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 به نام خالق یزدان

 #فاطمه_جعفری

 ژانر:#پلیسی_عاشقانه_اجتماعی

 خالصه:

داستان روایتگر زندگی سرگرد امیرعباس صامتی،یکی 

از بهترین نیروهای ستاد مبارزه با مواد مخدر،مردی 

جدی و نفوذ ناپذیر که سالهاست از زندکی کردن 

برای خود دست کشیده و وقت خود را صرف 

کارش کرده است.امیرعباس پرونده ای در  خانواده و

دست دارد که به نتیجه رساندن آن باعث به وجود 
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آمدن فصل جدیدی در زندگی اش می شودوفصلی به 

 نام کتاب عاشقی...

 مقدمه

 خوانند.تو را مرد می

 تو آفریده شدی برای ساختن.

سازی و من تو یک آشیانه همه چیز تمام برای من می

 رم.به این ایمان دا

توانی ای ندارد جانم نمیهر چقدر انکار کنی فایده 

 مرا از خود برانی. 

مان بگویم آن وقت شاید اصال بگذار من از آشیانه

 دست از رفتن بکشی و فعل ماندن صرف کنی.
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هایت هستید. ستون قرص و محکم این خانه تو شانه

 گاه من است.هایی که تکیهشانه

را در حصار آغوشت دستانت حریم من است وقتی م

 کشی.می

آغوشت سلول انفرادی من است، مختصاتی که کسی 

 حق ندارد به آن قدم بگذارد.

 قلبت نقطه مرکزی خانه ماست. 

در واقع همه چیز از قلب تو شروع شد درست همان 

 زمانی که قلبت را لمس کردم.

چال های خوابیده در سیاهمن با لمس قلبت حرف

 هایت را خواندم.چشم

 گویم.بخواهی برایت تا صبح می
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گویم تا بفهمی و ببینی که همه چیز این آشیانه به می

 تو و حضورت ربط دارد.

تو اصال منی وجود ندارد که آشیانه داشته در اصل بی

 باشد.

خوانند اما یک من را کنار صفت تو جا تو را مرد می

 اند. انداخته

 تو را باید مرِد من بخوانند.

روی های محکمش در راهپژواک کوبیده شدن قدم

اداره قدرتش را به رخ کسانی که ادای احترام نظامی 

کشید. تنها واکنشش تکان دادن سرش می کردند می

دانند که این مرد سخت و نفوذ ناپذیر با بود، همه می

هیچ کس شوخی ندارد و مالطفتی در کارش نیست. 
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های اویی که پرونده برند ازیک جورهایی حساب می

بزرگ و مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر را به ثمر 

 رسانده. 

ای که در دست دارد را آنقدر می فشارد که پرونده

 ایانگشتان دستش به قرمزی می زنند. هیچ پرونده

این چنین با غیرت و غرورش بازی نکرده. خون 

خورد و تا پایان حکومت امروزه خونش را می

شود آسمان آرام و قرار ندارد. مگر می خورشید بر

حیواناتی چون مودت با نفس نحس و نجسشان هوای 

 شهر را آلوده کنند و او آرام بماند.

با رسیدن به اتاقش در با ضرب باز می کند و پس از 

 داردبنددش به سمت میز قدم برمیورود با شدت می
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کند. مغزش در حال و پرونده را روی میز پرت می

بار دیگر تمام آن کشیدن است اما باید یکسوت 

پرونده نحس را زیر و رو کند. دستی به پیشانی 

نشیند پوشه کشد و پشت میز میدردناکش می

 کند و خط به خطشانگیز را پیش رویش باز مینفرت

خواند. ماجرا از کشف چند جسد شروع شده، را می

ه از دادند. با وجود این کهایی که بو تعفن میجنازه

شد تشخیص داد که چقدر کم بین رفته بودند اما می

سن و سال هستند. دختران و پسران نوجوانی که به 

طلبانه از خانه گریخته بودند و اسیر طمع رویاهای جاه

دام شیاطینی شدند که با وعده زندگی بهتر در آن 

طرف مرزها خامشان کردند. دخترانی که بعد از این 

هایشان را رد کردند در محمولهها که به وسیله آن
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صورت زنده ماندنشان به شیوخ عرب و ثروتمندان 

شوند تا اسباب اروپایی به عنوان برده فروخته می

لذت جنسی بولهوسان را در مجالس بزمشان فراهم 

ها یا کنند. پسرانی که بعد از حمل مواد مورد نظر آن

 دهند یا جایی در غربت سر بهبه همکاری ادامه می

شوند. هنوز صدای شیون مادران داغدار و نیست می

پدرانی که کمرشان شکسته بود در گوشش زنگ می 

کند. ها را یکی پس از دیگر نگاه میزد. عکس

هایی که روی شکم هایشان رد جراحی و بخیه جنازه

بود پزشکی قانونی تشخیص داده بود مرگ به علت 

در بدن های مواد مخدر بلعیدن و جاساز شدن بسته

بوده. دو بار تا یک قدمی به دام انداختن این اشرار 

رفته اما هر بار به نحوی گریخته بودند و این برای 
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بود. با صدای در سرگرد امیرعباس صامتی گران آمده

 شود.تر میاخمش غلیظ

 _ بیا تو

شود و سروان جوان بعد از احترام نظامی میدر باز 

 آید.پیش می

نده رو جناب سرهنگ مجد براتون _ قربان این پرو

 فرستادن.

 کند و با اشاره سرسر از پرونده پیش رویش بلند می

 گوید.می

کنم فعال وقت _ بزارش روی میز بعد بررسی می

 ندارم.

 شود.دوباره مشغول کارش می
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_ قربان جسارتا باید االن بررسی کنید مربوط به 

 عملیات امشِب.

 آورد.سرش را با ضرب باال می

 _ یعنی چی؟ درست توضیح بده.

_ پرونده مربوط به مفقود شدن یکی از دانشجوهای 

نخبه داروسازیه دایره جنایی بعد از بررسی فهمیدن 

 گمشدن این خانم به این باند ربط داره.

 اندازد.خودکارش را روی میز می

 _ اون وقت ربطش به این پرونده از کجاست؟

 همون ساسان دسِت _ از اونجایی که نامزد این خانم

 راسِت مودته.
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 زند.نیشخندی می

شه یک نخبه داروسازی که گم شده _ داره جالب می

و نامزدش از اعضای اصلی باند قاچاق انسان و مواد 

 مخدر.

 پرسد.کشد و میپرونده را پیش می

 دونی؟ای هم راجب پرونده می_ چیز دیگه

ازد و امیرعباس سکوتش اندسروان جوان سر پایین می

 خواهد.را نمی

 _ نادری؟

ای که به مافوقش سروان نادری با تمام ارادت و عالقه

 ترسد. دارد اما باز هم از ابهت او می

 دونم اشتباه کردم اما..._ قربان می
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 پرد.میان کالمش می

_ نادری بعدا راجب درست یا غلط بودن کارت 

خوندی چی زنیم االن بگو پرونده رو حرف می

 دستگیرت شد.

 _ قربان من اول با توجه به توانایی و رشته

اش فکر کردم با نامزدش همکاِر و دلیل غیب تحصیلی

شدنش هم همینه اما وقتی کامل پرونده رو خوندم 

های فهمیدم این خانم از طرف خیلی از شرکت

داروسازی درخواست همکاری داشته که قبول نکرده 

ر هم دعوتنامه و قول ویزا و حتی از خارج از کشو

اقامت دائم و حقوق ومزایای خوب داشته ولی به 

 همه رو رد کرده.
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 گوید:امیرعباس به چشمان ریزشده و متفکر می

رسه از اون باند قاچاق که قید این _ چی بهش می

 همه پیشنهاد عالی رو زده؟

_ با توجه به این که  تو خانوداه مذهبی و مقیدی 

گه ها و همکاراش میشهادت دوستبزرگ شده و 

 مونه.پرستی داشته یه فرضیه میاین خانم روحیه وطن

 _ دزدیدنش.

 _ بله قربان.

 تونیم نظر قطعی بدیم_ تا دقیق بررسی نکنیم نمی

نادری تا دو ساعت مونده به عملیات امشب یه 

خوام. ریزترین اطالعات کامل و دقیق از این خانم می

ربط باشن هم که حتی شاید بیاطالعات و چیزایی 
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مهمه اگر مجوزی چیزی هم برای کارت نیاز داشتی 

های به خودم زنگ بزن تا هماهنگ کنم. شنود تلفن

 اش فراموش نشه.خانواده

 گوید:کوبد و مینادری پا می

 _ بله قربان.

با رفتن سروان نادری پرونده را باز کرده و ورق 

یک هفته از  رسد کهزند و به عکس دختری میمی

گذرد. ثمینا وارسته بیست و چهار ناپدید شدنش می

سال دارد و دانشجوی نخبه داروسازی ست یک شب 

با نامزدش از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشته و 

ست هاییهایش همانخبری از او نیست. تنها دانسته

شناخت که در پرونده درج شده. نامزد دخترک را می
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ی این باند است اما ردی از او نبود ترین اعضااز اصلی

خیلی تمیز ردپایش را پاک کرده بود گویی که اصال 

های ذخیره شده چنین کسی وجود ندارد. اگر عکس

در گالری گوشی جا مانده از دختر نبود مدرکی برای 

 شناسایی دست راست مودت رئیس باند نداشتند. 

تمام فکر و ذکرش حول محور خانه باغ قدیمی 

رخد. خانه باغی که پشت ظاهر زیبا و چمی

گر بار دیها خوابیده است. باید یکاش فتنهفریبنده

هایی که از خانه باغ گرفته شده را بررسی کند. عکس

ست که امیرعباس برای آن خانه محل اختفای کسی

کند. بارها و بارها بریدن نفسش لحظه شماری می

 ظه غفلتکند نباید حتی یک لحاش را مرور مینقشه
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ا بود تاش دست کشیدهکنند. یک سال از تمام زندگی

به باند بزرگ قاچاق برسد و حاال درست جایی 

 زدند غیرتشهای گردنش نبض میایستاده بود که رگ

کرد برای دختران و پسرانی که به واسطه درد می

خواهی سرنوشت خود را اینطور سیاه نادانی و زیاده

 رقم زده بودند.

3 

ها را از خواهد با یک سیلی آنبا این که دلش می

خواب خروگوشی بیدار کند تا تنبیه شوند اما این 

بندد و عاقبت زیادی دردناک است. پرونده را می

کند سراغ پوشه مورد رایانه روی میزش را روشن می

های مربوط ها و فیلمرود و یکی یکی عکسنظر می
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گاه قبلی که در دو مخفی به اجساد و مدارک موجود

 کند.تصرف کرده بودند را نگاه می

اولین عکس مربوط به دخترکی هجده یا نوزده ساله 

بود که بر اثر تجزیه شدن بسته بندی مواد مخدر 

مقدار زیادی هروئین وارد خونش شده و جانش را 

اش را همراه تعداد دیگری در زیر گرفته بود. جنازه

یدا کرده بودند خوب به ای متروک پزمین خانه

اش نگاه کرد و در دلش صورت معصوم و ساده

طوفانی به پا شد کشنده و دردناک. عکس بعدی 

دختری با موهای بلند و زیبا بود روی تنش رد 

اش شکنجه جا خوش کرده بود گویا از دست ناپدری

گریخته بود و با سودای رفتن به جایی که دست کسی 
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کشیده شده بود. انگشتان به او نرسد به کام مرگ 

فشارد آنقدر که حس دستش را مشت کرده و می

هایش در حال خرد شدن هستند. کند استخانمی

مانده به شب و شروع عملیات را با ساعات باقی

پرونده و اطالعاتش سرو کله زد تا مطمئن شود مثل 

ای دو بار قبل راه فراری برای افراد باند نماند. با تقه

خورد نگاه از تصاویر دلخراش پیش میکه به در 

کند چیزی به گیرد و به ساعت نگاه میرویش می

شروع عملیات نمانده و او تمام این مدت سرگرم 

 گوید :کند میپرونده بوده صدایش را بلند می

 _ بیا تو
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های بلند خود را شود و سروان نادری با قدمدر باز می

 رساند.به امیرعباس می

 ست.عاتی که خواستین آماده_ قربان اطال

کند با ابروهای باال رفته به پوشه آبی رنگ نگاه می

تواند رضایت نگاهش را پنهان کند. دست دراز نمی

 گیرد.کرده و پوشه را می

_ به چیا رسیدی قبل از این که من بخوام پرونده رو 

 بخونم یه شرح کلی بده.

و  هکند به توضیح راجب پوشسروان نادری شروع می

اطالعاتی که به دست آورده. بعد از تمام شدن 

هایش امیرعباس متفکر سری برای نادری تکان حرف

 دهد.می
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_ خوبه تا یک ساعت دیگه تیم عملیات بیان اتاق من 

 تا نقشه رو هماهنگ کنیم.

 _ چشم قربان.

بعد از رفتن نادری پیدا کردن ثمینا وارسته را هم به 

عتی بعد نیروهایی که عملیات امشب اضافه کرد.سا

برای عملیات انتخاب کرده بود وارد اتاق شدند یکی 

یکی احترام نظامی کرده و گوش به فرمان ایستادند. 

گلویی صاف کرد و شروع به توضیح نقشه از روی 

 اش کرد.تابلو و پروژکتور متصل به رایانه

گاه پیدا کردیم که _ در حال حاضر ما سه تا مخفی

 این منطقه است.  ترینش تواصلی

 دهد:کند و ادا میای اشاره میروی نقشه به محدوده
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_ تیم عملیاتی اول باید تمام منطقه روخوب پوشش 

 گیرن هیچبده نیروها به دقت برای محاصره آرایش می

 اشتباهی نباید صورت بگیره مفهومه؟

 کنند:همه یک صدا فرمانش را اطاعت می

 _بله قربان.

 دهد:می راضی سرش را تکان
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_ دو تیم عملیاتی بعدی سر وقت دو مخفیگاه بعدی 

شون رو دستگیر کنید یک نفر هم جا نمونه برن همه

هر چی هم کشف کردید ثبت و ضبط کنید بیارید 

 اداره برای بررسی.
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 _ چشم قربان. 

 گوید :گیرد و مینگاه از روی نقشه می

زودتر نیروها اعزام _ برید آماده بشید باید هر چه 

 بشن.

 _ اطاعت. 

از بین نیروهایش چشمش روی یکی از افراد جوان 

 کند:ماند صدایش میمی

 _ نادری تو این عملیات با منی.

کند و مرد جوان خوشحال از امر مافوق اطاعت می

د و آیرود. امیرعباس از پشت میز بیرون میبیرون می

د ایسترونده میمقابل دیواری پر از عکس از متهمان پ

دارد و به پیشانی مودت در پونزی از روی میز برمی
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فشارد و از خشم کند و محکم میعکس فرو می

 ساید. دندان بهم می

گیرم _ امشب کارت تمومه نفست رو خودم می

 خوک کثیف.

های جدید از داند هربار که جنازههیچ کس نمی

پکرها پیدا شد او چقدر نفرت روی نفرت بادی

هایی که گزارشات پزشکی ذاشت ندیدند زمانگ

خواند چطور خشم روی خشم قانونی را می

اش با دیدن گذاشت. غیرت به جوش آمدهمی

دخترانی که بعد از عبور از مرز مجبور به همخوابگی 

ران را کسی درک نکرد. امشب تمام با مردان هوس

توانش را برای بستن این پرونده و نابود کردن این 
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به میان گذاشته بود حتی شده با فدا کردن جانش  باند

 ای برایگذاشت دیگر دختران سرزمینش بازیچهنمی

خوار شوند. کسانی که با ای خونبه هدف رسیدن عده

گذارند و رد شدن از خون دیگران پول روی پول می

گذرانند . با چشمان به خونه نشسته از خوش می

ات را در پیش اتاقش بیرون زد و راه اتاق تجهیز

های عملیاتی در حال آماده شدن بودند. گرفت تیم

اش را ای به تن زد و اسلحهسریع جلیقه زد گلوله

روی کمر محکم کرد. با نگاهی به افراد آماده جلوتر 

از همه از اتاق بیرون زد دیگر نیاز به تذکر نبود همه 

فهمیدند سرگرد امیرعباس اش میهای جدیاز نگاه

 پذیرد  .چ سهل انگاری را نمیصامتی هی
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ها شدند به طرف زانتیای نوک وقتی همه سوار ماشین

اش پا تند کرد و سوار شد ماشینش را روشن مدادی

کرد و با حرص پایش را روی پدال گاز فشرد و 

 حرکت کرد. 

دقیقا یک ساعت بعد هر سه محدوده در محاصره 

 آورد. کامل بود بیسم را باال می

 و شروع کنید. _ عملیات ر

ای که گوید و خودش اولین نفر به سمت خانهمی

آور و حال بهم زن است اش در نظر او چندشزیبایی

رود و باغ را از نظر رود. از دیوار باال میمی

شد بهتر بتواند گذراند. تاریکی شب باعث میمی

خودش را مخفی کند. تعدادی نگهبان اطراف در باغ 



 

Romanzo_o 26 

ترین زنند. به آرامی و با کمیو ورودی خانه پرسه م

ها را پرد اول باید حساب این قلچماقصدا پایین می

شود و با برسد. از پشت سر به یکشان نزدیک می

ای به وسیله قنداق اسلحه به سر بیهوشش ضربه

ای خارج از دید بقیه کند و تن لشش را به گوشهمی

خواهد سراغ نفر بعد برود کشد. همین که میمی

 کند وشنود مکث میی پایی از پشت سرش میصدا

گذارد خوب نزدیکش شود. لوله تنفگ به سرش می

نزدیک است با یک چرخش مچ دست نگهبان را 

زند و خلع ای به دستش میگیرد و با زانو ضربهمی

پیچاند و با یک فشار کند. دستش میسالحش می

ت ای پشکند با قدرت ضربهمجبور به چرخیدنش می

هوش شود. زند که تا زمان ورود نیروها بیمیسرش 
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اندازد از پشت گیرد نگاهی به اطرافش مینفسی می

کند. قبل از هر اقدامی درختان باغ حرکتی حس می

دهد. وقتی امیرعباس نادری خودش را به او نشان می

ها را فلج کند با عالمت او نادری و نیروهایش نگهبان

 شوند.سرعت وارد باغ میبه
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خواست بی سر و صدا و درگیری خانه را تحت می

تسلط خود بگیرد و راه فرارشان را ببندد. شجاعت 

نادری او را یاد اولین روزهای حضور خودش در 

زند و سراغ ای میاندازد. امیرعباس اشارهستاد می

رود پشت سرش نیروها نگهبانان ورودی ساختمان می
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های شوند این یعنی دوربیناغ میکم کم نزدیک وارد ب

 اند که متوجهمدار بسته را با موفقیت از کار انداخته

تری جلو حرکت افراد او نیستند.  با خیال راحت

رود و توجه دو نگهبان ساختمان را به خود جلب می

کند تا به خود بیایند امیرعباس به دو گلوله از می

 رعباس قطعاشود.  با تیراندازی امیشرشان خالص می

اند که بیرون از ساختمان اهالی ساختمان خبر دار شده

ار بخبرهایی هست اما راه فراری برایشان نیست، این

دهد و با نیست. با دست عالمتی به نیروهایش می

چند قدم بلند خودش را به در ورودی ساختمان 

زند که در باز ای به در میرساند. با پا ضربهمی

ای را خورد. هجوم همزمان عدهار میشود و به دیومی
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کشد تا نیروهایش وارد ساختمان بیند و کنار میمی

 شوند. 

هاتون رو بندازید خونه در محاسره کامل _  اسلحه

 پلیِس...

شود. از داخل ساختمان صدای تیراندازی بلند می

امیرعباس در گوشی که به گوش دارد با کسی حرف 

 زند.می

خوام هرچه زودتر نیروهای نید می_ نادری پشتیبانی ک

تیم سه برسن طبقه باال، به هیچ وجه راه فراری 

 زارید.نمی

 _ چشم قربان.
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آید و ساختمان را به دنبال پیدا ها پایین میاز پله

زند.صدای تیراندازی در کردن درهای مخفی دور می

ود شدل تاریکی شب هر لحظه بلندتر و بیشتر می

کند این عملیات باید صداها را می شنود و پا تند می

زودتر تمام شود بدون آن که خونی از افرادش ریخته 

خورد خون کسانی که می شود.  بوی خون به مشامش

با گرفتن آینده و جان دیگران برای خودشان زندگی 

اش در ساختند و چقدر از این بو متنفر است. معده

ذرد، گحال بهم پیچیدن است کنار دیوار با احتیاط می

هایی منتهی به زیرزمین خانه بود پیش رویش پله

چشمانش به دنبال در دیگری دیوارها را وجب 

دهد به یابد. وقت را از دست نمیا هیچ نمیکند اممی

رود. درگیری انقدر باال گرفته که طرف زیرزمین می
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ها را یکی مجبور باشد نفسش را هم حبس کند. پله

رویی تاریک و نمور عبور رود از راهیکی پایین می

رسد. در دو طرفش کند تا به چند در آهنی میمی

. کردها را باز میدرهایی بودند که باید یک به یک آن

رو هم در دیگری بود که با توجه به نوری که انتها راه

زد به بیرون راه کرد حدس میبه داخل منعکس می

کند یکی از داشته باشد. از سمت راست شروع می

کند اتاق تاریک پر از جعبه و بسته درها را باز می

های پالستیکی است. با مکث وارد اتاق شد یکی بندی

ها را پاره کرد مقداری مواد مخدر از آن بیرون ستهاز ب

ها  هم حامل مواد و چند قبضه ریخت یکی از جعبه

کند. از اش اعالم موقعیت میاسلحه بود. در گوشی

ها رفت همه خالی اتاق خارج شد و به سراغ بقیه اتاق
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بودند تنها یک در دیگر باقی بود، خواست از کنارش 

های رو برود اما نالههای راهبگذرد و به طرف در انت

ریزی که به گوشش خورد متوقفش کرد. پشت در 

تر بشنود. همین که اتاق کمین کرد تا صدا را واضح

خواست در را با احتیاط باز کند صدایی از پشت سر 

ترین واکنش خود را داخل اتاق انداخت شنید با سریع

گذاشت چیزی را صدا بست. تاریکی نمیو در را بی

 شدند. تر میبیند صداهای بیرون هر لحظه واضحب

_ اون ساسان احمق کجاست بگید بیاد باید هرچی 

 زودتر از اینجا بریم.

ها سایه به سایه در خودش بود"مودت" کسی که مدت

تعقیبش بود. مردی با ثروت کالن و آزمایشگاهی 
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های داروسازی که به جای دارو بزرگ جز برترین

هایشان دقیقا دهد. قدممی زهرهالهل دست مردم

 شود پشت در اتاق متوقف می

_ این دختره رو هم بگید بیاره چند کیلو مواد جاساز 

شده تو بدنش قولشو به شیخ عدنان دادم باید برسه به 

 دستش به هر قیمتی که شده. 

 _ چشم آقا.
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 _ یکم معطل کنید تا ما بریم.

زد از آن دخترک لرزد حدس میتنش از خشم می

ها نفس حبس گفتند. با دور شدن قدمنخبه می
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کند. کمی طول کشید تا چشمانش اش را رها میشده

کند. در نگاه اول اتاق خالی به به تاریکی عادت می

ای کند و در گوشهرسید اما چشم ریز مینظر می

بیند که در خود ماچاله شده جسم ظریف لرزانی را می

شک اگر لرزش صداست بیهم بی هایشو حتی نفس

است. قدم اول  کرد که مردهدید فکر میتنش را نمی

ای خفیف را کامل به سمتش برنداشته بود ناله

 شنود. می

 _ ن... نه... تو رو... ُخ... خدا... دیگه... نه.

ن کند، چه بر سر اینفس التماس میبریده بریده و بی 

نزدیکش  توجه به ترس دخترکدختر آمده؟ بی

شود تا جایی که از ترس با چشمانی گرد شده می
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نشیند و با خواهد سر و صدا کند اما مقابلش میمی

 گیرد. گذاشتن دست روی دهانش جلویش را می

_ نترس من پلیسم، قرار کمکت کنم فقط آروم باش 

 گممن االن باید برم دنبال مودت ولی قبل از اون می

 طی که سر و صدا نکنی.بیان از اینجا ببرنت به شر

کند نگاهی به گرچه آرام شده اما هنوز هق هق می

کند.خودش بود ثمینا وارسته اما از اش میچهره

هایش فقط صورت شاد و لبخند زیبای درون عکس

بود. با جسمی زخم خورده و شکنجه شده مانده

 گوید دهد و میتاسف سری تکان می

 سر و صدا کنی. خوام دستمو بردارم ولی نباید_ می
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هد دست امیرعباس که از روی سرش را آرام تکان می

کشد های عمیق میشود نفسدهانش برداشته می

 زند. وار حرف میامیرعباس پچ پچ

 _ چه بالیی سرت اومده؟

 زند :جان لب میثمینا بی 

 _ َم...مواد... مواد... جاساز... کردن... ت...تو بدنم. 

زند و روی زمین ر میسریع دست دختر را کنا

خواباندش. با باال زدنش لباس پاره و کثیفی که به می

بیند و های چرک کرده را میتن دارد رد بخیه

 خواهد از خشم نعره بزند.می

 ای هم اینجا هست؟_ غیر از تو دختر دیگه
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خواهد حرفی بزند دهد، میدخترک سرش را تکان می

تواند. اما نمی خوردندصدا به هم میهایش بیکه لب

 گوید:های ثمینا میزدنامیرعباس عاجز از درک لب

 خوای بگی؟ انقدر تقال نکن._ چی می

 هایشگیرد و میان نفس نفس زدنثمینا نفسی می

 گوید:می

_ َن...َن...نه... َب...بعدازُظ... ظهر... 

 ُب...بررر...ُبردنشون... َط...َطرف مرز .

ند شود، یک هفته تمام کم مانده بود دود از سرش بل

رفت و آمدهای این باغ کذایی را زیر نظر داشتند 

ها توانسته بودند یک محموله چطور پیش چشم آن

دیگر را رد کنند. عصبی انگشتانش را مشت کرده و به 
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زمین کوبید تا تمام حرصش را در دستانش خالی کند 

ند که ککه مبادا فریادش بلند شود. لعنتی نثار خود می

ز هم انگار فرصتی به آن مودت لعنتی داده تا به با

هایش برسد. نباید آن محموله از مرز رد کاریکثافت

داد جان آن دختران و شد به هیچ وجه اجازه نمیمی

لفن برد و تپسران به خطر بیوفتد. دست به جیب می

همراه معمولی که مخصوص ارتباطش با ستاد و 

 کشد.سرهنگ مجد بود بیرون می

7 

  



 

Romanzo_o 39 

کند و شماره مخفی تلفن خاموش را روشن می

گیرد با شنیدن الو گفتن سرهنگ سرهنگ مجد را می

 غرد. دهد و در گوشی میمهلت نمی

ام یه بار بعدازظهر امروز به _ من تو زیرزمین خونه

دونم نیروهات چیکار طرف مرز رفته من نمی

دختر و  کردن که ندیدنشون سرهنگ اما جون چندمی

پسر درخطر باید نجاتشون بدید نباید اجازه بدید از 

های مرزی خبر مرز رد بشن سرهنگ. سریع به پاسگاه

بدید یه آمبوالنس هم اعزام کنید محل عملیات اینجا 

ثمینا وارسته رو پیدا کردم زنده است اما مواد تو 

 بدنشه.
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کند اصال مهلت گوشی را قطع و دوباره خاموشش می

داند که بعدا دهد. میی را به سرهنگ نمیهیچ حرف

شود اما انقدر حسابی به خاطر این کارش مواخذه می

دهد. عصبانی و حق به جانب هست که اهمیتی نمی

ای که در مسیر مرز بود هیچ اطالعاتی راجب محموله

ریخت. حتی نداشتند و این بدتر ذهنش را بهم می

ابل حدس زدن شوند قدانستند از کدام مرز رد مینمی

هم نبود، چرا که مودت آدم محتاط و با هوشی بود 

داد و هایش را از مسیرهای مختلفی عبور میمحموله

گاه نشده که گیر پلیس بیوفتند. نگاهی به دختر هیچ

جان کنارش کرد ثمینا حتی جانی در تن نداشت نیمه

که بخواهد تکان بخورد چه برسد به این که با 

ود از طرفی هم امیرعباس امیرعباس همراه ش
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طور به حال خود رها کند. هر توانست او را همیننمی

کرد ریسک بود، هم رها طور که به قضیه نگاه می

کردن ثمینا هم با خود همراه کردنش. باید به دنبال 

رفت قبل از این که او بتواند اطالعات مودت می

آزمایشگاه و به اصطالح خودشان آشپزخانه مجهزش 

ست را نابود کند. دانست در همین باغ مخفیه میرا ک

ای خواست از جایش برخاسته و برود اما لحظه

رفت و اش بابت ثمینا مانع شد. اگر او مینگرانی

آمد چه؟ چطور او را تنها بالیی سر دخترک می

گذاشت. در همان لحظه فکری به ذهنش رسید. می

میرعباس کرد تا خودش را به اباید نادری را خبر می

 برساند.
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_ من باید برم ولی قبلش یکی از نیروهام میاد و تو 

 بره.رو از اینجا می

زده از این که مرد سیاهپوش پیش رویش ثمینا وحشت

برود و او در تنهایی و تاریکی دخمه ترسناک و نمور 

گاه این مدتش بود جان بدهد، سرش را با که شکنجه

 دهد. وحشت تکان می

 . َن... نه... َن...َنرو... َم...َمن... من..._ َن... َنه..

 گذارد. اش میدست روی بینی

کشه نترس قبل از _ هیش آروم باش خیلی طول نمی

 بره.رفتن من یکی میاد و تو رو می

تقالهای ثمینا برای التماس به او که نرود و تنهایش 

شود اما ترس و وحشت نهفته در نگذارد خاموش می
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آورد. چه کرده باس را به درد مینگاهش دل امیرع

بودند با دختری که در تحقیقات همه از جسارت و 

های چرک کرده تن و شجاعتش گفته بودند. زخم

بدنش چیزی از آن همه زیبایی باقی نگذاشته بود. 

 کند.اش را فعال میگوشی

 _ سروان نادری...

 آید.جوابی نمی

 _ نادری صدای منو داری؟

ت حرصی و عصبانی از جایش باز هم صدایی نیس

برد تا از طریق آن به شود دست به جیب میبلند می

نیروهایش دسترسی پیدا کند. گوشی را مجدد روشن 

است را  ای که مربوط به تیم پشتیبانیکند و شمارهمی
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گیرد. هنوز تماس وصل نشده که در با شتاب باز می

 آید.شود و کسی داخل میمی

نجاست؟ عروسک چموشمون _ به به ببین کی ای

 مهمون داره.

آورد اما صدای نحس مودت خونش را به جوش می

کند خونسرد باشد در این اتاق تنها نبود و سعی می

جان یک نفر دیگر به او بستگی دارد. اتاق هنوز 

تاریک است نامحسوس گوشی را بی آن که قطع کند 

دهد تا تیم پشتیبان صدایش را در جیب سر می

 بشنوند.
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ثمینا ترسیده از صدای مودت دست به سوی 

 فهمدبیند و میکند. امیرعباس میامیرعباس دراز می

ا فشارد تچه لرزی به جان دخترک افتاده دستش را می

 آرامش کند.

_ یکم مهمون بازی قبل از رفتن بد نیست خوش 

 گذره اتفاقا.می

وچک و زرد ای بعد اتاق به وسیله نور المپ کثانیه

شود. امیرعباس در سکوت فقط رنگ روشن می

کشد تا خودش را کنترل های عمیق پرغیظ مینفس

خواست نفس مودت را ِبُبرد که صدای کند. دلش می

نحسش را دیگر نشنود اما چه کند که نیاز است او را 

 زنده دستگیر کند. 
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_ خب خب خانم خانما حالت چطوره؟ شیخ عدنان 

 ظرته عروسک.صبرانه منتبی

 شود.دستان امیرعباس از شنیدن این حرف مشت می

آید و چهره منحوسش بیشتر در مودت قدمی جلو می

گیرد. مردی با موهای دید امیرعباس قرار می

های جوگندمی و قدی متوسط، چین و چروک

د. کناش کم نمیصورتش چیزی از جذابیت فریبنده

کار کرده و های این باند را خودش شخیلی از طعمه

کند و با لحنی که به دام انداخته. مودت سری کج می

 گوید:آور است میبرای امیرعباس چندش
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_ نچ نچ دیگه از مرتبه عروسک بودنت گذشتی 

شانس بیاری شیخ عدنان به عنوان دربون مسترابش تو 

 خواب...رو قبول کنه چه برسه به هم

 گیرد.خون جلوی چشمان امیرعباس را می

 ند او دهن نجست رو._ بب

 شود.غرش خفه امیرعباس باعث خنده مودت می

_ آخ...آخ جناب سرگرد شمام اینجایی؟ اصال حواسم 

 نبود.

ای بود که در این امیرعباس پر از خشم فروخورده

سالی که به دنبال گیر انداختن مودت و یک

همدستانش بود در خود جمع کرده بود. یک سال 

م که بتواند انتقام بگیرد، انتقا منتظر چنین زمانی بود



 

Romanzo_o 48 

مادرانی که به جای رخت سفید کفن به تن 

دخترانشان کردند، پدرانی که آرزوی دامادی 

 شود وپسرانشان را داشتند. از کنار ثمینا بلند می

گیرد که دید کمتری به طوری مقابل مودت قرار می

 باشد تا دخترک کمتر احساس ترس کند.ثمینا داشته

زارم فرار کنی یه بار جستی ملخک عه نمی_ این دف

 دو بار جستی ملخک آخر تو مشتی ملخک.

 اندازد.مودت ابرویی باال می

خواد جلوی منو بگیره تو یا اون جناب _ کی می

سرهنگتون؟ هه... مرتیکه احمق سه ساِل پا رو دم من 

گذاشته تا به خیالش مودت بزرگ رو بگیره آخرشم 
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ه همه چیز رو سپرد به یه رسوقتی دید زورش نمی

 جوجه پلیس.

مودت به دو محافظی که پشت سرش ایستاده بودند 

 اشاره کرد.

 _ دختره رو بیارید.

دارند امیرعباس سریع دست به تا اولین قدم را برمی

 برد.اش میاسلحه

_ بگو از جاشون تکون نخورن مودت اگر نه تو رو 

 زنم.می

داند چند که می کند هررو به مودت نشانه گیری می

اند کوروش مودت را زنده هایش گفتهباال دستی

 خواهند.می
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_ آروم باش سرگرد چرا افسار پاره کردی آخه؟ من 

 خوام.که با تو کاری ندارم فقط اون دختر رو می

 _ ببند او فکت رو برو عقب مرتیکه نسناس.

 زند.مودت پوزخند اعصاب خوردکنی می

ه؟ اوم اگر کثافتی که _ چیه نکنه چشمت رو گرفت

سرتاپاش رو گرفته فاکتوربگیری برای یه شب بد 

 مالی نیست...

کند و این اصال با غیرت و غرور امیرعباس بازی می

 خوب نیست.

9 

 شو..._ خفه



 

Romanzo_o 51 

عباس کنترل از دست بدهد و کاری را کم مانده امیر

خواهد. اسلحه امیرعباس قلب مودت را بکند که نمی

محافظان مودت امیرعباس را نشانه گرفته. جدال و 

سختی بینشان رخ داده امیرعباس هرچقدر که 

تیزهوش و زرنگ باشد اما باز هم در این جدال 

شانسی ندارد مخصوصا با دختر ناتوانی که به زور 

خودش را به دیوار تکیه داده و پشت امیرعباس سنگر 

 گرفته.

 منو بزنی_ بهتره تسلیم بشی سرگرد حتی اگر 

زارن زنده از این اتاق برید بیرون پس محافظام نمی

 بهتره با من راه بیای تا جون سالم به در ببری.
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آمد این بود که تنها کاری که فعال از دسش برمی

نگذارد مودت به این زودی باغ را ترک کند باید 

 کرد تا نیروها برسند.معطلش می

ب مودت خوای بری جنا_ دیر اومدی زود هم می

 شکنه؟گی دلم مینمی

های مودت لحن خونسرد و پر از کنایه امیرعباس اخم

را در هم کرد یک قدم جلو آمد که همان دم 

 ای پیش پایش شلیک کرد.امیرعباس گلوله

تونی منو کنی فکر کردی می_ احمق چه غلطی می

 بکشی؟

 پرد.ابروهای امیرعباس از این همه پررویی باال می
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تماد به نفس داری جناب مودت این خونه _ خیلی اع

ات هم لو رفته هیچ تو محاصره کامله دوتا خونه دیگه

 راه فراری نداری.

مودت با نگاهی از باال به پایین و قدرتمند نگاهش 

 کند.می

های بدتر از این رو پشت سر گذاشتم _ من موقعیت

الکی نشدم مودت بزرگ کسی که همه از اسمش هم 

 برن.حساب می

 کند.عباس با لبخند نگاهش میامیر

_ حتی اگر بدونی نفوذیت تو ستاد لو رفته و اونی که 

 بهت اطالعات داده نیروی من بوده؟ 
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کشد و لبخند امیرعباس کش مودت اخم در هم می

 آید.می

دونی چیزایی که من خواستم بهت بگن _ هر چی می

 جناب مودت بزرگ. 

ما سعی داشت پرید اهای مودت از خشم میپلک

خیال جلوه دهد. صدای خودش را خونسرد و بی

پیچد وری زیرزمین میای در راهزدههای شتابدویدن

ها با هول و استرس ای بعد یکی از نگهبانو ثانیه

 اندازد.خودش را داخل اتاق می

_ قربان مامورای پلیس دارن میان این سمتی همه رو 

 گرفتن.

 لرزد.میبار از خشم صدای مودت این
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کنید؟ اون ساسان _ پس شما اون باال چه غلطی می

 احمق کجاست؟

 _ نیست قربان یا گرفتنش یا فرار کرده.

زند و امیرعباس به مودت فریاد از سر خشمی می

 خندد. حالش می

رم و این آخرش نیست تون من می_ لعنت به همه

 جناب سرگرد یادت باشه.

 کند.یامیرعباس با سری کج شده نگاهش م

جا بری بعد رجز تونی از این_ به نظرم تو ببین می

 بخون.

01 
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گذارد و در پناه جواب میزبان تلخی امیرعباس را بی

شود. امیرعباس با میهایش از اتاق خارجمحافظ

تواند خیلی دور شود تعقیبش که نمیاطمینان از این

 مینااش به ثخس توجهنکرد. با شنیدن صدای خس

نفسی به اش از بیشود دخترک به سینهجلب می

زیر زانو و دور  کند دستخس افتاده. معطل نمیخس

کند. باید هر چه اش حلقه کرده و بلندش میشانه

رود شد. به سمت در میزودتر به بیمارستان منتقل می

 شوند.که چند تن از نیروهایش وارد اتاق می

 _ جناب سرگرد حالتون خوبه؟

 کند.خمی میا

 .خوام_ من خوبم ولی بابت این تاخیرتون جواب می
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خواهد حرفی بزنی که امیرعباس مانع یکی از افراد می

 شود.می

رید دنبالش و رو فرار کرد می_ مودت از در آخر راه

 کنید.موقعیت رو بهم اعالم می

گذرد روی نمور و تاریک میهای بلند از راهبا قدم

رساند. آمبوالنس مقابل ن باغ میخودش را به بیرو

هایش سرعت بیشتری ورودی باغ پارک شده به قدم

بخشد تا به ماشین برسد. مامورین اورژانس با می

دیدنش واکنش نشان داده و برانکارد را بیرون کشیدند 

 گذارد.جان ثمینا را روی برانکارد میتن بی

هاش عفونت کرده به نظرم تو _ شکنجه شده زخم

 هم مواد جاساز شده. بدنش
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های امیرعباس مامورین اورژانس با سرعت با گفته

برند و امیرعباس با نگاهی به نیروهایی در ثمینا را می

آمدی که خانه و افراد مودت را گرفته بودند و رفت و 

کردند با سمت ماشینش پا داشتند باغ را پاکسازی می

دمی کر قرفت با همین فتند کرد. باید دنبال مودت می

به باغ نزدیک شد که صدا انفجار بعد هم لرزشی در 

باغ او را مبهوت کرد. بخشی از ساختمان باغ در آتش 

سوخت همهمه و رفت و آمدهای اطرافش می

 هایش را مشت کرد.امیرعباس را به خود آورد. دست

م. خوایسوزی شده نیرو می_ سریع اطالع بدید آتیش

 تو ساختمون بودن.یه نفر به من بگه چند نفر 



 

Romanzo_o 59 

لرزید این قطعا نقشه مودت تن و بدنش از خشم می

لعنتی بود تا او را سرگرم کرده و فرارکند. این بازی 

کثیف او جان افراد امیرعباس را به خطر انداخته و 

این بخشودنی نیست. به سمت زیر زمین پا تند 

کشت دیگر هیچ چیز برایش کند باید مودت را میمی

طور که با عصبانیت پا به زمین همانمهم نبود. 

کرد هیچ کدام از افرادش کوبید دردل دعا میمی

امشب جانشان را از دست نداده باشند که امیرعباس 

هایشان را های خانوادهروی نگاه کردن در چشم

رو عبور کرد و به در رسید صدای ندارد. از راه

رسید. دست به کمر برد و تیراندازی به گوش می

اش را به دست گرفت با احتیاط در را باز کرد. لحهاس

بیرون از در یک کوچه خاکی با چند ساختمان خرابه 
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تر به گوش وجود داشت صداهایی که حاال واضح

ها بود. با رسید از داخل یکی از همین خرابهمی

صدا خودش را به کنار دیوارهای های آرام و بیقدم

 کشد. بهسرک می کشاند و به داخلنصفه و نیمه می

شود. رسد منبع صدا مشخص میدومین خرابه که می

کند هم دو نفر از افراد از شکاف بین دیوار که نگاه می

های مودت بیند هم نعش یکی از نگهبانخودش را می

را دور  فشارد باید خرابهاش را در دست میرا، اسلحه

های آرام و شمرده زد تا به مودت برسد. با قدممی

طوری که دیده نشود از پشت دیوارها عبور کرده و 

سر خود را به ویرانه بعدی رساند تا از آنجا پشِت

مودت قرارگیرد و خلع سالحش کند. از روی دیواری 

 پرد حاال دقیقا مودت رو بهنسبتا کوتاه به پایین می
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رویش بود. همین که خواست قدمی بردارد توجه 

جلب شد سریع  های مودت به اویکی از قلچماق

اش در امان بماند. خود را کنار کشید تا از تیراندازی

ای یهآمد ثانسه نفر بودند و امیرعباس از پسشان برمی

خود را پیش کشید و با یک شلیک صدای آخ گفتن 

د دانستنهایش نمیشان بلند شد. مودت و محافظیکی

سرشان باشند یا مقابلشان، امیرعباس و نگران پشِت

 ایش او را در تنگنا قرار داده بودند.نیروه

00 

ها سد آن هیچ راه فراری نبود مگر این که با کشتن

پیش رویش را بشکند و فرار کند که این امری 

و  استست وقتی امیرعباس به خونش تشنهنشدنی
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مهال ممکن است اجازه دهد راه نجاتی داشته باشد. 

ها مودت از پشت امیرعباس راضی از دست و پا زدن

قیق حساب دو گیری ددیوار بیرون آمد و به دو هدف

محافظ باقی مانده را هم رسید. حاال تنها مودت مانده 

شد اما مردک سعی در فرار بود که باید تسلیم می

درپی سعی داشت جلوی داشت که با تیراندازی پی

امیرعباس را بگیرد و خود فرار کند از خراب بیرون 

پرید به خیاش که دور زدن و قال گذاشتن سرگرد 

سان است. امیرعباس سریع به امیرعباس صامتی آ

طرف دیواری که از آن پایین پریده بود رفت و از 

 راهی که آمده بود برگشت تا راه را بر مودت ببندد. 



 

Romanzo_o 63 

مودت با تمام وجود درحال دویدن بود ناگهان با 

اش چند قدم شدت به زمین کوبیده شد و اسلحه

ای به دارد که ضربهافتد. خیز برمیتر میطرفآن

کند. روی زمین اش خورده و دورترش میهاسلح

سر  اشکند که با اسلحهافتاده به امیرعباسی نگاه می

 مودت را نشانه گرفته.

_ چرا پس معطلی سرگرد؟ تو که منو گیر انداختی 

 زنی تا پیروزیت رو تکمیل کنی؟پس چرا نمی

امیرعباس حتی حاضر به شنیدن صدای نحس مودت 

 غرد.ش مینیست  پرحرص رو به افراد

_ این عوضی رو دستبند بزنید تن لشش رو جمع 

 کنید بیارید اداره.
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 _ چشم قربان.

ل کنند قبمودت را دستبند زده و از روی زمین بلند می

 گوید:از رفتن مودت با پوزخندی به امیرعباس می

تر از اون چیزی هستی _ جناب سرگرد خیلی با جنم

 کردم. که فکر می

د کشند امیرعباس نفس عمیقی میبروقتی او را می

کردند حتی سرش از های گردنش درد میرگ

ای که صدای انفجار بلند شد در حال نبض زدن لحظه

بود. حاال که این پرونده به سرانجام رسیده بود دلش 

خواست اما شدنی نبود باید به یک خواب راحت می

ای که به رفت، هنوز تکلیف محمولهبیمارستان می

ز فرستاده شده بود مشخص نبود. باید سمت مر
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کرد تا بتواند بازجویی را هر چه زودتر شروع می

 جلوی از مرز رد شدن محموله را بگیرد. 

انگیز قاچاق داند که این پایان جریان نفرتخوب می

ها نیست، در گوشه و پکرنمواد مخدر از طریق بادی

 کنار دنیا باز 

داند چه هم این بازی کیثف جریان دارد و خدا می

سرنوشتی برای کسانی که حاضر به جاسازی و حمل 

خورد. هرچه که شوند رقم میمواد در بدنشان می

ست شبی هست برای امیرعباس به تاریکی همین نیمه

 زند. که در آن قدم می

                                

*********************************** 
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از ورودی بیمارستان با نشان دادن کارتش عبور کرده 

های کند. با قدمای پارک میو ماشینش را گوشه

کوبد به سمت محکم و پر قدرتی که بر زمین می

رود با دیدن دو مامور پلیس جلوی در بیمارستان می

داند ثمینا گذرد. میکند از کنارشان میتعجب می

اق عمل است به طبقه مورد نظر وارسته هنوز در ات

آید دو نفر که رود وقتی از آسانسور بیرون میمی

معلوم است مامور پلیس با لباس شخصی هستند را در 

بیند. این بار دیگر روی منتهی به اتاق عمل میراه

ها تفاوت رد شود جلوی یکی از آنتواند بینمی

 دهد.ایستد و کارتش را نشان میمی

 ون اینجا چیه؟_ علت حضورت
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 دهد.مامور با احترام جواب می

 تونم جواب بدم._ متاسفم قربان اما نمی

د کنهای ریز شده نگاهی به مرد میامیرعباس با چشم

کشد و شماره سرهنگ و تلفنش را از جیب بیرون می

 گیرد.مجد را می
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 _ کجایی امیرعباس؟

 گیرد.دم عمیقی می

 _ بیمارستانم.

 _ نگفتن زخمی شدی.
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از دو مردی که مقابلش ایستاده بودند کمی فاصله 

 گیرد.می

_ زخمی نشدم اومدم بیمارستانی که ثمینا وارسته 

 بستریه.

 _ چرا؟

خوایم که باید از _ هنوز خیلی اطالعات می

ها به دست بیاد این خانم هم شاید چیزایی بازجویی

ه بخوره اون ببرای گفتن داشته باشه که به دردمون 

 من گفت محموله قراره از مرز رد بشه...

 دهد.بعد از مکثی کوتاه ادامه می

بینم مامورایی به غیر _ االن که اومدم بیمارستان می

 ازنیروهای ستاد اینجا هستن علتش چیه؟
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_ ثمینا وارسته تحت نظِر یعنی به احتمال زیاد این 

 پرونده دست تو نخواهد بود.

 شد.کاخم درهم می

 _ برای چی تحت نظِر؟

های مهم یک _ به جرم سرقت اطالعات و فرمول

 داروی خاص که ارزش ملی داره ازش شکایت شده.

 کند.چشم ریز می

 _ شاکی پرونده کیه؟

 _ استادش ناصرپورصالح.

کنم این _ سرهنگ من به این پرونده رسیدگی می

 آدما از هرجا که اومدن باید زودتر برن.
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 بهتره صبر کنی چون..._ امیرعباس 

 پرد:امیرعباس میان حرف سرهنگ می

دونی من تو کارم با کسی _ چون چی سرهنگ؟ می

شوخی ندارم این پرونده دست مِن پس خودم بهش 

 کنم.رسیدگی می

_ امکان داره پای وزارت اطالعات بیاد وسط داریم از 

زنیم که یه اختراع و ثبت ملی یه فرمول مهم حرف می

 ده باشه.قرار بو

زنیم من _ راجب اینا وقتی اومدم ستاد حرف می

 سال ونیمکنم بیشتر از یکپرنده رو خودم کامل می

 وقتم رو پای این پرونده گذاشتم.

 _ کسی قرار نیست پرونده مودت رو ازت بگیره.
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 _ ثمینا وارسته هم به همین پرونده ربط داره.

ا تدانست صدای نفس گرفتن سرهنگ را شنید او می

و ای ندارد اصبح هم اگر با امیرعباس چانه بزند فایده

 بردار نیست.به همین راحتی دست

 _ کارت که تموم شد برو خونه استراحت کن بعد بیا.

 _ خسته نیستم میام ستاد باید حرف بزنیم.

 _ باشه منتظرتم.

کند و به سمت دو مردی که منتظر تماس را قطع می

صدایش را باال برده رود کمی کنند مینگاهش می

 گوید:می

03 
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 _ پرونده این خانم دسِت مِن و مسئول رسیدگی

بهش هم من هستم تا زمانی که تکلیف حضورتون رو 

اینجا مشخص کنم کسی حق ورود و نزدیک شدن به 

 اتاق خانم وارسته رو نداره.

شود، امشب از زمین و خشم و عصبانیتش بیشتر می

ها بارید اول که ماجرای محمولهمیآسمان برایش 

حاال هم داستان جدید حضور نیروهای دیگر وقتی 

 تواند تحملپرونده زیر دست اوست. این یکی را نمی

کند باید یک صحبت جدی با سرهنگ مجد داشته 

باشد. امیرعباس صامتی دخالت و سرک کشیدن در 

دانند. از کنار کند این را همه میکارش را تحمل نمی

شود و به سمت خانواده وارسته که امورها رد میم
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رود. مرد و زنی را دیدن پشت در اتاق عمل بودند می

رفتند و دائما زیر سو میسو به آنکه مضطرب از این

وی ای رگفتند. دختر کم سن و سال گوشهلب ذکر می

ریخت. رو نشسته و بی صدا اشک میزمین راه

ته و پریشان بودند خانواده وارسته به شدت بهم ریخ

توانست درک کند پدری را که با سری پایین افتاده می

زند شاید زمان برایش زودتر رو را قدم میعرض راه

بگذرد و خبری از حال دخترش شود. امیرعباس به 

 گوید:رود و با صدایی رسا میسمت پدر ثمینا می

 _ سالم آقای وارسته.

 ز سر نشناختنشوند با تریدی اپاهای مرد متوقف می

 دهد:جواب می
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 _ سالم پسرم.

_ من سرگرد صامتی هستم از دایره مبارزه با مواد 

 مخدر مسئول پرونده دخترتون.

زنه حداقل _ چیزی شده؟ کسی که به ما حرفی نمی

 شما بگو این مامورا برای چی اینجا هستن؟

مرد رو به رویش به شدت سردرگم است و حال 

 خرابی دارد.

کنم خدمتتون وضعیت خانم وارسته می_ عرض 

 چطوره؟

 د.اندازنگاهی به در بسته اتاق عمل میپدرثمینا نیم

 _ فعال که هیچ ما که رسیدیم تو اتاق عمل بود.

 دهد.سری به نشانه تایید تکان می
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 _ امیدوارم دخترتون سالمت از اتاق عمل بیرون بیاد. 

 _ ساسان دستگیر شده؟

 کرده._ متاسفانه خیر فرار 

 ها نزدیکخواست حرفی بزنی که مادر ثمینا به آنمی

 شد.

سیاه بشینه که این بال رو سر دختر _ الهی به خاک

گل من آورد تو رو خدا دستگیرش کنید، نزارید دسته

 برای خودش خوش و خرم بچرخه.

های زن دل امیرعباس را به درد آورد زجه و مویه

ان بود و او را چقدر این زن در نگاهش مظلوم ومهرب

انداخت. پدرثمینا بانوی خودش میعجیب یاد شیرین

 سعی کرد همسرش را آرام کند.
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جوری هم خودت رو _ خانمم آروم باش لطفا این

 لرزه.دی هم ما رو ببین ثنا رو داره میعذاب می

ام نزدیک بود از _ چطوری آروم باشم مسعود؟ بچه

 .دستم بره االن چند ساعِت تو اتاق عمِل

 آورد.های زن را تاب نمیامیرعباس اشک

دم خیلی زود دستگیر بشه شما نگران _ قول می

 نباشید.

 _ خدا خیرت بده پسرم.

های مادرثمینا که حاال آرام گرفته بود به سمت صندلی

اش را روی آن رها کرد. انتظار رفت و تن خسته

ه گذارد و بامیرعباس دست پشِت کمر پدر ثمینا می

 کند.ها هدایتش میدلیسمت صن
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 _ شما هم یکم بشینید.

 _ شما نگفتی اینجا چه خبره؟

کند امیرعباس پیشانی دردناکش اشاره به مامورها می

 کند.را لمس می

_ چیز خاصی نیست شما بعد ازاین که خانم وارسته 

از اتاق عمل به سالمت بیرون آمدن و از وضعیتشون 

 .زنیمستاد اونجا با هم حرف می مطمئن شدید بیاید

ها حق بدید نگران و _ من یه پدرم با وجود این اتفاق

ترسیده باشم مخصوصا که با حضور این آدما حس 

 گیرم منتظر یه اتفاق بدترم انگار.خوبی نمی
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کنم ولی شما به من اعتماد کنید حضور _ درک می

این آدما برای امنیت خود شماست ساسان هنوز 

نشده و حضورشون برای محافظت از شما  دستگیر

 الزمه.

شه درگیر همچین ماجراهایی شدیم فکر _ باورم نمی

 کردم فقط از تلویزیون شاهد این چیزا باشم.می

مسعود وارسته که با این شرایط چنین ترسیده و 

پریشان شده اگر بداند امکان دارد پای دخترش به یک 

حالی پیدا پرونده امنیتی و سیاسی باز شود چه 

کند. امیرعباس ترجیح داد مرد کنارش را بیشتر از می

توانست این درگیر و فکر و خیال و عذاب نکند می
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ها را فردا بعد از این که خیالشان از سالمت این حرف

 دخترشان راحت شد بزند. 

ماند همین که قصد دقایقی را کنار خانواده وارسته می

ده و پزشک بیرون کند در اتاق عمل باز شرفتن می

آید. خانواده وارسته به سمت پزشک حجوم می

 پرسد:وار میبرند مادرش با لحنی التماسمی

 _ آقای دکتر دخترم... دخترم حالش چطوره؟

سال بود ماسکش را از روی دکتر که مردی میان

 صورتش برداشت و صبورانه جواب داد.

 _ نگران نباشید با این که عمل سختی بود اما به

 خیرگذشت.
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ر با شود دکتشان بلند میصدای زمزمه الهی شکر گفتن

 گوید:لبخند محوی می

ه هایی که داشتها و عفونت_ دخترتون به خاطر آسیب

خیلی ضعیف شده احتمال این که مدتی طول بکشه تا 

به حالت اولیه برگرده هست اما جای نگرانی با 

 هم تا ذاره. فعالمراقبت و درمان همه رو پشت سر می

ژه های ویوضعیت هوشیاریش ثابت نشه تو مراقبت

 مونه.می

 کند و به سمت امیرعباسپدر ثمینا از دکتر تشکر می

 چرخد.می

_ من باید برم دختر و همسرم رو ببرم خونه یکم 

 رسم خدمتتون.استراحت کنن فردا صبح می
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 دهد.امیرعباس سری تکان می

شون شما رسونم_ من منتظرتونم درضمن من می

 جا بمونید.همین

 گوید:دهد و میپدر ثمینا خسته سری تکان می

 دیم._ نه پسرم به شما زحمت نمی

_ چه زحمتی من باید برم ستاد تو مسیر 

 رسونمشون شما پیش دخترتون باشید.می

تونم دست _ واقعیت انقدر خسته هستم که نمی

 کمکتون رو رد کنم.

جان دخترش چه خوب که این پدر با جسم نیمه

مواجه نشده و آن تصویر در ذهنش نخواهد ماند تا 

اش عذاب بکشد. دقایقی بعد همرا همیشه با یادآوری
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با مادر و خواهر ثمینا از بیمارستان خارج شدند. در 

زدند، امیرعباس در کدام حرفی نمیطول مسیر هیچ 

قدر خسته افکار خودش غرق بود و همراهانش هم آن

که توان حرف زدن نداشتند. نیاز به  و آشفته بودند

پرسیدن آدرس نداشت پرونده ثمینا را از حفظ بود 

 شان بود.همین عامل دانستن آدرس خانه

05 

طولی نکشید تا ماشین را مقابل یک خانه با دِر کرم 

رنگ متوقف کرد از ماشین پیاده شد و در را برای 

پیاده شد گویی با مادر ثمینا باز کرد. زن به آرامی 

 رفت.آخرین توانی که در تن داشت راه می

 _ دستت درد نکنه پسرم به زحمت افتادی.
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 کند.امیرعباس متواضعانه سر خم می

_ زحمتی نبود هم مسیر بودیم بهتره زودتر برید 

 داخل استراحت کنید.

هایش کشانده زن با لبخندی که به زحمت روی لب

بود باز هم از امیرعباس تشکر کرده و به سمت 

 اش قدم برداشت. خانه

 _ دستتون درد نکنه جناب سرگرد.

امیرعباس نگاهی به دخترک کم سن و سالی که از 

کنارش عبور کرد انداخت. گوشه چشمانش چین 

یک  خوردند همین مانده بود برای تکمیل امشبش

دختر بچه به او طعنه بزند ظاهرا ثنا برای خالی کردن 

حرص و ناراحتی این مدتش امیرعباس را گیرآورده 
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بود. صدای محکم بسته شدِن در دیگر اوجش بود که 

های امیرعباس کرد یادش باشد خنده را مهمان لب

بعدا از این دخترک علت شمشیر از رو بستنش را 

هار ساعت چشم روی وچجویا شود. خسته از بیست 

هم نذاشتن سوار ماشین شد تا به ستاد برود اما با 

یادآوری این که ساسان برزگر هنوز دستگیر نشده 

دست از سویئچ کشید. یک درصد خیلی کم احتمال 

ش اداد که ساسان بخواهد آسیبی به ثمینا یا خانواده

بزند هرچند که او باید در حال پیدا کردن راهی برای 

کشور باشد با این حال با ستاد تماس خروج از 

گرفت و درخواست نیرو کرد و تا زمان آمدنشان 

 جا منتظر ماند.همان
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های بسته به صندلی ماشین تکیه زده بود که با پلک

ای به شیشه ماشین خورد. فوری چشم باز کرد و تقه

سه نفر محافظی که در خواست کرده بود را کنار 

 کشید. ماشینش دید شیشه را پایین

 _ سالم قربان خسته نباشید.

_ سالم به دقت مراقب خونه باشید تا زمانی که 

ساسان برزگر دستگیر نشده دست از کنترل خونه 

برندارید اگر قصد بیرون رفتن داشتن حتما همراهی 

 کنید  با ماشین ستاد برسونیدشون.

 _ اطالعات قربان

ه بای" گفت و ماشینش را در جواب احترامشان "خوبه

 مقصد ستاد به راه انداخت. 
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******************************** 

ا سر گذاشته و خود رهای ستاد را یکی یکی پشِتپله

ای کوتاه به در زده به اتاق سرهنگ مجد رساند. ضربه

دانست سرهنگ مجد و دستگیره را پایین کشید می

داند وع در زدنش میمنتظر اوست و حتی از ن

امیرعباس پشت در است پس منتظر اجازه ورود 

شود. سرهنگ مجد با دیدنش از ماند وارد اتاق مینمی

 رود.پشت میز بیرون آمده و به طرف امیرعباس می

شقی پسر گفتم نیا ستاد برو استراحت _ خیلی کله

 کن.

 _ خسته نبودم.
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 کشد.سرهنگ او را در آغوش می

 م مثل همیشه موفق شدی.گ_ تبریک می

 _ ممنون.

 ستکند او امیرعباس صامتیسرهنگ خنده آرامی می

 شود کمتر از این را از او توقع داشت.مگر می

 خوری؟_ چایی که می

06 

 _ قهوه باشه ممنون میشم.

 نگرد.سرهنگ با نگاه سرزنش آمیزی به او می

ودت رو خوای با خوردن فنجون فنجون قهوه خ_ می

 داری؟تا کی بیدار نگه
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 دهد.نشیند و تکیه میروی صندلی می

_ تا وقتی که بازجویی تموم بشه و بهم خبر برسه 

 ها سالم هستن.محموله رو توقیف کردن و اون بچه

ای داند که چانه زدن با امیرعباس فایدهسرهنگ می

شناسد یکی از بهترین ندارد او را به خوبی می

ه زیرنظر خودش تربیت شده و ست کنیروهایی

آموزش دیده. برای امیرعباس آرزوها داشت پسران 

خودش هیچ یک راه او را نرفته بودند هر کدام رویای 

دیگری در سر داشتند و حاال سرهنگ مجد با عالقه 

خواهد او را به باالترین زیادی که به این پسر دارد می

د بای کاری که دارددرجه برساند. امیرعباس با پشت

کند به االن هم درجه او باشد اما خودش قبول نمی
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زور اخم و تشر او همین درجه سرگردی را قبول 

 کرد. 

خوای بکن فقط شه با تو بحث کرد هر کار می_ نمی

 به خودت آسیب نزن امیر.

زند و با تلفن روی میزش به آبدارخانه زنگ می

 دهد. بعد از تماس رو بهدرخواست چای و قهوه می

 نشیند.روی امیرعباس می

 _ خب تعریف کن ببینم چه خبر بود اونجا.

 نویسم._ براتون گزارش می

 دهد.اش را به پشتی صندلی میسرهنگ تکیه

 نویسی._ تعریف کن گزارشم می
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 بود را مو به مو تعریف هایی که افتادهامیرعباس اتفاق

کرد وقتی حرف زدنش تمام شد سرهنگ سری به 

 د تکان داد.نشانه تایی

_ خوبه پس االن فقط از باندشون ساسان برزگر 

 مونده؟

 _ نه.

 شود.های سرهنگ در هم میاخم

 _ یعنی چی؟

دست هم _ باند به این بزرگی حتما شریک و هم

 داره.

_ ولی تو تحقیقات این مدت ما چیزی پیدا نکردیم 

باشه فقط یکی دو نفر ای از شرکای دیگه که نشونه
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نا هم آدمای مهمی نبودن و زود دستگیر بودن که او

 شدن.

ساِل تحت تعقیب و اصال لو _ باندی که نزدیک به سه

نرفته همیشه به راحتی و از مرزهای مختلف 

دست هاش رو رد کرده بی پشتیبان و هممحموله

طور بگیم که کوروش مودت یه نیست در واقع این

 های پشت پرده...پوشش بوده برای دست

 خوای بگی امیرعباس؟چی می_ 

کنم _ خیلی وقته دارم روی این موضوع تحقیق می

ها هاشون هم رسیدم اما باید تو بازجوییحتی به اسم

 مطمئن بشم.

 _ خب اون اسامی رو بگو.
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اش مناسب امیرعباس فرصت را برای بیان خواسته

 بیند.می

 تونم این کار رو بکنم._ متاسفم ولی فعال نمی
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 سرهنگ به چهره پرخباثت او نگاه کرد.

 خوای؟می _ چی

 کندامیرعباس حالت جدی صورتش را حفظ می

 _ پرونده ثمینا وارسته باید دست من باشه.

 کند.سرهنگ با عصبانیت نگاهش می

شناسم پسریه موضوع مهم رو وسط _ من تو رو می

 هات برسی.کشی تا به وسیله اون به خواستهمی
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 کنم.دارم حقم رو طلب می _ من

ای به در خواهد جوابی بدهد که تقهسرهنگ می

 خورد.می

 _ بفرمایید.

شود و سربازی سینی به دست وارد اتاق در باز می

گذارد و با شود فنجان قهوه و چای را روی میز میمی

کند. بعد از رفتن او سرهنگ با احترام اتاق را ترک می

 کند.می همان خشم رو به امیرعباس

_ کار تو تموم شده امیرعباس لجبازی نکن اگر پای 

 شه.وزارت اطالعات بیاد وسط برات بد می

 کشد.امیرعباس اخم در هم می
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_ چرا باید برام بد بشه این پرونده منه باید خودم 

 تمومش کنم.

_ یه فرمولی گم شده که ارزش ملی داره با توجه به 

 اونه. زگرمضنون اصلیارتباط ثمیناوارسته با ساسان بر

دونم اگر بخوای از روابطت استفاده _ سرهنگ من می

کنی میشه پس یه راهی پیدا کن تا من بتونم به کارم 

 برسم.

 کند.سرهنگ با چشم ریز شده به امیرنگاه می

 _ چرا انقدر برای داشتن این پرونده اصرار داری؟

در واقع خود امیرعباس هم دلیل این همه پافشاری را 

خواهد خودش پرونده مودت داند شاید چون مینمی

و هر چه مربوط به آن است را ببندد، شاید هم 
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تواند لجبازی خواهد برای خودش کار بتراشد میمی

 هم باشد. 

کنم _ من کاری که شروع کردم رو خودم تموم می

 خوش ندارم کسی دخالت کنه.

های زنی یکی از ارگان_ اونایی که ازشون حرف می

 مهم مملکت هستن.

 _ برای من فقط کارم مهمه.

 کشد.سرهنگ کالفه پوفی می

کنم تو هم زودتر شروع کن تا _ باشه سعی می

خبرش به جایی درز نکرده اون وقت دیگه کاری از 

 دست من برنمیاد.
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خواهد برود که امیرعباس راضی از نتیجه بحث می

 شود.سرهنگ مانع می

 ت رو بخور._ بشین قهوه

ای نشیند اگر نه که خوردن قهوهخاطر سرهنگ میبه 

که سرد شده لطفی برایش ندارد. بعد از خوردن 

اش قصد رفتن به اتاقش را دارد اما سرهنگ قهوه

 گذارد.نمی

خواستی رسیدی برو خونه _ حاال که به چیزی که می

 چند ساعت استراحت کن.

 _ باید بازجویی رو شروع کنیم...

 اس حرف بزند.گذارد امیرعبنمی
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دم برو امیرعباس مجبورم _ این کار رو من انجام می

کنی نکن بهت دستور بدم داری خودت رو داغون می

 پسر.

بیند واقعا به یک کند میوقتی خوب فکر می

استراحت چند ساعته نیاز دارد. دلش یک خواب 

کند روحش خواهد. حس میدغدغه میطوالنی و بی

ه کلنجار و نیاز به استراحت هم خسته شده از این هم

رساند گویی ای را به ثمر میدارد هر بار که پرونده

 شود.باری از روی دوشش پرداشته می

08 

در سر و کله زدن با این پرونده بارها از درد غیرت 

دانست به برای دختران سرزمینش که ناموس خود می
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ت خود پیچیده بود، بغض و غضبش را از سرنوش

 شدند باکسانی که باید مردانِ آینده این مملکت می

مشت کوبیدن به کسیه بوکسش خالی کرده بود. شاید 

یه استراحت طوالنی مدت آن تصاویر دلخراش را از 

ها را پکرنذهنش پاک کند اما هیچ وقت پرونده بادی

ترین شود که آن را به انتهاییکند میفراموش نمی

ده های شکنجه شصویر تنقسمت ذهنش بفرستد تا ت

 خاک بخورند. 

رم خونه اما شما حتما به بیمارستان _ باشه من می

 چندتا از نیروهای خودمون رو بفرستید.

 فرستم._ می
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امیرعباس پس از مکثی کوتاه از اتاق سرهنگ بیرون 

 داد. بهآید باید قبل از ترک ستاد کاری انجام میمی

 نادری به اتاقش بیایداتاقش رفت و دستور داد سروان 

مدتی گذشت اما به جای آمدن نادری سربازی داخل 

 اتاق شد.

 _ چی شد نادری کجاست؟

 _قربان تو عملیات زخمی شدن بیمارستان هستن.

پس برای همین در حین عملیات هر چه سعی کرده 

 بود با ارتباط بگیرد نتوانسته بود.

 _ کدوم بیمارستاِن؟

 _ بیمارستان...

 شود.میزش بلند میاز پشت 
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 _ بگو براش مرخصی رد کنن.

 _ چشم.

بعد از رفتن سرباز سویئچ و موبایلش را از روی میز 

رو ستاد که رود. از راهچنگ زده و از اتاق بیرون می

های همکارانش را راجب شبی که کند زمزمهعبور می

ای که به ثمر رسیده پشت سر گذاشته و پرونده

توجه گفتند بیی نداشت چه میشنید. برایش اهمیتمی

 ها از ستاد بیرون زد.به نگاه

                                

************************ 

کلید را در قفل چرخانده و آرام در را باز کرد فضای 

بانو زد شیرینخانه نیمه تاریک بود، حدس می
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ها را روشن گذاشته باشد. در را دیوارکوب

سر و صدا به و وارد خانه شد بی سرش بستپشِت

سمت اتاقش رفت. همین که برق اتاق را روشن کرد 

 صدایی از پشت سرش شنید.

 جان؟_ امیرم اومدی مامان

 بانو مثل همیشه بیدار و منتظر بوده.شیرین

 بانو؟_ سالم چرا نخوابیدی شیرین

ی بره وقت_ سالم عزیزم خسته نباشی، مگه خوابم می

 دلواپستم.

 لواپس برای چی؟_ د

آید و دستانش را قاب صورت شیرین بانو پیش می

 کند.امیرعباس می
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 هاش پسرم._ مادریه و دلواپسی

 ند.کگیرد و بوسه باران میامیرعباس دستانش را می

هات بگردم برو _ الهی دور خودت و دلواپسی

 گیری.بخواب فردا باز سردرد می

 _ باشه عزیزم شام خوردی؟

دهد مجبور است برای رفع ن میسرش را تکا

 بانو به دروغ متوصل شود.های شیریننگرانی

09 

 _ آره تو اداره خوردم.

_ تا تو لباس عوض کنی من یه لیوان شیر گرم بیارم 

 بخوری قبل خواب.
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 _ نیاز نیست؟

 گوید:بانو با اخم ساختی میشیرین

 _ مگه میشه نیاز نباشه.

اعتراض امیرعباس داشته باشد به آنکه توجهی به بی

بانو ای به مسیر رفتن شیرینآشپرخانه رفت. چند ثانیه

شد؟ تر از او هم پیدا میخیره شد مگر برای او مادر

بانو این روی امیرعباس را هیچ کس جز شیرین

ای که به دید حتی با وجود ارتباط خوب و عالقهنمی

ن برخورد ها هم این چنیخواهرانش دارد اما با آن

 گردد.بانو میکند که عاشقانه دور شیریننمی

شود تا لباس عوض کند. دقایقی بعد داخل اتاق می

 آید.بانو با لیوانی شیرو عسل گرم به اتاقش میشیرین
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 _ بیا مادر اینو بخور بعد بخواب.

 گیرد.میلیوان را از دست شیرین 

 بانو._ دستت دردنکنه شیرین

 م تو استراحت کن.رجان من می_ نوش

 گیری._ شما هم برو بخواب فردا سردرد می

ای به پیشانی شود بوسهشیرین با لبخند خم می

 رود.پسرش زده و از اتاق بیرون می

 _ شب بخیرپسرم.

کند شود در حالی که امیر فرصت نمیدر اتاق بسته می

 کشد ازاز شیرین تشکر کند. لیوان شیر را سر می

قدر حرص خورده و گیرد آنمی اش حس خوبیداغی

در خشم دست و پا زده بود که سرمای کم جان اول 



 

Romanzo_o 105 

پاییز را حس نکرده بود. لیوان خالی را روی میز 

اش را روی تخت رها کرد کارش گذاشت و تن خسته

شب از نیمه گذشته بود و امیرعباس زمان کمی برای 

استراحت داشت، همین باعث شد پلک رو هم 

 کر کردن به چیزی فقط بخوابد. فگذاشته و بی

                       

********************************* 

دار در هایی ریتممیان خواب و بیداری صدای بوق

پیچید هوشیار بود اما رمقی برای باز کردن گوشش می

ترسید چشم باز کند و هنوز هایش نداشت. میچشم

اده چه اتفاقی افت گاه باشد به یاد نداشتدر آن شکنجه

کرد فقط تصاویری از لحظات ذهنش یاری نمی
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دردناکی که در آن باغ گذرانده بود، در ذهنش ورق 

خورد. جنجالی پایان ناپذیر در ذهنش به پا بود می

شد درد در سرش بپیچد. با همان طوری که باعث می

پیچید دوباره بخواب دردهایی که در سر و تنش می

 رود. می

های ویژه نشسته بود یک شت در مراقبتمسعود پ

هفته وحشتناک را از سر گذرانده بود طوری که هنوز 

شد به این نقطه رسیده باشند. یک ماه باورش نمی

کرد دخترش را به آدم مطمئنی سپرده پیش فکر می

ولی حاال پشت درهایی بسته به انتظار نشسته بلکه 

رای بکسی بیاید و بگوید دخترکش بیدار شده دلش 

برق نگاه دخترش تنگ شده بود. کاش این کابوس 
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توانست نفس راحتی بکشد سرش شد و میتمام می

خواهد دقایقی را پلک دهد، میرا به دیوار تکیه می

 شود.روی هم بگذارد که صدایی مانع می

 _ سالم آقای وارسته.

21 

کند و سرگرد صامتی را صدا آشناست چشم باز می

خواهد بلند شود که امیرعباس بیند میل خود میمقاب

 شود.اش مانع میبا گذاشتن دست روی شانه

 _ راحت باشید.

 _ سالم سرگرد ببخشید اصال حال خوشی ندارم.

 کند.نگاهی به صورت خسته مسعود می
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کنم جناب _ به عنوان یه مرد شما رو درک می

 وارسته.

 مده.هوش نیوثمینا به_ قرار بود من بیام ستاد اما هنوز 

کند شاید بهتر باشد ای فکر میامیرعباس لحظه

جا در بیمارستان با پدر ثمینا حرف بزند که اگر همین

خدایی نکرده حال مرد بد شد کسی باشد به او کمک 

 کند.

 _ مطلبی هست که باید بهتون بگم.

 افتد.ناخودآگاه ترسی به جان مسعود می

 _ چیزی شده جناب سرگرد؟
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کند اما در آخر که دل میامیرعباس برای گفتن دل

ای نیست که بشود پنهانش فهمند مسئلهاش میخانواده

 کرد شاید اطالعاتی به دست آورد که مفید باشد.

_ بریم تو محوطه بیمارستان هم شما به هوایی تازه 

 کنید هم صحبت کنیم.

خیزد و همراه امیرعباس به مسعود با تردید برمی

ها رود روی یکی از نیمکتیمارستان میحیاط ب

 نشینند و طاقتی برای مسعود نمانده.می

 _ چی شده سرگرد؟

کشد با وجود اش میامیرعباس دستی به پیشانی

 کند.ای که داشته هنوز سرش درد میساعتهخواب سه

 _ شما چقدر رو دخترتون شناخت دارید؟
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جا کدانست به مسعود گیج از سوال امیرعباس که نمی

 خواهد برسد گفت:می

_ خیلی زیاد بیشتر از پدر دختر دوستای صمیمی 

 هستیم.

 گوید:امیرعباس خیره در نگاه مسعود می

 _ به نظرتون حاضره کار خالفی بکنه؟

 گوید:شود فوری میابروهای مسعود در هم می

کنم چون من ثمینا رو سوای _ اصال حتی فکرشم نمی

م دونرعاقل هست که میشناسم انقددخترم بودنش می

 راه صافش کج نمیشه.

 گوید:امیرعباس با مکث و شمرده شمرده می
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_ از دخترتون شکایت شده شاکی هم استاد 

 ناصرپورصالح هست.

خورد و این از چشمان گشاد مسعود به شدت جا می

 اش پیداست.شده

 _ برای چی؟

زمزمه آرام و مبهوت مسعود را با آرامش جواب 

 دهد.می

ه فرمول مهم که ارزش ملی داشته و خیلی از _ ی

کشورها طالب خریدنش بودن اما استاد پورصالح 

قبول نکرده، حاال این فرمول گم شده و تنها مضنون 

 پرونده دختر شماست.

20 
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داند ربط فرمولی که مسعود هنوز هم گیج است نمی

کند با دخترش مرد کنار دستش از آن صحبت می

 کردند؟ثمینا را به چه چیز متهم میچیست؟ 

فهمم یه فرمول گم شده _ یعنی چی؟ من... من نمی

 چه ربطی به دختر من داره؟

خواهد آن ست که نمیمسعود در مرحله انکار حقیقتی

ای هایش را روی فاجعهرا بپذیرد، دوست دارد چشم

 که در حال وقوع است ببندد.

ار روی این پروژه ک_ تنها کسی که با استاد پورصالح 

 کرده دختر شماست.می

 زند.مسعود مات و متحیر لب می

 خوره؟_ اون فرمول به چه درد دختر من می
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شود امیرعباس نخواهد این بحث سردرد باعث می

 بیشتر از این طوالنی شود.

تونه سر و _ حرف از ارزش ملیه یه دارو که می

ی کشورهایصدای زیادی تو دنیا راه بندازه به نظرتون 

که دنبال این فرمول بودن چقدر حاضرن هزینه کنن 

براش؟ پرونده تو دایره ما به جریان افتاده به دلیل 

نامزدی دخترتون با ساسان برزگر و ماجرای اون باند 

قاچاق فعال من مسئول پرونده هستم اما تا کی بتونم 

دونم چون اگر ماجرا علنی بشه پای مقاومت کنم نمی

 های کشوری به ماجرا باز میشه.گانخیلی از ار

زده از تصور اتفاقاتی که امکان داشت مسعود وحشت

 برای ثمینا بیوفتد نالید:
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 کارکنم؟_ حاال باید چی

هوش نیاد هیچ کاری ازدست _ فعال تا دخترتون به

 کسی برنمیاد بعدش...

خیزد و رو به روی مسعود آشفته از جا برمی

 ایستد.امیرعباس می

ش چی؟ از دخترم به عنوان یه متهم به _ بعد

فروش یا مجرم سیاسی بازجویی جاسوسی یا وطن

ندازید و آبروش رو کنید یه نمایش مسخره راه میمی

 برید آخرشم از اولش مشخصه دختر من تباه میشه.می

کند مسعود را که اخم درهم امیرعباس درک می

 کشد برای اولین بار بین دوراهی ایستاده کهنمی

هرکدام را انتخاب کند درست است اما او دنبال 
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تواند امروز به ستاد رفته و بعد ترین است. میدرست

ها پرونده را به پلیس امنیت تحویل دهد از بازجویی

ند زترین قسمت ذهنش کسی فریاد میایاما در گوشه

شود "تا آخر این راه را برو". از روی نیمکت بلند می

 برد.می ش فروو دست در جیب شلوار

_ آقا وارسته من اینجام که کمکتون کنم باید تا قبل از 

شدن فرمول تحقیقاتمون کامل بشه  پخش خبردزدیده

ه شاید گناه باشتا به یه جایی برسیم اگر دخترتون بی

 بشه مدرک پیدا کرد.

 توپد:مسعود فوری با اخم می

 گناهه._ دختر من بی

 دهد:امیرعباس سری تکان می
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 بهتره بریم باال با دکتر صحبت کنید ببینید وضعیتش_ 

 چطوره.

دقایقی بعد هر دو پشت دراتاق دکتر معالج ثمینا 

بودند. مسعود وارد اتاق دکتر شد و امیرعباس با گفتن 

گذارد. در این که تماس کوتاهی دارد او را تنها می

اصل دنبال یک پزشک متخصص در بیمارستان بود 

جو به اتاق پزشکی که در بعد از کمی پرس و 

رد وا ای به در زد و با اجازهبیمارستان بود رفت. تقه

 اتاق شد.

 _ سالم خانم دکتر.

ای که پشت میز نشسته بود عینکش را از زن جا افتاده

 روی چشم برداشت.
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 _ سالم بفرمایید؟

22 

ون ای وقتتخوام چند دقیقه_ سرگرد صامتی هستم می

 رو بگیرم.

زن با تعجب نگاهی به امیرعباس کرده  و با اشاره 

 گوید.دست به صندلی نزدیک میزش می

 _ بفرمایید چه کاری از دست من برمیاد.

 نشیند.امیرعباس روی صندلی می

خوام _ مریضی تو این بیمارستان بستری دارم که می

 اش کنید.شما معاینه

 _ مشکلشون چیه؟
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 _ اینو شما باید تشخیص بدید.

 کند.زن کمی با تعجب به امیرعباس نگاه می

 خواید.شم شما از من چی می_ من متوجه نمی

فشارد برایش سخت امیرعباس پلک روی هم می

گذرد برای زن حرف است از چیزی که در ذهنش می

خواست اصال راه آمده به این اتاق را بزند. دلش می

گفت به تو چه ربطی دارد که به گشت و میبرمی

بال دکتر برای آن دختری اما صدای مودت و آن دن

اش به ثمینا پیش لحن چندش و نگاه هیز و خریدارانه

رود. چشم باز کرده و به سختی آید و میچشمش می

 کند.شروع به حرف زدن می
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گم مدتی پیش دزدیده شده روی _ مریضی که من می

خوام بدون این که بدنش رد شکنجه هست می

دش چیزی از این قضیه بفهمن اش و خوخانواده

 اش کنید ببینید آسیبی بهش نرسونده باشن.معاینه

 خواهد.کند تا بگوید چه میجان می

_ منظورتون اینه که ممکنه مورد آزار جنسی قرار 

 گرفته باشه.

کرد عرقی سرد از تیره کمرش راه امیرعباس حس می

 است.گرفته

 _ احتمالش هست.

 دهد.زن با افسوس سری تکان می
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کنم اما اگر مشکلی براش اش می_ باشه من معاینه

 اش درجریان باشن.پیش اومده باشه باید خانواده

 گوید:امیرعباس با جدیت می

 _ اصال حتی اگر مشکلی بود نباید کسی بفهمه.

 گوید:های گرد شده میزن با چشم

فهمن مخصوصا وقت _ مگه میشه باالخره که می

 ازدواجش.

فشارد باورش ز حرص و شرم مشت میامیرعباس ا

شد که دارد راجب آبرو و ناموس دیگری بحث نمی

 کند.می
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اش خوام آبروش بره خانواده_ یه کاری کنید بشه نمی

جوری داغون شده هستن این یکی رو تحمل همین

 کنن.نمی

 گوید:زن کالفه می

کنم اگر اتفاقی افتاده باشه هم اش می_ باشه من معاینه

 گم اما بعدش چی؟سی چیزی نمیبه ک

 کند.امیرعباس چشم ریز می

 _ عمل کنید... بدون این که کسی بفهمه.

اش خیلی برای گویی امیرعباس و خونسردی ظاهری

 کند.خانم دکتر عجیب است که خنده پر حرصی می
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_ جناب سرگرد من اگر بخوام همچین عملی انجام 

ان بدون مارستبدم باید این مریض شما بیاد مطبم تو بی

 نامه نمیشه غیرقانونیه این کار.مجوز و رضایت

امیرعباس برای پایان دادن به این بحث از جایش بلند 

 گوید:شده و در همان حال می

23 

یدا اش یه راهی پاش کنید برای بقیه_ شما فعال معاینه

 کنم فقط یادتون نره کسی نباید بفهمه، ثمینا وارستهمی

های ویژه بیست و چهارسالشه تو بخش مراقبت

 بستریه.

هایش را شود یکی از کارتروی میز دکتر خم می

 نویسد. اش را میبرداشته و پشت آن شماره
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 _ نتیجه رو بهم خبر بدید منتظرم.

کند و قصد بیرون آمدن از اتاق را دارد که با پشت می

 شود.صدای زن متوقف می

 _ سرگرد.

 کند.منتظر زن را نگاه میگردد و برمی

_ به این دختری که برای حفظ آبروش اینجوری 

 کنی احساسی داری؟داری تالش می

ترین جوک سال را شنیده باشد انگار که مسخره

 زند:پوزخندی می

_ مگه هرکی کاری برای کسی کرد پشتش منظوری 

 خوابیده؟

 اندازد:میزن ابرویی باال 
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حفظ ناموس یه _ پس خیلی مردی که به فکر 

 دختری.

امیرعباس بی هیچ جوابی در برابر لحن پر تحسین زن 

آید و نگاهی به تابلوی کنار در از اتاق بیرون می

کند "ژاله معظم متخصص زنان" این نام را به خاطر می

گردد های ویژه برمیسپارد. وقتی به بخش مراقبتمی

ه او ا ببیند با چند قدم خود رقرار میپدر ثمینا را بی

رفت طرف میطرف و آنکه پشت در بخش به این

 رساند و مجبور به ایستادنش کرد.

 شده آقای وارسته؟_ چی 

 گوید:مسعود با ذوق می

 کنن.اش میهوش اومده دکترا دارن معاینه_ ثمینا به
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 گیرد.امیرعباس دم عمیقی می

 _ خوبه امیدوارم زود سالمتیشون رو به دست بیارن.

 کند.اش میه ساعت مچینگاهی ب

_ من باید برم ستاد وقتی منتقل شدن به بخش 

 گردم باید باهاشون حرف بزنم هرچه زودتر بهتر.برمی

زده بود هوش آمدن دخترش ذوققدراز بهمسعود آن

که برای دقایقی هرچند کوتاه هم شده فراموش کرده 

بود در خیاط بیمارستان با امیرعباس چه گفتند و چه 

 د. سری به نشانه تایید برای امیرعباس تکان داد.شنیدن

 _ بله حتما.

امیرعباس کمی به خاطر احوال مسعود مردد شد برای 

رفتن کاش همسرو دخترش آمده بودند از خوشحالی 
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دست و پایش را گم کرده بود و از طرفی هم شِب 

گذشته حتی برای دقایقی کوتاه هم پلک بر هم 

ور حرکت کرد نیمه راه نگذاشته بود. به سمت آسانس

 ایستاد و به نیروهایش اخطار داد.

_ حواستون خوب جمع کنید به غیر از خانواده و 

کنم هیچ کس نباید کادربیمارستان هیچ کس تاکید می

مالقاتی با ثمینا وارسته داشته باشه. درضمن تا 

دستگیری ساسان برزگر خیلی مراقب خودش و 

 اش باشید.خانواده

 ._ بله قربان

راضی از حساب بردن نیروها از جدیت کالم و 

ها دور شد. با باالترین سرعت ممکن رفتارش از آن
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ها را دوتا رانندگی کرد و خود را به ستاد رساند، پله

رفت تا زودتر به اتاقش برسد. همین که یکی باال می

وارد اتاق شد رایانه روی میزش را روشن و شروع به 

های اولیه برایش جوییکار کرد. گزارشی از باز

ه کرد بعد بها را هم بررسی میفرستاده بودند باید آن

رفت تا در مورد پرونده مودت سراغ سرهنگ می

 حرف بزنند.

24 

داد تنها به باید مدارکی که در دست را به سرهنگ می

پرده قاچاق مواد های پشِتتوانست دستکمک او می

اسناد و مدارک محکمی برای و انسان را قطع کند. 

اثبات هویت پوششی مودت داشت، در واقع کوروش 



 

Romanzo_o 128 

مودت با تمام ادعای هوش و قدرتی که داشت یک 

 عروسک خیمه شب بازی بیش نبوده.

شود از پشت شیشه به مودت وارد اتاق بازجویی می

کند مثل مرغی که پرش را کنده باشند از نگاه می

ساعتی هست که دستور رفت. دو سو میسو به آناین

اند درست از زمانی که به اتاق امیرعباس او را آورده

جا سکانس آخر پرونده سرهنگ رفته بود. این

شود و نمایشی که امیرعباس به ها اجرا میپکرنبادی

شک بد با روح و روان مودت بازی انداخت بیمی راه

خواهد کرد طوری که ندانسته و نفهمیده به همه چیز 

راف کند. هنوز فریادهای سرهنگ در گوشش اکو اعت
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دستان مودت را که خوانده بود شود اسامی هممی

 زد.عصبی شده و فریاد ناباوری می

 _ این چیه امیرعباس؟

 _ همون لیستی که بهتون گفتم.

 ها را روی میز کوبیده بود.برگه

دونی به کنی؟ میکار میفهمی داری چی_ هیچ می

ضائیه و گرفتن حکم لیست به قوهارائه دادن این 

 بازداشتشون یعنی چی؟

 امیرعباس از آنچه ارائه داده بود اطمینان داشت.

_ یعنی به ثمر رسیدن پرونده با رو شدن دست یه 

 مشت شغاِل در لباس بره.
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_ محض رضای خدا یکم فکر پسر لجبازی نکن اگر 

مدرک کافی نداشته باشی برای اثبات این اتهام فکر 

 ذارن زنده بمونی؟نی میکمی

_ من مدرک معتبر دارم سرهنگ مطمئن باشید یک 

سال الکی زحمت نکشیدم. مودت آدمی نبود که بتونه 

هاش رو بی سرو به این راحتی فرار کنه یا محموله

صدا از مرز رد کنه در واقع مال این حرفا نیست یه 

 کسایی با قدرت و نفوذ باال بودن که کمکش کنن. 

ز لیستی که امرعباس به او داده بود وحشت سرهنگ ا

داشت ماجرا این پرونده شبیه به کابوسی ترسناک 

خواست هرچه زودتر از آن بیدار شده بود که دلش می

 شود. 
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 خوای بکنی؟_ چی کار می

_ شما این لیست رو بدید برای صادر شدن حکم 

بازداشتون اون هم به صورت محرمانه منم مدارکم رو 

 کنم.ت کامل میتو این مد

 از جایش بلند شده و رو به سرهنگ گفته بود.

شه آدمایی که اسمشون رو _ اگر باورتون نمی

خوندید متهم ردیف اول این پرونده باشن بیاید اتاق 

 خوام اولین مدرک معتبرم رو ببینید.بازجویی می

 وار سرهنگ را قبل از خروج شنیده بود.صدای زمزمه

اشتی خدا کنه بتونی ثابت کنی _ تو بد راهی قدم گذ

 .کنناتهامی رو که به این آدما زدی و گرنه نابودت می
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شنیده بود و خودش را به نشنیدن زده بود 

خواست حتی یک کلمه ناامید کننده به گوشش نمی

بخورد که دست و پایش سست شود آن هم از چه 

کسی... سرهنگ کسی که کم در حق او پدری نکرده 

ین نقطه رسیدنش. حاال در اتاق بازجویی بود برای به ا

برد وقتش کرد و لذت میبه جلز و ولز مودت نگاه می

رسیده بود تا زبانش را باز کند. در اتاق اصلی را باز 

هایی محکم اما آرام و با طمانینه جلو کرد و با قدم

رفت در فضایی با روشنایی کم یک میز و دو صندلی 

 ازی به راه بیندازد.و یک پارچ آب قصد داشت یک ب

25 
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شک مودت است چرا که او اش بیبازی که بازنده

داند و چه خبر ندارد امیرعباس چه چیزهایی می

ات کند یک بازجویی سادهخوابی برایش دیده فکر می

شود و نخود نخود هر که با چند خط دروغ تمام می

 که َرَود خانه خود.

دست از راه رفتن کشیده و با مودت با دین امیرعباس 

 عصبانیت فریاد زد.

_ دو ساعته منو اینجا االف کردی که چی جناب 

 سرگرد؟ 

 ابروهای امیرعباس به تمسخر باال پریدند.

خوام بگم ببخشید که وقت با ارزشت رو گرفتم _ می

کنم تو که کاری نداری بکنی ولی از هر طرف نگاه می
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ت نقاشی بکشی و مگه این که روی دیوارهای سلول

 یادگاری بنویسی.

 اش آتش مودت را بیشتر کرد.تیکه

 _ اگر تو نبودی االن...

 کند.اش را امیرعباس کامل میجمله

_ جنابعالی االن پشت میزت نشسته بودی و برای 

، کردنابود کردن جوونای این مملکت برنامه ریزی می

اوه اینو یادم رفت مسئول تدارکات هم بودی بساط 

گذرون رو هم ردیف بزم شبانه یه عده خوش

 کردی.می

هایش آمد ظاهرا مهرهکارد میزی خون مودت در نمی

 خواست.را درست چیده بود بهتر از آنچه می
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_ خب احوالت چطوره جناب کوروش مودت 

گذره؟ حیف که بخش انفرادی بزرگ؟اینجا خوش می

هستی و گرنه تو بند رفیق و همکار زیاد پیدا 

 ردی.کمی

جوید و در پی جوابی برای مودت پوست لبش را می

امیرعباس بود اما چیزی در دست نداشت این دو 

ساعت آنقدر فکر و خیال در سرش چرخ خورده 

رسید. در واقع چیزی بودند که چیزی به ذهنش نمی

بیشتر از دو ساعت فکر کرده بود تقریبا کل بیست و 

 ر شدنش وچهار ساعت گذشته دقیقا از بعد دستگی

االن ذهنش پوچ بود. به خیال خودش امیرعباس از 

کردند ای که او را هدایت میهای پشت پردهدست
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دانست آن مودتی که همه از هوش خبر نداشت و نمی

برند یک هیچ ها نام میو استعدادش در طراحی نقشه

کرده و مطلق پرسر و صداست که نقشه را اجرا می

 ار خودش نبوده.حتی حرف زدنش هم به اختی

_ به نظرم به اینجا هم زیاد عادت نکن باالخره دیر یا 

 زود ُحکمت اجرا میشه در جریانش که هستی؟

کشد تا طناب دار را یادآوری دستی زیر گلویش می

افتد و امیرعباس در کند. لرز ریزی به اندام مودت می

کرد حالی که کاغذهای پیش رویش را جا به جا می

 زیرلب گفت:

 تو اینجایی و اونا آزاد پایان فقط واسه تو... _
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 خواستزیرلب گفته بود اما مودت شنید در واقع می

ریخت بلندتر اش بهم نمیکه بشنود اگر نقشه

اش مدام در گوش زیرلبی گفت. همان زمزمهمی

شد و امیرعباس هم همین را می مودت اکو

خواست یک پریشانی روحی برای کسی که به می

 خط رسیده بو.آخر 

کند طبق انتظارش اش را شروع میامیرعباس بازجویی

ذهن مودت بدجورآشفته بود با این حال به سادگی 

شد حرف از زبانش کشید دو ساعتی را درحال نمی

سروکله زدن با او بود اما هنوز به اصل ماجرا نرسیده 

هایش را پیچ و خم داد تا مودت را کم سوالبود کم

مودت راه باز کرده بود از کنار شقیقه  گیج کند. عرق
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ته انداخخسته از جنگی که امیرعباس با کلمات به راه 

 بود نالید.

 خوای سرگرد؟_ چی از جون من می

هایش خیره شده امیرعباس فقط در سکوت به حالت

 فشرد.بود دستش را روی سرش گذاشته و آن را می

 ی؟خوای برس_ از این سواال و حرفا به کجا می

26 

ستش گیرد داش را از پشتی صندلی میامیرعباس تکیه

 کشد.کند و خودش را جلو میگاه میرا تکیه

 دونی._ همون چیزی که خودت می

 دونم._ من چیزی نمی
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 خوای بگی؟دونی یا نمی_  نمی

 _ گفتن و نگفتن چه سودی برای من داره؟

به خود  ریز کرده و حالت متفکرامیرعباس چشم

 گیرد.می

تونی به اینجا عادت کنی حتی تو بند رفیق پیدا _ می

 کنی.

 طعنه امیرعباس به زنده ماندنش بود.

 _ اینطور عادت کردن فرقی با مردن نداره.

 شود.تفاوت از جا بلند میامیرعباس بی

_ این دیگه بستگی به خودت و نظرت راجب زندگی 

 داره.
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م منتظر شنیدن ری سرگرد فکر کرد_ داری می

 مونی.می

 های امیرعباس کنار در متوقف شد.قدم

کردم تو موندن و عادت کردن رو _ منم فکر می

 دی.ترجیه می

گیرد برای باز کردن در اما دست به دستگیره می

 کند.صدای مودت متوقفش می

 _ بمون سرگرد.

نشیند های امیرعباس میلبخند پیروزی روی لب

داند سرهنگ بیرون از اتاق است خواسته بود می

های او و بازجویی خصوصی باشد و کسی از حرف

یند نشگردد روی صندلی میمودت با خبر نشود. برمی
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ند کشود لب باز میو با نگاه دقیق به مودت خیره می

هایی که اسمیکی زند از همه چیز و یکیو حرف می

برد و این امیرعباس در لیست خود دارد را نام می

های امیرعباس تا سرهنگ ست برای حرفتاییدی

 اش کند. همراهی

                               

******************************* 

هایی درهم آید سرهنگ با اخماز اتاق که بیرون می

 ایستد.مقابلش می

نم اما عباس راه سخت و پر ک_ من کمکت می

خطری رو انتخاب کردی باید انقدری دستت پر باشه 

 که محکوم بشن اگر نه جونت به خطر میوفته.
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_ من یکسال تمام وقت گذاشتم تا این آدما رو پیدا 

کنم و مدرک جور کنم برای اثبات حرفام حاال وقتشه 

 دستشون رو بشه.

ودت _ باشه هر کاری خواستی بکن فقط مراقب خ

 باش.

 گذرد.دهد و از کنار سرهنگ میسری تکان می

 _ من باید برم بیمارستان.

کند و در دل سرهنگ در سکوت رفتنش را نظاره می

کند. برای سالمتی و موفقیت امیرعباس دعا می

رود و با برداشتن گوشی و امیرعباس به اتاقش می

ش با اکند که صفحه گوشیسوئیچش قصد رفتن می

 شود.امی روشن مینمایش پی
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"_ سالم سرگرد مریضت رو معاینه کردم مشکلی 

نیست فقط دچار یه عفونت زنان شدید شده که باید 

 تحت درمان باشه."

 "_ خطری براش نداره که این عفونت؟"
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" _ اگر درمان نکنه ممکنه عفونت قدرت باروری 

 رحمش رو از بین ببره."

 بگیر.""_ درمانش رو به عهده 

 " _ این یه دستوره سرگرد؟"

" _ اینجوری بهش نگاه کنی بهتره خانم دکتر کارمون 

 زودتر پیش میره."

 "_ چشم."
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نشیند اما خیلی زود هایش میلبخند رضایت روی لب

آید چرا نگران درمان آن دختر است؟ به خودش می

اصال به او چه ربطی دارد که خودش را در این 

کند؟ با توجیه این که دلش ل میهای زنانه دخیبحث

برای حال بد دخترک گرفتار در آن دخمه تاریک 

قدر در این مدت خواهد کمکش کند. آنسوخته و می

داند آدم های مختلف برخورد داشته که میبا آدم

شناس خوبی شده تا حدودی به آن دختر با ظاهر 

 معصومش اعتماد دارد.

رساند با اطالعی خیلی زود خود را به بیمارستان می

دانست ثمینا وارسته به که نیروهایش داده بودند می

بخش منتقل شده و طبق درخواست او اتاقش 
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خصوصی بود. پشت در اتاق که رسید با دست 

شود. عالوه بر زند و وارد میای کوتاه به در میضربه

مسعود مادر و خواهر ثمینا هم بودند که همچنان نگاه 

 مود.ندخترک خصمانه می

 _ سالم 

 دهند.رویی میجوابش را با خوش

 _بفرمایید سرگرد.

شود با این لفظ که توسط پدر ثمینا خطاب می

چشمان بسته دختر به آرامی باز شده و نگاهشان با 

 کند.کند. ثمینا با مکث لب باز میهم تالقی می

 _ ممنونم.
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فهمد بقیه با تعجب منظورش را فقط امیرعباس می

 کنند.مینگاهش 

 _ واسه این که نجاتم دادید ممنونم.

 ایستد.امیرعباس نزدیک تخت می

 ام رو انجام دادم._ من فقط وظیفه

 _ اگر دیر رسیده بودید منو برده بودن.

اش شود و سوال تواند مانع کنجکاویساره نمی

 نپرسد.

 شناسی._ دخترم تو سرگرد رو می

 اندازد.ثمینا نگاهی به چهره کنجکاو مادرش می

 _ منو... ایشون نجات داد.
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 شود.های ساره از هم باز میلب

_ خیر ببینی که دخترمو بهم برگردوندی پسرم خدا 

 برای مادرت حفظت کنه.

نشیند سر خم کرده و دعای خیر این زن به دلش می

 دهد.متواضعانه جواب می

 ام رو انجام دادم._ سالمت باشید من فقط وظیفه

چرخاند دختر نگاه امیرعباس را میصدای پوزخندی 

کوچک خانواده گویا با او سر جنگ دارد با چشمان 

 پرسد.کند و میریز شده به ثنا نگاه می

تونم بپرسم شما چه مشکلی با من داری خانم _ می

 کوچولو.

 وید:گثنا حرصی از لقبی که به او نسبت داده شده می
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ن؟ خیلی جالبه بعد از یک _ همه پلیسا عین شما هست

هفته خواهر منو آش و الش آوردن تحویل دارد و 

 توقع تقدیر و تشکر هم دارن.

زند اما مسعود اخطار آمیز دختر کوچکش را صدا می

امیرعباس از سر به سر این دختر گذاشتن لذت 

 برد.می

خواستی بیست و _ شما چه انتظاری داشتی؟ می

 و سالم برگرده؟چهار ساعت نشده خواهر صحیح 

زند امیرعباس در حالی که به ثمینا ثنا حرفی نمی

 کند.اشاره می
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_ پرونده خواهر شما چند ساعت مونده به عملیات به 

دست من رسید فکر کنم اگر قرار باشه برای کسی 

خط و نشون بکشی اون شخص من نیستم خانم 

تونم یه کاری برات بکنم مسئول کوچولو اما می

رت رو پیدا کنم ببرمت بزنیش دلت پرونده خواه

 خنک بشه باالخره باید بابت این تاخیر پاسخگو باشه.

گزد حرفی ثنا سرخ شده از خجالت و حرص لب می

گیرد برای گفتن ندارد ناخودآگاه از این لجش می

زیادی اخمو و حاضر جواب است کاش یک نفر 

حالش را بگیرد بلکه دلش خنک شود. جلوی پدر و 

دانست یک توبیخ اساسی یع شده بود و میمادرش ضا

از طرف مادر و پدرش در راه است. مسعود دلخور 
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کند و امیرعباس برای خواباندن تنش پیش نگاهش می

 گوید:آمده می

کنم حتما خیلی خواهرت رو _ حالت رو درک می

 دوست داری که حاضری با همه بجنگی.

ساره برای دلجویی از امیرعباس و توجیه خطای 

 گوید:دخترش می

_ این دوتا دخترای من خیلی به همدیگه وابسته 

 هستن کسی رو جز هم ندارن.

امیرعباس حرف ساره را تایید کرده و رو به مسعود 

 گوید:می

ای _ اگر اجازه بدید من با خانم وارسته چند دقیقه

 صحبت کنم.
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د کنمسعود با یادآوری موضوع سریع اتاق را خالی می

خودش به آرامی همه چیز را به ثمینا تا امیرعباس 

ای مبهم را به جان بگوید دلش را نداشت ترس آینده

 اش بیندازد.دختر عذاب کشیده

 _ حرف زدن که براتون سخت نیست.

اش پیش او سعی ثمینا معذب از حالت خوابیده

کند خودش را باال کشیده و کمی تکیه دهد اما می

 شود.امیرعباس مانع می

باشد و بخوابید حرکت زیاد برای _ راحت 

 هاتون خوب نیست.بخیه

 پرسد:ثمینا سر به زیر می

 _ ساسان رو گرفتین؟
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ای که گفتی _ بله هم اون دستگیر شده هم محموله

 توقیف شد.

ثمینا بغض داشت از بازی که با احساسش شده بود 

 کرد با بلعیدن آب دهانش آن را فرو دهد.اما سعی می

 _ خوبه.

 خواست.می ت از شما چی_ مود

خواست براش مواد _ یه آزمایشگاه مجهز داشت می

 تولید کنم.

 _ چه نوع موادی؟

 گوید:ثمینا با مکث می

_ یه فرمول جدید بود یه نوع مواد که ظاهرا شبیه به 

زایی باال و به ست اما یه ماده با قدرت توهمشیشه
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کسی همون اندازه قوی در از کارانداختن اعضاء بدن 

کنه زمان که اون مواد در ظاهر مرقوب رو استفاده می

 کوتاهی برای زندگی داره.
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 پرسد:امیرعباس متفکر می

 _ اونا که فرمول رو داشتن چه نیازی به تو بود؟

_ فرمول ایراد داشت چندبار تالش کرده بودن برای 

 اومد.ساختش ولی جور درنمی

 _ فرمولش رو یادت هست؟

تونه _ آره یادمه اون فرمول و فقط یه آدم خبره می

نوشته باشه کار هر کسی نیست به خاطر همین هم 

 اونا اومده بودن سراغ من.
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 _ خوبه...

امیرعباس مکثی کرده و پس از آن به آرامی و شمرده 

 زند.شمرده حرف می

_ فقط شرایطت یکم خاصه بیرون اتاق برات محافظ 

کنی خیلی باید احتیاط آمد میگذاشتم با اونا رفت و 

 کنی.

 پرسد:ثمینا نگران می

_ از آدمای باند کسی اون بیرون آزاده؟ ممکنه بازم 

 بیان سراغم؟

 خواهد این دختر را بترساند.امیرعباس نمی
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_ نه همه دستگیر شدن یه سری چیزا هست که باید 

دونم چقدر آمادگی راجبش حرفی بزنیم اما نمی

 .شنیدنشون رو داری

 ثمینا لبخند بغض داری زد.

 _ بدتر از اتفاقایی که از سر گذروندمه؟

 کند.امیرعباس اخم می

 _ میزان بد بودنش رو خودت باید تشخیص بدی.

 _ بگید من خوبم.

امیرعباس نگاه سرسری به وضع آشفته دختر کرده و 

 کند.لب باز می

 شناسی؟_ استاد پورصالح رو چقدر می
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 انشگاه چطور؟_ از زمان ورود به د

 _ آدم مطمئنی هست؟

 _ آره خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنید.

هایش را در جیب شلوارش فرو امیرعباس دست

 برد.می

_ ولی اونقدر که تو بهش اعتماد و شناخت داری اون 

 این نظر رو نداره.

 ثمینا به تکیه بر دستانش کمی خودش را باال کشید.

من و استاد خیلی خوبه _ منظورتون چیه؟ ارتباط 

 ایشون خیلی به من اعتماد دارن.

 گیرد.اش میلوحی ثمینا خندهامیرعباس از ساده
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 طور نیست..._ این

با مکثی کوتاه آرام و شمرده شمرده شروع به حرف 

 کند.زدن می

_ استاد پورصالح از تو به جرم سرقت به فرمولی مهم 

 دارویی که ارزش ملی داره شکایت کرده.

 خندد.مینا ناباور و مبهوت میث

 _ امکان نداره.

 اندازد.ای باال میامیرعباس شانه
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 بینی داره و من برای همین اینجام._ حاال که می

 دهد.ثمینا آب دهانش را به سختی قورت می
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_ آخه چطور ممکنه؟ این... تهمته من همچین کاری 

ی بود من دسترسنکرده اصال فرموال تو دفتر خودشون 

 نداشتم.

 گه.ای می_ شواهد چیز دیگه

شود تا او ادامه ثمینا وارفته به امیرعباس خیره می

 بدهد.

_ آخرین بار یعنی شب قبل از گم شدن فرمول تو 

حتی بعد از رفتن استادت هم اونجا بودی یه ِفلش 

 کنار کمد استاد پورصالح پیدا شده که ظاهرا ماله تو.

هایش ندارد در واقع ذهنش از شنیده ثمینا هیچ درکی

 با تمام قوا در حال انکار کردن است.
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_ خب اینا که دلیل نمیشه من بیشتر موندم تا نتیجه 

آزمایش یه قسمت از فرمول رو ببینم اون فلشی که 

 گید هم من چند وقته گمش کردم.می

 دهد.امیرعباس با تاسف سری تکان می

ن تریترین و کوچکمای خانم وارسته ک_ خیلی ساده

 ها برای محکوم کردنت کافیه...مدرک

 لرزید گفت:ثمینا با صدایی که از ترس می

 ندازید زندان؟_ یعنی االن منو می

اش را برای آرام کردن دختر آشفته امیرعباس جمله

 کند.حال کامل می

_ اگر دیر بجنبیم و پای وزارت اطالعات و پلیس 

 لتی بیاد وسط آره.های دوامنیت ملی و ارگان
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 زند.اش را پس میهای روان شدهثمینا اشک

 گناهم؟_ من باید چه کار کنم که ثابت بشه بی

_ نامزیت با ساسان برزگر یکم کارت رو سخت کرده 

 کنم کمکت کنم.اما سعی می

توجه به حال و احوالش به ضرب سر جایش صاف بی

 زند.نشیند و فریاد میمی

ن نیار ازش متنفرم من و بازی _ اسمش رو جلوی م

 داد.

باره در تمام تنش پیچید مانع تقال دردی که به یک

کردن و حرف زدنش شد به جایش ناله بلندی از سر 

 درد سر داد. 

 _ آآآخخخ... وای خدا...
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نفسش از درد برید و امیرعباس زنگ کنار تخت را 

فشرد و با گرفتن بازوهای ثمینا کمک کرد دراز 

 بکشد.

یس آروم باش االن پرستار میاد چیزی نیست _ ه

 نفس عمیق بکش.

آید، مسعود و ساره با صدای باز شدن در اتاق می

شنیدن صدای ثمینا تحمل نکرده و وارد اتاق شدند 

حرکت ایستادند. با شوکه از دیدن احوال دختراشان بی

هایش از ورود پرستار مسعود به خود آمد و اخم

 ترش درهم شد.نزدیکی امیرعباس به دخ

 شده؟_ چی 
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امیرعباس درحالی سعی دارد ثمینا را کنترل کند تا 

حرکت اضافی نکند که به خودش آسیب بزند جواب 

 دهد.می

 _ از جاش بلند شد درد داره.

 رفت مسکن بیاورد گفت:پرستار در حالی که می

_ خانم شما تازه یه عمل سخت رو پشت سر 

 گذاشتی نباید زیاد تکون بخوری.

امیرعباس متوجه حضور خانواده ثمینا بود با این حال 

توجه به اخم مسعود به حرف زدن با ثمینا ادامه بی

 داد.
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کنم ولی همه _ سعی کن آروم باشی من کمکت می

چیز به خودت بستگی داره باید به خودت بیای تا 

ت گناهیت رو ثاببتونیم قبل از پخش شدن ماجرا بی

 کنیم.

 گوید:ثمینا به جای جواب به امیرعباس می

_ استاد پورصالح چطور تونسته همچین کاری با من 

بکنه فکر نکرده چی به سرم میاد؟ اون همه دخترم 

 دخترم گفتناش رو چطور زیر سوال برد؟

از  تر_ اگر آروم باشی شاید بشه این مشکل رو ساده

 کنیم حل کرد بهت امید واهیچیزی که فکرش رو می

دم اما من یه پلیسم بعد از چند سال کار کردن نمی
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گم که هرچیزی ممکن بشه حتی گاهی وقتا بهت می

 ها هم ممکن میشه.غیرممکن

با ورود مجدد پرستار امیرعباس بازوهای ثمینا را که 

صدا از سر درد اشک تر شده بود و بیحاال آرام

 ریخت را رها کرد.می

 ن بهت مسکن ندیم ولی_ دکتر گفته بود تا حداالمکا

حاال که خیلی درد من یه دوز خیلی کم برای کاهش 

 کنم تو هم سعی کن یکم بخوابی. درد بهت تذریق می

پرستار رو کرد به امیرعباس و با احترام از او خواست 

 که این مالقات را تمام کنند.

 _ شما هم بهتره برید تا این مریض ما استراحت کنه.
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دهد و قصد خروج از اتاق میامیرعباس سری تکان 

 شود.را دارد که مسعود سد راهش می

 _ باید صحبت کنیم سرگرد.

 شود:همراه امیرعباس از اتاق خارج می

 کنی نه این که دخترم رو آزار بدی._ گفتی کمک می

_ آزارش ندادم وقتی فهمید حالش بد شد شما که 

شنوه چی در انتظارشه شادی توقع نداشتید وقتی می

 کنه و لبخند ژکوند بزنه.

گیرد و آمیز امیرعباس را ندید میلحن جدی و طعنه

 گوید:می

 خوام از دخترم محافظت کنم._ من می

 _ منم برای همین اینجام آقای وارسته.
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با خداحافظی زیرلبی از پدر ثمینا دور شد و مسعود با 

 یک آشفتگی ذهنی تنها گذاشت.

پیش پام بذار که _ خدایا خودت کمکم کن یه راهی 

 ام رو حفظ کنم.بتونم خانواده

مسعود دلش پدرانه لرزیده بود یک هفته نبودن ثمینا و 

هایی که تجربه کرده بود برایش ها و ترسنگرانیدل 

پایان بود، جوری که حاال و با این شبیه کابوسی بی

کرد کاش بتواند دخترش را شرایط گاهی فکر می

ر که کسی حتی به نام هم فراری دهد به یک جای دو

 نشناسدش فقط زنده باشد و در آرامش نفس بکشد. 

                              

************************************ 
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های های پیش رویش گرفت ساعتچشم از برگه

های طوالنی کار کردن باعث خشک شدن رگ

گردنش شده بود. نگاهی به ساعتش انداخت دیروز 

از این که به دیدن ثمینا رفته بود سری هم به بعد 

همکار جوانش زده و چقدر نادری با دیدن او 

خوشحال و خجالت زده شده بود. پسر محجوب و 

سر به زیری که اعتماد امیرعباس را جلب کرده و در 

همه حال کنارش بود. امروز قرار بود بعد از ده روز 

آید که او میمرخصی به ستاد بیاید و امیرعباس از این 

خوشحال بود در مدت نبود او باید با نیروهای دیگر 

زد و آخرش آن چیزی برای هر کاری سر و کله می

شد، پدرام خواست نتیجه کارش باشد نمیکه می
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فهمید زرنگ بود و گیرایی باالیی داشت و می

 ست.امیرعباس به دنبال چه چیزی

32 

عقب راند از آخرین خسته و کالفه پرونده را 

گذشت مالقاتش با ثمیناوارسته چند روزی می

دورادور خبر رفت و آمدهایشان را داشت و به 

های الزم را کرده بود. دیگر وقتش ها توصیهمحافظ

رسیده بود به طور رسمی و جدی ثمیناوارسته را به 

ستاد بخواند و بعد از بازجویی شروع به پیگیری 

اش با برداشتن سوئیچ و گوشی ها کند.ماجرای فرمول

ای به در خورد و خواست از اتاق بیرون برود که تقه

 با بفرمایید او نادری وارد اتاق شد.
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 _ سالم قربان.

نگاهی او انداخت خداروشکر که آمده بود نیروهای 

 اش را سربرده بودند.دیگر حوصله

 _ بهتر شدی؟

 _ بله قربان خوبم.

 ای بریم._ پس اگر آمده

ت و از پشت میز بلند شد و اتاق را ترک کرد، گف

نادری هم پشت سر او به راه افتاد. امیرعباس از همین 

ای فقط آمد به سوال یا حرف اضافهخوشش می

 داد.کارش را انجام می

ریم خونه ثمینا وارسته باید برای بازجویی بیاد _ می

ولی فعال شرایط حضور در ستاد رو نداره بعد از 
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ا دم بشین بپرونده و یه گزارش بهت می برگشت یه

دقت بخون که از روند کار اطالع داشته باشی کارمون 

 سخته باید حواست خیلی جمع باشه.

 _ چشم قربان.

بازوی نادری همچنان بسته بود برای همین خودش  

داد با ماشین خودش پشت فرمان نشست ترجیح می

جه توبروند تا این که با ماشین ستاد رفته و جلب 

کنند. به اندازه کافی با وجود محافظ در خانه باعث 

حرف و حدیث شده بودند خبر داشت که غیبت 

اش چقدر دهان ای دخترک و اعالم مفقودیهفتهیک

 به دهان میان فامیل و همسایه چرخیده و خاله خان

هایشان باعث آزار خانواده وارسته ها با سوالباجی
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ا اخم و جدیت زنگ شدند. به مقصد که رسیدند ب

دانست خانه را زد و منتظر ماند در را باز کنند، می

شاید ظاهرش زیادی برای یک دیدار و پرسیدن چند 

ای نبود این سوال زیادی جدی به نظر برسد اما چاره

شغل اوست و جدیت و محکم بودن اصول اولیه 

ای که کارش در نظرش خانواده وارسته با عمق فاجعه

بودند یا هنوز در بهت  است درک نکرده در انتظارشان

 آمدند.بردند در هر صورت باید به خود میبه سر می

با باز شدن در قدم در حیاط خانه گذاشت بدون نیم 

نگاهی به اطرافش با جدیت به سمت ورودی 

ساختمان و مسعود وارسته که به استقبالش آمده بود 

 رفت.
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 _ سالم سرگرد.

 د.دهبا لحنی خشک جواب می

 _ سالم آقای وارسته.

مسعود از لحن امیرعباس جا خورد انتظار این برخورد 

سرد را از مردی که جوانمری و دست کمکش را 

 دیده بود نداشت.

 _ بفرمایید تو.

_ منتظرتون بودم جناب وارسته اما شما انگار حرفای 

 من رو جدی نگرفتی.

 گوید:مسعود با مکث می
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ها وبی نداره شب_ فرصتش نشد ثمینا هم حال خ

بینه و هنوز باورش نشده استادش این اتهام کابوس می

 رو بهش زده باشه.

33 

 زند.امیرعباس پوزخندی می

_ چرا باورش نشده؟ عمر شناختش از استادش 

چقدره؟ این روزا آدمایی که یه عمر کنارشون زندگی 

 زنن چه برسه بهشناسیشون بهت نارو میکنی و میمی

 های تازه از راه رسیده.غریبه

دهد در واقع اتفاقات مسعود جوابی به امیرعباس نمی

این چند وقت اخیر باعث شده حرف مردجوان را 

قبول داشته باشد. در سکوت او را به داخل خانه 
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رود تا آمدن کند و خود به اتاق ثمینا میراهنمایی می

گذرد میامیرعباس را به او اطالع دهد. دقایقی کوتاه 

که با سالن برگردد و کنار امیرعباس بنشیند، ساره با 

ان آید مهر این جوسینی چای به استقبال امیرعباس می

عجیب به دلش نشسته و مادرانه آروزی وجود 

 همچین کسی را در زندگی دخترانش داشت.

 _ خوش اومدی پسرم.

امیرعباس با این که میلی نداشت اما دست ساره را رد 

 فنجانی برداشت.نکرد و 

 _ ممنون خانم وارسته.
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نوشد و آن را روی نیمی از چای درون فنجان را می

گذارد، سکوتی که بینشان حکم فرماست را میز می

 شکند.امیرعباس می

_ بهتره من زودتر با خانم وارسته صحبت کنم چندتا 

 سوال رو باید جواب بدن.

 باس راخیزد و با اشاره دست امیرعمسعود از جا برمی

 کند.به اتاق دخترش راهنمایی می

 _ بفرمایید از این طرف.

روی سمت راست سالن مقابل اتاقی در اتنهای راه

زند و با شنیدن ای به در میایستند مسعود تقهمی

کشد تا امیرعباس صدای ضعیف دخترکش کنار می

 وارد اتاق شود.
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ذارم فقط خیلی بهش فشار نیارید تازه _ تنهاتون می

 داره آروم میشه.

گوید دهد و به مسعود نمیامیرعباس سری تکان می

حاال حاالها رنگ آرامش را نخواهند دید. وارد اتاق 

چرخاند و ثمینا را با پیراهن بلند آبی شود چشم میمی

های ریز سفید و طالیی  و شالی که نامرتب با شکوفه

ای یهبیند. برای ثانسر کرده نشسته روی لبه پنجره می

ماند اما خیلی زود کنترل نگاهش روی ثمینا خیره می

گیرد. حس ترحم و نگاهش را به دست می

ای که نسبت به ثمینا دارد وادار به کمکش دلسوزی

کرده حال بدش درآن دخمه نمور و تاریک را خوب 

گناهی را فریاد های معصوم بیبه یاد دارد آن چشم
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او به جرم گذاشت زند و امیرعباس صامتی نمیمی

گذارد و در نکرده مجازات شود. پا به داخل اتاق می

 بندد.سرش میرا پشِت

_ اگر انقدر خوب شدی که از جات بلند بشی و 

هات ندی پس تا اتاق بازجویی اهمیتی به زخم و بخیه

 تونی بیای.ستاد هم می

دانست امیرعباس برای دیدن او ثمینا با این که می

حضور او جا خورده و لرزی از آمده اما باز هم از 

 شیندن نام بازجویی بر اندامش نشست.

 _ سالم.

 نشیند.اش به گوش امیرعباس میصدای ضعیف

 _ سالم خانم وارسته.
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آید صاف ثمینا به سختی از لبه پنجره اتاقش پایین می

وی کند که رایستد مودبانه به امیرعباس تعارف میمی

 صندلی میزش بنشیند.

 ._ بفرمایید

34 

کشد و صدایش چقدر صندلی را برای او بیرون می

آید این دختر بیشتر از چیزی که مظلومانه به نظر می

کرد ناراحت است و امیرعباس دلیل آن فکرش را می

داند. هنوز چند قدم مانده که ثمینا را ساسان برزگر می

پیچید به تختش برسد اما دردی که در شکمش می

را متوقف کرده و دستش را بند شکمش پاهایش 

کند. امیرعباس با دیدن حالش دست زیر بازو و می
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کند تا تختش برود. اندازد و کمک میدور کمرش می

فاصله بودن حتی نفس هم ثمینا معذب از این بی

 نشیند وکشد، با کمک امیرعباس روی تخت مینمی

 آمد از بیندهد. آخی که میاش تکیه میبه بالشت

کند. امیرعباس هایش خارج شود را حبس میلب

 دهد.لیوانی آب به دستش می

_ از خودزنی خوشت میاد؟ چرا به خودت ضرر 

شه؟ مثال زنی؟ با این کارها چیزی عوض میمی

ن داشت یا اوساسان برزگر یا تو زندگیت نقشی نمی

 شد.آدم بد داستان نمی

د ورخقطره اشک درشتی از گوشه چشم ثمینا سرمی

زند. او که رحمانه امروز زخم میدیروز چه بی ناجی
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خودش ثمینا را از آن وضع نجات داده بود چرا 

آورد، درد که نه باید طور درد او را به رویش میاین

 نامش را حماقت گذاشت.

 کنم._ خودزنی نمی

 دهد.آرام جواب امیرعباس را می

 بگی اسم کارت رو چی باید بذارم؟_ میشه 

 اندازد.لجبازی شانه باال میبا 

دونم هر طور دوست دارید فکر کنید من فقط _ نمی

 شم.جا نشستن خسته میاز یک

 زند.امیرعباس پوزخندی به پرویی دختر می

_ باشه خانم خسته یه چندتا سوال دارم جواب 

 تونی بخوابی تا خستگیت در بره.دی بعد میمی
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تواند سرد میکند چقدر از لحن امیرعباس تعجب می

و پر طعنه باشد. امیرعباس صندلی را نزدیک تخت 

 نشیند.آورد و روی آن میمی

 _ کجا با ساسان برزگر آشنا شدی؟

هایش بود وقتی آیکون ذخیره در این شروع سوال

کند دو ساعتی از اش را لمس میضبط سوت گوشی

تر شروع صحبتشان گذشته بود. امیرعباس برای سریع

پرونده مجبور به طوالنی کردن صحبت و پیش رفتن  

شان به سوال بیشتر پرسیده شده بود. وقتی صحبت

پایان رسید دو ساعتی گذشته و چهره دخترک رنگ 

رسید امیرعباس از دست خود بابت پریده به نظر می

ای اش با ثمینا ناراحت بود اما چارهبرخورد سخت
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نداشت یه پرونده در ظاهر کوچک با باطنی 

ناک روی میزش بود. یک سر این پرونده همین وحشت

ا شد برمغ رو به رویش بود نمیدخترک ضعیف و بی

مراعات حال او را کردن به جایی رسید. شاید در 

ظاهر پرونده یک باند قاچاق بزرگ بسته شده بود اما 

اصل ماجرا که از دید بقیه پنهان مانده یک آشوب 

. امیرعباس از انداختبزرگ در این مملکت به راه می

خواست ترسید اما میآشوب و دردسرهای بعدش نمی

قبل از هر کاری پرونده ثمینا را به پایان برساند. 

تواند یک دلیل کند نمیخودش هم هر چه فکر می

منطقی برای حمایت از این دختر پیدا کند، حسی 

کند جوری که درونی او را وادار به انجام این کار می
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 توانست راضیم به سختی راه هم نمیامیرعباس با عل

 گناه محکوم شدن ثمینا شود.به بی

د کند باید زودتر به ستابا خانواده ثمینا خداحافظی می

برگردد که بتواند اطالعاتی که به دست آورده کنار هم 

های طوالنی روی بچیند. با رسیدن به ستاد ساعت

 وکرد، نگاهی به گزارش قبلی پرونده ثمینا کار می

علت محکوم شدن ثمینا انداخت. همه چیز تقریبا بر 

علیه او بود چرا که شِب قبل از سرقت فرمول تنها 

کسی که بعد از دکتر پورصالح در دفتر حضور داشته 

تر از همه این که فیلم ثمینا بوده است. عجیب

های مدار بسته دستکاری شده بودند، از دوربین
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طع شده فیلم قدفتر میدقایقی که ثمینا آماده خروج از 

 و پس از خروج او فیلم هست.

35 

اولین باری که فیلم را دیده بود متوجه این دستکاری 

نشده بود. اما بعد از چندبار برسی متوجه پرش زمانی 

ای بود در فیلم شده بود، این کار یک آدم حرفه

جوری تصویرسازی شده بود که گویا ثمینا هم در 

هم مقابل دوربین نبود. دوربین اتاق دکتر هم  دفتر بود

قطع شده بود همه چیز جوری کنار هم چیده شده بود 

که ثمینا را مقصر جلوه دهد مخصوصا که فلش 

 شخصی او را زیر میز دکتر پیدا کرده بودند.
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گیرد، ای فوری شماره پدر ثمینا را میبا فکر به مسئله

گوشی  بعد از چند بوق کوتاه صدای مسعود در

 پیچید:

 _ سالم سرگرد.

 _ سالم آقای وارسته.

 _ اتفاقی افتاد این وقت شب تماس گرفتید؟

 کند نزدیک به ده شب است.نگاهی به ساعت می

 _ باید با دخترتون حرف بزنم.

 ای مکث گفت:مسعود با ثانیه

 _ چند لحظه گوشی خدمتتون.

 ای پشت خط منتظر ماند تا صدای ثمینا را شنید.دقیقه
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 _ سالم بفرمایید.

_ سالم وقت خوبی برای تماس نیست ولی باید 

 عادت کنی.

 صدایش آرام و ضعیف است.

 _ مشکلی نیست بفرمایید.

 _ تو چیزی گم نکردی؟ هر چند کوچیک.

ید، رسای فکر کرد اما چیزی به ذهنش نمیثمینا ثانیه

نگاهی به دور تا دور اتاقش انداخت اما باز هم به 

 سید.ای نرنتیجه

 _ چیزی یادم نمیاد.

 امیرعباس فلش کوچک سیاه را در دست چرخاند.
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 _ یکم بیشتر فکر کن یه چیز کوچیک مثال.

 ثمینا خسته زمزمه کرد.

 دونم سرگرد._ من واقعا نمی

 _ یه فلش کوچیک سیاه.

 ثمینا تازه به یاد آورد. 

 _ آهان آره خیلی وقته گم شده.

 گفت:امیر با صدایی آرام و قاطع 

دونی همون فلش شده دلیل محکومیت تو؟ کنار _ می

 کمد استادت پیدا شده.
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شود هایش اطمینان نداشت مگر میثمینا به گوش

همچین چیز کوچکی باعث نابود شدن او و 

 شود؟ آرزوهایش باشد؟ مگر می

 _ ولی من اون فلش رو نزدیک به دو ماهه گم کردم.

 _ کجا گم کردی یادت هست؟

 م دانشگاه._ فکر کن

36 

 امیرعباس با فکری درگیر گفت:

_ شاید بازم پیش که باهات کار داشته باشم شماره 

 موبایلت رو بده.

یک لحظه مکث کرد خواست بگوید احتیاجی نیست 

اما حرفی بود که از دهانش بیرون آمده بود. چرا 
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همچین چیزی گفته بود؟ هزار راه برای دسترسی به 

اش را داشت. ثمینا با صدایی آرام شماره این دختر

برای امیرعباس گفت و او هم با کالفگی یادداشت 

 کرد. 

                                            

*************************** 

کرد از با وجود دردی که در پهلو و شکمش حس می

تخت پایین آمد و به سمت پنجره اتاقش رفت. از یک 

ستن خسته شده بود ولی از خانه هم به خاطر جا نش

داد بیرون نرود. پنجره را باز کرد اش ترجیح میترس

وزید را جان خرید تا هوایی به و نسیم خنکی که می

خواست. بریده و سرش بخورد، دلش فرار کردن می
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ترسیده بود، در واقع چشمش ترسیده و دلش بریده 

اطراف اوی  بود فکر کرد این همه فاجعه چطور در

حاشیه و آرام ممکن است؟ همیشه سرش به کار و بی

بار خودش بود برای رسیدن به اهدافی که در زندگی 

کرد، کجای این راه اشتباه کرده بود داشت تالش می

که تاوانی این چنین سنگین داشت؟ به شدت دلش 

گرفته بود ساسان را دوست داشت نه به رسم عاشقی 

ا هرچند نصفه نیمه و قسطی هولی محرمیتی بین آن

اما همسرش بود. با یادآوری آن که وعده او را به یک 

داد حالش بدتر زاده عرب برای همبستری میشیخ

غیرت و شرف شود یک مرد تا این حد بیشد، میمی

باشد که زنش را ناموسش را به دیگری عرضه کند؟ 

آهی از ته دل کشید هر چه که بود ساسان محرمش 
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وقتی که به او بله داده بود و نامزد شده بودند بود از 

شروع به ساختن رویاهای شیرین در ذهنش کرده بود. 

اش برنامه لوحانه برای روزهای زندگیچه ساده

دانست ساسان برزگر چه ریخت درحالی که نمیمی

خوابی برای او دیده. ظرفیتش با شنیدن ادعا و تهمتی 

تکمیل شده بود.  که استاد پورصالح به او زده بود

خودش را باخته بود با معنای واقعی کلمه داشت 

های شد. به سیاهی شب خیره شده و حرفناامید می

کند و سرگرد را به یاد آورد، گفته بود کمکش می

 اش به او امید بسته بود. نگاهی بهثمینا با تمام ناامیدی

تلفن همراهش انداخت پنجره را بست و به طرف 

آن نشست و گوشی را از روی  تخت رفت روی

عسلی کنار تختش برداشت. دستش روی صفحه 
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وقفه پیام را نوشت و گوشی به حرکت درآمد بی

 معطلی آن را ارسال کرد.بی

کنید رو "_ سالم، چون خودتون گفتید کمکم می

حرفتون حساب کردم فکر کردم به این مردی که 

خوام کمکت کنم گه میطور جدی و محکم میاین

خوره حرف و عملش یکی نباشه. شما که یه بار نمی

ناجی من شدی این بار هم پای حرفت بمون، 

کار کنم که بتونم خودمو از این دونم باید چینمی

کابوس نجات بدم. اگر میشه زحمت بیدار کردنم رو 

 شما بکشید سرگرد."

مهم نبود که این پیام کی خوانده شود مهم دیده  

پروفایل انداخت نامش را به شدنش بود نگاهی به 
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م اش را هانگلیسی نوشته بود، عکس پروفایل ناجی

چک کرد. خودش بود که باالی یک بلندی شبیه به 

کوه ایستاده بود، لباس تمام سیاه به تن داشت و 

جدیت و ابهتش حتی از پشت قاب عکس هم پیدا 

بود. هنوز به عکس او خیره بود که گوشی در دستش 

 جوابش را داده بود به این سرعت؟  کوتاه لرزید.

"_ من سر حرفم هستم مهم این که خودت هم 

 اش حله."بخوای بیدار بشی بقیه

هایش بعد از چند روز واقعی خندیدند، از واقعیتی لب

. ترسیدکه امیرعباس از آن پرده برداری کرده بود می

بخشی از رویاهایش را از دست داده بود و مدتی 

های قبلی خوب شود رد آن زخم کشید تاطول می



 

Romanzo_o 194 

اش هم خراب خواست آینده تحصیلی و کارینمی

دانست قرار است پا در چه راهی بگذارد یا شود. نمی

خواست در ناامیدی و چه در انتظارش است اما نمی

ترس غرق شود بابا مسعودش او را این چنین تربیت 

 نکرده بود.

37 

وی عسلی کنار تخت با نفسی عمیق گوشی را ر

گذاشت و تن رنجورش را روی تخت رها کرد، سعی 

کرد خود را به دست خواب بسپارد که فردا روز 

دانست با همین یک پیامی دیگری بود. خوابید و نمی

که پشت آن یک خواهش خوابیده بود چه مسئولیت 

 سنگینی به دوش امیرعباس انداخت. 
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 ی بود کهامیرعباس هنوز میخ صفحه گوشی و پیام

ثمینا برایش فرستاده بود، خودش هم قصد کمک 

کرد پشت آن لحن داشت اما با این پیامی که حس می

معصوم و پر التماس ثمینا خوابیده حاال بار بیشتری 

کرد کرد. ناخودآگاه حس میروی دوشش حس می

این دختر همه چیزش را به او سپرده و امیرعباس در 

به دوش دارد. اخمی از برابر او یک مسئولیت بزرگ 

سر جدیت و تفکر روی صورتش جا خوش کرد، بین 

جمع خانوادگی نشسته بود ولی درگیر آرام کردن 

اش بود. با کشیده شدن دستی بین ذهن مشوش

 ابروهایش به خود آمد.
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_ داداش فکر کنم من همه جا باید باهات باشم هی 

گره بین ابروهات رو باز کنم  که خط اخم روی 

 نیت نیوفته.پیشو

 نگاهش به لبخند عمیق افرا انداخت.

 _ کم آتیش بسوزون بچه.

افرا صدایش را کمی بلند کرد تا توجه بقیه هم به او 

 جلب شود.

_ راستش رو بگو چی بهت گفته اینجوری پکر 

 شدی؟

 اخمی کرد.

 _ کی چی گفته بچه؟
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_ همون که برات پیام داده تو یک ساعِت رو صفحه 

 دیگه.گوشی قفل شدی 

ها بود، چشم ریز ها به سمت بحث آنحاال توجه

 کند.می

 _ منظورت چیه؟ 

 افرا حالت فرار به خودش گرفت.

_ منظورم اینه که مامان خانم باید آستین برات باال 

بزنه طرف خیلی میخش رو خوب کوبیده که چشم از 

 داری.صفحه گوشیت برنمی

تان بین دسخیز برداشتن افرا برای فرار ناموفق ماند، 

 کرد تا رهایش کند.امیرعباس تقال می

 _ شوخی کردم داداش.
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 فشارد.اش را بین دو انگشت میامیرعباس بینی

_ سرت تو کار خودت باشه بچه دیگه از این شوخیا 

 با بزرگترت نکن.

هایش را بیشتر و جیغ افرا را بلند کرد. فشار انگشت

 رویشیرین بانو سینی چایی که در دست داشت را 

 میز گذاشت.

 ام دماغش کنده شد._ امیرم مادر ولش کن بچه

شود شیرین بانویش امر کند و امیرعباس جز مگر می

کند و اطاعت امر چیزی به زبان بیاورد، افرا را رها می

 گیرد.او هم با یک جست پشت مادرش سنگر می

 جنبه._ مامان خانم سر و گوش پسرت می
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کشد و خط و نشان می امیرعباس با چشم برای افرا

 بانویش است.حواسش پی لبخند شیرین

 _ من که از خدامه این بچه سر و گوشش بجنبه.

صدای "خانم" گفتن پر تحیر حاج احمد و خنده جمع 

 کند چون باز شیرینهای امیرعباس را باز نمیهم اخم

 جانش طعنه مجرد بودنش را زده.

و گوش  _ وا مگه چیه احمد آقا؟ اگر پشت این سر

 ها یه عروسی خوابیده باشه که عالیه.جنبیدن

38 

 زند.معترض صدایش می

 _ شیرین بانو؟

 کند.شیرین با لبخند حفظ شده جان نثارش می
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 _ جانم پسرم؟

گوید که امیرعباس را از مخالفتش طوری جانم می

 کند.پشیمان می

 _ بحث تکراری نکن دورت بگردم.

 کند.مصلحتی میحاج احمد اخم 

_ زن بگیر قربون صدقه زن خودت برو پسر چی کار 

 به زن من داری.

هایش از این حسادت علنی حاج احمد گرد چشم

 کند؟ ست یا شوخی میشد، واکنشش واقعی

 _ حاجی شما دیگه چرا؟

 اندازد.خیال شانه باال میحاج احمد بی
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 _ من همیشه تو تیم همسرم هستم پسرجان.

 کند.ان را در آغوشش جا به جا میفرهاد آیس

_ همون مرتبه زن ذلیلی که تو بهش نرسیدی رو 

 فرمایند حاجی.می

 نگاه متاسفی به افسون انداخت.

 _ خواهر من دلت خوشه شوهر کردی؟

 آید.افسون هم برایش چشم و ابرو می

_ داداشم کم میاری توپ و تو زمین شوهر من پاس 

 نده اصل مطلب رو بگیر.

ار بکشد مثل این که اینباس کالفه پوفی میامیرع

رهایی از این بحث راحت نیست، در دل برای افرا که 
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باعث شده بود حرف ازدواج او باز هم به میان بیاید 

 خط و نشان کشید.

 _ اصل مطلب چیه خواهر من؟

افروز که تا آن لحظه با لذت به بحث جمع گوش 

 کرد گفت:می

 خواد.داداش می_ داداش امیر ما دلمون زن

خواست باز هم ساز مخالف بزند که نگاهش به 

افتاد، حرف در دهانش ماسید  چشمان ملتمس شیرین

توانست باز هم روی این زن را زمین بزند؟ چطور می

آمد بیشتر از این قلب شیرین بانو را بشکند دلش نمی

از طرفی هم احساسی در او برای ازدواج وجود 

ها حفظ کرده بود اش را با زننداشت. همیشه فاصله
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هیچ وقت پیش نیامده بود که دلش بلرزد، بهتر که 

کرد طوری خودش را غرق در کار و اهدافش فکر می

کرده بود که وقتی برای فکر کردن به احساسات 

 نداشت.

 _ باشه قبول.

حرفی که به زبان رانده بود باب میلش نبود اما اشک 

لبخند و هیجان را شوق را به چشمان شیرین بانو و 

اش کرده بود. حتی آیدای مهمان چهره خانواده

کوچک با این که تصوری از حرفاهایشان نداشت با 

 پرید.ذوق باال و پایین می

 _ آخ جون عروسی.
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اش خاله افرا جانش هم در این ذوق زدگی همراهی

کرد و همین حال خوش خانواده از یک موافقت می

د تن بدهد به ساده او باعث شد که بخواه

 شان.خواسته

 _ الهی مادر به فدات من چه آرزوها برات دارم.

39 

هایش جمله احساسی شیرین لبخند روی لب

 گوید:کند و میای زیر لب زمزمه مینشاند"خدا نکنه"

 کنم ولی نگفتم همین فردا شیرین_ گفتم ازدواج می

عد چند چندم ببانو، یکم بهم زمان بده ببینم با خودم 

 زنیم.با هم راجب هر چی که شما بگی حرف می
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کرد افرا درحالی که آیدا را در بازی کردن همراهی می

 گفت:

_ مامان انقدر ذوق  داره که فردا صبح یه لیست از 

گه ذاره جلوت میدخترای مجرد با عکساشون می

 انتخاب کن.

 گوید:شیرین بانو با لبخندی محو می

ده دادن فقط یه جمله نیست پشتش _ تشکیل خانوا

کلی حرف خوابیده اولیش هم عشِق، باید قلبت برای 

یکی بلرزه تا بتونی بقیه حرفایی که پس این 

هام زندگی خوام بچهست بیرون بکشی. من میجمله

رو به معنی واقعیش زندگی کنن نه گذروندن یه 

روزمره عادی، آرزوم دیدن پسرم تو لباس دامادی 
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خوام زمانی این اتفاق بیوفته که برق میهست اما 

 چشماش امضاء دفتر عقدش باشه.

زند و افسون و افروز به آغوش افرا سوت بلندی می

بوسند. امیرعباس اش را میمادرشان پناه برده و گونه

دوزد، شیرین بانو اش را به او میفقط نگاه خیره

د تواناش نمیچیزی بیشتر از مادر است برای او حس

داند بهشت قطعا زیر پای این توصیف کند فقط می

گفته بود زمان ازدواج زن است. شیرین حقیقت را 

افسون با این که فرهاد اوضاع مالی خوبی نداشت اما 

او پشت احساس افسون و فرهاد ایستاده و همه جوره 

 پشتیبان به هم رسیدنشان بود. 

 _ حاال طرف کی هست داداش؟
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 افرا با شیطنت سوالش را پرسیده بود.

 _ آتیش نسوزون افرا.

خر شیطان پیاده  با وجود اخطار حاج احمد باز هم از

 نشد.

خوام _ آخه داداشم خیلی محو پیامش شده بود می

 بدونم کیه خب.

 کند.امیرعباس نوچی می

 _ مربوط به کارمه بچه.

خواهد حرفی بزند که کند میافرا چشم ریز می

د خیزامیرعباس برای خاتمه دادن به بحث از جا برمی

 گوید:و می
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دن به احساسم _ من اصال تو فکر ازدواج و بها دا

که  ام از کسیخوام ببینم توقعنبودم االن یکم زمان می

قراره کنارم باشه چیه، بعدش اگر کسی که شبیه افکار 

اش با حاج احمد و من باشه پیدا کردم اون وقت باقی

 شیرین بانو.

کند و راهی بخیر" آرامی تمام می حرفش را با "شب

کر کرد به شود. روی تخت دراز کشید و فاتاقش می

شیرین بانو قول داده در چند سال تا جایی که توانسته 

شد مخالفت بود با بحث ازدواجی که هر بار مطرح می

کرده بود این بار اما کوتاه آمد، چشمان پر از اشک 

خواست باز هم آورد نمیشیرین دلش را به درد می

درد روی دردهایش بگذارد. به خاطر شغلی که 
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کرد کسی کنار او خوشبخت فکر میانتخاب کرده بود 

شود، اصال شاید اگر شیرین بانو ببیند هرکسی با نمی

اش خیال خواستهآید خودش بیشرایط او کنار نمی

داند اگر او امیرعباس است شود هرچند که بعید می

داند کفش آهنی به پا شناسد و میمادرش را خوب می

 اش برسد. کند تا به خواستهمی

                            

************************************ 

اش را تحویل سرباز داد و همراه پدرش وارد گوشی

ساختمان ستاد شد، دلهره داشت در این یک ماه اولین 

گذاشت. به خاطر باری بود که پا به این محیط می

اش هربار سرگرد صامتی خودش به شرایط جسمانی
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هایش را پرسیده نی از او سوالدیدار او آمده یا تلف

 بود.

41 

درنگ پیامش را جواب داده از آن شبی که سرگرد بی

بود تصمیم گرفت در این رودخانه خروشان هدایت 

قایق سرنوشتش را به او به سپارد. با رسیدن به طبقه 

مورد نظر به جست و جوی اتاق او بودند که صدای 

 فریادی در فضا پیچید:

دارید؟ از پس یه گه نگفتم چشم ازش برنمی_ م

تعقیب و گریز ساده برنیومدید بعد وایستادید جلو من 

 گید نفهمیدید چطور غیب شده؟می
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شناخت ناخودآگاه از ثمینا این صدای خشمگین را می

تر شد. دوباره صدای سنگینی فضا به پدرش نزدیک

امیرعباس در فضا طنین انداخت این بار در یکی از 

 ها باز شد و امیرعباس از آن بیرون آمد.تاقا

ای دم که بفهمید سوژه_ تا فردا صبح بهتون وقت می

که امروز گمش کردید کجا رفته و چه کار کرده 

دونید چقدر این پرونده برای من مهمه پس می

 حواستون رو جمع کنید.

گیرد تا به اتاقش برود که نیمه راه از اتاق فاصله می

افتد، با ود وارسته و دخترش میچشمش به مسع

آورد. ها داشته را به خاطر میدیدنشان قراری که با آن
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طور مبهوت ها که همانبه جای اتاقش به سمت آن

 وسط سالن ایستاده بودند رفت.

 _ سالم آقای وارسته چرا اینجا ایسادید؟

 آید.دار امیرعباس به خود میمسعود با صدای خش

 اتاق شما که..._ داشتیم میومدیم 

حرف را کامل نکرده امیرعباس تا ته ماجرا را خواند، 

صدای بلندش را شنیده بودند. با اشاره دست به 

 شان کرد.سمت اتاقش راهنمایی

 _ بفرمایید از این طرف.

با راهنمایی امیرعباس وارد اتاق شدند، روی 

های نزدیک به میز او نشستند و امیرعباس هم صندلی

 جا گیر شد. پشت میزش
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 _ معطل که نشدید؟

 مسعود که از بهت لحظه پیش خارج شده بود گفت:

 _ نه تازه رسیده بودیم.

با نگاه به چهره رنگ پریده ثمینا دریافت که حضور 

در این فضا حالش را بد کرده، برای این که صحبتشان 

 طوالنی نشود سریعا بحث اصلی را وسط کشید.

ادگاه اعضاء باند مودت _ سه روز دیگه اولین جلسه د

و شما باید هم به عنوان شاهد هم شاکی حضور 

 داشته باشید.

 کند.مسعود اخم درهم می

 _ نمیشه تو اون جلسه شرکت نکنیم.

 گوید:امیرعباس محکم می
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 _ نه.

ر طوکند که مسعود برای آرامش او اینثمینا فکر می

خواهد اما قبل از این که او حرفی بزند مسعود می

 گوید:می

_ من اون روز یه جلسه مهم دارم که به هیچ وجه 

ا دم ثمینا تنها پتونم کنسلش کنم اصال اجازه نمینمی

 تو محیط دادگستری و اون جلسه بذاره.

با فکر به نبودن مسعود آه از نهاد ثمینا بلند شد تنهایی 

توانست قطعا باید دور همراهی مادرش و ثنا را نمی

تنهایی و ترس رو به رو شدن کشید، حس هم خط می

ریخت و با عامل حال بد این روزهایش او را بهم می
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این حس بد در صورتش پیدا بود که امیرعباس با یک 

 نگاه درد او را فهمید.
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 کنم.شون می_ نگران دخترتون نباشید من همراهی

کند، برای مسعود با تردید به امیرعباس نگاه می

 دهد:ن تردید مسعود ادامه میبرطرف کرد

_ نگران نباشید من هستم و قرار نیست هیچ اتفاقی 

 برای دخترتون بیوفته.

نگاه مسعود به ثمینا است که آرام در سکوت نشسته 

 دهد.و به صحبت پدرش با امیرعباس گوش می

 تونی با سرگرد بری؟_ دخترم می
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شکند و با اطمینان ثمینا سکوت این دقایقش را می

 گوید:می

_ بله بابا شما خودت رو نگران من نکن سرگرد 

 هست.

مسعود موافقت را اعالم کرد این بین فقط امیرعباس و 

ثمینا معنای واقعی جمله ثمینا را درک کردند. 

 امیرعباس با مکث کوتاهی روی صورت ثمینا گفت:

تونی اون فرمول رو به صورت کامل برامون _ می

مدارکی که تو اون خونه باغ پیدا بنویسی؟ تو اسناد و 

شده گزارش آزمایشات هر قسمت فرمول هست اما 

گم بیارنشون به کمک اونا کاملش رو کاملش نه، می

 بنویس.
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طوری ذهنی بنویسمش من اون تونم همین_ می

 فرمول رو خوندم.

 ایداری و شمارهامیرعباس تلفن روی میزش را برمی

 گیرد:را می

ها هم نگاهی بندازی اون آزمایش_ بد نیست که به 

 شاید چیزی دستگیرمون شد.

ثمینا دیگر مخالفت نکرد با این که دوست داشت آن 

فرمول لعنتی را به سرعت بنویسد و از فضای سرد 

ستاد بیرون برود. اولین بار است که تجربه حضور در 

چنین جاهایی را دارد تا به این سن همچین فضایی را 

یون دیده بود. دقایقی بعد یک فقط در قاب تلویز

ای را آورده مامور و سربازی که همراهش بود پرونده
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و روی میز که قسمت دیگر اتاق قرار داشت گذاشتند، 

امیرعباس از جا بلند شده و به تبعیت از او ثمینا هم 

 بلند شد.

 تونی اینجا پرونده رو بخونی._ می

ثمینا صندلی را بیرون کشید و روی آن نشست، 

امیرعباس هم به فاصله یک صندلی کنارش نشست و 

پرونده دیگری را پیش کشید و مشغول شد. ثمینا رفته 

رفته از آن حس ترس و معذب بودن فاصله گرفت و 

فه وقمشغول نوشتن فرمول شد. شاید یک ساعت بی

ها گزارشات را خواند و فرمول را با توجه به نتیجه آن

ه بود که کارش به نوشت شاید چند برگه دیگر ماند

پایان برسد اما واقعا خسته شده بود و ذهنش بیشتر از 
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شد و کرد. این روزها زود خسته میاین یاری نمی

کشد، اثر داروهایی اش با اندک فعالیتی ته میانرژی

تاثیر نبود. پرونده را پس زد کرد هم بیکه مصرف می

 دخواست به خانه بروو به پشتی صندلی تکیه داد می

و در اتاقش یک دل سیر بخوابد اما روی این که به 

مرد اخموی کنار دستش که با دقت تمام سرگرم 

کارش بود حرفی بزند را نداشت. بابا مسعودش هم 

وقتی دخترش را سرگرم دیده بود رفته بود، سرگرد 

انند و رسصامتی گفته بود نیروهای ستاد ثمینا را می

خواهد برود و د  میدانست چطور بگویحاال ثمینا نمی

کارش را نصفه رها کند. واقعا خسته بود و تحمل 

ماندن در محیط سرد و سخت ستاد برایش سخت 

شده بود. از سنگین نگاه ثمینا بود که امیرعباس سر از 
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پرونده بلند کرد و مچ نگاه دختری که کنارش بود را 

گرفت. با ابروهای باال رفته به ثمینا که هول شده نگاه 

 یده بود خیره شد.دزد

 _ چیزی شده خانم وارسته؟

 ای ندارد باید حرفش را بزند.ثمینا با خود گفت چاره

 تونم برم؟_ من می

 امیرعباس به پرونده نگاهی کرد.

 _ کارتون تموم شده؟
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 _ نه اما...

 امیرعباس سوالی نگاهش کرد.



 

Romanzo_o 221 

 _ اما چی؟

 اقعا خسته شدمتونم بیشتر از این بمونم و_ من نمی

ست که محیط هم یه جوری خشک و عذاب دهنده

 کنه.فشار خستگی رو بیشتر می

شد و امیرعباس فرمول باید برای روز دادگاه آماده می

خواست بیشتر از این مالطفت به خرج دهد نمی

خواست با رفتن ثمینا مخالفت کند اما ثمینا شروع به 

 حرف زدن کرد.

خواید اما من فرمول رو می دونم براتون همه و_ می

 تونم ببرم خونه و انجامش بدم فقط اینجا نباشم.می

 کرد امیرعباساش گرفته بود این دختر فکر میخنده

 سپارد.یک پرونده مهم را به راحتی دست او می
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_ خانم این یه پرونده مهِم مشق شبت نیست که 

 بتونی ببری خونه کاملش کنی.

کرد  ای سکوتیرعباس چند ثانیهثمینا متحیراز طعنه ام

 حرص همه وجودش را گرفته بود.

 تونم ادامه بدم._ من دیگه نمی

با لجبازی حرفش را زده و منتظر به امیرعباس نگاه 

کرد چون یک کرد، از نظرش امیرعباس خیال میمی

نازد و توقع دارد از اش میمامور پلیس است به درجه

ه مشغول کارش شده او پیروی کنند. امیرعباس دوبار

بود و توجهی به حرف ثمینا نکرد اما تمام 

اش برای چند دقیقه بود، چرا که ثمینا توجهیبی

کرد و سنگینی نگاهش تمرکز همچنان خیره نگاه می
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زد. کالفه دست از کار کردن امیرعباس را بهم می

 کشید.

 _ االن مشکل کجاست؟

 خوام برم._ من می

کرد و یک جمله را تکرار میها همین همین مثل بچه

 د.کندانست با این کارش امیرعباس را کالفه مینمی

باشی که تا  _ این رو فهمیدم اما امیدوارم متوجه شده

 تونی بری.فرمول تموم نشه نمی

 گرفت.ضعف داشت تمام وجودش را در بر می

ا جتونم دیگه بمونم این_ من حالم داره بد میشه نمی

 سردرد دارم.
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یرعباس از چایش بلند شد و هر دو پرونده را جمع ام

 کرده و به دست گرفت.

 _ پس فقط با اینجا بودن مشکل داری؟

این هم بخشی از مشکلش بود با این حال سری به 

 نشانه تایید تکان داد.

 گم برسوننت._ می

گفت و اتاق را ترک ثمینا از این عقب نشینی او در 

راضی شده بود، با  بهت بود چقدر سریع به رفتن او

کرد حاال های درهم و جدیت ثمینا فکر میآن اخم

حاالها باید بماند و کارش را تمام کند. تقه کوتاهی به 

در خورد و ماموری که همیشه همراه امیرعباس بود 

 وارد اتاق شد.
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تون _ خانم وارسته بفرمایید من تا منزل همراهی

 کنم.می

شود. امور راهی میسر مدارد و پشِتکیفش را برمی

کرد باز هم آن روز وقتی به خانه رسید فکرش را نمی

سرگرد صامتی را مالقات کند. بعد از این که ناهارش 

کرد که صدای را خورده بود در اتاقش استراحت می

اش بلند شد. با تعجب به صفحه گوشی زنگ گوشی

 نگاه کرد و گوشی را کنار گوشش گذاشت.

 _ سالم سرگرد.

ساعت دیگه م خانم وارسته آماده باشید نیم_ سال

 سروان نادری میاد دنبالتون.
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 _ اتفاقی افتاده سرگرد؟

_ شما کاری که گفتم انجام بدید به زودی متوجه 

 شید.می

"باشه" آرامی در گوشی زمزمه کرد و پس از قطع 

 تماس از جایش بلند شد تا آماده شود. 

                            

********************************* 

 اش رافهمید سرگرد چطور به راحتی خواستهحال می

ریبا ای که تقپذیرفته بود، حاال که میان سالن این خانه

دور از شهر بود ایستاده و با بهت با امیرعباس نگاه 

 کرد. وقتی که سروان نادری به دنبالش آمده بودمی

کرد باید به ستاد برود اما حاال رو به روی فکر می
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مردی با نگاه پیروز و چهره جدی ایستاده بود و 

 کرد. دست از سکوت کشید و پرسید:نگاهش می

 جا کجاست؟_ این

های راحتی اشاره کرد و امیرعباس با دست به مبل

 جواب ثمینا را داد.

 _ خونه من.

 کنم؟_ من تو خونه شما چه کار می

این خانه فقط اسما به نام او اجاره شده بود، برای 

هایی که جلسات خصوصی با سرهنگ مجد وقت

هایی برای کارکردن  آرامش فکری و داشتند یا زمان

 خواست گرفته شده بود. دور بودن می

 کنی؟_ خودت چی فکر می
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ثمینا جوابی به امیرعباس نداده و منتظر جواب 

 سوالش بود.

 تمومت رو تموم کن خانم وارسته._ کار نیمه 

بعد به پرونده که روی میز بود اشاره کرد، تک خنده 

آرام ثمینا از رو دستی بود که از مرد مقابلش خورده 

 بود رو به روی امیرعباس نشست.

 مونم؟_ چرا فکر کردید من تو خونه شما می

 _ چون دوست نداشتی تو ستاد به کارت ادامه بدی.

 ی گفت:ثمینا با لجباز

 مونم.جا هم نمی_ این

ی رفت تا فنجانامیرعباس در حالی که به آشپزخانه می

 گوید:قهوه آماده کند می
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خوای اینجا نمونی بهتره زودتر کارت رو _ اگر می

 تموم کنی اگر نه تا شب اینجایی.

خواست هایش را از حرص بهم فشرد هم میثمینا لب

آورد درمیجوابی به مرد خونسردی که حرصش را 

ها و کرد به خاطر خوبیبدهد هم ادب حکم می

های امیرعباس زبان به دهان بگیرد. امیرعباس کمک

خیال خوردن قهوه که با دو فنجان قهوه برگشت بی

 گوید:می

 تونم کار کنم؟_ من کجا می

 نوشد.اش میای از قهوهامیرعباس جرعه

 ریم تو اتاق کار._ می



 

Romanzo_o 230 

رو در سمت انتهای یک راهبا هم به سمت دری که 

راست سالن قرار داشت رفتند، امیرعباس در را که 

قفل هم بود باز کرد و کنار ایستاد تا ثمینا وارد شود. 

