ی بر یخوا  یکجا م -

 ...زیچ-

 گفت:   عیسر دیمج

 تو دادش  یخونه  کی نزد-



آتش زد و آتش خون سرد سر   یرا به پا   شی پا  کنار

 تکان داد و گفت: 

 ه یخوب  یجا -

بود به آن دختر دست پاچه، ساغر آب   رهیخ  قیشقا 

را درون شال فرستاد، اول    شیدهان قورت داد  موها 

 ی رفت و خبر ها را م  یم دیزبان مج ریز   دیاز همه با 

به مرگ هم فکر   ی شد، حت یم وانهیرساند، داشت د

 کرده بود. 

 ** 

 برسون خونه قم یتو بابابزرگم شقا  ا یک-

 پسرم؟  یا یتو مگه نم-

 کار دارم  یینه جا -

 لبش را جلو داد و گفت:   قیشقا 

 ؟ یمنو ببر یخواست یمگه نم-

 نگاه کرد و آتش گفت:  ا یبا حرص به ک  یآسک

 دنبالت  امیتا اون موقع م-

 نشیبا ذوق سر تکان داد و آتش سمت ماش   قیشقا 

 رفت گفت: 



باالبزرگ تو برو سراغ اونا تا زوتر کارشون تموم  -

 کنن

 بدون تو؟ -

 تو برو فعال  -

 ما آتش... ا-

 من نداره   یبا منو ب ،یدشون یسف   شی تو ر-

 را باز کرد و به پدربزرگ نگاه کرد گفت:  نیماش  در

بسوزه، اگر فروش بره    د یدونه دونه اون موادا با -

گوش به زنگن تو خبر بده   ایو ک  دیکنم، مج یرحم نم

به   ابونیببرن ب ویبار حاضرن همه چ  نیاونا با ماش

 و سه سوته اون جام فنا بدن، قبلش به من بگ

شد،  نی را کنار سرش تکان داد و سوار ماش دستش 

 خند زد و گفت: شین

 یعوض  ی کور خوند-

را به حرکت در آورد و   ن یرا محکم بست و ماش  در

 کالفه گفت: 

  یبگ هیرو مخمه، کاف قه یشقا   نینقشس اما ا یهمه چ-

برمش، فقط تو بگو نبر  ینبرش جر بخوره هم نم

 زشتم 



بود   یکرد اما مخاطبش آن دختر یخودش صحبت م با 

پروا  یبرا  ییکه در خانه منتظرش بود، در راه غذا

به همراه شاخه گل، با سرعت باال سمت خانه  دیخر

 رفت. 

* 

 تخت نشست و گفت:  لب

 نه؟ ا ی دونن پسرشن مرده  یهنوز نم یعنی-

درسته، فعال دو روزه که رفته نون بخره برنگشته، -

از   یکیاالن خبر دادن  کنه،یم قیداره تحق سیپل 

  یدر خونشه، م  یمدار بسته جلو  نیها دورب هی همسا 

فهمن    یم یخاص  زیچ ننیخوان برن اونو نگاه کنن بب

 نه ا ی

 ؟ی ریتو هم م-

زن تکه  نینه پروا خونه مادرزنم دعوتم، اگر نرم ا -

 کنه یتکم م

 و گفت:  دیخند پروا

کنم، چون  یم لیخودم خبر تکم یجور  هیحاال -

کنه، بعدم خودم   ی دارم سرگرد کمکمون م یمرخص

 رون یب دمیم نیخبر آنال



 ؟ یدستت درد نکنه، بهتر-

کمتر  یلیاش خ یاش که کبود نهیس یبه قفسه   پرا

 نگاه کرد و گفت:  شده بود

 بهترم  یل یخ-

 هم برات دارم  گه یخبر د هی-

 بگو-

به روزت اورد، تو زندان    یجور  نیکه ا ارو ی  نیهم-

 شدن   ریاستخوناش خرُد خاکش

 ادامه داد:  دیخند  ا یچشمانش درشت شد و برد پروا

  ی دونم چه باز یکردن، نم ی م یتو زندان داشتن باز-

  دنشا، یاونا هم گرفتنش کوب  فیحر  نیبوده رفته تو زم

دستش   هیاز زانو،  شیکیپاش از ران خرد شده  هی

دندشم داغون شده شانس اورده نمرده،   هیشکسته 

  یچون باز نکهیسه تا دندونشم خرد شده، خالصه ا

ماه   کیتا   فقط مقصر کنن  ویهم بوده نتونستم کس

 کنن  ی باز گهیتونن د ینم

به لرزه در آمد،   اش  یرونیو ب  یدرون یاندام ها تمام

رفت،   یرژه م   ش یرو  ی خشم آن روز آتش جلو



اش جانش   یرحم یکرده بود، آن ب  یرا عمل   دشیتهد

 آورد.  یرا به لرزه در م

 ؟ یپروا هست-

  ی باعث شد قفسه  نشیباز کرد و دم بازدم سنگ دهان

 شود.   نییاش باال پا  نهیس

 پروا -

 میزن  یبعد...بعد حرف م-

 ؟یخوب-

 خوبم فعال -

به روبه رو بود، او آتش بود  رهیرا قطع کرد خ   تماس

شد که آن  یخوشحال م دیآمد، با  یهر کار از او بر م

ترسش دست   د، یارزش دارد اما ترس شیقدر برا

باز هم به او   د،یلبش کش   یخودش نبود، زبان رو

  یآرام بودن و عاشق بودنش ب نیثابت شد آتش در ع

آن مرد که   از م دارد، ثابت شد که باز ه  یخاص  یرحم

 چیترسد، آتش ه   یم دیآ  یاز دستش بر م یهر کار 

نداشت، اصال آدم بخشنده   یظلم  چیدر برابر ه  یرحم

 نبود.  یا



کمد  ی نهیدر آ  ستاد،یرا کنار گذاشت و ا  ی گوش

  ییاز لباس ها  یکیبه خودش انداخت،  ی نگاه ی وارید

گذاشته بود تنش بود، لباس  شیکه آتش در کمد برا 

زانو بود و   یاش تا باال  یکه بلند رنگ ی اسیساتن 

دار بود،   ن یپهن از جنس خود لباس و چ ی بندها 

رفت،    رونیو از اتاق ب  د یکش ش ی موها  ی رو  یدست

سر چرخاند با   د،یشن  دیکل  دنیچرخ  یهمان لحظه صدا

 زد.  یلبخند تعصن دنش ید

هم    یدستانش نگاه کرد که همراه غذا شاخه گل  به

 گرفته بود، سمتش قدم برداشت و گفت:  شیبرا

 راهت ندم  گهیم طونهیش ، یکررد  رید-

 سازم   یخودم م طونرویکار ش -

 خانه شد و در را بست گفت: وارد 

 ؟ یگرسنه شد  یلیخ د،یببخش-

 شدم، صبحانه هم مفصل خوردم   داریب ر ینه د-

 انداخت گفت:  شیبه سرتا پا یسر کج کرد نگاه  آتش

 ی زشت شد-

 ؟ ی خوشگل شد یبگ یستی بلد ن-

 ی چطور بگم خوشگل شد  ی زشت شد  یوقت-



 نازک کرد و غذا را گرفت گفت:  یپشت چشم پروا

 بده من-

  ی و جلو رفت شاخه گل را به حالت عمود دیخند آتش

باره سر جلو برد   کیدر بند پهن لباس فرو کرد و به 

 گفت:   دیرا بوس  فشیلط یگونه  
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 ترکه  یمغزم داره م -

 شده؟  یزیچ-

کالفه از کنارش گذشت و همان جور که سمت   آتش

 : دیرفت غر یمبل ها م



همه معما و بزنو بکش نداره که    نیا یایماف ی زندگ-

 من داره   یزندگ

 نگران آرام به دنبالش رفت و گفت: پروا

 شد؟  ا یچ-

  نمیبخورم بب گهیقرص د  هی اریآب ب  هی فقط  گم،یم-

 کنه یخوبم م  یسر درد کوفت نیا

 ؟ یمگه خورد -

 زیهمه چ یکنه ب یآره اما اثر نم-

  رهیجز ی سمت آشپزخانه رفت غذا را رو عیسر  پروا

آب را برداشت سمت آتش   ی بژر خچالی گذاشت و از 

 مبل رها کرده بود رفت و گفت:   یکه خودش را رو 

 گفت؟  یزیپدربزرگ چ-

آب   یآورد در دهان گذاشت و بطر   رونیب  یقرص آتش

را گرفت و نگران   یپروا بطر  د،یرا گرفت سر کش

 گفت: 

 ؟یبخواب یخوا یم-

تکان   یسر به عالمت منف  ی با حس کالفه و عصب آتش

 داد اما مچ دست پروا را گرفت آرام گفت: 



قرص آرام    چیکنه، ه یقرص سر دردمو خوب نم-

 کنه یآرومم نم میبخش

 ...یمن بابد چ-

 ومم کن نفس آر -

وسط مبل گذاشت   زی م یرا رو یلبخند زد و بطر  پروا

  د،یو آرام کنار آتش نشست تنش را در آغوش کش 

و آتش سر    دیکش یکمر پهنش م یآرام دستش را رو 

  د،ی کش یاو چشم بسته بود آرام نفس م  یبر شانه 

سکوت کرده بود تا    ی کنجکاو یپروا هم به جا

وقت    رد،یشوهرش در سکوت و آغوش او آرام بگ

 بود.  اد یصحبت کردن ز  یراب
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 :آمد و گفت  رونیاز آشپزخانه ب یچا وانیدو ل  با 

 ی کش یم  گاریس  یمدام دار  ه،یآتش کاف-

گذاشت و کنار آتش نشست، با   زی م یها را رو  وانیل 

 در هم نگاهش کرد و گفت:  یابروها

 یگرفت   گاریگند س یبو-

به لباس اتش گرفت و همان جور که از تنش در   دست

 آورد گفت:  یم

 شده  ا یچ رون یب ی رفت نمیاالن بگو بب-

داد   هید و اتش تکپرت کر  یگری مبل د  یرا رو  لباس 

 به مبل چشم بست گفت: 

 نه ا یدونم هنوزم هست  یهست که نم یکی-

 ؟یچ یعنی-

هست که قصدش کمک کردن به من بوده، االنو   یکی-

 بوده   یجور  نیدونم اما قبل ا ینم

 ؟ ید یاز کجا فهم-

 به پروا گفت:  رهیچشم باز کرد خ  آتش

ناراحت   ادین ادت ی  یزیلطفا باز چ ارم ی اسم اونو م-

 یبش



تو  یشکل  نیمن انقدر حالم خوبه که فقط حال ا نیبب-

 پس بگو گه،ید زیچ چیکنه نه ه  یحالمو بد م

 من شد  کیگفتم که مرجان از رو نقشه نزد نیبب-

 خب -

  یبردن کارا شیبهادر بهش دستور داده بود واسه پ-

خودش، که مثال مرجان نقطه ضعف من بشه و هر  

 محل انجام بده  ی خواد تو یم  ی کار

 خب درسته -

 بهم بگه  قیحقا   رهیگی م میوسط مرجان تصم نی اما ا-

 ! ق؟یحقا -

 که روح منم خبر نداره  زایچ یل یآره خ -

  شهیرو گرفت؟ مگه دختر بهادر م میتصم  نیچرا ا-

 پدرش بشه؟  الیخ ی ب هوی

ممکنه مرجان واسه   ریفکر کردم که غ نیمنم به ا-

جلو وسط راه   اد یب اشیخاطر باباشو کثافت کار

از   یکی بشه، چون مرجان  یبشه آدم درست مونیپش

 باباش حروم زاده تر بود 



آتش را   یچا وانی پا انداخت و ل   ی کنجکاو پا رو پروا

خوش را برداشت و   وانیبه دستش داد همان جور ل 

 گفت: 

 بوده؟ یچ هیپس قض-

 ابد-

 ! یچ-

به من   قتویبه اسم ابد مجبورش کرده که حق یکی-

 نیدوست پسر هم کنهی م یبگه از اون طرفم کار

 کنه  دایمرجانه از دست بهادر نجات پ

مرجان دوست پسر   ؟یچ  یعنیشدم!  جیلحظه، گ هی-

 داشت؟!

  نا یا شده ینم یکه باباش راض دیپسر به اسم فر هیآره -

از   یکرده حت یدوتا با هم باشن مدام پسره رو دور م

پسره هم بچه دار شد اما بهادر دکتر اورد بچه رو  

 سقط کرد 

 : دیچشم بست و کالفه غر پروا

 دارن یحال بهم زن یها یچه زندگ-

 را خورد و ادامه داد:   شیاز چا  یکم اتش



  دیالبته بهادرم حق داشته، مرجان که حواسش به فر-

 ده یکارو ر بوده چند تا 

 آتش -

 گهیخب بابا تر زده د-

 خب ادامش -

  یدور کردن تا تو کارش که باز   دیفر نمیواسه هم-

 باشه  ی دادن بوده حرفه ا

 بود؟ -

 خبر بود  یب  فشیبود اما از قدرت حر -

 حاال ابد -

 بوده  لیمی دونم فقط چند تا ا یاز ابد نم یزیآره چ -

 نمیخب من بب-

که در مورد   امیتوانست آن پ  ی سکوت کرد نم  آتش

صاف کرد  ییبود را به پروا نشان دهد، گلو یعروس 

 و خودش هم صاف نشست گفت: 

به آتش   ویهمه چ  دیکه گفته با  دم یجا د هیندارم که -

 گهیکنم د یم زیچ  د یمنم فر یبگ

 ابد زندس؟  یعنی-



 دونم ینم-

  دیخواد کمکت کنه با  یکه م  یاگر هست چرا کس -

 خودشو پنهان کنه؟!

 دونم ینم-

 یکالفه ا  نیپس واسه هم-

 ستین نی فقط ا-

 بگو-

 یبود، حاال برگردوندنش، نم رانیقبال خارج ا دیفر-

دونم چرا نکشتنش، اما   یدونم چرا برگشته اصال نم 

دونه،  یدونه مثال از آکام م یم  یادیز  یزایاونم چ

ختره  تجاوز به اون د نکهیاز ابد بدونه، بعدم ا د یشا 

 شد.  دییتا 

ضرب   یکیسرام  وانی ل  ی را رو  شی ناخن ها  پروا

 گفت:  دیکش  شیگرفت و آتش دست در موها 

 رسم  ی کدوم از جوابام نم چیچرا به ه-

 ؟ یابد دار  لیمیا-

 دارم چطور؟ -



بخونه  ینه، وقت  ایزندس  یفهم  یبزن، م  لیمیبهش ا-

 یشیمتوجه م

را کنار گذاشت   وانی آتش تنگ شد و پروا ل  چشمان 

آتش را گرفت کنار  وانی و ل   د یخودش را جلو کش یکم

گذاشت، دستانش را دو طرف صورت آتش گذاشت و  

 گفت: 

  یفکر کن یتون یتر از من م یحرفه ا ی ل یآتش تو خ-

 تیشون یاما به خاطر پر ، یو سر نخاتو کنار هم بذار

 باشه یجور نیا  دینبا  ، یتمرکز ندار

 چشم بست و پروا سر جلو برد و گفت:  آتش

بگذره و   ی مهم نیممکنه آتش از مساله به ا ریغ-

من   نیکار کنه، تمرکزتو برگردون، بب ی چ دیندونه با 

  ییجاست، مشکالت خود نما  نیجام، پدربزرگت ا نیا

  دی تو فقط با  ست،یپشت پرده ن یمشکل  چی کنن، ه یم

 یتمرکز کن

 باز کرد و پروا با لبخند گفت: چشم

دونم رگ به رگ   یآتش، م  ستیتو ن  یکس جا چیه-

 یمساله هست، اما اگر تمرکز نکن هی  ر یمغزت درگ

  ز یهم اشتباس، تمرکز کن از ر یدار  یکه بر م یی قدما 

 مسئله نگذر  زیبه ر



کوتاهش فرو کرد و سر جلو برد   شیرا در ر دستش 

 گفت:  طنتیبا ش

پسر نوجوونه که به کل بهم   هی  اتاق هیمغز تو شب-

آشغاله، حاال   ی اون گوشه موشه ها هم کل  ختس،یر

طبقه بذار   هی تو  ویزیهر چ یمرتبش کن ریبگ میتصم

صاف و مرتب   زویهمه چ  ز،یو آشغاالرو هم دور بر

  ازیکه ن  یبه هر موضوع زتیپشت م نیکن و بعدم بش 

کن، ام   شمرور   رونیاز اون قسمت بکش ب ی دار

اون   یسر موضوع بعد  یبر ی خوا ی باشه م ادت ی

 نشه ختهی بذار سر جاش که باز بهم ر یموضع قبل 

 گفت:  دیلبخند زد و پروا خند  آتش

 ه؟یچ-

دختر زشت هست به اسم   هیاتاق  یختگی وسط بهم ر-

 کنه اتاقه مرتب بشه ینفس که داره کمک م
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دست پشت گردنش برد و    عیاما آتش سر دیخند پروا

 آرام سمتش رفت گفت: 

 اما من واسه جون گرفتن و مرتب کردن اون اتاق... -

شد و   یم کیرفت و به مبل نزد  یتنش عقب م پروا

صورت   یگرداند رو  ی رفت و چشم م یم  آتش هم جلو 

 پروا آرام گفت:

اطرافم  یو در هم برهم یکالفگ یهمه شلوغ  نیا نیب-

  یکه خدا برام کنار گذاشته آرومم م یزی فقط همون چ

 کنه

و اتش همان جور که   دیمبل خواب ی پروا آرام رو تن

زد و با لحن   مهی تنش خ یرو  دیکاو  یصورتش را م

 گفت:   یداغ

تونه آروم کنه،  ینم  یهر کس ویعصبان یروان نیا-

 اما تو... 

شد به چشمان پروا انگار دوست    رهیکرد و خ سکوت 

را آرام   شیپا  کیداشت ان لحظه فقط نگاه کند، پروا 

آتش حلقه کرد و سر از مبل جدا    ی بلند کرد دور پاها 



سر کج کرد و   یصورت آتش کرد، کم  کیکرد نزد

 آرام گفت: 

اون اتاقو مرتب نکنم همون   یتگ خیمن اگر بهم ر-

منو   ی تو از همه آدما خسته شد   ینبودم خدا وقت یکس

برات کنار گذاشتم، خدا   یچ نیبگه بب تیتو زندگ  ارهیب

 م،یکامل کن  گرویمنو تو رو سد راه هم کرده که همد

تونه،   ینم یاحد  چیه یمن کاملت نکنم تو کاملم نکن

تو هر   ده،یاز دست م  شو ینگرفته رفته قش  مونیزندگ

بندازه چه ادم پر قدرت   ادتی نهیتمام تالشم ا یطیشرا

واضح و    میتو همه مراحل زندگ ،یهست ی و با نفوذ

رسونم، من   ی که الزمه رو بهت م یزیواضح چ  ریغ

بده اما خودمو داشتم که با   ادمی  یزینداشتم چ ویکس

 هزار جور تجربه شدم نفست

به  ره یکرد و خاز تنش کج  یگریرا سمت د  سرش

 آن مرد گفت:  یلبها

نداشتم اما بلدم زن وفادار باشم، بلدم شوهرمو    و یکس-

کنم،  یادآور ی زارو یچ  یل یخ  ا یآروم کنم، بلدم  تو سخت

  یبچه باز  یکه جا  یکنم و بلدم تو زندگ تیبلدم زن

از   یکنم تا بتون طنتیواست بچه بشم ش  یگاه  ستین

کسا که همه کس   یلیمن از خ ،یهر لحظه لذت ببر 



به   نیدونم، واسه هم یم شتریبلد شدم ب شتریدارن ب

خودم فرصت دادم تا عقلم عاشق بشه نه احساسم که  

دستم سمتت درازه که هر   شهیکور هست، هم   یگاه

 تو دستم  ی دستتو بذار  یخوا یوقت که کمک م

 لبش کج شد و گفت:   آتش

 دختر  یماتم کرد  شو یک-

لبخند زد و لب به لبش چسباند، چشم بست و   پروا

آرام کام گرفت اما آتش مثل او آرام نبودد و با ولع  

 کرد...  یهمراه

 ** 

 یسرش م  یشال را رو  نهیآ یجور که جلو   همان

 :دیشن یاتش را م  یگذاشت غر غر ها 

کنم   یهرزه نقش باز  یمن نخوام واسه اون عوض-

 نمیبب دی با  ویک

 و بلند گفت:  دیخند پروا

 از اوناس  یخب اونم جزئ زمیعز-

  دیزنمو ببرم خونه اما با   د یخوام خب، االن با  ینم-

 برم دنبال اون 

 رفت و گفت:   رونیرا برداشت از اتاق ب فش ی ک پروا



دختره   نیا می نیبذار بب گریدندون رو ج ی چند مدت هی-

 ه یچ  شیقصد واقع

  یرا م راهنشیپ یهمان جور که داشت دکمه ها  آتش

 :دیبست و پشتش به پروا بود باز غر 

 کنارش بودنو ندارم هیثان هیاصال تحمل -

و دستش را   د یاز پشت به تنش چسب دیخند پروا

 دورش حلقه کرد گفت: 

 کیبخدا   م،یزن یبعد اسم ماها بد در رفته غر م -

 ی زن یغر م  ی دار زیر کیساعته 

 کرد و گفت:  یپوف آتش

تا   ی بر یکن بگو حق ندار  یحسود ا یب رتنیباال غ -

 من جفت پامو قلم کنم نرم 

 یآتش کرد چنگ ی  قهیو دست درون  دیبلند خند پروا

 اش گرفت و گفت: نهیاز س

من فقط   یشوهر غرغرو ن یکنم چون ا یحسادت نم-

 کنم  یحسود  ی چرا بخوام به کس نه،یب یمنو م

 :د یداد و غر نیچ ینیب آتش

حسادت خشک   هی ی تو روح خودم که دستمو خوند-

 یکن ینم ی دختر چیبه ه یخال 



آتش را   یعقب رفت و بازوها  یکم دیباز خند پروا

 گرفت چرخاندش، به چشمانش نگاه کرد و گفت:

 کمتر غر بزن مرد -

 بگو نرو زن -

بسته اش گرفت و   مهین  ی را به دکمه ها   دستانش

 بست گفت:  یم را  یهمان جور که مابق 

عشق   شهیمرد وگرنه نقشمون خراب م یبر دیبا -

 سگ اخالقم

آتش را مرتب   ی قهیچشم بست و پروا  یعصب آتش

 و گفت:   ستادیا شی پا  یپنجه ها ی کرد و رو

 زم یبرو عز-

 نفس -

 رمیهم نگو منم دارم م یزی چ گهیبرو د -

 امش... -

فهمن    یوقت م هی امیبسه، امشبم ب گهید  شیه-

جا   ن یا امیم  رون یب زنمیفردا صبح م ست،یدرست ن

 ی کبود شد یاعتراضم نکن، بس که غر غر کرد گهید



  عیآتش سر دش،یرا گرفت سمت در کش دستش 

که   دیچنان لبش را بوس رانهیچرخاندش و غافلگ

چشمان پروا تا حد امکان درشت شد و آتش سر عقب 

 : دیبرد با حرص غر

 شدم  یخال ینجوریزورم گرفت ا -

 : د یرا باز کرد و پروا غر  در

 ی حرص ی وونهید-

رفتند و وارد آسانسور شدند،   رونیدو از خانه ب هر

 پروا به ساعتش نگاه کرد و گفت:

خواد نگهت داره، غر غر نکن   یمطمئنم م یوا-

 چموش شو کنارش بمون 

 نفس! -

 کممیداد که،   حیده بار توض زویچ هی دیآتش خان نبا-

 از من بد بگو 

 گفت:  دیزد و پروا خند  شخندین اتش

خوام با   ینم گمیدختره رو مخمه من م نیبگو ا -

 برو  کنهی برم اما اصرار م یا گهیدختر د 

 : دیلب غر ری کالفه ز آتش



 کنهیداره مسخرم م نیپدرسگو بب-

به عنوان درد و دل از   گم،ی م یدارم جد  هیمسخره چ-

اما    ینجوریکردم ا یمن بد بگو، بگو اولش فکر م

  تیبگو تصوراتم با واقع ه،یجور نیا نمیب یاالن م

کن دوستم   دیتا آسمون فرق داشت اما هنوز تاک نیزم

بخوابه  نتی شبه عشق آتش هیکه  شهیچون نم  ی دار

 که، اما دلخور باش 
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 ؟یچ گهیچشم د-



  یبده که اگر ند یبشه جا خال کتیفقط اگر اومد نزد-

 خودته  یخون خودتو اون دختر عموت پا

 و گفت:  دیخند آتش

 شد که  ی شتم وحشز ن یاوهو باز ا-

آسانسور باز شد پروا جلو رفت اما سر چرخاند    در

 زد  گفت:  یچشمک

  م،ی که به تو مربوط باشه وحش زایچ  یل یمن تو خ-

کنن، شده باشه   یفکر م  یچ هیبق  ستیبرامم مهم ن

 ارمیچشم در م

 فرستاد و گفت:  یبوسه ا  آتش

 جون -

سرش را به چپ  راست تکان    دی راه افتاد و خند پروا

 لب گفت:  ر ید زدا

 کله خراب زیه-

  نشیماش  دنیرفتند و پروا با د رون یساختمان ب از

 سمتش رفت به اتش نگاه کرد و گفت: 

 خودتو کنترل کن سگ اخالقم-

 رفت و گفت:   نشیسمت ماش  آتشم



 برن به درک  هیکنترل فقط واسه تو بق-

 : دیرا باز کرد غر نیو در ماش  دیخند پروا

 گرفته  گارتوی بو س  نیتو روحت اتش کل ماش-

 خرم برات  یم نی ماش-

نشست، کمربندش را   نیدرون ماش دیباز خند پروا

 ی را روشن کرد، به اتش که نگاهش م  ن یبست ماش

  یلبش گرفت بوسه ا   ی زد و دست جلو یکرد چشمک

زد از آتش   ی فرستاد، دنده عقب گرفت و بوق شیبرا

  ستاده یا نشیبر ماش هیبه او که تک نهیدور شد، از آ 

 بود نگاه کرد آرام گفت: 

خواد،    یم یچ  قیشقا  نیا نم یخوام بب یبرو م -

 حسابش با خودم 

 ** 

 برداشت گفت:  ی ارشوریسر تکان داد و خ  دیخند بلند

گفته   ی اومد جلو گفت، ک ی با قلدر ادتهی یگیراست م-

 من تقلب کردم تا خوار مادر... 

 و با خنده گفت:  عیسر نغمه

شد    دهیچیبود دستش پ  دهیبه مادر نرس چاره ی نه ب-

 یانیشد تو شکم ک   دهیسرش کوب



زنگ تلفن باعث شد هر    یصدا  دند،یدو بلند خند هر

و   دیلب پروا پر کش  ی دو سر بچرخانند، لبخند از رو

  ین خانه تماس نم کس به تلف چیبه تلفن ماند، ه  رهیخ

مزاحم بود که فقط به تلفن خانه زنگ   کیگرفت اما 

 زد، نغمه با ترس گفت:  یم

 جواب نده -

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م عیسر  پروا

 بهتره  شهیروش اتش هم-

 دم گوشش گذاشت گفت:   عیرا برداشت و سر  ی گوش

 بله-

 ی زنگ زدم جواب نداد ،ییدایکم پ-

 خط گفت: خند زد و مرد پشت  شین پروا

حاال زنگ زدم   ینگفت یزی خوبه که به اتش چ  یل یخ-

 بدم زه یبهت جا 

 کرد و مرد گفت:  زیچشم ر پروا

 چیه گهید یبزن یبه اتش حرف یباشه بخوا ادتیاما -

 یفهم ینم قتویوقت حق

 ؟ یترس یازش م-



سراغم و    ادیوجود نداره اما مطمئن باش م ی ترس-

 ی آب م  ر یسرمو ز یحت ینفهم قتویتو حق نکهیواسه ا 

 کنه

 ساکت بود و مرد گفت:   پروا

کردن   دایکه تورو پ ییاونا  دم،ینوشته بهت م هی-

  داتینگفتن که از کجا پ قتویسپردن به پرورشگاه حق

 کردن 

و   نیاز ا نیخشکش زد و مرد ادامه داد، ا پروا

 خوام بهت بگم در مورد آتشه  یکه م  یزیچ  نیدوم

 گفت:   دیاش حبس شده بود و مرد خند نه یدر س  نفس

 نفس بکش تا بهت کمک کنم-

 چشم بست و مرد گفت:  پروا

 یگذشته هارو رو نکن یگذشتش نشو، بعض  الیخ یب-

آتش همون   ،یحل کن تویفعل یزندگ  یمعما  یتون ینم

مبهمه واسه تو هم مبهمه، فقط  هیقدر که واسه بق

 واسه امشبت شب خوش  نمیدختر، ا ینیبب دیبا 

هنوز دم گوش پروا بود،   ی قطع شد اما گوش  تماس

 نغمه سمتش رفت و گفت: 

 شده؟  یچ-



 گذاشت و گفت: شیرا سر جا  ی گوش پروا

 شمیم  وونهینغمه...دارم د -

 وونهید ن یگفت ا یچ-

 را دو طرف صورتش گذاشت قدم زد و گفت:  دستانش

  ا ی  گهیدشمن، دروغ م  ا یدوسته  ه،یدونم ک ینم-

 کنه  یم جمیکه گ گهیم ییزایچ هیراست، هر دفعه 

 گفت؟  ی خب بگو چ-

 ی زنگ بزنم خانم کرم  دیبا -

 چرا؟ -

کردن اوردن  دایکه گفتن منو پ ییبتونم اونا  دیبا -

داشته   قتیکه گفت حق  یز یکنم، اگرچ دایپرورشگاه پ

 باشه، پس... 

 کرد و کالفه گفت:  سکوت 

کنم به  دایاونارو پ د،یخوام بهش فکر کنم اول با ینم-

 جوابم برسم اول 

 عقلتو نده دستش -



بکنم، فقط   یکار خاص ستیقرار هم ن  ستمی نغمه بچه ن-

 یسوال م  ی سر هی زنمیکنم زنگ م یم دایشمارشون پ

 نیپرسم هم
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 که به فکر توئه؟ هیک یعنی-

مشخصه قصدش   ستیمطمئن باش به فکر من ن-

  زیر  ز یمنه اما داره ر یخراب کردن اتش تو چشما

که اعتماد من جلب کنه، تا برسه به خراب   رهیم شیپ

 کردن اتش

 ی دون  یخوبه که م-



دروغ بگه،    ادی نم گهی م نارویکه ا  ی دونم اما کس یم-

راست بگه که   دیبا   ه،یچه جور اعتماد جلب کردن نیا

 کنم، درسته  نانیمن بهش اطم 

 سر تکان داد و گفت:  جیگ نغمه

 خب آره درسته-

باشم نغمه، حاال که  الیخ یراجب گذشتم ب شهینم-

و مجبوره راست بگه پس   کنهیداره اعتماد جلب م 

 کنم دایگذشتمو پ دیمنم با 

 ؟یگی به آتش م-

فقط بعدش   یتونم ازش پنهان کنم، پنهان کار  ینم-

 نیخودم راجب ا  د یاما قبل گفتن به اتش با  ه،ی دلخور

 کنم  قیموضوع تحق

صداتم بدتر از   ن،یبش  ایلرزه ب یدستات داره م-

 دستات 

 سرش گذاشت و گفت:   یدست رو پروا

 کار کرد   ی...با حرفش باهام چیدون ینم-

 کالفه جلو رفت و گفت: نغمه

 آروم باش   زم یپروا عز-



 عقب رفت با بغض گفت:  یعصب پروا

ولم   ایخوام بفهمم گم شدم  یفقط...فقط م -

خوام نه پدرمو نه  ینه مادرمو م  ن، یکردن...هم

گم شدن و رها    نیفرق ب ا یدن ایخانوادمو...اما دن

 کردنه 

 بغض کرد و آرام گفت:  نغمه

 آروم باش  یلرز  یم ی دار  زم یباش عز-

و    ختیشد، اما تنش داغ بود، قطره اشکش ر سردش 

 گفت: 

عقده تو نشون   یکن یاما سع یبا عقده بزرگ بش -

 رم یتقد ایاشتنم درد داره، بذار فقط بفهمم کنار گذ  ،یند

ذره   هی  نیجدا شدن از پدر و مادرم بود، بذار هم

 باشه میدلخوش 

 و گفت:  ختیاشک ر  نغمه

 ست یحالت خوب ن   زم یباشه عز-

 لبخند زد و گفت: پروا

کنم   یم هیفقط بفهمم گم شدم به خدا که تا آخر نه گال-

 خوام بفهمم؟ یم ی ادیز ز یچ م،یزینه دنبال چ

 زمینه عز -



را   ش یبازو عیخمارش را بست و نغمه سر چشمان 

 :د یگرفت و غر

 ی پروا باز تب کرد-

 اما پروا باز هم با بغض گفت:  دش یاتاق کش سمت

اونا از گم   یعنی دوستم داشتن،  یعنی اگر گم شدم -

شدنم ناراحت شدن، گشتن دنبالم اما...اما نتونستن 

هر روز   ختهیاشک ر میمادرم از دور یعنیکنن،  دامیپ

 نتظار خبر خوب بوده چشم ا

 پروا جان -

 اتاق شدن و نغمه گفت:  وارد 

 زنگ بزنم آتش؟ -

خونه   ن ینفهمه نه از ا لشو یحالمو تا دل  نه ینه...نه بب-

 برم،    ییذاره من جا  ینه م رهیم

 تخت نشاندش و پروا آرام گفت: یرو نغمه

 نغمه شمیقرصامو بده، من خوب م شمیخوب م-
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  یهم فشرد و از گوشه   ی برجسته اش را رو یها لب

 لب به آتش نگاه کرد گفت: 

 رفتارت بهتر شده  یدون یم-

آب دهان    قینگفت و شقا  چی به جلو ه رهیخ  اتش

 قورت داد گفت: 

شکراب شد رفتارت   نتونیبا پروا ب ی از وقت یعنی-

کنم اون رفتار بدت به خاطر   ی بهتر شد، حس م

 حضور اون بود. 

صاف   یکم  دیترس قینگاهش کرد، شقا  عیسر  آتش

 نشست و گفت:

 من...  یچ-

 کرد   یم میعصب  شهیاون هم یدخالتا-

 گفت: و  دی کش ینفس آسوده ا   قیشقا 

 تو کارت دخالت نکرده  یعمره کس  هیخب،  یحق دار-



 بدم  حیبراش توض دیمدام با -

 درکت کنه دیاون با-

  ز یچند روز صبرمو لبر نیا  گهیکنه، د یمتاسفانه نم-

 کرده 

 ی حق دار-

 با لبخند گفت: ق یروشن کرد و شقا  ی گاریس   آتش

 تا برگردم  یهم منتظرم موند ی کل  ، یممنون که اومد-

 خانواده ناموسمه-

 زد به جلو نگاه کرد و گفت:  یلبخند تلخ  قیشقا 

خوام به فکر ناموست  یدخترو نم  نیمن ا یگفت  یوقت-

  یرو  ب یع هی ی که هر ک لی به فکر حرف فام ، ینبود

داره وگرنه   ی مشکل  هیگفت حتما  یم  زاشت، یمن م

دختر عموشو قبول کنه، انقدر گفتن که   د یاتش چرا نبا 

  ثی اون جا موندن حرف و حد یدادم به جا  حیجتر

کردم اما  شرفتیآره پ گه،یشهر د   هیبرم   دنیشن

 هنوزم دوست ندارم پامو تو اون شهر بذارم 

 من مقصر نبودم یدون یم-

 برد و گفت:  ریسر به ز  قیشقا 



 شد.   تیاذ یل یمدت خ هی ناموست  یفقط گفتم بدون-

و آتش نگاهش کرد، با حرص نگاه    ختیر  اشک

 گرفت اما آرام گفت: 

 نکن هیگر-

 برداشت سمتش گرفت و گفت:  یدستمال

 پاک کن اشکاتو -

 دستمال را گرفت و گفت:   قیشقا 

جا نگه  هی  شهیلحظه ناراحت شدم، اگه م هی دیببخش-

 دار آب بخرم

 ق یآتش مشت شد رو چرخاند سمت مخالف شقا  دست

 و گفت:

 بشوره ببره یتلخ نیخرم ا یم یاالن بستن-

بود از آن لحظه   یبا ذوق نگاهش کرد و راض  قیشقا 

شود و   یها و مطمئن بود در کارش دارد موفق م 

 داشت.   قیشقا   یبرا ییهمان ارزش باال

 ** 

 نشست و گفت:  زی پشت م یمیکر خانم

 ؟ یهست یهمه سال دنبال چ نیمن بعد ا زیآخه عز-



  هی د،یانجام بد  دیخوا  ینم یکار سخت یمیخانم کر-

بوده   ن یباالخره قانونش ا  دیاریمنو ب یلحظه پرونده  

 . دیتلفن از اون خانواده گرفت ایادرس  هی

 به نغمه نگاه کرد و گفت:  یمیکر خانم

 شده؟  یچ  ی باز-

 : دیغر یعصب پروا

 دیاریلطفا پروندمو ب  شهیم-

 یکه نم  یزیبه چ یکرد  دایپ ینشون هینه چون بازم -

 شه؟ یم ی عدش چب ،یرسینم  یخوا

 نغمه نگاه کرد و گفت:  به

 ی بار آخر چ ادینم ادشیحافظشو از دست داده،   دی شا -

 شد. 

با چشم و ابرو اشاره   عیچشم بست و نغمه سر  پروا

 کرد و گفت:  یمیبه خانم کر یا

کرده، بهتر همه  رییاما پروا از اون موقع تا حاال تغ-

نباشه زن آتش شده، شما   یکنه، هر چ  یدرک م ویچ

 دیاریبراش ب



خودت نغمه، پروا تو   یپا تشیاما مسئول ارم یمن م-

مارو   یهمه   نیموضوع و ا نی جز ا ه یقو یهمه چ

 ترسونه  یم

 بلند شد و گفت:  شیسر جا  از

 دیمنتظر بمون-

پروا با دست لرزان شالش را   یمیرفتن خانم کر با 

 مرتب کرد و نغمه آرام گفت: 

 باش پروا، لطفا یکنم قو  ی خواهش م-

آورد،   رون یب فش یاز ک عیپروا زنگ خورد، سر تلفن 

را دم   ی گوش  دیکش یقیاسم اتش نفس عم دن یبا د

 گوشش گذاشت: 

 جانم-

 ؟ یخونه، با نغمه کجا رفت امیخوام ب یم-

 کمیسر اومدم تا پرورشگاه، منو نغمه  هی  ز،یچ-

 واسه بچه ها میاورد میکرده بود دیخر

 اومدم   یم یگفت یم-

 میری بعد با هم م-



خونه، تا   رم یبعد م زیدنبال چند تا چ رم یپس من م-

 گهید  یاون موقع اومد

 گهیاوووآره د-

 برو زشتم مواظب خودت باش -

 تو هم -

آورد، نغمه   نییرا پا   یقطع شد و پروا گوش  تماس

 کالفه گفت: 

 یکاش دروغ نگ-

  دی اومدم با  یگم دنبال چدوست ندارم بگم، اما اگر ب-

  اروی نیمزاحم هم بگم، بذار بهم ثابت بشه ا هیقض

 دروغ  ا ی  گهیدرست م

با پرونده سمتشان رفت   یمیاتاق باز شد و خانم کر در

 گفت: 

آدرس   ایهمه سال عوض شدن شمارش  نی بعد ا-

 ه یعیخونه طب

را باز کرد و سمت پروا گرفت، پروا با عجله   پرونده 

به آدرس   ره یعکس گرفت و خ  ی از صفحه با گوش

 گفت: 



  ادمیاز اونا  یچیباهاشون حرف بزنم، من ه دیبا -

 . ادینم

 پرونده را گرفت و گفت:  یمیکر خانم

هنوز    م،یما نگرانت هست یپروا، همه   اریفقط کم ن-

 لرزونه یاون بار آخر تو ذهنمه و تن و بدنمو م

 و گفت:  ستاد یا عیسر  پروا

 ممنون-

 و گفت:  ستادیهم ا نغمه

 د ی دیزحمت کش-

خوشحال   نمیب یشماهارو که م ن،یا یجا ب نیبازم ا -

واسه بچه ها    ی ممنون که اون همه اسباب باز  شم،یم

 د یدیخر

 گفت:   ع یسر ی میسمت در رفت اما خانم کر  پروا

 بهت بگم دی با  یزیچ هی-

 شده؟  یچ-

خوان مهربان به فرزند   یشدن م دایخانواده پ هی-

 قبول کنن  یخوندگ 

 گفت:  یمیتا دهان باز کرد خانم کر پروا



  یلیاز مهربان خ ست،ین  دینگران نباش، وعده وع-

هم با    یل یخوششون اومده، مهربان سرزبون داره خ

زنه هر روز   ،یادبه، تو دلشون جا باز کرده حساب 

 دنش ی د ادیم

 و گفت: سر تکان داد   پروا

 کنم؟  قیاول تحق  د یبد لشونیاسم فام  شهیم-
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 زیم  یاز رو  یلبخند زد خودکار و کارت یمیکر خانم

نوشت   یم  ییزها یچ شیبرداشت همان جور که رو 

 گفت: 

 نانتیواسه اطم نمیبفرما ا-



گرفت و دست نغمه را   یمیرا از دست خانم کر  کارت

 گرفت گفت: 

 ی میممنون خانم کر-

 دختر حاملستا نیا واش ی-

پروا رفتند و سوار   نیدو با عجله سمت ماش  هر

بست   یشدند، نغمه همان جور که کمربندش را م

 گفت: 

 هست، نه؟  مونیمیسمت محله قد-

 را به حرکت در آورد و گفت:   نیماش پروا

 آره -

 را سمت نغمه گرفت و گفت:   ی گوش

  ی بد رییاولشو تغ دیشماره خونس، با هی-

 دونم یآره م -

 داره   یبر م یک نیزنگ بزن بب-

را دم   ی خودش تماس گرفت و گوش ی با گوش نغمه

 یمرد جوان یگوشش گذاشت، چند بوق خورد تا صدا 

 : دیشن

 بله-



 س...سالم منزل خاکپور؟ -

 د ینه خانم اشتباه گرفت-

را از    یبه پروا نگاه کرد و پروا کالفه گوش نغمه

 و گفت:  د یدستش کش

 د؟ یمطمئن -

که پشت خط بود با عوض شدن صدا و آن سوال   مرد

 با تعجب گفت:

 سگامون یا ؟یمطمئن  یگیخونه خودمونه، بعد م-

 ؟ ی کرد

 : دیو گفت دیچیپ یعصب پروا

 شما خونتون... -

 شما؟  د،یجا هست نیآره هم-

 میشیمزاحم م-

 گفت:  ی را قطع کرد و نغمه عصب  تماس

 شمیمزاحم م یگیبعد م ستین گهیم ارویچته تو، -

 ازشون ندارن   یخبر نمیبب دی برم، با  دیبا -

 ومد یاسم خاکپور آمد اصال براش آشنا نم ارو ی-

 ینخون أس ی ی هیانقدر آ   شهیم-



 : د یلب غر  رینگاه گرفت و ز نغمه

 باشه  د یفقط آتش با -

ترمز   ی توجه به همان آدرس رفت، پا رو یب  پروا

 فشرد و گفت:

 جاست   نیهم-

 نهیرفتند، پروا نفس در س نییپا  نیدو از ماش  هر

بود انگار   خی حبس شده اش را آزاد کرد، دستانش 

بسته بودند، آرام قدم برداشت،   خی شیتمام گلبول ها

و نغمه زودتر از او زنگ را فشرد،    ستادی در ا  ی جلو

 : دیمرد را شن  یصدا

 هیک-

 نیا یلحظه ب  هی شهیآقا م-

شد و    ی م دهی کوب نی زم یکه رو  ش یها  ییدمپا   یصدا

قدم برداشتن آن فرد بود در گوش   عی نشان از سر

جفتشان نشست، همان موقع در باز شد  هر دو به 

بود نگاه    رهیکه با تعجب به آن دو خ یمرد جوان

 کردند و پروا گفت: 

 میمزاحم شد دیببخش-

 د؟ ی شما االن زنگ زد-



خاکپور   یآقا  یشما خونه   یقبال خونه  یعنی بله، -

 بود 

 شناسم!  یخاکپور نم-

 جا بودن  نیا ش یحدودا هفده هجده سال پ دین یبب-

 اون موقع من بچه بودم -

 گفت: عی باره ساکت شد و سر کیبه  مرد

 داشت؟!  ی تاکس  هیهمون که -

 اد ینم  ادمی  یزیمن چ یعنیدونم  ینم-

مستاجر بابام   ادمهیفقط   اد،ینم  ادمی شونیل یمن فام-

 یعنیداشتن بچه مچه هم نداشتن   ی تاکس  هیبودن،  نا یا

خوره   یبه دردشون نم دن یکردن که د  دایپ یکیبعد 

 دادن رفت

 گفت:  عیخشکش زد و نغمه سر پروا

 لحظه   هیآقا   زهیچ-

دست پروا را گرفت، اما پروا دستش را پس زد  نغمه

 و گفت:

 کردن؟ دایپ یچ یعنی...یعنی-



شده   ر یگ نیتونه راه بره زم  یتو، مامانم نم دییبفرما -

کنه، مستاجرش بوده همه  یاما حافظش خوب کار م

 ادشه ی ویچ

 به زور سر تکان داد و مرد بلند گفت:  پروا

 دییبفرما  م، یهللا مهمون دار ا ی-

کرد و پروا وارد خانه  ینگران به پروا نگاه م  نغمه

 نگاه انداخت و مرد گفت:  یمیقد اطیشد به ح

 باال ان یب دییفرما ب-

باال رفتند،   دیرس  یکه به شش تا م یسنگ  یپله ها  از

  یرا در آوردند وارد خانه شدند، دختر  شانیکفش ها 

 گفت:   عیجوان سر

 د یسالم خوش اومد-

 گفت: عیکه پشت نغمه و پروا بود سر  مرد

 مامان  ش یببرشون پ  هیسم-

 اتاق  نیتو ا  دییبله بفرما -

دو آرام جلو رفتند وارد اتاق شدند، پروا زودتر  هر

نشسته بود به   یتخت اهن یکه رو  یرزنیسالم کرد، پ

 هر دو نگاه کرد سر تکان داد و گفت: 



 ی سالم مادر خوش اومد-

 دخترش نگاه کرد و گفت:  به

 کن ییرای مادر از مهمونا پذ-

 چشم -

زحمت کم   میریم مینه مادرجون فقط چندتا سوال دار-

 میکن یم

 لبخند زد و گفت:   رزنیپ

 دختر جون نمک نداره   نیبش-

نگاه کردند و کنار هم نشستند، مرد   گریکدیدو به  هر

 گفت:  رزن یجوان هم کنار تخت نشست و پ

 مادر، حالت خوبه؟ یشونیپر-

قطره   دنیپروا نگاه کرد با د  ی  ده یبه رنگ پر نغمه

اش چشم بست  کالفه   یشانیپ ی رو زیعرق ر  یها 

 برد و پروا با لکنت گفت:  ریسر به ز

 چندتا سوال بپرسم؟  شهی خوبم مادرجون، م-

 بپرس مادر -

 صاف نشست  گفت:   پروا



خانواده   هی شیشونزده سال پ  ایحدود هفده هجده -

 کردند به اسم خاکپور  یم  یجا زندگ نیا

 ادمه ی-

 لبخند زد و گفت: پروا

 کرده بودن   دایبچه رو پ ه یاون موقع -

 با لبخند سر تکان داد گفت:   رزنیپ

  یل یبنده خدا اجاقش کور بود، اما بچه هارو خ ا یثر-

  نیبزرگ کرد، ا ا یهم ثر  رضا یعل   نیدوست داشت، هم

خورد از دست من مادرش    یبچه از دست اون غذا م

 خورد  ینم

ادامه   رزن یدو دختر به محمد رضا نگاه کردند و پ هر

 داد: 

  یخونه   ت یروز زن و شوهر رفتن وال هی-

دختر بچه همراهشون   هیبرگشتند   یپدرشوهرش، وقت

سر جاده   نیاومدن هم  یبود، برام گفت داشتن م

خوره، مرده دل   یتکون م ننی بیم  دیسف زیچ هیتهران  

 هی نهیبیم هی چ نهیبب رهیم  ایزنه کنار ثر  ی رحم بوده م

 نشسته که پتو دورشه کنار جاده  کهیکوچ یبچه 
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اما پروا   ردیپروا را بگ یدوست داشت گوش ها نغمه

بود به   رهیکه تار شده بود خ  ید یدهان باز کرد با د

 آرام گفت:   رزنیپ

 د؟ یمطمئن -

آره دخترم مطمئنم، بعد ده روز که اومدن اون دختر  -

کرد گفت   هی بده، گر لیباهاشون بود، گفتم ببرش تحو

 خوام بزرگش کنم. یمن بچه ندارم م

  یبا ناراحت رزن ی پروا چنگ شد به مانتو و پ دست

 گفت: 

 نامه نشونم داد که همراه دختره بود  هی  ا یثر-

 گفت: رزنیشد و پ زیت شیگوش ها پروا



  میبچه رو ندار نینوشته بود ما توان بزرگ کردن ا-

بچه به  نیبتونه از ا  دوارم یکرد ام  داش یپ ی هر ک

 مراقبت کنه یخوب

 گفت: عیپروا بسته شد و نغمه سر  چشمان 

 بسه-

جوان تعجب کرد و نغمه دست ترنم را گرفت و   مرد

 گفت: 

 دینگ  گهیلطفا د  د،یببخش-

هم مشکوک به پروا نگاه کرد، چشمش به   رزنیپ

گردنش   یکه جلو ی پروا افتاد به خال  یشال باز شده  

 بود، سر کج کرد و گفت: 

 ! ؟یهست هیتو هد -

 گفت:  جیچشم باز کرد و نغمه گ پروا

 ه؟یک  هیهد-

 همون دختر -

پروا نگاه   یبه پاها رزن یکالفه نگاه گرفت و پ نغمه

 کرد و گفت: 

 ! یراه بر یتون یم-



با لبخند  رزنیکردند و پ یو پروا فقط نگاهش م  نغمه

 گفت: 

نه  یرفت یاما تو نه راه م ه، یاسمتو گذاشت هد ا یثر-

هم   یباز  یکس  حت  چیبا ه ،یزبون حرف زدن داشت

 یبکش  ی داده بود نقاش ادت ی  ا یفقط ثر ،یکرد ینم

 چرا بردنم پرورشگاه -

 سکوت کرد و پروا ملتمس گفت:   رزنیپ

 د؟یبگ  شهیم-

کرد   ی بچه نگهدار  نیاز ا شهیخاکپور گفت نم  ی آقا -

دستو پا،   یدردسر داره، هم الله هم ب یبزرگ بشه کل

 کرد بردنت پرورشگاه  یرو راض  ا یثر

 و آرام گفت :   دیدندان کش  ر یلب ز نغمه

 پروا -

هم   یزن  یهم حرف م یریما دخترم ماشاال هم راه م ا-

 نیگفت ا  ی م ا یثر چارهیب ، یهزار ماشاال چقدر ناز

 کرد   یاما شوهرش قبول نم شهی بچه خوب م

 ... گهی د شهیمادرجون ممنون، اگر م-

 حرف نغمه رفت و گفت: انیم پروا



 کردن دامیخاکپور پ ی پس ولم کرده بودن خانواده -

و   دیکش  ی آه رزنیمادرش نگاه کرد و پ هیرضا  محمد

 گفت: 

 ؟یگذشته رو ول کن مادر، االن خوشبخت-

 گفت: یگرفته ا  یخند د با صدا شین پروا

  یعقده ازم ساخته مادرجون، بچه سر راه هیگذشته -

 بودن درد داره 

قدرتو ندونست   یبختت بلند باشه دختر، گذشته کس-

ور خانم  غصه نخ ،ی فهمن تو جواهر یم  ندهیاما تو آ

 خوشگل 

 وارد اتاق شد و پروا گفت:   ییچا  ینیبا س هیسم

 د؟یاز اون خانواده خبر دار-

 شهیم یاومد اما چند سال یم  دنمیبه د ا یثر  ی گاه-

 ازش خبر ندارم گهید

 شماره تماس ندارن -

 نه... -

 سکوت کرد با لبخند گفت:  کدفعهی



 ابون یسر خ وانیاقا ک نیباشه، ا دی شماره با  هیگمونم -

  یبرم لهیازش وس یقسط ا یداره، ثر یلوازم خونگ

 وان یداشت شماره شو آقا ک  ی گوش  ادمهیداشت، 

 داشت. 

 پسرش نگاه کرد و گفت: به

بگو من   ریشمارشون بگ  وانیزنگ بزن آقا ک  ی جلد-

 خوام یم

بلند شد از   شیرضا سر تکان داد از سر جا محمد

 :د یرفت و پروا باز پرس رون یاتاق ب

 یچ  لش ی! دل ادینم ادم ی ی زیمن سنم کم نبود اما چ-

 هست؟ 

  یدونم مادر، آره سنت کم نبود، هفت هشت سال  ینم-

 ی داشت

 ! ادینم ادم ی یچیه-

تب کرده   د یکالفه بود و متوجه بود دوستش شد نغمه

  یرنج م ید یاست و خود پروا داشت از سردرد شد

 برد. 

 ** 



 گارش یکرد و پک به س ینگاه م  بار  نی به ماش آتش

آورد بلند   یم  رون ی که از در ب یکسان  دنیزد، با د یم

 گفت: 

 ببر کمپ  نیهمشونو بنداز تو ماش-

 حله داداش -

شدم برش اون موقع هارو   ریپ یل یخ گهیانگار د-

 ندارم 

 خند زد اما سر چرخاند گفت:  شین آتش

 ده یروش تو جواب نم  گهینه اما د-

 بلند گفت:   دیمج دن ید با 

 امیتا ب نییپا دیزیهمه رو بر  ابونیرو ببر ب نا یماش-

 باشه داداش -

 و گفت:   دیکش یقینفس عم پدربزرگ

تونستن   یمثل تو برش داشتم از ترسم نم یزمان هی-

 نفس بکشن 

 تونن نفس بکشن  یاز دستت نم ا یل یاالنم خ-

 نه ام... -



پدربزرگ ساکت شد و آتش   یزنگ گوش یصدا  با 

شماره نغمه   دنیآورد با د  رونیب بشیج  را از   ی گوش

 تعجب کرد، تماس را وصل کرد دم گوشش گذاشت: 

 بله-

 مرتعش گفت:  ی با صدا نغمه

 کن آتش...حالش خوب نبود  داش یپ-

 گفت: عی و سر  د یترس اتش

دونم االن کجارو داره بره اما خوب   یشده؟ نم یچ-

 تب داشت  ست،ین

 شده یچ گمیم-

آتش نغمه چشم بست و هر کس که آن   ادیفر یصدا  با 

جا بود ثابت ماندن به آتش نگاه کردند، نغمه اشک 

 گفت:   ختیر

کن،   داشیکنم برو پ ی مربوط به گذشتشه، خواهش م-

 کرده  یبار به خاطر گذشته خودکش   نیآخر

هق هق   یاز دست آتش رها شد و فقط صدا  گار یس

 . دینغمه را شن

 



[12 /3/2021 1:15  PM ] 

 

 #آغوش_آتش  

 #پارت_پانصد_هفتاد_نه

 

 

و نغمه به آتش که  د یمال  ینغمه را م  یشانه  نهال 

رفت نگاه کرد   یگرفت راه م یتماس م ی مدام با گوش

 و گفت:

گفت پرورشگاه  یمی نداره بره، خانم کر رو ییپروا جا -

 ستیهم ن

 و گفت:  ستادیا یعصب آتش

افته دنبال   یب  دیشده، چرا با  یچ  نمیدرست بگو بب-

 گذشتش؟ 

 و گفت:   دینگاه دزد نغمه

 از خودش بپرس  ی از من نپرس  شهیم-

  ادیفر دیکوب نشیلگدش را به ماش دیبا خشم چرخ آتش

 زد: 



 االن کجاست؟-

اما آتش   دیدندان کش ری خفه شد و نهال لب ز نغمه

ز کرد و پشت فرمان نشست، با  را با   نیدر ماش ی عصب

را به حرکت در آورد و دور شد، نغمه   نیشتاب ماش

 و گفت:  ختیباز اشک ر

 کنه؟  یپداش م یعنی-

دونم اما اگر نرفته پرورشگاه پس کجا رفته،  ینم-

 اصال کجارو داره که بره؟! 

روشن کرد و باز با پروا تماس گرفت،   ی گاریس   آتش

رفت،   یت خانه مسم ی باز هم خاموش بود و او عصب

 را ندارد آن جا رفته باشد.  ییبود پروا که جا  دوار یام

تماس  ال یخ ینبود ب  یبه خانه برسد لحظه ا یتا وقت 

خاموش است   د یشن یگرفتن شود و هر بار که م 

 شد.  ی تر و نگران تر م نیخشمگ

* 

را فرو کرد و چرخاند، در را با شتاب    دیعجله کل  با 

 باز کرد به خانه نگاه کرد، در را بست و بلند گفت: 

 ... نج ینفس ا-



  شیمبل سر جا  یپروا رو  یو مانتو  فیک دن ید با 

قدم برداشت سمت   د،یکش یو نفس آسوده ا  ستادیا

  دیاتاق رفت، پروا را آن طرف تخت پشت به خودش د

ه است، وارد اتاق  بر تخت نشست هیتک نی زم یکه رو 

 شد و آرام گفت: 

 ی چ شیثان هیهر  شمیخبر م  یازت ب یدونم وقت یم-

 گذره؟  یبه من م

 و گفت:   دیباال کش نیب پروا

 دم؟یکش ی م ونیمن قل  ی دونست یم-

 لبخند زد و گفت:  آتش

  یهم م  یقانون  ر یغ یکارا  نیمن از ا یاوه خانم قانون-

 کرده؟ 

 ؟ یناراحت شد -

حرکت   کیتخت گذاشت با   یخم شد دست رو آتش

و کنار پروا نشست مثل او   د یتخت پر گریسمت د 

 روبه رو گفت:  واریبه د رهیداد به تخت، خ  هیتک

 یکن یکارو نم  نیاالن ا نمیبینه خب م-



 یم  ونیدرکه، همه قل  میرفت یدانشگاه م ی با بچه ها -

  یبود حت  نیمدت کال کارم هم هی دمی کش یمنم م دن یکش

 خونه هم داشتم تو

 گرفتمت یدونستم نم یبود دختر، م نیخالفت سنگ-

رخش   میغمش خنده اش گرفت و به ن ان یدر م پروا

 نگاه کرد گفت: 

 واقعا؟ -

 هم نگهش کرد و با لبخند گفت:  آتش

 زشتم ی نبود یشکیتو جز من مال ه-

دادند به تخت و پروا با  هیبه هم سر تک  رهیدو خ هر

 گفت: یناراحت

 ؟ ید یترس-

 بگم نه دروغه-

 ؟ی از چ-

صورت پروا و   یسکوت کرد اما چشم گرداند رو  آتش

 زمزمه وار گفت: 

 ارن یسرت ن   ییدشمنام بال نکهینگران ا-

 ن؟یهم-



 نیهم-

دونم گفته   یبهت خبر داده م ده یدونم نغمه ترس یم-

 کار کردم  یقبال چ

 ت: چشم بست و گف  آتش

 هیحرفاس، قبال  نیتر ا یشناسم قو یکه من م ی نفس-

 نیکوچولو ضعف داشت هم

 آتش  -

 جانم-

 ؟ یپرس  یازم نم  یچیه-

 االن نه-

  یکرد، آتش کم یساکت شد فقط نگاهش م  پروا

وقفه در آغوشش فرو   یدستش را باز کرد و پروا ب 

رفت، چشمان آتش بسته شد و دستش نوازش شد بر  

  یتنش را را حس م یآزاد پروا، داغ ی سر و موها 

که   ییکرد و اشک ها  یکرد، لرزش آرامش را حس م

نگفت و فقط آرام   چیکرد اما ه  یم  سیشانه اش را خ

 کرد.  ی نوازشش م

 آتش -

 جونم-



 شدم  یدختر بد-

 چرا؟ -

 نخ روشن کردم  هیبود،  نجا یا گارتیس-

  ریسر عقب برد نگاهش کرد اما پروا سر به ز  آتش

 گفت: 

هام بلد نبودن دود    هیر گهیانگار د یعنی...دمینکش-

 قبول کنن

 ؟ یخواب یم-

 نکهی ا یجا   شهیکنه؟ مثال م یم رییبخوابم گذشته تغ-

 خانوادم ولم کرده باشن گمم کرده باشن 

 زد و گفت:  یکرد و پروا لبخند تلخ زیچشم ر آتش

بار دنبالم   هیبار فقط   هیگم شده باشم خانوادم   شهیم-

 گشته باشن؟ 

 نفس! -

و سرش را به چپ و راست تکان    دیخند ریبه ز سر

 داد گفت: 

 خانوادم منو نخواستن  شهی نه نم-

 ! ؟یچ یعنی یگیکه م ییزایچ  نیا-



 باال آورد و سر کج کرد گفت:  سر

کار   ی تونم، تو بگو چ یشم نم   الیخ ی خوام ب یم-

 کنم؟

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 بگم؟-

 بگو-

 گه؟ی د یکن یمخالفت نم-

 نه-

و دستان پروا باال  دیلباس پروا را باال کش   عیسر  چنان

لباس از   کدفعهیزد،  یغیرفت که پروا شوکه شد ج

آمد با چشمان درشت به آتش نگاه کرد،    رونیسرش ب

سر جلو برد و لب به لبش چسباند   عیسر دیآتش خند

لغزاند تا قزن لباس   فش یبدن لط یدستش را رو 

 ... یز

★ 

 ه؟یداداش ببن اوک-

  یلیآن مواد و وسا  یبه همه   یگوش ریدر تصو   آتش

  یسوخت نگاه کرد سر تکان داد و بطر  یکه داشت م

 گفت: دیآب را سر کش 



 که جا نموند؟ ی زیخوبه، چ-

 میسوزوند  وینه داداش همه چ-

 با لبخند گفت:  آتش

 خوبه-

  هوی د، یبسوزون ستیپدربزرگ گفت الزم ن یراست -

منم گفتم اشکال نداره داداش   ابون،یتو ب زه یریم  سیپل 

 ست ی بعدش مهم ن د یآتش گفته بسوزون

 کجا هستم؟  دیخوبه، نپرس-

 نگفتم ی زیچ د یپرس-

 نکرده  دایبگو هنوز زنشو پ دیاگر باز پرس-

 باشه داداش -

 فعال -

آب را سر   ی را قطع کرد و باز بطر یر یتصو  تماس

لبش گذاشت همان جور که   نیب  ی گاری و نخ س  دیکش

کرد سمت پنجره رفت و تماس گرفت   ی روشنش م

 را دم گوشش گذاشت.  ی گوش
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 :دینغمه را شن یزود صدا یل یخ

 شد؟  یچ-

 د؟ییکجا -

 شما  یمارو اورد خونه  نییاومد پا  ی آسک-

ح.است باشه همون   قیشقا   یخوبه اول از همه جلو-

منه اومده بود خونه،  شی نگران باش، پروا پ  یجور

نکردمو   داشیوانمود کن من هنوز پ ی جور هیاالن 

 میعصب

 گفت: یا  ده یترس یآب دهان قورت داد و با صدا نغمه

 دونم کجا رفته آقا آتش  یبخدا من نم-

 خوبه شورش کن -

 به نهال نگاه کرد و گفت:   یبا زار  نغمه

 دونستم کجاس....  یاگر م -



 گذاشت و گفت:  گرش یگوش د یرو دست

 د یکنم داد نزن ی خواهش م-

ذارم  یکنم زندش نم   داشیاگر پ  گمیخوبه االن من م-

 ارم یپدرشو در م

 یچ  یعنی دی درکش کن دیآقا آتش تورو خدا شما با -

 اون خودش درد داره  نش،یُکش یم دیکن  داشیپ

که بدرد   یخوا  یم  یخوبه حواستو جمع کن هر چ-

  یم د یکن براشون، االنم بگو دارم تهد فیبخوره تعر

 کنم

شما هم پرورارو    یعنی دیکن یم  د یآقا آتش چرا تهد-

 در... 

چشم بست، نهال   ی قطع شد و نغمه با ناراحت  تماس

 : د یمتعجب غر

 حرفا؟!  نیا یچ یعنی-

گه پروارو   یدونم انقدر داد زد گوشم کر شد، م  ینم-

ه گمو  چندساعت  یچ  یعنیذارم،  یکنم زندش نم  دایپ

 گور شده 

 :دیبا حرص غر   یآسک

 داداشم چش شده! -



 نگاهش کرد و گفت:  قیشقا 

  ستی کارا درست ن نیدونه ا یاون عاقله م زمیعز-

 افته دنبالش  یهمه مدت ب نی ا ستیکار ن  یشوهرشم ب

  یحرف م یداشت رو به آسک  قیهمان حال که شقا در

بود نگاه کرد،   ده یزد نغمه به نهال که ابرو در هم کش

 گفت:   ع یزد و سر یچشمک

 تونه درکش کنه  یدلمون خوش بود شوهرش م-

 خند زد و گفت: شین  قیشقا 

کنه، از وسط کار مهم  یاون وقت اون آتشو درک م-

 که قهر کرده بگرده  یدنبال خانم   دتشیکش

 و گفت:  ستادیا یعصب نغمه

 خونه رمیمن م-

 و خجالت زده گفت:   عیسر  یکآس

 ... نغمه جون ب-

  ی از حرفا  نمیاون از داداشت ا م،ی بهتره بر زمینه عز -

 خواهر من  چارهیدختر عموتون، ب

با عجله   یو آسک د ینهال را گرفت سمت در کش دست

 به دنبالشان رفت گفت: 



 نه ا ی شهیم دایپروا پ مینیبب دیشما بمون-

 جلو رفت گفت:  یرفتند و آسک رون ینهال ب  نغمه

 نگرانم یل یمن خ-

 گفت: یبا ناراحت نهال 

 هینگران نباش تو هم مثل بق زمیعز-

آن طرف نغمه پشت در دست در هوا تکان داد و   از

 لب زد:   یرو به آسک

 آتشه شیپروا پ -

 لبخند زد و چشم بست بلند گفت:   یآسک

 دیشد به منم بگ یپس القل خبر -

* 

  یوارد اتاق شد سمت تخت رفت، دست رو   آتش

پروا گذاشت مطمئن شد تب ندارد، کالفه لب   یشانیپ

زد، کالفه   گارش ی به س ی گریتخت نشست و پک د

هر   ند،یبود اصال دوست نداشت پروا را در آن حال بب

 یاز هر چه فکر و ناراحت یچند موفق شد چند ساعت

  احتنارشود باز هم   داریدانست ب  یدورش کند اما م

چه باز به دنبال   یپروا برا  دیفهم ی م دیاست، با 

 گذشته رفته است. 



  یخبر از آنکه کس  یدو در آن خانه بودند و ب  آن

  یآن دو کامال برا نیب یکرد رابطه  یداشت تالش م

خبر بودند که قرار است چه  یقطع شود، ب  شهیهم

 .د یا یسرشان ب ییبال

 

 ** 

کرد که   یم  ی تپنده نگاه مرد یدر سکوت و قلب پروا

  یرا رو   گارشیداشت پاکت س  شی بعد اتمام حرف ها 

 خند زد و گفت:  شیداد، آتش ن  یم یباز  زیم

 کنم؟ یچطور بهت حال  دیبا -

هم فشرد  ی برد و آتش دندان رو ریسر به ز   پروا

  تیبزند اما تمام مدت داشت رعا  اد یدوست داشت فر

  یخوب  کرد که خودش آن روز حال ی را م ی دختر

 : دینداشت، چشم بست و باز غر

اگر فقط به خودت مربوط بود از طرف من نبود باز  -

به خاطر منه،  یاما وقت ام،یتونستم کنار ب یاالن م

 ی دنبال حرفا  یافت یب وینگ  یزیچ  دیدشمن منه چرا با 

 ... کُ  هی

 :دینگاهش کرد و آتش غر  عیسر  پروا



مواظب باشم    دیزنم با  یکنم داد نم  یم تیرعا  هی ها چ-

 وقتم فُحش ندم؟  هی

در سکوت سرش را به چپ و راست تکان داد و   پروا

 گفت:  یآتش عصب

  ینیبب یزنگ زده تو هم باورت شده افتاد یوثید هی-

 شده؟  یچ

آتش باال   یبار صدا نیرفت و ا ریپروا به ز نگاه

 رفت: 

 به من نگاه کن-

 نگاهش کرد و آتش ادامه داد:  آرام

خوام قاتلت بشم،   ی زنگ بزنه بگه من م یکی  دی شا -

 شه؟یباورت م

 نه-

 ؟ ی باور کرد نو یپس چرا ا-

 خواستم مطمئن بشم  ینکردم م-

 نفس... -

اون شخص ضعف من   دمیسرزنشم کن، شا   یحق دار-

 میقسمت زندگ  نیدونه که دست گذاشته رو هم یم



  یم  زونشیکنم از ت...آو یم  دایپ وی من اون الش نیبب-

 تونه گوه بخوره  یم گهید نمیکنم بب

دندان   ریآتش لب ز  یخجالت زده از حرف ها  پروا

 : دیو آتش با حرص سر چرخاند و غر  دیکش

رو ور گفته زن ما هم تو همه - مادر ...زنگ زده ش 

ساده    یدختر بچه   هیمورد شده  نیزرنگه تو ا یچ

لکو و لک رفته بب  شده  ی چ نهیبلند شده ه 

بلند شد   شیاز سر جا  یبغض کرد و آتش عصب پروا

پروا زانو زد، دستنش را گرفت و   یو رفت رو به رو 

 گفت: 

خورده به ت...چپ بچه  یهر کس تو گذشته هر گوه-

من هستم، چه ولت کرده باشن چه  ومدم،ین ا یبه دن ی

تمام کمبوداتو تمام   ست،یاصال مهم ن  ی گم شده باش

بره از کجا   ادتیکنم که  یجبران م  یعقده هاتو جور

کنم که اصال دلت    یانقدر محبت خرجت م ،ی اومد

 هوس محبت پدر مادر نکنه

 لبخند زد و گفت: پروا

 مگه پسره؟  ومدتین ا یبه دن یبچه -

 گه یباالخره هست د  یپدرسوخته ا هی-
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 ؟ ی تو اصال بچه دوست دار-

 شانه باال انداخت و گفت:   آتش

 شم یباشه هم خب خوشحال م ستی نباشه مهم ن-

 چقدر احساس! -

 شه،یاون تخم جن خودش بزرگ م الیخ یبچرو ب-

همه احساسمم مال    یمونی که تا آخرش باهام م ییتو

 زشت سرتقه یتو

 کرد گفت:  یلبخند زد و آتش پوف  پروا



 پدرسوخته  یباشه بابا خرم کرد -

 و آرام گفت:   دیاش را بوس  یشانیجلو برد پ  سر

تلفن خونت قرار بود کنترل بشه اما انقدر سرم شلوغ  -

، خواستم بگم قطعش کن اما مشکل  رفت  ادمیشد که  

 وصل باشه  دی پس با   ه،یفهمم ک یجاست نم  نیا

 ینفهم یزیداشت تو چ  دیتاک-

 هیفهمم ک یاشکال نداره م-

زنگ نزد؟    یکس ی نغمه جلو  شم،یپ  ی اومد ی چه جور-

 شک نکرد؟   یکس

کردم   د ینکردم، دوستاتم تهد داتیمن هنوز دنبالتم پ-

 ُکشمت  یکنم م  داتیپ

 کرد و گفت: یلبش را جلو داد اخم با مزه ا  پروا

 پررو -

 االن بُکشمت؟-

  یبلند شد اما خم شد گونه  شیاز سر جا دیخند پروا

 و گفت: د یآتش را بوس

 ؟ یچا -

 اوهوم -



 وارد آشپزخانه شد و گفت:  پروا

  دیگن تو فقط تهد  یزنده باشم نم  میخب حاال برگرد-

 ؟ ی کرد

 جنازتو ببرم؟  دینکنه با -

گاز   یصفحه    یرا از آب پر کرد رو   یکتر پروا

 کرد گفت:  یگذاشت و همان جور که روشنش م

 یبکن دیبا  یحرکت هینه اما باالخره -

 را روشن کرد و گفت: ی گوش آتش

 هیکاف  میکن دادیدعوامون شده دادو ب میبگ میبر  نیهم-

 لب گفت:  ری لبش کج شد ز پروا

 یبهشون ثابت کن  دیحرفان با   نیاونا زرنگ تر ا-

آورد اما   رونیب وانی باال را باز کرد دو ل  نتیکاب  در

را بست و   نتیدر کاب د،یبه ذهنش رس  ی فکر کدفعهی

 لب گفت:  ری چشم بست ز

  یاالن به درد م  شهیحاال که بدن من زود کبود م-

 خوره 

 ی آتش صدا یرا باز کرد، لحظه ا نتیشتاب در کاب با 

را    ی گوش  عیبرد و سرسر باال   د،یپروا را شن اد یفر



  د، یمبل و خودش سمت آشپزخانه دو یپرت کرد رو 

 پروا صورتش را گرفته و خم شده است.  دید

 شد نفس! یچ-

 شد، نگاهش کرد و گفت: خم

 شد  یچ  نمیبذار بب-

باال رفت،   شیابرو کیو آتش  دیدرد خن ان یدر م پروا

 گفت: دیو باز هم خند   ستادیپروا صاف ا 

 نترس -

 نترس، دستتو بردار  ویچ-

خبر رفتم دنبال خانوادم   یآقامون چون ب  ستین یزیچ-

 تو صورتم دیزد مشت کوب بمیبعدم غ 

آورد،   نییآتش باال رفت و پروا دست پا  یابروها

و آتش با ترس تا خواست سمتش برود    دیاشکش چک

 اما پروا دست باال آورد و گفت: 

 زم یعز  ستین یزیچ-

 ا یکن  یم ی عصب  یدار -

  نیتر ا زیت یکه باهاشون طرف  یینشو، آدما  یعصب -

بشن،    یحرفا هستن که فقط چندتا حرف بشنون راض



چون ممکنه   میمراقب باش د یبه بعد با  نیدر ضمن از ا

 هم بکنن بمونیتعق

 با خوت آخه! یکرد  نیدرک، چرا همچبه -

 ه یاما باالخره  ی کش ینم یکرد  دی تهد یچون تو آتش -

که از صبح گمو گور شده    یبه دختر یمشت هی  یل یس

 یزن یم  یگشت ی تو دنبالش م

 زنم؟  یم -

چون هنوز مشت تو   یکه بزن  یجرات ندار رینخ-

اما   نت،یوسط س  خوره ی مشت م هیصورتم ننشسته 

 هی کاف نیخب فعال واسه اونا ا 

 کار کرد  یزشتش چ  یبا گونه  نی پدرسگ بب-

 اد؟ یخون که نم-

 چه زودم کبود کرد  نیاما بب رینخ-

کنه هر چند محکم زدم   یبدن من حساسه زود کبود م-

 باد کنه کممی

 پروا گفت:  یبه گونه   رهیجلو رفت و خ یعصب آتش

 درد داره؟ -

 شست و گفت: پروا کنار صورت آتش ن دست



 رنگت بپره  یواسه موضع   دمیتا حاال ند-

به چشمانش شد و پروا سر جلو برد  آرام   رهیخ  آتش

 گفت: 

 بردن نقشمون الزمه شیدرد داره اما واسه پ کمی-

 اد یسرت ب ییخوام بال ینم-

 االن مجبور بودم -

اگر همه  یخوام، حت یهم نم یاگر مجبور باش  یحت-

  خیبزنم؛  ششونیآت گهید  ی  وهیخراب بشه به ش  یچ

 ارمیب

  ادیداغشو ز ازیبذار پ شهیکم م شیبذارم کبود خینه -

 کنم

 یکن  یم یعصب -

تو کنترلش   یکه به خاطر من سع یت یعصبان نیا-

 کنه یم  ی با روح روانم باز ی دار

و پروا لب   د یسر جلو برد گونه اش را آرام بوس  آتش

 به گوشش چسباند گفت: 

 یخانوادت باهام بحث کن  ی جلو  یمنو ببر دینم با اال-

 تر   د یبار شد نیچند وقت، ا  نیمثل ا



 کالفه سر سمت مخالف چرخاند گفت:  آتش

 تف تو ذاتشون -

و چنگ زد کمر برهنه آتش را به  دیباز خند پروا

  د یدانست با  ی آرام کردن آتش م ی خودش فشرد و برا

آرام  یقرص قو ک ی دنشیچه کار کند، انگار بوس

بخش بود، لب به لبش چسباند و با کام اول به  

 . دیمقصودش رس 

 ** 
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پروا و   دنیبا د دیچرخ ی با شتاب باز شد، آسک در

 زد:   ادیآتش چشمانش برق زد اما آتش فر

براشون    شون یدوست فرار  انیب قاش؟ یکجان رف-

 اوردم 

  ییپروا نگاه کرد و بازو یبه چشم کبود کرده    قیشقا 

بود، لبخند زد، آتش با حرص   ریکه در دست آتش اس 

 پروا را درون خانه هول داد و گفت:

 تو برو -

 گفت:  یعصب پروا

 نکن-

چشمت تا   ریز زنمیهم م  یک یبچه ببند دهنتو،  نیبب-

 ذ یبذار رونیپاتو از خونه ب یجرات نکن

 پسرم چه خبره؟! -

  رونیب یبهداشت   س یبه پدربزرگ که از سرو آتش

نگفت، پدربزرگ جلو رفت   چیآمده بود نگاه کرد اما ه

 و گفت:

 ؟ ی دختر کرد ن یکارو با ا نیتو ا-

 نبود  داشیاز صبح پ-



کجاست که دست رو   رتتیپس غ یتو غلط کرد -

 ؟ ی بلند کرد فیضع

 جلو رفت و گفت:  یعصب پروا

نکردم که  یناغافل زد وگرنه کار اشتباه هیچ فیضع-

کرده   دامیدرک کردنش اومده پ ی بذارم بزنتم، به جا 

کنه، روز اول   یهم م یعاشق یزده تو صورتم، ادعا

  یکه حت  ی عاشقتم، کو اون بلد  گفت یگفت بلدتم م یم

 یدرکم کن  یروز نتونست کی

  رهیبگ  نویدهن ا  یجلو یکیزنه،   یباز داره حرف م-

 خودشه  یبه خدا خونش پا 

 داداش آروم باش -

دنبال خانم   ابونا یهمه کار مشغله افتادم تو خ نیتو ا-

کردم،   داشیپ راشیاون مامان حم یآخرشم خونه  

 کنه انتظار داره من درکش کنه یمنو درک نم

 : دی به پدربزگ غر رو

 خودت بگو امروز چقدر کار داشتم، د  بگو-

 آروم باس پسرم -

دختر، زبونش   نیجام رسونده ا نیخوام، به ا ینم-

 فقط درازه 



 گفت:  دیبا حرص چرخ پروا

 مونم یجا نم نی من ا-

شانه اش را گرفت و با شتاب چرخاندش،   عیسر  آتش

جز   زیچ چیم هم، در آن لحظه پروا هزل زدن در چش

خواند، آتش   ینم یعشق در نگاه آن مرد مثال عصبان

 هم فشرد و گفت: ی دندان رو

 ؟ی ر یم  یاجازه دادم که دار -

 نداره   از یتو ن یبه اجازه    ی کس-

 نکن...   یکار -

 آتش -

پدربزرگ آتش ساکت شد و پروا شانه عقب   یصدا  با 

 گفت:  دیکش

د اقدام کردم واسه ابن عقد  زو   یل یخ یل یزود، خ   یل یخ-

شناسمت،   یکس نبود، تازه دارم م چیکه ه  یکوفت

 نامرد  ی آتش عوض شد ی عوض شد

اش را گرفت چرخاندش  قهیبرود اما آتش  دیچرخ باز

 زد: اد یفر یدست مشت شده اش را باال برد و آسک

 داداش!-



 نامرد؟!  یگفت یبه ک-

زد با طعنه   یخند  شیبه مشت آتش نگاه کرد و ن پروا

 گفت: 

ترسه   یمشتا نه م نی بازم بزن، پروا از ا یتو که زد -

 ره یگ ی نه دردش م

آتش را به زور از خودش جدا کرد سمت در   دست

 به پدربزرگ نگاه کرد و گفت:  دی رفت اما چرخ

بعد عقد کنم،  انیموندم بزرگترا ب  یکاش منتظر م-

 شد  یم شتریحداقل شناختم ب

داد و   یرا بهم کوفت رفت، آتش گردنش را تکان  در

 گفت:  ه یبا گر  یآسک

 آخه شما دوتا چتون شده؟-

 ی چرا ناراحت گمیاز صبح ول کرده رفته، بعدم م-

 اون گذشتتو   رمیبه گذشتم مربوطه، من گوه بگ گهیم

بلند سمت اتاقش   یبه مبل نشست و با قدم ها  لگدش

  قیزرگ نگاه کرد و شقا کالفه به پدرب یرفت، آسک

 و عصا را برداشت گفت:   ستادیا  عیسر

 تونم آرومش کنم  یمن م -

 زنان به اتاق آتش رفت و در را بست.  لنگ
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کردن آن دو   یتمام شده بود و هنوز نقش باز دیع

  یهر روز محکم تر م نشانیعشق ب  یادامه داشت ول 

به   شهیرفت زودتر از هم  یپروا سر کار م یشد، حت

دغدغه کنار آتش   یب یرفت تا چند ساعت  یخانه م

از آن نقش   یباشد، اما آتش خسته بود از آن دور

  لمس یکه برا  قیشدن شقا  کینزدکردن و   یباز

کرد که حداقل   یم  ی نکردنش هزار جور نقش باز

 لمسش کند. ق ینگذارد شقا 

بود، اما هنوز از   دیهمچنان به دنبال ابد و فر آتش

اش را در   ی کالفگ  ن یبود و ا افتهین یکدام سرنخ چیه



که متوجه   یزیکرد و تنها چ یم  شتریآن روز ها ب

حل کارش که به نادر ربط  شده بود از سوگند بود و م 

اطرافش در هم گره خورده   یداشت، انگار آدم ها

 نبود. یگر یدربط به  یب زیچ  چیبودند و ه

داشت ساغر  ی بد  یل ی که حال خ یتنها کس  انیآن م  در

باردار  ی کرد برا یگمان م دیکه مج  یبود، ساغر 

  تی است اما خبر نداشت مسئول  نیبودنش آن قدر غمگ 

که تن و بدن او   یتی او گذاشته اند، مسئول  یپا   یبزرگ

کس  چی تحت فشار بود و ه  یل یلرزاند، ساغر خ  یرا م

شده بود    ادی پروا ز  ا ب تشی میآن را متوجه نبود، صم

  زیاز هر چ شتریشد و همان ب یم اد یز دیچون با

آتش و   یداد، هر چند خبر نداشت رابط  یعذابش م

 نه.  ا یاست  یپروا که شکراب است واقع 

★ 

 گفت:   جانیبود به خانه و با ه رهیخ

 جا هستن؟   نیاالن خودشون و اون همه پول ا یعنی-

 آره -

 تو؟ دیر یپس چرا نم-



از دزداس، با   یکیخواهر  یخونه   نیگزارش دادن ا-

گروگان   میزن ی حدس م دنیکه شن یغیج  یصدا

 گرفتنش 

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 دمیفهم-

 یبا ما ارتباط برقرار م نم یبب میمون یمنتظر م کمی-

 کنن

 اون طرف  رمیمن م-

 با اون شوهر حساست  اریدر ن  یباز  نجا یفقط ن-

خانه نگاه کرد و   یو دور شد، به پنجره   دیخند پروا

نوشت، باز به خانه    ییزها یچ عیرا در آورد سر  ی گوش

باره   کیکه به  یباال و زن  یه طبق دن ینگاه کرد، با د

آمد، چند قدم جلو رفت و زن مدام   رونیاز در تراس ب

 ی کرد انگار داشت ارتفاع را م یرا نگاه م نییپا 

بود رفت   ستادهیکه ا  یسیپل  متس  عیپروا سر د،یسنج

 و گفت:

 اون زنه اون جا-

 یزن سرگرد را صدا کرد و پروا دست  دنی با د سیپل 

نکند،   ی زن تکان داد و با دست اشاره کرد کار یبرا



فرار  عی خواست سر  یبود و انگار م دهیاما زن ترس

زد و   اد یزن که از سکو باال آمد پروا فر  یکند، پاها 

 جلو رفت و آرام گفت:  ع یسرگرد سر

 کار اشتباه نکن-

روا با عجله  کرد و پ  یزنم داشت کار خودش را م اما 

  د یگذاشت سمت سر گرد دو نیرا زم  نشیو دورب فیک

 و گفت:

 یبپر شهینم  ادهیارتفاع ز-

  امیخونه ب  نیاز ا خوامیمن م  شهیم یچ  ستیمهم ن -

 رون یب

 خانم تو رو خدا کمه کم چهار متر ارتفاعه! -

شد و پروا با وحشت دستانش را  زان یآو  یلحظه ا  زن

تواند زن را نگه دارد و با ترس    یباال برد انگار که م

 گفت: 

 ! دی کن یکار هیسرگرد -

پروا نگران به   ند،یایاشاره کرد مامورها جلو ب سرگرد 

 بود نگاه کرد و گفت:  زانیکه آو یزن

 د یاریطاقت ب کمی-

 که؟یزن یکن یکار م یچ-



پرت  نیی زن پا   کیل ش  یو صدا یمرد  ادیفر یصدا  با 

پروا را گرفت و عقب   یشد و سرگرد با شتاب شانه 

زن   اد یفر  یبلند شد و صدا کیشل  یباز صدا  د،یکش

سر    ی باال رفت، پروا وحشت زده دستانش را رو

 کیگذاشته بود، سرگرد سر اسلحه اش را باال برد شل 

سرش   ریکرد، پروا سمت زن هجوم برد و دست ز 

خورده بود و با   رینه اش ت شده بود، شا   هوشیبرد، ب

 مشخص بود شکسته است.  شی کج بودن پا 

 زد:  اد یباال برد و فر سر

 مارستان یب  دش یببر دیبا -

 دست تکان داد و گفت:  سرگرد 

 د ی شروع کن اتیعمل -

  عینفر با برانکارد سمت پروا ةمدند و پروا سر دو

 گفت: 

 انگار پاش شکسته-

برانکارد خواباندند، با عجله بردنش،   ی را رو  زن

  ادیعقب رفت به تراس نگاه کرد، سرگرد فر یپروا کم

 زد: 

 عقب  ینیام-



را به همراه    فشیها و ک نیسمت ماش  دیدو پروا

برداشت و به کارش ادامه داد، با عشق   ن یدورب

داشت که  جانیداد و آن قدر ه  یکارش را انجام م

کرد و  یم فیتعر  را زیهمه چ دیرس یبه آتش م یوقت

جالب بود آتش مثل نهال و نغمه نبود که اصال  شیبرا

  اقیاشت تشدوست نداشتد خبر ها را بشنوند اما آ

  جانیو عاشق آن ه  دیپرس  یداشت و مدام هم سوال م

کردن حوادث دستانش    فیپروا بود که موقع تعر

صورتش که  یاجزا  یکرد و حرکت ها یحرکت م

 شد.   یختم م شیآخرش به آغوش آتش و بوسه ها 

* 

روز آتش کار داشت و به پروا گفته بود به    آن

و به خانه شان نرود اما آن قدر   دی ا یآپارتمان خودش ب

به خانه اش   یخواست شب پنهان ینا آرام بود که م

 برود. 

