
 مسیر آب و آتشدر 
 یباسمه تعال

 
 پر معناست شهیتو بودن هم با
 تو روحم گرفته و تنهاست یب

 استیدر کیکاسه آب ،  کیتو  با
 تو دردم به وسعت صحراست یب

 را در خود باور ساخته ام یدیام من،
 و پودرش را، با عشق تو پرداخته ام تار

 در دل یمهر دنیتاب مثل
 از جان یشعر دنیجوش مثل
 در گل یعطر دنیبال مثل
 افتیخواهم  انیجر
 به برگ شهیخواهم افتاد باز از ر راه

 ! ادیتا فر یاز "بود" به "هست" باز، از خاموش باز،
 * ی* به نام خالق هست

 بتراشم از هر استخوانم قلم
 از خون رگانم رمیگ مرکب

 دل یاز پرده  یکاغذ رمیبگ
 مهربانم یبر تو ا سمینو



ظار ن ی مهیاستتتت ن میبه دو ن یزندگ به انت دوم در  ی مهیدوم و ن ی مهیاول 
 اول.. ی مهیحسرت ن

 ماندگار.. یسازگار است و بال یصدا عشق
 اول فصل

 نگه داشتم.. میشم یخونه  یرو جلو نیماش
 ..؟یندار ی:خب کار میشم

 نداشتم.. یاز اول هم کار-
 ..هشیم داتیپ نورایکنه ا یرمیدونم..تو هر وقت کارت به من گ یاونو که م--

 ..یایوبازم باهام م یدونیم نویلبخند نگاهش کردم و گفتم :خوبه ا با
 ..میخرابه رفاقت گهید نیچه کن--

 ..یپس بپا خونه خرابمون نکن-
 کنم.. یم مویباشه تمام سع یدر اون حد..ول گهیوگفت :نه د دیخند

تم ..اونوقت نشسادیسرم امشب قراره برام خواستگار ب ری..خ؟یبر یخوا ینم-
 ..گهیکنم..د برو د یو دارم با تو کل کل م نجایا

..دو لگنت نیتو هم با ا ای..بزنهیخب بابا..چه جوشه خواستگارشم م یلیخ--
 ..مایحرف بزن میکالم خواست

 شد..سرشو از پنجره کرد تو.. ادهیپ نیماش از
گفتم :  یا دهیکشتت یجمع کردمو و پشتتت چشتتم نازد کردم.. با صتتدا لبامو

م؟..در تو بناز یبه ابو قراضتته  امیلگن؟..پس ب یگیمن م یریت کسیاوهو..به ا
 یکن یکشتته..فکر گوش منو نم یستتاعت تموم طول م 2ضتتمن دو کالمه تو 

 استراحت بده.. هیالاقل به اون فک بدبختت 



 گوشتتات بکن که یواستته  یفکر هیش..برو نداشتتته با یتو به فک من کار--
 من؟.. یپا شیذاریداره چرا م رادیا یخداداد

که صتتداش  رونیو خواستتت ستترشتتو ببره ب دیچپ نگاش کردم که خند چپ
 کردم..

 ..ه؟یچ--
 ..م؟یکارو چکار کن میشم-

 ..گهید میکن ی..خب باهاش کار مم؟یکارو چکار کن یچ یعنی--
 ..ش؟یاست میبر ای ریقد مارستانیب یتو میبه نظرت بر نهیمنگول منظورم ا-

 مامانم.. ییدا مارستانیب میریکدوم م چیه--
 گرد شد.. چشمام

 داره؟.. مارستانیمامانت ب ییمگه دا-
 گفت :اره.. دیشونه شو انداخت باال و خالصه و مف یالیخ یب با
 نیا یهمه تو نیو اونوقت ا یداشتتت یتو پارت وونهیاره و درد..اره و زهرمار..د-
 ؟.. یکشوند یمنو م مارستانیو اون ب مارستانیب

 ..میخب چکار کنم؟..باهاشون قهر--
 پنچر شدم.. کیالست نیع
 ..ن؟یکن یاشت نیبر شهیشانس..حاال نم یبخشک ی..ان؟یقهر-

 وا..به خاطر کار؟..--
 ..گهید نیکن یاشت نیخودش..بر صهیپ نه پ به خاطر شخص شخ -

 ..شهینم--
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 چرا؟..-
 ..گهید شهیچون نم--

سه من دارم؟..حاال که پارت نمی..اخه ایاکه ه- شد.. ا مونیشان سط  نیجور  و
 ..م؟ی..پس چکار کندیشماها با هم قهر باش دیبا

 خنده.. ریدفعه زد ز هیلحظه نگام کرد.. چند
 ..؟یزن یچته؟..چل م--

شوخ با ست..قول داده  انیکردم..اتفاقا در جر یخنده گفت : ون برام یکار هیه
 بکنه..

 ..؟یچ یعنی-
 مشتتیم هیخانم دکتر..منم که رشتتته م پرستتتار یشتتیشتتوما م نکهیا یعنی--

 ..گهید میباهم ییجورا هیپرستار..
 ذوق کردم.. یچ نیع
 ..؟یمنو دق بد یخوا ی..م؟ی..چرا زودتر نگفت؟یگیراست م یوا-
 ..؟یدیوگفت :اره ..از کجا فهم دیخند یبدجنس با

 ..رونیو سرشو کرد ب دیبهش انداختم که خند یتند نگاه
 برس عروس خانم.. تیبرو به کار وبدبخت--

 نکن.. تیاذ ای..جون مانایاوال عروس خانمو مرض..دوما خبرشو بهم بد-
 خب بابا..قسم نده.. یلیخ--

 ..خداحافظ..یدار ولیا-
 ..یتکون داد و گفت :خوش بگذره..بابا دستشو

 رو به حرکت در اوردم..مقصدم خونه بود.. نیماش



با همراه پستترش ب امشتتتب با هت امر  انیقرار بود دوستتتت  خونمون ج
پسر شل  هیاومد.. یاصالااااا ازش خوشم نم ی..هه..اسمش مهران بود ولریخ

 بود که لنگه نداشت.. یو وارفته و نچسب
مان یادیز قت م یعنیبود.. یما مام یهر و نار  مدن خونمون درستتتت ک  یاو

 یکرد حرف م یداد دهنشتو باز م ینشتستت..اگر مامانش اجازه م یجونش م
 یگوشتتته م هیمتشتتخص  یاقا هی نیستتتاکت و اروم ع دیزد..اگر هم نه که با

 زد.. یهم نم یحرف چینشست و ه
ست مامانش بود..از ا کال شت که اونم د سار دا  کهنیبودم..ا زاریب مردا نجوریاف

شون ندارن..ا یارده ا چیو ه ستنیمحکم ن ص یمردا برا نجوریاز خود  تیشخ
 ..گرانیچه برسه به د ستنیخودشونم ارزش قائل ن

 من که جوابم از االن معلومه..نهههههههه.. الیخ یب
..اخه خدا گهید رنیخورن و م یهم م یمفت ی وهیو م ینیریشتت هی انیم حاال

سوژه ا افهیق یلیوک سه خودش که البته درنوع خودش هم ب یش   ریظن یبود وا
 بودا...

سه هر کار نکهیا شم ریز یوا شو نگاه م یچ صداش  یمامان کرد و تا مامانش 
 هی گهیاز خنده..خب خوبه د دیپوک ینشست ادم م یسرجاش م خیکرد س یم

 ..میشیکم شاد م
گفتن پستتر اروم و ستتربه  یکردن..اتفاقا م یبابا و مامان مثل من فکر نم یول
ندگهیریز به درد ز که ز یخوره..ول یم ی.. رفتم..کو گوش  یبار نم ریمن 

 شنوا؟..
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خواستتتم باهاش  یعهد بوق بود که دخترا رو به زور شتتوهر بدن؟..من م مگه
 نیمو انتخاب بکنم..ا ندهیهمسر ا دیبکنم نه بابا و مامانم..پس خودم با یزندگ

 یاومد پس کال منتف یخوشتتم نم یبچه مامان اروی نیحق من بود..و منم از ا
 بود..

سرا با ش داریزدن چندتا بوق  رو بردم تو..مامان طبق معمول  نیدرو باز کرد..ما
 اومد تو بالکن.. نمیماش یصدا دنیبا شن

شدم و براش دست تکون دادم..به روم لبخند زد و دستشو تکون داد..بدو  ادهیپ
 بدو رفتم تو خونه..

 .. شمیهم اومد پ یخوند..مام یتو سالن نشسته بود و روزنامه م بابا
 ..دمیسالم بلند باال کردم و گونه شو ب*و*س هی

 سالم دخترم..خوش گذشت؟..--
 جونم.. یبود مام یعال-

 ..؟یکرد رینگام کرد و گفت :چرا انقدر د نکشیرو مبل..بابا از پشت ع نشستم
 بود.. کیتراف--

کرد..بعد هم اروم ستترشتتو تکون داد و به روزنامه خوندنش لحظه نگام  چند
 ادامه داد..

مده ول ایبه دن سیپدر من بود..تو انگل یمحب انیرا  یرانیا تشیاصتتل یاو
کهیبود..درمورد ا به ا ن مانم ازدواج کرد چ رانیچطور  ما با  مد و   ینم یزیاو

ستم..البته خ ..کال دمینرس یا جهیخب به نت یکرده بودما ول یکنجکاو یلیدون
 شدم.. الشیخ یب



بابا  یمانبود..البته چشتت یبه مام هیشتتب زمیچ چیبه بابام رفته ..ه شتتتریم ب چهره
 بود مال رهیت یلیخ هیبابا قهوه ا ی..رنگ موها یمن اب یبود اما چشتتما یعستتل

 بود .. یکیخب رنگ پوستامون  یمن روشن..ول
ص پدرم شخ سرم دا چی..ههیتیمرد اروم و با  شو  ید نموقت  زد..با ارامش کارها

 هم موفق بود.. شهیداد..هم یانجام م
مه چ یوتریکامپ زاتیتجه شتترکت چه  یعال زمونیداشتتتت..کال ه بود..

چه مح تمونیوضتتع خانواده مون..همگ طیو  با هم دوستتتت  یپر از ارامش 
 ..میبود
 یشربت گذاشت جلوم..به خودم اومدم..باز رفته بودم تو فکر..ب وانیل هی یمام
 ..؟یکن یتو چقدر فکر م ایمان الیخ

 ..دمینفس سر کش هیشربتمو  وانیکردم و ل تشکر
 ..ی..بهتره زودتر اماده بشادیسخاوت همراه خانواده ش م 8:امشب ساعت  بابا

لبخند ستترمو تکون دادمو گفتم :باشتته چشتتم..پس من رفتم باال تا حاضتتر  با
 بشم..
 زد و نگام کرد.. لبخند

 خب..برو دخترم.. اریبس--
 ازدواج موافقم.. نیکردن با ا یخوشحال بودن..فکرم هردوتاشون

 شاه دوماد برنامه ها داشتم.. ی..براچی..موافق که نبودم هررررررینخ یول
 ..شود امشب چه

 به خودم انداختم..به به بزنم به تخته.. نهیتو ا گهینگاه د هی
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سیکت و دامن بنفش  هی سمت کمرش تنگ بود و کمرمو بار یا تر  کیکه رو ق
 ..بایداد..خوش دوخت و ز ینشون م

ته بره بعد که حالش گرف یلیو یلیکم دلش ق هیخواستتتگار  یاقا نیبذار ا خب
 داره.. دنیش د افهیشد ق

 کنه.. ریبدجنس بودما..خدا امشب رو بخ منم
 ..الیخ یخودم دادم وگفتم :ب لیچشمک تحو هی

 ..رونیلبخند از اتاق اومدم ب با
 زنگ اومد..اوه اوه اومدن.. یصدا نییکه رفتم پا نیهم

دستتتمو گرفت و منو کشتتوند برد تو  عیمامان چشتتمش به من افتاد ستتر تا
 اشپزخونه..بابا هم رفت درو باز کنه..

 ..؟یکن یم ینجوریااااااا مامان دستم کنده شد..چرا ا-
ه اومدن .. خواستگارا کنیبش نجایا ایو گفت :ب زیفنجونا رو گذاشت رو م ینیس

دات تا بابات صتت یشتتیتو فنجونا و منتظر م یزیریرو م ییتو و نشتتستتتن تو چا
 کنه..

صلگ یب با  گهیشده..االن د یمیکارا قد نیمامان..ا الیخیبابا ب یگفت :ا یحو
 برن.. یهمه شربت م

بهت  اینره چ ادتیحرف هم نزن.. نیبشتت نجایا ایدختر؟..وا..ب یچ یعنی--
 گفتما..

 نشستم و لبامو جمع کردم..حرصم گرفته بود.. یصندل رو
 محترم.. یسروقت خواستگارا دیبر دییچشممممم..شما بفرما-

 زد و نگام کرد.. لبخند



 ..زمیعز یخوشبخت بش شااللهیا--
 ی..چه دل خجستتته ارونیکردم..با همون لبخند از اشتتپزخونه رفت ب نگاهش

نازنازو نشم..از  ین ین نیزن ا یمن..من حاضرم بدبخت بشم ول یمام نیداره ا
کجام  از نوینازنازو..موندم ا ین یم گرفت..نکه به مهران داده بودم خنده  ینسبت

 اوردم گفتم..
 یفنجونا رو پرکردم..خب همه چ یکی یکیبود نشتتستتته بودن.. یا قهیدق 3 2

سبه؟.. یم یچ ییاخر..بعد از چا یمونه مرحله  یحله..م خواب راحت  هیچ
 خانم.. ایمان یگفت یو اروم..ا

 کاستته..خب حاال با هیتو  ختمیکتم در اوردم و ر بیقرص رو از تو ج ی بستتته
د بو یزیچ یچکشتت هیکاش  یپودرش کنم؟..گوشتتت کوبم کجا بود؟..ا یچ

 کردم.. یخوردشون م
با تهش  هی رفتم  کیو  دیقرصتتتا رو پودر کردم..ستتف یکی یکیفنجون اوردم 

 خوب همش یخور یاز فنجونا و با قاشق چا یکیتو  ختمیشکر ر نیدست..ع
که د قدر  ند..محلول ب یاثر گهیزدم..ان ماده  یهوشتتیازش نمو ما ا قت  مو

 ست..دست پخته خودمه خوردنم داره ها..
شتمش شه  گذا ست رد ینیس یگو ستم اخر یاخر..م فیدر  ینفر اقا نیدون

ستگاره که با شون داده بود..ک نویبرداره..تجربه ا شوییفنجون چا دیخوا ه االن ن
 خورد.. یبه دردم م
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خب کرم داشتتتم  یکالم بگم نه و اونا هم برن رد کارشتتون..ول هیتونستتتم  یم
ست خال ص یروانه  ید ست مامانش حر شون نکنم..اخه هم از د بودم  یمنزل

 بخوابه..واال.. رهی..همون بهتر که بگربرنجیش یهم از دست خودش..پسره 
 ..میبه چشم..برو که رفت یصدام کرد تا برم تو سالن..ا بابا
شتم ینیس شپرخونه اومدم ب رو بردا شدم و به رونیو از ا سالن  ..با لبخند وارد 

..از بس دمیمهران رو که اصال نشن یهمه شون سالم کردم..جوابمو دادن..صدا
 بود.. نییولومش پا

 نینوش جان کنه..بب مییمحلول جادو نی..بذار از اادیم نمیتر از ا نییپا حاال
 ..شهیم یچ

رو  ینیدور س هیبابا که تعارف کرد به پدر مهران خالصه  یرو گرفتم جلو ییچا
 بهش.. دمیرس نکهیچرخوندم تا ا

شو شو اورد جلو فنجون چا سر ست شت..حت یبلند نکرد..د شکر ت هی یرو بردا
 هم نکرد ..نچسب.. یخشک و خال

 کنار مامان.. نشستم
 شروع به حرف زدن کرد.. مامانش

 دخترم؟.. یخوب--
 ..یتم :مرسزدم وگف لبخند

 سر اصل مطلب .. رفت
تا تهشتتم  نیخورد..افر شتتوییشتتازده پستترشتتو داشتتتم..چا یهوا یچشتتم ریز

 بهتر.. نیاز ا یخورد..چ
 شد؟.. یزنن..چ یهمه دارن دست م دمیپررنگ تر شد..د لبخندم



شونه  دیمامان نگاه کردم..نگاه متعجبم رو د به  گهیه دمثبت یوگفت :لبخندت ن
 دخترم درسته؟..

سر شمویکردم ن ی..چه غلطگن؟یم یچ نایباز موند..ا دهانم م ه عیباز کردما..
 کنن.. یسواستفاده م

 جون..من قصد ازدواج ندارم.. ینه مام-
 مهران وا دادن.. ی خانواده
 گفت :اخه چرا دخترم؟.. مامانش

تونم  یدارم که اگر ازدواج کنم..نم یادیز یم برنامه ها ندهیا یچون من برا -
 به اهدافم برسم..

 یم ازهیخاروند..تند تند هم خم یمهران نگاه کردم..داشتتتت دستتتشتتو م به
 داره؟.. یخدا نکنه به قرصا الرژ ای..دیکش

که من به خوردش دادم اگر  یدونستتتم با اون تعداد یبود و م یم پزشتتک رشتتته
 ..وضع بدتر بشه یحت ای..ادیبند بداشته باشه ممکنه راه تنفسش  یالرژ

 متوجه حالت مهران شد.. مادرش
 یم ازهینگاهش کرد وگفت :مهران..پستترم چت شتتتده؟..چرا خم ینگران با

 ..؟یکش
شکل چیبود..ه شهیمثل هم صداش صورتش هم نرمال  یم شت..حالت  ندا

 دستش خارش گرفته.. ینجورینداره..حتما هم یبود..خب خداروشکر الرژ
 ..ادیخوابم م یلیکنم خ یاحساس م یدونم..ول ی:نم مهران
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 ظاهرم ساکت یبودم ول دهیشد..تو دلم از خنده پوک یداشت بسته م چشماش
 خب یبکنم..ول طنتایش نجوریخورد از ا یسالم بود و بهم نم 25و اروم بود..

شق ه شهیچه م ش جانیکرد..عا شون نم کلمیبودم..ظاهرو ه طنتیو  داد  ین
سربه سر  نکهیاز ا شهیهم ی..ول20خورد مثال  یکمتر م یلیه..خسالم باش 25

شم نم ییبردم..البته نه هرکس..اونا یبذارم ل*ذ*ت م گرانید شون خو  یکه از
 بود.. ربرنجیش نیهم هم شیکیاومد..

 ش.. قهیرفت تو  یداشت سرش م گهینگرانش بود..د یلیخ مامانش
صداش زد..اروم سرشو بلند کرد  گهیبار د هیجواب نداد.. یصداش زد..ول بابا

 گفت :هوم.. یو به بابام نگاه کرد وبا لحن خواب الود
پا دمیخند زیر زینتونستتتم نخندم..ر گهید یوا نداختم  بانییوستترمو ا  ..چه 

 ..ریبگ لیهوم..بابا جان تحو گهیبله م ی..به بابام به جاتیشخص
لند که باباش از جاش ب افتادیداشت از رو مبل م گهینگفت..مهران د یزیچ بابا

 بازوشو گرفت..بلندش کرد.. ریشد و ز
 گهیپسر چش شده..ما د نیدونم ا یجان شرمنده م..نم یبه بابا گفت : محب رو

 ..میکن یزحمتو کم م
 ..حتما خسته ن..ه؟یچه حرف نیاز جاش بلند شد وگفت :ا بابا

شت م هی شد و دا ست مهران ول  سر افتادیدفعه د ور رفتش..از زگ عیکه باباش 
شده بودم..مامانم ه سقلمه م یخنده قرمز  شته ول یبهم  مگه  یزد که نخند ز

 دست خودم بود؟..
 ود..ب یدنیش واقعا د افهیبرنج که بود حاال شل و وارفته هم شده بود..ق ریش



 یمن و مام ی..مامانش هم گونه رونیکرد و بردش ب یاز همه خداحافظ باباش
 ..رونیکرد و رفت ب یلب ریز یخداحافظ هیو  دیرو ب*و*س

شتن ب نیهم شونو از خونه گذا ه نظرت ب انیمامان رو به بابا گفت :را رونیکه پا
 نشده بود؟.. یجور هیمهران امشب 

 نبود.. یشگینشست رو مبل وگفت :چرا..اون مهران هم بابا
 نکنه معتاد شده؟..اخه همه ش خمار بود.. --
 لبخند رو لبام بود.. نگفت..هنوز یزیچ بابا
 و فنجونارو جمع کردم.. دمینگام کرد..نگاهمو دزد بابا
 ..ای:مان بابا

 بود..سرمو بلند کردم.. یاز فنجونا خشک شد..اخه لحنش جد یکیرو  دستم
 بله..-

 ..نیبش--
 شد رو حرفش حرف زد؟..نشستم.. یم مگه

 نگام کرد وگفت :بگو.. مشکود
 گرد شد.. چشمام

 رو؟.. یچ-
قبل از  ..وگرنه تایختیر یزیچ هیبگو که کار تو بوده..مطمئنم تو فنجونش --

 بخوره حالش خوب بود.. شوییچا نکهیا
 ..یطیشرا چینبودم..در ه ییوقت اهل دروغ گو چیکردم..ه سکوت

 شنوم.. یبهت گفتم بگو..م--
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 کرد.. یبا ارامش برخورد م شهیهم مثل
 خب..اره..کار من بود..-

 شد..با تعجب نگاهش کردم.. یعصبان
 ییالب هیممکنه  ی..نگفت؟یبود که تو کرد یچه کار نینادون ا یاخه دختره --

 ..اد؟یسرش ب
 ..ادیشده بودم و نه ز مونیپش ییجورا هی شییبودم..خدا ساکت

 ..؟یاومد چ یسرش م ییبال هیگفت..اگر  یهم راست م بابا
ست از ا 25..یستیبچه ن گهیدخترم تو که د--  یکارات بر نم نیسالته..چرا د
 ..؟یدار

 ای..من مطمئنم مان؟یتمومش کن ستتتیبهتر ن انیمداخله کرد وگفت :را مامان
 به اشتباهش برده.. یپ

 .. ستیداد وگفت :من که شک دارم..بار اولش که ن هیمبل تک یبه پشت بابا
 ..ایدونم..شما کوتاه ب یم--

 از جام بلند شدم و صداش کردم.. عیال که سرشد و خواست بره با بلند
 بابا..-

 ..اروم برگشت و نگام کرد..ستادیجاش ا سر
 خوام.. یمعذرت م-

 بخشمت.. یصورت م کیدر --
 نگاهش کردم .. منتظر

 فردا.. نی..همیخوا یوازشون معذرت م یزن یزنگ م--



 ریخواستتتم بابا ازم دلگ ینداشتتتم..نم یا گهید یبودم قبول کنم..چاره  مجبور
 باشه :باشه چشم..

 ..ن؟یدیسرشو تکون داد و خواست بره که گفتم :بخش اروم
 کالم گفت :اره.. هی

 هم رفت باال.. بعد
******* 

 نگفت .. یزیمجبور شدم زنگ بزنم و معذرت بخوام..مادر مهران هم چ صبح
 گفت: امان از دست شما جوونا.. فقط

با ا ینم یول کهیدونم چرا   مونیهم پشتت ادیبال رو ستترش اورده بودم ز نیا ن
 بدجنس بودم.. یادی..ز گهید گمینبودم..م

 م..بود جانیو نترس و عاشق ه طونیشاد و ش شهیابا نداشتم..هم یکار چیه از
شق ه دهیاخالق تو جون م نیگفت :ا یم میشم سه تو ارتش..هم عا  یجانیوا

 ..یدار یهم دل نترس
امکانش نبود..هم  یدوست داشتم وارد ارتش بشم ول یلیخودم هم خ شییخدا

ود و ب یرشتتته م پزشتتک نکهیکرد..هم ا یقبول نم یجور چیبه خاطر بابام که ه
 مشغول به کار بشم.. مارستانیب هیتو  خواستمیم

 بازم بابامو چکار کنم؟.. ینداره؟..ول اجیارتش به پزشک احت مگه
با استتتخداممون موافقت  ییو گفت که دازنگ زد  میشتتم باالخره مامانش 

 دونستم چکار کنم.. یکرده..انقدر ذوق کرده بودم که نم
 ..ی..پزشکدمیخدا باالخره به ارزوم رس یوا
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شتم.. میزندگ یبزرگ تو یتا ارزو 2من  البته  یمخف سیروز پل هی نکهیا یکیدا
 هم پزشک بشم.. یکیبشم..

س یدوم به شتم م یعنیبودم .. دهیر س یدا سرت ارزو ی..ولدمیر  یهنوز درح
 مونده بودم.. یاول

 ..عاشقش بودم..جانی..بازم هجانی..هجانی..هشه؟یم یعنی
********* 

شته؟ ا نویا یاهههههه. ک- شن گذا ش یرو ستم گو پرت کردم  مویخدا... و با د
 که شارژش در اومد.. یبطور

 هاااااا تهیروز کار نیاول . پاشو دختر.ییییییمان ااااااااای: مانمامان
 ؟یچ-

شو عیسر ست سمت د شدم به  صورت یآب هی..  دمیدو ییاز جام بلند  سر و  م به 
 .دمیزدم و بدو بدو لباس پوش

. اومدم دیسف یو کفشا یمشک نیشلوار ج هیو  یمانتو مشک هیو  دیشال سف هی
 ریبه صبحونه گامروز رو  هی نیاز اتاق و رو به مامان گفتم: تو رو خدا هم رونیب

 نده.
صتتبحونه ات. فقط اون شتتالو بکن مگه  نمیشتتکالت داد دستتتم و گفت: ا هی
 ؟؟یمهمون یبر یخوایم
 ااایگیراست م -
 و به ساعت نگاه کردم. ساعت هشت بود. دمیمقنعه پوش هی

 .نایا میخونه شم دمیرس نکهیشدم و گازشو گرفتم تا ا نیسوار ماش عیسر



شمش بهم افتاد غرغر کرد : ا میشم سر خواب آلودت.  یتا چ بار  هیخاد بر 
 شو داریآدم شب زود بخواب صبح هم زود ب نیع

 چشم نازد کردم براش و شکالت رو برداشتم تا بخورم. پشت
ستتوته  3حمله کرد و از دستتتم گرفت.. دایبد دیند نیع دیتا شتتکالتو د میشتتم

 ش تکون دادم.به نشونه تاسف واس یخوردش.. منم سر
 قربون ادم نخورده..کجا جات کرده بودن؟..-

 گشنه م بود.. یجا..ول چیانداخت باال :ه ابرووش
اما  .مارستتتانیب نیا میایکردم ب یدهنم وا موند. فکرش رو نم میدیرستت یوقت

با نمره ها یلیخب واقعا م*س*تحقش بودم. درستتم خ  یعال یخوب بود و 
 مدرکم رو گرفته بودم.

 .نممارستایب یاما عاشق بو ادیمسخره ب دیتو. شا میرفت مارستانیدر ب از
دکتر که موهاشو به صورت فشن داده بود باال جلومون  هیداخل  میکه رفت نیهم

 کردیکرده بود، دعوا م زیکه تجو ییاز پرستارا سر دارو یکیسبز شد. داشت با 
مات و مبهوت نگام دیتا من رو د من اخم  یکرد ول یم..... الل شتتتد!!! اون 

 کردم..
شتتد! من مطمئنم چند روز  اریبهم زد و گفت: محو جمال  یستتقلمه ا میشتتم

 تا دست از سرت برداره....!!! یهم مثل مهران الال کن نویا دیبا گهید
ژکوند  لبخند هیزدم .. فکر کنم که اون دکتر جلف به خودش گرفت .. با  لبخند

 داره ..!! ییمنو نگاه کرد و جلو اومد، عجب رو
 ..زودباش.....میبزن بر میگفتم: شم میگوش شم دم

http://www.roman4u.ir/


 .میبه راه افتاد ریبه سمت اتاق مد عیسر ییدوتا
 !!!نجایا کنهیم ی... چه حکومتولیآخر بود. ا یعنیجان طبقه هفتم  یا

مرگش بود...!! در  هیحتما  چرا اما دونمیساکت بود نم شهیبرعکس هم میشم
که تو  ییگارن قایو سبز. دق دیاتاق با دکور سف هیداخل.  میاتاق رو باز کرد و رفت

ستانایب ستفاده م شیازش ب مار سب کیش یلیخ نیاما ا شهیاز حد ا ز مغز بود. 
 .ختایبود نه مثل اون سبز پررنگ بد ر یپسته ا

 هیمشت برگه هم مرتب کنارش و  هیلب تاپ بود و  هیخوشگل که روش  زیم هی
 کتابخونه هم سمت چپ بود. هیفنجون قهوه سمت راست و 

 یمیکر یهمون آقا ای مارستتتانیب سیو با تعارف رئ میستتالم کرد یآهستتتگ به
 .مینشست

 ؟ییجون چه خبر دا میگفت: شم میرو به شم یمیکر یآقا
 ..ی..خبر سالمت ییخوبم دا-
 لبخند زد. کی

 ؟؟؟یاون صحنه ها ناراحت دنیهنوز از د--
و باعث شده ناراحت  دهید میبودن که شم ایدر آوردم... اون صحنه ها چ شاخ
 بشه؟

 : از دست شما جوونا.. دیخند یمیکر یفقط سر تکون داد و آقا میشم
ستانیبه ب دیخوش اومد یلیبه من ادامه داد: خ رو  دیدیطور که د نیما. هم مار

پاک با او طیمح یزگیما اول  که  مان. خودتون  عد در مه ب  زایچ نیاستتمون مه
شنا سب کار م هی... گهید دییآ ند و بعد از چ دیکن یمدت تحت نظر دکتر طهما



ظارت کستت بدون ن ته خودتون  مه م یهف کارتون ادا  یعموم تر. دکدیدیبه 
 درسته؟؟؟ د؟؟یهست

 _ بله
ون باشه . مهرب رمردیپ هی زنهیدکتر طهماسب م نی... به استیدلم گفتم: بد ن تو

... اههههه دیافتادم..از کجا معلوم دکتر بود؟؟ شتتا گولهیفشتتن ژ ارویاون  ادی
شن؟ چقدرم لوس م ش یبو زدیفکر کردن داره اون مو ف سر نشیریعطر   تا اون 

 ! واالومدیهم م ایدن
قا فت و محل یمیکر یآ با ینحوه ورود و خروج رو بهمون گ کارت  دیکه 

ش حیضرو هم برامون تو میزدیم سب  یداد بعد گو شت و به دکتر طهما رو بردا
فرم  .. بعد از تماستتش میتا با هم آشتتنا بشتت ادیب گهیربع د هیزنگ زد و گفت تا 

خدام رو جلو عدش هم کم میمن و شتتم یاستتت  قوقدر مورد ح یقرار داد. ب
 .میصحبت کرد و قرار شد که از فردا شروع به کارکن

و گفتم: دختر چه  دمیرو کشتت میمیدستتت شتت عیستتر رونیب میدر که اومد از
 یو فوضول و شوخ کجاس!؟!؟!راست طونیش میاون شم ؟؟یمرگته؟؟ چرا ساکت

 بود؟.. یچ تییمنظور دا
سع یدر حال میشم سم نی...دنینکنه گفت: د هیکرد گر یم یکه   یبه خاطر 

 فروخت .. طانیروحشو به ش
 ری. تو هنوز هم جزء زنینب الویستتر نیجون صتتد بار بهت گفتم که ا می_ شتتم

 !!یرو ندار یجانیترسناد و ه زیچ هیجنبه  ییشونزده ساال
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به ترستتناد بودنش داشتتت؟؟؟ بدجنس! من بخاطر خوب بودن  یچه ربط--
داره که ن یگ*ن*ا*ه ی. البته سمکنمیم هیبشه گر طانیقراره ش نید نکهیو ا نید

 وابستس!! طانیبه خون ش
 نقد کنه .. به سمت در آسانسور هلش دادم. ولمیواسم ف خوادیبسه حاال م-

سر بود همون پ ستادهیکه ا یدم در همه زن بودن و تنها مرد نییپا میدیرس یوقت
 مزخرفه بود.

 دوختم که به سمتمون اومد... رونیندادم و نگاهمو به ب تیاهم
لبخند هم رو لباش بود..من محلش  هی..ستتتادیجلومون ا دمیکمال تعجب د با

 سالم کرد.. عیسر یلیخ میشم یندادم ول
 درسته؟.. دییشما دیباز شد وگفت :سالم خانم..پرستار جد شتریب ششین اونم
داد در حال ذوق مرگ  یلبخند پهن از اونا که نشون م هیهم کم نذاشت  میشم

 ..د؟یدیداد وگفت :بله درسته..از کجا فهم لشیشدنه تحو
بامو گاه م ل تا ن مات اون دو کال به م جایکردم..منم ا یکج کرده بودم و بوق  ن

 ..گهیدارم د فیتشر
ستانمیب نیخانم پرستار به پرسنل ا هیخانم دکتر و  هیاخه امروز قرار بود --  ار

 و.. یحدس زدم اون خانم پرستار شما باش ینجوریاضافه بشه که هم
و اخمو  بایخانم ز نیخانم دکتر هم ا به من دوخت و ادامه داد :اون نگاهشتتو

 باشن..سالم عرض شد خانم..
 بهش انداختم..چه پررو بود.. یتند نگاه



سالمشو ندادم و به جاش با همون اخم نگاهش کردم وگفتم :شما که از  جواب
م ه دیشتتا ای دیهستتت یالبد ابدارچ دیاطالع دار مارستتتانیب نیا یتو زیهمه چ
 درسته؟.. ینظافتچ

 نیخانم..بنده دکتر ارم ریجمع کرد..با غرور نگام کرد و گفت :نخ لبخندشتتو
صاب ..تو صص مغز و اع ستم..متخ سب ه ستانیب نیا یطهما شغول به  مار م

 کارم..
 در اورد و گرفت جلوم.. بشیکارت از تو ج هی

 خوشبختم.. تونییمنه..از اشنا تیزیهم کارت و نیا--
جام که من  میعظ نیاز ا یستتوت یعنی یخشتتکم زده بود..وا ستتر تر نبود 

صص انوقت من جلوش وا  یم یدارم کرکر سادمیبدم؟..طرف دکتره اونم متخ
 خونم؟..

باالتر هم  نیعذاب از ا ایکار کنم؟..خدا نینظر ا ریمدت ز هی دیمن با یعنی
 ..؟یمن بکن بیبود که نص

شک ا خودمو ستانیب نینباختم و گفتم :خب اگر پز ست مار لباس  پس چرا دیه
 ..ست؟یفرم تنتون ن

 ..دمیچون منم مثل شما تازه رس--
ه ک اینگو مان یزیچ گهیشتتدم رفت..د عیکلمه ضتتا یواقع یبه معنا گهید خب
 ..یهست یسوت یخدا
 ..ن؟یریتخصص بگ نیخوا یم--

 ..میهم پشت سرش رفت میکرد..من و شم حرکت
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 در کنار درسم کار هم بکنم.. خوامیبمونم.. م کاریبله ..منتها دوست ندارم ب-
 ..دیخوبه..به جمع ما خوش امد یلیخب خ--
ثل ا نه کهیم ظاهر  یم یمنف یدر موردش فکرا یخودیب ن کردم..بر خالف 

 جلفش مودب بود..
 ممنونم..-

 کنم؟.. یشما کار م رنظری:من هم ز میشم
 یتون یم یکه دوست دار یهر ک رنظریانداخت وگفت :شما ز میبه شم ینگاه

 ..زمیعز یباش
س میشم یرو لبا لبخند شو انداخت باال که دیما  یعنی..به من نگاه کرد و ابرو

 چشه؟.. نیا
 پوزخند زدم و رومو برگردوندم.. منم
 میشتتد..من و شتتم یم شیزیچ هی اروی نی..ارمیگ یاالن حرفمو پس م نیهم

 دینبا یاول کار نی..هممیکار کن نیدستتتت ا ریز میخوا یرو بگو که م چارهیب
 بزنه.. کیکه بخواد باهام ت ستمیبهش رو بدم..من از اوناش ن

ستتبکش با  یاونجا و پرستتنل اشتتنا کرد..از برخورد ها طیما رو با مح یکم
 بود.. یاومد..واقعا ادم مزخرف یخوشم نم چیپرستارا ه
******* 

مشتتغول به کار بودم..شتتده بودم  مارستتتانیب نیا یشتتد که تو یم یهفته ا 1
بهم  یدادم..کار یوجه بهش رو نم چیجناب دکتر طهماسب..هه..به ه اریدست

 اومد.. یخودم خوشم نم یگاهش رو یگاه و ب یاز نگاه ها ینداشت ول



مد زود صتتم یخوشتتم م یاگر از کستت یبودم ول یمغرور دختر  یم یمیاو
 نیه انسبت ب یحس مثبت چیه یول دونم چرا یبودم..نم زاریب اروی نیشدم..از ا

 بشر نداشتم..
که تو  یاقا؟..هر روز هیباالتر از چشتتم چرون لیهام هم چه دل یمحل یب یبرا

ستانیب شم میبود مار شت یبا هم برم میمن و  ش یخونه..ول میگ  نمیاون روز ما
 ..مارستانیب ومدیهم سرماخورده بود ن میخراب شده بود و شم

 مارستانیاومدم ب یگشتم..وقت یهم بر م یبا تاکس دیاومده بودم و با یتاکس با
 شدم.. ادهیپ یاز تاکس دیدکتر طهماسب د

 ..سیدادم سرو نمویگفتم :ماش دیازم پرس یوقت
 یم تموم شد و میساعت کار ینگفتم و مشغول به کارم شدم..وقت یزیچ گهید

 پله ها خودشو بهم رسوند.. یخواستم برگردم خونه..رو
 ..؟یخانم محب دیبر یم فیتشر--

 پرسه.. یدونه بازم م یخودش م خوبه
 خونه.. رمیبله دارم م-
 رسونمتون.. ی..من مدییمدل باالش اشاره کرد وگفت :بفرما نیماش به
 ..رمی..خودم مینه مرس-

 ..؟یباچ--
 ها.. هیشیریاالغ م*ر*ت*ی*د*ه..عجب س با
 ..یمعلومه با تاکسخب -

 رسونمتون.. ی..گفتم که مدییکنم بفرما یخواهش م--
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 ..رمیمنم گفتم خودم م-
س لبخند سر ی..ولدیرو لباش ما شو نباخت و شما ب عیخود وار س دیایگفت :

 داشتم خدمتتون.. یعرض هی نیش
 ..گه؟یداره راست م یعنینگاهش کردم.. مشکود

 ..؟یچ-
 یبا هم صتتحبت م ریتونم بگم..تو مستت یکه نم نجایستتوار شتتو..ا ایشتتما ب--
 ..میکن

 دیاز اندااااااااازه فضتتول نه ببخشتت شیگذاشتتته بود رو نقطه ضتتعفم..ب دستتت
 کنجکاو بودم..

 داد.. یبدجور قلقلکم م میحس کنجکاو نینه؟.. ا ایداشتم که برم  دیترد یول
 ..دییبفرما-
ش به شد..باالخره ترد رفت و دکمه ش رو زد..قفل در ها نشیطرف ما  ودمیباز 

 شد.. وزریپ یگفتم کنجکاو یکه من بهش م میگذاشتم کنار و اون حس فضول
ستم  یطرفش لبخند پهن رمیدارم م دید یوقت شت فرمون..خوا ست پ ش زد و ن

 ..هگید نمیش ی..جلو و عقب نداره منمیکه اصرار کرد جلو بش نمیعقب بش
 که بهش دادم.. دیجلو..حرکت کرد..ادرس خونمونو پرس نشستم

 ..نیخب بگ-
 رو؟.. یچ--

 ..ه؟یتعجب نگاهش کردم..نکنه سرکار با
 ..ن؟یبگ نیخواست یم ی..چدییهمون عرضتون رو بفرما--

 پررنگ تر شد وگفت :اهان..اره خب.. لبخندش



 ..؟یاره خب چ-
ال گفت :من ازت خوشتتم اومده بهم انداخت و با اعتماد بنفس با یگاه مین

خواستم ازت درخواست کنم با هم  یم نیهم ی..برایهست دهیوفهم ی..امروز
 دوست دارم باهات دوست باشم.. یلی..خمیاشنا بش شتریب
 فیشتترت ینیریبا گل وشتت یک گهیکرد گفتم االن م ینیمقدمه چ نیکه ا نطوریا
گار میاریب ت ل؟یخواستتت ل عیستتتر ی..و نا کا م یزد  فک نشتتتون   یبر

 بود؟.. ی..منظورش چ؟یداد..هه..دوست
 شدم.. جی..گن؟یبد حیتوض شتریب شهیم-

که گفتم من ازت خ-- نه؟..همونطور  که  ته..چرا  مده..م یلیالب  یخوشتتم او
 ..میبا هم داشته باش یدوست یرابطه  هیخواستم با هم ..خب چطور بگم..

 ..میداشته باش یدوست یگفت؟؟..با هم رابطه  یکرده بودم..نگرفتم چ هنگ
 ..؟ی:چه جور دوست دمیدفعه بلند پرس هی

 .. دیو تو جاش پر دیصدام ترس از
 ..میباش نیتر از ا یمیصم یعنی..گهید ی..دوستیچیتته پته گفت :ه با

 نگاهش کردم و گفتم :دوست پسر و دوست دختر؟.. مشکود
ند لحنم اروم بود م*ر*ت*ی*د*ه چون فاده کرد ..خ فتیستتواستتت  دوگ

 ..نهیهم قای:اره..دق
ه کاش ب یتو دستتتم فشتتار دادم که تو دلم اروز کردم ا نیهمچ فمویک ی دستتته

چشتتم و رو تو دستتتم  یب یم*ر*ت*ی*د*ه  نیگردن ا فمیک یدستتته  یجا
 کردم.. یبود..خووووووردش م
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 زمیکرده بودم که اونم به نفع خودش برداشت کرد و با لبخند گفت :عز سکوت
 خواد..م.. یدونستم خودت هم دلت م ی..م؟یقبول کرد

 خفهههه شوووووو..-
گه ن ابونیفرمون رو چرخوند به راست و کنار خ عیکه سر دمیکش غیج نیهمچ

 گرد شده نگاهم کرد.. یداشت..با چشما
فکر  یخودت چ شیزدم :م*ر*ت*ی*د*ه تو پ خشتتم زل زدم بهش و داد با

هادیپ نیکه همچ یکرد به من م یمزخرف شتتن منم از  ی..فکر کرد؟یدیرو 
 مثل خودت.. یکیاوناشم ..اره؟..هه..برو دنبال 

 .بدم. حی..بذار برات توضیکن یاشتباه م یدار نیتند گفت :بب تند
انگارنه  دارمیو احترامتون رو نگه م گمینم یچیه یه یستتاکت شتتو..هر چ-

گار..از ا فاده م نیان  یلی..خدیکن یارامش من ..از ستتکوت من ستتواستتت
 ..یلی..خنیپست
 یستاک هیشدم..محکم زدم به هم و رفتم اونور تا  ادهیرو باز کردم و پ نیماش در
 داد.. هیشد و به درش تک ادهیپ نشی..از ماشرمیبگ

گام م هی با غرور ن باش بود و  ند مستتخره رو ل  یکه "برو ب یعنیرد..ک یپوزخ
 "..اقتیل
 هفت جد و ابادته.. اقتیل یدفعه جو منو گرفت داد زدم :ب هی

 نی:"ا گهیخودش م شیمحو شتتد..چشتتماش گرد شتتد..البد االن پ پوزخندش
 نگفتم".. یزیدختره خله؟..من که چ

 ..؟یدیفهم یهمون لحن گفتم :خل و چل هم خودت با



س هی سر یتاک شت.. شدم..لحظه  عینگه دا شماش از  دمیاخر د یسوار  که چ
 شعور.. ی..برونیزد ب یزور تعجب داشت از حدقه م

 دوم فصل
شت..کرا انقدر صابم خورد بود که حد ندا س هیاع ساب کردم و از تاک  یرو ح

 شدم.. ادهیپ
تو  میپدر ومادر شم شیسال پ 3بودم.. ستادهیا میمادربزرگ شم یخونه  یجلو

شده بودند و هی شته  صادف ک شم هیت شت که ازدواج کرده بود.. هم  میبرادر دا
 مادربزرگش .. شیاومده پ

 پر کنند.. گرویهمد ییتونستند تنها یم ینجوریدو تنها بودند و ا هر
مه مادربزرگ شتتم معصتتو عاده مهربون و فهم میخانم   یا دهی.. زن فوق ال
ثل زیعز گفتم یکرد من بهش م یصتتتداش م زیعز میبود..شتتم عا م ....واق

 مادربزرگ خودم دوستش داشتم..
سته صبان ناخوا  نیبودم..اول ینجوریشدم ا یم یاخمام تو هم بود..هر وقت ع

گره خورده م  یاخما نیهستتتم هم یعصتتبان یداد حستتاب یکه نشتتون م یزیچ
 بود..
 در رو زدم.. زنگ
 ..تته؟ی:ک دمیشن فنیرو از پشت ا میشم یگرفته  یاز چند لحظه صدا بعد

 باز کن..-
 تو.. ای..ب؟ییتو ایاااا مان--
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 ینه چندان بزرگ ول اطیح هیشدم.. اطشونیباز شد..وارد ح یکیت یبا صدا در
گل..عز گل و گ زیپر از درخت و  مد یکه م نیبود..هم اهیعاشتتق   یتو یاو

ست م یحس خوب هی اطیح نفس  هی..حس طراوت..یداد..حس تازگ یبهت د
که چه  یهام..وا هیر یتو دمیرو کشتت یو اون طراوات و شتتاداب دمیکشتت قیعم
 اروم بشم.. یبود..باعث شد کم وبخ
 یشتونه هاش و تو یشتال انداخته بود رو هی میطرف ستاختمون رفتم..شتم به

 بود.. ستادهیبالکن ا
 من لبخند زد وگفت :سالااام..خانم دکتر..احوال شما.. دنید با

 کنارش و باهاش دست دادم.. رفتم
 ..؟یسالم خانم پرستار..خوب--

 داخل گفت :بهترم.. میرفت یگذاشت پشت کمرمو همونطورکه م دستشو
 خونه ست؟.. زی:عز دمیاطرافم نگاه کردم ..پرس به

 ..ارم؟یبرات ب یخور ی..شربت منی..بشرونینه رفته ب--
 داغ کردم.. بیکه عج اریاب خنک ب وانیل هینه دستت درد نکنه ..فقط -
 کم نگاهم کرد وبعد با لبخند رفت تو اشپزخونه.. هی

به دستتت اومد  ینیزدم که ستت یمبل نشتتستتتم و داشتتتم با دستتت بادمو م یرو
شربت پرتقال و  2توش بود  وانیتا ل 3..رونیب هم اب که چند تا تکه  وانیل 1تا 
 هم توش بود.. خی
 حال اومد.. گرمیکه چه خنک بود..ج ی..وادمیسر کش یمعطل یب

 بده.. رتیجون..خدا خ میدستت درد نکنه شم ی..واتتتشیاخ-
 افتاده؟.. ی..اتفاق؟یشده امروز انقدر عطش دار یوگفت :چ دیخند



باره اخمام رفت تو  یاتفاق امروز و حرف ها هیاداوری با دکتر طهماستتتب دو
 هم..

 یمشتتتت کردم و گفتم :به خدا اگر چاره داشتتتم گردنشتتو خورد م دستتتامو
 ..ربرنجیچلغوزه ش یکردم..م*ر*ت*ی*د*ه 

ما فت :چ میشتتتم یچشتتت جب گ تع با  کدوم ؟یگیم یگرد شتتتد.. ..
 ..؟م*ر*ت*ی*د*ه

 ..گهید گمیدکتر طهماسب رو م-
بامو مده بهم درخواستتتت دوستتت ل  یکج کردم و گفتم :م*ر*ت*ی*د*ه او

سن دنبال دوست  نیا یسال رو داره اونوقت تو 30داده..فکرشو بکن..کمه کم 
 ریبرو زن بگ یبهش بگه د اخه اگر متتتتتتتتتتتترد ستین یکیگرده.. یدختر م

 ..هیا غهیچه ص گهی..دوست دختر گرفتنت د
خوندم که باورش  یباز مونده بود..از چشم ها و حالت صورتش م میشم دهان

 نشده..
 ..یان؟..حقم دارباورت نشده ه-

 ..؟یباز تو ذهن ادما رو خوند--
 ..یکن یفکر م نیبه ا یکه دار یخب تابلو-

 بهت داد؟.. یشنهادیپ نیاز دکتر بگو..واقعا همچ الیخ یب--
 یکه اره ازت خوشتتم اومده و امروز دیصتتغرا کبرا چ یاره به خدا..اولش کل-

 یکنه که اگر هم م یخواد خواستتتگار ی..منم تو دلم گفتم البد منایو ا یهستتت
که د یبهش م یجواب هیکرد  نه ..ول گهیدادم  از  یه*و*س ازدواج هم نک
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نه ..؟یداد..اونم چ یداشت درخواست دوست فیپررو تشر یلیکه خ ییاونجا
ست شم..وا یمعمول یدو ست دخترش ب شت دو  نیکه من موندم ا یاقا توقع دا

 ..هاریهمه اعتماد به نفس رو از کجاش م
 کرد.. یبا خنده نگاهم م میشم
 شد؟.. یخب خب..بعدش چ--

من تا طرفو نشتتورم نندازمش رو بند رخت تا  یدون ی..تو که مگهید یچیه-
ند شدم..چ ادهیخواستم بهش گفتم و پ یکنم..هر چ یخشک بشه که ولش نم

 ..نجایشدم و اومدم ا یهم بارش کردم و سوار تاکس کهیتا ت
ها ..پس امروز ماجرانطوریداد وگفت :که ا هیتک یصتتندل یلبخند به پشتتت با

 کاش منم بودم.. ی..ایداشت
 بود.. لیسوژه تکم گهیکه د یاگر تو بود-
ستمو گرفتم جلو با شته  یاخم د دهانمو ادامه دادم :ا ا ا ا م*ر*ت*ی*د*ه برگ
هتون ب ریتو مستت نیبشتت نیستتوار ماشتت نیایداشتتتم خدمتتون ب یعرضتت هی گهیم
 ..گمیم

م ند میشتتت خ ند زد  ل بر دیب نده  خ هم  دهیبر دهی..وستتتط  تو  فت : گ
 نه؟.. یریخودتو بگ یجلو یکه..فضتتتول..نتونست

 همراه با اخم بهش انداختم که اروم اروم خنده ش محو شد.. یتند نگاه
 خواد ادمو بخوره.. یکنه انگار م ینگام م نیخب حاال..همچ--

نازد کردم و گفتم :من فضتتول ن پشتتتت کوچولو  هی..فقط ستتتمیچشتتم 
 صد دفعه.. نیکنجکاوم..ا

 کوچولو؟.. هی--



 ..؟ی:پس چ دمیتوپ بهش
 کوچولو.. هی..همون یچیه--

 ..تتتمیگفتم :شم زونیاو یو با لب و لوچه  رونیدادم ب نفسمو
 کرد وگفت :هتتتووم.. نگاهم

 ..گمایگفتم :هوم و کوفت..م یناله مانند یصدا با
 بگو..--

 کار کنم.. مارستانیاون ب یدوست ندارم تو گهید-
 ..رونیزد ب یچشماش داشت از حدقه م رسما

 ..؟یتو؟..واسه چ یگیم یچ--
با وجود اون دکتره  یچه م- جا  گهید یریکبیا یدونم.. ندارم اون دوستتتت 

 ..ادیباشم..از نگاه هاش بدم م
ست بد یخوا یفقط به خاطر اون م-- در  نیچقدر ا یدون ی..م؟یکارتو از د

مه تحصتت یخوا یاومد؟..دختر تو م رمونیکار گ نیتا ا میو اون در زد  لیادا
و در کنار  یمارستانیب نیهمچ هیخوبه که تو  یلیپس خ یریوتخصص بگ یبد

 ..؟یشانس رو از دست بد نیا یخوا ی..میکار کن نایمثل ا یپرسنل کار بلد
ر هم س شهیلجباز بودم و هم یلیمنم خ یگفت ول یشده بودم..راست م کالفه

 نابه من بود.. یاز خصلت ها گهید یکی نمیموندم..ا یحرفم م
مه  یم- فاتو قبول دارم..ول یدونم..ه که شتتتهیم یچ نمیبازم بب یحر ..هنوز 

 ..ستین یجد ممیتصم
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شم غره رفت وگفت :ام بهم شه..ا یجد دوارمیچ ه ..بستیدرست ن نکاریهم ن
 ..خودشیب یماسب و نگاه هافکر کن نه دکتر طه شرفتتیپ

 تکون دادم و از جام بلند شدم.. سرمو
 ..شام باش..؟یریکجا م--

 ..شهی..نگران منجایا امی..به مامان خبر ندادم مرمیم گهینه د-
 باشه پس بهش سالم برسون..--

 ..مارستان؟یب یایفردا م ی..راستیاوک-
 ..ارمیرو هم م نی..ماشامیبهتره..حتما م یلیاره حالم خ--

نه..عز یا- تت درد نک ند زیدستتت از طرف من بهش ستتتالم  دمیرو هم 
 دلم براش تنگ شده.. یلیبرسون..خ

 ..اونم دلش تنگ شده..شیدیدیم یموند یم-
 ..گهیوقت د هی شااللهیتونم..ا یباور کن نم-

 ..یباشه هر جور راحت--
******* 

 :امروز چطور بود؟.. دیکه بابا پرس میشام بود زیم سر
 ..شهیبهش انداختم وسرمو با غذام گرم کردم:خوب بود..مثل هم ینگاه مین

 سرشو تکون داد و سکوت کرد.. اروم
 گفت :امروز خانم سخاوت زنگ زده بود.. مامان
 نگاهش کردم تا ادامه بده.. منتظر

 زنگ زده بود؟.. یچ یگفت :برا بابا
 گذاشت و شونه ش رو انداخت باال..بشقابش  یقاشق رو تو مامان



 اصرار داره.. ایازدواج با مان یزنگ زده بود که بگه مهران هنوز رو--
شتم  به ست دا ستم بب یم یبگم ول یزیچ هیبابا نگاه کردم..دو  یبابا چ منیخوا
 ..گهیم

 جوابشو داد.. ایمان یحال محکم بود :ول نیلحنش اروم و در ع شهیهم مثل
 دونم واال.. یخب..نم یگفتم..ول نویمنم هم--

 ی..هر چقدر هم مهیمن دخالت کردم وگفتم :در هر حال جواب من منف نباریا
 ..نه..نهیخوان زنگ بزنن..جواب من هم

 نگفتن.. یزیچ یدو نگاهم کردن ول هر
 ..ریخسته م..شب بخ یتو اتاقم..کم رمیبلند شدم وگفتم :من م زیپشت م از

 دخترم؟.. ینخورد یزی:تو که چ مامان
 ..یشدم..مرس ریس-
 ..رونینگاهشون از اشپزخونه اومدم ب ینیسنگ ریز

 کردم.. یفکر م میشم یبودم و به حرف ها دهیتختم دراز کش یرو
سب گهیبار د کیبا خودم عهد کرده بود که اگر  یبا اون بود ول حق  دکتر طهما

 ..رونیب امیم مارستانیبرو برگرد از اون ب یبخواد مزاحمم بشه ب
س یکار خودمو انجام م شهیبودم و هم یلجباز دختر شتم  یدادم و به ک کار ندا
 خواد.. یم یو چ گهیم یکه چ

صم یگفتم که خودم برا یم شهیهم ینبودم ول خودخواه نه  مریگ یم میخودم ت
 ..گهیکس د
 و لجباز.. یبودم و تا دلتون بخواد خود را مغرور
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شتم... شب دا فتیشدم... امروز ش ادهیپارد کردم و ازش پ نگیتو پارک نویماش
 قینفس عم هی... ستتتادمیلحظه ا هی مارستتتانیبرم داخل ب خواستتتمیم یوقت
 !!هچیطهماسب به پر و پام نپ نیا گهیبودم که د دواری... از ته دلم امدمیکش

 در وارد شدم و به سمت رختکن بخش راه افتادم. از
دم و که سرمو بلند کر ماربودمیب نیزدم. سر آخر مارایبه ب یسر ضیاز تعو بعد

 .دمیدکتر طهماسب رو د
!!! مشیم دواریبهم چند تا کار گفت تا انجامش بدم. کم کم دارم ام یجد یلیخ

 !!شدیلبخند محو زدم. خوشبختانه ند هیرو نگه دارم.  تمیموقع تونمیخوبه م
استتتراحت ما در نظر گرفته شتتده بود  یکه برا یاز چک آپ به ستتمت اتاق بعد

 رفتم و قهوه ساز رو روشن کردم.
 !؟!؟!زم؟ی.... عزیزیمنم بر یبرا شهی_ م طهماسب

به من م هی!؟!؟! رو شتتو برم... م*ر*ت*ی*د*ه جااااااااااااااااان؟ با   گهیال ق
 فکر کردم آدم شده... زمیعز

 کجاست؟؟؟ زتون؟؟؟یور و اون ور رو نگاه کردم و گفتم: عز نیا
 ..هسادی..روبه روم وانجایتمام زل زد تو چشمام و گفت :هم ییبا پرو طهماسب

:با  دمینشسته بود بهش توپ میشونیپ یرو یظیکه اخم غل یدر حال تیعصبان با
اما ظاهرا اشتباه  دیفکر کردم آدم شد دمیبخش ازتون د یکه تو یاون لحن جد

 کردم.. یفکر م
 ازت خوشم اومده؟.. یبفهم یخوا یجان..چرا نم ایمان هیچه حرف نیا-

 یدکتر..از خودتون شتترم نم یاقا نیبلند گفتم :ستتاکت شتت یبا صتتدا بایتقر
 ..واقعا که..ن؟یکن



ذره کج کردم تا  هیخودم آماده کرده بودم رو  یرو که برا یرد شتتدم قهوه ا یوقت
 ته دلم ذوق زدم و از یطانیلبخند شتت دیکه کشتت یرو روپوشتتش... با داد زهیبر

 کردم ..
 حرف بزنم. میبا شم کمیسمت اتاق استراحت پرستارا رفتم تا  به

 اون اطراف نبود... یرفتم تو فقط خودش بود ..کس یوقت
 جون ی_ سالم شم

 ..نیبش ای_ سالم.. ب میشم
 کرد. ینگاه م الی!! خانم لپ تاپ جلوش بود و باز داشت سربله

 ..برات خبر دارم حرص درار..نویتاپ رو بستم و گفتم: جمع کن ا لپ
دانلود کردم از صبح تا حاال پاشم.  شبیرو د دی. فصل جدستی_ مهم نمیشم

 ...میفصله. تو رو جون شم نیقسمت آخر ا
 خارجش کردم و کامل خاموشش کردم.. لمی..از فدمیتاپ رو کش لپ

ض طور نیبزنه و هم یندادم که حرف امان سش تعر هیرو  هیتمام ق  فیضرب وا
 کردم..

 مونده بود.. مات
 مونم!! ینم نجایا گهیکردم داد زدم: من د فیکه کامل واسش تعر بعد

.. خره . امیکن منم باهات م دایپ نجایجا بهتر از ا هیگفت :حتما!!  یمستتخرگ با
 طهماسب هم دست به سرش کن بره. نی... اادینم رتیگ نجایاز بهتره ا

 ...هیثان هیلحظه هم تحملش کنم... تو بگو  هی تونمینم ینچ. حت-
 ...ایبخاطر من کوتاه ب تیبار تو زندگ هیلوس نشو..  ایمان --
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ه کرد خیقابل خوردن نبود.  گهیجرعه از قهوه خوردم اما د هیتکون دادم و  سرمو
 بود.

 م.کرد راه حل فکر هینشستم ..به  یصندل یچپ کردم و رو نکیتو س همشو
.. مینیبباحال با هم ب لمیف هیحداقل  ای.. پس بیرو کوفتم کرد لمیتو که اون ف--

ست دار یاونجور شن و پلیکه دو ستار ن یسی.. اک سرپر  ریگ ومدهی.. بدو تا 
 بده..

 لوس کمیاولش  یرو گذاشت. صحنه ها لمیتاپ رو دوباره روشن کرد و ف لپ
 بود اما...

بده  رو انجام نیستتنگ یها تیتوان داره تا مامور دنید یتو ارتش بود وقت پستتره
سوس سازمان جا  یلیدادن. خ یباحال انجام م نیتمر یسر هی... یآوردنش تو 

 تیمامور یسر هی. بعد از شهیاون باند م سیراستا عاشق رئ نیحال کردم .. در ا
 ...رهیم یکشور و عشقش م یبرا

 جرقه زد تو سرم. خودش بود.. ارتش... هی
 ونمتیمامور بشتتم اما م تونمیارتش تا به کشتتورم خدمت کنم. نم یتو رمیم من

 بشم.. اریپزشک  ایدکتر 
 برگشت و گفت: چه مرگته ؟!؟!؟! میکه شم دمیکش یخفه ا غیج

 تو ارتش؟ میبر هیمقدمه گفتم :نظرت چ یب
 یبدجور برو مرخص یو گفت: داغ کرد میشونیپ یدستشو گذاشت رو میشم
 ..؟یشد ییهوا یدید لمویف نی... ارتش... اسیخوش ن. حالت ریبگ
من که آرزوم بوده.. تو  یبهتره... حداقل برا یلیخ نجای.. از ا گمیم ینه جد-

 دست خودته.. هوم؟؟ اریهم که اخت



 نزد. یبهم انداخت و حرف یا هانهینگاه عاقل اندرسف میشم
 با من.. شیبده بق ی... بخاطر من... باشه؟؟؟؟ تو اوکمیشم-

 ...!!!یکن یباز یو واسه منم پارت یکه همه کارا رو خودت بکن یبه شرط--
 نباشه.. تیگفتم : باشه...کار یخدا خواسته با خوشحال از
شکن زدن که د در شروع کردم به ب شدم و  شدن بودم. بلند   دمیحال ذوق مرگ 

 .ادیچشم و ابرو م یه میشم
 بده... گنالی... سمیرو گذاشتم جلو چشماش : شم دستم

 تته پته افتاده بود. گفت: پشت سرت... به
 گاراژ باز مونده بود. یبرگشتم دهنم اندازه دروازه  یوقت

 .کردیلبخند پهن بر و بر منو داشت نگاه م هیبا  طهماسب
 !!شهیفکر کنم نظرت درموردم کم کم داره مثبت م --
 ؟؟یحرفش تعجب کردم : چ از

شد وگفت : تو از اون گربه کوچولوها لبخندش ست ییپررنگ تر  ادت که ع یه
 !!!یبکش شیو با پا پ یبا دست پس بزن یدار
خوب متوجه حرفاش شدم با حرص  یچند لحظه مات نگاهش کردم..وقت اول

ندم... م*ر*ت*ی*د*ه  هم بهش  ی... هر چیعوضتت یروم رو ازش برگردو
 ..شششششی... استین الشیخ نیبندازم وبارش کنم بازم ع کهیت

 ..زمیعز دمیگفت: باالخره دمتو چ دیسکوتمو د یوقت
 ننه اته!! زمیلب با خشم زمزمه کردم: عز ریز
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ساعتش نگاه کرد..ب لبخند زنم... فردا سر ب مارایبه ب دیگفت: با الیخ یزد و به 
 ..!!نمتیبیم

 ....رونیاتاق رفت ب از
.. و آروم ادامه دادم: در یبرنگرد گهید یداد زدم : بر بایبه خودم اومدم تقر تازه

 !!!نمتیب ینم گهیهر صورت د
صندل یدر حال میشم شاره م شیکنار یکه به  ص کمتر حر ایکرد گفت: مان یا

 !!یرفتن به ارتش بشنو یشرطامو برا دیبا نیبش ایبخور.. ب
 بانو.. دیی:بفرما نشستم

اما  یاز خودت دفاع کن یتونی... میبلد ینمه رزم هی... تو ستتتیقبول ن نیا--
 بلد باشم.. یزیچ هیحداقل  یبد ادیبه منم  دیبا ؟؟یمن چ

گه قراره بر- ه ک ییمارایکه مجروح و ب میریم م؟؟یکن یباز سیدزد و پل میم
 ...میارتش هستند رو درمان کن یتو
 تعجب گفت : واقعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتا؟!؟!؟!؟! با

 ؟؟یفکر کرد یتکون دادم :واقعا.. پس چ سرمو
 بلد باشم.. نارویا دی...خب من فکرکردم بایچیه --

 یتیعالف هیستتر بزنم. تو هم پاشتتو  مارایبه ب رمینه فکر نکنم الزم باشتته..من م-
 بکن!!