های طوسی مشکی و تنها دکور اتاق ترکیبی از رنگ

های چیده شده و میز و صندلی وسایل اتاق کتابخانه

ق بود ابود. امیرعباس به سمت میزکار بزرگی که در ات

رفت و یک صندلی دیگر را کنار صندلی خودش 

 گذاشت و به ثمینا اشاره کرد بنشیند.
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_ بشین تا زودتر شروع کنیم یه چیزی هست که باید 

 ببینی.
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ثمینا با تردید روی صندلی نشست و پرونده را باز 

کرد، نگاهش دائم به فاصله کِم بین خودش و 

ین نزدیکی یک جور عجیبی به چرخید. اامیرعباس می

آید، بوی عطر سرد و تلخ امیرعباس را اش میچشم

کرد. در دل به خود تشری در این فاصله بهتر حس می

هایش کرد، زد و حواسش را جمع پرونده و نوشته

ای که کرد تا آخرین نتیجهکاغذها را زیر و رو می

خوانده بود پیدا کند. در حال جا به جایی کاغذها 

مش به یک برگه افتاد که برخالف بقیه که تایپ چش

شده بودند دست نویس بود. دست خط به شدت 

کرد به خودت امیدواری برایش آشنا بود اما سعی می

 کند.بدهد که اشتباه می
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امیرعباس متوجه مکث ناگهانی ثمینا روی یک برگه 

های ریز شده نگاهش را بین برگه و شد، با چشم

 رخاند.چثمینای متحیر می

 _ چی شده؟

ذهن ثمینا ازهجوم ناگهانی افکار وحشتناک و درهم 

. شنودشود که سوال امیرعباس را نمیچنان درگیر می

تی پرسد وقامیرعباس سوالش را بار دیگر بلندتر می

بیند صدایش را باالتر حالت شوکه شده او را می

 برد:می

 _ خانم وارسته.

گاهش را از کاغذ پرند نهای ثمینا از ترس میشانه

هایش برای دهد، لبمیان دستانش به امیرعباس می
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داند شوند اما انگار نمیگفتن حرفی هی باز و بسته می

 چطور باید بگوید که چه شده.

 خوای بگی؟ چت شد؟می_ چی 

اش گیر کرده بود ناخودآگاه به نفسش جایی میان سینه

کرد، دست امیرعباس چنگ زده بود وتقال می

رعباس متحیر از حال او سریع با دست چند بار امی

 هایش آزاد شد.میان دو کتف ثمینا کوبید تا نفس

 _ آروم و عمیق نفس بکش، چیزی نیست تموم شد. 

گفت طور که امیرعباس میکرد همانثمینا سعی می

نفس بکشد تا بدنش از تنشی که درگیرش بود دور 

ق بیرون شده و قلبش آرام بگیرد. امیرعباس از اتا
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ای بعد با لیوانی آب قند برگشت و لیوان رفت و دقیقه

 را به دست او داد.

 _ اینو بخور.

محتوای لیوان را جرعه جرعه خورد تا کمی حالش 

جا بیاید و بتواند حرفی که در گلویش گیر کرده را به 

طاقت لیوان را به دست امیرعباس زبان بیاورد. بی

و به سمت امیرعباس دارد دهد و برگه را برمیمی

 گیرد.می

 شناسم._ این دست خط رو می

 شود.های امیرعباس از سر جدیت در هم میاخم

 _ درست توضیح بده تا بفهمم.
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خواست برد نمیثمینا همچنان در ناباوری به سر می

های یک پازل بهم ریخته را قبول کند اما وقتی تکه

 شود.بچینی حقیقت آشکار میکنار هم 

 ای نوشته.گفته بودم این فرمول رو یه آدم حرفه_ 

 _ ُخب؟

کنم صاحب این دست خط رو _ من... فکر می

 شناسم.می

 کند.امیرعباس به کاغذ دست نویس نگاه می

 _ کیه؟

 _ دوستم.
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 _ مطمئنی؟

 دهد.سرش را به نشانه تایید تکان می

 ای ازش داری؟_ دست خط دیگه

 کند.میزبه سختی لب با

 _ آره خونه دارم.

اش کند و با گوشیامیرعباس متفکر به برگه نگاه می 

 گیرد.ای را میشماره

 _ یه ماموریت برات دارم.

... _ 

 خوام یه دست خط رو بررسی کنه._ یه کارشناس می

... _ 
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دم فردا _ خوبه عصر مدارک رو بهت تحویل می

 خوام.اش رو مینتیجه

نشیند و اش میند و روی صندلیکتماس را قطع می

شان کدام برایتر بود و هیچ بار فاصله بینشان کماین

مهم نبود. نه ثمینایی که درگیر یک مشت افکار 

ا هایش رترسناک بود نه امیرعباس که داشت دانسته

 داد. گیر کنار هم قرار میبرای نتیجه

 _ از دوستت بگو.

 _ چی بگم؟

 ترین مسائل.حتی کوچک_ هرچی که الزمه بدونم 

ه به گیرش بود هرچثمینا با وجود آشفتگی که گریبان

آمد برای امیرعباس تعریف کرد، از تمام ذهنش می
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های او یک نام در ذهن امیرعباس پررنگ شده تعریف

بود. "ملیکا فرجی" از دوستان نزدیک ثمینا به حساب 

آمد حتی به خاطر داشت که در پرونده ثمینا می

بازجویی او را خوانده بود. ظاهرا این قصه  گزارش

سردرازی دارد و امیرعباس باید خودش را برای یک 

 کرد.جنگ اساسی آماده می

                               

************************************

** 

کند و به سمت ماشین را رو به روی خانه متوقف می

 چرخد.ثمینا می
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 زنیامروز زدیم به کسی حرفی نمی_ از حرفایی که 

دوستت نباید بفهمه بهش شک کردیم تا به وقتش 

مچش رو بگیریم به دست خط به تنهایی برای رو 

 کردن دستش کافی نیست.

 _ باشه.

 _ برای روز دادگاه هم خودم میام دنبالت.

 _ اونم هست؟

 زند:داند از چه کسی حرف میامیرعباس می

 _ هست.

 مش.خوام ببین_ نمی

 _ باید ببینیش.
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 تونم._ نمی

 اندازد:امیرعباس شانه باال می

 _ ترسویی.
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 کند.ثمینا وارفته به او نگاه می

 _ ترسو نیستم فقط...

 پرد:امیرعباس میان کالمش می

_ چرا هستی اگر نه باید از رو به رو شدن با یه آدم 

 پست بترسی.

 ه بدهد.کند تا امیرعباس ادامسکوت می
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_ اتفاقا باید باهاش چشم و تو چشم بشی تا خرد 

شدنش رو ببینی یه جوری رفتار کنی که بفهمه کی 

 برنده بازی شده که اون راه انداخته.

های او را قبول داشت در جواب او تنها سری حرف

 تکان داده و آرام زمزمه کرد.

 _ خداحافظ.

 _ به سالمت.

امیرعباس تا ورود ثمینا به خانه و بسته شدن در 

آالیشی که داشت های ساده و بیمنتظرماند، رفتاره

زد این دختر پا کج گذاشتن بلد نیست با فریاد می

گناهی او را ثابت خود عهد کرد هر طور که شده بی

کند. پایش را روی پدال گاز فشرد و به سرعت ماشین 
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کرد که س به این فکر میرا به راه انداخت، امیرعبا

گذرد و بعد از به ثمر رساندن این روزهایش هم می

 دهد. نهاین پرونده چند وقتی را به خود استراحت می

او و نه ثمینایی که خسته از یک روز پر تنش دیگر تن 

اش را روی تخت رها کرده و خود را به دست خسته

کردند سرنوشتشان خواب سپرده بود، هرگز فکر نمی

 خیلی وقت است که به هم گره خورده. 

های سرد نشسته بود روی دادگاه روی صندلیدر راه

کرد وقتی که ملیکا به اش فکر میبه روز گذشته

دیدنش آمده بود و ثمینا ترجیح داده بود خود را به 

مریضی و خواب بزند تا این که با او رو به رو شده و 

و  س قول داده بودنتواند خود را کنترل کند. به امیرعبا
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کرد اما دست خودش هایش را خراب مینباید نقشه

توانست مثل قدیم با فرض این که هیچ هم نبود نمی

اتفاقی رخ نداده با ملیکا برخورد کند. همهمه و سر و 

صدا به قدری زیاد بود که اعصابش را بیشتر متشنج 

شد دلش فرار کرد، کی این دادگاه لعنتی شروع میمی

خواست. دوست داشت کسی به و رفتن میکردن 

ریختن یک لیوان آب سرد روی صورتش او را از 

 دید بیدار کند.کابوسی که می

زد رو را قدم میتر امیرعباس عرض راهکمی آن طرف

شان را صدا بزند تا و ارد و منتظر بود که سرباز نام

سالن دادگاه شوند. نگاهش را از افسری که کنار در 

ود گرفت و به ثمینایی دوخت که هنوز مات ایستاده ب
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هایی بود که از امیرعباس شنیده بود، و مبهوت حرف

از همکاری ملیکا و ساسان گفته و ثمینا را به 

تری به اسم خیانت رو به رو های وحشتناکواقعیت

کرده بود. هنوز از باور اتهامی که استاد پورصالح به او 

د کاری که دوست زده بود نگذشته بود که حاال بای

قدر اش کرده بود هضم کند. دختر همراهش آننزدیک

ور بود که حتی صدای در افکار خودش غرق و غوطه

سربازی که نام او را خواند نشنید. امیرعباس با چند 

روی دادگستری را طی کرده قدم کوتاه عرض کم راه

 و خودش را به ثمینا رساند.

 _خانم وارسته.
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ندبار دیگر حتی بلندتر صدایش العملی ندید چعکس

زد اما او باز هم انگار در این دنیا نبود، مجبورا با 

دست شانه ثمینا را تکان داد بلکه از هپروت بیرون 

 بیاید.

 _ خانم وارسته

ثمینا تکان سختی خورد و شوکه شده به او خیره شد، 

 امیرعباس کالفه از وضع او پوفی کشید.
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فا به خودتون بیاید امروز اولین جلسه _ خانم لط

دادگاه مودته باید خودتون رو جمع و جور کنید شما 
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اینجایید که شهادت بدید حواستون هست؟ اما با این 

 دونم بتونید تو دادگاه حاضر بشید.حالتون بعید می

های عمیق و آرام سعی کرد برخود مسلط شود نفس

را نادیده  کشید و از جا بلند شد، لرزش زانوهایش

 گرفت و یک قدم به سمت امیرعباس برداشت.

 _ من... حالم خوبه یکم بهم ریختم اما خوبم.

رود و ثمینا هم امیرعباس با جدیت به سمت سالن می

های ردیف شود. روی صندلیپشت سرش روان می

کند نشینند، ثمینا فقط به رو به رویش نگاه میاول می

افرمانی کنند و به خواهد چشمانش ناصال دلش نمی

قاتل احساس و اعتمادش بیوفتند. پس از ورود قاضی 

جلسه حالت رسمی به خود گرفت و در سکوت 



 

Romanzo_o 247 

رسید. ها هم به گوش نمیسالن حتی صدای نفس

ها در ذهن ثمینا هم جلسه که شروع شده همهمه

بیشتر شد اما با هر سختی که بود خودش را حفظ 

وختن بود ولی کرد، از درون وجودش درحال سمی

های امیرعباس را به خاطر بیاورد کرد حرفسعی می

و برنده این میدان باشد. بعدها در خلوت خودت به 

تواند برای حس شکست و هایش میوقت تنهایی

زخمی که بر پیکره روحش وارد شده عزاداری کند اما 

حاال وقتش نبود. نگاه سخت و محکمش را از زمین 

آورد باید قوی باشد راه سختی جدا کرده و سرباال می

ها هم زندگی در پیش دارد، وقت انکار نبود در قصه

کردند که به وسیله یک چوب جادو چرخاندن و نمی

ِورد زمزمه کردن همه چیز درست شود. از اهمیت آن 
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فرمول و نتایجش بهتر از هر کسی خودش خبر 

داشت، یک داروی تاثیرگذار بر سرطان که با معرفی 

شبیه یک بمب سر و صدا و لرزش زیادی به شدنش 

 کند.پا می

                                 

********************************** 

در که به وسیله سرباز باز شد با تمام وجود خود را از 

سالن بیرون انداخت و نفس کشید، داشت زیر بار 

ر لرزید و حالش هشد. بدنش میسنگینی فضا خفه می

شد دیگر توانش برای امروزی که تر میلحظه خراب

گذرانده بود رو به تحلیل بود. خود را به کناری 

کشاند و به دیوار تکیه داد همان دم ساسان همراه با 
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دو سرباز از سالن بیرون آمد، تمام سردی و نفرتی که 

قدر در خود داشت را در چشمانش جمع کرد. چه

ها و ترین لباسساسانی که عادت به پوشیدن به

های گران داشت با لباس آبی استفاده از عطر و ادکلن

رسید. هنوز رنگ زندان حقیر و بدبخت به نظر می

نگاهش پر از ادعا و احساس مزخرف قدرتی 

اش بود، با همان نگاه چند قدم جلو آمد و رو خیالی

 به روی ثمینا قرار گرفت.

 _ چطوری خوشگله؟ زخمات خوب شدن؟

هایی که تحمل کرده بود و ری شکنجهبا یادآو

اش بهم پیچید هایی که عاملش این مرد بود معدهزخم

 وفقط با نفرت نگاهش کرد.
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_ حیف شد صورت خوشگلت رو خط خطی نکردیم 

 که برسی دست شیخ عدنان بد شد که...

آور گوشه لبش حال ثمینا را بدتر لبخند چندش

 کرد.می

ف کردم دلش _ از بس که ناخونکت زدم و تعری

 ات کنه...خواست مزهبدجور می

اش را تمام نکرده بود که مشتی زیر هنوز جمله

اش نشست و فریادش را بلند کرد، ثمینا ترسیده چانه

اش عقب کشید و با ترس به امیرعباس که قفسه سینه

شد نگاه کرد. خشم از همه به شدت باال و پایین می

رو دورشان ر راهکشید افراد حاضر دوجودش زبانه می
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جمع شده بودند باالی سر ساسانی ایستاد که سربازها 

 قصد بلند کردنش را داشتند ایستاد.

_ غلط اضافی کن یه بار دیگه بگو چه ِزر مفتی 

 زدی؟

 ساسان با پشت دست خون کنار لبش را پاک کرد.

جوری باالخواهش در _ بهت سرویس داده این

 اومدی؟
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 ناموس.دهنت رو بی _ ببند

ای از سرخشم زده و با پا لگدی با امیرعباس نعره

شکم ساسان کوبید که نقش زمین شد و از درد به 



 

Romanzo_o 252 

خودش پیچید. همه چیز در کسری از ثانیه اتفاق افتاد 

چند مامور آمدند و امیرعباس را عقب کشیدند و 

ساسان را سریعا دور کردند. با رفتن او امیرعباس در 

زد چرخی به گردنش داده و با نفس نفس می حالی که

نگاه به دنبال ثمینا گشت. او را ترسیده کنار دیوار که 

 دید به طرفش پا تند کرد.

 _ خوبی؟

هایش را در سد کرد که اشکثمینا تمام تالشش را می

دارد اما موفق نبود، امیرعباس با دیدن چشمانش نگه

 د.ش کشیرنگ و روی پریده او کالفه دستی به گردن

 تونی تا ماشین بیای._ می
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ثمینا شوکه فقط سری تکان داد و امیرعباس دست 

زیر بازویش برد تا او را از فضای پرآشوب دادگاه 

 دور کند.

 _ بیا بریم. 

شود و ثمینا در بهت همراه او تا ماشین کشیده می

آید که امیرعباس کنارش پشت زمانی به خود می

ندگی است. مسیری که فرمان نشسته و در حال ران

 ها نیست.رو منتهی به خانه آنامیرعباس می

 ریم._ کجا می

 دهد.آن که نگاهش کند جواب میامیرعباس بی

 _ خونه ما.

 _ برای چی؟



 

Romanzo_o 254 

 شه با این حال و روز بری خونه._ چون که نمی

 گوید:ثمینا هنوز به خود نیامده می

 _ من... که چیزیم نیست.

 ؟_ آینه تو کیفت داری

 _ چطور؟

 _ اگر داری یه نگاهی به خودت بنداز.

ثمینا دیگر چیزی نگفت ذهنش طوری آشفته و حالش 

پریشان بود که توان فکر کردن نداشت. امیرعباس با 

ماشین وارد پارکینگ شده و ماشینش را در جای خود 

 پارک کرد.

 _ پیاده شد.
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روند کرد به همان خانه خارج از شهر میثمینا فکر می

حرف با اما حاال با یک ساختما لوکس مواجه بود. بی

امیرعباس همراه شده و وارد آسانسور شدند، 

ا شود امیرعباس بآسانسور در طبقه هشتم متوقف می

 کند.کلید در واحد را باز می

 _ بفرما.

های نامطمئن و آرام وارد شده و امیرعباس ثمینا با قدم

تن در رود، بعد ازبسسرش داخل میهم پشِت

 برد.صدایش را باال می

 بانو..._ شیرین

شیرین با شنیدن صدای امیرعباس لبخند به لب به 

 رود.استقبالش می
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 _ جان شیرین...
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اما با دیدن ثمینا متعجب و کنجکاو حرفش را نصفه 

ماند و در همان کند، نگاهش روی ثمینا میرها می

 حال از امیرعباس پرسید:

 کنی مامان جان؟معرفی نمی_ 

نگاهی به ثمینا که معذب و خجول امیرعباس با نیم

 کنارش ایستاده بود جواب داد:

_ شما زحمت پذیرایی از خانم وارسته رو بکش 

 کنم.معرفی هم می

بانو جست وجوگرانه روی ثمینا چشمان شیرین

چرخید صورت رنگ پریده و دستان لرزان دخترک می
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و خرابش داشت و همین برای  حکایت از حال بد

 نمود.شیرین عجیب می

 _ بیا تو عزیزم.

با روی گشاده از ثمینا که کنار امیرعباس ایستاده بود 

استقبال کرده او را به سمت سالن برد و تعارف کرد 

روی مبل بنشیند و خودش هم سریع به آشپزخانه 

رفت تا با چای تازه دم و شیرینی از مهمان امیرعباس 

یی کند. در کنار قندان ظرفی هم نبات در سینی پذیرا

 گذاشت و به سالن رفت.

 _ امیرم مامان برو شیرینی خوری رو بیار.

 با رفتن امیرعباس سینی چای را به سمت ثمینا گرفت.
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_ بفرمایید من اهل قهوه و نسکافه نیستم این قرتی 

ها کار شما جووناست ولی چایی رو خیلی بازی

 دوست دارم. 

با لبخندریزی فنجانی را برداشته و تشکر کرد،  ثمینا

شیرین فنجانی هم برای خود برداشت و کنار ثمینا 

ها پیوست و نشست همان لحظه امیرعباس هم به آن

دانست ثمینا ظرف شیرینی را روی میز گذاشت. می

بانو کنجکاو معذب است و از طرفی هم شیرین

ده. اش شست که مهمان خانهدانستن هویت دختری

ند کها را برای نشستن انتخاب میمبل رو به رویی آن

کند، چطوری باید او را مزه میاش را مزهو چایی
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خواهم گفت متهمی که میکرد؟ میمعرفی می

 اش را ثابت کنم.گناهیبی

 _ امیرجان دختر قشنگمو معرفی کن.

گذارد و خونسرد فنجان خالی را روی میز می

 گوید:می

ها با ما همکاری ه تو یکی از پرونده_ خانم وارست

 کنه.می

اش را نیخیال شیریثمینا با تعجب به امیرعباسی که بی

گفت؟ امیرعباس خورد نگاهی کرد سرگرد چه میمی

اش را خورد از جا بلند شد و به بعد از این که شیرینی

 رد. کسمت اتاقش را رفت باید شیرین را توجیح می

 حظه بیا لطفا._ شیرین بانو یه چند ل
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شیرین با لبخند ظرف شیرینی را نزدیک کشید و 

 گفت:

_ از خودت پذیرایی کن تا من بیام با هم معاشرت 

 کنیم.

ها ثمینا نفس راحتی کشید واقعا بعد از رفتن آن

سرگرد چه فکر با خود کرده بود که او را به خانه 

 خودشان آورده بود.

                           

****************************** 

در اتاق را پشت سرش بست و منتظر ماند شیرین 

 هایش را بپرسد.سوال

 _ چی شده مامان جان مهمونت تنها موند بد میشه.
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_ خانم وارسته یکم حالش خوب نیست دست من 

 شد با این حال ببرمش خونه.امانِت نمی

 شیرین با لبخند گفت:

گی ولی نمی _ چشم عزیزم از رنگ و روش مشخصه

 چی شده؟

_ امروز دادگاه بودیم جو اونجا متشنج شد اذیت 

 شده.
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شیرین سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت دختری 

اش نشسته بود با تمام غریبه بودنش که در سالن خانه

کرد، جوری که یک حس خوب را به او منتقل می

غیرمستقیم یک شد دوستش نداشت. امیرعباس نمی
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درخواست از او داشت آن هم خوب شدن حال 

پریشان دختری که مهمانش بود. پیش ثمینا برگشت 

رسید راهش را هنوز صورتش رنگ پریده به نظر می

به آشپزخانه کج کرد باید چیزی برای دختر آماده 

ای که کرد که قوت داشته باشد. دقایقی بعد سینیمی

اشت و کنار ثمینا در دست داشت را روی میز گذ

ها را به سمت او گرفت و نشست، یکی از ظرف

 دیگری را خودش برداشت.

 _ بخور عزیزم راستی اسمت رو به من نگفتی.

 _ ثمینا...

 _ چه اسم قشنگی...

 _ بابا مسعودم انتخاب کرده.
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 _ معلومه خیلی بابایی هستی.

 _ همه دخترا بابایی هستن.

که درست کرده شیرین قاشقی از معجون مخصوصی 

بود را به دهان گذاشت تا ثمینا را به خوردن ترقیب 

 کند.

_ آره واقعا من خودم سه تا دختر دارم هر سه تا هم 

 به پدرشون وابسته هستن.

کم به ثمینا هم منتقل صمیمت و آرامش شیرین کم

شد و حاال خبری از آن حس معذب بودن اولیه نبود، 

 فراتر از آرامش زنی که کنارش نشسته بود یک حسی

گفت را در خود دارد. اگر ثنا همراهش بود حتما می
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ست که یک هاله نور او را احاطه هاییاز آن دست آدم

 قدر مقدس و قابل احترام.کرده، همان

_ برای مادر چهار تا فرزند بودن خیلی جوون 

 هستین.

_ من زود ازدواج کردم زود هم بچه دار شدم قدیما 

 کردن.دخترا زود ازواج می طور رسم بوداین

ثمینا با هم صحبتی شیرین از هیاهویی که جو متشنج 

 دادگاه در ذهنش ایجاد کرده بود فاصله گرفت.

_ مثل پدر مادر من البته اونا یکم تابو شکنی کرده 

 بودن قصه عشق و عاشقی داشتن.

 شیرین لبخند محوی زد.
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_ چه خوب که ثمره عشقشون دختری به خوشگلی 

 نمی تو بوده.و خا

ثمینا با تمام کنجکاوی که در برابر غم نشسته در نگاه 

شیرین داشت از پرسیدن سوالی که به ذهنش آمده 

بود خود داری کرد، اما شیرین متوجه سکوت پر 

 سوال ثمینا شد.

احمد شیرینی خورده  _ من قبل از ازدواج با حاج

 ام بودم اما عمر اون وصلت خیلی کوتاه بودپسر عمه

چون صادق تو یه تصادف جونش رو از دست داد. 

بعد از اون به خواست حاج بابام زن حاجی شدم پسر 

شناختشون هاش بود و دورا دور مییکی از هم صنف

 گفت خانواده آبرو داری هستن.می
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 ثمینا با لحنی ناراحت گفت:

 _ ازدواج اجباری بود؟

 شیرین با صدای بلند خندید.

ز حاج بابام اصال اهل زور و _ نه عزیزم خدابیامو

اجبار با سر زن و بچه بردن نبود خودم قبول کردم. 

اولین بار تو جلسه خواستگاری دیدمش ولی بعدها 

فهمیدم هیچ کس برای من بهتر از حاج احمد 

 شد.نمی

ساعتی را گرم حرف زدن شدند و زمانی که امیرعباس 

ا ینها پیوست دیگر اثری از احوال بد را در ثمبه آن

دید. وقت خداحافظی شیرین از ثمینا خواست باز نمی

 هم به او سر بزند از هم صحبتی با او لذت برده بود.
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شان سروقتی امیرعباس و ثمینا رفتند و در را پشِت

داد که بست در ضمیر ناخودآگاهش فکری جوالن می

رسید. این روزها هر دختری دوست داشتنی به نظر می

 کرد ودید ناخودآگاه او را کنار پسرش تصور میرا می

ساخت.  کنار هم قرار دادن ثمینا رویاهای مادرانه می

زیبا بود برای او که آرزوهای  و امیرعباس تصویری

زیادی برای امیرعباس داشت اما با این حال 

خواست پسرش را تحت فشار بگذارد، دوست نمی

 داشت امیرعباس با دلش انتخاب کند. 
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اش رساند و بعد از آن با امیرعباس ثمینا را به خانه

تماس سرهنگ مجد به ستاد بازگشت، وقتی به اتاق 

 انی و برافروخته دید.سرهنگ رفت او را عصب

 _ سالم قربان، چیزی شده گفتین خودمو زود برسونم.

سرهنگ مجد عصبانی از پشت میز بلند شده و رو به 

 روی امیرعباس ایستاد.

 _ یه سر به فضای مجازی زدی؟

 _ منظورتون چیه؟

 برد.سرهنگ صدایش را کمی باال می

ه ا_ فیلم دعوای یه مامور پلیس با یک زندانی در دادگ

 تیتر شده.

 کشد.امیرعباس کالفه نفسی می
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 َوری گفتن.ناموس شروع کرد به دری_ بی

گر ای بشه ا_ امیرعباس پرونده این دختر نباید رسانه

ماجرا لو بره تو این مملکت سر و صدا میشه چون 

 موضوع منافع ملی یک کشوِر.

 امیرعباس دستی به گردنش کشید.

 کنم نگران نباشید._ درستش می

 نشست گفت:سرگرد در حالی که پشت میزش می

خوای بکن فقط زودتر چون ممکنه _ هر کاری می

پرونده رو از دست بدی خودت که بهتر قانون رو 

 دونی.می

 خوام._ به یه جاهایی رسیدم فقط مدرک معتبر می
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دهد  و سرگرد تنها سری به نشانه تایید تکان می

ته شدن برای شود، این نادیده گرفمشغول کار می

امیرعباس یعنی سرگرد از ناراحت است و توقع 

عملکرد بهتری از او داشته اما امیرعباس از مشتی که 

به دهان آن مردک کوبید راضی بود. از اتاق سرگرد که 

بیرون آمد قید رفتن به خانه را زد و راهی اتاقش شد 

کرد و تحویل باید هرچه زودتر مدارکش را کامل می

لین کاری که کرد تماس با یکی از دوستانش داد. اومی

در پلیس فتا بود، باید جلوی پخش آن ویدئو در 

گرفت آن فیلم نباید بیشتر از این دست به دست می

شد برای خودش که مهم نبود اما ثمینا وارسته می

 بخشی از آن ماجرا بود.
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_ به به ببین کی زنگ زده آفتاب از کدوم طرف 

 از ما کردی  سرگرد؟ دراومده که شما یادی

_ تو که هنوزم دست از لودگی برنداشتی زن و 

 زندگی هم تورو آدم نکرده.

 پیچد.خنده سرخوش فربود در گوشش می

_ برای چی باید آدمم کنه وقتی عاشق همین اخالقام 

 شده.

 امیرعباس نیمچه لبخندی زد و گفت:

هات رو غالف کن که کارت _ فعال خوشمزه بازی

 دارم.

ون پس سرگرد کارش به ما گیر کرده یادمون _ هم

 افتاده، امر کن.
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_ یه فیلم از من تو فضای مجازی داره دست به 

 خوام جمعش کنی.چرخه میدست می
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 صدای فربد این بار جدی شده بود.

 _ چه فیلمی؟

 ها درگیر شدم._ تو دادگاه با یکی از متهم

 _ ُخب؟

نیستم وقت ندارم برات _ چیزی که مهمه خودم 

زنیم فقط توضیح بدم بعدا مفصل با هم حرف می

 بدون یه پرونده مهم و ِسّری دارم.

_ حله داداش فقط یکی از اون پیجایی که فیلم رو 

 منتشر کرده برام فرست.



 

Romanzo_o 273 

 _ باشه.

شان را زود به پایان رساند باید مدارکش را مکالمه

ی شواهد کرد، به اندازه کافزودتر جمع و جور می

برای به دام انداختن افرادی که در لیست بودند داشت 

خواست سنجید نمیاما باید همه جوانب احتیاط را می

راه فراری بماند. اسامی درون لیست را یک بار دیگر 

مرور کرد سرهنگ نگران بود به خاطر ثمینا وارسته در 

مملکت آشوب به پا شود اما خبر نداشت امیرعباس 

ی که پرونده کوروش مودت را به دست در این مدت

گرفته به چه مدارکی رسیده یا چه بمب فعالی را در 

ها جانش در خطر است دست دارد. با افشای این نام
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اما مهم کوتاهی دست این افراد از جان و ناموس 

 مردم است.

                                  

********************************** 

یمه گذشته و امیرعباس همچنان در دل شب از ن

کند تا به مقصد سیاهی شب ماشینش را هدایت می

ای اعیان نشین پارک برسد. ماشینش را در کوچه

ای که نفوذ است، خانه کند کمی جلوتر یک خانهمی

به آن تیر آخر امیرعباس است. سیستم امنیتی خانه 

رسی تدردسر و دسقوی بود و برای نفوذ مخفیانه و بی

ای دقیق و حساب شده به گاو صندوق نیاز به نقشه

توزانه به ساختمان دوخته و داشت. نگاهش را کینه
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حرص و خشم تمام وجودش را فراگرفته بود، مرکز 

جا بود از تمام افراد لیست مدرک کافی فتنه همین

داشت به غیر از کسی که نامش صدر لیست نوشته 

بود پا روی پدال  شده. با حرصی که چند برابر شده

فشرد و از کوچه خارج شد، ساعتی بعد ماشینش را 

ها را طی در پارکینگ ستاد پارک کرد.  آرام آرام پله

کرد تا به دفتر خود برسد، هر کدام از نیروها او را 

دیدند با تعجب احترام گذاشته از کنارش رد می

شدند. ساعاتی پیش از اداره خارج شده بود قصد می

خانه برود و کمی استراحت کند اما با فکری  داشت به

اش یافته بود. مرد مشغول خود را در مسیر النه طئمه

پا پس کشیدن نبود حاضر بود تا هر وقت که بشود 

برای رسیدن به هدفش مجادله کند، اما باید هر چه 
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رسید چون یک زودتر به نقطه سر خط این پرونده می

شد. وقتی این سوی این کابوس به ثمینا وصل می

اسامی به دادگستری ارائه شده و حکم بازداشت صادر 

شد و ناخودآگاه آتش این هیاهو شود هیاهو به پا می

گرفت. پس اش را هم میدامن آن دختر و خانواده

باید قبل از هر اتفاقی با شواهد و مدارکی کامل پا 

ذاشت تا بتواند او را نجات دهد. به اتاقش که پیش می

 درنگ شروع به کار کرد.یرسید ب

ای که به در خورد سر از کاغذهای پیش رویش با تقه

ها را جمع و جور کرد تا در دید بلند کرده و سریع آن

 نباشند.

 _ بیا تو.
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 با اجازه او در باز شده و پدرام نادر وارد اتاق شد.

 ها گفتن دیشب منزل_ سالم قربان صبح بخیر، بچه

 نرفتید.

 دردناکش کشید. دستی به پیشانی

_ کار داشتم نرفتم، بگو ببینم نتیجه ماموریتی گه بهت 

 سپردم چی شد؟

ای را که در دست داشت روی میز پدرام پوشه

 گذاشت.
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 _ این گزارش خدمت شما.

 خیال پوشه گفت:بی
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_ گزارش باشه برای بعد االن بگو به چیزی که 

 خواستیم رسیدیم؟می

طور که حدس زدید ملیکا فرجی با مون_ بله قربان ه

باند مودت همکاری داشته اما یه چیز دیگه هم هست 

 که...

 با مکث او امیرعباس کنجکاو و عجول پرسید:

 ات رو کامل کن._ که چی؟ جمله

های اون لیست _ قربان ملیکا فرجی با یکی از سوژه

 ارتباط داره.

 کند.چشم ریز می

 _ یعنی چی؟ با کی؟
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طرف زیاد مهمونی شبانه و رفت و آمد داره _ با 

شون فراتر از چیزیه که خیلی نزدیک و صمیمی رابطه

 فکرش رو بکنید.

 _ یه قصه عشق و عاشقی رو این وسط کم داشتیم.

_ نه قربان عشق و عاشقی کجا بود بیشتر شریک... 

 هوس شبانه هم هستن.

گرفت از هر طرفی سر این کالف بهم پیچیده را می

سمت شدند. قها بیشتر و افراد بیشتری درگیر میهگر

سخت ماجرا اثبات جرم هر یک از این افراد بود 

 کرد و تمرکز نداشت.سرش درد می

_ یعنی این آدم خالفش یه چیزی بیشتر از همکاری 

 با باند مودت هست.
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اش کنم. سطح مالی خانوادهطور حس می_ من این

ما رفته دانشگاه ایمتوسطه قبال با مترو و اتوبوس م

حاال ماشین مدل باال زیر پاشه و به همه گفته دوست 

 پسرش برای خریده.

 کند.های امیرعباس جا خوش میپوزخندی گوشه لب

 _ دیگه چی فهمید؟

_ با ساسان برزگر ارتباط داشته یعنی اون ثمینا وارسته 

رو به باند مودت معرفی کرده و خبر داشته چه بالیی 

 اد.قرار سرش بی

 دونستیم._ اینا رو که می

_ نکته اینجاست که سوژه مورد نظر ملیکا فرجی رو 

 با ساسان برزگر آشنا کرده.
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 دهد.های پدرام گوش میبا دقت به حرف

_ خب از ارتباطی که با سوژه داره دور از ذهن 

 نیست.

کنم دونم چرا ولی حس می_ همین دیگه قربان نمی

سط هست که ما ازش ای هم این ویه چیزای دیگه

 خبریم.بی

 _ چه چیزایی؟

های مشکوک به چندتا هتل _ یه سری رفت و آمد

خواستم تا چیزی هست که ذهنمو درگیر کرده نمی

 نفهمیدم بهتون بگم.

 _ با کیا مالقات داشتن؟

 شون خارجی بودن._ همه
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 شون و فهمیدی؟_ هویت

_ نه قربان چون گفتین محرمانه باشه فقط سوژه رو 

 تعقیب کردم.

 شون یادت هست؟_ چهره
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 _ نامحسوس ازشون عکس گرفتم.

 با ابروهای باال رفته نگاهش کرد.

 _ آفرین بده ببینم.

اش را از جیب بیرون آورده و آن را به سمت گوشی

 ها راها آنامیرعباس گرفت. امیرعباس با دیدن عکس

های لوکس و هتلبه دقت نگاه کرد، از اقامت درچنین 

شد گفت شریک قاچاق مواد باشند معموال گرانی نمی
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هایی خیلی مخفیانه و دور از چشم چنین مالقات

گرفت. این که راحت و در مالعام مالقات صورت می

دارند یعنی حضورشان قطعا دلیل دیگری دارد و 

 فهمید.امیرعباس هرچه زودتر باید علت را می

 یم._ خوبه آماده شو باید بر

 _ کجا قربان؟

هایی که رفتی دنبال مشخص کردن هویت اون _ هتل

 آدما.

 _ چشم 

با رفتن نادری خودش هم با جمع کردن اسناد و 

ها در قسمتی از اتاقش که کسی از آن جاساز کردن آن

خبر نداشت از اتاق بیرون رفت. با این که جاسوسی 
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 که درستاد بود را بازداشت کرده بودند اما احتیاط

 کرد.شرط عقل بود برای اویی که سخت اعتماد می

                             

************************************

******* 

وجو و تحقیق چند اسم بود نتیجه چندساعت جست

که هر کدام افراد اسم و رسم داری در کشورهای 

کردند و چه خود بودند. این افراد در ایران چه می

ستند، برای حل پازل پیش رویش باید چند خوامی

و  ترکرد. کارش هر لحظه سختتکه دیگر را پیدا می

شد اما محال بود بگذارد از چنگش تر میپر ریسک

بگریزند یک سال تمام زحمت کشیده بود تا به افراد 
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درون لیست دسترسی پیدا کرده و مدارک جمع کرده 

راد این اف زشتا جرمشان را ثابت کند. یک چیزی با ار

را به ایران کشانده بود، چیزی که... با خشمی غیرقابل 

توصیف از حدسی که به ذهنش رسیده بود از اتاقش 

ای به در زد و دید، تقهخارج شد. باید سرهنگ را می

 سریع وارد اتاق شد.

 کردم.تر از چیزیه که فکر می_ سرهنگ اوضاع خراب

 _ چی شده امیرعباس؟

 ا رها کرد.خشمگین نفسش ر

زنم که اگر درست باشه آدمای _ من یه حدسایی می

 توی اون لیست گور خودشون رو کندن.
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سرهنگ از پشت میزش بیرون آمد و مقابل امیرعباس 

 ایستاد.

طوری نصفه نیمه حرف _ یه ذره آروم باش پسر این

 فهمم. بیا بشین بگو چی شده.زنی من چیزی نمیمی

مول به آدمای تو اون زنم سرقت فر_ من حدس می

 لیست ربط داره.

 سرهنگ ابرو درهم کشید.

 _ چطور همچین حدسی زدی؟

امیرعباس از اطالعاتی که به دست آورده بودند گفت 

های او گوش و سرهنگ به دقت و جدیت به حرف

هایش به یک نقشه داد. امیرعباس برای اثبات حرفمی

آن فوری نیاز داشت و از طرفی هم باید به داخل 
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کرد ریسک باالیی داشت، اما او این خانه نفوذ می

 خرید. ریسک را به جان می

_ اگر حدس تو درسته کی فرمول رو بهشون 

رسونده؟ احتمال داره ثمینا وارسته ما رو فریب داده 

 باشه؟

چهره معصوم دختر پیش چشمانش جان گرفت، نه او 

توانست به این راحتی نقش بازی کرده یا دروغ نمی

 گوید.ب
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 _ کار اون نیست.

 _ از کجا انقدر مطمئنی امیرعباس؟
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ثمینا اعتماد امیرعباس را جلب کرده بود از کی؟ شاید 

از همان شبی که پیام داده و خواسته بود کمکش کند. 

کرد، دختران امیرعباس در مورد ثمینا اشتباه نمی

 یهایی که سعزیادی اطرافش دیده بود مخصوصا آن

در جلب توجه داشتند. ثمینا رفتارهای هیچ کدام را 

نداشت صاف و ساده بود و همین سادگی باعث 

 شد اعتماد طرف مقابلش را به راحتی جلب کند.می

های مختلف _ من چند ساِل که یه مامورم انقدر با آدم

 شناسیم رو پاس کردم. سروکله زدم که واحدهای آدم

 تونه باشه؟_ پس کار کی می

 گوید:امیرعباس با ذهنی درگیر می
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_ یا کار خود استاد پورصالح هست که برای رد گم 

کنی پای این دختر رو کشیده وسط یا کار یه نفر که 

هم از موضوع پروژه خبر داشته هم با اونا در 

 ارتباطه...

 کار کنی؟ خوای چی_ می

 کنم باید_ از ثمینا وارسته و استادش بازجویی می

 .مطمئن بشم

 _ به کسی هم مشکوکی؟

 امیرعباس سرش را به نشانه تایید تکان داد.

کنم باشه به دام انداختنش _ آره، اگر اونی که فکر می

 کار سختی نیست.
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اش را از جیب از اتاق سرهنگ که بیرون آمد گوشی

ای گرفت، پس از چند بوق بیرون کشید و شماره

 کوتاه تماس برقرار شد.

 _ سالم سرگرد.

 فرستم باهاش میای ستاد.سالم یه ماشین برات می_ 

ای سکوت شد و صدای پرتردید ثمینا در گوشش ثانیه

 پیچد.

 _ چیزی شده؟

 _ وقتی اومدی متوجه میشی.

کند حاال باید استاد پورصالح را به تماس را قطع می

 کرد.ستاد احضار می
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************************************

*********** 

حاضر و آماده در سالن خانه به انتظار آمدن ماموری 

فرستاد. مادرش نگران و بود که سرگرد به دنبالش می

 مضطرب به ساعت نگاهی کرد و پرسید:

ابات کردی ب_ نگفتن کی میان دنبالت؟ کاش صبر می

 هم بیاد تنها نری.

با این که خودش هم کمی نگران بود ولی با لبخند 

 عی سعی کرد ساره را آرام کندتصن

_ مگه دفعه اولمه میرم اونجا نگران نباش سرگرد 

 هست.
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سرگرد هست، البته که هست اما چرا باید برای 

 آورد؟اطمینان خاطر دادن به مادرش نام او را می

ایه بهش مدیونیم که _ خدا خیرش بده جوون برازنده

 نجاتت داده.

عودش تنها حامی آری نجاتش داده و بعد از بابا مس

روزهای تلخ سرگرد امیرعباس صامتی است. در  این

جواب مادرش چیزی نگفت دقایقی بعد زنگ خانه به 

 صدا آمد از جایش بلند شد.

_ مامان اومدن من میرم شما هم الکی خودت رو 

 اذیت نکن.
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 _ خدا به همراهت مراقب خودت باش.
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 گونه مادرش را بوسید.

 _ چشم.

از خانه که خارج سروان نادری را ایستاده کنار سمند 

نوک مدادی دید. به آرامی سالم کرد سوران نادری 

مثل خودش با احترام و آرام سالم کرد و در ماشین را 

برایش باز کرد. سوار ماشین شد به راه افتادند و تمام 

خواست از مسیر را در سکوت طی کردند. دلش می

ار شدنش را بپرسد اما سروان نادری علت احض

شد از طرفی هم به شدت کنجکاو بود. به رویش نمی

هر نحوی بود جلوی خودش را گرفت و منتظر ماند 

 به ستاد برسند. 
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پارک شدن ماشین در پارکینگ ستاد باعث شد ثمینا 

هایش کشیده و پیاده شود. با دست از فکر و خیال

و  راهنمایی سروان نادری به اتاق امیرعباس رفت

منتظر آمدن او ماند. نگاهی به دور تا دور اتاق ساده 

انداخت و سعی کرد خودش را با کنکاش اتاق 

اش اذیتش کند. سرگرم کند تا کمتر کنجکاوی

ندانست چقدر با اضطرابش مقابله کرد که باالخره در 

اتاق باز و قامت سرگرد در چهارچوب در نمایان شد. 

 کرد.روی پا ایستاد و مودبانه سالم 

 _ سالم سرگرد.

امیرعباس کامل وارد اتاق شد و در را بست و به او 

 اشاره کرد تا بنشیند.
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 _ سالم خانم وارسته.

 _ اتفاقی افتاده سرگرد؟

 نشیند.امیرعباس پشت میزش می

_ باید به چندتا سوال با دقت جواب بدی چون خیلی 

 مهمه.

دهد و منتظر ثمینا در سکوت تنها سرش را تکان می

 هایش را بپرسد.ماند تا امیرعباس سوالمی

_ چی شد که تو پروژه به اون مهمی با استادت 

 همکار شدی؟

_ یه روز که کالسم تو دانشگاه زود تموم شد استاد 

خواستن برم دفترشون گفتن یه کار مهمی دارن، اونجا 

 گفتن که باهاشون همکاری کنم.
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 _ به غیر از تو کسی از پروژه خبر داشت؟

 ینا با کمی مکث گفت:ثم

_ یه تعداد افراد محدود چون این فرمول خیلی مهم 

خواستن تا نتایج تست نهایی رو بود استاد نمی

 نگرفتیم کسی بفهمه.

ه کشد، تقریبا بجوابش ذهن امیرعباس را به چالش می

خواهد به یقین آن چه در سر دارد مطمئن است اما می

 کامل برسد.

 دونستن._ چه کسایی می

 های استاد._ رئیس دانشگاه و دو تا دوست

 _ از دانشجوها کسی خبر داشت؟
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کنم، البته یه حساسیتی به رفت و آمد _ نه فکر نمی

ها من به اتاق استاد پیش اومد که خود استاد به بچه

 گفتن یه سری تحقیق برای ترجمه به من دادن.

 _ خودت چی به کسی حرفی نزدی؟

دونستن که من تو این حد میام هم در _ نه خانواده

 کنم.آزمایشگاه با استاد کار می

امیرعباس نگاهی به ساعت انداخت، تا االن باید 

 بازجویی از استاد پورصالح هم تمام شده باشد.
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تونی بری سروان نادری شما رو _ خوبه شما می

رسونه، فقط در دسترس باش شاید به حضورت تو می

 باشه.ستاد نیاز 
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برای پرسیدن سوالش از مردی که با جدیت نگاهش 

کرد دو دل بود اما در نهایت زبان در دهان می

 چرخاند.

 _ میشه به منم بگید چه خبره؟

 _ دنبال اون کسی هستیم که فرمول رو دزدیده.

 _ به کسی هم رسیدید یا این که...

 پرد:امیرعباس میان کالمش می

م که نه تقریبا مطمئن_ یه نفر هست که بهش مشکوک 

 که این کار رو کرده.

 کنید؟_ پس چرا دستگیرش نمی

های امیرعباس نیشخندی از سادگی ثمینا روی لب

 شکل گرفت:



 

Romanzo_o 299 

کنی تر از چیزیه که فکرمی_ چون این پرونده پیچیده

من باید همه جوانب رو بسنجم و با دست پر برم 

 پیش قاضی.

 چی؟_ اگر مامورای اطالعاتی بیان سراغم 

ا گاه کرد و تنش رامیرعباس دستانش را روی میز تکیه

 کشد.جلو می

_ قطعا به زودی میان ولی تا اون موقع من دزد اصلی 

 گیرم.رو می

ثمینا دیگر چیزی نگفته و آهسته از جایش بلند شد، 

امیرعباس هم برای همراهی او و سپردنش به سروان 

برخالف رو نادری با او از اتاق خارج شد. در راه

کرد رو شدند فکر میانتظارش با استاد پورصالح روبه
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ها تا االن رفته باشد اما حاال با فاصله چند قدم از آن

 کرد. همان چندایستاده بود و با اخم به ثمینا نگاه می

قدم را هم به سرعت طی کرد و رو به روی ثمینا 

 طلبکارانه ایستاد.

 .تو اعتماد کردم_ متاسفم برای خودم که به آدمی مثل 

ثمینا با حالی بد از قضاوت و خشم استادش قدمی 

عقب رفت اما سعی کرد محکم باشد، او کاری نکرده 

 بود که شرمنده باشد.

 _ سالم استاد.

پورصالح به جای جواب سالم پوزخندی تحویل ثمینا 

 داد.
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_ بعد از خیانتی که در امانت کردی چه توقعی داری؟ 

 رسی کنم؟باهات حال و احوال پ

نگاهی به سرگرد که کنارش ایستاده بود ثمینا نیم

انداخت، لحن بد و زننده استاد آن هم پیش این مرد 

 برایش گران آمد.

 _ من در امانت خیانت نکردم، سوتفاهم شده.

_ چه سوتفاهمی کی غیر از تو به اون آزمایشگاه 

رفت و آمد داشت؟ کی یه هفته غیبش زد بعد کاشف 

 د که نامزدش قاچاقچِی؟به عمل اوم

این آدم همان استاد با اخالق و مهربان دانشگاه بود که 

 همه دانشجوها دوست داشتند با او درس بردارند؟
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دید همچین قضاوتی _ چطور به خودتون اجازه می

 در مورد من داشته باشید وقتی از هیچی خبر ندارید؟

_ چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است 

 دخترجان.

ادبی این به اصطالح استادش کم داشت از بیثمینا کم

شد و از طرفی هم به خاطر تحقیر پنهان عصبانی می

در صدایش حالش بد بود. خواست جوابی به استادش 

اش بدهد که سرگرد صامتی مانع شد و با نگاه جدی

 از او خواست سکوت کند.

_ آقای دکترپورصالح حواستون هست جلوی مامور 

 کنید؟.احترامی میارید بیقانون د
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فهمید این دختر چه بالیی سر من _ شما چه می

 های معصوم رو گرفته.آورده و حاال ژست آدم

                               

************************************

*** 

مردی که مقابلش ایستاده بود اصال شبیه یک فرد 

شخصیت نبود، سعی کرد تحصیل کرده و با 

 اش را حفظ کند.خونسردی

_ اتفاقا من کامال از اتفاقات مطلع هستم پرونده شما 

کنم تا زمان به نتیجه دست مِن بهتون توصیه می

رسیدن پرونده و ارجاعش به دادگاه صبر کنید وقت 

 برای حرف زدن بسیار دارید.
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زور روی هم هایش را بهدید که پورصالح لبمی

رده تا حرفی نزند، نگاه تند دیگری حواله چفت ک

ها دور شد. صدای های بلند از آنثمینا کرد و با قدم

نفس عمیقی که ثمینا کشید در گوشش پیچید با اشاره 

دست او را وادار به حرکت کرد، باید زودتر از این 

شد تا بتواند خودش را فضای خشن و سرد دور می

وران ستاد راهی کرد و جمع و جور کند. ثمینا را با مام

خودش با ذهنی درگیرتر از قبل به اتاقش برگشت. 

بارها و بارها نتیجه هر دو بازجویی را بررسی کرد تا 

بتواند راهی برای به دام انداختن دزد واقعی بیابد، اما 

متاسفانه چیز زیادی دستگیرش نشده بود چرا که 

 اانگشت اتهام استاد پورصالح مدام ثمینا وارسته ر

هایی که از او نشانه گرفته بود. در انتهای تمام سوال
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شده بود ثمینا را متهم کرده بود و اگر او به سرعت 

ای کارساز برای دزد واقعی شد و تلهوارد عمل نمی

 تاد.افگذاشت اتفاق خوشایندی برای دخترک نمینمی

دختری که در جلسه اول دادگاه خود را باخته بود و 

فی که از استادش شنیده بود قالب با چند کالم حر

تهی کرده بود، در اتاق بازجویی نیروهای اطالعاتی 

گذشت آمد. هر چه بیشتر میقطعا بالیی به سرش می

و کرد اما تنها باور اگناه بودنش را بیشتر باور میبی

ای جز رها برای قاضی و محکمه کافی نبود. چاره

دری و چند کردن تیری در تاریکی نداشت، سروان نا

ه در ای کنفر از افراد ستاد را به اتاقش خواند تا نقشه

 ها در میان بگذارد. شد را با آنذهنش باال و پایین می
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انگاری نداشتند همه چیز به مو جای هیچ خطا و سهل

هایشان بستگی داشت. کالفه به مو اجرا شدن نقشه

اش تکیه زد، نفسش را رها کرد و به پشتی صندلی

که خواست تا آمدن افرادش دقایقی پلک روی  همین

اش بلند شد. نام هم بگذارد صدای زنگ گوشی

را  معطلی تماسبانو روی صفحه نمایان شد بیشیرین

 برقرار کرد.

 بانو._ جانم شیرین

_ جانت سالمت امیرم دیشب خونه نیومدی دلواپس 

 شدم.

هایش نقش های شیرین روی لبلبخندی از مادرانه

 بست.



 

Romanzo_o 307 

دلواپس چی، دیگه باید عادت کرده باشی بعد چند  _

 دونی کار من سر و ته نداره.سال می

جان منتها تو _ هر کاری یه سر و تهی داره مامان

انقدر خودت رو درگیر کار کردی که روز و شبت رو 

 کنی.گم می

های شیرین جز سکوت جوابی در برابر حرف

شد مینداشت، دنیای امیرعباس در دو چیز خالصه 

اش جز تالش برای این دو هدفش کار و خانواده

 دلیلی در زندگی ندارد که بخواهد وقت صرفش کند.
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بانو کارم زیاد بود مجبور شدم _ نگران نباش شیرین

تو ستاد بمونم ولی امشب زودتر میام به شرطی که 

 ت رو بهم بدی.قول یکی از غذاهایی خوشمزه

ن که در گوشش پیچید خیالش راحت خنده آرام شیری

 شد.

 _ برات چی درست کنم؟

انو بکنه مهم اینه که دستپخت شیرین_ فرقی نمی

 باشه.

 پلو با مرغ خوبه؟_ زرشک 

 _ عالیه.

 بینمت پسرم._ شب می

 _ زود میام.
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خیال استراحت کوتاه شد. تا قبل تماسش را قطع و بی

کرد، رسی میاز آمدن نیروها تمام جزئیات را باید بر

 افتاد.چیز نباید جا میهیچ

 ترین افراد ستاد در اتاقشدقایقی بعد دو تیم از ِخبره

بودند. با جدیت تمام شروع به توضیح کرد، طوری 

برخورد کرد که اهمیت ماجرا را از همین اول کار 

ی کاسه شان روشن کند. یک ثانیه غفلت همهبرای

اقع امیرعباس داشت زد. در وهایشان را بر هم میکوزه

ای نداشت باید به دل کرد. چارهبا دم شیر بازی می

زدند تا بتوانند برنده این میدان باشند. او خطر می

ترسید، از وقتی که پا در این راه گذاشته بود پی نمی

 چیز را به تنش مالیده بود. همه
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************************************

**** 

خواست به اتاقش برود و به خانه که رسید دلش می

یک دل سیر گریه کند، اما وقتی برای گریه و زاری 

نداشت. وسط که جاده پر پیچ و خم گیر کرده بود و 

توانست ماشین سرنوشتش کس جز خودش نمیهیچ

گاهش در این را اعتماد به را هدایت کند. تنها تکیه

رویی گشاده وارد خانه شد  قول سرگرد صامتی بود. با

تر از این نکند. هر بار که از تا خانوادهش را نگران

لرزید که گذاشت تن و بدن ساره میخانه بیرون می

های کوتاهی که مبادا اتفاقی برایش بیوفتد. پله
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کرد را باال رفت، نفس ساختمان را از حیاط جدا می

 د.عمیقی کشید و در را باز کرده و اعالم حضور کر

 _ سالم من اومدم.

ای نگذشته بود که مادرش و ثنا به استقبالش ثانیه

 آمدند.

 کارت داشتن؟ _ سالم دخترم چی شد؟ چی

هایش نشاند خواست حرفی بزند که لبخندی روی لب

 دستی کرد.ثنا پیش

_ وای مامان چقدر استرس داری بزار برسه تو خونه 

 بعد سوال پیچش کن.
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ثنا نگاه کرد و سعی کرد با با اخمی ساختگی به 

ریخت نگرانی ساره را کم تفاوتی که در لحنش میبی

 کند.

 _ هیچی یه چندتا سوال بود که جواب دادم.

 وارد سالن خانه شدند.

عطرت  _ تا شما یکی از اون چایی دارچینای خوش

 رو برام بریزی من برم لباسامو عوض کنم.

کنم با زه دم میجان برو منم االن چایی تا_ آره مامان

 شیرینی بخوریم.

رود تا کمی خودش را جمع و به سمت اتاقش می

خواهد در را ببندد شود و میجور کند. وارد اتاقش می

 آید.که ثنا پشت سرش داخل اتاق می
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 _ خیر باشه آبجی خانم؟

 ثنا مستقیم رفت روی تختش نشست.
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 .شه_ چرا این رفت و آمدها تموم نمی

 آورد گفت:اش را درمیدرحالی که مانتو و روسری

_ مگه فیلمه؟ کم چیزی نیست ثنا یه دزدی بزرگ 

 اتفاق افتاده.

 _ چه ربطی به تو داره؟

خواست بدهد برای ای مکث کرد جوابی که میلحظه

 خودش هم هنوز دردناک و غیرقابل باور بود.
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_ چون من نامزدم قاچاقچی و خالفکار بوده، فقط 

از اون فرمول خبر داشتم، من پیش استاد صالحی  من

 بودم.کردم، من یه هفته غیب شدهکار می

قدر _ کی به اون ظاهرا سرگرد درجه داده؟ پلیسم ان

 عرضه چطور هنوز نفهمیده مجرم اصلی کیه؟بی

لحن خواهرش پر از غیض بود، ثنا خیلی به او وابسته 

 بود.

 کنه._ اون داره تمام تالشش رو می

 ثنا با حرص غرید.

کرد این ماجرا باید تا حاال تموم _ اگر تالشی می

 شد.می

 لبخندی زد و کنار خواهرش نشست.
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قدر گارد داری؟ _ تو چرا نسبت به این بنده خدا ان

 تو بیمارستانم باهاش بد حرف زدی.

گیره انگار چه _ خیلی مغروره همچین جذبه هم می

 خبره.

ای بزند و به قهقههخواست از ته دل دلش می

خواهرش بگوید آن همه جذبه و غرور الکی نیست 

وانگار واقعا یک خبرهایی هست اما فوری لبخندش 

 را فرو خورد و جلوی پیشروی ذهنش را گرفت.

_ این به خاطر فضا و شرایط کاریشه، اون چیزی ما 

ه بینیم با واقعیت متفاوته. یتو تلویزیون و فیلما می

ناک بایدم مغرور و پر جذبه رفتار محیط سرد و ترس
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دونی زیر دستاش چطور ازش حساب کنه. نمی

 برن.می

 ای باال انداخت.ثنا با لجبازی شانه

 _ لجمو در میاره.

 لپ خواهرش را کشید.

_ کی لج تو رو درنمیاره اینو بگو. پاشو برو من 

 شلوارم رو عوض کنم بریم یه چایی بخوریم.

تخت رها کرد. واقعا تا ثنا که رفت خودش را روی 

. کردچنینی رفت و آمد میهای اینکی باید به محیط

آمد این قصه سر درازی داشته باشد و به نظر می

شد تاب و توان او هم کم تر میهرچه بیشتر و طوالنی
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شد. هوفی کشید و از جا بلند شد و بعد از می

 اش از اتاق بیرون رفت. های راحتیپوشیدن لباس

                         

************************************

**** 

کلید را در قفل چرخانده و در را آرام باز کرد. سر و 

شد نفس راحتی صدایی از داخل خانه شنیده نمی

کرد که محتاج این کشید به قدری سرش درد می

سکوت و آرامش بود. دو ساعت تمام با افرادش سر 

ست حسابی متوجه شوند که چه و کله زده بود تا در

کاری باید انجام دهند و چگونه هماهنگ با هم عمل 
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خواست خودش را مستقیم به تختش کنند. دلش می

 برساند و بخوابد، حیف که به شیرین قول داده بود.

 _ امیرم اومدی؟

صدا آمده بود اما بازم هم مثل همیشه با این که بی

 شیرین حضورش را حس کرده بود.

 بانو.م شیرین_ سال

 _ سالم به روی ماهت پسرم خسته نباشی.
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به سمت شیرین که حاال رو به رویش ایستاده بود 

 رفت و او را در آغوش کشید.

جوری صدام مونه وقتی این_ مگه خستگی می

 کنی.می
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 شیرین از آغوشش بیرون آمده و لبخند آرامی زد.

نیم احت کن، دور هم بشی_ تا بابات بیاد برو یکم استر

 عصرونه بخوریم.

 گذارد.دست روی چشم می

 _ چشم شما امر کن.

 بال برو االن برات شربت میارم._ چشمت بی

کند و روی رود سریع لباس عوض میبه اتاقش می

کشید. به یک خواب راحت احتیاج تخت دراز می

آورد از وقتی این شغل را داشت اما دقیقا به یاد نمی

ب کرده بود خواب راحت داشته باشد. شغل انتخا

سختی داشت اما بیشتر خودش به خود سخت 

گرفت، خواب و خوراک بر خود حرام کرده بود. می
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البته که از این تصمیم راضی بود، نتیجه این 

 . آوردهایی بود که به دست میگیری موفقیتسخت

دقایقی بود با وجود این که خواب طلب داشت و 

برد، گویی به کم نهاده اما خوابش نمی پلک روی هم

ای به در خورد و بعد خوابی عادت کرده بود. تقه

 صدای بلند افرا بود که به گوشش رسید.

 _ اجازه هست خان داداش؟

 خیز شد.چشم باز کرد و روی تخت نیم

 _ بیا تو بالی جون.

افتد که لیوان شود و نگاهش به افرایی میدر باز می

تر از همیشه وارد اتاق دارد و آرامشربت به دست 

 شد.
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 _ خسته نباشی.

این آرام بودن از افرای همیشه شلوغ بعید بود، لیوان 

 را از دست افرا گرفت و یک نفس سر کشید. 

 _ دستت درد نکنه.

افرا سری تکان داد و لیوان را گرفت اما برخالف 

انتظار امیرعباس از اتاق بیرون نرفت، لیوان روی میز 

شت و لبه تخت نشست. امیرعباس کنجکاو از این گذا

حال خواهرش صاف نشست و با جدیت به او خیره 

شد. از سنگینی نگاهش افرای سر به زیر سر بلند کرد 

 اما انگار برای حرف زدن تردید داشت.

خوای حرفی بزنی هی قورتش نده، چی _ وقتی می

 شده که این حالت شده؟
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 افرا باز هم سر به زیر شد.

 داداش امیر... _

امیرعباس سکوت کرد تا افرا را وادار به حرف زدن 

 کند.

 _ من یه کاری کردم.

 _ افرا؟

 _ بله داداش؟

کرد، او عادت این لحن مظلوم افرا حالش را بد می

داشت افرا را همیشه در حال شیطنت و بازیگوشی 

 ببیند.
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_ من تا حاال کاری کردم که از من بترسی؟ غیر از 

ن سعی کردم در کنار برادر بودنم برات یه که ماین

 دوست باشم؟

 افرا سر بلند کرد، اشک در چشمانش جمع شده بود.

 _ نه داداش امیر.

 قدر حرف زدن برات سخته؟_ پس چرا ان
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ها _ من گوشیم خراب شده بود بعد تو مدرسه بچه

گفتن یکی هست کارش تعمیر موبایله و آدم مطمئنیه، 

 منم گوشیم رو بردم درست کنه اما...

 امیرعباس سکوت کرد تا افرا حرفش را کامل کند.
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_ وقتی رفتم گوشی رو تحویل بگیرم خواست شماره 

 بده.

 های امیرعباس درهم شد.اخم

_ من محلش ندادم ولی از وقتی اومدم خونه و 

های مختلف گوشی رو روشن کردم یه سره با خط

 کنه.ه، داداش منو تهدید میزنپیام میده و زنگ می

کشد روی اعصاب لحن پر از بغض افرا خطی می

فشارد، تمام اش. دستانش را مشت کرده و مینداشته

کند صدایش را باال نبرد و افرا را تالشش را می

 نترساند.

 _ چرا به خودم نگفتی گوشیت خرابه.

 _ آخه کار داشتی نخواستم از کارت بیوفتی.
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پر خشم است، ناموس او را کسی  امیرعباس به شدت

تهدید کند و سالم باشد؟ مگر همچین چیزی ممکن 

 است؟

 تر نبود._ از تو که مهم

چکد، غیرتش درد قطره اشکی از گوشه چشم افرا می

گرفت. خواهرش اشک بریزد او آرام بماند؟ فریادی 

کند، االن وقت مواخذه که در گلو دارد را خفه می

را گرفت و او را به آغوشش کردن نبود دست افرا 

 دعوت کرد.

 اش کجاست؟_ مغازه

 _ نزدیک مدرسه.
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رسونمت نشونم بده، پیاماش رو هم _ فردا خودم می

 داری؟

 دهد.افرا در آغوشش سر تکان می

_ خوبه برو یه آبی به دست و صورتت بزن شیرین و 

 حاج احمد چیزی نفهمن.

 اش جواب داد.افرا با صدای گرفته

 داداش. _ ببخشید

 تر کرد.دستانش را به دور خواهرش محکم

 _ تو کار بدی نکردی.

 _ ازم عصبانی نیستی؟

 _ عصبانی نه ولی دلخورم.
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 افرا از آغوشش بیرون آمد و دستش را گرفت.

_ ببخشید تو رو خدا من طاقت ندارم با هم قهر 

 باشی؟

 _ مگه من گفتم قهرم؟

 افرا لب برچید.

 _ ولی دلخوری.

 جدیت کالمش را بیشتر کرد.امیرعباس 

_ آره هستم، افرا کار من برام خیلی مهمه اما نه از 

ام. تو باید تحت هر شرایطی مشکالتت رو به خانواده

 من کنی تا بیام اصالمن بگی، حتی اگر نبودم صبر می

 هیچی بقیه که هستن.

 افرا سر پایین انداخت.
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 شه._ ببخشید دیگه تکرار نمی

 امیرعباس دست خواهرش را فشرد.

کنم، حاالم پاشو برو کاری که گفتم _ بهش فکر می

 بکن.

افرا به آرامی "چشمی" گفت و از اتاقش بیرون رفت. 

امیرعباس دستی به گردنش کشید و از جا بلند شد، به 

اش را برداشت و شماره شدت عصبانی بود. گوشی

یه و قض یکی از دوستانش در نیرو انتظامی را گرفت

را توضیح داد. قرار شد فردا بعد از رساند افرا با هم 

به سراغ پسر مزاحم بروند، تماسش که تمام شد 
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گوشی را روی میزش رها کرد و اتاق بیرون رفت. 

 گرفت وگرنه تا فردا صبحباید از این خشم فاصله می

رفت و آورد و شبانه به سراغ مردک میدوام نمی

های عمیق کشید تا آرام سشکست. نفگردنش را می

 اش نشود.شود و کسی متوجه حال برافروخته

                           

************************************

**** 

در حیاط روی تخت چوبی کنار باغچه نشسته و 

هایش دنبال مشغول تماشای آسمان بود. مثل بچگی

 رگشت. وقتی دختیک ستاره پرنور برای خودش می

ای کوچک و بازیگوش بود هم تماشای آسمان بچه
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کرد هر کس شب را دوست داشت. آن زمان فکر می

ل شود، مثای داشته باشد همیشه خوشبخت میستاره

ها که بابا مسعود اش همانهای کودکیها و قصهافسانه

کردند. و مادرش وقت خواب برایش تعریف می

اده خانم ای که شنیده بود شاهزترین قصهمحبوب

تنهایی بود که همه او را فراموش کرده بودند. شاهزاده 

خانم قصه برای رهایی از قفس سرد و تنگی که 

تنهایی برایش ساخته بود سفری را آغاز کرد. سفری 

اش یافتن سنگ خوشبختی بود، سنگی که که نتیجه

 روزهای خوبی را برای شاهزاده خانم ساخت.

همه خواب بودند و  خانه در تاریکی فرورفته بود،

رفت. خسته بود، نه ثمینا هنوز با خودش کلنجار می
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جسمانی بلکه روحی روزهای سختی را گذرانده و 

گذراند. حقیقتا قلبش بد شکسته بود او داشت می

باخت به او وابسته و دلبسته قلبش را به ساسان می

شده بود در حالی که ساسان با نقشه به او نزدیک 

اش را قشه داشت. حاال نقشهشده و برایش ن

کرد اما این که مدام به او یادآور جوری هضم مییک

شد که قول او را به یک شیخ عرب داده رعشه به می

انداخت. حتی حاال که از آن روزها مدتی جانش می

 اش آرام نشده بود. گذشته هنوزم روح آسیب دیده

اش را جلب کرد، سر روشن شدن برق حیاط توجه

د و بابا مسعودش را در حال پایین آمدن از چرخان

های بالکن دید. سعی کرد لبخندی بزند و بغض را پله
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اش باید به پای او قدر خانوادهاز خود دور کند. چه

های فامیل و سوختند همین که حرف و حدیثمی

 کردند بس بود.ها را تحمل میهمسایه

 _ نخوابیدی بابا؟

خود را کنار او رساند و در  های آرامبابا مسعود با قدم

 فاصله اندکی از او نشست.

 _ نه خوابم نبرد چرا تو تاریکی نشستی؟

 لبخندش را حفظ کرد.

 خواستم نورش اذیتتون کنه._ نمی

 _ ثمینا بابا چیزی هست که به من نگفته باشی؟

 ثمینا سری به معنا انکار تکان داد.
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 _ چرا همچین فکری کردی بابا؟

برگشتی خونه حال و احوالت یه  _ چون از وقتی

جوریه، هی گذاشتم پای اتفاقای تلخی که تجربه 

 ای نداره.کردی اما دیدم سکوت فایده

 _ من حالم خوبه بابا.
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 زد مطمئن نبود.خودش هم از حرفی که می

 _ داشتیم؟ من به دخترم دروغ گفتن یاد ندادم.

 _ ببخشید بابا.

 اش را بلند کرد.تادهپدرش سر پایین اف
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 کنه؟_ چی اذیتت می

 بغضش را فرو داد.

 _ باور کنید چیز مهمی نیست.

دونم چی. ده اما نمی_ چرا مهمه، یه چیزی آزارت می

کنی خوب باشی اما من دخترم رو خیلی تالش می

 شناسم تو ثمینای قبل نیستی حق هم داری نباشی.می

 نفسی گرفت و گفت:

یه چیزایی فراموش بشه، گاهی بره تا _ زمان می

 درمانی برای بعضی دردها جز زمان نیست.

_ ثمینا الزمه از یه مشاور برات وقت بگیرم؟ شاید 

 یکی که بتونی براش حرف بزنی بهت کمک کنه.

 گم._ نه بابا هر وقت احتیاج بود بهتون می
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_ حداقل برگرد دانشگاه برو سراغ اهدافت خودت 

 نشین کردی.رو خونه

 ها واین که خودش هم دل تنگ نشستن سر کالس با

رفتن به آزمایشگاه و فرمول نویسی برای دارو بود اما 

 دوری از آن محیط هم یکی از اجبارهای این

 روزهایش بود.

ای تونم برگردم االن همه منو به دید دیگه_ فعال نمی

 بینن.می

 مسعود با نگاهی سرزنشگر به او خیره شد.

طور که فرار و ترس یاد ندادم، همون _ من به دخترم

یادش دادم حرف و قضاوت دیگران براش مهم نباشه 

 بارها گفتم باید قوی باشه.



 

Romanzo_o 336 

گم اولش ترسیدم از کنم، دروغ نمی_ من فرار نمی

ها چون خیلی سنگین بودن وهستن. ها و قضاوتنگاه

بینم ترس معنی نداره چون حاال که یکم گذشته می

که الیق همچین چیزی باشم من من کاری نکردم 

 فقط...

 لرزید.صدایش برای بیان بقیه کلمات می

_ من فقط یه انتخاب اشتباه داشتم همین، من اجازه 

ندارم برگردم دانشگاه به خاطر پرونده قضایی که دارم 

شه و هنوز بازه بعدم اگر برگردم جلب توجه می

 سرگرد گفته یه مدت احتیاط کنم.

ان بود کل افراد خانواده چشمشان بابا مسعودش نگر

 از آن اتفاق ترسیده بود.
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_ ثمینا یادت باشه تو این دوره و زمونه تو هر کاری 

بکنی حتی اگر بهترین آدم روی زمین باشی آدما یه 

ر گفت دحرفی برای گفتن دارن، مادرخدابیامورزم می

شه بست اما دهن مردم رو نه. حرف و دروازه رو می

ت بهشون اهمیت بدی غرق حدیث همیشه هس

 کشن.شی تو رو با خودشون پایین میمی

با حق با پدرش بود از وقتی به سنی رسیده بود که 

درکی هر چند اندک از اطرافش داشته باشد، این 

ها در گوشش زمزمه شده بود. این مدت زیادی حرف

نازک نارنجی شده و از هر حرف و قضاوتی دلش 

شاید هم داشت.  شکست، تقصیری هم نداشتمی

شاید زیادی پیش اتفاقات سرخم کرده و گذاشته بود 
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روحش را زخمی کنند. انگار که واقعا به یک مشاور 

 نیاز داشت این روح زخمی نیاز به ترمیم داشت.

 کشه.شم بابا یکم طول می_ من خوب می

اش انداخت و او را پیش پدرش دست دور شانه

 د.اش زای به پیشانیکشیده و بوسه
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 _ من به دخترم اعتماد دارم از پسش برمیاد.

قدر حال دلش را این حمایت پدرش خوب کرد، چه

خوب که او در مسیر سختی که در پیش دارد 

 کند.سرش ایستاده و رهایش نمیپشِت

 _ بابا خیلی خوبه که دارمتون.
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 _ دختر بابا.

سر روی شانه پدرش گذاشت و خودش را در 

 آغوشش جای داد.

                         

************************************

******* 

ماشینش را گوشه خیابان کشید و توقف کرد، افرا با 

 سوی خیابان را نشان داد.دست آن

 _ اونجاست داداش.

اش را به مغازه دوخت، خشمش باز نگاه ریز شده

 کرد.داشت فوران می

 آوردی؟_ گوشیت رو 
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 _ بله داداش.

ز های تهدیدآمیگوشی را به امیرعباس داد. دیشب پیام

پسر را خوانده و از حرص تنها مشت به دیوار کوبیده 

 و فریادش را در خود خفه کرده بود.

 تونی بری؟_ از اینجا به بعد رو خودت می

افرا هنوز هم خجالت زده بود، شانس با او یار بود که 

الی کرده و آن را برای تعمیر اطالعات گوشی را خ

 برده بود.

 _ آره داداش، خداحافظ.

بعد از رفتن افرا از ماشینش پیاده شده و منتظر آمدن 

خورد تا برود و یک رسول ماند. خون خونش را می

درس حسابی به پسرک فرصت طلب بدهد اما 
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کرد تا رسول بیاید. خیلی طولی نکشید خودداری می

ور دیگر آمدند. با هم دست تا رسول همراه دو مام

 پرسی کردند.داده و سالم و احوال

 _ من صبح برات شکایت تنظیم کردم باید امضا کنی.

_ مشکلی نیست بریم سر وقت این من بیشتر از این 

 دم.کشه یه کاری دست خودم میاعصابم نمی

 اش کوبید.رسول دستی به شانه

 _ بریم داداش فقط مدرک داری دیگه؟

 فت:با غیض گ

هاش هست افرا رو تهدید کرده، خود افرا _ آره پیام

 رو هم میارم کالنتری.

 با هم به سمت مغازه راه افتادند.
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 _ بریم.

وارد مغازه شدند، کسی نبود تنها پسری که حدس 

گفت زد صاحب مغازه و همانی باشد که افرا میمی

 تاپ بود. پشت میزی نشسته و سرش در لپ

 _ سالم.

ود دار با صدایی که از خشم گرفته و خشامیرعباس ب

 توجه پسر را به خود جلب کرد.

_ سالم شرمنده االن وقت ندارم کار جدید قبول 

 کنم.نمی

 امیرعباس از حرص دستانش را مشت کرد.

 کنی که سرت شلوغه؟_ چه کار می
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پسرک از لحن عصبی و نگاه پرتحقیر امیرعباس 

 متعجب شده پرسید:

 _ منظورتون چیه؟

 امیرعباس پوزخندی زد:

 _ واضح پرسیدم، کارت چیه؟

 _ رو شیشه نوشته تعمیرموبایل.

 امیرعباس نچی گفت و رسول کاملش کرد.

_ نه دیگه گل پسر بزار من بهت بگم کارت چیه، 

 ایجاد مزاحمت و تهدید و اخاذی از دخترا.

 ابروهای پسر در هم رفت.
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برید از مغازه من بیرون _ شما کی هستید اصال؟ 

 اینجا محل کار منه.

امیرعباس عصبی از ژست حق به جانب پسر قدمی 

 جلو رفت.

خوایم راجع به کارت _ دقیقا چون محل کارته می

حرف بزنیم. مثال اون دختری که چند روزیه 

 کنی.مزاحمش میشی و تهدیدش می

 گید.فهمم چی می_ کدوم دختر من اصال نمی

را از جیب بیرون کشید و قفل صفحه را  موبایل افرار

 باز و مقابل صورت پسر گرفت.

 ها و شماره چی؟_ این گوشی برات آشنا نیست؟ پیام

 رنگ از روی پسر پرید اما با پرویی تمام جواب داد.
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_ خودش کرم داشت، منم دیدم سر و گوشش 

جنبه گفتم یکم خوش بگذرونم. دختره خودش از می

 اوناش بود.

امیرعباس قرمز شده بود، تنش گر گرفته و صورت 

زد؟ احوالش بهم ریخت. داشت از افرای او حرف می

داد؟ افرایی که طور نظر میراجع به ناموس او این

است از اشتباهی که نکرده؟  هنوز خجالت زده

حرفایش آتش به جان او انداخت. امیرعباس خیزی به 

ایش هسمت پسر برداشت، محال بگذار با این حرف

 جای سالم در بدنش بماند.

 _ ببند دهنت رو مرتیکه بی همه چیز.

 سرش کوبید.اش را گرفت و به دیوار پشِتیقه
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 ناموس؟ _ چه زر مفتی زدی بی

را  گفت، زبانشپسر از ترس قالب تهی کرده هیچ نمی

بارید های امیرعباس میهای آتشی که از چشمگدازه

 دا کردنش داشت.کوتاه کرده بود. رسول  سعی در ج

 _ امیر آروم باش داداش.

شد آرام باشد؟ افرای او را بد خطاب کرده بود می

شد آرام بماند و دم نزند؟ رسول با هر ضرب و می

زوری که بود او را کنار کشید و سریع به دو سربازی 

 که با خود آورده بود گفت:

 _ بیاید اینو ببرید.
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ته اس هنوز گر گرفپسر را دستبند زده بردند اما امیرعب

بود، دستی به گردنش کشید و دکمه لباسش را باز 

 کرد.

_ امیر آروم باش داداش کم مونده سکته کنی مرد 

 حسابی.

 _ راجب افرا اون حرفا رو زد.

 رسول اخم کرد.

دونم باهاش چه کار کنم تو فقط افرا خانم _ من می

 رو بیار کالنتری تا من زودتر کاراش رو انجام بدم.
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ای" گفت و از مغازه بیرون زد. باید به زیر لب "باشه

داد رفت و کمی کارهایش را سر و سامان میستاد می

 تا بعد از ظهر دنبال افرا رفته او را به کالنتری ببرد.

                           

************************************

******* 

را ورق زد یک ساعتی  کتابی که در دست داشت

اش آمده بود خود را اتاق شد از زمانی عمه مرضیهمی

اش از همان اول بسم اهلل شروع حبس کرده بود. عمه

هایی بود که نثارش به ناسازگاری کرده بود، طعنه

احترامی کند به اتاقش آمده و خواست بیکرد. نمیمی

جوری خود را سرگرم خواندن کتاب کرده بود این
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شد. گاهی وقتی از تر ناراحت و دل شکسته میکم

گر افتد دیشوی یا کسی از چشمت میکسی دلگیر می

آن حس خوب سابق یا احترام را نسبت به او نداری. 

دست خودت هم نیست یک حریم و احترامی از بین 

ها رود، دوست نداشت نسبت به اطرافیانی که با آنمی

ه که این شد بد بین شود. البتچشم در چشم می

رفتارهای عمه مرضیه جدید نبود، از زمانی که به یاد 

دارد هر وقت دست آویزی برای طعنه زدن پیدا 

اش شروع های پرکنایهداد و حرفکرد امان نمیمی

 شد.می

نگاهی به ساعت روی میزش انداخت کمی گرسنه 

های قدر که حوصله شنیدن حرفبود اما نه آن
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ه خواندن کتابش ادامه داد تا اش را داشته باشد. بعمه

ای جدید سرش گرم شود. همین که خواست صفحه

 اش بلند شد.از کتابش را بخواند صدای زنگ گوشی

نام سرگرد روی صفحه باعث شد به سرعت 

 اش را بردارد و تماس را وصل کند.گوشی

 _ سالم سرگرد.

 _ سالم باید ببینمت.

 _ کی؟

تو راه خونه _همین االن آماده شو ماشین ستاد 

 شماست.

 بینمتون._ باشه می

 _ منتظرم.
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نفسش را رها کرد بلند شد تا آماده شود. همین را کم 

رود زبان به فهمید کجا میاش اگر میداشت حاال عمه

کرد. به سرعت آماده شد و از سخت گویی باز می

 اش سالن نشسته بودند.اتاق بیرون رفت، مادر و عمه

 رم ستاد._ مامان من دارم می

و مادرش روی او نشست، مادرش زودتر به  نگاه عمه

 خود آمد.

 جان._ برو مامان

ای" اش ندهد "با اجازهبرای این که زمانی به عمه

اش رود اما صدای عمهگوید و به سمت در میمی

 کند.مانع از قدم برداشتنش می
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دی بازم دخترت _ ساره چطور به راحتی اجازه می

 داره بکنه و آبروی ما رو ببره؟ هر کاری دوست

بیچاره مادرش راه رفته را برگشت و رو به روی 

 اش ایستاد.عمه

_ من کاری نکردم که باعث آبروریزی باشه عمه. 

واقعا برام سواله اگر یه روز یکی دختر شما رو بدزده 

 دونی؟شما دخترت رو مقصر می

 زنی یا ما_ دزد داریم تا دزد، تو خودت رو گول می

رو انگار که اصال ساسان نامزدت نبوده و تو با یه 

 قاچاقچی همکاری نکردی.

_ من مثل هر دختری برام خواستگار اومد و ازدواج 

کردم. بابام تحقیق کرده بود اما جایی رو در و دیوار 
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نزده بودن که ساسان خالفکاره، من مقصر گناه 

 ام هم نیستن.دیگران نیستم خانواده

68 

  

هایش را زده و به سرعت از خانه خارج شد. تا حرف

زمانی که به ستاد برسد خود را قانع کرد که حرف 

های صدتا یه غاز بدی نزده تنها در برابر حرف

 اش از خود دفاع کرده. عمه

                       

************************************

**** 
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هایش را زده حرف اش تکیه داد،در سکوت به صندلی

 داد.بود و حاال ثمینا باید جواب می

 _ یعنی االن من باید چه کار کنم؟

_ کاری که ازت خواستم سخت نیست، تو اصال به 

کاری که باید بکنی فکر نکن این یه دیدار 

 ست.دوستانه

 ثمینا متحیر خندید.

_ دیدار دوستانه با کی؟ با کسی که زندگیم رو خراب 

 کرد؟

امیرعباس از جا بلند شد، دستانش را روی میز ستون 

 کرده و به ثمینا خم شد.
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_ تا زمانی که مدرک کافی به دست بیاریم و تو 

گناهیت صادر بشه باید ملیکا فرجی دادگاه رای بر بی

 رو دوست بدونی برای خودت بهتره.

تونم همون یکی دوباری هم که اومد خونه _ من نمی

 .به زور تحملش کردم

 امیرعباس عادی گفت:

 ای نداریم._ حاال هم تحملش کنه چاره

 _ من از پسش برنمیام.

 _ باید بربیای.

دید که نگاه ثمینا پر از حرص شد اما راهی می

نداشت بچه بازی که نبود یک پرونده بزرگ در دست 
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داشت که سر به ثمر رسیدنش با هیچ کس شوخی 

 نداشت.

 نم سرگرد.تونم کمکی به شما بک_ من نمی

امیرعباس دستانش را محکم روی میز کوبید و 

 صدایش بلند شد.

 _ باید بتونی.

 تونید منو مجبور کنید._ شما نمی

 امیرعباس ابرویی باال داد.

_ من نه ولی مامورای اطالعات و امنیت ملی حتما 

 تونن.می

 کنید؟_ دارید منو تهدید می
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اقش ات امیرعباس صاف ایستاده و به سمت کمد گوشه

ای را از آن بیرون کشید و مقابل ثمینا رفت و پرونده

 قرار داد.

_ این پرونده تا به امروز با هزارجور ترفند دست من 

کنم که بفهمی هر چقدر هم مونده، دارم بیدارت می

 که نخوای بعضی کارها رو بکنی اما بازم مجبوری.

تر شده بود اما هایش آرامثمینا با شنیدن حرف

تر بکوبد باس برای این که میخش را محکمامیرع

 گفت:

 خوام و_ شرایط برای تو طوری نیست که بگی می

 خوام، فرصتی نداری.نمی

 ای که به جان دختر انداخته بود جواب داد.دلهره
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 کار باید بکنم؟_ چه 

 امیرعباس راضی از عقب نشینی ثمینا گفت:
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ذاری باهاش برای قراری می_ برات توضیح دادم یه 

فردا، یه جوری برخورد کن و حرف بزن که نتونه 

مخالفت کنه باید تا قبل از ساعت هشت شب ببینیش. 

نی کاش هم طبق چیزایی که بهت گفتم عمل میبقیه

 سخت نیست از پسش برمیای.

 _ باشه ولی اگر قبول نکرد بیاد چی؟ 

 _ باید کاری کنی که بیاد.

 کنم.می _ باشه تالشمو
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نشیند، گوشی روی میزش امیرعباس پشت میزش می

 دارد.را برمی

خوام از گم پدرام برسوندت خونه اما می_ خوبه می

هر اتفاقی که میوفته با خبر باشم. موقع مالقات هم 

 تنها نیستی.

سروان نادری در ستاد نبود و کسی که ثمینا را به او 

ه ند شد و رو ببسپارد در ستاد سراغ نداشت، از جا بل

 ثمینا گفت:

 رسونمت._ من باید برم جایی سر راه می

 تونم برم.شم خودم می_ نه من مزاحمتون نمی

 کرد.دختر داشت با او تعارف می

 رسونمت._ می
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افتد ثمینا هم حرفش را زده و به طرف در اتاق راه می

شود. در راه مجبور بود اول به سر او روان میپشِت

فته بعد ثمینا را برساند. مقابل مدرسه سراغ افرا ر

 توقف کرده و گفت:

 گردم._ االن برمی

 از ماشین پیاده شد و به طرف دبیرستان دخترانه رفت.

                         

************************************

********* 

 کرد که دید سرگرداز پنجره ماشین بیرون را تماشا می

همسن و سال ثنا در حال آمدن به  همراه با دختری

طرف ماشین است. هر دو سوار ماشین شدند، دختر با 



 

Romanzo_o 361 

توانست حدس بزند از کرد. میکنجکاوی نگاهش می

حضور او متعجب است. طوری با چشمان گرد شده 

د. دیکرد که انگار موجود فضایی میثمینا را نگاه می

و  حتی سرگرد هم متوجه این نگاه او شد که با ایما

اشاره سعی کرد او را به خود بیاورد. دختری که 

دانست کیست با اشاره سرگرد دست از رسد نمی

 کردن ثمینا برداشت و سالم کرد.

 _ من افرام خواهر امیرعباس.

دانست خود های سرگرد را دید. نمیدرهم شدن اخم

 را با چه عنوانی معرفی کند.

 _ من ثمینا هستم.

 لی پیش آمد.دست افرا از بین دو صند
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 _ خوشبختم ثمینا جون.

 ثمینا لبخند کم رنگی زد.

 طور._ منم همین

 _ یه سوال بپرسم؟

تر اش را به در داد تا بتواند افرا را راحتثمینا تکیه

 ببیند.

 _ بله حتما.

 _ دوست دختر داداش امیری؟

قبل از این ثمینا از بهت بیرون آید و جوابی بدهد 

 را شنید. صدای هشدار دهنده سرگرد
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 _ افرا.

 های سرگرد به شدت درهم بود.اخم

_ با یه دختر خوشگل پا شده اومده دم مدرسه بعد 

 شه. ناراحتم می

غرغر دخترک طوری بود که هر دو بشنوند، سرگرد 

 ای نکرد.باز هم به نام خواندش اما افاقه

_ آخه داداش مگه دختری جرئت داره تو ماشین تو 

برام سوال شده آخه ثمیناجون خیلی بشینه؟ خب 

 خوشگله بعیده نخوای بگیریش و تو ماشینت باشه.

خواست از های ثمینا رنگی شدند دلش میگونه

خجالت خود را بین تار و پود روکش ماشین مخفی 

 کند.
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 _ زبون به دهن بگیر بچه.

افرا لب برچید اما هنوز با نگاهی با مزه خیره ثمینا 

 گوید:فع سوتفاهم میبود. ثمینا برای ر

 _ سرگرد صامتی مسئول پرونده من هستن.

 ای به خود گرفت.افرا قیافه پنچر شده

 _ حیف شد.

 سرگرد مداخله کرد.

 _ افرا خانم بهتره بیشتر از این کنجکاوی نکنی.

_ داداش به خدا یه لحظه ذوق کردم گفتم زنداداش 

 دار شدم.

 سرگرد کالفه پوفی کشید و رو به او گفت:
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 _ امیدوارم از حرفای افرا ناراحت نشید.

 _ نه عیبی نداره سوتفاهم بود.

هایش هی برای افرا خط و دید سرگرد با چشممی

آورد. تصورش هم کشد اما به روی خود نمینشان می

دار بود او و سرگرد کنار هم؟ اصال برایش خنده

ها و توانست با زورگوییشدنی نبود. ثمینا مگر می

های این مرد کنار بیاید؟ این مرد از جنس بداخالقی

سنگ است و نرود میخ آهنین عشق در سنگ. ماشین 

شان ایستاد از سرگرد تشکر کرده که مقابل خانه

خواست از ماشین پیاده شود که چشمش به ماشین 

اش افتاد. نگاه بهراد از درون بهراد پسر عمه مرضیه
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مده. سرگرد ماشین به او بود، حتما به دنبال مادرش آ

 از مکث او متوجه شد.

 _ چی شده؟ مشکلی هست؟

 سرش را به طرفین تکان داد.

 _ نه فقط...

 _ به اون ماشین ربط داره؟

م خونه ماست حتما پسرش _ نه مشکلی نیست عمه

 اومده دنبالش.

در ماشین را باز کرد و پیاده شد، در عقب هم باز شده 

 و گفت: و افرا پیاده شد، او را در آغوش کشید

 _ امیدوارم از کنجکاوی من ناراحت نشده باشی.
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 _ نه عیبی نداره.

اش را صمیمانه افرا او را در آغوش کشیده و گونه

 بوسید.

 _ امیدوارم بازم ببینمت ثمینا جون.

 طور._ منم همین

�جنجال �: 
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از هم خداحافظی کردند برای سرگرد هم سری تکان 

خانه رفت. کلید را در قفل چرخاند اما داد و به طرف 

 که وارد خانه شود صدای بهراد را شنید.قبل از این
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ت خشک بشه بعد ذاشتی کفن اون یکی رابطه_ می

 رفتی سراغ بعدی.می

اهمیتی به حرفی که زده بود نداد تنها از جلوی در 

 کنار رفت.

 _ فکر کنم اومدی دنبال عمه.

خانه شد اما صدای  توجه به حضور بهراد واردبی

ان آمد نشسرش میهایی که پشِتبسته شدن در و قدم

از ورود او به خانه داشت.چندباری با صدای بلند" یا 

اهلل " گفت و وارد ساختمان شد. عمه و مادر پدرش 

 در سالن نشسته بودند.

 _ سالم. 
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کند. پدر و مادرش بهراد زودتر از او اعالم حضور می

با  اشاستقبال کردند، این میان عمهبه خوشرویی از او 

 لحنی بد پرسید:

 _ با هم اومدید؟

 نشست گفت:بهراد درحالی که روی مبل می

 _ نه دختر عمه رو یه آقایی رسوند.

 نگاه متاسفی حواله بهراد کرد و گفت:

 _ رفته بودم ستاد سرگرد منو رسوندن.

 پدرش سری به نشانه تایید تکان داد و گفت:

 نکنه._ دستش درد 
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جو سنگینی در خانه حکم فرما بود که تا رفتن عمه 

مرضیه و پسرش برای ثمینا ادامه داشت. بعد از رفتن 

ها توانست نفس راحتی بکشد و روی خواسته آن

سرگرد تمرکز کند. همین امشب باید با ملیکا تماس 

گرفت و قرار مالقات یا به قول سرگرد دیدار می

 د.داای را ترتیب میدوستانه

                                

************************************

** 

تاریکی طوری بر خلوتی و سکوت کوچه سایه 

رسید. یک ساعتی آور به نظر میانداخته بود که رعب

بود که اهالی عمارت منفور رفته بودند اما امیرعباس 
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توانست ریسک کند هنوز وارد خانه نشده بود. نمی

شد هر چند که ید از خالی بودن خانه مطمئن میبا

خدمه و بادیگارها حتما بودند، هیچ شناختی از خانه 

تواند مدرکی که دانست آیا مینداشت و نمی

خواهد پیدا کند یا نه. تنها خبر داشت که گاو می

داند صندوقی در این خانه هست که کسی نمی

 قی بدونزد و به هر طریکجاست. باید دل به دریا می

شد. با گوشی که در گوش دیده شدن وارد خانه می

 داشت جویای وضعیت دو تیم دیگر شد؟

 _ سروان نادری اطراف شما چه خبره؟

 ای بعد جوابش را گرفت.ثانیه

 _ سوژه مورد نظر به همراه مهموناش به مقصد رسید.
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 _ خوبه.

 _ سروان توفیقی امانتی رو تحویل گرفتی؟

 _ بله قربان.

 ای جلب توجه به ما ملحق بشید.بدون ذره_ 

 _ چشم.
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 کردندنگاهی به ساعتش کرد دیگر نباید معطل می

شان اواسط کوچه در وقت شروع عملیات بود. ماشین

پارک شده بود. از مانیتور نگاهی به  ترین نقطهتاریک

بودند بدون جلب  خانه انداخت، به سختی توانسته

هایی برای بررسی ورودی و حیاط نتوجه دوربی
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عمارت جاسازی کنند. یکی از نیروها با زوم کردن 

 روی تصویری گفت:

_ قربان اگر داخل خونه نگهبان نباشه تو حیات کال 

 پنج نفر هستن.

 با نگاهی ریز شده با صفحه خیره شد و پرسید:

 _ مطمئنی؟

زنن و _ دو نفر جلوی در هستن، دو نفر هم گشت می

 کی هم جلوی ورودی ساختمون وایساده.اون ی

کنیم چشم از مانیتور _ خوبه عملیات رو شروع می

دارید هر چیز مشکوکی رو سریع بهم خبر برنمی

 بدید.

 کردند.نیروهایش با نگرانی نگاهش می
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کنید خیلی خطرناکه ما _ قربان این کاری که می

 دونیم.هیچی از داخل خونه نمی

 دوزد.ها میآناش را به نگاه جدی

دونیم چه خبره باید دست رو دست _ چون نمی

بذاریم؟ وقت نداریم باید هرطور که شده امشب کار 

رو تموم کنیم. اگر قراره نیروی تحت امر من باشید 

باید به دل آتیش زدن رو یاد بگیرید کار ما همینه 

کنیم اگر سر هر کاری های بزرگ رو تجربه میریسک

ای به نتیجه کنیم هیچ پرونده بخوایم دست دست

 رسه.نمی

 _ مراقب خودتون باشید.

 سرش را تکان داد.
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 _ هستم شما هم خوب دقت کنید. 

کشد، از ماشین پیاده شده و خودش را کنار دیوار می

ی بلند دیوارها ساخته بود در تاریکی محضی که سایه

به سمت خانه رفت. نزدیک خانه ایستاد باید یکی از 

ی که برای ورود در نظر داشت را انتخاب هایراه

کرد. نگاهی به اطراف انداخت و متوجه دیوار می

مشترک خانه با همسایه شد. اطراف این دیوار به دلیل 

ا شد گفت تنهاشتراکش با همسایه دوربین نبود می

آمد. نقطه ضعف این خانه که نه عمارت به حساب می

رت شود و توانست وارد عماتری میبا خیال راحت

 دیده نشود، با اعضای تیمش ارتباط برقرار کرد.
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خوام ازسمت راست وارد بشم دیوار همسایه رو _ می

 دارید تو تصویر؟

 _ بله قربان.

نمای سنگی دیوار کار را سخت کرد اما با یک پرش 

بلند لبه دیوار را گرفته و سریع خود را باال کشید. 

 ت تنه درختانمعطلی از پایین پرید و خود را پشبی

مخفی کرد. از جایی که ایستاده بود با ساختمان خیلی 

فاصله داشت مسیر راحتی نبود. راهش به پشت 

دانست راه ورودی تر بود اما نمیساختمان آسان

هست یا نه. کمی از درخت دور شده و خود را پشت 

ها و شمشادهای تزیینی کشید. سرکی کشید درختچه

شد و هرآن به او نزدیک می یکی از بادیگاردها داشت
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تر کشید تا در امکان داشت او را ببیند، خود را عقب

 تاریکی قرار بگیرد و دید کمتری داشته باشد. 

اش راه گرفته بود، داشت خود عرق از گوشه پیشانی

کرد که به بادیگارد حمله کند اما صدای را آماده می

ای هها جایی متوقف و بعد هم دور شد. چند ثانیقدم

صبر کرد بعد خود را باال کشید، دور شدن و پشت به 

هایی که او بودن مرد کارش را راحت کرد. با قدم

صدا باشند به سمت پشت کرد سریع و بیسعی می

جا به بعد نیروهایش ساختمان حرکت کرد. از این

ای توانند به او بکنند، وارد محدودههیچ کمکی نمی

 شد که تحت پوشش نبود.می
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هایش سرعت بیشتری داد و از گوشه دیوار ه قدمب

حرکت کرد. هنوز نیمی از راه را هم طی نکرده و به 

پشت ساختمان نرسیده بود که صدای گفت و گوی 

 دونفر به گوشش رسید.
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شد، نگاهی به ساختمان تر میصدا هر لحظه نزدیک

کند. انداخت تا راهی برای ورود و پنهان شدن پیدا 

کمی جلوتر چند پله کوتاه به تراسی کوچک بود، در 

دل دعا کرد بخت با او یار باشد و در باز شود. نفس 

عمیقی کشیده و دستگیره در را آرام پایین آورد. 

صدای تیک کوتاه نشان از باز شدن در داشت. اتاق 

رسید، با احتیاط وارد شد و تاریک و خالی به نظر می
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ها از کنار دو نفر از بادیگارد در را بست. همان دم

 تراس رد شدند.

نفسی گرفت و خواست آن را رها کند که صدایی 

 نفسش را قطع کرد.

 _ تو کی هستی؟ اومدی منو نجات بدی؟

                                

******************************** 

ای خلوت و تاریک ثمینا را از توقف ماشین در کوچه

ون آورد. نگاهی به اطرافش انداخت، فضای فکر بیر

 آور و تاریک کوچه باعث ترسش شد.وهم

 جا کجاست؟_ جناب سروان این
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سروان نادری پیاده شده در عقب را باز کرد تا ثمینا 

هم پیاده شود. او را به سمت ون مشکی رنگ ستاد 

 هدایت کرد.

_ جناب سرگرد اینجا هستن عملیات تموم نشده 

 هم اینجا باشید.خواستن شما 

آب دهانش را قورت داده و سوار ون شد. دو نفر پای 

هایشان نشسته بودند و چشم از صفحه تاپلپ

نفر دیگر هم سمتی دیگر با هدفون  داشتند، یکبرنمی

تاپ مشغول بود. ثمینا با راهنمایی سروان نادری و لپ

کرد. معذب ها را تماشا میاش نشسته بود و آنگوشه

ش جا به جا شد، دوست داشت بداند اطرافش در جای

خواست بپرسد گذرد کلی سوال داشت که میچه می
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گذاشت. نباید تمرکز اما جو سنگین و جدی فضا نمی

های آرام و عمیق زد سعی کرد با نفسها را بهم میآن

خودش را کنترل کند. یکی از افراد سر از صفحه بلند 

 کرد.

دم نیست، تو ببین _ سرگرد مسیر عوض کرد تو دی

 بینی؟چیزی می

 مامور دیگر با نگرانی گفت:

بینمشون حتما از یه مسیر دیگه رفتن که ما _ منم نمی

 بهش اشراف نداریم.

کردند با سرگرد ارتباط بگیرند اما صدایی از سعی می

آمد. اضطراب و استرس هر لحظه بیشتر آن طرف نمی

را هم  شد. ثمینا دستانشاز قبل برجمع حاکم می
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مالید نگران سرگرد بود، ناخودآگاه در دل شروع به می

دانست جایی که هست کجاست، ذکر گفتن کرد. نمی

فهمید. تنها اتفاقاتی درحال رخ دادن بود که او نمی

چیزی که برایش اهمیت داشت سالمتی سرگرد بود. 

 یکی از مامورها او را مخاطب قرار داد.

 ؟_ شما شنود رو کجا وصل کردید

ثمینا با این سوال به یاد لحظات سختی که در آن کافه 

 گذارنده بود افتاد.

 _ به گوشیش.

_ به نظر خودتون جایی هست که ما بتونیم راحت 

 مکالماتش رو بشنویم.
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در کافه هر چه فکر کرده بود که چطوری و کجا باید 

ای نرسیده بود، داشت شنود را وصل کند به نتیجه

اش را داد که ملیکا عادت قدیمیزمان را از دست می

اش به جانش وابسته به او یادآوری کرد. ملیکا گوشی

اش را در دست بود همیشه و در همه حال گوشی

داشت. وقتی دقایقی برای تمدید رژلبش به سرویس 

بهداشتی رفت ثمینا با هزار ترس و دلهره از لو رفتنش 

اخل دستگاه ریز و کوچکی که به او داده بودند را د

 قاب گوشی نصب کرده بود.

 _ اون عادت داره همه جا گوشیش دستش باشه.

 مامور سری تکان داد.
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_ خوبه من شنود رو فعال کردم، ولی هنوز صدایی 

 ای داره؟شه، به شما نگفت چه برنامهشنیده نمی
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 _ گفت یه قرار مهم داره.

 _ ممنون.

ای که به زور روی مهنی جواب مامور را با لبخند نصفه

لب نشانده بود داد. ته دلش آشوبی عجیب برپا بود و 

 کرد.تنها خبر سالمتی سرگرد این آشوب را آرام می

_ سروان خیلی وقته خبری از سرگرد نیست چیکار 

 کنیم؟ 
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این حرف بغض را مهمان گلوی ثمینا کرد، باورش 

 شناخت افتاده باشد.شد اتفاقی برای مردی که مینمی

 جا چه خبر است.گفت اینکاش یک نفر به او می

 ای نداریم._ باید صبر کنیم چاره

 _ اگر قبل از اومدن سرگرد برگردن چی؟

 سروان نادری نگاهی به ساعت دستش انداخت.

ها کامل زیر نظر دارن _ هنوز که خبری نیست بچه

اجازه سرگرد کاری بکنیم دستور تونیم بیاونا رو نمی

 بدون اطالعاشون کاری نکنیم.اکید دادن 

هر چه دعا و ذکر بلد بود زیر لب خوانده بود کاش 

امشبشان به خیر بگذرد. کاش سرگرد خبری از خود 

 کرد. بدهد اصال او کجا بود و چه می
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************************************

** 

 اق روی زنیکمی طول کشید تا نگاهش در تاریکی ات

تخت در خود جمع شده ببیند. زن آباژور  که گوشه

کند و حاال امیرعباس چهره او کنار تخت را روشن می

بیند. زنی تقریبا پنجاه ساله با موهایی تر میرا واضح

که پریشان دورش رها شده بودند، پیرهن بلندی به 

زد. در جایش میخکوب تن داشت که به تنش زار می

 دانست چه واکنشی نشان بدهد.میشده بود و ن

تونی شکستش بدی هیچ کس حریف سلیمی _ نمی

 شه.بزرگ نمی
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ریخت خنده و گریه زن با هم قاطی بود، هم اشک می

 خندید. این زن کیست؟ و هم می

جا برو تو رو _ برو جونت رو نجات بده از این

 کشن مثل من.می

، وار شروع به گریه کرددوباره با حالی جنون

کرد که امیرعباس هایی را زیر لب زمزمه میحرف

 شنید. ناخودآگاه چراغی در ذهنش روشن شد.نمی

 تونم نجاتت بدم._ من می

زن دستانش را دورپاهاش قفل کرده و َننووار خودش 

 دهد.را تکان می

تونه من و _ چطوری؟ چطوری؟ هیچ کس نمی

 نجات بده.
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های آرام به قدم خیلی آرام طوری که زن را نترساند با

 تر شد.او چند قدم نزدیک

 تونم فقط کافیه بهنم اعتماد کنی._ من می

نشیند، برای نگاه نامطمئن زن روی امیرعباس می

 د.کشاش را بیرون میمطمئن کردن او کارت شناسایی

 _ من پلیسم ببین.

کند بعد با زن اول کمی گیج به کارت نگاه می

 دارد.ت او قدم برمیپرد و سمخوشحالی از جا می

 _ بریم پس منو از اینجا ببربریم.

رفت هر لحظه امکان داشت صدای زن داشت باال می

 توجه کسی را جلب کند.
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تونم _ هیس آروم اگر کسی صدامون رو بشنوه نمی

 نجاتت بدم.

75 

زن سریع سکوت کرده و با چشمان گرد به امیرعباس 

 خیره شد.

همه من اینجام، به هیچ کس نباید _ کسی نباید بف

 هیچی بگی.

 دهد.زن تنها سر تکان می

کند اما االن حال روحی او امیرعباس را متاسف می

 وقتی نداشت که بتواند فکر به حال زن بکند.

خوام سلیمی رو دستگیر کنم، اگر اون _ من می

 تونه اذیتت کنه.دستگیر بشه دیگه کسی نمی
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 کند.میاز سکوت زن استفاده 

 دونی گاوصندوق سلیمی کجاست؟_ تو می

 ست._ تو خونه

 ست اما کجای خونه؟دونم تو خونه_ می

 کند.زن باز هم همان جمله را تکرار می

 ست._ تو خونه

امیرعباس امیدی نداشت که این زن آشفته بتواند 

 کمکی به او بکند.

 ست._ کلیدشم روی در خونه
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زیرلب چیزهایی را زمزمه باز هم زن شروع کرد به 

 کرد دوکردن. بیشتر از این وقت را نباید تلف می

 بازوی زن را در دست گرفت.

_ من االن باید برم اما خیلی زود میام که تو رو هم 

 ببرم به شرطی که به هیچ کس نگی منو اینجا دیدی.

 گوید:زن خیلی مظلومانه می

 _ زود بیا.

شود. اق خارج میامیرعباس سری تکان داده و از ات

های منتهی به طبقه باال قرار اتاق زن درست زیر پله

داشت. سرو صدایی در خانه نبود با احتیاط به سمت 

های مارپیچ رفت. طبقه باال یک سالن کوچه مبله پله

داست که دور تا دور اتاق بود. بین همه این درها تنها 
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شان به مقصد امیرعباس بود، اتاق کار سلیمی یکی

 زرگ.ب

                               

************************************ 

گذشتند و همین اضطراب و ها به کندی میثانیه

کرد. چرا حاال که زمان استرس ثمینا را دوچندان می

زیادی گذشته و خبری از سرگرد نیست نیروهایش 

 کنند؟ بارها به دهانش آمد حرفی بزند اما بهکاری نمی

 زور جلوی خودش را گرفت.

کرد. سروان نادری کالفه مدام به ساعتش نگاه می

همین که خواست اعتراضی کرده یا حرفی بزن در ون 

 باز شد و سرگرد سوار ماشین شد.
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 گردیم ستاد._ سریع راه بیوفتید برمی

 کردند. تنها ثمینا با لبخندیهمه با تحیر به او نگاه می

ت و در دل خدا را شکر نگریسمحو مات او را می

 کرد.می

 نگاه سرگرد روی او نشست.

 _ خوبی؟

با سوال او به خود آمد و دست از خیره نگاه کردن 

 برداشت.

 _ بله خوبم.

 _ خوبه.

آری همین خوب بود، همین که او صحیح و سالمت 

 است.
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 _ با تیم دوم ارتباط بگیرید اعالم موقعیت کنن.

 نشدی همه چیز خوب پیش رفت؟_ اذیت که 

 باز هم او را مخاطب قرار داده بود.

 _ سخت بود ولی شد.

آرام جواب داد و در مقابل نگاه پرتحسین را دریافت 

 کرد.

 خواستید پیدا کردید؟_ قربان مدارکی که می

صدای سروان نادری رشته اتصال نگاهشان را پاره 

بند کرد. ثمینا به سرت چشم گرفته و خود را با 

 کیفش سرگرم کرد.
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 _ آره.

 تونیم شروع کنیم؟ _ پس می

تونم حدس بزنم _ امشب خیلی برات سخت بوده می

اما اگر یکم دیگه همکاری کنی همه چیز به زودی 

 تموم میشه.

های شد آن هم به زودی، روی لبهمه چیز تمام می

قلبش لبخند پت و پهنی نشسته بود. باالخره 

ها نفس راحتی بکشد، چه توانست بعد از مدتمی

ای که خوب که این مرد قهرمانش شده بود. از لحظه

به آن سلول تاریک آمد و نجاتش داد، یا حتی وقتی 

که در بیمارستان خبر اتفاقات تلخی که در انتظارش 

بود را داد و تا همین لحظه به قولی که آن شب داده 
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بود عمل کرده بود. اگر او قهرمان این روزهایش 

کرد؟ حسش به شد چه چیزهایی را تجربه میینم

هایی که دل سرگرد صامتی خوب بود، از همان خوب

کند. سرش را به بدنه ماشین را به حضورش قرص می

تکیه داده و چشم بست دوست داشت تا رسیدن به 

ستاد و زمانی که اجازه رفتن به خانه را به او بدهند 

 کند.هایش را به استراحت کوتاهی دعوت چشم

به ستاد که رسیدند همراه سرگرد فورا به اتاقش رفتند. 

ای را از زیر لباسی که به تن داشت سرگرد پوشه

بیرون کشید و از جیب مخفی لباس فلشی کوچک را 

درآورده و روی میز گذاشت. روی صندلی نزدیک به 

میز او نشست و نگاه منتظرش را به او دوخت. 
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همه تالش را دوست داشت هر چه زودتر نتیجه 

 بداند.

 _ دزدی از دفتر استادت کار ملیکا فرجی بوده.

مقدمه گویی سرگرد برایش شوکه کننده بود با این بی

که دراین چند وقت روی دیگر ملیکا را دیده بود اما 

تا این حد پیشروی را انتظار نداشت. کارش به جز 

خیانت در رفاقت به معنای واقعی کلمه وطن فروشی 

های فکر بیرون آمده و تمرکزش را به حرفبود. از 

 سرگرد داد.

_ اگر طبق برنامه پیش بریم تا نهایت یک هفته دیگه 

 شون دستگیر میشن.همه

 تونم برم خونه._ خوبه. من می
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 _ نه تو تا زمان دادگاه خونه نمیری.

 متحیر از خونسردی سرگرد پرسید:

_ یعنی چی خونه نمیرم؟ پس این مدت من باید چه 

 کار کنم؟

 برم یه جای امن._ تو رو می

                          

************************************

****** 

سرهنگ سرش را از روی مدارک برداشت و با 

 تحسین او را نگریست.

 _ مثل همیشه کارت عالی بود امیرعباس.
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امیرعباس راضی از نتیجه به دست آمده در جواب 

 سرهنگ گفت:

77 

_ باید سریع اقدام کنیم حاال مدارک کافی برای 

 دستگیری افراد تو لیست داریم.

ترین قدمش را امشب برداشته بود و حاال وقت بزرگ

 ضربه زدن به حریف بود.

_ امیرعباس از امشب به بعد خواب بهت حروم میشه 

 دونی که؟جونت در خطره می

که در لیست  دانست، افرادیدانست خوب هم میمی

امیرعباس بودند افراد اسم و رسم داری بودند. کسانی 

م اما ای محککه یا سمتی در مملکت داشتند یا پشتوانه
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برای او اهمیتی نداشت، مهم این بود که دستشان را از 

 زندگی مردم کوتاه کند.

 _ خبر دارم نگران نباشید.

_ راجع به خانم وارسته چه تصمیمی داری؟ متاسفانه 

ای کرده کم کم کتر پورصالح همه چیز رو رسانهد

 میرن سراغش.

 _ اسمی هم ازش به عنوان متهم برده؟

 _ نه هنوز.

_ یه فکرایی دارم، نباید پیداش کنن اسمی از اون 

 دختر نباید جایی برده بشه.

 اندازد.سرهنگ ابرو باال می

 گناهیش داریم._ چرا؟ ما مدارک کافی برای اثبات بی



 

Romanzo_o 401 

نده به جریان نیوفته و قاضی حکم صادر نکنه _ تا پرو

نباید پیداش کنن، چون اون موقع اهمیتی به حرف ما 

دن و تا زمانی که تحقیقاتشون تموم نشه آرامشی نمی

 زارن.براش نمی

_ در نهایت چیزی که مهمه رفع اتهام شدِن خودت 

 رو به دردسر ننداز.

_ من قول دادم نزارم آبروش بره یا ضرری بهش 

 برسه.

کرد، یک اتفاق قشنگ سرهنگ چیزی را حس می

توانست در راه باشد اگر کسی امیرعباس را راضی می

 به دست کشیدن از غفلتی که نسبت به خود دارد کند. 
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_ درسته اینم هست. دختر خانواده دار و نجیبی هم 

شه نظرت هست، از اونایی که این روزا کم پیدا می

 چیه؟

 ند؟کامیرعباس سر کج می

_ منظورتون چیه؟ چرا من باید نظری راجع به این 

 دختر داشته باشم؟

 زند.سرهنگ خود را به راه دیگری می

_ باالخره تو باهاش برخورد بیشتری داشتی و تو 

 تحقیقاتم یه چیزایی فهمیدی.

امیرعباس فهمیده بود منظوری پشت حرف سرهنگ 

ز هست بعد از چند سال شاگردی نزد او منظورش را ا

 کشید.های دوپهلویش بیرون میپس حرف
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 _ بله فهمیدم.

هر دو منظور هم را فهمیده بودند، سرهنگ بحث را 

 کند.عوض می

_ چطور وارد او خونه شدی و اطالعات رو 

 برداشتی؟

این سوال ذهن امیرعباس را به سمت زن آشفته حال 

 همه در اتاق کار سلیمی رابرد. وقتی به سختی بین آن

های زن راه ده بود برخالف انتظارش زمزمهپیدا کر

گشای مشکلش شد. در اتاق خواب خودش و پسرش 

چیزی پیدا نکرده بود اما در اتاق کار درست وقتی 

اش را جلب کرده شد، تابلویی توجهداشت ناامید می

هایش حرف از خانه زده بود و تابلو بود. زن در زمزمه
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ه دقیقا روی بنقاشِی یک خانه قدیمی با نمای چوبی 

هایش مقابل روی میز کار به دیوار آویزان بود. قدم

تابلو متوقف شده و خواسته بود تابلو را از روی دیوار 

 بردارد اما تابلویی در کار نبود.

78 

در قالب یک نقاشی گاوصندوق را در دیوار مخفی 

کرده بودند. وقتی دست روی صفحه کشیده بوده 

کوچکی که کلید در آن پنهان بود پیدا حتی باکس 

 کرده بود.

 خوام کمکش کنید._ قربان یه نفر هست که می

توضیحی مختصر از حضورش در خانه سلیمی و 

توانست اما باید به دیدن آن زن داد. خودش که نمی
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کرد قول داده بود. بعد از صحبت با آن زن کمک می

د سرهنگ به اتاقش رفت، همین که وارد اتاق ش

ای مکث کرد. اصال فکر نکرده چشمانش روی صحنه

قدر ها همراه است و چهبود این دختر از صبح با آن

 تواند خسته باشد.می

دستانش را روی میز گذاشته و سرش را روی آن تکیه 

داده بود، حالت خوابیدنش باعث شد خودش را 

صدا کرد بیهایی که سعی میسرزنش کند. به قدم

زدیک شد، باالسرش ایستاد خواست باشند به او ن

بیدارش کند اما چشمانش مشغول کنکاش صورت او 

کرد؟ ای به خود آمد داشت چه غلطی میشدند. لحظه
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این دختر دست او امانت بود، با لحن و صدایی آرام 

 سعی کرد ثمینا را بیدار کند.

                             

************************************

***** 

آمد اما صدایی او را از هنوز خسته بود و خوابش می

توجه به صدا به خواب کرد، بیخواب منع می

شیرینش ادامه داد. صاحب صدا هم دست بردار نبود، 

 ای گذشت تا ذهنش شروع به پردازش کرد.لحظه

 _ خانم وارسته بیدارشید لطفا.

تنها یک چراغ در ذهنش روشن شد، سرگرد. هوشیار 

قدر این شد و سر از روی دستانش بلند کرد، آن
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های گردنش به ناله حرکت را سریع انجام داد که رگ

 افتادند.

 _ آخ.

 دستی روی گردن دردناکش کشید.

 _ خوبی؟ 

سرگرد هنوز باالی سرش ایستاده بود زیر لب" 

 خوبمی" زمزمه کرد.

 _ بلندشو بریم.

د سرگرپرسید کجا اما سکوت کرد، تنها با باید می

مدادی شدند و از ستاد همراه شد. سوار زانتیا نوک 

های شهر این ساعت از شب خارج شدند. خیابان

ها هم ها و خانهخلوت و آرام بودند، چراغ ساختمان
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خاموش بود. چه انتظاری داشت؟ که همه مثل او 

ز کدام ادرگیر شب بیداری باشند، شاید به ذهن هیچ

ا هساعت از شب وقتی آن مردم این شهر نرسد که این

 گذرد.خواب هستند در قسمتی از شهر چه می

ها باعث شد خیلی زود به سکوت و خلوتی خیابان

مقصد برسند. سرگرد با ماشین وارد پارکینگ همان 

ای شد که بار قبل بعد از دادگاه آمده بودند. خانه

ای پارک شد و ثمینا به تبعیت از سرگرد ماشین گوشه

سمت آسانسور راه افتاد. این وقت شب  پیاده و به

حضور او همراه با مردی که هرچند قهرمان اوست اما 

 است چه معنی نسبتی با هم ندارند و تنها یک غریبه

حرف دارد؟ درست است که اعتماد داشت که بی
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شود که بتواند تا این همراهش شده بود اما دلیل نمی

ا ثمینا حد پیش برود. سرگرد وارد آسانسور شد ام

 سرجایش ایستاده بود.

 _ چرا نمیای؟

 داد؟باید توضیح می

گن این دختر چرا _ این وقت شب خانواده شما نمی

 با شماست؟ چرا نمیشه من برم خونه؟

ای نگاهش و در کسری از ثانیه دست او سرگرد ثانیه

 را گرفت و به داخل آسانسور کشیدش.

بر بانو خ کنن به شیرین_ خانواده من همچین فکرنمی

 دادم منتظرته.
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باز هم سوالش را نصفه نیمه جواب داده بود اما ثمینا 

از شوک گرمی دستی که دستش را گرفته بود اعتراض 

نکرد، تنها دستش را از دست سرگرد بیرون کشید. از 

آسانسور که بیرون آمدند شیرین بانو را منتظر جلوی 

سالم و احوال پرسی کرد، در دید. خجالت زده با او 

با راهنمایی او وارد خانه شد. احساس غریبی داشت 

 ای نبود.اما چاره

ها خوابن، امیرعباس _ بیا تو عزیزم راحت باش بچه

که گفت مهمون داره برام همه رو خوابوندم و منتظر 

 شدم تا بیاید.

ها را با لبخندی دلنشین گفته بود و همه این حرف

 خجالت داده بود.ثمینا را بیشتر 
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 _ ببخشید که باز مزاحم شدم.

 شیرین اخم ساختگی روی صورت نشاند.

_ دیگه نبینم از این حرفا بزنی، اتاق امیرعباس رو 

برات آماده کردم تا تو یه استراحت کوچولو بکنی من 

 برات شام میارم.

 _ نیاز نیست به زحمت بیوفتید من گرسنه نیستم.

لحظه شاهد تعارف تکه پاره همان دم سرگرد که تا آن 

 کردن شیرین بانو و او بود پیش آمد.

_ یعنی چی گرسنه نیستم از صبح که اومدی ستاد 

 چیزی نخوردی.

 گوید:اش را رو به شیرین بانو میبقیه جمله

 _ شیرین بانو شما همون کاری که گفتی انجام بده.
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با رفتن شیرین بانو سرگرد او را به سمت اتاق خود 

 کرد.هدایت 

 _ شب بخیر.

گفت و به طرف سالن برگشت و حتی اجازه نداد 

 ثمینا جوابش را بدهد.

                           

************************************

* 

کرد کالفه و عصبی طول و عرض اتاقش را طی می

یک هفته سخت را گذرانده بود و حاال منتظر نتیجه 

قضاییه رفته بود تا در زحماتش بود. سرهنگ به قوه 

اضطراری که ترتیب داده بودند شرکت کند.  جلسه
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احتمال زیاد برای بررسی پرونده و مدارک موجود و 

برگزاری جلسات دادگاه و صدور احکام امروز 

شد. روند کاری خیلی زودتر از تصمیم گیری می

 رفت.کرد پیش میچیزی که فکرش را می

انفجار بود. وقتی  در این یک هفته درگیر موج یک

همه چیز علنی شده و اسامی درون لیست را بازداشت 

ها و رسانه شروع به کار کردند امیرعباس درگیر تنش

و حواشی به وجود آمده شد. از طرفی پسر سلیمی و 

ملیکا فرجی هر دو گریخته بودند و پلیس هنوز موفق 

هایش تمامی ها نشده بود. نگرانیبه دستگیری آن

برای حفظ آبرو و سالمتی ثمینا مجبور به نداشت، 
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 ای به در اتاقشسرکله زدن با هزاران نفر شده بود. تقه

 خورد و پدرام وارد شد.

 _ قربان تشریف نمیارید؟

 اخم کرد.

 _ کجا باید بیام؟

 پدرام کامل وارد اتاق شد و در را بست.

_ کارایی که گفتین انجام دادم قرار بود بریم خونه باغ 

 ارسته...خانم و

اش فرستاد و میان کالم پدرام لعنتی به حواس پرتی

 پرید.

 _ باشه بریم.
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در مسیر همه حواسش پی اطراف بود، از وقتی خبر 

کرد. فرار پسر سلیمی را شنیده بود بیشتر احتیاط می

شد ها درگیر کار قاچاق بودند را نمیافرادی که سال

ترسید بیشتر نمی دسِت کم گرفت. برای خودش

اش به عالوه اش بود، البته خانوادهنگران خانواده

 دختری که روی قول او حساب باز کرده بود.

 _ محافظای باغ قابل اعتماد هستن؟

_ بله قربان خیالتون راحت من هرشب بهشون سر 

زنم، آدمای مطمئنی هستن به عالوه از هویت شما می

 و خانم وارسته خبر ندارن.

 حواست رو خیلی جمع کن. _ خوبه
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تا رسیدن به مقصد فکر و ذهنش پیش جلسه بود اما 

به رسیدن به خانه باغی که ارثیه پدربزرگش برای او 

اش بود دست از فکر کردن کشید. خاموشی باغ توجه

های باغ را جلب کرد هوا تاریک بود و قطع باید چراغ

با  ندهای تبود. از ماشین پیاده شده و با قدمروشن می

 سمت باغ رفت.

                                   

************************************ 

کناره پنجره باغ لیوان چای به دست ایستاده بود و باغ 

هایش اما کرد. زیبا بود مخصوصا شبرا نگاه می

قدر که زیبایی داشت خوف و ترس را هم دل همان

آور را گذرانده بود، یک انداخت. یک هفته عذابمی
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هفته تنهایی و سکوت و فکر کردن که هر چه بیشتر 

شته فکر به در تنهایی و سکوت باغ به گذ

ای از لیوان چایی هایش بیشتر پی برد. جرعهحماقت

شان را که رو سردی بود نوشید، دلش خانه

 ها دلتنگیخواست شبیه کودکان بهانه گیر شبمی

 زد.کرد و خودش به جان خودش غر میمی

در این یک هفته خبری از سرگرد نبود هیچ تلفنی هم 

غ نبود. عمال در دسترسش نبود، تلویزیون هم در با

ارتباطش با دنیای بیرون از این باغ قطع بود، تنها 

اش کتابخانه کوچکی بود که در انتهای سالن دلخوشی

ها مختلف با تراسی قرار داشت. یک اتاق پر از کتاب

کوچک و دوست داشتنی، یک صندلی راک قدیمی 
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هم اتاق بود که ثمینا بعد از اطمینان از سالم بودنش 

اس برده بود. اکثر اوقات در تراس آن را به تر

خواند بیشتر دیوان وحشی نشست و کتاب میمی

خواند این دو کتاب را بیشتر بافقی و حافظ می

 دوست داشت.

در سکوت خانه غرق بود که صدایی شبیه به 

در پی در فضا پیچید بعد از تاریکی  های پیجرقه

 همه جا را احاطه کرد. جیغ خفیفی کشید لیوان چای

از دستش رها شد و پیش پایش شکست، با این که 

چای به نسبت سرد شده بود اما باز هم پوست پایش 

را سوزاند. قدمی به عقب برداشت تا حداقل از 

های شکسته لیوان در امان بماند. صدایی شبیه به تکه



 

Romanzo_o 419 

کوبیده شدن کلنگ به دیوار چند بار پیاپی به گوش 

 رسید. 

تر و جایی این بار نزدیک هاباز هم همان صدای جرقه

در خانه در گوشش پیچید. ترس بر او هر لحظه قالب 

آمدند و ها میآورد، صحنهشد داشت نفس کم میمی

گاه گذرانده هایی که در آن شکنجهرفتند. لحظهنمی

هایی خورده بود، پیش چشمش مجسم شد، کتک

قصد تعرض ساسان، گشنگی، تاریکی همه و همه 

 چشمانش نشستند. آمدند و جلوی 

روی زمین نشست و در خود جمع شد، دست روی 

صدا اشک ریخت. از تنها و هایش گذاشت و بیگوش

تاریکی متنفر بود از هر چیزی که یادآور آن خاطرات 
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ه در هایی که بصدای ضربهوحشتناک باشد متنفر بود. 

کرد، آمده بودند سراغش خورد ترسش را بیشتر میمی

 ودند.باز هم آمده ب

                            

************************************

**** 

اش را دوید اسلحهبا سرعت به سمت ساختمان می

 مسلح کرد با نور گوشی جلوی راهش را روشن کرد.

 _ پدرام این محافظا کجان.
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پدرام با فریاد محافظان را صدا کرد چند لحظه بعد دو 

 سراسیمه جلوی راهشان آمدند. از آن نفر
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 جا چه خبره؟_ شماها کجایید این

_ قربان کنتور برق اتصالی کرده فکر کنم از داخل هم 

 دن.جرقه زده باشه هر چی در زدیم خانم جواب نمی

ترین سرعتی که از خود سراغ داشت به سمت با سریع

ساختمان دوید. چند باری در زد اما صدایی از داخل 

آمد، دستگیره را باال و پایین کرد اما در باز نشد نمی

ها تمام خودش به ثمینا گفته بود حتی با وجود محافظ

 درها را از داخل قفل کند.

 _ لعنت بهت لعنتتت.

عصبی فریاد زد و لگدی به در کوبید. قصد داشت در 

را بشکند راه دیگر نبود باید هرچه زودتر از سالمت 

 شد. نت بود مطمئن میدختری که دستش اما
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 _ قربان آروم باشید چیزی نشده.

 نفس زنان قدمی عقب آمد.

_ یه اتفاقی اتفاده وگرنه این همه سر و صدا باید 

 داد.جواب می

تر به در ضربه زد. با چند ضربه گفت و این بار محکم

دیگر در به سینه دیوار چسبید و امیرعباس سراسیمه 

نور گوشی روشن کند هر وارد خانه شد. سعی کرد با 

 گشت.طرف را با نگرانی به دنبال ثمینا می

 _ خانم وارسته.

هر چقدر صدایش کرد جوابی نشیند، همین که 

اش در سالن خواست راهی اتاقش شود متوجه سایه

لرزید خودش ای که میشد. جسم در خود جمع شده
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بود سریع خود را به او رساند، اما همین که صدایش 

 های او بلند شد.او نزدیک شد صدای جیغ زده و به

_ برو کنار بهم دست نزن، راحتم بزارید تو رو خدا با 

سه کنم بمن کاری نداشته باشید بسه دیگه خواهش می

 دیگه.

زد، با ریخت و جیغ میبا چشمان بسته اشک می

 زد.های مشت شده به هوا ضربه میدست

 تونم._ تو رو خدا ولم کنید دیگه نمی

هایش را در هوا گرفت و یرعباس به زور دستام

 سعی کرد او را آرام کند.

 _ آروم باش چیزی نیست، کسی به تو کاری نداره.
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شنید و فقط از ترس انگار ثمینا اصال صدای او را نمی

لرزید، با اندکی زور او را بین بازوهایش محبوس می

 کرده و در گوشش زمزمه کرد.

 _ هیش هیچی نیست تموم شد.

اول کمی تقال کرد تا از او فاصله بگیرد، چند دقیقه 

شد ندانست اما دیگر از لرزش و تقال و اشک خبری 

کرد. خانه هنوز در هق مینبود فقط در آغوشش هق

تاریکی غرق بود و سکوت عجیب و غریب شب بر 

 کرد.فضای خانه حاکمیت می

                          

************************************

** 
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زد هنوز ترس داشت در خیال خودش دست و پا می

کرد؟ بس بود هر تا کی با این اوهام باید زندگی می

هایش را پنهان کرده چه نقاب به چهره زده و ترس

کرد؟ این بود. دوست نداشت قوی باشد باید چه می

همه وقت سعی کرد خودش را جمالت انگیزشی و 

اما تنها یک هیچ نسیبش شده  هر چه بلد بود آرام کند

هایش که آرام شد عطری را در اطرف بود. ریتم نفس

 خود حس کرد، بوی خوبی داشت.

82 

های عمیق عطر را به ریه در خیاالت خود با نفس

م هایش چشکشید، با برخورد ناگهانی نور به پلکمی

باز کرد. اولین چیزی که مقابل دیدش آمد پیراهن 
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نه طوسی رنگ بود. هنوز موقعیتش را تشخیص مردا

 نداده بود که صدایی به فهماند که کجاست.

 _ قربان مشکل کنتور رو موقت حل کردیم اما...

هایی که آمدنشان را ثمینا صدای ساکت شده، قدم

شدند همه به نفهمیده بود و حال داشتند دور می

 اندازه کافی گویا بودند. تا آن لحظه داشت از عطری

برد حاال صاحب آن بوی خوشی که دلنشین لذت می

کشید کرد را شناخته و خجالت میداشت آرامش می

د حرکتی او باعث شاز حریم آغوشش بیرون بیاید. بی

 سرگرد با فشار دست او را از خود فاصله دهد. 

 _ خوبی؟
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اش چسباند روی نگاه کردن به یقهسرش را به 

داد؟ را می چشمان او را نداشت چطور جوابش

دادند فقط گذارد نمیسرگرد سکوتش را پای چه می

گیرد و از روی زمین بلندش زیر دو بازوی او را می

نشاندش و باز هم ترین مبل میکند. روی نزدیکمی

 کند.سوالش را تکرار می

 _ حالت خوبه؟

 کند.تنش گر گرفته بود به زور زبان باز می

 _ خوبم.

به گوش سرگرد رسیده یا  دانست زمزمه آرامشنمی

دید. داد را مینه، تنها هشداری که عقلش به او می

ای زیاد نیاز داشت رفت به فاصلهباید به اتاقش می
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حداقل اندازه این یک هفته نبودن سرگرد، شاید این 

آغوش و عطر را هضم و به دست فراموشی بسپارد. 

اما برخالف خواست او سرگرد قصد زیاد کردن 

 ا نداشت. فاصله ر

_ رنگ و روت پریده چیزی خوردی؟ چی شد که 

 طوری شد؟حالت این

 _ َم...َم...َمن... صدا...

گذاشت راحت حرف لرزش و لکنت زبانش نمی

 بزند.

 گردم.خواد چیزی بگی من االن برمی_ باشه نمی

با رفتن سرگرد نفس راحتی کشید داشت ذره ذره آب 

مده خجالت زده بود شد. با این که از اتفاق پیش آمی
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توانست جلوی گریز فکرش به سمت آرامشی اما نمی

 که بند بند وجودش را به تسخیر درآورده بود بگیرد.

                              

*********************************** 

چکان برداشت و زیر شیر آن را پر کرد، لیوانی از آب

ترین راهی که دهاز قندان هم مشتی قند برداشت. سا

برای رو به راه کردن حال دختر بد حال نشسته در 

سالن به عقلش رسید. از آشپزخانه خارج شد لیوان 

آب قند را به سمت او گرفت اما لرزش دستانش را 

 های ثمیناکه دید منصرف شد. خودش لیوان را به لب

نزدیک کرد و کم کم محتویات لیوان را به او خوراند. 
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را روی میز گذاشت نگاهش به سرامیک  لیوان خالی

 ها افتاد.کثیف شده و خرده شیشه

 _ حاال اگر بهتری بگو چی شده.

 تر شده بود شروع بهثمینا با صدایی که لرزشش کم

 تعریف کرد.

_ یهو برقا رفت، از حیاط و داخل ساختمون سر و 

 صدا اومد... ترسیدم.

تاده افای ترسید بود که نکند اتفاقی خودش هم لحظه

 باشد.

_ کنتور برق بوده خراب شده بهتره قبل از این که 

شام برسه یکم بری تو اتاقت استراحت کنی. من 

 جا هستم چیزی برای ترسیدن نیست.این
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ثمینا از جایش بلند شده و آرام آرام از او دور شد و 

به اتاقش رفت. تازه آن زمان بود که امیرعباس 

اش را رها کند. به باغ رفت حبس شدهتوانست نفس 

تا ببیند اوضاع از چه قرار است، پدرام دم در ایستاده 

 بود.

 _ چی شد پدرام؟

های کنتور و احتمال _ هیچی مشکل پوسیدگی سیم

کشی برق ساختمون بود، فعال زیاد قدیمی بودن سیم

 سرپاش کردیم ولی فکر نکنم خیلی دوام بیاره.
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گفتند همین بود. ازاین باغ استفاده قوز باال قوز که می

کرد طبیعی بود که نیاز به تعمیرش را نفهمد. ثمینا نمی

 برد اما کجا؟ را جای دیگری می

 شه باید یه جای امن دیگه پیدا کنیم.طوری نمی_ این

 شه._ راستش جا که هست اما حفظ امنیت سخت می

 افظت نباید داشتهترین مشکلی برای مح_ نه کوچک

کنم بفرست برن شام باشیم. خودم یه کاریش می

 مونم.جا میبگیرن امشب این

پدرام با احتیاط نگاهی به امیرعباس کرد و رفت. 

دانست دیدن ثمینا در آغوشش برای او تعجب می

دید برانگیز بوده راه بهتری به نظرش نیامده بود. وقتی 

کند از نظر خودش لرزد خواسته بود آرامش چطور می
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که اشتباهی نکرده بود. به داخل برگشت باید با 

گرفت و جایی هم برای بردن ثمینا سرهنگ تماس می

کرد. دست به طرف گوشی برد اما با دیدن پیدا می

های کثیف منصرف شد اول باید خرده سرامیک

 کرد.ها را جمع میشیشه

تماس با سرهنگ خیالش را تا حدودی راحت کرده 

د، برای ثمینا هم تصمیماتی گرفته بود. امشبی را که بو

برد، تنها حریم امن و گذراندن او را به تهران میمی

بانو بود. باید محافظی که سراغ داشت شیرین

داشت سخت شان را مخفی نگه میحضورش در خانه

تر بود. طوری خیالش هم راحترسید اینبه نظر نمی

ی مانده بود اما در تا جلسه رسمی دادگاه زمان کم
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همین زمان اندک هم نباید آتویی دست پسر سلیمی 

دادند فرار کرده باشد اما امیرعباس داد. احتمال میمی

داد برای انتقام برگردد. کسی که احتمال می

هایش بلوکه شده و تحت تعقیب است چطور حساب

کرد کند؟ حس میبه راحتی در این زمان کم فرار می

ف است شاید جایی درست بیخ گوش او همین اطرا

 دانست.ها، اما کجا نمیآن

                            

************************************

** 

رفت اما روی دلش از ضعف و گرسنگی مالش می

داد در همان بیرون رفتن از اتاق را نداشت. ترجیح می
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حال روی تخت قدیمی چوبی دراز بکشد. سوای 

کشید که در آغوش از خودش هم خجالت می سرگرد

اش را پیدا کرده او حس امنیت و آرامش از دست رفته

ای که به در خورد باعث شد صاف روی بود. تقه

 تخت بنشیند.

 _ بفرمایید.

 دمی بعد سرگرد سینی به دست وارد اتاق شد.

دونستم چی دوست داری ولی من برات _ نمی

 کوبیده سفارش دادم.

روی تخت گذاشت و خودش هم لبه آن سینی را 

 نشست.

 _ ممنونم به زحمت افتادید.
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 _ حالت که خوبه؟

دستی به روسری که از سر درنیاورده بود کشید تازه 

 یادش آمد آن را مرتب نکرده.

 _ خوبم.

_ شامت رو بخور بخواب من تو سالنم صبح زود از 

 ریم.جا میاین
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اش را بلند و به امیرعباس هافتادکنجکاو سر به زیر 

 نگاه کرد.

 ریم؟_ کجا می

 سرگرد از جا بلند شد و به طرف در رفت.
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 فهمی._ فکرت رو مشغول نکن فردا می

ه طور کجا بیاید، همانشد بار دیگر به اینباورش نمی

سرگرد گفته بود صبح زود در تاریک و روشن هوا از 

 ان رسیده بودند فکرخانه باغ راهی شدند. وقتی به تهر

کرد شاید بتواند به خانه برود اما حاال در آسانسور در 

های حال رفتن به خانه سرگرد بود. در سرش سوال

زیادی برای پرسیدن داشت هر کدام با عالمت سوالی 

 کردند. بزرگ پیش چشمش عرض اندام می

زد این را به خوبی خواست حرفی نمیسرگرد تا نمی

ای نداشت. با تمام الفت هم فایدهفهمیده بود، مخ

هایی که این مدت از او دیده بود اما منکر غرور خوبی

توانست بشود. در واحد را هایش نمیزیاد و زورگویی
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قبال ها استشیرین بانو باز کرده و با لبخندی گرم از آن

 کرد.

 _ خوش اومدید بیاید تو که صبحانه حاضره.

ل رفت اما با سوال با شیرین احوال پرسی کرد و داخ

 هایش سست شد.سرگرد قدم

 _ همه هستن؟

_ آره دیشب که زنگ زدی به افسون گفتم بیاد منتظر 

 شما بودیم.

 با دیدن ثمینا که هنوز داخل نرفته اخمی کرد.

جا وایسادی بریم تو، امیرعباس بیا تا _ چرا این

 مهمونمون معذب نشده.
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دای پای های نامطمئن همراه شیرین شد، صبا قدم

سرش بود تاحدودی مایع سرگرد و این که پشِت

دلگرمی بود. نفس عمیق کشید تا بر خود مسلط شود 

توانست تالفی این در عمل انجام شده قرار بعدا می

گرفتن را در بیاورد. از افراد حاضر در سالن تنها افرا 

 شناخت.را می

 _ سالم ثمینا جون خوش اومدی.

را در آغوش کشید، کنجکاوی به سمت ثمینا آمد و او 

ها با این برخورد بیشتر شد. افرا را در آغوش نگاه

انداخت اندکی از فشرد دخترک خیلی او را یاد ثنا می

برای خواهرش رفع شد. از هم فاصله گرفتند  دلتنگی
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اضطرابش کمی کاهش یافته بود شیرین بانو دست 

 پشت کمر او گذاشت و به جلو هدایتش کرد.

 جان مهمون امیرعباس هستن._ ثمینا

 دهد.رو به ثمینا ادامه می

 _ خانواده نسبتا شلوغ ما.

_ خوش اومدی دخترم بفرما، شیرین جان مهمونمون 

 سرپا مونده.

تشکری کرد و همراه افرا روی مبل دو نفره نشست، 

 افرا سریع شروع به معرفی کرد.

_ این آقای خوشتیپ و دلبر بابای خونه حاج احمد، 

رام افسون و افروز زلزله و سونامی افسونم که خواه
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فعال خوابن. ایشونم که معرف حضورت هست 

 حضرت بداخالق سرگرد صامتی.

با لبخندی که به خاطر طرز حرف زدن افرا بر لب 

داشت ابراز خوشبختی کرد. با تعارف شیرین همه به 

آشپزخانه سر میز صبحانه رفتند، یک طرفش افرا و 

بانو نشستند و مدام از او پذیرایی طرف دیگر شیرین 

کردند. سرگرد رو به روی او نشسته بود و بی می

اش مشغول بود. در که چیزی بخورد با فنجان چاییآن

هایش را حالجی کرد تا در ذهنش خودش حرف

اولین فرصت که به دست آمد از چند و چون ماجرا 

 بپرسد.
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قش بود که بداند اما در اندازه یک توضیح کوتاه ح

کرد، شاید سرگرد این حق را از او دریغ می

خواست از او محافظت کند اما باز هم دلیل می

 خبری بگذارد.شد او را در این حجم از بینمی

                               

************************************

* 

اش را نوشید، باید به جرعه دیگری از فنجان چایی

رفت اما قبل از آن باید با ثمینا صحبت ستاد می

ر قضاییه دکرد. احتمال زیاد با روند سریعی که قوهمی

اید شد. بپیش گرفته بود نوبت دادگاه هم نزدیک می

کرد چرا که با وجود گزارشات او او را آماده می
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ز او بازجویی خواهد کرد. دادستان کل هم یک بار ا

شد چرا که در کار در آخر هم خودش بازجویی می

وزارت اطالعات اخالل ایجاد کرده بود. پرونده ثمینا 

گرفتند اما امیرعباس با توجیه ها به دست میرا باید آن

این که عوامل مربوط به باند قاچاق هستند، با 

 همکاری سرهنگ مقامات را قانع کرد. 

توجه و اهمیتی که افرا و شیرین بانو به ثمینا با دیدن 

دادند خیالش تا حدودی راحت بود. ظاهرا ثمینا می

هم دست از خوردن صبحانه کشیده بود از جایش 

 بلند شد و او را مخاطب قرار داد.

 _ من باید برم ستاد ولی قبلش باید صحبت کنیم.
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آرام و متین"باشه"ای گفت و با اجازه از جمع از 

بلند و دنبال امیرعباس روان شد. ناخودآگاه  جایش

ذهنش کنایه سرهنگ را برایش یادآوری کرد، این 

ای طول کشید خیلی سریع آن را به یادآوری تنها ثانیه

پستوی ذهنش فرستاد. وارد اتاقش شد و در را باز 

اش به گذاشت ثمینا هم داخل بیاید، با دست اشاره

 تختش کرد.

 _ بشین.

شت چهره خونسرد و آرام این دختر که پحدس این

چه طوفانی خوابیده سخت نبود، اما سکوتش با تبع 

 لجباز و اندکی حاضر جوابی که دیده بود عجیب بود.

 _ پسر سلیمی و دوستت فرار کردن.
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_ اون دوست من نیست چند وقتی هست از دایره 

 آدمای زندگی من حذف شده فقط خودم دیر فهمیدم.

 و حرفش را ادامه داد.ابرو باال انداخت 

_ این روزا سرم خیلی شلوغ میشه شاید نتونم بهت 

 تره.جا باشی خیالم راحتسر بزنم این

که  ای_ نگران نباشید من مشکلی ندارم شما یک هفته

 لواسون بودم هم بهم سر نزدید..

شد حرفش را پس بگیرد؟ جنگ را شروع حاال که می

 کرده بود.

 که نیست؟جا راحتی؟ مشکلی _ این

 ثمینا حاضر جوابانه گفت:
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د جا بای_ این سوال رو قبل از این که منو بیارید این

پرسیدید، اما در کل خوبم من خودمو با شرایط می

 دم.خوب وقف می

ای که پشت نقاب امیرعباس تازه از این نزاع لفظی

خونسردی و آرام بودن داشتند خوشش آمده بود 

شد تا شب هم که میحیف که وقتی نداشت اگر نه 

های مودبانه ثمینا را نشست و جواب زبان درازیمی

 داد.می

هاشون جا رفت و آمدها کمه همه درگیر مشغله_ این

 هستن اما اگر کسی اومد اصال از اتاق من بیرون نیا.

 تونم تو اتاق افروز بمونم.جون گفتن می_ شیرین
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اتاق  دونن نباید وارد_ گفتم اتاق من چون همه می

 من بشن.

ای باال انداخت و چیزی نگفت اما ثمینا شانه

امیرعباس هنگام خروج حرفش را زد و او را حرصی 

 سر جا گذاشت.و عصبانی پشِت

کنی های لوس لجبازی می_ وقتی مثل دختر بچه

 توقع نداشته باش ازت مشورت بگیرم.
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************************************

** 
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با حرص به در بسته اتاق نگاه کرد، چنان اخمی کرده 

بود که گویی دِر بخت برگشتِه اتاق سرگرد است و او 

هایش حجم ناراحتی و عصبانیتش را تواند با نگاهمی

اش گرفته بود به او منتقل کند. از دست خودش خنده

کل د کلپرسیدن تنها با سرگر به جای این که سوال

کرده بود و از این جنگ زرگری یک هیچ به عالوه 

ای به در خورد حرص خوردن عایدش شده بود. تقه

 و افرا پر س و صدا وارد اتاق شد.

_ ثمیناجون چمدونت رو گذاشتم اتاق افروز 

 خواستم پیش من باشی ولی دستور از باال اومده.می

 _ از باال؟

 افرا کامل وارد اتاق شد.
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امیر دیگه تا من خواستم چمدونت رو ببرم _ داداش 

 اتاق خودم اخماش رو کرد تو هم...

افرا صدایش را کمی کلفت کرد که ادای امیرعباس را 

 دربیاورد.

بانو دخترمردمو نفرستی ور دل این وزه خانم _ شیرین

 زنه.زاره تو فرغون بس که حرف میمخش رو می

غش به خنده افتاد، ثمینا گفت و خودش غش

دانست به حرف او بخندد یا امیرعباسی که دست نمی

سر افرا ایستاده بود. در کمال بدجنسی در جیب پشِت

افرا را در خندیدن به سرگرد همراهی کرد، سرگرد با 

 دیدن خنده او گوش افرای بیچاره را گرفت و کشید.

 _ خب دیگه چیا بلدی؟ 
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خواستم مزاح کرده _ آخ داداش به جان خودم می

 .باشم

 اش را به زور گرفت.ثمینا جلوی خنده

 _ دفعه آخرت باشه.

افرا به محض رها شدن گوشش از زیر دست سرگرد 

 فرار کرد.

_ فکرکردم بد نباشه قبل از رفتن یه تماس با پدرت 

بگیرم که صحبت کنی اما االن دیدم نه نیازی نیست 

حالت خوبه تو که تا حاال صبر کردی یه چند وقت 

 دیگه هم روش.

نگاه پیروزی به ثمینای وارفته انداخت و رفت. 

ها را باالخره یک روز انتقام تمام این تکه متلک
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گرفت فعال کارش گیر و بله قربان گوی سرگرد می

بود. با رفتن سرگرد او هم از اتاق بیرون آمد، شیرین 

بانو و دخترهایش در سالن بودند با دیدن او 

 هایشان را رها کردند.حرف

 بشین دخترم چرا سرپا ایستادی؟_ بیا 

روی اولین مبل نشست افرا برایش چای آورد و 

 کنارش نشست.

_ ثمینا جون چرا لباسات رو عوض نکردی؟ االن تا 

 عصر کسی خونه نیست خیالت راحت باشه.

 _ اگه اجازه بدید لباسامو عوض کنم برسم خدمتتون.

_ راحت باش عزیزم افروزجان اتاقت رو نشون 

 ن بده.ثمیناجا
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 دختری که همسن و سال خودش بود از بلند شد.

 _ با کمال میل بفرمایید.

با راهنمایی او به اتاقش رفته و لباسی مناسب از 

چمدانی که بعد از رفتن به خانه باغ سرگرد از 

شان برایش آورده بود. دست و صورتش را هم خانه

در سرویس بهداشتی خانه شست و به سالن برگشت، 

اش را شیرین بانو عوض کرده بود. شدهچای سرد 

کم یخ هایشان بود اما کماول فقط شنونده صحبت

 صحبت شد.ها همخجالتش آب شد و با آن
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کمی که گذشت موضوع بحث به سمت او کشیده شد 

 اولین سوال را هم افسون پرسید:
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 _ شما چند سالتونه؟

 _ بیست و پنج.

 افروز با خنده گفت:

 پس هم سنیم چی خوندی؟_ 

 _ شیمی داروسازی.

 افرا وسط حرفشان پرید.

 _ کدوم دانشگاه؟

 _ تهران.

 افرا با هیجان جیغ زد.

 ای دیگه._ واقعا یه باره بگو نخبه

 لبخند ریزی زد.
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 _ همچین بگی نگی.

شیرین بانو با نگاهی براق،افروز با تحسین، افسون 

کردند. افسون میریزبینانه و افرا هیجان زده نگاهش 

 پرسد:سوال دیگری می

 _ با امیر کجا آشنا شدید؟

کرد رسیده بودند به بخش سخت ماجرا، فکر می

اش گفته است اما گویا قسمت سرگرد به خانواده

 سخت ماجرا را به او محول کرده.

_ خب من سر یه موضوعی به مشکل خوردم سرگرد 

 مسئول پرونده هستن.

عذب بودن او شده بود بحث شیرین بانو که متوجه م

 را به سمت دیگری کشاند.
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_ دخترا یه فکری برای ناهار بکنیم که مهمونمون 

 بهش خوش بگذره.

 _ نه تو رو خدا به زحمت نندازید خودتونو.

 کند.شیرین ساختگی اخم می

_ چه زحمتی روز اولی هست که مهمون مایی باید 

 بهت خوش بگذره که دلت بیوفته بمونی.

                               

************************************

** 

کرد. ده روز تا در اتاق سرهنگ طول و عرض طی می

آغاز نبرد آخرش مانده بود، مدارکی داشت که 

داشته بود برای روز دادگاه قطعا سلیمی بزرگ نگه
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کرد خود را تبرعه کند اما با این مدارک هیچ سعی می

داشت. مدارک زیادی را به دادستان تسلیم راه فراری ن

کرده بودند اما هنوز برگ برنده اصلی دست خودش 

کرد تا بود. ورق آصی که باید آخر بازی رو می

خیالش راحت شود، پایان سلیمی تنها اعدام بود و 

 بس.

فکرش گذری به دختری زد که امروز صبح او را به 

انه ه در خشیرین بانو سپرده بود. خیالش راحت بود ک

تر است. از اول هم اشتباه کرده بود او او جایش امن

را در باغ لواسان تنها گذاشته بود. کالفه دست از طی 

کردن طول و عرض اتاق کشید و روی صندلی 
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ای از نشستنش نگذشته بود که با نشست. هنوز ثانیه

 ورود سرهنگ از جا پرید.

 _ چی شد؟

خواستن قرار ن می_ با دیدن پرونده یکم مقاومت کرد

بازداشت رو لغو بشه و قائله رو یه جوری ختمش 

کنن که سر و صداها بخوابه اما دادستان اجازه نداد 

 جلوشون وایساد.

 نفس پرحرصش را رها کرد.
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_ بله کسایی که پشتشون به مقامات مهم دولتی گرمه 

 باید هم مقاومت کنن.

 نشیند.سرهنگ پشت میزش می
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نگران نباش قوه قضاییه و دادستان خیلی قرص و _ 

 محکم پای پرونده هستن.

_ اگر بخرنشون؟ قیمت آدما این روزا خیلی پایین 

 اومده نهایتش یه چک با چندتا صفر خوشگله.

 خندد.اعتمادی امیرعباس میسرهنگ به این همه بی

_ نترس پسرجان هیچی نمیشه من حواسم هست با 

کردم خیلی زود ماجرا رو جمع چند نفر هم صحبت 

ها و جلسات محاکمه قراره خیلی کنن حتی دادگاهمی

 زود و سریع برگزار بشه.

 امیرعباس نفسش را رها کرد.

 دونم در جریانم._ می

 فرستد:سرهنگ ابرو باال می
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 _ بله تو ارتباطات خودت رو داری.

 گیرد.اش میاز طعنه سرهنگ خنده

 ها وصل کردید.یی_ شما خودتون منو به بال

 _ من که چیزی نگفتم مومن.

های کشیده سرهنگ بدهد که خواست جوابی به لب

 تلفنش به صدا آمد، فربد بود.

 _ سالم.

 صدای شاد و شنگول فربد در گوشش پیچید:

 _ سالم سرگرد چطوریایی؟

 _ اگه برای سالم احوال پرسی زنگ زدی وقت ندارم.
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باید حتما برای کار گن رفیق؟ _ آخه به تو هم می

 زنگ بزنم تا افتخار بدی دو کلوم با من حرف بزنی؟

زنم دو _ روده درازی نکن فربد به وقتش زنگ می

 کلوم که هیچ هزار کلوم حرف بزنی.

 ید:گوبار با لحنی جدی میکند و اینفربد مکثی می

_ کسی که ویدئو رو گرفته و منتشر کرده دستگیر 

که منتشر کردن شناسایی و هایی هم شده، بقیه پیج

 بسته شدن.

های امیرعباس از یادآوری موضوعی که به کل اخم

 فراموش کرده بود درهم شد.

 _ کار کی بوده؟



 

Romanzo_o 461 

_ یکی از وکالیی که اون روز دادگاه داشته، مردک 

احمق فیلم گرفته فرستاده برای رفیقاش اونا هم منتشر 

 آویزی برایکردن. یه سری احمق که از هر دست

 کنن.سرگرمی استفاده می

های طرح شکایت ساعت دیگه اونجام فرم_ من تا نیم

 رو آماده کن.

تونم پرونده رو به _ زودتر بیا که بدون شاکی نمی

 جریان بندازم.

امیرعباس یادش به حضور ثمینا افتاد اصال به او از 

ربد اش با فاتفاق پیش آمده چیزی نگفته بود. مکالمه

اش خیره و تماس را قطع و به گوشیرا خالصع کرده 

شود. امشب کلی حرف داشت که به ثمینا بزند می
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خبری برایش حکم گیر کردن در دانست این بیمی

 خال را دارد.

 _ چی شده؟ اتفاق جدیدی هست؟

 خیزد.سری تکان داده و برمی

 _ نه ماجرای همون فیلم دادگاه بود من باید برم.
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 قدم برداشت که سرهنگ گفت: به سمت در

خوای بگی اون دختر کجاست؟ برای _ هنوزم نمی

مخفی کردنش باید جواب پس بدی داری تو روند 

 کنی.کار اخالل ایجاد می

 _ بردمش یه جای امن.
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 _ چرا؟

 کشد.امیرعباس کالفه پوفی می

دونیم اگر گیر _ چرا چی؟ من و شما خوب می

 ه خودشون ثابت نشهنیروهای اطالعاتی بیوفته تا ب

گناهه چه عذابی بهش میدن. به اندازه کافی صدمه بی

دیده هم روحی هم جسمی حاال حاالها هم باید 

 جوابگوی کار نکرده باشه.

کرد هایی سعی میابرهای باال پریده سرهنگ و لب

کشیده شدنشان را مخفی کند حرص امیرعباس را 

 آورد.درمی

مهمه؟ اینم یکی خوری و برات _ تو چرا حرص می

 ها کم از این موردا نداشتیم.مثل بقیه پرونده



 

Romanzo_o 464 

                      

************************************

*********** 

با صبر و حوصله به دخترک شیرین افسون حریره 

ها و داد. دلش از دست و پا زدنبادامش را می

هایش برای فرار و نخوردن غذایش ضعف تالش

رفت. از وقتی به خانه سرگرد آمده بود در جمعی می

شناخت کمی حالش بهتر بود. همه به که خیلی نمی

کرد جز افسون که محتاطانه و سنگین با او برخورد می

کردند که او معذب مهربان بودند و طوری رفتار نمی

اش اندکی کم اش برای خانه و خانوادهشود. دلتنگی

 ماندر مخفیانه و دور میطوشده بود تا کی باید این
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دانست. خدا گویی داشت از او امتحان صبر نمی

کرد نمره قابل قبولی از این گرفت باید تالش میمی

 آزمون بگیرد. 

_ ولش کن وروجک رو باید برای غذا خوردن 

 دنبالش بدویی.

 قاشق را در ظرف فرو برد.

 _ بانمکه.

 اش دوخت.بانو نگاهش را به نوهشیرین

 شه مادربزرگ شدم.باورم نمی _ اصال

اش به سن سرگرد داشته باشید چه _ بهتون نمیاد بچه

 برسه به نوه خیلی جوونید.

 خندد.شیرین می
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 _ هندونه زیر بغلم نذار دختر.

 خوره.گم بهتون نمی_ جدی می

 _ من زود ازدواج کردم زود هم باردار شدم.

نقدر ا _ ببینید من اشتباه نکردم خب ازدواج کردید که

 جوونید.

با  نشستافرا سینی به دست در حالی که کنارشان می

 شیطنت گفت:

 _ مامانم هنوز هجده سالشه براش خواستگار میاد.

 زند.شیرین اخم ریزی کرده به افرا تشر می

 _ خجالت بکش دختر.
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شود ثمینا خندد و باعث میتوجه میافرا اما بی

حالت سوالی کنجکاوی به هر دو نگاه کند. افرا که 

 اش را دید شروع به تعریف کرد.چهره
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_ یه شب رفیتم فرحزاد چندتا تخت اونورتر یه 

کردن. ما هم خانواده نشسته بودن هی ما رو نگاه می

فکر کردیم به خاطر افروز یا منه بعد شام که بلند 

خوام شدیم به خانمی اومد جلو به بابا گفت می

 داداشم خواستگاری کنم. خواهرتونو برای

جای حرفش که رسید خودش شروع کرد به به این

 غش خندیدن.غش
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دیدی وقتی خانمه مامان رو _ وای باید بابام رو می

 نشون داد.

بانو لبخند روی لبش را کنترل کرد تا جلوش شیرین

 زشت نباشد.

_ خب حق داشته شما خیلی خوب موندین سنی هم 

 ندارین.