  عیسر  ایکرد و ک ینگاه م   ا ی و ک جدیبه م یعصب آتش

 گفت: 

 میکه بگ میهست دیما دنبال فر دنیلوم فهماز کجا مع-

 نه؟یبه خاطر ا ییجابه جا  نیا

 مکان بدن؟  رییتغ  هو ی دیچرا با نمیهوشنگ بگو بب-



  هی شهی دائم نم میهست ی جور نیداداش خب ما هم هم-

 جا نگه داشت  هی نفرو 

  نیتو ا زمیکه من قصد داشتم بر ی چطور درست روز-

 جابه جا بشن؟  دیخونه با 

 زد:   ادیکالفه بود و آتش فر دیمج

 شانسو  نیگند بزنن ا-

 داداش  میکن  یم داش یپ-

شد؟  یاگر زنده بذارنش آره، مگه پگاه نبود، چ -

 ُکشتنش 

 گفت: ریسر به ز ا یک

  نکهیُکشن حتما براشون مهمه که با وجود ا ینم نویا-

 کنه اما زنده نگهش داشتن  یبراشون نم ی کار
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  نیتو ا زمیکه من قصد داشتم بر ی چطور درست روز-

 جابه جا بشن؟  دیخونه با 

 زد:   ادیکالفه بود و آتش فر دیمج

 شانسو  نیگند بزنن ا-

 داداش  مین ک یم داش یپ-

شد؟  یاگر زنده بذارنش آره، مگه پگاه نبود، چ -

 ُکشتنش 

 گفت: ریسر به ز ا یک

  نکهیُکشن حتما براشون مهمه که با وجود ا ینم نویا-

 کنه اما زنده نگهش داشتن  یبراشون نم ی کار

 کدفعهیفکر کرد و   ا یدر سکوت به حرف ک   آتش

 زد و کفت:  یبشکن

خواستن بُکشن    یُکشنش اگر م ینم یگیراست م-

 نم یُکشتن تا من جنازشو بب  یجا م نیهم

 م؟یدنبالش  دن یفهم یعنی-

 که رفتن دنیفهم-

 بدونه  یزیچ  هی دیاز ماهک بپرس شا -



در آورد و تماس   بشیرا از ج  یکالفه گوش آتش

  یپله ها بود با لرزش گوش یگرفت، ماهک که رو 

  عی و سرآرام به صفحه نگاه کرد  تماس را رد کرد 

 آتش نوشت:  یبرا

دادن چون شک   رییتغ دیفر یکنن، جا  یدارن بحث م-

 کردن 

  شیبرا عیداد اما سر  یکه تماس قطع شد فحش آتش

 آمد و خواندش، سر تکان داد و گفت: امیپ

  دایخوبه، اما پ نیشک کردن، ا ستنیمطمئن ن-

  شه،ینم بی بار با تعق نی کردنش سخت تر شده اما ا

که   ایبدم بهش بده به س ی زیچ ه ی نم،یماهک بب دیبا 

  دیفر  نیا میتون یم  یجور  نیهمراهش باشه، ا شهیهم

 میکن دایپ

 داداش  هیفکر خوب-

 ** 

 با ذوق عکس را نشان داد و گفت: پروا

 قشنگه نمیساغر ا-

 شهیم کی ش یل یآره خ -



هم تنم  ی البته من لباس کرد که،یهم ش دس یهم پوش-

 کنم یم

 ! یاما به فکر لباس  ستیرابطتت با آتش خوب ن-

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 درست بشه  دوارمیام-

 با لبخند سر تکان داد گفت:   ساغر

 بهم بخوره  نتونیدوست ندارم ب-

 لبخند زد و گفت: پروا

 خدا بخواد یهر چ -

زنگ تلفن خانه پروا با شتاب سر چرخاند و   یصدا  با 

 ساغر گفت: 

 ؟ ید یترس-

 امیبخور تا ب تویینه...نه تو چا -

را برداشت به اتاق رفت، در را بست و    میس یب تلفن 

 تماس را برقرار کرد: 

 بله-

دنبالشون اما بهت گفتن ولت کردن و باور    یرفت-

 ؟ ی کرد



و پر   یعصب  یو بعد صدا دیخنده اش را شن  یصدا

 رصش را. ح

پول داد به اون خانواده تا اون حرفارو بهت   یک نیبب-

به ضرر   ،ینفهم قتویخواد تو حق  یم یک نیبزنن، بب

به آتش   یاد یکردم، ز مویی من راهنما  شه،یتموم م یک

 دختر ی اعتماد دار

 خفه شو -

   دنیم تیهمه دارن باز-

به پنجره مانده بود،   رهیقطع شد و پروا خ  تماس

 : دیکالفه چشم بست  غر

 ! یکن ینم  داشیچرا پ  دهیم میداره باز نیآتش ا -

  رونیتخت پرت کرد و از اتاق ب یتلفن را رو   ی گوش

 رفت به ساغر نگاه کرد و گفت: 

 ... گف  یم یخب چ -

را   ی لبش کج ش و خم شد گوش  یزنگ گوش یصدا  با 

ل کرد  وسط مبل برداشت و تماس را وص   زیم یاز رو 

 دم گوشش گذاشت: 

 بله-

 تماس گرفت؟-



 آره -

 ؟یخوب-

 خوبم-

 یم  داشینده ردشو زدم پ نتیبه چرتو پرتاش اهم -

  یبرادرم، کاش م ی زیچ هیبرم خونه  ام یکنم، دارم م

 نمتیشد بب

 سمت آشپزخانه رفت و گفت:  پروا

 شهیکه نم یدون یم-

 نفس   شمیم  وونهیدارم د -

 آرام گفت:  یل یخ

 برم خونه؟-

 تنها ی شیم ت یاذ امی م رید-

 نمتیب یپشت پنجره م  نیباشه پس من از هم-

 زشتم، بوس به لبت ی عشق-

ساغر    دیو د دیو تماس قطع شد، چرخ دیخند پروا

 است:  ستاده یا

 زم؟ ی شده عز یچ-

 گهیمن برم د-



 حاال  ی بود-

 رم استراحت یخسته هستم م  کمی-

خوام پارچه بخرم با   یهر وقت م زم، یباشه عز-

 رمیخودت م

 ریباشه، شب بخ-

در بدرقه اش کرد، در را بست و قفل ها را   یجلو  تا 

 ییرایپذ زیو با لبخند م  دیکش یقیهم بست، نفس عم

را جمع کرد به آشپزخانه برد ظرف ها را شست و  

 را روشن کرد تا اخبار را دنبال کند. یویت

جشنواره  یبرادعوت نامه  دن یآمد با د یامکیپ شیبرا

خبرنگارها با ذوق مشتش را در هوا تکان داد و  

 گفت: 

نامه   ریبازم تقد شهیم یجشنواره ام، چ  نیعاشق ا-

 رمیبگ

زد   یبا خودش آن هم بلند بلند حرف م   ادی دختر ز  آن

 یمدام اظهار نظر م دیشن یخبر ها را م یوقت یحت

 زد.  ی م ادیفر  تیاز شدت عصبان یکرد و گاه

 گذشته بود و به پنجره نگاه کرد گفت:  یساعت مین

 خونه  ی حتما تا حال اومد-



  دنی بلند شد، سمت پنجره رفت با د  شیسر جا  از

 آتش لبخند زد و گفت:  نیماش

 کنم پسر  یاز راه دورم حست م-

چراغ اتاق آتش   دیآپارتمان روبه رو نگاه کرد و د  به

  یگذاشت و نفس آرام شهیش  یروشن است، دست رو

چشمش    ی نور قرمز از جلو  یاما لحظه ا  ،دیکش

  سیپل  ی ها نیماش دنیبرد با د نییگذشت، سر پا

 باال رفت.  شی ابروها 

 چه خبره! -

  ختیآپارتمان آتش دلش فرو ر یچند نفر جلو  دن ید با 

 و با بُهت گفت:

 خوان؟!  یم  یجا چ نیا-

  یمانتو د،یسمت اتاق دو   دیو با شتاب چرخ  دیترس

  ی سرش انداخت، گوش  یرو  یپانچ را تنش کرد و شال 

زنگ   یرا برداشت خواست سمت در برود اما صدا

  ی سرگرد ب دنیمتعجب جلو رفت با د د،یاف اف را شن

 را برداشت و گفت:  ی گوش خت،یدلش فرو ر اریاخت

 بله-



دونستم عشق و   یدخترم، م   یکارتو خوب انجام داد-

 ذاره  ینم ریبودنت تاث ی احساس رو قانون
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 بود و سرگرد با ذوق گفت:  جی گ پروا

راحت   التیو خ نی شدنشو بب ریدستگ  ا یب یخوا یم-

 بشه

از   یسوال بپرسد، گوش  یآمد حت یباال نم شیصدا

 لب گفت:  ری دستش رها شد و ز

 ! ؟یک...ک -

سست سمت در رفت، با دست    یبا قدم ها  دیچرخ

  دنیلرزان قفل ها را باز کرد و در را باز کرد، با د

 با ترس گفت:  ا یپلک زد و پور  ا یپور



 چرا اومده؟!   سیپل -

 ایحرف در را بست وارد آساسنور شد پور یب  پروا

را   نگی دتر از پروا دکمه پارکهم جلو رفت و زو

دانست   یقورت داد، نم  یفشرد، آب دهانش را به سخت

  ستادنیداد، با ا  یم یبد  یاما دلش گواه  ستیچ هیقض

رفت و با   رونیاز اتاقک ب ایتوجه به پور  ی آسانسور ب

سمت در رفت و   عیاما سر نیبه شدت سنگ یقدم ها

 در را با شتاب باز کرد. 

 نیآمدن آتش با ا   رونیبا ب شد   یشدن در مساو  باز

را گرفته بودند و به   ش ی تفاوت که دو نفر بازوها 

 ی و در آهن ختیدستش دستبند وصل بود، دلش فرو ر

 نخورد.  نیرا گرفت تا زم

 دیسرگرد با لبخند به پروا نگاه کرد و پروا نفهم 

 سمت آتش تا دهان باز کرد سرگرد گفت:  د یچطور دو

  یده، م یسکوتت باالخره جواب م نیدونستم ا یم-

مرد    نیتا ثابت کنم ا یکن ی دونستم آخر مدرک جور م

 هیک

کردند و  ینگاه م رگردیکرد هر دو به  زیچشم ر آتش

 سرگرد سر تکان داد و گفت: 



دست   یتونست قیکه با تحق یهست یقیانقدر دختر دق-

که ثابت   یبرام بفرست  لمویاون ف یو رو کنمرد نیا

 مرد قاتله  نیا یکن

 با شتاب به پروا نگاه کرد و پروا با بُهت گفت:  آتش

 ! د؟یگیم ی...چیچ-

 ی ازش بترس ستیالزم ن  گهینترس دخترم د-

 سمت آتش رفت و گفت:   پروا

 ...آتش من... هیدونم قضئه چ ینم-

 گهیکنار بذار ببرنش، ازش نترس اون د ا یب ینیام-

 رسه یدستش به تو نم

  یو آسک قیشقا   دی سر چرخاند د   دیشن هیگر  یصدا

نگاه غضب آلود پدربزرگ  دنیکنند، با د یم هیگر

را   زیچ چیهنوز ه  دیچشم بست، آتش ساکن بود شا 

به پروا بود و   رهی هضم نکرده بود اما نگاهش خ

 داشت.سرگرد را باور ن  یهنوز حرف ها 

 دش یببر-

و    دندیوحشت زده جلو رفت اما آتش را عقب کش پروا

 زد: اد یپروا فر

 سرگرد تورو خدا! -



  یکه ثابت کن  یهمه تالش کرد  نیپروا تو چته ا-

 قاتله، نکنه دلت سوخته؟!

سرش    ی کردند و پروا دست رو  نیرا سوار ماش آتش

 لب گفت:  ریگذاشت ز

 کمکم کن  ا یخدا-

 مد و سرگرد با لبخند گفت: ها به حرکت در آ  نیماش

 نباش دخترم  ی زینگران چ-
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 نباش دخترم  ی زینگران چ-

چشم بهم زدن   کیشد و در   نیهم سوار ماش سرگرد 

اما پروا هنوز   سیپل یها   نیشد از ماش  یکوچه خال 

  یها که جلو هیبود و همه همسا  ستادهیوسط کوچه ا



کردند، پدربزرگ جلو   یدر بودند به آن دختر نگاه م

 و گفت:  ستاد یاو ا یرفت روبه رو 

 ؟ ی کار خودتو کرد-

برد و   ریحرف زدند نداشت و پدربزرگ سر به ز توان

  یچشمانش گذاشت صدا یت روباره دس ک یبه 

 : دیمردانه اش لرز

 ! ؟یکار کرد  یبا آتشم چ-

و لب باز کرد حرف بزند اما  ختیاشک ر  پروا

 پدربزرگ سر باال آورد و گفت: 

 ی دی کش یآتش به تباه-

افتاده سمت آپارتمان آنش رفت،    ی با شانه ها  رمرد یپ

  یپروا به اطراف نگاه کرد همه با خشم نگاهش م

 به چپ و راست تکان داد گفت: کردند، سرش را

 نکردم...نکردم  یمن کار-

  یم شان یتوجه وارد خانه ها  یفقط آن ها ب ادش یفر با 

به دور   یبستند و پروا لحظه ا یشدند و در را م

فقط خودش در آن کوچه مانده   دی د دیخودش چرخ

دهانش گرفت و با وحشت تنش    ی است، دست جلو

 . دیکف آسفالت برخورد نال شی زانوها   دی لرز



 آتش...-

 ** 

 و ملتمس گفت:  دی راهرو به دنبال سرگرد دو  درون

 ! ؟یچ یعنیکارا  نیا  ؟ی داد  یسرگرد چرا منو راه نم-

 ی سرهنگ موسو  د یپروندرو بد  نیا یشهباز -

 بله قربان -

به پروا نگاه   دیداد و چرخ  یرا به دست سرباز  پرونده 

 کرد و گفت: 

 جا؟  نیا ی موقع شب پرا اومد نیا-

 خند زد و گفت:  شین پروا

سرگرد، من که واسه خبر هر   یزن یحرف م ی از چ-

 رون یزنم ب یباشه م یساعت

 برو خونه-

  ارم،یشما سر در نم ی من از کارا د،یگیم  یسرگرد چ-

 به آتش داره  یچه ربط ه،یقتل چ

 بذار کنار  ی برو خونه دلسوز-

 سرگرد! -

 برو  ی حاال که کارتو درست انجام داد-



 آخه؟ یچه کار-

کرد و پروا سر کج   یدر سکوت نگاهش م سرگرد 

 کرد گفت: 

شما منو    یاالن به خاطر حرفا  د،یگیم یفهمم چ  ینم-

 چطور نگام کرد؟  د یدیآتش، د یدونن، حت یمقصر م

 داره؟  یتیچه اهم-

 داره؟ شوهرمهن تی سرگرد! اهم-

 رمیگ یچند روز م نیشوهرت بود، طالقتو تو هم-

پروا درشت شد و سرگرد قدم برداشت برود   چشمان 

 سرگرد کشد و گفت:   ی اما پروا خودش را جلو

 به آتش؟!  دیداد  ریچرا باز گ ،یواسه چ-

 باال رفت و کالفه گفت:   ش یابرو کی سرگرد 

  ق،یاون جا تحق  یرفت  یهمه تالش کرد  نیدختر ا-

که   یاورد  ر یگ لمویف نیا یها رفت هی سراغ همسا 

 آخرش دلت بسوزه! 

 چشمانش تنگ شد و گفت:  جی گ پروا

 ! ؟یلمیمن؟ چه ف-

 ؟ی برام فرستاد  یلمیچه ف یدون یخودت نم یعنی-



 یلمیچه ف دیبگ  شهیم-

  ،یکرده عقلتو از دست بد  یپسره کار  نیانگار ا-

دختر  هیخونه شد بعد  هیکه آتش وارد   یلمیهمون ف

گلوله اومد بعدم   کیشل  یصدا رون،یبغلش بود اومد ب

کرد دو نفر با اسلحه کشته   دییاون جا تا   ختیر  سیپل 

 شدن 

کرد   ی سرگرد بود و حس م یبه لب ها رهیخ  پروا

بود با آتش   ادشیشنود، خوب  ینم  شیگوش ها 

بود آتش تا چه حد خونسرد بود اما   ادش یبحثش شد، 

 یرا انجام نداده است نم  ی کار  یبود وقت یاو عصب

دوستش    یکه درصد ییرود اعتراف کند، همان روزها 

زمان چه طور رو شده    ن یدر ا  لم ینداشت، اما آن ف

 بود. 

 ؟ یپروا خوب-

 زد و آرام گفت:  پلک

 کار اون نبوده -

 ی کرد کار اون نبوده؟ خودت ثابت یثابت شده، چ-

 من! -



  لمویانگار خودت برام ف یزن  یحرف م یجور هی-

 شلوغه یلیبرو دختر من امشب سرم خ ،ینفرستاد

 یچون حت دیچه بگو دیدانست با   یبود و نم جی گ پروا

سرگرد خبر نداشت آن دختر همان پروا بوده است،  

 گفت:  دیچرخ یسرگرد راه افتاد و اما پروا با زار 

که شما   یزیچ  نیده، من اخورم کار اون نبو  یقسم م -

 نفرستادم  دیگیم

 پروا! -

براتون نفرستادم، آتش تو اون  یزیبه اون خدا من چ-

 نکشتف ویماجرا کس

پروا، اگر دلت سوخته اشکال  ضهی حرفات ضد و نق-

 شهینداره درست م

 قدم جلو گذاشت و با بغض گفت:  پروا

 نکشته ویسرگرد آتش کس   دن،یم مونیدارن باز-

 برو خونه استراحت کن -

 ساعت چند فرستادم؟  لمیاون ف -

 نه شب-



  د ید یتمرکز کرد، نه شب تنها بود داشت اخبار م  پروا

 لب گفت:  ریهم نگاه نکرده بود، ز ی به گوش یحت

 هک شده  میگوش-

تو حالت خوب   ،یخونه استراحت کن یبر شهیپروا م-

 ستین

 : دیغر یعصب پروا

 ادممن نفرست لممیمن خوبم، اون ف-

 باشه -

 ... لمیکارو نکردم، اون ف  نیمن ا دیسرگرد باور کن-

اون  یبرو دخترم خونه، قراره از فردا کمکم کن-

  ایزندس  میبفهم د یبا  م،یکن دایکه بغلش بود پ ی دختر

داشته که دو تا آدمم کشته    یمرده و به آتش چه ربط

 شده 

عطرش چشم بست و    یکاپشن چرم و بو یآور ا ی با 

 سرگرد با لبخند گفت:

   یخسته ا زمیبرو عز-

تونه شهادت   یم  شه؟یم یبشه، چ  دایاگر اون دختر پ-

 بده که آتش اونارو نکشته



 نه-

 چرا؟ -

نده مشخصه آتش   ایچون اون شهادت بده -

 یاون جا نرفته وقت یکشتتشون، چون بعد اون کس

با دو تا جسد روبه رو شده، اون دختر   دهیرس  سیپل 

بوده،   یچ هیشده و قض یتونه بگه اون جا چ یفقط م 

 کنه  یکه آتش از گفتنش اجتناب م  یزیچ
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 ج کرد و گفت: سر ک  پروا

و   ستینفرستادم سرگرد، آتش قاتل ن  لم یمن اون ف-

 ده  یم ی داره مارو باز یکیاونارو آتش نُکشته، 

 پر... -



من بدون آتش از  د،یکمکم کن دیاگر باورم دار-

 چهیما...ما باز د،یبهمون کمک کن ام،یپسشون بر نم

 می چند نفر ا ی نفر  هی ی

 ... لمی پروا اون ف-

آتش به  د،یکمکمون کن  یول  گمیم ویهمه چ گمیم-

حرف اولو   رتشیدونم غ یخاطر من سکوت کرده، م 

ماجرا باز بشه،   ن یمن تو ا یخواد پا  یزنه، نم یم

آتش    یریشد مطمئنم دستگ یخبر اون قتل رسانه ا

 ساکته  نیواسه هم   شه،یم یرسانه ا

 !؟یگیم یچ-

 برد آب دهان قورت داد گفت:  ریسر به ز   پروا

 دان؟ افته زن یآتش م-

 زندان رهیم میفردا صبح دادگاه داره بعدم مستق -

با خواهش من  ستیقبل ن  یبار مثل سر   نیفهمم ا یم-

 د یجا نگهش دار نیا

 حرف قتله-

به کمک  ازی اما واسه ثابت کردنش ن ستیکار اون ن-

 دارم 

 ... احساس  یدار -



درصدم  کی یکه من حت  هیماجرا مال وقت نینه ا-

 آتشو دوست نداشتم 

 ؟یاالن چ-

به جون خودش که شده همه کسم من واسه  -

زنم، آتش   ینم ویو دروغ حرف خودیکردن ب یطرفدار 

 گناهه یب

 میکن  یصحبت م ایباشه تو برو خونه فردا ب-

 نمش؟ یبب  شهیم-

 نه-

 کنم ی خواهش م-

  لمویتو ف دونهیاون االن م گم،یبه خاطر قانون نم-

 یفرستاد 

 سرگرد -

نشونش دادم االن   لمی ف نکهیآروم باش، واسه ا -

شد خشمو تو    یحرف نزد اما م ،ی مطمئنه تو فرستاد 

 صورتش خوند

 گفت: یصورتش نشست با زار  یپروا رو  دستان

 ! دی کار کرد یبا من چ-



گم برسوننت خونه، تو   یاصال م ا یپروا دخترم ب-

 ست یحالت خوب ن 

 آورد آرام گفت:  نییو دست پا  د یباال کش ینیب

تفرقه بندازن، آتش باور   نمونیکردن واقعا ب  یکار -

 اومد  یکار فقط از من بر م  ن یکرد چون...چون ا

 عرق کرده  تیشونیپ-

 توجه راه افتاد و آرام گفت:  یب  پروا

  یبود کس یم  ادمیکردم و   یجاهارم م ن یفکر ا دیبا -

 کمکم کنه   ستین

نداشت تند توان  ش ی شد چون پاها  یآرام دور م آرام

تر برود، چون بدنش جان نداشت و تبش بدتر از  

رساند،   نیخودش را به ماش  یبود، به سخت شهیهم

  یباز کردن در اما صدا یدست لرزانش جلو رفت برا 

 آشنا باعث شد سر بچرخاند:

 چه خبره؟ -

بودند که کامل  دشیکور ام   یانگار نقطه  ا یو ک دیمج

 گفت:   یبه سخت دیسمتشان چرخ 

 دشون کردنکار خو-

 : د یبا حرص غر دیمج



 ی فرستاد  لمیتو اون ف یگیم یچ-

 نگاه کرد و گفت: ا یبه ک دیتوجه به حرف مج یب  پروا

تونم اون   یمن نم ینگفت  قتیبه رف ،یسکوت کرد -

  ینگفت ونه،یخودم در م  تیثیبدم چون آبرو و ح لمویف

 فرستاده باشم؟  لم یممکنه که من اون ف ریغ

 برد و گفت: شی کالفه دست درون موها  ا یک

 پس چطو.... -

 زد:  اد یدستانش را از هم باز کرد و فر پروا

چطور    لم یدونم اون ف یدونم، به جان خودش نم ینم-

تعجب داره،   ی جا  یمن فرستاده شده، اما چ  یاز گوش 

 من؟  ی هک کردن گوش

 گفت:  ینگاه کرد و پروا عصب دیبه مج ا یک

کنم نفرستادم، اما اول از    یمن نفرستادم و ثابت م-

 ثابت کنم آتش اون دو نفر نکشته دیهمه با 
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 نگاه کرد و گفت:   ا یک به

که فرستاده    یلمیوسط غلطه، اون ف نی ا یزیچ هی-

  میاز اون جا اومد نکهیداره، اگر بعد ا یمشکل ه یشده 

 یعنی اومدن شهروز بردن اون دوتا هم ُکشتن   رونیب

 شده  ده یبر کهیت ن یا سی تا اومدن پل 

 گفت:  جیگ دیمج

 ! رون؟یب دی اومد-

 گفت:  یعصب ا یک

ته منم خفه بشم بهتره تا  داداشت نگف گه،ینپرس د-

 شد  یچ  قیبگم اون روز دق

 خند زد و گفت:  شین پروا

بود که هم    ده یبذار بدونه شهروز منو دزد قشهیرف-

اما   رون،یب دی منو کش د یلذت ببره هم بُکشتم، آتش رس

 نُکشت  ویکس

 گفت:   ا یبرد و پروا رو به ک ریسر به ز دیمج



 یکیاز صاحب  لمویف ق،یمن رفتم تحق گهیسرگرد م-

 هیک مینیبب دیاون جا گرفتم، با  یها  هیاز همسا 

 گه؟یم یآتش چ-

 را باز کرد و گفت: نی در ماش دیچرخ پروا

قرار گرفته که هنوز عقلش سر  یتو زمان قایآتش دق-

جور مواقع    نیدونه، ا یو منو مقصر م  ومدهیجاش ن 

خواد و   یم یهستو چ ی چ ارمیب ادشی دیخودم با 

 شهیتاسفانه االن نمکه م هیقصدش چ

 ؟ یباهاش حرف بزن شهیفردا دادگاه داره م-

اون جا   دیزندان با   رهیفکر نکنم، م یتو اون شلوغ-

بتونه از اون جا کمکمون   د یباهاش حرف بزنم، شا 

 کنه

بد شده دکتر اومده    یل یحال پدربزرگ خ گهیم ی آسک-

 خونه

 ذارم  یرسن اما من نم  یبه مقصودشون دارن م-

 نشست و گفت:  نیماش  درون

ثابت  شویگناه  یندارم کنارم باشه تا بتونم ب  و یکس-

 کنم

 م یما هست-



 آتش ال... -

شده هنگ   ر یبه قول خودت آتش االن فکرش درگ-

کنارت    دیبا  می فهم یفهمه چه خبره ما که م  یکرده نم

 م یباش

 زد و سر تکان داد گفت: یلبخند تلخ پروا

 ممنون-

 تنها نرو  -

 سر تکان داد و گفت:   دیحرف مج با 

 ام یپشت سر شما م-

سوار موتور شدند راه افتادند و پروا به   ا یو ک دیمج

 کالفه گفت:  دیدنبالشان رفت، مج

 دن؟ ی واقعا خواهر پروارو دزد یعنی-

اون موقع آتش  دش،یاون شهروز حروم زاده دزد-

بار نرفته بود از پروا خوشش اومده اما مدام  ریز

رفت نجاتش    ع یسر دنش یهم دزد ی ، وقتمراقبش بود 

خبر پخش شده دو نفر کشته   میدید  شییداد، فردا

قبول   سی پل  شی بره پ میکرد ی شدن، منو پروا هر کار

 نکرد

 لجباز -



 کار اون نبوده  میاالنم سخته ثابت کن-

زنش باعث شد   گنیکه کل محل م  میکار کن یاالنو چ-

 افته زندان  یآتش ب 

 دونم ینم-

چطور هک  مینیبب م،یکن  یبررس میبده بد شو یگوش-

 میبفهم یزی چ میبتون دیشده شا 

 باشه -

  یاون جا م شتریبود، کاش ب ششیساغرم پ شب ید-

 بود 

 داره!  یچه فرق-

 به دردمون بخوره  د یدونم گفتم شا  یچه م-

 حالش خوب نبود   ی دید-

 بشه  شیزیچ هیپشت فرمون نکنه  گمیآره م-

 اد یتو آروم برو بذار اونم آروم ب-

 *** 

  تشی بود، آفتاب اذ  ستادهیا  یآگاه اطیدر ح ریبه ز سر

حال بود چون شب قبل با وجود قرص    یکرد، ب یم

به  یکه خورده نتوانسته بود بخوابد، نگاه ییها 



  دنی اش انداخت و کالفه سر باال آورد با د یساعت مچ

رگرد با  س  د، یآتش چشمانش درشت شد و طرفشان  دو

 :دیپروا غر  دن ید

 ؟ ی چرا اومد-

 و گفت:   دیآتش کش  ی توجه خودش را جلو یب  پروا

 آتش نگام کن -

  یدر هم نگاهش کرد و پروا به سخت یبا ابروها آتش

 گفت: 

  نی سوال دارم، با تمام ا هیتنهام آتش، االنم فقط -

 ؟ ی شواهد هنوز به من اعتماد دار

متن   دهیحساسش رس یباران به جاها  یچتر ب  رمان 

لمس کن و عضو شو   یآب

(https://t.me/joinchat/vZbshZLs5Sc0NGR

k) 

 ینیام-

 به آتش گفت:  ره یدست باال برد و خ پروا

 قه یدق هیسرگرد فقط -

 کج کرد و گفت:   سر



و   دنیواسه دو  رهیکالم بگو تا پاهام جون بگ هی-

 نجاتت دادن 

بسته شده اش چنان   ی خند زد و با دست ها  شین آتش

پرورا را چنگ زد که پروا با شتاب جلو   یمقنعه 

شد و تا مامورها خواستند عقب بکشنش   ده یکش

سرگرد دست جلو برد تا دست نگاه داردند، آتش با  

شد و    رهی چفت شده در چشمان پروا خ یدندان ها 

 گفت: 

ه  تو خونت، خبراتو جمع کن الزم نکرد نیبرو بش-

 ی کن یواسه من کار 

 آتش...-

 دامو برام پهن کرد   نیکه ا  و یاون کس دمیجر م-

 : دیرا به عقب هول داد و غر پروا

 گهید م ید  بر-

بود به مرد    رهیو خ  دیبغض کرد، چانه اش لرز پروا

شد، آب دهانش را به  ی که داشت دور م یعصبان 

 : دیسرگرد را شن  یقورت داد و صدا  یسخت

 مرد ارزششو نداره  نیآروم باش دختر، ا-



پدربزرگ   دنیچرخاند به سرگرد نگاه کرد اما با د سر

 تعجب کرد و گفت: 

 کنه؟ یکار م یجا چ نیاون ا-

هم با آتش   یا قهیآتش اومده بود، چند دق لیبا وک-

 صحبت کردن 

لب    ریخند زد با حرص سر چرخاند و ز شین پروا

 : دیغر

 یعوض -

 دادگاه  ا ین-

 امیم-

 االن آتش بهت اعتماد نداره  ا یپروا ن -

 با حرص به سرگرد نگاه کرد و گفت: پروا

  لمیاصال منه خاک تو سر ف د،ییشما   شیباعث بان-

  دیهمه بفهمون یبود جلو  نیفرستاده باشم، قرار بر ا

 من جاسوسم؟

 پر... -

االنم دست تنهام، پشت ندارم   د،ی نکرد ی در حقم پدر-

 گه ید دیم، بدونثابت کن شویگناه  یخورم ب   یاما قسم م



خراب   مویکنم، شما زندگ   یرو شما هم حساب باز نم

از پرونده هاتون حل   یکی  نکهیفقط به خاطر ا  د یکرد

  ریاما منو ز د،یهمکاراتون سر بلند بش  شیبشه و  پ

 د یپا له کرد
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 پروا -

و   د یدو یتوجه با عجله سمت در خروج  یب  پروا

سمتشان رفت و   ا یو ک دیمج  دنی رفت، با د  رونیب

 گفت: 

  ستیبرنش، به من اعتماد نداره، مهم ن یدارن م-

  شهیم یچ نمیدادگاه بب رمیم  دم،یفعال حقو بهش م یعنی

 برم دیکه با  ییزا یدنبال چ  رمیبعدم م



 م؟یا یب-

که آتش اومد دنبالمو بلد   یینه فقط من آدرس اونجا -

نه برگشتن،  دمیاون موقع نه رفتنشو فهم یعنی ستم،ین

 م؟یکن دایپ دی با  یچه جور

 دونهیگودرز م-

  یدونم کس  یمن نم د،یریسراغش آدرس بگ  دیپس بر-

  یعنی ه،ی چ لشیبه من داده اسم فام لمیکه ادعا داره ف

ذاره دخالت کنم سخته  یاوضاع که سرگرد نم نیبا ا

 میکن دایخودمون پ دیبفهمم، با 

 حله -

 گفت:  عیسر چرخند و سر ا یک

 برنش  یم نیماش نیفکر کنم با ا-

 گفت:   نشیسمت ماش د یدو

 د یریتماس بگ-

آورد، با  را به حرکت در نی فرمان نشست و ماش پشت

 : دی غر یچشمان آتش چشم بست و عصب یآور  ادی

 ه یباز یهمه چ یبفهم دیچرا نبا  یتو که باهوش -

 دهانش گرفت و کالفه گفت:  یدستش را جلو   پشت



 نکنه ساغر... -

سرش را تکان داد و   ی که به سرش زد عصب یفکر  با 

 گفت: 

کنه که   یکارو نم نینه اون هر چقدرم بدجنس باشه ا -

هم بعد رفتن اون فرستاده   لمیاُفته، ف یب ری آتش گ

 تونه باشه .  یشده، پس کار اون نم

★ 

گرفت   هیتک  وار یاز د عیاتاق باز شد و پروا سر در

 توجه به او رو به پدربزرگش گفت:  یجلو رفت آتش ب

 مردم محلو آروم کن  -

فکر نکن ما حلش   یزینگران نباش پسر، تو به چ -

 متیار یم رونیب میکن یم

به پروا انداخت و   ی نگاه میسر تکان داد ن  آتش

 دوباره گفت: 

که   یی دخالت کنه مخصوصا کسا   یخوام کس ینم-

حلش   لیافتادن من شدن، خودتو وک ری گ یباعث بان

 کن 

 راحت  الت یخ-

 خوبه-



 و گفت:  د یدست آتش را کش  مامور 

 میبر-

 و گفت:  د یخودش را جلو کش عیسر  پروا

 بهت بگم یزیچ هی  دیبا -

رفت و پروا به دنبال آتش و   یتوجه راه م یب  آتش

 و گفت: د یدو با یمامورها تقر

که تو بغلت    یدختر شهیاگر پاش برسه مشخص م-

 بوده  یبوده ک 

 اما سر نچرخاند گفت:   ستادیا یلحظه ا  آتش

 گم ببندن برات  یم یدهنتو ببند اگر نبند-

 مجبو...  آتش-

 باال رفت: شیصدا  یراه افتاد و پروا عصب  آتش

 که شهادت بده   شهیم دایاون دختر پ-

 دختر -

پدربزرگ نگاه کرد و آن مرد قدم جلو گذاشت   به

 گفت: 

 ی کار خودتو کرد-



  نیکه ا یدست کس شهینکردم، اما رو م یمن کار-

 کنه یکارارو م

اما   بندازه ریمنو گ  یکس نتونسته بچه  چیتا حاال ه-

  ،یبنداز  ری منو گ ی نوه   ی گر تونست لهیدختر ح هیتو 

 باور نکرد  ی فقط من ذاتتو شناختم اما کس

 گفت: دیلبش کش   یلبش کج شد و زبان رو پروا

رو   وفترویب ر یکه باعث شد آتش گ یاگر دست اون-

پام   یکفش آهن  ستم،ین ستادهیکه جلوتون ا ینی نکنم ا

گذرم، اون وقت اون شخصو با نوه  یکنم ازش نم یم

 ذارم  یگلت تنها م  ی

اما اون   رونیکشم ب یجا م نیمن خودم نومو از ا-

 کنه ینگاتم نم گهید

 شانه باال انداخت و گفت:   پروا

وقته راهمون از هم جدا   یل یچون ما خ ستیمهم ن -

 خوام ثابت کنم کار من نبوده  یشده من فقط م

دور شو تو فقط    زودتر ازش ستیاگر برات مهم ن-

 ی نداز ی و نومو تو دردسر م یشر هست

کارو کرده، تو   نی ا یتا ثابت کنم ک رمی نم ییمن جا-

 اون محله هستم



 نهیس    د،یدور شد اما اشکش چک  رمرد یاز آن پ دیچرخ

را نداشت و آن هم    یاش را چنگ زد، چون واقعا کس

شود و   روزیتواند پ ی ترساند که در آن راه م یاو را م

 اعتماد آتش را جلب کند. 

 

 گذاشت و گفت:  زی م یرا رو چیساندو  سارا

  یآگاه  یهم فرستاد  ا یهست، برد  تیزیچ هیتو امروز -

به لقمه غذا هم   ،یمدام تو فکر  یی نجا یخودتم ا

 ینخورد 

 خوبم  -

 گهید یستین-

 سارا  الیخ یب-

که   یانقدر خوشحال بود  روز یتو د شه،ی نم الیخ یب-

 اما امروز... یود جا بند نب هی

 ست ین  یخاص زیچ-

اسم   دن یرا برداشت با د  ی زنگ خورد، گوش  تلفنش

 تماس را برقرار کرد:  ا یبرد

 بله-



 پروا!  شهیباورم نم-

 آرام گفت:  ا یچشم بست و برد پروا

 داره؟ قتیحق-

 نه-

 خبرش پخش شده -

 ! یوا-

  تریفردا سر ت نشه،یآره روزنامه... فعال خبر آنال-

تونه  یم یاون دختر ک نهیا رشیتیخبراس، االن ت

 اتفاق افتاد  یباشه قتل بر سر چ 

  جیگ ا ی چشمانش نشست و برد یلرزان پروا رو   دست

 گفت: 

 آتش قاتل باشه؟!   شهیچطور م-

 بفهمه  ی زیچ ی خوام کس ینگو نم  یزیچ  شیه-

 ؟ی باشه اما پروا تو چ-

که ثبت  یزی اون چ  هیزنم، قض یبعد باهات حرف م -

 ست یه نشد 

 باشه فعال -

 قطع شد و سارا کنجکاو گفت:   تماس



 شده؟  یچ-

   یسوال نپرس  شهیم-

 بخور القل  یزیچ هی  یاوک-

 یچیخوام...ه  ینم یچیه-

با عجله  ای اسم ک دنیتلفنش زنگ خورد و با د باز

بلند شد سمت   زی تماس را وصل کرد و از پشت م

 پنجره رفت و گفت: 

 شد؟  یچ-

  زیباورش شده همه چ دمیپروا اوضاع بده، االن مج-

 بده 

 ؟یچ یعنی-

  ابونیداده، تو همون خ لم یکه ف  میکرد دا یپ اروی نیا-

دختره   هیبزرگ، پسره گفت  یلیخ ییالیخونه و هی

حرفا، گفت من    نیچک کن از ا نیاومد گفت دورب

دختره هم    دم ید دارم،یسال نگه م کی ی لما یف

چک کرد بعدم    لمارویف  هسیخبرنگاره از طرف پل 

رفت، مشخصات تورو داد اسم    شیی گوش  یفرستاد رو 

چهرتو داد بعدم که عکستو   یایداد، نشون لتو یفام

 گفت خودشه  می نشونش داد



 : دیافتاد و نال  هیبه گر پروا

 فکر همه جاشو کردن نامردا -
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رفت و بدون   یسمت اتاق م  یبلند و عصب یقدم ها  با 

توجه به چند  یدر زدن با شتاب در را باز کرد و ب

باال   یکه درون اتاق بودن جلو رفت با صدا ینفر

 رفته گفت: 

  یدوست ندار  یدار  ت ریآره، روم غ یتو پدرم-

که تو   میمن همون دختر ن،یحاال بب ؟ین یبب مویناراحت

 ...من هم رون،یب دمیبغل آتش از اون خرابه کش 

 سرگرد با خشم بلند شد:   یصدا

 رون یب  دیبر-



پشت به آن چند   دیو شرم سار چرخ ختیاشک ر  پروا

رفتند، با  رون یاز اتاق ب یکی یکیو آن ها   ستاد ی نفر ا

 و گفت: دیبسته شدن در باز چرخ  دنیشن

بهم تجاوز کرد  دیمنو دزد یاحمق هی بودنم  دهیآره دزد-

  یشدم، اگر آتش نم   یبدبخت م دیرس یاگر آتش نم 

داد دست گنده تر از خودش بعدش   یمنو م د یرس

شد، االن حق دارم بگم آتش    یم یمعلوم نبود چ 

 اونارو نکشته؟

 پروا...-

 و گفت:   دیچشمانش کش ری دست ز یعصب پروا

به لطف شما تو چشم همه خراب شدم، انگار شما هم  -

دونم با   یکه نم یهمون دشمن د،ی از دشمنام هست یکی

که تو عمرم بعد اون   یکار کرده، من یاون طرف چ 

ازش   لمو یرفتم ف گهینرفتم م ابون ی اون خ  انیجر

من   دیکن یثابت م دیگرفتم، شما مثل همون طرف دار

خوام    یمن فقط م درک به  نا یکارو کردم اما همه ا نیا

  و یآتش مشخص بشه، آتش اون روز کس یگناه یب

نکشت، آره زد آشو الش کرد اما نکشت، بعدم منو 

االن جواب   د،یکش رون یبغل کرد و از اون خرابه ب

 د یبد رویخوان بدونن اون دختر چ  یکه م ییخبرنگارا



 ؟ یچرا به من نگفت-

  ی خطرناکن پا رو دمشون بذار نایآتش...آتش گفت ا-

 یبکش  یتون ینفسم نم

کالفه سر چرخاند سمت پنجره و پروا جلو   سرگرد 

 رفت و گفت: 

خبر  دمی روز بعد اون ماجرا د ست،یکامل ن لمیاون ف -

پخش شده که دو نفر کشته شده، با آتش بحثم شد  

 گفتم برو بگو کار تو نبود، قبول نکرد 

 چرا؟ -

 گفت: یسکوت کرد و سرگرد عصب   پروا

 ؟ی بفهم  یتون یگناهه م یگفت ب شهیتو هوا نم-

چند نفر   ا ینفر  هیکمه سرگرد، بعد رفتن ما  لمیاون ف -

نفرم که آتش آشو الش  هیاومدن، دو نفر ُکشتن اون  

 سه تفر؟   ا ی د یکرد  دایکرده بود بردن، شما دو نفر پ

 دو نفر اما تو اتاق رد خون بود -

  یدونم اون کس یشهروز بود، نم یعوضاون مال  -

با   هیاما هر ک هیمدار بسترو رو کرده ک لمیکه االن ف

 ی اوناست، چطور تا حاال رو نکرده مگه اون جا زندگ



رفتم سراغش تا  یم  د یکنه، چرا حتما مثال من با  ینم

 نه ا یکم شده   لم یاز ف دین یبب  یبررس دیبده، بعدم بد لمیف

 نشده  -

 چشم بست و سرگرد کالفه گفت:  پروا

 دونم اما پر...  یم یتو ناراحت-

  یآدم ب هیماجرا  نی تو ا دی من جدا، باور کن یناراحت-

 ش یگناه ینکنم ب یکه اگر من کار   دیکرد ریگناه دستگ

 اون به من کمک کرده   شه،یثابت نم

 به خاطر کمک کردن به تو ن...  نا یاح-

لحظه هم   هیتونستم  یسرگرد اگر آدم کشته بود م-

بکشه با  رویکه بق یتحملش کنم، آره عاشقشم اما کس 

 کنه؟  یکار م  ی من چ

 دونم ینم-

 ه یماجرا چ  میبفهم دیبذار دیکمکم کن-

 کار کنم؟ یچ  دیبا -

داره خب االنم  نیخونم دورب گهیمگه نم اروی نیا-

  نویداره، من رفتم اونجا هم ثبت شده، اول از همه ا

 دیروشن کن



 کنم یمشخص م نویباشه ا -

  میبراتون فرستادم، گوش  لم یبفهمم من چطور ف دیبا -

 نه ا ی هک شده 

 بدن نمیا بیترت گمیباشه م-

 اون خونه خرابه  یدوباره   یبازرس -

 خوره؟  یچند ماه به درد م  نی بعد ا-

راه   هیخوره از کجا معلوم اون جا    یمبه دردم -

هم   گهی قطع نشده پس راه د لمیداشته باشه، حاال که ف

 داشته که اومدن شهروز بردن 

 د؟ یشهروز چرا تورو دزد-

ماجرارو  هیتونم بق یبعد م  د یاول آتش نجات بد-

اتش بهتون اعتماد کنه تا بخواد   دیبراتون بگم، بذار

 که کنارتون باشه

 دم یالزم باشه انجام م یگناه باشه هر کمک  یاگر ب -

 ممنون-

برو خونه فردا با هم شروع   ،یستیتو اصال خوب ن-

 میکن یم



با چشمان خمارش پلک زد و سر تکان داد آرام   پروا

 گفت: 

 باشه -

 بگم برسوننت؟ -

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:   سرش

 خودم  رمینه م-

آدم   شمینم یبرو دخترم، مطمئن باش من خودم راض-

به   دی گناه تو زندان باشه، اگرم گناه کار باشه با  یب

 عملش برسه   ی سزا

 گناهه یآتش ب -

 باشه دخترم برو خونه-

سر تکان داد و سمت در رفت اما سر چرخاند با    باز

 بغض گفت: 

 ندارم  چکسویهمن االن -

 ی در کنارش منو هم دار  یتو خدارو دار-

رفت، دو    رونیلبخند زد و در را باز کرد ب یسخت به

رفت، دست   ی اهیچشمانش س یقدم برداشت اما جلو 

به خانه  د یبا  د،یکش  قیگرفت و چند نفس عم واریبه د



نداشت، سردش بود و بدتر  یاصال حال خوب دیرس  یم

کرد آرام آرام قدم    تب داشت، چشم باز شهیاز هم

 برداشت. 

 *** 

کرد و در  یگوشش را نوازش م میمال یق یموس  یصدا

نه،   ا ی فکر آتش بود که در زندان حالش خوب است 

توانسته بود بدون او آرام شود؟ مطمئن بود آتش از  

  ردیگ  یآرام نم یگریاو را شناخته است جور د یوقت

و به   دیچیمحله پ ابان یترساندش؛ در خ یو همان م

  ی آور  ادینگاه کرد و با  نهی به آ زانیآو ی گاو عروسک

 حرف اتش لبخند زد:
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 گاوس  ن یچشم ا یچشمات به زشت-

 د ید  شی که روبه رو یتیزد نگاه گرفت اما با جمع پلک

ترمز فشرد و به جلو پرت شد، به  یوحشت زده پا رو 

 .ختیکرد و دلش فرو ر  یمردم نگاه م 

کردند، با   یبودند و به او نگاه م  ستادهی و مرد ا  زن

ترس آب دهان قورت داد و به تک به تکشان نگاه  

رفت و   ی کرد، آرام دستش سمت قفل مرکز یم

، دنده را عوض کرد و  ماند  یآن جا م دیفشردش، نبا

پشت  یت یسر چرخاند دنده عقب برود اما با جمع

از   که یتینفسش حبس شد و با شتاب به جمع  نیماش

 شدند نگاه کرد.  یم  کشیروبه رو نزد

را برداشت و با ترس قفلش را باز کرد   ی گوش

شدن جسم   دهی کوب یاما با صدا  ردی خواست شماره بگ

 ی که گوش دیچنان ترس ن،یکاپوت ماش  یبر رو   یسخت

 زد:  ادیفر یزن  د،یاز دستش رها شد و از جا پر

 یتو بزرگ محلمونو ازمون گرفت ،یتو شوم-

 . دیبا شتاب سرش چرخ گرید یمرد  یصدا  با 

تو براش دام پهن    ،ی شد  شیتو با نقشه وارد زندگ-

 ی کرد



ترس سرش را به چپ و راست تکان داد و عربده   با 

 را باال برد:  غش یج یپسر جوان ی

 یریبم دی تو با -

آمد و او    ی فرود م نشیماش ی قطور بر رو یها   چماق

دستانش    نیدر خودش جمع شده بود، سرش را ب

  نیعقب ماش ی  شهیشکستن ش  یگرفته بود صدا

  یلب فقط خدا را صدا م ر ینفسش را حبس کرد و ز

 زد: 

 کمکم کن  ا یکمکم کن، خدا   ا یخدا-

در   شتریپناه ب یسمت خودش شکست و ب  شهیش

  دیفهم  یم دیشن  یکه م یخودش جمع شد، با صداها

چوب ها له شده است اما آن    ی با ضزبه ها   نیماش

حس کرد در   یلحظه فقط جانش مهم بود که لحظه ا

را چنگ   سمت خودش باز شد و از پشت مقنعه اش

اسلحه  کیشل  یبکشنش اما با صدا رونیزدند که ب

آرام شدند و سر   یهم مردم لحظه ا دیترس دش هم خو 

 کرده بود.   ییهوا  کیکه شل  یچرخاندند سمت کس 

 : دیکه باورش داشت را شن یکس  ی آشنا   یصدا

 ! د؟یکن یم یچه غلط  د یدار-



از اشکش لبخند زد اما هنوز   سی صورت خ انیم در

به  عیخودش را سر ایک اورد، یجرات نداشت سر باال ب

که مقنعه پروا را چنگ زده  ی پروا رساند مرد  نیماش

بود چنان پرت کرد که چند نفر عقب رفتند و آن مرد  

 افتاد و عربده اش باال رفت:  شان یپا   ی جلو

 د؟ یکن ی کار م  یچ یبا ناموس آتش دار -

 اون...-

 نکردم  یگلوله تو سرت خال  هیجا  نیو تا همخفه ش-

 پروا را گرفت و آرام گفت:   ی بازو

 میبر  ا یب-

 یپروا نچ تیکالفه از مظلوم ا یسر چرخاند و ک   پروا

را   ریسر به ز  ی داد، پروا ی لب فحش  ریکرد و ز

 و گفت:   دیکش  رونیب

چون    دیبترس رون،یب ادیکه آتش ب ی از روز دیبترس-

بهتون جرات داده    ی دختر، ک نیاون جونش هستو ا 

هر چند   د،یکن دایسوراخ موش پ   ادیآشغاال، قبل که ب

 کنه یم  داتونیبازم پ
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نداشت اما باورش   یبود، حال خوب ستهی چشمانش

به او حس خوب بدهد،   گاریس ی بو یشد روز  ینم

گرفت اما او با   یداشت کام م ایکه ک ی گاریس  یبو

  یمدام نگاهش م ایچشمان بسته به فکر آتش بود، ک

 به وجود امده.  تی کرد، کالفه بود از آن وضع

 ایک-

 بله-

 بکشه؟ گار یتونه س ی تو زندان م-

 شهیگفت م یکه م دیکنم بشه، مجدونم فکر  ینم-

 شهیم  وونهی نباشه د گاریخوبه اون س -

 دکتر؟  میبر  یخوا  یم یتو خوب-

 خوبم-



 خونه مگه...  میرس  یچرا نم-

حال به  یتعجب کرد و ب ابان یخ دن یباز کرد با د چشم

 نگاه کرد گفت:  ا یک

 م؟یکن  ی کار م یجا چ نیا-

 یبمون یتون یمحله نم-

 گفت:  ی عصب  ایزد و ک یخند  شیچشم بست ن پروا

صد   ستیشد؟ خونت االن امن ن یم یچ  دمیرس ینم-

 دیتون یم د یتو خونت منو مج زنینفر بشن بخوان بر

 م؟ یچند نفرو دور کن

  رونیرا ب  گارشیته س  ا ینگاه کرد و ک  رون یبه ب پروا

 پرت کرد و گفت: 

 خانم؟  رایببرمت خونه حم-

 خونه خودم رمینه م-

 باشه -

 شهیم  یچ نمیماش-

برات جور  نی ماش هی نموند له شد رفت،  ی باق ین یماش-

 پات باشه  ریکنم فعال ز  یم

 ممنون-



 جا تنها نرو  چیه  ارن،یسرت ب ییبخوان بال دی شا -

 باشه -

 ره یمنتظر باش آتش تماس بگ-

 ره؟ یگ یم-

 من باورت کردم آتش باور نکرده؟  یعنی  ره؟یچرا نگ-

 ماند، شانه باال انداخت و گفت: ا یبه ک رهیخ  پروا

آشفته بازار به  نیاگر بلدم باشه آره باورم داره، تو ا-

دارم دو تا کلمه از دهن اونه،    ازیکه ن یزیتنها چ

 باورت دارم 

 گه یبهمون م یچ می نی بذار زنگ بزنه بب-

 دوارم یام-

* 

لپتاپ   یبه صحفه  رهینشست و خ زیحال پشت م یب

  یکه راجع به آتش چاپ شده بود را م  یداشت خبر

  یخواند و هنوز به دنبال آن دختر مجهول بودند، پوف

را خورد، با وجود حال بدش اما   ش یاز چا  یکرد و کم

شده   دار یباره ب کی بود و   دهیساعت خواب کیفقط 

 خپتبش نبرده بود.  گریبود د



 جواب داد:   عیزنگ خورد، سر  تلفنش

 بله سرگرد -

 خبر بد دارم -

 شده؟  یچ-

 یازش گرفت لم یکه مثال تو ف ارو یسراغ همون    میرفت-

 خب -

  یبر م  یک   ستیپرواز داشته رفته، مشخص ن شب ید-

چک کنم اما   نارویدورب لمیف میگرده، حکم داشت

پاک کرد تا   ویخدمتکارش گفت آقا قبل رفتن همه چ

 دونم حافظه پُر نشه یگرده نم یبر م یوقت

 در اصل فرار کرده   یلعنت-

فرار کرده،   نهیرفته منم حدسم ا نیجور که ا نیا-

ساعت  شبم ینداره، د ی مورد   چیسوابقشو چک کردم ه

  طیدو به مقصد کانادا از تهران خارج شده تلبته با بل 

 ی فور

وارد   لمیبدونم چطور ف د یچک کنم، با  مو یگوش دیبا -

 شده و چه جور واسه شما فرستاده شده   میگوش

 فهمن یبچه ها م  یآگاه ا یب-



 امیباشه م-

خالف قانونه  اد، یخوام اسمت وسط ب یپروا من نم-

 یخوام بفهمن اون دختر تو بود  یاما نم

گذرم   یم نمیسکوت کردم اما اگر پاش برسه از هم-

 چه نه  دیچه شما بگ

 ایتو فعال ب-

 باشه -

 لب گفت:   ریزد ز یخند  شیقطع شد و ن  تماس

آب کردن   ریقصدتون ز  ا یحساب شدس،  زیهمه چ-

  دیکامل من از اون، اما کور خند ییجدا  ا یسر آتشه 

  یکه م ییزای کدوم از چ چیذارم به ه یاگر من پرام نم

 د یبرس  نیخوا

لپتاپ آمد و همان جور  یصفحه    یباال  امیپ یا لحظه

  یل یمیروشن شد، پروا متوجه شد ا یگوش  یصفحه  

برد و انگار درست   شیآمده، کنجکاو سر پ  شیبرا

 چند بار اسم را خواند: ندیب ینم

 ابد، ابد...ابد -

 را باز کرد:   امیعجله پ با 



تو نجاتش    ریغ یآتش بهت اعتماد داره اما اگر کس -

نشونه هارو   شه،یبد م  یل یخ نهیبده که قصدشونم هم 

ذارن   ینجاتش بده، اونا نم یکس  نکهیکن قبل ا دایپ

خوان تورو دور کنن   یآتش اون تو بمونه اما م

 شما فاجعست   یازش، دور نشو دور

را خواند و در آخر هر دو دستش را کنار   امیبار پ چند

 صورتش گذاشت و گفت: 

 دوست؟! ا یدشمنه  نیکه آتشم دنبالش بود، ا هی ابد ک-

اما آتش از داشت تا با هم فکر کنن   ازیبه آتش ن  فقط

  یبا او تماس م  یاو دور بود و مشخص نبود چن زمان

و   د یبلند شد سمت اتاق دو شیبا عجله از جا  رد،یگ

را عوض کرد، مقنعه را سرش کرد و از    شیلباس ها 

آتش  یگناه  یزد تا هر چه زودتر بتواند ب  رون یخانه ب

 را ثابت کند. 

 

کرد   یبه پروا که خشکش زده بود نگاه م  سرگرد 

نقطه از آن اتاق، سرگرد   کینگاهش زل شده بود به 

 جلو رفت و گفت: 

 ؟ یپروا خوب-



 گرفته گفت: ییبست و با صدا  چشم

 ی داشت منو مجبور م یجا اون عوض نیدرست هم-

 کرد... 

 کرد و با بغض گفت:  سکوت 

که خواست نکردم، اسلحه  ویکتک خوردم اما کار-

اون دره باز شد،   هویگذاشت رو سرم، گفتم بزن، 

فقط تو خودم جمع شده بود که که شهروز   دمشیند

از ترس بود،   دمیشا  نهینب بیسرم آس زنهیکتکتم م

زدم التماس   غیج  دم یدستش نشست رو بازوم، ترس

متنفر   زش... جون گرفتم، ادم یکردم اما صداشو که شن

کردم اونم با تمام سگ   هیتم تو بغلش گربودم اما رف

مونو تو بغلش گرفت کاپشن چرمشو که  شیاخالق

سرم انداخت بغلم کرد از    ی داد رو یم  گاریس  یبو

 بودم  ا یبه خودم اومدم خونه ک یبرد، وقت رونمی ب نجا یا

 کرد  یمردونگ-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 حرف زد  شهینم شیرو مردونگ-

 به اطراف نگاه کرد و فت:   د یکش ی قینفس عم سرگرد 



  یراه  چیکه بچه ها همه جارو گشتن ه نیب یم-

بلند که محاله بشه ازش رفت باال، پس    واراینداره، د

 وجود نداره  یراه دوم
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 و گفت:  دیچرخ پروا

  یاگر از در اصل رون،یجا بردن ب نیشهروز از ا-

 برده باشن  یراه هیاز   دینبردن با 

 ستین یراه  چی اما ه-

گذاشت و دست به کار شد، همه    نیرا زم فش ی ک پروا

وجود   یراه  چیگشت اما واقعا ه  یجا را با دقت م

شد، ساعت هفت    یتر م دینداشت و هر لحظه نا ام



  یغروب شده بود و هنوز داشت در آن خانه خرابه م

 گشت. 

 جا چه خبره؟  نیا-

نسبتا چاق جلو   یو پروا سر چرخاندند، مرد  سرگرد 

 رفت و گفت: 

 د؟ یکرد دایپ  یزیچ یگنج-

 و گفت:   دیابرو در هم کش سرگرد 

 شما؟ -

 ملک نیهستم صاحب ا ی غالم جعفر-

 ج...  نی اما ا-

  دنیواسه کوب ،یست شهردار صاحاب بود و د  یب-

  دمیانقدر دوئ شه،یم  یقسمت عال  نیساختن اونم تو ا

 که بسازم  دمی خر یتا از شهردار 

 را دست سرگرد داد و گفت:  برگه

 االن چه خبره؟ -

 کرد گفت:  یهمان جور که برگه را نگاه م سرگرد 



جا شکل گرفته واسه   نیدوتا قتل ا ش یچند ماه پ-

افتاد چون صاحبش    یملک دست شهرادر  نیا نمیهم

 نداشته یوارث چیمرده و ه  شیسال پ  یل یخ

 د؟ یخواست  یم یاالن چ-

 نبود  ی خاص یزیچ-

 جارو خراب کنم  نیحله من فردا قراره ا-

کرد و سرگرد سر تکان داد برگه را   زیچشم ر پروا

 سمت مرد گرفت و گفت: 

 مبارک باشه-

 ممنون-

 و بلند گفت:  دیچرخ سرگرد 

 میبچه ها بر  هیکاف-

 گفت:  عیرفتن اما پروا سر رونیخانه ب از

 مشکوکه زیهمه چ-

 ...پروا بازم ک-

 کالفه به در خانه نگاه کرد و گفت:  پروا

جوون درست    حساس شدم اما رفتن اون مرد دیگیم-

  نی شدن ا  دهیکوب  ا ی میکه ما سوال جواب دار یوقت



  می خوب خونرو بگرد میخوا  یکه م یخونه درست وقت

 !بهیعج

 دخترم میما که سه ساعت گشت-

 بود  ازیبازم ن -

 میبر ا یشد دخترم ب  رید-

 رفت و گفت:   سیپل   نیسمت ماش یعصب پروا

 سر هموناس   ریز نمیمطمئنم ا-

 ؟یگینم زویپروا چرا همه چ نیاونا ک -

پدربزرگ   د یهستن اما شا  یدونم ک یچون منم نم -

 آتش باشه

 باال رفت و گفت: شیابرو  کیمتعجب  سرگرد 

 ! رونیب ارهیکنه نوشو ب  ی داره م ی اون که هر کار-

صبح فکر کرد و   لیمیبه ا نیبه در ماش  رهیخ  پروا

 گفت: 

 آتش دارن فقط گذاشتن به یاونا مدرک واسه آزاد-

 موقع رو کنن 

   ؟ یچه مدرک-



کنن فعال   یهست االن رو نم یدونم اما هر چ  ینم-

 قصد خراب کردن منو دارن 

بچه ها روش کار  یبذار  دیبا  تویامشب گوش  میبر  ا یب-

 کنن

 اون جا ام یتا دفتر بعد م رمیباشه، قبلش م-

 رسونمت یپس م -

 ** 

 دفتر سرگرد متعجب گفت: یجلو  یشلوغ  دن ید با 

 چه خبره؟! -

  اد یفر یکیرفت،   ن ییبا عجله در را باز کرد و پا  پروا

 زد: 

 اومد   سیپل -

 زد: اد یفر گرید  ی مرد

شده مگه  یمن باز  ی اومد با آبرو سیبه درک که پل -

 گذرم  یم

که بسته بود نگاه کرد و جلو رفت   یبه در دفتر پروا

 گفت: 

 چه خبره؟ -



 به تو چه خانم-

 دفترم  نیدرست صحبت کن من خبرنگار اآقا -

 یدفتر نیا ی از فضوال یکیبله -

 : دیجلو رفت و غر سرگرد 

 نم یدرست صحبت کن بب-

 و با لکنت گفت:   ستادیصاف ا یکم  مرد

 منو بردن  یاخه آقا آبرو -

کردند نگاه    یکه نگاهشان م یاد یز یت یبه جمع پروا

 کرد و جلوتر رفت گفت: 

 شده  یچ دیبگ-

 و گفت:   دیدستش پشت گردنش کش  مرد

کرد،  بمونیزن ما تعق نیا رون یاز خونه زدم ب روز ید-

فتم کرد با ک هیبعدم    یزد به ما کول ی ه فشیجا خ 

 در اورد   یباز

 متعجب به سرگرد نگاه کرد و گفت: پروا

 خانمتون سالمه؟-

 با خنده گفت:   ی مرد

 گرفتتش گهیزن د  هیبا -



 ریباال انداخت و سر به ز یلبش را جلو داد ابرو  پروا

 : دی برد، مرد غر

خواستم ببرمش سر کار    یبود م میغلط کرده منش-

  نیخبرش آنال نمیب یحمله کرد، حاال م  وونهیاون د

جاها صورتمو تار کردن اما   یهمه جا پخشه فقط بعض

 به خدا که همه شناختنم

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س پروا

  میکرد یپخش نم نیاگر ما خبر آنال  یکن یفکر م -

کردن؟ از کجا   یبه دستن پخش نم یکه گوش  یی کسا 

ماشاال تو شهر   م، یمعلوم که ما از اونا نگرفته باش

  یاتفاقا افتاده و پخش شده االن اومد   نیهزارتا از ا

 ؟ یریبگ ویک  ی قهی

 غلط ک... -

 : دی غر یعصب  سرگرد 

 ینکن ببرمت کالنتر  یکار -

 شده  یبا آبروم باز -

رو هم به فکر   یختیر یم  گهید یکیبا   یداشت  یوقت-

 تهییرسوا ست،ین یز یآبرو ر نیا  ، یجاهاش بود نیا

 که خدا زد تو سرت 



کردند و سرگرد دستش را   دییبا حرف پروا چند نفر تا  

 گرفت و گفت:  ابانیسمت خ

 جا نمون برو   ن یخود ا یب-

 اما-

 به جرم ا... برو تا -

 باشه بابا رفتم اما واگذارتون به خدا-

 کرد و گفت: یرفت و پروا تک خنده ا   مرد

  یکرده حرف از آبرو هم م انتیخ  یعوض ی کهیمرت-

 زنه

 برو دخترم-

 شدند نگاه کرد و گفت: یبه مردم که دور م پروا

 خودم  امیجاست، م نیهم  نیماش  دیباشه شما هم بر-

 بده برو  تویگوش  ا یزود ب -

 باشه -

زنگ را فشرد اما همان لحظه در آرام باز شد   دیچرخ

در را باز   یکه ال  ی بدنش کج شد به کس یو پروا کم

رامش خنده اش گرفت،    دنی کرده بود نگاه کرد با د

 هم فشرد و گفت:  یلب رو 



 رفتن  د ینگران نباش-

کتش را مرتب کرد   ی قهیدر را کامل باز کرد   رامش

 و گفت:

 س یزنگ زده بودم پل  هیترس چ-
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 سر تکان داد و گفت:  سرگرد 

 باال د یکنم شما بر ی من حلش م-

 در را کامل باز کرد سمت پله ها رفت و گفت:  پروا

تا تجمع  دیبهتر بود با حرف آرومش کن  ریمد  ی آقا -

 نشه

 مرده اولش حمله کرد -



 رفت شانه باال انداخت و گفت: یکه باال م پروا

بهش جرات   دیشد حلش کرد درو که بست یبازم م -

 د یدیچون حس کرد ترس دیداد یشتریب

 غلط کرد -

وارد دفتر شد و به همه که   دیخند  ز یر زی ر پروا

بودندو منتظر بودند نگاه کرد دستش را باال   ستاده یا

 گفت:  طنتیبرد و  با ش

 قهرمانتون حلش کرد  د ینگران نباش-

 رفت گفت: زش یو پروا سمت م دیخند سارا

 اعتراضا نیبه ا میسر کارتون ماها عادت دار  دیبر-

 فت: را روشن کرد بلند گ ستم ینشست و س زیم  پشت

 ا یب  ایبرد-

 رفت گفت:  ی که سمت اتاقش م  رامش

 رهیتلفن گذاشتم گلوتون درد نگ-

 توجه گفت:  یب  پروا

 ر یمد ی آقا   میهنوز عادت نکرد-

 سمت او رفت، پروا گفت:   دیدو  ا یبرد



  یریخبر دستگ ن یامروز، مهم تر یخبرا نیا نیبب-

 فردا  ریتیسرت نیباند قاچاق سر اتوبان کرج بود، ا 

 باشه -

  تریخبر سر ت  نیخبرارو خودت درست کن فقط ا هیبق-

 ازه ی امت نا یکه ا  یدون  یمال خودمونه م

 با ذوق جلو رفت و گفت:  سارا

 جشنوارس  گهید  یآخر هفته -

 و گفت:   دیکش یقینفس عم پروا

 شهیم یچ مین یبب-

 چشم به سارا نگاه کرد و آرام گفت:  یاز گوشه  ا یبرد

 شد؟  یچ زیچ-

 گذاشت و گفت:  زیم  یرا رو  فش ی ک پروا

  اریسر ت نیمن ا م،یزن یبعد با هم حرف م یچیفعال ه -

 بدم برم لیدرست کنم بهت تحو 

 یکن  یم شیجانی ه شهی هم سیباشه تو بنو-

رفت؛ فلش را درون    ا یسر تکان داد و برد  پروا

 پیز  دن ینگاه کرد، با د فش یگذاشت و به ک ستم یس

 : دیکرد و غر یاش که باز بود نچ یکوله پشت



 باز شد!  یک  نیا-

 کرد و گفت:  فش ی درون ک دست

 سارا -

 جانم-

 تموم شده   ،یاریچندتا کاغذ برام م-

 باشه -

کرد سر کج کرد   ینم دایرا پ  یشد چون گوش متعجب

  یرو دست  د،یرا ند  یزد اما گوش  دیرا د فیدرون ک

  یاما آن جا هم نبود، لحظه ا د یمانتو کش یها  بیج

 گفت:  ستادیباره ا کیثابت ماند و با وحشت به 

 نه!-

را بر   فیو ک ختیر  رونیرا ب ف یک اتیمحتو همه

عکس کرد تکانش داد، چشم بست و دستانش را کنار  

 صورتش گذاشت. 

 ... یعز  ا یب-

 جلو رفت و گفت:   عیسر  سارا

 ! ؟یشد خوب یپروا چ-

 باز کرد و آرام گفت:  چشم



 دن یدزد  مویگوش-

 ! یوا-

 کرد و گفت:  یکیستریه ی  خنده

 کارو نکردم  نی خوان ثابت کنم من ا ینم-

 زم؟ یعز   یچه کار-

را برداشت شماره    زیم یگفت و تلفن رو ن چیه  پروا

خند زد و با    شیخودش را گرفت اما خاموش بود، ن

 : دیرا شن  شیسرگرد تماس گرفت با بوق دوم صدا

 بله-

اون از   د،یکن  یمشکوکه قبول نم یهمه چ گمیم  یوقت-

 من یگوش دنیاون مرد بعدم خونه و حاال هم دزد 

 ؟ یچ-

 نییپا  یتو شلوغ نهیحدسم ا دنیدزد مو یآره گوش-

 دن یدزد

 ! ا یلعنت-

 کارو نکردم  ن یندارم ثابت کنم من ا یمدرک چیاالن ه -

 ؟یبه ک-

 آرام گفت: پروا



 جز آتش  ستیکس مهم ن چیه-

 ست ی به مدرک ن ازیاون اگر باورت داشته باشه ن-

 کنه یاون باشه باور م  یجا   ی هر ک دیقبول کن-

 ده ی از آتش بع-

 چرا فرق داره؟ -

 شناسم فرق داره   یکه م  ییهمه کسا   اون با  قا یدق-

 سکوت کرد و سرگرد آرام گفت:   پروا

 نباش  یچینگران ه-

 ثابت کنم شویگناه یزودتر اونا ب دی من با -

اونا   د یدارن؟ شا  شویگناه  یمدرک ب یاز کجا مطمئن-

 هم دنبال مدرکن

ذارن آتش اون جا بمونه واسه   یممکنه اونا نم  ریغ-

خوب کردن خودشونم که شده، پس فکر همه جاشو  

 کردن 

 شهیم یچ مین یبرو خونه استراحت کن تا بب-

وقت آتش زنگ بزنه  هی دیشا  دنید یدز مویگوش  یلعنت-

 رم یکارتمو بگ میتونم برم س  یاالنم نم 

 اشکال نداره برو دختر-



 باشه فعال -

 : دی غر یرا قطع کرد و عصب   تماس

 ستمیحفظ ن ارویشماره ک-

  ا یشماره ک یآتش تماس گرفت که از آسک  یخانه  با 

 : دیرا شن ی آسک ی بوق سوم صدا رد، یرا بگ

 بله-

 ؟ یخوب  یسالم آسک-

 کجا...  یسالم زن داداش خوب-

 گفت:   ع یقطع شد و پروا سر شیباره صدا ک ی به

 !یالو آسک-

 : دی را شن  قیشقا   یصدا

نه راهت   میزنگ نزن پدربزرگم گفته حق ندار   گهید-

 مینه باهات حرف بزن میبد

 : دیبا خشم غر پروا

  یسرم خلوت بشه اول از همه تورو م کمیمن  نیبب-

 شونم سر جات

و سارا جلو رفت    دیکوب ش یرا با خشم سر جا   ی گوش

 گفت: 



 شده؟!  یآروم باش، چ-

 و گفت:  ختیر  فشی را درون ک زیهمه چ یعصب پروا

  ستیخودش بزنه من حالم خوب ن  تریبگو ت ا یبرد به -

 برم دیبا 

 من برسونمت؟  یخوا یم-

 زمینه عز -

 : دیلب غر  ریزد و ز رونیاز دفتر ب ی عصب

تو دستم   یزیکه چ  ردیگ یازم م ویهمه چ  د یدار-

 دیمنو نشناخت ا ینباشه، اما شما عوض

 ** 

که تازه به شارژ زده بود را برداشت   یکوچک  ی گوش

و تماس را برقرار کرد دم گوشش گذاشت، از اتاق  

 : دیرا شن  ا یک ی رفت و صدا  رونیب

 تو؟!  یی کجا -

 دن یدزد  موینگران نباش خونه هستم، فقط گوش-

 واقعا؟ -

هک   مو یچطور گوش نمیبدم بب مویآره قرار بود گوش-

 دن یکردن اما ازم دزد



 ناکسا-

 تم نگران نباش االن خونه هس-
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 د؟ ینکرد دایپ یزیچ-

نبود اما مشکوکه قراره فردا   یزیاون خونه چ-

 خرابش کنن واسه ساختو ساز 

 عجب!-

که شما هم   اروی چون اون  بهیآره واسه منم عج-

 رفته کانادا  شبیسراغش د  دیرفت

 :دیو غر  دی کوب واریمشتش را به د ا یک

فکر کردن معلومه اشتباه   یحروم زاده ها به همه چ-

 کنن ینم

 کنم یم  دایپ یزیچ هیباالخره   ارمیاما من کم نم-

 اون جا  امیباشه منم م-



 الز...  ،یواسه چ-

 خواد   یم نویمراقب تو باشم آتش فقط هم دیبا   ام،یم-

 لبخند زد و گفت: پروا

 درست نکردم  ی زیچ ار یب ریپس شام بگ-

 باشه -

را قطع کرد پشت کانتر نشست و در لپتابش را    تماس

 لیمیتوانست وارد ا ینداشت نم ی باز کرد، چون گوش

به   دیا یب ا ینداشت و منتظر بود ک ینترنتیا چیه  شود

را  لیمیاو وصل شود، اما بارها ا یگوش  نترنتیا

به   ازیخودش ن  یخوانده بود و خوشحال بود در گوش

 را بخواند.  امیتوانست آن پ   ینم یرمز بود و کس 

* 

  یسرسام آور بود عالوه بر بوق ها  ا ی ک یها  اد یفر

ها کنار برودند، پروا   نیزد که ماش  یکه م یمتعدد 

به جلو  لیمتما   یدستش را به در گرفته بود و کم

خواند خانه را خراب   یلب دعا م   رینشسته بود، ز

 نکرده باشند. 



که  ی اتفاق افتاد و فقط تنها کار عیسر زیهمه چ 

بود و   ا یتوانسته بود انجام دهد زنگ زدن به ک 

 درخواست کمکش بود. 