 جاش بلند شد : باشه بابا پا شدم. از
 فعال-

 تکون داد :فعال دستشو
********** 



سر مارامیتازه کار بودم تعداد ب چون شون کردم ..همه ش به  عیکم بود.. چک آپ
 کردم. یکنم فکر م یچطور بابا و مامان رو راض نکهیا

 دو تا فکر تو سرم بود... فقط
 ... !!! نکهیو دوم ا دهیجواب نم نیکه ا زنمیباهاشون حرف م یمنطق اول

 شوم سر تا سر چهرمو فرا گرفت. یلبخند یفکر دوم با
ش به شم لیرو تحو فتیساعتم نگاه کردم.  ه کردم ..ب یخداحافظ میدادم و از 

ستتر به ستتوپر محل زدم و تا پامو گذاشتتتم  هیستتمت خونه راه افتادم اما قبلش 
سمت اتاقم پاورچ هیخونه  ست به  س نیپاورچ نیرا م نشه متوجه ا یرفتم و تا ک

.. 
 فرو رفتم. قیعم یبه خواب یم و از زور خستگزد رجهیتختم ش تو

************** 
 بابااااااا-

 که گفتم. نینه هم--
بردم  ییبابا نشتتستتته بودم. واستتش چا یمبل درستتت روبه رو یحال رو یتو

دادش  یروزگار... صدا یگفتم ..اما... هتتتتتت انوی..خودمو لوس کردم ..جر
 دادم. یثباتم رو نشون م دیهمون لحظه روحم رو از تنم جدا کرد. با

غذا نم با کهی... بهتر از ارمیتا ضتتعف کنم و بم خورمیحرص گفتم :من  ه ب ن
گه چ کار تو یخواستتتم نرستتم...م نه  یارتش ارزو یازتون خواستتتم؟.. م

 به کشورم خدمت کنم.. خوامیخودمو بکشم که م رمیبابا..نم
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 به ستتمت اتاقم یکیخونه را دوتا  یکرد..پله ها ینگاهم م یظیاخم غل با بابا
 .دمیدو

*************** 
 4روزه داخل اتاقم... مامانم کل  4... االن یاز گشنگ رمیمیدارم م مممممیتسل

نا هیروز رو گر قه ام )همو  دهیستتر کوچه خر یکه از ستتوپر ییکرده... آذو
 ...نرویب رمیتموم شد... به درد... من نم شیدو روز پ یعنیبودم(تموم شده... 

 و .. رونیب امینم رمیزدم: تا اجازمو نگ داد
 شد.... کیاز نظرم تار ایدن ی همه

که  دایدکتر طهماسب م یصدا کردمیچشمام رو باز کنم اما حس م تونستمینم
 ...زنهیداره با بابا حرف م

 چند روز غذا نخورده ضعف کرده نکهیحالش خوبه ..بخاطر ا--
 زمزمه کرد: مثل خودش لجبازه..!!! بابا
 د؟؟یببخش--

 اد؟؟یبهوش م ی! کیچیه -
 کرد؟ نکارویبپرسم چرا ا شهی.. میبه زود --

 د؟؟یبدون دیبا یچ یگفت :نه... . اصال برا یجد یبابا با صدا-
 ..!!دیدیدست من آموزش م ریمدت ز هی...  میمن و دخترتون همکار --

 ..شهیمشخص م گهید کمی-
شون ن یصدا گهید صداومدیمکالم ضور  ی...   یرو تو شونیکیدر اومد ..ح

 نشست. یصندل یاتاق حس کردم. رو



 چی... هونمتیبا ستترنوشتتتم بجنگم. نم تونمیبود که به خودش گفت: من نم بابا
مشتتت  هیو بره دستتت  بشتته یدخترم ارزون خوادیوقت نتونستتتم.. اما دلم نم

 ..خوادینامرد.. نه ..اصال دلم نم
 فرو رفتم... قیعم یو سکوت کرد... و من دوباره به خواب دیکش یآه

 بخش دورم جمع شده بودن ..... یچشم باز کردم. تمام بچه ها یوقت
 برسه... ژنیاونور اکس نی.. برنیچه خبره دورم کرد-

 !!!ادتیع میبا حرص گفت : ما رو بگو دلمون سوخت اومد میشم
 طرف در رفتن.. به
 کجا حاال؟؟-

 به خانوم برسه. ژنیتا اکس میریم--
 .نمیب نیایلوس نشو ب-
بخش گفت: چرا اعتصتتتاب  یاز بچه ها یکیلبخند به طرفم اومد. ستتها  با

 ؟؟یضیمگه مر ؟؟یکرد
جا میشتتم به  یبه  مه م لیدل هیمن جواب داد :  عدا ه . فهمنیستتکرت!! ب

 به خودم زجر بدم!! نقدریا خوادیخوشبحال خودم که نم
شه و ب اروم شتم اول  یزیچ شتریزدم به بازوش تا خفه ب ست دا رو لو نده!! دو
 .گفتمیبشه بعدا م یقطع

بهوش اومدم دکتر  ی. شتتتانس آوردم وقتمیو خنده کرد یکم شتتوخ هیبچه  با
 ...الیرنه واونبود وگ مارستانیطهماسب ب
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روز شتتکستتته شتتده.  4 نیباز شتتد و مامانم اومد تو. قربونش برم چقدر تو ا در
 اومد سمتم و ب*غ*لم کرد ..

 ه؟؟یچه کار نیو گفت: دختر ا هیگر ریز زد
 برم ارتش.. خوادیدلم م یلیاما خ دیمامان ببخش-

 هیکمکت کنم اما برعکس بق شتتدیو گفت: ببخش کاش م دیکشتت یآه مامان
ست باهام  یلی. از اول خدونمیمادرا من رگ خواب پدرتو نم سرد بود. مثل دو

 ..کردیرفتار م
 بابا دوستت داره. ؟؟یگیم ی... چهیمامان... کاف -
 کاش... یو گفت: ا دیتر کش قیآه عم هی

 من برم؟؟ یمامان شما موافق-
 !!یروز پر پر بش 5 نیمثل ا خوادینه!! اما دلم نم قتشینه. حق--
 روز رو اعتصاب کردم.. 4روز؟؟ من فقط  5_ 

ستانیروز کاملو تو ب هی-- شو ازمیعز یبود مار شلوارو تن نی. حاال پا ت مانتو 
 خونه. میکن بر

 روش لبخند زدم و گفتم : چشم. به
دفعه جلوم ظاهر شد و  هیبابا  میکه من و مامان پامون رو تو خونه گذاشت نیهم

شتم له م یمنو محکم ب*غ*ل کرد. جور ساب شدمیکه دا شتم ح از  یاما گذا
 دخترش سالم مونده ل*ذ*ت ببره!! نکهیا

 گهیگفت: د یو جد یصندل یو برد تو اتاقش... منو نشوند رو دیرو کش دستم
ها  خوادی. دلم نماااایکارا بکن نیاز ا نمینب گاریتن ندگ اد نابود بشتتته..  میز

 و داد زد : آره؟؟ ؟؟یدیفهم



ستم اما اگه نخواترس جواب دا با سر حرفم ه  دیقبول کن دیدم: ب..بله اما من 
 ...گهیکنم د یکار م هی..بعدش..بعدش ..

 !!یاون هیحقا که شب--
 زد؟.. یحرف م ی..بابا از ک؟یک هیشب

 ..اما شرط داره.... فرستمتیوگفت :م رونیداد ب نفسشو
 که گوش فلک کر شد...!! دمیکش یغیج هی

 یگفتم: اله دمیپر یم نییباال و پا یکه مثل بچه ها از زور خوشتتحال یحال در
 ؟؟یقربونتون برم..نوکرتونم دربست..چه شرط

 زد وسرشو تکون داد.. یحرکات بچگانه م لبخند کمرنگ نیبه ا بابا
 !یبهش عمل کن دی..اما با یباشه.. شفاه یکتب ستین ازیتعهد بده. ن--

 چشم.-
 رسا گفتم: ییسر مبل اون سمت اتاق و با صدا نشستم

قط نکنم و ف یکه اونجا فضول دهمیتعهد م یمحب انیفرزند را یمحب ایمن مان -
که بابا  یو دوا درمون ملت... ) با چشتتم غره ا یستترم به کار خودم تو پزشتتک

 رفت اصالحش کردم( منظورم همان جوانان سرباز وطن بود !!
 خوبه--

 بابا-
 بابا..جان --

 ؟؟یکنیرو آغاز م یباز یپارت یک-
 امروز اجازتو دادم! نی! بچه تازه همیگفت :وقت گل ن یجد بابا
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 جون؟؟.. یدد-
 ه؟؟ی:باز چ دیخند

 ...ایرو از قلم ننداز میشم-
 ..یریاستراحت کن جون بگ کمیخب.. حاال برو  یلیخ--

ه ستتمت اتاقم راه گفتم و ب یگفت هنوز ضتتعف داشتتتم. با اجازه ا یم راستتت
 افتادم ..

 گوشه چشم متوجه مامان شدم که چقدر افسرده شده!!تو خودش بود.. از
************ 

تر از  ادیخوب شتتدم اما هنوزم ز بایدو روز بعد از مرخص شتتدنمه. تقر امروز
 الغر شده بودم. یلیبشه.. آخه خ یتا اندامم اک خورمیحد معمول غذا م

 برم پادگان و اصال کدوم پادگان برم... یکه ک گهیبابا گفت امروز بهم م روزید
 ...نیآم یتو تور من... اله فتهیافسر خوشمل ب هی کاش

 نیرنگ یاهایبذار پات برستته به اونجا بعد رو ااااااایبه خودم تشتتر زدم :مان بعد
ش نکهینه ا ضایمر یمداوا یبر دی..اونجا بانیبب یکمون سه اف ینیب شه سوا را نق
 کن دختر.. ای..حیبکش

 ..اشیهست و ح ایچشم..مان -
سته و ف ونیزیتلو یرو به رو مامان ش  هیرطور گ نیو هم کنهینگاه م یهند لمین

 شهی!؟! همرش؟یاخ یمال افسردگ ای لمنیاشکا مال ف نیا دونمی.. من نمکنهیم
سرد بود اما نه به ا ص نیرفتار مامان و بابا  شم تق  چیباباس... ه ریشدت... هم

 بدتره... ماز صدتا دعوا شونیسرد نیکنن اما ا یوقت دعوا نم



هم که امروز صتتبح  میکه بابا برستته خونه.. شتتم کهیعصتتره و نزد یطرفا االن
 داشت. یکار ادار یسر هی... رفتیم دیناهارم موند اما با یبود و برا نجایا

 ه خوندن آهنگ:باز شد و بابا اومد تو. منم همزمان شروع کردم ب در
 ه؟؟یک ه؟؟یک اونجا
 ه؟؟یک وارید پشت

 نمیبیمن م شویسا
 آقاها و پدر پدرها... چه خبرا؟؟ یبر آقا سالم

 گذره؟ یخوشگل خوش م یها یآروم ادامه دادم: شرکت با منش و
کار  ینیریبه ما شتت خوادیم یک نمی!! ببزیبابا... نمک نر طونیو گفت: شتت دیخند
 بده... دشویجد

 کارشو کرد؟؟؟ آخ جون!! تیبابا پارت-
 .....دمیکردم و با ذوق گونه ش رو ب*و*س ب*غ*لش

 ..هیکاف یی..همون چامینخواست ینیریقربونت برم ش--
 چشممممم...-
 هیکت ییرایکه به ستتون پذ دمیستمت آشتپزخونه قدم برداشتتم .. مامان رو د به

 ...کنهیداده بود و ما رو تماشا م
 کرده بود.. به روش لبخند زدم که اونم با لبخند جوابمو داد.. سکوت

 بردم... ینیریو با ش ختمیر ییبابا چا ی واسه
کردم و در آخر همه رو  مشیج میس نایکجاس و ا نکهیعالمه در مورد کار و ا هی

 گزارش کردم .. میبه شم
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بام قد جونم دوستتتت داشتتتم ..خ با که مو ادیز یلیرو  افقت و ازش ممنونم 
 !!!یلیکرد...!! خ

 یعاشتتق دخترش بود و نم نکهیبه خاطر ا یدونستتتم واستته ش ستتخته ول یم
 مجبور شده بود قبول کنه.. نهیبب شویتونست رنجش و ناراحت

رزوشو آ شهیکه هم ییقرار داد رو کنسل کردم... قرار شده بود فردا برم جا یتلفن
 داشتم...

 خدا جون....!! یوا
 یخمار رو یشتتدم..با چشتتما داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یبا صتتدا صتتبح

..از بس ذوق وشوق امروز رو داشتم دمیموهام دست کش یتخت نشستم و تو
 برد.. یخوابم نم شبید

 ..رونیو از اتاق رفتم ب نییو از تخت اومدم پا دمیکش ازهیخم
 هنوز خوابن؟.. نایبابا ا یعنیجا ساکت بود.. همه
وچند تا مشت اب سرد به صورتم زدم تا هم پوف چشمام  ییدستشو یتو رفتم

 ..امیدر ب یبخوابه هم از خمار
ون خداج یذوق کردم..وا شیاداوریبه صورتم نگاه کردم..دوباره با  نهیا یتو از

 ..شم؟یسرعت وارد ارتش م نیبه هم یعنی..یتو چقدر خوب
ست بابام پارت یم ستم اگر دو  میدیدو یم دیشد حاال حاالها با ینم مونیدون

 بود؟.. یاسون نی..مگه به هم
 حل بود.. زینظر همه چ نیخب خداروشکر که از ا یول
شو از ست سر م ی..رفتم تورونیاومدم ب یید شپزخونه..بابا و مامان  سته ن زیا ش

 خوردن.. یبودن و صبحونه م



 لبخند زدم و سالم کردم.. دنشونید با
 ..ریصبحت بخ:سالم دخترم.. بابا

 ..ارمیتا برات صبحونه ب نی..بشری..صبح بخزمی:سالم عز مامان
 دارم.. جانیچقدر ه دیدون ینم یقربونت برم مامان..وا-

ه ک یاونجا..از هر روز دیریم ییزد وگفت :امروز جهت اشنا یلبخند محو بابا
 ..نیشیخودشون اعالم کردن مشغول به کار م

 گرفتم که بابا صدام کرد.. یلبخند سرمو تکون دادم .. داشتم لقمه م با
 ..ایمان--

 بلند کردم و نگاهش کردم.. سرمو
 بله بابا..-
 ..؟یگفت :قولت رو که فراموش نکرد یلحن جد با
 و قولش.. ایمعلومه که نه..مان-

من ..ایمان گمیم یچ نیو گفت :خوب گوش کن بب زیگذاشتتت رو م دستتتاشتتو
دونم هدفت خدمت به کشتتور  یتو ارتش..م یتو بر ستتتمین یهنوزهم راضتت

 یخونب یتنم..گذاشتتتم پزشتتک ی..پاره یبه کنار ..تو دخترم نهایا یومردمه..ول
 یستتته تی..حاال که تو اوج موفقیراه ستترافرازم کن نیا ی..تویکن شتترفتیوپ
خام و بیدختر جوون هیخوام برم تو ارتش..تو  یم یگیم به ا ی.. کر ..فیتجر
 اطرافمونه.. طیاونجا هم مثل مح طیمح یکن یم

 طیاونجا درستتت مثل مح یکن یکه ازت دارم مطمئنم فکر م یشتتناخت یرو از
..دخترم..اونجا با تموم ایمان ی..ولیکن یهستتتت که توش کار م یمارستتتانیب
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..درستتته دمیکنه..خودم به چشتتم د یفرق م یو رفت یدیکه تا حاال د ییجاها
 یبر یخوا ی..میدختر هیتو  یبابت راحته ول نیاز ا المیو خ ستیاالن جنگ ن

توست که به مرد و زن  ی فهیو وظ یخوند یمشت مرد..درسته پزشک هی یقاط
 کنه.. ینم یبرات فرق تشونیوجنس یکمک کن

قانون خاص خودش..من  یستتخت..جد طیمح هیاونجا ارتشتتته.. یول با  و 
 ی.ول.یریو تخصص بگ یوبه درست ادامه بد یباش نجایدوست داشتم تو هم

 ..یکه وارد ارتش بش نهی..تنها هدفت ایخوا ینم نویتو ا
دخترم اگر االن هم  ی..ولجانهیچون توش ه یعاشتتقش بود یاز بچگ یگیم

 نه به خدمتش..منصرف شو.. یکن یفکر م جانشیتنها به ه
خت کردن  یچیتهش ه یریبگ شیدر پ یخوایکه م یراه نیا چون بدب جز 

 ..ستیخودت و خانواده ت ن
 از تو یول یخودتو محکم جلوه بد یخوا یم نکهیدونم با ا یشناسمت..م یم

رو  تیینها میجوانب توجه داشتتته باش..بعد تصتتم ی..به همه یشتتکننده ا
 ..ریبگ

گاهش م من مان تو ستتکوت ن ما مه میکرد یو  فا ی..ه با رو قبول  یحر با
شتم..هم شتباه نم یحرف چیبود..بابا ه نطوریا شهیدا  یه هم شهیزد..هم یرو ا

 حرفاش به جا بود..
 نیا خوامیاگر هم اشتتتباه باشتته بازم م یرو گرفته بودم..حت ممیمن تصتتم یول
 بکنم.. سکویر

تونه  ی..مدیجد طیمح هی..جانیکم ه هیزده شتتده.. یکنواختیهمه  نیاز ا دلم
 کنه.. میراض



 دم..که صداش ز رونیبلند شد..خواست از اشپزخونه بره ب یصندل یاز رو بابا
 بابا..-
غم مبهم و  هیبود.. یغم هینگاهش  ی..اروم برگشتتت و نگاهم کرد..توستتتادیا

 گنگ..
 ..شمیرو گرفتم..وارد ارتش م ممیکامل گفتم :من تصم نانیاطم با
 و روشو برگردوند.. دیکش قیکه کالفه شد..نفس عم دمید یراحت به

 رسونمتون.. یزنگ بزن..خودم م می:برو به شم دمیلرزانشو شن یصدا
 ..رونیبلند از اشپزخونه رفت ب یهم با قدم ها بعد

 نیمامان نگاه کردم..چشتتماش به اشتتک نشتتستتته بود..نگاه اون هم غمگ به
جا یبود..منم بغض کرده بودم..ول خت بودم و  یلیکه خ ییاز اون ستترستت

 .باهاش مبارزه کردم و نذاشتم بشکنه..دادم . یاحساساتمو بروز نم
 جام بلند شدم وسر مامان رو تو ب*غ*لم گرفتم.. از
 ..؟یکن یم هیقربونت برم..مامان جان چرا گر یاله-
از  یراحت بود پستتر ندارم که بعد خواستتت بره ستترباز المیگفت :خ هیگر با

 تو ارتش.. رهیوضع ما بدتر شده..حاال دخترم داره م یدق کنم..ول شیدور
 حرفش خنده م گرفت.. نیا از

 ..ی..مامان خوبم..چقدر تو مهربونزدلمیزدم وگفتم :عز لبخند
 کمه؟.. میمردم..مگه چ هیزانو زدم وگفتم :فکر کن منم  جلوش

 ..فمیتا مردو حر 10گرفتم و با لبخند گفتم :کاراته که بلدم.. گارد
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هم روش..همه رو از  گهیتا مرده د 10زبونم.. نمیوگفتم :ا رونیاوردم ب زبونمو
جاها به  نجوریبهم نداده..ا خودیحرفه رو که ب نیزبون و ا نی..خدا افمیدم حر
 ..یمامان هیدختر ناز ناز هینه  یمرد بار اورد هیخوره..پس بدون  یدردم م

 زد.. یحرفام اشکاشو پاد کرد ولبخند گرم ومهربون نیا با
 ..دمشونیتم و اروم ب*و*سگرفتم تو دس دستاشو

 ..دیب*و*س مویشونیو پ دیسرم دست کش به
 کنم.. یدعا م تیسالمت یخدا پشت وپناهت باشه دخترم..برا--

کاف یبرا نیهم- مان..منم در عوض قول م هیمن  خانم دمیما  یدخترخوب و
 نکنم.. تیباشم و اونجا افسرارو اذ

 کن دختر.. ای..حطتتونیزد به بازومو گفت :ش یبه شوخ اروم
 متیخواست اذ یهر ک یکنم..ول یهم م ایخنده وگفتم :باشه چشم..ح ریز زدم
 خواد.. ینم ایح گهید نکهیکنم..ا یامپول خانواده مهمونش م هیکنه 

..نگاهش کردم..چقدر مهربون بود..دلم براشتتون تنگ دیهم با من خند مامان
 شد..هم مامان و هم بابا.. یم
 پر ماجرا.. میگذاشت یقدم به راه میشد که من و شم ینجوریا و

 که هم خوب بود و هم..بد.. ییماجراها
 ال باشه.. دهیخوب و ا طیمنتظر شرا دیکه ادم نبا شهیخب..هم اره

و  تلخ یبود..حوادث یادیکه توش قدم گذاشته بودم..حامل حوادث ز یراه نیا
 شدم.. یباهاشون روبه رو م دیکه با نیریش
 هر حال اش کشک خالمه..بخورم پامه نخورم بازم پامه.. به

 خانم.. ایمان میبرو که رفت پس



 ..جانیه یبه سو شیپ
 سوم فصل

 ..بابا سکوت کردهمی..هر دو عقب نشسته بودمیرو هم سوار کرد میراه شم سر
 گفت.. ینم یچیبود..ه

 یط گهید یرهایاز مستت یلیهم مثل خ ریمستت نیباالخره ا یبود..ول یطوالن راه
 ..میدیشد وبه مقصد رس

 نگه داشت.. یدژبان یجلو بابا
 ..امی.. االن منینیبش نجایهم--
بودند..بابا به طرفشتتون  ستتتادهیدر ا یشتتد..دو تا ستترباز جلو ادهیپ نیماشتت از

هاشتتون حرف م با فت..داشتتتت  غذ از تو هیزد.. یر در اورد و  بشیج یکا
 نشونشون داد..

 ..شه؟یم دایزنم پ نجایا ای:مان میشم
 ..گهیارتش زن هم هست د یخب معلومه..تو-

 ..کنه..نکنه مارو بفرستن اونجا؟ یفرق م نجایبا ا گاهشونیفکر کنم پا یول--
ست بابام گفت اول برا- شت یاونجا اقدام کرده ول ینه بابا..دو شنا ندا ه چون ا

 نجایبشتتته..هم مونیاشتتناش بوده تونستتته پارت یکی نجایا یقبول نکردن..ول
 ..میهست
 ..دن؟یپر مرده..راهمون م نجایا یول--

اگر نخوان راهمون  وونهیبهش انداختم وگفتم :خب د یهیعاقل اندرستتف نگاه
 ..نیایب نیپاش گنیبدن که نم
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 من استرس دارم.. یول--
ترس استت میدیچرخ یمشتتت دکتر مرد م هی شیپ یکوفت مارستتتانیاون ب یتو-

 ..؟یدار نجایا ینداشت
شو ش ابروها ست خودم ن دیک  ی..نمستیتو هم وگفت :خب چکار کنم؟..د

 دونم چرا دلشوره گرفتم..
 یخورد یامروز رو عستتل م هیشتتور بوده.. یادیز یکه صتتبح خورد یریپن--

 بزنه.. نیریش
 نگفت.. یزیچشم نازد کرد وچ پشت

 به طرفمون اومد..سوار شد.. بابا
 شد بابا؟.. یچ-

 حل شد.. یچیه--
 ..م؟یبر میتون یم-

 اره..--
 شو.. ادهیپ می..شمیمرس یوا-

 ..ام؟یهمراهتون ب یخوا ی:نم بابا
..نه خودمون ؟یمدرستتته که بدرقه مون کن میبر میخوا یوا بابا جون مگه م-
 ..میریم

 ..ریبگ ایخب خانم بزرگ..ب یلیخ--
 برگه رو به طرفم گرفت.. همون

 حتما نشون فرمانده بده.. نویا--
 باشه چشم..خداحافظ..-



 ..خدانگهدار..دیمواظب خودتون باش-
رد  ی..بابا صبر کرد تا از دژبانمیشد ادهیپ نیکرد واز ماش یهم خداحافظ میشم
 بعد رفت.. میبش
 ..دیلرز یم میشم یبودم ول لکسیکه ر من

 ..بره؟یرو و یچته؟..چرا رفت-
 کنم.. یدارم سکته م اینگو مان یچیه یوا--

 بود.. دهیتعجب نگاهش کردم..رنگش پر با
 نبود..ساکته ساکت.. یخبر چی..همیمحوطه شده بود وارد
 یا شتتهی..درش شتتدمیدر کنارمون بود..ستترد کشتت هی..میستتتادیا وارید کنار

 اتاق نبود.. یتو یبود..کس
 ..یبرگرد یتون یم یشد مونیاگر پش میگفتم :شم میبه شم رو

 ..؟یشد وونهید--
نهینه د- گار میافتیپس م ینشتتتدم..دختر دار وو مت  ی..ان عدا خوان ببرن ا

 ..؟یکن یم ینجوریکنن..چرا ا
 ی..خودت که مشتتمیم ینجوریبشتتم ا یدیجد طیمن هر وقت وارد مح--
 ..یدون

 تو ابرومون رفته ها.. میوا..چه حرفا..توروخدا خودتو کنترل کن..بر-
 ست منه؟..حرص گفت :مگه د با

 منه؟.. یحرصم گرفته بود.. گفتم :پس دست ننه  منم
 ..تیترب یب--
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 ..میدیوقتمون رو هدر م میدار نجایا یالک میبر ایکه هست..ب ینیهم-
صورتم ..واااااا هویسرعت به طرف در رفتم که  با شد خورد تو   سرم..اخ یباز 

 اخ..
 رو گرفتم.. میبا دست گرفتم و برگشتم ..دست شم صورتمو

صلوات..د  میشم یکردم گفتم :وا یکه اخ و ناله م همونطور مردم..تو روحت 
 ی..اشتته؟یباز م رونیدره چرا به طرف ب نی..انیکن یهوا درو باز م یاخه چرا ب

 ..سرم..یا
م رو ه میلباس شم نیکردم..است یطور چشمامو بسته بودم و اه و ناله م نیهم

 ..دمیکش یگرفته بودم و م
 ..؟یوگفتم : به حمدالله الل شد دمیدست کش میشونیپ به

 ..ای:مان دمیرو شن مینگران شم یصدا
 هوم؟..-

 توروخدا چشماتو باز کن..--
ستم اذ صداش شمامو باز کردم..با  تشیانقدر نگران بود که نخوا کنم..اروم چ

 گهید نی..ارونیبود چشتتمام از حدقه زد ب ستتادهیکه رو به روم وا یکستت دنید
 ..ستیکه ن میشم هی..شبه؟یک
 به چهره داشت درست یظیکه اخم فوق العاده غل یافسر با لباس فرم در حال هی

 بود.. سادهیرو به روم وا
 :ول کن.. دیخشم غر با

و با تته پته  دمیاوردم از صتتداش ترستت یبودم و کم نم لکسیر شتتهیکه هم من
 رو؟.. یگفتم :چ..چ



 نگاهش کردم....با تعجب دیکش دستشو
 کرد؟.. یشما تو دست من چکار م نیخاد به سرم..است یوا یا-

 بود.. ظیهمون اخم غل جوابم
 ..ست؟یخانم ها ن یجا نجایا نیدون ی..مگه نمن؟یخوا یم یچ--

..افستتره که افستتره..منم الیخ یخودم..ب یبرگشتتته بودم تو جلد اصتتل دوباره
 محکم تر؟..واال.. نیاز ا لیل..دیبه اون در..اونم چه در نیدکترم..ا

به فرمانده  میکن یچکار م نجایا نکهیبه جانب جوابشتتو دادم :ا حق رو فقط 
وز چون مج میتون یما م یول نجایا انیتونن ب یخانم ها نم میدون ی..بله مگمیم

 ..میدار
 ..نمیاورد جلو و گفت :بب دستشو

شاره کرد  میشم به سرتق تر از ا ی..ولگهیبده د یعنینگاه کردم..بهش ا  نیمن 
 حرفا بودم..

 ..دمیگفتم که فقط به فرمانده نشون م-
 بود.. یجد یلیخ نگاهش

 خب..برو نشون بده.. اریبس--
 که باز بود رفت تو.. یهمون در از

شو داد ب میشم س سکته رو م رونینف شتم   نویا زدم یوگفت :دختر خودم که دا
 رفتم..چرا انقدر اخمو بود؟.. شیتا لب مرز هم پ دمید
خوره به  یشتتده هاش م نیدستتت چ شتتهی..همگهیاز شتتانس من و توهه د-

 پستمون..
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 ..میبر ایب ومدهیبه بار ن گهید یخرابکار هیتا --
 بود درو باز کرد؟.. یترکه..ک یسرم داره م میشم یوا-

 در رفت.. دیسرباز بود..تا تورو د هی--
 چرا؟..-

نه ادونم و ینم-- جایاال.. نک نا رو راه نم ن عا ز باه  دنیواق من و تو رو اشتتت
 فرستادن؟..

 ..شهیتو معلوم م میفکر نکنم..بر-
 ..میباشه بر--
 تو.. میو رفت میاتاق رو باز کرد در

 .کیساده و ش یلی!! خینه منگل یبود. نه گل یکامال ادار طیمح هی طشیمح
شتش و  یصندل هیو  زیم هی صندل 6چرخدار چرم پ هم دور تا دور اتاق و  یتا 
در بود که بدجور محافظ شده بود. چندتا قفل زده بودن  هیاتاق هم  گهیسر د هی

 بود و صد البته ضد سرقت. یبهش و آهن
 هم وسط اتاق بود. زیم هی

 .میو سر جامون نشست میو آروم سالم کرد نیمت یلیخ
و خشتتک بود جواب داد و رو به  یجد یبا چهره ا انستتالیم یکه مرد فرمانده

 خرسند شدم. تونییاز آشنا د؟؟یباش یخانم محب دیمن گفت: شما با
شما  با یی. ما هم از آشنانیمت میدوستم شم نمیهستم و ا یمحب ایبله من مان-

 فرمانده! میخرسند
 یکه توش کار م یمارستتتانیهم مثل ب نجایتر شتتد و ادامه داد: ا یجد فرمانده

خت.. هیمقررات داره.  نیکرد عاده ستت تونم بگم  یم یعنیمقرارت فوق ال



ارتون ستترتون به ک دی..با تونیکار قبل طیتر از مح یصتتدبرابر ستتخت تر و جد
 تینباشتتته. هر لحظه ممکنه موقع یهم خبر طنتیو شتت یباشتتته واز شتتوخ

ضطرار شما با یا شه و  ش دیب شما بهدار. محل دیتو حالت آماده باش با  یکار 
شت اگاههیتو پا شما امروز رو م نی. پ ست.  شما  دیریساختمون هم اقامتگاه 

سا شروع م نجایا دیداریرو برم ازتونیمورد ن لیخونه و و  یو از فردا کارتون رو 
 یو محکم م نیگرفتار سن هیکنم که من از شما  یم تتتتتتتتدی.درضمن تاکنیکن

ست و با توج طیمح هی نجایخوام..ا ورود  دیستین یشما نظام نکهیه به امردونه 
 یارستتته ستتفارش شتتما رو کرد و گفت تو یچون اقا یخانم ها ممنوعه..ول
نا هستتت  نمین ببازتو یمقررات یب نیمن قبول کردم..اگر کوچکتر دیکارتون توا

..درضتتمن تو تمام گاستتتیپا نیشتتما نجات جون افراد ا ی فهی..وظنیاخراج
 ..نیما هم حضور دار یها اتیلیعم
 و دوستتون هم پرستار. اریبه من ادامه داد: شما به عنوان پزشک  رو
لبخند  هی یعنی..هی..چقدر مقرراتتتتتتتتتتدیچقدر حرف زد..مخم سوت کش یوا

 ..رمیخودمو بگ یتونم جلو یکوچولو هم ممنوعه؟..من که نم
 ..نییسرجاش نشسته بود وسرشو انداخته بود پا خینگاه کردم..س میشم به
 یدانش اموزا نیکنه..ع یم تیچه زود جو گرفته از االن داره مقرراتو رعا نویا

 خورد.. یو جم نم یباادب ومثبت نشسته بود رو صندل
نامحستتوس زدم تو پهلوش.. کرمم ته  با ارنج محکم و الب  اخ بلند هیگرفت ..

 گفت و با اخم نگاهم کرد..
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 شینگاهمون کرد و با اخم ستترشتتو تکون داد..حتما پ یچشتتم ریز فرمانده
 (..داستیکه نکوست از بهارش پ ی..)سالگهیخودش م

 لب گفتم :کامتتتتال درسته.. ریز
 !..ن؟یگفت یزیچ--

 نگفتم.. یزینشستم وگفتم :نه نه..چ خیس
 ت..گش یم یزیدنبال چ زشیم ی..داشت تو کشونییسرشو انداخت پا دوباره

 ..؟یکنار گوشم گفت :باز تو ذهن ادما رو خوند میشم
 ..شمیم ینجوریا هوی..ستیدست من ن-

 کرد..نگاه هر دومون به فرمانده بود.. سکوت
 .میسمت شم یکیبرگه گرفت سمت من و  هی زشیم یکشو یتو از

 .!!سال.. هی!! ستیسال... هوم... بد ن کی یاستخدام بود. استخدام برا برگه
 من!!! یبکنه زندگ یراتییتغ چه

 ..یمیدادم. همون موقع داد زد: سرباز رح لیرو پر کردم و تحو برگه
داره..منم با در وپنجره ها  ییاون وستتط قبض روح شتتدم!!چه صتتدا یگیم منو
 ..دمیلرز

. عاشق نیزم دیپسر تو لباس فرم اومد تو اتاق و پاشو محکم کوب هیسرعت  به
 کار بودم. نیا

 کن و اقامتگاهشون رو نشونشون بده یهمراه یا بهدارخانم ها رو ت--
 .نیزم دیبلند و رسا گفت :بله قربان و باز محکم پاشو کوب سرباز
 .میسرش به راه افتاد پشت

 ست؟؟ین یباحال یجا ییگفتم: خدا میگوش شم تو



 بگم صد درصد!! تونمیم یکه بهش خورد هیگریاگه منظورت اون ج --
 کوفت-

 خواستتتیاون لحظه زهره ترد شتتتدم اما دلم م نکهیبا ا گم؟یممگه دروغ --
سمت تو م یتو بخورم بهش..از همون اولم هر چ یجا سه خوب بود ق  یشان

 شد..کوفتت بشه..
 ..دیکور شود چشم هر ان کس که نتواند د-

 ست.. هی..سه پاستیرو که رو ن--
 ..زمیعز هیچهارمشم تازه جوش دادم..بگو چهارپا ی هیپا-
 ..؟یاریبا لبخند گفت :کم ن میمش

 ..یوگفتم :نه ابج دمیخند
 دیی: بفرما سرباز

بود... همونطور که وارد  زیو تم کیستتاختمان کوچ هیدر کنار رفت.  یجلو از
سمت  هیکه با پرده از هم جدا شده بودن و  یشدیتا تخت م 10متوجه  یشدیم
پذ هیستتتاختمان  گهید باال بود و قستتمت  به   یکنارش قرار م رشیراه پله رو 

 گرفت.
 مرد مسن اومدم سمتمون. هی رشیقسمت پذ از

 داد. یمهربون نشون م افشویارومش..ق یو چهره  یجوگندم یموها اون
 هستم. یدی. من دکتر حمدیسمتمون و رو به ما گفت: سالم خوش آمد اومد

 از دکترا بشم. یکی اریهستم و قراره که دست یمحب ایسالم. من هم مان-
 منم. خوشبختم که قراره با شما همکار شم. نجایتنها دکتر ا--
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 .نیهمچن -
به طبقه باال اشتتاره کرد و گفت: طبقه باال هم محل استتتراحت و  یدیحم دکتر

 یلباس و کمد داروها ضیمحل تعو نیوستتط کاره و همچن تونیرفع خستتتگ
نده و بر یخاص ..شتتوخ ندار زیو خ پاش هم  قامیو ب  دیایب یخالق ی. آ

 ...دیکن شونیهمراه
 داشت. یسرد یلیخ افهیاومد سمت ما ق رشیپذ زیمرد از پشت م هی

مثل  یافراد ستتتمیواقعا خوشتتم اومد. خوشتتحال بودم که مجبور ن نجایجو ا از
 اون طهماسب رو تحمل کنم!!

 ..دیی: سالم. بفرما یخالق یآقا
 ..میجوابشو داد یرلبیز میو شم من

 .میسمت طبقه باال حرکت کرد و ما هم دنبالش راه افتاد به
 تا تخت بود و چند تا اتاق... 2باال  طبقه

شاره کرد و گفت: ا یاتاق اول به ست و کنار نجایا صوص شیاتاق خانم ها  مخ
 ...ونیآقا

شه سرو گو شون داد و ادامه داد:  شت سیسالن رو ن کنارش هم محل ... یبهدا
 استراحت...

 محل استراحت زنونه مردونه نداره؟؟ انای: اح دیپرس میشم
ضبناد بهش کرد و گفت: نخ هی یخالق شررینگاه غ و اتاق تا با ت دیببر فی... ت

 ...دیآشنا ش هیبق
 گفت؟..واال.. یچ میچه خشنه..مگه شم اوهو

 ...ومدیپشت سرمون م یخالق یو آقا میرفتیدفعه ما جلو م نیا



 تا مرد افتاد...2تا زن  2چشممون به  میوارد اتاق شد یوقت
 بلند شدن و سالم کردن. میمن و شم دنیتاشون با د 4 هر

سالم من مانگفتم ست دنتونیام و از د یمحب ای:  شحالم... قراره د شک پز اریخو
 باشم و دوستم هم پرستار..

 ردن.ک یکردن و خودشون رو معرف یتک ابراز خوشحال تک
گفت: من خانم  زدیستتال م 41 بایمستتن بود و تقر هیخانم که نستتبت به بق هی

 ...نجایفرد ا نیبا سابقه تر بایهستم و تقر یشکور
 بود گفت: منم سعادتم میدختر که همسن شم هی
 کردن.. یو حق دوست معرف ییهم خودشونو اعال گهیدو مرد د و

نگاه کوتاه هم به ساختمان  هیو  می..از اونجا خارج شد طیبا مح ییاز آشنا بعد
 .. میانداخت میکه قرار بود توش اقامت داشته باش

با رونیب میایب نکهیاز ا قبل پ تاپ و ل لیفرمانده بهمون گفت که حق اوردن مو
 ..میبه داخل پادگان رو ندار

عت کرد ما طا بدجور خورده بود ت میشتتم چارهیب ی..ولمیهم ا گار  و ان
 به جونش بند بود.. لیذوقش..لپ تاپ و موبا

ف کرد کنار مون توق یتاکس هیتکون داد. به سرعت  یتاکس یبرا یدست میشم
 ...میو ما هم سوار شد

شن بودن .. آقا یلیبود اما خ یباحال یجا یمان یگفت: ه میشم  یخالق یخ
ضمن چرا  یلیخ شو گرفتم.. حقش بود..در سرد بود... حالمو گرفت منم حال
 ..م؟یاریو لپ تاپ ب لیموبا ذارنینم
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 مقررات خودشو داره.. نجایمگه خونه خاله ست؟..ا-
 ..ارمیطاقت نم لمیمن بدون لپ تاپ و موبا یول--

 ..ستین یچاره ا-
 خورم..اه.. یورو مت یتو ِ..منم دارم چوب کارا رهیحرص گفت :همه ش تقص با
ته بود.. ترج یکارا از ندم گرف گانش خ  یدادم ستتکوت کنم..درکش م حیبچ

 کردم..
 شد .. ادهیکرد و پ یخونشون ازم خداحافظ یجلو میشم
س یوقت س دمیر شته بود رو هیخونه نبود مامان  یک رش . بخچالیدر  ینامه گذا

 بلند خوندمش: یداشتم و با صدا
بخواب. غذا برات  یاگرم خستتته ا ایب ی. خواستتتنایا میمن رفتم خونه شتتم--

 .خچالیگذاشتم تو 
 و گذاشتم تا گرم بشه. رونیآوردم ب خچالیرو از تو  غذا
 .. دمیتختم دراز کش یاز خوردن ناهار رفتم تو اتاقم و رو بعد

 امروز فکر کنم... ینتونستم به اتفاقا یحت یخستگ از
ساس ا با ست م نفر داره تو هی نکهیاح شهیموهام د شمام رو باز کردم. نور  ک چ

 ی: عروسکم دارگفتیمامان بود که م یچشمام رو زد. دوباره بستمشون. صدا
 آخه؟ یختیبود که تو کاسمون ر یچه آش نیفدات شم ا ؟؟یریم

گه دلم م زیبه زور باز کردم و مامان رو تو ب*غ*لم گرفتم و گفتم: عز چشمامو
مان ؟ینکن هیقرار نبود گر با تونمینم ینطوریمن ا یما عا دیبرم.   تونریخ ید

 پشت سرم باشه نه آه و اشکتون.



دوستتتش  یلیذاشتتتت جم بخورم. خ یمحکم ب*غ*لم کرده بود و نم مامان
تا  کنمیداشتتتم. محکم ب*غ*لش م ته د هیچون  و . بوش رنمشیبینم گهیهف

شن. گونه اش  ذارمیو م فرستمیهام م هیداخل ر  ب*و*سمیرو ماونجا ماندگار 
 .امیو از آغوش گرمش در م

شسته و داره ن ونیزیتلو ی. بابا جلونییپا میریو با هم از پله ها م رمیگیم دستشو
 .کنهیدستشه نگاه م یکه تو یبا دقت به روزنامه ا

 ؟؟یخودم؟ خوب ییبابا یبلند گفتم: چطور یصدا با
 .. انگار که نه انگار!!کنهیسرشم بلند نم یحت
 بود: نیا ترشیت ندازمیبه روزنامه م یرو دستش نگاه از

 چند نفر از باند ققنوس!!! یریدستگ
 ..یققنوس؟؟ چه اسم باحال باند

 با شما بودمااااا ییبابا رو صدا زدم: بابا دوباره
 ؟؟یکه اون قسمت رو کامل خونده بود گفت: بله.. منو صدا کرد بابا

 پ نتتتتتتتتتتتتت-
 ؟؟یاعصاب نداشتمو خورد کن یخوایگفت : نگو پ نه پ مغضبناد  بابا

 . حاال حواستون کجا بود؟گمیچشم نم-
 مامانت!! شیپ --
 ی. مامان موهاش رو ش*ر*ا*بگفتیانداختم. بابا راستتت م یمامان نگاه به

 رنگ کرده بود.
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تان - ت  ت ت ت تو که سرت تو  یی!! بابادمیمن چه خوشگل شده.. چطورنفهم یمام
 روزنامه بود پس ...

رو نگاه  ییبه من گفت: من هر جا رهیحرفمو ادامه بدم و با نگاه خ نذاشتتتت
 خوشگلم... نمیبیمامانتو م کنمیم
 د؟؟یکن یبه من نگاه م یوقت یلبخند گل و گشاد زدم و گفتم: حت هی

 چطور؟؟ زمیآره عز --
با ذوق ب*غ*ل م نقدیپس بگو چرا ا -  دیتو تصتتوراتتون دار یعنی دیکنیمنو 

 !!دیکنیمامانو ب*غ*ل م
 : بسه دختر دیخند

ست- شم . را شم ستین یراه چیبابا ه یچ شه من و  ش میکه ب  و لپ تاپ یگو
 م؟؟یببر
 ..؟یدردسر درست کن یخوای..مهیمکان کامال مقررات هی..اونجا شهینه نم --

 ..می..فقط چون شمستیمن که مهم ن یبرا-
بدم وگفت :اون هم هم نذاشتتتت مه  ما منطوریادا اونجا  نیبر نیخوا ی..شتت
 ..حینه گردش وتفر دیخدمت کن

 قار و قور شکمم بلند شد. ینگفتم و نشستم کنارش که صدا یزیچ گهید
 ؟؟یصبحانه نخوره! دختر تو چطور زنده ا یگفت :بچه ام حت مامان

 کربن. دیاکس یو دفع د ژنیبا جذب اکس-
 کرد.. دییشکمتم با صداش حرفتو تا دمیآره د--

شپزخونه رفتم تا  ریزدم ز بلند سمت آ ذا در از ع یدل هیخنده و دنبال مامانم به 
 جمع کردم.. لموی..بعد از خوردن صبحونه رفتم تو اتاقم و وسا ارمیب



 ساله... هیسفر  هی یبرا
 ...ستیمعلوم ن شیچیسفر که ه هی
 مبهم!!! ندهیآ هی

*************** 
عد حافظ هیاز  ب حاال ا زیغم انگ یخدا با  با مان و  ما جامیبا  . درستتتت تو ن

 سر پا نگه داشتن.. یرو تو بازرس میساعت من و شم کیاقامتگاهمون... 
شاد و  می... شمیبغض گرفتم. هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمیچیم لمویکه وسا حاال

 دونم چرا.. یسرحاله..نم
 یبرا نیایبود: ب میکه همستتن شتتم یخانم ستتعادت اومد همون دختر یصتتدا

 نشده... ریناهار تا د
 وقته ناهاره؟؟ یچ-

 از قانوناش مخصوص یکی نجایا نییپا نیایب عی. سر 12ناهار ساعت  نجایا --
 ...نی.. بدو میکه به موقع برس نهیغذا خوردن ا

شه ما دوتا ب یقراره هم اتاق و نهیاسمش نگ میدیو سعادت که حاال فهم میشم با
 .میهمراه شد

ستتمت مخصتتوص  هیبود که دو ستتمت داشتتت.  زرگیستتالن  هی یخور غذا
 سمت مخصوص افراد ارتش.. هیکارکنان بود و 

مرد قد بلند  هیستتمت ستتلف... غذا جوجه بود.. جلوم  میرو کج کرد راهمون
 جلوش چه خبره؟.. نمیکردم بب یاونور م نوریخودم رو ا یبود.. ه ستادهیا
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نار هم نم ستتتادهیبرق جلوم وا رچراغیت نیع یول قدر تکون  یبود ک فت..ان ر
 یشتتد که ستتکندر یچ دونمینم نکهیدر اون در زدم تا ا نیخوردم و خودمو ا

 خوردم و خوردم بهش.
 . برگشت ونگاهم کرد..افتهیتعادلشو حفظ کنه تا ن تونست

 بداخالقه ست...!!! ارویهمون  نکهیخداااااا ..دهانم بازمونده بود..ا ای
 .دمیبلند بگو.. نشن--

 ...دیانداختم و آهسته گفتم: ببخش ریز سرمو
 بلندتر..--

 ..دنیبه نشن زدیاما خودشو م دهی! مطمئن بودم شن؟یکر مگه
 خوامیبلندتر گفتم: عذر م یکم

ودد مهدک نجای. ایکنیتکون داد :حاال شد. حواست باشه چطور رفتار م سرشو
 دور و بر من نباش. گهیخانم. د ستین

 !!یگرفته بود. آهسته گفتم: خوب شد گفت حرصم
 به گفته من رفت! تیاهم یزد و ب یپوزخند

. اعصاب معصاب اااااینذار اروی نیخودشو بهم رسوند و گفت: پا رو دم ا نینگ
 خشنه. یلینداره. خ

 ..ه؟یاسمش چ -
 ..هیاسمش چدونم  ینم یسرگرد راد..ول--
 ..هه..مسخره..ستیجمهور که ن سیی! رهیدلم گفتم: انگار ک تو

 که مخصوص کارمندا بود. زیم هیظرف غذا برداشتم و رفتم سمت  هی
 هم پشت سرم بودن. میو شم نینگ



 چه وضعشه آخه.. نی!! ارمیمیمن م رمیمی. من می:هت دینال میشم
 بسه غرغر نکن غذاتو بخور..-

****** 
 حال من خوشحالم!! نیخشنه با ا ی... همه چمیکه سر کار هیازدهمیروز  امروز
 یزدن و پانستتمان و..!! البته کار ها هی... فقط بخمیندار نجایا یادیز یکارها

 ...ناسیا شترشیاما ب میکنیهم م یا گهید
 یبیطور غر هیرفتم خونه مامان دوباره آه و ناله رو شتتروع کرد و بابا هم  جمعه

 .کردینگاهم م
 طیاونجا رو بهش گفتم از اون مح اناتهیجر یبا بابا راحت بودم.. همه  اصتتوال

 خشک و خشن و سرگرد راد و ...
 ش؟یخوریکرد نم خی تیی: چا میشم
بد هیرو  ییچا باال دادم. تلخ بود و مزه  با دادیم ینفس  ما در هر حالت   دیا

 ...خوردمشیم
 داشت کمکش کنم. یکاردکتر اگه  شیپ رمیمن م میشم-

 باشه برو..--
 نبود.. ی..کسیتو بهدار اومدم

 ..یدیدکتر حم-
سمت ومدین یجواب شک  یکی..رفتم  سرجام خ از تخت ها تا مرتبش کنم که 

 شدم..
 و چشماش هم بسته بود.. نیبه پشت افتاده بود رو زم دکتر
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 ترس نگاهش کردم و داد زدم :دکتتتر.. با
 خدا.. یزد..وا یرفتم کنارش زانو زدم..نبضش رو گرفتم..کند م عیسر

 کمک.. ادیب یکی..ست؟یخراب شده ن نیتو ا یگفتم :کس بلند
 هم اومدن..کمک کردن دکتر رو خوابوندن رو تخت.. هیداد من بق یصدا با

 داد که سکته کرده.. یرو م نیش کردم..اعالئمش امکان ا نهیمعا
 ..مارستانیب مشیبرد یم دی..بامینداشت یادیامکانات ز نجایا

******* 
پزشتتک معالجش ستتکته کرده  نطوریخودم و هم صیطبق تشتتخ یدیحم دکتر

با تونه  ینم نکهیا یعنی نیگرفت..ا یرو تحت مراقبت قرار م یمدت دیبود..و
 پادگان.. ادیب

با نیا از رو  مارانیدادم و ب یرو انجام م یبهدار یجاش کارها دیبه بعد من 
 کردم.. یم تیزیو
که فرمانده دستتتورش رو صتتادر کرد و من  وستتتیپ تیبه واقع یوقت هیقضتت نیا

 رسما شدم پزشک پادگان..
صدا یکار هی یبرا شت در  فرمانده و  یگفتگو یرفته بودم دفتر فرمانده که از پ

 ..دمیسرگرد راد رو شن
 ..رهیرو بگ یدیدکتر حم یزنه..فکر نکنم بتونه جا هیقربان اون  ی:ول سرگرد

داشتته  یزن باشته فکر نکنم اشتکال کیپزشتک پادگان  نکهی:سترگرد ا فرمانده
 یم برگشت بر یدیدکتر حم یمونه..وقت یم یمدت کوتاه یباشه..درضمن برا

 سابقش.. گاهیگرده به جا



ستتت د ریز دیپادگان و افراد دولت رو بفرستتت یمارایب نیخوا یشتتما م یعنی--
 ..دختر؟! نیا

 ه..حق رو دار نی..اون پزشک پادگانه پس اگهیم نویفرستم..قانون ا یمن نم--
 ..دمیسرگرد رو شن یکالفه  یلحظه سکوت بود..بعد هم صدا چند
 رو قبول کنم.. نیتونم ا یعنوان نم چیمن به ه یول--
 چرا؟!..--
مه  کی..حضتتور دیدون یخودتون هم م-- که ه پادگان  افراد مرد  یزن در 

 هستند ممنوعه..
س-- سته..من بهتر از هر ک  یشخص عاد کی یخانم محب یدونم ول یم یدر

ه در ک ییپادگان هستتتند..درستتت مثل پرستتتارها نیپزشتتک ا شتتونی..استتتندین
 کنند.. یم تیکنارشون فعال

 نه؟.. ایدر هر صورت زن هست --
 ..؟یاهورا بس کن..چرا انقدر حساس شد--

هم  یلب زمزمه کردم :اهورا..اهورا..چه استتم باحال ریش رو زبار استتم چند
 داره..

 ستتن نیدختر با ا نیکه ا رهیکتم نم یتو یجور چیحستتاس نشتتدم..فقط ه--
 پادگان و بخواد افراد ارتش رو معالجه کنه.. نیکمش بشه پزشک ا

 کنه.. یش عمل م فهیاون داره به وظ--
 دونم.. یم--
 بحث رو ادامه نده.. نیا گهیپس د--
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 ..ومدین ییلحظه صدا چند
 ..د؟یندار یبرم..با من کار دیخب..با اریبس--
 ..؟یبه بچه ها خبر داد ی..راستیبر یتون ینه م--
 موضوعه اردو رو؟..بله گفتم.. --
 ..میکن یخوبه..پس فردا حرکت م--
 اطاعت..با اجازه..--
 ..رونیکنار و از در رفتم ب دمیخودمو کش یچ نیع عیسر

 در و بدجوردرد گرفت.. یعجله کردم که بازوم محکم خورد به لبه  انقدر
 ش شدم.. نهیبه س نهیو خواستم برم تو که س دمیکش قینفس عم هی

تو هم و گفت :مگه نگفته بودم دور و بر من  دیمن اخم هاشتتو کشتت دنید با
 نشه.. داتونیپ

جد یستترفه ا تک ته بودگف یکردم و له گف ما  ی..ولدیتم :ب من دور و بر شتت
 نبودم..اومدم دفتر فرمانده..

 ؟!.. ی:که چ دینگاهم کرد وخشک پرس نهیبه س دست
 !..؟یکه چ یانداختم باال وگفتم :چ ابرومو

 !..؟یبا فرمانده چکار دار--
 ..گمیکج کردم وگفتم :با فرمانده کار دارم نه شما..به خودشون م لبمو

 بده گفت:فرمانده سرشون شلوغه.. رییلحنش رو تغ یذره ا نکهیا بدون
االن صداشون  نیبنده..خوبه هم یم یاز زور تعجب گرد شد..چه خال چشمام

 ..دمیرو شن
 کنار؟.. دیبر شهیتوجه به حرفش گفتم :م یب



 کنار.. دیدرگاه در کش ینگاهم کرد..اروم خودشو از تو یکم
 هم داره..کل درگاه رو گرفته.. یکلیه چه

 ..دمیرد شم که صداش رو شن خواستم
 دفتر من.. ایکارت با فرمانده تموم شد..ب نکهیبعد از ا--

عد از پشتتتت ستتر نگاهش کردم..ستتر  یو رفت..کم دیهم راهشتتو کشتت ب
شتگ نی..ااوردمیدرنم شر چه پدر ک  نجایبا منه بدبخت داره؟!..چرا مخالفه ا یب

 .مگه من چکارش کردم؟!..موندن منه؟!.
 ارم داره..چک نمیکه با فرمانده تموم شد به طرف دفتر سرگرد رفتم تا بب کارم

صدا یا تقه سرم  دیی" بفرما یبه در اتاقش زدم..با  شت  شدم و در رو پ " وارد 
 بستم..
 نوشت.. یم ییزایچ هیبرگه  یسر هیرو  داشت

 ..نمیبنش یصندل یبه من انداخت وبا دست اشاره کرد تا رو ینگاه مین
 نشستم..چند لحظه گذشت..همچنان سکوت کرده بود.. یحرف چیه بدون

 !..ه؟گینم یزیسکوت کردنشو نگاه کنم..پس چرا چ نجایا امیمن گفته ب به
 وسرشو بلند کرد.. زشیاون خودکاره وامونده رو گذاشت رو م باالخره

 1گفت :از فردا به مدت  یو خشتک یو با لحن جد زیت رو مگذاشت دستتاشتو
شک امیبر یاتیعمل یاردو کیهفته قراره به  شما که پز ست نی.. ..به دیپادگان ه

 ..هی..وجودتون الزامدیبا ما باش اتیعمل نیا یتو دیتا از پرستارها با3همراه 
 !!..؟؟یاتیعمل یشنوم؟!..اردو یم یخدا جون چ یواااااااا

 برم.. ییاردو نیهمچ هیبار هم شده به  کی یارزوم بود برا شهیهم
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 در راهه.. یادیز جانیدونستم ه یم
 کردم.. یم یش لحظه شمار واسه

 دادم که اروم اروم چشماش گرد شد.. لشیلبخند گل و گشاد تحو هی
ستامو ست م یتوجه به اون با ذوق گفتم :وا یزدم به هم وب د  یو!..اردن؟یگیرا

 !..چه خوووووب!!..؟یاتیعمل
شت به کاراگهینم یزیچ دمید شدم..مات و مبهوت دا  ی..تازه متوجه نگاهش 

 کرد.. یمن نگاه م
 جمع و جور کردم .. خودمو

دختره هم تخته هاش جفت و جور  نی:بسم الله..ا گهیخودش م شیاالن پ البد
 ..ستاین

 ..نینمه ذوق کردم ..هم هی..فقط گهیم نویدلم گفتم :غلط کرده ا تو
 !..؟یبگه :باز تو ذهن ملت رو خوند یخال میشم یجا

 ..ستین یکردم وگفتم :اهان..خب باشه..مسئله ا یسرفه ا تک
 داد .. هیتک شی..به صندلرونیرو دا دب نفسش
 باشه.. یهم مسئله ا دیدونم..نبا یگفت :م قاطعانه

ست ..دلم  یزد دلم م یکه حرف م ینجوریشروع کرد..ا نیخدا باز ا یا خوا
 خواست.. یم

 درصد هم نبود.. 1خام..امکانش  الیخب خ یلهش کنم..ول بزنم
 اخم کردم.. فقط



ستتخت و  گهید یها اتیعمل ریمثل ستتا اتیعمل نیهمون لحن ادامه داد:ا با
شما  ی هفی..سرتون به کار خودتون باشه..وظنمیبب ینظم یخوام ب یدشواره..نم

 ..دیکن ینم یکار ما دخالت ی..پس تومارهاستیها و ب یزخم یمداوا
ن مطمئ نمیاز شتتما بب یکوتاه ایمستتئول گروه هستتتم..اگر هرگونه تخلف  من
 کنم.. یگزارش م گاهیبه پا دیباش
 ..دیحواستون رو خوب جمع کن پس

سخت حرف م نیهمچ س یزد که حرف تو دهان ادم م یسفت و   ی..تا مدیما
 خب.. یلیاومدم بگم باشه ..خ

 ..دهیباز داره ادامه م دمید یم
به مه ش  خو تهیعمل هیه که..از استتمش  میبر میخوا یها..نم ا نگ  ج

 معلومه..اردووووو..به به..چه شود..
شوق یلبخند زدم..البته از فکر ناخوداگاه سرم بود و ذوق و  ش یکه تو  تم که دا

 موقع نشسته بود رو لبام.. یلبخنده ب نیا
ضرت اقا نیظاهرا ا یول شت ها هیبداخالق  یح خودش  شیپ یا گهید یبردا

 به سقف.. دمیچهار دست و پا چسب زیزد رو م نیدفعه همچ هیکرد.. که 
گروه  نیساعته دارم براتون قانون ها و مقرارته ا کیگفت : ینسبتا بلند یصدا با

م لبخند گفت یچ دینیبب دیریگوش بگ نکهیا ی..در اخر به جادمیم حیرو توضتت
 !..د؟یدیمن م لیتحو

..چه مرگشتته؟!..مگه چکار دمیترس نگاهش کردم..از صتتداش به خودم لرز با
 کردم؟!..
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 تو هم و از جام بلند شدم.. دمیکش شتریب اخمامو
 ..لطفادمیشما نخند یبه جلو خم شدم و با حرص گفتم :من به حرف ها یکم

 که از همون دیبا من دار یدونم چه پدرکشتتتگ ی..نمدیاشتتتباه نکنبرداشتتت 
که من  دیبدون نویبهتره ا ی..ولدیکن ربارونمیخواستتتت ت یبرخورد اول دلتون م

 ..دمیبا شما ندارم وهمچنان به کارم ادامه م یکار چیه
بلند به طرف در  یشتتده بود تو چشتتمام..نگاهمو ازش گرفتم و با قدم ها رهیخ

 رفتم..
 ..دمیصداشو شن رونیب امیاخر که خواستم ب ی لحظه

 .. خانتم دکتتر..دیاماده باش 6فردا صبح زود.. راس ساعت --
 شعور.. یب ی..م*ر*ت*ی*د*ه رونیرو بستم واومدم ب در

 کرد.. انیب ی)خانتم دکتتر( رو با لحن خاص
سخره م م انگار سن اون م یداره م و  تیخورد که اهل کل کل و اذ یکنه..نه به 

 ..ارمیبودم که جلوش کم ب یازار باشه نه من دختر
باهاش  یمن کار دمید یکردم م یفکر م یچرا انقدر با من بده؟!..هر چ پس

 ندارم..
 ..دهیم ریبه من گ یاون ه یول

شمان قهوه ا صورتش شک بود..چ شک ی..موهارهیت یسرد و خ  ی..بهش میم
 رو داشته باشه.. 32 ای 30خورد پره پر..

 خوره اهل کل کل باشه.. یگفتم به سنش نم یم نیهم یبرا
 داشت.. نهیجور ک هیکرد..انگار ازم  یاون باهام کل کل نم یول
 ..ادیزن در کنارش کار کنه خوشش نم هی نکهیا از



 چرا؟!.. یول
 گفتم.. میشم یاردو رو برا موضوع

 !..ه؟یچ گهید یاتی:اردو عمل میشم
 جور مانوره.. هیفکر کنم  یدونم..ول ینم-

باهاشتتون  دیهستتت که ما هم با یو زخم ضیمانور مگه مر نیا یخب تو --
 !..م؟یبر
 ..میباش دیدونم..سرگرد دستور داد که من وچند تا از پرستارا هم با یچه م-

 نگفت.. یزیچ گهید میشم
 شناختم.. یداشتم..سر از پا نم جانیمن ه یول

******* 
زد حاضر  یداشت چرت م ستادهیا نطوریکه هم میمن وشم 6راس راست  فردا

 ..میکه حرکت کن میواماده منتظر دستور سرگرد بود
شما اطیح یتو زاتیافراد به همراه تجه ی همه شده بودند..چ  یپادگان جمع 
 رفت رو هم که با ارنجم محکم زدم تو پهلوش.. یداشت م میشم

شماش اندازه  هوی چارهیب س ینعلبک یچ شد.. سرگسادیوا خیباز  رد ..فکرکرد 
 اومده..

 ..متوجه شد..دمیخند یبهش م زیر زیر
 به اطرافش انداخت..چشماش هنوز خمار بود.. ینگاه

..چرا چرتمو پاره ؟یحرص زد به بازوم وگفت :کوفت..مرض..مگه ازار دار با
 ..؟یکرد
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 خیب یاردو اونوقت تو دار میریم میتر دارد اخه االن چه وقته چرت زدنه؟..دخ-
 ..؟یکش یگوش من خرناس م

 !..دم؟ی..من خرناس کشیکرد خودیچشم غره رفت وگفت :ب بهم
صداش کل پادگان  نهویشونه م رو انداختم باال وگفتم :ع الیخ یب بوق قطار ..

 رو برداشته بود..
گاهم کرد..تو دلم داشتتتم ر مشتتکود جد یرفتم ول یم ستتتهین  یظاهرم 

 باورش شده بود.. چارهیبود..ب
که فقط داشتتتم چرت م یول فت :کم چرت بگو..من  بازوم وگ به   یاروم زد 

 نداره.. دنیزدم..چرت زدن که خرناس کش
 داره؟!.. یپس چ-

 خنده.. ریچپ نگاهم کرد که بلند زدم ز چپ
 یجدنفر برگشتتتن نگاهمون کردند..همون موقع ستترگرد هم اومد..نگاه  چند

 ..دیبهم انداخت که لبخند رو لبام ماس یوخشن
 یخیکوه  نیشتتد.. خدا امروز رو با ا دایاجل معلق ستتر وکله ش پ نی..باز ااه

 کنه.. ریبخ
ماشتت 5..میکرد حرکت گان بود..من و  یکه همگ نیتا  پاد به خود  متعلق 

 هی..نیماشتت هیهم تو  هی..بقنیماشتت هیبود تو  میشتتم شیکیپرستتتارها که 
 نیماش هیاومدند.. یب*و*س هم که افراد ارتش توش بودند پشت سرمون ماتو

 رفت.. یهم جلو م زاتیبزرگ پر تجه
دور و برمون پر از کوه و دره و تپه و درخت  میدیرس یبود..وقت ینسبتا طوالن راه

 بود..



و حمل ر زاتیبود که تجه ینیماش یشدم..سرگرد تو ادهیپ نیاز ماش هیبق همراه
 کرد .. یم

 داشت.. یبر م نیرو از پشت ماش لشیوسا داشت
کردند گفت :مراقب  یم یرو خال زاتیکه داشتتتند تجه یبه اون چند نفر رو

 ..دی..اون بشکه ها توشون مواد منفجره ست..دقت کندیباش
گاه کردم..مواد منفجره؟!..ا با ها ن که  به بشتت جب   یواستتته چ نارویتع

 رو بترکونند؟!.. نجایخوان ا ی..نکنه ماردو؟! میومدیاوردن؟!..مگه ن
 نی..چقدر بهت گفتم ستتر به ستتره ا میگوشتتم گفت :بدبخت شتتد ریز میشتتم

 سرگرده نذار..
 داد نگرانه.. یتعجب نگاهش کردم..صورتش نشون م با

 !..؟یگیم یدار یچ--
همه استتلحه..مهمات و مواد  نیزد رو دستتتشتتو گفت :خودت نگاه کن..ا اروم

 خواد همهمون رو بفرسته رو هوا.. یمنفجره..م
ستفاده م ی!..البد تو؟یشد وونهیبرو بابا..د- که  کنه..من و تو یمانور ازشون ا

 ..میدون ینم
سال هم ندونم..وا یم-- صد  رو  نجایا هیجنگ لمیخدا االن مثل اون ف یخوام 

منم  بشکه ها منفجر بشه نیدونه از ا هیگفتم.. یک نیجنگ..بب دونیکنند م یم
 باهاش اشهدمو خوندم..