 ساختگی به افرا کرد. بانو اخمشیرین

_ تو باور نکن ثمیناجان این افرا پیازداغش رو زیاد 

 کنه فقط یه سوتفاهم کوچیک بود.می

ثمینا محو و آرام خندید و قاشقی از حریره پر کرده و 

قدر ول خورده به سمت دهان آیسان برد. دخترک آن

ه ای بو دست و پا زد که دست آخر با پا دست ضربه
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ه و لباس ثمینا و خودش را کثیف ظرف غذایش زد

 کرد. ثمینا هین بلندی کشید.

 _ وای چه کردی وروجک...

خندید و آیسان از هیجان خرابکاری که کرده بود می

های ریخته روی لباس ثمینا را پخش و با دست حریره

بانو سریع از جا بلند شده و آیسان کرد. شیرینپال می

 را در آغوش گرفت.

رو کثیف کرد این بچه پاشو برو  _ شرمنده لباست

 لباسات رو عوض کن عزیزم.

ثمینا با احتیاط از جا بلند که به کثیفی به مبل سرایت 

 نکند.

 _ عیب نداره.
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************************************

***** 

فرمان را به غیظ چرخاند و برای ماشین جلویی چراغ 

باز کند. لحظاتی بعد ماشین را در  زد تا راهش را

حواس به پارکینگ پارک و وارد خانه شده بود. بی

رفت که در اتاق باز و ثمینا بیرون سمت اتاقش می

 آمد.

 _ سالم 

صدای آرام و متینش که به گوش امیرعباس رسید 

 های سرگرد را یادآوری کرد. حرف
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"_ سرهنگ اون دختر به من اعتماد کرده تا کمکش 

 م."کن

"_ خب تو هم بهش اعتماد کردی. کاری که هیچ 

 کردی."وقت نمی

 "_ منظورتون چیه؟"

"_ منظورم اینه که اگر منظوری پشت کارات باشه بد 

 نیست."

 از حرف سرهنگ خشمگین شده بود.

 "_ یعنی چی؟ اون ناموس مردمه."

 سرهنگ در کمال خونسردی گفته بود:
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د نکرده نظر ب "_ جوش نیار پسر من که نگفتم خدایی

بهش داشته باشی، حتی اگر باشه خودم گردنت رو 

 شکنم."می

 زنید یعنی چی؟""_ پس این حرفایی که می

 سرهنگ تسبیحش را در دست چرخانده و گفته بود:

"_ دورا دورحواسم به اون دختر بوده، این روزا کم 

شن دخترایی که به این خانمی و سربه زیری پیدا می

گم از دونی. من فقط میاز من می باشن خودت بهتر

دستش نده شانست رو امتحان کن شاید جواب مثبت 

 گرفتی."
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خواند به خودش آمد. با صدایی که او را به نام می

ثمینا همچنان ایستاده رو به رویش با تعجب نگاهش 

بانو وقتی دید امیرعباس جوابش را کرد، شیرینمی

 صدایش زد.دهد بار دیگر نمی

 _ امیرم...

اش را از ثمینا بار کامال به خود آمد و نگاه خیرهاین

 گرفت.

 بانو._ جانم شیرین

 _ چی شده سرحال نیستی؟

چشمان ریز شده شیرین بانو برای نگاه خیره و 

ه اش بود کطوالنی مدتش به ثمینا گویای بقیه جمله

 آن را خورده بود.
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 _ هیچی.

 رسید.بانو مچ گیرانه پشیرین

 _ پس چرا اینجا وایسادی؟

 نگاه امیرعباس باز روی ثمینا نشست.

 _ باید با خانم وارسته در مورد پرونده حرف بزنم.

کرد ناخودآگاه جدی و رسمی شده بود، حس می

خواند را بقیه هایی که سرهنگ در گوشش میزمزمه

شنوند باید از ایجاد سوتفاهم جلوگیری هم می

 ا ادامه داد.کرد. رو به ثمینمی

کنم بعد میام که با هم _ من یه استراحت کوتاه می

حرف بزنیم، چیزهایی هست که شما باید در جریانش 

 قرار بگیری.
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گفت و از کنار هر دو گذشت و وارد اتاقش شد. در 

را که پشت سرش بست کالفی دمی گرفت، نزدیک 

های سرگرد کار دست خودش بود به خاطر حرف

ش را روی تخت رها کرد کمی ابدهد. تن خسته

خواب آرام طلب داشت. چشمانش را بست و سعی 

کرد به چیزی فکر نکند اما در پس پرده چشمان 

اش تصاویری شروع به خودنمایی کردند. شب بسته

گذشته را به یاد آورد تاریکی باغ و وحشت زدگی 

ثمینا، تالش خودش برای آرام کردن او و درنهایت به 

مینا در برابر او کمی ریز نقش آغوش کشیدنش. ث

ای به خودش نمود در آغوشش گم شده بود. لحظهمی

ست؟ تصاویر رقصان تشر زد این چه فکر و خیالی

پیش چشمش دست بردار نبودند. قید خواب را زده و 
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گرفت بلکه این افکار از جا بلند شد باید دوشی می

 دست از سرش بردارند.

                                 

********************************* 

اش را پس زد، فکرش درگیر لیوان چایی سرد شده

اتفاقات یک ساعت پیش بود. حال سرگرد عجیب بود 

بر خترساند نکند اتفاقی افتاده و بیو این او را می

خورد پس کی قرار بود حرف است. دل دلش را می

ود؟ کی به طور سرد حرف زده ببزنند؟ چرا سرگرد آن

رسیدند؟ لعنتی به ملیکا و آخر این کالف پیچیده می

ساسان که پای او را به این بازی کثیف باز کرده بودند 

فرستاد. او باید حاال درگیر امتحانات ترمش باشد 
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چیزی با پایان واحدهای فوق لیسانسش نمانده بود. 

خواست خودش را برای آزمون دکترا آماده مثال می

ه در این نقطه از زندگی ایستاده کند، حال ک

 رسند.رویاهایش چقدر دور به نظر می

با آمدن حاج احمد و همسر افسون که فهمیده بود 

تر شد و ثمینا احساس پزشک است جمع خانوادگی

مزاحم بودن داشت. کاش حداقل به بهانه حرف زدن 

توانست دقایقی از جمع بگریزد. معذب با سرگرد می

شد تا نهایتا افروز متوجه به جا میهی در جایش جا 

 قراریش شد.بی

_ ثمیناجان حوصله داری یه چندتا سوال ریاضی 

 جواب بدی؟
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 از خدا خواسته سریع گفت:
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 _ بله حتما چرا که نه.

دیگر به اتاق افروز رفتند. روی تخت به اتفاق یک

هایش را برایش بیاورد اما نشست تا افروز جزوه

برعکس انتظارش افروز صندلی میزش را بیرون 

 کشیده روی آن نشست.

 هات رو نمیاری._ جزوه

 افروز شانه باال انداخت و خیلی راحت گفت:

 _ سوالی نداشتم دیدم معذبی گفتم نجاتت بدم.
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 تعارف را کنار گذشت.

 _ واقعا ممنونم.

 کنه؟ آبجی افسون حرفی زده؟_ چیزی اذیتت می

کند تا حالش عاملی برای طار میسریع کلمات را ق

 برداشت اشتباهی نشود.

دونم باید _ نه اصال من فقط یکم سردرگمم نمی

 کار کنم سرگرد هم...چی

ادامه حرفش را خورد و نگفت که او را در بد 

شرایطی قرار داده و عین خیالش هم نیست. افروز اما 

 شود.بیخیال نمی

 _ داداش امیر چی؟ ناراحتت کرده؟

 گوید.انده "نه"ای میدرم
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دونم چقدر در جریان علت حضور من هستید _ نمی

ست، من کاری نکردم اما اما پرونده من پیچیده

 گناهکارم.

 _ نیستی.

 _ چی؟

نشیند تا بتواند فاصله را کم و افروز کنارش می

 صمیمیت بینشان را بیشتر کند.

_ گناهکار نیستی اگر درصدی اشتباه یا خطا داشتی 

م محال بود تو رو بیاره اینجا و دست ما امانت داداش

 بسپاره.

 نالد.توجهی سرگرد به حضور او میثمینا دلگیر از بی
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_ وقتی اومدن حالشون یه جوری بود گفتن حرف 

زنیم اما خبری نیست اصال انگار یادشون رفته من می

 چرا اینجام خیلی خونسردن.

 فشارد.گیرد و میافروز دستش را می

زنید، پس حرف داداش امیرگفته حرف می_ اگر 

 زنید نگران نباش.می

صحبت با افروز در این وانفسا برایش خوب بود، 

کمی دل سبک کرده بود. افروز سعی کرد با شوخی 

 حال و حوایشان را عوض کند.

_ خیلی خواهر خوبی هستم که نشستی جلوی 

 کنی.چشمم غیبت داداشم رو می

 کند.ثمینا چشم گرد می
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 من کی غیبت کردم._ 

_ یعنی االن حاضری همینا که گفتی جلوی چشم 

 داداشم بگی.

گویم" اما باز شدن خواست بگوید " بله که می

ناگهانی در و حضور امیرعباس جفتشان را ساکت 

 کرد.

                         

************************************

***** 

موهای خیسش را ای که دور گردنش بود با حوصله

آمد نشان از خشک کرد. سروصدایی که از سالن می

جمع شدن خانواده دور هم داشت. وقت خوبی بود تا 
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همه سرگرم هستند با ثمینا حرف بزند. به سالن رفته 

بانو اما ثمینا را بین جمع ندید. خواست از شیرین

 سراغ او را بگیرد که افسون مجال نداد.
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 گردی تو اتاق افروزه.نی که دنبالش می_ او

 دربرابر طعنه افسون اخم کرده و گفت:

 زنی آبجی خانم._ با طعنه حرف می

 شی؟ _ چیزی نگفتم که چرا شاکی می

امیرعباس به پشتی مبل تکیه زد و خواست چایی که 

افرا برایش آورد را بردارد اما با حرف او گره 

 ابروهایش کورتر شد.
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منظور هم نبود از صبح که ن بی_ واال همچی

ثمیناجون با داداش اومده شمشیرتو از رو براش 

 بستی. 

 گه؟_ افرا راست می

صدای عصبی امیرعباس را که سعی در کنترل آن 

 داشت زبان افسون را باز کرد.

شناسم صمیمی _ کی دیدی من با کسی که نمی

 باشم؟ 

 _ ولی ندیدم بد رفتاری هم بکنی.

 گوید:جانب میافسون حق به 

شی مگه غیر از یه مسئله _ حاال چرا عصبی می

جوری باشه چون تو عادت کاریه؟ البته امیدوارم این
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نداشتی مسائل کاری رو به خونه بکشونی چه برسه 

شناسی کیه رو بگیری بیاری که دست کسی که نمی

 خونه.

احمد هر دو او را با لحنی سرزنشگر فرهاد و حاج

شود اما امیرعباس افسون ساکت می کنند،صدایش می

 گیرد.گر می

 _ ازت انتظار بیشتری داشتم آبجی خانم.

 گرداند.افسون دلگیر رو برمی

_ اصال گیریم که من منظوری داشتم و این دختر رو 

خواستید من با خودم آوردم خونه مگه شما نمی

 ازدواج کنم.

 پرسد:افسون با چشمان گرد شده می
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 ا این دختره که..._ ازدواج اونم ب

 غرد:بار امیرعباس میاین

 _ افسون.

گه نامزد سابقش گم؟ مامان می_ مگه دروغ می

 قاچاقچی بوده.

کند ثمینا در سالن نیست و صدای خدا را شکر می

قدری بلند هست تلویزیون به لطف آیسان و آیدا آن

بانو که صدایشان به گوش او نرسد. دلگیر به شیرین

همه چیز را برای دخترش تعریف کرده نگاه که ظاهرا 

 گوید:کند و خطاب به افسون میمی
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شه کسی که خودش طعمه بوده وخبر _ چطور می

نداشته دوست صمیمیش و به اصطالح نامزدش دارن 

 کنن مقصر دونست هوم؟ازش سواستفاده می

 نگاه منتظرش را به افسون دوخت.

 _ بگو دیگه خانم تحصیل کرده.

ای ناراحت و فی نداشت بزند با چهرهافسون حر

درهم سکوت کرد. همه خانواده حتی فرهاد با 

کردند. همین برای امیرعباس دلخوری نگاهش می

کافی بود، از جا بلند شد و به سمت اتاق افروز رفت. 

خواست در زده و وارد شود اما صدای صحبت افروز 

 و ثمینا باعث دستش در هوا بماند. 
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************************************

***** 

دانست چه واکنشی نشان دهد خدا خدا ثمینا نمی

 هایشان را نشنیده باشد.کرد سرگرد حرفمی
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میان چهارچوب در دست به سینه ایستاده بود. ثمینا 

دهد، حالت جدی آب دهانش را ریز قورت می

 د؟زید شنیده پس چرا حرفی نمیگوصورتش که می

 _ تو اتاقم منتظرم.
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بعد از گفتن همین سه کلمه کوتاه عقب گرد کرده و 

شود. با رفتنش ثمینا نفس گیر از دیدشان خارج می

 اش را رها کرده و از جا بلند شد.کرده

 _ به نظرت سرگرد چیزی شنیده؟

 افروز سری تکان داد.

 دونم واال._ نمی

که نشینده باشد، حداقل به خودش در دل دعا کرد 

 داد.امیدواری می

 _ من برم انگار وقت حرف زدن رسیده.

زنید برو که داداشم _ گفتم که به وقتش حرف می

 منتظره.
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پشت در اتاق سرگرد نفس عمیقی کشید، برای شنیدن 

های سرگرد هم اضطراب داشت هم خیلی حرف

رگرد یید" سای به در زده و با "بفرماکنجکاو بود. ضربه

وارد شد. پشت میزش نشسته بود به او هم اشاره کرد 

 کند.مقدمه شروع به حرف زدن میبنشیند، بی

_ تا دادگاه اصلی خیلی کم مونده خودتو آماده کن یه 

واو رو هم نباید جا بندازی. بعد از دادگاه امکان داره 

ها بیان سراغت، یعنی سراغ جفتمون قطعا اطالعاتی

ت بازجویی کنن حواست رو جمع کن به خوان ازمی

هزار روش ممکنه بپرسن این مدت کجا بودی و چرا 

گم باید مخفی شدی جوابت چیزایی که من بهت می

 باشه.
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های سرگرد را فهمیده بود اما یک بخش در حرف

 تر بود.ذهنش پررنگ

 _ یعنی چی که سراغ جفتمون میان؟

دش سرگرد در جواب تنها نگاهش کرده و حرف خو

 زند.را می

_ تا مدتی شاید شرایطت سخت بشه به خصوص با 

ها من خیلی سعی کردم اسمی ازت برده وجود رسانه

نشه اگر هم شده به اختصار باشه. فعال عکسی ازت 

نیست ولی تو دادگاه باید احتیاط کنی ممکنه به هر 

 دری بزنن تا پیدات کنن.
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ودت و _ سوژه داغ اخبار این روزاشون شده پرونده م

های پشت پرده محاله بشه خبرنگارها رو دست دست

 به سر کرد.

 دهد.سرگرد متفکر سرش را تکان می

رسه ما تالشمون رو _ فعال راهی به ذهنم نمی

 کنیم.می

 شون دستگیر شدن؟_ همه

دهد، دسِت آخر ثمینا باز سرگرد مختصر توضیحی می

تکرار آورد و سوالش را به نحوی دیگر هم تاب نمی

 کند.می

 _ به خاطر کمک به من تو دردسر افتادی؟

 _ تو به این کارا، کاری نداشته باش.
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داند چه اتفاقی پس حدسش درست بود، با این که می

 کرد؟قرار است بیوفتد چرا هنوز به او کمک می

جا هم _ موقعیتت به خطر میوفته سرگرد تا همین

رار از فخیلی کمک کردی اما بهتر نیست دیگه دست 

 برداریم؟ آخرش که چی بازم میان سراغم.

 _ گفتم که به این چیزا فکر نکن.

شود های درهم مرد رو به رویش هم باعث نمیاخم

 سکوت کند.

 _ چرا؟

کس _ چون قول دادم، خانم کوچولو من از هیچ

جا نبودم. به ترسیدم االن اینترسم که اگر مینمی

 زنم.نمیخاطر یه ترس احمقانه زیر قولم 
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جایی در اعماق قلبش چیزی شبیه به نسیم خنک در 

قدر قابل لمس بود که حال عبور بود. خنکایش اما آن

دار کرد. نگاهش کشبا همه وجود آن را حس می

ی کسانی که صفت مرد روی سرگرد ماند کاش همه

کشیدند مانند او رسم مردانگی را به بودن را یدک می

 ورند.جای آ

 گی به دردسر افتادی سرگرد._ به خاطر قولی که می

ای که اش را به صندلی داد و با چهرهتکیه

 زد گفت:خونسردیش را فریاد می

 _ این به خودم مربوطه.
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 ثمینا با حرص و لجبازی جواب داد:

 _ یه سرش به من مربوطه جناب سرگرد صامتی.

      

************************************

* 

نگاهش روی صورت دختری که قصد داشت با او 

 دانست چرخید.لجبازی کند اما عواقبش را نمی

 های دانشگاه تهرانی؟_ تو واقعا یکی از نخبه

 کرد.منظورش را نفهمیده بود که سوالی نگاهش می

 _ یعنی چی؟

های لجباز و خرابکار شبیه _ بیشتر به دختر بچه

 هستی تا یه دختر تحصیل کرده.
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 _ من کی خرابکاری کردم؟

جون رو شکستی کم _ یکی از لیوانای جهاز خانم

 چیزی نیست، محض اطالعت عتیقه بود.

حرفش را راحت زده و توجهی به صورت سرخ شده 

 ای گذشت تا تصاویر شب گذشته بازثمینا نکرد. ثانیه

پیش چشم خودش شروع به گربه رقصانی کردند، در 

که در آغوشش آرام شده ها هم جسم ظریفی صدر آن

کند سرخی بود. وقتی خودش همه چیز را مرور می

صورت و نگاه گرفتن ثمینا هم از به یادآوری آن 

 فرستد که برایلحظات است. در دل لعنتی به خود می

کل ساده به آن شب متوصل شده و هم خود هم یه کل

 ثمینا را معذب کرده. 
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زد، خواست حرفی میای نبود باید به در پرویی چاره

 دستی کرد.بزند اما ثمینا پیش

 _ من... خب اون شب...ترسیده بودم.

 دستی به گردنش کشید.

جا که دیگه تنها دونم برای همین آوردمت این_ می

 نباشی و نترسی.

_ پس به روم نیارید که بهتون خسارت زدم و لیوان 

 تون رو شکستم چون عمدی نبود.عتیقه

جب باال پریدند، صورت سرخش را ابروهایش از تع

اش را فرو باور کند یا زبان درازش را خنده

 خوردمی

 _ باشه امر دیگه؟
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گیرد مثال دارد فکر ای به خود میحالت مسخره

 کند.می

 _ منو بچه فرض نکنید.

حرفش را شوخی شوخی زده و برگشته بودند سر پله 

 شود.اول، امیرعباس جدی می

 _ بچه فرضت نکردم.

 کشد.اش را به رخ میحاال لحن ثمینا دلخوری

 _ خواسته یا ناخواسته این کار رو کردید وقتی...

 اش را کامل کند.گذارد جملهنمی

_ اون شبی که به من پیام دادی همه چیز رو سپردی 

 به من، ما به هم اعتماد کردیم دیگه؟
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دهد یکان مهایش سر تثمینا تنها به نشانه تایید حرف

 تا او ادامه دهد.

کنم یا اگر کردم تا _ من یا یه راهی رو انتخاب نمی

 خواد باشه... رم حاال هرچی میتهش می

دوزد و حرف بارنگاهش به چشمان ثمینا میاین

 زند.می

رم تویی، دیگه سر این _ راهی که االن دارم می

 موضوع با من بحث نکن.

ی امیرعباس خوب کند و این براثمینا سکوت می

ای سکوت ذهنش را است، چرا که او هم پس از ثانیه



 

Romanzo_o 500 

جمع کرده و اطالعاتی را باید به ثمینا داد. وقتی 

زند ثمینا حیرت زده و ناباور از چیزهایی که حرف می

داد. در آخر تنها گفته شنید فقط به او گوش میمی

 بود.

شه آدما چقدر راحت خودشون و _ باورم نمی

 فروشن.ن رو میسرزمینشو

                             

************************************

** 

با این که خودش هم وسط این داستان هزار و یک 

 هایش بود.شب ترسناک بود اما هنوز در بهت شنیده
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_ تو که باید باورت بشه مگه از همین آدما رو دست 

 نخوردی؟

لب ثمینا  حرف تلخ سرگرد نیشخندی را گوشه

 نشاند.می

دیدم یا _ اگر یه روزی این اتفاقا رو تو خواب می

گفت چی در آورد و میکسی از آینده برام خبر می

خندیدم از ته دل انگار که جوک انتظارم قطعا می

کنم وسط یه شنیده باشم. هنوزم یه وقتایی حس می

 گماش با خودم میداستان یا یه فیلم گیر کردم همه

 من؟چرا 

_ همیشه همینه، هر کس اندازه ظرفیت خودش 

کر کنه ته سوال و فاتفاقایی رو تو زندگیش تجربه می
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کنن خیلی بالی همه هم اینه که چرا من؟ فکر می

وحشتناکی رو از سر گذروندن دیگه خبر از دیگری 

 ندارن.

 پرسد:ثمینا با تاسف می

 تر از این هم وجود داره؟_ وحشتناک

 کند.تاهی میسرگرد مکث کو

_ من دوازده ساله که تو اداره مبارزه با مواد مخدر 

 تونم بگم اینکنم مواردی دیدم و شنیدم که میکار می

 پرونده در عین سختی و بد بودنش پیش اونا هیچه.

 گوید:ثمینا با حالتی بین بیزاری و غم می

 _ چطور این همه سال تو این شغل دوام آوردین؟
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گیرد آرنج دستانش از صندلی می اش راسرگرد تکیه

 شود.را به زانو تکیه داده و به جلو خم می

کردم به دیدن _ اوایل سخت بود اما باید عادت می

ها چون یه راهی رو انتخاب کرده بودم جور صحنهاین

 هاش بود.ترین سختیکه اینا کوچک

 توانستای فکر کرد اگر او جای سرگر بود میلحظه

را تجربه و تحمل کند؟ جوابش یک چنین چیزهایی 

 نه محکم بود که در ذهنش اکو شد.

_ دائما در حال سر و کله زدن با همچین چیزایی 

 بودن، تصورش هم غیرممکنه.

های سرگرد ای روی لبلبخند محوی که لحظه

 بیند.نشیند را میمی
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طور که شاید رشته و شغل تو برای من _ طبیعه همون

 سخت به نظر بیاد.

 ای باال انداخت.با سرگرد بود شانه حق

_ حق با شماست باید خیلی کارتون رو دوست داشته 

 دنه.ها پلیس شباشید رویای کودکی خیلی از پسر بچه

در هم شدن چهره سرگرد واضح است، حرف بدی 

 زده بود که او را ناراحت کرده بود؟
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 _ شاید...

دامه حرف زدن منع لحن سرد شده سرگرد او را از ا

داند برود یا بماند؟ تنها سر جایش کند، حتی نمیمی
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ترین کار کند درستنشیند در حالی که فکر میمی

 رفتن و تنها گذاشتن سرگرد است. 

                             

************************************

**** 

اش چه بود؟ خیلی وقت به راستی رویای کودکی

 ترین بخشاش را در انتهاییقسمتی از گذشته است

ذهنش دفن کرده بود. سعی کرد به یاد بیاورد در 

شانزده هفده سالگی چه رویایی داشته، آن روزها اما 

دور بودند حتی بیشتر از پانزده سالی که به سنش 

اضافه شده. فکر کردن و به یاد آوردن برایش سخت 

ه یک نقطه سیاه اش ببود، خاطرات کودکی و نوجوانی
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که آن نقطه پیش شدند و امیرعباس از اینختم می

چشمانش پررنگ شود بیزار بود. با صدای ثمینا از زیر 

 و رو کردن ذهنش دست کشید.

 _ حالتون خوبه؟

کرد دید ولی درک نمینگاه نگران او را روی خود می

اش را گرفت و به به خاطر چیست؟ رد نگاه خیره

 دش رسید. دستان مشت شده خو

 _ چیزی گفتم که ناراحتتون کرد؟

کرد؟ مشتش را باز کرد و به سختی لب داشت چه می

 زد.

 _ نه.
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ه ای اشاره کردی کتوانست بگوید تو به گذشتهنمی

درد دارد. روزهایی که امیرعباس سعی کرده بود با 

غرق کردن خودش در کار و فاصله گرفتن 

نشسته و داشت فراموششان کند. به خودش آمده بود 

زد، یک مکالمه کاری که به بحث با دختری حرف می

عادی بدل شده و امیرعباس نفهمیده بود چطورکسی 

که به جز خواهران و مادرش با هیچ زنی حرف 

مشترکی نداشت حاال به راحتی با ثمینا ارتباط برقرار 

شناخت همیشه از کرده بود. خودش که خودش را می

و چه خوب که کسی این جنس مونث فاصله گرفت 

بیند. دوست نداشت سوالی که از حالش را نمی

خودش دارد را در نگاه دیگران ببیند. باید بحث را 

 کرد.کرد حواس خودش و ثمینا را پرت میعوض می
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 _ راستی یه موضوع دیگه هم هست.

 _ چی شده باز؟

قدر اتفاقات عجیب و غریب را تجربه کرده که آن

 گوید"باز".می

یه ویدئو از من و تو  روز اولین دادگاه تو فضای _ 

 مجازی پخش شده.

 شود.اش ناالن میهای ثمینا گرد وچهرهچشم

 _ خدایا دیگه همینم کم بود.

_ نترس با همکاری یکی از دوستام تو فتا جمعش 

 کردیم فقط گفتم که در جریان باشی.

دوست داشت به حالت ناالن و زارش بخندد اما 

 کند.خودداری می
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_ واقعا یه لحظه ترسیدم این یکی دیگه قوز باال قوز 

 شد.می

 _ بهش فکر نکن حاال که چیزی نشده.

 زند.جانی میثمینا لبخند بی

خوام بهشون فکر نکنم، _ خیلی چیزا هست که می

 ای نیست من برم؟اگر حرف دیگه

دهد. ثمینا از جایش سرش را به نشانه نفی تکان می

رود، میانه راه با صدای او در می برخواسته و سمت

 شود.متوقف می
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 _ الزمه بازم بگم نگران چیزی نباشی من مراقبتم؟
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دانست چرا این سوال را پرسیده و دلش نمی

 خواست به ثمینا اطمینان خاطر بدهد.می

                       

************************************

****** 

به در نرسیده با صدای سرگرد متوقف شده بود. دلش 

اش را باز کند و حرفی بزند خواست زبان قفل شدهمی

شد. به سمت اما ضربان اوج گرفته قلبش مانع می

گردد، سرش سرش ایستاده برمیسرگرد که پشِت

 ترسد رسوا شود. پایین است می

 _ نه.
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د کناش به سختی زمزمه میهای چفت شدهاز بین لب

حتی شک دارد سرگرد آن را شنیده باشد اما از جوابی 

 فهمد شنیده.دهد میکه می

 _ خوبه نگران نباش من هستم.

زند و خدا را شکر هیچ حرفی از اتاق بیرون میبی

رو نیست که متوجه حالش کند که کسی در راهمی

رود تا آبی به دست و شود. به سرویس بهداشتی می

داند صورتش نگاه نکرده می صورتش بزند به آینه

سرخ شده، با دست چند مشت آب به صورتش 

شود، از پاچد. در آینه با خودش چشم در چشم میمی

کشد. دستش را روی قلبش حالی که دارد خجالت می

 زند.گذارد و زیرلب با خود حرف میمی
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جنبه نباش زنی؟ بی_ چت شده؟ چرا انقدر تند می

ود که هیچ احساسی پشتش اون فقط یه جمله ساده ب

 نبود.

کشد، حال خودش را باور های عمیق و منظم مینفس

ی سرگرد حالش را دگرگون کرده بود که ندارد. جمله

شد. حسی که تا به حال خودش هم باورش نمی

تجربه نکرده بود به ناگاه با یک جمله به قلبش 

سرازیر شده بود. چیزی شبیه حس آرامش و امنیت 

ر، مثل یک حضور که در کنارت هست و تاما عمیق

نیست. این حس را قبال هم تجربه کرده بود، همان 

هایش ریخته و آرام شده شبی که در آغوش او ترس

بود. با عطر او هوشیار و آرام شده اما آن لحظه از 
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فرط خجالت و حال بدش درست درک نکرده بود 

 چه شده.

 "_ نه این اشتباهه ثمینا."

 زند.از گوشه ذهنش فریاد میحسی موزیانه 

"_ از چیزی که تو ذهنته فاصله بگیراون حسی به تو 

 نداره فقط قراره کمکت کنه بعدش..."

شد؟ هرکسی به دنبال کار و زندگی بعدش چه می

رفت؟ انگار که نه خانی آمده و نه خانی خودش می

 رفته؟ 

 "_ ولی سرگرد..."

 "_ ولی نداره خودتو جمع کن."
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د، آیزند به خود میه صدای موزی به او میبا تشری ک

طور زیر و رو شده چطور با یک جمله حالش این

پیچاند که دیگر بود؟ باید گوش خود و قلبش را می

های واهی برای خود نسازند و او را به دردسر خیال

نیندازند. از سرویس بیرون آمده و به اتاق افروز رفت. 

ب نصفه نیمه دوست داشت اندکی بخوابد، از خوا

دیشب دیگر استراحتی نکرده بود و حاال بعد از 

جنگی که با خودش داشت نیاز شدیدی به خواب 

 داشت. 

قید شام را زده و روی تخت افروز داراز کشید سعی 

کرد با بستن چشمانش احوال لحظات پیشش را به 

دست فراموشی بسپارد گویی که هیچ اتفاقی نیوفتاده. 
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کرد هم آن حس شیرین را هم آری باید فراموش می

آغوش آرامی که تجربه کرده بود و حاال قصد پررنگ 

دهد خورد و اجازه نمیای به در میشدن داشت. تقه

 اش به کام خواب بروند.چشمان گرم شده
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زور چشمانش را از هم فاصله داد و روی تخت به

داخل نشست در به آرامی باز و سر افرا از الی در 

 آمد.

 _ خواب بودی ببخشید بیدارت کردم.

 _ نه عیبی نداره تازه سر شبه.

 آید.افرا داخل اتاق می



 

Romanzo_o 516 

 _ اومدم برای شام صدات بزنم.

 میلی به شام خوردن نداشت بیشتر خسته بود.

_ افرا جان معذرت خواهی کن از طرف من ولی 

 واقعا سیرم.

 _ بخواب پس.

 گوید:غال کرده میمعذب از این که تخت افروز را اش

 شه به من یه بالشت و پتو بدی._ می

افرا از کمد گوشه اتاق برایش بالشت پتو بیرون 

گذارد ها را روی زمین میآورد اما وقتی ثمینا آنمی

 کند.اعتراض می

 شه روی تخت بخواب.جوری که نمی_ این
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افروز مجبور بود مدتی را با او هم اتاق شود اصال 

 ختش را هم تصاحب کند.دوست نداشت ت

_ من راحتم اتفاقا هر وقت از روی تخت خوابیدن 

 شم پناه میارم به رو زمین خوابیدن.خسته می

در برابر اصرارهای افرا مقاومت کرده و دست آخر 

روی زمین خوابید. با خوابیدن او افرا هم برق را 

 خاموش کرده و از اتاق بیرون رفت.

                       

************************************

********** 

اش کرده بود. هضم جای خالی ثمینا سرمیز شام کالفه

قدر سخت بوده که اشتهایش را از آنهایش حرف
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دست داده و خواب را ترجیح بدهد؟ او که حرفی 

نزده بود، چیز جدیدی هم نگفته بود که نداند به غیر 

گفته بود که حل  از ماجرای فیلم دادگاه آن را هم

میلی تمام کرد، صدایی درونش شده. شامش را با بی

اش داد. توجیهمدام او را به سمت اتاق افروز هول می

هم این بود که حالی از دخترک بپرسد اما خودش 

های سرگرد است. حرف ها همه بهانهدانست اینمی

ا خواست بآید، اگر میتوی سرش رفته و بیرون نمی

باشد ثمینا در این مدت زمان و  خودش صادق

رسد. به قول خانم آل به نظر میشناختی که دارد ایده

بزرگ چشمش او را گرفته بود و خودش هم 

 دانست با خود چند چند است. نمی
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ساعتی بعد او هم خواب را بهانه و خود را به اتاقش 

دانست چه رسانده و تن روی تخت رها کرد. نمی

گردد مرگش شده که افکارش حول محور دختری می

که دست او امانت بود و تنها چند دیوار با او فاصله 

دارد.کالفه نوچی کرد و از جا بلند شد باید خود را 

ت به قولی که داده خواسکرد او فقط میسرگرم می

ها؟ عمل کند و ِاال او را چه به این فکر و خیال

امیرعباس تنها یک هدف در زندگی دارد کار کار کار. 

اش را حوله کوچکی از کمد برداشته و ساک ورزشی

کند این ساعت از هم بیرون کشید، لباس به تن می

شب قطعا هنوز فربد در باشگاه برادرش است. به او 

گوش دادن به اراجیفش بهتر از فکر و پیوستن و 

 های واهی بود. خیال
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 ری؟ _ ِا داداش جایی می

 دهد.جواب افرای کنجکاو را کوتاه می

 رم باشگاه._ می

رود. در پارکینگ به جای ماشین سراغ موتورش می

گذاشت و یک ماهی از ساکن شدن پاییز در شهر می

حال شد. با این سوز هوا روز به روز بیشتر می

ترجیحش باز هم موتور بود، ویراژ دادن در تاریکی و 

خلوتی شهر لذت بخش بود برای اویی که زمانی 

عشق سرعت داشت. وارد خیابان اصلی که شد 

وع ها شرسرعتش را بیشتر کرده و بین محدود ماشین

 به الیی کشیدن کرد تا مسیر را زودتر طی کند.
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اشگاه درحال تمرین بود با طبق حدسش فربد در ب

دیدن او دستی برایش تکان داده و شروع به گرم 

کردن بدنش کرد. روی تردمیل که شروع به دویدن 

 کرد سر و کله فربد پیدا شد.

_ احوال داش امیر اینورا پیدات شده، ماه از کدوم 

 طرف دراومده؟

 مشتش را به مشت او کوبید.

 _ درگیربودم.

 فربد نیشخندی زد.

 تو کی درگیر نیستی داداش اینو بگو._ 
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بار به جای جواب همیشگی " شروع نکن" که به این

داد سکوت کرد و همین باعث شد فربد بول فربد می

 بگیرد.

اش کار _ خدایی خسته نشدی از این یه نواختی همه

شه از کار؟ به خدا دیواری اون ستاد حالشون بد می

 بینن.بس تو رو هر روز می

 اخمی درهم به فربد چشم غره رفت. تنها با

_ امیر دست بردار از این خودآزاری چند سالته؟ همه 

 عمرت رو گذاشتی پای این کار.

 دهد.پوزخندی زده و با تلخی جواب می

 گه._ اینو کسی که خودش تو این کاره نمی

 گوید:تر از خودش میو تلخ فربد جدی
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ه ی خودم یکمش برا_ من مثل تو تارک دنیا نشدم کِم

 خانواده دارم.

های دقیقا فربد امشب را باید برای گفتن این حرف

های تکراری انتخاب کند؟ همین امشب که حرف

 شدسرهنگ توی گوشش اگو می

 "_ قصدتون از گفتن این حرفا چیه؟"

تونی به این گم می"_ من هیچ قصدی ندارم فقط می

تونه به معیارهات دختر به چشم یه کسی که می

نزدیک باشه نگاه کن. اصال تو معیاری برای انتخاب 

 شریک زندگیت داری؟"

 کنم.""_ نه چون اصال بهش فکر نمی

 "_ بس که احمقی پسرجان."
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 شود.دستی مقابل چشمانش باال و پایین می

 _ کجایی عمو.

تردمیل را خاموش کرده و از آن پایین آمد. ورزش 

 کردن هم به او نیامده بود.

 خوای مغزمو تیلیت کنی برم؟می_ اگر 

 کند.فربد چپ چپ نگاهش می

 _ دخترت چطوره؟

 شود.نیش فربد تا بناگوشش باز می

_ خوبه پدر سوخته هر روز یه ادای جدید میاد 

برامون، این یک سالگیشه بزرگ بشه باید بادیگاردش 

 جا.باشم همه



 

Romanzo_o 525 

 _ خداحفظش کنه.

 دارد.فربد دست از کنایه زدن به برنمی

 هاییه که ازش محرومی.اینم یکی از همون نعمت _

 ها رفت.پوفی کشید و به طرف وزنه
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 _ همه حرفام به خاطر خودته و تنهاییت داداش.

باز هم نتوانست مثل همیشه بگوید" من تنها نیستم و 

ای عجیب به جانش افتاده ام رو دارم" وسوسهخانواده

 کردن آن دو به شک بود.  بود که برای قبول یا رد
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************************************

* 

شد و خوابش در جایش از این پهلو به آن پهلو می

برد. خستگی را بهانه و از حاضر شدن سر میز نمی

شام اجتناب کرده بود حال آن که اهالی خانه خواب 

برای خوابیدن. به حال بودند و او همچنان در تقال 

خورد. کاش افروز که آسوده خوابیده بود غبطه می

شد در جا هم مثل خانه باغ تراسی داشت که میاین

آن نشست و شب زنده داری کرد. افسوس که نه خانه 

شد به راحتی در چنین تراسی داشت نه او رویش می

 خانه برای خودش بچرخد.
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آن سرگرم اش را داشت تا با کاش حداقل گوشی

های عاشقانه مورد عالقه ثنا که شد. یکی از رمانمی

خواند تا خوابش ببرد. ریخت میدر گوشی او هم می

پوفی کشیده و از جایش بلند شد این وسط تشنه 

شدن را کم داشت. خود را برای خوردن یک لیوان 

آب قانع کرد و با پوشیدن مانتو و شالش از اتاق 

لیوانی برداشته و زیر  بیرون رفت. در آشپزخانه

شیرآب گرفت و پر کرد. آب را یک نفس سر کشید 

 لیوان دیگری پر کرد و پشت میز آشپزخانه نشست. 

کشید و در های فرضی میبا سرانگشت روی میز خط

کشید. صدای خیال فکرش به هر سو سرک می

ای بعد صدای باز و چرخش آرام کلید در قفل و ثانیه
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هایش تیز شود. تا د گوشبسته شدن در باعث ش

ذهنش آمد پردازش کند این وقت شب چه کسی 

امکان دارد باشد سرگرد را در ورودی آشپزخانه دید. 

 فوری از جا بلند شده و سالم داد.

 _ سالم.

 سرگرد با تعلل نگاه از گرفت و جوابش را داد.

 _ سالم بشین راحت باش.

خودش هم چند قدمی پیش آمد و یکی از 

ی میز را اشغال کرد. لحظاتی بین هردویشان هاصندلی

حرفی ثمینا را سکوت بود و این خاموشی و بی

 کرد.معذب می

 _ ِام... فکر کردم همه خوابیدن.
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اش کشیده و خورده سرگرد نگاه از دستان درهم گره

 به او خیره شد.

کردم ولی ظاهرا ساعت دو _ منم همین فکر رو می

 نصف شبه و یکی بیداره.

 نا جا خورده از لحن او چپ چپی نگاهش کرد.ثمی

 بینید پشت این میز یه نفر بیدار_ یکم دقت کنید می

 نیست.

 با لحن خودش حضورش را یادآور شده بود.

_ ولی من ساعت هشت شب شام نخورده خواب رو 

 بهونه نکردم که سر میز نیام.

فهمیده بود؟ معذب بودن و بهانه آوردنش را فهمیده 

 هم خودش را به ندانستن زد.بود، باز 
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 فهمم._ منظورتون رو نمی

 گوشه چشمان سرگرد چین کوچکی خورد.

_ به این چشما نمیاد حتی یک ساعت هم خوابیده 

 باشن.

زمزمه آرامش نفس را در سینه ثمینا گره زد. آب 

صدا قورت داد و خواست حرفی بزند دهانش را بی

 اما چیزی به ذهنش نرسید.

 خوام.ن ازت معذرت می_ از طرف افسو

012 

لبش های قاش نرم باال آمد، هنوز تپشسِر پایین افتاده

ریتم منظم به خود نگرفته بود و سرگرد حتی بیشتر از 
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اش را قولش کنار او بود حتی هوای دِل نازک نارنجی

 هم داشت.

 _ افسون خانم حرفی نزدن.

 _ حرفی نزده ولی کاراش که معذبت کرده.

                              

************************************

**** 

توانست نگاه از صورت رنگ گرفته ثمینا بگیرد. نمی

کرد این وقت شب او بیدار باشد چه برسد به فکر نمی

این که پشت میز با فاصله کوتاه یک صندلی میانشان 

دن شنشسته باشد و با اذیت کردنش، از رنگ به رنگ 

 و دستپاچه شدنش لذت ببرد.
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شناسم افسون رو من حساسه _ من خواهرمو می

احتماال با دیدن تو یه فکرایی تو سرش اومده خواسته 

 گربه رو دِم حجله بکشه.

اش در کسری از ثانیه و سری دویدن خون به چهره

که به یقه چسبید منظره جذابی بود. دوست داشت از 

ها دست و اما معذوریتته دل به حالش قهقهه بزند 

پایش را بسته بود. به همان نگاه کردن بسنده کرده 

کاوید و فکر هایش را میبود، چشمانش ثمینا و حالت

و ذهنش رفتارهای او را از اولین دیدار تا به امروز را 

های کرد حرفهدف گرفته بود. اولش فکر می

های فربد باعث شده نتواند سرهنگ و تلنگر زدن
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ترین ا جمع و جور کند و دائما با کوچکخودش ر

 رسید.چیزی ذهنش به ثمینا می

هایش سبز اش، وقتی تازه پشت لبدوران نوجوانی

شده بود با دختری در راه دبیرستان آشنا و به او 

شماره داده بود. آن زمان آقابزرگش برای ارتباط 

کارت خریده بود.گاهی تر برایش گوشی و سیمراحت

گرفت وحرف خانه دخترک تماس میمخفیانه با 

زدند. زمانی زیادی نگذشت که یک شِب بزرگ می

ها و تفریحاتی که دوستانش شده و دور ناهنجاری

باره با حقیقت داشتند خط کشید. خیلی زود و یک

دنیای اطرافش رو به رو شده بود. از همان زمان هم 
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بانو و خواهرانش تنها جنس مونث اطرافش شیرین

 بودند.

های زیادی در اجتماع و محل کارش برخورد با زن 

ها نداشت. حاال داشت اما هیچ وقت توجهی به آن

جا بود، نزدیکش و میل سرکشی در او بیدار ثمینا آن

خواست ثمینا را به دور از ماهیتی که داشت شده و می

ببیند و بشناسد. ثمینا را ثمینا ببیند نه دختری که 

ت و به کمکش احتیاج دارد. اش زیر دست اوسپرونده

وقتی به خودش آمد مدت زمان طوالنی بود که خیره 

نگریست. تشری به خودش زد و خیره ثمینا را می

ای هوا جملهنگاه گرفت، گویش را صاف کرد و بی

 سر زبان راند.
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 زنن_ بهتره بری بخوابی این چشما االن فریاد می

 خوابشون میاد.

کند. برای گفتن پیدا نمیمتوجه بود که ثمینا حرفی 

زیر لب "شب بخیری" زمزمه کرد و خیلی سریع از 

آشپزخانه بیرون رفت. نماند جدال امیرعباس با 

 خودش را نفهمید.

"_ چه مرگته مرد؟ نشستی زول زدی تو صورت 

 دختر مردم؟"

 کالفه دستی به گردنش کشید.

هاش "_ تقصیر سرهنگه فکر منو با حرفا و طعنه

 ."درگیر کرده

 صدای از درونش پوزخندی بلند زد.
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"_ خوبه حداقل حرفای سرهنگ باعث شد به خودت 

 بیای."

 کشد.ای مینفس کالفه

"_ به خودم اومدن با زول زدن به صورت دختر 

 مردم؟"

013 

 "_ خوشگله نه؟ چشمت رو گرفته؟"

"ای زیر لب زمزمه اش "نهمبهوت از جدال درونی

شد باید با خودش یک دل طوری نمیکند. اینمی

شد و تا زمانی که نفهمد با خودش چند چند است می

تر با ثمینا برخورد داشته باشد. این کند کمسعی می

دختر امانت است اگر نتواند نگاهش را کنترل کرده و 
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ود. در همان چند دیدار شاو را معذب کند شرمنده می

و تعاملی که داشتند پدر ثمینا را مردی شریف و 

خواست خیانت در امانت کند آن بادرایت یافت. نمی

هم وقتی به او این چنین اعتماد شده که دخترشان را 

 سپارند.هیچ اعتراض و ترسی به او میبی

                            

************************************

**** 

ای از ساکن شدنش در خانه سرگرد دو هفته

گذشت. این مدت او را ندیده بود، صبح زود می

گشت. آن شب در رفت و آخر شب برمیمی

آشپزخانه دیدار آخرشان بود، افسون یکی دو باری که 
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اش زبانی حالیبه خانه مادرش آمده بود با زبان بی

به خانه  کرده بود که به خاطر حضور او برادرش

گرفت آید. با این که خاطرش مکدر و دلش مینمی

کرد تلخی افسون را به شیرینی شیرین اما سعی می

 کرد.بانو به در می

طبق معمول در اتاق افروز نشسته و یکی از 

زد. تنها سرگرمی این روزها هایش را ورق میکتاب

هایی که باعث کرد از فکر و خیالکه کمک می

ا هشدند دوری کند همین کتابمی اضطراب و ترسش

هایی بود که با شیرین بانو و چای و عصرانه

نشستند، او از خاطرات نوجوانی و ازدواجش می

اش. هم گفت ثمینا از بابا مسعود و مامان سارهمی
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های خوبی شده بودند طوری که حسادت افرا صحبت

را برانگیخته و جیغش را درآورده بودند. حتی یک 

 دار به حاج احمد شکایت کرده بود. خنده شب خیلی

هایش تیز شوند این وقت صدای در باعث شد گوش

آمد. ناخودآگاه ترسی به روز کسی به این خانه نمی

دلش افتاد نکند کسی او را در خانه سرگرد ببیند و 

برایش دردسر شود. دقایقی چند کوتاه گذشت که در 

ندی که انو با لبخای کوتاه باز شد. شیرین باتاق با تقه

 اش بود وارد اتاق شد.جز جدا نشدنی چهره

_ ثمینا جان امیرعباس اومد، گفت خبر بدم حاضر 

 بشی ظاهرا باید برید.
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ترس دستش را شدیدتر دور گردنش فشرد، بدترین 

 فکرها به ذهنش هجوم آوردند.

 ریم؟_ به شما نگفتن کجا می

ق شده و فهمد که کامال وارد اتاشیرین حالش را می

ی که نشیند، کتاببندد. کنار ثمینا لبه تخت میدر را می

شد را از دستش گرفت و کنار بین دستانش فشرده می

 گذاشت.

_ هر کجا که برید قرار نیست اتفاق بدی بیوفته که 

 رنگت پریده.

_ خیلی به بدتر از اینش فکر کردم اما چیزی به  ذهنم 

 نرسید.

 د:گویدهد و مین میشیرین بانو با تاسف سری تکا
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_ این عادت ما آدماست هر اتفاق بدی که برامون 

 گیم مگه بدتر از این هم هست...میوفته می

 دهد:کشد و حرفش را ادامه میآهی از ته دل می

_ یادت باشه همیشه یه بدتری از بد تو وجود داره 

 پس ناشکری نکن خودت رو بسپر به خدا.

 زد.حدس میبانو را علت آه کشیدن شیرین

 _ بدتر شما مرگ آقا صادق همسر اولتونه؟

 گوید:زند و میبانو لبخند تلخی میشیرین

_ نه عزیزم اون اتفاق بد زندگی من بود که با 

هام بدترش رو دیدم، بدترش مرگ ناشکری

 خواهرجوونم و شوهرش شد.

014 
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 ثمینا متاثر لب از هم گشود:

 _ خدا رحمتشون کنه.

خدا همه رفتگان رو رحمت کنه. اینو نگفتم که _ 

ناراحتت کنم، خواستم به خودت بیای و ناشکر نکنی 

جا مراقبت بوده بقیه راه رو توکل کن به خدا تا این

 کنه.هم هموار می

بانو بعد از گفتن این حرف او را تنها گذاشت شیرین

تا آماده شود. خیلی زود حاضر شده و از اتاق بیرون 

تند رفم کنجکاو و نگران جایی بود که باید میرفت. ه

خواست سرگرد را ببیند. در این چند وقتی که هم می

اش را از دست داده، کرد حامیدید حس میاو را نمی

نبودش خالء عمیقی در اطرافش ایجاد کرده بود. در 
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امنیت بود و نبود خیلی زود فهمید حضور آن مردی 

ایع دلگرمی و اش آمد مکه یک شبه به زندگی

 آرامشش شده.

                       

************************************

************* 

های درهم پاهایش را روی صندلی نشسته و با اخم

داد. میان شلوغی این روزهایش همین یکی تکان می

را کم داشت، باز جای شکرش باقی بود که خیلی زود 

ه بود. نگاهی به ساعت متوجه اتفاقات اطرافش شد

های ساعت با هم اش انداخت، گویا عقربهمچی

مسابقه داشتند. اولین جلسی رسمی دادگاه تا یکی دو 
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ها هنوز در خانه شد و آنساعت دیگر شروع می

چه که این چند وقت بودند و او هنوز به ثمینا از آن

رخ داده بود چیز نگفته بود، همین هم به خشمش 

 زد.دامن می

 _ سالم.

سرش را به سمت منبع صدا چرخاند و از جا بلند 

 شد.

 ای بریم._ سالم اگر آماده

است، سوالش را برای  داد آمادهظاهرش که نشان می

اش خالی نبودن عریضه پرسیده بود تا خشم و سردی

او را نترساند. وقتی مخالفتی از جانب ثمینا ندید به 

ش روانه شد. تا سمت در راه افتاد و او هم به دنبال
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زمانی که نیمی از راه را پیمودند سعی کرد با فشار 

روی فرمان و پدال گاز حرصش را تا حدودی خالی 

 کند.

 _ پسر سلیمی و اون دوستت رو گرفتن.

 _ کی گرفتنشون؟ 

 سرش انداخت.از آینه نگاه به ماشین پشِت

ست امروزم جلسه رسمی دادگاهه داریم _ یک هفته

 حرفامو که یادت نرفته؟  ریم اونجامی

وقتی جوابی دریافت نکرد نگاهی به ثمینا انداخت و 

 او را حیران دید.

خواستید به من بگید پس؟ وقتی رسیدیم _ کی می

 دادگاه؟
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کرد درحالی که ماشینش را طوری امیرعباس سعی می

هدایت کند ماشین پشتی ردش را گم کرده ولی جلب 

 داد.میتوجه هم نکند، جواب ثمینا را 

_ بعدا راجب همه چیز مفصال توضیح بهت توضیح 

 دم.می

وسط آشفته بازاری که در آن گیر افتاده بودند، حرص 

مشهود در لحن دختری که کنارش نشسته بود باعث 

تر کرد که بیشاش بگیرد اما خود را کنترل میشد خنده

 از این ناراحتش نکند.

ار کار از ک _ واقعا به نظرتون توضیح دادن شما وقتی

 خوره؟بگذره به درد می

 اش را فرو خورد و سعی کرد جدی باشد.خنده
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_ ببین من هفته به شدت شلوغی داشتم، از یه طرف 

دستگیری پسر سلیمی از طرف دیگه سر و صدای 

اش شدن پرونده فرمول گمشده ملی زیادی که رسانه

 به پا کرد.

015 

چه خبره تو مملکت یه _ حتما تو تلویزیون دیدی 

زنن تو سر ها برای گمشدن فرمول دارن میسری

خبری بیدار شدن. خودشون یه عده تازه از خواب بی

گوی همه این آدم در درجه اول منم چون جواب

ماموری که پرونده دستش بوده اول منم بعد پای 

 های دیگه وسط اومده.سازمان

 شه؟_ االن تو دادگاه چی می
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 رخاند و به سمت یک کوچه فرعی پیچید.فرمان را چ

_ به عنوان شاهد هر سوالی ازت پرسیدن جواب 

گناهیت رو د، سرهنگ مجد قبال مدارک اثبات بیمی

ارائه داده به دادستان پس نگران نباش فقط به عنوان 

 یک شاهد احضار شدی.

 سر گذاشت.چند کوچه پس کوچه را با سرعت پشِت

 تونم برگردم خونه؟می_ یعنی بعد دادگاه 

 _ نه.

یک لحظه مبهوت از جوابی که داده بود سرعتش کم  

توانست برود پس... شد، این چه جوابی بود؟ او می

کالفه پوفی کشید. فاصله زیادی بین آنها و ماشین 

تعقیب کننده افتاده بود سریع وارد خیابان اصلی شده 
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 یو سرعتش را باال برد. این کارش یک جریمه اساس

 به دنبال داشت اما در آن لحظه برایش مهم نبود.

 _ چرا نه؟

هوا پرانده ای باید برای جوابی که بیحاال چه بهانه

 سر بود.کرد؟ نگاهش از آینه به پشِتبود جور می

تونی کنن بزارن می_ اگر اینایی که دارن تعقیبمون می

 بری.

                             

*********************************** 

ر کرد از حرفش سر دبا گیجی فقط به سرگرد نگاه می

 نیاورد.

 کنه؟_ منظورتون چیه؟ کی تعقیبمون می
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 گوید:سرگرد هشدارگونه می

طور که هستی بمون جوری رفتار نکن که _ همین

 تابلو بشیم.

داشت به ترس تبدیل  حاال دیگر حسش از تعجب

 شد.می

 _ یعنی چی؟ چه خبره؟

کرد به سرگرد با دقت و سرعت زیادی رانندگی می

کرد وسط که سریال همین دلیل ثمینا داشت حس می

 اند.پلیسی گیر افتاده

_ مامورای اطالعاتی هستن، دیشب که اومدم خونه 

متوجه شدم خونه تحت نظِر قبل از دادگاه به هیچ 

 اهاشون مواجه بشی.وجه نباید ب
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هیچ حرفی به صندلی چسبید و در خود جمع شد. بی

اش یک سریال توانستند از زندگیدیگر رسما می

پلیسی مهیج بسازند. این همه سال سرش در الک 

خودش بود حاال به کجا رسیده بود؟ دقیقا از کی به 

سمت این مرداب کشیده بود؟ از وقتی که قبول کرد 

کمک کند یا از روزی که ساسان پا به استاد پورصالح 

اش گذاشت؟ شاید هم از وقتی که با ملیکا به زندگی

 دوست شده بود. 

ته این داستان هزار و یک شب ترسناک قرار بود به 

هایش را ببندد و شد چشمکجا ختم شود؟ کاش می

باز کند و همه چیز را تمام شده ببیند. از بس که میان 

پا زد نفهمید کی هرج و مرج افکارش دست و 
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ای به خود آمد که دوشا دوش سرگرد رسیدند، لحظه

های سریع به سمت ساختمان دادگستری قدم با قدم

داشتند. دوست نداشت به عقب برگردد و آنچه برمی

 کشد ببیند.سرش انتظارش را میدر پشِت

016 

اش در حال تحلیل بود، وقتی هنوز هیچی نشده انرژی

سالن شلوغ و پرتردد شدند صدای داد و فریادها وارد 

شد موج منفی بیشتری به جانش ریخت. کاش می

هایش را کیپ بگیرد تا هیچ صدایی را نشنود. گوش

 رویحتی صدای سرگرد که او را به اتاقی انتهای راه

 شلوغ هدایت کرد.

 _ حالت خوبه؟ 
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گیج و گنگ نگاهی به اطرافش انداخت در یک دفتر 

میز چند صندلی بودند، اینجا قرار بود شاهد با دو 

 شود؟ 

 _ اینجا کجاست؟

 اولین چیزی که به ذهن شلوغش رسید بپرسد.

 _ تو دفتر منشی دادستان...

 _ برای چی؟

 های سرگرد را به دنبال داشت.این سوالش اخم

 _ تو چته؟ حالت خوبه؟ نکنه ترسیدی؟

ا جواقعا او را چه شده بود؟ ترسیده بود شاید، اما این 

جا در امنیت که آن اتاقک نمور و تاریک نیست. این

دهد، است فقط به چند سوال قاضی جواب می
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گناه بودنش را هم به دادستان سرگرد گفت مدارک بی

شود به همین اند. همه چیز به زودی تمام میداده

ت است. چیزی به تمام راحتی، البته که گفتنش راح

شود آن شدن این کابوس نمانده، اما... تمام هم نمی

 بار دیگر بازجوییای منتظر او هستند. یکبیرون عده

شود، همه مراحلی که با سرگرد طی کرده را با می

 گذراند.ها هم میآن

 _ بیا بشین چرا رنگت پریده؟ 

آورد نشستن که روی صندلی که سرگرد نزدیکش می

 کند.تقریبا سقوط مینه 

 شه_ ما با هم حرف زدیم قرار شد نترسی چیزی نمی

 مگه بهت نگفتم من کنارتم؟
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همین بود، انگار فقط به همین یک جمله کوتاه نیاز 

داشت تا حالش خوب شود. بودن او خوب است، 

اصال وقتی هست چرا بترسد؟ مگر کاری کرده که نیاز 

 به ترس داشته باشد؟ 

 ._ خوبم فقط..

 کند.اش را کامل میبه هر سختی که هست جمله

 _ فقط تو محیط که قرار گرفتم یکم بهم ریختم.

جا لیوانی آب پیدا گلویش خشک شده بود این

 شد؟نمی

گی همونایی که _ هر سوالی پرسیدن راستش رو می

با هم حرفش رو زدیم. سالن طبقه باالست ولی االن 
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ست که به خاطر حضور خبرنگارا شلوغه حرا

 ریم.ببردشون بیرون ساختمون می

                              

************************************

**** 

از وقتی که متوجه تعقیب ماموران اطالعات شده بود 

در الک خودش فرو رفته و رنگ و رویش پرده بود. 

امیرعباس آشفته شدنش را داخل ماشین که بودند 

برای آرام کردنش نزد. او را به  حس کرد اما حرفی

حال خود گذاشت تا با خودش کنار آمده و ترسش را 

پس بزند، اما داخل اتاق که آمدند نتوانست جلوی 

زبانش را بگیرد خواست به هر طریقی شده او را آرام 
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ای از سرش گذشت اگر نیاز باشد کند. حتی لحظه

عت مانند آن شب در خانه باغ عمل کند. نگاهی به سا

اش انداخت نیم ساعت بیشتر به شروع جلسه مچی

ها هنوز نتوانسته بودند به سالن اصلی نمانده بود و آن

 بروند.
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در تمام خبرهای منتشر شده از پرونده نام ثمینا به 

اختصار عنوان شده بود، حاال اگر او را در دادگاه 

 پیش شد بیش ازدیدند و عکسی از او منتشر میمی

اش گرفت. با گوشیدر جامعه تحت فشار قرار می

برای سرهنگ پیامی فرستاد و اعالم کرد برای مخفی 

ماندن از دید خبرنگارها در دفتر منشی دادستان 
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رو صدای هستند. دقایقی چند گذشت که از راه

ای از فرو نشستن ای به گوش رسید، لحظههمهمه

ه ربازی در آستانصداها گذشته بود که در اتاق باز و س

 در ظاهر شد ادای احترام نظامی کرد و گفت:

 _ جناب سرهنگ مجد گفتن تشریف بیارید.

 _ همه خبرنگارا رفتن؟

 _ بله قربان همین االن بیرونشون کردن.

قدمی به ثمینا نزدیک و او را که سرش را به تکیه داده 

 و چشمانش را بسته بود صدا زد.

 بریم._ خانم وارسته بلند بشید 

ثمینا با صدای او تکانی خورده و از جا بلند شد. به 

 رسید برای اطمینان خاطر زیر لب پرسید:نظر آرام می
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 _ خوبی؟

 _ بله.

خیالش راحت نبود. رو به سربازی که کنار در منتظر 

 ایستاده بود گفت:

 _ لیوان آب قند برای خانم بیارید.

 _ چشم قربان.

 تر کرد.را کم شانبا رفتن سرباز فاصله بین

 برمت خونه._ وقتی جلسه دادگاه تموم بشه می

 شه نریم خونه؟_ می

_ نه چون مادر پدرت منتظرتن درضمن خواهرت هم 

 ست.به خون من و همکارام تشنه
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 کند امیرعباسکاود، شاید فکر مینگاه ثمینا او را می

برای عوض کردن حالش شوخی کرده. امیرعباس با 

شان انش اطمینان داد که او را خانهخیره شدن به چشم

 برد.می

 ریم خونه شما آخه تو ماشین..._ فکر کردم می

 پرد.میان کالمش می

_ نظرم عوض شد تو همون ماشین به پدرت خبر 

 ری خونه.دادم امروز می

نشیند را دوست ندارد نمی که به چشمان ثمینا می

های اش شبیه به دختر بچهکند چهرهبغض که می

قدر معصوم و این حالش شود، همانظلوم میم

برد. به امیرعباس به برای بار هزارم به آن شب می
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وقتی که گوشه اتاقک نمور و تاریک آن خانه نحس 

او را پیدا کرده بود. زمانی که با جان کندن از 

امیرعباس خواسته بود تنهایش نگذارد هم چشمان 

نه باغ سوزاند در خاقدر دل را میاش همیناشکی

 لواسان هم...

با آمدن سرباز ثمینا را مجبور به خوردن تمام محتوای 

لیوان کرده بعد به طبقه باال و سالن رفتند. وقتی وارد 

شدند متهمان را ردیف اول نشسته بودند، نگاه سلیمی 

اعتنا به او به سمت با نفرت روی آنها نشست بی

 گسرهنگ که در ردیف دوم نشسته بود رفتند. سرهن

با نگاهی گرم و پدرانه ثمینا را دعوت به آرامش کرده 

 گوید:و می
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_ اصال نترس دخترم فضا خشک و رسمی هست 

ولی یادت نره تو به عنوان شاهد و شاکی علیه فساد 

 جایی.ها ایناون

 دهد.ثمینا با متانت جواب سرهنگی را می

 _ ممنونم، سرگرد صامتی همه چیز رو گفتن.
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با ورود قاضی همه به احترام او ایستادند و جلسه به 

 طور رسمی شروع شد.

                         

************************************

******* 
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از پنجره ماشین به مردم و ترددشان در سطح شهر 

خیره بود. هر کس در زندگی خود طوفانی داشت که 

یکی از همین مردم  خبر بود. او همدیگری از آن بی

بود و امروز یک طوفان سهمگین را از سر گذرانده 

بود. دقایقی پیش بعد از جلسه از در پشتی ساختمان 

دادگستری بیرون زده بودند. از همان لحظه ثمینا روزه 

خواست لب از لب باز سکوت گرفته بود و دلش نمی

کند. به اندازه کافی حرف زده و شنیده بود، دیگر از 

چه در زده شده بود. یادش به آنزدن هم دل حرف

 کشید. افتاد سرش سوت میدادگاه گذشت می

از همان ترم یک دانشگاه با ملیکا دوست شده بودند 

داشتنی آمد که قدر دختر خوب و دوستدر نظرش آن
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ها و شان تا حدودی صمیمی شد. شوخیرابطه

 یسرزنده بودنش بیشتر به دل ثمینا نشسته و صمیمیت

که در رفتارش داشت پای او را به رفت و آمد خانگی 

باز کرد. تنها بعد شخصیتی ملیکا که برایش قابل هضم 

. به هایش بوداز حد و بلند پروازیطلبی بیشنبود جاه

قول بابا مسعودش بلند پروازی خوب است باعث 

شود، اما امان از وقتی که در افراط کنی رشد آدمی می

کنی. صدای ملیکا در سقوط میبا سر به ته چاه 

 پیچید:گوشش می

"_ همیشه ازش نفرت داشتم، یه دخترلوس و 

خودشیرین که با ادا اطوارای الکیش خودشو پیش 

 کرد."همه جا می
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 اولین قطره اشکش از گوشه چشمش چکید.

"_ من همیشه درسم خوب بود اما به خاطر نور 

 های خوبی کهچشمی بودن این خانم همه موقعیت

 تونست ماله من باشه از دست دادم."می

 اجازه راهش را پیدا کرد.دومی هم بی

"_ ولی خوب شد به جای منم ساسان انتقام گرفت 

 زاده."فقط حیف که نشد برسونن دست اون عرب

 کرد.چیزی شبیه آشوب دلش را زیر و رو می

های گوشیش رو خوندم فهمیدم "_ وقتی یواشکی پیام

سرش استاد داره که همه پشِتچه سر و سری با 

زدن نفرتم بیشتر شد تا جایی که راضی به حرف می

 کشتنش شدم."
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 آشوب تبدیل به حالت تهوع شد.

ای "_ وقتی برای وحید گفتم چی شده گفت یه نقشه

 کشه که اونو نابود کنه خودمونو خوشبخت."می

های ملیکا که در سرش چرخ ها و حرفصدای خنده

، صدای نحس ساسان هم به آن خورد کم بودمی

 اضافه شد.

ای بود هم برای کارمون هم برای عربا "_ خوب لقمه

 دادن."ای میکه کلی پول بابت همچین تکیه

اش اش به تالطم افتاد، هق هق ناخواستهمعده خالی

حالش را بدتر کرد. با دست به سرگرد اشاره زد 

د. ی بزنتر از این بود که بتواند حرفدارد ناتواننگه

ماشین به حاشیه خیابان کشیده شد فقط خودش را به 
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بیرون از آن انداخت و کنار جدول نشست. محتویات 

آمدند اما چیزی باال اش تا گلویش باال میمعده

 گرفت.آورد، این فشار داشت جانش را مینمی

داشتند تکرار صداهایی که دست از سرش برنمی

نشیند از آن رش میکرد. کسی کنااش میداشت دیوانه

بیند زیرا دیدگان تار اش را میحضور تنها سایه

اش او را اتاقک نمور بردند. حاال صداهای شده

دیگری هم بودند، هرچند محو اما بودند ضربات 

شالق و ضرب دست سنگین نگهبان هرچند دور در 

تر از همه شدند. نجوایی نزدیکهایش اکو میگوش

رخت و ما او تنها اشک میزد ابود، کسی صدایش می

 سرش به َدَوران بود. 
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های خشکی که حاصلی نداشتند، چه باز هم عق

ای حرام خور دامان راحت آتش حرص و طمع عده

اش انداخت و او را گرفته بود. کسی دست دور شانه

اش را پر او را در آغوش کشید، عطری آشنا شامه

 کرد.
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رمای آغوش که تِن سردش آرام معجزه عطر بود یا گ

هایش اش فروکش کرد. پلکگرفت و آشوب معده

ان شمیل به خاموشی مطلق داشتند در برابر خواسته

 مقاومت نکرد.
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************************************

*********** 

 تن ثمینا که در آغوشش شل شد او را از خود فاصله

هاش خشک بودند از رنگ و لببیداد. صورتش 

 کردهایش را چک نمیسردی تنش ترسید اگر نفس

فهمید زنده است. دست زیر زانوهایش انداخت و نمی

تنش را از زمین جدا کرد، به سختی در ماشین را باز 

و ثمینا را  روی صندلی خواباند. خودش هم سوار 

 شد و به سرعت ماشین را به حرکت درآورد.

. چرخیدگی هر ثانیه نگاهش روی ثمینا میحین رانند

ترین بیمارستان را به یاد آورد و به آن سمت نزدیک
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زد تا راه را باز های جلویی بوق میراند. برای ماشین

کنند. به هر طریقی بود به بیمارستان رسیدند، ماشینش 

را پارک کرد و باز هم تن ثمینا را به آغوش کشید و 

پرستاری با دیدن او تختی را  به سمت اورژانس دوید.

 نشانش داد.

 _ بیمارتونو روی این تخت بزارید.

هایش را از پایش در او را روی تخت خواباند و کفش

 آورد. دکتری همراه همان پرستار باالی سر ثمینا آمد.

 _ چی شده؟

 اش کشید.دستی به پیشانی

زد اما چیزی باال _ یهو حالش بد شد هی عق می

 نیاورد.



 

Romanzo_o 571 

کرد سوال دیگری ر در حالی که او را معاینه میدکت

 پرسید.

دونید؟ اول _ تاریخ آخرین ماهانه همسرتون رو می

 باید آزمایش بتا بنویسم.

داد؟ زیر هایش داغ شدند چه جوابی به دکتر میگوش

دانست آن وسط از کجا سر و لب با خجالتی که نمی

 اش پیدا شد گفت:کله

 _ ماهه پیش.

ای چیزی نوشت و دست پرستار داد. هدکتر در برگ

هوشی بود و این نگرانی امیرعباس را ثمینا هنوز در بی

کرد. باالی سر او ایستاده بود و هی هر لحظه بیشتر می

یی کرد گوبه صفحه صاعتش و صورت ثمینا نگاه می



 

Romanzo_o 572 

کند. از تخت فاصله که با این کار او چشم باز می

ول تاری مشغگرفت پیش دکتر که در ایستگاه پرس

 ای بود رفت.بررسی پرونده

 هوشه._ بیمار من خیلی وقته بی

 خیالی گفت:دکتر با بی

 _ صبر داشته باشید االن جواب آزمایش میاد.

چند باری که طول و عرض طی کرد و عصبی قدم زد 

ها به کندی تا تذکر پرستاری پیش ثمینا برگشت. ثانیه

نداشته گذشتند و خطی عمیق روی اعصاب می

کشیدند. با آمدن پرستاری که جواب امیرعباس می

آزمایش را در دست داشت نفس راحتی کشید. دکتر 
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وقتی نتیجه آزمایش را دید به اخم و شک به 

 پرسید:امیرعباس خیره شده و سوال می

هوشی طوالنی _ همسرتون باردار نیست پس این بی

ره دا ایبر اثر ضعف و فشار پایین نیست علت دیگه

 که شاید شما بخواید به ما بگید.

زد که انگار با یک روانی دکتر طوری به او طعنه می

گر طرف است. خون خون امیرعباس را شکنجه

خورد تا جوابی دندان شکن به او بدهد و تالفی می

های امروزش را سر دکتر در بیاورد. اعصاب خوردی

به سختی خودش را کنترل کرده و با حرص جواب 

 را داده بود. دکتر

001 
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_ مدتیه تحت فشار عصبی و استرس بوده امروز 

جایی بودیم که حالش رو بد کرد تو ماشین 

 جوری شد.این

ای تجویز کرده به دکتر با ابروهای باال رفته نسخه

 دهد.دستش می

کنه این ها رو تزریق می_ تا پرستار سرم و آمپول

 ها رو تهیه کنید.دارو

رفتن دکتر پرستار جلو آمد و سعی کرد آستین با 

 مانتوی ثمینا را باال بزند و وقتی موفق نشد گفت:

 _ مانتوی همسرتون رو دربیارید.

ای هم نبود، تر شد با این حال چارهامیرعباس معذب

های دور تخت را کشید که از بیرون دید نباشد. پرده
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یخت، دعا های مانتو را باز و عرق ردانه به دانه دکمه

کرد ثمینا لباس مناسبی به تن داشته باشد که او را می

بیشتر از این در معذوریت قرار نگیرد. با دیدن شومیز 

ساده کرم رنگ زیر مانتو نفسش را آسوده رها کرده و 

 دست او را از آستین بیرون آورد.

همان شومیز ساده اندام ثمینا را چون تصویری زیبا 

هانه کرد. به بامیرعباس فرو میقالب گرفته و در چشم 

اش تهیه نسخه از اورژانس بیرون زد باید بادی به کله

 خورد تا خودش را جمع کند. می

                        

************************************

***** 
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کرد، سر و صدایی او را از دست خوابی آرام جدا می

ش تا محیط برای هایش را چند بار باز و بسته کردپلک

واضح شد. هنوز هم حس خوابالودگی داشت یک 

نگاه کوتاه و دقت به صداهای اطراف به او فهماند در 

شد و به کم ریکاوری میبیمارستان است. ذهنش کم

آورد چه شده، لعنت به صداها که کار او را به یاد می

جا رسانده بودند. سرم متصل به دستش آخرایش این

ی کنار تخت بود. با لی هم روی پایهبود یک سرم خا

توانست حدس بزند زمان یک حساب سر انگشتی می

 هوشی بوده.زیادی در بی

قبل از این که او بتواند حرکتی کرده و بلند شود 

ای که دور تخت کشیده بود کنار رفت. سرگرد با پرده
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زد کنار ای دارو در حالی که با تلفن حرف میکیسه

ن باز او را که دید تماس را خاتمه تخت ایستاد. چشما

 داد.

 _ کی بیدار شدی؟

 _ همین االن.

 گرفتگی صدایش باعث گرد شدن چشمانش شد.

 شی._ چیزی نیست تا شب خوب می

سر زبانش آمد به سرگرد بگوید" چه چیزی تا شب 

قدر صنم داشت شود؟ دقیقا چه چیزی؟" آنخوب می

 که یاسمن صدایش در آن گم بود.

 یست._ مهم ن
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_ چی صدات؟ اتفاقا مهمه پدر و مادرت نباید با این 

 حال ببیننت.

 حال گفت:بی

 فمه.فهمن بابا مسعودم تا منو ببینه می_ برم خونه می

 _ برم پرستار رو صدا بزنم بیاد سرمت رو باز کنه.

از گردد، پرستار در حال بدقایقی بعد با پرستاری برمی

 :گویدکردن سرم از دست ثمینا می

_ داروهات دست همسرته تو نتیجه آزمایشت فقر 

آهن و کلیسم و ویتامین بود قبل از اقدام به بارداری 

حتما برو پیش دکتر و شانس آوردی حامله نبودی 

 ذاشت.وگرنه کمبودهای بدنت رو جنین تاثیر می
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های پرستار به سرگرد نگاه گیج و سردرگم از حرف

ا چه خبر است، ام کرد بلکه او چیزی بگوید تا بفهمد

دزدید جواب پرستار را سرگرد نه تنها از او نگاه می

 هم تند تند داد.

000 

 _ بله حتما ممنون از راهنماییتون.

بعد از رفتن پرستار به کمک سرگرد از حالت خوابیده 

 درآمد و در جایش نشست.

 _ فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفته بود.

هایش را د از سمت راست تخت کفشسرگرد خم ش

پیش آورده و جلوی پایش جفت کرد، در همان حال 

 کوب شد.حرفی زد که ثمینا میخ
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 _ فکر کردن زن و شوهریم.

آب دهانش را قورت داد و سعی کرد به آرامی از 

خواست مگر تخت پایین بیاید، دلش محو شدن می

 های این مرد نگاه کند.شد دیگر به چشممی

 توت رو بپوش بیا من برم صندوق._ مان

اش کم با رفتن سرگرد نفسی گرفت شاید گر گرفتگی

داشتن آن هم  شود. زن و شوهر بودن، بارداری، بچه

با سرگرد این افکار برای باال رفتن ضربان قلبش کافی 

 کرد تا سرمشد پرستار را صدا میبود. اگر رویش می

 دیگری به او وصل کند.
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************************************

***** 

ای قرار داشت ای از محوطه یک پارک کافهدر گوشه

هایش طعم آمدند. قهوهکه گاهی با فربد و رسول می

خوبی داشتند و حاال امیرعباس با ثمینا پشت یکی از 

میزهایش نشسته بودند. برای خودش قهوه و برای باز 

هم چایی نبات سفارش داده بود. شدن گلوی ثمینا 

آفتاب در حال غروب کردن بود و سوز سرما با 

 داد. قدرت بیشتری خود را نشان می

 _ سردت نیست؟

 _ نه هوا خوبه.
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برای اطمینان از جوابی که داده بود با دقت به او نگاه 

کرد، چطور سردش نبود درحالی که زیر مانتویش تنها 

 یک شومیز به تن داشت. 

 ط یه شومیز تنته هوای پاییز سوز داره._ فق

صورت سرخ ثمینا را که دید برای بلند بیان کردن 

فکرش به خود لعنت فرستاد. تا آوردن 

هایشان دیگر حرفی نزد تا هر دویشان معذب سفارش

شان را هم در سکوت خوردند نشوند. چایی و قهوه

همین که خواست از جا بلند شود با فریاد یک کودک 

گفت" من گشنمه" به خاطر اب به مادرش میکه خط

اند. این روزها او را ها نیز ناهار نخوردهآورد که آن

 کرد.قدر حواس پرتی میچه شده بود که آن
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 _ بریم؟

 _ بله.

با موافقت ثمینا از پس از پرداخت صورت حساب 

پارک را ترک کردند. شاید اگر وقت دیگری بود او را 

اش عوض کرد تا روحیهبه کمی قدم زدن دعوت می

شود، اما حاال نیاز بود یک وعده غذایی مقوی به معده 

شان برسانند. مخصوصا برای ثمینا با شوک خالی

نمود. دو عصبی که ظهر تجربه کرده بود واجب می

 خیابان جلوتر از پارک مقابل رستوانی توقف کرد.

 _ پیاده شو.

ز بعد اخودش پیاده شده و به انتظار ثمینا ایستاد، 

 ای تامل او هم پیاده شد و کنار امیرعباس آمد.ثانیه
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 جا کجاست؟_ این

002 

با اشاره دست امیرعباس تازه متوجه تابلوی چشمک 

 زن رستوران شد. 

 _ برای چی اومدیم؟ 

گاهی به شدت معتقد بود این دختر چگونه توانسته 

 های برتر و یک نخبه باشد. جز رتبه

 کند. رید چیکار می_ شما رستوران می

ای پرانده بود که گرد شدن چشمان با شیطنت تکه

 دخترک را به همراه داشت. 

 کنید؟ _ منو مسخره می
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ای باال انداخت و به سمت ورودی رستوران شانه

خواست حاال حاالها با او رفت به این دختر بود می

 بحث کند. 

کردم که خودت ت _ سوال پرسیدی منم راهنمایی

 جوابت رو پیدا کنی خانم نخبه. 

پشت میزی نزدیک در نشستند و امیرعباس برای 

 هردویشان سفارش باقالی پلو با گوشت داد. 

 شد. کردیم وقت شام بود می_ یکم دیگه صبر می

در حالی که جواب پیام فربد مبنی بر باشگاه رفتن را 

 میداد گفت: 
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ه بدنت ضعیفه ب _ مگه نشنیدی پرستار چی گفت؟

خوری تازه از زیر زور هم که شده تا ته غذات رو می

 سرم دراومدی. 

هایش در حالی که بطری آب روی میز را به لب 

 نزدیک میکرد ادامه داد. 

های پزشکیه ت از شاخهکنم تو رشته_من تعجب می

 . ت بیخیالیو انقدر نسبت به خودت و وضع جسمانی

دار بشم که وضعیتم ام بچهخو_ خب من که االن نمی

 خطرناک باشه پرستار گفت...

خورد به گویش پرید و شروع به آبی که داشت می 

سرفه کرد، ثمینا با " هین" بلندی دست به دهانش 

 کوبید و حرفش را خورد. 
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فوری مقدار کمی دیگر آب خورد تا راه نفسش باز 

 شود. حالش که جا آمد متحیر به ثمینا نگاه کرد.

دار شدن باید به ختر خوب مگه فقط برای بچه_ د 

های او را رنگی سالمتت برسی؟ جمله حیرانش گونه

 کرد، دستپاچه از سر میز بلند شد. 

 _ َم...َمن برم سرویس یه دستامو بشورم. 

گفت و از مقابل دیدگان امیرعباس گریخت، نخیر 

شدند تا او به دور از امروز و اتفاقاتش تمام نمی

هیجاناتی که تجربه کرده بود با چند تشر ُبعد 

ای که این چند روز نمایان شده بود را ساکت جنبهبی

کند.                             

 *********************************** 
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برد باز هم اگر سرش را هم زیر شیرآب فرو میحتی 

 ممکن نبود آتش درونش خاموش شود.

 او را چه شده بود؟ 

 طور اختیارسرش به سنگی چیزی خورده بود که این

 آورد؟ رسید به زبان میاز کف داده هر چه می

های جای مامان سارایش خالی تا یکی از آن نیشگون

حیا ان ریختن و بیریزی که از بازوی ثنا به وقت زب

ی او کند. چشم و دل گرفت حوالهبازی درآوردن می

پدر مادرش روشن با این دختر مثال تحصیل 

شان. مقابل آینه سرویس بهداشتی ایستاده و خود کرده

 د. شرا به باد ناسزا گرفته بود مگر دردی از او دوا می
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درد اصلی سر میز منتظر او نشسته بود، تعداد 

از دستش در رفته بود واقعا با چه رویی هایش سوتی

 شد؟ با سرگرد همراه می

بار دیگر مشتی آب سرد به صورتش زد تا سرخی 

 اش کمتر در چشم باشد.  چهره

دست و صورتش را خشک کرده و از سرویس خارج 

ه ادبی بود. به میز کشد بیشتر از این معطل کردن بی

 اند.ها را آوردهرسید دید سفارش

003 

 کردید. _ ببخشید معطل شدید شما شروع می

_ تازه آوردنشون شروع کن تا از دهن نیوفتاد، به 

 ای منتظرتن. پدرت گفته بودم تا بعد از ظهر خونه
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اش تنگ شده بود، نزدیک دلش برای خانه و خانواده

به یک ماه دوری، چقدر کش آمده بودند روزهایش 

ین دیدارشان بیشتر گذشته. کرد از آخرکه حس می

طور که سرگرد گفته بود تا غذایش را خیلی زود همان

آخر تمام کرد. ذوق آغوش گرم پدر و مادرش و 

های ثنا را داشت. این ذوق و دلتنگی برای شیطنت

کرد از هرچه چند ساعتی هم که شده او را دور می

برایش نوید آیندهای خیلی نزدیک اما تاریک را 

ته که او مدتی بود در تاریکی مطلق اطرفش داشت. الب

کرد چرا که زد، اما باز هم عادت نمیدست و پا می

شد به این راحتی در اطرافش برایش نقشه باورش نمی

بکشند و به او خیانت کنند و او نفهمد. چقدر خوش 

خیال بوده و در دنیای سفید و عاری از بدی خود 
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دیده. روزگار هایش هیچ چیز را نغرق بوده که چشم

با تشر محکمی او را از خواب غفلتش بیدار کرده که 

رود. به او بفهماند همه چیز مانند قصهها پیش نمی

ها میان صفحه و خط جا ها در همان کتابخوبی

مانند، امروز آن دیگری برای رسیدن به منافع خود می

کند. تمام طول زمین خوردن تو را نردبان سود می

خانه برسند را فکر کرده بود، در آخر  مسیر را تا به

ی این مدت تسلیم شده بود چرا که راه و مثل همه

سالحی برای جنگیدن نداشت. هر چه قرار باشد 

اتفاق بیفتد سرانجام اتفاق میافتد، ترس هم معنی 

تنها  سر گذاشته بود.نداشت وقتی بدتر از این را پشِت

و ی تصور ااش بابت سرگرد بود، مردی که ورانگرانی

و قولی که داده بود عمل کرد.  نگاهش را از شیشه 
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ماشین و خیابان گرفت و به سرگرد دوخت. اگر به 

خاطر او توبیخ شده یا کارش را از دست دهد چه؟ 

هر کسی چند وقتی را با او بگذراند به راحتی متوجه 

قدر کارش برایش مهم است. حاال به شود که چهمی

در حق او کرده بود مورد ای که خاطر مردانگی

گرفت و این واضح بود. حتما سرگرد شماتت قرار می

کند که به سویش نگاهی سنگینی نگاه او را حس می

 کوتاه کرد. 

 _ چیزی شده؟ 

 دِم کوتاهی گرفت.

کردم اگر شما نبودید چه اتفاقی _ نه داشتم فکر می 

 این مدت برای من میافتاد. 
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ته دلش نگران مشکالتی الزم نبود به سرگرد بگوید 

 آید.است که به خاطر او برایش پیش می

_ به قول شیرین بانو آزار داری وقتی یه اتفاقی  

نیوفتاده و نمیوفته با فکر کردن بهش خودت رو اذیت 

 میکنی؟ 

 بحث را به بیراهی میکشاند.

 گید شیرین بانو؟_ چرا به مادرتون می 

 _ چون فقط مادرم نیست رفیقمه. 

 نشیند،شان میتوقف ماشین نگاهش روی در خانهبا  

خواهد زشت دلش پرواز کردن به سمت خانه را می

ها عرض کوچه را بدود که نیست شبیه دختر بچه

برای زودتر رسیدن؟ نگاهش را از خانه به سختی جدا 
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نگرد، کرده و به مردی که کنارش نشسته و او را می

 دوزد. می

 _ ممنونم. 

 پرد.باال می یک تای ابرویش

 _ بابِت؟ 

 نگاه کردن و حرف زدن چه سخت بود.  

_ این...مدت که کنارم بودین و کمکم کردین. چشم  

گرفت سرگرد و او هر لحظه در حال از ثمینا نمی

 ذوب شدن از خجالت بود.

 ت منتظرن._ خانواده 

دستش را به دستگیره در رساند و آن را باز کرد. _  

 خداحافظ.
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و در جواب سرگرد برایش سری تکان داد.                                 

******************************** 

شد که ثمینا رفته و امیرعباس به در ای میچند دقیقه 

اش نگاه او را بسته خانه خیره بود. صدا زنگ گوشی

از در جدا کرده و به خود کشاند، تماس را برقرار 

 د. کر

 _ کجایی سرگرد صامتی؟ 

سردی و خشکی لحن سرهنگ تنها یک دلیل 

توانست داشته باشد، در شرایط سختی قرار دارد می

 تواند مثل همیشه با او راحت صحبت کند.که نمی

 _ تو راهه ستادم قربان. 
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 _ زودتر خودت رو برسون.  

 کند.دستور سرهنگ را اطاعت می

 _ چشم قربان.  

کند. گوشی را قطع و روی صندلی کناری پرت می

نگاه آخر را به خانه میندازد و ماشین را به حرکت 

راند، تواند به میآورد. با باالترین سرعتی که میدرمی

ای پارک و رسد ماشینش را گوشهبه ستاد که می

ع باال ها را سریشود. پلهبیخیال بردنش به پارکینگ می

رود، برخالف تاق سرهنگ میرفته و مستقیم سمت ا

دهد همیشه که منشی او با دیدنش اجازه ورود می

 گوید: اینبار می

 _ صبر کنید اومدنتون رو اطالع بدم. 
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با گوشی روی میزش به سرهنگ حضور امیرعباس را 

گیرد. با اشاره منشی کند و اجازه ورود میاعالم می

ه رود و اما دستش بامیرعباس به سمت در اتاق می

دستگیره در نرسیده صدای آهسته ستوان جوان را 

 شنود. می

 _ سرگرد. 

کند که او را مشغول کار با دفتر کنجکاو نگاهش می

 بیند. دستکش می

 _ مامورای اطالعاتی اومدن دنبال شما.

دانست خیلی زود به سراغش خواهند آمد اما نه می 

کرد نتیجه جلسه امروز را حداقل امروز، تصور می

شود. دِم عمیقی کنند بعد پیدایشان میبررسی می
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ای که همه گرفت و شد همان سرگرد صامتی

ای آرام به در زد و با شناختند، جدی و سرد. ضربهمی

اق و وارد ات شنیدن صدای سرهنگ دستگیره را کشیده

شد. نگاه دو مردی که رو به روی سرهنگ نشسته 

بودند به سمت او برگشت. سعی کرد خودش باشد، 

بردند. همانی که کل نیروهای ستاد از او حساب می

توجه به های درهم بیسر پایین نینداخته و با اخم

 کند.حضور دو مرد سرهنگ را مخاطب کالم خود می

 ؟_ اتفاقی افتاده قربان 

در چشمان سرهنگ برخالف لحنش نگرانی بیداد  

 کرد.می

 _ آقایون از اطالعات اومدند با تو کار دارن. 
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خودش را به ندانستن زد تا بفهمد تا چه حد پا روی  

 شان گذاشته.ُدِم

 _ بفرمایید من در خدمتم. 

روی صندلی کنار سرهنگ و مقابل آنها جای گرفته و  

 صادر و او را ببرند. شان رامنتظر ماند تا حکم

_ سرگرد صامتی، امیرعباس صامتی تعریف شما رو  

 زیاد شنیدم. 

هایش جا رفت روی لبجلوی پوزخندی که می

خوش کند را گرفت، دوست داشت بگوید" شنیدید یا 

به اندازه مو رو از ماست بیرون کشیدن تحقیق 

 کردین." اما زبان به کام گرفت. 
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ه اشید و چی گفته باشن ک_ بستگی داره چی شنیده ب

 من بتونم تایید یا تکذیب کنم.

مردی که سن و سالش بیشتر بود ادامه حرف  

 همکارش  را گرفت.

005 

تونه پشِت سر بهترین نیرو مبارزه با _ قطعا کسی نمی

مواد مخدر که تو مدت کمی که خدمت کرده 

های سنگینی رو با موفقیت بسته و شاگرد پرونده

 محبوب سرهنگ مجد هست حرف بزنه اما... 

ای که به راه انداخته بودند خوشش امیرعباس از بازی

 اش را نمایشی خاراند. آمده بود، گوشه شقیقه
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زنید اما دارید آمیزی که می_ وقتی آخر حرفای اغراق

یعنی یه داستانی پشِت این حرفاست، بیخیال مقدمه 

 برید سر اصلچینی و بازی با کلمات بهتر نیست 

 مطلب؟

 جا هستیم؟ _ سرهنگ مجد بهتون نگفتن چرا ما این 

گره ابروهای امیرعباس کورتر شد، به هر طریقی 

خواستند رابطه او و سرهنگ را به سواستفاده در می

آید که کار ربط دهند. به مزاجشان خوش می

ای که در ذهنشان است درست ترین فرضیهکثیف

 باشد و راحت او و سرهنگ را به خیانت متهم کنند. 

 _ خیر نگفتن.

  مرد خنده آرامی کرد و گفت: 



 

Romanzo_o 602 

_ انتظار نداری باور کنیم سرهنگ چیزی رو از نور 

 چشمیش مخفی کنه. 

 شد. کم کاسه صبرش داشت لبریز میکم

 _ آقای...

 منتظر معرفی شد. 

 زاده. _ بنده راستاد و همکارم آقای موسی 

_ ببین آقای راستاد رابطه من و سرهنگ هر چقدر 

نزدیک به چارچوب کاری دخلی نداره، رابطه ما 

 ای زد و بنداییه که بین بزرگان است.سو

 آمیز خطابش کرد.سرهنگ عتاب 

_ سرگرد صامتی.                                          

 *********************** 
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روی تختش نشست و نفسی راحت کشید، بعد از 

ها امشب در خانه خودش در کنار خانواده همه مدت

 د را پشِت در گذاشته واتفاقاتی که از سر گذرانده بو

حالش خوب بود. از وقتی آمده بود تا حاال که ساعت 

نزدیک دوازده شب بود در حال رفع دلتنگی بودند. 

قدر مادرش اشک ریخته و در آغوش خود فشرده چه

 بودش طوری که صدای پدرش هم در آمده بود. 

 کار کنی؟" خوای چی"_ خانم وقتی شوهرش بدی می

چشم پاک کرده و مظلومانه گفته "مادرش اشک از 

 بود:"

"_ خونه شوهر که به اسیری نمیبرنش، خدا نگذره  

ام معلوم نبود کجا آواره بود." دوست ازشون بچه
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داشت به مادرش بگوید آواره نبوده که هیچ جایش 

امن و راحت بوده، کسی را کنارش داشته که هر زمان 

مان اس زمراقب او بوده. دیر وقت بود برای گرفتن تم

مناسبی نبود، ترجیحا باید پیام میفرستاد اما به چه 

بهانه؟ هنوز به دنبال دلیلی برای پیام دادن بود که 

 ای ریز و آهسته به در اتاقش خورد.ضربه

 _ بفرمایید. 

 پدرش بود.  

_ بیداری هنوز که گفتم پادشاه هفتم خوابی االن با 

 هایی که کشیدی. اون خمیازه
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ه جا شد تا پدرش کنارش بنشیند. _ روی تخت جا ب

از ذوقه بعد یک ماه دوری دلم حتی برای اتاقم تنگ 

 شده بود. 

پدرش آغوشش را برای او باز کرد. با کمال میل 

 خودش را در آغوش او جا کرد. 

 هات برات شعر و قصه بخونم؟_ مثل بچگی

006 

 _ اگر بگم آره زشت نیست؟

 هایش بوسیدش.بابا مسعودش از مو 

هات رنگ دندونات سفید بشه تا _ تو حتی گیس 

گم هر وقت که بخوای م برات قصه میوقتی من زنده

 اصال هم زشت نمی شه عمر بابا. 
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گوشش روی قلب پدرش بود، وقتی بابا مسعودش 

شروع به گفتن قصه کرد صدای قلب او موسیقی پس 

 نشترش کرد. چشمان سنگیآلودهزمینه شده و خواب

تر تاب مقاوت نداشت و صدای پدرش را گنگ

شنید، همین شد که دعوت خواب را پذیرفته و می

چشم بست. صبح با این که زود از خواب بیدار شده 

سر و صدا حاضر شده بود حال خوبی داشت، حتی بی

کوچه رفت تا نان تازه بخرد. قبل از  و به نانوایی سر

کرد ی آماده میبیدار شدن مادرش میز صبحانه کامل

داد ناهار هم یکی از فست و اگر مادرش اجازه می

کرد. در پس فودهای مورد عالقه ثنا را درست می

کشید، هایی که میی نقشهذهنش با وجود همه

ای مجهول وجود داشت. میلی عجیب و سرکش نقطه
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د، کراو را برای تماس گرفتن با سرگرد ترقیب می

د، هنوز وسایلش در خانه هنوز از او تشکر نکرده بو

پرسید هنوز چه؟ باز هم آنها بود و هنوز... از خود می

گردی؟ خب اگر تماس بگیرد به دنبال دلیل می

شوند. این افکار در مسیر هنوزهایش تمام می

بازگشت به خانه به ذهنش رسیده بود، نگاهی به 

ای های تازه انداخت داغ بودند و اگر دو دقیقهبربری

ا اش رافتادند. گوشیرسید از دهن نمیخانه میدیر به 

از جیب مانتوی پاییزه اسپرتش بیرون کشید، 

انگشتانش به سرعت روی صفحه حرکت کرده و نام 

سرگرد را از لیست مخاطبین انتخاب کردند. شماره را 

لمس و تماس را برقرار کرد " دستگاه مشترک مورد 

دلش  باشد." این جوابی نبود کهنظر خاموش می
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خواست. گوشی را به جیبش برگردانده و راهش را می

 ادامه داد، در همان حال با خودش گفت: 

"_ حتما یا شارژ گوشیش تموم شده یا کار داشته که 

 زنم."خاموش کرده، یکی دو ساعت دیگه باز زنگ می

اش را آماده کرد. به خانه برگشت و میز صبحانه 

داد که مادرش به آشپزخانه ها را برش میداشت نان

 آمده و با دیدن میزی که چیده بود گفت: 

_ ثمینا تو کی بیدار شدی که رفتی نون خریدی و میز 

 آماده کردی؟ 

 _ یکی دو ساعته. 

 کردی. _ دستت درد نکنه بیدارم می
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ت دانسدیر وقت بیدار بودند و می شِب گذشته را تا

خوابید سردرد امانش اگر مادرش به اندازه کافی نمی

 برید.را می

_ کاری نداشتم که شما رو بیدار کنم، خوابمم  

برد گفتم صبحانه درست کنم، تازه کلی نقشه نمی

 دیگه هم کشیدم ساره خانمی. 

 اش رفت و گفت:مادرش قربان صدقه

 دیم.همونو امروز انجام می _ هر کاری تو بخوای 

باز هم مادرش بغض داشت، در این مدت کم حرف  

 از در و همسایه و دوست و آشنا نشیده بودند.

 _ ِا مامان باز که بغض کردی. 

 مادرش نم چشمانش را گرفت.  
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خبری و _ دل نگرانت بودم بعد از اون یک هفته بی

دن لرزید که چی شده اجازه نمیدرد به دری تنم می

 ببینمت.

 دستان مادرش را گرفت و بوسید.  

_ همه چیز درست شده مامان، اون یک ماه رو هم 

سرگرد به خاطر محافظت از خودم گفت باید مخفی 

 بشم.

_ خدا خیرش بده، به مادرش ببخشدش جون  

 رعناییه. 

اش با یادآوری سرگرد باز نگاهش به سمت گوشی

تا ساعتی بگذرد کرد رفت، اما خودش را با کنترل می

 بعد تماس بگیرد.
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007 

مرد رو به رویش نامش چه بود؟ در اتاق سرهنگ  

ای را ورق زده خود را راستاد معرفی کرده بود، پرونده

ای را که اطالعات او رویش نوشته بود را و برگه

 بیرون کشید.  

 _ خب سرگرد صامتی تعریف کنید.

های بازجویی را اه و رسمهر دو مرد قانون بودند و ر 

از بر بودند، ظاهرا هم جناب راستاد شمشیر را از رو 

 خواست شروع کند. برایش بسته بود و می

 _ از چی تعریف کنم؟ خاطره زیاد دارم. 

تونه تون با سرهنگ مجد می_ رفت و آمدها و رابطه

 شروع خوبی باشه.
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 داد. شد، باید با تلخی جواب مینه نمی 

کنم روابط شخصی من به ستاد و کارم _ فکر نمی

 ربط داشته باشه. 

_ یادم رفته بود دیشب هم تو دفتر سرهنگ گفتی 

 ست. روابط شما سوای زد و بندای دیگه

اش را به پشتی صندلی داد، به خیالش با زبان تند تکیه

خواهد امیرعباس را عصبانی کند اما او و تیزش می

س از این جنگ زرگری لذت دانست که امیرعبانمی

 برد. می

 _ دقیقا همین رو گفته بودم.

 _ خب پس از خانم وارسته شروع کنیم. 

 شود. های امیرعباس به وضوح در هم میاخم 



 

Romanzo_o 613 

 _ شروع کنیم. 

 شناسید. _ خانم وارسته رو از کجا می

 دانستند.های مضخرفی که جوابش را میسوال

اند قاچاق مواد اش دست من بود، یه ب_ پرونده 

 مخدر و انسان دزیده بودنش. 

راستاد با خودکاری که در دست دارد چیزی یاد 

 کند. داشت می

دونم همسر خانم وارسته _ تا اونجایی که من می

 عضو همون باند بوده.

_ اطالعاتتون غلطه آقای راستاد اوال نامزد سابق نه  

 همسر..

 روی سایقش تاکید داشت.
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نم وارسته تو تله ملیکا فرجی و _ دوم این که خا

 ساسان برزگر افتاده بودن.

 دهد. راستاد سرش را تکان می 

_ صحیح، راجع به پرونده فرمولی که سرقت شده چه 

 نظری دارید؟ 

ها خواست قهقهه بزند، سالامیرعباس شدیدا دلش می

در همچین اتاقی پشت میز آهنی و سرد نشسته و 

ویی قرار داده بود. در مجرمان مختلف را مورد بازج

داند در ها یک پلیس باهوش همیشه میحرفه آن

طور حرف زده و سوال بپرسد تا مجرم وحله اول چه

تحت فشار غیر مستقیم گرفته اعتراف کند. حاال 
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هایی خودش را به عنوان مجرم آورده بودند و با شیوه

 .پرسیدندکه کامال با آن آشنایی داشت از او سوال می

ون پرونده امروز اولین جلسه دادگاهش بود، _ ا  

طبق مدارکی که به دست آوردیم فرمول توسط ملیکا 

فرجی و پسر سلیمی بزرگ سرقت شده بود.  گوشه 

 گوید:خاراند و با صدای آرام میاش را میپیشانی

_ همون ماجرای زد و بند بزرگان و این داستانا در  

 جریانید که.

کرد و این از عصبی میکم داشت راستاد را کم 

 اش کامال پیدا بود.چهره

کنم با شما _ درست صبحت کن من هرچی سعی می 

 شه سرگرد صامتی. راه بیام مثل اینکه نمی
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 خونسرد پرسید: 

 خوای؟شه یا شما نمی_ نمی
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 دید. های راستاد میبرق خشم را در چشم

از قوانین،  _ یادت باشه سرگرد شما به جرم تخطی

مانع کار نیروهای اطالعات شدن، فراری دادن یک 

 متهم اینجا هستید.

اش را از صندلی گرفته و دستانش را امیرعباس تکیه 

 کند. روی میز ستون بدنش می

زنید هایی که میدونید که این اتهام_ خودتون هم می

 هیچ کدوم صحت ندارن. 
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ل م دارد کنترککوبد. کمراستاد دستش را روی میز می

دهد، چه خوب که بازجویی خشمش را از دست می

 شود.او شنود می

_ اگر درست نیستن پس شما درستش رو به ما  

بگید، اگر درست نیستن ثمینا وارسته تو منزل شخصی 

 شما چه کار داشت؟

اش اعصاب راستاد را خرد کرده بود، خونسردی 

 آید. قاعده بازی همین است کاری از دست او برنمی

_ من فقط برای محافظت از جونش کاری رو که باید 

ذاشتید و اطالعات پرونده رو دقیق کردم، اگر وقت می

 شدید. کردید متوجه میمطالعه می

 هاتتون رو شفاهی بشنوم. دم توجیه_ ترجیح می
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_ اعضا پرونده باند قاچاق مودت و اون فرمول 

 ه مدارک کافیسرقتی با هم ارتباط داشتن و ما با ارائ

ثابت کردیم جناب سلیمی بزرگ که قبال رئیس اداره 

اطالعات بوده و خیلی از نیروها هنوز بهش ارادت 

 خاصی دارن..  

ارادت خاصی دارن را کشیده و با لحنی منظور دار 

 گفت.

طور های این باند قاچاق هستن و همین_ از سردسته 

اده، شون انجام دسرقت اون فرمول رو هم آقازاده

امروزم اولین جلسه دادگاهشون بود. پس عقل حکم 

کرد وقتی یه عده از اعضا اون باند هنوز بیرون می
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هستن و یک بار هم به جون خانم وارسته سوء قصد 

 کردن ازشون محافظت کنم اما... 

 دوزد. اش را به چشمان راستاد مینگاه سخت و جدی

ی یا که شما پرونده رو دست مطالعه نکرد_  این

نخواستی بکنی به من ربط نداره، من مرد قانونم آدِم 

 کس هم نیستم. هیچ

همین اشاره غیرمستقیم برای پریدن رنگ راستاد کافی 

بود، برایش پرونده سازی کرده بود تا اثر خود و 

ت شناخسلیمی بزرگ را پاک کند اما امیرعباس را نمی

 گفت تعریف او را درست نشیندهطور که مییا آن

بود. قبل از اینکه راستاد بخواهد حرفی بزند در اتاق 

 بازجویی باز و او را فراخواندند. 
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 _ آقای راستاد کافیه، تشریف بیارید بیرون.

لبخند پیروزی را در دلش زد، ستون پنجم سلیمی به  

شد.  زودی شناسایی می

 *************************** 

د، را عملی کر هایی که کشیده بودتقریبا تمام نقشه

اش مجوز پختن پیتزا و پیراشکی حتی مامان ساره

خانگی را داد. پشت میز تحریرش نشسته و کتابی را 

زد. چند بار دیگر با سرگرد تماس هدف ورق میبی

گرفته بود اما هر بار همان جواب کذایی را شنیده بود. 

خورشید در حال غروب بود یعنی تا به االن باز هم 

روشن نکرده؟ با خودش در جدال بود  اش راگوشی

ای نگرفته بود که هنوز از این جنگ داخلی نتیجه
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اذن او دستش شماره سرگرد را لمس و تماس را بی

برقرار کرد. باز هم همان صدا "دستگاه مشترک مورد 

نظر..." گوشی را قطع و روی میز انداخت. اصال چرا 

چه  ورزید؟ به اوبرای حرف زدن با او اصرار می

 ربطی داشت که سرگرد کجاست. 

_ تو فقط یه پرونده کاری بودی برای اون که  

تمومش کرده، درسته این وسط مردونگی هم خرج 

 شه تو دست و دلت بخواد بلرزه. کرده ولی دلیل نمی

اش کشید و با خود تکرار کرد. _ دستی روی پیشانی

 زنی. درگیربه خودت بیا دختر دیگه بهش زنگ نمی

زدن با خودش بود و نفهمید ثنا وارد اتاقش  حرف

 شده. 
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 زنی خواهر خانمی؟_ به کی زنگ نمی

 از حضور یک باره او جا خورده به عقب برگشت. 
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 _ تو کی اومدی؟ 

ثنا با ضرب روی تخت ثمینا نشست و پاهایش را هم 

 جمع کرد.

گفتی دیگه _ از همون موقع که داشتی به خودت می 

زنی؟ زنی، نگفتی به کی زنگ نمیبهش زنگ نمی

 دستپاچه حرف را عوض کرد.

کنی _ تو در زدن بلد نیستی؟ همین کارها رو می 

 مامان از دستت شاکیه.

 ثنا چشم و ابرویی برایش آمد.  
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_ در زدم ولی سرکار خانم انقدر درگیر زنگ نزدن 

 بودی که نشنیدی.

 ای به ثنا رفت. غرهچشم 

 داشتی به من؟_ کاری 

ام سر رفته بود گفتم اگر حوصله _ نه فقط حوصله 

داری بریم تا پارک خیابون باالیی که انگار درگیری 

 که بهش زنگ بزنی یا نزنی.

نه دیگر این دخترک زبان دراز دست از سرش  

 داشت. برنمی

 _ ثنااا...

 گم؟ _ چیه خب مگه دروغ می 
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ظر ثنا بد به ن پوفی کشید و از جا بلند شد پیشنهاد

توانست حواس او را پرت کرده رسید حداقل مینمی

 و کمی مشغولش کند.

 خواستی پارک بریم؟_ پاشو برو حاضرشو مگه نمی 

هایش را به هم کوبید و با ذوق بلند ثنا کف دست 

 شد.  

 _ ایول به خواهری خوب خودم. 

بیست دقیقه بعد داشتند مسیر خانه تا پارک را قدم 

د. ثنا مشغول استوری گرفتن برای پیج زدنمی

اینستاگرامش بود و این برای ذهن درگیر ثمینا 

موقعیت خوبی بود. حوصله حرف زدن نداشت و 

بیشتر طالب سکوت بود تا حرف زدن. باید سکوت 
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 خواستکرد تا بتواند صدای خودش را بشنود، میمی

 گفتبا خودش کمی صادق باشد باید به خودش می

ت احساساتی نسبت به سرگرد پیدا کرده در این مد

پرسید چه چیزی باعث به بود. هر چه از خودت می

شنید. گویا جود آمدن این حس شده جوابی نمی

دانست، فقط خودش هم جواب این سوال را نمی

 گوید همه چیز تازه و متفاوت است.می

 های دور حوضچه بشینیم؟_ روی نیمکت  

 کی به پارک رسیده بودند؟ 

 _ آره بشینیم.   

دایره شکل ننشسته هنوز روی نیمکتهای چوبی نیم

 بودند که ثنا با هیجان از جا پرید: 
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 چسبه._ برم بستنی قیفی بگیرم می

ذهنش یاری نکرد به ثنا اعتراض کرده، بگوید در این  

شود قندیل هوای پر سوز خوردن بستنی باعث می

شد؟ جواب، دورنش ببندند. سوال، او را چه می

احساسی در حال شکل گیری بود. سوال، چه چیزی 

دانست. باز او را گرفتار این حس کرده؟ جواب، نمی

ند؟ مکث هم سوال، تصمیم داشت به این حس چه ک

کرد جواب این سوال را دادن کمی فکر کردن 

ا زود گیرد، ثنطلبید. دستی بستنی به طرفش میمی

 آمده بود یا او زیادی فکر کرده بود.

 _ ممنون.  

 کرد.ثنا متعجب او را نگاه می
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خوری ولی غر _ باور کنم داری تو سرما بستنی می 

 زنی؟ تو یه چیزیت هست. نمی

 رفتار کرده بود؟  تا این حد تابلو

 _ چرا حرف درمیاری بچه.

021 

 ثنا چسبیده به او نشست.

_ خیال کردی متوجه نیستم از وقتی اومدی تا وقت  

 ری تو فکر؟گیر میاری می

 _ مامان و بابا هم فهمیدن؟  

ست که بعد از این همه _ مامان طفلی انقدر ذوق زده

نیست ولی بابا وقت به آرامش رسیدیم که حواسش 

 دونم.رو نمی
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توانست جوری که نه مجبور شاید مادرش و ثنا را می 

باشد دروغ بگوید و نه همه چیز را قانع کند اما بابا 

 مسعودش را اصال. 

 _ یکم فکرم درگیره.

 خوای بهش زنگ نزنی؟_ درگیر اونی که می 

ثنا دقیقا به هدف زده بود، لب باز کرد که حرفی بزند  

 دایی او را به نام خواند. اما ص

 _ خانم ثمینا وارسته؟

 دو مرد در فاصله چند قدمی آنها بودند.  

 _ بله بفرمایید. 
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شان با شک و تردید به آنها نگاه می کرد که یکی

ای از جیب کتش بیرون کشید و کارت شناسایی

 مقابلش گرفت.

 زاده هستم، باید با ما تشریف بیارید. _ سروان موسی 

د، سراغش آمده بودند. باید به سرگرد خبر ترسی

 اش خاموش بود.داد، اما او که گوشیمی

 _ برای چی؟ 

شید. _ به اداره که رسیدیم متوجه می 

 ************************** 

پایین برگه پیش رویش را امضا زد و عقب کشید. 

کرد، از شِب گذشته که به اداره سرش درد می

 ای چشم بر هم نگذاشته بود.  هاطالعات آمده بود لحظ
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 ای سرگرد. _ خسته

ای که چند لحظه سرهنگ احمدزاده به فنجان چایی

 قبل آورده بودند اشاره کرد.

_ بخور یکم خستگیت در بره من و تو هنوز با هم  

 کار داریم. 

 دست پیش برد و فنجان را برداشت.

 _ ممنون قربان.  

دور زد و رو  سرهنگ از پشت میزش بلند شده آن را

 به روی امیرعباس نشست.

 _ کاری که کردی خیلی تیزهوشانه بود. 

توانست با خیال راحت پیش سرهنگ احمدزاده می 

همه چیز را بگوید، در این اداره به غیر از او کسی 
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مورد اعتماد نبود. چرا که سلیمی بزرگ هنوز بین 

خیلی از افراد این سازمان محبوب است، هنوز 

ش کنند پاپونشده که او متهم است و فکر میباورشان 

هایی مانند راستاد که با او یا افترا است. دیگر نفوذی

 دست در یک کاسه دارند بماند. 

تونستم دست رو دست ای نبود سرهنگ نمی_ چاره

ناه گبذارم برام پرونده سازی کنن به غیر از من یه بی

 هم به دردسر میوفتاد. 

 . خنددسرهنگ آهسته می

_ هنوز باور نمیشه رمزی با نیروهای من حرف زدی 

 و تازه به یکیشون هم اتهام زدی.

 شود. _امیرعباس جدی و سرد می 
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 من مثل نیروی شما الکی اتهام نزدم. 

 کند.سرهنگ احمدزاده لبخندش را حفظ می 
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اومد برات انجام دادم _ من کاری که از دستم برمی

توجه به اطالعاتی و مدارکی که گفتی ما جوون، با 

دیم تا اون موقع تو از کار تحقیقاتمون رو انجام می

 شی.تعلیق می

 _ من مشکلی ندارم.  

بعد از آنکه از اتاق بازجویی بیرون آمده بود او را به 

اتاق سرهنگ احمدزاده آورده بودند. همه چیز را 

ید د تعریف کرده بود حتی علت مخفی کردن ثمینا از

نیروهای اطالعات تا را هم گفت. با این که خالف 
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ها شده بود اما راهی قوانین عمل کرده و مانع کار آن

توانست اجازه دهد سلیمی از ثمینا پلی نداشت، نمی

 برای رهایی خود ساخته و او را زیر پاهایش له کند.

ه، با ش_ بعد از تحقیقات ما دادگاه نظامی تشکیل می 

ت رو انجام بدی اما تخلف کردی وظیفهاین که سعی 

 کردی سرگرد. 

 با جدیت در چشمان سرهنگ احمدزاده نگاه کرد. 

 _ پشیمون نیستم قربان. 

شود. _ جسارتت خنده سرهنگ اینبار صدا دار می

 خوبه اما مراقب باش تبدیل به حماقت نشه.

 تونم برم؟ _ من می 



 

Romanzo_o 634 

نشو. _ آره فقط در دسترس باش و از شهر هم خارج 

از جایش بلند شده خواست احترام نظامی بگذارد اما 

دسِت پیش آمده سرهنگ را که دید دست جلو برد و 

 با هم دست دادند.

کنم، _ من شخصا به این موضوع رسیدگی می 

خوام نیروی متعهد و وفاداری مثل تو رو از دست نمی

 بدیم سرگرد.

 _ ممنون قربان. 

اش کرد، خواست هسرهنگ تا بیرون از اتاق بدرق 

رو میوفتد. خداحافظی کند اما نگاهش به انتهای راه

هنوز امیرعباس را ندیده بود و سرش پایین بود و 

آمد. پشِت سر یکی از نیروهای ستاد پیش می
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شان کم شده بود و حاال اگر کمی سر بلند فاصله

دید. کرد امیرعباس را رو به روی خود میمی

********************** *** 

 _ بفرمایید از این طرف.

کرد به راه افتاد، اش میپشِت سر کسی که راهنمایی 

رو را طی کردند تا بعد از باال رفتن از چند پله چند راه

تر رسیدند. حتما ثنا تا االن به خانه رویی پهنبه راه

اند، همین یک رسیده و اطالع داده بود که او را برده

ها به تت بعد از مدگفساعت پیش ثنا داشت می

اش باید از اند. حاال باز مادر بیچارهآرامش رسیده

ای سر بلند کرد. لحظهنگرانی برای او خودخوری می
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کرد که ببیند کجاست اما دیگر برایش مهم نبود وقتی 

 سرگرد به فاصله چند قدم رو به روی او بود.

 _ قربان خانم وارسته رو آوردم خدمتتون.  

ند قدم فاصله را هم نداشتند و دقیقا رو حاال همان چ

های روی به روی سرگرد و مرد دیگری که درجه

داد سرهنگ است ایستاده بود. _ اش نشان میشانه

 سالم. 

 _ سالم خانم وارسته. 

دهد و سرگرد سکوت کرده. _ سرهنگ جوابش را می

 شما داخل اتاق من باشید من سرگرد رو راهی کنم. 
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ت که بگوید نه، بگذارید بماند اما کاش رویش را داش

فقط وارد اتاق شد. از در خیلی فاصله نگرفته بود 

 شنید.صدایشان را می

جایی برو استراحت کن، خیالت _ از دیشب این 

 کنم.راحت من خودم این پرونده رو بررسی می

 _ ممنون قربان خدا نگهدار.  

 هایش دور و دورتر شدند و نشان دادند کهصدای قدم

سرگرد رفته است. پس اول سراغ سرگرد آمده بودند، 

اش را خاموش کرده دیگر از او دلخور نبود که گوشی

 حاال فقط یک نگرانی پررنگ جایش را گرفته بود.
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 _ بشیند خانم وارسته راحت باشید. 
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آرام روی صندلی نشست، برخالف انتظاری که داشت 

رسید. ظاهرش سرهنگ مرد آرام و مهربانی به نظر می

داد، نه اخم کرده و نه تند طور نشان میکه این

 برخورد کرده بود. 

_ فکر کنم خودتون بدونید چرا اینجا هستید. 

 هایش را کمی با زبان تر کرد. لب

 _ راستش هم آره هم نه.

از پارچ روی میز مقداری آب در لیوانی سرهنگ  

 ریخت و به دستش داد. 

_ جای نگرانی نیست، شما فقط به چند سوال من 

 ری خونه.دی بعد هم میجواب می
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همان چند سوال را دو ساعت طول کشید تا جواب  

بدهد، شرح واقعه داده بود برای سرهنگ و مردی که 

ی با ساسان کرد. از اول آشنایاظهاراتش را مکتوب می

و ملیکا تا دزدیده شدن و نجات یافتنش از آن اتاقک 

نمور زیر زمین توسط سرگرد شروع کرد تا به مدتی 

اش در تالش بودند. رسید که برای اثبات بیگناهی

تواند برود سوالی که مدام وقتی سرهنگ گفته بود می

نوک زبانش آمده بود بپرسد ولی جلوی خودش را 

 گرفته بود پرسید. 

 _ برای سرگرد که اتفاقی نمیوفته؟ 

 شود.سوالش با سوال جواب داده می

 _ براش نگرانی؟ 
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_ تو این چند وقت به هر دری زد تا به من کمک  

کنه چون من ازش کمک خواستم اونم قول داد، 

 حقش نیست.

 هایش را سر زبان رانده بود. اش جملهبا تمام نگرانی 

 اص خودش رو داره._ نظام برای نیروهاش قوانین خ

ک داد یاین جواب دلخواهش نبود، بیشتر ترجیح می 

ر هایی تندتنه قاطع بشنود. راهی که آمده بود را با قدم

شد امروز را با فکر به برگشت، فقط باید دور می

سرگرد گذرانده بود اما حاال چراغ چشمکی زنی در 

سرش با نور قرمز اعالم خطر می کرد. خروجی 

هایش را در دیدش آمد سرعت قدم ساختمان که

بیشتر کرد، به هوای آزاد احتیاج داشت. با اولین 
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ای برخورد سرما به پوست صورتش چشم بست، ثانیه

 های عمیق کشید بعد چشم باز کرد. نفس

هنوز نرفته بود تکیه داده به ماشینش دست در جیب 

کرد و شلوارش فرو برده بود. مستقیم ثمینا را نگاه می

های منتهی به حیاط سازمان را نا هم او را، پلهثمی

 پایین رفته و به سمت او حرکت کرد. 

 اش را از ماشین گرفته درکردم رفتین. تکیه_ فکر می

 جلو را برای ثمینا باز کرد.

 _ اشتباه فکر کردی.  

با ابرو اشاره زد زودتر سوار شود، باد مالیمی که 

و سوار شود.  وزید باعث شد به پاهایش حرکت داده

سرگرد در ماشین را بسته و خود هم سوار شد، 
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حرف ماشین را به راه انداخت. به رو به رویش بی

چشم دوخته، اما حواسش تماما  به مردی بود که 

 کنارش مشغول رانندگی بود. 

 _ از صبح تلفنتون خاموش بود... 

سنگینی نگاه سرگرد را حس کرد اما نگاه از پنجره 

 کرد.ماشین جدا ن

_ بعد از این که تو رو رسوندم رفتم ستاد اونجا  

 منتظرم بودن. 

دین _ تو دردسر افتادین، کارتون رو از دست نمی

 که؟ 

 _ به این چیزا فکر نکن قرار نیست چیزی بشه.

 _ به خاطر من...  
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 پرد: وسط حرفش می

 _ تو برای چی به من زنگ زده بودی، چیزی شده؟

023 

 کرد.نگاهش را از پنجره جدا نمی

 _ وسایلم خونه شماست.

 امیرعباس نگاهی به ساعتش کرد.

_ االن دیر وقته فردا صبح میام دنبالت بریم برشون 

 خواد ببیندت.داری، شیرینم می

باالخره نگاهش را از خیابان جدا کرده و به امیرعباس 

 نگاه کرد.

 _ مگه سرکار نیستید؟
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 کرد و دستی به گردنش کشید. پشت چراغ قرمز ترمز

 _ فعال حکم تعلیق از کار دادن.

گونه برداشت چشمان ثمینا پر از حرف بود یا او این

 کرد.می

 _ ممکنه کارتون رو از دست بدید؟

 ای کرد.تک خنده خسته

_ نه دختر خوب من کاری نکردم که همچین حکمی 

 بدن.

 ،دهدسر به زیر و آرام به پشتِی صندلی تکیه می

گونه مظلوم شده و امیرعباس دوست ندارد او را این

 ببیند.
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_ ناراحت نباش این یه پروسه اداریه که باید طی 

شه بعد از اون بشه، دادگاه نظامی تشکیل می

 گردم سرکارم.برمی

دهد و این در جواب امیرعباس سرش را تکان می

د مثال خواهبرای او قانع کننده نیست، چیز بیشتری می

 صدایش. شنیدن

_ فردا میام دنبالت به خانواده اطالع بده شیرین ناهار 

 منتظرته.

 شکند.باالخره سکوتش را می

دم بهشون این مدت به اندازه _ نه دیگه زحمت نمی

 کافی مزاحم بودم.
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ها نزدیک بودند و وقت کلنجار رفتن به خانه آن

 کرد.اش مینداشتند باید قانع

خواد تا شب افرا می _ نبرمت شیرین بانو یه طرف

 مخم رو بخوره.

ماند، همین لبخند کوچکش از دید امیرعباس دور نمی

 هم خوب است.

 _ دختر خیلی خوبیه، مهربونه.

 _ آره ولی زیادی شیطونه.

 تر شده.لبخندش حاال دلنشین

 _ کاراش منو یاد ثنا میندازه.

 حاال امیرعباس هم لبخند محوی بر لب دارد.
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 داره._ با من مشکل 

 _ کی؟ ثنا؟

دهد و نیم نگاهی به صورت منتظر سرش را تکان می

 و سوالی ثمینا انداخت.

_ آره از وقتی بردنت بیمارستان تا من رسیدم سر 

بزنم چند ساعتی طول کشید، وقتی رسیدم 

 خواست منو بزنه.می

 گوید:متحیر و خندان می

 شه._ باورم نمی

زدند میهایی که با برق صورت خندانش و چشم

کرد، اگر به او بود ماشین را امیرعباس را وسوسه می

کشد و به این مکالمه ادامه ی خیابان میبه حاشیه
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خواست داد. آن ُبعد جدیدش خیلی کارها دلش میمی

 انجام دهد که شدنی نبود.

 رفت.غره هم می_ تازه چشم

024 

 فتهاش بلند شد، دست جلوی دهانش گرصدای خنده

اش را کنترل کند و ندید که بود تا صدای خنده

 هایش محو شد.ای را در انحنای لبامیرعباس ثانیه

تونم تصور کنم کسی به _ وای ببخشید اصال نمی

 شما چشم غره بره.

 ای پارک کرد.رسیده بودند، ماشین را گوشه

 _ چرا؟

 اش را کنترل کرده و صاف نشست.خنده
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 جوری._ هیچی همین

اش را به در زد تا رعباس قفل ماشین را زده و تکیهامی

 تر او را ببیند.راحت

 گی.جوری می_ یه چیزی تو ذهنت بوده که این

اش حدس امیرعباس را به یقین چشمان گرد شده

 تبدیل کرد.

 _ نه باور کنید چیزی نیست.

 گوید:ابرو باال میندازد و خبیثانه می

 دم پیاده بشی.نمی_ تا نگی چی تو ذهنته اجازه 

 _ سرگرد.

 اندازد.ای باال میدر مقابل حالت مبهوت نگاهش شانه
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ی ر_ تصمیم با خودته هر چی زودتر بگی زودتر می

 خونه قطعا منتظرن.

کرد، امیرعباس مشکلی ثمینا وارفته به او نگاه می

نداشت حتی تا صبح صبر کند چرا که از اذیت کردن 

 برد.او لذت می

 این دفعه رو ارفاق کنید.شه _ نمی

 ابرو باال میندازد.

 ند.کهایش بازی میثمینا سر پایین انداخته با ناخون

 _ ُخب شما...

خواست از حجم مانده بود چه جوابی بدهد، دلش می

زیاد خجالت زار بزند. نفسش را حبس کرده و 
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ای نبود باید جواب هایش را هم بست، چارهچشم

 داد.سرگرد را می

ه کنخیلی جدی و بداخالقی کسی جرئت نمی_ خب 

 به شما چیزی بگه.

گفت و ذره ذره آب شد از خجالت، روی سربلند 

کردن و به چشمان او را نداشت. خواست خودش را 

قانع کند که او تقصیری نداشته و اصرار از خود 

سرگرد بوده، اما در آخر آن جمله را خودش با چشم 

 د.بسته و تند تند بلغور کرده بو

 _ که من بد اخالقم...

آورد و حرفش را رفع و رجوع ای میباید توجیه

کرد، سرش را کمی بلند کرد تا جوابی بدهد اما می
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چشمان سرگرد را که خیره خود دید حرف در 

دهانش ماسید. انگار که در نگاهش حرفی شبیه به " 

برای هر کس بد بودم با تو هیچ وقت بد اخالقی 

داشت سر خودش داد بزند اما  نکردم" بود. دوست

اش را کاریفقط زبان در دهان چرخاند تا خراب

 درست کند.

_ نه خب منظورم اینه که به خاطر شغلتون یعنی... 

شه خشک و عصبی باشید، نه این که محیط باعث می

 خودتون بخوایدها مجبورید.

گوشه چشمان سرگرد چین خورده بودند؟ کجای این 

کم داشت احساس ده داشت؟ کمدستپاچه حالی او خن
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گونه در حال دست که او را اینکرد سرگرد از اینمی

 برد.و پا زدن ببیند و اذیتش کند لذت می

 _ ببخشید.

025 

هایش هایش به کنار لببار آن چین گوشه چشماین

را آید چقدر میسرایت کردند، وقتی خندیدن به او این

بروهایش دارد؟ دست از اصرار به گره خوردن ا

 نشیند.دارد و صاف میخندیدن برمی

_ تو چیزی نگفتی که من ببخشم، واقعیت رو گفتی 

البته بخشیش من همیشه همینم نه به واسطه شغلم از 

 یه جایی به بعد یاد گرفتم که امیرعباس باید این باشه. 
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که بپرسد چرا؟ آن اجبار چه کرد برای ایندل دل می

بان به کام گرفت چون دلیلی برای بوده اما ز

 اش نداشت.کنجکاوی

رسونه که _ اجبار... آدم رو همیشه به جایی می

 خواد خاصیتش اینه.نمی

شاید اندکی سرگرد را به خاطر اجبارهایی که پدر و 

مادرش در زندگی تجربه کرده بودند و آثارش را 

کرد. صدای دزدگیر ماشین دیدند درک میهنوز می

رفت شد و به خانه میود، باید پیاده میجوابش ب

اش نگران بودند ولی او چسبیده بود به خانواده

صندلی ماشین و قصد رفتن نداشت. حداقل دلش 

خواست در نهایت عقلی که مدام نهیب جور میاین
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زد که خودش را جمع کند پیروز شد، دست به می

دستگیره ماشین گرفته و با صدایی آهسته خداحافظی 

 د.کر

 _ ممنونم بابت همه چیز شب بخیر.

 قبل از رسیدن پایش به زمین سرگرد صدایش زد.

 _ ثمینا...

قلبش فرو ریخت، حسی شبیه ویران شدن از درون 

توانست برگردد جوابش را بدهد طور میداشت. چه

وقتی ضربان قلبش رو به اوج بود؟ قشنگ صدایش 

که به زد انتظار داشت جواب هم بگیرد. با لرزی می

کرد؟ به سختی کار می جانش نشسته بود از ذوق چه

 هاش اصواتی بیرون داد.از میان لب
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 _ بله؟

 _ فردا صبح میام دنبالت.

 گیج نگاهش را به سرگرد دوخت.

 _ چرا شیرین منتظرته.

سرش را به نشانه فهمیدن تکان داد و پیاده شد، حتی 

د نفهمید مزمزمه آرام "خداحافظش" به گوش سرگر

 اشرسیده بود یا نه. کاش االن تنها بود، یک گوشه

ها به لحن او وقتی صدایش کرد و ساعتدنج پیدا می

د کرکرد. با خیال راحت حتی ذوق میزده بود فکر می

و احساساتی که در آن لحظه جلوی طغیانشان را 

گرفته بود را هم بروز دهد. با صورتی که از هیجان 

درش با دیدن باز شدن در سرخ بود وارد خانه شد، پ
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ای بعد در و ورود او به سمتش پا تند کرد. ثانیه

آغوش پدرش بود و گوشش به صدای استارت 

ماشین او بود که تازه به حرکت درآمده بود. کاش 

 زد.رفت، حداقل یک بار دیگر او را صدا مینمی

 _ کجا بودی بابا؟

 اختیار گفت:بی

 _ سرگرد بود.

 ن آمد.از آغوش پدرش بیرو

 _ ثنا گفت دو تا مامور بودن سرگرد نبوده.

 اش کشید.دستی به پیشانی

 جا بود._ اون
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پدرش به احوالش شک کرده بود، اما آن لحظه دلش 

دچار یک شوک شیرین بود و توان یک تشخیص 

 رفتار درست را نداشت. 

 _ با سرگرد برگشتی؟

 سرش را تکان داد.

 شه من بخوابم._ بابا می

 زنیم.فردا حرف می_ باشه 

026 

این یعنی برای این احوالش باید توضیحی داشته 

 باشد.

 _ باشه چشم.
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 شد حتما.تا فردا به خودش مسلط می

شیشه را تا انتها پایین کشید باد سردی که به سر و 

خورد خوب بود. باید از این دختر دوری صورتش می

های درونش وسوسهکرد، خودخواهی بود اگر به می

خواست؟ داد و او را برای خودش میجواب مثبت می

داد، با خودش داد هم نمیهم به خودش حق می

ه گذشت انگار کششی کدرگیر بود و هر چه بیشتر می

 شد.داد هم بیشتر میاو را به سمت ثمینا سوق می

ماشین را در پارکینگ خانه پارک کرده و سرش را 

واسته بود با خوردن باد سرد روی فرمان گذاشت، خ

به صورتش حرارتی را که وجودش را گرفته بود را 

خاموش کند. حاال سردردش بدتر شده بود، میگرن 
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اش عود کرده بود و فرض محال بود که بتواند با لعنتی

این سردرد بخوابد. به زحمت از ماشین پیاده شد تا 

هاش خودش را به واحدشان برساند، یکی از دمنوش

توانست کمی آرامش کند و شاید بانو مییرینش

 هایش.حرف

صدا باز کرد، کلید را آرام در قفل چرخاند و در را بی

ها سالن را روشن کرده بود اما نور دیوارکوب

بانو به استقبالش نیامد. برخالف انتظارش شیرین

همیشه این خودش بود که به او اصرار داشت که 

شود بخوابد و منتظر هایی که از او خبری نمیشب

هایش برای همین بانو بود و مادرانهنماند، اما شیرین

کرد با پیامی به او نیامدنش را خبر اغلب سعی می
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بدهد. امشب اما برعکس همیشه دوست داشت او را 

هایش احتیاج داشت، شاید هم منتظر ببیند به مادرانه

 به سنگ صبور بودنش.

ا بگیرد و بخوابد، ام راه اتاقش را پیش گرفت تا دوش

در اتاقش زنی نشسته بر سجاده سبز رنگ، چادر 

کرد. های تسبیح عقیق راز و نیاز میسفید به سر با دانه

اش را به دیوار اتاقش داد و با لبخند به تکیه

انویش ببانو خیره شد، او درمانده باشد و شیرینشیرین

 خوابیده باشد؟ اصال.

دی و نمیای دلم هزار گی از خودت خبر نمی_ نمی

 راه میره؟
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 اشبانو و سجادهاز دیوار کنده شده خود را به شیرین

هایش رساند، کنارش نشسته و سر روی زانومی

 گذارد.می

 بانو.هات ببخش شیرین_ به مادرانه

 اش نشست.بانو روی موها و پیشانیدست شیرین

خوام مجبورت فهمم، اما نمی_ دِل امیرم پر من می

ای مادر قابل بدون کوله بارت م حرف بزنی. خستهکن

 رو سبک کن.

 بوسد.بانو رو گرفته و میدست شیرین

کنم آخه تر کجای دنیا من پیدا می_ از تو رفیق

 قربونت برم؟

 کند.بانو با حض وافری نگاهش میشیرین
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بانو یه کالف سردرگِم بهم _ بهم ریختم شیرین

دونم کدوم ادم که نمیم، سر یه دو راهی وایسپیچیده

 مسیرمه.

ها اونی رو انتخاب کن که تهش _ بین اون دو راهی

 عاقبت بخیر بشی مادرم.

داد عاقبت بخیر اش راه میاگر ثمینا را به زندگی

شد؟ وقتی برای اولین بار قلبش را به چنین می

توانست تالطمی انداخته قطعا ته همراهی با او می

 عاقبت بخیری باشد.

و شه رراهی که تهش به عاقبت بخیری ختم می _ اون

 ترسم انتخابش خودخواهی باشه.شناسم اما میمی

 کردند.بانو معجزه میهای شیریننوازش
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جان گاهی الزمه _ خودخواهی همیشه بد نیست مامان

 آدم خودخواه باشه.

هایش سنگین ها باعث شدند پلکهمین حرکت دست

 د بر علت شد.شود، درده تسکین یافته هم مزی

 شم._ اگر بد نیست من این بار رو خودخواه می

قبل از این که کامال به اسیر خواب شود زمزمه 

 بانو را شنید.شیرین

 _ من پشتتم مامانم.

027 

بانو به خواب رفت، با خیال آسوده از حضور شیرین

خوابید. یکی از معدود دفعاتی بود که با آرامش می

ها که خیلی خسته بود هم خواب آن وقتبعضی 
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دید، خواب که نه کابوس لحظه وحشتناک را می

 اش.حقیقت تلخ زندگی

                                          

***************************** 

گفت تا صبح در خواب کسی شبیه به او نامش اگر می

نش قدر در رویای شیریرا صدا زده بلوف نبود. آن

اسیر بود که صبح برخالف همیشه دیر و به سختی 

و سنگینش را  بیدار شده بود. مادرش خواب طوالنی

اش گذاشته بیدارش نکرده بود. به حساب خستگی

برخالف اتفاق دیشب سرحال و پرانرژی بود، علت؟ 

 لحنش. 
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یک نقطه سر خط افکارش گذاشته و از اتاقش بیرون 

ده بود دل ضعفه رفت، خواب بیش از حد باعث ش

داشته باشد. در آشپزخانه به مادرش سالم بلند باالیی 

 داد و سراغ سماور داشت.

 های خودت پز داری؟_ مامان از اون شیرین خوشمزه

 _ آره مادر تو یخچاله.

های کشمشی را برداشت و با اشتها مشغول شیرینی

شد، سومین شیرینی را به دهان گذاشت اما چشمش 

و ساعت ماند. هول شد و  روی صفحه گوشی

شیرینی به گلویش پرید، به سرفه افتاد و راه نفسش 

بند آمد. مادرش با عجله لیوانی از شیر آب پر کرد، در 
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داد لیوان آب را به حالی که پشت کمرش را ماساژ می

 دهانش نزدیک کرد.

 تر مادر مگه دنبالت کردن؟_ آروم

اشکی جرعه جرعه آب را خورد تا گلویش باز شد، 

که از گوشه چشمش بیرون آمده بود را پاک کرد. تازه 

د، آییادش آمده بود که سرگرد گفته به دنبالش می

جایش که مشکلی رفت وسایلش را بردارد تا اینمی

گفت؟ به چه نسبتی ناهار را نبود برای ناهار چه می

رفت؟ ساره هنوز پشت کمرش را ماساژ ها میخانه آن

 .زدداد و غر میمی

_ دیر بیدار شده به جای صبحانه نشسته برای من تند 

 تر دختر.خوره خب آرومتند شیرینی می
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 دستش را باال آورد و گفت:

 _ خوبم مامان ممنون.

طور باید مادرش باال سر قابلمه روی گاز رفت، چه

کشید؟ نامحسوس نفسش را رها بحثش را پیش می

رفتن کرد اول و آخرش که باید از ساره اجازه 

 گرفت.می

 _ مامان.

زد جواب در همان حالی که محتوای قابلمه را هم می

 داد.

 _ جانم؟

 لبخندی زد.

 _ جونت سالمت، سرگرد امروز میاد دنباِل من.
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مادرش مالقه را رها کرده سریع به سمت او 

 چرخد.می

 _ دیگه برای چی؟

 برای دور کردن هول و وال از مادرش گفت:

شون جا ه، وسایلم خونه_ نترس چیزی نیست ک

 رم اونا رو بیارم.مونده می

 اش نشست.دست مادرش روی قفسه سینه

_ باشه برو ولی زود بیا که بابات هم امروز زود میاد 

 ناهار با هم باشیم.

 _ مادر سرگرد منو امروز ناهار دعوت کرده.

 پرسد:هایی درهم میساره با تعجب و اخم
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 _ به چه مناست؟

مدت خونه اونا بودم با دختراشون _ خب من این 

خانم هم لطف کرده دعوت  دوست شدم، شیرین

 کرده.

028 

 مادرش متفکر و جدی گفت:

_ بد نیست که بری فقط قبل رفتن حتما یه چیزی 

باید به عنوان تشکر بگیری که دست خالی نری، 

خیلی هم نمون بعد ناهار زود بیا به اندازه کافی 

 ت دادیم.بهشون زحم

خودش را کنترل کرد تا نیشش تا بناگوشش باز نشود 

 و تنها به زدن لبخند کوچکی اکتفا کرد.
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 _ چشم.

توجه به سرد بودنش سر کشید و اش را بیبقیه چایی

شد و پاساژی که در به اتاقش رفت، باید آماده می

ای مناسب تهیه رفت تا هدیهخیابان پایینی بود می

 کند.

روی میزش برداشت و از اتاق خارج  سوئیچش را از

رود یبانو گفته بود به دنبال ثمینا مشد، صبح به شیرین

 ایو حاال او مشغول تهیه دیدن برای ناهار بود. تکیه

 را به دیوار آشپرخانه داد.

 رم کاری نداری؟بانو من دارم می_ شیرین

ن کرد برای تزییبانو هویجی که داشت رنده میشیرین

 در ظرف رها کرد. ساالد را
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 _ امیر مامان بیا یه دیقه بشین.

 وارد آشپزخانه شد و پشت میز ناهارخوری نشست.

 _ چی شده؟

هایش را با عجله شسته و خشک بانو دستشیرین

کند، در حرکاتش استرس و دستپاچگی پیداست. می

بانویش از گفتنش واهمه حرفی هست که از شیرین

دست امیرعباس را  نشیند ودارد، وقتی کنارش می

 شود.گیرد شکش به یقین تبدیل میمی

 بانو؟ _ چی شده شیرین

کرد برای حرف زدن، امیرعباس عجله دست دست می

 داشت برای رفتن به ثمینا پیام داده بود که آماده شود.

 کنه._ مهتاب داره ازدواج می
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هایش درهم شد، ربط ازدواج او به امیرعباس چه اخم

 بود؟

 _ خب؟

کنی که تو هنوز به اون قول و قرارها فکر می_ 

 دیگه...

 پرد.میان کالم شیرین می

 بانو؟ای رسیدی شیرین_ از کجا به همچین نتیجه

 _ آخه قید ازدواج رو زدی گفتم شاید هنوز به...

ای به ادامه دادن این بحث ندارد، از جایش بلند عالقه

 زند.میبانو ای روی شانه شیرینشود و بوسهمی

 _ اشتباه فکر کردی، من برم دیره.



 

Romanzo_o 674 

و با بیرون زدن از خانه اجازه هیچ بحث و اعتراضی 

دهد. سعی کرد با فکر کردن به ثمینا را به شیرین نمی

و منتظر بودنش حواس خود را از گذشته پرت کند، 

شود تا رسیدن به مقصد و نمایان شدن اما موفق نمی

هاست. پیامی به در کرم رنگ فکرش مشغول آن روز

شود، چند زند که رسیده و در خانه خیره میثمینا می

گذرد تا در باز و دخترکی که این روزها دقیقه می

 امیرعباس را با خودش به جنگ انداخته بیرون بیاید. 

همین دیدنش کافی بود تا امیرعباس خاطرات کودکی 

که بودند بین  اش را پس بزند. بچهو نوجوانی

زمزمه بود که مهتاب ناف ُبر اوست. همان  ترهابزرگ

ها باعث شد در عالم بچگی و بازی و چه در زمزمه
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نوجوانی که تا حدودی متوجه منظورها شده بود 

همیشه هوای مهتاب را داشته باشد. بعد از آن اتفاق 

ها کشیده ها و زمزمهخط بطالنی روی همه آن حرف

ه را خط طور که امیرعباس دور همشد، دقیقا همان

کشیده و دور شده بود. حاال از مهتاب فقط و فقط 

هایشان به یاد دارد، تصویری محو از کودکی و بازی

حتی به خاطر نداشت آخرین بار کی او را دیده و چه 

 ست.شکلی

029 

بانو نگران بود او از ازدواج مهتاب ضربه شیرین

گر ا بخورد یا حسی نسبت به او داشته باشد؟ پس

گفت یک سر آن دو راهی همین دختری امیرعباس می
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های آرام به طرف ماشین است که سر به زیر با قدم

داد؟ همه این فکرها را آید چه واکنشی نشان میمی

پس زده و در را برای او که یک جعبه و دو ساک 

کادویی در دست داشت باز کرد. به سختی با وسایلی 

 که دستش بود سوار شد.

 م._ سال

 _ سالم.

 محجوب لبخندی زد.

 _ دستتون درد نکنه باعث زحمت شد، خودم میومدم.

 ای کرد.اخم ساختگی

 _ دیگه چی؟
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 هایش جمع کرد تا لبخندش دیده نشود.لب

 _ هیچی.

کند، از سرگرد چپ چپی نگاهش کرده و حرکت می

دانست او مقید و حساس های افرا و افروز میتعریف

حدودی خلوت بودند به همین  ها تااست. خیابان

خاطر تقریبا زود رسیدند، سرگرد بعد از پارک ماشین 

ها را از دست او گرفت تا جعبه کادو پیچ شده و ساک

 راحت پیاده شود.

 _ ممنونم.

دهد و با اشاره دست به او برایش سر تکان می

فهماند جلوتر برود. به جای استفاده از کلید زنگ می
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یرین بانو در را باز و با روی گشاده زند، شواحد را می

 کند.از ثمینا استقبال می

 _ سالم عزیزم خوش اومدی.

خجل لبخندی زده دست در دست شیرین بانو 

 گذارد.می

ش باعث _ سالم خیلی ممنون ببخشید که من همه

 شم.زحمت می

 کند.شیرین بانو او را به سمت سالن هدایت می

 حرفا چیه عزیزم._ این 

هایش را کنار نشیند سرگرد هدیهروی مبل میوقتی 

ن نشیند، شیریگذارد و کنارش با فاصله میپایش می

 شود.ها ملحق میبانو هم بعد از آوردم چای به آن
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_ از خودت پذیرایی کن غریبه که نیستی، نبینم 

 تعارف کنی.

 لبخندی زد و فنجانی چای از سینی برداشت.

 کنم._ ممنونم، چشم تعارف نمی

شه از _ افرا بیاد ببینه اومدی خیلی خوشحال می

 رفتنت ناراحت بود.

جعبه کادویی را با تعلل برداشته و به سمت 

سندد یا پدانست سلیقه او را میبانو گرفت، نمیشیرین

های چند شد به جبران محبتنه اما تنها کاری که می

 وقت اخیر این خانواده داشته باشد باشد همین است.

 بله امیدوارم دوست داشته باشید._ ناقا

 گیرد.بانو جعبه را از دستش میشیرین
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 _ ممنونم چرا زحمت کشیدی؟

 چسباند.اش را بهم میانگشت شست و اشاره

 _ یه یادگاریه کوچولو و ناقابله.

بانو با احتیاط کاغذ کادوی دور جعبه را باز شیرین

ینا مکند، با دیدن عکس روی جعبه با قدردانی به ثمی

 نگاه کرد.

031 

کاری دوست _ کی بهت تقلب رسونده که خاتم

 دارم؟

کاری باب خوشحال از این که انتخاب جعبه خاتم

 بانو بوده گفت:سلیقه شیرین

 _ تقلب نکردم ولی خیلی خوشحالم که پسندیدید.
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بانو بحث را از هنر خاتم کاری شروع کردند با شیرین

حرفی زدند، در تمام مدتی که  و از هر دری با هم

ها مشغول صحبت بودند سرگرد سرجایش نشسته آن

و شنونده بود. از بس که فکر و خیال کرده بود با 

خود عهد کرد همه چیز را به زمان بسپارد، حاال زمان 

او را رو به روی سرگرد نشانده طوری که زیر 

دوخت در حال ذوب هایی که هرازگاهی به او مینگاه

 بود. شدن

گذرد اش گرفته بود؟ هر چه بیشتر میدنیا با او بازی

توانست از این دختر دوری کند. تر از قبل میکم

ساعتی بود با شیرین بانو در حال حرف زدن بودند و 

ها سر در های آنامیرعباس با وجود این که از بحث
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 اشآورد سرجایش نشسته و سومین لیوان چایینمی

ای که برای ماندن در خورد. تنها بهانهمیلی میرا با بی

سالن داشت همین بود، که انگار شیرین را هم 

مشکوک کرده بود که یکی دو باری سرچرخانده و او 

 را نگاه کرده بود.

ها هم سکوت کردند، با صدای زنگ آیفون آن

 امیرعباس با تعجب نگاهی به شیرین بانو کرد.

 _ منتظر کسی بودی؟

 شد تا در را باز کند.بانو بلند شیرین

_ نه بقیه هم که این وقت روز نمیان خونه، اگرم بیان 

 کلید دارن.

 وقتی به مانیتور آیفون نگاه کرد با لبخند گفت:
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 _ افسوِن.

های ثمینا به لباسش امیرعباس متوجه دست کشیدن

بود دخترک با افسون تعارف داشت و معذب بود، 

داشته. با  شک داشت که افسون چه برخوردی با او

صدای جیغ شاد آیدا و دایی گفتنش نگاه از ثمینا 

گرفت، حاال آیدا به نزدیکی او رسیده بود. خم شده و 

 او را بغل گرفت.

 _ سالم آیدا خانم.

 _ سالم دایی جونم.

ثمینا ایستاده بود تا با افسون سالم و علیک بکند، 

صدای افسون و شیرین بانو که قربان صدقه آیسان 

 آمد.از دم در میرفت می
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_ فرهاد برای یه کنفرانس دو روزه رفت منم کاری 

 جا...نداشتم تو خونه گفتم بیام این

به سالن رسیده بودند و افسون با دیدن ثمینا کالمش 

 را نصفه رها کرد.

 که بد موقع اومدم مامان مهمون داری._ مثل این

 شیرین بانو لبخندی زد.

 _ ثمینا جان که مهمون نیست.

کرد افسون بحث را تمام کند اما او دست خدا خدا می

 بردار نبود.

 جا صاحب خونه شدن._ بله ایشون مدتیه این

های معنی داری که امیرعباس اش را با نگاهطعنه

های خواهرش را جواب انداخت زد. شاکی نگاهمی
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داد، از افسون توقع چنین برخوردهایی را نداشت. 

مردم دیده بود دلیل  مثال تحصیل کرده و آدم و

کرد. چون هرچه فهمید و درک نمیرفتارش را نمی

ه کرد. نگاه ثمینا پر از ناراحتی بتر پیدا میگشت کممی

میز مقابلش دوخته شده بود. امیرعباس آیدا را روی 

 زمین گذاشت.

 _ دایی شما برو لباست رو عوض کن تا مامان بیاد.

برای افسون با رفتن آیدا با نگاهش خط و نشانی 

 کشید تا جلوی زبانش را بگیرد.

_ خانم وارسته مهمون من هستن، قرار راجع به یه 

 پرونده با هم حرف بزنیم.

 افسون ابرو باال میندازد.
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030 

_ همین گفتم این وقت روز و خونه بودن داداش امیر 

به هم نمیاد نگو باز هم بحث کاریه، پرونده جدید 

 ون؟داره ثمینا ج

شد و غیظ امیرعباس به زبان این دختر بسته نمی

برد. افسون روی خودش را هر لحظه رو به فزونی می

مبل نشست و پا روی پا انداخت شیرین بانو با 

ناراحتی و شرمندگی به ثمینا نگاه کرد. امیرعباس این 

ای احترامی را طاقت نداشت، چشم غرهحجم از بی

مینا که همچنان ایستاده حواله افسون کرد و روی به ث

 ها گفت:روی اتاقبود به اشاره دست به سمت راه

 _ بفرمایید خانم وارسته ما به کارمون برسیم.



 

Romanzo_o 687 

انگار که از خدایش باشد سریع همراه امیرعباس 

شود، امیرعباس در اتاقش را باز کرده و کنار می

ایستد تا او اول وارد شود. همین که پا به داخل می

شود، ذارند و در پشِت سرشان بسته میگاتاق می

ای که ثمینا های عمیق و پی در پیصدای نفس

 رسد. کشد به گوشش میمی

شد که او روی تخت و سرگرد روی ای میچند دقیقه

ان شصندلی میز کارش نشسته بودند. سکوت بین

فرما بود، در این فکر بود که محترمانه اجازه  حکم

نو و سرگرد ناراحت نشوند. بارفتن بگیرد تا شیرین

ماندنش با شمشیری که از رو برایش بسته شده بود 

جایز نبود، کادوهایی که خریده بود هم به سرگرد 
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هایش را سپرد تا به صاحبانشان برساند. با زبان لبمی

 کمی تر کرد.

 تونم برم؟_ من... می

نگاه سرگرد از میز کنده شده و به او دوخته شد، 

 هنوز هم درهم بود.هایش اخم

 _ کجا؟

 با تردید و مکث گفت:

 _ خونه.

 _ نه.

ست اما ثمینا راغب به ماندن لحنش محکم و جدی

 نبودن.
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 _ بهتره که من برم آخه...

 پرد.میان کالمش می

_ آخه بی آخه به نظرم حرفای کاریمون تموم شده 

 تونیم بریم بیرون االن افرا هم میاد.می

شد؟ با خندید چه مینش میاگر به این دستور داد

 زند تا حرفش را به کرسی بنشاند.تحکم حرف می

خواست ببینمش اما افسون خانم _ منم خیلی دلم می

 رو اذیت نکنیم.

ایستد و او وادار به ایستادن رو به روی ثمینا می

 کند.می

 احترامی کنه._ نباید بهت بی
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های او درست وسط سوز سرمای پاییز حمایت کردن

ای را در آید و تن یخ زدهبیه گرمایی است میش

کشد. حواس ثمینا از جواب دادن به او دور آغوش می

ای که کم بود شده بود و در عوض حوالی فاصله

چرخید. در این چند ماه چه شده بود که تا این حد می

جنبه شده بود؟ در آن اتاقک نمور با خودش عهد بی

اعتماد نداشته کرده بود به هیچ مردی جز پدرش 

اش شده بود جنجالی باشد، اما حاال مردی که ناجی

و  ای که عقلدر قلبش به پا کرده بود. انگ عهد شکنی

زدند را حاضر بود به جان بخرد؟ منطق به او می

احتماال حاضر بود که رو به روی خودش ایستاده بود. 

ای به در خورد و هوش حواس ثمینا را برگرداند، تقه

ن مدت را به سرگرد زل زده بود. در به آرامی تمام ای



 

Romanzo_o 691 

د، ای پیش آمباز شد و شیرین بانو با لبخند شرمنده

ثمینا از فاصله کمی که بین خودش و سرگرد بود 

کشید. اما سرگرد معذب بود و از شیرین خجالت می

خیال قدمی عقب رفت و شیرین مقابل ثمینا ایستاد. بی

با لحنی دلجویانه دستان ثمینا را در دست گرفت و 

 گفت:

دونم افسون چرا سر لج افتاده م، نمی_ واقعا شرمنده

 ناراحتت کرده حق داری اگر نبخشی.

شرمندگی شیرین را دوست نداشت، خودش را به راه 

 چپ زد.

_ چیزی نشده که ناراحت بشم، ما صحبت کاری 

 کردیم.می
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ق سرگرد گفت و سعی کرد به چشمان خندان و برا

اش بگیرد. حرفش دلی بود بد نگاه نکند که مباد خنده

خلقی افسون به حمایت سرگرد و مهربانی شیرین در، 

چنین تواند اینچه عجیب که گاهی یک جمله می

ای دوست داشتنی معجزه کند. قبل از آن چهار کلمه

داد حاال تصمیم داشت بماند و هر رفتن را ترجیح می

کرد به روی خود نیاورد. تازه  چه افسون خلق تنگی

داد، هرچند بعید های آیدا و آیسان را هم میهدیه

دانست اگر روسری ساتن براقی که برای افسون می

گرفته بود مورد پسند قرار گیرد. شیرین بانو هنوز هم 
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نگاهش شرمنده بود برای راحتی خیال او هم که شده 

 لبخندش را وسعت داده و گفت:

 یستم..._ من ناراحت ن

 کند.اش را اصالح میکمی مکث کرده و جمله

 _ یعنی دیگه نیستم.

دانست پشت این جمله معناهای فقط خودش می

دیگری خوابیده. پس از راحت کردن خیال شیرین 

ها بانو، از اتاق بیرون رفتند. ساعتی دیگر هم کنار آن

ماند، با آمدن افرا و صرف شدن ناهار قصد رفتن کرد 

هایی که تهیه کرده بود را داد و بعد در کمال اول هدیه

بدجنسی زمانی که سرگرد برای جواب دادن به یک 

تماس کاری به اتاقش رفته بود چمدان کوچکش را 
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اتاق افروز برداشته و با گفتن این که تاکسی آنالین 

گرفته، خداحافظی کرده و خیلی زود خانه را ترک 

گذاشت تنها نمیادبی بود اما قطعا سرگرد کرد. بی

زد به هوای تازه و حتی سوز برگرددباید کمی قدم می

وزید احتیاج داشت. با وجود مالیم سردی هم که می

چمدان راه رفتن کمی سخت بود اما دلچسب بودن 

هوا وسوسه خوبی بود برای اهمیت ندادن به موسیقی 

گوش خراشی که  کشیده شدن چرخ چمدان روی 

 کرد.زمین ایجاد می

باید اتفاقات چند ماه اخیر را همین امروز تحلیل 

کرد تا به یک علت برای حال معلولش برسد. اصال می

زد تا ببیند تا به حال چنین باید خاطراتش را ورق می
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حسی را تجربه کرده یا نه. ساسان مثال انتخاب 

اش بود، پس از کلی تحقیق و پرس و جو منطقی

وری ساسان به خودش جواب مثبت داده بودند. با یادآ

ترین دهن کجی کرد، فکر کردن به او را به انتهایی

قسمت مغزش فرستاد. به خاطرات گذشته سفر کرد 

ای ها دوستیترم اول دانشگاه با یکی از سال باالیی

کوتاه داشت، اما حس خاصی به او نداشت بیشتر یک 

هیجان زود گذر بود که به همان سرعتی که آمده بود 

های گاه و سرعت فروکش کرد. این تپشبه همان 

گاه تازه و جدید بودند، عرض خیابان را برای رفتن بی

 به سمت ایستگاه اتوبوس رد کرد.
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تلفن را روی میز رها کرد و دستی به گردنش کشید، 

با رسول از چند سوال درباره یک پرونده به نگرانی او 

در مورد امیرعباس رسیدند. از اتاق که بیرون رفت 

مادرش و افسون در حال جمع کردن سالن پذیرایی 

 بودند.

 _ خانم وارسته کجاست؟

با شک و اخم پرسید و افسون جوابش را طعنه آمیز 

 داد.

 _همکارتون رفتن.

 ابروهایش کورتر شد. گره

_ افسون تو با این دختر چه دردته؟ از راه رسیده 

 نرسیده شروع کردی چه خبره؟
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در دست داشت را روی هایی که افسون پیش دستی

 میز رها کرد.

 کنه._ مهتاب داره ازدواج می

 تنها واکنشش پوزخند روی لبش بود.

 _ ربطش به من و اون دختر چیه؟

 داد.هایش را در هوا تکان میافسون عصبانی دست

دونی، خبر _ مهتاب دوست داره نگو که نمی

اش ازدواجش رسیده بعد تو به جای توجه به اون همه

 ای.ل این دخترهدنبا

لند های بدست خودش نبود که عصبانیتش را با خنده

بروز داد، بعد از این که خندیدنش تمام شد با لحنی 

 پرتحکم و حرص گفت:



 

Romanzo_o 698 

033 

کنه خب مبارکش باشه، _ دختر عمو داره ازدواج می

من نه از احساساتش خبر داشتم نه برام مهمه بین ما 

ل و قراری با کسی نداشتم. به چیزی نبوده منم قو

خاطر چیزی که هیچ وقت نبوده با یکی دیگه بد 

 کنی؟رفتاری می

صدای افسون بلندتر حد معمول شد، تقریبا داشت 

 زد:فریاد می

_ آره آره چون دوست دارم داداشم با یه دختر خوب 

 ازدواج کنه و خوشبخت بشه نه یه....

 زند.امیرعباس هم مانند خودش داد می
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_ مراقب حرف زدنت باش افسون، از کجا معلوم من 

شدم؟ تو که سنگ کیو با دخترعموت خوشبخت می

زنی من یا مهتاب؟ اگر نگراِن منی که من به سینه می

طوری فکر کردی حسی به مهتاب نداشتم و ندارم چه

 دم که بهش حسی ندارم؟من تن به ازدواج با زنی می

کرده بود با آرام و بانو که تا آن موقع سکوت شیرین

 اخطارآمیز گفت:

 _ حواستون هست صداتون باال رفته؟

 فشارد.افسون بغض کرده لب به هم می

هامون رو یادت رفته؟ فقط _ تو دوسش داشتی بچگی

 گذری؟به خاطر یه کینه قدیمی ازش می

 گوید:زند و با تلخی میامیرعباس پوزخند می
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حدیث _ آبجی خانم هر اتفاقی بوده حرف و 

 ترها تو بچگی بوده نه از من و احساس من.بزرگ

دوزد اما نگاهش را عمیق و دلخور به افسون می

 بانو را مخاطب قرار داد.شیرین

 _ خیلی وقته رفته؟

 گوید:بانو با نگاهی به ساعت میشیرین

 شه گفت تاکسی تلفنی گرفته.ای می_ نه چند دیقه

 رود.ینگاه از افسون گرفته و به طرف در م

_ هر وقت طرف من بودی بیا با هم حرف بزنیم 

 سنگامون رو وا بکنیم آبجی خانم.