لباس تن    عیرا خواند فقط سر لیمیآن ا یوقت صبح

از   یل یمیکرده بود که خودش را به آن خانه برساند، ا

پروا که شب قبل نوشته    امیطرف ابد که در جواب پ

 بود: 

 دشمن؟  ا ی یتو دوست ،یکن  یخودتو معرف  شهیم-

 او صبح در جواب گفته بود:  اما 

داره که به باغ    یراه مخف هی نذار خونرو خراب کنن -

راه داره،    یازش گرفت لم یکه گفته تو ف یهمون کس

 آجر شکسته هیبرات نشونه گذاشتم، 

 بلند شد: ا یک  ادیفر باز

 بکش عقب  ابوی-

شدند هر  یتر م کیزد و هر چه نزد  یپروا تند م قلب

آن تب    دیلرز یدستان پروا م  دند،یترس  یم شتریدو ب

به سراغش آمده بود، اما    بیعج  یو سر درد  یلعنت

 به آن خانه برسد.  خواست یفقط م 

 گفت:  قیعم  یناخود آگاه همراه با آه ابان یخ دن ید با 



 ...رحم کن ا یخدا-

 با ترس گفت:   ا ی بولدوزر ک ن یماش دن ید با 

  نیحس  ا ی-

 نه ا ینه خدا-

در را باز کرد   عیترمز فشرد و پروا سر یپا رو ا یک

را   واریخواستند د یهمان لحظه م د،یسمت خانه دو

رساند    نیماش  ی زد خودش را جلو اد یخراب کنند، فر

 و گفت:

 نه-

 گفت: یچاق آشنا عصب  مرد

 برو عقب  ا یخانم ب-

 با عجله جلو رفت و گفت:  ا یک

 بره تو  دیبا -

 جارو خراب کنن  نیخوام ا یبره تو م ویچ-

 شهینم  رید-

پول   هیثان  هیواسه هر   نیماش  نیا شهینم ری د یچ-

 رهیگیم

 فت و گفت: جلو ر یعصب ا یک



 دم ی پولشو من م-

 تو  دی بر دیمن حق ندار یخونه -

 و گفت:  دی سمت در دو  پروا

 رسه  یم  سیاالن پل-

  دیشد، دو اط یباز را کامل باز کرد وارد ح مهیرا ن   در

  ایسمت اتاق ها، مرد خواست به دنبالش برود اما ک

 و گفت: د یخودش را جلو کش

 سر جات   سایوا-

 زد:   ادیفر دیچرخ یعصب  مرد

 نمیبب سیپل  دیزنگ بزن هی-

نبود، نفس زنان   یآجر  چی شد اما ه یهر اتاق م وارد 

کنار   یآجر شکسته  دنیرا باز کرد با د  یگریدر د

تعجب کرد  جلو رفت، زانو زد و آجر را   وارید

نبود، به اطراف نگاه کرد   یراه مخف  چیبرداشت اما ه

به  بود، باز  دیسف یها واریبا د یاتاق خال کی ی ول 

احساس کرد چهار  شد،  زینگاه کرد، چشمانش ر نییپا 

نو تر است، دستش    گرید ی ها  ینسبت به کاش  ی کاش

 زد:   ادیفر دیسمت در اتاق دو عیو سر دیکش  شیرا رو

 اریکلنگ ب ه ی ا یک-



  یکلنگ و پتک ها  دن یبه اطراف نگاه کرد، با د ا یک

را برداشت و وارد خانه  یکیرفت   دیدو  واریگوشه د

 شد، پروا با لبخند گفت: 

 کردم داشیفکر کنم پ-

ها  یوارد اتاق شدند و باال سر همان کاش  هردو

 :دیغر  ا یرفتند، پروا کلنگ را گرفت، ک

 بده خودم -

  ی توجه با تمام قدرت کلنگ را بر سر کاش یپروا ب اما 

باال رفت، آن قدرت   شی ابرو کی ا یک  د،یکوب  یها م

پروا   ی! لحظه ادیرس یبه نظر م یادیوا زپر یبرا

شکسته را کنار   یها یزانو زد کاش عی و سر  ستادیا

هم زانو زد و با    ا یک د،یبلند خند  یدر آهن  دنیزد با د 

 شوق گفت: 

 ! یدر مخف هی-

  ی توجه به زخم شدنشان کاش یدو با دست و ب هر

را باز کرد و   یدر آهن ا یشکسته را کنار زدند ک   یها 

 نگاه کرد گفت:  نیی به پا 

بزرگه، واسه   یل یباغش خ ارو، ی  ن یتو باغ ا رهیم نیا-

 فرار کرده  نمیهم



نشست و   نیزم  یاز عرق رو سیبا صورت خ وروا 

 سر تکان داد گفت: 

 جا...شهروز بردن...اون دو نفرم کشتن  نیاز هم -

 نگاهش کرد و گفت:  ا یک

 ؟ یپروا خوب-

 چشم بست و سر تکان داد گفت:  پروا

 ... خوب  یل یخ-

  یها  دنیباالخره بعد از آن همه مقاومت و نخواب اما 

پهن   نی زم یمدت از پا در آوردش و تنش رو  یطوالن

 باال رفت:  ادشی فر ا یشد، ک

 پــروا... -

* 

اما از راه دور، آرام چشم باز   دیشن  یگفتگو م  یصدا

و    دیبود را د  زانیکه کنارش آو یسرنگ   یکرد، لوله  

چشم باز کرد و به  دیباز چشم بست، آرام نفس کش

 چیبود که ه  یاطراف نگاه کرد، اتاق نسبت کوچک

نداشت، سر چرخاند و متعجب   مارستانیبه ب یشباهت 

است که از ملحفه   دهیخواب ی تخت دو نفره ا یرو   دید

 مین ی شد، به سخت  یبلند م ندهیمواد شو  یبو  شیها 



  یبهداشت سیداد سرو  یکه نشان م ی شد و به در زیخ

 که در اتاق بود. گریدر د کیاست نگاه کرد و 
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 جا کجاست؟!  نیا-

 . دیاتاق شن رون یچند نفر را از ب  یصدا

ُرم در ب  رمیمن م-  امیب ارم یس 

وارد اتاق شد که  ی باره باز شد، مرد کیاتاق به  در

 هم نداشت اما سمت پروا رفت و گفت: دیروپوش سف 

 ؟ یبهتر -

 جا کجاست؟!  نیا-

  ینبه او پ  د یکش رون یسوزن را از دست پروا ب  مرد

 فشرد گفت:   ش یرو

 اد یبخواب تا ب گهید  کمی-



ُرم  را برداشت سمت در اتاق رفت و پروا متعجب   س 

 گفت: 

 اد؟ یب یک-

وحشت   دیکه پروا شن  ییرفت و با صدا رون یب مرد

 سمت در و گفت: دیزده دو 

 جا کجاست؟!   نیا ؟ی چرا درو قفل کرد-

چه  اورد یب اد یکرد به   ی سع د، یشن ینم ییصدا  چیه اما 

داشت    ادیرا به   ا یسرش آمد اما فقط ک ییشد و چه بال

 ک یدوباره به اتاق نگاه کرد،  دیچرخ ،یو آن در مخف 

ترس در وجودش رخنه  ، یپنجره ا چی اتاق بدون ه

کرده بود، لب تخت نشست به دستانش که زخم بود  

 نگاه کرد و با ترس گفت: 

 راهه؟!  هیاون جا   دی د د؟یسرگرد رس-

باز شدن   یاش گذاشت، باز صدا  یشانیپ یرو دست

چه  ندیکرد بب زیو به در نگاه کرد، چشم ر دیقفل شن 

از پشت در وارد اتاق   ی است، در باز شد و مرد یکس

چشمانش درشت شد و تا بلند شد  دنشی شد، پروا با د

هنوز قدم اول را بر نداشته بود که آن مرد سمتش  

 و در آغوش گرفتش.  د یدو



 آتش....آتش! -

 فرو رفت با چشمان بسته گفت: شی ر موها د  صورتش

 زمیآروم باش نفسم، آروم باش عز   شیه-

افتاد و دستانش دور بدن آن مرد تنگ  هیبه گر پروا

گردنش حس کرد، چنگ  ی تر شد، بوسه اش را رو

  ی شد رو یآتش بوسه م  ی را و لب ها  شیزد موها 

شد    ده یکش  شیو تب دارش، بوسه ها   فیگردن ظر

صورتش و پروا با شتاب سر عقب برد با بغض    ی رو

 ی نگاهش کرد، صورتش کبود بود انگار داشت فشار

زد و پروا به    یکرد، چشمانش برق م یرا تحمل م

لبش گذاشت،   یهق هق افتاد اما آتش با شتاب لب رو 

تاب   یب  شه،یتر از هم یآتش  شه،یبدتر از هم  دیبوس

 کرد.  یم ی تر و پر صداتر و او فقط همراه

  یم یکه داشت خود دار  یمرد  یکرد برا   یم یهمراه

و کام    شیبوسه ها  زد، یاشک نر یکرد که لحظه ا

کرد،    یم یدرد داشت اما مهم نبود و همراه  شیها 

نگذشته بود اما انگار آتش در همان   یادیزمان ز 

شده بود، سر عقب برد با چشم   ووانهیزمان هم د

در   والاش چسباند، هزار س  یشانیبه پ  یشانیبسته پ



سر پروا بود، که ان جا کجاست، چر هر دو آن جا  

 داشت.   تیهستند اما آرام کردن آتش الو

 دو طرف صورت آتش نشست و گفت:  دستانش

 دلم...برات تنگ شده بود -

 ره یبه خون نشسته خ یچشم باز کرد و با چشمان آتش

 لبخند زد و گفت: یاش شد، به سخت

 زشتم چطوره؟  ینجا ین--

 جا کجاست؟ نیمن خوبم، ا-

 زندان -

 ! ؟یچ-

 زندانه اما واسه زنو شوهراس  یجا بخش مالقات  نیا-

 باره گفت:  کیفکر کرد و به  یکم پروا

 آهان واسه او... -

 آره واسه هموناس -

 جا؟  ن یاوردنم ا یچطور -

گفت حالت بد   دم، ی اتاق سرگرد د نیتو ت ارنمیقبل که ب-

جا   نیاوردتت هم نجا،یاوردت ا یم  دیشده اما چون با 

 پزشک زندان سرم برات زده 



 جارو واسمون جور کرد؟ نیاون ا-

 ینم ی زود نینه درخواست خودم بود، هر چند به ا-

 ذاشتن، سرگرد وساطت کرد قبول کردن  

 لبخند زد و گفت: پروا

 من... -

 خوام بدونم  ینم یچینگو، االن ه یچیه  شیه-

 ؟ ی باورم کرد-

 نه-

 سر عقب برد و اتش لبش کج شد و گفت:  عیسر  پروا

باورت داشتم، هر روز صدتا مدرک جلوم بذارن،  -

 بازم باورت دارم زشتم

صورتش   ی بغض کرد و آتش چشم گرداند رو پروا

 گفت: 

که   ارنینکرده بودند که صدتا مدرکم ب نجاشو یفکر ا -

نگات   هیباز فقط تورو باور دارم  کاف یبگن تو دشمن

 گذره   یتو سرت م یکنم بفهمم چ



و آتش دستش را کنار صورتش   دیپروا چک اشک

با    د یلب پروا کش  یگذاشت انگشت شصتش را رو 

 لمس پوست خشک لبش، آرام گفت: 

 چرا انقدر خشکه؟ -

 ی چون... تو نبود-

باز   یکی یکیمانتو را  یاما تلخ، دکمه ها  دیخند آتش

 د و گفت: کر

 بدونم یچیخوام ه یخوام نم  یاالن فقط تورو م-

 : دیکه کلفت تر شد غر یثابت ماند و با صدا یا لحظه

 یدورم کن از همه چ-

با آن حرف و ان صدا با شتاب سر جلو برد و   پروا

آتش را گرفت با شتاب از    شرت یکام گرفت از لبش و ت 

تخت هولش داد   یتنش در آورد، تنش را چرخاند رو

رها   نی زم یخودش با عجله مانتو را در آورد رو  و

 کرد. 

را  شیزد، آتش لبخند زد و موها مهیتن آتش خ ی رو

صورت خودش کرد و   کی چنگ زد صورتش را نزد

 گفت: 

 دوست دارم  تویباز  نجا ین نیا-



توانست   یو به راحت دش یو باز بوس دیخند پروا

دورش کند، توانسته بود   زیبه واقع از همه چ  ی قیدقا 

فکر نکند و   یزیهم به چ هیثان کی یکند حت ی کار

 ینم  یپروا متفاوت از هر بار بود که آتش لحظه ا

 خواست تمام شود.... 

* 

  یبود و صدا دهیبرهنه اش چسب ی نهیبه س  سرش

آتش به  د،یشن  یم دیکوب یم نهیقلبش را که تند به س

  ی پروا باز ی ها داده بود و آرام با مو هیتاج تخت تک

 کرد، پروا سر باال برد  گفت:  یم

 رنیب ارمتیم-

 ایک ارن،یخودتو دخالت نده بال سرت م-

 حواسش هست؟ -

 ... هست اما مگ-

که اوردنم زندان    یمن زنگ زدم بهش همون روز -

رفته   دیاول از همه زنگ زدم به اون بهم گفت با مج

گفته، برام مهم نبود هر چند اونم  ا یچ ارویسراغ 

باورت داشت اما گفتم چشم از رو تو برنداره مطمئن 



 یکیمخصوصا اگر  رنیگ  یبودم مردم محل آروم نم

 هم تو گوششون بخونه
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 نگاهش کرد و گفت:  عینگران سر اتش

 شد؟  یزیچ-

 ینی ماش گهیمنو برد اما د دیرس  ا یکه نه، ک یزیچ-

 برام نموند 

اونا هم   یکی یکی خرم برات، حق  یسرت م  یفدا-

 کف دستشون   ذارمیم

 بهت بگم ییزایچ هی  دیبا -

 بگو ی بگو نفسم، االن که آرومم کرد-



چهارزانو   دیصاف نشست و کامل سمت او چرخ  پروا

را  زینشست و با آب و تاب همه چ شیروبه رو

دانست چه   ینم یکه هنوز کس  ی کرد، از ابد فیتعر

و   یکردن در مخف  دایاز پ ش،ی است و کمکها  یکس

را داده است    لمیکه ف یآن کس نکهیثابت شدن ا

همدست همان شهروز است، گفت و آتش در تمام  

داد در سکوت به حرف   یپرو را مالش م ستان مدت د 

 پروا گوش سپرده بود.  یها 

  شون،یتو واقعا نکشت میثابت کن یجور  هیفقط مونده -

جور که   نی من نجاتت بدم هم یخوام قبل هر کس  یم

 ابد گفت

خطرناکن،   نا یا ،یکن یم میعصب  یدخالت نکن دار-

بندازتت تو خونه درو هم روت   ا ینکن بگم ک ی کار

 ببنده

 آتش! -

تماشا کنن تو هر   نیشی م ینگو، فکر کرد یچیه-

 ، ی کرد  دایپ وی االنم که راه مخف ،یبکن یخوا یم  ی کار

اما تو باز کارشون    دیکردن که نفهم یداشتن خراب م

جونت در    رونیب  ی در بر  نیاالن از ا ، ی خراب کرد

 یی جا  ن یخبر نداره تو االن ا  ی خطره هر چند کس



 م؟ یوقت دار  ی تا ک-

 پنج ساعت -

 نگاه کرد و گفت:  یبه ساعت مچ پروا

 دو ساعت گذشته-

 دخالت نکن-

 شه؟ یم یپس حرف ابد چ-

اون فکر کرده من حرف اونارو باور کردم و به تو -

وگرنه تو   ی گفت تو نجاتم بد نیشک دارم واسه هم

 ی شیم من خراب تر مچش یتو

 :دیدر فکر فرو رفت و آتش غر  پروا

 ریبگ ی دخالت نکن، چند هفته مرخص گمیبار آخره م-

جا هستم   نیسر کار نرو، نذار ا یخونه حت  نیبش

 بشم  وونه ید

 اما-

  یدندان ها  ی از ال د یبا خشم خودش را جلو کش آتش

 : دیهم فشرده شده اش غر ی رو

   فقط نگران تو هستم شمیجور  نیهم-

 باشه آروم باش -



 دنبالش   یریبگو نم-

 آتش باال رفت:  یعربده    ی برد ول  رینگاه به ز پروا

 بگو-

 با ترس سر تکان داد و گفت: پروا

 بگم ا یبه ک دمیفهم یتونم که هر چ  یباشه اما م-

 بگو ایآره به ک یفهم یتو خونه و م ینیش یاگر م -

 باشه -

کنم، نذار تو   ی حواست باشه رو حرفت حساب باز م-

رو کلمه کلمه از    ،یمورد اعتمادمو از دست بد نیا

  یواقع  ی باشتو باشه  نیکنم، ا یحرفات حساب باز م 

 گهید زیبرداشت کردم نه چ

 ترسم  یازت م یهست  یشکل نی ا گهیگفتم چشم د -

 گفت:  دیپروا را کش ینیکرد و ب ی چپ چپ نگاه آتش

 کنه  یم یوسط بحث چه ناز خرک  نی پدرسگ بب-

 سر جلو برد و گفت:  دیخند پروا

  دیهم با  ا یفهمم، ک  یم ویمن از همون خونه همه چ-

 زرنگ باشه 

 فضول خانم -



 و آتش چشم بست گفت:  دیبلند خند پروا

 کنه یزشت خندت زندم م   یصدا  نیا-

 و گفت:  دیباز خند پروا

 ... یفکر کردم واقعا باور کرد  م یترسوند یتو آگاه-

تو جمع   میتون یمگه نگفتم ما که نم ز،یخانمه ت-

چندتا نشونه واسه هم درست   میحرفمون با هم بزن

 میکن

زد   ی ادیحرکت ها فر یآور اد یسکوت کرد و با   پروا

 دهانش گرفت و گفت:  ی دست جلو

 آخ آره! -

کردم اما تو   ی اون کارو م د یپدربزرگم اون جا بود با -

 ی لحظه نگاه دستمم نکرد هی

  هیخواستم از لبات  ی به خدا انقدر داغون بودم فقط م-

 بشنوم  زیچ

 توجه نکرد  نجا یتو دادگاه هم کردم اما خانم ن-

 و گفت:  دیاش کوب یشانیبر پ یحواس یاز ب پروا

 اَه گندم بزنن -

 به بعد حواست باشه ن یاز ا-



را   یدست باال اورد و دو انگشت اشاره و کنار  پروا

 هم گذاشت و گفت:  ی رو

 نقشس   زیهمه چ یعنی نیا-

هم گذاشت و   ی را رو کیانگشت شصت و کوچ سر

 گفت: 

 سکوت کن  یعنی نیا-

هم گذاشت و   یانگشت شصت و وسط را رو  سر

 گفت: 

 کن   ی با من نقش باز یعنی نیا-

را   کیرا مشت کرد و فقط انگشت کوچ دستش 

 باز،گذاشت و گفت: 

 باور نکن ویچیه یعنی نیا-

 گفت:  دیخند آتش

 آره -

 مونه یم  ادمی  گهید-

 زشتم  یچشم آهو یکش یزحمت م-



را    شیپا   کیو   ستادیا  شیزانوها  یرو  طنتیبا ش پروا

  شی پاها  ی آتش گذاشت و رو  گریبلند کرد طرف د

 آتش فرو کرد و گفت: شینشست دستش را در ر

بود، هنوز سه   ا یدن یمالقات  نیبهتر  یمالقات نیا-

 م یهم وقت دار گهیساعت د

اش بود و پروا از پشت سر خم کرد  رهیخ  آتش

تن   یشد و آتش چشم چرخاند رو   زانی آو شی موها 

  شیآن دختر و انگار نه انگار تا چند لحظه پ یبرهنه 

 سر جلو برد و...  صانهیحر  با او بوده است که
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 ... یباهام تماس بگ دیبا -



مچ دستانش را گرفت و پروا که داشت مقنعه را   آتش

  نییآتش پا  د یدکرد متعجب نگاهش کرد،  یمرتب م

زانو زده است، انگار نگاهش را از   شیپا ی تخت جلو

را   یکرد که فقط نگران ینگاهش م ی حفظ بود، جور

 خواند. یدر آن م

  نینکن، نذار ا ی کار  چیه دی و مج ایک یجا نرو ب چیه-

 آزاد بشم؟  یخوا  یبشم، م وونهیجا د

 خوام یمعلومه که م-

 نیپس بذار نگرانت نباشم تا درست فکر کنم، تا هم-

 هیلحظه فکر کنم، چون نگران ثان کیلحظه نتونستم 

 تو بودم  ی هی به ثان

 لبخند زد و آتش سر تکان داد گفت:  پروا

زده نشو که خودت   جانیه  رسهیکه ذهنت م یهر چ -

 کنارت باشن دیبا  دیو مج ا یدنبالش، ک یبر  ییتنها 

 داره باورم ن  اد یز  دیمج-

  یدونم چون م  ی هم م ای نشد زنگ بزنم به اون ک-

 دیمج ینگفته من زنگ زدم حت ی ترسه به کس

 لبش را جلو داد و گفت:  پروا

 به من چرا نگفت؟ -



 ازش بپرس-

فقط نشونه   ، ی ذارم دل نگرانم باش ینگران نباش نم-

 کنم؟  یبتونم کار  یندار یزیچ یا

 نشونه؟ یگیفکر نکردم تو م  یزیبه چ گمیمن م-

و    دیکش شش یر  یو آتش کالفه دست رو دیخند پروا

 گفت: 

کنن، کار اونا   دا یتونن شهروز پ ینم دیو مج  ا یک-

 ستین

 ؟ یکه به شهروز ربط داشته باشه چ   ی کس-

زد و    شیدستش را به پهلو کی  ستاد،یکالفه ا آتش

 پشت گردنش نشست قدم زد و گفت:  گرش یدست د 

  یکی ا یکنه  یوز واسه بهادر کار مشهر  دمینفهم-

 اما...  گهید

 پروا کنجکاو گفت: ستاد،یکرد و ا سکوت 

 شد؟  یچ-

  ینم یاون دستش خال م،یگودرز خبر کن دیگودرز، با -

 مونه

 تو همون محلس؟ -



 آره  -

 نشده؟  داش یداره چرا تا االن پ یز یپس اگر چ-

 و گفت: دیسمتش چرخ  آتش

 ایتونم به ک یم  یدونم ک یدونم، برم اون تو نم ینم-

  دیمنتظرته، بهش بگو بر رون ی ب یزنگ بزنم، رفت

 سراغ گودرز 

 به یبرام عج  یزیچ  هیباشه، اما آتش -

 ؟ یچ-

 نه؟ ای من هک شده، اصال هک شده  ی چطور گوش-

 نکرد؟  ی کار  دیمج-

 مگه قرار بود بکنه؟-

 تونه بفهمه یآره اون م-

 دنیدزد مو یاما حاال که گوش-

 یاالن به دردمون نم دنشیول کن چون فهم نویا-

از اون خونه که  میثابت کن  یجور  هی  دیخوره االن با 

 اون دوتا زنده بودن رونیبر  میاومد

منو هک   ی گوش  کمونی نزد انیمهمه اگر از اطراف-

 ؟ یکرده باشن چ 



 گفت:  عیدر فکر فرو رفت و سر  آتش

 شت؟ ی اومد پ یک یاون روز کجاها رفت-

 بمیتو ج  یکه نرفتم هر جا هم رفتم گوش   یخاص  ییجا -

لحظه هم از خودم دور نشده بودم بعدم که  ه یبود، 

 اومدم خونه...

 بلند گفت: ی به در خورد و مرد یلحظه ضربه ا  همان

 قهیوقت تمومه، فقط پنج دق-

با   به هم ساکت ماندن، رهیخ هیچند ثان  یدو برا هر

بودنشان انگار ان صدا قلب جفتشان را به  یتمام قو 

حرف   یدرد آورده بود، پروا لبش تکان خورد برا

زدن اما انگار توانش را از دست داده بود که بغض  

 :دیکرد نال

 لعنت بهشون -

 

 ارمیشب دووم ب هیبعد از تو   محاله

 از حال خودم خبر ندارم   ینباش

 از کنارم یاون روزو که رفت نمینب

 



 یشتاب در آغوش آتش فرو رفت، آتش با فک با 

دستش دور پروا حلقه شد اما دست   کیمنقبض 

همچون سنگ که تمام رگ  ی مشت بود، مشت گرشید

را برجسته کرده بود، پروا اشک    ش یمچ تا بازو یها 

 و گفت:  ختیر

زن زشتت تو    ینیبب ی ا یب دیبا رون،یب یا یب دیبا -

 ی کنارم باش دیتونه بره باال، با   ی جشنواره م

 هستم نفس -

 ؟ یزن یبه من زنگ م-

 زنم نفس  یم-

 

 کرد  یدنیتو بغض منو شن سکوت 

 کرد   یدنیتو حال منو خر نگاه

 درد  نیاز ا رمیمیرها نکن که م منو

 

تونم کل شهرو واسه تو   یبزن، فقط صدات بشنوم م-

 کنم دایبگردم تا مدرک پ



زد  یاه کرد لبخند تلخعقب برد به چشمان آتش نگ  سر

 و گفت:

بازداشگاه   رهیچند ساعت م ارویبودم  ده ید لما یتو ف-

انگار چند سال زندان بودم، اما االن باورم   گهیم

عمر واسمون    هی یدو روز به اندازه  نیا شهیم

 گذشته 

 یخوام مراقب خودت باش  یفقط م -

 نمتیمراقب خودم هستم که زودتر بب یهستم، انقدر -

تو خونمون رو همون تک تخت اتاقمون، تو همون  

 جه یپ یبودنش صدامون م  ی که به خاطر خال  یخونه ا

 

 یمن یبغض توو صدا  یمن  یها   هیحق گر تو

 توو بهشت توو قفسم   ینباش

 

 باالخره لبخند زد و پروا سر کج کرد گفت:  آتش

 ؟ یجا کافورم خورد نیا-

 گهیهست د شون یکوفت یتو غذا-

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا



 نداره  ریاونم روت تاث یهست یچ نیبب-

 گفت:   دیخند  ز یر زیقهقه زد و پروا ر اریاخت یب  آتش

دونه   یکه خدا هم هنوز درست نم یبیموجود عج هی-

 ده یآفر  یچ

  یکیعمل کنه واسه تو  یپدرسگ کافور واسه هر ک-

 یکنه، انقدر که زشت ینم

 

 لحظه  هیمحاله من  یآخرم یآرزو تو

 از تو نفسم   بگذرم

 

باز سکوت کردند   دن، یپا شن یو صدا دندیدو خند هر

لبش گرفت، کام  نیاما آتش با شتاب لب پرورا را ب

باز شدن قفل باعث شد هر دو   یگرفت و صدا  ی قیعم

 ت از هم دور شوند. سخ

 رون یب ا یب-

 

 ایدر ییبا یز هیشب یبیعج ییبا یجور ز هی

 د یهر روز واسه تو ُمرد و نفهم شهیم که



 هم درد  یکه هم عالج من یاز خاطره هام ییجا  هی

 د یدائم از تو زخم خورد و نفهم شهیم که

 

 

آب    د،یلبش کش ی قدم عقب گذاشت، زبان رو آتش

 دهاش را سخت قورت داد و گفت:

 خوام یازت نم گه ید زیفقط مراقب باش چ-

 جور   نیباشه، تو هم هم-

 و لب زد:  دیکوب نشیس  یدست رو  آتش

 یجونم-
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 یمن یبغض توو صدا  یمن  یها   هیحق گر تو



 توو بهشت توو قفسم   ینباش

 لحظه  هیمحاله من  یآخرم یآرزو تو

 از تو نفسم   بگذرم

 

 

از اتاق   عیو سر دیبغض کرد، آتش با خشم چرخ  پروا

بلند   د یرفت، در که بسته شد پروا سمت در دو  رونیب

 گفت: 

 دوست دارم -

 

 یمن یبغض توو صدا  یمن  یها   هیحق گر تو

 توو بهشت توو قفسم   ینباش

 لحظه  هیمحاله من  یآخرم یآرزو تو

 از تو نفسم   بگذرم

 

 

غمش همان جور که با مامور قدم بر   ان یدر م  آتش

چشم   یداشت لبخند زد و مامور از گوشه   یم



به  یشانیدر نشست و پ  ینگاهش کرد؛ دست پروا رو

 دستش چسباند آرام گفت: 

 رونیب ارمتیهمه کسم، م رونیب ارمتیم-

 *** 

شانه اش انداخت،  یگرفته بود رو  لیرا که تحو  فشیک

لبش کج شد و    یکیتار دنیرفت با د  رونیاز در ب 

 گفت: 

 دونستم ساعت چنده  ینم یحت-

 ینیام-

و سرگرد لبخند زد   دیو مج ا یک  دنیچرخاند با د سر

 گفت:   دیسمتشان رفت، سرگرد آرام خند

 خنده  یچشاشو چه م  نیبب-

 گفت:   عیسر  ایبرد و ک ریسر به ز   پروا

 داداش خوب بود؟ -

 سر تکان داد و گفت:   پروا

 خوبه-

 با لبخند گفت: سرگرد 



خارج  وی کیدر اون جا بوده ک  هیفعال ثابت شده -

کردن اما هنوز ثابت نشده آتش اونارو نکشته، اگر  

  ازیمدرک محکم تر ن هی دیهست شیگناه  یدنبال ب 

 د یدار

 نگاه کرد و گفت:  ایو ک دی مج به

 رسه؟ یبه ذهنتون نم یزیچ-

 کالفه گفت:   ا یکرد اما ک یهم به آن دو نگاه م  پروا

 نه-

 به ساعتش نگاه کرد و گفت:  سرگرد 

به من   دیکه به ذهنتون رس یزیبرم اما هر چ دیبا -

گناه اون تو  یخوام آدم ب یمنم نم   د یمطمئن باش د،یبگ

 براش حکم بده  ی باشه و قاض

تو زندان   امیکردم بهوش ب   یممنون سرگرد، فکر نم-

 باشم 

کار واسه   نیبهتر  دمی آتش به من خبر داد د  یوقت-

 نه یحال جفتتون هم

شدم که آتش بهم اعتماد   یم وونهیممنون داشتم د-

 نداره 



بازم مثل   هتیبا مدرک بر عل  یحت یدیحاال د -

 چشماش بهت اعتماد داشت 

 نشیبا لبخند سر تکان داد و سرگرد سمت ماش  پروا

 رفت گفت: 

 دیبا من در ارتباط باش -

 باشه -

 رفتن سرگرد پروا به آن دو نگاه کرد و گفت: با 

 میبر-

 راه افتاد و گفت: ا یک

 خونه؟ -

 دنبال گودرز  نه-

 مشکوک گفت:  دیو مج  ستادیا ا یک

 گودرز چرا؟ -

 یچ دینیبب د یسراغش گفت بر م یآتش خواست بر-

 گه یم

 سرش گذاشت و گفت:  یدست رو  ا یک

اون موقع گودرز کمکمون   د،یچرا به فکر خدم نرس-

 کرد، گودرز خبر داشت آتش اونارو نکشته



 : د یبا حرص غر دیمج

 اومده  ادشیاالن برام  گه،ید م ید  بر-
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شدند و پروا دست درون    نشیسه سوار ماش  هر

 و گفت:  ی کرد به دنبال گوش  فشیک

دونم   یدارن واسه نجات دادن آتش نم یراه  هی اونا -

 میدیاگر نفهم  میاون راه بفهم دیبا ا یاما ما  هیچه راه 

 میکن دایپ گهی راه د هی دیبا 

 با عجله دنده را عوض کرد و گفت:  ا یک

 میکن یم دایپ-

* 



مت آشپزخانه را محکم دور سرش بست و س  شال

که سخت گذشت   یرفت، دو روز گذشته بود، دو روز 

نکرده بودند انگار آن مرد آب شده   دایو گودرز را پ

پر کرد   یرا از چا   وان یفرو رفته بود، ل   نیبود در زم

 پشت کانتر نشست. 

جز   زیچ چیبار با او تماس گرفته بود و ه  کی  آتش

 دیمراقب بودن پروا نخواسته بود، همان جچر از مج

  یجان او، برا یعنیهم خواسته بود جان پروا  ایو ک

کنار پروا    یواقع  گاردیمثل دو باد  ا یو ک دیهمان مج

 بودند. 

داشت    ازیبود را برداشت، ن دهیکه خر  ی دیجد  ی گوش

که آتش به او داده   یهوشمند و با کارت ی گوش ک یبه 

 کرده بود.  دیبود خر 

آمده باشد اما   لیمی داشت ا دیرا باز کرد ام نترنتیا

ابد   ینشد و برا الیخ  ی نبود، با آن وجود ب چیه

 نوشت: 

گناهشو ثابت کنم، اون  یکمکم کن ب یاگر دوست آتش-

 یبه ما نکرد، اگر گودرز م یادیکمک ز یراه مخف

کجاست، آتش   میدون ینم  میما دنبال اون هست ی شناس 



کنم   یاون بتونه کمکمون کنه، خواهش م  د یگه شا  یم

 جواب بده 

  اد یرا خورد، با   شیاز چا  ی را فرستاد و کم امیپ

 اریاخت یکه با آتش گذرانده بود لبخند زد و ب ی لحظات

 چشم بست دستش کنار گردنش نشست.

او را کرده بود،   یبزرگ دلش هوا  یآن خانه   در

که اصال   شیها  یآن چشم چران ش،یها  طنتیش  یهوا

 حد و مرز نداشت، بغض کرد و کالفه چشم باز کرد. 

کابل را به برق   میرا برداشت به اتاق رفت، س   لپتاپ

تخت گذاشت خودش آرام دراز   ی زد و لپتاپ را رو

بالشت آتش را برداشت در آغوش گرفت،    د،یکش

به صفحه   رهیو خ  دیرو به پهلو خواب   دشیبوئ  قیعم

 لپتاب ماند. ی

* 

  میبا شتاب چشم باز کرد ن د یکه شن یبوق  تک یصدا  با 

رفت و اتاق از    یم ییشد، هوا رو به روشنا  زیخ

 را باز کرد.  لیمیآمده بود، با عجله ا  رون یب یکیتار

آتش گرفتار    دیفهم ی گودرز وقت د،یدنبال گودرز نگرد-

شده، مشخص    دیاما ناپد ای شده خواست بره سراغ ک

 ُکشتنش ا یزندست   ستین



گفت،    یبلند  نیدهانش گذاشت و ه  یدست جلو پروا

 را خواند: امیپ ی هیبا ترس صاف نشست و بق

 یکار کن یچ  دیدم با  ینگران نباش بهت خبر م -

 : د یشال را از دور سرش باز کرد و غر ی عصب

 خدا ازتون نگذره -

 : دیچشمانش فشرد و غر  یرا رو  انگشتانش

 گذره  یروز برام هزار روز م ه یهر -

حمام    ی رفت لباس خوابش را جلو نییت پا تخ یرو  از

در آورد وارد حمام شد، آب وان را پر کرد، و آرام  

 چشم بست.  د یدرونش دراز کش

 *** 

 ه یخوب  تریت نی آره ا-

 بهتره  نیبه نظر منم هم-

 پروا بلند گفت:  ینور گوش دنیبا د سارا

 خوره  یداره زنگ م  ت یپروا گوش-

را برداشت    ی گوش  د، یدو  زشیو سمت م دیچرخ پروا

اسم   دنیانتظار داشت بعد سه روز آتش باشد اما با د



دم   دیکش ی گوش ی ساغر لبش کج شد، دست رو

 گوشش گذاشت: 

 جانم-

 سالم -

 ساغر گفت: یگرفته   ی صدا دن یبا شن پروا

 شده؟!  یزیچ-

 زد:   ادیفر ه یبا گر  ساغر

تو   ختمیخسته شدم پروا...خسته شدم بس که ر-

 ا یعذاب وجدان به دن نیا  خوام بچم با   یخودم... نم

 بهت بگم، کمکم کن  ویخوام همه چ یم  اد،یب

 ! ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا هی آروم باش، بچه چ-

بگم مجبورم   دی کار کردم، با   یبهت بگم باهات چ دیبا -

دوست دارم  دویکردن، پروا من بچمو دوست دارم، مج

 از دست بدم ویخوام کس  ینم

 ! رم؟ا یاز حرفات سر در نم ه،یبچه چ-

بگم  د یبا  دیمج یخونه   ا یاالن ب نیهم نمت،یبب دیبا -

  لم یکارو بکنم، مجبور شدم اون ف  نیازم خواستن ا یک

 افته یب ریواسه سرگرد بفرستم که داداشم گ 
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اش فلج شد، تمام    یصوت  یآن حرف تارها  دنیشن با 

 اش حبس شد. نهیافکارش در هم شکست، نفس در س

 ا ی...بشتیپ امیجا، پاهام جون نداره ب نی پروا با ا ا یب-

 نیا  شتری...کمکم کن تا زا ی...بهی تا بگم دشمن آتش ک

 ا یکنم ب ینکردن...التماست م  تمیاذ

قطع شد اما پروا همان جور مانده بود، به   تماس

کرد همان  یاعتماد نداشت، اصال حس م  شیگوش ها 

  یکابوس است و بس اما مدام صدا کیلحظه فقط 

 . دیشن  یساغر را م

 پروا -



به   ا یشد، قرار بود ک  رهیچرخاند به سارا خ سر

  یم د یتوانست منتظر بماند، با  یاما نم دیا یدنبالش ب

 که به دنبالش بود را بشنود.  یقتیرفت تا حق

 ؟ ید یم چتویسو...سوئ-

 تو... یآره ول-

 را چنگ زد و گفت:  فشیک

 باش سارا  ع یسر-

را به دست او داد و پروا با    چشیبا عجله سوئ سارا

سارا رساند، پشت    نیتمام سرعت خودش را به ماش

 را به حرکت در آورد.  نیفرمان نشست و ماش 

شد و   ی ساغر در گوشش تکرار م  یمدام حرف ها  

کرد که   یم یشلوغ با سرعت رانندگ یها ابانیدر خ

که فعال از طرف آتش   یبه آن محله برسد، محله ا

 . دیا یسرش ن ییوقت بال کیمنع شده بود برود، که 

  ییجا  دیخبر نبا  ی دانست ب یمحله بود اما م کینزد

  یبرود، خصوصا که آتش از او قول گرفته بود، برا

را دم گوشش   ی همان با کبا تماس گرفت و گوش

 گذاشت.

 بله  -



 محله هستم کی نزد-

 آمد و گفت:  رونیاز در خانه ب یعصب ا یک

 چرا؟! -

 برم سراغ ساغر دیبا -

 برگرد پروا -

 نمش یبرم بب دی گفت با  ییزایچ هیساغر  شهینم-

 ا یپروا برگرد ن -

فرستاده واسه   لمیاون بوده که ف نمیساغر بب  دی ا ب ا یک-

 سرگرد 

  یبا آن حرف ب ندیخواست پشت فرمان بنش یکه م ا یک

 و گفت:  دی چیمحله پ ابانیحرکت ماند و پروا در خ

  دهیبهت بگم، خونه مج ا یدونه گفت ب یم ویهمه چ-

 اون جا   ا یب

 با...باشه اومدم -

کرد، وارد کوچه شد   اد یباز هم سرعتش را ز پروا

ترمز   یخودش را به اواسط کوچه رساند و پا رو

رفت، در را کوفت سمت در   نییی فشرد، با عجله پا 

 . دیخانه دو



نشد، عقب رفت    یزنگ را فشرد منتظر ماند خبر 

نه، کالفه باز   ا یچراغ روشن است  ندیکرد بب یسع

باز    یزنگ را فشرد اما همان لحظه متوجه شد در کم

 است. 

 اطیُهل داد و درون ح یرفت و در را با دست کم  جلو

 زد بلند گفت:   د یرا د

 ساغر -

جلوتر رفت و   یانداخت، کم یکوچک نگاه اطیح زه

 بلند گفت: 

   ؟یساغر خونه ا-

به خاطر شغلش   د،ینشن یی هال باز بود اما صدا در

  یرفت، دلش گواه یتحربه داشت که جلو نم خوب

 و بلند تر گفت:  دیلبش کش   یداد، زبان رو یم  یبد

 ساغر من اومدم -

 پروا -

 گفت: عیسر  ا یک  دنیبا ترس سر چرخاند با د پروا

 مشکوکه-

 ! ؟یچ-



 ادیساغر نم  یدر باز بود صدا-

 خب خونه باباشه ؟یچ یعنی-

 در هال نگاه کرد و گفت:   ی به کفش جلو پروا

  نیجاست، بب نی زنگ زد گفت ا یفکر نکنم، وقت-

 کفششم هست، در هم باز بود 

 شد و بلند گفت:  اط یوارد ح ا یک

 ؟ یآبج یساغر خونه ا  اهللا،ی-

 در هال رفت و گفت:   سمت

 ... یخ ای باباش  یدختر رفته خونه  نیا-

  ندی وسط خانه سر باال برد با د زانیآو ی پاها دن ید با 

کابل دور گردنش   میاز جنس س  یکه حلقه ا ی دختر

مردانه  ادیزده بود  فر  رونیبود و چشماتش از حدقه ب

اش باال رفت و با وحشت دو قدم عقب برداشت 

برخورد، با هر دو دست   یسخت آجر  واریکمرش به د

 زد:  ادیفر دیبر سرش کوب

 ابلفضل!  ا ی-

آن صحنه دلش   دنیسمت در هال و با د  دیدو پروا

  شیقلبش فشرده شد، زانوها   د، یهمچون کل بدنش لرز



بنفشش باال رفت تنش پخش   غیو با شوک ج  دی لرز

 شد.   نیزم

 ** 

 فصل دو  انیپا 
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 ** 

بود به   رهیتخت در خودش جمع شده بود، خ  ی رو

تنش سالم باشد  یکرد روز  یفکرش را هم نم  وار، ید

برسد که به   یشد روز  یاما سر کار نرود، باورش نم

  ندیخانه بنش یکه داشت گوشه   یداغون هیخاطر روح

چه   دی زل بزند و نداند با  واریها فقط به د وانهی مثل د



شد، کشته   یم دیاامن یکی یکی  شیها   دیکار کند، ام

مدرک کوچک  کیآتش و نداشتن  ی شدن ساغر، دور

آتش، همه و همه به او فشار آورده بود   ییرها  یبرا

 کرد.  یکه روزها و شبها در خانه سر م 

را برداشت و قفلش را باز    یصاف نشست گوش آرام

 لب گفت:  ری عکس آتش بغض کرد و ز  دنیکرد، با د

  تیاون جا اذ یکاف ی به اندازه  یخوام بفهم ینم-

 شهیموضوع حالت بدتر م ن یا دنی با فهم  یشیم

از سر   دیکش یقیزنگ در خانه نفس عم یصدا  با 

  رون یبلند شد لباسش را مرتب کرد از اتاق ب  شیجا 

  ا یک  دنی نگاه کرد با د یرفت، سمت در رفت از چشم

ست  وارد خانه شد در را ب یعصب  ا یدر را باز کرد، ک

 :د یو غر

 حرف بزنم؟!   یذار  یچرا پروا، چرا نم-

 سمت آشپزخانه رفت و گفت:  پروا

 ؟ یچا -

  قتویحق  یذار یخورم، فقط بگو چرا نم یکوفتم نم-

 بگم؟!



توجه به حرص   یرا روشن کرد و ب  یکتر ریز

  یچا دیکش رون ی ب نتیاز کاب یوانیل   ا ی ک ی خوردنها 

 درونش انداخت و آرام گفت:  یا  سهیک

 فهمه، االن نمک نشو رو زخمش یم-

 پروا! -

 باال رفت: شیو صدا  دیچرخ یعصب پروا

  قتویهمه حق  ی فقط تو دوست دار یکن ی چرا فکر م-

  یکار کرده چ  ی بفهمه زنش چ دیبفهمن، االن مج

خاکش   هیهنوز زنش تو پزشک قانون یچیه  شه؟یم

با   یکن ی، فکر مرو دلش مونه یم  گهیدرد د هینکردن 

که  یاز عالقش به اون دختر یما ذره ا  یحرفا  نیا

دردش    االناون  یکنی م تشینه اما اذ شه؟یمرده کم م

 بزرگه یکاف یبه اندازه  

با تمام دقتش دو  یبفهمه ُکشتنش، پزشک قانون دیبا -

  گنی هنوز م دنیکنن نفهم  یروزه دارن روش کار م

 ه یخودکش 

نه  ا ی  هیبفهمه خودکش سی بوده اما پل  زیکارشون تم-

منتظر   هیبفهمه خودکش دیکنه، مج  ینم دی به مج یکمک

 نیواسه هم  زه، یر یمونه، شهر بهم م ینم سیپل 



آروم   کمیفقط  کمی بذار اون دختر خاک کنن  گمیم

 میزن یحرف م مینیش  یبشه بعد منو تو م

 را چنگ زد و گفت:  شیکالفه موها ا یک

کار کنم، نشسته   ی نم باهاش چدو  یشده نم وونهید-

کشه، نه  یم  گاری تو خونشو زل زده به سقف فقط س

بزنم، اون    یتونم حرف یتونم آرومش کنم نه م یم

 ستیبند ن ییجا   چیزندونه دستم به ه  یگوشه  قمم یرف

  وانی را برداشت آب جوش را درون ل   یکتر پروا

 گفت:   ختیر

حل    یزیبا نشستن تو خونه غم تو بغل گرفتن چ-

به من   قتویخواست حق یساغر کشتن چون م  شه،ینم

دونست که ُکشتنش،   یم ی ادیز یزایبگه، معلومه چ

دونه چند   یخدا م شه،یم نمیآتش نباشه اوضاع بدتر ا

تونن؛   یو م  ستیُکشن چون آتش ن یرو م گهینفر د

باش،   یآسکحرفو بزنم اما مراقب  نیدوست ندارم ا 

کنه  ی کارارو م نیکه داره همه ا ی اگر اون کس

باالخره اونا   ،یمراقبش باش دیبا  یل یپدربزرگشه، خ

 بفهمه...   یزیچ  یوقت آسک  هیهستن اگر   یآسک شیپ



شد، با افتادن    ده یبلند کش  هیپا  یصندل ر یلگدش ز ا یک

  ن،یوحشتناکش برخوردش با زم یو صدا  ی صندل 

 پروا چشم بست گفت:

گرده   یآتش بر م یتا وقت یخوا  یلطفا آروم باش، م -

حداقل    نا،یمامان ا ش یبفرست بره کردستان پ  یآسک

 به کارشم ندارن  یفهمه کار  ینم  یزیاونجا چ

که سر بلند   نیبار واسه ا نیره گفته اول  ینم ی آسک-

 با تو برم  دیبرم با 

  یخونه  شمیاریب یتون یاخالقشون نم نی مطمئنم با ا-

 ازش غافل نشو  ،یمدام مراقبش باش  دی خودت پس با 

 زنم یم ششون یتار مو ازش کم بشه آت هی-

بهت گفتم، تلخ بود اما    دی که به ذهنم رس ییزایچ-

  ییخوام بال یمثل خواهرمه نم یبهتره نگفتنشه، آسک

پشت   یوقت یساغرم برام مهم بود حت  اد،یسرش ب

 ریاون فرستاده ازش دلگ لمیتلفن بهم گفت اون ف

بفهمم چون مطمئن   لشویخواستم دل  ی نشدم فقط م

داشت    دوستبودم مجبور شده، ساغر آتشو برادرانه  

 نیافته واسه هم یبراش ب  یدونم حاضر نبود اتفاق یم

کارو   نیبهش گفته ا  یبفهمم چرا و ک  تمیخوا یفقط م 

  یکارو کرده، اما با ب نیشده که ا  د یکنه، چطور تهد



دارم مطمئنم اگر خواهر  یُکشتنش، حس بد   یرحم

  ویحسو داشتم، ساغر کس نی مرد هم یم ممیواقع

داشت،   درویفقط مج شت،پدر هم ندا ینداشت حت

دوستش داشت عاشقش بود، کاش زودتر باهام حرف  

 شد  ینم ی جور ن یا دیشا  زدیم

دهانش   ی و سکوت کرد، دست جلو   دیچک اشکش 

 گرفت سرش را به عالمت تاسف تکان داد گفت: 

 خدا لعنتشون کنه-

 )سه روز قبل(

و   دیلرز  یدستانش بود، تمام تنش م نیآب قند ب  وانیل 

  دیشن  یپچ پچ م یشد، صدا  یوار جلو عقب م کیت

که لبه  یبود که کف جوب  رهیحواسش نبود، خ چیاما ه

ها به اجبار آب قند   هیهمسا  از ی کیاش نشسته بود، 

 به دستش داده بود. 

  اهویبودند، کوچه شلوغ بود و در آن ه سیپل  منتظر

شناختند که بر سرش   یها پروا را نم یل یانگار خ

ساغر بر سر زبان ها   یو فقط پچ پچ خودکش   زندیبر

 بود. 

گرفت و دم   ی تماس م یکه با گوش ا یباال آورد به ک سر

هم از دور نگاهش کرد،   ا یگوشش گذاشت نگاه کرد، ک



برد،    ریسر به ز  ا یافتاد و ک هیپروا ناخود آگاه به گر

 تماس را قطع کرد سمت پروا رفت و گفت:
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  یشده، گفتم تو با ساغر کار داشت  ینگفتم چ دیبه مج-

 اد یجا، اونم ب  نیا میما اومد 

 شه؟ یم یچ-

 پروا نشست و گفت:  یآرام روبه رو  ا یک

 دونم ینم-

 شهیم وونهید-

 گفت:  دیباال کش ینیبغض کرد و پروا ب ا یک

 ساغر حامله بود؟!  ؟یچ  یعنیگفت بچم،  یم-



 چشمانش درشت شد و گفت:  ا یک

 ! ؟یچ-

 !گهیم یچ دم یفهم  ینم ا،یک دونم ینم-

 ...ُکشت-

 ش یه-

و    دیخودش را جلو کش یکرد، پروا کم   زیچشم ر ا یک

 گفت: 

اشتباه کرده،    هیٓکشتنش شک نکن اما...اما ساغر -

کنه،   یمنو آتشو داره خراب م یکه زندگ یاشتباه 

 آتش تو زندانه

 اما... -

  د،یکه ازش بپرس  ستی لحظه ساکت باش، ساغر ن هی-

االن حداقل   یعنیواسه ماها سود نداره   دنشیفهم

فعال از   شه،یم وونهید شم یجور نیهم دینداره، مج

 نزن، بذار فعال راز بمونه تا به وقتش  یحرف انتشیخ

 ُکشتتش  یک  میبفهم دیبا -

ساکت  شهیبعدم نگفتم واسه هم د،یفهم شه یاز کجا م-

چند   هیبذار  م،یاالن که داغش تازس نگ گمیم م،یبمون

 بگذره روز 



 رو چرخاند و پروا لبش کج شد گفت:  یعصب ا یک

  نیدونم چطور مجبورش کردن اما با وجود ا ینم-

حقش مردن نبود، همه  رم،یگ یم  شیکارش دارم آت

  ت یغم از د نیبا ا دیمج ن،ی عوض  هیدست   ی چهیباز

 کنه؟!  یکار م یدادن زنشو بچش چ 

موتور هر دو با شتاب سر چرخاندند و   یصدا  با 

  یاز دست پروا رها شد درون جوب افتاد، صدا وانیل 

  یپروا ب  د،یموتور مج  یشکستنش گم شد درصدا

دست به   ستادیشکسته با شتاب ا  وانیتوجه به ل 

  یبه شلوغ  دیستون برق گرفت به زور باال رفت، مج 

 رفت گفت:   ایکوچه نگاه کرد و سمت پروا ک

فکر کردم اومدم هفته بازار انقدر که  چه خبره! -

 د؟ یپ چرا تو نرفت د،یرونیشلوغه! شما دوتا چرا ب

 در خانه نگاه کرد و گفت:  به

 تو خب دیدر که بازه بر-

 دیمج  د،یرا د  سی پل  یها  نیاز دور نور ماش پروا

 سمت در رفت و گفت:

 گه یتو د انیب-



با لبخند سر   دی سرش نشست و مج  ی دستانش رو ا یک

 چرخاند گفت: 

 ... یا ید ب-

 کرد و گفت: زیچشم ر   ا یک یچهره   دن ید با 

 چته داداش؟!-

صورتش نشست،  یو دستانش رو  ختیاشک ر  پروا

 کرد.   ینگاهشان م دیمج

 گفته؟  ی زیساغر چ-

 شد و گفت:  اطیوارد ح دیچرخ

 مایمهمون دار ؟ییکجا  یخانم ،یساغر -

فت، داشت کفش  گر  وار یدر هال رفت، دست به د  سمت

  دنیآورد که وارد خانه شود اما با د یرا در م  شیها 

که در هوا بود خشکش زد، جرات سر   ی فیظر  ی پاها 

... آرام  دیدلش لرز د، یباال بردن را نداشت، دستش لرز

 آرام نگاه باال برد. 

کوچه را در سکوت مطلق فرو    هیعربده اش   یصدا

 برد. 

 : دیانداخت و نال  هیرا به گر ا یهمان عربده ک 



 آخ داداش...داداشم -

نشست و پروا به هق هق    نیزم ی رو واری بر د هیتک

آسمان   یکرد حت ی افتاد به آسمان نگاه کرد، حس م

 یدل سنگ را هم آب م ش یهم غم گرفته، عربده ها 

  یهمه را خون به جگر کرد، ساغر  شیکرد، عربده ها 

کم   ا ی پروا و ک یهمراه با عربده نفس برا شیگفتن ها 

 آورد.  یم
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را دم    یپرت کرد، گوش  رونیرا ب  گارشیته س ا یک

 : دیگذاشت و غر گرش یگوش د 

تونه  یگودرز م  د،یکن داش یپ دید  خاکش که نکردن با -

 کمکمون کنه



کالفه باز شال را دور سرش بست محکم گره   پروا

 گفت:  دیچرخ ایزد، ک

 نیآب شده رفته تو زم-

  یکار کنم، از کجا شروع کنم، ب  یچ دی دونم با  ینم-

 ده یداره عذابم م یخواب

  ی کار دیبکنم، مج  دیبا  یدونم چه غلط   یخودمم نم-

 گردن منه نا یمراسم ا  ی همه کارا کنه ینم

  زیم ی پروا زنگ خورد، با عجله از رو  ی گوش

کرد دست   یاسم سرگرد پوف دن یبرداشتش اما با د

 دم گوشش گذاشت:   دیکش ی گوش ی رو

 بله-

 شهیکنن واسه آش بدتر م یکه دارن م ییکارا نیا-

 با ترس صاف نشست و گفت: پروا

 شده؟  یچ-

  اون دو نفر من کشتم، گهینفره اومده م  نیستمیب نیا-

دادن   بیجا نداره، اونم به جرم فر گهیبازداشگاه د

 قانون 

 : دی بلند شد و غر  شیاز سر جا  یعصب پروا



 ستیمقصرش آتش ن گهیکه د نیا-

  نارویا یک نیدخترم، بب شهیاما براش بد م ست ین-

 دیریفرسته جلوشونو بگ یداره م 

 گفت:   عیکالفه و سر پروا

 کنم ی باشه درستش م-

 زودتر گفت: ا ی را قطع کرد ک  تماس

 شده؟!  یچ-

جرم آتش   دیبهشون گفته بر یدونم ک یبرو محله نم-

 نفر شدن ستیب  گهیم  دیریگردن بگ

 احمقا!-

کارو کنن روز اول    نیخواستن ا  یاگر م نا یا ا یبرو ک -

ازشون خواسته، برو   یکیکردن معلومه االن  یم

 تا بدتر نشده  ریجلوشون بگ

 ؟ یریمن ییباشه، تو که جا -

 زنمیزنگ م  رمینه بخوامم برم تنها نم-

 باشه فعال -

مبل رها کرد   یبا عجله رفت و پروا خودش را رو  ا یک

 : دیغر



 کن  یکار  هی  ا یخدا  د،یکن یم یچه غلط  د یدار-

* 

را   دیمج یآرام نگرفته بود، وقت یلحظه ا  شیها   اشک

چطور عشقش   دید  یم یوقت  د،ید  یآن قدر شکسته م

گذارد و مشت مشت خاک بر سر   یرا درون قبر م

 ی جان آن دختر، م یتن ب  یو بعد رو   زدی ر یخودش م

کرد،  یساغر کفن پوشش صحبت م یکه آرام برا دید

  شصورتش کبود بود آن قدر که بر صورت خود 

جان داشت مشت    ینبود تا وقت  ایبود و اگر ک  دهیکوب

 . دیکوب یبر سر و صورت خودش م

به اطراف نگاه کرد    د،ی لرز بشیدر ج یگوش  یا ظهلح

 بشیرا از ج  ی دور شد و گوش تیو عقب رفت از جمع

که ابد   یل یمیرا باال داد و ا   یدود نکیآورد، ع  رونیب

 فرستاده بود را خواند:

 یکه ادعا کردن تو رفت ی خدمتکار همون خونه ا-

اون دو نفر کشته،    یک  دهی د ،یگرفت لمیسراغشون ف 

نقطه ضعف داره، برو  هیزنه اما  یحرف نم رنشیبگ

خواد  رازش بعد هفت سال بر  یسراغش بگو اگر م

مال نشه که زنشو کشته تکه تکه کرده تو چاه خونش  



که تو اون    دهانداخته بعدم اومده تهران خدمتکار ش 

 یبگ سیبه پل  ینر نکهیخونه نباشه، واسه ا 
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اگر   رون،یب ی آتش بکش یتون یم گهیم قتو یحق

فقط زود   ،یگیبه دخترش م زویبگو همه چ د ینترس

  ارنیروزا در ب نی باش ممکنه اونا بخوان آتش هم

کاراشون   یمخصوصا که االن ساغر ٓکشته شده، بو 

 رسهیبه مشامم م

سر چرخاند، ماسک زده بود   عی لبخند زد و سر پروا

نگاه کرد،   تینفهمد او زن آتش است، به جمع یکس

کمک  ا یاز ک دیچطور با   تیدانست در آن وضع ینم

را دم گوشش   یتماس گرفت و گوش  ایبخواهد، با ک

 گذاشت.



م پروا متعجب سر باال آورد دست  اس دن یبا د ا یک 

آمد به اطراف نگاه کرد    رونیطاهر را گرفت از قبر ب

آرام جواب   ی ل یخ دی کش یگوش  یو با ترس دست رو 

 داد: 

 ! ؟یی کجا -

  ا یگفتم ب یشد تنها برم نم یاگر م  ا، یک میبر  دیبا   شیه-

  دیاما با  ،یتنها بذار  دیمج تیوضع نیکه تو ا میبر

دونه    یاون م یکیسراغ   میبر د یبا  شه،یم ری د یا یب

ترسم   یهمه کشتو کشتار م نیاونارو کشته، با ا یک

 اونو هم بکشن  

 دیمن دم گوش مج نیباشه اومدم، برو سمت ماش-

 ام یچه خبره بعدم م گمیم

 باشه -

ماند،   ا یرفت و منتظر ک  نیبا عجله سمت ماش پروا

نگران به اطراف نگاه کرد، همان لحظه تلفنش زنگ 

شماره تعجب کرد و تماس را برقرار   دن ید خورد، با 

 کرد: 

 بله-

 سالم نفسم -



 لبخند زد و گفت: شیصدا  دنیشن با 

 !؟ ی چرا چند روزه زنگ نزد زم، یعز یسالم خوب-

 د؟ ی کرد دایبرات، گودرز پ گمی خوبم، بعد م-

  ستیمعلوم ن د یداد دنبالش نگرد  امیابد پ ست، ی نه ن-

 نه ایُکشتنش 

 سر کار؟  ییکجا  ؟یحروم زاده ها، بگو خودت خوب-

 نگاه کرد و گفت:  تیسر چرخاند به جمع  پروا

 آره سر کارم -

 حواسشون بهت هست؟  دیو مج  ا یک-

اما   هیطوالن حشیتوض ، ییجا  هی میریم  میهست دار-

شمت ب  د یشا   رون یبتونم بک 

 بگو من وقت دارم زشتم-

گفت، آتش  که ابد گفته بود را به آتش  یی زها یچ  پروا

 و گفت:   دیکش یقینفس عم

 اد یب دمیمج  دیتنها نر-

 باشه تو نگران نباش -

 که مزاحمت نشده؟  ینفس مراقب باش کس-

 ست ین یزیچ زمینه عز -



زنم   یوقتم تمومه مواظب باش اگر بتونم باز زنگ م-

 ی کار کرد یچ  نمیبب

 باشه -

 فعال -

  دیکش یقیگذاشت نفس عم شیرا سر جا  ی گوش آتش

 بلند گفت:  دیچرخ

 شد؟  یچ-

 بره  یازت نم یآقا آتش طرف الل شده، حله اسم-

راه افتاد،   دیکش شش یر  یرو یسر تکان داد دست  آتش

کرده بود   ییکه در زندان بود کارها  یدر همان زمان

به آن فکر کند اما او آتش   یجرات نداشت حت  یکه کس 

کرده بود به قول خودشان گنده الت   دایپ ی بود، برش

 حبس هم آن برش را در آن جا نداشتند یها یها 

بود که در   یکه الل شده بود همان کس یاما کس 

پروارو به آن خال وروز در آورده بود، همان    ی آگاه

دانست آن  یخبر بود که اگر م یکه از همه جا ب یکس

کرد اما   یم ز یدختر زن آتش است خودش را حلقه آو

 زد.  یدست به آن دختر نم



قاد داشت بخشش کار خداست، او  اعت گریبود د آتش

نه اهل بخشش بود نه اهل رحم کردن، خصوصا اگر 

بود، انگار از خدا خواسته بود   انیحرف نفسش در م

که   یی اُفتد و حساب کسا  ی در زندان ب ی که چند روز

کف دستشان بگذارد را حال در حبس   رون ینشد ب

  ی مرد کنند،بگذارد که تا عمر دارند هرگز فراموش ن 

و چشم چران    یمهربان احساسات ی پروا مرد  یاکه بر

را   لی حکم عزرائ هیبق یبود اما برا  طنتیبود پر از ش

 کرد.  یم  خیداشت که مو به تن س

 

[12 /3/2021 1:17  PM ] 

 

 #آغوش_آتش  

 #پارت_ششصد_پنج

 

 

 : دیفشرد، پروا کالفه غر ی مدام زنگ را م ا یک

طرز زنگ  ن یدرو باز کنه با ا  ادیبخوادم ب گهینکن د -

 کنه یزدنت از ترس باز نم 



دستش را  کیبود عقب رفت و  یعصب  ی که حساب ا یک

 زد و گفت:   شیبه پهلو

  دیدونه با  یداره، اون م ازیفقط به اتش ن دیاالن مج-

 کار کنه یچ دیبا مج

 ر زد و گفت: کالفه د  پروا

خونه باشه فردا پس فردا آتش   ارو ی نیتو دعا کن ا-

 رونهیب

قدم به عقب   کی لحظه در باز شد و پروا   همان

 : دیغر  رمردیو پ دیچرخ ایبرداشت، ک

 زنگ زنگ   یچه خبره ه -

 : دیبا حرص غر ا یک

 ی چقدرم که تو زود درو باز کرد-

  یتو باغ بودم االن در زد  دمیزنگو که نشن ی صدا-

 دم یفهم

 میزنگ زد  یه ید یپس از کجا فهم-

 به پروا نگاه کرد و گفت: یعصب  رمرد یپ

 بله-

 زد و گفت:   د یاز پشت سر مرد باغ را د پروا



 در بگم یجلو  شهینم هیحرفام طوالن-

 کنم نم...  یجا کار م  نیخانم من ا نیبب-

  ییالی خونه و هی ،ی خودت کم پول ندار  یکن یکار نم-

  ستیمال آدم خدمتکار ن ایدر  کیوسط شمال نزد

 درسته؟

جلو رفت    ایپروا بود و ک یبه لب ها   رهیخ رمرد یپ

 مرد زد و گفت:  ر یپ نهیتخت س 

تو   میما بگ  یتو بتمرگ دیبکش کنار واسه معامله با -

 چشم  یبگ

نگاه کرد پشت   ا یباغ شد و پروا چپ چپ به ک  وارد 

  یدر را بست و عصب رمردیسرش وارد باغ شد، پ

 گفت: 

 س یتا زنگ نزدم پل   رونیب  دیبر گه،ید هی حرفا چ نیا-

 با لبخند گفت:  دیچرخ پروا

  یبود که درو نم سیاگر قصدت زنگ زدن به پل -

  شه،یواسه ما بد نم  سیپل  یالبته زنگ بزن  ،یبست

  یکار کرد  یفهمن تو با زنت چ یهم م  انیچون اونا م

اون دو نفرو کشته و با   ی ک یگی باالخره م نکهیهم ا

 ید یخودت د یچشما



 زد و گفت:  یبشکن ا یساکت بود و ک رمرد یپ

سکوت عالمت رضاست، معامله رو شروع   نه یهم-

 می دار یکه ما کارو زندگ  دیکن

 و گفت:  ستادیا نهیسر تکان داد دست به س  پروا

  نیکردن، سخت نبود، چند دایشماره دخترتو برام پ-

 ساله اعالم کرده مادرش گم شده  

 باال تنه اش خم شد و آرام گفت:  یکم

 کهیبفهمه باباش مامانشو ت ی تو که دوست ندار-

 کرده انداخته تو چاه باغشون؟  کهیت

 تو ز...  یگیم یچ-

نکردم،   یکیباال رو برات  نییببند فکتو تا پا  ی هو-

کن نه   یکارت تمومه پس نه بد دهن یزر بزن یبخوا

 د یتهد

 گفته غلط کرده  یهر ک -

 ؟ یرو کنه چ ر یتو خونت چاه تو ز زهیبر  سیپل -

دست به   دیخند  ایآب دهان قورت داد و ک رمرد یپ

 زد و گفت:  ش ی گلو



حالم جا    دم یترس تو د نیجاتو دوست داشتم همچ نیا-

 اومد 

 خنده اش گرفت و گفت: پروا

تونست خودش  یاگر م سیپل ستیبه ما مربوط ن نمیا-

  یا یم  میما لو ند یخوا یکرد، اما اگر م یم دایپ

 اون دو نفر کشته ی ک یگیم کی ش یلیخ یکالنتر

  رمردیسر کج کرد منتظر به پ ا یسکوت کرد و ک   پروا

 برد و گفت:   ریسر به ز  رمردیکرد، پ ینگاه م 

 منو...منو... -

کشته  یک  یاگر بگ یعنیبه تو نداره،  ی کار  ی سک-

فهمه جونت در خطره   یکنه م یولت نم  سیپل 

نه از همه   سینه پل  ی جور ن یحواسش بهت هست، ا

 کهی ت کهیمامانشو ت شهی مهم تر دخترت متوجه نم

 ی کرد

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

 می معامله تموم شد، بزن بر-

جلو    ع یبا ترس به باغ نگاه کرد و پروا سر رمرد یپ

 رفت و گفت: 

 ؟ ی کار کرد یدونن تو چ  ینگران نباش، اونا م -



 دیدیدونم شما از کجا فهم   ینه اصال نم-

 لبخند زد و گفت: پروا

 م؟ یبر-

 بهتون گفت؟  یک-

 ی حاال هر ک-

 دونست جز خدا... ینم  چکسیبه وال ه-

آن   یاور  ادیکرد با  زیسکوت کرد و چشم ر کدفعهی

اش، آن مرد جوان و کمکش   ی و مست یشب باران

 در ذهنش خورد و گفت: یجرقه ا

 دونست  یاون م-

 ؟ یک-

تو راه    رونیبود همون موقع که از شمال زدم ب یکی-

دونم   ی مست بودم حالم خوب نبود نم دی شمال منو د

نشونم داد  نجارویشد که اوردم تهران، اصال اون ا یچ

خواد، خودم حس کردم تو   یجا باغبون م نی گفت ا

 چیه  گهیبهش گفتم، اما رفت و د ویهمه چ  یمست

 دمش یوقت ند 

 ادته؟یچهرشو -



  یساله ازش گذشته بعدم مست بودم بارون یل ینه خ-

 چهارشونه بود  ادمهیبود فقط  کیبود تار 

 : دیغر  ا ی و پروا به هم نگاه کردن و ک ا یک

اون دو   یبگو ک  ی اگاه میبر ا یب ستیمهم ن نا یحاال ا-

 کشته؟ یک  نمیبگو بب ینفرو کشته، نه راست 

 برد و گفت:  ریسر به ز رمرد یپ

ادم    یسر  ه یسراغش،   نیکه اومد ی همون مرد -

  یزخم  هیجا رفتن تو اون خونه، اول  نیا ختنیر

  یاسلحه ها   نیبعدم اون دوتارو با از ا دن یکش  رونیب

 زود انجام شد.   یل یخ زیصدا کشتن، همه چ یب

 ی تو کجا بود-

  رونیب میبکش یمجبورم کردن کمک کنم اون زخم-

 اون دو نفرم کشت  دمید

 اون جا بگو نارو یهم ا یخوبه ب-

 ارن یسر دخترم ب ییترسم بال یفقط م -

 سر تکان داد و گفت:  ا یک

 میکن  یختر تو هم حفظ ماون با ما، جون د-

 *** 



بود،   ریبود اما سر به ز ستادهیا نهیبه س دست

سرخ بود و صورتش   اد یز  ی هیچشمانش از شدت گر

بود آتشش دارد   یخوشحال م  دیبر افروخته بود، با 

  یدر م  ییبود از تنها  یخوشحال م دیشود با  یآزاد م

که سه شبانه   ی مرد یاما همه دل خون بودن برا دیآ

خوراکش   ند،ک یم  یسپر  یروز را باال سر قبر خاک

تمام تالششان را کردند   ا یپروا و ک گار،ی آب بود و س

 بود.  ده یفا   یاما ب

 

 اد یدر شهیهم یبه توا سمینویتو از تو م  به

 رفته برباد   یازتوزنده لحظه ها  شهیهم یا

 

 را پرت کرد و گفت:   گارشیته س ا یک
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 فهمه یم رون یب اد یتا ب-

بتونه  دیبفهمه چه بهتر االن بفهمه شا  د یاول آخر با -

 کنه  ی کار

 کشتنش؟  یگیم-

 عزا داره  قش ینه فعال بذار فقط بفهمه مرده و رف-

 

 که بن بست غربت  یوقت

 سار قفسم بود   هیسا 

 بتیرگبار مص ریز

 تنها کسم بود  یکس  یب

 

صاف    ع یآتش سر دنیاما با د دیکش یقینفس عم ا یک

 گفت:   ستادیا

 داداش -

انگار تازه غم بزرگ را   دنش یسر باال آورد با د  پروا

و با شتاب در آغوشش فرو   دیدرک کرد، طرفش دو 

 گفت: رفت، اتش چشم بست اما لبخند زدو  



 آروم زشتم -

نگاه   ا یبه ک د یجلو رفت و آتش سر پروا را بوس ا یک

 کرد دستش را سمتش گرفت گفت:

 ! د؟ یپوش یچه خبره مشک-

 

 زییاز آزار پا  یوقت

 کرد  یم هیو باغم گر برگ

 چشم تو آمد   قاصد 

 آورد   دنییرو ی  مژده 

 

 نکیعقب رفت جرات برداشتن ع ریسر به ز   پروا

دست در دست آتش گذاشت    ا یاش را نداشت، ک یدود

به پروا نگاه کرد، اتش مشکوک به پروا نگاه کرد اما  

 گفت:  دی نگاه دزد عیپروا سر

 ... هویاالن  میبر-

 

 سم ینو ی تو نامه م به

 رفته از دست  زیعز  یا



 پس از تو یکه خوشبخت یا

 وست یشد و به قصه پ گم

 

چشمانش   یپروا را از رو  نکیبرد ع شی دست پ  آتش

به چشمان آتش   رهیباز بغض کرد خ برداشت، پروا

 آرام گفت:  یل یخ

حالش    دیخاکش کردن، مج ش یساغر مرد، سه روز پ-

 ست یخوب ن 

دو رگه   یبا صدا   ا ی به پروا مانده بود و ک رهیخ  آتش

 گفت:  یا

 سه روزه از قبرستون تکون نخورده -

 

 عشق  نیتر یشگیهم یا

 حضور حضرت تو در

 سوزم سراپا  یکه م یا

 ابد در حسرت تو  تا 

 

 و گفت: ن یبا شتاب راه افتاد سمت ماش آتش



 کشتنش؟ -

 نگاه کرد ابرو باال انداخت و گفت:  ا یبه ک عیسر  پروا

 کرد   ی نه خودکش-

 نیدستش مشت شد و خشمگ  ستادیا شی سر جا   آتش

 : دیپرس

 چرا؟ -

 میدون ینم-

 چی سوئ-

 را سمت آتش گرفت گفت:  چیجلو رفت سوئ عیسر  ا یک

من برم سراغ   گه،یبرات م ویپروا خودش همه چ-

 ی آسک

سوال پروا  یکرد تا دهان باز کرد برا  زیچشم ر آتش

 گفت: 

 بهت گمیبذار بره بعد من م-

 

 سم ینو ی تو نامه م به

 نوشته بر باد  یا نامه

 دم یبه اسم تو رس که



 افتاد  هیبه گر قلمم

 

شدند، اتش    نیماش  با عجله رفت و آن دو سوار ا یک

را روشن کرد    نیو ماش دی فرمان کوب یمشتش را رو 

 : دیغر

  نیکنه، کور بود عشق ا یچه مرگش بود که خودکش -

 واسه خاطرش قاتل شد  د؟ یمردو ند

 لحظه آروم باش  هی-

 بده من  یکوفت گاریس هی-

پاکت   دنیدست پاچه در داشبور را باز کرد با د پروا

سمت اتش    دیکش رونیب یگار یخودش نخ س گار یس

گرفت و فندک را با دست لرزان چند بار فشرد تا  

 روشن شد و سمت دهان آتش برد گفت: 

 آتش تو... -

لبش   ن یرا روشن کرد پک زد از ب گاریس   آتش

 زد: اد یبرداشت و فر

 کرد  یچه مرگش بود که خودکش -

 



 روزگارم   ارمیتو   یا

 ها با تو دارم  یگفتن

 ارم یتو   یا

 ادگارم یگذشته  از

 

 سم ینو ی تو نامه م به

 رفته از دست  زیعز  یا

 پس از تو یکه خوشبخت یا

 وست یشد و به قصه پ گم

 

 : دیچشم بست و اتش سرعتش را باالتر برد غر پروا

خوره، خوبه خودشو تو   یاز کنار قبرش تکون نم -

 همون قبر خاک نکرده 

فرمان   یمنقبض شد و دست مشتش را رو   فکش

بار و پشت سر هم، پروا وحشت   نیچند  د،یکوب  نیماش

نه زورش   گریاما د ردیخواست دستش را بگ یزده م 

 افتاد گفت:  هیرا داشت نه جراتش را، به گر

 تور و خدا نکن-



به  ینشست و پک   شیلرزان اتش درون موها   دست

 :دیزد نفس زنان غر   گارشیس

 کارو کرد  ن یداشت که باهاش ا ویک  چارهیاون ب-

 

 رم یناگز زی گر  در

 لبخند  یشد معنا  هیگر

 میو شکست میگذشت ما 

 وندیپ یسر پلها   پشت

 

 عبور از مسلخ تن  در

 ما از ما فنا بود   عشق 

 م یگذشت  یاز هم م دیبا 

 از ما عشق ما بود  برتر

 

  گارش یبود به خاک ها، لبش کج شد و دود س رهیخ

زد، فقط   یحرف هم نم یداد، ساکت بود حت  رونیرا ب

شد به همان خاک ها، انگار در دلش حرف   یم  رهیخ

 کرد.  یزد اما هر چه بود خودش را داشت نابود م  یم



آورد آرام  یکرد و باال م یرا از خاک پر م مشتش 

هم    ا یک یحت  یکرد، هنوز با کس یم شان یآرام رها 

 نزده بود.   یحرف

  دنیشانه اش نشست، سر باال برد به د  ی رو  یدست

 فت:و آرام گ دیبرادرش فکش لرز 

 به سرم اومد یچ  ی دید-

خم شد در آغوش هم فرو رفتن و عربده   عیسر اتش

دهانش گرفت و   یباال رفت، پروا دست جلو  دیمج ی

را    یکیاما انگار  خت،یاشک ر دیحال مج  یباز هم برا

تواند آرامش کند عربده زد و اشک   یبود که م  ده ید

به   رهیو اتش فقط محکم در آغوش داشتش خ  ختیر

 خاک قبر مانده بود. 
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بکند، آتش   ی کار نیشد ساغر چن یباورش نم اصال

ت صدر در  هنوز خبر نداشت ساغر حامله بوده اس 

  دیفهم ی بزند خودش م یپروا حرف  نکهیصد بدون ا

کرده باشد،   ی است نه که خودکش  دهیساغر به قتل رس

بودن آتش را   زینگفته بود، ت چ یهمان پروا ه یبرا

کرده   ی همان ساکت بود و سع یدانست برا  یخوب م 

 بود فقط آرامش کند.

 ** 

با عجله سمت در رفت و   یزنگ بلند شد آسک  یصدا

 گفت: 

 حتما داداشمه-

آتش لبخند زد با شتاب در   دن یرا باز کرد با د  در

به   دیرا بوس یآغوشش فرو رفت، آتش سر آسک

 نگاه کرد، پدربزرگ با لبخند گفت:  قیپدربزرگ و شقا 

 ی خوش اومد-

کنار رفت و آتش سر تکان داد در را بست،    یآسک

 خند زد و گفت: شین

 من نبودم چقدر اتفاقا افتاده -

 گفت:  یو با ناراحت  د یکش ی قیآه عم پدربزرگ



بدم اما   شی نداره، نشد دلدار یبا تو برام فرق   دیمج-

 اومد براش کردم یاز دستم بر م یهر کار 

 و گفت:   دیکش شش یر  یرو یدست  آتش

 مردم محل چطور جرات کردن به زن من حمله کنن؟ -

 گفت:  عیو پدربزرگ سر  دیدندان کش ر یلب ز  یآسک

 اونا فق-

چشم   قیو شقا ی زد که آسک ی چنان عربده ا اتش

 بستند و پدربزرگ خشکش زد: 

 اونا گوه خوردن  -

برد سمت   ورش یآب دهان قورت داد و آتش   قیشقا 

  رمردیکتش را گرفت که پ ی  قهیپدربزرگ چنان 

توجه در   یبخورد اما اتش ب نیبود زم کینزد

 زد:   ادیصورتش فر

داره اما کرد   رتیغ رانیا یگفت یم  ادمهی  رتت؟یغ نهیا-

به زنم حمله   یکجا بود وقت رتتیصد برابر داره که، غ 

 کردن 

 پس...  نیبب-

  نیکه تورو هم بکشم ع میشیمن االن انقدر ات نیبب-

 یواسه من پسرم پسرم راه ننداز که نم  ست،ین  المیخ



بگه  خودیکه ب  یاون دهن  دمیجر م یهست  یفهمم ک 

  ،یشناس یم  یمحلو بهتر هر کس نیپسرم، تو مردم ا

 د؟یچپ به زن اتش نگاه نکن ینگفت یچطور الل شد 

 یم  شیدست و پا   یوحشت کرده بود و آسک  قیشقا 

کبود شده باز عربده اش باال   یاتش با صورت  د،ی لرز

 رفت: 

 که همه رو پاره کرده  رتیغ  یادعا  نیا  رنیگوه بگ-

 گفت:  د یکرد عقب رفت اما با تهد ش ی رها 

بگو   شونیکی یکیبزرگشون برگشته برو به حاال که -

بگو  ره،یگ ینزنه اروم نم شتونیآتش اومده تا ات

 ستمیتا جرتون ندم اتش ن د یکه چپ نگاش کرد نیهم

 تکان داد گفت:  یگردن ی عصب

  رتیغ  یب دیبا  ی شکرابه فکر کرد نمونیدو تا دعوا ب-

مگه جدا   ست،ید مگه هنوز زنم ن ،یار یدر ب  یباز

هواشو داشته  نکهیا  یبه جا  ،یشد  رتیغ  یکه ب میشد

 ی کرد ی نجوریا امیتا من ب یباش

 من که نکردم پسر خودش... -



گوه    نیاز ا یدونست یخودشون گوه خوردن، تو م-

 یکارو کنن نرفت نیا نکهیکنن چرا قبل ا یم  ا یخور

 جلو 

تو بودم،   یمن نگران تو بودم دنبال کارا  نکهیواسه ا-

 ثابت کنم  تویگناه  یخواستم ب یم

 خند زد گفت:  شین آتش

 ی چقدرم که کرد-

ازت   نکهیبده با ا رشیزنت ماشاهللا خوب بلده، خدا خ-

ثابت   تویگناه  یتا تونست ب دیدوئ  یناراحت بود اما کل 

 کنه، من که فقط دعاش کردم

 وارد اتاقش شد گفت:  اتش

 بردم خونش  دیمج ا،یشام بذار ببرم واسه ک هی ی اسک-

 چشم داداش -

اجازه وارد   یبا عجله سمت اتاق آتش رفت ب   قیشقا 

 اتاق شد گفت: 

 میحرف بزن  شهیم-

 خوام برم حموم یم-

 شهی زود حرفم تموم م-



 بگو-

آب دهان قورت   یدر را بست، به سخت دیچرخ  قیشقا 

 گفت:  دیداد و آرام چرخ

 آتش  -

 شده؟  یچ-

 گچ پا و دستمو باز کردم   ینفهم یحت-

 کالفه گفت:  آتش

 ؟ یانتظار دار  ی االن ازم چ-

نگرانت بودم...دست   یلیچند وقت خ ن یمن...من ا-

 کردم  یم هیخودم نبود، مدام گر

  یآور  ادی اما با  دیدهان باز کرد به او ناسزا بگو اتش

 و گفت:   دیکش شش یر  یدست رو ینقشه اش عصب

 ی شیمعلومه نگرانم م گهید یدختر عموم -

 رابطتون درست شده؟  یعن یاالن پروا اومده -

  رونیب ارتمیخواست فقط ب یاون انگار م یعنینه -

آزاد   یدونست ک  یم نکهیسراغم با ا  ومدی ن یحت

 هست  ی دنده ا  هیو  یا نهیختر ک د  شم،یم

 که بد شد  ینجوریا-



 دارم   یمهم تر یمن کارا  ستیمهم ن -

 گهید  کمیخواستم برم اما حس کردم  ی...من م گمیم-

 بمونم شتیپ

 سر تکان داد و گفت:  اتش

 بمون  -

 لبخند زد و آرام گفت:   قیشقا 

 دلم برات تنگ شده بود -

به جلو برداشت   یقدم قیاتش مشت شد و شقا  دست

 گفت: 

 ییجا  نی خوشحالم ا-

داد اگر چاره داشت    یسر هم تکان نم گرید یحت اتش

با   قیکرد شقا یرا از تنش جدا م  قیهمان جا سر شقا 

  ستاد یا شیروبه رو   دیدندان کش  ر یهمان لبخند لب ز

 گفت: 

تونم آرومت   یجام م نیبدون من ا  یط یتو هر شرا-

 کنم

و    دیاتش کش راهنیپ یدکمه  یانگشتش را رو  سر

 زمزمه وار گفت: 



 داره  ازیبه آرامش ن طیشرا نی مرد تو ا هی-

  اریاخت یموقع تلفن اتش زنگ خورد و اتش ب همان

  بشی را از ج ی خورد با عجله عقب رفت گوش یتکان

قوت   یآب دهان اریاخت یاسم نفس ب  دنیدر آورد با د

دم گوش گذاشت اول از   دیکش یگوش یداد و دست رو

که خودش هم به   یهمه صدا را تا اخر کم کرد جور

 گفت: عی زور بشنود و سر

 بله-

 ؟یی کجا -
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 سر اومدم خونه هی ...هی-

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا



 شده؟  یزیچ-

  ینم گهید زیبراتون چ ارمی...آره غذا میعنینه -

 نیخوا

 ؟یحرف بزن یتون ینم-

 چرا چرا تو بگو-

  یهول نم ینجوریهم باشه ا یتو، تو کس یگیم یچ-

 که یکن

 و گفت:   دیسرش کش  یدست رو دیکالفه چرخ اتش

 ی الزم دار یزیچ-

 لب را جلو داد و گفت:  پروا

 آره -

 ؟ یخوا  یم یچ-

 لوس شده آرام گفت:  ییبا صدا پروا

 قرار تو  یتو رو، بغلتتو، قلب ب-

 لبخند زد و گفت:  آتش

 زمان دستته نیتر  عیدر سر-

 ستمیزود اتش خوب ن-



براتون به  ارمیباشه زود م زیچ یعنیباشه زش... -

  رمیحموم نم گهید  ام،یبگو اروم باشه االن م دمیمج

 ام یزود م

 جا برو خب   نیهم ا یب هیحموم چ-

 با تو؟ -

 لب گفت:   ریو ز دیخند پروا

 گهید ا یتنگ شده ب  اتیباز ز یه نیدلم واسه هم -

 اومدم اومدم -

 گفت:  دیچرخ عیرا قطع کرد سر  تماس

 ست یخوب ن ادیز دیمج گهیم  ایبرم ک دیبا -

 ؟ یا یباشه شب نم -

تونه  ینم ا یک  ستی مشروب خورده رو فرم ن دینه مج-

 کنترلش کنه 

 گناه داره  ی ل یخ چارهیب-

 باال رفت:  شیصدا  اتش

 رمیبدو دارم م ی آسک-

 زد و گفت:  ی نگاه کرد لبخند زور قیشقا به

 میزن  یبعد با هم حرف م-



 باشه -

 یرفت آسک رون یزودتر در اتاق را باز کرد ب آتش

 سمتش رفت گفت: 

خونه اما االن   مشیبده، به زور اورد  یل یخ دیحال مج-

 تنهاس  ایباز زده به سرش برم که ک

 باشه داداش -

گرفت سمت در رفت اما    یساک غذا را از آسک  آتش

 کرد گفت:  یرا دود م   پشیکه پ  یپدربزرگ در حال 

 که برات دردسر درست کرده  هیک-

  زونش ی فهمم از خشتک آو یم هیدونم اما هر ک ینم-

 کنم. یم

 گاهش کرد و گفت: ن پدربزرگ

  بیزود حل شد، عج  یل ی بود اما خ نیپروندت سنگ -

 ست؟ ین

 گفت:  دیکامل سمتش چرخ اتش

 ؟یچ یعنی-

به   ،ی زودم آزاد شد  یل یزود گرفتنت خ یل یخ یعنی-

 ! ستین  بیموضوع عج نینظر خودت ا



 شانه باال انداخت و گفت:  اتش

 تونم بفهمم یو نم یکن ی که فکر م یزیچ یآره ول-

  لمیدختره ف ن یبه جا پسر اما سرگرد گفت ا رتتیغ-

فرستاده خود دختره انکار کرده االنم خودش مدرک  

 ست؟ یجور کرد آزادت کرد، زنت مشکوک ن

کرد   یبا ترس به فک منقبض برادرش نگاه م   یآسک

چه کار کند و از کوره در    د یکرد بفهمد با  یو دعا م

از کوره در رفته   که شیپ یقینرود درست مثل دقا

 بود، آتش سر تکان داد و گفت: 

 دونم ینم-

خواد اعتماد    یم ا یحرفا اما زنت   نیتلخ باشه ا دی شا -

 داره   یا گهیقصد د ا یتو رو جلب کنه 

 مثال در فکر فرو رفت سر تکان داد و گفت:  آتش

 نیخودمم فکر کردم مشکوکه اما فکر نکنم ازش چن-

 اد یبر ب  ییکارا

 ریکسو دست کم نگ چیپسر ه  ی دار ادیتو دشمن ز-

  یتونست منو ب قی چطور دق نیا یگیاصال راست م-

جور    ییتنها   یشاهد و مدارکارو چجور  نیگناه کنه، ا

 پشتشه!  یک یکرد، نکنه 



 گفت:   عیسر  یآسک

 نه داداش فکر نکنم پرو... -

 :دیبا خشم غر  پدربزرگ

فکر نکن برادرت داره   یساکت شو دختر، احساسات-

دختر چه   نی ا نهیحواسش باشه بب دیبا  گه،یدرست م

نتونست    لهیوک نیما بهتر لیبه کفششه، وک یگیر

 مدرک جور کنه چطور اون تونست اونم تو چند روز 

 سر تکان داد گفت: نانیبا اطم آتش

قبول   ادمهیچه خبره، چون  نمیبب دیبا  یگیراست م-

جواب بله داد بعدم   هو یکرد با من ازدواج کنه اما  ینم

ابراز عالقه هاش  یهمه کاراش مشکوک بود حت

 انگار دروغ بود. 