 ترسه.. یم یلیانفجار خ یاز صدا میدونستم شم یگفت..م یراست م نویا
 ..بست یچشماشو م دیشن یو صداشو م دید یم یها هم وقت لمیف یتو یحت
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 ..ادیذاشتم باهام ب ی..وگرنه نممیانفجارستون دار نجایدونستم امروز ا ینم منم
 بود که شده.. یکار گهید یول

 دیخواستتت یگفت :م یستترگرد که زبون داشتتتت م میگفت یم یزیهم چ اگر
 خورند.. یسخت و مردونه نم یزن ها به درد کارها گمی..من که مدیاین

 هیباز کردم و چشمامو بستم.. یها فاصله گرفتم..دستامو کم نیو ماش میشم از
 ..هیخوب ی..چه هواادی..ادم حال مشی..اخدمیکش قینفس عم

 .مدیکش یفیخف غیکه چشمامو باز کردم ج نی..همنییانداختم پا دستامو
زل زده بود به  یظیکنه؟..ستترگرد راد همراه با اخم غل یمن چکار م یجلو نی.ا

 من..
 گفت :برو کنار.. یلحن خشک با

 !..کجا؟!..؟یزده گفتم :چ بهت
 یقراره بشتتکه ها یستتادیکه شتتما ستترکار خانم وا یینجایزد وگفت :ا پوزخند

 ..تو بمون بشکه روستین یمسئله ا ی..اگر جاتو دوست دارمیباروت رو بذار
 کنارت.. میذاریم

 !..گه؟یم یچ نی..ادیاز رخم پر رنگ
 شده بودند.. دهیهم چ یپشتمو نگاه کردم..چندتا بشکه رو برگشتم

 کردم تا صدام صاف بشه.. یکردم ..تک سرفه ا نگاهش
 ..دیگفت یزودتر م نویخب..خب ا-

سخره شما تو حال خودت بود م شتیگفت :اخه  پاد کمال  یهوا نیاز ا ی..دا
 بود.. فی..حیبرد یاستفاده رو م



 یکردم که م یچلغوز..استتتفاده م یاخم نگاهش کردم..م*ر*ت*ی*د*ه  با
 !..واال..ته؟یکردم..به تو چه؟!..مگه جزو ارث

از قسمتش شد.. ظیاخم غل هیرو تو دلم گفتم..از همه ش فقط  نایا یهمه  البته
 بگم؟!.. ینگم چ نویست..ا یگفتن جواب ابلهان خاموش میقد

شتمو شتن چادر م پ شم یکردم بهش و رفتم اونطرف..دا  یکی ریهم ز میزدند..
 کرد.. ینگاه م هیبود و به بق ستادهیاز درخت ها ا

شته بودن  ییجا شکه ها رو گذا ضا هیکه ب و به دور از درخت  یکامال خال یف
 بود..

درخت ها هم  نیدرخت ها قرار دادند..ب ریز هیپا یبزرگ به رو یها استتلحه
ند..ستت یچادر م ندازیت یها بلیزد نه  یرا به ت ها وصتتتل  یرو  خت  در

 مخصوص گذاشتند.. یها هیپا یها رو هم رو یکردند..بعض
با اخ ندازیامتحان بکنم..عاشتتق ت هی دیمنم  کنار هم  میبودم..من وشتتم یرا

 به اونا.. میو فقط زل زده بود میبود ستادهیا
 سرگرد ما رو به خودمون اورد.. یصدا

 ..د؟یستادیچرا اونجا ا--
 ..می..نگاهش کرد میستادیسرجامون وا خیدوتامون س هر

حرفا بود گفتم :پس  نیمن زبونم درازتر از ا یکه کال الل شتتده بود ول میشتتم
 !..م؟یچکار کن

اخر  که اون ی..اون چادردیاریدر ب نیماش یرو از تو تونیپزشک لیوسا دیبر--
 یهم برا شی..چادر کنارهیپزشتتک زاتهیمخصتتوص لوازم وتجه شتتهیداره زده م
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 نیا اتیعمل نی..در حدیبشتت ونیچادر اقا کینزد دیخانم هاستتت..حق ندار
 ..د؟یدی..خطرناکه..فهمدیش ینم یطرفا افتاب

 گفت :بله.. عیسر میشم
 ..میدیلب گفتم :بله..فهم ریکم طولش دادم بعد اروم ز هیمن  یول

 ..دیبه کارتون برس دیتکون داد وگفت :خوبه..بر سرشو
 ختهیپاهاش چستتب ر ریکم هلش دادم..انگار ز هیرو گرفتم و میشتتم یبازو

 خورد.. یبودند..تکون نم
 به سرگرد انداختم .. ینگاه چپ هیاخر  ی لحظه

ندارن نزد تو ها حق  قا کیدلم گفتم :خانم  کان خورده  ونیچادر ا بشتتن..ام
سط خانم ها ز شون تو سرگرده  فی..حنیشده ا ری..هه..چه جوگادهیشدن که 

 وگرنه..
 شد.. دهیچ زاتیزده شد..تجه چادرها

 لیوسا میداشت میاز چادرها دور بودند..من و شم یلیمنفجره و مهمات خ مواد
 ییصتتتدا هی..دیپام لرز ریز نیحس کردم زم هویچادر که  یتو میدیچ یرو م

 به انفجار بود.. هیشب
 بود؟!.. یبا ترس نگاهم کرد ومن من کنان گفت :چ..چ میشم

 ..رونیاز چادر کردم ب سرمو
 فکر کنم انفجارستون شروع شد..-

 غیج میشم نباری..ادیبلندتر از قبل به گوشمون رس گهید یصدا هیموقع  همون
 بود.. دهی..ترسدیکش

 چه خبره.. نمیبب رمی..من مدنیرو انجام م اتشونیچته؟..دارن عمل وونهید-



 سرگرد گفت خطرناکه؟!.. یدی..مگه ندای:نتتته..نر دیکش غیج
گتتوش  دیتتاون گتتفتتت متتن و تتتو بتتا یبتتابتتا..متتگتته هتتر چتت الیتتختت یبتت-
 ..شهینم یزی..مواظبم..مطمئن باش چم؟یکن

 ..دیو کشکه دستم رونیب امیب خواستم
 شو.. الیخ ی!..ب؟یخل شد ایمان-
 !..؟یایتو نم-
ندم اگر ب با بادم بخ جد وا فت  به گور ه فت :من  جای..همامیترس گ دارم از  ن

ه ستکته ب نمیبب کیاز نزد گهیاونجا د امیزنم..پاشتم ب یناقص م یترس ستکته 
 ..شمیم ایاون دن هیکشه..صاف راه یهم نم

لرزون وطرز حرف زدنش خنده م گرفته  یچهره ش بود وصدا یکه تو یترس از
 بود..

..منه خرو بگو خام تو شدم بلند شدم ی!..حقم دار؟یخند یحرص گفت :م با
 خراب شده.. نیا یاومدم تو

زد ادامه داد : د اخه دختر.. ابت کم بود نونت  یداشت با خودش حرف م انگار
ص گهیاومدنت د یاتیعمل یکم بود اردو بود؟!..از اون بدتر منو چه  یا غهیچه 

 ..گهیتو شد د رهیبه پادگان و ارتش؟!..همه ش تقص
 ..به من چه؟..یایب یچشم نازد کردم وگفتم :خودت خواست پشت

 روز افتادم.. نیمنم گول رفاقتم با تو رو خوردم که به ا--
 شد.. یحرص شتریکه ب دمیخند
 بشه؟.. یکه چ نجایا نمی..بشرمیمن م یگفتم :ول یجد
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 ..؟یایب یخوا یکنه گفتم :تو هم م یداره دست دست م دمید
 ری!..خ؟یتا تو برگرد نمیشتت یم نجایا ییتنها ی!..نکنه فکر کرد؟یپس چ--

شمم کور دندم نرم با شدم..چ تا اخرش رو هم  دیسرم از اول باهات هم قدم 
 برم..

 ..می..بزن برنهی..همولیا-
شو ست سمون بلند کرد و نال د شکر..اون موقع  دیرو به ا :خداجون حکمتت رو 
 هی ی !..خب به اندازه؟یکجا فرستاده بود نویا یکرد یم میعقل تقس یکه داشت

 !..ن؟یبه ا ینمونده بود بد یباق یزیعدس هم چ هینخود نه 
سرها با اون همه ادعا همه دارن از ز نگاهم  یسرباز ریکرد وادامه داد :د اخه پ

 تو ارتش.. میاومد میبه زور بلند شد می..من و تو که دختررنیرفتن در م
 .. دمیدستشو کش دمیخند یکرد ومن هم به حرفاش م یطور که غرغر م نیهم

 ..رونیاز تو چادر اوردمش ب
 ..تهیفکت در حال فعال نیا قهیدم به دق رزنایپ نیکم غرغر کن..ع میبر ایب-

 زدم؟!.. یحرف م نقدریا یشدم..وگرنه من ک ینجوریاز دسته تو ا--
 ای" و "نیاحستتی" یانفجار بلند شتتد..بعد از اون هم صتتدا یموقع صتتدا همون

 شد.. دهیابوالفضل" از اون طرف شن
 رد وبدل شد.. میمن وشم نیب ینگاه
 زد.. یکه توش ترس و وحشت موج م ینگاه

 ..میدیمانور دو دونیدو به سرعت به طرف م هر
 جا رو دود برداشته بود.. همه



شم من سرفه افتاد میو  ستمو جلومیبه  ته م گرف ینیدهان و ب ی..همونجور که د
 بودم رفتم جلو..

 ای" و "نیاحستتی" یزدم..همچنان صتتدا یدستتتم دود ها رو کنار م یکیاون  با
 شد.. یم دهیزهرا" شن

 جلو دود کم شد.. میکه رفت یکم
 موند.. رهیخ نیافتاده بود رو زم هوشیسرگرد که ب یرو نگاهم

 از افراد ارتش هم اونطرفش افتاده بودند.. گهید یتا چند
 وکنارش زانو زدم.. دمی..به طرفش دوختیر قلبم
 و دادش راه افتاد.. غیکه همون اول بسم الله ج میشم
 !..؟یزدم :سرگرد..سرگرد..مرد داد

ه بودن رو که افتاد هیسرگرد و بق دنیدادم..با د یشو گرفته بودم و تکونش م قهی
 اشکم در اومده بود.. نیزم
 بگو.. یزیچ هی!..؟ید زدم :سرگرد..زنده ا دا

 ادم..د ی..فقط تکونش مرمیهل شده بودم که حواسم نبود نبضشو بگ انقدر
شم غیج یصدا صورتمو خ میو داد  شک  صابم بود..ا کرده بود..با  سیرو اع

 حشت کرده بودم..و تیاون وضع یتو دنشونید
 نیبا ا یرفت یداد زدم : :مگه مرض داشتتت هیدادم با گر یکه تکونش م همونطور

 یمرد یترقه ستتتت؟!..حاال افتاد ی!..فکر کرد؟یکرد یمنفجره باز یموادها
 خوب شد؟!..ستترگرد..ستترگرد..
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 هیود ب دنیکش غیتو فاز ج نطوریکه هم میتو جاش نشست..شم دمیدفعه د کی
ستترگرد خشتتک  ی قهیدستتت من رو  یعقب..ول دیو پر دیفرابنفشتتش رو کشتت

 شد..
..مردم و یچیه گهی..قلبم که درونیباز موند..چشتتمام از حدقه زده بود ب دهانم

 زنده شدم..
 یو داد م غیزل زد تو چشمام وبا خشم سرم داد زد :چه مرگته؟!..چرا ج سرگرد

 !..؟یکن
 سرجام نشسته بودم.. خی..سدیدستم کش یش رو محکم از تو قهی
 یم کهیت کهیدارم ت یساعته خودمو واسه چ 1که زنتتتتتتده ست !!..پس من  نیا

 کنم؟!..
 !..؟یزده گفتم :زنتتده ا بهت
 با خشم نگاهم کرد که به زنده بودن خودم هم شک کردم.. نیهمچ

که مثل ستترگرد افتاده بودن رو  ییبه خودم اومدم..از جام بلند شتتدم..اونا تازه
 هم از جاشون بلند شدن.. نیزم

گاه مه زدن ز ین گاه من ه با ن نداختم.. ند ک ریبه اطرافم ا حاال نخ نده..  یخ
 بودند.. دهیها دالشون رو هم چسب یبخند..بعض

 !..؟نیخند یم ی..واسه چدی..مرض..رو اب هرهر کنیدلم گفتم :کوفته کار تو
وخشتتک گفت  یداد جد یلباستتشتتو تکون م ید روکه خا یدر حال ستترگرد

م جزء ه نهای..امیداد یمانور م میبگم ما داشت دی:قابل توجه شما خانم دکتر..با
 مانور بود.. اتهیعمل



گه مرض دار ریز خب م  یبه مردن؟!..ب دیزن یخودتونو م دیلب گفتم :
 ..میکه تا مرز سکته رفت می!..من و شمن؟یکار
 !..؟یگفت یزیچ--

ستم اونجور ی..خب وقترینخ- شن یصدا یمن و دو شتش میدیانفجار رو   ..پ
اون  فی!..حم؟یبکن یچه برداشتتت دی" توقع داشتتتنیحستت ای" نیگفت یهم همگ

 سر شما زدم.. یهمه ضجه که من باال
 ..گهید یبا من بود قای..دقدمیگفت :اره د یقدم اومد جلو با لحن مسخره ا هی

 ..قایگفتم :دقتت محکم
 جمع کرد .. شتریب هاشوابرو

 خوامیش کن..م نهیشتتتده..معا یزخم ینفر دستتتش کم هی ایب ای:مان میشتتم
 پانسمان کنم..

 میبه سرگرد نگاه کنم دنبال شم نکهیباشه تکون دادم..بدون ا یبه نشونه  سرمو
 نگاه کوتاه بهش انداختم.. هیراه برگشتم  نیرفتم..ب
 شده؟.. یزخم یعنیبود.. دهیچسب بازوشو

چادر..وگرنه انقدر درد بکشتته تا  ادیشتتده باشتته مجبوره ب شیزیدرد..اگر چ به
 ..ادیحالش جا ب

مه اشتتتک..ح فیستترکار؟!..ح ذارهیم منو که من  یاون حنجره ا فیاون ه
 ..میواسه ش پاره کرد میوشم

ضا یول سه اذ ریتپل گ یسوژه  هی..حاال حاالها مایشد عیبدجور   تیاوردن وا
 کردن..
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ساب عیضا هیسرگرد و بق یجلو نطوریا نکهیا از ست خودم ح  یشده بودم از د
 بودم.. یعصبان

 درختا..بس که کم دارم.. نیاز هم یکیداشتم کلمو بکوبونم به  دوست
به جایستترت مثال دکتر ریاخه دختر خ د اول  و یخودتو کنترل کن نکهیا ی..

شو بگ ض سب قهی یرفت یرینب شک م !..خب معلومه؟یدیش رو چ  یبه عقلت 
 کنند..

اون همه ادم افتادن رو  دمید یجواب خودم گفتم :خب هل شتتده بودم..وقت در
سط شهی..همه جا دود و ات نیزم جنگ  دونیم هی..فکر کردم مردن..انگار که و

 افراد هم کشته شدن.. یو همه  ستادمیا
ته بودم..نم یتیموقع نیهمچ هیحاال تو  تا با یقرار نگرف کار چ دیدونستتتم 

 ..وحشت کردم..گفتم البد واقعا مردن..دمیکنم..ترس
 ..دیکار به ذهنم نرس نیجز ا یفکر چیقفل کرده بود..ه مغزم

 به خودم اومدم.. میشم یصدا با
 داره.. یزیخونر اروی نیا ایب ایمان--

 از افراد گروه اشاره کرد.. یکیکردم..به  نگاهش
تادهیچادر ا یجلو تادهیهمون ابود..رفتم جلو.. ستت عا ستت  نهیزخمش رو م

 نبود.. قیکردم..عم
 داره.. هیبه بخ ازیکن..ن یگفتم :زخمش رو ضدعفون میبه شم رو

 باشه..--
 بودم.. ستادهیا رونیمن ب یتو چادر..ول رفتن

 ..دمیخش خش شن یکردم که از پشت سرم صدا یبه اطرافم نگاه م داشتم



 بود....با تعجب نگاهش کردم..سرگرد برگشتم
 ..شیشونیاخم گنده نشونده بود رو پ هی

 بود.. دهیچپش رو چسب ی..با دست راستش بازوستادیا جلوم
 ابرومو انداختم باال وبه بازوش اشاره کردم.. یتا کی

 شده؟!.. یزیچ-
 ..یدونم..شما دکتر یخشک گفت :نم یول اروم

 ..دیتوجه به حرفش رفتم جلو وگفتم: دستتون رو بردار یب
 مکث کرد..دستشو برداشت.. یکم

 باال.. دیرو بزن نتونیاست-
 رو زد باال.. نشیبه هم فشرد..است لباشو

 بود.. یخراش سطح هیشده بود.. ی..زخماوه
سوخت ه دلم ضا تیموقع نی..بهترچیکه براش ن قبلم  قهیشدن چند دق عیبود 

 کنم.. یرو تالف
شماش وگفتم :فعال با یزل زدم تو یجد ..داخل چادر مجروح دیصبر کن دیچ

 ل..داخ دیبر دیتون یکنه..فعال نم یهست..پرستار داره زخمش رو پانسمان م
 حرفم باز اخم کرد..حالش گرفته شد.. دنیبا شن یباز شده بود ول اخماش

از  یتو و منم کار خودمو انجام بدم..اتفاقا جا هم بود..ول میبر میتونستتت یم
کوچولو خنک  هیدلم  دیشتتا ینجوری..اادیجا بقصتتد معطلش کردم تا حالش 

 شد.. یم
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ست با شده ا شته بود..د قهی..چند دقنییرو زد پا نشیصورت جمع  رنگ  هگیگذ
 به صورت نداشت..

 کوچولو دلم براش سوخت.. هیچرا  دروغ
 ..رونیاومد ب میموقع شم همون

 به من گفت :تموم شد..من برم دستامو بشورم.. رو
 باشه برو..-

 .. رونیکه مجروح شده بود از چادر اومد ب یمرد همون
خوب نبود..من هم  ادیحالش ز نکهیرفت تو ..مثل ا یحرف چیبدون ه ستترگرد

 رفتم تو چادر..
 نشسته بود.. یصندل یرو

در  نیکردم گفتم :دستتتتون رو از تو استتت یرو اماده م لیکه وستتتا همونطور
 ..دیاریب

سا بعد سمتش ..د لیاز چند لحظه با و شتم  سته ه ینطوریهم دمیبرگ ش  چین
 هم نکرده.. یکار
 ..د؟یاوردیرو در ن نتونیگفتم :مگه با شما نبودم؟..چرا است یجد
 کنم الزم باشه.. یفکر نم--

 ..دیالزمه..زود باش گمیمن دکترم و م-
 زد باال و گفت :کارتو بکن.. نشویاست

 انگار نه انگار.. گفتمیمن م یپررو بودا..هرچ عجب
 .داد ..چون من پزشکش هستم. یدستور م دینبا گهید نجایگرفته بود..ا حرصم



 گمیکه من م یگفتم :جناب ستترگرد راد..لطفا هر چ ینستتبتا بلند یصتتدا با
 ..ماری..االن من پزشک هستم و شما بدیگوش کن

 بود که سکوت کرد.. یجد انمینگاهم و ب انقدر
 د..اور رونیب نیاست یدستشو از تو یاز چند لحظه با خشم نا محسوس بعد

 جذبه..بنازم به خودم.. یجانم
 حقشه.. یول
 زخمش.. یپنبه ا*ل*د*ل زدم و شروع کردم به شست شو به

ست کلفت بود ج یداد بزنه و منم بهش بخندم ول دیبا االن هم  شکیاز بس پو
 ..ومدیدر ن

 داد.. یهم فشار م یو روبسته بود و لباش چشماشو
 کنم.. یم تیاره؟..حال یزن یدلم گفتم :داد نم تو

که فقط سوزشش رو حس کنه  ییفشار دادم..جا نباریا*ل*د*ل زدم و ا شتریب
 نکنه.. یزیخونر یول

 محکمتر فشرد..عجب سرسخته ها.. لباشو
 ..نیرو گذاشتم کنار..رفتم سروقت بتاد ا*ل*د*ل

 کاش نمک داشتم.. یا
 زخمش.. یگذاشتم رو میاغشته کردم..م*س*تق نیرو به بتاد پنبه

 سرم داد زد که انبر وپنبه از دستم افتاد.. نی..همچاوردیطاقت ن گهید
 شکنجه گر؟.. ای ی..تو پزشک؟یکنتتت یچکار م--

 گرد شده نگاهش کردم.. یچشما با
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 دلم گفتم :نسبت به تو هر دو.. یتو
 باشم.. یکردم جد ی.سعجمع و جور کردم. خودمو

 به من چه؟.. ی..شما طاقت نداردمیمن دارم کارمو انجام م-
که شتتما با ا*ل*د*ل و پنبه و  نجوری:خانم محترم ا دیلب غر ریخشتتم ز با

 اومد.. یمن نشسته بود صداش در م یسنگ هم جا یکن یکار م نیبتاد
ص شتریب دیحرفش خنده م گرفت..لبخندمو که د نیا از ش یحر ستا و شد..د

 مشت کرد..
و برداشتتتم و گذاشتتتم ر نیزم یتوجه بهش رفتم جلو.. انبر وپنبه رو از رو یب
 ..زیم

 زدم..چشماش گرد شده بود.. نیپنبه برداشتم و بهش بتاد یجعبه کم یتو از
 !..؟یادامه بد یخوا یبازم م--

 پانسمانش کنم.. دیشونمو انداختم باال وگفتم :معلومه..با الیخ یب
 ..یکن یپس لطفا کارت رو درست انجام بده..ادمو زجرکش م--

 ..نهیکردم نب یسع یزدم ول لبخند
 ..ی..از بس قدحقته

 زخمش رو پانسمان کردم..لباسش رو مرتب کرد و از جاش بلند شد.. باالخره
باریلب گفت :ا ریز باشتتم نم ن زخمم رو  یکیتو  ذارمیاگر در حال مرگ هم 

 ..یپانسمان کن
 ..شهیم یدادم و گفتم :در اون صورت عال لشیتحو یکج لبخند

 رومو برگردوندم.. یتفاوت یچپ نگاهم کرد که منم با ب چپ
 ..رونیچادر رفت ب از



 !..ده؟یمثبت م ازیانقدر به خودش امت هیبود..فکر کرده ک ادیز روش
زخمم رو  یکیتو  ذارمیم باشتتم نماگر در حال مرگ ه نباریدر اوردم :ا اداشتتو

 ..یپانسمان کن
 برات بسه.. یلب گفتم :به درد..همون در حال مرگ باش ریز

******* 
ظرف غذاش دستتش بود و  یروشتن کرده بودند..هر ک شیشتده بود..ات شتب

 مشغول بود..
 ..میکرد یو به افراد گروه نگاه م میچادر نشسته بود یجلو میو شم من
 بابتتتا.. ی:ایمیشم

 !..ه؟یچ-
 ..شهی..نصف نمکهیالست کهیت هی نیگوشته ع نیا--

 چلوکباب اعالء جلوت یتوقع دار ابونیجنگل و ب نیا یکه هست..تو ینیهم-
 بذارن؟..

 ..رمیگ یتونم بخورم ..مطمئنم امشب دل درد م یهم نم نویا ی..ولرینخ--
 ..رهینترس بادمجون بم تا حاال نشده به خودش افت بگ-
 ..؟یچ یعنیخشم گفت : با
 ..گهید نیهم یعنیلبخند گفتم : با

 کوفت..--
 ..زمیممنون عز-

 غذاشو خورد.. یچپ نگاهم کرد..بعد روشو برگردوند و باق چپ

http://www.roman4u.ir/


 کم سفت بود.. هیگفت..گوشتش  یم راست
دادم  یلقمه م هیرفت ستترجاش تا  یاومد باال باز م یدور م هیکه جونم  من

 ..نییپا
 بهتر بود.. یچیهم از ه باز

 طرف سرگرد نرفته بودم.. گهی..دمیخورد ییاز شام چا بعد
چند جا باهاش چشم تو چشم شدم..که هربار دوتامون با اخم رومون رو  یول

 ..میگردوند یبر م
******* 

 دلم.. ی..ارمیمیخدا دارم م یوا
 بودم.. دهیجام نشسته بودم و محکم دلمو چسب تو

 بود..انگارنه انگار.. دهیکنارم خواب میشم
..پس چرا فقط من دلم درد گهید ینبود بگه تو هم از اون غذا کوفت کرد یکی

 گرفته؟!..
 ..یخدا..وا یا

شدم..با از سا یچادر یاز تو رفتمیم دیجام بلند  صوص و شک لیکه مخ  یپز
 خوردم.. یکردم م یم دایپ یزیچ یقرص هیبود 

 ..رونیچادر استراحتمون بود..رفتم بدرست کنار  یچادرپزشک
 ..وحشت کردم..کهیچقدرتار نجایاوه ا اوه

 بودم.. نطوریهم یشد..از بچگ یکم م دمیقدرت د یکیتار یمن تو اخه
بار نزد دستتتمو ند حت راه برم..چ که بتونم را بود بخورم  کیگرفتم جلوم 

 کردم.. دای..باالخره چادر رو پنیزم



 دونستم درست سمت چپ چادر ماست..رفتم تو.. یم
 ردتیخدا..دل دردم شتتد یکنم؟!..وا دایقرص پ یچطور یکیتار نیا یتو حاال

 شده بود..
..حاال زیافتادم که موقع برگشت گذاشته بودمش رو م یچراغ قوه ا ادیدفعه  کی

 بابا.. یکردم..ا یم دایرو پ زیم دیبا
تا پ یاطرافم تکون م ونطوردستتتمیگرفتم جلوم..هم دستتتمو  داشیدادم 

 کردم.. دایرو پ زیکنم..باالخره م
 ..شیروش..اهان خودشه..برداشتم..روشنش کردم..اخ دمیکش دستمو

 رینشستم تا تاث یرو صندل یقرص مسکن خوردم..کم هیسروقت داروها.. رفتم
 کنه..

 گذشته بود که حس کردم بهترم.. یا قهیچند دق یدونم چقدر ول ینم
 ..چراغ قوه رو هم با خودم بردم..رونیچادر رفتم ب از

دفعه  کیرفتم ستتمت چادرمون که  یرو گرفته بودم جلوم و داشتتتم م نورش
 دهانم رو گرفت.. یجلو یدست

 دهانم بود صداش بلند نشد.. یرو ارویکه چون دست  دمیکش یخفه ا غیج
 زدم.. یوپا م دست

 ..دیدنبال خودش کش منو
 شد.. یداشت از جاش کنده م قلبم

ش یتقال م یچ هر درختا..از چادرها دور  نیبرد ب دیکردم انگار نه انگار..منو ک
 ..میشده بود
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سلحه سرم و ز ا شت رو  شم گفت :تکون نخور..وگرنه  ریش رو گذا لب با خ
 کنم.. یم کیشل
 خدا..صداش چه اشنا بود..اره..خودش بود..اهورا بود.. یوا
ستام بود..نور  کی با سمت خودش ..چراغ قوه هنوز تو د حرکت منو برگردوند 

 رو اوردم باال..
ستتر استتلحه ش به طرف من بود..نور که افتاد تو صتتورتم چشتتماش گرد  هنوز
 شد..

ست چکار م ریحرص ز با شب؟یکن یلب گفتم :معلوم ه صف  و ادم ی..چرا ن
 ..؟یدیسکته م

 ..نییحه ش رو گرفت پاتازه به خودش اومده بود..اسل انگار
 ست.. بهی..فکر کردم غررونیب یاخم گفت :چرا از چادرت اومد با
 به شما جواب پس بدم؟.. دیبا یچ یاومدم که اومدم..برا-

 خطرناکه؟.. نجایا یدون یچون من مسئول گروه هستم..مگه نم--
 ..سادهیموارد خطرناد هم جلوم وا نیاز هم یکیدونم .. یبله م-
 ..؟یکن یچکار م نجایکن خانم دکتر..ا یخشم گفت :کمتر بلبل زبون با
 گفتم :اومدم ستاره ها رو بشمارم.. یمسخرگ با

 نداره.. دنیکه سوال پرس نیدادم : کار داشتم..ا ادامه
 ..؟یچه کار--
 اورده ها.. ریموقع شب وقت گ نیهم ا نیبود..ا ینگاهش کردم..جد یکم

 شماست.. ریکرد رفتم قرص خوردم..همه ش تقص یکم دلم درد م هی-
 داره؟!.. یتعجب گفت :دل درد تو به من چه ربط با



من هم  یداد یمزه رو به خوردمون نم یسفت و ب یخب اگر شما اون غذاها-
شما کل کل نجایا ستمیکه االن هم وا رونیب امیشدم از چادر ب یمجبور نم  با 

 مسئوله گروه.. یکنم..جناب اقا
 یاستخو ی..میگفت :شکم خودت بوده..باهاش تعارف که ندار یتفاوت یب با

 میمانوره و اومد دونیم نجای..ادیرستتتوران که ازم توقع دار اوردمتونی..نینخور
 ..دیهمونو بخور دیکه دادم بهتون با یهر چ یاتیعمل یاردو

استته و دونم..شتتما یکه م نوی..پوزخند زدم وگفتم :ایبه ستتنگ پا گفته زک یعنی
 ..دیش یارزش قائل نم یجون کس

 شده بود.. یقدم اومد جلو..عصبان هی
 نجایلب گفت :برو بخواب خانم دکتر..از ساعت خوابت گذشته ا ریخشم ز با
 ..یگیم ونیهذ یدار یستادیوا

 حرصمو در اورده بود.. یحساب
شما جلومو نگرفته بود یگیم ونیهذ یکه دار ییشما نیا- ن اال ینه من..اگر 

 تو چادرم بودم..
 ..شب خوش خانم دکتر..دییجاال هم جلوتو نگرفتم.. پس بفرما--

ص هی"خانم دکتر" رو با  صمو ب یکرد..جور انیب یلحن خا  یم در شتریکه حر
 کنه.. یکردم داره مسخره م م یاورد اخه حس م

با پزشتتک ها اون هم از جنس  انایو گفتم :شتتما اح ستتتادمیش ا نهیبه ستت نهیستت
 !..د؟یندار یمونث مشکل اساس

 ..چطور؟!..تتریابروشو انداخت باال و گفت :نخ یتا کی
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 نیو نگاهش کردم..با پوزخند گفتم :اخه از همون اول ستتتادمیا نهیبه ستت دستتت
شه..گاه دمیبرخورد تا به االن ند ست با  شیاوقات پ یکه برخوردتون با من در

شما بده دیشا گمیخودم م  یرفتار م نطوریکه ا نیدارم و از من طلب کار یبه 
 ..دیکن

 شد..من هم کینگاهم کرد..فکش منقبض شده بود..قدم به قدم بهم نزد یکم
 رفتم عقب.. یقدم به قدم م

 یم نیچرا همچ نیشتتد..ا یم خیبود..مو به تن ادم ستت یستترد و جد نگاهش
 کنه؟!..

کار-- مه ش درحال خراب  یم جادیکارهام اختالل ا ی..تویهستتت یچون ه
سرد میستیواقف ن فتی..به وظایکن ش ی..تو کار همه  ت ..به حرف مافوقیک

 بسته؟.. ای..بازم بگم یدیگوش نم
 !..؟یکارا رو من کردم؟!..ک نیا ی..همه رونیزد ب یداشت از کاسه م چشمام

ها تک یکی به خت  به روم  هیاز در به زور قورت دادم..رو  هانمو دادم..اب د
 ..ستادیا

 ..دیزن یحرف م یدرمورد چ دیفهمم دار یم..من نم-
نگ  ی..فکر نمیفهم یخوب هم م یلی..خیفهم یم-- قدرها هم خ کنم اون
 ..یباش

 ..میشونینشست رو پ یشد..اخم کمرنگ یم ادیداشت روش ز گهید
 ین فرقم یبرا گهیهر کس د ای دیلطفا..سرگرد باش دیاوال درست صحبت کن-

 که همه ییشتتما نیواقف هستتتم..ا فمیخوب هم به وظا یلیکنه..اتفاقا خ ینم



شم ز ستت م ریرو به چ شونتت رو به همه  یخوا یوتا حد اعالء م ینیب ید خ
 !..؟یهست یک ی..فکر کردینشون بد
 کرد؟.. یم نیوهبه من ت یبرام گرون تموم شده بود..به چه حق حرفاش
شت محکم زد تو کمرش..قبل از  یکیرو باز کرد تا جوابمو بده که  دهانش از پ

 دهانش رو گرفتن.. یبلند بشه جلو ادشیفر یصدا نکهیا
 فوق فرابنفش غیج هیروبه روم نگاه کردم..خواستتتم  یوحشتتت به صتتحنه  با

 دهانمو گرفت.. یجلو یکیبکشم که 
 ی..اروم حرف مدمیدونستم چند نفرن..فقط صداشون رو شن یبود..نم کیتار

 زدند..
 منتظره.. سیی..رعتری..سرنیتو ماش دیاریهر دوتاشون رو ب--

تر کرده بودم تا به زیکردم..سرگرد به زور از جاش بلند شد..چشمامو ر یم تقال
 ..نمیبب
 دهانم.. یدستمال گرفتن جلو هی

 .. گهیادم و داز چند لحظه هم از تقال افت بعد
 ..دمینفهم یزیچ
 شدن صورتم چشم هام رو باز کردم...نفسم بند اومد.. سیاحساس خ با
شت  هی صورتش پر از زخم بود رو به روم بود و دا شونه و قد بلند که  مرد چهار
 کرد. یم یسطل آب رو روم خال هی

 کارو! نینکن ا ؟یضیکه دوباره سطل رو پر کنه... داد زدم: مگه مر رفت
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باشتتته به کارش ادامه داد ...  دهیشتتن یزیزد و انگار که نه انگار چ یپوزخند
بستته بودند...  یصتندل هینگاهمو چرخوندم دور اتاق ستمت چپم اهورا رو به 

 بستن...! یچشماش رو بسته بود... به خودم نگاه کردم... منم هم به صندل
 .شکنجه .. یبا دستگاه ها کیاتاق کوچ هی...  میبود کیاتاق کوچ هیتو  ما
 ...دیبرم... ولم کن نیبذار ن؟یدار کاریو گفتم: منو چ دمیکش یبلند غیج

شیمرد که روم آب م همون س دیپا صل زندان بان ِ  گونه ام  هیمحکم  یلیکه در ا
 کردن... هیحس شد و شروع کردم به گر یزد. از درد صورتم ب

شو دختر بدتر از ا زندان ساکت  ش دیرو هم با نشیبان داد زد :   .. و رفتیبچ
 .رونیب

: دمیداد ستترگرد رو شتتن یرفت که صتتدا یطور باال م نیهق هقم هم یصتتدا
 ؟؟یکنیهم م هی... گر یاتفاقات نیساکت شو بچه! خودت مسئول همه ا

سئولم  با شتیتو؟؟ اگه م ایحرص گفتم : من م شتذ یمبرم و پا رو دمم ن یذا  یا
 !میاالن تو اردوگاه بود

 !یتا هر دومون رو بدبخت کن رونیب یاینصف شب ب یتو هم مجبور نبود --
 منه؟!؟! ریمن؟ تقص-

 شماست! ریبله تقص--
به خوردمون  کیاگه اون الستتت ه؟یمن چ ریداشتتتت :تقصتت ییرو عجب رو 

 .مینبود نجایاالن ا دیدادینم
 !یغذا رو بخور یبهت گفتم! مجبور نبود شبمیمن د--

سرگرد جواب منو که هنوز  ادمهیزدم : پوزخند ... گفتم که جون ادتونه؟یجناب 
 جون خودتون! ی! حتسیواستون مهم ن یکس



رو  یلی! خدیجواب بده که نگهبان در رو محکم باز کرد و داد زد: خفه شتت اومد
 ون کنم...!و ادمت امیب دینکن یکار هی... دیاعصابم هست

رو صتتورتم که  دیشتتد... دستتتشتتو کشتت کیچندش آور به من نزد یبا لبخند و
 صورتم رو برگردوندم.

 که قراره کبود بشه! دیصورت سف نیا فیح --
از دستگاه ها کشوند... با تمام قدرت منو پرت  یکیباز کرد و به طرف  دستامو
 دستگاه و خوابوندم روش. یکرد رو

 یلیکه تخت مانند بود بستتتت... خ یدستتتگاه ریهام رو گرفت و ز دستتتت
 ...!ادیز یلیمحکم... دست هام درد گرفتن... خ

کنار تخت بست... اشک تو چشمام  یها لهیدرجه باز کرد و به م 180رو  پاهام
 خواد باهام چکار کنه؟.. یم ایجمع شده بود...خدا

 تمامش نبود! نیا اما
در اصتتل پارشتتون کرد! تنها  ایو مانتو ام رو در آورد  دیکشتتام را از ستترم  مقنعه

ام با  هیبود که از ته دلم خدا رو صتتدا کنم... گر نیبکنم ا تونستتتمیکه م یکار
 شده بود... یدعا خوندنم قاط یصدا

ورتش ... صینگاه به سرگرد کردم. نگاهش پر از تاسف بود... پر از شرمندگ هی
 سرخ شده بود..

 توه! ریتقص زدم: همش داد
بست گفت: خفه شو...  یرو به دستهام م میس یسر هیکه  یبان در حال زندان

 لباستم... نیوگرنه هم
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 ...!یکنیزدم :کثافت... تو غلط م داد
خاص داره... مگه نه  لیدل هیکنم چون  یتونم اما نم یزد و گفت: م یا قهقه

 جناب سرگرد؟
 م؟یکرد میکه دخترها رو کجا قا دیدیدوباره رو به من گفت: چطور فهم و
 کدوم دخترا؟-

 خودتو نزن به اون راه... بگو دخترا کجان؟ شما بگو سرگرد... وگرنه.... --
ستش سمت  د س هیرفت  سمت چپش بود و اون  ستگاه که  ها هم بهش  مید

ود سرم هم ب هیشد  یم یاتیوصل بودن کنار اون دستگاه که مربوط به اعمال ح
... 

 ؟یبکن یچه غلط یخوا ید زد: مدا سرگرد
ند فت: د یپوزخ به حرف ب کنمیم قیاس تزر یت یزد و گ  ... وگرنه...ادیتا 

 ؟یخواینم نوی... تو که ارهیگینفس م یو تنگ شهیعضالتش منقبض م
شد توجهمان را جلب کرد: مگه نگفتم سالم  یکه از در وارد اتاق م یزن یصدا

 خوامش؟ یم
 خانم...--

گونه  رو دیآورد باال و نذاشت ادامه بده... به سمتم اومد... دستشو کش دستشو
 ..با منه بدبخت چکار داره؟..ه؟یک گهیزن د نیام ..با تعجب نگاهش کردم..ا

 .. دیمحکم خوابوند تو گوشم که برق از چشمام پر یلیس هیبعد  اما
 زد: کثتتتتتتافت... داد

 کارتونیاز جون ما ؟... مگه چ دیاخویم یخانم چته؟ چ یداد زدم :ه ستترش
 ...؟؟میکرد



ش موهامو ش دیچنگ زد و ک صورتم...حس  دهیو چندتا ک سر هم زد تو  شت  پ
زدم..گلوم  یکردم دو طرف صتتورتم ستتر شتتتده..ولم کرد..نفس نفس م یم

 خشک شده بود..
 ؟یخواست یگفتم: مگه منو سالم نم یسخت به

سرگرد ..به ز رو ستات  ریبه اهورا داد زد :جناب   دینبا ییکه هر جا ینداد ادید
 کنند؟ یبلبل زبون

 ...میدکتر معمول هیفقط  ستمیدستش ن ری: بخدا من ز دمینال
سرگرد رو بخوابون... مطمئنا اون چ یپوزخند  یترشیب یزایزد و گفت: جناب 

 ؟؟یدی... فهمریهم به دختره سخت نگ ادی! زدونهیم
 بله خانم...--

ست ستام ... ه کردیدرد م یلیمنو باز کرد. خ یو پا د جز  یچیهم پاهام هم د
 اون تاپ و شلوار به تن نداشتم...

 نشستم... یرو همون صندل رفتم
 دونستتتیبستتت به اون تخت چون م یادیرو با ستترعت و خشتتونت ز ستترگرد

 ..!ستین یسرگرد مثل من دست و پاچلفت
 خانم زل زده بود به من... همون
 ییبایپر رنگ...!!..زن ز ی... آبیوحش یآب یداشت با چشم ها یمشک یموها

 ..دیبار یاز چهره ش خشونت م یبود..ول
 شدم که سرشو برگردوند و به سرگرد نگاه کرد. یتو رنگ نگاهش گم م داشتم

 ؟یاس چطور یت یگرم د یلیم 1خب جناب سرگرد... با --
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 کرد... یبه مرد اشاره کرد... اون هم سرنگ رو تو سرم خالبا سر  و
 م؟یاون دخترا رو کجا پنهان کرد دیدیاز کجا فهم--

نگفت فقط صتتورتش ستترخ شتتده  یزیچ چیکردم..ه یترس به اهورا نگاه م با
 نفس گرفته... یبود...حتما تنگ

 کنن تا یاستتتفاده م نیا یدارو رو برا نیهم منقبض شتتده بود... ا عضتتالتش
 ...!فنی.. واقعا چقدر کثرنیاعتراف بگ

 زن نیتونستتت تحمل کنه... خوشتتحالم ا ی... نم دیلول یبه خودش م ستترگرد
 منو نجات داد... یریکبیا

 نجوریبشه!..من که کاراته بلد بودم..ا ونمیبار اون مد هیکه دستم بازه... بذار  من
 خورد.. یمواقع به دردم م

شتتکمش که از شتتدت درد  ریزدم ز یکیو  دمیمرد دوستترعت به طرف اون  به
س ادی..تا زن به خودش ب نیافتاد رو زم سرگرد  میتمام  سوزن ها رو از بدن  ها و 

 کارو کردم که نفسم بند اومده بود.. نیکندم ..انقدر تند و فرز ا
 ... وا ...!کردیبود و با پوزخند به من نگاه م ستادهیخانم همونجا ا اون

باهامون  یکار چیچرا ه یاون مرد اشاره کرد که بزنه به چاد...! هتتتتتتتتت به
 نداشتن ...؟

سمت من و گفت: دختر جون ز زنه شت  شحال نباش! فردا م ادیبرگ ما ا امیخو
 یلی... من خیرو شتتانس آورد نی...! انمیب یرو نم شینما نیا گهیاون موقع د

 ..دیباش نهاشیا در حق تو کوتاه اومدم!..منتظر سخت تر از
 قفل بزرگ به در زد... هی..رونیزد و همراه اون مرد رفتند ب یوحشتناک ی قهقه



ستتمت ستترگرد و دستتتت و پاشتتو باز کردم... بعد هم بلندش کردم...  رفتم
تش شد!..صور یحالش بهتر م گهیساعت د کیبکنه حداقل  یکار تونستینم

 کرد.. یم..همه ش سرفه ختیر یسرخ شده بود..شر شر عرق م
با یچطور راضتت دونمینم به هر حال  کمکش  دیشتتتده بودم کمکش کنم... 
 ...میرار کنف میزنده بمونه حداقل مغز پوکشو به کار بندازه تا بتون نکهی! اکردمیم

 !!..؟؟یفرار... اما چطور آره
دوام  گهیساعت د 1تا  دمیترس یخوب نبود..صورتش سرخ شده بود..م حالش

ستم حس خفگ ی..مارهین ست م یدون ض یول دهیبهش د از موارد نادر  یدر بع
 شد.. یبه مرگ منجر م

و افتاد مرد  میش..اومد گهید زینادره..چه اخالق چه هر چ زشیکه همه چ نمیا
اوردن  یمارو واستته چ ستتتیزبون نفهم که معلوم ن یادما نیا نیاونوقت من ب

 چکار کنم؟!.. نجایا
 شدم.. یدست به کار م دیبا
 یخس م ش خس نهیداد..س هیتک واریکتفش رو گرفتم و بلندش کردم..به د ریز

 کرد..صورتش عرق کرده بود..
ست ب کف شتم رو هم و در ستامو گذا شروع  نیدوتا د کتف هاش قرار دادم..

 کردم به ماساژ دادن..
 کرد.. یهنوز خس خس م یکنه ول یسرفه نم گهید دمید قهیاز چند دق بعد

 رو باز راهنشیپ یدادم..رو به روش نشتتستتتم..دکمه ها هیتک واریبه د ستترشتتو
 ..یکردم..اوه اوه ماشتتتتاالله چه عضلتتته ا
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 دختر به کارت برس.. الیخ یب
 ش گرم شده بود.. نهیش..اروم و منظم ماساژ دادم..س نهیگذاشتم رو س دستامو

 یاز دستتتم بر نم یا گهیدادم..کار د یفقط ماستتتاژش م قهیدق 45به  کینزد
 اومد..

 یش که دستتت م نهیستت یشتتده بود..به قفستته  یکم حالت صتتورتش عاد کم
 شد.. یاون تن من هم داغ م ی نهیهمراه با س دمیکش

 !..شم؟یم نیچرا همچ وا
 ..بهش خوشدهیداشتم..نگاهش کردم..چشماش بسته بود..هه..خواب یحس هی

 گذشته..
 لب گفت :خوشت اومده؟!.. ریز

 لباش بود.. یرو یبود..صداش خش داشت..لبخند کج داریب پس
 !..؟یتعجب گفتم :چ با

 داره.. ییباز کرد..نگاهمون تو هم قفل شد..المصب عجب چشما چشماشو
ها..خوشتتت  یدینگاهم کرد و با همون لبخند گفت :خوب ماستتاژ م طونیشتت

 !..؟یکن یول نم گهیاومده که د
 کن.. یو خوب ای..چه حرفا..باوهو

ند دمیکشتتت عیستتتر خ کردم.. خم  نار و ا به دیک تاد.. ف فه ا به ستتتر ..
 درد..م*ر*ت*ی*د*ه دور برداشته..

سه هیفکر نکن خبر- شتم قف شکم دا ساژ م نهیس ی..من پز ا دادم ت یت رو ما
 ..ادینفست بهتر باال ب

 ..گهید یداد یت رو انجام م فهیوظ یدونم..داشت یاره خب..م --



 ..قتتتتایزدم تو چشماش و محکم گفتم :دق زل
 باز کرد جوابمو بده که در زندان باز شد.. دهان

 ..با ترس کنار سرگرد نشستم..گهیزندان بان د هی
کنه؟!..نکنه خودش فردا  یچکار م نجایا اروی نیپس ا ادیکه گفت فردا م زنه

 خدا..رحم کن.. یشکنجه ها ادامه داره؟!..وا یول ادیم
رگرد س یعقب..ناخداگاه به بازو دمیبه طرفم اومد..خودمو کش یلبخند زشت با

 حرکت بلندم کرد.. کیاون مرد دستشو اورد جلو و با  یچنگ زدم..ول
ش غیج ست و پا مدمیک سف ی..ولرونیب امیزدم از تو ب*غ*لش ب ی..د ت نامرد 

 بود.. دهیمنو چسب
 داشت.. یخشن یصدا

 ه..کم تکون بخور خانم خوشگل--
 شد.. یفرو کرد تو موهام..حالم داشت بد م سرشو

 سمت خودش.. دیموهامو گرفت و کش یکنار ول دمیانزجار خودمو کش با
 ..دمیکش غیج بلند

 !..؟یخوا یاز جونم م یولم کن اشغال..چ-
 زتویم و گفت :همه چ نهیس یرو قفسه  دی..انگشتاشو کشدیبازوم دست کش به
 تکه.. زتیتو..همه چ یهست یلعبت..چه زمیخوام عز یم
 ..یخفه شو عوض-

 زد تو صورتم..پرتم کرد رو تخت..روم خم شد.. محکم
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گفت :خانم دستور داده  یترسناک یکه تو چشمام زل زده بود با صدا یحال در
 ..یشکنجه بش فهینکنم..ح تتیاذ ادیز
 ..دیشکمم دست کش به

س زهیو ه*و*س انگ بایبدن ز نیا فیح-- شه..از ا اهیکه   یلیبدن خ نیو کبود ب
 ..زمیکرد..من راهشو بلدم عز شهیاستفاده ها م

 شده بود.. سیزد..صورتم از اشک خ یوحشتناک ی قهقهه
 سرگرد باعث شد مرد قهقهه ش قطع بشه.. ادیفر یصدا

 اشغال.. یببند دهنتو م*ر*ت*ی*د*ه --
سته زل زده بود به مرد نگاهش ش شمان به خون ن ست  یکه م یکردم..با چ خوا

 کنه.. تمیاذ
 نگاهش کرد.. مرد

جناب ستترگرد هم که در اومد..تو هنوز زنده  یپوزخند گفت :به به..صتتدا با
خوشگل خانم رو بدم..بعد  نیا بیکار دارم..اول ترت ادی..نترس با تو هم ز؟یا
 هه جناب سرگرد..سروقت تو..شکنجه ها تو را امیم

 بلند کرد..چسبوند به خودش..با ترس نگاهش کردم.. منو
شو ش صورت سرمو ک شت  یعقب..ول دمیاورد جلو.. شت پ شو گذا ست نامرد د

 سرمو صورتمو به صورتش چسبوند..
..حالم دیب*و*ستت یرو گذاشتتتت رو لبام..با ولع منو م زشینفرت انگ یلبا

 تکون نخور.. یشد..با دستام هلش دادم ول یداشت بد م
و  دیسکوت زندان رو برهم زد..سرشو با دست چسب ادشیفر یدفعه صدا کی

 کنار.. دیخودشو کش



صندل با سرگرد  سرش نگاه کردم.. شت  شته بود و گرف یدهان باز به پ ته رو بردا
 بود باال سرش..

 زد تو سرش؟!.. یبا صندل یعنی
 شدم.. یمخف..به طرفش رفتم..پشتش نیرو پرت کرد رو زم یصندل
 برگشت و نگاهم کرد.. اروم
 ..؟یخوب--

 وارد اتاق شد.. گهیمرد د هی..میایسرمو تکون دادم..تا به خودمون ب فقط
 !..ه؟یک گهیغول تشن د نیخدا..ا یوا
 بود.. گاریدستش س تو

زده بود تو  یبه تن داشتتت..اون مرد که اهورا با صتتندل یبلوز جذب مشتتک هی
 ..یکیرفت طرف اون  دیمال یکه سرشو م ید ودر حالسرش از جاش بلند ش

سرگرد کنار ا ییزایچ هی شش گفت..من و  سمیبود ستادهیتو گو گاهمون ن ری..م
 نفر بود.. 2درست به سمت اون 

مد..اون  مرد ند زد و جلو او مد جلو ومنو کشتت یکیپوزخ مت  دیهم او ستت
 خودش..

 گلوم.. ریدستمو گرفت ..مرد چاقو گذاشت ز اهورا
 ..مردمیداشتم م رسما

 سازم.. یکارشو م قیخراش عم هیزد :دستتو بکش و گرنه با  داد
 نشسته بود .. شیشونیرو پ یظینگاهم کرد..اخم غل یکم اهورا
 عقب.. دیدستمو ول کرد..مرد منو کش اروم
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ستترگرد رو از پشتتت  یتر بود رفت جلو و خواستتت دستتتا یکلیکه ه یکی اون
 که سرگرد نذاشت.. رهیبگ

جناب ستترگرد..وگرنه دختره رو نفله  یایبا خشتتونت گفت :بهتره با ما راه ب مرد
 کنم..کاره سه سوته.. یش م
 نگفت..خوابوندش رو تخت..دستاشو بست.. یزیچ اهورا

 یارک یضتتربه  هیو  چونمیوبپ رمیحرکت دستتت مرد رو بگ هیخواستتتم با  یم
 داد.. یاجازه رو بهم نم نیا یلعنت یچاقو نیا یبزنم تو شکمش ول

 سرخ شد.. گارشیزد..سر س گارشیبه س یپک محکم مرد
شت زده  نگاه س یوح د سرگر ی نهیس ی..رونییاورد پا گارویمن به مرد بود..

 خاموش کرد..
 د..ش یجور هی..نگاهمو ازش گرفتم..دلم دیچیاتاق پ یاهورا تو ادیفر یصدا

 بلند شد.. ادشیفر یم رو تار کرد..دوباره صدا دهید اشک
 کردم..هق هقم رو تو گلو خفه کردم.. نگاهش

 یرنگ دیبرداشت..پودر سف زیم یپاکت از رو هیپرت کرد کنار.. گارشویس مرد
 اورد .. رونیاز توش ب

 خدا..کمکش کن. یرو زخمش..وا زهیخواست نمک بر یبود..اره..م نمک
 زخم.. یرو دینمک ها رو پاش ی همه
 زندان رو به لرزه انداخت.. یوارهایپر از درد اهورا د ادیفر یصدا

 ..دینامردا..ولش کن دیزدم :چکارش دار داد
 گلوم فشار داد.. ریبه ز یکه منو گرفته بود چاقورو کم یمرد
 کنم.. یکارتو تموم م یزر بزن یادیخفه شو..ز--



کرد..طاقتم تموم شتتده  یکردم..اون مرد ستترگرد رو شتتکنجه م یم هیگر فقط
 کشنش.. یکمکمون کن..دارن م ایبود..خدا

 ..دیاهورا رو گرفت و کش یموها
جا فهم با نت داد زد :بگو از ک جان؟!..ک یدیخشتتو هت خبر  یدخترا ک ب

 بود؟!..بگتتتو.. یداد؟!..جاسوست ک
 ..دمیناله مانند سرگرد رو شن یصدا

 ..دیزن یحرف م ینم..در مورد..چدو ینم-
 پشت سر هم زد تو صورتش.. یلیس چندتا

 ..اشغال..دمیاره؟!..بهت نشون م یدون یکه نم--
 که منو گرفته بود اشاره کرد.. یزد..به مرد یکنار..نفس نفس م دیکش

ا برخورد کرد..درد نستتبت واریبا د میشتتونی..پواریکرد..محکم خوردم به د پرتم
 ..دیچیتو سرم پ یدیشد
 ..رونیدو از زندان رفتن ب هر

 تار شده بود.. دمیکرد..د یدرد م میشونیپ ی گوشه
 رسوندم به تخت سرگرد..دستاشو باز کردم..از رو تخت بلندش کردم.. خودمو

 نهیس یقفسه  یزخم رو یتا جا 3ش پر از نمک بود.. نهی..سنیشد رو زم پرت
 ش بود..

 یزخم بر م یاز نمک هارو از رو یکم دیبا یکرد..ول یم شیضتتد عفون نمک
 شد.. یم تیداشتم..اذ
 جمع شده بود..عرق کرده بود.. صورتش
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شتم.. یاطرافم نگاه کردم..دنبال پارچه م به ستمال رو م کهیت هیگ ونطرف ا زید
 اتاق بود..برش داشتم..

 !..ارم؟یاب از کجا ب حاال
 بود..تا نصفه توش اب بود.. واریسطل کنار د هی

 جلو..رو به روش نشستم.. اوردمش
 ناله ش بلند شد.. یرو گذاشتم رو زخم..صدا دستمال

 ..شهیتحمل کن..االن تموم م-
شتمینم سه..اطرافش رو تم ذا ستش رو دور موچ  یم زیاب به زخم بر کردم..د

 دستم حلقه کرده بود..
 کشه.. یبود داره درد م معلوم

 بودند..واقعا دردناد بود.. دهیکه روش نمک پاش یسوختگ
 کردم.. یگذشته بود..کنارش نشسته بودم و نگاهش م قهیدق چند
ال ..حدمید یزندان بان رو م ی هیها سا لهیگذشته بود..از پشت م یساعت چند

 اهورا بهتر شده بود..
 ..ستندی!..معلومه دست بردار نم؟یگفتم :حاال چکار کن اروم

 تکون داد..نگاهم کرد.. سرشو
دارن..اخرش هم به دستتتشتتون کشتتته  یدرستتته..دستتت از ستترمون بر نم--

 ..میشیم
 نه.. یکشنمون؟!..وا یدهانمو به زور قورت دادم..با وحشت گفتم :م اب

 نگفت.. یزیچ
 بکن.. یکار هیخب -



 ..یکنم..اگه بذار یدارم فکر م--
 من چکارت دارم؟!..خب فکرتو بکن..-

 سکوت کن.. قهیدق 2--
از  دمیگذشتتته بود که د یستتاعت میرو ندادم..با اخم رومو بگردوندم..ن جوابش

 ت..رو نگاه کرد..برگش رونیب ی..کمستادیها ا لهیجاش بلند شد و رفت پشت م
 کنار من نشست..با تعجب نگاهش کردم.. درست

 م..دار یانقشه  هی..من میفرار کن دیگفت :با رگوشمیاورد جلو..ز صورتشو
 گرد شد..فرار؟!.. چشمام

 !..؟یچه نقشه ا-
 عقب..زل زد تو چشمام.. دیسرشو کش یکم

 لب گفت :معاشقه.. ریز
 !..؟یگفتتتتتتت یگفتم :بلتتتتته؟!..چتت ینسبتا بلند یصدا با
 !..؟یزن ی..چرا داد مسسسسسیه-
 بگتتو.. گهیبار د هی-

 ..میبا هم معاشقه کن دیگفتم با--
شمام سه م چ شت از کا ش ی..کمرونیزد ب یدا عقب..چپ چپ  دمیخودمو ک

 نگاهش کردم..سرخ شده بودم..
 یکراف یاورد ریو تنها گ کهی نجای!..منو ا؟یفکر کرد یخودت چ شیتو..تو پ-

 شوم زده به سرت؟!..
 تر .. کیاومد نزد دیخند اروم
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 !..؟یگیم یدار یچ--
 جلو..بکش کنار..برو اونور.. ایتند گفتم :ن تند
 جزو نقشه ست.. نمیندارم..ا ینترس باهات کار--

 !..اد؟ینم ادمیکه من  میدینقشه کش ینقشه؟!..کدوم نقشه؟!ک-
 االن..بهت گفتم..فرار..معاشقه.. نیهم--
 نگاهش کردم.. یکم
 !..ه؟یچ--

ندم هر چ یعنی- مه "فرار" و  نیا نیب نمیب یکنم م یفکر م یمن مو تا کل دو
شابه شقه"چه وجه ت ست؟!..هم تو  ی"معا شه هم ه وجود داره که تازه جزو نق

ش شه ک ستاد دنینق  یردفکر ک ای!..؟یزن یحرف م ی..تلگرافانشیهم تو ب یا
 دارم؟!.. بیعلم غ

 فی..انگار براش جک تعردیخند یزدم اون اروم م یمدت که من حرف م تمام
 کنم.. یم

 ..یکن یهمکار دیاب ی..ولگمیم--
 خب بگو.. یلیخ-

من  کنم..تو هم با ی..مثال دارم باهات معاشقه مشمیم کیمن به تو نزد نیبب--
 دیتوجهش جلب شتتتد..با ی..وقتشتتتهی..توجه نگهبان جلب میشتتیهمراه م

 کنم.. ی..وارد اتاق که شد من کارشو تموم ممیکن کشیتحر
ناب ستترگرد  از با اهورا..ج نگ کرده بودم..من ..  ند شتتتد..کال ه کلم دود بل

 !..؟یچ گهیراد..معاشقتتته کنم؟!..اوهتتتو..د
 مخالفت کنم که انگشتشو گذاشت رو لبم.. خواستم



سروقتمون..با تو همون  انیباز هم م نای..امیندار یا گهی..راه دسسسسسیه--
 یکنند..من رو هم حتما م یلکه دار م دامنت رو یعنیکنند که .. یرو م یکار

 با خودته.. میکشند..تصم
 خدا نه..دامنم رو لکه دار کنند؟!..هرگز.. یفکر فرو رفتم..وا به
 !..ره؟یخب..از کجا معلوم نقشه ت بگ-

 ..من کارمو بلدم..میباش دواریام دیداره..با سکیجور ر هی یهر نقشه ا--
 شده بود.. طونیش نگاهش
 هین ..ماشاالله همتوستین یشما مردا که شک یزدم وگفتم: تو کار بلد پوزخند
 ..نیپا استاد

 چپ نگاهم کرد.. چپ
 ..یندو یم نویا قیدق یلیکه خ یپوزخند زد و گفت :هه..انگار تجربه کرد اونم

 ..ی..تجربه نکردم..ولریخشم گفتم :نخ با
 گرفت جلوم.. دستشو

با یلیخ-- فاز رمانت میبر دیخب..من و تو االن   می..اونوقت داریباز کیتو 
 ..شروع کن..میکن یدعوا م

 به من چه..خودت شروع کن..-
سوت یلیحرص گفت :خ با ها..اه و ناله کن..البته نه از زور درد..  یند یخب..

 ..یباش یعیکن طب یاز زور ل*ذ*ت..سع
م کنم..تو ه یم شیکار هی..خب نکارمیعمره ا هیانگار  یعیطب یگیم نیهمچ-

 ..اینش ریجوگ

http://www.roman4u.ir/


 بگذرونه.. ریبود..خدا بخ طونیش نگاهش
 سمت خودش..بازوهاشو دورم حلقه کرد.. دیگرفت..منو کش بازومو

 ی..وایاول بستتم الله داغ کردم استتاستت نیهم ینقشتته بود ول یاز رو نکهیا با
 خدا..

 ..یازچقتتتدر تو ن ی..قربونت برم..واتتتتزمیگفت :عز ینسبتا بلند یصدا با
 م گرفته بود..نگاهش به در زندان بود.. خنده

 ها بود.. لهیمن پشتم به م یول
 خب چه خبرته؟!.. یلیگرفت و با خشونت حلقه کرد دورش..خ دستامو

تو  یتونستم خنده م رو پنهان کنم با ناز و عشوه گفتم :فتتتدا یکه نم ییصدا با
 ..تتزمیعز

 دهانم.. یخنده.. دستشو گرفت جلو ریزدم ز بلند
 ..اینده ..راه ب ی..خواهشا سوتسسسسسسیه-
 ..رهیگ یخنده م م یباشه باشه..ول-

 ..دیهم خند خودش
 ..ایدونم..تو کوتاه ب یم--

شو شت صورت سبوند..هر دو لبخند به لب دا صورتم چ  لمیف هی می..انگاردارمیبه 
 ..میکن یم یباز یکمد

 کنه.. ی..مدهوشم مدهیم یخوب یموهات چه بو ایمان یواااااا--
 اهوراااااا..-

 ..تتتزمیجانتتتم عز--
 اااااه ه ه ه ه ه..-



 ..دیلرز یزور خنده شونه م م از
ستا یکار م یجد یاهورا جد یول ش یکرد..د رو بازوم..لبخند  دیداغش رو ک

 لبام محو شد.. یاز رو
 نکنه جو گرفته ش.. یوا

 گفت : نگهبان اومد.. عیسر
مان به صتتورتم کشتت همز باشتتو  به خودش فشتترد..ل گلوم رو  ری..زدیمنو 
 ..دیب*و*س

ساس مدمیخند ینم گهی..دشمیم وونهیخدا..دارم د یوا شمام  ی..اح کردم چ
 ..شهیباز نم گهید
 نبود.. یشیم بود ..نما زهیغر ی..اه و ناله هام از رویوا

 فشرد.. یخودم نبود..منو محکم به خودش م دست
 ی..بدمیباز وبستتته شتتدن در رو شتتن یبه در زندان انداخت..صتتدا ینگاه مین

 توجه بودم..
ص کی با شت رو لبام..با ولع خا شو گذا س یلبامو م یحرکت لبا ..هر دیب*و*

 گرفته بود.. شی..تنش داغ بود..تن من هم اتدمیدیکش یدو اه م
 نهیس یتر..گردنم..قفسه  نییشت گردنم..صورتشو اورد پارو گذاشت پ دستش

 م..
س یم ش یو اه م دیب*و* کنه؟!..خب مگه  یم یاونم داره نقش باز یعنی..دیک

 کنم؟!.. یکارو نم نیمن هم
 ..فکر نکنم..نه
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 ..رمیمیدارم م ایخدا
از جاش بلند شتتد..نگاهش کردم..به طرف نگهبان  عیدفعه ولم کرد..ستتر کی

 ..دیدو
 ..چوندیاهورا گردنش رو گرفت و پ ادیاون مرد به خودش ب تا
 ..نیخورد شد..نگهبان افتاد رو زم یوا

رو درستتت کرد..من که ستترجام خشتتک شتتده بودم..اومد  راهنشیپ ستترگرد
 جلو..دستمو گرفت و بلندم کرد..