تر با ماشین دنبال ثمینا برود، پا تند کرد تا سریع

اجازه دخترک لجباز آخر کار خودش را کرده و بی



 

Romanzo_o 701 

رفته بود. به خیابان اصلی که رسید باالخره او را در 

وتر دور زده حال عبور از عرض خیابان دید، کمی جل

و جلوی پایش ترمز کرد. جا خوردن و ترسیدن 

اش فهمید. شیشه دخترک را از چشمان گرد شده

هایی که فقط خودش ماشین را پایین کشیده و با اخم

 ست به او تشر زد.دانست ساختگیمی

_ خوبه که من و تو با هم واقعا همکار نیستیم اگر 

لش رو نیروی تحت امری مثل تو داشتم بدجور حا

 گرفتم.می

ای هنوز مات و مبهوت از این حضور یک دفعه

کرد، شوکه بود و چیزی امیرعباس نگاهش می

گفت. اگر دست خودش بود به این چهره و نمی
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خندید اما اش یک دل سیر میچشمان عسلی گرد شده

جدیت را حفظ کرد. از ماشین پیاده شده و چمدان 

ر جلو را برای ثمینا را در صندوق عقب گذاشته و د

 اوی مات باز کرد تا سوار شود.

سوار ماشین شد، گرمای ماشین تازه به یادش آورد که 

قدر هوا سرد بوده و او توجهی نکرده. حضور چه

باره سرگرد او را از فکر و خیال قشنگی که در سر یک

داشت بیرون کشید، یک لحظه با خودش فکر کرد 

 ز یا کسی زیادگفت به هرچیقانون جذبی که ثنا می

آوری جواب داده. دنبال جست فکر کنی به دست می

کم داشت پر رنگ و جوی علت این حسی که کم
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اش گشت که سرگرد با زانتیای مشکیشد میمی

 جلوی پایش ترمز کرده بود.

 _ َم..ن تلفن کاری بود َن...خواستم مزاحم بشم.

کرد، سرگرد هنوز اش نمیزبانش برای توجیه یاری

 کرد.چپ چپ نگاهش میهم 

 _ که تماس کاری آره؟

034 

گر سرگرد گرفت، مثال نگاهش را از نگاه توبیخ

توانست بگوید که یک احساساتی در دلش به او می

خواسته با خود خلوت کرده و فکر کند دارد و می

 ببیند ریشه این احساس کجاست؟ 

 _ ِام یعنی... 
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 بزند.گذارد حرفی سرگرد نمی

 هات پذیرفتنی نیست._ توجیه

تا رسیدن به خانه به فکر این بود که چه کار کند که 

اش را بپذیرد، حتی به تنها سرگرد عذرخواهی

ای که کیفش داشت هم فکر کرد. درحال خروج گزینه

از پاساژ بود که ساعت مچی استیل با صفحه شب 

های پاساژ به تاب پشت ویترین یکی از مغازه

آمده بود. در یک تصمیم آنی ساعت را برای چشمش 

سرگرد خریده بود، حتی کادو پیچ هم کرد اما در 

دانست با چه کیفش مخفی مانده بود چرا که نمی

توجیهی چنین کادویی به او بدهد. اول قصد داشت به 

عنوان تشکر ساعت را بدهد اما فکر کرد صورت 
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خوشی ندارد، پس تصمیم گرفت به محض برگشتن 

خانه در کمدش جایی برای مخفی کردن جعبه  به

رسید، ای نکادو پیچ پیدا کند. هرچه فکر کرد به نتیجه

حتی وقتی سرگرد او را مقابل خانه پیاده کرد هم 

ان شحرفی جز تشکر او و سر تکان دادن سرگرد بین

رو به روی  زده نشده بود. روی کاناپه راحتی

داد می ثنا گوشهای تلویزیون نشسته بود و به تعریف

اما ذهنش جای دیگری بود. تقریبا هیچی از 

هایش نفهمیده بود آخر داد ثنا را با حرف

 اش درآورده بود. توجهیبی

_ هیچ معلوم هست حواست کجاست؟ کلی وقته 

 کنم.زنم انگار دارم گل لگد میدارم برات حرف می
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خودش را جمع و جور کرد و با چشم برای ثنا خط و 

کشید، با صدای بلندش توجه پدرش را که در نشان 

حال خواندن روزنامه بود جلب کرد. پدرش هنوز به 

خواند با این که اخبار را به عادت گذشته روزنامه می

کرد های اجتماعی و تلویزیون دنبال میراحتی با شبکه

گفت ورق زدن روزنامه را دوست دارد. حاال اما می

گذارد و با چشم و ابرو میای روزنامه را تا زده گوشه

اشاره زد ثمینا دنبالش برود. وقت حرف زدن با 

پدرش رسیده بود، با هم به حیاط رفتند و روی تخت 

چوبی نشستند. سوز هوا باعث شد در خود جمع 

 شود.
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_ یه مدته نشده دختر و پدری با هم حرف بزنیم، 

احتمال دادم چیزای زیادی باشه که بخوای تعریف 

 کنی.

 و دستش را به هم مالید تا کمی گرم شود.کف د

 _ چی تعریف کنم بابا؟

 کاود.نگاه پدرش عمیق او را می

گذره، تو این چند وقت خیلی _ هر چی تو دلت می

اذیت شدی فکر نکن حواسم به اوضاع و احوال دلت 

 نیست.

دانست منشاش کجاست در گلویش بغضی که نمی

 النه کرد.

 ن نباشید._ حال دلم خوبه بابا نگرا
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 زند.بابا مسعودش لبخند تلخی می

زنه، گی خوبی بدتر دلم شور میجوری که می_ این

 بعد از او مرتیکه...

 رود که پر از آب شود.چشمان ثمینا می

 شه راجع به  اون حرفی نزنیم._ می

 بابا مسعودش هم بغض داشت.

_ پریشب اون چه حالی بود؟ وقتی بردنت چه اتفاقی 

گفت هر چی به سرگرد زنگ زدی ا میافتاد؟ ثن

خاموش بوده منم موفق نشدم باهاش تماس بگیرم 

 خاموش بود، اما تو با اون برگشتی.

چای و یک پتوی مسافرتی به حیاط  مادرش با سینی

 آمد.
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 _ دیدم خلوت کردین گفتم چایی بیارم.

 _ خوب کردی خانم دستت درد نکنه.

را روی شانه سینی چای را پدرش گرفت و ساره پتو 

 ثیمنا انداخت.

035 

 کنی مامان جان._ یخ می

اش دست خودش نبود به مادرش لبخندی که سردی

اش را ای از چاییزد، بعد از رفتن مادرش جرعه

 نوشید تا راه گلویش باز شود.

جا بود وقتی رفتم از اونم بازجویی کرده _ سرگرد اون

 فتاده.بودن، به خاطر من تو دردسر ا

 میوفتد. بین ابروهای پدرش گره
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 _ یعنی چی؟

_ از نیروهای اطالعات هستن کسایی که برای سلیمی 

کردن هنوز یا بهش وفادار بودن، با پاپوش کار می

خواستن رفع اتهام کنن دوختن برای من و سرگرد می

 از خودشون.

 آب دهانش را قورت داد و آهی کشید.

من قول داده بود بهم _ سرگرد هم برای این که به 

کنه خالف قوانین عمل کرد، منو مخفی کرد کمک می

که تا قبل از دادگاه و ارائه مدارک دستشون به من 

 نرسه.

 داد.هایش گوش میپدرش با دقت به حرف

 _ ُخب؟
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_ بعد از این که منو از دادگاه آوردن خونه ستاد 

 منتظرش بودن، از کار تعلیق شده.

 های کوتاهش کشید.ه ریشبابا مسعودش دستی ب

قت شه برای تو و_ چرا باید بیشتر از چیزی که وظیفه

دونسته چه اتفاقی ممکنه بذاره؟ در حالی که حتما می

 بیوفته.

_ شاید چون سه تا خواهر داره و جونش برای اونا 

درمیره، اگر افرا و افروز یا حتی افسون خانم هم بودن 

بیه به خواهراش کرد. شاید منو شکار رو می همین

 دیده...

قلبش از ناراحتی فشرده شد حتی دوست نداشت اگر 

پای عالقه و احساسی هم وسط نبود برای سرگرد 
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تر شبیه خواهرانش باشد، زیر لب با صدایی آهسته

 ای آورد که دلش آرام بگیرد.توجیه

 _ شاید چون خیلی غیرت داره.

 القطور اخنحواسش به نگاه دقیق پدرش نبود که آ

کرد، متوجه نبود با آن نگاه سرگرد را توصیف می

های کف حیاط چشم دوخته خیره و پر غم به کاشی

های زیادی برای پدرش زند سوالو از او حرف می

 آید.پیش می

******************************** 

با صدای تقه آرامی که به در خورد روی تخت جا به 

 هایش را باز کرد.جا شد و چشم

 _ بفرمایید.
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وقت دو رگه کرده بود، در باز صدایش را خواب بی

شد و افسون وارد اتاق شد. حوصله بحث با او را 

خواست با ناراحت کردنش باعث نداشت اما نمی

خرده گرفتن او به ثمینا شود و فکر کند امیرعباس به 

 خاطر ثمینا با او که خواهرش است بد شده.

 _ بفرما آبجی خانم.

 زنیم عباس._ حرف ب

هایی که در مظلوم شده بود، درست مثل وقت

کردند و افسون مظلومانه به هایشان شیطنت میبچگی

بانو آورد که حاج احمد و شیرینامیرعباس پناه می

شد که امیرعباس در دعوایش نکنند. طوری مظلوم می
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ها را هم گرفت و تنبیهدم همه چیز را به گردن می

 افسون ناراحت نشود.کشید که تنهایی می

 _ حرف بزنیم.

 جلو آمد و روی تخت کنار امیرعباس نشست.

 _ تو واقعا مهتاب رو دوست نداری؟

 امیرعباس کالفه پوفی کشید.

036 

_ چند بار باید بهت بگم افسون، نه اصال حسی به 

اش هاون دختر نداشتم و ندارم. اصال یادم نمیاد چهر

 چه شکلیه.
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هایش را بهم فشرد برای پرسیدن سوالش لبافسون 

تردید داشت ولی باالخره پس از مکث کوتاهی آن را 

 پرسید.

 _ اون دختره....

واکنش امیرعباس دست خودش نبود، سریع میان 

 کالمش پرید.

_ اون دختر اسم داره ثمینا، دوست نداری خانم 

 وارسته.

 افسون سری تکان داده و ادامه داد.

 اون چیه؟_ احساست به 

امیرعباس به چشمان پر سوال افسون نگاه کرد، باید 

داد دوست نداشت دروغ بگوید اهل جوابش را می
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اش هم نبود. با خودش و کسی پیچاندن خانواده

 اش پنهان کند.تعارف نداشت که بخواهد خواسته

دونم چه تصمیمی بگیرم از خودم مطمئن _ هنوز نمی

 ترسم اذیتش کنم.نیستم، می

 فسون چهره درهم کشید.ا

_ چرا اذیتش کنی؟ اصال تو بلدی کسی رو اذیت 

 کنی از خداش هم باشه.

گوشه چشمان امیرعباس چین افتاد لبخند محوی به 

 افسون زد.

_ خواهرشوهر منظورم به کارمه، شغل من شب و 

ها و سفرهای طوالنی داره، اون روز نداره. ماموریت
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ید ولی تو زندگی با من کنه به هزار امدختر ازدواج می

 های تنهاییش بیشتر باشه.ممکنه شب

 گوید:افسون با تامل می

های زندگی رو به _ اگر دوست داشته باشه سختی

خره، مثال من فرهاد رو دوست داشتم خیلی جون می

طول کشید زندگیمون سر و سامون بگیره خودت که 

 دونی.می

ان بحثش نشیند،کشد و میتنش را روی تخت باال می

 گل کرده بود.

خوام چیزی رو به جون جاست که نمی_ مسئله این

 بخره.
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 شود، انگار کهافسون با حالت عجیبی به او خیره می

 امیرعباس چیز عجیب غریبی گفته باشد.

خوای حتی یکم هم بهش سخت بگذره _ این که نمی

 یعنی خیلی بهش احساس داری.

ه بگوید این دانست چامیرعباس کمی مکث کرد، نمی

سوالی بود که هنوز خودش هم برایش جوابی 

نداشت. یعنی جواب داشت اما ته دلش پر از تردید و 

 نگرانی بود.

دونم افسون من آدم فکر کردن به این _ نمی

 احساسات نبودم، چه برسه به پر و بال دادنش.

گم حست قویه، از دستش پرسی می_ از من اگر می

شد رو دوست داشتن فرهاد دونی چی باعث نده. می
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کردم اگر از دستش پا فشاری کنم؟ این که فکر می

بدم باز هم کسی خواهد بود که همچین حسی رو به 

 بینم فرهاد اولی و آخریش بود.من بده. االن می

خوشحال بود که از اعتراف افسون، خوشبختی 

 خواهرانش منتهای آرزوهایش بود.

 _ خوبه که خوشبختی.

 می خواهرانه به او خیره شد.افسون با غ

 _ تو هم خودت رو محروم نکن از خوشبختی.

هایش را باز و بسته امیرعباس به نشانه تایید چشم

 کرد.

 _ بین خودمون بمونه تا من تصمیمم رو بگیرم.

 افسون ابرو درهم کشید.
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_ دستت درد نکنه دیگه کی تا حاال شده با من درد 

 خلوتمون؟دل کنی حرفت رو بیرون ببرم از 

ه انصافی بود اگر ببا افسون زیاد درد دل کرده بود، بی

 کرد.اش شک میراز داری

037 

 _ هیچ وقت.

 افسون لبخندی زد.

 کنن._ من برم االن آیدا و آیسان افرا رو کچل می

 امیرعباس تک خندی زد.

 _ حقشه سرتق خانم بلکه همونا از پسش بربیان.
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احمِد همه جوره خودشو لوس تغاری حاج _ ته

 کنه.می

گفت رفت و در افسون در حالی که این جمله را می

هم پشت سرش بسته شد. حاال که افسون و 

بانو تا حدودی از رازش خبر داشتند باید شیرین

کرد. اگر قرار بود تکلیفش را با خودش مشخص می

اش باز شده و محرمش باشد باید پای ثمینا به زندگی

ود این اتفاق میوفتاد. یادش به ظهر موقع خیلی ز

ه خود ای که برساندن ثمینا افتاد، خواسته بود با قیافه

گرفته بود او را ترسانده و تنبیه کند. طفلک تا رسیدن 

به خانه شان ساکت نشسته بود، لبخندی که با فکر به 

اراده بود. فربد اگر هایش نشست کامال بیاو روی لب
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فهمید حسابی ید و حالش را میدامیرعباس را می

 گرفت.برایش دست می

******************************** 

گذشت و در این دو هفته از آخرین دیدارشان می

مدت یک حس عجیب و غریبی در ثمینا او را به 

کرد. باید اسم این حس را دیدن امیرعباس ترقیب می

گذاشت؟ به گمانش همین بود، حسی که تنگی میدل

اش گذاشته بود. رای دیدن امیرعباس پا روی خرخرهب

بعد از یک هفته شبانه روز فکر کردن حاال او برایش 

امیرعباس بود نه سرگرد، نامی که برایش انتخاب کرده 

بودند کامال برازنده او بود. نگاهش را از صفحه 

ه توانست باش دوخت، میتاب گرفت و به گوشیلپ
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ای که امروز و دادگاه نظامیاش برای او بهانه نگرانی

شد و خبرش را از زبان افرا شنیده بود برگزار می

د ای بعد پشیمان شپیامی به امیرعباس بدهد. اما ثانیه

اش گذاشته و گوشی را در کشوی میز مطالعه

هایش ای که یکی از هم دانشگاهیحواسش را به مقاله

برایش فرستاده بود داد. این مدت خیلی از درس و 

دانشگاه دور و عقب افتاده بود، به خاطر شکایت 

استاد پورصالح اجازه تحصیل در دانشگاه را نداشت. 

خواند به امید ها را میها و مقالهبا این حال جزوه

که روزی فرجی شده و بتواند درسش را ادامه این

 بدهد.
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برای سرچ مطلبی صفحه نت را باز کرد که صدای 

که مادرش هست تا یال اینزنگ آیفون بلند شد، به خ

ای نگذشته بود که جواب بدهد اهمیتی نداد اما لحظه

 مادرش او را صدا زد.

 _ ثمینا بیا در رو باز کن مامان، من دستم بنده.

 صدایش را بلند کرد تا به گوش مادرش برسد.

 _ باشه مامان.

روی ورودی رفت از اتاقش بیرون آمده و به طرف راه

 .و آیفون را برداشت

 _ کیه؟

 صدایی مردانه از آن طرف به گوشش رسید.

 _ منزل خانم وارسته؟
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 در جواب دادن تردید داشت.

 _ بله... بفرمایید؟

 _ من از طرف روزنامه... برای مصاحبه اومدم.

 هایش اعتماد نداشت.به گوش

 _ مصاحبه در چه مورد؟

_ اگر خودشون تشریف دارن ما چندتا سوال درمورد 

 داشتن داریم. ای کهپرونده

گوشی آیفون را سرجایش گذاشت و به دیوار تکیه 

طور امکان داشت؟ آدرس خانه را پیدا کرده داد، چه

بودند، اما سرگرد تالشش را کرده بود تا نام و نشانی 

از او به میان نیاید. صدای آیفون دوباره بلند شد و 

 برای او حکم یک ناقوس بد صدا را داشت.
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038 

وحشت زده نگاهی را به آیفون دوخت، اگر یک 

خبرنگار امروز به سراغش آمده بود پس حتما از 

آمدند. بلند شدن های دیگر هم میطرف خبرگزاری

صدای زنگ برای سومین بار مادرش را از آشپزخانه 

 بیرون کشید.

 کنی؟_ چرا در رو باز نمی

دست ساره را گرفته و با خود کشید تا از آیفون 

ترسید صدایش را از صله بگیرند، انگار که میفا

 گوشی خاموش آیفون رد شود.

 _ مامان در رو به روی کسی باز نکن خب؟

 ساره از دیدن پریشانی او ترسیده پرسید:
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_ چی شده آخه؟ کی بود پشت در داری منو 

 ترسونی.می

 اش کشید.دستی به پیشانی

ا ولی دونم از کج_ مامان یه خبرنگار پشت دره، نمی

 آدرس ما رو پیدا کردن.

مادرش هینی کشید و با یک دست پشت دست 

 دیگرش کوبید.

_ ای وای، مگه نگفتی سرگرد نذاشته کسی تو رو 

 بشناسه؟

با شنیدن نام امیرعباس از زبان مادرش به یاد او افتاد 

 .گرفتو به سمت اتاقش دوید، باید با او تماس می
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گاه بود، او با منتظر اعالم حکمش توسط قاضی داد

صداقت حرفش را زده بود و سرهنگ هم مدارکی به 

قاضی ارائه کرده بود. تصمیم نهایی را قاضی این 

کرد و امیرعباس منتظر بود تا حکم را جلسه اعالم می

به او ابالغ کنند. با صدای کوبیده شدن چکش روی 

میز قاضی حواسش به او معطوف شد، سر جایش 

 ه خواندن حکم کرد.ایستاد و منشی شروع ب

_ بر اساس تخلف صورت گرفته برابر با آیین نامه 

نظامی، سرگرد امیرعباس صامتی به دلیل سرپیچی از 

 باشد. اما بهقوانین محکوم به دو ماه تعلیق از کار می

های مثمر ثمر نامبرده در مورد پرونده باند دلیل تالش

 قاچاق مودت و فرمول ملی به سرقت رفته مورد عفو
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قرار گرفته و پس پایان دوره جریمه در نظر گرفته 

 گردد.شده سرکار خود باز می

نفس را رها کرد و به قاضی و حکمش ادای احترام 

اش را به امیرعباس نظامی کرد. قاضی نگاهش جدی

 دوخت.

_ سرگرد صامتی شما به مدت دوسال از ترفیع درجه 

 محروم خواهید بود در جریان که هستید.

 ربان._ بله ق

 شود.قاضی از جایش بلند می

 _ پایان جلسه.

بعد از رفتن قاضی از سالن بیرون رفت، دو هفته 

ر شد و سدیگر مدت قرار تعلیق از کار قبلی تمام می
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گشت. به زودی از دست فربد و رسول کارش برمی

کردند هر روز به باشگاه برود و که مجبورش می

وقتی فهمیده شد. از خوردند خالص میمغزش رو می

اش کرده اش دارد دیوانههایی برای آیندهبودند نقشه

زد، در ذهنش بودند. امروز هم با شیرین حرف می

واکنشی نشان خواهد داد.  کرد شیرین چهتصور می

سوار ماشینش شد و موبایلش را از داشبورد بیرون 

 داد کهکشید، روشنش کرد باید به افسون خبر می

اشند. قبل از این که بتواند شماره امشب را دور هم ب

افسون را بگیرد نام ثمینا روی صفحه گوشی ظاهر 

 شد، تماس را وصل کرد.

 _ سالم.
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 _ سرگرد.

 هایش را در هم کرد.صدای لرزان پشت خط اخم

 _ چی شده؟ گریه کردی؟

 جا؟شه بیاید این_ می

بغض داشت این امیرعباس را عصبانی و نگران 

 کرد.می

 گم چی شده؟می_ ثمینا 

039 

چند ثانیه پشت خط سکوت شد و باعث شد 

 امیرعباس باز هم نام او را صدا بزند.

 _ ثمینا با توام.
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 _ یه خبرنگار اومده در خونه.

صدای آرام و لرزانش باالخره در گوش امیرعباس 

 پیچید.

_ چطور ممکنه؟ در رو باز نکنید من االن میام نگران 

 نباش.

 را گفت و سوئیچ را چرخانده استارت زد.این 

کاری نکنید _ شنیدی چی گفتم؟ تا من بیام هیچ

 خب؟ 

های رسید اما نفسصدای او ضعیف به گوشش می

 کند.داد که گریه مییک خط در میانش نشان می

 _ گریه نکن دارم میام.
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آرام و دستوری گفت و گوشی را قطع کرد، با 

سراغ داشت ماشین را به باالترین سرعتی که از خود 

راه انداخت. در خیابان هم با سرعت باالیی رانندگی 

ی جوانب احتیاط را رعایت کرده کرد، او که همهمی

 اشها نتوانند آبروی آن دختر و خانوادهبود تا رسانه

شان کنند. هایآویزی برای حاشیه سازیرا دست

 های زیادی در سرش بودند اما ترجیحچراها و سوال

داد اول خودش را به ثمینا برساند بعد دنبال جواب می

ر تر روی پدال گاز فشاباشد. پایش را بیشتر و محکم

داد، ماشین سرعت بیشتری گرفته و تقریبا از جا کنده 

 شد.
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گوشی را از کنار گوشش پایین آورد، مسخ شنیدن 

هایی که نامش از زبان امیرعباس بود. اشک

اریدن کرده بودند را پاک دانست کی شروع به بنمی

آید، گفته بود کرد. دلش را قرص کرده بود که می

گریه نکن. بار دیگر دست به صورت خیسش کشید 

تا رد اشک را پاک کند. متوجه نبود اما وقتی صدای 

امیرعباس در گوشی پیچید ناخودآگاه ترسی که به 

دلش افتاده بود، اشک شده از چشمانش بیرون ریخته 

از دست رفتن آبروی پدر و مادرش آزارش بود. فکر 

شد نقل ای شدن همه چیز حرفش میداد، با رسانهمی

در دهانشان  ها، حرفو نبات مجلس خاله زنک

چرخید و یک مشت خزعبل را همه جا پخش می

طوری با ماجرای دزدیده شدنش تیر و کنند. همینمی
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هایشان پدر و مادرش را ها و شایعهترکش قضاوت

رده بود، دیگر بس بود هرچه به خاطر او حرف آز

شنیده و سر خم کرده بودند. مادرس به لیوانی که 

زد وارد اتاقش شد، محتوای آن را تند تند هم می

 های او نزدیک کرد.لیوان به لب

 _ بیا مامانم اینو بخور رنگ به روت نمونده.

بدون مقاومت کمی از آب قند و گالبی که مادرش 

 بود را خورد.درست کرده 

_ به بابا و ثنا خبر بده مامان، اگر یهو بیان جلوی در 

 شه.باهاشون مواجه بشن بد می

 ساره او را به آغوش کشید.
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_ نترس مامانم زنگ زدم بهش، ثنا رو هم گفتم خونه 

 دوستش بمونه تا بهش خبر بدیم.

 نفسش را رها کرد و گفت:

سر  _ سرگرد هم تو راهه، میاد اینا رو دست به

 کنه.می

 گذارد.مادرش دست دو طرف صورت او می

_ تو چرا انقدر خودت رو باختی آخه دختر؟ چی 

 خواد بشه مگه؟می

فهمید مادرش باز اشک در چشمانش حلقه زد، می

دانست اعتبار و سعی دارد او را آرام کند اما ثمینا می

ها ذره ذره جمع کرده آبرویی که پدرش تمام این سال

خطر است. تنها مسئله دوست و آشنا و فامیل بود در 
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فهمیدند همهی مردم، انگشت به میان نبود همه می

 شد.نمای خاص و عام می

 _ مامان، اگر عکسی چیزی ازم پخش بشه.

 مادرش اخم کرد و جدی گفت:

041 

خوای بگی رو _ من همه این چیزایی که تو می

ریم اصال از خونه می دونم، نهایتش اینه که از اینمی

دونی که ریم. میریم نشد از ایران میتهران می

گیم دعوت نامه کنه میدوست بابات آلمان زندگی می

 بفرسته.

ها حرف بودند و شاید اصال عملی دلداری همه این

شدند اما شنیدنشان برای ثمینا خوب بود. نمی
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هایش را پس زد. بار دیگر بلند شدن صدای اشک

ر باعث شد به خود بلرزد. هر دو روی تخت زنگ د

العملشان نگاه نگرانی بود نشسته بودند و تنها عکس

که حواله هم کردند. ثانیه بعد باز هم صدا بلند شد اما 

بار صدای زنگ گوشی ثمینا بود در فضا طنین این

معطلی انداخت. نام سرگرد را که روی صفحه دید بی

 جواب داد.

 _ بله؟

 کن من پشِت درم. _ در رو باز

 هیچ مراعاتی بهسریع از جل بلند شده و تقریبا بی

سمت آیفون پرواز کرد، شاسی آیفون را فشرد و در را 

رو نگاهش به بلیز و باز کرد. از آینه چوب لباسی راه
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گزید و داخل اتاقش  اش افتاد. لبشلوار خانگی

 رو آمده بود گفت:برگشت و به مادرش که به راه

 د اومد._ سرگر

با عجله از توی کمدش مانتو و شال بیرون کشیده و 

به تن کرد، شلوارش مشکی و گرم کن مانند بود نیاز 

به عوض کردن نداشت. دستی به موهایش کشید و 

ها زیر شالش فرستاد و از اتاق بیرون رفت. وقتی آن

رو رسید سرگرد با راهنمایی مادرش وارد به راه

تنگ به او خیره و دل ساختمان شده بود. مضطرب

خواست تالفی تمام شد، دست خودش نبود که می

 این دو هفته فاصله را دربیاورد.

 _ سالم خانم وارسته.
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اش را با صدای امیرعباس به خودش آمد و نگاه خیره

 از او گرفت و هول جوابش را داد.

 _ سالم خوش اومدید.

 مادرش به امیرعباس تعارف کرد به پذیرایی برود.

 بفرمایید پسرم، سرپا موندی. _

 گوید:ادامه حرفش را با ایما و اشاره رو به ثمینا می

_ ثمینا راهنمایی کن جناب سرگرد رو تا من چایی 

 بیارم.

ی ها نشست، ثمینا هم در فاصلهروی یکی از مبل

چند قدمی او رو به رویش نشست. رفتن مادر ثمینا به 

 کند، نگاهشآشپزخانه فرصت خوبی تا رفع نگرانی 
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یک دور دخترک را کنکاش کرد. چشمانش کمی 

 سرخ بودند اخم ریزی کرد.

_ مگه بهت نگفتم گریه نکن؟ انقدر دختر ضعیفی 

تر هستی که تا تقی به توقی بخوره گریه کنی؟ سخت

 از اینا رو از سر گذروندی خانم نخبه.

دست خودش نبود که با تشر و تمسخر با او حرف 

تحت هر شرایطی اول به خودش زده بود، این که 

زد برای امیرعباس قابل قبول نبود. چهره آسیب می

ثمینا به وضوح از ناراحتی درهم شد اما باعث نشد 

 امیرعباس از موضع خود کوتاه بیاید.

_ تو شرایطی هستی که باید خیلی محتاط و معقول 

 رفتار کنی بعد تو نشستی به گریه کردن؟
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و آرام باشد و جلب توجه  ثمینا با صدایی که پایین

 گوید:نکند می

کردم محتاط و معقول رفتار کردن یعنی اول _ فکر می

به شما خبر دادن و در به روشون باز نکردن، ببخشید 

ای بلد نبودم چون یه نفر بهم تضمین اما من راه دیگه

داده بود چنین اتفاقی نمیوفته منم آماده معقول بودن 

 نبودم.

قصد باال رفتن داشتند، دستی به هایش گوشه لب

اش را مخفی کند. نگذاشته صورتش کشید تا خنده

اش زمین بماند و جوابش را داده بود، حاال بود جمله

گزید. دست امیرعباس بود هایش را از خجالت میلب
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هایش نجات ها را از زیر فشار دندانرفت و آن لبمی

 رد.مظلوم نگاه کای به ثمینای سر به زیر و داد. ثانیهمی

 _ خانم وارسته؟

�جنجال �: 

040 

کرد؟ امیرعباس به خودش قهر بود که نگاهش نمی

داد که دعوایش کند، او باید مراقب خودش حق می

 که این بال را سر چشمانش بیاورد.باشد نه این

 _ ثمینا.

نگاه مبهوتش را باالخره از فرش زیر پایش جدا کرده 

دوزد، قبل از این که امیرعباس س میبه امیرعبا

فرصت کند حرفی بزند مادر ثمینا از آشپزخانه بیرون 
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گیرد، فنجانی آید. سینی چای را مقابل او میمی

 کند.برداشته و تشکر می

 _ دقیقا همون موقع که با من تماس گرفتید اومدن؟

 ثمینا سرش را تکان داد.

 _ بله من اول به شما خبر دادم.

م را ثمینا را گرفت و سرش را به نشانه تایید طعنه کال

 تکان داد.

_ من که اومدم کسی جلوی خونه نبود اما امکان داره 

ون شیا اطراف کمین کرده باشن یا به زودی سر و کله

 پیدا بشه.
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اش صدا بسته شدن در حیاط مانع ادامه دادن جمله

شود، کمی بعد مسعود وارسته سراسیمه وارد خانه می

 شود.ود. امیرعباس به احترام او از جا بلند میشمی

 _ سالم جناب وارسته.

 د.دهآید و با امیرعباس دست میپدر ثمینا پیش می

 _ سالم سرگرد صامتی.

 د:پرسدست پدر ثمینا را رها کرده و حین نشستن می

 _ کسی بیرون نبود وقتی اومدید؟

 _ نه کسی نبود.

ر فرو برد، این خب جواب منفی پدر ثمینا او را به فکر

چیزی نبود که یک خبرنگار به راحتی آن را از دست 

بدهد. این پرونده به تنهایی سر و صدای زیادی را در 
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کشور به راه انداخته بود، حاال افشای یک نام از آن 

توانست هیجان و جو مملکت را پرونده به راحتی می

به هم بریزد. قطعا تا ساعتی دیگر جلوی در منزل 

شد از خبرنگارهایی که از ود وارسته پر میمسع

های مختلف برای مصاحبه با این ها و مجلهشبکه

ای که به سوژه خواهند آمد. مگر این که خبرگذاری

آدرس دست پیدا کرده بود بخواهد اولین نفر خودش 

خبر را چاپ کند تا امتیاز ویژه بگیرد. با این از 

برد اما یلجبازی با ثمینا و حرصی کردنش لذت م

حاال وقت سر به سر گذاشتن نبود باید قبل از این که 

 اتفاقی بیوفتد همه چیز را درست کند.
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هایی که ممکن بود به شما دسترسی _ من همه راه

پیدا کنن بستم، همه اطالعات پرونده به صورت 

به این چند محرمانه بایگانی شدن. خودتون راجع

 وقت جایی حرفی نزدید؟

ور که خواسته بودید من غیبت طوالنی ط_ نه همون

ثمینا برای جلسات دادگاه رو هم گفتم برای تغییر 

 روحیه سفر رفته.

امیرعباس با ابروهای درهم گره خورده به میز رو به 

ها که خیلی محتاط عمل رویش خیره شده بود، آن

 جا بازطور پای خبرنگار به اینکرده بودند پس چه

لنگید بعد هم ی کار میجاشده بود؟ در نظرش یک
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 کرد بعدلنگید، ولی اول باید یک راه حل پیدا میمی

 رفت.دنبال قسمت لنگیده ماجرا می

دارن، حداقل تا زمانی که _ دست از سرتون برنمی

 عکس و مصاحبه کوتاهی با خانم وارسته داشته باشن.

و در دل ادامه داد" تازه این اول ماجراست، تا حسابی 

و قضاوت نکنن دست از سر دخترتون حاشیه سازی 

دارن" نگران بود برای دختری که از تیر تیز برنمی

دانست که اگر ترسید، خدا میشدن می قضاوت

قدر رفت و شد چهها پخش میعکسی از او در رسانه

 شد. آمد در سطح شهر و جامعه برایش سخت می

 _ چه کار باید بکنیم؟
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پایین بود انداخت و در نیم نگاهی به ثمینا که سرش 

 جواب پدرش گفت:

042 

_ یا باید یه مدت تو خونه بمونید و رفت و آمدی 

ا در جکه از ایننداشته باشید که خیلی سخته، یا این

 ترین زمان ممکن برید.کوتاه

 این بار مادر ثمینا سوال پرسید:

 _ یعنی تا کی وقت داریم بریم؟

 همین االن هم حاضر بشید._ خیلی کم حتی باید 

پدر و مادر ثمینا در فکر فرو رفته بودن و امیرعباس 

باز هم نگاهی به ثمینا کرد، دخترکش ناراحت بود 

امیرعباس راهی برای تسلی دادن به او نداشت. 
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مخصوصا که در حضور پدر و مادر ثمینا دست و 

ها شد رفتاری داشته باشد که آنبالش بسته بود، نمی

 ای حرمت دخترشان زیر سوال رفته.ند ذرهفکر کن

روی سر بلند کردن و چشم در چشم پدر و مادرش 

شدن را نداشت، این چند ماه خواب و خوراک را به 

ها حرام کرده بود. کم اذیت شده بودند که حاال آن

شدند؟ از شان هم آواره میباید از خانه و زندگی

اه اشتبدست خودش دلگیر بود یک انتخاب و اعتماد 

شان را زیر و رو کرده بود. از خودش زندگی همه

عصبانی بود همیشه سعی کرده بود آسه برود و آسه 

حاشیه سرشاخ نشده و شاخ نخورد.  بیاد که با گربه

هایش دم و باز دمی گرفت تا از ریزش اشک
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خواست ای که میجلوگیری کند و به سختی جمله

 بگوید را به زبان آورد.

 رم شاید..._ اگر من ب

 کالمش را لحن شاکی سرگرد برید.

 _ کجا برید؟

سرش را باال آورده به مرد عصبانی رو به رویش نگاه 

 کرد.

 _ خب... من...

سرگرد با اخمش او را ساکت کرد و پدرش را 

 مخاطب قرار داد.

 _ آقای وارسته باید زودتر تصمیم بگیریم...
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 د و آهها را به سمت خود کشیصدای زنگ آیفون نگاه

از نهاد ثمینا بلند شد. از صدای زنگ آیفون بدش 

 هایآمده بود دوست داشت صدایش را ببرد یا گوش

خودش را بگیرد. امیرعباس از جا بلند شد و رو به 

 پدرش پرسید:

ای سمت کوچه دارید که بشه شرایط رو _ پنجره

 بررسی کنم؟ 

 شد فهمید چه کسی پشتآیفون تصویری نبود و نمی

 ست، مادرش بالفاصله جواب داد.در ا

 _ نه ولی از پشت بوم فکر کنم بشه.

سرگرد سری تکان داد و همراه پدرش به طرف 

های منتهی به پشت بام که در حیاط بود رفتند. پلهراه
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آمد تا نفس راحتی بکشد یک اتفاق هر بار که می

های کرد. استرسدیگر پشت در برایش کمین می

از زبان تند و تیز خودش و  خودش کم بود این وسط

کشید. حاضر جوابی در برابر امیرعباس خجالت می

انصافی و گربه صفتی را به حد اعالیش رسانده بی

هایی که این بود، هیچ کس اندازه خودش از فداکاری

مرد برایش کرده بود خبر نداشت. اعصابش خورد بود 

و حرصش را ناخواسته سر او خالی کرده بود، اما 

خودش که نبود انتظار نداشت در این شرایط با دست 

توپ و تشر با او برخورد کند. روی مبل نشست و 

دستانش گرفت، دست مادرش روی  سرش را بین

 دستش نشست.
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_ چته تو دختر؟ چرا خودت رو باختی مگه دنیا به 

 آخر رسید؟

سرش بلند کرده و به مادرش که کنارش ایستاده نگاه 

 کرد.

 کار کنیم؟اید چی_ مامان حاال ب

 خیالی شانه باال انداخت.مادرش با بی

 ریم.جا می_ یه مدت از این

043 

 شه؟می _ کجا بریم؟ کار بابا و درس ثنا چی

 مادرش اخم کرد.
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ریم که باالخره یه جا هست تو این _ کله کوه نمی

ها از آسیاب شهر بزرگ که یه چند روزی بریم تا آب

فهمم تو چرا انقدر خودت رو اذیت من نمیبیوفته، 

 کنی مامان جان.می

اشکی که از گوشه چشمش راه گرفته بود را پس زد. 

باالخره پدرش و امیرعباس بعد از چند دقیقه پایین 

 آمدند.

زنم چندنفر جلوی در طور که حدس می_ همون

هستن باید تا شب صبر کنیم اگر نرفتن و یه راهی 

 کنم، فعال آماده بشید.دا میبرای خروج شما پی

 ریم مسعود جان؟_ کجا می
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این سوال مادرش و پدرش دستی به صورتش کشید 

 و بعد از رها کردن نفسش گفت:

دونم واال فعال وسایل ضروریتون رو جمع کنید _ نمی

 شه.می تا به چند نفر زنگ بزنم ببینم چی

دانستند کجا باید بروند، خونه آهی کشید حتی نمی

شد مهمان بود وست و آشنا یک روز و دو روز مید

 بعدش چه؟

_ آقای وارسته اگر موافق باشید باغ لواسون من 

هست، چند روزی رو اونجا ساکن باشید تا یه جایی 

 رو پیدا کنیم.

رسید همان ویالی تنها جایی که به ذهن امیرعباس می

لواسان بود، البته که ساختمان قدیمی ویال نیاز به 
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زی داشت اما کنتر برق را عوض کرده بودند و بازسا

شرایط برای یک اقامت کوتاه مهیا بود و مشکلی پیش 

 .کندآمد. پدر ثمینا پیشنهاد امیرعباس را رد مینمی

دیم به _ نه ممنون سرگرد ما به شما زحمت نمی

اندازه کافی این مدت بار مشکالت ما رو دوش شما 

 زد.زنگ میبوده، اصال ثمینا نباید به شما 

گرانه به ثمینا نگاه کرد، از این نگاه جدی که و توبیخ

باعث شد دخترکش سر به زیر بیندازد و لب برچیند 

 ناراحت اخم کرد. 

_ اتفاقا کار درست رو کردن که تماس گرفتن، منم 

جور صحبتا نیستم. ویال خالیه شما اهل تعارف و این

 جا برید.هم باید هر چه زودتر از این
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 مداخله مادر ثمینا پدرش هم کوتاه آمد. با

 گن وقتی نداریم._ مسعودجان سرگرد راست می

 پدر ثمینا مردد بود اما در نهایت گفت:

 _ باشه ممنون از لطفت سرگرد.

موافقت پدر ثمینا رضایت را مهمان چشمان 

امیرعباسی کرد که هرازگاهی زیر چشمی نگاهش به 

 ثمینا بود.

مونم تا حاضر بشید، نتظر می_ خوبه من او حیاط م

 باید شرایط کوچه رو هم برای خروجتون بررسی کنم.

هر چه مادرثمینا اصرار کرد ترجیح داد در حیاط خانه 

بماند تا کمی برای خودش فرصت بخرد که بداند چه 

خواهد بکند. دست در جیب عرض حیاط را کار می
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خواست با شیرین حرف بزند که زد امشب میقدم می

هرچه زودتر با خانواده ثمینا صحبت کرده و وقتی 

برای خواستگاری تعیین کنند، با شرایط پیش آمده 

انداخت. با صدای باید همه چیز را به تعویق می

ضعیف آیفون که به گوشش رسید "یااهلل" گویان وارد 

خانه شد. مسعود وارسته کنار آیفون ایستاده بود به 

 سمتش رفت.

 رندارید من برم رو پشت بوم._ اصال آیفون رو ب

های پشت بام باال رفت، نگاه به با چند قدم بلند از پله

کوچه انداخت. ناباور و عصبی دستی به صورتش 

طور در این زمان کوتاه همه آدم چهکشید، این

جا رسانده بودند. دستی به گردنش خودشان را به این
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 شاکشید و با عجله پایین رفت، در همان حال گوشی

را از جیبش بیرون کشید و شماره رسول را گرفت. 

اش با چند ساک کوچک حاضر و ثمینا و خانواده

ا هآماده در سالن ایستاده بودند. با اشاره دست به آن

گفت صبر کنند، با پیچیدن صدای رسول در گوشی 

 فورا پرسید:

 _ کجایی رسول؟

044 

کنی روع میطوری بی سالم و علیک ش_ وقتی این

 یعنی اوضاع خرابه، چی شده؟

 دستی به موهایش کشید و کالفه دور خودش چرخید.
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ط گم، فق_ رسول باید فورا نیرو بیاری جایی که می

 زود باش رسول تا کار از کار نگذشته زود باش.

 صدای رسول نگران شد.

کنی برات شر کار می_ چی شده عباس؟ داری چی

 ر تعلیق شدی؟نشه، حواست هست که از کا

االن تنها چیزی که برایش مهم نبود دردسر درست 

هایش تغییر کرده شدن برای خودش بود، اولویت

 بودند.

_ رسول حرف گوش کن یه اکیپ بیار به آدرسی که 

جا هستن که باید قبل از گم، یه عده خبرنگار اینمی

ها باید تهیه گزارش و ارتباط مستقیم گرفتن با شبکه

 کنی. متفرقشون
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 کند.رسول معترضانه صدایش می

 _ امیرعباس...

دهد و کمی صدایش اجازه حرف زدن به رسول نمی

 کند.را برای او بلند می

 گم بکن._ رسول کاری که می

شه دست به سرشون کرد، جوری که نمی_ امیر همین

 خواد.حکم قضایی می

ای ایستاده و او را نیم نگاهی به ثمینا که گوشه

 کند.د مینگرمی

_ به اسم خانم ثمینا وارسته شکایت ایجاد مزاحمت 

 تنظیم کن.
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رسول بعد از شنیدن نام ثمینا از زبان او پشت خط 

 پرسد:سکوت کرد، چند ثانیه بعد مبهوت می

 _ امیر تو چرا هنوز دنبال کارای اون دختری؟

جوابی ندارد که بدهد مخصوصا جلوی خانواده 

کوتش گذاشت خود گفت؟ با سوارسته، چه می

 رسول حدس بزند.

 _ نکنه او دختری که گفتی...

 _ همونه رسول سریع باش.

 گوید:رسول هول و دستپاچه می

 _ باشه داداش باشه، حله االن میام.

 _ دست بجنبون رسول وقت تنگه.
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تماس را قطع کرد خیالش راحت بود رسول زود 

 رساند. نگاهش را به زور کنترل کرد کهخودش را می

 باز سمت آن صورت مظلوم و ناراحت نچرخد.

_ همکارم که بیاد بعد از رفتن خبرنگارها خیلی زود 

 ریم.می

شاید نیم ساعت هم نگذشت که صدایی زنگ آیفون 

بلند شد، از این صدا بدش آمده بود دیگر از بس که 

امروز تنش لرزیده بود. چند ثانیه بعد صدای 

اشین پلیس همراه ای از کوچه با صدای آژیر مهمهمه

شد. جلوی در و همسایه چه سر و صدایی در محل 

به راه افتاده بود مگر خالصی از این اوضاع ممکن 

بود؟ چند دقیقه طول کشید تا هیاهوها خوابید و انگار 
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که کوچه خلوت شده باشد سر و صدایی دیگر به 

رسید. چند دقیقه بعد سرگرد هم بیرون گوششان نمی

درش همچنان در سالن به انتظار رفت او و مادر پ

شید شود. خیلی طول نکنشسته بودند تا ببینند چه می

تا سرگرد به همراه پسری هم سن و سال خودش که 

لباس نیروی انتظامی به تن داشت وارد شدند. به 

 ها از جا بلند شدند و سالم کردند.احترام آن

_ امیر بیرون امنه مجبورشون کردیم برن ولی خدا 

 ونه کی برگردن.دمی

ها کرد و در تایید حرف دوستش سرگرد رو به آن

 گفت:

 _ باید زودتر بریم.
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045 

کمی بعد در و پیکر خانه را قفل و از خانه بیرون 

آمدند، معلوم نبود تا چه مدت خانه نباشند مادرش 

داد آب و برق و گاز را کنتر قطع مدام هشدار می

انه کمی وقتشان را گرفته کنند. همین چک کردن خ

هایشان در بود، به محض بیرون آمدن از خانه ساک

د خواست بعماشین سرگرد و دوستش قرار گرفت. می

از پدر و مادرش سوار ماشین دوست سرگرد شود که 

اشاره او را به خودش دید. مکث کرد که سرگرد چند 

قدمی پیش آمد، سمت شیشه خم شد و رو به پدرش 

 گفت:
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ریم برید سمت لواسون من و خانم وارسته می_ شما 

 دخترتون رو بیاریم.

کرد پدرش با کمی مکث سرش را تکان داد، حس می

راضی به این همراهی ثمینا با سرگرد نیست اما چیزی 

هم نگفت. سوار ماشین سرگرد شد و منتظر ماند تا 

های او و دوستش تمام شود. تا امیرعباس صحبت

ست، همین که آمده بود دلش را نگریبیاید او را می

فقط با حضورش گرم کرده بود. بابت رفتار زشت و 

بد حرف زدنش شرمنده و ناراحت بود، اما غرور 

شد که بخواهد معذرت خواهی کند و از خجالت می

داد. نگاه سرگرد و طرفی هم به خودش حق می

دوستش را که به خودش دید سرش را پایین انداخت، 
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رد پشت فرمان نشست به راه کمی بعد که سرگ

 افتادند.

 _ خانم عصبانی خونه دوست خواهر کجاست؟

هایش به دو طرف کشیده شد، از وقتی راه افتاده لب

 بودند هر دو سکوت کرده بودند. 

_ بله بلدم فکر کنم گفتین با شما بیام که بریم 

 دنبالش، اگر بلد نبودم نمیومدم.

د ثانیه به او سرگرد نگاهش را از مسیر گرفت و چن

 دوخت.

رسی زبونت _ به این نتیجه رسیدم به من که می

 شه.شیش متر می

 هایش از تعجب گرد شدند.چشم
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 _ اون وقت از کجا به این نتیجه رسیدید؟

 گوید:سرگرد با بدجنسی تمام می

جایی که جلوی همه مظلوم و معصومی به _ از اون

 زنی.رسی راه داشته باشی منو میمن که می

 متحیر روی صندلی چرخیده و به او خیره شد.

 _ اصال هم همچین چیزی نیست.

سرگرد با لحنی که انگار بگوید" باشه تو خوبی" 

 دهد.جوابش را می

 گی باشه.طوری که می_ این

لب به هم فشرد تا چیزی نگوید که بعد پشیمان شود، 

او  زد تا سرگردلجش گرفته بود ولی نباید حرفی می
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به زبان درازی نکند. کمی که گذشت سرگرد  را متهم

 با لبخند مهربانی نیم نگاهی به او کرد و گفت:

 _ دیگه عصبانی نیستی؟ استرس نداری؟

نا زد یا ثمیگیج به او نگاه کرد واقعا داشت لبخند می

 توهم زده بود؟

 _ فکر کنم موفق شدم حواست رو پرت کنم.

 چیست.سوالی او را نگاه کرد تا بفهمد منظورش 

 _ از دست من ناراحت بودی؟

 سرش را به چپ و راست تکان داد.

 _ نه اصال...

 سرگرد ابرویی باال انداخت.
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 _ ولی تو خونه جوابم رو ندادی انگار که قهر بودی.

خواست اعتراف کند ناراحت که شده بود ولی اگر می

 کرد.باید معذرت خواهی هم می

 ام که قهر کنم آخه._ نه مگه بچه

046 

گر سرگرد را که دید ساکت شد، چرا در نگاه شماتت

 توانست مقاومت کند؟ برابر این مرد نمی

 _ خب آخه شما...

دانست که اش را میگویی سرگرد علت ناراحتی

 دستش را به نشانه سکوت کردنش باال آورد.

 _ من اگر دعوات کردم دلیل داشتم.



 

Romanzo_o 772 

 _ ولی من... 

 حرفش را تمام کند.گذارد ثمینا نمی

فهمی ناراحت شدی، _ ولی تو چون دالیل منو نمی

زنیم ولی دیگه حق نداری با من قهری بعدا حرف می

 کنم جوابمو ندی.کنی یا وقتی صدا می

مات و مبهوت لحن جدی اما پر معنای امیرعباس 

ماند، دوست داشت به او بگوید حواست هست که 

آوری؟ به خدا داری چه بالیی سر قلب روم من می

دانست که چه تاثیری روی ثمینا دارد. که این مرد نمی

هایی بود که قلبش با ضرب خودش را به از آن وقت

شد دو دستش را کوبید، و اگر میدر و دیوار می

گذاشت و تا صدای اش میمحکم روی قفسه سینه
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ها در اتاقک ماشین نپیچیده بود این ضرب آهنگ

 کرد.آرامش می

اراده را دور فرمان مشت کرد، باز هم بیدستش 

زبانش را چرخانده بود. صورت سرخ شده ثمینا را که 

دید در دل احساس رضایت داشت، ذهن او را درگیر 

کرده بود و همین باعث شد کمی احساس راحتی 

کند. گلویش را صاف کرد و صدایش زد، وقت عقب 

های دخترکش را نشینی نبود حرفی زده بود و گونه

 گلگون کرده بود.

 _ ثمینا.

تر شد، رویش را به سمت پنجره صورتش سرخ

 کرد.برگردانده بود و امیرعباس را نگاه نمی
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 _ ثمینا خانم با شمام.

کمی سرش را برگرداند اما باز هم نگاهش به بند 

 کیفش بود.

 _ االن بهت چی گفتم؟

زد بد بود؟ خب تصویر رو به رویش اگر قهقهه می

اش را محکم و سفت به طلبید، چانهدل میخنده از ته 

هایش ذاتی اش چسبانده بود. انگار که دلبریسینه

بودند و یک لحظه از ذهن امیرعباس گذشت که نکند 

طور است. اگر چنین بود به چشم دیگران هم همین

که کار امیرعباس درآمده بود، با حسی که او را تمام و 

د؟ دوست کرطلبید چه میکمال برای خودش می
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نداشت غیرت و تعصبش دخترک دلبرش را اذیت 

 کند.

 _ همین کوچه است؟ 

کند اما صدایش ضیف به گوش سرش را بلند می

 کشد. رسد، هنوز خجالت میمی

 _ بله همینه.

داخل کوچه پیچید و مقابل ساختمانی که ثمینا گفت 

 توقف کرد.

 _ زنگ بزن بیاد پایین.

 کنم.رم صداش می_ االن می

بل از این که امیرعباس بتواند حرفی بزند دست به ق

مت شود و سدستگیره برده و سریع از ماشین پیاده می



 

Romanzo_o 776 

رود. از این فاصله ساختمانی با نمای سنگ سفید می

توانست دستی که روی قلبش گذاشته و آرام هم می

دید. او هم حسی به فشرد را میاش را میسینه

ها از خجالت و نشامیرعباس داشت یا همه این واک

ای گرفت؟ چند دقیقهاش نشات میشرم دخترانه

معطل شدند تا دختر بچه سرتقی که او را یاد افرا 

انداخت از در خارج شده و همراه ثمینا به طرف می

ماشین آمدند. همین که سوار شدند ثنا شروع کرد به 

 سوال پرسیدن.

 _ چی شده؟ چرا مامان گفت نیام خونه؟ االن داریم

 ریم؟کجا می

047 
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 امیرعباس طعنه رو به تو گفت:

 _ علیک سالم ثنا خانم.

ای به امیرعباس گیرد و چشم غرهاش را میطعنه

 رود.می

 _ سالم سرگرد.

از غیظ کالم ثنا گوشه چشمانش چین خورد، قبل از 

که امیرعباس چیزی بگوید ثمینا خواهرش را این

هشدارگونه صدا زد و باعث شد ثنا دست به سینه به 

پشتی ماشین تکیه زده و نگاهش را از شیشه به بیرون 

 ماشین بدوزد. 

_ معلوم نیست باز چه دردسری درست کرده دادش 

 زنه.رو سر من می



 

Romanzo_o 778 

ای که ثنا گفت شاید از ته دل نبود و از ملهج

گرفت، اما امیرعباس عصبانیت و ناراحتی نشات می

مشت شدن دست ثمینا و لرز ریزی که به تنش 

هایش را بهم طور لبنشست را دید. شاهد بود چه

فشرد تا بغضش را فرو بخورد، حال بدش را می

 اه پرآمد. از آینه نگدید اما کاری از دستش برنمیمی

اخمی به ثنا انداخت، اگر دست ثمینا را در دست 

رسید؟ دخترکش بغض گرفت آسمان به زمین میمی

داد تا توده داشت و تند تند آب دهانش را قورت می

عظیم بغض را ببلعد. فشار دستانش دور فرمان ماشین 

طع زدند، قبه قدری بود که انگشتانش به سفیدی می

کرد ور فرمان جدا میبه یقین اگر دستش را از د
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فشرد مقصدی جز دستان او که دسته کیفش را می

 نداشتند.

تا وقتی از تهران خارج شدند و به محل قراری که با 

رسول داشت رسیدند فضای ماشین غرق در سکوت 

بود، وقتی رسول را تکیه داده به ماشینش دید توقف 

نکرد و با چراغ دادن به او فهماند حرکت کند. ثنا 

ماشین خوابش برده بود و بهترین موقعیت برای  عقب

 حرف زدن بود.

های طوری از نخبهای که داری چه_ با این حافظه

 دانشگاه تهران شدی؟

دای برد با شنیدن صثمینا که در فکر و خیال به سر می

نگریست، حالت گیج امیرعباس جا خورده او را می
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کند. اش را دوباره تکرار نگاهش باعث شد او جمله

 ثمینا هنوز هم گیج بود وقتی پرسید:

 _ منظورتون چیه؟

شرایطش جور نبود اگرنه یک دل سیر و با صدای 

 خندید.بلند می

_ یک ساعت پیش تو خونتون برای چی دعوات 

 کردم خانم کوچولو؟

ای که امیرعباس به او گفته بود یادش آمد انگار جمله

هم خواست باز هایش رنگی شدند، میکه گونه

اش بچسباند که امیرعباس به او اش را به یقهچانه

 مهلت نداد و تهدیدآمیز گفت:

 _ سرت رو انداختی پایین عواقبش پای خودت.
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به سرعت سربلند کرده و به امیرعباس نگاه کرد، دیگر 

هایش توانست مانع لبخندی شود که روی لبنمی

نشسته. جای فربد خالی تا او را دست انداخته و 

 د "ابهتت کجا رفته سرگرد؟".بگوی

ست یه حرفی زده تو چرا خودت رو اذیت _ ثنا بچه

 کنی؟ در ضمن از دستت ناراحت بود.می

ای باال انداخت و جواب امیرعباس را ثمینا شانه

 درحالی که به جاده خیره بود داد.

زنن دیگه، بعدم _ آدما حرفاشونو تو عصبانیت می

ساسان نامزد کردم دروغ که نگفت من از وقتی با 

 براشون دردسر درست کردم.

 با شنیدن نام آن نامرد از زبان ثمینا ابرو درهم کشید.
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 _ بار آخرت باشه اسمش رو کنار اسم خودت میاری.

دهد، اهمیتی به نگاه متعجب و جا خورده ثمینا نمی

ها عادی بود؟ دست خودش نبود این حساسیت

وم هزاران فکر شنیدن نام آن مردک برابر بود با هج

خوردند عجیب و غریب دیگر که در سرش چرخ می

 اش کشید اگرکردند. دستی به یقهاش میو عصبانی

ا ها شکل بگیرد ثمینا باید او رای بین آنقرار بود رابطه

شناخت. ها میطور که هست با همین حساسیتهمین

امیرعباس هم مثل هر مرد دیگری تعصبات خاص 

 خودش را داشت.
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_ ضعیف نباش، نذار آدما به راحتی بفهمن از کجا 

 شنرحم میتونن بهت ضربه بزنن. آدما گاهی بیمی

ده از وقتی بفهمن کدوم نقطه به تو درد بیشتری می

ها رو بهت ها و ضربهترین زخمجا کاریهمون

 زنن. می

زد و او حواسش جای دیگری امیرعباس حرف می

جایی به بعد دوست نداشت او را سرگرد بود، از یک 

داشت. صدا بزند نام کاملش را بیشتر دوست می

ها را جدی جدی امیرعباس شد آن حرفمتوجه نمی

اش باعث شده بود فکر زده بود یا توهمات دخترانه

گوید منظوری خوابیده. هایی که میکند پشت جمله

زد فهمید هر بار که او نامش را صدا میفقط می
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ها در دلش پرواز دست جمعی به راه روانهپ

 انداختند. می

 _ حواست کجاست خانم وارسته؟

نوک زبانش  بود که بگوید "پیش تو" اما لب گزید و 

 پر از شرم گفت:

 جا._ همین

ابرو باال انداختن و حالت نگاه سرگرد انگار 

خواست بگوید مچش را گرفته اما سکوت کرد. ثنا می

 یدن به باغی که ثمینا قبال چند وقتیکل مسیر را تا رس

را ساکنش بود، در خواب بود و ثمینا از این بابت 

خیلی راضی بود. از دست خواهرش دلخور بود 

هایی خودش به اندازه کافی بابت این مدت و اذیت



 

Romanzo_o 785 

اش داده بود عذاب وجدان داشت، که به خانواده

ا بکه به رویش بیاورند را دیگر نداشت. حق انتظار این

خواهرش بود اما ثمینا به قدری دل نازک شده بود که 

 آمد. خورد اشکش درمیتا تقی به توقی می

 رسیم._ دیگه تقریبا داریم می

ی پاییز زده با این حرف امیرعباس نگاهش را از جاده

 گرفت و به او دوخت.

 خوام یه قولی ازت بگیرم._ می

 بود نگاهی صدایش آرام بود و از آینه به ثنا که خواب

اه نگریست نگکرد و بعد به ثمینا که منتظر او را می

 کرد.

 _ چه قولی؟
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 _ یادته که تو از من قول گرفتی که کمکت کنم؟

شود فراموش کند شبی را که از سر ترس و مگر می

خواب شده بود و تنها قول این مرد توانسته دلهره بی

 بود آرامش کند.

 _ یادمه.

 گفت: سرگرد سری تکان داد و

خوام قول بدی تا آخرش هر چی که شد _ خوبه. می

 تو فقط به من اعتماد کنی.

خواست بگوید همین حاال هم فقط به او اعتماد می

خواست بگوید از کدام اعتماد دارد اما نگفت، می

زنی و آخرش کجاست ولی تمام حرف می



 

Romanzo_o 787 

داشت و های آزاد ذهنش را برای خودش نگهبرداشت

 عباس سرش را به نشانه تایید تکان داد.در جواب امیر

 _ این نشد جواب من صدات رو نشنیدم.

کند ناخودآگاه جوابش را از ته دل اعتراض که می

 دهد.می

 دم._ قول می

شد اگرنه دستی به چشمانش حیف که رویش نمی

و  چینندکشید تا مطمئن شود آلبالو گیالس نمیمی

واقعی است، های او دید تبسم کوتاهی که روی لب

 شنود.اش را اما میزمزمه زیر لبی

 _ خوبه.
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شنود که تک و توک چند باغ ای میوارد جاده خاکی

و ویالی دیگر در آن هست، از پیچ کوچه که عبور 

کنند تنها ویالیی که در آخر کوچه هست ویالی می

های ماشین در دست امیرعباس است. از تکان

ود و با تعجب اطراف اندازهای کوچه ثنا بیدار شده ب

 کرد. را نگاه می

 جا کجاست؟_ این

049 

 دهد.جوابش را به جای ثمینا امیرعباس می

 _ لواسون.

دیگر چیزی نپرسید، ثمینا خواهرش را به خوبی 

جواب دارد دانست االن کلی سوال بیشناخت. میمی
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که اگر از هم دلخور و قهر نبودند حتما با پرسیدنشان 

کرد. مقابل در آهنی بزرگ ماشین متوقف اش میکالفه

شود و امیرعباس برای باز کردن در پیاده شد. با می

 رفتن او ثنا خودش را از میان دو صندلی جلو کشید.

 _ ببخشید.

زند همیشه همین بود، کارش را کرده و حرفش را می

زد تا بعد شبیه گربه شرک خودش را به مظلومیت می

این بار ثمینا قصد کوتاه آمدن نداشت  بخشیده شود.

دانست به محض این که روی خوش نشان چون می

ه کرد. ثمینا اما بهایش او را کالفه میبدهد ثنا با سوال

فکر پناه بردن به اتاقی بود که در مدت اقامت 

ه هایش بود. باید بگاه شباش در این ویال مخفیقبلی
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ر بافت، تنها دیا میکرد و روقولی که داده بود فکر می

کرد. با این صورت حضور خبرنگارها را فراموش می

سوار شدن امیرعباس و هدایت ماشین به داخل باغ 

فهمید همسفر بودنشان تمام شد. از ماشین که پیاده 

شدند بین ابروهای پدرش گره افتاده بود، از ماشین 

امیرعباس فاصله گرفته و به سمت مادرش رفت. 

ال به رفت و آمدهایشان حساس نبود پدرش تا به ح

ولی حاال انگار این همراهی به مزاجش خوش نیامده 

هایشان را داخل بردند و بود. تا وقتی که ساک

امیرعباس با گفتن این که ماشینش را نیاز ندارد و 

سوئیچ آن را به پدرش داد و همراه دوستش به تهران 
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ر د دبرگشته بودند، دیگر با هم همکالم نشده بودن

 حد یک خداحافظی.

ای که در دست داشت خورد، ای آب از بطریجرعه

نگاهش به کوچه و ساختمانی نوساز که فاصله 

چندانی با آن نداشت بود. رسول کالفه از سکوت 

 اش کوبید، دادش درآمده بود.امیرعباس مشتی به شانه

ام پوکید، از _ مرتیکه حداقل یه زری بزن حوصله

جا کشیک بکشیم کشیدی این صبح کله سحر منو

 گی هم چه خبره؟نمی

اطالعاتی که در ذهنش بود را یک دور دیگر مرور 

اش باز کرد و صفحه کرد، عکسی را در گالری گوشی

 را رو به رسول گرفت.
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_ زنگ بزن اداره یه حکم قضایی برای بازداشت این 

 پسره بگیر.

 رسول با دقت عکس را نگاه کرد.

 _ این کیه؟

 خشم و غیظ غرید.پر از 

_ همون کسی که آدرس خونه وارسته رو به 

 ها داده.خبرگزاری

 چشمان رسول گرد شدند با حیرت پرسید:

طوری پیداشون _ داداش هنوز دو روز نگذشته چه

 شه.کردی؟ امیر تو از کار تعلیقی بفهمن برات بد می

 حوصلگی در هوا تکان داد.دست را به نشانه بی
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ین االنش من تحت نظر نیستم؟ برام کنی هم_ فکر می

اش شه، به اون دختر و خانوادهمیمهم نیست چی 

دونی یه قول دادم نذارم آبروشون بره. تو خودت می

مسئله امنیتی و ملیه به راحتی دست از سرش 

گناه باشه و قربانی قدر هم که بیدارن هر چهبرنمی

 شه نقلکنن، حرفش میبازم این مردم قضاوتش می

 شمجلس خاله زنکا دیگه بماند که عکس و مصاحبه

 شه.جا پخش میهمه

 رسول عمیق و پر طعنه نگاهش کرد و گفت:

 که دلت پیِش دختره گیره این_ اصال هم به خاطر این

 کنی، فقط به خاطر یه قوله.کارا رو نمی



 

Romanzo_o 794 

نگاهش به رو به رو دوخته شده و ذهنش انگار در 

 به رسول بود. حال تحلیل برای جواب دادن

 _ به گمونم همه چیز از همین قول دادن شروع شد.

رسول لبخندی به اعتراف امیرعباس زده و دستش را 

 به بازویش کوبید.

051 

 _ از دست رفتی داداش.

امیرعباس در حال بررسی موقعیت بود، هنوز خبری 

 . کردنبود و این کم کم داشت خشمش را بیشتر می

طور این آدم رو پیدا کردی؟ ربطش به زن ه_ حاال چ

 داداشمون چیه؟
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امیرعباس چپ چپی به او نگاه کرد تا لبخند گشادش 

 فایده بود.را جمع کند اما بی

 _ دیروز صبح رفتم دمه خونه وارسته پر خبرنگار بود.

رسول حاال جدی شده بود و به امیرعباس گوش 

د. روز قبل کرداد، امیرعباس هم دیروز را مرور میمی

جا وقتی مقابل خانه وارسته رسیده بود خبرنگارها آن

ها فقط یک نفر عجیب به چشمش بودند، بین تمام آن

های زیادش مشکوک به نظر آمده بود. کسی که تماس

رسید، انگار که کسی پشت تلفن به او اطالعات می

داد چرا که خانه را از جهات مختلف بررسی می

همه ایستاده بود و شاهد تالش  تر ازکرد. عقبمی

بقیه برای دسترسی به اهالی خانه بود، اما آن مرد انگار 
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دانست که با نیشخند فایده میها را بیهمه این تالش

کرد. وقتی یک ساعت از ظهر گذشت فقط تماشا می

اول از همه او قصد رفتن کرد، در حال رفتن وقتی از 

اجره ا کسی مششد پشت تلفن بکنار امیرعباس رد می

 کرد.می

"_ تو منو احمق فرض کردی؟ به خاطر حرف تو یه 

 جا ولی کسی خونه نیست."عالمه آدمو کشیدم این

وقتی این را شنیده بود شکش به یقین تبدیل شده 

بود، مرد را تعقیب کرده بود و بعد از یک ساعت در 

های خلوت جنوب شهر گیرش انداخته یکی از کوچه

ت سرش راه رفته تو تا در نهایت در قدر پشبود. آن

اش را گرفته بود. مردک اول یک موقعیت مناسب یقه
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با قلدری خواسته بود داد و فریاد کند اما وقتی فهمید 

 امیرعباس پلیس است با زور تهدید اعتراف کرده بود.

ری جوکنی یابو؟ مگه دزد گرفته که اینکار می"_ چی

 یقه رو چسبیدی؟"

 یظ در گوشش غریده بود.امیرعباس با غ

 "_ آره دقیقا تو دزدی منم آقا پلیسه."

گی داداش حالت خوبه؟ انگار چیز میزی "_ چی می

 زدی."

امیرعباس فشار دستانش را بیشتر کرده و فریاد زده 

 بود.

"_ اگر یکم دیگه به این چرندیاتت ادامه بدی به جرم 

 ندازمت زندان."توهین به مامور قانون می
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ترسیده بود، بد هم ترسیده بود. وقتی فهمیده بود 

جدی جدی امیرعباس پلیس است کم مانده بود از 

ترس خودش را خیس کند. ترس بیش از حدش 

و  امیرعباس را کنجکاو کرده بود، کارت شناسایی

اطالعات موبایلش را برای فربد فرستاده بود تا 

عد اطالعاتی راجع به او به دست آورد. نیم ساعت ب

اش به اطالعات جالبی فربد تنها با رسد فضای مجازی

رسیده بود. مردک در پوشش خبرنگار یکی از 

های خارجی در فضای ها به دستور شبکهخبرگزاری

سازی و جو سازی علیه مجازی با اخبار دروغ حاشیه

کرده. چک اول را نخورده خودش را لو مملکت می

امیرعباس از غیظ  داده بود که از چه کسی آمار گرفته،

او را به دست فربد سپرده تا به کالنتری برده و 
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تحویل دهد و خودش مستقیم به آدرسی که مرد داده 

بود آمده بود. چند ساعتی را منتظر شده بود تا ساعتی 

بعد از بامداد کسی که منتظرش بود آمد، اما مستی از 

بارید و این حالش به درد امیرعباس سر و رویش می

خواست هوشیار باشد تا خورد. امیرعباس مینمی

 بتواند حقش را ادا کند.

 گرم عشق چه کرده با تو؟ _ بابا دمت

 _ زهرمار...

 دهد.رسول با تاسف سر تکان می

_ خدایی این زن داداشمون شانس نداره همه رو داره 

خوره، اون از رفیقش اون از نامزدش از خودی می

 که...
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مت رسول کرد و با خشم امیرعباس به سرعت رو س

 غرید:

 _ ببند فکتو اسم او مرتیکه رو نیار.

ها را درآورده و دستش را به نشانه رسول ادای ترسیده

 تسلیم باال برد.

کشم _ آروم باش داداش چشم من این زیپ رو می

 کنی.چرا افسار پاره می

050 

با انگشت شصت و اشاره روی لبش کشیده که یعنی 

ت شدم، امیرعباس چپ چپ نگاهش کرده و رو ساک

 گرفت.
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دو روز بود که با ثنا به ظاهر قهر بود تا مجبور نبودش 

های ریز و درشتش را بدهد، اما حاال که جواب سوال

کار روی تخت نشسته بود حضور ثنا و حرف زدن بی

ت رفرسید. از اتاق هم بیرون نمیبا او بد به نظر نمی

شود، او هم با ثمینا سرسنگین که با پدرش مواجه ن

بود و دلیل این رفتار برای ثمینا مشخص نبود. 

حوصله پوفی کشید و از جایش بلند شد تا سراغ بی

 ثنا که با تلویزیون مشغول بود برود.

_ بفرما ثمینا خانم براش کالس گذاشتی حاال برو 

 منت کشی.

از اتاق که بیرون رفت کسی جز ثنا که در حال دیدن 

یشن بچه رئیس بود، در سالن نبود. کنار ثنا انیم
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نشست جوری غرق تماشا بود که انگار اولین بار 

بیند، باید یک جوری سر است این انیمیشن را می

 کرد.بحث را باز می

 _ مامان کو؟

که چشم از صفحه تلویزیون بگیرد جوابش را آنثنا بی

 دهد.می

 _ خوابیده.

 _ بابا کجاست؟

 رش از پشت سر جوابش را داد.بار صدای پداین

 جام._ من این

از جا پریده و به پشت برگشت پدرش کنار در تراس 

ای به ثمینا زد تا به تراس برود و ایستاده بود، اشاره



 

Romanzo_o 803 

ها نبود االن به تر رفت. ثنا متوجه آنخودش جلو

های مسعود و هایش به خلوتها و حسودیپرانیمزه

ها به پدرشان جور وقتثمینا نیاز داشت، همیشه این

کرد. شنل بافت ثنا را از کنارش برداشته و اعتراض می

دنبال پدرش به تراس رفت، ناراحتی پدرش را 

هم پیدا  گشت دلیلیدوست نداشت اما هر چه می

کرد. پدرش رو به باغ ایستاده و دستانش را دور نمی

سینه حلقه کرده بود، ثمینا کنارش ایستاد و مثل 

 هش را به منظره باغ داد.پدرش نگا

 _ به نظرت نباید راجع به یه چیزایی حرف بزنیم؟

 نگاهش را سوالی به پدرش دوخت.

 _ چه چیزایی؟
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های زیادی پدرش نگاه عمیقی به او انداخت، حرف

ها را در نگاهش بود که نیاز بود برای فهمیدن ثمینا آن

 به زبان بیاورد.

جوری رفتار کردم که طور بابایی بودم؟ _ تا امروز چه

 ازم حساب و ببری یا رفیقت بودم؟

 زد.در لحن پدرش دلخوری موج می

 _ بابا این حرفا برای چیه؟ از دست من دلخوری؟ 

 پدرش چند ثانیه در چشمانش خیره شد و بعد پرسید:

 _ بین تو و سرگرد چیزی هست؟

جاخورد، متعجب و با دهانی نیمه باز به پدرش نگاه 

کرد تا جوابی پیدا ش را باال و پایین میکرد. ذهنمی

کند، در حقیقت این سوال پدرش پیش خودش هم 
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کرد؟ پس تکلیف جوابی نداشت. باید انکار می

گفت شد؟ اگر مینام و نشانش چه میاحساس بی

اش هم جوابی داشت؟ های بعدیهست برای سوال

در آن لحظات که زیر نگاه پدرش از خجالت درحال 

ی سومی به غیر از خود را به د هیچ گزینهآب شدن بو

 آمد.ندانستن زدن به کارش نمی

 شم._ من... متوجه منظورتون نمی

گفت که دستش را خوانده بود، بیشتر نگاه پدرش می

ها سعی در پیچاندن خجالت کشید که مثل احمق

 پدرش داشت.

052 
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اده _ این آدم چرا باید به خاطر قولی که به تو د

اش رو خیلی خودش رو تو دردسر بندازه؟ وظیفه

وقت پیش انجام داده و در حالی که اصال تو حیطه 

اختیاراتش نبود پرونده اون فرمول رو هم دنبال کرد، 

دلیل به کسی قول ثمینا من یه َمرَدم هیچ مردی بی

 مونه مگر این که نامرد باشه.ده و پای قولش نمینمی

ت، کاش پدرش امیرعباس را نگاش را به زمین دوخ

برایش تفسیر نکند که با این کار قلب طفل معصوم 

 کند.ثمینا را بیشتر در دام احساسش اسیر می

_ این پسر به خاطر قولش به تو توبیخ شده از کار 

قدر کنه، برای چی انتعلیِق اما باز هم داره کمک می

بهش اعتماد داری؟ برای چی اولین نفر به اون زنگ 
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رسونه؟ برای زنی برای چی سریع خودش رو میمی

ست؟ برای چی هاش به تو یه جور دیگهچی نگاه

 ای؟ بازم بپرسم برای چی؟وقتی میاد دستپاچه

های امیرعباس های پدرش تنها یک نگاهاز تمام حرف

برای او پررنگ و برجسته شد، یعنی طوری او را نگاه 

تظر نگاهش اند؟ پدرش منکرده که دیگران هم فهمیده

 کرد تا جواب بگیرد.می

 _ بابا...

 درمانده پدرش را صدا زد.

 _ بابا چی؟



 

Romanzo_o 808 

خواست حرف بزند شد میدهانش هی باز و بسته می

گفت وقتی هنوز در پیچ و خم نگاه او گم اما چه می

 بود؟

 کنی... نیست.طور... که شما فکر می_ اون

 کند.پدرش اخم می

گی بین شما یعنی میکنم؟ طور فکر می_ من چه

خوام ازت ناامید هیچی نیست؟ ثمینا مطمئنی من نمی

 بشم.

داد وقتی خودش هنوز آخر چه جوابی باید می

دانست باید چه اسمی روی احساسی که دارد نمی

طور اخطارگونه حرف بگذارد؟ وقتی پدرش این

زند یعنی اگر بگوید نه یعنی برای همیشه به هر می
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پشت پا خواهد زد نه  چی که هست و نیست

 توانست، اما پدرش هم دست بردار نبود.نمی

 _ باشه.

گذاشت آرزوهای تمام شد؟ به همین راحتی باید می

اش خراب شوند؟ ساخته نشده و رویاهای بافته نشده

پدرش از کنار او که مبهوت سرجایش مانده بود رد 

شد. اش تمام میرفت و قصه شروع نشدهشد و میمی

به در تراس رسیده بود که باالخره به خود پدرش 

 آمد.

 _ بابا.

 کرد.پدرش ایستاده و نگاهش می
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شه، وقتی خودم دونم داره چی می_ من واقعا نمی

 دونم به شما چی بگم؟هنوز نمی

 ُمرد از خجالت تا همین چند کلمه را به زبان آورد.

خوام از _ وقتی فهمیدی چه اتفاقی داره میوفته می

 ودت بشنوم.زبون خ

سرش را به نشانه تایید تکان داد، پدرش تراس را 

یه های سرد بالکن تکترک کرد اما ثمینا تنش را به نرده

اش را رها کرد. دستی روی داد و نفس حبس شده

هایی که از بند رها اش که از شدت نفسقفسه سینه

 شد کشید.شده بودند باال و پایین می

ه باالخره بعد از کلی رفت کهوا رو به تاریکی می

رفت و آمد که در ساختمان شد فردی که به دنبالش 
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بودند بیرون آمد. به خودش رسیده و بود و خوشتیپ 

کرده بود، احتماال باز هم مقصدش یکی از همان 

های شبانه برای عیاشی و خوشگذرانی بود اما پارتی

دانست که امشب مقصدی جز بازداشتگاه نخواهد نمی

رعباس دستگیره در را کشید تا پیاده شود داشت. امی

 اش شد.اما رسول با گرفتن دستش مانع

 _ امیر صبر کن، بذار من برم.
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 دستش را از دست رسول بیرون کشید.

_ خودم باید حالش رو جا بیارم که دیگه غلط اضافه 

 نکنه.

 رسول باز دست بند لباسش کرد.
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من که حکم بازداشت  _ جان عزیزت بشین تو ماشین

گرفت بذارش به عهده من تو االن عصبانی هستی 

زنی طرفو ناکار ری میرسه میخون به مغزت نمی

 شه.کنی شر میمی

 امیرعباس سری تکان داد.

_ کاریش ندارم فقط چندتا سواله عین آدم جواب 

 ده بعدم...می

دونم مسئله _ ِد همون بعدم تو خطرناکه من که می

 ناموسی شده.برای تو 

با هزار خواهش و التماس رسول امیرعباس را مجبور 

کرد در ماشین بنشیند و خود با اشاره دادن به 

سرنشینان ماشین عقبی که دو سرباز بودند پیاده شد. 
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مردک اول مقاومت کرد اما با دیدن حکم جلبی که 

رسول گرفته بود ناچار تسلیم و سوار ماشین عقبی 

ای با کنار ماشین رسول لحظهشد. هنگام عبور از 

امیرعباس چشم در چشم شدند، قطع به یقین 

امیرعباس را شناخته بود که ابرو درهم کشید و با 

نفرت به او نگاه کرد. همه چیز پس از بازجویی 

اش را از جیب لباسش بیرون شد، گوشیمشخص می

کشید و شماره ثمینا را گرفت باالخره دلیلی پیدا کرده 

د از دو روز صدایش را بشنود. چرا دوز بود که بع

آمد؟ چند ثانیه طول کشید که قدر زیاد به نظر میآن

 صدای آرام و دلشنینش در گوشی بپیچد.

 _ سالم.
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 _ سالم خوبی؟ 

 _ بله ممنون شما خوبید؟

کرد رسوا دلبرک خجالتی، آخر این دختر کاری می

 شود.

 جا راحتید؟_ اوضاع خوبه اون

 _ بله خوبه.

نگاه امیرعباس به ماشینی بود که حرکت کرد و 

 آمد تا سوار ماشین شود.رسولی که می

 تونی با پدرت بیای تهران؟_ می

شود و رسول سوار صدایش به سرعت مضطرب می

شده و دست و پای امیرعباس برای تشر زدن به او 

 بسته است.
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 _ چرا؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ 

و داده به خبرنگارا رو _کسی که آدرس خونه شما ر

 پیدا کردیم الزمه برای طرح خیلی سریع بیاید.

 گم._ باشه من به بابا می

 دهد، کمیبا گفتن "منتظر هستم" تماس را پایان می

بعد به کالنتری رسیدند. به اتاق رسول رفت تا او به 

اتاق بازجویی برود و امیرعباس هم منتظر ثمینا و 

کند. خون خونش را  پدرش باشد هم کمی استراحت

خورد تا بداند حدف این پسر از کاری که کرده می

خواست واقعیت زد اما نمیهایی میچیست، حدس

توانست خودش را داشته باشد چرا که آن موقع نمی

تی آورد. یک ساعکنترل کند و قطعا بالیی سر پسر می
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ی رسول پیدا شد، کاغذهای در گذشت تا سر و کله

 ز کوبید. دستش را روی می

_ اینم از این از اون بچه پروها بود ولی به حرف 

 آوردمش.

امیرعباس از روی صندلی خودش را جلو کشیده و 

که از خط کاغذها را از روی میز برداشت، قبل از این

ای را به اول به خط دوم برسد رسول با احتیاط جمله

 زبان آورد.

ب ا_ ظاهرا چشمش دنبال دختر داییش بود، وقتی جو

 شنوه...رد می

دستان امیرعباس با جمله رسول مشت، کاغذی که 

اعتراف بهراد روی آن نوشته شده بود بین انگشتانش 
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ماچاله شد. کاغذ را روی میز پرت کرده و به ضرب 

العمل او به از جا بلند شد، رسول ترسیده از عکس 

رو شد تا به های بلند وارد راهدنبال او دوید. با قدم

 تگاه برود.بازداش
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 _ امیر... امیرعباس داداش صبر کن.

 گیرد و متوقفشباالخره به او رسیده و دستانش را می

 کند.می

 کار کنی؟خوای چیری؟ می_ کجا می

دستانش را به نشانه حلقه کردن دور گردن باال آورده 

 زند.و فریاد می

 .بشکنمشرف رو _ من باید برم بزنم گردن این بی
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پیچید و روی خلوت کالنتری میصدایشان در راه

اصال برای امیرعباس مهم نبود که در خلوتی این 

 رسد.ساعت صدایش واضح به گوش همه می

 شه؟_ با شکستن گردنش مشکلی حل می

 شه._ دلم که خنک می

 رسول صدایش را پایین آورد.

_ الزمه یادآوری کنم که از کار تعلیقی؟ بذار خانم 

وارسته بیاد شکایتش رو رسمی کنم بعد من یه کاری 

 کنم دلت خنک بشه.می

 کرد رگاش کشید حس میدستی به گردنش داغ شده

گردنش درد گرفته، در همان حال گردنش را چرخاند 

و نگاهش با نگاه ثمینا تالقی کرد. به خاطر حضور 
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پدرش به سختی نگاهش را کنترل کرده و از او چشم 

ها رساند. صد در د قدم خود را به آنگرفت، با چن

صد سر و صدای او و رسول به گوششان رسیده بود 

کردند، ثمینا یک جور خاص و طور نگاهش میکه این

زیبا و مسعود وارسته پدرش عمیق. با شنیدن ثمینا 

مشکلی نداشت اما پدرش، مسعود وارسته به او 

 رخواست فکاعتماد کرد و دخترش را به او سپرد نمی

کند حرمت دخترش را شکسته یا نگاه ناپاکی به او 

خواست در کمال احترام دخترش را از او داشته می

 خواستگاری کند.

 _ سالم آقای وارسته.
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مسعود دستش را پیش آورد و دست دراز شده 

ای کوتاه به امیرعباس را در دست گرفت، هردو ثانیه

 د.های همدیگر را معنی کردنهم خیره شدند و نگاه

 _ سالم سرگرد چه خبر شده؟

 ها را به اتاق رسول دعوت کرد.امیرعباس آن

 دم._ بفرمایید براتون توضیح می

روی صندلی کنار پدرش و رو به روی امیرعباس 

نشست، پررویی بود اگر بگوید بیشتر از دانستن 

حقیقت برای دیدن امیرعباس آمده؟ وقتی امیرعباس 

طور به پدرش چه دانستبه او زنگ زده بود نمی

بگوید باید به تهران بروند، با مکالمه نه چندان 

دلچسبی که در تراس داشتند سخت بود که بگوید 
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است. بعد از این که نشستند  امیرعباس زنگ زده

امیرعباس و دوستش نگاهی به هم انداختند و در آخر 

 امیرعباس شمرده شمرده شروع به حرف زدن کرد.

ها رو خبر کرده پیدا کردیم، _ ما کسی که خبرنگار

 ای هست.فقط یه مسئله

پدرش در برخورد با امیرعباس جدی شده بود دیگر 

 از آن مالیمت اولیه خبری نیست.

 ای؟_ چه مسئله

 امیرعباس بعد از مکثی کوتاه گفت:

 کار رو کرده خواهرزاده شماست._ کسی که این

 پرسد:کند و با ناباوری میپدرش اخم می

 اهر زاده من؟_ چی خو
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 _ بله بهراد محبی.
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ی حس خوبی که از دیدن امیرعباس گرفته بود از همه

سرش رفت و جایش را به تنی داد که یخ زد، رو به 

سمت پدرش کرد که زیر لب و ناباور اسم 

 کرد.اش را زمزمه میخواهرزاده

 _ چرا این کار رو کرده؟

ای را به او هم برگهمخاطب کالمش امیر عباس بود، 

 سمت پدرش گرفت.

جا نوشته شده دستش این_ اعترافات خودش و هم

 تونید مطالعه کنید.می
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خواند ها را پدرش گرفت و با هر خطی که میبرگه

ها جدا شد، باالخره نگاه از برگهصورتش قرمزتر می

 کرد و به امیرعباس دوخت.

 _ االن کجاست؟

 دهد.ب میبه جای امیرعباس دوستش جوا

_ بازداشتگاهه چون مورد امنیتی بوده و نباید پخش 

برن اگر شما هم شکایت کنید شده براش حبس میمی

 شه.مجازاتش بیشتر می

نگاه امیرعباس با ابروهای درهم کشیده به ثمینا بود، 

انگار که بخواهد با خط و نشان کشیدن با نگاهش به 

د از ته دل او بفهماند باید شکایت کند. ثمینا شای

راضی به این کار بود اما اگر بابا مسعودش به خاطر 
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کرد، خواهرش قصد صرف نظر از شکایتش را می

آورد. نگاهشان را ثمینا روی حرف او حرف نمی

ای که به در خورد از هم جدا کرد، سربازی وارد تقه

اتاق شده و بعد از احترام نظامی رو به دوست 

 امیرعباس گفت:

می که آوردید بازداشتگاه رو بهم ریخته با _ قربان مته

 ها دعواش شده.یکی از زندانی

های امیرعباس جاخوش کرد پوزخندی که روی لب

به این معنا بود که آن زندانی بهراد است، دوست 

 امیرعباس هم با نگاهی به ثمینا و پدرش گفت:

 جا._ االن کجاست؟ بیارش این

 _ چشم قربان.



 

Romanzo_o 825 

طولی نکشید و در این مدت پدر رفتن و آمدن سرباز 

ثمینا در سکوت به میز مقابلش خیره بود، ثمینا حالش 

فهمید نگران رابطه خواهر برادری پدرش را می

خواست اش بود، اما دلش نمیخودش و عمه مرضیه

از شکایت منصرف شود حمایت پدرش را تمام و 

خواست هر چند که پررویی بود و در این کمال می

اش به خاطر او کم اذیت نشده بودند. با همدت خانواد

آمدن بهراد و دیدن آن نگاه پر تمسخر و پررویی که 

به جای شرمندگی و ناراحتی داشت، ثمینا مصمم شد 

که باید شکایت کنند و فکر به ناراحتی عمه مرضیه و 

ترین قسمت ذهنش فرستاد. واکنشش را به انتهایی

المش سرایت بهراد با همان تمسخر نگاهش که به ک

 کرده بود گفت:



 

Romanzo_o 826 

 _ سالم دایی جون، احوال دختر دایی؟

اخم کرد و روی از او برگرداند و چشمش به دست 

ی سختمشت شده امیرعباس افتاد، معلوم بود که به

گیرد. پدرش با مالمت و تاسف جلوی خودش را می

 سر تا پای بهراد را نگاهی کرد و غرید:

و نیست؟ اصال _ یه ذره غیرت و شرف تو وجود ت

 شه؟ناموس سرت می

 بهراد تک خندی زد و از پدرش پرسید:

 گی چی هست؟ _ دایی اینایی که می

 پدرش خیز برداشته و رو به روی بهراد ایستاد.

خوای بازی کنی؟ به _ احمق با آبروی دختر من می

 خاطر توهماتت چه غلطی کردی؟
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د و ای کرد و نگاهی در اتاق چرخانبهراد اخم نمایشی

 روی امیرعباس مکث کرد.

فشان زیاد _ نگرانی نداره که دایی جان دخترت جان

 داره که نجاتش بدن.

________________________________

___ 

 کنه به نظرتون چه بالییپ.ن: باغیرت پسرم بازی می

 �سرش بیارم؟
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هایش بود اش واضح به امیرعباس و حمایتکنایه

اش شبیه صاعقه به جان ثمینا شرمانه بعدیجمله بی
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ور اش عصبانی به سمتش حملهزد و امیرعباس با نعره

 شد.

_ اصال نگران نباش دایی فکر کنم سرگردمون فهمیده 

خیال دست دوم بودنش دخترت جنس عاصیه بی

 مونه.شوهر نمیگیرنش بیشده، می

لت شرمی سست شد، خجاتن ثمینا از این همه بی

کشید سر بلند کند انگار که در و دیوار اتاق هم می

چشم داشتند. پدرش و دوست امیرعباس سعی در 

جدا کردن امیرعباس داشتند و او... ثمینا دوست 

داشت فرار کند، دوست نداشت با امیرعباس چشم در 

چشم شود. شکسته بود به معنی واقعی کلمه پوچ 

که شاید مردی شده بود، چرا به این فکر نکرده بود 
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چون امیرعباس که غیرت و تعصبش را این مدت 

کامال به رخ کشیده بود شاید او را نپذیرد. چه دل 

کرد شاید احساسی هم ای داشت که فکر میخجسته

طور مردانه حمایت خرجش به داشته باشد که این

کند. باالخره از هم جدایشان کرده بودند و با فریاد می

 د را به بازداشتگاه بردند.دوست امیرعباس بهرا

کنی امرعباس؟ اگر ازت کار می_ معلوم هست چی

 شکایت کنه چی؟

تر بودند، صورت امیرعباس سرخ و چشمانش سرخ

زد که به وضوح دیده رگ گردنش طوری نبض می

هیچ مراعاتی در شد. نگاه به نگاه ثمینا دوخت بیمی

زد و ثمینا دلش نگاهش نگرانی و خشم موج می
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خواست در آن نگاه پر حس غرق شود، اهمیتی به می

حس بدی که دارد ندهد و باور کند که امیرعباس هم 

حسی مشابه به حس او دارد. اگر نه امشبش را تا 

شد، با تک سرفه صبح اسیر کابوس و اشک می

دوست امیرعباس نگاه از هم گرفتند. با تعارف و 

او خواهش دوست امیرعباس سرجایشان نشستند و 

لیوانی آب به دست ثمینا و پدرش داد. امیرعباس 

کرد و خشم از هر قدمی که بر عرض اتاق را طی می

کوبید پیدا بود، هر قدمش چون خاری در زمین می

 رفت.چشم ثمینا فرو می

طور شود، چهکرد از سرش دود بلند میحس می

قدر راحت راجع به دخترک او اراجیف بهم آن
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نش را نشکسته بود؟ ناموسش را، بافت؟ چرا گردمی

کسی که دلش را برده بود بشکنند و امیرعباس 

سکوت کند؟ پشت گردنش را ماساژ داد، یقه پلیورش 

شد را کشید بلکه راه نفسش باز شود. داشت خفه می

 کهکه ثمینا با قلب او نسبت داشت اما، اینایناز 

نسبت رسمی نداشتند دست و پایش را برای هر 

 بسته بود. با تشر به رسول گفت: واکنشی

 _ رسول دوتا فرم شکایت به خانم وارسته بده.

دار از زور فشاری که به خود آورده بود صدایش خش

شده بود، چشمان مسعود وارسته که روی او پر از 

دید، معنی بود. امیرعباس طاقت خود را تمام شده می
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 زد. دخترکش اولبانو حرف میهمین امشب با شیرین

 کرد.و آخر بانوی خودش بود نباید دست دست می

 _ از شکایتتون که صرف نظر نکردید؟

این را از مسعود وارسته پرسیده بود، او هم با 

عصبانیت فرمی را که در دست رسول بود گرفت و 

 شروع به نوشتن کرد.

_ اصال هر کی بخواد با آبروی دخترم بازی کنه هر 

 ست فقط دخترم.نسبتی داشته باشه برام مهم نی

امیرعباس نفس راحتی کشید و با اشاره به رسول از 

و رو به ااتاق بیرون رفت، چند لحظه بعد رسول در راه

 ملحق شد.

 شده؟ _ چیه چی
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_ یه راهی پیدا کن من چند دیقه بتونم تنها باهاش 

 حرف بزنم.

 کند.رسول چشم گرد می

 ف_ داداش وسط کالنتری برای تو مورد منکراتی ردی

 کنم؟

 ای حواله رسول کرد.امیرعباس چشم غره

_ رسول دست بردار از پرت گفتن کاری که گفتمو 

 بکن.

 :گویدرسول دست باال برده به نشانه تسلیم و می

 تونم بکنم.کار می_ چشم رئیس ببینم چی
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بعد از رفتن رسول امیرعباس هم به سرویس بهداشتی 

و صورتش زده و کمی از آتش رفت تا آبی به دست 

جانش را کم کند. وقتی به اتاق رسول برگشت دید 

رو که ثمینا به تنهایی در اتاق نشسته، نگاهی به راه

انداخت و مطمئن از نبودن کسی در بست و به سمت 

ثمینا رفت. چشمانش را بسته بود و به پشتی صندلی 

م رنگ معلوتکیه داده بود، خسته بود و صورتش بی

ها چه افکاری در سر داشت. ود با شنیدن آن حرفنب

حتی متوجه بسته شدن در هم نشد امیرعباس با 

ای با هایی آرام به او نزدیک شد، روی میز شیشهقدم

خواست مسلط به دیدن او و احتیاط نشست. می
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خواست. اش را میواکنشش باشد، جایی در نزدیکی

عصومی چند ثانیه او را نگاه کرد صورت آرام و م

 هایداشت، همین صورت به وقت لجبازی و شیطنت

زیرپوستی آرامش به شدت جذاب و دوست داشتنی 

شد. پوست سفیدش با ترکیب آن بینی قلمی و می

شان حاال از هایی که رنگ صورتیای لبچشمان قهوه

 زد زیبا و دلنشین بودند. خشکی به سفیدی می

از او توانست کرد نمیهر چه با خودش فکر می

خواست بگذرد، این دخترک دلبر را برای خودش می

حتی اگر خودخواهی بود باز هم او را برای خودش 

بار به دور آمد اگر یکخواست. آسمان به زمین میمی

ای را برای های کاری و خانوادگی، دغدغهاز مشغله
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خودش بخواهد؟ انگار که ثمینا خوابش برده بود 

اندش اسمش را با آوایی که آرامی و طوری که نترسبه

 برای خودش هم خاص و شیرین بود صدایش زد.

 _ ثمینا.

هایش اعتماد لرزند انگار که به گوشهایش میپلک

 ای کرد.نداشت که اخم بامزه

 _ ثمینا خانم...

آرام چشم گشود و سری که روی شانه خم کرده بود 

صاف کرد، نگاهش که به امیرعباس افتاد صاف 

 نشست.

 ساعت خواب.._ 

 دستی به صورتش کشید و ِمن ِمن کنان گفت:
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 کردم._ نه... نه خواب نبودم داشتم...داشتم فکر می

با دیدن امیرعباس مضطرب شده بود از نگاه دزیدنش 

 فهمید.می

 _ ثمینا...

محکم و جدی صدایش زده بود تا با تحکمش 

زد اضطراب و طوفان اشکی که در چشمانش مج می

 آرام کند.

 _ بله.

 صدایش هم لرزان بود، وقت امیرعباس هم اندک بود.

 _ بهم قول دادی هر چی شد بهم اعتماد کنی.
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سرش را به تایید امیرعباس تکان داد، امیرعباس اما 

های ای که مژهجایی میان رنگ چشمانش و سایه

 هایش انداخته بود گیر کرد. بلندش زیر پلک

 _ بهت گفتم تا کجا با من باش؟

 ثمینا تحت تاثیر صدای نرم و آرام او ریز جواب داد.

 _ تا... آخرش.

امیرعباس تنش را به سمت او کشید و نزدیک 

 گوشش زمزمه کرد.

خوام _ سرت رو بیار باال به من نگاه کن، االن می

 بهت بگم تهش کجاست.

نگاه ثمینا با شک باال آمد و در چشمان سیاه 

د معصوم و دلبر اش شدیامیرعباس نشست، این لحظه
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شده بود و امیرعباس برای اولین بار دست و دلش 

 لرزید برای به آغوش کشیدنش.

شم ک_ آخرش یعنی تا آخر عمرم تا وقتی که نفس می

 زنه ماِل من باش.و این قلب می

 دستش را روی قلبش گذاشت و ادامه داد.

058 

 شه._ آخرش به این قلب ختم می

مانی و حتی نپرسیده بود که با با من مینپرسیده بود 

کنی فقط دستور داده و حکم کرده بود من ازدواج می

 که دخترکش باید مال او باشد.

هایش سرخ هایش از چیزی که شنید داغ و گونهگوش

اش انگار به گرمای روزهای شدند، تن زمستان زده



 

Romanzo_o 840 

داغ تیر در تابستان رسید که گر گرفت. این مرد چه 

ود؟ آخرش و مال او بودن؟ ضربان قبلش گفته ب

درحال اوج گرفتن بود، طوری که قلبش در سینه 

ای زندانی در قفس و عاشق تپید شبیه به پرندهمی

پرواز شده بود. زمان و مکان را گم کرده بود، 

نگریست. امیرعباس همچنان خیره و منتظر به او می

ن دثمینا اما درگیر همان مال او بودن حتی نفس کشی

را از یاد برده بود چه برسد به کلمات و زبان در دهان 

 چرخاندن.

شد ولی صدایی از او در هایش مدام باز و بسته میلب

اش گرفته بود. آمد، به خدا که این مرد شوخینمی

حرفی زده بود که ثمینا را از آن حال و هوا در بیاورد 
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ولی شوخی خوبی نبود، خواست ابرو درهم بکشد اما 

ای از غیب به جانش زدند گویا که خشک شد. عقهصا

دستان گرم امیرعباس دستانش را در حصار خود 

کردند، تقالیش برای گرفته بودند و آرام نوازش می

 هایش تکان خوردند.حرف زدن بیشتر شد و لب

 _ َم...َم...َم...َمن...

 هایش توقف کردند.دست امیرعباس نزدیک لب

نداریم رفتی خونه بهت زنگ _ االن هیچی نگو وقت 

 زنم با هم حرف بزنیم.می

حواس ثمینا به جمله او نبود به دستی بود که نزدیک 

لبش متوقف شد، نگاهی به انگشتان بلند و قوی 

ای قبل او را ها ثانیهمردانه او انداخت. همین دست
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سختی کنترل کرده و به نوازش کرده بود، نگاهش را به

. لب باز کرد حرفی بزند و چشمان امیرعباس دوخت

هایی نزدیک در و صدای دوست اما صدای قدم

امیرعباس که پدرش را مخاطب قرار داده بود باعث 

شد از آن خلسه شیرین بیرون آیند. امیرعباس به دو 

قدم بلند خودش را پشت میز دوستش رساند و ثمینا 

ای بعد در باز را با نگاه به آرامش دعوت کرد. ثانیه

پدرش همراه سرگرد رحمتی وارد اتاق شدند، شد و 

دانست پدرش چه در صورتش دید که با نگرانی نمی

 خود را به او رساند.

_ ثمینا بابا چی شده؟ چرا صورتت سرخه؟ تب 

 کردی؟
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سواالتش را پشِت سرهم پرسید و با نگرانی دست 

 روی پیشانی دخترش گذاشت.

 _ یکم داغی بابا.

گفت نگران پدرش می رویش را نداشت اگر نه به

نباش که این تب بیماری نیست، اگر هم باشد بیماری 

ست که حامی این روزهایش به جانش شیرینی

اش گفت چه جنجالی در قلب بیچارهانداخته. باید می

ای دور از تنی که مزه به پا کرده و حاال گوشه

نوازشش را چشیده ایستاده و با چشمان رنگ شبش 

. با همان نگاه گرم هم قصد ذوب کنداو را نگاه می

دهد هایش را از هم فاصله میکردن او را دارد، لب

 باالخره صدایش برگشته بود.
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 ام._ خوبم بابا... چیزی نیست... فقط... فقط خسته

 پدرش بار دیگر صورت او را لمس کرد.

ریم تو راه از داروخونه برات استامینوفن _ االن می

 گیرم.می

گفت که دارو به کارش نی باید میآخر به چه زبا

طور آید و درمان هم نیز، اصال بگذارند همیننمی

شود؟ زیر چشمی نگاهی به مریض بماند چه می

امیرعباس کرد که چشمکی در جواب گرفت، ناباور 

به نگاه پر شیطنت امیرعباس خیره شد. در نگاهش 

های لحظات قبل را به یاد آورد، غرق شده و زمزمه

تر شد، سریع نگاهش را دتر و حالش دگرگونتبش تن

هایی که بین گرفت و به زمین دوخت. اصال حرف
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سرگرد رحمتی و پدرش رد و بدل شد را نفهمید، در 

دنبال پدرش راه افتاد برد. بهعالم دیگری به سر می

کردند، سنگینی نگاهی که ولی پاهایش همراهی نمی

 ود.ای به او کرده بکرد وزنهاش میبدرقه
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زد برای برگشتن و جواب نگاهش را دادن دل دل می

گرفت. وقتی سوار اما با هر قدم از او فاصله می

 ها باماشین شدند و از کالنتری دور شدند تازه زمزمه

شدند. پدرش هر تکرار در سرش برایش معنی می

مقابل داروخانه ایستاد و برایش دارو خرید اما به بهانه 

ها سر باز زد. گرسنگی و حالت تهوع از خوردن آن
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بود تا به او فکر کند تا خود صبح هم باید هوشیار می

 آورد.ماند جمله زمان کم میاگر بیدار می

محض رسیدن به باغ خستگی را بهانه و به اتاقش به

هایش را به سرعت عوض کرد و رو رفت، لباس

 ود برایشتخت خزید. گویی که آن تخت مامن امنی ب

پتو را روی خودش کشید و از خجالت لب گزید و 

ا بیند. بانگار که امیرعباس مقابل ایستاد و او را می

ی آرامی که به در خورد فورا چشمانش را بست و تقه

آرامی باز شد و مادرش او خود را به خواب زد، در به

 را به نام خواند.

 واب._ ثمینا مادر پاشو این قرصا رو بخور بعد بخ
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ای چشم باز کرد و در جایش نشست، نگاهی به سینی

که روی پاتختی بود انداخت. لیوانی آبمیوه و دو ورق 

 کردند جدا مریض شده است.قرص، فکر می

 خورم._ مرسی مامان زحمت کشیدی می

 اش کشید.مادرش هم دستی به گونه و پیشانی

 _ تب داری بخور حتما بعد بخواب.

 _ چشم.

فت در جایش دراز کشید و داروها نگاه مادرش که ر

 خواست بخوابد.کرد، نمی

 رسول چپ چپ او را نگاه کرد و توپید.
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_ مرتیکه چه غلطی کردی؟ چی به دختر مردم گفتی 

 شد.که هی سرخ و سفید می

از فکر به نگاه خجالت زده و بامزه ثمینا لبخندی روی 

های امیرعباس نشست، به پشتی صندلی تکیه داد لب

کرد و دستانش را قالب زیر سرش کرد. فکر می

سخت باشد به دخترکش فهماند احساسی که در دل 

های سرخ و صورت دارد اما حاال با یادآوری آن گونه

وقت از دست  جهتخود و بیتب دار، دید که بی

 داده. 

_ نگاش کن تو رو خدا چه راحتم لم داده پاشو جمع 

 کن خودتو.
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به ناگاه با یادآوری این که به ثمینا گفته بود با او 

 تماس خواهد گرفت از جا پرید.

 _ من برم.

 رسول با حالت مچ گیرانه نگاهش کرد.

 داداشمون زنگ بزنی؟خوای بری به زن_ می

داد پررو خوش نشان میاخم کرد یکم که روی 

 شدند.می

 _ ببند فکتو مرتیکه.

 رسول غش غش شروع به خندیدن کرد.

_ آخ آخ نمردم و این روزای تو رو هم دیدم جای 

 فربد خالی.
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اش را تهدیدوار مقابل صورت رسول انگشت اشاره

 تکان داد.

 _ وای به حالت اگر بهش بگی.

 رسول سری تکان داد.

 من قرصه.دونی که دهن _ چشم می

نگاه پر تمسخری به او کرد و از اتاق بیرون آمد، 

دانست تا دقایقی دیگر گزارش کامل را به فربد می

دهد. خیلی زود سوار موتورش شد و از اداره می

بیرون زد، با باالترین سرعت ممکن رانندگی کرد تا 

خود را به خانه رساند. با عجله موتور را پارک کرد و 

با او یار بود که آسانسور در پارکینگ پیاده شد، شانس 

های خانه خاموش بود. در را که با کلید باز کرد برق
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ها تامین بودند و تنها نور پذیرایی را دیوارکوب

 کردند.می

 

 

 ️⁉در چه حالین

خودم که شوکه شدم از کار امیرعباس قرار نبود 

�قدر  زود وا بدهاین � 

� � � � � � � � � 

️️ 

شنبه با پارت پارت برای امروز و فردا من سه ۴این 

 گردمجدید برمی
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مستقیم به اتاقش رفته و کاپشنش را روی کاناپه گوشه 

اتاق انداخت و با لباس بیرون خودش را روی تخت 

اش را از جیب شلوارش بیرون کشید انداخت. گوشی

 فرستاد.و وارد پیام رسانش شد و پیامی به ثمینا 

 "_ بیداری؟"

 ای طول کشید تا جوابش را داد.چند دقیقه

 "_ بله."

 حرکت انگشتانش روی صفحه تند شد.

 "_ حرف بزنیم؟"

 وقتی جوابی نیامد پیام بعدی را فرستاد.
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 "_ تبت قطع شد؟ استامیننوفن خوردی؟"

در کمال بدجنسی گفت و با لبخند موزی به صفحه 

اش را تصور خ شدهتوانست صورت سرخیره شد، می

 کند.

 "_ تب نداشتم."

 "_ پس چرا صورتت سرخ بود؟"

ها و قطعا االن در حال لب گزیدن بود، دیگر حالت

 هایش را بلد بود.واکنش

 "_ فکر کنم بابا راست گفت مریض شدم."

خواب شدن اهالی خانه نبود باصدای بلند اگر برای بی

سی لذت زد، اذیت کردن او عالمی داشت و بقهقه می

 بخش بود.
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 ای برداشت کردم.""_ مطمئنی؟ اما من جور دیگه

 "_ چه برداشتی؟"

 "_ این که جوابت مثبته و روت نشده بگی."

جوابی به پیامش داده نشد چند ثانیه مکث کرد تا 

افکارش را در ذهنش مرتب کند، به یک باره تصمیم 

گرفته بود خیال خود را از داشتن ثمینا راحت کند 

 کالنتری محیط رمانتیک و خوبی نبود.  اگرنه

شه، فعال "_ محیط خوبی نبود قبول دارم جبران می

 گم فردا شیرین زنگ بزنه برای قرار خواستگاری."می

 شه.""_ نمی

اخم کرد، یک چیزی این میان درست نبود. حس 

کرد زر مفتی که بهراد پرانده بود روی اثر گذاشته. می
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دست بدهد که ضرب العجلی نخواسته بود او را از 

 عمل کرده و حرفش را زده بود.

 شه؟""_ چی نمی

 فهمید.فقط خیره شد به متنی که از آن چیزی نمی

 تونیم."جا نشد بگم من و شما نمی"_ اون

مگر دست خودش بود که نتواند؟ باید بتواند چون 

امیرعباس آدم پا پس کشیدن نبود، دوست 

 کند.نمیهایش را رها داشتنی

********************************* 

جانش درآمد همین چند کلمه را بنویسد، در خود 

دیدی مستقیم  به رویاهایش نه بگوید. وقت نشد نمی

بگوید از اشتیاق زیاد قرص نخورده تا خواب بر او 
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غالب نشود و همه فکر و ذکرش شده بود همان 

 که افکارحرف بزنیمی که امیرعباس گفت، اما همین 

شوم به ذهنش هجوم آورده بودند جمله بهراد در 

گوشش زنگ زده بود. بهراد او را از خواب 

اش بیدار کرده بود، در دل او را لعنت کرد و خرگوشی

 پیام امیرعباس را خواند.

 "_ یعنی چی؟"

 لب گزید تا بغضش نکشند.

 گفت که...""_ بهراد راست می

گوشی میان دستانش نتوانست ادامه پیام را بنویسد 

ای بعد نامش روی لرزید و پیام ارسال شد، ثانیه

صفحه افتاد. دستش روی آیکون سبز رنگ رفت و 
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تماس را برقرار کرد، گوشی را کنار گوشش گذاشت 

و در سکوت به صدای نفس نفس زدن امیرعباس 

 گوش داد.

شکستم به غیر از _ اگر همون موقع گردنش رو می

شد که دیگه س عبرت میاون برای تو هم در

 جوری حرف نزنی.این

 حرفی نزد و فقط گوش داد.
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 _ ثمینا.

 _بله.

زنه به مادرت هرچه زودتر _ فردا شیرین زنگ می

 کارامون ردیف بشه بهتره.
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دوخت و اصال حال برید و میبرای خودش می

 .دادفهمید باید این قائله را خاتمه میپریشان او را نمی

 خواید از من حمایت کنید ولی..._ سرگرد شما می

با صدایی کنترل شده ولی پر از خشم و غضب 

 غرد.می

 _ از حرفای من به حمایت رسیدی؟

جوابش یک نه قاطع بود، از حرفای او دنیای دیگری 

برای خودش ساخته بود. جهانش را بی امیرعباس 

 د.ننفسی بماتصور نکرده بود، اما مجبور بود در بی

 _ ثمینا خانم؟
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دن آمکرد، نفسش در حال بند قدر زیبا صدایش میچه

داد ریزش بود. آب دهانش را پشت سر هم قورت می

 هایش به اختیار او نبود.اشک

 _ سرگرد...

 _ گریه چرا؟

 شه._ نمی

_ یه دلیل منطقی بیار چون من این ثمینا رو که زیر 

از دختری شناسم، من یه دلیل منطقی قولش زده نمی

 خوام منو قانع کن.که این مدت شناختم می

حقیقتا حسی که در دلش جوانه زده بود منطق سرش 

 شد که ثمینا دلیل منطقی بیاورد.نمی

 _ من... بهراد گفت..
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 غرشش صدا را در گلوی ثمینا خفه کرد.

 _ ببند دهنتو.

صدا اشک ریخت. بست، دهانش را بست و بی

دلش را شکسته بود،  های مفت بهراد بدجورحرف

های ریز و این طغیان و عصیان به خاطر شکستگی

های عمیق و تند امیرعباس درشت و قلبش بود. نفس

 پیچید.در گوشی می

 _ دلت رو شکستم؟

روی پهلو چرخید و پاهایش را در شکم جمع کرد، 

دلش را نشکسته بود برعکس به وقتش 

 .بودهایش را بند زده بود و ترمیم کرده شکستگی

 _ نه.
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 آرام زمزمه کرد و زمزمه امیرعباس را شنید.

 _ خداروشکر.

خراب کرده بود، حس و حال خوبشان را خراب کرده 

 بود، تصویر قشنگ ساعتی پیش را کدر کرده بود.

 _ ببخشید.

 آرام و مظلوم زمزمه کرد.

 خوای زیر قولت بزنی و تا تهش نباشی؟_ می

تا تو دهنی  در جواب سوالش، سوال دیگری پرسید

محکمی به افکار مضخرف خود بزند و با خیال 

ماند. از راحت بگوید پای قولی که داده تا ابد می

خودش مطمئن بود، در آن زیر زمین اتفاقی نیوفتاده 

بود. یعنی بارها تالش کردند که اتفاق بیوفتد اما با 
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د، کشیدنمقاومت ثمینا و داد و فریادهایش پا پس می

شدند اما همین هم در نظر هایش نمییقرارحریف بی

دیگران به منزله از دست رفتن آینده یک دختر بود. 

د ای بوهمین یک هفته غیبت و دزدیده شدن هم ملعبه

ها که با زنکبرای سرگرمی و خوشگذرانی خاله

 آبروی دیگری بازی کنند.

دونید، از تو اون _ همه اتفاقایی که برام افتاده می

خواستن کجا دونی میم دادی میزیرزمین نجات

 بفرستنم برات مهم نیست؟

 _ نه نیست.
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با شنیدن این حرف نفسش را با شدت رها کرده و 

هایش او را عصبی کرده ای چشم بست. بهانهلحظه

بود، سر ثمینا داد زد اما سر خودش بلندتر داد زده 

ه بودند های عمیقی که به روح و روانش زدبود. زخم

ای بودند که امیرعباس باید مهمانان ناخوانده

 کرد.شان میبدرقه

 گم فردا شیرین به مادرت زنگ بزنه._ می

 _ باشه. 

بود. خودش هم از دلبرک، باید االن در آغوشش می

وار به جانش افتاده بود در عجب  ای که خورهوسوسه

بود، میل سرکشی که حاال با خواستگاری نصفه و 

 اش شدت گرفته بود. نیمه
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_ برو داروت رو بخور بخواب تبت نره باال خدایی 

 نکرده.

 شنود.جواب ثمینا را ریز و ضعیف می

 ره بره هم مهم نیست._ نه باال نمی

 _ ولی برای من سالمتیه همسرم خیلی مهمه.

گوید، انگار که ثمینا کارش نشسته و گونه مینوازش

 نشیند.میهایش روی صورت او نوازش

 _ َمن برم؟

 _ نه.

 _ چرا؟

 گم._ چون من می
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 _ زورگوییه.

 _ آره خب من زورگوام.

فهمد که شنود میصدای ریز ریز خندیدنش را که می

 دیگر خبری از آن طوفان اشک و بغض خبری نیست.

ایم یه چیزی رو تو _ از همین االن که اول یه رابطه

حرف ذهنت داشته باش، من نه آدمی هستم که 

دیگران برام مهم باشه نه دوست دارم حرف دیگران 

تو رو تحت تاثیر قرار بده. این من و تو هستیم که یه 

 ریم پس فقط من و تو مهمیم.راهی رو با هم می

جوری نبودم، بابا و مامانم چون خودشون از _ من این

ها ضربه خورده بودن و حدیث ها و حرفاین دخالت

ه اهمیتی ندیم اما بعد از چیزایی به ما هم یاد دادن ک
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که تجربه کردم ناخودآگاه طوری شدم که انگار 

اش به دهن دیگرانه، منتظرم کسی چیزی چشمم همه

 بهم بگه برم یه گوشه بزنم زیر گریه.
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آهی که ثمینا از ته دل کشید دل او را لرزاند، 

همه امیرعباس صامتی را همان کسی که از اقتدارش 

هایش تن بردند و صدای پژواک قدمحساب می

 لرزاند آهی لرزانده بود.می

_ شما از این به بعد فقط چشمت به منه که چشمم به 

 توعه.

 گوید:بعد از سکوت کوتاهی ثمینا دلبرانه می
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 _ چشم.

 _ آفرین خانم، این چشم جایزه داره.

 ای؟_ چه جایزه

ون اطراف شناسم هم_ صبح میام دنبالت یه جا می

 بریم صبحونه بخوریم.

 م بگم.دونم چی باید به خانواده_ من نمی

کرد و با هم اگر یک بار بر خالف عرف عمل می

نظر کردند عیبی داشت؟ بهها را تجربه میممنوعه

 خودش که هیجان انگیز هم بود. 

 تونی پیاده روی بری._ مثال می

 خندیدنش از پشت تلفن هم شیرین بود.
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 بچه دبیرستانیم؟_ مگه 

 _ باشیم مگه چه عیبی داره؟ 

 _ باشه منتظرم.

_ از پیچ کوچه که رد شدی زیر تک درخت بید 

 مجنون منتظرم باش.

 _ باشه.

تماس را قطع کرد و با راحتی سرش را روی بالشت 

صاف کرده و دو نفس عمیق کشید، خواست چشم 

 اخیال راحت بخوابد که در بها باببندد و بعد از مدت

و  نوشبانو با دو لیوان دمدو تقه آرام باز شد. شیرین

 شیرینی نامش بود وارد اتاق شد.لبخندی که به

 دادی؟_ به کی آدرس درخت بید می
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فهمید، قدر از قطع شدن تماس گذشته بود نمیچه

کرد. صدای فریاد و رگ غیرتی که سر فقط مرور می

اش نیبهراد هوار کرد، حمایت و زمزمه دوست داشت

 کرد.در گوش او، ثمینای خوش آوایی که صدایش می

گیرد وقتی به گفت و هایش عمق میلبخند روی لب

ر شد سکند، مگر میشان فکر میگوی کوتاه تلفنی

قولی که به او داده نماند؟ فعل خواستن را 

توانست در دوری از صرف کند، از حاال تا هر نمی

ویای بودن با او بافت. رخواست رویا میوقت که می

شد، قلبی که حسی چرا که آخرش به قلب او ختم می

 به او را در خود دارد.



 

Romanzo_o 870 

ها شد در تمام این مدتی که خیلی از شبباورش نمی

و روزها با ثمینای درونش سر جنگ و جدال داشته، 

امیرعباس هم حسی مشابه او را داشته. باز هم گر 

ر گرفت و صورتش تب دار شد، کسی که سعی د

خواست هوایش را از بغض خنداندن او داشت و می

هایش بکارد همان خالی کرده و لبخند روی لب

اش دل از او برده بود. امیرعباسی است با اخم و جذبه

اوایل که مجبور بود برای همکاری با او به ستاد برود 

کرد این مرد به جز ترسید و گاهی فکر میاز او می

 ار دیگری بلد نیست.اخم کردن و پوزخند زدن ک
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گیرند از هایش رنگ میخندد و گونهحاال با او می

گشت شیطنت کالمش، اگر االن و همین لحظه برمی

به همان روزهای اولی که از آن سلول نمور و تاریک 

گفتند روزی به همین نجات پیدا کرده بود و به او می

اش ندگیشود و مردی پا به زنزدیکی عاشق می

 کرد.اش میخندید و مسخرهگذارد میمی

که ساسان فقط یک انتخاب منطقی بود که در با این

مدت محرمیت به او وابسته شده بود اما با کاری که 

که از کرده بود پشتش را خالی کرده بود. مثل این

رد کرد دابلندی به پایین پرت شود، ثمینا فکر می

کند. به جای تمام ا بنا میاش رهای خانه و زندگیپایه

چیزهایی که دنبالشان بود به ته چاه سقوط کرده بود، 
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پایان و وحشتناک اما دردناک بود یک کابوس بی

امیرعباس به آن کابوس پایان داده بود. یک پایان 

شیرین که سرآغاز شروع دیگری بود، نامش را زیر 

قدر گفت تا همه وجودش با نام او لب زمزمه کرد آن

 جین شود، کی خوابش برد نفهمید.ع

اند های بازیگوشی که مچشان را گرفتهشبیه پسر بچه 

آمیز و اخمی لبخند خجلی زد، آخر آن لبخند شیطنت

های او ا شنیده. چه گفت که حرفاش میساختگی

 بهتر کارش راحت شده بود، زد به در پررو بودن.

 گوش وایسادن کار خوبی نیست.بانو فال_ شیرین

بانو سینی را روی میز گذاشته و روی صندلی شیرین

 میز کارش نشست.
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 _ منو رنگ نکن بچه بگو ببینم چه خبره؟

 روی تخت صاف نشست و جدی شد.

 خوام._ من یه نفر رو می

 چشمان شیرین برق زد و لبخندش عمق گرفت.

_ اینو که فهمیدم بگو کیه؟ البته که اینم یه حدسایی 

 زدم.

 چشم ریز کرد.

 چه حدسایی؟ _

 بانو براش چشم ابرو آمد.شیرین

 پری.های دانشگاه تهران می_ با بچه
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بانویش چیزی درست زده بود وسط خال و از شیرین

 رفت.جز این انتظار نمی

 مونه؟_ هیچی از چشمت دور نمی

کرد، از هر شیرین مادرانه و با عشق او را نگاه می

و قابل  کسی بیشتر در این دنیا او خوشحال بود

حدس بود که اگر کمی دیگر به نگاه کردن ادامه بدهد 

شود. با چشمک و ایما اشاره به او اشکش سرازیر می

 فهماند نباید اشک بریزد.

 _ فقط حدس زدم.

 _ چه طوری؟

 شیرین بانو دستی پای چشمش کشید.
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ای _ هیچ وقت طرز نگاهت به ثمینا رو به کسه دیگه

بخورم به صورت کسی  تونم قسمندیدم، تقریبا می

 نگاهم نکردی.

سرش را به زیر انداخت، تمام این چند سال را بعد 

آن روز خودش را غرق تالش برای رسیدن به 

هایش کرده بود وقتی برای خودش نگذاشته بود هدف

اش راه پیدا کند. لبخند تلخی که کسی به زندگی

زند جوری که آتش به جان لبخند شیرین انداخته می

 ند او را هم تلخ کرد.و لبخ

جوری گذشت ها نفهمیدم عمرم چه_ همه این سال

ولی از وقتی اون اومده نگران این گذشتن روزگارمم 

 ترسم زمان رو از دست بدم.می
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 هایش شود.تواند مانع از بروز اشکشیرین نمی

 هایی بلده پسرم._ خوش به حال عروسم چه عاشقانه

 ._ معلمم شما و حاج احمد بودید

065 

شیرین لیوان دم نوش را که دیگر آن حرارت اولیه را 

 نداشت به دست امیرعباس داد.

ای که اون شب ازش حرف زدی همین _ دو راهی

 بود؟

 ای لیوان نوشید.جرعه

م که نکنه خودخواهیه آوردنش _ هنوزم سر دو راهی

به زندگیم از طرفی هم فکر از دست دادنش رو 

 کنم چه برسه به واقعیت نبودنش.تحمل نمی
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شیرین لیوان خالی را در سینی گذاشته و لیوان 

گیرد، در حالی که از جا بلند شده امیرعباس را هم می

 گوید:رود میو به سمت در می

_ با این اوصاف اگر دوست نداری از دستش بدی هر 

کشونه بهش بگو، بذار چیزی که تو رو به دو راهی می

 اب کنه.بدونه و انتخ

 پرسد را دوست ندارد.سوالی که می

_ وقتی بعد از صادق خدابیامورز احمد اومد 

خواستگاریم خان داییم گفت تا بعد عقد نذاریم 

م، اما من دلم نبود یه روز یواشکی بفهمن من بیوه

خودم رو رسوندم دم خونه حاج احمد و همه چیز رو 

و قدر دست به خودش و احمد گفتم. بماند که چه
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دلم لرزید و رنگ دادم و رنگ گرفتم تا حرف بزنم 

احمد بنده خدا مات مونده بود ولی نگاه پدرش پر از 

جا فهمیدم که دیدشون بهم مهر و نگرانی بود. اون

ذارن، وقتی قدر بهم احترام میعوض نشده و همون

برگشتم خونه به کسی چیزی نگفتم باالخره وقتی اونا 

گرفتن شون رو پس میزدن زیر همه چیز و نمی

فهمیدن. وجدانم راحت بود که دروغ نگفتم و می

باهاشون بازی نکردم پس کار اشتباهی نکرده بودم، به 

درستی کارم زمانی پی بردم که دو روز بعد مادرش 

زنگ زد برای قرار خرید عقد اون لحظه فهمیدم 

دلیل مهم اینه که با این مونه بادلیل و بیموندنی می

 .جلو بری
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دستش را روی قلبش گذاشته و به این طریق راه را به 

 دهد. امیرعباس نشان می

 زنی؟_ فردا به مادرش زنگ می

چشمان گرد شده شیرین هم باعث نشد ذره خجالت 

 بکشد.

 قدر عجله داری؟_ بچه چه

 دهد.حق به جانب جواب شیرین می

_ سی و دو سالمه عجله نکنم؟ دیگه اگر قرار باشه 

 رسم به  به روح پدرم گفتنش.ای باشم میبچهبابای 

 گزد.کند و لب میای میشیرین اخم ساختگی

_ خدا نکنه بچه یکم خجالت بکش، یه ذره حیا 

 نداره.
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د، آمواقعیت این بود که اصال خجالت کشیدنش نمی

 عاشق شده بود.

اش برای بیرون رفتن از باغ پیاده روی بود، پس بهانه

ت بد نبود. چرا روی انتخاب پوشیدن لباس اسپور

لباس دچار وسواس شده بود؟ مانتوی طوسی و 

شلوار دمپای مشکی و سوئیشرت مشکی به تن داشت 

پسندید. اولین اش را اما نمیروسری مشکی ساده

قرارشان بود و این وضع باب میلش نبود، دوست 

تر ظاهر شود. نگاهی به محتویات ساک داشت آراسته

د انداخت شال طوسی با کوچکی که بسته بو

ی دیگری بود که داشت. های سفید تنها گزینهحاشیه

اش که صرفا آن را برداشت و به جای روسری مشکی
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به خاطر ِست بودن سر کرده بود، سر کرد. لوازم 

آرایشی نداشت به کرم ضد آفتاب و برق لب بسنده 

کرد و قبل از این که وسواس او را پای آینه بند کند با 

 اش از اتاق بیرون رفت.شتن گوشیبردا

کرد پدر و مادرش بیدار نشده باشند که دعا دعا می

مجبور شود دروغ بگوید، عذاب وجدان داشت و 

 شد درست و حسابی از خوشیهمین حس باعث می

شد با یک ها مواجه نمیدیدارشان لذت نبرد. اگر با آن

 اگفت که بیرون رفته. در اتاقش رپیام به مادرش می

صدا بست و به سمت در خروجی که گوشه سمت بی

چپ سالن بود رفت. خوشحال از که هنوز خواب 

هستند پا تند کرد اما نزدیک در با صدای پدرش که 
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آمد فنجان چای به دست از آشپرخانه بیرون می

 سرجایش ایستاد.

066 

 _ سالم صبح بخیر، کجا شال و کاله کردی؟

گاز گرفت، سخت بود اما امیرعباس لپش را از داخل 

هم منتظر بود بعدا با یک توضیح و عذرخواهی از دل 

 آورد.بابا مسعودش درمی

 روی.رم پیاده_ می

 کند.پدرش اخم می

روی دیگه از _ باباجان شما دیشب تب داشت پیاده

 کجا اومد.
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_ یکم نیاز به هوای تازه دارم، دارو خوردم تب ندارم 

 شید.دیگه نگران نبا

پیچاند شرمنده بود و سعی از این که پدرش را می

 کرد خیلی به چشمان او نگاه نکند.می

_ باشه بروی ولی خیلی دور نشو و خودت رو هم 

 خسته نکن.

تند و سریع "چشمی" گفت و از باغ بیرون رفت، در 

آهنی بزرگ که پشت سرش بسته شد نفس راحتی 

خودش را لو گفت حتما کشید. اگر دو جمله دیگر می

 داد، با نگاه به ساعت گوشی فهمید دیر شده. می

"_ وای حتما االن رسیده و منتظره نکنه فکر کنه 

 خوام برم؟"نمی
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 سرش را تکان داد تا به استرسش پر و بال ندهد.

طوری نیست تا از تهران بیاد "_ نه اصال هم این

 کشه هنوز وقت دارم."لواسون طول می

چند جمله دیگر هم برای خودش ردیف کرد تا مثال 

های منفی را دور کرده و استرسش برطرف انرژی

های تندی که شبیه به دویدن بود از باغ شود. با قدم

فاصله گرفت، خیلی زود به پیچ رسید و چند َدم 

عمیق گرفت تا تنفسش عادی شود. پیچ را با خیال 

 دند پشت سرهایی که به تندی قبل نبوراحت و قدم

گذشت و او را نشسته در زانتیای مشکی رنگش که 

دقیقا زیر تک درخت بید مجنونی که در کوچه بود 

 دید. 
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دید کرد میهایش متوقف شدند، االن که فکر میقدم

هنوز آماده رو به رو شدن با او نیست. از آن فاصله 

هم معلوم بود که نگاه امیرعباس به او است، از همان 

یی که گرمای نوازش دستانش روی دست فاصله گو

 کردخود حس کرد. اولین باری نبود که او را لمس می

کرد، دستش را گرفته بود و گفته اما جنسشان فرق می

بود با او بماند مسیر قلبش را، آخرش را نشانش داده 

طرف ماشین رفت، بود. تعلل را کنار گذاشته و به

را برایش باز امیرعباس خم شده از داخل ماشین در 

کرد، سوار شد و زیر لب سالم داد و جوابش را گرم 

 گرفت.

 _ سالم خانم.
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فرمان را چرخاند و با یک حرکت در کوچه دور زد و 

از باغ دورتر شدند. نگاهش را به دستانش دوخته بود 

 اش چسبیده بود.و سرش به یقه

 _ دیگه که تب نکردی؟

هم حس  با همین جمله کوتاه هم حرصش را درآورد

خجالتی که سعی در مهارش داشت برانگیخت، طعنه 

 زد تا اذیتش کند؟ می

 ُبر خوردم تبم قطع شد._ نه تب

 جوابی که امیرعباس زمزمه کرد را شنید و گر گرفت.

 ُبر رو هم نداریم._ یعنی حکم یه تب

که شما منو اذیت _ اومدیم صبحانه بخوریم یا این

 کنید؟
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انداخت و با تاسف سر تکان  ای باالامیرعباس شانه

 داد.

_ فکر کنم ادبیاتت ضعیف بوده تو شخص و شمار 

 افعالت مشکل داری، خانم محترم من یه نفرم.

 صورتش سرخ شد اما نگاه از امیرعباس نگرفت.

067 

 _ اذیتم نکن.

اش را ادا کرد که امیرعباس چند جوری با ناز جمله

 بردارد.ثانیه نتوانست چشم از او 

 _ مواظب باش.
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با هشدار ثمینا نگاه از او گرفته و به جاده دوخت، یقه 

کرد لباسش را کشید گرمش شده بود. باید اعتراف می

 هایش و ناز صدایش گم شده بود.که در حرکت لب

 _ کمربندت رو ببند.

ای بود که به ذهنش رسید، باید جو میانشان تنها جمله

برابر عطش خواستن  کرد. تضمینی دررا عوض می

ها ریز و زیرکانه امیرعباس وجود نداشت و این دلبری

ثمینا که قبال از او ندیده بود و حتم داشت به قصد 

 داد.های اوست کار دستشان میتالفی اذیت

 _ صبحونه چی دوست داری؟

 ای باال انداخت.ثمینا شانه

 خورم برام فرقی نداره._ من همه چی می



 

Romanzo_o 889 

 االن دلت بخواد؟_ چیزی هست که 

 ای روی او نشست ونگاه کوتاه و خیره دخترکش ثانیه

بعد با تکان دادن سرش به نشانه نفی رو به سمت 

جاده برگرداند. یک ربع دیگر به مسیر خود ادامه داد 

و بعد وارد مسیر سنگالخی شد، از دور چند کلبه 

کوچک چوبی شبیه آالچیق پیدا بود. از آخرین باری 

ار سید هاشم آمده و خود را به یکی از آن که به دید

اش مهمان کرده بود مدت زیادی های صبحانهسینی

گذشته بود. سید هاشم را در روزهایی که بعد از رو 

اش به نوجوانی سرکش و به رو شدن با حقایق زندگی

جا عاصی تبدیل شده بود پیدا کرده بود. دقیقا همین

هم پیاده سید بعد از طی کردن مسافتی طوالنی آن 
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هاشم از او پذیرایی کرده بود. مرد مهربانی بود از 

های جبهه و جنگ بود، همرزمانش همه شهید جامانده

شده بودند و فقط او مانده بود که دردی عمیق را به 

مند شدن او به کشید. اصال عامل اصلی عالقهدوش می

افسر پلیس بودن همین سید هاشم بود، با 

به سمتی و سوی هدایت کرده بود  هایش او راتعریف

 که راهش را پیدا کند.

جا خیلی خاطره دارم امیدوارم تو هم _ من این

 خوشت بیاد.

نگاه ثمینا هم به منظره رو به رویشان نشست، در دل 

 های مشخص قرار گرفتهها بافاصلهها کلبهها و تپهکوه

ها با آور بود، گلدونبودند. سرسبزی فضا نشاط
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نگی و خوشگل اطراف را پر کرده بودند و گلهای ر

 رسید.های مشخص سنگی که به هر کلبه میمسیر

 جا خیلی قشنگه._ این

 _ اوهوم هنوز سیدهاشم رو ندیدی.

 با تحیر به امیرعباس نگاه کرد.

 شناسی؟جا رو می_ صاحب این

ای کشید، سرش را تکان داده و ماشین را به گوشی

نبود. احتمال داد سید هاشم هنوز کسی در اطراف پیدا 

داخل کلبه بزرگی که محل زندگی خودش بود باشد، 

چند بوق پیاپی زد تا او را بیرون بکشد. درهای 

ها اش هم بسته بود، خیلی عجیب نبود آنآشپزخانه

زود آمده بودند. سید هاشم در روزهای سرد کارش را 
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کرد تا آفتاب باال بیاید، ساعت کمی دیرتر شروع می

 ازه هفت و نیم صبح بود.ت

 _ فکر کنم تعطیل باشه.

 ماشین را خاموش کرد.

_ نه سید هاشم حتی تو برف و بارونم کارش تعطیلی 

هاش تا باال اومدن نداره، کم کم سر و کله مشتری

 شه.آفتاب پیدا می

068 

شانه هم به سمت کلبه بههر دو پیاده شدند و شانه

وز دست امیرعباس به زنگ بلبلی سیدهاشم رفتند، هن

 ای او را متوقف کرد.کلبه نرسیده بود که صدای جدی
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_ اندازه به زمین اومدن آسمون عجیبه که کنار 

امیرعباس به غیر از شیرین خانم و خواهراش کسی 

 ایستاده باشه.

های درهم و جاخورده و معذب به مردی که با اخم

ها آن بیل و کلنگ کوچکی که در دست داشت به

شد نگاه کرد. وقتی امیرعباس گفته بود نزدیک می

سید هاشم انتظار دیدن پیرمردی فرتوت با دستمال 

ای به دور گردن را داشت نه مردی جا افتاده که یزدی

تر بود، مردی با اندام شاید چند سالی از پدرش بزرگ

ها نگاه ورزیده و قدی تقریبا بلند که با اخم به آن

ثمینایی که منتظر استقبالی به مراتب کرد و خب می

تر بود در ذوقش خورد. سید هاشم نزدیک آمد و گرم
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با طعنه و کنایه به امیرعباس سالم کرده و او را تقریبا 

 نادیده گرفت.

 _ سالم اوالد سر به زیر و خلف.

 امیرعباس با خنده جواب او را داد.

_ سالم سید شمشیر رو از رو نبند مرد مومن، من 

 وزم همون اوالد خلفم.هن

 گوید:سید هاشم نیم نگاه عمیقی به ثمینا انداخته و می

خوای بگی سرت به سنگ خورده و اهل _ یعنی می

 زن و بچه و خونه زندگی شدی؟

 _ تقریبا.

 تر شده بود.حاال نگاه سید هاشم به او نرم
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 _ سالم.

 _ سالم عروس خوش اومدی.

 کرد.اش را صاف با خجالت گوشه روسری

 _ ممنون.

 _ انتظار نداری که از مهمونم بیرون پذیرایی کنم.

 برد.امیرعباس دست به نشانه تسلیم باال می

 _ من تسلیم امر، امر شماست.

ایستد و به ثمینا سید هاشم درد را باز کرده عقب می

 کند.تعارف می

 _ بفرما عروس کلبه درویشی ما را منور کن.
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ت و منتظر تایید او ماند، نگاهش را به امیرعباس دوخ

 وقتی امیرعباس پلک بر هم نهاد وارد کلبه شد.

قدر شوهر ذلیل باشی دختر، به این _ خوب نیست ان

 پسر رو نده.

متعجب و با چشمان گرده شده به سید هاشم که از 

کنار او عبور کرده و به سمت سالن رفت نگاه کرد. 

ا او رصدای خنده آهسته امیرعباس کنار گوشش نگاه 

 از مسیر رفتن سید هاشم گرفت.

کنی، نگاه به زبون تلخش نکن دلش _ عادت می

 دریاست.

 هایش را گاز گرفت.لب

 _ آخه...
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 تونی ازش دل بکنی._ نترس باهاش آشنا بشی نمی

 شناسیشون؟_ خیلی ساله می

 .شه_ تقریبا چیزی به حدود هفده یا هجده سالی می

جوری خواد همین_ امیرعباس به عروست بگو می

 ِپچ کنه؟جلوی در وایسه ِپچ

خواند به ها را فرامیهاشم که آنصدای بند سید 

گوششان رسید و امیرعباس خندید و دهان ثمینا از 

 لحنش باز ماند.

069 

 کنم با من لجه؟_ چرا حس می

این را با درماندگی گفت و با امیرعباس که لبخند 

زده بود داخل رفت. فضای  بندی به حرف اونیم



 

Romanzo_o 898 

داخلی هم چیزی ورای تصور ثمینا بود، کامال مدرن و 

ای از سالن قرار شیک مبلمان کالسیک زیبا گوشه

گرفته و یک کاناپه راحتی هم مقابل تلویزیون بود. میز 

ناهار خوری چهارنفره جمع و جور هم کنار اوپن 

 اآشپزخانه قرار گرفته بود، آشپزخانه نقلی و شیک ب

تمام امکانات بیشتر از این امکان نداشت شگفت زده 

شود. کلبه برای یک مرد تنها خیلی زیبا و البته مرتب 

 آمد.ای آثار گرد و غبار به چشم نمیو تمیز بود، ذره

روی کوچکی بیرون آمده و با دست سید هاشم از راه

 جا اشاره کرد.به آن

 ره.حاض_ تا یه آبی به دست و روتون بزنید صبحانه 



 

Romanzo_o 899 

های جدی و پر ثمینا احساس کرد برای فرار از نگاه

اخم این مرد واقعا نیاز دارد تا آبی به صورتش بزنید، 

حقیقتا حسابی خجالت زده و شگفت زده بود و به 

این چند ثانیه سکوت آن هم در سرویس بهداشتی 

برای آرام کردن خودش نیاز داشت. زیر لب 

 طرف سرویس پا تند کرد.به"ممنونم"ای زمزمه کرد و 

دخترکش از اخم و تخم سید هاشم معذب شده بود، 

وقتی از رفتن او مطمئن شد به آشپزخانه رفت تا در 

آماده کردن صبحانه به سید هاشم کمک کرده و در 

همان حال با اویی که زبان امیرعباس را به خوبی 

ها را با فهمید حرف بزند. داشت خیار و گوجهمی
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دستی از کرد، امیرعباس دو پیشخرد میمهارت 

 کابینت بیرون کشید و کنار دست او گذاشت.

 _ با ما ِبه از این باش سید.

 _ نامزدت دختر خوبی به نظر میاد.

 آرامی گفت:لب به هم فشرد و به

 _ نامزدم نیست.

نگاه تیز سید هاشم روی او نشست و امیرعباس 

حساس و دانست او تا چه حد روی این مسائل می

 ناموس پرست است.

 جاست.دونن با تو این_ البد پدر و مادرش هم نمی
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سکوت کرد و همین سکوت گره میان ابروهای او را 

کورتر کرد، رو از امیرعباس برگردانده و سمت 

 یخچال رفت.

ن تو_ من اهل بد تا کردن با مهمون نیستم صبحونه

 جا برید.رو خوردید زود از این

 ف بزنم._ مهلت بده حر

 تند و تیز رو به او کرد.

 _ مهلت بدم که چی؟

 خوامش._ می

جا _ برو خواستگاری از پدر دخترش رو بخواه نه این

 و از من.

 _ قرار شیرین زنگ بزنه با مادرش حرف بزنه.
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آید سید هاشم کمی فقط کمی از موضع خود پایین می

 دهد امیرعباس حرفش را بزند.و اجازه می

که با هم حرف بزنیم، منم بود به این _ یکم احتیاج

جا سراغ نداشتم که دست دختر تر از اینجایی امن

 مردم رو بگیرم ببرم.

_ چه حرفی داشتی که تو مراسم خواستگاری 

 تونستی بزنی؟نمی

های کمر باریک را پای سماور برد، سینی و استکان

 آب جوش آمده و در حال ُقل زدن بود. 

 شتم سد یادت هست؟_ یه پرونده مهم دا

_ اوهوم همون که نزدیک دو سال عمرت رو پاش 

 گذاشتی.
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ها سرازیر کرد صبحانه حاضر بود اما چای را در لیوان

ثمینا هنوز از سرویس بیرون نیامده بود، دخترک 

اش را نگران بود. سینی را سر میز برد سید خجالتی

چید، صدایش را پایین آورد که به هاشم میز را می

 ثمینا نرسد. گوش

ست دختری که گفتم _ ثمینا نتیجه همون پرونده

 بهش قول دادم نجاتش بدم.

سید هاشم دست از کار کشید و متحیر امیرعباس را 

 نگریست.

071 

 کنی؟کار می_ عباس داری چی

 سر کج کرده با شک پرسید:



 

Romanzo_o 904 

خوای به خاطر اتفاقایی که براش _ نگو که می

 افتاده...

 سید هاشم باال آمد و امیرعباس را ساکت کرد. دست

_ پسر تو کی دیدی من قاضی بشم و قضاوت کنم؟ 

 این دنیا فقط یه قاضی داره.

خوام حمایتش کرد دلم براش سوخته و می_ فکر می

 کنم.

 _ دلت براش سوخته یا حمایته؟

 باره گفت:امیرعباس با تحکم و جدیت یک

 خوامش.و می _ باید باور کنه که دلم نسوخته

 _ بهش ثابت کن.
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در چشمان جدی سید هاشم خیره شد تا با جدیتی که 

 ها بلد بودنداز خودش یادگرفته بود جوابش بدهد، آن

حرف هم را بفهمند. صدای در سرویس نشان از 

کندی نگاه پر حرفشان را از هم آمدن ثمینا داشت به

 گرفتند.

ود بمشتی دیگر آب به صورتش پاشید و به خودش 

ماند، اما خیلی معطل چند دقیقه دیگر در سرویس می

کرده بود و زشت بود با دستمال کاغذی صورتش را 

تر بود وقتی از سرویس خشک کرد. به خودش مسلط

بیرون آمد، امیرعباس و سید هاشم در حال گفت و 

گو بودند گویا که خیلی جدی بهم خیره بودند. 

 ید.امیرعباس صندلی را برای او عقب کش
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 های سید هاشم خوردن داره._ بشین که صبحونه

ها ریز جلو رفت و روی صندلی نشست، بعد با قدم

او هم سید هاشم اما همین که امیرعباس خواست 

 صندلی کنار او را عقب بکشد سید هاشم مانع شد.

_ حکایت پنبه و آتیش به گوشت نخورده پسر بشین 

 وره.اش رو بخور بذار این دختر صبحونهاین

امیرعباس تسلیم عقب رفته و صندلی کنار سید هاشم 

را برای نشستن انتخاب کرد، اما ثمینا درگیر این بود 

ها دیده بود. امیرعباس که سید هاشم چه رفتاری از آن

حالت وار رفته صورت او را که دید گوشه چشمانش 

چین خورد، دست دراز کرد برای ثمینا چای و لیوانی 

ست ثمینا گذاشت. سبد نان را هم شیر گرم جلوی د
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 تر بتواند بردارد و همه اینجلوتر کشید که راحت

کرد که کارها را پیش چشمان سید هاشمی می

های کرد. معذب دستی به لبهها را نگاه میریزبینانه آن

شالش کشید و چند تار موی بیرون آمده را پوشاند و 

 از امیرعباس تشکر کرد.

 ی بگی خیلی جنتلمنی؟خوا_ االن مثال می

ای بلند سر داد و ثمینا و سید تنها امیرعباس قهقهه

 نگاهش کردند.

 _ سید اذیتش نکن.

 سید هاشم حق به جانب به ثمینا گفت:
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کنم فقط دارم چشمات رو باز _ من اذیتت نمی

کنم که با چهارتا ادای جنتلمنا رو درآوردن خامش می

 نشی.

 امیرعباس باز هم خندید.

 تو فامیل دامادی یا طرف عروس؟ _ سید

 ای باال انداخت.سید شانه

_ این پسر از این ادا و اصوال بلد نبود که، پسر یه 

 طوری رفتار کن بهت بیاد.

شناخت حق با امیرعباس بود، باید سید هاشم را می

جدی بود و با زبانی گاها تلخ اما در عمق 

 هایی هم شاید پنهان بود که اوهایش حقیقتحرف

 فهمید.نمی
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شان را خوردند و الحق که خوشمزه بود، با صبحانه

این که خیلی مربا دوست نداشت و ترجیحش عسل 

آن هم با موم بود ولی همه مرباهای سید هاشم را اول 

با کنجکاوی بعد با عالقه تست کرد. برای شناخت او 

شتر یتر بود اما زمانی نداشتند، یک ساعت هم بمشتاق

د اما گشتنبود که از خانه بیرون آمده بود و باید برمی

خواست باز هم او را پیش قطعا بعدها از امیرعباس می

سید هاشم بیاورد. سید هاشم اجازه نداد در جمع 

سمت سالن هدایت ها را بهکردن میز به کمک کنند آن

 ها ملحق شد.آن کرده و خودش با سینی چای به
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از خط قرمزای منه از االن بگم  _ عروس چایی یکی

روز خواستگاری توقع تعریف و تجمید الکی نداشته 

 شه.می باشی، باید از دستت چایی بخورم تا ببینم چی

کم داشت به لحن او ثمینا لبخند محجوبی زد کم

شان را خوردند و بلند شدند. کرد، چاییعادت می

امیرعباس دست سید هاشم را فشرد و از او تشکر 

 کرد.

نا تر باش که ثمی_ ما بازم میایم سید ولی یکم مهربون

 خانم نترسه.

سید نگاهی به او کرد تقریبا بیشتر زمانی که در 

 کنارشان بود را در سکوت گذرانده بود.
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_ این دختر زیادی سر به زیر و ساکته تو درسته 

 دی با زبونت...قورتش می

 رو به ثمینا ادامه داد.

 کن ببین چه بالیی قرار سر خودت _ بازم بیشتر فکر

 بیاری.

امیرعباس خنده کوتاهی کرده و یواشکی چشمکی 

گفت حرفی نوک اش میریزی به او زد، لبخند موزی

 زبان دارد.

 _ سید حکایت فلفل نبین چه ریزه رو شنیدی؟ 

اش گرفته بود اما خودش را از کار امیرعباس خنده

 ید هاشم قرارترسید مورد هدف زبان سکنترل کرد می

اش زمانی تکمیل شد که اشاره غیر بگیرد، و خوشی
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ی معکوس داد و سید هاشم از ثمینا مستقیم او نتیجه

 حمایت کرد.

_ ببین پسر من تو رو بزرگت کردم شاگرد خودم 

بودی، الکی توپ و تو زمین عروسم ننداز که زیرآبت 

 زنم.رو می

ر کنابیرون از کلبه وقتی سید را در آغوش گرفت 

 ای کرد.گوشش زمزمه

_ برای ثابت کردن خودت به این دختری که من 

امروز دیدم کافیه خودت باشی، امیرعباس باش همه 

 شه عاشقیت مبارک پسر.چیز خود به خود درست می

نگاه ثمینا به جاده بود و نگاه امیرعباس به او شاید 

 سنگینی نگاه او را حس کرد که سر چرخاند.
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ت خوش گذشته باشه، حرفای سید رو _ امیدوارم به

 که به دل نگرفتی؟

 های دخترکش نشست.لبخند ریز و شیرینی روی لب

_ اولش شوکه شدم از رفتارش ولی دلخور نشدم باید 

بیشتر بشناسمش، با وجود زبون تندی که داره آدم رو 

کنه انگار یه رازی تو خودش به خودش جذب می

 داره.

فهمید سر از بود یا میهر چند که اگر سید هاشم 

کرد اما او یک جایزه کوچک را حق تنش جدا می

نظر او حال ثمینا  دانست، چرا که بهخودش می

کنارش خوب بوده و همین خوب بودن برای او 

کند تا خود را محق بداند. دست دراز کرده کفایت می
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طور که پشت گیرد، هماندست ثمینا را در دست می

 گوید:کند میت نوازش میدستش را با سرانگش

 گی حالت خوبه؟_ پس می

دخترکش شوکه بود، انگار که برق به او وصل کرده 

باشند که خشکش زده بود. البته که این حال دو طرفه 

ها بود امیرعباس هم در خود به دنبال ردی از گذشته

بود، کسی که تعریفی از عشق نداشت حاال در تب و 

زمان برد تا ثمینا نفسی سوزد. کمی تاب خواستن می

 بگیرد و زمزمه آرامش به گوش امیرعباس برسد.

 _ خوبم.

072 

 زنه._ شیرین امروز به مادرت زنگ می
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شوکه کردن ثمینا را دوست داشت چشمان گردش 

 دیدنی بود.

 _ این همه عجله چرا؟

 نیم نگاهی به او کرد و شانه باال انداخت.

ها پیش وال رسم و رسومکنم طبق ر_ عجله نمی

 رم.می

 نشیند.های ثمینا میلبخند نرمی روی لب

 داریم؟_ بهتر نیست یه چند وقت دست نگه

 کند.فوری اخم می

خوام عقب _ نه اصال، حتی برای یه روز هم نمی

 بیوفته.
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کرد، چشمانش در گردش برای زدن حرفی دل دل می

 داد.بود و دسته کیفش را فشار می

 کنم بابا قبول کنه.ی_ فکر نم

 کنه؟_ چی رو قبول نمی

ها مراسم خواستگاری انجام که به این زودی_ این

بشه، حداقل نه تا زمانی که تکلیف خونه و زندگیمون 

 مشخص بشه.

ترین آدمی بود که نظرش مسعود وارسته منطقیبه

 توانست او را قانع کند.شناخت، میمی

فردا نهایتا فردا یا پس _ تو به این چیزا فکر کنم برای

 آماده باش.
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کرد؟ حاضر گناه بود اگر چشمانش را بوسه باران می

اش را هم بپردازد اما همین لحظه آن بود کفاره

 گرفتصورت معصوم ثمینا را در حصار دستانش می

 بوسید. ای را میو دو گوی قهوه

گه طبق روال پیش گم عجله داره می_ بعد من می

 رم.می

 زد.لب به خودش غر میزیر 

 _ من گوشام تیزه شنیدم چی غر زدیا.

که به روی خودش بیاورد به بیرون نگاه کرد، اما آنبی

سمت پنجره بچرخاند لبخندش که روی بهقبل از این

 را امیرعباس دید. 
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صورتش را از زوایای مختلف در آینه بررسی کرد، 

 او پودر بهآرایشش را دوست نداشت انگار رنگ کرم

آمد و خیلی صورتش را تیره کرده بود. نباید به نمی

داد، همان مارک همیشگی را حرف ثنا گوش می

گرفت بهتر بود. دستمال مرطوب را برداشت تا می

آرایشش را پاک کند که ثنا خودش را داخل اتاق 

 انداخت.

کنی تو؟ االنه که مهمونا برسن بعد تو کار می_ چی

 جایی؟هنوز این

 به او نگاه کرد و تشر زد. با اخم

 _ تو در زدن بلد نیستی بچه؟

 ثنا تمسخرآمیز ادایش را درآورد.
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شنوه که من در بزنم، از بس تو _ حاال انگار خانم می

 هپروتی هر کاری بهت سپرده مامان یه گندی زدی.

حرصش گرفت بالشت را از روی تخت برداشت و 

 سمت ثنا پرت کرد.

 د زدم؟گی کی گن_ چرا الکی می

 ثنا چشم در کاسه چرخاند و گفت:

_ واال از وقتی مادر سرگرد زنگ زده تو رو ابرایی، 

همچین عین لیلی چشمات به ساعته ببینی کی میان 

که بابا هم فهمیده. خجالت بکش جلوشون هول بازی 

 ست.درنیاری بگن دختره شوهر ندیده

 _ ثنا چرت نگو.
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حالی که از اتاق ای برایش باال انداخت و درثنا شانه

 رفت گفت:بیرون می

073 

_ مامان گفت صدات کنم بیای آشپزخونه کم مونده 

 ها...برسن

 میانه راه ایستاد و سرش را از الی در داخل آورد.

قدر خوشگل نکن به جون مردم _ درضمن خانم ان

 رحم کن.

 ربا رفتن ثنا باز مقابل آینه ایستاد و قول داد که بار آخ

سمت اش نگاهش را بهباشد، اما صدای آالرم گوشی

 خود معطوف کرد. یک پیام از امیرعباس داشت.

 ای؟""_ سالم، آماده
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 "_ سالم، بله."

و گه ت"_ خوبه، استرس که نداری؟ افرا یه چیزایی می

که قصد نداری از استرس سینی چایی رو روی من 

 چپه کنی؟"

دست از اذیت کردن امان از زبان این مرد که حاال هم 

 کشید.او نمی

 "_ نخیر، من اصال هم استرس ندارم."

"_ خوبه، نباید هم استرس داشته باشی چون هر چی 

 بشه من هستم."

هایش نشست، جوابی به پیامش نداد لبخند روی لب

هایش با یک "من هستم" ساده او انگار که تمام نگرانی

داشت و دود شد. حاال دختر درون آینه را دوست 
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از دو روز  آمد، استرس و نگرانینظرش زیبا میبه

اش گذاشته بودند. همان روز که پیش پا روی خرخره

برای  بانو با مادرشسید هاشم برگشتند شیرین از کلبه

خواستگاری تماس گرفته بود. طبق انتظاری که داشت 

پدرش نپذیرفت که به این زودی برای خواستگاری 

ودش دوست داشت در خانه خودش بیایند. بابا مسع

دخترش را خواستگاری کنند نه جایی که مهمان بود، 

ه بانو نگذشتاش از تماس شیریناما امیرعباس دقیقه

دانست چه حرفی بین بود به پدرش زنگ زد. نمی

ها رد و بدل شد اما در نهایت پدرش قبول کرد که آن

 شبرای امروز به خواستگاری بیایند. نگاه عمیق پدر

شد، بعد از این که آورد غرق شرم میرا که به یاد می
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صحبتش با امیرعباس تمام شده بود او را صدا زده 

 بود تا با هم در باغ قدم بزنند به ثمینا گفته بود:

شه "_ گفته بودم هر وقت فهمیدی چی داره می

خودت بهم بگو، ولی انگاری این پسر قبل از تو 

 شه."فهمیده داره چی می

اش چسبانده بود، به خجالت سرش را به یقهاز 

 زحمت زبان در دهان چرخانده بود و گفته بود:

 شه.""_ فکر کنم منم فهمیدم چی داره می

"_ چیزی که داره اتفاق میوفته از کجا سرچشمه 

 گیره؟"می

اراده دست روی قلبش گذاشته بود و جواب کاملی بی

 به پدرش داده بود.
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ان بودم، خیلی بیشتر از چیزی ات نگر"_ برای آینده

گفتم این بچه تا از که فکرش رو بکنی. با خودم می

زمین بلند بشه و دوباره بتونه به یه مرد اعتماد کنه 

 کشه؟"قدر طول میچه

 کنم بابا؟"نظرت کار درستی می"_ به

با تمام احساسی که در قلبش به امیرعباس داشت 

 کرد.می هنوز هم دلهرهایی در اعماق قلبش حس

تونم جای تو نظر بدم بگم خوبه یا بد، "_ من نمی

نظر من ماله خودمه که من با حرفایی که امروز این 

دار کس اندازه اون امانتپسر بهم زد فهمیدم هیچ

خوبی نیست که من دخترم رو بهش بسپرم. 

دونم چون باید در طول زمان احساسش رو نمی
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ا به تپه اممی قدر براتمحکش بزنم ببینم قلبش چه

 کنم."عنوان یه پدر تاییدش می

همان صحبت پدر دختری کوتاه کار خودش را کرده 

ای که در نگاه بود، رضایت پدرش و برق خوشحالی

مادرش نشسته بود برای دلگرمی و ایستادن به پای 

اندازه خوشحال خواسته قلبش کافی بود. مادرش بی

ها کار سه آنبود جوری که کل این سه روز را از هر 

کشیده بود تا ویال را برق بیندازد، مسیر سنگ فرش 

شده باغ تا ساختمان را هم آب و جارو کرده بودند. 

مجبور شده بودند برای خرید یک سری هم به تهران 

بروند، خیلی سریع و با عجله از یک پاساژ برای 

خودش چند قلم لوازم آرایش و شومیز دامن سفید و 
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ری و صندل ِستش خرید بود. با ای با روسسورمه

ها را بخرد زمان کمی که برای خرید داشتند تنها همین

داد لباسی انتخاب کند که نیاز به پوشیدن ترجیح می

چادر نباشد، اما حاال باید چادر حریر سفید با 

ای که انتخاب مادرش بود را سر های ریز نقرهشکوفه

و کرد. شال سفیدش را روی سرش مرتب کرد می

های کمی هم از عطری که دقیقه آخر از یکی از مغازه

پاساژ خریده بود را هم به مچ دستانش زد، چشمکی 

 به دختر درون آینه زد و از اتاق بیرون رفت.