شانه اش    ی لبخند زد و پدربزرگ دست رو  قیشقا 

 گذاشت و گفت:

زودتر   یهر چ دیاما اگر دشمنه با  ستیطالق رسم ن-

 یودت دورش کن از خ

 خند زد و گفت:  شین آتش



 ا یراحت نیاگر دشمن باشه که به ا شهیکه نم ینجوریا-

  رتی غ یب دیهم زنمه نبا   یکنم، اما تا وقت یولش نم

 باشم. 

 برد و گفت:  ریسر به ز پدربزرگ

خبر رفتن سراغ زنت،   یدانم، اون ها هم ب یخودم م-

  ییچه بال نیبرو بب  یباور ندار دمیمن بعد فهم

 سرشان آوردم. 

 خند زد اما گفت:   شیدر دلش ن  آتش

 فهمم، فعال   یم ویخودم همه چ-

 گفت:   ع یدر را باز کرد اما پدربزرگ سر دیچرخ

 لهیکارو کنه مطمئن باش با ح نیتونه ا  یکه م  ی کس-

 تونه رامت کنه  ی زنانشم م ی

 خند زد گفت:  شیسر چرخاند ن  آتش

 ه زنیم شی آتش آت شه،یآتش رام نم-

 لب گفت:  ری لبخند زد و اتش در را بست ز پدربزرگ

اون گردن کلفت تو بزنم هم خودم  گهیم طونهیش-

 گهیداره برام قصه م  وثید  ه،یراحت بشم هم بق

 آسانسور شد گفت:  وارد 



تخم   نمیبذار حروم زاده بفهمم چه خبره اون وقت بب-

 فعال لذت ببر  ،ی زر بزن یتو چشام نگاه کن یکنیم
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که لب حوض نشسته بود نگاه   دی را باز کرد به مج  در

 کرد و در را بست گفت: 

 ایک-

 شد و گفت:  اط یوارد ح عیسر  ا یک

 بله داداش -

 غذا نیا-

 دستت درد نکنه -



 آرام گفت:  یل یخ

 هم تنهاش نذار  هیثان هی-

 پروا باهات حرف زد؟ -

 چطور؟-

 یجور  نی ...همیچیه-

جا    نیاوردم ا دینه از قبرستون رفت خونه منم مج-

 که داغونم  شش یپ رم یاما االن م

 باشه -

زانو زد و دستش    شیپا  ی رفت جلو  دیسمت مج  آتش

 گذاشت گفت:  دیمج یشانه  یرا رو 

 پرسم درست جواب بده   یسوال م هی-

 کرد گفت:   زینگاه باال آورد و اتش چشم ر دیمج

 کشتنش؟  ا ی  هیخودکش یکن یتو فکر م-

 ساکت بود و اتش کالفه گفت: دیمج

نکنه    یکن یفکر م  ی تو چ نم یخوام بب یحرف بزن م -

 باباش... 

 نه باباش نکرده -

 باباش نکرده  یچ یعنی-



آب دهان قورت داد با چشمان    یبا بغض بزرگ دیمج

 به چشمان اتش گفت:  رهی خمارش خ

 کرد  ینم یخودکش یساغر -

 نهیس  یتا وسط ها  شی درون لباسش که دکمه ها  دست

لبش کج شد و   د، یکش رون یب ی باز بود کرد و لباس

 گفت: 

دوختم  نویا نیدختره، گفت واسه هم   دمیگفت خواب د-

 اومد تنش کنم ا یدن یوقت

نگاه کرد، منظور    ا یبه ک  د یابرو در هم کش جی گ آتش

برد و آتش باز به  ریسر به ز ا یک  د،یفهم یرا نم دیمج

 نگاه کرد و گفت:  دیمج

 !؟ یک یبچه -

از چشمان   یبا همان لبخند تلخ قطره اشک  دیمج

 آرام گفت:  یل یسرخش رها شد و خ

 زنمو همراه بچم خاک کردم-

به همان قطره   قیعم  یکرد، نگاه ینگاهش م آتش

جا خوش کرده بود، اما  دیصورت مج  یکه رو   یاشک

 ی عربده   یصدا هیفقط در چند صدم ثان یلحظه ا

  د،یکش رون یآن کوچه را ب ی خانه ها  یاهال یوحشتناک



  ی با تمام خشم و دل سوخته اش، عربده ا یعربده ا

 که همه را به وحشت انداخت. 

اما آتش او را ُهل   رد یآتش را بگ  ی کرد جلو یسع  ا یک

پنجره   شهیزد و دستش را به ش ی گرید  ی داد عربده 

را به وحشت انداخت   ا یک شهی شکستن ش  یصدا  د،یکوب

 زد:  اد ی و فر

 داداش دستت!-

اش را گرفت و از   قهیبرد  ورشی دیسمت مج  آتش

 :دیشده اش غر  د ی کل  یدندان ها یال

نابودشون   ختنتیاشک راگر ُکشته باشنش نتمرگ با -

  یشو چاک بده اون وون یخودشون ح نی ع ،یکن ینم

 کارو کرد   نیکه با زنو بچت ا

 کنم دادش؟!  یچه غلط-

را گرفت   دیدست به خون نشسته اش مچ دست مج با 

  یدبه   دنینگاه کرد با د اطیح یبلندش کرد به گوشه 

سمتش رفت برش داشت و    عیسر  نیبنز یتریل ستیب

 گفت: 

 تا بگم  میبر-

 گفت:  دیبر سر خودش کوب ا یک



 شد   وونهی د ن،یحس  ا ی-

★ 

 ی آمد، بو  رون یتن پوش را تنش کرد از حمام ب حوله

 ی وقت بود آشپز یل یباعث شد لبخند بزند، خ  یماکارن

درست کرده    یآتش ماکارن ینکرده بود و حال برا

 بود.  دهیفلفل تند هم خر شیبرا یبود، حت

سمت تخت رفت و خم شد    یزنگ گوش یبا صدا 

  یم ییخودنما  یگوش یرو  ا یرا برداشت اسم ک  ی گوش

 و دم گوشش گذاشت:   دیکش یگوش یکرد، دست رو

 بله... -

شده، به خدا که   وونهیبرس پروا، برس که آتش د-

 زنه یم شیآت ویکیاالن 

 وحشت زده و با لکنت گفت: پروا

 شده؟!  ی...چیچ-

 گرفت برد  نیبنز  یتریل   ستیب کیبا  دیدست مج-

 خدا! ا ی-

 که کال خل شده  دمیمج ستم،ین فش ی برس بخدا من حر-

 اومدم -



فقط حوله را در آورد و مانتو   دیسمت کمد نفهم د یدو

را    شی را تنش کرد با دستان لرزان دکمه ها  یمشک

سرش انداخت   یکرد و شال رو  شی پا  یبست، شلوار 

 : د ینال  دیباره بر سرش کوب کیاما به  

 ندارم که!  نی ماش-

 *** 

  ادش یفر یوسط کوچه پرت شد و صدا  یگرید  مرد

 گفت:  دیباال رفت اما آتش با خشم چرخ

اون   دیگ یم دیکن یزبون باز م ایصداتون،   دیببُر-

قسم    نیبه حس ا یخونه اومدو رفت  نی تو ا یروز ک 

 زنمیآتش م   نارویاز ا یکی یکی

 گفت:  هیبا گر یزن

 ... آقا آتش ما که کس-

تو خونش   یکوچه کس نیساکت شو، اون وقت روز ا-

همه پهن هستن وسط کوچه، اون روز    یکن ینم دایپ

 کسو کار، آره؟!   یجا شد ب نیا

  یکه رو  یدبه را باز کرد و بلندش کرد همان جور  در

  د ا یو فر  دندی لرز یکه از ترس در خود م  ی چهار نفر

 گفت:   ختیر  یم نیزدند بنز یم



خوان   یم  رسه،یم تونیکی یکی نوبت  دیحرف نزن-

کنم   یم  سیاما دهنتون اول سرو  رنیبذار بگ رنم؟یبگ

 کنم   یبعدم وا م

 دن یشو همه ترس ال یخ یداداش آتش ب -

  رونیکوچه ب ن یاز ا ی به درک، تو حواست باشه کس-

  دیندارن، بنال  دنمینره، تا دهن وا نکنن حق نفس کش 

 خونه نیاومد تو ا ی اون روز ک دیبگ

 زد:   ادیباره فر  کینگاه کرد و به  هیبه بق دیمج

 د ید  بگ-

از آن ها دور   یکم  عیزنگ خورد و سر ا یک  ی گوش

 گارش ی شد، آتش با حرص دبه را پرت کرد و فندک س

 ش یلبها   نیب دیکش رونیب یگار ینخ س  دیکش رونیرا ب

 گذاشت و گفت:

وقت    رسهیکشم به تهش م  یم گارویس  نیا یتا وقت -

هستم که هر   وونهید یانقدر  دیدون یوگرنه م  دیدار

 بزنم شی چهارتاشون باهم آت

را هم به خون    گارشیبه خون نشسته اش س دست

 توجه سر تکان داد گفت:   یآغشته کرد اما او ب

 ستمیدهنتون وا نکنم آتش ن-



 داد ادامه داد.  هیتک واریزد و به د گارش یبه س یپک
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  یاگر م  ا ی د،یگیم  دیکن ی دهن وا م دیکه د  یز یچ ا ی-

کنم روزگار    یروزگارتون م د،یکن یدهن وا نم  دیدون

 سگ

 یزد و پشت دست خون  گارشیبه س یتر قیعم پک

  ا یبه آسمان نگاه کرد، ک دیاش کش ینیب ریاش را ز

سر چرخاند با ترس به سر کوچه نگاه کرد تا پروا  

 برسد. 

بود به  سیخ نیافتاده بود از بنز نی زم یکه رو   ی مرد

 زد:   ادیافتاد فر هیگر

 میسوز  یبگه...االن م یزیچ هی ی کید  -



 خند زد و گفت:  شین آتش

حرفان،   نیرحم تر ا  یب نا ی ا اریفشار به خودت ن اد یز-

کردن دلشون واسه   یاگر رحم داشتن که دهن وا م

 سوخت   یگل م  ر یگناه رفت ز یکه ب یاون دختر

  یزد و همان جور که دودش را هوا م   یمحکم تر پک

 داد گفت: 

 بزنم تمومه گهیپک د کی-

و    دیبه گوشش رس  نیماش  ستادنی ا یموقع صدا همان

آمد و سمت او   نییپا  نی که با عجله از ماش ی دختر

نگاه کرد اما   ا یآتش همان موقع با خشم به ک د، یدو

 و وحشت زده گفت:   دیپروا رس

 ! ؟یکن یکار م یچ  یآتش...دار -

 نیبرو تو همون ماش-

 آتش تورو خدا... -

بودنشان و   سی خ دنی نفر نگاه کرد و با د آن چهار  به

 با بُهت گفت:  نیبنز یبو

 تو رو خدا! ،یآتش تو تازه آزاد شد-

 نی برو تو ماش-



 کنم!  ی آتش خواهش م-

 سر باال برد و گفت:   آتش

 د؟ یدهن وا نکرد-

پک را زد،    نیرا لب دهانش گذاشت و آخر گار یس

  گاریخند زد س  شیپروا مچ دستش را گرفت و آتش ن

 فراد زد:  یباره مرد  کیآماده پرتاب کرد اما به  را 

 سه نفر بودن -

 زد و لب زد:  یو به پروا چشمک دیخند آتش

 که  ی باز به دستم نگاه نکرد-

به انگشتان آتش نگاه کرد اول از همه با   جی گ پروا

آن عالمت انگشتانش بر   دنیاما با د دیخون ترس دن ید

آتش   رد،یگ ینم  ادیخودش لعنت فرستاد که چرا 

 سمت مرد رفت گفت:  عی سر  دی و مج دیچرخ

 بگو-

سه نفر با موتور اومدن    میبخدا با زنم دم در بود-

اومد  شونیکیاما   رون،یرفتن تو خونت، بعدم اومدن ب

 میا یخونه م  نیاومده تو ا ی کس یبگ یگفت دهن وا کن

 میُکش یو کل خانوادتو مسراغت خودت



زد هر دو دستش را   یاد یو با خشم فر دیچرخ دیمج

  شیپا ریرا ز  گاریسرش گذاشت، آتش ته س  ی رو

 انداخت و لگدش کرد گفت: 

 د، یاما الل شد د یدید تونمیخونه هاتون، بق  دیبر د یگمش-

جا   نیا  دیگرفت ی فراموش کمی دم،یبه موقع نشونتون م

 کجاست

و به مردم نگاه کرد که به   دیکش یقینفس عم پروا

رفتند، آتش سمت همان مرد رفت و  یم  شانیخانه ها 

 گفت: 

 شون؟ یبود ده یتا حاال تو محل ند-

که اومد ترسوندم   ینه به خدا، اما کنار صورت همون-

بود، کنار لب باالشم   هی زخم بخ  یخط بزرگ جا  هی

گفتم   نارویبود، اما آقا آتش االن ا هی زخم بخ  یجا 

 ... یم

 باال رفت:  شیصدا  آتش

ببرن تا   دیکه با  ییببرن فعال جا  نارو ی ا ا یبگو ب ا یک-

 بعد

 باشه داداش -

 مرد اشاره کرد و گفت:   یبه در خانه  آتش



 د یبردار دیالزم دار ی هر چ  دیبر-

 ممنون آقا آتش-

 دنبالتون  انیاالن بچه ها م-

  ی بده، زن من از اون روز تو تب داره م  رتونیخدا خ -

 ده یسوزه، انقدر که ترس

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 اد یسرتون ب ییذارم بال  ینم-

ساغر   غیج  یلحظه صدا هیتو خونه  ختنیر  یوقت-

 اومدین ییصدا گهیاما بعدش د میدیخانم شن

آتش کالفه  د،ینعره زد مرد از ترس از جا پر دیمج

 گفت: 

 د ی ه بشآماد  دیباشه بر-
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 رفت و گفت: دیسمت مج  پروا

 آروم باش  کمیتورو خدا -

 رفت و گفت:   نشیسمت ماش  آتش

اون   میریخونه خودت ما م  ا یب یکه فرستاد نارویا ا یک-

 جا 

 باشه داداش -

  ا یب  دیمج-

به آسمان نگاه کرد و پروا ناراحت   دینا ام دیمج

آتش شدند،    نیکنارش به راه افتاد هر دو سوار ماش

راه انگار    قهیسکوت بود و سکوت در همان چند دق

کردند اما فکر پروا از همه  ی همه داشتند فکر م

 کند.  فیرا تعر زیهمه چ د یتر بود که چطور با   ر یدرگ

رفت و   نییزودتر پا   دیترمز فشرد و مج یپا رو  آتش

  نییخودش را به در خانه رساند، پروا خواست پا 

 آتش ترساندش.  یبرود اما صدا 

 شد؟   یتر نم شونی پر نیموهات از ا-

که   شیموها  یرو  دیآب دهان قورت داد دست کش پروا

 شالش رها بود و گفت:  ر یباز بود از ز



 ... من...من تازه از حموم در اومده بودم ک-

 غلط کرد که زنگ زد  ا یک-

 ی دونه من م ی کنم، اون م ی داد نزن آتش خواهش م-

تونم آرومت کنم به من زنگ زد، کش ندارم موهامو  

 ببندم

و سر چرخاند     دیکش شش یر  یدست رو یعصب آتش

 : د یلب غر  ریز

 به اعصاب من دینیبر یحاال ه -

 آتش! -

 کنم ی کار  هی امیبرو تو اتاق تا ب نییبرو پا-

  یرفت و سمت در خانه   نییپا  ن یکالفه از ماش پروا

شد سر   اطیباز گذاشته بود رفت، وارد ح  دیکه مج ا یک

 میگذشت وارد خانه شد و مستق دیمج  یاز جلو ریبه ز

نشست و چشم بست،   ا یت، لب تخت ک سمت اتاق رف 

 لب گفت:  ریو ز  دیرا شن اطیدر ح  یصدا

من، تو   یداده به موها  ریماجرا گ نیحاال وسط ا-

 ! یذار  ی مگه حواس برام م

در   د یو هنوز با  دیرا شن دیحرف زدنش با مج  یصدا

خواهد با آن موها   یماند تا بفهمد م  یاتاق منتظر او م



  ع یسر اریاخت ی و ب دی را شن  شیپا   یچه کار کند، صدا

 از لب تخت بلند شد. 

  رهیدر هم  وارد اتاق شد به او خ  یآتش با ابروها  

 شد و در را محکم بست و گفت: 

 ی زیبهمم بر شتریکه ب ا ین  یجور  گهید-

 کرد سمتش رفت و آرام گفت: ینچ پروا

 بده   یل یخ-

 بده؟  یچ-

و داد دستانش را دور گردن آتش حلقه  لبش را جل 

 لوس گفت:   یکرد مثل دختر بچه ها 

 رهیگیبغضم م  یکه دعوام کن ی انقدر لوسم کرد-

 کرد گفت:  زیچشم ر تتش

  یآشفته بازار چه عشوه ا  نیتو ا نا،یپدرسگ بب-

 !زه یریم

 گفت:  ی لبخند زد و با دلخور  پروا

 بوس  هیاز  غ یاما در یاز صبح تا حاال اومد-

اور ا از  یحساب دیکالفه سر باال برد و پروا فهم آتش

هوا   یسر جلو برد و ب  دیخود کرده است، خند یخود ب 



همان جور که لبش  د،یآتش را بوس ی گلو بکیس

  یکه ُهرم نفس ها  ی گردنش بود آرام جور کینزد

 خورد گفت:  یداغش به گردن آتش م

  یکه آروم کرد  دیدرست کردم، مج یبرات ماکاران-

 خونه که من تو رو آروم کنم  میبر

آورد و با شتاب سر جلو برد که  ن ییسر پا   آتش

و هر دو    دیرا نش دیمج ی هیگر  یببوستش اما صدا

پروا را گرفت    یچشم بستند، آتش عقب رفت و شانه 

و همه    دیسرش کش  ی و تنش چرخاند، شال را از رو

 بافتش گفت:  ی را جمع کرد همان جور که م  شی موها 

 ؟ ی دون ی م یزیتو چ-
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 ی آتش از سکوت پروا عصب  د،یدندان کش  ر یلب ز پروا

 : دیسر جلو برد دم گوشش غر یشد، کم 

 از چشمات خوندم، پس بگو  -

 آتش -

 جانم-

تنها   دیآروم کن، با  دیاما االن نه، فعال مج گمیم-

 گمیم میدور بش  دیبذار از مج  م،یباش

 مهمه؟-

 یل یخ-

 دکمه هاتو باز کن -

 چرا؟ -

 برم  دیبا  گهیباز کن د-

مانتو گرفت و همان جور که  یدست به دکمه ها  پروا

 کرد گفت:  ی باز م

تو هم   شهیتر م وونهی بفهمه د دیجمهمه که م یانقدر -

 یهست ینیب شیقابل پ ریدونم، غ ینم

مانتوت   ریفقط بافتم که جمع بشه ز یچون کش ندار-

 بذار 



  دیکش نییرا پا   قهیها را باز کرد و آتش از پشت  دکمه

اما لحظه هم خودش هم پروا خشکشان زد، پروا  

 دستپاچه گفت:  دیوحشت زده با شتاب چرخ

مانتو   هیبودم...فقط...فقط   دهیبه جون خودت ترس -

 ... دیپوش

 : دیبا حرص دست باال برد فکش را گرفت غر آتش

نداره که  شوییتوانا گهیَکس د چیه ینکن وونمی تو د-

شانس    ا ی ه کنار وقت بر هیمانتو   نیبکنه؛ د المصب ا

 گوه ما پاره بشه خو من... 

 دهان آتش گذاشت گفت:   یدست جلو عیسر  پروا

  گهیغلط کردم حواسم نبود، د د،یببخش  دیببخش-

 حواسم هست، داد نزن فحش نده 

مانتو جا داد   ر یکرد، موها را ز شیبا حرص رها  آتش

 ظیرا با غ ش یو صافش کرد همان جور که دکمه ها 

 : دیبست غر یم

 المصبا ن یشالتو بنداز رو ا-

هم فشرد آتش با حرص   یخنده اش گرفت لب رو  پروا

کرد و دست باال برد که مثال پروا را بزند   زیچشم ر 

 : دیغر



 بزنمش  گهیم طونهیش-

کند قصد   یدانست آن کار را نم یپروا که م 

دست جلو دهانش گرفت سر    عیترساندنش را دارد سر

  یچشم، آتش پوف یعنیسمت شانه اش تکان داد که 

 کرد سمت در رفت. 

 را باز کرد و پروا آرام گفت:   در

 غلط کرد  طونهیش-

 دور شد اما بلند گفت:   آتش

 کنم  ی به وقتش زبونتو کوتاه م-

 گفت:  دیخند پروا

 کنه یبه من نگاه م یجز تو ک  زیپسر ه-
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گرفت و   ا یآمد سرنگ را سمت ک   رونیاز اتاق ب زیپرو

 گفت: 

 صبح خوابه ی   ازدهی حداقل تا ده -

 کالفه سر تکان داد و گفت:  آتش

 آرومه ینجوریحداقل ا-

اما زن   م،یمثل هم هست دیمنو مج فهمم، یدردشو م-

 بچه تو شکمش بوده  نیا

 نگران گفت: ا یو ک   دینگاه دزد آتش

 شهیم یبشه چ  داریب-

افته تو محل تا  یها م وونهی دونم مثل د یمن م -

 کنه دایقاتلشو پ

است  نیدانست منظورش ا  یبه پروا نگاه کرد، م ا یک

سر   د ییتا  یکه وقت حرف زدن است، پروا به نشانه  

 : دی غر یعصب زیتکان داد، پرو 

 نا یبه ا  یاون دخترو بکشن اون که کار دی پرا با -

 نداشت!

 نه عمو -



نگاهش کردند، پروا   زیحرف پروا، آتش و پرو  با 

گرفت و به چشمان آتش نگاه کرد   واری از د هیتک

 گفت: 

اجبار   د یناخواسته و شا  ایدر اصل ساغر خواسته -

 کرده  یواسه دشمن تو کار م

 شد و پروا آب دهن قورت داد گفت:  زیاتش ر چشمان 

کار ساغر   د،یکه به دست سرگرد رس یلمیاون ف -

من   ش یساغر پ رنتیبگ  انیب نکهیقبل ا ادمهیبوده، 

که اون   یاز ساعت رتریمن د یبا گوش   یبود، چطور

دونم اما فکر کنم با    یاون جا بوده ارسال شده رو نم

 کارو کرد  نیچندتا ترفند ساده بشه ا

 !یگیم یچ-

  یم ه یساغرو بکشن، زنگ زد به من گر نکهیقبل ا-

خواد همه   یفرستاده، گفت م  لموی کرد، خودش گفت ف

بگه، خسته شده، از بچش گفت، خواست همون   ویچ

به من بگه، منم اومدم   ویموقع برم سراغش تا همه چ

  ریاما د م، یدیهم اومد با هم رس ا یمحله زنگ زدم ک

خواد   یده بودن م یشده بود، کشته بودنش، انگار فهم

 بگه ویهمه چ

 به آتش نگاه کرد اما آتش نگاهش به پروا بود.   زیپرو



* 

  یرو ی زخم ها  یآغشته کرد، آرام رو  ن یبه بتاد پنبه

ماند تا   یم  یقو  د یبغض داشت اما با  د، یدستش کش

از دست در   زیآن قدر همه چ یآتش را آرام کند، گاه 

  یهم باز انگار کار یریرود که از هر طرف بگ  یم

آتش هنوز گوشش را به درد   یها ادیفر  ،ینکرده ا

 آورد.  یم

  یاش به خاطر پس زدن ها نهیس یو قفسه    شانه

  یزیچ  ا یک یدانست در خانه   یکرد، نم  ی آتش درد م

  د،ی د یرا م زیچ کینه، فقط  ا یهم سالم مانده است 

جاسوس بودن زن   ی شده بود، نه برا وانهیکه د  ی مرد

  گرید ی ها  یلیآن دختر هم مثل خ نکهیا ی برا قش،یرف

 نشیبه خاطر او جانش را از دست داده است، دل آتش 

برادرش، جانش را به  قش،یگرفته بود که زن رف گر

 همان آرام قرار نداشت.  یخاطر او از دست داده، برا 

آتش را   یتوانستند جلو  ینم ی درصد   زیو پرو ا یک

پروا هم با تمام تالشش نتوانسته بود،    یحت رند،یبگ

که  یا وانهینبود، د شیب یا وانهید کیآتش آن لحظه 

 آرام کند.  دیمجبور شد او را هم به روش مج   زیپرو



را با پشت دست پاک کرد و دست بانداژ شده   اشکش 

گذاشت، به صورتش نگاه    نیزم ی آتش را آرام رو  ی

گردو ورم کرده بود و   کی  یاش اندازه   یشانیکرد، پ

داد آن قدر   یکبود شده بود که اگر پروا هلش نم 

 ود. ش  ی تا متالش دیکوب یم  واریسرش را به د 

را برداشت به  ینیبلند شد س شیاز سر جا آرام

گذاشت،   نتیکاب یرا رو  ی نیآشپزخانه رفت، س

  یرفت، نگاه  رونیدستانش را شست و از آشپزخانه ب

 شهیبه آتش که باال تنه اش برهنه بود و مثل هم گرید

 ی فرو رفته بود انداخت، با صدا قی دمرو در خواب عم

سمت در    دکج ش فندک به در حال نگاه کرد، لبش 

  یکه رو تک پله   ایک دنیبرد با د رونیرفت، سر ب

و جلو رفت او    دیکش یدر حال نشسته بود، آه  ی جلو

 کنارش نشست و گفت: ا یهم مثل ک

 خدارو شکر باز تو حالت خوبه-

 شد پروا؟  یجور  نیچرا ا-

 گفت:  اطیبه حوض وسط ح رهیخ  پروا

بود بفهمم خالف کاره   نیقصدم فقط ا دمیآتشو د   یوقت-

محله از دستش راحت   هیتا که برم لو بدمش  انه،ی

 بشن 



 رخش نگاه کرد و پروا لبخند زد گفت:  میبه ن ا یک

اومد، بد که نه متنفر بودم ازش، بعد   ی ازش بدم م-

 هی دم ید هو یاون همه شناخت بود و ترس ازش 

بود،   ر یکه پسرشون آه می خانواده اومدن خواستگار

که تا چند ساعت   یاما باور نکردم، پسر  گفت عاشقه

تونست   یکرد چطور م  ی قبلشم با من داشت کل کل م

 ه یچ  قصدشدونستم  یعاشقم باشه، باور نکردم نم

 ؟ی پس چر قبول کرد-

عالمت سوال    هیآتش برام  ا، یفکر کردم ک  یل یخ-

تو دل خطر،   رمیم شهیبزرگ بود، من واسه کارم هم

نداره، به قول نهال   تیافته اهم ی که برام م ییاتفاقا 

سالم تو بدنم    ی مونم، جا  یارازل اوباش م  نیع

  ییبال هیخطرا واسه هر خبر  نینمونده، به خاطر هم 

که از نظرم  یکس  یسرم اومده، اما رفتن تو زندگ

 بود  سکم یر  نیخطرناک بود بزرگ تر  یل یخ

 ؟ یدوستش نداشت-

 متعجب نگاهش کرد و گفت:  پروا

 ی همه کارا نی مثل من که ا ی دختر  یکن یفکر م  یعنی-

 عاشقش شده؟   دهیآتشو د 



 لبش کج شد و گفت:  ا یک

 ی همون موقع هم من شک کردم هم آتش م گهی آره د-

 گفت 

دستشو رو کنم  شیرفتم تو زندگ  نکهیآره، خالصه ا-

  ریکردم اونم با نقشه سمتم اومده غ ی چون فکر م

ت رو کنم عشق  ممکنه دوستم داشته باشه، رفتم دس

 هیواقعا ک دمیواقعا دوستم داره فهم دمیرو کردم، فهم 

  دمید  هو یو شناختمش    دمیکنه، فهم یم ییچه کارا

که دنبال رو کردن دست بزرگ محله بود شد   ییپروا

که گفت آتش کنارتم تا کمکت کنم،  یعاشق شد کس هی

  یاد ی مرد ز نیا نمیب یگذره م   یکه م  یاما هر روز 

 همه عذاب وجدان؟   نیا یواسه چ   شه،یم تیداره اذ 
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واسه   دیچرا با  الیهمه فکرو خ نیا ه، یادیز  براش

محلس؟ نه مطمئنم فقط   هیآتش باشه، چون بزرگ 

 ستین نیواسه ا 

عوض شده، قبال آروم   یتو اومد  یاما آتش از وقت-

 شد  یتر م  نیفقط خشمگ  شدینم

  ینم ،یدونم چطور  یدوست دارم کمکش کنم اما نم -

دونه آکامو چرا کشتن،   ینم ه،یک  شیدونه دشمن واقع

دوسته    یدونه ک ینم ه،یدونه قاتل زن عموش ک ینم

 دشمن یک

 گهید یزایچ یلیو خ-

همشو من  دیکه شا  گهید یزایچ ی ل یآره به قول تو خ-

  یاگر جلو  یدیشد، د  وونه یچطور د  یدیندونم، د

کرد هم   یخودشو نابود م ی گرفتم هم گلو یدهنشو نم

جا بهش    نیخواستم ا ی کرد، نم یبا خبر م  دویمج

که وقتش بود، به خودم گفتم تازه آزاد  ید یدبگم، اما 

ببرمش خونه  م،یخبر بد بهش داد رون یشده تا اومد ب

شام بخوره، استراحت کنه من    هی رهیدوش بگ هی

قطره آبم   هی یبگم، اما حت ویآروم آروم همه چ

 نخورده 

 ختهیبهم ر یهمه چ-



آتش از   ی بفهمه زنشو به خاطر دشمنا  دیاگر مج-

 شه؟ یم ی دست داده چ

گفت تا حلش   یزنشم مقصره، الاقل به شوهرش م-

اگر اجبار بوده   ده،یکنن، البته اگر اجبار بوده که بع

به دلخواه بوده،   نی گفته، اما ا یم دیشک نکن به مج

شده که به تو هم زنگ زده اما   مون یبعدش پش د یشا 

در کار نبوده، بعدم ما سه    یارمن مطمئنم اولش اجب

دشمن آتش  م،یدون ینفر خودمون سوا از هم نم 

ما دشمن آتشه،  ی جور دشمنا   نیدشمن ماس ، هم

اما عوضش دست به  میدون یمقصر نم  گرویهمد

 م یاری تا پدر در ب مید  یدست هم م

 لبخند زد و گفت: پروا

آتشم عذاب   ینجوریا  د،یهست ینجوریچه خوبه که ا-

 شهیتر موجدانش کم

 برو بخواب -

 ؟ یتو چ -

بچرخم   کمیرم اون ورا  یهستم م  ینگران آسک کمی-

 برگردم 

 برو  یحق دار-



 یتو هم بخواب امروز خسته شد -

 باشه -

سمت در کوچه رفت و پروا   ایک ستادند،یدو ا هر

چشمان   دنیبا د یوارد خانه شد، اما لحظه ا دیچرخ

 باز آتش تعجب کرد. 

 ! یداریتو ب-

 ی م هوشیب دیزد گاوم بودم با  زیکه پرو ی زیآره با چ-

 شدم اما نشد 

 د یکرد و سمتش رفت، آرام کنارش دراز کش ینچ پروا

سرش جک کرد، آتش    ریو رو به پهلو دستش را ز

 زد و گفت:   ینگاهش کرد و پروا لبخند تلخ

 د یببخش-

 وسط نیا  یکاره ا  چیچرا؟ تو که ه-

  د یبدو من با  یکه زنت شدم همه خبرا ی اما از روز-

 بهت بدم

 خند زد و گفت:  شین آتش

خدا تورو برام کنار گذاشته بود،   ستیکه ن خودیب-

 یتون یچون فقطم خودت م یدی بدو تو بهم م یخبرا

 یآرومم کن



 کنه؟  یسرت درد نم-

 شد و گفت:   رهینگاه گرفت به سقف خ آتش

 دوست دارم؟ یچ یدون یم-

 ؟ یچ-

 به سقف خانه گفت:  رهیکرد و خ  یمکث آتش

دوست دارم واسه چند ساعتم که شده آتش نباشم،  -

  نیناز کنم بگم ا یپسر لوس بچه ننه باشم، ه هی اصال 

کنه بعدم نازمو بخرن، خسته هستم از   یجام درد م

  نیمدام زم نکهیدم از اآدم بودن، خسته ش  نیا

 خوردمو خودم بلند شدم 

بود و آتش تک خنده   رهیرخش خ میبا بغض به ن پروا

 کرد و گفت: یا

 از خودش بودن خسته شده؟  ی تا حاال کس-

 آتش! -

 بگذره؟  ی عاد ی شده روز  م،یتو زندگ یاومد  یاز وقت-

 انتخاب خودت بود -

به جوش   رتتیغ ینیظلم بب  ینبود اما شد نفسم، وقت-

 رم ینتونستم آروم بگ دمیمن د  ،یستیکه آدم ن ادین



پروا آرام کنار صورت آتش نشست و   گرید  دست

 گفت: 

 شهیدرست م-

  یکیهر روز   شه؟یچرا روز به روز داره بدتر م  ؟یک-

  یجور  نیخواد ا یم  شه،یاطرافم کم م  یاز آدما

 درست بشه؟ 

  م،یدار  یبار محکم تر قدم بر م نیا ی تازه اومد-

 میکن ی درستش م

دونست تو   ی خدا م ،ییمن فقط تو یروزا نیشکر ا-

 داره  ول یتورو اورد، ا نیواسه هم  ارم،یروزا کم م  نیا

 نوازشش کرد و گفت: پروا

 ؟یبخواب  یخوا ینم-

  یسر چرخاند نگاهش کرد، چشم گرداند رو   آتش

 باره نشست و گفت:  کی صورتش و 

 میبر-

 و پروا متعجب نشست گفت:   ستادیا  عیسر

 کجا؟! -

 خونمون -



دو   یکیدم صبح است   دیدهان باز کرد بگو پروا

نا  دن یمحله کار دارد اما با د  نیدر ا گریساعت د

گشت فقط سکوت  یآتش که به دنبال لباسش م   یآرام

 گفت:  ستاد ی کرد و آرام ا

 رونمیپس من م-

کرد   یرا چنگ زد همان جور که تنش م  شرت یت آتش

 سمت در فت گفت: 

 میبر-

 رفتند .  رونیدو از خانه ب هر

سوار شد    عیپروا پشت فرمان نشست، آتش سر  

 : دیغر

 برو نفس برو -

را به حرکت در آورد و آتش    نیبا عجله ماش پروا

ترمز   شی کنار پا   ا ی ک دنی آتش زد، پروا با د یگار یس

متعجب نگاهشان    ایداد، ک نییرا پا  شهیزد و آتش ش

 کرد و گفت: 

 شده؟  یچ-

 تا دهان باز کرد آتش گفت:  پروا



 نمیبب امیم  گهیخونه خودمون، چند ساعت د میریم-

 چطوره  دیمج

 ی دیتو چرا نخواب  ، یموند یجا م نیخب هم-

 به جلو نگاه کرد و گفت:  آتش

 برو -

را به حرکت    ن یسر تکان داد و باز ماش  ا یک یبرا پروا

به  یمحکم یرخ اتش که پک ها  میدر آورد، به ن 

که   ی گاری زد نگاه کرد، به پک آخر و س ی م گارشیس

 پرت شد.   رونیب

آتش برد و آهسته سمت   یدستش را سمت شانه   

آتش نگاهش کرد و پروا با لبخند  د، یخودش کش

 گفت:   یآرام

 گرفتمون جوابش با من سیاگر پل-
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  ی پا  یلبخند زد و تنش کج شد سر رو  یبه سخت آتش

 یپروا گذاشت، آرام بود اما خواب نبود، پروا هم م

 . ردیخواست زودتر به خانه برسند و آتش آرام بگ

 ** 

باز کرد زودتر از آتش وارد خانه  د یل در را با ک پروا

شد، آتش با شتاب وارد خانه شد همان جور که در را 

پرت  نی زم یرا در آورد و رو   شرتشیکوفت ت ی بهم م

و هوا   نی کرد، پروا تا خواست سمتش بچرخد، در زم

زد دستانش درو گردن   غیقرار گرفت، وحشت زده ج 

 آتش حلقه شد.

 سمت اتاق رفت و او با بهت گفت:   آتش

 کفشم! -

را در آورده بود،   یگریبود و د شی لنگه کفش پا  کی

آن مرد مجال آن را هم به او نداده بود، وارد اتاق شد  

  یبرا یا هیثان یکرد و حت ش ی تخت رها  ی و رو

زد و   مهی خ شیتکان خوردن به پروا نداد رو یدرصد 

مانتو    ی دکمه ها  عیبا دستانش سر  دشیبوس  صانهیحر

عجله داشت که   یکرد و در آخر به قدر  یرا باز م

آخر لجش گرفت و با دو   یباز کردن دکمه  یبرا



آخر با فشار   یدست دو طرف مانتو را گرفت و دکمه  

 از جا کنده شد... 

 

 

 ♀         نداره بخدا یپ یآ  ی من و یرمانا  دوستان

      سوراخ شد نا یمن و ادم یویپ

چرا    دیجا بخون نی هم ذارمیپارت جلوتر باشه م اگر

 ♀         خب رمیپول بگ 
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گذاشت و ظرف عسل را    گرشی را دم گوش د  ی گوش

 گذاشت گفت:   رهیجز ی رو

  یکردن و از هم پاشوندن دوست  وونهیانگار قصدش د-

 سه نفره  نیا

 ؟یمن پس تو چ  ز یعز-

را کم کرد سمت اتاق رفت   یکتر  ریکرد و ز  یپوف پروا

 و گفت:

قصدش   میبگ  دیهستم، با  گهیطرف د هیخب آره منم -

که  هیعی طب میهست انشیراففقط آتشه و ماها چون اط 

 دست رو ماها هم بذاره 

 کالفه آب پاش را کنار گذاشت و گفت:  نهال 

 کشتن  یساغر م  دی اما واقعا نبا -

نهال، اون دختر هر چقدرم کار   شهیهنوز باورم نم-

 مرد  یم دیاشتباه کرده باشه نبا 

تو    یزن با بچه  هیبه   ینگرانتم پروا، وقت  یل یخ-

 کنن؟  یشکمش رحم نکردن به تو رحم م

 لب تخت نشست و آرام گفت:  پروا

تونم   ینم یا گهیترسناکه اما جز مراقب بودن کار د-

 بکنم 



  نی ا شتری که ب دی رو کن  هیکاش زودتر دست هر ک-

 د ینینب بیآس  یکس

را از   ی آتش زنگ خورد و پروا خم شد گوش  ی گوش

جب کرد و  تع تهیاسم عفر دن یتخت برداشت با د ی رو

 : د ینهال پرس

 آتشه؟  ی گوش-

 ...یآره روشم نوشته عفر-

 و گفت:  دیباره خند ک ی به

 قه یآهان شقا -

دختررو بفرس  نیحداقل ا گ، یکن د یکار هیبابا  یا-

 بره 

ثابت کنم با قصد  دینهال، با  شهینم  یجور  نیهم-

برگ برنده   هی یجور  نی اومده جلو نه مثال با دل، ا

 م یدار

 لطفا زودتر  یکن یم  یدونم هر کار ینم-

 ی ندار  یچشم من برم کار-

 یوقته خونه خودت نرفت  یل یخ-



فکر کنم   ام،یم گهی امروز د شه،یآره بابا دو هفته م-

  الیهمه گالم داغون شدن، حاال که آتش اومده با خ 

 خونم امیراحت م

 دلم برات تنگ شده  شتیپ امی باشه شب م-

 زم یباشه عز-

تخت بلند شد سمت حمام   یرا قطع کرد و از رو   تماس

آهسته در را باز    الیخ یرفت، خواست در بزند اما ب

  تماس گرفته است،   قیشقا   دیکرد، دهان باز کرد بگو

  واریدوش آب و دستش که به د  ر یاتش ز دنیاما با د 

بود، دهانش بسته   ستادهیا  ریروبه رو گرفته سر به ز

 . مانداش   رهیخ هیشد و چند ثان

حمام    د،یکش  یداشت عذاب م یلیبود آتش خ متوجه

بود به    قهیشد اما پانزده دق  یزودتر تمام م یل یآتش خ 

 بود.  دهیرا فهم لش ی حمام آمده بود و حال پروا دل 

را قورت داد و پا درون حمام گذاشت در را   بغضش 

آهسته بست، جلو رفت و ناغافل دستانش از پشت  

دور تن آتش حلقه شد و تنش را به تن او چسباند،  

دستان پروا  یآتش سر باال آورد و دستش را رو 

 گذاشت.



سر عقب   یحس کرد، کم   شانه اش یپروا را رو  لب

 آرام بخش پروا در گوشش نشست:   یبرد و صدا

سر  ییبال  میذار ینم گهید م،یکن یدرست م  ویهمه چ-

 اد ی ب یکس

پروا فرو    سیخ ی دستش درون موها  دیچرخ آتش

 رفت و گفت: 

 ستمین ن یخوش ب ندهیبه آ-

 میکن یدونم درستش م یم نم،یاما من خوش ب-

 اگر... -

 گفت؛   د یکمر آتش کش یرو  کرد و پروا دست سکوت 

 ؟ یاگر چ -

کنه  یکنه بتونه کار ی کارورو م نیاگر کس که داره ا-

 من تو رو از هم... 

آتش نشست و    سیلب خ  یشصت پروا رو انگشت

 گفت: 

 ینم ی کس ،ی اریب دیبه زبونم نبا   یحت زارویچ ی بعض-

چه   دمیمدت د  نیتونه منو تو رو از هم جدا کنه، من ا

من از    ی کار کس ا یافتاده، به نظرت با حرف  ییاتفاقا 

 شم؟ یتو دور م



بود،   رهیدوش به او خ   ریساکت بود و فقط ز  آتش

 پروا لبخند زد و گفت:

 میدرست کن ویتا همه چ میمنو تو کنار هم هست-

که پروا  داشت   یبیعج یآتش فرق داشت، نگران نگاه

 سر کج کرد و گفت:  یکم

 ؟ یکن  یفکر م یبه چ-

 : دیپروا را گرفت و غر سیکالفه لباس ساتن خ آتش

 یچیبه ه-

شتاب لباس را در آورد کف حمام رها کرد و دست   با 

چرخاندش به    دش، ی بوس عی پشت گردن پروا برد و سر

 چسباندش و...  وارید

* 

 گذاشت و گفت:  زیم  یرا رو   یچا   وانیل 

 نیا  یدون  یاما خودتم م هیکردم بفهمم ابد ک  ی سع-

سازن، پس  یم لیمیا  یروزا با مشخصات دروغ 

 هیک  دیفهم شهینم

  یلپتاب، پروا تکه نان یبود به  صفحه   رهیخ  آتش

 و ادامه داد:  دی مال  شیبرداشت کره را رو



دونم دشمنت   یم  دیکه کرده بع ییکمکا  نیاما با ا-

 باشه 

 ت سی نه ن-

و لقمه را سمت دهان آتش   ده ینون مال   یرا رو  عسل

 گرفت گفت: 

اگر دوسته چرا خودشو نشون   نجاست،یفقط سوال ا -

 نیخودشو نشون بده کنارمون باشه، ا  د یشا   ده،ینم

 میدرست کن زیزودتر همه چ میبتون  یطور

  دیجو یکه لقمه را در دهان گرفته بود داشت م آتش

 سر تکان داد و گفت:

داره  یمحکم   ل یوقته هستش و حتما دل  ی ل یابد خ نیا-

 همه سال خودشو نشون نداده   نیکه ا
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گرفت و همان جور که در فکر   ی گرید  یلقمه  پروا

 بود و کنجکاو گفت:

که چرا خودشو نشون   میفکر کن نیبه ا د یاول با  نیبب-

 داشته باشه   ل یتونه چند دل  یاونم فقط م  ده،ینم

و کنجکاو   عیرا سمت دهان آتش گرفت، آتش سر   لقمه

 گفت: 

 ؟ییالیچه دل-

 : شانه باال انداخت و گفت  پروا

تونه  یهست که نم ییمشکل داره جا  ا ی نکهیا کی-

چون  فه،یضع  یل یاحتمال خ  نیخودشو نشون بده که ا

تونه  یهم باشه باز م  یاگر پنهان ی حت دهیم لیمیداره ا

 درخواست کمک بده 

 با دهان پُر گفت: آتش

 ؟یچ  گهید-

اسم   نیبا ا خوادیم د ی شناس  یکه م هیکی نکهیا ی دوم-

 اونه  دینفهم  س یابد و دور

در فکر فرو رفت و پروا دستش را تکان داد و    آتش

 گفت: 



 هم هست  گهی د ل یدل   هیو -

 ؟ یچ-

که به تو ربژ   یهر کس م، یباش نیآتش بهتره واقع ب-

خطرناک  ن یسوال، ا هیداره جونش در خطره، حاال 

 قبال هم بوده؟  ا یهست  دی جد انتیبودن واسه اطراف

کردم    یبابابزرگم دخالت م ی که من تو کارا یاز وفت-

 بوده  ، یبه قول خودمون فضول 

که به خاطر تو    یی پُر کن، از کسا  ستیل  هی  نیخب بش-

 کشته شدن  ایسرشون اومده  ییبال

 خوره؟  یبه چه درد م -

  یرا در دهان آتش گذاشت به چا   یبعد یلقمه  پروا

 اشاره کرد و گفت: 

 بخور -

 خورم ممنون، خودتم بخور یم-

برسم،   یستیخورم اول به تو که به فکر خودت ن یم-

 خورم یچشم خودمم م 

حرکت خودش را   ک یگذاشت و در  رهیجز  یرو دست

نشست، آتش با لبخند نگاهش کرد  رهیبلند کرد لب جز

پروا که به خاطر   یبرهنه  یپاها یدستس را رو 



پشت دست    ع یدامن کوتاهش بود گذاشت اما پروا سر

 اتش زد و گفت: 

   ؟ یندار یرمونیپسر تو س یه-

پروا گرفت   ی از ران پا  یشکون ی قهقهه زد و و آتش

 گفت: 

 ندارم  -

 رم ی خوام برات لقمه بگ  یآخ نکن م-

 نشست و گفت:  نهیدست به س  آتش

 باشه -

 ابروهاش باال رفت و گفت: پروا

 اوه! چه حرف گوش کن!-

 گرفت گفت: یبرداشت همان جور که لقمه م  ینان تکه

کنه، ابد    یبهت م یادیکمک ز یکن یکه پُر م ی ستیل -

خواد کمکت کنه، جز   یشناستت هم م  یهم م

 تونه باشه؟ یم ی ک انتیاطراف

 کس  چیخب ه -

  ستی حاال تو اون ل   م،یر ی م شی درست پ میخب دار-

  ا ی ، یکن یفکر م   شون یکی یکیبه  یکن یدرست م



  یه خورده و داره از دور کمکت مکه ضرب  هیکی

 کنه... 

 ضربه خورده بازم کنارم بوده   ی اما هر ک-

 ! ؟یمطمئن -

 نبوده ضربه بخوره عقب بکشه یآره کس-

خوب   ی ل یخوام خ یپرسم، م  یسوال ازت م هیحاال -

 یتعجب نکن عیو سر یفکر کن 

 : دیو پروا غر دیخند آتش

 خند؟! یچرا م -

  یسوال م  یاون باال ژست گرفت یرفت  یجور هی-

 زن   یسا یپل  نیانگار ا یپرس

باز و کوتاهش اشاره   اری و به لباس بس دیخند پروا

 کرد و گفت: 

 ننیشیم ی شکل ن یجون عمت اونا ا-

  یهست یپیت ن یفقط واسه آتش ا ی خب تو اختصاص-

 سهیوگرنه ژستت خود پل

 دو انگشتش را سمت آتش گرفت و گفت: پروا

 دستا باال-



 دستانش را از هم باز کرد و گفت:   آتش

تو؟   یباال بردن بذارم رو پاها یجا شهیفقژ م-

 ایمطمئن تر ینجوریا

  یرا رو  شیبا آن حرف آتش قهقه زد کف پاها پروا

 آتش گذاشت و گفت:  یران پا

ترک  یطیکه تو هر شرا اتمیباز زی ه نیعاشق ا-

 شهینم

 بپرس زشتم -

خم  یو پروا کم  دیپروا کش ی را پشت دلک پا  دستش 

  ریگذاشت و  دست ز شی ران پا   یشد آرنجش را رو 

 چانه اش گذاشت گفت: 

چند سال مردن مرگشون مشکوک   نیکه تو ا ییکسا -

 نبوده؟ 

 مشکوک... -

بپرسم، منظورم از  گهیجور د هینه بمون بذار -

و   هیکه قاتلش معلوم نشد ک  ستین  نیمشکوک بودن ا

که   نهیظورم اساغر، من هیمرگ شب ایحرفا   نیاز ا

که   یدون مرگ  ینم ا ینه،  ا ی شده  دایپ ی مثال جنازه ا

 نشده باشه دایآخرش اون شخص پ



  یداد ب  یپروا را ماساژ م ی آتش که داشت پاها دست

حرکت ماند و در فکر فرو رفت، پروا هم منتظر 

 کرد و در آخر آتش گفت:  ی نگاهش م

 نه همه بودن و اکثرشون خودم خاک کردم -

 ؟ یآکام چ -

محله با چاقو   یکوچه پس کوچه ها  نیآکام تو هم-

اما تموم کرد، اونم   مارستان یکشتنش، رسوندنش ب

 خودم خاک کردم 

 : دیکرد و غر یپوف پروا

 انته یاز اطراف یکیشدم اما مطمئنم ابد   جیگ-

 یوار دستش را به پا  یل یس   دیکش یقینفس عم آتش

 گفت:  دیپروا کوب

 شهیم داریکم کم ب دیمج گهید  میبپر آماده شو بر-

 آخ  -

 :د یکرد و غر زیچشم ر آتش

 آخ گهی م یپدرسگو چطور نیبب-

 برو بابا منحرف -



لب به   ستاد،یو قدم برداشت پشت آتش ا  دیپر نییپا 

 گوشش چسباند گفت: 

 یتموم شد تو آزاد  یبازپرس-

 و گفت:  دیخند آتش

 میکه وقت ندار   فیح-

خند زد سمت اتاق رفت، آتش نگاهش از   شین پروا

و پروا همان جور سر  دیچرخ یاو م یپشت رو

 چرخاند گفت: 

 به اون وقت تنگ ید یم تیاهم یلیکه تو هم خ ست ین-

 سمت او و گفت:  دیباره بلند شد دو کیبه  آتش

 وقت یگور بابا -
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وارد اتاق شد با   دیچشمانش درشت شد و دو  پروا

شتاب در را بست اما قبل بسته شدن در آتش دستش  

 در گذاشت گفت:  یرا رو 

 بکش کنار بچه-

 شهیم  داریب دیمج شهیم رمونی! دا یجنبه ندار-

 بشه داری+حاال ب

 آتش! -

برو   ،یشیم یگی وار ی درو هل بدم با د  نیبچه من ا-

 کنار 

در به آتش نگاه کرد و با   یسر جلو برد از ال  پروا

 بُهت گفت:  

 !   ؟ یگ یم  یجد  ی آتش دار-

 ؟ ید ی از من د یمورد تا حاال شوخ  نیتو ا-

 مین ن ی...همسهیمن هنوز خ یموها نیاما...اما بب-

 سا... 

پروا  د،ی کش یپروا را گرفت کم  ینیباره ب کیبه  آتش

 زد:  اد ی به هوا رفت و فر  غشیج

 ولم کن   یآ-



 باز شد و آتش جلو رفت گفت:  یکم  در

 گهید  امیبچه نذار با خشم ب-

اش گرفت با حرص   ینیکرد و پروا دست به ب ش ی رها 

کرد دست به کمرش زد و   یبه آتش نگاه کرد، پوف

 گفت: 

 بدجنس  ی دماغمو کند-

 گهید یخودت خواست -

 خند زد سمتش رفت و گفت:  شین پروا

 من خواستم؟ -

 میاالن بپر بغلم که زود بر  گه،ی آره د-

 و گفت:  ستادیا  شیرو به رو پروا

 ساعت چنده؟ -

 اش نگاه کرد و گفت:  یبه ساعت مچ آتش

 ازده ی مونده به  قهی ده دق-

باره چنگ زد سر   کیآتش را به  ی نهیس   پروا

 صورتش کرد و گفت: کینزد

 ی بر رونیخونه ب نیقبل چهار بعد از ظهر بذارم از ا -

 ستمیکه پروا ن



 اتش باال رفت و گفت:  یابروها

 اوه -

تخت، آتش با   یباره آتش را ُهل داد رو  کیبه  پروا

را جمع   شیکرد،  موها یچشمان درشت به او نگاه م 

به خودش گرفت و    یژست خت،یه ر شان  کی یکرد رو 

 آرام گفت: 

 م یشرط ببند-

 بچه  میرفت گهیساعت د مین-

باره تاپش را در آورد با   کیخند زد و به  شین پروا

چشمان آتش خنده اش گرفت و آتش سر تکان   دن ید

 داد و گفت: 

 اوپس!-

تخت گذاشت و همان   ی را رو  سیخم شد زانوها  پروا

 زد گفت:  یم مهی تن آتش خ ی جور که رو

 ... میریم گهیساعت د میباشه ن-
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رفت،   نییرا خاموش کرد در را باز کرد پا   نیماش

  ا یدر را باز کرد، ک د یرفت و با کل   ایک یسمت در خانه 

کرد سر   ی که داشت روغن موتورش را عوض م

 آتش لبخند زد و گفت:  دنیچرخاند با د

 سالم داداش -

 کجاست؟   دیسالم، مج-

غذا دادم   کمیشد هنوز منگ بود به زور   داریظهر ب -

 ! یکرد  ری د د،یبهش باز خواب

 در را بست و گفت:  اتش

 جه خبر؟ یکار داشتم، از آسک -

 ؟یکن یکار م یچ  قیشقا   نیاونم خوبه داداش با ا-

  یرو مخمه، اگر حرف نقشه   یبدجور یدون ینم-

 نفس نبود تا حاال سرشو از تنش جدا کرده بودم. 



بهت در مورد پروا گفت،    ا یگفت پدربزرگ چ ی آسک-

 ؟ یبه خود پروا گفت

 گفتم -

 ه؟ی نظرش چ-

 ی کن بفهمون به من مشکوک دییتا  گهیم-

  زیهمان جور که دستش را با دستمال تم ستادیا ا یک

 کرد گفت:  یم

 پروا درست گفت  قا، یدق-

  دیواقعا عاشقمه، چطور با کنهیداره وانمود م قی شقا -

 ره؟ یگی دستور م یرو کنم از کس 

 گهیم یچپروا  -

 : دیغر یعصب اتش

اون دختره   دونهیاون چه م گه،ینگو پروا د یه-

خورد   یزنگ نم میاگر گوش روزیانقدر هرزس که د

 خواست...  یم

 باال انداخت گفت: ییابرو ا یکرد و ک سکوت 

 ؟یبه پروا نگفت نویا-



دختره رو شل و پل   زنهیم شهیم وونهیبگم که د-

موردا که کوتاه   نی رو ا ادیکوتاه ب یرو هر چ کنه، یم

 ادینم

 ش یشناس یآره خب تو بهتر م -

باز دستش تو   دیخورد االن با  یهر چند تلفنم زنگ نم-

 گچ بود 

اون   یگیهستا، پروا هم که م یخطر هینجوری اگر ا-

 ی جور

تمرکزمو بهم    رون، یب میبکش ی از باز نوی ا دیبا -

 همش نگرانم پروا ناراحت نشه زه،یریم

  یچ دیمج م،یکن یم  شیکار  هی گه یبزار چند روز د-

 کار کرده؟  یساغر چ  یگیبهش م   یک م،یکار کن

 شنوه  یباشه م داریوقت ب هی س، یه-

 سمتش رفت و آرام گفت: ا یک

 ؟ یکن یکار م یخب چ -

مونه، گفت درد از   ی راز سر به مهر م ن یپروا گفت ا-

بفهمه جاسوس   نکهی ا نهیدست دادن ساغر براش سنگ

  یزیهم بفهمه چ  یاز طرف شه،یم تی اذ یل یبوده خ

 شهیدرست نم



 هست  نم یخب آره ا-

درز   ییجا  گهید میدون یکه م یچند نفر نیگفت هم-

 ؟ یگفت  ینکنه، به آسک دایپ

 نه نگفتم-

 بفهمه  د ینبا  یکس  گهی خوبه پس د-

 یخوب  یل یخ  شنهادی حله منم موافقم، به نظرم پروا پ-

 بهتره  یلیکرده خ یم انتیداده، نفهمه زنش به ماها خ

 آتش زد و گفت:  یگار یسر تکان داد و س  آتش

خودش   نیخوام، ماش  یواسه پروا م  نیماش هی-

 کجاست؟ 

 تو انبار گذاشتم-

 خرم  یم یک یبده بره براش -

 اومد محل؟ -

گرفتم رفت   یمش اون جا تاکس آره تا سر محله اورد-

 خونه

 شش یسر بره پ هی  یآسک گمیم-

شد    یزیبزنم، چ یسر به آهنگر هیخوبه، منم برم -

 امیزنگ بزن م



 باشه داداش -

به ساعتش انداخت،   یسمت در رفت نگاه  آتش

 شش عصر بود، در را باز کرد و گفت:  کینزد

وگرنه  میشروع کن  دیبا  م،یحرف بزن مینیشب بش  دیبا -

 شهیم یچ  ستیمعلوم ن

 باشه -

شد، به   نشیرفت در را بست و سوار ماش  رونیب

  دیخند د،یکش  ازهیباره خم ک یحرکت در آوردش و به 

 :د یو غر

 تو عمرم تو روز انقدر خسته نبودم، زشت بال -

فروشگاه محل نگه داشت و وارد   یرا جلو   نیماش

و    ستادیا عیآتش سر   دنیفروشگاه شد، فروشنده با د

 گفت: 

 آقا آتش  ی خوش اومد-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 ایبگو ببره واسه پو دیکنم به سع یم دی خر یسر  هی-

 چشم -



 د یرا در سبد خر  دیرس یکه دم دست م یز یهر چ اتش

  یواجب خانه تا تنقالت برا لیگذاشت، از وسا  یم

کم نگذاشته بود،   چیو ه دیبرنج هم خر یپروا، حت

را  ی شد و گوش  نشیرا حساب کرد سوار ماش  دشیخر

 کیرا که با  ا یپو یروشن کرد تماس گرفت، صدا

 : دیبوق جواب داده بود شن

 بله داداش؟ -

  یبر یم ارهیم دارویخر  د یساختمون سع نییبپر پا-

فقط همه  یدر بزن ستیخونش، الزم ن ی جلو  ی ذاریم

 در خونش   یجلو یزاریرو م

 چشم -

 نش؟نرفت تو خو یمدت کس  نیا-

چشمم به در خونش   یو چهار  ستینه داداش من ب-

 بود. 

 سر...   یدیمشکوک د یخوبه، هر چ -

 زنم به شما یزنگ م عیبله سر-

 خوبه، کارتو درست انجام بده -

 را قطع کرد و سمت بازارچه رفت.   تماس

 *** 



کرد، پدربزرگ دست    ی نگاه م زیم  یبه بساط رو  آتش

 شانه اش گذاشت و گفت:   ی رو

 دیمج  طیبه خاطر شرا ،یسه روزه از زندان در اومد-

 یم  یمحلو چراغون نیکنم برات وگرنه ا ینشد کار

محله به خاطر   نیاما ا م،ید یبر یگوسفند سر م   میکرد

 عزا داره  دیپسرم مج
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اشاره کرد   زیبه آتش نگاه کرد و پدربزرگ به م دیمج

 و گفت:

  یزیچ هی  میگفتم تا دور هم هست ستین  یخاص زیچ-

 دارم.  یماتیتصم هیچون  م،یگپ بزن کمی میبخور

 گفت:   ا یرو به ک پدربزرگ



 زیپسرم تو واسه همه بر-

 : دیغر یعصب آتش

 کجاست؟  ی آسک-

 تو اتاقن سرگرم هستن  قی نگران نباش پسرم، با شقا -

را پر کرد،   کیرا باز کرد و چهار پ یدرب بطر  ا یک

وقت بود   یل یخ یعنیآتش اصال دوست نداشت بخورد  

باره   کیخورد اما به  یم اد یمدت ز هیلب نزده بود،  

لب نزد، پدربزرگ لبخند زد و    گریکنار گذاشت و د

 گفت: 

 نوش جونتون-

پروا نگاه کرد   یخانه  ییبه رو به رو و روشنا آتش

  د،یرا برداشت همراه آن سه نفر سر کش  کشیو پ

 گفت: دیپدربزرگ خند

 اد یازش بدت م شهیکه تو هم  یابونیخب پسرم، اون ب-

 آخرشه  یروزا گهی دردسرا هست د شتریو عامل ب

 د و گفت:کر  زیآتش چشم ر -

 چطور؟-

  هیمحله به خاطر اون  نیانقدر فشار رو ا  دمید  یوقت-

 افتادم دنبال کاراش  ابونهی ب کهیت



و انگار    زدیبر یگرید کیاشاره کرد که پ ا یک به

  یم یآتش را عصب نی خوردن بود و ا ادیقصدش ز

 کرد، به آتش نگاه کرد و گفت: 

بود اما خدا رسوند و من تونستم    یگرون  نیزم-

 بخرمش 

 ! ؟یچ-

نگاه   گریکدیو ان سه نفر به   دیبلند خند پدربزرگ

 کردند و پدربزرگ گفت: 

 بگم  شویتا بق میبزن-

در دهان    یخوردند، پدربزرگ بادام  یگرید کیپ

 گذاشت و گفت:

 گهید د یبخور  دیکن یچرا نگام م -

 و گفت:   دیخودش را جلو کش یکالفه کم  آتش

 تو؟  ی کار کرد یچ  نمیبب بگو-

اما ساختش با   دم،یدیخر گهینفر د هیاون جارو با  -

نفع داره    یل یخ شه، یم ی شهرک ساز  گس،ید یکی

 برام نفع داره  شتریب دیبرابر شا  ستیب

چقدر بزرگه و   یدون  ی! می دیاون جارو خر یچجور -

 گرون! 



دارم،   ک یشر رمینشد تنها بگ نمیدونم واسه هم  یم-

 شهیشروع م ش یهم گود بردار گهی د یاز هفته 

 خند زد و گفت:  شین دیمج

گرفتش مگه  شیآت ونیبهادر و کام یاز بعد ماجرا -

رد و بدل کنه؟   گاریس هیهم تخم داشت اون جا   یکس

 خود داره!  ی مواد که جا 

 و اتش سر تکان داد و گفت:  دیخند زیر ز یر ا یک

 گهیراست م-

 آتش زد و پدربزرگ گفت:   ی گاریس نخ

ترسشون   گهیچند وقت د  دن یاالن به قول شما ترس-

 شهیکه روز از نو شروع م  زهیبر

داد   رونیرا ب گارش ی پا انداخت و دود س یپا رو  آتش

 گفت: 

نوش جونت،   ید ینداشت حال خر یواسه ما فرق -

 ه؟ یک کتیشر

 من هست  ی میقد ی از دوستا یک ی ش،ی شناس ینم-

 خوبه-

 اده یجان حرف ز ا یک  زیبر-



 بسه-

 کرد و گفت:   ی زیاخم ر پدربزرگ

 بچه   یخورد  یکه م یبطر یتو بطر-

 خورم  ینم  گهید-

 داماد جان  زیبر گه،ی امشبه د هی-

پروا نگاه کرد با  یخانه  یباز به پنجره   یعصب آتش

کنار رفته بود و برق لنز  یکه کم  ی پرده ا دن ید

به پدربزرگ که  ی نگاه میخنده اش گرفت، ن ن یدورب

  دی کش یرا جلو م  زیم  یرو  ی ها  یداشت خوردن 

زد و با   یانداخت و باز به پنجره نگاه کرد چشمک

 پروا فرستاد.  یبرا  یلبش بوسه ا 

 پروا در خانه باال رفت گفت:  یخنده    یصدا

دارم نگاتون   ید یفهم  عیسر گن،یآدم زرنگ به تو م -

 کنم. یم

 یا ناراحتب دیچرخ ی ساکت شد و عصب  یلحظه ا اما 

 گفت: 

 ! دهیچرا داره مشروب به خوردشون م-

آتش  یرا باز کرد و برا   یمبل نشست گوش ی رو

 نوشت: 



 ی نخور شتریب  شهیدونم ممکنه نقشه باشه اما م یم-

 : دی را فرستاد و غر امیپ

 تو سرشه  یچ ستیمعلوم ن کهیمرت-

را خواند تا خواست جواب بدهد پدربزرگ    امیپ اتش

 گفت: 

شده، به قول خودمون طالق تو    یپسرم حاال هر چ-

  دم یاومده با کفن سف د یبا لباس سف ست، یرسم ن  لیفام

کله   رمیرو بذار کنار، صبح من م  ها یبره، دلخور دیبا 

تو هم   ارم،یدارم م یعروسمم بر م خرمیپاچه م

 بذار کنار  توی دلخور

 اما... -

  نیکرده تو بزرگتر از ا ینداره، اگرم اشتباه اما -

ببخشش پسرم، بکشونش سمت خودت، دور   یی حرفا 

خوب   ی همه دور نیاالن ا ی رتیغ ی ب شهیبشه م

 ره یم یک  ادیم  یک  رهیاصال از کاراش که کجا م ست،ین

جور    ی ماشاهللا که سر کارش پر از مردا ؟ یخبر دار

جور مرد    ربا هزا رهیهم که م ی واجوره، اون آگاه 

ما   رتیخواد سوال جوابشون کنه، غ یسرکار داره م 

 کنه یقبول نم  زارو یچ نیا



 کرد و پدربزرگ گفت:  یمتعجب نگاهش م آتش

باش، تو که    تیبه فکر زندگ کممی بخور پسر جون، -

کار کنه، اصال ما که رسم   دیچرا زنت با  یخوب دار

  ی جلوکه   یجور کار  نیزن بره سر کار اونم ا  میندار

 صدتا چشم نامحرم باشه 

 

[12 /3/2021 1:21  PM ] 

 

 #آغوش_آتش  

 #پارت_ششصد_هفده 

 

 

از کوره در   د یکرد، ترس ینگران به آتش نگاه م  ا یک

 گفت: عی همان سر یرفتن اتش، برا

 خاکستر شد  گارتمیبخور، س ختمیداداش ر-

 منقبض از پدربزرگ نگاه گرفت  گفت:   یبا فک آتش



تو هم آروم باهاش حرف بزن، چند   ارمشیخودم م-

وگرنه   یخودت بکن عیمط  دیبا  تونهیعروس گهی روز د

 که تو شماله  یمثل اون زن شهیم یکی

 گفت: دیبار مج   ن یو ا دیبا شتاب سرش چرخ اتش

 بده من  گارمی س هیداداش -

اشاره کرد آرام باشد،   ایان دو نفر نگاه کرد و ک به

  یعصب ا یو ک دیمشروبش را سر کش  کیپ یآتش عصب

 : د یلب غر  ریز

 کنه  ی رو  ادهیبشه ز یکه عصب  یخواست یم  نیهم-

 ** 

اما جان بلند  دیرس یزنگ اف اف به گوشش م   یصدا

طرف هم کنجکاو بود بداند چه  کیشدن را نداشت از 

آمده است، بلند شد سمت   ی صبح به آن زود  یکس

 خند زد و گفت:  شیپدربزرگ ن  دنی رفت، با د  فون یآ

 تو سرته! یچ-

 را برداشت و گفت:   ی گوش

 بله-

 نییپا ا یسالم عروس، ب-



 ؟یسالم، واسه چ-

  یخونه  میبر ا یب م،ی هم حل   دمیرفتم هم کله پاچه خر-

 آتش 

 اما... -

 کدورتارو  نیدور ا  دیزیبر  ا یاما نگو عروس ب-

 با لب کج شده گفت:  پروا

 باشه -

 میمنتظرم تا با هم بر-

 چشم -

 بال یچشمت ب-

 را گذاشت سمت اتاقش رفت و گفت:  ی گوش پروا

 اس؟ ینجوریا-

 باال انداخت و مانتو را تنش کرد گفت:  شانه

 دیشما بگ ی باشه هر چ-

زد وارد آسانسور شد، چشمانش   رون یدر خانه ب از

بود، آسانسور   دهینخواب یسرخ بود چون لحظه ا

رفت و   رونیبلند ب یو درش باز شد، با قدم ها  ستادیا



سمت در رفت، با باز شدن در پدربزرگ لبخند زد و  

 گفت: 

 دخترم ا یب-

 لبخند زد در را بست و گفت:  پروا

 د ی دیزحمت کش-

واسه خانواده   ا یدور هم نی باالخره ا ستین یزحمت-

 واجبه

 داشتند پروا گفت:  یجور که با هم قدم بر م  همان

 درسته-

 بهت نگفت؟   یزیاتش چ-

 خبرم  ینه من از اتش ب-

خرس  ن یاالن ع میدیخواب  ری د شبمیاهان آخه د-

بلند بشه   د یکه با   ستیمهم ن زایچ نیاما ا دن،یخواب

 صبحانه بخوره 
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خوش نان سنگک  یهم وارد آسانسور شدند، بو با 

درون دست   ی به نان ها  ره یو خ دیچیدر مشام پروا پ

 پدربزرگ گفت: 

 شه؟یم  یچ میاگر ما از هم جدا بش -

 حرف نزن دخترم اص...  نیا-

 سواله هی ط فق-

اصال فکر  یمرد کرد شد هیدخترم، زن  شهینم-

بزنه، بعدم با دوتا بحث و    دیبه سرتم نبا  ییجدا

 یتوان یکه نم یفکر کن  ییبه جدا یکدورت بخوا

 یکن  یزندگ

اما   میفکر نکردم، ما بحثم کن ییدرسته، منم به جدا-

فکر   ییبه جدا یکه لحظه ا میانقدر عاشق هم هست

 میکن ینم

و با   ستادیبا لبخند سر تکان داد، آسانسور ا پدربزرگ

 همان لبخند گفت: 

 برو دخترم-



رفت و    رونیآرام معذرت خواست از اتاقک ب پروا

 گفت: 

  ده،یم یزندگ  یبو دیکه گرفت  یو نون میحل   یبو-

 ممنون

 با لبخند سر تکان داد و گفت:  رمرد یپ

 نوش جونت بشه دخترم-

 جلو رفت و گفت: عیسر  پروا

 کنم یمن باز م  ره یدستتون گ د،یبد  دویکل -

را به دست پروا داد و پروا در را    دیدسته کل  رمرد یپ

 وارد خانه شد و گفت:  رمردیپ  ستاد،یباز کرد کنار ا

 دار یبچه هارو ب رمیدوباره داغ کن من م نارو یا ایتو ب-

 کنم

 در را بست و گفت:  پروا

 کنم؟ دارش یکردنه چطوره خودم ب یاگر بحث آشت-

 سمت آشپزخانه رفت و گفت: رمرد یپ

 کن دارش یآره دخترم برو ب-

  یسمت اتاق آتش رفت، دستش را رو   دیچرخ پروا

هم فشرد و نفس    یدر گذاشت، لب رو   ی  رهیدستگ



داد   نییرا پا   رهیآزادش کرد، آرام دستگ  د یکش ی قیعم

به   به تخت ماند،  رهیو در را باز کرد، نگاهش خ

تخت   یرو  ر یلباس ز کی که برهنه فقط با  یشوهر 

سر    هک یبود و دختر برهنه ا  دهیرو به پهلو خواب

 او داشت.  ی بازو ی رو

سر خورد کنار تنش افتاد،    رهیدستگ یاز رو  دستش 

نگاه کرد، تنش گر گرفت و   نی زم یرو  یبه لباس ها

برد سمت تخت  ورشی یببر زخم  هیباره مثل  ک یبه 

باال  غشیج یرا چنگ زد که صدا  قیشقا   ی چنان موها 

  یزی و تنها چ  دیاز جا پر  یلحظه ا  یرفت و آتش برا

مشت و لگدش   ریرا ز قیپروا بود که شقا دید  یکه م

 گرفته بود. 

