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ته من!من طنمن گار!استتمخ رو ودم معن نی!درستت استتخ من  کنخیم یرستتت
ص شخ شه  نیکه عج خوامیشده! ودم م نیعج تخیبا صالوقت یعنیبا  گنیم یا

 !یی اطرداشته باشن:غرور!تنها ناروبهیدایهمه با نیطن
ص شخ ص نیبا ود!ا یگاه!زندگ هیبه عنوان تک یتیصعودبدون  یدامنخ تنهامن 

 !ییوغرورتنها ییتنها
ق!من عشتت یزی. بله به شتتگفت انگ زهیشتتگفت انگ ییکه تنها دمینشتتون م من

 ! مانخیتنهام وتنهام
 ییتنها هیو ودم /نامخ رامهر نجادرحضور ودمیرستگار!ا نیمن سرگرد طن پس

 ببندم! تیوندزوجیتابااوپ کنخیم
 یمن چه گ*ن*ا*ه دونخی!نمکوبهیسربازاحمق داره دراتاق روم نی!حتما بازااه

 احترام بزاره! ستیدرست بلدن یگره بخوره!حت نیبه ا دکارمیکردم که با
مااالن باه  خوادازاونیبازم م حت نه اشتتت نه!فقط  داک داداش احمقش حرف بز

 ادیتاحالش جاب سخینویکرده باشخ وگرنه براش اضافه  دمت م
 د ول رودادم اجازه

 دییبله!بفرما-
  ودشه! نگفتخ



 . نیتوزم رهیتووداره بازباکله م اومده
ش اتاق بره وبرگرده!آ ر یها یتوکاش رجهیش هیدیبزاره با خواداحترامیم هرموقع

زل بزنه  شیستتبز وزغ یهخ باستتروصتتداآب دهنش روقوره بده وبااون چشتتا
 !دبگهیاالن با یادچیب ادشیدیتاشا
 یعنیبازنکرده! اداماهنوزلبیاستتت که منتمرم به حرف ب قهیهخ من پنج دق االن

من  دونهیم نکهیچراباوجودا یموندم ستترهنا احمد شتتخیکالفه م گهیدارم د
 من! شیپ فرستهیاحمقاروم نیادبازایم نابدمیازا

 ادیب ادشیدیبلندصداش کردم تاشا یباصدا
جا- ت ییک م مدیحشتتت بازتواو م ی؟ ه ف تازه  من و تاق  لت  یدیتوا ق ع

 ؟یخوایم ی...الاله االالله!بگوچ نقدری؟پسرتوچراایروجاگذاشت
 سالم قربان-
 اومده سالم کنه!احمق! ادشیهمه منبررفتن من تازه  نیبعدا فیپ

 ه؟یچ-
 !گفتن  برتون کنخ!نهیخوادشماروببیم یق قربان سرهنا احمد-
 !یبر یتونیم - وب یلی -

 احترام بزاره که بهش گفتخ واستخیم دوباره
 !اینذاشت یاحترام گذاشت-

 زده گفت تعجب
 چرا؟قربان-



باره ستت خوامیکخ مونده بودبگخ نم یعنی  ینیقورباغه روازدوران جن رتکاملیدو
 یاجلو!امخوردیچشاش به غورباقه م یلی!آ ه المصب  نخیتاچشخ بازکردن بب

  ودم روگرفتخ وگفتخ
 !یجون سالخ به درنبر ترسخیم-
 گفتخ! یدچیمنگال زل زدبهخ انگارنفهم نیع
 !گهی!برودیینجایبازکه توا-
با به باهاش توهخ پ یبله قربان درحال هی ودش اومدو  ورده بودرقت  چیکه 

 !رونیب
 کوبهیاالن دروم یوا یا

 درونکو.... یحشمت-
 پسره احمق! اه

ندشتتخ کارم داره!د نخیبرم بب بل نا چ نده! گهیستتره  یعنیبرام اعصتتتاب نمو
 !نجابگذرونخیازآ رهفته هامتنفرم که مجبورم تمام وقتخ روا

 برنیاحمقاحوصلخ روسرم نیکه کارم رودوست نداشته باشخ اماا نه
ل م یو تووزاره  مش رو ه مخ! ها ته  ف ه عاشتتتق اول  عوض  نخیدر  گذرو

 کرده! لیوافرادباهوش والبته تحص نترنتیوتروایکنارکامپ
 توجه ام روجلب کرد یحشمت یبودم که صدا ومدهین رونیب هنوزازاتاق

 خ!بهش بگ یچ دونستخیوگرنه م رهیکه کارم بهش گ فیاحمق !ح ی کهیاه زن-
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نازه!ازصتتتدا گهید یکی یصتتتدا که مطمئنخ به مد مشتتخصتتته  زشیت یاو
چه  هیهخ نداره که اون ستتروان وبق یکار رهیگیباهمه گرم م نکهینطورازایوهم
 دارن! یسمت

 بهت گفته؟ یمگه چ-
 ترسخیم گهیم کنهیبهش احترام بزارم قبول نم خوامیاست م وونهیرسما د کهیزن-

 که زنه وگرنه.. فیح یعنی!احمق یجون سالخ به درنبر
 یمرد کهنیقبول کنخ االا تونستخیروم یهرچ زندونستخیمنتمرموندن روجا گهید

 که زنه! فیبگه ح
 گفتخ یوفور رونیب رفتخ

 ؟یوگرنه چ-
 ییقورباغه ها نیجا وردوچشتتاش درشتتت شتتدکه گفتخ االن م ل ا نیهمچ

 !رونیله شدن وچشاشون زده ب نیماش کیرالستیکه ز شهیم
 بگه گفتخ یزیچ تابرگشت

 ماه اضافه  دمت! کی یحشمت-
 مونده بودسکته کنه!به درک پسره نفهخ! کخ

 بازکردکه حرف بزنه گفتخ تادهن
 که بکنمش دوماه؟ یخواینم-

نده بودچر  نجورکهیهم بازمو نا !فقط  دمیدهنش  تاق ستتره ورفتخ طرف ا
 چشخ قره جمع شد! هیبازبهنازشدم که اونخ با شیلحمه متوجه ن نیا ر

به سربازپشت درگفتخ که بهشون  بربدن من  دمیدراتاق سرهنا که رس پشت
 !بعدازچندلحمه رفتخ دا ل احترام گذاشتخنجامیا



 ن؟یداشت یقربان بامن کارسالم -
 باهاه دارم! یببند.کارواجب اتودرروهخیسالم سرگرد.ب-

 ستادمیورفتخ جلوش ا درروبستخ
 اومده؟ قربان شیپ یموضوع-
 ادیفقط ازدست  وده برم کنخیدارم که فکرم دبراهیجد تیمامور هیدرسته -
 من؟-

 گهیستترگرم شتتد! وب ادامه بده د زشیم یرو یروتکون دادوبابرگه ها ستترش
 بده. خوادمنوحرصیالمصب!بازم م

 !ادیبرام قروفرم یمن ازمنتمرموندن متنفرم ه دونهیم
 کرد یچون  نده ا خورمیمتوجه شددارم حرص م نکهیا م ل

 کمترحرص بخوررستگار!-
بان!حرص نم- که م خورمینه قر ما به موضتتوع یوقت نیدونیشتت بت   ینستت

 ارمیرم زودازش سردربدوست دا شخیکنجکاوم
 توروانتخاب کردم نی وبه منخ واسه هم-

 گفت شترشدهیب یکنجکاو دکهید یکرد ووقت یبه من نگاه دوباره
به کامپ اهیعمل نیا یمن توروبرا- به یوترواردیانتخاب کردم چون هخ   وهخ 

 یاریقول  وده کنجکاوکه مسئله روزودتردرب
که م نیهمچ حاالمن  کاو! فت کنج به قول  وده  نیپشتتتت ا دونخیگ

 !دهیکنجکاوهمون فضول  ودمون  واب
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تااون ت یطرالن  ال یجا یعنی ند نده  کهیکه چ نه رود حاالش بچستتبو با
 بپرونه! کهیاون جراتش روداره که به سرهنا ت یاش!حاالانگار

 دوباره ادامه داد سرهنا
شکل ما- ستن که جد یگروه هیم س دایه صدهک کردن   مونیاطالعات ستخیق
 ودارن!ر
 چطور؟-
س یکی شیچندوقت پ- شدکه رو صل ستخیازبچه هامتوجه  داره  که یدرحال یا

 انگارداشتتتن اطالعاه شتتهی الف توقع اون انجام م یراتییتغ هیداره  کنهیکارم
 !ننداکیپ یدسترس یبه هسته اصل کردنیم یاانگارسعی دادنیرمییروتغ

وزاره  یازستتتادها یکیهک اونخ از شتتهیموضتتود داره جالب م نکهیم ل ا نه
 اطالعاه!

 هخ تونسته بودن ازاطالعاتمون بردارن؟ یزیچ-
شدم همکار نطورکهینه اون موقع که نه!چون ا- س یمتوجه  شته با   خستیکه دا

  ارجشون کرده بوده ستخیماهربوده وازس کردهیکارم
 افتاده؟یاتفاق توستادمان نیمگه ا-
ستادا- سه ماهخ ب نیطن ممکنه اوزاره باهخ درارتبا ینه اماچون   تهوفیاتفاق وا

 انتخاب شده! تیمامور نینفرواسه ا هیازهرستاد نیهم ی!برا
 هخ شدن؟ ییگروه شناسا نیحاالا-
 آره!-
  وب؟-
 گخیتود تر!بزاربراه م یچقدرعجول-



 قربان دیببخش-
به پنجه  رس معروفن!ومشتتکل نیا- باهاشتتون دار یگروه  ما که  نهیا خیکه 

 خینک داشتتونیماپ نکهیباالستتت که هردفعه قبل ازا شتتونیاونقدرقدره اطالعات
 !دنیرمییوجاشون روتغ شنیمتوجه مام

گه نم- هک کنن؟چطورقبالهخ  ستتتخیتالش کردن ستت دایجد نیگیم رو
 ستاددنبالشون بوده؟

قاچاق موادواستتلحه والبته انستتانه!که  نهیبزرگ درزم الهیتشتتک هیگروه  نیا-
 خیتونیباالستتتت نم شتتونیاماچون قدره اطالعات خیته دنبالشتتونوق یلیما 

 خیراندا تیالبته بگخ ماهخ چندبارمحموله هاشون روگ خیبنداز رشونیگ
روهک کنن تااززمان واطالعاه  ستتتخیستت خواستتتنیم نیهم یآهان پس برا-

 مابا بربشن! یها اهیعمل
 طرکردن درستتته!چون چندتاازمحموله هاشتتون روازدستتت دادن احستتاس -

کان کل  نیکه هم ردادنییکارشتتون روتغ زمیوم به مشتت ما عث شتتتده  با
 یروهّ راگ لیروهنگام تشتتک یمابق یکه بدون هیقدرکاف نی!فعالتاهمخیبربخور

 !دنیم حیهمه گروه توض
 شه؟یکارگروه شرود م یازک-
ته آ- بدندهیازهف به  انواده اطالد  مامور نیچون ازا ی!فکرکنخ بهتره   تیکه 

 کس اطالد نداره! چیه کشهیمچقدرطول 
 د؟یکه درگروه حضوردارن دردست دار یازافراد یچشخ حتما!اطالعات-
 نآقاهست یهخ حضوردارن!ومابق گهی انخ د هیرتویکه توگروه غ دونخیفقط م-
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 برم؟! گهیددیندار یپس قربان بااجازتون اگه بامن کار-اوهوم-
 برم که گفت رونیگداشتخ و واستخ ازاتاق ب احترام

سرگرد!ازاونجا-  هی یبر تیمامور نیا دبهیشنبه با گهیکه توازهفته د ییصبرکن 
 !یچندروزه را نوشتخ!ازاالن مر ص یمر ص

 اعتراض کنخ گفت تا واستخ
 یبر یتونی!حاالمهیاجبار یمر ص نیا یحق اعتراض هخ ندار-

ص نیازا سته برام مر  صخ گرفت اماقبل ازا یکه نا وا شته بودحر ازاتاق  هنکینو
  ودم روآروم کردم! رونیب امیب

به حداقل اوناتهران  یکه حاالبخوادمامان روراضتت هیمن ک ی دا یوا کنه؟ و
ندگ نه منومجبورم کننینم یز کارمیوگر حاالهخ  کرداز دستتتت بکشتتتخ!

 !تیشه من برم مامور یتاراض نخیروبب نقدراشکاشیدایبا
 سمت اتاقخ که بابهنازبر وردکردم! رفتخ

 شده؟ یزمرغیچته بازا القت چ-
 ول کن بهنازحوصله ندارم-
 ؟شده ی!حاالچ؟یکه حاالداشته باش یحوصله داشت یاوه اوه آ ه موندم توک-
 نوشته یسرهنا برام مر ص یچیه-
 ؟ینوشته ناراحت یبراه مر ص نکهی اک توسره توواسه ا-

 شهیبازم ششیداره ن دمیتکون دادم که د روبه نشونه م بت سرم
 وامونده تو شل شد؟ نیچه مرگته بازکه ا-
 !حرف حرفه دله!یناراحت یچراازمر ص دونخیمن که م-

 جمع شدوبهش گفتخ ا مام



 ؟یبهنازتوبازشرود کرد-
 عادتش بو شهیروبه کجابکشونه ؟هم خوادبحثیم دونستخیم
که رهیگ شتتشیگلوه پ یگیچرابهش نم زمیکردم آ ه عز وشتترودیچ- !من 
 چشاش روم ل چشخ گاوکنه ادبراهیکه بازب یزنیله له م یاالن دار دونخیم

نده ته بودا   به حشتتمت ردادهیبازگ نیام گرف نهیم یبود من ازش  وشتتخ  دو
!حاال وبه بهش نگفتخ که ازم براداداشتتش چزونهیاون م لهیبه وستت یادمنوهینم

 کردیصدام م یکرده وگرنه ازفردابودکه توستاد زن داداش حشمت ی واستگار
 رمیلش بگگ ومدمیتابناگوش بازشده!ببندتان ششیچه  وشش هخ اومده ن نیبب-

 !هیزی!شرمخ هخ  وب چفهیضع
 ببندبهنازفقط ببند!-

 بده گفتخ تااومدادامه
 به کاره برس یمحمد سروان

مدا ندگفتخیازع بده چون دنتونه ا گهیکه د نوبل مه  ه هینمربق دکهیدا چه  به ب ا
 گفت گذاشتیطورکه احترام م نیشده.هم نجاجلبیا

 ا مت توحلقخ  وشگله!موقع برگشت منتمرتخ!-
سونه!من که م گهیم نیحاالهمچ  خوادیم دونخیمنتمرتخ که انگاراون قراره منوبر

به نشتتونه م بت تکون  یستتر قیماهخ که  راب رف خیادامه مخ منوبخوره!چه کن
حاالهمچ تاقخ! تارف قی راب رف گخیم نیدادم ورفتخ توا ند گارچ  نیدارم ا قیان

شدم  ست  شدم باهاش دو ستاد روزاول که  رهینم ادمیبهنازهخ ازاولش که وارد
 گفت یک هیواردشدم  یبهخ گفتن محل کارم کجاست وقت
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 داره! ییجان چه چشا یا-
طور نیا له رو م مام  یباصتتتدا یج به  ودا  که  ود کرد نازکش ادا

 بازشدوباتعجب بهش نگاه کردم
 داد دوادامهید ندیرود تاتعجبخ

ست یید ترتوعجب هلو یوا- ا سرهن دبهیاون موقع تاحاال!با ی؟کجابودیه
 یازدستتخ دربر زارمی ودم!نم ردستیبگخ بفرستت ز

مه ب من جاستتتتیا نخیبب شتتتدبرگشتتتخیشتتترمیکه تعجبخ هرلح جاک ه ک ن
نداشنیا که د قدرکارم گاردارن  دمیراحتن  مه ان مد لخیف هیه گاه م یک  کننین

ودم لحمه به   هیهخ تابناگوش بازه!تو شتشتونیبلندشتدن ن زاشتونیازپشتت م
 اومدم ودوباره ا خ کردم که بازهون د تره گفت

 !هیا ماه هخ  وردن-
!آ ه ازقبل دمیدفعه ستترهنا رود هیکه  شتتدمیم یرستتماداشتتتخ عصتتبان گهید

تامنود شتتونیباا ناشتتتده بودم اون هخ  جهیآشتت بان دومتو من  تیعصتت
 گفت یازچه قراره فور هیقض دکهیوحضوربهنازشدفهم

 یسروان محمد-
 هخ برگشت احترام گذاشت وگفت د تره

 بله قربان-
 کن ییسرگردرستگارروبه اتاقشون راهنما-

 فتاحترام کردم که اون گ یبه طرف من اومدکه من هخ اول ادا بعدهخ
 سرگرد نی وش اومد-
 ممنونخ قربان-



به زم گهیکه د د تره به  نیکخ مونده بودفکش  نا  باصتتتدازدن ستتره بخوره 
  ودش اومدوفورااحترام گذاشت وگفت

 دقربانییبفرما-
 به بهنازگفت دوروهیسربازرس هیموقع  همون

 !انیساعت قبل گفتن بهتون بگخ که سرگردرستگارامروزم هیقربان سرهنا -
 تیسربازفراموش کرده حضورمن رو بربده باعصبان نیبودم ا دهیتازه فهم منکه

 روکردم بهش وگفتخ
 ه؟یسربازاسمت چ-

 که ازلحن من جا ورده بودبالکنت زبون گفت اون
 بله-

 لباسش اسمش رو وندم وبهش گفتخ یازرو
 ده روزاضافه  دمت! یحشمت-

 نخ گفتکپ کرده بودبه بهنازنگاه کردکه او سربازکه
 سرگردرستگارهستن-

 غیج غیج ومدانگارداشتتتیکه اصتتالبه صتتداش نم یتیهخ باعصتتبان آ رش
 کردگفتیم
 رفت! ادهیتوباز-

عدهخ ما ب تاقخ راهن به ا نده  یکردوقت ییمنو چشتتمک  هیکه  واستتتت دروبب
 زدوگف

 فورشدمیک یصداه روعشقه کل -
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اون واز دمی نده ام روکنترل کنخ ازش استتمش روپرستت تونستتتخینم گهیکه د من
 من تونهیکس به قول بهنازنم چیروزباهاش دوستتت شتتدم امافقط بااون چون ه

که قبولش کردم  نازهخ  ته من  ودم  واستتتخ .به نه!الب مل ک ماغ روتح نده د گ
 زبون دراز! هیدست  ودم نبودچون بهنازه و

 کردم زمیم یرو یپرونده ها یدگیبه رس شرود
 بودکه آماده رفتن شدم خیساعت قبل ازاتمام ساعت کار خین

سهیبا ش یدوروز هیتا زمیهفته برنامه بر نیا دوا ه  ونه وقته ب یلی! رازیهخ برم 
 سرنزدم!

 !رنیمامان باباازدستت دلگ گفتیزنا زده بودم شیچندوقت پ طرالن
طرف هخ  هی ونخ آرامش ندارم از یطرف وقت هیکنخ که  ودم هخ موندم از چه

 اوناازمن به عنوان د تربزرگشون توقع دارن!
توقع داشته باشن اون وروره جادوکه  یمنخ!آ ه ازطرالن واسه چ زنخیم ییحرفا

 !ششونهیهمون جاپ
که  دمیبهنازروشتتن یوتا واستتتخ حرکت کنخ صتتتدا نخیستتمت ماشتت رفتخ

 ومدیکردومینطورغرغرمیهم
هت گفتخ وا- به ب باهخی و حاالاون خیبر ستتتا ماراتون  یچیه! گه دو  توم
 نیکه کخ مونده بودقل بخورم!المصتتب ا دمیستتره دو نقدرتندپشتتتی؟ایریم

 چهیپیچادره هخ که همش به پروپام م
 گفت کردمیبه من که نگاهش م زدبرگشتیحرف م نطورکهیهم

 ؟یدیند ه؟ وشگلیچ-



رازه د یکه توبااون دست وپا کردمیفکرم نیاماداشتخ به ا دمی وشگل که د-
 ؟یشیم یچطور یاگه قل بخور

 گفت تیومدباعصبانی ونش درنم یزدیکاردم یعنی
که تو وده چ یه- قدمن کخ دار یزینه  نه چون فکرکرد؟یاز  یلی  ی!نک

 ؟یکنیفکرم یحشمت نیبه ا یدار یکوتاه
آب دهنش  یحالت مستتخره ا هیبهش نگاه ردم که اون هخ با یباتند برگشتتتخ

 روقوره دادوگفت
 !فهیضع خین کن برروش-

  نده ام روکنترل کنخ! تونستخینم گهید که
سمت آپارتمان  یچپ بهش شون ورفتخ  زدموحرکت کردم!بهنازرورسوندم  ونه 
  ودم
شدم بدون ا یموقع س نکهیکه وارد شن کنخ کنترل  س ستخیچراغ رورو  خیقیمو

 روبرداشتخ وروشنش کردم
 نیبش افتیض نیبازم تو ا ایب

 خیبار قراره از خ*ی*ا*ن*ه بگ نیا که
 کرده رانیکه و یواژه ا خ*ی*ا*ن*ه

 درده رانیکه واسه ا یا واژه
 که ازش متنفرم یزیچ خ*ی*ا*ن*ه

 تونخ بگخ متاسفخ یفقط م و  
 که متعهدن یمرد و زن واسه
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 سرشون متاهلن ری  T هه
 یزیکه جزء مردم ه یمرد تو
 ؟ یتیعاشق مردونگ یلی؟   هیچ
 م ه عقده براته یزندگ ای

 س*س واست م ه نقل و نباته که
 شده شیپس و پ یمغزه به کل تو
 دوره لیمشت زن  ز و   هی یجمع کرد که
 رهیبه تنت گ گهیخ*ی*ا*ن*ه د و  
 رهیزنت پ نهی نگو غصت ا ِد

 یرانی راب تاکس یواسه زنا تو
 یوان یفارس یلمایعشق ف و

 رهیم استیکه از رو س یوان یفارس
 دهیمردم درس خ*ی*ا*ن*ه م به

 که رفته عمدا تو ه*و*س یوان یفارس
 بکنه فرهنگو عوض نهیهدف ا که
 از قصد و غرض هیحتما کار که
 کنن بر حسب مرض یمشت  ائن م هی که
 ومدی وشخ م ومدهخی!هخ ازش بدم میشگیهمون آهنا هم هه

 تو وا کردم یکه به رو یترسخ از آ*غ*و*ش یم
 که واسه عشقت فدا کردم یاون احساس پاک فیح

 دمیعروسک تو رو تو دست همه د هیم ل  آره



 دمی، ترس دمی، لرز دمید تویاصل یچهره  یوقت
 از اون لحمه که تو آ*غ*و*ش تو بودم دمیترس
 که من عاشقت بودم ییاز اون روزا دمیترس

 تو دستخ یدستا یاحساس تو چشماه گرم یعنی
 پستخ یباز هی ریبود ؟ دروغ بود من درگ دروغ

 وفتادمیدوران م اداونی ومدچونیم بدم
 کنه یبدون چوب  دا صدا نم  وب

 کنه یرو بنا نم یزندگ یپست و  
 نکن فقط مغز مرد مختله فکر

 زن و د تره یتو یخ*ی*ا*ن*ه حت که
 یماریباطن ب هی یکه دار ییتو تو
 ؟ یدار یاحساس باکرگ یلی؟   هیچ
 یشیتو داغ م یهر شب تو پارت که
 یریتو اتاق م یکیبعدش با  و

 یکه راسته کار یکن یفکر م تو
 ؟ ی واسته دار یچ ایاز دن بگو
 تیتا  اک سپار ی ائن بمون که

 تی واستگار ادیاون که ب یطفل
 یبه خ*ی*ا*ن*ه عاده کرد گهید تو
 یواسه پدر مادر ننگ یشد و
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 یراحت حماقت کرد یلی  تو
 یدست تیبا جنا یداد یرفت و

 ستیتو ن ریمشکال تقص نیا  ب
 ستیتو ب هیعده شدن تو تنب هی که

 زیو گر بیگشت ارشاد و تعق نیا
 سیپل حیو تفر یشده سرگرم هخ
 فراره شهیاز هر فکر و اند که

  رابه شهیداستان از ر نیا چون
 پر شده رانیخ*ی*ا*ن*ه دا ل ا که
 کن شده رانیو یخ*ی*ا*ن*ه واژه  و

قام ادکردنیباز ومدچونیم  وشتتخ که ازانت که  خواستتتتیبرم یآتش وجودم 
 کردیقصدانجامش رونداشتخ منوواداربه تالش م

 تو وا کردم یکه به رو یترسخ از آ*غ*و*ش یم
 که واسه عشقت فدا کردم یاون احساس پاک فیح

 دمیعروسک تو رو تو دست همه د هیم ل  آره
 دمیترس دمیلرز دمید تویاصل یچهره  یوقت

 از اون لحمه که تو آ*غ*و*ش تو بودم دمیترس
 که من عاشقت بودم ییاز اون روزا دمیترس

 تو دستخ یدستا یاحساس تو چشماه گرم یعنی
 پستخ یباز هی ریبود ؟ دروغ بود من درگ دروغ

 خ*ی*ا*ن*ه حامدفرد! آهنا



وفکرم  ختخیرریشتت وانیل هیواستتته  ودم  ردمکیباآهنا زمزمه م نطورکهیهم
 چندروزکردم که چکارکنخ نیرومشغول ا

 بگذرونمشون! یکه چطور موندمیم التخیتوتعط شهیهم
خ ه رازاالنیهخ موندم چه کنخ فعالبهتره فردابعدازظهرحرکت کنخ برم شتت االن

 بهتره برم بخوابخ!
سام روعوض کردم وروتختخ  ستخیس سمت اتاقخ رفتخ لبا رو اموش کردم وبه 

 !دمی واب آور  واب هیافتادم والبته به زور
 ن؟یسالم مامان  وب-
-..... 
 ن؟یقربونتون!مامان  ونه ا یمرس-
-...... 
  ونه! رسخیم گهیساعت د هیتا رازمیش کیپس  وبه!من نزد-
-..... 
  ونه!االن پشت فرمونخ قربونت فعال! امیآره مامان دارم م-

 نی وب طن یلیمامانخ چقدر وشتتحال شتتده!  چارهیروقطع کردم ب یگوشتت
 آ*غ*و*ش مادر! یبه سو شی انخ پ

 فنیستتاعت نه صتتبح بود!دروکه زدم طرالن آ یکاینزد گهید دمی ونه که رستت به
 روبرداشت وگفت

 رن؟ینگ لینامنوتحویکه ا یمرده بازتواومد لیذل یهو-
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بازکن پشتتت  تیطرالن دروواستته آبج گفتیم ومدکهیمامان م یورصتتدا ازاون
 د ترم رو!طرالن هخ باغرغردروبازکرد یدرچرانگه داشت

پارک نیدا ل وماشتت رفتخ م  ونه نگاه کرد اطی ونه پارک کردم به ح نکیروتو
سه ا شده بوداماچه کنخ که د نجایچقدردلخ وا ستخینم گهیتنا  طاقت  نجایا تون

 ارمیب
 افتادم ادشی...اه بازگهید بعدازاون

چشمخ که تو ییاشکا دمیاسفندش د ینیطرف در ونه که مامان روباس برگشتخ
 !کنخینم هیگر گهید نیحلقه زده بودروپاک کردم نه من طن

 هیطورکه گر نیمنوتوآ*غ*و*شتتش گرفت وهم یستتمت مامان رفتخ که فور به
 !دیب*و*سیروم کردصورتخیم

ه !پردونینکرده بودهنوزهمون دکوراستت یرییتغ چیه نجاهخیدا ل  ونه ا رفتخ
مبل  دستتت هیوالبته  دیستتف یراحت یدومبالیرستتفیباحر یستتبزپستتته ا یها

 چیشتتده بودوستتمت چپ هخ که آشتتپز ونه ه دهیکه آ رستتالن چ یستتلطنت
غذا ورینکرده بودهنوزهمون م یرییتغ که  یز قهوه اب رودا لش داشتتتت 

خ ه کیشتت یلی  یزغذا وریم هیالبته توستتالن  خیخوردیذامنجاغاو ی انوادگ
واستته  رفتیراهروم هیمامانخ واستته مهمون قرارداده بودازکنارآشتتپز ونه هخ که 

سه تااتاق با شت سیسرو هیاتاقا!که  شت که اتاق من آ ر یبهدا  نیاونجاقراردا
 اتاق ته راهروبود!

 دفعه حس کردم دستتخ سو ت! هی کردمیم یطورکه داشتخ  ونه روبررس نیهم
!تانگاهش کردم دمیستترخ شتتده از شتتخ کنار ودم د یطرالن روباچشتتما که

 شرود کرد



 عصاقوره داد نیا نیع نی؟همچینیمارابب یوقت سرنچر ون هی انخ! کیعل-
 !دهیگردنش پرچ کردن که تکونش نم یهااومده توکه فکرکردم سرش رو رو

 من گفت یزل زدتوچشا هیکه چندثان کردمینگاهش م نطورداشتخیهم
شاه رودرو یهو- شوهردارما م شیچ شاه رودرب گخیکن من   ارهیاقامون چ

 ها!
 آقامون یاه اه طرالن!حالموبه هخ زد-
 ؟یگمشوتوچکاربه کفترعاشق من دار-
 !اد؟یب شتربهشیکفترعاشق؟فکرکنخ کالغ عاشق ب-
 رمایگیحالتوم امیم نیطن-
 نپوشه! رهیهمه لباس ت نیبابامن چکاره دارم  وب بهش بگوا یا-
 نینگاه به ا هی دن؟اولیدپوشتتیمادمازل  ودشتتون ستتراپاستتف ستتتیحاالن-

 یرو اکستتت اهیماتو وده که جزرنا ستت یبه آقا ربدهیبندازبعدگ لیستتروطو
 بازم صدرحمت به اون فرمت که رنگش سبزه! یپوشینم یا گهیرنا د

 ییها هیم ل سا شهیادمیبه حسام اصالنم یادولیبه من م رهیلباس ت زمیآ ه عز-
 کش اومدن رنورآفتابیکه ز

 نه؟ گهیماکش اومده د یکه آغا یبگ یخوایاالن م یعنی-
 رفت هواومامانخ روصدازد غشیزدم که ج یلبخند بهش

 مامان!!!!!!!-
 !دهی؟ وبه تازه ازراه رس یدار ؟چکار واهرهیطرالن بازتوشرود کرد-
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سط شهینوکه اومدبه بازارکهنه م گهیواقعاکه مامان  انوم !بله د- ل بنجل وبدرد
 !خورهیآشغال حسام م

شغال!بعدانزن ندهیآ ی ونه  یاالن  وده گفت یطرالن آبج نیبب- سطل آ  یام 
 !رشایز
 !کشمتیبه  دام نیطن-

ستشیحمله کنه ازز تااومدبهخ سرمامان  رد شت  شپز ونه پ فرارکردم ورفتخ توا
ازهمون دوربرام  ط ونشتتون  رستتهیبه نم ددستتتشیطرالن هخ که د ستتادمیوا
 مهربونش نگام کردوگفت ی!مامان هخ برگشت باهمون چشمادیکشیم
هخ بکن واستته ناهارصتتداه  یاستتتراحت هید ترم برولباستتاه روعوض کن  -
 شرکت! ادرفتهی!باباه هخ ظهرمکنخیم

ست م دمیکه د من ساس کردم  هیرفتخ طزف اتاقخ که  گهیآره مامان را لحمه اح
سه  گرفتیم دنیاالنه که طرالن روسترم  راب شته چون داشتت ژستت دو وا

 هنجابیکه واستته  ودم هخ تعجب بودکه ا خیستترگرد یبرگشتتتخ وباصتتدا نیهم
 گفتخ چارهیکارش بردم چه برسه به طرالن ب

 !؟یدیازچشخ  وده د یدید یازجاه هرچ یفقط اگه جخ بخوز -
همون جورموندبعدهخ ا خ کردورفت  یهخ که شتتوکه شتتده بودلحمه ا طرالن

 توآشپز ونه!
 م ل ابنکه ناراحت شداصالبه من چه؟! اه

بازم االن ما حث قبلمون رودرب یتالف خواستتتتیحت جا ارهیب که  ییوازاون 
اونقدر ستتته ام که حال وحوصتتله  ودم روهخ ندارم تونطفه  فش کردم!چه 

 اومدم تواتاقخ! یک دمینفهم گه؟انقدرفکرکردمیکنخ د



مه چ رنکردهییتغ یچیه ماجراچ یبود!ه عدازاون  که  ودم ب  دهیهمونطوربود
 بودم!

هخ  شییگوشه ها هیالبته  یمشک یسو ته وروتخت یبازنا قهوه ا یچوب تخت
 یوارهایبارنا تختخ والبته د شیزآرایم یسرمه ا ی!چرد هادبودیواسه تفنن سف

زاتاق ا یالبته روشن ترازتختخ درآورده بودم گوشه ا یاتاقخ روهخ به رنا قهوه ا
شت والبته م سام وکتابخونه کوچکخ قراردا روش  وترمیزکارم که کامپیهخ کمدلبا

 قرارداشت!
بت ا هه با مانخ  ما قدر کهیچ تاقخ روا ن که  رهینم ادمیکردم غرزد! ینجوریا منخ 

حق  چکسیه گهیکه د دادکردمیدادوب ینداره کل یمامان تموم یغرزدنا دمید
کتته متتامتتان  تتودش روتتتواون  یتتید تتالتتت تتتوکتتارام رونتتداره واراونتتجتتا

حالت شتترمنده نگام  هینگفت فقط با یچیه گهید دونستتتتیماجرامقصتترم
 فحش بدم! یکل یکردوباعث شدبه  ودم واون عوض

شده بخوابخ چمدونخ روهخ  اداونیبازم  اه صابخ داغون ن دوران افتادم بهتره تااع
 کنخیولش کن اگه حوصلخ شدبعدابازش م

سراغ باباکه   دارشدمیاز واب ب یظهروقت  ل جا وردم دنخیازد یلیاول رفتخ 
کخ که توشتتوک موندبعدش  هینگفته بودن که من اومدم  نابهشیمامان ا نکهیا

 !دیوتوآ*غ*و*شش گرفت وصورتخ روب*و*سمن
البته بگخ که طرالن هنوزبه  اطرصبح باهام  خیدیزناهارروچیوطرالن م بامامان

فته روکه ازقبل براش گر ییتودستتتخ بودکادو اتشیقهربودومنخ که کامالا الق
 شداماآ رش گفت یکردم تاراض یهخ ازش عذر واه یبودم بهش دادم وکل

http://www.roman4u.ir/


 !نیطن یرکردییتغ یلی -
 نگفتخ وباناهارم مشغول شدم یزیچ رکردمییتغ یکه مونده بودم توچ منخ

 خوادبگهیم یزیهخ نخورده بودم که احستتتاس کردم مامان چ هنوزچندتالقمه
مام گاه م یچون هرازگاه ترستتتهیا بادیمنون که روصتتورتخ  یا م دنیکردو

چ نخیبود) وب  فش  کارک حر تخ شتتتدهف عاد کردم  تواداره ا خ  بس  از
 گفتخ نیازحرکاتش کالفه شده بودم واسه هم!خوردیروم

 ن؟یبگ نیخوایم یمامان چ-
 من گفت ینیزبیکه شوکه شده بودازت مامان

 !یچیهتتت-چیهتتتتتت -
من  ردستتتیوازز ستتخیدرضتتمن من پل شتتناستتخیبگومامانخ!من که شتتماروم-

 !یدربر یتونینم
قاشتتقش روگذاشتتتت  کنخیومنتمردارم نگاش م گخیم دراستتتتیکه د مامان

 !کننیکنجکاودارن نگاش م دهمهینگاه به دوطرفش کردکه د هیزیروم
 باهاه حرف بزنخ! یموضوع هیراجع به  خواستخی وب راستش م-

 من کالفه شده باشه برگشت سمت باباوگفت خیانگارازنگاه م*س*تق بعدهخ
قا- که م یازین یمحمود وانواده آ ناستتیرو  مونیب*غ*ل هیهمستتتا یشتت

بت م نا زد!داشتتتت ازپستترش صتتح کهیا کردم لیامروز انمش ز تازه  ن
جاپزشتتک ته اون نادابرگشتت بارد یازکا ند نده منخ چ قدرکه ا دمشی و  نیچ

 !تهیپسرآقاوباشخص
منگالداشتتتخ نگاش  نیبودم م ل ا اوردهیمامان ستتردرن یکه هنوزازحرفا من

ه من ه واسمامان رواگه متوجه شد یحرفا یکس نخیسرم روچر ونخ تابب کردمیم



 لیلرودارتحیطرالن مواجه شتتدم!توگ دهیبابا.چهره رنا پر ظیبگه که باا خ غل
 که حرف مامان شوکه ام کرد نابودمیرفتارا

 !اوردمیپردرم یمن که عاشقش شدم اگه دامادمن بوداز وشحال-
ضود چ من سط حرفش که  هیکه تازه گرفته بودم مو شوک دراومدم وباا خ و از

 کردگفتخیم فیسره تعرهنوزداشت ازاون پ
 !چونیمامان حرفت رونپ-

 ظیکه حاالغل یشتتده باترس ونگاه به ا م یگرفتخ چ دمنیهخ که فهم مامان
 ترشده بودادامه داد

 نیمه یبرا دهیتوروموقع اومدن تو ونه د نکهیم ل ا یازیراستش امروز انخ ن-
ستگار یکه  واب بود یموقع سرش  وا سه پ کردکه من هخ  یزنا زدوتورووا

 !انیقبول کردم شب ب
باز ودستترواستتته  ودش تصتتم یعنی مان  ما جاربودم  به انف ته  خیرو گرف

 که صدام باالنره گفتخ کردمیبازور ودم روکنترل م نطورکهیبودهم
 !امیدنیبگ نی!زنا بزنهیجواب من منف -

 یظاهر که ازآرامش یبلندالبته بااعتمادبه نفس یدباصدایکه بر وردمنود مامان
 من گرفته بودگف

نا بزنخ بگن ن یچ یعنی- ماآبروداریکه ز عدش هخ دخیان؟  ستتتتیب گهی!ب
 هشتتیکه هم شتتهی!نمیریبگ یمیتصتتم هی تیزندگ دواستتهیوهشتتت ستتالته با

 !؟یمجردباش
 داد دادامهیند یاماچون حرکت دکنهییبه باباکردکه حرفش روتا ینگاه هی
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 کنخیفکرنم نکهیهخ ا خورهیهخ دکتره هخ به  انواده مام یازیبهترازپستترن یک-
 براشون مهخ باشه! یتوقبالنامزدداشت نکهیا
 منفجرشدم گهیحرف آ رمامان د نیبودم باا یعصبان یعنی

هخ مال  ودمه درضتتمن  خیربط نداره که من چندستتتالمه!زندگ یبه کستت -
 توسرم یکوبیم یبوده که حاالدار رمنیمن نامزدداشتخ تقص نکهیا کنخیفکرنم

 که مامان منمورم روگرفت وبازشرمنده شد نوگفتخیا یجور
شش داشتخ  امو یکه سع یبلندشدم وبا شم تیروبده باعصبان تااومدجوابخ

 کنخ گفتخ
 ی!کارخکنیکه چکارم نیدونیوگرنه م نیکنیکنسلش م نیزنیاالن زنا م نیهم-

سا شیکه پ نینکن ش تونیهم  یط آبروفق کنخینم ینجازنگی!من که انیشرمنده 
 !رهی ودتون م

که  دمیباباروشتتن یلحمه صتتدا نیجمله روگفتخ رفتخ طرف اتاقخ فقط آ ر نیا
 کردکهیمامان روموا ذه م

 ؟یگرفت خیبازتو ودسرتصم-
 دمیقرص  واب آور وردم و واب هیکه داشتخ  یداغون بااعصاب
صروفت شدمیب یع  ره که مامان باال دمیتو ونه همه درتکاپوبودن!فهم دمید دار

 گهینم یزیچ گهیکرده که د یراضتت یجور هیکار ودشتتوکرده حتماباباروهخ 
 فتخبهش گ یطرالن روصدازدم که فورااماباترس اومدتواتاقخ فور تیباعصبان

 مامان باال ره کار ودش روکرد!نه؟-
 گرفتخیم شیداشتخ آت گهید نییاونخ سرش رواندا ت پا که



ستخیم ش هیکنخ که  دادیبرم دادوب خوا که  کردمیم یکار هیدیشدم با مونیدفعه پ
شت نگام  نیمامان ا گهید سرش نزنه به طرالن گفتخ بره که باتعجب برگ فکرابه 

 بود یا گهیزدیامامن فکرم چ دادداشتیکردانگاراونخ توقع دادوب
 ساعت چند؟که اونخ گفت هشت! دمیلحمه پرس نیآ ر

اون  یوگله گ یاحوال پرستت یزدم  ونه فاطمه د تر الخ وبعدازکل فورازنا
شب م س امیازمن گفتخ که  شون وبه ک شده ینگه اونخ که کل ی ون شحال    و

 بودقبول کرد!
مامان مشتتکوک نشتته  نکهی!واستته ادمنتمربمونخیبا گهیحاالد نیازا نخیا  وب

ستگار سه  وا شدن وا شب!مامان که فکرم یشرود کردم آماده  رام  کردمنیام
 !؟یدید یعنیدارزدکه  یلبخندمعن هیشدم به بابا

 !دینیبیهاروامشب م یدنید یعنیپوز ندزدم که  هیتودلخ فقط  منخ
مان وقت هی ما که  به هشتتتت بود فهیازق یربع  که  ا فت  من مطمئن شتتتدر

 یه اسرم یمانتو هیمنتمرمهموناش بشه منخ بالفاصله لباسام روعوض کردم و
 بزرگ عوض کردم! یآب یروسر هیوشالخ روهخ با دمیتنا پوش یل هیبا

زمان که من آماده شتتتدم زنا  ونمون هخ به صتتتداراومدرفتخ دم دراتاقخ  هخ
 مامان اومد یکه صدا سادمیوا
 مهمونااومدن مامان گهیادیب نیطن-
خ هبرودنبالش  گفتیمامان بودکه به طرالن م ی!صتتتداکردمیدهنوزصتتبرمیبا

 استقبال مهموناشون اطیزمان هخ  ودش وبابارفتن توح
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ماده که برم ب آ بازکردووقت رونیبودم  فهیق یکه طرالن درو باترسیمنود ا آب  د
 اطیبگه ازکنارش ردشدم وبه سرعت رفتخ توح یزیدهنش روقوره دادتااومدچ

! 
طرالن باعث  یمنونگه داره صدا کردکهیطورپشت سرهخ صدام م نیهم طرالن

 شدهمه متوجه من بشن!
سانزد دنیباد مامان سکته کنه وطرالن هخ که د کیمن تواون لبا اکت س گهیبود

نگام  لکسیبابابودکه داشتتتت ر ونیم نی!فقط ایزارگفت وا یشتتتده بودباحالت
 !زارمینم جوابیروب نکارمامانیا دونستیکردانگارمیم

که البته اونخ  هیازی انخ ن دمیفهمکه  ی انخ چادر هیچهره مهمونانگاه کردم  به
تودستش  حیبه نسبت مسن که داشت باتسب یآقا هیکردیبادهن بازداشت نگام م

 .گفتیذکرم
 !اکارنینجورآدماریبه نمرم ا شهیاکارهمیر هه

 یورقدبلندوالغرط یبه پشت سرشون وبه اون پسرجوونشون کردم پسر ینگاه
 !زدیکه کت وشلوارش توتنش زارم

پا نیمامان روهمچ یدامادافتخار نیبب هه اندا ته  نییبا جالت ستترش زو
ناس  وب مادرش  یبود!من آدم شتت به  هاش  گا هابودازن نه  چه ن بودم ازاون ب

 کامالمشخص بود!
 روبه مامان گفتخ یباپوز ند

که جمعتون جمعه!فکرکنخ د-  ستتتتین نجاالزمیحضتتورمن ا گهی وب حاال
 !بااجازهدیکه تنش کن مونهینجانمیا یکه کس دبگخیدامابایدوبدوزی ودتون ببر



صالبه ج وفورابه صدام م یغایسمت درحرکت کردم وا شماتتخیمامان که   زدو
ش کردتوجهیم سرعت باما شته بودم رفتخ ب نخینکردم وبه  ه که ازقبل توکوچه گذا

 سمت  ونه فاطمه!
گذشتتت آ ه  یکه کرده بودم وکنارفاطمه غال یازکار یشتتبخ با رستتند تمام

هاکستتت ن ت بودو همستتتن  ودم  مه  ط تواون  یفا نو م که  قوام  توا بود
 زدمیبه اون سرم رازفقطیش ومدمی!منخ هروقت مدونستیماجرامقصرنم

 رفتخ دا ل باچهره برافرو ته یبودکه برگشتتتخ  ونه!وقت ازدهی یحدودا ستتاعت
ه کمخ بابارو ورده  یمامان ونگاه کالفه باباوطرالن مواجه شتتدم حتمااالن کل

 !یتولوسش کرد
 بزنه فوراگفتخ یامامن بهش اجازه ندادم که حرف دبلندشدواومدطرفخیتامنود

ته بودم د- ندگ یکستت گهیگف لت توز  یدرس عبرت نخینداره !ا خیحق د ا
 بمونه! ادتونیشدتا

به روشتتدم باچشتتما یلیتموم نشتتده بودکه باستت هنوزحرفخ  یمحکخ بابارو
بهش نگاه  دادمیبهش اجازه نم دامامنایب رونیب خواستتتتیکه م یقرمزازاشتتک

 کردم که گفت
شدهیز یلیروه   گهیبامادره درست حرف بزن!د-  گخینم یچیمن ه یه اد

کاره نداره به درک  یکستت گهیرفته!ازحاالهخ د ادهیهخ  یکیتوبزرگ وکوچ
 !اریب تیخوادسرزندگیدلت م ییهربال
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 برافرو ته به مامان که انگارتوقع یا زنبودباچهرهیجا شتتتراونجاموندنیب گهید
 یالتیروازبابانداشت نگاه کردم وبه سمت اتاقخ رفتخ!هه چه تعط یحرکت نیچن

 ازتنخ دراومد! یشد!کامال ستگ
 !رونیازاتاقخ اومدم ب شبید یخوابیداغون ازب یباچهره ا صبح
 یلعنت بشخ خوابیوب وفتخیب ادگذشتخیباعث شده بودکه  شبید یاتفاقا

شه و کردکهیم ی ونه بودم مامان کار عهرموق سلب ب شخ  ض اداونیآرام  یعو
 وفتخیب
کار شتتتبید با که  باکردکامالحس تحق یهخ  با ته  راونیکه  ستتتاالبهخ برگشتت

 !رمیگیم یبازافسردگ نجابمونخیاگه ا کردمیبودواحساس م
هه همشتتون م البه  خوردنیتوآشتتپز ونه همشتتون داشتتتن صتتبحونه م رفتخ

  اطرمن امروز ونه ان!
 زارنیکدوم بهخ محل هخ نم چیاماه

 نرویآب ازآشپز ونه اومدم ب یکم هیوبا وردن  رگفتخیصبح بخ رلبیز
قط چره شدم که ف لخیف هی دنینشستخ ومشغول د ونیزیتلو یکاناپه جلو یرو

 بودکه وقت تلف کنخ نیواسه ا
ستخینم گهیوبرم تهران د چونخی ونه روبپ یکه چطور شترتوفکربودمیب البته  تون

 کنخ! نجاروتحملیا نیشترازایب
طرالن بلندشتتدکه  یتوفکربودم زنا دروزدن که به طبعش صتتدا نطورکهیهم

 مامان! حسامه!
سره پ نیبازا اه شن یعنیشد! داشیپ  یسابح گهیاون د یصدا دنیداغون بودم با

 آمپرچسبوندم!



سربد نه شه هانه!فقط یکه پ به  یدولشوخ بو هیراحت والبته به قول بق یادیز با
 بود! مزهیهخ ب یلینمرمن  
 دادولیمریگ یکنه بودبه هرچ یادی!زربدهیمن گ ادبهیب خواستتتیبازم حتمااالن

ش نجابودمیهخ من ا یکن نبودکه وقت شماش از شت بر یوفکر طنتیچ ق که دا
 زدیم
شن نطورکهیا شتن آدما جد نکیبودم م ل ا دهیازطرالن  سرگذا سربه   یلی  یاز

شش م شاالله!...چومدی و  رندهیبگخ واالفقط  داکنه امروزگ ی!ومن هخ که ما
 طرالن روناراحت کنخ! خوامیکه نم

من بازچشتتاش  دنیجواب نموندچون تادا ل اومدباد ادبدونیآرزوم ز نیاماا
 گفت یدوفوریدر ش

 ؟یبود درجه اه؟ستوان بود یبه جناب.چ-
بازکردم  یدادم .چشتتمام رولحمه ا رونیباصتتتدابرو نفستتخ بستتتخ وبعدکه 

 طرالن روبروشدم یبا واهش چشما
ه ب یام بهش گفته بودم به نامزده بگوکار یاالن عصتتب دونستتتتیم  ودش

 یکستت خوامیدارم نم یکه من چه ا الق یدونیکارمن نداشتتته باشتته! وده م
  ودم روکنترل کنخ! تونستخیروناراحت کنخ امادرمقابل مردانم

مام روب  شتتمخ بازورفرودادم وچشتت فاوهیرو کار ت که توش  یوستتردکردم 
 ماهربودم وگفتخ

 !یسالم ! وش اومد-
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صدامیا سام جا وردو نقدر ست  ودم  هیسردبودکه ح لحمه بابهت نگام کردد
 !شدینبوددرمقابل مرداصدام سردم

ستخ وبه بق رفتخ ش ش نیبرنامه ام توجه کردم!اماانگارباا هیسرجام ن  طنتشیکارم 
که  یکرده باشتتخ اونخ اومدکنارم نشتتستتت وزل زدبه برنامه مز رف کیروتحر

 هیجیچه برنامه مه نکهیا یبه معن ییصتتداها یدادوهرازگاهیداشتتت نشتتون م
 !کردیجادمیا یسا تگ یتعجب یازرو

به  اطرا ونیزیکه من اصتتالبه تلو دهیفهم مطمئنخ ندارم وفقط  کیتوجه   هن
 !کنخیمز رفاه رونگاه م نیازدستش راحت شخ دارم ا

که من برگشتتتخ نگاش کردم  یبلند یباصتتتدا نیدفعه همچ هی با با نه  گفت 
شون م ونیزی ودش رومتوجه تلو نیهمچ سخره ا دادوباحالتین شش  یم گو

ه تگذاشتت چارهیگرفته بودودستتت رودهن طرالن ب ونیزیروبادستتت ستتمت تلو
 بودتاحرف نزنه که کخ مونده بوداز نده بترکخ امافقط نگاهشون کردم !

 بلند؟؟؟نه؟محاله! یباصدا دنی صلت من بود ند نیا
 بودم که حسام بهش گفته  واهره با نده قهره؟! دهیازطرالن هخ شن یحت
 قهرم! دواقعاهخیشا هه

سام شادیکه نگاه منود ح ش یدلبخندگ شخص   د بعدهخزدکه تموم دندوناش م
 من! دطرفیدست ازرودهن طرالن برداشت وچر 

 مدیرو اموش کردم وچر  ونیزیازدستتتش فرارکردتلو شتتهینم دمیهخ که د من
به دردطرالن م که الحق  با ودم گفتخ   طونیهخ شتت نیهردوع خورهیستتمتش!

 وصدالبته کنه!
 بلندگفت



 دررفتن؟ ردستتیکه ازز یی وب چه  برازدزدا-
 نگاش کردم که گفت باا خ

ه ک نهی! اونافقط نقشتتشتتون ابرنینم اهینبود انوماروکه واستتته عمل ادمیاه -
 ننیبه نمرمن همون بهتره بشتت یزنادستتت بندبزنن!ول ابهی ننیزبشتتیم اپشتتتی

 تو ونه کاسه بشقاباشون روبسابن!
مام فاروم نیا ت حثیحر تامنوواردب مادر زد نه!ا که ازا هیاز غیک دهن  نیحرف 

 ! ارج شه
ه ب یکار نی!مطمئنا چنکنخیدن؟فکرنمیاصتتالبهتون استتلحه هخ م یراستتت-

چشتتماشتتون  یراندازیآ ه  انومامعموالموقع ت شتتهیضتتررجونشتتون تموم م
شتن آبغوره م هی نکهی!آ رش هخ اگه  طانزن ازابندنیروم  یست!رارنیگیآدم روک

 ؟یتاحاالچندبارآبغوره گرفت
 گفتخ یفور

 چوقتیه-
 !دن؟یگفتخ بهتون اسلحه نم یدید-
 روهزار! رفتیآمپرم داشت م گهید یعنی

 ی!که باترس الکزیام روکه همه جاهمرام بودرودرآوردم واندا نمش روم اسلحه
فت وپر هی قبیهه گ عدکمدع مدنشتتستتتت  ی!ب نداو بالبخ زل زدن بهش 

 سرجاشوگفت
 !ه؟یفکرکردم واقع دمیهه هه هه ترس-
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که نمداغون بودم ازدستتتش. ط گهید ته  دونخیرالن هخ  فه  ون گرف چرا 
 حسام بلندشد یبهش زل زدم که صدا کردباا خیدورنم نوازمیبودوا

با وبیاریبزرگتره روب یرفت یآ - با کاراروبکنیخواداینم ؟ دهن  هی که ین
 !دمی ر یفروش یازاسباب باز ارمیکخ ن نکهیا نوواسهیبگوا
استتلحه روبرداشتتتخ روش نشتتونه گرفتخ وگفتخ  ارهیبشتترکخ نم نیا دمیکه د من

 ؟یاواقعی هینشونت بدم الک یخوایم
س هی نکهیا م ل شتیدنبال جمله م دچونیکخ تر که بهخ جواب بده اماطرالن  گ

 بوددادزد دهیکه باحرکت من ترس
 ؟یکنیکه م هیچه کاراحمقانه ا نیاسلحه رو!ا راونوراونیبگ نیطن-

 بودگفتخ ادشدهیحاالز کهیتیباعصبان
 ندارم  ودش شرود کرد. نیبه ا یمن که کار-

 که طرالن  ونش جوش اومد دکردمیتاک نیروا نیهمچ
 چه طرزحرف زدنه م ل آدم حرف بزن نین؟ایا-
 بهنقدرینامزده هخ بگو ا نیمن م ل آدم حرف بزنخ؟توم ل آدم حرف بزن!به ا-

 یاساس رمیگیکه حالش روم رندهیمن گ
 ؟یباش ی ره ک-
 ... ناروکهی؟ایادگرفتی ی!ازکی وشخ باشه!چه مودب شد-

 ر!نشست اماسبک ت یشبیاون د یجا گهید یلیس هیرونزده بودم که  هنوزحرفخ
 !دمیبه روبه روم کردم که مامانخ رود نگاه

فورابه ستتمت اتاقخ رفتخ وستتاکخ روبرداشتتتخ هه  تونخینم گهید نکهیم ل ا نه
ستخیانگارم ساکخ روبازنکرده بودم ستخین نجایروزا هیشترازیکه ب دون  هیمابق که 



سا ست فیروهخ دا ل ک لخیو سمت ح ختخیر خید سرعت به  ه رفتخ ک اطیوبه 
 مامان گفت کجا؟

 قبرستون-
 یاماوقت نخکینوش جان م گهید یلیستت هیگفتخ االن باز دمیبابارود گهید ندفعهیا
 شد! دهیبرم که دستخ کش دمیچر  ستین ی بر دمید
 کشمتیم یبزار رونینجابیروازا پاه-
 که چب؟که بشخ سوهان روح؟ نجابمونخیا نیخوایهه م-
بت میغلط کرد- چه حق رهی.د تره  کنخی! ودم اد به  باحستتتام  یستتر!

 !یزنیحرف م ینجوریو واهره ا
سرمن م یهمه چ گهید نه شت  ستیدا شده شک صدام روکه ازروبغض دورگه  .

 بغضخ نشکنه گفتخ کردمیم یکه سع یبود بلندکردم ودرحال
 یچ نی!اول بروببیکن خوادمنوادبیهه جناب رستتتگار!مهندس مملکت !نم-

که من ا عدازمن  ینجوریشتتتده  گاه کن ب به  وده و انواده اه ن شتتتدم؟
 هروزکیاون ازد نجای!منوبگوکه م ل  وشتتحاالبعدازشتتش ماه اومدم اریرادبگیا

 یتیجزباشخص بارهیازش م یزیپسره که هرچ هی شیبه ر خوادمنوببندهیمامان م
 ونادرودستتتتیقبالنامزدداشتتتخ به احتمال ز نکهی اطرا ؟بهیبه  اطرچ فقط

نامزدمونخیم فاق  یکه من اصتتالراضتت ی!اونخ  به اصتترار ودش ات نبودم و
بده نم گار که ان تاد! وده هخ  لهیاف مدب غه بچستتبون!اگهید و تاتنوردا  خنی!

 النرنداره به  اطرط یم!اشکالبخور یلیدوباره س دیازامروزکه به  اطرطرالن با
شیشترازایب شماهخ که گرچه به قول  شیمامان که تمام زندگ دمیناک شده طرالن 
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 ونگرمه  دچونیدار شتتتردوستتتتیافتخارتونخ اماطرالن روب ی هی ودتون ما
فام مه  نه!ه مه منطورنیهم لیو وش زبو مه  یاون ب یطرالن حت گنی.ه ه

ضع نکهیبعدا زهخیچ شه د نکهیا یبه جا دمشید تیتواون و  ابرجوشرمنده با
عاشتتقت بودم که اومدم  ی فه شتتوفکرکرد گهیتوصتتورتمو م زنهیم دادامیدادوب

به  اطرا نه  باتوازدواج کردم  کیبه طرالن نزد نکهیباهاه ازدواج کردم  شتتخ 
صول تربود سهل الو سه یچون تو ستارداره!وا !چون طرالن هزارتابهترازمن  وا

 شدم! کیبه تونزد نیهم
ه کرده بودم به زبون آورد یعمرمخف هیروکه  ییحرفا شدمیم وونهیداشتخ د گهید

 !کردنیشوکه شده بودن فکرش روهخ نم یبودم به همشون نگاه کردم حساب
شمان قیطرالن نگاه کردم به چهره اش دق به که ازمامان ارث برده  یآب یشدم چ

 یرتصتتو یدوگردولبهایستتف یصتتورت یقلم یفرودماغ یبلوندوکم یبودباموها
چهره  نیا یبرجسته!با ودم گفتخ حق هخ دارن ک یگونه ها یقلوه ا یوالبته کم

شب  به رنا اهیباچشمان س یمن د تر کنهیبه من نگاه م کنهیروول م نیدل نش
موها !کنهیآدم احستتاس  طرم نهیشتتیتوش م تیبرق جد یکه به قول بهنازوقت

 یتیامااالن اهم دمینالیم شیحالتیول*خ*ه که تاقبل ازاون ماجراازب یمشتتک
شباهت  دتنهایبرجسته شا یکوچک وگونه ها یوگردلبها دیسف ینداشت!صورت

 برجستمون بود! یمن وطرالن گونه ها
 زدم وادامه دادم یافکار ودم پوز ند به
ازنگاهاش به طرالن هخ که اون موقع فقط هفده سالش  یعنینه؟ نیدونستینم-

جه نشتتتده بود مهیبودهخ متو با ن؟معلو بدونین درموردمن  ی!اصتتالچنید
 اروبهنیمن...اه اصالچرادارم ا نیدونیگرفتخ م یدرجه سرگرد نیدونین؟میدونیم



سه چ گهید نیتحمل کن نیتونیکه وجودم روهخ نم ییشما گخیشمام  یراب یوا
 ن؟یافتخارکن نابهخیا
هران ت شدم وبه سمت نیبه اوناسوارماش توجهیادامه ندادم وبه سرعت وب گهید

 !وزوندسیکه توقلبخ روشن شده بودداشت منوم یحرکت کردم داغون بودم!آتش
.... 

 طرالن
 یلحمه صتتتدا نیفقط آ ر خینشتتتد نیکدوممون متوجه رفتن طن چیاصتتاله

ناراحت نشیماشتت یها کافیت به  ودمون آورد! هممون  یازستترورو یمارو
 دیباریم

ش یچه درد نیمن طن ی دا سام نگاه کردم که فقط دهیک  یازرو یسر هی!به ح
 شدی!اونخ باورش نمنهیطن یتاسفش برا دونستخیتاسقف تکون دادم

ماا دونستتتتیم نیازنامزدطن ییزایچ هی وم کد چیکردهیفکرش رونم گهینودیا
 خیکردیفکرش رونم

که ازناراحت به گاه کردم  بان که گر رهیصتتورتش ت یبا مان هخ  ما  هیشتتتده بود
فتیوم کردیم نیرونفر کردو ودشیم نابودکردم!احستتتاستتش  گ چه ام رو ب

 کمکش کن! ا ودهیروداغون کردم! دا
تاشتتتب ه خیزاررفت یباحالت همه تا زدهمهینم یحرف چکسیتو!  هیمنتمربودن 
 !خیکه بهش زنا بزن خیکردیجراه هخ نم یبشه!حت نیازطن ی بر

 من بلندشد یگوش یبودکه صدا ازدهیحدودا ساعت
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به ط به بال م دمیرفش دوستترعت  گاهشتتون دن بان مه هخ منو  نی!طنکردنیه
عادتش روهنوزداره وگرنه بااون  نی وشتتحال شتتدم  وبه حداقل ا یلیبود! 
 محال بودبهمون  بربده!اس ام اس زده بودکه گهیبودد گهیهرکس د تشیعصبان

 تهران! دمی:من رس
ه نگاه کردم که منتمربودن بهشتتون بگخ ک هیننوشتتته بودبه بق یچیه گهید نیهم
 جاش روبه تعجب داده! خیشده که  وشحال یچ

باورم نم آره جب کرده بودم  ته کردمیبره تهران فکرم نیطن شتتتدکهیتع  شیپ رف
 دوستاش!

 گفتخ هیبق کنه!روبه نجاروتحملیا تونستینم گهیبوده که د ینقدرعصبانیا یعنی
 تهرانه! نیطن-

مان تازه گر ما باا هیکه  ناک نیاش متوقف شتتتده بود  یحرف من آه ستتوز
 نییشدباباهخ سرش رواندا ت پا یاشکاش جار دودوبارهیکش

 حسام گفت  داروشکرکه سالمه! فقط
 مامان مامان!من اومدم!-
 کنهیکه داره اشکاش روپاک م دمیسمت آشپز ونه رفتخ مامان رود به

 کرده! هیگر نیبودم بازهخ به  اطرطن مطمئن
شته بوداماطن سه س نیروزبودکه گذ صالتما سا یا ماروهخ  یبامانگرفته بودتما

 !کردیم جکتیاریدادینم اجوابی
به!د نی!باورکن طنیکنیم هیگر یمامانخ بازکه تودار- دم ز روززنایحالش  و

 ازبهنازسراغش روگرفتخ!



ظلخ شتتتده ناراحتخ!من م المادرم  نقدردرحقشیکه ا نی!اماازازمیعز دونخیم-
 امتوجه ناراحت جگرگوشه ام نشدم!ام

 !ی!هرونیتکون دادم وازآشپز ونه اومدم ب یکرد!سر هیشرود به گر دوباره
که با با باهخ روزنامه خیاومدناهار ورد ظهر مامان مشتتغول ذکرگفتن شتتتدبا !

  وندن!
 ییجورا هی!ازاون روزهمه ونیزیکه حوصتتلخ ستتررفته بودرفتخ ستتراغ تلو منخ

شبکه هاروباالپا شتخ  شون رفته بودن!دا شبکیکه  کردمیم نییتو ود ارتش  هاد
مه ا نا بر کردم وورودروزدم!  مزش رووارد تادم ر ف لب  یا ج جه ام رو تو

 گفتنیم یبریدرموردارتش سا ییزایچ هیکرددرموردارتش بود!داشتن 
عه  هی تادم اون هخ آ نیادطنیدف گهیم یت یاف ندا ماآدم  سیاالن پل خو نبودحت
 توفکربودم باباگفت نطورکهیشدهمیم نهیزم نیتوا یوفقم
 طرالن صداش روبلندکن! -

باهخ با گار تاده بودصتتتدا نیادطنی ان که  ونیزیتلو یاف ندکردم   یکیروبل
 کردیازفرماندهان ارتش داشت صحبت م

شمندان جوانمان ا- شده  نجاجمعیامروزباتوکل به  داوبه پاس اززحماه دان
 خیباش یاسالم یجمهور یبریوتولدارتش سا ییتاشاهدهنرنما خیا

 هیهخ شتتتدم!اول  هیبق قیمتوجه نگاه دق کردمینگاه م ونیزیبه تلو نطورکهیهم
گروه رژه رفتن!دوباره  هیازارتش وستتا تمونانشتتوندادن بعدهخ  پیکل یستتر

 همون مرده شرود کردبه صحبت کردن
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 یم تابر رو!وازهرکدوم استتتدعاداریبریبرترارتش ستتا یاعضتتا یحال معرف-
 کنن! افتیصحنه حاضرشده ودرجه  ودشون رودر

 چندتاازسران رو وند یبعداسم
سا گرازسرانید یکیوهخ اکنون - نون رستگارکه هخ اک نیسرگردطن یبریارتش 

 !گاهیدرجا ارنیب فیتشر کننیم افتیرادر یدرجه سرهنگ
هممون حبس شده بود!اون مردشرود به گفتن  نهینفس توس نیاسخ طن دنیباشن

 کرد نیدرموردطن یاطالعات
رجه واطالعاه.باد یت یآ تهیرستگاردارنده مدرک دکترادرزم نیسرکار انخ طن-

 دروزاره اطالعاه یسرگرد
صالباورمون شده به تلوشدینم ا  نیطن دنیکه باد خیشده بود رهی  ونیزی!به 

 نبوه اون که اون یتشتتابه استتم نیکه اشتتد لیتبد نیقیحدستتمون به  گاهیدرجا
 بابابه  ودم اومدم یبود!باصدا ی ودمونه!باورنکردن نیطن سادهیباالوا

 مدرک دکتراش روگرفته؟ یک نیطرالن!طن-
 بود رشیکه هنوزدرگ گفتیم یشوک ناروباحالتیا همه

 بابا! دونخینم-
 جادورباشهنیهخ ازا نکهیواسه ا سانسشیبعدازگرفتن ل نیطن دونستخیواقعانم آره

نه واردن یهخ شتتلوغ ماجرافکرنک به اون  نه  مام یرویکارمجبورش ک  یانت
 یشدوفوراهخ رفت تهران!حاالدکتراووزاره اطالعاه؟واسه هممون باورنکردن

 بود!
گاه ن ونیزیشتتدم!به شتتماره شتتبکه تلو قیدق ونیزیدا ل تلو نیطن یچهره  به

 کردم



که ا آره زدوفقط بهمون  نیکه رمزداشتتتت ورمزش رو ود طن هیهمون شتتب
سه تانگاهش کن  اشخوادبریچون به کارش ربط داره!ونم خیتذکردادکه  ودمون 

وزاره اطالعاه  یفقط  انواده ها گفتیم نطورکهیدردستتردرستتت شتته آ ه ا
 !یزدیرمزورودروم دی!که اونخ بانیشبکه روبب نیا تونستنیم

 العاه بوده!چرااون موقع توجه نکردم!جزوزاره اط نیپس طن شهینم باورم
سبت بهش ب نیانگارطن شت ماواقعان شتخیبود توجهیحق دا  !انگارمامان هخ دا

 گفت کردچونیفکرم نیبه هم
کهیم ل ا- ماحت نیطن ن ندار یحق داشتتتت  مدرکش  خیازش اطالد  که 
 که د ترمون مدرک دکترا داره! خیبشنو ونیزیدتوتلویکه با یه؟طوریچ

 بود نیزنا  ورد!طن خیطورتوفکربودم که گوش نیهم
 ؟ییالوسالم طرالن کجا-
 !نیسالم طن-

 متعجبخ شدچون گفت یصدا انگارمتوجه
 ن؟ینیبیشبکه ارتش روم نیاالن دار-
 آره!-
 به حستتام گخینومیکه ا خوامی!معذره مناینگ یزیچ یطرالن جان من به کستت-

 !یهخ نگوباشه  واهر
بحث کنخ که مگه حستتام  ومدباهاشیکه دلخ ن یهرقشتتنا گفت  وا نیهمچ

 !هگیشبکه رمزداشت د نیبدونه که ا یزیچ یدکسیاست!حتمانبا بهیغر
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ج- بر یباشتتته آب ت من  باش!درضتتت ئن  م ط م نخ  ناب  گخیم کیجو ج
 توحلقخ! تیسرهنا!باباسرهنگ

مه تمون نشتتتده منخ  یندار یکار گهیگمشتتواحمق! وب د- نا هنوزبر
 یزیوقت چ هیباشخ فقط  واستخ زودزنا بزنخ که شما داونجاحضورداشتهیبا

 !یبه کس نینگ
 !زمیباشه عز-
 برسون فعال داحافظ! ناسالمیبه مامان ا-
 باشه قربونت  داحافظ!-

 مامان گفت یکردم فور تاقطع
 بود؟ نیطن-
 آره-
 گفت؟یم یچ-
که ازا- فت  به کستت نیگ  ودمون ستتته  نیفقط ب خینگ یزیچ یموضتتود 

 تابمونه! طرناکه اگه اسمش لوبره!
 روبه مامان گفتخ بعدبا نده

براش جونش  داکردنینه که به  اطرشتتوهرپ گمایمامان جون دارم به شتتمام-
 !ایروبه  طربنداز

من دهنخ چفت وبست  یبگ یخوایکاراکردم؟م الم نیازا ی وبه  وبه!من ک-
 که جونشون روبه  طربندازم! امینم دمینداره؟من جونخ هخ واسه بچه هام م

 حاالازمن گفتن بود!-
 بگه باباگفت یزی واست چ تامامان



 د؟ینپرس یزیازماچ -
 بهش کردم وگفتخ ینگاه

 فقط گفت سالم مامان باباروبرسون!-
 زدوگفت یبابالبخند

 !رهیگیبه دل نم نهیک شهیرمیبازم  داروشکرکه د ترم فقط ازمادلگ-
 ا خ کردادامه داد بعدهخ

 دستخ بشکنه چطوردلخ اومدبزنخ توصورتش!-
... 
 نیطن

 !خوندیارتش روم یداشت ادامه اسام ومدکهیفرمانده م یصدا
قدردلخ م هه فاق خواستتتتیچ بااون ات ما بابگخ ا با به  که اون  ی ودم 

ست بب صالاجازه ندادن در شونیروزافتادا سه به ا نم ودم ازبه قول   نکهیچه بر
 افتخاراتخ بگخ!

 کخ مونده بودتصتتادف یعنی!شتتخیم یعصتتب وفتهیبه اون روزم ادمی یوقت هنوزم
سرعت ستراحت رانندگ هی!ومدمیکه م یکنخ بااون  کردم  یسره هخ تاتهران بدون ا

 وحرصخ روسرپدال گازدرآوردم!
 مریبهشتتون ستترنزنخ!چون واقعاازشتتون دلگ گهیفکرکنخ فعالد ی!ولدونخینم

همه سال ازش فرارکرده بودم به زبون  نیروکه ا یزیمخصوصاکه مجبورشدم چ
 حسام! یاونخ جلو ارمیب
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ندازم ب ردستتتخیز یبه پرونده ها ینگاه هیبالفاصتتله رفتخ اداره تا بعدازمراستتخ
 که سرهنا گفته بودباهاش صحبت کنخ! یوالبته درموردپرونده ا

 بهنازاومد یکه صدا شدمیوارد اداره م داشتخ
 !دیافراد بردار!احترام بگذار-

صدا بعدش صدا یپا یهخ  شدمن که از شدکه باعث   یهماهنا بچه هابلند
 حرکت بچه هادهنخ بازبمونه! نیبهنازتعجب کرده بودم باا

  بره؟؟؟ نجاچهیا-
که ازستتتروصتتتدا یصتتتدا نا بود تاقش ب یستتتره نازازا مده  رونیبه او

 !نیکخ مونده بودفکخ بخوره زم گهیگذاشت که د دفورااحترامیبود!تامنود
 ها؟ دبچهیکنیم ینجوریچراا کنخیم ه؟ واهشیچکار نیقربان ا-

 که سرهنا گفت کردمیمشنگابهشون نگاه م نیا نطورم لیهم داشتخ
 !افتمایم ن؟االنیدیجناب سرهنا فرمان آزادنم-
 هان!آزاد!-

سرم رواندا تخ  یازحرف سرهنا گفتخ آزاد؟فورا شدچطورمن به  شرمخ  که زدم 
 گفتخ کردمیبه سرهنا نگاه م یرچشمیطورکه ز نیوهم نییپا
 کنخی واهش م شخیم وونهید دشما؟دارمیکنیم ینجوریشرمنده!آ ه چراا یوا-
 بده! حیبه من توض یکی

 ومدگفتیدسته گل جلوم هیطورکه با نیبهنازهم
 یربیارتش ستتا یکه جزءستتران اصتتل نیرستتتگاربهمون نگفته بودستترهنا -

 د؟یهست
 ؟یچ-



 سرهنا گفت ندفعهیا
وقتون ماف گهیکه د ییداماازاونجایبشتت هیکارحقتون هستتت که تنب نیبه  اطرا-
 بهتون بدم! هیدستورتنب تونخینم ستخین

 معذب ینجوریا نیستترگردم!باورکن نجاهنوزهمونیا ه؟منیچه حرف نیقربان ا-
 !شخیم
 !دیحق نداره به شمابگه سرگردشماسرهنگ یبه بعدکس نی!ازاگهینه د-
 قربان؟-
 دستوره! هی نیاعتراض هخ نباشه!ا-
 !دی!وهمون مافوق من بموننیرفتارنکن ینجوریپس فقط  واهشاشما بامن ا-

 اعتراض کنه م ل  ودش گفتخ تا واست
 دستوره! هی نیاعتراض هخ نباشه!ا-

 وگفت ر ندهیزدز گفتخنویتاا
 باشه جناب سرهنا!قبول! -

هخ عد جا ورده  ب کت  حر که از نخ  تخ او گذاشتتت ترام  ح هش ا ب فورا من 
 فت!نگ یچینگاه پرمعنابهش کردم که لبخندزدوه هیبوداومداعتراض کنه که 

 بهنازگفت
که  ییجا!وازاوننیبد ینیریدشیبا تتونیموفق نی وب جناب سرهنا!به  اطرا-

به ن مه امروز بتیما ه نه نخورد یازستتالمت ا هارمهمون  خیصتتبحو نا پس 
 !اعتراض هخ نباشهخییشما
 !گفتخدوزهیوم برهی ودش م یطورداره برا نیبهنازهم دمیکه د من
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ش کنخی!فکرنمیسروان محمد- شته با ستوربد دبهیشمااجازه دا  نی!همدیمن د
 سرکارتون! نیاالن بر

 یریدرم رشینامرد! وب ازز-
 ؟یالزم دار هیاتنبی یریسروان!م-

 نیطرف اتاقش!هم کردرفتیطورکه غرغرم نیگذاشتتتت وهم بهنازفورااحترام
 بلندبهش گفتخ یباصدا کردمیطورکه نگاهش م

 !یسروان محمد-
نخ نگام ک هشیتنب خوامیکه م نیجا ورده بودبرگشتتت طرفخ باترس ازا بهنازکه

 کرد
 شترشدیترسش بتوچشام که  ختخیرور تخیتموم جد منخ

 یدیرستتتوران به تعدادبچه هاغذاستتفارش م نیتر کیبه نزد یریاالن م نیهم-
 !یپردازیم یریم یریگیازم م یایوبعدپول همه روم

 بازشد!بهش گفتخ ششین دمیتاد
! وگرنه هخ یبا وده ببر یروحق ندار گهیکس د چیه یریدرضمن  وده م-

باآژانس  یستتتادروببر یها نیماشتت ی!حق هخ ندارکنخیم هیتووهخ اون روتنب
 !یایوم یریم

خ کردوگفت بله قربان بعده یحرکتخ شتتوکه شتتده بودا م نیکه ازا چارهیبهنازب
 فحش ن ارروح عمه گرانقدرم کرد! هی دونخیگفت که من م یزیچ یرلبیز

 زدم ورفتخ تواتاقخ! یبهش لبخند منخ



 واستخخیتموم شده بودوم داکاراشیکه جد خوندمیپرونده رو م هیداشتخ  تواتاقخ
بفرستتتخ!که همون لحمه دراتاقخ روزدن  یستترهنا احمد یگزارشتتش روبرا

 فواردشدیالخلقه)حشمت بیموجودعج نیوبازا
 دتواتاقشونی!گفتن برننیشماروبب خوانیم یق..قربان سرهنا احمد-
 باشه برو!-

 کمترنماره گرحرکاه گوهربارش بودم! ندفعهیعجب ا چه
 نیکه داشتتتخ به ا ید شتتدم وبه ستتمت اتاق ستترهنا رفتخ درحالبلن ازجام
 داشته باشه! تونهیکه چکارم م کردمیفکرم

 گرفتن وارداتاقش شدم که گفت بعدازاجازه
که قبالدرموردش حرف زده  یتیکه درموردمامور نجا واستتتمتیستترهنا ا-

 نکهیزاه اک دبگخیدبایازسران ارتش هست یکیکه شمااالن  ییبگخ!ازاونجا خیبود
 تشیوازموفق شتتتر وشتتحالخیب یلی  ستتپارمیمهخ روبه شتتمام تیمامور نیا

ن یم اشتتماتااتما نکهیبگخ ا دبهتیکه من با یحاتیمطمئنخ! وب برم ستترتوضتت
 نهکیم یرورهبر تیکه مامور یستتتادمرکز دبهیشتتیم نجامنتقلیازا تیمامور

 کنهیم یرهبر ینیروسرهنا ام تیمامور نکهیا گهید یزیچ هیوتحت نمرداره!و
ست!اماازه م ضعیطورکه ا نیکه هم خوامیکه باتوهخ درجه ا  یوفروتن نجامتوا

 !ینطورباشیاونجاهخ هم
 کرد؟یم حتیسرهنا تعجب کردم چراداشت نص یازحرفا

 د؟یگیم ناروبهخیدایقربان چرادار-
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نا ا نیبب-  به ناهمشیادواین شیپ یمشتتکل خوامیچون م گخینارومیستتره
نا ام خوامیکه م نهی اطرا مه ا ی وب بر وردکن ینیباستتره به  ناهخیوه

!فقط بهخ قول بده سرهنا یشیاونه که  وده بهترباهاش آشنام ی اطررفتارا
 !؟یدیکه حرفام روگوش م

امابهش قول  گهیم یکه ستترهنا چ دمیشتتوکه شتتدم ودرستتت نفهم نکهیباا
ص ینیسرهنا ام نیدادم!ا شخ سرهنا احمد یتیمگه چطور  گهیم یداره که 

 اد؟یب شیممکنه مشکل پ
روآماده کن  لتیکردم ازاالن هخ برووستتتا نانیستترهنا من بهت اطم نیبب-

!حکخ انتقالت هخ آماده است درضمن یازبچه هابفرستمت ستاد مرکز یکیتابا
 یهستتت یبریجزءارتش ستتا نکهیجزستتهنا درموردا یکه اونجاکستت دبگخیبا

هنا بگوباستتر یخ که رفتفرمانده بر وردکن !اونجاه هی ستتتهی!پس شتتادونهینم
 کنن! تییکاردارم تاراهنما ینیام

سا جیسرهنا گ یازحرفا روجمع کردم  لخیشدم وهمون طورکه توفکربودم و
بهنازومستتخره  یاشتتکا دنیبابچه هاوستترهنا والبته د یوبعداز داحافم

 گفتیکه م اشیباز
تازه - نا پ هینروعشتتقخ! دامن  ندازم  داکردهیستتره تا ودم روب بودم 

 ش؟یریگیازم م یوچراداربهش!ت
 رفتخ ی ارج شدم وبه سمت ستادمرکز ازاداره
 درانتمارمه! یچ نخیبرم بب یستادمرکز نخیا  وب

 کاردارم ینیباسرهنا ام دمنیسالم ببخش-
 گفت ینگاه بدبهخ کردوبابدا الق هی دمیپرسیکه داشتخ ازش سوال م د تره



 ؟یچکارشون دار-
به موقع م ازلحن حالش رو مدو بدم او به شتتتده  د تره  رمیگیحرف زدنش 

 نچسب!
 !فهمنیم درستگارهستخیکارم به  ودشون مربوطه!بگ-
چکارشتتون  دبفهمخیندارن با یخودیستترهنا وقت واستته هرکس وهرکارب-

 !یدار
بدهخ  نینخوام بگخ چکارش دارم!حاالهمچ دمنی!شتتاهیعجب زبون نفهم هه

 شخیعشق بیانگارمن رق کنهینگاه م
که ا یلی - حاال قدراصتترارداری وب!پس  هت بگخ من  تونخیفقط م ین ب

 !ریسرهنا رستگارم!پس فورابامافوقت تماس بگ
 هیکه به شتتده شتتوکه شتتده بود بلندشتتدواحترام گذاشتتت بعدهخ فورابا د تره

 نفرتماس گرفت وگفت
سرگرد!گفته بود- شر یوقت نیجناب  ستگارت ون کنخ  برت اوردن فیسرهنا ر
 !....بله!چشخ....بله حتتما!نجانیاالن ا شونیا

 روقمع کردوبالکنت زبون گفت تلفن
 !دینیدبنشیی دمتون!ب بفرما انیال االن سرگردم-
 ممنون درضمن-

 گفتخ یبهش وبا شک روکردم
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عدبا نیازا- باب رجود بهتربر وردکن!فرق هیبه ب نهیهخ نم یار مافو ک قت که 
وجودنداره بالفاصتتله  یا گهیدفعه د گذرمیازه م ندفعهی!ایادآدم ع هیایباشتته 

 ؟یدی!فهمیشیم هیتنب
 بهخ نگاه کردوگفت باترس

 بله قربان!-
به  یکخ بهش نگاه کردم وستترم روبرگردوندم ومتوجه کستت هی شتتتدم که ازرو

 .ومدیروم
 گذاشتن بهخ گفت جلواومدوبعدازاحترام

 طرف لطفا! نیام!ازا ینیسرهنا!من سرگردام نی وش آمد-
 روبه د تره گفت بعدهخ

 !به بچه هابگوتوسالن اجتماعاه جمع شن!یستوان حسن-
وفحش اون د تره که  شیحرکت کردم امادرآ رمتوجه ا ینیسر سرگردام پشت

که  زدم یشدم!وبرگشتخ بهش نگاه کردم وپوز ند هیاسمش حسن دمیحاالفهم
 گفته! یچ دمیباعث شدمتوجه بشه که من شن

شدم که ا هی رفتخیم نطورکهیهم سمش ام نیدفعه متوجه  س هینیسرگردا رهنا اما
 ببرم گفتخ نی ودم روازب یکنجکاو نکهیا یکه گفت سرهنگه!برا یاحمد

 ...دامایمن گفتن که شماسرهنگ دبهیببخش-
 محکخ وباصالبت گفت یصدا هینفربا هیتموم نشده بودکه  هنوزحرفخ

 منخ! ینیسرهنا ام-



س سرم شو!با یروبلندکردم وبهش نگاه کردم اوه اوه عجب ک  هیروبه رومه!ا ما
سل هخ نم شمایهم کنهیم شترا خی وردش!ازمن هخ ب شهیمن ع  ینطورباچ

 بهخ زل زده بود! شیعسل
داده  یکه به ستترهنا احمد ی ودم اومدم وا خ کردم بعدهخ طبق قول فورابه

ندادکه بهش بگخ قربان فقط بودم بهش احترام گذاشتتتخ اماغرورم بهخ اج ازه 
 گفتخ

 کنخ! دباشماصحبتیسرهنا رستگارم وبهخ گفتن که با-
 تکون دادوگفت یهخ درجوابخ سر اون

 !دیستادماآشنابش یها دبابچهیطرف اول با نیازا-
 تخی!چقدرمغروره!اولش ازحرکتش شتتوکه شتتدم امابعدش فوراغرور وجداحمق

 هخ پشت سرمااومد! ینیروبه چهره ام برگردوندم ودنبالش رفتخ!سرگردام
شلوغ شده بود!همون دم درمتوجه  یدا ل سالن اجتماعاتشون که حساب خیرفت

سن شق یستوان ح شتباه نکردم  یشدم که باچه ع سرهنا!انگارا زل زده بودبه 
 دورنموند! ینیزدم که ازنگاه سرگردام یعاشق شده!پوز ند چارهیب

 !ن؟ید تره زالوبه داداش شد نیانگارشماهخ متوجه عشق ا-
جب فت چراا باتع گارگر که ان گاه کردم  گاه م ینجوریبهش ن  کنخیبهش ن
 فوراگفت

ته هستتتخ الب ینیمن به شتتمانگفتخ که من برادرکوچک ستترهنا ام دیببخشتت-
 بدم که نشد حیتوض خواستخیومن م نیدیشماپرس
 اشاره کرد!وگفت طنتیبه برادرش باش بعدهخ

http://www.roman4u.ir/


 !تیجناب پاراز-
نده به نمرآدم  وب   ته بود تهیم یام گرف مدوالب نتیازچهره اش هخ شتت و  ط

 !دیباریم
جد یجلو با نده ام روگرفتخ و که  تی  گاه کردم  کخ  هیوستترد بهش ن

 گفت یرلبیجا وردامافورابه  ودش اومدوز
 بدتره!شانس ندارم ما! یکیکه ازاون  نخیاایب-
 تزدم که پرروشدوگف یوبهش لبخند رمی نده ام روبگ ینتونستخ جلو گهید
 تیبهت گفته بااون چشتتما واون جد یباباد ترا مت توحلقخ!تاحاالکستت-
 !کلشیبه ه زنهیزمیاماآدم ازترس چ خوامای!معذره میشیترسناک م یلی 

ادامه بده  نطوربزارمیگفتخ اگه هم زدکهیواستته  ودش حرف م نطورداشتتتیهم
 محکمخ گفتخ یباهمون صدا نیهم یبرا فهمخیازجلسه نم یچیه
 !هیسرگردکاف-

 فتگ یرلبیآب دهنش روقوره داد وز یشینما یروقطع کردباحالت فوراحرفش
 !زننی!باهخ مونمدییگاوم زا-

صدا بازم  ییسرهنا به طرف بچه ها ی نده ام گرفته بوداماکنترلش کردم وبا
 !دمیکه حاالساکت شده بودن چر 

به گروهمون اضتتافه شتتده که ازقبل  یکی!امروزدی وب! همه  وب گوش کن-
 یهمکار یتابه مادرپرونده ا نجانیا شونی!انیاطالد داشت نجایازحضورش درا

 اشناکنخ شونیکنن ومن الزم دونستخ که شماروباا
 روکردبه من گفت بعدهخ

 !دیاریب فیجناب سرهنا لطفاتشر-



 ادامه داد تیروبه جمع بعدهخ
ستگار- سرهنا ر ستندومحض اطالعتون  نیازبهتر یکیجناب  هادرارتش ه
 کشورند! یبریازسران ارتش سا یکی شونیا

باتعجب بهخ نگاه م یحرفش بعضتت نیباا  نیوستترهنا هخ بعدازا کردنیها
هاشتتون هنگام  یافرادحاضتتردرستتالن کرد!که بعضتت یحرفش شتترود به معرف

 !کردنیاحترام منوفرمانده  طاب م
 !خیدیرس یکه به حسن شدمیبابچه هاآشنام اشتخنطوردیهم
 بگه گفتخ یزیسرهنا چ نکهیازا قبل

 !یستوان حسن-
 حرفخ سرهنا برگشت نگام کردکه من گفتخ نیباا
 آشناشدم شونیباا-

منتمره که واستته  دمیچون د رمیروبگ یحستتن نیکارروکردم تاحال ا نیا درواقع
ش ستیکه دلخ م ییکنه!ومن ازاونجا ینیریسرهنا  ود به  اطررفتارش  خوا

 شد! یبادش  ال یکارروکردم که واقعاهخ اثرکردچون م ل چ نیکنخ ا هشیتنب
 ردزسرگیآم طنتیحرکت  ودم ذوق کرده بودم متوجه  نده ش نیازا نطورکهیهم

 !دادیدمت گرم م یوچشمکش شدم که معن
تاق ا هیکه به  خیستتادی!پشتتت درواخیبه ستتمت اتاق ستترهنا رفت یبعدازمعرف

 کناراتاقش اشاره کردوگفت
 !نمتونیبیتواتاقخ م گهیساعت د خی!ننجاستیاتاق شماا-

 ... نقدربدبر وردمی!چرااهیاحمق عجب
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... 
 ایآر

 احترام بزاره رفت تواتاقش! نکهی!بدون اهید تر عجب
 که آرادگفت خوردمیحرکتش حرص م نینطورازایهم داشتخ

!هخ درجه رهیحال توروبگ داشتتدکهیهخ پ یکی!باال ره یجان!عجب د تر یا-
 دمیکه د یزیکه ازتوستراغ دارم وچ ی!فکرکنخ باا القیوا ی!پس وانیهخ هستت

 جنا ودوئل! دونیبه بعدستادبشه م نیازا
 بهخ گفت یبرگشت بانگاه  اص بعدهخ

االن طرف  نیمن ازهم کنخیروعوض م مخی!تصتتمیچون برادرم یفکرنکن-
 اونخ!