 ینجوری..ایتا تنت کن میکن دایپ یزیچ هی دی..بامیفرار کن دی..باگهید پاشتتو د -
 ..رونیب میبر میتون ینم

 شد؟!.. یچ قتتتایتو هنگ بودم..االن دق کال
من هنوز تو حس و حال  ی..ولمی..هر دو از زندان خارج شتتددیکشتت دستتتمو

 اغوش اهورا بودم.. یگرما
 کرد.. مییهوا یچجور نیبب

 کارا.. نیو چه به ا من
 خودتو کنترل کن.. ایمان
 ..دیکش یرو دنبال خودش م من

 اومد... یچند مرد م ادیداد و فر یصدا
 شدم....! یم دهی.. منم مثل کش دنبالش کشدیمحکم تر کش دستمو
شتن سر شدنیتر م کینزد دا سرگرد  ش عیکه  اتاق تو  نیتر کیتو نزد دیمنو ک

 راهرو و در رو قفل کرد...
 تو ب*غ*لش بودم... هنوز هم داغ بودم... ناخواسته



خجالت  چیو ه ستتتادمیا نیا یجلو یطور نیمن ا... دمیرو عقب کشتت خودم
 کشم؟؟ینم

 ایمتتتتتتتتتتتتتتان
 سرت اومده؟؟ ییبال چه

 چته؟؟ ایبده! مان جواب
 !غیدر امتتتتتتا
 بود...! دهیخواب وجدانم

 ...!دیتپ یقلبم با شدت م و
 ود.شده ب رهیخ نیسرگرد نگاه کردم... رو دوتا پاهاش نشسته بود و به زم به

 هی تیتا آخر مامور یدیهو د هیحداقل...  دارهیرو شتتکر وجدان اون ب خدا
 دست خودمون... یکار
 واسه خودت؟ یکنیبلغور م یچ ایمان

 چرت نکنم! یفکرها نیاز ا شتریرو به اطراف چرخوندم تا ب نگاهم
 نجا؟؟یهست ا یچ ختتتتتتتتتتتتتوب

 شده بود... دهیمشت کارتون که روشون پارچه کش هی
 !؟!ستن؟یبمب ن ایکه مواد  نایا-

 دارم؟ برو کنار... بیعلم غ --
چه نچستتتب.. اره د و هل داد. اه..  گه گهیبا دستتتش منو  ته  ادتی..م رف

 !گهیمغرور و گند اخالق و قده د یدختر؟..همون اهورا
 ها... شهیمغزت داره منحرف م ایکنم..مان یاهورا اهورا م یادیز دایجد
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نجاس. به او یچ نمیتا بب دمیباال و سرد کش دمیپشت سر سرگرد خودمو کش از
 نگاه انداختم... هیکردم و  دایروزنه پ هیزور 

 داد زدم: نتتتتتتتتتتتتتتته! دمیکه د یزیبا اون چ ناخوداگاه
 ؟یزنیدهنم گذاشت و گفت: چته؟ چرا داد م یدستشو جلو عیسر
بشتتو ندادم ..نگاهم فقط به اون عکس جوا یحت یمن در کمال بهت زدگ اما

 بود...!
 جلو تا برسم به اون عکس... دمیرو کش خودم

ش.. داداش دوقلوشتته... نه  هیشتتب یکیامکان نداره...  نیتا بودن... نه....! ا 2
 !ستیاون ن نیا

 ...دیاون کارتون عقب کش یمن رو از رو ییقو یدستا
 تو اون کارتون ها سرد بکشه... خواستیبود که م اهورا

 !..ه؟یعکس رو جلوم گرفت و گفت: ک همون
 ...هیگر ریتو چشمام جمع شده بود..بلند زدم ز اشک
سیسروقتمون..م انیشده بود.. گفت: اروم تر..االن م کالفه از  یکی! ش؟یشنا

گو ب شیشتتناستتیوقته که گم شتتده... اگه م یلیها تو نوع خودشتته... خ نیبهتر
کار به هم ما  جاس...!  مک بزرگمیدار ازیو ارتش ن سیپل رویبا ن شیک  هی...ک

 ما.. یبرا
 م بند اومد... هیدفعه گر کیحرفاش  دنیشن با

 بوده؟! ی! مگه ک؟یگیم ی: چگفتم
 باند... سرهنگ گذشته ارتشه...! نیصاحب سابق ا --

 ممکنه؟؟!! یکردم... چطور هنگ



 ...؟؟!!اون
 ..نه
 رو دوباره از سر گرفتم... میگر شیاداوری با

 کرد؟! یرو پنهان م قتیحق نی! چرا اگفت؟یهمش بهم دروغ م چرا
 !!چتتتتتترا؟؟

س یصدا با شکنجه مدمیخش دار پر شت منو  کرد  ی: پس اون زن که امروز دا
 !ه؟ی! اون ککنه؟یکار م یکنارش چ

 اون... --
 کرد...ادامه داد... یکوتاه سکوت

 اون زنشه...! --
 !؟! امکان نداره...؟یتعجب گفتم :چ با

 ...ستین گهی... االن درانیتکون داد : قبل از اومدن به ا سرشو
 ... اصال...اخه..!شهیام شدت گرفته بود... امکان نداشت... نه باورم نم هیگر

 انیب یخوایرو جلو دهنم گذاشتتت و گفت: ستتاکت شتتو دختر... م دستتتش
 ؟یشناسیسراغمون! حداقل بگو تو سرهنگ رو از کجا م

 هق هق گفتم: با... بابامه... با
ماش که دختر  ؟یگیم یدار یگرد شتتتد : چ چشتت نداره!؟!؟! اون  کان  ام
 نداشت...!

 ش؟یدیمگه تو د-
 نجات دادم... شیپ یلیخ اتایاز عمل یکیجونشو تو  --
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کردم... ستترگرد بلند شتتد و رفت  یم هیآروم تر شتتده بودم اما هنوزم گر یلیخ
 چندتا عکس به سمتم پرت کرد... قهیکارتون ها... بعد از چند دق هیسراغ بق

 رو برداشتم و نگاه کردم... یکی
 ... بابام و ... اون زن...!من

ه کنارم ک یتو کارتون دمیاز جام پا شدم و سرد کش عی... سرشدمیم ونهید داشتم
 ...!دمیفهم یم دیبود... با

 ؟یچ یاز من پنهان شده...! اصال برا یکه چ دمیفهم یم
 یچیه دهیو روش کردم... بجز چندتا کاغذ پوستت ریکارتون خم شتتتدم و ز تو

 نبود!
 ...!هیچ نمیرو باز کردم تا حداقل بخونمش تا بب یکی
 ستتتمتونیو نم دیدینوشتتته شتتده بود.. چشتتمام تار م یستتینامه بود... به انگل هی

 بخونمش پس برش داشتم تا بعدا بخونم...
شته  به سرش تو کارتون خم کرده بود و بدجور غرق در نو سرگرد نگاه کردم... 
 تو برگه ها بود... یها
 سمتش رفتم... به

دفعه برگشتت ستمتم و  کیکه  خونهیداره م یچ نمیخودش خم شتدم تا بب مثل
 رو هم... میو..افتاد میمحکم خورد به من..کنترلمون رو از دست داد

م کن کاریدونستتتم چ ینم یمن افتاده بود.. شتتکه شتتده بودم..از طرف یرو اون
 بدنش قرار گرفته بودم... یداغ ری..بدجور تحت تاث

ستامو صال تکون  نهیس یآوردم و رو د اش قرار دادم تا به عقب هلش بدم اما ا
 هدف...! یاش بود... ب نهینخورد... دستام رو س



شده  ایخدا شکه  شده بود..انگار اون هم  چکار کنم؟... نگاهمون تو هم قفل 
 ..یبود..ناخواسته بود..اتفاق

به گردنم رو  خوردینفستتهاشتتو که م ی..ستترمو برگردونم... داغاوردمین طاقت
 کردم... یحس م

هم توهم  دیتر شتتده..شتتا کیکردم صتتورتش به صتتورتم نزد یم احستتاس
تو  یخاصتت زیچ هیبه چشتتماش افتاد... نگاهش کردم..نگاهم  عیزدم..ستتر

شت..انگار با یدونم..ول یبود؟!..نم یزد..چ ینگاهش موج م ..اره..ارامش دا
 کرده بود..مسخ شده بودم.. زممیپنوتیچشماش ه

 چشماش غرق شدم.. تو
 نفستتش پوستتت هیکه گرم یبود..به طور کیبه صتتورتم نزد یلیخ صتتورتش

 سوزوند..نگاهش به لبهام افتاد که.. یصورتم رو م
حرکت از جاش بلند شد..دست  کی... با دمی... رو شنسی... پلسی..پل ادهیفر

 منو هم گرفت و بلندم کرد..
انسم ش شهیمن که هم یول ادیتو ن یکردم کس یمناسب نبود و دعا دعا م لباسم

 خوشگل بوده..
 در محکم باز شد...چند تا سرباز وارد شدند... نیهم ی واسه

 نشم.. دهیتا د ستادیمن ا یجلو سرگرد
 !رونیبلند گفت: ب یو رو به سرباز با داد برگشت

 ...رونیبودن از خنده رفتن ب دهیها هم که پوک چارهیب اون
 ...نییخجالت سرخ شده بودم و اهورا سرشو انداخته بود پا از
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لباس فرم ستترگرد به  یلباس بعالوه  کهیهمون لحظه در باز شتتد و چند تا ت در
 داخل پرت شد...!

 نه...! ی..! واتیوضع نیا یبود که من تو نیاز اون ا بدتر
 و اون کاغذ رو هم برداشت... دیلباس فرمش رو پوش اهورا

ر.. من کاغذ ها و عکستتا رو برداره که گفتم: نه... اونا رو بذا ی هیبق خواستتت
 ...خوامشونیم

 کیگفت.. بعد از  ینم یچیجلوم ..ه انداختشون
 رفت...! رونیاز اتاق ب قیعم نگاه

 من سرجام خشک شده بودم.. یول
 ..گاهیپا میگشت یبر م می..داشتمیبود نیماش یتو

سته ش فرار کردن..پل یکیزن و  اون ستگ سیدوتا از دار و د ست د شونینتون  ر
 شدن.. ریگروهشون دستگ یاعضا هیبق یکنه..ول

 کردم.. یمدته کوتاه برام افتاده بود فکر م نیا یکه تو یبه اتفاقات ریمس تو
چه...من و فرارمون ها و  مه و عکس  نا چه اون  قاتش.. فا با تموم ات تاق  ..اون ا
 اهورا..

م که ه یاتفاقات یکردم..ول یکمتر ستترگرد صتتداش م یلیخودم خ شیپ دایجد
 میمجبور شتتد یناچار یناخواستتته بود..به جز فرارمون که از رو افتاد نمونیب
 ..میبکن نکارویا

به من  ی..ستترگرد بمیشتتتد ادهی..پگاهیپا میدیرستت راستتتت رفت  کیتوجه 
 کنه؟!.. یداخل..پس چرا نگاهم نم



شتم..با د یغیج یصدا با سرم اومد با ترس برگ شت  که به  میشم دنیکه از پ
خورد  هیناح 3خواستتتم لبخند بزنم که حس کردم گردنم از  دیدو یطرفم م

 شد..
تاشتتو با ج دستت قه کرده بودم و  و دادش مثال داشتتتت ابراز  غیدور گردنم حل
 کرد.. یاحساسات م

جا بود یاله ایمان یوااااااا-- نت بشتتتم..ک داشتتتتم  ی!..از نگران؟یقربو
 ..ی..خدارو شکر که سالممردمیم

 دستاشو گرفتم واز دور گردنم بازشون کردم.. خفه م بکنه نکهیاز ا قبل
 یم یچه طرزشتتته؟!..رستتما داشتتت نی..ایخفه م کرد وونهیبکش کنار..د-

 ..میکشت
 چشم نازد کرد وگفت : وا..از خدات هم باشه.. پشت

 ..ستین-
 به درد..--

 ..دیزد و دستمو کش لبخند
 !..؟یشده؟!..کجا بود یکن چ فیبرام تعر میبر ایب الیخیرو ب نایحاال ا--

 ..میبود ریاس -
 تعجب نگام کرد.. با

 !..؟یچ یعنی--
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قده ا هی..نیهم یعنی- جه مون م یعده ادم ع ته بودن و شتتکن  یما رو گرف
 ییرایاز ستترگرد به نحو احستتنت پذ ینداشتتتن ول یکار ادیکردن..البته با من ز

 کردن..
 باز مونده بود.. دهنش

 !..واقعا؟!..؟یتتتتگیم یچتتتت--
 لبخند ابرومو انداختم باال و گفتم :به جون تو نباشه به مرگه تو.. با
 ..یبود..جات خال جانیسرتاپاش ه میشم یوا
سرگرد رو بب یها یسوت یدلم گفتم :همون بهتر که نبود تو  شییخدا..ینیمن و

 افتادم.. یداشتم پس م جانیاز زرو ه
 جانیه یکل یگیم ی.. اونوقت اومدیریسدختر گرفتن بردنتون اون هم به ا--

 !..دمت گرم واقعا..؟یکن یم یمنم خال یتوش بود..تازه جا
 ..یم رو انداختم باال و رفتم تو بهدار شونه

 ریانقدر باال بود که استت جاناتاشیه ینکن..ول یخوا یباور کن م یخوا یم-
 شد.. یبودنمون حس نم

 ..مینشست یصندل یرو
 !..؟یجاناتیمثال چه جور ه--

 نگفتم.. یزیچ ینگاهش کردم ول طنتیش با
 ..بگو اونجا چه خبر بوده؟!..گهینکن د تیاذ ایمان--

که مثال ازمون اعتراف بگ یچیه- ما رو گرفتن  با.. مه رنیبا که کال از ه ..من 
 یبارش بود رو نم ییزایچ هیستترگرده  نیمطمئنم ا یخبر بودم ول یب یچ

ش  نهیس یاونو تا دلت بخواد شکنجه کردن..رو یول الیخ یکرد..منو که کال ب



مک م یکردن و رو یخاموش م گاریستت  ینیبب ی..نبودختنیر یزخمش ن
 ..میو فرار کرد میدی..بعدش هم نقشه کشدیکش یعربده م یچطور

 کرد .. یبه حرفام گوش م جانیتمام مدت با ه میشم
 ..!ن؟یدر رفت یزد به هم و گفت :جون من؟!..چطور دستاشو

کردم وگفتم :سترگرد راهشتو بلد بود به منم  یانداختم باال..تک سترفه ا ابرومو
 داد.. ادی

 !..؟یچه راه--
 ..شهینم تیحاال من به تو بگم که حال-

 چرا؟!..--
 میفرار کرد یجور هی..به هر حال  یپرستت یبابا چقد ستتوال م یخب چون..ا-
 اتاق و.. هیتو  می..بعد هم رفتگهید
 !..؟یو چ-
سرکارت از ک ای..بینچی..داویچیپ چیحرص گفتم :پ با  یخودیب تا حاال یبرو 

عدش پ یمنو گرفت جات پ دامونیبه حرف..ب  و تموم شتتتد میکرد دایکردن و ن
 کارش.. یرفت پ

 نگفتم.. یزی!..من که چ؟یشیم یوا..چرا حرص--
 بگو و خودتو خالص کن.. یزیچ هی ایپس جون من ب-

 ..ایزن ینگام کرد وگفت :مشکود م مشکود
 ییمنو بازجو یگذاشتتته نشتتستتت ریروت تاث نجایا طیدلت خوشتته ها..مح-
 !..؟یکنیم
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 به تو هم مشکوکم.. ینه ول--
تهش نموند ..همه  یزیچ گهی..همه رو برات گفتم..دیمشتتکوک یکرد خودیب-

 ..یدیرو کش
 جام بلند شدم.. از
 .. رمیبگ یخوام مرخص یزنگ به خونه بزنم..فردا رو م هیمن برم -

 ..رونیزدم ب یاز بهدار عیحرف بزنه که سر خواست
 براش بگم.. زویکه همه چ شهیاورده ها..اخه نم ریهم وقت گ میشم

 زمیتونم بر یرو که نم میراز و رمز زندگ یبهش بگه دختر همه  ستتتتین یکی
 کردم.. عیوسط..تهش خودمو ضا

شون س یکارت تلفنا  لیجواب نداد..زنگ زدم موبا یبود..اول زنگ زدم خونه ک
 بابا که خاموش بود..

 به مامان زنگ زدم..بعد از چند تا بوق جواب داد.. نباریا
 الو..--

 ..؟یگفتم :الو سالم مامان..خوب یخوشحال با
ند ظه ستتکوت بود.. چ عه زد ز هیلح ند از روهیگر ریدف بام محو  ی..لبخ ل

 ..ختیشد..قلبم ر
چ با برم  نت  بو قر مان.. ما لو.. تم :ا ف گ گر یترس  چرا   یم هیشتتتد؟!..
 شده؟!.. ی!..توروخدا بگو چ؟یکن
سون بایگفت :مان هیگر با ستانی..پدرت..فقط خودتو بر ور ).......(..هر ج مار
 ..ایب

 از دستم رها شد.. یگوش



 دادم..زانوهام خم شد.. هیتک واریبه د پشتمو
 ..دمیشن ینامفهوم م یمامان رو از پشت گوش یصدا
 ..بابام..ایخدا
 شده؟!.. ی..چای..مانای:اوا خاد به سرم..مان میشم
 کردم توان بلند شدن ندارم.. یخشک شده بود..حس م لبام

 بود.. یکردم..چشماش پر از نگران نگاهش
 ..بابام..میبغض گفتم :شم با
 شده؟!..حالت خوبه؟!.. ی.بگو چ!.؟ینگران شد:بابات چ شتریب

 هق هق افتادم.. به
 ..مارستانهی..بابام بمیشم ستمینه..نه..خوب ن-

 !..؟یچتتت--
 اهورا نگاه نمناکم رو بهش دوختم.. یصدا دنیشن با

 !..؟یشده خانم محب ی:چاهورا
 ..ریو و ریه نیداره تو ا نویا یحوصله  ی..حاال کاه

 حرفا بود.. نیاون سمج تر از ا یندادم..ول جوابشو
 وضع افتادن؟!.. نیبه ا یشده خانم؟!..چرا خانم محب یگفت :چ میبه شم رو

 ..مارستاننی..بستیحال پدرشون خوب ن نکهیبگم واال..مثل ا یچ--
 شد..بابتا.. دتریم شد هیگر میحرف شم نیا با

تو  دشونیاریب دیخب..کمکشون کن اریابروشو داد باال و گفت :بس یتا هی اهورا
 رسونم.. یم مارستانیشما رو هم تا ب رونیرفتم ب یمن..داشتم م نیماش
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بابام  شیخواستتتت پ ینداشتتتم باهاش مخالفت کنم..االن فقط دلم م حال
 زیرام عز..بشتتهیم شیزیتونستتتم فکرکنم که بابام چ یهم نم هیثان کیباشتتم..

برام  ..درکشافتهیبابام ن یواستتته  یتفاقا ایبود..بهش وابستتته بودم..نه..خدا
 ..نه..رممکنهیسخته..اصال غ

ش میشم شدمیرفت نیکمکم کرد تا دم ما سوار  شت می.. ست پ ش سرگرد هم ن ..
سم ب یحرف چیفرمون وبدون ه سرشو تکو مارستانیحرکت کرد..ا ن رو گفتم..

 داد ..
بود..همه ساکت بودن..منم  شیپشت نگاهش کردم..تمام حواسش به رانندگ از
 کردم.. یکردم و بابامو صدا م یلب هق هق م ریز
پدرانه  یاغوشتتش..ب*و*ستته ها یگرم ادی..اشیحرفاش..مهربون ادیدفعه  هی

 عیکه اهورا هل شتتد و ستتر هیگر ریزدم ز نیو همچ اوردمیش افتادم..طاقت ن
 راست ودرجا زد رو ترمز.. دیچیپ

 کرد.. یشت نگام مهم با وحشت دا چارهیب میشم
 شده؟!.. یبرگشت عقب و داد زد :چته؟!..چ سرگرد

 ودم..ب ی..قلقلکدیبه پاهام دست کش میکردم..شم یم هیبلندبلند گر فقط
ر و !..چرا به پ؟یکن یوسط چکار م نیداد زدم :تو ا هیعقب و با گر دمیکش پامو

 !..؟یریمن ور م یپا
با..م یا-- خه همچتینگزد یزی..چیمور یمار نمیخوام بب یبا  یب نی..ا

 زده.. شتین یزیچ هیگفتم البد  هیگر ریز یمقدمه زد
نه اومد..وگر یم م هیخنده..فقط گر ریحستتش نبود که بزنم ز تیاون موقع یتو

 کردم.. ینثار وجود مبارکش م یپس گردن هیوهم  دمیخند یهم م



در همون حال ستترش غرغر کردم :برو بابا تو هم دلت خوشتته..بابام رو  فقط
 براتون قهقهه بزنم؟!.. نی..توقع داردهیداره جون م مارستانیتخت ب

 کنه.. یمنو نگاه م سادهی..واگهید افتیزدم : د راه ب غیبه سرگرد ج رو
 .. رونیزد ب یداشت از کاسه م چشماش

 ..تتتایزمزمه کرد :مان میشم
ش بمیاز تو ج ستمالمود شکامو پاد م دمیدر اوردم و ک شتم ا صورتم..دا  یبه 

 کردم..
 !..تتته؟یحرص گفتم :هان..چ با

 اروم باش..--
 تونتتم.. ینم-
 اخر .. میزدم به س گهیهنوز اهورا از جاش جم نخورده د دمید
ترو د هی ت ت ت تگهیداد بلند سرش زدم و گفتم :ب ت ت  یسبرم تاک یافتی..اگه راه نمت

 ..رمیبگ
 یطور که داشت فرمون رو م نیرو روشن کرد..هم نیحرص برگشت و ماش با

راه به راه  یکه ه ستتتمین تونیچرخوند به چپ گفت :خانم من راننده شتتخصتت
 رسونمتون.. ی..بهتون لطف کردم گفتم میکن یدستور صادر م

 سرم.. ذارهیلطفا برو به عمه جونت بکن..منت م نیدلم گفتم:از ا تو
باشتته  باعث افتخارتون هم دی..تازه بایمیگفتم :منم نگفتم راننده شتتخصتت بلند
 .. دیمنت نذار دی..درضمن لطف کننیراننده م باش نیبخوا

 ..یبه سنگ پا گفته زک ستیرو که رو ن--
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 که هست.. نهیهم-
 وگرنه .. یستین یخوب تیکه تو موقع فیح--

 !..؟یگرفتم و گفتم :وگرنه چ جبهه
 جلو نگام کرد.. نهیبا خشم از تو ا فقط

باز هیدر برداشتتته انگار خبر اروی ما ا ادی.. بام افتادم ا باریبا  یم هیارومتر گر ن
 کردم..

 یلعنت یجاده  نیپس چرا ا ایبه چشتتمام..خدا دمیکشتت یرو تندتند م دستتتمال
 ..میزودتر برس شهیتموم نم
ستترگرد هم داره دنبالمون  مدی..دمیشتتتد ادهیپ نی..از ماشتتمیدیرستت باالخره

 نگفتم.. یزی..چادیم
 اومد.. یخوشم م اشیباز شیریس نیاز ا ییجورا هی یدونم چرا ول ینم

شتم باهاش کل کل کنم..هم ا هم ست دا سبه بهم منم  نیع یه نکهیدو کنه بچ
 از نوع خوبش.. ی..کال رو اعصاب بود..ولرمیحالشو بگ

 ..میدیدو یبه طرف در ورود میشم همراه
 اومد.. یهم از پشت بدو دنبالمون م سرگرد

 یرو به مستتئولش گفتم :ستتالم خانم..من دختر اقا ستتادمویوا رشیپذ یجلو
 ..ن؟یهستم..تو کدوم بخش بستر یمحب انیرا
 برد باال.. یرو کم نکشیبه من انداخت و ع ینگاه مین

 ..دیسالم..چند لحظه صبر کن--
شت س دا ضطراب ناخونامو کف  یچک م ستمشیتو  سترس و ا کرد..از زور ا

 بسته بود.. خیدادم..دستام  یدستم فشار م



 ..ژهیو ی..بخش مراقبت هایمحب انیرا یبله..اقا--
 دایبازم قلبش مشکل پ یعنینه.. ایاسم بخش پاهام سست شد ..خدا دنیشن با

 بار سومه..بهش رحم کن.. نیکرده؟..ا
 ردمو گفتم :کدوم طبقه ست؟..پر از اشکم نگاهش ک یچشما با

 سوم.. یطبقه --
 ..دمیاهورا رو شن یصدا

 دونم کجاست.. یمن م ایب--
 ..می..سوار اسانسور شدمیدستمو گرفت هر دو دنبال اهورا رفت میشم

انش نگر یلی..از زوره ترس بود..ترسه از دست دادن بابام..خدمیلرز یم داشتم
 بودم..

 اروم باش.. ایمان--
 کنم.. ی..دارم دق ممیتونم شم ینم-

سور سان شد.. مثل چستادیاز حرکت ا ا سرگردورونیب دمیپر ی..درش باز  ن ..
تم تو سمت راست و رف دمیچیکردم..پ داشیگشتم که پ یبخش م یدنبال تابلو

 ..واریداده به د هینشسته وسرشو تک یصندل یکه رو دمیراهرو..مامان رو د
 اومدن.. یسرم م هم پشت هی..بقششیرفتم پ بدو

 پام سرشو بلند کرد ونگام کرد.. یصدا دنیبا شن مامان
 من از جاش بلند شد وبا هق هق گفت :دخترم.. دنید با

 شده؟!.. یگفتم :مامان..بابا چ هیکردم..با گر ب*غ*لش
 اغوشش جدا شدم.. از
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ست و گفت قلبش  هیگر با ش شرکت..تو جاش ن صداش کردم بره  صبح  گفت :
بودم که  هدیافتاد رو تخت..انقدر ترس هوشیب دمید امیکنه..تا به خودم ب یدرد م

کار کنم..ستتتر ینم به  عیدونستتتتم چ نگ زدم  تلفن و ز مت  رفتم ستتت
 دخترم.. ستیاورژانس..دکترش گفت سکته کرده..وضعش خوب ن

 یبا پزشتتکش حرف م رمیباش من م نجایتکون دادم و گفتم :شتتما ا ستترمو
 زنم..اروم باش..

 ..شمیم وونهیشد به منم بگو..دارم د یشه دخترم..برو..هر خبربا--
 سرمو تکون دادم..بغض کرده بودم.. فقط
 مونه..اما سرگرد باهام اومد.. یمامان م شیگفت که پ میشم

هم  ی..چشتتمامو روواری..شتتونه م رو چستتبوندم به درونیبهت از اتاق زدم ب با
 نبود.. یدیام گهی..دایفشردم..خدا

با دهیفا گهینبوده و عمل هم د فیگفت که ستتکته خف دکتر تظر من دینداره..
 ..نی..همدی..گفت فقط براش دعا کنمیباش

 هم نبود.. یتفاوت نبود..جد ی..نگاهش بستادیرو به روم ا اهورا
 ..شهیحل نم یکه مشکل هیاروم باش..با گر --

شکل هیبغض گفتم :بدون گر با  یلخودمو خا ینجوری..باز اشهیحل نم یهم م
 کنم.. یم

 ..یبگم..تو دکتر یش رو انداخت باال و گفت :چ شونه
 ..یبگ یزیچ ستیحرص گفتم :الزم ن با
 ..؟یداریبر نم یهم دست از لجباز تیموقع نیگفت :تو ا یلحن جد با
 ..یکنم..ول یلج نم-



 حرفمو نزنم.. یباعث شد ادامه  میشم یصدا
خواد باهات  یپدرت بهوش اومده..م ایگفت:مان جانیگرفت و با ه دستتتمو

 حرف بزنه..زودباش..
و اهورا نگاه کردم..به ستترعت باد خودمو رستتوندم تو  میو مبهوت به شتتم مات

 بخش..
 ..؟ییشما ایاومد جلو وگفت :مان پرستار

 بله..-
 داخل.. دیبر دیتون ی..فقط شما منیشما رو بب خوانیپدرتون م--

 باشه..ممنونم..باشه -
کرد..تعجب کردم..بابا که بهوش اومده پس  یم هیبود وگر ستادهیا رونیب مامان

 کنه؟!.. یم هیداره گر یمامان واسه چ
سته بود..کنارش ا رفتم شماش ب ضع دهی..رنگ پرستادمیتو اتاق..بابا چ  فیو 

 کرده بودن.. سیافتاده بود رو تخت..دلم کباب شد..اشکام صورتمو خ
 جون باز کرد..نگام کرد.. یگرفتم..سرد بود..چشماشو اروم و ب دستشو

 ..دختر بابا؟.. یگفت :اومد یو نامفهوم زیر یصدا با
 ..دمیرو ب*و*س شیشونیپ

 فدات بشم بابا..اره اومدم..-
 یچ نیحرف بزنم..فقط..خوب ..گوش کن..بب ادیتونم..ز یدخترم..نم--

 ..گمیم
 بابا..شما حالت..-
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بذار بگم..د-- ناتوانم..نم گهینه دخترم.. مه رو برات  یوقتشتتته.. تونم ه
 ی هستتیک هیکمدم داخل چمدون..  یخونه..برو تو اتاقم..تو یبگم..فقط..رفت

..بازش زمهیدوم م یکشتتو دیتوشتته..کل کیکوچ دیکل هیمخمل قرمز هستتت..
لد چرم قهوه ا هیکن.. با ج جا هستتتت..بخونش دخترم..همون رو  یدفتر  اون

 هگیدونم..د یم نویشتتتدم..ا یرفتن گهی..من دیبر یم زیبه همه چ یپ یخونب
 ..دو.دوستتون دارم..یلیاخر خطم..مواظب خودت و م..مادرت باش..خ..خ

اتاق رو پر کرد..با صتتداش به قلبم چنگ  یبوق ممتد دستتتگاه فضتتا یصتتدا
که نگاهش به من  دید ی..چشتتمام فقط بابا رو مدیکشتت یم ریانداخت..ستترم ت

 نبود.. ایدن نیا یتو گهید یبود ..ول
 رو چشماش و بستمشون.. دمیلرزونم رو بردم جلو وکش یدستا

 ته دل ضجه زدم :بتتتابتا.. از
 ..هیگر ریدستشو بلند بلند زدم ز یگذاشتم رو سرمو

 وسرگرد اومدن تو.. میهمراه دکتر و مامان و شم پرستارا
 کنار.. دی:خانم بردکتر
 کنار.. دیکرد بازومو گرفت و منو کش یم هیکه گر یدر حال میشم

 یفاقات چیبابام و با هر بار جهش ه ی نهیرو س ذاشتیدستگاه شود رو م دکتر
 افتاد.. ینم
 بود.. دهیفا یبار تکرار کرد..ب 3

 ..تموم کرده بود..بابام
 مثل برق و باد گذشت... تمام مراسمات با احترام فراون تمام شد. زیچ همه



 یلیخ ییدختر بابا هیکمک حالم بود. من به عنوان  یلیخ میمدت شتتم نیا وت
 یکستتم رو از دستتتت داده بودم... بچه ها نیتر زیضتتربه خورده بودم... عز

 ... سرگرد... سرهنگ... همه اومده بودن...یبهدار
سرزنش م یلیخ سرهنگ شو  دقت نکرده بود.. ظاهرا  شتریکه چرا ب کردیخود

 بابا بوده...! یمیدوست صم
ازش انتظار  یا گهید زیگفت... چ یخشتتک و خال تیتستتل هیفقط  ستترگردم

 نداشتم.
 هی... فقط دمیکشتت یزدم، هوار نم ینم غیکردم، ج ینم یتاب یمثل مامان ب من

 ستین ادمی صدا ! ی... بکردمیم هیگوشه تنها کنار قبر بابا نشسته بودم و آروم گر
 روزه سکوت! ییجورا هیه بودم... گرفت یحرف زدم! الل مون یک

 ...!یلیواسه بابا تنگ شده... خ دلم
شده... خ یشنون یم بابا ؟ جات خوبه ؟یی.. کجایلیصدامو؟ دلم برات تنگ 

 !؟!؟!گذره؟یمن بهت خوش م یب
و باعث شد که مامان بهم نگاه کنه و بزنه  دیچیهق هق خفه ام تو اتاق پ یصدا

بکش... بذار  غیداد زد: حرف بزن. حرف بزن... ج... اومد ستتمتم و هیگر ریز
 یتو خودت... خودتو خال زی...گلم نرایهق هق بلندتو بشتتنوم... مان یصتتدا
 کن...!
 !یروحش در آرامشه که خواستشو انجام بد یدر صورت بابات

 ؟یکه روحش رو آروم و شاد کن یدیقول م ؟یایپسش بر م از
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گو... ... بیبردم... داد زد: بگو بله... زبون دار نییرو به نشونه آره باال و پا سرم
! بگو هنوز هم ینذار تو رو هم مثل بابات از دستتت بدم... بگو افستترده نشتتد

 ...یخوشگل و سر زنده مامانت ایمان
ام ادامه دادم... بعد از چند  هیمامان گذاشتتتم و به گر یشتتونه ها یرو رو ستترم

 اومدم... رونیو از آغوشش ب دمیب*و*سکه آروم شدم و گونه مامان رو  قهیدق
داشتم تا تموم غم هام رو بشوره... خودمو سپردم  ازیحموم داغ ن هیشدت به  به

 ...ایتو دن زیچ نیبه دست آب.. آرامش بخش تر
و  شهیش یو خواستم برم رو تخت بخوابم که پام رفت رو دمیهام رو پوش لباس
دش رو رسوند به اتاق و گفت: داد خو مهیبلند شد. مامان سراس ادمیفر یصدا

 مادر به قربونت! یباالخره صدات بعد از دو هفته در اومد؟ ا ؟یزد
مامان.. برو واسم جعبه  زنم؟یداد م یتو خوشحال شهیمامان من پام رفته تو ش -

 .اریرو ب هیاول یکمک ها
سمان پاهام مامان رو ب*غ* به ل سرعت رفت و همراه با جعبه اومد. بعد از پا

 زمینگرانت کردم مامان خوبم... عز دیببخش زمیکردم و گفت: عز
و گفت:  دیب*و*ست مویشتانیاشتک رو از گوشته چشتمش پاد کرد و پ مامان

به آخر زمیعز باتو بخون...  با ته اش عمل کن...!  نیبرو دفترخاطرات  خواستت
 ...کنمیخواهش م

 باشه..-
سمت اتاق کار بابا. مثل بچگ آروم ستم با بابا باز یهام که م یرفتم  کنم  یخوا

 شتتهیچشتتمام رو بستتتم و دستتتام رو باز کردم و دور اتاق گشتتتم... بابا هم



ستیم . ..شهیهم ستادیا یم زشیهم کنار م نیهم یرو ببرم برا یمن باز خوا
 اون نبود... نبود...! گهیدفعه د نیاما ا
 من؟؟ یچرا؟؟ چرا بابا تتتتایزدم :چرا؟؟ چرا؟؟ خدا داد
 بلند شد... دستمو به سمت کشو بردم و بازش کردم. میهق گر هق

 یهستتتت؟ چ یتو چ یلب گفتم: تو ریدفتر رو لمس کردم و ز یقهوه ا جلد
 ؟یدار یتو چه جاذبه ا ؟یهست که همه رو عالف خودت کرد

 لب گفتم و دفتر رو باز کردم. ریا... ز بسم
دوستتتش داشتتتم و بابا  یلیکه خ یاز حافظ بود... شتتعر یاول شتتعر صتتفحه

 .خوندیبرام م شهیهم
 ادر کاسا و ناولها یالساق هایا ای اال
 افتاد مشکلها یعشق آسان نمود اول ول که
 دیکاخر صبا زان طره بگشا ینافها یبو به
 چه خون افتاد در دلها نشیتاب جعد مشک ز

 چون هر دم شیدر منزل جانان چه امن ع مرا
 محملها دیبربندکه  داردیم ادیفر جرس

 دیمغان گو ریکن گرت پ نیسجاده رنگ یم به
 نبود ز راه و رسم منزلها خبریسالک ب که

 لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیتار شب
 دانند حال ما سبکباران ساحلها کجا
 آخر دیکش یبه بدنام یکارم ز خود کام همه
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 کز او سازند محفلها یماند آن راز یک نهان
 مشو حافظ بیاز او غا یخواهیگر هم یحضور

 و اهملها ایدع الدن یما تلق من تهو یمت
*** 
شق م یوقت همه شون ته یدفترخاطرات برا شنیعا  چیاما من ه کنن،یم هیخود

 !دونمی... خودم هم مشمیوقت عاشق نم
به ارتش راه پ امروز خت بود برا یلیکردم.. خ دایباالخره  پارت یستت که   یمن 
 بود! ینداشتم اما شدن یآنچنان

شتم. هنوز درجه ندارم.. تا  یلیخ طشیمح شن بود. همون طور که انتظار دا خ
شمکش همشهیمعلوم م گهیچند روز د  یشگی.. امروز تو خونه دوباره همون ک

مان م ما با م یرانیا هیبا  دیبا گهیبود ستتر ازدواج من...  با  گهیازدواج کنم 
 خوام ازدواج کنم! یاصال نم گمی.. خودمم هم میسیانگل

تا دختر  5رو دعوت کرده بود خونه..  شیرانیا یتا از دوستتتا 3مامان  امروز
 رو انتخاب کن! یکی نشونیداشتن دوستاش. برگشت بهم گفت از ب

نه زدم ب گفتمیم یچ عه ازخو با ستتتا رونیبهش؟ طبق معمول هر دف  مونیتا 
 .اردیلیسالن ب میدوستم بر

سا دخترا سرو کول  سرت به من نگاه  ایسر هی.. و رفتنیباال م مونیاز  هم با ح
.. و شتتناستتنیها... همه من رو به عنوان پستتر بداخالق م چارهیکردن.. ب یم

 رو پسرباحال و گرم.. مونیسا
 ...!دارهیپا نقدریو دوستمون ا میکه ما چطور با هم دوست بهیعج واسشون



شامپا یکی ست به من نزد نیاز دخترا   یورو گرفت جل نیشامپاشد..  کیبه د
 ..؟یخور یگفت: م یخاص یلب هام و با عشوه 

 .یاخم گفتم: نه مرس با
سمت م و ست باز اردیلیب زیبه  سا یرفتم... بعد از چند د  مونیکردن باالخره 

حال هنوزم دخترا کنارش بودن... البته حق داشتتتن  نیشتتد! با ا یهم وارد باز
شم ها مونیسا شت و قد و ه یشیم یچ شکار کلیرنگ دا .. اخالقش یورز

 بود.. یورزشکار کلشیهم درست مثل ه
مکدونالد و همبرگرد  می... رفترونیب میکردن از اونجا زد یاز چند دور باز بعد

ساعت میخورد شه برا داریبابا ب دادمیشب بود.. هم احتمال م 2..   نیهم یبا
 .نایا مونیهم شب رفتم خونه سا

و  گرفتیم لمیمدام تحو یبود.. ه یجور خاص هیسارا امشب  مونیسا خواهر
 .دادیانجام بدم قبل از خودم واسم انجام م خواستمیرو که م یهر کار

 .نبود . گهید یدختر از جنس دخترا نیخوب بود.. ا یلیو سارا رابطمون خ من
 ؟یریگیم لیتحو یادیشده؟ ز یبهش گفتم: سارا خانم چ آهسته

 به بابا بگم! یچطور دونمیتصادف کردم.. نم نیبا ماش--
 ..کنمی! بدش سه سوته درستش میگفتیخب از اول م-
 ..!ی.. مرسیگفت :وا یخوشحال با

 .مونیبهش زدم و رفت تو اتاق سا یگرم لبخند
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سا تا شت و اومد رو زم مونیرفتم تو  شت و پتو رو بردا شک و بال . دیوابخ نیت
شونه هام رو ب رهیمتعجب بهش خ انداختم باال و رفتم رو  الیخ یشده بودم... 

 ...!دمیتخت خواب
خوره.. اول فکر کردم  یرو کمرم ول ول م یزیچ هیبعد حس کردم  قهیدق چند

 تخت پر از کرمه... دمیتوهمه اما بعد د
خم شتتدم و  نیزم ی.. روییاز جام پا شتتدم و رفتم تو دستتتشتتو لکسیر یلیخ

ش سک زنده نگه مرو تکون دا یکا سو سارا  س یدم..  شنا شره  شت.. ح  یدا
م تا هم کارشو بکنه و ه داشتیاونجا سوسک نگه م قاتشیتحق یو برا خوندیم

 خبر داشتم.. نایا یمزاحمش نشه.. فقط من از جا یکس
 ...گرفتم و به سمت اتاق راه افتادم کیرو بردم جلو و چند تا رو با پالست دستم

سکا رو کنار پاهاش  یزود خوابش م مونیسا سو سبک بود..  برد اما خوابش 
 ..رونیرو جمع کردم و انداختم ب یرها کردم و خودم هم کل رو تخت

شون زندگ مونیسا سارا با بابا سابداِر کننیم یو  شون ح هام  شرکت هی.. بابا
هم بود که  نیهم یبرا ستیاما مثل ما خوبم هم ن ستی.. وضعشون بد نهیدار

 سارا نگران عکس العمل باباش بود...
کردم که  ینگاه م مونیو با ل*ذ*ت به ستتا دمیتخت کشتت یرو دیمالفه جد هی

 رفتن... یچطور سوسکا از سر و کولش باال م
خودشو خاروند باالخره از جاش بلند شد  نکهیاز چند بار تکون خوردن و ا بعد
 که چه خبِر... دیو د
 اومد.. یسوسک به شدت بدش م از



و ستتوستتکا رو از خودش دور  دیپر یم نییاز جاش بلند شتتد..باال و پا عیستتر
 مملکت افت داشت..! سیپل یبشه... برا غیج تونستینم ی.. حتکردیم
من  رو به سمت ییله کرد و بعد همون دمپا ییبود همه رو با دمپا یهر بدبخت با

 یهدف گرفت.. تو هوا گرفتمش و به ستتمت خودش نشتتونه گرفتم که جا خال
 ..مینداخت یم کهیلب به هم ت ریصدا ز یداد...ب

 ..میدیخواب یجنگولک باز یبعد از کل باالخره
*** 

سروان.. بد نبود!  درجمو سرهنگ گرفتم..  ار منه تازه ک یهم برا یلیخ یعنیاز 
 خوب بود...!

 ...مکتین یتو محوطه و نشستم رو مرفت
عا با ه واق با مامان ممنونم چون اگه اون نبود   امیداد ب یاجازه نم یجور چیاز 

... بابام اصتترار داشتتت که برم تو شتترکتش کار کنم.. منم دستتت به دامن نجایا
 نه!ک شیزنانه ش تونسته بود راض یمامان شدم و اون هم با استفاده از حربه ها

.. لب و دهان کوچک و قلوه یعستتل یا خوشتتگل بود... چشتتم هاواقع مامان
هاش تونستتته بود با قلب  ییبای... با تمام ز دهی... دماغ خوشتتگل و کشتتیا

 مهربونش بابا رو عاشق خودش کنه.
دن مخالف بو یلی... مامان بزرگ و بابابزرگم خهیرانیزن ا کینمونه بارز  مامان

شونم خ نیبا ا سر شتن برا یلیازدواج اما پ ست دا هم باهاش کنار  نیهم یدو
 ...ختنیر یاومدن.. اما بدجور زهرشون رو بهش م

 ..کردیمهربون من هم صبورانه همه رو بخاطر عشقه به بابام تحمل م مامان
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روشن..  یقهوه ا یداشت و اونو به من ارث داده بود.. موها یخوب افهی.. قپدرم
 چهار گوش... یسبز.. و فک ییو چشم ها

 اومدن... کیاز دور به همراه چند نفر از سربازا نزد مونیسا
 !دییگاوت زا دهیپاشو نرس --

 شده؟ یچ-
 ...!میدار تیمامور --

**** 
 !رهیگ یافتم خنده ام م یم تیاون مامور ادیکه  حاال

 هی.. میرو هدف گرفت میرژ یبود. فقط چند نفر از مخالفا یستتاده ا تیمامور
 هم نداشتند! یافراد که پشتوانه محکم یسر

ه تو با انداخت ک یمنو دست م مونیسا م،یبرگشت یانجام شد..! وقت تیموفق با
 چه برسه به سرهنگ..! یسرگرد بش یروز هی یعمرا بتون شرفتاتیپ نیا

م ه یعال یلیگزارش خ هیحرفش ندادم..  نیبه ا یاخم نگاهش کردم و جواب با
.. دمیرو تو چشماش د تیهنگ.. بعد از خوندش برق رضانوشتم و دادم به سر

 کارم تو نوشتن گزارش کار فوق العاده بود...
تا بعد با نییاز چند روز هم  و  بایز یجا هیبرم...!  یتیچه مامور دیشتتتد که 

 ...!رهیجز هیخلوت.. 
سا اول س یدادند که بره اما اون م شنهادیپ مونیبه   گفت خطرناکه و یو م دیتر

 نبود.. اصال..! یفیپسر ضع مونی.. ساادیاز پسش بر ب تونهینم
نشون دادن غرور و قدرت و شجاعتم قبول کردم.. اون موقع دل تو دلم  یبرا من

 بهم گذشت! یکه چ ادیب ادمی خوادینبود تا برم اونجا... اما حاال دلم نم



*** 
و ماشه گذاشتم رباند رو نشون گرفته بودم.. دستم رو  یاز اعضا یکیتو برج  از

سرم حس کردم.. تا سرم رو برگردوندم  یرو رو ریهفت ت یتا بکشمش اما سرد
 !دمینفهم یچیه گهیو د مینیدستمال گذاشتن رو ب هی

 معروفم! یاز کلوب ها یکیچشمام رو باز کردم فکر کردم تو  یوقت
شامپا کیبزرگ..  زیم هیمبل بزرگ..  هی شت دختر ناز پ هیو ودکا... و  نیعالمه 
 ...!زیم
رقمه  چیوصل شده بودم و ه واریبه د ریبود! من با زنج هیسمت قض هیفقط  نیا

 تکون بخورم...! تونستمینم
 !؟!ه؟ی!.. مرضتون چد؟یزدم :چرا منو بست داد

 خفه خون گرفتم و دهنم رو بستم.. تمیمامور یبادآور با
بود اما از طرز نگاهش ..از  بایز یلی.. خ یمشک ی.. با موهایدختر چشم آب هی

که اذم  دیشتتد فهم یکه بر چهره داشتتت..م یظیحالت صتتورتش.. از اخم غل
 ..بدبجنسه...! آره بد!ستین یدرست

حس کرد.. دماغم به خارش افتاد و  یشتتد به راحت یم زشتتویعطر تند و ت یبو
 چپش! یپا یراستشو گذاشت رو یزد و پا یعطسه کردم... پوزخند

 !شیلکسیهمه ر نیم ازاشد یعصبان
 !نمیکشت یم دیبا د؟یآورد یچ یخشم داد زدم: منو برا با

 زد و گفت :اونم به موقع اش! قهقهه
 !دیکش یشما که منو م نم؟یچهار تا شد و گفتم: پس بگو چرا آورد چشمام
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 جذاب تنگ شده بود! یدلم واسه شکنجه کردن مردا--
سرد کردم و بهش خ افمیق ش رهیرو  ستش رو ک سمتم د شوه اومد   دیشدم.. با ع

 حرکت بعدش رو حدس بزنم! تونستمیرو صورتم... م
 ...!دهیکش هی

.. برش داشت و افتاد به جون بدن واریکنار د ریهم دستش رفت سمت زنج بعد
 من...!

 نیاما تحمل ا یمواقع نیهمچ یداشتتتم برا ییطاقت فرستتا یها نیتمر یلیخ
 سخت بود.. واقعا سخت بود.. یلیدرد خ

 !هیداد من و قهقه اون بلند شد.. مطمئنا روان یتا شالق صدا ستیاز ب بعد
همون دختر شتتکنجه گر اومد تو اتاق.. رو به همون  یدختر کپ هیباز شتتد و  در

 !رونیبسه نوبت منه... ب ایدختر گفت: مار
شتتالق رو به ستتمت اون دختر پرت کرد و گفت: مرض! تازه  یلیم یبا ب ایمار

 اومدم الرا...! یداشتم رو دور م
شنگالرا سم ق شی... چه ا شت و  بود  یطانی! برعکس خواهرش که ابروهاش ه

 بود... یالرا هالل یابروها
 جماعت اعتماد کرد..! نیشد به ا یداد اما نم ینشون م معصوم

 کن! ادیندارم! فقط داد و فر تیکار سمت من اومد... گفت: نترس به
 !؟!؟! چرا؟!؟یتعجب نگاش کردم :چ با

 !تونمی_ نم الرا
 و پرسشگر نگاهش کردم... دیاز شدت تعجب باال پر ابروهام



سته سوخت.. اگه تونمی.. نمستمیگفت: من از جنس اونا ن آه .. دلم به حالت 
 کشتت.. یاومدم خواهرم قطعا م ینم

 شک نکنن..بزن تا بهم  داد
 ادیرها ف یمثل روان یعنیدختر؟..  یگیم یدار یاخم نگاش کردم و گفتم :چ با

 بزنم؟..
 ..زود باش..کننیوگرنه بهمون شک م یکار رو بکن نیا دیبا --

 نیبا ا یاعتماد کنم؟!..چشتتماش و نگاهش صتتتادق بود..مردد بودم ول بهش
 زد.. یشالق م نیبه زم لیدل ی.. اون هم بدنیکش ادیحال شروع کردم به فر

ز .. منو بامیدیو دست از کارمون کش میهر دومون خسته شد قهیاز چند دق بعد
از جام ها  یکیبود برام تو  زیم یکه رو یا شتتهیکرد و رو مبل نشتتوند و از شتت

 ..ختیر
 بخور.. --

 م*س*ت بشم.. خوامیعقب :نم دمیاخم سرمو کش با
 --فقط شربته.. نیمن گفتم م*س*ت شو؟! ا مگه

 ..دمینفس همه رو سر کش کیدستش گرفتم.. از
******* 

داد اما  یاومد و شتتکنجه ام م یم ایزندان بودم..مار نیا یماه تو کیاز  شتتتریب
 داد.. یمنو از دستش نجات م یجور هیالرا هر دفعه 

 ..بهش اعتماد کنم کردیتو نگاهش بود که منو وادار م یو صداقت تیشفاف هی
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صم یلیخ س یمیزود باهام  شون ا ست دم بو ریشده بود و بهم اعتماد کرد..من د
 کرد یدختر به من کمک م نیا یول
 .. برادر مادرشیستتیو پدرش انگل هیرانیمادرش ا نکهیخانوادش برام گفت ا از

پدرش رو م بان یبرادر  مادرش هم قر مل برادرش م یکشتتته ..  ی..برا شتتتهیع
کنه همستتر پدرش بشتته..اما پدرش عاشتتق  یقبول م ییاز انتقام جو یریجلوگ
 و الرا.. ایدو بودن..مار نیا شونیزندگ یو ثمره  شهیاون م

.. هر جور اسیمواد مخدر تو کل دن یها یقاچاقچ نیاز بزرگ تر یکی پدرش
نهیم میخالف با ک ها ییاز ادم ر کار  تل..الرا از  چاق مواد و ق قا پدرش  یتا 

ض سشن اهیبود.. خودش گ ینارا شت..واقعا  یلیو خ خوندیم یا به گل عالقه دا
 و با احساس.. فیبود..لط بایهم مثل گل ز

 یدارم..نگاه اون هم بهم م یاحستتاس خاصتت هینستتبت بهش  دمیکم فهم کم
 که من بهش دارم اونم به من داره.. یگفت همون حس

عاشتتق هم  یعنی..اره..عاشتتقش شتتدم..یو خواستتتن بایفوق العاده بود..ز الرا
 ....می..من و اون..هر دو به هم عالقه داشتمیشد

 زیچ هیدفعه  نیدر اتاق رو با شتتدت باز کرد.. اما ا ای..طبق معموله هر روز مار
 فرق داشت..لباس هاش..

شک هی شلوارد کوتاه به رنگ م ش یتاپ و  شت  دهیبراق پو بود و موهاش رو پ
سته بود.. هم ست یبلوزا شهیسرش ب ش نیآ شیم کیکوتاه و  شور  نجای.. ادیپو ک

 داره.. یلیدل هیحتما  دهیلباس پوش نطوریا ایامروز مار نکهیاما ا هیآزاد



من ..گهیهمد یتو چشما می..زل زده بودستادیطرفم اومد..درست رو به روم ا به
خاص بود..اره..برق یم نمیمنتظر بودم بب گاهش  نه و اون ن کار ک چه   یخواد 

 داشت.. یهمخون تینها یب ییبایدرش بود که با اون همه غرور و ز
شاره  یشالق شت ا شد..انگ ستاش بود رو پرت کرد کنار..به طرفم خم  که تو د

 ..دیش رو دور تا دور صورتم کش
س شونت  ینگاهم تنها رو ریم ش قهیصورتش بود..با خ  دیم رو گرفت و منو ک

 ..نطوریهم سمت خودش..دستام بسته بود..پاهام هم
 دمی..خودمو کشدیخواب نیزم یطرفش پرت شدم وافتادم تو ب*غ*لش..رو به

 کنار به بازوم چنگ زد..پرتم کرد رو خودش..
 !..؟یکن یم یچه غلط یو داد دزم :معلوم هست دار اوردمین طاقت
 زد و با خشم گفت :خفه شو.. یلیبه صورتم س محکم
صداش موج م یکرد و با ش*ه*و*ت یکوتاه مکث خوام  یزد گفت :م یکه تو 

اومدن  یدستم م ریکه ز ییرای..تا حاال با اسیهست یباهات باشم..تو مرد جذاب
 نکردم.. نکارویا

به  زتی..همه چیکن یتو فرق م یستتفت فشتتتار داد و گفت :ول کمرمو جذا
باهات باشتتم..فردا قراره  دیتونم خودمو در برابرت نگه دارم..با یالمصتتب..نم

 شب حقمه که تو اغوشت باشم.. کی ینت پس برابکش
الرا  عاشتتق تینها یب یمتنفر بودم..ول ایکرده بود..من از مار جمیحرفاش گ با

 خواد با من باشه؟!.. یبودم..حاال خواهرش اومده و م
 ..دیم کش نهیس یتنم نبود..دستشو رو یزیشلوار چ جز
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 خشم سرش داد زدم :بکش کنار خودتو کثافت.. با
تز دیم رو ب*و*س نهیس ی قفسه ت تزمیو با ل*ذ*ت گفت :حرف نزن ع ..بذار ت

 ..میخوش باش
تره  با فه شتتتو دخ خ قب و داد زدم : ع هولش دادم  کم  ح م نه م   یشتتتو

 ..؟یکش یه*ر*زه..خجالت نم
 یخنده..با تعجب نگاش کردم..م*س*ت نبود ول رینگام کرد..بلند زد ز یکم

 هم نداشت..با خودم گفتم نکنه مواد مصرف کرده؟!.. یحالت عاد
 ..دمیاره؟!..نشونت م یشیرام نم ینجوریا--
م*ش*ر*و*ب  یبطر هیاز قفستته ها رفت و  یکیجاش بلند شتتد..به طرف  از
 اورد.. رونیب

 کردم.. یتعجب به کارهاش نگاه م با
 طرفم اومد.. به

صدش چ دهیزانو زد..فهم جلوم ست م*س*تم کنه..من هخ ی..مهیبودم ق  چیوا
قت م*س*ت نم بدجور م*س*ت م یکردم اگر هم م یو به  یکردم  شتتتدم..

 کنم.. یدارم چکار م دمیفهم یکه نم یطور
دستتت وپام بستتته بود..جز  یکردم تا به هدفش نرستته..ول یتقال م نیهم یبرا

 از دستم ساخته نبود.. یا گهیکار د ادیتقال و فر
تزمیتقال نکن عز-- ت نگاه ی..حتما وقتی..اتفاقا دوست دارم م*س*ت بشت

 ..بخور..یشیخمار بشه جذاب تر م
مجبورم  یتون یخورم..نم یبه چپ و راستتتت تکون دادم و گفتم :نم ستترمو

 اشغال.. ی..دختره یکن



حرکت چونه م رو  هیو برنده ش رو بهم دوخت ..با  زیشتتتد..نگاه ت یعصتتبان
 گرفت تو دستش ..

 یرو گذاشتتت تو دهانم و همه  یولم نکرد..ستتر بطر یم ولتکون داد ستترمو
 کرد تو دهنم.. یم*ش*ر*و*به داخلش رو خال

سوخت..اشک تو چشمام جمع  ینداشت..گلوم م یخوردم تموم یم یچ هر
 بود.. دهیمحکم منو چسب یخواستم سرمو بکشم عقب ول یشد..م

سم زدم..نف یکنار..نفس نفس م دیرو کش شهیشد که ش یداشت تار م چشمام
 اومد..به سرفه افتادم.. یباال نم

 نیبود که شتتونه م رو گرفت و هولم داد..به پشتتت رو زم ومدهیحالم جا ن هنوز
 واضح بشه.. دمیافتادم..چندبار چشمامو باز و بسته کردم تا د

کرده بود..م*س*ت  ریرو شتتکمم..روم خم شتتد..م*ش*ر*و*ب تاث نشتتستتت
سرم داغ بود..مار صدقه ش م ری..زدمید یرو الرا م ایشده بودم..  یلب قربون 

 رفتم..
 زد. یزد و با ش*ه*و*ت باهام حرف م یم یلیبهم س یعوض اون

 داد..عرق کرده بودم.. یدفعه در به صدا در اومد..سرم داغ بود..تنم گر م هی.
 ..ه؟یروم بلند شد..داد زد :ک از

 دادم..الرا بود.. صیهم صداشو تشخ یتو حالت م*س*ت یحت
 رو با خودم ببرم.. یدرو باز کن..پدر گفته زندان ایمار--
ه من نگاه ب هیو  ایمار ینگاه به ستترتاپا هیباز کرد..الرا اومد تو..با تعجب  درو

 شده بودم انداخت.. نیکه پخش زم
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مار با به  فت :ا ایاخم رو  تاده رو  ی!..زندانه؟یچه ستتر و وضتتع نیگ چرا اف
 !..ن؟یزم

 ..ش؟یببر یخوا یم یجوابشو بده گفت :واسه چ نکهیبدون ا ایمار
تموم  ..فردا صبح هم کارشوگهیسلول د هیدستور باباست..گفت ببرمش تو --
 ..یباش دی..تو هم بامیکن

 ..یکه با حرص گفت :اه..لعنت دمیبه من انداخت و شن ینگاه مین ایمار
 ..رونیتنه به الرا زد و از در رفت ب هیهم  بعد

سمو شتم رو زم رونیدادم ب نف سرمو گذا  یداغم کرده بود..دما ی..م*س*تنیو 
 ..همه و همه رفته بود باال..ازمیبدنم..حرارت ش*ه*و*تم..حس ن

عطرش حالمو دگرگون کرد..بازومو گرفت و بلندم  یکنارم نشتتستتت..بو الرا
 خوردم.. یدست و پامو باز کرد..از جام بلند شدم..تلو تلو م عیکرد..سر

 !..؟یم*س*ت--
 گفتم :اون..خواهتتر.. دهیبر دهیبر

 ..میبر ای..بهیشناسمش چجور ادم ی..مدمیخب..فهم یلیخ--
 گفتم :کجتتتتتا؟!.. یلحن کشدار با

 ..گمیبعد بهت م ایو گفت :ب دیکش بازومو
م تونستتت یوگرنه به خودم بود نم دیکشتت یرفتم..منو دنبال خودش م همراهش

 ..دیچرخ یداشت دور سرم م ایقدم از قدم بردارم..انگار دن
از خود  نکهیاومد..از ا یمن ازش بدم م یداشت..ول یهم عالم یم*س*ت یوا
 کردم.. یوقت م*س*ت نم چیه نیهم یبشم متنفر بودم..واسه  خودیب

 م؟!.. تتتتیری..متتتتمیکجتتتا..دار--



 ..ایلم ببدم..فقط دنبا تیخوام فرار یم--
..بدون دیکشتت یراحت منو دنبال خودش م یلیباند بود خ سییدختر ر چون

 بهش شک کنه.. یکس نکهیا
ش هی شت اون اطراف ک صبر کرد..نگهبان که  یداد..الرا کم یم کینگهبان دا

 کرد..پشت سرش بودم.. دنیرد شد شروع به دو
شمیشد قیقا سوار شن کرد. قیتو و موتور قا دی..پردمی..کفش دراز ک  هی.رو رو

..حالم هم انقدر رو به راه نبود که  هیدونستم چ ی..نمقیکوله هم پرت کرد تو قا
 بپرسم.. یزیبخوام چ

 خاموش شد.. قیدونم چقدر گذشته بود که قا یروشن کرد..نم موتورو
 ..نیچشمامو باز کردم..نگاهم..تنم..همه و همه تبدار بود..داغ و اتش یال

 !..تتتتم؟ییکجتتتا--
شون خ کنارم ست و گفت :از ش شد یلین  دیدونم کجا با ی..نمکهی..تارمیدور 

شت ا سپ قیصخره قا نیبرم..فعال پ  یکه بزنه حرکت م دهیرو خاموش کردم..
 ..میکن

عقب که  دیبرداشتتت و انداخت روم..دستتتشتتو کشتت قیپتو از اون طرف قا هی
 طرف خودم.. دمشیگرفتمش..کش

 یتونستتتم بگم بعضتت یکنم هم م یدونستتتم دارم چکار م یبودم..هم م داغ
 بود.. یرارادیکارهام غ

تونستم ازش بگذرم..مخصوصا که م*س*ت هم  یرو دوست داشتم..نم الرا
 بودم..
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 لیم یخوندم که اونم نستتبت به من ب یتو نگاهش م یشتتده بود..ول شتتوکه
خواستتتم  ی..اگر هم من ممینداشتتت ی..مانعمی..هر دو عاشتتق هم بودستتتین

 ذاشت.. ینم یکنم م*س*ت یدور
 یهر دو یوافتادم روش..لبامون تو هم قفل شد..چشما قیکف قا خوابوندمش

 شیات یما گلوله  یما خمار شتتده بود..بلوزشتتو از تنش در اوردم..تن هر دو
 بود..
غا م یدر هر دو ازین حس با هم بود یما غو با امیکرد..اون شتتتب  کهی..  ن

 از ته دلم خواهانش بودم.. یم*س*ت بودم ول
******* 

ستم داره کجا م یصبح حرکت کرد..نم ی دهیسپ شتم ا یول رهیدون ز کم کم دا
 اومدم.. یدر م یم*س*ت

 ..میشب یمخف دیفهمن..با یم زویسروقتت همه چ انیواسه کشتنت ب یوقت--
 !..؟یتو هم با من فرار کرد-

ستم اون اوضاع رو تحمل کنم..من تون ینم گهیتکون داد و گفت :اره..د سرشو
 ..امیمنم باهات م ی..تا هر کجا که تو برذارمیدوستت دارم..تنهات نم

 زدم..از خدام بود که الرا رو در کنارم داشته باشم.. لبخند
ن م می.. الرا هم با تصتتممیمن بگذرون یرو تو خونه  یمدت میگرفت میتصتتم

 موافق بود.
 اتیملع نیخوشحال بودن که سالم از ا یلیخونه پدر و مادرم خ میبرگشت یوقت

 یالرا از تعجب دهانشتتان باز ماند و من هم لبخند مرموز دنیبرگشتتتم اما با د
 بهشان زدم!



 انداخته بود... ریهم سرخ شده بود از خجالت و سرش رو ز الرا
د رار داشتنشده بودند چون به شدت اص رهیبه ما خ یو مادر هم با خوشحال پدر

 دختر خوب ازدواج کنم و انگار الرا به دلشون نشسته بود..! کیکه من با 
داشتتتم و اون ها  دیازدواج با الرا تاک یمن رو یمخالفت کردن ول یکم اولش

 هم کوتاه اومدن..
 کنه.. دایداشتم که پدرش ما رو پ نویا ترس
*** 
.. مشیعاشق اون م شتریو ب ترشیگذره و من ب یوقته از ازدواج من و الرا م چند

شروع کرد به عق زدن.. با سرعت  میخوردیصبحانه م میداشت یامروز صبح وقت
شو ست سمت د شو عیسر یلیرفت..خ ییبه  ست ست و امان حرف  ییدر د رو ب

 زدن رو از من گرفت!
چک رو به طرفم  یب یدر منتظرش بودم که در رو اهستتته باز کرد و ب پشتتتت

 نشست. نیزم یگرفت و خودش رو
 شم؟یدارم بابا م شم؟یدارم بابا م م؟یبچه دار هیشدم.. ما  رهیبهش خ ناباورانه

 که نشده.. یزیچ زمیالرا زانو زدم و گفتم: عز کنار
 نشده؟!؟! من..من حامله م.. یزیچ --

با- باشتت دیخوب  بابامیخوشتتحال  که مادرش  شتتمیبچه م هی ی.. من دارم 
 عشقمه..

 زود بود.. یلیاما ما هنوز خ --
 ؟یخوایبچه رو نم نینگاش کردم : تو ا مشکود
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 از جونم اما...اما ما هنوز... شتریب خوامشیزد :م لبخند
بچه از من و  نیگذاشتتتم رو لباهاش و گفتم: خوشتتحال باش الرا..ا دستتتمو

 رو گرفت! شیجلو شهینم گهیتو ِ..د
شد اما م لب شماش خوند... پس از  یرو تو دیشد ترد یهاش به خنده باز  چ

هم از چشتتماش پاد شتتتد و به ستترعت جاشتتو به  دیهمون ترد هیچند ثان
 و شئف داد... یخوشحال

 کار کنند...! یدونستند چ ینم یاز زور شاد دنیپدر و مادرم فهم یوقت
پدر و اعضتتتا یمدت خبر نیرو شتتکر تو ا خدا خانواده ش نشتتتده  یاز 

 ..میبود..خوشحال بود
*** 

س میروز زندگ نیبهتر باالخره شق ... ثممیتولد دخترم... تمام زندگ دیفرا ر ره ع
 و محبتم...