074 

ایش را صاف کرد و کتش یقه پیرهن سفیدش سورمه

را پوشید، همه حاضر و آماده منتظر او بودند که با 
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درحال لباس پوشیدن بود. از صبح به وسواس خاصی 

خانه سید هاشم آمده بودند، ناهار دعوتشان کرده بود 

جا همگی با هم حرکت کنند. و گفته بود از همین

ای به در اتاق خورد و شیرین بانو وارد اتاق شد، تقه

خواند را به سینه چسبانده قرآنی که همیشه آن را می

 چرخید.بود. نگاه پر از برقش روی او می

 _ قربون قد و باالت برم پسر خوشتیپم.

دستانش را به دو طرف باز کرده و شیرین را به 

 آغوش کشید.

 بانو؟_ خدا نکنه، چشمات چرا اشکیه شیرین

 دست شیرین دور گردن او حلقه شد.
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_ از خوشحالیه امیرم، کم چیزی نیست دارم دامادیت 

 بینم.رو می

 روی سر شیرین را بوسه زد.

شن بهم نظرت اگر یکم دیر بریم منصرف میبه_ 

 دختر بدن؟

 هایش را با دست پس زد.شیرین اشک

 _ چرا باید دیر بریم؟

خوام سرمو بذارم روی پاهات، تو موهام رو ناز _ می

 هام بگم.کنی من برات از دغدغه

هایی که کنترلشان دست خودش شیرین میان اشک

 نبود لبخند زد.

 انتظاره. _ مامانم عروسم چشم
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دست شیرین را کشید تا روی تخت بنشیند و خودش 

که نگران چروک شدن کت و  دراز کشید، بدون این

 پیرهنش باشد.

 کنم؟نظرت دارم کار درستی میبانو به_ شیرین

 شیرین شروع به نوازش موهایش کرد.

م تر_ عاشق شدی، از پا گذاشتن تو راه عشق درست

 هست؟

 _ یه وقت اذیتش نکنم.

هاته درسته _ نه تو مثل باباتی، خون اون تو رگ

هاش رو گیر بود اما من عاشقی کردنجدی و سخت

 هم دیدم.
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د های پر درامیرعباس آهی کشید، از گذشته و واقعیت

اش چیزی به ثمینا نگفته بود. سر از پای زندگی

خواست آرام شود نه این که شبی شیرین جدا کرد می

اش خیلی مهم بود خانواده که هم برای خودش و هم

ای نه چندان دور از این کلبه خراب کند. در فاصله

دیر  ایخواست حتی ثانیهدخترکش منتظر بود و نمی

 کند.

 _ بریم؟

شیرین ایستاد بار دیگر او را از نظر گذراند و بعد 

 قرآنش را باال گرفت تا امیرعباس به آن بوسه بزند.

 ، بریم._ به حق همین قرآن خوشبخت بشید
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با هم از اتاق بیرون رفتند، اولین نفری که در سالن 

چشمش به امیرعباس افتاد افرا بود. برخالف انتظار 

ای امیرعباس با دیدنش لب برچید و بغض کرد، ثانیه

نگذشت که اشکش درآمد و باعث شد برادرش 

 سمت او پا تند کند.به

 _ چی شد وروره جادو؟

 ا باال کشید.اش رافرا پر سر و صدا بینی

کم _ تو رو خدا زود عروسی نگیر بری، بذار کم

 عادت کنیم به نبودنت. 

 او را محکم به خود فشرد.
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_ شما که باید به نبودنای من عادت داشته باشید، من 

 کی درست حسابی خونه بودم.

 افرا خودش را در آغوش او ماچاله کرد.

 ارزید.ت به دنیا میهای نصفه و نیمه_ همون بودن

از پس شانه افرا دید که افسون و افروز هم بغض 

دانست خواهرانش روی او تعصب دارند اند، میکرده

اما تا این حد وابستگی به او که هیچ وقت درست 

هایش هم به یک ساعت حسابی در خانه بود و بودن

خواب در نیمه شب و باز آفتاب طلوع نکرده رفتن 

حاج احمد با دیدن جو سنگین میان  بود عجیب بود.

 ها گفت:آن
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_ بسه دخترا دل داداشتون رو خون نکنید، بریم اون 

 های خدا منتظرن.بنده

با این حرف حاج احمد همه به خود آمدند و دقایقی 

هایشان به راه افتادند. در بعد با نشستن در ماشین

زد و افرا هم از آن مسیر فرهاد مدام چراغ یا بوق می

حال و هوا بیرون آمده بود و با افسون دست بیرون از 

دادند. ماشین برده بودند و دستمال در هوای تکان می

شد، دنبال ها دوخته مینگاه همه در خیابان به آن

ماشین عروس بودند یا خود عروس که در ماشین 

باشد. اگر امیرعباس ذهنش تمام و کمال پیش ثمینا 

گرفت. کمی بعد را مینبود قطع به یقین حالشان 

ها مقابل در ویال توقف کردند و همه پیاده ماشین
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شدند، فرهاد جعبه شیرینی را به دست گرفت و سبد 

گل را به امیرعباس دادند. نگاهش را به باغ داد 

کرد روزی این باغ که با اکراه قبولش فکرش را نمی

 کرده بود، زادگاه خاطرات خوش باشد.

کرد که صدای ی چای مرتب میها را در سیناستکان

زنگ آیفون بلند شد، ناخودآگاه از استرسی که به 

جانش نشست دستی به روسری و لباسش کشید و 

بعد چادر حریر را روی سرش انداخت. از آشپزخانه 

بیرون رفت تا همراه پدر و مادرش به استقبال 

روی ورودی کنار مادرش هایشان بروند. در راهمیهمان

های هر دو دستش خیس عرق بود، لبهایستاد کف 

 چادرش را در مشت فشرد و با خودش غر زد.



 

Romanzo_o 935 

 "_ چته دختر؟ یکم آروم باش."

تند  کرد تا کنترل ضرباندر اصل هر چه تالش می

شد که های عمیق به دست بگیرد نمیقلبش را با نفس

شد. گویی که قلبش سر لج گذاشته باشد با تندتر نمی

کوبید. دقایقی بعد اولین وار میخودش را به در و دی

نفری که پا داخل ساختمان گذاشت و لبخند پر 

انو بمهرش ثمینا را غرق خجالتی دخترانه کرد شیرین

بود. بعد از او حاج احمد و سید هاشم و بقیه وارد 

ها سالم و احوال پرسی کرد. شیرین او را شدند، با آن

 در آغوش گرفت و کنار گوشش پچ زد.

ر عمرم منو به خاطر دلی که از پسرم بردی _ تا آخ

 مدیون خودت کردی عروس خانم.
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بانو تنها سر هایش سرخ شدند در جواب شیرینگونه

توانست حرف دلش را به زیر انداخت چرا که نمی

 شد که بگوید.بزند، شرم و حیا مانع از این می

ست چون منم بابت مردی که تو "_ این ِدین دو طرفه

 گاه من ممنونم." ش دادی که بشه تکیهدامنت پرور

حاج احمد پدرانه جوابش را داد و سید هاشم با آن 

نگاه عمیق و آشنایش جواب سالمش را داد. بعد از 

کرد او را ببیند یا ها افسون جلو آمد فکر نمیآن

حداقل نه به این لبخند محو، هنوز کمی سرسنگین 

 های گذشتهروییکرد از آن ترشبود اما ثمینا حس می

خبری نیست. افروز و افرا بعد از خواهرشان پیش 

آمدند و او را با ذوق و خیلی کوتاه به آغوش 
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کشیدند، همسر افسون بعد از سالم و احوال پرسی 

جعبه شیرین را به ثنا داد. آخرین نفر خودش بود 

مردی آراسته که کت و شلوار مشکی خوش دوختش 

ب به تنش برازنده اش عجیایبا پیرهن ساده سورمه

نمود. سبدی از رزهای سفید و قرمز در دست می

داشت، بعد از سالم دادن به پدر و مادرش رو به روی 

نگاهی خیره و مشتاق سبد را به او  ثمینا ایستاد و با

رود، کرد عرق از تیره کمرش پایین میداد. حس می

ها دوخته شده بود هایی که به آنبین نگاهزیر ذره

 طور دریافت کرد.ه سالم کرد و جوابش را همانآهست

 _ سرگرد کوتاه بیا خواهرمو درسته قورت دادی.
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رد کصدای ریز ثنا که با خباثت امیرعباس نگاه می

 رشته اتصال نگاهشان را برید.

گفتم عروسکاش رو بیاره با _ کاش افرا رو می

 خواهرت برن بازی کنن.
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زند ثنا را حرصی کمال خونسردی میحرفی که در 

ای که به او کند و امیرعباس با چشمک یواشکیمی

ر طورود. به آشپزخانه رفته و همانزند به سالن میمی

ا را هآرامی و با احتیاط فنجانکه مادرش گفته بود به

رنگ بودن  از چای پر کرد، وقتی خیالش از یک

 لوات زیرلبیها سینی را برداشت و با سالم و صچای
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ترها هنوز درگیر تعارف تکه پاره بیرون رفت. بزرگ

کردن بودند، با ورودش به سالن اول از همه نگاه 

بانو روی او نشست و با قربان صدقه رفتن شیرین

 هایش را گلگون کرد.گونه

 _ قربون دستت عروس خانم، این چایی خوردن داره.

تعارف  های سرخها را با سری پایین و گونهچایی

کرده و کنار مادرش نشست، کمی که مردها به 

بانو با اعتراض های معمول پرداختند شیرینصحبت

 گفت:

_ وقت برای صحبت از اقتصاد و سیاست مملکت 

 تری داریم.های مهمزیاد هست آقایون، ما صحبت
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فرمایید بهتره بریم سراغ _ بله خانم شما درست می

این دوتا جوون از اصل مطلب که خوشبختی و آینده 

 تره.هر چیزی مهم

با تایید حاج احمد بحث جدی شد، حاج احمد با 

اجازه از پدرش و سید هاشم شروع به حرف زدن 

های معمولی که در مراسم کرد، ثمینا ساکت به بحث

داد. هرازگاهی هم خواستگاری مرسوم گوش می

کردند و زیرزیرکی خیره چشمانش بازیگوشی می

ای کوتاه رو به روی او که در فاصله شدندمردی می

نشسته بود. برایش مهم نبود چه تصمیمی برای مهریه 

ه کرد که در آن پا گذاشتگرفتند، فقط به راهی فکر می

بودند، در آن لحظه شاید مثل قبل از ساسان نفرت 
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نداشت. ثمره حضور او و اتفاقات تلخی که سرنوشت 

ه رو شدن و دستی آنان برایش رقم زد، رو ببا هم

دلبستن به امیرعباس بود. با صدای حاج احمد سر 

بلند کرده و با چند جفت چشم که به او دوخته شده 

 بودند مواجه شد.

 _ دخترم شما موافقی؟ دهنمون رو شیرین کنیم؟

ست با داناش فرستاد، دقیقا نمیلعنتی به حواس پرتی

چه چیزی باید موافق باشد. نگاهش روی امیرعباس 

، انگار که منتظر تایید او باشد با پلک زدن نشست

 معطلی زبان در دهان چرخاند.آهسته او بی

 _ بله.
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ا، هها و دست زدنای بعد ثمینا میان صدای هلهلهثانیه

چشم در چشم امیرعباس دلش را با همان کلمه سه 

 حرفی کوتاه تمام و کمال به او وصل کرد. 

، ریه کشیدنفس عمیقی کشید و بوی نم خاک را به 

این باغ آب و جارو شده با درختان سر به فلک 

آوری را کرد منظره رعباش که همیشه فکر میکشیده

کشد حاال زیباترین بود. شاید اگر قبل از به تصویر می

 فروخت اما حاالاش با ثمینا بود این باغ را میآشنایی

هایش در فکرهای دیگری داشت، آغاز خاطره سازی

همان آغوش کوتاه برای تن ترسیده این باغ از 

های دخترکش بود. حاال معتقد بود باید خاطره

ای به باغ ببخشند. بیشتری رقم بزنند و روح تازه
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های ریز و صدای آراِم باز و بسته شدن در و قدم

طور شناخت، لبخندی زد و هماناش را میآهسته

 طورایستاد تا او مجبور به کنارش ایستادن شود. همین

هم شد، چند قدم فاصله بینشان را پر کرد و 

 ی امیر عباس ایستاد. شانهبهشانه

دادم همین حاال بدزدمت _ به من اگر بود ترجیح می

 کس نباشه.ببرمت یه جا که هیچ

 سرچرخاند و لبخند ریز ثمینا را شکار کرد.

 طور._ منم همین

 ابرویی باال انداخت.

 _ یعنی دوست داری منو بدزدی؟
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روزهای امیرعباس  های سرخش سرگرمی اینونهگ

 بودند.

 _ نه... یعنی منظورم این بود که...

 امیرعباس دست او را گرفت.

_ من که مشکلی با دزدیده شدن ندارم نیاز نیست 

 توجیه کنی.
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شان بود، دقایقی های گره خوردهنگاه ثمینا به دست

ود ها خوانده ببین آنپیش سید هاشم صیغه محرمیتی 

 ترین به امیرعباس بود.و حاال او محرم
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 _ بریم؟

 به کندی سر بلند کرد.

 _ کجا؟

 هایش لب زد.خیره به صورت سفید و لب

 به دیدن طلوع آفتاب لب ساحل چیه؟_ نظرت راجع

 _ به خاطر ما تدارک دیدن.

به خاطر اصرارهای امیرعباس انگشتر نشان را همین 

نا کرده بودند، بله برون و امشب دست ثمی

ه برای بانو گفتخواستگاری را یکی کرده بودند. شیرین

تک عروسش آرزوها دارد و در یکی دو روز آینده 

 گرفتند ومراسمی زنانه برای ثمینا بین خودشان می

 دادند.های اصلی را آن وقت میهدیه
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خوانم زنم و بردارم _ حال ما براشون مهمه که من می

 برم.

 بهشون چی بگیم؟_ 

 ای متفکر چشم ریز کرد و گفت:لحظه

دادن تا من و تو بریم _ به جای اون زمانی که باید می

 ریم با هم حرف بزنیم.تو اتاق حرف بزنیم، حاال می

 چشمکی پر شیطنت نثار ثمینا کرد.

 _ فکر نکنم بابا مسعود اجازه بده.

 اش حله.م باش بقیه_ اون با من، تو پایه

قدمی به ثمینا نزدیک شد، قدمی که باعث شد  گفت و

های کنارش تکیه بدهد. تنش را جلو ثمینا به نرده

کشید، دو دستش را از کنار دو پهلوی ثمینا رد که و 
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به نرده تکیه داد. حاال کامال او را در حصار تن خود 

ی او به گردن های داغ و تند شدهداشت، نفس

ت ثمینا به خورد. نگاهش در صورامیرعباس می

اش گذشت تا به ایگردش درآمد، از دو گوی قهوه

نواز و چشم اش که با رژ لب براقهای صورتیلب

های ثمینا شده بود رسید. عالوه بر نفس نفس زدن

های پر ضرب قلب خودش هم گویی در صدای تپش

فضا طنین انداخته بود. خودش را سمت ثمینا کشید 

ه ریزی باعث شد که صدای پر شیطنت ثنا و خند

 عقب بکشد.

_ خواستم بگم همه سر سفره منتظر شمان ولی فکر 

 کنم بد موقع اومدم سرگرد.
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ندید، با خافرا پشت ثنا سنگر گرفته بود و ریز ریز می

 اش را رها کرد.غیظ به آن دو نگاه کرد و نفس کالفه

 _ شما دو تا بالی جون برید ما میایم.

 _ آب خنک بیارم سرگرد؟

عباس چشم ریز کرد و خواست خیز بردارد که امیر

ندی های بلثمینا بازویش را گرفت. ثنا و افرا با خنده

که سر دادند داخل رفتند و ماند امیرعباس با ثمینایی 

 کرد.زده به او نگاه میکه سرخ و شرم

 ذارن._ االن این دوتا آبرو برای ما نمی

 امیرعباس با حرص گفت:

 د بدزدمت.گم بای_ همینه که می
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طور نخودی به این احوالشان خندید و ندید چه

امیرعباس را محو خود کرده. امیرعباس دو طرف 

هایش افتاده بود گرفت و شانه چادرش را که روی

 روی سرش کشید.

 رسه._ بخند خانم، وقت خندیدن منم می

هایش سعی در کنترل لبخندش ثمینا با فشردن لب

 داشت.

 شه.خیال نمیتالفی درنیاره بی _ ثنا تا حسابی سرت
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 _ خواهر ثنا چی اهل تالفی هست؟
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 ای باال انداخت.ثمینا شانه

 _ بستگی داره که چی باشه که تالفی کنم.

امیرعباس در یک حرکت آنی خم شد و گونه 

 سرخش را بوسید.

 _ این رو تالفی کن.

رکتش بعد هم دست ثمینا را که مات و مبهوت از ح

نگریست گرفت و با خود به داخل ساختمان او را می

 کشید.

  ****************************** 

قدر که در تاریکی شب وهم ها همانپیچ و خم جاده

ر هایی هم داشت. مثال هبرانگیز و ترسناک بود، زیبایی

شدند تر میرفتند انگار به آسمان نزدیکتر میچه باال



 

Romanzo_o 951 

دیدند. یک ساعتی بود که در تر میها را واضحو ستاره

طور شد که چهجاده بودند و هنوز باورش نمی

ا برای این سفر یک روزه قانع امیرعباس پدرش ر

نظرش این مرد مهره مار داشت که کرده بود. به

 کرد. راحتی نظرها را به خودش جلب میبه

کم به اونی که کنی؟ فکر کنم دارم کم_ کجا سیر می

 کنم.تو فکرته حسودی می

ها جدا کرده و با لبخندی محو جواب چشم از جاده

 امیرعباس را داد.

 کردم.ی_ به تو فکر م
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چند لحظه مات و مبهوت ثمینا را نگریست، نگاهش 

بین ثمینا و جاده در گردش بود در آخر طاقت نیاورده 

 ی جاده کشید و ترمز کرد.ماشین را گوشه

 _ دختر قصد جونمون رو کردی؟

هنوزم آثار تعجب و تحیر در نگاهش پیدا بود، ثمینا با 

 شیطنت خندید و با خباثت گفت:

همیشه تو باعث بشی من با خودم و  شه که_ نمی

 احساساتم درگیر بشم.

قدر که َدم عمیق امیرعباس در صورتش رها شد، آن

تنش را جلو کشیده بود و فاصله بینشان را کم کرده 

 بود.

 _ چی بگم بهت؟ زبونم رو کوتاه کردی.
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ثمینا آرام خندید و ندید این لبخند نرم روی 

برد که نتوانست طور دل از امیرعباس هایش چهلب

خیال موقعیتشان خم شد و خودش را کنترل کند و بی

 پیشانی ثمینا را محکم و عمیق بوسید. 

 _ فعال الی الحساب اینو داشته باش تا برسیم.

اش درحال سوختن است، کرد پیشانیثمینا حس می

هایش که حاال صد در صد سرخ شده دستی به گونه

 بودند کشید.

 ها.شهیر می_ ِاِاِا... بریم د

 _ چشم سرِخ گلی خانم.

امیرعباس ماشین را مجدد به حرکت درآورده و در 

 همان حال به سبد زیر پای ثمینا اشاره کرد.
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 _ یه لیوان چایی عروس ریز به من بده.

وقتی تصمیم گرفته بودند حرکت کنند مادرش با 

ای که به خاطر زمان حرکتشان وجود نارضایتی

و فالکس چای برایشان داشت، سبدی خوراکی 

حاضر کرده بود. به ثمینا هم تاکید کرده بود از تنقالت 

و چایی که حاضر کرده بخورند و حرف بزنند تا 

خوابشان نگیرد. لیوانی برداشت و برای امیرعباس 

چای ریخت، کمی شیشه را پایین کشید و دستش را 

 بیرون برد تا از داغی بیوفتد. 

 کنی._ دختر خوب یخ می

برخورد باد سرد به صورتش غرق خوشی بود و  از

برد برای همین لیوان را با دو حبه قند به لذت می
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 تردست امیرعباس داد و سرش را به شیشه نزدیک

 کرد.

 _ خنکی باد حس خوبی بهم میده.
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_ ته این حس خوب ممکن به آمپول و قرص ختم 

 بشه.

 خندید. ای باال انداخت و نخودیشانه

 _ تو هستی دیگه سرگرد، نگران نیستم.

بعد از چند دقیقه که صورتش از سردی هوا ِسر شد 

اولین عطسه را زد و صاف سرجایش نشست. 
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امیرعباس شیشه را باال کشید و بخاری ماشین را زیاد 

 کرد.

 _ یه لیوان چایی بریز بخور تا گرم بشی.

دگی ای آثار سرماخورحرف گوش کرد، چون اگر ذره

شد امیرعباس قید ساحل و اش نمایان میدر چهره

خواست هیچ زد. نمیتماشای طلوع آفتاب را می

ها را از ای از اولین شب آرامشش بعد از مدتلحظه

دست بدهد برای همین به جای پای لیوانی قهوه 

 فوری خود با آبجوشی که داشتند آماده کرد. 

جا را در شهر ترددی نبود و سکون و سکوت همه 

دربر گرفته بود، امیرعباس ماشین را نزدیکی یکی از 

های نه چندان دور های کوچکی که در فاصلهکیوسک
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از هم قرار داشتند متوقف کرد. باید سوئیتی برای 

رفتند، در یکی کرد بعد به ساحل میماندن اجاره می

ها مردی در حال چرت زدن بود. با دو تقه از کیوسک

 زد او را از جا پراند. آرامی که به شیشه

 _ سالم، سوئیت برای اجاره داری؟

 مرد دستی به کله کچلش کشید و خوابالود جواب داد.

 خوای؟_ بله، برای چند وقت می

ند توانستد بمانامیرعباس نگاهی به ساعتش کرد، نمی

به پدر ثمینا قول داده بود که او را قبل از آفتاب 

 غروب برگرداند.

ساعت ولی کرایه کامل رو پرداخت _ فقط برای چند 

 کنم، نزدیک دریا باشه ترجیحا.می
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 مرد پشت گردنش را پر سر و صدا خاراند.

_ یه ویالی جمع و جور دارم راست کار خودت، 

 بریم نشونت بدم.

راضی سری برای مرد تکان داد و سوار ماشین شد تا 

اش شود و راه را نشانشان مرد سوار موتور قراضه

 دهد.

گذره، تا آخرین باری که اومدیم شمال خیلی می _ از

 حاال خلوتیش رو ندیده بود.

ثمینا با چشمانش مشغول کنکاش اطرافش بود و نگاه 

دید، همین که دخترکش راضی امیرعباس تنها او را می

 و خوشحال باشد برای او کافیست.

 _ ویالیی که اجاره کردم لب ساحله.
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 قدر خوب._ چه

و به شکل عجیبی خوب بود. پنج همه چیزی کنار ا

دقیقه بعد به ویالی مورد نظر رسیدند و امیرعباس 

بعد از گرفتن کلید و پرداخت کرایه ماشین را داخل 

 حیاط جمع و جور ویال برد.

تر از نیم ساعت دیگه به طلوع آفتاب _ بریم که کم

 مونده.

گفت و پیاده شد، ماشین را دور زد دستش را مقابل 

که در ماشین را برای پیاده شدن باز کرده دست ثمینا 

درنگ دست در دست او که ثمینا بیبود دراز کرد. این

توانست دست ای میهیچ دغدغهکه بیگذاشت، این

که دیگر نگران از در دست او در ساحل قدم بزند، این
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دست دادنش نبود و او را کنار خودش داشت 

بود. اش ترین بخش این روزهای زندگیبخشلذت

شانه به شانه هم در امتداد ساحلی که در تاریکی فرو 

های فرصت زدند. خاموشی چراغرفته بود قدم می

اندام نور مهتاب در ساحل بود. به خوبی برای عرض

نزدیکی چند تخت سنگ رسیدند، ثمینا پیشنهاد 

هایی را داشت که به دریا نشستن روی آن سنگ

مقدار زیادی آب  تر بودند و با هر هجوم موجنزدیک

شد. هرچند که نگران عفونتی ها پاشیده میروی آن

بود که رحم دخترک را درگیر خود کرده بود اما دلش 

نیامد ذوقش را کور کند، امشب شِب او بود. پالتوی 

 بلندش را از تن کند و روی تخت سنگ پهن کرد.
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 شه، هوا سوز داره._ سردت می

سرد نیست ولی که سنگا نم دارن ممکنه  _ هوا خیلی

 بعدش اذیت بشی.

زده از توجه او رو به دریا کرد و نشست، ثمینا شرم

هنوز هم نگران بود اما نخواست خیلی تاکید کند که 

او را مشکوک کند. کمابیش در جریان رفت و 

 دانستآمدهای ثمینا به مطب دکتر معظم بود اما نمی

که ثمینا بداند داده، اینها جواب تا چه حد درمان

اش امیرعباس خودش برای درمان مشکالت زنانه

 خواست. پزشک پیدا کرده را فعال اصال نمی
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_ به تغییر رنگ آسمون نگاه کن، از اون سیاهی 

 مطلقش در اومده تبدیل به نیلی شده.

مثل درون او، مثل سیاهی اطرافش که حاال با وجود او 

 به انتهای دریا بود که انگار بهشد. نگاه ثمینا میرنگی 

آسمان وصل شده بود و نگاه امیرعباس به صورت او، 

به آسمان باالی سرشان نگاه گذرایی کرد و در 

 سکوت به ثمینا گوش کرد.

_ رنگش یه جوره خاصی قشنگه، از اون رنگاست که 

 کنه.گرده مثلش رو پیدا نمیقدر میآدم هر چه

و برای خودش، همین فکر کرد که مثل رنگ چشمان ا

 معنی را داشت دیگر؟

 _ سردت نیست؟
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احساس عذاب وجدان داشت از این که امیرعباس 

برای خوشایند او سرما را به جان خریده بود، پیرهن 

 اش جنس نازکی داشت.مردانه

 _ نگرانمی؟ 

 به چشمان بازیگوش امیرعباس نگاه کرد.

 خوری._ سرما می

 رفت.یک تای ابروی امیرعباس باال 

 جا.خوای گرمم باشه بیا این_ می

دستانش را از هم باز کرده بود و به آغوش خود اشاره 

کرد، چه اشاره وسوسه برانگیزی. با کمال میل در می

اش آغوش او خزید و اجازه داد دستان مردانه و قوی

 دور تنش حصار بکشند.
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های ستاد منو تو این حال _ فقط کافیه یکی از بچه

 ببینه.

توانست حالت مبهوت صورتشان را تصور کند، یم

 لبخند ریزی زد.

 خندی؟_ می

 ازت حساب نبرن. _ فکر کنم دیگه

_ مگه دست خودشونه؟ این همه سال الکی برای 

 خودم یال و کوپال جمع نکردم.

_ مثل اکثر پسرا که رویای پلیس شدن دارن، رفتی 

 پلیس شدی؟

 حرکت نوازش گرانه دستش کند شد.

 برعکس من پزشکی دوست داشتم. _ نه
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دوست داشت بیشتر از او بداند، برایش مهم و جالب 

 بود.

شد که االن به  _ دو تا دنیا متفاوت از هم، پس چی

 جای آقای دکتر جناب سرگردی؟

تند شدن ضربان قلب امیرعباس را زیرگوشش حس 

 کرد.

رسی که رویاهای بچگی از _ یه وقتایی به جایی می

 نیستن.نظرت قشنگ 

نوعی غم در صدایش پنهان بود که ثمینا از فهم آن 

دانست. دلش لرزید عاجز بود، چرا که علت را نمی

برای ناراحتی او، تنش را بیشتر به آغوش گرم او 

فشرد و فاصله گرفت تا صورت امیرعباس را ببیند. 
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هایش درهم شده بود و صورتش سخت و سرد اخم

گونه او گذاشت. با رسید، دستش را روی نظر میبه

سرانگشت خط ته ریشش را نوازش کرد، همیشه ته 

ریش داشت هیچ وقت ندیده بود صورتش را شش 

تیغ کند. سنگینی نگاه و نوازشش امیرعباس را به او 

 خیره کرد.
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 جاست؟_ چرا حس کردم یه درد عمیقی این

دستش را روی قلب او گذاشت، امیرعباس دست 

 دستش گذاشت. روی 

 _ چون هست.
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خواست، هیچ ناراحتی و دردی برای او که نمی

 خواست. گاه امنش بود نمیتکیه

 گی؟_ برام می

هایشان صورت خیره در چشمانش در حالی که فاصله

 کرد لب زد.را کم می

 ام که گفتم.گم ولی حاال نه، االن منتظر تالفی_ می

م صداهای ضربان قلبش اوج گرفت انگار که تما

کالمی که بی اطرافش محو شدند و فقط موسیقی

پیچید. آب دهانش نواخت در گوشش میقلبش می

سختی فرو داد تا راه نفسش را باز کند، حیران و به

سرگردان تالفی کردن و نکردن بود که دست 

تر شدن امیرعباس پشت کمرش او را وادار به نزدیک
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مقاومت ثمینا را  زدکرد. تمنایی که در نگاهش مج می

توجه به شکست، شرم و حیا را کنار گذاشته و بی

ای کنج لب هایش تند و سریع بوسهزمان و مکان لب

امیرعباس زدند. دید که امیرعباس جا خورد، دید که 

هایش چشمانش خندیدن و صورتش مات ماند. نفس

کرد از رفتند و حس میآمدند و مییک در میان می

د ای بعاز جا کنده خواهد شد. ثانیهفرط هیجان قلبش 

محکم کشیده شده و به سینه امیرعباس چسبید، میان 

 حصار بازوانش حبس شد.

کرد ای بود که پشت ویترینش توقف میچندمین مغازه

کم حوصله افسون را سر برده بود دانست ولی کمنمی

 اش.با وسواس و سخت پسندی
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خاص بود _ داداش به خدا او انگشتر خیلی شیک و 

گردیم ولی تو باز چیزی االن یک ساعته داریم می

 نپسندیدی.

بار دیگر با دقت تمام طالهای ویترین را از نظر 

گذراند وقتی چیزی که باب میلش باشد را ندید، 

 سمت مغازه بعدی راه افتاد.

 _ دنبال من اومدی غر بزنی؟

فهمم تو چه _ ما کادوها رو خریدیم، من نمی

 به خرید؟اصراری داری 

 ای باال انداخت.شانه

 _ دوست دارم برای زنم کادو بخرم.

 ای به او کرد.افسون دهن کجی
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کنه برای من زن ذلیل، خوبه عقد _ چه زنم زنم می

 هنوز عقد نکردید.

 ای به افسون رفت.چشم غره

 _ نبینم خواهرشوهر بازی دربیاری.

باز هم راه افتاد سمت مغاره دیگری، این بار در 

های ردیف آخر و گوشه ویترین چشمش به پالک

اسمی افتاد که در یک قاب کناره هم چیده شده 

معطلی وارد مغازه شد و به مرد جوانی که بودند. بی

 پشت میز نشسته بود گفت:

 زنید؟های اسم سفارشی هم می_ از این پالک

 _ بله قربان حتما چه طرحی مد نظرتونه؟
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را گفت و فروشنده طرحی که به ذهنش آمده بود 

 یادداشت کرد.

 ای هم دارید؟_ امر دیگه

یک جفت گوشواره به طرح هالل ماه که روی قسمت 

اش یک ستاره بود هم انتخاب کرد. چند روز انتهایی

ای که داده بود عمل کرد و با پیش شیرین به وعده

آماده کردن خلعتی یک جشن بله برون زنانه برای 

بدجنسی اجازه ندادند ثمینا گرفتند. در کمال 

ها را برساند تا فرصتی برای دیدن امیرعباس آن

عروسش داشته باشد. دو روز دیگر در محضر عقد 

کردند و بعد از این خانواده ثمینا به خانه جدیدی می

که پدر ثمینا بعد از کلی دوندگی خریده بود نقل 
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کردند جشن عقدی هم برای اعالم مکان می

 گرفتند.دو طرف می ازدواجشان به اقوام
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هرچند که امیرعباس مخالف جشن گرفتن بود چرا که 

اصال دوست نداشت اقوام حاج احمد را دعوت کند 

ولی مخافتی هم نکرد اول و آخرش که ثمینا همسر او 

 ها هم مجبور به پذیرش بودند.بود و آن

و به بعد از انجام کارهایش افسون را به خانه رساند 

ستاد رفت، سرهنگ مجد احظارش کرده بود. خبر 

قدر ازدواجش را سید هاشم به او داده بود و چه

امیرعباس شرمنده بود که خودش زودتر او را در 
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جریان نگذاشته بود. سید هاشم و سرهنگ مجد رفیق 

گرمابه و گلستان هم بودند، سرهنگ بعد از جنگ به 

ز تهران دل کنده کارش ادامه داده بود و سید هاشم ا

بود. ماشین را بیرون از ستاد پارک کرد و از دری که 

کردند وارد شد. مردم برای رفت و آمد استفاده می

ها را دو تا یکی باال رفته و یک راست به طرف پله

دفتر سرهنگ رفت، منشی سرهنگ با دیدنش سریع 

 بلند شد و به در اتاق اشاره کرد.

یلی وقته منتظرتون _ سالم سرگرد خوش آمدید، خ

 هستن.
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سری برای منشی تکان داده و با انگشت دو ضربه 

کوتاه به در زد و وارد دفتر شد، سرهنگ با دیدنش از 

 پشت میز بلند شد و پیش آمد.

 جاست، احوال شازده داماد؟به ببین کی این_ به

دست سرهنگ را فشرد و شرمنده سر تکان داد، کنایه 

 د.سرهنگ را واضح گرفته بو

 _ خوبم شما خوبید قربان؟ 

ها اش را فشرد و به سمت صندلیسرهنگ شانه

 هدایتش کرد.

 ترم._ خوبم خبرای خوبی هم شنیدم که خوب

 گفتم شرمنده..._ خودم باید بهتون می
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_ مهم اینه که من خبر خوش گرفتم بگذر از این 

جا چون یه خبر مهم حرفا، صدات کردم بیای این

 برات دارم.

کرد این خبر مهم به امیرعباس جدی شد، حس می

 کارش مربوط است.

 _ چه خبری؟

 های سلیمی تو اطالعات رو شده._ دست نوچه

هایش از سر دقت درهم شده و چشمانش ریز اخم

 شدند.

 _ این یعنی؟

هات رو بکن که بعد از تموم _ برو آخرین استراحت

و  دقتشدن دوره تعلیق از خدمتت من به  یه نیرو با 
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قدرتش بیشتر نیاز دارم، پرونده جدید داریم سرگرد 

 صامتی.

در این چند وقتی که از ستاد و افرادش دور بوده 

خبر بوده، باید ها رخ داده که او بیظاهرا خیلی اتفاق

ا زد. از ستاد بسر فرصت مفصال با سرهنگ حرف می

فکری آزاد بیرون زد، باید کارهایش را برای دو روز 

های کرد، هم زمان برنامهمراسم عقد آماده می دیگر و

 زیادی هم برای بازگشت به ستاد در ذهن داشت.

به کمک مادرش و ثنا پیراهن ساده و بلندی که برای 

محضر انتخاب کرده بود را پوشید، بلندی و پوشیدگی 

کرد، دست به موهای لخت لباس خیالش را راحت می

کوچکی جمع  ها را با گِل سراش کشید و آنشده
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کرد. موهایش خیلی بلند نبودند، بعد از آن ماجراها 

ها را کوتاه کرده بود چرا که حوصله رسیدگی و آن

اش شانه زدن به موهای پر و ِوَزش را نداشت. چهره

تا حد قابل توجهی تغییر کرده بود، آرایشگر 

ابروهایش را هاللی برداشته بود اما نه خیلی کوتاه 

یلی نازک. در آرایش و زینت دادن کرده بود و نه خ

صورتش هم حد تعادل را رعایت کرده بود، تنها 

بود که  کرد خط چشمچیزی که در صورتش جلوه می

 داد. تر نشان میتر و کمی روشنچشمانش را درشت

 _ الهی دورت بگردم مادر ماه شدی.

مادرش اشک را از گوشه چشمش پاک کرده و او را  

 در آغوش کشید.
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 _ مامان...

های مادرش برای او که منتظر یک تلنگر بود، اشک

بغضی خانه کرده در گلویش را به ارمغان آورد. بغض 

آلود او را صدا کرد، ثنا حرصی از بازار اشک و آهی 

 که به راه انداخته بودند اعتراض کرد.

خیال هندی بازی بشید آرایشش _ تو رو خدا االن بی

 شه.یخراب م

با غرغرهای او از هم جدا شدند و ثمینا با چند نفس 

 عمیق و قورت دادن آب دهانش بغضش را مهار کرد. 
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_ به جای این جیغ جیغ کردنا خودت برو حاضر شو 

 االن میان وقت نداریما.

ها را به ثنا گفت و دستش را کشید و مادرش این

به  ها روهمراه خود از اتاق ثمینا بیرون برد. با رفتن آن

اش سمت آینه کرد تا خودش را برانداز کند، روسری

های ریز ُرزهای را مرتب کرد و دستبندی از غنچه

سفید و قرمز را که ثنا از گل فروشی سفارش داده بود 

با احتیاط به دست کرد. انگشتر نشانش را هم به 

انگشتش نشاند و روی آن دست کشید، با شنیدن 

ماشینی و پشت بند آن  داریهای ریتمصدای بوق

زنگ آیفون قدیمی باغ نگاهش از پنجره اتاق به حیاط 
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 اشباغ کشیده شد. دستی روی قلب تپش گرفته

 کشید.

بار اشتباه نکردم من نتیجه توجه نکردن _ مطمئنم این

 به تو رو قبال دیدم.

ای را صبر کرد و بعد باطمانینه و خرامان چند دقیقه 

روی کوتاهی که چند اتاق راه از اتاق بیرون رفت. از

در آن قرار داشت گذشته و به سالن رسید، با 

ها به سمت او جلب شد صدای رسیدنش همه توجه

های براق و دست زدن و هلهله بلند شد. از چشم

های مزین به لبخند رضایت گذشت و در میان لب

چندین جفت چشم که به او خیره بودند چشمانش 

ند که در کت شلوار مشکی و امیرعباس را هدف گرفت
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شد. برقی که از پیرهن سفید به شدت جذاب دیده می

کاود گذرد و با دقت بیشتر او را مینگاه امیرعباس می

محض این که دانست بهکند، میدلش را زیر و رو می

 هایشکرد تا گونههایش کاری میتنها شوند با حرف

و را در گلگون شود. شیرین بانو با ذوق جلو آمد و ا

 آغوش کشید و کنار گوشش آهسته گفت:

ـ دختر قشنگم قراره امروز حسابی خون پسرمو با 

 هات تو شیشه کنیا.دلبری

وقتی در جمع چشم چرانی کرده و یک دل سیر 

شد این که روی اش میزند نتیجهمرَدش را دید می

سر بلند کردن نداشته باشد. بعد از کمی خوش و بش 

باس به طرف محضری که سید هاشم با خانواده امیرع
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شناخت رفتند، تمام تدارکات الزم برای دفترخانه می

و عاقد را خودش به عهده گرفته بود. چیزی به 

رسیدن زمستان نمانده بود و سوز سرما هر روز بیشتر 

شد، پالتوی شیری رنگی که به اصرار ثنا خریده می

ز ابود را روی لباسش پوشید و آخرین نفری بود که 

شد. وقتی از در بیرون رفت ساختمان خارج می

ها منتظر او بود، گویا بقیه رفته امیرعباس پایین پله

ای هایشان شوند. چند لحظهبودند تا سوار ماشین

های دامن لباس مکث کرد و بعد با گرفتن گوشه

ها را پایین رفت، دو پله مانده بود که آرامی پلهبه

اس دست دراز کرد تا شان هیچ شود امیرعبفاصله

دست ثمینا را بگیرد. محرم نبودند اما درنهایت که او 

تردید دست در دست او گذاشته ترینش بود، بیمحرم



 

Romanzo_o 983 

های باقی مانده را پایین آمده و و به کمکش پله

ها نه، مقابلش ایستاد. در واقع امیرعباس او را پایین پله

ش به مقصد آغوش خود هدایت کرده بود. دست آزاد

را دور کمر او حلقه کرد و با نگاهی نافذ و عمیق که 

 کاوید به او خیره شد. گویی عمق وجودش را می

وقتت رو ها وقت و بیـ حساب تموم این دلبری

 گیرم.بدجور ازت پس می
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های گرمش را روی صورت اش نفسهمراه با زمزمه

ه کرساند. با اینثمینا پخش و جانش را به لبش می

انگار در کوره آتش بود ولی فاصله گرفتن را دوست 
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کرد نداشت، تاب و تحملش را گرما دست او تمام می

ستبرش  و مشتاقانه خواهان سرگذاشتن روی سینه

 بود. 

 ـ امیرعباس!

گذرد وقتی ثمینا او را چنین صدا می برقی از نگاهش

 زند.می

 ـ جانم.

همین تمام کلمات را از ذهنش فراری دادی وقتی 

دید که جانش را نثار دخترک کرد، واقعا حالش را نمی

 کرد.ترش مینفسبا جان نثار کردن بی

 قدر خوبه که تو هستی.ـ چه
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حالت های بیگوشه چشمانش چین خوردند اما لب

 ماندند.

ذارم پای دوست دارم اگر فکر کردی این رو می ـ

 گفتنت سخت در اشتباهی.

که مهلتی به ثمینا بدهد دستش را گرفت و آنبعد بی 

 با خود همراه کرد.

************************************

********* 

چیزی به رسیدنشان به محضری که سید هاشم آدرس 

احمد با ماشین نمانده بود. فرهاد و حاج  داده بود،

های ریتم داری که شان کرده بودند و با بوقدوره

کردند. ثمینا هم گاهی در شان میزدند همراهیمی
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دادند هایی که برایش تکان میها و دستجواب بوق

داد. دخترکش از بودن گل سفیدش را تکان میدسته

کنار او راضی و خوشحال بود، لبخند روی لبش برای 

طور با شور و شوق بود. همین که این امیرعباس کافی

خندید و هیجان بقیه را همراهی کرده و از ته دل می

کرد. صورت امیرعباس را بس بود و غرق لذتش می

معصوم و زیبایش با آن آرایش محوی که انجام داده 

 هر بار که چشم آمد،بود از همیشه بیشتر به چشم می

رژ  هایگرفت چشمانش قفل لباز خیابان می

 شد. اش میخورده

باالخره در یک خیابان خلوت مقابل ساختمانی 

مسکونی و دو طبقه توقف کردند، تابلوی دفتر ثبت 



 

Romanzo_o 987 

ازدواج را که دید پیاده شده ماشین را دور زد و در را 

 برای ثمینا باز کرد.

 ـ بفرمایید خانم صامتی.

 ابروهای ثمینا باال پریدند و با حاضر جوابی گفت:

 ست جناب سرگرد.من وارسته ـ فامیلی

خونسرد و با غروری خاص در چشمان دخترکش 

 خیره شده و لب زد.

، شی زن منـ وقتی از در این دفتر بریم تو رسمًا می

 شی خانم صامتی.پس می

 ثمینا لبخند زیبایی زد.
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ـ یه دفعه تو یه شبکه اجتماعی یه جوکی خوندم 

ی، گفته جالب بود. از مرده پرسیده بودن اهل کجای

 کنم.بود بذارید زن بگیرم خبرتون می

با شیطنت ابرویی باال انداخت و با نگاهی پیروز از 

ها مهلت جواب کنار امیرعباس گذشت. آمدن خانواده

 . وارد محضردادن به شیطنتش را از امیرعباس گرفت

که شدند امیرعباس توقع دیدن یک دفتر ساده با چند  

با نمای قدیمی ساختمان  صندلی قدیمی را داشت،

رفت. حاال در یک سالن بیشتر از این انتظار نمی

مستطیلی شکل بودند که در دو طرفش چند صندلی 

در انتهای سالن هم سفره عقدی که به  قرار داشت،

زیبایی تمام آراسته شده بود با یک مبل دو نفره که 
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جایگاه عروس و داماد بود قرار داشت. قدر شناسانه 

و  سربه سید هاشم نگاه کرد، به اندازه کافی عقد بی

کرد حتی برای خرید شان ناراحتش میا و سادهصد

عقد هم نتوانسته بود ثمینا را همراهی کند و شرمنده 

بود. ساختن خاطرات خوش در این روز مهم 

شان برای ثمینا را با تمام وجود خواستار بود، زندگی

اما هیچ چیز باب میل او پیش نرفت. چشمان براق و 

 عقد از دیدش دور لبخند ریز ثمینا بعد از دیدن سفره

 نماند، شانه سید هاشم را بوسید.
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 کنم سید.ـ جبران می
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 اش را فشرد و کنار گوشش گفت:سید هاشم شانه

ـ همین که کاری کنی این دختر چشماش همیشه 

از زندگی من عبرت بگیر  طور برق بزنه کافیه،همین

 پسر.

م را چشمی گفت و عقب کشید نگرانی سید هاش

کرد از وقتی پروانه خانم همسر محبوبش را درک می

 از دست داده بود خودش را اسیر تنهایی کرده بود،

دانست و بار این چرا که خود را مقصر مرگ او می

مالمت را که کاش زودتر به بالین او رسیده و قبل از 

کشید. با دید به دوش میمرگ همسر جوانش را می

وابید و امیرعباس و ثمینا در ها خآمدن عاقد همهمه

جایگاهی که برایشان مشخص شده بود پای سفره 
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ها و اجازه از عقد نشستند. عاقد با گرفتن شناسنامه

 پدر ثمینا شروع به خواندن خطبه کرد.

************************************

********* 

آیات قرآنی را که مادرش به دستش داده بود زیر لب 

گوشش به صدای رسای عاقد بود که در  خواند ومی

پیچید. افرا و افروز باالی سرشان سکوت سالن می

ثنا با  ،سابیدتور سفید گرفته بودند و افسون قند می

گرفت. همه چیز دوربینش عکس مینداخت و فیلم می

امان به در و عادی بود ِاال ضربان قلبی که خود را بی

اب د تا بتواند جوآهسته نفسی کشی کوبید،دیوار می

اش را پر کرد. عاقد را بدهد که بوی عطری شامه
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همان عطری که بارها آن را نفس کشیده بود و با آن 

غریبه نبود، خوب بود که افرا او را دنبال گل چیدن 

فرستاد اگر نه با این نفس بنده آمده زبانش در کام 

کم قلبش چرخید که بخواهد جوابی بدهد. کمنمی

د بار که چن ه و با ریتم مرتبی تپیدن گرفت،آرام گرفت

هایش کرد گویی نفس کشید و آن عطر را مهمان ریه

هایش دود شده و به که آرام گرفته بود. تمام استرس

 با خیالی راحت از حضور که ناجی این هوا رفتند،

 اش را به صدای عاقد داد.روزهایش شده بود توجه

رمه، خانم ثمینا ـ عروس خانم، دوشیزه محترمه مک

 دهید...وارسته آیا به بنده وکالت می
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برای بار دوم هم گالبی در جام ریخته و آورد و حاال 

خواند، آماده عاقد داشت برای بار سوم خطبه را می

بود که بله بگوید اما افرا باز شلوغ بازی درآورد و 

 گفت:

 خواد آقای داماد.ـ عروسمون زیر لفظی می

در  ای را به دستش داد،میرعباس جعبهچند ثانیه بعد ا

جعبه را باز کرد و با شگفتی و لبخند به گردنبند با 

طرح خاص و جالبش نگاه کرد. پالک ترکیب اسم 

خودش و امیرعباس بود که در یک طرف آن طرح 

یک اسلحه کوچک و سمت دیگرش یک 

میکروسکوپ آزمایشگاهی کوچکی بود. چشم از 
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ی گردنبندش کشید و با طرح بامزه و دوست داشتن

 اطمینان خاطر جواب عاقد را داد.

 ترها بله.ـ با اجازه بزرگ

سرش را باال آورده و  صدای سوت و هلهله بلند شد،

نگاهش را به امیرعباس داد. دوست داشت با تمام 

وجود خود را در آغوش او جا داده و بگوید با 

 کارهایش هر بار او را بیشتر از گذشته شیفته خود

کند. چشم در چشم هم داشتند وقتی عاقد همان می

را از امیرعباس پرسید و او هم با صدای بلند و  سوال

 رسا جواب داد.

 ـ بله. 
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ها غرق شدند و فرصت میان تبریک و شادی خانواده

نشد که ثمینا به قطره اشک سمجی که در چشمانش 

النه کرده بود تا از سر ذوق ببارد اجازه خودنمایی 

د. حاال امیرعباس رسمًا و قانونًا همسرش بود و بده

هیچ هراسی به حسی که در دلش توانست بیثمینا می

ریشه دوانده بود اجازه پر و بال گرفتن بدهد، 

های طوالنی بشیند و رویای با او بودن را ببافد. ساعت

به خود ببالد که این بار در انتخاب شریک و همراه 

شینده و راه درست را  اش ندای را قلبش رازندگی

حرف  اگر به بود،رفته. همیشه که نباید تابع منطق می

ها به هیچ مردی عقل و منطق بود که به این زودی

کرد. اما از همان اولین دیدار در آن نباید اعتماد می

اتاقک تاریک و نمور و سرد، امیرعباس ناجی او شد 
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ذره و تا همین لحظه که محرم و همسر شده بود ذره

خودش را به قلب ثمینا شناسانده و جایگاه خود را 

 محکم کرده بود.
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ای مقدس بود که معنی همیشه عشق برایش واژه

آمد ولی امیرعباس این باور کردنش از هرکسی برنمی

حاال بر این عقیده بود که در  او را برهم زده بود،

ه حرف عشق حرف ب شان واژه به واژه،مسیر زندگی

شود. بعد از گرفتن هدایایی که برایشان تهیه معنی می

کرده بودند و انجام امضاها از دفترخانه بیرون آمدند. 

مادرش از شِب گذشته در حال تدارک ناهار امروز 
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بود و الحق که حسابی هم سنگ تمام گذاشته بود. با 

ثنا چند مدل دسر و شیرینی خانگی و غذا درست 

اجازه نداده بودند ثمینا کمکشان کند. با  کرده بودند و

تعارف و دعوت پدر و مادرش همگی به سمت باغ 

رفتند جز او و امیرعباس که مسیرش برخالف جهت 

 ها بود.حرکت ماشین

 ریم؟ـ کجا داریم می

امیرعباس ماشین را به خیابانی فرعی هدایت کرد و با 

 زیاد کردن سرعتش گفت:

هات رو احم حساب دلبریمزـ یه جای خلوتی که بی

 ازت بگیرم.
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" مزاحمریز ریز به حرص امیرعباس موقع گفتن" بی

در محضر ثنا و افرا با همسر افسون دست به  خندید،

یکی کرده بودند و حسابی امیرعباس را حرص داده 

 بودند.

ـ بخند خانم بخند، کم مونده که نوبت خندیدن منم 

 برسه.

ندید و  بلند خدید، اش را رها کرد و باصدایخنده

 های دلربایش.نفهمید با دل امیرعباس چه کرد خنده

هایش هم دل از امیرعباس دخترک دلبر با خنده

با حظ وافری به او نگاه کرد باید تا رسیدن به  برد،می

کرد. بعد یک دل سیر او را میان مقصد صبر می

کرد. مسیر با سرعت باالیی رانندگی بازوانش اسیر می
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شک بی تا به بهشتی که مد نظرش بود رسیدند، کرد

ای که با پیاده شدن و جلوتر ثمینا از دیدن منظره

شد. آن وقت بهترن زده میدید شگفترفتنشان می

زده و چشمان زمان بود تا امیرعباس صورت حیرت

 گردش را ببوسد. 

 ـ رسیدیم.

اطرافشان تا حد کمی ِمه بود و امیدوار بود ثمینا 

 شود.مریض ن

 های اطراف لواسون.ـ از بلندترین تپه

پیاده شد و کمک کرد تا ثمینا هم پیاده شود، 

های کفشش بلند بودند امیرعباس دست او را پاشنه
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تر بتواند راه برود. دور بازوی خود قفل کرد تا راحت

 کمی که جلو رفتند هیجان در صدای ثمینا نشست.

 قدر قشنگه.جا چهـ وای خدایا! این

ای از ِمه تمام محدوده کوچک لواسان در پس حاله

 تر بودند و از آن باالبه آسمان نزدیک زیر پایشان بود،

 شد.همه چیز رویایی و زیباتر نشان داده می

جا رو سید هاشم وقتی بهم یاد داد که دنبال یه ـ این

 جایی باشم که بتونم تو تنهاییم خلوت کنم.

شسته بود را ثمینا هم دردی که ال به الی کلماتش ن

فهیمد، او شاهد بخشی از دردهایش بود. دخترکش 

برای دلداری دادن به او بازویش را فشرده و سر به 

شانه امیرعباس تکیه داد. اما این برای او کافی نبود، 
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ثمینا را از خود فاصله داد و جز به جز صورتش را از 

هایش رسید. دست دور کمر نظر گذراند تا به لب

ان شفاصله ینا انداخته و تنش را در آغوش گرفت،ثم

تقریبًا هیچ بود. سرش را جلو برده و روی صورت 

مکثی کرده و نگاه به چشمان او  ثمینا خم شد،

انداخت وقتی با آرامش چشمانش را بسته و دستش 

را بند بازوی امیرعباس کرد، با جسارت بیشتری که از 

ی او را هاگرفت لبرضایت دخترکش نشأت می

شان با همراهی ثمینا دلچسب شکار کرد. اولین معاشقه

حاال دیگر سردی هوا مهم نبود. وقتی  و خاص بود،

ر ثمینا س حس کرد ثمینا نفس کم آورده عقب کشید،

کرد که به او نگاه کند. درعوض خجالت زده بلند نمی
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سرش را به سینه امیرعباس چسباند، او هم از خدا 

 ا بین بازوهایش فشرد.خواسته ثمینا ر

 ـ خانم شما خجالتی هم بودی؟

آمیز ثمینا مشتی به بازویش کوبید و با ناز و اعتراض

 نامش را صدا زد.
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 ـ امیرعباس!

 ـ جانم؟

 ثمینا چیزی نگفت فقط خود را به آغوش او فشرد.

 ترسم سرما بخوری.ـ بریم؟ هوا سرده می
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ا روی سینه او جا به جا خجالتِی دلبر فقط سرش ر

دستش را از دور تن ثمینا باز کرده و به آرامی او  کرد،

را از خود دور کرد. صورتش سرخ اناری شده بود و 

تر تر شده بودند را بیشهایی که با آرایش برجستهگونه

توانست سر به دوست داشت تا می داد،جلوه می

نگ برد از این رنگ به رگذاشت و لذت میسرش می

ترهایشان برای مهمانی هایش ولی بزرگشدن

ها بودند. همین خودمانی و کوچک عقدشان منتظر آن

داند خلوت کوتاه را هم قاچاقی داشتند و خدا می

وقتی برگردند افرا و ثنا که به تازگی همدستی مثل 

طور از خجالتشان فرهاد گیر آورده بودند چه

 آمدند.درمی
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************************************

*** 

در جعبه را بست و چسب زد و آن را کنار دیگر 

 کارتن وسایلی گذاشت که از اتاقش جمع کرده بود،

هایش را در آن جای دهد. بعدی را برداشت تا کتاب

دانست این حجم از وسایلی که هر چند که بعید می

راحتی در دو یا سه جعبه اش داشت بهخانهدر کتاب

باز هم دست به کار شد چون وقتی جا شوند، ولی 

برای تلف کردن نداشتند. باید هر چه زودتر 

وسایلشان را جمع کرده و خانه جدید نقل مکان 

ی خاطراتش کار با این که دل کندن از خانه کردند،می

ای هم نداشتند. از سویی سختی بود اما چاره
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های زیادشان درباره حضور ها و سوالهمسایه

اتفاقات پیش آمده و حرف و  خبرنگارها و

هایشان، از طرفی در این مدتی که نبودند باز حدیث

شان آمده بودند این را از هم چند خبرنگار در خانه

ها شنیده بودند. اصال دوست نداشت تیتر همسایه

ها شود و هر روز شاهد یک ها و روزنامهخبرگزاری

ش ابه قدر کافی زندگی ماجرای جدید و حاشیه باشد،

آویز دیگران شده بود. برای از حاال چه و دستبازی

به بعدش همان روال سابق را با یک تغییر بزرگ و 

حاال که مردی از جنس کوه به همان  خواست،مهم می

قدرت و اقتدار و صد برابر عاشق در کنار خودش 

اش را باز داشت باید آرامش از دست رفته زندگی

ر ناخواسته و سخت گرداند و تن به این تغییمی
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 داد. بیشتر نگران خانواده و مخصوصا پدرش بود،می

دانست خانه جدیدشان شبیه به همین تا جایی که می

دار و باصفاست از این بابت خدا را شکر خانه حیاط

 زار بود.کرد چون مادرش از آپارتمان بیمی

ها را یکی پس از دیگری در جعبه گذاشت و کتاب

ها را طوری بچیند که تعداد تواند آنسعی کرد تا می

درپی بیشتری را در جعبه جای دهد. صدای زنگ پی

ه چآیفون بلند شد و باعث شد تا ترس و تعجب آن

در دست دارد را رها کرده و از اتاق بیرون برون. 

کسی دست روی زنگ گذاشته بود و آن را ممتد 

ید کوبهایی که به در میفشرد و حتی صدای ضربهمی

، نگران نگاهی به پدرش انداخت که شدهم شنیده می
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جلوی آیفون ایستاده بود و به مانیتور آن با اخم چشم 

دوخته بود. مادرش و ثنا هم با نگرانی از آشپزخانه 

 بیرون آمدند.

 زنه؟ چیجوری داره در میـ مسعودجان کیه این

 شده؟

 پدرش با همان ابروهای درهم عصبانی جواب داد.

 ست.مرضیهـ 

 مادرش با تردید گفت:

ـ خب باز کن در رو بیاد تو زشته جلوی در و 

کنن حاال زنه، فکر میطوری در میهمسایه داره این

 چه خبره.
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جاست، این چند وقت دونم برای چی اینـ من که می

هم چون حوصله حرفای صدمن یه غازش رو نداشتم 

 جوابش رو ندادم. 

 د گفت:ثمینا لب گزید و با تردی

 ـ بابا در رو باز کنید.

پدرش دکمه آیفون را فشرد و در را برای خواهرش 

 باز کرد.

ا ثنا رو هم ب ـ میری تو اتاقت و بیرونم نمیای ثمینا،

 خودت ببر.
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قبل از این که بتواند به فرمان پدرش اطاعت گفته و 

راهی اتاقش شود در سالن با صدای بدی باز شد و 

اش با صورتی برافروخته و عصبانی وارد عمه مرضیه

 شد.

ـ خوشم باشه خان داداش، خوشم باشه یه دونه 

داداشم حاال دیگه کارت به جایی رسیده که گوشی 

کنی؟ خطتت رو از دسترس رو روی من قطع می

 کنی نتونم بهت زنگ بزنم؟ خارج می

 اش بود.خشم برای یک لحظه حال عمه

 ه من بلند نکن مرضیه.ـ صدات رو تو خون
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اش نیشخندی به پدرش زد و با نگاهی به ثمینا و عمه

مادرش و ثنا که دورتر ایستاده بودند باز هم زبان تند 

 و تیزش را به کار انداخت.

ـ این دختر دست پرورده همون زنیه که باعث شد تو 

شه ازش بیشتر از این نمی ت دربیای،روی خانواده

 توقع داشت.

انصافی در حق مادر او که ناحقی و بی این همه

هایش را موظف به احترام گذاشتن همیشه خود و بچه

 دانست را تحمل نداشت.به اقوام پدرشان می

این همه طلبکار  کنی عمه،انصافی میـ داری بی

 کنم.بودنتون رو درک نمی

 اش دستی در هوا پرت کرد و غرید:عمه



 

Romanzo_o 1011 

م خاطر تویی که معلوانصافی اینه که پسر من به ـ بی

ه جنبه افتادای و سر و گوشت کجا میکارهنیست چی

بعد داداِش جان فشاِن خانواده منم  گوشه زندان،

 ده.جوابمو نمی

صدای فریاد پدرش تن او را لرزند چه برسد به عمه 

 مرضیه.

 ـ ساکت باش مرضیه.

اش با این که از فریاد بلند بابا مسعود ترسیده اما عمه

مخصوصا که این صدای بلند  م آوردن نیست،اهل ک

 پدرش به دفاع از او و مادرش بوده.

ـ حاشا به غیرتت که صدات رو سر خواهرت بلند 

 این زنیکه دیگه چی یادت داده. کنی،می
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های ثنای همیشه حاضر لرز ریز تن مادرش و اشک

تر از آن دستان مشت شده تلخ جواب درد آور بود،

 پدرش بود.

اگر نه چشمم رو  دار مرضیه،رام خودت رو نگهـ احت

 بندم.روی خواهر برادریمون می

دی بهراد میای رضایت می ـ نه که االن احترامی دارم،

 آزاد بشه.

 پدرش پوزخندی نثار کرد و گفت:

بهراد اشتباه کرده باید تاوان  ـ به همین خیال باش،

 پس بده.

 در کشاند، ها به سمتصدای دوباره زنگ در نگاه آن

وسط سالن خانه ایستاده بودند و مرضیه عجب 
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ای به راه انداخته بود. نفهمید ثنا چه کسی را معرکه

 پشت در دید که به سمت حیاط تقریبا پرواز کرد،

گذشتند و جو خانه به شدت دقایق به کندی می

 نمود.سنگین و فضا برایش خفه می

 لبخندی بر لب در بدون هیچ پرسی برایش باز شد،

نشاند و وارد حیاط شد. سه روز از عقدشان گذشته 

بود و تنها روز بعد از عقد که برای صبحانه به پاتوق 

سید هاشم رفته بودند ثمینا را ندیده بود. هنوز چند 

قدم از در فاصله نگرفته بود که در ساختمان باز شد و 

ثنا بدو بدو پیش آمد و گریان خودش را در آغوش 

باس انداخت. انتظار هر چیزی را داشت غیر از امیرع
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های غذایی را که گرفته بود در دستش جا این، ظرف

 به جا کرده و با دست آزادش ثنا را در آغوش گرفت.

 ـ چی شده خاله ریزه؟

اش را باال کشید و جواب امیرعباس را با آب بینی

 بغض داد.

به خواد چرا این زن هر چی دلش می ام اومده،ـ عمه

 گه؟ مامانم و ما می

 با لحنی حرصی و عصبی ادامه داد.
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 گه رضایت بدید پسرم آزاد بشه.ـ پرو پرو اومده می
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برای امیرعباس روشن شد زنی که ثنا از او حرف 

القبا بهراد است. با زند مادر همان پسرک یکمی

ور طدست به شانه ثنا کوبید اولین بار بود او را این

 دید.مظلوم شده می

 ـ اشکات رو پاک کن خاله ریزه.

شت هایش را با پثنا از امیرعباس فاصله گرفته و اشک

 دست پاک کرد.

ـ اون موقع که ثمینا رو برای پسرش لقمه گرفته بود 

 ما خوب بودیم حاال شدیم َاخ.

هنوز هم ثنا بغض داشت و حالت گرفته صورتش دل 

او را عمیقًا شبیه افراری  سوزاند،امیرعباس را می

 دید.کوچک خودش می
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ـ ناراحت نباش اینا رو بگیر ببر آشپزخونه بساط ناهار 

 گه.ردیف کن منم ببینم این خانم چی می

های غذا را گرفت و جلوتر از او وارد ثنا ظرف

صدای بلندش که حضور او را اعالم  ساختمان شد،

 کرد شنید لبخند زد.می

 ده.ـ داداش امیر اوم

روی کوچک را پشِت سر یااهلل گویان وارد شد و راه

با چشم اول دنبال ثمینا گشت و او را  گذاشت،

ای از سالن کنار مادرش ایستاده بود و قرمزِی گوشه

داد. با ی زیادش میرنگش خبر از گریهچشمان خوش

 های درهمی که ناشی از حال ثمینا بود سالم کرد.اخم

 ـ اتفاقی افتاده؟
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ی که رو به روی پدر ثمینا ایستاده بود با غیض به زن

 ثمینا تشر زد.

ه م یـ رفتی وکیل وصیت رو خبر کردی؟ بهراد بچه

گفتا من باور نکردم. تحویل بگیر به خاطر چیزایی می

 چی تو روی من وایسادی؟

ی همین که یک امیرعباس بیشتر از این تحمل نداشت،

زد به زن نمیاز آن فریادهای معروفش را سر این 

 خاطر احترام به پدر ثمینا بود.

 رید؟ کنید دارید تند میـ خانم محترم احساس نمی

ـ من ربط حضور شما رو وسط دعوای خانوادگی 

 فهمم سرگرد.نمی
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زند و با چشم غره و پوزخند این حرف را می

ش کند کنارامیرعباس با خونسردی به ثمینا اشاره می

 بایستد.

شما چرا با این لحن با همسر من  فهممـ منم نمی

 زنید؟حرف می

بهت نشسته در نگاه زن حالش را خوب کرد، برای 

زدن ضربه نهایی دست ثمینا را گرفته و بین دستش 

فشرد. دست دخترکش سرد و لرز ریزی هم در 

کرد، چشمان گرد شده زن نشانه جانش حس می

به  حپیروزی او بود. حاال این امیرعباس بود که با تفری

کرد و کمی دلش بابت حال ثمینا صورت زن نگاه می
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ای گذشت تا زن به خود آمد و با دقیقه شد،خنک می

 ِمن گفت:ِمن

 گه؟ـ داداش این چی می

 کند.پدر ثمینا با افتخار و سری بلند نگاهی به او می

ـ خودش که گفت البته بذار من بهتر معرفی کنم، 

 دامادم و همسر ثمینا.جناب سرگرد امیرعباس صامتی 

زن که حاال انگار حرفی برای گفتن نداشت باز هم با 

 پرویی گفت:

 خبر؟ـ چه بی

دی از وقتی هم جان شما که امان نمیـ واال مرضیه

اون موقع هم که به  زنی،رسیدی داری هوار می
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پرسی نبود که بهت زدی برای احوالداداشت زنگ می

 خبر بدیم.

یرون آمده و با چشمانی براق به جمع ثنا از آشپزخانه ب

کرد، چشمکی برای امیرعباس زد و انگشت نگاه می

 شستش را به نشانه پیروزی باال آورد.

 شه.ـ بابا داداش امیر ناهار گرفته سرد می
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جورهایی به زن وروجک با این حرفش عمال یک

 ایغرهاست. با چشم حالی کرد که حضورش اضافی

که ساره خانم نثارش کرد ریز لبخندی زد و به 

 آشپزخانه رفت. 
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ای که راه انداختید و تموم کن ـ این بازی مسخره

 شناسیش پسنذاشتم بهمن بیاد خودت که می داداش،

 تا شر نشده رضایت بده.

امیرعباس پوزخند صداداری زده و به جای پدر ثمینا 

 جواب داد.

دم کسی با جازه نمیـ حتی اگر ایشونم بخوان من ا

آبروی همسرم بخواد بازی و کنه و راحت قسر در 

 بره.

هایی که محکم زن دیگر حرفی نزد و با غیض و قدم

 کوبید از ساختمان بیرون رفت.به زمین می

در حیاط که محکم به لنگه کوبیده شد چند ثانیه 

چشمانش را بست و موقعیتش را تحلیل کرد. چرا هر 
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کرد کسی یا چیزی ه رویا بافی میبار که او شروع ب

شبیه با تبر عمل کرده و تیشه به ریشه هر چه حال 

زد؟ از فشاری که دسِت گرم او به خوبش بود می

کرد چشم باز کرده و سرش را به دستش باز وارد می

سمت او چرخاند. چه به موقع رسیده بود، دقیقا 

شد. زمانی که تیزی زبان عمه مرضیه داشت بیشتر می

داد روی همه تاثیر ای که حضورش میدلگرمی

اش به خصوص مادرش که از زمان آمدن عمه داشت،

حتی سربلند نکرده بود ولی با حضور امیرعباس و 

اش از ثمینا زبان به ِگله باز کرده بود. تازه پشتیبانی

 نهال نوپایی ته دلش شروع به شکوفه دادن کرد،

 شت.موجی از گرما و شیرینی از دلش گذ
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ـ خوش اومدی، شرمنده خواهر من همیشه از زمین و 

 زمان طلبکاره.

امیرعباس سری تکان داده و برای این که پدرش 

تر از این نشود بابت رفتار خواهرش بحث را شرمنده

 عوض کرد.

شه از صبح تا حاال مشغول کاری ـ غذا سرد می

 اید.هستین خسته

مراه پدرش لبخندی به تواضع امیرعباس زده و ه

ها را تنها گذاشته عماًل آن مادرش به آشپزخانه رفتند،

بودند شاید پدر و مادرش هم حس کردند ثمینا 

محض این که محتاج یک آغوش امن و گرم است. به

ها خارج شدند سرش را روی سینه از دید آن
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امیرعباس گذاشته و نفس عمیق کشید. دستان او که 

کمرش به  دورش حلقه شدند و نوازش وار روی

هایش باز رها شدند و حرکت درآمدند خودش اشک

 روی پیرهن او ریختند.

ـ گریه نکن که به اندازه کافی چشماش سرخت 

 خطی کرده.اعصابمو خط

 های بابامه.ـ تازه شروع جنگ اعصاب

 .منم هستم ـ نگران نباش بابات از پسشون برمیاد،

ای دارد که حتی گاهی یک جمله کوتاه معجزه

های ها و تفاسیر ندارد. اصال جملهبلندترین جمله

هایی از عشق هستند که کوتاه دو حرفی همان نشانه

در خودمان به دنبال آن هستیم. مثال همین که 
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امیرعباس گفته بود " من هستم" جهان را طوری 

کرد دیگری برای ثمینا تفسیر کرده بود. حاال حس می

 گشتهاحساسش میهای هایی که دنبال نشانهآن وقت

چه دنبالشان بود در اند، تمام آنهمه به بطالت گذشته

های ای خالصه شده بود. بوسههمین جمله دو کلمه

ریزی که روی موهایش نشستند ُمهر تایید به افکار و 

هایش حاال از سرشوق و احساساتش زدند. اشک

 آمدند.عشق بودند که بند نمی

امه پیدا کنه این وضع کنی، ادـ باز که داری گریه می

 ره تو هم.کالهمون بد می

 ـ دست من نیست باورکن خودشون میان.
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هایش را امیرعباس او را از خود جدا کرده و اشک

 پاک کرد.

ـ بسه برو یه آب به دست و صورتت بزن بیا ناهار 

 بخور.

َلختی بعد کاماًل از حصار امن او کنده شده و به 

ت تا هوایی هم به سرویس بهداشتی گوشه حیاط رف

کرد به خاطر گریه سرخ صورتش که حاال فکر می

شده هوایی بخورد. در آینه روشویی نگاهی به 

چشمان متورمش انداخت، سعی کرد با چند مشت 

متوالی آب سرد کمی از سرخی و تورم آن کم کند اما 

اش تا این حد که عمهخیلی موفق نبود. دلش از این
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خطای پسرش را هیچ دانست و خود را محق می

 شمرده گرفته بود.می
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توانستند بد باشند؟ خراب کردن ها میتا کجا انسان

زندگی دیگری چه سودی برایشان دارد؟ یعنی یک 

جواب رد دادنش به بهراد تا این حد مسئله حادی بود 

که به خاطرش چنین کینه به دل بگیرد و بخواهد با 

و آزارش بدهد. اصاًل برفرض که آبرویش بازی کند 

به  دانست ندارد،ای هم به ثمینا داشته که میعالقه

خاطر همان احساس پاکی که ادعایش را داشت نباید 

رد ککرد؟ هر چه فکر میبرایش آرزوی خوشبختی می
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رسید، آبی به دست و صورتش زده تر به نتیجه میکم

ا و به آشپزخانه رفت. هنوز شروع به خوردن غذ

معطلی صندلی کنار امیرعباس را نکرده بودند بی

بیرون کشیده و نشست، امیرعباس بشقابش را از غذا 

پر کرده و مقابلش گذاشت. بعد از ناهار هم دیگر 

ها را نداد، پدر و مادرش را اجازه کار کردن به آن

مجبور کرد به لواسان برگردند. حاال او ثمینا و ثنا را 

بین  حال و هوایشان عوض شود،بیرون آورده بود تا 

راه افرا را هم سوار کرده بودند تا ثنا تنها نباشد. 

ا ت مقصدشان به انتخاب ثنا و افرا شهربازی بود،

ه ای کها و خاطرات بامزهرسیدن به مقصد به شیطنت

کرد هایش تعریف میها و خرابکاریافرا از کودکی

 افرا برایخندیدند. بعد از رسیدن به شهربازی ثنا و 
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ی بلیط برای ِتَرن هوایی رفتند و امیرعباس و تهیه

زدند. تر قدم میثمینا شانه به شانه هم کمی عقب

لش اش حاباره عمهنسبت به ساعتی قبل و حضور یک

بهتر بود و این را مرهون حضور به موقع مرد 

اش بود. دم عمیقی گرفته و سردی هوا را به حامی

که حاصل از سرما بود را لرزی  هایش کشید،ریه

 رد.تر کنادیده گرفته و خودش را به امیرعباس نزدیک

ـ ثنا جلوی عمه چه بادی به غبغب انداخت گفت 

 داداش امیر دیدی؟ به نظرم پرچم صلح گرفته.

 امیرعباس دستش را گرفته و فشار مالیمی داد.

های تو بارون مونده ـ اومد بیرون عین این جوجه

 کرد.گریه میلرزید و می
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 آه پر افسوسی کشید.

ـ هر وقت عمه مرضی یا فامیال بابا با مامانم بد 

شه، خیلی به مامان جوری میکنن اینبرخورد می

 ست.وابسته

ثنا و افرا درحال سوارشدن به وسیله بازی برایشان 

 دست تکان دادند.

 ـ مشکلشون با مادرت چیه؟

ها برایش گفته چه مادرش از قدیموار آنثمینا خالصه

 بود برا بیان کرد.

خواسته عمه مرضیه می ـ مخالف ازدواجشون بودن،

خواهرشوهرش رو برای بابا بگیره آقاجون خدابیاموزم 

 دختر خواهرش رو در نظر داشته.
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 امیرعباس سری تکان داده و جوابش را داد.

 خوای سوار بشی؟ـ نمی

ت مخالف ها اشاره کرد و ثمینا با تکان سربه دستگاه 

 کرده و سرش را به شانه او تکیه داد.

 جا خوبه.جوری اینـ نه همین

************************************

*** 

هایش میل زیادی به ِکش آمدند داشتند، سری که لب

اش تکیه داده احساس غرور و لذت به او به شانه

گاه کسی بودن فراتر از تصور او خاص داد. تکیهمی

این را زمانی فهمید که نگاه ثمینا با دیدنش  نمود،می

ستاره باران شده و کمی بعد دیگر خبری از حرکت 
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اش از ناراحتی نبود. با حضور او آرام ی سینهتند قفسه

شده بود و این برای امیرعباسی که آرامش از دست 

هایش را در وجود او جست و جو کرده رفته این سال

 هایش بود.بود نهایت خواسته

رای تون تموم بشه ببانو منتظره اسباب کشیـ شیرین

 پاگشا دعوت کنه.

ـ دو روز دیگه بیشتر مهلت نداریم صاحب خونه 

 خواد بکوبه آپارتمان بسازه، باید تخلیه کنیم.جدید می

ـ فردا میام کمک افرا رو هم میارم با هم تمومش 

 کنیم.می

 شید.ـ نه نیازی نیست، الکی فقط خسته می
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دور شانه دلبرکش حلقه کرده و او را تنگ در دست 

 آغوش گرفت.

092 

  

ـ نگران من نباش برای خودم زنگ تفریح جور 

افرا رو هم میارم چون  کنم تا خستگیم در بره،می

خودش دوست داره جدیدًا با این خاله ریزه شما 

 باجی شده.جی خیلی جی

کرد ریز و ی میهایی که سعهای ثمینا از خندهشانه

 لرزید.کنترل شده باشد می

ـ خدا به دادت برسه تازه با آقا فرهاد هم که بهم 

 کشن.میوفتن حسابی برات نقشه می
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 پوفی کشید و کالفه گفت:

کرد جلوی ذلیل جرئت نمیـ تا دیروز این فرهاد زن

 حاال برام دست گرفته زن گرفتنمو. من نطق بکشه،

 عجیبه؟ ـ چرا تا این حد براشون

ـ چون من آدمی نبودم که به این راحتی تن به ازدواج 

 بدم، اصال تو فکرش نبودم.

 کردی؟ـ اگر من نبودم با کی ازدواج می

سوالی که ثمینا با لحنی پر از تردید پرسید به یک 

جواب قاطع نیاز داشت، جوابی که قلب زودرنج و 

را ها حساس او را گرم کند. شمرده شمرده و آرام واژه

 سر هم کرد.
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ـ هیچ کدوم از ما پیشگو نیستیم که بدونیم سرنوشت 

منم مثل بقیه آدما روزهامو  چه خوابی برامون دیده،

خبر از تقدیر. زندگی من خالصه شده گذرونم بیمی

بود تو کار اصاًل فکرم سمت ازدواج و عشق و 

یه روزمره مشخصی داشتم که  جور صحبتا نبود،این

 تونم بگممش رو بهم بزنم پس نمیحاضر نبودم نظ

 شد.تو چی میبی

که نگاهش کند به آندخترکش در سکوت و بی

هایش گوش سپرده بود اما امیرعباس حرف

هایش نگاه کرده ادامه خواست در چشممی

واکنش ثمینا نسبت به  هایش را بگوید،حرف

هایش مهم بود و احساس او را هرچه بود باید حرف
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کرد. حرفش را قطع جست و جو میهایش در چشم

کرده و دست زیر چانه ثمینا گذاشته صورتش را 

 سمت خود برگرداند.

ـ برای همه عجیبه این همه خواستن تو چون 

امیرعباس آدمی نبود که به کسی ابراز احساسات کنه، 

یه اتفاق تو گذشته منو به قدری عوض کرده که همه 

ادن تو تنهایی سر دای بودن که احتمال مینگران آینده

کنم. حاال که تو کنارم هستی اونم به خواست خودم 

نه با هزارجور خواهش و التماس براشون عجیبه و 

 ست. خوشحال کننده

هایش ببیند بعد یک جمله مکثی کرد تا تاثیر حرف

 هایش باشد.ختام حرفحسن
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دونم بهش فکرم نکردم که اگر تو ـ آینده رو نمی

ن برام دور از ذهنه، من فقط شد چونبودی چی می

بینم که تو کنارمی تویی که منم خواستمت االن رو می

گم تو میبرای خودم. االن اگر بهم بگن قبل تو یا بی

 هیچ کدوم چون مزه داشتنت رفته زیر زبونم.

تواست " دوست دارم" را ال به تر از این نمیواضح

و  الی کلماتش جای بدهد. بهت النه کرده در نگاهش

اند گویی که بخواهند آوایی هایی که نیمه باز ماندهلب

را از خود بروز دهند اما نتوانند، همه نشان دهنده 

رسیدن به مقصودش و لرزاندن قلب دخترک بود. 

راضی از بهت و مات ماندنش نگاه از صورت سفید و 

اش گرفت و به افرا و ثنا که از ِترن چشمان گرد شده
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شدند ها نزدیک میدند و به آنهوایی پیاده شده بو

دوخت. تا آخر شب که شام را در رستورانی نزدیک 

ها را آخر شب به لواسان رساند پارک خوردند و آن

ثمینا بیشتر از این که حرف بزند در سکوت با 

کرد. گاهی شان میگاه همراهیهای گاه و بینگاه

 داد وهای ثنا و افرا را خیلی کوتاه میجواب شیطنت

زد. وقتی ماشین را مقابل ویال لبخندهای ملیح می

متوقف کرد ثنا و افرا از شیطنت زیاد غرق خواب 

بودند، چراغ داخل ماشین را روشن کرده و زیر نور 

 کم جانش به ثمینا چشم دوخت.

ـ انتظار داشتم امشب بشینیم حسابی حرف بزنیم ولی 

 برعکس خیلی ساکت بودی.



 

Romanzo_o 1039 

 کیفش دوخت. ثمینا نگاه دزدیده به بند

ـ تو حرفی گذاشتی برای زدن؟ همیشه جر زنی 

ها زنی آدم باید ساعتیه جوری حرف می کنی،می

 فکر کنه تا یه جوابی پیدا کنه.

اگر قرار بود با هر ابراز عالقه ثمینا را چنین شیرین و 

دلبر ببیند حاضر بود هر روز برایش حرف بزند و از 

 احساسش بگوید.
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هایش را عوض کرد و خود را به تخت رساند، لباس

بعد از لحظاتی که کنار امیرعباس گذرانده بود یک 

خواب راحت و خوش به خودش بدهکار بود. به 
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ان ماند تا او خبر رسیدنشامیرعباس گفته بود بیدار می

خواب اما گرمای تخت خوابد،به خانه را بدهد بعد می

نش را گرم و در آخر گوشی به و راحتی خیال چشما

دست تسلیم خواب کرد.  صبح که بیدار شد 

اش کنار بالشتش بود صفحه آن را روشن و گوشی

تماس از دست رفته امیرعباس و پیامش را دید. پیام 

 را باز کرد و با دیدن محتوایش لبخند گشادی زد.

 "ـ سالم خانم خوابالو ما رسیدیم شبت بخیر."

با این  ای مضاعف شروع کرده بود،روزش را با انرژی

که زود از خواب بیدار شده بود اما احساس 

راحتی از تخت کنده شد. خوابالودگی نداشت و به

امروز آخرین روز اقامتشان در این ویالی پر خاطره 
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کردند و بقیه اساس خانه را هم امروز جمع می بود،

ه فتگذراندند. به آشپزخانه رشب را در خانه جدید می

کم پدر و مادرش و کم و صبحانه مفصلی تدارک دید،

ثنا هم بیدار شدند. صبحانه را خوردند و کسی از 

را  وسایلشان اتفاق روز گذشته حرفی به میان نیاورد،

جمع کردند و ویال را هم مرتب کردند. امیرعباس 

ماشین پدرش را از تعمیرگاه گرفته و آورده بود و 

د، خیلی زود ویال را به مقصد ماشین خود را برده بو

شان ترک کردند. از وقتی که رسیدند تا نزدیک خانه

هایشان غروب آفتاب که ماشین باربری آمد و اساس

وقفه و بدون را بار زده و به خانه جدید برد بی

خستگی کار کرد. هر وقت که دستش از کار خالی 

هایی که روز رفت و عکساش میشد سراغ گوشیمی
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خواستگاری با امیرعباس گرفته بودند را نگاه  عقد و

اش را حفظ ها ژست جدیکرد. در بیشتر عکسمی

شان لبخندی های دو نفرهکرده بود و تنها در عکس

هایش بود. به قول امیرعباس جذاب و محو روی لب

کرد و این میان برای خودش زنگ تفریح درست می

طعنه و  آمدند ثنا و مادرشهایش کش میهر وقت لب

 د. خندیدنکردند و ریز ریز به او میای نثارش میکنایه

شان فاصله زیادی خانه جدیدشان از محله قدیمی

های پهن و خلوتی داشت. داشت و محله جدید کوچه

های بلندی بودند که روی درخت در دو طرف کوچه

خانه در ضلع شمالی کوچه  زمین سایه انداخته بودند،

 گرفت.کردن در حیاط پیش رو قرار میبود و با باز 
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خانه از سطح کوچه کمی بلندتر بود دو پله کوچک را 

باال رفت و وارد حیاط نقلی اما زیبای خانه شد. 

سمت راستش پارکینگ خانه بود که به زیرزمین هم 

راه داشت. سمت چپ یک آبنمای کوچک و 

ای که گرداگردش بود و کمی جلوتر از باغچه باغچه

داد برای ا فضایی کوچک و مسقف که جان میو آبنم

ای های عصرانهچیدن میز و صندلی و خوردن وعده

دید. نمای ساختمان از اش تدارک میکه مامان ساره

یی که هااز پنجره ترکیب رنگ سفید و خاکستری بود،

سمت حیاط بودند مشخص بود که خانه نورگیر 

کند و  خوبی دارد. دل از بررسی و دیدن حیاط خانه

از در چوبی تک لنگه که با سه پله از حیاط جدا 

شد گذشت و وارد خانه شد. با گذشتن از در می
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سالن مستطیل شکل  را رو به روی خود دید که 

گوشه آن آشپزخانه قرار داشت و سمتی دیگر دو در 

که احتماال سرویس بهداشتی بودند. خانه دوبلکس 

بقه دوم قرار داشتند. ها در طبود و احتمااًل اتاق خواب

آوردند ثنا را صدا کارگرها تند تند وسایل را داخل می

های آشپزخانه را بردارند و از وسایل زد تا کارتن

جا شروع کنند تا کار کارگرها تمام شود و به چیدن آن

ها و ها برسند. مشغول چیدن استکانبقیه قسمت

 کنارها در کابینت بود که صدایی ها و فنجانلیوان

 گوشش شنید و دستی دورکمرش حلقه شد.

 ـ خسته نباشی خانم.
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ترسیده هین بلندی کشید و فنجانی که در دستش بود  

شانس آورد که امیرعباس سریع فنجان را  را رها کرد،

گرفت اگر نه سرویس مورد عالقه مادرش را خراب 

 کرد.می

 کی اومدی که نفهمیدم؟ ـ سالم،

وشش چرخیده رو به امیرعباس نگذاشت در آغ

 در همان حال گفت: رویش قرار بگیرد،

ـ همین االن بابات تو حیاط بود داشت با کارگرا 

 کرد در رو برام باز کرد. تصویه می

باالخره موفق شد در آغوشش چرخیده و صورتش را 

 ببیند. 
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ـ خوش اومدی هنوز آشپرخونه تکمیل نشده که 

 بشین تا آماده کنم. چایی دم کنم،

های میز ناهارخوری که به آشپزخانه کی از صندلیی

 آورده بودند را برای امیرعباس بیرون کشید.
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 ـ بشین.

امیرعباس صندلی دیگری هم بیرون کشید و ثمینا را 

 مجبور به نشستن کرد.

 کنیـ خبرش به گوشم رسیده از صبح داری کار می

هت انو رو هم ببگیر یه ذره بشین تا پیغام شیرین ب

 بدم.
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کنجکاو به امیرعباس خیره شد تا ادامه حرفش را 

 بزند.

ـ شیرین بانو برای فردا شب شام دعوتتون کرده البته 

خواد عروسش زنه، میخودش به ساره خانم زنگ می

 رو پاگشا کنه.

ای زد فکر کرد چه شده که شیرین بانو لبخند خسته

 برایش پیغام فرستاده.

 نکنه به زحمت میوفتن.ـ دستشون درد 

ـ شیرین اصاًل اهل تعارف نیست االنم از خوشحالی 

ش رو پا بند که قراره به عنوان عروس بری خونه

نیست از امروز صبح همه رو بسیج کرده دستور 

 ده.می
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شیرین بانو زِن مهربان و خوش قلبی و هر کس با او 

 شد محال بود مهر این زن به دلش نشیند،همنشین می

ی مهربان و فداکار زنی با داریت و زیر آن پوسته

تدبیر پنهان بود. چیزی که در سادگی رفتار و 

آمد، اما در اش به چشم نمیریا و خاکیهمنشینی بی

 فهمیدی شیرین بانورفتی میبطن رابطه با او که می

دهد است. بقیه حرفشان با چه که نشان میداناتر از آن

ای از سالن ر گوشهآمدن پدرش نصفه ماند د

ای پهن کردند و نشستند و ثمینا هم فوری روفرشی

 ای دم کرد تا دمی خستگی از تن به در کنند.چایی

جا هم کلید را در قفل چرخاند و در باز کرد، از همان

داد را صدای شیرین که داشت به بقیه دستور می
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شنید. جعبه شیرینی سفارشی شیرین را در راحتی میبه

جا کرده و جلوتر رفت. سالن خانه به ابهدست ج

ها و لوستر کامال پرنور و روشن شده وسیله المپ

زد. وسایل پذیرایی بود، و همه جا از تمیزی برق می

 ها چیده شده بود،روی میز عسلی بزرگ وسط مبل

همه چیز در کمال سلیقه حاضر و آماده بود. شیرین 

سوهان بود از  بانو با ظرفی که در آن باقلوا و گز و

ا هایش رآشپزخانه بیرون آمد و با دیدن امیرعباس اخم

 درهم کرد.

 شد؟یم گفتم چیـ خوبه بهت گفتم زود بیاد اگر نمی

اش زده جعبه شیرینی را روی ُاپن لبخندی به دلخوری

 گذاشت.
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ـ حرص نخور شیرین بانو دنبال اجرای فرمایشات 

 شما بودم، بفرما.

 ها اشاره کرد.یرینیبا چشم و ابرو به ش

شو االنه که بیان زشته حاضر نباشی، ـ بدو برو آماده

عروست باره اول با این نسبت میاد تو این خونه باید 

ازش خوب استقبال کنی که بازم رقبت کنه بیاد. 

 برخورد اول خیلی مهمه که طرف دل زده نشه پسرم.

 دستش را روی چشم گذاشت و گفت:

 بفرما.ـ ای به چشم شما امر 

 بال.ـ چشمت بی

مالقات  راهی اتاقش شد تا دوش کوتاهی بگیرد،

ناگهانی با سرهنگ احمدزاده باعث شده بود دیر 



 

Romanzo_o 1051 

برسد. وقتی آن شماره ناشناس روی صفحه 

 کرد سرهنگ پشتاش افتاده بود فکرش را نمیگوشی

خط باشد. از امیرعباس خواسته بود به دیدنش برود و 

درسی که برایش فرستاده بودند معطلی به آاو هم بی

رفت. سرهنگ احمدزاده جایی غیر از محیط اداره را 

 انتخاب کرده بود تا راحت حرف بزنند.

ای داشتی گم، انتخاب هوشمندانهتبریک می -"

 جوون."

هنوزم او را تحت نظر داشتند که خبر ازدواجش را 

مصمم و خنثی در چشم سرهنگ نگاه کرد و  داشت،

 ش را داد.جواب تبریک

 پیچه."دونستم خبرا انقدر زود مینمی "ـ ممنونم،
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اش به تعقیب شدنش را گرفته به او سرهنگ طعنه

 خندید.
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"ـ تقصیر خودته که منو نسبت به خودت کنجکاو 

 کردی."

 با حالتی استفهامی سرهنگ را نگریست.

 نیروی چنین داشتن بابت مجد سرهنگ به ـ¬"

 ."خورممی غبطه نترسی و کارآمد

با فروتنی در مقابل تعریف و تمجید سرهنگ سر خم 

 کرد.
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رم سر اصل مطلب، من برای چینی می"  بدون مقدمه

ای که خودم شخصا و محرمانه درحال یه پرونده

 پیگیریش هستم نیاز به یه نیرو مطمئن دارم."

 ابروی باال انداخت.

 "منم؟ نیرو اون کنیدفکرمی و ـ¬"

 سرهنگ سری به نشانه تایید تکان داد.

 احتیاج تو مثل کسی ذکاوت و هوش به دقیقا، ـ¬"

 ده معمولی نیست."پرون یه پرونده این چون داریم

 های سرهنگ گوش سپرد.با دقت و ریزبینی به حرف

 خواید دقیقا چی کار کنم؟""ـ از من می
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"ـ مثل همیشه به عنوان نیروی ستاد مبارزه با مواد 

اما در اصل تحت این  دی،مخدر به کارت ادامه می

 کنی."پوشش برای من کاری می

 هنوز به قبول پیشنهاد سرهنگ مطمئن نبود،

 زند چیست.ای که از آن حرف میدانست پروندهنمی

 "ـ اصل قضیه چیه سرهنگ؟"

سرهنگ با کمی مکث آرام وشمره کلماتی را به زبان 

 رد.آورد که امیرعباس را مبهوت ک

"ـ یک دستور محرمانه از طرف رئیس قوه قضاییه 

برای تحقیق در مورد تعدادی از سران دولتی و 

حکومتی به دستم رسیده، این پرونده خیلی مهم و 

زاده و ست و با اتفاقی که در مورد موسیمحرمانه
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تونم به هرکسی اعتماد کنم. بعضی از افراد افتاد نمی

شته و داره پس حتما وقتی سلیمی این همه نفوذی دا

باز هم هستن کسایی که در قبال دریافت یه مبلغ 

 ناچیز خودشون رو بفروشن."

های سرهنگ را اجالتًا از زیر دوش ایستاد تا حرف

خواست همه حواسش را معطوف می ذهنش پاک کند،

امشب باشد وقت برای فکر کردن به کاری که با قبول 

رد وقت کدرخواست سرهنگ احمدزاده باید می

داشت. دوش کوتاهی گرفته و از حمام بیرون آمد، 

روی تختش یک دست لباس اسپرت بود که تا به 

زد کار هایش ندیده بود و حدس میحال بین لباس

ای تایی برخواهرهایش باشد. معموال بیشتر مواقع سه
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رفتند و نتیجه خوبی هم همیشه امیرعباس خرید می

 و شلوار ِاسَلششد. تیشرت مشکی سفید حاصل می

ِستش را پوشید و مقابل آینه ایستاد. بازوها و اندامش 

به لطف جذب بودن لباس حسابی در چشم بود و 

طور جذب دانست این کار افراست که لباس را اینمی

ای به موهایش زده و از اتاق بیرون انتخاب کرده. شانه

 که مورد توبیخ شیرین بانو قرار بگیرد.رفت قبل از این

زمان ورودش به سالن با بلند شدن زنگ آیفون هم

دکمه آیفون را زد و خودش جلوی در واحد  شد،

برای استقبال منتظر ماند. خیلی زود آسانسور در طبقه 

اش پیاده شدند. حاج احمد و ایستاد و ثمینا و خانواده

رویی از مهمانانشان استقبال کردند، شیرین با خوش

ها معمول گذشتند و پذیراییوقتی از بازار تعارفات 
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اش را برداشت و با انجام شد امیرعباس فنجان چایی

ای از ثمینا خواست همراهش به اتاقش برود. اشاره

همه گرم گفت و گو بودند و کسی زیاد حواسش به 

به کاری که خواست راجعامیرعباس می ها نبود،آن

تصمیم داشت انجام دهد با ثمینا حرف زده و 

سرشان بست و ند. در اتاق را پشِتمشورت ک

 ای روی گونه ثمینا نشاند.بالفاصله بوسه

کردن نشد خیره نگاهمون میـ آخیش از بس خیره

کنن به من انگار درست ببینمت، یه جوری نگاه می

قدرش دیگه برای خودمم این موجودفضایی دیدن،

 عجیبه.

 ثمینا لبخندی زد و روی تخت نشست.
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این همه چشم یهو روت زوم کنن  ـ منم معذب بودم

 شه.آدم هول می
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قدر وقت الزم داری که آماده بشی ـ اینا رو بیخیال چه

 برای عروسی؟

ان را از لیو چای به گلوی ثمینا پرید و به سرفه افتاد،

دست او گرفت و روی میز گذاشت و چند بار بین دو 

یاید بعد مینا جا بکتفش کوبید. کمی صبر کرد تا حال ث

 حرفش را بزند.

 اینی که گفتی یعنی چی؟ ـ خوبم خوبم،

 دستش را از کمر او جدا کرد و خیلی عادی گفت:
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 خوام هرچه زودتر بریم سر خونه و زندگیمون.ـ می

باز هم ضربتی حرفش را زده بود و ثمینا مات و 

 کرد.مبهوت نگاهش می

آخر  بزند، خواست از دست این مرد فریاددلش را می

 زد؟مقدمه و یهویی باید میحرف به این مهمی را بی

 قدر یهویی و باعجله؟ـ چرا حاال این

 امیرعباس کنارش نشست.

 ای به عقد طوالنی مدت ندارم،ـ من خیلی عالقه

 زودتر بریم سرخونه و زندگی خودمون.

این خواسته قلبی خودش هم بود بالتکلیفی را دوست 

طالب آرامشی بود که در کنار این نداشت، در عوض 

 توانستند داشته باشند.مرد و در حریم خودشان می
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 ترهامون چی؟ـ من حرفی ندارم ولی ُخب... بزرگ

 کند.اش میجواب محکم و قاطع امیرعباس قانع

 ـ وقتی من و تو راضی باشیم اونا هم حرفی ندارن.

ا ترهکرد از جانب بزرگحق با امیرعباس بود فکر نمی

 رو شوند.با مخالفت روبه

ـ من موافقم ولی سخته چون خرید وسایل سخت و 

 شه.بر میزمان

 ماه فرصت کافیه؟ـ یک

چشمانش گرد شده و صورتش وارفته بود، گفته بود 

که با امیرعباس هم عقیده است اما فکر به آن همه 

شد عزا دادند هم باعث میکاری که باید انجام می

 بگیرد.
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اون همه کار رو تو این مدت کم انجام  جوریـ چه

 بدیم؟

 امیرعباس با خیال جمعی گفت:

حاالم پاشو بریم تا اون دو  ـ اونش با من نگران نباش،

 تا فتنه نیومدن سر وقتمون.

رفتند سعی کرد در همان حالی که از اتاق بیرون می

امیرعباس را قانع کند که زمان بیشتری نیاز دارند اما 

این حرفا بدهکار نبود و یک کالم او گوشش به 

گفت نهایتًا تا یک ماه دیگر به خانه خودشان باید می

ها و بروند. وقتی به جمع رسیدند با دیدن نگاه

دار سر به زیر انداخت و کنار لبخندهای معنی

کرد این یک صحبت بین امیرعباس نشست. فکر می
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خودشان بوده اما وقتی امیرعباس گلو صاف کرده و 

ج احمد و بابا مسعودش را مخاطب قرار داد هم حا

اش گرفته بود و حسابی از دست او حرص خنده

 خورد.می

 ـ جانم بابا؟

ها را به صدای بلند و رسای امیرعباس همه حواس

 خود معطوف کرده بود.

 ـ راجع به یه مسئله مهم باید حرف بزنیم.

حاج احمد لبخندی زد و تسبیح عقیقی که در دست 

 ا چرخاند.داشت ر

 شاءاهلل بابا.ـ خیره ان
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ـ من و ثمینا تصمیم گرفتیم تا آخر ماه بریم سر خونه 

 و زندگیمون اگر شما موافق باشید.
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جوری محکم و خونسرد حرف زده بود که اگر موافق 

هم نبودند با این لحن قاطع امیرعباس کسی 

حس را توانست چیزی بگوید. در آن واحد چند نمی

دانست کدام را کنترل کند، از کرد و نمیتجربه می

ها متعجب و ای بود که با دیدن چهرههمه بدتر خنده

 هایش مخفی کرده بود.وارفته بقیه بشت لب

 ـ حاال چرا با این عجله پسرم؟
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آمد تا شیرین بانو برای امیرعباس چشم و ابرو می

نا را همین ثمیزبان به دهان بگیرد اما او کوتاه بیا نبود 

 از خنده به مرز انفجار رسانده بود.

جوری ـ دلیلی نداره بخوایم عقد کرده بمونم این

 بهتره.

سرش را پایین انداخته بود که مبادا با کسی چشم در 

د تا کرمی چشم شود و لو برود فقط به صحبت گوش

شود. باز هم شیرین بانو بود که ببیند نتیجه چه می

 امیرعباس را قانع کند.کرد سعی می

ـ امیرجان کلی کار هست که باید انجام بشه تو این 

 شه.زمان کم که نمی
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شیرین بانو سعی داشت با ایما اشاره او را به سکوت 

باید قبل از این که موضوع را مطرح کند  دعوت کند،

کرد. حقیقتًا خودش هم شیرین را با خودش همراه می

 قدر زودد که بخواهد آنبه این مسئله فکر نکرده بو

دانستند بعد از ها نمیآن سر زندگی خودش برود،

مالقات امروزش با سرهنگ احمدزاده و راه سختی 

که پیش رویش بود حضور دائمی و هرلحظه ثمینا را 

 کنار خودش را خواستار بود. 

کنم دونم شاید سخت باشه اما خودم حلشون میـ می

 نگران نباشید.

اما  ،کشیدا چشم برایش خط و نشان میشیرین بانو ب

کرد نگاهش به پدر ثمینا و حاج احمد او سعی می
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ها را جلب کند. شیرین را بعد هم باشد و رضایت آن

هایش را شنید قانع توانست بعد از این که توبیخمی

شکند اما کند، باالخره حاج احمد سکوتش را می

 دهد.توپ را به زمین پدر و مادر ثمینا پاس می

ـ من که حرفی ندارم، از خدامه شما زودتر 

سروسامون بگیرید باید ببینی آقا مسعود و ساره خانم 

 نظرشون چیه؟

تایید باالفاصله پدر ثمینا باعث شد نفس راحتی 

 بکشد.

ای نیست بیشتر کارها به عهده ـ از نظر ما هم مسئله

 ممکنه یکم سختشون باشه یا اذیت بشن. خودشونه،

 مد به تایید پدر ثمینا گفت:حاج اح
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 اش هم خیره توکلـ اول یه تاالر خوب پیدا کنید بقیه

 به خدا.

خیالش تا حدودی راحت شده بود سختی داشت اما 

مهم حضور ثمینا بود و بس، صدای آرام و متین ثمینا 

 سرش را به سمت او چرخاند.

 ـ نیاز به تاالر نیست.

نیامده بود که  در این مدت پیش ناخودآگاه اخم کرد،

 خواستحرفی راجع به این مسائل بزنند. دخترک می

اش بیاید؟ اولین کسی که بدون عروسی به خانه

 واکنش نشان داد خودش بود.

 ـ برای چی؟ 
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ـ خب یه مهمونی ساده یا خودمونی کافیه نیاز نیست 

 شلوغش کنیم.

ست که خودش دانست درد ثمینا هم همان دردیمی

فامیلی و مهمانی دور کرده بود. هر را از هرچه جمع 

دو در جریان اتفاقاتی که افتاده و رفتار اقوامشان 

بودند و شاید لزومی نداشت وقتی قرار بود به جای 

یک شب به یاد ماندنی فقط شاهد حرف و 

اما باالخره  هایش باشند چنین کاری بکنند،حدیث

ثمینا هم دختری بود که مانند بقیه همجنسانش 

ی زیادی برای انتخاب لباس عروسش داشت. رویاها

 با نظر او موافق بود اما اولویتش ثمینا بود.

 شه.ـ بدون عروسی که نمی
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 ای باال انداخت و گفت:ثمینا شانه

 شه خیلی کارای دیگه کرد.می ـ چرا نشه،

داد شیرین بانو با زد و نظری میهر کس حرفی می

 ای به بحث را خاتمه داد.غرهچشمنگاهی به ساعت و 

شاءاهلل یه روز من با هامون اینه انـ حاال که نظر بچه

شینیم مفصل حرف کنم میساره خانم هماهنگ می

فعال از  دیم،ها رو انجام میزنیم و هماهنگیمی

 هاتون سرد شد.خودتون پذیرایی کنید چایی

 سرش را به گوش ثمینا نزدیک کرده و آرام زمزمه

 کرد.
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بانو گردن منو زده زیادی ضربتی  ـ امشب شیرین

 عمل کردم.

 ثمینا هم مثل خودش جواب داد.

 ـ منم از تصمیمت شوکه شدم چه برسه به بقیه.

دونم چرا مخالف عروسی هستی ولی خیالت ـ می

 نباشه حرف مردم مهم نیست.

ـ برای من مهم نیست اما بازم هر کاری کنیم ناراحتی 

 د ارزشش رو نداره.به وجود میا

بحثشان با کشیده شدن دست ثمینا توسط افرا و افروز 

باید یک فکر اساسی برای روزی که  نیمه تمام ماند،

کرد از خواستند به خانه خودشان بروند میمی

گذشت. با ها و رویاهای او به سادگی نمیدخترانه
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آمدن افرا که دست ثمینا را گرفته او را دنبال خود به 

 قش کشید صحبتشان نصفه نیمه ماند.اتا

وارد اتاق که شدند ثنا تا او را دید ِپق زد زیر خنده و 

 دلش را از شدت خنده گرفت.

 خواد.ـ نخند خب داداشم عجوله دلش زنشو می

 خندید با تشر واین را افرا درحالی که نصفه نیمه می

نفسش را رها کرد حاال مگر از  اخمی ساختگی گفت،

توانست در برود. میان و موجود خبیث میدست این د

ها افروز و افسون هم به های آنخنده و مسخره بازی

افسون هنوز اندکی سرسنگین بود ثمینا  اتاق آمدند،

ناخودآگاه انگار که ابهت خواهرشوهرانه افسون او را 

 گرفته باشد لبخندش را جمع کرد.
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ـ چه خبرتونه باز؟ چه سوژه جدیدی پیدا کردین 

 رای اذیت کردن؟ب

افروز با تاسف سری تکان داد و ادامه کالمش رو به 

 ثمینا بود.

 ـ همین این دوتا برای تو فامیل شوهر باشن بسه.

لبخند ریزی زد و کسی که کنارش روی تخت با 

 فاصله اندک نشست افسون بود.

ـ یعنی من رسمًا از مقام خواهرشوهری استعفا دادم 

 سوزه.دلم برات می

گشت تا ادامه دهنده ای میش دنبال جملهدر ذهن

بحثی باشد که افسون راه انداخته و با او همکالم شده 

 بود.
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چرخه این دوتا هم یه روز ـ آسیاب به نوبت می

 وقت برای تالفی بسیار است. کنن،ازدواج می

با تایید افسون نفس راحتی کشید، در این خانه تنها 

اشد با او سخت ب کرد ارتباط گرفتنکسی که فکر می

های قبلش و گوییافسون بود. در واقع با ُرک

اش همین انتظار چندان دوستانههای تند و نهبرخورد

های بینشان در حال کم یخاما حاال انگار کم را داشت،

 آب شدن بود.

 ـ در مورد تصمیمتون جدی هستید؟

باز هم افسون شروع کننده بود و ثمینا هم 

 قعیت را از دست بدهد.خواست این مونمی
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ـ راستش امیرعباس که گفت من مخالفتی نکردم، 

یعنی یکم برای کارامون استرس دارم سخت هست 

 شه.ولی می

نم توگم ولی نگران نباش من میـ منم بابت کارها می

 ها روروزایی که فرهاد شیفت نداره بیمارستان بچه

 بعضی روزها هم مادرشوهرم بذارم پیشش بیام کمک،

 هست. 

 گیرد.دنباله حرف افسون را افروز می

ـ منم جز وقتایی که دانشگاه هستم بقیه وقتم خالیه 

 تونی برای کمک رو منم حساب کنی.می
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شد با این که پررویی بود اگر سریع بهتر از این نمی

پذیرفت اما تقصیر امیرعباس و تعارفشان را می

را در این موقعیت قرار داده  اش بود که اوکالمییک

 بود.

شه اگر بتونید کمکم کنید چون االن ـ خیلی خوب می

تو ذهنم یه لیست بلند باال از کارها هست که 

 دونم از کجا شروع کنم...نمی

ها های اصلی را برای از بین بردن فاصلهباید قدم

 داشت.خودش برمی

ه که شـ فکر کنم آبجی افسون تو این موارد واردتر با

 تر و اولویت داره.چه چیزها و کارهایی واجب
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برق رضایت را که در چشمان افسون دید از درستی 

قدم برداشتنش مطمئن شد. تا زمانی که شیرین بانو 

برای پهن کردن سفره شام صدایشان کرد حسابی 

برنامه ریزی کردند و گفتند و خندیدند. از این که 

ا به دست آورده و افسون ر کم دِلتوانسته بود کم

رفتار او را با خودت تغییر دهد احساس اضایت 

دوچندان داشت. چون دیده و حس کرده بود که 

عالقه امیرعباس به او ورای یک رابطه خواهر 

ست و افسون برایش حکم یک رفیق و همراز برادری

اش به مرد خواست عالقهرا دارد. نمی

خدا رو  اش باعث ایجاد فاصله شود وداشتنیدوست
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اش را کامل و همین خوشی کرد،از این بابت شکر می

 کرد. تر میلبخندهایش را دلی

از دفتر سرهنگ مجد بیرون آمده و در همان حالی که 

رفت شماره ثمینا را گرفت. باعجله از ستاد بیرون می

ها را همراهی کند ولی قرار بود امروز برای خرید آن

ت مرخصی بدهد، یکی قبلش به ستاد آمد تا درخواس

دو هفته بیشتر تا پایان حکم تعلیق از کارش نمانده 

گرفت تا با خیال راحت دنبال بود. باید مرخصی می

تدارک یک شب به یادماندنی باشد،  حاال که ثمینا 

شان را برای نگرفتن عروسی قانع کرده بود همه

توانست انجام دهد ساختن حداقل کاری که می

 شان بود.بهترین شِب زندگی اش خوش ازخاطره
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 ـ جانم؟

های این "جان" گفتن او خستگی حاصل از دوندگی

 کرد.را از تنش به در می امروزش برای خانه

 ـ کجایی خانم؟

ـ با آبجی افسون اومدیم یه مزون که آشنا داشت 

 لباس ببینیم.

ن برد از طرفی ایاز این آبجی افسون گفتن او لذت می

افسون تعریف و تمجید از ثمینا بود، روزها ِورد زبان 

 شان خوب شده بود.رابطه

 ـ مگه قرار خرید نداشتیم؟

ـ چرا تا تو بری دنبال شیرین بانو و مامانم ماهم 

 رسونیم.خودمونو می
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توانست سری به رسول نگاهی به ساعتش کرد می

 بزند تا از او کمک بگیرد.

 ـ باشه کارت تموم شد بهم خبر بدید.

قطع کرد و ماشین را راه انداخت، برادر  تماسش را

رسول در یک شرکت طراحی و دیزاین خانه کار 

کرد. واحدش در طبقه باالی خانه شیرین مدتی می

شد که خالی بود مستجر قبلی رفته بود و می

امیرعباس تصمیمی برای آوردن مستجر جدید نگرفته 

بود. چه بهتر که وقت نکرده بود به بنگاه برود و با 

، اگر نه حاال مجبور به صاحب بنگاه صحبت کند

شد. ترجیحش این بود که اجاره کردن خانه جدید می

شد یا هایی که مجبور به ماندن در ستاد میشب
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برد، ثمینا تنها هایی که در ماموریت به سر میوقت

نباشد اگر نتواند به خانه پدرش برود شیرین بانو و 

تند. بیست دقیقه بعد گذاشحاج احمد او را تنها نمی

جلوی اداره نیروی انتظامی به انتظار رسول نشسته 

بود، خیلی طول نکشید که رسول سوار ماشین شد و 

 سالم بلند باالیی داد.

 داماد اینوار؟ـ به سالم شاه

 ـ سالم زبون به دهن بگیر تا بگم.

 ای به بازویش زد و گفت:رسول ضربه
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 کاری داشته باشی یادی از من کنی.ـ همون مگه 
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 تونه خونه رو برای من دیزاین کنه؟ـ داداشت می

 اش را از جیب بیرون کشید.رسول فورًا گوشی

 ـ بذار همین االن بپرسم.

رسول شماره برادرش را گرفت و صدا را روی 

بلندگو گذاشت، تمام اطالعات خانه را به او دادند و 

مام شده و وسایل به قرار شد هر وقت خرید جهاز ت

اش شروع کنند. خانه آمد کارشان را با یک تیم حرفه

با خیال راحت از رسول تشکر کرد و راهی خانه شد 

تا بعد از سوار کردن شیرین دنبال مادر ثمینا برود. 

اند و ثمینا ای جلو افتادهبود که مرحله خیالش راحت

 بشد، حاال باید فکری هم به حال شتر خسته میکم

آورد و همین شان کند. از این کارها سردرنمیعروسی
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دانست چه کار باید دست و پایش را بسته بود، نمی

تواند برای ثمینا مهم باشد و بکند و اصال چه چیز می

 زده کند.او را شگفت

************************************

****** 

آخرین لباسش را هم تا زده و داخل کشو گذاشت، 

جا چیز مرتب شده بود و خریدهایش را هم جابههمه 

کرده بود. نگاهش دورتادور اتاق را کاوید سرویس 

خواب فندوقی رنگ با آن روتختی سفید و نقره را 

خیلی دوست داشت. موقع خرید به این نتیجه رسیده 

اش به افسون خیلی نزدیک است، چون بود که سلیقه

ا با خود همراه ای نداشتند در اکثر مواقع او رتجربه
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کرد. امروز آخرین خریدها و کارهای الزم را انجام می

غیر از دختر داده بودند و فردا شب برای همیشه به

ذره با او و شد که ذرهپدرش بودن همسر مردی می

عشقش خو گرفته بود. صدای در که آمد شیشه عطر 

را روی میز آرایش رها کرد و از اتاق بیرون رفت، 

میرعباس تابلو فرشی از یک فروشگاه قرار بود ا

 سفارش داده بودند را تحویل بگیرد و بیاورد. 

 ـ سالم خسته نباشی.

مر ک داد،امیرعباس داشت تابلو را به دیوار تکیه می

 صاف کرده دستانش را به دو طرف باز کرد.

 جا ببینم خانم.م بیا اینـ سالم اتفاقا خیلی خسته
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خودش را به حصار دستان او هایی کوتاه با ناز و قدم

رساند، از زمزمه امیرعباس کنار گوشش غرق لذت 

 شد.

 ـ آخیش خستگیم در رفت.

دستانش را دور گردن او حلقه کرده و سرش را به 

 گوش امیرعباس نزدیک کرد.

ـ حاال که خستگیت در رفت بیا این تابلو رو نصب 

 کنیم.

های گرمش روی ی امیرعباس و نفستک خنده

 را دوست داشت. گردنش

خوای ازم ـ از دست شما خانما، یعنی با یه بغل می

 کار بکشی؟
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زد، مشتی آرام خندید و قهقهه میحاال او بود که می

 به شانه امیرعباس زد.

 گیری؟ـ چه کار کشیدنی بدجنس چرا باج می

وار روی کمرش در های امیرعباس نوازشدست

 حرکت بودند.

جوریاست که ه اینـ حق دارم باج بگیرم، دیگ

ذاری لباس عروست رو تو تنت ببینم؟ بعدم تو نمی

این مدت غیر از وقتایی که برای خریدها و کارها 

 دیدمت کجا پیدات شده َوردل بودی؟

خداییه که اصرار داشت زود بریم ـ واال تقصیر او بنده

 سرخونه و زندگیمون.

 میان دستان امیرعباس فشرده شد.
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 کنه.ابی هم میـ نگاش کن حاضر جو

های امیرعباس آورد از او فاصله با فشاری که به شانه

 گرفت.

ـ بیا تابلو رو وصل کنیم دیگه کاری نمونده بریم 

 خونه من شدیدًا به خواب احتیاج دارم.

 اش روی موهایش نشست.بوسه

ا رضخوای بزنیش؟ راستی حاجـ بیا ببینم کجا می

 گفت یه طرح دیگه هم پسندیدی.
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 میخ و چکش را دست امیرعباس داد.
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قای داشتم آـ به من اگر بود چندتا تابلوی دیگه برمی

های خاص رو نشونم داد، فرشا پناه همه طرحسلطان

 هم خیلی خوب بودن.

ای که رو به روی امیرعباس روی کاناپه راحتی

 تلویزیون گذاشته شده بود نشست.

دوست هستن، همسایه  ـ از بچگی با حاج احمد

 بودن.

سرش را  سری تکان داد و کنار امیرعباس نشست،

 روی شانه او گذاشت.

 ـ امیر..

 کند.اش حلقه میدست دور شانه

 ـ جانم.
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 شه خونه ما؟جا میـ از فردا شب این

جا خیلی وقته خونه ماست، از وقتی که تو ـ این

 دلبری رو شروع کردی.

 رد.ریز خندید سرش را باال آو

 ـ امیرعباس...

 ـ جانم..

 خوایم بریم؟گی فردا بعد از آتلیه کجا میـ نمی

 امیرعباس خونسرد شانه باال انداخت.

 ـ مگه تو گذاشتی من تو لباس رو تو تنت ببینم.

ای بازوی امیرعباس را محکم فشرد اما دریغ از ذره

مثال انتظار داشت دردش بیاید؟ امیرعباس  تغییر در او،
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های او به قهقهه خندید و ثمینا را میان ن تالشبا دید

اش را بوسه باران بازوانش فشرد و موهای بهم ریخته

 کرد.

قبرها خالی کرد و با دست  بطری آب را روی سنگ

ها را تمیز کرد، بار دیگر آب خاک و کثیفی روی آن

ها سر نزده ها بود به آنها ریخت. مدتروی سنگ

 گذاشتدر این مقبره سرد میبود، هربار که پایش را 

 شد و راه نفسش بسته. خیلیقلبش فشرده می

ترها که با حاج احمد و شیرین بانو به مقبره قدیم

گاه این مزار خاله و آمدند خفتهشان میخانوادگی

اش بودند، اما در همان روز پراتفاق و تلخ شوهرخاله

 ها فاتحهسالفهمید که برای مادر و پدرش تمام این
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 ایهایش حرص و دلتنگیخوانده. پشت حصار پلک

که همیشه با خود حمل کرده صف کشیده بودند، اما 

و  لرزانداو امیرعباس بود کسی که فریادهایش تن می

خاطر اش زبان زده خاص و عام. بهابهت و مردانگی

سالگی به جانش دادند هیچ درد عمیقی که در هفده

را بزرگ کرده و به  همان دردها او وقت گریه نکرد،

 جا رسانده بود.این

دونم، آخرین باری که اومدم پیشتون معرفتم میـ بی

یادم نیست اما این دفعه اومدم خبر بدم که امروز 

 پوشم.رخت دامادی می

شان باز کرد و هایی که خریده بود را از دستهگل

 یکی روی قبرها گذاشت.یکی
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ه شهرزاد بانو کخیلی خوشحاله نگران نباش  ـ شیرین

کنه، از اون روز بهش نگفتم مامان از هیچی دریغ نمی

 دونی خیلی مادرِه.زبونم نچرخید ولی تو بهتر می

لبخندش هم درد داشت، دستی روی قبر کناری کشید 

 و نامش را زیر لب خواند یونس رفیع.

 گفتم حاج بابا ولیـ االن اگر زنده بودی باید بهت می

 قسمت نبوده..

روی دو زانو گذاشته و بلند شد باید به خانه دست 

دانست کجاست قطعا تا گشت اگر شیرین نمیبرمی

کرد. دل هایش او را دیوانه میاالن با تماس

 کندی دل کنده وبه اش را از بر است همیشه،گرفتگی

 از مقبره بیرون رفت.
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ر ه پهوای پر سوز را به ریه کشید و گذاشت تا کاس

شده چشمانش را سرما خالی کند نه گرمی اشک. با 

های مطمئن و دلی سبک شده به طرف ماشین قدم

اشته سر گذچه که پشِتتوجه به آنرفت، االن باید بی

رفت و بعد از گرفتن دوشی کوتاه بود به خانه می

رفت. شلوار به تن کرده به دنبال عروسش میکت

کرد ذهنش تصور می دخترک دلبرش را هزاران بار در

قدم بهکه تا چه اندازه زیبا خواهد شد، بعد هم قدم

هایش امروز را برای ثمینا پر از ریزیطبق برنامه

هایی که هر کرد، خاطرهمی داشتنیهای دوستخاطره
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کنند لبخند زده و خودشان ها مرور میوقت با هم آن

 را غرق لذت ببینند.

ن نگاهی به مقبره قبل از به حرکت درآوردن ماشی

 انداخت.

فقط االن برامون دعا  ـ عروستون رو میارم ببینید،

 داری و ناز زندونم زنکنید. من هیچی بلد نیستم نمی

دونم کشیدن بلد نیستم، همین چیزایی هم که می

احمد جلو چشمم بودن. شنیدم خیلی  شیرین و حاج

دیدم چی لیلی و مجنون بودید اگر شما رو می

 ؟شدمی

هایش باز شوند پایش را روی دیگر نماند تا زخم

پدال گاز فشرد و ماشین از جایش کنده شد. صدای 
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های این ماشین به گوش آجرها و خاک جیغ الستیک

 پر نزد. ایاین قبرستان آشنا بود که نترسیدند و پرنده

تاج ساده و پر نگینش را آرایشگر روی موهایش 

 ایش وصل کرد.تنظیم کرده و با تور میان موه

ـ بفرما عروس خانم اینم از این، دیگه کاری نداری 

 تونی به آقا داماد بگی بیاد دنبالت.می

تن او با رف لبخند ملیحی زده و از آرایشگر تشکر کرد،

انعکاس تصویر خودش در آینه را به تماشا نشست. 

اش بازوها و اندام ظریفش را لباس عروس یقه دلبری

 آرایش و شینیون ش گذاشته بود،با سخاوت به نمای

نظر خودش موهایش سبک اورپایی و ساده بود و به

هایش را زیباتر و که رژ لب گلبهی رنگش لب
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داد اما افسون و آرایشگر معتقد تر نشان میبرجسته

شود. گیر میبودند با رژ لب سرخ آرایشش چشم

داد امیرعباس هم خودش که راضی بود احتمال می

قط باز بودند بیش از حد لباسش ممکن بود بپسندد، ف

های خیره های او را درهم کند اما مهم نگاهاخم

 شد.امیرعباس بود که به دنبال ثمینا کشیده می

ذاشتی رژ لبت ـ خیلی خوشگل شدی فقط کاش می

 رو قرمز بزنن.

 سرش ایستاده واز آینه دل کند و به افسون که پشِت

 نگریست گفت:او را می

 ی موافق آرایش غلیظ نیستم، بهمم نمیاد.ـ خیل
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افسون فقط با لبخند تنها سری تکان داد و کنارش 

ایستاد، شنل خزداری که همراه لباس عروس خریده 

 اش انداخت.بودند را روی شانه

کم بپوش که کم ـ هرجور خودت دوست داری،

رسه چند دیقه پیش زنگ زد گفت تو امیرعباس می

 راهه.

حاضر و آماده به انتظار امیرعباس  با کمک افسون

شد که رسیده بود و منتظر فرهاد دقایقی می نشستند،

افسون بود اما هر چه اصرار کرده بود افسون مانده و 

گذارد. گفته بود تا آمدن امیرعباس تنهایش نمی

باالخره بعد از دقایقی که خیلی دیر پرهیجان گذشت 
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 امیرعباس اش خبر رسیدنباالخره صدای زنگ گوشی

 را داد.

 ـ بله؟

 ای خانم نخبه؟ـ آماده

ریزریز خندید و خودش را کنترل کرد تا صدایش 

 ها را جلب نکند.توجه

 ـ بله جناب سرگرد.

 سرگردش را کشیده و طعنه آمیز گفت.

 ـ پس بیا پایین که وقتش رسیده زبونت رو قیچی کنم.

گوشی را قطع کرد و همراه افسون بعد از تشکر از 

آرایشگر بیرون رفتند، آرایشگاه در طبقه دوم ساختمان 

ین ها پایبود و افسون بعد از زدن دکمه آسانسور از پله
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بردار داد جلوی در آسانسور فیلمرفت، احتمال می

خواست فیلمشان را خراب کند. باشد برای همین نمی

اش که از هیجان باال و پایین دست روی قفسه سینه

 خودش تشر زد. شد گذاشت و بهمی
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فهمن چقدر جوری که همه میـ آروم باش دختر، این

 قراری.براش بی

صدای ناخودآگاهش را با سوارشدن در آسانسور 

 شمرد.ها را میساکت کرد، در بسته شد و حاال ثانیه

آسانسور با تکان ریزی متوقف شد و صدای جیغ و 

رد. در آهسته باز ضبط شده شماره طبقه را اعالم ک
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شد نفس عمیقی کشید و با سری به زیر افتاده چند 

قدمی جلو آمد، چه خوب که کاله شنل را روی 

صورتش کشیده بود. یه جفت کفش مشکی براق 

هایش را متوقف مردانه که در دیدش قرار گرفت قدم

کرد. فاصله شد زمان را هم متوقف میکرد، اگر می

های استوار و اس با قدماندک بینشان را هم امیرعب

محکمش پر کرد، آهنگ ضربان قلبش که محکم خود 

کوبید همچون موسیقی زمینه در را به در و دیوار می

های پیچید. دستان امیرعباس روی لبهگوشش می

هایش را یک در میان کرد، کاله شنلش نشست و نفس

شنل از روی موهایش افتاد و چشمان او همچنان 

 های کت امیرعباس گیر کرده بود.جایی میان دوخت
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ای حتی نفس کشیدن را از یاد برد و فقط به ثانیه

تابلوی مقابلش خیره بود، آن عروسک زیبا و دلفریب 

ثمینا نبود، دخترک دلبرش نبود. صورت معصومش با 

تر تر شده بود چشمانش درشتآن آرایش جذاب

هایش... چشمانش روی صورتش کرد و لبجلوه می

بردار روی حس گردش بود و صدای فیلم او در

 خوبش مثل تیغ تیز خط انداخت.

 گل عروس خانم یادت رفت.ـ آقای داماد دسته

گل رزهای آبرنگی را به دست ثمینا داد اما اجازه دسته

ها و نداد او دست عقب بکشد، اصال هم حرف

ای بردار برایش مهم نبود، مهم فاصلههای فیلمخواسته

فر رسید و دخترکی که در آغوشش بود. بود که به ص
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اش را بوسید، نفس نفس روی موهای آرایش شده

نشست. او را از هایش روی گردن امیرعباس میزدن

اش برد، حرفی برای خود جدا کرد و دست زیر چانه

طور بود قید همه چیز را گفتن نداشت اصال چه

جا یک دل سیر رفتند؟ آنزدند و به خانه میمی

کرد و کسی هم نبود که با صدایش روی یش میتماشا

 اعصاب امیرعباس خط بیندازد.

ـ ای بابا من که هرچی گفتم شما برعکسش رو انجام 

 دادی آقا داماد.

 کالفه پوفی کشید و زیر گوش ثمینا غر زد.

گل ست خوشـ دقیقا وقتایی که من دست و بالم بسته

 کنی دارم برات.می
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 دهد.می ثمینا هم مانند خودش جواب

 ـ االن اینو جای تعریف کردن حساب کنم؟

 ـ نه.

کرد و او جان ثمینا با چشمان گرد شده نگاهش می

 ها.داد برای این چشممی

 ـ خیلی خوشگل شدی...

 ای در چشمانش خیره شد و آهسته گفت:ثانیه

اه اشم تو رـ اینو بذار به حساب تعریف کردنم، بقیه

 منو خورد این زنه. گم برات االن بریم که مخمی

دست ثمینا را گرفت و کمک کرد تا ماشین بیاید و 

هم  رفتند بعدسوار شود، باید برای عکاسی به باغ می

ماند. تمام مدتی که سورپرایزی که حاضر کرده بود می
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های در باغ مشغول عکس گرفتن و اجرای ژست

هایش بارها به شماره افتادند. وقتی عکاس بودند نفس

 ای ماتشنلش را درآورد و لباسش را دید لحظهثمینا 

و مبهوت فقط او را نگریست پوست سفید و 

ها و درخشانش میان زرق و برق نگین

کرد. های لباسش بدجور خودنمایی میدوزیسنگ

غرق شده بود در این همه زیبایی و به این فکر 

کرد یک ماه است به دنبال سورپرایز فراهم کردن می

وز خودش بیشتر سورپرایز شده. در ماشین بوده اما امر

نشسته بودند و به سمت مقصدی مشخص در حرکت 

 کرد.بودند و دخترکش مدام کنجکاوی می

 ریم؟گی کجا میـ چرا نمی
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 ـ سورپرایزه.

برد از این که با در آوردن زند و لذت میچشمکی می

 ادایش حرص دخترکش را درآورده.
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 امیرعباس....ـ 

 ـ جااانممم؟

 ریم اصالریم دیگه، مسیری که میـ خب بگو کجا می

 ربطی به سالنی که رزرو کردیم نداره منتظرمونن.

شانه باال میندازد و سرعت ماشین را بیشتر  خونسردی

 کند.می
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 خوره در جریاننـ یکمی منتظر بمونن به جایی برنمی

 که ما نیاز به خلوت داریم.

کند و دخترکش هم از اش میحواله چشمکی هم

چینید و نرسیدن به جواب دلخواهش لب برمی

کند. تا رسیدن به مقصد که فاصله زیادی سکوت می

با آن نداشتند و تقریبا در مرکز شهر بود هر دو 

ای که از ضبط ماشین پخش سکوت کردند و به ترانه

شد گوش سپردند. ده دقیقه بعد مقابل مجتمعی می

تجاری توقف کردند، نگهبان با دیدن  بزرگ و

امیرعباس سری برای او تکان داده و حفاظ آهنی را 

ها به پارکینگ جمع کرد. برای وارد شدن آن



 

Romanzo_o 1106 

شود که دست از قهر کنجکاوی بر دخترکش غالب می

 پرسد.دارد و میبودن برمی

 جاییم؟خوای بگی برای چی اینـ هنوزم نمی

 باز کرد که پیاده شود. ماشین را پارک کرده و در را

 فهمی.ـ می

کمک کرد ثمینا پیاده شود و با هم  سوار آسانسور 

شدند، دکمه طبقه هفت را زده و منتظر ایستاد. ثمینا 

کمی کاله شنلش را عقب داده بود و آرایشش را چک 

کرد نگاهی به اطراف کرد دوربین نبود، می

 هایسرش ایستاد و در آینه به او نگاه کرد موپشِت

اش به حالت زیبایی آراسته شده بودند و چند خرمایی

تار آن فر خورده اطراف صورتش بود. نگاهی به 
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داد کرد، یک طبقه ای شماره طبقات را نشان میصفحه

اش را مانده بود در یک تصمیم آنی خم شده و گونه

اش را از آینه تماشا کرد. بوسید و چشمان گرد شده

مهلت حرف زدن به هیچ  توقف آسانسور در طبقه

کدام نداد. جلوی واحدی ایستادند و امیرعباس با 

کلیدی که از جیب بیرون آورد در را باز کرد و کنار 

 ایستاد تا ثمینا وارد شود.

با کنجکاوی وارد شد و اطرافش را نگاه کرد یک 

واحد خالی که چند کارتن و جعبه در گوشه کنار آن 

 بود.

 جا کجاست؟ـ این
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گذارد و او را به اس دست روی کمرش میامیرعب

سمت یکی از چند دری که در سالن بزرگ بود 

هدایت کرد، و در را باز کرد. اتاق بزرگی بود که در 

خانه و چند آن یک میز بزرگ و صندلی و یک کتاب

دانست چه هستند. تابلو و وسیله دیگر بود که نمی

جا نمای پشت میز سراسر شیشه بود و از آن

با  های اطراف قابل دید بود،ها و خیابانتمانساخ

شگفتی و تعجب به اتاق نگاه کرد روی دیوار کناری 

 میز یک تابلوی آزمایشگاهی خورده بود.

 ـ امیرعباس این...

 از پشت در آغوش امیرعباس فرو رفت.
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ای هست که قراره جا محل کار یه خانم نخبهـ این

 کم مجهز بشه.کم

اش بود، ناباور به میز یک ثانیهبهت و تعجب برای 

کرد و حرف امیرعباس در سرش اکو مقابلش نگاه می

 شد.می

 ـ چی گفتی؟ این... یعنی چی؟

در آغوش امیرعباس چرخید و به چشمان خندانش 

 نگاه کرد.

 ـ امیرعباس؟

 ـ جانم؟

اش که کنار گوشش زمزمه کرده تن صدای مردانه

 شور شیرینی را به وجودش تزریق کرد.
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 کار کردی؟ ـ تو چی
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امیرعباس از اوی مبهوت و شگفت زده فاصله گرفته 

از جیب کتش کلیدی بیرون کشید  به طرف میز رفت،

که  ای بعد با پاکتیو قفل کشوی میز را باز کرد. ثانیه

در دستش بود به ثمینا نزدیک شد، پاکت را به دستش 

 داد و با ابرو اشاره زد.

 زش کن.ـ با

مردد پاکت را باز کرده و محتوای آن را بیرون کشید، 

یک سند تک برگی بود. نگاهی به امیرعباس کرد و 
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نام خودش را که به عنوان  شروع به خواندن سند کرد،

 مالک دید نتوانست هیجانش را کنترل کند و جیغ زد.

 ـ وای امیرعباس! 

او  مرد مهربانش چه کرده بود؟ یعنی این واحد برای

 بود؟ کلید را که با دستش داد هنوز هم ناباور بود.

 ـ مبارکت باشه خانم دکتر.

دانست چه اشک در چشمانش حلقه زده بود نمی

بگوید، حاال با دید دیگری به اطرافش نگاه کرده و 

کرد. بخشی از رویایش را امیرعباس خیال پردازی می

محقق کرده بود و از خوشی در پوست خودش 

 د.گنجینمی
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اصال انتظارش رو  دونم چی بگم،ـ من...من نمی

 نداشتم.

ـ تا زمانی که مدرک دکترا رو بگیری و مجوز کار 

کم تجهیزات الزم رو بگیری از وزارت بهداشت کم

جا خریم و هر جور که دوست داشته باشی اینهم می

 کنیم.رو دکور می

من هنوزم  ـ بذار من یکی یکی کارهات و هضم کنم،

زنی؟ اصال رم نشده و تو از رویاهای من حرف میباو

خوام آزمایشگاه داروسازی از کجا فهمیدی که من می

 بزنم؟

 ابرویی برایش باال انداخت و دست به جیب برد.
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تونم با من نمی ـ خواهر زن جان تقلب رسوند،

ها سروکله بزنم یعنی بلدم نیستما سورپرایز بود کلیشه

 مثال.

نبود که خود را به آغوش  دیگر دست خودش را

 امیرعباس انداخت، دست دور گردنش حلقه کرد.

کنی که زبونم قفل جوری سورپرایزم میـ هر دفعه یه

 شه حتی چه برسه به این که بخوام کاری بکنم.می

 پیچد.دست امیرعباس دور کمرش می

 کار کنی مثال؟ـ چی

 ـ یه کاری که جبران بشه این همه خوب بودنت.

 نشیند.ی روی گردنش میابوسه

 ـ بودن تو خودش جبرانه، در جریان باش خانم نخبه.
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ای از زندگی در نقطه خندید و سرخوش و رها،

کرد که چه ایستاده بود که پیش خود اعتراف می

خوب که آن اتفاقات را از سر گذرانده بود که به 

 د،ارزیجا برسد. میان همین حصار بودن به دنیا میاین

گرما کافی بود که تمام سرمای زمستانی که همین 

اش را دربرگرفته بود را از یاد ببرد. خودش را زندگی

بیشتر در آغوش امیرعباس جای داده و در دل ُشکر 

ی عجیبی با نقطه امن را دارد. خدا معامله کرد که این

او کرده بود در مقابل یک امتحان سخت چنین عشقی 

 او بود تا ابد حبس بودندر دستانش گذاشته بود. به 

گرم شدن میان آتش  در میان بازوانش را خواستار بود،

 خواست.خواستن هر دویشان را می
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اش از سالن ایستاده بود و با فرهاد و فربد و گوشه 

ها گوش رسول ایستاده بود و به حرفای مضحک آن

 داد.می

ام؟ یکی بزنه تو گوشم من ـ یعنی واقعا من زنده

 الن نباشم.خواب و ف

 رود به او و بطری آب را سر کشید.ای میچشم غره

 ـ ببند.

 گیرد.رسول هم ادامه حرف او را می

گه دیگه ببند اگر نه یه جوری برات ـ راست می

 بنده که حرف زدنت یادت بره.می

فربد با دو انگشت ادای بستن زیپ روی دهانش را 

 درآورد.
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 اداش شما امر بفرما.ـ من الل شدم د

 خنده آرامی کرد و با تاسف نگاهش را از او گرفت.

 ـ راستی چه خبر از پرونده او مرتیکه؟

 ای پرتقال در دهان گذاشت.رسول پره

 گی؟ـ دقیقا کدوم مرتیکه رو می

 با اخم و استفهام به او نگاه کرد.

 ـ یعنی چی؟

 آورد.کند و دو انگشتش را باال میرسول سر کج می

 داداشمون؟ـ مزاحم افرا خانم یا مزاحم زن
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 به کل پسرک مزاحم را از یاد برده بود.

 ـ هر دوشون.

ـ اون پسره که یک سال حبس براش بریدن، او یکی 

 هم فعال بازداشتگاهه که تا تکلیفش مشخص بشه.

 ـ خوبه.

 با نزدیک آمدن حاج احمد حرفشان را قطع کردند.

 ـ جانم حاجی؟

گفت براتون تو اتاق جدا میز شام  ـ مادرت زنگ زد

 آماده کرده برو باال.

 بانوی شماست.ـ چشم امر امر شیرین

 حاج احمد آرام و متین خندید.
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 بال.ـ برو پسرم چشمت بی

رو به دوستانش سری تکان داد و خواست که از خود 

 هایی که در انتهای قسمتپذیرایی کنند و به طرف پله

و اتاقی که ظاهرا اتاق عقد به  ی باالمردانه بود ه طبقه

آمد رفت. برای امشب سالن کوچکی برای حساب می

 یک مهمانی خانوادگی کوچک گرفته بودند،

بانو گفته بود حداقل در یک حد باید مراسمی شیرین

داشته باشند. با راهنمای خدمه سالن که منتظرش بود 

وارد اتاق شد، ثمینا روی مبل سلطنتی نشسته بود و 

دارش را از پا درآورده بود. با ورود های پاشنهکفش

 ای زد.امیرعباس لبخند خسته

 ـ پاهام نابود شد، مگه افرا و ثنا گذاشتن من بشینم.
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اش کنارش رو مبل نشست و دست دور شانه

انداخت، به پشتی مبل تکیه داد و ثمینا را هم به 

 آغوشش دعوت کرد. 

نفع من عمل  ـ در این مورد من حرفی ندارم چون به

 کردن.

 اش کوبید.ثمینا مشتی به سینه

 ـ بدجنس.

ـ بدجنس منم یا تو که همچین هنرایی تو خودت 

 کنی؟داری رو نمی

به آنی صورت دخترکش سرخ شده و صورت در 

باید از ثنا و افرا برای نقشه  کند،سینه او مخفی می

کرد. شیطنت بارشان برای رقصاندن ثمینا تشکر می
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اش و آن ریز ریز تکان خوردنش ات دلبرانهدیدن حرک

در آن لباسی که اندام زیبایش را با سخاوت تمام به 

نمایش گذاشته بود به مزاجش خوش آمده بود. محو 

همه زیبایی شده بود و مردانه دست و دلش لرزیده  آن

بود برایش، تمامش بوسیدن و به آغوش کشیدنش را 

دارش را به پفچرخید و دامن کرد وقتی میطلب می

اش وارد کرد و گرفت. فشاری به شانهدست می

 مجبورش کرد به صورتش نگاه کند.

کنم چه خوب که افسون لباس رو ـ دارم فکر می

بار بپوشیش بد هر چند وقت یک برات خریده،

 شه.نمی

 شه؟خوشانت نمیـ زیادی خوش
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بار، چند وقت یک گم هرـ نه اصال اتفاقا با ارفاق می

 گفتم هر شب.به من بود می

اش بزند که ای بر لبان از هم باز ماندهخواست بوسه

ای به در خورده و خدمه با چرخی که در آن ضربه

های غذا بود وارد شدند، حرصی و زیر لب غر ظرف

 زد.

 ـ چه وقت اومدن بود.

با انگشت پای پلکش کشید تا باقی آثار خیسی و 

که بازور کنترلشان کرده بود را پاک کند. از هایی اشک

ای که از آغوش پدر و مادرش جدا شده همین لحظه
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بود و دست در دست امیرعباس وارد ساختمان شدند 

اش گذاشته بود. عمیقا به دلتنگی پا روی خرخره

ها اش وابسته بود اما پدر و مادرش جوری آنخانواده

جامعه مستقل  را تربیت کرده بودند که بتوانند در

هایی کرد اما اشکهمیشه خودش را حفظ می باشند.

داشتند و قلبی که که امشب دست از سرش برنمی

کرد. ماالمال غم شده بود خالف تفکرش را ثابت می

 اش را باال کشید و آه کشید.بینی

 ـ از همین حاال؟

 نگاه پرسشگرش را به امیرعباس دوخت.

 ـ چی؟
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ای روی موهای گرفته و بوسهامیرعباس دستش را 

 بیرون آمده از زیر شنل زد.

 ـ یه جوری آه کشیدی گفتم منصرف شدی.

روزهایش که دردهای عمیقش را  تنها دلگرمی این

گذاشت، همین مرد و پشت درهای بسته محبت می

 اش بود.حامی

 شه.ـ احساس کردم خیلی دلم براشون تنگ می

امیرعباس زیر  اد،ی امیرعباس تکیه دثمینا به شانه

 گوشش زمزمه کرد.

ـ اگر قول بدم نذارم دلتنگی بکشی و تنهات نذارم 

 کشی؟چی بازم آه می

 هایش بماند.هایش کش آمدند، او بلد بود پای قوللب
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 هات ایمان دارم.ـ من به تو و قول

با باز شدن در آسانسور پیاده شدند و جلوی دری که 

آغاز یک  پشت مرزهای آن حریم امنی برای

. هایشان بود ایستادندسرنوشت مشترک برای عاشقانه

 امیرعباس در را باز کرد و کنار ایستاد تا او وارد شود،

هایی که گوشه و کنار خانه وارد خانه شد و به شمع

روشن بود فضا را از تاریکی مطلق در آورده بود و 

هارمونی خاصی به فضا بخشیده بود. کفشش را از پا 

ا به مسیری گذاشت که تا اتاق خوابشان با کند و پ

های سرخ و صورتی فرش شده بود. امشب از تک گل

تک لحظاتی که سپری کرده بودند لذت برده بود، هم 

عروسی داشتند هم کسی نبود که با نگاه سنگین و 
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های درگوشی اعصابمان را خورد کند. در اتاق پچپچ

به اتاق  را باز کرد و میان چهارچوب در ایستاد و

 هایتزیین شده نگاه کرد، روی تختشان پر از شاخه

گل و شمع و بادکنک بود. روی زمین هم با تور و 

هم زمان چند  های ریز پر کرده بودند،ساتن و گلبرگ

 کشیداش کرده بودند. خجالت میحس متفاوت احاطه

ها و دنیای و هیجان زده هم بود، در اتاق با دخترانگی

کرد و میان بازوهای داحافظی میاش خانفرادی

خورد. در این اتاق مردی را امیرعباس پیچ و تاب می

داد و شرم سرتاپایش را فرا به حریمش راه می

داد فکر چه بینشان رخ میگرفت وقتی به آنمی

کرد. دستی دور شکمش حلقه شد و سری روی می
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های گرم و آرامش حرم نفس اش قرار گرفت،شانه

 داد.ش را نوازش میپوست گردن

 ـ چرا نرفتی تو؟

اختیار خودش را در آغوش امیرعباس جمع کرد و بی

 گفت:

 ـ منتظر تو بودم.

 لب گزید وقتی امیرعباس گردنش را بوسید.

 ـ دلبرک.
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وقتی در بسته شد  با هدایت امیرعباس وارد اتاق شد،

او  طمانینه بهو امیرعباس میان تاریک و روشن اتاق با 

نزدیک شد ضربان قلبش طوری تند شده بود که حس 

هایش در اتاق طنین انداخته. کرد صدای کوبشمی

دست امیرعباس دور کمرش پیچید و روی بندهای 

 زمان سر میان موهایش برد.لباسش نشست و هم

های توی ی دلبریـ حقش نیست االن تقاص همه

 تاالر رو ازت بگیرم؟

باز کرد و ثمینا لب گزید از هیجانی که  اولین گره را

 به قلبش سرایت کرده بود.

جوری عشوه میومدی با من و قلبم چه گی اونـ نمی

 کردی؟
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 گره دوم و سوم هم باز شدند.

 ـ امیرعباس!

 ـ جانم؟

چرخید که کلمات را گم کرده بود و زبانش نمی

سکوت کرد و خودش را به دست او  چیزی بگویید،

 سپرد.

دونی قدر برام عزیزی؟ جایگاهتو میدونی چهمیـ 

 که.

 سرش را ریز تکان داد.

 ـ نه.
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دانست باز هم دلش شنیدنش را قدر هم که میچههر

خواست، امیرعباس او را از آغوش خود جدا کرد می

 و دستش را گرفت و روی قلب خود گذاشت.

جاست و بدون تو خوِد ـ جای تو تا ابد همین

 جونمی.

 های آرامش روح و جسمش را با هم لرزاند،زمزمه

هایشان به اندازه یک نفس بود و فاصله میان صورت

نفسی را ترجیح داد. بوسید و بار او بود که بیاین

س و اش حببوسیده شد تا جایی که نفسش میان سینه

هایی ها و بوسههر دو کم آوردند و این آغاز نوازش

حرکات آرام و کرد. بود که امیرعباس نثارش می

پرعطش امیرعباس و جوری که عاشقانه او را 
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کرد.  دست همبههایش دستپرستید ثمینا را با زنانهمی

شبشان را به بهترین شکل ممکن کنار هم سپری کرده 

بودند و فارغ از همه چیز در آغوش هم به خواب 

 رفتند.

صدا از تخت مالفه را روی تن ثمینا مرتب کرد و بی

که دخترک دلبرش را بیدار نکند. نگرانش  پایین آمد

 که از کسیدانست چه باید بکند، روی اینبود و نمی

هم بپرسد نداشت. وقتی ثمینا به خواب رفت در 

اینترنت مطالبی را خوانده بود اما دلش راضی نبود. 

د، به برشد او را دکتر میکه بیدار میمحض اینباید به

اتاق بود رفت و طرف سرویس جمع و جوری که در 

زیر دوش ایستاد. آب را باز کرد و اجازه داد روی 
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حرکت دربیایند، تنها سه ساعت توانسته بود تنش به

پلک روی هم گذاشته و بخوابد. ترجیح داد به جای 

ماندن در تخت و بیدار کردن ثمینا دوشی گرفته و بعد 

نمازش را بخواند. نمازش را خواند هنوز یک ساعتی 

آفتاب مانده بود لباس عروس ثمینا هنوز کنار به طلوع 

تخت روی زمین بود، آن را برداشت و روی کاناپه 

جمع و جور گوشه اتاق گذاشت. در این لباس 

هایش تاخته بود، حسابی بر روح و روان او با دلبری

حتی وقتی که در قسمت مردانه بود تمام هوش و 

حواسش پیش او بود طوری که فربد رسول برایش 

گذاشتند. لبخند دست گرفته مدام سر به سرش می

 مقصود ازبندی زده و با برداشتن تسبیح شاهنیم

کشویی که به وسایل او اختصاص داشت از اتاق 
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بیرون رفت. هوا سرد بود اما میل عجیبی او را به 

سمت تراس کوچکی که با چند میز و صندلی کوچک 

ه و های گاهای سنگی فضایی برای خلوتو گلدان

ها گاهشان شده بود داشت. روی یکی از صندلیبی

ه رفت را بنشست و سیاه شب که روی به روشنی می

رخاند و چتماشا نشست، تسبیح را بین انگشتانش می

کشد. امشب جای با لمس هر دانه حسرتی به دل می

پدر و مادرش... ندیده  دو نفر برایش خالی بود،

ل بود دیگر گاهی خواستشان، دبودشان اما دلش می

شدی. امشب حاج احمد از هایش نمیحریف خواسته

پدرانه خرج کردن هیچ کم نگذاشته بود، از همان 

زمانی که در خانه پدری حاج احمد مورد هجوم 
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ها قرار گرفت تا به امروز عزیزتر هم بود که واقعیت

 احمد کم نشده بود.اندکی از محبت شیرین و حاج
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جا در حقش تمام کرد که دست پدرانگی را آن

اش را پدرانه عروسش را دست او گذاشته و شانه

 بوسیده بود و گفته بود.

 عروسم امیرعباس من ـ عاقبت بخیر بشید باباجان،» 

 دم که حاضره دنیا روالیقه خوشبختیه من تضمین می

به پات بریزه تو هم عاشقش باش اینو بهم تضمین 

 «دی؟می

 ی ثمینا در گوشش بود.صدا
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 «ـ تضمینی باالتر از قلبم؟» 

 «ـ خدا برای هم حفظتون کنه.» 

تسبیح را میان مشتش فشرد و به آغوش حاج احمد و 

ها انصافی در حق آنهای شیرین فکر کرد، بیاشک

یعنی ته حماقت و نامردی و امیرعباس جانش را برای 

ه دستی ور بود کداد. در افکار خودش قوطهها میآن

اش حلقه شد، لبخندی زد و دست را نوازش دور شانه

 کرد. 

 ـ بیدارت کردم؟

 ـ هوم نه، خودم بیدار شدم.

صدای دخترکش خوابالود بود، با یادآوری شبی که 

گذرانده بودند و حال ثمینا سریع از جا بلند شد و رو 
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به روی فرشته کوچکش ایستاد. بندهای روپوش 

نزدیک کرد و نگاهش را  لباس خواب نازکش را بهم

 تراشش گرفت.از تن و اندام خوش

ـ چرا از جات بلند شدی؟ با این لباس نازکم پاشده 

 تو این سرما اومده تو تراس.

او را به داخل و اتاق خوابشان هدایت کرد و 

 مجبورش کرد روی تخت دراز بکشد.

خوای برات مسکن ـ بخواب، درد که نداری؟ می

 بیارم؟ بریم دکتر؟

 ـ خوبم.

صدایش ضعیف بود چون که صورتش را در بالشت 

ا اش رهای گل انداختهفرو برده بود تا امیرعباس لپ
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نبیند. لبه تخت نشست و صورت ثمینا را به سوی 

 خودش برگرداند.

جای بهکشی؟ از کسی که جاـ از کی خجالت می

 بدنت رو ُمهر کرده؟ 

امیرعباس هایش را که به زیر دندان کشید لب

نتوانست با هوس بوسیدنش مقابله کند، روی تنش 

هایش را شکار کرد. با حس نفس زدن خم شد و لب

اش عقب کشیده و کم آوردن ثمینا عالرغم میل باطنی

 اش نهاد.و پیشانی به پیشانی

 ـ خوشمزه.

هایش هنوز هم داغ و سرخ بودند، امیرعباس بعد گونه

ن او را محکم به تن آغوشی پر تب و تاب تاز یک هم
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ترین خود قفل کرده بود، اجازه نداد حتی کوچک

اش کمر او را ماساژ ای بگیرد. دستان قویفاصله

ای که خوشی اندازه داد اندکی درد داشت اما نه بهمی

با هم بودنشان را با استرس و نگرانی دادن به 

 رنگ کند.امیرعباس کم

 ـ مطمئنی نیاز نیست بریم دکتر؟

این که این مرد قصد داشت حسابی او را خجالت مثل 

جا شد و ریز زمزمه بهزده کند، در آغوشش کمی جا

 کرد.

 ـ نه خوبم.

ای که از این یک ماه مخصوصا حقیقتا با تمام خستگی

آمد، خورشید دو روز گذشته داشت اما خوابش نمی
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طلوع کرده و آسمان روشن بود. دست روی سینه 

ی کرد فاصله بگیرد، هنوز امیرعباس گذاشت و سع

 اطرافشان بهم ریخته بود و او دوش نگرفته بود.

 ـ کجا؟

 ـ اوووم، برم دوش بگیرم.

 اش زده و بلند شد.ای روی پیشانیبوسه
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ـ برو تا من یه چیزی حاضر کنم بخوری بهت یه 

 مسکن بدم.

سر به زیر و آرام از تخت جدا شد و خود را داخل 

دارش های تبس انداخت، دست روی گونهسروی
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گذاشت و به تصویر خودش در آینه لبخند زد. 

دانست خودش را زیر دوش آب خنک انداخت می

اش ضرر های تازه تغییر کردهبرای بدن و هورمون

سوخت گویی که ی آتش میدارد اما، تنش در کوره

شد. لرز که به تنش طور حرارت از تنش ساطع میاین

آب را گرم کرد و بعد از شستش موهایش برای  افتاد

رهایی از تافت و ژلی که آرایشگر زده بود، با پوشیدن 

پوش از سرویس بیرون رفت. اتاق مرتب حوله تن

شده بود و دیگر خبری از شلوغی نبود، امیرعباس که 

در اتاق ندید حدس زد در آشپزخانه باشد سریع 

اش فرخوردهخیال موهای خیس و لباسی پوشید و بی

آهسته صحبت کردن دو از اتاق بیرون رفت. صدای 

روی نفر او را به آشپزخانه کشاند، با عبور از راه
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ها شیرین بانو را درحال آماده کرده میز کوچک اتاق

آشپزخانه دید. اصال در یادش نبود که رسم است مادر 

کشید اما آن را داماد صبحانه بیاورد، کمی خجالت می

 ها پیوست.با روی باز به آنپس زد و 

 تون نیستم؟ـ مزاحم خلوت مادر پسری

ها را با این حرف متوجه خود کرد و وقتی وارد نگاه

ای روی زمین آشپزخانه شد تازه افرا را دید که گوشه

هایش کاکائویی بود. ظرف نوتالیی نشسته و دور لب

در دست داشت گویای همه چیز بود لبخندی به 

 ها شده بود زد.بیه بچهاش که شچهره

 ـ سالم دخترم بیا بشین.
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روی میز پر بود از انواع مختلف مربا و عسل و حلوا، 

یک ظرق بزرگ کاچی که با مغزهای آسیاب شده 

تزیین شده بود روی میز بود. با حیرت به آن همه 

 خوراکی که شیرین بانو حاضر کرده بود نگاه کرد.

 قدر زحمت کشیدین.ـ چه

عقب کشید و کنار امیرعباس نشست، صندلی را 

شیرین بانو لیوانی شیر و لیوانی آب پرتغال جلوی 

 دستش گذاشت صدایش را پایین آورده و گفت:

 اگر خوب نشدی برید دکتر. ـ بخور رنگ پریده،

های سرخ مثل این که قرار بود امروزش دائما با گونه

تر از همه خونسری و مقابل همه ظاهر شود، جالب

ای شرم و حیا یالی امیرعباس بود اصال ذرهخبی
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ای هم از کاچی پر کرده جلوی نداشت. حتی کاسه

 دست ثمینا گذاشت.

 ـ اول از این بخور.

رسما هیچ آبرویی برایش نماند، به هر طریقی بود 

اش را تمام کرد و چه خوب که شیرین به صبحانه

بهانه غذا درست کردن برای شب و مهمانی پا گشای 

کشان با خورد برد. در ها رفت و افرا را هم کشانآن

نهایت با هم تنها شدند و تا شب وقت داشت یک دل 

سیر از حرکت سرانگشتان امیرعباس روی موهایش 

 لذت ببرد.

های کنار حاج احمد و پدر ثمینا نشسته و به بحث

داد، تمام حواسش اما به ثمینا ها گوش میسیاسی آن
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ا تواند او رگفت نمیر باید به او میطوکه چهبود. این

عسل ببرد، یا حتی ماموریت جدیدش و  به ماه

خطرهایش را، اصال صالح بود که چنین چیزی را 

کرد و بگوید یا نه؟ از فردا باید کارش را شروع می

تمام هم و غمش ثمینا بود، هر چند که به زودی هم 

زمان با شروع ترم جدید مجددا به دانشگاه 

گشت و سرش کمی با درس و دانشگاه گرم برمی

گفت و همین گفتن شد ولی باالخره که باید میمی

سخت بود. گویا دخترکش سنگینی نگاهش را حس 

سوی او چشمکی زد و کرده بود که سر بلند کرده و به

معلوم نبود چه  دوباره گرم حرف زدن با افسون شد،

 داد و رنگکرد که رنگ میپچ میدر گوشش پچ

گرفت. صدای زنگ آیفون که بلند شد برای باز می
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کردن در پیش قدم شد، به گمانش سید هاشم بود 

چون حاج احمد او را هم برای امشب دعوت کرده 

آمد. برخالف تصورش تصویر بود البته اگر می

سرهنگ مجد را در آیفون دید، از همان فاصله هم 

 اش هویدا بود. برافروختگی در چهره

 ـ قربان؟

 ـ همین االن بیا پایین باید باهات حرف بزنم.
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گوشی آیفون را سرجایش گذاشت و با گفتن زود 

گردمی از خانه بیرون زد، کنجکاو بود بداند چه برمی

شان کشانده بود. چیزی سرهنگ مجد را به در خانه
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کاری که از او بعید بود، معموال هر وقت که کار 

میرعباس داشت با پیامی او را به یکی از ای با افوری

کرد. در کوچه را که های امن سازمان دعوت میخانه

باز کرد سرهنگ دست به کمر زده جلوی در قدم 

 ی شمایلش پیدا بود.زد، عصبانیت از همهمی

 ـ سرهنگ.

تا او را به نام خواند سرهنگ مجد با چاالکی سمت او 

 خیز برداشت.

 کنی؟کار میست داری چیـ پسره احمق معلوم ه

 اش را گرفته و او را به سینه دیوار کوبید.یقه

 کنی.ـ جواب منو بده چه غلطی داری می
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سعی داشت صدایش کنترل شده باشد اما باز هم 

دانست چه چیزی تا صدایش در کوچه پیچید، نمی

 این حد او را خشمگین کرده برای همین گیج بود.

 ـ چی شده؟

 چی شده.پرسه ـ تازه می

اش را امیرعباس را بار دیگر به دیوار کوبیده بعد یقه

 کند.رها می

 ـ چیزایی که سرهنگ احمدزاده گفت یعنی چی؟

وقتی سرهنگ احمدزاده همه چیز را گفته بود جایی 

 برای انکار نبود.

 دونید.ـ خودتون که همه چیز رو می

 سرهنگ از سر عصبانیت دستی رو گردنش کشید.
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 دونم پسررر؟من چی می دونم دیگه،میـ که خودم 

 ـ سرهنگ..

 برد.پرد و با فریاد صدایش را میمیان کالمش می

ـ ساکت شو امیرعباس، ساکت شو که از دستت خیلی 

 ریگم میمیشکارم فقط خوب گوش کن ببین چی 

گی از همکاری باهاش پیش سرهنگ احمدزاده و می

 منصرف شدی.