 وگفتبهخ زد ییکه لبخنددندون نما شدمیآرادمنفجرم یحرفا نیداشتخ باا گهید
 !دهیهست!جونش روهخ براه م ی!من نباشخ حسنیحرص نخورگوگول-

 سرخ بهش نگاه کردم که احساس  طرکردوپابه فرارگذاشت! یباصورت برگشتخ
ه د ترک نید ترا!ا یاونخ جلو ارهیکخ نم چوقتیاهی! آریاحمق!فکرکرد پستتره

 ه تراش هخ نتونستن منوازدور ارج کنن!گند ستین یزیچ
شده باا دونخینم شتخ دلخ م نید تره ازهم نیچرابه  سرجنا دا  خواستیاول 

 !رسخی!ولش کن اصالبعدابه  دمتش مدونخی!نمرمیحالش روبگ
.... 
 نیطن

ته م  ستتت لخ  برمیام !د عداز خواد ب نه و ب هی و بخ  یدوش حستتتا خوا ب
از ودمتشتتکرهخ نرفتخ  یاون آقا شیدرضتتمن هنوزپ نجاباشتتخیدایاماهنوزبا



ته برم ساعت گذش خیکه قول دادم وگرنه ...بهتره بلندشخ برم اتاقش االن ن فیح
 بگه؟! یخوادچیم نخیبب
ژشت  هینشسته بودوبا زشیسمت اتاقش رفتخ بعدازدرزدن واردشدم پشت م به

 کردیمغرورانه به من نگاه م
 تخپرروشده!ا خ کردم وگف نیا گخینم یچیمن ه یه
 اتاقتون! امیب گهیساعت د خین نیگفته بود-
 خیوهخ درموردپرونده صحبت کن نجایهخ درمورد ا خواستخیبله درسته!م-
 گوشخ باشماست-
پرونده روبرعهده دارم والزمه که همه  نیا یرهبر دمنیدونیهمون طورکه م-

 شهیدستوراه من رو موبه موانجام بدن وبگخ که همه شماروهخ شامل م
 یبه من کردانگارمنتمربود عکس العمل  اص یحرفش برگشت نگاه نیبعدازا

ه االن البته بگخ ک خ*س*تخیپاش وا دمیقول م یاماکور ونده من وقت نهیازمن بب
ستیدلخ م ستشیر ینقدرادعایکه ا رمیبگ یحالش روجور خوا شه اما وب  ا ن

 قوله!!! نیقول طن
کهیا بدون عث  ستترم جاکنخیتوچهره ام ا یرییتغ ن با گار که ان روتکون دادم!

 ادامه داد یتعجبش شده بودبعدازمک 
 تونییاهنماموردر ددرهمهیبپرس ینیازسرگردام نیتونیم نیداشت یسوال نجااگهیا-
نهیم مابرک لب  خی!ا مام یعنیستتراغ اصتتتل مط نده درواقع  که  خیخوایپرو

شک ش شونیاطالعات الهیواردت ا ه اهیوزمان حمل محموله هاوالبته عمل خیب
سا ستادها نیا ی!براخیاریرودرب گهیمهخ د یزهایرچیو  تتخیپا یکارمابه همه 
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ستاد ست فر ستن که تعداد نیتابهتر خیدر وا شون روبرامون بفر نتخاب ا یها
باالشتتمابه عنوان  دمقاماهیبگخ باصتتالح د دوالبتهییشتتدن که شتتماهخ جزاونا

س ک دادمیم حیدترجیراستتتش روبخوا دکهیانتخاب شتتد یرهبرگروه اطالعات
 روانتخاب کنخ یا گهید

 رمیروبگ دحالشی!باخورهیداره به برم گهید نه
 چطور؟-
شتتتک دارم  ینمام نهی انخ هاتوزم یها ییکه شتتخصتتتابه توانا ییازاونجا-

 کنخ نانیبهشون اطم تونخیوکالنم
تاده!فک خیازتار یادی!زنیکن تیپس بهتره طرزفکرتون رو آپ د- رکنخ عقب اف

 کخ ندارن! یزیچ ونیدرحال حاضر  انخ هاازآقا
ه داشت یی انخ هاهرچه قدرهخ که توانا خوادکهیم یدرسته اماارتش قدره بدن-

 رسنینم ونیآقا یباشن بازبه پا
 وتروموسیبخوادباکامپ یکستت تونیتوگروه اطالعات کنخیدرستتته امامن فکرنم-

 باشه! یدره بدنق ازبهیکه ن رهیبگ یبوردکشتیوک
.. 
 ایآر

بهخ کردکه انگاربخواد بهخ  ی اصتت زدنگاهیداشتتتت حرف آ رش روم یوقت
 بفهمونه اول فکرکن بعدحرف بزن احمق!

شتخ جوش م گهید ستخیکالنم اوردمیدا س تون  روبر الف  ودم قبول یحرف ک
 !اوردمید تره زبون درازکخ م نیا یکنخ حاالداشتخ جلو

 بحث روعوض کنخ گفتخ نکهیا یبرا



 خی ارج نش ی وب ازبحث اصل یلی -
 ؟یکه انگاربخوادبگه کخ آورد یپوز ندگفت درسته!طور هیوبا برگشت

 روفوه کردم وادامه دادم نفسخ
 ددا لیبعدهخ با خیاریاطالعاه ازشتتون به دستتتت ب یستتر هیدیفعالمابا-

 نیشیوبااوناآشنام انیهخ م گهید یبچه هاازستادا هی!فردابقخیگروهشون نفوذکن
 دیدبریتونیفعالم خیکنیوکارمون روشرود م

 بله!ممنون-
 نیازامن رهبرگروهخ ب دونهیم نکهیچراباا دونخیرفت!نم رونیوازاتاق ب نوگفتیا

چه ب یقربان تازه همون احترام روهخ فقط جلو گهیواصتتالنم زارهیفقط احترام م
 کنهیکارروم نی!انگارازعمدازارهیهام
ندا ت  نطورتوفکربودمیهم نده ا با  بازشتتتدوآراد ودش رو تاق  که درا

 توودرهمون حال گفت
حال- جب  عات کنخیازه گرفت!فکرنم یدمش گرم ع  یکستت تونیتوگروه اطال

 د تره نیکه چه بامزه است ا ی!وارهیبگ یبوردکشتیوک وتروموسیبخوادباکامپ
 رفتیم سهیاز نده ر نطورداشتیدرهم پشت

 آرادببندفکو!-
 بدجوراونجاه سو ت نه؟! یشینقدرآتیه*ر*زشده!حاالچراا چشیپ شهینم-
 گمشوآراد تاحالت رونگرفتخ-
به روم ف نیکخ ازا هینه تورو داعشتتقخ!بزار-  یلیببرم! داوک ضیکلخ قرمزرو
ه ک یشتتد یجنگ یگاوا نیم ل ا زنهیشتتده!ازدماغت داره بخارم یدنید افتیق
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چه قرمزم پار بال  نت ب گردنیدن ماقربو چه  دنیرم واستتته رستتا پار به اون 
 ناباشهیشترازایب دزورهیقرمزبا

 باتومبارزه کنخ؟ تونخینم یتوفکرکرد-
 پارچه قرمزاونه! ستخیمن که پارچه قرمزن یکرد نجارواشتباهیا گهینه د-

 اشاره کردوادامه داد واراتاقیبه د گفتینومیا نطورکهیهم
باا- ته  به ا نیکه الب له بتون دمیکه من د یاعجو حا المصتتتب  یازش ببر یم

 زبونش م ل کاکتوس  ارداره!
 ارمیاون کخ نم یمن جلو-
ست- شخ هرموقع  وا صدالبته!فقط دادا رفه کخ ح هی یچونیحرف روبپ یاون که 
بدجورازحرفت جا ورد!ب یا کامال لع ستتالح  گهید چارهیترعمل کن!آ ه 

 رهیرمسییشدبااون تغ
 تو؟ یگیم یچ-
به ه یچیه- بازگو کلتیدارم مراحل گندزدن  وده  !آ ه کنخیم ییروبراه 

 همه مشنا نیسرهنا مملکت هخ ا
 روکلفت کردوگفت صداش

 خی ارج نش ی وب ازبحث اصل یلی -
 همه زمخته؟ نیمن کجاش ا یگمشوصدا-
  ارج نشو! یبه قول  وده ازبحث اصل-
 گفتخ نیفک بزنه واسه هم خوادواسخیبدم م نطوراجازهیاگه هم دمید
 نیشیم هیتنب نینکن نجاروترکیا گهید ی هیثان یاگه تاس ینیسرگردام-

 زکردوگفتیرور چشاش



نت کنن احمق- نا احمق م هی!فقط یجون جو نهیستتره هد تو  هیدتنبیبات
 رو مجبوربه سکوه کنه! ردستشیز
 برو!-
 !نمتیبی وب بابارفتخ اماامشب  ونه م یلی -
 ؟یکنیم یم الچه غلط-

 هشتتیام داره تموم م هیثان ی اک عالخ توستترم ستت یبرگشتتت وگفت وا نیهمچ
 دمیازش پرس یرفت که چ ادمیبه ساعتخ نگاه کردم و ی!که منخ هخ فوریفعالبا

 گفت رونیب رفتیداشت م نطورکهیکه  نده اش بلندشدوبعدهخ هم
 !داداش بزرگه!بکن تومغزهربحثییتغ گنیم نیبه ا-

 رونیرفتخ که فورارفت ب یچشخ غره ا بهش
.... 

 ایآر
 !ادازد ترابدترهیپسره نم نیام!اه چراا نقدر ستهیامروزچراا دونخینم
 عجله کن ینیسرگردام-
تادروگذاشتتت- کل ستت چه  برته! مدم برادرمن!  ینیروستتره ستترگردام یاو

 !ینیسرگردام
 خوادیبه سرعت حرکت کردم دلخ فقط  واب م خیکه شد نیسوارماش

س نیا ابازمیب شرود کردبابابزاربر ازهمون  چارهیمامان ب نیبه ا ربدهیبعدگ خیآراد
 شرود کر اطیح

http://www.roman4u.ir/


 ییفرماشده!کجا فیکه شاخ شمشادآرادتشر نیاین؟بیی!کجایسالم اهال-آراد
 ؟مام؟ی؟مانیمامان  انوم؟مامانخ ؟مامان

که حرف م نیهم بهیطور فتیم یطرف درورود زد مان  ر ما عه  هیکه  دف
س نیبادماغ آرادبر وردکردواونوپره کردروزم نیدرروبازکرد.درهمچ تخ که نتون

بگ یجلو نده ام رو مان هخ فوررمی  ما کهیبدون ا ی.  ییچه بال نهیبب ن
 سرآرادآورده گفت

 ؟یچه  برته بچه ؟مگه سرآورد-
 گفت ستیروش ن دآرادروبهیکه د بعدهخ

 ؟ییبابا!پس کجا یا-
 مامان  انوم نجامیا-
 ؟یکنیاونجاچکارم-

 دگفتیمالیدماغش روم نطورکهیهم آرادهخ
ده ! نایشتتوآر ؟ فهیکنیاونجا چکارم یگیبعدم یمامان یکرد خیضتتربه فن-

دماغ له شتتده  نیادباایم یستتردماغ  وشتتگلخ اومد!حاالک ییچه بال نیداره؟بب
 !رهیمنوبگ

 به من داره؟ یبه من چه؟مامان کماندوکارشده چه ربط-
ست م-آراد شخ بابارودورد یمامان؟ازک گهیرا سراغ ورزش ها نیدیتاحاالچ  یو
 ادتونیهمه باقدره  نیکه ا هی!نه اصالاستادتون ک نیادبدیمنخ  ن؟بهیریم یرزم

 داده؟
 ه؟یچ یپسر؟ورزش رزم یگیم یچ-



شد یعنی- شک  ین؟ولین مامان ناز ودمون ن؟هنوزهمویشماکماندوکارن من 
نه موقع یزیچ هیدارم.مطمئنخ  تیتوب نیکه نوزادبود یفرق کرده.نک  انمارستت

 عوضتون کردن؟
بچه بروکنار یکرد نطورمعطلیبرادره روهم نی!ببیزنیبسه آراد.چقدرحرف م-

 ام  ستشه!
 !یریگیم لیالغوزروتحوی نیمامان  انوم من نقص عضوشدم ا گهی وبه د-
نداره!ب- فت  نده وا نخیابروببیبادمجون بخ آ جیا ستتتادهیمردگ چه د تر ام لن ب

 !کنهیهانازم
 یرو مارکردوباصتتدا ادچشتتاشیحرف مامان درستتت درب نکهیا یبرا آرادهخ

 گفت یزیر
 یخوریشدم اون موقع حسره م ید ترفرار ی!وقتخیرسی!به هخ میباشه مام-

سوندم تا بعدهخ سرعت  ودم روبه اتاقخ ر ساب هیرفت تو!من هخ به   یدوش ح
 .رمیبگ

نه  تیمامور دموضتتودیبا امشتتتب بابگخ آ ه ممک با مان و ما به  عه  هیرو دف
 خیبدون  بردادن چندروزدوراز ونه باش خیمجبورش

ض شهیحاالچکارکنخ؟باباروم یوا سته  یرا ش  نیهم یکردآ ه  ودش هخ بازن
 حرفه هست امامامان رو؟!

برام درآوردوگفت به من چه  یبه آراداشاره کردم که شرود کنه اماشکلک سرشام
 براش رفتخ که اونخ درعوض برام زبون درآورد یخ غره ا!چشیتورهبرگروه

 مامان جا وردم یکه باصدا خیربودیدرگ نطورباهخیهم
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 ن؟یاریدرم موناشکلکیم نیهخ ع یچتونه شمادوتا؟چرابرا-
لب تر-آراد جا که من!م ال  عدشیچ گهید مونینبودم یوامل  یزیهخ چ ه؟ب

 !خوانیم یرلفمیواسه حرف زدن ز ای انخ تازگ ینبود!آر
 چونیداداشت رودرست صدابزن.بعدش هخ منونپ ه؟اسخیچ گهید یآر-مامان

بروه آر ی زهیوا! وب استتتخ دوشتتت-آراد من گهید هیرو من  !درضتتت
صالتوکارپ شه!ازبس ا نکهیمگرا ستخین چوندنیا  فهیلط جنس نیطرف  انوم با

 !شهیم دهیچیراحت پ
 نکن بگخ  فه شو یآراد کار-
 که! یمامان گفت-
 آراد-
که هم ارهیمامان داره جوش م دمید بده ا نطور*ق*صتتتددارهیآرادهخ  مه   نیادا

 گفتخ نیهم یفکش شله!برا چیپسرکالتوچره گفتن پ
 فقط .. ستین یزیمامان چ-

 دادم دادامهیترد یباکم
 !هردومون من وآرادتیمامور خیقراره دوباره بر-
 یملعکس الع یگفتخ چشام روبستخ ومنتمردادوقال مامان موندم اماوقت نوکهیا

اون هخ  ستتتی بالش هخ ن نیع دمیباتعجب نگاهش کردکخ که د دمیازش ند
شامون ع ینگاه ستیز یوزغا نیا نیبه مادوتاکه چ ش کیرال  رونیزده بودب نیما

 کردوگفت
 نیموفق باش یبه سالمت-
 جمع کرد نیشدازروزمیهخ نم لیباب گهیفک من وآرادرود یعنی



شماروعوض کردن!-آراد حد؟مامان  وبخ چه به  نیتاا گهید یعنیمامان به  دا
 ؟یکردیم هیوگر هیمو یسره اومده؟قبالکل

مان کارکنخ چشتتتا یا-ما با وب چ آ رش هخ  ارمی ودم رودردب یبا
 ! سته شدم بابا!نیوبازکار ودتون روبکن نیشمامنو رکن

 ی!امابعدکه اومدازچشتتتاارهیتوآشتتپز ونه تاآب بهخ بلندشتتتدورفت  بعدش
 نگه یزیتابه ماچ ارهیکه داره طاقت م خیقرمزش متوجه شد

 حرف حرف منه! تیمامور نیاماگفته باشخ بعدازا-مامان
 دییبه من زدوگفت گاوه زا یآرادچشمک

 ریبگ دزنیابایآر-مامان
 ن؟یبابامامان چکاربه زن گرفتن من دار یا-
 هام خوادنوهیستتالته!دلخ م یستت گهیکه گفتخ !االن د نیپستتر؟هم یچ یعنی-

 نخیروبب
 ازدواج نیکه بخوادباا ید تر چارهی.بری وب مامان گلخ واستته من زن بگ-آراد

 نکهی.مگه اشهیکنه.ازترس زهره ترک م
 حالت مرموزبه من نگاه کردوگفت هیبا
باشتتته!اون موقع ازپس ا هیشتتب یکید تره هخ - گار نا رستتت  نیستتره

 دوئل دارن اداماهرروزتو ونهیبرم
 اسخ رستگارجوش آوردم گفتخ دنیباشن

 آراد فه شو-
 کردگفتخیبه مانگاه م یحالت مشکوک هیروکردم به مامان که با بعدهخ
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 خوامیمن زن نم-
 دمیبابانگاه کردم تاازش کمک بخوام که د زدبهیبازحرف  ودش روم امامامان

مان ستتتتیهخ ن الشی  نیع باط عاده  خورهیشتتتامش روم نهیوداره  کال
 یاتفاق نیچن یگاه کردواگرهخیمامان وبچه هاش د الت نم یبابابودتوکارا

 شدم گفتخ الیخی!پس برهیبودطرف ماروبگ وفتادمحالیم
 خیکنیم یفکر هی تیمامان حاالتابعدمامور-

 .رندهیگ شتربهخیبه سرعت بلندشدم تامامان ب بعدهخ
... 
 نیطن
 یمشغوله م الاومدم  ونه استراحت کنخ باتماس طرالن حساب یفکرم حساب اه

کهیم ل ا ختخیبهخ ر ته  ن مده تهران وحستتتام هخ ازش  واستت باحستتتام او
 هخ مخالفت کردم گفت یتامنودعوه کنه هرچ

 یکه ازمن ناراحت شتتد یایواگرهخ به  اطراونروزنم یایدبیحستتام گفته با-
 یحق داشت دونخیم خوامیمعذره م

 یایکه اگه ن رنیگیجمعه تولدحستتام روجشتتن م یبرا دکردکهیهخ تاک آ رش
 نه من نه تو! گهید
کادو هیهد هیمجبورم برم بهتره  دونخیم به  تاهخ جن ماده کنخ   ی وب هخ آ

شه هخ عذر واه شته با شدهیپرونده ز ی.حاال وبه هنوزکارایتولددا  وگرنه ادن
 هخ کادوواسه لباس و دهخی ر دفردابرمیبودبابرم.امروزکه سه شنبه  تونستخینم

 توفکربودم  وابخ برد نطورکهیهم



شد.چقدراشیآ  ستخ ب نجاکهی.امروزهخ تموم  ساسیه  کنخیم ی ستگ شتراح
حالخ م نازستتر بابه له زدن  جاهمون ستتروک پاکردیاون  ی.امروزهمش رو

 یشتتاخ ودم هخ که باال یغول ب نیا کردمیم ییوداشتتتخ رمزگشتتا وتربودمیکامپ
رم تن  ستتته ب نیدباایحاالبا ی.واومدینفستتخ باالنم گهیبود.د ستتادهیستترم وا

به.دی ر ته فقط ا لهیفرداهخ تعط  و کارشتتتلوغ  نیالب ته چون هنوز هف
کارکشتتته  یآدما ومدهمهینشتتده!امروزبابچه هاآشتتناشتتدم ازشتتون  وشتتخ م

ماهر ته  یو که نم رازمنی انخ هخ توگروهمون غ هیبودن الب چرا  دونخیبود
 زدیک ممشکو

واستته  ودم هخ مشتتکل دارم چه  دکردنیبخرم من که کالتو ر یحاالچ یوا
وام بزنخ به بهنازوازش بخ دکنمبهترزنایمرد ر هیبخوام واستته  نکهیبرستته به ا

 حتمااالن کارش تموم شده اداونخیهمرام ب
 الوسالم بهناز-
مانم یادی گهی ره؟د یبه ستتالم عشتتق  ودم. وب- نهی. بریکنیاز  ه؟نک

 خوامیچشمت روگرفته .حواست باشه هامن هوو موونم یا گهیاونجاکس د
 یبارچره وپره نباف هیبابابهناز فه! شد-
 نه به جون تو-
 جون  وده.حاالهخ بزارحرفخ روبزنخ-
  وب بفرما.مادرفوالدزره یلی -
 دکنخیمرد ر هی دواستتتهیدارم.با اجیکمکت احت دبهیبرم  ر خوامیزهرمار.م-

 مرد هیچه برسه به  دکنخی ر تونخیمن واسه  ودم هخ نم یدونیتوکه م
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 .واسه مرد؟یروبا ت نتی اک برسرم شد.نگفتخ دل ود یوا-
 بخرم تولدشه!منخ دعوتخ.طرالن زنا زد خوامیگمشوواسه نامزدطرالن م-
مه همچ هی وب زودتربگو.- حاال ودم  دمیترستت نیلح تت دادم  که ازدستت
 بچه توشکمخ روچه کنخ؟ هان؟ توبگو نامرد. نیا یچیه

 ام گرفته بود  نده
 اکمکخیزودب ی فه شوبهناز.اگه کارندار-
 تنمیبیباشخ اومدم پاساژ.... م دمنیبا یندار قهیتوکه سل دونخیباشه م-
 باشه فعال داحافظ-
 یبا-

... 
 نیطن
 .تورو دازودبایبهنازکل پاساژروگشت یوا-
انتخاب  یواستته عذر واه ز وبیچ هیدیبا یکه توزد یگند  فه شتتوبااون-
 .یکن
 درسته امالباس  ودم هخ مونده-

ب ازمغازه هاتوجه ام روجل یکی نیتریو کردمیداشتخ به لباس فکرم نطورکهیهم
 کردمیکه من نگاه م یکردبهنازکه متوجه مکث من شدبرگشت طرف جهت

 ی ودشه چه لباس قشنگ یوا-
  وب یلیآره رنگش  -
 ام غیآره من عاشق قرمزج-



س باتعجب شتخ بهش نگاه کردم لبا کوتاه  رهنیپ هیکه اون درنمرگرفته بود یبرگ
 پف داشت یکم نشییبراق بودکه پا یها یدکلته ب*ا*س*نا دوز

 گخینومیا ستیتومن که منمورم اون لباس ن یگیم یچ-
 روبه رواشاره کردم یبه لباس مشک بعدهخ

 م ل  فاش شب یشیلباس م نیه؟باایچ گهید نیا-
ست من محال اون لباس  دهیهخ  وشگله درضمن پوش یلی  رمینه  - هخ ه
 توروبپوشخ یوجب خین

 یا نقره یها یبامهره دوز یبلنداندام راهنیپ هیکه انتخاب کرده بودم  یلباستت
 ستختونیاش هخ هفت بازبودکه م قهیکوتاه اماجذب داشت و یها نیبودکه آست

 ربپوشونمشیحر هیبا
ق باچشماه سته امابه نمرم توذو نکهی وبه امارنگش باا نخی وب باباا یلی -
 چطوره؟ نخیبپوش بب خیابریحاالب زنهیم

 دا ل خیرفت
 دیاری انوم ب نیزایسا هیآقالطفاازاون لباس مشک-
 فروش رفته مونیکوچک یزایآ ه اک رسا نخیدببیبا-

 دمیبودپوش یگشتن واسخ آورد.رفتخ تواتاق پرو .لباس روباهربدبخت یبعدازکل
 نهیزد.درروبازکردم تابب بهنازصدام

 هیاولش مخالف بودم اماواقعا عال نکهیادباایچقدربهت م نیطن یوا-
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قشتتنا توتنخ نشتتستتته بودلباس روحستتاب کردم  یلیهخ قبول داشتتتخ    ودم
که به  یپاشنه ده سانت یکفش مشک هیوکمربندوالبته  فیست ک هیدیوبعداز ر

 رونیب خیازپاساژاومد دمیاصراربهنازواسه لباسخ  ر
 همه دنبالت راه گزکردم نیبخورم ا یبد یزیچ هیبه من  یخوایتونم-
 یکاردبخوره تواون شکمت.حاالمگه چکارکرد یا-
 .یکن ینیری ودش یخواستی. وبه تومیرودار یلی -
 ه*و*س کردم یلیکه من هخ   خیبخور یبستن خیباشه بابابر-

 واسه جمعه هماهنا کرداونورسوندم  ونه! شگاهیآرا هیکه بهنازبا نیبعدازا
 بهناز. نیچکار؟ازدست ا خواستخیم شگاهیحاالآرا اه

... 
 ایآر

 زدوگفت یکه آراداومدتو.سوت بستخیکراواتخ روم داشتخ
 خیآمبوالنس پشتت راه بنداز هیدیبا نکهی.م ل ایباباشاهکارکرد-
 تو یگیم یچ-
 یادداریامشب توکشته مرده ز گخیبه  داراست م-
 یازمن دار ی وده دسته کم ستیحاالن-

 یصورت کراواه هیبودبا دهیتنش پوش دجذبیوشلوارسف هکتینگاه کردم  بهش
 فرستاده بودباال کیش یلیموهاش روهخ   یاسی راهنیوپ
 حالت زنونه نازکردگفت هی.باکردم زشی وب آنال یوقت

 .من  ودم شووردارمزیه کهیکن مرت شیچشاه رودرو-



خ ه راهنیوپ یکت وشتتلوارمشتتک هینگاه کردم  نهیوبه  ودم توآ دمی ند بهش
به عالوه کراواه نقره ا که کم یرنگش  باال هام روهخ کج داده بودم   شی.مو

 یشتتتدم به  ودم لبخندزدم که صتتتدا یزی.نه  وب چخیشتتونیبودتوپ ختهیر
 آرادبلندشد

 یکشته مرده داشته باش یرسیاون موقع نم گهیوقت.د هی یذوق مرگ نش-
 خی فه شوزودباش بر-
 زودباش گهی.منو عالف  ودش کرده بعد میدار ییعجب رو-

به مچخ بستتتخ  نییحرف هخ به ستترعت رفت پا یبعدازا من هخ ستتتاعتن رو
 نییدوش ادکلن اومدم پا هیوبعدازبه قول آراد

سالن وا مامان بعدهخ  تونیداماد شااللباسیمادوتاگفت ا دنیبودکه باد سادهیتو
 دیماروب*و*س

 ونیبزنخ برم م پیکخ ت هیتا خواستتتیم یجشتتن حستتاب هیدلخ  یلی داوک-آراد
 فیجنس لط

 ؟یدار نقدرعقدهی اک برسره پسرتوا-
شتهینبا - ست امااوناه ددا شخ.آ ه درسته توستادهخ جنس  انخ ه وم کد چیبا

 مرده هخ زمخت ترن. یازهرچ چیه ستنیکه ن فیلط
 وونهید-
 .گخیتوبگودروغ م گخینه بگو. وده بگو!من دروغ م-

 حرفش دستاش روبردباالوگفت نیبعدازا
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داده.عجب گل  بیجشن روترت نیحسام روازفحش مسون بدارکه ا اعمهی دا-
کرده  اله.کالتو ط جشتتن وبزن وبکوبه. داارواح رفتگانش  تیترب یپستتر

 امرزیروب
 .یدیشورس ادهیپ گهیبسه د-

 تو خیروبستخ ورفت کخیش یکمر خیدرماش
اللخ ازمب یکیبانامزدش رفتخ ورو یبه حستتام واحوال پرستت کیبعدازتبر دا ل

قدار فت م ندکردم  یدنیهمراه نوشتت ی وراک یدادم آرادهخ ر آوردستترم روبل
باس م ل  هی دنشیکه ازد رمیتاطرفاروازحستتتام بگ جا وردم.تواون ل مه  لح

الت ح هیکه با نیازحضتتورش تعجب کنخ ازا نکهیشتتترازایدبیدر شتتیالماس م
 کردکهیطوردوروبرش رونگاه م نیتعجب کردم داشتتت هم دمشیدیم تفاوهم
 یدبه  ودش اومدوسردفعه متوجه من شدانگاراون هخ تعجب کرده بودامازو هی

ضایب نکهیا یرو ودم بزارم برا نکهیتکون داداما من بدون ا  ارمیدرن یباز عیشتر
 دوگفتیستترم روچر وندم که متوجه شتتدم طرالن نامزدحستتام به طرفش دو

 .هون لحمه آرادگفتیجونخ  وش اومد یآبج
 کنه؟یم نجاچهیسرهنا رستگارا-

رومزه مزه کردم واصالبهش نگاه نکردم  خیدنینوش الیخیباالاندا تخ ب یا شونه
 کنخ کردنگاهشیبودکه وسوسه ام م یطور پشیگرچه ت

.... 
 نیطن
 !دیکش تونستیروتام ادموهامیبدم م شیوآرا شگاهیآرا ی سته شدم ازهرچ اه

 رشدیزودترلباس بپوشخ وبرم که د بهتره



 نایشدم وبه سمت  ونه حسام ا نخیکه حساب کردم اومدم وسوارماش نیبعدازا
 روتو ونشون گرفته بودن یرفتخ مهمون

 و!روپارک کردم ورفتخ ت نیبالفاصله ماش دمیچقدرتوراه بودم که رس دونخینم
شون ستخ تاجا از دمتکار سه تعو یی وا شونخ بده تابعدبرم  ضیرووا لباس ن

 سراغ طرالن ونامزدش
شتتونه هام مرتب کردم رفتخ  یروررویمانتووشتتالخ روبرداشتتتخ وحر نکهیبعدازا

 رونیب
شتخ شدم اها کردمیاطراف رونگاه م دا سره  نیکه متوجه اش  ض یپ  یاز ودرا

 یلوبازتاب نکهیا یشتتده بودبرا پی وش ت خیازحق نگذر یول کنهینجاچکارمیا
رش بهخ توجه کنه س نکهیسالم براش تکون دادم که بدون ا یبه معنا یادسریدرن

 ودم  نکهیا ی!دستتتام روبرارمیروبگ خوادحالتی!دلخ میروچر وند!عوضتت
 طرالن اومد یروآروم کنخ مشت کردم که همون لحمه صدا

 یجونخ  وش اومد یآبج-
 نیمنوازفکرکارا تونهیاون م جانی وشتتحال شتتدم ه دمیدیکه طرالن روم نیازا

 دورکنه یعوض
  انواده حسام شیپ خیابریب-
گه م زمیباشتتته عز- نامزده روبب شتتتهیفقط ا به  اطراون  نخیاول  تاازش 

 کنخ یروزعذر واه
 حسام اومد یلحمه صدا همون

 !ی وش اومد یبه  واه*ر*زن گرام-
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 جناب داماد!تولده مبارک یسالم مرس-
 کنخی واهش م-

 کردم گفتخ خیاش روتقد هیهد نکهیدست دادم وبعدازا باهاش
به  اطررفتاراون  دازهیبا دمتی وشتتحال شتتدم که دوباره د یلیراستتتش  -

 کخ ا القخ تنده! هی.راستش من کردمیم یروزم عذر واه
 !یتند ونیالبته به گفته طرالن فکرکنخ درمقابل آقا-
 !؟یدونیروم لشیدرسته!فکرکنخ  وده دل-
 یرومن به عنوان برادره حساب کن یتونیبله.امابدون که م-

 ش زدم وگفتخبه ینیلبخنددلنش نی وشخ اومدبه  اطرهم ازحرفش
 جداکنخ هیحساب داداشخ روازبق کنخیم یبه بعدسع نیمنخ ازا-
 کن. ییروراهنما نی.حاالهخ بفرما.طرالن طن یمرس-

باش  خیابریب یآبج-طرالن با مان و ما ناشتتو.توفقط  با انواده حستتتام آشتت
 یشناسیروم

 خیباشه بر-
 که طرالن گفت خینگاه به  ودم اندا تخ وحرکت کرد هی

ص ر*ق* یپسراچه کارکنن؟فکرکنخ تقاضا یوا یناقال!وا ی وشگل شدچه -
 یداشته باش یادیز
 شهیبروبرگردردم یدر واست بده ب یاگه هخ کس دونخیدمی.بعوونهیگمشود-
 وا.چرا؟توکه ر*ق*صت هخ  وبه-
 دمیوقته نر*ق*ص یلیکه من   یدونیم زمیعز-



بودم اون  دهی*ق*صتتکه باهاش ر یکستت نیحرف ا مام رفت توهخ.آ ر نیباا
 ک*ث*ا*ف*ه بود

 شدچون بالفاصله گفت خیناراحت انگارمتوجه
 گلخ حواسخ نبود خوامیمعذره م-

 گفتخ دمی ند
بابامن که ناراحت نشتتتدم بعدش هخ تو-  نقدر انومیا یوره وره جادوک یبرو

 ؟یزنیحرف م نطورمؤدبیکه ا یشد
 گهیباشخ د ی انواده اش عال یدجلویزنانه است با استیازس نیا زمیعز-
 خیدیزنانه فهم استیهخ ازس یزیچ عیو خینه بابا!نمرد-
ظاهره یتود تر گهیم ی!اصتتالکیلینمرتعط نیتوکالتوا زمینه عز-  به جز
 !ییا مو یمردا نیع خورهینم تی انوم باشخص هیبه  تیچیه
 احضرهی,مادام,اولزهی,دوشیدیبابا!ل-

باره توجلد انومانش  خیواردجمع شتتد گفتخینارومیا نطورکهیهم که طرالن دو
 فرورفت البته قبلش باگفتن  فه منوساکت کرد

 ؟یجان باپدرومادرحسام که آشناهست نیطن-
 لحن مهربون گفت هیکردم که مادرش با یدست دادم واحوال پرس باهاشون

 ؟یکنیم یتهران زندگ دونستخید ترم نم-
 نجامیا  انوم.به  اطرکارم مهیدرسته فه-

 گفت پدرحسام
 خیشی وشحال م یلید ترم.  یزنیبهمون نم یچراسر-
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 شخیمزاحمتون م نیباش ادامامطمئنیاما وب کارم ز یتهران یممنون آقا-
 یزیتوهخ برامون م ل طرالن عز کنخی واهش م-
 !نیممنون لطف دار-

 آشناکنخ هیروبابق نیطن نیپدرجون اگه اجازه بد-طرالن
که حسام جشنش  یدونیم خیدبریکخ کخ با گهید ترم.ماهخ د کنخی واهش م-

 خیروواسه جووناگرفته مامزاحم
 د؟یگفته شمامزاحم ی.کنیدباشیبا گهیواپدرجون شماکه د-
سته م نهمهیا ونی وب م یکردم .ول یشو - شماهخ بهتره  خیشیجوون ما 
 دیبر
 خی! پس مارفتنیباشه پدرجون هرطورراحت-

 گفتخ پشت طرالن رفتخ یا بااجازه
 دادمیکرد من هخ براشتتون ستترتکون م یحستتام رومعرف یاول دوستتتا طرالن

 کردمیم یواظهار وشبخت
فتتاطتتمتته.التتنتتازد تتتتتربتتزرگشتتتتون  نتتازد تتتتتر تتالتتهیتتالتتنتتازوپتتر-طتترالن

 کشونینازد ترکوچیوپر
 ودوسالشه. تینازبیوهفت سالشه وپر ستیالنازب

 ومداماالنازفقطیم ینمرد تر وب دستتت دادبه نازباهامینگاه کردم پر بهشتتون
ماغ ف که من هخ فقط براش ستترتکون دادم د تره ازد تاده  لیستترتکون داد اف

 ومدیاصالازش  وشخ ن
 گفت یرلبیز طرالن

 سویف سیف یالنازمتنفرم د تره  نیاه ازا-



 حرف دماغش روجمع کردکه باعث  نده من شد نیا بعدازگفتن
 گفتخ؟ یچ یدیشن-طرالن

 دارم یزیت یرفته من گوشا ادهی نکهیم ل ا-
 هید ترنچسب گخیاماواقعام یگیآره راست م-
 قبول دارم-

 خکن یروبهت معرف هیبق خیزدم که اونخ بالبخندگفت بر یلبخند بهش
سرعمو یسام تهران یهخ آقا شونی وب ا-طرالن سام ا یپ هخ م ل  شونیح

 حسام تک پسرن
کردم که دستتتش رودرازکردکه باهام دستتت  یلبخندزدم واظهار وشتتبخت بهش

 باهاش دست دادم یومدامامجبوریبده گرچه  وشخ نم
 بای وشبختخ  انوم ز-سام

شخ ن اه صال و سره همچومدیا ساس م نی!پ صاللباس تنخ  کنخیزل زده که اح ا
 ستین

 زدم روکردم به طرالن که روکردبه سام وبه من اشاره کردوگفت ییلبخندمصنوع
 جان. نی واهرم طن-

 حرکت کرد بعدهخ
رده ک ی ارج زندگ یچندسال هیسالشه و یادسیپسره هخ بدم م نیاه ازا-طرالن
 زی.پسره هینگاهت کردکه فکرکردم ل*خ*ت نیهمچ
نده عدازا   عاده داشتتتت ب ته بودطرالن  کهیام گرف نهیم یرومعرف یکستت ن  ک

 غربزنه یرلبیومدزیکه بدش م ییدرمورداونا
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 بایعمه ز یبچه ها یوهاد یهست-طرالن
بانزاکت بودن  یلی وشتتخ اومد  ناهخیکردم ازا یاظهار وشتتبخت باهاشتتون

 اش چال دگونهیخندیم یداشت ووقت یبچگونه ا یکه چهره  یمخصوصاهست
 ختیریهخ ازچهره اش م طنتیش وفتادالبتهیم

 فاب من تواقوام شوهر. قیادرفی وشخ م یلی  یازهست-طرالن
 بارهیازچهره اش م طنتیباشه م ل  وده ش دهخیالبته با-

 کننیچکارم نجایبدونخ ا خواستیکه دلخ  ییبه اونا خیدیرس باال ره
قا نی وب ا-طرالن نا آر ونیآ ناب ستتره نابیهخ ج  ینیستترگردآرادام اوج
  اله فرشته هستن یپسرها

 روکردبه من وگفت بعدهخ
 جان نی واهرم طن ونیآقا-

ت گذاشتت یبامزه احترام نمام یکردم که آرادفوراجلوم باحالت یاظهار وشتتبخت
گاهخ م یوطور کهیهخ ن گارازم م کرد ماازچهره اش شتت ترستتتهیان نتیا  ط

 گفت دبعدهخیباریم
 خیشد نجاشوکهیبه سرهنا رستگارازحضورتون ا-
 نیشماازاقوام حسام باش کردمینطورفکرنمیمنخ هم-
س نخیا گهید خیچه کن- شان ست که قوم و و یازبد  یآدم  نگ نیهمچ شیما

 خیشد
کهیهم فتیم نویا نطور گاه م یرچشتتمیز گ کهیبه طرالن ن طرالن هخ  کرد

 دوگفتی ند



شه هابهش م- ست با سرش حرف  یدار گخیکجاش  نگه آقامون.حوا شت  پ
 یزنیم

 زمیعز زنهیداره پشت سرم حرف م یک-حسام
دجان که آرا خیزدیحرف م سیپل ونیباآقا خی؟داشتیینجایا.حسام جان ا- طرالن
 گفتن

 حرفش روحسام نفهمه گفت خواستیبامزه که م یدوباحالتیآراد ند
شتخ م فیتعر- سر اله جان دا شاش هخ  گفتخیبودپ شه گو سام ازبس باهو ح

 م ل  رگوشه.
 بود فیحرفت کامال مشخصه که تعر نیگمشوپسرازا-حسام

بود-آراد ن باهوش  گه  مه ا بهمون م ی وب معلو نا  یگفتیکه  ستتتره
ته واونوقت تو باستترهنا ارتش  واه*ر*زن با ته. احمق  یرستتتگار واه*ر*زن

 !؟ینگفت یچیه
 گفت ینسبتابلند یحرف آرادجا ورده بودباصدا نیکه ازا حسام

 ارتش؟ ؟یچ-
 حالت شوک روکردبه طرالن گفت باهمون

 ؟ینگفت یزیچرابه من چ گه؟یطرالن آرادراست م-
 گفتخ رندهیبه طرالن گ نکهیا یبرا
به کستت- که  انواده شتتماهخ  دونستتتخینگه.آ ه نم یمن بهش گفته بودم 

 گهیددیو وب...ببخش نیباش ینمام یجزء انواده ها
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ضع ستخیبودم نم رکردهیگ یتیتوبدو ض یچطور دون سام هخ  بدم حیبراش تو ح
 بدم حیزل زده بودبه من وباا خ منتمربودتوض

 مونده بودگفت تااون زمان ساکت اکهیآر
ضع- سام جان و ستگاربا تیح سمت یدمخفیسرهنا ر  ونشیکه ا یبمونه.ق

ص یطور کننیکارم شخ ست که اگه اطالعاه  شونیلوبره  طرتهد شونیه  د
 کنهیم

 وباحالت تشکرنگاهش کردم که فقط سرتکون داد برگشتخ
 دونخیکه کمکخ کرده بودامانم نیدباایبه مارستت یزیچ هیپستتره هخ  نی!ازاهه

 بازبون ازش تشکرکنخ خواستخیچرانم
هان.فهم-حستتتام ماد دمیآ که  یزی واهرم چ خوامینم گهیا نه  روازم پنهون ک

 شوکه بشخ ینطوریا
 زدم وگفتخ یلبخند

 باشه چشخ-
شد ینیام ازبرادران سمت  خیجدا ستخ طرالن هخ  خیزهارفتیازم یکیوبه  ش ون

 که بهش گفتخ نهی واست کنارمن بش
 کنارمن ینیبش یکه همه رورهاکن یخواینم یزبانی.تواالن ماینینجابشیا نخینب-
 ییآ ه توتنها-
ست دارم حاالهخ ییتنها شهیهم یدونیم دمینال ییازتنها یبروبابامن ک-  رودو

 برومزاحخ نشو
 بزارکناره باشخ یآبج یشو ی.امابیشعوریواقعاکه ب-



 !توبروبه مهموناه شخینجاآشناترمیا یبروطرالن .من راحتخ کخ کخ هخ باآدما-
 نداره بروگلخ تیبرس  وب

 یدآبجیببخش-
که برام آورده بودروبرداشتتتخ وبه  یشتتربت پرتقال وانیکه رفت من هخ ل طرالن

نگاه کردم که متوجه شتدم ستام داره  دنیر*ق*صتیکه داشتتن وستطم یتیجمع
 نطرفیادایم
 دست به سرش کنخ یجور هیدی!بازیپسره ه نیبازا اه

 که همراه ر*ق*صتون باشخ نیدیافتخارم -سام
 امامجبورم ردکنخ خوامیعذرم-
 چرا؟-
 ستخین یچون همراه  وب-
*ق*ص ر ییبای انخ ز نی.مطمئنخ چننیینفرما یشکسته نفس کنخی واهش م-

 هخ داره ی وب
 محاله باتوبر*ق*صخ یگمشوعوض

 دیریعذرمن روبپذ دوارمیبر*ق*صخ ام خوامیامادرحال حاضرنم نیلطف دار-
گفتخ تادمش روبزارروکولش  یشگیجمله آ رم روباهمون لحن محکخ هم نیا

 نهابودیادترازایروش ز نکهیوبره امام ل ا
 !نیداد رلحنیی!چقدرراحت تغیمن عجب لحن ی دا-
  لق سالح شه گهیددیبا
 شهیم ینجوریلحنخ ا کنخینم یاحساس راحت یراستش وقت-
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 توهخ رفت که متوجه شدم عمل کرده بالفاصله گفت ا ماش
 خوامیشدم عذرم تونیباعث ناراحت دونستخیآه نم-

 بکشخ یرفت که باعث شدمن نفس راحت بعدهخ
... 
 ایآر

 نجایومدایبانامزدحسام م داشت
 کردوگفت یمارومعرف طرالمن

 جان  واهرم. نیطن ونیآقا-
کردم اون هخ با واهرش وآرادمشتتغول صتتحبت  یفقط اظهار وشتتبخت من

من  نکهیاصتتالا یعنی کردکهیرفتارم یشتتد.من اصتتالحرف نزدم اون هخ طور
 نداره تیبراش اهم زنخینم یحرف
عاازا هه حس حرف زدن  یلیمتنفرم.بهترمنخ   یاز ودراضتت ید ترا نیواق

 بگذرم لشیوتحل هیباهاش رونداشتخ امانتونستخ ازتجز
کارش  نیازا خیتن کرده بودکه ازحق نگذر دهیبلندالبته پوشتت یلباس مشتتک هی

شخ اومدولباس به ز سته بودموها ییبای و ش شک یتوتنش ن روهخ  شیبلندوم
با هاکرده بودو باس  یکه کالازهمرنگ دبگخیفرکرده بودودورش ر هاول مو
شخ اومده بود.هه نم شماش  و  لیتحل هید تره روتجز نیچرا دارم ا دونخیوچ

 نشده. عیبزنخ تاضا یحرف هیبهتره  کنخیم
 با واهرش وحسام رفتن یبدازمدت

 !؟!یکردیکارانم نی.چه  بره بود؟توکه ازاشیبابا ورد-آراد
 که تعجب کرده بودم گفتخ من



 تو؟ یگیم یچ-
 هباالبزن نیمامان بگخ براه آست دبهی وده رونزن به اون راه!فکرکنخ با-
!بعدش هخ من فقط ستتاکت ادیبدم م ید تره از ودراضتت نیگمشتتومن ازا-
 بودم سادهیوا
بدتر- که ازاون  که بهش زل  یاگه تونبود رشی.بعدش هخ نزن زیاوال وده 

بودکه زل زده بودبهش برو داروشکرکن  یک یباباقور یپس اون چشا یزده بود
شد!البته  وب ازحق هخ نگذر شده فکرش روهخ  یلی  خیمتوجه ن شگل   و

باستتتاکردمینم مام ی.چون فقط تواون ل  نیا کردمیبودمش فکرنم دهید ین
 !ادیب ابهشلباس

 ول کن بابابه ماچه؟-
 حرف من نشده باشه گفت اماآرادانگارمتوجه

 یرودار یزیبابا!راستتش روبگو.نکنه چ ولیلباستاتون هخ باهخ ستته.ا نیاه بب-
 یکنیپنهون م

 به آرادگفتخ کردمیبهش نگاه م نطورکهیهم
 گمشوپسر-

 .گفتیم اماآرادواقعاراست
 ششیسام رفت پ دمید کردمیداشتخ نگاهش م نطورکهیهم
در واستتت ر*ق*ص  خواد؟حتمارفتهیم یپستتره نچستتب اونجا چ نیاه ا-آراد
 بده
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 دچونیبهخ دستتت دادشتتا یحرف آراداحستتاس بد نیلحمه باا هیچرا دونخینم
 ومدی ونخ به جوش م دمشیدیومدوهرجامیسام بدم م نیازا

 کنهینمرمن که ردم کنه؟بهیقبول م نیبه نمره طن-آراد
 داره! یتیچه اهم-
 یتیدوست دارم بدونخ باشخص یلی!من که  ؟یخوادبدونیواقعادلت نم یعنی-

انگارازشتتون بدش  کنهیبامردابر وردم یجور هی شتتهیداره جالبه.هم نیکه طن
 کنهیها وب بر وردم یبابعض ادفقطیم
 دونخینم-
مه م ل ا رهیمستتتام داره  نیا.بب- ماش هخ توه کهی.ا  حالش  نیطن ن بدجور

 روگرفته
 ن؟یبه ا یردادیگ یباباولشون کن چراه یا-
 ؟یدار نیتوچکارطن-
باتوم ل ا- با کاشتتتد نیبرو له زن نهیم نیطن نیهخ طن نی؟همچی ا  ک

 !شناستشیانگارصدساله م
 گفتخ که آرادبرگشت ونگام کردوگفت یحرفخ روباحالت عصب نیا نیهمچ

 چته تو؟-
 بخورم یدنینوش هی!من رفتخ  یچیه-
 داشتخ ز نکیچ هیبه  اجی!احتییرایسرعت رفتخ طرف قسمت پذ به

... 
 نیطن



اتاقخ روروشن کردم امشب  یقیموس ستخیس اوردمیلباسام روددرم نطورکهیهم
 خواستیبوددلخ بازم آهنا شادم یشب  وب

شب ض ام سره از ودرا سبونک واون پ سام چ  یواقعا وب بودالبته اگه ازاون 
 !رمیفاکتوربگ

 گفتیطرالن چقدرسرمن حرص  وردهمش م چارهیب
م- مه رورد ه نیچرادر واستتتت  گلیک مد یکرد ؟ وشتتت حرص  یاو

  نده داره! ؟؟کارهیاریدرب
وردکردن در واست  لفهیوق پی ودم هخ باعث  نده شده بودبااون ت واقعاواسه
 ینجوریشده بودم!اما وب چکارکنخ؟ا ینچسب وعقده ا ید ترا نیهمه م ل ا

حت ترم!طرالن هخ توقع باا ی ودم را موجوداه نچستتتب  نیداره من برم 
که چ بارهیبر*ق*صتتخ! له من  خیروواردزندگ گهیاحمق د هی ؟دو حا نه م کنخ!

 اشتباه کنخ! بارهدو
ساعت اندا تخ!وا ی!نگاهیه  شخیدارنمیساعت دوئه!برم بخوابخ که فرداب یبه 
بال ا یغول ب نیوا که دن گاه رهیازمن آتوبگ نهیشتتتاخ ودم هخ  !احمق!دستتت

 بود واب رفتخ! دهیرو اموش کردم وهنوزسرم به بالشت نرس
... 
 ایآر

 ونمیچرانفوذ دونخیناقص بودم یلیبه پرونده اندا تخ اطالعاتمون   ینگاه
 خی!بهتره بچه هارو برکخ تاهرچه زودترکارمون روشرود کنداد؟یانجام نم یکار

 !یهمت-

http://www.roman4u.ir/


 بله قربان-
 ادیبگوب ینیبه سرگردام-

مان احترام بان رفت هنوزز له قر باگفتنب ته بودکه درب یگذاشتتتت و گذشتت  ین
 هوابازشد

 بنال-
 چه طرزحرف زدنه؟ نیزهرمارا-
 یازب سیرئ یخوایم دونخیدنبالخ م یفرستتتیروم یهمت نی وب هرموقع توا-

 ادیزورم م نیهم یبرا یاریدرب
  وبه حاالمافوقت هستخ-
سه  وده نوشابه بازکن!نه که حاال - همه !؟یهخ طرفداردار یلیبروباباکخ وا

ته قلب یبه حرفت ازرو بدبخت همه ازه م ل ستتتا  دنیگوش م ی واستت
 !ترسنیم
 سا ؟بالنسبتیچکاراونادار-
 !یریگیکه م ل سا پاچه ممن که به اونانگفتخ توروگفتخ -
 آراد! فه شو-
 دفعه صداشونازک کردوگفت هی

 زارمیوممهرم ر ی.پاتوکج بزارستتتتیانیریازاون توبم یریتوبم نی!آقا!اگهینه د-
 باش! یبچه که توشکخ من کاشت نیفکرا یستیاجرا!فکرمن ن

 !ارهیدرب یباز خواددلقکیبازم دمیحرفش فهم نیباا
 دستترشیکوبیاش م نهیدستتت مشتتت شتتده اش روبه ستت نطورکهیهم بعدهخ

 روکردروبه آسمون وادامه داد



 یکی!آ ه ریه*و*س بازبگ کهیمرت نیطفل معصتتوم روازا نی!حق من واای دا-
شگل کردم کخ براه ازا ستین شتخ .کخ براه  و سال نیبگه براه کخ گذا  یبا

 ییهرجا کهیزن نیدنبال ا یدبریکه با دمیپوش ی اک برسر
 گفتخ گهیچره وپره م اددارهیز دمید
 یببرنت انفراد گخیم یآراداگه  فه نش-

 ستادیدوایپوکشیز نوگفتخیتاا
 دییبفرما-
ستخیاحمق! وب م- ستخیم یرفت چ ادمی یبگخ؟ازبس فک زد یچ خوا  خوا

 بگخ
ه پرکردن به من چ دگاوبراهیمف داهیمغزازاون تول یبرادرمن!کله اه روبه جا-

 داره؟؟؟ یربط
 کنخی ودم براه پرش م یبازکن یآرادفقط اگه دوباره اون گاله روبخوا-

 نازک کردوگفت یبرام پشت چشم نوگفتخیتاا
اززن مردم کام  یخوایکه م یمگه  وده ناموس ندار کهی جالت بکش!مرد-

 ؟یریبگ
 جوش آورده بودم! گهید
 آرادبروبرو!بروتاحالت رونگرفتخ-
 کجابرم وا!؟-
 ازجلوچشام دورشو!بروبه جهنخ!بروگمشو!فقط -
 !اریباشه باشه رفتخ جوش ن-
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 امادوباره درروبازکردوگفت رویوبالفاصله رفت ب نوگفتیا
 !ایچکارم داشت یآ رش نگفت-

 تکون دادم که اومدتو ی نده ام گرفت وسر ازلحنش
 گهیستتالن کنفرانستتد انیبگخ بروبه بچه هابگوب خواستتتخی!؟میزاریمگه توم-
کارمون روعوض  دمحلیدرضتتمن با خیشتترود کن یصتتوره جد دکارروبهیبا
 !خیکارکن دروشونیگرچه ناقصه امابا دهیرس مونیازنفوذ ی!اطالعاتخیکن

 شدوگفت یآرادجد
 باشه-

 رفت بعدهخ
 !شدیم یحداقل موقع کارجد  وبه
 !کردنیتوسالن جمع شده بودن وبه من نگاه م همه

 !دهیهامون بهمون رس یازنفوذ یاطالعات نیدونی وب همونطورکه م-
شون نگاه م نطورکهیهم  ندیهمه گوش م دمیکه د کردمیشرود کرده بودم به هم
 کردیم پیروتا یزی انخ مارپل!داشت بالپ تاپش چ نیجزا

 یبرا نیارمتفرقه روبسپ یوکارا نیبه ماتوجه کن شهیرستگارم دسرهنایببخش-
 درمورد... خیبعد!دار

من  گخدبی!امابانیکنیدرموردپرونده صحبت م نیدار دونخیم ادسرهنیببخش-
شتتدم واگه  شتتونیاطالعات الهیدرواقه واردتشتتک دمیهخ کارمتفرقه انجام نم

 !رهیم نیکه تااالن بدست آوردم ازب یاطالعات یرهاش کنخ همه 
 چطور؟-



به استتخ  یهامون گفتن گروه توستتط شتتخصتت یونفوذ نیدونیهمون طورکه م-
که دونفرهخ به عنوان دست چپ وراستش  دمیامامن فهم شهیم یرهبر یاحسن

 یفریازشتتون هستتت نه پرونده ک ی!که نه اطالعاتبیاوروحبی!شتتنیحستتاب م
صل یها اهیدارن اماتوعمل شده!طبق اطالعات نیازا شونیا سخ برده  ه ک یدوتاا

هاروبرا نیآوردم ا تبدستتت تاد ترا به دب کننیکارشتتون جورم یدو نارو  یواو
 !کننیوادمعاوضه اشون موبام فرستیم
 خیدوتاشرود کن نیروباا دکارمونیحساب مابا نیپس باا-
 درست-
 ونه  هیام خیکارمون نقل مکان کن یمحل اصل دفورابهی وبه پس فکرکنخ مابا-

هستتت طبق  یاحستتن یالیو کیکه کامالنزد خیکارمون انتخاب کرد یروبرا
س یاطالعاتمون اونجامحل ستن تاک ست ازعمداونجاه شون ه ستقرارگروه  یا

 بهشون شک نکنه!
 خیپس بهتره همه آماده بش-
سته االن ازتون م- شه تاحرکت کن خوامیدر س خیکه هرکس آماده ب ه ازقبل هخ وا

 خیدیروهخ اونجاانجام م یروانتخاب کردم گروه بند یستادکسان یفرمانده
... 
 نیطن

 که سرهنا گفت یبه اون محل خیرروجمع کردن تاب لشونیوسا همه
 خیبه اونجابر نکهیقبل ازا شتتهیداره شتترود م یکاربه طورجد گهید نکهیا م ل

بدن من هخ قبلش باطرالن تماس  لیروتحو اشتتونیبهمون گفت که همه گوشتت
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باهاشتتون درتماس باشتتخ بعدهمه همه حرکت  تونخینم گهیگرفتخ وگفتخ که د
 خیکرد

 تونستتتینم یباغ بزرگ بودکه کستت هیکه برامون درنمرگرفته بودم  یستتا تمون
ن ازستتا تمو رونیبه ب یوبهمون شتتک کنه اما وب ماابه راحت نهیدا لش روبب

 !خیکه همراهمون داشت یلیالبته باوسا خیمشرف بود
زارم ب نیددوربیکه بدونخ کجاهاروبا کردمیم لیوتحل هیهمه جاروتجز داشتتتخ

ون چراازهم دونخیگفت)نم تیمشرف باشه که جناب پاراز یاحسن یالیتابه و
 فادیبهش م یلی  تیروزکه آرادگفت به نمرم پاراز

 خیتاگروه هارومشخص کن نیایب نیروبزار لتونی وب بچه ها واهشافوراوسا-
که تنها انخ البته به جزمن توگروه  یتیمن وسروان هدا خیوارداتاقامون شد همه

شتخ ز یچراحس  وب دونخی!نمخیشد یبودن هخ اتاق شکوک  یادیبهش ندا م
 وآروم بود

 یفرصتتت واستته نماره دا ل ستتا تمون نبودبرا خیتوستتالن جمع شتتد بعدهمه
 !سادمیبچه هاوا هیفورارفتخ وکناربق نیهم

ش یبند دگروهیکه با خینفره ا ستیگروه ب هی وب مااالن -تیپاراز درواقع  خیب
روبرامون  یشتتتریافرادب اهیعمل یقصتتدمابدستتت آوردن اطالعاته موقع اجرا

 فرستنیم
 روبگو. ی!مابق خیدونستیم گهید ناروکهیا

 نگاه به همه اندا ت وگفت هی برگشت
 ی وب اول گروه بند-



سروان هدا سرهنا ستگار سرگرد ان یتیر صل یو ستن که یت یآ یگروه ا  ه
سروان و یهخ سرگردنعمت نشونیگزیگروه باسرهنا رستگاره!وگروه جا یرهبر

سروان معیالله ورد سروان قدرت نی! ساع یو سرگرد تک  نهیهخ چون درزم یو
ندازیت تک ت یرا ندازایکارکردن  فت  یدیگروهن!ستتروان حم یرا باه هخ 

روتحت نمرداشتتته  دستتتا تمونیکه همراه  ودشتتون آوردن با ییتاکماندو
 خیتاواردگروهشتتون بشتت خیداکنیپ یراه خیدبتونیهخ با ینیباشتتن!من وستترگردام

 ماهستن! یمورهایهخ گر یدیومر یبیغ ونیآقا
باره تابب هی دو به اطرافش اندا ت  عدهخ .بانهی کنیهمه بهش توجه م نهینگاه 

 ادامه داد
 نیجام بدان ناهیتمر یسر هیدیازفردابا نیبک یاستراحت هیحاالبهتره همتون -

سمت اتاقا همه سته نبودم برا یبه  صال  شون رفتن امامن ا خ ترف نیهم ی ود
 کنخ یروراه انداز خیکه همراه  ودمون آورده بود ییها ستخیتاس
 د؟یستیجناب سرهنا شما سته ن-اراد

 کنخ دزودترشرودیبا ادهینه ممنونخ!کارام ز-
 دیکخ استراحت کن هیامابهتره -
 دمیسال اندازه تمام عمرم قبال واب هیعاده دارم!تو ستین یمشکل-

 فکرکنخ ازلحن سردم متوجه شدکه دچونینپرس یزیبهخ نگاه کرداماچ باتعجب
 خستتتیوستت لیموردندارم به جاش کمکخ کردتاوستتا نیبه صتتحبت درا یلیتما

 کنخ یهاروجابه جاکنخ وراه انداز
 مداربسته هخ داره نینجادوربیدسرگردایببخش-
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 یدرورود یآره هخ توسا تمون وهخ جلو-
  وبه-

 خوندگفتیروم یده ابودوپرون سادهیکه تااون لحمه وا تیپاراز
 چطور؟-
  ودم وصل کنخ یشخص ستخیاوناروبه س خوامیم نکهیواسه ا-
 ن؟ی ودتون وصل کن یشخص ستخیبه س نیخوایچرام-
ناهخ ب- نه او با یمانفوذ نیچون ممک باشتتن ن مهیقرارداده  عاه  ده اطال

 باشه ارهمهیدرا ت
 حالت پوز ند گفت هیبا
 دماهخین؟شتتایگیمن و آرادم ناروبهیا نیچرادار نیشتتماکه به همه شتتک دار-

 خیجاسوس باش
وستترگردهخ  نیچون رهبرگروه گخیشتتمام ناروبهیامامن ا ستتتیدنیدرستتته بع-

 دارم نانیبهشون اطم
تاحرصتتش درب نیا که ن هیادیحرف روزدم  به آرادکردم  گاه هخ   شتتشین

 گرفتخیم نخیا دحالیبازبودبا
 اشتباه اعتمادنکرده باشخ دوارمیالبته ام-
 گفتخ  نده اش جمع شداماا خ نکردبعدهخ من ادامه دادم نوکهیا

ضمن من - س هیدر صب م ستخیبرنامه هخ روتمام  تاکارهمه روکنترل  کنخیهان
 کنخ

 همه محافمه کاربودنتون  وشخ اومد نی وبه ازا-تیپاراز
 بعدهخ رفت من هخ دوباره به کارم ادامه دادم نوگفتیا



 هیفکرکنخ رفت تخل یبدحالش روگرفت یلی -آراد
 کرد نانیاطم شهیموردبه چشماهخ نم نینکردم راستش توا یشو -
ضمن م- سته در سه حرص آر دونخیآره در ستفاده  یاریارودربیکه ازمن هخ وا ا

 !!یکرد
گاه هیحرفش  نیباا که  ین منخ  دمیقصتتتده روفهم یدید یعنیبه من کرد

 هوا گفتخ هیزدم و یلبخند
 رواعصابه! یادیز تیجناب پاراز نیآ ه ا خوامیمعذره م-

 گفتخ! دامنوبکشتته من که یچ دمیدفعه فهم هی نده اش رفت هوا! نوگفتخیتاا
 حواس نبودم ینقدربیجلومرداا

 که هنوزآثار نده توش بودگفت ییباصدا
 حرصت داده یادیمعلومه ز-
 دارن فیمغرورتشر یادیآقاز نیاماا ارهیحرص منودرب تونهینم یکس-
  ونت حالله! یگیبهش م یاگه بفهمه چ یوا-
 گفتخ نیهم یدفاد کنخ برا داز ودمیبا دمید

 روش گهیاددیبهش م دمیمنخ د نیکرد هیاستتخ روبهش تشتتب نیاول ا  ودتون
 موند

 ادیآره واقعابهش م-
 زدم! یزدکه من هخ درجوابش لبخند یولبخند نوگفتیا

... 
 ایآر
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 ! رمیروبگ دحالشینچسب!با د تره
ده  ن یکه صدا کردمیم یوحرصخ روسرکفشام  ال زدمیقدم م نطورداشتخیهم

! انخ ا خ کنهی انخ مارپل صتتحبت م نیاالن داره باا دونستتتخیآرادبلندشتتدم
 !هیبق یبرا شیماست  نده ودلبر یوتخمش برا

که د گهید عت رفتخ طرف ستتتا تمون  به ستتر ته بود عاحرصتتخ گرف  دمیواق
هاست آرادهخ که نبوداحتماالتواتاق بودبه سمت اتاق مشترک  ستخیرسیهنوزدرگ

  ودم وآرادرفتخ
 تدوگفیبازکردم که آرادترس تیدرروباعصبان نیداشتخ واسه هم هنوزحرص

 گفتیالحق که راست م-
 هخ که متوجه حرفش نشده بودم گفتخ من

 گفتیم ی انخ مارپل چ نیا-
 دی ندبابهت نگام کردوبعدبلند داولیروشن نیتاا
 نیزنیباهخ مونم یعنی-
 تو؟ یگیم یچ-
 ؟یتوهخ براش اسخ انتخاب کرد-
پل روم- مار نهیحرف م یادیاد؟زیبهش م یلی  ؟آرهیگی انخ   یوفضتتول ز
 کنهیم
 ادیبهت م یلیکه اسخ توهخ   یپس جالبه بدون-
 ه؟یچ ؟؟منمورهیچ-

 دوگفتی ند



قا- خاب م ییآ بدون یکنیکه واستتته مردم استتخ انت که  به  مردم هخ  یجال
 تیجناب پاراز ننیشیکارنمیب

 ه؟یچ ت؟منمورهیجناب پاراز-
 گهیاسمته د-

د تره نفهخ واسه من اسخ گذاشته!داشت دودازکلمه  نی! اگهیم یچ دمیفهم تازه
 رونیبرم ب دمیوارچر یبرم وستترش روبکوبخ به د خواستتتتیدلخ م رونیزدبیم

 که آرادجلوم روگرفت رمیوحالش روبگ
!بابابه ی جالت بکش  وبه  وده هخ واستتش استتخ گذاشتتت یریاکجامیآر-

ته فقط ازدهنش پر یکستت  یدرضتتمن تورهبرگروه دمیمن فهم دکهیکه نگف
 یزیروبهخ بر تیبچگونه مامور یرفتارا نیکه باا یخواینم
گرفتخ  خیطرف تخت وتصتتم دمیچر  نیواستته هم گهیآرادداره درستتت م دمید

 ش روبعداکف دستش بزارمحق
... 
 نیطن
شام  واب یبعدازکل شبیبودم د یچه  واب  وب یوا شده دمیکاربدون   به 

ستگ ساس   ساعت نگاه کردم  یلیاالن هخ که   کردمیم یاح سنه بودم به  گر
سروان هدا شدم  ساس م یتیشش بود!بلند کامل  کردمیهنوز واب بود!امااح

 یا قهیدوش پنج دق هیمشتتکوک بود  یادیز رمیبگ رنمرشیدزیبا ستتتی واب ن
م رفتخ شتال روستر هیوبا دمیپوشت یباشتلوارراحت ی اکستتر کیتون هیو تخگرف

 !شدمیم وونهی! وبه همراه  ودم لباس آوردم وگرنه تواون فرم دنییپا
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 هیبودن آرادتوآشتتپز ونه بودو دارشتتتدهیف بینی!پت ومت)برادرام امنییپا رفتخ
 دبو دهیواسه  ودش چ یسفره عال

 !ی وده رو جالت داد یکه حساب نخیبیم-
مه پر نوگفتخیتاا به ستترفه کردل دتوگلوشیلق که اب بهش داد یوانیوشتترد  م 

 دیفوراسرکش
 یشیواردم یوقت یبد ی بر هی یتونینم ید ترتوکه منوکشت-
 یدیکه نشن ی وردن بود نقدرسرگرمیسالم کردم اماا-

 زدوگفت یلبخندگشاد
 !عشقمه!رمیمیوعده صبحونه!واسش م هیچه کنخ من و-

 دونخینشتتستتتخ تاصتتبحونه بخورم نم زکنارشیکردم وستترم یآروم ی  نده
داشتتتخ  نانیم ل داداشتتخ بهش اطم کردمیم یراحت نقدراحستتاسیچراباهاش ا

ماواقعانمیکه ازمن بع ینانیاطم  دچونیچرا!بهش نگاه کردم شتتتا دونخیدبودا
داشتتتخ داشتتتخ  نانیاطم نقدربهشیرفتارش م ل بچه هاصتتادق ومعصتتوم بودا

 که گفت کردمیم نطورنگاشیهم
 یدمنوبخوریاونوقت توبا زهیزرومیهمه چ نید ترا-

 ریبگ لیروتحو کمتر وده
 یپی وشت ی وشگل نیپسربه ا رمینگ لیراتحو-

 ده بودش دجذابیسف شرهینگاه کردم آره واقعاتواون گرم کن وت بالبخندبهش
 هی الیخیاماب زنخیحرف م یباهاش  ودمونچقدرهخ من راحت شتتتدم و هه

 شهیبارکه هزاربارنم هی خیحرکت کن ینیطن نیبارهخ  الف قوان
 سرهنا کجاست؟-



 بهخ کردوگفت ینگاه
م ل ستتتا جون  اطی!رفته توحگهی ودمون د تیباباراحت باش همون پاراز-
 کنهیم

 نگاش کردم که گفت باتعجب
 ساعت عادتشه! هی یروز کنهیباباداره نرمش م-
 هوم. وبه-
موقع  ی!من که حستتش روندارم به اندازه کاف؟یتوهخ دوستتت دار نکهیم ل ا-

 دمیازدست م یانرژ یرزم نیتمر
 یا گهیزدیصبح چ نیتمر یول-
 ومدتویگفت که داشت م تیروجناب پاراز نیا

 ریصبح بخ-
فت کم یستتر  رمیجواب صتتبح بخ یمردیاب  ورد!اه م یبرام تکون دادور
ست طرف دیروبد ش شت!اومدن صبحونه اش رو ورد!اون  گهی!احمق ز آرادو

ستر شرهیگرمکن وت هیهخ م ل آراد صورت دهیپوش یالبته رنا  اک ش هخ بود!
 سرخ بود! دنیازشده دو

 زودترازمن نشسته یتیهدا دمیهاکه د ستخیورفتخ سراغ س بلندشدم
 نیخوریشمامگه صبحونه نم-
 نه عاده ندارم-

 فرورفت وترشیت وتوکامپروگف نیهم

http://www.roman4u.ir/


 نخیرفتخ بزاراول بب یورود یها نیروروشتتن کردم وفوراستتراغ دورب ستتتخیستت
 چه  بره یاحسن یالیتوو

 نیمشاهده نکرد ی اص زی وب سرهنا!چ-
 کردیبودوآروم صحبت م سادهیسرم وا یقاباالیبودکه دق تیپاراز یصدا

 یزیچ یلینجا ی!البته  وب ازادارشدنینه قربان!اوناهخ م ل ماتازه از واب ب-
 دید شهینم
 خیتوسا تمونشون کاربزار نیدورب یسر هیدی وب پس با-
 کنهیم یادیدرسته کمک ز-
 دمیروم بشی وبه ترت-

کخ  هیتا نیروبه همه کردوگفت عصتترستتاعت دوهمه تومحوطه باشتت بعدهخ
عات خیکن یرزم نیتمر مان  یهخ اون گروه مونیدرمورددوگروه اطال که ز

 ادیاستراحتش بودب
شده بود ههمون ستراحتش بودالبته من برنامه  خیتومحوطه جمع  گروه مازمان ا

 نه!ک زروضبطیبودم رو فعال کرده بودم تاهمه چ ختهیهار ستخیس یکه رو یا
 نیتابتون خیدیادمیهاروبهتون  کیتکن یستتر هی ینی وب من وستترگردام-

بت کن تهیاز ودتون مواظ قا دونخیم دالب ما وب برا ونیآ کارکردن ا مه   یه
راشون ب یدکمکیکه شا رنیگیادمی یزیچ هی انوم هاهخ  یوبرا شهیم نیاوناتمر

 به من کردوپوز ندزد ینگاه  اص هیباشه بعدهخ 
 ندارن! یاشتباه نشه  انوم هاهخ دسته کم دسرهنایببخش-
 نیکارکرد یرزم یکه شماهخ ورزش ها نیبگ نیخوایم یعنی-
 کاراته وتکواندوبله -



 نیآرادرودفع کن یچندتاازفنها نی وبه پس فکرکنخ بتون-
 گهیدکردحاالیم زنگامیآم طنتیشتت یوزدپشتتت آرادکه داشتتت بالبخن نوگفتیا

 اوردمیروجام دحالشیازاون هخ حرصخ گرفته بودبا
  ودم روگرم کنخ یادکمیبدم نم-

 نیصرفه نمرکناستخوناتون بشکنه!به نمرم  ترسخیجناب سرهنا م-آراد
 نیمن نگران نباش ن؟ازجانبیترسینکنه شمام-
 دست وپنجه نرم کنخ ی انخ کم هیادبایباشه بدم نم-

وحال همه روگرفتخ!توکه  دمیهمه جنگ ونیمن چندبارتاحاالباآقا یدونیهه نم هه
 ی وددار یجا

 نی وب بااشاره من شرود کن - تیپاراز
 روپشت سرم محکخ کردم وگاردرفتخ که فورا نده آرادبلندشد شالخ

 جالبه تیشینما ادحرکاهی وبه  وشخ م-
 کردیداشت منومسخره م اوردمیداشتخ جوش م گهید
 کنخیمن اول حرکت نم یبود!فکرکرد سادهیوا الیخیب

 رابش کنخ  خوامیستتنگره روحفظ کن که م ؟باشتتتهیحرکت کن یخواینم-
 جناب سرهنا

 دانه ندپنبهیشتردر واب ب-
که باعث شتتدبخوره  دمیکوب رپاشیدادم وز یجا ال هیستتمتخ هجوم بردکه  به
 نیزم
 واسه نجاه جونه ینه  وشخ اومد!فرارهخ کار وب-
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 نیخوایکارمن فراربود؟!کمک م کنخیفکرنم-
 ز وردینه ممنون!فقط پام ل-
 نیکن شتردقتیپس ب-

 هی عیسر حرکت هیلگدبزنه!برگشتخ وبا خوادبهخیم دمیپشت کردم که فهم بهش
 بخوره نیاش زدم که باعث شددوباره به زم نهیلگدتوس

  نده کردم وگفتخ هی
 !نیز وردیبازهخ که ل نیدقت یکه شماچقدرب یوا-

له کردکه  هیحرصتتش دراومدو یحرفخ حستتتاب نیباا به ستتمتخ حوا مشتتتت 
شتخ به جاش رفکخی وردز شکمش زدم  هی!دردم اومدامارو ودم نذا شت تو م

 توشکمش پرتش کردم توب*غ*ل داداش جونش گهیلگدد هیوبالفاصله با
 نیونبزنخ اونوقت نت بیبهتون آستت ترستتخیجناب ستترگردم خیبهتره تمومش کن-

 نینجابمونیا تیتاآ رمامور
 نشدم خی!من که تسلرینه  -
 شکمتون سوراخ شه! ترسخی!ممخیباشه!من تسل-
 هنوزگرم نبودم!!من استینجوریا-

 آراد!فکرکنخ سرهنا  سته شده الیخیب-تیپاراز
 معنانداره یمن  ستگ یزدم اون هنوزمنونشنا ته برا یپوز ند بهش

 درسته من  سته ام!-
 کل اندا تن باهاش رونداشتخ یچون حوصله  نوگفتخیا

 گفتخ بعدهخ
 رموتیسراغ کامپ رمیندارم پس م یاجیاحت نیکه من به تمر نخیبی وب م-



 باشه که مبارزه ماتموم نشده ادتونیاماجناب سرهنا -آراد
 دمیروبهت م گهیچندتامشت ولگدد هیباشه!قول -

 منتمرجوابش باشخ رفتخ تو نکهیبدون ا بعدهخ
.... 

 ایآر
 یپسرتوکه آبرومون روبرد-

 مبارزه نکرده بود!حرکاتش یکستت نیفرزبود!تاحاالباهمچ یلیبابابخدا -آراد
 یبش دادتوآمادهینداشت امااونقدرفرزبودکه مهلت نم یقدره آنچنان

 یتوبزرگش کرد یادیاونقدرهخ  وب باشه!ز کنخینه بابافکرنم-
 یتابفهم یباهاش مبارزه کن د ودهی!کارش  وب بود!باستینطورنینه ا-
 رمید تره پررو روبگ نی!حال اادیبدم نم-
 بچه ها هیسرعت رفتخ سراغ بق وبه نوگفتخیا

 ینیس هی!رونیتوکه ازتوآشپز ونه اومدب خیوبعدبرگشت خیکارکرد یساعت هیحدود
 به همه تعارف کردطرف من اومدوبهخ گفت قهوه! وانیدستش بودپرزل

نداشتتتخ بق یکار نیچراتوقع چن دونخیهخ برداشتتتخ نم من  نیهخ هم هیرو
 کردنیوداشتن باتعجب نگاهش م کردنیفکرروم
پل گاه م ینطوریچراا-مار جبیکنین هاچ ن؟تع ندارم تن عاده   یزینداره من 

مه ه اهزارنفرواستهینفرباشته  هیخوادیهستت حاالم یاطرافخ کست یبخورم وقت
 !کنخیآماده م
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سر بعدهخ سر شده  یبهمون اندا ت وباحالت ینگاه  که انگارازحرف ماکالفه 
 گفت

 عادتمه! نیباورکن-
 خیکخ جا ورد هیجناب سرهنا!اما وب  خیباورکرد-آراد

که ستتردشتتد!من که قهوه  نیپس حاالاگه حالتون جااومده قهوتون روبخور-
 سرددوست ندارم

به قهوه تودستخ کردم هنوزبخارحاصل  یروباالآورد.نگاه شی ال وانیل بعدهخ
 قهوه داغ رو ورد؟ نیشدچطورایبلندم شیازداغ

 واسه من داغ نبود!-
که د برگشتتتخ گاهش کردم  گاهش م دمین مه م ل من دارن ن پس  کننیه

 ازبهت دراومدم وگفتخ هیحتمامتوجه شده همه بازم تعجب کردن!زودترازبق
 به هرحال ممنون-

 ادهیکارمون ز نیباتشرگفتخ زودباش هیروکردم به بق بعدهخ
بعدهمه ستترکارشتتون بودن ومن هخ داشتتتخ به اطالعاتمون که نمخ  قهیچنددق

 که صداش بلندشد مدایم
 شهیجناب سرهنا سوژه داره از ونش  ارج م-

 قیبه چشتتمش زده بودکه اون رو دق فیظر نکیع هیوبهش نگاه کردم  برگشتتتخ
هاش هخ روپ یکم هی دادیترنشتتون م تهیر شیشتتونیازمو بودکه ففکرکنخ  خ

 ستمشیاصالمتوجه اش نبود.به سرعت به  ودم اومدم رفتخ طرف س
 ی!به نمرم بهتره کستتکنهیرو ارج م نشیداره ماشتت شیراننده شتتخصتت دینیبب-

 کنه! بشیتعق



 فرستخیاالن آرادروم-
سوس اونودنبال  بعدهخ صدازدم وبهش گفتخ بادوتاازبچه هابه طورنامح آرادرو

 کنن!
 بدون فوه وقت رفت ارادهخ

شتخ سروان هدا دمیکه د نیطرف طن برگ سرم یتیداره  ست به  کارش !ازکنهیرود
 ا وردم که بااشاره بهخ گفت صبرکنهج
 خیکنویهاروس لیدفایدبایاریاون هارددا ل اتاق روبرام ب شهیم یتیسروان هدا-

 هابرشون دارم ستخیازتوس خوامیدستش به اونانرسه م یتاکس
باالم نیبلندشتتتدتابره هم یتیهدا ها له  هخ  نیطن یچشتتما رفتیطورکه ازپ

 دنبالش بود
عدکه  یلی  نیدورب یستتر هیازرفتنش مطمئن شتتتدبرگشتتتت طرف من و ب

 روبهخ دادوگفت کروفنیزومیر
 یتیدا!درضمن درموردهخیتواون  ونه نصب بکن خیبر خیاگه تونست نکهیواسه ا-

 چرابهش مشکوکخ! دونخیهخ نم
 ن؟یشیحستون مشکوک م یازرو شهیشماهم-
ده روب خوادجوابخیم دونستتتخیکه حرصتتش دراومدوم دمیگفتخ واضتتح د نوکهیا

 امامن بهش فرصت ندادم
برم باشتتخ تا تیموقع ددنبالی!بادارمی ودم نگه م شیپ ناروفقطیبه هرحال ا-

 تواون  ونه
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جهیب نوگفتخیا تاازای!حقرونیبهش رفتخ ب تو مده  نیق مه دقتش  وشتتخ او ه
 داشتخ! یتیهدا نینسبت به ا یحس بد هیبود! ودم هخ 

 یرو دمیم وازمحافمامطمئن شتتدم وبرگشتتتخ توکه دموند اطیدرون ح یکم هی
س ستخیس  دهیدتا ینگاه کردم  اموش بودعجب آدم ستمشی وابش برده!به 

 یسنتونه بهش دستر ی سته است وممکنه  وابش ببره  اموشش کرده تاکس
داشتتته باشتته!بهش نگاه کردم تو واب اصتتالاون ستترهنا مغرورو شتتک 

وتوهخ ا ماش ر دمید کردمیبهش نگاه م نطورکهیشده بود!هم شترمعصومینبودب
 دوگفتیکش

 !یپست یلی -
باحرفا دارهیحرفش جا وردم فکرکردم ب نیازا ما بعدش مطمئن شتتتدم که  یا

  وابه
کخ داشتخ  ی!چرا؟چرا؟چیمن رو راب کرد یای!تودنبخشمتیوقت نم چیه-

 ازاون ه*ر*زه
 تشیاذنطوریبودکه ا ی.چشدی!باورم نمختنیدفعه شرود کردبه اشک ر هی بعدهخ

 هی.هلرزیداره م دمید کردمینگاش م نطورکهی.همختیریبراش اشتتک م کردکهیم
نارش وصتتتداش زدم  ک تخ  ف کرده!ر نج  تو واب تشتتت گار ن که ا لرزش 

ماب که از واب  ختخیآب آوردم ور یکم هی دارنشتتتدفورارفتخیا توصتتورتش 
شوکیلرزیداماهنوزمیپر ستخ که نفس  یبود!کم دوتو آب به  وردش دادم و وا

 یبه  ودش اومده باشتته ا م نکهیکه حالش جااومدم ل ا نیبکشتته!هم قیعم
 کردوگفت

 حالخ  وبه! یمرس-



باره انگارچ ستتتمشیستت دطرفیچر  بعدهخ اومده باشتتته  ادشی یزیکه دو
که فهم دطرفیچر  گهیم یچ دمیمن. کردم  یدستتت شیپ نیهم یبرا خوادب

 وگفتخ
 دمینشن یزیمن چ-

 یتنفس راح نوگفتخیاون!تاا ی صتتوصتت یداشتتت زندگ یبه من چه ربط البته
 روادامه داد دوکارشیکش
... 
 نیطن

 گفتخ! ودش که گفت یتو واب چ دونخیااصالنمیده؟ دایحرفام روشن یعنی
 داره! یمن به اون ربط ی!اصالبه درک مگه زندگدمینشن

شپز ونه تا ازجام شدم رفتخ طرف آ داره  یتیهدا دمیکخ آب بخورم اماتاد هیبلند
فتانتونه بازش sleep) پیروگذاشتتتخ روحالت استتل ستتتمخیستت ادرفتخیم

 دمیکارم رفتخ توآشپز ونه که د نیکنه!ازهمون اول براش رمزگذاشته بودم!بعدازا
 دمیم حیرج!من که تخورهی!چقدرقهوه مکنهیداره واستته  ودش قهوه درستتت م

ست دررو وانیل هیشترازیادامابیازقهوه بدم بسبزبخورم نه که  یشترچایب زرودو
 نداشتخ!