ودم به خ دمیترستتیکوچولو بود م یلیبودم که ب*غ*لش کردم. خ ینفر نیاول
من  یوقت له بشتته... آهستتته چشتتماش رو باز کرد... خدا هیفشتتارش بدم 

شماش کپ شما یچ بهم آرامش  شهیکه هم یهمون رنگ یمادرش بود... آب یچ
 ...دادیدختر هم همون حس رو بهم م نیا یداد... چشما یم

ازش دل کندم و دادمش به پرستتتار تا بهش برستته... خودم هم رفتم  یستتخت به
 داشت اما از پسش بر اومده بود! یفیبدن ضع یلیالرا... خ شیپ

ش وممعص افهیق نیفرو رفته بود.. هم قیعم یآرامبخش به خواب یاثر داروها بر
 خودش کرده! فتهیمنو ش
 چشم هاشو باز کرد و گفت: آب آهسته



حالش جا اومد  یو دادم تا بخوره.. وقت ختمیآب ر وانیل هیستترعت براش  به
 آهسته گفت: کجاست؟

 ارمش؟یب-
ه ک یو به ستتمت اتاق رونیرو تکون داد و منم به ستترعت از اتاق رفتم ب ستترش

 ..دشنیبب خوادیداشتند رفتم و به پرستار گفتم: مادر بچه م ینگهشون م
 ..هیدختر ناز یلیحتما... بچه هم گرسنه اس... خ --

 .میزدم و پشت سر پرستار به سمت اتاق الرا رفت یاز سر شاد یلبخند
ستار ست الرا و بهش  پر ش یداد که چطور ادیبچه رو داد د ز بده بعد ا ریبهش 

 گرفت و پرستار ما رو تنها گذاشت... دایچند بار باالخره 
 ...میبذار یاسمشو چ --

 باشه... یرانیاسم ا هیاما دوست دارم  دونمینم-
 مهسا خوبه؟ --

 باشه.. یو با معن یباستان خوامینه م-
 چطوره؟ ایمان --

 ه؟یچ شیمعن-
شیر  یرانیخونه.. به ا یعنی-- سردار بزرگ ایران در زمان ارد سم زن  ستان و ا با

خامنشتته هم بوده و  که م یونانی یمعن هیدوم ه هه جنون و  شتتتهیهم داره  ال
 ! چطوره؟یفتگیش
 خانومم بگه...! یلبخند زدم و نگاش کردم:هر چ تیرضا با

 مامان؟ قربون دختر کوچولوم برم! یایمان شهیم یعنی: دیخند
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منو  دی... باانیرا یبابا... تو هم الرا یایشتتده...! اصتتال! مان زیچه عز ومدهین-
 !یدوس داشته باش شتریب
 و گفت: حسود ..! دیرو محکم کش مینیب

 آره حسودم...! -
 گرم و کوتاه از لباش گرفتم... یب*و*سه ا و

رو  ایکه الرا مان نقدریباباش... ا بیستتالش شتتده و شتتده رق 1کوچولو  ایمان
 یعال مونیخوب بود زندگ زیدوستتت داشتتت منو دوستتت نداشتتت... همه چ

 بود...
تا کارم و خانوادم با هم  کردمیرو م میکردم.. تمام سع یبعنوان سرگرد کار م من
 رو جمع کن! لتیوسا انیگفت: را مونیروز سا کینشن اما  یقاط

 شده؟ یچرا؟ چ-
شتت گ یچند ستتال دنبالتون م نیا.. پدر الرا تو یبر دیدر خطر با تیزندگ --

از  یکی یبه خاطر ندونم کار یآخر تیکنه اما تو مامور داتونیاما نتونستتت پ
 و مکان تو هم لو رفت! میسربازا لو رفت

همه  نیشتتتده ام گفتم: واقعا که! ممنون ستترگرد از ا دیکل یدندان ها نیب از
 ...تونیمحافظه کار

 متیستتا بفر گاهیپا ایخانوادت در خطِر پاشو ب.. ستیحرفا ن نیاالن وقت ا --
 افغانستان... یبر دی... باییهوا روین

 اونجام.. گهیساعت د هیباشه -



شت با مان شیسرعت رفتم پ به براش  رو انیکرد.. کل جر یم یباز ایالرا که دا
سر فیتعر سا عیکردم.. با دقت گوش داد و بعد  شد تا و جمع  رو ایمان لیبلند 

 و جور کنه...
 ..رونیب میاز خونه زد عیخودمون رو جمع کردم... سر لیهم وسا من
سر گاهیپا تو ش عیمنتظرمون بودن  سمت پا نیبا ما ... میرفت ییهوا روین گاهیبه 

دوستم  نیبار بهتر نیآخر یمنتظر ما بود.. برا یارتش یاختصاص یمایهواپ کی
استتتم به پدر و مادرم خبر بده اما... با رو در آغوش گرفتم و ازش خو مونیستتا

 رو اون نامردا... تگفت: پدر و مادر زدیکه غم توشون موج م ییچشم ها
... اشتتک به چشتتم دمیادامه نداد.. الزم نبود که ادامه بده چون خودم فهم گهید

شتتدم و چشتتمانم را  مایپستتشتتان زدم و ستتوار هواپ عیهجوم آورد اما ستتر میها
 یود..بگرفته ب شیکردم..پدرم..مادرم..قلبم ات یبستتتم...داشتتتم به اونا فکر م

 گ*ن*ا*ه مجازات شدن..
 دمیالرا رو دور کمرم حس کردم... خودم رو تو آغوشش کش یدست ها یگرما

 !کردیم هیشانه اش فشار دادم.. خوش بحالش چه آزادنه گر یو سرم رو رو
رو از آغوش  ایو مان رونیب دمیخودم رو از ب*غ*لش کشتت ایمان هیگر یصتتدا با

 یشونه ام گذاشت و آهسته آهسته با چشمها یالرا گرفتم... الرا سرش رو رو
 به خواب رفت...! یاشک

به ب از ... الرا هنوز هم میبود تو راه بود ینگاه کردم.. چند ستتتاعت رونیپنجره 
شته ام در کنار پدر و مادر غوطه ور بودم.. هوا خاد بود  خواب بود و من تو گذ

 ...میرفتیو ما بر فراز کوه ها جلو م
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را روشتتن کند و در همان لحظه کنترل  گارشیخم شتتد تا ستت یلحظه ا خلبان
را  مایمجبور شد هواپ میبه کوه نخور نکهیا یاز دستش خارج شد... برا مایهواپ

 کند.. تیهدا نیبه سمت زم
 یخفه ا ادی.. ستترش به پنجره خورد و فردیچیستترم پ یالرا تو ادیفر یصتتدا

ش برخورد کرد و خلبان هم که  نیمحکم با زم مای... و در همان لحظه هواپدیک
پرت شتتد  مایکمربندش پاره شتتده بود و در کنارش واژگون شتتده بود از هواپ

 و ... . رونیب
... رو از خودم جدا کنم ایمان تونستتتمیکرد... نم یآهستتته ناله م زمیعز یالرا

سرم و پام درد م شمهاش ن زیکرد..به طرف الرا خ یشونه و  شتم... چ  مهیبردا
 داد... یو ناله سر م شدیسرخش باز و بسته م یباز بود و لب ها

 ... موا...ظبت..د..ن.. بدون دوس تت دارم...عش...ای... از مانتتتتتانیرا--
شقم، زندگ گهید شو کامل کنه... ع ست جمل سم، در عمرم، روح م،ینتون م، نف
 لحظه رفت! کی

 رفت...! میاتفاق زندگ نیبهتر
 هیردادم... از زور گ یاونو از دست م گهید دیبه خودم فشردم نبا شتریرو ب ایمان

بودم؟ به خودم فشارش دادم تا  دهیچطور نفهم کردیداشت حلق خودشو پاره م
 آروم گرفت...نگاه مات و خشک شده م به الرا بود..

... میودب دهیرس یریو به مناطق کو میخارج شده بود بایتقر ینقاط کوهستان از
ستم چ ینم شقم رو نم یدون سد ع ستمیکار کنم... ج نم تا ول ک ابونیتو ب تون

 مایدفنش کنم... از تو هواپ نجایخوراد گرگ ها بشتته... دوستتت هم نداشتتتم ا
. برداشتتته بود. نومزاخراش هم  هیاومدم. بدنم بدجور کوفته شتتده بود و  رونیب



.. دمیبار در آغوش کشتت نیآخر یو الرا رو برا نیزم یرو گذاشتتتم رو ایمان
که به خونه  یشد کس یدستهاش آغوشش... همه و همه سرد بودند... باورم نم

ش یام گرما م شکام جار گهید دیبخ شه..ا شته با شقم مرده  یوجود ندا شد..ع
ته بود ولیجونش تو ب*غ*لم بود..قلبم ات یبود و تن ب  ریقدت نیا یش گرف

 بود...
و اون رو به دست خاد سپردم...  دمشیکش رونیاز آغوشم ب قهیاز چند دق بعد

مان چال کنم...  خاطراتم رو هم  با اون  ما نتونستتتم همراه  از همون  یکی ایا
 خاطرات بود!

بان ند دق خل  یکردم... غرورم برا هیستتر مزار الرا گر قهیرا هم دفن کردم.. چ
حال گر انیبار شتتکستتتت! را نیاول به  مام وجودم در هم  هیتا  نکرده بود! ت

 شکست...
حرکت کردم به  ی..به سمت دمیرو در آغوش کش ایهام رو پاد کردم و مان اشک

کرد..گرستتنه  یم هیگر ایزدم..مان یختم بشتته...شتتل م یکه به جاده ا دیام نیا
 بود..

تو ب*غ*لم خوابش برده بود... خودمم  ایراه رفته بودم... مان یدو ستتاعت بایتقر
 تان...!..افغانس ای رانهیکجاست... ا نجایا دونستمیخسته شدم... اصال نم یلیخ

سته ستم... تنها چ خ ش ساد مان یزیکنار جاده ن سالم مونده بود  د... بو ایکه 
ش ارمیاش رو بند ب هیگر نکهیا یبرا ستم بهش  شکیخوا  بدم اما آب جوش رخ

 همراهم نبود!
 کس؟!؟! چی!؟! هشه؟یجاده رد نم نیکس از ا چیه
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 دیا... بکردمیپوشتتکش رو هم عوض م دیبه خودم فشتتردم... با شتتتریرو ب ایمان
 اما کجا؟! ییبرسم به جا

 بمونم اما انگار حدسم غلط بود! نجایا دیکردم حاال حاال ها با حس
ش هی شتم ا ی... تنها راهدمیرو از دور د نیما سط جاده تا  نیکه دا بود که برم و

شن توقف کنن... وقت ستم بب کیاومدن نزد یمجبور ب س نمیتون شچندتا   نیر ن
 دختر جوون.. هیمرد مسن و  هیداره... 

 شد خواند... یهاشون تعجب رو م افهی.. از قستادنیا کنارم
 شیپ یگفت: مشکل یشد و اومد سمتم و به فارس ادهیپ نیمرد مسن از ماش اون

 آقا؟اومده 
شون رو از مادرم میبود رانیتو ا پس ستانه... حداقل زبون گرفته  ادی! بهتر از افغان

 بودم!
 داشتم بگم! یبگم... چ یچ دونستمینم

 براش بگم.. راتییتغ کمیرو با  تیگرفتم واقع میتصم
 ...رانیا میایماه عسل ب میخواستیبا همسرم م-

 سقوط کرد... مونیشخص مایمکث کردم و با بغض ادامه دادم: هواپ قهیدق چند
 ...میهمسرم فوت... شد... و من و بچم آواره شد

 و گفت: ماه عسل چه موقع؟ اینگاه کرد به مان کی
س- سرم ب یبعد ازعرو ستم با هم سته جمعمیحاال باهم اومده بود امینتون  ی.. د

 اتفاق... نیکه ا
 ...ییما رو تا جا دیتونیدادم: م ادامه

 رسونمت... یم ییجا هی... سوار شو تا گمیم تیتسل--



 یظی... اخم غلکردیسوار شدم... دخترش داشت بر اندازم م یحرف چیه بدون
 د؟یآب جوش دار دی: ببخشدمیکردم و از مرد پرس

که توش آب جوش بود داد  هیبه دخترش اشتتتاره کرد و دخترش  مرد فالکس 
 دستم.

ش به ست کردن  شروع کردم به در شتمش ت ی.. وقتایمان یبرا ریسرعت  و گذا
 دهنش با ولع شروع کرد به خوردن...

به حداقل مان چقدر که  ییو غذا نیماشتت ی... بخاطر تکون هاشتتمهیپ ایخو
شد نیخورده بود به خواب رفت... در اول صت که تنها  شکش ر دیبا میفر و پو

 عوض کنم!
 وجه نگاه اون مرد شدم...رو بلند کردم و مت سرم

 رو دارم؟ یبا چه کس ییافتخار آشنا دی: ببخشگفتم
 هستن... یمیکر اسمنیهم دختر گلم  شونیهستم و ا یمیمن احمد کر --

 معجزه بود! هیبرام  نجایشما اونم ا دنیخوشبختم. واقعا د-
 واقعا شانس میعبور کن نجایاز ا میشرکت مجبور شد یما هم بخاطر کارها --

 رد شه! نیسه ماش ایجاده روزانه دو  نیاز ا دی... شادیآورد
 نزدم. یا گهیتکون دادم و حرف د دنیرو به نشونه فهم سرم
 ...یاون حوال یاز شهر ها یکیبه  میدیاز چند ساعت رس بعد

 د؟یکن ادهیهتل پ هی یمن رو جلو دیتونیم یمیکر یاقا-
ه باش یزیخونه ما.. مگر تو پول همراهت هست؟ اگر هم چ اینه پسرم فعال ب--

 کنه! لیتا پول رو تبد ستین یبه دالره و االن هم کس

http://www.roman4u.ir/


 !گفتیم راست
 یستیخونه من... مزاحمم ن ایداد: امروز رو ب ادامه
برم  با هاشون خواستمیم یرو به نشونه باشه تکون دادم.. من سر چه حساب سرم

 نمتویکه م هیتنها کار دونستتتمیشتتتم؟ فقط مدا یخونشتتون؟ ازشتتون شتتناخت
 بکنم...!

ش شت.. نما ییالیخونه و هی یرو جلو نشیما سنگ  یخوب ینگه دا شت..  دا
ص زیدر کرم.. چ هیو کرم... با  یقهوه ا یها شت اما ز یخا  هی یبود و تو بایندا

 محله نسبتا خوب!
 خواب بود .. ایمان میشد ادهیپ همه

 یرونیدر رو باز کرد و ما رو به داخل دعوت کرد. برعکس ظاهر ب یمیکر یآقا
ران گ یو تابلوها یتجمالت لیبود درونش پر بود از وستتا بایکه ستتاده و ز الیو
 !متیق

ش هیسالن بزرگ و مبله...  به صفحه ها یمیو قد کیگرامافون  ار آهنگ کن یو 
 مهمان ها... یراحت یکوچک برا زیو چند م زیم هیگوشه سالن بود...  هی
سالن غذا خور کی شت که همان  شپزخانه قرار دا  یسالن کوچک هم کنار آ

 وهیبار بود... البته فقط شامل انواع آب م ینیم کیو  یغذاخور زیبود و شامل م
 بود! یالک ریغ یها یدنیو نوش

شاره کرد و گفت: بر یمیکر یآقا سمت راه پله ا ست به  مام طبقه باال ت دیبا د
 سمت چپ مخصوص مهمان ها هستند... یاتاق ها

 ممنون.. واقعا شرمنده ام! یلیخ-
 نداره پسرم! یشرمندگ --



 دیاال رسب یواقعا تحملش سخت بود... وقت گهید ایسمت راه پله رفتم... مان به
سر نیاول یخودم رو تو شروع کردم به  عیاتاق انداختم و  شدم و  ست به کار  د

 شده بود... داریکردنش... از خواب ب زیو تم ایشستن مان
 گفت: بتتتتتَـ بتتتتتَـا آهسته

سر یشک بودم اما وقت یتو قهیچند دق تا ب*غ*لش کردم و  عیبه خودم اومدم 
 داد! یالرا رو م ی.. بودنشیبه خودم فشردمش و شروع کردم به ب*و*س

شروع کرد به گر شتریب شارش دادم که  کردن من هم همراه با اون  هیبه خودم ف
ر دخت یزنده نمونده بود تا صتتدا شتتتریروز ب کیکردم... چرا الرا حداقل  هیگر

 کوچولوش رو بشنوه؟!؟!
 ه!مادرش هیچقدر شب ایدادم و گذاشتم تا بخوابه... خدا ریش ایبه مان دوباره
خانم  استتمنی یمیکر یبودم.. دختر آقا یمیکر یکه خونه آقا هیروز نیستتوم

شبد ستیکه م یشده بود هر طور ایمان ی فتهیجور  ... ردکیبهش محبت م تون
 دوستش داشت... یلیهم خ ایمان

 یچ دیاب دونستمیبود فردا صبح حرکت کنند به سمت تهران و من واقعا نم قرار
 کار کنم!

رم تونستتتم ب ینم یخونه کم بود و حت کی دیخر یکه داشتتتم برا یپول مقدار
 شدیا مافش میاصل تیشد چون اگر هو ینم سمیپل کیبعنوان  یدنبال کار! حت

 اومدن... یم ایدنبال من و مان
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سمنیو  یمیکر یآقا شون رفتم و  ییرایپذ یخانم تو ا سمت سته بودند... به  ش ن
خودش راه بره اما  ینشتتوندم تا اگه خواستتت بلند شتته و برا نیزم یرو رو ایمان
 ...اسمنیرفت سمت  نیزم یکه گذاشتمش رو نیهم

 یمدت کم وابستتتگ نیدوستتتش داشتتت تو ا یلیخ ایمتعجب شتتدم! مان واقعا
 شده بود... جادیا نشونیب یقیعم
براش  استتمنیکه  یا وهیو آروم آروم از آبم استتمنی یپاها ینشتتستتت رو ایمان

 مثل الرا بود... ایمان یزدم تمام رفتارها ی.. لبخندخوردیگرفته بود م
 یانگار دختر خودش بود! نه حت کردینگاه م ایمانبه  یادیبا شتتوق ز استتمنی

و  دیکشتت یا ازهیخم ایتموم شتتد مان وهیآبم یکننده استتت! وقت وانهیفکرش هم د
ستش د یاستکان چا کیبرگشت  یاون رو به اتاق برد و خوابوند و وقت اسمنی

شغول حرف زدن با آقا سمنیتفاوت به  یبودم و ب یمیکر یبود.. م ش ا ت که دا
 نگاه کردم... گذاشتیمن م یرو جلو ییچا

 رو هم کنارش گذاشت و رفت کنار پدرش نشست... قندان
قا یستترکار رفتنم رو برا انیجر یوقت هادیگفتم پ یمیکر یآ تا ت شتتن  یوداد 

داشتم.. خدا رو شکر مدرد  یحسابدار یشرکتش حسابدار باشم چون کاردان
 بودند... ایساد مان یها تو
*** 

سته ست آقا میمدت که اومد هی نیشدم.. تو ا خ تم رف یمیکر یتهران به درخوا
شرمنده ا شون واقعا  ضع دهیخانواده ام اگر ند نیخون شون االن و ا واقع تمیبودم

 معلوم نبود... آواره بودم...!



 یلیگرفت خ دهیرو ناد کردیبهم م استتمنیکه  یمحبت شتتدیحرفا نم نیتمام ا با
نگاهش کنم...  دمیکشیکه خجالت م یجور کردیخالصانه و عاشقانه نگاهم م
 ایروز صتتبرم تمام شتتتد که مان هی گهی... اما دایمرکز توجهش من بودم و مان

 گفت مامان! اسمنیتوجمع به 
رو جمع کرد و  لمونیرو ب*غ*ل کردم و تموم وستتا ایاز کف دادم و مان طاقت

 از خونه خارج شدم... عیسر
داز مقدار پول پس ان هیتونستتته بودم  کردمیکه تو شتترکت کار م یمدت نیا تو

 شدیساله م2داشت  بایتقر ای... و مانانیکنم... شش ماه گذشته بود از اون جر
 رو محبت مادرانه برداشت کرده بود! اسمنی یو تمام محبت ها

 گرفتم و رفتم هتل... یتاکس
*** 

عمرش  یآخرها چارهیاعصتتابم بود! مرد ب یبد جور رو یمیکر یآقا شتتنهادیپ
 !از نظر او از من بهتر یکس هینفر مراقب دخترش باشه و  کی خواستیبود و م

 ...یدوراه کی انیشدم... م جیگ واقعا
... و خواستتتیمادر م هی ایاز خاطرات الرا دل بکنم.. اما مان خواستتتینم دلم

تا  خواستتتمیشتتغل م هیازش مواظبت کنه و من هم  یکیالزم داشتتت  استتمنی
بدم  گفته بود اگر تن به خواستتته اش یمیکر ی.. آقا امیبر ب یبتونم از پس زندگ

 کنه..! یکل سهامشو به نامم م
 !جمیگ واقعا
*** 
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 ازدواج بدم! نیتمام شد! مجبور شدم تن به ا باالخره
 بود نه خودم! اسمنیو  ایبخاطر مان شتریکه ب یبه ازدواج تن
قا عد از  یمیکر یآ نام من کرد و خودش فوت کرد... ب به  هاش رو  هام  ستت

سال  س گذرهیسال از اون موقع م کیعقدمون... ام چون واقعا  مینگرفت یعرو
 ...میبرد رونیشب ب هیو  میرو جمع کرد اسمنینداشت اما خانواده  یلیدل
 یخانوادش هم خود دار یجلو یبود چون حت یواقعا از من شتتتاک استتمنی

 !؟!کردم؟یتظاهر م دینبود چرا با یعشق یقت.. وکردمینم
که  کردمیاتاق نشسته بودم و داشتم به عکس شناسنامه الرا نگاه م یروز تو کی
از اتاق خارج شد...  هیهواله صورتم کرد و با گر یا دهیو کش دیمن رو د اسمنی

من!  یالرا شدم... بانو یعکس یزدم و دوباره مشغول تماشا یاما من پوزخند
 ...!میزنم... زندگ

*** 
اومده و االن  اسمنیساله که  17... ستیساله که الرا ن 17سال گذشته...  17
 سالشه... 19 ایمان

 شدم... هیسا کیرو انجام بدم که متوجه  میتا ورزش صبحگاه رونیبودم ب رفته
رفتم  عیستترعت دادم اما اونم ستترعتشتتو با من هماهنگ کرد... ستتر دنمیدو به

 حرکت غافل هیتو  دمیکامال خلوت رستت یجا هیبه  یمت خلوت پارد، وقتستت
 برگشتم و مچش رو گرفتم.. رانهیگ

: ... محکم به بازوم زد و گفتدمیته چهره آشنا د هیبه صورتش نگاه کردم  یوقت
 ؟یشعور! نشناخت یب یا

 ....ون...میگفتم: ستتت... ا آهسته



 پسر خوب؟ دلم برات تنگ شده بود... یچرا به تته پته افتاد --
 ..میرو ب*غ*ل کرد گهیهمد

 ؟یکرد دامیپ ی! چطورنطوریگفتم :منم هم یخوشحال با
با... امروز ه*و*س کردم برم  داتیپ-- با پارد گهیپارد د هینکردم   بجز اون 
 یمشکود شد دمید ی... باوم نشد اما وقتدمیورزش کنم که تو رو د یشگیهم

 !یهست یکه بود ینوز همون ادمه دمیبهم فهم
 ؟یکنیچه کار م رانیاخم کردم و گفتم :تو اصال تو ا یشوخ به

 ..!کنمیم ی! خوب زندگیاومدم هواخور --
بعد از  ران؟یا یشد اوضاع اون ور؟ چرا اومد یچطور؟ چ ؟یکن یم یزندگ -

 شد؟ یرفتنم چ
 بپرس! یکی یکیبابا  یا--

نداشتتت اونجا.. منم زد به ستترم و استتتعفا  ییصتتفا چیبعد از رفتن تو ه یچیه
! کنن اما نشد دایازت پ یدر و اون در زدن تا رد نیا یلیدادم... بعد از رفتنت خ

 جانم! یبزرگ شده؟ ا یلیخ ییعمو ایالرا چطوره؟ مان یراست
 ن؟یدیمگه نفهم-

 م*س*تقره؟ رانینشد! اونم با شما ا یاز خلبانه خبر یرو؟ راست ینه چ--
 سقوط کرد! الرا و خلبانه هم.... مایهواپ-

 شده! یحدس بزنه چ تونستیندادم چون م ادامه
 ؟یچ ایمتاسفم... مان --

 سالشه... 19 ایمان -
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شتتده واستته خودش.. عمرمونه که گذشتتته...  یزد :پس خانم یکمذنگ لبخند
 مدت؟ نیشد تو ا یچ ؟یکنیکجا کار م

 کردم. فیرو براش تعر اناتیجر تمام
ثل م ؟یکنیظلم م استتمنیتمام شتتد با بهت نگاهم کرد و گفت: چرا به  یوقت

 خودت عاشق شده!
 بفهم! ستمیاما من عاشق اون ن -

 !یریگ یخودت رو در نظر م شهیهم--
 بس کن!-

 شده؟ یباشه بابا... شرکت رفتن تو مرام تو نبود! چ --
 !اوردمیخرجمو در م یطور هی دیمجبور بودم با -

 دوباره ارتش؟ یایب خوادیدلت م--
 فکر کنم آره! چرا که نه!-

 !ایپس ب--
 ؟یچ-

 اش با من! هیبا ارتش! بق --
 ؟یپس شرکت چ-

 ها شرکت کن! شرکت هم مگه معاون نداره؟ تیاز مامور یکیفقط تو  --
 اما...-

 !میری! میاما و شکر خورد--
نرم به سمت  یو منم با قدم ها کاغذ نوشت واسم و داد دستم هی یرو رو آدرس

 خونه راه افتادم...



*** 
.قرار بود. ارشونیبازم وارد ارتش شدم..سابقه م در اخت ی..ولدیطول کش یمدت

... من ستترهنگ شتتتده بودم و میمهم شتترکت کن یلیخ تیمامور هیبود تو 
 بودم...! دهیو چند ساله ام رس نیچند یهم فرمانده گروه... به آرزو نطوریهم

 خودم بود! یها یجوون هیپسر جوان توجه ام رو جلب کرد.. شب کی
 ... محکم...استوار...مغرور...!دیرش

 هم... ایمان شدیم کاش
 ایب 9خوش فکر فردا ساعت  یافکارم رو پاره کرد و گفت: آقا یرشته  مونیسا

 نره ها! ادتی! فعال خداحافظ... افتمیتا با هم راه ب نجایا
ستترهنگ  نیدونستتت ا یاما نم زنمیحرفم م ریمن ز کردیر مهنوز فک مونیستتا

 بودن بدجور به مذاقم خوش اومده بود!
پا ستتر عت تو  مه برا گاهیستتتا ند... رفتم طرف  یبودم... ه ماده بود رفتن آ

 پسر؟ یاومد سمتم و گفت: اومد ی... با ناباورمونیسا
 !؟!ام؟ین یخواستیم -

 !یایب کردمیآره... فکر نم --
 !یشد عیخوشحالم ضاپس -

 که...؟!؟! یدونیم --
 رو؟ یچ-

که م یعنی..  میامروز قرار بر -- قاچاق  هی یجلو میخوایم یدونیتو  که  گروه 
 !میریکنن رو بگ یانسان م
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 ..! دونمینومیخوب اره ا-
 گروه همون گروه! نیا--

 ؟یزنیحرف م یکدوم گروه؟ چرا رمز -
 باند.. ققنو..س... زهیهمون بانِد ... چ --

مگه پدر الرا نمرده بود؟ تو روزنامه خونده  ن؟ینه! مگه جلوشتتون رو تگرفت -
 خبر بود! نیآخر نی! ادیرسیخبرشون م شهیبودم... هم

ست بردار ن ایمرده اما مار -- شت... بعد  یدونی! مستید ست دا که تو رو دو
نه... هر بودت کگرفت نا میتر شد و تصم یتو کارش جد یلیخ یکه با الرا رفت
 !یکجا که باش

 زدم و گفتم: هه..عمرا بتونه! یپوزخند
 شون هش رو انداخت باال و .. مونیسا
 ارتش؟.. یتو ران؟ویا یتو چطور اومد یراست-

ستش بعد از ناپد-- شتم  دیرا ست ندا ستعفا دادم..دو شدن تو از ارتش اونجا ا
ت از یرد نجایا دیگفتم شتتا ی..تو هم که نبودنجایا میبمونم..با خواهرم اومد

شدم و ازدواج کردم..با  نجایهم یکنم..ول دایپ شق   ..خواهرمیرانیدختر ا هیعا
ستم و یرانیمرد ا هیهم با  شم که بهم  رانیارتش ا اردازدواج کرد..بعد هم خوا ب

پس  شیمنم از رو نرفتم و انقدر اصتترار کردم و ازما یاجازه رو ندادن..ول نیا
 یلیخ درخشانم تو ارتش یکنم..ناگفته نمونه که سابقه  دایاه پدادم تا تونستم ر

 در خدمت شمام.. نجایاالن ا نکهیا گهیکمکم کرد..د
 ..نطوریلبخند سرمو تکون داد..که ا با

 ...میها سوار شدن، حرکت کرد نیکه همه تو ماش قهیاز چند دق بعد



 انریدختر رو از ا یستتر کیو عراق... قرار بود  رانیمرز.... مرز ا میرفت یم دیبا
 رانمیذاره...! اما... ا ینم هیقاچاق کنن... متاستتفم براش.. از کشتتور خودش ما

 کشورشه!
 هیکه اونا توش م*س*تقر بودند..  یبه مکان میدیبودم تا رستت الیفکر و خ تو
... میشتتد ادهیپ نیاز ماشتت عیو چندتا از بچه ها ستتر مونیبود... من و ستتا الیو

همه  یبعد وقت رندیبگ یمهمون کی. قرار بود میبود دهیپوشتت مبدل یلباس ها
بودند  مجلس یتو که یبودند و دختران دهیکه قبال دزد یستترگرم بودند، دختران

و ...  یمواد مجان یدختر ستتاده لوح را که به هوا یستتر کیرو قاچاق کنند... 
 اومده بودند!

همه جا رو گرفته  گاری... دود ستتمیو وارد شتتد میدعوت رو نشتتون داد کارت
 .میجا نشست کیو  میکرد... با انزجار رفت یداد م یا*ل*د*ل ب یبود... بو

د و منه بلند ش یایجوون هیگفتم شب یم شهیمدت همون پسره که هم کیاز  بعد
 از دوستاش رفت باال... یکی دنیبه بهونه د

ست ستیدر کار نبود فقط م یدو شه و هم خوا و  ردو یطور دخترها نیسرد بک
 برش رو از خودش دور کنه...

بچه ها هم به بهونه  هیبعد بلند شتتتدم و دنبالش رفتم و بق قهیهم چند دق من
 پخش شدن... الیکل و یبلند شدن و تو ییو دستشو یخوراک

 :دکریمرد رو ضبط م کیو  ایمار نیطبقه باال سروان راد داشت مکالمه ب تو
 خوب؟-

 نطوری... تو مواد ها هم هممیختیها دارو خواب آور ر یدنیخانم تو نوش --
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 !دیمراقب باش یلیخ دیخوبه! حواستون باشه... با -
 چشم خانم...--
 یدخترا رو ببرن شروع کردند به حرف زدن... وقت خواستنیکه م یمورد مکان در

ست شد، خوا شون تمام  شت د عیسر میمکالم سرعت  میبر واریاز پ اما انگار 
 بود! نییپا یلیعملمون خ

 د؟ی... بجا آوردیمحب یبه به! آقا--
 برو گورتو از جلو چشمام گم کن!-

 ...یبرد زمویخواهر عز --
 !اریزدم تو صورتش و گفتم: اسم الرا رو ن دهیکش کی

 خشم نگام کرد : خواهرمه با
کار - قل  تاد ی! نمرهیکه نم یکردیم یاگه خواهرت بود حدا تا  یاف بالمون  دن

 !میفرار کن میمجبور بش
 !دیفرار کن نیمجبور نبود --

 مون؟یتا تو بکش میموند یم -
! الرا که مرد... تو هم یداد یکرد؟ فقط به خودت ستتخت یزد : چه فرق پوزخند

 هم به وقتش! ای... مانیریمیاالن م
 ؟..اونم تو؟ یبکش یخوایمن رو م-

سر ایمار ش عیامون نداد...  شه رو ک شکم زده بود فکرش رو هم نمدیما  ی... خ
کارویکردم ا به زم ن هام  پا نه....  قدرت تحرد رو  دهیچستتب نیبک بودن و 

 بود... ستادهیا اینداشتن... همونطور زل زده بودم بهش... انگار دن
 زد.. یراد داد بلند سروان



سپر من کرد... و بعد رادارش را به کار ان دمیفهم فقط  رویداخت تا نخودش رو 
 ! منتظرم باش!یگفت: فکر نکن قصر در رفت ای. مارندیایب یکمک یها

ا وارد شدن و همه ر عیهوا را شکافت... سر سیپل سیپل یبعد صدا قهیدق چند
به محل کیکردن و  ریدستتتگ ند  یگروه را هم  ها را ببر که قرار بود دختر 

 فرستادند...
 ن..منتقل کرد مارستانیبه ب عیرو سرشده بود... اون  یراد دستش زخم سروان

 بود! یاومد و گفت: کارت عال کینزد مونیسا
 بود نه من! یکار سروان راد عال-

 آره! ارتقاع درجه تو شاخشه! --
 حقشه...-

 که هنوز تو ارتش... یا هیتکان داد و گفت: پا یسر مونیسا
 نه.. -

 چرا؟ --
 کرد... دمونیتهد ایمار-

 ...؟!؟!یعنیپس  --
 هیلیکشم... همون شرکتمو بچرخونم خ یتکون دادم :آره دورشو خط م سرمو

 رو از طرف من بب*و*س.. بهم حتما سر بزن! ای... مانکنمیدرد م --
 چشم. خداحافظ...-

*** 
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تموم  نجایا دیپدرم نبا یکردم داستتتان زندگ یتموم شتتدن اما احستتاس م واژها
 بشه!
 وجه! چی..... به هذارمینم من

به بهتراستتمنی یمن الرا بود؟..ول یمادر واقع پس نحو منو بزرگ  نی..اون 
 دینه..نبا ی..االن هم باورش برام سخته..ولدمید یاون رو مادرم م شهیکرد..هم

شون بدم..نبا یعکس العمل ست..پدرم هم م یناراحتش کنم..اون م دین  یدون
ستتت..مادر یزنده نشتتده؟..مادرم  یاالن با دونستتتنش مگه چ یدونستتت..ول

اورد تا  یم ایمن رو به دن دیمادر منه..مگه حتما با استتمنی..نجاستتتیا میواقع
 ..میبود..مادر واقع زمیهم همه چ ینجوری..اون هم؟یبشه مادر تن

ار ..مامان اصرگاهیخواستم برگردم پا یماه از مرگ پدرم گذشته بود .. امروز م2
 یم دیگرفته بودم..با میزندگ یتو یمهمتر میمن تصم ینرم..ول گهیداشت که د

 کردم.. یم شونیعمل دیسرم داشتم که با یتو یادیز یرفتم..برنامه ها
شمزجونیعز شت مدت می..مادربزرگ  صرار دا ست و  یا که مامان تو خونه تنها

 کنه.. یاون زندگ شیپ ستمین ششیمن پ
 حیاوصتتاف صتتح نیمن موافقتش رو جلب کردم..با ا یمخالف بود ول مامان

شم زجونیعز ینبود تو خونه تنها بمونه..و حاال مامان خونه  هم  میبود ومن و 
 ..میبود گاهیتو راه پا

 ..دلم تنگ شده بود..میبرگرد میخوا یم یمدت طوالن نیبعد از ا ی:وا میشم
 دلت تنگ شده بود؟.. یبهش انداختم و گفتم :واسه ک ینگاه مین

گفتم  ینجوری..همیبهدار یوارایچپ نگام کرد و گفت :واستتته در و د چپ
 تو هم.. گهید



و به  میرد شتد یدژبان ی..از جلوگاهیپا میدینگفتم..رست یزیو چ دمیخند اروم
 ..میطرف دفتر فرمانده رفت

 وهیدر  رهیکه دستم رفت سمت دستگ نی.. هم میدو مشغول حرف زدن بود هر
 و..به طرفم با شدت باز شد 

 خدا جتتتتون..دماغتتتتتم.. یواااااا
 ..یوا یضعف رفت..وا دلم

ستمو شدم..از زور درد ناله م د کردم و به روحه باعث  یگرفتم به دماغم و خم 
 فرستادم.. یصلوات م شیو بان

..دماغ شتته؟یباز م رونیدر المصتتب چرا به طرف ب نیتو روحتون..د اخه ا یا-
 ی..وازم؟یتو ستترم بر یبشتته من چه خاک یناکار شتتد..د اخه اگه قوز نمینازن

 یخدا بگم چکارت کنه..اله یصلوات..ا شیتو روح باعث و بان یخدا..اخ ..ا
 به..

 دستم هنوز رو دماغم بود.. یول سادمیوا خیصداش س دنیشن با
 تموم شده برو کنار تا رد شم.. رتونیخ یاگر دعاها--

جب ما ییرو ع گاش مداشتتتت.. مه  نیکردم..از ا یت و مبهوت داشتتتم ن ه
 در عجبتتتم خداااااا.. ییپررو

ستمو شتم..د یاز رو د ست  یکرد ول یدرد نم گهیدماغم بردا شده بود..د قرمز 
 یشتتما..زد یدار ییو مثل طلبکارا گفتم : عجب رو ستتتادمیبه کمر جلوش ا

 ..؟یرد ش یخوا یراحت م یلیتازه خ یدماغمو ناقص کرد
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 یخوا یزد و صتتورتشتتو اورد جلو..زل زد تو چشتتمام و گفت :پس م پوزخند
 ..خانم دکتتتتتر؟ شهیبکشه؟..خسارتش چقدر م یکروک ادیب سیپل سمیوا

 زد.. شمیکه ات یکرد؟..وا یمسخره م م داشت
 گرانیمسخره کردن د یبه ظاهرمحترم به جا یگفتم :اقا ینسبتا بلند یصدا با

صح ص رو ناق یکیدماغ  یکه هر بار نزن ریبگ ادیِن در رو باز کرد حیبرو روش 
 ..؟یستیپشتش باشه ..فکر اتفاقات بعدش هم ن یکی دی..شایکن

 هیافته..فوقش  ینم یانداخت باال و حق به جانب گفت :اتفاق خاصتت ابروشتتو
 ..ستین یمهم زِ یدختِر لج باز و فضول پشتشه که بازم چ

 ش و گفتم :منظور؟.. نهیرفتم تو س ریش نیع
 ..یگفتم بدون ینداشتم..کل یمنظور--

صورتش ..نگاهش به نود انگشتم بود ..گفتم :پس منم  یگرفتم جلو انگشتمو
باهات رو  ادیخوشم نم چیگوشت کن..ه ی زهیشما او گمیم یرو کل یزیچ هی

مل ع فمیکه به وظا نجای..من اومدم اافتهیاصتتال چشتتمم بهت ب ایبه رو بشتتم..
شه مک ست ندارم رمینم..چون تعهد دادم..پس مطمئن باش مدتش تموم ب ..دو

 ..؟یدیداشته باشم..شن یمدت باهات برخورد نیا یتو
خب اگر  ی..ولدمیکه اره شتتن دنیگفت :شتتن یپس زد و با لحن خاصتت دستتتمو

 ..؟یاز حد تصورت چ شیب یباشه و حت یبرخوردامون اتفاق
 !..؟یچ یعنیتعجب گفتم : با

 یشدم..منظورشو نم یحال هینگام کرد که  یجور هیچونه ش و  ریزد ز دستشو
 ..دمیفهم



 میهمو ندار دنیجفتمون که چشتتم د یپوزخند گفت :از زور خوش شتتانستت با
 ..میباهم باش یاتیمانور عمل هیتو  دیبا

 خدا..بازم؟!.. ی..وانطوریهم هم میباز موند..شم دهانم
کت م-- باری..امیکن یفردا حر عدادمون ب ن با شتتترهیت ناطق  میبر دیو  م

 ..دیایبا ما ب دی..تو و خانم پرستار هم بایکوهستان
قدم به عقب برداشت و صورتشو کج  هی یهمون پوزخند از کنارم رد شد ..ول با

 کرد..
 دستتتوره از جانب هی نیرفت بگم..ا ادمی یشتتد تو صتتورتمو گفت :راستتت رهیخ

 از اون عواقب خودشو داره ..خانتتتتم دکتتتتتتر.. یچیفرمانده و سرپ
 و از اونجا رفت.. دیهم اروم خند بعد

 ..گهیهمد یتو چشما میشده بود رهیمونگال خ نیع میمن و شم حاال
 :نتتتتته.. میگفت همزمان

 ..م؟یحاال چکار کن ایمان ی:وا میشم
 شتتهیهم م یدونم..مگه کار یگفتم :من چه م یدهانمو قورت دادم و جد اب

 ..شهیم یچ مینیتا بعد بب میبرگشت میدفتر فرمانده بگ میکرد؟..فعال بر
که انجام داد میدو رفت هر نده ف رونیب میایب میخواستتت میتو دفتر..کارمونو  رما

 شد.. اداوریموضوع مانور رو بهمون 
تور؟!..اونم تو کوه یکجا نویخدا حاالا  یوا ت ت ت ستان؟!..اخه دلم بذارم؟..مان

 ..ستیخوب ن میمن که کوهنورد
 اونم تو کوهستان.. ینمه بلدم نه کوهنورد هی یسرم فقط رزم ریخ
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 شانسه من دارم؟!.. نمیا اخه
******* 

به ه به مانور رو بهش گفتم..  یعنوان قبول نم چیمامان زنگ زدم و موضتتوع 
 ..دیشد..اونم با ترد یساعت رو مخش کار کردم تا راض 1به  کیکرد..نزد

ه رو ک یتلفن تو دستتتم داغ کرده بود بس که حرف زده بودم..گوشتت یگوشتت
 ..نیاز ا نی..خب ارونیگذاشتم نفسمو با فوت دادم ب

وبه  میبش نیتا سوار ماش میبود ستادهیبه صف ا گاهیپا اطیو اماده تو ح حاضر
 ..میمحل مانور اعزام بش

سرگرد اهورا  یکه خدا شیکینفر بودند.. 2گروه  یفرمانده  نباریا غرور و تکبر 
 ..یهم سرگرد رهام واحد یکیراد ..اون 

فهیمرد خوش ق هی هارشتتونه ..چشتتم قهوه ا ا ند..چ قد بل ..پوستتتت رهیت یو 
 زد..با من ی..مثل اهورا هم بد عنق و اخمو نبود..لبخند میقلم ینی..بیگندم
کرد نه مثل اهورا با اخم و تخم که  یهم با احترام و متانت برخورد م میشتتم

 ..میش هست هیدر حال خوردن ارث شهیانگار هم
 یخستتته نشتتدم..از طرف نباری..امیو حرکت کرد میشتتد نیستتوار ماشتت باالخره

برد..از طرف  یعمرا خوابم م ینجوریزد که ا یحرف م یکنارم بود ه میشتتم
کرد..ترس نه..فقط استتترس..خاطراته مانور  یولم نم یاستتترس لعنت نیا گهید

 قبل رو هنوز فراموش نکرده بودم.. یسر
 ..افراد گروه به سرعتمیشد ادهیپ ی..همگمیدیباالخره رس یبود ول یطوالن راه

 ..نییاوردن پا یو لوازم مانور رو م لیوسا
 ..میبود ستادهیا یکنار میو شم من



ن اطرافمو یصتتتاف بود ول نشیزم میکه ما بود یاطرافم نگاه کردم..قستتمت به
 یم دهیکرد کوه د یو هموار بود..دور تا دورمون تا چشتتم کار م یستتنگالخ

 شد..
 بود.. یعی..طبگهید میسرمون تو کوهستان بود ریخ

کوه برم باال؟..د اخه بلد  نیاز ا دیمن با یعنیخدا  یدهانمو قورت دادم..وا اب
 ..ستتتتمین

شمیرو ز میشم یصدا م اون ..برستمیبلد ن یمن که کوهنورد ای:ماندمیشن رگو
 اخه؟.. یباال بگم چ

 نشده.. یچیهنوز ه برهیمن وضعم از تو بدتره..رفتم رو و-
.اون .م؟یمانورشتتونو بدن و بعدم برگرد نجایهم میبهشتتون بگ شتتهینم گمیم--

 ..ستین یباال که خبر
نذر گمیمنم نم- باال اش  جا..ول یم نایکه ا دنیم یاون  برم  یخوان برن اون

به خاطر ما دوتا که تا حاال پامونو تو  زانتونی..بگم جون عز؟یبهشتتون بگم چ
 ..د؟یبگذر رشیاز خ دیایب میکوه نذاشت

 ..؟ی..منو چه به کوهنوردگهیبکن د شیکار هیدونم  یچه م--
ا ت گهیاتو بدم دستتتش د هیکرد..مخصتتوصتتا اهورا منتظره من  شتتهینم شیکار-

 داره؟!.. یباهام پدرکشتگ ینیب ی..مگه نمستیکچلم نکنه ول کن ن
پدرمون درم میاخه بر یول-- باال   ی..وا؟یچ نییپا می..اگه پرت شتتادیاون 
 ..ایمان

 ..؟یترس یکردم و گفتم :م نگاش
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تو کوهستتتان  می..خب من کوهنورده؟یگرفت و گفت :وا..ترس چ خودشتتو
 وگرنه.. ستیخوب ن

به  نیخب ..منم ع یلیخ- تت..م یکیخودتم.. ناستت دونم تو هم  یبگو نشتت
 ..می..مجبورادیکدوممون بر نم چیاز دست ه یکار ی..ولیدیترس

 ..یبدبختم کرد نجایا ی..من و اوردایناله گفت :خدا ازت نگذره مان با
به من م لبمو هه.. هه  فت وا یبود م یرو؟..ک نایا یگیکج کردم و گفتم :  یگ

 تنگ شده؟.. گاهیپا یرادلم ب ایمان
 ..؟یشد یچشم نگام کرد وبا حرص گفت :غلط کردم راض یگوشه  از
 نشدم.. یبگو..هنوز کامل راض شترینه ب-

 ..دمیزد به بازوم که خند اروم
 دی..اومددیکمک کن دیایبه حرف؟..ب نیستتادیگوشتته وا هی:باز شتتما دوتا  اهورا

 ..دیهم بد لیخاله زنک تحو یحرفا نکهینه ا دیکن یکمک رسان نجایا
بازا بر نت.. از دستتتش ارامش  قهیدق 2شتتتد.. داشیپ نیخرمگس معرکه لع

 بابا.. ی..امایندار
تو هم و گفتم :حرفامون خاله زنک نبود..به شتتما هم مربوط  دمیکشتت اخمامو

و کمک به  یما امداد رستتان ی فهی..وظمیکن یو چکار م میگیم یکه چ شتتهینم
 ..کمکیسادیوا نجای..شما که ماشاالله سر و مور و گنده انهیو مجروح مارانیب
 ..؟یخوا یم

رو  وناتیکوله پشتتت ایحرف نزن خانم دکتر..ب ادیچپ نگام کرد وگفت :ز چپ
 ..میحرکت کن میخوا ی..مدیبردار



..به کوه اشتتاره کردم و گفتم  اوردمیخودم ن یبه رو یاستتترس نگاش کردم ول با
 ..د؟یباال کوه مانور بد دیبر نیخوا ی:م

تریداد و گفت :نخ لمیتحو یکج لبخند ت خوام ببرمتون درکه اش رشته  ی..مت
 ..شهی..مانور اون باال انجام مدیبخور

س ریش باز شدم.. گفتم :چرا ه الیخ یستبر کردم و ب نهیشدم..  یادب مدب 
 ..یسرت سرگرد ری..مثال خ؟یکن یمسخره م
 ..دمیرو شن یسرگرد واحد یجوابمو بده که صدا خواست

 ..دیریبه خانما سخت نگ یادیجناب سرگرد لطفا ز --
شم یهم کوله  بعد ستمون و گفت :بفرما میمن و   یکوله ها نمی..ادییرو داد د

 ..میتا از گروه عقب نمون میافتیشما..بهتره زودتر راه ب
با فهممیازش تشتتکرکرد میمن و هم شتتم هم ند زد..مرد  به رومون لبخ و  ..

 ..یخچالیجناب سرگرد  نیبود..برعکس ا یشعور
 کرد.. یداشت کوله ش رو درست م میرفت..شم یواحد سرگرد
شت شما پ شم نازد کردم و تو چ  شیشونیرو پ یظیاهورا زل زدم..اخم غل یچ

 شده بود.. یبود و چشماش هم وحش
 رفتار کرد..واقعا که.. دیبا دوتا خانم چطور با رنیبگ ادی ایبعض-

 ..دمیاز کنارش رد شم که صداشو شن خواستم
 ..ینشونت بدم خودت حض کن ییایبعض -
 حرفا نبود..بچه پررو.. نیاز کنارش گذشتم..مال ا الیخ یب
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 دایکوه ز بیپشتتتم جابه جا کردم..محکم بستتته بودمش..شتت یم رو رو کوله
 خدا.. ی..وا؟یاز اونجا به بعدش چ یشد راحت رفت باال..ول ینبود..م

ه شونه ب یدوتا بچه مدرسه ا نیو ع میدست همو محکم گرفته بود میو شم من
 ..یدنیبود د ی..اصال اوضاعمیرفت یهم راه م یشونه 

 میبار شتتم هی..دمیکشتت یم غیخورد من ج یمن ستتر م یپا ریبار ستتنگ ز هی
 یبکنه..از بلند ی..درکل ادم کوهنورددیکشتت یم غیرفت اون ج یم یستتکندر

سه..خب د ضاعمون  دی..قبلش باگهیهم بتر شو هم بخونه..ما نخونده او شهد ا
 هب..لحظه میادامه بد نیتونستتت ینه م میشتتد چشتتمامونو ببند یبود..نه م نیا

 ..کتریکوه نزد یو به وسطا میشد یدورترم نیلحظه هم از سطح زم
ه کو یباال دیکه گفت مانور با یتو روح اون یلب گفت :ا ریاروم و ز میشتتم

هم ننجونم..من کجام  دیبابام؟..شا ایمن کوهنورد بوده  یاجرا بشه..د اخه ننه 
 کوهنوردا و صخره نورداست؟..منو چه به کوهستتتتان؟.. هیشب
 ..ناییپا میش ی..کم غرغر کن..بذار حواسمو جمع کنم..پرت ممیبسه شم-

ستمو شو مان د سایمحکمتر گرفت وگفت :خفه  سقت  ستی..  یماالن پرت  ا
 ببند.. قهی..دو دقمیش

 بود.. دهیم گرفته بود..رنگش پر خنده
 ..شهینگاه نکن..وضعت بدتر م نوییاصال پا-

بدتر نگام که از من  ..بعدش هم تی  م نهوی..رنگت شتتتده عیکرد وگفت :تو 
 ..شهیمنحرف م هویکرد.. شهینم شیچشمه خو..کار

 ..گهیسمت د هی یگفتم :اشکال نداره بذار منحرف بشه ول یشوخ به
 تعجب گفت :کدوم سمت؟!.. با



 ما بود.. یجلو یچشم به روبه رو اشاره کردم..سرگرد واحد با
 ..ن؟یوگفت :اوا خاد تو گورت من و ا دیلبشو گز یگوشه  میشم

 ..نیپ نه پ من و ا-
 زن داره.. دی..اصال شانیتو و ا یکن یکرد و گفت :غلط م اخم

ستش ننه نداره..چون هم حلقه - سوت  نکهی..هم استید سه  شت  اگر زن دا
 رسوندند.. یم یبهدار یبچه ها

ها..چشتتماش ستتتگ داره  هیگریعجب ج ی..ولیگیاره خب..راستتتت م--
 نگو.. گهیالمصب..سرگرد راد رو که د

 چه طرز حرف زدنه؟.. نی..ایسرت خانم پرستار ریو گفتم :خ دمیخند
ن سرجامو خیو اهورا برگشتن عقب..س یجوابمو بده که سرگرد واحد خواست

در  میچون داشتتت دیبود..شتتا یاراد ریکارمون غ یدونم چرا ول ی..نممیستتادیوا
 ..میعکس العمل رو نشون داد نیا میزد یموردشون حرف م

اومدن..جلومون  یکوه و اروم به طرفمون م ی وارهیگرفته بودن به د دستتتشتتونو
 ..ستادنیا

 ..ایفت :تو با من ببا اخم نگام کرد وگ اهورا
 ..یهم با سرگرد واحد شونیاشاره کرد وگفت :ا میشم به
 تعجب گفتم :چرا؟!.. با

 یبگه گفت :چون حرفه ا نویزورش کرده ا یجمع کرد و انگار کستت لباشتتو
 ..میتافی..زود باش وگرنه از گروه عقب منیدید یکار دستمون م هوی.. دیستین
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لبخند پت و پهن رو لباش بود..هه هه ..خوشتتش  هینگاه کردم.. میشتتم به
خوام تنها باشتتم..مار از پونه  یم یخچالی یاقا نیاومده..منه بدبختو بگو با ا

 ..شهیخونه ش سبز م یراست جلو ادیبدش م
شت.. یحلقه  یواحد سرگرد شو داد به  هیطناب رو از دور کمرمش بردا سر

 یبستتته م یاشتتت و به راحتتا ببنده به دور کمرش..ستتر طنابا قفل د میشتتم
بستتت به کمر خودش..اروم حرکت  یشتتد..اون ستترشتتو هم ستترگرد واحد

 گفت چکار کنه.. یکردن..سرگرد بهش م
 ..طنابتو ببند..؟یکن ینگاه م ی:به چاهورا
 کردم و طنابو ازش گرفتم..انگار طلبکاره م*ر*ت*ی*د*ه.. اخم

بار هیبستتتم دور کمرم.. محکم هه  مارپ کیرا با چیو هموار و  ند بود..  دیمان
ستمونو م هورا ..امیشد یکوه تا رد م ی وارهیصخره ها و د یبه لبه  میگرفت ید

 هم سر طناب رو بست دور کمرش..
 ..ش؟یبه من انداخت و گفت :محکم بست ینگاه مین

مو داره طناب دمید امیاومد جلو تا به خودم ب یمعطل یستترمو تکون دادم..ب فقط
 کنه.. یامتحان م

 حرص گفتم :گفتم که محکمه..ولش کن.. با
 یبگ یکه بخوا دمیاز تو نشتتن ییکرد گفت :من صتتدا یکه چکش م همونطور
 نه.. ایمحکمه 

 نکهیقبل از ا یشتتده بودم..ول یجور هی یکینگفتم..فقط از اون همه نزد یزیچ
 کنار.. دیبفهمم چمه خودشو کش



برو..منم از پشت مراقبتم..دستتو بذار لبه ..اهان خوبه..اروم حرکت تو جلو --
 کن..نترس..من پشتتم..

ه ک یکه توش غرور باشه و نه لحن ییگفت..نه صدا یرو با ارامش م نایا ی همه
 ازارم بده..

سرگرد واحد به شم یروبه روم نگاه کردم.. شونیپ میو  شده  دا نبود..ظاهرا رد 
 ..میو هنوز مونده بود بهش برس میگذشت یم چیاز پ دیبودن..با

شد ..حس کردم  یچ هویدونم  ینم یکردم ول یدستورات اهورا حرکت م طبق
رو هم به  لی..عزرائ دمیترس کشتت یاز رو فیخف غیج هیشتتد.. یپام خال ریز

 خدا تموم شد..مردم.. ی..وادمیوضوح د
شم پا نکهینه..قبل از ا یول ست اهورا رو دور کمرم حس کردم..به  نییپرت ب د

ش پام در رفته بود  ریسنگ که از ز کهیسمت خودش و اون ت دیسرعت منو ک
 ..نییپرت شد پا

ستم االن تو چه موقع ینم ست یتیدون  یاج هیمن که خوب بود.. یجا یول میه
 چه خوبه.. یفرو کردم..وا شتریگرم و نرم و باحال..سرمو ب

ست اهورا هم حس سرمو بلند کردم تا  کردم د شد..اروم  محکمتر دورم حلقه 
گام تا سرمو بلند کردم ن یگذره ول یکجا افتادم که انقدر داره بهم خوش م نمیبب

 به دوتا چشم نافذ و خندون افتاد..
 نی..من تو ب*غ*ل ای..وانیی..نگامو اوردم پارونیزد ب یداشتتتت م چشتتمام

 ش بود.. نهیس یکنم؟..سرم رو یچکار م
 ..دیخند یقفل کردم تو چشماش..لباش هم م نبارینگامو اوردم باال و ا باز
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گفت :جات خوبه خانم  یشوخ و پر از خنده ا یانداخت باال و با صدا ابروشو
 دکتر؟..

که فهم نیکم ع هی اول عد  گاش کردم..ب گا ن و اطرافم  تیموقع دمیخن
 تو هم.. دمیاخمامو کش استیچطور

وضتتع بدتر شتتد  یعقب که از حصتتار دستتتش رها بشتتم ول دمیکشتت خودمو
 دمید هویکنار که  دمیراحت خودمو کش الیشل کرد و منم با خ ی..دستشو کم

 نباریا یسمت خودش..وا دیشد اونم محکمتر از قبل منو کش یپام خال ریباز ز
 زدم.. یاز ترس نفس نفس م

ه فاتح گهیکردم د یدوتا دستامو محکم دور کمرش حلقه کردم..اگه ولش م هر
 م خونده بود..

کشتته هر دوتامون شتتوت  ینم هیبه چند ثان یمن شتتد زونهیکه تو او نجوریا--
 ..نییپا میش یم
 وارهید کنار و دستمو گرفتم لبه دمیخودمو کش اطیبا احت نباریا گهیراست م دمید

کمرم بود..مثل  یجلو..تمام مدت دستتتت اهورا رو دمیکوه و خودمو کشتت ی
 کرد.. یحفاظ عمل م

گفت چطور  یکرد وم یکمکم م یاهورا گاه یول میزد ینم یکدوم حرف چیه
 برم جلو..

..دستتتشتتو از رو کمرم برداشتتت..باز میدیو گروه رو د میرد شتتد چیاز پ باالخره
 ..کنهیکم مراعات م هیگروه  یبچه ها یخوبه جلو

هم  یکیتا پرستار و  3نفر زن بودن .. 4نفر  20 نی..از امینفر بود 20جمع  سر
 که خودم بودم..



 یهلباش لبخند بود..نگا ی..صورتش گل انداخته بود و روستادمیا میشم کنار
 به اطرافم انداختم..

 کهینگاه کردم  نییکرد کوه بود و صتتخره..از همونجا که به پا یچشتتم کار م تا
مد نیخوردم..من ا مه راه رو از کوه او باال؟!..اصتتال متوجه نشتتتده ه ه بودم 

ش هم که در جوار جناب  هیزدم..بق یحرف م میراه رو که با شتتم شتتتریبودم..ب
 سرگرد و اغوش گرم و نرمش بودم..

 ..رهیم یلیو یلی..دلم قشمیم یجور هی افتمیم ادشیکه  هنوزم
خدا یلیو یلیغلط کرده بخواد ق یول  یبره..واال..اونم واستتته اهوراااااا..

 بچسبم.. نویمن ا ومدهیادم ن یغرور..هنوز که قحط
به همگ اهورا جایگفت :هم مونیرو  ..امروز و امشتتتب رو دیچادرها رو بزن ن

 ..میهست نجایهم
هم  میاطاعت کردن و چادرارو در اوردن..همه مشغول بودن..من و شم یهمگ

 ..میکرد یبازش م میکه مثال داشت میخودمون بود زاتیچادر تجه ریدرگ
 یاز مردا هم نم یکی..الاقل میاومد یستتخت بود..ما که از پستتش بر نم یول

 اومدن کمکمون..
 یم لمونیلبخند تحو یبا بدجنستت یه میتون ینم ییما تنها دید یهم م اهورا
صبر کن..بعد بب یم شتیکه ات یداد..ا شاد م نمیزنم  سه من دهنتو گ  یبازم وا

 ..؟یکن
 ..میکن یم شیکار هیخودمون  ایب الیخ یبا حرص گفت :ب میشم
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از  یکی دیبا میتون ینم یی..تنهاه؟ی..مگه چادر مسافرتال؟یخ یرو ب یچ یچ-
 جلو کمک کنه.. ادیب رتیو الحق خوش غ وریمردان غ نیا

 مینگاهش رو دنبال کرد ریمستت یبا لبخند ستترشتتو چرخوند .. وقت میشتتم
 ..یبه جناب سرگرد واحد دمیرس میم*س*تق

 پر؟!.. میبله؟..چشمم روشن..شم بله
 باال.. دیپر میمتر و ن 6زدم به بازوش که  اروم

شمات م گهیکه د نمیب یبه به..م- شما  یکدوم ور دیدونن با یچ شن.. چپ ب
 هم بله؟!..

 ..فکر بد نکن..فقط جذابه..تتتریجمع کرد وگفت :نخ لباشو
 کمکمون.. ادیکاش اون ب یهم با حسرت گفت :ا بعد
 ..؟ی..حاال چرا واحد؟یدر اوردمو وگفتم :جذابه جذابه راه انداخت شوادا

 درست صداش کن..رهام ..--
سه من واحد ابرومو شده؟..البد هیانداختم باال و گفتم :وا سه تو رهام  ..حاال وا

 تنگش بشه رهام جوووووون..اره؟.. یچسبون یجون م هیفردا هم 
 ..نطرررررررررفیا ادیکه داره م ابیاالن رو در الیخ یفردا رو ب--

 اومد سمت ما.. یداشت م یگفت..سرگرد واحد یکردم..راست م نگاش
 ..د؟یکمک الزم دار--

 میکه شتتم میچادرمونو بزن راحت شتت ایباز کردم بگم قربون دستتتت ب دهنمو
 .. ستین یزودتر از من گفت :بله اگر زحمت

 خانم.. فمهی..حتما..وظ؟ینه چه زحمت--
 ..ینمه عشوه اومد و گفت :مرس هی میشم



 گفت اخ.. واشیارنجم زدم تو پهلوش که  با
ضو اخ..دختر خودتو جمع کن.. ریز شوه  نی..ایرو خورد ارویلب گفتم :مر ع

 ..؟یگرفت ادیرو از کجا  ایخرک
 حرص روشو برگردوند.. با

 کرد .. یچادرشون رو با چکش محکم م خیافتاد به اهورا که داشت م نگام
 نم..ک شیبه سرم زد که االن وقتش بود تا عمل یفکر هیلبخند زدم.. ناخداگاه

.چادر .ستادمیرفتم طرفش..درست رو به روش پشت چادر ا میتوجه به شم یب
تونستتت منو  یم نیهم یبود..برا نیهنوز کامل بنا نشتتده بود و نصتتفش رو زم

 ..نهیبب
 یحال ستترشتتو بلند کرد..ولدر همون  خیرو م دیکوب یچکش رو م داشتتت

 ..دیکوب یهمچنان م
شمام ناز ر هی شوه اومدم و تو چ  یباز م نییپا نداختمینگامو م ی..هختمینمه ع

 کردم رو صورتش.. یاوردم باال و زوم م
..انگار کاراش دیکوب یم خیهنوز با چکشتتش به م یباز مونده بود..ول دهانش

 بود..از حالتش خنده م گرفته بود.. یاراد ریغ
ست ش د ستمو ک و نتتتتتتتتتتتتاز  یلبخند ژکونده مامان هیچپم و  یبه بازو دمیرا

دادم اون  یم لشیتحو یهمه عشتتوه خرک نیدادم ..مونده بودم من ا لشیتحو
 رفته بود تو شود.. یشد؟..انگار حساب یدهنش بازتر م یچرا ه

 ..لبم یطرفش رفتم..با همون لبخند رو به
 ..دیدادش بلند شد و از زور درد نال یدفعه صدا هی
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 بود رو دستش.. دهیخواستم شد..چکش مبارکو کوب یکه م ی..همونبلتتتته
بود  یا گهید زیرفتم کنارش و مثال وانمود کردم نگرانشم..حاال تو دلم چ عیسر

 ..رمیکردن..دوست داشتم حالشو بگ یو کارخونه قندو با جاش اب م
 شد؟..اخ اخ دستتون.. یاب سرگرد چجن یوا-
سب ینم یچیه سفت چ شو  ست شو رو دهیگفت..د شما شار م یبود و چ  یهم ف

 داد..
 ستتتیشتترمنده چادرمون هنوز اماده ن یکردم و با ناز گفتم :وا فیظر صتتدامو

سا شکال نداره..ممیدیرو هم نچ لی..و ساعت هیشما  گمی..خب حاال ا  یچند 
 ی..بعد اگر کارمیشتتتد و زودتر چادرو برپا کرد یفرج شتتتااللهیدرد بکش تا ا

 ..چطوره؟..ندازمیم ینگاه هینبود به دستتون  ینداشتم و مجروح
تو نگاه من  یکرد..ول یبازکرده بود و تمام مدت با خشتتم نگام م چشتتماشتتو

 زد .. یبود که موج م یروزیپ
 م..تصور یباال رو دیکش تشویجام بلند شدم..نگاه پر از خشم و عصبان از

جنتتتاب  دیدرد نکش ادیز دوارمیبه کمرم گرفتم وبا لبخند گفتم :فقط ام دستمو
 سرگتتترد اهتتتورا راد..با اجازه..

 براش انداختم باال و اومدم سمت چادر.. ابرومو
 و درنده به طعمه ش بود.. یوحش ریش هیبه من مثل نگاه  نگاهش

شت..ول یزنده م نم میشک اگر تنها بود بدون فوتا  نیبا ا ستمین یدیمنم ب یذا
 بلرزم..