کاری که از  نگاه کرد،با تحیر به سرهنگ مجد 

 خواست نشدنی بود.امیرعباس می

 کار رو بکنم.تونم این ـ من نمی

تونی کاری که گفتم تونی یا نمیـ من نگفتم می

 کنی.می
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اولین بار بود که برخالف تمام این مدت چشمش را 

ای نداشت، بست اما چارههای این مرد میروی خوبی

ه شروع کرده و او تحقیقاتش را خیلی وقت است ک

حاال به خواست خودش پا بند شده. تنها فهمیدن دو 

ها کافی بود تا او بخواهد های آنکاریمورد از کثافط

 تا ته این راه را برود.

خوام این پرونده رو به ثمر برسونم به هر ـ من می

 قیمتی که شده.

 سرهنگ با خشم تخت سینه او کوبید و هولش داد.

قیمت از دست دادن جونت؟ به ـ به چه قیمتی؟ به 

قیمت تنها گذاشتن زن جوونت؟ داری با ُدم شیر 

ه کنم بهتره یکنی بچه، برات مرخصی رد میبازی می
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مدت از کار دور باشی و عرصه رو برای تازه واردها 

 خالی کنی.

ای مکث کرد راضی کردن چشمانش را بست و ثانیه

د، سرهنگ مجد کار سخت و تا حدودی غیر ممکن بو

 اش مجادله به روش خودش بود.تنها راه چاره

شه مرخصی داشته باشم و کار ستاد ـ اتفاقا خوب می

 رسم.نباشه زودتر به نتیجه می

اش را به مافوقش گفت و نگاه مصمم و جدی

 کرد.سرهنگ مجد ناامیدانه تالش می دوخت،
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ظاهر خوب ـ نکن امیرعباس خطرناکه این آدمای به 

خوام با درافتادن با کارای زیادی ازشون برمیاد، نمی

 این آدما جونت به خطر بیوفته.

 ها فکر کرده بودقبل از قبول کردن پرونده به همه این

تر از اما مگر او یک مامور پلیس نبود، خیلی قبل

کرد نه حاال ها باید به ترس از دادن جانش فکر میاین

 انتخاب کرده بود ایستاده. که دقیقا وسط راهی که

ها و ـ سرهنگ هیچ وقتی دیدی تو عملیات

 هایی که دست گرفتم به فکر جونم باشم؟پرونده

 قدر لجبازی نکن.ـ امیرعباس این

 هایش فرو برد.دست در جیب
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ـ لجبازی نیست قربان، همین آدمایی که داری من رو 

ترسونی برای همه مردم خطر از خطرناک بودنشون می

 ارن. سرهنگ د

اهلل" اول همه درسا و آموزشایی که بهم دادی " بسم

همین مردم بودن، همینا که گفتی خانواده و ناموس 

 خودم بدونمشون.

ـ همه این حرفا رو من زدم، ولی االن وقت سرشاخ 

شدن با اینا نیست بعد از پرونده مودت و رو شدن 

دست سلیمی یه عالمه چشم روته اگر بهت شک کنن 

 دن.ان نمیام

دید قرص و محکم سر حرفش ایستاده بود، دلیلی نمی

 پا پس بکشد.



 

Romanzo_o 1152 

 شه سرهنگ.ـ تصمیمم عوض نمی

سرهنگ برای آخرین بار هم تیری در تاریکی پرتاب 

 کرد بلکه او را از خر شیطان پیاده کند.

 کار کنم که دست برداری از این لجاجت؟ ـ چی

 قربان.ـ به جای منصرف کردنم کنارم باشید 

در آخر این سرهنگ بود که ناامیدانه و ناراحت به 

 جا دور شد.هایش از آننتیجه ماندن تالشخاطر بی

هایش اعتماد نداشت چه برسد به به گوش

خواست با خودشان چه هایش، امیرعباس میشنیده

شان با آرزوهایی که ثمینا در کند، با زندگی نوپای

ت و دلش لرزیده خیالش با او تصور کرده بود. دس

بار از ترس، ممکن بود جانش به خطر بود اما این
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بیوفتد باز هم مصرانه تصمیم داشت راهش را ادامه 

دهد. اصال به او و حال خرابش و ترسی که فکر از 

داد. از دست دادن او به جانش انداخته بود اهمیتی می

همان لحظه که سرهنگ مجد را از پنجره آشپزخانه 

ی وجودش رخنه ای عجیب به همهلشورهدیده بود، د

کرد. حالتشان از همان فاصله هم معلوم بود که طبیعی 

اش نتوانسته بود غلبه کند و پای برکنجکاوی نیست،

کرد کاش که کنجکاوی نمیآیفون رفته بود. ای

ت سمداد، وقتی امیرعباس بهخبری را ترجیح میبی

ش هایساختمان برگشت متوجه شد که کسی به حرف

دهد چرا که چند ثانیه به آیفون خیره شد. گوش می

گوشی را سرجایش گذاشت و به افرا اشاره داد که 

ماند اگر می رود،ای به خانه خودشان میچند دقیقه
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ها باال رفت و خود توانست خوددار باشد. از پلهنمی

ای به در تکیه داد تا را داخل خانه انداخت چند ثانیه

م شوند اما برعکس با یادآوری خطری هایش آرانفس

اش کند حرکت قفسه سینهکه امیرعباس را تهدید می

تندتر شد. به آشپزخانه رفت و لیوانی را از آب پر کرد 

و سر کشید، اصال توان کنترل استرس وترسش را 

نداشت. زمان اندکی بین صدای باز و بسته شدن در و 

روی او ظاهر شدن امیرعباس در سالن خانه رو به 

 سپری شد. 

 ـ خوبی؟

توانست بگذارد خوب؟ نام این حال را هر چیزی می

شان را با ِاال خوب، جوابی نداد. امیرعباس فاصله
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های آرامش از بین برد و بازوی او را بین حصار قدم

 دستانش گرفت.

 قدر از حرفامونو شنیدی خانم موشه.ـ چه

که سعی داشت تا تلطیف فضا موج منفی این

مان را  رافشان را کم کند خوب بود حداقل روحیهاط

 کرد.خوب می

 ش رو.ـ تقریبا همه

 کنه، بذار چک اول رو بزنم حداقل.ـ چه اعترافم می
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خواست از حرکت انگشتان امیرعباس لذت برده و می

اش شبیه ریختهشد، افکار بهمآرام شود اما نمی
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طرف طرف و آننهای خروشان درسرش ایموج

ای ساکن شدند و ثمینا در آن لحظه فقط گوشهمی

 خواست.ها را میشدن این موج

 ـ امیرعباس!

 اش نشست.دست امیرعباس روی گونه

 ـ جانم!

 کنی؟کار میـ داری چی

 دید.ترس النه کرده در نگاهش را قطعا می

 زنیم.ـ االن وقتش نیست خب! بعدا حرف می

گرفت تا پایین بروند اما ثمینا  امیرعباس دست او را

 دستش را پس کشید.



 

Romanzo_o 1157 

 گفتی؟شنیدم بهم میـ اگر خودم نمی

 های امیرعباس درهم رفت.اخم

 ـ من چیز پنهانی از تو ندارم و نخواهم داشت.

ای نشد خب به مرد مغرورش برخورده بود، چاره

خب او هم دلش گرفته و ته دلش ترس مثل ابر 

 .سیاهی سایه انداخته بود

 ـ بین این همه آدم چرا تو؟

 باز هم دستش را گرفت.

 ـ شیرین داشت سفره شام مینداخت.

 یک قطره اشک با سماجت از چشمش پایین ریخت.

 ـ امیرعباس سرهنگ گفت جونت در خطره.
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چشمانش که بارانی شد، امیرعباس از دستش گرفته و 

 محکم او را به آغوشش کشید.

که بترسی، شاید خطر فهمیدی جوری میـ نباید این

داشته باشه اما مگه من تو رو از وسط یکی از همین 

 خطرها بیرون نکشیدم؟

ناخودآگاه حرفی که به ذهنش رسید را به زبان آورد، 

 گویند حسادت زنانه؟چه می

 ـ الزم نکرده بری کسی رو از خطر بکشی بیرون.

امیرعباس چند ثانیه مبهوت او را نگریست بعد چنان 

به قهقهه خندید که ثمینا را هم به خندیدن وا بلند و 

 داشت.
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گه، آخه ـ یه لحظه گفتم این دختر چی داره می

 حسود خانم.

 توانست خودش را حفظ کند،تر بود و میحاال آرام

حداقل تا وقتی که امیرعباس خودش بخواهد همه 

چیز را برایش تعریف کند. پایین که رفتند همه منتظر 

شان برای همه تعجب شدن ناگهانی ها بودند غیبآن

برانگیز بود ولی کسی چیزی به رویشان نیاورد. شام 

مهمانی پاگشا را خوردند به غیر از اضطرابی که در 

کرد شب خوبی را گذرانده بودند و این دلش حس می

را مرهون مهربانی و استقبال خانواده امیرعباس از 

افظی اش بود. پدرش قبل از این که خداحخانواده

 ای زمزمه کرده بود.کرده برود کنار گوشش جمله



 

Romanzo_o 1160 

ـ هر بار اتفاقی میوفته که من بیشتر به سپردنت به » 

دستای امن این پسر مطمئن بشم، خیالم راحته تو این 

خونه و خانواده جای دخترم امن و دلش گرمه. 

 «خوشبخت باش.

داد که باالخره ی ثمینا نشان میهای منظم شدهنفس

اش جدا کرد و رده، سرش را از روی سینهخوابش ب

اش را از روی روی بالشت گذاشت. موهای آشفته

شان صورتش کنار زد، هنوز یک شب از عروسی

 های او و سرهنگنگذشته بود و ثمینا با شنیدن حرف

کرد که سعی میاعصابش بهم ریخته بود. با این

خودش را آرام نشان دهد باز هم ته چشمانش ترسی 

 شد.کرد متوجه آن میکه هر کس دقت میبود 
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وقتی روشنی چراغ آیفون را در کوچه دیده بود خیال 

اش گل کرده، ولی وقتی باال کرد باز افرا فضولیمی

رفته تا یک درس حسابی به او بدهد با نبودن ثمینا 

شک کرد که شاید او صدایشان را شنیده. وقتی افرا 

خانه خودشان رفته دیگر شکش به گفت ثمینا به 

شان طور پرییقیقن تبدیل شد، وقتی در آشپزخانه آن

مید فهطور میدیدش بر خود لعنت فرستاد. نباید این

حاال امیرعباس هر دلیل و برهانی  مخصوصا امشب،

بیاورد در ظاهر او را قانع کرده و ترسی که در 

 ماند. نگاهش دیده بود در دلش می
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که یادداشتی برای ثمینا گذاشت از اینصبح بعد از 

قبل از رفتن به ستاد باید سرهنگ  خانه بیرون رفت،

دید. به محلی که قرار بود هر وقت احمدزاده را می

جا بیایند رفت و خواستند همدیگر را ببینند به آن

 پیامی هم برای سرهنگ فرستاد.

 «ـ چایی حاضره با هم صبحانه بخوریم.» 

ای که سرهنگ در پیام خط مخفیبعد از ارسال 

اختیارش قرار داده بود را از دسترس خارج کرد. نیم 

 هایی کهساعت بعد وقتی داشت چایی را درون فنجان

 کرد سرهنگ هم رسید.آماده کرده بود سرازیر می

که پیش زنت ـ اول صبحی چی شده که به جای این

 جایی؟باشی این
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 هایش را درهم کشید.اخم

کس غیر از من و شما در جریان یچـ گفتید ه

 ماموریت نیست، سرهنگ مجد از کجا فهیمده؟

اش مقابلش ایستاد سرهنگ با همان استایل همیشگی

 و گفت:

 ـ من بهش گفتم.

 تک خنده مبهوتی کرد.

 ـ اگر قرار به گفتن بود چرا نذاشتین خودم بگم؟

 سرهنگ فنجانی را برداشت و پشت میز نشست.

یه پرونده جدید تو رو در نظر  ـ خبر رسید برای

 گرفته، بهش گفتم از اون ماموریت حذفت کنه.
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 نیشخندی زد و سرش را متاسف تکان داد.

ـ اتفاقا برعکس دیشب اومده بود دِم خونه اصرار 

 داشت از شما و ماموریتی که بهم دادید دوری کنم.

 ـ به خودمم همین رو گفت.

 د.های امیرعباس از ناراحتی در هم شاخم

دونید که ـ سرهنگ مجد حق پدری به گردنم داره، می

 محاله بخوام ناراحتش کنم.

ـ آروم باش پسر، بشین چاییت رو بخور راضی کردن 

سرهنگ مجد با من احتمال زیاد به کمک خودش هم 

 احتیاج پیدا کنیم.

ای از چای سرد شده را نوشید و گلوی خشک جرعه

با سرهنگ به ستاد اش را تر کرد، بعد از مالقات شده
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کرد در این ده رفت. باید از سرهنگ مجد دلجویی می

هایش را کرد همه موفقیتدوازده سالی که خدمت می

های او بود. وقتی سیدهاشم امیرعباس مرهون تالش

را به باشگاه هنرهای رزمی و دفاع شخصی برده بود 

ها و جا دیده بود، از همان کالسسرهنگ مجد را آن

رفته به دانشگاه افسری باز ار پای او رفتههمان دید

ها شک به همفکریشد. با به جریان افتادن پرونده بی

 های او نیاز داشت.و راهنمایی

صدا باز کرد و وارد خانه شد، در سالن و در را بی

آشپزخانه خبری از ثمینا نبود به اتاقشان رفت احتمال 

 خوابیده جا باشد. وقتی او را کتاب به دست وداد آن

های آهسته به با قدم روی تخت دید لبخند محوی زد،
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گلی که برای ثمینا خریده تخت نزدیک شد و دسته

ها بود را به صورتش نزدیک کرد. با حرکت دادن گل

روی صورتش باعث شد پلک ثمینا تکان بخورد، 

خندید و به کارش ادامه داد. ثمینا دستش را روی 

م را دور کند، وقتی کشید تا شی مزاحصورتش می

کالفه شد از تقال کردن آهسته یک چشمش را باز کرد 

 گل به دست باالی سرش دید. و امیرعباس را دسته

 ـ اومدی؟

ای به صورتش زد و کمک کرد از حالت بوسه

 خوابیده در بیاید.

 ذاشتم ولی یه کار فوری داشتمـ نباید تنهات می
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ثمینا خاموش شد و امیرعباس  برق خوشحالی نگاه

فهمید موضوع ماموریتش باز در ذهن او پررنگ می

 شده.

 ـ ماموریتت شروع شده باید بری؟

گفت از صدایش لرز داشت، خودخواهی بود اگر می

اش را به برد؟ چانهاش برای خود لذت مینگرانی

هایش دست گرفته و انگشت شستش را روی لب

 کننده بود. شان وسوسهکشید رنگ صورتی

ـ قرار نیست جایی برم، تو فکر کن مثل همیشه 

 رم.سرکار می

 کند.دخترکش فوری لب برچیده اخم می
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طور فکر کنم سرکاری وقتی زنی؟ چهـ بچه گول می

 دونم جونت در خطره؟می

اش کشید ظاهرا متقاعد کردن ثمینا دستی به پیشانی

 بود.کمی سخت می

باشم تو هم با فکر  دم مراقب خودمـ من قول می

کردن به اون چندتا جمله که شنیدی خودت رو اذیت 

 نکن. من چند ساله کارم رفتن تو دل خطره.

ثمینا دیگر چیزی نگفت و از بلند شد و از تخت 

 دانستپایین آمد، با این که نزدیک ظهر بود ولی می

 ثمینا از چیزی نخورده.

 ـ صبحونه ردیف کنم با هم بخوریم؟

 کنم.صورتم رو بشورم میام حاضر میـ دست و 
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نوچی کرد و ابرو باال انداخت، ژست داش مشتی به 

 خود گرفت.

 خوام املت برات بزنم انگشتام باهاش بخوری.ـ می

نگاهی به ساعتش کرد و کالفه از ترافیکی که در آن 

 گیر کرده بود به راننده گفت:

 شه از یه مسیر دیگه برید؟ـ آقا می

 بدقلقی جواب داد. مرد راننده با

ـ نه خانم همه مسیرای این اطراف همیشه ترافیک 

 داره.

دوست نداشت حاال که بعد از دو ترم دوباره به 

ی شِب خواببی دانشگاه برگشته بود با تاخیر برسد،

گذشته کار دستش داده و صبح خواب مانده بود. از 
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ها و مواد شیمی ذوق دوباره سر و کله زدن با فرمول

هایش را ورق زده بود تا برایش یروقت جزوهتا د

یادآوری شوند. باالخره بعد از کلی حرص خوردن با 

ده دقیقه تاخیر به دانشگاه رسید، کرایه را پرداخت 

خیال ابراز کرده و با عجله وارد دانشگاه شد. بی

دلتنگی برای دانشگاه با دو خود را به دانشکده 

ر ی باال رفت. پشت دها را دو تا یکپله پزشکی رساند،

های ریتم منظمی ای مکث کرد تا نفسکالس لحظه

ای به در بسته کالس در را باز بگیرد بعد با زدن تقه

کرد. با دیدن استاد پورصالح در کالس جاخورد توقع 

ای شک کرد که شاید اشتباه دیدن او را نداشت لحظه

آمده اما در برگه انتخاب واحدش نام استاد شخص 

 بود.دیگری 
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 ـ خانم وارسته قصد ندارید وارد کالس بشید؟

تعلل بیشتر از این جایز نبود، باتردید و به آرامی وارد 

های کالس که ترین صندلیکالس شد و روی انتهایی

 خالی بود نشست.

های ردیف اول ترها جای شما صندلیـ قبل

 دانشجوی نخبه.

م تر طعنه کالم استاد یعنی یا از همین حاال تا پایان

و اضافه  زد یا در حذفباید با او سر و کله می

 داشت.واحدش را حذف و با استاد دیگری برمی

 ـ ردیف اول صندلی خالی نبود استاد.

هم در حضور  اش نسبت به او آناز حاضر جوابی

جمع ابدا راضی نبود اما خب استاد پورصالح وقتی 
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ه ع بخیال بحث با او شده و شرودید جوابی ندارد بی

 های تئوری وتوضیح درباره روش تدریس و سرفصل

آزمایشگاهی شد. نکاتی را که الزم الزم بود یادداشت 

اش بر این بود که هرچه بین کرد و تمام سعیمی

خودش و دکتر پورصالح اتفاق افتاده بود را به 

 ترین قسمت ذهنش بفرستد.انتهایی
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اضافه هم راه به جایی نبرد  داد در حذف واحتمال می

ساخت. خواسته یا ناخواسته هم پس باید با شرایط می

دید و صد البته هایش را حتما در دانشگاه میایدوره

چه رخ داده باخبر که کم و بیش از چند و چون آن
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بودند. شاید دقیقا ندانند که چه بر او گذشته و او هم 

، ولی گانه بودهقربانی یک حسادت و طمع بچه

هایشان پا برجا بود. به امیرعباس قول داده قضاوت

بود با هر حرف و قضاوتی که شنید خود را سرزنش 

یا مالمت نکند، نباید زندگی را به چند حرف 

کرد. امیرعباس با او غار به کام خود تلخ مییهصدَمن

اتمام حجت کرده بود که اگر ببیند با رفتن به دانشگاه 

یند بشود و بیشتر آزار میبهتر نمی اینه تنها روحیه

 دهد.اجازه ادامه تحصیل به او نمی

بعد از تمام شدن کالس سریع وسایلش را جمع کرده 

و از کالس بیرون زد، بقیه روزش بد نبود در سلف 

دانشگاه با یکی دو نفر رو به رو شد که در حد یک 



 

Romanzo_o 1174 

شان را برای سالم و علیک ساده کنارشان ایستاد. راه

یدن سوال با یک رفتار رسمی بست، از نظر پرس

خودش که برای شروع خوب بود. حداقل فهمیده بود 

 هایهای امیرعباس و نصیحتکه خط و نشان کشیدن

 راحتی ازپدرش جواب داده و قرار نیست به

آرزوهایش دست بکشد. یک هفته از شروع 

شان گذشته بود ماه عسل نرفته بودند درعوض زندگی

ها تهران گردی آمد شبعباس از سرکار میوقتی امیر

گذراندند. کردند و تا پاسی از شب با هم وقت میمی

اش را در جیب مانتو حس کرد، با لرزیدن گوشی

خواهد به دنبالش حدس آن که امیرعباس است و می

برود سریع برای جواب دادن آن را از جیبش بیرون 
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د کشید. هیجانش با دیدن نام مادرش فروکش کر

 تماس را برقرار کرده و جواب داد.

 ـ سالم مامان.

 ـ سالم عزیزم خسته نباشی سرکالس که نبودی.

 ـ نه تازه کالسم تموم شده.

 جا.جان برای شام بیاید اینـ مامان

اش تنگ شده پیشنهاد خوبی بود دلش برای خانواده

 تردید پذیرفت.بود بنابراین بی

 ـ باشه مامان.

 براتون درست کنم.ـ چی دوست داری 

 ـ ساره خانمی شما هرچی درست کنی خوبه.
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ـ زبون نریز بچه پس تو دیگه خونه نرو همین االن 

 بیا، خسته و کوبیده هی دور خودت نچرخ.

حقیقتا حوصله خانه رفتن و لباس عوض کردن را 

نداشت بعد از چند وقت دوری از درس و کالس 

 امروز حسابی خسته شده بود.

های مشتی رو آماده کنی ی از اون چاییـ چشم تا یک

 رسیدم.

بعد از پایان مکالمه با مادرش به امیرعباس زنگ زد 

اما خطش مشغول بود، پیامی به او داد به خانه پدرش 

 رفت.

************************************

** 
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سرش انداخت کسی در تعقیبش نبود نگاهی به پشِت

های ا به خیابانظاهرًا، ولی محض احتیاط خودش ر

شلوغ رساند و وارد یک مجتمع تجاری شد. با 

های تند و سریع از بین مردمی که سرگرم قدم

ها بودند گذشت و از در پشتی مجتمع خارج ویترین

شد. نفسی بیرون فرستاد و در خیابان از برای اولین 

تاکسی دست بلند کرد، ساعت از نه گذشته بود و 

ن اش را روشود. گوشیترافیک مثل ساعتی پیش نب

کرد و برای سرهنگ احمدزاده پیام پایان ماموریت 

 محضاش را هم روشن کرد. بهتلفن شخصی فرستاد،

باال آمدن سیستم پیامی روی صفحه روشن شد، با 

دیدن متن پیام که از طرف ثمینا بود نگاهی به ساعت 

کرد. هر چند که دیر بود اما آدرس خانه پدری ثمینا 



 

Romanzo_o 1178 

گزارش دادن به سرهنگ را به بعد موکول کرد.   را داد،

ی حت وقتی رسید کرایه را پرداخت کرد و پیاده شد،

وقت نشد یک جعبه شیرینی بخرد و زنگ آیفون را 

فشرد در خیلی زود باز شد. ثمینا جلوی ورودی 

 .هایش را تندتر کردساختما منتظرش ایستاده بود قدم

 ـ سالم عزیزم.
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اش ثمینا روی انگشتان پایش خود را باال کشید و گونه

 را بوسید.

 ـ سالم خسته نباشی.

 ـ ببخشید کارم خیلی طول کشید.
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 ثمینا چشمانش را به آرامی باز و بسته کرد.

 ـ عیبی نداره بیا تو.

شان به خانه پدری ثمینا اولین بار بود بعد از عروسی

شیرین گفته بود ای که آمد و تازه یادش آمد هدیهمی

سالم برای مادر ثمینا تهیه کند را از باید برای مادرزن

خاطر برده بود. در برابر خانمی ثمینا که چیزی به 

رویش نیاورده بود حتی با روی باز از او استقبال کرده 

ا اش رکاریبود شرمنده شد باید در اولین فرصت کم

نا ه ثمیکرد. بعد از صرف شام در کنار خانوادجبران می

خیلی زود آماده رفتن به خانه شدند، وقتی رسیده بود 

به یکی از نیروهایی که سرهنگ احمدزاده در 
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اختیارش قرار داده بود پیام داد تا ماشینش را برایش 

 بیاورند. 

 ـ قربان ماشین خدمت شما، با من امری نیست.

سوئیچ را از ماموری که گوش به فرمان ایستاده بود 

 گرفت.

 مرخصی.ـ نه 

ا همامور به سرعت در تاریکی کوچه ناپدید شده و آن

 هم سوار شدند.

 ـ کجا بودی که ماشینت باهات نبود؟

 در حال چرخاندن فرمان جواب ثمینا را داد.

 ـ ماموریت بودم.
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سکوت ثمینا باعث شد سر سمت او برگرداند، با 

اش گذشته و دیدن دستی که روی قفسه سینه

کرد آرام باشند ابرو درهم میهایی که سعی نفس

 کشید.

ـ مگه قرار نبود به چیزای بد فکر نکنی دختر خوب 

 این چه حالیه؟

 جواب سوالش دلخواهش نبود.

 ـ مراقب خودت هستی مگه نه؟

اش نوچی کرد و دست ثمینا را از روی قفسه سینه

 برداشته زیر دست خودش روی دنده گذاشت.

 ماموریت بود مثل بقیه.ـ مراقب خودم هستم اینم یه 
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تونم ـ من بعد از شنیدن حرفای سرهنگ مجد نمی

خودمو بزنم به کوچه چپ که سرکار خودتی و هیچ 

 کنه.خطری تهدیدت نمی

ـ خانم من نیروی مسلح یعنی خطر، یعنی همیشه با 

 ُدم شیر بازی کردن.

ثمینا دیگر بحث را ادامه نداد و تا رسیدن به خانه 

نه روی تخت دراز کشیده بود و سکوت کرد، در خا

به ثمینا که مغموم و گرفته درحال شانه زدن موهایش 

کرد. چشمانش از فرط کم خوابی بود نگاه می

 حال سوختند و میل زیادی به خواب داشت با اینمی

بدون در آغوش کشیدن دخترک خواب به او 

 گرفتچسبید. وقتی او را در حصار آغوشش مینمی
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کشید خستگی از تنش را نفس میو عطر موهایش 

 رفت.بیرون می

 ـ بسه کندی اون موها رو از بس شونه کشیدی.

اش را روی میز گذاشت و بعد از ثمینا شانه چوبی

خاموش کردن چراغ روی تخت دراز کشید، بافاصله 

 خوابیدنش را که دید فهمید دخترکش دلخور است.

م با زبون خوش بیا سرجات ـ خانم من خسته

 اب.بخو
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به لطف روشنایی اندکی که از پنجره به داخل نفوذ 

اش را دید و دلش ضعف کرده بود چشمان گرد شده
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رفت، با یک حرکت سریع دست ثمینا را گرفت و او 

را به سمت آغوش خود کشید. سر ثمینا که روی 

 اش قرار گرفت دستانش را محکم دور او پیچید.سینه

 م در رفت. ـ آخیش خستگی

اش را که در اثر محکم کوبیده شدنش در ثمینا بینی

 آغوش او درد گرفته بود را ماساژ داد و غر زد.

 ـ این چه کاریه آخه؟

 هایش هم با ناز و دلبری بود.اعتراض کردن

بره دونی بدون تو و عطر موهات خوابم نمیـ می

 شه این.اش مینمیای سرجات بخوابی نتیجه

 ـ زورگو.
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زیرلب غر زدنش باعث شد امیرعباس به وسوسه 

درنگ هایش بله بگوید، عمیق و بیبوسیدن لب

 هایش را به کام کشید.لب

شعله گاز را کم کرد تا خورشت به آرامی پخته و جا 

افتاده شود، شب گذشته قبل از خواب امیرعباس گفته 

و ثمینا امروز قبل از این  بود هوس قرمه سبزی کرده

هایش برود و خود را برای امتحان جزوهکه سراغ 

فردایش آماده کند غذای مورد عالقه امیرعباس را 

درست کرده بود. به سالن رفت و روی زمین نشست 

که هایش را دور خودش پهن کرده بود، با اینجزو

طور درس خواندن را بیشتر دختر منظمی بود اما این

 دوست داشت. شروع کرد به درس خواندن و وقتی
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که سر از جزوه بلند کرد بعد از ظهر شده بود، ناهار 

نخورده بود ترجیح داده بود به جای غذا لیوانی 

نسکافه و برشی از کیکی که دستپخت شیرین بانو بود 

اش داد و از جا بخورد. کششی به بدن خشک شده

بلند شد، یک دوش کوتاه خستگی چند ساعت متوالی 

ل کرد. قبتنش به در میسر و کله زدن با با درس را از 

از این که به اتاق برسد صدای زنگ واحد بلند شد، از 

 چشمی در نگاه کرد افرا پشت در بود. 

 ـ سالم افراجان.

 ـ سالم زن داداش.

 از جلوی در کنار رفت.

 ـ بیا تو.
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خوام با دوستام برم سینما، این بسته ـ نه دیگه برم می

اید برسه به رو یکی آورد گفت برای داداش امیره ب

 دستش.

بسته را از دست افرا گرفت و کنجکاو آن را بررسی 

هیچ نام و نشانی از فرستنده روی آن نبود و فقط  کرد،

 نشانی خانه روی آن بود.

 ـ کی این بسته رو آورد؟

 ـ مامور پست که نبود فکر کنم پیک بود. 

 ـ باشه ممنون.

ا ت بعد از رفتن افرا بسته را روی میز سالن گذاشت

جلوی چشمش باشد که حتما آن را به امیرعباس 

هی پوش رابدهد، به اتاق رفت و با برداشتن حوله تن
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حمام شد. دوش کوتاهی گرفت و بیرون آمد سردش 

بود قبل از لباس پوشیدن به آشپرخانه رفت تا لیوانی 

چای برای خود بریزد. میانه راه بود که در محکم به 

 رعباس در خانه پیچید.هم کوبیده شد و فریاد امی

 ـ ثمینا، ثمینا کجایی؟ 

ای بعد امیرعباس با حالتی آشفته پیش چشمانش ثانیه

ظاهر شد، از حال او متعجب و از فریادهایش ترسیده 

 بود.

 ـ چیه چی شده؟

 امیرعباس نگاهش دورتادور خانه گرداند.

 ـ کسی برای من بسته نیاورده؟
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روی میز نگاه کرد چه چیز در آن بسته  ثمینا به بسته

طور به هول و وال انداخته بود که امیرعباس را این

بود؟ امیرعباس رد نگاه او را گرفته به بسته رسید، به 

سمت آن خیز برداشته و بسته را به دست گرفت. 

بسته را تقریبا پاره کرد و با دیدن محتوای بسته که 

گردتر  انگار عکس بودند چشمانش هر لحظه

شدند. از داخل پاکت فلش کوچکی بیرون افتاد که می

ها پرت و به خود جلب توجه امیرعباس را از عکس

کرد. فلش را برداشت و به اتاق کارش دوید و ثمینا 

هم کنجکاو و ترسیده پشت سرش روان شد کنار در 
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ایستاد و به حرکات تند و باعجله امیرعباس برای 

 خیره بود.تاپ وصل کردن فلش به لب

 گی چی شده؟ این چه حالیه امیرعباس؟ـ چرا نمی

 ـ االن وقتش نیست ثمینا.

از فریاد بلندش جا خورده ساکت شد، نگاهش به 

ها را رها سالن و محتوای بسته بود که امیرعباس آن

زد. به سالن تاپ سر و کله میکرده بود و با لب

 ها را برداشت، با دیدن اولین عکسبرگشت و عکس

ها هایش منجمد شد. محتوای تمام عکسخون در رگ

 تر،های بدتر و حتی دلخراششبیه هم بود بعضی

مردی را به ستونی در یک اتاق متروک به صندلی 

بسته بودند. لباس چرک و پر از خونی که تکه و پاره 
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انداخت. بود او را به یاد چند ماه پیش خودش می

م کرده بود، تمام صورت مرد زخمی و کبود و َوَر

اش قابل تشخیص نبود. در همه جوری که حتی چهره

هایشان پوشانده ها مرد توسط افرادی که چهرهعکس

شد. چشمانش خیس و بدنش به شده بود شکنجه می

ها را با روی مبل نشسته و عکس رعشه افتاده بود،

کار ادامه داد کرد. تا جایی به اینچشم خیس نگاه می

ها را حفظ شده بود، امیرعباس که جز به جز عکس

هم باالخره از اتاق بیرون آمد. با دیدن او که در خود 

 طرفش دوید.لرزید بهجمع شده بود و می

 ـ ثمینا چی شدی؟ 
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زد تا چشمانی که رو به های آرام میبه صورتش سیلی

اما او رمقی نداشت  رفتند را باز کند،بسته شدن می

اریک و اتاقک نمورش کرد در آن زیرزمین تحس می

شد و ست بدنش هر لحظه سردتر میزندانی

 خوردند.هایش بهم میدندان

بار دیگر دست روی پیشانی ثمینا گذاشت تا دمای 

تر شده بود ِسُرم داشت بدنش را چک کند، تنش گرم

اش باال گذاشت. پتو را تا زیر چانهاثر خود را می

وقتی یکی از  دارش را نوازش کرد،کشید و موهای نم

عنوان افرادش پیغام فرستاده بود که موقیعت شاهد به

نفوذی لو رفته و مدارکی که جمع کرده را به وسیله 

طور خود را از پیک به خانه او فرستاده ندانست چه
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اش برای شاهد و گیر ستاد به خانه رساند. نگرانی

افتادنش باعث شده بود توجهی به اطرافش نداشته 

دید. با یادآوری ها را مینباید آن عکس باشد، ثمینا

هایی که از شاهد گرفته بودند غم و خشم عکس

زمان به قلبش هجوم آوردند حاال چه کسی باید هم

 داد؟ این خبر را به همسر جوان و پا به ماهش می

 جا نشستی پاشو بیاد بیرون بذار بخوابه.ـ چرا این

از  صدابود، بیبانو کرد حق با او  نگاهی به شیرین

اتاق بیرون رفت و در را بست. فرهاد و افسون در 

سالن نشسته بودند کنار فرهاد رفت و دست روی 

 اش گذاشت.شانه

 ـ ممنون دکتر.
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 اش را فشرد.فرهاد هم به تبعیت از او شانه

 ـ قربونت داداش این چه حرفیه.

ثمینا که روی دستانش از حال رفته بود تنها به ذهنش 

یار  شانس با او بود که شیرین بانو را صدا کند،رسیده 

ها تازه بود که فرهاد به خاطر بردن افسون و بچه

 رسیده بود.

گی چی شده چرا ثمینا حالش بد ـ داداش حاال می

 شده؟

 دستی میان موهایش کشید.

یه سری اطالعات از یه پرونده رسید دستم که 

 ـ متاسفانه ثمینا دیدشون. 

 اخم پرسید: شیرین بانو با
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 ـ چه اطالعاتی؟

 آرام جواب داد.

احتماال یاد خودش  های یه نفر زیر شکنجه،ـ عکس

 افتاده و ترسیده.

دونستی چرا مسائل کاریت ـ حق داره بترسه تو که می

 رو خونه آوردی؟

 نهای به حق شیریکالفه و عصبی بود و این تشر زدن

 ریخت.بهم می بانو بیشتر اعصابش را

 ـ من نیاوردم برام فرستادن.
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اش در جیب شلوارش شروع به لرزیدن گوشی مخفی

کرد، شماره این خط را فقط سه نفر داشتند و یکی از 

ها شاهد بود. گوشی را بیرون کشید شماره ناشناس آن

 امیدش را برای شنیدن صدای شاهد بیشتر کرد.

 ـ بله؟

پا رو دمشون  ـ شاهد رو از دست دادیم فهمیدن

گذاشتیم، این خط رو از بین ببر فردا یه بسته میاد 

 ستاد.

تماس قطع شده نفس او را هم قطع کرد، اصال بخش 

های سرهنگ را نفهمید و تمام فکر و دوم حرف

ذکرش شد پسر جوانی که در این چند مدت آشنایی 

با او حسابی با هم رفیق شده بودند. شاهد سن 
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داشت و تازه پدر شده بود، تا به تری از امیرعباس کم

دنیا آمدن کودکش خیلی کم مانده بود و او روز 

کشید و انگشتانش به کرد. سرش تیر میشماری می

فشرد، شاهد زیادی دور گوشی قفل و آن را محکم می

 حیف بود. 

شنوی؟ کبود شدی ـ داداش؟ داداش امیر صدامو می

 کن.فرهاد یه کاری ب کنی،وای االن سکته می

دور  دست افسون را از بازویش کنار زد و بلند شد،

اش کشید. داشت خفه خودش چرخید و دستی به یقه

شد از این همه رذالت و نامردی داشت خفه می

شد، شاهد برای چه جانش را از دست داده بود؟ می

 پول و قدرت؟
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ـ امیرعباس بیا بشین مادرت و خواهرت رو داری 

 ترسونی.می

کرد و زیر لب بد و سالن را طی میطول و عرض 

کرد که به اسم خدمت به مردم بیراه نثار کسانی می

خونشان را در شیشه کرده بودند و با حق این مردم 

ساختند. برای خود برج و بارویی از پول و قدرت می

خواری را هم امثال تاوان این قدرت طلبی و خون

رفت می دادند، هر چه در این پرونده جلوترشاهد می

 شد در یک حرکت ایستاد و بابیشتر تشنه انتقام می

ای که هنوز میان مشتش فشرده فریاد بلندی گوشی

 شد را به دیوار کوبید.می

 ـ لعنتیااا...



 

Romanzo_o 1199 

گوشی به دیوار خورد و هزار تکه شد، نفس نفس 

زنان خود را روی مبل انداخت و اجازه داد فرهاد 

 نبضش را بگیرد. 

اصال به فکر  با خودت امیرعباس؟ کنیـ چی کار می

 اون دختری که همه امید و عشقش تویی هستی؟

نگاهش به در بسته اتاق نشست، با فریادش بیدار 

محض بیداری و حس تنهایی باز نشده باشد؟ حتما به

آمد. سست و تحلیل رفته همان ترس به سراغش می

و دستش بان بلند شد تا سری به ثمینا بزند که شیرین

 گرفت. را

ـ امیرعباس من از وقتی این شغل رو انتخاب کردی 

ای نبوده که دست و دلم نلرزه و نگرانت نباشم، ثانیه
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اما به روی خودم نیاوردم و ذکر هر شبم شد دعا برای 

سالمتیت تو رو خدا کاری نکن که جونت به خطر 

 بیوفته.

ای به ذهنش هایش را بست هیچ کلمهبا درد چشم

 کمی شیرین را تصلی خاطر بدهد.رسید که نمی

ـ امروز یکی از نیروهای تحت امر من شهید شد، 

اش چند روز دیگه به بیست و هشت سالش بود. بچه

 دنیا میاد و من باید برم خبر شهادتش رو به زنش بدم،

 تو بگو انصافه از ترسم جونم بشینم یه گوشه؟ 

گه از ترس جونت بشینی یه گوشه داداش ـ کسی نمی

ن، ولی تو خودتو خیلی فدای کارت کردی. کدوم م
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ره سرکار؟ تو زنت تازه دامادی فردای عروسیش می

 رو یه سفر نبردی.

کرد، آرام با افسون بازویش را گرفته و نوازش می

کرد نگران رگ متورم هایش را ردیف میاحتیاط جمله

گردن و صورتش سرخش بود. پیشانی خواهرش را 

 روی شانه او گذاشت. بوسید و برادرانه سر

ش شدم خیلی خانمه که به روم نمیاره، همه ـ شرمنده

 تونم دست رو دست بذارم.دونم ولی نمیاینا رو می

�جنجال �: 
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حرفش را زد و از کنارشان عبور کرد، تنها چیزی که 

احتیاج داشت نوازش موهای ثمینا بود. قرص 

کرد وقتی تسکین دهنده چون نمیبخش به او اثر آرام

او را کنار خود داشت. در اتاقشان نیمه باز بود یعنی 

هایشان را شنیده فدلبرکش بیدار به هوش آمده و حر

دستی به گردن و پیشانی دردناکش کشید سعی کرد 

 کمی برخود مسلط شود و بعد وارد اتاق شد.

پایین تخت روی زمین نشسته بود و به تخت تکیه 

بود، برایش سردی زمین و ضعفی که هنوز بر  داده

بدنش مسلط بود معنی نداشت. هنوز از شوکی که 

ساعتی پیش تجربه کرده بود زمانی نگذشته بود که با 

اش رو به رو شده بود. نگاهی به قامت حقیقت زندگی
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امیرعباس انداخت که در چهارچوب در ایستاده بود، 

با ترس از دست اش را باید یعنی تمام لحظات زندگی

گذراند؟ اگر کسی روزی خبر نبودن دادن او می

امیرعباس را در دنیایی که با هم ساخته بودند به او 

کرد، یعنی کرد؟ قطعا که کاری نمیداد چه میمی

توانست کاری بکند چون جانش به جان نمی

 امیرعباس بند است و نبودن او یعنی مرگ ثمینا. 

 نشستی؟ـ خانمم چرا رو زمین 

هایش در حریم هایش را بست و اجازه داد اشکچشم

 هایش تردد کنند، امیرعباس پیش پایش زانو زد.گونه

کنه دونی اشکات منو نابود میـ گریه نکن دلبرکم، می

 نکن.
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دستان  ِهق تبدیل شد،صدایش به ِهقی بیگریه

 امیرعباس دور تنش پیچیده شدند.

 ـ امیرعباس!

 ـ جان دلم؟ 

 اش کوبید.رمق به سینهمشت و بیبا 

 بخشمت.ـ اگر بالیی سرت بیاد هیچ وقت نمی

اش انداخت و امیرعباس دست زیر زانو و دور شانه

روی دست بلندش کرد، او را وسط تخت گذاشت و 

خودش هم کنارش خوابید. خودش را در آغوش گرم 

خواست با نگاه کردن به چشمان او جمع کرد، نمی

شده بگذارد او جانش را کف دستش پردردش تسلیم 

 گذاشته و بیخیال احساس بینشان شود.
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گذره که دونی که جون منی، کی از جونش میـ می

 من بگذرم؟ کی بهت قول دادم سر قولم نموندم؟

 هایشسکوت کرد چونی جانی در بدن نداشت شنیده

به قدر کافی سنگین بودند که زبانش را قفل کنند، اگر 

 گفت:نه می

دفعه بتونی سر قولت بمونی، مطمئن نیستم این ـ»

خودت نخوای هم راهی که انتخاب کردی تو رو به 

 «کشونه.کام مرگ می

 قدر در همان حال ماندند تا هر دو آرام شدند،آن

ها خبری نبود و گردخاک دیگر از آن طوفان اولیه

 یخوابیده بودند. صدایی که شکمش تولید نشانه
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ساعت گرسنگی بود، دست اعتراضش به چند 

 امیرعباس روی شکمش نشست.

 ـ تو از صبح تا حاال چیزی نخوردی نه؟

ای که امیرعباس قبل از رفتن برایش به غیر از صبحانه

 ای نخورده بود.آماده کرده بود وعده غذایی

 ـ نسکافه و کیک خوردم.

 ـ آخه نسکافه و کیک هم شد غذا دختر خوب؟

که خیلی کشید مگر اینتنهایی میلش به غذا نمی

ای هم که مفصل همان وعده صبحانه شد،گرسنه می

خورد به خاطر این بود که امیرعباس میزش را می

 کرد.اش را دم میآماده و چایی

 ـ شام درست کرده بودم.



 

Romanzo_o 1207 

سبزی همه خونه رو برداشته من میز رو ـ بوی قرمه

 چینم یه آب به دست و صورتت بزن بیا.می

 اش را ازتایید تکان داد و تن کرخت شدهسرش را به 

تخت جدا کرد و به سرویس گوشه اتاق رفت. در 

آینه به خود نگاه کرد صورتش رنگ پریده بود و 

چشمانش گود افتاده، مشتی آب سرد به صورتش زد 

اش را از بین ببرد. گرسنگی بیش از حدش حالیتا بی

معطلی صورتش را خشک کند و به باعث شد بی

خانه برود، میان درگاه آشپزخانه که رسید دید آشپز

 امیرعباس میز مفصلی چیده.
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ای که دیروز درست کرده بود را ماست و ساالد و ژله

هم سر میز آورده بود غذاها را کشیده منتظر او بود، 

 تازه به یاد آورد که اصال برنج نپخته.

 مده؟ـ من برنج درست نکردم این از کجا او

امیرعباس بشقابش را برداشت و از برنج پر کرد و 

های گوشت مقداری خورشت و تعداد زیادی از تکه

 را در ظرف او ریخت.

تونه باشه جز شیرین بانو؟ این بشقاب ـ کار کی می

 باید خالی بشه.

 نگاهی به بشقاب پر شده کرد.

 تونم این همه غذا بخورم.ـ من نمی

 باید تمومش کنی.ـ از صبح چیزی نخوردی 
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ثمینا نبود کسی که تا قاشق آخر غذا را خورد، به یاد 

گاه تا این حد پرخوری کرده باشد. دست نداشت هیچ

که از غذا خوردن کشید متوجه نگاه امیرعباس روی 

وری گوشه لبش خودش شد، نگاهش با آن لبخند یک

بین ثمینا و بشقاب غذا در گردش بود. قاشق را داخل 

ا کرد و مقداری دوغ در لیوان ریخت و بشقاب ره

خورد و باز هم نگاهش که برق خنده گرفته بود و 

کند که نخندد. لب مشخص بود خودش را کنترل می

 برچید و سرش را به سمت شانه خم کرد و گفت:

 م بود دیگه.ـ خب گشنه

 اش تمام نشده خنده امیرعباس بلند شد.جمله
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جود روز پر تنشی شب از نیمه گذشته بود و او با و

میلی  آمد،که گذرانده بود خواب به چشمانش نمی

بخش چند ساعتی را در زیادی داشت که با یک آرام

ر زوخبری سیر کند. این چند ساعت را هم بهعالم بی

نقاب به چهره زده بود تا حال ثمینا باز بد نشود، 

اش را کرده بود تا او را از افکاری که آزار دهنده سعی

دانست ولی قدر موفق بود را نمیند دور کند. چهبود

همین که تا زمانی که ثمینا خوابید لبخند نرم و 

معصومش را به لب داشت کافی بود. از تراس که به 

داخل خانه رفت تازه متوجه شدت سرما شد پوست 

تنش مورمور شد از این تناقض، لیوانی آب خورد و 

 تری بودسخت راهی اتاقشان شد. فردا به مراتب روز
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زور هم که شده کمی پلک روی هم و باید به

 گذاشت.می

گذاشت تا ِسر میروهای ستاد را به سرعت پشتراه

به اتاقش برسد، نگهبان کنار ورودی در گفته بود که 

یک نفر در اتاقش منتظر اوست. دستش را به دستگیره 

در گذاشت و در را سریع باز کرد، با دیدن سرهنگ 

 ای مکث کرد و بعد پا به اتاق گذاشت.ثانیه احمدزاده
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 ـ سالم قربان.

ا با اش رسرهنگ میان اتاقش ایستاده بود و دفتر ساده

کرد، چند قدمی پیش رفت و رو نگاه دقیق کنکاش می
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داد هایی که هربار سرهنگ مجد میبه روی تقدیرنامه

 تا به دیوار اتاقش بزنند ایستاد.

 هایی که داشتی چرااین همه لوح تقدیر و موفقیتـ با 

جایی پسر؟ کارنامه درخشان تو باید پاش هنوز این

 ُمهر سرهنگی خورده باشه.

 ایاش ایستاد پوشهمیزش را دور زد و کنار صندلی 

که شامل گزارش پرونده یک باند خرده فروش مواد 

 مخدر بود را روی میز انداخت.

ی منو دارید اینم باید بدونید ـ شما که آمار همه زندگ

 که چرا من این شغل رو انتخاب کردم.

 سرهنگ خنده آرامی کرد.
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دم بعضی ترجیح می دونم،ـ نه این یکی رو نمی

 چیزها رو از خودت بشنوم.

 دستانش را روی میز گذاشت و به جلو خم شد.

ـ من وقتی این حرفه و شغل رو انتخاب کردم هر 

 های تو خالی.قدرت و عنوان حدفی داشتم به غیر از

سرهنگ ابرویی باال انداخت و روی صندلی مقابل 

 میزش نشست.

پروایی سرگرد جلوی روی مافوقت حرف از ـ بی

 زنی.عنوان تو خالی می

پشت میزش نشست و منتظر شد سرهنگ حرف 

 اش را بزند.اصلی

 جا تشریف آوردین؟شده که تا اینـ چی 
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های ریز بیرون آورد، دانهسرهنگ تسبیحی از جیب 

 نوازی داشتند.اش رنگ چشمعقیق

خواست مطمئن بشه می ـ سرهنگ مجد خواست بیام،

 قرار نیست در حقت کوتاهی بشه.

 ابروهایش باال پریدند.

 ای؟ـ چه کوتاهی

سرهنگ از جا بلند شد و او هم به تبعیت همان کار را 

 کرد، سرهنگ مچ دستش را گرفت و دستش را باال

آورد. دستش را چرخاند و تسبیح عقیق را کف دست 

ای بود که در توصیف او گذاشت، سنگین اولین واژه

 آن به ذهنش رسید. 
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هام بهم رزمـ این تسبیح رو زمان جنگ یکی از هم

کسی از خیلی چیزها ازش یاد گرفتم وقتی شهید  داد،

بودیم که کل  قدر با هم رفیق و صمیمی شدهشد این

شناختن ما رو، وقتی زخمی شد این تسبیح میگردان 

رو گذاشت کف دستم گفت یادگاری و تبرک از 

 کربالست. 

ا هحرف های تسبیح بود و ربط ایننگاهش روی دانه

 فهمید.را به خودش نمی

ـ خبرش رو داشتم که این مدت با شاهد خیلی 

صمیمی شده بودی، من انتقام خون برادر و رفیقم رو 

حاال از امانتش مثل جونم مراقبت کردم. از گرفتم و تا 

سپرمش به تو چون الیق معناهایی که جا به بعد میاین
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پشت این امانت خوابیده هستی، خبر هنوز به گوش 

خانواده شاهد نرسیده منتظرن از ماموریت برگرده تو 

 باید بهشون بگی.

گرد کرد سرهنگ احمدزاده دستش را رها کرده عقب

ج شود اما قبل از خروج کامل سر تا از اتاق خار

های درهم و فکری سمت اویی گرداند که با اخم

 های عقیق میان مشتش بود.درگیر خیره دانه

 تـ قول دادم بعد از پایان عملیات حکم ترفیع درجه

 رو خودم اعالم کنم.

ه بار هایش چگفت و رفت و نایستاد تا ببیند با حرف

ه، در این که سنگینی روی دوش امیرعباس گذاشت
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ت گرفامیرعباس انتقام خون شاهد را به هر قیمتی می

 شکی نبود اما مطمئن نبود الیق امانت سرهنگ باشد. 

** 

دانست مقصدشان آور بود، نمیسکوت میانشان عذاب

شد حدس زد که کجاست اما از لباس سیاه تنشان می

 روز سختی در پیش دارند.
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ورده امیرعباس دور فرمان از فشاری که دستان گره خ

زد و او هر لحظه کرد به سفیدی میبه فرمان وارد می

فهمید که دید و میشد برای مردش، میتر مینگران

کند. در یکی از طر ثمینا کنترل میخودش را به خا
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های پر ترددد تهران بودند و  پشت یک خیابان

ست دانا نمیترافیک سنگین گیر کرده بودند، آدرس ر

فهمید که امیرعباس از عمد دورترین و اما می

کند گویی که ها را انتخاب میترین راهپیچیده

 خواست که به مقصد برسند.نمی

 ریم.ـ کجا داریم می

پشت چراغ قرمز گیر کرده بودند و او داشت از این 

های شلوغ حاصل در خیابانسکوت و چرخیدن بی

 شد.خسته می

دونم سختته ز یه کار سخت انجام بدم، میـ باید امرو

شی ولی خواستم باهام باشی چون بودنت و اذیت می

 کنه، وسط یه طوفان گیر کردم. حالم رو خوب می
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دانست که او در عذاب است، کار نگفته هم می

زد اما برای به سختش را هم تا حدودی حدس می

 زبان آوردنش هم تردید داشت.

کنی؟ خودت ن طوفان رها نمیـ چرا خودت رو از ای

 بری.داری خودت رو سمت طوفان می

 زد.بغض داشت برای رهایی به گلویش چنگ می

کار رو بکنم باید قید غیرت تونم اگر بخوام اینـ نمی

 ای که این همه سال ازش دم زدم بزنم.و مردونگی

طور باید داد، چهداد و هم نمیهم به او حق می

طوفان تنها نگذارد و درحالی که  امیرعباس را در این

 خودش هم اسیر طوفان بود.
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دقایقی بعد مقابل یه آپارتمان توقف کردند، امیرعباس 

به کندی پیاده شد او هم به دنبالش روان شد. انگار که 

به دست و پای هر دویشان وزنه وصل کرده بودند که 

قدم برداشتن سمت در خانه برایشان سخت بود. تعلل 

را برای زدن زنگ که دید خودش دست به  امیرعباس

کار شد و زنگ را فشرد. کمی بعد صدای ظریف یک 

 زن به گوش رسید.

 ـ کیه؟

دید که امیرعباس به سختی آب دهانش را فرو داد و 

 گفت:

ـ سالم خانم، من سرگرد صامتی هستم همکار 

 شه در رو باز کنید.همسرتون می
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ای ثانیهزن مشخص بود جاخورده کمی مکث کرد و 

بعد در با صدای تیکی باز شد. امیرعباس عقب ایستاد 

ها باال تا او وارد شود خانه در طبقه اول بود از پله

رفتند و زنی جوان و زیبا به صورتی سرخ در آستانه 

در ایستاده بود. چیزی در قلب ثمینا همان دم تکان 

خورد، نگاهش به شکم جلو آمده و دست و پای َوَرم 

نشست و برای برداشتن قدم به جلو  کرده زن 

 کردند.پاهایش یاری نمی

 ـ  سسالم، بفرمایید تو.

زد و معلوم بود به سختی سرپا نفس میزن نفس

ایستاده، از همان لحظه دلش به حال سرنوشت آن 

سوخت. قدم جلو گذاشتند و با راهنمایی زن جنین می
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 های ساده سالن نشستند ووارد خانه شدند، روی مبل

زن به آشپزخانه رفت. گلویش خشک بود حس 

کرد سرش از هجوم احساسات تلخ و دردناک و می

شد و واکنشی که نصیبشان هایی که باید زده میحرف

 کرد.شد درد میمی

ی تونم میزبان خوبـ ببخشید آقا شاهد نیست منم نمی

 باشم.

ای که در دست ثمینا سریع بلند شد و سینی چایی

 آورد را گرفت.و ِهن می داشت و با ِهن

ـ دستتون درد نکنه چرا با این حالتون زحمت 

 کشیدید؟ بیاید بشینید.
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نیم نگاهی به امیرعباس کرد، از کجا باید شروع 

 ندارد همسری دیگر گفتند٬کردند و به این زن میمی

 نهمی از کاش. کند بزرگ تنهایی به فرزندش باید و

دید که خود نمی گشتند درده بودند برمیآم که راهی

این زن را به گوشش  خبر تلخ و نحس زندگی

 برساند.

 هاتون، از دهن افتاد.ـ سرد شد چایی

ها را به دست گرفتند و کمی گلو تر کردند در لیوان

واقع هر دو به زمان بیشتری احتیاج داشتند تا به خود 

بیایند، امیرعباس که تمام محتوای لیوانش را سر 

 کشید.
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د نیست ماموریِت من خبر نداشتم شما ـ آقا شاه

 تشریف میارید.
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هایش را تر کرد و به هر جان کندنی بود زبان باز لب

ها مضطرب شده بود و سعی های آنکرد، زن از چهره

کرد این اضطراب را با  حرف زدن از خود دور می

کند، این را از عرقی که از سر و صورتش راه گرفته 

 فهمید.می بود

 جا هستیم.ـ آقا شاهد خبر ندارن که ما این

های دنیا رو ـ از وقتی اومدید انگاری تمام ترس

ه. شخوام آروم باشم ولی نمیریختن تو قلبم، هی می
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جا ولی شاهد چی شده که همکار شاهد اومده این

 خبر نداره؟ چی شده که شما با لباس مشکی اومدید؟

و اشک از چشمانش لرزید صدایش از بغض می

سرازیر بود، دست گذاشته بود روی شکمش جایی که 

کرد. بغض زن به اش در آن رشد میجنین چند ماهه

جا ثمینا هم سرایت کرد کاش کِس  دیگری هم این

بود و ثمینا مجبور نبود به تنهایی هم بار غم این زن 

هم ترس خودش را به دوش بکشد. به امیرعباس با 

یره شد تا زودتر حرفی زده و چشمانی ملتمس خ

کاری کند تا این زن را بیشتر زجرکش نکند. دستش 

ناخودآگاه روی شکم زن نشست، زیر دستش 
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کرد شبیه های تند و سریع جنین را حس میحرکت

 وقفه بود. حرکت ماهی سریع و  بی

 ـ اتفاقی افتاده؟ شاهد باز زخمی شده؟ 

 ـ امیرعباس یه چیزی بگو.

 شده.ـ شاهد شهید 

همین یک جمله ساده تن زنی چشم انتظار و مادری 

های گوش خراش زن در را لرزاند، صدای جیغ

گوشش پیچید. ناباور و شوکه برای انکار حقیقت 

های دردناکش کرد. نالهاش تقال میدردناک زندگی

تمامی نداشت و ثمینا هم پا به پای او اشک 

همسرش های زن در غم از دست داد ریخت، گریهمی
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ترساند از روزی که نکند خودش دچار این او را می

 درد شود.

های سوزناک همسر شاهد زد گریهسرش نبض می

روح و روانش را نابود کرده بود، مجبور شده بودند او 

را به بیمارستان برسانند از بس که جیغ زده بود از 

حال رفته بود. ثمینا همراه او در اورژانس بود و 

های ای این که دقایقی هوا را به ریهامیرعباس بر

دردناک و خالی از هوایش بفرستد به حیاط بیمارستان 

اش را بیرون کشید و شماره ثمینا را آمده بود. گوشی

 گرفت.

 ـ امیرعباس!

 اش کشید.دستی به پیشانی
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 طوره؟ـ حالشون چه

 آه کشیدن ثمینا به گوشش رسید.

شوک عصبی  بخش خوابیده،زور آرامـ فعال که به

باعث شده در معرض زایمان زودرس قرار بگیره. 

 دارن تا دکترش بیاد.فعال تا صبح نگهش می

هایش را بهم فشرد و سعی کرد ذهنش را جمع و پلک

 جور کند.

 اش خبر بدیم.شد یه جوری به خانوادهـ  کاش می

ـ منم همین نظر رو دارم ولی آخه خودش اصال 

 پرسید.شرایطی نداره که بشه ازش 

گم یه آدرسی زنم میهای اداره زنگ میـ به بچه

 ای چیزی ازشون دربیارن.شماره
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 ـ امیرعباس!

هایش لحن دل نشین این وسط میان اعصاب خوردی

 و دلبرانه صدا زدنش زیبا بود.

 ـ جانم؟

 ـ حالت خوبه؟ 

خوب بودن االن برایش معنایی نداشت ولی دخترکش 

دوست نداشت، در خانه  را بیشتر از این نگران کردن

شاهد پا به پای همسر او اشک ریخته و عذاب کشیده 

توانست حدس بزند ترس از دست دادن او تا بود. می

 چه حد روی احوالش سایه انداخته.

 تو خوبی؟ چیزی احتیاج نداری؟ ـ خوبم عزیزدلم،
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 ـ نه...

 گوشیصدای ضعیفش در سر و صدای داخل گم شد،

را قطع کرد و دوباره شماره گرفت. به سرهنگ 

احمدزاده گفت به خانواده شاهد خبر بدهد تا کسی 

اش به بیمارستان بیاید. دم عمیقی هم از اعضا خانواده

رساند هر چه گرفت باید این پرونده را به ثمر می

شد که ای میبیشتر معطل کند کالف پیچیده و پر گره

قدر گذشت نفهمید چه باز شدنش به ضرر همه بود.

اما با دیدن یک زن و مرد و دختر جوانی که دنبال 

شان جلب اش به حال پریشان و گریهها بود توجهآن

شد. حدس زد خانواده شاهد باشند سریع برخاست و 
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اش ها رفت، زن مدام با مشت به سینهسمت آن

 کوبید.می

 ـ آخ پسر جوونم، آی داغت به دلم موند.

 ـ سالم.

صدایش گر چه آرام و گرفته بود ولی به گوششان 

 رسید و باعث شد به او نگاه کنند.

 ـ من سرگرد صامتی هستم.

 زن با ناله ریزی گفت:

 ـ شما آقا امیرعباس هستی؟ 

 سرش را به آرامی تکان داد.
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روزا خیلی از شما گفته برامون، مریدت ـ شاهدم این

 شده بود.

امیرعباس را شرمنده باز هم گریه و زاری سر داد و 

 خود کرد.

ذارم گیرم، نمیـ به خودش قسم که انتقامش رو می

 خونش زمین بمونه.

مرد با قامتی خمیده دست روی شانه او گذاشت و 

 گفت:

 ـ خیر از جوونیت ببینی.

های دختر جوان که تا آن لحظه در سکوت به حرف

 داد گفت:پدر و مادرش گوش می

 داداشم کجاست؟ـ آقا زن



 

Romanzo_o 1233 

 به داخل اشاره کرد و گفت:

 ـ تو بخش اورژانس هستن خانم من همراهشونه.

آرام وارد بیمارستان شدند و مادر و خواهر شاهد آرام

شان خاری شد و در چشم امیرعباس های سستقدم

 فرو رفت.

عروس من کسی رو نداره تو  ـ خدا خیرتون بده،

 پرورشگاه بزرگ شده.

 دم.ـ من مجبور شدم  بهشون خبر ب

 مرد سری تکان داد.

تونستیم بهش بگیم، سمیه ـ خوب کردی بابا ما نمی

عاشق شاهد بود ما همیشه آمادگی داشتیم چون شاهد 



 

Romanzo_o 1234 

از قبل اتمام حجت کرده بود ولی سمیه هیچ وقت به 

 این ترس عادت نکرد.

ثمینا هم به این ترس عادت نخواهد کرد این را 

 گفت: مطمئن بود، شانه پدر شاهد را فشرد و

ـ اگر اجازه بدید من و همسرم این مدت کنارتون 

 باشیم.

 ـ خدا از مردی کمت نکنه پسرم.

از دور ایستاده بود و به عزاداری خانواده شاهد نگاه 

های پدرش خم بود و مادر و خواهر کرد، شانهمی

پریشان و پژمرده بودند اما با این حال خود را میان 

افتادند. امیرعباس با یکردند و از پا نمجمع حفظ می

یکی دیگر از دوستانش پیکر شاهد را به دست خاک 
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خواست دست او را بگیرد و از سپردند، ثمینا دلش می

این حال و هوا دور کند ولی شدنی نبود. در این دو 

روز تا پیکر شاهد را تحویل گرفته و کارهای خاک 

 ایاش را در قطعه شهدا را انجام دادند و لحظهسپاری

که فرزند شاهد را بعد از زایمان زودرس همسرش در 

دید هر لحظه عطشش برای انتقام بیشتر  دستگاه

 شد.می

227 

  

ترساند از ور در نگاهش ثمینا را میاین خشم شعله

 ترسید، نگران زندگی نوی امیرعباس میانتقام و کینه

ی روپایش بود نگران مردی که به او دلبسته بود و 
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اش حساب کرده اش برای ادامه زندگیعشق و عالقه

بود. کسی به او نزدیک شد و سر به زیر سالم داد و 

 کنارش ایستاد:

 داداش امیرعباس گفته شما رو برسونم منزل.ـ زن

نیم نگاهی به مرد کرد روزی که به خاطر خبرنگارها 

مجبور به ترک خانه شده بودند این مرد پدر و 

 نده بود.مادرش را رسا

 ـ خودش نمیاد؟

 رسول سر تکان داد و با لحنی ناراحت گفت:

ـ امیرعباس االن باید تو خودش باشه تا بتونه ذهنش 

رو سامون بده، شهید شدن شاهد خیلی براش گرون 

 تموم شده.
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این را بهتر از هر کسی متوجه بود که شهادت شاهد 

 او را تحت تاثیر قرار داده و آتشی را در دلش روشن

کرده اما نگران بود این آتش دامن زندگی خودشان را 

اش هم بگیرد، امیرعباس این چند روز مرد همیشگی

هایش کم نشده بودند ولی ها و محبتنبود. نوازش

فهمید که نیمی از مردش جای ثمینا زن بود و می

دیگری درگیر است، امیرعباس کنار او بود اما تمام و 

 کمال نبود. 

 ردم آرومش کنم.ـ خیلی سعی ک

 مرد متاسف سر تکان داد.

ـ اگر یه ذره امیرعباس رو شناخته باشم فقط یه چیز 

 کنه، انتقام.آرومش می
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پشت ثمینا از اتفاقاتی که پشت این کلمه خوابیده بود 

 لرزید.

 شه منو ببرید خونه پدرم؟ـ می

رسول به نشانه ادب دست روی چشمانش گذاشت و 

از  های پرتردیدکرد، ثمینا با قدم راه را برای ثمینا باز

بین قبرها عبور کرد. از طرفی خودش به حرف زدن با 

هایش داشت، از یک نفر و بیرون ریختن استرس

ا اش بود. تطرفی هم دلش پیش مرد سر به زیر خسته

وقتی به منزل پدرش برسد در حال دو دوتا چهارتا 

برای حرف زدن بود، پدر و مادرش روی او حساس 

ترسید با حرف زدن در مورد اتفاقات این ودند و میب

مدت به نوعی از امیرعباس گله کرده باشد و ذهنیت 
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ها را خراب کند. دلش راضی نبود برای آرام کردن آن

ای به امیرعباس خرده خودش پدر و مادرش ذره

بگیرند، در نهایت تصمیم گرفت حرفی به میان 

ه ت کند و بعد بنیاورده و فقط چند ساعتی را استراح

دیدن سمیه برود. رسول ماشین را جلوی در خانه 

 شد از او تشکر کرد،متوقف کرد در حالی که پیاده می

زنگ در را زد و منتظر ماند تا در را باز کنند دسته 

کلیدش را خانه جا گذاشته بود. تا زمانی که ثنا در را 

 برایش باز کرد رسول ماند تا او وارد خانه شود،

های امیرعباس است. حیاط دانست این از سفارشمی

جلوی در  های آرام پشت سر گذاشت،را با قدم

 مادرش به انتظار ایستاده بود.
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ـ الهی دورت بگردم مادر چرا مشکی پوشیدی؟ این 

 چه رنگ و روییه اتفاقی افتاد؟

هایش را مجبور به کش آمدن و طرح لبخند گرفتن لب

 موفق نبود. کرد که به گمانش خیلی هم

 ـ سالم مامان خوبم چیزی نشده.

کاوید آمده بود کمی در نگاه نگران مادرش او را می

آغوش پدر و مادرش آرام شود تا بتواند مرد سرگردان 

و پریشان این روزهایش را آرام کند اما ظاهرا فقط 

 ایجاد نگرانی کرده بود. 

ناهار جان بابات هم تازه از سرکار اومده ـ بیا تو مامان

 که نخوردی؟
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 اشتهایی فقطاین یکی دو روز هر دویشان در کمال بی

کرد با غذایی که ثمینا محض رفع گرسنگی درست می

کردند و جز چند قاشقی که به زور آب و بازی می

فرستادن چیزی از گلویشان پایین نوشیدنی پایین می

 نرفته بود.

 ـ نه اتفاقا خیلی گرسنمه.

و مادرش او را به سمت اتاقی که به داخل خانه رفتند 

 هنوز متعلق به خودش بود فرستاد.

ـ لباسات رو عوض کن یه آبی به دست و صورتت 

 بزن بیا.

 وارد اتاقش شد و در را بست و به آن تکیه داد،

گرفتند باعث صدای پدرش و ثنا که سراغ او را می
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شد دست به کار شده و سریع بعد از تعویض لباس و 

 رویش به آشپزخانه برود. شستن دست و
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اش زد تا هم خودش از آن نقاب سرحالی به چهره

اش مخصوصا بابا حال گرفته دور شود هم خانواده

 مسعودش را متوجه و نگران نکند. 

دورتر از همه ایستاده بود و به گریه و زاری مادر 

کرد، به این زن و قلب داغدارش یک شاهد نگاه می

انتقام مدیون بود. به خواهری که غریبانه برای 

ریخت یک تقاص گرفتن بدهکار برادرش اشک می

به پدری که داغ دیده بود و با قامتی خمیده  بود،
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ریخت قول داده بود. به خاطر مردانه اشک می

فرزندی که دیشب پا به این دنیا گذاشته بود و 

غم  پدری را برایش رقم زده بودن و زنی که ازبی

اش در بیمارستان به زور دارو عشق از دست رفته

اش کرده بودند هر طور که شده بود پیروز این بستری

 ماند.شد و خون شاهد زمین نمیپرونده می

 ـ  امیر داداش؟

که فربد را رسول خبر کرده باشد که در حدس این

نبود خودش هواس امیرعباس را داشته باشد کار 

 سختی نبود.

دیشب به دنیا اومد، کلی آرزو برای اون اش ـ بچه

 بچه داشت.
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 اش را فشرد.فربد شانه

شی رفیقت که یه روز مجبور میـ بدی این شغل این

 رو تقدیم خاک کنی.

کرد گویا های شاهد را میمداح داشت وصف رشادت

شناخت، امیرعباس چند قدم عقب رفت تا او را می

 د.بت کنصدا به صدا برسد و بتواند با فربد صح

 ـ باید یه کاری برام انجام بدی.

 فربد سینه سپر کرد.

 ـ امر کن داداش.

هایش را از هوا پر و خالی کرد، تصمیم سختی بود ریه

شان و تبعات زیادی داشت اما باید مارها را از النه

 کشید.بیرون می
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ـ شهادت شاهد باید تیتر خبرها بشه چه تو مجازی 

 های داخلی.چه رسانه

 های گرد شده نگاهش کرد.با تعجب و چشم فربد

گی امیرعباس؟ این آدم نیروی وزارت ـ چی می

دونی به دردسر اطالعات بوده اگر پیگیری کنن می

 میوفتیم.

ـ نگران نباش هر اتفاقی افتاد پای من، مجبورم به این 

روش تله بذارم. اینا رحم ندارن هر چه زودتر باید 

م بیشتر از این مردم و خوااین پرونده رو بست نمی

 افرادم قربانی قدرت طلبی یه عده خونخوار بشه.

ـ امیرعباس تو نیروی ستاد مبارزه با مواد مخدری تو 

 کار داری؟های وزارت اطالعات چیبا پرونده
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کس جرئت حرف زدن اخمی کرد و با جدیتی که هیچ

 مقابلش را نداشت گفت:

 ید چون روـ تو و رسول نباید در جریان باشید هست

کمکتون حساب کردم، به جای این حرفا کاری رو که 

 بهت گفتم بکن.

فربد سری به نشانه تایید تکان داد و کنارش ایستاد، 

ها را به سالنی که برای صرف ماند و مهمانباید می

کرد بعد هم به دنبال ناهار گرفته بود هدایت می

رفت. بعد از همه سفارش سنگ برای مزار شاهد می

فشار کار و  توانست استراحت کند،ها شاید میینا

پرونده با شهادت شاهد بر روی دوشش بیشتر شده 
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اش را جلب اش در جیبش توجهبود. لرزش گوشی

 کرد، جواب رسول را داد.

 ـ بگو رسول.

 داداش رو رسوندم خونه پدرش.ـ زن

 تر گره خوردند.هایش عمیقاخم

 ـ مگه من نگفتم ببرش خونه؟

 طوری خواست داداش.خودش اینـ 
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گفته بود ثمینا به خانه برود و منتظرش بماند، 

خواست در دلخوری ثمینا آخرین چیزی بود که می
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این اوضاع آشفته بازار این که ثمینا با او قهر کرده 

باشد و به خانه پدرش رفته باشد روی اعصاب 

 انداخت. اش خط مینداشته

 خودت رو به من برسون رسول.ـ باشه، 

 ـ چشم نیم ساعت دیگه اونجام.

تماس را قطع کرد و شماره ثمینا را گرفت وقتی 

اش را اعالم کرد صدای اپراطور خاموش بودن گوشی

تر شد. گوشی را در جیبش سر داد باید تا عصبانی

ماند چند پایان مراسم و تمام شدن کارهایش آرام می

 درپی کشید.نفس پی

روی تختش نشسته بود و مدام به او که در حال  ثنا

 زد.هایش بود غر میسپوشیدن لبا
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ـ تو که تازه اومدی کجا شال و کاله کردی داری 

ری؟ بمون زنگ بزن داداش امیر هم بیاد کلی می

 حرف دارم باهات.

 اش را مرتب کرد و کیفش را برداشت. روسری مشکی

ش یا تو بیا اصال پی ـ باید برم یه روز دیگه یا من میام

 زنیم.من، اون وقت با هم حرف می

ثنا لب برچید گویی برای زدن حرفی مردد بود اما 

ثمینا وقتی برای پیگیری نداشت از اتاقش بیرون رفت 

و خواست تاکسی اینترنتی بگیرد با دیدن گوشی 

 خاموش پوفی کرد و به ثنا گفت:

 مـ عوض غر زدن برای من ماشین بگیر شارژ گوشی

 تموم شده. 
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 دید با دیدنشپدرش در سالن نشسته بود و اخبار می

 صدای تلویزیون را کم کرد.

 ری؟ ـ کجا داری می

 ثنا غرغر کنان گفت:

 ره.ـ همین رو بگو نیومده داره می

نیم نگاهی به او کرد که داشت برایش ماشین 

 گرفت و مقصد را گفت و کنار پدرش رفت.می

یه سر به خانم دوست امیرعباس ـ باید برم بیمارستان 

بزنم، کسی رو نداره خانواده همسرش هم که االن 

 بهشت زهرا هستن.

اش را نثار های عمیق و پدرانهپدرش یکی از آن نگاه

 ثمینا کرد.
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ـ مطمئنی مشکلی پیش نیومده از وقتی اومدی حواسم 

بهت هست فکر نکن دو تا لبخند ژکوند برام زدی 

 به.کنم حالت خوباور می

پدرش همیشه تیز بود و کافی بود فقط کمی ناراحتی 

 فهمید.داشته باشد سریع می

 ـ خوبم بابا فقط تو بهشت زهرا یکم بهم ریختم.

پدرش با نگاهی به ثنا صدایش را پایین آورد و کنار 

 گوشش گفت:

به جنکنم سر و گوش ثنا داره میـ چند وقتیه حس می

باز بشه یه وقتی نخواستم روش تو روی من و مادرت 

 بذار باهاش حرف بزن.

 ـ چشم.
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 ـ آبجی ماشین اومد.

با پدرش خداحافظی کرد و در برابر اصرار مادرش 

ها که برگردد و شام را با امیرعباس کنار آنبرای این

 اش را بوسید و گفت:باشد گونه

 ـ بمونه برای یه شب دیگه.

امیرعباس حال و حوصله حضور در جمع را نداشت 

یشتر طالب آرامش بود تا بتواند خستگی اتفاقات و ب

این چند روز از تن به در کند. سوار ماشین شد و به 

بیمارستان رفت، سمیه هنوز به خاطر شرایط وخیم و 

های ویژه بستری بود. وضع بدی که داشت در مراقبت

هوشی برای زایمان زودرس باعث شوک عصبی و بی
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 ف اعالم کرده وشده بود دکتر وضعیت بدنش را ضعی

 های ویژه را بدهد.دستور بستری در مراقبت
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با راهنمایی پرستاری که او را به عنوان همراه سمیه 

دانست همسرش شهید شده به بخش شاخت و میمی

نوزادان رفت. از پشت شیشه به نوازدی که درون 

دستگاه خوابیده بود و به دست کوچک و ظریفش 

بود نگاه کرد. زیادی ظریف و کوچک بود سرم وصل 

ترسید بغلش کند، دلش برای جوری که آدم می

سرنوشت این موجود دوست داشتنی و زیبا 

سوخت. مادرش هنوز نتوانسته بود به او از شیر می
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خودش بدهد و سه هفته زودتر به دنیا آمدنش او را 

مجبور به تحمل دستگاه کرده بود. خیلی دوست 

بغل بگیرد، در این شرایط با دیدن این داشت او را 

همه نوزاد در بخش که یکی از دیگر دلبرتر و دوست 

تر بودند وسوسه شده بود شانس خود را برای داشتنی

تجربه حس شیرین مادری امتحان کند. حتی شاید به 

یک دکتر زنان برای بررسی شرایط بدنش مراجعه 

کرد. های الزم اقدام میکرد و بعد از آمادگیمی

شد قطعا، سعی کرد ترسی که امیرعباس پدر خوبی می

با وجود دیدن فرزند سمیه در دلش نشسته بود را پس 

بزند و به چیزهای بد فکر نکند. با بیرون آمدن پرستار 

 پیش رفت تا جویای احوال نوزاد شود.
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طوره؟ چند روز دیگه باید بمونه تو ـ حالش چه

 دستگاه؟

آخر هفته مهمون ماست این آقا ـ دکتر گفته نهایت تا 

 کوچولو بعدش مرخصه.

 ـ مادرش چی؟

 خوایدونم باید با دکترش حرف بزنی، میـ اونو نمی

 ببینیش؟

 تونم؟ آخه گفتن فقط اقوام درجه یک.ـ می

ـ درست گفتن ولی این بنده خدا که کسی رو نداره 

 تو به جای خواهرش.

ند و فتبا هم به بخشی که سمیه در آن بستری بود ر

 بعد از پوشیدن لباس مخصوص پیش سمیه رفت،
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هایش بسته بودند به گمان این که خواب است پلک

 خواست برگردد اما سمیه آرام صدایش زد.

 ـ ثمینا!

های سمیه با لرزش ریزی نزدیک تخت ایستاد، پلک

 باز شدند.

 ـ جانم عزیزم؟ به چیزی احتیاج داری؟

 اش لرزید.چانه

 اج دارم.ـ به شاهدم احتی

 کاش حرفی داشت که برای آرام شدن این زن بزند،

 لب گزید که اشکش نریزد.

طوری نکن با خودت شرایط سختی داری این ـ

 دونم اما پسرت بهت احتیاج داره اصال دیدیش؟می
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اشک از گوشه چشم سمیه راه گرفت و ثمینا خیلی 

تالش کرد تا بتواند خودش را حفظ کرده پا به پایش 

 نزند.زار 

 ـ نه تو دیدیش؟

 لبخندی زد و با آب و تاب از نوازد گفت.

ترسم من که می ست،میزهقدر ریزهدونی چهـ نمی

ن داشتنیه ایدونم. خیلی دوستبغلش کنم تو رو نمی

 ذره بچه یه عالمه مو داره.یه

های سمیه اندکی به تبسم مزین شدند و باالخره لب

ند توامی ثمینا با فکر به این که با گفتن از بچه

حواسش را پرت کند، تا زمانی که اجازه دادند بماند 

از نوزاد گفت و سمیه را ترغیب به همراهی کرد. 
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از  گفت وقتش تمام شدهوقتی با تذکر پرستار که می

سراغ دکتر سمیه رفت و  مد،های ویژه بیرون آمراقبت

با او صحبت کرد تا شرایطی را فراهم کنند که سمیه 

بتواند فرزندش را ببیند. بعد از راضی شدن دکتر قرار 

های بر این شد که اتاقی خصوصی در بخش مراقب

ویژه برای سمیه در نظر بگیرند که ساعاتی در روز 

 تبتوانند نوزادش را با همان دستگاهی که در آن اس

 به اتاق سمیه ببرند. 

که خانواده شاهد را به دست رسول سپرد تا بعد از این

به خانه برساندشان به طرف خانه پدری ثمینا به راه 

 ها به اوافتاد، با آخرین سرعتی که شلوغی خیابان

راند تا زودتر برسد. وقتی رسید داد میاجازه می
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ا ا بمعطلی زنگ خانه را فشرد و صدای مادر ثمینبی

 تعجب در از آیفون به گوشش رسید.
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 ـ امیرجان مادر شمایی؟ بیا تو.

 قبل از این که مادر ثمینا در را باز کند گفت:

زحمت بگید ثمینا بیاد شم بیـ نه دیگه مزاحم نمی

 بریم.

با چیزی که شنید کم مانده بود دود از سرش بلند 

 شود.

 جا نیست.ـ ثمینا که این
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 کرد.نگرانی با قدرت رخ نمایی می

 جا.ـ یعنی چی؟ رسول آوردش این

ـ بله اومد ولی رفت بیمارستان پیش خانم اون بنده 

 خدایی که شهید شده.

 نفسش را رها کرد و دستی به پیشانی دردناکش کشید.

 ـ ممنون، خدانگهدار.

 ـ خدا به همراهت مادر.

 سوار ماشین شد و به مقصد خانه راند، ساعت

مالقات تمام شده بود و قطعا ثمینا در مسیر خانه بود. 

شد، نگرانی به دید تا خیالش راحت میباید او را می

طرز عجیبی به وجودش رخنه کرده بود. وقتی به خانه 

رسید هنوز ثمینا نرسیده بود و همین به عصبانیتش 
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ای که در رو به نفره زد، روی مبل بزرگ سهدامن می

بود دراز کشید و دست روی روی در ورودی 

ها را به انتظار ها و ثانیهاش گذاشت. دقیقهپیشانی

شمرد، آفتاب هم غروب کرد و بازگشت ثمینا می

که چراغی آنخبری از او نشد. عصبی و پریشان بی

هایش طول و عرض روشن کن شروع کرد با قدم

خانه را متر کردن، تاریکی هوای روی اعصابش خط 

انه کرد. به آشپرخه و صبرش را لبریز میعمیقی انداخت

رفت و شیشه آب را بیرون کشید و بدون استفاده از 

لیوان نیمی از آن را سر کشید شیشه را روی میز رها 

چند قدمی  کرد و باالخره کلید در قفل خانه چرخید،

از آشپزخانه فاصله گرفت و منتظر شد ثمینا وارد 

 را در تاریکیی محوش ها و سایهشود. صدای قدم
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ای دید، دستش روی کلید برق نشست و ثانیهخانه می

زمان با هین بلند ثمینا از بعد روشن شدن خانه هم

ترس شد. دستش را روی قلبش گذاشته بود و 

 نگریست.ترسیده و متعجب امیرعباس را می

 ـ وای ترسیدم کی اومدی؟

کرد آرام باشد اما خشمش از حالت باید سعی می

 رد.کیدا بود که ثمینا با مبهوت نگاهش میصورت پ

 ـ خیلی وقته.

 دار بود.صدایش گرفته و خش

 ...ـ پس چرا تو تاریکی خب برق

طور که با اش را کامل کند هماننگذاشت جمله

 شد پرسید:های آرام به او نزدیک میقدم
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 ـ تا االن کجا بودی؟

چند قدم کوتاه مانده بود که به او برسد از خشم 

رفت تا که ثمینا عقب عقب می کالمش بود یا چه،

 فاصله بگیرد.

 ـ بیمارستان پیش سمیه.

 ـ ساعت مالقات خیلی وقته تموم شده.

ثمینا به دیوار سالن خورد و راهی برای عقب رفتن 

ا به شان رنداشت، با دو قدم بلندی که برداشت فاصله

صفر رساند و او را میان دیوار و تن خودش حبس 

 کرد.

 شکردن که... بتونه بچهـ باید... اتاقشو...عوض می

 کردم.رو...ببینه...دا... داشتم کاراش رو می
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 سرش را به گوش او نزدیک کرد و خمشگین غرید.

 ـ چرا گوشیت خاموشه؟ 

های ثمینا را تندی لحن و بلندی صدایش شانه

 پراند.می

 شارژ... تموم...کرده...شـ ش
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ستش را باال  آورد و به دیوار باالی سر ثمینا مشتی د

بکوبد اما جمع شدن ثمینا در خودش و دستانی که 

مقابل صورتش حصار شد او را متوقف کرد. ثمینا از 

او ترسیده بود؟ فکر کرده بود امیرعباس دست روی 

لرزید؟ قدمی عقب آمد و کند که این چنین میبلند می
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اش حبس شده بود را دهنفسی که در سینه سنگین ش

 اش را ماساژ داد.رها کرد، با دو دست شقیقه

 ـ برو تو اتاق.

 ...ـ امیرعب

لرزش صدا اشکی که از گوشه چشمش سرازیر بود 

امیرعباس را از خود بیزار کرد، ثمینا را به عنوان 

عروسش به این خانه آورده بود که خوشبختش کند 

ذاشت کالمش را اما او از امیرعباس ترسیده بود. نگ

 کامل کند صدایش را بال برد و فریاد زد.

 ـ برو تو اتاق.
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و رفت، ترسیده بود و لرزان، به اتاق رفت و ندید 

امیرعباس آوار شد سر خودش و مشتی که به دیوار 

 کوبید.کوبید را اگر راه داشت به صورت خودت می

در اتاق را بست و به آن تکیه داد، دستش را روی 

تپید گذاشت و نفسی کشید. همان ند میقلبی که ت

هایش داغ هایش را باز کرد و گونهنفس راه اشک

رمق و خودش را به تخت رساند شدند، سست و بی

و روی آن نشست. کیفش پایین پایش رها شد و 

ت ریخصدا اشک میدستانش وصل صورتش شد، بی

 کرد.و خودش را لعنت می

 ـ لعنت به من، لعنتتت.
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طور آن واکنش را نشان داد و فکر د چهاصال نفهمی

کرد دستی که همیشه به قصد نوازش روی جسم و 

کشد. روحش حرکت کرده حاال خشمش را به رخ می

دلش پیش امیرعباس و نگاه ناراحت و حیرانش مانده 

ای از خودش دلخور بود که روی نگاه بود اما به اندازه

 کردن در چشمان امیرعباس را نداشت. روی تخت

دراز کشید و سرش را در بالشتش فرو برد و خفه 

هایش شدت گرفته بودند. خب اشک فریاد زد،

واکنشش دست خودش نبود، وقتی وارد خانه شد و 

اش را دید فکر کرد امیرعباس هنوز نیامده. خاموشی

روشن شدن ناگهانی خانه و دیدن امیرعباس با آن 

چهره عبوس و درهم و چشمانی که خشم در آن 

اراده ترسیده بود، تا به حاال امیرعباس را نمایان بود بی
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با چنین حالی ندیده بود و ترسیده بود. زمان چگونه 

که پشت به قدر گریه کرد نفهمید، همانلذت و او چه

در روی تخت افتاده بود حس کرد دستگیره در صدا 

داد. باریکه نوری که به داخل نفوذ کرد حدسش را به 

ی امیرعباس روی دیوار و د، سایهیقین تبدیل کر

تصویرش از آینه پیدا بود اما ثمینا روی نگاه کردن در 

چشمانش را نداشت. در اتاق بسته شد و باز فضا در 

تاریکی فرو رفت، حرکت آرام تخت و حلقه شدن 

دستانی دور کمرش باعث باز شدن چشمانش شد. با 

یک حرکت او کامال در حصار آغوشش بود، با 

ش ثمینا را میان تن خود و تخت قفل کرده و پاهای

داد. یک دستش به حرکت در اجازه حرکت به او نمی

آمد و روسری شل شده دور گردنش را باز کرده و 
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ای انداخت، سرش جایی نزدیک به گودی گوشه

 گردن و گوش ثمینا بود.

انصاف آخه من کی رو تو دست بلند کردم که ـ بی

 ن ترسیدی.این بار دومم باشه؟ از م

قلبش از ناراحتی مردش فشرده شد برای چرخیدن 

میان آغوشش تقال کرد و او این تقال را به حساب 

تالش برای فاصله گرفتن گذاشت و حصار دستانش 

 تر کرد.را محکم

 ـ محاله بذارم حتی یه سانت از من فاصله بگیری.

اش که بلند شد دستان امیرعباس کمی شل هقهق

از فرصت پیش آمده استفاده کرد و  شدند، بالفاصله

 اش گذاشت.در آغوشش چرخید و سر روی سینه
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 بخشید.ِبـ ِب

امیرعباس او را تنگ به آغوش کشید و موهایش را 

 بوسید.

قدر از خودم بدم دونی چهـ دیگه از من نترس، نمی

 ت رو دیدم.اومد وقتی نگاه ترسیده

 چی شد.ـ عصبانی بودی... من نفهمیدم... یه لحظه 
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چند بوسه عمیق و پشت سر هم روی موهای او 

 کاشت و کنار گوشش لب زد.

رسول گفت رفتی خونه  ـ گوشیت خاموش بود،

 پدرت فکر کردم قهر کردی. 
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باالخره سرش را از روی سینه امیرعباس جدا کرد، 

نگفت به قصد قهر که نه اما نیاز داشت با کسی حرف 

 ردهایش بگوید.بزند و از د

 ـ دوست نداشتم تا میای تو خونه تنها بمونم.

اش برد و سر او را باال آورد امیرعباس دست زیر چانه

 که بتواند چشمانش را ببیند.

ـ دیگه هیچ وقت تحت هیچ شرایطی منو از خودت 

 خبر نذار خب؟بی

 سرش را تکان داد.

 هم از من نترس. ـ دیگه

اش کرد و سر به سینهخجالت زده نگاه از او جدا 

ها در همان حال بمانند دوست داشت ساعت چسباند،
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تا هر دو به اندازه این چند ساعت آرام شوند اما با 

فکر به این که امیرعباس محال است بعد از آن چند 

زور خورده بود چیزی خورده ای که بهلقمه صبحانه

 باشد به خودش تکانی داد.

 خوای؟ـ چیزی می

رگ گردنش که  یز به گلوی امیرعباس زد،ای ربوسه

 هنوز هم برجسته بود او را وسوسه کرد.

 ـ یه چیزی آماده کنم شام بخوریم؟

اش کنج لبش را بوسید و امیرعباس در جواب بوسه

 در جایش نشست.

 دم.زنم غذا سفارش میـ االن زنگ می

 مچش دستش را گرفت و با تکیه به او بند شد.



 

Romanzo_o 1273 

کنم بخوریم دیر چیزایی سرهم میخواد یه ـ نه نمی

 وقته.

دقایقی بعد هر دو پشت میز آشپزخانه نشسته بود و 

سوسیس تخم مرغی که ثمینا به سرعت درست کرده 

 خوردند. بود را می

 ـ بچه رو هم دیدی؟

 اش را فرو داد و با مکث گفت:لقمه

ـ آره دیدمش، خیلی ضعیفه با شرایطی که سمیه داره 

 بتونه به بچه برسه.دونم بعید می

ای که در دست داشت را روی میز امیرعباس لقمه

 گذشت و با ناراحتی گفت:
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کنم، ـ من تا جایی که ازم بربیاد حمایتشون می

طوره تا زمانی که سمیه خانم حالش خوب بشه چه

 برای بچه پرستار بگیریم؟

 طوری حداقل در خانه تنها نبودند،فکر بدی نبود این

خانواده همسرش تمام تالششان را برای با این که 

کنند اما بار غمی که به رسیدگی به سمیه و بچه می

شد ها باعث میکشیدند و هم روزمرگیدوش می

 خودشان هم نیاز به کمک داشته باشند. 

تونن کمکش ـ خوبه تا کی خانواده او خدابیامورز می

 کنن باالخره که اونا هم تا یه حدی توان دارن. 

عباس سری تکان داد و از پشت میز بلند شد، امیر

ثمینا هم بلند شد تا میز و آشپزخانه را جمع کند که 
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امیرعباس مانع شد. دستش را گرفته و با خود کشید و 

 خواهد میز را جمع کند گفت:در جواب این که می

تونی صبح جمع کنی ولی من االن دلم برات ـ اونو می

 اشی.خوام تنگ دلم بتنگ شده و می

از پشت دیوار سرکی کشید جلوی ساختمان دو 

محافظ ایستاده بودند و رفت و آمدها در کوچه را 

ود ها راحت بکردند، خیالش از بابت دوربینکنترل می

ها را به فربد سپرده بود. در این غیرفعال کردن آن

های توانست از بهترینزمینه تبحر خاصی داشت و می

اما کارش در پلیس فتا را  اطالعات باشدبخش فناوری

رد تا کبیشتر دوست داشت. باید یک نفر را پیدا می

سر این دو نگهبان را گرم کند تا امیرعباس بتواند وارد 
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ای که در گوشش بود با فربد ساختمان شود. با گوشی

 ارتباط گرفت.

ـ فربد یه جوری این دوتا رو دنبال نخود سیاه 

 بفرستید.
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 حله داداش. ـ

هزار بار به او گفته بود در محل کار جدی باشد و از 

 ها بپرهیزد اما گوشش بدهکار نبود،طور خطاباین

دقایقی منتظر ماند تا باالخره یک موتور سیکلت با دو 

ها که در حال صبحت با سرنشین به یکی از محافظ

موبایلش بود نزدیک شد. در یک حرکت گوشی را 
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ل ها دنباور سرعت گرفت، با دویدن آنقاپیدند و موت

موتور امیرعباس از پشت دیوار بیرون آمد و جلوی 

در ساختما ایستاد. در را با یکی از کلیدهای 

کلیدی که سرهنگ احمدزاده به دستش رسانده دسته

های سریع و محتاطانه بود باز کرد و وارد شد. با قدم

ت، های ساختمان دو طبقه قدیمی را باال رفپله

گوشش را به دری که در طبقه اول بود چسباند و با 

یکی کلیدها را به مطمئن شدن از نبودن صدایی یکی

قفل در امتحان کرد و درنهایت در باز شد. با احتیاط 

در را باز کرد و از بیرون نگاهی به داخل انداخت، 

هایش آرام و شماره بودند. در سالن تعدادی قدم

یک میز گرد با چهار صندلی  ود،کارتن خالی و افتاده ب

هایی کهنه ها بود پردهتر از پنجرهوسط سالن و جایی
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و لی ضخیم مانع ورود نور به داخل خانه شده بودند 

ای با چند تکه ظرف و یک یک سمت آشپزخانه

سمت دری چوبی و قدیمی بود. در سالن چیز 

گیری به دست نیاورد، به اتاق رفت و درش را دندان

ی در زده خراش لوالهای زنگرد صدای گوشباز ک

ساختمان خالی پیچید. یک ساختمان زوال در رفته و 

ای فقیر نشین که کسی کاری به کسی قدیمی در محله

ی خوبی برای نداشت و درد همه نان شب گزینه

تر بود. داخل اتاق چند کمد و جلب توجه کم

ل فایجز چند  خانه و یک میز بود، در کتابخانهکتاب

خالی چیزی نبود. سمت کمد رفت درش قفل بود 

طور، باید چیز مهمی داخل هم همینکشوهای میز

عا کرد قطبود. باید فکر برای باز کردنشان میها میآن
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شدند کسی به شکستشان متوجه میاگر می

 گاهشان نفوذ کرده.مخفی

 ـ فربد به کمکم احتیاج دارم.

 چید.صدای فربد با تاخیر در گوشی پی

 ـ چی شده رئیس؟

جوری جاست چهیکی دوتا کشوی قدیمی این

 بازشون کنم؟

ـ دوروبرت سیمی سنجاقی چیزی نیست که نازک 

 باشه بتونی بازش کنی؟

یک نگاهی اجمالی دورتادور اتاق انداخت تا باالخره 

 روی زمین چند گیره به چشمش خورد.

 ـ چرا هست.
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گیره یه  ـ خب دیگه کاری نداره با یکی از سرای

قالب ریز درست کن بنداز تو قفل، ریز ریز تکونش 

بده تا اون قالنی که درست کردی بگیره به زبونه قفل 

 کار سختی نیست.

طور که فربد گفته بود خم ها را برداشت و همانگیره

کرد و داخل قفل کشوی میز چرخاند، اولین گیره با 

 فشاری که وارد کرد شکست. 

 ـ لعنتی.

تر امتحان کرد با کمی چرخاندن و بازی آرامدوباره 

کردن با قفل باالخره با صدای تقی باز شد، کشو را 

بیرون کشید و با دیدن چند پوشه و یک اسلحه چشم 

کشی به دست کرد و اسلحه را ریز کرد. دست
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ا است، آن ر برداشت و بعد از بررسی فهمید که خالی

ورق زدنش  روی میز گذاشت پرونده را باز کرد و با

اش را برای او هایی از شاهد که نمونهو دیدن عکس

فرستاده بودند سرش تیر کشید. پوشه و اسلحه را 

برداشت و کشو را بست و سعی کرد به همان روشی 

ها که در باز کرده بود آن را قفل کند. سراغ بقیه کشو

رفت به همان ترتیب بازشان کرد و چندین پرونده 

ها ها کار راحتی نبود از همه آنآن بردن پیدا کرد،

تر هایی که از همه مهمعکس و فیلم گرفت و برگه

ها جدا کرد و برداشت. وقتی نداشت بودند را بین آن

رفت و این در حالی باید زود از ساختمان بیرون می

بود که هنوز طبقه باال را ندیده بود، از واحد بیرون 

 رفت و در را بسته و قفل کرد.
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 طوره؟ ـ فربد اوضاع چه

ـ خیلی خوب نیست همین االن یه ماشین جلوی 

 خونه وایساد.

اخمی کرد آن طور که اطالع داشت هیچ وقت وسط 

 آمدند.روز به این خانه نمی
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 هاشون عکس بگیری؟ چند نفرن؟تونی از چهرهـ می

ـ سه نفر عکس هم ازشون گرفتم ولی امیرعباس دارن 

 یان داخل.م

قه باال های طبلعنتی به شانسش فرستاد و به طرف پله

 رفت.
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ون از کار شفهمن سیستم امنیتیـ فربد اینا بیان تو می

 یه دیقه صبر کن بعد فعالش کن. افتاده،

 خوای بکنی؟کار می ـ چی

د جا بریـ وقتی سیستم رو فعال کردی سریع از این

 بدون این که جلب توجه کنید.

اش را قطع کرد و اجازه نداد صدای فربد گوشی

های سریع و ها را با قدمتمرکزش را بهم ریزد. پله

صدا باال رفت، دستگیره در واحد با باال و پایین بی

کرد قفل بود. یک نیم طبقه دیگر بود که به پشت بام 

شدند با راه داشت با شنیدن صداهایی که نزدیک می

 طرف پشت بام پا تند کرد. 
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مه چیز مرتبه؟ حواستون هست که بند و آب ـ ه

 ندین؟

 ـ بله قربان.

 ـ اون جوجه اطالعاتی چی شد؟

طور که خواستید جسدش رو یه جا انداختیم ـ همون

 که پیدا کنن، چند روز پیش دفنش کردن.

قهقهه پیروز مرد روی اعصابش خط مینداخت، 

دوست داشت راه آمده را باز گردد و با حرام کردن 

له صدایش را گلویش خفه کند اما سخت یک گلو

جلوی خودش را گرفت. خوشبختانه در پشت بام 

، قبل قفل نبود آن را باز کرد و پا به پشت بام گذاشت

از این که فرصت کند برگردد و در را ببندد بادی آمد 
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هنجارش را و در را به دیوار کوبید. قطعا صدای نابه

و راهی جز شنیده بودند، نگاهی به اطرافش کرد 

پریدن از دیوار نداشت.  خانه از یک جهت دیوارش 

بست بود سریع از دیوار پشت بام سمت کوچه بن

خودش را پایین کشید و دستش را بند آهنی کرد که 

پرید و شانس از دل دیوار بیرون آمده بود، اگر می

دید. صدای هایش آسیب میآورد اندکی پا یا دستمی

ای که روی پشت بام زدهشتابهای قدم کوبیده شدن

بودند باعث شدن آنی تصمیم گرفت و داخل کوچه 

پرید. پایش پیش خورد و درد در تمام عضالت پایش 

اهمیت بلند شد و تا سریع از کوچه بیرون پیچید بی

کرد محکم بردارد درد برود با هر قدمی که سعی می



 

Romanzo_o 1286 

ای که بود خود را به شد. به هر سختیبیشتر می

 ن اصلی رساند و با فربد تماس گرفت.خیابا

 ـ کجایی فربد؟

 ـ تو استاد دق دادنی.

 ام زود بیاد.ـ سر کوچه

تماس را قطع کرد و پشت یک درخت ایستاد، به 

ای که زیر لباسش پنهان بود امید زیادی پوشه و اسلحه

داشت اگر اثر انگشت یکی از آن مفسدان روی اسلحه 

کاری نداشت. طبق بود به دام انداختن بقیه می

هایش از مخبرین یکی از آن نامردها شاهد را شنیده

کدامشان هنوز مجهول بود، چرا که شاهد را از  کشته،
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گاهش بیرون برده و جای دیگری به شهادت شکنجه

 رسانده بودند.

************************************

*************************** 

تا غذا گرم بماند، نگاهی به زیر شعله گاز را کم کرد 

میزی که چیده بود کرد. فقط باید ساالد را درست 

کرد، از کرد و میزش را با کشیدن غذا کامل میمی

اش ساعت را چک کرد تا آمدن صفحه گوشی

امیرعباس وقتی نداشت سرعتش را بیشتر کرد. ساالد 

تزیین شده را که روی میز گذاشت خیالش راحت شد 

برای انجام دادن ندارد، به اتاقشان  که دیگر کاری

رفت و خودش را داخل سرویس گوشه اتاق انداخت. 
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دوشی گرفت و فوری بیرون آمد وقتی نداشت برای 

همین با عجله موهای بلند را شانه زده و بافت تا 

ی که هایخشک کردنشان وقتش را نگیرد. از بین لباس

و  زهای ریدر کمدش بود پیراهن دکلته سفید که گل

رسید اش تا باالی زانویش میزرد داشت و بلندی

بیرون کشید تا بپوشد. روی صندلی میز آرایش 

نشست و نگاهش را بین لوازمی که روی میز بود 

چرخاند و کرم شروع کرد و آرایش نسبتا غلیظی 

 روی صورتش نشاند.
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اش را هم پوشید های سفید بدون پاشنهراضی صندل

و با زدن عطر مورد عالقه امیرعباس به مچ دست و 

شان گردنش به کارش خاتمه داد. مدتی از عروسی

گذشت ولی تا به حال چنین به خودش نرسیده می

اش نداشتند، همین موجب چنانیبود و خلوت آن

نه اش در آشپزخاشد. گوشیهیجان زده شدنش می

ا زد تا بفهمد کجاست، ببود باید به امیرعباس زنگ می

لبخند روی لب گوشی را از روی میز چنگ زد و 

» شماره را گرفت. صدای اپراطور که اعالم کرد 

دلخواهش « باشدمشترک مورد نظر در دسترس نمی

نبود، لب برچید و سعی کرد مثبت فکر کند امشب 

اعت ُنه شب قرار بود کنار هم خوش باشند. تازه س

کشید، اما آمد کارش طول میبود گاهی هم پیش می
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حداکثر تا ده خانه بود. به آشپرخانه رفت و زیر گاز 

را خاموش کرد نهایتا مجبور بود دوباره آن را گرم 

کند بهتر از این بود که بسوزد. هر طور که بود تا 

اش وقتی به ساعت ده خود را سرگرم کرد اما نگرانی

ید که ساعت از ده گذشت و هر چه اوج خود رس

گرفت باز همان جواب کذایی شماره امیرعباس را می

شنید. اشکش تقریبا درآمده بود و دستش به را می

جایی هم بند نبود، ناگهان به یاد سید هاشم افتاد، 

اش را به ثمینا داده بود و گفته بود تحت هر شماره

باز  اش حسابتواند روی حضور پدرانهشرایطی می

کند. شماره را با عجله از لیست مخاطبانش پیدا کرد و 

توجه به ساعت که نزدیک به نیمه شب بود تماس بی

کرد قلبش در دهانش درحال را برقرار کرد. حس می
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پیچید کوبیدن است و هر بوقی که در گوشش می

 پیچاند.دلش را بیشتر بهم می

 ـ چی شده عروس خیر باشه؟

 آمد.ز ته چاه در میلرزید و اصدایش می

 ـ امیرعباس... هنوز...هنوز... نیومده.

ـ این به واسطه کاری که داره عجیب نیست صبر کن 

 شه.پیداش می

طور و به چه زبانی منظورش را به سید دانست چهنمی

 اش را درک کند.هاشم برساند تا عمق نگرانی

 .ـ َن...َنه...یه... چیزایی...شده...شما...خبر... نداری

کلمات را از شدت خشکی گلویش بریده بریده ادا 

 کرد.می
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شده برو یه  ـ یه دیقه آروم باش تا من بفهمم چی

 لیوان آب بخور و یه نفس بگیر بعد برام تعریف کن.

رار هایش قگفته سید هاشم را عملی کرد و وقتی نفس

که  ایگرفتند شروع به تعریف کرد، از ماجرای بسته

اده بودند تا راه پرخطری که شان فرستدر خانه

رفت. شهادت شاهد و وضعیت امیرعباس می

هایش اش را هم از قلم نینداخت و از ترسخانواده

هم گفت، تا وقتی سکوت کرد سید هاشم فقط 

 شنونده بود.

 کنم منتظر تماسم باش.ـ من االن قطع می

 اش را باال کشیده و آهی از سینه بیرون داد.بینی

 ـ چشم.
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ها را شمرد تا سید هاشم را قطع کرد و ثانیهتماس 

تماس بگیرد، نگاهی به لباس تنش کرد بودن آن لباس 

 کرد. به اتاق رفت وکجی میهایش دهنبیشتر به دلهر

لباس را از تنش کنده و روی تخت انداخت و 

اش را به تن کرد، به درک که بوی غذا های قبلیلباس

 ایان شدن نام سیدگرفته بودند. با لرزش گوشی و نم

 هاشم به سمت آن هجوم برد.

 ـ الو.

 برتت پیشش.ـ آماده باش االن رسول میاد می

 ـ ُک...ُکجاست؟

 فهمی.ـ جای دوری نیست رفتی می
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ترین مانتوی و شلوارش را به تن کرد و دم دستی

شالی را سرسری روی موهایش انداخت، با برداشتن 

زد. برایش مهم  اش از خانه بیرونکلید خانه و گوشی

رفت و در خیابان نبود که رسول رسیده یا نه می

خواست از هوای مسموم ماند فقط میمنتظرش می

زد بگریزد. حتی برای خانه که به حال بدش دامن می

بردن رمق از ذهنی که شروع به نوشخوار افکار منفی 

کرده بود تمام شش طبقه را از پله پایین آمد و بیرون 

زمان شد با توقف ماشین رسول نه همآمدنش از خا

مقابل خانه، خودش را روی صندلی انداخت ماشین 

که به رسول مهلت حرف زدن انداخت و قبل از این

 بدهد ملتمسانه گفت:
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 ـ تو رو خدا بریم.

رسول دلسوزانه و نگران به او نگاهی کرد و راه افتاد، 

تکیه کرد و جان به صندلی ماشین سست و بی

چشمانش را بست. ترس از دست دادن با تمام وجود 

کرد، مخصوصا که سرنوشت سمیه مدام خودنمایی می

ی آرامجلوی چشمانش بود. با توقف ماشین رسول به

چشم باز کرد اما با دیدن محیط اطراف و تابلوی 

 بیمارستان مبهوت و چشم از حدقه درآمده لب زده؟

 ـ چ...چی شده؟
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ت خونین شاهد در آن عکس، تصویر تصویر صور

جسدی که در بیابات برهوت رها کرده بودند، 

ای که بعد از شنیدن خبر روی دستانش از حال سمیه

های ها و جانم گفتنرفت، حتی تصویر خنده

دادند. آشوبی در دلش امیرعباس هم بوی خون می

اش برپا بود دوست داشت ُعق بزند و محتویات معده

بیند رد. رسول چه در صورت و حالش میرا باال بیاو

 دانست.شود نمیکه هول می

خدا امیرعباس حالش خوبه، داداش بهـ یا خدا زن

 هیچش نشده.
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که با این حرف آرام شود بدتر دلش به جای این

های ریخت دست به دستگیره در برد و پیاده شد، قدم

 شنید.تند رسول را پشت سرش می

ذارن این خوای بری نمیا میداداش صبر کن کجـ زن

وقت شب بری باال که، یه دقیقه صبر کنی هماهنگ 

 برمت پیشش.کنم میمی

روی شلوغ ورودی بیمارستان ایستاده بود و وسط راه

کرد باید کدام طرف برود، معقولش این داشت فکر می

 بود که به حرف رسول گوش کند اما صبر نداشت.

 توانستما نه خیلی میبازویش را تکان داد در داشت ا

تحمل کند، به خودش بود که همین االن خانه 

رفت اما دکتر تاجی بود و دستورهایش کسی می
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 شد. دکتر عکسی که از پای آسیبحریفش نمی

 اش انداخته بودند را بررسی کرد و گفت:دیده

ـ خداروشکر آسیب جدی ندیده فقط یه ضرب 

 که به پات دیدگیه که با چند روز استراحت و آتلی

 شی سرگرد.بستیم خوب می

دکتر هم دلش خوش بود چه استراحتی؟ همین االن 

ها فهمیده بودند که تحت تعقیب هستند و قطعا آن

سعی در شناسایی او داشتند. هر چند که صورتش را 

داری که به سر داشت و پشت به به واسطه کاله نقاب

ت ز دسها ایستادنش ندیده بودند ولی وقتی برای اآن

 دادن نداشت.

 تونم برم دکتر؟ـ می
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جا کرد و درحال دکتر عینکش را روی چشمش جابه

 تجویز سرم جدید گفت:

ـ خیر خون زیادی از دست دادی، امشب رو مهمون 

های ما هستی من حوصله شاخ و شونه کشیدن

 سرهنگ رحمان مجد بزرگ رو ندارم.

 ای بود کهپوفی کشید ذهنش پیش پوشه و اسلحه

ه ای کرای بررسی فرستاده بودند، دقیقا همان لحظهب

فربد با ون مشکی رنگ ستاد سر کوچه ایستاد دو نفر 

هایی که برای گشت زدن اطراف خانه آمده از محافظ

بودند به او مشکوک شدند و وجود ون به این شک 

ها شلیک شد ی آندامن زد، تیری که از اسلحه

 بازویش را خراش داد.
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 تره...خدا این از منم سالمبهداداش ـ زن

در اتاقش به دیوار خورد و ثمینا که رنگی به صورت 

زد خود را داخل انداخت. نداشت و نفس نفس می

امیرعباس نگاهی به حال و روز پریشان دخترکش کرد 

ای به رسول رفت، مردک دهن لق بعد چشم غره

لرزید. های زیر باران مانده میدخترکش شبیه جوجه

دستانش را به نشانه تسلیم باال برد و عقب گرد  رسول

 کرد که از اتاق خارج شود.

 ـ دستور از سید هاشم بود.

رسول که از اتاق بیرون رفت دکتر که احساس کرده 

 ست زیر لب غر زد.بود حضورش اضافی
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هم به خانمت  ـ نیم ساعت دیگه میام یه سرم قندی

 زنم.می

ن دکتر نگاهی به ثمینا که سر جایش بعد از رفت

میخکوب ایستاده بود کرد و برای عوض کردن حالش 

 گفت:

پرسن ـ خانم حال مریض رو که از راه دور نمی

 خوای بیای جلو؟نمی

چشمان ثمینا در کسری از ثانیه به اشک نشستد و 

ای که داشتند و دستش برای امیرعباس از این فاصله

کردن دخترکش بسته بود به آغوش کشیدن و آرام 

 اخمی کرد.
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 ـ گریه نکن کی بهت خبر داد؟ الکی ترسوندنت.

 انصاف.ـ بی

های ثمینا ای پلک روی هم نهاد تا آرام شود اشکثانیه

ه توجتاثیر عجیبی روی اعصاب و روان او داشت، بی

 خیز شد و نشست.به درد پا و بازویش نیم

هات تنـ بیا جلو اعصاب من رو با این اشک ریخ

 خرد نکن.

پاهای ثمینا که تکانی خوردند و سمت تخت آمدند 

طور دلش آمده بود دلش بیشتر سوخت سید هاشم چه

که خودس او را تا این حد بترساند، غافل از این

مسبب این حال اوست دستش را گرفته مجبورش کرد 

روی تخت کنار او بنشیند. صورتش رنگ پریده و 
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دانست تا رسیدن پیش او میاحوالش ترسیده بود خدا 

چه فکرهایی با خود کرده بود. دست پیش برد و زیر 

 هایش کشید تا رد اشک پاک کند.پلک

 ـ خانم من ببین من حالم خوبه چیزی نیست.

گی جا بعد تو میـ مردم و زنده شدم تا رسیدم این

 چیزی نیست؟

دست روی پهلوی ثمینا گذاشته به سمت خود 

ه خود آورده بود بازوش تیر کشیدش، با فشاری ک

 کشید اما اهمیتی نداد.

 جا بزن.جا ببینم، هر چی غر داری از اینـ بیا این

 جان و آرامش روی کتف امیرعباس نشست.مشت بی
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های من برات غر زدن ـ چی بهت بگم وقتی نگرانی

 شه.می

زنیم، االن بگم ـ هیش گریه نکن بعدا حرف می

 زنیم.ومدم حرف میرسول ببردت خونه صبح که ا

ثمینا به سرعت تن عقب کشید و از آغوشش بیرون 

آمد، تازه آن موقع بود که چشمش به دسته موی بافته 

 ای که از زیر شالش بیرون افتاده بود خورد.شده

 مونم.جا میـ فکرشم نکن که من برم همین

اش را توجه به لحن معترض ثمینا موهای بافته شدهبی

تش نزدیک کرد، هنوز موهایش نمدار گرفته و به صور

 راحتی قابل استشمام بود.بودند و عطر شامپویش به

 ـ گیسو کمند.
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ا شد امی معترضه باال پایین میدر ذهنش هزاران جمله

تمرکزی برای انتخاب نداشت، طوری شوکه و 

ی احوال ساعتی پیشش بود که حرف زدنش زدهبهت

بود و نوازشش  قدر حرف زدهآمد. امیرعباس آننمی

کرده بود تا به قول خودش به سرمی که دکتر تاجی 

ن بود ی جالبش ایگفته بود احتیاجی پیدا نکند. نکته

طور جان به دانست چه تاثیری بر او دارد و اینکه می

کرد، از وقتی که حس کرده بود امیرعباس لبش می

هایی که زیر گوشش ها و جملهخواهد با نوازشمی

هایش دور کند یا به کرد او را از دلخوریزمزمه می

عبارتی سرش را شیره بمالد از او فاصله گرفته بود. 

پشت به او ایستاده بود و از پنجره به حیاط تاریک 

 بیمارستان خیره بود.
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 جاده اون پنجره که یک ساعته رفتی اونـ حاجت می

 وایسادی؟

از این طلبکار بودن امیرعباس لجش گرفته بود 

 وابش گذاشت و واکنشی نشان نداد.جبی

خواستی قهر کنی و رو از من برگردونی برای ـ می

 چی موندی؟
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با حرص پلک روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشید 

تا کلمات ردیف شده پشت سد زبانش را شبیه بغضی 

که از لحظه رسیدنش هزار بار قورتش داده پایین 

 بفرستد.
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 با شمام.ـ ثمینا خانم 

دست زیر چشمانی که دوباره قصد خیس شدن 

 داشتند کشید و رو به او کرد.

 گیره.ـ از طلبکار بودنت لجم می

توقع اخم کردنش را ندارد، االن باید اگر ثمینا هزار و 

آورد به خاطر ترسی که به دلش جور بهانه هم مییک

 کرد.انداخته بود باید دلجویی می

 ره باال؟ره میـ متوجه هستی صدات دا

 ـ تو متوجه هستی من امشب چی کشیدم؟

 کنی.ـ داری بزرگش می

این حرفش آتشی به جان ثمینا میندازد که توده گیر 

 کند.تر میکرده میان گلویش را بزرگ
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گذره و خبری از شوهرم ـ ساعت از دوازده شب می

ه زنم ینیست، هر چه به او موبایل کوفتیش زنگ می

گه خاموشه و در دسترس نیست، ناقوس مرگی می

هی اون عکسا هی شاهد هی بوی خون تو سرم 

بینم زخمی چرخه، ساعت یک میام بیمارستان میمی

 کنم.گی بزرگش میشده بعد تو می

امیرعباس امشب از هر وقت دیگر از نظرش 

دانست آن تر بود، خودش را محق میمنطقبی

امن اش دابروهای گره خورده بیشتر به دلخوری

هایش را فشرد تا کلماتی که برای بیرون زد. لبمی

کنند را زندانی کند، به اندازه کافی پریدن تقال می



 

Romanzo_o 1309 

خسته بود و بیمارستان هم جای بحث زن و شوهری 

 نبود. 

 ری خونه.ـ همین االن با رسول می

چیزی هم بدهکار شده بود به  نه انگار که یک

ز او گرفت و حضرت آقا برخورده بود، نگاهش را ا

 ها بیرونی منظره بیرون شد. با زدن آن حرفباز خیره

اش آرام نشده بود های ذهن طوفان زدهریختن نگرانی

هاش که هیچ بدتر داغ کرده بود، چرا که نتیجه گفته

خواهش نبود. پنجره اتاق را باز کرد و شنیده دل

گذاشت باد سرد زمستانی  آتشی که روح و روانش را 

درپی نفس کشید دلش بود خاموش کند. پی سوزانده

خواست به فریاد زدن و جیغ زدن احتیاج گریه نمی
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داشت کابوس بد امشب با گریه دست از سرش 

 داشت.برنمی

خوری، ـ ببند او پنجره رو حموم بودی سرما می

 برداشته یه ال مانتوی هم پوشیده انگار وسط تابستونه.

مهربانی از بین ای که به جای لجش گرفت از جمله

اش با خشم گفت، بدتر سرش های چفت شدهدندان

را هم از پنجره بیرون برد. غرق لذت بود از حرصی 

که امیرعباس داده بود که ناگهانی دستی دور کمرش 

قفل شد و او را عقب کشیده در پنجره را بست. 

شالش از این تکانی که خورده بود دور گردنش افتاده 

امیرعباس پوست گردنش را  های گرمبود و نفس

 سوزاند.می
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گی های خوب میزنم مثل بچهـ وقتی یه حرفی می

 چشم، لجبازی کردنت عواقب خوبی نداره.

اش باال پرید، او چه از غرش آرام کنار گوشش شانه

شد. خواست امشب چه چیزها که عایدش نمیمی

تقال کرد تا از آغوش امیرعباس فاصله بگیرد اما بدتر 

ا در آغوشش چرخانده به دیوار چسباندش، او ر

صورتش سرخ و عرق کرده بود. نگاه ثمینا به دستش 

شد، دست چسبید و به دردی که احتماال متحمل می

روی قفسه سینه امیرعباس گذاشت تا او را از خود 

 دور کند.

 گیره.ـ برو عقب به دستت فشار میاد درد می

 ـ به درک.
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درست کردن بدتر چشمانش را بست چرا به جای 

 کردند.داشتند همه چیز را خراب می

 ـ امیرعباس برو عقب.

رم، تا تموم نکنی این اوضاع مسخره رو عقب ـ نمی

 رم.نمی

جایی میان قلبش تکان سختی خورد ناباور و رنجیده 

 اش نگاه کرد و لب زد.در چشمان مرد دوست داشتنی
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ست؟ من برات مسخرههای ها و ترسـ نگرانی

 ای جز این برات نداره؟های من هیچ معنیدلخوری
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چند ثانیه پلک فرو بست تا خودش را کنترل کند، 

دخترکش حق داشت. خودخواهی که شاخ و دم 

نداشت قهر و روی برگرداندن دخترکش برایش گران 

محلی را از سوی او ترین بیشد، تحمل کمتمام می

رد و در نگاه خیس شده نداشت. چشمانش را باز ک

ثمینا دوخت، دست سالمش را به دیوار تکیه داده و 

 صورتش را به ثمینا نزدیک کرد.

ـ من که گفتم بعدا حرف بزنیم خودت دعوا دلت 

 خواست.

 دخترک تخس خیره در چشمانش جواب داد.

 ـ تو شروع کردی.
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ـ اومدی پیش من باشی دو متر فاصله گرفتی و داری 

 کنی.و تماشایی بیرون رو نگاه می انگیزمنظره دل

 کاری.ـ عوض این که از دلم دربیاری ازم طلب

حیران به لب برچیدن و قری که به سر و گردنش داد 

 نگاه کرد و مبهوت گفت:

زدم آروم ـ من که بغلت کردم داشتم برات حرف می

 بشی خودت یهو عقب کشیدی.

ی زدخواستی آرومم کنی داشتی گولم میـ نخیر نمی

 شده.که یادم بره چی 

دید سرگرد امیرعباس ای کرد اگر یکی میتک خنده

کند قطعا باورش طور منت کشی میصامتی چه

گنجید کسی شد، مثل خودش که در باورش نمینمی
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چنین با جان و دل بخواهد. سرش را به پیشانی ثمینا 

 تکیه داد و عطرش را نفس کشید.

ه باشی به جون ـ خونه که رفتیم هر چی غر داشت

 خرم خوبه؟می

بعد از توافقی که کردند ثمینا به طرز عجیبی سکوت 

پیشه کرد، نخواست بیشتر از آن باعث آزارش شود. 

او را به حال خود گذاشت تا آرام شده و تنشی که 

 بینشان گذشته را هضم کند. 

صبح زود به پرستار گفته بود دکتر تاجی را خبر کند، 

خواهد به جدی به او گفت میدکتر که آمد خیلی 

پای او بیدار مانده خانه برود. ثمینا تمام شب را پابه

ای پلک روی هم بگذارد، حدس بود و دریغ که لحظه
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این که از روز گذشته چیزی نخورده باشد هم سخت 

رساند به افروز ها را مینبود. در راه خانه که رسول آن

ان عد از رسیدنشپیام داد برایشان صبحانه آمده کند و ب

 بیاورد. 

از رسول خداحافظی کرده و وارد ساختمان شدند، 

سکوت طوالنی ثمینا که همیشه کنار او سرحال بود و 

اش کرده بود. با این حرفی برای گفتن داشت کالفه

آرام از دلش کرد با صبوری و آرامحال سعی می

 دربیاورد، از آسانسور پیاده شدند و ثمینا در را باز کرد

دانست تا دوش نگیرد و و وارد شد. برای او که می

خود را از شر این وضعیت خالص نکند کاری 

کند یک جفت دمپایی گذاشت. وارد خانه شد و نمی
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ها و اش را جلب کرد خوراکیاولین چیزی که توجه

ای بود که روی میز عسلی ظرف میوه چیده شده

ه نگفتبودند، دیشب مهمان داشتند؟ اما ثمینا چیزی 

بود. به دنبال او روانه اتاق شد با دیدن میز آرایش بهم 

ریخته و پیراهنی که خودش برای ثمینا خریده بود و 

حاال روی تخت افتاده بود حس شرمندگی به او 

هایش را آماده کرده و روی دست داد. ثمینا لباس

تخت گذاشت چند مشمای زباله هم برای پا و دستش 

 د نکند گذاشته بود.ها برخورکه آب با آن

 ـ تا دوش بگیری صبحانه حاضره.

دستش را بند بازوی او که داشت از کنارش 

 گذشت کرد.می
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 ـ نرو، به افروز گفتم صبحونه پایین برامون آماده کنه. 

کردم نیاز نبود به زحمتش ـ خودم درست می

 بندازیشون.

دست زیر چانه ثمینا برد و نگاهش را سمت خود 

 برگرداند.

توقع نداری که من با یه دست و پای چالق خودم ـ 

 برم حموم.

صورت سرخ شده و چشمانی که گرد شده بودند او 

 کرد.تر میرا از هر زمانی خواستنی

 حیایی.ـ خیلی بی

ـ مگه چی گفتم؟ تو ذهنت منحرفه وگرنه من منظورم 

 این بود که کمکم کنی.
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 اش کرد.چشمکی هم چاشنی

 برو تو سرویس االن میام. ـ

اش را بوسید و لنگان به خم شد و صورت لبو شده

 سمت سرویس بهداشتی گوشه اتاق رفت.

پوشش را پوشید و از شیر آب را بست و حوله تن

حمام بیرون آمد، وقتی به حمام رفته بود تا کمک کند 

امیرعباس دوش بگیرد با باز کردن ناگهانی آب روی 

تمام تنش خیس شود. همه  سرش باعث شده بود

شان بوده را رفع و کرد دعوایی که بینجوره سعی می

اش را برطرف کند، رجوع کرده و دلخوری
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دانست سکوت ثمینا از هیاهوی افکار انباشته در نمی

ذهنش بود. با خودش و ذهنش درگیر یک دو دوتا 

بود تا به یک چهارتای منطقی برسد، اتفاقات شب 

ت کرده بودند که وابستگی و گذشته به او ثاب

اش به امیرعباس ورای تصور او و حتی خودش عالقه

است. روی تخت یک دست لباس خانگی آماده بود، 

ا اش بود و بنگاهی به امیرعباس کرد سرش در گوشی

اخم درهم به صفحه آن زول زده بود. مثال با انتخاب 

هایی که رنگ لباس خودش بودند خواسته بود لباس

 لباس را برداشت و پوشید. ند،ست شو

 ـ ممنون.
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باالخره سر از گوشی بلند کرد و با دیدنش لبخندی 

 زد.

 ی.شبهت میاد شبیه گیسو کمند می ـ موهای بافته

 شانه را میان موهایش کشید.

 بینی؟ـ کارتون دخترونه می

هامون با افسون همه نوع کارتونی دیدم اون ـ نوجونی

 دیدم.یدوست داشت منم باهاش م

شانه را روی میز رها کرد حوصله موهایش را 

نداشت، از اتاق بیرون رفت تا سری به آشپزخانه بزند 

 ی روی میز داغ دلش تازه شد.با دیدن میز و قابلمه

 ـ بریم پایین صبحانه بخوریم؟



 

Romanzo_o 1322 

داخل آشپزخانه شد و نگاهش مثل ثمینا روی میز و 

ت خواسنمیگاز ماند، بیشتر از این شرمنده شدنش را 

دست به کار شد تا میز را جمع کند که دست 

 امیرعباس روی دستش نشست.

دیشب نشد پشت این میز بشینیم  ـ جمعشون نکن،

 تونیم؟امروز که می

چرخید را سر کج شده و نگاهی که در صورتش می

توانست نادیده بگیرد، او همسر و عزیزش بود سر نمی

 جنگ که نداشت.

 های رو تو یخچال بذارم.ـ ساالد و نوشیدنی

آمد از کنارش بگذرد که با گرفتن کمرش متوقفش 

 ای روی موهایش زد.کرد و از همان پشت سر بوسه
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 ـ چی درست کردی؟

او را رها کرده سمت گاز رفت و در قابلمه را 

 برداشت، هومی کشید.

 ـ چه لوبیا پلوی خوشرنگ و لعابی.

ا دارم ام دانست امیرعباس لوبیاپلو خیلی دوستمی

بانو به خاطر عدم عالقه حاج احمد و افرا  شیرین

کرد. با هم برای صرف صبحانه پایین تر درست میکم

رفتند، شیرین بانو و حاج احمد با دیدن دست بسته 

 شان کردند.امیرعباس و پای لنگانش دوره

 ـ امیر مامان چی شده؟

دستم هم یه خراش  ـ هیچی پام که پیچ خورده،

 ست.ساده
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شیرین بانو عمیق و دقیق ثمینا را نگریست، و او 

سرش را پایین انداخت هر کس صورت رنگ پریده و 

زد دید حدس میاش را میخوابیچشمان سرخ از بی

 چه شده.

طوری ـ ثمینا تو هم بیمارستان بودی؟ تو عملیات این

 شده؟

قبل از این که امیرعباس واکنشی نشان دهد جواب 

 نو را صادقانه داد.شیرین با
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ـ بله دیشب وقتی دیر کرد آقا رسول دنبالم اومد 

 فهمیدم.
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ه دهایی که به آدم میـ پس نرسیده تو رو هم با دلهره

 آشنا کرده؟

د لب گزی لحن شیرین بانو رنگ و بوی طعنه داشت،

تا نگوید از ترس یک دور مرگ را پیش چشمانم 

 :دیدم و در عوض گفت

 ـ چیزی نیست شیرین جون نگران نباشید.

ـ من باید دلداریت بدم جامون عوض شده یا 

 خوای حالت رو نفهمم؟ تو آینه خودت رو دیدی؟می

ز شد چیزی را اشیرین بانو تیزهوش و زیرک بود نمی

او مخفی کرد، او هم آدم خرد کردن غرور همسرش 

نبود خوب شد که امیرعباس مداخله کرد اگر نه 

 دانست چه جوابی بدهد.ینم
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ـ شیرین بانو من هیچی ثمینا دیشب نخوابیده اجازه 

 هست صبحانه بخوریم بریم استراحت کنیم؟

از پررویی و رک بودن این مرد در عجب بود، با 

گری حاج احمد به آشپزخانه رفتند و میانجی

ای که زحمت آماده کردنش را به گردن افروز صبحانه

د. قبل از خروج از خانه شیرین انداخته بودند خوردن

 بانو افروز رو به او گفت:

ـ دوست دارم بشینیم مفصل حرف بزنیم، هم تو 

ای هم فکر کنم زمان مناسبی نیست یه روز با خسته

 هم بریم بیرون؟

برای زودتر رفتن به خانه و تو ذوق افروز نزدن زود 

موافقت کرده بود. به محض ورود به واحد خودشان 
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اتاق خواب شده بود تا ذهن و جسمش را به راهی 

یک خواب و استراحت چند ساعته دعوت کند. هنوز 

چشمانش را نبسته بود که با تکان تخت متوجه 

 حضور امیرعباس شد.

 ـ قهری؟ 

 آرام زمزمه کرد.

 ـ پس چرا پشتت رو کردی به من خوابیدی؟

 ـ چون خوابم میاد.

بازوان ای بعد از پشت کشیده و در حصار ثانیه

 امیرعباس گیر افتاد.

 ـ  حاال درست شد بگیر بخواب.
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سرش را سمت او چرخاند، سرش را در گودی گردن 

 او فرو کرده بود

 گیره.ـ نکن دستت درد می

 ـ به درک.

 شن.هات باز میـ دکتر گفت بهش فشار بیاری بخیه

 ـ بگیر بخواب مگه خسته نیستی؟

را نوازش های گرمش پوست گردن ثمینا ُهرم نفس

 هایش را روی هم فشرد تا هوایی نشود.پلک داد،می

دو ساعتی از ظهر گذشته بود که از خواب بیدار شد، 

که ثمینا را بدخواب نکند از جایش تکان ولی برای آن

نخورد. جوری در آغوشش گوله شده خوابیده بود که 

دلش برای بوسیدن و چالندنش ضعف رفت. دخترک 
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 ه حسابی تدارک دیده بود،برای یک شب دو نفر

 ای به موهایش زده و کنار گوشش زمزمه کرد.بوسه

 کنم.ـ جبران می

آرام دستش را از زیر سر ثمینا بیرون آورد و سرش را 

روی بالشت گذاشت، از تخت بلند شد ثمینا زیر 

های پر حرف شیرین بانو چند لقمه بیشتر نگاه

گاز را صبحانه نخورده بود. به آشپزخانه رفت و 

روشن کرد تا غذا گرم شود، ساالد و نوشیدنی را هم 

روی میز گذاشته و چای هم دم کرد. شاید بعد از 

زدند، غذا که نشستند و حرف میناهار کنار هم می

گرم شد قابلمه را روی میز گذاشت و رفت تا ثمینا را 

بیدار کند. روی تخت نشست و قسمتی از صورتش 
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ه بود نوازش کرد، بیشتر از را که بیروت بیرون ماند

 نیمی از صورتش را در بالشت فرو برده بود.

 شی؟ـ بیدار نمی
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ثمینا تکانی به سرش داد و خودش را عقب کشید، باز 

 هم کارش را تکرار کرد.

 ـ بیدارشو دختره.

 باالخره الی پلکش را باز کرده به او نگاه کرد.

 ـ بذار بخوابم امیرعباس.
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شه ضعف ـ ناهار گرم کردم ساعت داره سه می

 کنی.می

 میلی چشم باز کرد و در جایش نشست.با بی

 م نیست.ـ گشنه

 حتی دستش را گرفت و از تخت پایین کشیدش،

اجازه نداد دست و صورتش را بشورد. او را برد و در 

آشپرخانه با همان چشمان نصفه و نیمه باز پشت میز 

روی ثمینا نشست. ثمینا با هنشاند و خودش هم روب

دیدن قابلمه وسط میز شوکه نگاهی به او کرد، 

خودش را به آن راه زد و بشقابش را سمت ثمینا 

 گرفت.
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ـ من بیشتر از این بلد نیستم شانس آوردی غذا رو 

جوری چشمات رو واسه من درشت نسوزوندم، این

 نکن.

ی اری ماتی بشقاب او را از پلو پر کرد و مقدبا خنده

هم برایش خودش کشید، به جای غذا خوردن با 

 کرد.همان یک ذره پلوی در بشقابش بازی می

 بازی نیست بخور.ـ ثمینا خانم اون غذا اسباب

قاشق و چنگال را در ظرف رها کرد و دست زیر 

 اش گذاشت.چانه

 ـ میل ندارم.
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که بیشتر از این قرار نبود در آتش بس خب مثل این

نوشیدنی در لیوان خودش و ثمینا  باشند، مقداری

 ریخت و لیوان خودش را یک نفس سر کشید.

 خوایم حرف بزنیم.ـ بخور می

نگاه ثمینا از بشقابش باال آمد و منتظر به او دوخته 

 شد.

دادم امروز ـ اول غذا فشارت میوفته، من ترجیح می

 خوام عذابت بدم.هم حرفی نزنم اما نمی

 ره.نمیـ چیزی از گلوم پایین 

ـ تو که یه کفگیر برای خودت بیشتر نریختی همون 

 رو حداقل بخور.
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بحث کند و ثمینا بیاش کار خودش را میلحن جدی

خورد. بعد از جمع کردن میز و چند قاشقی غذا می

ای چای به سالن رفتند و کنار هم آشپزخانه با سینی

 سه نفره نشستند. روی مبل

 ـ خب من سرتا پا گوشم.

تونی دونم میمیر من دیشب خیلی ترسیدم، نمیـ ا

بفهمی یا نه ولی فکر از دست دادنت من و از پا 

 درآورد.

فهمید که تا چه اندازه هایش در هم شدند میاخم

هنوز مدتی از  ثمینا این روزها حساس شده است،

اش را بهم ریخته بود نگذشته بود که اتفاقاتی زندگی

 ه پریشان شد.ها را دید و دوبارآن عکس
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دونم ترسیدی خیلی ـ خطر یه بخشی از شغل منه می

 حلی نیست.هم زیاد، ولی جز کنار اومدن باهاش راه

 خوای.ـ چرا هست ولی تو نمی

چشم ریز کرد و منتظر ماند تا ثمینا حرفش را زده و 

 منظورش را واضح برساند.

کشی؟ این همه آدم ـ چرا از این پرونده کنار نمی

 ...هستن که

 میان کالمش پرید.

 هایـ گیریم که من این پرونده رو بذارم کنار، پرونده

بعدی چی؟ صورت مسئله رو پاک کنم حل مسئله 

 چی؟

 ـ ترسای من چی؟



 

Romanzo_o 1336 

دست میان موهای نامرتبش برد و بدتر بهمشان 

 ریخت.
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ـ عزیزدلم من بیشتر از ده ساله که تو این شغلم الکی 

نرسیدم جای نگرانی نیست باور کن که هیچ  جابه این

 اتفاقی برای من نمیوفته.

 ثمینا کالفه رو از او گرفت.

خوام خوای بذار اما من نمیـ اسمش رو هر چی می

 دیگه مسئول این پرونده باشی.

************************************

****** 
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راه را بر منطق و عقلش بسته بود و افسار زبانش را 

خواست زن اصال می ت احساسش داده بود،دس

 ضعیفی به نظر بیاید.

تونم االن همه چیز رو نصفه نیمه ول کنم ـ من نمی

 خوای؟دونی از من چی میمی هیچ

دانست خودش چه گرفت نه میاش را میصادقانه

خواهد دانست از امیرعباس چه میخواهد نه میمی

د با یادآوری ای بعذهنش یک لحظه آرام بود، ثانیه

 شد.چند ساعت قبل طوفانی می

ـ غیر از تو کسی نیست که این پرونده رو به ثمر 

 برسونه؟

 رد.کبدون هیچ کوتاه آمدنی روی حرفش پافشاری می



 

Romanzo_o 1338 

ترین مرحله ـ نه نیست، االن که پرونده به حساس

 رسیده کسی نیست.

دانست ترین مرحله ترسناک بود، میهمین حساس

 زد.اش دامن مینترسی دارد و به نگرانیامیرعباس سر 

ری بیرون تا برگردی من به ـ هر وقت از این در می

 شم که سالم برگردی.تمام مقدسات متوصل می

های لرزانش را به او دوخت شاید ببیند و مردمک

ای در قلبش بود ثمینا را محق بفهمد که این عالقه

 کند.می

 رو به این زندگی ـ به خاطر همین تردید داشتم که تو

 بکشونم یا نه.

 ـ امیرعباس سخته به خاطر من از کارت بگذری؟
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 ـ منظورت چیه؟

ـ منظورم واضحه تو کارت برات از من ارزشش 

 بیشتره.

 کنی.ـ اشتباه می

 حق به جانب و طلبکار دست در هوا تکان داد.

ـ باشه خب تو از اشتباه درم بیار، دست از این کار 

 ه من اولویت زندگیتم نه کارت.بکش تا باورم بش

منطقی بهت و اخم امیرعباس جوابش را داد، قطعا بی

 چهکرد اما او فقط آنکرد و فکرش درست کار نمیمی

 که تمام ذهنش را پر کرده بود به زبان آورد.
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پرسم بشین به جوابش فکر ـ من ازت یه سوال می

 ستزنی منصفانهکن اگر باز هم دیدی حرفی که می

 کشم.از این پرونده دست می من

 مطمئن و قاطع لب زد.

 ـ باشه 

مون چی شد که فکر ـ برگرد به روزهای اول آشنایی

تونی بهم اعتماد کنی، هیچ وقت ازت کردی می

تونی دوستم داشته طور فهمیدی مینپرسیدم ولی چه

 باشی؟

ای قبل نبود، از همین حاال دیگر به قاطع بودن دقیقه

این بحث است. امیرعباس  ود که بازندهحاال متوجه ب

فنی کرد که فکر نکرده او را با سوالی ضربه
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توانست جوابش را بدهد. با این حال سکوت کرد می

تا خوب فکر کند، نیاز به مرور داشت تا این قلب 

 زبان نفهمش را تفهمیم کند.

ـ به خودت قسم که جونمی هر چی بگی همون کار 

 کنم.رو می

امیرعباس را به شدت قبول داشت چون قول و قسم 

د کندانست او تحت هر شرایطی به قولش عمل میمی

 اشو سرش برود قولش هرگز. فنجان سرد شده چایی

را برداشت و به آشپزخانه رفت تا او را با خودش و 

وجدانش تنها بگذارد. به پشتی مبل تکیه کرد و 

چشمانش را بست فکر کرد به آن روزهایی که به 

 اشترین افراد زندگیترین شکل ممکن از نزدیکبد
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های ها و حادثهضربه خورده بود، وسط کوهی از زخم

 تلخ گیر افتاده بود.
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اش پررنگ امیرعباس دقیقا همان روزها در زندگی

هیچ نسبتی وقتی تنها دو غریبه شد، از وقتی که بی

جادله کرده بود تا بودند او را رها نکرده بود. حامیانه م

او را از مشکالتی که یکی پس از دیگری سر راهش 

مردانه به خاطر قولی که  شدند نجات دهد،سبز می

داده بود از خودش و شغلش گذشته بود تا جان او را 

حفظ کند. خطر را به جان خرید تا خطری او را 

تهدید نکند، آن روزها این مرد امروز که بود برایش؟ 
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ذره مجذوب س را نشناخته بود، ثمینا ذرهاو امیرعبا

ی سرگرد امیرعباس صامتی شده بود. همان دلبسته

هایی که اصرار داشت ستاد و یکی از همین پرونده

ها را بهم وصل کرده بود. مادرش یک رهایش کند آن

 گفت بهمی های زندگیچیزهایی از پستی و بلندی

زندگی  هایگمانش دقیقا در پیچ و خم یکی از گره

گیر کرده بود. در چند ماه اخیر چنان با اتفاقات دور 

از ذهن مواجه شده بود که آستانه صبر و تحملش کم 

شده بود. با حس حضور او که دوباره کنارش نشسته 

 بود چشم باز کرد و زیر لب نق زد.

 ـ چایی منم سرد شده بودا.

 چین کنار چشمانش را دوست داشت.
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 کنم دیگه؟هم عوض می برم چاییت روـ چشم می

جوری که انگار با یک دختربچه لوس طرف است 

کرد، چشم و ابرویی آمد و خود را عقب نگاهش می

 کشید.

 ـ لوس خودتی.

نشینی او امیرعباس پیش آمده و تقریبا در عوض عقب

 روی تنش خیمه زوده بود.

 ـ بانو دیگه عصبانی نیستن؟

 ـ نه.

بوسید، دست روی قفسه اش را ای گفت و چانهخوبه

اش شود. هیچ رویاش گذاشته تا مانع از پیشسینه

 اش نبود.حواسش به خودش و دست آسیب دیده
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 کنی؟ مراقب دستت باش.کار میـ چی

 اش را بین دو انگشت گرفت و کشید.امیرعباس بینی

 کشی باید تنبیهشینی واسه من خط و نشون میـ می

 بشی.

عباس یک دور صورتش را رسد ای امیرهای قهوهتیله

شد و هایشان داشت کم میکرد، فاصله صورت

هایشان با هم تداخل پیدا کرده بودند. قبل از این نفس

که چشمانش بسته شوند صدای زنگ واحدشان 

 پارازیتی میان احوالشان شد.

موقع اگر راه داشت حتما گوش افرا را برای بی

بزنگاه آمده  کشید، دخترک سر به هوا سرآمدنش می
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بود و باعث شده بود ثمینا هی برایش چشم و ابرو 

 بیاید. 

ـ داداش بیاید بریم دیگه به خدا فیلمش خیلی خوبه 

 من تعریفش رو زیاد شنیدم.

پیشنهادش بد نبود کمی از آن حال و هوا بیرون 

ماند دستی که زیادی از آن کار کشیده می آمدند،می

سکنی که خورده بود درد بود و حاال با کم شدن اثر م

 داد.داشت خودی نشان می

 ـ من حرفی ندارم اگه ثمینا هم حوصله داشته باشه.

او زیاد اهل سینما رفتن نبود اما به نظرش ثمینا به این 

 تفریح هر چند کوتاه و چند ساعته نیاز داشت.

 ـ منم حرفی ندارم فقط دنبال ثنا هم بریم؟
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د کنندشان همراه میافرا بس نبود جفتش را هم با خو

خدا عاقبت امشبشان را با این دو وروجک به خیر 

 کند.

اگر دخترای خوبی  ـ زود آماده بشید تا دیر نشده،

 خوریم.باشید شام هم بیرون می

افرا با ذوق دستانش را بهم کوبید و جیغ خفیفی 

 کشید.

 ـ آخ جوون پیتزا.
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حس خوب او را هم به  آماده شدن ثمینا با لبخند و

سر بگذارد و با خوردن دو وجد آورد تا بیشتر سربه
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مسکن قوی دیگر راه درد را ببندد تا شبشان را خراب 

نکند. بعد از رسیدن به سینما دخترها را پیاده کرد تا 

که از ماشین پیاده شود قبل از این ماشین را پارک کند،

د تماس اش افتاشماره سرهنگ احمدزاده روی گوشی

 را وصل کرد و گوشی را کنار گوشش گذاشت.

ـ چطوری سرگرد؟ شنیدم دکتر تاجی رو عاصی 

 کردی؟

چیزی نبود دکتر تاجی عادت داره به  ـ سالم سرهنگ،

 کاری.شلوغ

 ثمینا جلوی در سینما منتظر او ایستاده بود.

ای که برای انگشت نگاری فرستاده ـ گزارش اسلحه

 بودیم اومد.
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 ـ خب؟

های اسلحه ای که تو تن شاهد بود با گلولهگلولهـ 

مطابقت داشت، اثر انگشت هم ماله نفر سوم لیست 

 هست.

دستش را دور فرمان فشرد و همه حرص و خشمش 

 را سر فرمان ماشین خالی کرد.

 ـ خب؟

این  ـ خودت رو برای یه ماموریت آماده کن،

 ماموریت تیر خالصه.

 شد.یثمینا داشت به ماشین نزدیک م

 ام.ـ من آماده
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گوشی را قطع کرد و پیاده شد، ابروهایش را از هم 

 فاصله داد.

 ـ کجا موندی پس؟

 دست ثمینا را گرفت و سمت سینما قدم برداشت.

دادم، از االن در خدمت ـ یه تماس بود باید جواب می

 شمام امر بفرمایید.

ه و مزالعاده بیتا پایان فیلم طنزی که از نظر او فوق

خندیدند و غش میمسخره بود ولی ثنا و افرا غش

ن کرد دائم به ایثمینا هم لبخند محوی به پرده نگاه می

کرد که چگونه باید به ثمینا بگوید چند وقتی فکر می

دانست را نیست. چند وقتی که خودش هم نمی

قدر قرار است طول بکشد، ثمینا را تنها گذاشتن چه
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شام در یکی از  برایش سخت بود. بعد از صرف

فودهای معرف دوری در خیابان هم زدند و آخر فست

شد به شب وقتی چشمان افرا و ثنا از خستگی باز نمی

 ای که ثمینا از پدرش گرفت ثناخانه برگشتند. با اجازه

ماند، با توقف ماشین در پارکینگ شب را پیش افرا می

خانه ذهنش کمی سامان گرفته بود. برای ماموریت 

و  رفتم آمادگی کرده بود پس خیلی زود باید میاعال

گفت تا برای مدت خیلی زودتر باید به ثمینا می

 نامعلوم نبودنش او را توجیه کند.

 ـ از سر شب تو فکری چیزی شده؟

کرد و او هم انگار که ثمینا داشت موهایش را شانه می

ه زد. بخیره او بود ولی فکرش جای دیگری پرسه می
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گاه سرش کرد تا او را و دستش را تکیه پهلو چرخید

 بهتر ببیند.

ـ اتفاق خاصی نیوفتاده یه چیزی هست که حاال فردا 

 گم.بهت می

همین یک جمله ثمینا را کنجکاو و متعجب کرده بود، 

 اش را روی میز گذاشت آمد روی تخت نشست.شانه

 ـ چرا فردا االن بگو.

هایی نور شب خواب را خاموش کرد و دست میان مو

که روی شانه ثمینا ریخته بودند فرو برد، تا رفتند و 

برگشتند فکر کرده بود سر صحبت را چگونه با 

 دخترک دلبرش باز کند.
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دم االن مرد عمل ـ االن حرف زدنم نمیاد، ترجیح می

 باشم.

 او را میان بازوان خودش کشید تا بوسه بارانش کرد.
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اش را تنظیم دم گذاشت و شعلهبرنج آبکش شده را 

کرد تا دم بکشد، فقط مانده بود ساالد و دسر که آن را 

به عهده افرا و افروز گذاشته بودند. سرکی به سالن 

کشید تا بپرسد شیرین بانو به کمک احیتاج دارد یا نه، 

هرچند که به نظرش کاری نمانده بود. امشب شیرین 

داشتند تازه  بانو خانواده حاج احمد را که اصرار

عروس فامیل را که او باشد ببینند برای شام دعوت 
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برخالف امیرعباس که مخالف بود او  کرده بود،

ها را مشکلی نداشت تقریبا خلق و خوی آن

دانست در اولین برخورد خود را نشان داده بودند. می

هایشان او را آزار امیرعباس نگران بود که با حرف

فته بود یک شود را به احترام حاج بدهند اما ثمینا به گ

 شود تحمل کرد.احمد می

 ـ کمکی از من برمیاد؟

شیرین بانو ظروف پذیرایی را روی میز مرتب کرد و 

 در همان حال جواب داد.

ـ نه قربون دستت به اندازه کافی زحمت کشیدی االن 

شه تو برو آماده شو بیا اینا عادت افسونم پیداش می

 رن.بالفاصله بعد شام میدارن زود میان و 
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 این دیگر چه رسمی بود.

 ـ چرا؟

شیرین بانو چشم ابرویی آمد که مثال دارد غیب 

 کند.خانواده شوهرش را می

 ـ چون عادت دارن شب زود بخوابن.

 هر دو آهسته به این شیطنت خندیدند.

 ـ بد نیست من بدون امیرعباس بیام پایین؟

کشه یهو دیدی می ـ نه عزیزم تا امیرعباس بیاد طول

 اومدن باال.

 ابروهایش از تعجب باال پریدند.

 کنید؟ـ شوخی می
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 ـ یکم اخالقاشون خاصه.

ها رسما از خاص بودن به زبانش آمد بگوید این

داری که قبال اند مخصوصا با آن زبان نیشگذشته

مورد عنایتش قرار گرفته بود. اما زبان به دهان گرفته 

تا زودتر آماده شود، از قبل راهی واحد خودشان شد 

خواست بپوشد را آماده کرده بود فقط لباسی که می

داد با این که گرفت. بوی پیاز داغ میباید دوش می

رد گیحاج احمد تاکید کرده بود از رستوران کباب می

اما شیرین بانو کار خودش را کرده بود و غذای 

 دیگری هم تدارک دیده بود.

نکشید یک دست لباس هم  آماده شدنش خیلی طول

ها برای امیرعباس روی تخت گذاشت تا وقتی آمد آن
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زمان شد با زنگ را بپوشد. ورودش به واحد پایین هم

ها را آیفونی که به صدا در آمد و ورود اولین مهمان

اعالم کرد. اولین نفر احترام خانم و همسرش 

جمشیدخان بودند نگاه از باال به پایین و تکبر در 

زد، به ثمینا که رسید ارهای احترام خانم موج میرفت

زور زبانش را تکان داد و سالمی کرد. فرزندانش به

مهکام و مهتاب و جاوید هم داخل شدند و ثمینا 

منتظر بود فرد دیگری را هم ببیند، اگر این همان 

گفت عاشق امیرعباس ای است که افرا میدختر عمه

آمد. مهمانی می بوده پس باید با نامزدش به این

ها بودند که زنگ آیفون باز مشغول پذیرایی از مهمان

که امیرعباس باشد سمت هم به صدا درآمد به امید این

ها ها فهمید بقیه مهمانآیفون دوید اما با دیدن چهره
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 اشاند. در را باز کرد و به آشپزخانه رفت گوشیآمده

یرون ب را از جیب مخفی پیراهن بلندی که پوشیده بود

کشید و شماره امیرعباس را گرفت بعد از چند بوق 

کوتاه رد تماس داد. گوشی را به جیب بازگرداند و 

اکرم  یک سینی جدید چای ریخت و بیرون رفت،

اش و برادرهای حاج احمد از راه خانم و خانواده

ترها روی ها کم بود و جوانرسیده بودند. تعداد مبل

با دیدن او سریع جلو آمد  زمین نشسته بودند، فرهاد

 و سینی را از دست او گرفت.

ـ شما بشین امیرعباس بیاد ببینه داری از این جماعت 

شه، دلخوشی ازشون کنی عصبانی میپذیرایی می

 نداره درجریانی که.
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تر کرد ی آرام فرهاد کار را برایش راحتزمزمه

ای را برای نشستن انتخاب کرد. ناراحتی گوشهبی

بود بهتر هم بود قطعا متر در چشم میهرچه ک

 دلیل نبود.اصرارها برای دیدنش بی
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ده یه امشب و با ما دایی امیرخان افتخار نمیـ زن

 باشه.

جمله جاوید پسر احترام خانم مورد تایید بقیه هم 

 ی مهتاب بود.گیرد، اما بدتر از همه جملهقرار می
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زارم به من بگن امیرعباس ـ چه انتظارایی داری ه

شه چون اون با عاشق شده زن گرفته باورم نمی

 کارش ازدواج کرده مگه نه عروس خانم؟

ست چه معنی داشت دختری که در تعهد به دیگری

 نام همسر او را چنین با آب و تاب به زبان بیاورد.

ـ حجم کاری امیرعباس گاهی زیاد هست ولی قطعا 

 نیست.گید طور که شما میاین

ابروی باال رفته و لحن پر تمسخر مهتاب برایش 

 غیرقابل درک بود.

 ـ از کجا مطمئنی؟

 جواب گذاشت.شد این زبان دراز را بینمی

 ـ از اون جایی که همسرش و شریک زندگیشم.
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جو بهم ریخته را آقا کیوان همسر اکرم خانم به دست 

گرفت و با پسرش کامبیز بحث جذاب سیاست را به 

 انداختند. راه

را  ای که به تخت نصب شده بود چند نقطهروی نقشه

عالمت زد، دست به کمر و با ابروهای درهم کشیده 

نظرش واقعا  کرد بهاز سر دقت نقشه را بررسی می

 لنگید.یک جای کار می

 ای کههایی هواییشه، این چندتا انبار با عکسـ نمی

یستن دن خیلی بزرگ نازشون داریم و نشون می

تونن این همه جنس رو احتکار شده رو تو نمی

 خودشون جا بدن.
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سرهنگ احمدزاده عینکش را از روی چشم برداشت 

 و پشت میزش نشست.

به  ما باید ای که تو باید بفهمی همینه،ـ دقیقا نکته

دادگاه مدارک معتبر ارائه بدیم. افراد توی این لیست 

ن باید یه های نزدیک رئیس جمهور هستاز وابسته

جوری پیش بریم که جای هیچ رفع اتهامی نداشته 

 باشن.

ای ـ یا اون اعداد و ارقام دروغن یا اینا یه کارای دیگه

شون یا باز هم با این کاالها کردن مثل فروختن

 خبریم.انبارهایی دارن که ما بی

ـ مدارکی که در زمینه اختالس دالر و ارز رمز ازشون 

تونن از زیرش دربرن، باید داریم کافی نیستن می
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اسناد قاچاق دارو و احتکار رو هم تو دست داشته 

 باشیم.

 اشکه بتواند جواب سرهنگ را بدهد گوشیقبل از آن

به صدا درآمد، ثمینا بود حتما به خاطر مهمانی امشب 

زنگ زده بود. رد تماس داد و صحبتش را با سرهنگ 

 ادامه داد.

 ری لو رفته؟جوـ نفهمیدید هویت شاهد چه

 فهمیم.زودی میـ نه ولی به

دست به کمر مقابل مانیتوری که اطالعات افراد را 

ر نسب سومین نفداد ایستاد، کامیاب تهرانینمایش می

ای که در دستش بود. مشاور و از لیست پنج نفره
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همراه رئیس جمهور و قاتل شاهد کسی که امیرعباس 

 با او حساب شخصی داشت.

 ز وجود من خبر داره؟ـ مخبرتون ا

ـ نه به لقب آقای جنجال معروفی بین کسایی که از 

جز من و شاهد کسی هویت  پرونده خبر دارن،

 دونه.واقعیت رو نمی

 کرد.همین خوب بود کارش را راحت می

رم جلو ولی بهشون خبر ـ من به عنوان نفوذی می

 ندید آقای جنجال کجاست.

ماموریتی که پیش رو های الزم را برای هماهنگی

داشت انجام دادند و از دفتر سرهنگ احمدزاده بیرون 
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زد. شماره فربد را گرفت بوق اول به دومی نرسیده 

 صدایش شاد و شانگولش در گوشی پیچید.

 ـ جانم دادا؟

249 

  

ـ فربد یه هک کوچیک انجام بده ببین از گوشی این 

ی شه سوالمی نسب چیزی دستیگرتکامیاب تهرانی

خوام، یه اطالعاتی که دستم دارم چیزای جدید می

 چیزی مثل یه آتوی خاص که کرک و پر طرف بریزه.

کنی دیگه؟ تو با این یارو چی کار ـ اوه شوخی می

 داری این خیلی دم کلفته.

 ـ کاری که گفتم رو بکن.
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های منو کنم داری از مهارتـ چرا جدیدا حس می

 کنی؟سواستفاده می

حرصی در ماشین را بهم کوبید و سوئیچ را چرخاند 

 و استارت زد.

 ـ شانس آوردی دم دستم نیستی.

 شه راه نداره.مزد نمیـ جون دادا بی

 پوفی کشید و حرکت کرد.

 خوای؟می ـ بنال ببینم چی

 ـ هوای رسول رو داشته باش.

 ـ مگه چی شده؟

 های ذهنش را بیشتر کرد.مکث فربد عالمت سوال
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چیزی که...نه فقط... بهش سپرده حواسش به زن و ـ 

 ی شاهد خدابیامورز باشه.بچه

ها فربد به هم را گشت ربط حرفهر چه می

 فهمید.نمی

 ـ واضح بگو ببینم چی شده؟

ـ رسول یه فکرایی داره به گمونم تموم فکر و ذکرش 

شده بچه شاهد، خبر داری اسم بچه رو هم رسول 

 انتخاب کرده؟ 

 در ذهنش روشن شده بود. یک چراغ

 ـ رسول وا داده؟
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 تونه اون بچه رو نبینه،ـ بدم وا داده یه روز نمی

پیگیری تمام مشکالت و کارای همسر شاهد 

 خدابیامورزم با خودشه.

ساعت نزدیک به ُنه شب بود و با ترافیک پیش رویش 

 دانست زود برسد.بعید می

 کار کنم؟گی چیـ می

ه باید کمکش کنیم راه سختی ـ اگر دلش سریده باش

 در پیش داره.

تر از رسول که خیالش را از بابت چه کسی امین

بارسنگینی و ِدینی که به گردنش بود راحت کند، اما 

طرف ماجرا بودند اصل رضایت خانواده  ها یکآن

 شاهد و همسرش بود.
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 ـ باشه حواسم بهش هست.