 ختخیآب ر یمن هخ کم رونیاش رودرست کردوبدون توجه به من رفت ب قهوه
 آب کناردستخ باشه! شهیدهمی!عادتخ بودبازیوهمراه  ودم بردم سرم وانیتول
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دتو به من ازدرسالن اوم توجهیدفعه آرادب هی رونیب رفتخیلحمه که داشتخ م همون
بوداون به من  وردوتموم  کیکه درستتالن وآشتتپز ونه به هخ نزد ییوازاونجا

  ت ومن باهه بلندتوجه همه روبه  ودم جلب کردمdآب توصورتخ ر وانیل
 نشدم دمتوجهیجناب سرهنا ببخش یوا -آراد

 !گهیاتفاقه د کنخینه  واهش م-
 که کردمیه مآبخ نگا سی  یلباسا نطوربهیهم داشتخ
 گفت تیپاراز جناب

 !هیسرهنا!آب روشن نیریسخت نگ-
 یلید یدیمنوم دهیموش آب کش افهیکه ق نیانگارازا گفتیمن م نوباپوز ندبهیا

  رسندبود
 زدم وگفتخ یهخ درعوضش بهش لبخند من

 درسته سرهنا!-
سرعت رفتخ تواتاقخ!بعدازا بعدهخ شک هیکه  نیبه  اومدم  دمیپوش یبلوزشلوارم

 !وازهمه عذر واستخ که آرادگفتنییپا
  برم عجله داشتخ متوجه شمانشدم! نقدرواسهیدایببخش-
 بود؟ ی!حاال بره چکنخی واهش م-
 داداشش وگفت دطرفیاومده باشه چر  ادشیحرف من انگاردوباره  نیباا
 یستتر هیاول رفت دا ل شتتهروبعدراننده اش رفت دا ل مغازه وبا یاحستتن-

شت که البته من هخ کاره دعو ازبجه هاروفرستادم تومغازه تاازاون  یکیه برگ
ستتتا تمون  هیرفتخ که رفت طرف  ی ودم هخ دنبال احستتن رهینود کاره بگ

ستتتتاعتتت  تتارج شتتتتدواالن هتتخ تتتو تتونتته اش  خیتتبتتزرگ وبتتعتتدازنتت



ماالمدهیتمرگ مدم ا بیمهمون ترت هیخوان ی!احت جاوایبدن!من هخ او  نین
 گذاشتخ! ارتونیاطالعاه رودرا ت

به!پس با-تیپاراز  ودمون  دقبلشی!اماباخیبشتت یوارداون مهمون دماهخی و
ناکن ناآشتت بااو جب نکنن!نم خیرو جاتع کاره  خیتونیتاازحضتتورمون اون از

 مهموناشون رودارن! ستیمسلمال خیاونااستفاده کن
 هخ گفتخ من

 !خیبش کینزد بیاوروحبیپس بهتره به -
 ؟یچطور-تیپاراز

پاتوقشتتو- کارگذاشتتتن دورب داکردمین روپ وب  با ته  دبرام که ستترگر ینیالب
 دنیزحمتش روکش

. 
 ایآر

که د نیباا گاه کردم  به آرادن بازه وداره برام  شتتشین دمیحرفش برگشتتتخ 
 .گفتخندازهیابروباالم

 نیزاشتیبهتره من روهخ دراطالد م-
ش- صتیببخ سرگردم ینبود!موقع دامافر ستنیکه  شن اون دورب خوا  نی ارج 

که تازه دم درپارک شده بودنصبش کنن.بعدهخ  ینیروبهشون دادم تادا ل ماش
 روکردبه آرادوگفت

 هخ که بامهاره کارشون روانجام دادم شونیا-
 نی!شرمندمون نکنگهید خیچه کن-آراد
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 شهیباورم نم یروبازکرد نیماهرانه درماش یلیواقعا -
 گهید خییما-

 کردودوباره گفت یهخ  نده ا مارپل
باهمون دورب- با شتتتاپیکاف هی یکه اون رفت جلو دمیفهم نی وب منخ   هیو

گار باچهره ن که  ماالاون  دمیفهم ید تره حرف زد ناستتتت!احت استتمش ح
 کنهید تراروجورم

 خ؟یبش کیاون دوتاغول تشن نزد دبهیبا یحاالچطور-
 به اون دوتانه!به حنا انوم-
 ؟یچطور-
 نگاه مرموزبهمون کردوگفت هی

 کار ودمه گهیاون د-
 بلندشدورفت طرف اتاقش بعدهخ
 اون هخ متوجه نشده بود! نکهیبه آرادکردم م ل ا ینگاه برگشتخ

 کرد؟ ینجوریچراا نیا-
 دمیمن هخ فهم یدیاگه توفهم-آراد

 کار ودمه گفتیکه م خوادبکنهیچکارم یعنی-
 خینیبیصبرکن م دونخینم-

حدودا عداز مدب هیب تاقش او باورم  پیت هیبا رونیربع ازا فاوه! کامالمت
 هیبودو هدیتنا پوش یمشک نیشلوارج هیبودمش! دهیند ینجوریشدتاحاالاینم

 فیک هیقرمزپاشتتنه دارو ی!کفشتتایشتتال قرمزمشتتک هیقرمزکوتاه با یمانتو
 هتبلوندهخ ستترش گذاشتت سیکاله گ هی!ناروازکجاآوردهیمونده بودم ا یعنیقرمز!



شال ر شماش روهخ لنزآبرونیبودب ختهیبودکه کامالاز شته بودوآرا ی!چ  شیگذا
 خیژستتت کاماللوس اومدستتمت ماکه داشتتت هیهخ داشتتت با یمیبه شتتده غل

 خیکردیبتعجب نگاش م
 خورمیجلف وسر ودم ید ترا نی وب چطورشدم؟به ا-

فقط من مونده  دکردنییهخ حرفش روتا هی!بقی!حرف نداریشتتد ستتتیب-آراد
 کردمیبودم که داشتخ باا خ نگاش م

 شو مده! نجاسالنیسرهنا مگه ا یپیچه ت نیا-
 پیت نیروانجام بدم مجبورشتتدم ا نکهکارمینه جناب ستترهنا اماواستته ا-

 روبزنخ
 صداش رونازک کردوگفت بعدهخ

  ورده کمکخ کرد هیمحمدجون هخ -
برداشتتت  یدکمه ا نیدورب هیو لشیحرف روزداومدطرف وستتا نیا نکهیبعدازا

 گوشش گذاشت یهخ تو کروفنیم هیوبه لباسش وصل کردو
س- شمااز ش ستخی وب  شته با شنودهامنوتحت نمردا شکل نیو  شیپ یاگه م

 کنخیاومد برتون م
عدهخ نه م ل ا ب ماهرا هاازجلو نیکامال فت طرف  یمدل  من ردشتتتدور

 لوس گفت یلحمه برگش طرفخ وباهمون صدا نیدراماتوآ ر
 !ستیبراه  وب ن یحرص نخورهان-

 زدورفت یقهقهه ا بعدهخ
.... 
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 نیطن
سا فه م نیدارم توا اه ش گهید یعنی!خورهی!حالخ داره از ودم بهخ مشخیلبا تخ دا

 که کارم درسته دونستخیامام شدمیم مونیازغلط کردن  ودم پش
مسخره  یهانشستخ وباهمون صدا یازصندل یکی یشاپ شدم ورو یواردکاف

 گارسن روصدازدم
 نیدار لیم یچ-
 نسکافه لطفا هی-

کنخ.آره  ودش  داشیدورشتتد!من هخ ستترم روچر وندم تاپ یچشتتم باگفتن
 شیآرا هیبه همون رنا  یوشتتال یمشتتک نیباباشتتلوارج ی ردل یمانتو هیبود!

که  یازش سا ته بودچهره ا یصورتش داشت که چهره معصوم یهخ رو حیمل
 دیخندینشسته بودوم گهیگول بزنه!کنارچندتاد ترد تتونسیم یبه راحت
شون دادم وه  ودم صدا کردمیبه اطرافخ نگاه م یروکالفه ن  یبلند یآ رهخ با

 که اونابشنون گفتخ
 نیاریآرام بخش هخ برام ب هی شهیآقام-
 خی انخ!آرام بخش ندار خوامیمعذره م-
 !یاوپس !مرس-
نقشتتته  نیباا نیبرستتره طن ! اکخوردی ودم بهخ م یحالخ ازصتتتدا اه
ل بله !م  دمیچر وندم که د ی!دوباره ستترم روباحالت کالفه وعصتتبختنتیر
 ادطرفخیکارم  وب بوده!داره م نکهیا

 حالت  وبه گلخ!-
 !یاوه نه هان-



 ازمن سا ته است؟ یکار-
 !امابازم ممنونخستیسا ته ن یکس کار چیازه-
 کمکت کنخ دبتونخیشده  وب بگوشا یچ-
 !رمیبم دبرمی!فقط باستیسا ته ن یکس کار چیازه-
 کردم یبودچشتتمام رواشتتک ی؟باهربدبختیزنیم هیچه حرف نیزم؟ایچراعز-

 ونگاه اشک آلودم روبهش دو تخ
 نگفتخ یچیتکون دادم وه یزمسریشده؟عز ی!چیاشکت رو انم نخینب-
شگل  انوم ح یچ- شمان نیا فیشده  و شک ستیچ شه؟بهخ بگوچ یا  یب

 نیجورکنخ!که ا یاندا تخ ! اک توستترم حاالچه دروغ نییشتتده؟ستترم روپا
 باورکنه!

 ه؟یاسمت چ نخیاصالبگوبب-
 آتوسا-
 امد؟! ادمیودیاسخ  نخی!حاالاومدیبدم م شهیازاسخ آتوساهم اه
اومدم کمکت!پس باهام راحت باش  نی!ببزمی وب آتوستتا انخ منخ حنام عز-

 براه افتاده یوبگوچه اتفاق
جالت بزنخ   خواستتتخیکه م یاندا تخ تاتمرکزکنخ ازحرف نییرودوباره پا ستترم

 نی!گنده بزنن طنرهی اک به ستترم حاالآبروم جلوهمکارام م یوا دمیکشتتیم
 کاره نیباا
 بگخ ی وب راستش!چطور-
 من قصدم کمکه! زمیراحت باش عز-
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 ارواح عمه اه! آره
 گفتخ خیا هیگر یصدا باهمون

ستش من - شق مهمونرا سرم عا ست پ ست یودو  یمهمون نیدرواقع توهم خیه
که اون برام  یمهمون خیباهخ رفته بود شیهاهخ باهاش آشتتناشتتدم چندوقت پ

 آوردومن هخ  وردم یدنینوش
ااشکام البته بازورت یمصنوع ی هیگر هی!هیرگریزدم ز دمیحرفخ که رس ینجایا به

شتتده  یگری!عجب بازرچشتتمخیز زهیب ملخیباعث شتتدر هیگر نی!اماهمادیدرب
 همه اشک روازکجاآورده بودم نیا دونخیبودم من!نم

 هوشیمن ب یبودووقت ختهیر یهوشیب یدارو یدنیاون ک*ث*ا*ف*ه تونوش-
 شدم

وم هخ آبر نجاشیگفتخ  ودم روپره کرم توب*غ*لش وادامه ندادم تاهم نوکهیا
 ادامه دادم هی!باگرارمیاونوجلوهمکارام به زبون ب تونستخینم گهیرفته بودد یکل
 !یبود یینکردم تو وده هرجا یمن کار گهیحاالاون آشغال م-

 وگفتخ هیرگریزدم ز دوباره
 رمیدبمیمن با یوا-
 !دهیبه آ رنرس اکهی!دنشهیدرست م زمینگوعز ینجوریا-
 دهیمن به آ ررس ینه برا -
گه تو وده روا نیبب- گاه کن ا به من ن  اون یکن تیاذ ینجوریآتوستتتاجون 

 شهی وشحال هخ م
 چکارکنخ یگیم-



شتترود  یقبل برا یبه همون آتوستتا یدبرگردی!امااول بایریانتقام بگ دازشیبا-
 زدم که گفت رنایلبخندب هیلبخندبزن  هیهخ 

 ؟یمحرک دار ازبهین شهینم ینجوریبه ا-
 نگاش کردم که گفت باتعجب

 یمهمون یبر یتوهنوزهخ دوست دار نخیبب-
 نداره تیبرام اهم یچیه گهید-
مه چزمینگوعز ینجورینه ا- با رهیم شیپ ز وبی!ه بارهیاول   وده  ددو

 یریازاون آشغال انتقام بگ کنخیبعدهخ من کمکت م یاریروبدست ب
 کردم که گفت سکوه

تاهرک یمهمون هیفرداشتتتب  نیبب-  یدعوه شتتتدم که بهخ چندتاکاره دادن 
 رودوست داشتخ دعوه کنخ

 زدوگفت یچطورممکنه؟لبخند-
تام ازکار یکی تونخیمن م یایب یاگه بخوا زمیعز نیام!بب ژهیآ ه من مهمون و-

 نمتیبب شخیروبهت بدم! وشحال م
 دونخینم-
به نفرروهخ همراه  وده  یتونیم ینداره!اگه دوستتت داشتتته باشتت دونخینم-
 انهی یایب ی!حاالدوستداریاریب

  وب یول-
 انهی یایب یخوایم خیارواماواگرند یول-
 اماآدرسش کجاهست امیباشه م-
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که فهم آدرس فت  جا خیزد دمیروگ مد!همون  که  ییتو ال! وشتتخ او بود
 خیدرنمرداشت

 ام؟یساعت چندب-
 درآوردوداددستخ بعدهخ گفت فشیکاره دعوه ازتوک هیدوی ند

 نمتیبیساعتش توکاره نوشته شده!پس اونجام-
 دستش روبه سمتخ درازکردوگفت بعدهخ

 گه؟ید خیدوست-
 روگرفتخ بالبخندگفتخ دستش

 خیآره دوست-
ست نم رمیآره ارواح عمه ام!من بم هه شده دلخ م شخیهخ باتودو ستیبه   خوا

ندزدن تو به همون پوز  مافقط  ندبزنخ ا هاش  یبهش پوز  با فاکردم و دلخ اکت
 دست دادم

 هخ فکرنکن یضمن به اون عوض!درنمتیبیم یتومهمون ی وب فعالبا-
 روتوهخ کردم وگفتخ ا مام

 باشه-
سرشون حرکت  بعدهخ شت  صله پ شدن!بالفا ستاش  ارج  ستخ تااون ودو ش ن

 کردم
 که زدم ییحرفا نیبرگردم اونجا!باا ی اک عالخ توسرم .حاالمن چطور یوا
 گفتیهخ م کردآ رشیرم م چارباینجابودچندتالیاه االن بهنازا یعنی

 ؟یالل گنیم یتوحرف نزن-



عاهخ فتیدرستتتت م واق که  ی!ستتترگ کت کردم آ رش  تکون دادم وحر
 رفتخیدمیکه با ؟باال رهیچ
کنه!د تره  چاربارشیل وونهی اک به ستترم!حقش هخ هستتت همون بهنازد یوا

 ؟یحرف بودجلواون همه مردتوزد نخیاحمق ا
... 
 ایآر

باز یلیشتتتد ینم باورم که چنک گهی!دکردیم ی وب   نیخ مونده بودباورکنخ 
 براش افتاده یاتفاق

شوکه  هی یاون حرف روزدبرا یماهرانه کارش روانجام داده بودوقت یلی  لحمه 
 نکهیروبزنه باوجودا یحرف نیشتتدم!مطمئنخ واستته  ودش هخ ستتخت بودچن

 !خیدیشنیم خیماهخ داشت
 نیازبچه هادرروبازکرداون هخ ماشتت یکیدراومد یکه صتتدا خیمنتمربود همه

مدتوستتتالن!معلوم بودحستتتاب ندا ت هیعصتتب یروآورددا ل واو کاره روا !
 زوگفتیروم

 !ادتواتاقین یکس کنخیکاره! واهش م نخیا-
 !دتواتاقشیبه سرعت دو بعدهخ

 بود یچه عصب-آراد
صب دهخیبا- شه!جلو یع نزده هرچنددروغ!بهتره  ی وب یهمکاراش حرفا یبا

 خیفعالتنهاش بزار
 گفت یتیتکون دادوبعدهخ روکردبه سروان هدا یآرادسر
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 شیپ یبهتره فعالکستت نیتواتاق مااستتتراحت کن دامشتتبیتونیستتروان شتتمام-
 سرهنا رستگارنره

 درهخ سراغ کاراشون رفتن! یتکون دادودوباره همه باذهن یسر یتیهدا
ابن رفتن که بخو مونیبه جزگروه دوم اطالعات نصفه شب بودکه همه کی ساعت

ستگاطبودنینگهباناهخ توح ساس   م کردم اومد ی!من هخ توسالن بودم که اح
ذاشت ن یازکناراتاقش ردشدم احساس کنجکاو یکه وقت ییبرم طرف دستشو

 بشخ وبرم الیخیب
تختش مچاله شتتده بودمعلوم بودحالش  یرواروم بازکردم ورفتخ تورو دراتاقش

 دهیوشپ یشلوارک مشک هیقرمزو ی!بهش نگاه کردم به تاپ بندتیز وب نهنو
شد!برا نیبودازا شرمخ   فوراپتورواندا تخ روش نیهم یکه اومده بودم تواتاقش 

 رونیوازاتاق اومدم ب
  وش گذشت؟-

 بودنگاه کردم سادهیبرگشتخ وبه ارادکه کناردروا باترس
 دمیتو؟ترس یگیم یچ-
 د ترمردم  وش گذشت دزدنید گخیم-
 !انهیحالش  وبه  نخیبب ه؟رفتخیچ دزدنیگمشود-
 ومنخ  رباورکردم یاره توگفت-
 نبود یزیاما باورکن چ ستین یتو ربودن توکه شک-

صبح روبراش تعر الیخیب نکهیا یوبرا ستان  شه دا  نیطن کردم که حال فیمن ب
 بدشده بود

 داشته باشه یمشکل هیدیحساب با نیپس باا-



 آره احتماال-
 تواتاقش یامابازم کارتودرست نبودکه بر-
  وبه بابا!حاالکمترشلوغش کن!-

 مدیحرف ازش جداشدم ورفتخ طرف کاناپه توسالن وروش درازکش نیبعدازا
... 
 نیطن
با یوا باره  نه دو قا به  اطراون فکراحم کارکنخ! دوزک کنخ برم  دبزکیحاالچ

 !یمهمون
 یکنار!چطور نابهیروهخ  وشتتحال نشتتون بدم!حاالهمه ا د ودمیبا نکهیبدترا

 اونجا! انیوداداشش همراهخ ب نیروتحمل کنخ؟قراره ا یپسره از ودراض نیا
 گهید یکیبودم که نکردم  رشتتدهیجوگ نیکله پوک من کنن!همچ نی اک توا اه

جا به  حاالهمچ یرو گارد گهید یکی گخیم نی ودم بفرستتتتخ!  گهیان
نه!فکرش روبکن  گه   هید تراونجابودکه بتونه اون حرفاروبز اک پستتربره ب

 برسرشدم!
چه حرف یول یوا عااون  گاه  یشتتتدتورویبودزدم!؟روم نم یواق کارام ن هم

 یپرروهااصتتالبه رو نینزدن!بعداهخ که من م ل ا یکنخ! وب بوداوناهخ حرف
 !اوردمی ودم ن

کل م نطورکهیهم کل  با ودم  تاگر نیا کردمیداشتتتخ  فهیروق مورهخیدو ام  ا
 ازدست  ودم شکاربودم ی!حسابکردنیکارم
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 شیآرا هیبلوندهخ روستترم محکخ کردن! سیبه چشتتمام لنززدن وکاله گ دوباره
 یکه البته اگه بااون چشتتما رهیت شیآرا هیچشتتمام کارکردن  یقشتتنا هخ رو

 ومدی ودم بودبهترجوردرم یمشک
سخ سرخ رنا ج هیهخ  لبا شده ازابود! غیلباس  دم ب غیج یرنگا نیاه من به 

 هیهخ بپوشتتخ!لباس  یرنگ نیباال ره مجبورشتتدم ا نهیبب یبهناز ال ی!جاادیم
 دیکشیم نیزم یزانوم بودپشتش هخ رو یدامن بلندداشت که جلوش تارو

 فی!کالمن که توتوصتت؟یچ یچ یونانی گنیبهش م دونخینم قهیاش هخ  قهی
شگل بودازا مونخیلباس م کخ معذب بودم اما وب  هیبازبود! یها قهی نیاما و

 اشه!داشته ب تیاهم دبرامیزانبایچ نید ترجلف  اک برسرشده ام!ا هیم المن 
 رونیکه آماده شدم اومدم ب نیبعدازا
ته کهیا ی وب فبلش برا الب کاران گرام نیا ن ندارم رونب یهم مام دارو  هی ننیت
 وشالخ روسرم کردم دمیلباسخ پوش یرنا رو یریش یپالتو

همه زل زده بودن و فه  ون گرفته بودن که اگه  نی!همچده؟یچه فا اما وب
 گرفتخینامیازا یحال هیشدیظاهرنم تیپاراز یهمون لحمه آقا

 رونیهخ آماده اومدن ازاتاقشتتون ب شتتونی!اتیپاراز یآقا گفتخیداشتتتخ م بله
 یاج گهید یهخ بگخ که ک*ث*ا*ف*ه  وب د ترکش شده بودهرک پشیازت

 زدیبهش زل م یساعت هیمن بود
کرده  یودود کیکت وشتتلوارشتت هیکخ براش فشتتن کرده بودن و هیرو موهاش

 بودن تنش!
 یینجاچون ازاو نخیتونستخ بب نهمهیهخ هنرکردم ا یلی! دمینمرد هیناروتویا همه

 !ادی وشخ نم ونیرستگارم اصالاززل زدن به آقا نیکه من طن



 دمیلحمه تونگاهش شتتوک رود هی نکهیکه اون هخ باا دبگخیاون هخ با ازحرکت
 یامابالفاصتتله باغرورستترش روچر ونداصتتالهخ زل نزدانگارکه براش فرق

 گاو!؟ هیای نهیکردمنوببینم
 به  ودم دادم یچه نسبت نیبه سرم بب  اک

 شدم! پیمن چه  وشت ی دا یوا-آراد
 رونیمدبویکه داشت تازه ازاتاق م خیبهش نگاه کرد خیحرف آرادهمه برگشت نیباا

 ر!پس نیروشنه ا یبودکالانگارتوکف رنگا دهیپوش ییکت وشلوارطال هی
 ومدیهخ بهش م یلی  یی دا یول

 ن؟یدیبه من! وشگل ند نیچرازل زد-اراد
 صداش رونازک کردوگفت بعدهخ

 !خورنیدارن ناموست روباچشاشون م نیکجارفته بب رتتیواداداش غ-
 دفعه کل سالن منفجرشد! هیرفش ح نیباا

 . ..ناچرای!ااین؟واآریخندیچرام-آراد
 ؟یباش یدجدیبارهخ نبا هیببندآراداون فکت رو!تو-تیپاراز

 خوامی!من طالق میمگه چکارکردم؟اه تواصالمنودوست ندار-
 باحال بود یلی  یی! دانیبودا یسالن منفجرشد!عجب آدم دوباره

باز نیباا نخیآرادبه  دااگه بب-تیپاراز حالت !یگندبزن یبخوا اهیمستتخره 
 رمیگیروم

س- شک نکنه!با یبروبابا!تومواظب باش بااون ا ماه ک سل هیبهت  هخ  من ع
 بهت زبون زد شهینم
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 آراد-
  وب یلیباشه بابا -

شت هخ برگ شونیحرف ساکت شدتاجناب پارازه نطقشون روبکنن!ا نیبعدازا
 روبه من گفت

 خیتانقشه رومرورکن نجایا نیایب
رادهخ آ طونیدفعه نگاه ش نیحرفش نمرهمه دوباره به من جلب شدالبته ا نیباا

 بود
 !ایکه آر خی وشگالنداشت نی!ماازای دا!چه فرشته ا یوا-آراد

 سرهنا رستگارن شونی؟ایبازتواون دهنت روبازکرد-تیپاراز
 دگفتیباریم طنتیش داماازشیترسینگاه که م الم هیآرادبا

ش یوا- سرم!ببخ سرهنای اک بر ستا د شنا تمتون!بااون ژ سناک ین که  یتر
 هیباورنکردن افهیق نیا نیشمادار

باا گهید یهرک حالش روم نیبود فاش  مانم گرفتخیحر چرادلخ  دونخیا
شتتنا ت!دلش واستته  دونخینشتتنا تخ من که م گهیهخ م نی!حاالهمچومدینم
 گفتخ نیکنخ واسه هم تشیکخ اذ هیتنا شده بود!دلخ  واست  طنتیش
 پرروالزمه یبه قول شماترسناک واسه آدما افهیآ ه اون ق-

 زکردگفتیرور چشاش
 پررو؟-
 آره-
 ن؟بامن؟یبود یباک-
 سرگرد؟ یمن اسخ بردم؟نکنه به  وده شک دار-



چشخ غره بامزه بهخ رفت!بعدازاون هخ  هیحرف من ساکت شداماآ رش  نیباا
 کخ کالفه شده که منتمره نقشه رومرورکرد هیکه معلوم بود تیجناب پاراز

 من هستن البته نه دوست یازدوستا یکیمن واون وآرادکه م الجناب  قراربودکه
سرم کرده بعدزده ز سرمن  اک بر ست پ سرا!آ ه دو  ادبامنیحاالکه نم رشیپ

 نیه اک ی رکنک لی!ازهمون دالنیدوستتت اجتماع شتتونی!م الاخیبقر خیادبریب
!که ودارنر شتتونی!اه اه!آرادهخ که نقش دوستتت اخی!مافقط دوستتتارنید ترام

 مشیآورد نیچترشتتده واستته هم شتتونیم التازه از ارج اومده واومده  ونه ا
 با ودمون! یمهمون

سرا نیچقدرا حاالبماندکه شا نیدازایموضود غرزدکه چرا با نیآراد  یه اکن ینق
ه نصتتف یونصتتفه فارستت گرفتی ودش روم ی!والبته بعدش هخ هنیبه من بد

 ته  نده بود گهیحرفش که د هیزدیحرف م یسیانگل
 فhelp!هلپ)خیاوس کر یاوه ما-

!قبل یمهمون خیکه بر خیشتتد نیپت ومت ستتوارماشتت نیباال ره باا  الصتته
البته بگخ که من هخ دوباره نرم  خیشد نیازحرکت هخ کامالمجهزبه شنودودورب

ماره ستتت یافزار ته بودم رو ستتتتخیکه واستتته ن گذاشتتت  نیکردم!اonها
باز یقاموقعیکاررودق قک  به دل مه داشتتتن  ندیآرادم یایکه ه جام  دنیخ ان

 اون هخ بااشاره من سرشون روگرم کرده بود قعدادم!دروا
عقب نشسته بوداومدجلووصورتش  یصندل یآرادکه رو خیکه شد نیسوارماش

 روکردتوصورتخ گفت

http://www.roman4u.ir/


روگرم کن!؟پررو پررو بهخ اشتتاره ستترشتتون  ی انخ مگه من دلقکخ که گفت-
 انگارمن انترم! کنهیم
 بالنستتبت  رش نکهیا یا خ زل زدتوصتتورتخ که من هخ برا هیگفت با نوکهیا

حالت شرمنده زلل زدم توصورتش  هیکلماهفبا نیازا خوامیمعذره م یکنخ)وا
 لبخندمکش مرگماگفتخ هیوبا

نمرهمه روبه  ودتون  نیتونیبالنستتبت ستترگرد! وب چه کنخ شتتماراحت م-
 نیجلب کن

 روبازکردوگفت ششیحرفخ انگار وشش اومده باشه ن نیباا
 !بس که  وشگلخ همه چشاشون به منیگیاره راست م-

 آره انتر وشگل!-تیپاراز
 یگمشو! وده انتر-آراد

 نهی!نمرهمه همگخی وب راست م-تیپاراز
ا خ وحالت شتکوک به  هیبه من اندا ت که باعث شتدآرادبا ینگاه هی بعدهخ

 من نگاه کنه
 زده!؟ یحرف نیهمچ یبالنسبت !ک-من
کدوم  چیه گهیزکردامادیحرف من جناب پوز ندزدوآرادهخ چشتتاش رور نیباا

 نزدن! یحرف
 !ارمیطاقت ب دامشبیبا ی دا وده رحخ کن!من چطور یوا

... 
 ایآر

 !خیداد دانجامیکارمف هی!باال ره  وبه



که فقط داشتتت نیا ته  کنن ب یکار هی خی.همش منتمربودخیزدینمره م خیچندوق
 و ودمون خیاریاطالعاه بدستتت ب یستتر هی خیتونیم یمهمون نیحاال وبه باا
 !خیبکن کیروبهشون نزد

 نی!باال ره بااکنهی انخ مارپل هخ  وب مغزش کارم نیا خیازحق نگذر البته
 یاماتوهمه چ ستتتتی وب فضتتول هخ که ن دبودالبتهیکخ مف هی اشیفضتتول

کخ  گهیفضتتول د گخیبهش م نیهم ی!برارهیگیواردشتتتده وهمه روتحت نمرم
مرموزش ماروتحت  ستتتخیکاربزاره وبااون ستت نیهخ دورب ییمونده تودستتتشتتو

 باشه شتهنمردا
ضولن!ا یبریسا نی وب به نمرمن همه ا البته شر نخیهاف شاالهکرت  فیکه ما
 داره!

ماشتت باآرادو انخ پل از کهیا یبرا خیشتتتد ادهیپ نیمار بهمون شتتتک نکن  ن
رف ط هیوبعداز رونیب خیایستتا تمون  ودمون ب یازدرپشتتت خیمجبورشتتده بود

که  خید ونه بو یهرسه تامون توکف بزرگ خی!واردکه شدخیبش ابونیوارد  گهید
 دفعه دوتاازمحافمااومدن جلومون! هی

 کمکتون کنخ تونخیم-مرد
 خیدعوه شد یمهمون یبله!مابرا-مارپل

 نخیکاره دعوتتون روبب تونخیم-
 دییاوه!بله بفرما-
 !د؟ینام دعوه کنندتون روهخ بگ شهیم-
 البته!حنا انوم مارودعوه کردن!-
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لبخندمکش مرگمابهش  هیبهش کردکه اون هخ  ینگاه هیحرف مرد نیبعدازا
 عشوه اومدکه من توش مونده بودم نیزدوهمچ

گه جلو یعنی باینشتتتده بودم یشتتکل نیدمون ا و یا مد گهید یکیگفتم م او
 ودمون!انگاراونجاراستتتت  یجلو گهیم نیپستتره پرروهمچ-ای!)رویمهمون

وستتط  تیپاراز دبابتی!ببخشتتناییپا ارمیفکش روم زنخیراستتت واستتتاده بوده !م
 رمان!ف

 خیبه ماراه دادن تاواردشتت ختنیونازر تیهو صیبعدازمراستتخ تشتتخ  الصتته
 ستادوگفتیمارپل ا سیم یآراداومدجلو خیتاحرکت کرد

 صبرکن-
 خیکردیباتعجب بهش نگاه م خیداشت خیکه ماشوکه شد نوگفتیا یجد نیهمچ

 که مارپل گفت
 چرا؟-
 ؟یسرسرهنا ماآورد ییبال ؟چهیهست یتوک-

باره دلقک باز دمیفهم بله  تیباجد نیهمچ یگل کرده بود!ول شیآراد ان دو
که درستتت  چارهیمنخ باورم شتتده بودچه برستته به اون ب کردکهیبهمون نگاه م

 شنا تیآرادرونم
 !خ؟یلوبر یخوایم ؟نکنهیکنیم ینطوریتو؟چراا یگیم یچ-مارپل
 کردمیام گرفته بودامافقطنگاهشون م  نده

ش یی وده رولوبده د تره پررو!اگه بال-آراد  انتقامش روازه یسرش آورده با
 رمیگیم

 ت کرددستش رومش نیهمچ بعدهخ



 ه؟یحرفاچ نی؟ایریگیروم یانتقام ک-مارپل
 ؟یسراون اژدهاآورد ییانتقام اون سرهنا دماغورو!چه بال-

 دهیم شیهخ گرفت که بازداره باز مارپل
 تسیجاش ن گهینجادیگرفته!باورکن ا تیباباسرگردبازکه توشو  یا-
شوه گر رهی  ه؟د ترهیچ یشو - سرهنا ماع  نیهمچ چیکه بلدنبوده یسر!

 هددارید تره چش ستتف نی!حاالازدیطرف به  ودش طرم کردکهیبه مردانگاه م
 ادیم یواسه اون دوتاغول تشن عشوه  رک

من کالفه شتتتده بوددرضتتمن  یحرکاه آرادو نده ها نیمارپل که ازا سیم
 محکخ وسردگفت یصدا هیبا دهیم شیکه آرادداره باز دونستیم
 هیتنب هی بیترت د ودمیمطمئن باش نیاالن تمومش نکن نیاگه هم ینیسرگردام-

 دمیروبراتون م یحساب
 نگاه به آرادکردوگفت هی بعدهخ

 !ن؟یستادباش یتوالت ها یماه مسئول شستشو هیبه مده  نیخوایشماکه نم-
فعه آرادبه د هی!خیکردیباتعجب نگاهش م خیکه داشت خیمن وآرادبود گهید ندفعهیا

  ودش اومدوگفت
 لحمه فکرکردم سرهنگمون ازدست رفت هیشد! نیهان اآ-

 توالت! یبشه مسئول شستشو دکهیساکت شد!انگارواقعاترس بعدهخ
 دا ل! خیبهتره تابهمون شک نکردن بر گهیحاال د-مارپل سیم

 حرکت کردوجلوترازماراه افتاد بعدهخ
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ساب هیتنب هیدینمرم با به سه ا یح سخره  نیا گهید رمیآراددرنمربگ نی ودم وا م
 !شهیشورم یادیداره ز اشیباز

که نزد خیشتتتد وارد کار ت م مونی د تو ک ل پا مدوشتتتال و پل  یاو مار
صل خوامی!معذره ماجونخیروگرفت)ازرو ستانش روباا یکه نقش ا سخ نیدا  ا

ارا ته ن یلی  سندهی! وب چه کنخ افتاده سرزبونخ!اصالبه من چه نوزنخیصدام
 فشهیناش روبرداره راحت م

سخ باالن هی یپالتوش رودرآوردبرا یوقت  دونخیومدامانمیلحمه احساس کردم نف
 چراا خ کردم

 گشادشده! یمن باا خ آرادباچشا خیکردیبهش نگاه م خیمن هخ آرادداشت هخ
 کنهیبلندفکرم ددارهیشده بودنفهم نقدرشوکهیا آرادکه

 !رشدهیچه نفس گ-آراد
 که ازحالت وحرفش  نده ام گرفته بودازشوک دراومدم وبهش با نده گفتخ من

 !یا دهی اک برسره پسر!توچقدرد ترند-
 حرف من ازاون حالت مضحک  ارج شدوبااعتراض گفت نیباا
 !یبارآورد دهیگمشو!ازبس تومنوآفتاب مهتاب ند-
خ ه !بعدشرمیکه من بخوام تحت نمره بگ یمن چکارتودارم؟مگه تود تر-

 !یزیه یادیز یستین دهیتوآفتاب مهتاب ند
 گفت ینازک یکردوبرام پشت چشخ اومدوباصدا یناز هیدفعه  نیا

به ا یها یباز رهیغ نی وب ا-  ستتتی!بعدش هخ نگهیروزاندا ته د نیتومنو
ک یلیحاال وده   پا طور دمی!؟دیچشتتتخ  ت یچ ستتتورا ش  یداشتتت

 نشه! عیکه ضا کنهی!ناکس ا خ هخ میکردیم



!اگه به  اطرمامان یدیمن گوش م یبه حرفا یلیتو  ستتتتیگمشتتو!حاالن-
 !خیکردیدامیپونصدتاد ترپ نیدبینبودکه تورواالن با

 زدوگفت یچشمک بهخ
 !رنشدهیهنوزهخ د-

 روکردبه آسمون گفت بعدهخ
 ینطوریهم ؟ وبهیدیپاداش کارام روم ی!داریشخ توچقدرماه افداهی دا-
 !پسندمیم
 گمشوپسر!-
به  دا!من ترج- له! کارا دمیم حیوال ن !مرمیابگیدن نی وبخ روتوهم یپاداش 
 !ایباشن نه اون دن ادر دمتخیدن نیهاتوهم یحور خوامیم
 !یشعوریب یلیبه  دا -
 روبکنخ! احتخی!حاالهخ  فه شوبزارمن سشعوریباشه بابابزرگ من ب-

مارپل که داشتت  سیروبازکردوجلوترازمن همراه م شتتشیحرف هخ ن نیبعدازا
 کردرفتیروچک م لشیوسا

کس فکرش روهخ  چیباکالس بودکه ه یمهمون نیپرازمهمون بودهمچ ستتالن
 !نیمشت قاچاقچ هینایا کردکهینم

 انخ هخ اومدکنارمن نشتتستتت  خیزنشتتستتتیم هیدور خیمارپل رفت سیباآرادوم
 تنخ نباشه! خوادسربهیدلش م دونخیم الدوست من بود!جون  ودش من که م

ماشتتاالله  زدکهیدمیزده د ترارود رونیازحدقه ب یداشتتت بااون چشتتما آرادهخ
 شرف داشت! دنیپوشینبود!اگه نم شترتنشونیپارچه ب کهیت هیهمه 
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 بردار! یخوایارومینیریش نیآرادجان!تعارف نکن هرکدوم ازا-مارپل سیم
 !زنهی!من که چشام داره برق مننیریواقعا!؟چقدرهخ که ش یوا-آراد
س-من شاه معلومه!م ل مگ سیکپه چ هیکه به  یشد یآره ازاون چ ذوق  دهیزر

 !یمرگ شد
 آرادبلندشد ی نده بلندکردکه صدا هیحرف من مارپل  نیاا
 نیوهدافات نیبه ا یکنیم نی!حداقل به من توهیادب ی اک به ستره!توچقدرب-

 نکن!
 مارپل هخ با نده گفت سیم
سراومد!ا نیسرا ییچه بال یوا دبگخیاالن من با- شخ وگوش  نیپ همون آرادچ

 دادیبسته  ودمونه که اصالبه د ترارونم
نگاه نکنه  دابهشتتونیم حی!اوناآدم ترجنایآ ه جانخ!نه اوناد تربودن نه ا-آراد

سرترن!ا صباازمن پ شته ان! ستنیکه د ترن ناهخیازبس که زمختن الم ازبس فر
 !ستیاومدنش کارمان رونیب گهید یدیچشاتوکه کوب خیم فنیلط
بچه هامون ازبس باادبن فقط  اک برستتره -ای اک برستتره پستتر!)رو-من

 خیروجمع کن دحواسمونی!باارویمسخره باز نیا گهیبلدنفبسه د
 شدن وادامه ندادن یحرف من اوناهخ جد نیباا

اطراف آب بدم)درستتت  نیا یستتروگوشتت هی یبه بهانه  وراک رمیمن م-آراد
 گفتخ؟ف

 ؟یبجنبون اسروگوشی یگوش آب بدسرو-مارپل
 لبخندگشادزد!من هخ سرم روتکون دادم وگفتخ هیحرف مارپل آراد نیباا
 ه؟یکاراچ نیآراد.جون من!دقت کن!ا-



 آب بدم! یعنیبرم سروگوش بجنبونخ  خوامیبه  دام-آراد
 حرف هخ ازمادورشد نیبعدازا

 هی کهمیکردیرونگاه م ماطرافیوداشت خیطورکنارهخ نشسته بود نیهم مادوتاهخ
شدو ودش روبهخ چسبوندمن که توشوک کارش بودم  کیدفعه مارپل بهخ ند

 فقط بهش نگاه کردم که آروم گفت
 ادیحناداره م-
 !دمشیروبه روم نگاه کردم که د به

 وب  دباهخیم المن دوستتتشتتخ وحاالبا خیکن یباز دنقشیپس حاالبا آهان
که مارپل هخ  خیکمرش وباهخ بلندشتتددستتتخ رواندا تخ دور خیکردیبر وردم

 گفت ینازک وعشوه ا یصدا هیبا
غربت  نجااحستتاسیا یکم هی!دمتیحناجون!ستتالم! وشتتحال شتتدم د یوا-
 کردمیم

 !یاومد یمنخ  وشحال شدم! وب کرد زمیسالم عز-حنا
 به من کردوبه مارپل گفت ینگاه بعدهخ

 ؟یکنینم یمعرف-
 نگاه باتعجب به اون کرد هیحنا دکهیلحمه آرادهخ رس همون
!راستتتش چون ی!پژمان دوستتتخ ودوستتتش علکنخیم یحناجون معرف-مارپل
 باپژمان ودوستش که مهمونش بوداومدم ارمیبا ودم ب تونخیهمراه م یتوگفت

 ! وشحال شدمزمیعز ی وب کرد-حنا
 که باعشوه بهمون گفت خیماباهاش دست داد بعدهخ
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 !ونی وشبختخ آقا-
عدهخ به من چشتتمک ب بامعصتتوم یروکرد کامال که  اول چهره اش  تیزد

چشمک زدم که باسقلمه  هیبهش  ضهینبودن عر ی ال یدرتضادبودومن هخ برا
 آرادمواجه شدم برگشتخ بهش نگاه کردم که آروم گفت

 ؟یدینخ م هی!جلومن به بقکهیمرت ارمیچشاه رودرم-
 جزءنقشخ بود نیگمشوپسر!ا-
 آره جون  وده!-

 بهخ کردوگفت ینگاه بد خبعده
 !یهست یوگرنه شناگرماهر ستیک*ث*ا*ف*ه!توهخ آب ن-

شخ غره ا بعدهخ شدمن  نده ام بگ یبهخ چ  ودم  یاماجلو رهیرفت که باعث 
داره  دمیمارپل که د سیکنخ برگشتتتخ طرف م عیکمترضتتا نکهیا یروگرفتخ وبرا

 !زنهیپوز ندم
 بله!جناب سرهنا هخ آره! گهیاحمق!حاالحتمام د تره

 !خارهیتنش م نکهیم ل ا نه
... 
 نیطن
پت مت که اصتتالانگارنه  نیجمع باشتتته!ا دحواستتخی ودم با نکهی!م ل اهه

 انگار!جناب سرهنا هخ باال ره  ودش رونشون داد!
 !ازچشمک زدنش معلومه تاچقدرآقاهخ آره!هه

 بابا!من بهتره کار ودم روبکنخ! الیخیب



شتخ شت به  برگ ش یکیسمت حناکه دا ستورنو ! دابه ددایم یدنیاز دمتکاراد
 ارم!بز رپامیروز نخیقوان دتمومی.بادبکنخیدادم برسه امشب چه کاراکه نبا

 !زمیبفرماعز-حنا
 ممنون گلخ! یمرس-

 زدم وگفتخ وانشیروبه ل وانخیبرداشتخ ل السیگ هی بعدکه
 مونیدوست یبه سالمت-

 لبخندمرموززدوگفت هیهخ  اونخ
 یبه سالمت-

شتخ اکالس دارم ب یعنیکردم که  کیروبه لبخ نزد وانیکخ ل هی!شدمیم وونهید دا
 کنخیکوفت م یزهرمار

 !کردنیدوتاپت ومت هخ که باهخ صحبت م نیا
 !از وده بگو!زمیعز-حنا

 بگخ یچ-
 چندسالته؟-

به من  احمقه نیکه ا کردمیلحمه داشتتتخ فکرم هی ی!برا بله که بدون ستتوال 
 شرود شده! یاطالعات هیتخل نکهیاعتمادکرده امانه م ل ا

 وهفت سالمه ستیب-
 یزنیواقعا!کخ سن وسال ترم-

 !جون عمت!آره
 !ارثه تو انوادمون!زمیآره  وب عز-
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 ن؟یچندتابچه ا-
 تک فرزندم-
 ادیجدا!؟بهت هخ م-

دروغ به  وردش  یکردومن هخ حساب یاطالعات هی وب من روتخل نکهیبعدازا
 کردوگفت کیکخ  ودش روبهخ نزد هیدادم 

 ؟یهخ به  انواده اه گفت یزیسراون موضود چ یراست-
 روگردکردم وگفتخ چشام

 زارهیاگه بابام بفهمه سربه تنخ نم یگیم یچ-
 رومتفکرنشون دادوگفت حنا ودش

 گنیبهت نم یزی!پس مطمئن باش چیتوکه تک فرزندشون-
 کنهینابودم م دونخیمواردحساسه!م نیروا یلینه بابام  -
 خیباش گهیزدیچ هیدفکریحساب با نی وب پس باا-

که اون هخ  نیی ودم روناراحت نشون بدم سرم رواندا تخ پا نکهیا یهخ برا من
 دوگفتی ند ارهیحال وهوام درب نیمن روازا نکهیا یبرا
نشون  کخ دوستام روبهت هی خیابری!پاشوبخیخوریم نجاغصهیا خینشست هیاه چ-

 بدم!
 اتخ! هیکه پا خیبودم بر نی وب منتمرهم  وب
 زدم وگفتخ یلبخند

 !خیباشه بر-
 اشاره به پسراکردم وبانازگفتخ هی بعدهخ

 امیبادوستاش آشناشخ وب رمیپژمان جونخ من باحنام-



 به من زدوسرتکون داد یهخ لبخند اون
 اه!حالخ به هخ  وردپژمان جونخ وزهرمار! اه

ن آهنا تندگذاشتتته بود هی!دنیر*ق*صتتیکه داشتتتن م یطرف ستتالن خیباحنارفت
 !یدسته جمع یر*ق*صا نیازا دنیر*ق*صیوهمه تندم

نارشتتون قا خیورفت خیردشتتتد ازک  ستتتادهیگوشتتته وا هیکه  ونیطرف دونفرازآ
 یروداده بودوچشتتابودوموهاش  دهیپوشتت یکت وشتتلوارقهوه ا شتتونیکیبودن!
 قدبلندبود بایداشت وتقر یرنا مرموز یقهوه ا

شکوک به ماکه به طرفش م هیبا سوپنجکردینگاه م خیرفتیحالت م ساله  !حدودا
شلوارکرم هیهخ  یکی زداونیم ش یکت و شا دهیپو ش یسبز رنگ یبودوچ ت دا

 بازبه مازل زده بود! شیوقدبلندبودوبان
 ونیسالم آقا-حنا

 شما؟ نیسالم حنا انوم! وب-سبز چشخ
 ممنون یمرس-حنا

 ؟حناجانیکنینم یمعرف-سبز چشخ
 البته-

 دست گذاشت پشت من وگفت بعدهخ
 دوستخ آتوساهمون که درموردش بهتون گفتخ-

 تونستینم یلبخندنامحسوس زدکه هرکس هینگاه به چشخ سبزه کردو هی بعدهخ
 نبودم یمتوجه بشه امامن هخ هرکس
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 ی)چشتتخ ستتبزفوفربداله یاراحستتنیهخ ماز ونیآقا نی وب آتوستتاجون ا-حنا
 ونیقاآ یلی! اوریگذاشته  ارروشیکه ماز ارهیاورمازیاروینقدریهست که البته ا

 !ارهیامشب هخ مال آقاماز یمهمون دبگخیدوستان من!وبا نی!ازبهترنیماه
  وشبختخ  انخ-اریاز

 لوس وتهود گفتخ یصدا هیهخ با من
 نیفدارnice)یسینا ی!مهمونگخیم کی! تبرارجونیمن هخ  وشبختخ ماز- من

 !بای انخ ز کنخی واهش م یمرس-
 حرف زدنخ! نیزل زده! اک برسرم باا نیهمچ کهیاه مرت اه

باورش بشتتته که من  نکهیا یبرا  د تره هیاون آقامشتتکوکه روهخ منتمرنذارم و
 مز رف ولوسخ روکردم بهش وگفتخ

 !ادیبهتون م اورهخی!البته نیفدارpretty) یفربدجان!اسخ پرت وشبختخ -
 لبخندپسرکش زدم وباعشوه دستخ روبه طرفش درازکردم هی بعدهخ

 من هخ  وشبختخ!بانو!وممنون-
 نگفت یزیهخ چ گهید

 حناگفت ونیکخ چره وپره گفتن باآقا هیبعداز
 بااجازتون خیمارفت ونی وب آقا-حنا

ته دلخ ماریماز غه ا خوادبهشی)الب با  کنخی واهش م-فیبگخ چشتتخ قور
 بهتون  وش بگذره دوارمی!امنیکن ییرای انوما!از ودتون هخ پذ

 !ی!فعالبای! هانیسیم یوا-من
 !تیاه!بلق!لحنخ توحلق جناب پاراز اه

  ورده بودم؟! زایچ نیازا ی! سته شدم!من ک دا



 !یدار یباحال یحناجون چه دوستا -من
 باحالن!من که عاشقشونخ یلی! زمیآره عز-

مشتتت  هی!یعاشتتقشتتون باشتت دمیارواح  اک جدگوربه گورشتتده اه!با آره
 ک*ث*ا*ف*ه  رچسونه!

 ی!عجب آدماورروشتتنا تخیالبته  وب شتتتد دمشتتونید یبدشتتتدوقت حالخ
باحالت مشتتکوک  ی!به همه چدیلرزیآدم تودلش م کردکهینگاه م نیبودهمچ

 کردینگاه م
سرا!اوناهخ ا شیپ خیحناجون بر -من سیپ سنیرونم ینجاک ه که وقت یلی  شنا

 تنهاشون گذاشتخ
 کنن یبگیاونااحساس غر کنخیباشه گلخ!گرچه فکرنم-

د تره  هیبله آرادداره با دمیکردم که د کردنگاهیکه حنانگاه م یبه طرف برگشتتتخ
 هخ که بازه! ششین ر*ق*صهیم کیتوچ کیچ یلی 

 به در! زدهیس خیمداو ییدادمون برسه باچه کسا  دابه
 وگفتخ دمینشه  ند عیضا نکهیا یبرا
راحت  یلیبودم که   دهی!از پژمان شتتنهیعجب آدم باحال یعل نی داا یوا-

 !یزود نیکه به ا کردمیامافکرش روهخ نم کنهیباجمع ارتباط بر وردم
 کردوگفت ی نده ا حناهخ

 ستنیکاران نیاهل ا یلیآقاپژمان   نکهیآره!امام ل ا-
ه اون وگرن کنهیبرقرارم رارتباطید یلیپژمان   ستتتتیهخ ن ینجوری!ازمینه عز-

 !هیباحال وامروز یلیهخ  
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 بودم! یچرازدستش حرص دونخیبخوره توسرش!پسره احمق!نم یامروز
سته بود ییجا خیرفت رهیوقت رنا نگ چیشاالهیا باحناکه ش  دمیکه د خیکه اول ن

 !خندنیآقاهخ زل زدن به داداش  انشون وم
 سالم پژمان جونخ -من
جاش پر نیباا گاه بهش  دوبهخیحرف من از نا ودآ که من هخ  گاه کرد ن

 پوز ندزدم
... 
 ایآر

صداش س هی با ساس کردم دلخ فروردمیلحمه تر صل نکهی!بااختی!اح سخ ا  خیا
صدانزده بوداماا شنایرو م لحمه هنا کرد هی یگفت پژمان جونخ که برا نقدرق
با بابرگشتتتنخ و ما ندا مااالن  یکه رو یپوز  باش بودحرصتتخ رودرآورد!حت ل
 !د تره نچسبزنهیپوز ندم ینجوریکه ا دمیفکرکرده ازش ترس

 کردم وگفتخ یا م
 ایرفت ی وش گذشت آتوسا انخ! وب ماروقال گذاشت-
 نکردوگفت یحرفخ روکامالبامنمورگفتخ که اون هخ نامرد نیا

 !ی!شماکه  وب  وده روسرگرم کرده بودزمیعز-
 ردکردوابروش روباالب ینگاه کردمینگاه م شیکه چندلحمه پ یبه طرف بعدهخ

 بود نیهخ مال هم شیپوز ندقبل دمیبالفاصله فهم که
 !خیشد نجاسرگرمیماهخ ا یدیپری!شماکه باازمابهترون مزمیکردعز شهیچه م-

 کنن! نمونیکه گلچ خیستیماکه م ل شما وش بررون خیکن چه



ناا نیباا نیهمچ گه ح که ا فت  جانبودستترمیحرف حرصتتش گر به  ن رو
 !دیکوبیوارمید

 گفت یکردحرصیم یکه سع یلحن هیجاش با امابه
بس که !شتتهیم ل تونم یکیچی!هنیینفرما یشتتکستتته نفستت پهیآقا وشتتت یه-

 !یزیعز
بدون توجه به من که هنوزتوشوک حرفش بودم روکردبه حناوباهخ حرف  بعدهخ

 که حنارفت اومدوکنارمن نشست! قهیزدن بعدازچنددق
س- سرهنا  ساروکه پ احتی وب  وب جناب  شت!؟آتو  نیچوندی وش گذ

 نیچونیبپ نیتونیرونم نیاماطن
 یکه هرکلمه اش به رو گفتیم یحرصتت یصتتدا هیوبا یرلبیحرفاروز نیا تمام

 کردم شیچقدرحرص نکهیاوردلبخندازایلبخ لبخندم
 بدم روکردم بهش وگفتخ شترحرصشیب نکهیا یبرا
نگذشتتته!چون  اد وشی وش گذشتتت امامعلومه به شتتماز یلیآره  انخ! -
 یاریطاقت ب ینتون یتاآ رمهمون ترسخی!حرص نخورسرهنا!میشکار یلی 

 رودستمون یوفتیب
 حرصتتش نکهیا یبازبرا شتتدامامنی اموش نم اهخیتودر شیندا تیاگه م گهید

 ادم دستش وگفتخبرداشتخ ود یشربت وانیل ارمیرودرب
 حدحرصت رودرآوردن نی!تاایوفتیپس م ی!داریبخورهان-

 یآروم شتتدکه تعجب کردم اماهرچ عیستتر یحرف من پوز ندزدوطور نیباا
 دهیانجام نم یکار دمیمنتمرموندم د
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 نیخ ارو راب نکن تیبچگونه مامور یکارا نی ودش گفته بهتره باا شیحتماپ
که  یتفکر نیموقع هخ بچه بوده به من چه؟!ازا هیاومده  ادشیستترهنگه تازه 

تورو دامن  ودم حرص  ودم  نیلحمه حرصتتخ گرفت)بب هی یداشتتتخ برا
 هستف یازیچه ن نیبه ا گهید ارمیرودرم

ارم کردم برگشتخ به شلو خیشلوارم  یرو یحس  نک هیفوران بودم که با درحال
 یو انخ هخ پاش توشتتده روم  یشتتربت  ال وانیل هیبله  دمینگاه کردم که د

 کنهیمتعجب بهخ نگاه م یدامنش افتاده وکج شده و باچشا
 بودم که گفت هنوزتوشوک

 !ازعمدنبوداومدم بلندشخ پام اومدتودامنخخوامیمعذره م یوا-
که د بهش گاه کردم  ا خ کرده بودم معلوم  یلیچون   دهیبدجورترستت دمین

 دهیبودازا مخ ترس
 ازعمدکه نکرده چارهیا خ کردم!؟ب حاالچرامن

 که افتاده ینداره اتفاق یاشکال-
 شهیآره  وب اماشلوارتون لک م-
 کنخیم زشیتم رمینداره م یاشکال-

شدم شدم تل دمیاومدکه فهم زشی نده ر یصدا تابلند  یکارش ازعمدبوده باز
نگاش  تیبودم تامنفجربشتتخ برگشتتتخ باعصتتبان تیکبر هیکه منتمر تینامیازد

 ابروش رواندا ت باالوگفتکردم که پرروپررو
 که عوض داره گله نداره جناب! یزیچ-

 پوز ندزدوروش روبرگردوند! بعدهخ



سرد من ستشویهخ فوراازاونجادورشدم تاحرصخ رو کنخ!اگه فقط  ی ال ییوارد
 !اوردمیحالش روجام موندمیاونجام گهید هیثان هی

 !نیطن
 حالت جااومدجناب سرهنا! یه یه
ساب چارهیب شتخ به کارچندلحمه پ یح  دونخیمکه ن کردمیفکرم شخیجا ورد!دا

بچگونه  یکارا نیوقت ازا چیدفعه ا مام جمع شتتد!از ودم بدم اومده هیچرا
شدم م ی!واقعابراکردمینم سف  هتره !بکنهیم یحتمااون هخ تالف دونخی ودم متا

 کنخ! سیروراست ور یفوراهمه چ
 !نی! اک برسره طنتیمامور خیانگارکه مااومد اصالانگارنه

داره باحرص  یکی!که احستتتاس کردم رفتخیبا ودم کلنجارم نطورداشتتتخیهم
 جا ورد یلحمه  یبرگشتخ ونگاش کردم که برا کنهیکنارم صحبت م

.... 
 ایآر

 دمیکه هنوزرفع نشده بودبرگشتخ سرجام که د یباحرص زکردمیروکه تم شلوارم
 شده ختهیاون شربت ر یا خ کرده انگاررو نی انخ همچ

 کنارش وگفتخ دمیوکنارش نشستخ و ودم روکش رفتخ
 !یکن نقدرا خیخوادای!حاالنمختیروتون شربت ر دکهیببخش-

از ودش  یحرکت نکهیبرگشتتتت وستتردنگام کردکه جا وردم!بدون ا نیهمچ
شون بده بهخ نگاه م سرد کردمنین شده بودم زل زده  یهخ که ازاون همه  سخ  م

 ارمیحرصش رودرب خواستخیرفته بودکه م ادمیصالبودم بهش وا
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 دفعه گفت هی
!بابت کاربچگانه ام معذره دبودیکارابع نیستترهنا ازمن ا خوامیمعذره م-
 !خوامیم

عدازا به من وا نیب بدون توجه  کهیحرف هخ  باشتتته صتتورتش  ن منتمرجوابخ 
که آدم کامالموندم  ندومن  عذره  یباغروراون چطور یروبرگردو تونستتتت م

 کنه؟! ی واه
لت ب ستترم حا تاازاون   رمنتمرهید ترهرکارش غ نی!اامیب رونیروتکون دادم 

 کرد ینیب شیروپ شدرفتارشیبوداصال نم
باره که د دو گاه کردم  به جلوزل زده نم دمیبهش ن  دونخیبدون احستتتاس 

 یر ش برام جالب بودکه من هخ به اون زل زده بودم که باصتتدا خینقدرنیچراا
 آرادبه  ودم اومدم

 بفرما! تیعنا ابازهخیکه چه  وش گذشت! دا یوا-آراد
 روبه ماگفت بعدهخ

 به شماچطور؟-
 زدومن هخ گفتخ یفقط لبخند نیطن
 ماهخ  وش بگذرون یتوبه جا-
 نیاون که البته!حتما!منتمربودم شمااجازه صدورکن-

 آروم گفت نشستیهمونطورکه کنارمن م بعدهخ
 !گذشت؟یحاالبه تو وش نم ستین-

 اشاره کردوچشمک زد نیتعجب نگاش کردم که به طن باحالت



 فقط نددفعهیا گرفتیحرصتتخ م شتتهیهم نکهیچطورشتتدکه باا دونخیهخ نم من
 لبخندزدم

 رو!چه  وشش هخ اومده! شتیزهرمار!ببندن-آراد
 شترکردیچشخ غره برام اومدکه  نده ام روب هی بعدهخ

ست رفت!با یوا-آراد  یا دهیبر سیروببرم اون گ ساشیگ دبرمی دابچه ام ازد
 نده! رشیروکه گل پسرم روازراه به درکرده! دا 

 یفقط لبخندزدم که اون هخ ازکارا ؟منیکنیبلغورم یدار یگمشتتوپستترچ-
 توبود

 تونبودکه زوم شده بودرود مل مردم؟! یباباقور یاون چشا یعنی-
 توفکربودم!؟من فقط یا وونهید-

داره  ییآقا هیکه  دمیبهخ کردوستتاکت شتتد!همون لحمه د یمشتتکوک آرادنگاه
 !نیزل زده به طن زشیسبزوه یوبااون چشا شهیم کیبهمون نزد
مدنزد نیبه طن برگشتتتخ گارمتوجه شتتتده بوداو که اون هخ ان گاه کردم   کین

له جناب ب دمیترشده بودنگاه کردم که د کیمن!دوباره برگشتخ به مردکه حاالنزد
 !هیاحسن
 شناسهیروم نیطن دمیکه زدفهم یباحرف

 سالم آتوساجان!-
 طرفا؟ نی؟ازایجونخ! وب یسالم ماز یوا-نیطن
 نیا ی)اه من کنیبه طن نیهخ همچ یحرفش حرصتتخ گرفت اون عوضتت نیباا

 نیرای!همش تقصادیم شتربهشیمارپل ب سیصدازدم؟همون م ینجورید ترروا
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 ندازهید تره روم نیاستتخ ا یجلو یادهیمن ازش بدم م دونهیپررو!م ستتندهینو
پل نگاه م سیتوزبونخ!فم ه دلخ لحم هی یبرا دهیانگارلباس نپوشتت کردکهیمار

 بااون حرف زدنش! رمیمارپل روهخ بگ نیحال ا خواستیم
 یلیش  لباستت قهی!رهیبگ شتتترحرصتتخینگاه به لباستتش کردم که باعث شتتدب هی

 بازبود
  خ شد یدستش رودرازکردوکم دمیکه د یطرف احسن دمیچر  دوباره

 ن؟یدیدورر*ق*ص روبه من م هی وشگل  انخ افتخار-
لوم  وش شده بود!مع یاحسن یبه مارپل نگاه کردم که نگاهش رودستا برگشتخ

 بودکه شوکه شده!
 یچ دونستیکه ردکنه امانم گشتیم ی ود اومدداشت دنبال بهونه ا امافورابه

 بگه!
ون ا دمیشدکه دلخ  واست کمکش کنخ!به آرادنگاه کردم که د یکه چ دونخینم

 هخ داشت چراا خ داره؟! یهخ توشوکه!البته ا م
حرصتتخ دراومده بودرفتخ ستتراغش ودستتتش  نکهیبه ماپل نگاه کردم باا دوباره

 روگرفتخ وگفتخ
 !یکه نرفته به من قول داده بود ادهی خیبر*ق*ص خی!برزمیعز-

سرش روباالآوردکه من هخ برا اون ست من نگاه کردو شده بودبه د شوکه   یکه 
 زدم! نانیازسراطم یآروم کردنش لبخند

 هخ فوراگرفت وگفت اون
بگخ که من به  ارجونیبه ماز خواستتتخینرفته االن هخ م ادمیاوه پژمان جون نه -

 توقول دادم!



شتخ سن برگ شا یبه اح شت باتعجب وچ نگاه  به من شدهزیر ینگاه کردم که دا
 روبردم جلوگفتخ کرددستخیم
 سالم  وشبختخ پژمان هستخ دوست آتوسا-

 زدوگفت ضهینبودن عر ی ال یبرا یهخ لبخند اون
 !ارهستخی وشبختخ!من هخ ماز-

 روکردبه مارپل وگفت بعدهخ
 !یپس بااجازه  انوم-

 جون ی!مازدایببخش یوا-مارپل
 زدوگفت یهخ چشمک اون

 ادیم شیبعداپ تیباباموقعنه  -
 دمینمارپل روش یرلبیز یکه غرغرا کردمیرفت داشتخ به رفتنش نگاه م بعدهخ

ص نکهیاحمق!مگه ا کهیمرت- صیباجنازه ام بر*ق* ص دمی!نر*ق* که  مدینر*ق*
 یقاچاقچ یباتوبر*ق*صخ عمرا!عوض امیحاالب

ماازحرف ازلحن ته بودا نده ام گرف جب کر یحرف زدنش   که زدتع ده هخ 
 ست؟یبلدن دنیر*ق*ص یعنی دهیواقعانر*ق*ص یعنیبودم!

 نینددلنشتتلبخ هیکه با رمیروبگ دجوابخیبرگشتتتخ نگاش کردم تاشتتا بالفاصتتله
 توکف لبخندش بودم یلحمه ا یبرگشت نگام کردبرا

ه مخمص نیازا یچطور دونستخی!نمنیبهخ لطف کرد یلیواقعاممنونخ! -نیطن
 فرارکنخ

 !نیکه معذب دمینکردم!د یکار کنخی واهش م-
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 که گفتخ نهیهمون لبخندنادرش روزدو واست که بره سرجاش بش دوباره
 کجا؟-

 بهخ نگاه کردکه گفتخ باتعجب
 که بهمون مشکوک بشن نیخواینم-

 کردیاشاره کردم که هنوزداشت طرف مارونگاه م یبه احسن بعدهخ
 منمورم شدوم*س*تاصل گفت فورامتوجه

 خ؟یدچکارکنیحاالبا-
 !نیبهتره بامن بر*ق*ص-

 برگشت نگام کردوگفت باتعجب
 ؟یچ-
 زهیبهخ بر یهمه چ نیخوای!نکنه منیبامن بر*ق*ص-
 نه اما...-

به هخ م متوجه باره داره  که دو شتتتده  نقدرآشتتفتهیچراا دونخی!نمزهیریشتتتدم 
 بگه وبهش گفتخ یزیبودمنتمرنموندم چ

 ن؟یبر*ق*ص نیستیبلدن-
 بودم دهیکردکه تابه االن ند یحرف من برگشت ونگام کردو نده ا نیباا
 ستین نینه جناب!مشکل ا-
 ه؟یپس چ-

 تو ودش رفت دوباره
 من...-

 سرش روتکون دادوگفت دمیبگه که د یزیکه چ منتمربودم



 باشه!-
شردوباهخ حرکت کرد بعدهخ ستش روگرفته بودم ف ستخ رکه د سط طرف و خید
 سالن!

! دابه نهکینگاه م طنتیداره باش دمیلحمه برگشتخ به آرادنگاه کردم که د نیآ ر
 هاش راه فرارندارم! کهیازت گهیدادم برسه!ازحاالد

باره شتتتدطن نیباطن به رو خیفرفترمای!با ودم درگنی)دو  خهیوستتط ستتتالن رو
دستتتخ روبردم  هیدستتتش روگرفتخ و نیواستته هم رهیهنوزدرگ دمید خیستتتادیا

با کیکخ  ودم روبهش نزد هیدورکمرش و که فورا حرکت  ودش  هیکردم 
 نبار ودشیزدوا یرودورکرد!باتعجب بهش نگاه کردم که لبخند جالت زده ا

 شونخ گذاشت! یشدودستش روهخ رو کیزدبهخ ن
ر*ق*ص  هی یبرا زدکهیم یمیآهنا مال نیبه ر*ق*صتت خیشتترود کرد باهخ

پا یدونفره عال دم به ز یندا ته بود!لبخندا نییبود!بهش نگاه کردم ستترش رو
به روم وا ید تر م بودنگاه کرد فیولط ارنرمیبودوحرکاتش بستت ستتتادهیکه رو
سات یلی  نکهیا نیکه درع ید تر سا شونیم هیاح به  یکومت یبده که قو خوادن
تور*ق*ص تعلل داشتتت فقط به  نیمن ا یترشتتد  دا ضی!لبخندم عر وده

 بشه! یداحساساتیترسیم نکهی اطرا
 نخدویکه نتونه احستتتاستتتاتش روکنترل کنه نم ستتتتین یکه د تر امامطمئنخ

صالبت چهره  یزیچ هیاز خوردکهیچهره اش م شتربهیچراب ترس داره!؟حاالکه 
 کردیمعصومش م یلی  شیمشک یچشما یاش روبرداشته بودترس تو

 به دستش آوردم که سرش روبلندکردوباتعجبخ بهخ نگاه یارفشاریا ت یب
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 زدم وآروم گفتخ یروش لبخند کردبه
 کنخینم تتینترس اذ-

شتتونه ام  یزد!بعدهخ دستتتش روکه رو یحرفخ اول تعجب کردولبخند نیازا
 ترشد! کیکخ بهخ نزد هیبودجابه جاکردو

 کرده نانیشدم معلوم بودکه بهخ اطم  وشحال
شت صیم خیدا سرش رورو خیدیر*ق* شت اولش تعجب کردم  یکه  شونه ام گذا

 زدیکه داشت آروم حرف م دمیروشن اماصداش
 مونهی!فقط میفربداله شیکردم!استتخ اصتتل ییشتتناستتا اورروهخیمن امشتتب -

 ستشیامشب ن نکهیکه م ل  بیحب
مابب هی ی!براهه حالت هخ  نیتورو دا!توا نیلحمه ازحرکت شتتوکه شتتتدم ا
 ..!منوبگوکه.کنهیفکرم تشیبرداره!وبه مامور اشیدست ازفضول تونهینم

 زدودوباره گفت یچر  هی ندفعهیا
 !اورهیاون  هیهمون که االن کناراحسن-
 یستت دمیرود یکه اون االن پشتتتش به اون طرف بودنگاه کردم مرد یطرف به

 مرموز! یلیو  یقهوه ا یساله باچشما یواند
 حالخخوردویگردنخ.نفس هاش به گردنخ م کیصورتش روآوردنزد ندفعهیا نیطن

دستتتام رومشتتت  خواستتتیدبه شتتده دلخ مچخ شتتده بو کردمنیرومنقلب م
 بکنه به زورطاقت آوردم یکه دوست نداشتخ فکربد ییکنخ!اماازاون جا

 انجام یکار خوانیمشتتکوکه!مطمئنخ امشتتتب م یلیاور ی کهیمرت نیا-نیطن
 بدن!



 بیترت ژهیمهمون و هیامشب روبه  اطر یمهمون یاحسن دمیازحناشن نطورکهیا
 یلینستتتخ  !نتواشتتونهیازمشتتتر یکیه؟مطمئنایک خینیکه بب خیکن ددقتیداده!با

 !شدیبکشخ مشکوک م یزیحناچ رزبونیازز
 حالت هیموهاش روگذاشت طرف صورتخ وبا ندفعهیسرش روگردوندوا دوباره

 گفت یدیقیب
 کرد! یاطالعات هیتخل یالبته  انخ من روحساب-

 کردوگفت یبگخ  نده ا یزیچ منتمرنشدمن
 دادم!توپ! لشیومن هخ همه رودروغ تحو-

باز  نده  ل رقابی!واقعاغطنتی!شتتدمید ترد نیروازا گهید یرو هیام گرفت!
 بود! ینیب شیپ

هام شد!به شده دلخ  واست که  هیکه عطرموهاش واردر دمیکش یاروم نفس
شخ امام قینفس عم هی ستخیبک سته داره دلبر نیکه ا دون  کنهیم ی انخ که نا وا

 مارپله! سیباشه م ی!هرچزهیت یلی 
.... 
 نیطن
 !تیپاراز ؟جنابیمعذب بودم اونخ باک دمیر*ق*صیداشتخ م نکهیازا
 هخ جزءممنوعاتخ بود نیبودم ا دهیوقت بودکه نر*ق*ص یلی 

 !خیافتاد یبه چه روز نیبب یلی داوک
 رمیرنمربگیهخ بودکه به بهونه ر*ق*ص اطرافخ ز ی وب تیموقع اما وب
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سن یینگاه به جا هی شت با سادهیاوروایو یکه اح صحبیبودن اندا تخ دا  تاور
به طرف ی.لبخندرکردییدفعه احستتتاس کردم رنا نگاش تغ هی کردکهیم  زدو

 دیدرچر 
که د من ندم  به طرف درچر و گاهخ رو بل ن قا با هی دمیهخ مت کت  هینفر

 ییخوردوقدبلندبودباموهایواردشتتدحدوداچهل ستتاله م کیارشتتیوشتتلواربستت
 بود سادهیچون پشت به من وا دمیرودرست ند!چهره اش یمشک

 محافظ اومدتو! هیسرش هخ  پشت
 نهیکه سرهنا هخ بتونه اوناروبب سادمیوا یزدم وطور یچر 

 مهمونشون اومد نکهیم ل ا-من
هانش نشتتون ازشتتوکه شتتدنش  یبودچون صتتدا عیستتر یلیحرکتخ   فکرکنخ

 باشه گفتانگاربه  ودش اومده  شیا هیچندثان دادوبعدازسکوهیم
 ه؟یکه اون ک خیدبفهمی!بادمشید-

 دمیرونامحسوس تکون دادم ودوباره چر  سرم
!به طرف رنیبودم یکه مال احسن یمخصوص یکه دارن به سمت جا دمشونید

 اونجارفتن ونشستن!
شتتدن  یدفعه همشتتون جد هی دمیکه د کردمیطورداشتتتخ نگاهشتتون م نیهم

 کننیکه انگاردارن درموردکاربحث م کننیصحبت م یوطور
شه سرم زد!با یا فورانق سوندمیروم د ودمیبه   دمیاونجابه حنانگاه کردم که د ر

ل  داویدچکارکنمبایبه بهانه حنابرم اونجاامابا تونخیاون هخ اونجاستتت  وبه م
انجام شتتتده  دتوعملیبا کنهیستترهنگه بگخ امامطمئنخ که مخالفت م نیبه ا

 قرارش بدم



 به طرف بارسالن رفتخ خیدیر*ق*صیم ورکهنطیهم
ازحرکتخ تعجب کرده بودچون ستترش روازم دورکرده بودوبهخ نگاه  نکهیا م ل

 کردیم
 ادیزدم تاازشوک درب یلبخند بهش

 کردم وگفتخ کیروبه گوشش نزد بعدسرم
 افتادفقط نذارمنوببرن تواون اتاقا! یهراتفاق-

جب بافهم یبه طرف باتع گاه کردو کهیا دنیکه اشتتتاره کرده بودم ن اون  ن
 اتاقاکجاست

 کمرم فشارداد یرورو اردستشیا ت یب
 !وونهیدردم اومد!د یلی 

 نشه یوقت جن هینگفتخ تا یزیاماچ
 دفعه باا خ! نیبرگشت بهخ نگاه کردالبته ا دوباره
 !شهینقشه ام کمک م شتربهیب ینجوریا  وبه

شتتاه  هیو دمیدستتتاش بودم چر  یهمونطورکه تو کردکهیبهخ نگاه م داشتتت
 !ختخیر یدنی ودم نوش یبرا

 دمییشاه روسرکش اداونیبخوادبه  ودش ب وتااون
 روازم گرفت وباا خ گفت وانیل باسرعت

 یم*س*ه بش یخوای؟میکنیچکارم-
 کنخ ینقشه ام روعمل خواستخیم*س*ه بشخ م خواستخینم امامن
 زدم وگفتخ یلبخند بهش
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 م*س*ه کنخ!به توچه؟ خوامیآره م-
 سر ش بهخ نگاه کرد یترشدوباچشا ظیغل ا مش
روبشکنه!اومدم ازش جدابشخ که  خوادگردنخیبودم که به شده دلش م مطمئن

 دیسفت ترمنوچسب
 خیودکه نشسته ب ییهمون طورکه مچ دستام روگرفته بودمنوبه سمت جا بعدهخ
 کشوند

 شاه کار ودش روکرده بود هی  داچقدرگرممه!انگارهمون یوا
ساس گرمام به ستیودلخ م کردمیشده اح شام روببندم . خوا شل  هیچ کخ 

 اربودمیشده بودم اماکامالهوش
خ وا  رفتخیآرادداره باتعجب به من که اونقدرشل م دمیروچر وندم که د چشام

 کنهیجناب نگاه م
 نگاه به من کردوروبه داداشش گفت هی

 چشه؟ نیا-
 شترشدیحالخ ا مش ب دنیبهخ کردکه باد یهخ نگاه تیپاراز جناب

 م*س*ه شده-
 گفت یبلند یباصدا

 ؟چرا؟یچ-
 دیغر رلبیز
 زده به سرش دونخینم-

بهش  طنتیباتعجب به من کردکه من هخ درعوضتتش باشتت ینگاه آراددوباره
 چشمک زدم وبه داداشش اشاره کردم



 زدواومدطرفخ ی!لبخندنامحسوسخوامیم یچ فوراگرفت
 رواندا ت دورم گفت دستش

 د تر؟ یا وونهینچ نچ نچ!چکارکرده با ودش!د-
 حالت کشدارگفتخ هیهخ با من

 نتتتتتتتتچ!داداشتتتتتتتتت-
 استتتتتتتتتتتتتتت! وونهینتتتتتتتتچ!داداشت د-

ش یا آراد نده ش یحالت تهاجم هیامامن با نخیکردوکمک کردب ستخ روک  دمید
 ازدستش وگفتخ

 ولتتتتتتتتتتتتخ کتتتتتتتتتتتتن!-
 یمن گرفت چ یحرکتخ جا ورده بودباتعجب نگام کردکه با نده  نیازا آرادکه

 دمیترسیداشتخ م گهید کردکهیباا خ نگام م نیهمچ تیشده اماجناب پاراز
 شتتدمیکه ازشتتون دورم یطرفش وباهمون لحن کش دارگفتخ درحال برگشتتتخ

 گفتخ
 !یهان یبتتتتتتتتتتتتتتتتا یتتتتتتابتتتتت-

نه کردم وازاونجادورشتتتدم فقط آ ر ی نده ا بعدهخ که  دمیلحمه د نیدلبرا
 که آرومش کنه! کنهیآراددستش رواندا ته دورش وداره تالش م

 رفته بود! شینقشه ام  وب پ نجاشیتاا  وبه
.... 