 "..واال..هِ ی" "هوی"ها جوابه



سر اخماش . ریبگ ادی یواحد نیخورده از ا هیسه نقطه..  یهنوز هم تو همه پ
 ذره جنم داره تو وجودش! هیحداقل 

 اومد واسم رفتم طرفش و گفتم: چته؟!؟ یچشم و ابرو م یه میشم
 ؟یکرد کاریبدبخت چ با دمینفهم یفکر کرد--

 کمک! ادیب خواستیحقش بود... م-
 بود؟ فشیوظ --

 بود. اما خب... میشدم.. حق با شم ساکت
قول  ! بهیکردم اتفاقا خوب حالشتتو گرفت یزد و به بازومو گفت: شتتوخ میشتتم

 ؟یگرفت ادی یاز ک ارویعشوه خرک نیا دونمیخودت من نم
 از تو! -

شو شما شاد کرده بود و دنبالم م چ لبخند پت و پهن عقب  هیاومد..منم با  یگ
 که.. دمیدوم یداشتم م گهیکردم و د شتریرفتم..سرعتمو ب یعقب م
جب از شتتدت تع هیچ زیاون چ نمیکه برگشتتتم تا بب نیو هم یزیچ هیبه  خوردم

 خشکم زد!
 سنگ رو گرفته بود تو دستش.. صد در صد خوردم تو اون سنگه...! هی اهورا
سر به هوا! ا یصدا ه گفت یمانوره نه ماراتون... ک نجایداد اهورا رفت هوا: دختر 

 هان؟ ؟یبدو ییجا نیچیهم هی
خون  ام... قهی.. دستشو گذاشتم رو شقشدیتر م فیداشت کم کم ضع صداش

 رو دستاش بود!
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ستتون رو ببر دیای!؟! بد؟یکن یما رو نگاه م دیستادیچرا ا نیخانم مت - من  دیدو
 ب*غ*لشون کنم.. تونمیکه نم

و  نیو خودم رو انداختم زم دمیکشتت یخفبف یآ هیزد به ستترم  یا ثانهیخب فکر
آورد  یعذر م یهم ه میو شم زدیداد م میزدم به غش...! سرگرد داشت سر شم

 تا منو بلند نکنه...
 تو چادر.. برمشی: خودم مدیچیتو فضا پ یسرگرد واحد یصدا

 برمشی..خودم مستینه الزم ن --
 ...دیدستشو دور بدنم حلقه کرد و سمت خودش کش و

گاه سفت و محکم بودن... خاد  ناخداآ ضله هاش خورد.. چقدر  ستم رو ع د
 !یوقت لو نر هیکن  ینقشتو باز ریبر سرت مانا بگ

تو خودتو از  دونستتتمی.. من خودم از اول میکن ینقش باز ستتتین یازین --
 !یهوش یبه ب یعمد زد

گفتم :واقعا؟!؟ پس چرا ب*غ*لم  یچشتتممو باز کردمو وبا لبخند بزرگ هی یال
 ؟یکرد
 بود... یعصب یلی... خیدیرو که ند نیخانم مت یشونیرو پ یاخم ها --

 وا... چرا؟-
 ...یچه برسه به تو که دوستش دمیمن فهم --

چشتتمامو  عیرو کنارمون حس کردم.. ستتر یکیبگم که حضتتور  یزیچ اومدم
 بستم و دوباره خودم زدم به غش...

ذاشته گ یتشت باد هی مینرم... فکر کنم شم زیچ کی یمحکم پرت کرد رو منو
 بود واسم..



 ..رونیکه از چادر زد ب دمیقدم هاش رو شن یصدا
 االغ! دیخوب؟ فهم یکن یآدم نقش باز نیع یچرا نتونس --

 ..دونمیم -
 به روت آورد؟ --

 آره -
 رون؟یب یامدیپس چرا از ب*غ*لش ن --

 ... یواسه تو و واحد میخواستیآخه م-
 !میدونست یو گفت: االغ ما هر دومون م دیرو بر حرفم

اه نگ هیستترمو  نیا ایشتتورر ب ی! تلف شتتدم بیلیزد و گفتم: آره خ یپوزخند
 بکن...

اش خر هینشده...  یزیاش کرد و گفت: نترس! چ نهیمعا کمیباال سرش و  اومد
 !هیسطح

 کنه؟یدرد م نقدریپس چرا سرم ا-
 قرصو بخور .. نیا ای! بدونمینم --
 رفتم! یقیاز خوردن قرص به خواب عم بعد
 همه بر پااااااااااااا.. --

 ... صبح بود...دمیترس از جام پر با
 ؟ییکجا... می... شممیشم -

 ...دمیشن رونیاهورا رو از ب یصدا
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تت مثال! دوستت می... امروز مانور داردیباشتت دی.. بارونیب ایبپوش ب یزیچ هی--
 !هیروز مخصوص صخره نورد نی... اولدیو نخواب ستیمثل تو تنبل ن

 ؟یصخره نورد ؟یتعجب گفتم : چتتتتتتتت با
 !دمیقهقه شو رو شن یکم نگام کرد..بعد هم صدا هی

 کار مخصوص افراد گروهه.. نی..امیبر ینترس خانم دکتر..تو رو که نم--
 ..رونیهم رفت ب بعد
سر عیسر سراغ لباس هام  شدم و رفتم  شک هی عیاز جام بلند  و  جمع یمانتو م

 میرو کامل کردم و کلمو که فکر کنم شم پمیت میو با شلوار ورزش دمیجور پوش
 آمادش کرده بود رو برداشتم...

 شده بودند... میبه دو گروه تقس همه
حالت مستتخره...  هی... با کننینگاه م یطور کیهمه  دمید رونیاومدم ب یوقت

 م؟یبر دینبا گهیم ؟یستیو گفتم: تو چرا آماده ن میرفتم طرف شم
 م؟یبر دیما هم با یکشته مرده هوشتم! فکر کرد --

 ؟یکوله رو آماده نکرده بود نیپس مگه تو ا-
 چطور؟ نه--

 ...لیاونا بود.. با تمام وسا نیآخه ا -
 نکنه... --

سرگرد راد گرام - سخره مهیکار اون  ش هی!؟ کنه؟ی! منو م ست که  یآ  هیبپزم وا
 زنهیم ی.. نگاه کن چه لبخند ژکوندنیوجب روغن جامد روش باشتته! حاال بب

 ! پررو!دمیبا دوستاش!!! نشونت م



نداختم.. هنوز کفشتتتا هی گاه بهش ا ها ین پاش بود و کفش   یاستتپرتش 
ش شو نپو ص صو ش میریبود... م دهیمخ شته با ان از اهورا خ یریحال گ میکه دا

 رو...!
ستیاما اون م زدمیم جیخودم گ نکهیا با سر جاش  خوا ثابت کنه بهم که عقلم 
 ...دهی! واقعا که از سرگرد جماعت بعستین

 بوده؟!؟!؟! یهر حال آماده کردن اون کوله واسه چ به
تا  منو چلوند منم یکی ی... وقتامیفقط قصدش چلوندن من بود! منم مان قاعدتا

 ...ستمینچلونمش ول کن ن
چادر بودن... برشونداشتم  یجلو قایسمت چادرش راه افتادم... کفشاش دق به

سل کیرو با  شونیو کف شکل مکردم... حاال راه  یحرکت ع  شهیرفتن برات م
کف کفش بعدشتتم کل گل ها بهش  شتتتهیم یاهوراخان... چستتتب چستتب

 ...چسبنیم
... رفتم پشتتت نهیاز اون جا دورشتتدم و خودمو گم و گور کردم تا منو نب عیستتر

 ...مشدمیاز چادر ها قا یکی
 ..من... میشم -

تان خدا جونم داستت ی!؟وام؟یشتتم گهی... چرا بهش مِی که واحد نی!؟! اجان؟
 پس! میدار

 یلپ هاش گل انداخته بود و بدجور ستتوژه خندهشتتده بود... جلو میشتتم
 نگاهشون کردم. رهیخ رهیخودمو گرفتم و خ

 بگم... خواستمی.. ممیشم--

http://www.roman4u.ir/


 بدو... ی!؟ جا موند؟یکنیم کاریصداش زد :رهام چ اهورا
گفت : دوستتتت  میبه شتتم رفتیکهداشتتت ستتمت اهورا م یدر حال یواحد

 دارم...
که رفتن  نیقهقهه بزنه.. هم یاز خوش خواستیهم سرخ شده هم دلشم میشم

 ... وا... دختر خل و چل!دنیو خند دنیشروع کرد به دو
.. هم خشکگفت یلیاصال خ ؟یکنیگفت... تو چرا باور م یزیچ هی یکی حاال

 اهوراس! ری!؟ اصال کلش تقص؟یچیاحساسات... ه کمی
پاشتتم نگاه  یو اصتتال جلو دیدویم یچ نیع ممیشتتم نینا هموار بود و ا نیزم
 یخل و جال داشت هرهر م نیخورد و افتاداما باز ع یباالخره سکندر کرد،ینم

 !دیخند
 ما... بهیپول هیبده  نیبه ا یعقل هی خدا
 طرفش و کمکش کردم بلند شه.. رفتم

 !شدیچ یدونینم ییییییوا--
چقدر  ؟یدوستت دارم خشک و خال هیشد؟!؟ شاهکار کرد آقا؟  یچ یوا یا-

 !یتو سادها
 شاهکار ما... دنید یبرا یدیرس ریخدا رو شکر د یوا --

 !؟دم؟ینندیکرد کاریچ-
 ..یچیه --

 با همه بله با ما هم بله؟ -
 به ما... برو خودت و سرگردتو جمع کن! یتوداد یریچه گ --

 کردم مگه؟ کارشیچ -



به که تو  روزید یادآوری با ب*غ*لش جا خوش کرده بودم داغ شتتتدم! خوش 
 اراکیمن سر برسم چ نکهیقبل از ا دونهیبهش گفت وخدا م ی! واحدمیحال شم

 کردن! یم
 غروب بود که برگشتن. کینزد
 ونستمتیبود.. سرخ شده بودم اما نم دهیگل چسب لویک کیکفش اهورا حدودا  به

صبم بدجور زل زده بود به ا نیبخندم.. ا شممیشم نیرهام بدم  دیدب دیند می.. 
شکر دکردیم یخوش خدمت یهم ه شت چادرا ند گهی! خدا رو  شونیمن پ  دم

س هیبا  شهیاومده نم یاهورا رو هم از وقت ی.. اییتنها خوردش.. واقعا  لممن ع
به فکر تالف بیکه... اما عج چقدر  نومخا ایمان دی! باالخره فهمافتادین یبود! 

 قدرت داره!
*** 
 آخر اردو بود... روز

مشتتغول جمع و جور کردن  یتو چادر کنار میتو چادر تا بخوابم... شتتم رفتم
هم  یاما شب بود کس رفتمیم دیبود... دست به آب داشتم.. با یپزشک لیوسا

 ...کیبود و همه جا تار می... چراغ قوه هم دست شمادینبود تا همراهم ب
! مجبورم... خدا رمیم نیانداختم ... چراغ قوه داشت... با هم مینگاه به گوش هی

 کنه شارژش تموم نشه..
 نی..ظاهرا امیاریبا خودمون ب لیموبا میاجازه داشت میخارج از پادگان بود چون

 مقرارت سفت و سختشون فقط واسه تو پادگان بود..
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شو نور ست سمت د سرییرو گرفتم جلوم و رفتم   رونیکارمو کردم و زدم ب عی... 
کار  ی... چهیگر ریبود بزنم ز کیخاموش شتتد... نزد میاما همون لحظه گوشتت

 !؟کردم؟یم دیبا
 کنم؟ کجا برم؟ کاریچ دیو چشمامو بستم... با نیجا نشستم رو زم همون

ستام رو جلوم گرفته بودم  شیراه رو پ هیشدم و کورمال کورمال  بلند گرفتم...د
 نخورم... یزیتا به چ
 ...دمینرس یچیساعت راه رفتم اما به ه میبزنم ن نیتخم تونمیم حدودا

تدا نیزم یرو دیام نا ت ت ت ت ت همه آدم فقط منه  نیا نیاز ب دی... بااینشستم... خ
 داشته باشم؟ یبدبخت شب کور

شتم رو سرم شروع کردن به فکر کردن تا  یرو گذا رار ف یراه حل برا هیپاهام و 
 کنم... دایپ نجایاز ا

... داشتتتم ستتکته دمیپا شتتن یصتتدا کردمیگذشتتت... همونطور که فکر م کمی
 یخفه ا ینشتته... با صتتدا کی.. خودم رو جمع کرده بودم تا بهم نزدکردمیم

 نداشته باش! میگفتم: کار
 !ستمیبدتر از گرگ ها که ن --

ست م یوا ست؟یم یچ نجای... اما اون اگفتیگرگا...را کرده  میتعقب یعنی خوا
 بود؟

حال مدن اهورا بود  دونمیشتتتدم... نم خوشتت کهیاز ا ایاز او  نیباالخره از ا ن
 !کنمیم داینجات پ تیوضع
شو دختِر لوس... من نم اهورا شو نیاز کاب دونمی_ پا ست تا چقدر راهه که  یید

 ...می! پاشو بریتو گم شد



 ...شهینم-
 شه؟یچرا نم--

 آخه من...-
 ..؟یتو چ--

 دارم! یشب کور-
تا  یدیرستت یپس؟ چطور یستتکوت کرد و گفت : چرا چراغ قوه نبرد یکم
 ن؟یکاب

ش یآقا- شد و  میباهوش از چراغ قوه گو شارژش تموم  شم  ستفاده کردم بعد ا
 خاموش شد!

 ایو دنبالم ب ریبگ فمویمنم چراغ قوه ندارم... ک --
رو ببرن  نشتتوفیک ترستتنیکه م ایمثل بچه دبستتتان ؟یچرا آورد فیک فتو؟یک -

 ش؟یکشیدنبال خودت م
قابل توجه خانم قرار بود برم تو چادر اونطرف بخوابم... اصال من چرا دارم  --

 ...ایدنبالم ب دم؟یم حیواسه تو توض
 ؟یتو چرا دنبال من اومد -

... چشتتمات که بستتته بود و یگم بشتت دیش رو باال انداخت :گفتم شتتا شتتونه
جا م تا  نیهم ی... برایریمعلوم نبود ک مدم  لت او با ند هیدن کار  قت   یو

 دستمون!

http://www.roman4u.ir/


بود  کیخوردم و نزد یدستتتتون؟ واقعا که! .. چند جا ستتکندر دمیکار م من
سم.. آخه حداقل تا االن م گهید افتمیب صاب نمونده بود وا سیاع  یلی... خدمیر
 شده.. رید
 م؟ییکجا-
 ...میگم شد هیبود : ظاهر قض کیاطرافش نگاه کرد..تار به

 ؟یگرد شد: چ چشمام
 کیو خودم رو بهش نزد دمیلحظه ترستت هیکرد  دایکوه ها انعکاس پ نیب صتتدام

 بعد حرکت میشتتب رو بمون شتتهینم میگم شتتد یدونیکردم و گفتم: حاال که م
 م؟یکن

 ...میندار یا گهید یچاره  --
 جا رو... چیمن ه ؟یروشن کن یزیچ یآتش هی شهیم-

 حرفم رو قطع کرد و گفت: باشه... اهورا
چوب جمع کرد شتتروع کرد به  کمیکه  قهیبعد از چند دق نیزم یرو نشتتستتتم

 یخدا یرو بهم دادن... وا ایکه روشن شد انگار دن نی... همشیروشن کردن آت
 !هیحس خوب ینیاطرافت رو بب یبتون نکهیمن... چقدر ا

 ؟ینیب یبا خنده گفت: منو م اهورا
 !ستمیکور که نبله  -
 ؟ینیبیم نمیهم که روش نشسته بود اشاره کرد و گفت: ا یچوب بزرگ به

 بزنم تو سرش پسره جلف رو! رفتم نشستم رو چوبه... یکیداشتم  دوست
صله و گفتم: قراره چطور بخواب با شد که تو راه رو م؟یحداکثر فا صال چطور   ا

 م؟یکه از حمله گرگا در امان باش میچطور بخواب ؟یگم کرد



بان ایکی یکی -- که نگه جای.. من  جایکف دستتتم ا نیکه ع ستتتمین ن و ر ن
 اونجا... رمی... مدمیرو موقع اومدن د یغار هیبشناسم... 

 توش؟ میراست نرفت هیخوب پس چرا  -
و  مینجلومون دورش ک دیپر ونیح هیتو دستمون باشه که اگه  یشیآت هی دیبا--

 بهم... یکنه نچسب نهیشما هم ع
ن ور برم او شیآت شیاومد اگه از پ ادمیشدم..خواستم بلند شم برم که  ناراحت

سلنمیب ینم گهیرو د یتر هچ سر جام...  می... ت ستم  ش حو لبخند م هیشدم و ن
 خواست نگاهش کنم... یرو صورتش بود... روم رو برگردوندم اصال دلم نم

 ان؟یاگه گرگا ب ؟یچرا نشست گهید میبهش گفتم: بر رو
 ...میبر --

تا بتونم بب هی پام رو بب نمیچوب که مثل مشتتعل بود رو داد دستتتم  و  نمیجلو 
 ...میروشن کن شیچوب آورد تا اونجا هم آت گهیمقدار د هیخودش هم 

ناه گرفتن خوب بود فقط  ی... برامیشتتتد کیغار کوچ وارد تار  هیپ خورده 
 یکردم... واقعا برا زیکه شتتد تم ییبود که اونا رو هم تا جا ادیعنکبوت هاش ز

 کنم! یباهاش کل کل نم گهیتعجب داشت که چرا د یخودمم جا
 کرد! یما بود کل کل نم تیهم تو موقع یهر کس البته
 ...میداشته باش یزیچ ییقبله نما هی ایکنه  دامونیپ یکیکنه  خدا
 نما.... قبله

 !خودشه
 دارم! یشنهادیپ هیبه اهورا با ذوق گفتم:  رو
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 ؟یچ --
 قطب نما دارن... مال تو هم داره؟ ایقبله نما  یکوه نورد یتمام کوله ها -

 ...میافت یفردا صبح راه م میبر شهیآره داره... از االن که گذشت نم --
 رهیشکمم جمع کردم و خ یتکون دادم و کنار آتش نشستم و پاهام رو تو یسر

سنگ رهیخ  چیخودم حس کردم اما ه ینگاهش رو رو ینیآتش رو نگاه کردم... 
 ندادم و همون طور موندم... شنمیتو پز یرییتغ

قار و قور شتتکمم بلند  یشتتدم که صتتدا رهیبه آتش خ یهمون طور قهیدق چند
 ...نییشد.. سرخ شدم و سرم رو انداختم پا

 ؟یبا خنده گفت: مگه شام نخورد اهورا
شم ب گهیبد بود! مثل اون دفعه... د یلیم گفتم: نه خاخ با رم نخوردم تا مجبور ن

 ...فتهیتو چادر و دوباره اون اتفاقا ب
 ؟ینخورد یچیمدت رو ه نیتموم ا یعنیتعجب گفت:  با
 ...ییسر پا یزایو چ ریکه نه... فقط نون و پن یچیه یچیه-

 کوله ام رو بده...--
از  ایکنستترو لوب هیشتتدم..  رهیبهش خ ییاش رو بهش دادم و با کنجکاو کوله

 من تشنه امه! یآب.. وا یبطر هیبا  کیظرف کوچ کیتوش در آورد و 
 د؟یرو بهم بد یاون بطر شهیمن تشنمه... م-

 نه صبر کن... --
 ادیرو انداخت توش و گذاشت تا جوش ب ایتو ظرف و لوب ختیرو ر یبطر آب

عد  تا بخورم... بعد خودش از همون جا دهن گهید یبطر کیب من  یبهم داد 
 خورد.



 شل شد.. شمین ناخداگاه
قاشتتق بهم داد تا بخورم... عجب  هیبازش کرد و  دیکنستترو کامال جوشتت یوقت

 زوزه گرگ ها کوفتم کردنش! ی... اما صدادیبهم چشب
به اهورا نزد کینزد یلیاشتتون خ زوزه گاه  خدا نا  یتر م کیبود و من رو هم 

 شدم...
 گرگه؟..-

 نداره.. ینه گوسفنده..نترس با تو کار--
 مزه.. یاخم نگاش کردم و گفتم :ب با

 ..؟یمنم محض بامزه بودن نگفتم..خواستم روشن بش--
 از چه نظر؟..-

 ..دمیواضح شن یلیگرگ رو خ یزوزه  یموقع صدا همون
 نظر.. نیا انگشت به پشت سرش اشاره کرد و گفت :از اب اهورا
از جام بلند شدم و رفتم کنارش نشستم..با  عیوقتو ازدست بدم سر نکهیا بدون

 یش ب هیگرگا نشتتم..بق یواستته من مهم نبود..غذا یکرد ول یتعجب نگام م
 بود.. یالیخ

 ..شهینم یافتاب نورایروشنه گرگ ا شیات یتا وقت--
 ..تجربه ثابت کرده من کم شانسم..؟یاگر شد چ-

 ..شهینم داشونیکه گرگا فعال پ گمیخب رو حساب تجاربه من..م--
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شد هر دو برگرد ییصدا سر باعث  شت  شتمونو نگاه کن میاز پ  دنیا د..بمیو پ
 ی..گرگ بود..که با چشمادمیاهورا رو محکم چسب یبراق بازو ءیجفت ش کی

 زل زده بود به ما.. شیبراق و وحش
ندارم؟..گرگه پ یدید..د- با اون  داشیگفتم من شتتتانس ن.. شتتتد..تو هم 

 تجاربت..
 اومد.. یدرست از اب در م شهیاستثنا شد وگرنه هم نباریخب ا--

 کنه.. ی..بد نگامون مم؟یاز شانسه منه..حاال چکار..د..کن نمیا-
 ..بسپرش به من..یکن یخواد کار یتو نم--

 ..به من چه؟..یکارشو تموم کن دی..خودت با؟یفکر کرد یپس چ-
 چپ نگام کرد.. چپ

گرفته بود رو برداشت..خواست بلند بشه  شیچوپ که سرش مثل مشعل ات هی
 کردم.. یعنوان ول نم چیکه منم باهاش پاشدم..بازوشو به ه

 کیگرگ تحر شتتهیدستتتمو ول کن بذار تمرکز کنم..هر حرکت ما باعث م--
 بشه..

 خوام.. ینم.. ذارمین..نه.. نم-
 ..؟یگیم یچ--

 یمن ولت نم یبکن..ول یبکن یخوا یخورم..هر کار م یاز کنارت جم نم-
 کنم.

 جفت هیتمام حواس من به اون  یحرفم چند لحظه زل زد تو صورتم..ول نیا با
رفت چپ..تمام  یرفت راستتت از راستتت م یچشتتم براق بود..گرگ از چپ م

 مدت هم نگاهش به من و اهورا بود..



 ..دمیکش فیخف غیج هیکم اومد جلو که منم  هی
 ..یکن یم کشینزن تحر غیج--

 ..ترسناکه..ستیدست خودم ن یب..باشه..باشه..ول-
 ..ستمیبوق ن سادمیوا نجای..من که اشهینم یزینترس..چ-
 ..واال..؟یهست یپس چ یستیدلم گفتم :اگر بوق ن تو

سرش ات کهیکم رفت جلو..ت هی ت گرفته بودو به طرف گرگ پر شیچوب رو که 
برداشتتتت..تو هوا تکونش داد..گرگ از  شیاز تو ات گهید کهیت هی عیکرد..ستتر

 بود.. سادهیهنوز همونجا وا یگرفت..ول یفاصله م شیات
 ..ره؟یپس چرا نم-

 ..شهینم الیخ یخب معلومه..گرسنه ست..تا من و تو رو نخوره که ب--
بازوش چنگ انداختم و گفتم:ا با به  ا مرز ت شینجورینگو..من هم نارویترس 

 ناقص رفتم.. یسکته 
 نگفت.. یزیو چ دیخند

 ..؟یاسلحه ندار-
ستفاده کرد..رو نجایا شهینم یدارم..ول-- کوهها برفه..امکان داره در  یازش ا

 ..الیواو گهیکنه و اونوقت د زشیر کیاثر شل
 ..؟یخفه ش کن یخوا ی..م؟یپس چ-

با-- تا هوا روشتتن نشتتتده امیاز خودمون دورش کن یجور هی دینه.. جای..  ن
ست..مطمئنم.. شه شیات یخدا خدا کن دیبا نکهیهم ا گهید زیچ هیه  خاموش ن

 کرد.. شیکار شهینم گهیکه د
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م تا صتتبح دوو شیات نیبه نظرت هم ی..ولمیچوب جمع کن میبر میتون ینم-
 ..اره؟یم

 ..سایوا نجای..دستمو ول کن..همدیشا یعنیاره..--
 ..؟ی..چ..چکار کن یخوا یم-

 بدم..فقط تو تکون نخور..باشه؟.. شیخوام فرار ینترس م--
 نیراداد..بناب یم شیفرار دیبکنم..با یتونستتتم کار یکرد..نم ینگام م یجد

 رفت جلو.. عیبود که سر نیاروم بازوشو ول کردم..انگار منتظره هم
سنه ا کهیت اون ستش بود..گرگ نگاه گر  یبه اهورا انداخت..زوزه  یچوب تو د
ستترش رو به طرف گرگ  ی..اهورا چوب رو تکون داد..شتتعله دیکشتت یفیخف

قب م قب ع عد ا یکم یرفت..ول یگرفت..گرگ ع تادیب ماده ستت له  ی..ا حم
 رفت.. یاهورا جلو م یبود..ول

و اومد جلو که حمله کنه اهورا با چوب زدش..گرگ  دیکشتت یبد یزوزه  گرگ
 یو جلو نم دیترستت یم نیستتوخت و گرگ از هم یکنار..ستتر چوب م دیکشتت

 اومد..
که گرگ هم فرار  زیبه طرفش خ اهورا فت جلوش  برداشتتتت و چوب رو گر

مل دور نشتتتده و کم یکرد..م کا  یکه جلو نیهم یکرده..ول نیدونستتتم 
 خاموش نشه.. شی..فقط خدا کنه اتبود یلیچشممون نبود خودش خ

ست..ا اهورا ش ستم..کنار اهورا امن نباریکنارم ن ش شتم.. تیمنم کنارش ن هر دا
وقت گرگ  هیکه  دمییپا یاطراف رو م ی..چهارچشتتممیدو ستتکوت کرده بود

 نکنه.. رمونیغافل گ



 یلرزش بد ی..ولجانیهم از ترس و ه دی..شتتادمیلرز یستترما به خودم م از
 بست.. یم لیبود..انگار تنم داشت قند

 .کنار. دمیدستاشو دورم حس کردم..نگاهش نکردم..فقط خودمو کش ی حلقه
 ندارم.. تی:کاردمیاروم شن صداشو

 دستتو بکش..-
 سردته؟..--

 ..یلیاره..خ-
 ندارم.. تیپس اروم باش..مطمئن باش کار--

ش دوباره شو دورم حلقه کرد..اروم منو ک ستا ستم  یسمت خودش..م دید خوا
 خواد بکنه.. یچکار م نمیبب
شونه م حلقه کرد و  هی شو دور  ست ست د هید م رد کرده  نهیس یهم از رو گهید

 کامل تو ب*غ*لش بودم.. ینجوریبود و ا
شش..نم یاز گرما ایشرم بود  از بود گرم بود..باعث  یهر چ یدونم..ول یاغو
 بده.. یل*ذ*تبخش یبه گرمابره و جاشو  رونیشد سرما از تنم ب یم

 ..؟یگرم شد--
 ..یدستتو بردار یتون یاره..حاال م-

 ..شهیدستاشو محکمتر کرد و گفت :نه..ولت کنم باز سردت م ی حلقه
 ..میباش ینجوریا میتون یتا صبح که نم-

 ه..و برامون بد بش نهیکه بخواد بب ستیاطراف ن نیا ی..کسم؟یچرا نتون--
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کهیا از فت..هم ن نده م گر نده بود خ  یاونو م نویمن فکر ا شتتتهیفکرمو خو
 برعکس شده بود.. نباریخوندم..ا

ستم بخونم..برام جالب بود..ه یاهورا رو نم فکر  شیمرد قابل پ نیکار ا چیتون
 نبود.. ینیب

شم م ریگرمش ز یها نفس شتم بهش بود و نمدیچیپ یگو  یول..دمشید ی..پ
 کردم.. یسرشو گذاشته بود رو شونه م رو حس م نکهیا

هنوز تو ب*غ*لشتتم..تکون که  دمیچشتتمامو باز کردم د یبرده بود..وقت خوابم
 خوردم صداش در اومد..

 ..؟یشد داریب--
 اره..ولم کن..-

..برگشتم و نگاش کردم..چشماش رونیب دمیاز هم باز کرد..خودمو کش دستاشو
 الود..سرخ بود و نگاهش خواب 

 ..؟یدیتو نخواب -
 ادیخاموش نشتتته و گرگ ن شیوقت ات هیبودم که  دارینه..تموم شتتتب رو ب--

 سراغمون..
 تشکرکنم.. ومدیدلم ن یسرمو تکون دادم..حت فقط

 جام بلند شدم..تن و بدنم خشک شده بود..تازه هوا روشن شده بود.. از
 تو شتتبی..دمیکن یم دایهم از جاش بلند شتتد و گفت :االن بهتر راهو پ اهورا

 شد.. ینم یکیتار
 رفت منم پشت سرش بودم.. یتکون دادم..اون جلو م سرمو

 ..مینیچادرا رو بب میتا تونست دیطول کش شتریب ایساعت  مین دیشا



حال با به هم و گفتم :وا یخوشتت تامو زدم   داشتتونیخداجون پ یدستت
 وناهاشن....امیکرد
 شده باشن.. بتمونیفکر نکنم متوجه غ یاره..ول--

 چطور؟!..-
 .بفهمه. دارنبودیب یکس میما گم شد یخواب بودن..وقت شبیخب همه د--
چادر خودمون..شتتم کیبود.. یحرف نمیخب..ا اره  نیع میراستتتت رفتم تو 

 هدیتو اون اوضتتاع و احوال خواب شتتبیبود..انگار نه انگار من د دهیخرس خواب
پتوم و بشتتمار ستته  ریز دمیخز عی..ستتردهیراحت َکپ نجایا نیبودم و اونوقت ا

 خوابم برد..
 ..دمیسوت ازخواب پر یبا صدا نباریا

سدینیب یخواب به منه بدبخت نم قهیتو روحتون که دو دق یا-  یری..اه..انگار ا
 اوردن..

 ..؟یخواب یسه چقدر م..ب؟یکن یلب غرغر م ریز ی:چمیشم
 ساعته چشم گذاشتم رو هم.. 2خفه لطفا..تازه  یکیگرفت و گفتم:تو  حرصم

 ..؟یدینخواب شبیمگه د--
 نه..-
 چه خوب بودا.. یاغوش گرم اهورا افتادم..وا ادیدفعه  هی

 ..واال..ه؟یحرفا چ نی..ا رینخ
 ..گرم..نرم..ل*ذ*تبخش..اوممم ممم..گهیبود د خوب

 ..دمیبا پاش زد به پام ..درجا پر میحال خودم بودم که شم تو
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 ..؟یندازیچه مرگته جفتک م-
 ..یدیکنم جوابمو نم یصدات م یپر رو هر چ--

 ..ه؟یچ-
 خوان حرکت کنن.. یپاشو صبحونه ت رو بخور..بچه ها م--

..دار- ِِ ِِ ِِ شکر..برمیگرد یبر م میِا جهنم دره  نیاز ا می..خدارو هزاران مرتبه 
 ..میراحت ش

 بهت بد گذشته؟..--
 اغوش اهورا افتادم..نه بابا خوش گذشته.. ادی باز
 خانم.. ایمان ستیحرفا ن نی..ارینخ
 ..؟یجمع کرد لتوی..وسا؟یتو چه کار دار -

مه چ-- ها دارن جمع م زیاره..ه چه  که ب چادرا  نده  ماده ستتتت..فقط مو  یا
 کنن..تو هم زود باش..

از جام بلند شدم..دوتا لقمه عسل و مربا خوردم که البته در حد همون غرغر  با
 ندیکه به ادم نم شتتتریو اماده بود ..ب کیکوچ یلقمه بود..عستتتل بستتته ا 2

 ..ستنیما هم ن ی..فکر شکم گشنه سایخس
 ..میو حرکت کرد میرو بست لمونیبار و بند باالخره

 یسر یاداوری..با کهیاون راه بار..مخصوصا از م؟یبر گرد یاوه حاال چجور اوه
 قبل قند تو دلم اب شد..

 بازم؟.. یوا
ست بود..ا قایدق سم در سرگرد واحد نباریحد شم یهم  سمت   اونم با میرفت 

 باز دنبالش رفت.. شین



قبل  یهم که انگار از خداش بود با لبخند اومد ستتمت من و گفت :ستتر اهورا
 ..طنابت رو محکم ببند..گهید یگرفت ادی

 اره بلدم..باشه صبر کن..-
 ِِ ِِ ِِ ِِ که دستام  گهید زیچ ایبود  جانیدونم از ه ی..نمگهیالمصب بسته شو د ِا

 شد.. یقفلش بسته نم دیلرز یم
شتم شت دا ست یم یباهاش ک سرمو بلند کردم یگرفتم که د ستم.. ست رو د ش  ن

 اهورا خم شده بود سمت من..
 تو دهنتتم؟.. ادیقلبم م گهی..نمکتته؟یچرا انقدر به من نزد نیا یوا

 ییلوی..اصتتال جنبه کدمیجنبه منبه رو از دستتت م نیا یجلو یدارما..ول جنبه
 خوددار باشم..خدا کنه بتونم.. دیبا یچند؟..ول

 داد الله و اعلم.. یرو محکم بست..حاال چرا لفتش م قفل
گربه  نیکرد..ع یتر به من حرکت م کینزد نباریجلو..اونم پشتتتم بود..ا افتادم

 یرفتم جلو..دستام م یکوه..اروم اروم م ی وارهیبودم به د دهیچسب یچارچنگول
 ..نییول بشه پرت شم پا واریاز د دمیترس ی..مدیلرز

جرات داشت  یکردم..ک یباز و بسته کردم..همه ش به اسمون نگاه م چشمامو
 بلند بود.. یلیپاشو نگاه کنه؟..خ ریز
که نفس گرمش  کی..اره..انقدر نزدکهیبهم نزد یلیلحظه حس کردم اهورا خ هی
 کم داشتم.. نویخورد به صورتم..هم یم

شد..ول جانیه ی درجه ستم ول  شو..د به خودم  عیسر یسنجم ترکوند خود
 کوه.. ی وارهیبه د دمیاومدم باز چسب
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 ..ایمواظب باش مان-
 ..خب نگو المصب من خودم حال و روزم خراب هست..ایگفت مان یوا
 مواظبم..-

 ..ایدیمعلومه..دختر خودتو به کشتن م--
 گفتم:تو خودتو بکش کنار من مواظب خودم هستم.. ناخداگاه

 !..؟یتعجب گفت :چ با
 اتو کم بود بدم دستش.. نیدادم..هم یم یداشتم سوت یوا یا

 ..راهتو برو..یچیه-
 و گفت :چشتتم.. دیخند

 بال.. یعادت گفتم :ب یرو از
گاهمون تو هم گره  ینیستتنگ ندم..ن گاهشتتو حس کردم..ستترمو چرخو ن

 ..سادمیسرجام وا خیخورد..س
 تونم.. یکشه..نم یپاهام منو نم گهی..دنه

 ..؟یسادیگفت: پس چرا وا اروم
 ..رهیگفتم :نم صادقانه

 ..؟یتعجب گفت :چ با
 پاهام..-

 کرد... یبا تعجب نگام م هنوز
ش تونم حرکت یلرزه..نم یترسم..پاهام م یم یگفتم :از بلند یماست مال واسه
 بدم..



 هوا یوضتتع بدتر شتتد..چون ب یخودم گفتم تموم شتتد ول شیحرف پ نیا با
 ی..همه چیتو ب*غ*لش..دستتتام که ه دیدستتتشتتو حلقه کرد دورم و منو کشتت

 از کوه جدا شد رفت تو ب*غ*ل اهورا.. کلمیه
 ..؟یکن یچکار م-

صورتیخطرناکه..در ا ینجوری..خب ا؟یترس یم یگیمگه نم--  یسالم م ن
 اونطرف.. یرس

 که.. گرانید یجلو یول-
 االن از ما جلو افتادن.. هی..بقسسسسیه--

جفت چشتتم  هیخواد.. یم یگفتن کور از خدا چ مینگفتم..ازقد یزیچ گهید
 ر؟..بهت نجای..کجا از اه؟یمرگم چ گهیشده بودم د نای..حاال که منه کور بنایب

 ..یاساس یشد ایح یب ایکه مان یوا
ستتفت دورم حلقه کرده بود..منم از اونطرف دستتتامو محکم دور  دستتتاشتتو

 شده بودم.. زونشیگردنش انداخته بودم..درکل او
 یکرد..تموم حواس و تمرکزش رو کوه و راه ینگام نم یگفت..حت ینم یچیه

 سم تو صورتحوا یکردم همه  ینم یمن که کار ی..ولمیداشت شیبود که در پ
 اهورا و ب*غ*لش بود..

 دوستش دارم؟.. یعنی
 ..نه

 ..شم؟یقرارش م ینه پس چرا انقدر ب اگر
 شدم؟.. یخی یبستن نیبس خرم خب..د اخه ادم قحط بود عاشق ا از
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 چشه؟.. مگه
 دلم بذارم؟.. یکجا گهید نویهمه جاش گوشه..ا ستین چش

 ستتتیدلتو تصتتاحب کرده..الزم ن یادم همه  نیزد:ا ادیتو کل وجودم فر یکی
 ..یجاش بد
 گفتم :واقتتعا؟!.. ناخداگاه

 واقعا؟!.. یتعجب نگام کرد و گفت :چ با
 باز بلند فکرکردم.. یوا
 ..با خودم بودم..یچیه-

 ..؟یخل شد یعنیبهم انداخت که  یهیعاقل اندرسف نگاه
 ..گهید قتهیخل شده بودم..حق اره
 ..ادیمازت خوشم  --

وجودم شتتد چشتتم و  ی..همه رونیبرق گرفته ها چشتتمام از حدقه زد ب نیع
 گوش..

 !..؟یچتت-
 ..اخالقت خاصه..ادیگفتم ازت خوشم م--

 ..ییجورا هیکرد و با خنده گفت : نگام
 ..لمیکه بفهمم تعط یتکون داد..جور سرشو

 حرص گفتم :منظور؟!.. با
..و اگر هم دل و جرات نداشتتته یهستتت ی..دختر با دل و جراتگمیدر کل م--
 ..ادیجور ادما خوشم م نی..از ایاریرقمه کم نم چیه یباش

 ..اشمیم یشیات هویکرد..منم  یم فیشدم..نه بابا بنده خدا داشت تعر اروم



 ینه ولدستتتت درد نک یگفت نویخب ا یعنیزدم که  یتفاوت یصتتورتم نقاب ب به
 به من چه؟..

 یحت گهیاونور..ازش جدا شتتدم و د میدینگفت..به ستتالمت رستت یزیچ گهید
خوام  یبهش دارم نم ی..االن که حستتدمیترستت ینگاهش هم نکردم..چون م

 فاش بشه..نه..از طرف من نه..
ه پر خاطر یعجب کوهنورد ی..ولگاهیپا میدیبود رستت یروز به هر بدبخت اون

 بودا.. یا
صدا باز کردم و گف در سر و  سیجونم... مامان..  یتم: مامخونه رو با  خانوم  یا

 خوشگلم...
 اومد اما از مامان عمرا... یصدا م وارید از
شپزخونه... همه  به سمت اتاق خواب مامان راه افتادم... بعدش اتاق خودم...آ

 جا رو گشتم اما نبود!
رو که نگشتتتم کج کردم و قدم زنان رفتم  ییرو به ستتمت اتاق بابا تنها جا راهم

 اتاق...تو 
 پخش شده بود... به سمتش رفتم و با دستم تکونش دادم.. نیزم یرو مامان

 م..مامان..مامان جونم ..-
 تکونم نده. .زنده ام... نقدریگرفته گفت :دختر حالم خوبه ا یصدا با
 زم؟یعز یکنیم هیمامان چرا گر-

 !کردم دایبار دفترچه پدرتو خوندم و تازه نامه داخلش رو پ نیهزارم یبرا--
 ؟یتعجب گفتم :نامه؟ چه نامه ا با

http://www.roman4u.ir/


نامه.. خودش نوشته بود.. ازم طلب مغفرت کرد  هیپاد کرد و گفت : اشکاشو
و خواست حاللش کنم.. حق داشت! اون هم مثل من عاشق بود اما تو گذشته 

د رفتار سر نقدریا دیبود نه اصال اما نبا یعاشقم م دیبا گمیکرد.. نم یم یزندگ
ک دشتتمنم نبود! یدوستتت بود اما مثل  هیکرد مثل  یکرد.. خودش فکر م یم

ثل  یب یحت تار م هیروح و ستترد.. م باکردیآدم رف  یم دی. من حاللش کردم. 
 تونستم؟ یکردم.. اصال مگه م

 .زمیمامان خودتو عذاب نده عز -
 یم یا گهی.. هر کس دیخوب یلیگفت: تو خنمناکش نگام کرد و  یچشتتما با

 رو.. هیقض نیا دیفهم
 .. ذاشتیو ادامه داد: من رو تنها م دیکش یقیعم نفس

مامان رو پاد کردم و  یاشتتتک ها نیح نیو در هم دنیکردم به خند شتتروع
 من یرو پا تیشما رو تنها بذارم؟ تو همه جوون دیگفتم: آخه مامان من چرا با

 عشقتو!... تموم یگذاشت
تو ب*غ*لش .. سترش رو کرد تو  دیرو دورم محکم تر کرد و منو کشت دستتش

 ..یموهام و گفت: مامان فدات شه اله
 مامان؟!؟ یدیخدا نکنه مامان جونم... اون نامه رو بهم م-

ته مامان نوش ینامه بود که بابا برا هیدستم... شروع کردم به خوندنش...  دادش
نامه رو مشتتخص  تیوصتت یفرت کرده بود و جابود فقط توش ازش طلب مغ

 کرده بود..



داد... مامان منو  یعطر بابا رو م یرو گرفتم تو ب*غ*لم و بوش کردم بو نامه
ت نیچندم یکشد تو ب*غ*لش و گذاشت خودمو برا ت یبار خال ت  یکنم.. خال

 !یخالتتت
سوز کیبار فقط  کی یدونی_ م سر دل  ه کن منو ب*غ*ل یبار موند تو دلم از 

 وقت! چیبده.. اما نداد! ه تمیو دل دار
 ب*غ*ل کردن هاش از سر عشتق باشه؟ شتهیرفت سمتت اهورا.. م حواسم

 ؟یخوایم نتویخانتم.. نه! اما تتو واقعا ا ایمان نه
 رو؟!؟ عشقش

تان م یرو تکون دادم ..سرم رو گذاشتم رو سرم تام  شهیپاهام مامان و گفتم: م
 ...یخوندیبچه بودم م یهمون که وقت ؟یبخون ییبرام الال

گرم و مهربونش تو گوشتتم  یکرد و بعد از چند لحظه صتتدا یکوتاه ستتکوت
 ..دیچیپ

 *الالالال گل نازم
 * تویه سرو سرافرازم

 * تویه سرو و تویه کاجم
 * تویه افسر، تویه تاجم

 * الالالال گل نرگس
 * نباشم دور، ِز تو هرگز

 باشه* همیشه در برم 
 * چو تاجه بر سرم باشه
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 *الالالال گل مریم
 * چه گویم از غم و دردم

 *غم من در دلم پنهان
 * بیا اینجا بشو مهمان

 * الالالال گل مینا
 * بخواب آروم ،گل بابا

 * بابا رفته ، سفر کرده
 * الهه زودي برگرده

 * الالالال گل شب بو
 * نگاهت مه کند جادو

 شهالیت * ببینم چشم
 * به زیر آن کمان ابرو

روزه بدجور بهم ستتاخته بود و  2 یبه طرف پادگان راه افتادم.. مرخصتت صتتبح
 پوستم رفته بود. ریآب ز یحساب

گفت:  بلند یها و با صدا ییبرد سمت دستشو دیدستمو کش میشم دمیرس تا
 رهام بهم گفت... دوستم داره...

 !ستین یدیکه خبر جد نیا -
 هم کرد.. یخِر... خواستگار--

 بتتتترو!-
 به جون اهورا--

 ؟یخوریوا چرا جون اهورا رو قسم م-



تو کوه شما دو  دمینفهم یمهم شده... فکر کرد یلیخ دایزد:چون جد چشمک
حال  یچطور داشت دمیتا رو؟ درسته حواسم به رهام بود اما از گوشه چشمم د

 !یکردیم
 ؟یداد ی! جواب جناب سرگرد رو چیکردیکه تو حال نم ستی_ ن
ترقش بلند شتتد... من قهقه زنان گفتم: عشتتوه  یبه گردنش داد که صتتدا یقر

 راست برو سر اصل مطلب! هی! هیهاتم خرک
خورده ناز کردم بعد گفتم  هیگفت:  مالوندیمقنعه م ریکه ستترشتتو از ز یحال در

 ..گمیبهتون م گهیهفته د هی
 !میعقد کن میاالن بر نیهم یچه عجب از هلت نگفت -

 عجول بودم؟ ی! من کتنتمیبتتترو ب--
 وقت! تتچیبم و متفکر گفتم: اوم ه ییصدا با

با می... برشتتتهیهم یعنی یگیکه تو م یوقت چیه نیا-- ک هیبه  دیکه  ار تازه 
 !یآموزش بد

 تته؟یتازه کار؟!؟ ک-
که تصادف کرد اومده...  چارهیب نینگ یبجا دونمیواال فقط م تتتشناسمینم --

 !؟ادت؟یخونشون ع میامروز بعد از ظهر بر یا هی! پانیچتتاره نتگ یب
 ...میبد ادیتازه وارد طرز کار رو  نیبه ا میبدجور! فعال بر تمیباشه پا-

هاش حرف نم ادیتازه وارِد مرِد ز نیا یمان زِ یچ --  یرتیکه اهورا غ اااایزنیبا
 !شهیم
 اونجاس؟!؟وا مگه اهورا  -
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 !چارهیشد... ب ریآره بابا.. با چند نفر درگ--
 شِد بود؟ یچ-

 !خوامیانداخت باال و گفت: مشتولوق م ابرو
 ...خوامیلب زمزمه کردم: کوفت مشتولوق م ریز
 دعوت من... تزایپ هی... فیح-

 کمه!--
 بگو! دمیپک هم م سیآ هیبابا..  یا -

 کرده بود! شیخط خط یکی.. . یچیاوممم باشه قبوله... ه --
 !؟ مثل آدم بگو؟یک-

 یخورده! االنم لنگر پهن کرده تا تو بر ری... تنایمواد و ا یاتایاز عمل یکیتو --
 ..یاریرو در ب ریو اون ت

 االن حالش خوبه؟ یگفتم :وا ینگران با
فت شما ... گیایتا توب کنهیبه همه گفت صبر م یدونینم د؟یچرا رنگت پر --
!؟ ؟یستادیاز درد هاااا... _پس چرا ا مردی! حاال دروغ... داشت مدیستیبلد نها 

 اول اهورا بعد اون! دمیبعدا به اون پسِر آموزش م
 پرواز کردم... یفرصت ندادم و به سمت بهدار میشم به

هم هر دو  دی... شتتامیچه برستته به شتتم دمیفهمیحرکاتم رو خودمم نم یمعن
 !دونمینم م؟یاما خودمون رو به ندونستن زد میدونستیم

که پارچه هاش  یتخت یبه ستتمت اهورا که رو عیشتتدم ستتر یوارد بهدار یوقت
 کنه؟یکارو با خودش م نیبود رفتم. آخه چرا ا یخون



تاستتف تکون دادم و رفتم لباس هام رو عوض کردم و اومدم  یرو از رو ستترم
 شده بود.. رهیبهم خ در هم ییمشغول به کار شدم... با ابروها

 ؟ینش رهیخ شهیم -
به اون خون-- بت م یدارم  گاه م نییپا ادیکه از ل کنم! چرا پوستتتت لبتو  ین

 دختر؟ ییجویم
شو ست سمت پنبه ها و آوردش تا بذارش رو لبم... دلم نم د ستیبرد   نجایا خوا

نه برا نیا بدون اطالع قبل نیهم یکار رو بک رو دور  ا*ل*د*ل عیستتر یهم 
 ..دمیزخمش محکم کش

و اون پنبه رو بنداز ت نیا خواستمیاز درد جمع شد و گفت: چته بابا؟ م صورتش
 روش؟ ینیبیکنارت... خون رو نم ینیس
 ه؟یاخم گفتم: مگه اون دستتم زخم با

 محکم باشم! نقدریا کردمی.. فکر نمهیزخم سط هی--
 ندارن!با هم  یواسم مهمن... هچ فرق مارامیتمام ب-

شه خ هیتو هم رفت و به  اخماش ش رهیگو شماره  یشد. گو اش زنگ زد ... به 
 لب گفت: َاه! ریشد و ز رهیخ

م گفتم خود شیبعد پ یتو پادگان؟!..ول ارهیرو ب شیگذاشتتته بودن گوشتت چطور
ش یک نجایاوردنش ا یزخم یخب وقت توجه کرده؟..مطمئنا نجات  نیا یبه گو

 جونش واجب تر بوده..
 اتصال رو زد. دکمه
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 شتتدیوجودم گوش شتتد و شتتروع کردم به گوش دادن به مکالمشتتون نم تمام
 !بود یکاف دمیشنیاهورا رو م یکه صدا نیاما هم دیطرف مقابل رو شن یصدا
 .تونمی. نمامی... گفتم که نمخوامی: نماهورا

--.... 
 نبستم. ی: نه ..دل به کساهورا

-- .... 
 . نه!: نه مادرمن.. اهورا

--.... 
 . خدانگهدار..امی. باشه.مکنهیقبول نم دونمی: باشه. باشه! من که ماهورا
پسر  هیبرسم...  دمونیپانسمان کردم و رفتم تا به کار همکار جد عیرو سر زخم

شم ها یقهوه ا یبا موها زدیساله م 28 شک یو چ  زیهمه چ یتفاوت ی.. با بیم
 برسم که اهورا جلوم سبز شد. گمید یدادم و رفتم تا به کارها حیرو بهش توض

که حرص تو مشهود بود گفت :خوب به بهونه آموزش حال  ییبا صدا یول اروم
 !یکنیم

 !یکنیکه تو به بهونه مانور حال نم ستیبگم.. ن خواستمیدلم م تو
 ه؟نمربوط به خودشه! مگه  یهر کس یگفتم: رفتار و کارا لکسیر یلیخ اما
 !ستیاون کارا ن یجا نجای! اما ایگیمسخره گفت: بله بله! درست م یحالت با
 ؟ییتعجب گفتم :چه کارا با

 کج گرد وگفت :پچ پچ با .. لباشو
 چشم به اون پسره اشاره کرد.. با
 من؟! یک -



 با اون پسر ... قاتیتو اتاق تزر یپس ک --
 ادامه حرفشو گرفت. یمن جلو قهقه

 دیر! بدیقضتتاوت نکن یالک یالک دیخبر ندار یزیستترگرد راد اگه از چجناب -
 !میبود قاتیکه چرا من و اون پسر تو اتاق تزر دیبپرس

رفت گ انیجر یشتری! از حرفش خون تو رگ هام با شدت برفتیدلم مالش م ته
 تر به کارهام ادامه دادم. یو پر انرژ

رفتم از ستترهنگ  میت با شتتمراح الیتمام کارهام تموم شتتتد و با خ باالخره
ص شب  میو گفت میبر نینگ ادتیع یتا اجازه بده برا میگرفت یساعت یمرخ که 
تا هم از اون  موندیمدت خونه خاله مامانش م نی.. مامانم تو امیگرد یهم برم

نه ..من هم ا ها نمو نه و خودش تن بت ک بت  ینجوریمراق با مانماز   المیخ ما
 راحت بود.

 ابونیستتمت خ نیو من هم ا رهیبگ ینیریشتت یبره و از قناد میشتتد شتتم قرار
 منتظرش بمونم.

 !انهیبرم دنبالش  دونمی... نمومدهیربعه که رفته و ن کی قایدق
گذشتتته و هنوز  قهیاما چند دق دمیکشتتیم یفرضتت یخط ها نیپاهام رو زم با
 !ومدهین

 ...یتا برم دنبالش ..ول ادهیخط عابر پ نیرو گذاشتم رو اول پاهام
 ...گردونمیبا وحشت سرم رو بر م ادینتتتتته گفتن اهورا م یصدا

 .هریو م رونهیم یبیمه یبا صدا نی! ماش شمیکنده م نیدر همون لحظه از زم اما
 د؟یپالکشو د ی: کسزنهیشنوم که داد م یاهورا رو م یصدا
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 یم رمیداشتتتت ز ارویزد.. یجمع شتتتده!قلبم تو دهنم م نجای. چقدر آدم اواو
 خدا.. یگرفتا..وا

 دختر سر به هوا؟ و یدیصد بار بهت گفتم حواستو جمع کن! چرا گوش نم --
 یبار هواستتتو جمع نم کیبودم... چرا  دهیآرام تر ادامه داد: اگر به موقع نرستت

 ؟یکن
 خوبم دادم و از جام بلند شدم. کیهمه رو با  جواب

 !دوهیکه داره م دمیرو د میشم تازه
شده  ری...اما نتونستم! انگار اسمیاز جام تکون بخورم و برم سمت شم خواستم

 بودم!
 !یزیهر چ ریاس نه

 اهورا یدستا ریاس
 کنار... دمیخودم رو کش عیسر

 شوهرت گرفتت وگرنه... یاز زنا گفت: شانس آورد یکی
 کردن .. دییبا سر حرفشو تا همه

تشتتکر کوتاه از اهورا کردم تا باالخره  هیستترخ شتتده بودم.. ریواگ ریاون هاگ تو
 شدن متفرق شن... یراض تیجمع

شد. انگار  از شمام جمع  شک تو چ شدم... اگر اهورا نبود من االن.. ا جام پا
 تازه عمق فاجعه رو درد کردم!

 پسشون زدم. عیاز گوشه چشمام اما سر دیقطره اشک چک دو
شو  هیم کرد و منم مثل اومد طرفم و ب*غ*ل میشم دختر کوچولو که تازه مادر

 کرده رفتم تو ب*غ*لش .. دایپ



و  دمید یفروشتت ینیریمن بود! رهام رو تو شتت ریتقصتت دیگفت: ببخشتت آهستتته
 بخره. ببخشبد.. ینیریاهورا ش یبرا خواستهیگرفتمش به حرف! اونم م

 تو نبود! ری! تقصمیحرفا شم نیا الیخیب-
 چرا بود!--

 گهینبود د یعنینبود  مگیم-
 تکون داد.. سرشو

 دستمال در آورد و داد دستم. هی
سرش رو آورد نزد عیسر سته گفت:  کیصورتم رو پاد کردم..  صورتم و آه

 بره؟ خوادیاهورا کجا م یدونیم
 نه کجا؟-

 بره... نایبا مامانش ا ادیم--
 بره؟-

 میافتاد ی! عروسیکرد : خواستگار نگام
 داره؟ یدرد. خوشحال یعکس العمل نشون دادم و با اخم گفتم:ا یتند
 !شهیچرا خوشحال نباشم؟ مافوقمون داره داماد م--

 ..ه؟یهمون اخم گفتم:از کجا معلوم عروس قبول کنه؟اصال ک با
 سرگرد یدوست ندار نکهیدونم.. مثل ا ینگام کرد و گفت: من چه م مشکود
 کنه! یراد عروس

 خوب اهورا...خوب خوب.. -
 ؟یکنیجونم! اهورا هم صداش م--
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 داره؟ یکردم :خوب چه مشکل اخم
ست یمیصم نقدریا یعنی-- را بدجنس! ظاه یا ینگفت یزیچرا به من چ د؟یه

 ! چه شود!یدار رتیبدجورم روش غ
ه بود و حالتش گرفته بود..ن ستتتادهیندادم..به اهورا نگاه کردم..کنارم ا جوابشتتو

شده  رید گهیکرد..د ریهوا برگشت و نگام رو غافلگ ی..بدیخندینه م زدیم یحرف
 ..ردکیبود..ذوبم م رایتونستم چشم ازش بردارم..نگاهش گرم و گ یبود..نم

 اروم زد به بازوم..به خودم اومدم و نگامو گرفتم.. میشم
 ..گهید میگفتم: بر میرو به شم یلرزون یصدا با

 میباشه بر--
 ..میو به راه افتاد میکرد یافظخداح عیسر یلیخ
 هی..اصتتال حال و هوام رو به راه نبود..میبود نینگ یراه برگشتتتت از خونه  تو

 اومدم.. ینم رونیب یخواستگار رهیامشب م نکهیلحظه از فکر اهورا و ا
شو انداخت باال و گفت:ه میشم  معلوم چیصدام زد..گنگ نگاش کردم..ابرو

کنه  رتیخواستتت ز نیهستتت چه مرگته تو؟..درستتت از همون موقع که ماشتت
 ..ا؟یشده مان ی..چیکرد..همه ش گرفته ا رییاخالقت تغ

 زدم و رومو برگردوندم.. پوزخند
بازومو گفت :هو میشتتم به  بزن نگم از ترس اون  یحرف هیبا تو بودما.. یزد 

 ..یالل شد نهیماش
 دور و برم نباشه.. یتنها باشم و کس قهیارزومه دو دق ینشدم..ول راللینخ-

 اره؟..منم جزوشونم؟.. شیک شیمزاحما ک یعنیحرفت  نیاهان ا--
 ..یتو که سردستشون-



 همه ارادته خالصانه چه کنم من؟.. نیدستت درد نکنه با ا--
 ذوق مرگ شو.. یبرو از خوشحال-
 االن شدم.. قایدق-
 خب خداروشکر..-
بود..اما من  ی..هر دو قصتتدمون شتتوخ میکرد یبا هم کل کل م یجد یلیخ

 وسط حرصم هم گرفته بود.. نیا
سره  هی اخه؟..خاد  یچ یعنی..وانهید یدفعه از دهنم در رفت گفتم :ِدِددِدِد..پ

 تو سرش..اخه مگ..
چشتتم به  یکنم..اروم از گوشتته  یدارم بلند بلند فکر م دمیخودم اومدم د به

شم عنگاه  میشم شما  نهویکردم..بنده خدا دهانش قده دروازه باز مونده بود چ
 ..رونیزده بود ب سیدوتا توپه تن

 ..؟یگیم یدار یحالت خوبه تو؟..چ --
مال یجور هی خواستتتم با داشتتتم فکر م یچیکنم گفتم :ه شیماستتتت   یبا

ماستتب به دکتر طه ته؟یبود.. یکردم..منظورم  خاد تو ستترش اد عا  ..واق
 ..زیه یم*ر*ت*ی*د*ه 

 یها هشیش یحت چیخنده..من که ه ریدفعه بلند زد ز هیکم نگام کرد  هی میشم
 ..برهیهم رفتن رو و نیماش

ر ..دختیباحال یلیخ ایدستتتاشتتو زد به هم و گفت :مان دیخند یکه م همونطور
 هیُخالم؟.. هی..من ُخلم؟..شتتب؟یدیم حیستتال توضتت 5 ریبه بچه ز یمگه دار

 ..یامشب رفته خواستگار ارهیکالم بگو عاشق اهورا شدم و دلم طاقت نم
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 هم باز به خنده ش ادامه داد.. نیاز ا بعد
سمت اخرحرفات موافقم..چه کنم  یشک نکن..ول یکه ُخل نیخب تو ا - با ق

 حاال؟..
 کرد؟.. یبراش کار شهینم گهیپس گوشات دراز شده..د--

 رام نمونده..ب یتا اخرش رفتم..راه برگشت گهینه..دگرفته گفتم : یغم و حالت با
گفت..افتادم تو دامه  دیبا نجای..پس ایخوند :اوک تمیدستتت زد و با ر میشتتم
 ..دمینفهم دمی..نفهمیعاشق
 ..دمیخند اروم
کنم چون هم دردتم..منم رهام رو دوست  یخانم..درکت م اینداره مان یبیع --

انور م میرفت یاز وقت ی..ولدمشید یکم م میمدت که تو پادگان بود نیدارم..ا
صمهی..منظورم همون کوهنورد ست  یمی..از همون موقع رابطمون  شده..د تر 

طا نم پا هم خ نه..از ا یاز  تارش خوشتتم م نیک خادیرف و هم  ه..هم شتتو
 عاشقشتتتتتم.. ایمان یمهربون..وا

 .اوهتتتتتتتو..تو که وضعت از منم بدتره.-
ست داره و مرینخ-- ضع من از تو بهتره..رهام هم منو دو  دایخواد ب ی..اتفاقا و

ستگار ستگار ی..ولمیخوا شده رفته خوا شب پا شما که ام نده ب هی یاهورا جونه 
 جون.. ایمان ابیدر نوی..ا؟یچ یا گهید یخدا

 ..؟یکش ی..به ُرخم ممیشم ینامرد یلیاخم نگاش کردم و گفتم :خ با
 ..نه؟یاز ا ری..مگه غگهید گمیرو م قتی..خب حقه؟یچ یُرخ کش نه بابا--

بامو چه م ینم یبه معن ل گاهش  یدونم..ول یدونم کج کردمو گفتم : ن
به ات یزل م یگرمه..وقت با حرارته نگاهش قصتتتد   شیزنه تو چشتتمام انگار 



اون روز تو کوه بهم گفت ازم خوشش  ی..حتشهیم یرتیرو داره..برام غ دنمیکش
 ..ادیم

خودش و تو رو  فیکه تکل ذارهیقدم جلو نم هیخب اگر دوستتتت داره چرا --
 روشن کنه؟..

ازم خوشتتش  گهیکرده..اگر م جمیگ نشیدونم..هم یو گفتم :نم دمیکشتت یاه
 یامشب پاشده رفته خواستگار نکهیا یبفهمم..ول نویکنه که ا ینم ی..کار ادیم
 قصد و غرض.. یتوجهش هم دوستانه بوده..ب یخواد و همه  یمنو نم یعنی

شت اونطور  میشم ستت ندا زد به پامو گفت :جمع کن خودتو بابا..اون اگر دو
بود  ادی..درستتته فاصتتله مون زدمتونیکرد..فکر نکن ند یتو کوه ب*غ*لت نم

 شونی..خود رهام هم بچه ها رو راهمیبود سادهیمنو رهام جدا از بچه ها وا یول
 ..دیها جلو برکرد گفت شما

شه چرا ه یخب پس اگر حرفا- ..از کار امشبش چه گه؟ینم یچیتو درست با
 بکنم؟..تو بگو.. یبرداشت
ضد  یمورد و نم هی نیش رو انداخت باال و گفت :واال ا شونه دونم..رفتاراش 

نگاهش گرمه..پس چرا  یگیستتر در اورد..به قول تو که م شتتهی..نمضتتهیو نق
رش رفتا نیشتتو بب الشیخ ی..به نظر من فعال ب؟یامشتتتب رفته خواستتتگار

 چطوره..
 نیا ینکنم ..اگرهم بناستتت کستت یبه بعد بهش توجه نیخوام از ا یاتفاقا م-

 وسط اعتراف بکنه اون ادم اهوراست نه من..
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قط ..فیدیوا نم ایاسون نیکه به هم یشناسمت..انقدر سرتق و مغرور یاره م--
 ..یموندم چه زود عاشق اهورا شد

سمو ص نیگفتم :همچ رونویدادم ب نف ..اون ؟هیمن چ رهیزودم نبود..کاره دله..تق
 م کرده.. وونهیمنو عاشق خودش کرد..با کاراش..با حرفاش..المصب د

ند میشتتم ذهنم  یول مینگفت..هر دو ستتکوت کرده بود یزیچ گهیو د دیخ
 مشغول بود.. یحساب
چطور تا صتتبح ستتر کنم؟..نکنه دختره بهش  الیهمه فکر و خ نیمن با ا حاال

 بله بده؟..
 ..گهید رهیکه بله بگ یبده رفته خواستگار خب

 مجبور بوده.. دیخب شا نه
تونه  یم یمگه کستت کلشیکم چرت بگو پستتره با اون ستتنش و قد و ه ایمان

 مجبورش کرده باشه؟..
 من.. یوا یکنم..ه یمن دق م رهی..اگه زن بگیهر چ حاال
 مرد.. نیا یکنه از دسته کارا ریاخر وعاقبتمو ختم به خ خدا

شتمامو با حرص تو موهام فرو  یبرد..زورک ینم خوابم ستم..انگ ش رو تخت ن
 فکر و ذهنم مشغوله اهورا بود.. یشد..همه  یبردم..سرم داشت منفجر م

 ..یم کرد وونهی..د؟یکن یبا من چکار م ی..داری..لعنتَاه
شمم رو هی ناخداگاه شک از چ سراز هی نی..ادیگونه م چک یقطره ا  ریقطره که 

 کردن.. دایهم راه خودشون رو پ هیشد پشت سرش بق
ب*غ*ل گرفتم و ستترمو گذاشتتتم روش..هق هقمو خفه کرده بودم که  زانومو

 ..دیترک یدلم داشت م ینشه..ول داریب میشم



 خواب و خوراکمو ازم گرفته؟.. یشدم؟..چ ینجوریا چرا
..دختره ؟یکنه؟..رفت خواستتتگار یشتتب بود..االن اهورا داره چکار م مهین

 کردن.. یافکاره مزاحم داشتن داغونم م نیخدا ا یجواب داد؟..وااااا یچ
ته م ستترمو باز و بستت به خود  ند کردم..دهنم خود   یم ژنیشتتتد..اکستت یبل

ستم..هوا برا شتم.. یخوا شتم ول دیشا ایتنفس ندا ستم نف ینم یهم دا س خوا
 بکشم..

سم ه چه منو ب نی..اهورا..خدا بگم چکارت کنه..ببستین نجایاهورا بود که ا نف
 ی..الوترکونی..د اخه من و چه به عشق وعاشقیمحب ای..من..مانیانداخت یروز

 زنم؟..اهورا.. ی..حاال چرا غمبرد زدم رو تخت و دارم زار مستیتا کاره من ن
ت زدم: چرا عاشق ادیرو تخت..تو دلم فر دمیکوب صدا یمشت کردم و ب دستامو

 یکی هیخواستگار یعشقتو تجربه کنم بعد خودت بر یشدم نامرد..چرا گذاشت
با ا ی..پس من چه غلطگه؟ید  شتتتهیدل المصتتتب چکار کنم؟..ت نیبکنم؟..