************************************

********************** 

کردند که سفره شام داشتند ظرف و ظروف حاضر می

را بیندازند و هنوز خبری از امیرعباس نبود، دو بار 

دیگر با او تماس گرفته بود اما هر بار رد تماس داده 

بود. به سالن رفت تا سفره را برای پهن کردن به 

 فرهاد بدهد که احترام خانم او را مخاطب قرار داد.

وقتی تو هم نتونستی این پسر رو سر عقل بیاری ـ 

ساعت از ُنه شب  پس ادعا نداشته باش عروس خانم،

 گذشت و شوهرت هنوز نیومده.
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مزه کرد کالمش را مزه کف دستانش عرق کرده بودند،

بعد آن را در جواب احترام خانم که خواهر بزرگ 

 حاج احمد بود بیرون ریخت.

ده و عاقل هست که نیاز قدری فهمیـ امیرعباس اون

بعدم کاره  نباشه کسی سر عقلش بیاره عمه خانم،

 دیگه پیش میاد دست خود آدم نیست.
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اما  ترش نبودراضی به حاضر جوابی نسبت به بزرگ

های گرامی از وقتی آمده بودن او را با این مهمان

هایشان مورد لطف و عنایت قرار داده بودند. زبان

برادرهای حاج  خانم و زری خانم زن حتی صوری
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دادند، تنها ُدم خواهرشوهرشان میبهاحمد گاهی ُدم

آدم خنثی جمع اکرم خانم بود که زیاد خودش را در 

 داد.ها شرکت نمیاین بحث

ـ ای داداش ساده دل من که فکر کردی با نون و 

 شه.نمک دادن به این پسر برات اوالد خلف می

تبسمی کرد و با آرامش جواب خواهرش  حاج احمد

 را داد.

تر و درست ندیدم من ـ از امیرعباس اوالد خلف

 پسرم شیر مردیه برای خودش. خواهر،

های از حمایت حاج احمد لبخند رضایت روی لب

ثمینا نشست، به آشپزخانه برگشت و کنار افسون 

 ریزد.ها بایستاد و قاشقی برداشت تا ترشی در پیاله
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 سون پس چرا نامزد مهتاب نیومده؟ـ اف

افسون زیر چشمی نگاهی به او کرد و جواب افروز را 

 دارد.

 ـ مثل این که نامزیش بهم خورده.

دستش یک لحظه از حرکت ایستاد، حاال فهمیده بود 

هایش قصد آزار او را داشت. مثال چرا مهتاب با کنایه

 خواست با آتش انداختن در زندگی او و امیرعباسمی

اش به امیرعباس را ؟ چه چیزی را ثابت کند عالقه

حق با امیرعباس بود که در جواب شیرین بانو برای 

حضور در مهمانی گفته بود بوهای خوبی از این 

رسد. سفره به کمک دختر مهمانی به مشامش نمی

هایش عموهای امیرعباس زودتر پهن شد دختر عمه
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ت به دند و دساما با فیس و افاده سرجایشان نشسته بو

زند. فقط نسیم عروس اکرم خانم سیاه و سفید نمی

که همه دور سفره ها را همراهی کرد، بعد از اینآن

جمع شدند بین افسون و افروز جایی برای خود باز 

کرد و نشست اما دستش هنوز به قاشق نرسیده بود 

 صدرا پسر حاج اکبر با لودگی گفت:

عباس شروع کنیم؟ عمو زشت نباشه بدون امیر ـ زن

 باالخره میزبانی گفتن مهمانی گفتن.

دستش را مشت کرده عقب کشید لبخند از روی 

های شیرین بانو پر کشیده بود و داشت با جدیت لب

کرد، صوری خانم جواب خوشمزگی به صدرا نگاه می
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دهد و احترام خانم راضی و آسوده پسرش را می

 خورد.غذایش را می

صبح باید صبر کنیم غذا از دهن جوری که تا ـ این

 کنه.میوفته، همین خانمش منتظرش بمونه کفایت می

دستش را عقب کشید و کنار پایش مشت کرد، 

ای بود که از ی شتریفهمید این چه کینهنمی

امیرعباس داشتند نزدیک به سیزده سال از آن جنجالی 

نوز ها هگذشت و آنکه امیرعباس برایش گفته بود می

زدند. صدای زنگ آیفون که در چیزی را هم میچه 

کنمی فضای خانه طنین انداخت زیر لب من باز می

گفت و سمت در پرواز کرد، انگار دنیا را به او دادند 

ی امیرعباس را در مانیتور دید. در را باز وقتی چهره
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کرد و جلوی ورودی واحد منتظر ایستاد تا آسانسور 

ها را از آمد ناراحتیدر طبقه توقف کرد و بیرون 

رویی جلوی جمعی که از اش پس زد با خوشچهره

کرد ها نگاه میسالن که به ورودی دید داشت به آن

 خوش آمد گفت.

 ـ سالم خسته نباشی.

ی هایش را درآورد و دست دراز شدهامیرعباس کفش

اش ثمینا را در دست گرفت او را جلو کشید و پیشانی

 را بوسید.

 م ببخشید دیر شد. ـ سالم خانم

کرد در جمع از گر گرفته از واکنشی که فکر نمی

 امیرعباس سر بزند زیر لب زمزمه کرد.
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 ـ فدای سرت.

واقعا هم فدای سرش حضور در این جمع چه لطفی 

داشت که به خاطر دیر آمدن از او دلخور شود. فقط 

آقا کیوان  و کامبیز برای سالم و احوال پرسی با 

ا بلند شدند، حاج احمد امیرعباس را امیرعباس از ج

ای بابا جان گفتن از زبانش کنار خود نشاند و لحظه

نمیوفتاد. با خیال راحت کنار افسون برگشت و 

بشقابش را از غذا پر کرده و با اشتها مشغول خوردن 

 شد.

ـ عمه احترام حسابی تو ذوقش خورد، فکر کرد 

 تونه بتازونه.امیرعباس امشب نمیاد می
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زمزمه افسون کنار گوشش را با لبخندی ریز و موزیانه 

ها مشخص بود که حالشان گرفته جواب داد، از چهره

 اش خیلیشده. شام به هر صورتی بود صرف و سفره

اش زود جمع شد، بعد از جمع شدن آشپرخانه سینی

چای ریخت بیرون رفت. باز هم فرهاد سریع بلند شد 

از او گرفت نگاهش به امیرعباس افتاد که  و سینی را

به او خیره بود، با چشم و ابرو به اشاره کرد بنشیند 

 ثمینا هم اطالعات کرده کنار شیرین بانو نشست.

 گیری سرسنگین شدی.ـ پسر دایی تحویل نمی

اش را بلند تمام سرها به سمت مهتاب چرخید جمله

ای که و رسا ادا کرده بود و اصال هم بابت طنازی
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موقع به زبان آوردن کلمات به کار برده بود خجالت 

کشید. امیرعباس عادی و خنثی او را نگاه کرد و نمی

 سرد جوابش را داد.

کنم وظیفه ایشون باشه ـ نامزد کجاست؟ فکر می

 تحویلت بگیره.

صدرا و جاوید با صدای بلند به ضایع شدن او 

 خندیدن که با تشر او ساکت شدند.

یم بهم خورد، به هرحال دوره شناخته دیگه ـ نامزد

شه هر کسی رو برای شریک زندگی بودن نمی

 انتخاب کرد.



 

Romanzo_o 1379 

زد؟ رسما چشم و ابرو آمده االن داشت به او کنایه می

بود و به ثمینا اشاره کرده بود افرا یواشکی رو به او 

 دست زیر گلوی خود به نشانه سر بریدن کشید.

دقت کن با هر کسی های بعدیت ـ پس تو انتخاب

 دمخور نشی.

پوزخند و لحن امیرعباس جوری بود که با خود گفت 

 نشیندای ساکت میزیپ دهان مهتاب بسته و گوشه

 اما قصد کوتاه آمدن نداشت.

طور که تو دقت کردی؟ آخه دوست دخترت ـ همون

 رو گرفتی.

 حالت سوالی به خود گرفت و ادامه داد.
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های عاقبت رابطه گفت عزیزجون؟ آهانـ چی می

 خیابونی مشخصه.

پروایی مهتاب لب بانو با شرمندگی از بی شیرین

گزید، نگرانی او اما بابت مشت گره کرده امیرعباس و 

خشمی که ممکن بود هر لحظه فوران کند که شانس 

 ها را به خود جلب کرد.آوردند و افرا توجه

 داداشم روـ من برای شما نگفتم داداش امیر مخ زن

 طور زده؟چه

های افسون افاقه نکرد معلوم نبود چه در چشم غره

 سر دارد.

ـ ثمیناجون دانشجوی شیمی دارو سازی دانشگاه 

البته که رتبه تک رقمی و نخبه از کلی دانشگاه  تهرانه،
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بروسیه شده ولی قبول نکرده تازه کلی به داداشم برای 

 یه پرونده کمک کرده.

مینا های ثش لبخند را به لبلبخند پیروز و نگاه براق

هم سرایت کرد و این جنگ زرگری را افروز همیشه 

 آرام و ساکت تمام کرد.

های خیابونی ـ حق با مهتاب جون عاقبت رابطه

 مشخصه.

ی مهتاب و ضایع شدنش در جمع صورت سرخ شده

ه ها یاد دادخواسته قلبی او نبود، پدرش همیشه به آن

ن زد چه جسمی چه بود که اگر کسی زخمی بهشا

ها نباشند چون روح خودشان آلوده روحی شبیه آن

شود. مهتاب خود مسبب این وضع بود به یاد می



 

Romanzo_o 1382 

داشت روزی که او را کنار امیرعباس دیده بود بهت و 

اش به وضوح دیده بود. اما آن ناباوری را در چهره

روز به قدری نگران امیرعباس و خشمش بود که کال 

 ز یاد برده بود.را ا این صحنه

نگاهش به در دانشگاه بود تا ثمینا را ببیند، برایش پیام 

رود چون جوابی نگرفته فرستاده بود که دنبالش می

بود احتمال داد پیامش را ندیده باشد. دو شب دیگر 

رفت و هنوز موقعیتی به باید برای ماموریتش می

ته ی گذشدست نیاورده بود با ثمینا حرف بزند. هفته

ها خانه پدری ثمینا بودند یا ثنا ها یا آنا اغلب شبر

ی سرتق با پسری دوست ها بود، دختر بچهی آنخانه

ی خانواده را بهم ریخته بود. مسعود شده بود و همه
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خان ناراحت و ساره خانم عصبانی بودند، ثنا با چند 

ی عاشقانه که برایش تازگی داشتند خام شده جمله

های احساسی بود و این واکنشبود. در سن حساسی 

طبیعی بود، با اطالعاتی که فربد از پسر به امیرعباس 

داد خیلی زود او را متوجه اشتباهش کردند و ثنا اولین 

 شکست از احساسات اشتباه عاطفی را متحمل شد.
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هایش در با دیدن ثمینا که در حال جای دادن جزوه

شد چند بوق پشت سرم میکیفش از دانشگاه خارج 

زد تا توجه او را جلب کند. وقتی امیرعباس را دید 

 سریع سمت ماشین آمده و سوار شد.
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 کنی؟کار میجا چیـ سالم این

اش بیرون آمده بود را از چند تار مویی که از مقنعه

 روی صورتش عقب زد.

 ـ سالم خانم خسته نباشی، منم خوبم خداروشکر.

 را از تن امیرعباس به در کرد. خنده شیرینش خستگی

ـ سالم، ببخشید دیدمت تعبجب کردم به خاطر 

 همون.

ـ فدای سرت بگو ببینم دوست داری کجا بریم شام 

 بخوریم؟

 کمی فکر کرد و در نهایت گفت:

گفتم بریم پیش سید هاشم، دلم از ـ اگر دیر نبود می

 خواد.های خوش طعمش میاون چایی آتیشی
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 ه انداخت و گفت:ماشین را به را

 ـ هر چی بانو امر کنه.

ی بلند ثمینا در اتاقک ماشین پیچید و دلش را به خنده

های کش ضعف انداخت، حاضر بود دنیا را برای لب

ی دخترکش زیر و رو کند. امشب از آن آمده

خواست، هایی بود که دلش حرف زدن نمیشب

طلبید که یک دل سیر برای مدتی که او را امشب می

دید تماشایش کند. کام دلبرکش را تلخ کردن آن نمی

ها قرار بود خلوت کنند هم امشبی که بعد از مدت

خواست، مجبور بود همین امشب از ماموریتش نمی

هایی که برای زدن بگوید. تا رسیدن به لواسان حرف

داشت و ای از ذهنش نگهآماده کرده بود را در گوشه
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ی کرد. دخترکش سرحال ها ثمینا را همراهدر شیطنت

شده بود و انگار نه انگار که از صبح سر کالس و در 

ست، از خاطرات ها بوده و خستهآزمایشگاه با فرمول

هایی که داشته و پدر و مادرش را عاصی و شیطنت

شد گاهی هم گفت. گاهی متعجب میکرده میمی

شد ثمینایی که در ذهن او خندید باورش نمیمی

زیر بوده در بچگی تا این حد آتش مظلوم و سربه

 سوزانده باشد.

دید دود از سرش ـ وای باید قیافه عمه مرضیه رو می

 شد.بلند می

اگر مشغول رانندگی نبود نگاهش را از او جدا 

 کرد.نمی
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ـ خوب انتقام گرفتی فقط دلم برای بقیه سوخت که 

 قربانی شدن.

ای هایش را لحظهاش را به صندلی داد و چشمتکیه

 چشمانش را بست.

فهمیدم ی بچگی و سر به هواییم میـ خب با همه

کنه، خواستم تالفی حرفای عمه مامان رو اذیت می

 کرده باشم.

ای که مسیر باغ رستوران ی خاکیماشین را به جاده

 بود کشاند و با لحن محتاطی گفت:

 ها بگیری.شه از این انتقامـ حاال وقتی دعوامون می

تری در نظر هات سختجناب سرگرد تنبی ـ نه برای

 گیرم مگه الکیه؟می
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شان سید هاشم را که مشغول رسیدگی توقف ماشین

ها را دید، پیاده شدند و هایش بود آنبه مشتری

ی ثمینا ایستاد زیر لب شانهبهامیرعباس وقتی شانه

 زمزمه کرد.

های خوشگلت رو وقتی خونه رفتیم اعمال ـ  تنبیه

نم با سید هاشم دست به یکی کنی که از وقتی نبی کن،

 عروس گرفته شمشیرش رو از رو برام بسته.

ها استقبال کرد اما خط و سید هاشم مثل همیشه از آن

ید کشهایش برای امیرعباس میهایی که با چشمنشان

شان خوردند و وقتی باغ دور از چشم ثمینا بود. شام

ست، در ها نشخلوت شد سید هاشم هم کنار آن
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ای که ثمینا رفت تا چایی بریزد امیرعباس فاصله

 جوابی که به پیامش نداده بود با سوالی که پرسید داد:

تر از ثمیناست؟ گفتی ـ چرا فکر کردی کارم مهم

 حواسم پی زنم نیست.

 ـ چون نیست.
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سید هاشم که خودش او را تربیت کرده بود نباید این 

 زد.میحرف را 

ـ اتفاقا به فکرش بودم که نگفتم بیمارستانم که نگران 

 نشه.

 اش را روی میز رها کرد.سید هاشم تسبیح
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ـ اما این دختر بدتر از نگرانی رو تجربه کرد، وقتی 

 زد.نفسی دست و پا میزنگ زد به من تو بی

ها را به ثمینا که دورتر کنار منقل ایستاده بود و ذغال

هایشان بپزد نیم نگاهی زمینید تا سیبکرجا میجابه

 کرد.

ـ اسیر کردن تو این زندگی خودخواهیه، با ترس و 

دوست داشتنش خود  لرز زندگی کردنش خودخواهیه،

ی اینا رو خواهیه، عاشق کردنش خود خواهیه همه

دونم اما نتونستم ازش بگذرم. برای یه بارم که می

دم خواستم و شده یه چیزی رو تو این دنیا برای خو

 نذاشتم از دستم بره.
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ـ خود خواهی بعضی وقتا قشنگه اما حواست باشه 

مثل من که پروانه رو از دست دادم، خود خواهیت رو 

از دست ندی چون اون موقع همه چیزت رو از دست 

 دی.می

های ستاد بود سید هاشم وقتی در یکی از عملیات

رش همسر جوانش را از دست داده بود بعد از همس

حاضر نشد سر کارش بماند و باغ رستورانش را برای 

ترسید امیرعباس چنین گذراندن عمر انتخاب کرد. می

دردی را تجربه کند، حق داشت چون خودش هم 

خرید ولی ترسید مرگ را برای خود به جان میمی

 تحمل نداشت خار به پای ثمینا برود.
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 سینی را روی میز گذاشت و صندلی را برای نشستن

عقب کشید، سید هاشم به کلبه رفته بود مگر قرار 

 نبود با هم چایی بخورند؟

ـ امشب خیلی خوش گذشت به یه تفریح دو نفره 

 احتیاج داشتیم.

 لیوان امیرعباس را به دستش داد.

ـ یکی از همکارا آدرس به رستوران تو تجریش بلده 

 ریم.دفعه بعد اونجا می

تن زبانش را به ای از چایش را نوشید و سوخجرعه

 جا خرید.

دم های سید هاشم رو ترجیح میـ اتفاقا من املت

 مخصوصا اگه سبزیجات باشه.
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 ـ مهم اینه که به تو خوش بگذره.

هایش نزدیک کرد را به لب با لذت باز هم لیوان

کرد، از امیرعباس برای زدن حرفی دست دست می

 دسر شب که باغ رسیده بودند بارها احساس کرده بو

آید ولی امیرعباس آن را فرو حرفی تا نوک زبانش می

 دهد.می

 ـ چیزی هست که بخوای بگی؟

حاال امیرعباس هم لیوانی از سینی برداشته و نگاهش 

 را به آن دوخته بود.

خوام ـ حرف که برای گفتن زیاد هست ولی نمی

 امشب بد تموم بشه.
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ف های منفی را اطراابروهایش بهم گره خوردند انرژی

ها را پس کرد، ولی با تمام وجود آنخود حس می

خواست به قول مادرش بد به دلش راه زد نمیمی

 بدهد.

 ـ چرا باید بد تموم بشه؟ مگه اتفاقی افتاده؟

تفاوتش مخفی اش را پشت لحن عادی و بینگرانی

 کرد تا امیرعباس را ترقیب به حرف زدن کند،

از استرس  داشتن اودانست به خاطر دور نگهمی

 ممکن است حرفی نزند.

 ی پدرت بری.ـ باید یه مدت خونه
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های گیج امیرعباس را نگاه کرد یک لحظه مثل آدم

اش را نفهمیده بود انگار که خواست معنی جمله

 دوباره آن را بشنود.

 ـ چی گفتی؟ 

ها را به چنگ امیرعباس دست الی موهایش برد و آن

 کشید.

باید برم ماموریت، باید بری ـ من یه مدت نامعلوم 

 تره.خونه پدرت تا تنها نباشی خیال منم راحت
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قدر است؟ دوری از او برای مدتی که معلوم نبود چه

شان گذشته فقط سه ماه ناقابل، چند ماه از زندگی
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همین یک دوری را در این آشفته بازاری که هنوز 

 با هر تلنگری قلبش ثمینا با خود کنار نیومده بود و

 هایش به دهان کشیدلرزید امیرعباس باید برود. لبمی

گشت اما ای مناسب میو تر کرد، دنبال یک جمله

دانست باید چه واکنشی نشان بدهد. فقط دقیقا نمی

 ی مناسبی پیدا کندکه واژهزد بدون اینصدا لب میبی

 که از حسش بود.

هر چی خوشی دونم، ـ امشب وقت گفتنش نبود می

ی دیگه بایدم شایدم بود از دلت درآوردم ولی هفته

 خواستم قبل از رفتن خیالم راحت باشه.زودتر می

 جان کند تا صدایش از جایی مثل ته چاه بلند شد.

 ـ اگر من بگم نرو چی؟
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 بسته شدن چشمان امیرعباس از سر استیصال بود.

ی تالش و جون کندن شبانه روزیه یه عده، ـ همه

انتقامی که قول دادم  خون شاهد که روی زمین موند،

ی مردم و بگیرم، کوتاه شدن دست او نامردا از سفره

 هزارتا چیز دیگه به من و رفتنم بستگی داره. 

جان ثمینا، نفس کشیدنش، ادامه دادن به این زندگی و 

 همه چیزش هم به امیرعباس بستگی داشت.

 ـ کجا باید بری؟ خیلی دوره؟

ی گلویش شد، بغض کرده مهمان ناخوانده ولهیک گل

بود بد عادت شده بود به در آغوش او قرار گرفتن و 

 خوابیدن.
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ـ نه خیلی دور نیست ولی چون تیر آخر ماست برای 

 قدر طول بکشه.این پرونده معلوم نیست چه

 های لرزانش را تا چشمان او باال آورد.مردمک

ناکه؟ تیر آخر گی یعنی خیلی خطرـ تیر آخر که می

 ترسم امیرعباس، اتفاقی برات نیوفته.گی میکه می

دست امیرعباس از روی میز روی دستان بهم گره 

 اش نشست.خورده

گم یعنی تموم شدن هر چی کابوس ـ تیر آخر که می

که اتفاقی شه بدون اینهمه چیز تموم می و ترسه،

 برای من بیوفته.
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رحمانه سرد بود سردش بود هوای آخر اسفند ماه بی

و حتی آن پالتوی زخیم و آتشی که در آن قوطی 

 کرد. حلبی بزرگ روشن بود هم گرمش نمی

دی که مراقب خودت باشی؟ آخه من ـ قول می

شناسمت تو عادت نداری آروم و محتاط باشی می

 ری وسط ماجرا حتی اگر به ضررت باشه.می

د ا فشرهامیرعباس گره میان دستانش را باز کرد و آن

 تا لرزششان قطع شود.

 دم، بریم خونه یخ کردی.ـ قول می

از سید هاشم خداحافظی کردند و راه افتادند، تا به 

یش را هاخانه برسند ثمینا تکیه داده به صندلی و چشم

 طوریداد سکوت کند انگار که اینبست. ترجیح می
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اش از شد، انگار به زبان آوردن واهمهتر نگران میکم

ده خیالش از هرچه فکر منفی و ترس در دنیا آین

شد. به خانه که رسیدند سردرد هست پر می

وحشتناکی به سراغش آمده بود به آشپزخانه رفت تا 

مسکنی بخورد بلکه بتواند بخوابد، قرصی از سبد 

داروهای درون کابینت پیدا کرد پای سینک ایستاد و 

با آن  از زیر شیر آب لیوان را پر کرد و یک قرص را

پایین فرستاد. لیوانی دیگر آب پر کرد و سر کشید قبل 

از پر کردن لیوان سوم دست امیر عباس از پشت سر 

 دور شکمش حلقه شد.

 ـ قرص خوردی؟
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ای در آغوش امیرعباس تکانی از این حضور یک دفعه

 خورد.

 ـ سرم درد گرفته.

اش را به سر او تکیه امیرعباس از پشت پیشانی

اش رنگ و بوی دل به دست آوردن زمزمهدهد، می

 دارد.

 ـ اذیتت کردم.
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اذیت که شده بود اما نه به شدت قبل با خودش کنار 

آمده بود که این شغل امیرعباس است هر چند که پر 

کشد. عمری در این خطر هم باشد از آن دست نمی
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خواست مجبورش راه قدم برداشته بود و ثمینا نمی

ند راهی که برایش زحمت کشیده تا به اواسطش ک

 رسیده نصفه نیمه رها کند. 

 ـ نه.

 ـ پس چرا قرص خوردی؟ چرا پیش من نیومدی؟

هایش از توقع خوابیده در کالم امیرعباس کش لب

آمدند، میان گره دستانش که خیلی محکم هم نبود 

 اش گذاشت.چرخید و سرش را روی سینه

 کنه.ـ سرم هنوز درد می

گره شدن محکم دستانش دور گردن امیرعباس تاوان 

ناز صدایش بود، روی دستان او به اتاق برده شد و 

های بیرونش را روی تخت نرم فرود آمد. هنوز لباس
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شان نیم خیز شد که به تن داشت، برای عوض کردن

امیرعباس روی تنش خم شد و مجبور به خوابیدنش 

دام طرفی بودند و هایش هر کای بعد لباسکرد. دقیقه

شد، حرکت او میان آغوش امیرعباس پرستیده می

دستانش چند برابر آن دارو تمام دردهایش را درمان 

 کرد. 

زد سر ای که آن را ورق میهیچ از محتویات مجله

آورد، دست راستش را با استایلی خاص باال درنمی

ی ساعت مچی چرم گران آورد و نگاهی به صفحه

شتر از نیم ساعت بود که در البی هتل قیمتش کرد. بی

ی آن مردک پیدا شود، معلوم نشسته بود تا سر و کله

نبود سرش به کدام آخوری گرم بود که از دیشب که 
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به آن مهمانی کذایی رفته بود پیدایش نشده بود. طبق 

اخباری که به گوشش رسیده بود یک ساعت دیگر در 

ای که سهرستوران همین هتل یک جلسه داشتند. جل

هایی که این چند نفر در نظام در آن اطالعات اختالل

ل شان رد و بداقتصادی و مالی کشور ایجاد کردند بین

شد. همان اطالعاتی که شاهد برای به دست می

آوردنشان به عنوان نفوذی وارد دم و دستگاه کامیاب 

ی تهرانی شده و جانش را از دست داده بود. دو هفته

را پشت سر گذاشته بود تا  سخت و پر تنش

اطالعاتش را برای ارائه به دادگاه کامل کند، هر 

خبر و دلتنگی برای ثمینا گذشته بود و روزش در بی

ی آمد باید یک هفتهحاال اگر این مردک احمق نمی

کرد. صدای تلفن دیگر این دوری را تحمل می
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همراهی که برایش تهیه کرده بودند در گوشش پیچید 

جیب کت خوش دوخت مشکی برد و  دست در

 گوشی را بیرون کشید.

 ـ بگو.

 زده بود.طرف خط هیجانصدای آن

 ـ همین االن ماشینش وارد پارکینگ هتل شد.

 ـ خوبه.

های بهم همین تک کلمه را هم به زور از بین دندان

اش بیرون فرستاد. زنگ روی میز را فشار چفت شده

به او نزدیک گذرد که گارسونی داد و مدتی نمی

 شود.می

 ـ امر بفرمایید قربان؟
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اش را به پسرک جوانی که بیشتر نگاه سخت و جدی

 از بیست سال سن نداشت دوخت.

 ـ همراه من بیا.

بلند شد و به طرف آسانسور راه افتاد،  از روی مبل

پسرک به خیال این که او کاری دارد پشت سرش 

توقف ی چهارم مشود. آسانسور در طبقهروان می

کشد و شود، کارت اتاقش را از جیب بیرون میمی

اتاقش دیوار به دیوار اتاق کامیاب تهرانی نسب رزرو 

شود و در را برای ورود پسرک باز شده بود. وارد می

 گذارد.می

 ـ در رو ببند بیا تو.
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گره کروات لعنتی را شل کرده و خودش را روی 

 .کندرها میای که مقابل تلویزیون اتاق بود کاناپه

 ـ این تلویزیون رو روشن کن.
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کند، تصویر پسرک گوش به فرمان اوامر او را اجرا می

و  پردبیند رنگ میرستوران هتل را که در صفحه می

 شود. دستپاچه می

 ـ اااییین چیه؟ 

دستی به گردن دردناکش کشید، وقتی نداشت و باید 

خواهد را انجام کاری که میکرد تا پسرک را تفهیم می

 بدهد.
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های این هتل هک شده و به غیر از ی دوربینـ همه

 هاش در اختیار ما هم هست.شما فیلم

کند امیرعباس پرد فکر میرنگ و روی پسرک می

 خالف کار است.

 خواید؟ـ َاَاَا..از من چی می

د و کشاش را از جیب کتش بیرون میکارت شناسایی

د، پسر با تردید کارت را از او گیرسمت پسر می

 خواند.گیرد و مشخصات را میمی

ـ هتل شما میزبان کسی شده که توسط نیروهای ما 

 تحت تعقیبه.

پسرک کم مانده نفسش بند بیاید تاثیر کالمش را با 

 دهد.بیند و ادامه مییک نگاه در صورتش می
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ـ فقط کافیه کسی از هویت من بویی ببره یا شک 

ره اختاللی که در کار پلیس ماموریت لو می این کنن،

شه هیچی اسم و اعتباری هم از این هتل ایجاد می

 مونه.نمی

زند و با گیجی و ترس چشمان پسرک دو دو می

گاهی به صفحه تلویزیون گاهی به کارت در دستش 

کند، هنوز موقعیتش را گاهی هم به امیرعباس نگاه می

 تی ندارد.درک نکرده اما امیرعباس هم وق

 ـ باید با ما همکاری کنی.

گذارد و تحکم کالمش هیچ جایی برای مخالفت نمی

 دهد.زور تکان میهایش را بهپسرک لب

 ....چی...کار کنم؟ـ من... باید...چ
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هایش را بهم فشرد از راضی از تفهیم شدن پسرک لب

ی نیروهای جا به بعد توضیحات به عهدهاین

هایش را یک مهرهبهدقت یکهمراهش بود. باید به 

ان شای که تنها راه باقی ماندهبرای اجرای درست نقشه

چید، یک خطای کوچک تمام زحمتشان را به بود می

 داد. باد می

************************************

********** 

ی دردناکش گذاشت سه روز بود که دست روی معده

یده بود، حاال حالت تهوع و درد معده امانش را بر

وسط خیابان وقتی در حال خرید بود همین حال را 

اش باعث کم داشت. حس باال آمدن محتویات معده
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شد به سمت پارکی که کمی جلوتر بود پا تند کند، 

خودش را به سرویس بهداشتی پارک رساند اما پا به 

سرویس گذاشتن همانا پیچیدن بوی متعفن فاضالب 

 ایشدت بیشتری عق زد و چارهاش همانا. با در بینی

ها بیندازد که خودش را در یکی توالتجز این

نداشت، چند عق پشت سرهم زد و غذایی که ظهر در 

ی پدرش خورده بود را باال آورد. لعنتی به حال خانه

و شانس بدش فرستاد کاش تا آمدن ثنا صبر کرده بود 

ر افتاد. فکو با این حال در کوچه و خیابان راه نمی

کرده بود این آشوب اثرات استرس و دلتنگی برای 

روی امیرعباس است و خواسته بود با قدم زدن و پیاده

ی پدرش دور شده حال خودش را خوب کند. از خانه

ی خودشان را های نزدیک خانهبود و یکی از خیابان
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هایی که اجناس برای خرید و چرخیدن بین مغازه

را انتخاب کرده بود.  شب عیدشان را پهن کرده بودند

ی خودشان را کرده بود انگار که در دلش هوای خانه

داد، به هر ضرب و تر آزارش میآن خانه دلتنگی کم

زوری بود خودش را از آن سرویس بد بود با زدن 

آبی به صورتش بیرون کشید. رمق از پاهایش رفته 

های فلزی پارک نشست و بود، روی یکی از نیمکت

سرما به جانش را به حال بدش اضافه کرد. نفوذ بیشتر 

ی شیرین بانو را اش را بیرون کشید و شمارهگوشی

گرفت وقتی صدای مهربانش را شنید نتوانست 

 ای کرده و نامش را به زبان آورد.خوددار باشد ناله

 ـ شیرین جون!
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 جوریه؟ـ جان شیرین چی شده؟ چرا صدات این

ت به هایش از شدت سرمایی که داشدندان

 خورد.کرد بهم میهایش نفوذ میاستخوان

 ـ من... حالم... خوب... نیست.
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جان کند تا بریده بریده همین چند کلمه را به زبان 

گیرش شده بود آورد، ضعفی که این چند روز گریبان

اش و سرما بیشتر با باالآوردن محتویات اندک معده

 شده بود.

کجایی؟ بگو من همین االن خودم رو ـ ثمینا جان 

 رسونم.می
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جان اسم پارک را لب زد و آدرس جایی که نشسته بی

بود را هم داد، خیالش راحت بود که تا چند دقیقه 

رسد و قرار نیست تنهایی در خیابان دیگر شیرین می

 کشید سعیهای عمیقی که میحالش بد شود. با نفس

کرد را شکر می کرد خودش را کنترل کند و خدامی

ه های ککه خیلی طول نکشید که صدای افسون و قدم

 آمدند را شنید.با سرعت سمتش می

 ـ ثمینا!

نای حرف زدن نداشت دیگر به محض حلقه شدن 

یه ی او تکاش سرش را به شانهدستان افسون دور شانه

 داد.

 ـ خوبی دختر؟ چی شدی تو این چه حالیه؟
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عد افسون جان کمک کن ـ این سواال رو بذار برای ب

 فعال ثمینا خانم رو تا ماشین بیار باید بریم درمانگاه.

خواست به چه خوب که فرهاد بود اصال دلش نمی

بیمارستان برود و بوی تند الکل و عفونت را تحمل 

 کند.

 ـ نه...درمانگاه...نه.

 ت کنه.ریم خونه فرهاد خودش معاینهـ باشه می

اش میندازد و با گرفتن دست زیر بازو و دور شانه

تا  کندی خودش کمک میبیشتر وزن ثمینا روی شانه

ی حاج احمد برسند پای ماشین بیاید. تا به خانه

هایی که فرهاد افسون مدام دمای بدن او را با نکته

 کند.گوید چک میمی
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ـ افت فشار شدید دارن، باید دقیق معاینه کنم تا 

 بفهمم چی شده.

د شیرین بانو با دیدن رنگ و گوی به خانه که رسیدن

ا شود، افرا آیسان و آیداش بیشتر میحالیپریده و بی

برد و سرشان را گرم را برای بازی به اتاق خود می

کند. ثمینا با کمک افسون روی تخت امیرعباس در می

 کشد تا فرهاد او را معاینه کند.اتاقش دراز می

 ـ چی شد حالتون بد شد؟

جا ی سینه ثمینا جابهرا روی قفسه اشگوشی پزشکی

 کرد تا ضربان قلبش را چک کند.می

دونم... دو سه روزه که حالم بد بود... فکر ـ نمی

 کردم از استرسه، امروز بدتر شدم.می
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شود تا فرهاد بعد از گرفتن فشارش از جا بلند می

برود برایش دارو و سرم تهیه کند، جای فرهاد را 

د و با گرفتن دست ثمینا و نوازش گیرشیرین بانو می

 کرد.اش نثار او میصورتش مهر مادری

جوری شنیدم دلم ریخت ـ وقتی صدات رو اون

 خداروشکر که چیزی نیست.

 ـ ببخشید نگرانتون کردم.

کردی تو دختر مامان گفت ـ تو پارک چی کار می

 ی پدرت تا امیرعباس بیاد.رفتی خونه

کند برد و کمک میمیاش افسون دست زیر شانه

خیز شود و لیوان آب قند غلیظ و گالب را به نیم

 کند.دهانش نزدیک می
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 ـ دلم برای خونه تنگ شده بود گفتم بیام یه سر بزنم.

 ـ دلت برای خونه تنگ شده بود یا برای مرد خونه؟

هایش جانی را روی لبشیطنت افسون لبخند بی

خیره شده لب  بانو به دقت به او کشاند، شیرینمی

گزد تا بغض بزرگ نشود. دست خودش نبود دلش می

های بهانه گیر شده بود و بدجور هوای آن نوازش

چند شب شده  ی سرانگشتانش را کرده بود،ماهرانه

های پهن و مردانه نگذاشته بود که سر روی آن شانه

 بود؟ 

توی خونه بوی  ـ دلم برای مرد خونه تنگ شده بود،

 شم.تر اذیت میکمعطرش میاد 

 ـ نبینم بغض کرده باشی.
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آب دهانش را فرو داد و سعی کرد بغض لعنتی را هم 

ای که به در اتاق خورد با آب دهانش پایین بدهد، تقه

و حضور فرهاد مانع شد تا حرفی زده شود. سرم را به 

دست او وصل کرد و یک آمپول هم داخل سرم زد و 

 گفت:

 دن سرم بخوابید تا حالتونـ یک ساعتی رو تا تموم ش

 بهتر بشه.
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یک چشمش به صفحه تلویزیون و یک چشمش به 

تیمی که به تایید سرهنگ احمدزاده برای کمک به او 

پی امروز کامال در اختیار آیآمده بودند، بود. سالن وی

رانی نسب بود و راهی برای ورود و نزدیک کامیاب ته

ها نداشت که کامل و واضح زیر نظرشان شدن از آن

داشته باشد. پسرک جوان در حال آماده کردن میز 

های کامیاب تهرانی بود، به هر طریقی بود برای مهمان

پی آیهای بخش وینام جوانک را در لیست گارسون

 اشتباه او اضافه کرده بودند. فقط یک حرکت و یک

هایشان را بهم بریزد ولی توانست کل برنامهمی

ن بی ای جز ریسک کردن نداشتند. باید از مکالمهچاره

شدند، دو دستگاه شنود زیر میز جاساز ها با خبر میآن
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کرده بودند ولی خودش هم باید به یک نحوی وارد 

 شد.آن سالن می

شنود های ست تست دستگاهـ قربان همه چیز آماده

 انجام شد.

با فکر درهم و مشغول سری برای افرادش تکان داد، 

هیچ راهی برای ورود به آن سالن به ذهنش نرسیده 

که در اتاق دست و پا بسته بشیند و به این بود. این

نمایشی که دو کارگردان داشت نگاه کند برایش 

ای نداشت. کامیاب تهرانی باهوش زرنگ بود معنی

ا دوربین و شنود بتوانند چیزی به دانست ببعید می

ی تبادل اطالعاتشان هم مجهول دست آورند، شیوه
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بود و همین فشار عصبی را روی امیرعباس بیشتر 

 کرد. می

 ـ باید یه جوری وارد اون سالن بشیم.

 گوید:یکی از نیروها با خونسردی می

ـ قربان نگران چی هستید؟ همه چی تحت نظر و 

ه اون سالن ریسک باالیی داره ما کنترل ماست، ورود ب

 تونیم عملیات رو مدیریت کنیم.جا هم میاز همین

 با غلیظ از جا پرید و چند قدم به افرادش نزدیک شد.

انگاری و غفلت تمام زحمات چند وقت ما ـ یه سهل

و خون شهیدی که پای این پرونده داغش به دل 

خیال بعد تو با  کنه،ش موند رو پایمال میخانواده

 گی همه چیز تحت کنترله؟راحت نشستی می
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اش را تهدیدآمیز دست باال آورد و انگشت اشاره

 مقابل مرد گرفت.

ـ وای به حالت اگر چیزی از چشم و گوشت مخفی 

تونم وای به حالتون اگر فقط یه خطای بمونه، با همه

 کوچیک ازتون ببینم.

از  شکرد به اندازه کافی با تشر و تحکم کالمفکر می

نیم چرخی زد و سعی کرد  ها زهرچشم گرفته بود،آن

بود، راهی افکارش را سامان دهد. باید یک راهی می

ها مخفی مانده باشد یا به ذهنشان که از دید آن

اش را از جیب بیرون کشید و نرسیده باشد. گوشی

اش را با آن گرفت، بعد از دو بوق تماس شماره
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زدن به شخص پشت  که مهلت حرفآنمتصل شد بی

 غرد:خط بدهد می

ی هتل رو یک بار دیگه برسی کنید ببیند راهی ـ نقشه

پی هست آیغیر از ورودی اصلی برای اون سالن وی

جا باید بفهمم یا نه، من باید یه جوری برم اون

 اطالعات اصلی دست کیه.

کند، یک ماند و گوشی را قطع میمنتظر جواب نمی

نبود در واقع از چیزهایی  چیزی این میان درست

توانستند خبر بودند و به همین سبب نمیبی

هایشان هایشان را درست حرکت بدهند و حرکتمهره

های ماند. طول و عرض اتاق را با قدمجواب میبی

کرد و منتظر نتیجه تماس بود، از بس قرار طی میبی
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که مشتش را فشرده بود پوست دستش رنگ عوض 

 کرده بود. 

هاش وارد سالن قربان کامیاب تهرانی و مهمونـ 

 شدند.

ی تلویزیون برگشت، قاتل نگاهش تیز سمت صفحه

اش بود ولی امیرعباس هیچ راهی شاهد در دو قدمی

برای مقابله با او نداشت. مشتش را محکم به دیوار رو 

به رویش کوبید و فریاد خشمگینش را در گلویش 

کرد آرامشش را خفه کرد، چشمانش را بست و سعی 

ای حفظ کند. چشم که باز کرد نگاهش به رینگ ساده

ی برای دلتنگ اش نشسته بود افتاد،که در انگشت حلقه

تی کرد. حتر میدخترک دلبرش هم اعصابش را متشنج
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یک تماس هم با او نگرفته بود که بداند در چه حال 

است، دلش هوای نفس کشیدن میان آن موهای لخت 

 اش را کرده بود.های ریز و صورتیو بوسیدن لب
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ها را عقب فرستاد باید چنگی به موهایش زد و آن

گرفت، دم کنترل ذهن مشوشش را به دست می

عمیقی گرفت و به طرف تیمی که پشت دستگاه شنود 

ها را گرفت و نشسته بودند رفت. یکی از هدفون

ی ی مستانهروی گوشش گذاشت که صدای قهقهه

 هایش خشک کرد. کامیاب خون را در رگ
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همه چیز خوب پیش رفت به غیر از اون  ـ این اواخر

 ای اطراف پر نزد.جوجه اطالعاتی هیچ مگس دیگه

دم و بازدمش تند و عصبی بود اگر او سرگرد 

 کشیدامیرعباس صامتی بود تا او را باالی دار نمی

 کرد.رهایش نمی

ه ها خیلی بهتر از چیزی بود کـ نتیجه توافق با صرافی

برابر سودی که حدس  کردیم، تقریبا دوتصور می

 زدیم به دست آوردیم.می

شناخت حتی با او رو در رو صدای طرف مقابل را می

کرد یک روز بخواهد برعلیه هم شده بود اما فکر نمی

کرد درست کار و با ایمان است مردی که فکر می

 ی زندان کند.مدرک جمع کرده و او را روانه
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س نیست؟ ما جا بکار کنیم تا همینـ حاال باید چی

خواستیم به دست آوردیم، بیشتر از او چیزی که می

سر و صداها تو مملکت زیاد شده ممکنه بهمون شک 

 کنن.

 زند و صدایش تمسخرآمیز است.کسی پوزخند می

سواد که کسی ـ نگو که از سر و صدای چهارتا آدم بی

 کنه ترسیدی.آدم حسابشون نمی

احمِق یاوه کاش راه داشت و مشتی به دهان مردک 

 زد.گو می

ـ تا زمانی که آقای رئیس جمهور راس کاره باید از 

ی کافی رو ببریم، از این بهتر فرصت موقعیت بهره

 گیرتون نمیاد.
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خواهد خون مردم را در شیشه کرده و دیگر تا کجا می

همه چیزشان را باال بکشند و حقشان را بخورند، این 

دفون را پس زد آوردند. ههمه وقاحت را از کجا می

داد تا دقایقی دیگر اطالعات را و بلند شد  احتمال می

، کرددست به دست کنند باید هر چه زودتر کاری می

چشمانش برای تصویر سرخوش کامیاب خط و نشان 

روی هایش در راهکشید و از اتاق بیرون زد. قدم

شد گویی که خلوت و ساکت هتل کوبیده می

رص فرو خورده دارد را خواست هر چه خشم و حمی

توانست وارد آن سالن شود خالی کند. حاال که نمی

 شد،باید جور دیگری به کامیاب تهرانی نزدیک می

ی آن را زده و به پارکینگ سوار آسانسور شده و دکمه

 رفت.
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ر د حالش بهتبا سرمی که فرهاد برایش وصل کرده بو

اش شده بود دیگر از آن ضعف عمیق و درد معده

خبری نبود اما هنوز حالت تهوع داشت. بوی سوپی 

که احتماال شیرین بانو برای او پخته بود تا اتاق 

ی خروج و بلند شدن از جا به او آمد و اجازهمی

ترسید با بیرون رفتن از اتاق و بیشتر شدن داد مینمی

صدا باز شد و رد. در اتاق آرام و بیبو حالش بهم بخو

 افرا سرش را از الی در داخل آورد.

 داداش؟ باالخره بیدار شدی.ـ احوال زن
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از حالت درازکش درآمد و نشست، چند حرکت 

 کششی انجام داد تا از کرختی بدنش کاسته شود.

 ای هست بیدار شدم بیا تو.ـ چند دیقه

 افرا در را کامل باز کرد و داخل شد.

ـ نه دیگه پاشو بریم بیرون حاج احمد داره از 

 کنه.خاطراتش برامون تعریف می

کرد با این که هنوز در درونش احساس آشوب می

ولی حرفی به افرا نزد به اندازه کافی نگرانی درست 

 کرده بود.

 ـ باز تو پدر شوهر عزیز منو گیر آوری؟

 قیدی شانه باال انداخت و خندید.افرا با بی
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خواد منفجر گه که دلم مییعنی وقتی از قدیما میـ 

 قدر َشری خبگن به کی رفتی انبشم، هی به من می

 به بابام رفتم دیگه.

خنده کوتاهی کرد و همراه افرا از اتاق بیرون رفت، 

بوی غذا و سوپ با هم مخلوط شده و با نفسی که 

کشید حالت تهوعش را تشدید کرد. نامحسوس و 

ی سینه و گلویش کشید، به سالن قفسهآرام دستی به 

ای زد و سعی کرد حال که رسیدند لبخند زورکی

اش را حاج احمد بدش را نادیده بگیرد. سالم آهسته

 و بقیه بلند و گرم جواب دادند.

جا عروس خانم، بیا که خونه رو روشن ـ بیا این

 کردی. امیرعباس نباشه نباید یه سری به ما بزنی؟
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سمت مبلی که کنار حاج احمد بود رفت و نشست، 

آورد تا آشوب صدایش از فشاری که به خودش می

 اش به گلویش نرسد گرفته بود. معده

 ـ شرمنده هر چی بگین حق دارید.

 اش کشید.حاج احمد دستی به شانه

ـ دشمنت شرمنده باشه، بدون که تو این خونه حکم 

 این خونه نیستی.تر دخترای دخترمو داری کم

احمد بدهد  خواست جوابی به لطف و محبت حاج

های چای ای که در آن کنار فنجانکه افروز با سینی

دستی حلوا بود جلویش خم شد. بوی روغن یک پیش
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حیوانی که مشامش خورد دیگر نتوانست جلوی 

اش به دهانش خودش را بگیرد هجوم محتویات معده

د و سمت دستشویی باعث شد با عجله از جا بپر

های بدود. خود را داخل دستشویی انداخته و عق

اش نبود هر چیزی در معده درپی زردآب باال آورد،پی

چه خورده و نخورده بود را در پارک باال آورده بود و 

های خشک و عمیق درد در شکم و حاال با عق

پیچید. پشت در شیرین بانو صدایش اش میمعده

گلویش  وان جواب دادن نداشت،زد و او حتی تمی

 کرد.سوخت و طعم بدی را در دهانش حس میمی

 شدی. ـ ثمینا جان در و باز کن ببینم چی
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خورد ترقیبش کرد تا حرکتی هایی که به در میضربه

به خود بدهد، از روی زمین بلند شد و در روشویی 

آبی به صورتش زد و طعم بد دهانش را با شستن 

ی تی انگار بوی خوش بو کنندهدهانش بگیرد. ح

در را باز  کرد،اش را تحریک میسرویس هم معده

کرد و بیرون رفت. شیرین و افسون جلوی در ایستاده 

 بودند و با دیدنش زیر بازویش را گرفتند.

ـ خوب نشدی، باید بریم بیمارستان شاید الزم باشه 

 آزمایشی چیزی بدی.

 کرد. افسون گفت و فرهاد هم او را تایید

کردم یه افت فشار یا قند خون ساده ـ من فکر می

 باشه ولی احتمال داره مسمومیت باشه.
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ی اش را به پشتترین مبل نشست و تکیهروی نزدیک

 حالش کرده بود.مبل داد، همین تهوع ساده بی

ـ ثمینا خانم گفتید چند روزه این حال رو دارید و 

ساسیت امروز شدید شده؟ چیزی خوردید که بهش ح

 داشته باشید یا مسموم کننده باشه.

 چیزی به ذهنش نیامد.

 ـ نه چیزی نخوردم.

 فکر نبضش را گرفت و باز هم فشارش را کنترل کرد.

 ... ها به یه نتیجه برسمـ من فقط با این نشونه

زنان از  ی فرهاد افرا جیغقبل از کامل شدن جمله

 جایش پرید و فریاد زد.

 ییی.اااـ حححاااممملللههه
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رمقش تا ته باز کرد، ذهنش در شوک زده چشمان بی

های باالی سرش همه حال تجزیه و تحلیل بود. چهره

اما  رسیدند،شگفت زده و خوشحال به نظر می

دانست باید چه واکنشی نشان دهد. خودش نمی

ها در اطرافش رنگ دیگری گرفته بود و حاال نگرانی

و هر کس چیزی موجی از شادی و خوشحالی بود 

 گفت.می

 ـ فرهاد جان مطمئنی؟

 افسون با هیجان زده بود.

 ـ وای باید آزمایش بدی.

افروز دست سرد ثمینا را گرفته و میان دستانش 

اش نشان های کشیدهزد ولی لبفشرد حرفی نمیمی
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اش داشت، حاج احمد که گیجی و از خوشحالی

 ای آرام گفت:اش را دید با خندهحیرانی

ابا دو دیقه آروم بگیرید، بذارید دخترم نفس بکشه ـ ب

شوکه شده. افرا به جای جیغ جیغ کردن برو یه لیوان 

 آب بیار.
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چند دقیقه گذشت و بعد از خوردن لیوان آب و نفس 

گرفتن تازه ذهنش حال روزهای گذشته و امروزش را 

مقایسه با تاریخی که در تقویمش عالمت زده بود 

کرد. در کمال حیرت و هیجان بقیه موارد هم به 

داد، اشک به احتمال فرهاد پایه و قدرت بیشتری می
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زمان تجربه چشمانش هجوم آورد. هزاران حس را هم

ترینشان دلتنگی برای امیرعباس بود، کرد و پررنگمی

تصمیم داشت بعد از بازگشتش از ماموریت به او 

ی عشقشان باشد. حاال با رهخواهد مادر ثمبگوید می

ای که احتماال در بطن او در حال رشد بود منتظر نطفه

 بودند.بازگشت امیرعباس می

ها را برای آمدن کامیاب به پشت دیوار ایستاده و ثانیه

 شانشد که جلسهشمرد، دو ساعتی میپارکینگ می

ها به طرفی رفته شرفتمام شده و هر کدام از آن بی

ا ها فرستاده بود توهایش را برای تعقیب آنبودند. نیر

هایی که از قبل با سرهنگ احمدزاده کشیده با نقشه

 ی خودشها را به تله بکشانند. کامیاب طعمهبودند آن
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بود خوابی برایش دیده بود آن سرش نا پیدا، باالخره 

ی کامیاب پیدا شد. به طرف ماشینش رفت سر و کله

اشین آخرین مدلش شود اما همین که خواست سوار م

های پنچر شده قدمی عقب ایستاد و با دیدن الستیک

ای که با آن مواجه شده بود دست به کمر به فاجعه

حالی که از او گرفته -نگاه کرد. امیرعباس راضی از 

ا ها ربود دستی به کت شلوار و کرواتش کشیده آن

ای به خود گرفته از مرتب کرد، استایل مغرور و جدی

دیوار بیرون آمد. مقصدش ماشین مدل باالیی  پشت

بود که کنار ماشین کامیاب پارک شده بود، چند قدم 

مانده بود برسد که کامیاب لگدی به الستیک پنچر 

اش در شده زد و فریاد کنترل شده اما عصبانی

 پارکینگ پیچید.
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 ـ لعنتی االن وقت پنچر شدن بود؟!

 پوزخندی زده و در دلش نجوا کرد.

 « دقیقا االن وقتش بود.ـ »

رویش را مخاطب گلو صاف کرده و مرد منفور روبه

 قرار داد.

 ـ مشکلی پیش اومده جناب؟

دزدگیر ماشینش را زده کنار در ایستاد و خیره به 

 نگریست شد.چشمان کامیاب که او را می

 ـ پنچره و منم یه قرار مهم دارم.

 ابرویی باال داد.
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تا یه مسیری شما رو تونم ـ اگر بخواید من می

 برسونم.

 کرد.کامیاب با تردید به او نگاه می

 رم.ـ نه نیازی نیست با سرویس هتل می

انداخت، دستگیره در را اصرار بیشتر او را به شک می

کشید اما حواسش زیر چشمی به کامیاب بود که با 

اش مشغول شماره گرفتن بود. سوار ماشین شد گوشی

ن ترین سرعت ماشیکشید و با آرامها را پایین و شیشه

 را روشن کند.

ـ کامیاب هستم مهمان اتاق پنصد و شش یه ماشین 

 خوام.در اختیار می

 ـ.....
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ها بیرون هتل هستن؟ ی سرویسـ یعنی چی که همه

 هتل به این بزرگی یه ماشین نداره؟

محال بود  شد،تر میپوزخندش رفته رفته پر رنگ

اشین دیگری به این راحتی بتواند با تاکسی یا م

دسترسی پیدا کند. کالفگی کامیاب مشهود و غیر قابل 

انکار بود، استارت را زده و ماشین را روشن کرد، 

خواست ماشین را از پارک ای که میدرست لحظه

 دربیاورد کامیاب جلوی پنجره ماشین خم شد.

 ـ هنوزم سر پیشنهادتون هستید؟

 روزش را در دلش زد.سرش را تکانی داد و لبخند پی

 سوارشید لطفا. ـ بله حتما،
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با سوار شدن کامیاب بوی عطر مزخرفش در اتاقک 

 هایشماشین پخش شد، فکش از فشاری که به دندان

کرد لرز ریزی کرد. باید خود را کنترل و وارد می

کرد، باید وجود آن حیوان را در کنار خود تحمل می

کرد و دستش را برای خفه کردنش دور میصبوری 

کرد. حرصش را روی پدال گاز گلویش حلقه نمی

کامیاب در  داد،ها ویراژ میکرد و بین ماشینخالی می

اش بود و او کمال راحتی مشغول چک کردن گوشی

 کرد.نحوی سر حرف را با او باز می باید به

 ـ مسیرتون کجاست؟
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ی کرد و با نگاه به خیاباناش بلند کامیاب سر از گوشی

سرعت در حال حرکت بودند سوتی زد و که در آن به

 گفت:

ـ چه زود رسیدیم، باید اعتراف کنم دست فرمونت 

 عالیه اصال متوجه سرعت ماشین نشدم.

دانست مقصد کامیاب که مینیشخندی زد و با این

 کجاست و منتظر ماند او بگوید.

وران هست، فکر ـ نزدیک سی و سه پل یه کافه رست

شه آدرس دقیقش رو بلد کنم اواسط همین خیابون می

 نیستم.

 سری تکان داده و گفت:

 گید، خیلی نمونده.ـ متوجه شدم کجا رو می
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شناسی چون به که اصفهان رو خوب میـ مثل این

 راحتی مسیر رو انتخاب کردی.

زد جناب کامیاب هر چه او خشک و رسمی حرف می

 شد.تر میتتر و راحخودمانی

 کنم.ـ به خاطر کارم به اصفهان زیاد رفت و آمد می

 ای فعالیت داری؟ـ در چه زمینه

که خیلی خودش را به زحمت بیندازد بحث بدون آن

 راه افتاده بود.

 کنم.ـ تجارت می

ی لبش جا ابروهای باال رفته و لبخندی که گوشه

 خوش کرده بود یعنی توجه او را جلب کرده.
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لب، پس باید دعوت منو به صرف قهوه ـ چه جا

بپذیری تا یه گپ و گفتی با هم داشته باشیم، من به 

تجارت عالقه دارم تا حاال چندباری هم با چندتا از 

 تجار به نام شراکت داشتم اما در همین حد نه بیشتر.

 زور گفت:دندان به هم سایید و به

 شم. خوشحال می ـ حتما،

که آدرسش را از قبل  ایماشین را مقابل کافه

نیروهایش برایش فرستاده بودند توقف کرد، نگاهی به 

دانست نیروها در موقعیت مناسب اطرفش انداخت می

 مستقر هستند. 

 ـ ممنون.
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ی کامیاب انداخت و با نیم نگاهی به دست دراز شده

 انزجار دستش را جلو برد.

 کنم.ـ خواهش می

 اش راشدهپیاده شدن کامیاب باعث شد نفس تنگ 

قبل از راه افتادن کامیاب باز جلوی پنجره  رها کرد،

 ماشین خم شد.

ـ این چه آشنا شدنیه که ما هنوز اسم هم رو 

 دونیم.نمی

 های فکش دیگر به ناله افتاده بودند.آرواره

 ـ امیر مسکوت.

سوت کشیدن کامیاب با آن پستیژی که برای خود 

 خوانی نداشت.ساخته بود اصال هم
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 ای، کامیاب تهرانی نسب.چه اسم و فامیلی الکچریـ 

هایش تظاهر به لبخند پلک روی هم گذاشت و لب

 کردند.زدن می

 ـ خوشبختم.
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شانس با کامیاب یار بود که رفت اگر نه تضمین 

با  کرد جان سالم از زیر دست او به در ببرد،نمی

مسیر  اش نگاه سختش را ازصدای پیامک گوشی

ی آن حیوان پست گرفته و به گوشی دوخت. رفته

قفل صفحه را باز و برنامه پیام رسانش را روی صفحه 

 باال آورد. 
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 «ـ عملیات با موفقیت انجام شد.»

شبانه روز  شود،هایش ظاهر مینیشخندی روی لب

ثمر باشد و کار نکرده و نقشه نکشیده بود که بی

 دستش در پوست گردو بماند.

ی جواب آزمایشش انداخت، چندین و هی به برگهنگا

چندبار آن را زیر  و رو کرده بود جواب همان 

احتمالی بود که فرهاد گفته بود. او باردار بود دیدش 

های برگه را به درستی تار شده بود و نوشته

هایش در سبقت از هم بودند توانست ببیند، اشکنمی

 فسون با خوشحالیهایش را َتر کنند. اتا از شوق گونه

 بغلش کرد و صورتش را بوسید.

 ـ وای مامان خانم مبارک ببباااشششههه.
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حس شیرینی که تا مغز  لبخندش عمق گرفت،

استخوانش نفوذ کرده بود اصال قابل وصف نبود. از 

هایش را از گنجید لبخوشی در پوست خودش نمی

شان بیرون نیامد. چه هم فاصله داد اما صدایی از بین

 یخوب که افسون تنهایش نگذاشته و شب را خانه

 مادرش مانده بود تا همراه او به آزمایشگاه بیاید.

 شه.ـ امیرعباس بشنوه خیلی خوشحال می

از آغوش افسون بیرون آمد و دستی پای پلک خیس 

کشید که ی وجودش پر میاش کشید، همهشده

جا امیرعباس باشد و خودش را به خانه برساند و آن

حصار امن دستانش، بعد او با ذوق و شوق خبر 

داد. شاید یک جشن کوچک دو اش را به میبارداری
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ها محروم ی اینگرفتند، اما حاال از همهنفره هم می

بود و حتی راهی نداشت که این خبر را به گوش 

 امیرعباس برساند.

تونم بهش بگم داره بابا ـ به نظرت کی میاد؟ کی می

 شه.می

گذارد و ی او میبا دلسوزی دست روی شانهافسون 

 او را سمت ماشین هدایت کرد.

دونم، به عنوان زنی که مادر شدن ـ دلت تنگ شده می

قدر به حضور دونم چهرو دو بار تجربه کرده می

 امیرعباس احتیاج داری. 

اش را ضایع بغض به گلویش چنگ انداخت و خوشی

 کرد.
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ن ای ش با خبر بشم،ـ حتی یه تلفن نزده که از حال

 ده.خبری از دوریش بیشتر عذابم میبی

افسون در ماشینش را برای او باز کرد تا سوار شود، 

در ماشین جای گرفت مادر شده بود و َمرَدش، 

ی زیبا در کنارش نبود تا همسرش، صاحب این ثمره

 اش ببارد.اش را روی شانهخوشحالی

راب کنه و ـ ببین منو نذار هیچی حال خوبت رو خ

گن مادرها از همون ت رو ازت بگیره، میاین لحظه

کنه ی اول که نطفه رو تو وجودش حس میلحظه

شه. درسته امیرعباس نیست ولی تو دختر مادر می

گذرید به این فکر ای هستی از این روزها هم میقوی
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هم  ش کنیتونی هم تنبیهجوری میکن وقتی بیاد چه

 شته باشی.یه سورپرایز اساسی دا

د، آمحق با افسون بود او باید از پس این روزها برمی

روزگار هیچ وقت  زندگی زناشویی یعنی همین دیگر،

ها و گذشت. نبودنها نمیهمیشه بر وقف مراد آن

های امیرعباس هم گاه رفتنهای گاه و بیماموریت

شان بود و او سعی داشت بپذیرد و جزئی از زندگی

وز به پدر و مادرش خبر نداده بود که کنار بیاید. هن

د بانو تاکید کرده بو باردار است و از طرفی هم شیرین

. به کندتا برگشتن امیرعباس خودش از او مراقبت می

که برگشتند حاج احمد با قصابی که گوسفندی  خانه

 داشته جلوی در ایستاده بود. را بین پاهایش نگه
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ه، از رینیم محفوظـ بابا گفت اگر خوش خبر باشم شی

خوشی سریع رفته قصاب خبر کرده برای رفع بال 

 پیش پای عروسش و تو راهیش قربونی کنه.

شود و حاج احمد گیرد از ماشین میلبخندش جان می

فته آید، دستش را گربا شوقی پدرانه به استقبالش می

 دهد.و میان آغوش گرم و پر محبت او را جای می
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گم بابا جان، قدمش خیر و برکت تبریک میـ 

دونی شیرین چه حالیه به زور زندگیتون باشه. نمی

راضیش کردم تو خونه منتظرت بمونه، کم چیزی 

 ترین آرزومون رسوندی.نیست ما رو به بزرگ
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بوسد و عقب ی حاج احمد را میغرق خجالت شانه

اش کند بابا مسعود و مامان سارهکشد، فکر میمی

شوند. قلبش از دلتنگی ضربانش نوند چه حالی میبش

 زند:شود و صدایی آن اعماق مغزش فریاد میتند می

فهمید چی کار ـ همه یه طرف، امیرعباس بود و می»

 «کرد.می

تا قصاب گوسفند را ذبح کرده و او را از روی خون 

ای شود چند دقیقهکنند و باالخره وارد خانه میرد می

آیند شیرین ز آسانسور که بیرون میکشد. اطول می

بانو با چشمانی که معلوم بود حال و هوایشان حسابی 

بارانی بوده جلوی در منتظرشان بود. میان چهارچوب 

های شیرین بانو به دو طرف باز رسد دستدر که می
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کنند، نم نشسته در شده و او را به آغوشش دعوت می

ه رلش کردچشمانش را که تا آن لحظه به سختی کنت

ریزد. حس بود اشک شده و از چشمانش فرو می

فهمد که قلب کرد بیشتر از همه شیرین بانو میمی

اش یک ریتم و تمنای وجود چه کسی ضربان گرفته

کند. گرمی آغوش های تنش پمپاژ میرا به سلول

 خودش نبود شیرین شبیه به آغوش امیرعباس بود،

شیرین خیلی ولی کسی را داشت که آرامش کند و 

 شبیه َمرد مهربان و ناپیدایش بود.

به ـ آخ شهرزادم، آخ خواهر قشنگم، ما بارها راجع

 گفتشون رویا بافتیم. همیشه میهامون و آیندهبچه
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م مطمئن شیم،دار مییعنی من و تو چند سال دیگه نوه

 مون داره میاد.االن خیلی خوشحاله آخه نوه

امیرعباس بشنوه که ـ من دوست داشتم اولین نفر 

 کردم اونشاید باید منتظر اومدنش باشیم، فکر می

 گیره.برگه آزمایش رو خودش تحویل می

 گه از اینداداش، غیرمستقیم داره میـ خوشم باشه زن

 که با خواهرشوهرش رفته آزمایشگاه ناراحته.

شکایت ساختیگی و لحن مثال عصبانی افسون برای 

البته که افرا با آن  د،شوتلطیف فضا کار ساز می

ه شد بای که دود غلیظی از آن بلند میاسپنددان مسی

 آید.کمکش می

 ـ آخ الهی من قربون اون هسته گیالس عمه برم.
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اسپنددان با آن دود غلیظش را دور سر ثمینا 

ها چیزی زیر لب چرخاند و شبیه مادر بزرگمی

ش اکند. هم خندهخواند در صورت ثمینا فوت میمی

های تمام نشدنی این دختر هم گیرید از شیطنتمی

کند و به سرفه دود غلظت دود کار خودش را می

 میندازدش.

، بیا مون کنیـ افرا گفتم اسپند دود کنی نگفتم خفه

 برو هواکش و هود آشپرخونه رو روشن کن.

شوند، به اتاق با خنده و شادی وارد خانه می

را لباسی که افروز از هایش رود تا لباسامیرعباس می

ی اتاق خانه برایش آورده عوض کند. نگاهش از آینه

چسبد، خودش که های امیرعباس میبه کمد لباس
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کرد به جایی نبود با عطرش رفع دلتنگی می

 خورد؟ برمی

هایش نزدیک کرد، این سومین فنجان قهوه را به لب

کشید. مغزش شدیدًا فرمان فنجانی بود که سر می

کرد ولی او منتظر آن کامیاب لعنتی صادر میخواب 

اش توانست بخش سوم نقشهآمد و او میبود، باید می

را اجرا کند. معلوم نبود سرش به کدام آخوری بند 

ای داشت به عیش و نوشش خانهبود در کدام کثافط

کند مشاور و رسید. به ذهن هیچ کس خطور نمیمی

های یقه دست راست رئیس جمهور کسی که پیرهن

دیپلمات و تسبیح عقیق دستش از او یک مرد مومن 

ساخته بود چنین پست و نامرد باشد. گرگی در لباس 
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میش، زالویی که خون مردم را در شیشه کرده و با 

خراب کردن زندگی و بریدن نان مردم برای خودش 

 برج و بارویی از پول قدرت ساخته است. 

 ـ قربان کامیاب وارد هتل شد. 

 ان قهوه را محکم روی میز کوبید، جوری که باقیفنج

ی قهوه از اطرافش سرریز شده و میز را کثیف مانده

 کرد.

های رو هم یکی از بچه ها رو آماده کنید، قهوهـ شنود

ی گارسون رو توجیه خودمون بیاره یا همون پسره

 کنید.
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 ـ اطاعت قربان.

داد و با سری که اکثر اوقات دستورات و تاکیداتش را 

دردش امانش را بریده بود از اتاق بیرون زد، باید 

های هاش و اسمکرد بار دیگر تمام شنیدهتحمل می

لیست را در ذهنش مرور کرد. قولی که به پدر شاهد 

داده بود را به خاطر آورد و سعی کرد همان امیرعباس 

و  اپذیرمند ستاد باشد، همان مرد نفوذ نصامتی قدرت

دن رفت. پا پس کشیسختی که شکست در َکَتش نمی

این کلمات برایش معنی نشده  و نتوانستن بلد نبود،

ی سخت و محکم بودنش جایی بودند و در کنار همه

تپید. آرام و اش برای دخترک دلبرش میمیان سینه

هایش را سمت آسانسور هدایت کرد، محکم قدم



 

Romanzo_o 1463 

باالی آسانسور داد. ی شمارشگر نگاهش را به صفحه

انگیز مواجه انگار که هر وقت با این نامرد نفرت

گذشتند. ها نمیآمدند و لحظهها کش میشد ثانیهمی

توقف آسانسور و باز شدن دَرش او را از افکارش 

ی بیرون کشید، نقاب آرامش و خونسردی به چهره

 اش زد.برافروخته

 به سالم جناب مسکوت عزیز.ـ به

فته بود اما به هر ضرب و زوری بود دستش ُعَقش گر

 ی کامیاب گذاشت.را در دست دراز شده

 ـ سالم آقای تهرانی.

کردم کی به ـ چه خوب که دیدمت داشتم فکر می

 صرف قهوه دعوتت کنم.
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 اش را به او دوخت و آرام جواب داد.نگاه جدی

 ـ هر وقت مناسب دیدید به من خبر بدید.

 ما صدای کامیاب مانع شد.خواست رد شود و برود ا

 ری.ـ االن وقت داری؟ البته اگر جایی نمی

 .اش کردزیر نگاه سوالی او نیم نگاهی به ساعت مچی

خوابی به سرم زده بود خواستم تو محوطه قدم ـ بی

 بزنم.

ی راهنمایی پیش کامیاب راضی دستش را به نشانه

 آورد.می

 باشم.خواب ـ خب پس من امشب میزبان این مرد بی
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اش را از خشم به آور او محتوای معدهلحن چندش

جوشش انداخت، همراه کامیاب وارد اتاق او شد و 

قبل از ورود نامحسوس نگاهی به در اتاق خودش 

دانست نیروهایش متوجه ورود او به اتاق انداخت می

تر شان بیشکامیاب هستند با این نگاه خواست حواس

 جمع کنند.

 ـ خوش اومدی.

حظه ورود بخشی از چشم و گوشش را به بررسی از ل

روی کوچیکی که یک اتاق اختصاص داده بود، از راه

کمد جالباسی و درهای سرویس در آن قرار داشت رد 

شده و به فضای اصلی اتاق رسید. تنها دری که در 

ای شد فضسمت راستش بود منتهی به اتاق خواب می



 

Romanzo_o 1466 

ذهنش  بود، سالن را هم تلویزیون و مبلمان پر کرده

پیش اتاقی که از الی در نیم بازش لپ تاپ و کیف 

کامیاب را روی تخت دیده بود ماند اما فرصتی برای 

رسد بیشترش نداشت چرا که کامیاب او را به سمت 

 ها هدایت کرد.مبل

ـ بشین راحت باش، به غیر از قهوه چی میل داری 

 بگم بیارن؟

 ابرویی باال انداخت و نشست.

 هوه کافیه.ـ همون ق

برای صرف همین یک فنجان قهوه هم داشت خود 

کرد، خوب بود که در بالکن اتاق باز بود و خوری می

آور را قابل تحمل نسیم خنک بهاری هوای خفقان
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گذشت و جای مناسبی برای کرد. امشب که میمی

نصب اجسام ریز و مشکی رنگ درون جیبش پیدا 

 ،شدنزدیک میکرد به پایان کامیاب و شرکایش می

هایش را در برابر نفسش را سخت بیرون داد و لب

 لبخند منفور کامیاب مجبور به کش آمدن کرد.

 ها برسه یکم معاشرت کنیم.ـ خب تا قهوه

266 

  

این مردک رذل چه برای گفتن داشت وقتی امیرعباس 

هایش را از بر بود؟ مغزش در کاریآمار تمام کثافت

ی مبل جار بود و دستانش را روی دستهحال انف

فشرد تا مبادا مشت شوند و در دهان کامیاب می
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های عمیقش نامحسوس و عرق از کوبیده شوند، نفس

هایش دردناک ی کمرش راه گرفته بود. شقیقهتیره

کرد به این بازی ادامه زدند و او تالش مینبض می

یان داد که چیزی تا پادهد، به خودش امیدواری می

 این راه نمانده.

************************************

************************ 

برق اتاق را خاموش کرده و با به آغوش کشیدن 

پیرهن امیرعباس آرام روی تخت او خزید و در 

خودش جمع شد، دلتنگی همچون عنکبوت دو تنش 

تر تار تنیده بود و گلویش از بغض فشرده و فشرده

ترین توانست از بهترین و به یادمانیامشب می شد.می
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که اش باشد ولی با تمام اینهای زندگیشب

ای لبخند از روی ها نگذاشته بودند لحظهخانواده

هایش پاک شود باز هم یک جای خالی قلبش را لب

 ها نامنظم و یک در میان واداشته بود. شیرینبه تپش

کرده بود و افرا  بانو پدر و مادرش را برای شام دعوت

ای از خیلی زود با وسایلی که در خانه داشت گوشه

پذیرایی را تزیین کرده و کیک هم خریده بودند. یک 

ای که در بطن  جشن کوچک خانوادگی برای نطفه

ثمینا در حال رشد بود گرفته شد و او انگار از همان 

پروراند لحظه که فهمیده بود جانی را خود می

گیر و زودرنج هم ریخته بودند. بهانههایش بهورمون

خورد بغض شده بود انگار که تا تقی به توقی می

های پر ِمهر اش برای نوازشکرد و دلتنگیمی
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اش را از روی میز شد. گوشیامیرعباس نمایان می

 یعسلی کنار تخت برداشت و وارد گالری و پوشه

هایشان هایشان شد، آخرین عکسمخصوص عکس

بود که برای شام به پاتوق سید هاشم رفته برای شبی 

بودند. عکس را بزرگ کرده و روی لبخند ناب 

ژستی که گرفته بودند به قول  امیرعباس مکث کرد،

اس ی لبها بود دقیقا وقتی داشت یقهافرا شکار لحظه

کرد و او با نگاه شیفته و آن امیرعباس را درست می

 د هاشم عکسکرد سیلبخند خاصش ثمینا را نگاه می

 انداخته بود.

 معرفت.ـ بی
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قطره اشک سمجی از گوشه چشمانش راه به میان تار 

 موهایش گرفت.

ه زنی یـ دلم برات تنگ شده و تو حتی یه زنگ نمی

 خبر از خودت بدی.

اش را باال کشید و عکس بعدی را باز کرد، آب بینی

امیرعباس دست در جیب شلوارش فرو برده و 

 ی آتش بود. خیره

ـ دوست داشتم اولین نفر به تو بگم داریم مامان بابا 

 شیم.می

هایش را پاک ای آرام به در اتاق خورد، اشکضربه

 کرد و روی تخت نشست.

 ـ بفرمایید.
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بانو با لیوانی شیر و یک برش در باز شد و شیرین 

کوچک از کیکی که او از گلویش پایین نرفته بود وارد 

 اتاق شد.

 ـ احوال مامان خانم.

های خیسش هایش کش آمدند دستی پای پلکلب

 کشید.

 ـ خوبم.

بانو را در هم های شیرین اش اخمصدایش تو دماغی

 کرد.

 ـ از صدات کامال مشخصه، گریه چرا؟

ی اش آمادهداخت و لب گزید، بغضسر به زیر ان

را  دستیفوران کردن بود. شیرین بانو لیوان و پیش
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روی میز گذاشته و کنارش نشست، دستان گرمش را 

 قاب صورت ثمینا کرد و سرش را باال آورد.

ـ جاش خیلی برات خالیه، نتونستیم هیچ جوره برات 

 رنگ کنیم.نبودنش رو کم

شه که رفته و حتی یه ـ داره بیشتر از دو هفته می

 زنگ نزده.

ش هایسرش به آغوش شیرین بانو کشیده شد و اشک

 روی پیراهن او ریخت.

گذره شه میت تموم میـ قربون دل نازک و گرفته

این روزها، اگر خودت تنها بودی حرفی نبود ولی 

هات از همین لحظه روی اون فسقلی اثر اشک

جه حاالت گن جنین تو شکم مادر متوذاره. میمی
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گیره و حتی از یه شه و از اون تاثیر میمادرش می

شنوه، به خاطر این جایی به بعد صداها رو هم می

کوچولو که امانت خداست به خودت سخت نگیر و 

 سعی کن آروم باشی.
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دونم چرا تا این حد حساس شدم. یه بخش ـ نمی

ادش تنم فریوجودم به شدت دلتنگه و سلول به سلول 

هاش عادت کردم، یه زنه از بس که به نوازشمی

بخشی از قلبم یه دلخوریه پررنگ داره مدت 

ماموریتش نامعلومه درست ولی کجاست که حتی باید 
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از شنیدن صداش هم محروم باشم. یعنی حتی تلفنی 

 شه؟تونم بهش خبر بدم داره بابا میهم نمی

 .داداش را ماساژ میدست شیرین شانه

خودت رو اذیت  ـ الهی بگردم دور دلت عزیزکم،

نکن در عوضش وقتی اومد تو هم حسابی براش ناز 

بوده و حواسش کن و تالفی این مدتی که باید می

 بوده رو دربیار.بهت می

در سرش هزار و یک نقشه کشیده بود تا امیرعباس را 

ی خط و تنبیه کند برای این دوری اما ته همه

دانست وقتی کشید میدر ذهنش می هایی کهنشان

طاقتش با او رو به رو شود همه چیز را به قلب بی

سپارد و فقط تمنای آغوش گرمش دست فراموشی می
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هایش ها و نوازشکند. این که هر شب با زمزمهرا می

بخواب برود بد عادتش کره بود، این که صبح به صبح 

کند  هایش ُمهراش را با لبقبل از رفتن پیشانی

ی آرام شیرین کنار ترش کرده بود. زمزمهوابسته

 گوشش را چند بار زیر لب تکرار کرد.

 نسبت عشق به من نسبت جان است به تن

 ترم یا تو به منتو بگو من به تو مشتاق

 قدر که دارم نفسی تو همینام بیزنده

 از جدایی نتوان گفت به جز آه سخن

 «فاضل نظری»

او تا دم در اتاق آمده بود وقتی کامیاب برای همراهی 

 ند.زرود سوتی میدید امیرعباس سوی اتاق کناری می
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 ـ مثل اسمت هستی آقای مسکوت نگفتی همسایه

 هستیم.

 نگاهش به او عاری از هر حسی بود.

 ـ نپرسیده بودید تو کدوم اتاق هتل اقامت دارم.

ابروی کامیاب از جواب او باال پرید، در همین یک 

را انجام داده بود و امیرعباس  بارها این حرکتساعتی 

آید دانست او وقتی از چیزی خوشش میمی

پراند. اطالعات چشمانش برق زده و ابرو باال می

ساختگی از شرکتی که به نام او ثبت شده بود حسابی 

برای کامیاب جالب توجه شده بود، امیرعباس 

دانست از همان لحظه که از آن شرکت خیالی می
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های شومی زد کامیاب در ذهنش نقشهحرف می

 ریخت.می

 ـ شب خوبی بود جناب مسکوت.

سری در جواب او تکان داده وارد اتاقش شد، به 

هایش را بهم سایید و سمت دو محض بستن در دندان

 هایشان بود رفت.نفری که هدفون روی گوش

های دیگه چه خبر؟ نقشه مو ـ چک کنید ببینید از بچه

 نجام شده؟به مو ا

ها را گرفت و روی گوشش گذاشت، یکی از هدفون

رسیدند وضوح به گوش میصداها از اتاق کامیاب به

های مناسبی جاساز و این یعنی شنودها را در مکان

 کرده است.
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اسم و  گم،ـ الو خوب گوش کن ببین چی می»

فرستم در موردش با مشخصات یه نفر رو برات می

 «خوام جا بیوفته.ه واو نمیدقت برام تحقیق کن ی

هایش نشست، اگر این تحقیق را پوزخندی روی لب

زدند شک کرد به هوشی که دیگران از آن دم مینمی

 کرد. می

ی ناب به پستم خورده که اگر همه چیز ـ یه سوژه»

 «خوام پیش بره نونمون تو روغنه.جوری که میاون

در خون شان را در روغن که نه شرف نانمرتیکه بی

دادند، شان را فرو میزدند و به راحتی لقمهمردم می

اش آماده انفجار بود. از پای دستگاه خشم فرو خورده
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 شرتشسوئی شنود بلند شده و راهی اتاق خواب شد،

 را از تن کند و از پشت خود را روی تخت انداخت.
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قدر شدیدا اش از درد در حال انفجار بود و چهپیشانی

ادند داش را ماساژ میمحتاج انگشتان نرمی که پیشانی

تا این درد دست از سرش برداشته و انتخابش مسکنی 

 از جعبه داروها نباشد بود. 

ـ قربان از تیم سه خبر رسیده که خشم شرکای 

 .کشنکامیاب به قدری زیاده که دارن براش نقشه می

 ق دوخت،چشمانش را باز کرد و به سقف سفید اتا

خبری که به گوشش رسید به قدری ارزش داشت که 
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نخواهد نیرویش را برای این ورود ناگهانی و بهم زدن 

 خلوتش توبیخ کند.

 تونی بری.ـ می

برد تا کامیاب اش را قدم به قدم پیش میباید نقشه

فکر کند دزدیده شدن اطالعات رکبی است که از 

شدند و به ها درگیر میوقتی آن شرکایش خورده،

جان هم میوفتادند سرهنگ احمدزاده با مدارکی که 

رساند حکم بازداشتشان را امیرعباس به دستش می

شد کاش را از جیب بیرون میگرفت. گوشی مخفیمی

محض روشن شدنش پیامی برای سرهنگ و به

 فرستد.می

 «م رو انجام داد.ـ فقط یک قدم مونده من وظیفه»
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 جواب برسد.کشد تا کمی طول می

جا به بعدش با تونی برگردی از اینـ اگر بخوای می»

 «ما.

زد که جایی در اعماق قلبش از دلتنگی فریاد می

برگردد اما دوست نداشت کاری را نیمه تمام بگذارد، 

قول داده بود خون شاهد روی زمین نماند و تا شاهد 

زمین خوردن و دستبند به دست برده شدن کامیاب 

 گرفت.شد آرام نمییتهرانی نم

ـ خودم تا تهش هستم، امیرعباس صامتی یا کار رو »

 «ره.کنه یا اگر کرد تا آخرش میشروع نمی

جوابش را تایپ و بعد از ارسال گوشی را خاموش 

کند از روی تخت بلند شد تا نقطه را سر خِط این می
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گذاشت خواب بر او حرام بود. از اتاق ماجرا نمی

رای نفس کشیدن به بالکن پناه برد، بیرون رفته و ب

کرد هوای اطرافش برای نفس چند وقتی بود حس می

گشت به ها برمیی این حساست همهکشیدن خفه

دوری از دخترکش، گاهی وسط کارهایش به این فکر 

کند یا کجاست. مجبور کرد که االن ثمینا چه میمی

بود برای این که هیچ ردی از خود باقی نگذارد و 

سی از حضورش آگاه نشود و در سایه باقی بماند ک

جانب احتیاط را رعایت کرده حتی تماسی هم با 

اش نداشته باشد. نفسش را رها کرده نگاهش خانواده

های ی رو به رویش دوخت خیابانرا به منظره

اصفهان در این ساعت از شب خلوت و کم تردد بود، 
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هر ها روشن و بعضی خاموش بودند شبعضی چراغ

در سکون و آرامش فرو رفته بود. آرامشی که چند 

شد از زندگی او فراری شده بود، با خودش وقتی می

عهد بسته بود بعد از این ماموریت مدتی را برای 

ها و اش وقت بگذارد و از عملیاتخودش و زندگی

 های بزرگ دوری کند.پرونده

چند مشتی آب سرد به صورتش زد و سعی کرد از 

ای از وقتی هایش کم کند، یک هفتهپلکالتهاب 

فهمیده بود باردار است گذشته بود و ویار و بهم 

ها حسابی حال و روزش را بهم ریختگی هورمون

ریخته بود. به حدی که در همین مدت کوتاه که 

اش نمود پیدا کرده بود کاهش وزن عالئم بارداری
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چشم گیری داشت. دستش جایی نزدیک به َرِحَمش 

 وار زمزمه کرد.و زیر لب ناله گذاشت

 تر باش.ـ مامانی یکم با من مهربون

 نگاه نمناکش را به ِشَکَمش دوخت.

ـ تو هم دلت تنگ شده؟ غصه نخوریا بابایی زود میاد 

 مونیم، تو بایدتا اون موقع من و تو با هم منتظرش می

 انیس و مونس من باشی.

ه دمشت دیگر آب به صورتش زد و تا اشک نیشتر ز

به چشمانش را عقب بزند و بعد از سرویس بیرون 

آمد، به زور خودش را به سالن رسانده و روی اولین 

مبل نشست، مادرش با لیوانی آب و گالب از 

 آشپزخانه بیرون آمد. 
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ـ بیا مادر اینو آروم آروم بخور یکم قند و آبلیمو هم 

من که بد ویار نبودم  ت آروم بگیره،زدم بهش معده

 دونم.ما دوتا تو به کی رفتی نمیسر ش
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لبخندش هم مثل صورتش رنگ و رو رفته بود، لیوان 

ای از آن را به اش گرفته و جرعهرا از مامان ساره

 گلویش فرستاد بلکه طعم بد دهانش را عوض کند. 

کنم ـ غذات خیلی چرب بود مامان هنوز حس می

 م آشوبه.معده

 کرد. مادرش چشم گرد
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ـ وا من یه قاشق روغن هم روی اون برنج نریختم 

خشِک خشک بود، تو بد ویاری خدا به دادت برسه 

وزن هم کم کردی باید یه دکتر خوب پیدا کنیم که 

 تحت نظرش باشی.

ی دیگری از محتوای لیوان را خورد و آن را جرعه

 روی میز گذاشت.

ـ افسون از یکی از همکارای شوهرش وقت گرفته 

 راره یک ساعت دیگه دنبالم میاد.ق

گاه درد مادرش زانوهایش که جدیدا گاه و بی

 کردند را ماساژ داد.می

ـ خدا خیرش بده من پاهام دوباره درد گرفته امروز 

 تونم بیام.نمی
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اخم ریزی کرد از وقتی پا دردهای مادرش دیده بود 

ی شیرین بانو بماند، داد بیشتر خانهترجیح می

ری نبود که بتواند کمک مادرش باشد و شرایطش طو

 حس سر بار بودن داشت. 

ری آخر یه ـ چرا برای درد پاهات یه دکتر خوب نمی

 دی.کاری دست خودت می

 در صورت مادرش آثار درد نمایان بود.

 رم.ـ این مدت درگیر بودیم وقت نشده می

زیر لب خدا کندی گفت و با نگاهی به ساعت که 

شدند زمان آمدن افسون نزدیک میهایش به عقربه

تصمیم گرفت به اتاق رفته آرام آرام حاضر شود که 

دیرشان نشود. نیم ساعت در ماشین افسون نشسته و 



 

Romanzo_o 1489 

در مسیر مطب دکتری بودند که فرهاد معرفی و 

 برایشان وقت گرفته بود.

 کرد،ـ فرهاد خیلی از کار این خانم دکتر تعریف می

 های معروفه.مارستانگفت پزشک چندتا از بیمی

ـ این مدت باعث زحمت شدم برات افسون جان 

 ش دنبال منی از زندگیت افتادی.همه

 خورد.ابروهای افسون با این حرف او گره می

خوای دست برداری از این تعارف تکیه پاره ـ نمی

 داداش منی عزیز وکردنا و خجالت کشیدنا؟ بابا تو زن

مونه از وقتی که م وظیفهخانوادهامانت برادرمی من و 

عضوی از خانواده ما و قلب برادرم شدی مراقبت 

بی طوری معذباشیم و دوست داشته باشیم. وقتی این
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کنم با ما راحت شی حس میو تو خودت جمع می

 مون.نیستی و به عنوان خانواده نپذیرفتی

و قلب زود رنج  های بهم ریختهلعنتی به هورمون

تاد و برای رفع ناراحتی افسون لب باز اش فرسشده

 کرد.

ـ ببخش افسون جان به خدا منظوری نداشتم این 

دونی که تو این مدت خیلی حساس شدم خودت می

 شه.ها آدم ُخلقش عوض میدوره

عباس امیر زبان به کام گرفت و دیگر نگفت که نبودن

تر از قبل مثل خاری در چشم و این روزها پررنگ

ای که در اعماق رفت، اگر به دلخوریقلبش فرو می

 داد عیبی داشت؟کرد پر و بال میقلبش خودنمایی می
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دست خودش نبود که مثل دختران کم سن و سال 

گرفت، یعنی اگر جای افسون در این لحظه بهانه می

خرید؟ امیرعباس کنارش نشسته بود نازش را نمی

د یکرد استرسش را کم کرده و دلش را با امسعی نمی

 به آینده و به دنیا آمدن فرزندشان گرم کند؟

ـ آخه قربونت برم هر چی بیشتر به خودت سخت 

شه نشین فکرای منفی کن روی بگیری بدتر می

ذاره بعد افسردگی بارداری یا بعد ت اثر میروحیه

 گیری خدایی نکرده.زایمان می

حرف سرش را سمت پنجره چرخاند و خیره به بی

ایی که در خیابان در حال رفت و آمد همردم و ماشین

تر از بودند تا رسیدن به مطب سکوت کرد. کمی پایین
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یک ساختمان پزشکان ماشین را پارک کردند و پیاده 

آرام به طرف مطب رفتند، از وقتی شدند و آرام

هایش را آرام و با احتیاط فهمیده بود باردار است قدم

آرامش داشت و در تمام حرکاتش نرمی و برمی

 خاصی بود.
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ای آسیب متوجه جنینش باشد خواست حتی ذرهنمی

اش استرس داشت، و برای اولین چکاپ و معاینه

سالمت جانی که در بطنش در حال رشد بود برایش 

تر کرد دخبیشتر از جنسیت اهمیت داشت. فرقی نمی



 

Romanzo_o 1493 

دانست هر چه باشد برای گرفتن باشد یا پسر می

 دهد.کوچک و به آغوش کشیدنش جان می دستان

رو دوخت، در دو روز از چشمی در نگاهش را به راه

گذشته کامیاب از اتاقش بیرون نیامده بود حتی 

غذایش را هم در اتاقش خورده بود. از طریق شنود 

فهمیده بودند در حال نقشه کشیدن برای انتقال ارز و 

که اسما  دالر از کشور است، ارزهایی با نرخ دولتی

شدند و رسما برای واردات کاالها به کشور گرفته می

های کامیاب در کشورهای خارجی واریز به حساب

 شدند.می

حاال داشت اتاقش را برای صرف شام در رستوران 

کردو تنها موقعیتی که برای ورود به اتاق هتل ترک می
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او داشتند همین حاال بود. از طرفی هم سرهنگ 

هنگ مجد اصرار داشتند که برگردد و احمدزاده و سر

ها واگذار کند، ولی بقیه ماموریت را به آن

 هایشان کارساز نبود.تالش

گشت تا بتواند وارد اتاق او شود باید دنبال راهی می

 رو ثبت شود یاکه تصویرش در دوربین راهبدون این

کردند اش میکسی او را ببیند. از افرادی که همراهی

ه هایشان بش نبود بعد از انجام ماموریتکسی در اتاق

 جای دیگری نقل مکان کرده بودند. 

ـ گندش بزنن، فکر کن امیرعباس باید یه راهی باشه 

جا این تنها موقعیتیه که داری این لعنتی فردا از این

 ره.می
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هایش در فکر راهی برای طول و عرض اتاق را با قدم

بل دیوار مشترک کرد، مقاورود به اتاق کامیاب طی می

بین اتاق خودش و او ایستاد و مشت گره خورده از 

 خشمش را به دیوار کوبید. 

 ـ لعنت.

اش را فریادش را در گلو خفه کرد و نگاه عصبی

روی در نیمه باز بالکن مکث  دورتادور اتاق گرداند،

ی آن شب با کامیاب افتاد، کرد. یادش به مکالمه

 کامیاب گفته بود. د،هایش از سر دقت ریز شدنچشم

ـ امیدوارم سردت نباشه، من سرما رو به گرما ترجیح »

 «دم اکثر اوقات در این بالکن بازه.می
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ی حال بهم زنی کرده بود و با لحن بعد خنده

 مشمئزکننده ادامه داده بود.

ـ آتیش و گرما واسه وقتی خوبه که یه همراهی »

 «ببره.داشته باشی که بلد باشه حرارتت رو باال 

خودش از حرف خودش مستانه خندیده بود و متوجه 

مشتی که آماده فرود آمدن در فکش بود نشده بود، 

ای که در ذهنش زده شده بود را با ورود به جرقه

ی دیوار خم شد و تر گرفت. روی لبهبالکن جدی

 ینگاهی به بالکن اتاق کنار کرد، حرکت نرم پرده

هایش پیروزی را به لبحریر اتاق به دست باد لبخند 

ه ای کی یک متر و نیمیماند فاصلهکشاند. فقط می

ها بین دو تراس بود، تنها راهش َپریدن از روی دیواره
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 شد سوقطشبود ریسک باالیی داشت اگر موفق نمی

ی پنجم با مرگ همراه بود. نگاهی به پایین از طبقه

انداخت و تنش را باال کشید نفسش را در سینه حبس 

کرد و با یک جهش خود را سمت بالکن پرت کرد. 

ی بالکن را لمس کرد چشم های دیوارهدستانش که لبه

خودش را به سختی با  بست و نفسش را رها کرد،

فشار به دستانش باال کشید. وقتی پایش زمین بالکن را 

لمس کرد نفسش را رها کرد، زمان زیادی نداشت که 

ط از الی در عبور کرد بخواهد وقت تلف کند. با احتیا

و یک نگاه کلی و اجمالی به اتاق انداخت و سراغ 

رسید مدارک را گذاشته نظرش میجاهایی رفت که به

 باشد.
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رسید را گشته بود اما چیزی هرجایی که به فکرش می

باید دنبال یک جاساز مخفی  به دست نیاورده بود،

ی رد گذراند تاگشت. موشکافانه اتاق را از نظر میمی

تاپ اش جلب لپگاه پیدا کند، توجهاز یک مخفی

آپی از اطالعات را در کامیاب شد امکان داشت بک

سیستمش داشته باشد؟ قبل از این که سمت میز وسط 

ها قدم بردار صدای باز شدن در به گوشش رسید. مبل

نزدیک به در اتاق خواب بود خودش را در اتاق 

 انداخت و پشت در ایستاد.

رم که برسم میمحض اینصبح پرواز دارم به ـ من

 جا بهتبینیم، اوندفتر رئیس جمهور بعدش همو می

 گم قدم بعدی رو کی برداری.می
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دانست فرد پشت چه گفت که کامیاب با نمی

 حوصلگی جوابش را داد.بی

کنی تا من بگم با اعصاب من ـ تو هیچ غلطی نمی

رم جایی کار بازی نکن، فعال هم قطع کن من باید ب

 دارم.
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باقی مکالماتش را نشنید چون کامیاب به همان 

سرعتی که آمده بود رفت و او بعد از اطمینان از 

رفتنش اتاق را ترک کرد، مقابل سیستم کامیاب 

نشست فلش ریزی را به سیستم وصل کرد و بعد با 

اش با سرهنگ تماس گرفت. بوق اول مخفی گوشی
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گر م نرسیده تماس برقرار شد و صدای توبیخبه دو

 سرهنگ در گوشش پیچید.

کنی سرگرد؟ قدر نافرمانی و سرکشی میـ تو چرا ان

 اش باما؟نگفتم برگرد بقیه

تاپ را روشن کرد تا هک و دسترسی به اطالعات لپ

 پذیر شود. امکان

ـ قبل از واگذاری این ماموریت به من تحقیقات الزم 

ن ی مدونستی که شیوهکه سرهنگ، می رو کرده بودی

 تو کار چیه. 

ی سرهنگ را شنید ولی برایش مهم دم عمیق و کالفه

نبود که او از سر و کله زدن به امیرعباس صامتی 

 خسته شده.
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 ـ مشکلی پیش اومده؟

ـ من االن تو اتاق کامیابم چیزی به دست نیاوردم 

 جا نیستن شاید یه نسخه تویظاهرا اطالعات این

تاپش باشه اون فلشی که بهم دادید رو وصل کردم لپ

 قدر زمان نیاز دارید؟به سیستمش برای هک چه

 دیقه زمان ـ اگر رمز گذاری شده باشه شاید پنج تا ده

 نیاز باشه.

راضی از جواب سرهنگ خواست گوشی را قطع کند 

 دارد.اما او کسی نبود که حرفی را در دلش نگه

تونستید این پرونده رو پیش ـ سرهنگ! اگر شما می

 ببرید هیچ وقت سراغ من نمیومدید.
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************************************

******************* 

ت گذشمنشی بعد از نیم ساعتی که از رسیدنشان می

اجازه ورود به اتاق دکتر را داد. زنی که با چشمان 

دار از اتاق دکتر بیرون آمد او را مضطرب کرد، نم

یز و های ری کیفش را فشرد و سعی کرد با نفسستهد

عمیق خودش را آرام نشان بدهد ولی از درون 

 طوفانی از احساسات مختلف را در خود داشت. 

 ـ سالم خوش اومدید.

لحن خودمانی و راحت دکتر به دلش نشست، 

نمود و وقتی نگاه نظرش آشنا میی او بهچهره

 ریبا مطمئن شد.کاوشگر دکتر را روی خودش دید تق
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 ـ خب بگید ببینم مامان کیه؟

 افسون با لبخندی دندان نما ثمینا را با دست نشان داد.

 ـ ایشون خانم دکتر.

 دکتر لبخندی زد و از جایش بلند شد.

 ـ بیا ببینم در چه وضعیتی هستی، چند وقتته؟

 هایکیفش را به افسون داد و بعد از باز کردن دکمه

 دراز کشید.مانتواش روی تخت 

 دونم تازه فهمیدم باردارم.ـ نمی

دکتر تیشرتش را کنار زد و ژل سردی را روی شکم و 

 نزدیک َرِحَمش ریخت.

 کنیم.ـ عیبی نداره االن با هم همه چیز رو ِچک می
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حرکت دستگاه روی شکمش و سردی ژل باعث شد 

 مورمورش شود، بدنش کمی منقبض شد.

هستی و چند روزی  ی چهارم بارداریـ خب تو هفته

 شرایط جنین خوبه ولی... مونده تا یک ماهت بشه،

دکتر سکوت کرده با دقت بیشتری به مانیتور خیره 

بعد از اندک زمانی رو به ثمینا لبخندی زده و  شد،

بلند شد چند برگ دستمال به او داد و رفت. سریع 

ذهنش  خودش را تمیز کرد و از تخت پایین آمد،

 نیمه تمام دکتر مانده بود.ی روی جمله

 ـ چیزی شده خانم دکتر؟

روی دکتر سوال را پرسیده و به محض نشستن روبه

 دکتر را به خنده انداخت.
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که ژاله صدام کن چون من عادت دارم وقتی ـ اول این

قراره یه دوره طوالنی با مریضام در ارتباط باشم 

کن این استرست  صمیمیت بینمون باشه، دوم سعی

رو کنترل کنی دختر خوب یه مادر باردار باید صبور و 

آروم باشه استرس برای جنین هم خوب نیست. حاال 

 یه لیوان آب بریز بخور تا سومی رو هم بگم.

به پارچ آبی که روی میزش بود اشاره کرد، افسون به 

ی دکتر لیوانی آب به دستش داد و او چند جرعه گفته

 نوشید.

 شه ادامه حرفتون رو بگید.می خوبم، ـ من
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ـ ببین عزیزم شرایط جنین نرمال و خوبه ولی شرایط 

من برای اطمینان از تشخیصم  تو یکم متفاوت هست،

نویسم ولی تا زمانی که جوابش بیاد برات آزمایش می

 تو باید تو استراحت کامل و از استرس به دور باشی.

 ید:افسون نیم نگاهی به او کرد و پرس

 ـ تشخیص شما چیه؟

باید یه سری آزمایش  ـ من رحم رو ضعیف دیدم،

 .داری جنین رو داره یا نهانجام بشه ببینم توانایی نگه

ناخودآگاه دستش را روی شکمش جایی که فکر 

 کرد جنینش باشد گذاشت.می

 شه؟ـ یعنی... چی... می
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ی ساده کار کرد یک جملهکلمات را بریده ادا می

کرده و تنش را از تصور نبودن جنینش  خودش را

 لرزانده بود.

بارداری  ها داره،ـ همه چیز بستگی به جواب آزمایش

پر ریسکی رو پیش رو داری ولی اصال نترس و فکر 

ت نیست ما بد نکن این به معنای از دست دادن بچه

 کنیم تا سالم به دنیا بیاد.تالشمون رو می

زاران فکر منفی در سرش ه زبانش قفل شده بود،

زدند. به جای ثمینای همچون تیر به قلبش زخم می

 پرسید.وارفته افسون از دکتر سوال می

 ـ ما باید چه کار کنیم؟
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ـ مادر باید در یک محیط آرام استراحت مطلق باشه 

 و...

شنید از یک جایی به بعد برایش صدای دکتر را نمی

شود خواست بلند شود و دور مهم نبود، فقط می

حقیقتا ترسیده بود. ثمینای قبل از دزدیده شدن شاید 

قوی و شجاع بود اما این ثمینا ترس داشت، یک ترس 

ترس از دست دادن و زخمی دوباره. از مطب  بزرگ،

بیرون آمدند و به خانه برگشتند اما ثمینا با چشمان 

ها ی باریدن به آنسوختند و او اجازهسرخی که می

فهمید زمان غرق بود و نمیداد در خودش نمی

گذرد. خودش را به اتاق امیرعباس رسانده طور میچه

خواست کمی می بود و روی تخت دراز کشیده بود،
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بخوابد شاید این ترس لعنتی از بین برود، مهم نبود که 

هنوز لباس بیرون به تن دارد و دست و رویش را 

نشسته است او فقط به یک خواب عمیق نیاز داشت. 

توجه به هیاهوی شمانش را بست و تالش کرد بیچ

ها را بشمرد تا خوابش ببرد، شانس با او ذهنش ستاره

 کم چشمانش گرم شدند و خوابش برد.یار بود که کم

اش در تاریکی اتاق چشم باز با صدای زنگ گوشی

داد منبع صدا کرد، کمی گیج بود و تشخیص نمی

ش را به کجاست. کورمال کورمال در تاریکی خود

کیفش رساند و گوشی را بیرون کشید، خوش خیال 

داد شاید امیرعباس بود که یک درصد احتمال می
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اش ی سید هاشم روی گوشیباشد و حاال شماره

 افتاده بود.
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 میلی و بغض وصل کرد.تماس را که با بی

 ـ سالم.

ـ سالم عروس، نبینم صدات بغض داره کسی که داره 

شه باید لبش خندون باشه این چه حالیه که از ادر میم

 صدات مشخصه زار و نزاری.

لحن همیشه محکم سید هاشم این بار پر از مهربانی 

 بود، دمی گرفت و سعی کرد بغضش را پس بزند.

 ـ چیزی نیست سید فقط دلم گرفته بود.
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 ـ عامل این دل گرفتگی امیرعباسه؟

تا امیرعباس از این  لب گزید قول داده بود قوی باشد

های بهم ریخته ماموریت برگردد اما لعنت به هورمون

و دل تنگ زبان نفهمش که زبان آدمیزاد سرش 

 شود.نمی

 دونه بابا شده...ـ هنوز نمی

اش را با صدایی که آب دهانش را قورت داد و جمله

 آمد کامل کرد.به زور درمی

 .دونه که شاید این بچه موندنی نباشهـ نمی

دم عمیق سید هاشم در گوشش پیچید، خواب چند 

تر کرده بود ولی اش را آرامساعته هرج و مرج ذهنی
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شد که نگران و ناراحت از دست رفتن این باعث نمی

 جنینش نباشد.

 چیزی نمونده عروس. ـ امیدت به خدا باشه،

 دلش کمی آرام شد.

کنم که آروم باشما ولی سخت م رو میـ تمام سعی

 ذره این روزها سید.گمی

کمی دیگر با سید هاشم حرف زد، صحبت کردن با او 

اش آرامش کرد. وقتی از های زیر پوستیو شوخی

اتاق بیرون آمد به روی خود نیاورد که دکتر چه گفته 

هایش هرچند سنگین و شنیده و او چه شنیده،

خواست امیدش آمد. نمیها کنار میترسناک باید با آن

ز دست بدهد و برای اتفاق نیوفتاده عزاداری را سریع ا
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کند، استرس برای طفلش خوب نبود پس باید هرطور 

کرد. دکتر معظم گفته بود تمام شده خود را آرام می

کند تا جنینش سالم بماند به شرطی که تالشش را می

 خودش همراهی کند.

تاپ نبود ولی خواستند در لپی اطالعاتی که میهمه

مدارکشان برای دستگیری  نماندند، دست خالی هم

در  ایگشت و نقطهکامل شده بود فردا به تهران برمی

گذاشت. کامیاب دستانش میپایان خط کامیاب و هم

را از شب گذشته ندیده بود ولی خبر داشت که 

حسابی با رکبی که از شرکایش خورده بود سرگرم 

 بود.
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همین  جا تموم شده چراـ قربان ما که کارمون این

 امروز برنگردیم؟

های زیر دستش باال آمد و به نگاهش را از برگه

مانیتور دوخت، منتظر خروج کامیاب بود در همان 

 حال جواب فرد پشت خط را داد.

ـ باید تیر آخر رو به کامیاب بزنیم که چند روزی 

 سر و صدا بتونیم انبارهاشون نتونه بیاد تهران و ما بی

های بانکیشون رو ببندیم. باید حسابرو بگیریم و 

ی العملی نباید داشته باشن همهفرصت  هیچ عکس

 شه.های فرارشون بسته میراه

 ـ قربان کامیاب از اتاقش خارج شد.
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از جایش پرید و پشت در رفت، از چشمی در نگاه 

هایش رو خالی بود. نیشخندی روی لبکرد و راه

 نشست و به فرد پشت خط گفت:

د اتاق کامیاب بشید و اتاقش رو بهم بریزید، ـ وار

 کنم.ها رو من هماهنگ میفیلم دوربین

 ـ چشم قربان.

تا زمانی که افرادی که سرهنگ فرستاده بود به اتاق 

کامیاب رفتند و برگشتند طول و عرض اتاقش را طی 

هایشان مو به مو اجرا شده بود کرد و منتظر ماند. نقشه

د دوست داشت وقتی کامیاب و یک قدم فاصله داشتن

اش را ببیند. شود چهرهگردد و وارد اتاقش میبرمی

اش در جیبش لرزید آن را بیرون کشید گوشی مخفی
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ی سید هاشم که روی و با آبروهای درهم به شماره

اش افتاده بود خیره شد. تماس قبل از جواب گوشی

ای بعد پیامی روی دادن او گوشی قطع شد و دقیقه

 ظاهر شد.صفحه 

داری و ـ هر چی زودتر دست از لجبازی برمی»

 «تو کاری که باید انجام دادی. گردی تهران،برمی
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یک پیام و هشدار پشت پیام سید هاشم بود، وقتی 

اش را سید هاشم ی خط مخفی و سازمانیشماره

داشت یعنی اتفاقی افتاده که سرهنگ احمدزاده 

ی سرهنگ را گرفت و اده. سریع شمارهاش را دشماره
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ی هیچ حرف زدنی را به وقتی تماس وصل شد اجازه

 سرهنگ نداد.

ی منو سید هاشم ـ تهران چه اتفاقی افتاده که شماره

 داره؟

به دلش چنگ  از مکث سرهنگ احمدزاده دلهره

 انداخت.

 ـ سرهنگ!

 ـ سرگرد برگرد تهران.

فت اعصابش گررک و راستی نمی که جواباز این

را میان مشتش فشرد و زیر  گوشی متشنج شده بود،

 لب غرید.

 ـ برام بلیط رزرو کنید.
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اش سمت های شتاب زدهگوشی را قطع کرد و قدم

اتاق رفتند، چمدانش را از کمد بیرون کشید و مشغول 

ها و وسایلش شد. ذهنش به هر جمع کردن لباس

رفت و نگرانی به شدت در سمت و سویی می

این بین زمانی که داشت  کرد،احواالتش خودنمایی می

 رو شد.شد با کامیاب روبهاز هتل خارج می

 ری.ـ جناب مسکوت داری جایی می

زد تا او را زیر مشت و لگد نگیرد، در این زور می

وضعی که اعصاب درست و حسابی نداشت فقط سر 

 و کله زدن با او را کم داشت.

ن یه مشکل کاری تو شرکت ـ بله باید برگردم تهرا

 پیش اومده.



 

Romanzo_o 1519 

دستش را به سمت  چشمان کامیاب برق زدند،

 امیرعباس دراز کرد.

شم باهام در ـ اگر کمکی از من برمیاد خوشحال می

 میون بذاری.

 سرش را به گوش امیرعباس نزدیک کرد و ادامه داد.

ـ باالخره مشاور رئیس جمهور یه جاهایی حرفش 

 خریدار داره.

ای به هویت خود کرده بود این لحظه نه او اشاره تا به

داند این نه امیرعباس  به روی خود آورده بود که می

این که او خودش را این چنین معرفی  شخص کیست،

کرد حتما تحقیقاتش در مورد هویت ساختگی امیر می
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های دلخواهش رسیده. سعی کرد مسکوت به نتیجه

 دهد.خود را شگفت زده و متعجب نشان 

 ـ شما مشاور رئیس جمهور هستید؟

دستش میان دست کامیاب فشرده شد و نگاه به 

ی مغرور و نگاه براق و پیروزش بود، در دل چهره

ی این هزار و یک فریاد و نیشخند داشت که حواله

مرد کند و بگوید صورتت بعد از دیدن اتاق و در دام 

 افتادنت دیدن دارد.

 تر.نزدیکحتی از مشاور هم  ـ بله،

ـ پس الزم شد بیشتر با هم معاشرت کنیم، این دفعه 

 کنم.من شما رو به صرف قهوه دعوت می

 کامیاب ابرو باال انداخت و با خنده جواب داد.
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 ـ با کمال میل جناب مسکوت.

لبخندی زد و از کنار کامیاب با خداحافظی کوتاهی 

دانست چه چیزی در انتظارش گذشت، مردک نمی

اش باقی ید فقط چند روز دیگر به آزادیاست و شا

مانده است. تا زمانی که کارت پرواز در فرودگاه به 

دستش برسد و راهی تهران شود یکی دو ساعتی را 

ای که داشت اصال وقت برد. با وجود خستگی

هایش را روی هم بگذارد، دلش نتوانست کمی پلک

 گفت نکند اتفاقیداد هی با خود میگواه خوبی نمی

 محض رسیدن به تهرانبرای دخترکش افتاده باشد. به

با ماشین ستاد که در فرودگاه منتظرش بود مستقیم به 

خانه رفت. در مسیر خانه چند باری شماره ثمینا را 
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گرفت و هر بار که اپراطور خاموش بودن خطش را 

شد که اش بیشتر و مطمئن میکرد نگرانیاعالم می

ت. جرئت زنگ زدن به بقیه را اتفاق ناگواری افتاده اس

چه ممکن بود پشت تلفن بشنود واهمه نداشت از آن

داشت. تا رسیدن به خانه فقط خودخوری کرد و 

ها را شمرد، از شانس مشت روی پایش کوبید و ثانیه

های بدش زمان اوج ترافیک بود و شلوغی خیابان

کرد در حالی که تهران زود رسیدن را غیر ممکن می

 س دل در دلش نبود.امیرعبا

پشت ترافیک و  باالخره بعد از مدت زمان طوالنی

چراغ قرمز ماندن به خانه رسیدند، هنوز ماشین کامل 
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ده صبر پایین پرید و رو به راننمتوقف نشده بود که بی

 گفت:

 ـ منتظرم باش.

های بلند و سریع وارد ساختمان شد و خیلی با قدم

بی بود سریع خوش شانس بود که آسانسور در ال

 ی شش را زد.سوار شد و دکمه طبقه
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ی طبقه را اعالم کرد و صدای ضبط شده شماره

آسانسور ایستاد از جیب کت اسپرتی که به تن داشت 

کلیدش را بیرون کشید و در را باعجله باز کرد. دسته

خواست این بود که با ورود به خانه تنها چیزی که می
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ای از خانه مشغول سر و کله زدن با گوشه ثمینا را

 هایش ببیند. جزوه

 ـ ثمینا!

زد وارد خانه شد و به طور که صدایش میهمان

جا سرک کشید اما هیچ خبری نبود، خانه سرد و همه

های دوست داشتنی ثمینا روح بود حتی کاکتوسبی

ی وسایل خشک و پالسیده شده بودند. روی همه

و خاک نشسته بود و این یعنی خانه یک الیه گرد 

ست که در این خانه کسی نبوده. مدت زمان زیادی

تازه آن موقع بود که یادش آمد خودش ثمینا را به 

اش را از گوشی ی پدرش برده تا تنها نباشد،خانه
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جیب بیرون کشید و مشغول شماره گرفتن شد اما باز 

 هم همان صدای لعنتی تکراری در گوشش پیچید.

ابیدن طوالنی در یک جهت خسته و بدنش درد از خو

ش را هایبه سختی روی پهلو چرخید و لب گرفته بود،

ی دردآلودش بلند نشود. قطره اشک گاز گرفت تا ناله

سمجی که با زور جلوی ریزشش را گرفته بود 

باالخره راه خود را پیدا کرده و جایی میان تار موهای 

ه تابعیت از او اش گم شد. ببیرون آمده از روسری

ها هم باریدن گرفتند و برای خود مسیری ی قطرهبقیه

پیدا کردند. از وقتی در بیمارستان چشم باز کرده بود 

تا همین لحظه بغضش را با فرو دادن دائم آب دهانش 

بلعیده بود ولی حاال دیگر توانی برایش نمانده بود که 
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چه که خود را کنترل کند. به سرش آمده بود آن

که روحی اش قبل از اینترسید، جنین یک ماههیم

داشته باشد یا بتواند صدای قلبش را بشنود او را ترک 

کرده بود. دستش را روی شکمش گذاشت خالی 

فهمید از همان وقتی که فهمیده بود بودنش را می

اعتقاد  کرد،ی وجود او را حس میباردار است با همه

زد و در می شنود با او حتی حرف همداشت می

خیاالتش منتظر بود امیرعباس بیاید تا با هم اسمی 

برایش انتخاب کنند تا مجبور نباشد هربار او را " 

 نخود مامان" صدا کند.

 ـ آخ امیر!
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دقیقا سی و پنج روز از رفتن امیرعباس گذشته بود و 

نسبت  این دوری چه رنجی را به او متحمل کرده بود،

ت تمام قلبش و این حس به او عشقی داشت به وسع

مهمان دیروز و امروز نبود. ثمینا به امیرعباس با 

شناختی که از او پیدا کرده بود عالقه داشت اما 

اش اش از او به حدی پررنگ بود که عالقهدلخوری

رد کشد او را ببخشد. با خودش فکر میهم باعث نمی

اگر او بود ثمینا با افسون برای گرفتن جواب 

یش و سر زدن به مطب دکتر همراه هاآزمایش

کردند و او از شدت در راه تصادف نمی شد،نمی

ای که به ماشین خورده بود و شوکه شدنش ضربه

 داد.جنینش را از دست نمی
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دونی چی به معرفت، تنهام گذاشتی حتی نمیـ بی

ها کنم به این زودیسرم اومده حتی فکر نمی

 برگردی.

های آرامی که اش در میان صدای ضربهزیر لبی زمزمه

 در روی پاشنه چرخید.  خورد گم شد،به در می

 ـ ثمینا مامان جان بیداری؟

پشت به در خوابیده و خوب بود که مادرش صورتش 

دید دست پای پلکش کشید و با ضعف جواب را نمی

 داد.

 ـ بله مامان بیدارم.
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بشینی خدا خیرش بده ـ پاشو مادر، پاشو کمکت کنم 

مادر شوهرت برات کاچی پخته بخور بلکه رنگ به 

 صورتت برگرده.

 این کاچی را باید وقتی لبش را گزید و باز بغض کرد،

 خورد که فرزندش را به دنیا آورده باشد.می

 ـ میل ندارم.

رمق بود که به گوش صدایش به قدری ضعیف و بی

 خودش نرسید چه برسد به مادرش.

کنی؟ پاشو که این زیادی زیر لب زمزمه میـ چی 

 سرد بشه از دهن میوفته.
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به کمک مادرش به بالشتی که پشت کمرش گذاشته  

بود تکیه کرد و مادرش قاشق قاشق از کاچی شیرین 

گذاشت. گویی که راه گلویش و گرم را به دهانش می

داد یرا بسته بودند به سختی محتوای دهانش قورت م

چند قاشق بیشتر نخورده بود که دست مادرش را پس 

ش پیچ زده و دست روی دهانش گذاشت، معده

 کرد. خورد و اسید ترشح میمی

 ـ ای وای چی شدی؟

از روی تخت پایین آمد و خودش را به سرویس 

رساند، در را بست و مانع ورود مادرش شد عاجزانه 

آوردن محتوای  زمان با باالعقی زد و باال آورد. هم

هایش روان اش دردهایش را باالآورد و اشکمعده
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زد و با هر بار شدند. روی زمین نشسته بود و عق می

اش درد در شکم و تقال برای خالی کردن معده

ها به جانش نفوذ پیچد و سرما از سرامیکَرِحَمش می

 لرزید.کرده و می

چی  ـ ثمینا جان مامان در و باز کن بیام تو ببینم

 شدی.

ی مایع زرد خواست حرفی بزند ولی هجوم دوباره

هایی که مادرش به رنگ به گلویش مانع شد، مشت

 شد. کوبید انگار در سرش کوبیده میدر می

ـ ثمینا دلم اومد تو حلقم، خدایا! یکی بیاد کمک 

 م از دست رفت.بچه
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رمق روی زمین چمباته زده رفت و بیسرش گیج می

که بلند شود نداشت بوی نامطبوع بود، توان این

زور زد. دستش را بهدستشویی حالش را بیشتر بهم می

بند دیوار کرد تا بلند شود سر و صدای پشت در 

بیشتر شده بود و برای خواباندن این هیاهو هر چه در 

توان داشت به کار برد ولی زور ضعفش به او چربید 

زد، ی دیوار سر خورد و ِهق و زمینش زد. گوشه

های از ته دستش را روی دهانش گذاشت تا کسی ناله

 دلش را نشنود. 

 شنوید؟ـ خانم وارسته! صدای منو می

شنید، کاش صدای متاسف دکتر که خبر کاش نمی

ه کم سرما بشنید. کمداد نمیسقط شدن جنینش را می
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کل تنش نفوذ کرده و ضعف چشمانش را به چالش 

ین که با صورت زمین بسته شدن دعوت کرد. قبل از ا

ی محکم به در باعث شد در به بیوفتد چند ضربه

دیوار بخورد و نگاهش به مردی بیوفتد که روزها از 

اش اشک ریخته و پیرهنش را در نبودنش به دلتنگی

آغوش کشیده بود. چشمانش نگرانی و در نگاهش 

قدر دیر آمده بود کرد، چهناباوری و ترس بیداد می

ی ثمینا از رنج از دست دادن ثمره درست زمانی که

عشقشان جانی در بدن نداشت. چشمانش روی هم 

افتادند و روی زمین نیوفتاده بود گرمای آغوش 

 امیرعباس آشناتر از هر حسی بود.
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های انتظار شنیدن هر چیزی را داشت اال شنیده

 که شیرین بانو بگوید ثمینا جنین یکاالنش، اال این

ی پدری ثمینا ست داده. وقتی به خانهشان را از دماهه

ِهق گفته بود چه شده رفته بود و ثنا با اشک و ِهق

کنند تا کرد یه شوخی بد است که او میفکر می

مه های شیرین و ثمینای نیبترسانندش اما حاال با گفته

جانی که از سرویس اتاق بیرون کشیده بودش، 

داغ هایش انگار که سیلی خورده باشد. سرش گوش

رو پشت در اتاق روی صندلی نشسته بود تا بود در راه

دکتری که برای معاینه آمده بود کارش تمام شود. 

داد و موهایش عصبی پاهایش را روی زمین تکان می

 را به چنگ گرفته بود و آرام و قرار نداشت.
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 ـ یکم آروم باش پسر جان به مو به سرت نموند.

 برد. از جا پرید و سمت در اتاق هجوم

 کنه؟ـ این مرتیکه دو ساعته چه غلطی داره می

فرهاد که کنار در ایستاده بود مانع از ورودش شده و 

 دستش را گرفته عقب کشید.

دکتر ثمینا  ـ آروم باش مرد بذار کارشون رو بکنن،

خانم تو راهه بذار بیاد ببینیم چه کار باید کرد دستور 

 ده.نهایی رو اون می

اش را فشرد، از رفته و  پیشانی کالفه قدمی عقب

وقتی ثمینا را در آن حال دیده بود سردرد عصبی باز 

 به سراغش آمده بود. 
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طوری آخه چرا این ـ حداقل بذارن دو دیقه ببینمش،

 شد؟

اش را فشرد و او را عقب کشید و حاج احمد شانه

 مجبورش کرد روی صندلی بنشیند.

 ـ  صبور باش.
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دو ساعت تمام پشت در شاهد رفت و آمد پرستارها 

 و پزشک ثمینا بود که از آشنا بودنش جاخورده بود،

خواهرهایش سعی کرده بودند او را سرگرم کنند تا 

ی خانواده در ساعت مالقات برای آرام شود. همه

دیدن ثمینا آمده بودند ولی حال بد او همه را ماندگار 
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کرد او را آرام سعی میکرده بود هر کسی به نحوی 

کند ولی درد عمیقی که نگاه دردمند و مظلوم ثمینا به 

جانش انداخته بود مگر جایی برای آرام شدن 

رو بود که در گذاشت. در حال قدم زدن در راهمی

اتاق ثمینا باز شد و دکترش بیرون آمد همه برای 

پرسیدن حال ثمینا به سمتش هجوم بردند. دکتر 

 صبر باال برد و گفت: به نشانههایش را دست

 ـ همسر بیمار کیه؟

نگاهش به امیرعباس بود که قدمی جلو آمد و جوابش 

 را داد.

 ـ من همسرش هستم.

 اش را از او گرفت و جلوتر راه افتاد.دکتر نگاه خیره
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 ـ همراه من بیاید لطفا.

کتر د پشِت سر دکتر راه افتاد وقتی وارد اتاق شدند،

 اش نشست.دور زد و روی صندلیژاله میزش را 

 کردم دیگه ببینمت سرگرد.ـ فکر نمی

 تعارف روی صندلی نشست.بی

ـ دکتر من االن تنها چیزی که برام مهمه سالمت زنمه 

 نه دیدار با مجدد با شما.

اش نه تنها ناراحت نشده دکتر معظم از رک گویی

هایی که اعصاب اوی بلکه به قهقهه خندید، خنده

 کرد.می بدتر عصبانی عصبی را

 ـ دکتر!

 اش دکتر معظم را از خنده بازداشت.غرش عصبی
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ـ شما که در جریان اتفاقی که برای همسرت افتاده 

 هایذاشتی بدون آزمایش و درمانبود بودی نباید می

 الزم باردار بشه.

 هایش داغ شد.گوش

 طوره؟کار کنم؟ وضعیتش چهـ حاال باید چه

گاهش تنش روی میز کرد و تکیههایش دکتر دست

 گفت:

تر از قبل کرده ـ سقط جنین رحم ایشون رو ضعیف

یه مدت تا رفع کامل عفونت و ضعف باید قید 

بارداری مجدد رو بزنید بعدش هم تحت نظر باید 

باشه چون ممکنه باز هم نیاز به استراحت مطلق و 

کنم خیلی مراقب مراقبت داشته باشه. تاکید می
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ن باشید تا مشکلی پیش نیاد همسرتون به روابطتتو

شدت ضعیف شده و خطر تقریبا از بیخ گوشش 

گذشت اگر ماه جنین بیشتر بود ممکت بود جان 

 مادرش هم به خطر بیوفته.

هایش را فشرده و از همه طرف با دو انگشت پلک

کرد شد و حس میفشار مضاعفی را متحمل می

 ش،هایش درحال خم شدن هستند. همسرشانه

اش که فرزند او بوده دخترک دلبرش جنین یک ماهه

را سقط کرده و جانش در خطر ن بوده بین این همه 

اتفاق او کجا بوده؟ همین حال ثمینا را دیدن او را بهم 

هایی که مظلومانه کرد همان اشکریخته و عصبی می

 ریخت برایی چشمانش پایین میصدا از گوشهو بی
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ی اگر اتفاق بدتری میوفتاد؟ حتنابود شدنش بس بود، 

فکر به آن هم دیوانه کننده بود. در سکوت به 

های دکتر معظم گوش داد و بعد از شنیدن حرف

هایش از اتاق بیرون آمد و راه خروج را در توصیه

کرد و سر و پیش گرفت. باید خودش را آرام می

داد چند ساعت اش میسامانی به حال آشفته

س را پشت سر گذاشته بود. با این آور و پراسترعذاب

 توانست ثمینا را آرام کند.حال نامیزان نمی

************************************

*********** 

شد که هوشیار شده بود اما ای میچند دقیقه

خواست چشمانش را باز کند و باز نگاه پر آبش نمی
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باریدن را از بگیرند. متوجه باز و بسته شدن در و 

ی آرام مادرش و امیرعباس شد، خودش را به مزمهز

ای دلگیر و ناراحت بود که حتی خواب زد به اندازه

ز ای بعد باخواست. دقیقهدلش دیدن امیرعباس را نمی

و بسته شدن مجدد در و حرکت آرام سر انگشتانش 

اش را به بازی که تار موهای بیرون آمده از روسری

و و امیرعباس داشت. باز گرفت خبر از تنها بودن امی

قدر چشم انتظاری کشیده بود و هم توجهی نکرد آن

خبری سوخته بود که عاقبت اتفاقی که در تب بی

 نباید افتاده بود.

 ـ خانمم!
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گذاشت تا صدای هایش میباید دست روی گوش

 مظلوم شده و آرامش را نشوند.

چشمات رو باز دونم بیداری، چرا ـ من که می

 کنی؟نمی

اش را باال سر هایش به صورت او رسید سایهنوازش

هایش جایی نزدیک به کرد، نفسخود حس می

آمد و ثمینا گرمایی که داشت هایش فرود میلب

 خواست.گرفت نمیوجودش را دربرمی

 ـ از دستم دلخوری دلبر؟

این پرسیدن داشت؟ دست امیرعباس رد قطره اشکی 

ه اش ریختهای بستهنی کرده و از میان پلککه نافرما
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بود را گرفته و پاک کرد، پیشروی دستانش داشت 

شد اختیار از کف داده و همه چیز را باعث می

فراموش کند دستش را پس زده و صورتش را عقب 

 کشید.

 ـ باالخر چشماتو باز کردی خانم؟

 اخم کرده رو برگرداند.

 ـ برو بیرون.

 یشتر.دلش ب گلویش سوخت،

دونم دلخوری ولی محاله تنهات بذارم اینو ـ می

 دونی.می

 تلخ شد.
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ـ ولی چهل روز این کار رو کردی، من وقتی فهمیدم 

مادر شدم تنها بودم نفهمیدی پدر شدی، من وقتی 

 اون جینن رو از دست دادم هم تنها بودم.

شرمندگی نگاهش آتش به جان ثمینا زد، او را 

 زده کرده بود.خجالت

ی دونـ منم کم از تو ندارم از ناراحتی وقتی رسیدم می

تو چه حالی دیدمت؟ دنیا رو سرم خراب شد وقتی 

 فهمیدم چی به سرتون اومده.

چه بر سرشان آمده بود واقعا؟ به همان سرعتی که 

شیرینی مادر بودن به زبانش مزه کرده بود به همان 

 سرعت طعم تلخ از دست دادن را چشیده بود.
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بیرون امیرعباس، برو بیرون، تو رو خدا برو  ـ برو

 جا باشی.خوام اینخوام ببینمت نمینمی

اش از یادآوری چند ساعتی که انگار در یک گریه

های مشت کابوس دست و پا زده بود شدت گرفت،

جانش را به دستان امیرعباس که ستون تنش شده بی

 آرود. بودند فرود می

 حرف بزنیم.ـ ثمینا جان! باید با هم 

داد تا از او فاصله بگیرد، امیرعباس را به عقب هل می

 با گریه و تقال نالید.

 خوام حرف بزنم باهات برو.ـ نمی

امیرعباس در یک حرکت دستانش را میان دستان قوی 

 و بزرگ خود گرفت و مانع از تقالهایش شد.
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 ـ آروم دستت داره خون میاد.

الهایش نیدل سرم نگاهش تازه به دستش افتاد از تق

 درآمده بود.

 ـ ولم کن.

اش را زمزمه کرده بود به همان آرامی که او جمله

 امیرعباس دستش را رها کرده و عقب کشید.

رم چون تو حالت خوب نیست و نیاز به ـ من االن می

استراحت داری ولی بعش میام چون باید با هم حرف 

 بزنیم، این دلخوری باید رفع بشه.

 فقط  لب برچیده و رو از او برگرداند.حرفی نزد 

 ـ خداحافظ.
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از اتاق که بیرون آمد مادر ثمینا که برای خواندن نماز 

 رفته بود برگشت.

 ـ چیزی شده امیرجان؟

 دستی به گردنش کشیده و از جلوی در کنار رفت.

ش ـ نه ثمینا نیاز به استراحت داره من زیاد خسته

گردم بیرون تو م تا جایی کار دارم برمیرنکردم، می

 ماشین هستم اگر کاری بود.

نگاه ساره عمیق و پر حرف بود گویی که به دلخوری 

 شان پی برده باشد.بین

 ـ باشه مادر برو خدا به همرات.
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های سریع و بلند از خداحافظی کرده و با قدم

شدن از جانب ثمینا  بیمارستان بیرون زد، پس زده

داد نگین بود با این حال به او حق میبرایش س

ناراحت باشد. ماشینش را که فرهاد برایش آورده بود 

روشن کرده و به سمت ستاد راه افتاد باید از چند و 

شد اجازه دیدار با چون بقیه ماموریتش با خبر می

سرهنگ احمدزاده را نداشت، اما حتما سرهنگ مجد 

اق سرهنگ در جریان امور بود. ساعتی بعد در ات

ای که سرهنگ برایش نشسته و خیره به فنجان قهوه

سفارش داده بود منتظر شنیدن اخبار ماموریت بود. با 

باز شدن در و وارد شدن سرهنگ سرش را باالآورده 

 و به او چشم دوخت.
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 ـ چی شد سرهنگ؟

 سرهنگ پشت میزش قرار گرفت.

ت رو نخوردی، سردردت بهتر شد؟ ـ هنوز که قهوه

کنم بری خونه و یه استراحت چند ساعته می توصیه

 بکنی تا از پا در نیومدی.

های سرهنگ بد با پلک برهم نهاد گاهی این مکث

 کرد.اعصاب و روانش باز می

ـ ثمینا بیمارستانه وقت برای استراحت ندارم باید به 

 او برسم.

معنا کردن نگاه سرهنگ را گذاشت برای وقتی که از 

 فکرش باز باشد.ها رها شده و تنش
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ـ یه مرد خسته با این قیافه داغون به چه درد اون 

 خوره.دختر می

 کالفه پوفی کشید و بحث را عوض کرد.

 ـ چه خبر از عملیات؟

 سرهنگ متاسف نگاه از او گرفت و گفت:

ـ تهرانی نسب اومده تهران حسابی با شرکاش درگیر 

 شه.میهاشون محاصره شده و فرداشب انبارها و مکان

خون شاهد روی زمین نمانده بود و همین خیالش را 

ی ی خانوادهکرد که شرمندهتا حدودی راحت می

 شاهد نشده.

 رم.ـ فردا شب من با تیم اصلی می

 سرهنگ ابرو باال فرستاد.
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 خوای خودت رو نشون بدی؟ـ یعنی می

 با جدیت و نفرت گفت:

با ی عمرش رو ـ کامیاب تهرانی نسب آخرین قهوه

 خوره.امیر مسکوت می

های الزم را با سرهنگ انجام داده و به هماهنگی

ن ای از پارکینگ بیمارستابیمارستان برگشت، گوشه

ماشین را پارک کرد. پشتی صندلی را به حالت 

خوابیده درآورد و دراز کشید، دستانش را زیر سرش 

قالب کرد و راهی جز خیره شدن به سقف کوتاه 

تاب بود کنار دلبرش بودن دلش بیماشینش نداشت. 

بعد از چهل روزی دوری با دلتنگی آمده بود آن  بود،

 هم چه آمدنی.
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اش پیامی برای مادر ثمینا فرستاد که اگر با گوشی

 ای پایین بیاید تا او بتواند باالبیدار است چند دقیقه

مش ارفته ثمینا را ببیند. کمی طول کشید تا جواب پی

داده شد و او با قلبی که از اندوه برای جنینی که خبر 

وجودش با از دست رفتنش یکی بود وارد بخش شد. 

برای ثمینا اتاق خصوصی گرفته بودند که آرامش 

داشته باشد و با دیدن مادرن باردار یا نوزادانی که تازه 

 متولد شده بودند حالش دگرگون نشود. 

ظرش ایستاده بود کارت ها منتمادر ثمینا جلوی پله

همراه را از او گرفت و باال رفت، دستش روی 
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دستگیره با مکث نشست دم عمیقی گرفت و در را 

صدا باز کرد. پا در اتاق نیمه تاریک گذاشت و کنار بی

در همان تاریک و روشن اتاق صورت  تخت ایستاد،

دید. پای چشمانش سیاه و رنجور ثمینا را به خوبی می

وار روی رنگ و رو بود دستش را نوازشصورتش بی

هایش را ی ثمینا حرکت داد، دلش لمس لبگونه

 اش شد.خواست اما صدایی مانع از پیشرویمی

زدم خاطر این دختر ـ باید همون موقع حدس می

 برات عزیز سرگرد.

از تخت فاصله گرفت تا صدای حرف زدنشان ثمینا 

 را بیدار نکند.
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که من مسئول ما نبود جز اینـ اون موقع چیزی بین 

 اش بودم.پرونده

هایش را کج و کوله کرده دکتر لبخند ریزی زده و لب

 آورد.و ادای امیرعباس را درمی

ـ آخه کدوم پلیسی اون همه غیرت خرج دختری که 

ترکید رگ گردنت داشت می کنه،نجاتش داده می

ش کنم که یه وقت مشکلی براش وقتی گفتی معاینه

 ه باشه.نیومد

جور این خانم دکتر در نظرش زیادی در بیان این

 پروا بود پوفی کشید.مسائل رک و بی

ـ اگر خواستم چنین کاری بکنید به خاطر این بود که 

ی ما با جامعه اتفاقات بدی رو از سر گذرانده بود،
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تمام به روز بودن و روشنفکر بودن مردمش هنوز در 

کنن. ثمینا اون می مورد بعضی مسائل جاهالنه فکر

ها و موقع یه دختر زخم خورده بود اگر دخترانه

داد از طرف جامعه چیز حریمش رو از دست می

 خوبی در انتظارش نبود.

د اش فرو برهای رو پوش پزشکیدکتر دست در جیب

 و گفت:

تر مردی به این مسائل توجه داره و خیلی جالبه ـ کم

ها دارن ما خانم که اغلب اسم برخوردهای بدی که با

ذارن عشق تعصب و غرور و غیرت ما هم تابع هم می

 باشیم.

 گوید:خاراند و میاش میگوشه پیشانی
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گی برات بد معنی کردن خانم هایی که میـ این کلمه

اون زمان من  ست،دکتر وگرنه واقعیت یه چیز دیگه

فقط به عنوان یه دختری که تو این جامعه مورد 

 گرفت ازش محافظت کنم.قضاوت قرار می

ـ این زمان چی؟ اگر بفهمی ممکنه خانمت نتونه 

بارداری موفقی داشته باشه چی؟ بذار واضح بگم اون 

ای که خورده رحم رو های قویها و قرصعفونت

های مکرر ممکنه این خیلی ضعیف کرده و سقط

مثل این دفعه که یه ضربه کوچیک  وضع رو بدتر کنه،

 دست رفتن جنین شد. و شوک باعث از 

این زن  هایش درهم رفت دستانش را مشت کرد،اخم

کرد امیرعباس به خواست بگوید؟ فکر میچه می
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خاطر چنین چیزی قید ثمینا را خواهد زد؟ انکار 

ی عشق باشد کرد که داشتن فرزندی که ثمرهنمی

ست که این حس را درک کرده باشد. آرزوی هر کسی

اش که روزهای سختی را در جوانیها برای او اولویت

هایی که به خود سخت تجربه کرده بود و بعد از سال

گرفته بود و روی خوش زندگی را با ثمینا و 

حضورش و عشقی که ذره ذره بینشان به وجود آمده 

بود دیده بود. دست کشیدن از ثمینا یک محال بود که 

 به زبان آوردنش هم مضحک و حال بهم زن بود.

ترین زمان به عنوان مردی که زنش با ارزشـ این 

 کنم.ی زندگیشه ازش محافظت میداشته
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اش را بیان کرده بود با این حال قرص و محکم جمله

 دکتر باز هم پافشاری کرد.

 ـ و بچه؟

ـ زمانی برای من اهمیت داره که مادرش ثمینا باشه، 

هستن که کسی رو ندارن  نشد فداسرش این همه بچه

 اونا هم پدر و مادر بود. شه بامی
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و  ی تسلیم باال بردهایش را به نشانهدکتر معظم دست

 گفت:

طور عاشق باشید، مراقب ـ امیدوارم تا ابد همین

 خانمت باش.
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 غرور و تحکم ریخت در نگاه و کالمش و گفت:

ـ هستم، شما هم مراقب زبونت باش ثمینا از چیزایی 

خوام ناامید باشه بشه و نشه نمیکه گفتی باخبر 

عذاب بکشه من حاضرم هر کاری که الزمه بکنم ولی 

 اون اذیت نشه.

که شنید باور نداشت، اینچه که میهایش آنگوش

شناخت به کنار امیرعباس دکتر معظم را می

ی هایشان دیگرشان درد بود و زخم که حوالهگفته

 کرد.ثمینا می

 فهمه.ـ باالخره که می

به مرور بفهمه بهتر از اینه که ضربه پشت ضربه  ـ

 باعث بشه از پا دربیاد.
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ها به چه االن چه هر زمان دیگری واقعیتی که آن

تواند هر خواهند از او پنهان کنند میخیال خود می

زنی را از پا دربیاورد مخصوصا اگر آن زن عاشق 

 باشد.

 کنم اما احتمال هرـ من تالشم رو برای درمان می

 چیزی هست.

 هم درد تا خواست بیشتر بشنود و بشکند،هم نمی

 مغز استخوانش نفوذ کرده بود.

تونم مرخصش کنم؟ از بیمارستان بودن زیاد می ـ کی

 خوشش نمیاد.
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ل کنم اگر نرماـ فردا یک بار وضعیتش رو بررسی می

تونید ببرید ولی توی خونه باید استراحت باشه می

 مطلق باشه.

از  آن توان خود را به خواب زدن نداشت، بیشتر از

همان لحظه که امیرعباس پا در اتاق گذاشته بود بیدار 

شده بود. بوی عطرش او را هوشیار کرده بود و حاال 

خواست خشمش را با چیزهایی که شنیده بود فقط می

خالی کند. خشمی که با توجهات ریز و درشت 

 شد.امیرعباس بیشتر می

ه دیگ دامه حرفاتون رو بیرون بزنید،شه برید اـ می

 خوام چیز بیشتری بفهمم.نمی
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ارتعاش صدا و بغضش را نتوانست کنترل کند و شبیه 

 های ترحم برانگیز لحنش التماس داشت.آدم

 ـ از کی بیداری خانم؟ چرا چیزی نگفتی؟

اش را به امیرعباس که با دو قدم چشمان اشکی

 دوخت و لب زد.خودش را باال سر او رسانده بود 

قدر بیدار بودم که بدونم چه قدر وظیفه شناسی ـ اون

یواش م و نیاز نباشه یواشکه دکتر بیاری برای معاینه

 های زندگی رو بهم بگی.با واقعیت

ا هایش رخواهد گفتهدکتر سعی در پادرمیانی دارد، می

 رفع و رجوع کند اما چه فایده؟

 رو از دست بدی.ـ عزیزم از االن که نباید امیدت 
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کشد و با ی روی تخت را روی سرش میملحفه

 گوید:دار شده میصدایی که از بغض گرفته و خش

 ـ برید بیرون بذارید به درد خودم بمیرم.

هایش به از دست ی ترسدر این یک سال آخر همه

 انتهای دیگر ختم شده بود،دادن و یک کابوس بی

ن به دیو بودن گاه بودساسان که یک شبه از تکیه

هایش شد. ی ترسرسید ته آن مرداب شروع بقیه

همه  اعتمادی که ملیکا از او گرفت و عاقبت آن

تالشی که رفتن آبرویش ختم شد، ته آن ماموریت و 

دوری از امیرعباس از دست رفتن رویاهایش برای 

مادر شدن بود. یک روز خوش بر او حرام بود هر چه 

شته ببندد و آینده را کرد چشم روی گذتالش می
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شود. بعد از بسازد و در زمان حالش زندگی کند نمی

آن زیرزمین نمور و ساختن به او نیامده بود، 

هایش این دو روز بند آمدنی نبودند. با حرص اشک

دست پای پلکش کشید هنوز حضور امیرعباس را 

 کرد.حس می

شه بری و بگی مامانم بیاد به کمکش احتیاج ـ می

 دارم.

 ـ چه کمکی من هستم. 

مشتش را روی شکمش فشرد نیاز فوری به سرویس 

ای ی ماهانهکرد موعد دورهبهداشتی داشت، حس می

 بینی کرده بود فرا رسیده.که دکتر پیش

 ـ امیرعباس برو این مدت نبودی حاال هم نباش برو.
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 رقلبش سوخت و زبانش را از لفظی که برای او به کا

 برده بود گاز گرفت.

 دونم ناراحتی و من باید خریدار نازت باشم،ـ می

 ولی خودتم باید راه بدی بهم یا نه؟

از طلبکار بودن او حرصش گرفت، خیس شدن 

 کرد.لباسش را حس می

 خوام راه بدم، برو فقط برو دور باش از من.ـ نمی

ـ خانم من شما یه دیقه از اون زیر بیا بیرون حرف 

 زنیم.می
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هایش ی سفید هم مثل لباسکم مانده بود ملحفه

لب گزید و با التماسی که در لحن بود  کثیف شود،

 گفت:

 ـ برو.

دست امیرعباس روی ملحفه نشست و خواست آن را 

کرد، باالخره زور کنار بزند اما ثمینا مقاومت می

ه کامیرعباس چربید و محلفه کنار رفت. قبل از این

دیدن وضع ثمینا چند ثانیه فقط با حرفی بزند با 

 کرد.حیرت او را نگاه می

 ـ یا خدا چی شدی؟

 هایش را با خجالت بست و لب گزید.چشم

 ـ برو دیگه.



 

Romanzo_o 1568 

 کرد.این مرد اصال به حرف او توجه نمی

 کنیم خب؟ االن درستش می ـ چیزی نیست عزیزم،

اش انداخت و امیرعباس دست زیر زانو و دور شانه

 کرد.بلندش 

 ـ ولم کن.

هایش را بسته بود و شرمگین سرش را میان درز چشم

 پیرهن او پنهان کرد.

 شه.ـ لباست کثیف می

 فدای سرت. ـ به درکت،

او را به سرویس بهداشتی برد و کمک کرد 

هایش را درآورد، تمام مدت از شدت شرم روی لباس

که حرفی بزند یا نگاهی به امیرعباس بیندازد این
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ای که های جدید و پد بهداشتی. لباسنداشت

امیرعباس برایش آورده بود به کمک خودش پوشید و 

ثمینا را روی صندلی نشاند  از سرویس بیرون آمدند،

و خودش از اتاق بیرون رفت. وقتی برگشت یکی از 

نیروهای خدماتی بیمارستان برای تعویض ملحفه و 

 روتختی پشت سرش وارد شد.

ختت تا بگم بیان برات یه سرم ـ بیا بخواب رو ت

 قندی بزنن رنگ به رو نداری.

و رو تختی را عوض  زن خیلی فرز و سریع ملحفه

امیرعباس خواست زیر بازویش را  کرده و رفت،

بگیرد که ممانعت کرده و به سختی روی پاهای 

لرزانش ایستاد. محتاطانه و آرام تا تخت رفت و روی 
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یش را بست و همان دم هاآن به پهلو دراز کشید چشم

اشکی که ثمینا هیچ تالشی برای بستن راه  قطره

 ی چشمش سر خورد.خروجش نکرده بود از گوشه

 خوام بخوابم برو بیرون.ـ می

های خیس و بسته ماند تا صدای چند دقیقه با چشم

 در که بسته های آرام سنگین امیرعباس را شنید،قدم

رد. امیرعباس شد چشم باز کرد و بغضش را رها ک

ناراحت شده بود؟ تکلیفش با خودش مشخص نبود 

ملحفه را  خواهد،خواهد و چه نمیداست چه مینمی

خواست روی سرش کشید و سعی کرد بخوابد نمی

وقتی مادرش او را دید توضیحی برای حالش بدهد 

 حالی که برای خودش هم ناخوانا و نامفهوم بود.
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آمد و با یک دم عمیق از ساختمان بیمارستان بیرون 

عمر فروردین ماه  هایش کشید،هوای خنک را به ریه

ی خود رسیده بود. چه سال نوی پر غمی را به نیمه

ثمینا هیچ جوره حاضر به پذیرش  شروع کرده بودند،

ترین داد در حساساو نبود. البته که حق را به او می

شرایطی که به حضور همسرش نیاز داشت امیرعباس 

 د.نبو

 ـ امیرجان مادر اومدی؟
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سرش به سمت راست و جایی که مادر ثمینا ایستاده 

آمد و یک ی بیمارستان بیرون میبود کرد، از بوفه

 لیوان کاغذی در دست داشت.

 خواست بخوابه.ـ بله ثمینا می

 ـ تو هم برو خونه یکم استراحت کن.

رش فرو نفسش را رها کرد و دست در جیب شلوا

 برد.

نا فردا صبح ثمی خوابم،جا تو ماشین یکم میـ نه همین

خوام به محض تایید دکتر از کنن میرو مرخص می

دونید که بیمارستان رو دوست جا ببرمش خونه میاین

 نداره.

 م بدش میاد.ـ آره بچه
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نگاهی به لیوانی که در دست مادر ثمینا بود انداخت و 

 ها تهیه نکرده.غذایی برای آن تازه یادش آمد که اصال

 ـ شما شام خوردید؟

 ساره سرش را باال انداخت.

 ـ نه اصال میلم نبود.

 سوئیچش را از جیبش بیرون کشید.

ل به ک رم براتون شام بگیرم،ـ شما برید باال من می

 یادم رفته بود.

 قبل از این که برود مادر ثمینا مچ دستش را گرفت.

خانم کلی زحمت کشیدن غذا  شیرین ـ نه امیرجان،

درست کردن فرستادن افروز جان آورد خدا خیرش 



 

Romanzo_o 1574 

بده من میلم نبود بخورم االنم باالست بخوام 

 خورم.می

حواس جمعی شیرین بانو را برای هزارمین بار ستود، 

کرد همیشه به موقع به دانست چه میاگر او نبود نمی

 رسید.دادش می

ت خوابه شما هم استراح ـ باشه پس برید باال تا ثمینا

 کنید.

کارت همراه را به مادر ثمینا داد و بعد از رفتن او 

 ی شیرین بانو رادر مسیر شماره سمت ماشینش رفت،

گرفت دیر وقت بود ولی امید به بیداری او امید 

 داشت.

 ـ جانم پسرم.
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این زن سوای  حتی صدایش هم آرامش داشت،

ی بود فرشتههایی که برایش خرج کرده مادرانه

 نجاتش هم بود.

 کردم؟کار میـ شیرین بانو نداشتمت چی

 ـ خوبی مامان جان؟

هایش را بست و سرش را به پشتی صندلی تکیه چشم

داد و سعی کرد با تمرکز روی کلمات حالش را 

 توصیف کند.

زنش رو تخت  ش نیومده رفته،ـ کسی که بچه

واد خبیمارستانه و شدیدا ازش دلخوره حتی نمی

 یه پرونده نیمه کاره داره چه حالی داره؟ ببیندش،
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سکوت شیرین بانو یعنی منتظر است باز بشنود، شبیه 

شود مریض کامال شرح حال داده دکتری که منتظر می

 اش را بپیچد.بعد نسخه

هر چی  م،م از این سی سال زندگی خستهـ خسته

م دبینم تو این زندگی هیچی برای خوکنم میمرور می

نداشتم. نه که ناشکری کنم بگم هیچی نبود، نه ولی 

من چیزی رو عمیق و قلبی برای خودم نخواستم. 

حتی شغلم رو دوست نداشتم یادته که رویاهامو ولی 

رفتم دنبالش چون هدفم از یه جایی به بعد تغییر کرد. 

وام خحاال یه دلیل پیدا کردم که با اون خیلی چیزا می

زندگیم حالش خوب نیست و این دلیل  برای خودم،

 کنه.تر میمنه خسته رو خسته
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جوری بپرسم کار کنی؟ یا نه بذار اینخوای چیـ می

 کنه؟چی حالت رو خوب می

 آرام و زیر لب گفت:

دونم ذهنم در عین پر هیاهو دونم، هیچی نمیـ نمی

 بودنش خالیه.

285 

  

نی نیاز داری، ـ به نظر من تو به یه استراحت طوال

چند ساله که یه قدمم برای خودت برنداشتی و 

 همونی هم که برداشتی نصفه و نیمه گذاشتی. 

اش را گوشش به شیرین بانو بود، منتظر بود او نسخه

 کامل کند.
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ـ از االن بگمت که یه کفش آهنین پات کن چون 

تاه ی کودکتر ثمینا به افسون گفته احتمال یه دوره

دلیل  ده، خیال نکنردگی رو برای ثمینا میشبیه به افس

شه زن ها حالش خوب میزندگیت به این راحتی

 هزارجور ناز داره که باید بکشی.

 هایش کمی شکل گرفتند.لب

دونی من آدم کم ده اگر نه که میآخه پا نمی ـ  ِد

 آوردن یا کم گذاشتن نیستم.

ای که تشکیل ـ یکم به خودتون زمان بده، زندگی

ی گن ازدواج هندونهدادین خیلی نوپاست. اصوال می

حاال شما هزارم همدیگه رو از قبل  ست،در بسته

شناختین ولی یه چیزایی تازه تو زندگی به چشم می
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بره تا زن و مرد رگ خواب میاد. چند وقت زمان می

همدیگه رو بفهمن تا اون موقع به خودتون زمان 

هست ولی یه  بدین وقت برای کار و درس همیشه

شه به روزایی از عمرتون اگر بره رفته و دیگه نمی

 عقب برگشت.

حرف حق که جواب نداشت، خودش هم به یک 

استراحت طوالنی فکر کرده بود و انگار منتظر بود 

 نشینی را نیاز دارد.کسی تایید کند که این عقب

یرم گـ این پرونده که بسته بشه یه مدت مرخصی می

های سنگین و ماموریت تی پروندهبعدش هم تا مد

 کنم.قبول نمی
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لبخند شیرین بانو را از همان پشت تلفن هم حس 

 کرد.می

های زندگیت رو محکم کن. کنی، پایهـ کار خوبی می

نذار نهال عشقتون بخشکه به ثمینا بفهمون تحت هر 

 شرایطی هر جای دنیا که باشی اولویت زندگیت اونه.

 کشید.وط فرضی میبا انگشت روی فرمان خط

 دونه.کردم این رو میـ فکر می

ها عاشق شنیدن هستن مامان جان، اگر یه سری ـ زن

ها رو روزی هزار بار هم بگی اونا طالب شنیدن جمله

منطقی نیست فقط یکم از هستن. ثمینا هم دختر بی

لحاظ روحی ضعیف شده و نیاز به ریکاوری داره، 
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ال درگیر ماجراهای پیچده تون تا حاشما از اول آشنایی

 ای بودید حق بده زود رنج شده باشه.و آزاردهنده

توانست به ثمینا بدهد غیر از های دنیا را میتمام حق

 که روی او چشم بسته و نگاهش را دریغ کند.این

 گیره از من...کنه، رو میزور نگاهم میـ به

 شیرین بانو آهسته خندید و به شوخی تشر زد.

بکش مرد گنده از بس که این دخترا برات  ـ خجالت

چشم ابرو اومدن و باالخواه داشتی پرو شدی توقع 

 نداری کسی بهت چیزی بگه لوس شدی مامانم.

اش گرفت شیرین بانو هیچ رقمه حاضر نبود خنده

حق را به او بدهد و در لفافه و با نرمش کالمش 

ی گفت او مقصر است، همیشه همین بود در شیوهمی
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بیت او دعوا و تشر و اخم و تخم جایی نداشت، تر

شد اما رفتارهای البته که به وقت لزوم جدی می

ها را به خانه و خانواده پیوند اش بود که آندوستانه

هایشان سن و سالداده بود و برعکس خیلی از هم

خانواده گریز نبودند. محیط خانه همیشه گرم و پر 

 ن باز بود.ِمهر و راه درد دل کردن برایشا

چشمش در ظاهر به خیابان و رفت و آمد مردم بود 

اما ذهن و قلبش پیش مردی بود که پشت فرمان با 

ی های درهمش نشسته بود و مسیر خانهاخم

ای که کارهاش را در پیش گرفته بود. بعد از اینپدری

ترخیصش از بیمارستان انجام شده بود در برابر 

ه شان سرسختانه خانهخواست امیرعباس برای رفتن ب
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مقاومت کرده بود. جوری موضع گرفته و برخورد 

کرده بود که مادرش برای رفع و رجوع رفتار او 

دستپاچه لبخندی مصلحتی به امیرعباس زده و گفته 

 بود:
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ـ امیرجان مادر ثمینا وضع خوبی نداره بعد سقط »

روز شه بزار یه چند جنین بدن خیلی ضعیف می

 «ی ما باشه من بهش برسم.خونه

هایش برایش خط و تندی هم به او اخم کرده و چشم

 رغم احساس ندامتشنشان کشیده بود، ولی ثمینا علی
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به ُبعد دلگیر و عصبانی وجودش اجازه پیشروی 

 داد.می

تونم خوب ازش انگار من نمی ـ حق با شماست،»

 «مراقبت کنم.

دانست شدیدا این د و میکنایه کالم او را گرفته بو

نادیده گرفتن به او برخورده اما هیچ کوتاه آمدنی در 

کارش نبود. او یک جان از دست داده بود، جانی که 

 شود یااش بخشیده میدانست دوباره به زندگینمی

نه. شاید هیچ وقت دیگر شانس مادر شدن را نداشت 

و همین هم دلش را بیشتر سوزانده و عامل 

 شد.یش میهاواکنش

 ـ ممنون پسرم خدا خیرت بده.
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 از فکر بیرون آمد، به این زودی رسیده بودند؟

زحمت در رو باز کنید من به ثمینا کمک ـ شما بی

 کنم.می

وقتی مادرش پیاده شد امیرعباس هم پیاده شده و 

ماشین را دور زد، در را باز کرد و خم شد تا زیر 

ه و لجوجان بازویش را بگیرد. دستش را عقب کشید

 غر زد.

 تونم. ـ خودم می

خودش را جلو کشید و یک پایش را از ماشین بیرون  

هنوز کامل روی پا نایستاده بود که دردی  گذاشت،

ی موزی زیر شکمش پیچید. دست روی ناحیه

 دردناک گذاشته و کمی خم شد.
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 ـ آخ.

امیرعباس دست دور کمر و بازویش انداخت و او را 

چه ها یک آغوش نیمد، بعد از مدتبه خود تکیه دا

نمه قسمتش شده بود. ضربان قلبش داشت اوج 

 کرد.گرفت و درد همچنان خودنمایی میمی

ـ رو نکرده بودی تا این حد لجبازی، تا جایی که من 

 یادمه خیلی مظلوم و آروم بودی.

ی امیرعباس کافی بود تا جلوی حس با همین کنایه

کرد پس زده ا پر میخوشایندی که داشت وجودش ر

 و سعی کند خودش را عقب بکشد.

 تونم.ـ ولم کن خودم می
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اگر توانسته باشد یک میلی متر از او فاصله بگیرد، 

 امیرعباس او را  سفت و محکم به خود چسبانده بود.

خوام به تونی منتها من میدونم خودت میـ بله می

 خانم لجبازم کمک کنم.

باز هم تقال کرد البته از نوع ای به او رفت و چشم غره

م های آرااش، بعد از قفل کردن ماشین با قدمفایدهبی

داشت داخل ای که امیرعباس محتاطانه برمیو شمرده

 خانه شدند. 

زحمت مادر منم یه چیزی بیارم ـ ببرش تو اتاقش بی

 کنه.هم نخورده ضعف می بخوره صبحانه

ز داشت با هدایت امیرعباس روی تخت نشست نیا

 دوش کوتاهی بگیرد برای همین مادرش را صدا زد.
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 شه بیای لطفا.ـ مامان می

 ـ چیزی احتیاج داری؟

سرش را به طرف مخالف امیرعباس چرخاند او هنوز 

 با این مرد خیلی قهر بود.

 ـ چیه مادر؟

شه خوام یه دوش بگیرم بعد بخوابم میـ من می

 کمکم کنی؟

ای به چشم و ابرو اشاره اش لب گزید و بهمامان ساره

ها امیرعباس کرد، قبل از هر واکنشی از سمت آن

 ای گفت:امیرعباس با صدای گرفته

رم داروهای ثمینا رو بگیرم شما بیرون چیزی ـ من می

 احتیاج ندارید؟
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 روی سخنش با مادر ثمینا بود.

 ـ نه پسرم خدا خیرت بده.

 ـ پس فعال با اجازه.

ی او بعد از رفتن امیرعباس مادرش که برای بدرقه

ی میان ابروهایش به رفته بود به اتاق برگشت، گره

 شدت کور بودند.

 جوری بزرگ کردم؟ـ من تو رو این

 کالفه لب زد.

 طوری مامان چی شده؟ـ چه
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 مادرش دستی به کمر زده و پوزخند زد.

 یپسره رو جلوی من سکه پرسه چی شده،ـ تازه می

یه پول کردی. از صبح تا حاال هر برخوردی خواستی 

فکر کردی نفهمیدم تو بیمارستان هم  باهاش کردی،

 باهاش همین برخورد رو کردی.

توقع داشت مادرش  بغض بیخ گلویش را چسبید،

اش کند. اصال که مواخدهپشت او باشد نه این

 کند؟ دانست او چه دردی را تحمل میمی

این حرفا رو بذاری برای بعد من شه ـ مامان می

 م.خسته

ی میان ابروهایش کورتر شدند و صدایش باالتر گره

 رفت.



 

Romanzo_o 1591 

 ـ بله بایدم خسته باشی.