 !ایآر
 آرادولخ کن!-
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 !شهینه جون داداش نم-
 ؟یادچیسرش ب ییم*س*ته!اگه بال ینیبینم وونهید-

 کردوگفت یا آراد نده
 ادیسر ودش نم ییوبال ارهیبالسرهمه م دمیکه من د ید تر نیا-
 گرفته؟ تیآرادمسخره باز-

من  ستتته  یکه برم!اماآ رش انگارازکارا زاشتتتتیآرادنم کردمیتقالم یهرچ
 شدگفت

 ؟یزینقشه اش روبه هخ بر یخوای!مگهیاه گمشود-
 برگشتخ بهش نگاه کردم که گفت باتعجب

 کجاست نینگاه بهش بندازبب هینقدراحمقه؟یا یآره جونخ!فکرکرد-
 !د تره احمق!یاحسن شیبله رفته پ دمیدنبالش گشتخ که د برگشتخ

 ن؟یمن بگ شدبهی وب نم-
بااشتتاره بهخ گفت.بعدش هخ  نیکه اومد یاول که من هخ  برنداشتتتخ موقع-

صبان یدیفهمیدمیتونبا شه بودکه م الاون ازه ناراحت یتوجزئ تیچون ع  ازنق
 اونا! شیشده بعدرفته پ

 دوباره به آرادنگاه کردم که گفت برگشتخ
 انه؟ی یگرفت-
 آره بابامگه  نگخ-
 ستین یتوکه شک یتو نگ-

اومده باشتتته چشتتتاش  ادشی یزیدفعه انگارچ هینگاهش کردم که  برگشتتتخ
 زکردوگفتیرور



 یزنینومیوجوش ا نقدرحرصیاصالتوچراا-
 اصال ودم رونبا تخ نیهم یبگه برا یزیکه بخوادچ زدمیم حدس

 چون همکارمه-
 ؟یآره جون  وده!توکه به  ونش تشنه بود-
 حواسخ به افرادم نباشه! خیتیکه تومامور یکه زمان دهینم یمعن نیا-
ردم که نگاش ک تیعصتتبانومنخ باورکردمبرگشتتتخ با یآره جون  وده توگفت-

 شدوگقت طونی ودش روجمع کردامابالفاصله دوباره ش
 ! وش گذشت؟نخیحاالبگوبب-
  فه شوپسرحوصله اه روندارم-
 فه  یدار ی؟از وشحالیدار یاالن چه حال دونخیآره جون  وده من که م-
 یشیم
 یبس کن شهیآرادم-

 توجه به من ادامه داد بدون
گار!اوه اوه اوه!اونخ  ؟اونخیباک دنیمن !ر*ق*صتت ی دا- نا رستتت ستتره

 هخ ؟کامالدرآ*غ*و*شیچطور
 آرادبسه-
 بود؟ یراستش روبگوب*غ*ل  ورش چطور-
 دوگفتیبزنخ توصورتش که  ند یگرفتخ برگشتخ تامشت شیحرفش آت نیباا
 من داداشخ ازدست رفت! یوا یا-
 تو؟ یگیم یچ-
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 داشخ! یکن خوادپنهونیازمن نم گهید-
 بهخ کردومن هخ درعوضش بهش چشخ قره رفتخ! یدار ینگاه معن هخبعد

شتخ طرف جا دوباره سن نیکه ا ییبرگ  ید تره احمق رفته بوداالن کامالکناراح
 یطوالن نگاه هیبرگشتت وبا یدفعه احستن هی دکهیخندیم ینشتستته بودوبالوند

 ختیریم تیاش کامالعصبان دامااز ندهی ند نیگفت که طن یزیچ هیبهش 
 بود ی نده اش حرص چون

 یک*ث*ا*ف*ه چه حرف ستتتیحالتش نگرانش شتتدم!معلوم ن نیا دنیباد
 ومدیبهش زده داشت  ونخ به جوش م

 رومشت کردم واومدم بلندشخ که آراددستخ روگرفت وگفت دستخ
 تالشش رو راب نکن!-

 کردم یز الیم یشده بودم مشتخ روتو یکه عصب من
 حرکت من آرادباتعجب برگشت بهخ نگاه کرد نیباا
 ؟ینبود ینجوریچته مرد؟توکه ا-

 مشکوک بهخ نگاه کردوگفت بعدهخ
 نکنه؟-

 تعجب داشت ی ودم هخ جا یبرا خوادبگهیم یچ دمیفهم
 ام! یعصب یلینه بابا!فقط امشب  -

 نگفت وفقط مشکوک نگام کرد یزیدچیرود تخیوضع آرادکه
... 
 نیطن



حالشیدلخ م یعنیاحمق! پستتره نهیکمرم داره م رمیروبگ خواد  نی!همچشتتک
 جناب سرهنا رمیگیفشارداد.حالت روم

عدازا کهیب لت  ن حا با جداشتتتدم حواستتخ رو وب جمع کردم و مت  پت و از
 رفتخ یزاحسنیبه طرف م یم*س*ت

 به بهونه اون برم تونستخیحنااونجابودم  داروشکرکه
 گفتخ یمن شدباحالت کش دار تامتوجه

 ؟یحناجون!کجارفت یوا-
 ستخی ودم روپره کردم طرفش که اون هخ کمکخ کردبا بعدهخ

 ؟ی؟م*س*تیشد ینجوریآتوساجونخ چراا-
 کخ م*ش*ر*و*ب  وردم تااعصابخ آروم شه هینه بابام*س*ه کجابود!فقط -
 شد؟ یچرا؟مگه چ-
 کشهیمن شاخ وشونه م شعورواسهیپسره ب یچیه-

 دگفتیاون رود یحالت عصب یکردووقت انگاهیبه طرف آر برگشت
 شده یچ-
.من هخ ینکن یرو ادهیحواستتتت باشتتته ز دهیاومده به من دستتتورم یچیه-

هخ چون حوصتتله اش رونداشتتتخ  ادبعدمی وردم تاحالش جاب یازعمدحستتاب
 تو شیاومدپ
 گفتخیکش دارم یناروباحالتیمده همه ا تمام

 کردوگفت ی نده ا حناهخ
 نیابشی!بزمیعز ی وب کرد-
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 ردشدم تامتوجه من بشه یاحسن یازعمدازجلو نخیبرم کنارش بش نکهیا یبرا
 گفت یکه احسن نخیرفتخ کنارحنابش بعدهخ

 به!آتوسا انخ!-
 جونخ ی؟مازی وب یه-
 یآتوسامعلومه بدجورم*س*ت-
 ه؟ینه بابا!م*س*ه چ-

 یسنورفتخ کناراح مردادیرمسییتغ دادمیوتاب م چیهمونطورکه به  ودم پ بعدهخ
 ششیشدون فی رک یودست گذاشتخ روشونه اش که اون هخ حساب سادمیوا

 پسرارونگاه کردوگفت دطرفیروبازکردبعدهخ چر 
 !هیدوستت عصب-
 بره گمشه پسره احمق-
 شده؟ یچ-
 است دهیبابا!پسره تازه به دوران رس یچیه-
 یمعلوم بدحالش روگرفت-
بالوند یروگفت وچشتتمک نیا ته  یکردم ورو ی نده ا یزدکه من هخ  دستت

 نشستخ شیصندل
سر ودم لوند ی اک برسرم!لوند یعنی کنخ  ینکردم نکردم حاالهخ که اومدم 

 کنخیم یجماعت دارم لوند یواسه قاچاقچ
 دستش رواندا ت دورکمرم یاحسن دمیخندیکه داشتخ م یلحمه ا توهمون

بودکردم توشوک کارش بودم که سرش روبهخ  یجا وردم  داچه غلط یحساب
 کردوگفت کینزد



 یشد ی وردن یچقدراالن که م*س*ت-
 . کردم ی!اماباالجباردوباره  نده ایعوض کهیشده بودم مرت یحرص یحساب

 کرد یمهمونش ومن روبهشون معرف دطرفیهخ دوباره چر  اون
 باتودوست باشخ رمیبم نکهی!نکبت!مگه اکشیعنوان دوست نزد به
سرم رورو نکهیا یبرا شتخ که اون هخ  یمن رواز ودش دورنکنه  شونه اش گذا

که  به  واب زدم  فت کرد ودم رو ازشتتتده  یعنیدستتتش رودورکمرم ستت
سرم روبا هوشیب یم*س*ت شت اندا تخ  یدیقیحالت ب هیشدم ازعمد هخ  ازپ

 تا فکرکنه که  وابخ نییپا
 شودامشب یبجانخ بخواب! وشگل  انخ!چه ش یا-

 یتورکرد یا کهیعجب ت-مهمون
 جان! امیپ خیمن وتوکه ندار-

 کردوگفت ی نده ا بعدهخ
 مال هردومون!باشه؟-

 مهمونش هخ گفت که
 وپرسش یکین-

 دنیدوتاشون باهخ  ند بعدهخ
 یبذارم دستت بهخ بخوره!عوض رمیبم نکهی!مگه اک*ث*ا*ف*ه

 د تر وب ضبط کردم همه رو! هیبح اشون ازسرگرفته شدومن هخ م ل  دوباره
... 
 ایآر
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 بودم دیکش یشدم!امشب به اندازه کاف نیسوارماش تیباعصبان
که معلوم بوداون  به گاه کردم  پل ن مار کار ودش روکرده چون  وانیل هی انخ 

  واب بود!
 طرف آرادتاباهاش صحبت کنخ دمیچر 

 باهاه صحبت کنخ خوامیآراد.م-
 شده ؟ یچ-
 کنار یروبزار اهیمسخره باز نیا تیازه  واهش دارم تاآ رمامور نیبب-

 یچیبودم تعجب کرده بودبهخ نگاه کردوه دهیکشتت شیکه پ یبح  نیازا آرادکه
 نگفت
دم بو دهیکشتت شینوپیا دمیکشتت شیپ یبحث احمقانه ا دونستتتخیهخ م  ودم

 اونجا یکنخ ازاتفاقا یذهنخ رو ال خواستخیدرواقع م
ساس م تیمامور نیبب- سمونیبه بعد با نیازا شهیداره ح  جمعشتریروب دحوا
 خیکن

 کردوگفت یآرادا م
 شده بودم! تیمامور تی! ودم هخ متوجه حساسدونخیدرسته م-
 حساب نیپس باا-

 روقطع کردوگفت حرفخ
 شرود شد یباز سیداداش جونخ فکرکنخ پل-

 رهیدوباره م یعنی زنهیحرف روم نیآرادهرموقع ا دونستتتخیبهش زدم م یلبخند
 بودنش! یتوجلدجد

 شدیبه جلوم نگاه کردم!کارمون داشت سخت م دوباره



 !شهیکارداره سخت م دهیکه فهم دمیهخ امشب فهم نیامشب طن ازلحن
سته بودانگار  به شماش روب شون نگاه کردم آرادهخ چ سته  یلیهردو شب   ام

 شده بود
 خیدیسبچه هار-

 چشماش روبازکردوتشکرکرد نیروگفتخ طن نیتاا
 بشه روکردبه من وگفت ادهیپ خواستیکه م یموقع

 سرهنا ممنون!-
 به سرعت رفت دا ل بعدهخ

 مدیپشت سرش حرکت کرد ماهخ
 ومنتمر! دارنیکه بچه هاهمه ب خیدید خیکه رفت دا ل

 وآراد نیبه طن روکردم
 خیکن دصحبتیامااول با نی سته ا دونخیبچه هام-

 نیبه من بد یا قهیوقت پنج دق هی شهیاگه م-نیطن
 ؟یچ یبرا-
 رمیبگ ددوشیبا-
 دیحالت چندش به چوست بدنش دست کش هیوبعدبا نوگفتیا

 خیکردیباتعجب بهش نگاه م خیداشت همه
وضتتعخ  نیا تونخیکه امشتتب داشتتتخ نم یطیامامن باشتترا خوامیمعذره م-

 روتحمل کنخ
 به سرعت رفت طرف اتاقش بعدهخ
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 چش شد؟ نیا-آراد
 وسواس داره!البته نسبت به مردا-من

 شترکردیزدم که تعجب آرادروب یپوز ند بعدهخ
 ضهید ترواقعامر نیام من!ا یاحمق عجب

 نیطن
 خوردیداشت از ودم به هخ م حالخ

 مردبهش دست بزنه هیپوست تنخ روبکنخ که گذاشته بودم  خواستیم دلخ
 دمیکشیم فیول زدمیپوستخ م یبدن شور رورو ی شن باحالت

 اه-
 نییشدم وبعداز شک کردن موهام رفتخ پا الیخیب

 کارمن روبفهمن اهییجز خواستنی!معلوم بودمداربودنیب هنوزهمه
 منتمرتون گذاشتخ خوامیمعذره م-

 نشستخ یتیرفتخ وکنارسروان هدا بعدهخ
 خیسرهنا گوش داد یشد!وهمه به حرفا یجوجد دوباره

شبینیبب- شونیاز ر یکیمابا دام شد دارا شنا شب ام یازقرارمعلوم مهمون خیآ
نا یبرا نام ییاشتت ماالاو باهخ وبستتتن قراردادبوداحت نا له  هیان  خویاو محمو

 یدب دروبفرستنیجد
 یمحموله عصتتب گفتیبودم ازلحن ستترهنا هخ که به د ترام یهنوزعصتتب

 ترشدم!
 کردمیودستام رومشت م دادمیپاهام روتکون م یحالت عصب هیبا

 به ذهنخ! گشتیامشب داشت برم یاتفاقا دوباره



 ومدیسرم م ییبودکمکخ معلوم نبودچه بال ومدهیاگه آرادن امشب
 ر*ق*ص صدازدوازاونجادورکرد یماهرانه من روبرا یلی 

 شک نکرد چکسیکه ه یطور
شت کردم  دوباره ستام روم ستا ادمید سن یکه به تماس د ست کمر یاح م باپو

 شدمیم یومدحرصیم
 !کننیهمه دارن به من نگاه م دمیطورتوفکربودم که د نیهم

 شده؟ یچ-
 سرهنا حالتون  وبه؟-آراد

 من!آره!-
 معلومه! کتونیستریکامالازحرکاه ه-تیپاراز

 شتردرآوردیزدکه حرصخ روب یپوز ند بعدهخ
 کردم  ونسردباشخ دوباره رفتخ توجلد ودم وگفتخ یچه مرگشه!سع نیا

 ربط داشته باشه یبه کس کنخیفکرنم-
ماوقت-تیپاراز به  خیکه بخوا خیندار یپس حواستتتت روجمع کن چون 

 خیاحمقانه هدرش بد ی اطرکارا
سره شغال!حالت تو پ س یکیآ سا سخ پره بوده  رمیگیم یروا فکرکرده من حوا
 گفته یچ دمیونفهم

 متوجه امبله -
 تکون دادوگفت یسر

 دیپس شرود کن-
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ماهنگ هی یمهمون نیا نی وب همون طورکه  ودتون گفت- قال  یبرا یه انت
 خیواردگروه بش یجور هیدید تراست مابا

 به جمع کردم وگفتخ ینگاه
ش روپخ نیکه توستتط شتتنودمن ضتتبط کرد ییلطفاحرفا شتتهیم یستترگرد ان-
 نیکن
 دنیهاچر  ستخیحرف من همه به طرف س نیباا

 شد صداپخش
 کنه خیتنم یقسمت  اص ی واستخ که صدارورو ازش
 ودتهاون کار  گهیردکردنشون ازمرزکه د مونهید تراآمادن!فقط م نیبب-یاحسن

 ندارم!چندنفرن یازاون نمرمشکل-امیپ
 تا! یس-
 هخ هست؟ یکی نیا-
 تا یس شنیم نیالبته باا-
  وبه!-
 فرستخیاطالعاه وروزحرکت روبراه م-
 باشه-

ص شونیبعد یحرفا صو شونیحول د تراو  شت وکارا ات  یودبدتیکه با ییگ
خ قراره اوناه دمیکه فهم اورگفتنیو بیهخ درموردحب یزیچ شتتتدالبتهیانجام م

 باد تراهمراه باشن
 خوامیطرف من انگارمتوجه شتتده بودن که م دنیشتتدهمه چر  تاصتتداقطع

 چکارکنخ



 سرهنا شماکه؟-آراد
 ازاون د ترا یکیواردگروه بشخ!به عنوان  خوامیدرسته سرگردم-
 هیکار طرناک نیا-
 ستیتذکرتون ن ازبهیکامالاطالد دارم ن دونخیم-

 گروه یتنهاشماروفرستادتو شهیبه هرحال نم-تیپاراز
 حرفش توجه همه بهش جلب شد نیباا

 خیروهمراه شماواردگروه کن یکه کس خیبد یبیدترتیبا-تیپاراز
 کردیساکت شدانگارداشت فکرم بعدهخ

به نمرمن ستتترگردام-یستتترگردنعمت بان  به  یموردبرا نیبهتر ینیقر ورود
 گروهشونن

 چطور؟-
 کنن ینقش باز توننیم هیراحت ترازبق شونیچون ا-

 نداشتخ نانیشترازآراداطمیکس هخ ب چیدرست بود!به ه حرفش
 ؟یتااون روهمراه  ودم واردکنخ اماچطور کردمیم یفکر هیدیبا
 خیاستراحت کن خیبهتره فعالبر-
 حرف من همه ازفکردراومدن وازجاشون بلندشدن نیباا

 بود رکردهیدرگ یا گهید یرومساله  امافکرمن
بودم که  دهی!امشتتب فهمرستتوندیبودکه داشتتت اطالعاه ماروبهشتتون م یک

  انواده ام! یگرفته تااعضا افهیدارن ازق یدرموردمن اطالعاه کاف
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هان هخ آراد رو  ارمیربیجاستتوستتشتتون روگ تونخیکارم هخ م نیباا دمیفهم آ
 واردگروه کنخ

.... 
 ایآر

 یکه کستت خیگدشتتته بودوماهنوزهخ نتونستتته بود ییکذا یمهمون چندروزازاون
 خوردیبه بن بست م ی!هرتالشخیروواردگروهشون کن

آوردن  بدستتت یزیچ مونیگروه اطالعات نخیشتتده بودم رفتخ تابب یکامالعصتتب
 انه؟ی

 کننیبهخ نگاه م بیحالت غر هیهمه دارن با دمید که
ه داره ب یپوز ندحرصتت هیبا دمیکه د دمیروکه ازنمرگذروندم به مارپل رستت همه

 کنهیمن نگاه م
 شده؟ یچ-

 کوتاه کردوگفت ی نده ا مارپل
 سرهنا؟ نی رفرض کرد-

 روتوهخ کردم وگفتخ ا مام
 ن؟یزنی بره؟چراطعنه م نجاچهیمعلوم هست ا چیه-

 وگفتخ یبه سرگرد ان روکردم
  بره؟ نجاچهیسرگردزودبهخ بگوا-

 به اطراف کردوگفت یهخ نگاه اون
 ینیقربان سرگردام-

 نگران شدم یلحمه ا یبرا



 شده؟ یآرادچ-
 کردوگفت یحرف من دوباره مارپل  نده ا نیباا
 ن؟یکه  برندار نیبگ نیخوایم یعنیمارو! نیسرهنا نخندون-
 واقعاهنا کرده بودم گهید
 نیسرهنا احترام  ودتون رونگه دار-
که جاستتوس گروهمون برادرجانتون  نی برنداشتتت نیبگ نیخوای؟میکه چ-

 بودن؟
 شوکه شدم امافوراجوش آوردم یلحمه ا یحرفش برا نیباا
 یزنیحرف م ادترازدهنتیز یدار-
 رسرگردیهه!نخ-

 به من کردوگفت ینگاه مشکوک بعدهخ
 نیبرادرتون  برنداشت یکه شماازکارا خیفکرکن نیخواینکنه م-
به گردنش  گهید له کردم ودستتتخ رو به طرفش حم عاجوش آورده بودم فورا واق

 دمیوارکوبیگرفتخ واونوبه د
اماهنوزاون پوز ندش  شتتهیمن داره  فه م یمعلوم بودازفشتتاردستتتا نکهیباا

 رولباش بود
 مشتخ روتودهنش بکوبخ خواستیم دلخ

 ومدگفتیم رونیکه به زورازگلوش ب ییباصدا
نا رم کرد هیچ- مدرک دارم.ستترگرد ان؟یستتره هخ  ی!من واستتته حرفام 

 شاهدبودن
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 دکردییبرگشتخ که باسرتا یسمت  ان به
 مشکوک برگشتخ وبه مارپل نگاش کردم که گفت یباحالت

 نشونتون بدم تونخیم-
 تازه کردودوباره باپوز ندرفت سراغ یگردنش برداشتخ که نفس یروازرو دستخ

 هاش ستخیس
من لورفته ومطمئن شتتدم که  تیمتوجه شتتدم که هو یاحستتن یمن تومهمون-
ضا ی!اوناحتفرستتهیازدا ل ماداره اطالعاتمون روبراشتون م یکی  یازتعداداع

  انواده من هخ اطالد داشتن
 کردوادامه داد کردمیبه من که باا خ داشتخ نگاش م ینگاه

هاشتتنودودورب نیهم یبرا- باس  مه ل که د نیروه ناب  دمیقراردادم  له ج ب
 که اطالعاتتون دبگخی.درضتتمن ستترهنا باشتتونهیعامل اطالعات ینیستترگردام

 داشتن درموردشماحرف یاحسن شیرفتن پ روزکهید شونیلورفته جناب!چون ا
 زدنیم

 خلیف یداشتتت ازاحستتن نیروبهخ نشتتون دادکه دورب یلمیحرف هخ ف نیبعدازا
 زدیکه داشت باهاش حرف م ییوالبته صدا گرفتیم

 من چرا؟ یکرد؟ دایفکرش روم یآرادبود.برادرمن!ک یشدصداینم باورم
 که اون ... کردمی.فکر روهخ نمشکستخیم داشتخ

.... 
 نیطن

 دمید دباچشخیصداش روشن یباشد!وقت یآدم نیبرادرش چن شدکهینم باورش
 کردیکس فکرش رونم چیه رمیپوز ندم روبگ یکه شکست امانتونستخ جلو



دفعه  هیبه ماکردچشتتاش به  ون نشتتستتته بود یشتتداول نگاه تاصتتداقطع
 کهیت کهیت شهیزشیسالن روبرداشت وپره کردم زدا لیشده بود م وونهیانگارد

 شد
 زدمیبودن امامن هنوزهمون پوز ندروم دهیترس همه

 زدیبلنددادم یباصدا
 ک*ث*ا*ف*ه! کشمتی!به  دا ودم مکشمتیآرادم-

 کردنی!همه متاثرشده بودن!فکرش روهخ نمرونیازسالن رفت ب بعدهخ
 همشون نگاه کردم وگفتخ به
 !وفتنیاوناازمون جلوب خیدبزارینبا نیزودباش-

 من بر وردکردن یبرگشتن به من نگاه کردن که بانگاه جد همه
 لحمه دوباره سرهنا برگشت تووگفت نیتوهم

با- گار! نا رستتت  خوامی!من مخیروشتترود کن اهیاالن عمل نیدهمیستتره
 واردگروهشون بشخ

 رهیپوز ندم روزدم که باعث شدحرصش بگ دوباره
 زدم یسرهنا حرف مسخره ا-
 ن؟یدیموندم شماهمه جوانب روسنجنه جناب سرهنا فقط من -

 نگاش کردم که گفت باا خ
به من هم- قت م نی و ته اونو عاتتون لورف مااطال  نیخوایاالن گفتخ شتت

 ن؟یباوجودآراداونجاسر ودتون روبه بادبد
 پوز ندزذم دوباره
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 آرادبرادرشماست دکهیدرضمن فکرکنخ متوجه هست-
 منمور؟-

لت حا بار خیتفه با که دو گاش کردم  له کردودستتتش رومشتتتت ن ه بهخ حم
 لحمه متوقف شد نیصورتخ بکوبه اماآ ر یکردتاتو

 ؟یگیم یچ یسرهنا متوجه هست-
 کامال-

 روباالبردوگفت صداش
 ستخیمن هخ دست داداش نامردم ن-
صبان یحرفش لبخند نیباا شه  ودم هخ م تشیزدم تاازع ستخیکخ ب ه اون ک دون

 ماجرافقط... نیمسئول همه ا ستیمقصرن
مانم- نا شتت ناب ستتره حال ج چون  نیواردگروهشتتون بشتت نیتونیبه هر

 .نیریکاماللوم
 دادوگفت رونیروپرصداب نفسش

 خ؟یدچکارکنیپس با-
 یراستراتژییتغ-
 ؟یچطور-
 نیفهمیم یبه زود-

 !دصبرکنهینگام کردکه بهش اشاره کردم که با برگشت
منخ  ستدونیصبرکنه امام تونستینم مشکوک نگام کردومنتمرموندگرچه یکم

 کنخیبخوام م یهرکار



شن یازموقع صب هی دهیکه اون  بررودرموردآراد سر یکخ ع  عیشده بهتره هرچه 
 روبهش بگخ یترهمه چ

برداشتتت واومد کنارمن نشتتستتت من هخ منتمرموندم تاهمه برن  یصتتندل هی
 ارمی وب روبدست ب تیوموقع

  وب سرهنا!-ایار
 ن؟یداشت یبله؟کار-
 ه؟ینقشتون چ نیقرارشدصبرکنخ تابگ-

 ردخویبود وب حرص م نیا تشیکنخ االن که وضع تشیاذ ی واست کم دلخ
کارمن داره ا کردمیفکرم نیبه ا یوقت با  یکل خورهیحرص م ینجوریکه 

 ارمیسرهنا رودرب نیحرص ا خواستی!کالدلخ مشدمیسر وش م
 مگه من نقشه داشتخ؟-
 ندارم یاالن اصالحوصله شو  نیسرهنا باورکن-

 گفتخ یجد یباحالت
 دارم ی وب به من چه؟مگه من باشماشو -

فت وکشتت ازشتتتده هاش روتوچنگش گر نه ددیحرص مو دلخ براش  گهی!
 نیبدم!منخ اهلش نبودم!کالتوا شتتتدحرصتتشینم نیشتتترازایستتو ت!ب

 کاراواردنبودم
 یزیدچیل با!اودمیم حیروتوضتت یکردم ستترهنا االن براتون همه چ یشتتو -

 نیروبشنو
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س دمیچر  بعدهخ صداها ستخیطرف  س ی ودم و سط  شده تو  ستخیضبط 
  ودم روبراش گذاشتخ تابشنوه

 برگشت وبه من نگاه کرد خیکه گوش دادباحالت تفه  وب
 بله سرهنا!تمام اطالعاه من لورفته-من

 خیجاسوس دار نجایحساب ماا نیپس باا-
 نیاریب فیهمراه من تشر شهیدرسته!اگه م-

بلندشتتدم وبه ستتمت اتاق  ودش وآرادرفتخ اون هخ  یصتتندل یازرو بعدهخ
 ومدیباحالت تعجب پشت سرمن م

 اونجاصحبت کنخ تونستخیسرهنا!امانم خوامیمعذره م-
 چطور؟-
 روبه  طربندازم ینیسرگردام تیموقع خواستخینم-
 حرف من چشاش چهارتاشد نیباا
 ...یعنی-
سرگردام- سته!  خوامیم شونی!من باکمک استنیخ*ی*ا*ن*ه کارن ینیبله در

 داکنخیجاسوس گروه روپ
 ؟یآرادروواردگروهشون کرد یچطور-

کاربرد وشتتخ ن یمیازلحن صتتم یلحزه ا یبرا به  بهیکه  ما  ودم  یرو ومدا
 وگفتخ اوردمین

سخت- شماواطالعات یکار شدم به  اطراز ستش مجبور ست یبود!امارا  که بد
 استفاده کنخ! نیآورد

 ؟چرا؟یچ-



که فقط اطالعاه من به  دمیبودم فهم یکه من کناراحسن یراستش روزمهمون-
صل ضوا شنا ت  ییلورفته!وازاونجا یگروه اطالعات یعنوان ع که تااالن ازتون 

کارتون رو  دمیفهم داکردمیپ ما جام م یمخف یلیکه شتت که  یطور نیدیان
عاه تو تاپتون حت یازاطال نداره! یلپ  بابرادرتون هخ  بر  نمکه  دبگخیو

کمه  یلیچرااطالعاه بدستتت اومده   نکهیکه واردگروه شتتدم به ا یروزاوول
اطالعاه  یکم لی! ودشتتمادلدمیروهخ فهم شیشتتک کردم والبته منبع اصتتل

 تون!لپ تاپ ی!کارتون کامالهوشمندانه بودمخصوصارمزگذارنیدردسترس بود
 حالت شرمنده گفتخ هیبهش زدم وبا یلبخند دمیرس نجاکهیا به
 من م ل آب  وردنه! یاماراستش شکستن رمزبرا-
 هخ دوباره ادامه دادم شدمنیبازنم نیشترازایچشاش ب گهید
که اونامطمئنا بابدستتت  دمیوبعدفهم داکردمیمن به اطالعاه شتتمادستتت پ-

 یرس هیکار نیا ی.من براکننیآوردن اطالعاه شماتوسط سرگردبهش اعتمادم
گذاشتتتخ.م ل  برداشتتتن  ارشتتونیرودرا ت تمونیبردمامور شیازاطالعاه پ

 وتعدادد ترا رشونیماازمحموله ا 
 ودم لقب محموله  یهخ جنستتا یحالخ از ودم بهخ  وردکه رو گهینجادی!ااه

 گذاشتخ
 متفکرگفت یسکوه کردم که اون هخ باحالت من

 دنیرمییروتغ تشونیکه موقع ینجوریا-
 فرارکنن توننیگروهشون اونانم یدرسته اماباوجودسرگردتو-
 گروه؟ یتو نیاونوفرستاد یحاالباچه عنوان-
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ه ببره!متوج یکه اومده منوازکناراحستتن یدوستتت پژمان!که موقع یباعنوان عل-
 یستتر هی کشتتهیدوستتت نزد ینیکه ستترهنا ام ییحرفاشتتون شتتده وازاونجا

 کنه یهمکار خوادباهاشونیازاطالعاه روبدست آورده وم
آرادروبهشتتون  تیگروه راحت موقع یتو کنن؟جاستتوسیباورم یکنیفکرم-

 دهیلوم
 خیکنیرمیماسرگردرودستگ نیهم یبرا-
 رونیب خیکشونیکه آرادروم ینجوریا-
ستگ شونینه ماا- ستیوم خیکنیرمیرود سردارکر خیفر  یمیستاد!اونجا هخ من با

صله بعدازا شونیصحبت کردم که ا ن مااونجاروترک کرد یمامورا نکهیروبالفا
 گردهیابرماون شیرفته بودپ یکه به عنوان عل یآزادکنه!بعدهخ سرگردباچهره مبدل

لت غ یتو ما بتشیگروه وع عاه ازشتت بدستتتت آوردن اطال  اعالمروهخ 
سوس گروه هخ فکرمکنهیم سرگردروگرفت کنهی.جا شون ب یواون  طر خیکه ما را

 آدم ناشناسه! هیتازه وارد نینداره وا
 عمل کنه! دوارمیام-
 خینرکیازورودمن به گروهشون جاسوس رودستگ دقبلی!چون مابادوارمیمنخ ام-

 زهیریهخ م زبهیوگرنه همه چ
 درسته!-

 حرف هخ ا خ کردورفت توفکر.من هخ بلندشدم وگفتخ نیبعدازا
 شدم تتونیکه امروزباعث عصبان خوامیبرم!معذره م گهی وب پس من د-

 زدوگفت یلبخند
 کنخی واهش منه -



 زکردوگفتیبعدش چشاش رور امابالفاصله
 خیکنیحساب م هیبعداباهخ تسو-

 تکون دادم وگفتخ یهخ سر من
 !درضمن...ترسخیحساب نم هیازتسو-

 نگام کردکه من هخ باحالت طلبکارگفتخ برگشت
 حساب ستاد نیزیبر زروهخیپول م-
 بله؟-
 نیکه شکوند یزیم-
 من اون کارروبکنخ نیشماباث شد نکهیجانخ؟م ل ا-
 ودتون کنترل داشتتته  یدرویستترهنا با هینداره.شتتمابه عنوان  یبه من ربط-

 نیباش
 کردوگفت ا خ

  ودم کنترل دارم یمن رو-
 گفتخ طونیش یباحالت

 لیه دلب شتتخیحستتاب وگرنه مجبورم نیزیروبر دپولیبا یبرمنکرش لعنت!ول-
 کنخ رتونی ساره زدن به دولت دستگ

 زدوگفت یحرف من لبخند نیباا
بار- نا!گردن من ازمو ماهخ  زمیری!پول رومکتریباشتتته ستتره حستتتاب!شتت

 برواستراحت کن!
 ن؟یکنیم رونخیب-
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 تکون دادم وباتکون دادن دستام گفتخ یسر بعدهخ
 دونخی.مگهیمزاحمخ د-

 کردوگفت یجذاب یاون هخ باحرکت من  نده  که
 بکنخ! رونیروبمن غلط بکنخ سرهنا جامعه -

 باالاندا ت وگفت یشونه ا بعدهخ
 باشه ددرستیشا دونخینمر ودتونه!نم نی!ادونخیاصالنم-
 وگفتخ زکردمی.چشام رورشهیداره پرروم گهید نه
 !خیشیحساب م یب نیسرهنا مطمئن باش-

  نده اش بلندشد یکه صدا رونیرفتخ ب یبرگشتخ وتند بعدهخ
 تتوب شتتتدکتته آروم  یلتتیتتشتتتدم. تت د تتوشتتتحتتالیتتکتته  تتنتتد نیتتازا
 بود! یعصب یلی!درموردآراد نمشیبیم

 خبش مونیازکار ودم پش ادومنیسرش ب ییبودم بال دهیواقعاترس یعصر
... 
 ایآر

با عاتوعج به  وب نیکارا ی!واق نده بودم. ماروفر ید تر مو مه  داده  بیه
شت به باز یموقع ی!حتهیگر وبیبود!الحق که باز ادامه  شیکه زدمش هخ بازدا

 دادیم
 تموم گردنش کبودشده بود چارهیگفتخ زدمش!ب یوا یوا

 دکالهیچیپیدورستترش م یکه باحالت جالب ییها یروستتر یکه به جا امشتتب
جا دمیبودگردنش رود دهیپوشتت تام رو یکه  مده  یتموم انگشتت گردنش دراو



 ودش  یفشتتارآورده بودم.اون هخ که اصتتالبه رو یلیبودمشتتخص بودکه  
 اوردین

احت استتتر یرودرآوردم تاکم راهنخینگهبانابرگشتتتخ تواتاقخ پ ازستترکشبعد
 ادمیامشتتب دروغ بود!هنوزم که  ی وشتتحال شتتدم که تمام ماجرا یلیکنخ! 

 ینجورید تره ناکس روستتفره کنخ که باعث شتتدا نیا خوادشتتکخیم اددلخیم
 حرص بخورم

 دفعه دربازشد هیکه  دمیتخت درازکش یفکربودم رو یطورکه تو نیهم
 سرهنا-

بله ! انخ بازبرگشتتته!حاالهخ  دمیتخت نشتتستتتخ که د یورو دمیپر ازترس
که من موندم چ نیهمچ بازمونده  به من ودهنش   ینجوریکه ا دهید یزل زده 

 کنهیم
 ن؟سرهنا؟یزنیشده؟چراحرف نم یسرهنا رستگار!چ-
 !شده مجسمه!رهنوزماتهی  نه
 دفعه بلندصداش زدم که به  ودش اومد نیا

 سرهنا-
 وگفت نییرواندا ت پا سرش

 دیروبپوش راهنتونیپ شهیم داولیببخش-
سر!تازه فهم یوا ستخ جلوش  ینجوریچراا نیا دمیپ ش شنگا ن زل زده!منخ م ل م

 هنا کرده! دهید ینجورینگود تره منوا زنخیوفک م
 بود نییبه اون که هنوزسرش پا یبه  ودم کردم ونگاه ینگاه
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 رونپوشخ راهنخیکنخ وپ تشیاست که اذدلخ  و یلحمه ا یبار
 ه؟یمگه مشکلش چ-

 هخ بامن من گفت اون
 !گهیددیمشکل.؟مشکل؟اه!بپوش-
 نچ!-
 سرهنا!-
  وب گرممه!-
 بابا!اصالمشکلش منخ! یا-
 چرا؟-

شخ  خیکلی!هیلی!به  ودم نگاه کردم!نه  داوکچارهید ترب یآ  سه  ودم! و وا
 !کنهیروچه م هیبق دهیرمییاگه سرهنا رستگارروتغ یوا یاومد!وا

 دوگفتیکش یکردم که اون هخ پوف یینگاه بهش
 به درک!-

شتتده بودوچشتتماش  یکه بازجد ینشتتستتت!درحال قاکنارمیاومدتوودق بعدهخ
 سرد! لهیشده بوددوتات

 !خیستین یهخ مال یلیانگار  نه
بازم پ یبراش فرق خیدیکه د نیباا ما  گهی!کرم بودد دمیرونپوشتت راهنخینداره ا
 ختخیریدمیبا
 ن؟یبگ نیخواستیم ی!چدسرهناییبفرما-
 دوگفتیبگه پر خواستهیم یاومدکه چ ادشیدفعه انگار هی

 سرهنا!سرگردتماس گرفت!-



 به ساعتش کردوگفت ینگاه بعدهخ
 !نیتاشماهخ باش رهیدوباره تماس بگ گهید قهیقرارشدچنددق-

 روبرداشتخ تابپوشخ درهمون حال گفتخ راهنخی.پ فورابلندشدم
 .خین؟بریچرامعطل ؟پسیجد-

 ازجاش تکون نخوردوگفت امااون
 هاشماکی کنخی!من معطل مدییپررو یلیسرهنا اما  خوامیواقعاکه!معذره م-

 جابهتره نی!همرونیب نیخوادبریگرفته!درضمن نم تونیباز
 تخت ومنتمرموند یدرآوردوگذاشت رو بشیازج کیدستگاه کوچ هی بعدهخ

 تخت یهخ دوباره نشستخ رو من
 نیگذشته بوداون هنوزتماس نگرفته بود!به طن رهیکه قرابودآرادتماس بگ یاززمان

که داشتتتت تو گاه کردم  قدم م ین تاق  باس ستتتت ستتو هی!زدیا  شتترهییل
ش کرده روهخ سر شرهیبود!کاله سو دهیپوش یهدبندصورت هیبا یوشلوارصورت

که  حال ا یلی بود!معلوم بوده  به  تا ته چوه  له داشتت  دهیند ینجوریعج
!تمام دیپوشتتیم یزانو باشتتلواروروستتر یآزادتارو یها کی!معموالتوندمشبو

 یلی!گرچه  یو اکستر یبودوسرمه ا یبودم مشک دهیهخ که توتنش د ییرنگا
صورت نیومداماتوایبهش م شده بود!گرچه ق یلباس رنا   پشیتو افهیجذاب تر

 بود یبچگانه شده بوداماچهره اش کامالجد یلی 
 تناقضاه بود! یایکالدن

 رقابلیازتناقضتتاه وغ ییایبادن یجالب بود!د تر ید تر نیشتتنا تن چن برام
 !ینیب شیپ
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دفعه چراغ دستتتگاه روشتتن شتتدوبوق زدکه باعث  هی خیطورکه منتمربود نیهم
 شداون به طرف دستگاه بدوئه!

 ازسرش افتادو... شرهیحرکتش کاله سو نیباا
 من! ی دا یوا

 کردمی!کامالهنا کردم!فکرش روهخ نمرونیب ختیموهاش ر یمشتتک  رمن
 نکهیه اداشته باشه چه برسه ب یبلند نیبه ا ییکه موها دابشهیپ ید تر گهیکه د

 اون د ترسرهنا رستگارباشه!
به دستتتگاه!امامگه رنا مشتتک یباهربدبخت موهاش  یبودحواستتخ رودادم 

 ذاشتیم
شده؟من که  ودم بدترم!گ امنی دا دن ب دنید ترکه باد نیبودم به ا ردادهیچخ 
 نگاه ازش بردارم! تونخیبعد ودم نم زنهیزل م ینجوریمن ا

 زدیدستگاه بلنشدکه ازاون طرف آرادداشت حرف م یدفعه صدا هی
 سالم برسرهنگان کشور-آراد

 بود جانیپسرسراسره نی!البخندزدم
 ن؟یسرگرد! وبسالم -نیطن
 چاق چاقه؟ ن؟دماغتونی وب  وب!شماچطور-

 برادرتون هنوزهنگن! نکهیمن که بله امام ل ا -نیطن
تهیجد- ماهنوزنتونستتت نه!آ ه بچخ   نیا ؟حت قاروهضتتتخ ک فا  یلیات

  ورده! یسختشه!شکست عشق
 دیآرادکه پرس جانیپره یاومدوصدا نی نده طن یصدا



کاش  یراستتت- قدرحرص  ورد؟ نا چ جابودم حرص  وردنش ستتره اون
 دمیدیروم

 گفت نیدفعه طن نیا
حواستشتون  گهیزدیچ هیبودامااالن  ییسترگرد!حرص  وردنشتون که تماشتا-

 روپره کرده
!پس کردمیمتوجه شتتده که داشتتتخ نگاش م یحرفش به  ودم اومدم!وا نیباا

 د؟یچرادوباره کالهش رونپوش
 کنهیابروهاش روباالاندا ته وداره بهخ نگاه م دمیبهش نگاه کردم که د برگشتخ

 !کنهیم یداره تالف بله
که  یدید ی.چیماروبرد ی!توکه آبرودارشتتوی؟بییبرستتره!کجا ا اکیآر-آراد
 ؟یهنگ
 کنهیم یگمشوپسر!من  وبخ!سرهنا شو  -من
صالبه اون  تیبگوواقع یزیچ هیآره جون  وده!آ ه -آراد شه!توبگوا شته با دا

 باشه؟ یکه اهل شو  خورهیسرهنا دماغوم
 وگفت دنیشرود کردبه  ند نیحرفش طن نیباا
 سرگرد.حاالمن دماغوام؟ گهی وبه د-

 رونازک کردوگفت ارادصداش
 !ای اک عالخ توسرآر ین؟وایی!سرهنا شمااونجایوا یا-

 !یدار ییعجب رو-من
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بب ی!راستتتتخیچاکر-اراد قدرموقع نخیداداش بگو هت گفتن من  یچ که ب
 ؟یدیخ*ی*ا*ن*ه کردم هنگ

هنا که نکردن فقط به دولت  ستتتاره واردکردن که قول دادن پولش -نیطن
 روپردا ت کنن!

قل وقت-آراد حدا کار ی اک توستتره! بارنرویز یکنیم ی راب  بامن ر با !
 یبچه تو نی!آ ه المصتتتب من باا؟یوامونده  راب کن یچقدرکارکنخ بدم تو

نه ا تیمامور رمیشتتکمخ م بدستتتت بواون  نی و قت تو ارمیتاپول   یاونو
 !یمفنگ کهیهوا!مرت رهیم یکنیلندهوردودش م

 اونجاچه  بره؟ نخی؟بگوببیآرادازتوشرود کرد-من
 دنی!همه کپستین ینجا بریا-آراد
 یواقعاکه  ر-من
 !تهی رب*غ*ل دست-آراد
شده نکهی!م ل اشهیتموم م تیمامور نیسرگردباال ره که ا-نیطن  شماواجب 

 دیماه توالت بشور کی
 کن.نزاربدبخت بشخ یاریایسرهنا!آر یوا یا-آراد
 منخ باسرهنا موافقخ گهید ندفعهینه ا-من
 آدم فروش!دست توروشده برام!قصه هاه بلدشدم-آراد
 داربشهیب یممکنه کس خیآرادآدم باش!وقت ندار-من

 مارپل حال کنخ سیم یدستگاها نیکخ باا هیمن  یاه!باشه بابا!اگه گذاشت-
 ه؟یمارپل ک سیم-نیطن
 چکارکنخ؟ نی اک توسره آراد.حاالمن باا یوا



 !ایآر یوا-آراد
 زهرمار!-من

 دستگاهابودم حواسخ نبود نیاصالبه من چه؟اونقدرتوکف ا-
شت به من نگاه م نیزدطنیآراد حرف م نکهیا نیدرح  ییازیچ هیکردانگاریهخ دا
 بود دهیفهم
 آراد!کفنت کنخ -من
 بیتوج یدستتتت روبکن دهیم فیچقدرک یدونی وب چه کنخ؟توکه نم-آراد

دندونت  یتو یزیباچ یزنیبا وده حرف م یطورانگاردار نیشتتلواره وهم
 .یحرف بزن

  ندون شدوادامه داد بعدصداش
حال یدونینم- گاه  هیبق ینیبیم یوقت دهیم یچه  هت ن م ل منگالب
نهی!فکرکردن دکننیم با ودم حرف م وو ب هیکه  دوننی.نمزنخیام دارم  ه نره  ر

 حواستتخ نبودکه نابودمیکه!منخ توکف ا دهیداره گوش م ااونورنشتتستتتهیاستتخ آر
 یگیکه توبهش م دبدونهیونبا نجاستیسرهنا ا

 توحرفش وگفتخ دمیپر
  فه شواراد-

 برام اومد یچشخ قره حساب هینگاه کردم که  نیبه طن بعدبرگشتخ
 !پسره مشنایاساس رمیآرادبگ نیازا یحال هی یعنی

گاه  تیشتتیآت یباچشتتتا یدار دونخیداداش االن م-آراد گاه ن به دستتت
نداره.سرهنا شماهخ اون چشخ  ی.اماباورکن که اون دستگاه گ*ن*ا*هیکنیم
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باچ با به  داغلط کرد! مانروگ*ن*ا*ه داره. به داداش  بهیقره رو  ودش من  ززد
 . ورد یزیچ هیحاال نیی!عفوبفرما؟یکنیچشخ قره نروتوبدترش م گخیم

ستگاه چره وچره م نیارادهم شت د شت پ صدا بافتیطوردا  نده  یکه با
 مادوتا فه شد

 یروجد تیکدوممون مامور چیآراده نیبود؟ازدستتت ا یتیعجب مامور یعنی
 !دایکه اونسرش ناپ رهیازهممون بگ یحال اساس هی!اگه سرداربفهمه خیگرفتینم
 باهاشون ندارم!امابعدا ی اطرشمافعالکارسرگردبه -نیطن
 رمیربارنمیمن ز-من
 !رم؟یربارنمیمن ز یچ یعنی.امردباشیآر-آراد
 چر وندیچشاش روبرام م یچطور یدی فه شوتوکه ند-من
 دنیحرف من هردوتاشون  ند نیباا

 نهتویباشتتن که م یی!فکرکنخ تنهاچشتتاترستتخیآره واقعا!منخ ازچشتتاش م-آراد
 ترسناک باشه

 ن؟یمن دار یچکاربه چشا-نیطن
 !شهیم ل چشاتون ترسناک نم یچیه نیشیم یجد یبه  داسرهنا!وقت-آراد

 هواگفتخ یحرف آرادمن هخ ب نیباا
 شهیم ل چشاتون مهربون نم یچیه نیهخ آروم هست یوقت-
 برق زدوآرادهخ گفت نیطن یروکه گفتخ چشا نیا

 کفنت کنخ!مردهخ اونقدر ر؟! یعنی-
 خکردم وگفت یشدم؟فوراسرفه ا ینطوریگفتخ!اه!من چراا یچ دمیتازه فهم یوا
  وب اطالعاتت روبده-



 یمونینخاله م رتوهمونیتوحلقخ!نه   ربح تییتغ یعنی-اراد
 خی!وقت ندارگهی فه شود-من
 خیوقت ندار یشیم عیکه توضا یاره موقع-آراد
 بشه خبتیومتوجه غ داربشهیمن ب ی!ممکنه هخ اتاقکنخیسرگرد واهش م-نیطن

 ن؟ییمگه شماکجا-آراد
 تواتاق من-من
 االن... یعنی-آراد
 انه؟ی یشیآراد فه م- من
 تیوپره بگه!پستتره احمق اصتتالرعا خوادچرهیاالن م دونستتتخیکه م من

 !کردیسرهنا روهخ نم
 تاحاالشدسرهنا؟! یاوه ازک اوه

 برم منبر خوامیم نیباشه بابا!حاالساکت ش-آراد
 هخ گفتخ دمنیکه فقط  ند نیطن
 انگارتاحاالکجابوده!-
 انه؟ی یشیم ا فهیآر-

 باشه بنال!-من
 نی نده طن یچون صتدا دمیدم و جالت کشت مونیکه زدم پشت یامافوراازحر

 بلندشد
 کردوگفت ی نده ا آرادهخ
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با بهیکخ عج هینجایراستتتش ا- !من روهخ زننیحرف م یحالت رمز هیهمه 
 تحت نمردارن انگارهنوزبهخ اعتمادنکردن یلیکه   دبگخیبا

 ی وب معلومه عقل کل!توتازه وارد-من
 فعال فه! تیپاراز-آراد

 اندا ت وفورانگاهش روازمن گرفت نییسرش روپا نیحرفش طن نیباا
 نشدم عیحداقل فقط من ضا  وبه

 اوربودنیو یهمون احستتن دمیکه د یی!تااالن من ازآدماگفتخیداشتتتخ م-آراد
ته حب فرق  یلیکه من درموردش داشتتتخ   یتیباذهن بی!راستتتش حببیوالب

!آ ه اهرهوترمیمتخصص کامپ هیغول تشن باشه!امااون  هی کردمی!من فکرمکنهیم
 !رنمراونهیز شونیاطالعات یمتوجه شدم تموم کارا نطورکهیا

 گفت یحالت هشدار هیبا بعدهخ
 نیدار یقدر بی!رقنیسرهنا حواستون روجمع کن-

 ممنون ازتذکرتون!-نیطن
!درموردجاسوس هخ تمام اوردمیبدست ن یزیچ گهی واهش!فعالهخ که د-آراد

 !کنخیتالش  ودم روم
 نی وبه سرگرد!کارتون  وب بود!مواظب  ودتون باش-نیطن

 رمیممنونخ سرهنا!پس من فعالم-آراد
 -صبرکن آراد-من

 ه؟یچ-
 خیکنیرمیبگخ فرداماتورودستگ خواستخیم-
 حرف من آرادصداش رونازک کردوگفت نیباا



 ازم سرزده؟ ییچه  طا نقدر انومیواچرا؟جناب سرهنا!من ا-
 گخی!به  اطرادامه نقشه میکه بود یهست یپسرتوهمون  ر-
 !یگفتیادزوندترمی وب جونت درب-

 خی!زده به سرتون!ماهخ  سته انیبخواب نیسرگردبهتره بر-نیطن
 ن؟یاونجابخواب نیخوای؟میچ-آراد
 آرادبروگمشو-من
 باشه باشه رفتخ-آراد

شتخ به طن بعدهخ ساب دمینگاه کردم که د نیفوراقطع کردبرگ شده ام  سرخ یح
 کردورفت یفورا داحافم نیهم یبرا

باره پ من خت درازکشتت یرودرآوردم ورو راهنخیهخ دو مام شتتتب  دمیت مات ا
که  نقدرآشناشدهیدفعه ا هیوصاحبشون بودم که چطور یمشک یتوفکراون موها

 !خیراحت نقدرباهاشیا خیکرد یروآدم حساب نم ید تر جیمن وآرادکه ه
... 
 نیطن
 نیکن ددنبالشی!االن بارونیب انیدارن ازسا تمون م ینیسرهنا!سرگردام-
 !نیایبادوتاازسربازادنبال من ب یدیسروان حم-ایآر

 ارج شتتدن ازقبل باستترهنا وستترگردهماهنا کره بودم که  فوراازستتا تمون
با جا مه!آ ه طبق نقشتتته  یکه احستتن رکننیرودستتتگ ینیدستترگردامیک نفه

 تاجاسوس فکرکنه که  طرآرادرفع شده! خیکردیرمیدآرادرودستگیمابا
 اونجاباشه! یبانام عل وآرادهخ
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شت بام یصدا شد!دا  هکه بهش داد یکروفونیسرهنا ازدرون بلندگوپخش 
 زدیبودم حرف م

که  یابیشتتماهنوزرد خیگخ کرد یشتتلوغ یستترهنا رستتتگار!ماستتوژه روتو-
 نیرودردسترس دار نینصب کرد نشیرماشیز
 مجتمع...هست! نای...االن هخ دا ل پارکابونیبله سرهنا!رفت طرف  -
 !خیکی وبه!ماهخ نزد-
به  اطرنقشتتته حستتتابستتوزهیآراد!ازاالن دلخ براش م چارهیب تک  ی!قراره  ک

 بخوره!البته ازجناب برادر!
... 
 ایآر
ش به شت پارک م نیطرف ما شکردیآرادرفتخ که دا ست ازما شه  دهایپ نی.تا وا ب

 گفتخ
 نییاپایسره وب یدستت روبزاررو-

 من آرادشوکه برگشت ونگاهخ کرد باحرکت
 شو! ادهی!زودترپینینه!آراد ان ام یوفتیربیگ یراحت نیبه ا یکردیفکرنم-

 ؟یکنیچکارم نییپا امیبه سالم جناب برادر!اگه ن-آراد
 کنخیم کیکه بهت شل یدونیم-
 خراحت فرارکن تونخیم ادهیوشماپ نیاشتباه نکن برادرمن!من االن سوارماش-

 کردم وگفتخ کیطرف  ودم شل یکایالست یرتویدوتات دمینوشنیتاا
 نییاپای.حاالبدونخیدمیبع گهیاالن د-
 رونیسرش واومدب یحرف من آراددستش روگذاشت رو نیباا



 بهش دستبندبزن یدیسروان حم-
ستبندبزنه آرادباآرنجش زدتو یدیتاحم س یرفت که بهش د ت صورتش و وا

با به ستترعت رفتخ طرفش و نه.من هخ  مشتتتت توشتتکمش بهش  هیکه فرارک
 دستبندزدم که آرادکه  ودش روجمع کرده بودآروم دم گوشخ گفت

 نیخ هم.حقته بگرهی!اگه به مامان نگفتخ براه زن بگکنخیتت روممشتت یتالف-
 ارهیتاحالت روجاب رهیرستگارروبراه بگ

شتخیم اگه سه هم گرفتیادامه بده  نده ام م نیشترازایب زا شت د هی نیوا  گهیم
 دیغر رلبیتوشکمش فروکردم که ز

که ن ستتتهینامرد!ک- فاده م تی!ازموقعستتتتیبوکس  آخ  ؟آخیکنیستتواستتت
 شکمخ!دستت بشکنه

 .باهاش کاردارمتیمحل مامور نشی.ببریدیسروان حم-
نایچ-آراد کار یلی! ه؟ستتره باش  ودم  حت ن نارا مده؟  کنخیم یزوره او

 ی نک بش
 توشکمش بود گهیمشت د هیکه جوابش  ر ندهیبلندزدز بعدهخ

اگه دهن به دهنش بزارم دهن  دونستتتخیا خ کدکه م نیمن همچ بعدازمشتتت
 کشوندم نیشدم واونوهمراه  ودم به طرف ماش الیخیپس ب سهی ودم سرو

 شدم وبه طرف آرادرفتخ وگفتخ ادهیپ نیازماش خیدی ونه که رس به
 شو ادهیپ-

 نیبردیستادم دمنوبهیفکرکنخ با-آراد
 خیحل کن یمساله روشخص نیدایاول با-
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 زدوگفت یآرادپوز ند
 اومده که برادره بهت رودست زده؟ زوره-

 هخ فشاردادم وگفتخ یرورو دندونام
 پس  فه شو! دمیازه کش یبه اندازه کاف-

 وبردمش دا ل دمیبازوش روکش بعدهخ
... 
 نیطن
 خی وشحال شد دنتونی!ازدینیبه به!جناب سرگردام-

 یلیاسخ   نیسرهنا ازاول به نمرم ا یدونیبه به!جناب سرهنا دماغو!م-آراد
 ومدیبهتون م

 زدم وگفتخ یپوز ند من
 !انهیکه درسته  ستیامابرام مهخ ن زارمیاحترام م هینمرتوئه!من به نمربق نیا-

 کردوگفت یبلند آراد نده
توهخ  ی ونسرد دونخیاما وب م ی وشخ اومد!حداقل توازبرادرم  ونسردتر-

 داره یحد
 چطور؟-
 دونخینقطه ضعفت روم کردم وراستش قی وب درمورده تحق-

 متفکربه  ودم گرفتخ وگفتخ یحالت
 داده باشخ یکیحداقل دست تو ینقطه ضعف کنخیفکرنم-
 پست زدن حرف بزنخ؟ نکهیدرموردا نجایکه ا یخوایاشتباه نکن سرهنا!نم-



 دکردنیشتتدت ی ودم بهش گفته بودم که برا نکهیگرفتمباا شیحرف آرادآت نیباا
 نیگروهمون ا ونیباورکردن افرادبه  صتتوص جاستتوس م نیوهخ چن هیقضتت

 آراداونوباحالت تمسخرگفت نکهیحرف روبزنه امابازهخ سو تخ مخصوصا ا
 .گفتخ دمیکش یقیعم نفس

 نداره یندارم که پس زده شدم امابه توربط یمورد ودم هخ شک نیدرا-
 ...یوقت یحسره  ورد یلیسرهنا!حتما  یآ -

قت ن گهیحرفش د نیباا له کردم و اوردمیطا بهش حم  راهنشیپ قهیو
 دمیروگرفتموغر

کس ربط نداره!به من ربط داره ومنخ  چینداره ک*ث*ا*ف*ه!به ه یبه توربط-
 د الت کنه خیتوزندگ دمیکس اجازه نم چیبه ه
 کردیهخ باپوز ندبه من نگاه م اون

شت زره  وردنایرنیدگکوتاه ترازآرا یواریاراد!د چارهی)بدمیشکمش کوب یتو یم
به طبقه  تیفوباعصتتبانیازحضتتارگرام خوامیتوشتتکمش.عذرم زننیوزره م

که  دمکریففکرش روهخ نم؟ینبود یعصتتب یبودم)توک یواقعاعصتتب دمیباالدو
.فمن ستین هیقض نیمربوط به ا یکنه!)توکالمشکل دار خیعصب هیقض نیهنوزا

 هنوزهخ ازاون مساله آزرده ام
 ادزدمیکردم وفر وارپرهیروبه طرف د زمیم یرو گلدون

 ازهمه مردامتنفرم.ازهمتون متنفرم-
.... 

 ایآر
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 مردامتنفرم زدازهمهیادمیفر ومدکهیازطبقه باالم نیطن ی!صداشدینم باورم
 هادبکشتتیفر ینطوریا نیم ل طن یآروم تیشتتخصتت شتتدکهیمن!باورم نم ی دا

کامالشتتوکه بودم هخ ازا کهیوحالش زاربشتتته. ته  ن اون قبالازدواج کرده بودالب
 !نیچون اوناکامالبهش اشاره نکردنهخ ازطرزرفتارطن زدمیحدس م
ه حرف روزده ک نیبه آرادنگاه کردم تابانگاهخ اونوموا ذه کنخ که چراا برگشتتتخ

 استفاده کنخ هیقض نیاون بهخ اشاره کردکه  ودش گفته ازا
مه هترد ه ب بودن  که  هاشتتتو چه  برا دمیب کنخ  کارروتموم   نیهم یکه 

که  یصتتندل یباوجودهنوزتوشتتوک بودنخ به ستتمت آرادرفتخ ونشتتوندمش رو
 بودسرش روجلوآوردوگفت کخیطورکه نزد نیهم

 دمکریبشه وگرنه قبول نم تینقدراذیا کردمیبه  دا ودش گفت!فکرنم-
 نشوندم یصندل یتکون دادم واونورو یسر
 بسوزونمت؟ که یخوایسرهنا؟توهخ م هیچ-آراد

 زیبه همه چ یگندزد ی فه شوآراد!به اندازه کاف-
 نه؟ یدی!ترسیآ -

 شکمش که  فه شد یزدم تو یمشت
 اد!!اماحقته که بفرستمت ستیتاباهاه حرف بزنخ وبرگرد یفکرکردم که آدم-

 وگفتخ یدیروکردم به حم بعدهخ
 ستاد نشیببر یدیسروان حم-

 گذاشت وگفت احترام
 فربان!بله -



 نییهنوزپا نیبردن همه جاستتاکت شتتد!انگارهنوزتوشتتوک بودن!طن ارادروکه
 اال!رفتخ ب نیهم یبرا ششیپ دبرمیچرااحساس کردم با دونخیبودنم ومدهین

طرف  نیروتختش به ا یروبازکردم گلدون شتکستته بودوکل مالفه ها دراتاقش
 واون طرف پره شده بود

ند اطراف ندا تخ  گاه ا تاق روکه ن که د نیهم یبرا دمشیا  دمیرفتخ دا ل 
صتورتش!رفتخ جلوترکه  یتو ختهیگوشته تخت نشتستته وموهاش رور نیروزم

 اون هخ متوجه من شد!
ما تابرگشتتتت ماش  یطرف من.ازشتتتده ستتر قت  چیزدم.ه خیچشتت و

 ه!وکل اتاق سردشد ستادمیقطب ا یلحمه حس کردم تو ینقدرسردنبودبرایا
 ؟یخوایم ینجاچیا-

 اونقدرسردبودکه نا واسته سکوه کردم صداش
 ؟یمنومسخره کن یتوهخ اومد-

 ستادیروپس زدوبلندشدوروبه روم ا موهاش
قرمزشتتده بود.صتتورتش عرق کرده بودوبا شتتخ حرف  تیازعصتتبان چشتتاش

شاشیم ستخیسردبود.م زداماچ ستخیحرف بزنخ امانم خوا انگارحرف زدن  تون
 رفته بود ادمی

 ده.همه گفتن توهخ بگو.توهخ بگو.برام عاده ش-
 شدیبلندم زدصداشیطورکه رف م نیهم

 کنهیم ی انواده ام گفتن چه فرق ی!وقتیبگومن پس زده شتتتدم.بگولعنت-بگو-
 هخ بگن؟ها؟توهخ بگو. هیاگه بق
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 زدگفتخیطورکه داشت دادم نیهم
 نیطن-
 یورنجیحرف من ساکت شدوبهخ نگاه کردانگاربراش تعجب آوربودکه ا نیباا

سوکت یصداش بزنخ برا صومش  ی ودم هخ تعجب آوربود.با شده مع که به 
 ودم هخ  یکردبرایکرده بودمن شتتجاد شتتدم وجلورفتخ اون هخ من رونگاه م

 تعجب آوربود
 !زمیعز کنخیاروم باش!باشه؟ واهش م نیطن-
 دوگفتیحرف من لب برچ نیباا
ماددارم تود گهی!تودکنخینه  واهش م- به تواعت ب گهی.تودنه گهینه!  یازبامن 

 کن!باورکن  سته ام! سته ام!
سرش روپا دمید شدو شونه هاش  خ  شدو شل  گرفت که دوباره  نییکه بدنش 

 صورتش یتو ختیموهاش ر
شت ش یم دا شونه هاش روگرفتخ وک سرعت جلورفتخ و رف ط دمشیافتادکه با

  ودم
 دوگفتیحرکتخ من فورا ودش روکنارکش نیباا
 خوامینم!شخیشکست دوباره برام سخته!من زودوابسته م نه تورو دانه!باورکن-

 به توهخ وابسته بشخ!بروکنار!
قبیحرف روم نیطورکه ا نیهم قب م زدع  گهی.دختیریواشتتتک م رفتیع

باره ب*غ*لش کردم  ارمیحالت زارش روطاقت ب نینتونستتتخ ا جلورفتخ ودو
نذاشتتتخ ازب*غ*لخ ب بارونیادبیوهرچه هخ تقالکرد  یبرا کردمیم دآرومشی!

 گفتخ نیهم



 کمکت کنخ!پس نترس خوامی!باورکن!مکنخینم تتینترس من اذ-
 حرف من دستاش که به حالت دفاد جلوش نگه داشته بودشل شدوافتاد نیباا

 ومدیهق هقش م یصدا یساکت شدفقط هرازگاه وبعدهخ
 کخ شرود کردبه حرف زدن کخ
شاد یسالخ بودتواوج جوون ستیکه ب یوقت-نیطن  یواج کردم ازدواجازد یو

کرازدواج وا ف تو مان  کالاون ز من  بود. ن ته  ودم  به  واستتت  نیکه 
مانمیچ نه!ا ه من...نم یتورو تونستتتخیزانبودما احستتتاس  دونخیمادرم بگخ 
کهیدلش روبشتتکونممخصتتوصتتتاا تونخیکه نم کردمیم مان   ن بهخ  یلیاونز

شتوبه  سئول عنواناعتماددا ص یها تیفرزنداول  انواده م شتممن  ی ا هخ دا
ض پنج و ستینبودنخ قبول کردم که بانوه  اله مادرم که اون زمان ب یباوجودرا

 نستتتتویکه کالنم دونستتتخیم زاازشیچ یلی  نکهیستتالش بودازدواج کنخ.باا
 مکردیهمش شدم وقبول کردم.اماهمون موقع هخ فکرم الیخیکنه اماب یمنوراض

م که بود تیاهم ینقدربیا یعنیقبول کردکه من بااون ازدواج کنخ  راپدرمکه چ
 به ازدواج من بشه؟ یراض قیبدون تحق

به گر نیباا باره شتتترود  شتتتده  سیکامال  راهنخیکرد.پ هیحرفش دو
نداشتتتخ بلکه  وشتتحال هخ بودم که اون بهخ  یبودامااصتتالاحستتتاس بد

 اعتمادکرده بودومن شده بودم رازدارش!
 داد دوادامهیکش یقیعم نفس

ندارم.نم نینداشتتتخ.هم یموقع دوستتتراستتتش من اون -  دونخیاالن هخ 
 بشن کیبهخ نزد توننیبه  اطرا القخ نم گنیچرا؟اماهمه م
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 دیام برداشت وبه چشام نگاه کردوپرس نهیس یگفت سرش روازرو نوکهیا
 به من گفتن؟ ینجورینقدربده؟چرااوناایا الق من ا-

 زدم وگفتخ یلبخند بهش
 یلیو  یکنیتوباهمه محافمه کارانه صتتحبت مهخ  وبه. یلینه!ا الق تو -

 !یهخ مودب
نه بدبر وردک ردستتتاشیباز یکه حت دمیوقت ند چیا القش بدنبوده واقعاهخ

اون هخ فقط  شتتدکهیکه ناراحت بودچشتتاش ترستتناک وستتردم یفقط مواقع
 شهیبه بحث امروزمربوط م لشیدربرابرمردابودکه مطمئنخ دل

شدورو ازم ستیشکمش جمع م یکه پاهاش روتو یتخت درحال یجدا  کردن
 چاش گذاشت یودستاش رودورپاهاش حلته کردوسرش رورو

 هخ کنارتخت نشستخ که ادامه داد من
سال از ودم کوچ هیمن  یدونیهمون طورکه م- سه  تره.فکرکنخ  کی واهردارم 

 یلینازه!درکل   یلیزبون و  نیری.اون شتتشیباشتت دشتتنا تهیبا گهیتاحاالد
 یبره وکستت ییدوستتتاش!محاله جا ونیآشتتناهخ م لیاره هخ توفام اطر واه د

شا شه. وقع م اوننداره اما یتی!البته االن برام اهمیحرفخ بخند نیدازایجذبش ن
تو شتتتدمیم تیاذ یلی  که  من  جود باو برا یکه  بودم  نه  اون  ی و

ستگارم سومدی وا صالک ض یکردحتیهخ مالحمه منونم ی.ا شون به  یبع ها
بام م چهیکه  واهرکوچ گفتنیبا که  واهربزرگترش  یگ*ن*ا*ه کتر داره 

  واهان نداره؟



 بهدیشا دونخی.نمکردیباهام  وب بر وردم شهی انوم بودوهم یلی  اماطرالن
 نیموافقت کردومن کامالدرا یحرفابودکه پدرم باازدواج من ومهد نی اطرهم

 که اون مخالفت کنه ومن راحت شخ. دداشتخی وردم چون ام کهیمورد
موردعالقه نبودم ناراحت بودم امابازم دوستتتت نداشتتتخ  نکهیکه ازا درستتته

 .ی؟مهدیاونقدرزودازدواج کنخ اونخ باک
 مکث کردوبافرودادن آب دهانش ادامه داد یکم

کس  چیکاربودوه یآدم مخف هیبه اصتتطالح پستتر اله من ونامزدم  یمهد-
 نیزاروتوایچ نی وارود تربازه!گرچه ا آدم ش*ر*ا*ب هی برنداشتتت که اون 

مااون توا دوننیم یجوونا عاد یدوره زمونه برا که  یکردطوریکاراافراط م نیا
 یکالس خازه یکیناروازیمحال بودبعدازازدواج هخ کنارشون بزاره.من هخ همه ا

 خواستتتیبودم.اون د تره م الم دهیدوستتت د ترش بودشتتن یزمان هیهام که 
شق شتخ امانم یعنیقبول نکردم . یمنونجاه بده امامن باکله  ستخخیقبول دا  وا

نه  ودم هخ  حت کنموگر نارا ها هیمادرم  به ام ییبو کهیدایبرده بودم فقط   ن
 دادمبعدازازدواج درست بشه سکوه کردم وبه اون ازدواج تن 

باد ادمهی براه  نیتکون دادوگفت طن ینمرمن فقط ستتر دنیهمون دوستتتخ 
اون بودکه منونجاه دادالبته اگه بشه بهش گفت  یددعایشا دونخی.نمکنخیمدعا

 نجاه!
 چرا؟-من

 نیمرزب هی ییجورا هیچون اون اتفاق باعث شتتتدکه ازهمه مردامتنفربشتتخ و-
 جادکنخی ودم واوناا
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 دوگفتی ند
 من نسبت به اوناوسواس دارم کننیهافکرم یبعض یحت-

 کردم وگفتخ یا  نده
 فکرروکردم نیمنخ هم یاحسن یروزمهمونراستش -
 پاش برداشت وبهخ نگاه کردوگفت یحرفخ سرش روازرو نیباا
 فتخ؟رفتخ ودوش گر دمیباتور*ق*ص نکهیمن به  اطرا یچرا؟نکنه توفکرکرد-

 زدوگف یتکون دادم که اون لبخندکخ جون یسر
رم.من ددانسبت به تونداشتخ من به تواعتما یحس بد چیباورکن من اون روزه-

هه  کیبخوادبه منموربهخ نزد یکه کستت یفقط زمان بت بهش جب بشتتته نستت
بهش بگو!فدرواقع اون  ی!حاالاگه جراه دارایرفت آر ی)بدبخت شتتدرمیگیم

سن نکهیروزبه  اطرا ستش رورو یاح شته بودحس بد ید  یکمروبدن من گذا
 خداشت یحس بد نیهم ی!قسمت کمرش بازبودبراادتهیداشتخ لباس روکه 

 واقعا؟امامن..-
 شدم اماازقصدنبود تیکه باعث نارحت خوامیواقعامعذره م-
 نداره ینه اشکال-

 اندا ت وگفت نییسرش روپا دوباره
که احساس  ییراستش من نسبت به مرداوسواس دارم امانه همشون فقط اونا-
اماهمه  ستتتین یک فهیک  یبدم ک صیتشتتخ تونستتتخی.من قبالنمفنیک  کنخیم

ستتخ مرا یبامامانخ برا خیبود.داشتتت خیچندماه بعدازنامزد رکرددرستتتییتغ یچ
قدوعروستت مه چخیکردیدمی ر یع چه ه باز  شیپ عیزستتری.گر ما ته بودا رف

خا باا دونخینداشتتتخ نم یلفتم کهیچرا ندم  چیه ن تاراش موردپستت کدوم ازرف



بودم داشتتتخ بادستتت  دشتتدهی.فکرکنخ  ودم هخ ناامکردمینبودبازمخالفت نم
 کندمی ودم گور ودم روم

 خیعقدبرگشته بود دلباسیروزتازه از ر اون
خ مشت شده بودودل زددستامیازمراسمش بااون حرف م نیکه طن یتیمد توتمام

  ودم روگرفتخ یازش بخوام که ادامه نده اماجلو خواستیم
باا دامونیکدوم از ر چیتوه-نیطن کهینبود قع عروس دوستتتت داره مو ن
دامادهخ همراهش باشتته امامن ازنبودش نه تنهاناراحت نبودم  الشیدوستتای ر

بلکه  وشحال هخ بودم چون اون هرموقع که کنارم بودعاده بع طعنه ومسخره 
 کردن داشت

 داد دوادامهیکش یآه
.رفتاراش واقعازننده بود.جالب کردمیچرااون موقع ستتکوه م دونخیواقعانم-
ض چیپدرومادرم ه نجابودکهیا سخره  ادمهی.کردنینم یاعترا شتخ اون لباس م دا

.لباس زدمی ودم هخ به  ودم طعنه م ادمهیهمون موقع هخ  دمیپوشیرودوباره م
لباس  هی دادمیم حیروهخ  ودم انتخاب نکرده بودم اگه دستتتت  ودم بودترج

 یوقت ادمهی!یبپوشتتخ چون مطمئنااون روزروزمرگ من بودنه عروستت یمشتتک
بلندرفتخ مامانخ به شده باهام دعواکردوآ رش  یاس مشکلب هیتوپاساژطرف 

با هیهخ  ودش  بات یل مادرم ازاون  نیهم یبرداشتتتت.برا ین ته ازلج  هخ والب
باس مشتتک به بعدجزل فاق  بارن رهیوکالت یو اکستتتر یات باس   یا هگید ال

ش ش گهیمادرم د یحداقل جلو دمینپو شدرنا؟من که  رهی.) اک!تدمینپو هخ 
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باس  نهیآ یمفهمون طورکه داشتتتخ جلوا یعاشتتق زردوصتتورت به  ودم ول
 زدمیپوز ندم

 مردگفت هیشماره ناشناس بودجواب که دادم  هیزنا  ورد خیگوش
 سالم-
 دشما؟یسالم ببخش-
 بگخ خوامیم یکه چ نهیا خ؟مهخیکه من ک ستیمهخ ن-
 ؟یچ-
ضرره تموم نم خوامیکه من م ی وب گوش کن.حرف نیبب- بلکه  شهیبزنخ به 

 دهینجاتت م
 ن؟یبگ نیخوایم یمگه شماچ-
.استتمش شتتناستتخیطورشتتوهره روم نیوهم یکنیازدواج م یکه دار دونخیم-

 ینک ینامردزندگ هیعمربا هی یخوایونم یعالقه دار تی!اگه واقعابه زندگهیمهد
 آدرس.... نیا ابهیب

 ؟یگیم یچ-
 کنخیفکرنم.من قصتتدکلک زدن ندارم.درضتتمن ستتتیدرکارن یباورکن دروغ-

شه.م ضرره تموم ب س یتونیاونجااومدن به   که یاریروهخ همراه  وده ب یک
 فصدکلک زدن دارم یفکرنکن

 من؟چراآ ه؟-
 ...کوچه...پالک...ابانی. نهیآدرس ا-

 به اون شماره زنا زدم  اموش بود گهیهخ د یقطع کردهرچ بعدهخ



ت دوستت خیبامر نیمه یکه نرم برا زاشتتتینم خیبودم اماکنجکاو دهیکامالترستت
زرگ ب یلی  ییالی ونه و هی دمیرفتخ به اون آدرس که رستت رستتتانخیدوران دب

 درروبرامون بازکردن. یسوال چیبدون ه خیبوددرکه زد
تهینم هیگر گهید نیظن گاربرگشتت به د کردان مان  به همون ز زده  وارزلیبود

 کردیم فیبودوتعر
به شتتتده مرموزبودچون  - نه  کت بود.برا یلیدا ل  و هخ  نیهم یستتتا

 خیوجلورفت خیفلفل دست گرفت یهردوتامون اسپر
 زدوگفت یپوز ندصدادار

 لهیفلفل هخ شتتتدوستت یبچگانه بکنخ.آ ه استتپر یاالن محاله ازاون کارا-
 /؟یدفاع
 داد دوادامهیکش یقیعم نفس

 ونه بود.دا ل سا تمون  اطیکه وسط ح یدرنگیدا ل سا تمون سف خیرفت-
ق داشت هخ اتا یلی. ونه  قهیعت لیوالبته پرازوسا کیش یلیواقعاجالب بود 

 ومدیم یبیغر بیعج یوازهراتاق هخ صداها
 گرفت.صداش هخ ارومترشده بود نییدهنش روقوره داد.سرش روپا آب

 غیاجوب خیشتتدیصتتحنه وحشتتتناک روبه روم هیبا خیکردیروکه بازم یدرهراتاق-
 دمید دمیدیدمیروکه نبا یزیکه چ خیدراتاق چهارم روبازکرد ادمهی خیبستیدرروم
 کردوادامه داد بغض

هد- باهمون هخ کالستت یم که منومنع کرده بودازازدواج  خیبود.داشتتتت 
شرمخ م شده بودمامااون ک*ث*ا*ف*ه شهیبااون....!هنوزهخ  شوکه  !کامال
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 یهخ هرکار چارهیب خیبودمر با نده به من نگاه کردوصتتدام زد.انگارم*س*ه
 کردمیتونستتت منوازاونجادورکنه.من فقط شتتوکه به روبه روم نگاه م یکردنمیم

 که منو... و واستجلواومد
 هخ فشاردادوگفت یدندوناش رورو با شخ

 منوبب*و*سه!-
نان رو نیباا نام روچ ندو تام رومشتتتت کردم ود باره دستت هخ  یحرفش من دو

 دمیشنیم فشاردادم که صداش رو ودم هخ
کارمن  نی.باانیزم ی وردوافتادرو یبهش زدم که ستتکندر یلیستت هیمن هخ -

صبان شرود کردبه فحش دادن.من هخ حت یع ستخینم یشدو خ فقط کن هیگر تون
طرف  هینای.همه ادمیدیزل زده بودم و اک کردن آرزوهام روم خیزندگ ندهیبه آ

وعاشتتق  خواستتتهیتمام گفت که منونم یطرف.اون باظالم هیحرف آ رش 
شدن به اون بامن ازدواج کرده چون  کینزد یساله ام بوده وفقط برا  واهرهفده

 ./ ارهیاونوبدست ب تونستهینم یبه راحت
 یحرف هق هقش بلندترازقبل شتتد.بعدهخ ستترش روبلندکردوباچشتتما نیباا

 من وگفت یزل زدتوچشما شیاشک
 من بدم؟ یکنیمن اونقدربدبودم؟توهخ فکرم یعنیشه؟یباوره م-

خ محک تیاون شخص نیطن نکهیا دنیاشکاش رونداشتخ طاقت د دنید طاقت
دستتام روجلوبردم واشتکاش روپاک کردم  نیهم یرونداشتتخ برا زهیاشتک بر

 وبالبخندگفتخ



ند ی!بهترازتو،قوی وب یلیتو - بااحستتتاس ترازتو بدمیترازتو و بهیا.تون  د
 چی.مطمئن باش که من هیکردهوده روعذاب بد یکه اون عوضتت ی اطرکار

 تورو دوست دارم تیدرموردتوندارم بلکه واقعاشخص یفکربد
 زدوگفت یحرف من لبخندکخ رنگ نیباا
 کهادینم ادمی.اصتتالیکنیکه ازمن دفاد م یهستتت یکستت نیواقعاممنونخ تواول-

خ به ه یشتتدم وقت هوشیب ابونیکه تو  ادمهیاومدم فقط  رونیازاونجاب یچطور
 نهیفته گذشتتته بود.امادردستترش بعدشتترود شتتتدباوجوداه هیهوش اومدم 

ن ما ماده روان در عدازدو پا یب به ستتتکوتخ  مه  انیوقرص ودارو دادم وه
باوره نم فیزروتعریچ که  دونستتتنیاگه بگخ همه منومقصتترم شتتتهیکردم 

.آره من  ودم زبدونخیرومقصتترهمه چ د ودمیکردم وبا یدرموردنامزدم کوتاه
 یخ*ی*ا*ن*ت یازدواج نه برا یبرا یامادرموردقبول مهد دونستتتخیرومقصتترم

بال من کرده بود.برا مه دورنگ نیا یوقت نیهم یکه اون درق  یعدالتیوب یه
قالا دمیرود به شتت خینت  ابلرازودرمقیروپس گرفتخ وبرگشتتتخ شتت رازیازتهران 

صراراطراف صا مادرم برا انیا صو ش یمخ اون ک*ث*ا*ف*ه گفتخ نه  دنیبخ
 خیوزندگت زارمینم گهیمادرم مواجه شدم سرش دادزدم وگفتخ که د یلیباس یووقت

لت کن هت اون ازفرید ا بل ب قا آروم  شتتتهیکه هم یادمن،کستتی.ودرم
مرده  هیتباه شتتده بود.م ل  خیبرنگشتتتخ.زندگ کستتالیوتا رانبود.رفتخ.اومدته

صم شده بودم اماازهمون زمان ت   ودم یسرگرم یگرفتخ که هخ برا خیمتحرک 
 یهنرا یورزشتت لیکردن حرصتتخ ستتروستتا یدفاد از ودم والبته  ال یهخ برا
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باکمک پدر رمیادبگی یرزم ته شتتدم والب یانتمام یرویازدوستتتام واردن یکیو
 واردوزاره اطالعاه شدم. یت یآ رکباداشتن مد

 شد. دوساکتیکش یحرف نفس نیبعدازا
 گفتخ نیبزنخ واسه هم یدحرفیکردم که با احساس

 چیبگخ اماباورکن نمرمن درموردتوه تونخینم یزیچ هیدرموردفکربقراستتتش -
 نکرده یرییتغ

 بشه کیتحر طنتخیزدکه باعث شدش یروبلندکردوبهخ لبخند سرش
 !یهست یمن هنوزهمون مارپل دماغووفضول از ودراض یتوبرا-

 دادزد یبلند یباالاندا تخ که اول اونوتوشوک بردوبعدباصدا ییابرو بعدهخ
 ایآر-

 گفته یزدم که اون هخ متوجه شدچ یلبخند نیاسمخ اززبون طن دنیباشن
 گفت ینییپا یوباصدا نییسرش رواندا ت پا یوفور

بدون جبهه گ نقدرآرومیکس تاحاالبه حرفام ا چیممنونخ!ه- ده گوش نکر یریو
 .یهست یآرومخ!تودوست  وب یلیبوداالن  
باهمون لبخندم داشتتتخ ازجاش بلندشتتدوبه طرف دررفت.من هخ  بالفاصتتله

 گفت شیشگیهم تیکه برگشت وباهمون جد کردمیبهش نگاه م
 ماجراها برداره  ونت حالله! نیازا یا گهیبشنوم کس د یعنی-

 لبخ  شک بشه گفتخ یباعث شده بود نده رو تشیکه جد یحالت باهمون
 باشه-

  نده اش بلندشد یصدا که
 حرف سرهنا مملکت روسوسک کردم هیبا یچطور نیدم  ودم گرم!بب-



که ازشتتوک حرفش ب من که  رونیهخ  له کردم  به ستتمتش حم مده بودم  او
 نییفوراازاتاق  ارج شدورفت پا

سرش رفتخ پا منخ شت  ستش روزده به کمرش ووا دمیکه د نییپ سط و سادهید
 یر.سکنهیسالن ولوشده بودن نگاه م یمبال یسالن وبه هرکدو ازبچه هاکه رو

 دوگفتتکون دا
 !هیازبق یباشه چه توقع ینیرهبر گروه سرهنا ام ی!وقتایب-

حث م گهید هرموقع هاش ب با حالش  کردمیبود مان چون هنوز مااون ز ا
 شدم وفقط گفتخ الیخیکامال وب نبودب

 ن؟یگفت یچ دمیشن-
 نیگفتخ که بشنو-

 زدوآروم گفت یبه من چشمک بعدهخ
 !داشته باش منو!یریحال گ رمیم-

که همه ازجاشتتون  نیکنیچکارم نیدادزدشتتمادار نیطرف بچه هاوهمچ رفت
 اگه شلوارشون رو راب نکرده باشن هنرکردن. یعنی.دنیپر

شدن رفتن.فکرکنخ هنوزم بچه صله بلند سیهاهخ بالفا صب نیکه طن دنیتر  یع
 بدون بحث رفتن سراغ کاراشون نیباشه واسه هم

شتخ هم من سع یا نطوربا ندهیهخ دا شون نگاه  یکه  شتخ کنترلش کنخ به دا
 دفعهنیبه من چشتتخ قره رفت که فکرکنخ ا نیبرگشتتت وهمچ نیکه طن کردمیم
 دمی ودم شلوارم روبه گندکش گهید

 هخ ازکنارم ردشدورفت توآشپز ونه بالفاصله
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 !د تره پررو!مارپل زبون دراز!ومدهین ی وب نیا ربهیها!نه   هیآدم عجب
 زنخیغرغروها نق م رزنیپ نیمن چرادارم م ل ا اه

... 
 نیطن

بودتابه حرفام گوش  داشدهیپ یدارم!کاش همون موقع هخ کس ی وب واقعاحس
تامن ا قدرعذابیبده  عااحستتتاس آرامش م ن باال ره  ودم  کنخینکشتتخ.واق

 کردم. یرو ال
.قهوه دوستتت داره.واستته کردمیم یکار هیدیجبران کارش هخ که شتتده با یبرا

 قهوه  وش طعخ درست کنخ هیفتخ که گر خیتصم نیهم
سهیکه نم ییاماازاونجا صم شدوا سه همه درست  خی ودش تنهاببرم ت گرفتخ وا

 کنخ
وبه ستتالن بردم بازهخ همه شتتوکه شتتده  خنخیر وانایکه آماده شتتداونوتول قهوه

بدا القخیمن ا یعنیکنن؟یم ینجوریناایبودن.واچراا قدر بهخ  یکه  وب ن
 اد؟ینم

 زدم وروبه همه گفتخ یلبخند
 جبران بر وردبدم! یبرا-

 که کالفه شدم وگفتخ کردنیهمه باتعجب بهخ ناگه م بازهخ
 .ستخیبدا الق ن نیکنیمن اونقدرهاهخ که فکرم نیبابا!باورکن یا-

که تعارف کردم  یحرف من همه لبخند نیباا به همه  زدن وازم تشتتکرکردن.
شتخ تاپ شتخ دنبالش م داشیبرگ سالن نبود.همون موقع که دا شتخیکنخ اماتو  گ

 دیازدراومدتووباتعجب پرس



 ه؟یچه  بره؟مهمون-
 قهوه  وش طعخ دادن. هیسرهنا رستگارلطف کردن وبه ما-ی ان سروان

 باالاندا ت وروبه من گفت ییاابرویآر
 پس قهوه من کو؟-

 زدم وگفتخ یلبخند
 سردشد. نیراومدیشماد-
 دارم اددوستیمن قهوه ز نیدونی.شماکه مخوامیبابا!منخ قهوه م یا-

 شدآروم گفت کیطورکه به من نزد نیبعدهم
 باشه! ددوبلیتازه مال من با-
شدمنخ د- سرد سرهنا!قهوتون  سخ نم گهیشرمنده ام  ست  ادکهیح براتون در

 شماهوه دوبل درست کنخ یکه برا نخیبینم یلیکنخ.درضمن دل
 روجمع کردکردولباش  یا م

 .خیشیحساب م یباشه سرهنا ب-
 دوگفتیکش ینفس بعدهخ

 من روکارم تمرکزکنخ؟نامردا! زارهیقهوه م نیا یحاالمن چکارکنخ؟مگه بو-
فتیتاا ند نوگ نه رفتخ  یلبخ مت آشتتپز و به ستت ندشتتتدم و جام بل زدم واز

 وش مزه  یقهوه  وش عطرباچندتاازشتتکالتا وانیوبعدازدرستتت کردن دوتال
 دلخ آب شد!منخ شکالهفعاشقشون بودم برگشتخ یکه  ودم)وا

 !ونیقهوه دوبل شمابااشانت نخیسرهنا ا نییبفرما-
 زدگفتیبرق م ینیس دنیچشاش ازد اکهیآر
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 ن؟یدیچرازحمت کش-
 رودوباره گرم کردم وانتونیل ینه بابا!چکارکردم مگه؟همون قهوه تو-
 نگاه کرد وانیچندش به ل یکردوباحالت یحرف من ا م نیباا

 کردم وگفتخ یا  نده
 بهتون خوامیانگارم نیکنیبهش نگاه م نیدار نیکردم ستترهنا!همچ یشتتو -

 نیاونوبخور نیزهربدم وشمامجبور
 دوگفتیهخ  ند اون

 ادیمونده بدم نم شترازقهوهیب یچیآ ه ازه-
 هخ همراش براتون شکاله آوردم نیهم یبرا-
 ؟چرا؟یچ-
 نیباقهوه مونده بخورکه -
 کردوگفت ی نده ا نباراونیا

 ن؟یدوباره درست کن نیخوایامیقهوه ام روبخورم  نیزاریسرهنا م-
 وگفتخ دمیروتوهخ کش ابروهام

 نیکردفکر ی ودتون چ شی!محاله بازم براتون قهوه درست کنخ.پنی بال کرد-
 ام؟ یمگه من ابدارچ

 حالت متفکرگفت هیبانوراونورکردویکخ سرش روا هیهخ  اون
صراف بد نیازا نیتونی.مادیبهتون که م- ش نیکاران رحال من .به هیآبدارچ نیوب

 !خورهیبه درد انومانم ینمام یهنوزسرحرفخ هستخ که کارا
 رودادم پرروشده. نی!من به اری  نه



!مخصتتوصتتابه ادیم یلی  دنیشتتماهخ واکس کشتت ادبهیم یاگه به من آبدارچ-
 !نیدیدور ودتون روهخ واکس کش هیصورتتون که انگارچوست 

 بزنه یحرصش دراومدکه نتونست حرف نیحرف من همچ نیباا
 وازاونجادورشدم دمیچر  منخ
 هیرنا پوستتتش  یی دا ی!ولنیدیکردم !صتتورتتون روواکس کشتت فیهه!ک هه

شنا بودکه   یرنا گندم شا یلیق  رهیت یموها ومدوبااونیم شیقهوه ا یبه چ
 شدیم افهی وش ق یلی 

 بشخ الیخینکنخ وب یحرصخ رو ال تونستخیکردنم شهیچه م اما وب
... 
 ایآر

 یبعد حلهدواردمریکنه.با تیفرستتتاده بودکه تونستتته جاش روت ب امیپ آرادبرام
سوسمون طن خیشدیم شنا تن جا اهمراه گروه ت یتو خیفرستادیروم نیوزودتربا

قانع هخ حنارو نیمده هخ که آراددنبال کاراش بودطن نی.تواید ترابره دب هیبق
 قیطراز نیچون طن بکه بفرستتته اونورآ داکردهید ترجلف روپ هیکرده بودکه 

 دکهزیستترم شتتاپیاون کاف یهخ بهش تو یتلفن باهاش درارتباط بودوهرازگاه
شت ستان دا ساب خیالبته بعدش هخ باهاش دا صابش بهخ م یچون ح  ختیریاع

نه درواقع  هی که مجبوربودم ل تارک بدرف تار هید تر بارف س برعک ید تر
 کردیرفتار ودش کامال ودش رونقض م

 هی یوکاراروت نیدایبا یبره دب یبگخ  دابهش رحخ کنه چون وقت تونخیم فقط
 نهرومشخص ک یاحسن یدارایشرکاو ر هیانجام بده تابتونه بق یمده طوالن
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سمت طن افتیرودر امیتاپ س نیکردم به  شت  سته  ستمشیرفتخ که باا خ پ ش ن
 بود
 سرهنا!-من

 بزنخ گفت یاجازه بده حرف نکهیمن به طرفخ برگشت وبدون ا یباصدا
بازم - با یستتر هیستترهنا! ته! زودترجاستتوس  دهرچهیازاطالعاتمون لورف

 خیوفتیدردسرم یتو خیبر شیپ خیتونینم ینجوریا خیداکنیروپ
 شده؟ یمگه چ-
تاده آدرس ناشناس فرس هیبه  خیگرفت یکه مااز ونه احسن یریازتصاو یسر هی-

 شده
 ر؟یکدوم تصاو-
تا- تک ت ییقستتم ندازام*س*تقربشتتنیکه قراربود هدف  ینجوری.ارا نارو او

که زودمتوجه  خیشتتانس آورد خیدیروازدستتت م راندازامونیوماتک ت دنیقرارم
 هیباال ره اون  دادمی.بهش حق مدیباریازستتروصتتورتش م یشتتتدم نگران
سطاون همه قاچاقچ رفتیدمید تربودکه با  ردمکی. ودم هخ که بهش فکرمیو

 شدمیم یعصب
آرادهخ اونجاجاافتاده مطمئن  گهی.االن دخیکنیدامیپ ینگران نباش براش راه-

 .خیکنیدامیباش که اون جاسوس روپ
 !امابازم نگرانخدوارمیام-
 یاون همه قاچاقچ نیب یبراه سخته که بر دونخی.مهیعیطب تینگران-

 من دطرفیزدوچر  یلبخند



وبچه  تیمامور شترنگرانی ودم نگرانخ اماب ی.من برانینه سرهنا!اشتباه نکن-
ستخ نم شتباه خوامیهاه شه. ودم   یا شه که باعث جون همکارامون ب  یلیب

 ندارم تیاهم
 اکتفاکردم یکخ جا وردم امافقط به سرتکون دادن هی ازحرفش

فت  ودم  شتتترازحرفشیبود.ب بیکرعجطرزتف نیا برام که گ جب کردم  تع
شتتدم وواقعاهخ  یشتتترعصتتبانیندارم .درواقع تعجب که نه ب یتیچندان اهم

 نزنخ سکوه کردم یححرف بد نکهیا یشدم امابرا یچراعصبان دونخینم
 ودوباره مشغول شد ستمشیس دطرفیهخ چر  اون
.... 
 نیطن

.برگشتتتخ ودستتتگاه دادیدستتتگاه شتتدم که داشتتت چراغش عالمت م متوجه
ه اتاق اونوب شیباگوشتت یوبعدهخ باتماستت ارفتخیروبرداشتتتخ به ستتمت اتاق آر

شوندم گرچه م ستخیک سه وجه ه دون  تخیامامامور ستی وب ن چکدوممونیوا
 داشت یشتریب تیاهم

 هیره اول بادا یدو ته بودبه دستتتگاه قراربودهرموقع که آراد بر منتمرچشتتخ
 تماس روبرقرارکنه قهیتماس بهمون عالمت بده بعدهخ بعدازپنج دق

 اواردشدیتخت نشسته بودم که آر یرو
 آرادتماس گرفت؟-

ستگاه.معلوم  یتکون دادم که اومدوکنارم رو یسر ست وزل زدبه د ش تخت ن
 بوداونخ م ل من استرس داره
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 دوگفتیبه صورتش کش یدست کالفه
 رهیگیماه!چراتماس ن-

گاه دستش گذاشتخ که باعث شدشوکه نگام کنه امامن که  یدستخ رورو نا ودآ
 زدم وگفتخ ینکنخ لبخند عیشترضایب نکهیا یچکارکردم برا دمیفهم

 زنهینگران نباش!االن زنا م-
 دادوگفت رونیروباحرص ب نفسش

  ودشخ شترنگرانیمنخ ب-
 دونخیم-

عدهخ ند ب مه صتتتدا یلبخ ندبهخ جواب دادهمون لح بالبخ که   یبهش زدم 
 دیچیدستگاه پ یآرادتو یپرانرژ

تاحاالحال  گخیچاق چاقه؟م ن؟دماغتونیمملکت. وب یستتالم برستترهنگا-
 .نیچندنفروتاامروزگرفت

م-من برستتترگردا بینیستتتالم  ما و حالیم ن؟ وشی.شتتت چرا  گذره؟
 خ؟یدار خ؟چکارشونیریبگ
.االن ازاسترس دونخیکه ا الق گندشمادوتاروم ن؟منیسرهنا  رفرض کرد-

 ادیب کتونینزد کنهیکس جراه نم چیمطمئناه
 شدبروزدادیاما وب نم خیاسترس که داشت -من

ست- شکرکه نمتون شت نیبروزبد نی دارو سالخ اونجاندا همه  خیوگرنه االن آدم 
 شل وپل بودن

 تیبودهخ برادرش روواقعاتوعصتتبان دهیزدم .حق داشتتت هخ من ود یلبخند
 ومدیم نییوآستانه تحمل  ودمون هخ پا خیتحمل بود رقابلیغ



 اگفتیآر کردمیطورکه به حرفاش فکرم نیهم
 ؟یشینم تی؟اذیارادحالت  وبه؟سالم-

 ویارآقایاربسینجابسی دا!من چقدرطرفداردارم!نه عشقخ  وبخ!ا یوا-آراد
... 
 ایآر

 گهید شدگرفتیروکه م یهرشو  یبااون بر وردتندش جلو نیروزکه طن ازاون
نه چون طن یکردحرفیکس جراه نم چیه صتتورتش  یباهمون ا خ رو نیبز

 ردجادکیجومحل کارمون ا یتو یجورحکومت نمام هیسالن وکال یبرگشت تو
شو  یآرادهخ تو گهید یحت ساش  ضافه ا چیه کردوبدونینم یتما  یحرف ا

 دادیاطالعاتش روم
هخ  ستتته وکستتل  ینجورینبودم اماا ی ودم آدم شتتو  نکهیبود.باا یجوبد

 شدمیم
که  خیکردیم یروکه بدستتت آورده بود بررستت یاطالعات یاستترگردنعمتی داشتتتخ

ته بودپ نیطن نا!توا شیواردشتتتد.رف  کهکردیکس جراه نم چیه نجورمواقعیح
 بشه کیبهش نزد

 توجه به لباساش نشست. یمبل اندا ت وب یرورو فشیک
ه توجه به چهر یراحت کنه اماب افهیکه بره و ودش روازاون ستتروق کردمیفکرم

 مبل وچشماش روبست یپشت یمتعجب چه هانشست وسرش روگذاشت رو
 سالن شده بودچشماش روبازکرد یرعادیانگارمتوجه سکوه غ بعدهخ

 نیبه کاراتون برس نین؟بریکنیم ه؟چرامنونگاهیچ-
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 رنیفت که باعث شدهمه رسما فه  ون بگبه همه چشخ قره ر نیهمچ بعدهخ
گاه ن نیداره به طن یبیباحالت عج دمیکه د یطرف سرگردنعمت دمیهخ چر  من

اون هخ  دمیکه د نیطرف طن دمیچهره اشتته.فوراچر  یترس تو هیانگار کنهیم
 کنهیتربهش نگاه م ظیصدبرابرغل یداره باا م

موجودکالفه ام کرددرک نگاه هابرام ستتخت بودواستته  تیموق یلحمه ا یبرا
 روصدازدم ینعمت نیهم

 بامنه؟ ؟حواستونیسرگردنعمت-
 البته سرهنا-ینعمت

باره چر  نیبه طن ینگاه خیبان بعدهخ بار وترشیکامپ دطرفیدو ه داشتتتت دو
 کنارم سرم روبلندکردم یباحضورکس دادکهیاطالعاه روبهمون م

به صتتفحه  زوبادقتیم یو خ شتتده رو ستتتادهیرمن ااومده کنا نیکه طن دمید
 زده تورزلیمان

 دگفتیمتعجب مادوتاروکه د نگاه
 اومده؟ شیپ یمشکل-

 ن؟یداشت یسرهنا کار-ینعمت
 فکرکنخ حق دارم که ازاطالعاه  برداشته باشخ درسته؟-

عدهخ گاه ت هی ب بهین پا ینعمت ز که اون فوراستترش رو ندا ت  ندا ت  نییا ا
 کردیفرارم نیانگارداشت ازنگاه طن

 خیدی وب سرگرد.گوش م-نیطن
  ودش روجمع کردوبالکنت زبون گفت ی،نعت نیحرف طن نیباا



صه.بهتر- شخ سام  نیازااراندیقرارگرفتن تک ت یجاهابرا نیهمون طورکه ازعک
 نسبت به افرادنداره... یدیقسمتاست که پشت در تاقرارداره ود

 گفت نیوادامه بده طنر تااومدحرفش
فاعش   یول- کان فرارروازافرادمون م ادهیز یلی وب ارت نه رهیگیوام .ممک

روبه دشتتمن اطالد بده  تشتتونیموقع یکستت اهیافرادمون لوبرن وقبل ازعمل
 راه برگشت ندارن گهیاونوقته که د

عدازا باابرو نیب ته چر  ییحرفش هخ  که اون هخ ینعمت دبهیباالرف گاه کرد  ن
 تکون دادوگفت یسر

ست م- سوس گروهمون روپ نیگیشمادر  اندنگریپس نبا خیداکردیاماماکه جا
 خیباش
 تکون دادوگفت یسر نیطن
 هیحرف نخیا-

 نهیوترتاعکساروببیروکرددوباره به کامپ بعدهخ
صندل هیمده من هخ تک نیتمام ا یتو ستام رورو یدادم به   ام قفل نهیس یود

که طن عاه نعمت رهیبگ خوادمچیم نیکردم معلوم بود مدام ازاطال  یچون 
 گرفتیرادمیا

فه کرده بود.حت ینعمت کامالکال فه بودم نم گهید یرو  دونستتتخیمن هخ کال
 کجابرسه؟! خوادبهیم
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مده فهم نجورکهیا-ینعمت بدستتتت او عاه  که احستتن دمیازاطال مه   یمعلو
 برداربشتته وراحت بتونه  یاش روشتتب انتقال بده تاکمترکستت خوادمحمولهیم

 شب ازمرزردبشه یکیتار یتو
 تیهمه ازشتتب استتتفاده کردن که موقع گهیاونقدرد یکنیشتتب؟فکرنم-نیطن

سته هواتار ست.در شب کاربرا ینایامابادورب کهیشب احمقانه ا ستفاده در  یا
حت م مامورارا مه  کت مشتتکوک هیکاف شتتتهیه  شتتتهیفورام ننیبب یتاحر

 ست؟ینطورنیاستفاده کنن.ا گهیراه د هیدازیاحتماالبا راندا تیاوناروگ
 وگفت نیطن دطرفیکالفه شده بودچر  گهیکه د ینعمت

که بدست آوردم  یکه فقط اطالعات ن؟منیبامن دار یسرهنا شماچه مشکل-
 دمیم لیرودارم بهتون تحو

 کنخیم یروبررس ی.فقط دارم موارداحتمالیچی؟هیمن ؟چه مشکل -نیطن
 یکه چطور دونخیوم ستتخی.من  ودم پلهییبازجو نی.استتتین یبررستت نینه ا-

 کننیم ییبازجو
ب .جنانیشتتیم ییبازجو نیکه درستتته شتتمااالن دار نیجدا؟پس بهتره بدون-

 یسرگردنعمت
 جا وردوبعدهخ گفت یلحمه ا یبرا ینعمت

 سرهنا ؟جنابیچ یاونوقت برا-
 نیفکرکنخ  ودتون بهتربدون-
 رو؟ یچ-

ند نیطن گارمعرکهیزدودور ودش چر  یلبخ چه  دان مه ب ته بودچون ه گرف
 دادنیسالن جمع شده بودن وبه بحث اوناگوش م یهاتو



 ستین یکس پشت گوشاش مخمل چیه نجایمن سرگرد.ا ی دا-
 ن؟یگیم یمعلوم هست چ-

 مفکر ودش رونشون دادوبعدگفت یلحمه ا نیطن
 نیای!دنبال من بشهیمعلوم م-

 فوراازسالن  ارج شدوبه سمت محوطه رفت بعدهخ
مه عدصتتتدا یتو ه مه ب ندلح ندشتتتدکه  نیدادطنیدادوب یشتتوک بودن.چ بل
 یعمتن نیطن خیدیکه د خیدیدو رونیبه ستتمت ب زدهمهیروکتک م یادکستتیبافر
 ولگدگرفته رمشتیروز

 واونو ازش جداکردم دمیسمتش دو به
 ؟یکنیم ینجوریشده؟چراا یچ-

 بودبه سمت من برگشت وگفت یکه به شده عصبان نیطن
سرهنا نم- شتون بودن  چیبه ه شهینگفتخ  کس اعتمادکرد؟جناب همکاردادا

 نیا فرستتتهیاطالعاه م یاحستتن یروپرکردن.داره برا شتتونیا یوبعدازاون جا
کارش  داد وبی! ودش رواصتتاللونمهیرکاهیداشتتتخ بدآب ز رنمرشیمده ز
 روبلده!