 وشختو قلبم جا  یاز ک ستتتیعشتتقت که معلوم ن ی شتتهیبه ر افتمیبردارم و ب
باشتتمت..االن  یخوام..دلم م ینم نویاخوام..من  یکرده؟..نم خواد داشتتته 

 .. اهورااااااااا..رمیم ی..با من..دارم میباش شمیپ
به پنجره  یزیچ هیموقع حس کردم  همون تاقم..تو حال خودم بودم  یخورد  ا
 ..دوباره تکرار شد..دمیتو جام پر زیر یصدا نیکه با ا

ا که ب می..شتتمنییپا دمیجستتت از رو تخت پر هیانداختم رو ستترمو با  شتتالمو
 ..نهیدونستم خوابش سنگ یراحت خواب بود..م التیخ
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ک ..صورتم از اشدمیسرد کش رونیرفتم سمت پنجره و بازش کردم..ب اهسته
 چه سرده.. یباد به صورتم خورد مورمورم شد..وا یشده بود و وقت سیخ

به دمیبه گونه هام و چشتتمام کشتت یدستتت  یچیاطراف دوختم..ه..نگاهمو 
برو  ایمان یکم داشتتتم..توهم زد نویشتتدم؟..هم وونهید یدیخدا د ینبود..وا

 ..یُخل نشد نیاز ا شتریبکپ تا ب
 ..دمیرو شن یکی یکردم و خواستم پنجره رو ببندم که صدا یپوف
 نبند دختر..صبرکن..--

شما با شده ب یچ ود..وا ب ستادهیپنجره ا رینگاه کردم..اهورا درست ز رونویگرد 
 ..دمش؟یکجا بود من ند نیا

 !..؟یکن یچکار م نجایتعجب اروم گفتم :تو ا با
فت گ ینگاهم م یبود و ل یرفتم..لحنم جد یدلم داشتم قربون صدقه ش م تو

 ..یدینوام رس یوبه داده دله ب یقربونت بشم که به موقع اومد یاله
 یخواستتتگار ادیکنم؟..با  یمگه من با خودم قرار نذاشتتتم بهش کم محل یول

 امشبش اخمام خود به خود جمع شد..
 باهات دارم.. یکار هیلبخند زد و گفت: اهورا

 ..ه؟یموقع شب؟..خب بگو..چ نیا-
مه رو بشتتتهیکه نم ینجوریا-- نه ه ..من پشتتتت رونیب ای..بمیکن داری..ممک

 منتظرتم.. یساختمون بهدار
فل کرد هی که کال ق گاش کردم..عقلم  به حرف دلم گوش  یه بود مجبورکم ن

 ..گهیم یدونستم چ یم دهیدادم که نشن
 برم.. دینبا یول



 ..گهیم یچ نیبرو بب خب
 بگه؟.. یخواد بگه..امشب منو دق داد اونوقت االن اومده چ یم یچ هر

 پنجره.. ریموقع شب اومده ز نیباهات داره که ا یکار مهم حتما
زنه  یدل حرف اول رو م نجورمواقعیکه ا ییاز اونجا یبودم ول ریخودم درگ با

 تکون دادم.. دییتا یفقط سرمو به نشونه 
شد خ الشیخ ساختمون..من هم  یلیکه از بابت من راحت  شت  اروم رفت پ

اق زدم از ات نیپاورچ نیو پاورچ دمیپنجره رو بستتتم مانتومو پوشتت نکهیبعد از ا
 وندم پشت ساختمون..خودمو رس یچطور مدمینفه گهی.. د رونیب

 فیرد هی واریشتتد و کنار د یپادگان محستتوب م اطیح یانتها یبهدار پشتتت
پادگان رو روشن کرده  اطیکم نور ح یکامل درخت کاشته شده بود..المپ ها

 بودند..
 دهید یدبانید قیسمت از طر نی..چون انجایا میایگفته ب یدونستم واسه چ یم

گفت خلوت  شتتهیم یعنیشتتد.. یهم متوجه ما نم یکستت ینجوریشتتد و ا ینم
 قسمت بود.. نیپادگان هم یجا نیتر
تونستتتم  یم ینجوریاطراف کامال روشتتن بود و ا یخاطر نور چراغا فضتتا به

 ..نمیبب یاطرافمو به راحت
 چپش رو به درخت یو شتتونه  ستتتادهیاز درختا ا یکی ریز دمیکه رفتم د جلوتر

 داده.. هیتک
 فرم نبود.. یعنیتنش بود.. یمعمول لباس

 بود.. نییشلوارش و سرش پا بیبرده بود تو ج دستاشو
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 ..دیو اون ژست خاصش قلبم لرز دنشید با
 من شد..اروم سرشو بلند کرد.. متوجه

کردم..رو به روش  یمونده رو ط یش رو از درخت برداشت..چند قدم باق هیتک
من نگاهم پر از  یدونم ول ینم هم ..اونو یتو چشتتما می..زل زده بودستتتادمیا

 تعجبم چرا.. یمشهود نبود ول اقمیبود..البته اشت اقیتعجب و اشت
گاهمو جد ن کار یازش گرفتم و خشتتتک و  با من  ناب  دیداشتتت یگفتم: ج

 سرگرد؟..
 ..رای..اروم و گدیچیتو گوشم پ صداش

 ..بازم شدم جناب سرگرد؟..ستم؟یبرات اهورا ن گهید--
کاستتته م چشتتمام باره زل زدم بهش..هذرونیزد ب یداشتتتت از   یم ونی..دو
 گفت؟!..

شو تکون داد و گفت:از چ دید یدونم تو نگاهم چ ینم سر انقدر تعجب  یکه 
 دختر خوب؟.. یکرد

شد و زمزمه کردم :از ا ناخداگاه شب منو از اتاقم  نیا نکهیلبام از هم باز  موقع 
 .. یو دار رونیب یدیکش

شو شت سسیصورتمو گفت:ه ید جلواور انگ س س شه..همس ازت  نجای..با
 دییبنده رو عفو بفرما یمحب ای..ستترکار خانم مان؟یکن یمعذرت بخوام قبول م

 شدم.. فتونیموقع از شب مصدع اوقات شر نیکه ا
تا  نکارویا یلبخند بزنم ول خواستتتم قت و هینکردم..لبامو به زور جمع کردم 

 لبخند روش جا خوش نکنه..



نه  یبگ یخوا یم یهر چ- جایما رو ا یکیخواهشتتتا زودتر..چون ممک  ن
 ..شهیهر دومون بد م ی..مطمئنا برانهیبب
چک  زوی..زمزمه کرد :نترس..من همه چستتتادیقدم اومد جلو..رو به روم ا هی

 ..پس اروم باش و خوب به حرفام گوش کن..نطرفیا میایکردم بعد گفتم ب
 خواد بگه.. یم یسرمو تکون دادم..از ته دل مشتاق بودم بدونم چ فقط

ها نیب یدستتت حالتش کشتت یمو  بیدستتتشتتو فرو برد تو ج هی..دیخوش 
 شدم..د یخود م یجنبه هم از خود ب یگرفت منه ب یژستا رو م نیشلوارش..ا

 ..ه؟یژست گرفتنت واسه چ گهیبنال و خالصم کن..د
 ..گهید دیگ..بد؟یکن یپس چرا دست دست م-

گام فت:ا میکرد..م*س*تق ن ند زد و گ مام..لبخ  ینجوریزل زد تو چشتتت
 االن.. ی..ولیتر بود یمی..قبال صمشهینم

سنگ پوزخند شما هم قبال مغرورتر و   یراالن جو یول یتر بود نیزدم و گفتم:
 ..دیذار یدختر تو پادگان قرار م هیموقع شب با  نیشده که ا

کردم محو  یکه فکر م یزیلباش بود..بر خالف اون چ یهمون لبخند رو هنوز
 پررنگ تر هم شد.. چیکه نشد ه

که ستترگرد  میدون یدونم..فقط من و تو م یخودم هم م نویکردم..ا رییاره تغ--
کم نرم شتتتده و از حالت  هیو مغرور حاال  ریاهورا راده بداخالق و ستتخت گ

 بودنش در اومده.. یخشک
 تونه باشه؟.. یم یچ لشیانداختم باال و گفتم:و دل ابرومو

 شرط.. هیمنتها به  گمیو گفت:بهت م دیخند اروم
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 یم تمیهستتتم و حاال داره اذ یدونه من فوق العاده دختر کنجکاو یم نمیا نکنه
 بدونه؟.. دینه اون از کجا با یکنه؟..ول

 کنم.. یدق م یزد که دارم از فضول یلحنم و هم نگام داد م هم
 !..د؟یبگ نیخوا یم یچ-

 شرطمو قبول کن تا بهت بگم..--
 ..ه؟یفوت کردم و کالفه گفتم :باشه شرطتتون چ نفسمو

 ..اهورا..ی..فقط بگیاسممو صدا کن نکهیتر و محزون تر گفت:ا اروم
عد از لرزش هم شتتتدت تپشتتش رفت رو هزار..وادیلرز قلبم داره  یچ ی..ب

 ..گه؟یم
صدا  اسمتو دی..با یچ یخشک شده م رو با زبون تر کردم و گفتم :واسه  یلبا

 کنم؟..
 ..گمیم لشویتو بگو..من هم دل--

 ..گمیخب..م یخل-
 دهانمو قورت دادم و اروم صداش زدم :اهورا.. اب

 گفت :جان ِ اهورا.. رایجذاب و گ یلیخ یمعطل یب
 هتتتان؟!..-

 هم رو به موت جانیبستم..از ه خی..از استرس رونیچشمام زده بود ب ازتعجب
به جن یب یگی..نم؟یدیقرار م یتیموقع نیهمچ هیخدا..چرا منو تو  یبودم..وا

دهنمو تا  پیخداروشکر به موقع ز ی"جانت سالمت عشقم؟"..ول گمیم هویم 
 همچنان متعجب بودم.. ی..ولدمیکش خیب



 یخورد به لبه  ینفستتش م ی..خشتتک شتتدم..گرمانییاورد پا صتتورتشتتو
گفت:  و دم گوشم نییتر اورد..از کنار صورتم سرشو اورد پا نییشالم..سرشو پا

 ..؟یکن ی..با من ازدواج مایمان
 خودمم توش موندم .. چیاهورا که ه دمیتو جام لرز نیهمچ
خدا..جونه من  یکرد؟..وا ی..خواست گارنجایشد..اهورا..ازمن..ا ینم باورم

..خب شنوم؟ یم یچپک زویشده و همه چ نیکنه گوشام سنگبگو..ن گهیبار د هی
 بگو .. گهیبار د هی

 ..؟یکن ی..قبول میخوام با من ازدواج کن یهم تکرار کرد :ازت م وباز
 ..چشم تو چشم..سیتو ف سیبلند کرد..ف سرشو

 کم.. یهم..با فاصله  یبه رو رو
 ..اروم و با احساس گفتم : نتتتته..لکسیر یلیخ

 از من.. شترینوبته اون بود که تعجب بکنه..البته صد برابر ب حاال
 !..؟یزده گفت :چ..چ بهت

ست س د ست ستادمیا نهیبه  .خب .گه؟ید یرو به روش و اروم گفتم :جواب خوا
 نته.. گمیمنم م

 تو هم و گفت :اخه چرا؟!.. دیکش اخماشو
ش یدلم گفتم :به خاطر عذاب تو ستت ک ه خاطر ..بتاتیذ..به خاطر ادمیکه از د

طر ..به خاجاتیهدر دادم..به خاطر غرور و تکبر ب یخودیکه امشب ب ییاشکا
 نتتتتته.. گمیم یفعال تا اطالع ثانو نایا یهمه 
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عمرا قبول  ارهیاشتتکتو در ن یو عذاب فراق و دور ینشتت تیتو هم مثل من اذ تا
 نه .. گمیبازم م یعاشقتم ول نکهیکنم زنت بشم..با ا

سته ستگار در شت هم لیدل یکرده بود..ول یازم خوا سم الله منم  نیندا اول ب
مانریمحضتتر؟"..نخ میبر یک زمیعز یبگم "اوک خان هنوز  رو  ای...اهورا 

 ..ینشناخت
 طهیدادم و ابرومو انداختم باال :خب منم شتترا لشیلبخند َگل و گشتتاد تحو هی

 رد اهورا راد..جناب سرگ ری..پس فعال شب بخشهیکه نم یخودمو دارم..الک
که تو دلم کارخونه قند رو با  یباز پشتتتمو کردم بهش و در حال شیهمون ن با

 رفتم.. یکردند به طرف بهدار یجاش اب م
 کنه.. یداره چکار م نمیبرنگشتم بب یراه حت نیب

شه بازم برات الزمه اهورا  یدلم گفتم :هر حس و حال تو ست داده با هم بهت د
 خان..

 راحت سرمو گذاشتم رو بالشتم و بشمر سه هم به خواب رفتم.. الیبا خ نباریا
 نیا نهوویگشاد شده رو به من گفت: د ییمتعجب با چشم ها یا افهیبا ق میشم

 ؟یبود که کرد یچه کار
 خانوم؟ میکار کردم شم یرو مثل خودش درشت کردم و گفتم: چ چشمام

 کرد؟ یاون ازت خواستگار ونهید --
 !؟گفتم؟یم ینزدم... چ یحرف کردم و سکوت

 بهش؟ یگفت یگفت: با تو ام هااا. چ یعصبان میشم
 ..میبرگشتم و گفتم: شم یعصب



گم بهت ب ینه! آخه دختر ِ خنگ چ یچرا بهش گفت نمیو ... بگو بب میشتتم --
 من؟

ش - شاهد زجر ک کنم! بذار اونم مثل  تشی! بذار منم اذیمن بود دنیتو خودت 
 !خوامیرو نم ادیبه دست ب یکه به آسون یبشه... عشق تیمن اذ

 ؟یعاشق یشد: مطمئن رهیدوباره چشماش گرد شد و بهم خ میشم
به خاطر عشتتقش  دیکنه!غرور داره با تیمنو اذ دیبفهمه که نبا دیآره.. اما با -
 سمتم.. ادیبشه..اگر منو بخواد بازم م الیخ یب

 اما از نظر من...--
تا مطمئن شتتم اون منو  دمی... وقت مدمیارم به خودمون وقت متو فکر کن د -
 و خودمم فکرامو بکنم! خوادیم

 را خسروان دانند! شیهاشو باال انداخت و گفت: صالح مملکت خو شونه
 ...میراه افتاد یرو گرفتم و به سمت غذا خور میشم دست

گفت:چند لحظه وقت  میو رو به شتتم کیکه رهام اومد نزد میقدم نرفته بود دو
 خوام باهات حرف بزنم..! ی..م؟یدار

 شانس دارن! ایگفتم: واال بعض میدر گوش شم آروم
 نگفت.. یزیزد و چ لبخند

... دوتا کفتر یستتمت غذا خور دمیمزاحمشتتونم راهمو کشتت ییجورا هی دمید
جا فرار کنن! خوش بحالشون.... حداقل  نیا یبار غذا ریاز ز خواستنیعاشق م

جایا یکوفت یغذا نیا هاخورنیرو نم ن غذا ما ه ی! بهتر از  گاس ا  چیدانشتت
 فتدات شم؟ یی.. مامان کجای! هتشهیمامان آدم نم یکه غذا ییغذا
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شم عز دیچرا با ایختتتتدا شم و مجبور ب  یرو بخاطر کارها یزیاز همه دور با
 نم...ک نکارویشدم ا یکاش مهربون بود تا منم مجبور نم یکنم؟ ا تیقبلش اذ
 :کنمیکه وصف حالمه رو زمزمه م یلب آهنگ ریدارم... ز یبد یلیخ احساس

Dangerous feelings break out my soul 
 کننیروحم رو احاطه م یخطرناک احساسات

It’s just the meaning of being alone 
 که تنهام هیمعن نیبه ا نیا و

I need you here wherever you are 
 یدارم هرجا که باش ازیتو ن به

I need you now to take me so far 
 یدارم تا منو با خودت بهاون دور دورا ببر ازیبهت ن االن

I wanna run like the speed of the sound 
 بدوم، درست مثل صدا خوامیم

I was somewhere , I ‘m sure you’re around 
 یدارم که تو اوندورو برا بود نانیبودم، و اطم ییجا من

You give me now the meaning of life… 

 یرو بهمداد یزندگ یحاال معن و
With you I’m feeling alive 

Ooooooo… 

 کنم زندم یتو احساس م با
Why you’re lookin’ like that 

 ؟ینطوریتو ا چرا
I’m burning like fire 

 سوزمیم شیمثل آت دارم



I wanna be higher 
 عاشقبشم نایاز ا شتریب خوامیم

Just let me know 
 بذار بدونم فقط

Why you’re lookin’ like that 
 ؟ینطوریتو ا چرا

You’re driving me crazy 
 یکن یم وونهیمنو د یدار

You’re lookin’ amazing 
 !یزیانگ رتیح تو

Why you’re lookin’ like that 
 ؟ینجوریتو ا چرا

I’m burning like fire 
 سوزمیم شیمثل آت دارم

I wanna be higher 
 عاشقبشم نایاز ا شتریب خوامیم

Just let me know 
 بذار بدونم فقط

Why you’re lookin’ like that 
 یکن ینگام م ینجوریا چرا

You’re driving me crazy 
 یکن یم وونهیمنو د یدار

You’re lookin’ amazing 
 !یزیانگ رتیح تو

Why you’re lookin’ like that 
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 ؟یهست ینجوریتو ا چرا
I’m burning like fire 

 سوزمیم شیمثل آت دارم
I wanna be higher 

 عاشقبشم نایاز ا شتریب خوامیم
Just let me know 

 بذار بدونم فقط
Why you’re lookin’ like that 

 یکن ینگام م ینجوریا چرا
You’re driving me crazy 

 یکن یم وونهیمنو د یدار
You’re lookin’ amazing 

 !یزیانگ رتیح تو
 ؟یرو دوست دار یا گهی: کس ددمیاهورا رو از پشت سرم شن یصدا

 گفتم: نه... عیبرگشتم سمتش و سر عیخداگاه سر نا
 !یانکارش کن خوادیگفت : نم یلحن محزون با
 !کنهیرو خراب م زیداره همه چ َاه

سرت بر نم یحرف نکهیاز ا قبل ست از  ارم... د یبزنم گفت: مطمئن باش من د
 مطمئن باش

 گرم شدم... خوادیبازم منو م کنهیکه فکر م یزیبا همه اون چ نکهیا از
اما  خوامیکه بگه منم تو رو م دیچرخ ی.. مدیچرخیداشتتتت ناخداگاه م زبونم

 ذاشتم... یم دینذاشتم! نبا
 لطفا! دیخودمو دارم.. فعال حرفش رو نزن طیگفتم: اما من شرا اروم



شد..  صورتش شد! وا یعنیپکر   یخدا جون منو ببخش.. م یپکر بود پکرتر 
 یمطمئنم کنه..اگر منو بخواد کنار نم دیچکار کنم؟..با یول شتتهیم تیدونم اذ

 خودش.. یس رهی..میچیکه ه هیکشه..اگر هم عالقه ش سطح
 و رفتم... دمیکشرو  راهم

صر! وا 6ساعت نگاه کردم...  به سمون  ایخدا یع شنبه ها رو وا شکرت چهار
هورا از ا یخونه.. دور میو بر میکه پنجشنبه و جمعه بعدش راحت باش یدیآفر

 از مامانم سخت تر! یواسم سخت بود اما دور
 رمیبگ یهم مجبور بودم تاکس نیهم یبرا ریداده بودم تعم شیرو هفته پ نمیماش
 پاهام ترمز کرد.. یجلو ینیکه دستم رو بلند ماش نیهم

 که پشت فرمون بودم چشمام چهار تا شد... یکس دنید با
ژستتت  کیبا  شتتویآفتاب نکینگاهم بهشتته ع دید یپشتتت فرمون بود. وقت اهورا

 خاص برداشت که تو دلم هزار بار براش مردم و زنده شدم..
 کردم... ینگاهش م متعجب

 باال... ای ب ِرگاهیتعم نتیماش دونمیزد و گفت: م یلبخند
 ..رمیگ یم ی..تاکسینه مرس -

 ..پس بپر باال..تیمن تاکس--
 ..دییبفرما شمیشدم گفتم :گفتم که..مزاحم نم یحرص

 نه؟ ای یایمانتوم رو گرفت و گفت: م نیشد و آست ادهیپ نیماش از
 نه! -

 بحثمون رو خاتمه داد... ینیماش راژیو یصدا
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 شده که... یچ نمیرو برگردونم تا بب سرم
ستش  یکه تو دمیپوش رو د اهیس یمرد شکم زد!  هید سر جام خ سحله بود.  ا

ظر من بودم که منت نیبودند و فقط ا ستادهیاز حرکت ا ایدن یها زیانگار تمام چ
 بودم اون گلوله به من بخوره...

نشتتون ندادم هنوز ستترجام  یواکنشتت چیاما ه دمینه گفتن اهورا رو شتتن یصتتدا
 حرکت... یبودم! ب

 منو از تو شود در آورد. نیخودشو انداخت روم و تازه برخوردم با زم اهورا
ش س عیسر نیما شد.. ک س یاز اونجا دور   دهیدور و برمون نبود چون همه تر

ها چه  که از ب ند نفر بودن  جا  یبودن و فرار کرده بودن فقط چ خودمون اون
 فرستن!آمبوالنس ب هی دیبلند گفتم: زنگ بزن یبودن رو بهشون با صدا سادهیوا

 همون جا زل زده بودن به ما.. هنوز
 !گهید دیرو باال تر بردم و داد زدم: بر صدام
 اهورا انداختم... چشماش بسته بود. دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

نشده باشه و االن دوباره برام چشماتو  تیزیلب گفتم: فدات شم اگه تو چ ریز
سم م یباز کن ! یدینش یتا م ینکنم... کاش به هوش بود تتیاذ گهید خورمیق

 !اریاهورا طاقت ب
 جون بست..! یآروم باز کرد و دوباره ب چشماشو

 ....ایکردم... خدا هیاش و زار زار گر نهیس یرو گذاشتم رو سرم
ستاش ریبدنش اون ت یبه کجا نمیرو بلند کردم تا بب سرم صابت کرده.. د که  ا

 من... نه! یسالمن... نه... پاهاش ...خدا



سرم رو رو دتریشد میگر شتم و گر نهیس یشد...   تمدونسیکردم م هیاهورا گذا
 یواستتم مهم نبود!مغزم قفل کرده بود..دستتتام م گهیچند نفر دورمونن اما د

 ..هنوز نبض داشت..پس زنده ست..دیلرز
 .. آمبوالنس اومد!یکه گفت: خانم محب دمیسرهنگ رو شن یداص
 نداشتم رفت! یاشکام رو پاد کردم.. ابرو عینشستم و سر خیس
س نیا سودمیفکر ها رو پس زدم و آدرس آمبوالنس رو پر ش چی..  رو دادم  نیما
سر هی س هی عیسرهنگ و ستانیگرفتم تا برم به ب یتاک که  یی)...(!همون جا مار

 اهورا رو بردن..
رو که از قبل اماده کرده بودم رو دادم دستتتش و زدم  یپول عیستتر دمیرستت یوقت

 ...رونیب
 کردم... یو اون ور نگاه م نوریدر گم به به ا سر

 داد! ینم گنالیس مغزم
 برم.. دیو ازش خواستم بگه کدوم اتاق با رشیسمت پذ رفتم

 تو اتاق عملن! شونیخانوم ا--
 ..ه؟یپزشک معالجشون ک-

 شد و خورد تو سرم: دکتر طهماسب.. یجوابش پتک اما
سمت اتاق عمل و رو مثل ست خورده رفتم  شک شکر  صندل یکی یل ها  یاز 

 منتظر موندم...
از دو ستتاعت انتظار پشتتت در اتاق عمل طهماستتب و چندتا از پرستتتارا  بعد

 ..رونیاومدن ب
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 دکتر حالش چطوره؟ ی: آقادمیرسپ شیو تشو یبه طهماسب با سرد رو
 ا؟ینما یکنیچکار م نجایبا تعجب زل زده بود به من بعد گفت:تو ا طهماسب

 باهات داره؟ یچه نسبت ماریب نی:ا دیمشکود پرس بعد
 پسرخاله شد! نیبابا..دوباره ا یا

 !میگفتم: نامزد یآروم به
 چهار تا شد... چشماش

 چطتوره؟: حالتتشون دمیپرس دوباره
اما هنوز معلوم  میپاهاشتتون در آورد یجواب داد: گلوله رو از تو یبار جد نیا
وقت نتونه.... به  چیه دینه! شتتا ایپاهاش پاره شتتدن  یکه عصتتب ها ستتتین

 ..!دیدمجبور به ترکش ش دیشا ستین یکار راحت جیفرد افل هیبا  یهرحال زندگ
 نه! ایشدم... به اون چه که من ترکش کنم  یعصبان

ن نه اما مطمئ اینداره که ترکش کنم  یربط چینستتبتا محترم به شتتما ه یآقا-
 !مونمیاش مپ اسیدن ایتا دن افتهیبراش ب یاتفاق نینکرده همچ ییاگر خدا دیباش

گفت: خانم  خوادیطهماستتب رو م یهوا یلیاز پرستتتارا که معلوم بود خ یکی
 نجایا تیبا شخص یبه دکترا دیو شما حق ندار مارستانهیجا ب نیا ؟یسر آورد

 !دیکن نیتوه
ا ب دیدرهم گفتم: من وقت ندارم با شتتما ستتر و کله بزنم! شتتما بر یا افهیق با

 نم؟یهمسرم رو بب شهی! مدیسر و کله بزن مارستانیب تیبا شخص یدکترا
... شتتما که  یاز نگران رمیمی... من دارم مکهیگفت و جوابم رو نداد! زن یشتتیا

 ...زارمیدارم! از همتون ب یچه حس دیدونینم
 ...شهیتو چشمام جمع م اشک



 ..یدنده ا کیهنوز هم لج باز و --
 خوامی: مگمیو م نیرو زم نمیشتتی..مستتمیتونم وا یکنم نم یم احستتتاس

 ...نمیاهورام رو بب خوامی... منمشیبب
 فهمم.. ینم یزیچ چیه گهیو د شهیم کیچشمام تار شیپ ایدن

**** 
 کنم.. یرو آروم باز م چشمام

 خوابش برده بود! یصندل یکنارم رو میشم
شتتنوم: به هوش  یرو م میشتتم یاز ستتر جام بلند شتتم که صتتدا کنمیم یستتع
 !!؟یاومد

 ؟ی: مگه تو خواب نبودگمیدارم و م یاز دستام سرم رو نگه م یکی با
 دم...ش داریب ی: بس که تکون تکون خوردگهیو م دهیرو تو هوا تکون م دستش
 بندم.. یخوابم و چشمامو م یتخت م یو رو رمیگ یسر درد م دوباره

 : چه خبر؟دمیپرس میاز شم یهمونطور
شت رو یصندل یاز رو میشم شو گذا ست شد و د نه نک ی: وامیشونیپ یبلند 

 ت؟رف ادتیاهورا هم  یعنی ستیکه خونتون ن نجایا ؟یموقت گرفت یفراموش
 : حالش خوبه؟گم یکشم و م یم یفیخف غیج

: به هوش اومد.. زودتر از تو اما هنوزم معلوم گهیو م کشتتهیتو هم م اخماشتتو
 که... ستین

 راه بره! تونهی: چرا معلومه! اون مگمیاخم م با
 ...شایهنوز آزما --
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شو گرفته م یم سط حرف شمگمیپرم و که  نینه ا یبد هیبهم روح دی.. تو بامی: 
 !یکن دمیناام

سسی: هگهیو م کنهیتخت و ب*غ*لم م یرو نهیشیکنارم م میشم س س ه ب س
 بلند دی... تو هم باشتتهی! زود خوب میگی... آره تو راستتت ماریخودت فشتتار ن

 ؟یتونی..! میش
 دونم! ینم-

 و خودم رو ارمیدوام ب ادیرو گرفت... آهستتته بلند شتتدم اما نتونستتتم ز دستتتم
 ...میانداختم رو شم

به  ؟یکن یوزن کم نم کمیهم اخم کرد و گفت: چرا  میشتتم نداره  گ*ن*ا*ه 
 قرآن!

 تتتتتتتتمیحرص گفتم:شم با
تنها  قهیشما دو دق ومدنیتا مامان باباش ن یزود میری:باشه االن مدیخند میشم
 ..؟یباهاش حرف بزن یخوا ی.. منیباش

 :اره.. گمیو م دمیخدام بود..سرمو تکون م از
کنار تخت اهورا و خودش  یصتتندل یمنو نشتتوند رو میشتتم میدیرستت یوقت

 رفت...
شک اما خ شهیشدم... حالتش مثل هم رهیصورت اهورا خ به  یب یلیبود ! خ

 روح...
ستم صورتش رو نوازش کنم اما تا رو د صورتش قرار گرفت  یرو بردم جلو تا 

 لب هاش... از عمد نبود اما.. یدستم سر خورد رو



دستمو پس بکشم اما اهورا چشماشو باز کرد و همزمان نود انگشتمو  خواستم
 ..دیلبش بود رو ب*و*س یکه رو

 دونستم حتما سرخ شدم.. یشدم..م داغ
..تاب نگاه نافذشتتو نداشتتتم..از جام بلند شتتدم تا برم اما نییانداختم پا ستترمو
 ..یرفت و دوباره پرت شدم رو صندل جیسرم گ
 شد؟ ی: چگفت یبا نگران اهورا

 کنه! ی..سرم درد م یچیلب زمزمه کردم : ه ریز
 پاهات رو .. لمس... یتونینگفت..آهسته گفتم: م یزیچ

 ..گمیتر از من گفت: بعدا م آهسته
 یتون یم مگی..دارم بهت م گم؟یبعدا م یچ یعنیگفتم:  ینسبتا بلند یصدا با

 بده....تو رو خدا جوابمو ؟یکن ی..حسشون م؟یپاهاتو تکون بد
 ایب گمی..آروم ..باشتته مایدستتتاشتتو اورد باال و با لبخند گفت : آروم مان اهورا

 ...نیبش
سممو به زبون اورد ب یخودم اومد.. وقت به صدام  شتریا شنگ  داغ کردم..چه ق
 کنه.. یم

 نشستم و منتظر نگاش کردم.. یصندل رو
 گفت :برات مهمه؟.. یچشمام زل زد و با لحن اروم تو
 ..؟یتعجب گفتم :چ با

 ..پاهام..نکهیچه به روزم اومده..ا نکهیا --
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موقع در باز شتتد و طهماستتب وارد شتتد ..با لبخند رو به اهورا گفت: َبه  همون
 سرگرد! یآقا

گاه مین ما ین مه داد: جواب آز خت و ادا ندا با شتتتایبه من ا مِد! و   دیاو
 شما پاره شدن و... یپا یبگم..متاسفانه عصب ها

 امکان نداره! ؟یگفتم: چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یبلند یداص با
 یدونم تو چه موزمار یمتاستتف ستترشتتو تکون داد..من که م یبا نگاه دکتر
 ..یهست
 ..نشون؟یبد شهیبار چکشون کنم..م هیخوام خودم  ی_ م

سا و ازما هی ستش از د بایرو به طرفم گرفت..تقر شایکم نگام کرد..بعد هم عک
 ..دمیکش

 شدم... تترهیعکس ها خ به
ست شون م نویگفت... عکس ها هم هم یم را ستاد هم ادمهیداد اما  ین  شهیا

گفت که با شتتک  یم نطوریشتتدن ا یم یموارد نیکه دچار چن ییمارهایب یبرا
 .....!سکهیر نیکه بازم ا ارهیبه دست ب شویتونه سالمت یم ماریب

شتم رو عکس سرم رو انداختم ز زیم یها رو گذا سرهنگ حرف  دی... باریو  با 
مونم و ب شتتشیپ مارستتتانهیکه اهورا ب یتا زمان گرفتمیازش اجازه م دی! بازدمیم

 خودم کمکش کنم..
 ؟یپاهاتو حس کن یتونیم زمیرو سمت اهورا برگردونم و گفتم: عز سرم

 چهار تا شد.. چشماش
.. کن یشنوه: لطفا نقش بازکه فقط خودش ب یلب آروم زمزمه کردم جور ریز

 ..یداده..منم گفتم تو نامزدم ریبهم گ



لب هاش جا خوش کرده رو  یکه رو یلبخند تونستتتمی... ممیرو دزد نگاهم
 حس کنم!

 حس کنم... تونمیگفت: نم یبا لبخند مصنوع اهورا
 کردم بغضم رو فرو بدم! یزدم... سع یتلخ لبخند
از زبون خود اهورا بشتنوم تا  خواستتمیجود بود.. م هیحرف طهماستب  انگار

من چقدر  یآور شتتد! خدا ادیتلخ رو بهم  قتیحق نیباور کنم.. اما اهورا هم ا
 شتتغل و نیبا ا نکهیکرد!ا ینم هیمرد بود که به خاطر از دستتت دادن پاهاش گر

 ..نهیبش لچریو یرو دیتونه راه بره و با ینم گهیتالش فراوانش د
ماستتتب چک کردن طه عد از  تاق ب ب فت ... تو رونیاهورا از ا مدت  نیا یر

 سکوت کرده بود..
اومد تو و به اهورا سالم کرد ..در گوشم گفت: پاشو..  میبعد از اون شم عیسر

 !یباش نجایخانوادش اومدن زشته ا
 بار به اهورا نگاه کردم .. نیآخر یگفت! از سر جام بلند شدم و برا یم راست

 بگه یزیچ هیخواست  یاون هم به من بود..لباش از هم باز شد.. انگار م نگاه
 رفتم.. ی..بدون خداحافظ یول

 گه؟یدستم رو گرفت و گفت: پاهاش خوبه د ریذوق زده ز میشم
 زده گفتم: نه.. غم

 تو؟ نه امکان نداره! یگیم یچ ؟یرو لب هاش خشک شد و گفت: چ لبخند
 منه... ریهمه اش تقص-
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 دنیرو ول کردم و شروع کردم به دو میشد.. دست شم ریاز چشمام سراز اشک
پستتر جوون تنه زدم.. اصتتال  کیبه  دنیدو نی.. در همارستتتانیب اطیستتمت ح

 میقد یکه کنارش بود گفت: دخترم دخترا یخانم مستتن هیندادم اما  تیاهم
 معلومه از عمد بود!

 نهیبی!؟ واقعا که.. نمگن؟یم یمن... ملت چ ی.. خداشهیم شتریگرمام ب شدت
اکام عشق ن کیبخاطر  دیدارم؟..شا یدرد هی دیکنه شا یفکر نم کنم؟یم هیگر

 باشه؟
 عشقم ناکام بمونه! نتتتتتتتتتتتته! زارمینه نم ناکام؟

 ؟یدوستش دار نقدریا یعنی --
 !یلیگرفته گفتم: خ یصدا با
 آه گفت: خوش بحالش و رفت! با

 !شهیسر و صدا تر م یتر و ب .. خلوت من آرومبهتر
 بود و ستتتادهیگوشتته ا هیکه  دمیرفتم داخل.. ستترهنگ رو د قهیاز چند دق بعد

 بود.. رفتم سمتش و گفتم: سالم یانگار منتظر کس
 .. یسالم خانم محب--

 ازتون دارم.. یخواسته ا هی: گمیاندازم و آروم م یم ریرو ز سرم
 ؟یچ --

 نجا؟یراد بمونم ا یبه عنوان پرستار اهور.. آقا شهیم-
 : فکر کنم..گهیو م کنهی... مرموز نگاهم می.. واایدادم خدا یسوت عجب

 ؟یچ دیفکر کن -
 نداشته باشه.. یمورد --



 : ممنونگمیم قدرشناسانه
 ..میسمت شم رمیم و
 ..میشم-

 هوم..؟ --
 !دیو گفتم: ببخش دمیکش یقیعم نفس

 ینم یبا تو حاال حاال ها آشتتت یکینبود من  نطوریقرآن اگه وضتتع اهورا ابه --
تشیخانوادشم حاال حاال ها هستن! ا نیکردم! ا ت ت ت ت اون دختر عمه لوسشو  ت

 !شیبوده که رفتن خواستگار یظاهرا همون ؟یدید
 تو هم و گفتم: حرفشو نزن! دمیهامو کش اخم

 کرد! یم یا هیگرچه  یدونیلبخند گفت: باشه بابا... نم با
 ادینگاهش کردم.. حستتاب کار اومد دستتتش و ستتاکت شتتد.. اما ز طلبکارانه

مان اوردیدوام ن فت: اه  جلو  نمتوینم گهید ایب ریدوش بگ هیبرو خونتون  ایو گ
 نگم! نویو ا رمیخودمو بگ

 مونم... از طرف یم ششیشبم خودم پ رمیرو کج کردم و گفتم:باشه من م سرم
 کن.. یخداحافظ هیمن با بق

 ..ی_ _ با
رو صتتاف کردم.. ظرف غذا رو محکم تر تو دستتتام گرفتم و در رو باز  شتتالم
 کردم.

 گفتم: سرگرد یآهسته ا یکه هنوز خوابه.. با صدا نیبابا ا یا
 راد.. یذره.. بلند تر گفتم: آقا هی ینخورد.. حت تکون
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 داد زد.. شهینم ی.. حتنهیخوابش سنگ چه
اهورا راد..  یراد.. ستترگرد.. آقا ینود انگشتتت به بازوش ضتتربه زدم: آقا با

 جناب...
 تو هم و گفتم: اهورا دمیآوردم.. اخم هام رو کش جوش

 که چشماش بسته بود با لبخند گفت :جانم.. همونطور
..با همون لحن گفتم :حلقم پاره شد بس که یدست انداخته بود؟..عقده ا منو

 رد..صداتون کردم سرگ
 : دوباره شدم شما؟!؟گهیتو هم و با اخم م کشهیهاش رو م اخم

 به اصرار سرهنگه.. نجامی! حاال هم که ادیبحث رو ادامه ند نیسرگرد لطفا ا-
 آره بهم گفت!--

ته؟!؟ ا ِا ت ت ت ت ت ت  یو تشکر حساب ریتقد هیباشه  ادمیبهش..  ولی سرهنگم هم بل
 ..هیازش بکنم! بر خالف اخماش مرد خوب

شتم جلو غذا ستم رو یرو گذا ش و پاهام رو اندختم  یصندل یاهورا و خودم ن
کردن.. بعد از چند  یام رو در آوردم و شروع کردم به باز یاس پ یهم .. پ یرو
 دادم یکردنم ادامه م یکه به باز یهنوز لب به غذاش نزده.. در حال دمید قهیدق

 ؟یخوریگفتم: نم
 خم شون کنم! تونمیمبه دوتا دستم سرم زدن ن --

 کنم.. یم ی..همچنان بازگمینم یچیه
 اااایمنو بکن یپرستار ی: مثال اومدشهیاعتراضش بلند م یصدا

 غذا هم بذارم دهنت؟ دی: خب؟ باگمیباال و م ندازمیابروم رو م کی
 تو دهنم.. یبذار دیبخورم آره با تونمینم یوقت--



 !ستیام ن فهیوظ-
 از دستتش رهیباال آورد و تا اومد قاشتتق رو بگ یاز دستتت هاشتتو به ستتخت یکی

 پسر ِ سوسول ِ من.. یخون اومد.. ه
 قاشق از غذا رو برداشتم و گذاشتم دهنش.. هیسمتش .. رفتم
معذب  گمیداشت..نم یصورتم بر نم یخورد..نگاهش رو از رو یآروم م آروم

 داشت.. یخاص یگرما شهیسرخ شده بودم..نگاهش هم یول
شت ن دایشد شده بودم بعد از گذ ساعت باالخره غذا خوردنش تمام  میخسته 

 شد و من رو ول کرد..
شتم د یو وقت رونیغذا رو بردم ب ظرف سته و انگار  یجد دمیبرگ ش سر جاش ن

 منتظر منه..
 شده؟ یزیچ-

 کارت دارم.. نیگفت: بش یجد اهورا
 من هنوزم سر خواسته ام هستم... اینشستم، ادامه داد: مان یوقت

 اما من.. -
 پاهام.. دونمیم --

 ..ستیجدا از اون مسئله االن وقتش ن -
 گفت: پس فقط بخاطر پاهامه؟ نه؟ نیغمگ اهورا
سر یفکر سرم جرقه زد اما  سش زدم با عیتو  شتم برا ینگهش م دیپ  یقتو یدا

 بود! یکه حالش بهتر م
 رو بسنجم.. طیشرا دیفکر کنم.. با دی.. باستین نیا ینه برا-

http://www.roman4u.ir/


 بگم.. یزیتونستم چ ینزد..انگار باورش نشده بود..من هم نم یحرف
ستمی. کاش مکردیو به پاهاش نگاه م نییرو انداخته بود پا سرش هش بگم ب تون

 ..کشهی.. دلم هنوزم براش پر متیوضع نیبا ا ی! حتخوامتیکه چقدر م
 ..داشت یقلب یماریخانوادش نگفته بودن که اوضاعش بده چون مادرش ب به
 یخوب شتتدنش دعا کردم و بعد از به خواب رفتنش خودمم رو یته دلم برا از

 خوابم برد... یصندل
 یجلو یلیهفته خ کی نیشتتدن اهورا گذشتتته و من تو ا یهفته از بستتتر کی

شمو اجرا نکنم اما بدجور  شدم... حس مخودم رو گرفتم تا نق سه  سو  کنمیو
 !..دهیوقتش رس گهیامروز د

 یبهش نداشتتتم..ب یکرد و منم کار یاوقات ستتکوت م شتتتریمدت ب نیا یتو
 ..شهیدونستم درمان م یسابق بودم..م یایخب همون مان ینبودم ول الیخ

باز م آروم کل  رمیکنم و م یدر رو  مه اش  نده اون دختر ع تو صتتتدا هرهر خ
 رو برداشته.. دختر ِ نکبت.. مارستانیب

شب ن ی: اهورا جان چگهیبه اهورا م رو شب  دیومدیشد اون  خونمون؟ همون 
 ؟یخواستگار

 یومدیچرا ن پرستتهیاهورا در هم رفت.. دختر ِ پررو برگشتتته ازش م یها اخم
ول و ستتبک  ی.. در حد مرگ از دخترامیقد ی.. دختر هم دخترامیخواستتتگار

 متنفرم..
 ..دیکن ییرایرو گرفتم جلوش و گفتم: از خودتون پذ ینیریش جعبه

با اخم حقشتتته که حرفشتتون رو قطع کردم.. رو بهم  .. معلومه زورش اومدِ  
 خورم.. یگفت: نم یظیغل



 ان که! یمیوا چرا؟ رژ -
 به گردنش داد و گفت: دکتر پوستم گفته نخورم.. یقر مهتا
رفا ح نیکه ا ینیریشتت هی  ِییزایهام ناخداگاه باال رفتن.. هه.. نگران چه چ ابرو

 رو نداره...
عالمه فک زدن و رو اعصتتاب من و اهورا رفتن باالخره قصتتد رفتن  هیاز  بعد

 طهماسب اومد تو.. رونیکه خواست بره ب نیکرد.. هم
شتتد و طهماستتب هم وحشتتت زده رو بهش گفت:  یمهتا وحشتت یها چشتتم

 ..دمیم حیتوض
 ..رونیطهماسب و از اتاق رفت ب نهیس یکوبوند رو فشویک مهتا

 !نکهیمثل ا سیچشونه؟ حالشون خوب ن نایتعجب گفتم : وا ا با
 سرش و تکون داد و گفت: قبال نامزد بودن اهورا

ِِ چه جالب..نم - ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ستم... فکر کن ا یِا  نیدختر عمه جونت با ا نیدون
 قابل باور ِ ریقبول کنه.. غ تیبخواد مسئول شیهمه قر و غم

 اد؟یو گفت: ازش بدت م دیخند اهورا
به هم  شتتونیشتتد نامزد یچشتتم نازد کردم و گفتم : بماند.. اصتتال چ پشتتت
 خورد؟

 شده بود.. گهید یکیعاشق  نیچشمهاشو بست و گفت: آرم اهورا
 وا مگه عاشق مهتا نبودش؟ -

 ؟یتو مهتا رو دوست دار یترد ردم و ادامه دادم :راست لبامو
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بعد از مهتا عاشتتقترش کرد.. من  گهیدختر د هیتلخ زد و گفت:  یلبخند اهورا
 ردم..ک ینم یاگه دوستش داشتم از تو خواستگار نمیب یمهتا رو مثل خواهرم م

 عاشقش کرد؟ یاخرش گفتم : ک یتوجه به جمله  یب
 و گفت: تو دیکش یآه اهورا

 .. نه امکان ندارهدیحد خودش رس نیاز شدت تعجب به بزرگتر چشمام
نامزد یمن فکر م- بل از  ماجرا ق عد از  یحت یعنیبود  شتتونیکردم.. اون  ب

 شنیم دایپ ییمن! چه آدما یخدا ی.. واشونینامزد
شد و ا یاما برا ستین یآدم بد-- شق  شتباه بود! خ نیبار دوم عا  یلیکارش ا

 اه..اشتب
 : مردد نکبت.. دمیلب غر ریز

 ..؟یکن یم نیچرا توه گهی..د الیخ یو گفت : ب دیخند اهورا
. یابام! مثل بیریگیخب.. االن تا فردا واسم موعضه م یلیحوصله گفتم :خ یب
 اسم رو بده.. یپ

 شمیراحت م یشیفردا مرخص م شیذوق ادامه دادم: آخ با
 کردم. تتیمدت اذ نیتو ا دیناراحت گفت: ببخش اهورا

خوشتتحال بودم که کنارشتتم..  یلیهم خوب بود.. خ یلیمدت خ نیا قتایحق
وز امر نیهم دیپاهاش بود.. که با مینبودم تنها نگران نیاصتتال ناراحت و غمگ

 براش... کردمینقشمو اجرا م
شکر ستانیب نیا سییر خدارو شنا مار ضورم ا میشم یهمون ا  جانیبود و با ح

 از پرسنل.. یکینداشت..باز شده بودم  یمشکل
 به خاطر اهورا.. فقط



شار م کیآب  وانیل ستم ف صرف رو تو د شم و یم یقیو نفس عم دمیبار م با  ک
 ..شمیوارد اتاق اهورا م شانیپر یحالت

 شده؟ ی: چپرسهیو م کشهیبه موهاش م یدست اهورا
 باالخره اعتراف کردم.. گفتم که...-

 کنم.. یولو م یصندل یو خودم رو رو ازمندیم ریرو ز سرم
 ؟یگفت یچ ی: به کپرسهیم یکنجکاو با
 بهش.. گفتم که.. -

رو  یمستتئله مهم هی دیبا ستتتی... مهم نیچیکشتتنده گفتم: ه هیاز چند ثان بعد
 بگم..
راد.. من  یآقا دینیادامه دادم: بب عیبهم بزنه و خودم ستتر یندارم تا حرف اجازه

شما زندگ تونمینم شم. فکر نکن یخوب یبا  شته با صال.. بخاطر پاهاتون ِ ا دیدا
کارم  دیرو دوست دارم.. ممکنه بگ گهید یکیتونم چون ... چون..  یاما من نم

 دوستش داشته باشم اما... دیاشتباه و نبا
 د ِحرف بزن .. ؟یبگو... اما چ ؟یبرداشت و گفت: اما چ ریخ

ش قیعم نفس شدم ..کنار تخت اهورا اواز جام بلن دمیک  و ادامه دادم: ستادمید 
 رو دوست دارم.. گهید یکیمن  ستیبخاطر پاهاتون ن دیباور کن

 ه؟یگفت: اون ک تیبا عصبان اهورا
بود زودتر بهتون  نی..قصدم ادی..من اون رو دوست دارم..ببخشنیاون ... آرم -

تا  باز دیخودتون فکر نکن شیفقط پ هیبگم  مدمیم تونیدارم  دم ..االن هم او
 زود خوب بشه..خداحافظ.. یلیحالتون خ دوارمیکنم..ام یخداحافظ
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الزمه.. از ته قلبم دعا کردم..  دونستتتمیبودم اما م مونیازکرده خودم پشتت خودم
 دعا کردم تا جواب بده...

تم خواستت یطرف در برگشتتتم..پشتتتمو که بهش کردم قلبم فشتترده شتتد..نم به
 تیاون وضتتع یبشتتم و تو رهینگاش کنم..دوستتت نداشتتتم تو چشتتماش خ

 ..نمشیبب
 یبود ول نقشه نکهیخوردش کرده باشم..غرورشو شکسته باشم..با ا دمیترس یم

 اون که خبر نداشت..
 تو جام خشک شدم.. ادشیفر یصدا با

 ..ایمان سایوا--
شن یول ستادمیا شو  صدا شتم..  یبلند و محکم :برگرد..بذار الاقل برا دمیبرنگ

شماتو بب نیاخر شده چ ..اونوقت..اونوقت برو..اونوقت بهم بگو نمیبار هم که 
 کنم برگرد نگام کن.. ی..خواهش مایخدانگهدار..مان

ن بود.. راه نرفته بود اما همو ستادهیشده بود..اروم برگشتم..فقط ا یجار اشکام
 ! ِیمن کاف یهم برا
 ..دمیلبام نشست..تعجب رو تو چشماش د یرو قیمع یلبخند

 اقاهه.. یگفتم: گول خورد یلحن بچه گونه ا با
 یشتتد همون لحظه پاهاش ستتستتت شتتد و نشتتستتت رو تشیمتوجه موقع تازه

و بعد دکتر طهماستتب رو  دمیآب رو به دستتتش م وانیل یتخت.. با خوشتتحال
 ..ادیتا ب کنمیخبر م

 اومده؟ شیپ یاومد تو متعجب گفت: مشکل یوقت
 اهورا برگشته! یمشکل که نه اما حس به پاها -



تا شتتتد بعد از معا چشتتماش .. بهیچونشتتو خاروند و گفت: عج نهیچهار 
 ؟یچطور

 بهش شود دادم. -
 نیهمچ تونهیبزرگ م یلیشتتود خ کیفقط  ؟یتعجب نگام کرد : چطور با

 رو بکنه! یکار
رو  شونیبود که ا ی..انقدردیشک نکن شیزدم و گفتم: تو بزرگ یژکوند لبخند

 شوکه کنه..
 اهورا نگاه کردم و با لبخند گفتم : مگه نه؟.. به

 گفت.. ینم یزیکرد و چ ینگام م فقط
 یمتنمونده بود..ستتال شیتا درمان قطع یزیچ گهی..د یوتراپیزیف رفتیم دیبا

 کامل..
دارم... از ته دلم خوشحالم... واقعا از خدا متشکرم که  یخوب یلیآرامش خ هی

 نکرد ... دمینا ام
کردم اخم  یم یداشتتتم نقش باز دیفهم یخوشتتحال بود.. وقت یلیهم خ اهورا

رد واستته ستترگ دهیرستت ییکارت به جا گهیکرد و گفت :دارم برات خانم دکتر..د
 ..؟یکش یمملکت نقشه م

 خاطر دل خودم انجام دادم!کارو ب نیدونست من ا یکه نم فیح
 اهورام.. شیپ مارستانی که تو ب ِیشب نیآخر امشب

 زد و من واقعا ممنونش بودم.. ینم یاز ازدواج و خواستگار یحرف
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 کیشل بهم خواستنیم ای: به نظرت کدمیمدت ازش پرس نیا یبار ط نیاول یبرا
 کنن؟

جا زندان هیو اونم.. همون زن میمظنون دار هیما فقط  -- ما رو اون کرده  یکه 
 بود؟ یاون ک ایبود. مان

 و گفتم :خاله ام بود... دمیکش اه
 تعجب گفت : پس چرا .. با
 یونرو بد زهایچ یستتر هی دی.. باگمیوستتط حرفشتتو گفتم : بعد بهت م دمیپر

 ..!میفکر کنم تو خطر افتاد
 ؟یابروش رو داد باال و گفت: تازه فکر کن یتا هی اهورا
 ..ی...! اونم بد خطرمیو گفتم: باشه بابا تو خطر افتاد دمیخند

ت عیزد تو چشمام..دستش رو آورد جلو اما سر زل ت ت چقدر  یبردش عقب.. آخ
 کرد..! یخودشو کنترل م

شب بخ یلبخند بم خوا یصندل یرو شهیبار هم مثل هم نیگفتم.. ا ریزدم و 
 برد...!

 بود اهورا مرخص بشه.. قرار
کردند من پزشتتک معالجش  یما باخبر نبودند و فکر م یاش از رابطه  خانواده

سب وظ ستم و تمام کارهام بر ح صورت فهیه شق به اهورا  یبود..در  که من با ع
 شیمداوا و سالمت یاومد برا یهر کار از دستم بر م دید نیکردم و از ا یکمک م
 دادم.. یانجام م

که د روز خانواده ش رو هم امضتتتا  صتتشیترخ یبرگه  گهیاخر  شتتتده بود 
 ..فقط پدر و مادرش اومده بودند..هر دو متشخص و مهربون ..دمید



پدرو  یجلو نکهیا یازم تشتتکر کرد..گذاشتتتم پا یو جد نیستترستتنگ اهورا
 مادرش راحت نبوده..

 یاز طرف یکل خودمم کرم داشتتتم و دوستتتت داشتتتم بهم توجه کنه..ول در
 کردم.. یناخواسته ازش فرار م

 هم برام نامعلوم بود.. لشیدل
************** 

نه اهورا رو د 1 االن پادگان گذاشتتتم.. دمیهفته استتتت که  پامو تو  هفته  1نه 
 بودم و حاال قرار بود برگردم.. یمرخص

 یدر ارتباط بودم..امار اونجا رو درسته م میتلفن با شم قیمدت از طر نیا تمام
 نیو فرمانده گفته هم ومدهین گاهیپا گفت که اهورا هنوز یذاشت کف دستم ..م

 گرده.. یروزا بر م
دلم براش تنگ شتتتده  شییبودم..خدا دهیمامانمو د ریدل ستت هیمدت  نیا تو

 یبودم کمتر م مارستتتانیچند روز که به خاطر مراقبت از اهورا تو ب نیبود..ا
 ..دمشید

شد واقعا شقم به اهورا چنان  شده بودم..از  یبود که حت دیع از مامان هم غافل 
اول از جانب  دینه..با ینه..ول ایدونستتتم بگم  یعالقه م خبر نداشتتتت و نم

 شدم.. یخودم مطمئن م
 رفتم.. یم ادهیرو پ ابونیتا سر خ دیببرم..با نیخواستم با خودم ماش ینم امروز

ضا یاز کل بعد  تیسفارش از طرف مامان و اطاعته امر از طرف من باالخره ر
 داد حرکت کنم..
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 صدام کرد.. یکیکرده بودم که  یاز راه رو ط یکم
 خانم.. دیببخش--

 زن جوون بود.. هی..برگشتم
 !..د؟یبله..با من بود -

کاغذ تو دستتتش بود..به طرفم گرفت و گفت  هی..ستتتادیزد و جلوم ا لبخند
 نه؟.. ایمحله  نیادرس مال هم نیا دیدون یخوام شما م یمعذرت م:بله..

گاه ستترمو کل  یتکون دادم و ادرس رو ازش گرفتم..ن به  نداختم.. بهش ا
 بود.. گهید یجا هیادرسش ماله 

تا اومدم شد.. دهیدفعه بازوم کش هی یول دیبلند کردم که بگم اشتباه اومد سرمو
 دهنم رو گرفت.. یجلو یکیبکشم  غیج
 کلمه قبض روح شدم..چشمام گشاد شده بود.. یواقع یمعنا به

 هیبرن سمت  یزن..دارن کشون کشون منو م هیدوتا مردن و  دمیکه کردم د نگاه
 ..نیماش
فا تقال تونستتتم بکنم چون محکم  یو داد هم نم غینداشتتتت..ج یا دهیهم 
رشتتون فوق اون دوتا مرد زو یزدم ول یدهنمو گرفته بودن..دستتت و پا م یجلو

 بود.. ادیالعاده ز
و ت یدرد بد هیو تا خواستتتم در اون ستتمت رو باز کنم  نیکردن تو ماشتت پرتم

و تار  رهیچشتتمام ت یجلو ایقستتمت راستتت گردنم حس کردم و بعدش هم دن
 شد..

**************** 



ش با صورتم حس تنگ دهیپا سر و  سرد به  ست داد و  یشدن اب  نفس بهم د
 حد ممکن باز شد.. نیهمزمان چشمام تا اخر

 کردم.. یشود به اطرافم نگاه م نیشده بودم و با هم شوکه
 ستتتادهیبود و کنارش هم..همون زن ا ستتادهیمرد ستتطل به دستتت جلوم وا هی

 کردم؟!...خاله؟!..هه..نفرت داشتم ازش.. یصداش م دیبا یبود..چ
دور اطراف اتاق راه رفت .. دوباره رو به  هیهقهه افتاد و زدم..به ق ینفس م نفس
شت زمستادیروم ا سطل رو گذا شو بلند کرد که همون مرد  ست سر نی..د  عیو 

 ..رونیرفت ب
 دهنم رو با سر و صدا قورت دادم.. اب

 یچه خبره و منو برا نجایدونستتتم ا یهم نم یبودم و از طرف دهیچرا ترستت دروغ
 گرفتن؟!.. یچ
 شد؟.. دای..چرا باز سر و کله ت پ؟یخوا یم یجونم چاز -

صدا لی..خنده ش کم کم تبددیخند اروم شد..از  بلند خنده هاش  یبه قهقهه 
 ..دیلرز یچهارستون بدنم م

 وونهیشتتد..شتتک نداشتتتم که د یکه اشتتک از چشتتماش جار دیخند انقدر
تارش داد م گاه و نوع رف که ا یستتتت..حرکاتش..ن کل روا نیزد   ینزن مشتت

 کرد؟.. یرو م یکار نیهمچ هیبا خواه*ر*زاده ش  یداره..وگرنه ک
به خودم ب ورشیبه طرفم  ناغافل تا  لباستتم رو تو مشتتتش  ی قهی امیاورد و 

ش شت دیگرفت..منو به طرف خودش ک شده بود..با وح شمام از ترس گرد  ..چ
 نشسته بود.. یاون لبخند بد یلبا یرو یکردم..ول ینگاش م
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شگل-- شایخو صورت.. شما و همون  ست مثل مادرت..همون چ اگر  دی..در
قدریا نده بمون یم یش نبود هیشتتب ن با یول یذاشتتتم ز نابود  دینه..تو 

خبر فوتش فقط قهقهه زدم  دنی..همونطور که مادرت پرپر شد و من با شنیبش
 چرا؟.. یدون ی..م ختمیقطره اشک هم نر هی یو حت

 ..شد  یتکونم داد..تو دلم خال محکم
که  یزیکه من از اون داشتم نابودکننده بود..مادرت هر چ یزد :چون نفرت ادیفر

به من بود رو برا پدرم  یخودش داشتتتت..ازهمون بچگ یمتعلق  مورد توجه 
 نیزم یفرار کرد پدرم کمر به قتلش بستتت و گفت از رو یوقت نیهم یبود..برا

 مرگ باتاوانش تنها  پدرم خ*ی*ا*ن*ت یکنم ..تو کار و حرفه  یم ستتتشین
شتتد..و مادر تو هم م*س*تثنا نبود..اون هم به اتش خشتتم پدرم  یم هیتستتو

 رفت.. شیپ ینابود یگرفتار شد و تا پا
برگشتتت و چون دستتت و پام بهش بستتته بود پرت شتتدم رو  یداد..صتتندل ُهلم

 دمیستتوخت..نگاه که کردم د یراستتتم م ی..کمرم درد گرفت و شتتونه نیزم
 برخورد کرده بود.. زیم یشده..با گوشه  یخون یلباسم کم

قت م ستتوزشتتش طا ها یاوردم ول یرو  بل هضتتم  نیا یحرف  قا زن برام 
ست..نه از درد بلکه از زور ب ش شمم ن شک به چ س ینبود..ا  نیا ی..من..تویک

ست زن ش یکه م یَدخمه ..به د ست زجر ک شت هی ونهی..منهیرو بب دنمیخوا  م
 بودم..افتاده  ریادم زبون نفهم گ

 و نجاتم بده.. ادیکه ب یاهورا بود که کمکم کنه .. نه کس نه
ان مام ینمونده..دلم برا یعمرم باق انیتا پا یزیکردم ته خطم و چ یم احساس

 نگرانم شده.. یداره؟..حتما کل یسوخت..االن چه حس



شت  از صب عجب زور قهیپ شت..البته منم  یم رو گرفت و بلندم کرد..الم دا
 کرد.. یکارشو راحت م نینداشتم و ا ینیسنگ یجثه 

شن گرنمو شار داد از درد ناله کردم..انگار از  شش اومد  یصدا دنیف ناله م خو
 ی ..تو تنها بازماندهشهینم نی..بهتر از اهی..عال؟یکش ی..درد مه؟یکه گفت :چ

 مونه تو.. ی..پدر ومادرت تقاصشون رو پس دادن وحاال میاون دونفر
..مگه من چکارت اد؟یزدم تو چشتتماش :چرا انقدر از من بدت م نفرت زل با

 ..؟یمن نفرت دار یکردم؟..چرا از خانواده 
رنگ عوض کرد..اروم ولم کرد..پشتتتش رو به من کرد و چند قدم ازم  نگاهش

 فاصله گرفت..حالتاش برام گنگ بود..
با صتتتدا هی عه برگشتتتت طرفم و  ند داد زد :چ یدف  یبدون یخوا یرو م یبل

م هان؟.. تر؟.. خ ن یخوا ید چ یبدو فرتم از  منشتتتاءش از ه؟ین ..ستتتر
س شروع کنم..ک ست؟..بهتره از مادرت  مورد توجه  یکه از همون کودک یکجا

ار کرد..رفت یاون اروم و خانمانه رفتار م یبودم ول طونیهمه بود..من سرتق و ش
مه از  نطوریاون ا یکرد ول یم دادیب ییپروا یخشتتم و ب توشمن  نبود..ه

لت و خو یبردن..حت یارامشتتش ل*ذ*ت م که خصتت  یخشتتن یپدرم 
رو در  زهایچ نیداشتتت..محبِت پدر ومادرم و بهتر زیداشتتت..مادرت همه چ

به من تعلق داشتتتت ب اریاخت رفت تو  یبرو برگرد م یداشتتتت..هر اونچه که 
 عاشق شدم هم اون عشقمو ازم گرفت.. یتوق یمادرت..حت یدستا

 ریز یادیز یبود..گروگان ها یمن کرد و ادامه داد :پدرت..مرد جذاب به پشتشو
 یم یکه بر سر و صورتشون خال یاومدن و با هر شالقه من و خشم یدستم م
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بودم فرق  دهیکه د ییمردا یاون مرد با همه  یافتادن ول یکردم به وحشتتتت م
همه  نیو ا وداون ب یجا یا گهیداشت..سرسخت بود و مغرور..اگر هر کس د

 یداد..ول یشتتد و به خواستتته م تن م یکردم خامم م یعشتتوه و ناز براش رو م
 یمادرت م یخواستتتم باهاش باشتتم منو جا یوقت یکرد..حت یاون مقاومت م

گرفتم..بعد از اون هم با  یم شیزد ات یاستتمم رو به اشتتتباه صتتدا م ی..وقتدید
..مصتتمم ختیانگهم بر نوعالوه بر پدرم خشتتم م نیا یمادرت فرار کرد..ول

شتتدم تا نابودشتتون کنم..مادرت عشتتقم رو ازم گرفت و پدرت هم عاشتتق اون 
 بود..

شت شم داد زد :تو هم ثمره  برگ ست یو با خ شون ه شق صل یع ..اونا به درد وا
 ینم یبه راحت یزود..ول یلیخ یلیزود..خ یلی..خیشتتیشتتتدن تو هم م

 کارا دارم.. یلیکشمت..با دختر کوچولوشون خ
 نشست رو لباش که تنمو لرزوند .. یزشت لبخند

که در خاطر  ی..جورنشیاز نوع بهتر شتتهیخودمو دارم..هم یمن روش ها --
 کنم.. ییراینحو ازت پذ نیخوام به بهتر یمونه..م یهمه م

مهمان  یشی..پس میمن یزد و ادامه داد :مثال خواهر زاده  یمسخره ا چشمک
مان ی ژهیو ته مه جایاز ا رونیبه ب یراه چیکه ه یمن..الب گه ا ن کهینداره..م  ن

 خارج بشه.. نجایروحش بتونه از ا
 خیشده بود..از فکرش هم مو به تنم س ریزد..اشکام سراز یوحشتناک ی قهقهه

 شد.. یم
 رفت.. رونینگام کنه از اتاق ب نکهیطرف در قدم برداشت و بدون ا به



 یجون ستتالم به در نم نباریتنهام..حتما ا ایترس به هق هق افتاده بودم..خدا از
 داد.. یزجرم نم یکشت ول یکاش منو م یبرم..ا

 ..دیلرز یبست..کل وجودم م خیاتاق بدنم  روِن یاز ب ییقدمها دنیشن با
صدا نکهیا تا شد و در با  شت زده به  یژیق یصدا متوقف  شمام وح شد..چ باز 

 نفر وارد شدند.. 2در بود که 
رفتم و از اون بدتر از زور تعجب زبونم بند  شیستترحد مرگ پ تا دنشتتونید با

 اومده بود..
 !..؟یکن یچکار م نجایت..تو..تو ا-

زن بود..با لباس  هیلباش نشتتستتتت..جلو اومد..همراهش  یرو یکج لبخند
 ..نگاش کنم دمیکش یکه زن بودم خجالت م یکه به تنش بود من یافتضاح

به رنگ مشتتک هی باز  عاده  باس فوق ال ما یکه همه جا یل به ن  شیبدنش رو 
 شالق هم تو دستاش بود.. هیگذاشته بود و 

 نبود جز رهام.. یاون مرد نگاه کردم ..اون شخص کس به
از اشک بود..جلوم زانو زد..دستشو اورد جلو  سی..صورتم خستادیبه روم ا رو

 که صورتمو برگردوندم..
 سوخت..پس میشم یهمدست باشه..دلم برا ایعوض نیکه با ا شد ینم باورم
 نقشه بود؟!.. نایا یهمه 
 یرون پام حس کردم..دستتتش انقدر داغ بود که از رو یدستتتش رو رو یگرم

 تونستم حس کنم.. یشلوار هم اون گرما رو م
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ست ضمو  د ستم بغ ستم و خوا شمامو ب شد..چ شرده  سته بود ..قلبم ف و پام ب
 نتونستم.. یقورت بدم ول

 باز کرد و همراهش داد زدم :ولم کن اشغتتتتال.. سر
 ..یول
 یگفت..فقط نگام م ینم یچیتو دستتتش زبونم بند اومد..ه یچاقو دنید با

س یکرد و لبخند م سرحد مرگ تر  یه مچاقو نگا یبودم و به برق لبه  دهیزد..تا 
 کردم..
 یچاقو رو رو یلبه  یجلو..کنار صورتم گرفت..چشمامو بستم..سرد اوردش

صورتمو باهاش نوازش م صورتم حس کردم.. ست   نیمن ا یبرا یکرد ول یپو
 اسمش نوازش نبود..زجر و عذاب بود..