 هرزه، با شوهر من؟!  یعوض -

به   زیخ میبود، بهت زده حالت ن دار یخواب و ب  هنوز

وا را از خود دور کند نگاه  کرد پر   یم یکه سع  ی قیشقا 

تن برهنه اش، نگاه گرفت به پروا نگاه   دنیکرد، با د

مشت پروا که با شتاب در صورت   دنیکرد اما با د

 عقب رفت.   ینشست جا خورد باال تنه اش کم  قیشقا 

 کشمت یکثافت خودم م-



  دنیرا خوب درک نکرده بود اما با د   تیموقع هنوز

ن خودش چنان از  اتاق خودش و تختش و برهنه بود

پروا   د،یکه نگاه پروا را سمت خودش کش  د یجا پر

 باال رفت.  غشیج یو صدا   ختیاشک ر

 خدا ازت نگذره نامرد  -

که آتش دستش را خواست   دیاش کوب نهی تخت س چنان

  یباره از رو  کیکند که عقب نرود اما به  ییبند جا 

 افتاد.  نیزم  یتخت رو

شد و همان   زیخ میبه خون نشسته ن ینیبا ب  قیشقا 

 :دند یپدربزرگ را شن  یلحظه صدا

 چه خبر... -

برهنه، چشمانش   قیآتش کف اتاق و شقا  دن ید با 

 گفت: دیدرشت شد و بر سرش کوب

 استغفرهللا! -

شده   د ی کل  یدندان ها ینگاه کرد از ال ق یبه شقا  پروا

 : دیاش غر

 کثافت -



که   دیکوب قیدر صورت شقا   یبار چنان مشت نیا

تخت افتاد و آن دختر   ی باال رفت رو ادشیفر  قیشقا 

 شکمش نشست گفت:   ی رو وانهید

 آشغال کثافت   یدیبه آرزوت رس-

 گفت:  ستادیو آتش با شتاب ا  دیرا کوب  یبعد مشت

 لحظه...پروا هی پروا -

و  ستاد یباره ا کینگاهش کرد به  دیچرخ عیسر  پروا

 پرت کرد و گفت:  نی زم یرو  یتف

 ی نیزم ی آدم رو نی تو پست تر-

را گرفت و   شیبازوها  ع یو آتش سر  ختیر  اشک

 گفت: 

 غلط کردم بذار حرف بز...-

 زد:  اد ی هلش داد و فر پروا

 گمشو کنار  -

گفت و   ینیآن صحنه ه  دنیبا د دیسمت اتاق دو   یآسک

به  یدهانش گرفت، پروا مشت محکم  ی دست جلو

 گفت:   دیآتش کوب ی نهیس

 نامرد  ی خدا ازت نگذره...نگذره عوض-



دستش را    عیسمت در اتاق رفت پدربزرگ سر د یدو

 گرفت و گفت:

 ... یدخترم -

  ادش یسمت در، پدربزرگ فر دیاو را هل داد دو  پروا

 باال رفت: 

 ! ؟ یکار کرد  یکثافت چ قی شقا -

گشت که تن کند به  یبه دنبال لباس م دیچرخ آتش

 دنبال پروا برود 

با خشم   یآسک  د،ی چیپ یاز درد در خودش م  قیشقا 

 زد:  اد یفر

 شما دوتا؟!   دی کار کرد یچ-

 زد:  اد ی با عصا وارد اتاق شد و فر رمرد یپ

 دختر  یریبم ی اله-

آمد که    نییپا  ق یتن شقا  یچنان باال رفت رو شی عصا 

ا  نگاهش کرد ام  دیزد و آتش متعجب چرخ غیج  یآسک

  یتوجه به باال تنه  یشلوارش را پا کرد ب  الیخ یب

 رفت.  دی برهنه اش دو

سمت پله    ع یرفت سر یم نییآسانسور که پا  دن ید با 

رفت، وارد    یم نییپا  یکیو پله ها را دوتا  دی ها دو



در باز است و پروا هم رفته  دیشد اما د نگیپارک

 زد:   ادیرفت و فر  رونیب د، یاست، باز هم دو

 نفس -

را   ایپو ی. زنگ خانه دی آپارتمان پروا دو  سمت

را برداشت اما    فونی آ یگوش ا یفشرد، همان لحظه پو

 زد:   ادیآتش برهنه دهانش باز ماند و آتش فر دن یبا د

 درو   نیباز کن ا-
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دکمه را فشرد و آتش با باز شدن در با    عیسر  ا یپور

رود   یآسانسور باال م دی شد باز د نگیشتاب وارد پارک

 یدر آن لحظه خستگ  د،ی همان سمت پله ها دو یبرا



  یوارد طبقه   د،ی دو یبود که با آن شتاب م  ریناپذ

پروا شد خواست سمت در خانه بدود اما با   یخانه 

بود سر  ستادهی ا ردست به کم کیپروا که  دن ید

 توقف کرد و نفس زنان گفت:   شیجا 

دونم    یاصال غلط کردم به جان خود...نم نی...ببنیبب-

 دونم چ...  یشد پروا نم یچ

ش را گرفت با شتاب آت  یباره شانه  کیبه  پروا

در را بهم کوفت و تا آتش خواست    دیدرون خانه کش

بدهد پروا جلو رفت و لب به لبش   حیدوباره توض

چسباند، دستان آتش در هوا خشک شد اصال کل  

  یوجودش خشک شد اما پروا دستش درون موها 

گرفت،   یاز لبش م  زیر  ی آتش فرو رفت و کام ها 

سر   یو کم  دیبدن آتش کش یرا رو  گرش یدست د 

اتش نگاه   یعقب برد به چشمان به خون نشسته 

 کرد، لبخند زد و آرام گفت: 

 دوست دارم -

  دیدر بهت به همان حالت مانده بود اما پروا خند  آتش

آتش   ی نهیس یدر آغوشش فرو رفت و بوسه اش رو 

 نشست و گفت:

 زنهیقلبت که داره تند م نیواسه ا  رمیبم-



 نف...نفس -

 بهت  گمیم  ویآروم باش آتش، آروم باش همه چ-

صورت گذاشت و دست  یرفت اما آتش دست رو عقب 

اش نشست و آرام   نهیسمت چپ س یرو   گرشید

 گفت: 

 به اون خدا سکته کردم -

و   دش یرا گرفت سمت مبل ها کش ش ینگران بازو پروا

 گفت: 

 نیبش  ا یب-

تلو تلو خوران با کمک پروا سمت مبل ها رفت   آتش

سمت آشپزخانه،  دیرها شد، پروا دو   شی جان رو یو ب

با   ختی هم گالب درونش ر ی کم ختیر وانیآب درون ل 

 همان عجله سمت آتش رفت و گفت: 

 قربونت برم  ا یب-

چشمانش فشرد و   یدو انگشتش را محکم رو   آتش

  یدو رگه شده ا  یداد و با صدا هیپشت سرش را تک

 گفت: 

 تاق مردم...به جان خودت تو همون استاد ی قلبم ا-

 بخور  نیاز ا کمی ا یخدا نکنه ب-



بلندش    یسر آتش برد کم ری نشست و دست ز کنارش 

 دهانش گرفت گفت: یرا جلو   وانیکرد و ل 

که  میبه جون سرگرد دعا کن دیاالن با  دیدونم شا ینم-

بذارم، آسون نبود سخت بود   ن یگفت تو اتاقت دورب

 ممکن ریغ  دمیصبحو باور نکنم، شا  یاون صحنه 

 متعجب به پروا نگاه کرد و پروا لبخند زد گفت:  آتش

خوابم داشتم با    ینفس دارم م یداد  امیپ  یوقت-

آشپزخونه،   ی رفت دمیکردم، د ینگات م نمیدورب

 یمثل آب خورد  زیچ هیفقط   دمیبود نفهم قم یشقا 

 چشم بست و گفت:  آتش

 خواستم بپره   یبودم مخورده  یل ی بود خ  مویآب با آبل -

وقت  هی تو اتاقت، اما نگرانت بوم که  یرفت  دمیبعد د-

حالت بد نشه رفتم سراغ لپتاپ نشستم نگات کردم  

جا هواتو داشته باشم،   نیگفتم القل اگر دورم اما از ا

اومد تو اتاق، لباساشو    قیشقا   دمی ساعت بعد د کی

وسط اتاق، بعد اومد سراغ    ختیدر اورد ر یکی یکی

 ق یچون انقدرم خوابت عم ،یشیم  داریتو، فکر کردم ب

همه  ،یهست هوشا یب هیاما متوجه شدم شب ستین

خودش بعدم   ی لباسا   شیلباساتو در اورد انداخت پ

 تا خود صبح دیکنارت خواب



 حروم زاده -

کامل اومدم اون جا، اما بازم زورم   یصبح با آمادگ-

 بود  دهیت بهت چسبلخ  یگرفت اون عوض

 لبش کج شد و پروا لبش را جلو داد گفت:   آتش

نقشه بود اون کتکا نبود با تمام حرصم   میزی هر چ-

 رد بشه تمیجرات نکنه از ده متر گهی زدمش که د

اش را چنگ زد پروا نگران   نهیچشم بست و س  آتش

 اتش گذاشت و گفت:  ی نهیس یدستش را رو 

هم    یراه چ یاما ه یبش ت یخواستم اذ  ینم دیببخش-

 ه یچ  هینبود بهت بگم قض

  یکرده باشم، حت   یغلط نیچن  شدیجوره باورم نم چیه-

 یبا وجود مست 

 لبخند زد و سر کج کرد گفت:  پروا

 بگم؟  یزیچ هی-

 بگو-

 دم ید یم  یاومدم اون شکل  ینبود م نمیاگر اون دورب -

کردم، انقدر بهت اعتماد   یبه خدا قسم که باور نم

 یکن یکارو نم نی وقت ا  چیدارم که مطئنم ه



پروا   ی نهیکج شد سر به س  یکرد و کم یاخم آتش

 چسباند گفت؛ 

 اد یم م یتا مرز سکته منو برده حاال داره عشوه خرک-

 و گفت:  د یسر آتش کش  یدست رو دیخند پروا

 تارزان؟  میکار کن یاالن چ-

 و گفت:  دیخند آتش

 کارش کنم یمن که رو هزاره چ االن قلب-

 کنم رونتیاالن ب دیهستم، با   یجد-

 : دیبا خشم عقب رفت و غر آتش

 ویریهم اون پ رمیبه جان خودت انقدر حالم بده که م-

 هرزشو   یهم اون نوه   کنمیپاره م

نکردم تو خرابش  یهمه نقش بار   نیآتش خان من ا-

 یکن

پروا بلند شد و پروا   امکیزنگ پ  یلحظه صدا  همان

را که از طرف    امیچنگش زد و پ زی م یبا عجله از رو

 بود باز کرد:   یآسک

 اونجا اد یپدربزرگم داره م-

 و گفت:   دیباره از جا پر ک یپروا به  ام،یخواندن پ با 



 شروع کن   ادیداره م -

 نفس -
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 خراب نکن وید  قربونت برم همه چ-

 شد ملتمس گفت:  خم

فرستم به درک تو فقط االن  یم قو یبذار خودم شقا -

 ادامه بده 

آتش زد که  ی نهیبه س یاتمام حرفش چنان چنگ با 

  یگفت با چشمان درشت به جا  یآتش آخ بلند 

 اش نگاه کرد و گفت:  نهیس یرو   یخراشها 

 هم اضافه شد؟   ی گر ی کم بود وحش تیگر  یکول -

 زد:  اد یو فر دیخند پروا



 از خونم کثافت رون یگمشو ب-

 :د یو غر  ستادیا یعصب آتش

 کم کن  یسو استفاده کن بد دهن یحاال ه -

 خوبه من بکنم بده  یچطور تو بکن-

 آتش باال رفت و گفت:  یابروها

 ؟ی تونیمگه م-

 شانه باال انداخت و گفت: جی گ پروا

 داره؟  ی مگه کار-

 ی که نداره اما تو ابزارشو ندار  یکار -

 گفت:  جیکرد و کامال گ زیچشم ر پروا

 تو؟!  یگیم یچ-

 باره قهقهه سر داد و گفت:  کیبه  آتش

 ی مثبت  یل یبابا تو خ-

دهان آتش  یسمتش رفت دست جلو  عیسر  پروا

 : دی گذاشت و غر

حقت بود حاال بهت    شنوه، یم رسهیجنبه، االن م یب-

 گفتم ینم



  وان یعقب رفت ل  یو پروا عصب دیخند یهنوز م  آتش

پرت کرد و   واریرا برداشت با شتاب سمت د زیم ی رو

 زد:  اد یفر

 نامرد  رون ی برو ب-

نگاه    وار یباال رفت سر چرخاند به د شیابروها  آتش

 کرد و گفت: 

 اوپس، خشم اژدها-

 چپ چپ نگاهش کرد و آتش کالفه گفت: پروا

  ستین  ادمی...پروا مست بودم اصال میبذار حرف بزن-

 کردم  یچه غلط

 نمیبب ختتویخوام ر ینم  رونیبرو ب ی کرد  یادیغلط ز -

 حیبذار توض  یحق دار  م،یحرف بزن یذار  یچرا نم-

 بدم

کنه گمشو   ینم حیتوج فتویکار کث یحیتوض چیه-

جدا بشم اصال   خوامی دست از سرم بردار، من م

 تحملتو ندارم 

 ینیب  یدست رو  عی و پروا سر دی ابرو در هم کش آتش

 اش گذاشت و ملتمس لب زد:

 خرابش نکن-



 :دیدر آمد، اما آتش غر   یلحظه صدا  همان

 میآرومت کنم حرف بزن کمیپروا بذار -

نمونده، من اشتباه کردم   یواسه گفتن باق   یحرف  گهید-

 تحملت کنم یخوام زور یبهت اعتماد کردم، نم

در زدن آمد، و آتش سمت در رفت، به  یصدا باز

پروا نگاه کرد و در را باز کرد، پروا به پدربزرگ 

 نگاه کردو گفت: 

 دیا برج نیاز ا دینوتون بردار د،یچه خوب که اومد-

 ام...  یهست یعصب  دونمی دمت گرم م-

است   انیکه ع یزیچ د،یکن یازش طرفدار  ستیالزم ن -

 تمون شد رفت  دم ید ویاست، همه چ انیچه حاجت به ب

گفتم    یادیز   شبی دخترم، من د  ستیاون مقصر ن-

 بخوره 

  ستیکاه از خودش ن  ست،ین یخوب حیاصال توج-

  یل ی دل   چیبا ه فیکث انتیخ  نیکادون که از خودشه، ا

 شهینم حیتوج

 ملتمس سمت پروا رفت گفت: آتش

 دم یاشتباه کردم، بخدا نفهم-



 عقب رفت گفت:  یعصب پروا

 یزنیحالمو بهم م  یدار  رون یگمشو ب-

 میحرف بزن یشیآروم نم کمی دخترم چرا -

دختر تو   هی شوهرمو لخت با   د یآروم؟ انتظار دار-

آرومم   یل یاالن آروم باشم، البته من االن خ نمیبب تخت

  فهیکردم، اما ح یباال پرت م نینوتو از هم نیوگرنه ا

 خودمو تباه کنم  ی  ندهیآ ینامرد  نیواسه همچ

 پروا -

 زد:  اد یبار پروا چشم بست و فر نیا

 رون یمن برو ب یاز خونه -

  کمی میبر ا یب  ست،یکه حالش خوب ن  ین یب یپسرم م-

 باهاش حرف بزن  ا یکه آروم شد ب 

نمونده، آتش واسه من تموم شد بره با   یباق ی حرف-

 که شب تا صبحشو گذروند یهمون

 پروا! -

 توجه سمت اتاقش رفت و گفت:  یب  پروا

 صداتو بشنوم  خوامینم  گهید  یحت-

 زد: اد یاتاق شد و در را بهم کوفت فر وارد 



  ی نامرد  یل یخ-

و پدر بزرگ    دیکش شش یر  یناراحت دست رو آتش

 شانه تش گذاشت و گفت:   یدست رو

 لباست...  میبر ا یبذار آروم بشه، ب-

کرد   یآتش پوف  ی نهیس یناخن پروا رو  یجا  دن ید با 

پهن آتش انداخت   ی شانه ها   یو کتش را در آورد رو

 گفت: 

 تا آروم بشه  ایپسرم، ب ا یب-
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هم وارد خانه شدند، آتش سر چرخاند تا خواست   با 

 باال برود پدربزرگ گفت:  شیصدا

 ستش ین-



 :د یو پرس دیچرخ آتش

 !ه؟ یکدوم گور-

 گار؟ یس-

 ه؟یگفتم کدوم گور-

 مارستان یبردنش ب-

مبل نشست  یکرد و پدربزرگ آرام رو  زیچشم ر آتش

 گفت: 

جلوشم   یاز دندونا  ی کیدماغش شکسته بود، -

 سالم براش نموند  یشکسته بود، صورتشم که جا 

را زده بود    قیشقا   یخنده اش گرفت، پروا جور آتش

نمانده بود،   ی باق قی شقا  ییبا یاز ز ی آثار  چیکه دبگر ه

 را روشن کرد و گفت:   پشیپدربزرگ پ

  یز یچ وی که مست بش ی نبود ی جور نیتو که ا-

 ! ینفهم

مبل   یبرداشت و رو  شیشانه ها  ی کت را از رو آتش

را برداشت همان جور که نخ  گارش ینشست، پاکت س

 کرد گفت:  یروشن م  یگار یس



اما قبلشو   ستین ادمیاز تو اون اتاق  یزیدرسته چ-

 نیگالون مشروبم بخورم بازم ا  هیمن   مه،ادی خوب 

 کنم یم  یکه نفهمم چه غلط  ستین  یجور

 پسرم؟!  هی منظورت چ-

 زد و گفت:  گارشیبه س یپک آتش

  یعوض نیبرم بخوابم رفتم آشپزخونه، ا نکهیقبل ا-

 هیگفتم   ، یخوریم یچ  ستیاومد گفت تو حالت خوب ن 

چه   ستیبهم بده، دور از چشم من معلوم ن موی آبو آبل 

 شدم  هوش یتوش که بعد رفتم تو اتاق ب  ختیر  یکوفت

 : دیغر دیرانش کوب ی با خشم بر رو پدربزرگ

 کشتمش!   ی حقش بود م  ،یخدا نشناس عوض یا-

 کار کنم؟  یاالن با پروا چ-

 بذار آروم بشه هی دختر با فهم-

  گذره،  یشناسمش نم یمن م شه؟یم یآروم بشه چ-

 بخشه ینم

 گفت:  یرا دود کرد و عصب  پشیپ پدربزرگ

 رفتم یشد دنبالش نم یکاش قلم پام ُخرد م -



  ؟یحل بود؟ خودم چ یهمه چ دی فهم یاون نم  یعنی-

  نیا م؟ی االن نشستم جلوت از خودم راض  یکن یفکر م 

کارم ته ته آشغال   نیا ه،یکارم ته ته حروم زادگ

 ن؟یهم د،یفهم یاون نم یگیبودنه، تو م

 یخواست یخودت که نم-

 گفت:  یچشم بست و عصب آتش

 کنم؟  یچه غلط  دیبا -

  یباهم حرف م یشی پسرم، تو هم آروم م شهیآروم م-

 دیزن

 تنفر تو چشماش خوندم  اد،یاون کوتاه نم-

 نگو پسرم  ی جور نیا-

 :د یو غراش فشرد   قهیشق یانگشتش را رو  آتش

 ترکه  ی سرم داره م  یلعنت-

 

 *** 

پرت کرد، ماهک جلو رفت و   نیزم ی را رو  گارشیس

 گفت: 

 ام؟ یب یچرا گفت-



گفته  یل یکرد انگار بابات خ بیتعق  امکیس شهینم-

 ُگندش شده چشم یکله  یمراقب باشه که همه جا 

 خب -

داره،   ینگه م  یبد هیبهش هد یز یحروم زاده چ نیا-

 گوشه؟ هیندازه  یم ا ی

 شانه باال انداخت و گفت:   ماهک

 دم یبراش نخر یز یتا حاال چ یعنیدونم  ینم-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 ؟ یخوبه، پول دار-

 اد ینه ز-

بده بندازه   دمی خرم، بهت م  یگردنبند طال م هی-

اما انقدر دوستش   یگردنش، بهش بگو پول نداشت

  ،یدیخر هیپس اندازتو واسه اون هد یکه همه  ی دار

 اون عنتر قدر بدونه دیشا  یجور نیا

 باشه -

 چشمت به گردنش باشه که اون گردنش باشه  شهیهم-

 ؟یواسه چ-



که   وی فقط کار شهینترس واسه تو دردسر درست نم -

 گفتم انجام بده 

 آتش -

 ه؟یچ-

بد اما مطمئنم  ا یدونم خوبه  یخبر دارم برات، نم هی-

 موضوع  نی از ا یخبر یب

 هست؟  یچ-

دست دست کرد که    یقورت داد و کم یآب دهان  ماهک

 : دیآتش غر

 د  زر بزن  -

  دمیلحظه د هیبرد اومدم تو باغ،  یخوابم نم شبیپر-

 ی ل یدر سالن استخر بازه، تعجب کردم چون اون جا خ

 ستیقطره آب توش ن هیشده استخرشم که  ی وقته خال 

 خب؟ -

 نبود جز گردو خاک یچیرفتم توش ه -

 ؟یبگ ی خواست یم نویهم-



  یاتاق واسه سونا هیدر اون جا هست که  هینه -

  یینه تا  ا یهشت  هی دم یخشکه، رفتم درو باز کردم د

 اون جاست  یمشک  یچمدون فلز 

 کرد و گفت: زیکنجکاو چشم ر  آتش

 بود توش؟!  یچ-

 شمش -

 زدو گفت:  یآتش باال رفت و سوت بلند یابروها

 اون همه چمدون توش شمش بود؟! -

 آره -

 کرده؟!  دایگنج پ-

  یبرگشتم تو اتاقم، دم دما  دمیدونم اما من ترس ینم-

  دم یاتاقم د یبود از پنجره   کیصبح که هنوز هوا تار

 همه اون چمدونارو از اون جا بردن، بابامم رفت

 پس بابات دوباره پول دار شد -

 مال خودش بود؟  یعنی-

تو که گدا   یده به بابا  یباشه نم ی آره چون مال کس-

دونه، اما   یبه دست اورده خدا م  یشده، اما چه جور

 حواست...  یجور نیفهمم، تو هم  ی من م



  یبابام...م ست، ی تونم آتش، مامانم حالش خوب ن ینم-

کامال عقلشو از   گهیکنه، م شیخواد ببرتش بستر

 دست داده 

 کرد و ماهک با بغض گفت:  یپوف آتش

 خوبه؟ نیمب-

 گذرونه ی اون جاش امنه خوش م-

 خبره، خوش به حالش  یب یدوره و از همه چ-

 کنم  دایپ دُ یفر  دیبا  شهیم ریداره د -
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فقط نگران  دمیانجام م اد یاز دستم بر ب یهر کمک-

 مامانمم

  یلیبابات بودن خ شیاز پ مارستان ینگرانش نباش ت-

روز انداخت،   نیاونو به ا  وثتید  یبراش بهتره، بابا 



شوهرش بود،    یا یهر شب شاهد کثافت کار چارهیزن ب

دادن،    لشینون حروم خورد، دخترشو کشتن تحو

 افته یحالو روز م  نیمعلومه به ا

 گرفت و گفت: هیتک وارید از

 شیریبگ ا یب گمیکنم م یگردنبند آماده م  گه،یبرو د -

 سوال هی-

 بپرس -

 ؟یهنوز با زنت-

 مگه قرار بود نباشم؟ -

 و گفت:  د ینگاه دزد  ماهک

 بگمبهت   دی هم با  گه ید زیچ هی-

 کار دارم  یبگو کل  گه،یم ی ک یکی  ید  بگو ه-

 یاون روز بهم گفت، گرفتنت تو زندان  امکیس-

 خب -

 ؟ی دی تا حاال زن آتشو د دیازم پرس-

کرد که باز تکان   یماهک نگاه م یبه لب ها  آتش

 خورد و گفت:



 م ینیبب میاما دوست دار میدیگفتم نه، گفت ما هم ند-

 هیک

آتش مشت شد و ماهک شانه باال انداخت و   دست

 گفت: 

 دونم چرا ینم-

 کرد: شیصدا  عیقدم برداشت و ماهک سر آتش

 شد؟ آتش کجا؟!  یچ-

  یبلندش با قدم ها   یتوجه به ماهک و صدا یب  آتش

شد، پشت موتورش نشست و   ی دور م  یبلند و قو

به حرکت در آوردش، فکش منقبض بود و   عیسر

نمانده بود   یزیفشرد که چ یهم م ی دندان رو  یجور

 ُخرد شوند. 

رساند، با شتاب از موتور    ا یک یرا به مغازه   خودش 

متعجب نگاهش کرد   ایرفت و وارد مغازه شد، ک نییپا 

 گفت: عی و سر

 شد...  یچ-

 زن منو بشناسن، جونش تو خطره   دینبا -

 دادش؟!   یک-

 بهادر -



سمت در رفت،   عیباال رفت و سر ش ی ابروها  ا یک

 بستش گفت: 

 نیبش  ا یب-

 *** 

 گذاشت و گفت:  زیم  یرا رو  وهیم  ظرف

 پدربزرگه هستش  یدو وز خونه  نیا گهیم ی آسک-

 پروا؟  یکار کن یچ  یخوا یم-

انگتانش تاب داد و   نیبرداشت ب یگوجه سبز پروا

 گفت: 

 میتون ینم ره یگ یدستور م  ینگه از ک قیاگر شقا -

 هیدست کس  ریز میثابت کن

 خب؟ -

جا   نیا  قیشقا   ینگفتم اما وقت یزی هنوز به آتش چ-

خواد به نقشش ادامه بده اما نه من   یم یعنیمونده  

 ن یبه قول ا دیبا م،یموردو ندار هی ن ینه آتش کشش ا

 سوختش کنم تا بلند بشه بره  ی مهره  قویشقا  ا ییا یماف

 ؟ یبُکشن چ نمی اگر ا-



  عی بُکشن که انقدر ضا  قو یشقا   یکن یفکر م  یعنی-

 یکه دارم مطمئنم نم یبشن؟ نه من با تجربه ا

ساغر وجدان    ست، ی مثل ساغر ن  قیُکشنش، بعدم شقا 

خوره    یبدردشون نم تیهمونم نداره، نها  نیداشت، ا

 ی دهنتم باز نکن وگرنه ُمرد گهیبرو د گنیم

 کنه؟ یآتش موافقت م-

 چرا نکنه؟-

 گفتم یجور نیدونم هم  ینم-

گمشه بره، دو روزه گذشته با   قیاون از خداشه شقا -

بابت اون شب   ختسیاما هنوز بهم ر طنتاشیوجود ش

 و شوک صبحش 

و پروا گوجه سبز را در دهان گذاشت   دیخند نهال 

 گفت: 

 بخور  یزیچ هی-

 د؟یجدا بش نیخوا یکنه م یاالن پدربزرگه فکر م-

حرف زد بازم آخرش گفتم   یجا کل  نیاومد ا روزمید-

 خوام جدا بشم   یخوام، فقط م ینم

 ؟ یدیدو روز آتشو د  نیا-



کار داشت   ی نه، خودش کل  یاون جور که فکر کن -

مثال اومد    ی جا هم چند بار نیخونمون، ا  مینشد بر 

 میحرف زد یدر من باز نکردم، اما تلفن   ی جلو

  دیپروا بلند شد و پروا خند  ی گوش امکیزنگ پ  یصدا

 گفت: 

 بفرما حالل زادس -

  دنی ا برداشت و قفلش را باز کرد، اما با د  ی گوش

صاف نشست   عیچشمانش درشت شد و سر لیمیا

 گفت: 

 ابد! -

از سرنوشت تشکر کرد، تو هم تشکر  دی وقتا با   ی گاه-

جوره تو و آتش از   چ یتونن ه یبفهمن نم یکن، وقت

بکنن که با روح  یبدتر ی هم جدا کنن ممکنه کارا

زمان اعتمادتو نسبت به   چیکنن اما تو ه یروانت باز

که صالح  یآتش از دست نده، شک نکن تنها کس

فقط اونه،  رهخواد و از ته دل دوستت دا یتورو م 

از   یآماده کن اما لحظه ا زایچ  یل یخودتو واسه خ

 ست یکدومتون ن چیبه نفع ه نیآتش دور نشو ا

 یرا م امیکه کنار پروا نشسته بود همراه او پ نهال 

 رخ پروا نگاه کرد و گفت:  میخواند با ترس به ن



 ! ؟یچ یعنی نیا-

را خواند، به پوست دون دون  امیپ  گریبار د کی  پروا

 تنش نگاه کرد و آرام گفت:  ی شده 

 نبود  یخوب  امیبه نظرم اصال پ-

 بود، درسته؟ ینجور اطالع رسا هی-

 چشم بست و نهال ناراحت گفت: جی گ پروا

 کار کنن؟!  ی خوان چ یم یعنی-

 بلند شد و گفت:  شیبا شتاب از سر جا  پروا

خوام زودتر باهاش روبه   یم هی دونم اما هر چ ینم-

  نی که مدام منتظر باشم و نگران، ا  نیرو بشم، ا

 کنه  یحالمو بد م

 به آتش بگو -

 اما...  گمیم-

 ؟ یاما چ -

 سرش گذاشت و گفت:   یدست رو پروا

فقط واسه خودم    امیپ نیکنم ا ی دونم، حس م ینم-

به آتش نداشته  یگوش زد به خودم، ربط ه یبود، 



افته چه آتش بفهمه چه  یاتفاق قراره ب نی چون ا

 نفهمه
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* 

چشمانش    نشیماش دنی آمد، با د رون یدر خانه ب از

 گفت:  دیدو  نیبرق زد و با ذوق سمت ماش

 درست شد!   ا یخدا-

 ی در را گرفت تا بازش کند اما هر چه سع  ی  رهیدستگ

را   یگرگ یزوزه   یکرد در باز نشد، همان لحظه صدا

اطرافشش   ابانیب  دنیبا د دیبا وحشت چرخ  د،یشن

اما تا   ندیبب یچرخاند تا بتواند آباد   یتعجب کرد، سر م

بود،    شیبود، هوا گرگ و م ابانیکرد ب  ی چشم کار م

 . دیزوزه شن یباز صدا



  نیزده قدم به عقب برداشت و کمرش به ماش وحشت 

که سمتش حمله ور شده   یاهیگرگ س دنیبا د د،یچسب

  د،یزد و به پهلو چرخ غیکرد، ج ی بود قالب ته

زد خدا را   غیدستانش اطراف سرش نشست و باز ج

 صدا زد: 

 ایخدا-

  یصدا یبرداشت سمت او اما لحظه ا یزیخ  گرگ

باره   ک یو هوا به   نیبلند شد و گرگ در زم  کیشل 

پرت شد، پروا با وحشت به گرگ که هنوز   نیزم ی رو

داد    ی افتاده بود داشت جان م نی زم یزنده بود رو 

  کیشل   ی چه کس ندینگاه کرد اما تا خواست بچرخد بب

برد   باالدور کمرش حلقه شد، سر  یکرده است، دست

آن جا   یمشک نیماش گری آتش تعجب کرد، د دن یبا د

  ستادهیکوه پشتش ا  کینبود و فقط آتش بود که مثل 

 بود و در آغوشش گرفته بودش. 

آتش که اسلحه را داشت باال آمد پشت   گرید  دست

و آرام    دیانگشت اشاره اش را کنار صورت پروا کش

 گفت: 

 بزنه  ب یبهت آس یذارم کس  ینم-



باره   کیچشمانش به   یزنگ ساعت گوش یصدا  با 

کرد،   ی تنش به خاطر عرق را حس م یس یباز شد، خ

عرق کرده    یشانیپ  یش را رو شد، کف دست زی خ مین

خودش   عیرفت و سر نییتخت پا  ی اش گذاشت، از رو

توانست حالش  یحمام م کی د یرا به حمام رساند، شا 

 را خوب کند. 

او بود، دوست داشت سر حال در آن   یبرا یمهم روز 

از   یا قهی دوش ده دق  کیجشنواره شرکت کند، بعد از 

آمد، حوله را محکم دور تنش بست و   رون یحمام ب

را برداشت و با آتش تماس   یوارد اتاق شد، گوش 

 : دیخواب آلودش را شن یگرفت، بوق سوم صدا

 هوم -

 و آرام گفت:   دیخند

 گذره؟  ی بهت خوش م دنیمن خواب  یسه شب ب-

 : دیبا همان چشمان بسته غر آتش

 جهنمه جهنم-

 شنهاد ی پ هی-

 هوم -

 نرفته؟ ادت ی ساعت سه بعد از ظهر که-



 بره؟ ادم یراجب تو باشه و -

 سمت پنجره رفت و گفت:  دیخند پروا

صبحانه  زیم هیبهشت،   یا یخوام دعوتت کنم ب یم-

  شی تا ظهر پ یا یب یبزن میج  هیکنم، کاف یبرات آماده م 

 میبعدم بر میهم باش 

کار داشتم اما زشتم هزار تا کارم داشته باشم باز فقط -

 تو تو تو 

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 منتظرتم-

 اونجام  گهی د قهیپنج دق -

  دیراحت نفس کش  الیتماس را قطع کرد و با خ پروا

 گفت: 

 که حال جفتمون خوب بشه  ا یکنه، ب یکالفم م تیدور-

 کیرا ز  شی کمد رفت، در را باز کرد و پاها   سراغ 

در کمد   یلبه   یرا رو   شیگذاشت ناخون ها  یزاک

چپ و راست کرد   یگرفت و لبش را جلو داد کم  تمیر

در چشمش نشست   یک یباالخره  ش،یبه لباس ها  رهیخ

تخت   یرو  دیکش  رونیبرد لباس را ب شیدست پ 

ش  تن ار یانداخت، حوله را باز کرد و لباس کوتاه آب



 نهیآ یکه باال داشت را بست و جلو  یکرد، چند دکمه ا

کرد و   شی آرا یکم  دیا یلبخند زد و تا آتش ب  ستادیا

  دیکل  دنیچرخ  ینم دارش را شانه کرد، با صدا ی موها 

از   دیدو   دیعطر را به گردنش پاش عیلبخند زد و سر

 رفت.  رون یاتاق ب

باال   ییپروا، ابرو  دنی چشم در خانه چرخاند با د آتش

 انداخت در را بست و گفت: 

 تو رو؟  ایصبحانه بخورم -

تا   نیبش ا یاوه آقا صبحانه که هنوز آماده نشده، ب -

 آماده کنم

پروا وارد آشپزخانه  نکهیسمتش رفت و قبل ا  آتش

شود دستش را دور کمر پروا حلقه کرد و در آغوش  

 رد و گفت:ک زیچشم ر دش،یکش

 نه ا ی یمنو خوب شناخت  نمیبب رمیتست ازت بگ هی-

 لبخند زد و گفت: پروا

 ؟ ییهویامتحان -

 گهیخوبه د شییهوی-

 خب شروع کن -

 به خود فشرد و گفت:  شتریپروا را ب تن



 تورو؟  ایخواد  یآتش االن صبحانه م-

مکث کرد، سر جلو برد دم گوش آرام  دیخند پروا

 زمزمه کرد: 

 حهیدو صح ی نهیگز-

و باعث   دیلحظه لب داغ آتش به گردنش چسب  همان

 شد پروا چشم ببندد و کمر آتش را چنگ بزند. 

* 

گذاشت   زیتخم مرغ را وسط م یقهقه زد و تابه  پروا

 گفت: 

 !دمیبرات چ یزیچه م نیبب-

 و گفت:  دیهم خند آتش

 ده ی بهشت م یجا مزه   نیتخم مرغ ا  نیهم-
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 نشست و گفت:  زیپشت م 



  یم نویا میدار  ازدسیتو شد، االنم  ریتقص نیا-

شد، اما   یساعت نم نی مفصل ا یصبحانه  م، یخور

 ی خور یم ی ناهارمون مفصله، بگو چ

امروز خودتو خسته نکن   ،ی خواد درست کن ینم زیچ-

 ی خسته نباش میریم  میدار

 آتش فرو برد و گفت:  ش یدست در ر دیخند پروا

 ی عجب آتش با درک-

 برداشت و گفت:  ینان تکه

 رمیتا من برات بگ  یگریلقمه نم   ا یعادت کرد-

 نگاه به تابه دوخت و گفت:  آتش

  یل یواسه خودمم خ نیخوام، بب  یازت م یزیچ هی-

 ته اما... سخ

 مشکوک لقمه را سمتش گرفت و گفت:  پروا

 ! یدینگاهتم ازم دزد یکه حت هیمهم زیچ-

خوام بهت دروغ بگم، انقدر کارت برات مهمه  ینم-

امروز برق ذوق تو چشمات   یکه به خاطر جشنواره  

 ی بر یکن یم  ی شمار هیثان  یدونم دار  یخونم و م  یم

خبرنگار   نیاون جا و من مطمئنم تو به عنوان بهتر

 ... ی چون کارا ،یشیم  یمعرف



 چه خبره؟  یبگ شهیآتش م-

دونم بابابزرگم   ی نم ره،یفکرم درگ روزیاز د نیبب-

 دوست ا یواقعا دشمنه 

 ؟ یدیفهم یمگه چ-

دونم بهادرو دارو   یم نویفقط ا  دم،ینفهم یخاص زیچ-

 خوان تورو بشناسن  یدستش م

چنگ زد  شیپروا تنگ شد و آتش کالفه موها  چشمان 

 و گفت:

 زنگ خطره واسه من  نیا-

 خواب دم صبحش چشم بست و آرام گفت:  اد یبه  پروا

 ... سر ک  دیبا  یعنی-

به  رم،یکار کردنتو بگ یخوام جلو  ینه نه، بخدا نم-

فکر   نیقبل ازدواجم به ا یوقت حت چیجان خودت ه 

فقط    رم،یکار کردنتو بگ  ی بخوام جلو  ینکردم روز 

 سر کار  یمدت نر  هی یصحبت کن یبتون دیگفتم شا 

 چه مدت؟ -

  ع یکرد و دست پروا را گرفت، اما پروا سر یپوف آنش

 و گفت:   دیدست عقب کش



 ... گی د نیا-

 هی  تینها  ،یخواد ناراحت بش یباشه باشه، نم-

 ... نیذارم ا یراننده برات م  هیبا   نیماش

 ؟ی تا ک دمیپرس-

 بلند شد و گفت: زیاز پشت م یصبع  آتش

دونم تا   یبگم نفس؟ دروغ بگم؟ به خدا نم  دیبا یچ-

 یک

  یمدل نی ا یمدت نرم، به نظرت زندگ هیحاال منم -

ترس، دلهره، تا  یواشکی ، یهمش دور   شه؟یچطور م

 تا کجا؟  یک

 م؟ یمن راض  یکن یفکر م -

  ا یکرد،  یزندگ شهینم یجور  نی اما ا یستین ی راض-

خونه  نیهمش تو هم نمینب رونمیرنگ ب  گهیمن د دیبا 

شناسن و   یتو منو م  یدشمنا  رونیاگر برم ب ای باشم 

 شهیم یچ  ستیبعدش معلوم ن

 ... دارم سع-

بهادر هنوز   نیبب ؟یکن  یم یسع  یچند ساله دار -

  تیاذ گهیچند سال د  دیهست کاراش ادامه داره، با 

 ! م؟یبش



از پشت   سمت پنجره رفت، پروا دیچرخ یعصب آتش

و    ستادیبلند شد و سمتش رفت، پشت سرش ا زیم

 گفت: 

منو از دست چند نفر   ست،یدشمن تو فقط بهادر ن-

 ؟ یحفظ کن دیبا 

مشت شده   ی ساکت بود، پروا از پشت سر دستا  آتش

  ی را رو  شی مطمئن بود دارد دندان ها  د ید یاش را م

فشارد، عضالتش همچون سنگ شده بود، جلو   یهم م

آتش حلقه کرد،  یرفت و دستش را دور تن برهنه 

 کنار سرش را به کتف آتش چسباند و گفت: 

 آروم باش -

 کنم یدارم تالشو م -

 بذار کمکت کنم-

 ؟ یچطور -

آتش را گرفت و سمت خودش چرخاند   یها  شانه

 گفت: 

 یتون یکه م یاز بهادر دار ییزایچ هی یگفت  ادمهی-

 ی از دستش راحت بش شهیواسه هم یدستشو رو کن 

 ... آره ام-



  یخوا  یکه م  ییبهادر به جوابا  یریآره با دستگ-

 داره  یراه حل  هی یزیاما هر چ یرسینم

داشته  یدخالت چی خوام در رابطه با بهادر ه ینم-

 ی باش

 تو  شیندارم، فقط پ ینه من دخالت-

 تو سرته  یچ  نمیبگو بب-

هم کمکمون   یل ی خ ستی ن یکه سرگرد آدم بد  ی دید-

 کرده 

 خب -

بهش   ویتو همه چ نی بب م،یبر  شیبار با اون پ  نیا ا یب-

 یکنن، اما م رش یدستگ  عیسر  ستیقرار ن ،یگیم

از کارارو   یل یاز موارد کمکت کنه، خ ی ل یتونه تو خ

کنه که   یاون برات فراهم م یانجام بد  یتون یکه نم

 ریبزرگ دستگ یاچاقچ ق  هیعوضش داره   یانجام بد

 کنه یکنه، معلومه که کمک م یم

 در فکر فرو رفت و پروا سر تکان داد و گفت:   آتش

سوال مدام تکرار   نیا گهید  یآره اگر با سرگرد باش-

  یزود  نی مطمئنم به هم ؟یآتش؟ ک  یکه ک شهینم

سه ماهه   بتی صحبت کردن و غ هیپس با    شه،یم



گردم سر   ی من بر م شهی درست م یمطمئنم همه چ

 کارم 

 ...تو اصال نب-

از   یکیخواستم دخالت کنم،  یگفتم که باشه، اگر م -

 یبهادر چ م ینیبود من سر کار برم بب ن یا شنهادامیپ

  یسه ماه مرخص گمیم یخواد بکنه، اما وقت  ی کار م

ندارم، اما هر    میقصد دخالت مستق یعنی رمیگ یم

 گم، چطوره؟ یبه ذهنم برسه کمکت کنه بهت م   یزیچ

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 عاقالنس -

 دستانش را بهم کوفت و گفت:  د یبا ذوق باال پر پروا

 ؟ یش یبا سرگرد هم قدم م یعنی-

 شم یم-

زد و دستشانش دو طرف صورت آتش   یغیج  پروا

 گفت: دیکه آتش خند  د یگذاشت چنان لپش را بوس

 نیبب شویذوق خرک-

 عاشقتم عاشق-

 یزیچ هی فقط -



 ؟ یچ-

 پروا را گرفت و گفت:  یچانه  آتش

 یخوام بمون  یجا نم نیا-

 آتش! -

  نیدونن زنم تو ا یمحل م  یجا نه نفسم، همه  نیا-

بسته پول بدن بهشون دهنشون وا   هی ه یخونس، کاف

 ییجا  نیکه تو ا شهیم

 برم خونمون؟-

 آره -

 آمد و گفت: نییطرف لب پروا پا دو

 ازت شمیدور م -

  یمطمئن باش اون جا باش نداره زشتم،  یمعن ی دور-

 ینیب یجا منو م  نیده برابر ا

 باشه ست،ین یچاره ا -

 کرد و مشکوک گفت:  زیچشم ر آتش

 وسط مشکوکه!  نی ا یزیچ هی-

 ؟ یچ-



سر کج کرد و   ی شده کم  زیبا همان چشمان ر آتش

 گفت: 

 ! ستین عیسرکش انقدر مط یچشم گاو  نیا-
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 قهقهه زد و سر جلو برد گفت:  پروا

شوهرشو از   ال یخواد خ یخوشگل م  یچشم آهو نیا-

و   رهیبگ میبابت خودش راحت کنه که درست تصم

 من نباشه  رهیفکرش درگ

 دس ی فا  یب-

 چرا؟! -



 یتوئه، حت ریکل فکرمم درگ  شهیمن راحت نم  الیخ-

گاو صندوق بذارمت که باز کردن قفلش تو   هیاگر تو  

 فقط کار من تنها باشه ا یکل دن

گرداند   یچشم م حی اش بود با لبخند مل  رهیخ  پروا

صورت نگران آتش، دستانش پشت گردن اتش   ی رو

 نشست و آرام گفت: 

باور نداشتم، گفتم   ،یش  یهمه کسم م یگفت  یوقت-

کمبود نداشتن پدر   یکن ی کار  یتون یوقت نم چیه

  تیمادر و خانوادم پُر بشه، اما دوست داشتن واقع

 تم یپدر مادر اصال اذ نداشتن   گهیکرده که د ی باهام کار

از   گمیآهنگر،  نم ریآه ی کنه، همه کسم شد ینم

گذرم، چون تا خودم اسه خودم مهم نباشم   یخودم م

  یل یاما واسه آرامشت از خ ستم،ی مهم ن گرانمیواسه د 

 نه به اجبار بلکه با دلخواه  زایچ

 ؟ یگفته بودم چقدر پدرسگ-

 از هزار بار  شیب-

 ی پدرسگ یلیبار خ نیکمیپس واسه هزارو -

 آتش چسباند و گفت: ی نهیسر به س  دیخند پروا



  دمونیجد یزندگ  نکهیتموم شد قبل ا زیهمه چ  یوقت-

 دم یسفر، ده روزه شا   هی میر  یبا هم م میشروع کن

 االنو ی استرسا نیماهه، که بشوره ببره ا کی

 زشتم می ر یم-

 عقب رفت و گفت:  پروا

 اومده یتخم مرغ هم سرد شد، امروز به ما صبحانه ن-

 ارن یغذا ب زنمی زنگ م گهیساعت د  هی الیخ یب-

پروا برد از  یکمر و پا ریخم شد دستش را ز کدفعهی

 بلندش کرد و گفت:  نیزم

 کارت دارم پدرسگ میبر ایساعت ب کی نیا-

دستنش را دور گردن آتش حلقه کرد   دیخند پروا

 تکان داد گفت:  یرا کم  شی پاها 

 که مخالفت کنه  هیک-

* 

 تخت گذاشت و بلند گفت:  یاتو کرده اش را رو  شال

 آتش -

 جانم-

 ؟یکن یکار م یچ-



 دیبه مج دمیم امیدارم پ-

 کار کنم؟ هی شهیم گمیم-

 ی اریدر ب  یخوا  یم  ی باز چه پدرسوخته باز-

که  یو خم شد جور ستاد یدر ا  یجلو دیخند پروا

در    شی مشخص بود و موها  واریسرش فقط از پشت د 

 هوا رقصان شد، لبش را مثل بچه ها جلو داد و گفت:

 خونمون  رمیمن که حرف گوش کردم دارم م-

 خب -

 یکن ینم دایبرات، بهتر من پ میمن که انقدر زن خوب-

 خب -

 کنم برات  یم  ی من که انقدر دلبر-

 کرد و گفت:  ینچ آتش

 براتا امیم-

 بفرستم به درک  قو یم شقا خوا یم-

 چشمانش درشت شد و گفت:  آتش

 ! ش؟یبُکش-

 کرد و گفت:  یبا حرص دندان قروچه ا پروا



برم زندان   دیبعدش با   فیاما ح شم،ی قاتلشم م یولم کن -

 شم ی از تو دور م

 ؟ یپس چ -

 یسمتش رفت  یاون االن ادعا داره تو مست بود-

 گهید

 گفته  یجور  نیخودش به پدربزرگ ا-

 آمد و گفت:   رونیاز اتاق ب  پروا

 بذار دستشو رو کنم گمشه بره -

گذاشت و   شی لبها  نیب ی گاریکرد و نخ س یپوف آتش

 گفت: 

 گفتن نداره  نی ا گهیخب بکن د  وونه،ید-

 لبخند زد سر کج کرد، پلک زد و گفت:  پروا

 شهیم ینیریش  یچه لحظه -

  ادیبرام ن شیق رو قم یبره ه نی رو مخه، حداقل ا-

 ... مونده حروم زاده اون منو بک بهتره، کم

 : دی غر دیدندان کش   ریلب ز عیسر  آتش

 آتش! -

 گم ید  مگه دروغ م-



  یجا  هی  میریم م یبا ادب، دار زم، یبا ادب باش عز-

 جلوتر ما بره  دیادب با  ،یفرهنگ

 خورده جلوتر من بره  یاد یادب گوه ز-

تاسف تکان داد   یسرش را به نشانه   دیبلند خند پروا

 باز وارد اتاق شد و گفت: 

 گفت برات کت شلوار آماده کرده  ی آسک-

 کنم؟  تانیچاتان پ دیحتما با -

پاره پارت با اون   یبرو اون شلوار ل  زمینه عز -

 گشادت بپوش  شرت یت

 گهید هیهنر-

 تخت انداخت گفت:  یو مانتو را رو دیباز خند پروا

 ی تو خوده خود هنر زمیآره عز-

 نمهباز گش-

من هست بخورش بعدم برو آماده شو    ینصف غذا -

 میبر  دیبا 

 حله زشتم-
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  یداد، مجر  گرش یاش را به دست د زهیبغض جا با 

بود که با   یکرد اما نگاه او به مرد  یداشت صحبت م

  یصندل  یرو  کیبا آن کت و شلوار ش   یژست خاص

و    نیاش بود، نگاه آتش پر از تحس رهینشسته بود خ 

  یم  یکه پروا از دور به خوب  یافتخار بود، نگاه

 : امدیهم به خود ن یمجر  یخواندش که با صدا 

 ی نیخانم ام-

 گفت:  دیخند یربه  آتش بود و مج  رهیخ  هنوز

 میطرف نیما ا ینیخانم ام-

 سر چرخاند، دست پاچه جلو رفت و گفت: عیسر  پروا

 خوام، هنوز تو شوک هستم  یمعذرت م-



  نیو ا دیکامال مشخصه، حاال از حس و حالتون بگ-

 ! د؟یمقام فکر نکرد نیکه چطور به ا 

به سرگرد که کنار آتش نشسته بود نگاه کرد،   پروا

  یاو را سرگرد برا  یو تالش ها  مطمئن بود کارها

خبرنگار   نیمقام ها باال فرستاده است که او را بهتر

 کرده بودند، لبخند زد و گفت:   یمعرف

و   نمیکه بگم بهتر ستمیراستش من انقدر مغرور ن-

بشم، اما دروغ چرا مثل هر   یمنتظر بودم من معرف 

 ییخبرنگار تو بخش جنا نیسال منتظر بودمم بهتر

 بار...   نیباشم اما ا

شما همه   یروز سال چنان آوازه   هیتو  ینیخانم ام-

 ننتونیبب کی که همه مشتاق بودن از نزد دیجا چرخ

 با لبخند گفت:  ینگاه کرد و مجر ی به مجر پروا

افتادن جون   بچه در عوض به خطر هینجات دادن -

  ریمس رییفقط چند سانت تغ ریخودتون که اگر اون ت

اما   م،یشمارو نداشت گهیدور از جون د   دیداد شا  یم

جلو   دیو خودتون انداخت دی فکر نکرد نمیبه ا یشما حت 

 ی کارتون واقعا جا نی کودک و ا کی واسه نجات جون 

 و تشکر داره!  ریتقد



کف زدن همه در سالن بلند شد و   یموقع صدا همان

  یاش گذاشت کم نهیس  یپروا سخاوت مندانه دست رو

 خم شد و گفت:

با دل و   نیتشکر، من عاشق کارم هستم و واسه هم-

 کنم  ی جون کار م

 گفت:  دی آتش نگاه کرد و خند به

 امسال ازدواج کردم نیمن هم ییبابا  ی آقا -

 مبارک باشه -

دواج کردم همسرم  که از لیاون اوا ادمه یتشکر، -

  دیدید   یم دی من عادت نداشت فقط با  یاصال به کارا 

 خوره  یچه طور حرص و جوش م

رخ آتش  میهمه بلند شد و سرگرد به ن یخنده    یصدا

 بود نگاه کرد و پروا ادمه داد:  رهی که به پروا خ

بار   هی یحت نجا،ی ن ا یگفت خانم سوپرمن  یبهم م -

  یبالم چون م تو مترو اومد دن  ی بمب گذار هی وسط 

 ستم ین ا یب رون یدونست من ب

 کنم یآرزو م   ادی شوهرتون صبر ز  یجا برا نیاز هم -

خنده باال رفت و پروا هم با لبخند سر تکان   یصدا باز

 داد و گفت: 



عادت کردن، نگران   شونیا گهید ییبابا  یاما آقا-

 گفتم کبوتر با کبوتر، باز با باز  میاز قد د، ینباش

 بلند گفت:  ی با صدا ییبابا  ی آقا 

  م،یدار یخوشبخت  یبه افتخارشون، براشون آرزو -

 میهست رایاگر مونده ما پذ یصحبت ینیخانم ام

  ریبله خواستم تشکر کنم از دفتر روزنامه و مد-

 محترم... 

از رامش و پدرش تشکر کرد از همکارانش   پروا

که حکم پدرش   یاز سرگرد نینیهمچ  و سارا و  ا یبرد

هم خوشش آمده بود که پروا   یلیرا داشت، رامش خ

از   یکی خوشحال بود  نینیاسمش را آورده بود و همچ 

شناخته شود که آن جور باعث   نیدفترش چن یاعضا

که از    نافتخار شود و خدا را شکر کرد در آن زما 

گوهر   نیبود اخراجش نکرده بود و ا یدستش عصبان

 ن بها را از دست نداده است. گرا

و مدام در   دنیجنب ی و سارا در پوست خود نم  ا یبرد

دوستشان بودند که آن قدر با افتخار از    قیحال تشو

بود و   دهیرس   شی آن ها اسم برده بود، پروا به آرزو

دانست که با خودش   یاو را از پا قدم خوب آتش م

 او آورده بود.  یرا به زندگ  یشاد



  دیاز او چشم نگرفته بود، شا یکه لحظه ا یاما آتش و

بود که  اطیبا احت شینفس ها   یهم ساکت بود و حت

و افتخارش سر باز نکند، آتش بود  ی مبادا بغض شاد

بفهمد بغض دارد که  یداد نه کس  یاجازه نم گرید

  نیتر  کیپروا هم که نزد  یحت ند،یاشکش را بب یکس

سکوت فقط نگاهش   دربود،    ده یبود نداش  یفرد زندگ

 دانست در دلش چه خبر است. یکرد و خدا م یم
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به آتش نگاه کرد و آتش با لبخند سر تکان داد و   پروا

 گفت: 

 میبر-



  یرفتند، پروا به خانه  نییپا  نیدو از ماش  هر

 پدربزرگ نگاه کرد و گفت:

 وقتشه-

دستش را گرفت هر دو سمت در   ستاد ی کنارش ا آتش

را در قفل فرو کرد در را باز  دش یخانه رفتند، آتش کل 

انداخت، دستش فشرده شد  ینگاه اطیکرد، پروا به ح

و سمت ساختمان رفتند، آتش در هال را باز کرد،  

هم    قیبود و شقا  یویت  یپدربزرگ در حال تماشا 

اما با باز   شتدا  یمبل نشسته بود سر در گوش  ی رو

مثل برق گرفته ها   قی آن دو نفر، شقا   دنی شدن در و د

و خودش را پشت ستون پنهان کرد،   دیجا پر از

 گفت:    ستاد یپدربزرگ تعجب کرد و با لبخند ا

 !د یخوش اومد  یل یخ-

که پشت    قیلبش کج شد سر کج کرد به شقا  پروا

 بود نگاه کرد و گفت:  ستاده یستون ا

  نیکنم، ا یداغونت نم نیاز ا شتریب ا ینترس ب-

تازه   داره  ازین یصورت کمه کمه دو سه تا عمل جراح

 کامل هم خوب بشه  نکهینه ا

 جلو آمد و گفت:  ی عصب  قیشقا 



 ی هست ی وحش  هیتو -

 گفت:   عیبرداشت اما پروا سر زیخ  آتش

 کنم ی بذار من حلش م-

 و گفت:   دیکش رون یرا از دست آتش ب دستش 

  یرو داشته هام وحش  ذارهیدست م یکی یآره وقت-

 یزنده موند   یکه شانس اورد یانقدر وحش  شم،یم

خونده االن دست   یتو گوشت چ چاره،یزورت گرفت ب-

  نی جا؟ که آره حواسم نبود ا  نیا یتو دست اومد 

  قتی دروغو به آقا جونم گفته اما حق نیا ریحرفا؟ نخ

  یل یهم حالش خوب بود، از دست تو هم خ یل ی خ نهیا

بود، خودش خواست برم تو اتاقش، بعدم با   ی عصب

 میعشق با هم بود

برد به عالمت   ریآن هم بلند و سر به ز  دیخند پروا

آب دهان قورت داد   قیتاسف سر را تکان داد، شقا

 گفت: 

  نی با وجود ا یکه حاضر  یکس یانقدر بدبخت و ب-

 منم دلم برات سوخت ،یکارشم باهاش بمون

 پروا سر باال آورد و گفت:   د، ییهم سا  یدندان رو   آتش



بار بهت   هی  ادتهیخودت؟   ا یدلت واسه من سوخت -

 گفتم؟   یچ

با ترس باال تنه اش را عقب   قیجلو برد که شقا سر

 اما پروا خون سرد گفت:  دیکش

کنه که حس    ی باهام رفتار م ی دارم، جور  ویمن کس-

 ست ین ا یدن ن یجز من تو ا  یدختر چیکنم ه یم

 به آتش نگاه کرد و پروا ادمه داد:  پدربزرگ

جا که   نیا م یاما اومد هیکارات چ  نیا لیدونم دل  ینم-

خودت   ا ی دستتم کامال رو شده،  ه،یکاف  گهید میبهت بگ

 برنت  یم ا ی یریم

 گفت:   ی به پدربزرگ نگاه کرد و با زار  قیشقا 

 کنه؟ یم  تیدختر چرا انقدر منو اذ ن یآقا جون ا-

 ... لح هی دخترم پروا -

صحبتام تموم بشه هر    دیآهنگر بذار  یآقا  دیببخش-

 در خدمتم  دیجاش نا مفهوم بود، سوال بپرس

 نگاه کرد و ادامه داد:  قیشقا به

ما   ید یآتش زن داره د ید ید  یاومد یبلند شد-

وقتا آدما   یاما خب گاه  میدوست دار یلیخ گرویهمد

منو آتش  نیب  ، یخب موفق هم بود کممینفهمن، 



اما   میهمو نداشت دنیکه چشم د د یخراب بود اونم شد

و   میهمون قدر دوست داشت گروی دروغ چرا قلبن همد

 کم نشده بود  یدرصد 

 خند زد و پروا سر تکان داد و گفت:  شین  قیشقا 

منو  یخندا شیکه ن  یخند بزن تا وقت شی فعال ن-

همه  نیسوال بود که چرا ا  یبرات جا  ،یریبگ لیتحو

ناراحت شدم اما االن دست تو دست آتشم، پدربزرگم  

 تعجب کرد درسته؟ 

 اما خوشحال شدم دخترم!-

به قول   ایتعجب هم داره،  ی دونم اما خب جا  یبله م -

موضوع   ن یکسم که چشممو رو ا یانقدر ب   قیشقا 

 واسم رو شده   قیکه هم دست شقا   ا یبستم  فیکث

د و پروا به آتش نگاه کرد و  کر  زیچشم ر   قیشقا 

 گفت: 

که به خودمو آتش مربوطه  یموضوع خاص هیسر -

 تو اتاق آتش گذاشتم نیدورب هی

حبس شد و حس   قی شقا  ی  نهیآن حرف نفس در س با 

 داغ کرد، پروا با لبخند ادامه داد:   شیکرد گوش ها 



اومدم   ادم ی یا  کدفعهی یل ینبودا، امروز صبح خ  ادممی-

  ستین از ین ا یبه اون شب، بگم  دمیرفتم سراغش، رس

 ادامه بدم؟ 

 آب دهان قورت داد و پدربزرگ کنجکاو گفت:   قیشقا 

 بود دخترم؟!  یچ-

  ره، ی صبح نشده م  قم یباشه، شقا  یکنم کاف یفکر م -

 نداره  تیتونه هم بمونه چون اهم یالبته م

 نگاه کرد و گفت:   قیبه شقا  پدربزرگ

 ؟ ی کار کرد یتو چ -

 خند زد و گفت:  شین پروا

کرد،    یصحنه ساز کمینکرد فقط  یکار خاص چیه-

وجود   ییخدا  رهی م ادشونی یجور آدما گاه  ن یاما ا

  ستیجور مواقع باهاشون ن نیداره که مطمئنن ا

َکسم هست،   یمثل من که ب یکیبرعکس طرف 

 درسته؟

  یخند صدا دار شیقدم عقب گذاشت و پروا ن  قیشقا 

 زد و گفت: 

نوش جونت، االنم فقط   یه خورد ک یینترس کتکا -

خبر خوبو بهت بدم که منو آتش تا آخر   نیاومدم ا 



  یمثل تو هم نم یگول آدم گه یو د  میعمر کنار هم هست

 م یخور

 :دیبا خشم غر  پدربزرگ

 !؟ ی کرد  یچه غلط قی شقا -

 با لبخند گفت:  پروا

ممنون که   د،یبا من حرف زد  یل یپدربزرگ شما هم خ-

 د یدون  یمنو عروس خوبتون م

 سر تکان داد و گفت:  پدربزرگ

 خدارو شکر دخترم -

 با همان لبخند به آتش نگاه کرد و گفت:  پروا

 زم؟یعز  میبر-

 میبر-

* 

 نگاه کرد و گفت:  نه یبه آ  ی تاکس  راننده

 خانم-

 متعجب نگاهش کرد و راننده گفت:  ماهک

 من از طرف آقا آتشم-



 شده؟!  یچ-
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واسه    دیهست  بیآقا آتش گفت بهتون بگم تحت تعق-

 ی کنترل م تونمیگوش  تون،یبه گوش  زنهیزنگ نم نمیهم

 کنن

 نگاه کرد و راننده گفت:  یمتعجب به گوش  ماهک

راهتون سبز    یمن جلو نیواسه هم د ینگران نباش-

  د یاما آقا آتش گفتن با  یریدونم االن کجا م یشدم، نم

  نیخوا یانگار م  یعاد  یل یخ  ، یطال فروش هی دیبر

  شه،ی که اونم کنترل م دیگفتن کارت بکش  د،یکن دیخر

به  دیبد  دیو شما با  دن یم لیگردنبندو بهتون تحو

 امکیس

 باشه -



 دن یاگر سوال پرس ستیتو حسابتون ن اد ی گفتن اگر ز-

  یکشو یتو اتاقتون تو د،یداشت  ی نصفشو نقد دیبگ

پول   نکهیآخر کمد بازم پول هست واسه ثابت کردن ا

 د یکرد یجمع م

 گذاشته؟!  ی...کیک-

 نارو یدونم ماهک خانم آقا آتش فقط گفتن ا ینم-

 بهتون بگم

 باشه -

  یهست، م یکارت طال فروش یپشت صندل  پیز  یتو-

  دیبر  دیبرمتون همون پاساژ بعدم از رو کارت بخون

اون جا،   دینر میهمون مغازه فقط آقا آتش گفت مستق

 در آخر برو اون جا  دیهم بر  گهید ی جاها 

 باشه -

 بره  شیدرست پ یکه همه چ دیگفت دقت کن-

 کنن؟  یم بمیچرا تعق-

 نه دشمنشون  دیکه مطمئن بشن با اونا هست-

 آهان -

گل هم   دیبر  دنیگفتن بعد طال خر  د،یپس دقت کن-

 تر جلوه بده  یعیطب دیبخر



 حتما -

 ترمز فشرد و گفت: ی پا رو  راننده

 جاست   نیهم-

کرد   فش یکارت را برداشت دست در ک  ماهک

 آورد سمت راننده گرفت و گفت:  رون یب یاسکناس

 ممنون-

پشت سرش انداخت و   نیبه ماش ی نگاه نهیاز آ  راننده

 نیرفت با بستن در ماش   نییپول را گرفت، ماهک پا 

  یجلو یصحنه ساز یبه حرکت در آمد و برا  ی تاکس

 فت:   یبه سخت رمردیترمز کرد و پ یمرد  ریپ یپا 

 فلکه اول -

 بابا جان  ا یب-

نشست و    نیدر جلو را باز کرد درون ماش رمرد یپ

را به حرکت در آورد همان جور با آتش    نیراننده ماش

 را دم گوشش گذاشت.  ی تماس گرفت گوش

 شد؟  یچ-

دونه   ی درسته االن ماهک خانم م  یآقا آتش همه چ-

 شد   اده یپ نمیکار کنه، تازه از ماش یچ  دیبا 



 نکنه  یحواسش باشه کار خراب  یخوبه، گفت-

 فتمبله گ-

 مطمئن بشم  یطال فروش زنمیباشه زنگ م-

 باشه آقا آتش -

رفت،   رون یب یقطع شد و آتش از آهنگر  تماس

را  دم گوشش گذاشت همان جور   ی شماره گرفت گوش

 زد.  یدر بازار قدم م

 بله-

 اد یدختره که بهت گفتم داره م نیا نیبب-

 باشه حواسم هست -

  یچ یدون یکه م  دیاومد ازت سوال پرس ی بعدش کس-

 ؟یبگ

پرداخت   ینقد شویبق  دیمقدار کارت کش هی گمیآره م-

 دیگردنبند مردونه هم خر هیکرد 

 اومد و رفت به من خبر بده  یخوبه، وقت-

 چشم -

  یصدا  دنیبرود اما با شن دیتماس را قطع کرد چرخ 

 . ستادیا  شیچند نفر از زور خانه سر جا 



  دیاالن چرا با  د؟ینخر نویل اون زم همه سا  نیچرا ا-

 !  کی شر هیبخره اونم با  

حسن آقا را   یلب ذکر گفت و آتش صدا  ریز  رزایم

 : دیشن

 میچطوره با آتش حرف بزن-

محلس تا حاال از جونم   نیآتش بزرگ ا  میگ یآقا ما م-

پدربزرگت االن اومده باز   میبگ م یگذاشته اما بر عیما 

و   میکه خفه شد میترس  یبزرگ محله بشه ما ازش م

 م یقبول کرد

ال   یو صدا  ستاد یکنجکاو جلوتر رفت پشت در ا آتش

 . دیرا شن رزایاله اال هللا گفتن م

 د یکرد یکارو م  نیا دیوگرنه که نبا   د، یطمع کرد-

 افته   یکه با پدربزرگش در نم میبه آتشم بگ-

 میش یبدبخت م-

تا حاال که از خونه هامون بلندمون نکردن قول داد تا  -

 م ینیآخر عمر بذاره بش

کنار    ابونیبه اون راه؟ طرف اومده ب ی خودتو زد-

بهونه  هیبا  زنهیدر م گهی دو روز د ده، یخونمونو خر

 میتون یاون موقع م د،یکن هیخونرو تخل  دیبا  گهیم



نه چون اون موقع به اصرار آهنگر خونه  م؟یکن ی کار

که قرار بود تا آخر   ییاروی هیبا  میهامون فروخت 

 میخونه ها بمون نی عمرمون بذاره تو ا

 کالفه گفت: رزایآتش باال رفت، م یابروها

که با  دیبه آتش بگ  نیخوا  یکار اشتباه خودتون م-

 هیبچه  نیافته؟ اون موقع ا یپدربزرگش در ب

  یاورد چه خبره نه دخالت  ی بود نه سر در م نووجون

بهش    دیخوا ی داشت، حاال به خاطر منافع خودتون م

با   دیو نگران خودتون بر   دیمرد هست یلیاگر خ د؟یبگ

داره واسه   ودش بچه خ نیا د،یکژوان خان حرف بزن

جبران   دیکنه اشتباه شمارو که نبا ی محله تالش م نیا

 کنه

 میل ما هم مشکالت مح رزایآقا م-

  دیکه به دلخواه شما بود و پولشو گرفت یزیچ-

همه  نی به آتش ربط داشته باشه، بعد ا  دینبا  دی خورد

تو پول   یوقت  د،یاومده به آتش بگ ادتونی سال تازه 

 آتش کجاست؟  دیگفت د یغرق بود
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   رسه؟یم ی اون به دادمون نرسه ک رزا یم-

  یزیهم چ ینگفته، تا وقت ی زیحاال که کژوان خان چ-

 خوبه  زیهمه چ یعنینگه 

باشه   یهمون نشیزم نیا کیاگر شر ؟ یاگر گفت چ-

 ؟ یچ ده یو خرمار  ی که خونه ها 

   دینکن یباف یانقدر منف-

  د،ینفروش دیآکام اومد گفت نکن  نیاصال اون موقع ا-

 میما اصال کور شده بود

اسم آکام با شتاب به در زور خانه نگاه   دن یبا شن آتش

  رزایم د،یچسب  واریکرد و دستش مشت شده اش به د

 و گفت:   دیکش یقینفس عم

اون مرد هم مثل آتش هر چند بزرگ محل نبود اما  -

االنم از   دی اعتماد کن دینخواست ی هواتونو داشت ول 



صلوات   دیبلند بش   ست،یگذشته حرف زدن درست ن 

کارا و اشتباه   ریانقدرم اون بچرو درگ دیبفرست

سراغ   دیکن ی کار  دیخوا  یاگرم م د،ینکن تونیشخص

 سن کم   اوننه اون مرد بزرگ با  دیبر شیباعث بان

اش با هر   ینیب یآتش منقبض شده بود، پره ها فک

خورد، با خشم قدم برداشت از شدت   ینفس تکان م 

خواست   یم میشد و مستق ی داشت منفجر م تیعصبان

بود؟ ممکن  یکار درست  ا یبرود سراغ پدربزرگ، اما آ

را خراب   زیبرود و همه چ تیبود با آن شدت عصبان

 کند. 

مغازه اش بود شد، جواد    ی موتورش که جلو  سوار

 سمت آتش و گفت:  د یدو

 خو...   نیآقا االن ا-

با روشن شدن موتور و با شتاب دور شدن آتش   اما 

 حرف در دهانش ماند و خشکش زد. 

  یرفت، تلفنش زنگ خورد اما ب رون یبازارچه ب تز

راند، تماس قطع شد و در   یتوجه فقط با شتاب م

 بشیدر ج  یراند، اما باز گوش یکوچه پس کوچه ها م

را در آورد    یسرعتش کم شد، گوش یو او عصب  دی لرز



  دیکش  ی گوش  یاسم نفس کالفه شد و دست رو  دن یبا د

 گفت: یخشن  یدم گوشش گذاشت با صدا 

 بله-

آشنا بود   شیآتش را برا  یمکث کرد صدا  پروا

  یل یبود آن گونه بود، خ نیخشمگ یلیکه خ ی مواقع

 آرام گفت: 

 ؟ یر یم یکجا دار  ادیموتور م ی صدا-

 بفرستم به درک   وثیاون د رمیدارم م-

 لحظه نگه دار  هی آتش -

 ... نگو، فق یچیه-

 به حرفم گوش کن  ی هست ی آتش عصب-

 تو سرشه  یچ ستیحروم زاده معلوم ن نیا-

کنم   ی اما االن اشتباهه، خواهش م میفهم یباشه م-

 نگه دار

زد   ی نفس نفس م ستاد،یکوچه ا یگوشه   یعصب آتش

 و پروا آرام گفت: 



 ی بر تیشدن عصبان ن یاما با ا یدی فهم یدونم چ ینم-

بعد   یبذار فکر کن شه،یم یچ  ستیاون جا معلوم ن

 الزم بود برو سراغش 

و پروا در   دیکش  ششیر یچشم بست دست رو  آتش

 که بتواند آتش را آرام کند گفت:   یحال 

 اون جا  امیممنم  ایبرو خونه ک-

 ... نف-

 کار درسته  نیبرو االن فقط هم زمیبرو عز-

 ا یتنها ن -

 اون جا؟  یرینگران نباش، م ام یم رمیگیم نی ماش-

 رمیم-

 ممنون  -

هم فشرد به آسمان   ی قطع شد و ةتش دندان رو  تماس

صورتش به  تینگاه کرد، گرم بود و از شدت عصبان

گذاشت و   شی لبها  نیب ی گاریعرق نشسته بود، نخ س

 روشنش کرد.

گرفت و وارد اتاق شد آماده شد    نیبا عجله ماش پروا

خورشت  ریرا برداشت و به آشپزخانه رفت، ز  فشیک



غذا  دیخواست به آتش بگو  یرا خاموش کرد، مثال م

 .د یآ یدرست کرده است زودتر به خانه ب

را پا کرد، همان جور که   شیا در رفت و کفش ه   سمت

بست تلفنش زنگ خورد،    یرفت در را م یم  رونیب

دم   دیکش یگوش یبه شماره نگاه کرد دست رو

 گوشش گذاشت و وارد آسانسور شد: 

 بله-

  ی خورد یباز ،یزرنگ  یل یاما فکر نکن خ رمیمن م-

 یخور  یم  ی باز ی هنوزم دار

 خند زد و گفت:  شین پروا

 جان  ق یآخرتم بکن شقا  یتالشا-

که به آتش   ییزایصدم چ کیفقط  ست، یتالش آخر ن-

 گم یمربوطه بهت م

 گوشم با شماست -

بهت گفت که تو   یدونم آتش در مورد مرجان چ ینم-

که اون   یهر چ ا یدوست  ه یاما مرجان  ی شد  الیخ یب

 گفته نبوده، مرجان زن آتش بود 

رفت و   رون یآسانسور باز شد، پروا با عجله ب  در

 گفت: 



 خطر  یسفر ب  زم، یباشه عز-

نه؟ مغزتو شستشو داده اما متاسفم    ی باور نکرد-

کار خود آتشه، آخه  گنیبرات، مرجان کشته شد م

 کشته شد  شونیشب عروس

رفت با آن    یم نییساختمان پا   ی که از پله ها  پروا

و    دیکش یقیعمنفس    قیو شقا   ستادیا شیحرف سر جا 

 گفت: 

اعتماد    ی ادیمثل تو حقشه ضربه بخوره چون ز  یآدم-

 داره 

 : دیکالفه غر پروا

 تموم شد؟ من کار دارم فعال-

 خدافظ-

 :د یرفت و غر نییرا قطع کرد و با عجله پا   تماس

خواد همه زورشو بزنه بعد   یم  رهیداره م یعوض -

تونست   ینم نیبره، مرجان زن آتش بوده! چرت تر ا 

 دروغ بگه احمق
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 : داد و گفت رون یدرون دهانش را ب  گاری دود س دیمج

 هیبابزرگه بد ناکس نیا-

 هیک کش یبفهمم شر دیبا -

 بهادره  نینکنه هم-

 نیب گار یدستش که س دیآتش تنگ شد و مج چشمان 

 انگشتانش بود را تکان داد گفت: 

 دیکن ینگاه م نیچرا همچ  س،ین دیازش بع-

 با خشم سمت در رفت و گفت: آتش

 برم  دیبا -

دنبال آتش،    دینگاه کرد و دو دیچپ چپ به مج ا یک

پروا   دنیآتش در را باز کرد خواست برود اما با د

 داد، پرا جلو رفت گفت:   رونیدر نفسش را ب  ی جلو

 یس یآروم باش صورتت کبود شده، از عرق خ-



 شد و در را بست گفت: اطیح  وارد 

 میحرفم بزن  یخنک بش کمیپنکه  ریتو ز  میبر  ا یب-

  یباز یاون قرمساق حروم زاده چند ساله با الش-

 ده یمال   رهیمحل ش نیکنه، سر مردم ا یم  یداره زندگ

 تو  میبر ا یباشه ب  ش، یه-

 گفت: عیسر ا یاشاره کرد و ک  ا یک به

تو   میبر ا یکنم داداش ب یکولر روشن م  ه،یپنکه چ-

 ی خنک بش

رها کرد دست آتش را    نیزم  یرا رو  فش ی ک پروا

 گرفت و گفت:

 ی تر شد یگرما عصب نیتو، تو ا  میبر ن ی ا یب-

 نگاه کرد و گفت:  دی مج به

 ا یتو هم ب-

 شده   یشی من آرومم، آتش آت-

 میفکر کن دیباالخره همه با هم با -

 میبر-

 



شناور بود  شانیکوچک رو یها  خیشربت که  ینیس

 رفت و گفت:   رونیرا برداشت از آشپزخانه ب

 خوره؟   ی سراغش به چه درد م یب االن بر خ-

 ه یک  کشیبگه شر  دیبا -

 چونه؟یپ  یم ا ی گهیم-

 آتش گرفت و گفت: یرا جلو   یمیس

 بردار  -

 را برداشت و گفت:  وانیل یعصب آتش

 کار کنم؟  یچ-

 چونهیپ یاما مطمئن باش م ،یخنک بش  کمیبخور  -

 : دیرفت و آتش غر دیمج  سمت

 کار کنم؟ دست رو دست بذارمو...   ی د  چ-

  یاما اگر بر  هیک  کشیشر  یبفهم یریمعلومه م-

که نذاشت   زایچ  یل یمثل خ یسراغش سوال جوابش کن 

خبر از   یب یاما وقت  ،یکنه نفهم ی م یکار نمیا  یبفهم

  یاصل  یماجرا یفهم یدنبالش معلومه که م یاون بر 

 ه یچ

 لبخند زد  و گفت: ا یک



 داداش  گهیراست م-

 هم سر تکان داد گفت:  دیمج

 سراغ خودش  می بر دیآره نبا -

  ایهم به دست ک یدر فکر فرو رفت و پروا شربت  آتش

  یآتش رو  ی داد و او هم مثل آن سه نفر،روبه رو

 نشست ادامه داد:  نیزم

 ک یشر  یبفهم یبتون ه،یک کش یشر نیبرو دنبالش بب-

که اون خونه هارو    ی کس ی دیفهم یعنی هیک نیزم  نیا

 هست یک  دهیخر

 و گفت:   دیکش یقینفس عم آتش

 آره -

 لبخند زد و ادامه داد:  پروا

نرم سراغش، اونم   ی غر بزن تو باعث شد یحاال ه -

 شدت خشم   نیبا ا

و آتش به هر دو چپ چپ نگاه    دندیخند ا یو ک دیمج

 صاف کرد و گفت:  ییکرد، پروا گلو

اما اول از    دیبشنو ی ادیز  یزای روزا ممکنه چ نیا-

  نیوقت بعد ا هیکه   دیخشم خودتون کنترل کن دیهمه با 

 خراب نشه  زیهمه تالش همه چ



 سر تکان داد گفت:  دییبا تا  ا یک

 شهیبد نم  میهم حرف بزن  رزایبا م کمیبه نظر من -

 و گفت:  دیشربتش را سر کش  دیمج

آتش بخواد ازش   هی کال با دروغ مخالفه کاف رزایآره م-

 بگه 

فرش   یبه پروا نگاه کرد، نگاهش به گل ها  آتش

بود، در فکر فرو رفته بود، انگار   شی پا  ریز  یمیقد

  وانیبود که ناخنش را به ل  ریهم فکرش درگ  یل یخ

 درون دستش فشرده بود. 

 شده؟  یزیچ-

که در حال صحبت کردن بودن با حرف   ا یو ک دیمج

آتش ساکت شدند به پروا نگاه کردند، پروا از فکر در  

 د و دست پاچه گفت: آم

 رفت   قیفکر کنم شقا  یعنی نه...-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 محلرو غم برداشته دم ید-

 :د یزد و آتش باز پرس  یلبخند زور پروا

 خت؟ یرفتنش بهمت ر-



 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  پروا

 زنگ زد بهم -

 شد و کنجکاو گفت: ز یآتش ت  یها   گوش 

 ؟یواسه چ-

 چرت و پرت گفت  یسر  هی-

 خند زد و گفت:  شین آتش

زدو رفت که    یشیچه ن د، یاونم شد یا  ختهیبهم ر -

 ختیبهمت ر

کرد و پروا به زور   یمشکوک به پروا نگاه م  ا یک

 گذاشت گفت: نی درون دستش را زم  وانیل   د،یخند

اما نه به خاطر چرتو پرتاش واسه    ختیبهمم ر-

 حرفا بشنوم نیاز ا گهیممکنه چقدر د   نکهیا

 گفت؟  یچ-

 در مورد اون دختره مرجان-

برد، اما آتش    رینگاه به ز اینگاه کرد و ک ا یبه ک دیمج

هم شوکه بود، پروا   دیبه پروا ساکت بود شا رهیخ

 کرد و گفت: یآرام  یخنده  



هم  یگفت مرجان زنت بوده، شب عروس وونهید-

 یتو ُکشت دمی کشتنش شا 

چشم به آتش نگاه کردند،   یاز گوشه   ا یو ک دیمج

بود که آتش    بیعج  شیکرد برا ی پروا هم نگاهش م

 نکرد!   ینشد چرا باز بد دهن یساکت است، چرا عصب

پشت بندش به   ا ی باره قهقهه زد و ک کیبه  دیمج

پروا متعجب به آن دو نگاه کرد،   د،یهمراه او خند

و   دیبه خودش آمد همراه آن دو نفر خند عیآتش سر

 کان داد با همان خنده گفت: دست ت دیمج

 هم زده  یخاک تو سر چه زر -

 رو به آتش گفت:   ا یبا آن حرف لبخد زد و ک پروا

چه  نیمدت بب هی بعد  ره،یبود بم فیح  نیا ییخدا-

 خندوندمون   یجور

بود،   نیاما خشمگ دیخند یبرد م ریسر به ز   آتش

 یچفت اما باز هم م شی دستانش مشت بود و دندان ها 

 تاسف تکان داد گفت:  یو سرش را به نشانه   دیخند

 که رفت  فیح-

 و گفت:  ستادیبا لبخند ا پروا

 آتش  گهید  میبر-



لب گفت   ریز  یعل اینگاه کرد و   دیو مج ا یبه ک آتش

 . ستادیا

 هی ک کشی شر مینیدنبالش بب میبر  امیعصر م-

 باشه داداش -

 را پا کند   شیا ه یرفت تا کتون رون یزودتر ب پروا

سمت آتش رفت تا دهان باز کرد آتش دست   عیسر  ا یک

 باال آورد و لب زد: 

 فهمه یم  زهیت-

 گفت:  ی عصب دیمج

 ست؟ یبهش بهتر ن یبگ-
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 : دیغر یعصب  ا یرا کنار زد به دنبال پروا رفت، ک دیمج

 شه؟ یم ی آخرش چ-

 گفت:  یعصب دیبسته شدن در کوچه مج یصدا  با 

 بهش بگه دیپنهان کنه، د  با دیبا   ی تا ک-

هزار تا حرف تو خودشه ده    ؟ یشناس یآتشو نم-

 گه،یچرا نم میدون یدونن، االن چه م یم هیتاشو بق

  یل یخ یعنی  ینبود  ست،یم درک کردنش سخت ن بعد

زد  یبرام حرف م یاومد گاه یم یوقت  یدون یکمتر م

خواهر پروا دوستش نداره چقدر داغون   نیکه هم

داره    شخواهر پروا دوست دی فهم یوقت  یدون یبود، م 

تو فکر و دلش چه خبره   می فهم یبود، چه م یچه حال

  نیمطمئن باش خودش بهتر م، یکه جاشم فکر کن

 نفهمه  یزیبه نفعه که پروا چ دمی شا   ره،یگیم میتصم

 شانه باال انداخت و گفت:  دیمج

  شیداداش، برم تا عصر پ ستیمن ذهنم مثل تو باز ن-

 ... ی ساغر بعد م

  میبر ایغذا درست کرده ب ی آسک ، یریسر ظهر کجا م-

 اون جا



و   دیکوب ا یزد دستش پشت کمر ک یلبخند تلخ دیمج

 گفت: 

 دمتگرم داداش، برو خوش بگذره -

 : دیغر  ا ی در رفت و ک  سمت

 میبر ا یب گمیم  دیمج-

را همان جور که پشتش کامال کف   ش یتوجه کفشها  یب

 نیحال غمگ یانداخت و ب ش یبود دم پا  دهیکفش خواب

  ری افتاده از آن جا رفت تا با ساغر ز ی با شانه ها 

 خاکش خلوت کند. 

 ** 

بودند به رو به رو، آتش به  رهیدو ساکت بودند خ هر

 پروا نگاه کرد و گفت: 

 ی کول  یساکت-

 لبخند زد نگاهش کرد و گفت: پروا

 دوست ندارم دروغ بگم-

 نمیبگو بب ،یکن یخوب م-



عروس شب   هیمحله   نیگفته بودند تو ا  ادمهی-

که از همونم سو استفاده کرده   ادتهیُکشتن،  شی عروس

 بعدم پخش مواد  غا یبودند اون بلندگوها، اون ج

آب دهان قورت داد همان جور که نگاهش به   آتش

 روبه رو بود گفت: 

 خب -

کشته    یعروس شب عروس  هینبود، بود؟ واقعا   ع یشا -

 بودن که سو استفاده کردن  

دازه  با وجود سر کار نرفتنت اما به همون ان -

 ی کنجکاو

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا

 یبگ شه یهمون ُکشتنش، اما م ا ی مرجان مرده   یگفت-

   ؟یچطور 

 نگاه کرد و گفت:  ابانیبه خ آتش

 مرجان اون عروس نبود -

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

آهان پس اون حروم زاده کار خودشو کرد بازم -

 شروع شد 



 چشم بست و گفت:  پروا

  دایبهم ربط پ یهمه چ  هویچرا  بهیفقط برام عج -

 کردن، اون عروس، کشته شدن مرجان و... 

 باال رفت:  شیکرد و آتش صدا سکوت 

 و ربطش به آتش -

 گوشش گذاشت و گفت: یدست رو پروا

 داد نزن-

از   دیبزن، قشنگ روزمو بساز حرفتو کامل  گهینه د-

  یم ی تا ک نمیبه من بب دیاریفشار ب تونیکیهر طرف 

 تونم خودمو نگه دارم

 آتش لطفا داد نزن -

 د یکرد میعصب-

 نگاهش کرد و گفت: نیخشمگ پروا

  اد یهست که با خشم و فر  ی چ قا ی هست؟ بگو دق یچ-

   ؟یخودتو پشتش پنهان کن  یخوا یم

خند زد   شیکرد به جلو نگاه کرد و پروا ن یپوف آتش

 و گفت:



هر چقدرم  یاز پدربزرگت متنفر یهر چقدرم بگ-

از وجود   ییزایچ هی اما  یستیتو مثل اون ن یانکار کن

و خشم در برابر  صحبت  یی زور گو نیهمون مرده، ا 

  ی دقت کن گاه  ،یمنطق یآدم ب هی ده یو سوال نشون م

اون ور  نوریه از ا ک  یشیم  ی رمردیاون پ هیشب  یل یخ

رفته بود   ادم ی خوبه  رسه،ی به گوشت م تاش یداره جنا 

رفته بود تورو چطور شناختم، انقدر   ادم یطرفم   یبا ک

خوب بود که فکر  یطیتو هر شرا زیمدت همه چ نیا

نه خود   دمیاونه اما االن فهم تیکردم خود واقع

  نهیا ت یواقع

 نفط....-

خوام بهت فشار   یمنم نم ستین حیبه توض  ازین-

مشکالت خودت غرق شو من مشکل  یتو تو   ارم،یب

کنم، من عادت دارم  ی خودمو حل م یخودم و سواال

 و حل کردن مشکالتم  ییبه تنها 

  ی پا رو ینگاه کرد، آتش عصب رونیکرد به ب سکوت 

  یروها نگاه م ادهیگاز فشرد اما پروا خون سرد به پ

 تیاهم شیبرا نیماش یکرد و اصال سرعت باال

 نداشت.