دوکه ز یبه پشتتت نعمت یلگد گفتیحرفاش که بانفس نفس زدن م بعدازهمه
 نیزم یاون هخ پره شدرو

برنامه  یمخصوصا من چون من همه نقشه هام روبانعمت خیشوکه شده بود همه
کارام تو نیازبهتر یکیواون  کردمیم یزیر ندازه  نیا یهم به ا ندستتتال بود چ

 چشمام بهش اعتمادداشتخ
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 منتمره تابهش حمله کنه یم ل ببرز م دمیبرگشتخ که د نیطرف طن به
 کردمیبعدازبرگشتش رودرک م حاالحااله

.... 
 نیطن

 ن؟یکرد رشیشد سرهنا؟دستگ یچ-آراد
 نه هنوزباهاش کاردارم.-من

 ؟یچ یعنی-
 بندازم رشونیگ یبزارم ازمااطالعاه بهشون برسونه تابه راحت خوامیم-
 خیریکه  ودمون لوم ینجوریاما وب ا-
 کنخ یباهاش باز خوامینه!اشتباه نکن سرگرد!م-

 که آرادگفت دمی ند بعدهخ
 شودیبازم!سرهنا رستگارو*ح*ش*ی م یوا-

 کردم وگفتخ یا م
 ه؟یچه حرف نیوا!سرگردا-
 شودیم ی!سرهنا رستگاراهلدی وب ببخش-
 یمسخره ا یلی -
 دونخیم-
 رفتیتکنوم کیرومخخ داشت کامالش یعنی

 سرگرد فه!-
 کردوگفت یآراد نده ا خیحرص یصدا دنیباشن



 یسرهنا ازجناب برادربگو.هنوزم به  اطراونروزکه پاچه اش روگرفت الیخیب-
 ترسهیازه م

قت روهمون داداشتتتت م ایعنی- چه گرفت یچ یعنی.دهیح عدشیپا هخ  ؟ب
 شده. ینمام نجاحکومتیبارفتاراونروزم ا

 کردم وگفتخ یطانیشی  نده
 ترسنیم ل سا ازآدم م دهیحال م یا-

 دوگفتیباحرف من  ند آرادهخ
 باحال بود یلی  نخیبیباره که دارم م نیرواول تونیطانیش یرو نیا-

 از ودش درآوردن بیغر بیعج یشرود کردصداها بعدم
 یاریاز وده درم هیصداهاچ نیواقعاکه!واسه سرگردمملکت قباحت داره.ا-
کوالم یوقت اوردمیتورودرم یداشتخ ادا-  یشیکه درآ
 فیهمه تعر نیباا ی!شرمنده ام کردیواقعامرس-
 نداشت. یقابل-

 شدیوقت آدم نم چیپسره نیزدم ا یلبخند
 هگید رستتخیدارم م یبا گهیفعالد یروکرد تی وب ستترگرد.فضتتول یلی -

 باهاه حرف بزنخ تونخینم
 !یباشه فعال!درضمن فضول  ودت-

بودکه  یکستت نیوتماس روقطع کردم.دلخ براش تنا شتتتده بود.اول دمی ند
 بودم باوجودجنس مخالف بودنش! نقدرراحتیباهاش ا

... 
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 ایآر
ست نعمت نیروزکه طن ازاون خ اون ه کننیروروکرد همه باترس بهش نگاه م ید

 کشهیکرده باشه مدام داره همه جاسرک م نیپلنا که کم هیکه م ل 
رودرآئرده که دلخ  نقدرحرصتتخیروراه اندا ته ا شیفضتتول ینایاون دورب بازم

 بهش بگخ مارپل! خوادبازمیم
 کنخ. سیدهنش روسرو خوادبزنخیدلخ م یعنی...استغفرالله.د تره

به تخخ چشتتتاه هخ  شتتتهینم یحت گهی.مدهیرمیمواقع به من گ یبعضتت یحت
 اعتمادکرد

باره دورب یکاف نیشتتترازای وردن ب حرص تابرم دو ندشتتتدم  که  یینایبودبل
 نیطن ستتتخیستت نابهیاومددورب ادمیدفعه  هیآرادوصتتل کرده بودروچک کنخ که 

ضرهخ که طن صله واونخ رمزداره ودرحال حا  شاالهیحنا انوم که ا یرفته پ نیو
 .رهیوقت رنا نگ چیه
 ستخین یکس عصب چید تره شکارم ازدست ه نیازدست ا نقدرکهیا

بان دونخینم ماهرموقع عصتت عدازبرگشتتتت م نیوحرص طن تیچراا  نخیبیروب
 گردنش روبشکنخ رمیحناروبگ نیا خوادبرمیکه دلخ م یجور رهیگیحرصخ م

 دونخیبرامون اعصاب نذاشته نم گهید نیطن نکهی اطرا دبهیشا
 دمیه ددفع هیبخوابه که  شتتخیآب بخورم تاآت وانیل هیتا خچالیستتروقت  رفتخ

 دواومدتویروکوب اطیباحرص درح نیطن
شون نم همه سرکار شتن  سرمن برگ شون برده بودکه باحرکت  ستخخیبازمات  وا

 ادیب شیپ یریبازدرگ



شت بب نیطن شدتابرگ سرم  آب  وانیل نکارروکردمیکه چراا نهیهخ متوجه حرکت 
 دستاش یروجلوش گرفتخ وفشردم تو خی

 ازکنارش ردشدم وگفتخ کردکهیداشت منونگاه م متعجب
 یکدوممون اعصاب نذاشت چیه یبرا گهیبخوابه!د شتیآتبخور-

 روگرفتخ بازوربه  وردش دادم وانیرفتخ جلوول نیبودواسه هم هنوزتوبهت
هنش د یروتو وانیروگرفته بودم ول نیشده بودمن سرطن یواقعامزحک ی صحنه

  فه نشتته نکهیا ی خ شتتده بودوبرا نییبه ستتمت پا یاون هخ کم بردمیباالم
 دادیتندتندآب روفروم

سراغ مان یشداونورو یکه  ال وانیل شتخ ورفتخ  شپز ونه گذا  مانگاهتورایاپن آ
 هبه  ودم باش دحواسخی.باکشهیبودمعلوم بودکه داره نقشه م یشیآت نیطن
 بلندشد نیطن یکه صدا یسمت صندل رفتخیداشتخ م یالی  یباب
 سرهنا-

 بهش نگاه کردم که گفت برگشتخ
 مونهینم جوابیب یاحترام یب نیحواستون به  ودتون باشه!ا -

 یکارروب نیکه ا کردمیامافکرنم هیعصتتبان یلیچهارتاشتتد!معلوم بود  چشتتام
 برداشت کنه. یاحترام

نشتتستتتخ که  یصتتندل یرو الیخیب نیبودکه شتتده بودواستته هم یکار اما وب
 شترشدیحرصش ب
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له فاصتت مابال مه ا ا ماش روبستتتت ولح عدب یچشتت ازکردتوش آرامش موج ب
شزدیم شمشیکه منوب ی.آرام سوندچون بدون حرف فقظ با شتراز  نگاه  هیتر

 مرموزبه من به سمت اتاقش رفت
... 
 نیطن

با نیوقتش بودکه ا گهید ناربزارم امروز  ردمکیم کستترهیدکاررویصتتبرم روک
به  یالبخندب نیلوبره واسه هم یکه همه چ دمیترسیشدصبرکردمینم نیشترازایب

 سالن جمع شن یسمت بچه هارفتخ وازشون  واستخ که تو
مه ا یبرا مت آر یلح جا ورده  دمیکه د دمیاچر یبه ستت ازحرف من 

انتتجتتام بتتدم  یوانتتگتتارانتتتتتمتتارنتتداشتتتت بتتدون  تتبتتر دادن بتته اون کتتار
ستخیچون م کردمینکاررومیدایامابا شده به غرورش  هیمغرور اآدمیآر دون وبه 

 داشتخ اجیاحت نجایا
 اکه جمع شدن گفتخه بچه

 حیروبراتون توضتت یبعدازورودمن به گروه احستتن اهیدعملی وب بچه هابا-
 حیهرکدومتون روبراتون توضتت فهیکه وظ دمیشتتده ومن الزم د یزیبدم.برنامه ر

 خیتونیراحت م ستتتیدرکارن یجاستتوستت گهید ادحاالکهین شیپ یبدم تااشتتتباه
 خیکارمون روانجام بد

 چون لحنخ کامال  ونسردبود کردنیباتعجب بهخ نگاه م همه
االن به  تخدونسیکردمیپوز ندداشت نگام م هیکه با اکردمیبه ار ینگاه برگشتخ

شوتوچکاره ا یتو خوادبکوبهیشده دلش م .اما وب  ودش یدهنخ که  فه 
 کردیروکنترل م



 حرفام تموم شدوروبه همه گفتخ باال ره
ده.مطمئن باشن که ازهرکس هرکس کارش روبه نحواحسنت انجام ب دورامیام-

 گذرمیکنه نم یکه کوتاه
 اگفتیتموم نشده بودکه آر هنوزحرفخ

 خیماهخ بدون نین؟بگیتاحاالشمارهبرگروه شد یدسرهنا؟ازکیببخش-
 شدمیدمیداشتخ ناام گهیکردم  نده ام روجمع کنخ.انگارنقشه ام گرفت د یسع

 کرد تیاظهارموجود یاما وب  وب موقع
 زدم؟ ی.من حرف بدخوامیعذرم -من

س نیختیبرنامه ر یشماجور- ص نیکرد فهیوظ خیوتق شخ سخ یانگار من  به ا
 نجاوجودندارهیمن ا تیوموقع

 نکردم یجسارت نیمن چن-
 ن؟یدیانجام م نیدوست دار یهرکار یپس چرابدون هماهنگ-

 متفکرگفت یروبه روش که باحالت برگشتخ
 ؟نیکنیکاراونروزم روم یتالف نینکنه دار-

 کردم وگفتخ یا  نده
نه ا- گا ماموریچه تفکربچ که  گه احمقخ  با تخی.م به  هیرو نه  قا کاراحم

ستخ کاراجلوب ضمن فکرنموفتهی طربندازم؟من فقط  وا شته  یفرق کنخی.در دا
 خیهست تیموقع هی یباشه من وشماتو

 دوگفتیهخ کش یروتو ابروهاش
 که من رهبرگروهخ نیآهان!امافکرکنخ ازاول اطالد داشت-
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 رهیزدم که باعث شدحرصش بگ یپوز ند
 امافکرکنخ بهتره رهبر گروه عوض بشه!-
 منمور؟-ایآر
سرهنگ- سا یآ ه  سو شخ یکه نتونه جا  یرهبر ییبده توانا صیگروهش روت

 داره
 دیدندوناش باالکش یصداش روازال گهید ندفعهیا

 دکنختکرارش کن تادندوناه رو ور گهیبارد هی ؟فقطیگفت یبگوچ گهیبارد هی-
به عقب افتادگ نی.همنیمنو وردکن یخواددندونایهه!نم-  خینگاه کن مونیکه 
 خیدار یستیکه چه رهبرگروه ناشا خیفهمیم
ه طرف کنمبه شده مشتش روباآلوردوب شیعصبان تونستخینم نیشترازایب گهید

 دادم یجا ال هیشکمخ پره کردکه من هخ 
سیم-ایآر س دمینا؟باسره یتر ازه  یداره وگرنه بخار شیفقط زبونت ن یبتر

 شهیبلندنم
 شهیسرهنا.براتون گرون تموم م نیاشتباه نکن -من

سمتش پره کردم که  وردز یمن مشت ندفعهیا سرش برگش رچونهیبه  ت اش و
 عقب

با دمیزپریم یحرکت ازرو هیکه با زبرداشتتتتیستتمتخ   به  یحالت اتفاق هیو
 اطیح یتو اروبکشونخیروشکوندم تاآر یا شهیزشیم

 منوگفت یاومدجلو یتیکارم سروان هدا نیباا
 نیزروشکوندیم نینیه؟ببیچکار نی.اکنخیسرهنا  واهش م-

 زدم وگفتخ یپوز ند



که بهتراز ودش هخ  دبدونهیستتروان شتتماد الت نکن.جناب ستترهنا با-
 هست

 فبازگفتیتیبه سمتخ حمله ورشدکه الهه)هدا ادوبارهیحرف من آر نیباا
که واستته مااعصتتاب  اطیتوح نی.امابرنیهمولت وپارکن نیاصتتالبه درک!بزن-

 بمونه.
 یلیمعلوم بودکه   کردنیساکت نگاه م شهیهم یتیداشتن باتعجب به هدا همه

 اونخ دراومده بود یمده حرصش دراومده بودکه صدا نیا
 گفت خیکه مابشنو یوطور شزیهخ باحرص رفت سراغ م آ رش

اون  هدبیبهخ بر ورده بوداما وب نبا نکهی!بااخیشتد وونهیدچاردوتاسترهنا د-
 دادمیرمیگ
 نداشتخ  ودش شرود کرد نیبه کارا یمن که کار-
به ستتمتخ حمله کردکه بالفاصتتله من هخ به ستتمت  ادوبارهیحرف من آر نیباا
 گفتخ اطرفتخیح
 نیکخ مشت ومال الزم هی!امروزاطیح یتو نیایسرهنا بهتره ب-
 .مواظب حرف زدنت باشیاریمنوباالم یاون رو ی انخ دار نیبب-ایآر
 ؟یترسیم-
 حرفخ فورابه سمتخ اومدوگفت نیباا
 شخیاحمق روپرنکنخ آروم نم یعمرا!گرچه وقت ندارم امااگه دهن تو-

عدهخ مت ح ب به ستت حاالفقط  اطیفورا ته بود مدنقشتتته ام  وب گرف او
 موندمیتطرمدمنیبا
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سرآر پس شت  ش ارفتخیپ ش یتاهخ ورز شخ هخ وقت ک  دوارمیالبته ام یکرده با
رس برم بدجورت نخیبیامیکه ازآر یتیعصتتبان نیچون باا رنشتتخیکه  وردو اکشتت

 رفتخیدمیامابا دهیداشته گرچه منخ کارم  وبه اما وب  شخ به آدم قدره م
... 
 ایآر
ودآرادهخ تحمل شده ب رقابلیغ نیرطنیا  یتحمل نداشتخ کارا نیشترازایب گهید

بل نبودنم گهیکه د مه  نیا دونخیم ل ق کارکرده بودکه ه ماغوچ نا د ستتره
 انگارطلسخ شده بودن ازرفتار ودشون برگشته بودن

 ومدیرفتخ اون هخ پشت سرم م اطیبه سمت ح باحرص
 کنخ رشیبزنخ  وردو اکش خواستیم دلخ

 سادوگاردگرفتیروم وا اومدروبه
سمتخ حمله کردو منخ سمتخ پره کردک هیمتقابالگاردگرفتخ که به   یه تولگدبه 

 افتادم نیزم یشونه ام  وردورو
 نگفتخ سرهنا؟-نیطن

ص یحرفش پوز ند نیبعدازا شدحر سه هم یزدکه باعث  شخ وا شت نیب  یم
 گهیه*ر*زمان دروانه صورتش کردم که کناردهنش فروداومدولبش روپاره کردتو

 امااالن نه!حقش بود کردمیم یبودازش عذر واه
 لومکردمعیلگدکارم یاون کالرو خیزدیوبهخ مشت ولگدم خیکردیمبارزه م باهخ

 ازشون استفاده نیبودکه  ودش ازقدره نداشتن مشتاش  برداشت واسه هم
 کردینم



که مد گدچر شتت هی او پاش روگرفتخ اون هخ  یل که  نه  نه صتتورتخ ک روا
صتتورتخ که مشتتتش روگرفتخ  یو واستتت که بامشتتت بزنه تو دطرفخیچر 

 چوندمیوپ
 بودن ستتادهیبچه هاهخ وا خیکردیباهخ مبارزه م خیکه ماداشتتت یتمام مدت یتو

گاه م مارون جا نیشتتتدکه طن یچ دونخینم کردنیپشتتتت پنجره و  نکهیا یبه 
مت من چر  به ستت نه  تادستتتش روآزادک نه  مت ک قاو  دومنوستتپر ودشیم

باالآوردوتو با کروفونیم هی یقراردادبعدهخ دستتتش رو  یدتویکه حدس زدم 
 باشه گفت ارگذاشتهک نشیآست

 نصبه دستگاه روروشن کن ابیبرودنبالش.روش رد یسرگردنعمت-
 متعجب من گفت یچشما یسرش روبلندکردوتو بعدازحرفش

 ممنونخ سرهنا!کارتون حرف نداشت-
 گفتخ باتعجب

 ؟یچ-
 رفموگفتبرگشت ط که
جزء نقشتته بوداالن هخ  ناهمشیکه ا نیبدم فقط بدون حیتوضتت تونخیاالن نم-

 خیروتلف کن دوقتینبا
 دیدو نیبه سرعت به سمت ماش بعدهخ

 ی نده ا کنخیمن م ل ماستتت موندم وهنوزدارم باتعجب نگاش م دکهید یوقت
 کردودادزد

 دارم.زودباش اجیسرهنا ماتت نبره!به کمکت احت-
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 نخیببتا دمیبودم به ستتمتش دو جیاز نده اش حرصتتخ گرفته ودوهنوزگ نکهیباا
 خیقراره چکارکن

شدتو اون سرعت از ونه  ارج  صله حرکت کردوبا  یراه هخ هرکار یهخ بالفا
 رهینگفت فقط درمقابل ستتواالم لبخندزدکه باعث شتتدحرصتتخ بگ یزیکردم چ

 وبگخ
 خیدچکارکنیحداقل بگوبا-

 گفت که
 خیرکنیستگرود ید انیبا-

... 
 نیطن

ض ازحرکاه صت نبودکه براش تو شده بودامافر شوکه  سه بدم وا حیمن کامال
 گازقراردادم یشدم وپام رورو الی  یب نیهم

 یسرگردنعمت-
 دیچیپ خیسیب یصداتو

 به گوشخ قربان-
 نیسوژه روشرح بد تیموقع-
 کوچه... یتو چهیپی...داره مابونی  یاالن تو-
 نیسرگرد!مواظبش باشممنون -
 چشخ حتما!-
 تمام-



ماستتخ کهیطرف آر دمیروکه تموم کردم چر  ت لت متعجب ا حا گاه  یبا بهخ ن
 کردیم

 زدم وگفتخ یلبخند
وبراتون ر یدرنره. ودم بعداهمه چ یسرگرد ان دکهیفقط کمکخ کن داالنینیبب-

 باشه دمیم حیتوض
 تکون داد یهنوزشوکه بوداماسر نکهیباا
 ینه اکه از و خیومنتمرموند خیشد ادهیپ نیازماش خیدیموردنمرکه رسمقصد به

ته بودب یکه ستتترگردنعمت ته بودفقط ادیب رونیگف .نقشتتته ام  وب گرف
 کردمیدصبرمیبا
 تیکارنها نیا یبرا دونستتتخیستتاکت شتتده بود.گرچه م یبدون ستتوال اهخیآر

 روکرده شیسع
 نیپنهون شدن داشت واسه هم یروبرا تیموقع نیپرازدر ت بودوبهتر ابونی 

 ادیب رونیازدر تاپنهون شدم تاب یسر هیبه سرعت پشت 
 پشت سرم نشست اهخیآر

نفس هاش به کنارصورتخ  وردکه باعث  یگرما یلحمه ا ینشستن برا هنگام
گاه برگردم وبه صورتش نگاه کنخ اون هخ که ازچر  صوره من  دنیشدنا ودآ

ه ثابت شدوبه من نگاه کردک زنشستنشی  خیتعجب کرده بودتوهمون حالت ن
 خیکردینگاه من قفل شدوهردوباتعجب به هخ نگاه م ینگاهخش تو
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 نمویرعادیکه من زودترمتوجه حالت غ خیشتده بود رهیپلک زدن به هخ   بدون
بازدم دوباره  یشدم .گرما قشیشدم ونگاهخ روازش گرفتخ امامتوجه نفس عم

 اش باعث لرزشخ شداما ودم روکنترل کردم که بهش نگاه نکنخ
مشتتخص بودکه هنوزکالفه استتت چون بالفاصتتله ازپشتتت ستترمن  امااون

 پنهان شد گهیدر ت د کیبلندشدوبافاصله ازمن،پشت 
صم سه  نکهیا یگرفتخ برا خیت هردومون روازجوموجود ارج کنخ حرف بزنخ وا

 گفتخ نیهم
 سرهنا-

شداماا نوگفتخیتاا سمتخ نگاه کردکه دوباره نگاهمون قفل   رنگاهشنبارزودتیبه 
 اندا ت من هخ ادامه دادم نییروگرفت وسرش روپا

ستش تمام ا- ستگ یربرایا  یاتفاقا نیرا سرگر یسرگرد ان یرید  ینیدامبود.
 کردن امامن  واستخ ییداده بودن واونوشناسا صیجاسوسمون روتشخ نیموقع

 ببره. یاحسن یکه اطالعاه اشتباه برا خواستخیبره چون م شیپ گهیکخ د هیتا
 دادیمکث کردم وبه سمتش نگاه کردم که باا خ به من گوش م یلحمه ا یبرا

 وادامه دادم دمیکش ینفس
سرگردنعمت رونیبتونخ اونوازب نکهیا یبرا - شخ  شته با روفرستادم  یتحت نمردا
به بدا الق خدکنیجوروتشتتتد نکهیا ی.بعدهخ برارونیب ته والب یشتترود کردم 

 باشما یلجباز
 متعجب گفت یحرفخ ابروهاش روباالاندا ت وباحالت نیباا
 من؟چرامن؟-

 زدم وگفتخ یلبخند



 موردکارسازبود نیا یتو یلیچون غرورشما -
 کردوگفت یا م

 ستخیمن مغرورن-
 کامالمعلومه-

 زکردوگفتیرور چشماش
 نی ودتون ازمن بدتر-
 نه غرورمن رفتینم شی.اگه غرورشمانبودکارپنیاشتباه نکن-
ستیاون لحمه دلخ نم یتو صابش باز نیشترازایب خوا  نیکنخ چون هم یبااع
 گفتخ نیکرده بودواسه هم شیاتفاقاعصب نیشدنش درموردا جیگ
ستش وقتخیبگذر- شرود به بحث وبعدهخ مبارزه  ی.را شدو که مادوتادعوامون 

سونه روب اهیاون که منتمربودتااطالعاه عمل یروبرا تیموقع نیبهتر خیکرد ر
شدفقط با سرگرم  یجور هیدیجور  خیشن بتشیمتوجه غ کردکهیم یکار هیمارو

 که من براش جورکردم.
توش رفته بوداندا تخ تامطمئن بشتتخ که  یکه ستترگرد ان یبه در ونه ا ینگاه

 بعدهخ ادامه دادم ومدهین رونیب
 جورکردم یتیروباکمک سروان هدا تیالبته اون موقع-
 حرفخ تعجب کردوگفت نیباا
 ن؟یبه اون مشکوک کردمی؟فکرمیتیسروان هدا-

 تکون دادم وگفتخ یسر
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ه کنخ ک یجلب بشتته وکار یتیداستتتان بودکه توجه همه به ستتمت هدا هیاون -
سوس فکرکنه ماه شکوک نم چیجا سروان  خیشیوقت بهش م وگرنه ن ازقبل با

قشتته ن نیا یباعث شتتده بودکه تو مونیداشتتتخ وشتتنا ت قبل ییآشتتنا یتیهدا
 کمکمون کنه.

 یکیچون من  نیکردیم ی وب هخ باز یلیکه نقشتتتون رو  دبگخیواقعا؟با-
 مشکوک بودم یتیکه کامالبه سروان هدا

 .کارم حرف نداشتدونخیم-
 ازابروهاش روباالاندا ت وگفت یکی

 نیهمه اعتمادبه نفس  فه بش نیازا ترسخیم-
 سرم روچر وندم وگفتخ یدیباالق

ش- شتب یینفس باال داعتمادبهیمغروربا ی.درمقابل آدمانینگران نبا صدادا  یا
 محکخ گفت یوسرد یجد

باحالت ستتتمفوراستترمیمن مغرورن-  ودم  خوامیکه م یروچر وندم طرفش و
 روتبرئه کنخ گفتخ

 ابود؟گفتخ منمورم شم یسرهنا من ک یوا-
 وگفتخ زکردمیمشکوک بهخ نگاه کردکه چشام رور یباحالت برگشت

 ن؟ینکنه به  ودتون شک دار-
 !رینه  -

 کردامامنیبودحتماازترس ستتکته م یا گهیکردکه هرکس د یچنان ا م بعدهخ
 وگفتخ دمیفقط بلند ند

 چسبهیآدم مغرورم هیچقدرحرص دادن  نیدونیسرهنا نم-



 زدوگفت ی ودش هخ لبخندمحو گهیبارد نیا
 بابا! گهید الیخیباشه قبول!من مغرور!ب-

 زدم وگفت یهخ لبخند من
 کنخیقبول م نیحاالکه  ودتون اعتراف کرد-

سرش روبه دوطرف تکون دادمعلوم بودکه ازا اون شده  یکارا نیهخ  من کالفه 
 بلندشد یدر یکه صدا کردمیبودداشتخ نگاش م

 آوردم رونیمتوجه نشه ازپشت در ت ب یکسکه  یروآروم طور سرم
سربه نمرم   رونیب یبامرد یسرگرد ان شت  شنام یلیاومدمردازپ  یراومدبیآ

هستتتت تمام  یهخ جمع کردم ودقت کردم که بفهمخ ک یابروهام روتو نیهم
سخت  یاندامش درشتت یحرکاتش وحت شتونه هاش وقدبلندش برام آشتنابود.

ه ه یصتتدا رونیبه ستتمت ب دنشیهستتت که باچر  یبفهمخ ک کردمیتالش م
 من بلندشد

 من! یکه...! دا نیشد؟اینم باورم
 ییسرجام  شک شدم وتوانا کردمیهخ رفت احساس م ی ودبه  ودتو ا مام

سرگرد ان صالمتوجه  شتخ فقط به جلوزل زده بودم وا صدازدن یحرکت ندا  و
 یکه زندگ یم کسسرهنا نشدم فقط به اون شخص روبه روم زل زده بود یها

 بود. یمن رو راب کرده بودآره  ودش بوداون مهد
حرکت  فقط زدامامنیبرگشتخ به سرهنا نگاه کردم که صدام م یناباور باحالت

 نیسمت ماش دوبهیاون هخ دست منوکش دمیشنینم ییوصدا دمیدیلبهاش روم
 کردامامن هنوزماه بودم نیزورسوارماش دومنوبهیدو
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شتتدم ودرآ رمتوجه  نیمبهخ ستترهنا وحرکت ماشتت یمتوجه صتتداها وفقط
که به صورتخ نوا ته شدکه باعث شدباتعجب به سمت  یمحکم یلیضربه س

 سرهنا برگردم که گفت
 نمونده بودازدستمون دربره! یزی؟چییچت شدسرهنا؟معلوم هست کجا-

کردم وازاون حالت دراومدم وفقط درجواب همه حرفاش  یحرفش ا م نیباا
 گفتخ یسرد یباصدا

 متاسفخ-
شدوباتعجب  کردساکتیحرف من سرهنا که داشت هنوزمنوموا ذه م نیباا

گاه کردنم که  یهرچ یستترم ول الحنیتعجبش ازجوابخ بود دونخیبهخ ن
 بودساکتش کرد.

... 
 ایآر

شد.نم لحن شده موجب تعجبخ  لحمه  هی یشدکه تو یچ دونخیسردش به 
که بودبه اون شخص  ینقدرسردشداماهرچیلحنش ازاون حالت شوخ دراومدوا

 ربط داشت یکنار ان
 بود نیطن شیاماتمام ذهنخ پ رفتخیم یپشت سر ان داشتخ

 یستتکوه کردم تامعذب نشتته اون هخ که تمام مده باا خ چشتتما نا واستتته
ستخیحالتش کالفه ام کرده بودامانم نیسردش روبه جلودو ته بود.ا  یزیچ تون

 بگخ
ه ک نیردگخ کردن وا یبرا دادمی ونه اش که احتمال م کوچه یدتویچیپ ی ان

 نکارروکردیبه همسرش بزنه ا یاومده سر



 مانع شد نیکوچه که طن یبرم تو  واستخ
 که برگرده خیکنینجاصبرمیکوچه.هم ینروتو-
 چرا؟-
چه داره.ه دونخیم خیرکنی ونواده اش اونودستتتگ یجلو خوامینم-  یچیکه ب

 روه بشکنه یجلو تیکه قهرمان زندگ ستین نیبدترازا
 کردی اطره فکرم هیترشدانگارداشت به  ظیحرفش ا ماش غل نیباا
 گفتخ ارمیحالت درب نیاونوازا نکهیا یبرا
 ؟یاگه فرارکردچ-
 کوچشون بن بسته!-

 نزد یهخ حرف گهید نیهم
مه ندلح ند نیماشتتت یتو چ نه اش  ارج  یکه  ان خیمنتمرمو از و

بازن وبچه اش به سمت اوناحرکت کرد.در ونه اش که  یشدوبعداز داحافم
 شدوگفت ادهیپ نیازماش نیبسته شدطن

 به  انواده اش سرنزنه؟ تیمامور انیتاپا یقرارنبودکس ؟مگهیسرگرد ان-
 اونجا شوکه شده بودگفت نیکه ازحضورطن ی ان

 بود ضیدرسته سرهنا!امابچه ام مر-
 دمشیمن که سالخ د-

 داد هخ جواب یکه انگارمچ گرفته باشه بهش نگاه کردکه  ان یباحالت بعدهخ
 بچه ام. یکیاون -
 نیشترنداریدونه بچه ب هیکه من ازافرادم اطالد دارم شما ییتااونجا-
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ک من سرجاش  ش یصدا دنی واست فرارکنه که باشن رافتادهیدگیکه د ی ان
 شد
 کنخیم کیبهت شل یقدم بردار هی-من
 ستادگفتخیا دمیتاد
 سره وبچرخ یحاالدستت روبزاررو-

که  واستتته بودم روانجام دادوبه ستتمت مااومد.رفتخ طرفش که  یکار ی ان
 یکه تو نیمشت  واست ازدستخ فرارکنه که بالگدطن هیبهش دستبندبزنخ که با

 افتاد نیزم یشکمش فرورفت رو
 هخ به سمتش رفتخ وبهش دستبندزدم که برگشت وگفت من

 بشخ دبازداشتی انواده ام با دنیبه  اطرد یعنی-
 زدوگفت یپوز ند نیطن
وکمک به دشتتمن  ی.شتتمابه جرم جاستتوستتنیکن اهیستت د ودتونیستترگردبر-

 نیبازداشت
شتترود به  ودش  خی برداشتتته باشتت یکه توقع نداشتتتت ماازهمه چ ی ان
 دادن کرد نشون ا*ن*ا*هیروب
سرهنا نکنه -ی ان شمن؟ سوس؟کمک به د سرگردام ادتونیجا  ینیرفته که 

 جاسوس بودن یونعمت
 سردش کامالتناقض داشت وروبه من گفت یباچشما کردکهی ندها  نیطن
 نیروآزادکن شونیا خیرکردیاشتباه دستگ نکهیسرهنا م ل ا-

ته بودم منمورش رومشتتت من که ازنگاه ولحنش گرف  یشتتکخ  ان یتو یهخ 
 فروکردم وگفت



 خیمدرک ازه دار یچون ماکل یبه نعفته که اعتراف کن-
 بزنه که من بهش گفتخ یدوباره  واست حرف ی ان

 شهیمشخص م یستادهمه چ یتو یبهتره ساکت ش-
 خیبد یمیسردارکر لیروتحو یتا ان خیسمت ستادحرکت کرد به

 هخ پشت فرمون نشست وبه سمت نیدستبندزده نشستخ وطن یکنار ان من
 خیکرد ستادحرکت

.... 
 نیطن

 خ؟اونخیمارودستتت  ورد یعنی.ادی.اصتتالباعقل جوردرنمشتتهینم هنوزباورم
که  خیرفتیم یمیستتتادبه ستتمت اتاق ستتردارکر خیدیرستت ی!وقت؟از ودمونیازک

 اومدوگفت رونیب یمی ودسردارکر
 نیروآزادکن ی.سرگرد انینیسرهنا ام-

 که شوکه شده بودم گفتخ من
 قربان اون جاسوس دشمنه!-

تابراتون یتو نیایو ودتون هخ ب نیکه گفتخ.آزادش کن نیهم-ستتردار تاق   ا
 بدم حیتوض

قفه بعدازنشستن مابدون و خینیسردارازمون  واست که بش خیاتاق که رفت دا ل
 کرد حیشرود به توض
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ن بودکه ازاونجابرامو یگروه احسن یماتو یازجاسوسا یکی یسرگرد ان-سردار
 یکه شماآدم اشتباه دبگخیوبا کردیماکارم یمده هخ برا نیاوردوایاطالعاه م

 نیرکردیرودستگ
 حرفش روکردبه من وگفت نیبعدازا بالفاصله

 خیبودچون ماراحت تونستتت یکه عال دبگخیاما راهکارشتتماجناب ستترهنا!با-
 خیرکنیرودستگ یجاسوس احسن

روکردبه  که کردمیروشتتنخ کنه داشتتتخ بهش نگاه م یکیمنتمربودم که  یباحالت
 اگفتیآر
 یکن یازنقش ب یبتون یراحت نیکه به ا کردمیبود.فکرنم یسرهنا کاره عال-
 زدوگفت یلبخند اهخیآر
 قربان نیلطف دار-

 که هنوزمتوجه منمورشون نشده بودگفتخ من
 منوروشن کنه یکی شهیجسارته.امام-

 کردوگفت یکوتاه ی سردار نده
بوداما وب  یعال ینیستترهنا ام یشتتمابرا ختنیجناب ستترهنا نقشتته ر-
سرهنا هخ ب یدبدونیبا ستهیکه  ش سرگردام کارنن سته توبا شه  ینیبودن.در نق
سرهنا ام نیبود ختهیر ستفاده ازغرور صم ینیکه باا  خیکه به نمرم کاربه جاوت

 بود یدرست
 کردکه سردارگفت یااعتراضیحرف سردارآر نیباا
 حرف نباشه سرهنا!غرورشمازبان زد اص وعامه-



داربودتاترستتناک چون به  شتتتر ندهیبراش رفت که ب یچشتتخ قره ا بعدهخ
ما ودمیمهربون اصتتالا خ نم یمیستتردارکر مدا ندم  و که نخ روکنترل کردم 

 سردارهخ ادامه داد
 یرگرد انکه س نیتالش کرد ینیکه شمابااستفاده ازسرهنا ام گفتخیداشتخ م-

ردن عجله ک یکم ینیموردستترگردام نیا یکه تو دبگخیامابا نیرکنیرودستتتگ
نه جاسوس دست نشانده  دادنیم صیروتشخ یوگرنه امروزحتماجاسوس اصل

 ستادرو
 خیکه ماکارمون رواشتباه انجام داد نیبگ نیخوایم یعنی-من

 زدوگفت یسردارلبخند
شه ب نیا- شمابااون نق شکال به  ص یا وارده  ینیامابرسرگردام ستیتون واردننق

 بشه هی اطرعجول بودنش تنب دبهیاومدبا یکه وقت
 هخ که ازحرف سردارشجاد شده بودم به دفاد ازآرادبر واستخ وگفنخ من

ه اما وب اشکال ازشمابودک گخینومیکه ا خوامیسردار!معذره م نیاشتباه نکن-
ش یبرا شه ک سرگردامخیدیمانق ستیدمیازکجابا ینی. مونه از ود یکه  ان دون

 ستیهخ واردن شونیبرا ی.پس اعتراضکنهیم یواونجااطالعاه جمع آور
 به من کردوگفت یمشکوک سردارنگاه

 ن؟یکنیدفاد م ینی نقدرازسرگردامیحاالشماچراا-
 هخ که ازحرف سرگردشوکه شده بودم بالکنت گفتخ من

 یجور نی!همیچیه-یه-
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ردم که ک انگاهیبرگشتخ به آر دمیاروشنیآر ی نده سردارونفس حرص یصدا که
 سرخ شده تیازعصبان دمید
 باالندا تخ.اصالبه من چه؟ یچش بود؟شونه ا گهید نیا

 سمت سردارگفتخ برگشتخ
 بود؟ یک یحاالجاسوس اصل -

 .یسرگردنعمت-سردار
 گفتخ باتعجب

 ؟یچ-
 طرفخ وگفت ابرگشتیدفعه آر نیا

 درسته سرهنا!-
 کردوگفت ی نده ا بعدهخ

شمااومد یاون روز- سرگردنعمت یتو نیکه   نیکردینگاه م یسالن وباا خ به 
نگاهش  یچون من هخ ازترس تو نیکه شتتماهخ بهش شتتک کرد کردمیفکرم

شک کرده بودم امابعدفهم شماازاون برا دمیبهش  ستفاد یکه  شتون ا ه تحقق نق
 نیکرد

 هخ کردم که گفت یروتو ا مام
 نه اشتباه شماست والبته نه آراد! نیا نیطورکه گفتالبته همون -

دستاش رومشت کردوبه شده فشاردادکه من  گفتیکه اسخ آرادروم یهنگام
 رهیاحساس کردم االن مفصالش ازهخ درم

 توجه به نگاه من به دستش ادامه داد بدون



 براش جورشتتدکه بتونه بدون تیموقع نیاومدبهتر رونیکه اون از ونه ب یوقت-
خ بپردازه اما وب من ه شیکنه به اطالد رستتان تشیشتتمااذ نیزبینگاه ت نکهیا
همون  نیفرستادم وجالبه که بدون بشیتعق یروبرا ییبودم ومامورا کارننشستهیب

 ونریرفت وبعدازب یناون هخ به  ونه احستت خیکردیرودنبال م یموقع که ما ان
 خینقشه شماهست ونیکارهارومامد نیهمه ا دبگخیبا رشذوالبتهیاومدنش دستگ

 خیریرنمربگیبهترآدماروز خیتابتون
 تکون دادم وگفتخ یدستخ اومده بودسر یکه تازه همه چ من

 کنخیحس حماقت م ینجوری.انیدادیبهتربودمن روهخ دراطالد قرارم یول-
 ا خ کردم که سردارگفت بعدهخ

بازکن جناب ستترهنا!م- م ل  یواستتته ستترهنا مغرور دونخیا ماه رو
 .خیشمارودوربزن خیمجوربود نی وردن سخته اماباورکن نجورکلکیشماا
 روبلندکردم وباا خ به سردارنگاه کردم که گفت سرم

 هیه ب خیمجبورشد نیهم یبرا مونهیهادورنم یبریزشماسایازنگاه ت یچیآ ه ه-
گفته  یتاجاسوس بتونه  ودش رونشون بده آ ه  ان خیسرگرمتون کن گهیزدیچ

سن سرهنا جد یگفته ازوقت یبودکه اح شده  سیواردگروه اطالعاه پل دهیکه 
شون جراه نکرده اطالعات سوس  هیماروش خیبودکه مجبوربود نیبفرسته ا یجا

 خیهمه دورکن رنمرگرفتنیز نیکخ ازا
 تکون دادوگفت یسر بعدهخ

مافوقتخ وا - به من  بازکن. و ماه رو  یکنیا خ م ینجوریحاالهخ اون ا 
 ؟یکنیم یچ ردستتیدربرابرز
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 دفعه به  ودم اومدم وگفت هیحرفش  نیباا
 !قصدجساره نداشتخدقربانیببخش یوا-
 اگفتیحرف من آر نیباا
شمافقط ا مش رود-  خیدیرود ادشی.ماکه هخ ا خ وفرنیدیسردارحاال وبه 

 خ؟یدبگیبا یچ خیدیهخ مزه لگداش روچش
 زدم وگفتخ یالبخندیآر باحرف

س خوامیواقعامعذره م- شتخ که بهتون آ صدندا شتا یبیق  یبرسونخ اما وب م
 ومدیشماهخ کخ از جالت من درن

 حرفخ اونومتوجه ز خ لبخ کردم که شرمنده گفت نیباا
 رجوقرارگرفتخیتاث دتحتیدببخشیبا-

 دادگفتیماروگوش م ینااون لحمه داشت حرفا سردارکه
سرهنا مغرورکه پا- شت یکی نی!اشهینم نیبهترازا وفتنیهخ ب یدوتا  زدهیم م

 مشلیکه اونجانبودم وگرنه ف فیح ومدهیهخ کوتاه ن شتتونیکیاون بهش لگد.
 خوردیواسه بعدابدردم گرفتخیروم

 ابلندشدیاعتراض من وآر یحرف صدا نیباا
 خیاومد رونیازاتاق سردارب داکردمیاطالد کامل ازموضود پ نکهیبعدازا
 گفتخ تیوباعصبان ابرگشتخیسمت آر فورابه

 ؟یزنیمنودورم گهیحاالد-
 دگفتیق یمتفکروب یدوباحالتیبه چونش کش یدست

 به سره کردم شتردستیبهش گفت دورزدن.ب شهینم-



رو خ  استترشین ارشتتکمش کنخ که آر یومداومدمشتتتیکفرم باالم داشتتتت
 کردوگفت

مارودورنزدم فقط ستتره رو- که شتت  یجاگرم کردم ول هیمن غلط بکنخ.من 
کفرم داشتتت  گهید یآ ر نیدستتت به ستترکردنت ستتخته.ا یلی  یلی داوک

 ومدیباالم
 زدوگفت یطونیکردم که لبخندش یا م بهش

 !یا ماه روواکن  انم گهیحاالد-
 زدوازکنارم ردشد یحرفش شوکه نگاشکردم که چشمک نیباا

 طنت؟یاوشیمن!آر یجمع کرد. دا نیزم یشدازرویهخ نم لیباب گهیرود فکخ
 خیگشتیدبرمیحالت شوک زده ام حرکت کردم تابهش برسخ با باهمون

.... 
 ایآر

 نزد یحرف چیه نیبه مقرطن خیکه برگشت یتازمان
رف ح خیستترداربود شیکه پ یبودفقط زمان دهید یکه اون مردروبا ان یازموقع

 زد
بل فرق داشتتتت وهنوزاون ستترد اون کامالباق  یموقع هخ لحن حرف زدنش 
 احساس کرد شدتوشیروم

بودبه اون  یوبه شتتده فکرم رومشتتغول کرده بودهرچ دونستتتخیرونم لشیدل
 مردربط داشت
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 خواستتتیبکشتتخ امادلخ نم رونیب نیطن رزبونیازز یجور هی خواستتتیم دلخ
ه لبخ گوشتتت یطونیفکرم بازلبخندشتت نیفکرکنه فضتتولخ!گرچه  ودش بود.باا

 نی!د ملخ به ایط کرد)غلادینشتتستتت هنوزم که هنوزه به نمرم مارپل بهش م
 .فدیزمنوعفوکنیعز ی! واننده هایماه

ه ب ینگاه زدمیمحوطه  ونه قدم م یفکربودم داشتتتخ تو یکه تو یمدت تمام
 اطرافخ کردم وبه سمت دا ل رفتخ

شدن واون داره ماجرا یکه همه دور ان دمیسا تمون که رفتخ د دا ل  یجمع 
ستگ جیمه ست هرچ ناهخیزدم .ا یلبخند کنهیم فیروتعر شیرید ض ید ول ف

 بودازپشت بسته بودن
بازچشتتخ بچه  ستتتتی.معلوم ندمیروند نیستتتالن اندا تخ اماطن یتو ینگاه

 خوادچکارکنه؟یم دهیهارودورد
 داکنخیزروپی انخ ت نیاستفاده کردم تابرم بازا تیموقع نیازا منخ

 سرعت ازپله هاباالرفتخ ورفتخ طرف اتاقش ودرزدم که گفت به
 !دییبفرما-

 رهیباآرادتماس بگ کنهیم یتختش نشتتستتته وداره ستتع یرو دمیکه رفتخ د دا ل
 داشت؟ نقدرعجلهیبودکه ا یچ دونخینم

 گفتخ یوباشو  جلورفتخ
 ؟یکن هشیتنب یخوایم-

 گفت یبزنه وجد یلبخند نکهیمن وبدون ا دطرفیچر 
 بپرسخ یزیچ خوامینه بابا!م-

 دیدوباره به طرف دستگاه چر  بعدهخ



 دمیباالاندا تخ وپرس ییابرو
 ؟یچ-

 باالاندا ت وگفت یا شونه
 خیفهمیهردوم نیاگه صبرکن-
 خنگفتخ فقط ا خ کردم وگوشه تخت منتمرنشست یزیبهخ بر ورده بودچ نکهیباا

 بعدازربع ساعت تونست باآرادتماس برقرارکنه باال ره
  برا؟ ن؟چهی ودم! وب یهاسالم برسرهنا -آراد
 ن؟ی!شماچطوریسالم برسرگردحواس پره وعجول  ودمون!مرس-نیطن
جول؟ا- ع چرا حاال باه دار ی وب! ت طراون اشتتت به  ا نوز ه با  نیبا

 ؟رهیم یرآبیهخ م ل من ز ی ان دمیفهمیدمیمن ازکجابا ن؟ وبیکوبیمنوم
 شهینمتوقع  نیشترازاینداره برادرمن!ازاون عقل ناقص توب یاشکال -من

ازه  یحال کی امیدبی!باا؟یچونیپی!نامرد وب مارومینیبه جناب ستترهنا ام-
 آسمون هخ از نده روده بربشن! یکه مرغا رمیبگ
سئله بحث کنخ فقط  خوامیعذرم-نیطن سراون م سرگرد!زنا نزدم که باهاتون 

 سوال بپرسخ هی خوامیم
 که بده؟ هیشماجون بخواه سرهنا!ک-

 ؟یلحمه  فه ش هی شهیآراد!م-من
 نچ!-آراد

 زهرمار!-
 توحلقت!-
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نداره  نیطن له  بل هخ معلوم بودکه حوصتت فه شتتتده بودوازق ماکال حث  که ازب
 گفت یبابلندیتقر یباصدا

 بابا سته شدم! ین؟ایساکت ش شهیم-
آرادهخ  یتعجب کرده بودم ستتتاکت بهش نگاه کردم صتتتدا ادشیکه ازفر من
 دیمتعجب پرس ییانگاراون هخ تعجب کرده بودکه باصدا ومدینم
 سرهنا حالتون  وبه؟-
بزار- ندارم. له  حوصتتت قط  ف بخ! با! و با پرستتتخ  نیاره  ب لخ رو من ستتتوا

 نیسروکله هخ بکوب یتو نیبعدهرچقدر واست
جا نیا به  عه  کهیا یدف هام روتو ن برو جب کنخ ا خ کردم وا هخ  یتع

 خیهخ بکوب یسرکله  یتو خیخوایکه م خی.فکرکرده ماچه ادمیکش
کهیباا عهیا ن لت شتتو  ندف حا بازداشتتتتیحرف نم یاصتتالبا ما حرص  زدا

ستیشده دلخ م اوردوبهیمنوباالم ه بزنخ ک یاومدم حرف رمیحالش روبگ خوا
 گفت شیجد یآرادباصدا

 سرهنا! شنومیم-
 یزیفقط  ودش روکنترل کرده که چ ستیبودکه حال آرادهخ کمترازمن ن معلوم

نخ ازده یحرف  وب کنخی. داروشتتکرکه آرادزودترشتترود کردوگرنه فکرنمنگه
 ومدیم رونیب

س هیانگار نیطن شت ا دنیکخ باپر شکل داره دا ست  نیسوالش م ست اون د د
 بپرسه یچطور دونستی.نمکردیم

 کردم وگفتخ یدست شیمن پ نیهم یبرا
 !ن؟یدیادکشیسرمافر ینطوریکه ا نیفکرکنخ سوال داشت-



 ازابروهام روباالاندا تخ وباحالت تمسخرنگاش کردم یکی بعدهخ
 هخ نیوا خ طن شتتخیتحمل م رقابلیحالت چقدرغ نیا یتو دونستتتخیم  ودم
 زدبرتمام افکارم یدرست

 دیهخ کش یشترتویدادوا ماش روب رونیروباحرص ب نفسش
 یکس نینچ نخیبب خواستخیشخص بپرسخ.م هیدرمورد خواستخیسرگردم -نیطن

 انه؟ی نیدیرواونجاد
 ؟یک-آراد

 باچهارشونی.قدبلندوتقردیسبزوپوست سف یمردباچشما هی-
.... 
 نیطن

 دراحتیراحت تربودم!با هیک فخیحر دونستخینوبت من بود.االن که م گهیحاالد
 کردمیناک اوتش م

 یستتتمهایهک ستت قیوازطر رنمرداشتتتخینازیدورب قیحرکاتشتتون روازطر تمام
 دمیفهمیم شدمنیجادمیکارشون ا یتو یرییتغ نیکوچکتر شونیاطالعات

 کردمیمده داشتخ کارم تمام
 یستتتگ  گهید یچون حت رمیکارم انتقام بگ نیباا خواستتتخیانگارم ییجورا هی

 کردمیروهخ احساس نم
ازدستتتخ  یبهخ گفته بودکه حستتاب شتتدمیآرادهخ ازاون طرف  بردارم قیازطر

 بردنخ. نیازب یشکارشدن ومصمخ تربرا
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وکنترل نداشتتته باشتتن  زهیکه اعصتتابشتتون بهخ بر خواستتتخیروم نیهم  وبه
 .شهیبرن که باعث شکستشون م شیوباترس بخوان پ

 ودم  یروجا یسترگرد ان شتدمیم ستتمخیهخ که مجبوربه ترک ست یدرمواقع
 دادمیقرارم

جا ییازاون روزا امروزهخ با یکه قراراونو بدم چون  ستتراغ  دبرمی ودم قرار
 !گهیحنا انوم د

 یطرف سرگرد ان دمیچر 
شه.کوچکتر گهیسرگردد- ست کامالجمع با ش نیتکرارنکنخ!حوا تباه حرکت ا

 یرییتغ نیر.کوچکتیشینم وتراغافلیلحمه ازکامپ هی شهیاونام شرفتیماباعث پ
 یدیاطالد م ینیروبه سرهنا ام

 که ازدستخ کالفه شده بودجواب داد یسرگرد ان
 ن!حواسخ هستبله قربا-

 ااومدیآر یکه صدا دکنخیدوباره تاک اومدم
حواستتخ  یعنیحواستتخ هستتت  گهیم ی!وقتنیباباستترهنا!کالفه اش کرد یا-

 گهیهست د
شتخ ستش تو ستادهیپله هاا یرو دمیبهش نگاه کردم که د برگ شهیج یود  هی.با

هاش هخ بهخ ر دهیگرمکن وشتتلوارپوشتت تهیبودمو که  خ بود.چشتتتاشتتهخ 
  سته ام بس که قرمزبود زدمنیازدورجارم

 دورشدم یتکون دادم واز ان یحرف سر بدون
 حنا؟ شیپ نیریم نیدار-ایآر
 کنخ! دکارروتمومیبا گهیآره!امروزد-



 نیمواظب  ودتون باش-
بخش بهخ زدمن هخ ستترم  نانیلبخنداطم هیکردم که  یبهش نگاه برگشتتتخ

 روتکون دادم وگفتخ
 !حتما!یمرس-

 ازسالن  ارج شدم بعدهخ
.... 

 ایآر
فت ب نیطن به دلخ راه پ هی رونیکه ازدرر بد که دلخ  یداکردطوریاستتترس 

 برم دنبالش وازدورمواظبش باشخ خواستیم
ما وب به آرادزنا بزنخ وازشتترا خیتصتتم نی!واستتته همشتتتدینم ا  طیگرفتخ 

جا تااون جامطمئن شتتخ و هد یهر طر تونخیکه م ییاون نهیم دشیروکه ت  ک
 برطرف کنخ.

 استرس گرفتخ یخودیب
 دنیمارکشبدترازانت یچیه نخیرفتخ تالحماه انتماررونب نیطرف اتاق طن فورابه

ستخیکردنمیم دشیتهد یامابازاگه  طر دمیشنیصداش روم نکهیباا ستین  تون
صم نیهم یبکنخ برا یکار شخ فقط باکالفگ خیت گفتخ که  یگرفتخ ازاونجادورب

 افتاد برم کنن. یاگه اتفاق بد
 نگفتن. یزیبچه هاتعجب کرده بودن اماچ همه
بل ازرفتن تنش  رفتخ که ق مابلوزوشتتلوارش  تاقش.تختش مرتب بودا دا ل ا

گاه به سمت لباساش کش یبودرو  شدم دهیتخت افتاده بود.نا ودآ
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دم سرم روچر ون یروجلوبردم که برشون دارم به  ودم اومدم باکالفگ تادستخ
بادستتتگاه ک تاذهنخ کمو باارادتماس گرفتخ   یرجایگدر یه کنارتختش بودفورا

 بشه یا گهید
 مملکت! یسالم برسرهنا ها-آراد
 ؟یسالم آراد! وب -من

 سرهنا رستگار! ؟سالمیتو وب یمرس-
 ستشین نیممنون  وبخ!طن-
 کجاست؟-
 کنه. یرفته پرده آ رروباز-
 ؟یاحسن ادتوگروهیب نیقرار طن یعنی-
 آره!-

 که گفت دمیکش یآه بعدهخ
 حالت  وبه؟ یامطمئنیآر-
 آره بابا! وبخ-
 من که شک دارم؟!-
 اونجامطمئن شخ طیکخ ازشرا هی خوامیحاالمنوول کن.م-
 .یبدون یخوایم یچرا؟چ-
جابرا نخی.فقط نگرانخ.ببدونخیچراش رو ودم هخ نم- مدن طن یاون  نیاو

 کنه؟ینم دشیتهد یکه  طر نهیمطمئن هست؟منمورم ا
 من متعجب شده گفت یمعلوم بودازحرفا آرادکه



کهیا- جا جا ن ماازاون ه ب یکار یکه قراره د تراروستتتالخ ببرن دب یی طرداره ا
 .درضمن نگران نباش من هخ هستخرسنیکارشون ندارن و وب بهشون م

  وشحالخ.آراد وب مواظبش باش ییتواونجا نکهیازا-
 حاالمشکوک هخ شده بود گهید آرادکه

گاهه. سهیمعلوم هست توچته؟بابااون  ودش پل-  از طراه کارش هخ آ
 ادیسرشون ب ییبال خوامیبابا.فقط نگران افرادم هستخ نم یچیه-
برادره  من که یبرا ی.حتینبود ینجوریوقت ا چیمنخ باورکردم.توه یتوگفت-

 یشینگران نم ینجوریهخ هستخ ا
 یاز وده مواظبت کن یتونیازتومطمئنخ که م-
 حرف نداره یرزم یورزش ها یکه سرهنا رستگارتو یدونی وده م-
 نگران نباشخ تونخینم یول دونخیم-
 روبگو اراستشیآر-
 وراستش روبگو؟ یچ-
 ؟یشده.کلک نکنه عاشقش شد تیزیچ هی دونخیمن که م-
 گفتخ یتند دامافورابالحنیوجودم لرز یتو یزیچ هیحرف آراد نیباا-
 .من...من فقط نگرانخرمیگمشو!نه  -
درضتتمن  یکنیآره جون  وده.باشتتته داداش باال ره که  وده اعتراف م-

 نگران نباش مواظبشخ
 ممنون داداش.پس فعال-
 ایباشه نگفت ادهیباشه فعال.اما-
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 گمشوآراد-
راحت شتتده  الخیآراداونجاستتت ومواظبشتته   نکهیکخ ازا هیآرادقطع کرد بعدکه

 اماهنوزدلشوره داشتخ
ش یرو شخ بعدبرم ب دمیتخت درازک سرم رو رونیتاآروم ب س یتا  یدبویتخت ر

 .دیچیپ خینیب یعطرش تو
 مگذاشته بود راهنشیپ یقارویسرم رودق دمیتخت بلندشدم که د یفوراازرو

 یرو قایکه صتتورتخ دق دمیشتتکخ روتخت درازکشتت ینباررویزدم وا یلبخند
 فروداومد. راهنشیپ

سش آرامش  دنییهام کردم بابو هی وش عطرش روواردر یوجودم بو باتمام لبا
ورتخ ص یزدم وبادست لباس روتو یوجودم نشست دوباره لبخند یتو یبیعج

 کردمیحس م یشتریآرامش ب دمشییبو یشترمیفشاردادم هرچه ب
بالشتتتش گذاشتتتخ که دوباره  یوستترم رورو دمیتخت کشتت یروکامالرو  ودم

 .دادیاونوم یزدم بالشتش هخ بو یدماغخ لبخند یدتویچیعطرش پ
سش روتو دمیب*غ*ل  واب یرو سرم روتو یولبا ش یب*غ*لخ گرفتخ و ت بال

 فروکردم
 آروم آروم شدم دمیتخت درازکش یساعت که تو خیحدودن

 ادیب نیهرلحمه ممکن بودطن شداونجابمونخینم نیشترازایب گهید
 دمیما...دوباره چر ا رونیب امیوتخت رومرتب کردم  واستتتخ ب فورابلندشتتدم

که  شدمیروبردارم امانه!دوباره داشتخ کالفه م شدلباسشیطرف لباساش کاش م
 یمشتتکل داشتتتخیبرم نواگهیا دمیرود شیلحمه گوشتته تختش روستتر نیآ ر

 دمیشروبرداشتخ وبوک یزدم وروسر یبزنه دوباره لبخند یحرف تونستینبودنم



س رونیبرم ب یبدون اون روستر تونستتخیچخ شتده بوداما وب نم دونخینم ه وا
 .رونیورفتخ ب بخیج یتاش زدم واونوگذاشتخ تو نیهم

سر فورارفتخ شتخ تو یطرف اتاقخ ورو سام .جا فیک یروگذا دادم  قرارش ییلبا
 ندشینب یکه کس
 چکارکرده. نیطن نخیتابب نییراحت شدبرگشتخ پا الخی  بعدکه

.... 
 نیطن

پدرم فهمحن شیپ قراربودازفردابرم کرده اون  ونریومنوب دهیا.براش گفته بودکه 
ستش که همون ماز شهیهخ بهخ گفته بودکه دو س یجوررابطه برا هی اربا تادن فر

 کردتام المنو رکنه منخ که  رشدم.البته بالنسبت. فیتعر یآدمااونورآب وکل
 !یاحسن شیواونخ منوببره پ ششیبرم پ قراربودکه

 دمکریتالش  ودم روم دهمهیبا خیروبه آ ربرسون تیمامور نیقراربودا گهید
خص د ترارومش یدارایتا ر یکه کارم سخت تره قراربوداول برم دب دونستخیم

 خیروبه دام بنداز یبعدهخ گروه احسن خیرکنیودستک
نه بعداون اونجادو یرانیا هیبه  فرو تنیبودم د تراروعمده م دهیفهم نجورکهیا

 .فرو تیمعرب  یخایدونه اونا روبه ش
 خوردامامجبوربودمیبکنخ بهخ م خواستخیکه م یازکار حالخ

 یکم کهنیا یبده.برا حیروتوضتت ادنقشتتهیابیمبل نشتتستتته بودم قراربودآر یرو
 دمی ودم روآروم کنخ چشتتمام روبستتتخ چشتتمام بستتته بودکه صتتداش روشتتن

 جورچشمام روبسته نگه دارم نیهم نهیادبشیدادم تام حیترج
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 نییکه روش نشتتستتته بودم باالپا یدفعه احستتتاس کردم که مبل دونفره ا هی
شمام روبازکردم که نگاهخ با سل هیشدچ رم گ یلیگره  وردنگاهش   ینگاه ع

ند یلیبود،  گاهخ روگرفتخ  یگرم.لبخ ندزدم ون گاه لبخ نا ودآ که من هخ  زد
 کردمینگاه روحس م یاماهنوزاون رنا وگرما

 کردنگاهخ روگرفتخ شرود  تامن
 طیتمام شترا نیبشت یکه قرارشتماواردگروه احستن یی وب!سترهنا ازاونجا-

ض شه وکارتون  التونیتا  دمیم حیومحل روبراتون کامل تو ازهرجهت راحت ب
 نیروبه نحواحسنت انجام بد

 گفت دحرفاشییکردکه سرم روتکون دادم ودرتا ینگاه بهخ
 دمیدرسته سرهنا!گوش م-
 یدسعیکه نقشتون کامالمشخصه.شمابا نیازاالن که شماواردگروه شد نینیبب-
 خیکنریالملل اونودستتتگ نیب قیتاماازطر نیروبشتتناستت دارعمدهیکه  ر نیکن

نگران  خیدیرواونجاقرارم یادافرادین شیبراتون پ یمشتتکل نکهیا یدرضتتمن برا
 نینباش

م که شتتد دفورامتوجهیزدو ند یحرفش ستترم روبلندکردم که چشتتمک نیباا
 زدم یمنمورش به آراده!من هخ لبخند

 وشنودبهخ دادوگفت لیوسا یسر هیدادودرآ ر حینقشه روتوض گهیکخ د هی
ون بدم  ودت حیکه بخوام روش استتتفاده روبراتون توضتت ستتتخین نینگران ا-

 نیچطورباهاشون کارکن نیدونیبهترم
 تکون دادم وگفتخ یسر



ش- سته نگران نبا  برمیم کیتبلت کوچ هیهمراه  ودم هخ  ناروبلدمی.کارباانیدر
 تابااون بتونخ راحت براتون اطالعاه روبفرستخ

 هست نیگردن بندهخ دورب یگوشواره هاقرارداده شدن وتو ی وبه!شنودهاتو-
سع- شه دورب کنخیم یمنخ  سن نیکه اگه ب  ارتونیروباهک تحت ا ت یاتاق اح

 .نیاریاطالعاه بدست ب نیقراربدم تاراحتتربتون
  وبه!-

 حرف بلندشدوگفت نیبعدازا
 همزاحمتون نش یکس سپارمی.به بچه هامنیپس فعالبهتره استراحت کن-
 نخیبش ستمخیس یپا دمیم حیترج ستخینه من  سته ن-
 نیامابهتره استراحت کن-

 ستخیکه  سته ن گفتخ
 دستوره هی نیوا نیکن داستراحتیمن هخ گفتخ که با-

 ونگاش کردم که گفت زکردمیرور چشمام
من درض شخیکه نرفته چون من رهبرگروهخ پس فعالمافوق محسوب م ادتونی-

 چون امتحان پس دادم خورمیهخ م یفکرکنخ به دردرهبر
حث اون روزکه ازرو داشتتتت بودم اشتتتاره  دهیبودکه کشتت ینقشتتته ا یبه ب

 زدم وگفتخ یکردلبخندیم
 کامالدرسته!پس بااجازه-

 بلندشدم وبه سمت اتاقخ رفتخ بعدهخ
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راحت ترم!رفتخ لباستتام روبرداشتتتخ وعوض کردم لباستتام روکه  ینجوریبهترا
 نکردم داشیگشتخ که پ یدنبال روسر دمیپوش

 !ستیتخت امان یگذاشتمش رو ادمهیدونخ کجاست  ینم
 ی.زشته!لعنتدهیمنوند یروسر یهخ برم بگخ کس تونخی!نماه

 بودم سادهیوسط اتاق وا یباکالفگ
 بپوشخ گهید یروسر هیدیدرک!با به

 ومدیبهخ م یلیداشتخ   شتردوستیهام ب یاونوازهمه روسر اماآ ه
 رمیبراش آبغوره بگ نخی.بشستیکن بابا!حاالکه ن ولش
سر هیکمد یوازتو رفتخ شتخ کنارم که وقت گهید یرو شتخ وگذا شدمیب یبردا  دار

 .بهیاعجنجیا یزیچ هیبالشت گذاشتخ اما...صبرکن! یبپوشخ بعدهخ سرم رورو
شتخ !به انجیازبچه هااومده ا یکیدیشا دونخی.نمدادیهخ م گهیعطرد هی یبو بال

 بخوابخ یکردم کم یوسع دمیشدم ودرازکش الیخیهرحال ب
 داشته باشخ یانرژ یسروکله زدن باجنابان قاچاقچ یدبرایبا

... 
 ایآر

 هیکه  دمیدارشتتددیب یبزنه اماوقت شیدرموردروستتر یحرف نیبودم که طن نگران
 کنهیاشاره نم یواصالهخ به اون روسر دهیپوش گهید یروسر
 یوهام شتربهیب یلی  یکی ومدامااونیهخ بهش م یروسر نینگاه کردم ا بهش
 بیتتر نشستیروموهاش م یوقت رکهیقرمزرنا حر یروسر هیومدیم شیمشک

 ومدیازاندازه م شیب دشیبه پوست سف اوردکهیبه وجودم یرنا قشنگ
 امیب رونیروتکون دادم تاازفکرش ب سرم



 که کردم فکرکردم یبه کار یلحمه ا یچخ شده.برا دونخیاصالنم
سر من صالچراعطررو یچکارکرده بودم؟چرارو شتخ؟ا ساش بهخ  یاونوبردا لبا

 داد؟یآرامش م
 شدمیم جیشترگیب کردمیشترفکرمیب هرچه

ازذهنخ  الشیکنخ روکارم تمرکزکنخ تافکرو  یبشتتخ وستتع الیخیدادم ب حیترج
 بره رونیب

شوره گرفته بودم.قلب خیرفتن آماده کن یروبرا نیطن امروزقراربودکه خ به دوباره دل
 دیکوبیشده م

گاه  یلباستتام وروستتر فیشتتدم ورفتخ ستتراغ ک دهیبه ستتمت اتاقخ کشتت نا ودآ
 دمشییوبو دمیکش رونیروب

 شدیم قیام تزررگ یبودکه تو آرامش
 گذاشتخ وبرگشتخ فیک یروتو یکه گرفتخ دوباره روسر اروم

 روشرود کنه مشیرفته بودکه گر نیطن
 اومد رونیکه ب خیمنتمربود یساعت هی

 بهش زدم ینگاهش  وندم لبخند یکه کردم استرس روتو نگاهش
م  ود یشتتد.حت رکردوآرومییرنا نگاهش تغ دکهید ینگاهخ چ یتو دونخینم

 دمیهخ نفهم
 نزسبزبلنودگذاشته بودوالبته بال سیروپنهون کرده بودوکاله گ اهی رمن س بازاون

 یروتو رحاالهییشتتدتغیآرامش بخش روپنهون کنه اماهنوزم یاهیاون ستت که
 دینگاهش د

http://www.roman4u.ir/


سش شک یپالتو هیهخ  لبا شنا بدنش روقاب گرفته  یم  وش دو ت بودکه ق
 بود دهیچکمه پاشنه دار بلندتازانوپوش هیاو یکه رو یشلوارچرم مشک هیبودبا

 موهاش قرارداده بود یبودکه راحت رو یهخ مشک شالش
 جلوبرم وب*غ*لش کنخ اما ودم روکنترل کردم خواستیشده دلخ م به

نا زد.ستتع یبازنگران مان یبه دلخ چ تاز که  گاش کنخ  که  یکردم  وب ن
  وب به  اطربسپارمش ستینجانیا

 !فیبره اما!ح زاشتخیمن بودنم من!اگه دست ی دا
سمت بق باهرحرکتش سمت من م هی هیبه  ه که غمز یطور ندا تینگاه هخ به 

 کردیام م وونهینگاهش داشت د
 بره! زارمیکه نم دونستخیم موندمیساکت م ینجوریا گهیکخ د هی اگه

بهخ  نیدوباره طن یکه وقت یشتتده بودطور دهیهخ کشتت ی ودبه  ودتو ا مام
 نگاه کردنگاهش رنا تعجب گرفت

 وگفتخ که بهتره عجله کنه! دمیهخ کش یشترتویا مام روب امامن
باره به تختش پناه ببرم. وب  رفتیزودترم کردوهرچهیم دعجلهیبا آره تامن دو

 هی یتوو رونیاونوراحت بزاره ازاتاق اومده بودب نکهیا یبرا یتیبودکه سروان هدا
 تداش ییتنها ازبهیبودون یکخ عصب هی نیاوا رطن نیبودچون ا گهیاتاق د

 اتاقش یبرم تو تونستخیمن هخ راحت تر م ینجوریا
 ا مام بازشد بافکربالشتش

 دوباره بهخ نگاه کردکه ازبازشدن ا مخ دوباره تعجب کرد نیطن
 با ودش مشکل داره! نیا گهیم حتمااالن

 کارم یروتکون دادم که فکرم رومتمرکزکنخ رو سرم



 کردم یروتامحل قرارش باحناهمراه نیطن
 که آروم باشخ کردمیم ی.سعخیهردومون سکوه کرده بود نیماش یتو
داش بشه تادرروبازکردص ادهیتشکرکردو واست که پ نیطن خیدیمحل که رس به

 زدم
 نیطن-

 به اسخ صداش بزنخ کردکهیرونم دفکرشیدشایمن ابروهاش باالپر یباصدا
 دمیمن به  ودم اومدم وازچشماش دست کش هنجورمنتمربودکیهم

 اندا تخ نییروپا سرم
 بگخ! خواستخیم یچ دونستخیشده بودم اصالنم جیهخ گ  ودم

 سرهنا؟ نیداشت یکار -نیطن
وب   خواستتتخیبهش نگاه کردم که باتعجب بهخ نگاه کردامامن فقط م دوباره

 نگاش کنخ
 دازدص ارهیادمنوبه  ودم ب خویرکردوبالبخندانگارمییکخ رنا نگاهش تغ کخ

 ا؟یآر-
 دیاسمخ ازدهنش قلبخ محکخ کوب دنیباشن

 زدوگفت یلبخند دوباره
 من رفتخ!-

 شد واست درروببنده که دوباره صداش زدم ادهیپ نیازماش
 نیطن-

 زدم وگفتخ یلبخند ندفعهیبازنگام کردکه ا برگشت
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 مواظب  وده باش-
 زدوسرش روتکون داد یهخ لبخند اون

 .یشیازدستخ  الص نم یراحت نینگران نباش سرهنا!به هم-
 زدوگفت یچشمک بعدهخ

 دهینم یکردن شمابه من انرژ تیشترازاذیابیدن نیتوا یچیه-
 کردورفت ینتعجب نگاش کردم که  نده ا ندفعهیا

 دلخ گفتخ یلبام برگشت وتو یلبخندبه رو دوباره
 دهینم یمن انرژ شترازلبخندتوبهیهخ ب یچیه
 ده؟چرا؟یم یگفتخ.لبخندش به من انرژ یدفعه متوجه شدم که چ هی

 بودم ذهنخ گفته یتو نکهیباا یکه زده بودم به شده متعجب بودم حت یازحرف
 روروشن کردم ودورزدم وبرگشتخ نیفوراماش

... 
 نیطن

سمت جا اکهیازآر شدم به  سخ ذهنخ  ییدور که حناگفته بودرفتخ اماتابه اونجابر
 ابودیآ رآر رنگاهیدرگ

 !ی.اه!لعنتکردیکارنم گهید کرد؟ذهنخیم ینجوریچراا
کن بابا!به من چه؟من که درمورد ودم مطمئنخ پس چکاربه کارفکرونگاه  ولش

 اون دارم؟
 ودب رکردهیگوشه ازذهنخ رودرگ هیکنخ امانشدهنوزهخ  الیخی ودم روب  واستخ

که  یشتتاپیاون گوشتته ذهنخ بشتتخ وبه ستترعت واردکاف الیخیدادم فعالب حیترج
 حناقرارگداشته بودشدم



 رهخویوداره قهوه م زانشستهیازم یکیپشت  یصندل هی یکه رو دمشیازدورد
 دست تکون داد دوبرامیتکون دادم که  ند یروبلندکردبراش دست تاسرش

 یکه کف کن رمیازتوبگ یحال هیه؟یچ ی نده اه برا دونخی!من که میعوض
 گهیرفت واصتتالد رونیب اکامالازذهنخیحناودوستتتاش فکرآر بافکرنابودکردن

 نموند ادمی
 رفتخ ودستخ روبه سمتش درازکردم زیسرهت به طرف م به
 سالم حناجون-
 ؟یسالام آتوسا انوم گل! وب-
 ستخی!بدنیا-
 به  ودم گرفتخ وگفتخ ینگران افهیق

 فقط نگرانخ-
باتیموقع نیبهتر نی!ازمینگران نباش عز-  نیکه همچ ید داروشتتکرکنی.تو

 اومده رهیگ یتیموقع
ست  وب- شکرکه من دو شکر!  یآره واقعا! دارو م ل تودارم)آره واقعا  دارو

 فیکه گوربه گورش دورامینکبت!ام
االن داره به حال م الزارمن  دونستتتخیومدمیپوز ندم شتتتربهیزدکه ب یلبخند

 زنخیکه من هخ دارم به حال اون پوز ندم دونستیامانم زنهیپوز ندم
 قربونت گلخ-حنا

 نیندارم اصتتالا یزااطالعاتیچ نیمن ازا یدونی وب حناجون! وده که م-
 کارامن هست؟
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 نیکه رفتن اونورازش راض یی.تمام کساهیآدم  وب یلیار ی!ماززمیآره عز-
 ادینم شیپ یمشکل یعنی-
 نبارهستخی!درضمن  ودم هخ ایباش خوادنگرانی؟نمینه گلخ.چه مشکل-

 روذوق مرگ نشون دادم وگفتخ  ودم
ست یلیواقعا! - شدم که توهخ ه شحال  شحالخ!  یلی)آره  ی و  یحال هی و

 !ک*ث*ا*ف*هفیکه کف کن رمیازه بگ
 لبخ روپنهون کردم یومدرویکه داشت م یزورپوز ند به

 ؟یروآورد لتیهمه وسا نخی وب بب-حنا
 که الزم داشتخ روآوردم یآره هرچ-
 خیبر رنشدهی وبه!پس بهتره تاد-
 خ؟یریاالن کجام-
 خیکن دحرکتیبا گهی!چون دزمیارعزیسراغ ماز خیریراست م هی-
 نقدرزود؟یچراا-
 گهیداده!سه چهارروزد هیوقته که اطالع یلیار ی!مازیکرد راقدامیگلخ آ ه تود-

 یتوکه بهتره که زودتربر ی.درضمن برافرستهیروم یگروه بعد
 خی! وبه پس بریگیآره!راست م-

سر اون  رفت من هخ رونیب شاپیتکون دادوزودترازمن حرکت کردوازکاف یهخ 
 پشت سرش حرکت کردم

سع هیکنه!  داکمک شتخ اما سترس دا کردم  ودم روآروم کنخ که موفق  یکخ ا
 هخ شدم!

 شدومن هخ کنارش نشستخ نشیحناسوارماش



 حرکت کرد یکردوبه سمت  ونه احسن فوراحرکت
 هخ  ودم روآماده کرم تابااونابر وردکنخ من
بک!ه هی!اه!کردمینقشتتخ فروم یشتتترتویروب د ودمیبا  یچید ترجلف ستت

 کردم  ودم رو ونسردنشون بدم یکرداماسعینم ینقش منوعصب نیشترازایب
..... 