 مادرش قصد کوتاه آمدن نداشت.

 ی زن و شوهریه.ـ مامان این مسئله

کنی طوری خود میـ اگر مسئله زن و شوهریه بی

 ست،ه تون مشکلیبرخورد کنی که بقیه بفهمن بین

 ی باباتخود تو خونهبی

 کنی. ادبی میجلوی من بهش بی

 ـ مامان.

صدای بلندش دست خودش نبود، مادرش رنجیده و 

متاسف اتاق را ترک کرد و او را به حال خود 

 گذاشت.
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از فروشگاه با دست پر بیرون آمد، بعد از خرید  

کرد برای تقویت او داروهای ثمینا هر چه که فکر می

ای خریده بود. هر ست از یک فروشگاه زنجیرهنیاز ا

ی خودشان چند که دوست داشت ثمینا در خانه

استراحت کند که خودش بیشتر کنار او بود و مراقبت 

کند. افروز و افرا حتی صبح خیلی زود بیدار شده 

بودند و خانه را برای برگشت او تمیز و مرتب کرده 

اش یخواست برای سالمتحاج احمد می بودند،

ینا هایشان با مخالفت ثمی برنامهگوسفند سر ببرد. همه

کرد هرچه فکر می برای رفتن به خانه نصفه مانده بود،

شان پیدا راهی جز حرف زدن برای رفع کدورت بین

ها داشت ولی اول باید کرد. البته که خیلی برنامهنمی

هایی این مدت زدند تا او بتواند کاستیحرف می
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ها را در صندوق جا داد را جبران کند. خرید شانرابطه

 اش زنگ خورد.قبل از سوار ماشین شدن گوشی

 ـ سالم سرهنگ.

ی انبارهاش ـ سالم، کامیاب اومده تهرانه همه

تاپ ست و طبق مدارکی که از اون لپمحاصره

فرستادی دیگه دستمون پره و نیازی نیست وقت رو 

 تلف کنیم.

االن هم زیادی صبر  دستش را مشت کرد تا همین

 ی مانور داده بودند.کرده بودند و به آن زالو اجازه

 کنم.ـ همین امشب کارشون رو یه سره می

ریزی عملیات همون جای همیشگی ـ برای برنامه

 منتظرتم.
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 بینمتون.ـ می
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تماس را قطع کرد حداقل اعصابش را این خبر کمی 

ماند و دست شاهد زمین نمیآرام کرد، همین که خون 

خور را از جیب و مال مردم کوتاه یک مشت حرام

هایش برداشته کرد یک بار بزرگ از روی شانهمی

ی پدری ثمینا رسید خریدها و شد. وقتی به خانهمی

خانم داد خواست به محل داروها را تحویل ساره

قرارش برود، دلش نکشید بدون دیدن دخترک دلبرش 

 ی کوتاه به در زد،تاق ثمینا رفت و دو تقهبرود. به ا

ی بود ولی صدایی نشنید دستگیره در را منتظر اجازه
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آرام تکان داد. وارد اتاق شد ثمینا روی تخت به پهلو 

خوابیده بود، جوری که بیدارش نکند به تختش 

نزدیک شد و پایین تخت نشست. صورت ثمینا به 

رنگ و رو بیخاطر خونی که از دست داده بود هنوز 

 و سفید بود.

 کار کنم که خوب بشی؟ـ آخه من برای تو چی

اش را فقط خودش فهمید با انگشت ی زیرلبیزمزمه

 اش را نوازش کرد.و تیره شده پای پلک گود افتاده

های از ته دلت تنگ شده آخه ـ دلم برای خنده

 انصاف این دل لعنتی برات تنگ شده.بی

های ثمینا ند و روی لبانگشتانش مسیر عوض کرد

 نشستند.
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هر چی سختی و  گذریم،ـ از این روزها هم می

مشکل هم سر راهمون باشه مهم نیست من تنهات 

 ذارم دلبرک.نمی

هایش پیشانی ثمینا را مهر کرده و به همان با لب

آرامی که آمده بود از اتاق خارج شد. مادر ثمینا همان 

 ج شد.دم از آشپزخانه با سینی چای خار

ـ بیا یه چایی بخور خستگیت در بره دستت دردنکنه 

 قدر خرید کردی.چه

 هایترین مبل نشسته و یکی از فنجانروی نزدیک

اش چای را برداشت، بوی خوش هل و دارچین ریه

 کند.را پر می
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کردم مفیده خریدم اگر باز هم ـ هر چیزی که فکر می

 چیزی احتیاج داره بگید.

دار و ستاره باران به امیرعباس نمساره با چشمانی 

 خیره شد و لب زد.

ـ خیر ببینی که این همه حواست جمع دخترمنه، برای 

و احترام تو به دخترم کفایت  منه مادر همین عالقه

 کنه. این یه سالی که گذشت انگار ده سال گذشت،می

درد خودمون کم بود یک کالغ چهل کالغ مردم هم 

ش بودم بعد اون همه ندهبه روش خیلی نگران آی

مصیبت، حاال خیالم راحته که دخترم رو به خوب 

 کسی سپردم.
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سرش را پایین انداخته بود و به جمالتی پر ِمهری که 

با لحنی آرام و تن صدای مرتعش از دهان مادر ثمینا 

 کرد.شد گوش میخارج می

نه کنه به مبینی این روزا ثمینا کج خلقی میـ اگر می

 ش حالش خوب نیست.مادر ببخ

سرش زور باال آمدن نداشت مادر ثمینا با هرجمله 

 کرد.ی خود میبیشتر از قبل او را شرمنده

دردش  م نکنید ثمینا همسر منه،ـ بیشتر از این شرمنده

درد منه، اون حق داره از من دلخور باشه تو 

 ترین شرایط نتونستم کنارش باشم.حساس

 ...ـ من توجه رفتارش هستم اون
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هایشان دوست نداشت مسئله بیشتر از این بین خانواده

ها مشکالتی در زندگی داشتند باز شود، مثل تمام زوج

خانم کردند. میان کالم سارهکه خودشان باید حل می

اش را تمام کند، باید خیال او پرید و نگذاشت جمله

ها قرار نیست کش پیدا کرد که این تنشرا راحت می

 کنند.

چیز  روز بگذره از شوک ماجرا بیرون بیاد همه ـ چند

شه، شما خودتون رو نگران نکنید همسر درست می

قدر من ازم دلخوره و من باید از دلش دربیارم همین

 ست. ساده

اش عزم رفتن کرد تا هر چه بعد از خوردن چایی

 ی پایان این پرونده را بگذارد.زودتر نقطه
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************************************

************* 

از وقتی بیدار شده بود بوی عطر امیرعباس را در 

طور که روی تخت دراز اتاقش حس کرده بود، همان

ی تخت خطوط کشیده بود انگشتانش روی ملحفه

کردند. یک خواب کوتاه بعد از دوشی فرضی رسم می

تر شدنش شده بود. حاال که گرفته بود باعث سرحال

کرد با امیرعباس برخورد ش فکر میکه خوب با خود

هم پیش چشم مادرش، اما باز هم  خوبی نداشت آن

 توقع نداشت مادرش از امیرعباس حمایت کند.
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شاید اگر پدرش سرکار نبود حداقل با حمایت او 

ها بود که در اتاقش باز در همین فکر شد،دلخوش می

 اتاقش شد. غذا وارد شده و مادرش با سینی

 ـ بیدار شدی؟

وز هن سرش را ریز تکان داد و سعی کرد آرام بنشیند،

 گرفت.زیر دلش با هر حرکت درد می

 ـ اوهوم به یه چرت کوچولو احتیاج داشتم.

آروم بخور بعدش باید دارو مصرف ـ غذات رو آروم

کنی، چرک چشک کن قوی داری بدنت باید توان 

 داشته باشه.
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 روی عسلی کنار تخت گذاشت،مادرش سینی را 

اندکی با او سرسنگین بود احتماال به خاطر ساعتی 

 پیش که صدایش را بلند کرده بود.

 ـ مامان! ببخشید.

البته که  اش را صدا زده بود،مظلوم و آرام مامان ساره

 اش کرده بود.کمی هم لوس شدن چاشنی

 ـ اونی که باید ازش معذرت خواهی کنی من نیستم.

خودش را به آن راه  رهم فشرد و سر به زیر شد،لب ب

 خواست مادرش از او ناراحت نباشد.زد فقط می

 ـ دست خودم نبود صدام باال رفت ببخش.

 مادرش با مکث کوتاهی لب تخت نشست.
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گذره ثمینا؟ دوست داشتی من ـ تو فکرت چی می

ازت حمایت کنم، مثل خودت با اون بنده خدا بد 

 ق با دخترمه؟برخورد کنم بگم ح

همین یک جمله کافی بود تا بفهمد از نظر مادرش 

 جایی داشته.توقع بی

 ـ ولی توقع هم نداشتم باهام دعوا کنی.

لوس و لب برچیده گفت و منتظر جواب مادرش 

 ماند.

صبح با بهی زندگی که فقط صبحـ دختر من همه

ی عاشقانه بیدار شدن و شب تو آغوش معشوق بوسه

 نیست. دلبری کردن

 های مادرش داد.هوش و حواسش را کامل به حرف



 

Romanzo_o 1604 

ـ زندگی روزای سخت و تلخ مثل همین امروز تو هم 

 هاترین زوجدعوا و بحث بین عاشق زیاد داره عزیزم،

گن نمک زندگی. تو فکر کن هم هست بهش هم می

های ریز و درشت داشتید اگر هربار که از این بحث

ت ما هم به طرفداری از تو جمع کنی بیای خونه بابا

قدر چه دخترمون رو ترش کنیم برای پسر مردم،

 شه؟میده؟ اصال تهش چیجواب می

ی دبیرستانی نبود که منظور مادرش از آن دختر بچه

 شود که پرسید را نفهمد.تهش چه می

توام که ازت حمایت  ـ من اتفاقا به فکر زندگی

اگر بخوام دم ولی درسته که بهت حق می کنم،نمی

خوای در پیش بگیرم که عمری ای که تو میاین شیوه
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ها، مکشمونه. تو همین کشبرای زندگی تو باقی نمی

شه که هر ها به قدری زیاد میها و سوتفاهمدلخوری

لحظه امکان داره کار رو به جای باریک برسونه 

 گم. می فهمی چیمی

د، های مادرش تمام شوسکوت کرده بود تا نصیحت

نیاز به یک سکوت عمیق و شنیدن داشت. حرفایش 

زد چیزی نبودند که بخواهد به را باید با خودش می

 زبان بیاورد.

ـ مشکل شما هرچی هست باید بین خودتون حل 

که تو کاری کنی که عالم بشه تو حریم خودتون نه این

خواد برای شوهرت ناز کنی و آدم بفهمن. دلت می

ظر داشته باش که هر چیزی خب قبوله، اینم در ن
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تونه تبعات حدی داره و اگر از حدش بگذره می

 جبران ناپذیر داشته باشه.

اش دلخوری دانست،ترین درد او را نمیمادرش مهم

 نمود.برای بقیه به ناز کردن می

 ـ درد من ناز کردن نیست من فقط...

هایش ی سکوت به لبانگشت مادرش به نشانه

 چسبید.

 مین االن من چی گفتم؟ـ هیش! ه
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چه او را سوزانده و هایش را بهم چفت کرد تا آنلب

باعث شده عقلش را از دست بدهد قلب مادرش را 

 نسوزاند.

ـ منه مادر وظیفمه در حد چند جمله نصیحت دخترم 

رو راهنمایی کنم که مبادا فردا روزی حسرت و 

داده بخوره. حرفای هایی که از دست افسوس داشته

منو سر بدخواهی خودت و باالخواه شوهرت بودن 

 ره.نگیری که کالهمون بدجور تو هم می

با پا روی زمین ضرب گرفته بود و منتظر آمدن 

ی متروک و کامیاب تهرانی بود، اطراف کارخانه

انبارش پر از نیروهای اطالعاتی بود و هیچ راه فراری 

بودند. نگران گریختن او برای آن مردک رذل نگذاشته 
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خورد که این راه به پایان برسد و نبود دل دلش را می

او با دیدن به ذلت و خواری کامیاب دلش خنک شود 

شاهد را چگونه شکنجه و شهید  و یادش برود،

کردند. صدایی در گوشش پیچید و حواس او را جمع 

 کرد.

 ـ سوژه وارد محدوده شد.

 گرفتند. هایش شکل نیشخند به خودلب

هایی برات ـ بیا جناب تهرانی، بیا ببین چه خواب

 دیدم.

نفسی و سکوتی مخوف به دیواره پر ترک و در بی

رام آ سست پشت سرش تکیه داد و به صدای حرکت

ها گوش سپرد. ریزهها روی سنگهای ماشینچرخ
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ها در گذر از شماره معکوس شروع شده بود وثانیه

پشت دیوار سرک کشید.  از هم در رقابت بودند،

ماشین کامیاب وسط انبار توقف کرد، با دو نفر از 

 بادیگاردهایش پیاده شد.

جا قرار گذاشتن؟ مگه ـ اینا خبر مرگشون چرا این

 جا رو اون جوجه اطالعاتی شناسایی نکرده بود؟این

ه کها جوابش را داد قبل از اینیکی از آن گردن کلفت

 نش اقدام کند.امیرعباس برای شکستن گرد

ـ آقا قبل از لو رفتن سریع سرش رو زیرآب کردیم، 

 جا وضعیت سفیده.خیالت راحت این

شان زده و از پشت دیوار خیالیپوزخندی به خوش

 پاکوبان بیرون آمد.



 

Romanzo_o 1610 

 ـ همچین هم وضعیت سفید نیست نره غول.

صدایش در انبار طنین انداخت، کامیاب طوری به 

ایستاده بود برگشت که عقب و جایی که امیرعباس 

 که او اقدامی کند گردنش شکست.آنحس کرد بی

 ـ منتظر کسی هستید جناب تهرانی نسب؟ 

هایش کرد، قدمتر میبا آرامش فاصله را کم و کم

آمدند و ترس را محکم و مقتدر روی زمین فرود می

انداختند. کامیاب با چشمان ریز به دل دشمنش می

نگریست، گویی رده او را میخو شده و ابروهای گره

 بیند همان مردیکه باور نداشت کسی که مقابلش می

اش حساب باز کرده باشد که حسابی روی سودآوری

 بود.
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ـ اگر منتظر رفاقت هستی که باید بگم سر این قرار 

 رسن ولی تو شانس مالقاتشون رو داری.نمی

 ـ جناب مسکوت اینورا؟

حیرتش از دیدار او کرد کامیاب خونسردانه سعی می

 را مخفی کند.

شه البته می کنم،ـ دیگه رسما دارم به هوشت شک می

طور هم برداشت کرد که داری خودت رو به این

 زنی.کوچه چپ می

چرخید، انگشتان نگاهش موشکافه روی کامیاب می

آورد نشان ها میاش و فشاری که روی آنمشت شده

 از خشمش داشت.

 ادنت؟ ـ اون ترسوها فرست
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یعنی تا این حد به خودش اطمینان داشت که هیچ 

 وقت به چنگ قانون نمیوفتد؟ 

ـ چرا فکر کردی من با زالوهایی شبیه به تو که خون 

ی ترقی و پول پارو کردنشون هم مردم رو کردن پله

 شم؟دست و هم کاسه می

لبخند  های کامیاب از تحیر گرد شدند،مردمک

 گفت:پیروزی زد و خونسرد 

ـ من از طرف سازمان اطالعات ایران ماموریت دارم 

کامیاب تهرانی نسب رو به جرم ایجاد اختالل در بازار 

ارز و دالر کشور، اختالس و پولشویی و آدم ربایی 

 دستگیر کنم.
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شوک زده بود یا شاید  ی بلندی سر داد،کامیاب قهقهه

ود که برایش هم روی نفوذش حساب باز کرده ب

مواجه با قانون خنده بود. شاید حق داشت خودش را 

دسته باال بگیرد، برای خودش کم کسی نبود مشاور 

رئیس جمهور بود، البته فقط برای خودش بزرگ بود. 

 هایش فروکش کردند و تبدیل به نیشخند شدند.خنده

 ـ خیلی جالب بود پسر خیلی خندیدم.

 را بیرون کشید. سیمشدست در جیب فرو برد و بی

 ـ مگه من جک گفتم که تو بخندی جناب تهرانی؟

حاال همان نیشخند تمسخرآمیز هم محو شده بود، 

جناب تهرانی نسب خودش را زیادی دست باال گرفته 
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بود. حق داشت به خودش غره شود، او که خبر 

اش ها و فسادهای مالینداشت آمار تمام خرابکاری

ست و حتی حکمش هم هی قضائیروی میز رئیس قوه

 از پیش صادر شده.

 م؟دونی من کیـ تو می

 اش به سرهنگ احمدزاده افتاد.یادش به جلسه

ـ این آدم با تکیه بر سمتی که داره کلی خالف ریز و »

درشت داره، خیلی رو مقامش به عنوان مشاور 

 «کنه.حساب باز می

خواست از ته دل قهقهه حاال این امیرعباس بود که می

 بزند.
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ـ هر کی هستی واسه خودت هستی جناب برای من 

چرا خودت رو زدی به خواب  و قانون یه مجرمی،

 جا آخر خطه.آقای هوش این

 ی دریدن او بود با خشم فریاد زد.کمیاب آماده

 کنی.ـ داری با دم شیر بازی می

 محافظین کامیاب رو به او گارد گرفته بودند.

ی جا تحت محاصرهاینهاتون رو بندازید ـ اسلحه

کامله، بهتره بدون مقاومت تسلیم بشید تا جرمتون از 

 تر نشده. اینی که هست سنگین

 ها.عرضهـ بزنیدش بی

دستور کامیاب روی زمین ماند وقتی محافظینش 

ی سینه و اطراف ی قرمز رنگ لیزر را روی قفسهاشعه
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خود دیدند. فریاد خشمگین کامیاب را با یک پوزخند 

 اب داد.جو

 ـ نقطه سر خط جناب کامیاب. 

با پیش آمدن نیروهای اطالعات برای دستگیری 

کامیاب با چند قدم بلند و محکم از انبار بیرون آمد، 

توانست کاری که باید انجام داده بود. شاید او نمی

تمام مجرمان دنیا را دستگیر و به سزای عملشان 

برای برساند ولی همین که قدمی هرچند کوچک 

داشت حالش را خوب آسایش و امنیت مردمش برمی

 داشت.هایش برمیکرده و باری از روی شانه

مادرش حرفش را زده و رفته بود اما ثمینای بعد از  

رفتن بود درونش جنجالی بزرگ به پا بود، روح 
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و  زدای کز کرده بود و ساز ناکوک میاش گوشهخسته

ر تکاپوی اش عضوی پردرد ددر قسمت چپ سینه

ترین گذر از این جنجال بود. این جنجال شاید بزرگ

او بعد از زیرزمین نمور و  اش بود،جدال زندگی

اش آسان دلش را باخته بود. درست سلول انفرادی

کرد دیگر هرگز به راحتی تن به زمانی که فکر می

اعتماد به مرد دیگری نخواهد داد احساسش به 

اش با . در رابطهامیرعباس در وجودش شکل کرد

ساسان عشقی نبود او را صرفا یک خواستگار بود که 

معیارهایی که برای ثمینا مهم بود را ظاهرا داشت، با 

ی سختی خورد او محرمش بود و ثمینا این حال ضربه

 کرد. کش میرا به دیگری برای همخوابگی پیش
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ذره جایگاهش امیرعباس اولش یک ناجی بود بعد ذره

ده و تبدیل به یک احساس قوی و را عوض کر

ماندگار شده بود، دلخوری پررنگی از او داشت و از 

طرفی هم دلتنگی امانش را بریده بود. وقتی در جواب 

 گیرانه گفته بود:های مادرش بهانهتمام صحبت

 «ـ شاید، امیرعباس بود این اتفاق برای من نمیوفتاد.»
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 این جواب مالمتگرانه شد. نگاه مادرش بعد از 

 «ـ یه سوال دارم ازت؟»

نگاهش از روی پتو باال آمد و روی او نشست تا 

 سوالش را بپرسد.
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ـ این بچه رو کی به تو داد؟ غیر از اینه که خواست »

خدا بوده که تو مادر بشی؟ غیر از اینه که هدیه و 

 «امانت خدا بوده؟

 رچیده بود.سرش را آرام به طرفین تکان داده و لب ب

ـ خب پس حرفت چیه؟ خدا صالح دیده که امانتش »

رو ازت پس بگیره بود و نبود امیرعباس فرقی تو 

تونی بگی چون اون نبوده این اصل ماجرا نداره، نمی

اتفاق افتاده. تو دلگیری و بخشی از این دلگیری کامال 

انصافیه که عذاب وجدان به جون به حقه ولی بی

اولین عشق زندگیش هستی دونی مردی که می

 «بندازی.
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دهانش  زور آببغض سنگ شده در گلویش را به

بلعید، یعنی لیاقت مادری کردن برای آن امانتی را 

ها نزدیک به نداشت که به این زودی رفت؟ عقربه

ساعت ده شب بودند و از امیرعباس خبری نبود. هم 

بودنش را خواستار بود هم دیدنش داغ این مدت را 

کرد، خودش را گم کرده بود. بین یش تازه میبرا

زد و در انتخاب احساسات متناقضش دست و پا می

مانده بود، حال و هوایش شبیه به هوای بهاری بود 

یک لحظه آفتابی و دمی بعد ابری و بارانی. ناامید از 

آمدن امیرعباس که از وقتی رفته بود سراغی از او 

 و سعی کرد براینگرفته بود روی تخش دراز کشیده 

هایش به عالم خواب پناه ببرد. فرارا را فرار از غم

داد وقتی حتی توان پاک کردن صورت ترجیح می
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دید چه برسد به حل کردنی که مسئله را در خود نمی

رسید. از اثر فعال هیچ راهی برای آن به ذهنش نمی

داروها بود یا خستگی جسمش نفهمید کی به خواب 

 رفت.

خواب غلتی زده و جهت عوض کند که خواست در 

وزن مضاعفی را رو دستش احساس کرد، خمار و 

دید چه میهایش را از هم فاصله داد. آنخوابالود پلک

را خواب انگاشته و چندباری پلک زد تا تاری 

چشمانش برطرف شود، امیرعباس پایین تخت در 

حالی که دست ثمینا را میان دستانش داشت نشسته 

ه بود. چند ثانیه بدون پلک زدن به او خوابش برد

اش ای که در چهرهخیره شد دلش برای خستگی
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های یک دست سیاهش نمایان بود ضعف رفت. لباس

شان انداخت، آن اوایل او را یاد روزهای اول آشنایی

ترسید. اش میاز ابهت و ابروهای همیشه گره خورده

اش ی او سمت موهای بهم ریختهارادهدستش بی

ای با لمس موهایش نداشت که حرکت کرد، فاصله

امیرعباس چشم باز کرد. با بیدار شدنش ثمینا هم از 

 حالت خوابیده در آمده و در جایش صاف نشست،

 دوخت.نگاهش را به هر جایی غیر از چشمان او می

 ـ صبح بخیر خانم.

آرام جوری که اصال شک داشت که صدایش شنیده 

 شود جواب داد.

 خیر.ـ صبح ب
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 خوای با من حرف بزنی یا نگام کنی؟ـ هنوز نمی

کرد که زیر نگاه سنگین خودش را کنترل می

 امیرعباس سرش به سمت او نچرخد.

 ها رو تو و خانم دکتر گفتید من شنیدم.ـ گفتنی

اش نگیرد و بغض هایش را گزید تا شبیه گریهلب

 نکند.

بعد از پایان عملیات و دستگیری کامیاب و 

با میل عجیبش برای کوبیدن یک مشت  دستانش،هم

ی مجازاتش را جانانه در دهانش مقابله کرده و ادامه

به مجریان قانون سپرده بود. از آن لحظه به بعد فقط 

به ثمینا فکر کرده بود، به اتفاقاتی که در این مدت 

کوتاه ازدواجشان رخ داده بود و به این نتیجه رسید 
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 هایی هستند کهتر از تنشی کمخاطرات خوبشان خیل

ها را چالش کشیده بودند. وقتی سوار موتورش آن

شده بود مقصد مشخصی نداشت اما بعد از کمی دور 

های تهران به این باور رسیده بود که زدن در خیابان

باید مدتی به خودشان زمان بدهد. باید از به ِگل 

شان جلوگیری کند، آن موقع نشستن کشتی زندگی

دش را در دفتر سرهنگ احمدزاده پیدا کرد. مرد با خو

دیدنش گل از گلش شکفته بود و با خوشحالی به 

 استقبالش آمده بود.

گفتن که برای ـ خوش اومدی سرگرد، راست می

 سرگرد صامتی کار نشد نداره خسته نباشی.
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 ی سرهنگ گذاشت.دستش را در دست دراز شده

کامل از ماموریتم و عملیات امروز ـ یه گزارش »

 «فرستم.کنم براتون مینوشتم، امضا می

اش را فشرده و او را به نشستن دعوت سرهنگ شانه

 کرده بود.

ای داری بیا بگم یه چایی بیارن برات ـ چه عجله»

 «خستگیت در بره.

 از نشستن امتناع کرده بود و گفته بود:

 «ص بشم.ـ نه سرهنگ اگر اجازه بدید من مرخ»

سرهنگ عمیق او را نگریسته و بعد از مکثی کوتاه 

 گفته بود:
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 نم،کـ من به آشنایی با نیرویی مثل تو افتخار می»

 «ها هم روت حساب کنم؟تونم روی بقیه پروندهمی

اش بود اگر آن ثبات و آرامشی که باید در زندگی

پذیرفت ولی حاال زمانش حتما این پیشنهاد را می

 نبود.

خوام برم مرخصی و فعال تا مدتی می نه سرهنگ،ـ »

های سنگین و ماموریت قبول بعدش هم فعال پرونده

 «کنم.نمی

از نگاه پر حرف سرهنگ احمدزاده هزاران معنا  

خود سرهنگ حرف شیرین بانو را مستقیم  گرفته بود،

 و به سبک سید هاشم زده بود.
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 ـ این همه سال زحمت کشیدی و از خودت زدی،»

شناسمت فهمیدم که جوری که منی که چند وقته می

ی ما یه ی همهتو برای خودت کم گذاشتی. گذشته

نقاط سیاه پررنگ و دردناکی داره که فقط برای 

سرگرد صامتی خیلی خوشحالم  خودمون معنی داره،

که یکی رو تو زندگیت داری که تو رو به خودت 

ین بدی. ابرگردونه و باعث بشه بخوای به خودت بها 

مرخصی برات الزمه برو و به خودت و زندگیت 

شنیدم چه اتفاقی افتاده متاسفم امیدوارم حال  برس،

 «همسرت خوب باشه، حال هر دوتون خوب باشه.
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وقتی با آسودگی از دفتر سرهنگ بیرون آمده بود تنها 

برای مرحم گذاشتن روی  یک چیز برایش مهم بود،

 کرد.د میی دلبرکش چه بایقلب شکسته

ـ با هم بریم سفر؟ مثل اولین شب عقدمون بریم 

شما؟ کنار دریا قدم بزنیم و تو برای من حرف بزنی و 

ی تموم این مدت که صدات رو نشنیدم من اندازه

 بشنومت؟

 کرد.با انگشت اشاره روی دست ثمینا را نوازش می

خوای بشنوی؟ باورت نشده من رو می ـ چی

بشم بریم لبه دریا من یه بار دیگه تونم دیگه مادر نمی

 خودم حرفای خانم دکتر رو برات بگم؟
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ی چشمان ثمینا به مقصد یک قطره اشک از گوشه

شدن میان تار موهایش راه افتاد، از دلتنگی زیاد گم

 کرد.حتی به آن قطره اشک هم حسادت می

ـ عزیزدلم دکتر که نگفت هیچ وقت و به هیچ عنوان، 

 ن هست.هزارتا راه درما

ـ اگر هزارتا راه درمان رو رفتیم و نشد بعدش چی؟ 

 اگر دلت خواست یکی بابا صدات کنه و نشد چی؟

خواست بغض صدایش را ببوسد و با تمام وجود می

او را میان آغوشش سفت و محکم بگیرد جوری که 

 در آغوشش حل شود.

 ـ فدای سرت اگر نشد.



 

Romanzo_o 1630 

ا برایش همه درنگ و از ته دل جواب داده بود، ثمینبی

 اش بود.ترین داراییچیز و با ارزش

 های بقیه تبـ وقتی چند صباح دیگه با دیدن بچه

دوست داشتن از سرت افتاد او وقت چی؟ اون وقتی 

که با حسرت تو کوچه و خیابون به بقیه نگاه کردی 

 کار باید بکنم؟چی؟ اون وقت من چی

طور چهثمینا او را  ابروهایش بهم گره خوردند،

زد و چنین سوالی شناخته بود که چنین حرفی می

پرسید؟ درست است که تنش زیاد داشتند و می

اش نرسیده بود اما در طور که باید به زن و زندگیآن

آن حد هم نبود که عشقش را کم بشمارد. او مرد زیاد 

حرف زدن و زبان ریختن نبود، وقتی ِمهر ثمینا به 
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را برای خودش خواسته  دلش افتاده بود و دخترک

بود شیرین بانو یادش داده بود که هر ثانیه و هر لحظه 

 بگوید و ببوسید و نوازش کند.
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از ِمهر و محبت و عشق در این همین مدت کوتاه کم 

 نگذاشته بود که جواب این سوال را بدهد. 

 کار نگاهم نکن.طوری طلبـ این

هانی محکم به او بزند که آمد یک تو دکاش دلش می

دیگر چنین حرفی را به زبان نیاورد، که به او و 

 احساسش شک نکند.
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ـ ثمینا بهتره تمومش کنی، منم این سوالت رو نشنیده 

 گیرم.می

 خوام نشنیده بگیری.ـ من نمی

هایش خیره شد تا جوابش را با اخم تندی در چشم

 .بدهد که دو تقه کوتاه به در اتاق کوبیده شد

 ـ ثمینا مامان، امیرجان بیدارید؟! صبحانه حاضره.

هایش را روی هم گذاشته و نفس عمیقی کشید، پلک

 ثمینا صدایش را باال برده و جواب مادرش داد.

 ـ بله مامان االن میایم.

های درهم امیرعباس از کنارش توجه به اخموقتی بی

گذشته و از اتاق بیرون آمده بود ضربان قلبش را در 

کرد. چند مشت آب سرد االترین حد ممکن حس میب
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ی سرویس بهداشتی به به صورتش پاشیده و در آینه

ی این روزها که شباهتی به دختر رنگ و روی رفته

ثمینای چند روز قبل نداشت نگاه کرد. برای تعویض 

هایش که به اتاق برگشت خبری از امیرعباس لباس

ی به موهایش اهایش عوض کرده و شانهلباس نبود،

اش راضی زد. از ظاهر آشفته و صورت رنگ پریده

نبود، دوست نداشت پیش چشم همه زار و نزار باشد. 

های خشکش زد و از اتاق بیرون برق لبی هم به لب

رفت، چند قدم مانده به آشپزخانه برسد صدای 

امیرعباس را شنید که پیشنهادش را جور دیگری 

 کرد.عنوان می
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ی ثمینا یه سفر برای تغییر روحیهخوام ـ من می

ها هم همرهمون باشن ببرمش، فکر کردم اگر خانواده

خوب باشه. یکم استراحت و دورهم بودن برای 

 مون الزمه.همه

 اول از همه ثنا ذوق زده موافقتش را اعالم کرد.

ـ ایول داداش امیر، مردم از بس پای درس و کتاب 

 نشستم.

می ریز لبی کنار امیرعباس وارد آشپزخانه شد و با سال

خواست او را های مادرش نمینشست، بعد از توصیه

 بین جمع ضایع کند.

 ـ بهتری دخترم؟



 

Romanzo_o 1635 

ای جواب پدرش را با تکان سر داد و استکان چایی

ه میلی ب که مادرش برایش ریخته بود را جلو کشید،

خوردن صبحانه نداشت با چایی خودش را سرگرم 

 کرد.

 قراره بریم؟ـ وای حاال کجا 

ثنا بحث سفر را از پیش گرفت و ندید ثمینا به او 

 رود تا ساکت شود.چشم غره می

ـ هر جا دوست داشته باشید، البته نظر من روی 

 تره. شماله چون االن هوا بهاریه و شرجی هوا کم

اش با پیشنهاد امیرعباس موافق بودند، ظاهرا خانواده

 شان مشخص بود. رضایت از چهره

 موافق باشید برای پس فردا صبح حرکت کنیم.ـ 
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های الزم برای سفر امیرعباس رفت بعد از هماهنگی

اش را هم در جریان بگذارد، اصال نفهمید که خانواده

که ثمینا به این سفر رضایتی ندارد. از نظرش این سفر 

نداشت در جمع  داد و حوصلهچیزی را تغییر نمی

عباس راه مخالفت تظاهر به خوب بودن کند. امیر

آورد، کردن او را بسته بود و همین لجش را درمی

 گرفت.حتی نگاهش را هم نامحسوس از ثمینا می

در نهایت امیرعباس پیروز شد و توانست همه را برای 

حاال در ماشین نشسته  این سفر با خود همراه کند،

بودند و مقصدشان یکی از شهرهای شمالی کشور 

ی ماشین شده بودند جز چند جمله بود. از وقتی سوار

کوتاه دم دستی حرفی با هم نزده بودند و او خودش 
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 ی این سفررا با تماشای جاده مشغول کرده بود. بهانه

ی او بود در اصل اما از اول مسیر بهتر شدن روحیه

شان حاکم بود. اوی دلگیر یک جو سنگینی در ماشین

ی ر بود هم طرفطرف و امیرعباسی که انگار با ثمینا قه

ند شان را نداشتهیچ کدام قصد شکستن سکوت دیگر،

 دانست.هر کس خودش را محق می
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توجه با خنکی هوای اول صبح نفسش گرفته بود بی

شیشه را پایین کشید و سرش را کمی بیرون برد تا باد 

 به صورتش بخورد.

 خوری.ـ این چه کاریه سرما می
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از زمین و زمان خورده بود این هم به  این همه بال

 رویش، مگر اهمیتی داشت؟

 ـ مهم نیست.

کرد جوابش در میان هیاهوی باد گم شده اما فکر می

به گوش امیرعباس رسیده بود که با جدیت بازوی او 

 کشد.را گرفته و عقب می

ـ دست از این لجبازی بردار، داری به خودت آسیب 

 زنی.می

 گشت.تند به سمت او بر

زنه تویی، اونی که منو تو ـ اونی که به من آسیب می

کنه تویی، اونی که وقتی فهمیدم دارم تنهایی رها می

ای که شم نبود تویی، اونی که وقتی نطفهمادر می
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مون باشه از دست رفت نبود تویی تونست بچهمی

 پس با من طلبکارانه حرف نزن.

یرون اش را ببا جیغ و بغض نوشخوارهای ذهنی

نفس زنان عقب کشید و به پشتی ریخت و نفس

صندلی تکیه داد. فشار دستان امیرعباس دور فرمان را 

دید و لب گزید، تند رفته بود معلوم نبود چه مرگش 

داد. همه چیز بود که این همه خودش و او را آزار می

بازار  بهم ریخته بود و انگار از پس مرتب کردن آشفته

های امیرعباس بهم فشرده لبآمد. ذهنش برنمی

کرد تا حرفی نزند. کمی شدند خودش را کنترل میمی

اش کشاند و توقف کرد، جلوتر ماشین را به گوشه

سرعتش زیاد بود و ماشین تکان سختی خورد. دید که 
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ماشین فرهاد و حاج احمد و پدرش از کنارشان 

گذشتند، امیرعباس بالفاصله از ماشین پیاده شد و 

وتر از ماشین دستانش را میان موهایش برد. کمی جل

های عمیقی که اش در اثر نفسهای سینهتکان

اش را روی ران کشید محرز بود، مشت گره شدهمی

 پایش کوبید.

تم دونسـ لعنتی من که راضی به این سفر نبودم، می

 کنم.هم به خودم هم به تو زهرش می

را از  گوشی امیرعباس شروع به زنگ خوردن کرد، آن

اش جدا کرد شیرین بانو بود حتما توقفشان روی پایه

بقیه را نگران کرده بود. نفسی گرفته و تماس را وصل 

 کرد.
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 ـ جونم شیرین جون؟

 ـ چرا وایسادید مامان جان چیزی شده؟ خوبی تو؟

اش را پیشانی نگاهی به امیرعباس که با انگشت اشاره

 داد انداخت.ماساژ می

باس یکم خسته بود وایساد یکم ـ ِام نه امیرع

 استراحت کنه، االن راه میوفتیم.

ـ ما یکم جلوتر برای صبحانه و استراحت وایمیسیم 

 بیاید.

دانست چه باید بکند، بین تماس را که قطع کرد نمی

منتظر ماندن و پیاده شدن در نهایت پیاده شدن و صدا 

زدن امیرعباس را انتخاب کرد. باز شدن در ماشین 
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ه امیرعباس را به عقب کشاند، اما باز هم جایی نگا

 کرد.غیر از صورت او را نگاه می

 ـ امیرعباس.

نگاه دلخور و سنگین امیرعباس که روی او نشست 

 سرش را پایین انداخت.

 ـ شیرین جون زنگ زد...

اش را های زیرپایش زده و جملهلگدی به سنگ ریزه

 کامل کرد.

 هستن.ـ برای صبحونه منتظر ما 

هایش این بود تنها واکنش امیرعباس در برابر حرف

کرد که آمد و سوار ماشین شد، خودش خراب می

انتظار داشت امیرعباس باز هم نگاهش کرده یا محبت 
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خرجش کند؟ امیرعباس آدم سخت گویی و کنایه 

زد اصال همین نادیده زدن نبود، با او بلند حرف نمی

ن جمله سرزنش و گرفتنش برای او اندازه هزارا

ترسید از چه مالمت داشت. حساس شده بود می

چیز؟ خب معلوم بود از دست دادن امیرعباس 

از  هایی کهترین ترسش بود. بعد از دیدن عکسبزرگ

شاهد فرستاده بودند فکری خوره وار اعصاب و 

 روانش را به بازی گرفته بود.
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معلوم نبود کی و کجا  هایی کهها و ماموریتآن عکس

شود، حس مسئولیت طور در آن حاضر میو چه
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ای زیادش نسبت به کسانی که اش و آن کینهپذیری

ها را دشمن جان و مال و ناموس خود و مردم آن

ترساند دانست همه و همه او را بیش از پیش میمی

های حساس اتفاقی که نکند در یکی از این موقعیت

 فتد.برای امیرعباس بیو

جا برای هایشان آنتا وقتی به مکانی که خانواده

سیر ی مصبحانه توقف کرده بودند برسند مثل بقیه

سکوت کردند، یک سکوت دلگیر و پر حرف. قصد 

داشت از ثمینا دلجویی کند اصال این سفر را هم به 

اما به جای درست شدن  همین دلیل ترتیب داده بود،

دن شد. باز کرتر میعمیق هاها بیشتر و دلخوریفاصله

شان افتاده بود سهل و آسان نبود ای که به زندگیگره
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اما توقع کور شدن این گره را هم نداشت. روی 

کرد، دیگر داشتند خیلی حساب میاحساسی که به یک

جا بود که احساسشان به جای ساختن مسئله این

کرد. با وجودی که حق را به ثمینا داشت خراب می

هایی کرد او را به خاطر شوکو سعی می دادمی

های تلخش درک کند او را در شک روحی و تجربه

دانست. ترس او کردن به احساس خودش محق نمی

او را مرد جا زدن  برایش مسخره و ناراحت کننده بود،

و رفیق نیمه راه بودن پنداشته بود و این قابل قبول و 

نار جاده ایستاده کوتاه آمدن نبود. با دیدن فرهاد که ک

بود سرعت کم کرده و ماشین را متوقف کرد. بعد از 

پیاده شدن و خوش و بش با فرهاد ماشین را دور زد 
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و در را برای ثمینا که گویا قصد پیاده شدن نداشت 

 باز کرد.

 منتظرن. ـ پیاده شو،

دار بود از بس که سعی کرده صدایش گرفته و خش

این دختر  را نرنجاند، بود خودش را کنترل کند که او

کرد یا آن دخترک مظلوم و سر به زیر را باور می

 عصیانگر دقایق قبل را.

ـ بیا بریم یه آبی به دست و صورتت بزن، نگرانت 

 شن این چشمای سرخ رو ببینن.می

 خودش بیشتر از حرفی که زد دلش گرفت.

 ـ خوبم بریم.
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قدمی به او نزدیک شد و سرش را خم کرد تو به 

 تر باشد.اش مسلطشمان َنم زدهچ

گه، چرا یه ـ اگر خوبی این چشمای خیس چی می

ت کنی حس کنم با بودنم دارم شکنجهکاری می

 کنم؟ می

دخترکش چشم بسته و قدمی عقب گذاشت و در 

نهایت تنش بین حصار تن او و ماشین حبس شد 

سرش را پایین آورده و کنار گوش ثمینا آرام و شمره 

 گفت:

دارم تا دلت آروم بشه تو ازم ن که هر قدمی برمیـ م

 کار کنم؟شی، تو بگو برات چیدورتر می

 اش چسبیده بود.ی ثمینا به یقهچانه
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 شه بریم....میـ می

ای که بعد از چند روز با آهنگ خوش آن لحظه

قدر صدایش اسم امیرعباس را به زبان آورده بود چه

ترین دل این مرد لرزیده بود. چرا خدا همیشه سخت

بار ها یکگرفت؟ تمام این سالها را از او میامتحان

نپرسیده بود چرا و راه خودش را رفته بود، راهی که 

ش را عقب کشیده و راه کرد درست است. تنفکر می

را برای ثمینا باز کرد، وقتی او راه افتاد امیرعباس هم 

ه خواست باش راه افتاد. به هر طریقی میشانهبهشانه

گذارد و از کشیدن نازش او حالی کند که تنهایش نمی

آورد. وارد شود، از دوست داشتنش کم نمیخسته نمی

ها آن ها به سمتی نگاهرستوران که شدند همه
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کشیده شده، اعضای خانواده فهمیده بودند چیزی 

ها درست نیست و ثمینا و امیرعباس همان میان آن

زوج همیشگی نیستند. با این وجود کسی به رویشان 

دادند خودشان آورد و این خوب بود که اجازه مینمی

مشکالتشان را حل کنند و تنها در حد مشورت و 

د. تنها کسی که نگاهش گذاشتنراهنمایی پا پیش می

تر شد شیرین بانو بود، در عمق کشدارتر و طوالنی

نگاهش یک نگرانی عمیق برای هر دویشان بود. یکی 

ها خالی گذاشته بودند هایی که برای آناز صندلی

برای ثمینا عقب کشید، افرا برای این حرکتش سوتی 

 زد و فرهاد لب و دهانش را کج کرد.

 ـ زن ذلیل.
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 شگونی از بازوی او گرفت.افسون نی

297 

  

 ـ به جای تیکه انداختن به داداشم یکم یاد بگیر.

ـ آخ عزیزم یعنی منظورم این بود که مرد باید به 

 همسرش احترام بذاره.

هایشان شد. افرا و ثنا و خنده و همین شروع شوخی 

انداختند، این هایشان جمع را به خنده میدرازیبا زبان

هایشان قرار داده بار فرهاد را مورد آماج طعنه و کنایه

تر مشغول باز طرفبودند. آیسان و آیدا کمی آن

دغدغه و دوست داشتنی خودشان در دنیای بی بودند،

دانست شاید حکمت کار خدا را نمیغرق بودند، 
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توانست موهای دخترکی را شانه بزند روزی او هم می

و ببافد یا با پسرکی وسط سالن خانه کشتی بگیرد و 

جیغ ثمینا را در بیاورد. رویش را برگرداند 

ی نامعلوم فکر کند، حال آن خواست به آیندهنمی

شان برایش اهمیت داشت. آینده را ی زندگیلحظه

هایشان شد وقتی حال هردویشان خوب بود و زخممی

را مرهم گذاشته بودند تصور کرد، وقتی که دلبرکش 

لبخندش واقعی و از ته دل باشد. بعد از صرف 

ی مسیرشان را تا رسیدن به مقصد بدون صبحانه بقیه

خواستند ناهار را در خانه توقف طی کردند، همه می

لی قصد رسیدند خیو با راحتی صرف کنند. وقتی به م

زود بساط ناهار را آماده کردند، مردها در حیاط 

ویالیی که اجاره کرده بودند مشغول به سیخ کشیدن 
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ها و کباب کردنشان بودند و خانم هم در حال جوجه

جایی وسایل و تدارک چیدن سفره بودند. تنها جابه

کسی که خستگی را بهانه کرده و در یکی از اتاق 

ی باالی ویال خود را به خواب زده های طبقهخواب

زد تا ها را باد میبود ثمینا بود. ظاهرا داشت ذغال

حرارتشان زیاد شود ولی فکر و ذکرش جای دیگری 

 کرد. ِسیر می

 ـ کجایی داداش تو فکری؟

حواس آورده و بی با صدای فرهاد سرش را باال

 پرسید:

 ـ چیزی گفتی؟

 ابش گفت:ی آرامی کرد و در جوفرهاد خنده
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ـ یه جوری عبوس و بدعنقی که انگار زورت کردن 

 بیای سفر، چته چرا این همه تو خودتی؟

 اش برآید را کنترل کرد.آمد از سینهآهی که می

ـ چیزی نیست از خستگیه، از وقتی از ماموریت 

 اومدم نشده یه استراحت درست حسابی بکنم از اونه.

اهش کرد که فرهاد ابرویی باال انداخت و جوری نگ

 یعنی خودت را سیاه کن.

خوای خالی ببندی حداقل برای ـ آخه مرد مومن می

همی فکسی ببند که تو رو نشناسه، تو خستگی می

چیه؟ تو تا قبل از ازدواجت کی یه ساعت برای 

 خودت وقتی گذاشتی که استراحت کنی.
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چیزی نداشت که بگوید در عوض خودش را با 

 غول کرد.ها مشجا کردن سیخجابه

دن ـ خانما یه رفتارهای خاصی از خودشون نشون می

 کننمثال فحشت میدن داد و فریاد می جور وقتا،این

خوام ریختت رو ببینم ولی در واقع با که برو نمی

های خوان بگن با تموم بداخالقیها میهمون کلمه

 من تو بمون بذار خودمو خالی کنم.

 نیشخندی به فرهاد زد.

 کی مدرکت رو گرفتی از کدوم دانشگاه؟ ـ استاد

 ای به او رفت.فرهاد شانه باال انداخت و چشم غره

ـ اصال استاد فقط خواهر خودت نیاز به هیچ درس و 

 دانشگاهی نیست.
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شناخت با هم بزرگ شده بودند افسون را می

 همرازش بود.

 ـ یادم باشه یه صحبتایی باهاش بکنم.

 نگاهش کرد.ای درمانده فرهاد با قیافه

 خواستم دلداریت بدم.ـ وابده داداش خیر سرم می

 با تفریح به فرهاد نگاه کرد و گفت:

ی گی زن ذلیل، حاال ادامهـ بار آخرت باشه به من می

 دلداریت رو بده.

اش بیرون آمد و فرهاد از جلد شوخ طبعی و لودگی

 جدی شد.
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 و زودگذر شده،ـ خانمت دچار یه افسردگی ریز 

خداروشکر خیلی درگیر بحران نشده فقط االن روزای 

گذرونه. یکم باید صبور باشی و به هر حساسی رو می

سازی زد برقصی تا آروم بشه، تو دوران بارداری و 

د ها پیش میاجور مسائل بیشتر برای خانمزایمان این

ولی شوک تصادف باعث شده خانمت درگیر این 

 بحران بشه.

ی داد به او در زمینهدقت به فرهاد گوش میبا 

 اش چیز دیگریپزشکی خیلی اعتماد داشت، تخصص

ها اطالعات داشت. بود اما درمورد تمام بیماری

خواند صرفا در زمینه قلب و عروق هایی که میمقاله
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 اش نجاتنبود معتقد بود یک پزشک است و وظیفه

 د.اش باال باشها پس باید آگاهیجان انسان

ه کنها رو زیاد میـ تغییرات هورمونی حساسیت خانم

نه زهم می باید خیلی مراقب باشی، اگر خانمت حرفی

بدون از ته دل نیست از نظر روحی باید به یه شرایط 

 نرمال برسه.

 ی فرهاد را فشرد.شانه

 ـ ممنون.

ـ شاید باورت نشه اما افسون تو دوران بارداری هر 

میومد که از من بدش میاد بعد  چند وقت یه بار یادش

کرد که چرا این حرف رو زد، بعد شست گریه میمی

کرد دیگه باز به خاطر حرف خودش با من دعوا می
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کشیدم که بس کنه. قدر باید نازش رو میبماند که چه

 کنیزودی پدر شدن رو تجربه میشاءاهلل خودت بهان

 گم.فهمی من چی میمی

یک روزی که شاید  کرد،نفسش را در سینه حبس 

نیاید شاید بیاید. سرش را روی به باال گرفت و 

، ها افتادی یکی از اتاقی کنار رفتهچشمش به پرده

ایستاده بود که با دیدن نگاه امیرعباس  ثمینا کنار پرده

ی فرهاد او را بهم ریخته بود و کنار رفت. یک جمله

 کن بود ازهایی بود که ممثمینا نگران همین یک جمله

اما خبر نداشت بهم ریختگی  زبان بقیه بشنوند،

امیرعباس به خاطر حال اوست نه این که شاید روزی 

پدر نشود. اعتقاد داشت خدا هر چه صالحش باشد را 
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کردند ها تالششان را میها رقم خواهد زد، آنبرای آن

اش را به خدا رفتند و بقیهها را میی راهو همه

 سپردند.می

 اینا رو باد بزن. ـ

های بلند وارد باد بزن را دست فرهاد داد و با قدم

ی سالن را باال های مارپیچ گوشهساختمان شد. پله

اش رو به حیاط بود را باز رفت و در اتاقی که پنجره

 کرد.

از وقتی که رسیده بودند خودش را به اتاقی رسانده و 

 وار در خود جمع شده بود، حتیروی تخت جنین

توانست دو هایش را عوض نکرده بود. چرا نمیلباس
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دقیقه جلوی زبانش را بگیرد و امیرعباس را نرنجاند؟ 

 ی آرامی که به در خورد او را از فکر بیرون کشاند.تقه

 ـ بله؟

در به آرامی باز شد و شیرین بانو با همان لبخند پر 

اش درحالی که یک ماگ بزرگ در مهر همیشگی

 اتاق شد. دست داشت وارد

 کردی مزاحمت شدم؟ـ استراحت می

 آرام از آن حالت در آمده و نشست.

 ـ نه این چه حرفیه.

ی تخت را برای نشستن انتخاب کرد، شیرین بانو لبه

 ماگ بزرگ را روی میز عسلی کنار تخت گذاشت.
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ـ برات دمنوش دم کردم، از صبح تو راه بودی بدنت 

 هنوز ضیعفه نیاز به تقویت داری.

های شیرین بانو چون شهد شیرینی به جانش محبت

 چسبید.می

 ـ ممنون شیرین جون.

ـ نوش جانت استراحت کردی بیا پایین ناهار نخورده 

 نخوابی.

 ـ چشم.

 بال.ـ چشمت بی
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ای که بعد از رفتن شیرین بانو از جایش بلند شد، پرده

ه کنار زد و بی بزرگ اتاق را پوشانده بود کمی پنجره

ی پیش رویش چشم دوخت. ویالیی که کرایه منظره

کرده بودند تا ساحل راهی نداشت و دریا به راحتی 

ی اتاق رو به حیاط ویال بود دود پنجره قابل دید بود،

ی کباب شده ها و بوی جوجهحاصل از سوختن ذغال

جا را برداشته بود. به پایین نگاه کرد و دید همه

پز ایستاده و بادبزن در دست ای کبابامیرعباس پ

اش از همین فاصله هم مشخص دارد. گرفتگی چهره

کرد از این بود، باید خودش را جمع و جور می

سامان خسته بود. سرگرم تماشای اوضاع نابه

امیرعباس و رفع دلتنگی بود که سر او باال آمد و 

نگاهایشان با هم تالقی کرد. پرده را انداخت و عقب 
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 اشمانتو و روسری ب رفت و روی تخت نشست،عق

ای که در اتاق بود را درآورد و شلخته روی کاناپه

ی ماگ را کمی سر کشید انداخت. محتوای سرد شده

و روی تخت دراز کشید، اگر کمی امیرعباس را 

خواهد دانست با دیدن او که گفته میشناخت میمی

خواهد استراحت کند و حاال بیدار است به سراغش 

طور صدایش را روی سرش انداخته آمد. از وقتی آن

فکر به زبان آورده بود روی و هر چه رسیده بود بی

اش را نداشت. نگاه کردن به چشمان غمگین و گرفته

منطق و عصبانی وجود تمام درست است که ُبعد بی

خودش که  انداخت،تقصیرها را گردن امیرعباس می

انتظارش خیلی طوالنی نشد  گیرد.دانست بهانه میمی
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زد در اتاق باز شد و طور که حدس میو همان

 های آشنایی وارد اتاق شدند.قدم

 کردم خواب باشی.ـ فکر می

ای خود را به خواب زدن و نقش بازی کردن فایده

 نداشت، از حالت خوابیده درآمد و نشست.

 ـ خوابم نبرد.

و آمد  ّهای آرام تخت را دور زدامیرعباس با قدم

 کنارش نشست.

 خوای بعد ناهار بریم ساحل قدم بزنیم؟ـ می

 سرش را به طرفین تکان داد.

 م.ـ نه خسته
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 بره.ـ چی خستگیت رو از بین می

 دونم.ـ نمی

کمی زمان نیاز داشت  خواهد،دانست چه میواقعا نمی

تا با ذهن و قلب زبان نفهمش کلنجار برود و این 

 جدال را پایان بدهد.

دی من به روش خودم خستگیت رو اجازه می ـ

 برطرف کنم؟

 سرش را به سمت امیرعباس چرخاند، روش او؟

 ـ بذار شانسمو برای آروم کردنت امتحان کنم، شاید...

شاید که نه قطعا دستان ماهر در نوازش او 

 توانستند او را آرام کنند.می

 ـ امیر... 
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رد زبان بیاو که فرصت کند نام او را کامل بهقبل از آن

 برای صرف ناهار صدایشان زدند.

 داداش! ناهار حاضره.ـ داداش امیر، زن

اش را بست های باز ماندهحرف در دهانش ماند، لب

و عقب کشید. آمدن افروز شاید بد هم نشد قبل از 

که بار دیگر امیرعباس را بار دیگر با نیش کالمش این

سته بود. آزرده و خود را پشیمان کند دهانش را ب

 امیرعباس دم عمیقی گرفته و از جایش بلند شد،

 دستش را به سمت ثمینا دراز کرد.

ـ پاشو بریم ناهار، بعدش باید دارو بخوری و 

 استراحت کنی.
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دستش را در دست امیرعباس گذاشته و با تکیه بر او 

ی او از روی تخت بلند شد، دست سرد و عرق کرده

یرعباس بود. مانتو و در تضاد کامل با دست گرم ام

اش را سر کرده و همراه امیرعباس از اتاق روسری

بیرون رفت، سفره را در سالن بزرگ ویال انداخته 

بودند و همه دور هم نشسته بودند. سر سفره کنار 

پدرش و امیرعباس نشست، امیرعباس اول بشقاب او 

چین پر کرده و برای را از برنج و جوجه کباب و ته

ای ماست و ساالد هم برایش کشیده و یالهاش پراحتی

هات خاص او لبخند را به گذارد. توجهنزدیکش می

های ها کشیده بود، تنها کسی که از این محبتلب

 کشید ثمینا بود.برد و خجالت میدریغ رنج میبی
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اش را پس زده و از اول از همه بشقاب نیمه خورده

رگشت به اتاق ب ی خستگی بلند شد،بهانهسر سفره به 

اش روی تخت و بعد از درآوردن مانتو و روسری

هایش را بسته و سعی کرد افکارش را خوابید. چشم

اش با خود سامان دهد، در این سفر باید درگیری

اش با ثمینایی که عاشقانه دلتنگ باف و ترسیدهمنفی

شدن سیر میان بازوهای امیرعباس فشرده یک دل

یافت. برای خودش ترازویی در است خاتمه می

هایش را یه طرف و ها و ناراحتیذهنش ساخته ترس

ی اش را گذاشت. کفهدر طرف دیگر عشق و عالقه
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کرد، پس چه دردش بود که اش سنگینی میعالقه

اش سرناسازگاری با خودش و مرد مهربان و حامی

ش به هایش را که باز کرد نگاهگذاشته بود. چشم

روی تخت افتاد از زمانی که به ساعت دیواری روبه

اتاق آمده بود ته در تنهایی سامانی به حال خرابش 

دهد زمان زیادی گذشته بود. حتی از سروصدایی که 

د، شد هم خبری نبوکمی پیش از بیرون اتاق شنیده می

از امیرعباس هم خبری نبود یک قطره اشک از 

میرعباس از او سرد ی چشمش سرخورد نکند اگوشه

اش کند. هزار زدهثبات او دلشود، نکند رفتارهای بی

ته  و یک نکند برای خودش ساخت و اشک ریخت،

اش، هایش به این رسید که بدون حامیگریه زاری
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ها و آغوش امنش، بدون امیرعباس بدون آن نوازش

 شود.شود که نمیاش نمیمرد دوست داشتنی

ای که کشید اعالم خمیازهباالخره فرهاد هم با 

خستگی کرده و با رفتن او به اتاقشان امیرعباس دم 

اش را رها کرده و تلویزیونی که یک ساعت کالفه

که چیزی از محتوایش را بفهمد به آن زول بدون این

زده بود را خاموش کرد. دستی به گردنش کشید و 

که ها انداخت، ثمینا بدون آننگاهی به مسیر پله

حسابی غذایش را بخورد به اتاق برگشته بود. درست 

نگران بود با این وضع خورد و خوراک کمش نهایتا 

آن داروهای قوی او را از پای دربیاورد یا باعث 

تر شدنش بشود. اگر به خودش بود صدباره ضعیف
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رفته و سری به او زده بود، اما ترجیح داد خلوتش را 

فی استراحت کند. بهم نزند و اجازه بدهد به اندازه کا

تنش برای امروز هر دوشان کافی بود، از روی مبل 

بلند شده و از ویال بیرون زد. قدم زدن ذهنش را آرام 

قصد داشت اولین بار با ثمینا کنار ساحل بیاید  کرد،می

به یاد آن شبی که بعد از عقدشان طلوع خورشید را 

کنار هم به تماشا نشستند.طلوعی که امیرعباس فکر 

ها در سکوت ست که مدتی قلبیکرد تولد دوبارهمی

نبض زده بود و خون را فقط برای زنده ماندن به 

هایش پمپاژ کرده بود. قلبی که با قدم گذاشتن رگ

 هایکوچهپسحسی که شبیه نسیم بهاری به کوچه

وجودش پاگذاشته بود زنده شده بود، با دیدن یک 

نی که جفت چشم مظلوم و نگاه خیس و ناتوا
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ملتمسانه و ترسیده به او دوخته شده بودند برای 

 اولین بار لرزید.

پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا 

 رمنمی

 هوا بارون بیاد دست کیو باید بگیرمترسم آخه بیمی

ید پرسهربار که با دیدن ثمینا در کنارش از خودش می

رد چه شد و از کجا قلبش ساز خودش را کوک ک

ها رسید به آن زیرزمین نمور که انگار سرنوشت آنمی

از همان نقطه بهم گره خورد. به خودش که آمد 

های کوتاه و روی دریا ایستاده بود و به موجروبه

کوبیدند بلندی که محکم خود را به تن ساحل می

اش برای شیرین شدن فقط خیره شده بود. این لحظه
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عم زهر روزهایش به یک حضور احتیاج داشت تا ط

 جشن پیروزی نگیرند.

گی کنارم بینمت، میهر شب تو رویا من تو رو می

 خوبه حالت

ذارم عشقم روی خندی و باز من گالی صورتی میمی

 شالت

رفتند، گذشتند و میکاش این روزها هر چه زودتر می

ها به خوشی در ها و ثانیهبه گمانش زمان وقتی لحظه

شد. گویی آن وقت که نمیجریان بودند گذرش حس 

دلت گرم و روحت غرق خوشی و آرامش باشد اصال 

خواهی لذت نیازی به درک زمان نداری و فقط می

کنند منتظر زمان ها در قلبت النه میببری. وقتی غم
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رفتنشان هستی و هر دم به دقیقه ساعت را چک 

ی ای که به جانت افتاده ککنی تا ببینی درد لعنتیمی

ی امیرعباس هم کند. حال آن لحظهمی قصد رفتن

خواست دوری تمام شود، غم از همین بود که فقط می

ها و نگاه ثمینا گم شود و دخترکش را با هم دلبری

های خانه خراب ُکَنش بغل بگیرد و یک نفس خنده

راحت بکشد. یک تمام شدن دلچسب مثل آخر 

 درقرسیدند و آنهایی که به خوشی به پایان میقصه

اش آمدند به کام که مهم نبود کالغ به خانهخوش می

 نرسیده است.

 بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم

�جنجال �: 
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 قرارمهمونم که برای دیدن تو بی

 نرو از روزگارم که من طاقت ندارم

 منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم

بود یا همان دم خدا آن باال  رو به آسمان سربلند کرد،

 هایکه او دلش گرفته بود به قول شیرین بانو غم

امیرعباس را به آغوش کشیده بود. خدا هر جا بود او 

تر از هر زمان به او پناه خواست خستهدلش اجابت می

تر از وقتی که درست در اوج غرور خسته برده بود،

اند و فهمید پدر و مادرش زیر خرواری خاک خوابیده

 اش بزرگ شده.ی خاله و شوهر خالهر سایهاو زی
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 پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم 

 قرارمهمونم که برای دیدن تو بی

 نرو از روزگارم که من طاقت ندارم

 منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم

غرق در به نام خواندن خدایی بود که شیرین بانو با 

ی از لطف و اهر کدام از القاب بزرگش برای او قصه

کرمش گفته بود. دستی لطیف اما سرد که بازویش را 

 لمس کرد امیرعباس مستجاب الدعا شد.

 دنیا اگه وارونه شه رسیم بازم به هم،ما می

 پاییز منم بارون تویی، زیبایی پاییز به این بارونشه

اش را بارانی دلبرا جال در هوای بهاری قلب پاییز زده

ها را نشناسد. صاحب این دستشد مگر می داده بود،
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سرش پایین آمد، نگاهش هنوز به دریا بود وقتی کنار 

 گوشش پچ زد.

 ها بشینیم؟ـ مثل اون شب روی شن

 باور نکن تنهاییو، دل کندنو یادم نده

 از قلب من دوری نکن حاال که حال هردوتاییمون بده

خواست دستش را به روی دست ثمینا گذاشت می

را که او چسبیده به تنش ایستاده  ی هیچاین فاصله

ها فاصله گرفتند و بود حفظ کند. چند قدم از موج

پای تخته سنگی که پشت سرشان بود نشستند. سر 

ثمینا به بازویش تکیه کرد، آمده بود و هر دو در 

ا خیره هبار سنگین نبود به حرکت موجسکوتی که این

 بودند.
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 پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم

 قرارمهمونم که برای دیدن تو بی

 نرو از روزگارم که من طاقت ندارم

 منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم

ـ روی زمین سختت نیست؟ زمین سرده هنوز کامل 

 خوب نشدی دختر خوب.

را  هایشدانست از کجا گفتنیبرای ثمینایی که نمی

شروع کند، شکسته شدن سکوتشان به دست 

 امتیاز بود.امیرعباس بهترین 

 ـ نه خوبه.
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کردم کردم خواب باشی اگر نه صدات میـ فکر می

 باهم بیایم.

هایش از روی تخت بلند وقتی برای پس زدن اشک

ی اتاق را باز شده بود و پرده را کنار زده و پنجره

کرده بود، هنوز دم عمیق اولش به دوم نرسیده از میان 

ی را دیده های نیمه بازش در امتداد ساحل مردپلک

اش را به رخ هایش تنهاییزند. قدمبود که قدم می

کشیدند، وقتی رو به دریا ایستاده بود و ثمینا از می

هایش را دیده بود، دلش همان دور هم خم بودن شانه

از خودش بیشتر گرفته بود که امیرعباسش را در برزخ 

گذاشته بود. چه دوست داشتنی بود که درد کشیدن و 

 ن معشوقش را تاب آورده بود.عذاب داد
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از بین جمالتی که در ذهنش ردیف کرده بود که 

دانست نوبت را به کدامشان بدهد، بگوید نمی

هایش را بست و اجازه داد قلبش در این مورد پلک

 تصمیم گیرنده باشد.

بکنی... خیلی... بیشتر از اون که فکرش رو  ـ من،

 دوست دارم.

اش را آزاد کرد. تحیر نفِس جا مانده در سینه

 فهمید.امیرعباس را از سکوت و تکان نخوردنش می

 ـ امیرعباس.
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اصال به  بغض و ناز صدایش غیر ارادی بود،

ی وجودش ناز رسید ناخودآگاه همهامیرعباس که می

 طلبید.شد و کشیده شدن میمی

 م؟ـ جاااِن امیرعباس دلبرک

اش شد بغض را جان کشیده و پراحساسی که حواله

و  اش پیچیدهتر کرد، دست امیرعباس دور شانهپررنگ

 اش چسباند.او را به سینه

 ـ خیلی... اذیتت کردم... از من... بریدی؟

امیرعباس ثمینا را از خود دور کرد و با کمک دستی 

 ی لرزانش رسانده بود سرش را باالآورد.که به چانه

 زنیدونی وقتی این حرفا رو میاین چه حرفیه؟ میـ 

خوره؟ داری احساس و تعهد من نسبت به بهم برمی
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ای که شروع کردیم زیر زندگیمون، عشقمون و رابطه

بری. من آدم جا زدنم؟ اونم کجا تو زندگیم سوال می

 وسط راهی که با کسی که دوسش دارم شروع کردم.

ای پرحرف هنگاهش را به جایی غیر از چشم

طور تاب امیرعباس دوخت، زیر این نگاه سنگین چه

 آورد. هایش را به زبان میی حرفآورد و بقیهمی

ـ اگر... یه روز... از تب عشق افتادیم... اگر... یه روز... 

حسرت خوردی و... برات سوال شد که... چرا من... 

ی حاال... شم... اگر... اون روز... اندازهپدر نمی

 کار کنم؟م... َن...َنداشته باشی... من... چیدوست

گذاشت حرفش را بزند و تمام لعنت به بغضی که نمی

کلمات را بریده بریده ادا کرده بود، زیر چشمی 



 

Romanzo_o 1683 

نگاهی به امیرعباسی که سکوتش طوالنی شده بود 

طور سنگین نگاهش زد و آنکرد. چرا حرف نمی

 یه سینهآخر تاب نیاورد و سرش را بکرد؟ دسِتمی

اش های لعنتیامیرعباس تکیه داده و اجازه داد اشک

 ببارند.

 ـ لعنت به من...

س ی امیرعبای سینهکوبش تند و تکان خوردن قفسه

 کرد.را حس می

جور که باید از محبتم و عشقم ـ لعنت به من که اون

سیرآبت نکردم که االن این سوال رو ازم نپرسی، که 

ر کاتنها موندنت نباشه، چیترست از دل کندن من و 
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کردم تو این رابطه که فکر کردی یه روز ازت سیر 

 شم؟می

باز هم خراب کرده بود، چرا رساندن منظورش به 

 قدر سخت بود؟مردش ان

 ـ ِب...ِببخشید.

 های امیرعباس را کنار گوشش حس کرد.لب

گم که تو ازم معذرت ـ ِد آخه مگه من اینا رو می

 خواهی کنی؟

 ترسم.... فقط از... آینده میـ من

 دستان امیرعباس محکم دور تنش پیچیده شدند.

ـ واسه آروم کردنت امید واهی و دروغ تحویلت 

آره پیش میاد حتما در آینده حسرت پدر  دم،نمی
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شدن رو بخورم اما نه اون حسرتی که تو ذهن توعه. 

خواد که مادرش تو باشی، زنی ای رو میمن دلم بچه

ی عشق، مگه عهد شه ثمرهقشم و اون بچه میکه عاش

شاه وزورک نیست که معیار دوست داشتنم زاییدن 

 زنم باشه.

زد و امیرعباس همین بود صادقانه حرفش را می

خ ها همیشه تلپیچاندنی در کارش نبود، کاش حقیقت

 نبودند.

ـ من... حالم... خوش نیست... االن... چی درسته... 

 چی غلط.

امیرعباس داشت شبیه به مسکنی قوی نوازش های 

 عمل می کرد ، دردهایش قرار گرفته بودند . 
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_درست من و توییم ، غلط از بین بردن عشقمونه 

 خانم . 

امیرعباس جمله اش را با بوسه ی محکم و عمیقی که 

 روی پیشانی اش کاشت کامل کرد . 

 *** 

نفس های داغ ثمینا روی سینه و اطراف گردنش 

ند ، شاید باید به ثمینا به عنوان یک زن پخش می شد

حق میداد از فردایی که همه به او چشم زنی که 

 نمیتواند مادر شود نگاه کنند بترسد .

_نبودی ... دلم ... برات تنگ ... شده بود . شانه  

 هایش از خنده تکان می خوردند . 

 _دلتنگم بودی و نقره داغم می کردی ؟
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 ببخش....  -

قبل از کامل کردن جمله اش امیرعباس بار دیگر 

 پیشانی اش را بوسید . 

_ببینش هر کی ندونه فکر میکنه به کتک مفصل از 

من نخوردی ، دیگه نمیدونن که خانم با نازهاش من 

 و به چهار میخ کشیده . 

مشت کم توان ثمینا به بازویش خورد ، فهمید تا 

 حدودی او را از حال بدش دور کرده . 

ـ بیا من خیر سرم سرگرد آگاهیم برای خودم یال و 

 کوپالی دارم بعد خانم دست بزن داره . 

خنده ی ریزش میان اشک هایی که از شدتشان کم 

 شده بود غنیمت بود . 
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_دلبرکم از االن غصه ی روزی که نیومده و اتفاقی که 

نیوفتاده رو خوردن باعث از دست رفتن لحظه هامونه 

 . 

مینا را از هر چه فکر منفی و ترس بود باید ذهن ث

پاک می کرد ، باید آرامش را ذره ذره به جانش تزریق 

 می کرد ، با جدیت و تحكم جمله اش را ادامه داد . 

ـ ما همه ی راه ها رو میریم ، هر درمان و دکتری نیاز 

باشه دریغ نمی کنیم بقیه اش هم با خداست . هر 

خوب باشه ولی قول  کاری الزم باشه میکنم که حالت

بده خودت رو نبازی ، زود ناامید نشو ، اصال ناامید 

نشو به این فکر کن که خدا طور دیگه ای تقدیر ما 
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رو رقم زده . شاید خدا میخواد به ما یه ماموریت مهم 

 بده . 

تن ثمینا میان آغوشش آرام گرفته بود و دیگر خبری 

داشت با  از آن نفس نفس زدن ها و هق زدن ها نبود ،

دقت به امیرعباس گوش می کرد این یعنی باز هم نیاز 

 به شنیدن دارد و او باید ادامه بدهد . 

_من پسر واقعی حاج احمد نبودم ولی طوری بزرگم 

کرد و مهر و محبت به پام ریخت که من لحظه ای 

حس نکردم بین من و دخترا فرقی باشه که من 

گر خدا نخواد به عزیزتر هم بودم . میخوام بگم شاید ا

ما بچه ای بده برای اینه که ما پناه بچه ای باشیم که به 

جایی بی پناه رها شده . این طور پدر و مادر شدن هم 
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قشنگه بهش فکر کن ، نباید فقط نطفه ای رو پرورش 

 داد تا نوزادی متولد بشه .

به اندازه ای که ثمینا آرام شده بود خودش هم از 

 ه بود . حجم دلتنگی اش کم شد

_بهم قول میدی همیشه همین اندازه دوسم داشته 

 باشی ؟

مگر میشد به جز دوست داشتنی ابدی او به چیز 

 دیگری فکر کند . 

 _خودتم نخوای من تا آخر عمرت بیخ ریشتم . 

 ثمینا خودش را بیشتر در آغوش او فشرد . 

_نبودنت خیلی سخت بود ، روزای عجیبی بود فکر 

کن یهو بهت بگن داری مادر میشی . اولش گیجی 
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بعد کم کم با اون حس خو می گیری تا بهش دل 

 میبندی و وابسته میشی یهو دیگه نداریش . 

راهی برای بازگرداندن زمان به عقب نبود ، شاید اگر 

ا نراهی داشت که به عقب برگردند نمی گذاشت ثمی

 این حس را تجربه کند اما اتفاقی بود که افتاده بود . 

_متاسفم که تو تجربه ی همه ی اینا تنها بودی ، دیگه 

 گذشته از این به بعد باید به چیزای خوب فکر کنی .

هوای بهاری هنوز ردی از زمستان را با خود داشت ، 

نسیم خنکی که وزید تن لرزان ثمینا را به او نزدیک 

. دستانش را محکمتر دور ثمینا قفل کرد ، تر کرد 

انگار که بخواهد او را در خود حل کند . قلبش بی 

قرار بود و خود را برای عاشقانه ای بیشتر از این 
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آغوش به در و دیوار می کوبید . با تکان خوردن و 

جمع شدن ثمینا در آغوشش ناآرامی اش را حس کرد 

 . 

ادی خنکه واست _چیزی شده ؟ برگردیم ویال هوا زی

 خوب نیست . 

ثمینا بی حرف سرش را به نشانه ی تایید تکان داد ، 

امیرعباس زیر بازویش را گرفت کمک کرد از روی 

زمین بلند شود . همین که صاف ایستاد ناله اش بلند 

 شد و دست مشت شده اش را زیر شکمش گذاشت .

_آآآخ . امیرعباس در دل لعنتی به خود فرستاد که  

 ه داده روی زمینی که سرد و نمدار بود بنشیند . اجاز

 _چی شدی ؟ خوبی ؟ بریم دکتر ؟ 
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هول شده بود و می ترسید این درد کار دستشان بدهد 

، لحظه هایی که در بیمارستان شاهدشان بود پیش 

چشمش بود و مدام میترسید تکرار شوند . آن ضعف 

ها و بی حالی ها و مسکن های قوی ای که برای 

کاهش دردهایش به او تزریق می کردند بخش کمی 

از ماجرایی بود که ثمینا از سرگذرانده و امیرعباس 

 شاهدش بوده .

_ خوبم ، یه وقتایی تو حرکت هایی که می کنم این 

 جوری درد میگیره . 

نوچ کالفه اش کرد کی قرار بود این دردها دست از 

ف می سر او بردارند ، از دیدن آن داروهایی که مصر

 کند حالش بد میشد .
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 _برگردیم ویال ، داروهات رو خوردی ؟ 

 ـ نه ، یادم رفت . 

دستش را پشت کمر او گذاشت و با در برگرفتن شانه 

 اش آرام به سمت ویال هدایتش کرد . 

_آخه چرا باید یادت بره ، بحث سالمتیته نباید پشت 

 گوش بندازی . 

ن که از _داشتم به تو فکر می کردم ، به خودمو

 پاشیده بودیم . 

چه حال غریبی را تجربه کرده بودند ، هر دو در 

عذابی که خودشان برای خودشان ساخته بودند دست 

و پا می زدند . باالخره هرچه قدر سخت و ناراحت 

کننده این روزها هم می گذشتند ، به نظر امیرعباس 
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همین که دلخوری ها برطرف شده و دیگر اسیر 

بودند یک خان مهم را رد کرده بودند . دوری از هم ن

در امتداد دریا مسیری را که باید خاطرات خوبشان به 

تنهایی طی کرده بود ،حاال شانه به شانه ی دخترک 

 دلبرش قدم می زد . 

   

بعد از بازگشتشان به ویال امیرعباس تا داروهایش را 

نخورده و ساعتی را در حصار دستان او نخوابیده بود 

روج از اتاق را به ثمینا نداده بود . حاال که در اجازه خ

حیاط ویال بساط شب نشینی پهن کرده بودند و او به 

توصیه ی و اصرار امیرعباس حسابی خود را پوشانده 

بود که سرما اذیتش نکند ، دیگر افکاری نبودند که 
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مانع از لذت بردنش از جمع خانوادگی شادشان شود 

چند جمله ای که  . هیاهوی ذهنش را با همان

امیرعباس با اطمینان به زبان آورده بود خاموش کرده 

بود . معجزه ی مرد حامی اش برای او همین بود که 

با چند جمله آسودگی را به قلب ترسیده و رنجیده ی 

او هدیه داده بود . کمی آن طرف تر با فرهاد داشتند 

چای و سیب زمینی کبابی آماده می کردند و ثمینا در 

کر دلتنگی اش که کامل رفع نشده بود خیره ی او ف

بود . اگر در جمع نبودند و هر دم نگاه مچگیرانه ی 

یکی رویش سنگینی نمی کرد میل داشت تا صبح 

 تالفی تمام آن نبودن ها و ندیدن هایش را دربیاورد . 

 زنداداش !  -
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با زمزمه ی آرام افروز کنار گوشش چشم از 

 به سمت او چرخاند .  امیرعباس گرفته و سرش را

_خیلی دوسش داری که اینجوری نگاهش میکنی ؟ 

یه جوری بهش خیره شدی که انگار قبال ندیدیش یا 

 میخوای ثانیه به ثانیه ش رو برای خودت ذخیره کنی . 

شرم و حیایی که پشت جمله ی افروز حس می کرد ، 

متوجه اش کرد که افروز منظور دیگری را می خواهد 

اند . نگاه دیگری به امیرعباس کرد و با به او برس

 لبخند رو به افروز گفت : 

عاشق شدن دوست داشتن حس عجیبیه افروز ،  -

نمیشه به راحتی و تو چندتا جمله تعریفش کرد . 
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اگه به من باشه از دیدن امیرعباس هیچ وقت سیر 

 نمیشم ، میدونی چرا ؟ 

 چشمان منتظر افروز به او دوخته شده بود . 

میدونم اونم همین حس رو به من داره و شاید  _چون

حتی بیشتر ، قدرت اون عالقه به حدی زیاده که ما 

هر چه قدر هم که از دست همدیگه دلخور باشیم باز 

هم به هم برمی گردیم . اینو خودمم تازه فهمیدم که 

ما بدون هم نمیتونیم چون سخت به هم رسیدیم ، نه 

نه ، ما تو روزای که بگم مانع جلوی راهمون بود 

 سخت همدیگه به هم رسیدیم . 

 نگاه غریب افروز در چشمهای ثمینا دوخته

 شد و لب زد . 
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 _از ... از کجا ... بفهمم اونم به من ... حس رو داره . 

لبخند پهنی روی لب های ثمینا جا خوش کرد ، هم 

حیران عاشق شدن دختر سربه زیر و زیادی مظلوم 

حال که افروز این حس را خانواده بود هم خوش

 تجربه می کند . 

 _افروز ! 

ذوق نهفته در وجودش را سعی می کرد کنترل کند که 

مبادا به صدای بلندش همه را متوجه کند ، گونه های 

افروز گل انداخته بودند ، قدیمی ها چه می گفتند ؟ 

 رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون .

 امیر بگم . _ من ... یعنی ... نشد به داداش
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اگر در جمع نبودند افروز را تنگ در آغوش می  

گرفت و شادی می کرد طفلک از خجالت کلماتش را 

گم کرده بود ، وقتی چندین روز همگی درگیر یک 

حادثه ی تلخ بودند به بهانه ای برای حال خوب نیاز 

داشتند . چه خوب که افروز این حال خوب را به 

 جریان می انداخت . 

 بهش میگم . من  -

 واقعا ؟  -

 تکانی به سرش داد . 

 _اوهوم . 
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_به نظرت چه واکنشی نشون میده ؟ نگاهش به 

امیرعباس چسبید که نگاهش لبخند او را شکار می 

 کرد ، لبهایش را بیشتر کش داد و رو به افروز گفت : 

_فکر کنم اولش تعجب کنه و حرص بخوره که قراره 

دواج کنه ، بعدش ولی یکی دیگه از خواهراش هم از

حسابی خوشحال میشه چون عاشقانه شما رو دوست 

داره . نور امیدی در نگاه افروز بود حاال او هم با 

 شرمی خواستنی امیرعباس را نگاه می کرد . 

_همیشه سوای برادر بودنش به حامی و دوست 

خوب بود ، با تمام تعصب و غیرتی که داره هیچ 

و خودش فاصله بندازه .  وقت کاری نکرد که بین ما

کاش همه ی برادرها مثل داداش امیر بودن ، یادم 
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نمیاد هیچ  وقت چیزی رو ازش مخفی کرده باشیم . 

این مدت هربار خواستم باهاش درمیون بذارم که چی 

 شده به اتفاقی افتاد که نشد . 

 _چی رو میخواستی باهام درمیون بذاری ؟ 

شت سرشان هر صدای امیرعباس آن هم درست از پ

دو را جا خورده و متعجب کرد ،کی خودش را به آنها 

رسانده بود که نفهمیده بودند . افروز نگاه می دزدید 

از امیرعباس و همین او را کنجکاوتر کرده بود که 

 نگاهش مدام بین آنها می چرخید . 

 _یه خبرایی هست که شما دوتا به من نمی گید . 
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بود سمت دیگر و  افروز سرش را عمال چرخانده

توپ را به زمین ثمینا پاس داده بود ، از برادرش 

 خجالت می کشید و این طبیعی بود . 

ثمینا دست امیرعباس را در دست گرفته و نگاه خیره 

 ی او روی افروز را به طرف خود کشاند . 

 _من برات می گم . 

امیرعباس سرش را تکان داد و بلند شد تا پیش فرهاد 

قبل از رفتن اما سرش را به گوش ثمینا  باز گردد ،

 نزدیک کرد و پچ زد :

_همین که لب ها طرح لبخند به خودش بگیره و 

چشمات از خوشی برق بزنه دنیا به كام من شیرینه 

 دلبر خانم . 
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خون با سرعت زیر پوستش دوید و گونه هایش را 

رنگی کرد ، قلبش با فکر به خلوت آخر شب با 

ه بود . دستش را نامحسوس امیرعباس ضرب گرفت

 روی قفسه ی سینهاش گذاشت و در دل زمزمه کرد .

_آروم باش ، من که از رسوایی باکی ندارم تو اما 

 تلف میشی و به بزم نوازش هاش نمی رسی .

  ** 

دستش را از زیر ثمینا بیرون کشید و سر را روی  

بالشت گذاشت ، از روی تخت بلند شد و تیشرتش 

 د تا باال تنه ی برهنه اش را بپوشاند . پتورا به تن کشی

را روی تن ثمینا باال کشید ، نگران بود با آن موهای 

خیسش سرما بخورد اما دخترک لجباز گوش به 
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حرفش نداده بود و با همان لباس خواب بی در و 

 پیکرش در آغوش او غر زنان خوابیده بود . 

 تـ دلبرک سرتق . میدانست امیرعباس بی طاقت اس

اما مراعات او را می کند ، ذره ای کوتاه نمی آمد و 

دلبری هایش را از سر می گرفت . پای پنجره ایستاد 

و پرده را کنار زد ، به دریایی که در دامن سیاهی شب 

آرام گرفته بود نگاه کرد ، گویا دریا هم مانند او قلب 

 پر تالطم او آرام گرفته بود . 

ی بود که با دیدن امشب ، شب او و آرامش دلچسب

لبخندهای از ته دل ثمینا به جانش رسوخ کرده بود . 

میان نجواهای عاشقانه شان به او گفته بود رسالت او 
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از پا گذاشتن در زندگی امیرعباس این است که در 

 خانه ی خاموش قلب او جنجال به پا کند و بس . 

  «چه جنجالی به پا کردی تو در این قلب دلواپس » 

 ش گفته بود : در گوش

تو باش و چراغ این خونه رو روشن کن ، من پای » 

  «تمام جنجال هایی که تو این دل به پا میکنی هستم . 

از این به بعد در زندگی مسئولیت بیشتری داشت ، 

سوای همسر بودن باید همراز ناراحتی های همسرش 

میشد . سختی ها و تلخی های زیادی در انتظارشان 

 بود که باید با هم از پسشان برمی آمدند . 

 _امیرعباس ! 
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نجوای ضعیف ثمینا او را از افکارش بیرون کشاند ، 

شت او دراز کشید . عاشق به تخت برگشت و آرام پ

 این بود که او را این طوری در آغوش بگیرد . 

 جانم ؟ -

 _نذاشتی خبر خوبمو بدم . 

در خواب هم غر میزد و لب برمی چید ، وقتی به 

اتاقشان آمده بودند از خبری خوش حرف زده بود اما 

امیرعباس بی طاقت و دلتنگ که خبر خوب سرش 

 نمی شد . 

تن او بود و مگر گوش شنوایی در تب و تاب طواف 

داشت که کنجکاو خبری شود ، همه تن چشم شده 

 بود که بعد از دوری اجباری او را نگاه کند . 
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_چی هست این خبر که به خاطرش لب غنچه میکنی 

 ؟ 

 _افروز عاشق شده . 

هاج و واج ماند ، تصویر خواهر مهربان و مظلومش 

ای  انیپیش چشمانش نقش بست و در کنار حس نگر

که داشت با تصور افروز در لباس سفید شعفی خاص 

 وجودش را لبریز کرد . 

دستانش را دور تن ثمینا حلقه کرد و او را محکم به 

خود فشرد ، جوری چالندش و او را غرق بوسه کرد 

 که باالخره اعتراض بلند شد . ـ ااا امیرعباس له شدم . 

 دست از بوسیدن جا به جای صورتش کشید . 

 _آخه این طوری خبر میدی فکر من و نمی کنی ؟ 
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 _میخوام بخوابم . 

 زیر لب با صدایی خمار غر میزد . 

_به همین خیال باش که بخوابی وقتی من از دست تو 

 خواب ندارم . 

پیشروی که نمی کرد اما آغوش و بوسه که سهمش 

میشد ، روی تن ثمینا خم شد و بوسیدنش را از سر 

 گرفت . 

 من خوابم میادا .  ـ هی آقا

_تو خوابت میاد منم میخوام برات الالیی بخونم . 

همین شد شروع یک عاشقانه ی کوتاه ، و امیرعباسی 

 که از دخترک دلبرش سیر نمیشد .

 ** 
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یک هفته سفرشان به خوبی گذشت ، هر روز سوای 

گشت و گذاری که با خانواده ها داشتند امیرعباس او 

 واخوری بیرون میبرد . را برای پیاده روی و ه

روزی نبود که لب دریا نروند و حین قدم زدن از 

آینده حرف می زدند ، ثمینا از رویاها و آرزوهایش 

می گفت و امیرعباس با صبوری به او وعده ی محقق 

شدن میداد . یک بار که در یک کافی شاپ نزدیک 

دریا نشسته بودند امیرعباس از گذشته گفته بود ، 

وست نداشتنی ای که زیاد از آن حرف گذشته ی د

 نمیزد . 

قبل از فهمیدن واقعیت زندگیم مثل بقیه ی همسن »_

و سال هام سرم پر باد بود و بلند پروازی های خودمو 
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داشتم ، بعدش ولی دیگه آرزو کردن و رویا بافتن 

 « یادم رفت . 

 « مگه میشه آدم آرزو نکنه ؟ »_

 در جواب او امیرعباس تلخندی زده بود و گفته بود : 

آره وقتی همه ی باورهات از بین بره و تو فقط با »_

نفس کشیدن به دنیا وصل باشی میشه ، مدتی طول 

کشید تا با واقعیت کنار بیام بعدش دیگه اون پسر پر 

شر و شور قبل نبودم ، چسبیدم به کار و محدود شدم 

که فقط خانواده م تو اون راه به دنیای کوچیک خودم 

 «داشتن . 

برای چندمین بار با شنیدن نصفه و نیمه از گذشته 

دلش از آدم هایی که امیرعباس نوجوان را خرد و 
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غرورش را شکسته بودند گرفته بود . وقتی برخالف 

تالشی که کرده بود اشکش در آمده بود امیرعباس 

ده دستش را پیش آورده و اشک هایش را شکار کر

 بود . 

 « گریه نکن از او روزا خیلی گذشته . »_

امیرعباس با افروز حرف زده بود و در همان و سفر و 

از راه دور به کمک رسول و فربد شروع به تحقیق در 

مورد هم دانشگاهی افروز کرده بود . به قول خودش 

تا از زیر و بم آن پسر و خانواده اش مطمئن نمیشد 

 م و آرامش را به او بسپارد . نمیتوانست خواهر مظلو

سفرشان در نهایت خوبی با توجهات ریز و درشت 

امیرعباس نسبت به گذشته بود ، سفری که حکم یک 
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ریکاوری را داشت . و ثمینایی که حاال آرام تر از قبل 

بود و منطقش برگشته بود بهتر به حرف های 

امیرعباس فکر می کرد و حتی بعد از چند روز هربار 

ه آن روز فکر می کرد برداشت هایی دیگری از که ب

شنیده هایش داشت . از واژه به واژه ای که شنیده بود 

حس امینت و قدرت می گرفت ، حسی توامان با 

دوست داشتن که به قدری دلش را گرم می کرد که 

ناامیدی هایش بار و بندیل خود را جمع کرده از دلش 

 رفته بودند . 

رنگ را به موهایش وصل گیره سر ساده ی سفید 

کرده و راضی از آراستگی اش از آینه دل کند ، دو سه 

روزی میشد از سفر برگشته بودند و ثمینا دوباره 
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خودش شده بود . پیراهن ساحلی کوتاهی که 

امیرعباس در یکی از مرکز خریدها در سفرشان 

پسندیده و برایش خریده بود را پوشیده بود . بعد از 

رسیده بود ، به نظر خودش که با آن  مدتها به خودش

آرایش کمی غلیظ تر از همیشه تغییر کرده بود . رژ 

لبش را پررنگ تر کرد و بعد از مطمئن شدن از آماده 

بودنش گوشی اش را برداشت و برای امیرعباس 

 پیامی نوشت . 

یه نفر اینجا دلتنگه و منتظر ، چه جوابی براش »_

 « داری ؟ 

تصورش امیرعباس جوابش را داد خیلی زودتر از حد 

، گوشی در دستش با تماس او میلرزید . تماس را 
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وصل کرد لب هایش ناخودآگاه کش آمده بودند 

هیجان زده بود و گونه هایش داغ کرده بودند گویی 

 که امیرعباس از پشت تلفن او را میبیند . 

 ـ سالم .

 _به روی ماهت خانم ، خوبی ؟ 

نوازش لحنش را کجای دلش می گذاشت ، اصال مگر 

 دلی هم برای رفتن و آب شدن برایش مانده بود . 

 _خوبم ، اوممم کی میای ؟ 

_من یه کار کوچیک دارم تموم بشه میام ، چیزی شده 

 خوبی تو ؟ 

لبش را گزید چه طور به او می گفت بعد از مدتها 

ش برای یک شب دونفره برنامه ریزی کرده و خود
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هم حاضر و آماده منتظر او نشسته ؟ چرا خجالت 

میکشید ؟ تنش از هیجان سرد شده بود ، یک سرمای 

دوست داشتنی از همانها که اگر وسط گرمای تابستان 

نصیبت شود چشمهایت بسته و لبهایش کش می آیند 

 . 

 _هیچی ، منتظرت بودم . 

شکوفه های ریز لباسش را لمس کرد زیادی دلبر 

 بوی زنانگی میدادند .بودند و 

_تا شما یکی از اون چایی های خوش عطرت دم 

 کنی و کنارش نقل و نبات ردیف کنی من رسیدم . 

صدایش نرم و آرام بود ، شبیه یک رویای مخملی و 

دوست داشتنی برایش زمزمه کرد و ندید ستاره بار 
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نگاه ثمینا را که در آینه به خودش نگاه می کرد و 

تن این احوال خوش در زندگی اش برای جریان داش

 خدا را شکر می کرد .

 _زودتر برس . 

 _میرسم دلبر خانم . 

تماس را قطع کرد و دستی به گونه های گرمش کشید 

، محال بود بگذارد تب داغ این عشق ذره ای کم شده 

یا از سرش بیوفتد . وقتی در سخت ترین و تلخ ترین 

که در  حادثه ها با تکیه بر عالقه و احساسی

وجودشان بود کنار هم ماندند و به هم وصل شدند 

 محال ممکن بود رشته ی این اتصال پاره شود . 

 *** 
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فنجان نیم خورده ی قهوه اش را روی میز گذاشت و 

منتظر شد تا مکالمه ی سرهنگ مجد با فرد پشت خط 

تمام شود . نگاهش برای ثانیه ای زودتر به خانه رفتن 

تعقیب می کرد ، باالخره  عقربه های ساعت را

 سرهنگ تلفن را روی میز گذاشت . 

_خب پرونده ی این ماموریتت هم با موفقیت بسته 

 شد ، منتظر ترفیع درجه باش . 

_هیچ وقت توی کارم وقتی پرونده ای رو قبول کردم 

حتی تو دورترین نقطه ی ذهنم هم به پاداش و مقام 

 فکر نکردم . 

 و گفت :سرهنگ خنده ی آرامی کرد 
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_ میدونم ، خب برنامه ت چیه ؟ از مرخصی هم 

برگشتی فکر کنم برای قبول پرونده ی جدید آماده 

 باشی . 

 بی درنگ جواب سرهنگ مجد را داد . 

_نه قربان به مدت میخوام در حد پرونده های خرد و 

ریز فعالیت داشته باشم ، نیازه که یه مقدار از کار بی 

 وقفه سنگین دور باشم . 

 سرهنگ مجد به نشانه ی تایید سری تکان و پرسید : 

 _چند وقت این روال ادامه داره ؟ 

 سرش را به نشانه ی ندانستن به طرفین تکان داد . 
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_نمیدونم ، باید یه سر و سامونی به زندگیم بدم 

خیلی وقته خودمو با کار سرگرم کردم و وقتی برای 

 خونه و خانوادم نذاشتم . 

 رضایت او را تایید کرد .سرهنگ مجد با 

_ کار خوبی میکنی االنم بهتره پاشی بری ، یادته یه 

وقتایی باید به زور از ستاد بیرونت می کردم ؟ االن 

 دقیقه به دقیقه داری به ساعتت نگاه میکنی . 

قابل انکار نبود از زمانی که با ثمینا حرف زده بود 

ا یبرای رفتن به خانه بی تاب بود ، ثمینا حرفی 

منظوری داشت که نتوانسته بود به خوبی بیان کند . 

دیگر حاالت او را می شناخت میدانست وقتی در بیان 
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جمالتش زیادی مکث می کند یعنی حرفی دارد که 

 گفتنش سخت است . 

از سرهنگ مجد خداحافظی کرد و سوار بر موتور 

مشکی رنگش از ستاد بیرون زد ، بین ماشین ها ویراژ 

تی بعد از یک ربع به خانه رسید پشت در میداد . وق

واحدشان ایستاد و زنگ را زد منتظر بود ثمینا در را 

برایش باز کند ، کلید داشت اما وقتی یک بار که دسته 

کلیدش را جا گذاشته بود و ثمینا در را باز کرده بود ، 

 آن استقبال گرم به دهانش مزه کرده بود . 

به کامش چسبید حیران در باز شد اما زبان امیرعباس 

 مانده بود و کلمه ها از ذهنش با دیدن او گریختند . 

 سالم خسته نباشید .  -



 

Romanzo_o 1722 

کلماتی که از میان لبهای سرخ شده اش بیرون آمدند 

 معجزه وار تمام خستگی هایش را شست و برد . 

سالم دلبر ، کاش بدونی وقتی این همه خواستنی  -

 کنی .  میشی چه جنجالی تو این قلب به پا می

لبخند شیرین ثمینا و ابرو باال انداختنش او را به خود 

آورد ، وارد واحدشان شد اما نگذاشت ثمینا قدمی از 

در فاصله بگیرد . _که میخوای شیطنت کنی ، ابرو باال 

 میندازی خانم . 

دستش را دور کمر او حلقه کرد و تنش را به خود 

 و نفسچسباند ، سرش را به گردنش او نزدیک کرد 

عمیقی کشید تا عطر خوشش را مهمان ریه هایش کند 

 . 
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 _خسته نباشی . 

 بوسه ای تر به گردن ثمینا زد و جوابش را داد . 

 _مگه تو با این کارات برای من خستگی میذاری . 

بوسه ی دیگری به همان حوالی زد و سرش را عقب 

کشید ، چشمان ستاره باران و پر از نازش با آن 

یک تضاد دلبر و خاص بودند . دست  صورت خجول

ثمینا از روی بازوهایش باال رفته دور گردنش حلقه 

 شد .

_ تا تو لباسات رو عوض کنی منم چایی می ریزم . 

بوسه ای به نوک بینی اش زد و گره دستانش را شل 

 کرد و فاصله گرفت . 

 _چشم عروسک خانم . 
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 شدستش را پشت کمر ثمینا گذاشته و به جلو هدایت

کرد ، از راه رویی که در ورودی در آن بود گذشتند و 

 به سالن خانه رسیدند .

فضای نیمه روشن و بوی عود و شمع های تزیینی 

نشانهی این بودند که تا آخر شب باید منتظر شگفتانه 

های همسرش باشد ، روی موهای ثمینا را بوسید و 

راه اتاق خوابشان را در پیش گرفت . داشت کتش را 

از تن درمی آورد که نگاهش روی تخت به یک 

دست ست اسپرت خانگی افتاد ، ثمینا برایش لباس 

هم انتخاب کرده بود رنگ تیشرت شبیه رنگ شکوفه 

های لباس خودش بود . دوش کوتاهی گرفت و 

بیخیال خشک کردن موهایش دستی به آنها کشید و 
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مرتبشان کرد ، نمی خواست و بیشتر از این ثمینا را 

 منتظر بگذارد .

موسیقی بی کالمی که با صدای پایین از تلویزیون  

پخش میشد با پا گذاشتن به سالن به گوشش رسید ، 

ثمینا روی کاناپه بزرگ نشسته بود و نگاه خیره ی 

 فنجان های درون سینی بود . 

 _خانم خونه چه کرده . 

 کنارش نشست ، دست دور شانه اش برد .

  _ دست شما درد نکنه .

ثمینا خودش را در آغوش امیرعباس رها کرد و سر 

 روی شانه اش گذاشت . 
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_وقتی نیستی همش استرس دارم و نگرانم ، با اینکه 

میدونم ستادی اما دل تو دلم نیست فکرم هزار جا 

میره که نکنه بره عملیات ، نکنه تو درگیری با 

قاچاقچی ها اتفاقی براش بیوفته . تو فکر کن وقتی 

میدونم یه جایی همین نزدیکی هایی این حالمه امان 

ت نیست و نمیدونم از اون روزی که هیچ خبری از

 کی و کجا رفتی و برمی گردی . 

سکوت کرد و اجازه داد ثمینا باری از کلمات و 

جمالتی که ذهنش را درگیر و مشوش می کند زمین 

بگذارد بعد او آرامش کند . با حرکت دستانش روی 

موهای رها شده اش سعی کرد به او بفهماند حواسش 

 با اوست و او را می شنود .
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ذهنش نبود بخواهد حرفی بزند جز از اصال در 

خوشی و آینده شان ، نمی خواست خاطرشان مکدر 

شده و شب خوبشان رنگ ببازد . گویی آن لحظه به 

اختیار خودش نبود که آن حرف ها به زبانش آمد ، 

گفتنی را باید گفت قبل از آن که کوهی از کلمات در 

 سرت بسازی و سوءتفاهم به وجود بیاید . 

س دارم امیرعباس ، می ترسم که اتفاقی همش تر -

 برات بیوفته .

بوسه ی عمیق امیرعباس کنار شقیقه اش او را از 

 دلهره هایش دور کرد . 

_خانم من ، همه ی ترس هات رو درک می کنم قبال 

هم در موردشون حرف زدیم . چیزایی که تو میگی 
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قابل انکار نیست بخشی از شغل منه ، من از هفده 

هم این شغل بوده نمی تونم کنارش بذارم سالگی را

 ولی قول میدم مراقب خودم باشم تا اتفاقی نیوفته .

سعی کرد منطقش را به کار بیندازد ، نمیشد که او را 

از حرفه و شغلش بازدارد اما یک اطمینان خاطر و 

 دلگرمی که حقش بود ، نبود ؟ 

_امیرعباس تو خیلی غیرت و غرور داری ، حس 

ذیریت هم به عالوه ی اینا تو رو به سمت مسئولیت پ

خطر میکشونه و تو آدم بی تفاوت بودن و کم کاری 

کردن نیستی ، آدم پا پس کشیدن به خاطر جونت هم 

 نیستی . 
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عزیزترینم تو به من اعتماد کردی و اون شب بهم  -

بله دادی ، من تا قبل از این شاید برام مهم نبود چه 

 اتی ممکنه پیش بیاد .اتفاقی کجا و تو کدوم عملی

میزدم به دل ماجرا و برام اهمیتی نداشت دارم روی 

جونم ریسک می کنم ، االن شرایط فرق داره من 

یکی رو دارم که برام شده انگیزه نمیتونم به هیچ 

قیمتی از دست بدمش .هنوزم از شغلم نمی گذرم ، 

کم کاری نمی کنم ، از ترس جونم پا پس نمی 

دارم که به خاطر اون قدمهام رو کشم اما به دلیل 

 محطاتانه تر برمی دارم و مراقب خودم هستم . 

اطمینان خوابیده در کالم امیرعباس باعث شد نفسش 

را آزاد کرده و راه ترس را برخود ببندد ، باید با 



 

Romanzo_o 1730 

خودش کنار می آمد تا کی امیرعباس خودش را از 

 ند . ماموریت ها کنار می کشید تا خاطر او را آزرده نک

 _قول بده مواظب خودت باشی . 

 _قول میدم اونم از نوع مردونه ش .

 سرش را باال آورد و گونه ی امیرعباس را بوسید .  

ـ بیا آخر هفته بریم پیش سید هاشم ، خیلی وقته 

نرفتیم دلم یکی از اون نیمروهای معروفش رو میخواد 

 . 

 بحث را به راحتی آب خوردن عوض کرد .

رص شده بود دلیلی نمیدید بحث را وقتی دلش ق

طوالنی کند . بقیه ی قضیه را خودش باید با خودش 

 حل می کرد که آن هم به کمی زمان نیاز داشت . 
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 _هر چی بانو امر بفرمایند . 

چاییشان را با کیک کاراملی ای که ثمینا درست کرده 

بود خوردند ، کمی دیگر حرف زدند.وقت صرف شام 

ا دیدن میزی که ثمینا چیده بود که شد امیرعباس ب

سوتی کشید و قدرشناسانه او را نگریست . دو مدل 

غذا و دسر و ساالد و حتی نوشیدنی ای که روی میز 

بود ، همه باب طبع امیرعباس بودند . همان لبخند و 

تشکر از ته دل امیرعباس برایش کافی بود ، امشب را 

سوای خلوتی که برای هر دوشان میخواست یک 

جورهایی هم برای عذرخواهی از امیرعباس تدارک 

 دیده بود . او را زیادی رنجانده و اذیت کرده بود ،
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وقتی پدرش هم متوجه ی رفتار سرد او شده و در 

خفا به او تذکر می داد که مراقب رفتارهایش باشد که 

گرمی زندگی اش را به سردی نبرد پس احتماال بقیه 

 هم متوجه بودند . 

 _دست خانم خونه درد نکنه خیلی خوشمزه بود . 

به بشقاب خالی او و حجم زیادی از محتویات رو میز 

 نگاهی کرد . 

 _تو که چیزی نخوردی ، خوب نشده بودن ؟ 

 در چشمان امیرعباس شرارت موج میزد . 

_خوشمزه که بودن ولی من ظرفیتم رو نگه داشتم 

 ده . برای یه خانمی که امشب زیادی خوردنی ش
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خون به صورتش دوید و لب پایینش را گزید ، این 

 مرد گاهی به شدت رک و بی پروا میشد . 

ـ ام ، پس من میز رو جمع کنم ، تو ... تو یکم 

 استراحت کن . 

حرکاتش تند و ناشیانه بود ، هنوز هم گاهی احساس 

 شرم در احواالتش نمایان میشد . 

ه تو رو تماشا _دارم استراحت می کنم دیگه ، همین ک

 کنم انرژیم برمی گرده خستگیم هم درمی ره . 

زیر نگاه او درحال ذوب شدن بود ، به هر سختی ای 

که بود کارهایش را کرد این بین فنجانی چایی نبات 

هم برای امیرعباس ریخت بلکه سرگرم شده دمی 

نگاه آتشش را از او بردارد . اما زهی خیال باطل ، 
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آشپزخانه هول و دستپاچه دور  تمام مدتی که او در

خود می چرخید امیرعباس با تفریح نگاهش پی او 

بود . در آخر وقتی آخرین ظرف را هم در آبچکان 

گذاشته و آب را بست دستی از پشت دور شکمش 

حلقه شد ، سر امیرعباس که روی شانه اش قرار 

 گرفت بی قرار و بیتاب پلک هایش را بست . 

ی چشمم قر و غمزه اومدی _بسه دیگه هر چی جلو

 . 

 **** 

بوسه هایش را از روی شانه ی ثمینا شروع کرد و تا 

زیر گردنش ادامه داد ، دستانش ماموریتشان را شروع 

کرده بودند . با نوازش های ماهرانه اش حرارت از 
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وجود ثمینا ساطع میشد و او را برای پیش روی بیشتر 

رافت و ترغیب می کرد . بی طاقت از این همه ظ

لطافت تن او را به سمت خود برگردانده و روی 

دست بلندش کرد ، مقصدش اتاقشان بود . وارد اتاق 

شد و در را با پایش بست با نوازش احتیاط همراه 

ثمینا روی تخت خوابید و بوسه هایش را از سر 

 گرفت . 

هنوز هم با وجود گذشت سه هفته از بیماری ثمینا 

اورد و باعث درد کشیدنش میترسید به او فشار بی

بشود . شبی که ثمینا زیبایی اش را تدارک دیده بود با 

عاشقانه های آخر شبشان تکمیل شد . تمام مدت تا 

خواب به چشمان مست کننده ی ثمینا بیاید 
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زیرگوشش زمزمه ها کرد و هر کلمه ای که معنی 

 دوست داشتن میداد به زبان آورد .

در موهایش را نوازش کرد تا بعد از خوابیدن ثمینا آنق 

 خودش هم خوابش برد .

از تصمیمی که برای زندگی اش گرفته بود راضی بود 

، اثرات خوبی که در این روزها شاهدشان بود این امر 

را تایید می کرد . هم ثمینا از نظر روحی به یک ثبات 

کافی رسیده بود هم خودش با کم شدن حجم کاری 

با خانواده اش داشت .  وقت بیشتری برای گذراندن

صبح های زود قبل از رساندن ثمینا به دانشگاه در 

پارکی که در نزدیکی خانه شان بود قدم میزدند و بعد 

هر کدام راهی روزمرگی های خود می شدند تا عصر 
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، بعد از فارغ شدن از کارهایشان گاهی به گردش و 

تفریح می گذراندند گاهی هم در آرامش خانه شان با 

وقت می گذراندند . آخر هفته هایشان هم در کنار  هم

خانواده ها بود ، یک روتین دل انگیز و آرام که هر دو 

 از آن لذت می بردند . 

در این بین خواستگار عاشق پیشه ی افروز هم برای 

آمدن به خواستگاری اقدام کرده بود و وقتی از 

فیلترهای امیرعباس عبور کرده بود اجازه اش صادر 

 .  شد

 _امیرعباس ببین این لباس خوبه . 

سوال ثمینا نگاهش را از صفحه ی تلویزیون کنده به 

طرف خود کشید ، شام را مهمان خانه ی افسون 
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بودند او به همراه فرهاد و حاج احمد مشغول تماشای 

فوتبال بودند و خانمها در مورد تدارکات عقد و 

ت و عروسی بحث می کردند . نگاهی به لباس انداخ

با تجسمش در تن ثمینا چشمانش برق زد ، قطعا 

 اندامش در پیراهن دکلته ی کوتاه میدرخشید . 

 _قشنگه ولی کجا میخوای بپوشیش ؟ 

قبل از ثمینا افسون لب و دهانش را برای او کج کرد 

 و گفت : 

ـ وا معلومه دیگه برای جشن عقد افروز میخواد 

 بدوزه . 

د قرار بود زنانه و اخم هایش از سر دقت جمع شدن

مردانه جدا باشد درست ، اما نمیدانست چرا دوست 
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نداشت حتی بعضی از زنان هم اندام زیبای همسرش 

 را ببینند . 

 سرش را به گوش ثمینا نزدیک کرده و گفت : 

_این خوبه بدوزش ولی برای وقتی که خودمون 

هستیم ، لباسی برای عقد انتخاب کن که نیم متر 

 .  پارچه نباشه

 _آخه مهمونی که مختلط نیست .

طالب بوسیدن لب های برچیده ی دخترک بود اما 

 چشم بر خواسته ی دلش بست و گفت : 

_بعضی از خانم ها از صدتا مرد نامحرم تر هستن ، 

شما از او لباس خوشت اومده بدوزش ولی یکی 

 دیگه هم انتخاب کن که تو عقد بپوشی .
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به جای ثمینا افسون برایش چشم غره رفت ، اهمیتی 

نداد و سرگرم مسابقه ی فوتبال شد . هر چه بود بین 

او و همسرش بود ، دوست نداشت پیش چشم عده 

ای از خاله زنک های فامیل که دهان یاوه گویی شان 

 همیشه باز است زیبایی های همسرش عیان شود . 

 من یه چیزی بگم ؟  -

ا مقابل چشم امیرعباس و ثمینا باال افرا گوشی اش ر

آورد و عکس لباسی تمام ساتن و تور را نشان داد که 

 تن یک زن باردار بود . 

_اگر نی نی داشتی میشد از اینا هم بدوزی خیلی 

 قشنگ و ملوسه . 
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ثمینا شوکه به عکس نگاه می کرد و ابروهای 

امیرعباس درهم شده بودند ، نباید اجازه میداد تالش 

ن مدتش برای امید دادن و آرام کردن ثمینا بر باد ای

 برود . 

با چشم برای افرا خط و نشان کشید دخترک خنگ 

هنوز نمی دانست هر حرفی را هرچه قدر هم از سر 

خیرخواهی زده نباید به زبان آورد ، دستش را روی 

 دست سرد شده ی ثمینا گذاشت . 

 _آخه این چیه بچه ؟ 

 ا اصرار گفت : افرا چشم گرد کرد و ب

 _مگه چشه به این نازی .

 سری به نشانه ی تاسف تکان داد . 
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_آخه کلی هزینه کنه برای لباسی که فقط به بار و به 

شب به کارش میاد ؟ االن اگر لباسی بدوزه حداقل تو 

چندتا مهمونی میتونه بپوشه اون لباس بارداری به چه 

 کارش میاد ؟ 

 اش کشید و گفت : افرا کمی متفکر دست به چانه 

  ۔_راست می گیا 

بعد از رفتن افرا پابه پای ثمینا عکس لباسهای مجلسی 

را در کاتالوگ هایی که افسون از دوست خیاطش 

گرفته بود نگاه کرد تا حواس او را پرت کند ، بعد از 

حرف افرا در الک خودش فرورفته بود و گرفتگی 

لباسی که اش را بقیه هم فهمیدند اما ربط دادند به 

 امیرعباس نپسندیده بود . 
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غیر از خودشان دو نفر کسی از آنچه دکتر گفته بود 

خبر نداشت ، گاهی به سرش میزد پنهانی به خانواده 

ها گوشزد کند که کسی حرف از بچه دار شدن پیش 

ثمینا نزند . ثمینا اما دوست نداشت کسی بفهمد 

ترحم مشکل از اوست و نگاه ها در مقابلش محتاط و 

 آمیز شود . 

وقتی به خانه برگشتند ثمینا کارهایش را شبانه انجام 

داد که برای فردا که دانشگاه داشت مشکلی نداشته 

باشد . وقتی باالخره به اتاقشان آمد و میان تاریکی 

لباس خواب سبک و راحتش را پوشید و روی تخت 

خزید ، امیرعباس دست دور تنش انداخت و او را به 

 یک کرد . خود نزد
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_چی شد خانم ، زود خودتو باختی که راه ما طوالنیه 

 قرار نبود صبور باشی ؟ 

* 

قول داده بود صبور باشد و تالشش را هم کرده بود ، 

یک قانون کلی وجود داشت که وقتی تو را از چیزی 

منع می کنند و یا می گویند نمیتوانی کاری را انجام 

یدا می کنی . بدهی بدتر به سمت آن سوق و شوق پ

مصداق بارزش ثمینایی بود که دکتر احتمال باردار 

شدنش را کم میدانست ، و وجود او تمنای لمس 

 حس مادری را داشت . 

 _زیر قولم نزدم . 
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_پس چرا وقتی اون عکس رو دیدی تا حاال تو 

خودتی و چشمات پر از آبه ، متوجه من که هیچی 

 حتی حاج احمد هم فهمید بغض داری . 

م عمیقی گرفت تا باز بغض پا روی خرخره اش د

 نگذارد . 

 _خب اگر اون االن بود ... 

 امیرعباس اجازه نداد ثمینا جمله اش را کامل کند . 

 عوض رو چیزی گذشته حسرت ، نیست که حاال ۔

 .  نمیکنه

 _امیرعباس ! 

 _جانم ؟ 
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کمی مکث کرد تا فکری که مثل خوره به جانش 

 افتاده بود را بیرون بریزد . 

 بریم دکتر ؟ من ... یعنی حالم خوبه دیگه .  -

امیرعباس موهایش را به پشت گوشش هدایت کرد و 

 پرسید :

_هر وقت تو بخوای میریم ، ولی مطمئنی برای هر 

 چیزی آماده ای ؟ 

منظورش هر چیزی همان نشدنی بود که ممکن بود از 

 زبان دکتر بشنود یا در جواب آزمایش هایش ببیند . 

_آماده م . از دکتر معظم وقت می گیری یا پیش یه 

 دکتر دیگه بریم ؟ 

 با شنیدن نام دکتر ناگهان یاد موضوعی افتاد . 
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_چه طوری مجبورش کردی منو معاینه کنه ؟ چه 

 م ؟ طور من نفهمید

این مدت هزار سمن داشت که این یاسمن را به کل 

از یاد برده بود که از امیرعباس بپرسد چرا چنین 

 کاری کرده است . 

_اون موقع تو شرایطی خوبی نداشتی ، با وضعیتی که 

تو رو دیدم شک کردم که نکنه بالیی سرت آورده 

باشن خواستم بدون این که کسی بفهمه این ماجرا رو 

 . حل کنم 

 منظورش از حل کردن چه بود ؟ نکند که ... 

 نییع ؟ بود مهم تو برای بود افتاده هم اتفاقی اگر ۔

 ؟ داشت من به عالقت روی تاثیری
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لرز به صدایش نشسته بود ، منظور امیرعباس عمل 

 هایی بود که مشکالتی را حل می کردند .

_من بعضی حرف ها رو یک بار برای همیشه میگم 

ش کن . من اون زمان تنها چیزی که پس خوب گو

برام اهمیت داشت آبرو و دردی که ممکن بود به 

خاطر اون اتفاق تحمل کنی ، من خودم خواهر دارم و 

میدونم چه قدر چنین مسائلی از نظر روحی اثر 

مخرب داره . در ثانی برای نصف بیشتر این مردم و 

 شاید اطرافیان خودمون این مسئله قابل هضم نیست ،

مثال مادر خودت تو رو مقصر چنین اتفاقی نمیدونه 

اما براش سنگین سر دخترش چنین بالیی بیاد که 

ممکنه آینده ش رو تحت تاثیر بذاره . تو خودت 
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تحصیل کرده ای حتما میدونی کم نیستن دخترایی که 

به خاطر تعرضی که به جسمشون شده چه طور 

نه قضاوت و اذیت شدن . تو نه خودت خواستی و 

تن به دوستی هایی دادی که تهش به این رابطه های 

ناسالم ختم بشه ، تو فقط به قربانی بود برای طمع 

یکی دیگه خودت رو با کسی که خودش میخواد پا 

 بده مقایسه نکن . 

چندبار باید خدا را برای حضور این مرد در زندگی 

اش شکر می کرد تا حقش را ادا کرده باشد ؟ 

او از مرد بودن را هر بار با یک اتفاق  امیرعباس تفسیر

تغییر میداد . بعد از پدرش اولین مردی که مرد و 

مردانه ماندن را در او دیده بود ، غیرت و تعصبش 
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واقعی بود و غرورش آزاردهنده که نه ستودنی بود 

همین مردیست که در آغوشش آرام و قرارش را پیدا 

 می کرد . 

سوالی از من می  _پس بار آخرت باشه که همچین

پرسی ، چون من میزان نجابت زنم رو با این معیار 

 نمی سنجم . 

 چشم . -

روی موهایش مهر شده و نوای کوبش پر قدرت قلبی 

 الالیی قبل از خوابش شد . 

دو روز بعد در ماشین کنار امیرعباس نشسته بود و 

مقصدشان مطب دکتر بود ، دستانش از استرس یخ 

ا به بیرون از ماشین و رفت و کرده بود . نگاهش ر
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آمد مردم دوخته بود ، حتی تابلوهای تبلیغاتی را از 

قلم نمی انداخت . به هر دستاویزی چنگ میزد تا 

یادش برود کجا می رود و دردش چیست ، باید قلب 

 وامانده اش را که در دهانش میکوبید آرام می کرد . 

 _پیاده نمیشی ؟ رسیدیم . 

از افکارش جدا شده نگاهی به اطراف کرد ، سوی 

دیگر خیابان ساختمان پرشکان بزرگی بود و تابلوی 

مطب دکتر معظم از دور هم خودنمایی می کرد . با 

 دستی لرزان کمربندش را باز کرد و گفت : 

 _چرا ... بریم . 

پیاده شد و کنار امیرعباس ایستاد ، دست سردش را 

 فت .گرمای دست او در برگر
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 _چرا اینقدر سردی فشارت پایینه ؟ 

حال و احوالش را از هر کس میشد پنهان کند اال 

امیرعباسی که دار و ندار او را از بر بود ، پیش او فیلم 

 بازی کردن فایده ای نداشت . 

_فقط یکم استرس دارم . سعی کرد نگاهش به نگاه 

امیرعباس نچسبد که دریای مواج چشمانش را شکار 

 نکند ، چشمانش پر از آب بود و آماده ی بارییدن . 

_این همه سردی و تن لرزون به خاطر یکم استرسه ؟ 

اگر قرار باشه هر دفعه که ما تو این مسیر رفت و آمد 

طمئن باش این آخرین می کنیم حالت همین باشه م

 باریه که رنگ دکتر و اقدام برای درمان رو میبینی . 

* 
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با جدیت و اخمهای درهم حرفش را زد و بعد با قدم 

هایی که با سعی داشت با قدمهای ثمینا هماهنگ باشد 

از عرض خیابان عبور کردند . پشیمان بود به این دلیل 

 کردن که به نظرش ثمینا هنوز هم به استراحت و دور

ذهنش از این موضوع نیاز داشت ، با این وجود 

تحمل دیدن حسرت کشیدن و آه کشیدنش را هم 

نداشت . قول داده بود تالشش را بکند و سر قولش 

میماند اما نگرانی اش را رنگ و رویی که پریده بود و 

 دست سردش تشدید می کرد . 

وارد مطب شدند ثمینا را به سمت صندلی های انتظار 

ایت کرده و خودش مقابل میز منشی ایستاد و هد

 نوبتشان را یادآوری کرد . 
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نیم ساعت بعد وقتی دومین مریض از اتاق دکتر 

بیرون آمد اجازه ی ورودشان صادر شد ، به وضوح 

دید که دستان ثمینا دور دسته ی کیفش حلقه و به 

شدت آن را میفشردند . دستش را پشت کمر او 

تش کرد ،وارد اتاق دکتر معظم گذاشت و به جلو هدای

که شدند با دیدنشان ابرویی باال انداخت و با 

 خوشرویی از آنها استقبال کرد . 

سالم خوش اومدید ، اعتراف می کنم توقع  -

 دیدنتون رو نداشتم . 

جواب سالم احوال پرسی دکتر را دادند و مقابلش 

 نشستند . 

 _خب چه کمکی از من برمیاد ؟ 
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مینا بود احتماال حدس میزد او و ثمینا نگاه دکتر به ث

به چه علت در مطب او بودند اما باز هم میخواست 

جوابش را از ثمینا بگیرد ، پس او سکوت کرد تا ثمینا 

 خودش حرف بزند . 

_بعد از اون شب که حرفاتون رو شنیدم در مورد 

مشکلم تحقیق کردم ، میدونم شاید سخت و امکان 

م شانسم رو امتحان کنم نمی ناپذیر باشه اما میخوا

 خوام دست رو دست بذارم . 

ثمینا هرگز به او حرفی در این باره نزده بود که در 

مورد بیماری اش اطالعاتی دارد ، با تحسین به او 

 خیره شد . 
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دلبرکش لب هایش را بهم میزد تا حرفی بزند ، در 

 آخر با صدایی ریز و لرزان گفت : 

 م . _من ... میخوام مادر بش

دکتر معظم لبخند عمیق و معناداری زد و خودکاری از 

روی میزش برداشت و روی کاغذی که زیر دستش 

 بود چیزی یادداشت کرد .

_این که تو در مورد بیماریت اطالعات داری ما رو به 

قدم جلو میندازه ، نیاز نیست من امید واهی بدم یا 

 بخوام توجیهت کنم . مهم ترین چیزی که تو بهش

نیاز داری انگیزه و آرامشه نباید زود خودت رو ببازی 

و همش در تنش باشی ، ما درمانت رو شروع می 

کنیم . من هر کاری از دستم بربیاد برای شما می کنم 
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، شما سوای وظیفه ی من برای کمک به بیمارانم 

حکم دیگه ای دارید . خاص ترین زوجی هستید که 

ا رو میدونم بقیه ش دیدم ، تا یه جاهایی داستان شم

هم قابل حدسه شما الیق خوشبختی هستید و من 

هرطور بتونم کمکتون میکنم که خوشبختیتون با بغل 

 گرفتن بچه تون تکمیل بشه . 

حرف های دکتر و اطمینانی که در کالمش بود به 

ثمینا روحیه خوبی داده بود که دیگر از آن رنگ 

 پریدگی و استرس اولیه خبری نبود . 

 منونم ، االن ما باید چه کار کنیم ؟ _م

دکتر معظم عینکش را روی چشمانش جابه جا کرد و 

 گرفت : 
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_یه سری آزمایشات جامع تر نیاز دارم که بدونم در 

چه مرحله ای هستیم ، بعد با توجه به نتیجه ی 

آزمایش ها درمانت رو شروع میکنیم . همه چی 

بستگی به جواب آزمایشات داره که بفهمیم میزان 

 آسیب دیدگی رحم چه قدر هست . 

دکتر روی برگه ی ویزیت آزمایش های الزم را  

 رو به ثمینا گفت : نوشته بعد 

برو پشت اون پرده روی تخت بخواب تا بیام ازت -

 یه سونو بگیرم . 

وقتی ثمینا رفت دکتر برگه را به دست امیرعباس داد 

و در حالی که به سمت قسمتی که با پرده از اتاق جدا 

 شده بود می رفت به شوخی گفت : 
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_جناب سرگرد خیلی خوبه که اینجا من میتونم 

م و شما اجرا کنی ، مثال االن شما امر می دستور بد

کنم که از حاال به بعد خیلی بیشتر مراقب خانمت 

 باشی . 

ابروهای امیرعباس باال پریدند داشت سربه سر او 

میذاشت ؟ دکتر دیگر پشت پرده بود و امیرعباس او 

 را نمی دید اما صدایش بلند بود تا او هم بشنود . 

چی کار کرد ؟ چنان با _میدونی این شوهرت با من 

اخم جذبه اومد باال سرم که یواشکی معاینه ت کنم 

که نگو ، برای اولین بار تو مدت کاریم خالف قوانین 

بیمارستان عمل کردم . وقتی داشتم میومدم باالسرت 
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انقدر با احتیاط و یواشکی بود انگار داشتم جرم می 

 کردم . 

و لی البخندی روی لبهایش نشست ، مثال داشت چغ

 را به ثمینا می کرد . 

 دمی بعد باز صدایش بلند شد . 

_من همون موقع هم بهش گفتم بهت نمیخوره زیادی 

خیر باشی سرگرد ، می گفت نه این دختر هیچ نسبتی 

 با من نداره . 

دکتر معظم صدایش را کلفت می کرد تا ادای او را 

دربیاورد ؟ دیگر داشت به آن روی سرگردی اش 

د خواست چیزی بگوید که خنده ی ریز برمی خور

 ثمینا به گوشش رسید . 
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_آخه امیرعباس اینجوری نیست که واقعا اون موقع 

نسبتی نداشتیم ، من اصال نه دیده بودمش نه شناخته 

 بودمش.

لحن طنزآلود دکتر معظم او را هم تسلیم کرده و طرح 

 لبخند روی لبهایش نشست . 

ه ای محض رضای _تو چه ساده ای دختر کدوم گرب

 خدا موش میگیره ؟ 

همینش مانده بود او را با گربه یکی کنند ، ولی خیالی 

 نبود وقتی دخترکش حالش خوب بود و میخندید .

 *** 

از مطب دکتر که بیرون آمدند سرحال بود ، دیگر 

خبری از دریا متالطم چشمانش نبود . با معرفی نامه 
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کلینیک های  ای که دکتر معظم داده بود به یکی از

تخصصی درمان بارداری رفتند تا آزمایش هایش را 

داده و خیالش راحت شود . راه دور و درازی در پیش 

داشتند و نمیخواست لحظه ای درنگ کنند ، در راه 

برگشت به خانه بودند که یادش آمد مدتیست از 

 همسر و فرزند شاهد خبری ندارد . 

کل آنها را  آنقدر در مشکالت خودش غرق بود که به

فراموش کرده بود ، مثال به سمیه قول داده بود کنارش 

 بماند و کمکش کند تا تنهایی را حس نکند . 

 _امیرعباس خبری از سمیه و پسرش داری ؟ 

 امیرعباس سرش را به نشانه ی تایید تکان داد . 

 _آره کم و بیش خبر اوضاع و احوالشون رو دارم . 
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 لبش را گزید و گفت : 

یادم رفت دیگه بهشون سر بزنم ، یعنی یکی  _من

دوباری بعد از رفتن تو بهشون سر زدم ولی دیگه دل 

و دماغ اونجا رفتن رو هم نداشتم . گریه های سمیه 

 بیشتر ترس به دلم مینداخت . 

 امیرعباس نگاه مهربانانه ای به او انداخت . 

_عیب نداره عزیز من باز بهشون میتونی سر بزنی ، تو 

 ن مدت هم تنها نبودن .ای

 لبهایش را متاثرانه بهم فشرد . 

_خانواده ی شاهد با این که خودشون حالشون خوب 

نیست ولی بازم حواسشون به عروس و نوه شون 

 هست .
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منظورم خانواده ی شاهد نبود . کمی گیج و متعجب 

 شده بود . 

سمیه که کسی رو نداشت به غیر از همسرش ،  -

 منظورت چیه ؟ 

 لبخند امیرعباس زیادی معنادار و گیج کننده بود . 

رسول ، اون موقع که گرفتار پیدا کردن قاتل شاهد  -

بودم و وقت نداشتم مدام بهشون سر بزنم به رسول 

سپردمشون . حاال هم خبرش رو دارم که رسول از 

سمیه خانم خواستگاری کرده ، انگاری دلش 

میکنه بدجور گیره که هرچی این بنده خدا ردش 

 بازم دست برنمی داره .
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شنیده هایش را کمی باال و پایین کرد و با به خاطر 

آوردن چهره ی رسول لبخندی روی لبهایش نشست ، 

چه چیزی برای زنی که باید به تنهایی بار بزرگ کردن 

و تربیت کردن فرزندش را به دوش بکشد ، بهتر از 

تنهایی این که مردی بخواهد مردانه و عاشقانه و پای 

 اش بماند . 

_خیلی خوبه اما به شرطی که سمیه بتونه دل بده به 

آقا رسول و فقط از سر بی پناهی بهش بله نده ، چون 

اینجوری به هر دوشون سخت میگذره . امیرعبای 

 سری تکان داد و گفت :

 _اگر به رسوله که بلده چه طوری دل به دست بیاره .
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اهش را به روبه رو زیر لب امیدوارمی زمزمه کرد و نگ

دوخت ، در دل آرزو کرد ای کاش برای همه یک 

شروع دوباره بود ، یک راهی که زندگی را به مسیری 

هموار بکشاند . از یک سال گذشته تا به امروزش 

هزاران اتفاق مختلف در زندگی اش رخ داد تا او را 

به این نقطه که هست رسانده بود ، تلخ و شیرین هر 

بود . ثمینا شاید همان وقت که بالها  چه بود گذشته

یکی یکی خودشان را نشان میدادند پر از گله و 

شکایت بود اما امروز ، خدا را بابت داده ها و نداده 

هایش شاکر بود . خوب یا بد روزگار این طور او را 

آزموده بود و درسهای زیادی به ثمینای ساده ی 

باره بزرگ  گذشته داده بود ، درس هایی که او را یک

کرده بود . اصلی ترینش این بود که اعتقاد راسخ 
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داشت که خداوند هر آنچه صالح و مصلحت باشد 

برایت رقم میزند و در پس هر لحظه از زندگی 

 حکمتی وجود دارد .

 _امیرعباس ! 

 _جانم خانم ؟ 

 تکیه اش را به در ماشین زد تا راحت تر او را ببیند . 

 یم دلم زیارت میخواد . _می گم یه سفر مشهد بر

 برق رضایت در چهره ی امیرعباس نشست . 

ـ موافقم فقط من یکی دو روز کار دارم تو ستاد 

 بعدش مرخصی می گیرم بریم . 

 لبخند زده با شعف دستانش را بهم کوبید . 
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 _وای ممنون . 

هیجانش امیرعباس را خنداند مثل بچه ها ذوق کرده 

با لحنی آرامی زمزمه  بود ، هیجانش که فروکش کرد

 کرد . 

_خیلی به یه زیارت و دل سبک کردن دل احتیاج 

دارم ، نمی خوام بشنیم به گوشه و غصه ی جواب 

آزمایشم رو بخورم میخوام با خدا خلوت کنم . 

 امیرعباس گونه اش را نوازش کرد و لب زد . 

_ای جانم که خانم من دلش گرفته ، تو جون بخواه 

 عزیزترین .  *
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دو سال بعد ( نگاه دیگری به میز انداخت و  )

لبخندی از سر رضایت زد ، همه چیز برای پذیرایی از 

 مهمان هایش آماده بود .  

_زن داداش ، این میوه ها رو کجا بذارم . لبخندی به 

 افرا زد . 

 روی همین میز بذارش عزیزم .  -

از صبح همه بسیج شده بودند تا به او کمک کنند 

برای تولد امیرعباس را انجام دهد ، هر  تدارک الزم

کس مسئولیت کاری را به عهده گرفته بود تا شب 

همه چیز آماده باشد . روی میز ناهار خوری را با 

انواع خوراکیها و دسرها و میوه پر کرده بودند ، سالن 
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را هم با ایده ی افرا با تم سفید آبی تزیین کرده بودند 

 . 

میماند کیک که نیم ساعت تا  همه چیز مهیا بود ، فقط

 رسیدنش به وسیله ی پیک زمان داشت . 

راهی اتاقش شد تا دوش کوتاهی بگیرد و لباس 

بپوشد ، قبل از اینکه وارد اتاقش شود صدایش را باال 

 برد و گفت : 

_افروز جان پیک که اومد کیک آورد خبرم کن ، 

 خودم تحویل میگیرم . 

 _میخوای بگم نریمان تو راهش بره تحویل بگیره . 

 _نه بهشون زحمت نده پیک میاره . 

 رحمتی شما زن داداش گلم .  -
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یک سالی میشد که افروز سر خانه و زندگی خودش 

بود ، خانوادهی داماد اصرار داشتند عروسشان را زود 

ببرند می گفتند پسرشان طاقت دوری از نو عروسش 

ز که مادر نریمان با شیرین بانو تماس را ندارد . آن رو

گرفت چه قدر یاد خودشان افتاده بود ، یاد روزهایی 

که در تب و تاب کارهای عروسی خودنمانی شان 

بودند . زیر دوش ایستاد و آب را تنظیم کرد ، قطرات 

آب از میان موهایش حرکت می کردند . نوازش آب 

روی پوستش حس خوبی داشت خستگی اش در می 

مد ، خیلی زود از حمام بیرون آمد. دکتر از حمام آ

های طوالنی منعش کرده بود . نم موهایش را گرفت 

و بعد از شانه کردنشان آنها را بافت و روی شانه رها 

کرد . لباس ماکسی بلندی سفید رنگ را پوشید ، 
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آرایش محوی روی صورتش نشاند و هدشال سفید 

ل کمد جعبه نقره ای اش را هم سر کرد . از داخ

کادویی را بیرون کشیده و روی میز گذاشت ، از قبل 

برای امیرعباس ست کیف و کمربند چرم خریده بود 

ولی حاال هدیه ی بهتری داشت . از داخل کیفش 

برگه ای که امروز صبح از آزمایشگاه تحویل گرفته 

بود را در جعبه کادویی گذاشت . کارت پستالی هم با 

جعبه گذاشت ، یک قطره خط خوش نوشت و روی 

اشک از گوشه ی چشمش سرخورد از خوشحالی در 

پوست خود نمی گنجید ولی از خودش واکنشی نشان 

 نداده بود .
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وقتی از آزمایشگاه بیرون آمده بود هنوز در بهت بود 

و گیج و سردرگم در خیابان راه رفته بود . نتیجه ی 

ی دو سال صبوری و رفت و آمدهایشان حاال نطفه ا

بود که در بتن او درحال رشد بود . زن داداش پیک 

اومد . با پشت دست اشکش را پاک کرد و از اتاق 

بیرون رفت ، داده بود روی کیک عکس دو پای نوزاد 

انداخته بودند می خواست هیجانی که خودش با 

فهمیدن جواب آزمایش تجربه کرده بود امیرعباس هم 

 حس کند . 

••••••• 

آمد خسته و کالفه بود حجم و  از ستاد بیرون

کارهایش کمی زیاد شده بود سوار ماشین شد تا 
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خودش را زودتر به خانه برساند و کمی بخوابد . 

گوشی اش زنگ خورد آن را از جیب بیرون کشید و 

 جواب داد . 

 ـ بگو رسول . 

 _داداش قشنگ معلومه حال و حوصله نداری . 

 رو بگو . _نه خسته م تو هم کم حرف بزن کارت 

ماشین را از پارک درآورده و حرکت کرد . _هیچی 

خواستم ببینم کجایی به پرونده هست بیارم ببینی 

 نظرت رو بگی .

رسول بود دیگر نمیشد به او نه گفت ، نگاهی به 

 ساعتش کرد گفت : 

 _نیم ساعت دیگه خونه م بیا . 
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 _باشه داداش میبینمت پس . 

رهایی که زد چند دقیقه به سمت خانه راند و با میانب

ای زودتر رسید ، وارد خانه شده و با آسانسور باال 

رفت . زنگ واحد را به رسم عادت زد ولی هر چه 

منتظر شد در باز نشد ، با شک و تعجب در را باز کرد 

و وارد واحدشان شد . تاریکی و سکوت فضا 

تردیدش را بیشتر کرد که شاید ثمینا خانه نباشد ، آخر 

نداشت بدون خبر دادن به امیرعباس جایی عادت 

 برود . 

 _ثمینا جان ! کجایی خانم ؟ 
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چند قدم جلوتر رفت ، به سالن رسیده بود که برق ها 

روشن و صدای ترکیدن بادکنک از دو طرفش بلند 

 شد . 

 _تولدت مبارککک . 

تکان سختی خورد و قدمی عقب رفت ، شوکه از 

 صحنه ی روبه رویش دهانش نیمه باز مانده بود . 

 . نگرفتی مگس تا رو دهن ببند حاجی ۔

جواب لودگی فربد را نداد فقط شوک زده جواب  

تبریک هایی که میشنید را می داد ، خانواده ها و 

دوستانش همه بودند ، برایش جشن تولد گرفته بودند 

  ؟
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ـ الهی بگردم بچم هنوز تو شوکه ، مادر برو یه آبی به 

 دست و صورتت بزن بیا . 

پیشانی شیرین بانو را بوسید و رو به جمع 

عذرخواهی کرد تا برای عوض کردن لباس هایش 

برود . وارد اتاق که شد روی تخت شلوار کتان 

مشکی و پیرهن سفید آماده بود ، لبخندی روی لب 

فکر نمی کرد خستگی اش این هایش جاخوش کرد 

طور به در شود . دیگر از آن کالفگی خبری نبود و 

این را مرهون دخترک سفید پوشش بود ، بین تمام 

کسانی که در سالن حضور داشتند نگاهش او را که 

همچون مروارید در لباس سپیدش میدرخشید شکار 

کرده بود . دکمه هایش را باز کرد خواست وارد 
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اتاق شود که در به آرامی باز شد و  سرویس گوشه ی

 ، سرگرد سالم –ثمینا به آرامی وارد اتاق شد . 

 و صورتی لبهای ؟ شاءاهلل ان خوبه که حالتون

ندانش دلش را به ضعف انداخت ، از ترسیدن و جا خ

 خوردن او خوشش آمده بود . 

 همینم ، ہـ هی خانم بخند شما نخندی کی بخند

 النا از بشم فرهاد و ابلیس دوتا او ی سوژه بود مونده

 .  گیرن می دست برام

 لبهایش کشیده تر شدند . 

_دوستای خوبی داری کلی برای امشب زحمت 

 کشیدن . 
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خرامان خرامان راه رفتنش را کجای دلش می گذاشت 

 ؟ 

سرجایش ایستاده بود تا دلبرکش با آن قدمهای کوتاه 

 پر عشوه اش نزدیک شود . 

ـ بله برمنکرش لعنت دستشونم درد نکنه ، ولی 

زحمت اصلی رو یه خانمی که حسابی دلبر شده 

 کشیده . 

ها کم و دستانش دور کمر ثمینا حلقه  باالخره فاصله

شد ، پیشانی اش را به پیشانی ثمینا تکیه داد و لب زد 

 : 

_هر بار که میگم دیگه بیشتر از این نمیشه شگفت 

 میکنی غرقت بشم .زده شد تو به کار 
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 دست ثمینا بند یقه اش شد . 

_زودتر آماده شو بیا پیش مهمونا هنوز برای غرق 

 شدن زوده ، کلی سورپرایز داریم . 

ابرو باال انداخت و بعد از بوسیدن گونه ی ثمینا 

رهایش کرد ، دخترک بحث را پیچانده بود و پشت 

 این شیطنت هایش منظوری خوابیده بود . 

 یف ببرید تا من بیام بانو . _شما تشر

ثمینا عقب کشید و چشمک زدن به او از اتاق بیرون 

رفت ، چه در سر این دخترک بود خدا می دانست 

 سری تکان داد و به سرویس رفت . 

از اتاق بیرون و به در تکیه داد دستش را روی قلبش 

گذاشت ، از هیجان زیاد تند میزد . لبش را گزید و 
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اشت ، دستش را به شکمش و پلک روی هم گذ

 جایی که جنینش در حال رشد بود رساند و لب زد : 

_تو هم مثل من هیجان داری ؟ اولین سورپرایز 

مشترک من و تو برای بابایی ، برای مامان دعا کن 

 کوچولوی من . 

به آشپزخانه رفت تا با خوردن لیوانی آب از التهاب 

 ر کشید . درونش کم کند ، لیوانی آب پر کرده و س

وقتی آرامتر شد کیک را از یخچال بیرون کشید ، 

نگذاشته بود طرح روی کیک را کسی ببیند امشب 

 یک شوک حسابی به همه وارد می کرد . 
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از آشپرخانه دید که امیرعباس از اتاق بیرون آمد ، 

افسون که کنار مادرش و شیرین بانو نشسته بود با 

 ود . دست اشاره کرد تا به آشپزخانه بر

جانم ثمینا ؟ جلوی کیک طوری که پیدا نباشد  -

 ایستاد و گفت : 

_افسون جان من میرم پیش امیرعباس میشه تو 

 زحمت آوردن کیک رو بکشی ؟ 

افسون سری تکان داد . چرا که نه عزیزم فقط شمع 

 گ ....

با کنار رفتن او چشم افسون به کیک افتاده و کالمش 

نیمه تمام ماند ، لبهایش را از ذوق بهم فشرد و 

 صدایش را تا حداالمکان پایین آورد . 
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_مثل من ذوق زده ای میدونم ولی یکم صبر کن 

میخوام امیرعباس هم حس منو تجربه کنه ، منم از 

و خودم وقتی جواب آزمایشم رو گرفتم به زور تا االن

 نگه داشتم که مبادا از سر شوق سوتی بدم . 

نگاه خیس از اشک افسون باال آمد و روی او نشست 

، لبهایش تکان می خوردند اما صدایی از او شنیده 

نمی شد . جلو آمد ثمینا را محکم به آغوش کشید ، 

تنها کسی که غیر از خودش و امیرعباس از ماجرای 

ود . پابه پای او و بیماری اش خبر داشت افسون ب

امیرعباس در مراحل درمان همراهشان بود و دردها و 

اشک های ثمینا را بعد از هر بار که جواب آزمایش 
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هایش منفی میشد دور از چشم بقیه به جان می خرید 

 و دوستانه و خواهرانه دلداری اش میداد . 

_مبارکت باشه عزیزممم ، خیلی خوشحالم دوست 

بزنم خیلی دارم خودمو کنترل می دارم از خوشی جیغ 

 کنم که سورپرایزت رو خراب نکنم . 

 دستش را دور شانه ی افسون حلقه کرد . 

_منم کلی جیغ دارم که نزدم ، بیا یه روز بریم یه جا 

 عوض همه ی این خودداریمون جیغ بزنیم . 

 افسون مشت بیجانی به شانه ی ثمینا کوبید : 

االن دارم منفجر میشم ،  _آخه چه فایده ای داره دختر

 نیش دارو پس از مرگ سهراب به چه کارم میاد ؟



 

Romanzo_o 1785 

دستانش را باز کرد و از افسون دور شد ، نم 

 چشمانش را گرفت و بازویش را لمس کرد . 

 _من میرم کیک رو بیار تا آب نشده . 

از آشپرخانه بیرون رفت و پشت میزی که و برای 

یقا وسط جمع کیک در نظر گرفته بود ایستاد ، دق

جایی که همه ببیندشان . امیرعباس با دیدن او از کنار 

 پدرش و حاج احمد بلند شد و سمت او آمد . 

 _خسته نباشی خانمم . 

لبخندش امشب نه ذره ای کمرنگ میشد و نه جمع 

 میشد . 

 _خسته نیستم جناب سرگرد صامتی . 
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امیرعباس خواست در جواب شیطنتش چیزی بگوید 

دست زدن جمع و افسون که کیک را می ولی صدای 

 آورد مانع شد . 

_تولد تولد تولدت مبارک ، مبارک مبارک تولدت 

 مبارک . 

کنار هم ایستاده بودند و او در دل شمارش معکوس 

می کرد ، هر قدم افسون را می شمارد تا کیک روی 

میز قرار بگیرد . نفس هایش به شماره افتاده بود و 

س میشدند ، دیگر محال بود چشمانش هم زمان خی

بتواند جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد تا همین 

 حاال هم شاخ قول را شکسته بود که آرام مانده بود . 
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افسون کیک را روی میز گذاشت و عقب رفت او هم 

اشک می ریخت و حال منقلب آن دو و بقیه را 

متعجب کرد . همه ی اینها اما به نگاه میخکوب شده 

و بهت و ناباوری امیرعباس می ارزید ، روی کیک 

بعد از چند لحظه نگاهش بین ثمینا و کیک در رفت و 

 آمد بود . 

چشم های امیرعباس هم خیس بود یا او از پس 

 چشمان تارش اینطور میدید .

تولدت مبارک بابا امیرعباس . زمزمه ی آرام او را  -

 افسون دید و با صدای بلندتری گفت : 

_تولدت مبارک داداش امیر ، بابا شدنت مبارک 

 داداش امیر . 
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ثانیه ای بهت بر سالن حاکم شد بعد صدای فریاد 

شادی همه بلند شد ، اشکش را پس زد دوست 

نداشت لحظه ای از امشبش را از دست بدهد . الحق 

که خدا جواب چشم انتظاریها و دعاهایش را خوب 

انده و بیچاره به داده بود ، وقتی دو سال پیش درم

حریم امن خانه ی امام رضا ) ع ( پناه برده بودند 

همان کنار ورودی که دعای اذن دخول می خواند 

اشکهایش روان شده بودند . همپای قدم هایش اشک 

ریخته بود تا داخل حرم رسیده بود . قصد نداشت در 

آن شلوغی پای ضریح برود گوشه ای ایستاده بود و با 

د و دل می کرد ، میان دعاهایش امام خدای خود در

 هشتم را به نام می خواند تا ضامنش شود . 
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آقا تو قصه های بچگی ما شما رو انقدر مهربون »_ 

معرفی می کردن که همه از هر جا رونده میشن به 

شما پناه میارت . آقا جان شما ضامن یه آهو شدی ، 

 « میشه ضمانت من رو هم پیش خدا بکنی . 

که آمده بود با ضریح چسبیده به شبکه ها به خود 

داشت اشک می ریخت و هر چه دعا بلد بود زیر لب 

می خواند . بعد از زیارت چند رکعتی نماز خوانده 

بود و دل پر از درد و آمالش را حسابی سبک کرده 

بود و بیرون آمده بود . وقتی بیرون آمده بود 

ن او هم امیرعباس کنار سقاخانه ایستاده بود ، چشما

خیس بود وقتی کنارش رسید بوده لبخند نرمی زده 

 بود و گفته بود : 
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 « زیارت قبول . »_ 

 «زیارت شما هم قبول خانم بریم ؟ »_

دست در دست هم راهی شده بودند تا به هتل 

برگردند ، به محض رسیدن وسایلشان را در هتل 

 گذاشته و مستقیم به حرم رفته بودند . 

قبل از خروج از حرم دمی ایستاده بودند و گنبد و 

 بارگاه امام رضا ) ع ( کردند . 

 « امیرعباس ؟ »_

 « جانم ؟ »_

 چشمهایش را بست و لب زد : 

اگر یه روز خدا بهمون پسر داد ، اسمش رو »_

 « علیرضا بذاریم ؟ 
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 امیرعباس لبخند محوی زده بود و گفته بود : 

 « اگر دختر شد چی ؟ »_

 « _اگر دختر بود اسمش آهو باشه . »

همان جا با خودش عهد کرده بود اگر روزی مادر شد 

اسم فرزندانش این نام ها باشد . نگاه امیرعباس در 

نگاهش گره خورد او هم به یاد داشت چه قولی در 

 حرم امام رضا داده بودند ؟

امیرعباس دست دور شانه اش حلقه کرد و او را 

د ، سرش روی سینه ی محکم به آغوش کشی

 امیرعباس فرود آمد و روی سرش بوسیده شد . 

 خدایا شکرت .  -
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با صدا زده شدن اسمش از زبان مادرش از آغوش 

 امیرعباس بیرون آمد . 

 ـ ثمینا دخترم ، مبارکت باشه جان مادر . 

خجالت زده سرش را پایین انداخت فکر این جایش 

ند سر بلند ک را نکرده بود که پیش چشم بقیه چه طور

 . 

به ترتیب در آغوش همه رفت و تبریک هایشان را 

جواب داد ، وقتی به سمیه رسید در آغوش او بیشتر 

 ماند . 

 _امیدوارم خدا بچه و شوهرت رو حفظ کنه . 

 حس کرد صدای سمیه میلرزد . 
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_خدا آقا رسول و پسر کوچولوی خودت رو حفظ 

 کنه . 

اش به عرش میرسه _برام دعا کن ، مادر باردار صد

 دعا کن . 

_چرا حس می کنم پر از غمی سمیه ؟ چون میترسم 

رسول رو از دست بدم ، این دوسال سعی کردم 

زیادی عاشقش نشم و دل نبندم ولی نمیشه اون به 

 حدی خوبه که نمیشه دوستش نداشت . 

به نظرش نسخه ای که به کار خودش آمده بود برای 

غوشش بیرون آمد و کنار سمیه هم کارساز بود ، از آ

 گوشش پچ زد . 
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_ضمانت من رو امام رضا ) ع ( پیش خدا کرد ، به 

 سفر برو مشهد شاید دوای درد تو هم اونجا باشه . 

از کنار او گذشت و پیش امیرعباس ایستاد تا کیک را 

ببرند و عکس بگیرند ، مگر میشد خاطرات امشب را 

 ثبت نکرد ؟ 

_داداش و زن داداش عزیزم اول آرزو بعد فوت کردن 

 شمع و کیک بریدن . 

نگاهی بهم کردند چه آرزویی داشتند جز سالمتی و 

خوشبختی ؟ خدا مهمترین آرزو و خواسته شان را 

 جامه عمل پوشانده بود . 

برای همه ی عزیزانش آرزوی خوشبختی کرد و 

 همزمان با امیرعباس شمع را فوت کرد . 
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ی تخت دراز کشیده بود و نگاهش ثمینا را که از رو

 این طرف به آن طرف میرفت دنبال می کرد . 

_نمیخوای بیای بخوابی از صبح سرپا هستی باید 

 استراحت کنی . 

خندید و کرم مرطوب کننده را روی میز گذاشت و 

درش را بست ، همان طور که دستانش را بهم میمالید 

 د به طرف تخت آمد . با کرم به خورد پوستش برو

_اینقدر حساس نباش من خوبم ، از صبح همه ی 

 کارها رو بقیه کردن من فقط دستور دادم . 

نیم خیز شد دست ثمینا را گرفت و کمک کرد روی 

 تخت بخوابد.
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_اصال از این به بعد همینه ، باید خوب استراحت 

 کنی . 

امیرعباس دست دورتن او پیچید و به خود نزدیکش 

 . کرد 

_اینقدر حساس نباش به منم استرس میدی . موهای 

ثمینا را از روی پیشانی اش کنار زد و بوسه ای به 

 موهایش زد . 

_باورم نمیشه حس میکنم تو یه خواب عمیقم ، 

میترسم از خواب بپرم ببینم این خنده های دلبرانه و 

 چشمای براق همش یه رویاست . 

 گذاشت . ثمینا دست او را گرفت و روی شکمش
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_نه خوابه نه رویا ، یه جایی همین حوالی داره 

 همپای نفسای من و تو رشد میکنه و بزرگ میشه . 

 سرش را به ثمینا نزدیک تر کرد . 

 _کی میشه صدای قلبش رو شنید . 

 _االن حدود بیست و یک روزشه دو ماه دیگه . 

 چه طوالنی .  -

اصلش اون نه ماهه که باید صبر کنی تا بتونی بغلش 

 کنی . به نظرت پسره یا دختر ؟ 

ثمینا شانه ای باال انداخت . نمیدونم برام هم فرقی 

نداره ، مهم اینه که سالم باشه هر چی خدا بخواد 

 همونه . 
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هایش را بست و تصور کرد روزی که  چشم

واهد فرزندشان را در آغوش بگیرند چه قدر خاص خ

بود . دو سال از زندگی اش پر از اتفاقات تلخ و 

شیرین بود ، روزهایی که در پی هم گذشته بودند 

همه گذر عمر او بودند و چه خوشحال بود که در 

روزهایش یک حضور پررنگ و دلبر داشت که هدیه 

ی خدا به امیرعباسی بود که گاهی خودش را به 

ده بود شدت تنها حس می کرد . با خودش عهد کر

پدر خوبی برای فرزند یا فرزندانش باشد و همان طور 

که خودش در با مرام مردانه و ایمان خالصانه به دور 

از هرگونه پستی و رذالت با تربیتی درست بزرگ شده 

بود ، بچه هایش را تربیت کرده و فقط پدر که نه 

 دوست و همراهشان باشد .
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_بهت گفتم هربار که با دلبری هات چه جنجالی تو 

قلب من به پا میکنی ؟ گفتم که هر روز بیشتر از 

 دیروز عاشقتم بانوی شیرین من ؟ 

 نجوای خمار و خوابالود ثمینا به گوشش رسید . 

 _اولین بار کی تو قلبت جنجال به پا شد ؟ 

 پیشانی اش را بوسید و لب زد . 

که تو اون زیر زمین تو  _شاید از همون لحظه ای

 بغلم از ترس می لرزیدی . 

میان زمزمه ها و نجواهای عاشقانه ای که برای هم می 

 خواندند به خوابی عمیق فرو رفتند .

آخرین تکه لباسی که برای کودکشان خریده بودند را  

تا زد و در کشوی کمدش گذاشت ، از وقتی جنسیت 
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صبرانه او را  نوزادشان معلوم شده بود امیرعباس بی

برای خرید می برد . تقریبا همه چیز برای ورود 

کودک پنج ماهه شان آماده بود و آنها ثانیه و دقیقه و 

و لحظه ی روزهایشان را می شمردند تا روزی که به 

 ها نعمت جای شنیدن صدای قلبش از پشت دستگاه

 و برکت زندگی شان را در آغوش بکشند . 

جا نشستی ؟ چرا حاضر _خانم شما که باز این 

 نشدی باید بریم دکتر دیرمون میشه . 

دستش را به طرف امیرعباس دراز کرد تا به کمک او 

از جایش بلند شود ، هر چه وزنش بیشتر میشد 

بعضی کارها مثل نشستن و بلند شدن هم برایش 

 سخت تر می شد . 
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 _شما یکم صبر کنی من و فینگیلی آماده ایم .

تند به مطب دکتر معظم بروند و از امروز نوبت داش

سالمت کودکشان مطمئن شوند تقریبا هر بار در 

موعدی مقرر برای ویزیت می رفتند . امیرعباس روی 

سالمت او و فرزندشان حساس بود ، روزی نبود که 

به و خانه بیاید و دستش خالی باشد . یا خوراکی 

های مقوی و خاص برای ثمینا می خرید یا وسیله و 

 باب بازی برای پسرکشان در دست داشت . اس

 _چشم امر ، امر گل پسر و مامانشه . 

خندید و روی نوک پا بلند شد و بوسه ای به گردن و 

 گونه ی امیرعباس زد . 

 _چشمت بی بال بابا امیرعباس . 
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 بوسه اش با بوسه ای عمیق تر جواب داده شد . 

 . _ای جان بابا امیر قربون شما بره دلبر خانم 

عاشقانه هایشان مثل اولین روزهای زندگیشان پر شور 

و حس بود ، مرد همیشه حامی و استوارش مثل 

همیشه روی قولش مانده بود و نگذاشته بود آتش 

 شعله ور عشقشان خاموش شود . 

خیلی زود آماده شد و همراه امیرعباس به مطب دکتر 

معظم رفتند ، برای ورود به اتاق دکتر خیلی معطل 

شدند . مثل هر باری که وارد اتاق دکتر می شدند و ن

او با انرژی مثبت و روی باز به استقبالشان می آمد ، 

به محض دیدنشان با رویی گشاده از جایش بلند شد 

 و گفت : 
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_به به زوج عاشق و جذاب دیروز ، مامان بابای 

 امروز خوبید ؟ 

نفس نفس زنان روی صندلی روبه روی میز دکتر 

 و جوابش را داد . نشسته 

 _خوبیم . 

 دکتر پشت میزش نشست و رو به آنها گفت : 

_خیلی خوشحالم خوبید ، مامان خانم برو روی 

 تخت دراز بکش ببینیم نی نی داره چه میکنه . 

با کمک امیرعباس روی تخت دراز کشید ،دکتر ژل 

مخصوص را روی شکم او ریخت و بعد با دستگاه 

 .  شروع سونوگرافی او کرد
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_خب اینم گل پسر شما ، مشغول شیطونی و 

 بازیگوشی حالشم خوبه ، اینم صدای قلبش . 

ضربان پر قدرت قلبی که در وجود او رشد می کرد ، 

یک قطره اشک که از گوشه ی چشمش سرخورد راه 

برای بقیه هم باز شد . دو سال پیش هر بار که از 

مطب و آزمایشگاه بیرون می آمد چشمانش تر بودند 

اما از سر حسرت و درد ، این بار اشک هایش از سر 

نه بودند ، شوق و عشق بودند . اشک هایش مادرا

چشمهایش را بست و همه تن گوش شد تا زیباترین 

و گوش نوازشترین موسیقی دنیا را با جان و دل 

بشنود . هر چه شکرانه به جای می آورد کم بود ، 

دنیای رنگیشان پر نورتر و پررنگتر شده بود . باید 
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یک بار دیگر به زیارت می رفت و ضریح امام رضا را 

با اشک هایش شست و شو و  بوسه باران می کرد و

می داد . این بار که زائر آن صحن و سرا می شد 

نیتش پایدار بودن زندگی اش بود ، راحت به این 

نقطه نرسیده بود سختی ها پشت سر گذاشته بود . 

روزگار درس های بزرگی به او داده بود ، بعد از آن 

همه امتحان سخت زندگی این حس شهد شیرینی بود 

 ش خوش نشسته بود . که به جان

_هر دفعه میایم صدای قلبش رو گوش میدیم ، برای 

 بغل گرفتنش بی تاب تر میشم . 

چشمانش را باز کرد امیرعباس رو تنش خم شده بود 

 ، دکتر تنهایشان گذاشته بود . 
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_دلم نمیاد بگم کاش زودتر این روزا بگذره ، دلم 

 حتما برای این لحظه هاش تنگ میشه . 

 اش با لبهای گرم امیرعباس مهر شد . پیشانی 

_خدا روشکر که دارمتون ، هر چی بگم از خوبی 

حالم کم گفتم . فقط شکر میکنم که تو زندگی 

 دارمتون بانوی جنجالی من . 

 پایان هشتم تیر ماه هزار و چهارصد و یک

 

 