★ 



را در آورد به آشپزخانه   شیرا باز کرد کفش ها   در

را روشن کرد سمت اتاق رفت،   شیغذا ریرفت، ز

 آتش در را بست به دنبالش رفت و گفت: 

 خواستم داد بزنم یبودم نم یعصب -

 کرد و گفت:   زانیمانتو را از تنش در آورد آو پروا

برو دوش   کنم  ی آماده م زیتا م یاگر دوست دار-

 ی سر حال بش ر،یبگ

اش   یدر اتاق رفت اما از پشت کمر شلوار ل   سمت

 شد، کالفه چشم بست و گفت:   ده یکش

 ... یمن گرسنه هستم م - 

 آتش چرخادش و گفت:   

   ی باز که قهر کرد-

 ستمیقهر ن-

 ی اما سرد-

 کالفه دستش را پس زد و گفت:  پروا

 من گرسنه هستم-

به چشمان  رهیدست دورش حلقه کرد و خ عیسر  آتش

 ناراحتش گفت: 



 شدم  یعصب  نیتو ماش دیببخش-

 ته،یو عصبان نییپر از باال پا  یخوبه چون زندگ-

اما چه خوبه آدم  ستینواخت و گلو بلبل ن کی شهیهم

 کنه  یکار م یبفهمه داره چ طمیتو اون شرا

 بگم غلط کردم حله؟ -

من   ،ی فقط خودتشما  هیچه حرف ن یآهنگر ا ینه آقا-

  نیالبته ا دمت،یمتفاوت د کمیمدت  نیفقط به خاطر ا

  نیدختر مرده به اسم مرجان ا هیسر   ستیبار ن نیاول 

دختر   ن یا شهیانگار هم ،یزن یبا من حرف م  یجور

 کنه  یتندت م یادیو اسمش ز
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 نمیب یچون تو رو ناراحت م  دی شا -



 پروا کج شد و گفت:  لب

 اره یآدمو سر ذوق م  هیخوب زیچ نمیا-

 

 گهیم یچ

 ساکت با تو شدم عشق الزم یجا  هی

 خاموش چشام به چشماته ا یدن  تمام

 

 فت و گفت: زور عقب ر به

 کنم یآماده م  زیم-

از آن اتاق و    رونیتخت را چنگ زد که ب یرو لباس 

به دور از چشم آتش لباسش را عوض کند، با رفتن 

 ر یبا خشم لگدش به مبل نشست و ز دیپروا آتش چرخ

 :دیلب غر 

کارو   ن یکه آخرش ا یکشتمت نه بذارم بر یم  دیبا -

 رسه حروم زاده  یدستم بهت نم  یفکر کرد ،یکن

 

 نازت یقلبم واسه دستا تمام

 راه رفتن تو واسه خونه الزم  یصدا



 

از دل پروا  دیشد، با ده یکش شش یر  یمحکم رو  دستش 

در دلش  شیساعت پ  کیکه از  یآورد اما ترس   ی در م

  کیتوانست بگذارد آرام باشد، از  یراه گرفته بود نم

 ورد. آ ی ب رونیدانست از دل پروا ب یم از یطرف هم ن

 

 بهم  یتو چه حس یبهم دار  دهیحس م دستات 

 بهم  ی حس ش یرو تو حساب کردم نشه که ب من

 

پروا با آن لباس گل دار    دنی رفت با د رون یاتاق ب از

تکان داد و جلو   یزرد و بلند دو ور چاک دار، گردن

درست کند   یعیرفت، پروا سرگرم آن بود که ساالد سر 

ش بخورند اما لحظه جا افتاده ا  ی تا همراه قرمه سبز

  یدستان بزرگ اتش دورش حلقه شد و بوسه  یا

 پشت کتفش نفسش را حبس کرد.  یا  کدفعی

 

 کشمیدرد م یاگه بر  شمیتنها م یبر  ینر

 کشم ی م گاری دوباره س زنمیقدم م ادهیپ

 



 آرام آتش دم گوشش نشست:   یصدا

شدم، از کوره در رفتم، معذرت   ی عصب  یل یامروز خ-

 خوام یم

انگشتانش درون ظرف رها شد و   یآرام از ال  چاقو

 گفت: دیگوشش را بوس   یآتش الله 

تونم تحمل کنم مثل   یم و یهر درد دمیفهم ی تازگ-

 هیخنجر زدن از پشت و پشت کردن    ق،یرف انتیخ

درد که تجربش   ه یعده که براشون کم نذاشتم، اما 

کردن بهش از تحمل من خارجه، فکر  ینکردم حت

از پشت خنجر   یقابل تحمله حت ریسرد بودنت غ

  یتون یخردنم سخت تره، نکن که آتشو فقط تو م 

 بس  ویبزن نیمز

 

 بهم  یتو چه حس یبهم دار  دهیحس م دستات 

 بهم  ی حس ش یرو تو حساب کردم نشه که ب من

 کشمیدرد م یاگه بر  شمیتنها م یبر  ینر

 کشم ی م گاری دوباره س زنمیقدم م ادهیپ

 



  فش یآرامش کنار گردن ظر  ی موقع بوسه  همان

شد و    ده یدندانش کش  رینشست، با آن حس لب پروا ز

  یچشمانش خمار شد، دست آتش نوازش شد رو 

اش را حداقل  ی داغش داشت سرد ی شکمش و نفسها 

 کرد.  یم میمال

 

 از قلبم یتونیتو رو برو اگه م خوامتیم بد

 دلم بخوادت کمتر هر روز عاشق ترم از قبل  شد یم یچ

 

جور مواقع چقدر حالم   نیا  یدون  یزشتم تو خوب م-

 دست خودم نبود  یدیهم مطمئنم فهم ی بده، اون تند

پروا آرام پشت دست آتش نشست اما آتش  دست

 : دیغر

 یکن یغذا غذا م  یآروم کردنم ه یبه جا   میبعدم اومد-

 

 بهم  یتو چه حس یبهم دار  دهیحس م دستات 

 بهم  ی حس ش یرو تو حساب کردم نشه که ب من

 



 

ران  یخنده اش گرفت اما انگشتان آتش رو  پروا

  دهیچاک لباسش بود کش  ی برهنه اش که به خاطر باز

و سرش از پشت فشرده شد به  ختیشد، دلش فرو ر

 آتش. یشانه  

  یدست آتش نوازش وارد حرکت کرد و با بوسه ها  

شانه و کتف پروا توانسه بود   یو درشت بر رو  زیر

استرس دور   الیهم خودش هم پروا را از فکر و خ

 کند. 

 

 کشمیدرد م یاگه بر  شمیتنها م یبر  ینر

 کشم ی م گاری دوباره س زنمیقدم م ادهیپ

 

هر دو چشم در چشم شدند، آتش   دیبا شتاب چرخ پروا

پروا برد لب به   یدست در موها عیلبخند زد و سر

را به تن خودش فشرد و    فش یظرلبش چسباند و تن 

کردند و انگار نه انگار سه بعد   ی با ولع با هم همراه

 از ظهر بود و شکمشان گرسنه بود... 

 



 بهم  یتو چه حس یبهم دار  دهیحس م دستات 

 بهم  ی حس ش یرو تو حساب کردم نشه که ب من

 کشمیدرد م یاگه بر  شمیتنها م یبر  ینر

 کشم ی م گاری دوباره س زنمیقدم م ادهیپ

 *** 

 

را جمع کرد باال سرش به حالت گوجه   ش ی موها  همه

دراز  نیزم یرپ  شیبست، آتش همان ج.ر که پاها  یا

کرد و   ینشسته نگاهش م شی پاها  ی بود و او رو

 پروا لبش کج شد گفت: 

 و غذا خوردنم ندارم  دنیچ زیحاال م -

آتش گذاشت،   یبرهنه  یشانه    ی جلو برد رو سر

 شد و گفت:   ده یشکمر پروا ک  یدست آتش رو 

 ی خواست یمتوجه شدم نم-

 خواستم  یم-

 خند زد و گفت:  شیچشم بست و آتش ن پروا

 چرا؟ -

 عمل کنم  فمیناراحتم، فقط خواستم به وظ-



 ؟ی! من چفه یوظ-

خواد و   یدلم نم یاگر به خاطر تو نبود که وقت -

 یبر  شیذاشتم پ یناراحتم نم

 به آتش نگاه کرد و گفت:  د یعقب کش یرا کم  خودش 

خوشبختانه تو فقط  یهم که کم نذاشتم ول یزیچ-

 ی که متوجه شد  میبلد  ی ادیز

خوب   قی تو که شقا  ،ی کن تی خودتو اذ یخوا  یچرا م -

 ی شناس یم

بهم ربط  ییجورا هیحرفاش   دیشناسم اما چرا با  یم-

  هی نی مطمئنم که زنت نبوده چون ا نیکنه، از ا  دایپ

بفهمم چرا   دینه پنهان کنه اما با تو ینم  یمورد کس

که تو   یاون عروس انیجر  ،یگفت مرجان تو ُکشت

  ا یکشتنش و ربطش با تو  شیمحله شب عروس

رسونن حقمه  یم نو یحاال که مدام بهم ا ه،یمرجان چ

 بفهمم، درسته؟
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 ؟ ی بهم اعتماد دار-

 دارم که باهاتم-

شخم    نیزم هی یوقت نیگذشته شو، بب ال یخ یپس ب -

چرا  زه، یر یکه بهمت م شهی رو م ا یچ یل یخ یبزن

  و به تو ی اصال نبود یوقت ی خودتو ناراحت کن یبخوا

که به گوشت   ییزا یچ نیا نینداشته؛ بب یربط چیه

هست؟ جز    ا یاز طرف ک زهیر  یو بهمت م رسهیم

 ره یکه جونم برات در م یدشمنات؟ حاال منه دوست من

ماجرا و گذشته عقب   نیخودتو از ا  زم یعز گمیم

افتاده االن   یبوده تموم شده هر اتفاق ی بکش، هر چ

االن کم مشکالت    م،یبکن  مونیزندگ ا یب  ست،ین گهید

اصال مگه  م،یگذشته هم وسط بکش میکه بخوا  میندار

مشکل   یبا کل  یخواست یجور نیمنو هم یبار نگفت هی

  ،یاما عاقالنه عاشق شد ارم د یدون یو اشکال که م 

 م،یبا هم االنو درست کن ا یاالنم ول کن اون گذشترو ب

بهم بده، نه جسمت با من باشه    یکنارم باش دلگرم

اما   یخوام با من باش  ینم گه،ید   یجا  هیت اما روح



 چیه  میکه ساعت ها هم با هم باش یانقدر سرد باش

 میبه هم ند یلذت

کرد و آتش دستانش را دو طرف   ینگاهش م پروا

 گردن او گذاشت ادامه داد: 

باشه که قبل   ادتیبهم اعتماد کن زشتم، اعتماد کن و -

کردن    ی و نقش باز  دن یتو من مدام در حال نقشه کش

 دونه؟  ی م نارویا یبودم، ک

 ؟ یک-

  چاره یکه ب دمیبدونه اما همشو نه، مج کمی ا یک  دی شا -

  یدون یدونه، اما تو م  ینم ی ادیز ز یزندان بود چ

  یگذشته    زیچ چی بهت گفتم به وال به جان خودت ه

به  دن یه رسمن درست نبوده همه نقش بوده واس

که خبر ندارن بخوان مدام  یی هدفام، حاال فکر کن اونا 

منو باور   ا ی ی کن اورب یخوا یبگن م یزیچ هیبه تو 

 نقش بوده؟  یهمه چ گمیکه م  یکن یم

 گفت: نانیشد و پروا دهان باز کرد با اطم  ساکت

 حرف تورو -

 لبخند زد سر کج کرد و گفت:  آتش



  ا یاصال ب ؟یکن  یم ت یپس قربونت برم چرا خودتو اذ-

 درست باشه  ق یزر مفت شقا  میفرض کن

 : د یکرد و آتش غر زیچشم ر پروا

 گم فرض  یدارم م-

 خب؟ -

 نینقشه و ا نیمن بهت بگم آره بوده اما به خاطر ا-

 نقشه بوده 

 و گفت:  دی ابرو در هم کش پروا

مورد کوتاه   نیبوده ا یچه نقشه ا  ستیبرام مهم ن-

 امینم

 با دهان بسته آب دهان قورت داد و گفت: آتش

 حاال که نبوده -

  ی دون ی شناسمت حداقل م ی آره نبوده وگرنه خوب م-

قبل هر   ،یکردیهمون اول اعالم م دیمورد با  هی نیا

حرفشو باور نکردم فقط   نیا نمیواسه هم  ،یم یتصم

 مرجانو کش...  نکهیا

 : دی غر یبه سخت آتش

 شو   الیخ یب-



 ! ؟یخوب-

 ست؟ یخوبم فقط گرم ن-

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا

  ینشست کی وسط آشپزخونه با تن برهنه رو سرام-

 بازم گرمته؟! 

 کیکه هر کدام  شانیدو سر چرخاندن به لباس ها  هر

آشپزخانه افتاده بود نگاه کردند، پروا قهقهه زد   یجا 

 و گفت:

 آشپزخونس؟! -

اش چشم گرداند   رهیخ  نگاه  دنی آتش نگاه کرد با د به

 کرد گفت:  شش یصورتش و دست درون ر  ی رو

 ؟ی تو چه فکر-

 باشه ی دلخور یبار ب  نی ا نکهیفکر ا -

 بلند شد گفت:  عیچشمانش درشت شد و سر پروا

 برو با... -

گرفته شد و با شتاب افتاد درون آغوشش،   دستش 

 زد و گفت:  یآتش چشمک

 هیاصل   ن یکجا زشتم تازه ا-



اش با هم باال رفت و آتش خوشحال  و خنده  غیج  پروا

گشاد   شرتیفکر پروا را آرام کرده بود، ت نکهیاز ا

و   ف یخودش که تن پروا بود را در آورد و بدن ظر

سرد آشپزخانه  یها کی سرام  یپروا را رو   یبا یز

 زد.  مهیتن خ یخواباند و آرام رو 

 *** 

 

  نیبخدا من ا ،یریبگ یسه ماه مرخص  د یآخه چرا با -

 جا تنهام

 یزنیدو ساعت باهام حرف م  یبابا سارا روز  یا-

 یکن ی گله م  یجور نیهم

کرد   یصحبت م  ا یسارا را که انگار با برد  یصدا

 : دیشن

 ه؟یچ نیآره پرواس، ا-

 کارت داره  ا یبرد یالو پروا گوش-

 باشه -

 : دیرا شن  ا یبرد  یبعد صدا هیثان چند

 به به پروا خانم، استراحت مطلق چطوره؟ --



 گفت:  دیخند واپر

 همسر مهربونت چطوره؟ ؟یقربون تو خوب-

 ی نفر به تو دارم م نی خبر خوب دارم که اول  هیخوبه -

 گم

 نم یبگو بب-

 شمیدارم بابا م-

 مبارک باشه! یجان، وا  یا-

 گفت:   دیو بلند خند  دیسارا شن غی ج غیج  یصدا

 یچرا به اون زودتر نگفت هیشاک-

 اورد واسه توئه کی بسته اومد، پ هیپروا االن -

 هست؟  یچ-

 پاکته  هیدونم  ینم-

من هم    شیپ اد یعصر بفرس ب رکویرجیج  نیا-

 اره یبرطرف بشه هم بسترو ب شیدلتنگ

 به سارا نگاه کرد و گفت:  دیخند ا یبرد

 باشه -

 ؟یا یخودت نم-



 ام یروز با مامان بچم م هی-

 قدمتون سر چشم سالمشو برسون -

 یسالمت باش -

 جا نیا ادیبده سارا بگم عصر ب ی گوش-

 ی باشه گوش-

 را سمت سارا گرفت و گفت:  ی گوش

 غر غر کن   رزنا یکمتر مثل پ ریبگ ا یب-

 را گرفت و گفت:  ی با حرص گوش سارا

 به من بگه دیبابا شده االن با -

 را در آورد و رفت، سارا با حرص گفت:   شیادا ا یبرد

 پروا خانم ینیب یم-

 جا؟  ن یا یا ی غر نزن، عصر م-

 امیو من ن یتو فکر کن بگ-

 برات کنمیدرست م  نیمنتظرتم، شامم تهچ ا یب-

 قربون دستو پنجت -

 ... بسته هم ب هی-

 ارم یباشه م دمیبله شن-



 ممنون، پس منتظرتم-
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را    سی را که قطع کرد با آتش تماس گرفت، چا   تماس

کامل خورد و منتظر بود تا آتش جوابش را بدهد،  

بود شب با   دهینفهم  ی ادیز  زیروز قبل رفته بود اما چ

به خانه آمد و صبح دوباره رفته   ختهیبهم ر یاعصاب 

 بود. 

 جانم-

 ؟ یسالم خوب-

 ؟یتو خوب-

 ه خبرچ-

 یچیفعال ه -

 بلند شد گفت:   شیکرد و از سر جا  یپوف



 ؟یکن یکار م یچ-

لپتاپ نگاه    توریکه داشتند به مان ایو ک  دیاز مج آتش

 کردند دور شد و گفت: یم

 میبرس جهیتا به نت مینظر گرفت ر یز  زویچ هی-

 ؟ یا یناهار م ،ی خسته نباش-

 ؟ یشیبگم نه ناراحت م-

مونده تو   کم ی روزینه غذا هم درست نکردم، از د-

 خورم یاونو من م  خچالی

 امیشب م -

درست   نیخوام شام تهچ  یم شمیپ ادیعصر سارا م -

 ؟ یکنم، دوست دار

تو سنگ پلو درست کن من دوست نداشته باشم  -

 نامردم 

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 م یبا سارا غذامون بخور ا یپس شب زودتر ب-

 باشه -

 دیخر  رمیاالن م -

 سختته  یندار  نی ماش-



 کنم یم ی رو  اده یپ کهینزد  نینه بابا هم-

 مراقب خودت باش -

 رفت گفت:  ا یو ک دیرا قطع کرد سمت مج  تماس

 شد؟  یچ-

 بهادر رفت شرکت نادر  یفعال از خونه -

 نموند؟   ییتو راه جا -

 نه داداش -

 و گفت:  ستادیآتش صاف ا  

 بوده!  ی دست بهادر مال ک ی اون شمشا  میبفهم دیبا -

 میوقته از نادر خبر ندار  یل یخ-

 به آتش نگاه کرد و گفت:  دیمج

 برم سراغش؟-

 نیاوضاع اون چطوره، بب نیبرو سرگوش آب بده بب-

 نه ای گراز از طرف بهادره  امکیاون س ده یهنوز نفهم

 باشه پس من برم -

 زد و گفت:  ا یک  یشانه   یرو آتش



  نیبب رهیکه م ییباشه جا  امکیهم حواست به س تو-

 رزا ی کجاست، منم برم سراغ م

 راحت الت یبرو داداش خ-

 سمت در رفت و گفت: دیمج

چون گفته   هیپدربزرگت ک ک یشر نکهیا دن یواسه فهم-

حتما به   شهی شروع م  شی خاک بردار گهیچند وقت د

 ک یسپرده اونا خبر دارن اسم شر نایمهندس ا

 هیپدربزرگت چ

 میکن  یم داشونیباشه پ-

باره   کیبه  دیدو سمت در کوچه رفتند اما مج  هر

 و گفت:  ستادیا

 کنم  دایخوام سفت و سخت قاتل ساغر پ یداداش م-

 میکن  یم داش یپ-

 کنم داش یروزا پ نیهم  دیبشه، با  ریخوام د  ینم-

 برو  میکن یم دایپ-

 زن منو بکشن؟  دیچرا با-

 میفهم یم-

 کالفه در را باز کرد و گفت:  دیمج



 فعال -

 بسالمت-

 : دیغر یسمت موتورش رفت و آتش عصب دیمج

 شد   یم دیهمدست شد که نبا  ی چون با کس -

 ** 

تازه دم و   ی پر شده از چا  کیاستکان کمر بار رزایم

گذاشت سمت آتش   یخوش رنگش را درون نعلبک

 گرفت و گفت:

 ینیمغازه بش نیتو ا یا یب ویسوال داشته باش  مگر-

 را گرفت و گفت:  یچا 

 خته ی بهم ر  زیهمه چ رزا،یگرفتارم م-

 لبخند زد و گفت:  رزایم

پسر جون اما حواست به    شهیحل م یگرفتار-

 هم باشه  رهیکه داره از دست م  تیجوون

 و گفت:   دیکش یقینفس عم آتش

که  ییزایچ یل یخ  رزا،ی م یخبر دار  زایچ ی ل یشما از خ-

 ؟یبگ ستیمن خبر ندارم، اومدم که بشنوم، وقتش ن



چند   نیا ،یهست که خودت بخوا یوقتش هر وقت-

برات    امینه که من ب یا یسال منتظر موندم تا خودت ب

 بگم

 کنه یم  رمیدرگ  رسهیخبر م  هیطرف  هی هر روز از -

 ه یکنن وگرنه که تو با  یم رت یدرگ میبهتره بگ-

 ی ندار ی خاص ی فتارجمع و جور گر  یزندگ

 با لبخند گفت:  رزایو م  دیکش یقینفس عم آتش

 نفست پر از خشمه پسر جون -

 ن یخوام تموم بشه ا  یبگو که وقتشه، م رزایبگو م -

خوام اگرم   یدونم از کجاست، م ینم شش یماجرا که ر

  یباشه، م یعاد میمحله هستم اما زندگ نیبزرگ ا

 نگران نباشه نترسه گهیخوام زنم د

 گمیبهت م زیچ هیاما اول از همه  گمیم-

 رزایگوشم با شماس م-

کنه  یم نتیخشمگ زایچ یلیخ یشنو  یم زایچ  یل یخ-

 ی بش مونی اما از کوره در نرو که بعدش پش

 رزایحواسم هست م-

 زد و سر تکان داد گفت:  لبخند



 که حواست هست یعاشق -

بزرگش را   حیتسب یدانه ها  رزایهم لبخند زد و م آتش

 انگشتانش رد کرد و گفت:  نیب

پدر  یوقت ا،یو ک دیتو و مج هیبودن، شب  قیسه تا رف-

کرد پسر بزرگش   یمحله تالش م ن یپدربزرگت واسه ا

دوتا    قاش،یرف  یرفت پ یباباش م  یبه کارا الیخ یب

 ی برادر بودن، سنشون کم بود اما کلشون پر از فکرا

وضع پدربزرگت بد   ز،یبه همه چ دنی ناجور و رس

مال پدرش بود که   ه، نبود اما خب مال خودش نبود ک

پاش   ریکه ز دیخر یموتور نم  هیبراش  یپدرش حت

دنده بود   هیجدته،  هیاخالق تو شب ییجورا هیبندازه، 

کژوان هم   ی ادای داد فر  کرد که درسته، یم  و یکار

 براش مهم نبود. 
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به قند اشاره   رزایرا خورد و م  شیاز چا  یکم آتش

 کرد و گفت: 

 تلخ نخور پسر -

 ادامه داد:  رزاینگفت و م چیه  آتش

برسه،   زایچ یل یخواست به خ یکژوانم م نیواسه هم-

 شد هم فکر اونا 

 بودن؟  یاونا ک -

 بهرام و بهادر-

 سر تکان داد گفت:   رزایزد و م   شخندین آتش

بزرگ   نیماش هی هو یروز  هیشد اما  یدونم چ ینم-

هر   یپا ریبود اما ز ن یاومد تو محله، اون زمان ماش

هم که پشت فرمون  ی کس ن،یاونم اون ماش نبود یکس

 کیشد که تو   یدونم چ ی بود کژوان بود، نم  نیماش

بود   یپول و پله بهم زد اما هر چ یماه اون جور 

بمب تو   هیمثل  عهیشا  هیمشکوک بود، همون موقع 

  یمحله پخش شد، که کژوان با بهادر و بهرام خالف م

بود که  نیا هیشب  شتریبود ب  ده یند ی کنن، اما چون کس

 حسادت کردن اون انقدر پولدار شده 



 گفت:  دیکش  یآه رزایکرد و م زیچشم ر آتش

  یخونه توش بود، خونه ها ابون یاون وقتا اون ب-

و   ی عده توش به خوش هیو بزرگ که  کیکوچ

بود که   نیزم کهیت هیکردن، فقط   یم یزندگ  یناخوش 

پسر جوون نفس زنان اومد تو   هیبار  هیول بود، 

کژوان و   دم یمن د دمیبازار بلند گفت، من د  نیهم

اما  د فروشن، پدر کژوان ناراحت ش یدوستاش مواد م

 نیتو هم ادمهینگفت،  یز یوقت به اون پسر چ چیه

چطور سرش خم   دمی شونه هاش افتاده شد، د یاهنگر

بود   نی نداشت مهم ا  یبراش فرق ت یواقع  ا ی عهیشد، شا 

 کژوان باعث اون حرفا شده بود. 

 لبخند زد و گفت:  رزایکرد و آتش کالفه بود، م سکوت 

 ی معلومه سردرگم ،ی نکش گار یس  یکن ا یخواد ح  ینم-

 بکش پسرم راحت باش 

 ی گذاشت و عصب شی لبها  نیب یگارینخ س عیسر  آتش

 گفت: 

 نا یکردن ا   یچه غلط نمیبگو بب رزایبگو م -

که اون جا خونشون بود چهار   ییهمونا  نیواسه هم-

که سر و   نیزم کهیت  هیحواسشون بود به اون  یچشم



نشد همه فکر   یزیچ یماه  کیتهش مشخص بود، 

 ... نکهیتا ا ده، یند ی زیکرده چ عهیکردن اون پسر شا 

 گفت:   عیکرد و آتش سر سکوت 

 رزا؟یشد م یچ-

دلم از    ادیم ادمیمحشر شد پسرم، هنوزم که  یصحرا -

 تمیکبر هی یشعله  یاز همون موقع حت شه، یجا کنده م

 ترسم  یم نمیب یم

 شد مگه؟  یچ-

تا   اطیبا خانوادم خونمون بودمف اومده بودم تو ح -

 دم یدود فهم یو پر کنم، بو ی نفت ببرم داخل چراغ نفت

تا خواستم سرمو باال ببرم به آسمون نگاه کنم  

 گه یشد د یم ترشیب هیصداها هر ثان دم،یصداشونو شن

همه   م یدیتو کوچه د میرفت  رون، یب ختنیهمه خانواده ر 

  دمیدو  هیزودتر از بق دوئن،یو م شیگن آت یدارن م 

تا   یاز س شی گرفته، ب شیگفتن ات یکه م ییرفتم جا 

گرفته بود، اون موقع خونه همه نفت   شیخونه آت

 یاونارو نجات م یکی یکیبود، مردم کمک کردن 

هم   ا یل یجونشونو از دست دادن، خ ا یل ی ، اما خ میداد

شب تا صبح  هی سالم نبودن، اما  گهیزنده موندن اما د

 نیمثل همون زم ییجا  هی اون همه خونه شد پودر، 



براشون   واریفقط چندتا د  اشونیول کنار خونه، بعض

 موند.  یباق

 :دیشده اش غر  د ی کل  یدندان ها یاز ال آتش

 

 کار اونا بود؟ -

  ا یل یخ ه،یخوب زیبود اما عقل چ ی کار ک  دینفهم  ی کس-

اون جا از محله  گهیمطمئن بودن کار اوناس چون د

اون جا   نهیتونست بب ینم ی کس گهینبود، د دنیقابل د

خونه   چ یصحرا بدون ه هی شد   قا ی کنن، دق یکار م یچ

 یا

 آرام گفت:  رزایآتش مشت شده بود و م دست

کنه، اما   یم نتیخشمگ ی شنو ی که م ییزایگفتم چ-

کارو   ن یا یبخوا یآروم باش پسر، قراره بازم بشنو 

 اد یسرت م ییدور از جون بال ،یکن

 رزا یبگو م -

خونه شدن و   یکه ب ییاومد واسه اون بدبختا  جدت

خرج خودش با نظارت خودش،  آواره خونه ساخت با 

هم خونه ها ساخته  یکم نذاشت، تا وقت امرزیخداب

خودشون   شیخانواده رو پ هیبشه مردم محل هر 



محله بزرگتر شد و اون    نیسال ا کی اوردن، سر 

تو   تنبدبختا با وجود ناقص شدن خانوادشون پا گذاش

  یاز صحرا  یکس گهیتازه ساخت، د  یخونه ها  نیهم

به کار   یکار گهیت، پدر کژوان د سوخته خبر نداش 

ناراحت بودم،   یل یروز که خ هی کژوان نداشت، اما 

از   ی سوز شیاز دوستامو تو همون ات  یکی چون 

دست داده بودم، نصفه شب زد به سرمو زدم به 

  دم،یشن  ارفتم که صد یداشتم راه م  الیخ یصحرا، ب

  وارهیاز د یکی پشت  دم یخودمو کش  دمیراستش ترس

زده   ه یکه تک دم ید قاشو یکژوان و رف دمی ها، سرک کش

خودم    ی با چشما  دن،یکش  ی م گاریس نی بودن به ماش

 دنیخر اک یعالمه تر ه ی دمید

 برد گفت:  ریشد و سر به ز  ساکت

 نگفتم یبه کس  یزیچ-

 چرا؟ -

بود من اون جا بودم، فرداش تو   ده یچون کژوان فهم-

تو قهوه خونه   میراه مدرسه اومد سراغم، رفت

  یجور هی شه، یم وونه یگفتم بابات بفهمه د م،ینشست

 ینگو، تو بگ یبه کس   یزیشده بود گفت، حسن چ

کنن، گفتم نگم که به  یهمه باور م عسیشا  گنینم



 یم  فتبکشه عقب، گ خوادیمردمم ظلم کنم، گفت م

کار، گفتم بکش کنار تا نگم  نی خواد دور بشه از ا

  یم گفتم، چرا تو اگر بخواگفت فرصت بده، تعجب کرد 

  ریشد سر به ز نیعقب، غمگ ی االن بکش نیهم  دیبا 

حسن من عاشق شدم، اگر بکشم   شهیبرد گفت، نم

 بهش برسم  گهیوقت د  چیتونم ه یعقب نم
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 آتش نگاه کرد و گفت: به

قسمتو،   نی باور نکردم جز ا زویراستش همه چ-

عشقو تو نگاهش خوندم، عاشق بود، عکس دختره  

حسن اما    دمیرو نشونم داد، گفت جونمو براش م

ذارن    یخواهر بهرام و بهادره به حرفشون نباشم نم

 اون دختر مال من بشه



 آتش باال رفت و گفت:  یابروها

 ! ؟یچ-

دختره هم دوستش داشت اما خب چون بابا نداشت  -

  یب دیبا ا یحرف حرف برادراش بود و بس، کژوان 

به خاطر   ایعقب   دیکش یشد م یعشقش م الیخ

کرد   هیکرد، گر یم دیکرد که نبا  یم ییعشقش کارا

کار کنه، گفت به دختره   یچ  دیدونه با  یبرام، گفت نم 

نداره، گفت   فراراما دختره دل  میبر میرار کنف ا یگفته ب

به   یکار  گهیبعدش د رمیفرصت بده تا اون دخترو بگ

 خالفا ندارم  ن یکار ا

 گفت:  دی کش یآه  رزایمتعجب بود و م  آتش

سال و همچنان کژوان با اونا هر   کیهفته شد  کی-

تونست کرد، اما بازم نتونست اون دختر   یکه م ی کار

با ما   د یفعال با  گنیگفت بهم م ، رهیرو از برادراش بگ

 هینه، اما   ای یخواهرمون دار  اقتیل  م ینیتا بب یباش

شد از اوضاع محل، چون اونا   یروز پدر کژوان عصب

معتاد باشه واسه   هیکرده بودن تو هر خانواده  ی کار

  یبراش مهم نبود تو اون صحرا چ یکس گهید نمیهم

دونه  یکس نم چی گذره دستشو گرفت بردش، ه یم

 یکار کرد، اما هر چ یگفت و چ یشد پدرش چ یچ



کژوان   یماه بعد عروس  کیداشت که   یبود چنان برش

 به پا شد   یو خانم بزرگ دختر حاج مهدو

 شد؟! یاون دختر چ-

 ویگم همه چ یصبور باش پسرم م-

  یگرید  یچا   رزایرا روشن کرد و م  یبعد گاریس   آتش

و ادامه   ختیخودشان ر  یاش برا  یمی سماور قد از

 داد: 

شب که بابام مغازه رو   هیکنه،   یعروس نکهیقبل ا-

پسر مست   ه ی دمید  ششیسپرد به من تا ببندمو برم پ

  هویو   میمغازه، چشم تو چشم شد  ی اومد جلو ل یو پات

  نیهم  قا ی رفتم بلندش کردم اوردم دق  ن،یخورد زم

  یکرد م یم هینشوندمش، گر   یکه تو نشست ییجا 

شد  یچ  دمیرسازش پ رم،یم  یگفت من بدون بهناز م

چرا قبول کرد با خانم   رهیچرا نتونست اون دختر بگ

 بزرگ ازدواج کنه

 و کنجکاو گفت: عیسر اتش

 گفت؟  یچ-



  ادیو اتش خودش هم خنده اش گرفت و   دیخند  رزایم

مثل او فضول شده بود، سر به  قایپروا افتاد که دق

 گفت:   رزایکرد و م  یخنده ا  ریز

 بخند بابا جان شهیهم-

 نگاهش کرد و او ادامه داد:  آتش

گفت باباش بردشو باهاش حرف زد، گفت دلت واسه  -

  یبدبخت م شونویکی یکی یکه دار   سوزه یمردم نم نیا

گفت من بزرگ محلم اما پسرم الت و اوباش   ،یکن

کژوانم حرفشو   ،یخوب باش  یتون یمحله، چرا نم

  یخوام ، پدرش کوتاه یدخترو م نیزده، گفته ا

 رفتننکرد، با مادر کژوان و خانواده صحبت کرد 

 یاون دو تا برادر چه شرط یدون یم ، یخواستگار

 گذاشتن؟

 ! ؟یچ-

 گهین شد دخواهرشون زن کژوا   یخواستن از وقت-

 پدرش بکشه کنار فقط کژوان بزرگ محل باشه 

سر تکان داد   رزایزد و م  یخند صدا دار شین آتش

 گفت: 
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واسه   گهی خوان، که د یم نویمشخص بود چرا ا-

  ینداشته باشن، کژوان و ول م  یکارشون مزاحم

به  یبد  یکرد اما باباش گفت نه، بوها  یقبول م   ی کرد

شب تا صبح کامل   هیبود،  ده یمشام آهنگر بزرگ رس

بهناز   الیخ یکنن ب  شیبا کژوان حرف زدن تا راض

  ادن،د  حیبشه، شب تا صبح باهاش حرف زدنو توض

گفتن، گفتنو   شییبا یهنرش و ز  ،ی از دختر حاج مهدو 

گفتنو گفتن تا کژوان قبول کرد ازدواج کنه، آهنگر  

  یپسرشو از اون خانواده دور م ی جور هی دیبزرگ با 

ابر بهار  نیکرد، که دور کرد، اما اون شب کژوان ع

هنازه، دلم براش سوخته گفت، دلتنگ ب  ختیاشک ر

از اون خانواده براش   ی طرفم دور  هیبود اما از 

برپا شد کژوان همراه خانم   ی کار بود، عروس نیبهتر

خونشون شدن، پدر کژوان بازم تونست    یبزرگ راه



  دیبا ا یمحله رو آروم کنه، معتادارو جمع کرد گفت 

 گمیم  نهیواسه هم ست،یجا ن نیجاتون ا  ای دیخوب بش

امان از اون دوتا برادر که   یول  ،یاون هیشب یلیتو خ

 پدربزرگت نشدن  الیخ یب

 آتش نگاه کرد و گفت: به

 بابا جان؟  ستیگرسنت ن-

 نه شم... -

و حرف    میخور یبا هم م اره،یاالن نوه ام برام غذا م-

 میزن یم

 ادامه داد:  رزایسر تکان داد و م اتش

بچه تر بود   یلیبود بهادر خ شتریبهرام سنش ب -

بزرگ تر بود اما اونا   ی پدربزرگت از اونا چند سال 

اول   یگذشت بچه   ی سال  کیزرنگ تر بودن، 

دوم تو راه بود، کژوان   یاومد، بچه  ا ی پدربزرگت دن

  ختیر یکرد، عرق م یم  یور دست باباش اهنگر

هو  یبرد واسه خانم جان، اون دوتا  ی نون حالل م

مجرده،  بهرام   بهناز هنوز  دیاومدن سراغش فهم

  یازدواج کرد  دی فهم یعاشقته وقت  یلیگفت بهناز خ

  ییکژوان عاشقو هوا  م،ی کرد ما نجاتش داد یخودکش 

بچه   گهیوسط، کژوان د دن یکردن، بازم عشقشو کش



بچه  هیرفت تو اون راه خطرناک بود،   ینبود، اگر م

  یاما کژوان مرد رون یب د یاز اون راه کش شهی رو م

 تجربه یشده بود با کل

 تاسف تکان داد گفت:  یرا به نشانه    سرش

  یدون  یدوتا، م نیا  قیاما کژوان عاشق بازم شد رف-

 چرا؟ 

 چرا؟  -

 و گفت:  دیکش  یآه رزایم

  یتون ینم  گهیچون اون دوتا برادر گفتن تو که د -

با خواهر ما ازدواج کن،   یواشکی ا یب  یزنتو ول کن

 زنت  ش یپ خواهر ما باش شبا  شیروزا پ

 گفت:  یبا ناراحت رزایآتش گرد شد و م چشمان 

 د، ی رس ی بهتر، کژوان داشت به عشقش م نیاز ا یچ-

 غهیبا جون و دل قبول کرد اما در حد ص نیواسه هم

کرد اونا قصد   یم ی با بهرام بهادر همکار دیبود، با

داشتن اون محله براشون آزاد باشه تا کارشونو   نویا

خوان    یم یساده گذاشت هر کار   یل یبکنن، کژوانم خ

زنشو داشت که هر   همبکنن خودشم شد وردستشون،  

اومد هم    یم ا یاون به دن ومدهین ا یبه دن نی سال ا



  ا ی داره  یدونه ازش بچه ا یکس نم  چیعشقشو که ه 

نه، پدر کژوان تالش کرد اما بنده خدا نتونست کژوان  

  نمک بخره ه ی یکژوان حت  زاشت ی نم ادمهیو ادم کنه، 

  یگفت پولت حرومه، خودش همه چ یواسه خونه، م

اون سه نفر شدن   دم یروز د هی  د،یخر  ی مخانم جان 

سنشون باال بود، پدربزرگت پنج تا   گهی چهار نفر، د

دوست    هیشد که  یهم تو راه، چ یک یبچه داشت 

دونست   یکس نم چ یکردن به اسم نادر، ه دایپ گهید

  ینشون م افش یق ختویاز کجا اومده، اما ر هینادر ک

 هی داد آدم حساب
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 زد و گفت:  لبخند



  یگذشت بچه ها   یچهار نفر شده بودن، سال ها م-

 نکهیاما پدر کژوان به خاطر ا شدن یکژوان بزرگ م

  تی باباشون نباشن با رضا  یبچه هاش شاهد کارا 

خانم بزرگ فرستادشون کردستان، اون جا بزرگ  

  یادامه م فشیکث ی جا به کارا  نیو کژوان ا شدن یم

بودن   ده ی رس اک یشد، از تر یم شرفتهیپ یداد، همه چ

  یم دنو یخر  یبه همونا، م ه،یچ  دا یپودر سف نیبه ا

، بهرام و بهادر چنان پولدار شده بودن که فروختن

موند، نادر مشخص نبود خودش   یدهن ادم باز م

بود،   یپولدار شده کال ادم مرموز ا یپولداره 

شناخت،    یمحله رو نم  یقا یرف گهیپدربزرگتم که د

تو همون   دروز بو هی باباتو عموت تو  یعروس 

همه   ن یرفت کردستان، ا  یکردستان کژوان چند روز 

کرد که   یاهنگر بزرگ چه مقاوت  نیسال گذشت اما بب

جهت هم نگران پسرش بود   هیمحله سر پا بمونه، از 

  یم دی حالش خوب نبود با   رتش،یبگ سی پل  دیترس یم

سپرد به کژوان، همه هم   یعقب محله رو م  دیکش

خوشحال   قاشیو رفکردن، کژوان   یفکرو م  نیهم

 شنیبودن که باالخره راحت م

 و آرام ادامه داد:   دیخند



آهنگر بزرگ گفته بود همه تو محل جمع بشن،  -

و خوشحال بود که باالخره وقتش    دیخند یکژوان م

  ا یاسم پدربزرگ ک یکه بزرگ محله بشه اما وقت  د یرس

  یرو به زبون اورد که از اون به بعد اون به جا

شد، قهر    وونهی،کژوان د  شهیه ماهنگر بزرگ محل 

  شیپ مدونست ینبود اما من م داش یماه پ کیکرد 

محله   نیتو ا  د یشد، چون با  داش ی پ هویبهناز بود، اما 

براش سخت شده بود   طیبرد، اما شرا یم  شیکارشو پ

به  ی ل   یمثل پدرش نبود، که ل   ا یچون پدربزرگ ک

تو   ختنیخبر شد ر سی پل  یالاللش بذاره، چند بار

 ی بودن، کژوانو دارو دستش عصب ده یمحل، همه ترس

ببرن اما   شیتو محل پ نو تونستن کارشو یبودن که نم

 کردن  یو با ترس کارشونو م زی ر زیر

 لبش کج شد و گفت:   آتش

 چقدر ماجرا -

  ینوه  نیاول ده، یچیبود و پ ادی آره پسرم ماجرا ز-

 زیچ  چیاومد، ه یم  ا یبابات همون آکام داشت به دن

واسه کژوان و بهادر    طیض نشده بود اما شراعو

بهرام نادر سخت شده بود، آهنگر بزرگ مرد، محله 

اما کار   م، یرو غم گرفت، همه از ته دل ناراحت بود



شده دل مردمو   ورهر ج  د یکژوان تازه شروع شد، با 

اورد تا بزرگ محله بشه تا پدربزرگ   یبه دست م

اومد، اون   یم رش ینوه گ یکی یکیکنار بزنه،   ارو یک

دوتا برادرم ازدواج کردن اما نادر هنوز مجرد بود،  

کژوان باهوش بود محرم با شکوه برگزار کرد به 

 مردم محل کمک کرد.
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سنگ فرش کرد، با همه مهربون شد، وقت    بازار

بابا کژوان مثل    یا  دنی گذاشت واسه همه، مردم د

کارارو   نی اهنگر بزرگ شده، به فکرشونه، انقدر ا

و گفتن بابات   ا یکرد تا خود مردم رفتن سراغ پدر ک

بذاره پسر بزرگ محل همه کاره بشه، انقدر گفتن   دیبا 



افتاد   یهمه چ بدبخت سکته کرد و رمردیکه اون پ

پدربزرگت اوج   ی اومد ایتو دن یدست کژوان، وقت

  یکرد تو محله راه م یبود، تو رو بغل م شیخوشحال 

فهموند بزرگ محلس،   یکرد م  یصاف م نهیرفت س 

  یکردستان بودن اما م یهمه نوه ها و بچه ها 

گفت از قدم  یم  یباش شش یپ شهیخواست که تو هم

 خوب تو هست که شده بزرگ محله

 گفت: دیکش  یآه رزایخند زد و م شین تشآ

بود ناراحت   زایچ  یل یجا بود شاهد خ  نیاما آکام ا-

نبود که با   یبود، خونش از همه جدا بود، شب

  شیپ د یگفت اتشو ببر یپدربزرگت بحث نکنه، مدام م

  یبرش داشت کس  گهیخودتون، اما کژوان بود د

جرات نداشت رو حرفش حرف بزنه، چون اسلحه 

جمع  الشیانقدر خ گهیشده بود، د  یعاد زیبراش چ

گشت، همه  یرفت کردستان بر م یم ی ادیبود که ز

  ویحواسش به تو بود و بهنازش، خانم بزرگ همه چ

  یسوخت و م  ی دونست، اما به خاطر بچه هاش م یم

فته بهادر ر  خت،یبهم ر زیروز همه چ ه یساخت، اما 

تهران بود، خبر   نیبهرام تو هم اره، یبود جنس ب

  عیسر رامرسوندن بهادر تو راه برگشت گرفتن، به 

  یم ر یگ دیچه خبره چرا برادر زرنگش با  نهیرفت بب 



جاده تصادف کرد افتاد تو دره،   نیافتاد، اما تو هم

شده، بهادرم    ی دست کار نش یگفتن ماش  ی اون زمان م

خبر شدن، نادر   یبکه موند تو زندان همه ازش 

توجه به کژوان راهشو   یموندو کژوان اما نادر ب

سال محله آروم گرفت،    ههم ن یو رفت، بعد ا  دیکش

شد اون    قیرف  یانگار خدا بهمون نگاه کرد، کژوان ب

و محله   یآدم درست حساب هیمحله، شد  نیموند و ا

هزار بار   یخوب بود روز  زیرو کرد بهشت، همه چ

که کژوان شد مثل پدرش ، خودش هم   میکرد یشکر م 

 بود.   یراض

 کردن؟  یکارا م  ی با بهادر و بهرام نادر چ-

  ینم گهید زیچ  دنشون یجز موارد فروختنو خر-

  یخودم شاهد بودم گاه  یگاه نمیدونستم پسرم، هم

نشست که   یبا من سر حرف نم  گهی، خودشم د هیبق

 ننک  یم یا  گهیبفهمم چه کار د

 ... یبعدش چ-

 سالم -

 سر چرخاند و پسر جوان با لبخند گفت:  اتش

 سالم آقا آتش -



 سالم -

 و گفت:  ستادیا  رزایم

 مرد بابا  ر یش ید یزحمت کش-

 نوش جون بابا، با اجازه من برم -

 برو بابا جان -

 با اجازه آقا آتش-

 بسالمت  -

دور    دیسف  یپارچه  رزایم رزا،یم ی رفتن نوه   با 

 گذاشت و گفت:  یم یقابلمه را باز کرد رو 

 میو حرف بزن میبا هم غذا بخور ا یب-

 من نم... -

 شم یناراحت م  ینخور نو،ینگو ا -

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 خورم  یباشه م-

از کمد   نیبا دستان لرزان دو تا  بشقاب مالم  رزایم

 گذاشت و گفت:  زیم یاورد به همراه قاشق رو   رونیب

  میبدبخت شد میشد، فکر کرد  داشیروز بهادر پ هی-

اما انگار   شنیم قیدوتا رف ن یکه باز ا یوا میگفت



بهادر اومده بود که تنها باشه، کژوانم مثل قبل نبود،  

اونا   یدوست میدیکرد اما کم کم د یم  یداشت بزرگ

شده بود   یچ  ستیمعلوم ن ،یشده بود به دشمن لیتبد

خالف کنه،   یمحله کس  ونذاشت تو ا  یاما کژوان نم 

اون زمانا که   ادمهیشده بود،  نیخشمگ  یل یبهادر خ

اطراف   یکژوان بهادر و بهرام پولدار شدن خونه ها 

به مردم گفتن تا آخر عمرشون اون جا  دن یصحرا خر

هم خونه دارن هم پولدار   دنیباشن، چون مردمم د 

دوتا برادر،  نیفروختن به ا  قبول کردن همه رو  شنیم

کرد بهادر دور   یکژوان تالش م  یهر چ رگشتتبعد ب

کرد و   یم  شتریکرد کارشو ب ی کنه بهادر تالش م

خبر از بهناز نداشتم، اما  زاشت، ی کژوان تحت فشار م

خواست از   ی طاقتش سر اومده بود م گهیخانم جان د

  یکژوان جدا بشه، بهادر تو همون صحرا کارشو م

زد به  یگند م دیرس  یکژوان سر م یاما گاه کرد، 

شده بود که بهادر هم ازش   ی مرد ر یکارش، کژوان ش

شده بود انگار   یجور  هیبرد، اما کژوان  یحساب م

کار کنه ناراحت  یچ دیدونست با  یسردرگم بود نم

بازم مواد که   ختیر  یبود، محله کم کم داشت بهم م

 یبود بهش م دیجد زیچ  هیبود   یدونم چه کوفت ینم

کرد، آکام  ینم ی د و کاریفهم یکژوان م شه، یگفتن ش



کرد تا محله رو حفظ   یشد تالش م یم وونه یداشت د

 کنه
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جلواش گذاشته   رزایکه م ییبود به غذا رهیخ  آتش

 لبخند زد و گفت:  رزای بود، م

 بخور پسر جان-

شده   یهستم، بشنوم چ ختهی بهم ر کمیخورم فقط  یم-

 خورم  ی بعد م

 همه سال صبر کذ...  نیا-

صبح تا شب جون دادم زخم خوردم تا   رزا،ینکردم م-

 نیوگرنه چند یدون یدونستم م  یبفهمم، نم قتو یحق

 بودم  شتیپ شیسال پ



 به وقتش پسر جان یز یکار خداست، هر چ نا یا-

 شد بازم همدست بهادر شد؟  یچ-

  یکژوان جور  گهید یعنیدونه آتش،  ینم  ی کس-

رفت سمت بهادر    یبزرگ محله شده بود که اگر م

 بود  ونیحرف شرف در م

 پس نرفت! -

بشورم،    و یخوامم گناه کس ینم  دم،ی ند یزی به چشم چ-

 حس ششم  دمیحدس و گمان، شا   ی اما بذار پا 

 آرام گفت:  رزایکرد و م زیچشم ر آتش

تعجب داشت    ی بود، جا  یعصب یلیآکام اون روزا خ-

کنه اما   یم  یهمه واسه محل بزرگ نیچطور کژوان ا

آکام قبولش نداره، به نظرم کژوان بازم با بهادر بود  

آکام هم   ،ی بار به دور از چشم همه و پنهان ن یاما ا

  یبه خاطر کارا ادمهیبود، اما   دهیفهم موضوع  نیا

بزرگه، کلش باد   یها یوونگفتن آکام مثل ج یآکام م 

 کنه یداره و کار اشتباه م 

 و گفت:  دیکش  ششیر یدستش را رو   آتش

 شد؟   یرفت سمت بهادر؟ بهناز چ یباز م دیچرا با-



به  میخانم بزرگ تصم یخبرم اما وقت   ی از بهناز ب-

  نکهیگرفت من حدس زدم که خسته شده از ا  ییجدا

 هم هست  گهی د یکیشوهرش با 

 هنوز هست!  دمیپس هنوز باهاش بوده، شا -

شد نشد از    دیجد زیهمه چ یدونم پسرم، از وقت ینم-

 سر در اورد   یکس

به قول شما از شرفش بگذره باز   دیبه نظرت چرا با -

 با بهادر دست تو دست بشه؟

با هم   یانقدر  نا یحدس بود اما اون وقتا ا هیکه  نیا-

داشتن  ی زیچ ی بودن که ممکنه از هم نقطه ضعف

تازه باشه براش، که باز   یعشق بهناز انقدر   دمیشا 

 قبول کرد 

 : دیپرس  کدفعهیدر فکر فرو رفت اما   آتش

 ؟ یآکام چ -

وقت با کژوان خوب نبود، اخالقش  چیه  مرز ا یخدا ب-

 آکام بود  هیشب

 شد و گت:  جی گ آتش

 رزا؟ یم یچ-

 چشمانش تنگ شد و آرام گفت:   رزایم



 ! ؟یتو از آکام خبر ندار -

 د؟ یگ ی داداشمو م-

 گم  ی باباتو م ینه پسرم، عمو-

 گفت:  دی کش یآه   رزایآتش باال رفت و م یابروها

پسرش بود  ن یداشت، آکام اول   ادیآهنگر بزرگ بچه ز -

 یبدون دیخودت با  گهیبعدم کژوان بود بعدم د

 خب؟! -

 ! یبدون  گهید نو یکردم ا یچون فکر م نویمن نگفتم ا-

 شده  ی بگو چ رزا،یدونم م ینم-

چنان بهش    نیماش  هی یسوز  شی آکام چند مدت بعد آت-

 د کنه که بنده خدا جابه جا مر یفرار م  زنهیم

 سر تکان داد گفت:   رزایخشکش زدو م آتش

خودشو نذاشت آکام اما اسم نوشو   یاسم بچه ها-

بود، قرار بود   یگذاشت آکام، آکام برادرش مرد خوب

مردم داشتن  یبعد جدت اون بزرگ محله بشه، وقت

 دیاومد گفت، نکن  نیفروختن، هم یخونه هاشون م

 اشتباهه اما کو گوش شنو... 

 من فکر کردم برادرم آک... -



به حال بچه و   ی اون موقع پدربزرگت زن نداشت وا-

 نوه 
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  رزای و م دیاش کش  یشانیپ یدست رو یعصب آتش

 گفت: 

 کژوان  شد یبزرگ محله م نیآکام مرد واسه هم-

 مرده!  مویعمو داشت  هیبفهمم که  دیاالن با  نویچرا ا-

خواست خوب   یاگرم م یعنینبوده  یبزرگ آدم درست-

اواخرم   نیذاشتن، ا یبودن که نم طانیباشه دو تا ش 

 نه  ا ی دونم با بهادر بود  ینم

 خند زد و گفت:  شین آتش

 خبر بودم!  یهمه ماجرا بوده و من ب نیا-



پام لب    هیدونه پسر جون، من  ینم ی کس نارو یا-

سراغم، چون من  یایبودم زود ب دوار یگوره، ام

 ی دیفهم یوقت نم چی ه نارویهم مردمیم

 د یتو و پدربزرگ هم سنو سال  رزا،یحرفو نزن م نیا-

  یل یکه من خ ینیب  یمن دو سال بزرگ ترم، بعدم م-

روز   ه یو شکسته شدم، اما کژوان  ریپ دم، یزحمت کش

  د،یچرخ یگشتو م  ی م الیخ یکرد دو هفته ب ی کار م

 رترمیسال ازش پ  ستیانگار ب می کنار هم باش

 هیشرافته که مهمه،   رزا،ی م ستی مهم ن ی و جوون ریپ-

 ... اما اون یکرد  یعمر با شرافت  زندگ

آکام   یدونم ک یپسرم حواست به خودت باشه، من نم-

نفر به   نیرو کشت اما بذار رو راست باشم که من اول 

نه، اما تو   ا ی دونم درسته  یپدربزرگت شک کردم، نم

  از یمحل به تو ن نیاما ا  میمراقب باش، من رفتن  یل یخ

اگر آدم   یوجود نداشته باشه حت یاگر بهرام  یداره حت

مثل تو   ی محله به بزرگ هی نباشه،مثل پدربزرگت   یبد

 داره که فقط باشه   ازین

 گفت:  دیکش یقیلبخند زد و نفس عم  آتش

 ؟ینادر چ-



  ا ی دونم االن مرده  یمن کال به اون مشکوکم، نم-

اما   ،یچیشناختمش نه ه یاومد، نه م هو یزندس اما 

  نیبا ا تشیسه تا شد، شخص  نیا  قیدونم رف یفقط م 

  دهی دوبار د یکیبود،  نندهیب شتریرق داشت، بسه تا ف

 ی اشتباه م دیبود، شا   بیجور عج ه یبودمش نگاهش 

کنم نگاهش پر   یم  کرهمه تجربه ف نی کنم اما بعد ا

 بود  نهیک

 رزا یم-

 بگو پسرم -

دختر ازدواج   نیبا ا یراهمو گرفت  یجلو یچرا وقت-

  ینکن، گفتم نگران نباش فقط به تو گفتم نقشس م 

 یکه م ییقتایحق ارم، یسر در ب ییزایچ  هیخوام از 

 ؟یبهم نگفت یدونست 

همه سر    نیکردم ا یفکر م یبود  یپسر باهوش  -

  یم ییزایچ هی  یفهمینکن م گمیم مونمیراهت م

 سراغم   یا یدونمو م

   ؟یعاشق مرجانم چ گفتمی اگر م-

شد   ی تونستم بکنم، تو هم مثل کژوان، م یکار م یچ-

عشق از کلتون انداخت؟ اما نگاهتو خوندم پسر نه  



نگاهتو که خوندم مطمئن  ،یحس چیبود نه ه  یعشق

 شدم 

  ا یسمتم   دی بهادر بود مرجان با   ی به نظرت نقشه -

 پدربزرگم؟ 

 هر دو   اد،یجوابت آسونه، به احتمال ز-

 ق شد: کرد و در گذشته غر زیچشم ر آتش

به  هیدختر ک   ستیدختر بهمون پناه اورده مهم ن نیا-

تو گذروند همه   یتو پناه اورده، شب تا صبح خونه 

 براش  شهیاسمش سر زبونا افتاده، بد م دن ید

 : دیغر  کالفه

 ُکشتش؟  یشب عروس  یک-

رحم باشن اما هم    یتونن ب یدونم آدما چقدر م ینم-

 هم پدربزرگت  ادیبهادر ازش بر م

 ؟ینادر چ-

 ی بهش م یدختر بهادر بکشه؟ چ دینادر چرا با -

 د؟ یرس

برم   ی م شیکه بشه نقشه هامو تنها پ ییمن تا جا -

 ی م ونی در م دی و مج ایباشه با ک ازین یل یخ گهید

کس نگفته بودم   چیذارم، اون زمان من نقشمو به ه



حدس بزنن که من با   یتونن حت یپس نم ا،یک یحت

هم   ییزاینقشه مرجان قبول کردم که بخوان بترسن، چ

دوتا با   نیا دم یمبود فه یهر چند سطح   میکه شما گفت

کارا کردن که قرار بود به گوش من برسه،   یلیهم خ

 که ُکشته باشنش  شهیهر کدومشون م

 هر دو  دم ی شا -

که   شهی بهادر با پدربزرگ من همدست م یعنی-

 دخترشو بکشن؟ 

زن   رتیغ یمگه بهادر براش مهم بود؟ اون ب-

 فرستاد تو بغل برادرش  یخودشو م

 کرد و گفت:  ینچ رزایخند زد و م شین آتش

 ؟یدنبال قاتل اون-

من ُکشتمش چون   گنیم  شه،یداره بزرگ م  هیقض-

 دختر بهادر بوده 

 توجه نکن-
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 نداشت اما االن....  تیبرام اهم نا یتا قبل ا-

 کنجکاو گفت:  رزایکرد و م سکوت 

   ؟یاالن چ-

 و گفت:  ستادیا یعصب آتش

نه نقشه، اما    هینه باز  نیمن زن گرفتم، ا رزا یم-

زنم کردم به خاطر   ویدختر هیسخت بود براش بگم 

نقشم اونم با نقشه اومد چون دستور داشت، سختمه 

  لیجلوه دادن ماجرا کل فکو فام یعیبگم به خاطر طب

تونه  یالبته که پدربزرگ باعثش بود با خبر شدن، م

 بوده؟  ی باور کنه باز

 تا حاال باورت داشته؟-

 داره -

 بذار خودش باور کنه براش بگو -

 سمت در مغازه رفت و آرام گفت:   دیکالفه چرخ آتش



 رزا یم شهینم-

 حاال که باورت داره باورشو خراب نکن -

 بود  ا یسادگ نی کاش به هم-

 ؟ یترس یم ی از چ-

 دور شدنش -

 بگو بهش  قتویکن دور نشه، حق  یکار -

 آتش زد و آرام گفت:  یگار یس

 گم یبهش نم ی زیدست من باشه تا آخر عمر چ-

شد رازت سر به مهر بمونه  یم  یاگر دشمن نداشت-

  ی کرد یو اون دخترم ناراحت نم  دیمون ی آره ساکت م

 شهیبدتر م گه،یم گهی د یکی یتو نگ ،یاما دشمن دار 

بلند شد آرام  شیاز سر جا  رزاینگفت، م چیه  آتش

مغازه نگاه کرد و   رونیبه ب ستاد یرفت کنار آتش ا

 گفت: 

کژوان   ست، ی عشق کژوان ن هینه عشقت اصال شب-

هم   ی کور شده بود کر شده بود، اما تو هم عاشق

 زه یحواست به همه چ



از وجود اونه که جون   دمش ید  یاز وقت رزا،ی اما م-

 رمیگیم

 لبخند زد و گفت:  رزایم

  ،یعاشقش   یجور  نیکه ا هیختچه دختر خوش ب-

دختر   نیاما سعادت نداشتم ا دمیشن  ییچند جا  فشویتعر

 نم یگلمو بب 

 ی نگاه کرد، در چشمانش به حد رزایبه م آتش

 کرد و گفت:  زیچشم ر رزایبود که م ینگران

 پسرم؟  یخوب-

شانه اش    ینگران دست رو رزایچشم بست و م آتش

 گذاشت تا آرامش کند. 

 ** 

 عرق شاتره را به دست سارا سپرد و گفت:   وانیل 

 بخور کمتر غر بزن -

 خب دلم تنگ شده -

 ارمیب خیاگر گرم شده برم -

 خوبه  زمینه عز -

 شد؟ یچ  دیخواستگار جد نمیخب بگو بب-



 ومدن یشدن ن  مونیپش ومدهین یچیه-

 وا! -

 میخوا ی گفتن عروس خبرنگار نم-

 خوام که نخوان  یک مبه در -

 خبر برات دارم، بمب هی یراست -

 بمبتو بنداز سمتم منفجر بشم -

و آخرش دهانش را    دیعرقش را سر کش  وانیل   سارا

 صدا داد گفت: 

 سر اصل مطلب  میخب دهنم تر شد، بر -

 یتا حرف بزن یکرد  گرمیبگو خون به گ-

 ی به کس دما،یکردم فهم ی فضول  نویالبته ا گمیم-

 نگفته   یزیچ

 ؟ یک-

 رامش -

 خب -

 کنه اونم با دختر عمش  یداره ازدواج م-

زد و    یدر سکوت نگاهش کرد و سارا بشکن پروا

 گفت: 



 ؟ ییالو کجا -

 به خودش آمد و گفت: پروا

 چه...چه خوب! -

دختره اومده بود دفتر تو اتاق رامش بود منم کارم  -

 هی گه،یدختره م دمیدر اتاق شن یواجب بود رفتم جلو 

 ی واسه عروس میانتخاب کن خیتار

 درمان شد!  یعنی-

 ! ؟یک-

شد و   یفکرش را سر زبان آورد عصب نکهیاز ا پروا

 : دیغر

  زیر هی  یساعته اومد کی ،یکرد  جمی بابا گ یچیه-

 کردم  یاالنم قاط  یزنی غر م  ی دار

 نگاه کرد و گفت:  یوار یچرخاند به ساعت د سر

 ... ک ر یآتشم که د-

 گفت:  ستاد یا عیزنگ در لبخند زد و سر یصدا  با 

 کامال حالل زادس -

آتش لبخند  دن یسمت در رفت، در را باز کرد با د د یدو

 زد و گفت: 



 آهنگر بزرگ  ی خوش اومد-

دماغ   یکه در دست داشت را رو  یتک شاخه گل آتش

 پروا زد و گفت: 

 سالم زشت آتش-

 شاخه گل را گرفت و آرام گفت: دیخند پروا

 ممنون-

 آتش باال آمد و گفت:  گرید  دست

 واسه مهمون  ینیریش  نمیا-

 جناب  دییبازم ممنون، بفرما -
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جلو   ی را گرفت کم ش یبچرخد اما آتش پهلو خواست

 زد و فت:  یباال آورد چشمک یو آبنبات چوب  دشیکش

 واسه نفسم  نمیا-

 و گفت:  دیخند پروا

 آهنگر ی خجالت زدم کرد-

  ی نهیچوب آبنبات را وسط چاک س طنتیبا ش آتش

 پروا جا داد و آرام گفت: 

 خجالتا زشتم نی تا باشه از ا-

 و آرام گفت:  دیلبش را گز یگوشه   پروا

 !وونهید میمهمون دار-

 ست ی رفت گفتم مهم ن ادت ی عه! -

 : دی چپ چپ نگاهش کرد و غر پروا

 وونهید-

 سمت آشپزخانه رفت و بلند گفت:  دیچرخ

من   یحرف داره که بزنه کله   یآتش، سارا کل ا یب-

 بدبختو که خورد 

را کنار   ینیریش  یآشپزخانه شد گل و جعبه  وارد 

 لب گفت:  ری آورد ز رون ی را ب یگذاشت و آبنبات چوب 



 وونه یرون دچشم چ-

آتش وارد خانه   دیرا در کشو گذاشت و چرخ  آبنبات

شد و از نظرش چقدر جنتلمن داشت سالم و احوال  

فقط مختص خود   رهی کرد، انگار آن نگاه خ یم  یپرس

 ره یآن جور خ ی جنس مخالف  چیپروا بود و هرگز به ه

بود تا صورت شخص روبه   نییشد و نگاهش پا  ینم

 شتریو ب شتریدل پروا را ب  شی همان کارها  ش،یرو

 برد. یم

 سمتشان رفت و گفت:   پروا

سارا، شما هم برو لباستو عوض کن دستو    نیبش-

 دمیهم چ  زرویم  یا یتا ب ا،یصورتتم بشور ب

 باشه -

 اتاق رفت و پروا بلند گفت:  سمت

چشمات سرخه، غذا   ،یهم خسته ا یل یمعلومه خ-

 ؟ یخورد 

 از درون اتاق بلند گفت: آتش

 بگم آره حله؟-

 یچون نخورد  رینخ-

 گفت:  دیخند سارا



که مورو   یبنده، کس  یم یهم خال  ی ک یآتش جلو نیا-

 ! رونیب کشهیاز ماست م

 را در آورد و بلند گفت:  شرتش یت آتش

 آبم نداد به من بدبخت وانیل  هی سرگرد  نیا-

سمت اتاق رفت با   دیشد و دو   چشمانش درشت پروا

 چشمان درشت گفت: 

 !؟ ی سرگرد بود  شیپ-

برود   رونیاز اتاق ب  نکهیسمتش رفت و بدون ا  آتش

 آرام گفت:  نتشیکه سارا نب

 بوس بده تا بگم  هی-

 ؟ ی بود نمیفهمه بگو بب یمسخره، زشته م  شیه-

 لبش را کج کرد و گفت:  آتش

خوام جرم کنم، بدو    یفهمه، انگار م یزشته م یه-

 گمینم یجا لختم بکن  نیبرو االن خودتو ا

 آتش! -

 گرفت رفت، بدو برو  شیآتش آت-

 شد و گفت: زانیپروا آو لب

 واسه خاطر ه بوس! -



  ا یدن ه یبوسه، واسه ما  هیخانم واسه شما فقط  یه-

 یخودتو بزن به اون راه نخواه بفهم  یآرامشه، ه

 گفت:   زانیآو یبا همان لبها پروا

 ... ا یخب ب-

خواد بوس بده  یترکه م یداره م   ی برو بابا از فضول -

 وگرنه که ما...

شود و کامل وارد اتاق   لینگذاشت حرفش تکم پروا

شد، با شتاب لب به لبش چسباند، آتش خنده اش 

گرفت و با کام پروا چشم بست، اما پروا عقب رفت و 

 کیکه آتش  ی جور دیدر شکم سفت آتش کوب  یمشت

 اد ی خم شد شکمش را گرفت و فر  یقدم عقب رفت کم

 خند زد و گفت:  شیآخش باال رفت، پروا ن

 یخواد بگ یآرامش، از سرگردم نم نمیا-

و با همان    دیرفت، آتش خند رونیاز اتاق ب دیچرخ

 : دی که پروا هم بشنود غر ی خنده جور

 ی پدرسگ وحش-

و با لبخند  د یشده بود کش  ی لبش که رژ  یرو دست

 گفت: 

 ! دیاما عجب چسب-
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 شست بلند گفت:  یرا م وانیجور که ل   همان

 ؟ یبود رزایم شیپ  ی تا ک-

 کرد گفت:   ی که داشت با دستگاه پخش کار م آتش

 سرگرد   شیبودم بعدم رفتم پ  رزایم شیپ تا ساعت سه-

را در آب چک گذاشت و بشقاب را برداشت    وانیل 

 گفت: 

 د یکه انقدر طول کش دیحرف زد یل یپس خ -

 دونست گفتم یم  دیکه با  ییزایچ گهی آره د-

 سر چرخاند نگاهش کرد و گفت:   پروا



 ؟ یمثال چ-

  یکرد و کارش را انجام م  ی به دستگاه نگاه م آتش

 داد:  ی داد اما جواب پروا را هم م

  یسرت سوت م یکه بشنو  دمیامروز شن ا یانقدر چ-

 کشه 

 گفت؟  رزا یم-

 آره -

 همه سال نگفته؟!  نیپس چرا ا-

گفت حتما موقع  یمنتظر بود خودم برم سراغش، م-

 ی االن بوده که االن اومد نیهم  دنیشن

 داشت؟   جهیحرفاش واسه تو نت-

 که روحمم خبر نداشته  دمیرو فهم  ییزایب چ خ-

 کنجکاو شدم!-

 ن یول کن اون ظرفارو، بنداز تو ماش-

 ... که گفتم زود بشورم ب ستین ادیآخه ز -

به آتش نگاه کرد،  کیموز  یباال رفتن صدا با 

داد، لب پروا  یم  یزیدستانش را باز کرده بود و قر ر 

 کش آمد با خنده سرش را به چپ و راست تکان داد. 



 یچشمک زیو با همان قر ر دیحرکت چرخ  کیدر   آتش

 به پروا زد و همراه خواننده خواند. 

 

آروم آروم آروم رقم خورد عقلمو از سرم   یچ همه

 برد 

 ی  وونگیلحظه د هی لحظه  هیلحظه  هیتوو   یچ همه

 محضه

عقلمو از    نیرقم خورد ا  آروم آروم آروم یچ همه

 سرم برد 

خنده جونم به جونش   هیخنده  هی خنده  ه یبا  یچ همه

 بنده

 دنده   هی ی وونه ید

 

 

  هیتک نکیبه س دیآب را بست و چرخ  دیبلند خند پروا

کرد، آتش با همان قر   شی تماشا   نهیداد، دست به س

  یم  شیبلند برا   یرفت و با صدا یسمتش م  زیر

 خواند. 

 



 و کنهی سر تو دعوا م کنهی مث من با تو تا م یک  بگو

 کنه یواست راهو وا م  ادیپشتت م  یجا بر هر

 یکشیم  شیخب چرا بعد پ یزنیدست پس م هی با 

 یکشیم  شیشهرو به آت یدار   ستشین حواست

 

باال انداخت، حرکات آتش   ییو ابرو دیباز هم خند پروا

قشنگ بود، در اصل   شیبرا یلیهمراه خواندنش خ

حرکات دست بود که   شترینبود ب  یرقص خاص

قر    دنشیچرخ  یهماهنگ بود با متن آهنگ و گاه 

 که کامال نا وارد بود.  یزیر

 

 ی کشی م شی شهرو به آت  ی دار

 ی کشی م شی پ یزنیدست پس م هی با 

 ی کشی م شی شهرو به آت  ی دار

 

 

 شد و پروا با خنده گفت:   کتریبه او نزد آتش

 وونهید  یا ونهید-



انگشت   عیسر یلیحرکت خ کی در  طنتیبا ش آتش

پروا زد که سرش کج شد و   یاشاره اش را  به گونه

چانه اش زد که سرش باال رفت و آرام بر   ری بعد ز

آمد، پروا با حرص خواست   نییسرش زد که سرش پا 

عقب   عیاما آتش سر   رد،یهمان انگشتش را دندان بگ

 رفت لب زد: 

 یوحش -

 

 ی کشی م شی پ یزنیدست پس م هی با 

 دلمه دستت  ن یبسه ا یکشی م شی به آت  شهرو

 دلم به چشم تو و خنده هات وصله  یدونیکه م تو

 

 

ادامه داد خواند و   طنتشیقهقهه زد و آتش به ش پروا

دستش را سمت پروا گرفت پروا    د،یپروا رقص یبرا

دستش را در دست آتش گذاشت و آتش در   دیترد  یب

پروا چند دور دور دست   دیحرکت دستش را کش کی

  یو از پشت در آغوش آتش جا دیخودش و آتش چرخ

 گرفت. 



 

 باالست ضربان قلبم  یباال نیبب

 کردم  دا یشهرو ش هی که قبال سر تو  من

 زدم واست آهنگ شاد زدم ادیداد و فر یه

 که سر من باهات بدن  ییاونا  الیخیب

 

 

  ن یتکان خوردند و پروا باز عقب رفت و ا یبا هم کم 

در آغوش آتش فرو   می شدنش مستق  ده یار با کشب

 رفت. 

 

 و کنهی سر تو دعوا م کنهی مث من با تو تا م یک  بگو

 کنه یواست راهو وا م  ادیپشتت م  یجا بر هر

 یکشیم  شیخب چرا بعد پ یزنیدست پس م هی با 

 یکشیم  شیشهرو به آت یدار   ستشین حواست

 

 



 در چشم شدند و پروا با لبخند گفت:  چشم

 همه َکسم -

پروا حس کرد لبخند  یثابت ماند حت یلحظه ا  آتش

دستش باال رفت و پروا  ع یاما سر دیلبش ماس ی رو

 .دیدستش چرخ  ریچند بار ز  دیخند

 

 ی کشی م شی شهرو به آت  ی دار

 ی کشی م شی پ یزنیدست پس م هی با 

 ی کشی م شی شهرو به آت  ی دار

 

 کیپا و کمرش برد در  ریباره دست ز کیبه   

زد و   غیحرکت در آغوش گرفتش، پروا با خنده ج 

 آتش سمت اتاق خواب رفت و گفت:

 میدار یمهم تر  ی ظرفو ول کن زشتم کارا-

 بله بله مهم تر-

 ... دیگردن آتش را بوس طنتیش با 

* 

 و متعجب گفت:   دیکش یقینفس عم پروا



 بود! یجالب یگذشته -

 خند زد گفت:  شی زد و ن  گارشیبه س یپک آتش

  یقدر م نیهم چاره یب یرزایبوده نفسم، م نیا شتریب-

 دونسته البته واسه من کم نبود

که سر باال برد همان جور که بدنش به بدن آتش   پروا

 داده بود به او نگاه کرد و گفت:  هیتک

 االن تموم شد؟ -
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 تموم شد؟  یچ-

  یتا حدود ویبفهم  یخواست   یکه م ییزایخب چ -

 ید یفهم

االن نه قاتل آکام مشخص   دم،یدلم کجا فهم زینه عز -

 بوده  یکار ک  قایبفهمم دق دی شد نه زن عموم، با 

 ه؟ینظر سرگرد چ-



  رنشونیاالن بگ گهیخداروشکر باهام هم فکره، م-

اول   دیوقت اعتراف نکنن به کارشون با  چیه  د یشا 

 دیفهم  ویهمه چ

 لبخند زد و گفت: پروا

منم جمع   الیخ  ،یخوبه به سرگرد اعتماد کرد  یل یخ-

 شد 

  زیم یرا خاموش کرد به پاکت رو  گارش یته س آتش

 نگاه کرد و گفت:   یعسل 

 ه؟یچ  نیا-

از بعد   ،یازدمهی شهیم نی حتما باز دعوت به کاره، ا-

فرستادن دفتر روزنامه  نا یجشنواره تا دلت بخواد از ا

 گهیهم که د امکا یچون آدرس خودمو نداشتن، پ

 ی خودت شاهد

 گهید یزن من-

 دن؟یچون زن توئم دعوت با کار م-

 گهی آره د-

 و گفت:  دیبلند خند پروا

 میدیساعت نه صبحه و اصال نخواب-



  د یکار دارم، امروز با  ی برم کل  گهی اشکال نداره منم د-

 کنم دایکه دنبالشمو پ یکس شهیبفهمم م

 آمد و گفت:  رونیاز آغوشش ب پروا

 کنم یدم م  یمن چا  ریتو دوش بگ-

 زم یباشه عز-

رفت   رون یکه تنش بود از اتاق ب یهمان لباس خواب با 

روز ها سرش شلوغ   نی رفت، او آتش هم به حمام 

 رفت.   یزودتر م دی بود با 

دانست آتش عجله دارد   یدم کرد و چون م   یچا  پروا

  یآماده کرد، وارد اتاق شد و لباس ها شیدو لقمه برا

آمد و   رونیآتش آماده کرد، آتش از حمام ب یبرا دیجد

 گفت: 

 ونیب میدنبالت بر امیامشب م-

 باشه -

سشوار   عیعجله لباس ها را تنش کرد و پروا سر با 

را برداشت و به زور آتش را نشاند همان جور که 

نگاهش کرد و   نهیکرد از آ یرا خشک م  شی موها 

 گفت: 



  یل یدونم خ ی م ،یشنو  یم  ی ادیز  یزای روزا چ نیا-

انقدر   یاما گاه   یکار کن یچ ی بلد  ،ی شیم ی عصب

 یکن یکه اشتباه عمل م  یش یم نیخشمگ

کرد و پروا سر خم کرد دم گوشش   ینگاهش م آتش

 گفت: 

برندس که بتونه آروم  یباشه کس  ادتیآره جنگه اما -

 و خونسرد بجنگه 

کرد و پروا با لبخند گونه اش   ی فقط نگاهش م آتش

 و گفت:  دیرا بوس 

 موهات  نمیا-

بست پروا را   ی م شی همان جور که موها  ستاد ی ا آتش

کرد پروا چشم ببندد، سر عقب برد به   یو کار   دیبوس

 چشمان بسته اش نگاه کرد و گفت:

 جهنم شهیتو م یبا تو قشنگه ب یهمه چ-

 زد و گفت:  یچشم باز کرد، آتش چشمک پروا

 کنمش جهنم یم یعنی-

رفت و پروا با لبخند به دنبالش   رونیاز اتاق ب دیچرخ

 رفت گفت: 

 بخور   تویچا -



قمه ها را برداشت  و او ل  دیرا سر کش  شیچا  آتش

 گفت: 

 بخور  نیهم تو ماش نا یا-

لقمه ها را گرفت اما دست پروا را همراهش    آتش

 دستش نشاند گفت:   یرو یگرفت و بوسه ا

 زشتم نفسم  یعشقم -

 را پا کرد گفت:   شیعجله سمت در رفت کفش ها  با 

 دنبالت  امیم-

 باشه مراقب خودت باش -

 ی قیرفت و در بسته شد، پروا نفس عم رونیخانه ب از

 . دیکش

 االن بخوابم تا بعد از ظهر -

به همان  یا قهیتخت انداخت، چند دق یرا رو  خودش 

که   یحالت ماند، سر بلند کرد با چشمان خمار به پاکت

شب گذشته که سارا به او داده بود نگاه کرد، برش  

حوصله سر پاکت را پاره کرد، اما با لمس   یداشت، ب

تر از کاغذ   می ون پارکت حس کرد جنس کاغذ ضخدر

پشت عکس لبش   دنیآوردش با د  رونینامه است، ب

 کج شد و گفت:



 عکسه!-

همان جور که چشمانش به خاطر   دیکش ازه یخم  باز

بسته بود عکس را چرخاند، آهسته چشم باز  ازه یخم

بود   ره یخشکش زد، با دهان باز خ یکرد اما لحظه ا

به عکس عروس داماد درون عکس، به لبخند آتش و 

 آشنا نبود.  شیکه برا یآن دختر

 ** 

بهادر   دنیبا د یبا لبخند در را باز کرد اما لحظه ا زن

خند زد   ش یو بهادر ن  دیوحشت کرد، دستانش لرز

 ت: گف

که به حرف اون خرفت   ی فکر کرد ی با خودت چ-

کنم؟ باور   ینم داتیگفت من پ ،یپنهون بش  ویگوش کن

 خواهرم؟   ی کرد

 به لکنت افتاد و با ترس گفت:  زن

 نه...من...فق-

 خند زد و گفت:  شین  بهادر

 ؟ یکن یبرادرتو به خونت دعوت نم-

 گفت: عی کنار رفت و سر زن

 بفرما-



 ن خانه گذاشت و گفت: با لبخند پا درو  بهادر

  یساله که م نیچند  ویگورستون بود   نیتو ا نکهیا-

سراغت، گفتم بذار   ام یدونستم، اما گذاشتم به وقتش ب

 اون خرفت فکر کنه زرنگه

  یخواد آدم خوب  ی خان داداش...اون....اون فقط م-

 باشه 

 پا انداخت و گفت:  ی مبل نشست پا رو ی رو  بهادر

باشه، مثال   یتونه آدم خوب یاون انقدر گند زده که نم-

  ی بعدم نوه  ستم؟ی جا چپوند راحت گفت ن نیتورو ا 

 کنم ی انداخت جلو که من نتونم کار رشویش

 گفت:  دیبرد و بهادر خند ریسر به ز  زن

تو قراره   م،یکار دار   یل یخواهر ما با هم خ اریب  ییچا -

  یبگ اد یز

کج   یگاه کرد و بهادر لب با وحشت به برادرش ن بهناز

 کرد گفت: 

 شه؟یم یچ یاگر نگ-

 با وحشت جلو رفت و گفت: بهناز

 به ا...  ینه داداش، تورو خدا جان بچه هات کار -



  یکه بخوا ستمیوابسته ن یخر  چیخفه شو من به ه-

خر    یبه کره  یکار چیتو دهن باز کن ه ،یقسمم بد

 تو ندارم

 :د یافتاد و بهادر غر هیبه گر بهناز

گلوله   هیرحم هستم تو سرت  یب  ی زر زر نکن انقدر-

که فقط   ییکنم، از اون کژوان احمق بگو از رازا  یخال 

 یدونیتو م

 را سمتش گرفت و گفت: یگوش  ی  صفحه

 یگیدونم که م یم-

  ادشی بود فر زانی که از سقف آو یکس  دنی با د بهناز

  دیدهانش گرفت، بهادر خند  یباال رفت دست جلو 

 گفت: 

  ستیبرام از هستو ن اریب ییچا  هیخفه شو حاال -

 کژوان بگو برام.
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 اریسر اون بچه ن ییداداش تورو خدا بال -

 سوزه؟ یدلت م  یل یخ-

 داداش!-

خودت که به قول خودت جگر   یدلت واسه بچه -

به  ی کرد  مشیتقد یگوشت بود نسوخت که دو دست

 اون گور به گور شده 

اومد   میبچه دار شد دیفهم  یوقت-

سراغم...گفت...گفت...بچت تو دست کژوان و بهادر  

 گهید  ی بده ببرمش با بچه ها  شه، یم فیو بهرام ح

 کژوان بزرگ بشه

  یباشه، چرا به کژوان نگفت یتو هم ساده احمق گفت-

 یاون که دوستت داشت، پشتت بود، هر چند احمق حت

  ،ید یزا یک  ی بچه دار شد یتو ک دیاز زنش نپرس

 همش حواسش به تو بود 



باباش کم اورد بچرو اول آخر   یجلو شهیاما اون هم-

 ا یبهتره قبل به دن دمی ، منم...منم دگرفتن  ی ازم م

 بچم مرده  دیشماها باور کرد  رم،یبگ میاومدنش تصم

 کردم خواهرم دورم بزنه  یآره چون فکر نم-

  ی بچه بود نیهمه سال مراقب ا  نیداداش توروخدا ا-

دونم    ینوه برام مونده اصال نم هی نیمن هم یدون  یم

  یاز بچه ها  یکی دونم   یفقط م هیخودم ک یبچه 

بچه هم خودت   نیبهم، ا ینگفت یچیکژوانه، تو هم ه

بهش نداشته  ی نوته، تورو به قرآن کار یگفت ی اورد 

 باش 

  شی نومون پ یبه کژوان نگفت  یچرا انقدر نگرانش-

 بهادره  نیا

 برد و گفت:  ریسر به ز  بهناز

 د یخواستم باز دشمن هم بش ینم-

 راهشو از من جدا کرد دشمن شد   یوقت-

 رحم کن داداش -

تو، پس   یبه حال بچه  یمن رحم به بچمم ندارم وا -

 اطراف کژوان چه خبره  نمیدهن باز کن بب

 اما... -



تک  هی هیفقط کاف   یزرا بزن نیبرام اما از ا یبخوا-

  ی  دهیاون وقت سر بر ،ی شماره گوش ن یبزنم به آخر

 ارن یبرات م زتویعز  ی نوه 

 : دیو بهادر غر ختیاشک ر  بهناز

  ارویهند لمیف  نیحرف بزن من انقدر صبر ندارم که ا-

 نم یبب

  اد یاما بهناز فر ردیرا روشن کرد که تماس بگ  ی گوش

 گفت:  هیزد با گر

 ... گمیم وی...همه چگمیباشه م-

 *** 

لرزانش که عکس را داشت سمت مرد گرفت و    دستان

 گفت: 

 عکس فتوشاپه نیا نم یخوام بب یخوام....م یم-

 ی را به دست مرد سپرد و مرد شروع به بررس  عکس

کرد، در آن گرما سردش بود اما عرق کرده بود، تب  

شد اما   یداشت، سرش از درد داشت منفجر م ییباال

 کرد:  یلب تکرار م  ری را ز زیچ کیفقط 

 توشاپه، فتوشاپه ف-



هم کم آورده بود، همان موقع   ی آن دختر قو  انگار

در آورد   فش ی از ک عی را سر  ی تلفنش زنگ خورد گوش

شماره ناشناس بود، دوست نداشت جواب بدهد اما  

  یبا او م یمهم  یکرد آن روزها تماس ها یحس م 

مرد دور شد و آرام    زیتماس را وصل کرد از م  رند،یگ

 گفت: 

 بله-

کارو کنم،   نیسوزه اما مجبور شدم ا ی ت مدلم برا-

منم جونمو به   د ینبود شا  یباز ی قاعده  نیالبته ا

کار از دست بدم اما خوشحالم آدم مغرور و   نیخاطر ا 

بزنم،   نیحرکت زم ه یمثل تورو با  ی با اعتماد به نفس

 نیبه ا زیاالن برو قربون شوهر جونت برو که چ

 ازت پنهان کرده   ویمهم

 را به ستون گرفت چشم بست و آرام گفت:  دستش 

 ُکشمت  ی اونا نُکشنت من م-

 نیا  ی ها  چهیفقط ما باز یزرنگ فکر نکن  یدختره -

که از اولش    یی از کسا  یکینــه،  ما،یهست یباز

اما فعال با ازدواج   ، یدادن خودت هست ش یباز

شوهرت سرگرم شو، در ضمن به نظرم اون خدا  

 که ُمرد   فیمغرور بهتر بود، ح  ی از تو یل یخ  امرزیب



★ 

بنده خدا حتما گرما زده    نیبادش بزن ا یخانم امان-

 شده 

اما   دیشن  یخورد صدا را م یبه صورتش م  یباد

به باد نبود،   ازیبود، سردش بود ن نیچشمانش سنگ

 . دیمرد را شن  یصدا

  نیتو ا ارو ی  نیحتما زن ا  نیا ه،ینه بابا گرما زده چ-

  یجور نیا  دهیعکسه به دستش رس ن یعکسس ا

دونه عکسا فتوشاپ   ینم چاره یشوکه شده، حاال ب

 ستین

آزار   اریبس قی شقا  یچنگ زد و صدا  شی به گلو بغض

 کرده.  دایدهنده در گوشش انعکاس پ

 ی شد  چهیباز-

 چشم باز کرد و زن با شوق گفت:  آرام

 چشماشو باز کرد! -

 قورت داد و مرد گفت:  یدهانش را به سخت  آب

 !د؟ یخانم خوب-

 سرش گرفت گفت:   ی نشست و دستش را جلو صاف 



 د یببخش-

 ... وق هی م یدیکنم، ترس ی خواهش م-

 گفت: عی و زن سر  ستادیا یسخت به

 دیبلند نش ستیحالتون خوب ن-

 خوبم...خوبم -

کند نگاه   یکه سپرده بود عکس را بررس  یمرد  به

 کرد و گفت: 

   د یعکسارو بد  شهیم-

 بله فقط... -

 حرف مرد رفت و گفت:   انیبزرگ تر شد م بغضش 

 د یدونم...فقط...عکسارو بد یم-

کردند    ی که آن جا بودند نگران به پروا نگاه م  ی کسان

  رونیتوجه عکس ها را گرفت از آن جا ب یاما او ب

تازه به آسمان نگاه کرد، آرام قدم   یرفت، با حس هوا

به   شیرو، بازو  ادهیکنار پ  یبرداشت تا لب باغچه 

شد به عکس درون   ره یو خ  دیدرخت قطور چسب

انگشتش   ،شد   سی صورت آتش خ یدستش، لحظه ا

 د یعکس افتاده بود کش  یکه رو یقطره اشک  یرا رو 

 باره بغضش سر باز کرد.  کیو به 



که متعجب نگاهش   ییتوجه به اطرافس و چشمها یب

  ی کردند، هق هق کرد آرام سر خورد با زانو رو یم

  یشدنش رو   دهی به خاطره کش  ش یافتاد، بازو نیزم

انگار   خت،یفقط اشک ر تیاهم یدرخت زخم شد اما ب

سرش آوار شده بود، قلبش داشت از   ی رو ا یتمام دن 

 افتاد.  ی کار م
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 را نشان داد و سرباز سر تکان داد گفت:  کارتش 

 دییبفرما -

 هستن؟  یسرگرد عباس -

 داشتن   اتینه رفتن، عمل-



شد، آرام   یجان وارد آگاه   یب یتکان داد با پاها سر

 یکه از پله ها باال م ا یرفت، برد  یم یگانیسمت با 

 کرد: شیصدا  کدفعهیپروا تعجب کرد و  دنیرفت با د

 پروا! -

  دنیبا د ا یاما برد دشیپله ها د یباال برد باال سر

 سمتش رفت گفت:   عیصورت پروا تعجب کرد و سر

 ! ؟یخوب-

 کمکم کن -

 پروا! -

که شب   یکردم، دختر دایپ ی خبرو به سخت نیا-

  یکردم، اسمشم م دایقتل پ  خیکشته شد...تار یعروس 

 دونم ینم یزیچ یل یدونم اما از فام

 به تو داره  یچه ربط نا یا-

 یکن دا یجا پ  نیبا من پروندشو ا  شهیم-

 ... که به ما اج نا یا-

 دونن فقط...  یمنو دختر سرگرد م  دن، یبه من م-

گرفت و با   ا ی برد یلرزانش را باال آورد جلو   دستان

 بغض گفت: 



 فقط...جون ندارم -

 ! ستیتو حالت خوب ن  زم یپروا عز-

 پرونردو بخونم دیبفهمم، با دیکنم...با  ی خواهش م-

 میبر ا یباشه ب-

رفتند، سخت قبول کردند   یگانیسمت قسمت با  باهم

که آن جا   ی اما چون پرونده ناتمام مانده بود خود مرد

 کند.  داید توانست آن پرونده را پ بو

گزارش ها را   یکی یکینشسته بود   زی پشت م پروا

اسم شوهر مرجان چشمانش بسته  دن یخواند، با د یم

 با ترس گفت:   ایبرد د، یکش ر یشد، قلبش ت

 !؟ یپروا خوب-

 گرفته گفت:   یتار و صدا د یباز کرد با د چشم

 قاتلش مشخص نشد  -

 و گفت: ستاد یزور ا به

 ممنون-

با عجله به دنبالش رفت و   ایرفت برد رون یاتاق ب از

 گفت: 

 بود، چرا حالت بدتر شد؟!  یچ-



 نگاه کرد گفت:  ا ی افتاد به چشمان برد هیبه گر پروا

 ...خوردمی باز-

 با ترس جلو رفت و گفت:  ا یبرد

 رونیب میبر ا یب  ،یافت ی االن پس م ستیحالت خوب ن -

بکشد، درون   رونیتوانست پروا را ب یسخت به

سر    عینشاندش و سر یمان یس ی سکو  یمحوطه رو 

 آب را باز کرد سمتش گرفت و گفت:   یبطر

 بخور  کمی-

  ا یبرد  د،یکش  یرا گرفت و سر  یدست لرزان بطر  با 

 او زانو زد و گفت:  یپا   ی جلو

 شده  یبگو چ-

 شد و گفت:   رهیخ اینفس زنان  به برد 

 دادن؟ چرا آتش؟! میچرا باز-

 یبگ  شهیم-

 هیتونم بفهمم قصد آتش چ یتونم...چرا نم ینم-

 ! ؟یقصد چ-

 



در خانه گرفت، مرد   ی جلو واریدستش را به د   بهادر

 سمتش رفت و گفت:  یدرشت کلیه  ی کت شلوار

 آقا حالتون خوبه؟-

در سکوت به مرد نگاه   هیسر چرخاند چند ثان  بهادر

 زد:   ادیباره با خشم فر کیاما به  

 زنگ بزنه  یبه کس دی نبا  نشیریاونو بگ-

 چشم آقا-

  امکی را روشن کرد با س  ی با همان خشم گوش بهادر

 امکیرا دم گوشش گذاشت، س  ی تماس گرفت گوش

و اسم    ینور گوش دن یرا بلند کرد با د  ارد یل یچوب ب 

 تماس را وصل کرد و دم گوشش گفت:  عیعمو سر

 .... بله عم-

 امکی س ا یگمشو ب-

 جا خورد و آرام گفت:  امکیبده سآن عر با 

 عمو جان خو.... -

 ا یگمشو ب  ا،یخفه شو فقط گمشو ب-

از گوشش دور کرد و متعجب به   یگوش امکیس

 نگاه کرد گفت:   ی گوش



 شده!  یخدا چ ا ی-

 *** 

اش نگاه کرد، هفت عصر بود و   یبه ساعت مچ آتش

پروا تماس نگرفته است، نگران   نکهیتعجب کرد از ا

را دم گوشش گذاشت، با   ی با او تماس گرفت و گوش

تماس گرفت   گریجواب ندان پروا با دلهره چند بار د 

رفت و   دیو مج ا یجواب ماند، سمت ک   یاما باز هم ب

 گفت: 

 برم  دیبا -

تو   میزیخوب بود بر  تیموقع میکجا داداش گفت بمون-

 که!