 نیطن
متوج بشتته تموم  یکستت نکهیکردم بدون ا یستتع خیستتا تمون که شتتد دا ل
 مشخص کردم ناروهخیدورب یجا یکنخ حت یهاروبررس تیموقع

س الیخیکردم  ودم روب یسع کردمیم اطیداحتیبا شون بدم تاک نکنه  شک ین
 همه جاروتحت نمرداشتخ یرچشمیاماز

 اومد یاحسن یکه صدا خیحال نشست یتو یرومبال
 نیبه سالم حنا انوم!صفاآورد-

 یطرف احسن خیدیوچر  خیل بلندشدمب یازرو هردومون
 ؟ی! وبی.مرسارجانیسالم ماز-حنا

 ممنونخ-
 روکردبه منوگفت بعدهخ

 نییسالم  انوم!بفرما-
 عشوه اومدم وگفتخ هیهخ  من

 ؟یجون  وب یسالم ماز-
 قربون شما!-
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 داد. ییرایدستورپذ یکه احسن خیهممون نشست بعدهخ
  انوما نی وش آمد یلی -

 !ارجونیممنونخ!ماز-حنا
 دوگفتیکخ جلوکش هیرو حنا ودش

که  یدونی وده هخ بهترم ستتتخین ینیکه اهل مقدمه چ ارمنیراستتتش ماز-
 ؟یبه دوستخ کمک کن یتونیم نخیبب خوامی.مخینجاهستیا یچ یبرا

 تکون دادوابروهاش رواندا ت باالوروبه من گفت یسر یاحسن
 اونور؟ نیبر نیخوایم-

 تکون دادم که گفت یسر من
 ادیبراتون به وجودم ی وب یها تی.اونورموقعنیکرد یفکر وب-

 جون  وده! آره
 تکون دادوگفت یسر دوباره

 وازاونجابراتون به هرجاکه دوستتت یدب خینجابریکه ازا نهیروش کارماا نینیبب-
 خیکنیاقدام م یپس ماهخ ازدب دنیزانمیو رانیچون به ا خیریزابگیو نیدار
 تکون دادم وگفتخ یسر

 خ؟یدچکارکنیمابا یدب یممنونخ!اما وب تو-
 یبرعهده ماستتتت.مافقط بعدازرفتن ازدب یهمه چ یدب یتو نینگران نباشتت-

ندار یکار گهیرود جاوظ گهیچون د خیبهتون  مت از ودتون  فهیاون حاف م
 با ودتونه

 دونخیم-



براتون  نیاباشج نیهم نیتونی.فعالمخیکنیحرکت م گهیچندروزد هیپس  وبه!-
 کننیم تونیی.م*س*تخدماراهنمانیاتاق قراردادم تااستراحت کن هی

 کنه ییازم*س*تخدماش روصدازدتامنوراهنما یکی بعدهخ
 به حنااندا تخ که گفت ینگاه یکه بلندشدم بانگران یموقع

 جام! نیمن هخ هم کنهیم ارکمکتی!نگران نباش!ماززمیبروعز-
ند ندم الپراستتترستت یلبخ که من هخ لبخ بال  لیبهش تحو یزد دادم ودن

 م*س*تخدم
 رفتخ
.... 

 ایآر
 دمشیهنوزند گفتیهنوزتماس نگرفته بود.آرادهخ که م نیشده بودم طن یعصب
 کردمیروداشتخ تحمل م یسخت طیشرا

تابب رونیب ازاتاقخ  نییاپ امیندارن اومدم ازپله هاب یبچه هاهنوز بر نخیاومدم 
گاه به سمت اتاقش کش  شدم دهیکه نا ودآ

ساس کردم قلبخ ت دا ل شدم اح شیاتاق که   تربهیبودکه منوب یچ دونخی.نمدیرک
 دیکشیدا ل م

لحمه  هیبچگانه شتتده بود یلی.رفتارام  دمیتختش دوباره درازکشتت یورو رفتخ
اون  یتو رفتخیدمینبا گهید رونیشتتدم وفوراازاتاق زدم ب یازدستتت  ودم عصتتب

 شدمیق داشتخ بهش وابسته ماتا
 نییکردم  ودم روآروم کنخ بعدهخ فوراازپله هارفتخ پا یسع
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 اومدجلوم وگفت یلحمه بودکه سرگرد ان همون
 قربان!سرهنا رستگارتماس گرفتن-

ستگاه دو فورابه ش دمیسمت د صدا یرورو یوگو شتخ که  شخ گذا  ی ان یگو
 دیچیپ یگوش یتو
 ن؟یسرهنا رستگار هست-

 بله سرگرد! -نیطن
 .نیباهاشون صحبت کن نیتونیپشت  طن.م ینیسرهنا ام-ی ان

 ممنونخ-
 سالم-من

 سالم جناب سرهنا!-
 ن؟یگرفت رتماسینقدردیوفتاده؟چراایبراتون ن ین؟اتفاقی وب-
ستخ تون یبه سخت نیواسه هم شهیمحافمت م یلی  نجاینه سرهنا! وبخ.ازا-

 که باهاتون تماس برقرارکنخ داکنخیروپ ییجا
 به آراد نید براروبدیحساب با نیپس باا-
ه ب تونهینم یکه کستت کننیمحافمت م گهید یجا هی!چون ازد تراشتتتهینه نم-

 اونجاواردبشه .
 چرا؟-
 که! نیدونیبرسه.م یبیبهشون آس خوانینم-

 گهیم ینجوریچراا دمیفهم
 ن؟یچکارکن نیخوای وب پس حاالم دمیبله!فهم-

 کردوگفت یزیر ی  نده



 بیبرم توکارحب خوامیم-
 ادزدمیشدوفر دهیهخ کش یدفعه ا مام تو هی

 ؟یچکارکن یخوایم-
 !گفتادمنیکخ ازفر هی دهیکه معلوم بودتعجب کرده وترس نیطن
 بزنخ لیمیاون براتون ا قیروهک کنخ وازطر ستمشیباتبلتخ س خوامی!میچیه-

 کردوگفت یطانی نده ش بعددوباره
 اوناروهخ به جون هخ بندازم.چطوره؟-

 آدم رو!بهش گفتخ کنهیم وونهیام گرفت.رسماد  نده
 مواظب  وده باش یکنیم یفقط هرکار-
 چشخ جناب سرهنا-

 بگخ  داحافظ که گفت اومدم
 درضمن کمترحرص بخور-
 من؟-
 نه من!-
 خورمیاطالحرص نم رمنینه  -
امابازم  یمنخ قبول کردم فعالبا یخورینمباشتته جناب ستترهنا شتتماحرص -
 حرص نخور گخیم

کردوقطع کردواصتتالاجازه ندادکه از ودم دفاد  یبگخ  نده ا یزیچ تااومدم
 کنخ

 بودم سرکار رسماگذاشته
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 تکون دادم وازجام بلندشدم یسر
 راحت تربود الخیبودم حالش  وبه   دهیفهم حاالکه

.... 
 نیطن

صم ساعت ش هیگرفتخ تابرم  خیحدوددوازده بودوهمه  واب بودن ت  یسروگو
 آب بدم.

سخ روجمع کنخ ازاتاقا یلید یبا البته  دوالبتهشیمحافمت م یلید ترا  یحوا
 اتاق من

 گرفتخ که ازپنجره برم خیتصم پس
سخیبا اماقبلش سمت ک دلبا شلوارب هیرفتخ و فخیروعوض کنخ به  شتخ بلوزو ردا

 ربشهتاکارم راحت ت
 ستتراغ اتاق دبرمیرومشتتخص کنخ پس با یاتاق احستتن نیدورب دشتتماهیبا اول

 کنترلشون
 یلداشتخ پس مشک ینقشه کامل از ونه احسن هی خیکرده بود قبالاونومشخص

 نداشتخ
 دهیهخ کارش روانجام م بیکه حب هییجا احتماالهمون

خ پشت بوم وازاونجا رفت یاومدم ورفتخ رو رونیروعوض کردم وازپنجره ب لباسخ
 طرف پنجره اتاق کنترل

 داده بودپنجره روبازکنخ ادمیکه آراد یکردم ازهمون روش یبسته بودسع پنجره
به ستترعت رفتخ  نیدا ل اتاق نبوداماممکنه هرلحمه برگردن واستته هم یکستت

 تربط نداش یاتاق احسن نابهیکدوم ازدورب چی.اماهنایدورب یتورهایسراغ مان



 ؟یچ یعنی
 زدنیحرف م ومدانگاردونفرداشتنیم رونیازب ییصدا
 چنده که شماره اتاقش دمیفهمیدمیاتاق شا یشنودبزارم تو هیگرفتخ تا خیتصم

ده استتتفا گهی بردادن به همد یهاکه ازاون برا کروفونیازم یکی یشتتنودروتو
 اومدم وبه سرعت رفتخ طرف اتاق  ودم رونیکارگذاشتخ وفوراازاتاق ب کردنیم

صدا وارداتاق شت بازم یکه دم   رچتوو ودمیز شداومدفورارفتخیدراتاق که دا
 روبه  واب زدم

  وابه نی وبه ا-
 پول. یبخواب.قراره بش زمیآره!بخواب عز-

 رونیورفتن ب دنی ند ییدوتا بعدهخ
 !رمیگی!حال همتون رومک*ث*ا*ف*تا

 نترلاتاق ک یصداه دنینشخ شرود کنخ به شن یعصب نکهیا یدادم برا حیترج
سه صداش ب یهندزفر هی نیهم وا صل کردم تا ستگاهخ و مه ه ادوبهین رونیبه د

 صداهاگوش دادم
 توجهخ روجلب کرد ییصدا بردکهیچره وپرتا وابخ م دنیداشت ازشن گهید

 بیحب ی ودش بود!صدا یصدا آره
ب- ماز نیدور کن. ماره دوازده روروشتتتن  تویشتتت م یار تاقشتتته   خوامیا

 نمرباشهریکامالز
 زننیدران به هخ رودست م ناهخی!پس اهه
 ادیکار وشش نم نیارازایچرا؟ماز-
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چهیچه  وشتتش ب-  وشتتش  یرآبیکه ازز یدونی!مستتتهیاددستتتوررئین اد
 بهش باشه دحواسمونیسابقه اش  رابه با ارهخیادمازینم

 گهید یکی ئسیلبخ نشتتستتت!حدستتمون کامالدرستتت بودر یرو یپوز ند
 ارمترسکیبودوماز

شماره دورب  وبه سن نیحداقل  ست آوردم حاالراحت م یاتاق اح  تونخیروبد
 تحت نمرش داشته باشخ

وهک اون ر کردنیروروشتتن م نیکه اونادورب یومواقع کردمیم اطیداحتیبا البته
 گرفتخیواطالعاه م کردمیم

ست شن کردم احتمال م فوراد ش یکه برا دادمیبه کارشدم وتبلره رورو ون کارا
 استفاده کنن که حدسخ هخ درست بود رلسیزواا

 تره! عیسر رلسیباشعه وا یهرچ
قرارداده بودن که حدس زدم  هیرمزچندال هی رلسی وشتتخ اومدواستته وا  وبه

هد اهمونی بیکارحب کاررومیا یچطور دونخیباشتتته.م یم هد یکنین  یم
 اومد رکهی ان!بگ

 شدم وبعدهخ نترنتیروهک کردم وفوراوصل به ا رلسیساعت رمزوا خیبعدازن
 سا تمون وصل شدم ستخیبه س
ک شماره دوازده روه نیبودم دورب ختهیتبلت ر یکه تو یبرنامه ا قیازطر یسع

 متوجه هک کردن من نشه یکع کس یطور اطیکردم البته بااحت
 زدمی ودم رمزم یبعدازهرورودبرا درواقع

 آهان!  وبه



نده با ودم گفتخ ا یا   ناب  نخی انوم ا نیطن یدار ولیکردم و تاق ج ازا
 یاحسن ار انیماز

من راحت تموم  دادنیکه اوناانجام م یباهرچر شتت رنمرداشتتتخیروکامالز اتاق
 زدمیدمیاتاقش رود

چون آرادگفته بودکه  دهیروانجام م شیاصتتل یاتاقش کارا یارتویماز مطمئنخ
 حق نداره وارداونجابشه یاتاق وکس یتو رنیدارن م یکارمهم یوقت
 خیواردبش خیتونیباچشخ که م نیگفتن باپاواردنش ا وبام

 یستترگرد ان یبرا بیحب ستتتخیستت قیروکه بدستتت آورده بودم ازطر یفوراکد
شه.بهش گفته بودم که هرن لیمیزدم فقط  داکنه که متوجه ا لیمیا ساعت  خیب
 نکارروبکنهیزودا یلیکه   دورامیروچک کنه ام لیمیا

 !دنیدیروم یکه فرستاده بودم اوناهخ دا ل اتاق احسن یباکد
که مام تغ لیمیکردم فورا لیمیا کدرو حذف کردم وت که ممکن  یراتییرو رو

 بودمتوجه بشن روحذف کردم
 دمیتختخ درازکش ی وشحال رو یبادل بعدهخ

موقع  ؟اونیدارم اماتوچ یی ان!دوردورمنه!من باهمه کاراه آشتتنا بیبفرماحب
 یکرد نانیطما یبه بدکس

ته من  یروز هیکه  یکردیفکرش رونم ینکرد نانیکه اطم دونخیم الب
 رمیقراربگ نجادرمقابلتیا

 به لبخ اومد یطانیش یاون  نده  دوباره
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چهاربودواگه فردا واب آلودباشتتخ بهخ  کیکردم که بخوابخ ستتاعت نزد یستتع
 هست ادهخی.سه ساعت  واب هخ بسمه درواقع زکننیشک م

 کردم که بخوابخ یروبستخ وسع چشمام
... 
 ایآر

 یت یآ یبچه ها شیهخ بزارم پس رفتخ وپ یکردم نتونستتتخ چشتتخ رو یهرکار
 نشستخ

 داربودیب یسرگرد ان فقط
 نیهم ی ودش قرارداده بودهنوزهخ به همه اعتمادنداشتتت برا یاونوجا نیطن

 خیبازکن فرستهیروکه م یاطالعات ستین یکه کس یگقته بودموقع
ه ستتالن ک یتو گشتتتخی ودم واون قهوه ددرستتت کردم داشتتتخ برم یوبرا رفتخ

 ستمشیس کیصدام زدوازم  واست که برم نزد یسرگرد ان
 شده سرگرد؟ یچ-
 فرستاده لیمیسرهنا رستگارا-
 ؟یمطمئن-
 روکه گفته بودگذاشته مطمئنخ  ودشه یآره!همون عالمت-
 گفت یچ نی وبه!بازش کن بب-

بازکردود لیمیهخ فوراا ی ان  هخ رشیرمزروفرستتتاده وز هی نیکه طن خیدیرو
 نوشته

نت هخ  قیازطر یتونیشبکه دوازده.م دهینشون م یقشنگ لخیماهواره داره ف ی=پا
 !ینگا کن



 گهیداره بهمون بارمزم یزیاحتماالچ-
 خینک رهاوصلیازپل یکیبه  نترنتیا قیکدروازطر خوادکهیآره!احتماالم-ی ان

 ؟یبد خوادروانجامیکه م یکار یتونیم-
 بله قربان-
  وبه-

 وصل شد نیدورب هیبه  ستخیکارش روانجام دادفوراس یتا ان
 وارداتاق شد یکه همون لحمه احسن هیاتاق ک نیکه ا کردمیفکرم داشتخ
ه روهخ ازپشت بست طونید تردست ش نیرولبخ نشست!ا ی ودلبخند  ودبه

 روهک کرده بود یاتاق احسن نیدورب
 !کارماهخ راحت شد. وبه

گاه م لخیبه ف خیداشتتت مه  خیکردین ازهمون  گهید لیمیا هیکه همون لح
 عالمت دوباهمونیمقصدرس

 نوشته بود خیروکه بازکرد لیمیا
هرموقع که  کنهیپخش م لخیف یشتتبکه عشتتق نینداره.ا یزمان  اصتت لمهی=ف

 داشته باشه گریوباز نندهیب
شن م نیدورب نیکه ا نهیا احتماالمنمورش ساب نی!پس بااشهی اموش ورو  ح
 !شهیروشن م نیدورب نیاتاقش باشه ا یتو یهرموقع که احسن

 تحت نمرباشه یداحسنیچرابا لنگهیکارم یجا هی
 دیرس لیمیا دوباره

 داره ژهیو نندهیب دمی=شن
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سن گهید یکی سیحتمارئ پس ست که البته به اح سه هم یا شک داره وا  نیهخ 
 زارهیاون روتحت نمرم

 خیمونیازاوناعقب نم ینجوریا  وبه
 وگفتخ یبه سرهنا  ان روکردم

باره انیحواستتتون روکامالجمع کن- ته الب نیاومدبهخ  بربد لیمی!هرموقع دو
 نباشه یا گهید یازجا لیمیا نیمواظب باش

 چشخ قربان-ی ان
 تکون دادم وگفتخ یسر

کنخ که موقع  یرو وب بررستت یکنخ اطراف  ونه احستتن یتاستتع رمیمن م-
 بزن خیسیشدبهخ ب یهر بر خیافرادش به مشکل برنخور یریدستگ

 باشه قربان-
 طرفش وگفتخ دمیامادوباره چر  رونیبرم ب  واستخ

 سرگرد؟ یستی سته که ن-
 وجه! چینه قربان!به ه-

 زدوگفت یلبخند بعدهخ
 اعتمادشون روازدست بدم خوامیاعتمادکردن نمسرهنا رستگاربهخ -

 رونیتکون دادم وازسالن رفتخ ب یهخ بالبخندسر من
ومطمئن  دادمیآب م یستتروگوشتت هیدیمن بودبا یباز سیوقت پل گهیحاالد

 حالش  وبه نیکه طن شدمیم
سمت د رونیفکرفورااز ونه ب نیباا شرقیرفتخ وبه  سن یوار ه ازقبل ک ی ونه اح

 رفتخ نهیمنوبب یکس زارهیکرده بودم ومطمئن بودم که اونجادر تانم شیبررس



  ونه یتو دمیباالوپر واررفتخیازد بعدهخ
صدا همون سه ا یکی یلحمه  شدوا شت نهیمنونب نکهیازنگهبانابلند  یکی فوراپ

 دیازدر تاپنهان شدم که اون هخ باسرعت به سمت غرب  ونه دو
 ادهیاورپیازدرواردشتتدوبعدهخ  نیماشتت هیکه  دمیاون ستتمت که نگاه کردم د به

لفن دلخ ت انه؟پشتی وبه  نیحال طن نخیمن برم بب اورنی ناسرگرمیشد وبه تاا
 دمیدی ودم م یدباچشمایبا گرفتیآروم نم

 خوردیکه به پشت بوم م داکنخیپ یسخت تونستخ راه به
ردم کسقف دا ل اتاقارونگاه  یکه آورده بودازرو یکیکوچ نیدورب قیبعدازطر

 داکنخیتاتونستخ اتاقش روپ
 وارداتاق شدم وبه سمت تختش رفتخ اطیبااحت

 نی واب هخ گاردگرفته بودکامالمشتتخصتته که باکوچکتر یبودالبته تو  واب
 افتاداز ودش دفاد کنه یومنتمره تااگه اتفاق بد شهیدارمیب یحرکت

 نجاباشتتخیا تونستتتخینم نیشتتترازای گهیزدم وبه طرف پنجره برگشتتتخ د یلبخند
به   دمیحاالکه د باره نگاه دبرگردمیراحت شتتد.با الخیحالش  و بهش  یدو

رفتخ وفورااز ونه  ارج شتتدم البته تمام دقتخ روهخ کردم  رونیکردم وازپنجره ب
 راحت رفتخ به سمت  ونه  ودمون الیبعدهخ با  رنیرونگ لمخینافیکه دورب

.... 
 نیطن
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اومدم احتماالچون ما ودمون  رونیزاتاقخ بفوراا دارشتتدمیکه از واب ب صتتبح
البنته  خیودب نقدرراحتیا خیشک نکن نکهیا یاونوربرا خیایب خیگرفته بود خیتصم
 اطیح یتو خیوبر رونیب خیایازاتاقمون ب خیتونستیراحتخ اما وب م یلینه  
رکه مبل ودارن بادونف ینشستن رو یکه حنا واحسن دمیاومدم د نییهاکه پا ازپله

به روشتتون وا کهیا یبرا زننیحرف م ستتتادنیرو بهخ شتتتک نکنن ازهمون  ن
 باالصدازدم

 ریسالم صبحتون بخ-
 هخ گفت یحرف من همشون برگشتن بهخ نگاه کردن واحسن نیباا
  انوم؟ نیدی! وب  وابریسالم صبح شماهخ بخ-

 جوابش رودادم رفتخیم نییجورکه ازپله هاپا همون
 !یبله مرس-
 نی وشحال شدم که راحت بود-
 ممنون-

 کردم یرفتخ طرف حناوباهاش روب*و*س بعدهخ
 سالم حناجونخ-
 ؟ینجاراحتیسالم گلخ!ا-
 مهمان نوازن!)آره سر ودش!ف یلی  ارجونیآره ماز-

س یکیواون اورهی شیکی دمیطرف اون دوتاکه د دمیچر  بعدهخ  تسین یهخ ک
سع هی ودمون که داره با ینیجزجناب آراد ان ام شه بهخ کنهیم ی نده که   بازن

 کنهینگاه م



د ترلوسارودرآوردم وباذوق  نیا ینقشخ رو وب نشون بدم ادا نکهیا یبرا منخ
 گفتخ یزدگ

 ؟ییآشنا ارجونی!توبامازیینجایتوهخ که ا یعل یوا-
 لبخندش روقوره دادوگفت آرادهخ

 خیهست یمیقد یسالم آتوسا انوم!آره ماازدوستا-
 ارگفتخیبه ماز روکردم

 کردمیجدا؟فکرش روهخ نم-
 خیوچندساله ا نیچند یآره!مادوستا-اریماز
 کردم وگفتخ یلوس یهخ  نده  من

  وبه یلی  ینجوریآشنادارم!ا هینجایآخ جون!پس ا-
 کردوگفت یحناا م

 خیا بهیمگه ماغر زمیواعز-
 به  ودم گرفتخ وگفتخ یلوس لحن

 بهترازتو! یبودوگرنه ک گهید یآشنا هی!منمورم یهاناوه!نه -
 آرادوباهاش دست دادم! یورفتخ جلو دمی وشاالپر نیم ل ا بعدهخ

 !یعل دنتیکه چقدر وشحال شدم ازد یوا-
 زدوگفت یهخ لبخند اون

 طورآتوساجون! نیمن هخ هم-
 دستخ روفشردوگفت بعدهخ

 دمیبه  ودم بگو!سه سوه براه انجام م یداشت یهرکار-
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 !یممنونخ!چقدرماه یوا-
 اورگفتخیروکردم به  بعدهخ

 اورجون؟ی نی وب-
 !شماچطور؟بایممنونخ  انخ ز-
 پرفکته! یلی  نجای!ایعال-
 نیببر نجال*ذ*هیمده اقامتتون روا دوارمی وشحال شدم.ام-
 !یممنونخ هان-

 مبل کنارحنانشستخ یباعشوه قدم زدم ورفتخ رو بعدهخ
به که آرادرود  و باهاش ارتباط برقرارکنخ  تونخیدادم بهترم ییوآشتتنا دمیحاال

 !ابرسونخیاون اطالعاه روبه آر قیبفرستخ ازطر لیمیواگه نتونستخ ا
 یزبدردبخوریدچیشتتادراحت نشتتستتتخ وبه حرفاشتتون گوش دادم تاشتتا یبادل
 کنن سکیمحال بودربودن  فیحر یلینا یکلمه ا هیاز غیامادر ابخیدر
 ستتتی وب ن یبااحستتن بیحب خیکردیاونطورکه فکرم دمیمده فهم نیا یتو

 یاصل سیرئ یجاسوسه برا هیودرواقع  زنهیروچوب م اهشیودرواقع داره زاغ س
 اورهخی نیحضورنداره اماا یلیجمعاشون   یهخ هست که تو نیهم یبرا پس

روانجام  اههیواردشده امابازکارهمون زاغ س یهخ ازدردوست نیمشکوکه!مطمئنا ا
 دهیم
سخیبا سهینمرم زبهیت یلیاور یکنخ  شترجمعیروب دحوا سبت به ه ر  یمه چون

 !شهیهخ بانگاه شک واردم
 آرادهخ بگخ که دقت کنه! دبهیبا



 یفکرنکنه که من دارم به حرفا یروستترگرم قهوه ام نشتتون دادم تاکستت  ودم
 یلی  تونستخیاما وب نم گفتنیهخ نم یمهم انزچندیگرچه چ دمیاوناگوش م

شون بدم برا شون دادم وبه حرفا الیخیب نیهم ی ودم روکنجکاون  ی ودم رون
 فحناگوش کردمانهیامالش درسته  دونخیغاز)بچه هانم هیصدمن 

.... 
 ایآر

سع یتو رفتخ ستخیم رمیکردم که باآرادتماس بگ یاتاق و سته  نخیبب خوا اون نتون
 ربع جواب داد هی.بعدازحدودنهیروبب نیطن
 سالم بربرادرگرام!-

 ؟آرادجانیسالم بربرادر  ودم! وب -من
 برادر شخیمن  رنم-
 ؟یچ-
شانپخته!من جلو نیکه ا نهیمنمورم ا- به  شهی.نمکنخینم فیازه تعر نیطن یآ

 .هیعمرزندگ هید ترمردم دروغ گفت حرف 
 حرف بزنخ؟ نیازطن خوامیگفته من م یگمشو!اصالک-
 کامالمشخص بود تیازاحوال پرس-
 بارباتو وب حرف بزنخ؟ هیدیمن نبا یعنی!ربابایبم-
 دهیچون جواب نم ی رم کن یخوایکه م یچراقربونت برم!امانه مواقع-
 نیبپرسخ ازطن خواستخی وب برادرمن!م یلی -

 وگفت دتوحرفخیفوراپر
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 !دمشینه!چرابرادرمن د گهیبپرسه بعدم نیخوادازطنیم گخیم امنیب-
 نداشت؟ یچطوربود؟ وب بود؟مشکل-
 یوواسش مشکل کنهیجادمیواسه همه مشکل ا دمیکه من د ید تر نینه باباا-
 ادینم شیپ

 چرا؟-
 ینیبیمنجایکه ا ید تر نیکه ا یکنیتونقشتتش فرورفته اصتتالفکرنم نیهمچ-

 سرهنا  ودمون باشه
 دیپرس یدفعه باحالت مشکوک هیبعد

 نجا؟یا ی ودسرهنا روفرستاد یاتومطمئنیآر-
 چطور؟-
 انگارتام یشتیکف برم ادکهیعشتوه م نی.همچخورهیاصتالبه سترهنا نم نیا-

 ته  نده است شینیدببید ترلوس وسبک بوده.با هیعمرش 
 دمیهخ کش یآراداصال نده ام نگرفت بلکه ا مام روهخ تو یباحرفا امامن

 اد؟یعشوه م نیکه طن هیمنموره چ-
به دلخواه  ودش  نکهیکردن نقشتشته نه ا یاه!گمشتوبابا.منمورمن  وب باز-

 !احمقادکهیعشوه م
  وب؟توام! هیچ-
 روبگو تودلت پرپرزده نه؟ اراستشیآر-
 پرپرزده؟ یچ یعنی-
 نشسته یکیواریورود دهیمرغش پر یعنی-

 زدم وبا نده گفتخ یلبخند



 رآرادیبم-
 امانزارطرف بپره خیگینم یزی نده اه مشخصه ماکه چ نیآره ازهم-
 !پرهینم-
 ؟یبهش گفت یعنی؟یچ یعنی-
 مرده زده یدهرچیق یعنیاعتماده. ینه بابا!طرف کالنسبت به مرداب-
 ؟یکنیم یشو -
 شده ینجوریا هینه بابا!به  اطرهمون قض-
 برادرمن! یبابا!توچقدربدشانس یا-
 دفعه لحنش تندشدوگفت هی

 ؟یدشیامیتارک دن نیا دعاشقیکه با ی!آدم نبودتوعاشقش بشگهید ی ر-
 آراد!-
 جانخ-
  فه شو!-
شقخ!من  فه م- شه ع س شخیبا ست بجنبون من دلخ بدجورعرو  یاماتوهخ د
 نخیرببینم یاون لباس ب یزودتر ودم روتو خوامیخوادمیم
 گمشوآراد-

 دوگفتی ند
 باشه درضمن نگرانش نباش مواظبشخ-
 ممنونخ داداش-
 خیشترنداریداداش  ل وچل که ب هی!گهید خی راب برادر خیچکارکن-
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 یشیتوآدم نم-
قت برودرهجرعش یراحت ترم فعالبا ینجوریتونه هم هیآدم بشخ که بشخ شب-

 بسوز
 کردوقطع کرد ی نده ا بعدهخ

 نشستیم ینیریعشقت تودلخ حس ش گفتیوچله!اماهرموقع که م رسما ل
 ستخیعالقه مندشدم عاشقش ن نینمرم من فقط به طن امابه

 !رونیازاتاق زدم ب رنکنخیشتردرگیذهنخ روب نکهیا یزدم وبرا یلبخند
.... 
 نیطن

ته بودم!وضتتع یکاررویب جا یا یتیامن تیتختخ نشتتستت  خادبودوکیز یلین
کعه  فتنگی؟میکنیم ینجوریچراا یدیپرسیهخ م یرفت وقت رونیب شدازاتاقیم

 کردنیآدم رورسما رفرض م یعنی ودتونه! تیامن یبرا
 هیکه  ارمیب به دست یزیچ یاطالعات تونخیم نخیبب رفتخیبادستگاهام ورم داشتخ
 روشن شد یاتاق احسن یتیامن نیکه دورب دمیدفعه د
 اورواردشدیاتاقش وبعدهخ  یاومدتو یاحسن

 اورگفتیکاغذداددست  هی یهاشون که نشستن احسن یصندل یرو
 یدب خیکه قراره بفرست یید ترا ستینالیا-
 شون؟یفرستیم یباچ-
 ازقطاراستفاده کرد. شهینم گهی!دیباکشت-
 اد؟یهخ م سیرئ-
 !بی.من،تووحبخی ودمون ندفعهینه ا-



سمون روجمع کن یلید یپس با- شکل خیحوا ساب ح سیادرئیب شیپ یاگه م
 رسهیهممون روم

 ست؟ین ی بر گهیسرهنگه د نیازا یدرسته!راست-
 ارستگار؟ی ینیکدومشون ؟ام-

 کردوگفت ی نده ا یاحسن
 تیمامور هیودوتاستترهنا واستته  کنهیم ایزیناپره نیازا سیباره که پل نیاول-
 .ازهردوشون بگوزارهیم
اهخ ب نکهیم ل ا شتتونیکیجواب نداده.کارافتاده دستتت  نکهیدرستتته!امام ل ا-

 خیهخ که دستش روگذاشت ینی.امگهید یجا هیسا تن.رستگارروفرستادن  ینم
 جادکنهیا یمشکل تونهینم گهیتوحنا.د

 .استیکارآر نیمطمئن بودم که ا دمی ند
سن شکلمون پل-یاح  ستخیمرزه!که نگران اوناهخ ن یسای وبه!پس فقط تنهام

ندارم اما وب  نیمن اصتتالقصتتدتوه یباپول کارشتتون حله)دوستتتان گرام
 فستنیکخ ن نجورآدماهخیا

 دنیردو نده بعدهخ
تا قدرازایا یروز هیکه  کردمی!فکرش روهخ نمک*ث*ا*ف* که بهخ بگن  نین

 شدم یعصب یبودم حساب دهیکه شن یزیمتنفربشخ اماباچ سیپل
دادم گوش ندم  حیاحمقانه  ودشون که ترج یبح شون رفت حول کارا بعدهخ

 بسه. دنیگوش م یهمون همکاران گرام
 تبلتخ ثبت کردم یروکه بدست آورده بودم روتو یفورااطالعات
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االن ترس داشتتتخ گرچه آرادهخ  نی!ازهمیماروبفرستتتن دب گهیقراربوددوروزد
شه امام یهمراهمون بودوقراربودگروه سیهخ به اونجااعزام ب  یکیکه من  دمیتر

سع ندهیوقت ازآ چیآدم ه نکهیغافل ازا دانکنخینجاه پ دم کردم  و ی برنداره 
 فکرکنخ تخیروآروم کنخ وفعالبه مامور

.... 
 نیطن

اطالعاه  یکردم هرچ یستتع نجابودمیمده که ا نیدوروزهخ گذشتتت توا نیا
 ابفرستخیآر یوآرادبرا بیحب لیمیا قیبدست آوردم روازطر

ن روبفروشتت یبودم که قراربودبعدازرفتن ما ونه احستتن دهیمده فهم نیا یتو
 شک نکنه یتاکس کردنیچون هردفعه  ونه هاشون روعوض م

 جامونده برداره ی بردادم تا ونه روبخره واگه سرنخ سیهخ فورابه پل من
عدهخ که احستتن ییها لیمیکردم ا یستتع ب نامشتتخص  یبه آدرستت یرو

 ابفرستخیآر یوثبت کنخ وبرا فرستادروچکیم
نقشتته اشتتون  یاصتتل تیهنوزازواقع و یامروزقراربودماروبفرستتتن دب باال ره

 نگفته بودن. یزیبهمون چ
 روجمع کنخ لخیوازم  واست که وسا حنااومددنبالخ

 وروبه حناگفتخ نییپا رفتخ
 حناجون من آماده ام!-
 یتبه بندر.آ ه قرارباکش خیبر یدباچیکه با گهیادومیارمی!االن ماززمی وبه عز-

 خیسفرکن
 آهان!باشه گلخ-



سن یکی یهمون جارو بعدهخ ستخ که اح ش وآراداومدن  بیاوروحبیو یازمبالن
 نییپا

 دیباریم یبه آراداندا تخ ازچشماش نگران ینگاه
 اون هخ م ل برادرش نگرانه دونستخیم
بدبخت شتتتبید ته بودم آر یبا فتیمطمئن کنخ همش م ارواز ودمیتونستت  گ

شه ا ست با شدم تلفن روروش قطع  نجورکنیحوا اونجورکن.آ رش هخ مجبور
 خوامیفرستادمعذره م امیکنخ که بعدش پ

الشخ تمام ت اداشتیآر یتونسته بودم  ودم روآروم کنخ برا یهخ که به سخت من
شتخ  واهش م دادفقطیروبه هدرم سخ  یا گهیتاحرف د کنخینو ستر نزنه وبه ا

 دامن نزنه
فهیق دنیباد حاالهخ ند ا ماش  یآرادفقط براش لبخ نا چشتت که ر زدم 

ندییتغ که دلخ روآروم کردنم یرکردولبخ ماش  دونخیزد نا چشتتت چرار
 آروم شدم نیواسه هم ااندا تیآر یچشما یادگرمیمنو

 ن؟ی وب آتوسا انوم آماده ا-یاحسن
 استرس دارم ی.لبته کمارجونیبله!ماز-
 نیکه ا هگذری وش م هتوننقدربیاونورا نیبر یوقت نی.امامطمئن باشتتهیعیطب-

 شهیاالن براتون  نده دارم طیشرا
 زدم وگفتخ یلبخند

 البته-
 کردم دنگاهیباریازش م ینگاهش که  وشحال یتو بعدهخ
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شاش زوم کردم نم یروجمع کردم وتو لبخندم  دکهید ینگاهخ چ یتو دونخیچ
 گفت دوهولیچشماش پر ی وشحال

 خیرکنیددی.نبانیحرکت کن نیزودباش-
  ودش زودترازسا تمون  ارج شد بعدهخ
وحنارفتن من هخ پشت سرشون حرکت کردم که  بیاوروحبیسرش هخ  پشت

 کردوگفت یکیآرادقدمهاش روبامن 
 رنا نگاهت بدجورترسناک شده بود-

 باتعجب بهش نگاه کردم که گفت برگشتخ
 اونجوردستپاچه شد؟ یچرااحسن یفکرکرد-

 نگاش کردم که گفت یسوال باحالت
 یستترماش م ل ستترما شتتهینگاهت انتقام جوم ی.وقتدیازنگاه ستترده ترستت-

 دیسرماترس نی.اون هخ ازاشهیسنا شکن زم*س*تون م
 بشه!بدشد؟ ینجوریا خواستخیباورکن من نم یول-
 ادیآدم حساب کاردستش م ادازنگاهتی وشخ م یلینه اتفاقا!من که  -

 زدکه من هخ درجوابش لبخندزدم که ادامه داد یلبخند بعدهخ
شاه فحش م یانگاردار- ون چ یفحش بد یتونی وب به من نم ی!ولیدیباچ

 یهستتت یعصتتبان لخیاالن که ازتم  یپس حق ندار دمیجوابت روم یمن زبون
 یاون نگاهت روبهخ بنداز

 ودم  یباگردن راستتت کرده ازکنارم ردشتتدکه  نده ام گرفت اماجلو بعدهخ
 نشه یکار عیوگرفتخ تاضار

 خیقطاروازاونجاسوارقطاربندرش د ستگاهیبه ا خیرفت نیازاونجاباماش



اطالعاه قطارومقصتتدمون روواستته  یقطارباکمک آرادتونستتتخ باگوشتت یتو
 داکنهیتاراحت تربتونه ماروپ ابفرستخیآر

د ترهخ باماستتواردن که همه اوناهخ  گهید یستتر هیازورودمون به قطار قبل
تو بودن  گول  ورده  تارکردن  یباروش من  بازهمون جور وب رف طار ق

 یبفرستن دب مونیبهترکردن زندگ یماروبرا خوانیانگارواقعام
 نی ر ودتون گفتیبهشون م یامابهتربودکس

تار باهخ تو با وابیشتتتده بودهمه تقر کیهوا په  هی یبودن من وآرادوحنا کو
 هیاره که قر خیدیفهم امیپ قیرودرآوردم وازطر خیدفوراگوشتتیحناکه  واب خیبود

بارهبر  یتاوقتاونور رفتنی. وب بودکه اونازودترمیدب اروبفرستتتنیآر یگروه 
 خیباهاشون ارتباط برقرارکن خیراحت بتون خیدیمارس

ذوق  نیاونورگفت ومن همم ل ا یراه تمام مده حناچره وپره اززندگ یتو
 مرگا گوش دادم

 اتاق وگفت یاومدتو یساعت مونده به بندربودکه احسن هیحدودا
 انیچندتاون م نیروگخ نکن گهیکه همد نی.مواظب باشتتخیدیرستت هیبادیتقر-

 به لنگرگاه خیریدنبالمون وازاونجام
 ست؟ین یکارتون قانون ن؟مگهیکنیم اطینقدراحتیچراا -من
شماب-حنا شوراچراگلخ!اماچون قراره  ش ی ارج یه ک سیپل نیپناهنده ب  یعسا

 ادیب شیبراتون پ یکه مشکل خیخوایومانم رنیکه جلوتون روبگ کننیم
 به حنا اندا ت وروبه آرادگفت ینگاه یتکون دادم که احسن یهخ سر من

 ایلحمه ب هی یعل-
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ه حناتکون دادک یبرا یساعت برگشت وسر خیازکوپه  ارج شدوبعدازن آرادهخ
 رونیاون هخ رفت ب

 کردوگفت یآراد نده ا رونیرفت ب حناکه
 یتوروبه من سپردن که مواظبت باشخ درنر-
 چرا؟-
 یکیکه  خوانیونم یچون احستتاس کردن تونستتبت به کارشتتون شتتک کرد-

 ازد تراشون روازدست بدن چون ازقبل قراردادبستن
 متوجه قفل شدن فکش شدم رلحنشییحرف ازتغ نیگفتن ا موقع

براش ستتخته چون  زایچ نیا دنیاماد ستتتیدرستتته که اون د ترن دونستتتخیم
زگل بودن وهرکدوم ا نشیسرزم یاونورد ترا فرستادنیکه م ییناینباشه ا یهرچ

 واقعااسفباربود تیوضع نیا یتو دنشونیپاک ترود
 فتدوگیکردم نگاهخ روگرم کنخ وآرومش کنخ که  ند یطرفش وسع برگشتخ

رف ط نکهیشتتترازایب یشتتی.م ل دلقکامادیاه اه!نگاه گرم اصتتالبه چشتتاه نم-
 شیخندونیم یروآروم کن

 وگفتخ زکردمیهخ چشمام رور من
 .یشعوریب یلی -

 رهیبازوش باعث شدم که  نده اش بگ یتو یبامشت
 شدم شیرلبیلحمه متوجه حرف ز نیروازش برگردوندم اماآ ر روم

 ستخیبرادردزدنمن عشق -
شدم امارو نکهیباا شتخ.فقط  یمتوجه   شوک کلمه عشق یکخ تو هی ودم نگذا

 منه؟ اعاشقیآر یعنیبود؟ یبرادرموندم.منمورش چ



افتادم  یادمهدیشدکه فورا یچ دونخیرولبخ نشست امانم یفکرفورالبخند نیباا
 وباعث شدکه ا خ جاشوبه لبخندم بده

 ماردوبدل نشد نیب یبه بندرحرف دنیتارس گهید
 شدن آرادکامالکنارم قرارگرفت وآروم گفت ادهیپ موقع

 ایکنیزبون بازم ییتوهخ  وب موقع ها-
 نگاه کردم که گفت شیروبلندکردم وبه چهره جد سرم

 ییجادی وب ازه محافمت کنخ.البته فعالشتتا تونخیکه االن م نهیا شی وب-
 هخ مجبوربه ترکت شخ

 دفعه چشاش نگران شدوروکردبه من وگفت هی
 یقول بده که اگه من ازه دوربودم  وب از وده مراقبت کن یآبج-

شن من شده بودم لبخند یلیاززبونش   یکلمه آبج دنیکه با شحال  زدم  ی و
 وگفتخ

 نخیبیسالخ م تیمامور نیتوهخ قول بده که من داداشخ روبعدازا دمیقول م-
 ون دادکه ا مام روتوهخ کردم وگفتخزدوسرتک یهخ لبخند اون

 نه بازبون قول بده ینجوریا-
 زدوگفت یکه ازا خ من تعجب کرده بوددوباره لبخند اون

 به جون داداش  ل وچل و...-
 کردوگفت یمک 

 دمیقول م-
 اورد؟یبگه که به زبون ن خواستیم یاون مک ش موندم!چ یتو امامن
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 شدم وراهخ روادامه دادم الیخیب
 خیسه تاون بودکه ماروسواراوناکردن وبه سمت لنگرگاه رفت ستگاهیا یجلو

شون نگاه خیبود اونجاکه سن یجد گهیهاد افهیاندا تخ ق یبه هم  یشده بوداح
 دبتامتامت لیتبتا گتهیتزدانتگتارحتاالدیتحترف نتمت یبتاکستتت گتهیتهتخ د

 خی.البته قبالهخ م ل کاالبراشتتون بودخیماجون نداشتتت کردانگارکهیکاالبر وردم
 کردنیوباهامون  وب رفتارم خیکه ماشک نکن کردنیرفتارم یا وب جورام

ق نیا یتو ب با بودم  ته  تونستتت ن چون  هیمده اصتتتال نخ  بز حرف  ترا د 
 خوی.مزاشتنیاصالماروتنهانم

..... 
 نیطن
 حرفام روبهش زدم کردمیکه باطنازدعوام یتمام مدت یتو

تعجب کرده بودامابعدش  وشتتحال شتتتدوقول دادکه بهخ کمک کنه  اولش
 روآماده فرارکنه هیوقرارشدهرموقع که بهشون  بردادم بق

کارش داشتتتخ  نیقراربودهم که  بده وهرموقع  مه  بامن ادا بدبودن  به   هیجور
 بهمون شک نکنه یدعواراه بندازه تابتونخ باهاش حرف بزنخ تاکس

 گرفتخیحرف زدنش رودرنمرنم بودالبته اگه لحن ید تر وب
فتیم نطورکهیا به احستتن گ تادش اونو ته بود  یپدرمع اش دلخ بر یلیفرو 
 سو تیم

 واردشد یدفعه احسن هیکه  خینشسته بود یکشت دا ل
 حناروبه روشد یلیازد ترابه سمت حمله ورشدکه باس یکی تااومددا ل

 کردوگفت یا د ندهیصحنه رود نیکه ا یاحسن



 ی واه ادهیز یسزا گهید نهیادهمیقراره سرتون ب ییچه بال نیدیفهم که نخیبیم-
 شهیم نیا

 کردوگفت ی نده ا دوباره
ته فکرنکن- ندازه  ودم لقمه م ادهیمن ز نیالب نه!من ا   ب یول رمیگی واهما!

 بزرگ بردارم یعادتمه که لقمه ها
 رنکنهیبپاتوگلوه گ-من
 وگفت دطرفخیحرف من چر  نیباا
 ی!فکرکردم  ودکشتتگهینم یزیاماچ نجاستتتیکه آتوستتاجون هخ ا نخیبیبه!م-

 !؟یکرد
 کردم وگفتخ یا  نده

 ودم روبکشتتخ  خواستتتخی!نه بابامن اگه میزنیحرف م ؟مستتخرهی ودکشتت-
 نجاتخ جمع کنخ یتوانخ روبرا دتمامینه حاالکه با کشتخیازهمون اول م

 ؟یازدست من فرارکن یتونیم یکنیتوفکرم یعنینجاه؟-
 شخیکه کشته م نهی. ونه آ رش ادتونستخی.شادونخینم-
 عرب یخایدست ش یوفتیتوم یریمیاشتباه نکن تونم زمینه عز-
شت نیباا ستخ م صوره اون که االن  یشدوتو یحرفش  ونخ به جوش اومدود

 بودفرواومد.همراش هخ دادزدم سادهیجلوم وا
 عمرا!ک*ث*ا*ف*ه!-

 به صورتخ زدکه فوراجوابش روگرفت یلیشده بودس یکه عصب اون
 فتنر رونیشدوازاون اتاقک ب الیخیب دمیبکنه من جوابش روم یدهرکاریتاد
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طه آ ر روجشتتون آرادبرگشتتتت وبهخ چشتتمک فقط که من هخ  یلح زد
 بالبخندجواب رودادم

گاه  دمیدوروبرم رونگاه کردم د تابرگشتتتخ باتعجب دارن بهخ ن که همه د ترا
 کننیم

 ه؟یچ-من
 ار؟یتوصوره ماز یتوزد-اطفهع
 آره  وب!چطور؟-

 رفت ی.بدبخت شدنهیحسابت باکرام الکاتب-عاطفه
 دفعه طنازاومدجلوگفت هیکه  کردمیداشتخ باتعجب نگاش م من

ماهخ م ل اون  تیوضتتع یبگ یخوای؟م المیکه چ- نه؟ وب  مابهترازاو
که  ییاونا به شتتهیعرب فقط اون احتماال فرو ته م یخایبه شتت خیشتتیفرو ته م

 ادیازد ترچموش  وششون م
 حق جواب نداره گفت دحرفیکه د عاطفه

 .سهیاون رئ ارروبزنهیحق نداره ماز یآ ه!کس-
حرفش برگشتتتخ ومشتتکوک بهش نگاه کردم که بانگاه من فورانگاهش  نیباا

 روگرفت
د تراستتت به طنازاشتتاره زدم که  یارتویاون جاستتوس ماز زدمیم دحدسیبا

 دمیباچشماش اشاره کردکه فهم
سته بود هممون ش سرمون م خینیتابب خیکنارهخ ومنتمربود خین .باال ره ادیچه به 

وهمه  نییپا ختیارو*ح*ش*ی ستتتادوبعدم لیوا یاحستتتاس کردم که کشتتت
 خیمارومجبورکردن که ازاونجا ارج بش



ست ی اک دب یکه تو دمیاومدم د رونیب ازاونجاکه  هگیلندهورد یسر هیو خیه
 اونجابودن والبته چندتاون هخ اونجا پارک شده بودن.

 کردن وبه سرعت به طرف مرکزشهررفتن ماهاروسوارون
ستخیهخ که م من ستن رد یدب یتو اگروهشیاالن آر دون شن کردم  ابخیه رورو

 لباسام اونوازدست ندم اونوقوره دادم ضیوقت باتعو هی نکهیوبه  اطرا
 کردنیم هید تراوحشت کرده بودن وگر همه
 ادزدیشدوفر ید تراعصب یون مابودازسروصدا یکه تو یمرد

 کنخ یگلوله تومختون  ال هیخوادی!نکنه دلتون مگهید نی فه ش-
 ومدیحق حقشون م یصدا یحرفش د تراساکت شدن فقط گاه نیباا

 ودم  یبودم امانتونستتتخ جلو یراضتت جادشتتدهیستتکوه ااز نکهیهخ باا من
ون حق بهش دنیدیروم ندشونیتاازاونادفاد نکنخ.باال ره داشتن مرگ آ رمیروبگ

 دادزدم نیواسه هم دادمیم
 شون؟یبکش یتونیم یگمشو!آشغال!فکرکرد-

 ترشده بودگفت یکه ازحرف من عصبان اون
 رو وده امتحان کنخ یخوای!میزنیگنده ترازدهنت م یحرفا-

 زدن امامن تکون نخوردم غیاسلحه روطرفخ گرفت که د تراج بعدهخ
 گفتخ

فقط  خشتتیکه روبه رومه راحت م ینکبت ندهیآ نیازا شتتهیمن که بدنم یبزن!برا-
 !؟یجان کن ارنوشیگلوله ازاسلحه ماز هیدیفکرکنخ توهخ بعدش با

 ابروهام روباالدادم وگفتخ بعدهخ
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کهی وشتتش ن چیه ستتتتیرئ گخ؟فکرکنخیدرستتتت نم- ازد تراش  یکی اد
 روازدست بده

 روش روبرگردوند یحق جواب نداره باگفتن لعنت دحرفیهخ که د اون
 من هخ روبه د تراگفتخ که
 بکنه! تونهینم یغلط چی!هنیراحت باش-

شنیکه ا د تراهخ شرود به گر دنینو س یکردن طور هیبلندترازقبل  به  دنیکه تار
فه شتتتده بودم  که کال فاروزدم!بس  که چرااون حر به  ودم فحش دادم  جا اون

 بزنخ تونستخیازدستشون اماحرف هخ نم
 خیدیساعت رس هیبعدازحدود  الصه

 شدیقصربزرگ بود.باورم نم هیرومون  یکردن .جلو ادهیماروپ ستادنیهاکه ا ون
ا مام  تنجاکجاسیا نکهیشده بودم که بافکرا شیقشنا بود.جذب بزرگ یلی 

سرم رواندا تخ پا سلحه  نییتوهخ رفت و ضربه ا وربه ازسربازابه مجب یکیکه با
 حرکت شدم

نه مه  شتتمخ  رهی  شییبایز خیکه شتتتد وارد و مامن هرلح نده تربودا کن
 بودن نجاشدهیا ییباید تراهمه جذب ز نکهیا شدبخصوصیشترمیب

خ جواب داده بودچون کاراآروممون کنن واقعاه نیباا خواستنیک*ث*ا*ف*تام
هخ که ونا ونگشتتون به راه بود فه  ون گرفته بودن وداشتتتن  یید ترا یحت

که  مدیامامن نه توجه کردم نه اصتتالفهم کردنیم دنگاهیقصتترستتف نیبروبربه ا
 بود یاطرافخ چه شکل

 شد کینزد اوربهخیکه  کردمینگاه م نیباا خ به زم داشتخ



شخ اومد!معلومه - ص هینه  و  مونده قراره ادهیکه هنوز یی!فقط تویلید تره ا
 نجاشدنیمحوا هیادبقیسره ب ییچه بال

 دمیغر
 اونااحمقن!-

 کردوگفت یا  نده
مئنخ البته مط نجاشدنیجذب ا نی.اوناپول پرستن!واسه همستنینه اونااحمق ن-

 یشیجذب م یریتوهخ اگه سره روباالبگ
 دوگفتیسرم روباالکردم که  ند یعصب

نامطمئنخ - ماه آزاد نی!ازآ رییتوهخ م ل او !پس زمیل*ذ*ه ببرعز تیلح
 ببر ضیف ییبایهمه ز نیتوهخ  وشحال باش وازا

  فه شو!-
 دمیمامافورافه برمیل*ذ*ه م رمیگیکه جون توروم یبگخ فقط وقت خواستتتخیم

مشتتکوکه پس  یکه نستتبت به همه چ یکستت اورهی ستتادهیکه اون که جلوم وا
 ینگفتخ واون هخ  نده ا یزیواسه  ودم دردسردرست کنخ پس چ خواستخینم

 کردوازم جلوافتاد
 دا ل سا تمون خیرفت

 بود قهیوعت متیگرونق لیسا تمون پرازوسا دا ل
مبالنشتتستتتن ودارن به بهت  یکه همشتتون رو دمیبه اطرافخ اندا تخ د ینگاه

 حرصخ گرفته بود خندنید ترام نیا یایواحمق باز
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 شیازنگاهش آت دادالبتهینشون م توجهیفقط آرادبودکه  ودش روب همشون یتو
بودکه  بیهخ حب یگریود دمیفهمیکردمیم یکه به احسن ییها نوازنگاهیدایباریم

 رفتیتمام مده داشت بالپتاپش ورم
 یمنوبشناسه امااون اصالبه من توجه دمیترسیکه باهاش بر وردکردم م اولش

 بود وترشیلپ تاپ وکامپ ینکردوتمام مده هخ سرش تو
 بودوگفت سادهیآرادهخ کنارم وا دمشیاولش که د ادمهی

 !نیایبهخ م یلینمر  نیازا-
بهش اندا تخ که فورابالحن بامزه  یشده بودم نگاه تند یکه ازحرفش عصب من

 گفت یا
 اون تورو! یاونوهک کن یکردیم یالبته فکرکنخ تمام مده توسع-

 باترس آب دهن روقوره دادوادامه داد بعدهخ
 .نیکنیم نیکه االن دار یدرواقع کار-
 کردوگفت یحرفش  نده ام گرفت که اون هخ  نده ا نیباا
 شهیباحال م یلی. ینترنتیا یها یباکابو یبریدوئل سا هی-

 روبهش گفتخ یهخ با نده ا من
 !برهیدوئل روم نیا یدکیددیبا-

 گفتخ یجد یبالحن بعدهخ
 جنگخیجونخ م یتاپا کشخیمن که پاپس نم-

 هخ ازاونجادورشدم بعدش



سع وترشیکامپ یتو بیهخ بازحب االن شت   رماروهکوتیکامپ کردکهیم یبوددا
ستیکنه امانم اون  یکردم که باتمام روش ها یاونورمزگذار یکه من طور دون

 شهیاون واردشه رمزقفل م یداره وهرروش ییآشنا
 سرش روبلمدکردوگفت یکه عصب کدمیم یبهش نگاه نجورداشتخیهم

 هنکیکرده که باا یرمزگذار یچطور ستتتتیرستتتگار!معلوم ن نیاه!لعنت به ا-
 واردشد؟! شهیبازنم ستی ودش اونجان گهید

شمک یحرفش آرادلبخند نیباا سوس برام چ شدمن هخ  یزدونامح زدکه باعث 
 نامحسوس بزنخ یلبخند
 رفتن؟ شیکه اوناتاکجاپ یبفهم یتونینم یعنی-یاحسن

 وقفل کنهیم ینیب شیمنوپ شتتخیواردم ینه!رمزش چندگانه استتت ازهرروشتت-
 شهیم
روش  یتونینم شیشتتناستتیستترهنگه فبالنامزده بوده م نیا یمگه نگفت-اوری

 یحدس بزن کنهیروکه استفاده م ییها
که اونابدونن که من  کردمیهخ رفت.فکرش روهخ نم یحرفش ا مام تو نیباا

 موقع نامزداون عوض بودم هی
گاه اور،ارادبرگشتتتتیحرف  نیباا به چشتتتام  ین تاچشتتمش  که  به من کرد

سرماییافتادرنگش تغ شما یرکردانگار شما یچ شده  یمن به چ اون هخ منتقل 
شه امافوراتغ ضعییبا دادورنا نگاهش رنا لبخندگرفت که من هخ آروم  تیرو

 شدم
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اون مال چندستتال قبله؟اون  یدونیدرستتته که اون نامزدمن بوده امام-بیحب
شجو نیموقع طن سال بودکه دان  یبودوهنوزبه طورحرفه ا یت یرشته آ یتازه دو

 من بدونخ روش کارش چطوره. کردکهیکارنم
 دجلووگفتیروکش زکردو ودشیدفعه حناچشماش رور هی

 ؟یکنیکارم یتوچطور دونستیم ؟اونیاون چ-
 دفعه آروم شدوگفت هی بیحب
بارجلوش ستتتاآره!من - ند هک کرده بودم وحت تیچ گاهمون رو  یدانشتت

هام روهخ  تاازروش  ند به ذهنخ  یداده بودم! دا ادشیچ من چطورحودم 
 .ممنونخ حنا!دینرس

 شده بودگفت فی رک حناکه
 یکه تاحاالاستفاده نکرد رمعمولی!حاالهخ به نمرم چندتاروش غگهید خینیماا-

 دکارکردیرواستفاده کن شا
باوحشتتت بهخ نگاه کردکه  ندفعهیحرفش دوباره آرادبرگشتتت طرف من وا نیباا

 باالاندا تخ وباآرامش نگاش کردم یمن شونه ا
راحت نگاهش روازمن  الیتعجب کردامابعدبا  داولیهخ که آرامش منود اون

 گرفت
 ستخی ان!من اونقدراحمق ن بیحب یکرد الی 
آشتناهخ که  ی ودم وروشتها یکرده بودمازروش ها یکه طراح یستتمیست در

 استفاده کردم تانتونه واردشه دونستیم یهرهکر
 هدکیکشیدرست کنه کخ کمش چندروزطول م یدیروش جد خواستیهخ م اگه



ام کارش روزودانج بیاگه بازهخ حب شدوالبتهیتموم م تمونیموقع مامامور تااون
 م داده بودمرو وب انجا نجاکارمیبه من ربط نداشت من تاا گهیاون د دادیم

 هانزارن ستتتخیستت یرورو یلیهخ گفته بودم که فا یستترهنا وستترگرد ان به
ست م یوهمون فور شون تو ارنشیکه بد ستن ست کنن ت یگانیهاردوبا یبفر اد
 .وفتهین یگروه احسن

که  یاطیاحت یب هی تونستتتتیم فقط عث  راب شتتتدن نقشتتته بشتتته  با نا او
 دونستخیدمیبع

دشتتون  و یگروه اطالعات هیدبقیبا گهینجادیکاربااونابود.حداقل ا هیبق پس
 رو وب نشون بدن

 خینداشتتت نیگزیوگروه جا خیداشتتت یگروه اطالعات هیفقط  گهیاالن د گرچه
 که کارشون رو وب انجام بدن دواربودمیاماام

 نیگزیبانبودگروه جا شنی سته هخ م دونستخیم گرچه
که  فکربودم یداده بودم تو هیستتتالن تک یتو یازستتتونا یکیجورکه به  نیهم

 شده کیبهخ نزد یکیمتوجه شدم 
 چشمام زل زد یتو یرنگ یآب یروبلندکردم چشما سرم

 گفت یکردوروبه احسن یمتوجه نگاهش شدم  نده ا دکهیتاد
 باستیز-

عدهخ بهیدور،دورمن چر  هی ب تادتویروم ا دورو مده هخ من  نیا یستت
 خوردیچهل تاپنجاه م نیکردم سنش حدوداب لیاونوتحل

 گفت
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 ؟ینیاطراف روبب نیا یریتوچرانم-
 نخیبینم یتوجه زقابلیچون چ-
 ازابروهاش روباالاندا ت وگفت یکی

مامهمون .خیبراه قابل توجه باشتته؟بگوتااونوبراه آماده کن تونهیم یواقعا؟چ-
 خیهست ی وب ینوازا

 کردکه باحرف من  وردش یبلند ی نده  بعدهخ
 جالب باشه.برام آماده کن تونهیجون کندن شماهام دنید-

 وگفت دطرفخیفوراچر 
 یکنی!حواست باشه ضررمزمیعز یدار یزیزبون ت-
شت چه  کنه؟تااالنشیم یچه فرق- سرگذ ضررکردم.آب که از وجب چه  هیهخ 

 صدوجب
 ی وده رقخ بزن یروبرا ی وب یمعشوقه ا یزندگ یتونیجالبه!امام-

 که جواب دادم دنیهمشون باهخ شرود کردن به  ندجرفش  نیباا بعدهخ
قخ  ودم ر یروبرا ی وب یعاشق آزار یزندگ تونخیهخ دارم م گهیراه د هیالبته -

 بزنخ
 ام روازستون برداشتخ وتوصورتش گفتخ هیتک بعدهخ

 کشخیروم نیروکه قراره منوبهش بفروش یهخ اون رمیشده بم-
 نیچشتتمام کاردستتت ا یرکردانگاربازستتردییحرفخ رنا نگاه اون هخ تغ نیبا
 سکوه کردوبعدبالکنت دادزد یلحمه ا یهخ داده بودکه برا یکی

 ناروببریاای!بدهیزب-زب-



که اوناهخ داشتتتن باتعجب  انشیواطراف یرفت طرف احستتن یعصتتب بعدهخ
 کردنیبهمون نگاه م

فهیقدبلنداما وب ق یلی  یکلیزن ه هیاومد دهیزب باال ره  داشتتتت ی وب ا
 امازورش هخ فراوون بود

 بده که روبهش گفتخ اومدمنوهول
 !یدستت به من بخوره مرد-

 کردوگفت یکالمخ تعجب شیکه تعجب کرده بودازن اون
 !یشیرام م-
 عمرا!-

 وگفتخ یروکردم به احسن رفتخیهمونطورکه همراهش م بعدهخ
 .شهینوبت توم یبعدازعاشق آزار-

 بادستخ شکل کلت درآوردم وروبه اون گفتخ بعدهخ
 بنا!-

 شده بوددادزد یمن عصب یکه ازکارا اون
 ؟یسادی!چراواگهیببرش د-
 با شخ درش آوردم وگفتخ دکهیمنوکش ینباربازویهخ اومدطرف منوا دهیزب
 امی! ودم میولخ کن عوض-

 د ترارفتخ هیفوراپشت بق بعدهخ
 ثیلبخند ب هیباعث  هیواون چشخ آب یاحسن ی دهیچهره ترس یادآوریاماهنوز

 شدیلبام م یرو
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.... 
 نیطن

که  کردمیگفته بودفکرش روهخ نم دهیکه زب یاتاق یرفتخ تو ی.وقتشتتدینم باورم
تاق  یچ تاق آرا هیدرانتمارمه!ا  یستتر هی دمیولباس بوداونجا که رفتخ د شیا

 اونجانشستن ومنتمرماهستن تاماروآماده کنن
بگهمم اول تادوش  کدوم  خیریون رومجبورکردن  نه هر نه دو عدهخ دو ب

 کردن شیازماهاروآرا
 یروتو  ودم یکردن .وقت شیبه رنا چشمخ که االن بالنزسبزبودآرا منوباتوجه

شخ ب نکهیشترازایب دمید نهیآ ستنیکه ازمون م یادبافکرکاری و الت تهود ح خوا
شو یکه آ رش تو یگرفته بودم طور ست شدن دوباره  یید باالآوردم اونامجبور

 کنن شخیآرا
هرکدوم  یرو ننیوتستتت کنن بب ننیبب شیماروباآرا خواستتتنیک*ث*ا*ف*تام

 بزارن متیدقیازماهاچقدربا
 بودسرم دادزدکه یاومده عصبان شیهخ که ازوضع پ دهیوزب

 یدونی وده م یکن ینجوریا گهیبارد هی وده روجمع کن!-
نداشتتتخ که باالب یتو یزیچ گهیهخ که د من به حال زارم  ادباتوجهیمعده ام 

 طاقت آوردم
دکه دکلته بلن یلباس مجلستت هیلباس ستتبزرنا تنخ کردن. هیهخ  شیبعدازآرا

چاک ب*غ*ل  هیدویکشتتیم نیزم یزانوم بودوازعقب رو یازجلوتارو شیبلند
 ومدیرونخ م یداشت که تارو

 خوردیاون لباس بهخ م یاز ودم تو حالخ



 اون لندهورا! یبرم جلو پوشخیلباس رونم نیمن ا-
 سردادوگفت یطانیش ی نده  دهیحرفخ زب نیباا
بره ب ادتورول*خ*هیب انیخوادآقاشایبرو داروشکرکن د ترجون!نکنه دلت م-
 نییپا

 اومدجلووکنارگوشخ گفت بعدهخ
 ؟یپوشیبهش بگخ اون لباس رونم هیکاف-

 عقب وادامه داد رفت
 نییپا ندازتتیوم کنهیوازتنت م ادلباسیم-

 دورم زدوگفت یچر 
 !نتتیل*خ*ه بب شهیکاره  وشحال م نیباا یهخ دار یتن وبدن  وب-

که  بزنخ یطرفش واومدم حرف دمیبودم وساکت بودم چر  دهیترس یکه کم من
 گفت

ه اتفاق قبالافتاده.د تر نی.ایروش استتتفاده کن نیازا ینکن که بخوا یستتع-
 دانکردیروپ رنمرشییاصالفرصت تغ

 دطرفخیازم دورشدامادوباره چر  دهینگفتخ که زب یزیچ گهید دمینوشنیکه ا من
 وگفت

 یچشتتا یرنا آب ادبهی وشتتش م یلیچشتتخ ستتبز  یدرضتتمن اون ازد ترا-
 ادی ودش م

 کردوادامه داد ی نده ا بعدهخ
 ها! یالبته بعدازچشخ مشک-
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 !یبودکه  ودم روبندازم به اون عوض نیک*ث*ا*ف*ه!منمورش ا کهیزن
من  وشش  یچشما قاازدورنایددقیبا یعوض نی اک به سرم شدحاالا یوا
 ادیب

 بده ازودترنجاتمونیآر  داکنه
 !داکننیروراحت بتونن پ ابیرد دورامیام

 نییپا خیبعدازآماده شدن همه د ترارفت باال ره
 نهیماروبب انیماروبه صف کردن تاشا همه

که داشتتتخ م همون مدمیموقع  ته  دمیآرادرود و نا غخ گرف گاهش ر که ن
 کنهیداره به من نگاه م یوباناراحت

 یدوستتت نداشتتتخ تو چی.هنییوستترم رواندا تخ پا دمیهخ  جالت کشتت من
 حالت نشون بدم نیمراباا هیبق یصوره همکارم نگاه کنخ وبعد ودم روجلو

 داشتخ یبد حال
 یودتوآرادنشسته ب یچشما یکه تو ییاشکا دنیسرم روبلندکردم که باد دوباره
 من هخ اشک جمع شد یچشما

طره اشک ق هی ختنیر یکنخ امانتونستخ جلو یریجلوگ ختنشونیکردم ازر یسع
 رمیازچشخ راستخ روبگ

 ناشک ازچشخ راستخ نشونه شکستن غرورم بودوحاالهخ همو ختنیر شهیهم
 حس روداشتخ

 به مابندازن ینگاه هیجلو انیازهمشون  واست که ب انیشا خیسادیکه وا همه
 دیهخ کش یحرفش آراددندوناش رورو نیباا

 کردیدهنش  ردم یروتو انیشا یدندونا تونستیبودم اگه م مطمئن



 ستادنیماا یازجمله آرادبلندشدن واومدن روبه رو همشون
 به مااندا ت ینگاه انی ودشا اول
 گفتیم یهرد تر دنیوباد

 هی!عالباستیز-
 بودم سادهینفروا نیآ ر من

که رستت یجلو ماش د یبرق ه*و*س روتو د ودمیمن   شتتشین دمیچشتت
 روبازکردوگفت

 چشخ سبزم یمن عاشق د ترا-
 دطرفخیبه من زدورفت کنارامادوباره مکث کردوچر  یچشمک بعدهخ

 یچشتتما شتتترازرنایب ادمطمئنخیبهت م یلیهخ   یمشتتک یالبته چشتتما-
 یبزار یلنزمشک ادبهترهی وده بهت م

 کردوگفت یا  نده
 یشیمن جام شترتودلیب یاونجور-
 حرفش حرصخ گرفت نیباا

 گفتخ
 تودل سا جابشخ تاتو!سا به توشرف داره دمیم حیترج-
 حرفخ ا ماش توهخ رفت وگفت نیباا
 د تره چموش! رسخیحسابت روم-

ض بعدهخ شدهرکدوم ازاون عو  یزیچ هیماو یجلو ومدنیهام یازجلومون دور
 دنیخندیوهرهرم گفتنیم
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 ینشتته اومدجلوبا نده اماچشتتما عیضتتا نکهیا ینفرآرادبودکه فقط برا نیآ ر
 گفتینم یزیکرداماچیقرمزاز شخ به د ترانگاه م

 اندا ت وآروم گفت نییمن سرش روپا دبهیمن.تارس دبهیرس باال ره
 شرمنده ام سرهنا-

 چشمام جمع شده بودگفتخ یاشک تو نکهیهخ باا من
 خیکنیدامینباش سرگرد.مانجاه پ-

 کردم بانگاهخ آرومش کنخ یاندا ت سع یروبلندکردوبهخ نگاه سرش
 گفت یرلبیتکون دادوز یفقط سر امااون

 شدیم وونهیوگرنه د ستینجانیاای داروشکرکه آر-
شدمن هخ برا بعدهخ شتن رمیتعجب اوناروبگ یجلو نکهیا یفوراازم دور  که دا

 دادزدم کردمیباتعجب به من وآرادنگاه م
 کردمی!فکرش روهخ نمیعل یک*ث*ا*ف*ت یلی -

 گفت گخیم یکه گرفته بودچ آرادهخ
 به من چه؟ تیبه زندگ ی. وده گندزدی فه شو!توفقط دوست پژمان بود-

 مبل نشست یرفت ورو بعدهخ
 به طرفش اندا تخ یهخ تف من

حتترف قتتبتتلتتش احستتتتاس کتتردم قتتلتتبتتخ ستتتتو تتت.کتتاش  امتتابتتا
 دچاربشخ تیوضع نیمن به ا زاشتینجابودمطمئنانمیاایآر
 !ایآر

آروم و وفتادمیگرمش م ادنگاهیدلخ تکرارکردم باهربارتکرارش  یروتو استتمش
 گرفتخیم



 کردنیم قیآرامبخش تزر انگاربهخ
شت رو  ودبه ازش  .مندهیم انجاتمونیلبخ مطمئن بودم که آر ی ودلبخندبرگ

 مطمئنخ
باهربارفکرکردن  نیا دونخینم همه اعتمادازکجااومده بودامامن مطمئن بودم و

 شدیم شترآرومیدلخ ب خیبه ناج
 گفت یدورشداحسن تاآرادازمن

 ومد؟ی! وشت نیشد؟عل یچ-
 باالاندا ت وگفت یتفوه شونه ا یب آرادهخ

 کنخینم زاتوجهیچ نینداره!من به ا یمن فرق یبرا-
 واقعا؟ -اوری

 کنهیترجذبخ م هی وشگل تروپرما یزایگرچه  وشگلن!امامن چ-
 روهخ به  نده واداشت هیکردکه بق ی نده ا بعدهخ

 !پسریفیک  یلی -اوری
 ؟یدیحاالکجاش رود-آراد
کهیباا نافکرم ن به ک  کردنیاو مامن  یها یکار فیکه منمورآراد ناستتتت ا او

 که منمورش کندن کلک اوناست دمیاورزدفهمیکه به  یازپوز ند
دستتتوردادکه  دهیبه زب انیاشتتایبعدازنماره کردن ماتوستتط اون عوضتت باال ره

 کنه تافردامعامله روشرود کنه یاتاق وزندان هی یماروببره تو

http://www.roman4u.ir/


 یناحستت یروصتتدازدوازش  واستتت که اتاقا گهید یاز دمتکارا یکی بعدهخ
روآماده کنه چون اونامهمونش بودن وازشتتون  واستتت که بمونن اوناهخ  هیوبق

 قبول کردن
 بلندشد یاحسن یاومدطرف ماو واست که ماروببره که صدا دهیزب
 ؟یکن مشونیقا یخوایم یجان!چرافور انیشا-
 وگفت دطرفشیچر  انیحرفش شا انیبا
س خوامینم ادهینجازیآ ه گرگ گرسنه ا- پولخ  وامخیبرسه من نم اقوتامیبه  یبیآ

 خوانیروازدست بدم.همه د ترباکره م
 ستنیهمشون باکره ن ناکهیا-

 به من منمورش رورسوند یبانگاه بعدهخ
حرف بزنخ فقط به فشتتاردادن دندونام ادامه  تونستتتخیآشتتغال!من که نم یعوضتت

 دادم
اون هخ دستاش رومشت کرده وچهره اش سرخ  دمیبه آراداندا تخ که د ینگاه

 متوجه نشه یاندا ته که کس نییشده اماسرش روپا
 روجمع کن!چشخ به مال من ندوز!اون مال  ودمه ارحواستیماز یه-انیشا
باداحستتن نیباا مامنی واب یحرفش  به من  انیهنوزنگران بودم چون شتتتا دا

 ازودتربرسهیکه آر دورابودمینمرداشت فقط ام
 که؟ خیببر ضیف دنشونیازر*ق*ص خیتونیبابا!باشه!حداقل م یا-یاحسن

 تکون دادوگفت یسر انیحرف شا نیباا
 چراکه نه!-

 روکرده ماوگفت بعدهخ



 ن؟یبلد یکدومتون ر*ق*ص عرب-
 ابر*ق*صخیاون عوض یکه کامال فه  ون گرفتخ محال بودجلو من

هخ مجبوربه نشتتستتتن  هیر*ق*ص کردن بقچندتاازد ترارومجبوربه  باال ره
 همونجا!

 خیکردیوبه ر*ق*ص اونانگاه م خینشسته بود همه
 نخیصحنه هاروبب نیا تونستخیبدجوربدبودنم حالخ

شون از ودب کخ شدنیکخ هم شا یجا یهرکدوم کنارد تر خود  انیگرفتن فقط 
 یادستینرسه اماکامالاجازه داده بودتااون عوض یبیآماده نشسته بودتابه د تراآس

 به سروگوش د ترابکشن
 تشونه ام نشس یرو یکه دست کردمیبه اون صحنه منزجرکننده نگاه م داشتخ

 سادهیسرم وا یآرادباال دمیروکنارزدم و ودم روجمع کردم که د فورادست
 طرفت انیب نننتو هیکه بق نخیکناره بش نجایا خوامیندارم!فقط م تینترس کار-
 حرفش آروم شدم اون هخ کنارم نشست ودستخ روگرفت نیباا
بشن  کیزدنتونن به من ن شونیشدکه بق کرداماباعثیرفتارنم هیکه م ل بق نیباا

 جهت  وشحال بود نیومن کامال ازا
 بهش کردم که درجوابخ گفت ینگاه قدرشناسانه ا برگشتخ

 بکنه؟ یاگه برادراز واهرش مواظبت نکنه ک-
  وشخ اومد یلی  ازحرفش

 دار یبرادر نیمن واقعا وشحالخ که چن-
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مه نداشتتتت پس آرادهخ  یحال  ودشتتون بودن وکستت یتو ه جه  ماتو به 
 دادکه امیپیبه آرا شیفورابااستتارکردن من باگوش

 ن؟ییکجا-
 خیرسیم گهیساعت د هیتا خیروگرفت ابیردرد خیایم خیدار-ایآر امیپ

 ن؟یدونیروکه م قی.آدرس دقنیزودباشباشه فقط -
 شده؟ یآره!طور -ایآر امیپ

 نه!-
 حالش  وبه؟ نیراستش روبگوآراد!طن-

 لبخ نشست یلبخندرو امشیپ دنیباد
 به من کردوگفت ینگاه آرادهخ

 .نیماروبب عیبرادرضا-
 زدکه امیاپیبه آر بعدهخ

 کنارم نشسته. نی!طنی وده روبرد ی وبه!بابا!توکه آبرو-
 جواب داد افقطیآر امیپ نیا بافرستادن

 آهان-
 یچیه گهید

 زده. یگند دچهیهنا کرد!تازه فهم چارهیب-آراد
 کردوگفت ی نده ا بعدهخ

 اینکن تشیجون داداش اذ-
 که  نده ام گرفته بودگفتخ من

 چسبهیم یلی!اماباورکن حرص دادنش  کنخیم یسع-



 قهرگفت باحالت
 نامرد-

 روبازکردوگفت ششیامافوران
 !چسبهیم یلی! یگیراست م یول-

 قلبخ روآروم کنخ یتو شیزدم امامن نتونستخ تشو یهخ دوباره لبخند من
ازعشتتق بزنه  احرفیآر یروز هیبه مردااعتمادکنخ اگه  تونستتتخیهنوزهخ نم من

 دچکارکنخ؟یبا
 بگخ آره تونستخینه نه م ومدبگخیهخ مونده بودم نه دلخ م  ودم
 به چهره گرفته ام زدوگفت یدلبخندیرود شخیتشو آرادکه

 فی!)آره جون  وده!توازمرداتعرهیمردواقع هیاون  ستتتتین بیحب ام لیآر-
 فیبکن فیدتعریبا ی وه هخ مرد یبکنه؟ناسالمت یک ینکن

 هخ گذاشت یمن رو نانیاطم یروبه چشماش دو تخ که پلکاش روبرا نگاهخ
 کردیدمییروبرام تا یزیکار چ نیاباانگار

 دمیترسیکه آروم تربودم امابازم نیباا
بزارم برا رنکنخیگرفتخ ذهنخ روفعالدرگ خیتصتتتم که  یهمون موقع یواونو

هاددادیپ ابهخیدآریشتتتا چه براشتتن  رهیگیهخ م خی ودش تصتتم ی)د تره ننر!
 اقتیکه ل ی!هرکستترهید تره عجوزه روبگ نیادایپستتردستتته گلخ ب زارمیانگارم

 رهناس هیدبایاماسرهنا من با یزیچ هیمنونداره.حاالاون آراد ل وچل  یایآر
 د تره هخ که سرهنگهف نیگفتخ؟!ا یچ-ازدواج کنه.اِ 
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سخ ع باال ره ض نیونوش ا شیمرا شا اتمومیعو همه د تراروفرستادبه  انیشدو
 اتاقا!

 ازمهموناش  واست که برن استراحت کنن بعدهخ
 دش دهیدفعه دستخ ازپشت کش هیکه  رفتخید ترام هیدنبال بق داشتخ

 !زمیتوکجا؟عز-انیشا
 یولخ کن عوض-
 ی ودم شینه نه!بامن بحث نکن توامشب پ-
 ختیدلخ ر یحرفش ترس تو نیباا

 کنخ یمن حاالچه غلط ی دا
 !امیکجانم چیولخ کن ک*ث*ا*ف*ه من باتوه-

 دیکشیبه زورمنوم امااون
کارکنخ فقط آ ر دونستتتخینم که  نیچ گاهخ  واستتتخ  بان مه ازآراد لح

 روبرسونه وبعدهخ به مقاومتخ ادامه دادم ابخوادزودتر ودشیازآر
.... 

 ایآر
 الوآراد!-

 پس؟ نییکجا-آراد
 خیدیرس گهید خیایم خیمادار-
 نیزودباش-
 باشه-
 گفت یشدوبالحن عاجزانه ا فیآرادضع یدفعه صدا هی



 زودباش! ایآر-
 شده؟ یآرادچ-
 !نیاطنیآر-
 اومده؟ نیسرطن یشده ؟آراد!چه بال یچ-
 نویطن یاون عوض-یعوض انیشا-

 دادزدم
 !یبزن لعنت ؟حرفینوچیطن-
 همراه  ودش برده تواتاقش-
 ؟یچ-
 ونهبرس یبیاماممکنه اون بهش آس کنهیمقاومت م نی!مطمئنخ طنایزودباش آر-
 ادزدمیفر شددوبارهیداشت حالخ زارم گهید
 یمواظبش باش ی!قول دادیلعنت ی!توقول دادیتوقول داد-
همه  یعوضتت انیلحمه تنهاش نزاشتتتخ اما شتتا هیبودم  امواظبشیبه  داآر-

 وپشت دراهخ چندتامحافظ گذاشته گهید یجا هیماروفرستاد
 یتوقول داد یول-
 !دونخیم دونخیم-
 ادزدیدفعه آرادفر هی

که م هگیتود یآ ه لعنت- به دلخ نکن!تو روم ل  نیمن طن یدونی ون 
ه هم نیدستتت تنها ازپس ا تونستتتخیم یچطور یکنی واهردوستتت دارم.فکرم

 حرفا وده روزودتربرسون نیا یحاالهخ به جا امیبرب یعوض
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نهیکه اون حرف حق روم دمیحرفافهم نیا دنیباشتتن ستتتا ته  یازآرادکار ز
 رسوندمیروم دزودتر ودمینبودبا

شه ا به ستوردادم که خیسیگفتخ وقطع کردم بعدهخ باب یآرادبا  به همه واحدهاد
ستفادهیازآژ شون روافزا را سرعت ص سیبدن ازقبل باپل شیکنن و حبت اماراه 

 به کارمانداشته باشن یوقراربودکه اوناکار خیکرد بود
 خیسرعت به سمت مقصدرفت به
ه دلخ ک داکردمیروپ یه کستت.حاالکادیب نخیستترطن یی!محال بزارم بالزارمینم نه

 روبهش دادم محاله ازدستش بدم
گازدادم هامون جلوزدم فقط ن فورا حد مه وا عت د خیوازه نده  گهیستتتا مو

 دمیرسیدزودترمیمن با خیبودتابرس
.... 
 نیطن
.آ رش هخ باکمک دوتاازون غول کردمیتقالم دومنیکشیطومنوم نیهم انیشا

 اتاقش یتشن هامنو بردتو
نه م ا ودشیکه ار دورابودمیام فقط فاد کنخ  تونستتتخیروبرستتو از ودم د

 دمیترسیامابازم
 که دا ل ااق شدروبه اون گنده بگا گفت  ودش

 نیالزمتون ندارم فقط حواستون رو وب جمع کن گهی.درونیب نیحاالبر-
 دراتاق روقفل کردواومدطرف من بعدهخ

 ایب زمیاعزیب-
 به من بخوره !محاله بزارم دستتیگمشوعوض-



 دید خی واه-
 به سمتخ حمله کردکه فورادررفتخ بعدهخ

 ینیبن یبیطرفخ تاآس یایبهتره  وده ب یوفتیرمیفرارنکن.باال ره گ-
 عمرا-
 .یباشه! وده  واست-

 دوباره به سمتخ حمله کرد بعدهخ
زنمش تموم ب خواستتتخیکه اگه م نیدرنا کنخ.باا تونستتتخینم نیشتتترازایب گهید

هام ب ماترجبحیم رونیپا تادا هام روبب وف پا که فقط  ب نهیدادم  دنخ تابخوادتموم 
 نهیروبب
 نیشکمش فرواومدواونواندا ت زم یبه سمتش پره کردم که تو یلگد پس

که هستتت- کارهخ  ته  کارا لب! جا ما وب حریچه  .من هخ یدار یقدر فی.ا
 کاراته کارکردم

شت بعدهخ سمتخ پره کردکه جا ل یم ست موهام روبگ یبه  که  هریدادم اماتون
 ازسرم کنده شد سخیکاله گ

 نگاه کردوگفت سخیبه کاله گ باتعجب
 ؟یهست یتوک-

زدن روبهش ندادم که اون هخ  شتتترحرفیفورابهش حمله کردم ومجال ب امامن
 شکمخ جواب داد یتو یحمله ام روبامشت

شتتت م ینجوریتاحالا ارمیشتتد ون باالب بودکه باعث نیاونقدرستتنگ مشتتتش
 نخورده بودم
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 کردوگفت ی نده ا ندفعهیا
 .رسخیم خوامیباش!من به اونچه که م یخوایم یهرکس-

 دوباره بهخ حمله کردوبازورمنوگرفت ومنواندا ت روتخت بعدهخ
شتش شته  گهیبودکه د یاونقدرکار م ست ازتقالبرندا نتونخ مبارزه کنخ اماهنوزد
ش یبودم تو صورتخ ک شت رفت تو یشدرو دهیتقالهخ  شه بال شت وگو  یبال

 ازلنزادراومد یکیچشمخ و
 دگفتیرود تاچشمخ

 ؟یلنزگذاشته بود-
نا مافورار مه ش*ر*ا*ب ا بااون ه گاهش ه*و*س آلودشتتتد که  ورده  ین

 شدینم نیبودبهترازا
 ادیم بهت یلیباشه.گفتخ   یچشماه مشک یکه رنا اصل زدمیم دحدسیبا-

روبه صورتخ برسونه که بادست راتخ گلدون  کردصورتشیم یداشت سع دوباره
 شد هوشیکارم اون ب نیباا دمیسرش کوب یروبرداشتخ وتو یعسل یرو

صدا یازرو اونوکه سرو تخت  یشدم ازرو رونیب ی ودم کنارزدم تازه متوجه 
 اتاق برسونخ تادراتاق روبازکردم رونیبلندشدم تا ودم روبه ب

زنه درضتتربه ب خوادبهیبودانگارم یشتتدحالتش طور انیدرگاه نما یاتویآر افهیق
 واونوبشکونه

 دتوب*غ*لشیسمتخ اومدوفورامنوکش دبهیتامنود
گاه منخ  نقدرآرومیحرکتش شتتوکه شتتده بودم اماا نیازا اولش شتتدم که نا ودآ

 دستام رودورکمرش حلقه کردم
 اومده باشه منواز ودش جدارکردوگفت ادشی یزیافوراانگارچیآر



 که نشد؟ تیحالت  وبه؟طور-
 دمیاستفهام نگام کردکه من هخ فورامنمورش روفهم باحالت

 بااشک زدم وگفتخ یلبخند
 نه-

 بودگفت دهیکه ازاشکام ترس امااون
 ه؟یچ یاشکابرا نیپس ا-
 !هیاشک  وشحال-
 ب*غ*لش وآروم گفت یدتویزدودوباره منوکش یحرفخ لبخند نیباا
 ی داروشکرکه سالم-
 کناروروبهش گفتخ دمیمن  ودم روکش ندفعهیا

 ن؟یداکردید تراروپ-
 کردن مشونیکجاقا خیدونینه.نم-
 روببرتامن برم اوناروآزادکنخ یعوض نی!توادونخیمن م-
 باشک نگام کردکه گفتخ ااولیآر
 خیمواظب  ودم هستخ سرهنا!بهتره عجله کن-
اگه مخالفت هخ کنه  یحت دونستیکه م ییهنوزشک داشت اماازاونجا نکهیباا

 نگفت یزیچ کنخیبازمن کار ودم روم
 نگران بهخ نگاه کردمن هخ به دا ل اشاره کردم یبانگاه فقط

 اون تن لش روبده بیشمابروترت -
 به دا ل اندا ت وگفت ینگاه
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 سرش اومده؟ ییچه بال-
 سرش روزدبه گلدون-

 ردوگفتک یا  نده
 ن؟یعجب! وبه!پس شماکه اصالمقصرنبود-
 کاربکنخ؟ نیادازایاصال.شمابگوبه من م-

 کردوگفت یا  نده
 کخ نه-

 ازش دورشدم یهخ با نده ا من
 گهید یهخ دستتتا دنبودکهیبع رستتوندمیتر ودم روبه د ترام عیستتر دهرچهیبا

 کارمون رو راب کنن انیشا
 رفتخ نیرزمیفورابه ز پس
 همش رووبازکردم یکی یکیسراغ دراتاقا و رفتخ

 طناززودباش االن وقتشه-
ابه اون فور یاشتتاره کردکه اوناهخ بااشتتاره  هیفورابه بق گخیم یدچیفهم طنازکه

مت ب که مطمئن شتتئخ  نیرزمیوفرارکردن از ورج د ترازز دنیدو رونیستت
 نیشدم فقط آ ر هوشیسرم ب یتو یکه با وردن ضربه ا رونیاومد ودم برم ب

 گفتیوصداش روبشنوم که م بیلحمه تونستخ چهره حب
 !زمیعز نمتیکه دوباره بب کردمیفکرش روهخ نم-

 مطلق یکیتار بعدهخ
شخ بازکردم جلو یبودم اماوقت هوشیچقدرب دونخینم س یچ  دمیرود ی ودم ک

 تونستخ بگخ شدفقطیکه اصالباورم نم



 تو!-
.... 