 صورته که بخوام روش خط بندازم.. نیا فیح--
شد اونم  یباز کردم..نگاهمو دوختم تو چشماش..هنوز هم باورم نم چشمامو

ض نیاز ا یکی شه..ب ایعو خوش کرده بود؟..چه  یدلش رو به ک میشم چارهیبا
 ....دید یخودش و رهام نم یکه برا ییخواب ها

چه حق لرزون به  ته رذل.. ثاف له ا نی.. چنیگفتم :ک عام با شتتم یم  میرو ..
 ..چرا اون؟..؟یکرد

 ..ستادیو سرش رو تکون داد..از جا بلند شد وا دیخند
دختر شتتتاداب و  میرو تو دستتتش چرخوند و گفت :چرا که نه؟..شتتم چاقو

کنم..االن  یرو بکنم که با تو م یخوام با اون هم همون کار ی..مهیخوشتتگل
 کنه..هر کار.. یمنه..هر کار بخوام م یمثل موم تو دستا

 اشکم در اومده بود.. میبود و به خاطر شم یبدم..ادم پست زاریزد..ازش ب قهقهه



کرد..صتتورتمو  صتتورتم رو با ستتر انگشتتت پاد یرو یزانو زد..اشتتکا جلوم
 عقب.. دمیکش
نکردم..اوه..نکنه به خاطر دوسته  ی..هنوز که باهات کار؟یکن یم هیچرا گر--
 یرو براش رقم م ییایشتتب رو هیذارم بهش بد بگذره.. ی..نترس..نمزته؟یعز

 زنم..
 سوخت.. یم میشم یهم فشردم..دلم برا ی..چشمامو رودیبلند خند یصدا با
خشم نگاش کردم و تو صورتش تف کردم..داد زدم :تف به روت که انقدر بد  با

روح  یستتراغ خودم؟..چرا گذاشتتت یومدی..چرا از اول نم؟ی..چرا شتتمیذات
رد چرا اونو وا گهیخدشه دار بشه؟..شماها که سر و کارتون با من بود د فشیلط
 ..ن؟یکرد فتونیکث یباز
 زد.. ی..هنوز لبخند مدیصورتش دست کش به

موم که کارم با تو ت نیبدم..هم حینداره واسه تو توض یلیچون الزم بود..و دل--
ش به هم بخوره..حفظ نتونیذارم تعادل ب ی..نمزتیعز قیسروقت رف رمیبشه م

 کنم.. یم
 قهقهه از جا بلند شد..به اون زن اشاره کرد..سرشو تکون داد و جلو اومد.. با

گام فت او ن که ر تاق و به رهام بود  نار د هینطرف ا که ک خت  برعکس  واریت
 تقال کرد تا تونست صافش کنه.. یجلو..کم دیگذاشته شده بود رو کش

 یوحشت داشتم..ول نشی..از همارنیبه سرم ب ییخوان چه بال یدونستم م یم
شون م صود س یاگر به مق شتم..نم یخودمو م دنیر ستم ننگش رو به  یک خوا

 و نجاتم بده.. ادیب ینداشتم که کس یدیام گهیدوش بکشم..د
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 یاز من داره چکار م یخبر یکردم که االن کجاستتت؟..تو ب یاهورا فکر م به
کرده  یدوستش داره و ازش خواستگار گهیکه م ی..کسایدونه که مان یکنه؟..نم

 ..هیو حال و روزش چطور هیتیاالن تو چه وضع
وبلندم کرد..پرتم کرد ستتمت بازومو گرفت  ریزن دستتت و پامو باز کرد..ز اون

 که رهام دستمو گرفت.. نیبود بخورم زم کیرهام..نزد
بهش بزنم..انگار  یحرف دیچرخ یولش نکرد..زبونم نم یول دمیکشتت دستتتمو

ده کلمه الل ش یواقع ینبود..به معنا یقفل شده بود و باز کردنش هم کار اسون
 بودم..

خوابونه رو  یکردم منو م یکرد..فکر م یستتر و صتتدا کار خودشتتو م یب اونم
ستامو از هم باز کرد و طرفواریم داد به د هیکارو نکرد..تک نیا یتخت ول  نمی..د

 نگه داشت..
هر  یشکمش که خودشو محکم بهم چسبوند..اجازه  ریبا زانو بزنم ز خواستم

 رو ازم گرفته بود.. یعمل
شک م یب فقط س یم هیهم به اوج گر یو وقت ختمیر یصدا ا  یهق هق م دمیر

 زد.. یکردم..انقدر اروم که سکوت اتاق رو بر هم نم
 یشیل*خ*ت..ارا یمشک یزن اشاره کرد..اومد جلو..نگام به زن بود..موها به

قدر غل نده بود ان که ازش وحشتتتت  رهیو ت ظیکه رو صتتورتش نشتتو بود 
 اد..د یخوب نشون م یلیلباس رو خ یاهیبود و س دیکردم..پوست تنش سف

خودش رو عقب  ی..رهام کمستتتادیو جلوم ا زیم یرو گذاشتتتت رو شتتالق
 یطوس یمانتو هی..زن با خشونت لباسمو پاره کرد..دیلرز ی..تموم تنم مدیکش

 تنم بود.. یو شلوار مشک یشال مشک هیکمرنگ کوتاه و 



اه تنم کوت نیبلوز استتت هیمانتو  ریطرف افتادن..ز هیمانتوم هر کدوم  یها دکمه
 بود..مانتو رو کامل از تنم در اوردن..

م شدند گفت یم فیزبونم رد یکه کلمات هم نامفهوم به رو یمرتعش یصدا با
 ..دی..د..دست..ا..از..سرم برداردی:ت..تو رو..خ..خدا ولم کن

 .دادن. یبه کارشون ادامه م الیخ یب وونیاون دوتا ح یزدم..ول ینفس م نفس
 شدم..تا مرز سکته رفته بودم.. یم نیرهام منو محکم نگرفته بود نقش زم اگر

 کهیت موند که یم نیبه ا شتریکامل از تنم در اوردن..در اوردن که نه..ب شرتمویت
 ..ارنیپاره ش کردن تا تونستن ازتو تنم درش ب

ازم گرفته شتتتده بود و  اراتیاخت ینداشتتتم تقال کنم..از زور ترس همه  جون
قفل شتتده بود..فقط  میبدن ستتتمیستت یداد..انگار همه  ینم یفرمان چیزم همغ

بودم که اون هم به خاطر رهام بود..محکم منو نگه  ستتادهیصتتاف و صتتامت وا
ته بود..فقط ازا که ب نیداشتت مه وجودم بود  حد م شیه  یم..دیلرز یاز 

 ..ادیخواست به سرم ب یکه م یی..وحشت داشتم از بالدمیترس
..نگاه ش*ه*و*ت الود رهام به بدنم ستتادیا یبرداشتت و کنار شتالقش رو زن

رده رنگ م نی..سرخ نشده بودم برعکس عنمیبود..چشمامو بستم که نگاهشو نب
 زده.. و وحشت دیبه صورتم نمونده بود..سف یبهتره بگم رنگ ایبودم.. دهیپر

مامو بدیتنم کشتت یدستتتت داغش رو رو رهام رو هم فشتتتار  شتتتری..چشتت
ستش رو که حس کردم ب یدادم..گرما  یرو لرزش ناگهان نیکردم..ا خی شترید

 تنم نشون داد..
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 نه دهنم باز ی..ولدی..دوستتت داشتتتم هوار بکشتتم و بگم ولم کندیلرز یم لبام
 کرد.. یشد و نه زبونم کار م یم

با  نکهیاومد..ا یاز خودم بدم م شتتتریو من ب دیبدنم دستتت کشتت یهمه جا به
 خواد بکنه.. یذارم هر کار م یو م سادمیجلوش وا یمهارت رزم

مرِد  هیدختر تو چنگال  هی نکهیجاها نبود..ا نجوریا یمهارت واستتته  نیا یول
س سباز ا شه..ا ریه*و* شه..مغز ریگ یتیموقع نیهمچ هیتو  نکهیبا  دیم باافتاده با

ط نبود..فق میحال یچیبودم که ه دهیداد..انقدر ترستت یداد که نم یبهم فرمان م
 ..ودبرو هم نب رونیذهنم و ب یشده بود ملکه  زیچ هی

کهیهم ت*ج*ا*و*ز بود..ا اون ناحق از دن یرهام م ن به   یایخواستتتت منو 
 بکشونه.. یدخترانه م خارج کنه و تهش به نابود

 یبودم و پشتم بهش بود..چشمامو باز کردم..نم واریبرگردوند..حاال رو به د منو
 خوان چکار کنن.. یمدونستم 

 حد گشاد شد و نیپشتم احساس کردم چشمام تا اخر یکه رو یبا سوزش یول
 شد.. شتریخودم وحشتم ب ی..انقدر بلند که از صدادمیکش غیج

الق شد..بهم ش ینم یبکشم ول رونیرهام ب یکردم دستامو از تو دستا یم تقال
بود و استتم خدا..کمک  غیشتتد ج یکه از گلوم خارج م ییزدن..تنها صتتدا یم
که ادم نبودن تا به حرفام گوش کنن..از خدا کمک  ایعوضتت نیخواستتتم..ا یم
اد بکشن پ نواگر قراره م نکهیزجرم ندن و راحت بکشنم..ا نکهیخواستم..ا یم

 ..رمیبم
به سوزش  دمیکش یکه م ییها غیبود و حنجره م از ج دهیدردها امانم رو بر نیا

شتم زدند ولدونم  یافتاده بود..نم شالق به پ ش یچندتا  ست ک و  دنیباالخره د



 یرها شدم و به رو نیزم یکه رهام دستامو ول کرد رو نیهر دو ولم کردن..هم
 شکم افتادم ..

شتتد..پشتتتم داغ شتتده  ینا نداشتتتم بلرزم..چشتتمام به زور باز م یحت گهید
که بود ستتوزش بود..دستتت و پام  یکردم فقط هر چ یرو حس نم یبود..درد

 گرفته بود.. شیصورت و پشت کمرم ات یبود ول خی کهیت هیمثل 
بلندم کردن و پرتم کردن رو  نی..از رو زمادیکم حالم جا ب هینذاشتتتن  نامردا

 غیشتتد و بازم ج شتتتریتخت..پشتتتم که با تخت برخورد کرد ستتوزشتتش ب
بودم  هدیکش غیردم و از بس جک ی..ناله مدمیچیپ ی..مثل مار به خودم مدمیکش

 صدام گرفته بود..
رده بودم ک هیباز بود..از بس گر مهیکنارم نشست و دستامو گرفت..چشمام ن زن

 ..دید یچشمام تار م
 ..بعد هم دستشو به طرف شلوارم اورد..ارهیکه رهام داره لباساشو در م دمید

 یخودمو سپرده بودم دستشون..اگر بهم شالق نم گهینداشتم تقال کنم..د جون
اون شتتالقا  یاز خودم دفاع کنم..ول عتیموق نیا یتونستتتم تو یم دیزدن شتتا

 جون و ناتوان بشه.. یباعث شده بود تنم ب
دونم  یبکنم..نم یتونستتتم کار یشتتالق بخورم هم از ترس نم نکهیقبل از ا تا

 نیچن یدونست که تو ی.اگر بود مگرفتار بشه؟. نطوریبود که مثل من ا یدختر
 ..دهیبهش دست م یو چه حالت ادیبه سرش م ییچه بالها یتیوضع

شته بود..گرم شلوارمو ستامو محکم نگه دا تن رهام رو  یاز پام در اورد..زن د
 کهیت هیجز نفرت نداشتتتم..شتتتده بودم  یحستت چیبدنم حس کردم..ه یرو
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 یم یچ تیاون وضتتع ی..توبکنه یتونه کار یگوشتتتت که نه جون داره نه م
 برگرده؟.. میتونست باعث بشه که بازم انرژ

 یالب یلباش به رو یبود..با گرم یصتتدا اشتتکام جار یبستتته بود و ب چشتتمام
 سردم چشمامو باز کردم..

 داد.. یتنم حرکت م یگرمشو رو ی..دستادیب*و*س یولع منو م با
 خودش بود.. ی..صدادیچیپ یتو گوشم م صداش

 ..ادیازت خوشم م--""
 !..؟یچتت-

 ..ییجورا هی..اخالقت خاصه..ادیگفتم ازت خوشم م--
 منظور؟!..-

..و اگر هم دل و جرات نداشتتته یهستتت ی..دختر با دل و جراتگمیدر کل م--
 ..""ادیجور ادما خوشم م نی..از ایاریرقمه کم نم چیه یباش
داره ذره ذره  ایمان ینیکه بب ییدل و جرات؟..کدوم دل و جرات؟..اهورا کجا هه

سمت نابود شتریشه و هر لحظه ب یخورد م  گهی..من دشهیسوق داده م یبه 
 شکست.. ای..مانستمین یدختر قو

 یایانم یتون ی..بازم مافتادهین یگفت " هنوز که اتفاق یتو گوشتتم م ییصتتدا
ش سرسختیسابق با شت.. ی..همونی..با همون غرور و  ست دا  هیکه اهورا دو

 تر محکم و با اراده "..دخ
صدا ایتونم اون مان ینم گهیتونم..د ینم یول شم..هنوز   اون روز ادشیفر یبا
 تو گوشمه.. مارستانیب یتو
 ..ایمان سایوا--""



وقت ..اونوقت..اوننمیبار هم که شده چشماتو بب نیاخر ی..بذار الاقل برابرگرد
 کنم برگرد نگام کن.."" ی..خواهش مایبرو..اونوقت بهم بگو خدانگهدار..مان

 چشمم بود.. یش جلو چهره
 یبه لبام هجوم م انهیوحشتت یو گه گاه دیکشتت یبه تن و بدنم دستتت م رهام

 و کدر اتاق بود.. اهیاورد..نگاه تار و پر از اشک من به سقف س
اهورا  یفقط چهره  تیاون وضع یچشم دلم تو یول دید یسقف رو م چشمام
 کرد.. یم میچشمام ترس یرو جلو

 !..د؟یبگ نیخوا یم یچ-""
 شرطمو قبول کن تا بهت بگم..--

 ..ه؟یباشه شرطتتون چ-
 ..اهورا..ی..فقط بگیاسممو صدا کن نکهیا--

 اسمتو صدا کنم؟!.. دی..با یچ یواسه -
 ..گمیم لشویتو بگو..من هم دل--

 .................اهورا..گمیخب..م یلیخ-
 جان ِ اهورا--..
 هتتتان؟!..-

 ..؟یکن ی..با من ازدواج مایمان--
 اهورا راد.. جناب.............اهورا.. یراد.. سرگرد.. آقا یآقا-

 جانم..""--
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ش غیهق هق افتادم..ج به صور کردم د شی..انقدر بلند که پدمیک  یوارایخودم ت
 اتاق به لرزه در اومد..

م  نهیس ی..قفسه دمیکش یم دادم و خودمو باال یدستامو به تخت فشار م کف
 رفت.. یم نییمحکم باال و پا

گام م رهام کهیکرد..ا یمبهوت ن به ستت هیتا االن اروم بودم و  ن عه زدم   میدف
ش نکهیاخر..ا شتم وح  دیلرز یاروم نبودم..تنم م گهیاوردم و د یدر م یباز یدا

 تخت رو مشت کرده بود.. یرو یو دستام ملحفه 
زبونم تنها استتم اهورا بود و با  یزدم..رو یزدم..استتم اهورا رو صتتدا م یم داد
 یتو اتاق ول ادیاالن در باز بشتته و ب نیداشتتتم هم دیزدم..ام یصتتداش م ادیفر

 ..ومدیو داد کردم ن غیج ی..هر چومدین
کهیا یجا به گار جون ن بل بشتتم ان ته بودم..اون زن  یناتوان تر از ق تازه گرف

ست منو بزنه ول شد..خوا شت و بلند   یشونه  عیسر یلیخ یشالقش رو بردا
خودشتتو  دمیکشتت یم غیج یرهام رو گرفتم و انداختمش رو خودم..چون وقت

 رد..ک لهمن بود..شالق به پشتش خورد..از درد نا یبود و االن رو دهیکنار کش
و پاهام و زانوم یحال تمام قوام رو جمع کردم تو نیبا ا یبستتته بود ول خی تنم

خودم درد گرفت.. از درد به  یشتتکمش که پا ریاوردم باال..انقدر محکم زدم ز
 ..دیچیپ یخودش م
 نی..هموقفه گازش گرفتم یمچ دستمو گرفت..ب نییپا امیاز رو تخت ب خواستم

 یطر تقالها..ملحفه هم تو مشتتتم بود و به خادمیکه ولم کرد به طرف در دو
 ..دمشیکش ی..حاال هم به دنبال خودم منیمن نصفش افتاده بود رو زم



ش موهام شت ک ستمو به موهام گرفتم و ج دهیاز پ ش غیشد..د  کهی..اون زندمیک
 غی..به بدنم شالق زد..درد داشت ..جدیکش یهم موهامو از پشت م یعوض ی

محکم خوابوند تو  ی دهیکشتت هیباال.. دیو دوال شتتدم..موهامو کشتت دمیکشتت
 صورتم..نفسم بند اومده بود..

شه که با ارنجم زدم تو  فکر ست برگرده و منو با خودش بک کرد از پا افتادم..خوا
شتتکمش..موهامو ول کرد..رهام هنوز رو تخت بود..به طرفم اومد که چون به 

 چفت در رو از پشت انداختم.. عی..سررونیبودم زدم ب کیدر نزد
به اطرافم نگاه م یداد ول یو فحشتتم م دیکوب یدر م به  یمن وحشتتتت زده 

 ی..برهنه بودم..جلودمیچیبود..ملحفه رو دور خودم پ کیتار یراهرو هیکردم..
 ..دمیملحفه رو محکم نگه داشتم و دو

متر  7 ای 6ش  وارهیراهرو بود..به د هیدونستتتم..فقط  یکجا؟..خودم هم نم به
 کیحال هنوز هم تار نیروشتتن بود..با ا کیمشتتعل کوچ هی یرفت یکه جلو م

جایبود..ا جایتونم از ا ی!..اصتتال مه؟یکدوم گور گهید ن با ا ن  نیفرار کنم؟!..
 !..ت؟یوضع

.. خواستتتم به دمیند یکیجز تار یچیو پشتتت ستترمو نگاه کردم..ه برگشتتتم
تار یکیادامه بدم که  دنمیدو بهم  نکهیجلوم ظاهر شتتتد .. بدون ا یکیاز تو 

 ..واریکنار د دیدهنم رو گرفت و منو کش یجلو هیبه چ یچ فرصت بده
ند یتو برام  کلشیدهنم بود..ه یدستتتت گرمش رو یول دمشیاون ظلمات 

 قد بلند بود.. ی..ولهیسا هیمحو بود..مثل 
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 ی..فقط تنها کاردیکرد..منو دنبال خودش کشتت یکردم ولم نم یتقال م یچ هر
 وقت باز نشه.. هیکه  رمیملحفه رو محکم بگ یبود جلو نیکردم ا

قستتمت از راهرو روشتتن تر بود..نگاهش کردم..الل شتتده بودم..با تعجب  نیا
 میاز اتاقا رو باز کرد و هر دو خودمون رو انداخت یکیزل زده بودم بهش که در 

سبوند به در و منو هم محکم گرفت  شو چ شت ست و قفلش کرد..پ توش..درو ب
 تو ب*غ*لش..

ضانگام نکرد هنوز شش گرم بود..مگه م مهیاتاق ن یه بود..ف شن بود..اغو  یرو
گرما رو داشت..چشمامو بستم  نیمن باالتر یشد اغوش اهورا سرد باشه؟..برا

 تنش رو استشمام کردم.. یو با تمام وجود بو
شما یناگهان ستاش قاب گرفت..چ صورتمو تو د م نمناک یسرمو بلند کرد و 

 کردم.. ینگاش م یانه و از سر دلتنگفقط زل زده بود تو صورتش..عاشق
 داشت.. یگرفته بود و چشماش برق خاص نگاهش

 ..از هم بازشون کردم و فقط صداش زدم: اهورا..دیلرز لبام
ماشتتتو کم رو چشتتت ح باشتتتو رو یم ل نیپ یهم فشتتترد و   میشتتتو

س شت...ب*و* بود..از وجود  جانیاز ه نباری..لرزش تنم افی..نرم و لطدیگذا
 اهورا..

 جانم..--
 مرحم بود.. ی..ب*و*سه هاش برام نوعدیسرم رو ب*و*س یرو

و به کف  دیخودشو کنار کش عیاز درد ناله کردم..سر دیکه به پشتم کش دستشو
ستاش نگاه کرد..خون ش ید شو ک شونه هام رو گرفت  دیبود..اخما تو هم..اروم 

 و منو برگردوند..



 زخم یم پشتم زخم شده و از جاکه خورده بود ییدونستم بر اثر شالق ها یم
شدهیها خون جار سوزش  شت..ول یدی.. شحال  یدا از وجود اهورا انقدر خو

 چشمام نبود.. یدرد و سوزش جلو نیبودم که ا
 دایپ صورتش یرو یطرفش..بهت زده تو صورتش نگاه کردم..رد اشک برگشتم

شتتت م باال و نوازشتتش کنم که ستتر انگشتتتامو تو ارمیبود..خواستتتم دستتتامو ب
فت و د نهیگر به هق هق  نی..از ادیوار ب*و*ستت وا فت.. کارش بغضتتم گر

 دادم.. یافتادم..ب*غ*لم کرد..خودمو بهش فشار م
سته باهات ا ی..کای..مان زمیبغض گفت :عز با ض نکارویتون  تتیعبکنه؟..چرا و
 ..ه؟ینجوریا

ده نکر ..اگر فراردمیگفتم :اهورا.. مرگ رو به چشتتمم د هیهمون حالت با گر تو
 افتاد..رهام.. یم یبودم..االن..االن معلوم نبود..چه اتفاق

هم  نایدونم اون اشتتغال با ا یدونم..م یو اروم گفت :م دیستترم دستتت کشتت به
 دونستم انقدر پسته که بخواد با تو.. ینم یدسته..ول

داد..به  یم بند اومد..اغوشش بهم ارامش م هی..کم کم گرمیدو سکوت کرد هر
داد کجا و  یکه اهورا بهم م ییگرما نیو نوازشتتم کرد..ا دیدستتت کشتتبازوهام 

 تا اسمون بود.. نیکه تو اغوش رهام تجربه کردم کجا..فرقش زم یاون
 یچکار م نجایخواستتتم بدونم اهورا ا یبود..االن نم نیریشتت نمونیب ستتکوت

 خبر داره؟!.. ییزایو از چه چ نجاستیا یکنه؟!..اصال واسه چ
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شش بودم..اگر  شمیپ نکهیفقط وجود خودش برام مهم بود..ا االن بود و تو اغو
بازم راضتتت تمونیوضتتتع که  یبودم..خودشتتتو م یخوب نبود  خواستتتتم..

 ..میبا هم بود نجایفرار از ا یداشتمش..برا
ستامو ستام رها  نکارمیاوردم باال و دور گردنش حلقه کردم..با ا د ملحفه از تو د
باعث شتتده بود  نیبودم و ا دهیمحکم به اهورا چستتب..چون افتادین یشتتد ول

صد ..که قافتادیشدم م یازش جدا م یملحفه تو حالت خودش بمونه..فقط وقت
 ازش رو نداشتم.. ییجدا

کاش  یخوامش و دوستتتش دارم..ا یاالن بهش بگم م نیداشتتتم هم دوستتت
باهاش ازدواج کنم..اونوقت جواب من  خواستتتتیگفت و ازم م یبازم بهم م

 کلمه بود.. هیتنها 
نبود که نخوام تو اغوشتتش غرق  یکرد..ستتوزش پشتتتم انقدر ینم یکار اون

شم..انگار بهش ن شتم..ا ازیب شم و اون و با خودم همراه  کیبهش نزد نکهیدا با
 پهلوهام بود و منو محکم نگه داشته بود.. یکنم..دستاش رو

ش گونه سرمو ک سبوندم..  گردنش یعقب..نگاهمو از رو دمیم رو به گونه ش چ
ام چشم یداشت و نگاهش تو ی..لباش لرزش کمدمیچشماش باال کش یتا رو

 قفل شده بود..
ش به شق و لبخند پا شق..به روم ع که  یپر از زندگ دیروش لبخند زدم..پر از ع
 بده.. نیتونست دردامو هم تسک یم

 م ..باعث شد محکمتر بهش بچسب دمیشن رونیکه از ب یبلند یصدا
ط ..فقمیینجایبفهمن ما ا دینزن..نبا یحرف چی..اروم باش و هستتستتستتسیه--

 سکوت کن..



 دهیبه خاطر وجود اهورا ناد ینگفتم..دروغ چرا هنوزم ترس داشتتتم ول یچیه
 گرفتمش.. یم

با  کتش فت :زود  راهنشیحرکت پ هیرو در اورد.. به طرفم گر رو در اورد و 
 بپوش..

پام  حال شلوار نیرو تنم کردم..با ا راهنیو پ نیتکون دادم..نشستم رو زم سرمو
 نیا یبد هم نشتتد..تو نی..همچدمیچینبود..ملحفه رو مثل دامن دور خودم پ

و دست و پام بود ر یقسمت از ملحفه رو که تو هیبود.. یچیبهتر از ه تیموقع
پوشتتوند..گوشتته  یم رواز موهام  یمیبا دستتت پاره کردم..بستتتم دور موهام..ن

 موهام و گره زدم.. ریهاش رو بردم ز
رد..کج "اخ" من نگام ک یصدا دنی..با شندیکش ریبلند شم که پشتم ت خواستم

 شد و کمک کرد بلند شم..کتش رو تنش کرد..
در از جا کنده شتتتد و چند  میای..تا به خودمون بدیبه در کوب یکیموقع  همون
به اون مردا نگاه  ختنینفر ر به لباس اهورا چنگ زدم و  با وحشتتتت  تاق.. تو ا

 کردم..
 بودن..که اون زن..وارد اتاق شد.. ستادهیبه دست رو به رومون ا اسلحه

 من نبود.. یاومد بهش بگم خاله..اون خاله  یم عارم
 به ما انداخت.. یبد نگاه
ست من..به هم چیه-- سته از د ِسر در بره..و ازا یراحت نیکس نتون بعد  به نیِق

 ..شهیمن حساب م یقانون تو برنامه ها نیهم ا
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به  یکیبه  یکیکوچ یستتر اشتتتاره  با از اون مردا کرد..اون هم اطاعت کرد و
 طرفمون اومد..

شده بود..و برا گلوم شک  ضطراب خ که  یبا تمام زور نیهم یاز زور ترس و ا
اهورا رو نگه داشتم  یفقط محکم بازوتنم مونده بود  یاون لحظه هنوز تو یتو

 اونو در کنارم داشته باشم.. ییجورا هیخواستم  یکار م نیو انگار با ا
خواستن نابودم کنند واهمه  یهستن و م نجایکه ا ییادما ی..ازهمه دمیترس یم

 داشتم..
مشتتت محکم خوابوند تو صتتورتش..با  هیاهورا  رهیمرد خواستتت دستتتمو بگ تا

 کردم.. یاون ها نگاه م نیگرد شده به جدال ب یچشما
 بودم..حاال عالوه برخودم نگران اهورا هم بودم.. نگران

 یاز خجالتش در م یاورد و حستاب یاهورا هم کم نم یبود ول یسترستخت مرد
 اومد..

شونید یکی شت به طرف اهورا رفت..انقدر تند ا گ مدم کرد که تا او نکارویاز پ
 رو خبرکنم با ارنجش زد تو کمر اهورا..داد بزنم و اهورا 

به طرفش دو دمیکشتت غیج به هوش بود ولدمیو  از زور درد زانو زده  ی..هنوز 
 بود..

شو انداخته بود پا شونه سر شو ننییش رو گرفتم و تکونش دادم.. صورت  یم..
 ..دمید
 ..؟یپر از اشکم گفتم :اهورا..خوب یو چشما ینگران با
که صتتتدا یب  دمیزن رو شتتن یجون ستتر تکون داد..خواستتتم کمکش کنم 

 ..دشونیاری:ب



 رفت.. رونیهم ازاتاق ب بعد
*********************** 

جا م ی..نممیبود ریمستت تو ما رو ک ته  یدونستتتم  مامون رو بستت برن..چشتت
 کرد.. یم شتریاسترسم رو ب نیو ا دیکوب یم م نهیس یبودن..قلبم تندتند تو

ش حس صدا نیکردم ما شد .. شن یمتوقف  بازومو  یکیبعد هم  دمیدرش رو 
 ..رونیب دیکش نیگرفت و منو ازت و ماش

چشمام باز کرد..مات و مبهوت به اطرافم نگاه  یحرکت دستمال رو از رو هی با
 بود و دره.. ابونیکرد ب یکردم..تا چشم کار م یم

ما اون اطراف د یموجود چیه اصتتال  گهید نجایخدا ا ایشتتتد.. ینم دهیجز 
 !..م؟یینجایکجاست؟!..اصال چرا ما ا

در جوابم فقط پوزخند زد..به اهورا نگاه  دمیازش پرستت نویا تیبا عصتتبان یوقت
و زان نیزم یکردم..دستتتاشتتو از پشتتت بستتته بودن و مجبورش کرده بودن رو

 انداخت.. یهم بهم نم ینگاه مین یبود و حت نییبزنه..سرش تمام مدت پا
 جهینت یاون مرد منو برد لبه پرتگاه..با ترس تقال کردم ول دمیکمال تعجب د در

 نداشت.. یا
به زن گفتم :د..دار با نت رو  کار م یلک به ا؟یکن یچ بگو ولم  اروی نی..

 ..؟یخوا یاز جون ما م یکنه..چ
هه ند م قهق ند بل مد..بل به طرفم او ند یزد و  با مستتخرگدیخ گفت :ولت  ی..

 نیو باالتر نیخوام به بهتر یکردم..م داتی..تازه پیخام الیکنه؟..هه..چه خ

http://www.roman4u.ir/


نابودت کنم..جور لت اش و الش  نیکه ا یطرز ممکن  بدن خوشتتگ تن و 
 ..شهیجور م یاسون نیبه هم یوحش یوونایبشه..بعد هم خوراد ح

ضطرابم رو ب انشیها و لحن ب نگاه ستا یکرد..تو یم شتریترس و ا  یردم ید
ه و پرتم کن رهیفرمان بگ ستتشیبودم که هر ان امکان داشتتت از جانب رئ ریاستت

 ..نییپا
 یطانیکردم..رو به مرد لبخند ش یم نیو راه به راه خودمو نفر دیلرز یم سرتاپام

 تموم شد.. گهیخدا د یزد و سرشو تکون داد..اشهدمو خوندم..وا
و ر سیپل نیماشتت یبستتته بودمو هران منتظر ستتقوطم بودم که صتتدا چشتتمامو

 شد.. یتر م کیو نزد کیصدا نزد یول استی..فکر کردم رودمیشن
شمامو ش ایبازکردم..نه رو چ شون بودن..ما ش ریاژ سیپل یناینبود..خود ان به ک

ش یو خوشحال دیکه با ام یاومدند..همون لحظه ا یطرفمون م شتم به ما  نایدا
 کردم.. ینگاه م

اطراف رو پر کرد و همزمان تو قسمت راست پهلوم  یگلوله فضا کیشل یصدا
 کردم.. یدیاحساس سوزش شد

ستمو به پهلوم گرفتم و وقت ادیسوخت..انقدر ز یبود..م داغ به  یکه زانو زدم..د
 ..هیخون دمیکف دستم نگاه کردم د

 ..دیچیفضا پ یگلوله تو کیشل ی..دوباره صدادید یتار م چشمام
 و..چشمام بسته شد.. ارمینتونستم طاقت ب گهید یول

شمامو باز کردم..اول د اروم سنگ یتار بود ول دمیچ سرم  شد..  ینیکم کم بهتر 
 سرم بذارم.. یکرد..جون نداشتم دستمو حرکت بدم و رو یم



استم ..سمت ریصندل هیپنجره بود و  هیبه اطرافم نگاه کردم..سمت چپم  گنگ
شمارو که نگاه  شمام تو چ صورت غمگ یکردم چ شد.. که  نشیسرخش قفل 

 کرد.. یم ییلباش خودنما یبه رو یلبخند ارامش بخش
 کرد.. یدرد م ینتونستم..سرم کم یلبخند بزنم ول خواستم
 خانمم؟.. ی:خوب نی..اروم و دلنشدمیشن صداشو

 نگاش کردم..چشماش سرخ بود و صداش گرفته.. فقط
سانه شنوم .مان یبگو..م یزیچ هیگفت :تو رو خدا  ملتم صداتو ب ..کم ایخوام 

 ..دمیکم دارم طاقتم رو از دست م
 یهنوز نگام م ی..ولدیگونه ش چک یچشمش به رو یقطره اشک از گوشه  هی

 کرد..
صدا شیات قلبم شد " ییگرفت..لبامو از هم باز کردم و تنها   که از گلوم خارج 

 اهورا "بود..
گار کاف نیهم ان جانم  یهم براش  مه کرد : گام کرد و زمز ند ن با لبخ که  بود 

 ..دم؟یرو ند طونتی..نگاه شدم؟یچند روزه صداتو نشن یدون ی..مزمیعز
 نیا یاوردم..مگه چند روزه که تو ینگاش کردم ..ازحرفاش ستتر در نم جیگ

 ..تم؟یوضع
 ما رو.. ی..همه یبود هوشیروز تمام ب 3روز..  3: دیدرونم رو شن یصدا
 نداد..صداش بغض داشت.. ادامه

 گردم.. یلبخند از جا بلند شد و گفت :صبرکن..بر م با
 !..هوشم؟یروزه که ب 3من  یعنیرفت..تعجب کرده بودم.. رونیهم از اتاق ب بعد
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شد..مامان رو د درا شماش از زور گردمیتاق باز  سف هی..چ  یدیَوَرم کرده بود و 
 زد.. یم یچشمش به قرمز

 یفدات بشتتم و تو رو تو یمادر..اله زدلهیبلند به طرفم اومد :عز ییقدم ها با
 ..نمیوضع نب نیا

که گذاشتتتم اروم بشتتته..ه همونطور خت بودم ب*غ*لم کرد..  یچیرو ت
 نگفتم..سرش کنار سرم بود..

 نکن.. هیکردم :مامان..گر زمزمه
شد هیگر شو بلند کرد :جانه مادر..نم دتریش  سر تونم دخترم..خدا تو  یشد..

 تونم اروم باشم؟.. یرو دوباره به من برگردوند..چطور م
ستامو ب جون شتم د ستمیباال..م ارمیندا شو پاد کنم ول خوا شکا ط گفتم فق یا

پاد کن..م به خاطر من..اشتتکاتو  به..پس اروم  ینیب ی:مامان  که حالم خو
 باش..

..باشتتته زدلمیاشتتته عزلبخند زد..تند تند اشتتکاشتتو پاد کرد :ب هیگر ونیم
 مادر.. هیاشکام از خوشحال یدخترم..ول
 رو شتتکرکه تیبزرگ ایشتتکرت..خدا ایرو به استتمون بلند کرد :خدا دستتتاشتتو

 ..یدخترم رو بهم برگردوند
ست..تا اون موقع هنوز منگ بودم ول از ش شمام ن شک به چ کم  یاون حالتش ا

تاث یشتتتدم..حدس م یکم داشتتتم متوجه اطرافم م که بهم  ییداروها ریزدم 
 کردن.. قیتزر

 ینجوری..ادینکن تیرو به مامان گفت :خودتون رو اذ دیکه اشتتکامو د اهورا
 ..دینکن یقرار ی..خداروشکر که حالش خوبه..پس بشهیهم ناراحت م ایمان



 تعجب به اهورا نگاه کردم ..پس با مامانم اشنا شده بود.. با
 مامان به روش لبخند زد و گفت :باشه پسرم.. دمیکمال تعجب د در

خوشبخت  شااللهیما انداخت و با لبخند ادامه داد :ا یبه هردو یهم نگاه بعد
 ..دیبش
 رفت.. رونیاز اتاق ب هیبه ک یو ک هیبه چ یچ نمیاومدم بب تا

 بود؟!..نکنه ازموضوع من و اهورا با خبره؟!.. یچ منظورمامان
*********************** 

 نشست..با لبخند به من چشم دوخته بود.. کنارم
 اهورا..-

 جانم..--
 ..باشه؟..یخوام جوابمو بد یکردم :چند تا سوال ازت دارم..م یکوتاه مکث

شما امر بفرما یتا هی شو داد باال : سخگویخانم دییابرو ما ش ی..تمام وقت پا
 هستم..

 ..طونیش زهیر یهم م یزدم..چه نمک لبخند
 که.. نهیکه مامان از موضوع ما با خبره؟!..منظورم ا نهیسوالم ا نیاول -

 خبر داره.. زی..اره..از همه چزمیمتوجه منظورت شدم عز--
ارم دوستت د نکهیکردم..ا یازت خواستگار نکهینگام کرد و ادامه داد :ا طونیش

 مرد ستترستتخت و هیکه  یمن طونشیدختر خانم شتت نیا نکهی..ارمیم یو برات م
هم گفتم که دخترش عاشتتقه  نویمغرور بودم رو راِم خودش کرد..و در ضتتمن ا

 منه..
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شمام شد ..وقت چ شما دید یگرد  شده نگاش م یدارم با دهان باز وچ شاد   یگ
خب نترس قستتمت  یلی..خگم؟ی..مگه دروغ مه؟یکنم قهقهه زد و گفت :چ

 ..؟یخوا ی..حاال مگمیم یاگر بخوا یاخرش رو نگفتم..ول
 خام.. الهی..الزم نکرده..خریکرد..بهش چشم غره رفتم :نخ ینگام م طنتیش با

ندشتتو لهیجمع کرد :خ لبخ گار ا مادرت هم خواستتت  یخام؟!..من تو رو از 
 ..؟یکار یکردم..کجا

 گفت؟!.. یداشت م یچ نیتا سرحد مرگ تعجب کرده بودم..ا گهید
 !..؟یچ-

همه  چیبودم مادرت که ه تابتیعصر بود..انقدر ب روزید قایتکون داد:دق سرشو
شک کرده بودن..ا ی سنل هم بهم   هیپس چرا  یونامزد ندار یتو مجرد نکهیپر

ت زنه..مادر یداره واسه ت بال بال م نطورینداره ا یمرد مثل من که باهات نسبت
س سوال ازم پر س دیچند تا  ست و ح  دیدادم..اونجا فهم شوجواب ینیکه منم را

 کردم.. یخالص رو زدم و رسما خواستگار ریبهت عالقه دارم و منم ت
 گفت؟!.. ی:مامانم چ دمیتعجب پرس با

دخترم بگه..نظر  ینداشتتت فقط گفت هر چ یو گفت:مامانت که حرف دیخند
 اون مهمه..

 اخالقاشم.. نیدلم گفتم دم مامان گرم..عاشق هم تو
ُسر و ُمر و گنده ا یخب حاال که الحمدالله بهوش اومد-- زن  نمیو بب..بگیو 

 ..؟یشیمن م
بودنش دراومده بود و شتتتده بود  یلحنش خنده م گرفت..باز از حالت جد از

 نداشت.. رینظ طنتیکه تو ش ییهمون اهورا



ستم سر خوا شو بدم که  شم نگ یِه  یگفت:ِه  عیجواب تونم و  ینه و نم یگفته با
پدرمو  یکاف ی..به اندازه ستین میحال زایچ نیحرفا ها..من ا نیفکرکنم و ا دیبا

بهم  یجواب درستتتت و حستتتاب هیوقتشتتته که  گهی..دیکرد تمیو اذ یدر اورد
 ..منتظرم..اللهی..د یبد

 بود .. یداد .. نگاهش جد هیتک شیصندل یبه پشت نهیبه س دست
 تونم جوابت رو بدم.. ی..فعال نمشهیکه نم یالک یالک ینجوریهم-

 راه نداره؟.. یعنیرفت تو هم : اخماش
 ُنچ..نداره..--
گام کرد..برا یکم کهیا ین بدم گفتم :ستتوال دومم رو  نیبه ا ن مه  خات حث  ب

 بپرسم؟..
 واسه ش الزمه.. الیخ ی..قهر کرد..بیسرشو تکون داد..اخ فقط

 اونا ..منظورم خالمه و..من رو گرفتن وبردن اونجا؟.. یدیفهم یتو چطور -
خت ت ی..دستاشو گذاشت لبه دیو تو موهاش دست کش رونیرو داد ب نفسش

س یو کم شد :تازه ر سم دهیبه جلو خم  کامال رو  میبودم پادگان..هنوز حال ج
.بر برات تنگ شده بود. یطاقت نداشتم..دلم حساب گهید یبه راه نشده بود..ول

دادم..اومدم  رقرا انیمادرم اومدم پادگان..فرمانده رو درجر یخالف اصتترارها
ش سام رو بپو ستراحت م یم..چون مدتاتاقم تا لبا سام کردم لب یکه تو خونه ا ا

 بود و فراموش کرده بودم ببرم خونه.. نجایا
با شتتتاب از تو راهرو رد شتتد..داشتتت با  یکی دمیکه وارد اتاقم شتتدم د نیهم

ست یبود و م نیتو پادگان خالف قوان لیزد..اوردن موبا یحرف م لیموبا م خوا
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 دمیبرگشتتتم د یکنه؟..وقت یعمل م نجایکه داره خالف قانون ا هیک نیبدونم ا
 رهامه..ناخواسته دنبالش رفتم..متوجه من نشده بود..

سم چرا با خودت موبا یم ستم ازش بپر تاقا از ا یکیکه رفت تو  یاورد لیخوا
 تونستم صداشو بشنوم.. یدر رو کامل نبست و م یول

 ایگفت ) مان ی..داشتتتت مدمیشتتنبرم تو که استتم تو رو از دهنش  خواستتتم
 یحرفاستتت..باشتته حواستتتون بهش باشتته منم خودمو م نیستترستتخت تر از ا

 رسونم(..
 نمیماشتت یو تو رونی..رفتم بیونگران شیبهم دستتت داد..پر از تشتتو یحستت هی

 رونیشتتتدم تا هر وقت اومد ب یمخف ییجا هیو  رونینشتتستتتم..از در رفتم ب
 کنم.. بشیتعق
 یطغل هیشتتک کردم که رهام  شتتتریب گهیپادگان د یومدینهنوز  دمیفهم یوقت

 یکه تو رو برده بودن..ول ییهمون جا دمیکردم و رستت بشیکرده..خالصتته تعق
 شدم .. ریبا چند نفر درگ ییجاها هیخب 
 حال از پسشون بر اومدم.. نیکه هنوز حالم کامال خوب نشده بود ..با ا گفتم

 هی.بق.ییتو دمی..دقت که کردم ددوهیدختر داره به طرفم م هی دمیجلوتر د یکم
 ..یدون یش رو هم که م

تاه ستترمو عد از ستتکوت کو به ستتر اون زن..چ یتکون دادم..ب  یگفتم :
 شد؟.. یشدم چ هوشیب نکهیاومد؟..بعد از ا

 شوننیدستاش که رهام هم ب ریکشته شد..اون و چند تا از ز یانداز ریت یتو--
ستانیبه ب یخورد ریت نکهیبود..بعد از ا شونه ت  ..تو پهلو ومیمنتقلت کرد مار



..کار منو دیبد بود..دکترا گفتن فقط براش دعا کن یلیخورده بود..حالت خ ریت
 روز.. 3تا  یبود هوشیبود..بعد از عمل ب نیفقط هم میمادرت وشم

نداد..چون بق گهید مه  با ؟یاون چ..میشتتم یدونستتتم..ول یش رو م هیادا ..
 موضوع رهام.. دنیفهم

 ..دمیپرس میاهورا موضوع رو گفتم و ازش درمورد شم به
 دونم.. یزد..نم ینم یداد :همه ش تو هم بود و حرف جواب

 زدم..نگرانش بودم.. یباهاش حرف م دیبا
******************* 

شم مرخص ستانیب یتو میشده بودم .. اومده بود..االن هم  ادتمیهم به ع مار
 بود.. شمیپ

 ..رونیگذاشت و رفت ب وهیبرامون شربت و م مامان
 خوام.. یم یچ دیگرفتم ..انگار از تو چشمام فهم دستاشو

کنم  ی..فقط خداروشتتکر ما؟یتونم بکنم مان یگفت :چکار م یلحن گرفته ا با
ش کیبار یکارمون به جاها ست بود که  نی..چون ادینک  یهرکار مادم انقدر پ

 تونست بکنه..
ته  یم دمیفهم یاستتم مرد..وقت فی..هه..حهیکردم مرد خوب یم فکر خواستت

 باهات چکارکنه..
 ی..جلوهیادامه داد :خوراکم شتتده بود گر یو بعد از ستتکوت کوتاه دیکشتت اه
م یزیچ گرانید تم ول ین م یگف خدا درد و دل  م یبا  مو  خود  یکردم..
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سه ک شتم؟..وا ست؟.. هی..؟یک س هیادم پ صال نم یک شد بهش گفت  یکه ا
 ادم؟..

از سر راهم برداشته شد و نتونست وجود من رو  نکهیخداروشکر کردم..ا فقط
ند بکشتتته..هم به گ کاف نیهم  دم کرده بو دایکه ازش پ یبود و نفرت یهم برام 
..کر و کور بودم که ایبستتپارمش..من نفهم بودم مان یباعث شتتد به فراموشتت

 ش..نشناختم
با مهربون دستتتشتتو کدوم از ما  چی..هه؟یچه حرف نیگفتم :ا یفشتتتار دادم و 

 یکس..انقدر حرفه ا چی..نه من..نه تو و نه اهورا..همیرهام رو بشناس مینتونست
که..خ کاراش رو پ یلیبوده  حت  بدون ا یم شیرا کهیبرد  اب از اب تکون  ن

 بخوره..
 نگفت.. یزیزد و چ یتلخ لبخند

سخت یطرف از ست  شک  یخورده بود..و از طرف شیزندگ یتو ینگرانش بودم..
باز  میشتتم یفراتر از حدش تو زندگ یادم نیچن یهم خوشتتحال بودم که پا

 نشد..
 دیخر یکارش نشتتستتته بودم و داشتتتم فاکتور ها زیاتاق پدرم پشتتت م یتو

اومدم..هم  رونیهفته استتت که از ارتش ب 1 قایکردم..دق یکارخونه رو چک م
 ..مین و هم شمم

با اهورا حرف زده بودم ..دنبال جواب بود که من  یهفته چند بار تلفن 1 نیا تو
 بگم.. یزیتونم چ یگفتم االن نم یهر بار م

ست بودم و م با شم..ول یخودم رو را شق ستم از ته قلبم عا ست هم  یدون دو
 ..امیکوتاه ب یراحت نینداشتم به هم



مرد یزن ن یگفتن  ناز و ثال  م م یازیگفتن.. ه نم ینجوریگفتن..  یکه 
 براش تنگ شده بود.. یدلم حساب شییشد..خدا

 دهیفا یب یروتو دستتتام فشتتتار دادم تا حواستتم جمع کارم بشتتته ول خودکار
 اهورا پرت کنم.. یتونستم حواسمو از رو یوقت نم چیبود..ه

صدا زدم..ول از سا یبره خونه جواب نداد..قرار بود  یهمونجا مامان رو   هیهم
 که تازه از حج برگشته بودند..

 بلند شدم..دست و صورتم رو شستم و لباسام رو عوض کردم.. زیپشت م از
صدا یتو صو فنیا یهال بودم که  شد..به طرفش رفتم..ت س ریبلند   یرو یک

 صفحه نبود..
 !..ه؟یک-

 باز کن..--
 کنه؟!.. یچکار م نجایخدا اهورا ا یرو گذاشتم..وا فنیا عیشدم..سر هول

 در بازکن رو زدم.. ی دکمه
************ 

 بود و لبخند به لب داشت.. ستادهیا جلوم
 سالم.. کیعل--

 !..؟یکن یچکار م نجایخودم اومدم:سالم..ا به
 ..هیتابلو بود مصنوع یکرد ول اخم
 برگردم؟.. یناراحت--

 تو.. ای..به؟یچه حرف نیزدم :نه ا لبخند
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 ..ست؟یخونه ن یبه داخل انداخت :کس یدر نگاه یجلو ازهمون
 نه..-

 ..ست؟ین ی..برات مشکلینجوریخب ا--
شماش..وا لبامو شده بود:نه..مامان  ایکه چه با ح یجمع کردم و زل زدم تو چ
 شناستت.. یم گهیکه د

 تکون داد و اومد تو..در رو بستم.. سرشو
*************** 

 ..رو به روش نشستم..نمیو شربت اوردم..اصرار داشت بش وهیم براش
 خواستم باهات حرف بزنم..صاف و پوست کنده.. یشد تو چشمام:م رهیخ
 شنوم.. یباشه..بگو م-

دستتت  ی..چرا های..کالفه بود :چرا مانرونیتعمل کرد..نفستتش رو داد ب یکم
 ..؟یدیکارات عذابم م نی..چرا با ا؟یکن یدست م

 !..من؟!..مگه چکار کردم؟!..؟یتعجب نگاش کردم :ک با
کار م یدار یدون یخودت نم یعنی-- کهی..ا؟یکن یبا من چ ظار  ن  هیدر انت

 ..رم؟یم نیجواب از تو شب و روز دارم ذره ذره از ب
قدر چ شینگاش کردم..ته ر یشتتتریمتوجه منظورش شتتده بودم..با دقت ب تازه

 یم یچشتتمش به قرمز یدیاومد..چشتتماش خمار شتتده بود..ستتف یبهش م
 ..دهیزد..معلوم بود خوب نخواب

خاطر  یعنی به ا هیبه  تاده بود؟..ب نیجواب از من  کهیاز ا شتتتریروز اف  یراب ن
در انق نکهیکردم خوشحال بودم از ا نکارویخودم تاسف بخورم که چرا باهاش ا

 براش مهم هستم..



شتتتد که از توجه عشتتقش به خودش  ینم دایپ ایدنتو  یزن چیشتتتک ه بدون
 خوشحال نشه..

بامو که د ل متیبا زبون تر کردم و گفتم :روز اول   یبا دشتتمنم برام فرق د
شت شتم از مرد مغرور وخود  شهی..همیندا ست دا شتم ودو سر جنگ دا باهات 

ستم..هم چیه یمثل تو جلو بزنم..ول ییرا ه از من ک یتو بود نیا شهیوقت نتون
 ..نکهیادامه داشت تا ا نمونیب یکل کل ها نی..ایگرفت یم یشیپ

پا ستترمو نداختم  مه دادم :تونستتتم اون حرارت رو تو خودم حس  نییا و ادا
دونم از  یدوستتتت داشتتته باشتتم..نم نکهیرو..ا اقیکنم..اون عطش و اشتتت

ته  دیدونم..شتتتا ی..اصتتال نمیک مانور کشتت که فکر کردم تو  همون موقع 
شک رباال ی..وقتیشد سرت ا س یوقت برا چیکه ه ی..کارختمی  ده نکر یک

 ..یبودم..ول
 داد.. یبه حرفام گوش م اقیسرمو بلند کردم..با اشت

شد وحاال در حال رشد  یش محکم تر م شهیعشقت تو وجودم روز به روز ر-
 کرد.. ریوجودم رو تسخ یکه کم کم همه  یبود..به طور

مان گهید تاه م یایاون  مدم..وقت یستتتابق نبودم..در برابرت کو ازم  یاو
خب فکر کردم  یباور کن از ته دلم خوشتتحال شتتدم..ول یکرد یخواستتتگار

که تالف نیاالن بهتر مان یموقع استتتت  بازم شتتتده بودم همون   یایکنم..
ست خودم نبود و نم شتم اذ یلجباز..د ست دا  یکنم..در حال تتیدونم چرا دو

 اومد.. ینم مکه دل
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رو  تمام تالشتتم نجایخواستتتم ا ی..میاون اتفاق افتاد و..تو فلج شتتد نکهیا ات
خواستتتم  یبکنم..با جون و دل در کنارت بودم و همه جوره م تیبهبود یبرا

 ..یراحت باش
تا  یداد رویکه بهم ن یتو بود نیخواستتت اون کارو باهام بکنه ا یرهام م یوقت

شتم کم م یزمان قای..دقستمیبتونم در برابرش با سل یکه دا  یم مشیاوردم و ت
شد دیشدم تو و حرفات منو به خودم اورد  یبرگرده..و زمان مییتوانا دیو باعث 

 جون دوباره گرفتم.. دمتیکه د
 ..یزیچ هی فقط

 چشم به من دوخت.. منتظر
 !..م؟ییما اونجا دنی!..اصال از کجا فهمدن؟یسر رس یچطور سایپل -

ته -- هام رو گرف  یکنم..وقت یم بشیبودن منم دارم تعق دهیبودن..فهمرد ر
دارن ما رو انتقال  شتتنیکنند و زمان حمله متوجه م یم نیاونجا کم دنیرستت

 ..میکجا هست دنیکردن و فهم بمونیکه بعد از اون تع دنیم
 کنه؟!.. یدونستن رهام داره خ*ی*ا*ن*ت م یم یعنیپس -

کارهاش انجام شده  ین نبودم همه که من پادگا یرو تکون داد :اره..مدت سرش
ست من رو در  یبودن..و همون روز که فرمانده م انیبود و گروه ها در جر خوا

 کردم.. بیبذاره از پادگان خارج شدم و رهام رو تعق انیجر
خدا رو  یبوده ..ول یریتو شتت ریکردم..عجب شتت یدقت به حرفاش گوش م با

 ..افتادیوسط ن نیا یریشکر اتفاق بد و جبران ناپذ
 نکردم..فقط نگاش کردم.. یحرکت چیجاش بلند شد و کنارم نشست..ه از



کنم..هزاران بار هم  یخوام ازت خواستتتگار ی..بازم مایزد تو چشتتمام :مان زل
 ..یماله خودم استیدن ایدوستت دارم و تا دن گمیکه شده باشه بهت م

 تو هم قفل شده بود .. نگاهمون
 ..؟یکن یبا من ازدواج م--

 ..؟یکن یدارم..قبول م یشرط هی-
 باشه.. یهر چ--

 ..؟یکه ندار ی..مشکلرمیخوام تخصصم رو بگ یزدم:من م لبخند
ند اروم نه عزیبگ یچ یخوا ی:من گفتم م دیخ نه؟..خ زمی.. که  هم  یلیچرا 

 خوبه..
 لبخند سرمو تکون دادم.. با

 شد؟.. یخب جواب من چ--
 نبود.. یوقت لجباز گهیعشق نگاش کردم و لبخند زدم..د با
 بله..-

 ..؟یبله چ--
 کنم.. یباهات ازدواج م-

 چشماش نشست.. یتو یبرق
حال خودمون بود یدو تو هر ند شتتتد..از ا میحس و جا بل حرکتش  نیکه از 

 تعجب کردم..صورتش سرخ شده بود..
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ستستادمیهم رو به روش ا من ش ی..د صورتش ک صدا دیبه   که لرزش ییوبا 
ا امشب ب یرسم یخواستگار ی..برارمیم گهیدرش نامحسوس بود گفت :من د

 ..امیخانواده م م
 بمون.. شتریگفتم :ب اروم

 ونگام کرد.. برگشت
 وقت.. هیترسم.. یتونم..وگرنه از خدامه..م یلب گفت :نم ریز
سرخ  با شدم ..  شاره کرد..متوجه منظورش  شاره به من و خودش ا شت ا انگ

 ..نییشدم..سرمو انداختم پا
 کرد..تا پشت در دنبالش رفتم.. یلب خداحافظ ریز

 دادم..ازته دل شاد بودم.. هیکه رفت به در تک یوقت
 بستم و با ارامش لبخند زدم.. چشمامو

 ..یستگارشب به همراه پدر ومادرش اومدن خوا همون
عاده مهربون مادرش ته بودم زن فوق ال که قبال گف پدرش هم  یهمونطور  بود..

 بود.. یمرد متشخص
شد..مامان رضا زیهمه چ یخوش یخوب به رو اعالم کرد و گفت که  تشیتموم 

 اهورا ست.. یجواب و نظر من شرطه قبول
 بودم بله رو دادم.. اوردهیحرفا رو تو کارم ن نیناز و ا گهیمن هم که د و

********************* 
هم بهمون حال داد شتتتام رو  یلیعکاس ها که خ یادا اومدن برا یاز کل بعد

 ..میخورد
 ..ننیاومده بودن تو سالن تا ر*ق*ص تانگو من و اهورا رو بب همه



 به اطراف انداخت..ر*ق*صمون هماهنگ بود.. ینگاه اهورا
 همه لشکر اومده به عشق.. نیا--

 ..ایمان-
 من.. یمنو چرخوند و از پشت ب*غ*لم کرد: آره خانوم اهورا

.. همون لحظه نورها خاموش شد و  ستیرو محکم گرفت و برد وسط پ دستم
شق نم شت و من ِ ب یآهنگه "ع صور رو گذا سر یخوابه" از من تو  عیجنبه هم 

 ر*ق*ص جا گرفتم.. یب*غ*ل اهورا برا
تها جا لب جا فقط  مان یمن بود ول یاون بازم  تامی..شتتگهیبودم د ایخب  و ر طن

 داشتم..
: دیگذشت و باعث شد بخندم که اهورا پرس میلحظه از ذهنم خاطرات بچگ هی

 ..؟یخندیم یبه چ
مهی- مه اش م کیکوچ یوقت اد خدا یبودم ه تانگو  نایا ایگفتم...  که دارن 
 ممنونم.. یلی! خیحاال هم که تو سکوت کرد گنیبه هم م یچ ر*ق*صنیم

م بهت بگ یخوا یگوشم گفت :م ریبه خودش فشار داد و ز شتریمن رو ب اهورا
 ..گن؟یم یچ

 یکه هرم گرم نفستتهاش پوستتت گردنم رو م یتکون دادم..اروم درحال ستترمو
 یبرا شهیدوستت دارم..هم یلی..خی..خانمزدلمیسوزوند گفت :عشق من..عز

 من باش..
 !..گن؟یرو م نایتعجب گفتم :هم با

 که عاشقن.. ییعقب برد:نه همشون..فقط اونا سرشو
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عشتتق  گمیدور گردنش حلقه کردم و زل زدم تو چشتتماش:پس منم م دستتتامو
 باهاتم و دوستت دارم.. ای..تا ته دنزمیمن..عز

 پررنگ تر شد.. لبخندش
 ..ه؟یچ یدون یم--

 !..؟یچ-
 تو سالن نبود.. یکیچیکاش ه یا--

 تعجب گفتم :چرا؟!.. با
 گفتم.. ی..اگر نبود بهت مگهید گهیو گفت :د دیخند طونیش

شم غره  گهیبودم..د دهیرو فهم منظورش شدم به جاش با لبخند بهش چ سرخ ن
 و محکمتر ب*غ*لم کرد.. دیرفتم که خند

تا برامون  یکی یکیتموم شتتتد همه برامون کف زدن و  ر*ق*ص جلو اومدن 
 کنن .. یخوشبخت یآرزو

 ها مونده بودن.. یکم همه رفتن و فقط خود کم
رعکس نکردم..ب دای..اثارغم رو تو صورتش پستادیبه طرفم اومد..کنارم ا میشم

 شاد و خوشحال بود..
 خانم دکتر.. یگفت :خوشبخت بش طنتیش با

 ..م؟یشم یزدم :ممنونم خانم پرستار..خوشحال لبخند
وستتتم د نیبهتر نکهیا یکی..لی..به دو دلیلیلبخند ستترش رو تکون داد :خ با

س شب عرو شم خوشبخت شهیام  نهیا لمیدل نی..و دومنمیب یرو م شیو من به چ
 یرهام رو فراموش کنم..فکر م شتتتهیهم یو برا امیکه تونستتتم با خودم کنار ب

دم که کر یفکر م نیبه ا یاز پستتش بر اومدم..وقت یبه راحت یکردم ستتخته..ول



ست باهام چه کارها یم س ییتون  یو فکر مت شتریبنشونه ب اهیبکنه و منو به روز 
 مهمه.. نیشد..ا دهیکش رونیب میگفتم خدا رو شکر که پاش از زندگ یرفتم و م

 ..یدیرس جهینت نیلبخند سرمو تکون دادم :درسته..و خوشحالم که به ا با
 ..میدیکردم..صورت همو ب*و*س ب*غ*لش

طاقت  .ختیریصورتش و گوله گوله اشک م یدستمال گرفته بود جلو هی مامان
 اشکاشو نداشتم دنید

شما شهیداره خوشبخت م ایمان ؟یکن یم هیکردم : مامان چرا گر ب*غ*لش  ..
 یم هیخونمون پس چرا گر دیایو هر روز هر روز م دیشتت یما م هیهم همستتا

 ؟یکن
 ها همه اش اشک شوقه.. نیا زدلمیعز یشیخوشحالم که خوشبخت م--

 زدم و مامان رو در آغوش گرفتم لبخند
 ..زدیحرفا رو به مادرش م نیهم داشت هم اهورا

کردن! مگه  یخوشبخت یاهورا هم ب*غ*لم کردند و برامون آرزو یو بابا مامان
 با اهورا بود و خوشبخت نشد؟ شهیم

بود من  نجایاگر امشب اکردم.. یواضح احساس م یلیپدرم رو خ یخال یجا
 کرد.. یو اهورا رو دست به دست م

زود پستتش  یلیخ یچشتتمام جا خوش کرد..ول یتو یقطره اشتتک ناخداگاه
 رو ناراحت کنم.. یخواستم کس یزدم..نم

 یو خاطرش فراموش نشتتتدن ادیقلب من بود.. یتو شتتتهیو محبتاش هم پدرم
 بود..
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از عروس کشتتون که اهورا مخالفش بود و به خواستتت من قبول کرده بود  بعد
 .. میدیرس

 مشترد من و اهورا.. ی خونه
 دستم رو گرفت و گفت: چطوره؟.. اهورا

 ..هیشوهرم عالتتت قهیسل-
 ..یکن یجبران م یشد: خوبه پس امشب حساب طونیش باز

 ..ادیخوابم م دیرو؟ من که شد یچپ :چ یعل یزدم به کوچه  خودمو
 ..تتتتتتایمان--

 موم..تو ح دمیرفت پشتم رو بهش کردم و پر یم یلیو یلیکه ته دلم ق نیا با
سل دکور شته بود و از  دهیمن چ ی قهیخونه به  سنگ تموم گذا شده بود..مامان 

 همه جهت مخلصش هم بودم..
 ..نجا؟یکنم؟..چرا اومدم ا کاریاطرافم نگاه کردم..حاال من چ به

صم شه! زرمیدوش بگ هی نجامیگرفتم حاال که ا میت شد که ب  پهی..هر کار کردم ن
 شد.. یباز نم

 زدم: اهورا؟.. داد
 پشت در گفت :جانم؟.. از
 ..تایب-
 خدا خواسته گفت :درو باز کن ..اومتتتتدم.. از

نداد و ستتر یوقت خل بهم فرصتتتت  مد دا  یفیخف غیب*غ*لم کرد ..ج عیاو
 دستم رو گرفت و رو تخت نشوندمو  رونیبردم ب.. از حموم دمیکش
 بود؟!.. یچه کار نیزد هم من :اهورا ا یخودش نفس نفس م هم



 ..زمیشد :ناز نکن عز زیمخیکنارم ن عیبلند شم نذاشت..سر خواستم
 تو؟.. یگیم یِا چ-

 ..گمیم یچ دمیگفت :االن بهت نشون م طنتیو با ش دیخند
ستش .. اول فقط نگام کرد..منم با  ورشیسمتم  به ستام رو گرفت تو د برد و د

 شده بودم.. رهیلبخند تو چشماش خ
ست شتم تقال کنم ول دو شو اورد  یدا صورت شته بود..اروم  اون محکم نگهم دا

 ..نرم... آهسته یلی.. خدنمیو..شروع کرد به ب*و*س نییپا
 نفسم بند اومده بود.. جانیزور ه از

 چشمام بسته شد و .. زدیکم شداهورا ن یوقت
 یاهورا و ناز کردن ها یپر از خواستتتن ها ریمستت هیشتتدم..  ریمستت هیوارد  من

 من..
 عشق اهورا رو فروکش کردم.. یکه مثل آب، آتش شعله ور شده  ریمس هی

بودم ارام و پر از ارامش و اهورا چون اتش پر  یآب و آتش..من چون اب ریمس در
 از گرما و حرارت عشق..

 ..میقدم گذاشته بود ریمس نیا یحاال هر دو تو و
 نشود ادامه خواهد داشت.. یخال یکه جاِم زندگ یتا زمان ریمس نیا و

 " انی" پا
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