 زنمیزنگ م ی دم االن هر چقول دادم، بع  ه یمن امشب -

 دهیجواب نم

 سر تکان داد و گفت: دیمج

 برو داداش اون واجب تره -

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 میکن یم  ش یکار هیفردا  دیشما هم فعال بر-

 باشه -



رفت و پشت فرمان نشت، تا   نشیعجله سمت ماش  با 

  یهم تماس گرفت اما ب گری بار د نیبه خانه برسد چند

 ینگران م شتریگذشت ب  یکه م هیبود، هر ثان ده یفا 

 راند که به خانه برسد.  یشد، با سرعت باال م 

★ 

 خانه را با عجله باز کرد و بلند گفت:  در

 ؟ یینفس کجا -
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پروا وسط خانه  یو مانتو فیک  دن یرا بست با د  در

رفت  یتعجب کرد، همان جور که سمت اتاق خواب م 

به آشپزخانه هم نگاه انداخت و وارد اتاق شد، اما آن 

تخت جلو رفت،   یرو  یقرص ها   دنی جا هم نبود، با د



 دیخکرد چر زیچند مسکن بود و آرام بخش، چشم ر

باز   یبزند اما متوجه شد در حمام کم شیباز صدا

 است. 

  دنی در را ُهل داد، با د یرفت با پشت دست کم  جلو

پروا درون وان لبش کج شد، درون وان آب داغ  

 خوابش برده بود که سرش هم کج شده بود. 

سمت وان رفت و لبه اش نشست، دستش را    آرام

 پروا فرو کرد، و آرام گفت:  ی درون موها 

 که دختر یاز سکتم داد ب-

کرد   یز یسرخ پروا آرام باز شد و آتش اخم ر چشمان 

 گفت: 

 ینگرانم کرد -

خم شد سرش را  یکرد، آتش کم ینگاهش م  فقط

 و چانه اش را گرفت گفت:   دیبوس

 ؟ یچرا قرص خورد  ؟یخوب-

 گفت:  یگرفته ا یصدا  با 

 کرد   ی سرم درد م-

 ؟ یقربون سرت برم، االن بهتر-



 زد و گفت: یتکان داد و آتش چشمک سر

 نفس؟  رونیب میپس بر-

 آب دهان قورت داد و گفت:  یسخت به

 میبر-

لبخند زد و دستش را درون آب فرو کرد    آتش

شکم تختش حرکت داد تا ... و به   ی انگشتش را رو

 گفت:   یآرام

 االن زوده -

کار آتش چشم بست و آتش لبخندش پرنگ شد   با 

 داد گفت:  ی همان جور که دستش را آرام حرکت م

زنده هم داره،   یق یباغه موس هی م،یتر بر رید  کمی-

 میجفتمون حال کن

از   یکیبه خاطر کار آتش حبس شده بود و  نفسش 

پاهاش از زانو خم شد و کمرش از کف وان جدا شد   

مد ساعد دست آتش را  آ رونیدستش با شتاب از آب ب

 چنگ زد، آتش سر جلو برد لب به لبش چسباند گفت: 

 شدم؟   اتیباز یوحش نی عاشق ا شهیم ی چه جور-

 ی آتش و جور  ی قهیچنگ شد به   گرشی دست د پروا

 یکه آتش درون وان افتاد و با ولع لبش را م دشیکش



پروا بود همان   یهمان کارها  ی وانهیآتش د  د، یبوس

  یبود و لذت را برا نیکه مثل خودش آن همه آتش

و    شرتیکرد، با همان ت یخودشان چند برابر م

  یب  دشده بو   سی بود و کامال خ شیکه پا  یشلوار 

 توجه فقط لذت بردند. 

 ** 

تخت نشست، به اطراف نگاه کرد، با وجود   یرو  آرام

آبشار   میتهران اما آن جا خنک بود و نس ی گرما 

 نشاط آور بود، آتش کنارش نشست و گفت:  ی بحسا 

 ست یسردت که ن -

 نه خوبه -

 ارمیب یزیچ هی  نیسردت شد بگو برم از ماش-

 باشه -

 دست بلند کرد و گفت:  آتش

 م؟ یبخور ییفعال چا -

 آره خوبه-

 و گفت:  دیسمت تخت دو   یجوان پسر

 بله آقا-



 باشه  ادیدو نفره، مخلفاتش ز ییچا  ینیس هی-

 چشم  -

  ییباال رفت و پروا به جا  کیموز  یرفتن پسر صدا با 

شد نگاه کرد، اما آتش   یزنده اجرا م  یقیکه موس

 به پروا گفت:  رهیخ

 ؟ یستین یجور هی-

 نگاهش کد و آتش لبخند زد و گفت: پروا

  شتریبار ب نیا اقت یاشت یخوب بودا حت یهمه چ-

 ستین یشگیهم  ی بود اما چشمات...چشما  شهیهم

  دمینخواب شبید مه،یحال یسر درد و ببه خاطر  دی شا -

 دمیامروزم به خاطر سردرد نخواب

 ی گ یهست که نم یزیچ هی ست، ی ن نا ینچ به خاطر ا-

 فقط....  ست،ین یزیچ-

 راحت بشه  المیشد، اون فقطرو بگو منم خ نیآهان ا -

  شیبرد و آتش سر کج کرد دست پ رینگاه به ز پروا

پروا گذاشت و سرش را باال   یچانه  ری برد انگشت ز

 آورد گفت: 



جور   نیعادت ندارم، هم  رینفس سر به ز نیبه ا-

 نگام کنو حرفتو بزن 

 دوست داشتنت چقدره؟ -

 آتش باال رفت و گفت:  یابروها

 ؟ یچ-

 چقدره؟-

 ... گی د نیا-

 فقط جواب بده  گهید یحرفا ی به جا   یبگ  شهیم-

و زل زد به   دی کش کتریخودش را نزد یکم آتش

 انش گفت: چشم

هست که بگم واقعا نفسم به نفست بنده،   یانقدر -

شهرو  هینشندنت  نیهست که واسه غمگ ی انقدر

هست که دورت کنم از هر   یخاموش کنم، انقدر 

 اره یده و خم به ابروت م یکه عذابت م  یزیچ

 کرد و گفت: زیچشم ر پروا

 ؟یبهم دروغم بگ ی که گفت یینا یممکنه واسه ا  یعنی-

ش را  گار یو پاکت س  دیکش یقینفس عم آتش

 گذاشت و گفت:  شی لبها   نیب یگار یبرداشت، نخ س



خودتو  ال یبهت بگم که خ ویزیچ هی بذار امشب -

 خودمو راحت کنم

  یقیگرفت، پک عم گار یس  ر یرا روشن کرد ز فندکش 

 انگشتانش گرفت گفت:  ن یرا ب گار یزد و س
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  یزیاصال چ  د یاما شا  گمیبار بهت گفتم دروغ نم هی-

 هم نگم

 یآره گفت-

و کجا اما بدون به  یاما شد که دروغ بگم، نپرس چ-

 خاطر تو بوده 

 بدونم قتوی حق ،یرینگ میمن تصم یجا  ستیبهتر ن -



تلخه اما قشنگه  قتیگفت  آره حق یبود م ییاروی هی-

  بیتخر ندتویآ تویزندگ  قتیداره اون حق یاما بستگ

از دست دادن و   یدر اعضا   قتینه، اگر اون حق  ا یکنه 

  قتا یحق یبعض ،یروح و روانته نخواه بفهم  بیتخر

که زده به   یفهم  یم یمونن که وقت یم شهیت هیشب

 گمیدونمو م  یمن م و،بگ یگیم  و یدون یتو نم  شه،یر

  یل یخ  یل یکن که خ توینفس زندگ  ، ینفس نخواه بفهم

 قشنگه 

 کنه یمنو عوض م یما یتصم نهیا لش ی دل  دم ی شا -

 کرد و مشکوک گفت:  زیچشم ر آتش

 ؟ییما یچه تصم-

که بابتش دروغ   ییزایو چ قتا یخب صد درصد حق -

 داشته باشه   ریمن تاث یا یریگ میرو تصم  د یشا   یگفت

 زد و گفت:  گارشیبه س یخند زد پک شین آتش

که  یقتیداره خصوصا حق  ریتاث یرو همه چ قتیحق-

 دنشهیبهتره فهم  دنشینفهم

 گهیسوال د هی-

 هر شب شبه توئه بپرسو جوابش با من-

 هست که بترسونتت یقتیحق-



 یچیاز ه میصادقانه بگم، تو زندگ  رویزیچ هی-

ترسم،   یم  یزیچ  هیترسم اما از  یو نم  دمینترس

نقطه ضعفم چون به قول   شهیبگم چون م دینبا   دمیشا 

تو، اما تو باش اصال خر   ی خر سوار شهیمعروف م

 کن  ی سوار

 سر جلو برد و گفت:  یکم

 حال تو، نفس تو، دل تو   ،ییتنها ترسم تو-

  یکرد و آتش  چشم چرخاند رو ینگاهش م پروا

 صورتش و گفت: 

از    یجور  نیوقت ا چیه  یعنیاالن،  یعنیحال تو، -

وقت مربض   هی یعنینفس تو   نمت،ینب نیدرون غمگ

 بشه، دل تو...  ادیکمو ز ینش

کرد لبخند زد سر چرخاند به خواننده نگاه کرد   سکوت 

 و گفت:

  یم  زیسه تا چ نیوقت نشکنه، ا چیه یعنیدل تو -

هست که   یدونم اما انقدر  یترسونتم، اندازشو نم

 آتشو به لکنت بندازه و دستپاچه بشه 

 به پروا نگاه کرد و گفت:  باز



 ر یچرا باز گ نمی حاال بگو بب ،ییترس من فقط تو-

 !نا یا قت یحق  نیبه ا ی داد

 کالفه به اطراف نگاه کرد و گفت: پروا

 یقسمت ماجرا فکر نکرد  هیاما به -

 کدوم قسمتش زشتم-

 حکم گفت: م یل یزل زد به چشمان آتش و خ پروا

بدتر   ی ل یخ دی بفهمم، شا  قتویحق ی وقت هی د یشا  نکهیا-

 یبهم نگفت قتویباشه که از اولش حقق  نیاز ا

برد دست او را گرفت انگشتانش را   شی دست پ  آتش

 فشردشان گفت:  ی انگشتانش جا داد و کم یالبه ال 

 گهیم یچ  رزایم یدون یم-

 ؟ یچ-

طرفت چقدر بهت اعتماد داره، به اندازه   نیبب گهیم-

چقد    نمیجمع باشه، حاال بگو بب  التیاعتمادش خ ی

 ی بهم اعتماد دار

 من... -



  زیکار نداشته باش، نه کارم نه چ ی زیبه چ سا، ینه وا-

چقدر    یعشق واقع  نیبه دوست داشتنم به ا گه،ید

 ؟ ی اعتماد دار

کرد با آن حرف   یم یکه داشت حاضر جواب پروا

 ت شد و آتش دستش را فشرد و گفت: ساک 

 بگو-

  یتخت کنار ان یاز او نگاه گرفت به ذغال قل  ی عصب

 شد و گفت:   رهیخ

 اطرافمه، اما...  یماجرا نی تر یقیدوست داشتن حق-

 آتش نگاه کرد و گفت: به

  رزایم ره؟ یگیاعتمادو م  نیدونه دروغ ا  ی م رزای اما م-

 رهیگیاعتمادو هم م  نیهم چوندن یدونه دروغ و پ یم

 انداخت و گفت:  یگاریرا در جا س گارش یته س آتش

 نه  یگیشده م یزیچ هی گمیم-

 میکن یصحبت م مینشده فقط دار یزیچ-

سوال   هیبذار  میکن  یصحبت م  میخب حاال که دار-

 بپرسم 

 بپرس -



  ستی واسه تو رو بشه، مهم ن ییقتا یحق  هیحال اگر -

 .. .ا ی  یگذر ی از من م ،یفقط بفهم  یچ

 حرفش رفت و گفت:  انیم عیسر  پروا

کرده   یاگر کار  ،یپنهون کرده باش ویدونست یاگر م -

که از چشمام   یعشق نیکه خردم کنه، با تمام ا  یباش

 شهیتموم م  زیبدون که برام همه چ یخون یم

باره بلند شد   کیکه قطع شده بود به  یق یموس  یصدا

سفت شد که    یو آتش رو چرخاند، دستانش به حد

  دیدست عقب کش عیگفت و آتش سر  یپروا از درد آخ

 گفت: 

 حواسم نبود  دیببخش-

 زد و گفت:  لبخند

من    یاندازه   نکهیبه ا شه، یبه تو مربوط م  نشیا-

نه،   ا ی  ینفس بکش یحت یمن نتون یکه ب ی دوستم دار

  یخونمم م ی قطره  نیجنگم تا آخر یمن واسه تو م

نگفتم فقط به خاطر خودت بوده نه  یزیجنگم، اگرم چ 

حاال به تو   کنم، یم  یمن فقط به نفع تو کار یعنیمن 

 بازنده  ایداره که من برنده بشم  یبستگ

 بفرما آقا-



 پسر گفت:  دنیچرخاند با د سر

 دستت درد نکنه پسر -

را گرفت اما پروا خشکش زده بود، چرا آن جا  ینیس

  یآن همه ماجرا هنوز روبه رو  دنیبود؟ چرا با فهم

ها حس کرد   یبا تمام دلخور دش ید یاو بود، چرا وقت

کرد   یدارد؟ چرا دست دست م  ازیبه او و وجودش ن

که مدام مثل چراغ خطر در مغزش  یمنطق یبرا

 داد. یهشدار م

 ی خبر نداشت، چه طور ماو زن داشت و روح پروا  

 توانست تمام آن ها را ببخشد؟ 

  یانگار امشب را م ستیدر کار ن  ی دانست بخشش یم

  یدل  یخودش برا  یخواست بگذراند، فرصت بود برا 

 خواست.  یوار او را م  وانهی که هنوز د

 نگاهش کرد و گفت:  آتش

  ادتیخودم از خودت دور کن،  یب  یبخور فکرا نویا-

خندم، کمتر   یباشه من فقط واسه تو مهربونمو م 

باشه من دور از تو   ادتی ده، ی منو د  ی خنده  یکس

ندارم، اگرم حرف تو وسط باشه که خودم تنها    یرحم

زنم،   ی م شیآت  دموی جر م اره یکمک و پشتوانه دن یب

 خود داره  یآدماش که جا
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گرفت با   یکه داشت استکان را از دست آتش م پروا

 ره یدستش دور استکان مانده بود و خ یآن حرف ها

  زد،یآتش که با تمام حرصش حرف م یبود به لبها

نگار آتش گرفت، با شتاب دستش  دستش ا یلحظه ا

 . دیرا عقب کش

 آخ -

دستش را   یگذاشت عصب نیکالفه استکان را زم آتش

 گرفت و گفت:

 حواست کجاست! -

را داشت که  ییرا فوت کرد، حس دخترها دستش 

 یرو م ریو دلشان ز   ردی گ یدستشان را م ینامحرم

 و با هر فوتش جان داد.   دیدندان کش  ر یشود، لب ز

 با لکنت گفت:  دیعقب کش عیرا سر  دستش 



 خو...خوبم-

 گفت:   د یکش ی قیرا مشت کرد و آتش نفس عم دستش 

 رم؟ یجا معروفه، بگ نیا ی بنابا -

 تکان داد و گفت: سر

 خوبه-

 یبزن به بدن که شب راحت بخواب ه،یدوغشم محل -

 دوست ندارم بخوابم-

 گفت:  طنتیلبش را جلو داد و با ش  آتش

 پدرسگ ایشد طونیش-

زد و    یبرد، آتش بشکن ری لبخند زد و نگاه به ز پروا

 گفت: 

 تر از خودت دیهستم شد نویا-

و سفارش غذا   دیا یزد تا پسر ب یباال برد بشکن دست

 چیبود فقط کاش پروا هنوز هم ه یبدهد، شب خوب

 دانست.  ینم
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شده بود، حس    داریبسته بود اما از خواب ب چشمانش

رفته و   رونیاش از بدنش ب   یکرد کل خستگ یم

بود، آرام چشم باز کرد، با    دهیخواب ادیز ار یباالخره بس

داشت در اتاق    یسع  ریحر  یپرده   یکه از ال  یآفتاب

ظهر باشد، سر چرخاند به  یها  مهیبتابد حدس زد ن

 کی شاخه گل و  دن یدآتش نگاه کرد، با  ی خال  یجا 

بود تعجب کرد، آرنجش را   شیرو یجعبه که نوشته ا

 شد.   زیخ میتخت فشرد ن ی رو

 را خواند:  ش یرا برداشت و رو  کاغذ

خودم بودم   دم یبهت م نویا یدوست داشتم وقت  یل یخ-

دلم    یبود  دهیاما انقدر زشت خواب نمی اون ذوقتو بب

کنم، ذوقتو واسه منم نگه دار نفسم،    دارتیب ومدین

 مبارکت باشه دوست دارم 



و درش را باز کرد با    دیکوچک را جلو کش ی جعبه

شد اما به   یخوشحال م  د یدرونش با  چیسوئ  دن ید

عبه را ج  امد،یلبخند به لبش ن یخاطر آن ماجرا ها حت

با پشت دست عقب داد و صاف نشست، دست در 

کرد و به کمد لباس نگاه کرد، به آتش   شی موها 

  ا خواست بشنود چه شده، ام ی فرصت داده بود، م

 نگفته بود.  چیآتش باز هم ه 

از   یآزادش کرد و چشم بست، عصب  یدر موها دست

لباس خوابش را تنش کرد    ی هیرفت و رو نییتخت پا 

 و گفت:  دیکش رونیسمت کمد رفت، چمدانش را ب

 برگردم خونم دیبا -

را درون چمدان پرت   شیو پر حرص لباس ها  ی عصب

داشت   یرا ببندد اما چنان بغض   پشیکرد، زانو زد تا ز

کمرش خم شد و صورتش در لباس   دی که نفسش بر

چمدانش فرو رفت، چنان هق هق   ی ختهیبهم ر یها 

  یکرد و زار زد که اگر آتش بود و او را آن جور م

 شد.  یم وانهیشک د   یب دید

گم شد در   غشیج یرا و صدا   شیزد لباس ها  چنگ

  شیشد، نفس ها  یم وانهیهمان لباس ها، داشت د

 را نداشت تا آرامش کند.  ی کس یسخت شده بود و حت



 *** 

 

 جلو رفت و گفت: آتش

 هست؟  ستیرئ-

 نگاهش کرد و گفت:  یمنش

 د؟یداشت ی بله وقت قبل -

 به در بزرگ نگاه کرد و راه افتاد گفت:  آتش

 ست ین  ازین-

 آقا کجا؟! -

باره باز کرد، نادر که سر در  کیدر را به   آتش

که  یدر و منش  یصدا  نیداشت با شند  یپرونده ا

گرفت سر باال آورد، با    یرا م  ی مرد  ی داشت جلو

 آتش لبش کج شد و گفت:  دن ید

 برو به کارت برس مهمونمه-

چپ چپ به آتش نگاه کرد عقب رفت و آتش    یمنش

 کامل وارد اتاق شد در را بست و گفت: 



  هینبود، اون زمانا اون دور دورا تو  یک یبود  یکی-

که کثافت    یقیبودن، سه تا رف قیمحلع، سه تا رف

 نمونده بود نکنن ی کار

و ادامه   ستاد ی بزرگ نادر ا زیم ی رفت روبه رو  جلو

 داد: 

  هو ی یسه تاشون شد چهارتا، اون چهارم   یروز هی-

 اومد؟ یاومد، از کجا اومد؟ واسه چ 

 لبخند زد و گفت: نادر 

باره    ن یبچه جون، اول  یفرستاد  یآدماتو م شهیهم-

 ی خودت پا جلو گذاشت

 اما االن الزمه که اومدم  ومدمیتا حاال الزم نبوده که ن-

 نشده؟  رید-

 شهینم ر یوقت د چیتو قانون من ه-

 داد  با لبخند گفت:  هیاش تک یبه صندل نادر 

 ، یهست  یک هیشب  قا یگفت تو دق شهینم ه،یچ یدون یم-

  شیاما خوب  ،یخصلت برداشت ه ی یانگار از هر کس

 ی مثل اون پدربزرگت احمق نشد نهیا

 شرو ور بشنوم ومدمین-



 ؟ یهست  یخب دنبال چ -

 ی دورم نزن که از بهادر خبر ندار-

 خبر دارم  زنم،یدور نم-

 یبه در نفهم یپس خودتو زد-

 ست؟ یالزمه، ن  ی گاه-

 سر تکان داد و گفت:  یبا لبخند چند بار  آتش

تو سرته که خودتو به  ییزایچ هی یعنی نیخب خوبه ا-

نه اون حروم    یمثال نه از بهادر خبر دار   ، یزد  ینفهم

 برادرش که دخترته ی زاده 

 کس خبر ندارم  چیمن از ه-

 گفت:  دیباز خند آتش

  شتریخب ب ه،یک ینه خوشم اومد روشمون انگار -

 یبگو، حتما نقشت مطمئنه که دخترتو وسط انداخت

 بلند شد و گفت: زش ی آرام از پشت م نادر 

داره، تو    ییتفاوتا  هیپسر، روش من با تو  یدون یم-

کار سالها صبر   هیتونم واسه  یاما من م یعجول  کمی

 لذت ببرم  جهیکنم بعدم از نت 

 خب -



 رسه یمنم م یفا ینوبت ک نکهیخب ا-

 ؟ ی بهادر خبر دار یحتما از غلطا-

 ؟ یکن  یفکر م یتو چ -

 سوال دارم -

 بپرس -

 پلشتو به گ...دادم  نیکه ا یدون یم-

 ندونم؟   شهیم-

  یگوه  گهیبهادر د ،یبود  طرف ماجرا تو  هینه خب -

 بخوره  ینداشت که حت

 دونم یم-

شبه چمدون چمدون شمش اومد تا استخر   هیشد  یچ-

 خونش؟

نگاه کرد   رونیلبخند زد سمت پنجره رفت، به ب نادر 

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت:  دیو مج  ا یک دن یبا د

کمکش کرده که باز خودشو بکشه باال،  یکی  دی شا -

  سیرئ یکی یکار وقت نی تو ا یدون یخودت بهتر م

 کنن  یباز کمکش م  ن یباشه صد بارم بخوره زم

 ایزود نینه به ا-



 و گفت:  دیچرخ نادر 

  ییشرکت پولشو هیتونستن از  یکی قیاز طر  دم ی شا -

 کنن

 آتش باال رفت سر چرخاند گفت:  یابروها

 ! ؟یچ-

 تاق نگاه کرد و گفت: به در ا نادر 

قرصم   یساعتا  رسه،یبهم م یل ی خ ه،یمهربون ی منش-

 نره  ادتونیآقا نادر قرصتون  زنهیزنگ م

مشکوک به در اتاق نگاه کرد و نادر باز پشت   آتش

 نشست و گفت:  زشیم

 کرد  یصبور   دیبا  ی خالصه گاه-

به  د،یکم کم لبش کش آمد و منظور نادر را فهم آتش

 نادر نگاه کرد و گفت: 

 خب بگو-

 منم به باد داد که  یپوال  تیباز  شیآت-

گرده  یاون پوال بهت برم  یکن یتو که ضرر نم-

 نه یقانون هم

 پول اون کاغذا شد  یونیل یآره باالخره چند م-



دستش را   دیباره خند ک یسکوت کرد اما به   آتش

 خنده اش گفت:  انیدر م  دیکوب شی ا ران پ ی رو

 خوشم اومد، کال از همه طرف چوب رفت تو...-
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 بلند شد و گفت:  شیسر جا  از

 بهادر از همه طرف نابود شد  یعنی-

 کمشه پسر -

 که دهیبه خودت م رهیگیاالنم از خودت م-

 دمیمن که نفهم-

 گفت:  دیبلند خند آتش

 یباحال یلینه بابا تو خ-

 ی بفهم ی وقت نخواست چیه-



 بفهمم برم ویزیچ  هی میاومد م،یبگذر-

 اما بازم بپرس  یدی فهم یچ ی تو که کل -

 بوده؟  یگذشته چ-

جواب آن سوال را نداد و فقط در سکوت نگاهش   نادر 

 کرد، آتش کالفه نگاه گرفت گفت:

سال منتظر بمونم، االن   نیکه چند ستمیمن صبور ن-

 تونم حلش کنم ینم گهیحلش نکنم د

 شد و گفت:   رهیخ  سشیبه خودنو  نادر 

 کرد  یبد ا یل یاون پدربزرگ نامردت به خ-

 ؟ ی چرا باهاشون بود-

 ؟یبهادر ازدواج کن با دختر ی چرا خواست-

 سر تکان داد و گفت:   آتش

  یبود؟ باهات چ یچ ل یدل   ،ینقشه داشت دیخب فهم-

 کار کردن؟ 

  زهیعز  یل یکه واسه تو هم خ یکس هیاما  ،یفهم یم-

 کنم  یکار  هیازم خواسته 

 ؟ یک-

 یکن  یکار هی دیاما االن با  یفهم  یاونم م -



 کار؟  یچ-

 و گفت:   دیکش یقینفس عم نادر 

سرپاس اما    ییتنها  دهینشون م نکهیبهادر با وجود ا-

 مغز متفکرش اون برادر زادشه 

 خند زد و گفت:  شین آتش

به   یاون بزغاله چه به مغز متفکر، نکنه فکر کرد -

کنه مغز   ییداده چطور پول شو  اد یدختره  نیا

هشت ساله با   یبچه  هیمتفکره؟ نه بزرگوار االن 

 کنه در حد بنز  یم ییدوتا آموزش برات پولشو

 به هر حال اونه که بهادر سرپا نگه داشته-

 بکشمش؟  یخوا ینکنه م-

کنه،  یاجازه رو ندارم، اما تو هوشت کار م  نوینه ا-

 دست راست بهادر قطع بشه دیبا 

 ه؟ یقطع شدن ،یگیکه نم یزیکم چ-

 آره  یتو بخوا-

 خوره؟   یبه چه درد من م-

خوره اما   ینم  یدرد چیبه ه یبفهم قتویتو حق نیبب-

  ییزجر بکشن، کژوان و اون بهادر کارا نا یا دیبا 



پس بذار    یذار  ی م ابونیسر به ب یکردن که بفهم 

 باهم... 

  هی دیکه شا   یهمه سال صبر کرد نیاستپ کن، تو ا-

اسمشم آتش باشه بزرگ محلم باشه  ادیب ا یدن  یپسر

من   لیتو مخ یهمه صبور  نیبابا ا ؟ یریبعد انتقام بگ

 که! گنجه ینم

دوتا شاخ تر    نیزدم وگرنه االن ا  یینه من ضربه ها -

  دیتک تک کارشون با  یحرفا بودن، اما کمه، برا نیا

 تاوان پس بدن 

 ؟ یدار نهیکار کردن که ک  یچ-

  ینیسخته بب  یل یکردن، خ  زم یبا من نکردن اما با عز-

چشمش اشک،   هیچشمش خون باشه  هی زت یعز

  یآه  یکنه، صدا  یدلش خونه اما سکوت م ینیبب

به جگرت، خنجر شدن به  شهیکه خنجر م ی بشنو

 بدتر کردن یل یجگرشون اما کمه، چون خ 

 بزرگ وار  یکنجکاوم کرد -

 اما کمکم کن  یفهم یم-

مطمئنه اما گمونم تو   نهیکمک دارم حداقلش ا هیمن -

 ی بدتر کمی



 کمک!-

 طرف یآدم ب هی-

 زنت؟ -

 باشه دمینبا  ست، ین ینه اون تو باز-

 خب -

 س یتو فرض کن پل -

 گفت: دیسکوت کرد و آتش خند  نادر 

 ؟ ید یترس-

 نه-

 دم یآهان من ترس-

 نکردم  یمن کار اشتباه دمینترس-

 ؟ یجد-

ترسم   ینم  سی پسر عجله نکن، من از پل  یفهم یم-

بابت  نیمن از ا زیسراغش حداقل عز یاما خوبه رفت

موضوع ندارم    نیبا ا  ی من مشکل  شه، یراحت م الش یخ

 یگفت ی خوب کرد

 ش یبق-



فقط   م، یرس ی م شمیدست راست بهادر قطع کن به بق-

  ی نباشه قطع نکرد بیاون حروم زاده عجا  دوارمیام

 ادیجاش در ب گهید یکی

 ه؟یک  دیفر-

 خورده  یبدبخت باز هی-

 ُکَشتش؟  یهست؟ چرا بهادر نم یک-

 برگ برندس  هی نکهیبه خاطر ا-

 د؟یفر نیا هیک-

 اما آروم باش  گمی بهت م نویا-

 چطور؟-

 از عموهات مرده درسته؟  یکی-

 افتا...  یل یآره عمو سلمانم، تر-

 روش انداختن روش  افتاد ین ی ل ینه بچه جون، تر-

 آتش باال رفت و نادر سر تکان داد گفت:  یابروها

 شد؟ یشد؟ بچه هاش چ یزنش چ-

 شده بود گفت:   جیگ یکه حساب  آتش



گفت نوه هامو خودم بزرگ  یریپ نیا  نکهیواسه ا-

برداشت رفت   کشو یروز صبح پسر کوچ هیکنم  یم

 بچه هاش هستن  هینکردن اما بق داش یبعدم پ

 دنش ینرفت، دزد-

 ! ؟یچ-

 ه؟یزن سلمان ک یدون  یم  دنیزن سلمان دزد-

 سین  ادم ی قافشمیق ی من بچه بودم حت دونمیچم-

 خواهر زن سلمان زن بهادره -

 سر تکان داد گفت:   خشکش زد و نادر آتش

بچشم ازش گرفت،   د،یآره بهادر خواهر زنشو دزد-

 ده یبچش فر

 آتش مشت شده بود و نادر آرام گفت:   دستان

 باهم  زیبهم ربط داره آتش، همه چ زیهمه چ-

 منه! یپسر عمو دی...فریعنی-

 د؟ یهمه بچه فر  نیا نیپسر عموته اما چرا ب دیفر-

 چرا؟! -

 چون سلمان پسر بهناز و کژوانه-



  دیکش  ششیر  ی و کالفه دست رو  دیاز حرص خند آتش

 :د یو غر

  ا یچند روز چ  نیمغز منو، تو ا نیا  دیالمصب ترکوند-

 دمیکه نشن

 ؟ی کرد داش یپ-

 و؟ یک-

 د یفر-

 دنبالشم-

بهادر    یتو خونه  ه،یقربان هینجاتش بده، اون بچه -

 خدمتکار بود  هی

 حروم زاده  یعوض -

 بزنه نینگهش داشته که کژوان زم-

 چرا؟ -

 بهش راه نداد   گهیچون کژوان آخرش جا زد د-

 چرا راه نداد؟-

 به خاطر تو  دیدونم شا ینم-
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 من؟ -

تو از دلو جون   دهی د د یشا  گمیدونم بچه جان، م ینم-

غلط اضافه کنه البته کمم   ده یخجالت کش  ی زاریم عیما 

 به بهادر راه نداد.  نهینکرد اما حداقلش ا

 بهیعج-

 امکهیکار کنار زدن س ن یآره اما االن اول -

   شهیکشتن که نم-

 خودت اجراش کنم  یکرد ی نه هر فکر-

 نشه  ت یسرد  یوقت من کار کنم تو نگاه کن هی-

کس جز اون   چیشناسمت به ه یکه م  ییاز اون جا -

 دمیپس خودمو دخالت نم  ، یدوتا جوون اعتماد ندار

  دی اما من فقط با  یدون  یاز من م میخوبه همه چ-

 ی بدونم نادر



 گفت:  دیخند نادر 

  یکم داشته باش یز یهستم، هر چ یبخوا یهر کمک-

  ،یزنگ بزن هیکاف

 کم دارم؟  ی زیبه نظرت من چ-

 یراه واسه به دست آوردن همه چ نینه خب تو ا -

 یپول الزمه که تو دار 

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 گهیسوال د هی-

 بپرس -

 امکهیهنوز با س تا ی ب نمیبگو بب رت یخوش غ-

 با لبخند سر تکان داد و گفت: نادر 

  ندهیچرا نباشه، دخترتم عاشقشه تو چند ماه آ-

 شونه ی عروس

 برد و گفت: ریسر به ز  دیخند آتش

طرف   نیاز ا  یستیکار ن یب نیخوبه، تو هم همچ-

 یکن  یم سشون یسرو  ی دار

 مراقب خودت باش -

 هستم -



 و گفت:  ستادیا  عیسمت در رفت، نادر سر  دیچرخ آتش

که مسببش بهادره داشتن نقطه ضعف   یباز  نیتو ا-

 ی باز آخرش بازنده ا یهر چقدرم تالش کن یعنی

 کرد و نادر سر تکان داد گفت:  زیچشم ر آتش

 ن یاما تو ا ،یهم دوستش دار  یل ی خ یزن دار دم یشن-

باشه هم   تیزمان دورش کن که هم جونش تو امن

 خودت جمع باشه الیخ

 ی دون  یم یخوبه همه چ-

 بچه جون ستمیمن دشمنت ن-

 فعال -

نگاه کرد جلو   یرفت، به منش  رونیرا باز کرد ب  در

 رفت و گفت: 

 گنیخوب به تو م ی منش-

توجه از    یچپ چپ نگاهش کرد و اتش ب  یمنش

و او    ستادیصاف ا دنشیبا د دیرفت، مج  رونیشرکت ب

 سمتشان رفت گفت: 

 دیبا  گهید زیراه چقدر چ نیبه نظرتون تا آخر ا -

 نداشته بشنوم که روحمم خبر



 جلو تر رفت و گفت:  یکنجکاو کم  ا یک

 شده داداش؟  یچ-

 بهادره  ری بخت برگشته که چند ساله اس دیفر نیا-

 خب -

اش را به چشمانش   یدود نکیبا حرص ع دیخند آتش

 زد و گفت: 

 پسر عمومه-

 بلند متعجب گفت:  ی با صدا دیمج

 ! ؟یچ-

 سر تکان داد و گفت:  اتش

نگه   دی بودن، بهادر فر ندشونمیبه فکر آ ا یعوض نیا-

 دا...  یچ  ستیهم معلوم ن یر یداشته اون پ

نگاه   گریکدیمتعجب به  ا یو ک دیکرد، مج سکوت 

 آرام گفت:  ا یکردند و بعد به آتش نگاه کردند ک

 شد؟  یچ-

دور شد،   دیو مج ا یآتش منقبض شد، دو قدم از ک  فک

  ا یآتش نگاه کرد و به ک ی به دست مشت شده  دیمج



شانه باال انداخت همان لحظه آتش  ایکرد کاشاره  

 گفت:  دیچرخ

 جا برم  هی  د یمحله من با  دیبر-

 کجا داداش؟ -

رفت و پشت فرمان   نشیتوجه سمت ماش  یب  آتش

باره   ک یرا به حرکت در آورد و به  نینشست، ماش

و عربده   دیجلو کوب ی  شهیرا در آورد به ش   نکشیع

 اش باال رفت.

 

کنار در گرفت و با دست   واریراستش را به د  دست

را در قفل فرو کرد آرام چرخاندش، در را    دیچپش کل 

خانه  یکیتار دن یصدا وارد خانه شد، با د یباز کرد ب

شد و تا دهان باز    زیچشمان به خون نشسته اش ر

.پروا دیآخر سالن د  ییو روشنا  دیفندک شن  یکرد صدا

کرد، آتش به   شنرا رو   زیم یرو  یآرام شمع ها

 لبخند زد گفت:   یسخت

 داشتم  ازین نیاالن فقط به هم-

 شمع را هم روشن کرد و آرام گفت:   نیآخر پروا

 ی خوش اومد-



اما تا خواست   دش ید یآتش نگاه کرد درست نم به

 گفت:  دیکند اتش چرخ زیچشم ر 

 برم دست و صورتمو بشورم -

گرفته  شیعجله قدم برداشت اما قدم چهارم بازو با 

صورت به  دنیشد و پروا با شتاب چرخاندش با د 

  اد یگفت و وحشت زده فر ینیآتش ه یخون نشسته  

 زد: 

 شده؟!  یچ-

 ... ی ن یزیچ ی آروم باش کول -

برق را فشرد اما   دیرفت کل  واریبا حرص سمت د پروا

 گفت:  دیاتش چرخ

 ... یب  ییبذار برم دستشو-

جلو اش ظاهر شد و اتش دستانش را باال برد   واپر

 گفت: 

   ستین یزی باشه آروم باش چ-

آتش نگاه    یشانیوسط پ یوحشت زده به شکستگ پروا

خواست حرف بزند   یکرد و با دهان باز هر چه م

انگار قدرت تکلمش را هم از دست داده بود، آتش  

 دستانش را گرفت و گفت:



 د یببخش-

 د و او سر تکان داد گفت: به چشمانش نگاه کر پروا

  ییکار کنم جا  یاومدم، اما چ  ی م یجور نیا  دینبا -

 اومدم که...  مینتونستم برم مستق

باره در آغوش پروا فرو رفت،   کیشد و به   ساکت

او گذاشت،   یبرهنه  یشانه    یکنار سرش را رو 

شده بود، دستانش در هوا خشک شده بود   جی پروا گ

حالش خوب   چی با آن کار آتش متوجه شد آتش ه

  یها م قهیدستش آرام دور او حلقه شد، دق ست،ین

  یشانه    ی آتش همچنان در سکوت سر رو ی گذشت ول 

گذاشته بود و پروا فقط دستانش را محکم  واپر

 دورش حلقه کرده بود. 

ماند، قرار نبود  در آن خانه ب گر یقرار نبود د پروا

 با آتش داشته باشد، اما...  یمالقات چیه  گرید

 

سر چرخاند به کل    د،یدر کش یرا تا جلو   چمدانش

رفت،    رونیدر را باز کرد ب یخانه نگاه کرد و عصب

به زنگ کنار   رهیخ  یبرد اما لحظه ا رونیچمدان را ب

در، در فکر فرو رفت، چشمانش تنگ شد و ناخن  

باره   کیگرفت، به  تمیدان رچم ی دسته  ی رو  شیها 



در   عی آمد و به در خانه نگاه کرد، سر رون یاز فکر ب

را باز کرد و چمدان را پشت در گذاشت در را بست و  

 رفت 
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پا انداخته بود به ان دختر که مدام قدم   یپا رو  نهال 

 چ یکرد، ه ینگاه م ستادیا یپنجره م  یجلو یگاه زدیم

کند و   ی دانست پروا دارد فکر م ی چون م دیپرس ینم

فکرش مشغول است که آن جور ناآرام است،   ی حساب

 : دیپروا دستانش را دو طرف صورتش گذاشت و غر

 شهینم-

 زم؟یعز شهینم یچ-

 زد گفت:   یقدم م یهمانجور که عصب پروا



تونسته   ینقشه بوده م   زیگفته همه چ یآتش وقت-

کارو هم   نیراحت بگه به خاطر نقشه مجبور شدم ا

اما خودشم خوب   شمیدونه ناراحت م  ی بکنم، آره م

 کنه میتونه راض یم دونهیم

 داد و گفت:  هیبه مبل تک نهال 

کردن   یراض  یحرفا واسه   ن یمطمئن باشم که ا-

 ست؟ یخودت ن

 و سر تکان داد گفت: دیسمتش چرخ  پروا

که فکرشو   یز یاز چ شتریب یل یآره دوستش دارم، خ-

 زنه،یدوستش دارم اما منطق من حرف اول م یکن

 کار کنم یکه چ  ده یعقلم دستور م یطیتو هر شرا یعنی

 خب -

 لنگه نهال  یکار م یجا هی-

 یریراه م یدار  یرفت، واسه چ  جیسرم گ نیبش  ا یب-

 مبل نشست و گفت:   ینهال رو  یرفت روبه رو  پروا

ترسه   یمن م یشناسم، آره از ناراحت ی من اتشو م-

ترسه اما منو هم خوب  یدلم بشکنه م هنکیاز ا

 شناخته



طرف زن   یگیم ی دار  ست،ین  یپروا کم موضوع-

  یمرده، اگر شب عروس   یداشته زنش شب عروس

 اون هنوز زنش بود  یعن یمرد  ینم

 سر تکان داد و گفت:   پروا

فکر کردم، آتش نقشه داشته که ازدواج  نا یبه همه ا-

جا کش   نینبود که بخواد تا ا یازدواج واقع نیکرده، ا 

 کنه دایپ

ماه زن و شوهر   کیماه،  کیپروا جان، اصال بگو -

  یشب باهاش بخواب یعنی  ؟یچ یعنی یدون یبودن م 

 ... یعنی ،ی بش داریصبح لخت از تو بغلش ب

 : دیچشم بست و غر یعصب پروا

  ی دون ی خودت م ،یکن میعصب شتریکه ب  ومدمینهال ن -

فکر کردم، اما اگر آتش منتظر اون   نا یبه همه ا

 ؟ یبود که نقشه شو اجرا کنه چ یعروس 

 ؟یعنی-

رفت،   ی م شیپ یعیطب یتا اون لحظه همه چ دیآره با-

 هیمنم آتشو شناختم، نقشه هاشو از حفظم، قض نیبب

 ادتهیکه   ا یک



شد   یبود که نم یعیطب یخب آره، انقدر همه چ-

 ه،یعیقدر طب نیاتش تو همه نقشه هاش هم ، یبفهم

اگر مرجان دختر بهادر نبود مطمئن باش محال بود  

نقشه بوده، اما نهال،   یکنم همه چ ی خودمو راض

 دختر که سابقه هم داشته  هیمرجان دختر بهادر بوده 

 جه ینت-

 هینخواسته قض وسط هست که آتش نی ا یزیچ هی-

 مرجان بفهمم!

 ه؟یحدست چ-

 هیبزرگ تر از مرجانه،  هی دونم اما هر چ ینم-

اما جدا   ارهیم شیواسه نقشه کدورت پ یازدواج سور 

 دونهیاتشم م نویکنه، ا ینم

واسه  رونیب یاز خونه زد  یاالن که تو گفت  یعنی-

 کدورته؟

 حقمه که ناراحت بشم-

مو رو از   یدار اما تو فرق  شدم، یمن بودم جدا م-

  دی که با  ی زیبه چ یتا برس رونیب یکش  یماست م

 ی برس



اما بهش اعتماد   هیسخته بهت بگم آتش چجور آدم -

 دارم 

 و گفت:   دیخودش را جلو کش یکم نهال 

 ی خانوادگ نا یپروا اما ا ستیکردنت ن  تیقصدم اذ-

اما دختر   ستیبودنش مهم ن میدوست بودن، حاال قد 

مرد اگر عاشق بشه براش  هیعکس خوشگله،   نیتو ا

کارس، اگر با   ی چ ا ی ه یدختر باباش ک نی ا ستیمهم ن

اما آتش عاشق مرجان بوده که   یکه گفت یینا یتمام ا

   ؟یبه ازدواج ختم نشده چ

 تکان داد و گفت: سر

 دم یو شن دم یهم د ا ینقشش با ک ه،یعیآره تو نقشش طب-

کنه؟  یکارو م نینقشه ا   هیاما مگه ادم واسه خاطر 

 نمیبدب یادیمن ز  دیازدواجه! شا  ست،یکه ن  یز یکم چ

 لحظه تحملش هم برام سخته  هیاما واقعا 

بار گفت مرجانم نقشه داشت که اومد   هی آتش   ادمهی-

 سمتم

 دو طرفه!  ی نقشه  هی-

هست   یزیچ کنهیوانمود م یعنیروش آتش متفاوته -

 خواد   یکه طرف م



 و گفت:  د یکش ی قیس عمکرد و پروا نف زیچشم ر نهال 

کرده ادعا کرده از    کیمرجان خودشو به آتش نزد-

 باباشو کاراش خسته شده که مثال آتش دلش بسوزه 

 آتشم نشون داده دلش سوخته -

جور که مرجان قصد داشته آتش   نیآره، بعدم هم -

 عاشق خودش کنه، آتش نشون داده عاشقه

 وامخ  یتونم باور کنم پروا، واقعا معذرت م یمن نم-

 سر تکان داد و گفت:   پروا

ممکنه اما واسه   ر یدونم چون درکش برات غ یم-

 نه،یاطراف آتشم و شغلم ا  یشلوغ نیکه وسط ا  یمن

 درکش راحت تره 

درست، اما اگر به خودت   یگیکه تو م ییزایهمه چ-

دروغ بوده و آتش واسه نقشه   یهمه چ یدید  یاومد

 ی م ؟یسرپا باش  یتون ینبوده که ازدواج کرده، م

 ؟ یباش یقو یتون

 برد و گفت:  رینگاه به ز پروا

 نود و نه درصد به آتش اعتماد دارم -

 درصد!  هیاون -



درصد واسه همه الزمه که واسه خودشون   هیاون -

دارم،   مان ینگه دارن، اما به عشق آتش صد در صد ا

 عالقه هم نبوده  یعشق نبوده حت مرجان 

  یچون م ،یگیباشه که تو م یزیچ دوارمیفقط ام-

  یکه صد در صد به عشق کس  یترسم از عاقبت دختر

 اعتماد داره 

 خم شد و آرام گفت:  یکم پروا

 کنم. یموضوع کم نم  نیدرصدم از ا کیبشه  یهر چ -

 بلند شد و گفت:  شیاز سر جا  باز

ت اتش ترسناک تر به  کار مشکل داره، سکو یجا هی-

اتش به خاطر   شهیمن باورم نم یعنی  رسه،ینظر م

و با    ستیسخت ن   حشمیکه توض   یموضوع نیهمچ

 تونه با من حلش کنه بخواد سکوت کنه یمنطق م

 

[12 /3/2021 1:21  PM ] 

 

 #آغوش_آتش  

 #پارت_ششصد_پنجاه 



 

 

 ی کار کن یچ ی خوا ی آخرش م-

 شهیدرست نم  یزیبا رفتنم چ ه،یچ هیبفهمم قض دیبا -

از   نیبذار بب ،یدیمرجان فهم  هیپس بهش بگو قض -

خواد بهت   یم  یخواد چطور دفاع کنه، چ یخودش م

 بگه 

 سر تکان داد گفت:   پروا

در رو  رو   دیکه ول کنم برم با  ستمیآره، من بچه ن-

 راه حل آخر رفتنه  م،یحرف بزن

 درست باشه  یگیکه م ییزایچ دوارمیام-

 برم  دیبا -

 برات؟  رمیبگ ی تاکس-

 مبل برداشت و گفت: ی مانتو اش را از رو پروا

 ده یخر  ن یبرام ماش-

 اوه! -

 گذاشته بعدم رفته چیآره صبح برام سوئ-

 !ک یچه رمانت-



 سرش انداخت و گفت:  یرا رو   شال

 به محمد سالم برسون -

 یعنی شناسم  یآره من آتشو نم  ست،یپروا درست ن -

صدم تو هم شناخت ندارم روش، اما با وجود   کی

  ی کرد فیکه تعر ییزایبازم مراقب باش، چ نانتیاطم

تو   ه،ی جور هیکردن  نا یکه ا ییترسناکه، گذشته و کارا

 مراقب باش  ،یهم که وسط اون خانواده ا 

از خودم   شتریو بدون، آتش ب ی زیچ ه یهستم، اما -

 مراقبمه

 شه برداشت کرد  ینم نیجز ا یزیاز حرفاش که چ-

 ** 

 

  یبود، زبان رو   نییعقب رفت اما نگاهش پا  آتش

 و گفت:   دیلبش کش

شدم   یعصب کمینشدم،  ر یدرگ ی نشده با کس  یزیچ-

 واریبه د  دمیسرمو کوب

 آت... -

غر غر نکن زشتم، خوبم نگران نباش، نبودما    شیه-

 اما االن خوب شدم 



 رفت گفت:   سیزد و دور شد سمت سرو یجشمک

 لب...  هی-

 شهیکه نم یجور  نیبرو حموم ا-

 زد و گفت:   یبشکن آتش

 خوبه نیا-

را رو    یرا در آورد و گوش  شرتشیاتاق شد ت وارد 

تخت انداخت به حمام رفت، پروا هم وارد اتاق شد با  

 آتش لبش کج شد و گفت:  ی گوش دن ید

  نی با ا دم،یفهم  یم یداشت یزیچ هی  نیکاش تو ا-

 که  یواسه حرف زدن من نذاشت ییحالت جا 

زنگ  یبرود اما صدا  رونیخواست از اتاق ب  الیخ یب

رفت    شیآرا  زیسمت م  د،یخودش را شن  ی گوش امکیپ

کنجکاو بازش کرد   لیمیا دنیرا برداشت با د یو گوش 

 را خواند:  امیپ عی اسم ابد سر دن یبا د

هم تحت فشاره، قراره   د یآتش تحت فشاره، شد-

 هی دم یواسه اون و تو رقم بخوره شا  ی سخت ی روزا 

االن  یزندان بود بهش کمک کرد  ی امتحانه، وقت

گذره، اون موقع فقط   یبراش از زندانم بدتر داره م 

بشه مطمئن باش  یز یاگر چ ،یهمسر نبود هیبراش  



و   تباش که سف  یهمون  ،ی بخش یوقت خودتو نم چیه

نذار کمرش   ، ی کرد  یهر کار شیگناه  یسخت واسه ب 

 خم بشه

به در حمام نگاه کرد، آتش تا چه حد تحت فشار   پروا

بود که ابد هم به پروا اعالم کرده بود، پروا قرار بود  

  ی کسان  هیشد مثل بق  ی م زدی م یحرف بزند اما اگر حرف

در دستش فشرده شد  ی ه به او فشار آورده اند، گوشک

 .دید نهیخودش را در آ  یلحظه ا  د،یو کالفه چرخ

 ؟ ید یکرده، دد  ریگ یآتش تو بد زمان  یدون یخودتم م-

  یکرد  نانیتو که بهش اطم ؟ی دی سر شکستشو د

کمکش کن مشکالتشو حل کنه، نوبت   ،ی ترکش نکرد

 رسهیتو هم م

اشک درون    یبه در حمام نگاه کرد، حلقه   باز

 چشمانش را با بستنشان پس زد و آرام گفت: 

 من واسه بعد -

 در رفت و آرام گفت:   سمت

 ؟یخوب-

 خوبم زشتم -

 سرتو ببندم  ارمیب ی زیچ هیبرم -



رفت و به آشپزخانه رفت، آتش    رونیاز اتاق ب عیسر

 :دیآمد و غر  رون یحوله را تنش کرد از حمام ب

 کرد که یزیبدتر خون ر -

اش فشرد و لب   یشانیپ یدستمال برداشت رو  چند

 سمت اتاق و گفت:   دیتخت نشست، پروا دو

 بشه هیبخ دیبا  دی شا -

 شهیچسب زخم بزن تموم م هینه بابا -

 خند زد و گفت:  شین پروا

 چسب زخم هیآره با -

 تخت نشست گفت:  لب

 نم یبذار بب-

 : دیزخم غر  دنیدستش را برداشت و پروا با د  آتش

 میپاشو بر-

 ... یخ یب-

 گفت:  دیدست باال برد و با تهد پروا

 برمت یبه زور م  یاعتراض کن یبخوا-

 لبخند زد و گفت: اتش



 ؟ یبر ی رو کولت م م ینداز ی م ؟یچطور -

 سمت کمد رفت و گفت: ستاد ی ا پروا

 برمت یم  یتو گون ندازمتیم رینخ-

 خشن -

 میلباسارو بپوش بر  نی بدو ا-

 : دیلب غر ری ها را در آغوشش پرت کرد و ز  لباس 

 چسب زخم بزن گهی م یشکاف سه سانت هی-

را    شرت یاش را در آورد و ت یکوتاه بند لباس 

به جلو   یبرداشت خواست تنش کند همان موقع کم

که دورش حلقه شد باز عقب    یپرت شد اما دستان

کتفش باعث شد چشم ببندد   ی رو  ی بوسه  دش،یکش

 :دیاما غر 

 میاتش بر-

 نم... -

 ممیکنم، عصب یهمه بحث م نیکه دارم ا یستیبچه ن-

 نکن

 و آرام گفت:  د یآتش به گوشش چسب  لب



شامت و   ی شمع بو زیگند زدم به شبت که، اون م-

 لباس...  نیا

 دکتر میبر  دیاالن فقط با  ست،یمهم ن -

 د یبه کنار ران پروا کوب یبا حرص ضربه ا آتش

 : دیغر

 پا داره  هیپدرسگ مرغش -

 و گفت:  دیچرخ دیخند پروا

 زود باش -

 لبش کج شد و گفت:   آتش

 کنم یاالن اگر زوره پس منم لباس تنم نم-

 نه؟ گهید یکن یمن-

باره حوله را باز کرد و از تنش رها کرد   کیبه  آتش

 گفت: 

 زمینه عز -

  یدو ابرو  نیخنده اش گرفت و انگشتش را ب پروا

 اتش گرفت گفت:  یو همان انگشت را جلو   دیاتش کش

  دی کله خر، با  یدار  یز یخون ر ستیعرق ن نیا نیبب-

 دکتر میبر



شانه باال انداخت و پروا با حرص پا بر   ال یخ یب  آتش

 گفت:  دیکوب نیزم
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 یخودت خواست -

 ** 

بود، به  قیشد نگاهش کرد، خوابش عم زی خ مین

و آرام از   دیکش یقیرد نفس عمبانداژ سرش نگاه ک 

  رون یاز اتاق ب نیپاورچ ن یرفت و پاورچ نییتخت پا 

ان قدر   یرا پشت گوش گذاشت، وقت  شی رفت، موها 

سمت    خت،ی ر یبود خوابش هم بهم م ر یفکرش درگ

 . دبه آسمان نگاه کر  نهیپنجره رفت و دسته به س



سکوت کند اما هر چه بود  د یبا  یدانست تا ک ینم

از آن ناراحت کند، اما   شتریهم نبود اتش را ب  یراض

خوب نبود، آتش پروا را داشت تا   چیحال خودش ه

اش   ییبتواند راهنما  یهر موضوع یآرامش کند برا

داشت آتش    ازیکند و کمکش کند اما پروا تنها بود، ن

 تنها مانده بود.  ماحرف بزند و بتواند آرامش کند ا

 نیینشست، سر پا  شی گلو یکرد دستش رو  غضب

 خت،ینتوانست خود دار باشد اشک ر گریبرد، د

شد،   یاز ذهنش پاک نم یصورت مرجان لحظه ا

دهانش گرفت که   ی دست جلو  عیسر دیچانه اش لرز 

اش بلند شود و آتش بشنود، از   هیگر  یمبادا صدا

که از خودش و حال   یآن زن، کس یعنی یخود گذشت

به   یبود که تا از طرف او فشار دلش گذشته 

کرد اما   یشوهرش وارد نشود چه بسا کمکش هم م

گذراند و دردش   یها را پر از درد م هیخودش آن ثان

 .دیفهم یرا فقط خودش م

نهال   یبند شد، برا یقد  ی  شهی به ش گرش ید  دست

  ینهال هم قو یچون عادت نداشت، برا  ختیاشک نر

 یاش را نم یرانیکس و  چیاما ه دیرس یبه نظر م

سخت بود که اتش عاشق چطور    شیباورش برا د،ید

را از او پنهان کند،   یموضوع مهم نیتواند همچ یم



کس جز خودشو و   چیبه پا بود که ه یدر دلش آتش 

 خبر نداشت.  ش یخدا

 : دیخواب آلود اتش ترس ی پا و صدا یصدا  با 

 یینفس...کجا -

 ریت ز دس   عیجور که رو به پنجره بود سر  همان

آب دهان قورت داد لبخند زد و   د،یچشمانش کش 

آمد چشم در   رونیبا آتش که تازه از در اتاق ب دیچرخ

 چشم شد و گفت: 

 ! ی شد  داریب-

 ؟ یدیتو چرا نخواب-

معدم  کمیخوردم  ادیکه شام ز  یدید  ز،یمن...چ-

 بود خوابم نبرد.  نیسنگ

 سمتش رفت و مشکوک گفت:   آتش

 ؟یخوب-

 آره چرا بد باشم -

 ؟ یکرد یم  هیگر-

همان سر   یبرا  د،یتواند دروغ بگو یدانست نم  یم

 تکان داد گفت:



 روزا به خاطر تو ناراحتم نیا-

 و گفت:   ستادیا شیکرد رو به رو یاخم اتش

  یستادیجا ا  نیبه خاطر من ا یچ یعنی دختر لوس -

 ؟یکن یهم م هیگر

 :دیبرد و آتش غر  رینگاه به ز پروا

 زمایبهم نشد کرم بر  یاد قرص د-

 و گفت: د یسرش را بوس  دیرا در آغوش کش پروا

 ایکن هیگر گهید  نمینب-

 گفت:  دیکش یقیباز بغض کرد و آتش نفس عم پروا

 ؟ ی داغ-

 نه-

 ؟ یتب دار ، ی داغ-

 سر عقب برد نگاهش کرد و گفت:   پروا

 نه، سرت چطوره؟ -

بچه ها دکترم   نیع  یخوبم تو که کار خودتو کرد-

 هیواسه چ تی نگران  م،یبرد

صورت آتش و آتش با لبخند سر   یگرداند رو چشم

 ن یپروا چشم بست و آتش ا دش،یجلو برد آرام بوس



دردش را   د یکرد چون شا  یبار کام گرفت، پروا همراه

  یلحظات یکرد اما مثل مسکن بود که برا یدوا نم 

و  آتش فر ی کرد، دستش در موها  یدردش را آرام م

  دهیکش آتش  یکمر برهنه  یرو   گرشیرفت و دست د

 شد. 
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  میزیبر دیبا  هیامروز هر جور دیسراغ فر  میاالن بر-

 رون یب مشیاریاون تو ب

 م یداداش معطل نکن گهید  میبر-

   اریبرو اسلحه هارو ب -

سمت آتش رفت و   دیسمت خانه رفت، مج  دیدو ا یک

 گفت: 



 سوال هی-

 بپرس -

 از ساغر نگفت؟   یزیپروا چ-

 مثال یچ-

تورو گرفته بودن حال ساغرم خوب   یدونم وقت ینم-

ناراحته، انگار  شیکردم به خاطر حاملگ ی نبود فکر م

 ی با پروا درد دل د یا بود، گفتم ش گهید زیدردش چ

 یزیچ  ینشونه ا هی کرده،   یزیچ

 صاف کرد و گفت:   یگردن آتش

 به نظرت ممکن بود ساغر کار اشتباه بکنه؟-

 باال رفت و مشکوک گفت:  دیمج  یابرو کی

 یچه کار اشتباه-

 گذاشت و گفت:  دیمج یشانه  یدستش را رو   آتش

که  میداشت قیراه تا دلت بخواد دوست رف نیتو ا-

 تونستن دشمن ما بکننش

 به ساغر داره  یخب آره چه ربط-

 سکوت کرد و سر تکان داد گفت:  یکم آتش



دونست   یم یز یپرسم اگر چ  یاز پروا م ،یچیه-

 بهت بگه گمیم

 یچرا نگفت ،یبگ یزیچ هی یخواست  ی تو م-

 نبود  یمهم زیچون چ-

  یداشت یبزن، چ ی حرف هی شمیم  وونهی آتش دارم د-

 ؟ یشد  مونیپش یگفت  یم

 یچیگفتم که ه-

 سمتشان و گفت:   دیدو ا یک

 د یریبگ-

کمر    ر یلباسش در ز  ریاسلحه اش را گرفت ز آتش

 رفت و گفت: رونیشلوارش جا داد از در خانه ب

 د یباش ع یسر-

دو هم بعد جا دادن اسلحه ها به دنبال آتش رفتند و    آن

را به حرکت در    نیشدند، آتش ماش  نشیسوار ماش

 آورد و گفت: 

زنگ بزن گاگول بگو بچه هاشو آماده کنه اگر الزم  -

 سه سوته اونجا باشن  دیبا  زنمیشد زنگ م

 باشه داداش -



را روشن کرد و تماس گرفت، آتش سر    یگوش ا یک

شود اما پدربزرگ    ابانیکه وارد خرا کج کرد   نیماش

آتش با   د،ی کش نیماش  یباره خودش را جلو  ک یبه 

 زد:  ادیبرد فر رون یترمز فشرد و سر ب یخشم پا رو 

 بکش کنار -

 م یحرف بزن دیبا -

 ندارم بکش کنار  ی حرف-

 رفت و گفت:  نیسمت ماش  پدربزرگ

 نییپا   ا یب ،یبه کشتنش بد  یخوا یم-

 تو هست نه من  یاون حرفه -

 نکن یبا جون اون بچه باز-

و اون    ییتو کنه یم ی باز هی که با جون بق  ی کس-

بدتر از خودت، وانمود نکن نوه هات برات   ی قا یرف

 مهمن 

 :د یو غر  دییهم سا  یبزرگ دندان رو  پدر

 منو بهنازه   یاون نوه  -

 و گفت:  د یلبش کش یزبان رو  دیخند آتش

 میاون مهمه ما پشم  میدیباشه فهم-



اما پدربزرگ   اوردیرا به حرکت در ب  نیماش  خواست

 گفت:   عیسر

معلوم   دیسراغ فر   یدونم کجاست، بر یبهناز نم-

  یاریب  دیفر زارن یبشه، مطمئن باش نه م یچ  ستین

 کنم.  یم داینه من بهناز پ 

  ی هم باش ینداشته باش، تو هر ک  دیبه فر یتو کار -

انگار حاال چه  نه،یخواد بب ینم ختتم یمطمئن باش ر

بابابزرگ احمقش   نهیمهم ا ه،ی ک یداره بچه   یفرق

  یترس یدونه م یم ویهمه چ د ینکنه فر هیچ ،ییتو

 دست من وفتهیب

 و گفت:   دیکش یقینفس عم پدربزرگ

 مهم بهت بگم زیچ هی  دیبا  میبر  ا یب-

 جا بگو  ن یهم ،یبگ یخوا  یم یچ-

جا  نیا د یبا  یدون یکه فقط خودت م هیزیچ  یوقت-

 بگم؟

نگاه کردند و پدر بزرگ   گریکدیبه  ا یو ک دیمج

 گفت:  ی عصب

  هی دیبا  ره، یبا من تماس بگ یجور هیبهناز تونسته -

 بهت بگم ییزایچ



 بردارم دی که مثال دست از سر فر-

 : دیکالفه غر  بزرگ

 میکن  یتوافق هیبا هم  دینه نه نه، با -

 نییکرد و با خشم در را باز کرد و پا  زیچشم ر آتش

 : دیرفت، در را بهم کوفت غر

 ا یب-

 نگاه کرد و گفت: دیبه مج دیچرخ  یکم  ا یک

 بود  ده یچقدر ترس-

 بود  دهیبگم، بد ترس نویخواستم هم یمنم م-

آتش شده   تیبه روبه رو نگاه کرد متوجه عصبان ا یک

 گفت: یبود و با نگران

 حرف زدنشون دوست... نیفکر نکنم ا-

که اتش کرد، اسلحه را با شتاب در آورد   یبا کار  

خشکشان   دیو مج ا یپدر بزرگ گذاشت، ک  یشانیپ ی رو

سمتشان،   د یبا شتاب در را باز کرد و دو ا یزد، اما ک

 : د یشده غر دیکل یآتش با دندان ها 



  یم ی جور ستم،ین وثیمن مثل تو بز دل د  نیبب-

به گور   دتویازتو اون فربهن دنید  یکشمت که آرزو

 یببر

 یابونیداداش آروم، داداش تو خ-

 به درک-

چشم بست و پدربزرگ که   ایآتش ک یعربده   با 

 بود نفس زنان گفت:  دهیترس ی حساب

 ... اس ن یبذار کنار ا-

 خفه شو -

  یدست رو  ا یو ک  دیاسلحه را با شصتش کش  ضامن 

 سرش گذاشت وحشت زده گفت: 

 نکن داداشم...ارزش نداره! -

 خند زد و گفت:  شین آتش

اگر آخرش   یآدم ارزش داره، حت نیاتفاقا کشتن ا -

 مرگ خودم باشه 

باال تنه  یبزرگ آب دهان قورت داد و اتش کم  پدر

 اش خم شد و گفت: 

 گذرم  یمن از خودمم م  ،یریپ یشنو یم-



 تکان داد و گفت:  یگردن دیمج

 شو تو کار خودتو کن   الیخ یب-

حکم سنگ   ا یخوام کار خودمو بکنم بعض یمن م -

 نه  ا یبرش دارم  دیراهو دارن، با  ی جلو

 چشم بست و آرام گفت:   کژوان 

 من پدربزر...-

 نیهم ی آشغال   هیتو -

  یبه اطراف نگاه کند چند نفر ایاش باعث شد ک  عربده

 خند زد و گفت:  شیشاهد آن صحنه بودند، آتش ن

 ی جرات دار  یل یخ-

 من واسه خود... -

 خفه شو -

ماشه فشرده    یانگشت آتش که داشت رو  دنیبا د  ا یک

و    دیوحشت زده دو دستش را به دست آتش کوب  شدیم

 دیمج د،یچیگلوله در محله پ کیشل  یهمان موقع صدا

  یخم شده اش به تکه ا یبا چشمان درشت و باال تنه 

که با گلوله خراب شده بود نگاه کرد و آتش   واریاز د

را    شیبرد گلو ورشی تشنگاه کرد سم ایبا خشم به ک

 زد: اد یگرفت فر
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 ی کرد یچه غلط-

 ش یکشت ی م یزدیداداش...داداش م-

 به درک به تو چه -

 اجیمحله زنت بهت احت نیبه درک اما ما ا رهیاون بم-

 به درک هیبق اد، یسر زنت م یچ  یتو نباش  م،یدار

 سمتشان رفت گفت:  دیزد و مج ی نفس نفس م آتش

ارزش داره به خاطرش سرت بره   یکیخ نیا یعنی-

 ؟ی حلفدون یافت  یکمه کمش ب  ا یدار  یباال

 خند زد و گفت: شین

ولش کن اون شکم گندشو گرفت تو دستاشو با  -

 چهارتا پا فرار کرد 



سر  یکژوان عصب دنیبا ند دیبا شتاب چرخ اتش

رود، قدم برداشت   یدارد با عجله م  دیچرخاند و د

شانه اش گذاشت و    یدست رو  عی سر  دیبرود اما مج

 گفت: 

مارو بزن خاکمونن کنن به  ا یاونو ول کن اصال ب-

  ،یافت ینم ریالقل تو گ رسهیکس نم چیگوش ه

 دلتم خنک شده  ینجوریا

رفت    نشیسمت ماش ی دستش او را پس زد عصب  آتش

 و گفت:

 میبر-

 گفت:  دی به دنبالش دو ا یک

 به روزت اورد؟  ینجوریزد ا  شتی گفت ن یچ-

را باز کند اما با آن سوال   نیخواست در ماش  آتش

 جلو رفت گفت:  ا یثابت ماند و ک

  یجور نیهست ا ی زیچ هی یدون  یهمه سال م نیا-

  نیا یاونم جلو  یرحم ماشه بکش یکه انقدر ب  ینشد

مثل   ی نجوری مهم بوده که ا زیچ ه یهمه چشم، 

 ی ها شد  دهی مارگز



  یداد، دستش رو  هیتک واریکالفه عقب رفت به د  آتش

 شد و گفت:  ده یکش شش یر

 بهادر -

  دیو مج ستادندیاو ا یکنار هم رو به رو ا یو ک دیمج

 کرد و گفت: زیچشم ر 

 ؟یبهادر چ-

برد، همان   ریآن دو و سر به ز  نیچشم چرخاند ب آتش

 نشست.  نی زم یسر خورد رو   وار یبه د هیجور تک

 ** 

نهال را   یکرد و صدا  یآب را درون گلدان خال   وانیل 

 : دیشن

 حال تو نشده؟  یاالن سه روز گذشته متوجه  یعنی-

 حال من واسه اون خوبه-

 ؟یگیپروا چرا بهش نم-

  یذهنش حساب رهیخواستم بگم اما نشد نهال، درگ-

  یداره کابوس م  دمید  شب یبار د نی مشغوله، واسه اول 

 نه یب

 ؟ یکن تیاذ  خودتو  ی جور نیهم یخوا یم-



مشکالتشو حل  کمیاما بذار اون آروم بشه،   گمینه م-

 کنه

 هنوز با سرگرد هست؟ -

  یراض  یل ی آره امروز با سرگرد حرف زدم انگار خ-

 بود 

 نغمه زنگ زد؟ -

 گذاشت و گفت:  نکیرا درون س  وانیل 

 ی گفت یبهش م دیزد، نبا  یبله دو ساعت داشت غر م -

 ناراحت بشه دیاون حاملس نبا 

بچمونم مثل    م،یحرفا هست  نیتر از ا ینترس ماها قو-

 خودمونه 

 لبخند زد و گفت: پروا

 اد یتو ب یبشه بچه  یک-

  یو گرفتار ریگ ی بذار ما فعال کل  عیاز خودت ما -

بعد اون وقت بچه  نمیب یمن محمد به زور م   م،یدار

 ی زن ینم رایسر به مامان حم هی یراست م،یدارم بش

ازش غافل شدم، اما فردا   یل یچند وقت خ  نی آخ ا-

 شش یپ رمیحتما م



سالم منو برسون   ومدمیاگر ن ام،یباشه اگر شد منم م-

 شش یپ میریبگو با محمد م

  داشیکم کم آتشم پ گهید نمیبچ زیباشه، من برم م-

 شهیم

 تو خودت  زیانقدر نر  زم یباشه عز-

اسم   دنینگاه کرد با د یبوق پروا به گوش  یصدا  با 

 مامان تعجب کرد و گفت: 

 دارم یباشه فعال پشت خط-

را قطع کرد و تماس مادر اتش را وصل کرد    تماس

 را دم گوشش گذاشت:  ی گوش

 سالم -

 ؟ یسالم دختر جوت خوب-

 ممنون خوبم-

 حالت چطوره؟-

 خوبم بابا خوبه؟ دخترا خوبن؟ -

 امده؟ یآتش هنوز ن گمیممنون، م-

 نه چطور -

 مکث کرد و گفت:  یزن کم  آن



  ویزیچ هیشده اما   یدونم چ ینم قیدخترم منم دق -

 خواد جنگ بشه  یدونم، م یخوب م 

 گفت:  یشد و با نگران زیپروا ر  چشمان 

 شده؟  یچ-

دور   یبه آتش کمک کن یخوا  یدونم اما اگر م  ینم-

 شو 

 ! یچ-

 جاس   نیتو راه ا یآسک  یدون  یدخترم، م نیبب-

 واقعا؟!-

رو   ییزایچ هی یدون  یآره به خاطر آتش، خودت م-

 چند سال نشده بود  ن یشده که تو ا

 بله درسته-

 آتشن یاالن اونا رو در رو -

 دیترسون یمنو م  د یدار-

اوردم که با دست گذاشتن رو ناموسش   ی آسک-

 نزنن  نشیزم

 را با دست باال داد و گفت: ش ی کالفه موها  پروا

 دور بشم  د یبا  نیم منم به خاطر ه نهیمنظورتون ا -



بهت نرسه،  یبرو که دست کس  ییجا  هیآره دخترم،  -

جا هم    نیجا، اما آتش به ا  نیا یا یدوست داشتم بگم ب

 اعتماد نداره 

  یجور  نیا دیبشه که دار  یمامان مگه قراره چ -

 من نگران شدم!  د،یگیم

خود   نیدور شو، بب یبه آتش کمک کن یخوا  یاگر م -

 ده یم شنهاد یاتش کجارو پ

 ارن یسرش ب ییآتشو تنها بذارم که بال-

  ی جلو ی کار کنه اما تو باش یچ  دیدونه با  یآتش م-

ناراحت نشو اما بذار تنها باشه به تو   ، یدستو پاش

  یخوا  یشکنه، م یبرسه آتش کمرش م بیآس

 کمکه نیبزرگ تر نیفقط دور شو، ا  یکمکش کن

 درسته؟  د،یگیهست که به من نم یزیچ-

هراسان آن   ینفس ها  ی جواب حرفش فقط صدا در

 کردنش.  ه یآرام گر یصدا کدفعهیزن بود و 

  ینم ا یبچه رو به دن   نیوقت ا چیمردمو ه یکاش...م-

 آوردم...کاش... 