 ایآر
 ان؟ینم رونی.چرابستیازسرهنا رستگارن یبان  برقر-یسرگرد ان

 دونخینم-
گاه یبانگران مه منتمربودم طن ین ندا تخ هرلح  رونیادبیب نیبه ستتتا تمون ا

 ومدیامان
 ارمینتونستخ طاقت ب باال ره

 دنبالش خیریباهخ م انیآراد!به چندتاازبچه هابگوب-
 باشه!-

 خینیتادا ل سا تمون روبب خیهاکه اومدن همه باهخ رفت بچه
ستادم تا هرکدوم سمت از ونه روبرگردن  ودم هخ رفتمطبقه  هیازبچه هاروفر ق

 باال
 سالن یتو خیساعت همه برگشت خیبعدازحدودن

 ستشیانیآر-آراد
 ست؟ین یچ یعنی-

ه شتده رفت بی.انگارغستتیازسترهنا ن ی بر خیقربان همه جاروگشتت-ی ان
 .نیتوزم

 م دادزدمشده بود یعصبان
 خیکن داشیدپی.بانیشده رفته توزم بیکه غ یچ یعنی-
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 خینمونده که نگشته باش ییجا-ی ان
 نی.دوباره بگردنیدوباره بگرد-

ه زد بشیغ قهیپونزده دق یفقط تو شتتتدکهیباورم نم زدمیستترهخ دادم پشتتتت
 شهیباشه.مگه م

مه که ب ه مده بودن م رونید ترا مااون د مشیدیکه ستتتالخ د گفتنیاو  گهیا
 ومدین رونیازسا تمون ب

 سادوگفتیمن وا یاومدوروبه رو یسرباز
 خ؟یبگرد گهی.چقدردستیقربان ن-
 شدم وحمله کردم طرفش ودادزدم یحرفش عصبان نیباا
 یاحالی؟یدی!فهمدابشهیدپیبا-

 نیکه طن خواستتتخیوم زدمیطوردادم نیزردشتتتده بودامامن هم چارهیستتربازب
 من نبود نیازطن یاماحق بااونابود بر داکننیروپ
 دستخ یاومدرو یدفعه دست هیسربازروگرفته بودم  قهیجورکه  نیهم
 کن ه؟ولشیچ راونی!تقصایولش کن آر-آراد

شده بودم نم امامن شک  ستخیانگار  سالعمل تون شون بدم فقط همش  یعک ن
داشتتتت  گهیکه ب*غ*لش کرده بودم د ی.لحمه اومدجلومیم نیصتتوره طن

 نییومدپایاشکام م
بدترازدستتتش دادم حاالد کردمیفکرم ما  خدونستتتینم یحت گهینجاتش دادم ا

 کجاست
 ادزدیآرادبافر

 ولش کن! گخیامیآر-



 تونستخیکه ولش کنخ امامن نم خواستیم زدوازمنیادمیطورفر نیآرادهم
 گفت رونیاومدب نیرزمیازز گهیسربازد هیدفعه  هی

 داکردمینوپیقربان ا-
 ودم  یاهاپ ینتونستتتخ رو گهیکه دستتتش بودنگاه کردم د یزیبه چ تابرگشتتتخ

 سخیوا
 افتادم نیزم یسربازشل شدودوزانورو قهیاز دستخ

سربازکاپشن من بودکه آ ر دست لحمه داده بودم بپوشه امااالن دست  نیاون 
بودمطمئن بودم  یکت  ون ؟دورگردنینجوریهخ ا کرداونیاون ستتربازچکارم

 براش افتاده یکه اتفاق
 زد م فوراراداومدسمتخ ومنوب*غ*ل گرفت زانوکه

 ادزدیفر هیفوراروبه بق بعدهخ
 رانیا مشونیبه سفاره تاببر نیدمجرماروببری!بانیشمابر-

 گفت یروبه سرگرد ان بعدهخ
 سرگردعجله کن-

 رونیفوراهمه افراروبردب یسرگرد ان
 ادگفتساکت شدآر اونجاکه

 خیکنیم داشیمردچته؟ ودتوجمع کن برادرمن!پ-
ندار یرد چی؟هیچطور- باخیازش  ندزدم  ودم  بال  رفتخیدمی.آرادمن گ دن

 فرستادمید ترا.نه اونوم
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گه م- باه نکن!توهخ ا فت کن یخواستتتیاشتتت خال  یعنی.زاشتتتتیاون نم یم
 شیتاحاالنشنا ت

 من اونوازدست دادم سوزمیچرا!چرا!امابازدارم م-
 خیگردونیمطمئن باش ماباهخ برش م گردهیازدست نرفته اون برم ااونینه!آر-
 حرف آراددستام رودورکمرش حلقه کردم وگفتخ نیباا
 کنخیدامیروپ نخی!من طنکنخیم داشیآره من پ-

شت م بعدهخ شدم اماقلبخ هنوزدا  به لبخندش یوقت سو تیباکمک آرادبلند
 ودلبخندش سخت ب دنیش ند.سخت بودنبودنگرفتخیم شیآت کردمیفکرم

هارروزبرگشتتت باال ره عدازچ مام دب رانیا خیب ما بر خیروروکردیرو ز یت  یا
 نبود نیازطن

 یکه اگه  بر خیوازشتتون  واستتت یدب سیبه پل خیعکستتش روستتپرد باال ره
 رانیا خیشدبهمون  بربدن  ودمون هخ برگشت

قلبخ نشتتستتت انگارمطمئن شتتدم که  یکه شتتدم احستتاس آرامش تو رانیواردا
 کنخیدامیپ رانیا یاونوتو
 به ستاد خیشده بود.پس برگشت باتمومیتقر تمونیمامور

.اون ک*ث*ا*ف*ه بیالبته به جزحب خیبود رکردهیافرادشتتون رودستتتگ همه
شتتدن  بیازاومدن ما بردارشتتده بود.مطمئن بودم که غ یمعلوم نبودکه چطور

 بودهخ کار ودک*ث*ا*ف*تش  نیطن
صل سیرئ هیدیگروه با نیگفته طن طبق شه پس مابا یا شته با اون  ددنبالیهخ د ا

 مونیازشخص فرض یاطالعات چیاماماه خیداکنیروهخ پ نیتاطن خیگشتیدونفرم



بال حب خینداشتتت  رممکنیاون هخ غ داکردنیکه پ خیگشتتتیم بیوفقط دن
 نیبودانگارآب شده بودرفته بودتوزم

 خیخوردیبه بن بست م خیرفتیم ازهرطرف
 من  وده کمکخ کن! ی؟ دایی!توکجانیطن

شدن طن قادهیباامروزدق شونه ا چیوماه گذرهیم نیروزازمفقود   خیازش ندار ین
 است ازندهیکه مرده  خیدونینم یحت

 که آراداومدتو کردمیم یتواتاقخ دوباره ازاطالعاتمون روبررس داشتخ
ست ؟بازکهیکنیبرادرمن!چکارم-آراد ش صالک ی! ودتونابودکردنایا یپا ین  هیه.ا

 ؟یاندا ت نهینگاه به آ
 ولخ کن آراد.-
 .یرسینم ییکردن  وده به جا تیوبااذ ینجوری!ااباورکنیآر-

 دادزدم
 یهمه چ گهیاتفاق د نیچکارکنخ؟هان.به نمره باا تونخیامام دونخیم دونخیم-

 شه؟یم ل قبل م
 یکار کاراه نی.پس باایستتتیقبل ن یایآر گهیچون تود شتتهینه برادرمن!نه!نم-

شه وبم سردب شقت کخ کخ  شق تو ی وده روکه نجاه بد رهینکن که ع  یع
 یقلبت رونجاه داد

 وگفتخ نییواندا تخ پا سرم
 ؟یچ نیپس طن-
 بودن. دشدهیناام داکردنشیهمه ازپ گهیحرف من آرادهخ ساکت شدد نیباا
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 آرادزل زدم یاشک یچشما یروبلندکردم وتو سرم
نم- قدر ودم  نیچراا یکنیعشتتتقخ روفراموش کنخ.فکرم تونخیآرادمن 

 کنخ؟هان؟یرکارمیرودرگ
 منتمرجوابش موندم امااون فقط بهخ زل زد. ودم ادامه دادم یا لحمه

تاستترم  لوه م- طات کخی خوامیتام شتتتهیچون  مام لح نارم  یبخوابخ ت که ک
 یه توک یتالحمه آ ر یستتتادلعنت نیکه پاگذاشتتت توا یادازروزاولیم ادمیبود

خ که چرا گذاشت کنخیم نی ودم رونفر هیوهرثان ادوهرلحمهیم ادمی دمشید یدب
سره م یلیبره؟چرا؟  سکه چراحداقل بهش نگفتخ که  خورمیوقتاهخ ح  شدو
 نکردم باهاش بهتررفتارکنخ؟ یمده سع نیا یدارم.چراتو

 دمیزکوبیم یرو وبامشت نییتوانخ تموم شده بودسرم رودوباره گرفتخ پا گهید
 سخت شده داکردنشی سته ام آراد سته!آرامشخ رفته وپ-

 آراداومدجلوگفت
نهی؟بیکنیم تی وده رواذ یفقط دار ینجوریاتوایآر- کخ  هی ابرو و

 استراحت کن
 تونخیمرد!نم تونخینم-
 شدوگفت یدفعه عصبان نیا

ه فکراون مادربدبختمون باش ک یکنیرونم ؟فکر ودهیتونیکه نم یچ یعنی-
مابهش دروغ  کنهیومد؟فکرمیانیپس چراآر گهی ونه م رمیهرشتتتب که من م

 وزنده یکه توسالم خیگفت
 دفعه ازجام بلندشدم وگفتخ هی بافکرمادرم

 آرادمنوببر ونه!-



 تکون داد یکه ازحرکتخ جا ورده بوداما وشحال شدوسر نیحرفخ باا نیباا
با آره با رفتخیدمیمن  غخ  وارم بوده  شتتتهیمادرم اون هم شیپ رفتخیدمی ونه!

 داکنخیآرامش پ یاون کم شیپ تونخیمطمئنخ م
 گذروندمیروم یتمام مده که ازاتاقخ تادرب ورود خیشتتد باآرادازستتتاد ارج
به ق باتعجب  فهیهمه  گاه م ا  یلحمه  ودم هخ  ودم روتو نی.آ رکردنیام ن

 .دمید یدرب ورود یها شهیش
 زارشده بود تخیواقعاچقدروضع

مام مده بودودورچشتتتام هخ گود شتتتامیر ت تاده بود.اونخ ک یدراو که  یمن یاف
که برام مهخ  یمهخ نبود.اون گهیامااالن د دمیرستتیبه ستترووضتتعخ م شتتهیهم

 کنارم نبود گهید امیبودجلوش  وب به نمرب
 بازکردتاسوارشخ آراددرروبرام
 برگشتخ به طرفش وگفتخ تاسوارشدم

 خوادیآرادتندبرو!بدوردلخ مامان روم-
 کردوگفت ی نده ا آرادهخ

 خیکنیدامینکن پسرکوچولواالن مامانت روپ هیگر-
 کردم وگفتخ یکوتاه ی  نده

  فه شو!-
 زدوگفت ینکردفقط لبخند یحرفخ توجه اماآراداصالبه

زم اتلخ بوداماب یلیگرچه   دمیلباه د یباال ره بعدازچندوقته  نده رو رو-
  وب بود
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 به شونخ زدوگفت یدست بعدهخ
عاشتتق  یروز هیکه  کردمیوقت فکرش روهخ نم چی!های وشتتحالخ براه آر-

 !ارزهیقلبته م یکه تو یعشق ینیریگرچه  نده هاه تلخه امابه ش یبش
 براش زدم وگفتخ یهخ لبخند من

 ادیلبام نم ی نده تلخ هخ رو نیهم گهیکنخ وگرنه د داشیآراددعاکن پ-
 باش دداشتهی!مطمئن باش.امایآر خیکنیم داشیپ-

 حرف هخ فوراحرکت کردبه سمت  ونه نیبعدازا
 کنخیدامیروپ نخیمن طن دادمیروازدست م دمیدامی!نباآره

 فنیآراددرزدمامان فورااومدپشت آ خیدیکه رس  ونه
 همراته؟ اهخی؟آرییآرادتو-

 آره مامانخ!پسر ل وچلت روآوردم-آراد
 وگفتخ فنیآ یتخ جلوهخ رف من

 سالم مامان  انوم-
 دیچیپ فنیآ یمامان تو غیج یحرف من صدا نیباا

 کردوگفت یا آراد نده
 فکرکنخ مامان غش کرد-

 رفته بوددرروبازکنه ادشیمامان  چون
  ودش اومددم درودرروبرامون بازکرد نبارمامانیآراددرزدکه ا دوباره
 که من پشت درم نهی ودش بب یباچشما خواستیانگارم



شکیتامنود شماش جار دا ش یازچ شدم  دتوب*غ*لشیشدومنوک من هخ  خ 
 هیر یمادرم روتو یبو قینفس عم هیطرفش ودستتتام رواندا تخ دورکمرش وبا

 که چقدرآرامش بخش بود یوا دمیهام کش
 آراددراومد یکه صدا خیروب*غ*ل کرده بود گهیدرهمد یجورجلو نیهم

 نیحاالهمچ رفتنیهافقط چشتتخ غره م یبعضتت خیاومد داشتتانس بده ماکه -
 که آب لمبوشد چلوننیپسرشون روم

 کردوگفت یدوباره غرغر بعدهخ
 زشته هیتو!جلودروهمسا نیحداقل بر-
شت غرغرم یتمام مدت یتو سشیکه دا صالحوا شت کردا بهش  خیبه مانبودکه دا

 خیکردینگاه م
فت طرفش وگردنش روکشتت هی مان ر ما عه  پایدف  یرو یوب*و*ستتته ا نیید
 آرادبازشدومامان روگرفت توآ*غ*و*شش شیزدکه ن شیشونیپ

 کردگفتیم هیهخ که داشت گر مامان
شتتمادوتاتون  نیاداریمن تووآر ی.مگه برادمیمن جونخ روهخ واستته پستترام م -

 !نیمن یجگرگوشه ها
ست یتو یمبال یرو خیتو.باآرادرفت خیهمه باهخ رفت باال ره ش .مامان خیسالن ن

 ارهیهخ رفت تابرامون شربت ب
 هافیمده به ق نیشتتربت روآوردبهمون تعارف کردونشتتستتت اماتمام ا بعدکه

 اوردوگفتیآرادطاقت ن کردآ رهخیمن نگاه م بیعج
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ستتروروه بکش مامان ازبس باتعجب به تونگاه  نیبه ا یدستتت هیاپاشتتویاه!آر-
 رونیکردچشاش زدب

 هخ بالبخندبلندشدم وگفتخ من
 در دمتتونخ گهیساعت د خین هیباشه پس  -

 تکون دادوگفت یآرادسر
 کنخیروواسه مامان بازم هیقض یکم هیمن هخ  یایتاتوب-
 ؟یچ-
 نخی؟بروببینگ یزیچ یخوای!نکنه میکوفته چ-

 مامان وگفت دسمتیبدون توجه به من چر  بعدهخ
 ستتختریتابراه بگه چه  بره .م نیکنار ودم بشتت نجایاایمامان  وشتتگلخ ب-

 رونیآ رش چشماه ازتعجب بزنه ب
 بودم وگفت سادهیروکردبه من که توپله هاوا دوباره

 کنخ فیداستان عشقوالنه ام رودرست تعر تونخیتونم ی!جلوگهیگمشوبرود-
 !ی ر یلی -
  رعمته!-
 حرف آرادمان گفت نیباا
 آرادمودب باش-ِا -

 وگفت نییبچه هاسرش رواندا ت پا نیم ل ا آرادهخ
 یدمامیببخش-

 روبکنه فاشیآرادتعر نی.من هخ رفتخ تابه  ودم برسخ وادی ند مامان
 بودمیدمیکه من نبا خوادبگهیامیچ ستین حاالمعلوم



سخ و اول سراغ کمدلبا شلوارت شرهیت هیرفتخ  ش رهیو مدلخ انتخاب کردم که بپو
 روشن بپوشخ. خواستینم

موهام رو شتتک  یدوش حستتاب هیروزدم وبعداز شتتخیتراش ر شیبار بعدهخ
 نییکردم واومدم پا

مان داره م دمیکه رفتخ د نییپا ندهیما مه چ خ که آراداحمق ه  یمعلوم بود
 کرده فیروتعر

 رمیگیحالت روم یآراد!دروغ بافته باش یه-
 یوکه اشک هخ ت یحرف من مامان برگشت بالبخندبهخ نگاه کرد.لبخند نیباا

 چشاش جمع بود
شما دنیباد شک یچ شک تو شیا گاه ا شما ینا ودآ شدو یچ  هیمن هخ جمع 

 دیقطره ازچشمخ چک
 روبازکرد ستادوآ*غ*و*ششیهخ پاشدا مامان

راش دردودل راحت ب تونستخیمامانخ بودپس م زنبوداونیصبرجا نیشترازایب گهید
 کنخ

 ب*غ*لش فرورفتخ یه مامان وتومن بادوقدم  ودم رورسوندم ب نیهم واسه
به  ودر تاب*غ*لش کام  ود قت جلو جی.هختیکردم اشتت مانخ  یو ما

 یبوداماجلو دهیاشتتکخ رود یبودم وکمترکستت ی وددارنبودم گرچه آدم مغرور
 پناه بودم که تنهامحل امن برام آ*غ*و*ش  ودش بود یب یپسربچه  هیمامانخ 

 ام شدوگفت هیازلرزش شونه هام متوجه گر مامان
 .یکن تاآروم ش هیدلت سو ته پس گر دونخیکن.م هیکن پسرم!گر هیگر-
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م کهیه جور گر ن هام دستتتت  کردمیم هیمن  نه  هخ روس شتتتو مان  ما
 هخ گفت دادآ رشیم خیدل دار دوباحرفاشیکشیم
 یکنیم داشیروازدست نده.من مطمئنخ که پ دهیکن اماام هیگر-

عد ند هیب عه ت ندکردر یدف به من انگشتتتت اشتتتاره اش روتکون باا خ منوبل و
 دادوگفت

بایکن داشیدپیبا یعنی- به هم شتتتهی.مگه م یداکنیمنوپ دعروسی.تو  نیمن 
 کرده ازدست بدم محاله یروکه توروبه ازدواج راض ید تر یراحت

اش  هیستترخ ازگر یکردم وتازه تونستتتخ چشتتما یحرف مامان  نده ا نیباا
 نخیروبب
 هخ گفتخ من

 کنخ داشیکه پ خورمیمامان.قسخ مباشه -
باباهخ کنارش نشسته وهردودارن بالبخندبه  دمیطرف آرادکه د دمیچر  بعدهخ

 هیاوناهخ اشک یوچشما کننیمن نگاه م
 بهشون کردم وگفتخ ینگاه باتعجب

 ن؟یکرد هیگر-
 کردوگفت یتلخ ی بابا نده

 نکرد؟ هیگر شهیم کردبابامگهیاه دل سنا وآب م هیگر-
ندشتتتد ومنوتو نیابا که اون هخ بل ندشتتتدم ورفتخ طرفش  بابل با  یحرف 

 آ*غ*و*شش گرفت وبعدزدپشتخ وگفت
 مردشده.اون عاشق شده گهیپسرم د-



باره  یزدم واونوستتفت تو یحرف بابالبخند نیباا ب*غ*لخ فشتتتاردادم که دو
 آرادبلندشد یصدا

 ؟یروآب لمبوکرد اهمهیحالخ بهخ  ورد!چه  برته آر گهیاه!بسه د-
 ازباباجداشدم ورفتخ طرفش وبعدهخ گفتخ با نده

 رینوبگیپس ا یآب لمبوش یحاالچون تودوست ندار -
 اعتراضش بلندشد یبازوش زدم که صدا یتو یمشت بعدهخ

 ی داکنه ب ی.ایرکردیدستتتت قلخ شتته.توکه بدترمنو ردو اکشتت یآخ!اله-
 ...نیطن

 دهنش گذاشتخ وگفتخ یرو رو فورادستخ
 سوزهی.نگو.دلخ منونگوداداشیا-

 زدوگفت یهخ لبخند اون
 بود یشو  دفقطیببخش-

 تکون دادم ورفتخ کنارش نشستخ یهخ سر من
 شیهمش فکرم پ ارمیفکرم رواونجاب تونستتتخیکه  ودم اونجا بودم امانم نیباا
 بود نیطن
 ؟ییمن کجا نیطن

کالفه  یحساب خیداکنیروپ نیطن خیماه گذشت وماهنوزنتونسته بود کی باال ره
 روازدست نداده بودم دمیبودم اماام

مه  ونیزیتلو یروتو نیطن امروزقراربود برمفقودشتتتدن گاره اعالم کنن ان
 بودن دشدهیناام
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 رمیجلوشون روبگ تونستخیکارروبکنن امانم نینداشتخ ا دوست
سردارکر فقط سرش  نیکه ا یمیدرجواب   برروبهخ دادگفتخ چرا؟که اون هخ 

 ورفت نییا ت پارواند
 وونهیاوناهخ  بربدن.مطمئنخ د کشتتن؟قراربودبهیم یمن  انواده اش چ ی دا

 شنیم
 ییکه چه بال کرد برنداشتتتنیتوش کارم نیهخ که طن یهنوزستتتادقبل یحت

 شدنیسرش اومده وامروزهمه باهخ  برم
  وده روزودترنشون بده کنخی واهش م نیطن

 .کنخیکنخ. واهش م داهیتاپ خوامینشونه م هی
.... 

 طرالن
آشتتپز ونه داره  یتو دمیراستتت رفتخ ستتراغ مامان که د هیکه اومدم  ازدانشتتگاه

 کنهیغذادرست م
 سالم برمامان گل  ودم-

 طرفخ وگفت برگشت
 خی.برودست وروه روبشورتاباباه که اومدناهاربخورزدلخیسالم عز-

مامن گاهخ فقط یاصتتالبه حرفش توجه ا ما نکردم ون ستتر ش  یبه چشتت
به  اطرطن ندا تخ  هیگر نیبودمطمئن بودم  کرده.رفتخ جلوودستتتتخ روا

 دورگردنش
 حالش  وبه نی داطن ؟بهیکرد هیمامانخ!بازم که توگر-
 ره؟یگیپس چراباماتماس نم-



 رهیتماس بگ تونهیباه نم تیمامور یاون تو یدونیآ ه  وده که بهترم-
نامه  هی.آ ه امروزشتتتهی!امابازم دلخ آروم نمیگیتودرستتتت م زمیعز دونخیم-

 ارمیاوتادم نتونستخ طاقت ب ادشیبودمنخ  نیطن یازوزارتشون اومدکه برا
 به مامان نگاه کردم وگفت باتعجب

 نجا؟یادایب نیطن دنامهینامه؟چرابا-
 ه؟یچ خینیبب خیکنی!حاالباباه که اومدبازش مدونخینم-
 من انجام بدم نیدار یباشه کار-
 توبرواستراحت کن زمینه عز-
 ونیزیتلو یپا رمیم ادمنیپس تاباباب-
 گن؟یاز واهره نم یز اصیچ نخیباشه!بروبزن شبکه ارتش بب-
 جمهوره؟ سیرئ نیوامامان!مگه طن-
 .د ترم سرهنگهستیکمترازاونخ ن-
 د تردماغوه! نیاوهو!باا-
 نده نقدرحرصخیبرود تر.ا-

سراغ ت یا  نده ستخ رو نکهیبعدازا ونیزیلوکردم ورفتخ  ش  یرمزشبکه روزدم ن
 مبل

 گفتینم یز اصیچ چیدادهیا بارنشون م داشت
 نگفتخ مامان؟د تره که...-

http://www.roman4u.ir/


 برگشتتتخ به ستتهیباعث شتتدکه قلبخ وا ونیزیتلو ندهیگو یموقع صتتدا همون
بد ونیزیتلو که داشتتتت  بر گاه کردک  عه دلخ  هیچرا دونخیدادنمیروم ین دف

 آشوب شد
صدا دمیرود نیکه نگاه کردم عکس طن ونیزیصفحه تلو به  ندهیگو یوبعدهخ 

 گفتیکه م
سررهنا طنخیکرد افتیرودر یهخ اکنون  بربد- سرهنا ارتش  نی. ستگار ر

 نشده افتی شونیتاکنون ازا یاثر چیمفقودشدن وه یبریسا
صدا یکامالتو دمیشنی بررونم هیبق گهید وبه مامان من غیج یشوک بودم که 

  ودم آورد
 !کایسرام یممامان حالش بدشده وافتاده رو دمیطرف آشپز ونه که د برگشتخ

 سمتش رفتخ ب*غ*لش کردم فورابه
 مامانخ!مامان  وبخ!بلندشو.چشماتوبازکن مامان-

 کردیروبازنم امااصالچشاش
 آب برگشتخ کخ کخ به هوش اومد وانیل هیسمت آشپز ونه وبا دمیدو

 زدم به بابا زنافورا
 الوباباسالم!-
 ؟بابایسالم گلخ! وب-
 ستی وده روزودبرشون  ونه! مامان حالش  وب ن ییبابا-

 دمیلرزیازشده شوک م زدمیحرفاروم نیا نطورکهیهم
 !امیاالن م زمیباشه عز-



 رازوبدونیبوداومده بودشتت یفورازنا زدم به حستتام که چندروز بعدازباباهخ
 بزنه گفتخ یبزارم حرف نکهیا

 الوحسام  وده روبرسون  ونمون.مامانخ حالش بده-
 گفت وقطع کرد یهخ باشه ا اون

ستتالن  یتو یکایستترام یستتراغ مامان وب*غ*لش کردم وهمون جارو رفتخ
 نشستخ

صدام نیومامان مدام طن یکردیم هیگر باهخ صدا هی زدکهیرو سالن  یدفعه  در
 اومدوباباوحسام باهخ واردشدن

 گفت هیطرفش وباگر دبلندشدورفتیبابارودتا مامان
 نخیمحمود.د ترم!طن-

 ب*غ*ل بابا ی ودش رواندا ت تو بعدهخ
 شده گفت یبودچ دهیهنوزنفهم باباکه

  برشده؟ ؟چهیگیم یچ-
 روکردبه من وگفت کنهیم هیوفقط گر گهینم یزیچ گهید دمامانید باباکه

 بگه یزیچ هی یکیشده؟بابا.سکته کردم  یطرالن چ-
 وگفتخ سادمیوا هیباگر

 ن؟یباباطن-
 ؟یچ نیطن-
 .اون...نیطن-

 شده بوددادزد یکه ازتکه تکه حرف زدن من عصب حسام
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 یطرالن م ل آدم حرف بزن!سکتمون داد-
 م ل  ودش دادزدم منخ

 ا بارگفتن یامروزتو ستیازش ن یاثر چیمفقودشده.ه نیباباطن-
بابادستتتش روگذاشتتتت رو نیباا  یکه صتتتدا نیقلبش وافتادزم یحرف من 

 سمتش خیدیحسام بلندشدوبه سرعت دو یا دای
 روبه من گفت حسام

 .بدوطرالناریبروقرصاش روب-
ون هم دمیکه حال بابا وب شدد یباباواوناروآوردم!کم یسراغ داروها فورارفتخ

 لرزهیداره شونه هاش م نهییجورکه سرش پا
 دکهشیمن!باورمون نم ی. دا خیکرد هیباباشرود به گر ی هیگر دنیباد همهمون

 مفقودشده باشه نیطن
 گفتیکردومیم باباناله

 زمی!د ترم.د ترعزنمشینتونستخ  وب بب یمن حت ی دا-
 بابادل هممون رو ون کرده بود ی هیگر
خ به روزروه هیکه  خیکرد تشینقدراذینجاایهخ اومدا یکه وقت ستتوزهیدلخ م-بابا

 روبهخ برگردون نخیطن ا ودهیزورموند. دا
 شد ونیبه ش لیمامان تبد هیگر یحرف باباصدا نیباا
شدن طن هی یتو شن نیساعت همه اقوام  برمفقود واومدن  ونه ما!نامه  دنیرو

 مارو برکنن خواستنیبود وم نیهخ درباره مفقودشدن طن
 گشتتتیهران.حستتام هخ بامابرمت خیهمه قرارشتتدکه ماهخ بر خیباتصتتم باال ره

 نای ونه حسام ا خیتهران.ماهخ قراربودکه بر



خت اومدن س نیتهران.باماش خیمااومدیپس باهواپ خیبود نیشده نگران طن به
 خیصبررونداشت ییتوانا دوماهخیکشیبودوطول م

 دبهی.تامنوددمیدا ل فرودگاه بهنازرومنتمر ودمون د خیشتتد ادهیپ ماکهیازهواپ
به ستتمت اون دو دکهیستتمتخ دو وب*غ*لش کردم ازقبل بهش  دمیمن هخ 

 کردوگفت هی برداده بودن.فوراشرود به گر
 طرالن!متاسفخ-

 کردم وگفتخ هیهخ شرود به گر من
 من مطمئنخ.من مطمئنخ شهیدامینه نگومتاسفخ! واهرم پ-

 ختیریم دادواشکیتکون م دحرفامییهخ تندتندسرش روبه تا اون
 بودن به ما گفت دهیردوروبه چدرومادرم که حاالرسجداک منواز ودش

 منتمرتون هستن رونیب نییسالم.بفرما-
 روکردبه مادرم وگفت بعدهخ

 واقعامتاسفخ-
 مامان بلندشد هیگر یصدا دوباره
 ازفرودگاه منتمرتون هستن رونیازسران ارتش ب یگروه-بهناز

 نییکه سرش رواندا ت پا خیحرف همه به بهنازنگاه کرد نیباا
 جلوش ونگهش داشتخ رفتخ

 ه؟یمنموره چ-
 اشکاش دراومدوگفت دوباره

 دشدنیناام نیطن داشدنیهمه ازپ-
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 گذره؟یچندوقته ازگخ شدنش م ؟چرا؟مگهیچ-
 ماهه! هی-

 دادزدم باتعجب
 ؟ی ن؟توچرازودترنگفتیچراحاالبه ما برداد ؟پسیچ-
 خیه بودماهخ تازه  بردارشدکس  برنداد چیبه ه یستاداصل-

باورم نم ی دا نافکرم شیپ یناچی.اشتتتدیمن   کننی ودشتتون فکرکردن.او
  واهرمن مرده

 ادهسیفرودگاه وا یدرب  روج یجلو ینفرنمام ستیحدودب خیکه اومد رونیب
 بهنازکنارمافورااحترام گذاشتن دنیبودن که باد

ستیم دلخ ست  خوا شه!اون زنده ا شون.محال بودکه  واهرمن مرده با برم بزنم
 کننیبه مانگاه  نقدرباترحخیناچراایا

 گفتخ غیجلوباج رفتخ
مد- جاچیا نیاو بهین .اون نمرده نیداکنی واهرم روپ نیکارابر نیا یجا کار؟

 اون نمرده
 افتادم که بهنازکمکخ کردبلندشخ نیزم یرو هیباگر بعدهخ

 باوربود رقابلیسخت بودغ برام
.... 

 ایآر
 نیکه امروزقراره  انواده طن خی. برداشتتتخیبود ستتادهیازفرودگاه وا رونیباآرادب

زده   برزنا نی.بالفاصتله بعدازاخیحستام  بردارشتده بود قیتهران ازطر انیب
 دکردمییمن هخ تا دکهیبودبه من وصحت ماجراروپرس



م بود نیه طر ت ن م ن خیدیکه د خیطور ط نواده  ب نی ا مدن  من رونیاو .
به  اطرمن چون رو خیبود ستتتادهیوا هیوآراددورترازبق نداشتتتخ که  ییدرواقع 

 جلوبرم
 بودن ستادهیدرفرودگاه ا ینفرجلو ستیحدودب
 دفعه طرالن اومدجلودادزد هیکه  کردمیم زدنگاهیکه زارم نیبه مادرطن داشتخ

 .اون نمرده اوننیداکنی واهرم روپ نینکارابریا یجا کار؟بهینجاچیا نیاومد-
 نمرده

رش ماد ونیش یاون صدا ی هیکرد.باگر هیوشرود به گر نیزم یافتادرو بعدهخ
 هخ بلندشد

 جلورفت وگفت یمیسردارکر
 ستین شونیازا یاثر چیاماه خیواقعامتاسفخ!ماتمام تالشمون روکرد-

 کردیبدتر ون به دلشون م داشت
 اون دوتابلندترشد ی هیگر یحرف سردارصدا نیباا
 نیززنده است واسه هم نیمن مطمئن بودم که طن ارمیطاقت ب تونستخینم گهید

 حرکت کردم برم جلوکه آراددستخ روگرفت
 شکنن؟یدارن م ینیبیولخ کن آرادنم-
 .امانرونخیبیچرابرادرمن دارم م-
 کنخیم داشیچرا؟بزاربرم بهشون بگخ که من پ-
 ددادیبهشون ام یدالکینه !نبا-
 زنده است نیمطمئنخ طن ؟منیگیم یچ-
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 شکننیشترمیب نیازا یدونیم خینکن داشینکرده پ یآره منخ مطمئنخ!امااگه  دا-
 طرف آرادکه ادامه داد دمیبهشون اندا تخ وچر  ینگاه

  بر وب روبهشتتون نیوا خیریم یکرد داشیپ ی.ان شتتاالله وقتایصتتبرکن!آر-
 ستیامااالن وقتش ن خیدیم

ش بعدهخ ست منوک ستخین هنوزنم دوازاونجادورکردامامید ستن تون شک  لحمه 
 مادرش روفراموش کنخ

  خ شده بود داماکمرشیرسیزن گرچه ازچهره جوون به نمرم اون
که رفت یوقت نه  مان تعر یزاروبرایچ نیا خی و مان هخ گر فیما ما  هیکردم 

 کردوگفت
که اگه  کنخیفکرم نیبه ا ی!جگرگوشه اش روازدست داده.وقتستین یزیکخ چ-

 سوزهیم ومددلخیاون زن بودم چه به سرم م یجا
 کردوگفت هیگر نیمادرطن چارهیدل ب یبرا بعدهخ

با- ما به هخ زبون وهخ دردن دبرمیفرداحت له ازدارهیبهش ستتربزنخ.اون  حا .م
 مادرعروسخ روول کنخ

 زدم وگفتخ یحرف مامان لبخندتلخ نیهخ باا من
 ممنونخ مامان-

 نبود نیازطن ی بر چیهخ گذشت اماماه گهیچندروزد
 نکهی ل ام خیبود اوردهیبدست ن یزیچ خیبود رکردهیهخ که دستگ ییکسا ازتمام

 گفتنیاسخ روم هیهمه فقط  شنا تهیاون روم بیحب افهیروفقط ازق سشونیرئ
 سام-



زروم بودن هنو دکردهیام دآرادقطعیبه جزمن وشتتا هیالبته بق خیربودیدرگ هممون
سر شده بودکه  سام ومامان م نیبه  انواده طن ین ش گفتنیبزنخ اماح ون که حال

 نداره یفیاصالتعر
تلفن من  یکه اول صتتدا خیکردیم یباآرادشتتواهدروبررستت خیطورداشتتت نیهم

 وبعدهخ تلفن آرادبلندشد
هامون وبعدهردومون  یطرف گوشتت خیاومده بودبه ستترعت رفت امیپ نکهیا م ل

 خیوگفت خیباهخ سرمون روباالکرد
 داشدیپ-
طرف آرادوب*غ*لش کردم  دمیچکارکنخ دو دونستتتخینم یاز وشتتحال گهید

 گفتخیوهمون جورپشت سرهخ م
شدیپ نیآراد!طن- شدیپ نخی.طندا سدا ستاده.اون ک روکه  ی.اون برامون آدرس فر

 رو دتشیدزد
 یتو یبزنخ به شتتک افتادم.برگشتتتخ وبه گوشتت خواستتتخیکه م یدفعه باحرف هی

 دستخ نگاه کردم
 ؟ینکه؟چطوریشدایمن باورم نم ی دا

 ارادنگاه کردم اون هخ م ل من شوکه شده بود به
.... 
 نیطن

 نداشتخ ییکتک  ورده بودم نا شدازبسیچشمام بازنم گهید
 سام باشه یاحسن سیرئ شدکهیباورم نم هنوزهخ
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 با نده روبه من گفت دمشیداولش که  همون
 اشه؟بزرگ ب الهیتشک نیا سیحسام رئ یکه پسرعمو یکردیه؟فکرنمیچ-
 شدیکارم د الفیهخ با نطرفیشدا سیهرحال اگه اونطرفش پل به

 ام نهیقفسه س یدتویلگدکوب هی.بهش که حمله کردم با ر ندهیبلندزدز بعدهخ
 کردکه دادزدم وپرتخ

 خورمیچه بدردتوم ؟منیعوض یخوایازجونخ م یچ-
 رمیانتقام بگ خوامی!امامیچیازتو؟ه-
 انتقام؟-
نرفته هخ انتقام اون روزهخ انتقام ازدستتت  ادهیآره هنوزجشتتن حستتام روکه -

 یناشدیباعث همه ا یعوض یدادن محموله ام روتو
 به شدشرود به کتک زدنخ کرد بعدهخ

مام نهیبدنخ دردم ت که ا یده روز هیفکرکنخ  ک جامیهستتتت  وهرروزفقط اون  ن
 زنهیم ادوکتکخیم یعوض

 درکه بالگدبازشداومد یکهدوباره صدا دمینالیم نیزم یرو داشتخ
ض دمیسرم روبلندکردم که د یسخت به سرنا هخ  هیاونجاو سادهیوا یاون عو

 دستشه
 کردوگفت یفیک  ی  نده

 ؟یبدم آماده ا یبهت حال خوامیسالم!جناب سرهنا.امروزم-
دستخ  یبکنه سوزش سرنا روتو یغلط خوادچهیم نخیروباالکردم که بب تاسرم

 کامل یهوشیحس کردم وبعدش هخ ب



که دوباره اون  دمیچشتتشتتمام روبازکردم د یبودم اماوقت هوشیچقدرب دونخینم
 سادهیسرم وا یباال گهیسرنا د هیبا

 گفت
 ارهیحالت روجام نیبهت نسا ت.اماا یلیاونوبهت زدم انگار  روزکهید-

 رفتیم جینشدم اماسرم گ هوشینباربیسوزن روبه دستخ زدا وبعدهخ
 یزیچ نکهیهابدون ا یآ ر نیا گهید رفتیزدومیستترنا م هی ومدبهخیهرروزم

 زدیاون هخ با نده بهخ سرنا روم گرفتخیبگه دستخ روجلوش م
 کردیبدنخ شرود دردگرفتن م ومدتمومیرترمیساعت د هیبودکه اگه  یچ دونخینم

 که کمکخ کنن خواستخیوازشون م دمیکوبیوارمیکه  ودم روبه درود یرطو
به د ی دا  یکه صتتدا دمیکوبیوارمیمن چه به ستترم اومده؟داشتتتخ بدنخ رو

 اومدتو بیدراومدوحب
 ؟ی. وبزمیسالم عز-
 گمشوک*ث*ا*ف*ه-
 ؟یادب نبود یاوه اوه!توکه ب-
 کنهی!تمام بدنخ دردمی فه شومهد-

 وگفت اومدطرفخ
 منخ اومدم کمکت کنخ-

اشت مشتخ جون ند نکهیصورتش باا یدستخ روگرفت که بامشت زدم تو بعدهخ
 امابازهخ دردش اومد

 رمیگیحالت روم یعوض کهیزن-
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 بهخ حمله کرد بعدهخ
گه ا تیموقع نیبهتر که ک گهید دادمیم نوازدستتتتیبودا  یمعلوم نبود

سته بودن.بع ناهخیا شدمینجاآزادمیازا ستخیدمیکه کمربه مرگ من ب  اهخیرآ دون
 ودنکرده ب دامیازکارافتاده وگرنه تاحاالپ ابخیکنه چون مطمئن بودم رد دامیپ

با مشتتتت تو دمیکه حمله کردبهش چستتب بهخ واون هخ  زدمیشتتکمش م یو
شت تو ستیشکمخ جوابخ روم یبام شت م دادباد ستخ م ست چپ زدمیرا خ وباد

مشتتتام  یکردجلویم یروبردارم واون هخ که ستتع شیکه گوشتت کردمیم یستتع
 وجوابشون روبده اصالحواسش نبود رهیروبگ

انتتدا تتتتتخ اون هتتخ  نیتتزمتت یروکتته درآوردمتتختتودم رو تتخ رو یگتتوشتتت
 باچندتالگدمنورهاکردورفت اماقبل ازرفتنش گفت

قدردردبکشیا- نت درب ن که نادیتاجو هت  ستتتشی.ستتتام  له ب حا من هخ م
 موادبرسونخ

 دادزدمحرفش  نیباا
 مواد؟-

  ندبدوگفت
 ؟یکه معتادشد یدونستینم ؟بدبختیپس چ-

 کردورفت یفیک  یدوباره  نده  بعدهخ
 من! یمعتادشده بودم!نه! دا شدمنیباورنم

 نابودشد خیزندگ
به  همون حالخ اصتتال وب نبودهخ درد داشتتتخ هخ  جانشتتستتتخ وزارزدم 

ردم ک یباتمام تالشتتخ ستتع اوردمیکه  رده بودم همش  ون باالم یی اطرکتکا



توجه نشه که م دمیبدم اماترس امیبه اون فقط پ خواستخیبدم اول م امیاپیکه به آر
 رونوشتخ امروکه بودم وهمراه بااسخ س ییدادم وآدرس جا امیپس به آرادهخ پ

 کننیم دامیاسخ سام پ دنیاگه جام روعوض کنن باد حداقل
 من  وده کمک کن ی دا

 زدمیتحمل شده بودوباداد داروصدام بلرقایدردم غ گهید
بارهخ حب هی ند ند بیچ مدوپشتتتت در  تاحرصیاو نهیمنوب د مامن  شتتترک ا

 شدم هوشیوآ رش هخ ازدردب کردمیاونقدردردداشتخ که به اون توجه نم
..... 

 ایآر
 خیباش داد روهاآمادهیوبه همه ن خیداکردیسرعت آدرس روپ باآرادبه

 یاماوقت کردنیزنده استتتت  وشتتحال بودن اولش باورنم نیکه طن نیازا همه
 رونشونشون دادم فوراآماده شدن امشیپ

 هخ دستوربه تحت نمرداشتن سا تمون مذکورداد یمیسردارکر
 خیچهارصبح بهشون حمله کن قراربودساعت

 خی بر وب روبد نیا نیکه به  انواده طن خیرفتیباآرادم خیهخ داشت االن
سام  یچطور دونستخیبودم که نم اونقدر وشحال  ودم روبرسونخ به  ونه ح

!مامانخ هخ اونجابودازقبل به حستتتام زنا زده بودم وگفته بودم که کارتون نایا
 دارم

 شدم تازنا درروبزنخ ادهیروپارک کردمن هخ پ نیآرادماش خیدیرس اونجاکه
 بازکردم اددرروبرامونیروپارک کنه وب نیتاآرادماش
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 اومدن وگفتن رونیمامان وحسام هردوشون ب خیکه رفت دا ل
 ایشده؟آر یچ-

 زدم که ازلبخندم انگارنگاه اوناهخ گرم شد یلبخند
 دا ل تابه همتون بگخ خیبر-

وطرالن همراه با اله وشتتوهر اله ام هخ  نیزن یدا ل.مامان وبابا خیرفت باهخ
 نشسته بودن

 گفت یتند دا ل طرالن بلندشدواومدطرفخ وبالحن تارفتخ
شون داد- شدباال ره  وده رون سیه؟می.چی وب  سرش  ییبال ؟چهیدیتر

 ؟ واهرم کجاست؟ ن؟کجاستیآورد
سع هیشرود به گر بعدهخ سام اومدواونوازمن دورکردو کردآرومش  یکردکه ح

 کنه
 وگفتخ نییهخ سرم رواندا تخ پا من

که زودترازا ی فهیوظ دونخیم- به عنوان رهبرگروه  خ ستتربزن نابهتونیمن بود
نبن اماباورک کردمیمواظبت م دازد ترتونیروش رونداشتتتخ.من با نیاماباورکن

داشتخ ن ییکه نتونسته بودم نجاتش بدم رو نیتمام تالشخ روکردم وبه  اطرهم
 امینجابیکه ا
 اومدجلوودست گذاشت روشونه ام وگفت نیطن یبابا

 رو... نخی.طناستیعوض راونیپسرم!تقص ستیرتونیتقص-
ته بودمش شکس دهیکه د یکردازروزاول هینتونست ادامه بده ورود به گر گهیاماد

 نهیشکمکش کردم که ب شهی وشحال م یلی برم   نیباا دونستخیترشده بودم
 بعدهخ روکردم به همشون وگفتخ



  بربراتون دارم هیامااالن من -
 فوراازجا بلندشدوگفت نیطن مامان

 شده پسرم؟ ی؟چیچ-
سرم روب یلبخند شون چر وندم و نیبهش زدم و نگاه به آراداندا تخ که  هیهم

 دکردییبالبخندتا
 خیداکردیروپ نیماطن-

 ؟یچ-طرالن
ونجاتش  خیکنیوامشتتب موقع ستتحربه اونجاحمله م خیداکردیآره جاش روپ-
 خیدیم

نشتستت وستجده شتکربه جا آوردهمه  نیزم یرو نیطن یحرف من بابا نیباا
 ن وشحال بود

ته مطمئن بودم اکردیم هیکه هنوزداشتتتت گر نیمادرطن چارهیب  هگید نی.الب
 هیاز وشحال

 خیبودهمه ما وشحال شد ی! بره عالایبودآر یعال-حسام
 خیماهخ  وشحال شد-

 گه؟ید خیابری وب آر-آراد
 گفتخ هیتکون دادم روبه بق یسر

 نیبرامون دعاکن خیریم گهی وب ماد-
 نیبه سالمت پسرم!مواظب  ودتون باش نیبر -مامان
 خیتکون دادم وباارادازاونجا  ارج شد یسر دوباره
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 آرادگفت که
ندادن!حاالمن ه وانیل هیحداقل -  نقدرفکیتواونجاا یچیآب هخ دستتتمون 

 یبدن بخور یزیچ هیدیفکت داغون شد،گلوه هخ که  شک شده نبا یزد
 کردم وگفتخ یا  نده

 آراد!-
 بابا!باشه -

 دفعه روکردبه منوگفت هی بعدهخ
ته بود نی!همچایفک بزن یتونیتوهخ  وب م- پا یرف نت آورد نییرومنبرکه 

 بود لیکارحضره ف
شت سرعت رفت نبار ودمیبهش زدم وا یم ستخ وبه  ش شت فرمون ن ه محل ب خیپ
 اهیعمل

مام امروهخ  اهیعمل یهمراهمون بودن تو تیمامور یکه تو ییکستتتا ت
بشتته تا ودشتتون  نیازطن یهمه منتمربودن  بر نکهیحضتتورداشتتتن.م ل ا

 روبرسونن
 اومدجلوبعدازاحترام گذاشتن گفت یسرگرد ان خیدیمحل که رس به
ستتتا تمونن  یده نفرتو خیستتتا تمون روهک کرد ینایستترهنا!تمام دورب-

کرده باشتتن.چون  یزندان نیرزمیز یوفکرکنخ که ستترهنا روهخ تو بیباحب
 ستیاونجان ینیداره امادورب نیرزمیاونجاز

 تماس نگرفتن؟ یمیبود؟سردارکر ی وبه!کارتون عال-
 خیچراقربان!گفتن که روندکارروبهشون اطالد بد-



آماده  خیکنیبهشتتون حمله م گهیستتاعت د هیباشتته!به بچه هااطالد بده که -
 نکنن مواظب باشن اشتباه خیبر شیدپیباشن.طبق نقشه با

 چشخ-
 احترام گذاشت ودورشد دوباره

 آرادگفتخ روبه
 خیزاربراشون ب یراه فرار چیدهینبا خیکن یدور ونه روبررس طیشرا خیابریب-

مام مال  خیکرد یباغ بودروبررستت هیاطراف  ونه روکه  باآرادت که احت وهرجا
 خیروقراردادیامکان فرارباشه رون خیدادیم

وه وبعدگر خیقراربودکه اول منوآرادهمراه باشتتش تاکوماندوواردبشتت نیازا نقشتته
 یاصل

 خیآماده بود یوارجنوبید یهردومون جلو سرساعت
بید تا یوارجنو ته در  تاه تربودوالب  نطرفیهخ ا یادیز یستتتا تمون کو

 پناه گرفت شدپشتشیوجودداشت که راحت م
 بروباال گرمیآرادقالب م-
 باشه-

باقالب فتیگرفتن من ازد آراد عدعخ  خ شتتتدرو وارر  وارودستتتتید یباالوب
 منوگرفت
تخ رف یحالت پرشتت هیکردم باکمک پاهابرم باالبا یروگرفتخ وستتع دستتتش

 نییاپ دمیحرکت پر هیبا یباالوبعدبااستفاده ازدست آرادبه صوره پرش
 بود!کف برشدم یپسرعجب حرکت-آراد
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 نزن نقدرحرفیا نییاپایب-
 رکیس دببرمتی.بایحرف ندار یجنگولک باز ی!برایلینه  داوک-
 آراد فه شو-
  وده  فه شو-
 زنمتایم امیم-
 زنخیمنخ زنت روم-
 یجراه دار-

 رو اروندوگفت سرش
 هست چه برسه به تو لی ودش کورکد یکینه!زن تو یراستش روبخوا-
 ؟یکنیبلغورم یمواظب باش چ یه-
 گفتخ یمگه چ-
 نه؟! لهیکورکد نیکه طن-
 ی وب  ود هخ االن گفت-
 ؟یچ-
 لهیکورکد نیطن یگفت-

 کردیداشت از ودم سواستفاده م ک*ث*ا*ف*ه
 کنخیصورتت  ردم یپنج تاانگشت روتو نیا یآراداگه  فه نش-

 مشتخ رونشونش دادم که آب دهنش روم الباترس قوره دادوگفت بعدهخ
 رم؟یرودندون بگ دستت یستیدهن من!نگران ن یتو رهیکه م یاونجور-
 باش یبارجد هیآراد!جون من -

 هخ کرد یتو یروباحالت بامزه ا ستادوا ماشیا فوراراست



 ؟یکنیچراا خ م-
 باشخ یجد خوامیم-
 ه؟ینجوریبودن ا یجد-
 یشیم ینجوریا یهست یتوهرموقع که جد-

 شدیبشرآدم نم نیتکون دادم ا یسر
 ی ر یلی -
 د تر الته-
 اون که هست-

 بالبخندبهخ نگاه کردوگفت برگشت
 الناز-

 زدم وگفتخ یلبخند منخ
 الناز-

 خیوپشت در تاپنهان شد خیاومدکه هردومون باهخ رفت ییلحمه صدا همون
 آرادمواظب باش-
 مواظبخ-

 شدیم کیهرلحمه نزد ومدکهیم ییپا یصدا
شت اوب تااومدطرف شت گردنش  یدتویماآرادبام صورتش وبعدهخ چنان زدپ

 بزنه یادیشد.نتونست پفر هوشیکه فوراب
به  خیرفت گهید یهمراه باپنج تا رونیتاببرتش ب خیازکوماندوهاستتپرد یکی اونو

 سا تمون یهخ تو گهید یبودن پنج تا اطیح ینگهبانا!پنج تاشون تو هیسراغ بق
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 خیگروه بازکرد هیبق یدر روبرا خینگهباناروکه داد بیترت باال ره
 باگروهت بروپشت سا تمون یسرگرد ان-
 بله قربان-
 سمت راست ینیسرگردام-
 بله-
 نیسرگرد...سمت چپ روداشته باش-
 چشخ قربان-
 نی.حواستون رو وب جمع کنامیمن هخ ازجلوم-

به بل ازا خیطرف دررفت بادو کهیوق هانیپشتتتت د خیواردبشتت ن  خیشتتتد واراپن
 بلندگوروبرداشتخ وگفت

 رونیب نیایوب نی.اسلحه هاتون روبندازنیسیشمادرمحاصره پل-
 بلندشد خیسیب یآرادازتو یکه صدا رونیب انیب منتمربودم

لحمه  نیمن عاشتتق ا یداشتتت.وا ی فن یکف برصتتداه شتتدم!عجب اکو-
 سخیپل یبلندگوبه دست

گاردار- که  نی.اخیکنی ودمون رومستتخره م خیبرعکس من ازش متنفرم!ان
 خی ودمون روپاره کن یپس چراگلو انینم رونیکامالمشخصه که اوناب

 ؟ی وده روجرداد یپس توچراگلو-
 طبق قانون درضمن-

 کردم وگفتخ یا  نده
 صدام روتست کنخ یاکو خواستخیم-

 دوگفتی ند آرادهخ



 ی.فعالبایحقاکه داداش  ودم-
ن هول والافتاد یتو دمیکه قطع شتتدبرگشتتتخ دا ل رونگاه کردم که د خیستتیب

ماچون د کننیم یودارن ستتع به  توننینم دنیفرارکنن ا فرارکنن شتترود کردن 
 یراندازیت

 خیباگلوله جوابشن روداد ماهخ
ه البته ستتت خیرکردیوافرادش رودستتتگ بیستتتاعت حب خیبعدازحدودن باال ره

شدازماهخ فقط  شته  شده بودن که  یسه چهارتاازبچه هاز م هینفرشون هخ ک
 مارستانیب مشونیفورافرستاد

 خیبگرد نیتادنبال طن خیباآرادرفت خیسپرد یبه سرگد ان اوناروکه
 یدرروبازکرد خیواردشد شدپسیازدا ل  ونه بازم نیرزمیز یدرورود

.... 
 نیطن

 هخایچراآر دونخی راب بودنم یلیبهخ موادنزده بودن حالخ   گهید دوروزبودکه
 نکهیده؟بافکراینرس امابهشونیپ انکنهیکنن؟ دامینتونسته بودن پ یعنیبود ومدهین
 چندتافحش به مخابراه دادم هی دهیامانرسیپ
 نداشتخ یینا گهید

بودکه دارن مته  نیهخ م ل ا کردودردشیتنخ دردم شتتدتمامیداشتتت بدم حالخ
 استخونام یتو کننیم

 دمیکوبیوارمیو ودم روبه درود دمیچر ینوراونورمیا همش
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شتخ ازدردب دوباره صداها شدمیم هوشیدا ل صداهام  دمیشن رونیروازب ییکه 
 بود یراندازیت یصدا

 اومد دنیدویم نیرزمیز یراه پله ها یدونفرکهتو یبعدصدا قهیاماچنددق
بودم د  ودم کرده  مع  ج ت گهیرو نا یح هخ  ییتوا ظت از ودم رو فا ح

که چندتاازدنده هام شکسته چون  دونستخیداغون بودم یلی  تخینداشتخ.وضع
 ودم روازحالت جمع تکون بدم دردش وحشتتتناک بودبدترازاون  تونستتتخینم

بل که بتونخ م ل ق زاشتتتینم خیکه توش گرفتارشتتدده بودم. مار یتیهخ وضتتع
 بکنخ یحرکت

 هیرگریکخ مونده بودبزنخ ز گهید
رم اماتاس دمیکردم وبه زور ودم روعقب کش ییدراتاقک که بازشدهه ا یباصدا

ندکردم ازچ نده بودج دمیدیکه م یزیروبل ماتوان همون هخ  غیکخ مو بزنخ ا
 نداشتخ

 تونستخ بگخ فقط
 ایآر-

 یهوشیب وبعددوباره
..... 

 ایآر
 ومدبهیامازاونج یفیناله ظر یاتاقک اونجابودکه صدا هی خیرفت نییهاکه پا ازپله

بازکرد عت دررو قب  هیبا یفیآدم نح دمیکه د خیستتر هه  ودش روع
 سرش روبلندکرد دوبعدهخیکش

 وزردرنا بود فینح یلی 



 اون که گفت یکه باصدا خیکردیباتعجب بهش نگاه م خیداشت
 ایآر-
 خی ودمون اومد به

به ستتمتش دو هی اول ندا تخ وبعدهردومون  هآرادا گاه ب  نیزم یکه رو خیدین
 شده بود هوشیب

باورم نیطن نیمن ا ی دا نه   نیتربودا یقو یلیمن   نی!طنشتتتهینم بود؟
 خوردیسرحال من نم نیوزردرنا اصالبه طن فید ترنح

صتتورتش  یبلندش کردم تابلندش کردم موهاش ازرو نیزم یوازرو جلورفتخ
ضع شده  شنگش روکه حاالبه  صوره ق ستخ  ش فیکناررفت ومن تون ده وزرد

گه م نخیبودروبب هاوابرو نیطن شتتتدمنی ودش بود.م بااون مو  یمشتتک یرو
سخ باا شنا شنا تمش د نین سته بود شماش ب بخ اون حالت قل یتو دنشیکه چ
 روبه درآورد

 نخیطن-
 ناله اش بلندشد یب*غ*لخ گرفتمش که صدا یتو

شه.ازناله ا شیی!ممکنه جاایآروم آر-آراد سته با ده مطمئنادن کنهیهخ که م یشک
 هاش شکسته

 به سرش آوردن هه؟چهیشب نیاصالبه طن نی؟اینیبیآراد!م-
ش اگه حال ستتتی!اصتتالحالش  وب نایآر مارستتتانیب مشیبهتره زودترببر-

 شدینم هوشی وب بودب
 باشه!-
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عدهخ تا نیزم یفوراازرو ب ندشتتتدم وزنا زدم  کادربفرستتتن دا ل  هیبل بران
 رزانوهاشیآروم دستخ رواندا تخ ز نیرزمیز یشدآوردتویاماچون برانکادررونم

 کرد یفیردنکشهئ امابازهخ ناله  فوآروم بلندش کردم تاد
 دیقطره اشک ازچشمخ چک هیوباتمام تالشخ  ارمیطاقت ب نبارنتونستخیا

 شهیحالش هخ  وب م خیکرد داشیآروم باش مرد! داروشکرکه زنده پ-آراد
 یزیچ گهید نی.ببشتتخیم وونهیبودمش دارم د دهیوضتتع ند نیا یتو یآراد!گاه-

 مونده اصال؟ یقبل باق نیازاون طن
گه  ودش دهید بیشتتتده وآستت ضیفقط مر نهیاون هنوزهخ همون طن- .ا

 بده امیوبه ماپ ارهیربیحال زارش بتونه همراه گ نینبودمحال بودکه باا
 حرکت کردم رونیتکون دادم به سمت ب یسر

 چشماش روبازکردوگفت یلحمه ا رفتخیهاکه باالم ازپله
 !ای.آری وشحالخ که اومد-
 حرفش قلبخ آروم شد. وبه که  وشحالش کردم. نیباا

 افراداورژانس آماده بودن تااونوببرن نیرزمیازز رونیب
ت نتونستتتخ طاق بردنشیبرانکادرگذاشتتتمش ولحمه آ رکه داشتتتن م یرو آروم

 زدم شیشونیبه پ یوب*و*سه ا ارمیب
 روبردن نیطن نکهیبعدازا

 شکمخ یزدتو یومشت آراداومدجلو
 وونهی؟دیکنیچکارم-
 ؟یب*و*سیمنوم یآبج-
 بروبابا!نامزد ودمه-



 .ازکجامعلوم قبول کنهیگفته؟توهنوزبه  ودش هخ نگفت یک-
 برگشتخ طرفش که گفت باترس

 کنهیکردم قبول م یشو -
 خیرفت رونیزدم وباهخ به طرف ب یهخ لبخند من

 قبل! نیهمون طن شهیآرادبه نمره م-
 !لشهیهنوزهخ  ودکورکد-
 رمیحالت روبگ یخواینکنه م یه-
  ودمه! یبه توچه آبج-
 ی ر یلی -
 نه به اندازه تو-

به  خیباهخ ازستتتا تمون  ارج شتتتد گفتیجورکه ارادچره وپره م نیهم و
 مارستانیب خیبر نیتاپشت سرآمبوالنس طن خیرفت نیسمت ماش

.... 
 ایار

 شدمیم وونهیداشتخ د ستیدکتربرام قابل فهخ ن یهنوزحرفا
 رفت مارستانیب نیتر کیبه نزد خیآمبوالنس که رفت همراه

 کنن یدگیتابهش رس ژهیفورافرستادنش بخش و خیروواردکرد نیاونجاتاطن
 اومدگفت رونیدکترب یوقت بعدازحدوددوساعت

 درمانش سخته! خیتونینم ادشیباتوجه به اعت-
 بهش نگاه کردم وگفتخ باتعجب
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 ادش؟یاعت-
 ن؟یتدونسی.شمانمکردنیم قیمعتادبه ...هستندکه باسرنا تزر شونیبله ا-
 بودن. دهیرودزد شونینه!آ ه ا-
 اسمشون روبپرسخ تونخیم-
 رستگرا نیبله!طن-

 به من نگاه کرد دکترباتعجب
 سرهنا رستگارمفقودشده هستن؟ سونیا-
 خی.ماهخ ازوزاره اطالعاه هستخیبله امروزنجاتشون داد-
ه به شتده که باتوج قی...تزریادیمقدارز شتونیکه به ا دبگخی وشتبختخ.امابا-

شدیاعت شونیاد شه ت ییقو دبدنیبا شهیسخت م یلیدرمانش   د شته با اهخ دا
 رو! ادشیبتونه درمان روتحمل کنه هخ ترک اعت

 !شهیمن باورنم ی دا-
 شننیبب انی بربده تاب نیلحمه آراداومدرفته بودکه به  انواده طن همون
 چهره درهخ من گفت دنیرفت برگشتخ سمت آرادکه باد دکترکه

 گفت یشده؟دکترچ یچ-
دستتتام  نیروباهم ی.من ستتام تهرانکشتتخیآراد!من اون ک*ث*ا*ف*ه روم-

 کنخی فه م
 آرادگفت زدکهیدادم نجوردادشخیهم

 ؟یکنیم ینجوریشده؟چراا یچته مرد؟چ-
 کرده قی...تزریادیمقدارز نیاون ک*ث*ا*ف*ه به طن-
 ؟یچ-



 سختخ بود ختونستیگرفت.نم شیبزنخ جگرم آت خواستخیکه م یگفتن حرف یبرا
 ...شدهدبهیروزه که معتادشد ستیب نیآراد!طن-
 سرش گذاشت وگفت یحرف من آراددستش رورو نیباا
 خیدچکارکنیمن!حاالبا ی دا-

 نشستخ مارستانیب یها یصندل یورو رفتخ
بایچیه- عاکنی. نه ب خیدد نه هخ که  داکمکش ک مل ک مان روتح تونه هخ در

 رو ادشیترکش اعت
 وگفتخ دمیموهام روکش باشده

 یلقب روبهش بد نیا یکه بخوا فهیکه بگخ معتاده!آ ه اون ح شهیشرمخ م-
 شده بود اومدجلوودست گذاشت روشونه ام مخیمتوجه حال و  آرادکه

فت  شتتتهیشتتتدهنم ضیفقط مر نینکن طن تی! وده رواذایآر- به اون گ
 تا وب بشه یکن دکمکشیکردن.توبا ضشیمعتاداونوفقط مر

اون عشتتق من  کردمیم دکمکشیفقط ستترتکون دادم.برام ستتخت بودامابا من
 کردمیمحافمت م دازشیمن بودپس با نیبودطن
 تکه دکتراومدوگف خیپشت دراتاقش نشسته بود مارستانیب یجورتو همون

هاش  ونیناله هاش وشت ی! ودتون روبرادارشتهیکخ ب دکخیشتا هوشتهیاالن ب-
 نیآماده کن

 برام سخت بوداماگفتخ نکهیباا
 بله دکتر!-

 دیپرس یکه طرالن فور دنیهخ رس نی انواده طن تادکتررفت
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 گفت؟یم یکجاست؟دکترش بود؟چ نیطن-
وتکون من من یبازو یکه گذاشته بودرو دوبادستاشیپرسیسرهخ سوال م پشت

 حرف بزنه یا گهید دادکسینم.اصالهخ اجازه دادیم
 حسام اومدطرفش وگفت باال ره

 گهیروم ی ودش همه چ ااالنیطرالن جان صبرکن!آر-
 دیحرفش نگاه همشون ازطرالن به سمت من چر  نیباا

به آراداندا تخ وبانگاهخ ازش  واستخ که اون حرف بزنه  ینگاه یزار باحالت
 د ودمیناچاربودم با دشتتتدمی.ازآرادهخ ناامنییکه فوراستترش رواندا ت پا

 گفتخیم
 بزنخ یحرف تونستخیبهشون امانم روکردم
 دگفتیکه تعلل منود حسام

 زنده است نیشده؟طن یاچیآر-
 بلندشد نیمادرطن ی هیگر یحرفش صدا نیباا

 فوراگفتخ
  داروشکرزنده است فقط-

 ؟یفقط چ-طرالن
 چون نیباش دآمادهینگرانتون کنخ امابا خوامینم نینیبب-

 ازاتاق بلندشد نیناله بلندطن یادامه حرفخ روبگخ صدا تااومدم
 دیباهخ سرشون به سمت اتاق چر  همه

 نه؟یطن-طرالن



دادم که فورابهه ستتمت اتاق رفت من هخ فورابه  دتکونییروبه نشتتونه تا ستترم
 سمتش رفتخ وگفتخ

 تو نیحرفخ روبزنخ بعدبر نی!بزارنیطرالن  انخ صبرکن-
که اآ ه چش - له م نجوریشتتتده  بدنینا گار نه؟ان جا ک  شییدردداره؟

 شکسته؟بزاربرم تو
 تامن حرفام روبزنخ رهیازحسام  استخ که جلوش روبگ امامن

ستگ- شک سته  ستین یآره بدن دردداره امابدن دردش از شک دوتاازدنده هاش 
 ناله کنه ینطوریکه ا ستیامااونقدرن

 نالهیداره م ینجوریپس چراا-نیطن یبابا
 نینمنتمرشتتون بزارم گرچه دادن چ تونستتتخینم نیشتتترازایب گفتخیدمیبا گهید

 به...بود ادینبوداعت یزکمیسخت بود.چ یلی  ی بر
 به آرادکردم که گفت ینگاه دوباره

 !حقشونه بدوننایبگوآر-
 سرم روبردم طرف باباش وگفتخ دوباره

 مده معتادبه...شده نیا یتو نیطن-
 حرف من باباش انگارکه متوجه نشده باشه گفت نیباا
 معتادشده؟-
 کردنیم قیمعتادش کردن هرروزبهش تزر یعنیآره!-

 تکون دادم وگفتخ یسر بعدهخ
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که همون  نیاتاقش توقع نداشته باش یتو نیرفت ینگرانتون گنخ اماوقت خوامینم-
 رکردهییتغ یلیازنمرظاهر  نینیقبل روبب نیطن

 خیگرفترو ربازوهاشیوز خیدیپابندنبودباحستتام به طرفش دو یباباش رو گهید
 نهیکه بش خیوکمکش کرد

 .د ترنازبابا!نیشه؟طنیحالش  وب م یعنی دا یوا-باباش
حرف باباش مادرش هخ شتترود کردبه  نیکردن .باا هیشتترود کردبه گر بعدهخ

 کردوگفتیم نیحرفاش که اون  الف کارارونفر ونیزارزدن وم
که چه  دوننید ترشتتون معتادشتتده.نم گنیگن؟میم ی دا!حاالمردم چ یوا-

 سرش اومده یبال
شدم اماچ یلیحرفش گرچه   نیباا ستخینگفتخ نم یزیناراحت  لش داغ د خوا

 روتازه کنخ.فقط مشتخ رومحکخ فشاردادم
 برد تخیبه عصبان یصورتخ شده بودپ یمتوجه سر  آرادکه

 وگفت فورااومدطرفخ
 ی.االن توستتتیاماازته دلش که ن گهیم یزیچ هیاش!اون مادرشتته!ب اآرومیآر-

 ستین ی وب طیشرا
 دمیغر رلبیز
باشتتته نگران حرف  نینگران حال  ودطن نکهیا یدرستتته امااون االن به جا-

 مردمه!
بارش آورده که به حرف مردم توجه  ینجوریا شیزندگ طیاون حق داره!شتترا-

 کنه پس آروم باش



اون حرفاازدهن مادرش حرصتتخ  دنیآرادتکون دادم اماباهربارشتتن یبرا یستتر
 شدیشترمیب

 شده بودکه دادزد یمادرش عصبان یطرالن هخ ازحرفا نکهیم ل ا باال ره
سه مادرمن!ا- سال به جا نیب ش نینگرران حال  ودطن نکهیا یهمه   نگران یبا

ستیکه م ییتاجا یحرف مردم بود اون  شیدوباره برگرده پ یاونومجبورکن یخوا
فا نیطن ی.فکرکردیعوضتت به  اطرحر گذاشتتتت؟ هامون  به  یچراتن تو

شدن ازطرف تووبابا!به جا تی اطرحما  قیقتح نیازدواجش بر یبرا نکهیا ین
 تستتیچندستتالش بودفقط ب نیوگه طن یبه مهد نی وشتتحاالاونوداد رام لفو

ن دستتتتو یرو شتتدکهینم لیاقوام  واستتتارنداشتتت دل یستتالش بودحاالاگه تو
اشتتق بره نتونه ع یکه حاالنتونه طرف ککستت نیکرد شیبازندگ یبمونه که.کار

 داشته باشه دازمردترسیبا شهیبشه.هم
سکوه کرد.امابعددوباره دستش روبلندکردومادرش رونشونه گرفت  یا لحمه
 وگفت

 نی!ارتوئهیتقص مارستانهیتخت ب یکه االن اون رو نیمامان!ا رتوئهیهمش تقص-
ونه چه که اومد  ینرفته موقع ادهی!هنوزکه رتوئهیبودتقص یازمافرار شهیکه هم

 نیهم شتتهیاومدنش بهش زهربشتته.هم یکرد ی.کاریبه پاکرد یالخ شتتنگه ا
 ومد ونهینم نیهم یطوربود.برا

 آروم شدفقط آ رش گفت باال ره
 نیحرف مردم فکر ودش باش یباربه جا نیا-
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طرالن قطع شتتتده  یکه ازشتتوک حرفا مادرشی هیگر یحرفش صتتتدا نیباا
 بودبلندشدوهمراهش گفت

استته و نهیستتختش نشتته که هرباربب خواستتتخیم خواستتتخیروم شیمگه من بد-
ستگارم سال از ودش کوچکترش  وا سه  سهی واهر .گرچه ادیاون نم اداماوا

ماستتختشینشتتون نم مادرم دردد ترم روحس م دادا چه  کنخیبودمن  گر
 صتتلت  هیازدواج کنه اما واستتته شتتدن و واستتتارداشتتتن  خواستتتینم
ه باشت یبامهد نیطن خواستتخیدوستت داره محبوب باشته.من م ی.هرکستهیذات

شه برا شته با ستخیهخ دوباره م نیهم یتاآرامش دا مجبورش کنخ که بااون  خوا
 باشه اما ودش نخواست

 یردم چیاستتخ ه تونستتتخینم ارمینتونستتتخ طاقت ب گهیحرف مادرش د نیباا
سخ طن شنوم وچ نیروکنارا  دمالیاب یعنیمال من بود گهیحاالد نینگخ.طن یزیب

 شدیمن م
 جلوگفتخ رفتخ

گارصتتتبرکن- قدرستتری.انی انخ رستتتت کیباا نینکن یریگ جهینت عین  هن
 نیدچنی وب بوده والبته هخ با نیطن یبرا یکه مهد نیکنیشتتماهنوزتصتتورم

که  نیبگخ تابدون نویدایازاقوام شتتماستتت امابا یکی یچون مهد نیکن یتصتتور
هخ که لحمه  یبودوکستت یاحستتن یگروه قاچاقچ یعوامل اصتتل یکی یمهد

س . پیجزمهد ستین یادکسیشدکه اون بالسرش ب دوباعثیدرودز نیآ رطن
 ستیشمان یطرفدار ستهیشا گهیفکرکنخ د



شتخ جوش م گهید سمت ب دمیحرفخ فوراچر  نیپس ازگفتن ا اوردمیدا  رونیبه 
مهربون  یلی  نکهیروتحمل کنخ مادرش باا طیاون شتترا تونستتتخینم گهیرفتخ.د

 بوداما...
 شکرشدمتیکرده با تیوترب اآوردهیروبه دن نیمادرطن نیبه هرحال هم الیخی!باه

 هخ باشخ
صب یمادرش حساب یچخ بود؟فقط ازحرفا دونخینم شتخ تو یع  یشده بودم دا
 که آرادوحسام  ودشون روبه من رسوندن زدمیقدم م مارستانیب اطیح

 کردمی؟فکرنمیصتتبوربود یلی  شتتتهیچت شتتتد؟پستتر!توکه هم-حستتتام
 یبزن نیحرفاروبه مادرطن نقدرتنداونیا

 اندا تخ وگفتخ یبهش نگاه تند برگشتخ
 ارمیطاقت ب تونستخیزدنمینم ی وب یمادرش حرفا-
.اون مادرشه توچکاره یباهاش حرف بزن یاونجور ینداشت ؟توحقیچ یعنی -
 یا

پشتتت ستترهخ  نجورداشتتتیشتتد بودهم یکه ازجواب من عصتتبان حستتام
شخ من که هرلحمه ب کردوبهیمنودعوام شارهیشترمی  سع یها شدوا  یآرادکه 

 کردینم یداشت اونوساکت کنه توجه
قت ب باال ره طا هه  ارمینتونستتتخ  له کردم وچستتبوندمش ب به ستتمتش حم

 واروبادادگفتخید
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که  دمیکس هخ اجازه نم چی.به هنیاالطن ارمیطاقت م یمن دربرابرهرکس نیبب-
دارم.پس تو فه شو.وگرنه دندوناه  یکنه دربرابراون هخ هرحق عیحقش روضا

 کنخیدهنت  ردم یروتو
که ازحرکت من ستتاکت شتتده بودفق بهخ زل زدکه من هخ ولش کردم  حستتام

 وفوراازاونادورشدم
 گفتیکه م دمیآرادروشن یصدا فقط

 نهکه نزدشل وپلت ک ؟برو داروشکرکنیکنیپسرتوچرااصالبه من توجه نم-
..... 
 آراد

 ازمادورشدروکردم به حسام وگفتخ اکهیآر
 نهکه نزدشل وپلت ک ؟برو داروشکرکنیکنیپسرتوچرااصالبه من توجه نم-

 ابودگفتیکه هنوزتوشوک کارآر حسام
 چش بود؟ نیا-

 فتخروبه کمرم زدم وگ دستخ
 ؟یدیهنوزنفهم یعنی-
 ؟یچ-
 ؟یدیزدنفهمیبال بال م نیهمش دورطن اکهیآر یکاراورفتارا نیباا یعنی-
 و؟یچ-
 !نهیودلبا ته طن اعاشقیآر نکهی!اویکاچ-
 حرفخ حسام چشاش درشت شدوگفت نیباا
 نه-



 وشت رهیگاله رواالن پشه م شه؟ببنداونیبازم نقدردهنتیا یپسرتوچطور-
 حرف من حسام دهنش روبست امادوباره بازش ککردوگفت نیباا
 یگیجون حسام راست م-
 مرگ توآره!-

 بازگفت شیکه حاالازشوک دراومده بودبان حسام
  دا ی!وانقدرمشکوکهیچراا نیگفتخ ا-
مادکستتتایذوق مرگ نشتت-  ؟بروذوقیکنی!توذوق منیا گهید ی!عروس ودو

 نامزد وده روبکن
 کنخیروم خیگمشوپسر!من ذوق آبج-
  ودمه! یتوئه؟آبج یگفته آبج یک-
انتخاب کنه امامن رستتمابه عنوان  یمنگل روبه برادر یاون محاله تو رمینه  -

 برادرش اعالم شدم
 زدیمنوداداش صدام تیمامور نیا یکه تو یِا.پس بهتره بدون-
 برادر؟ گهیم لیکروکد یبه تو یبروباباک-
 !لشی ودکروکد-
 کردوگفت ینده احرفخ   نیباا
 .یگیروراست م یکی نینه ا-

ستترم وبعدهخ  یمحکخ  وردتو یدستتت هیدفعه  هیکه  دمیخندیباهخ م خیداشتتت
 گفتیم ااومدکهیآر یصدا

 نی ودتون لی!کروکدنایدرموردنامزدمن درست صحبت کن یه-
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شدن حال آر یفور شخین شدیاز وب  صبان نیهم شهی.هماباز  تشیطوربودع
 شدیساعت بودفوراحالش  وب م هی یبرا

به طن گهیم نیحاالهمچ -حستتتام گاراون  ته  نینامزدم ان ته واون هخ گف گف
 بله.اصالازکجا معلوم که رده نکنه؟

 حرفش منخ زدم پشت شونه حسام وگفتخ نیباا
با- نت رو مت گرم!زبو فتید ماادطالگر قا  نی!منخ بهش گفتخ ا  یلیآ

 !الهی وشخ
 دونه هخ زدپس کله حسام گفت هینکردو ینامرد اهخیآر
.من مطمئنخ اون بهخ جواب کننیم یته دل منو ال نادارنی!انخیبب نیگخ شتت-

 دهیم بت م
 زدم روبهش گفتخ یهخ لبخند من

 شخیزنت م امی! ودم مزمینداره عز یندادهخ اشکال-
 دهیم یقرمه سبز یکه کلت بو رهیمنگل روبگ یادتویم یاه!ک-حسام

 وگفتخ دمیکشبه سروروم  یدستب
 !ییآقا نیمگه من چمه؟د تربه ا-
 ر ندهیحرف من هردوشون زدن ز نیباا

ب ُاقل یآره اگه آقابود-حسام ذ   ینبود یاالن ا 
 هخ صدام رونازک کردم وگفتخ من

 کنهیدامیشوهر وب برام پ هیمن بترشخ  زارهیگمشو!داداشخ نم-
 زدوگفت یلبخند اهخیآر
 تولب ترکن!-



شوه ا من شت ع ضش براش پ بودکه باپس  یشتر یلیاومدم که   یهخ درعو
 حسام مواجه شدم یکله ا

.... 
 ایآر

شت آروم سام وآرادبرگ شدم باح ستانیب یتو خیترکه  سام حرمار شتخ باح ف .دا
سرعت به طرفش دوهیکه ازدورداره م دمیدفعه طرالن رود هیکه  زدمیم !ما هخ به 

 خیرفت
 زدگفتیفس مجورکه نفس ن همون
 نیحسام!حسام طن-طرالن

 بگه گفتخ یزیاجازه بدم حسام چ نکهیاسمش ازدهن طرالن بدون ا دنیباشن
 شده یچ نیشده؟طن یچ-

 گفت هیهخ که حاالنفس زدنش آروم ترشده بودباگر طرالن
که بب یتو خیرفت- تاقش  عه ب هیکه  مشینیا حال بوددارشتتتدیدف که  خی. وشتت

 چشماش روبازکرده
  وب!  وب-
لت ه- حا به  مافورا عدهخ  کیستتتریا بدنش روفشتتتاردادن وب شتترود کرد

که  رونیادبیب خواستتتی.مرونیب خیواومد خیدیکه ماترستت ی.طوردادکردنیدادوب
 کوبهیوارمیبابادروروش قفل کرد.االن هخ داره  ودش روبه درود

 چرا؟-آراد
 خیکن داشیمحله معتاداپ یتو خیدبریبا گهید رونیادبی!اگه برونیادبیخوادبیم-من
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 طرالن شده گرفت ی هیحرف من گر نیباا
 یصتتحنه روبه روم  شتتک شتتدم صتتدا دنیکه باد دمیستتمت اتاقش دو به

 نی.مامانش روزمدادیهخ فحش م یکردوگاهیالتماس م ی.گاهادیم داشیدادوب
سته بودو ودش روم ش شده گر زدباباشین شونه هاش از  هدامابیلرزیم هیهخ 

 اورداونیمبه درفشار نی.باهردفعه که طنادین رونیبودکه ب دهیوچسبزوردراتاقش ر
ودن ب ختهی.پرستتتاراهخ اونجارگشتتتتیواروبرمید خوردبهیبه زورم چارهیمردب

 شلوغ شده بود یلی 
ه چون به تادردنکشتتت خیبهش آرامبخش بزن خیتونیازقبل گفته بودکه نم دکترش

 شهیاونامعتادم
 دچکارکنخ؟ی!باای دا

 دراومدم رفتخ طرف باباش ازشوک
 ؟یکنیاچکارمیآر-آراد

 !دونخینم-
 ومدنینگفت باحسام پشت سرمن م یزیچ گهید آرادهخ

 طرف پدرش رفتخ
 ن؟یدیرستگاراجازه م یآقا-

 گرفته بودگفت هیصداش که ازشده گر باهمون
 همه زور روازکجاآورده؟ نید ترا نیا دونخی.من نمرونیادبیخوادبیپسرم م-

 زدم وگفتخ یلبخند
 کارماهره! یرزم هیاون  نکهیهخ ازشماارث برده هخ ا-

 زدوگفت یهخ لبخند اون



 ارمیدارم به زوردارم طاقت م گهیمن که د-
 من کمکتون کنخ نیپس اجازه بد-

 راحت دکهید یچ دونخیام بعدبه چشتتمام نم افهیبه من کردکه اول به ق ینگاه
 گفت یدبعدباشو یکنارکش

 !شترهیزورتوبآره -
 ن؟یچکارکن نیخوایم-طرالن

 باهاش حرف بزنخ خوامیم-
 ؟یبگ یچ یخوایامانشدم التوم خیماهخ باهاش حرف زد-

سام بخوام که ا سادهیبودوجلوم وا اومده ه نامزدکل نیبوددوباره مجبورشدم ازح
 بودن گهیبرابراصل همد ی.کپزدیشقش رودورکنه!با واهرش مونم

 من دورش کرد یدوازجلویاومددست یرالن روکش حسام
 خوادچکارکنه؟یم نیحسام ا-طرالن

 دونهیتوصبرکن.حتما ودش م-
 ؟یچ یعنی-
 گخیصبرکن بعدابراه م-

 زدیبه درضربه نم گهیومدامادیم نیدادطنیدادوب یهنوزصدا
 دا ل ودروپشت سرم بستخ رفتخ

 دگفتیتامنود
 بزاربرم ادروبازکنیآر-
 کجا؟-
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 قبرستون!فقط اون دروبازکن دونخینم-
 یتا وب بش یدبمونینه.توبا-
 دادکردیحرف من دوباره شرود به دادوب نیباا
بازکن لعنت گخیم- با یاون درو کدومیمن نخوام  وب بشتتخ  غال د  یآشتت

 بازکن گخی.منخیروبب
بهش  کردمیم یبه ستتمتخ حمله کردکه مقاومت کردم وهلش دادم.ستتع بعدهخ

 شدی سته نم کردواصالهخینزنخ امااون مداوم بهخ حمله م یبیآس
 گمشو. گخیمعتادبمونخ م خوامی!میاگمشوکنارلعنتیآر-
 ادمداومدیبازجوابخ روم زدمیباهاش حرف م یهرچ ارمیطاقت ب تونستخینم گهید

 که  سته شده بودم یطور کردیهخ بهخ حمله م
س هی ستخ روباالبردم  بهش زدم اول باتعجب بهخ نگاه کردامابعدش  یلیدفعه د

 ختنیآروم آروم شرود کردبه اشک ر
که  یصتتورتش اماازکار یکه زدم تو کردمیم نیهقش  ودم رونفر باهربارهق

 شدیداشت ازکنترل  ارج م گهیبودم چون د یکرده بودم راض
 یتختش .نشتتستتت رو دبهیتارستت رفتیعقب م کردعقبیم هیگر نجورکهیهم

 ختیریم نجوراشکیشکمش جمع کردوهم یش روتوتخت وپاها
 زدمیباهاش حرف م نجورهخیآروم رفتخ طرفش وهم آروم

قاوم ترازا یلی!تو یفی!توحنیطن نیبب- ق یکه بخوا ینابودیم بل احاالدرم  نیا
سخ ازبدنت  ارج میجابزن اقت کخ ط هی هی.کافشهی.باورکن فقط چندروزه بعد

 یاریب
 داره یچه درد یبدون یتجربه نکرد!توکه شهی!نمایآر تونخینم-



 باسرعت به سمتش رفتخ وب*غ*لش کردم فشیضع یصدا دنیباشن
 کرد هیشترگریب*غ*لخ جمع کردوب یهخ  ودش روتو اون

انگاردارن بامته  کنهی!دردمشتتهیتمام استتتخونام داره  ردم شتتهی!ستتخته.نمایآر-
 حقخ نبود تیوضع نیبامن.من ا ابدکردنی.آرکننیسورا شون م

باش عزشتتشیه- باش  وب مزمی.آروم  نارته  نیا یشتتی.مطمئن  مه آدم ک ه
مت م حاف ناه کخ مکننیهمشتتون ازه م باورکن. وب  شتتتهی.درداستتتخو

 یبخوا د ودهی.فقط بایشیم
 تزدگفیکه حاالبه شده مملوم م یمشک یها لهیروبلندکردوبااون ت سرش

 ؟یتوهخ هست-
 ازته دل زدم وگفتخ یروبهخ داده باشن لبخند امیحرفش باانگاردن نیباا
 کنارتخ نجایمن هخ هستخ.منخ هم-
 !ی وبه که توهخ هست-

 ام فشارداد نهیس یوتو نییسرش روبردپا بعدهخ
 همه آدم ،منو واسته بود نیا ونیم نیطن نکهیزدازایداشت به شده م قلبخ

 کردمیرمیعرش س یتو داشتخ
 کردیهق هق م هنوزهخ

 شهیآروم نم کنخیم ی!هرکارکنهیدردم ادستامیآر-
 تاآروم شه باشه؟ دمیمن براه ماساژشون م-

 سرش روتکون داد فقط
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دستاش وآروم آروم فشاردادم تاباال ره هق هقش  یهخ دستخ روگذاشتخ رو من
 تموم شدونفسهاش منمخ

به صتتورتش کردم که  وابش  یازاون حالت جمع دستتتام روبازکردم نگاه آروم
 بود دهیبچه  واب هیده بود.آروم م ل بر
 شیشونیبه پ یروش بعدهخ ب*و*سه ا دمیجاش  وابوندمش وپتوروکش یتو

 زدم وازش دورشدم
 که صداش اومد رونیبرم ب اومدم

 که؟ یریانمیآر-
 زدم وگفتخ یچشماش بازه.لبخند دمیکه د برگشتخ

 باشه؟ شتخیجاپ نیهم-
 تکون دادودوباره چشماش روبست یهخ سر اون

 همه بهخ حمله کردن رونیکه اومدم ب ازاتاق
 به همشون زدم که آرادگفت یلبخند

 ا؟یشدآر یچ-
 دی! وابیچیه-

 کردنیبجزآرادوحسام باتعجب واون دوتاهخ بالبخندبهخ نگاه م همه
 رونیادبیکه ب کنهیتالش نم گهی.دنینگرانش باش گهیخواددینم-

 ؟پسرمیمطمئن-نیطن یبابا
 آره!-

مطمئنخ چون که باچشتتاش بهخ  اوردامامنیمطمئن بودم چون اگه به زبون ن آره
 قول داد



 واسته بودمن باشخ  نیدوباره به اونازدم وازشون دورشدم حاالکه طن یلبخند
 بودمیدمیپس با

 واسه همه قهوه گرفتخ وبرگشتخ رفتخ
شون سته بودن رو هم ش سته ن شونیها.تانزد یصندل ی  سام  ک شدم آرادوح

 فورابلندشدن واومدن سمت من
 که آروم شد؟ یچکارکرد-آراد

 زدم یلبخند فقط
 گهیگه؟بگودیآرادراست م-حسام

 زدم که آرادزدپس کله اموگفت یلبخند بازم
 خیستتتیمان یلبخندابزن نیازا دبراشیکه با ی!اونزنهیلبخندژکوندم یزهرمار!ه-

ضعش د نی ودش هخ که باا شخ ییتوانا گهیو . رهرژکوندروندایژکوندازغ صیت
 یدیبرامون دهنت روکش م یه

 زدم وکه دوباره زدپس کله ام یلبخند دوباره
 دفعه ا مام روتوهخ کردم وگفت نیا

 نیباباازم قول گرفت که بمونخ هم یچیتوسرم.ه یزنیم یبروگمشو!چراه-
 دوتاشون گشادشد یچشا

 ؟یازتو واست که بمون نیطن-حسام
 روبازکردم گفتخ شخین

 آره!-
 ؟یکنیکه نم یشو -حسام
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 اون دوتاهخ بازشد شیبه نشونه نه تکون دادم که ن نیروبه طرف سرم
 سرم وگفت یزدتو گهید یکیآراد امادوباره

سره چه ذوق- شکنهیم خی اک بر سته ب  یحمال وجون بکن ی!د تره ازه  وا
 ؟یکنیبعدتوذوق م

 اداونوقتیم رونیازش ب یکه گفته بمونه هزارتامعن نیگمشتتوآراد!ا- حستتتام
 یدرآورد نوازکجاهیتوا

 سرش وگفت یحسام زدتو بعدهخ
 یرودست  اله موند نهی اک برسره!به  اطرهم-

هخ ت آراد ل حا با کردو مع  ج باش رو گ یل م ال شتتتده ستتترش  جیکه 
 دوگفتیرو اروندامابالفاصله بعد ند

کد نیهم- تارکرو تا ودتون روگرف مادو  ینجوریبستتته!من هم نیکرد لیشتت
 پسندمیشترمیروب
 خیوحسام هخ باهخ گفت من

 ستین لینامزدمن کروکد-
 خیدیهردومون باهخ  ند بعدهخ
 شدکه آرادگفت داشیلحمه طرالن پ همون

 اومد کهیکوچ لیکروکد-
 حسام روبه روشد یوباتوسر

 ن؟ازقدوقوارتونیبچه ا گه؟مگهیستترهمد یتو نیزنیم یچتونه شتتماه-طرالن
 ن؟یکشیهخ  جالت نم

 که فکرکنخ به عقلمون شک کرد خیروبازکرد شمونین ماهاهخ



 هاروگرفتخ روبه روش وگفت قهوه
قهوه  وانیل هیفکرکنخ همه  سته شده باشن  نیناروببریطرالن  انخ ا نییبفرما-

 چسبهیداغ م
شب یلبخند شده  شنگش ق یلبخندا یبود.دلخ برا نخیطن یلبخندا هیزدکه به 

 تنا شد ابشیوالبته کم
 نیلطف کرد یلیممنونخ!  یوا-
 نکردم ی.کارکنخی واهش م-

 هیزدوقهوه هاروگرفت ورفت طرف بق یهخ دوباره لبخند اون
 نقدرننر؟ی!مردهخ اکنهیم نیریازاالن چه  ودش روهخ ش نیبب-آراد

 هخ گفت حسام
 .یکن یدماروراضیماست اول با یابج نیگفته باشما!طن-
 ن؟ی ودش هست شمادوتاسر رچکاره ا یبروبابا!اصل  ودشه!تاوقت-

تخ نشتتستت نیستترم روباالگرفتخ وازکنارشتتون ردشتتدم ورفتخ کنارپدرطن بعدهخ
 داد هیشونه اش که اون هخ به من تک یودستخ روگذاشتخ رو

عدهخ بان ب تاو ندم طرف اون دو هام  شیستترم روچر و بازبراشتتون ابرو
 شدگفتیم کیروباالاندا تخ که آرادهمون جورکه به من نزد

 !هیچه مارمولک نیبب-
 تکون داد نیروبه طرف دوسرشیهخ  ند حسام

 هخ زودتر وب بشه نیحال طن خواستی وب بودفقط دلخ م یچ همه
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 خیودب سام ازدستمون فرارکرده بودوهنوزنتونسته خیهخ داشت گهید ینگران هی البته
 خیکن داشیپ

وب شدن رو  خیزاشتیتمرکزمون روم دتمامیبهش فکرنکنخ.االن با بهتربوداالن
ماپ ی.اون عوضتتنیطن قام دردا کنخیدامیروهخ حت  کشتتتهیم نخیکه طن ییوانت

 رمیگیروازش م
.... 