 شده  یچ دیتورو خدا فقط بگ دیآروم باش-



دونم به بچم چطور   یخاک بر سر من مادر که نم-

 کمک کنم. دیبا 

تونم بهش کمک  یمن م د،یآروم باش  شهی خدا نکنه م-

 شده  یچ دیکنم فقط بگ

 سرگردونه  ری...آهستیحالش خوب ن رم یآه-

 چرا؟! -

 نیکمک به آتش فقط دور شدنته هم نیبهتر-

 هیسپارم به  ی چون آتشو م رمیمن نم دیمطمئن باش-

 مشت دشمن 
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 نکن یدندگ هی-



کنم،  یخوبش م  ستی مامان جان، اتش حالش خوب ن-

دور بشم، دور  نیکنم اما نخوا یکمک بخواد کمکش م

 نه واسه خودم خوبه کنهیشدنم نه به اون کمک م

 د یمواظب خودتون باش ن،یا یب  سر عقل  دوارمیام-

 د ی سالم برسون-

 : دی غر یقطع شد و پروا عصب  تماس

 !ختنیشده که همه بهم ر یباز چ -

به در خانه نگاه کرد،   دیچرخ د،یچرخش کل یصدا  با 

 لبخند زد سمتش رفت و گفت:  یاتش به سخت دن یبا د

 ی خوش اومد-

کج کرد   یلبخندش لبش را کم یبد تر از او برا  آتش

 و گفت:

 سالم زشتم -

کرد سمتش رفت و خودش در را بست   زیچشم ر پروا

 گفت: 

 ؟یخوب-

 خوب شدم   دم یتو رو د-

 افتاده؟  ی اتفاق-



 یتعجب کن  دیبا  وفتهیروزا پر از اتفاقه ن نیا-

 جلو رفت و گفت: پروا

  ، یهم عرق کرد یلیخ ،یداشت یانگار روز بد -

 ی سر حال بش ریبرو حموم دوش بگ میمستق

سر تکان داد سمت اتاق رفت اما با درد   یسخت به

 گفت: 

 کنه یسرم درد م-

 قرص هست -

 بده -

 تو اتاق قرصه ارم یمن برم آب ب-

سمت آشپزخانه رفت و آتش به اتاق رفت و بلند   او

 گفت: 

 کجاست؟ -

 هست فمی تو کش...آخ نه تموم شده اما فکر کنم تو ک-

را    فیکمد را باز کرد و جلو رفت ک کالفه در  اتش

را باز کرد به دنبال قرص بود اما   پشی برداشت و ز

عکس دستانش از حرکت باز ماند،    دنیبا د یلحظه ا

پروا ان عکس را  یعن یبا بهت به در اتاق نگاه کرد، 



  ریاو بود غ فینگاه کرد، در ک فیبود، باز به ک ده ید

 باشد.  دهی ممکن بود ند

رفتند، به سوال   رون یکه با هم ب یآمد به شب ادش ی

چند   ن یا یها  ی پروا، به حال بدش و خود خور یها 

  یکرد از نگران یاما گمان م دیفهم یروز که آتش م

پروا   ی اوست، چشمانش را با درد بست و صدا یبرا

 : دی را شن

 تو مامانت زنگ زد  یپا  شیپ-

را بست و عقب   فی عجله عکس را رها کرد در ک با 

ت در کمد را هل داد، پروا وارد اتاق شد نگاهش  رف

 کرد و گفت: 

 ؟ ی کرد دایپ-

 نگشتم یعنی نه...-

  شیآرا  زیم یرا به دستش داد و کشو  وانیرفت ل   جلو

 را باز کرد گفت: 

 هم تو راه اون جاست  ینگران بود، گفت آسک   یل یخ-

 قرص لبخند زد و گفت: کی دن ید با 

 جاست  نیدونه ا هی-

 و گفت: دیچرخ



 ی شی خوب م ی بخور هیقو نیا-

کرد، پروا متعجب جلو رفت و   ی فقط نگاهش م آتش

قرص را از ورقش جدا کرد سمت دهان آتش برد  

 گفت: 

 د؟ یشونی همه همتون پر نیشده که ا   یمهم زیچ-

آب   وانیل  یرا در دهان گرفت و پروا با مهربان   قرص

 دهان آتش گرفت گفت:  یرا از دستش گرفت و جلو 

 یش یخوب م یریدوشم بگ هی  زم یبخور عز-

از آب را خورد، پروا خواست عقب برود   یکم آتش

خودش کرد   کیدستش را گرفت و نزد عیاما آتش سر 

 گفت: 

 کردم سکیر-

آتش  یبازو  یکرد و دستش رو  ی نگاهش م جی گ پروا

 نشست گفت: 

 ؟ یسکیچه ر-

 اومدم جلو  یم  دینبا  ، یعاشقت شدم، تو نبود-

 ! ؟یگیم یآتش چ-

 کردم نه فقط به خاطر خودم به خاطر تو سکیر-



 من؟ -

 آره  -

 یگیم یفهمم چ  ینم-

چشما   نیدنده، لجباز و زبون دراز اما ا هی یبود  غد

شد   یپاک بود، م یاد یچشما ز نی مظلوم بود، ا  ی ادیز

 خودمو خفه کنم اما...

شده، منم   یبگو امروز چ م،یحرف بزن یخوا یم-

 دونم بتونم کمکت کنم.ب

چشمات باعث شد بگم، اما االن با    اکت یل یگفتم م  یوقت-

 یتو خود فرشته ا گمیم  مانیا

لبخند زد اما نگران دست کنار صورت آتش   پروا

 گذاشت گفت: 

 شده  ی االن بگو چ-

خدارو شکر   گمیمحله، اما م  نیتو ا یاومد یکاش نم-

 ی که اومد

 پروا باال رفت و گفت:  یابروها

 خدارو شکر اومدم  ا یاومدم  یحاال کاش نم  ؟ یزد یچ-



چشم بست و پروا نگران سر جلو برد و آرام   آتش

 گفت: 

 ی باشه حرف نزن بذار آروم بش-

 نفس -

 جان نفس -

دونم   ی م ،یدونم هزار تا سوال دار  یدونم...م  یم-

  یبه من بذار یبازم خودتو بسپار شهی اما م ینگران

 دورت کنم؟

 آتش...-

 به نفعته، گوه تو نفع من االن فقط تو-

مشت دشمن و   هیکه تو رو بسپارم دست   یچه نفع-

 دور بشم 

 سر کج کرد و گفت:   یعکس ها کم  یآور اد یبا  آتش

 ؟ یچرا ولم نکرد-

 ! ؟یچ-

 عقب رفت و گفت:  یعصب اتش

  یبر م شهیتموم م  ،ییمدت کوتاه بذار ببرمت جا  هی-

 ی گرد



 کنم برم  یمن تورو ول نم-

  شه،ینم میزینشه منم چ تیزیتو چ شه،ینم میزین چم-

بشه به جان خودت نفسم   کت ینزد یجا کس نیا  یباش

 کنم.  یچه غلط دی دونم با  یبره نم یم

 : دی را کنار گذاشت و غر وانیل یعصب پروا

برم،    ی برو، کدوم گور دی گیشده فقط م  یچ دید بگ-

همه کسو    یکجارو دارم که برم، المصب مگه نگفت

من همه کسو کارمو ول کنم کجا برم؟ من   ، یکارم

کنارتم که کمکت کنم، برم کجا که مدام نگرانت باشم،  

کارو نکن، از خودم از تمام حس  نی آتش با من ا

درست   یتا بتون مگذشتم که فقط کنار تو باش میناراحت

 ی بر شیپ

که زده بود چشم بست دست در   ییاز حرفا  ی عصب

 کرد و گفت: شی موها 

 یی خونه هستم جا  نی بذار مشخص کنم آتش، من تو ا-

 فهمم یشده اما باالخره م یدونم چ ینم  رم،یهم نم

 به نفع خودته -

 !یبگ شهیم یچه نفع-



دستتو بذار تو دستم بذار دورت   ی اگر بهم اعتماد دار-

 کنم.

بحران   نی تو اخوام  یمن بهت اعتماد دارم اما نم-

 دور بشم 

 مدت کوتاهه   هیاالن برو به خدا -

چند   نی شده، اتفاقات ا یچ ، یکن یکالفم م  ی دار  گهید-

تو روزم کالفه  ینیب ی بوده که شبا کابوس م یروز چ 

 به جونم که برو برو!  د یافتاد یاالنم خانوادگ یا

 شهیپارت شب گذاشته م ادامه
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در آورد و لب تخت نشست   ب یرا از ج  گارشیس  پاکت

 کرد گفت:  یهمان جور که روشنش م 



 شهیداره تموم م یهمه چ-

 که خوبه! نیخب ا-

  یتموم نشه دست به هر کار  نکهیآره اما واسه ا-

 ینقطه ضعفم نیتو بزرگ تر  زنن،یم

 او زانو زد و سر کج کرد گفت:  یپا ی جلو پروا

 ست؟ یخونه امن ن نیا-

 دونم   یتا االن آره اما فردارو نم-

 کنن!  بتیتعق دیشا یعنی پس -

 سر تکان داد گفت:   آتش

 ممکنه-

 در فکر فرو رفت و آرام گفت: پروا

باشم هر چند   دیشهر برم، با  نیاما نخواه از ا رمیم-

که مدام از حال   هیاما برام کاف  نمتیبب ری به د ری د د یشا 

 و احوالت با خبر باشم 

 کجا؟ -

 رایمامان حم  شیپ-

 زد و گفت:  گارشیبه س یپک آتش

 خوبه-



 خوام یازت م یزیچ هی-

 ؟ یچ-

 اسلحه هی-

دستانش را باال   عی اال رفت و پروا سرآتش ب یابروها

 برد و گفت: 

  روزیبلد هستم که با چند نفر بجنگمو خودم پ یانقدر -

دستو پا  نیاسلحه نباشه، اگر باشه ا یبشم، اما تا وقت

 ! ادیبه کارم نم اد یز

 آتش را گرفت و گفت:  دستان

واسه خوش   اینبود   یالک رفتمیمدت که باشگاه م نیا-

آره  م،یکار حرفه ا یرزم  هینبود، من االن   یاندام

  یپا میذار یدرصد م کیپنهان بشم اما  رمی دارم م

 کنن دامیپ  نکهیا

 سر تکان داد و گفت:   آتش

 برات  ارمیباشه م-

 خبر داره؟  نا یسرگرد از همه ا گه،یسوال د هی-

با خشم   دیچرخ  ستادیا یو پروا عصب  دینگاه دزد آتش

 : دیغر



 دونستم!  یم-

 گفت  شهینم ارو یچ ی بعض-

 گفت:  یخند زد و آتش با سردرگم شین پروا

 کمکم کنه! تونهیبگم، اون م دی اما با -

خواست بچرخد اما تن آتش از پشت به چفت   پروا

باعث   گردنش فرو رفت یتنش شد، صورتش در گود 

 : دیآرامش را شن یشد چشمان پروا بسته شود، صدا 

 بهش بگم  ویهمه چ دیبه خاطر تو با -

  یبه خاطر خودت آتش، بذار با کمک سرگرد همه چ-

که   یباشه نه کژوان ینه بهادر  گهیتموم بشه، د

 بهمون زهر کنن  یزندگ

 نفس -

سر چرخاند به چشمان سرخ و تب دار آتش نگاه   یکم

آتش    شرنیت دیهمان چرخ  ینگفت برا  چی کرد، آتش ه

 انداخت.  نیزم  یرا در آورد رو

فکر آن عکس بود و سکوت   تمان مدت آتش به در

دانست تا چه حد حساس است اما همان   یپروا، م

از   شتریبرد، ب یپروا پ قیلحطه به دوست داشتن عم

 آتش گرفت و بر خودش لعنت فرستاد.  شهیهم



  دنیشلوارش را باز کند با د یخواست دکمه   پروا

اسلحه   دیکش یفیحرکت ماند، اما نفس عم یاسلحه ب

  شرت یباره ت  ک یانداخت و به تخت  یرا برداشت رو

 خودش را در آورد. 

در را    دش،یدست آتش را گرفت سمت حمام کش مچ

 زد و گفت: یرو به او چشمک ستاد یباز کرد کنار ا

 دییبفرما -

 به چشمانش شد و آرام گفت:   رهیجلو رفت خ آتش

 زشتم یاز هزار تا مرد مردتر-

را    رشیباره لباس ز کیلبخند زد اما آتش به   پروا

 : دیغر  د یچنگ زد درون حمام کش

 پدرسگ زشت-

شرشر آب    یشد و صدا  دهیحمام محکم بهم کوب در

 آن دو نفر...  ی شد با عشق باز ی مساو

 ** 

 گذاشت و گفت: یتا شده اش را درون کوله پشت شال

  رمیسر کارم که نم ه،یچند دست لباس کاف  نیهم-

 هجا باش   نیهم ل یوسا  ه یو بق ن یدورب



اش بود،   رهیبود خ دن یکش گاری که در حال س آتش

 زد و گفت:  یبشکن عیپروا سر

 آخ گردنبندم-

 به اتاق رفت و بلند گفت:  عیسر

ماهه تموم بشه، هم دلم   کی هست  یهر چ دوارمیام-

  ی خونه به دوش نی واسه کار کردن تنگ شده هم از ا

 متنفرم

آتش بود برداشت از اتاق   هی را که هد  گردنبندش

  یرفت، متوجه بود که آتش ناراحت است برا  ونریب

 اورد، یب  رونیکرد او را از فکر ب یم  یهمان سع

 مبل نشست و گفت: یسمتش رفت پشت به او رو 

 ببند نویا ا یب-

لبش    یرا گوشه   گاریرا جمع کرد و آتش س  شی موها 

کتفش نگاه کرد، قفل گردنبند را  ینگه داشت و به تتو

 گرفت و گفت:

 دوست دارم  ی وودیهال  ی کارا ن یاز ا-

 و گفت:  دیخند  ز یر زی ر پروا

  یم یوود یهال  یکارا هیبه ثان هیثان یمن  شیتو که پ-

 یکن



  یچانه  ری باره ز کیزد و به  یچرخاند چشمک سر

ش را در جا  گار یآتش کالفه س د،یآتش را بوس

داد   هیانداخت، پروا را در آغوش گرفت و تک یگار یس

دست او    یو دست رو  دیکش یقیبه مبل، پروا نفس عم

 گذاشت گفت: 

باشه، تو  ادت یرو   ییزایچ هیخوام   یاما م رمیدارم م-

اما   یشیم وونهید یش یم نیخشمگ یکه هست یطیشرا

  ،یبرنده ا یظاهرتو حفظ کن یباشه اگر بتون ادت ی

کنه، قبل از  تیتونه عصب ی چطور م نهیبب ینذار کس

اول به خودت و عاقبتت فکر کن و دوم به  یهر کار 

باز من وجودم    ماطراف یمن، که با وجود هر کس

فکر کن اگر   نیخواد، به ا  یروحم و تنم تو رو م 

بعدش قراره سر من   ادیب یینکرده سر تو بال ییخدا

 اد یب یچ

و را  هم فشرد و پروا دست ا  یبا درد چشم رو  آتش

 نوازش کرد ادامه داد:

سراغم بذار کنار هم   ا یمن هستم که کمکت کنم، ب -

 یدونم نگرانم یم م،یبزن نیدشمنه زم  یکمر هر چ

خوام کنارت باشم، االن  یآتش م ایسراغم اما ب یا ینم

جلو اما   یفکر بر   یراحت کنم که ب التویکه خ رمیم



  یکنه، خب حقم دار یذهنت قفل م یپروا، گاه ز  یعز

به  یکی یدار   ازین  یگاه  ،یدیهمه موضوع فهم نیا

هم جنس   یقایاز از رف زایچ  نیا ی گاه  ارتت،یخودت ب

به خودت   قیخودت خارجه، بذار منه زن، منه رف

بذار واسه چن ساعت دورت کنم حالتو خوب   ارمت،یب

 کنم که ذهنت آزاد بشه

 صبح پارت هست  فردا
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 تیانگشتان د  یزد و انگشتان دستش را البه ال  لبخند

و   زی ر ی زخمها  یآتش جا داد و باال آوردش، به جا 

  د،یدرشتش نگاه کرد و دست مردانه را سمت لبش کش 

با بوسه اش آغوش آتش تنگ شد و پروا پشت دست  



و با ناز    دیکش یقیآتش را به قلبش فشرد، نفس عم

 داد:  هبود ادام  شیکه ذاتا در صدا  ی دلبر

خالف   یکله گنده   هیبار  هیکه داشتم  ییتو خبرا-

نم،  ذاشتن من باهاش حرف بز یگرفته بودن، نم

کرد تا گذاشتن من برم  ی باز یسرگرد انقدر پارت

  نیگفتم ا یباهاش حرف بزنم، قبل که برم به خودم م

ترکه،   یو مثل بمب م شهیخبر عمرم م نیبزرگتر 

ارو یدونست آن  ینم یرسانه ا چی چون هنوز ه

تعجب کردم فکر   دنشی گرفتن، وارد اتاق که شدم با د

جاش تته هست و  گوالخ که همه   هیکردم االن با  یم

واقعا    شم،یروبه رو م هی زخم بخ  یرو صورتش جا 

 نیهم  نیاوردنم در زدم گفتم ا یفکر کردم اتاق اشتباه 

 ارو ی نیا یگفتن آره، باز خوب نگاش کردم، چ هیفالن

  هیبود،  یحاج هی هی ! اون شب؟خورد یبه خالفکارا م 

  یشدنش داشته نماز م ریکه انگار قبل دستگ  یحاج

 خونده! 

آتش تن گرمش را با   یداد به شانه  هیو سر تک  دیخند

 داد به تن سردش و ادامه داد:   یتمام وجودش جا 

  یکه من م ی رفتم روبه روش نشستم، در تمام مدت-

خالف کارس اون   اروی همون  نیخواستم مطمئن بشم ا



خم شد   کمیکرد، اما تا نشستم    یساکت بود نگام م

  یخوا  یعقب اما اون گفت، م دمیخودمو کش دم یترس

  هی یبچه  یچرا خالف کار؟ بذار بهت بگم وقت  ی بپرس

بابات   ی، جا پای بش یحاج  یتون ینم  یشیخالف کار م

  هیمنم اگر بابام  ،یکه نذار  یتون  ینم یعنی یذار  یم

بود به جز   یبود که شغلم هر کوفت یمعمول  یآدم حساب

خالف    هی ینشستم جلو یمثل تو م د یشا   ،ی خالف کار

 گفتم چرا خالفکار؟ ی کار م

 و سر تکان داد گفت:  دیخند پروا

هر کس   د یشا   ی دون ی حرفاش تکون دهنده بود اما م-

  یگرفت، ول ی قرار م ریمن بود تحت تاث ی جا  یا گهید

خم شدم با تمام جسارتم زل زدم  کم یخودش  نی من ع

 ویزیچ  هیاما   ستین یچیگفتم، من بابام ه به چشماش 

 یمشت خارم که باشه حت هی نیگل ب هیدونم  یخوب م 

خودش باشه رشد   نهتو یهم باشه باز م یاگر زخم

بذاره اون   ارهیتونه زود کم ب یکه هم م ا یکنه، 

  هیقرمز خوشگل دونه دونه پر پر بشن بشه  یگلبرگا

  نیگفتم، تو ا تیشعار ندادم واقع  ان،یاطراف هیخار شب

آره حق داشت از  شه،ینم ی زیچ یتا خودت نخوا ا یدن

که باباش   یباهاش بزرگ شده اما اون ده ید یکیکوچ

خمار بوده خودش    ده یجلوش کش یکیکوچ  ازمعتاده  



 نا یناب ای دید  یاون نم ؟یچ شهیدکتر م   نیبهتر رهیم

درش  پ هیگرفته شب میاما تصم دهی بود؟ مطمئن باش د

قرار داده، اما آدما    تیخودشو اولو ینباشه خواسته 

بندازن،   هیعادت دارن اشتباهات خودشون گردن بق 

 اراده بودنشون  ی خودشون ب یناتوان

 باال برد به آتش نگاه کرد و گفت:  سر

 یانتخاب م زیباشه آتش ما خودمون همه چ  ادت ی-

کس  چیکه مربوط به شخص خودمونه ه  یزیچ م،یکن

خواد   یکه اون م  یزیتونه دخالت کنه، بخواد چ ینم

 باشه 

آزاد پروا فرو رفت و سرش به  یآتش در موها دست

 اش فشرد گفت:  نهیس

 پدرسگ حرف زدنتم زشته-

 گفت:  دیخند پروا

 عادت کردم یمعکوس حرف زدنت حساب نیبه ا-

 پدرسگ زشت  ینفسم -

 م؟ یبر-

نفسش حبس شد و با حرص آزادش کرد  کالفه  آتش

 گفت: 



 میبر-

 و گفت:  ستاد یا عیسر  پروا

 شلوار گذاشتم، بپر بپوش  شرت یبرات ت-

را   یهم به اتاق رفت و پروا شارژر گوش  آتش

 گذاشت گفت: ف یبرداشت درون ک

غذا نشو هر روز   ال یخ یلطفا ب  ستیهم که ن ی آسک-

 ارن یزنگ بزن غذا برات ب

 باشه -

 ستینخور واسه معدت خوب ن یانقدرم تند-

را تنش کرد و سمت پنجره رفت گلدان کوچکش   مانتو

 را برداشت گفت: 

 بهت برسه  ستین یجا کس   نیا میبر ا یتو هم ب-

را کنار کوله اش گذاشت به آشپزخانه رفت، در    گلدان

 را باز کرد و گفت:   خچالی

 خراب بشه  میندار  یخاص  زیخب خدارو شکر چ-

دست به  طنتیآتش با ش دنیبا د دیرا بست چرخ  در

 دندان گرفت گفت:  ر یلبش را ز یزد گوشه    شی پهلو

 ی جون چه پسر-



 لب گفت:  ری ز دیخند آتش

 تنش به تنم خورده -

 برداشت و گفت: یقدم دیبلند خندهم  پروا

مدت   هیزنو شوهر اگر بعد از  گهیم رایمامان حم-

هم نشه که زنو  هیشدنشون فکر و رفتارشون شب یکی

 ر یتاث شتریاما متاسفانه انگار تو ب ستنیشوهر ن

 رو من ی گذاشت
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باره   کیکنارش گذشت سمت اتاق رفت اما به  از

سر چرخاند به آتش که پشت به او داشت    ستادیا

 بست نگاه کرد و گفت:  یساعتش را م

 ی کرد ز یمنم مثل خودت ه-



گردن آتش نشست،   ی رو  ش یهوا لبها  ی موقع ب همان

 : دیغر  دیبه جلو پرت شد خند یآتش کم

 !میانداخت وونهید-

 : دیکام که پروا گرفت، آتش غر با 

 ؟یچ یعنیکار  نیا  ی دون یپدرسگ م-

مردانه اش را   نهیپروا دورش حلقه شد و س  دستان

 چنگ زد دم گوشش زمزمه کرد: 

 ؟یچ یعنی-

آتش از پشت پشت   یباره و کامال ناغافل پا  ک ی به

که پروا   دیپروا را کش  یپا یپروا رفت و جور یپا 

شود آتش در   نیزد تا خواست از عقب پخش زم غیج

کمرش را گرفت به چشمان   ریز  دیحرکت چرخ کی

 زد و گفت:  یدرشت پروا نگاه کرد  چشمک

 نیا یعنی-

که هنوز دکمه  ییکرد و مانتو  شیرها  نیزم ی رو

بسته نشده بود از هم باز کرد و لباسش را باال    شیها 

 زد... 

 ** 

 با لبخند گفت:   اریحم



راحت    دمی کمد بهت م ه یبذار اون جا مادر،   فتویک-

 ی باش

 ممنون-

 لبخند زد گفت:  رایبه اطراف نگاه کرد و حم آتش

 ست ین یبد  یاما جا هیمیقد  که،یکوچ-

 فت: نگاهش کرد و سر تکان داد گ  آتش

 باهاتون حرف بزنم؟   شهیم-

 گفت: دیکرد که آتش خند  زیچشم ر پروا

 نکن، دو کالم حرفه ی فضول  تی گاو یبا اون چشما-

 سمت در رفت و گفت:  دیخند رایحم

 نکنه، من بکنم؟   ی پسر جون اون فضول  ا یب-

 : د یبا حرص غر پروا

 !نا یحاال بب-

 زد و گفت:  یچشمک دیخند آتش

 دو کلومه-

رفت و در را بست، پروا   رایعجله به دنبال حم  با 

نشست، به سقف کوتاه   نی زم یکرد و آرام رو  یپوف

 لب گفت:  رینگاه کرد و ز   نیزم ر یآن ز



 جا بمونم! نی قراره چند وقت ا دونمینم-

آمده بود نه  رایگذشت اما هنوز نه حم یا قهیدق  ده

 از آتش بود.   یخبر

 

 و گفت:   دیکش یقینفس عم رایحم

 کنه  ریخدا به خ-

 بود نگاه کرد و گفت:  ریآتش که سر به ز به

 بره  ییجا  ذارمیراحت نم  التیبابت اون خ-

 رفت گفت:   نیزم  ر یسمت ز رایکالفه بود و حم آتش

 نشه  تی راه پروا اذ  نیتو ا کنمیدعا م -

 و گفت:  ستادیدوم ا یپله   یبه دنبالش رفت رو  آتش

 اد ی ب دیبهش بگ-

 در را باز کرد با لبخند گفت:  رایحم

 پاشو شوهرت کارت داره -

  رهیرفت، خ رون یبلند شد ب  شیبا عجله از سر جا  پروا

 به آتش گفت: 

 ؟ ی کردیم کی ج کیج یچ-



 یمن علف خوب و مرغوب م  ی گاو  نیگفتم ا یم-

 خوره حواست باشه بهش 

اما به    دیچپ چپ نگاهش کرد و آتش بلند خند پروا

پروا برد در آغوش   باره دست پشت گردن کی

 آب دهانش را سخت قورت داد و گفت:   دش،یکش

 مراقب خودت باش نفس -

 ی مراقب باش د یمن جام امنه تو با -

  واریبه اطراف نگاه کرد و آرام پروا را به د آتش

چسباند، پروا متعجب نگاهش کرد اما لحظه متوجه 

رود، چشمانش درشت شد و   یشد لباسش دارد باال م

 با وحشت گفت: 

 جا؟  نیا-

 از اطراف نگاه گرفت و کفت:  آتش

 خوبه که دنجه-

 گه یخونه ده تا خانواده د نی! تو ا ؟ی شد  وونهید-

 !اد یم رای مامان حم هوی بعدم  کنن،یم  یزندگ

کش شلوارش جا داد   ر یشتش را زانگ طنتیبا ش آتش

 و پروا وحشت زده به اطرافش نگاه کرد گفت: 

 که...   امیقبل که ب-



را از هم وا    شیپاها  یرا جلو برد کم  شیزانو آتش

 حرفش رفت گفت: انیکرد و در م

 شدم؟ ریس  ی فکر کرد-

 آتش! -

خصوصا که چهره پروا   دیترک  یداشت از خنده م  آتش

ود، همان موقع جسم  شده ب یدنید یل یبا آن ترس خ

کمر شلوارش فرو رفت، نفسش حبس شد  ریز  یسرد

 و آتش آرام گفت: 

 پس حواست باشه ستین  ی اسباب باز-

 : دیشده غر د ی کل  یبه حرص هلش داد با دندان ها پروا

 ! میترسوند وونهید-

 و باز به اطراف نگاه کرد گفت:  دیخند آتش

 میدنجه بذار امتحان کن یینه خدا-

  ی نهیس  ی قدم به جلو برداشت پروا دستش را رو تا 

 آتش گذاشت و مانع جلو آمدنش شد گفت: 

 کاراس!  نیمنحرف اسلحه دادنشم با ا نم،یبب سایوا-

 گفت:  دی کش یق یو نفس عم  دیبار بلند تر خند نی ا آتش

 برم -



 گفت:  ی لرزش دار  یسر تکان داد با صدا  پروا

 گهی آره د-

 میاما مدام زنگ بزن نمتیب ینم-

 باشه -

 داشت  کیپ یکه سوپر  ید ینرو، د رونیاز خونه ب-

 رمینم-

 دوست دارم نفس   یل یخ-

مرتعشش لکنت دار   یپروا بزرگ تر شد صدا بغض

 شد. 

 یل یمنم...خ-

از دو   دیچرخ یاش شد اما عصب رهیخ هیچند ثان آتش

پله باال رفت اما همان موقع پروا مچ دستش را  

پشت    گرشی دست د دیگرفت، تا آتش سمتش چرخ

لبش  یلب رو   د،یگردنش نشست و سمت خودش کش

 گذاشت.

با درد چشم بست و اشک پروا صورتش را   آتش

کرد، کام اول دستان آتش را مشت کرد و کام   سیخ

 ی ببوستش، بوسه ا صانهیدوم باعث شد خودش حر 

پروا، انگار قصد بند آمدن   یاشک ها  ی با طعم شور



  یم شتریرا ب ی هم نداشتند و آتش با هر کام طعم شور

 . دیچش

سر عقب برد دست کنار صورت آتش    یپروا کم اما 

 گذاشت آرام گفت: 

 منتظرتم-

 عقب رفت و سر تکان داد گفت:  آتش

 ...زشتم شهیتموم م-

رفت،    ی صل نماند و گام ها بلند سمت در ا  گرید دیچرخ

هق هقش به  ی دهانش گرفت تا صدا  یپروا دست جلو

پله  یبا بسته شدن در تن پروا رو  ند،یگوش آتش ننش

 کرد.  هیترس بلند گر  یبار ب  ن یها افتاد و ا
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بود هر چه  دواریو ام خت یر یپشت در اشک م رایحم

را پاک کرد و   شیتمام شود، اشک ها  زیزودتر همه چ

 را گرفت و گفت:   ش یدر را باز کرد سمت او را بازو

 تو  میبر ا یمادر، ب ا یب-

 مامان... -

 ن یجا نش نیقربونت برم ا ا یجان مامان، ب -

 نگرانشم -

 اما واسش دعا کن  یحق دار-

 خوامش یمن آتشو به خدا سپردم...از خدا هم سالم م-

 باشه قربونت برم، بلند شو -

 رایو با غم بزذگش همراه حم  ستاد یا ی به سخت پروا

 شد.   نیزم  ر یوارد آن ز

 

  یم  یزیچ  هیاالن  ا یبرد ستی خوب ن ترش ینه ت-

 بده  نویفرستم ا

 باشه -

بافت   ی که داشت کاموا م رایحمرا قطع کرد به   تماس

 نگاه کرد گفت: 



ماه از بهار رفته از االن واسه  کی تازه  ییمامان خدا-

 ! یباف  یم یدار  یک

 و گفت:   دیکش  ی لبخند زد آه رایحم

 خودش خبر داره  یاز فردا ی دختر، ک یا-

  یم  یکرد و همان جور که داشت در گوش یاخم پروا

 : دینوشت غر

 ی تو از منم جوون تر ما،یحرفا نداشت ن یاز ا-

 برداشت و گفت: یزیچ ،یاز پشت پشت  دیچرخ رایحم

 بافتم واسه بچه نغمه نویا-

با ذوق   یبافت سرهم دن یسر بلند کرد با د عیسر  پروا

 جلو رفت و گفت: 

 !نویخدا ا یا-

 را از دستش گرفت و باال برد گفت:  لباس 

 و یچقدر گوگول  نی خدا ا-

 واسه نهال بافتمشال گردنم  نیا-

به شال گردن قرمز رنگ نگاه کرد، سر کج کرد   پروا

 و گفت:

 آخه! یچقدر تو مهربون-



 مال توئه دمی شال گردن سف نیا-

 پروا درشت شد با ذوق گفت:  چشمان 

 ! ؟یواسه منم بافت  یوا-

که هنوز کامل   یزد و بافت یچشمک طنتیبا ش رایحم

 نشده بود را باال آورد و گفت: 

 بافم  یکردم کالهشم دارم م یباز  یواسه تو پارت -

حلقه کرد و   رایو دستانش را دور تن حم دیخند پروا

 خودش را در آغوشش جا داد. 

 قربونت برم مهربون-

 عروسم   ادیبهت م یلیبرات سفد بافتم چون خ-

 و گفت:   دیسر پروا کش  یرو دست

باز   یدلم حساب یجا هست ن یکه ا ی وزده ر نیا-

انشاهللا کار آتش زودتر تموم بشه اما خدا کنه  ، ی کرد

 یبمون شمیحاال حاال ها پ

 با غم چشم بست و گفت:  پروا

وقتا هم هر   یساعت گاه کی وقتا هر  یگاه  نکهیبا ا-

سر    یکنه کل  یم ی شنوم سع یساعت صداشو م  مین

ده روز   نیتو ا  زنه،یدلم شور م  یل یاما خ ارهی حالم ب



جز چند تا مدرک جور شده   یخاص  زیچ شهی مگه م

نشده، اگر   یزیهمه چز مرتبه چ گهیباشه که مدام م

 جا؟  نینشه پس چرا من اورد ا یز یقرار بود چ

 صبور باش -

 ستمین یدون یم-

 دل شوره؟   ا ی یدلتنگ یبذارم پا نویا-

 ت: گف  دیکش یقینفس عم رایبغض کرد و حم پروا

ترتون   زیواسه هم عز یوقتا دور   یغصه نخور گاه-

 د یدون  یکنه، قدر همو بهتر م یم

موقع تلفن پروا زنگ خورد، عقب رفت و با   همان

پخش   یتماس را متصل کرد رو  عیسر ا یاسم برد  دن ید

 گذاشت:

 که فرستادم بذ...  تریت نیا-

 اون حله، پروا دعوت نامه فرستادن -

 واسه من؟! -

از دفتر روزناممون   ینه بابا همه، به پاس قدر دان-

 خصوصا تو، پس فردا روز جمعه هم هست 

 آهان -



 گهید ی ا یبدن، م زهی خوان بهت جا  یحتما م-

 لبش کج شد و گفت:  پروا

 ... فکر نکنم بت -

 ! سر یا یمراسم به خاطر تو هست، چرا ن  نیا وونهید-

 ا یب  نویالقل ا یا یکار نم

 گهیم یچ نم یبا آتش صحبت کنم بب دی دونم با  ینم-

 یا یب  د یباشه اما با -

 برو به کارت برس -

 : د یرا قطع کرد و غر  تماس

  تیوضع نیبگم آتش تو ا دیکم داشتم، االن با  نویهم-

 میبا هم مراسمم بر ا یب

  دنتیمدت ند نی اونم قبول کنه بعد ا د یحاال تو بگو شا -

 هیفرصت خوب

 

شد، کژوان   دهی کوب واریکوچه چنان باز شد که به د  در

آتش و   دنیبا ترس خودش را به در هال رساند با د

 :د یغر دی ابرو در هم کش قش ی دو رف

 چه خبره! -



 خند زد آرام جلو رفت و گفت:  شین آتش

 بده   درو یکه دزد یزیمثل آدم چ-

 د یدزد یچ-

  دیکش شش یر  یپوز خند زد و کالفه دست رو آتش

 : دیغر

 هم منو یکن  یبده اون المصبو هم خودتو راحت م-

 یگیم یفهمم چ  ینم-

باره سمتش هجوم برد و عربده اش باال   کیبه  آتش

 رفت: 

 آشغال -

  ا یک  ی دستش را جلو دیقدم جلو گذاشت اما مج ا یک

  ارویگرفت و نگذاشت جلو برود، تن کژوان به د

دستان فشرده شد، آتش از   ریز  ش یشد و گلو  دهیکوب

 :دیشده اش غر  د ی کل  یدندان ها یال

 

واسه اون   یده روزه تالش کردم تا مدارک کاف-

جور کردم  یکه نصفشو خودت داشت یکوفت یپرونده 

نداره   اقتشو یل  یکه حت یی که اون حروم زاده بره جا 

 دش یدزد  زیهمه چ  یب یاما تو 



 من...من... -
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دو تا حق دخالت   نیبار ا نیکه ا یدینگو تو نزد-

  دن ید  یکه آرزو  کنمیم یتو سرت خال ریت هی ندارن 

 ی اون عشقتو و نوتو به گور ببر

خم شد به سرفه افتاد، آتش   یکرد کژوان کم ش ی رها 

دست باال آورد با انگشت اشاره به حالت خط نشان  

 گفت: 

به وال   یکره بز نرفتم، ول  د ینرو سراغ اون فر  یگفت-

  یروزگار خودتو اون دوتارو م ی اگر اون مدارک ند

 کنم روزگار سگ

 نفس زد و با ترس گفت:   کژوان 



اون تا منو   ؟ یشیزندان راحت م ش یبنداز ی فکر کرد-

کنه، از همون جا به   ینشونه ولم نم اهیبه خاک س

 بکشن دیسپاره فر  یآدماش م

تونه  یغلطا نم ن ینباش  از ا زا یچ نی تو نگران ا-

 ... یبکنه من با پل 

  یتونه بکنه...فکر کرد یم  ی کنه...بهارد هر کار یم-

 بود؟  ی خودش زندان بود...بهرام ُکشتن، کار ک

  ستادیصاف ا   یکرد و کژوان به سخت زیچشم ر تشآ

 ادامه داد: 

بهت    یخوا  یکنه، اون مدرک م  یم یبهادر هر کار -

 شرط  هیاما به  دم،یم

 خند زد و گفت:  شین آتش

شرط   یدی که خودم جور کردمو تو دزد ییمدرکا   یبرا-

 ! ؟یذار  یم

 سر تکان داد و گفت:  کژوان 

  دمیم مدرکارو مبعد نم،یبب  دی بهناز و فر  د یمن اول با -

 به تو

 کرد و گفت: زیچشم ر آتش

 ! ؟ی اون وقت چه طور-



نگاه کرد و چند قدم برداشت   ایو ک دی به مج  کژوان 

 نشست و گفت:  ی صندل   ی رو

اما   یخر  یم یوقت دار  ،یباش  نیبهتره واقع ب -

 ؟ یآخرش چ

کرد حرفش   ی آتش مشت شد و کژوان سرفه ا  دستان

 را ادامه داد: 

خرجش   شهی شدن م  ریک قبل د ی برگ برنده دار هی-

کار ننشسته،  یو ب  ستی کرد، بهادر حالش خوب ن

 بشه  رید نکهیخرج کن قبل ا 

هنوز ساکت بود و فقط گوش سپرده بود به   آتش

آرامش آتش   دنیکژوان، کژوان هم با د  یحرف ها 

که  ی کار  اش کند به یادامه داد تا کامل بتواند راض 

 کرد.  یم  دیبا 

 

صورتش با   یکیرا روشن کرد و در آن تار   ی گوش

  امیآتش پ یمشخص شد، تا خواست برا  ینور گوش

تلفنش زنگ خورد، لبخند زد و آهسته از سر   سد یبنو

  رونیب نیزم  ر یاز ز نیپاورچ نیبلند شد پاورچ  شیجا 

پله   کی یرفت، در را بست و چند پله باال رفت، رو 

 نشست و تماس را وصل کرد آهسته فت: 



 سالم آقا بداخالقه-

 ؟ یسالم زشتم چطور -

  ی که چند ساعته زنگ نزد ی من که خوبم، تو چطور-

 یدلمم به شور انداخت

 کار داشتم، چه خبر؟  دیببخش-

 ست ین  یخبر خاص-

 ره؟ یم شیکارا چطور پ-

 م ینیب  یهمو م شهیروزا تموم م نیخوب هم  یل یخ-

هم فشرد و به آسمان نگاه کرد، آتش   یلب رو  پروا

 و گفت:   دیکش یقینفس عم

 از خودت بگو -

زدم گفت دعوت نامه   یحرف م ا یامروز با برد -

 مراسم واسه تشکر از دفتر روزنامه و من  هیاومده، 

 خب -

اما باز گفتم بهت بگم  شهیدونم نم  یروز جمعس  م-

 ... ش

 لحظه بمون هی-

 ... ینم  یزیبارم نرم چ هیحاال  الیخ یب-



 ه؟ یچه ساعت-

 دونم حتما بعد از ظهره  ینم-

 ه؟ یساعت کاف کی-

 ... خ یب-

از   یتون ینم گهیاما د ،یبه خاطر من سر کار نرفت -

 ی خود  ه یساعت برم  کیحاال  ،یبگذر یهمه چ

 م ینشون بده برگرد

 لبخند زد و گفت: پروا

 ؟ یممنون، شام خورد -

 نگاه کرد و گفت: نتیکاب  یرو چیبه ساندو آتش

 ان یاالن اون دوتا هم م دم،یخر ییزایچ هیآره -

مامان   دن،یجا عادت کردم به زود خواب نیباشه منم ا-

 زنه  یم یساعت نه خاموش  ،ی شناس   یکه م رایحم

 نفسم  شهیتموم م-

 : دیمشکوک شد و آرام پرس پروا

 ! ؟یتو خوب-

 خوبم-

 !هیجور هیصدات -



 نیخسته هستم هم کمی  ستین یزیچ-

 بودم  شتیکاش پ-

 چشم بست و گفت:  یعصب آتش

دارم، داغونم، خسته ام...کم   ازیاالن فقط به خودت ن-

 اوردم 

آتش خان،   یار یتو که کم نم ،یجنگ یم  یدار  ش، یه-

  زمیراه اما عز نیتو ا هیعاد یکالفگ نی و ا یخستگ

که   ییبرو که زودتر تموم بشه، مدرکا  ش یتر پ یقو

 کرد؟ دییسرگرد تا ی جور کرد

که پروا با   ی نشست جور رهی جز یآتش رو   مشت

 ترس گفت: 

 بود؟!  یچ ی صدا-

دور کرد نفس پر خشمش را    یرا کم ی گوش آتش

 داد و به زور لبخند زد گفت:   رونیب

از دستم ول شد،   ی زشت فضولم، بطر  ستین یزیچ-

مدرک جور کنم بدم   دیبا  گهی کوچولو د هی هنوز 

 راحت الت یسرگرد، تو خ 

نوا از    یدل من ب م،یبشن راحت بش  ریآره بده دستگ-

 دیپوس  یدل تنگ 



 برو بخواب -

 ایباشه، شامتو بخور-

 باشه -

 آتش -

 جانم-

 خواد اما بدون ق   یدلم قلبتو م-

 گفت:  طنتیبا ش  آتش منقبض شد و پروا فک

 ریبوس به لبت بد اخالق، شب بخ-

 دوست دارم زشتم -

 تش ینها  یمنم دارم، از نوع ب -

زد و با   یبشکن ستادیرا قطع کرد با ذوق ا   تماس

 شوق گفت: 

همه، جمعه واسه   ن یبعد ا  یکرد ی دمتگرم کار  ا یخدا-

 نمش یچند ساعتم که شده بب

* 

داد و رفت در را   رونیدر آتش نفسش را ب یصدا  با 

 لبش کج شد و گفت: دیباز کرد مج



 یکشت یبه ناخدا  دی محل رس یپدربزرگت از بزرگ -

 یی ا یدزدان در

 : دیجلو رفت و واز کنار آن دو گذشت غر ا یک

چون  دی نکن یکار  تیتو عصبان یهزار بار به ما گفت -

 یکار کرد  یخودت چ  نیاما بب دیش  یم مونیبعدش پش

 رفت و گفت:   خچالیسمت  دیخند زد چرخ شین آتش

 یشیم  مونیآره چون پش -

 ؟ییاستثنا  ، یپس تو چ-

را   نی را باز کرد ظرف فلفل سبز آتش خچالیدر   آتش

نگاه کرد    ا یپرت کرد به ک رهیجز  یآورد رو  رونیب

 داد و گفت:  لشیتحو ی پوز خند معنا دار

 پسر؟  ینیب  یتو من م یمونیاالن پش-

 و در را بست گفت:  دیخند دیمج

زده پدربزرگرو ناخدا   رهیقراره جشنم بگ ا ینه واال ب-

 کرده، بد کرده؟
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 : دیجلو رفت و واز کنار آن دو گذشت غر ا یک

چون  دی نکن یکار  تیتو عصبان یهزار بار به ما گفت -

 یکار کرد  یخودت چ  نیاما بب دیش  یم مونیبعدش پش

 رفت و گفت:   خچالیسمت  دیخند زد چرخ شین آتش

 یشیم  مونیآره چون پش -

 ؟ییاستثنا  ، یپس تو چ-

را   نی را باز کرد ظرف فلفل سبز آتش خچالیدر   آتش

نگاه کرد    ا یپرت کرد به ک رهیجز  یآورد رو  رونیب

 داد و گفت:  لشیتحو ی پوز خند معنا دار

 پسر؟  ینیب  یتو من م یمونیاالن پش-

 و در را بست گفت:  دیخند دیمج

زده پدربزرگرو ناخدا   رهیقراره جشنم بگ ا ینه واال ب-

 کرده، بد کرده؟



  یب دیکرد اما مج یتشان نگاه م چپ چپ به جف ا یک

 ها را برداشت و گفت:  چیساندو  الیخ

 جشن بزرگه هی نی بزن که ا ا یب-

 د یشما دوتا خل شد-

 برداشت و شانه باال انداخت گفت: یساندوچ   آتش

 گنده تر از دهنش حرف زد، ادب شد -

برداشت همان جور   یزد و فلفل  چش یبه ساندو ی گاز

 زد گفت:  یگازش م  اریکه مثل خ

 یافتم زندان وگرنه م یخوام ب یشانس اورد نم-

 بهتر مردنه یل یچشم که خ هیکشمش، گرفتن 

 گفت:  دیبه مج رو

 نه؟-

اما   میکن یدستو پاتو قطع م  هیآره واال به من بگن -

 دمیم لیبُرم تحو  یاصال خودم م متی ذار یزنده م

 اشاره کرد و گفت:  ا یبا ابرو به ک آتش

 بچه بشنو  نیحرف راستو از ا  ا یب-

 کرد و گفت: یپوف  ا یک

 ؟ی آخرش چ-



واسش   هیک نمیکنم بب  دایبذار آدمشو پ نکهیاخرش ا-

 رم یگ یپس م   درویکه دزد ییکنه، مدرکا  ی کار م

 ؟ی برده باشتش چ نیاگر از ب-

  ینم نیاز ب ادیاگر به کارشم ن ید نه د، بچه جون حت-

االن به  دیبرگ برندس، شا   هیباشه  یبره، اون هر چ

 خوره  یدردش نخوره اما بعد م

را    چشیکرد به او که با اشتها آن ساندو  زیچشم ر ا یک

 شد و آرام گفت:   رهیخورد خ یم

واسه خودت وقت    ی درست گفت، دار ویزیچ ه یاما -

 اما اگ...  ،یخر  یم

پرت شد که  واریسمت د   یکالباس جور چیساندو  آن

آتش خانه  یعربده  ی صداخشکشان زد و  ا یو ک دیمج

 را لرزاند. 

 تونه بکنه ینم  یغلط چیه-

  یحساس شده است، کبود  یل یمتوجه بود آتش خ ا یک

که  دیمج د،ید  ی اش را که از شدت خشم بود م

  نییدر دهانش بود تا گاز بزند را آرام پا  جیساندو

به اتاقش رفت و در را بهم کوفت،   یآورد، آتش عصب

 : دیکرد و غر یپوف دیمج



 کوفت بخوره    یذاشت  ی د  م-

به  ره یگرفت و خ گارش یس  ریفندکش را ز ی  شعله 

گرفت،   گارشیاز س ین یپروا پک سنگ کی تار یخانه 

نا آرام بود که همه آن را متوجه شده بودند    یبه حد

د باز  داشت به همسرش تا آرام شود تا بتوان از یاو ن

شد   یاما هر روز بدتر از روز قبل م  ردیبگ میهم تصم

که جمع  ییحال که بعد از آن همه تالش مدرک ها

در    زیچ چیه گری کرده بود همه به باد رفته بود  د

 دست نداشت. 

 ** 

 و گفت:  دی لبش مال  ی را رو  رژ

  یآخه آتش وقت نداره زود بر م ام، یآره مامان شام م-

 گردم 

 باشه -

 ؟ ی الزم ندار رون یب یزیچ-

 نه مادر-

 گرفت گفت:  ی و ژست دیچرخ پروا

 چطور شدم؟ -

 مادر  یپیخوش ت شهیهم-



  قشیدوستش دارم، سل دیمانتو رو آتش برام خر  نیا-

 به روزه 

را مرتب کرد و سمت کمد رفت، عطرش را    شالش 

 برداشت و با ذوق گفت: 

 قرارمه نیانگار اول  هی جور هیدلم -

دستش بود نگاه کرد،    ریکه ز یو به بافت  دیخند رایحم

 ی دانست آن روز تمام م یآخر بود و م یدانه ها  گرید

 یعطر به خودش زد به ساعت مچ یشود، پروا کم 

را   یزنگ گوش  یاش نگاه کرد همان موقع صدا

را در   یکه گوش  ییسمت جا  د یبا عجله دو  د،یشن

 شارژ زده بود و تماس را برقرار کرد: 

 جانم-

 زشتم رون یب ا یب-

 اومدم -

  فش یو ک دیرا از شارژ کش  ی را قطع کرد گوش  تماس

اش  یتپل  یرفت خم شد گونه  رایرا برداشت سمت حم

 و گفت:  دیرا بوس 

 زمیعز  امیزود م -

 د یباشه مادر مراقب خودتون باش-



از پله ها   عیرا به پا کرد و سر  شیرفت کفشها   رونیب

بچه ها لبخند زد و همان جور که   دن یباال رفت، با د

  دی کش یسر دختر بچه ا  یرفت دست رو  یسمت در م

 و گفت:

 یباهاتون باز  امیفردا منم م-

  ن یبر ماش هیآتش که تک دنیدر را باز کرد با د 

اش شد، قدم   رهیخ هیچند ثان ستاد یا شیداشت، سر جا

لبش کم کم    دنشیگذاشت آتش سر چرخاند با د  رونیب

 رفت و گفت: کش آمد سمتش  

 ! نی زشت منو بب-

دستش   کی شلوغ   یتوجه به کوچه   ی آن مرد ب و

و    دشیدور تن پروا حلقه شد و آرام در آغوش کش

گونه اش نشاند، پروا با لبخند سر به   یرو  یبوسه ا 

عقب رفت، آتش دستش را گرفت و   یبرد و کم  ریز

 گفت: 

 ا یب-
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 باز کرد گفت:  شیو در را برا  دشیکش  نیماش  سمت

 ی شیزشت تر م  یبپر باال که روز به روز دار-

به  رهینشست، آتش خ نیدرون ماش دیخند پروا

  ینیانگشتش را به ب طنتیصورتش ماند، پروا با ش

 آتش زد و گفت: 

 کنن  یهمه دارن نگامون م   میبر-

را دور زد    نیعقب رفت در را بست و ماش دیخند آتش

 پشت فرمان نشست، به حرکت در آوردش گفت: 

 زده پدرسگ می چه عطر هوش بر نیناکس بب-

 هوشت نپره بد اخالق -

رفت و آتش تا خواست حال  رونیاز کوچه ب  نیماش

و   دیونه اش را بوس پرا را بپرسد آن دختر خم شد گ

 آرام گفت: 

 جا موند  نیا-



  یراحت نفس  الیلبخند زد نگاهش کرد و با خ   آتش

 و گفت:   دیکش

هم که   یجور شد حداقل اجبار یزیچ هیخدارو شکر  -

 نمتیشده بب

 ایشد پیخوش ت-

 نشم؟ پیخانمم قراره بره مراسم، خوش ت-

شاخه گل لبخند زد  دنیبه جلو نگاه کرد با د پروا

کرد و   شیبرد شاخه گل را برداشت بو  شیدست پ 

 گفت: 

 ممنون-

 رفتم خونت شب ید-

 واقعا؟!-

خوب بهشون    یآره گالت سر حال بودن، نهال حساب-

 رسهیم

برسه انقدر دلم واسه اون   یکردم روز  یفکر نم-

 خونه تنگ بشه

 سخت بودا  دم،یرو تختت خواب-

 چرا؟! -



 یچون تو نبود -

 گفت:  دیسمت آتش چرخ یو کم دیندخ  پروا

 یکسب کرد  تیچقدر موفق  نم،یخب بگو بب-

 خند زد و گفت:  شین آتش

 کسب نکردم  یزیفعال چ -

 شهینگران نباش درست م گهیاما خب در شرفه د-

 شو   زایچ  ن یا الیخ یب-

برد دست پروا را گرفت و   شیکرد و دست پ نگاهش

 گفت: 

 به درک  شیبق  م،یچند ساعت حالشو ببر  نیبذار تو ا-

دوست شدم، آخه   هیمن که جام خوبه، با همسا -

شناختن که، باورت    یبودن منو نم دیجد  شترشونیب

چادر سرمه کنارشون نشستم   هی بعد از ظهرا  شهیم

 کنمیپاک م یدارم سبز

 و گفت:  دی باره بلند خند کیبه  آتش

پوک تک  کیاونا ج  یبتا یتو هم که ذاتن فضول، با غ-

 ی محل در اورد  ی تک اعضا 



از اون محله اومدم بدترم  یاوه چه جورم از وقت-

 چاپ نشه اشون یکردن که گند کار  رونیشده، منو ب

 ن یاوه اوه فضول منو بب-

 که دستم االن بستس   فیح-

چپ نگات کنن که اون محلرو   ینکن یآره زشتم کار-

 کشم  ی به خاک و خون م

 و گفت:  دیخند پروا

دارن،    ادیمحله اوضاعش داغونه، همه اعت نیآتش ا -

 نایواسه ا شهیکردن، نم ریهاشون زنشونم درگ  یبعض

 کرد؟  ی کار

 تونم ی من م  ینه واقعا فکر کرد-

 ...خب اون محلرو ت-

اون محله نسل در نسل ما بزرگش بودن که منم -

محلرو نگه دارم، اما   کمیتونستم بزرگشون بشم 

کار کنم،    یتونم چ یشناسنم م  ینم یحت نجا یا یوقت

 هی یگیجور که تو م نی بزنم؟ ا شیکدوم خونرو آت

 زد   شیآت  د یبا  ونیخونه در م

داغونه دلم واسه اون بچه ها که دارن بزرگ    یل یخ-

سوزه، کاش    یخوان بشن م یمثل اونا م یکی  شنیم



از منو   یگیکنم، اما تو هم درست م یتونستم کار یم

که اونا   ادیها بر م ییاز اون باال اد،یبر نم یتو کار 

 هم... 

 کرد و آتش دستش را فشرد گفت:  یپوف

 یش یغصه نخور زشت تر م-

 له چه خبرتو بگو از مح-

خودشونن   ری انقدر درگ نا یامن و امانه، خدارو شکر ا -

 کنن یواسه محل دردسر درست نم گهیکه د

به مقصد برسند آن قدر با هم صحبت کردند انگار   تا 

  ینه انگار همان حرف ها را پشت تلفن هم با هم م

زنند، فقط دوست داشتند حرف بزنند مهم نبود چه 

حبت کردن با هم لذت  اما از ص  ستیو موضع چ  یزیچ

 بردند.  یم

 ** 

  یبا لبخند کاله کامل شده را کنار گذاشت، صدا رایحم

  دهیبه در کوب ی همان موقع لگد د،یشن رونیاز ب یغیج

  ی زد به آن شخص جلو غی با وحشت ج رایشد که حم

  ستاد ی گرفت ا واریدر نگاه کرد، با ترس دست به د 

 : دیغر



 ؟ ی چته سر اورد-

 کجاست؟ -

 نم یبب رونیکجاست؟ برو ب یک-

 : دیو غر نی زم ری چشم گرداند در آن ز مرد

 ه؟ یکدوم گور-

 باال رفت:  شیصدا رایحم

 بنداز...  نویا ا یعباس آقا ب-

ماند و   مهیکه سمتش گرفته شد حرفش ن  یاسلحه ا با 

 مرد باز گفت:

 اصال وقت ندارم بنال بگو کجاست-

 یحت یتون یحق داشت دورس کرد...مطمئن باش نم-

 گم کجاست  ینم رممی...من بمیکن  داشیپ

به زور نفس   یوحشت کرده بودند حت  اطیدر ح همه

که به   یدختر بچه ا  کیشل   یصدا  دند،یکش  یم

بود را از جا پراند، عباس آقا وحشت  دهیمادرش چسب

نگاه کرد و همان موقع مرد از پله   نیزم  ریزده به ز

 ها باال آمد گفت: 

   میبر-



که همراهش بودند به دنبال آن مرد رفتند و   ینفر  سه

 و گفت:   دیدو نیزم  ر یعباس آقا سمت ز

 !؟ یخانم خوب رایخانم...حم رایحم-

ها نگاه    هیهمسا  گریو با ترس به د دینشن ییصدا چیه

 کرد و گفت: 

 کنم؟!  یچه غلط-
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 کنار پروا نشست و گفت:  ا یبرد

 نصف نصفه ها یگرفت هیهد یآقا هر چ-

 خم شد و گفت:  یاما آتش کم دیخند پروا

 ؟ی نصفشو تو ببر ده، یزن من زحمت کش-

 که من دست راستش بودما دیببخش-



کنم پنج صدمشو بده به   یخب حاال باهاش صحبت م-

 تو

و دستش را باال آورد آتش دستش را  دیبلند خند پروا

 و گفت:  دیبه دست او کوب

  یخوره نصفشو اون م  یزشت من م رشویواال ت-

 خواد! 

 داد و گفت: نی چ ینیب  ا یبرد

 د یهم هست یزنم شما دوتا لنگه    شیمن برم پ-

  شیاز سر جا  ا یو برد دندیخند ز یر زیو پروا ر   شآت

به ساعتش   دیکش یقیبلند شد رفت، پروا نفس عم

 : دینگاه کرد و غر

 نشده؟  رتیحرفاشون، تو د نی شد ا یچقدر طوالن-

خوان تورو   یباالخره م  م،یمون یم  ستین ینه مشکل -

 صدا کنن

توجه به صحبت  یبا لبخند دستش را گرفت و ب پروا

 رو به آتش گفت:    یمجر یها 

 آتش؟  هیپدربزرگت چ  ی برگ برنده -

سر کج کرد و   یبه روبه رو بود، پروا کم رهیخ  آتش

 گفت: 



زنم چشمات    یازش حرف م یوقت ه،یچ  یدونیتو م-

درست   شهیبدنت سفت و منقبض م  شه،ی م یجور هی

 ی دیدست منو فشار م  یمثل االن که دار

 روا با لبخند سر تکان داد گفت: نگاهش کرد و پ آتش

 ده یهست که عذابت م  یخوام بدونم چ یبگو، م-

اون فقط همون مدرکا بود که من   ی برگ برنده -

 ... کردم اما بع لشیتکم

 ینی خانم پروا ام-

بلند   هیبق قی تشو ی و آتش سر چرخاندند، صدا پروا

شد و پروا با لبخند به آتش نگاه کرد، آتش دستش را 

 م گفت: فشرد و آرا

 برو زشتم-

رو به   دیبلند شد به راه افتاد چرخ شیاز سر جا پروا

کرد و باز قدم برداشت تا برود   میبه احترام تعظ هیبق

وقفه و با دل و جان کار   یب ی ها تی فعال  ی  جهینت

 . ردیکردنش را بگ

* 

به گوش   اط یدر ح  هیزن هسا  ز یر  یها  هیگر  یصدا

پنهان   هیبچه ها هنوز با ترس پشت بق  د،یرس یهمه م



که در خانه  سیپل   یبار به مامور ها  نی شده بودند، ا

کردند، دختر بچه آرام   یبودند نگاه م  ختهیر  یمیقد

 رو به پدرش آرام گفت:  دیکرد با ترس چرخ یم هیگر

 ...ُکشتن؟ رایمانان..حم-

که مدام رفت   نیزم  ریبه در ز رهیچشم بست خ مرد

 آمد داشت نگاه کرد گفت: 

 رفت  رایمامان حم-

 ی بود برا یباال رفت و انگار تلنگر یزن  ون یش  یصدا

شان   هی گر یآن خانه که صدا  یها  هیهمسا  ی همه اهال 

همه مادر بود، اصال   یکه برا  ی زن یباال برود برا

انگار آن محله را غم فرا گرفت، همه در شوک کشته  

از او   چیو کمک ه  یبودند که جز مهربان یشدن زن

 بودند.  دهیند

 

که مثل مادر  ی دخترش رفت، دختر  یرفت برا رایحم

او با همه فرق   یدوستش داشت، پروا برا   یواقع

اش از ته دل   یبا شاد دیکش یداشت، با دردش درد م

 ی که ب ی مادر شد، مادر یشد، اما حال پروا ب یشاد م 

 رحمانه از دست رفت.



خانع شد، به او گزارش نشده بود   اطیوارد ح سرگرد 

در آن  د یشن یاتفاق  یکند اما وقت  یدگ یکه به آن کار رس

  دیکشته شده است، پرس و جو کرد و رس یمحل زن

که   یشناختش، چند بار  یکه او م ییرایحم  را،ی به حم

ا در آن محله خانه داشت به خانه اش آمده بود،  پرو

 ی بود و م ده یرا د انزن شوخ طبع و مهرب رایحم

 دانست تا چه حد پروا را خالصانه دوست دارد. 

رفت، مامورها   نی زم ری قدم برداشت سمت ز کالفه

توجه   یکردند اما او ب یم فهیبه انجام وظ یکی یکی

دلش    دیسف  یپارچه  دنیشد، با د نیزم ریوارد ز 

آن  دنیدستش را به در گرفت، انگار قلبش با د   د،ی لرز

 . دیکش  ریصحنه ت

 سرگرد حالتون خوبه؟-

  ی سست جلو رفت، آرام رو یل یتوجه اما خ  یهم ب باز

همان   ر یاش از ز یزانو زد، بدن تپل  یمیفرش قد

با   یتپل کلی نشست، ه ی هم به چشم م د یملحفه سف

کرد و   یم  تشیاذ طنتیا ش پروا ب شهیکه هم  ی مزه ا

 . دیخند  یبلند بلند م رایحم
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 نییلرزانش جلو رفت و آرام ملحفه را گرفت پا   دست

نفسش حبس شد،   دشیسف ی صورت تپل  دن یبا د  د،یکش

را چنگ زد، قطره اشکش    شیگلو یبغض مردانه ا

 . دیصورتش کش یو کالفه ملحفه را رو  دیچک

 نش؟ یشناس  یسرگرد م-

 گفتن؟  یچ-

مرد    ستادیا  ع یدستش صورتش را پاک کرد و سر با 

 گفت: 

 سه نفر بودن -

 سن؟ -

 تا چهل داشتند یس  نیب-

 نشونه ها-



بهمون دادن اما   یرنگ مدل باال، پالک یمشک نی ماش-

کرده   ی، پالک دست کاردرست نبوده  میکرد ی بررس

 بودن 

 چهره؟-

داشتند،    شیبه چشم داشتند، ر یدود  نکیهر سه ع-

 تونن بگن یاز چهره نم ی ادیز زیچ

 ؟یچ  گهید-

  ریز  کیچون نزد گه یم هی همسا   یاز اون مردا یکی-

کجاست، مقتول   ده یاز مقتول پرس دهیبوده شن نیزم

 گم  یدونم اگر بدونم هم نم یهم گفته نم

 لب گفت:   ریچشم بست و ز سرگرد 

 پروا -

 *** 

اش   یهمکارانش پس از سخنران گریدر کنار د پروا

  یم افتی را در  رشیو لوح تقد   زشیبود و جوا ستاده یا

برگردد برود کنار   نییبود به پا   دهیکرد، وقت آن رس

 نییخواست پا  هیبعد از تشکر مثل بق  ند،یآتش بنش

 باره گفت:  کیبه  یمجر  برود اما 

 میواستون دار یبزرگ تر زیما سوپرا ینیخانم ام-



  یمجر دیکرد و پروا با لبخند چرخ زیچشم ر آتش

 گفت: 

 م ین یما هم بب ی خوشحال  نیجلو تا ا  انیب-

 ی مرد  دن یبا د  یمتعجب جلو رفت و آتش لحظه ا پروا

شد چشمانش درشت شد و شتاب    یسن م کیکه نزد 

آتش که    دنیبا د ستادیا یپروا کنار مجر  ستاد،یزده ا

که   یمرد  دنیبود تعجب کرد، سر چرخاند با د ستاده یا

 با لبخند گفت:  یشد و مجر جیشد گ یم  کشانینزد

  دیصبور باش  د، یکنجکاو شد یل یخ  دونمیم  ینیخانم ام-

  هیچ هی قض دی فهم یاالن م

زنگ خورد، از مرد نگاه    بشیپروا درون ج تلفن 

آورد   رون یب ب یدستش از ج کیرا با  یگرفت و گوش 

اسم سرگرد تماس را رد کرد و به مرد نسبتا  دن یبا د

نگاه کرد اما سر چرخاند با   ستادیکه کنارش ا  یمسن

  یداشت سمتش م  یآتش که با شتاب قدم بر م دن ید

 شد.   ریآمد غافلگ

نگاه کرد و   ی به گوش د،یرزباز درون دستش ل  ی گوش

 سرگرد را خاند:  امیپ

 افتاده، خودتو برسون  ی خانم اتفاق رایپروا واسه حم-



 گفت: ینگران سر باال آورد و رو به مجر پروا

 من با...  دیببخش-

 میبر  ا یب-

بود   ستادهی سن ا نییاو پا  یآتش که روبه رو به

با   یدستش را سمت او گرفته بود نگاه کرد اما مجر 

 د گفت: لبخن

 ام...  ینیخانم ام  دیصبور باش دیعجله نکن-

 میبر  ا یب-

آتش باال رفت، پروا خجالت زده چشم چرخاند    یصدا

کردند همان لحظه مرد کنار   یهمه که نگاهشان م نیب

 دستش گفت: 

 مونن یآهنگر منتظر م  یآقا  د،یادامه بد-

شوهر او را از   لیمتعجب به مرد نگاه کرد، فام  پروا

 دانست!  یکجا م 
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 لبخند زد و گفت:   یمجر

لحظه  نیباال ا نیا یب گه؟ید  دیشما شوهرشون هست-

 د یچه خوبه شما هم کنارش باش

از همه نگران مامان   شتریبود اما ب جیکامال گ پروا

طرف تمام مهمان ها منتظر بودند   کیبود، از  رایحم

 چه خبر است. نندیبب

 گفت:  تیرو به جمع  دیآ یآتش باال نم دید  یوقت  یمجر

  نیکه موفق تر ینیخانم ام میدونیماها م  شتریب-

بود و   یدختر پرورشگاه هیخبرنگار شناخته شده، 

  شهینکرده و هم ی وقت پنهان کار چیه ینیخانم ام

 هست   یدختر پرورشگاه کیسر بلند گفته که 

 پروا نگاه کرد و گفت:  به

 گم؟ یدرست م-

 آب دهان قورت داد و آرام سر تکان داد گفت:  پروا

 بله-



کرد، اگر   یبه آن مرد لبخند به لب نگاه م نهیبا ک آتش

انداخت از آن جا  یکولش م  ی چاره داشت پروا را رو

بود، تا   ان یپروا در م ی بردش، اما حرف آبرو  یم

 کرده بود.  یرو  ادهیهمان جا هم ز

 ادامه داد:   یمجر

همه  نیبعد ا  یداره وقت   یدونم چه حس یاما واقعا نم -

که خدا برات رقم زده باز   ی ریتقد  تیسال تو اوج موفق

 کنه یقت م لطف در ح نیا

درست نبود، آتش   زیچ ک یبه آتش نگاه کرد،  پروا

  کیکرد و از  یبه آن مرد نگاه م نهینگران بود، با ک

بود و    دهیافتاده بود، هم ترس رایحم یبرا یطرف اتفاق

 افتاده است.  ی هم نگران بود که چه اتفاق

 دوستتون داره   یل یواقعا خدا خ ینیخانم ام-

پُر حرف نگاه کرد و   یو گنگ به آن مجر  جی گ پروا

 با لبخند ادامه داد:   یمجر

 ی م یبه خواست خدا اتفاق می بهتره بگ شیسال ها پ-

  نیتا هم  شد،یافته که شما از پدر مادرتون دور م

 امروز 

 اتفاق! -



به آتش نگاه کرد و آتش کالفه چشم بست،   متعجب

 دانست؟!   یآتش هم م یعنی نیا ختیدلش فرو ر

بگم   دیش یم یهمه سال چه حال نیبعد ا  ین یانم اماما خ-

 شدن دایپدر مادرتون پ 

جرات نفس   ینگاه کرد، حت یبا شتاب به مجر پروا

توجه به حال پروا   یب یهم نداشت اما مجر  دن یکش

 و گفت:  دیخند

که   میحستون درک کن میتون یگفتم که ماها واقعا نم-

که سال ها  یباره پدر مادر  کیبه  ییبعد سال ها تنها 

 کنن  داتونیبه دنبالتون بودن باالخره پ

  یرا م  یاست و فقط مجر کیکرد همه جا تار  حس

 نیسنگ شیصورتش گر گرفته بود و گوش ها ند،یب

بدنش نبض گرفته بود و   یشده بود، تمام رگ ها 

پروا که آن مرد   گریدستش را سمت طرف د  یمجر

 : بود گرفت و گفت  ستاده یا  بیغر

  نیا دیفهم یاالن که م م ینیبب میهمه ما دوست دار-

همه سال چه  نیمحترم پدرتون هستن بعد از ا ی آقا 

 د؟ یشیم  یحال 

طال از دست پروا رها شد،    سیو تند  ریتقد لوح 

تار شد،   شیو همه جا برا  دیمردمک چشمانش لرز



کرد،   ی تکان هم نخورد، آتش نگران نگاهش م یحت

 انگار نفس کل مهمان ها حبس شده بود. 

بلند شده بودند و مثل  شانیو سارا از سر جا   ا یبرد

کردند،   یخشک شده نگاه م یآتش نگران به پروا 

سکو گذاشت و از همان جا خودش   یآتش دست رو

 . دیرا باال کش

 پروا را گرفت و گفت:  یبازو  عی رفت سر  جلو

 میبر  ا یب-

نگاهش کرد، نفس حبس شده اش آزاد شد،   پروا

 گفت: یبا شوخ طبع  یمجر

 شوکه شدن   یل یخ ینیفکر کنم خانم ام-

  ینگاه کرد که مجر یبا خشم به مجر ی جور آتش

قدم به عقب برداشت و هر دو دستش را به خالت   کی

 گرفت.   میتسل 

 باز به پروا نگاه کرد و کفت: آتش

 نفس  میبر-

دوست داشت سر بچرخاند به آن مرد نگاه کند   پروا

اما انگار آن لحظه شهامتش را از دست داده بود،  

 سر خم کرد و گفت:  یآتش کم



 ؟یخوب-

 ی مجر ی به جا  یگریبار کس د نی لحظه ا  همان

 : دیچیدر بلندگوها پ  شی صدل 

همه سال خدا چقدر منو  نیبعد ا  دونمینم  یعنیسخته، -

 نیو همسرمو دوست داره که دخترمون که بعد از ا

 میکن دایاالن پ مینکرد دایهمه جستجو پ

خند زد،   شیکرد و با آن حرف ن  یبه مرد نگا م آتش

شد، دستش مشت    رهیآتش خ یپروا به لب کج شده  

 رخ پروا ادامه داد:  میشده بود و مرد رو به ن

شده بود تو    دییتا  نکهیا وجود اب م،یسالها دنبالت گشت-

  دیناام م یاما من با وجود گرفتار ،ی آوار مفقود شد ریز

 شد  ضی مر تی نشدم دنبالت گشتم، مادرت از دور

 :دیبار با حرص غر  نی ا آتش

 وز یپف یگی د  چرا شرو ور م-

 نیشدن چشمانش چ  زیچشمان پروا به خاطر ر دور 

توجه به  یمرد ب د،یکوب یم نهیافتاد، قلبش به س

 حرف آتش ادامه داد: 

فرصت داد تا    ن یکنم خدا ل  ی خدارو هزار بار شکر م-

هر لحظه  باشویآخر عمرمو صورت ز  یسال ها  نیا



تماشا کنم، مراسم امشب به درخواست من برگزار شد 

 نم یبب  یتا دخترمو تو شاد

  یزد و دست رو   یخند زهر دار شیکالفه ن آتش

نگاهش با نگاه پروا گره   یاما لحظه ا د یکش شش یر

که باعث شد دست آتش که   بیعج  یخورد، نگاه

 برود.  نییبود آرام آرام پا ششیر  ی رو

  یپروا زنگ خورد، اتگار فرصت داشت برا  ی گوش

  ی به عقب برداشت به گوش یقدم دور شدن، قدم کی

توجه به حال   یو ب  دینگاه کرد، باز اسم سرگرد را د

آن   ی جلو رایحم خودش و شوک وارد شده به خاطر

دم گوشش گذاشت با    دیکش ی گوش ی دست رو تیجمع

 لرزان گفت:   یصدا

 بله-

بگو   یهست ییپروا، جونت در خطره، هرجا  ی کجا -

 ده یمحافظ بفرستم، آتش چرا جواب نم دیبا 

 اش گذاشت و گفت: نهیس  ینگران دست رو پروا

 ! رایمامان...حم-

 

[12 /3/2021 1:26  PM ] 



 

 #آغوش_آتش  

 #پارت_ششصد_شصت_چهار 

 

 

  یا هیسکوت کرد اما بعد از مکث چند ثان سرگرد 

 گفت: 

رحم   ،یطرف  یمتاسفم دخترم...تو با آدم خطرناک-

 ندارن 

 رایمامان حم-

 بده آتش یگوش  یتنها باش  دینبا  ییبگو کجا -

 مامان خوبه؟ -

 گفت:  یبار با ناراحت نیباز مکث کرد ا سرگرد 

 کش...ُکشتنش -

 لحظه آتش جلو رفت و نگران گفت:   همان

 ! ه؟یک-

  یپروا چنگ شد به جلو لباس آتش و با ناباور دست

 : دینال 



 مامان!-

 زد: اد یاز دستش رها شد و آتش فر  ی گوش

 شده؟!  یچ-

 زد: با وحشت لب   پروا

 مامانم -

باره تحملشان را از دست دادند قبل  کیبه   شی زانوها 

پروا   ی آتش عکس العمل نشلن دهد زانوها  نکهیا

  یرا لمس کرد و چنان چنگش به لباس مردانه    نیزم

آتش محکم بود که دو دکمه اش کنده اش و همان  

  زدیرا صدا م رایپروا که مامان حم غیج  یلحظه صدا

 : دیچیدر سالن پ

 مـامـان-

سر پروا را گرفت در آغوش    عیزانو زد سر آتش

بار کت آتش را چنگ زد باز   نی اما پروا ا دشیکش

 زد.  اد یفر

 اعالم کرد:  عیبا ترس سر   یمجر

دادن، بهتره   ینیبه خانم ام ی خبر بد کنمیفکر م -

 میبرسون انیمراسم امشب به پا 

 . دند یو سارا هم سمتشان دو  ایبار برد نیا



 رایمان حممامانم...ما -

 کنارش زانو زد و گفت:  سارا

 برم؟  ونتی شده قر یچ-

 با وحشت عقب رفت و با چشمان درشت گفت:  پروا

 نمش یبرم بب دیبرم...با دیبا -

 آتش دستش را کرفت و گفت:   ستادیا  عیسر

 بر...  یباشه م-

 دخترم -

 :دیسر چرخاند به آن مرد نگاه کرد و آتش غر   پروا

 ستیخفه شو حالش خوب ن-

 توجه به آتش گفت:  یجلو رفت ب مرد

در موردم   یخوب  یزایکردم، ممکنه چ دا یمن تازه پ-

 ی باش ده ینشن

تر شد، در مورد آن مرد اصال    جیدر آن غم گ پروا

 بد!  ا ی دانست که بخواهد خوب باشد  ینم  یزیچ

 ستیاالن وقتش ن بهادر حروم زاده -



آن اسم سرش با شتاب سمت آتش   دن یبا شن پروا

همهمه و رفتن مهمان ها بلند شده   یصدا  د،یچرخ

 بود. 

 بهادر!-

  یدر ذهنش م  د،یسمت آن مرد چرخ نشیسنگ  سر

چند   نیکه ا یکه آن مرد بهادر است! همان دیچرخ

  شیپ قهی که چند دق یبود؟! همان  دهیاز او شن ادیوقت ز 

 درش است؟! اعالم شد پ

دانست؟! اما با تمام    یاو نم یعنیآتش نگاه کرد،   به

دانست   یمنطقش، با آن رفتار ها انگار م یانکارها 

چشم بست، آن   یدانست، لحظه ا یهم م شتریب یل یخ

 یشوک زده اش کرده بود که نم رایقدر خبر مرگ حم

 فکر کند.  یتوانست حت

 ن ییقدم بردلشت و از سکو پا   عیباز کرد سر چشم

  نیآتش و سارا هم به دنبالش رفتند، از ب د،یپر

  یرفتند اما در راهرو کس  رونیاز در سالن ب تیجمع

 زد.   شانیصدا

جوان با لبخند  یسر چرخاند، مرد ستاد ی ا پروا

خند به آتش نگاه کرد و   شی شد و اول با ن  کشانینزد

 بعد به پروا و گفت: 



 سالم دختر عمو -

بود، با آن حجم از   سیکه صورتش از اشک خ پروا

 امکیاش گذاشت و س  یشانیپ یشدن دست رو  جیگ

 رو به آتش گفت: 

  داشیپ یبرگ برندتون دختر بهادر بود؟! چه طور -

 زنت ک...  شی اورد ی کرد

 خفه شو حروم زا...-

گرفتش،    عیزد و سر یغیکج شد سارا ج  یپروا کم تن

 آتش نگران دستش را دور او حلقه کرد گفت: 

 آروم باش قربونت برم-

در سرش لحظه   یفکر ها  د، یکش یم ریت  شیها   گوش 

  گری را بار د امکیس  یگذاشتند، صدا یآرامش نم یا

 : دیشن

مرد    نیدست ا ی  چهیدختر عمو، باز ی گناه ی تو ب-

 ی هست  ی دونست تو دختر ک  یکه از اول م ی شد

نشست و   شیگوش ها ی باال رفت رو لرزانش  دستان

هجوم برد مشتش در   امکیبار آتش سمت س نیا

چند قدم به عقب پرت شد  امکیصورتش نشست، س

 گفت:  دیصورتش گذاشت اما خند یدست رو



زورتو بزن آتش، بزن نفهمه تو به اون خانواده  -

که بهش دروغ بگن تا نفهمه بهادر دخترشو   ی سپرد 

 بم گم کرد  یتو زلزله 

که  ی جور دیدر صورتش کوب  یگری مشت د آتش

 اش باال رفت:  ی شد و عربده  نیپخش زم امکیس

 خفه شو -

 ی گریپس از د یکیشکمش نشست، مشت ها   ی رو

با وحشت   ی نشست، چند نفر یم امکی در صورت س

 کردند.   ینگاهشان م

 : دینفس زنان غر آتش

 خفه شو...حروم زاده -

 گفت: دیو چرخ   ستادیا

 ... یبر-

سارا تعجب کرد جلو رفت به   ا ی پروا و برد دنیند با 

 باال رفت:  ادش یاطراف نگاه کرد و فر

 نفس -

خودش را   دش،یسمت در خروج رفت اما باز ند د یدو

بار عربده    ن یرساند به اطراف نگاه کرد ا  ابانیبه خ

 زد: 



 یی کجا -

 : دیسرش گذلشت نال   یرو دست

 !یکجا رفت-
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 نگران دست پروا را فشرد و گفت:  سارا

...بذار  نهییکرده فشارت پا   خیدلم...تنت   زیپروا عز-

 ... بب ا یبرد

 ...ُکشتن...به خاطر من! رایمامان حم-

 :دیو پروا چشم بست نال ختیاشک ر  سارا

 منم مردم...ُکشتنم-



سردش   شد،یمدام در گوشش تکرار م امکیس  یصدا

کرد دارد به زور   ی بود و حس م نیبود، سرش سنگ

 با هم؟!  زیدارد، چرا همه چ یخودش را نگه م

 نگاهشان کرد و گفت:  نهیاز آ ا یبرد

 کار کنم؟  یچ زنه،یآتش داره زنگ م-

چشم باز نکرد اما مدام آن جمله در سرش تمرار   پروا

 شد: یم

به  دن ینقشس، واسه رس میزندگ یمن همه حرکتا -

 خوان یم هیهستم که بق  یزیچ  ستم،یهدفام خودم ن 

چشم باز    کدفعی را چنگ زد و   شی آزادش ران پا  دست

 زد:   ادیکرد و با خشم فر

 نه-

  یو سارا شانه اش را گرفت و با نکران  د یترس ا یبرد

 گفت: 

 آروم باش پروا جان-

★ 

 عیسر   سی پل  یتوجه به مامورها یب  نیماش ستادنیا با 

  دنشیشد، سرگرد با د اطیوارد ح د یدر را باز کرد دو

 از همکارش فاصله گرفت سمتش رفت گفت:  عیسر



 دخترم -

 مامان کجاست؟ -

 آروم باش -

 زد:   ادیفر د یدو نی زم ری سمت ز  پروا

 کجاست؟! -

 بردنش -

 ر یخانه نگاه کرد، قلبش ت یبه اهال ختیاشک ر  پروا

  ریز  یزرد را کنار زد از پله ها  یر هانوا عیسر  دیکش

 رفت، سرگرد جلو رفت و گفت: نییپا  نیزم

 نبا... -

پروا سرگرد را هم کنار زد و در را ُهل داد به اتاق   اما 

 شد.   رهیخ کیتار

 پروا جان -

که   یرفت به نشانه ا  نییآخر هم پا  یتوجه از پله  یب

شد، چشمان خمارش بسته شد،   ره یبود خ نیزم ی رو

 سرگرد نگران گفت: 

 دخترم رون یب ا یب-



  یگرفته ا ی لنگه در را گرفت و با صدا دیچرخ پروا

 گفت: 

 خوام تنها باشم  یم-

 ...اما پ-

سرگرد بست و چفت باال را هم زد که    ی را رو  در

  یکه از پنجره ها ی نتواند وارد شود، با نور یکس

بود آن   دهیتاب نیزم  ر یز به داخل  اطیاز ح وارید  یباال

 . دیکاله بافت را د 

جان  یرا در آورد جلو رفت، ب   شیزد و کفش ها  لبخند

نشست و کاله را در دست گرفت، آرام  نیزم ی رو

در آن قسمت   رایکه حم ییشد به جا   رهیکرد خ  شیبو

 جان داده بود. 

 

 جلد اول  انیپا 

 

        نیدوم انال  جلد