 ایآر
شتتده بودچون نه  فیضتتع یلی  کردگرچهیآروم شتتده بودوناله نم گهید نیطن

 مقاومت روداشت ییتوانا گهیغذابخوره نه د تونستیم
گرچه  زدمیبهش ستترم مارستتتانیب ومدمیاداره وعصتتر م رفتخیهاروم صتتبح

مانم زهیشتتتک برانگ یلیکارم   دونستتتتخیم دستتتت  ودم  تونستتتتخیا
کهینبودمخصتتوصتتتاا بل نبودو  گهیهخ د نیطن ن بامن  یلیم ل ق حت تر را

 کردیبر وردم
 .خیهست یمیباهخ صم یلیمادوتا  کردکهیدفکرمیدیم یکه هرکس یجور

شده بودوقت وب نیهم شخ حت مارستانیوقت ب یباعث   یوهخ که ت یموقع یبا
ته نم یبودواصتتالرو راونیاداره بودم ذهنخ درگ نداشتتتخ الب  خدونیکارم تمرکز

 دادنیرنمیوبهخ گ کردنیوضع منوتحمل م نیا هیچطوربق
 قیشتتوت نیطن شیرفتن پ شتتتربهیمهربون ترشتتده بودومنوب یهخ که کل مامان

 کردیم
که د یازموقع فدارش شتتتده بودطور دهیهخ  به شتتتده طر که  یبودش 

ته ا نیچشتتخ طن یباال یبگ شتتتدجلوشینم درمورد ودم هخ  نیابروه!الب



م بزار ارمینگاه بدبهش بندازتاچشتتاه رودرب ی.جراه دارکنهیکامالصتتدق م
 بود.هه هه!)زهرمارف سندهینو یبرا نیکف دستت.ا

 دنشید یروجمع کردم وازاداره  ارج شتتدم برا لخی ره تموم شتتد!وستتا!باالآه
 تونخیتاستتتاعت چهارکه وقت مالقاه نم دونستتتخیعجله داشتتتخ اما وب م

 نمشیبب
شدم تابرا ی ونه وبعداز وردن ناهاروکم رفتخ ستراحت بلند ماده آ دنشید یا
 شخ
 مکردیم یستتع شتتهی وب لباس بپوشتتخ البته هم خواستتتیچرادلخ م دونخینم

 تهفسو  اهی وده نوشابه بازکن.س یهستخ)کخ برا یعنیباشخ  پی وش ت
 کردمیم شتردقتیب دنخیلباس پوش یمده بودتو هیاما

سرمه ا راهنیپ هی سته  یمردونه  شلواررا شیس یسرمه ا یبا ست دمیرپ  یانیآ
تخ روبرداشتت خیروباالدادم وستتاعتخ روبستتتخ وبعدهخ کت بلند ومشتتک راهنخیپ

 رونیم بوازاتاق اومد
 !نیعشق  ودم طن یبه سو شیپ

 آرادازپشت سرم اومد یدفعه صدا هیکه  نییپا ومدمیازپله هاباسرعت م داشتخ
 هخ زده یکش نیطن پیعجب ت نیهمه راهو!بب نیا رهیم یاوهو!ک-

 طرفش وبالبخندنگاش کردم که گفت برگشتخ
 مهفهیبااون حالش اصتتالم نی!حاالانگارطنکنهیهخ م یوببندچه ذوق شتتتین-

 دهیپوش یآقاچ
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کنن لبخندم جمع شتتدوا مام توهخ رفت که  یحرفش انگاربادم رو ال نیباا
 مامانخ بلندشد یصدا ندفعهیا

کارش دار- کار یلیپستترم رو؟  یچ که مرتب م یهخ  وب   شیپ رهیکرده 
به.با اکهیآر ستتتتینامزدش!اون حالش  وب ن عشتتقش احترام بزاره  دبهی و

 احترام مرتب بودنه یازنشونه ها یکیو
 مامان جون گرفته بودم گفتخ یکه دوباره ازحرفا من

 خیچاکرمامان  انوم هخ هست-
 ب*غ*لش یدتویزدواومدطرفخ ومنوکش یاون هخ لبخند که

 که نخ اشک توش نشسته بودگفت ییسرش روبلندکردوباچشما دوباره
 روزاروداشتخ حاالبرآورده شده نیا یپسرم.من آرزو کنخی داروشکرم-

 !ی ربش یروز هیآره مامان آرزوداشت -آراد
 آرادوتندگفت دطرفیفوراچر  مامان

  ر؟ یگیاونوقت توبهش م شهیتو فه!پسرم داره آقام-
 گهید تهی وب زن گرفتن  ر-

مان گاش کردوبع دستترش  یچشتتخ غره ا ما که آرادمملوم ن فت  به آرادر
 روچر وندوگفت

 منودوست نداره. نجایا یک یچیه-
اونوهخ ب*غ*ل  اوردورفتیگفت که مامان دلش طاقت ن نومملومیا نیهمچ

 کردوگفت
 یتوروتخخ چشخ مامان جادار-
 آرادبازشدکه گفتخ شیحرف مامان ن نیباا



 نقدرننریذوق مرگ شد!اه اه!مردهخ ا-
 ؟یگردونیحرف  ودموبه  ودم برم-آراد

 که عوض داره گله نداره یزیچ-
 هخ بالبخنداومدجلوگفت اون

 مطمئن باش! دمیند نیزترازطنی!تشهیکردم که گفتخ متوجه نم یشو -
 زدم وبعدهخ روکردم طرف مامان وگفتخ یهخ لبخند من

 رم؟یبرگشت براه بگ یتو یالزم ندار یزیبرم!مامان چ گهی وب من د-
 دوباره نگاه مهربونش روبهخ اندا ت وگفت مامان

 !زمینه عز-
 بهخ اندا ت وگفت یا دارانهینگاه  ر بعدهخ

 پسرم تیلباس داماد شااللهیا-
 هخ بالبخندگفتخ من

 شااللهیا-
شدمن هخ فورااز ونه اومدب که ش رونی نده اونابلند سوارما  شیشدم وپ نیو

 !نخیطن یبسو
 رفتخ مارستانیوبه سمت ب دمیدسته گل رزسرخ  ر هیرفتخ  اول

رستتتگاراونجان!دلخ  یبله دوباره کل  انواده  دمید دمیکه رستت مارستتتانیب به
 زده بودن شونیهاازتمام زندگ چارهیب سو تیبراشون م یلی 

حال واحوال کردم  ستتتگ جلورفتخ هاشتتون  با همشتتون  یازستترورو یو
شون اجازه داده بودن که اونجابمونن اوناهخ تمام دیباریم ستادبه ست  .بادر وا
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روبرن  یصتترارمن قرارشتتتدکه چندستتتاعت.به اگذروندنیوقتشتتون رواونجام
 استراحت کنن وبرگرد

به زورراضتت گرچه  گفتیکردم که بره اصتتالول کن اونجا نبودوم یمادرش رو
 داشته باشه اجیبهخ احت نیدطنیشا

ض نانیبااطم باال ره شون  بربدم را شون به ست دکه ش یدادن بهش که اگه  وا
 بره

ندارم  یتیگرچه مستتئول ستتخیوا خوامیتعجب کرده بودن که من چرام همشتتون
دارم والبته کمک حستتام  تیهمکارمه ونستتبت بهش مستتئول نکهیاماباگفتن ا

 .باباورکردنیتقر
 موقع رفتن روکردبه منوگفت حسام

 باجناق یکن یدتالفیبعدابا-
 زدم وگفتخ یلبخند

 بود فتیوظ-
 خبره امادوباره برگشت طرف دکهیدوچر یکش یهخ باچشخ برام  ط ونشون اون

 وگفت
درحدبچه دوستتتاله هخ تجربه  ربحثییوتغ چوندنیپ یتو گهیآرادحق داره م-

 یندار
 نگاش کردم که گفت باتعجب

 کردم که گفت یمن هخ  نده ا ؟همکارمهیبودآورد لیآ ه اون هخ دل-
مر- ت ند! خ ن جان  مق  ح گیکن  نیا ب طور یریاد چ عدا  یخوایم یب

 زهیت یلیروکه   لیکروکد نیا ؟اونخیچونیزنتوبپ



 ل؟یکروکد یچ یعنیزهرمار!-
 ؟ینوگرفتیهمه حرف فقط ا نی اک توسره!ازا یعنی-
 سرحالخکه امروز نهیتاحاالحالت رونگرفتخ به  اطرا ینیبی!اگه مابروحسامیب-

 کردوگفت یهخ  نده ا اون
 یکامالمشخصه.طرف روذوق مرگ نکن پتیازت-

 کردم یهخ  نده ا من
 هخ باهام دست دادورفت اون

 دهیآروم  واب دمیزدم که د نیبه طن یسر رفتخ
 گلدون کنارتختش گذاشتخ وبه سمتش رفتخ یگلهاروتو

سف گهید صوره  سرحالیازاون  شده رنا پر یباق یزیچ دو  دهینمونده بودبه 
 کردیآدم روجذب م شیمشک یبوداماهنوزهخ موهاوچشما

تاق وکتخ روداشتتتخ بهش آو یتو یطرف چوب لباستت رفتخ ه ک کردمیم زونیا
 صداش اومد

 من عاشق رزقرمزم-
 طرفش که اون هخ سرش روچر وندطرفخ وبالبخندگفت برگشتخ

 ؟یاومد-
تارو نیا ند  یستتوالش منو به  یلیابرابردوبرگردو برام ارزش داشتتتت. ود

 که منتمرم بود دمیلبام اومدفهم ی ودلبخندبه رو
 ؟یآره!منتمرم بود-

 زدوگفت یزدم که لبخندکخ رنگ یبراش چشمک بعدهخ
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 واسه  وده نوشابه بازنکن یادیز-
 وگفتخ دمیکش راهنخیپ قهیبه  یهخ دست من

 یدودستتت یشتتنویم ده؟ازمنید یک یپی وشتتت نی!جوون به ازمیعز قتهیحق-
 بچسبش

 !نقدردوربرندارآقایاوهو!ا-
 برام نازک کردوگفت یپشت چشم بعدهخ

 !نانیبهترازا یلیمن   ی واستگارا-
 هخ ابروم رودادم باالوگفتخ من

 شکننی انخ منخ همه دارن برام سرودست م است؟نهینجوریِا.ا-
 م ال؟-
 م الد تر الخ-

 کردوگفت یا م
 د تر الت؟-

 گفتخ یهخ ابروم روباالاندا تخ وباحالت مغرور من
 جشن تولدحسام بود ی.توشیآره!النازجان!فکرکنخ بشناس-

 روباحالت تفکرجمع کردذوگفت ابروهاش
 پاش رونگاه کنه؟ یومدجلویهمون د تردماغوئه که زورش م-
 نییکردم که شرمنده سرخ شدوسرش واندا ت پا یبلند یحرفش  نده  نیباا

 بودمش دهیند ینجوریجالب بودتاحاالا یلی  دنشی جالت کش برام
 زدمیحرف م ینجوریا ددرموردد تر التینبا خوامیمعذره م-
 نمررودارم. نینداره! ودم هخ هم یاشکال-



 زدامابالفاصله بانازروکردبه من یهخ لبخند اون
 نمونده بودبرم ب*غ*لش کنخ یزینازش دلخ روبردکه چ نیا نیهمچ

 باشن!م ل  ودتن دطرفدارهیدماغوهاهخ با نیالبته هم-
 بهش نگاه کردم که گفت باتعجب

 گخ؟یدروغ م ؟مگهیکنینگام م ینجوریه؟چراایچ-
 من دماغوام؟-
 آره-

 وگفتخ دمیروجلوترکش  ودم
 واقعا؟-

 زدوگفت یچشام نگاه کردوازحالت من لبخند یهخ تو اون
 نه!-
 شدیم نیریداشت توچشمخ ش یادی.زموندمیداونجامینبا شترازاونیب گهید

 وگفتخ دمیزدم و ودم روعقب کش یلبخند
 ؟یخوای.توهخ مرمی ودم قهوه بگ یبرم برا خوامیهووم!من م-

 روباذوق تکون دادوگفت سرش
 قهوه  وردم یبارک نیادآ رینم ادمی.خوادیدلخ م یلیآره! -
 خیباهخ بخور امیب رمیدوتاقهوه داغ بگ رمیپس من م-

 رونیتکون دادومن اومدم ب یهخ سر اون
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تاق مدنخ ب ازا به  یوکم رونینفس حبس شتتتده ام رودادم ب رونیکه او که  عد  ب
تخ رفتخ ودوتاقهوه گرف مارستتتانیب شتتاپیبرگشتتتخ به ستتمت کاف یحالت عاد

 .یشکالت کیباک
هخ دوستتت داشتتته باشتته چون  نیطن زنخیدارم حدس م تیدو یلیکه    ودم

 با ودش شکاله داشت شهیهم
 غیج یاتاقش بودم که صتتدا کی.نزددیطول کشتت قهیدق ستتتیب خیحدودن کارم

ودا ل شدم.داشت  دمیتوجه ام روجلب کردبه سرعت به طرف اتاقش دو نیطن
 کردیکه اونجابوددورم یروازپرستار زدو ودشیم غیج

 خددستتتیگذاشتتتخ وفورابه طرفش رفتخ که تامنود نیزم یدستتخ رورو لیوستتا
  ودش وپشت من پنهان شد دطرفیروکش

 !نزاردوباره به من موادبزننانزاریآر-
 نگاش به دست پرستاره دمینگاه کردم که د باتعجب بهش برگشتخ

 کنه قیتزر نیسرنا بودکه قصدداشت اونوبه طن هیدستش  یتو
 بهش سوزنش روبزنخ زارهینم-پرستار

 شدم وگفتخ یعصب یفکریهمه ب نیازا
 تشیحستتاستته؟وضتتع رنایکه اون هنزنستتبت به ستت یفهمیمگه شتتمانم-

 ؟ینیبیرونم
 شدوگفت یعصبان پرستارهخ

 !دکترش گفته؟آقایزنیچرادادم-
 خوامیالمن م.اصنهیبیتاسرنا روم شهیم تیاذ ینیبیدکترش غلط کرده باتو.نم-

 .نخیدکترش روبب



 روبزنخ دسوزنشیبا ؟منیچ یعنی-
 یکن قیبهش تزر زارمینم نخیرونب رتادکترشینه  -

 رونیازاتاق رفت ب یعصبان پرستارهخ
 ب*غ*لخ گرفتخ ی.سرش روتولرزهیداره م دمیبرگشتخ که د نیسمت طن به
 ستین یزیچ زمی!آروم باش عزششیه-
 من بازم دردبکشخ خوانیمنومعتادکنن.م خوانیاونابازم م-
 مواظبتخ زارمیمن نم کنهینم تتیاذ یکس زمینه.عز-
 چنا زدوگفت راهنخیحرف من دستتاش روباالآوردوبه پ نیباا
 نای!بمون اونابازمایجابمون آر نیهم-

 کردم آرومش کنخ یوسع دمیموهاش کش یتو یدست
 وگفت دمیلحمه دکترش اومدفورابه سمتشون چر  همون

 دکتر؟ یچه وضعشه آقا نیا-
 کارش روبکنه؟ نیاومده؟چرابه پرستاراجازه نداد شیپ یزیچ-
  ونخ به جوش اومده بود یشعوریهمه ب نیازا گهید
تاده که اف ییاون هنوزازستترنا ترس داره باتوجه به اتفاقا نیدونیمگه شتتمانم-

 ن؟یکن قیباسرنا بهش تزر نیخوایبازم
 حرف من دکترباتعجب گفت نیباا
گاهخ که ا- ازسرنا ترس دارن ودرضمن نگفته بودم که بهش  شونیمن کامالآ

 زنیسرمش بر یکنن گفته بودم که تو قیتزر
 روبهش گفتخ تیباعصبان
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 خواستتتیکه متوجه باشتتن.اون م نیاحمقتون هخ بگ یپرستتتارا نیپس به ا-
 کنه قیتزر نیسرنا روبه  ودطن

 برگشت طرفش وگفت تیدکترباعصبان
 ن؟یکه دقت کن خیدتذکربدیچقدرابا-

 دکتر!فراموش کرده بودم یآقا خوامیمعذره م-پرستار
 شدودادزد ینباردکترعصبانیا

به  ودش تز یدونی!میچیحاالترستتش ه- براش  یاتفاق شتتتدچهیم قیراگه 
 باعث کمابشه عشیسر قیهست که تزر یدارواونقدرقو نیوفتاد؟ایم

بان نیباا نده بودکه  یزیشتتتدم وچ یحرفش من هخ عصتت به  یلیستت هینمو
 پرستاربزنخ

 خیتادرموردتون تصتتم نیماه معلق کیشتتماازامروزبه مده  ی انخ نجات-دکتر
 ادشدهیز یلی  گهیشماد یهایدقت یگرفته بشه.ب
 ومن اندا ت نیبه طن ینیبگگه نگاه  شتتمگ یزیچ نکهیبدون ا پرستتتارهخ

 رونیورفت ب
 دمیروشن نیمتعجب طن یکردورفت که صدا یدکترعذر واه بعدهخ

 بود وونهیرسماد-
زدم وبهش نگاه کردم که اون هخ بالبخندبه صتتوره من نگاه  یهخ لبخند من
 کرد

 دشیعمق چشاش غرق شده بودم وهرلحمه فاصله ام باصورتش کمترم یتو
شاش نگاه م نطورکهیهم شتخ به چ ش کردمیدا گاه نگاهخ ک  شدطرف دهینا ودآ

 نییپا دواندا تیلباش که انگاربهش زنا  طرداده باشن سرش روکنارکش



 یوت یدادم ودستت رونینفستخ روب کردمیداشتتخ چکارم دمیهخ که تازه فهم من
 جوروعوض کنخ گفتخ نکهیا یوبرا دمیموهام کش

 هیلیسردنشده باشه   خیاه!قهوه هامون روفراموش کرد-
 به سمت قهوه هارفتخ بعدهخ

 هخ سرش روبلندکردوبالبخندگفت اون
 !چسبهینم گهیسردش د-

 بهش نگاه کردم وگفتخ برگشتخ
 رمیگیم رمی وب دوباره م-
 نشست وگفت نگاهش یحرف من فوراترس تو نیباا
 نجابمونی!همخوامینه نم-

 به روش زدم وقهوه روگرفتخ باالوگفتخ یلبخند
  وردشون شهیهنوزگرمه!م-

 تکون دادرفتخ جلوقهوه رودادم دستش یهخ سر اون
 روبازکردم که باذوق گفت کیجعبه ک بعدهخ

 ام که ازشکاله باشه یآخ جون!من عاشق هرچ-
 یدوست داشته باش زدمیحدس م-
 دوست دارنخ!من عاشق شکالتخ یلیآره! -

گاه ن نجوربهشیتکه برداشتتت داشتتتخ هم هیو کیک یچنگالش روزدتو بعدهخ
رو باچنگال جداکردوگرفت طرف من باتعجب  یا گهید یتکه  دمیکه د کردمیم

 بهش نگاه کردم که گفت
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 !گهیبخورد-
 که دوباره گفت کردمیجورنگاش م نیهم

 شد وابت برده!دستخ  سته -
ند ازحرکتش مد.لبخ گال  ی وشتتخ او که اون هخ چن بازکردم  زدم ودهنخ رو

که  یکیبودکه تاحاال ورده بودم .ک یکیتکه ک نیدهنخ برد. وشتتمزه تر یروتو
  ورده بودم نخیازدست طن

ند اون گال  یهخ لبخ باهمون چن که د هیزدو دهن  یجداکردوتو کیک گهیت
  ودش گذاشت

 شدیبازنم نیشترازایچشام ب گهید
 ستخیاصالبددل ن ؟منیکنیم ینجوریه؟چراایچ-

بودم  هدیروکه دوست داشتخ بشنوم نشن یکه اون حرف نیزدم باا یهخ لبخند من
 امابازم  وشحال بود

شتخ وباهخ ک یا گهید چنگال شمزه ا کیک خیرو ورد کیبردا بودامامزه  ی و
 بود ینبود.اون عال یاول یتکه هابه  وشمزگ هیبق

باهخ حرف  نیطن شیپ گهیستتتاعت د هیهخ  کیقهوه وک بعداز وردن موندم و
 که  انواده اش اومدن خیزد
قت رفتن بودگرچه   گهید فت بودکه ا یلیو مااصتتالدلخ شتتشیناپیو  بودم ا

 برم خواستینم
 امیکردم وبلندشدم که ب یزورازش  داحافم به
 که گفت رونیب امیازدرب خواستخیم
 بود ی!عالاینخورده بودم آر ی وشمزه ا نیبه ا یکیوقت ک چیه-



شتخ  رونیطرف درواومدم ب دمیزدم ودوباره چر  یبهش نگاه کردم ولبخند برگ
 که گفت دمیروشن فشیضع یاماصدا

 که بعداز وردن تو وردم یا کهیمخصوصااون ت-
 شدیبسته نم یچیباه شخیازابراهخ گذشته بودم ن گهید

 عاشقشخ!!من نومطمئنخیا نخیعاشق طن من
..... 

 نیطن
هخ  یلی.همه  نجابودمیروزبودکه ا ستتتیب کیبهترشتتده بودنزد یلی  حالخ

سیم ضورآر یچ شترازهمهی.بدنیر شحالیازح ساعت  ا و صر بودم هرروزع
هارا جابودیچ عاده کرده بودم طور گهی.دن گه  یبه بودنش  کخ  هیکه ا

 شدمیم کردنگرانیرمید
ساب  انواده شحال  یلیکمکخ کرده بودن و  ی ودم هخ که ح شون  و ازبودن

 ومگفت نییپا ندا تیسرش روم هیومدباگریبودم فقط مامان هرموقع که م
 د ترم شرمنده اتخ!-

گاه م من جب بهش ن باتع قت نکردمیهخ  طا بهی.آ رش هخ دلخ  طرالن  اوردو
 گفتخ

 کنه؟یم ینجوریمامان چراا-
 گفت به مامان اندا ت وروبه من یهخ نگاه طرالن

 ابودهیقاچاقچ یهخ تو یآقاتون گفتن که مهد-
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سرم شتخ به ط هیطرالن  یامابادقت به حرفا نییرواندا تخ پا فورا رالن دفعه برگ
 نگاه کردم وباا خ گفتخ

 آقامون؟-
 روبازکردوتندتندسرش روتکون داد ششیهخ ن طرالن

 ه؟یمنموره چ-
 !گهیآقاتون د-
 ه؟ی!آقامون ک؟طرالنیگیم یچ-
 شدیبازنم نیشترازایطرالن ب شین

 !ینیاامیجناب سرهنا آر-
شام شا شین دنی.بادشدیبازنم نیشترازایب گهید چ شحال طرال یبازوچ ن  و

 طرالن بلندشد ی نده  یفوراسرخ شدم وسرم روچر وندم که صدا
 !کشهیچه  جالتخ م-
 زهرمار!-

 اومددا ل وهیآب م وانیل هیوبعدهخ با رونیکردورفت ب یهخ  نده ا اون
 روگرفت طرفخ وگفت وانیل

 آقاست دسفارشی!نوش جان کندبانوییبفرما-
 گلوم وبه سرفه افتادم یدتویپر وهیحرف آبم نیباا

ام که بنداومدبهش چشتتخ غره رفتخ که  زدستترفهیپشتتتخ م یهخ با نده تو اون
 زگفتیاعتراض آم

 هنیطن یبه من چه؟ ودش براه گرفته.صبح زوداومددادبه من وگفت برا-
 چپ وگفتخ یروزدم به کوچه عل  ودم



 آهان  وبه!دستش دردنکنه-
 نشده بود الیخیهنوزب اماطرالن

 !توهخنیگماطنیم-
 طرفش وگفتخ فورابرگشتخ

 ؟یمن چ-
 کردوگفت یحرکت من  نده ا نیباا
 دی!دل پریه یه-

 گفتخ یعصبان یباحالت
 گمشوطرالن!فکربدنکن.-

 فوراحرفخ روگرفت وگفت اماطرالن
 کردم؟یفکرم یمگه من به چ-
 نجابمونهیا زاشتخیم نیشترازایدبینبا گهید

 سرش وگفتخ یتو زدم
شوبروبب- سام اززنخیپا سب به همون ح به حرف بکش.چکار رزبونشی!بروبچ

 ؟یاداریمن وآر
 دیطرالن باالپر یابروه

 ا؟یجان؟آر-
 زدم غیج
 گهیزهرمارطرالن!برود-

 اماسرش رودوباره آوردتووگفت رونیدرورفت ب دطرفیهخ با نده دو اون
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 هیپسر وب-
 روهخ گذاشت وگفت یانگشتاش روبه حالت عال بعدهخ

 !دمی!من که پسندستهیب ستهیب-
 زدم که فوراباا خ گفت یهخ لبخند من

عوض  ومدصتتدرنایتااستتخ شتتوهرم خیقد یروببند!د ترهخ د ترا شتتتین-
 کردنیم

 هخ فوراگفتخ من
 ی.کخ مونده بودبپریصتتدرنا عوض کرده بو یدیحستتام رود ینه که تووقت-

 وشتتمزه  یغذا هیانگاربه  یکردیذوق مرگابهش نگاه م نی.م ل ایماچش کن
 ی.کخ مونده بودقورتش بد یدیرس
 کردوگفت یهخ ا م اون

 بودم؟ ینجوریا خیگمشومن کجاروز واستگار-
 یاماروزعقده بود یکه نبود تیروز واستگار-

 شدوگفت یهخ عصبان اون
 !نیطن یشعوریب یلی -

 رونیفورارفت ب بعدهخ
ب ینیریقلبخ حس شتت یطرالن بود.تو یحرفا شیهنوزفکرپ امامن ه داشتتتخ و

هاشی نخیاروببیاالن آر خواستتتتیشتتتده دلخ م با ماکم ا هخ  یحرف بزنخ ا
سیم سخ روم لیدل دمیتر ستخیتر ستیبامردام یمن هنوزهخ ازارتباط فو دون  دمیر

 بود یزیفراترازهرچ نیریامااون حس ش



حالخ  خیطرف گوشتت به که  تام  تاجواب دوستت که طرالن برام آورده بودش 
 وبرداشتمش دمیبدم چر  دمیپرسیروم

سن یاش روحفظ بودم.موقع شماره سه تماس  یکه قراربودواردگروه اح شخ وا ب
 ومن هخ حفمش کرده بودماونوبهخ داده بود یاضطرار

ماره ماهنوزتو شتت ماستتخ شتتتک داشتتتخ قلبخ   یبرقرار یروگرفتخ ا  یلیت
 رمیبگ خیتصم شدنتونخیم زدوباعثیتندم

 زنا بخوره قطع کردم نکهیتماس گذاشتخ امافوراتاقبل ازا یرورو دستخ
 ودکمه تماس روفشاردادم دمیکش یقیشماره گرفتخ ونفس عم دوباره

 بعدازدوتابوق جواب داد که
 نییالو!بفرما-

 برد نیبودکه استرسخ روازب نقدرگرمیا صداش
 تونستخیجوابش روبدم امانم خواستخیم
 ن؟الو؟یدینم ن؟چراجوابییالو؟بفرما-

 هنوزساکت بودم من
 الو؟الو؟مزاحخ-

 فوراقطع کرد بعدهخ
جواب  تیروباعصبان یشماره گرفتخ ودکمه تماس روفشاردادم که گوش دوباره

 داد
 ...ابزارمنیبزن  احرفی-
 وگفتخ دمیحرفش پر یتو
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 ا؟یآر-
 نگفت یچیمن سکوه کردوه یصدا دنیباشن

 صداش زدم دوباره
 ایآر-

 گفت ینیریش یلیاون هخ بالحن   که
 جانخ؟-

 زدم وگفتخ یهخ لبخند من
 سالم-
 ؟یدادیالوجواب نم گفتخیم ی؟چراهرچیسالم  انوم! وب-

 گفتخ هول
 ینجوری!همیچیه-
 ؟ینجوریهم-
 آره-
 شه؟یمگه م-
ا صتتداه تن یبگخ که دلخ برا امیب تونخیداده ها! وب نم یریچه گ نخیحاالا اه

شن شتخ گوش م دنیشده بوداز شوکه بودم ودا که  یحرف نیکه.باا دادمیصداه 
 شده؟ اتنایآر یمن واقعادلخ برا یعنیدلخ زدم تعجب کردم. یتو
 دگفتیمنود یمکث طوالن اکهیآر
 هنوز؟ یهست نیطن-
 آره آره!-

 گفت نیمتوجه شده بودکه هول شدم واسه هم فکرکنخ



 یشینم تیاذ گهی؟دیبهتر-
 ؟یبهترم.اداره ا یلینه ممنونخ! -
به اعدام محکوم شدن من هخ  شونیسر هیروزدن  یآره!امروزحکخ افراداحسن-
 دادگاه تاشهاده بدم رفتخیدمیبا
 آهان. وبه.پس باال ره تموم شد؟-
 آره-

 دیدفعه ازدهنخ پر هیشدکه  یچ دونخینم
 نجا؟یا یایم یک-

 ستینجانیگفتخ . داروشکرکردم که ا یکه چ دمیشادش فهم یصدا دنیباشن
 موندیوگرنه برام آبرونم نهیبیوصوره سر خ رونم

 ام؟یاالن ب-
 فکرگفتخ بازفورابدون

 نه!-
 دلخورکه ازصداش معلوم بودگفت یوالبته کم باتعجب

 ام؟ین-
 که زده بودم گفتخ یازحرف یعصب

 ؟یایب یخوای؟چطورمیستیکه مگه تواالن سرکارن نهیآره..اه!منمورم ا یعنینه!-
 کردوگفت یا  نده

 امیاالن م-
 هخ  ودبه  ودلبخندزدم وگفتخ من
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 منتمرم-
 تازه کارش تموم دادکهیقطع کردم وبه ساعت نگاه کردم.ساعت نشون م بعدهخ

 شده.
شدم ازقبل هخ اون برام بابق دونخینم سته  شد؟امابهش بدجورواب فرق  هیچطور
مشتتهودشتتده بودومن  یلیبودم فرقش   یمده که بستتتر نیا یکرداماتویم

 رمیبگ دهیاحساس روناد نیا تونستخینم
شدم تا ودم رومرتب کنخ باا فوراازجام ستخیم نکهیبلند به  دهم نیاون توا دون
رالن که مرتب باشخ ازط خواستخیامابازم م دهیمنود ختهیبهخ ر افهیق یاندازه کاف

هخ مرطوب کنند تاازاون  یبه صتتورتخ زدم وکم یکنهآب ادکمکخی واستتتخ که ب
شک سر ادبعدهخیدرب یحالت   وبعدازشونه کردن  مرودرآورد مارستانیب یرو

که برام آورده بودروبده تابپوشتتخ طرالن که  ییموهام.ازطرالن  واستتتخ روستتر
 ازحرکاه من تعجب کرده بودگفت

 ؟یکنیو وده رومرتب م یپرینوراونورمیا ینجوریتوچت شده؟چراا-
 بهش نگاه کنخ گفتخ نکهیا بدون

 ادیم ادارهیآر-
 ؟یک-
 ایآر-

 گفتخ یکه چ دمیطرالن تازه فهم ی نده  یباصدا
 کنهیجانخ!چه  ودش روواسش آماده م یا-
 زهرمارطرالن!-

 وب*غ*ل کردوگفت اومدجلومن



 زدلخیعز-
 هخ ب*غ*لش کردم وگفتخ من

 کخ مرتب بشه؟ هی یکنیم یکمک ابج یطرالن-
 روازم جداکردکه به ابروهام اشاره کردم  ودش

 زدوگفت یفوراچشمک
 دمیروم بشیسه سوته براه ترت-

عدهخ قاشتت فشیک یازتو ب نا یمن جه او بل تو قا قاش  دوننیکه نم یی) من
وکه منقاشفر گنیامیازاستتتان فارستت یبعضتت اوالبتهیرازیشتت نهیموچ ه؟همونیچ

 زکردیابروهام روتم یآوردوکم رونیهمراه داشت ب شهیهم
 دوگفتیبه  ودم اندا تخ لبخندزدم که طرالن هخ  ند نهیآ یتو ینگاه

 هیچیامابازم بهترازه یکه نشد اکشیآر-
 سرش که دادش دراومدمن هخ گفتخ یهخ فورازدم تو من

 شعوریگمشو!منحرف ب-
 رومرتب بپوشخ خیهخ کمکخ کردکه روسر اون

 ادیمنتمرموندم تاب دپسیرسیدمیکخ کخ با گهیبه ساعت اندا تخ د ینگاه
... 
 ایآر

ه دستخ  شک شده بودک یهنوزتو یزنا زده باشه!گوش نیطن شدکهینم باورم
 آرادبلندشد یدفعه صدا هی

 ؟ییاکجایآر-
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 باتعجب بهش نگاه کردم وگفتخ برگشتخ
 دا ل؟ یاومد یتوک-
 تو یاومد یتوک گهیتازه م زمی وبه واال!دوساعت دارم صداش م-

 حالت من که هنوزشوکه بودم گفت دنیباا خ بهخ نگاه کردکه باد بعدهخ
بادرزدم د- نداد دمیبا  یزل زد تیبه گوشتت دمیستترم روآوردم تود یجواب 

ندم مدم توهرچیزنیولبخ جب کردم او که صتتتداه م ی.تع جه  زدمیهخ  متو
 یمجبورشدم دادبزنخ تابفهم یشدینم
 آهان.-

 آرادبلندشد یزدم که دوباره صدا یلبخند نیبافکرطن دوباره
 ؟یزنیلبخندم ی؟چراهی ل شد-
 ؟یبابا!حاالچکارم داشت یچیه-

 بهخ نگاه کردوگفت باتعجب
 کنخیدارم بهت شک م گهید-

 وگفت خیشونیاومدجلو ودستش روگذاشت روپ بعدهخ
 ؟یضی.حالت  وبه؟مریتب هخ که ندار-
 !ییجا دبرمیبگوبا ؟کارهیگیم یمعلومه توچ چیه-
  ونه خیبر یعنی.ییجا خی وب منخ اومدبودم که بر-
 کاردارم امی.من  ونه نمیادزودتربگوچکارداری وب جونت درب-

 گفت باا خ
 ؟یکجابه سالمت-

 لبخندبه لبام برگشت که آرادگفت دوباره



 ینیروبب نیطن یبر یخوایم دمی.فهمیخوادبگینم-
 هخ سرم روتکون دادم که ادامه داد من

 شش؟یپ یبر یخوایچراحاالم شینیبیم یریتوکه هرروزبعدازظهرم-
 گهید گهید-
 گهیزهرمار!بگود-
 نچ!-
 .بگورمایحالت روبگ تونخینم یاگه داداش بزرگتر افکرنکنیآر-

 زدم وگفتخ یلبخند
  ودش  واسته-

 دادزد باتعجب
 ؟یچ-
 آره!االن زنا زد-
 ا؟یبراه تنا شده پاشوب ادلخیاون گفت آر یعنی-
 کیورمانت حینقدرصریا گهینه د-
 .نجایاایتوک پاب هیپاشوقلخ پاه  رد کهیمرت یپس حتماگفته ه-
ن- عه ازدهن پر هیه !گمشتتو! که گفت  امیهخ گفتخ االن م ؟منیایم یدکیدف

 منتمرتخ
 روبازکردوگفت ششیآرادن

 هافرماندی یمساریحتمات گهیشماد ی.بچه هاگهیجان!دوتاسرهنا باهخ د یا-
 شهیم یزیچ یکل ی
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 هخ لبخندزدم وگفتخ من
 شااللهیبگوا-
 ایاریدرب یمرگ باز نقدرذوقیاونجاهخ ا ی اک برسره!نر-
 روب ی؟توباتاکسیندار ی.فعالکاریبد ادمنیخوادینم گهیبروبابا!تود-
 ایاوردیرون نتی! وبه  وده ماشییپررو یلی -
 که برادرمن! خیمن وتوندار-
 یکه کف کن رمیازتوبگ یحال هی ینداره ول یبرواشکال-
 ؟یچکارکن یخوایم الم-
 اصالمحلت نزاره کنخیم یما.کار شیادپیباال ره که زن داداش م-
 یتوغلط کرد-
 خوادیدلخ م-

 رفتخ طرفش که گفت یسا تگ یتیباعصبان
 غلط بکنخ ؟منیکنی وده روآلوده م فیباشه برادرمن چرا ون ک -

 خکردم وگفت ی نده ا رونیب امیازاتاق ب خواستخیکه م یدورشدم وموقع ازش
 ؟یحال کرد-

 یوت مارستتتانیوفورارفتخ طرف ب رونیبدون توجه بهش ازاونجااومدم ب بعدهخ
 ناهاربخورم نیراه دوظرف غذاهخ گرفتخ که باطن

 که فقط طرالن اونجاست دمید دمیکه رس مارستانیب به
 سمتش رفتخ به
 ن؟یسالم طرالن  انخ. وب هست-
 نیمروز زودتراومد ن؟چراای.ممنونخ!شما وبینیام یسالم آقا-



 گفتخ نیمرونداشتخ واسه ه یسوال نیچن اصالتوقع
 نجاکارداشتخیا-

 که باورنکرده دمیدارطرالن فهم یاماازلبخندمعن
 تونخ؟یکنخ.م یدر واست هی خواستخیآهان!م -طرالن

 نییالبته بفرما-
ستش من -  نینط شیادپیکه مادرم م یتاموقع شهیاومده م شیبرام پ یکار هیرا
 ادیم گهیساعت د هی ن؟مادرمینجابمونیا

 گفتخ نمشیراحت بب تونخیکه م نیازا یبا وشحال
 !نیالبته.نگران نباش-

 زدوگفت یهخ لبخند اون
 اتاقشه.فعالبااجازه یواقعاممنونخ!االن تو-
  داحافظ-

 پنهان شد دمنیرفت وازد یفورابه سمت در روج بعدهخ
اب کت هیتختش نشتتستتته وداره  یرو دمیرفتخ که د نیهخ به ستتمت اتاق طن من

 خونهیم
 زدوگفت یمن لبخند دنیباد
 ؟یرکردیکخ د هیسالم!-
 دیکخ کارم طول کش هی خوامیسالم!معذره م-

 نخیتخت بش یروجمع کردکه من هخ رو پاهاش
 کنارش وگفتخ ستادمیا امامن
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 مارستان؟یب اطیح یتو خیبر یموافق-
 انهی زارهیدکترم دونخیگرفته است.امانم یلینجا یا یالبته!هوا-
 کنخیش صحبت مباها رمیاالن م-

 وبعدازکسب اجازه ازدکترش برگشتخ رونیب رفتخ
 ستین یدکتره گفت مشکل-
 خیاریروهخ ب یی!بزارفالسک چاخی وب پس بر-
 خیناهاربخور خینه بر-
 ناهار؟-
 ؟یآره!من ناهارنخوردم تو ورد-

 زدوگفت یهخ لبخند اون
 ارهیناهارم ادبرامی.هرموقع مامان بنجاوحشتناکهیا ینه!غذا-
 .چون من واسه هردومون گرفتخیناهاربخور دبامنی وب پس امروزبا-
 باعث افتخاره-
 نیی انوم!بفرما کنخی واهش م-

ه درست ک یمانیس یها یازصندل یکی یورو مارستانیب اطیح یتو خیرفت باهخ
 خیومن غذاروگذاشتخ تابخور خیکرده بودن نشست

 نشده نیشرود کن تاسردترازا-
 ممنون-نیطن

باطمان نقدرارومیآروم شتترود به  وردن کرد.ا بعدهخ دلت  خوردکهیغذام نهیو
 ینگاش کن ینیساعت بش هی خواستیم

 که گفت کردمیبهش نگاه م داشتخ



 شده؟ سرهنا یزیچ-
 طونشیشتت یچشتتا دنیومدامابادیصتتدام کرد وشتتخ ن ینجوریکه منوا نیازا

 جواب نذارمش یگرفتخ من هخ ب خیکنه.تصم تیخواداذیم دمیفهم
 کارکردن با همکارم تنا شده یکخ دلخ برا هینه سرهنا!فقط -
به .نیطرفداردار یلی.من نباشتتخ بهترازمن هستتتن شتتماکه  نینگران نباشتت-

 دبرمیهرحال من با
 به غبغب اندا تخ وگفتخ یباد
 داره ییبو هی یاماهرگل ستین یطرفدارداشتن من که شک یتو-

 رکردبالبخندگفتییتغ نبارنگاهشیبهش نگاه کردم که ا بعدهخ
 ه؟یگل چطور نیا یبو-

 زدم وگفت یهخ لبخند من
 کنهیشش هاه رونوازش م فیاسفندروداره.باطراوه ولط یعطر نکا-

 گفتیبهخ م یبودم که متولددوازده اسفنده!حسام ازچندروزقبلش ه دهیفهم
 که بتونخ بهش بدم بودم ی وب هیموقع هخ به دنبال هد ازهمون

ته با داشیهنوزپ الب مامینکرده بودم  تافردات تالش مروبکنخ چون امروزده  د
 اسفندبود

ند نیباا غذاش گرم کرد.من هخ برا یحرف من لبخ با کهیا یزدوستترش رو  ن
 بهش نگاه نکردم گهیراحت باشه.د

 خیوباهخ صحبت کرد خیهمونجانشست بعدازغذاهخ
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شت من با یمعن نیبودن بدون طن گهید شتهیندا شخ .دلخ م داونودا  ستخوایبا
 دمیترسیبهش بگخ اماهنوزم

مادرش اومدومن مجبوربودم که برم!گرچه دوستتت داشتتتخ بازم بمونخ  باال ره
ستخینگاه م زبهمونیت یلیمادرش که باتعجب و  یاماازنگاه ها مونخ ب کردنتون
 رونیکردم وازاونجااومدب یو داحافم

 کنخینم یاصالاحساس  ستگ دمیاماد واستخ برم  ونه  اول
 نخیبگرفتخ برم ب خیتصتتم نیبرطرف شتتده بودواستته هم خی ستتتگ نیطن دنیباد

ستخیدمی.گرچه بعانهی رمید تربگ هی یبرا یزیچ هی تونخیم  یصالتوچون ا دون
 دهیفهم کردمیکه واستتته مامان م یداینواز ری انوما وب نبودم ا یدبرای ر

 بودم
که م چون کهیباا دمیخریهرموقع  قت م یلی  ن مام کردمید مان  دمیدیا ما که 

 اماازحرکاتش مشخص بود گفتی ودش که نم ومدهی وشش ن یلی 
 به آراد زنخیم تازنایبانه.نها وفتهیمخخ کارم نیا نخیتابب گه؟حاالبرمیکنخ د چه
به  یزیاماچ داکنخیپ ز وبیچ هیتا گشتتتخیپاستتاژهاروم یتو نجورداشتتتخیهم

سیذهنخ نم ستخیم یزیچ هیدیر سونه  خوا شقخ روبر شه هخ ع که هخ موندگاربا
 بود یمن که اصالسررشته نداشتخ کارسخت یاونخ برا داکردنشیاماپ

اول لباس بخرم امابا ودم گتخ لباس که  ودش همه مدلش روداره   واستتتخ
 دادوادکلنیعشق نم ی.ساعت هخ که اصالمعنارمیروب زشیبعدهخ من ازکجاسا

 ودوست داره بانهبوش ر دونخیهخ که نم
 زنا زدم به آراد یشدم!عصب جیگ اه
 الوسالم آراد-



زده  ه؟طرفیشتتتده چرااعصتتتابت  ط  ط یستتالم برداداش عاشتتقخ!چ-
 توبرجکت؟

 نه بابا!-
 ؟یپس چ-
 بخرم یچ دونخیبخرم نم هیهد خوامی.میچیه-
 ؟یک یه؟برایهد-
 نیطن-

 کردوگفت یا  نده
 نه؟ یشد جی!گیوا یا-
 یدبرای ر یبخرم.توکه تو یزی!پس فرداتولدشتته ومن هنوزنتونستتتخ چقایدق-

 کن نجاکمکخیاایپاشوب ی انوماسررشته دار
 انگارمن چندتادوست د ترداشتخ یسررشته دار گهیم نیگمشو!همچ-
 یکخ هخ نداشت یبش سیپل نکهیتاقبل ازا-
 ینداشتاصال یآ وندبود یادی.توزستیادنیز گهیباباشش تادوست د ترکه د-
 کمکت نجابهیاای.بینداره توچندتادوستتتت داشتتت یگمشتتو!حاالبه من ربط-

 دارم اجیاحت
 ؟ییباشه برادرم.کجا-
 مجتمع....-
 اونجام گهیساعت د خیباشه ن-
 ممنون داداش کوچولو-
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 خیشترنداریداداش بزرگ  ل وچل که ب هی واهش!-
 ایگمشوآرادبهت رودادم پرروشد-

 کردوقطع کرد یهخ  نده ا اون
 هیم که بنداز گهینگاه د هی اد ودمیکه برم تاآرادم دمیروکه قطع کردم چر  تلفن

 !یمغازه توجه ام روجلب کرد. طالفروش
 نخیبب یزجالبیدچیدا ل تاشا رفتخ

 یلیگردنبند  هیکه  دمیچر یم یطالفروشتت یتو نجوردور ودمیهم داشتتتخ
 گل نرگس بودتوجه ام روجلب کرد هیساده که طرح پالکش 

 خیوقشنا بودفوراتصم کیکوچ یلیبودوپالکش هخ   فیظر یلی  رشیزنج
 نهیشتتیمبه دلخ ن شتتترازاونیب یچیمطمئن بودم که ه رمیگرفتخ که اونوبراش بگ

 باشه تونستیم هیهد نی.اون بهترنخیبب نیگردن طن یاونوتو نکهیمخصوصاا
 ارهی واستخ تااونوبرام ب ازفروشنده

 برام بزاره تاببرمش کیجعبه قشنا وش هی ی واستخ که اونوتو بعدهخ
ه تک حلق هی دنیکتخ.که باد بیج یروکه حستتاب کردم اونوگذاشتتتخ تو پولش

بودواستته در واستتت  هیهد نیبهتر نیقشتتنا توجه ام جلب شتتدا یلی  نینگ
تا یلیازدواج .مطمئن بودم   ندش م فیظر یبه انگشتت  مدنکردی.تردادیوبل

 شهیم ادهیپ نشیکه داره ازماش دمیکه آرادرود رونیاون ازپاساژاومدم ب دنیوبا ر
 نجاکشوندمیکه اونوتاا کنهیاالن کله ام روم یوا

 سالم-آراد
 یسالم ممنون که اومد-
 بخر یزیچ هی خیاتابرینکردم حاالب ینه بابا!کار -



 خوادینم گهینه د-
 بهخ نگاه کردوگفت باتعجب

 ؟یبخر یخواینمچرا؟مگه -
 دمی ر-
 ؟یدی ر-
 آره!-
  وبه نخیبب ؟بدهیدی ر ی ؟اصالچینجاکشوندیزهرمار!پس چرامنوتاا-

 به دستام کردوگفت ینگاه بعدهخ
 ؟یدی ر ی.پس چستیکه دستت ن یزیچ-
 یلیبودم!درضتتمن   دهیکه کشتتوندمت اون موقع هنوزنخر خوامیمعذره م-

 یکن دشییتوتا ستی وبه الزم هخ ن
ش بعدهخ صالهخ به دادوب نخیراهخ روگرفتخ ورفتخ طرف ما آرادتوجه  یدادهایا
 نکردم
به مدو ودش روبهخ  فورا عت او باستتر که آراد نه حرکت کردم  مت  و ستت

 برام رفت وازم سبقت گرفت یرسوند.چشخ غره ا
 مامان فورابه استقبالخ اومد دمی ونه که رس به
 سالم مامان-
 یستیکه ن دونخیته مالب یسالم پسرم! سته نباش-

 بهخ زدوگفت ینیریلبخندش بعدهخ
 ؟یومدیچراواسه ناهارن-
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 زدم وگفتخ یهخ لبخند من
  جالت بکشخ یخوای؟میپرسیچرام یدونی!توکه مایمامان  انوم!بالشد-
 .عصرونه بخورایکردم حاالهخ برولباساه روعوض کن ب ی!شو زمینه عز-

 هخ به سرعت رفتخ باالتالباسام روعوض کنخ من
زش ا ییبه اتاق آراداندا تخ که اصتتالصتتدا یاتاقخ نگاه یبرم تو نکهیازا قبل

 .اون که ازمن سبقت گرفت پس کجاست؟ومدینم
 مامان نشستخ شیآرادشدم ورفتخ لباسام روعوض کردم واومدم پ الیخیب

 آورد وهیوم ییهخ برام چا مامان
 دیپرس مامان

 چطوره بود؟بهترشده؟ نیطن-
 بهتره!البته یلیاره  -

 آرادبلندشددکه گفت یدفعه صدا هیحرف بزنخ  تااومدم
 شهیبهترهخ م یدیکه تو ر ینیباا-

آراد واون هخ داره  یدستتتا یگردنبندتو دمیکه د دمیستتمت پله هاچر  فورابه
 گهیوگرنه د. دا روشتتکرکردم که حلقه روپنهون کردم کنهیباشتتوق بهش نگاه م

 گرفتیبرام دست م یحساب
 کنخ؟ خیازتوقا یزیچ هی تونخیپسر!من نم یریبم یا-

 زدوگفت یچشمک آرادهخ
 معلومه که نه!-

 به گردنبنداندا ت وگفت یدوباره نگاه بعدهخ
 ینبارشاهکارکردیکه ا نخیبینه م-



 روبه مامان کردوگردنبندروبه دستش دادوگفت بعدهخ
 شده قهیباسل ی!پسره حسابکنهیعشق چه م نیمامان بب-

 کردوگفتیکه به گردنبندنگاه م یهخ درحال مامان
ج زن گرفتن هخ ک یتو دمیترستتیشتتده م قهیکه باستتل دمیفهم نیازانتخاب طن-

 رکردهییتغ یلی  نخیبیباشه امام قهیسل
 حرف مامان اعتراض کردم وگفتخ نیهخ باا من

 یبهخ لطف دار یلیمامان!ممنونخ  -
 کردوگفت ی نده ا مامان

که مکنخیم یشتتو - که دوروبرتن توجه  یلیبه   دمیدی!اهمون اول  ازد ترا
ص هیدنبال  دمیفهم یکنینم قط آدم  اص ف نیکه ا دمیفهم شترهخی!وبیآدم  ا
 یکنیقشنگه اصالتوجه نم نکهیچون توبه النازهخ باا ستی اص ن افهیتوق

 روتکون دادوگفت سرش
 یچیتوروجذب کرده؟ه ینجوریداره که ا یتیچه  صتتوصتت نیدطنیددیبا-
 منوکنجکاونکرده نیشترازایب

 دوگفتیحرف مامان آراد ند نیباا
 لیکروکد هی.گخی.من بهت میرو سته کن خوادفکر ودهیمادرمن!نم یچیه-

 به تمام معناست
 گفتخ یحرفش من عصبان نیباا
فه م-  ونت  یحرف بزن ینجوریدرموردش ا گهیبارد هی کنخیآرادمن تورو 

  ودته یچا
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 ازحرف من تعجب کردامافورام ل بچه هاشرود کردبه گفتن آراداولش
 لیکروکد نی.طنلیکروکد نیطن-

 هخ دنبالش افتاده بودم من
 مامان بلندشد یصدا که
 !نیچه  برتونه؟م ل سا وگربه به جون هخ افتاد-

 روکردبه آرادگفت بعدهخ
 آراد؟ هیچه حرف نیا-

  ودش رومملوم کردوگفت آرادهخ
 بود یباباشو -

 بالبخندگفتخ کنهیم یداره شو  دونستخیهخ که ازاولش م من
 کردم یبرادرمن!من هخ شو  دونستخیم-

 بازوم زدورفت طرف مامان یتو یهخ مشت اون
 روبازکنخ. هیمامان من بزارتابراه قض نیبب-

 دادیداشت به حرفاش گوش م تیهخ باجد مامان
 ادیچسب  وشش نم یداداش  ل وچل ماازد ترا نیا نیبب-آراد

 روکردبه منوگفت بعدهخ
 گخ؟یدرست نم-

 تگف دمنوگرفتییروتکون دادم.آرادهخ که تا دسرمییمن هخ به نشونه تا که
نه ک- له وگر که گفتخ  ل وچ ته همون طور نت  یالب دوستتتت داره بره م

ش سش بده بعدا ؟النازدماغوبااونیک ضره جونش روهخ وا  نیهمه غرورش حا
 زارهیکه محل هخ بهش نم گهید یدماغو هیبه  دهیم ل منگالرفته چسب



 چه طرزحرف زدنه؟ نیگمشو!آراد!ا-
 کنخ حیروتشر قاتخیتحق هی!توهخ  فه شوبزاربقگهید گخیوم قتیدارم حق-

 دیبرگشت طرف مامان که کفخ بر یجد نیهمچ بعدهخ
 کردیبهش نگاه م نجوربالبخندداشتیهم امامامان

انوم   نیطن نید تراکه همه چستتب بودن بزاربگخ ازا هیازبق خیحاالبگذر-آراد
با خیشتتتدیبامردا شتتتک بودکه ماکالکف برم نقدررفتارشیکه ا ه ک دبگخیو

 نیداداش  ل وچل ماهخ که عاشتتق هم نیکردایمردارواصتتالآدم حستتاب نم
 شده. تشیشخص

ودطرف ب یکرداماکافیباهمه بااحترام بر وردم نیکنخ که طن داضتتتافهیبا البته
 بهش نگاه کنه اون موقع بودکه حال گهینطرد هیواز شتتترکنهیبخوادروابطش روب

 مامانخ؟ ی.گرفترهیگیم
مان فا ما حر به  حاالداشتتتت  تا که  م یهخ  گوش  کردبیاون   دادرو
 گفت خندونشیمنوبالباب

 پس کامالم ل  ودته!-
 و،دوتاآدم مز رفن!هردیگل گفت-آراد

 به آرادزدوگفت یپس کله ا مامان
 حواست باشه درموردعروس من درست حرف بزن. یه-
 هخ اعتراض کردم وگفتخ نبارمنیا

 ؟یکنیدفام م نیازطن یازمن دفاد کن نکهیا یبابا! وبه من پسرتما.به جا یا-
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هنوزنه  دوزنیوم برنیواسه  ودشون م ناهخینامزدتوئه)چه ا نیاول که طن -ماما
ساده ندار شونفپس توحق ح سر سبوندن به پ  یبه باره نه به داره د ترم روچ

ن م یطرفدار ازبهی!توچه نایم المرد یکشتتینم کلتیه نیبعدهخ  جالت ازا
 ؟یدار
 خیتکون داد یوآرادسر من

 داکردهیدادبرسه مامان که عشق د تربودحاالطرفش روهخ پ  دابه
 که مامان باترس برگشت طرفموگفت دمسوزونیواسه  ودم دل م داشتخ

 شیواسه ازدواج راض یخوایم یحاالچطور شهیاصالبامرداجورنم یگیتوکه م-
 ؟یکن
 یاماحرف هیازمردافرار نیکه شتتتک برده که چراطن دمیحرف مامان فهم نیازا
 دی.واقعاممنونش بودم که نپرسزنهینم

 بدم آرادگفت یمن جواب نکهیازا قبل
داره که من مطمئنخ  استینقدرسیمارمولک ا یایآر نی؟ایکار یمادرمن!کجا-

 تاقبول کنه شنهادبدهیپ نیمنتمره ا نیطن
 کردم وگفتخ یا  نده

 پسر ی ر یلی -
 رهاه تونهیاون هخ بهت عاده کرده نم گهید ی!ازبس تورفتگخیمگه دروغ م-

 ششیپ یداشت امروززنا بزنه بخوادبر یلیکنه وگرنه چه دل
من که هول شتتدم ونتونستتتخ جواب  دطرفیحرف آرادنگاه مامان چر  نیباا

 آرادروبدم
 کردوگفت یا د ندهیمنود تیهخ که وضع مامان



 من منتمرعروسمخ!هرچه زودتر-
 اومدطرفموگردنبندروداددستخ وگفت بعدهخ

 ادی وشش م یلیقشنگه!مطمئنخ   یلی -
که اون هخ سرم  دمیب*و*سهخ بالبخندگردنبندروگرفتخ وصوره مامان رو من

 دوگفتیروب*و*س
 نخیشمادوتاروبب ی وشحال شهیهم شااللهیپسرم!ا یزنده باش-

 طرف آشپز ونه دورفتیاونوهخ ب*و*س یشونیبه سمت آرادرفت وپ بعدهخ
 کله ام  ورد یکخ مشت آرادتو کردمیبه مامان نگاه م داشتخ

مار یلی - حاالدوستتتت د ترداشتتت یموز ندبارتا  ینجوریکه ا یپستتر!توچ
 بودم دهینخر یکس زاواسهینچیروبگو.من هخ تاحاالا ؟راستشیدکردی ر

 ستین یکه هرکس نیطن ه؟بعدهخیگمشو!دوست د ترچ-
 زکردوگفتیرور ارادچشاش

 رمیگی!فوراطالق  واهرم رومیبه حالت اگه دروغ گفته باش یوا-
 ؟ی.اصالتوچکاره ایتوغلط کرد-
 واسن سپرکردوگفت یا نهیس
 همه کاره!-

فت .مشتتتت ازحرکتش نده ام گر که فورا ودش  نهیستتت یتو ی  اش زدم 
 وگفت دعقبیروکش

 بود؟مگه دستاه گرزه؟ یچ گهید نیکفنت کنخ!ا یا-
 هخ گفتخ من
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 !بزغالهیواسه من شاخ نش گهیتاد-
 نییوبرگشتخ پا زمیم یفورابه سمت اتاقخ رفتخ وجعبه روگذاشتخ رو بعدهخ
 اتاقخ تااستراحت کنخ یورفتخ تو خیاومدشام رو ورد باباکه

ش یرو شتخ وبازش  دمیتختخ درازک شدبرشدا که توجه ام دوباره به جعبه جلب 
 دستخ گرفتخ وبهش نگاه کردم یکردم گردنبندروتو

صوراون س یبه رو یلبخند نیگردن طن یتو بات  دمیلبام اومد.گردنبندروب*و*
روهنوزهخ  نیطن یاومدروستتر ادمیدفعه  هیجعبه که  یودوباره گذاشتتتمش تو

باستتتام پ یدارم رفتخ وازتو یکردم وبو داشیل خ ب*غ*لخ گرفت یاونوتو دمشی
 دمی واب نیبعدهخ بافکرداشتن طن

... 
 ایآر
شتتده بودچون نه  فیضتتع یلی  کردگرچهیآروم شتتده بودوناله نم گهید نیطن

 مقاومت روداشت ییتوانا گهیغذابخوره نه د تونستیم
گرچه  زدمیبهش ستترم مارستتتانیب ومدمیاداره وعصتتر م رفتخیهاروم صتتبح

مانم زهیشتتتک برانگ یلیکارم   دونستتتتخیم دستتتت  ودم  تونستتتتخیا
کهینبودمخصتتوصتتتاا بل نبودو  گهیهخ د نیطن ن بامن  یلیم ل ق حت تر را

 کردیبر وردم
 .خیهست یمیباهخ صم یلیمادوتا  کردکهیدفکرمیدیم یکه هرکس یجور

شده بودوقت وب نیهم شخ حت مارستانیوقت ب یباعث   یوهخ که ت یموقع یبا
ته نم یبودواصتتالرو راونیاداره بودم ذهنخ درگ نداشتتتخ الب  خدونیکارم تمرکز

 دادنیرنمیوبهخ گ کردنیوضع منوتحمل م نیا هیچطوربق



 قیشتتوت نیطن شیرفتن پ شتتتربهیمهربون ترشتتده بودومنوب یهخ که کل مامان
 کردیم

که د یازموقع فدارش شتتتده بودطور دهیهخ  به شتتتده طر که  یبودش 
ته ا نیچشتتخ طن یباال یبگ شتتتدجلوشینم درمورد ودم هخ  نیابروه!الب

م بزار ارمینگاه بدبهش بندازتاچشتتاه رودرب ی.جراه دارکنهیکامالصتتدق م
 بود.هه هه!)زهرمارف سندهینو یبرا نیکف دستت.ا

 دنشید یروجمع کردم وازاداره  ارج شتتدم برا لخی!باال ره تموم شتتد!وستتاآه
 تونخیتاستتتاعت چهارکه وقت مالقاه نم دونستتتخیعجله داشتتتخ اما وب م

 نمشیبب
شدم تابرا ی ونه وبعداز وردن ناهاروکم رفتخ ستراحت بلند ماده آ دنشید یا
 شخ
 مکردیم یستتع شتتهی وب لباس بپوشتتخ البته هم خواستتتیچرادلخ م دونخینم

 تهفسو  اهی وده نوشابه بازکن.س یهستخ)کخ برا ینعیباشخ  پی وش ت
 کردمیم شتردقتیب دنخیلباس پوش یمده بودتو هیاما

سرمه ا راهنیپ هی سته  یمردونه  شلواررا شیس یسرمه ا یبا ست دمیرپ  یانیآ
تخ روبرداشتت خیروباالدادم وستتاعتخ روبستتتخ وبعدهخ کت بلند ومشتتک راهنخیپ

 رونیوازاتاق اومدم ب
 !نیعشق  ودم طن یبه سو شیپ

 آرادازپشت سرم اومد یدفعه صدا هیکه  نییپا ومدمیازپله هاباسرعت م داشتخ
 هخ زده یکش نیطن پیعجب ت نیهمه راهو!بب نیا رهیم یاوهو!ک-
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 طرفش وبالبخندنگاش کردم که گفت برگشتخ
 مهفهیبااون حالش اصتتالم نی!حاالانگارطنکنهیهخ م یوببندچه ذوق شتتتین-

 دهیپوش یآقاچ
کنن لبخندم جمع شتتدوا مام توهخ رفت که  یحرفش انگاربادم رو ال نیباا

 مامانخ بلندشد یصدا ندفعهیا
کارش دار- کار یلیپستترم رو؟  یچ که مرتب م یهخ  وب   شیپ رهیکرده 

به.با اکهیآر ستتتتینامزدش!اون حالش  وب ن عشتتقش احترام بزاره  دبهی و
 احترام مرتب بودنه یازنشونه ها یکیو

 مامان جون گرفته بودم گفتخ یکه دوباره ازحرفا من
 خیچاکرمامان  انوم هخ هست-

 ب*غ*لش یدتویزدواومدطرفخ ومنوکش یاون هخ لبخند که
 که نخ اشک توش نشسته بودگفت ییسرش روبلندکردوباچشما دوباره

 روزاروداشتخ حاالبرآورده شده نیا یپسرم.من آرزو کنخی داروشکرم-
 !ی ربش یروز هیآرزوداشت آره مامان -آراد

 آرادوتندگفت دطرفیفوراچر  مامان
  ر؟ یگیاونوقت توبهش م شهیتو فه!پسرم داره آقام-
 گهید تهی وب زن گرفتن  ر-

مان گاش کردوبع دستترش  یچشتتخ غره ا ما که آرادمملوم ن فت  به آرادر
 روچر وندوگفت

 منودوست نداره. نجایا یک یچیه-



اونوهخ ب*غ*ل  اوردورفتیگفت که مامان دلش طاقت ن نومملومیا نیهمچ
 کردوگفت

 یتوروتخخ چشخ مامان جادار-
 آرادبازشدکه گفتخ شیحرف مامان ن نیباا
 نقدرننریذوق مرگ شد!اه اه!مردهخ ا-

 ؟یگردونیحرف  ودموبه  ودم برم-آراد
 که عوض داره گله نداره یزیچ-

 هخ بالبخنداومدجلوگفت اون
 مطمئن باش! دمیند نیزترازطنی!تشهیکردم که گفتخ متوجه نم یشو -

 زدم وبعدهخ روکردم طرف مامان وگفتخ یهخ لبخند من
 رم؟یبرگشت براه بگ یتو یالزم ندار یزیبرم!مامان چ گهی وب من د-

 دوباره نگاه مهربونش روبهخ اندا ت وگفت مامان
 !زمینه عز-

 بهخ اندا ت وگفت یا دارانهینگاه  ر بعدهخ
 پسرم تیلباس داماد شااللهیا-

 هخ بالبخندگفتخ من
 شااللهیا-

شدمن هخ فورااز ونه اومدب که ش رونی نده اونابلند سوارما  شیشدم وپ نیو
 !نخیطن یبسو
 رفتخ مارستانیوبه سمت ب دمیدسته گل رزسرخ  ر هیرفتخ  اول
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رستتتگاراونجان!دلخ  یبله دوباره کل  انواده  دمید دمیکه رستت مارستتتانیب به
 زده بودن شونیهاازتمام زندگ چارهیب سو تیبراشون م یلی 

حال واحوال کردم  ستتتگ جلورفتخ هاشتتون  با همشتتون  یازستترورو یو
شون اجازه داده بودن که اونجابمونن اوناهخ تمام دیباریم ستادبه ست  .بادر وا

روبرن  یرارشتتتدکه چندستتتاعت.به اصتترارمن قگذروندنیوقتشتتون رواونجام
 استراحت کنن وبرگرد

به زورراضتت گرچه  گفتیکردم که بره اصتتالول کن اونجا نبودوم یمادرش رو
 داشته باشه اجیبهخ احت نیدطنیشا

ض نانیبااطم باال ره شون  بربدم را شون به ست دکه ش یدادن بهش که اگه  وا
 بره

ندارم  یتیمستتئول گرچه ستتخیوا خوامیتعجب کرده بودن که من چرام همشتتون
دارم والبته کمک حستتام  تیهمکارمه ونستتبت بهش مستتئول نکهیاماباگفتن ا

 .باباورکردنیتقر
 موقع رفتن روکردبه منوگفت حسام

 باجناق یکن یدتالفیبعدابا-
 زدم وگفتخ یلبخند

 بود فتیوظ-
بره امادوباره برگشت طرفخ  دکهیدوچر یکش یهخ باچشخ برام  ط ونشون اون

 وگفت
درحدبچه دوستتتاله هخ تجربه  ربحثییوتغ چوندنیپ یتو گهیآرادحق داره م-

 یندار



 نگاش کردم که گفت باتعجب
 ؟همکارمهیبودآورد لیآ ه اون هخ دل-

 کردم که گفت یهخ  نده ا من
مر- ت ند! خ ن جان  مق  ح گیکن  نیا ب طور یریاد چ عدا  یخوایم یب

 زهیت یلیروکه   لیکروکد نیا ؟اونخیچونیزنتوبپ
 ل؟یکروکد یچ یعنیزهرمار!-
 ؟ینوگرفتیهمه حرف فقط ا نی اک توسره!ازا یعنی-
 سرحالخکه امروز نهیتاحاالحالت رونگرفتخ به  اطرا ینیبی!اگه مابروحسامیب-

 کردوگفت یهخ  نده ا اون
 یکامالمشخصه.طرف روذوق مرگ نکن پتیازت-

 کردم یهخ  نده ا من
 هخ باهام دست دادورفت اون

 دهیآروم  واب دمیزدم که د نیبه طن یسر رفتخ
 گلدون کنارتختش گذاشتخ وبه سمتش رفتخ یگلهاروتو

سف گهید صوره  سرحالیازاون  شده رنا پر یباق یزیچ دو  دهینمونده بودبه 
 کردیآدم روجذب م شیمشک یبوداماهنوزهخ موهاوچشما

تاق وکتخ روداشتتتخ بهش آو یتو یطرف چوب لباستت رفتخ ه ک کردمیم زونیا
 صداش اومد

 من عاشق رزقرمزم-
 طرفش که اون هخ سرش روچر وندطرفخ وبالبخندگفت برگشتخ
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 ؟یاومد-
تارو نیا ند  یستتوالش منو به  یلیابرابردوبرگردو برام ارزش داشتتتت. ود

 که منتمرم بوده دمیلبام اومدفهم ی ودلبخندبه رو
 ؟یآره!منتمرم بود-

 زدوگفت یزدم که لبخندکخ رنگ یبراش چشمک بعدهخ
 واسه  وده نوشابه بازنکن یادیز-

 وگفتخ دمیکش راهنخیپ قهیبه  یهخ دست من
 یدودستتت یشتتنویم ده؟ازمنید یک یپی وشتتت نی!جوون به ازمیعز قتهیحق-

 بچسبش
 !نقدردوربرندارآقایاوهو!ا-

 برام نازک کردوگفت یپشت چشم بعدهخ
 !نانیبهترازا یلیمن   ی واستگارا-

 هخ ابروم رودادم باالوگفتخ من
 شکننی انخ منخ همه دارن برام سرودست م است؟نهینجوریِا.ا-
 م ال؟-
 م الد تر الخ-

 کردوگفت یا م
 د تر الت؟-

 گفتخ یهخ ابروم روباالاندا تخ وباحالت مغرور من
 جشن تولدحسام بود ی.توشیآره!النازجان!فکرکنخ بشناس-

 کردذوگفتروباحالت تفکرجمع  ابروهاش



 پاش رونگاه کنه؟ یومدجلویهمون د تردماغوئه که زورش م-
 نییکردم که شرمنده سرخ شدوسرش واندا ت پا یبلند یحرفش  نده  نیباا

 بودمش دهیند ینجوریجالب بودتاحاالا یلی  دنشی جالت کش برام
 زدمیحرف م ینجوریا ددرموردد تر التینبا خوامیمعذره م-
 نمررودارم. نینداره! ودم هخ هم یاشکال-

 زدامابالفاصله بانازروکردبه من یهخ لبخند اون
 نمونده بودبرم ب*غ*لش کنخ یزینازش دلخ روبردکه چ نیا نیهمچ

 باشن!م ل  ودتن دطرفدارهیدماغوهاهخ با نیالبته هم-
 بهش نگاه کردم که گفت باتعجب

 گخ؟یدروغ م ؟مگهیکنینگام م ینجوریه؟چراایچ-
 من دماغوام؟-
 آره-

 وگفتخ دمیروجلوترکش  ودم
 واقعا؟-

 زدوگفت یچشام نگاه کردوازحالت من لبخند یهخ تو اون
 نه!-
 شدیم نیریداشت توچشمخ ش یادی.زموندمیداونجامینبا شترازاونیب گهید

 وگفتخ دمیزدم و ودم روعقب کش یلبخند
 ؟یخوایم .توهخرمی ودم قهوه بگ یبرم برا خوامیهووم!من م-

 روباذوق تکون دادوگفت سرش

http://www.roman4u.ir/


 قهوه  وردم یبارک نیادآ رینم ادمی.خوادیدلخ م یلیآره! -
 خیباهخ بخور امیب رمیدوتاقهوه داغ بگ رمیپس من م-

 رونیتکون دادومن اومدم ب یهخ سر اون
تاق مدنخ ب ازا به  یوکم رونینفس حبس شتتتده ام رودادم ب رونیکه او که  عد  ب

تخ رفتخ ودوتاقهوه گرف مارستتتانیب شتتاپیبرگشتتتخ به ستتمت کاف یحالت عاد
 .یشکالت کیباک

هخ دوستتت داشتتته باشتته چون  نیطن زنخیدارم حدس م تیدو یلیکه    ودم
 با ودش شکاله داشت شهیهم

 غیج یاتاقش بودم که صتتدا کی.نزددیطول کشتت قهیدق ستتتیب خیحدودن کارم
ودا ل شدم.داشت  دمیاقش دوتوجه ام روجلب کردبه سرعت به طرف ات نیطن
 کردیکه اونجابوددورم یروازپرستار زدو ودشیم غیج

 خددستتتیگذاشتتتخ وفورابه طرفش رفتخ که تامنود نیزم یدستتخ رورو لیوستتا
  ودش وپشت من پنهان شد دطرفیروکش

 !نزاردوباره به من موادبزننانزاریآر-
 نگاش به دست پرستاره دمیباتعجب بهش نگاه کردم که د برگشتخ

 کنه قیتزر نیسرنا بودکه قصدداشت اونوبه طن هیدستش  یتو
 بهش سوزنش روبزنخ زارهینم-پرستار

 شدم وگفتخ یعصب یفکریهمه ب نیازا
 تشیحستتاستته؟وضتتع رنایکه اون هنوزنستتبت به ستت یفهمیمگه شتتمانم-

 ؟ینیبیرونم
 شدوگفت یعصبان پرستارهخ



 گفته!دکترش ؟آقایزنیچرادادم-
 خوامیالمن م.اصنهیبیتاسرنا روم شهیم تیاذ ینیبیدکترش غلط کرده باتو.نم-

 .نخیدکترش روبب
 روبزنخ دسوزنشیبا ؟منیچ یعنی-
 یکن قیبهش تزر زارمینم نخیرونب رتادکترشینه  -

 رونیازاتاق رفت ب یعصبان پرستارهخ
 خگرفت ب*غ*لخ ی.سرش روتولرزهیداره م دمیبرگشتخ که د نیسمت طن به
 ستین یزیچ زمی!آروم باش عزششیه-
 من بازم دردبکشخ خوانیمنومعتادکنن.م خوانیاونابازم م-
 مواظبتخ زارمیمن نم کنهینم تتیاذ یکس زمینه.عز-
 چنا زدوگفت راهنخیحرف من دستتاش روباالآوردوبه پ نیباا
 انی!بمون اونابازمایجابمون آر نیهم-

 کردم آرومش کنخ یوسع دمیموهاش کش یتو یدست
 وگفت دمیلحمه دکترش اومدفورابه سمتشون چر  همون

 دکتر؟ یچه وضعشه آقا نیا-
 کارش روبکنه؟ نیاومده؟چرابه پرستاراجازه نداد شیپ یزیچ-
  ونخ به جوش اومده بود یشعوریهمه ب نیازا گهید
تاده که اف ییاون هنوزازستترنا ترس داره باتوجه به اتفاقا نیدونیمگه شتتمانم-

 ن؟یکن قیباسرنا بهش تزر نیخوایبازم
 حرف من دکترباتعجب گفت نیباا
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گاهخ که ا- ازسرنا ترس دارن ودرضمن نگفته بودم که بهش  شونیمن کامالآ
 زنیسرمش بر یکنن گفته بودم که تو قیتزر

 روبهش گفتخ تیباعصبان
 خواستتتیکه متوجه باشتتن.اون م نیاحمقتون هخ بگ یپرستتتارا نیپس به ا-

 کنه قیتزر نیسرنا روبه  ودطن
 برگشت طرفش وگفت تیدکترباعصبان

 ن؟یکه دقت کن خیدتذکربدیچقدرابا-
 دکتر!فراموش کرده بودم یآقا خوامیمعذره م-پرستار

 شدودادزد ینباردکترعصبانیا
به  ودش تزر یدونی!میچیحاالترستتش ه- براش  یاتفاق شتتتدچهیم قیاگه 
 باعث کمابشه عشیسر قیهست که تزر یدارواونقدرقو نیوفتاد؟ایم

بان نیباا نده بودکه  یزیشتتتدم وچ یحرفش من هخ عصتت به  یلیستت هینمو
 پرستاربزنخ

 خیتادرموردتون تصتتم نیماه معلق کیشتتماازامروزبه مده  ی انخ نجات-دکتر
 ادشدهیز یلی  گهیشماد یهایدقت یگرفته بشه.ب
 ومن اندا ت نیبه طن ینیبگگه نگاه  شتتمگ یزیچ نکهیبدون ا پرستتتارهخ

 رونیورفت ب
 دمیروشن نیمتعجب طن یکردورفت که صدا یدکترعذر واه بعدهخ

 بود وونهیرسماد-
زدم وبهش نگاه کردم که اون هخ بالبخندبه صتتوره من نگاه  یهخ لبخند من
 کرد



 دشیعمق چشاش غرق شده بودم وهرلحمه فاصله ام باصورتش کمترم یتو
شاش نگاه م نطورکهیهم شتخ به چ ش کردمیدا گاه نگاهخ ک  شدطرف دهینا ودآ

 نییپا دواندا تیلباش که انگاربهش زنا  طرداده باشن سرش روکنارکش
 یوت یدادم ودستت رونینفستخ روب کردمیداشتتخ چکارم دمیهخ که تازه فهم من

 جوروعوض کنخ گفتخ نکهیا یوبرا دمیموهام کش
 هیلیسردنشده باشه   خیکرداه!قهوه هامون روفراموش -

 به سمت قهوه هارفتخ بعدهخ
 هخ سرش روبلندکردوبالبخندگفت اون

 !چسبهینم گهیسردش د-
 بهش نگاه کردم وگفتخ برگشتخ

 رمیگیم رمی وب دوباره م-
 نگاهش نشست وگفت یحرف من فوراترس تو نیباا
 نجابمونی!همخوامینه نم-

 به روش زدم وقهوه روگرفتخ باالوگفتخ یلبخند
  وردشون شهیهنوزگرمه!م-

 تکون دادرفتخ جلوقهوه رودادم دستش یهخ سر اون
 روبازکردم که باذوق گفت کیجعبه ک بعدهخ

 ام که ازشکاله باشه یآخ جون!من عاشق هرچ-
 یدوست داشته باش زدمیحدس م-
 دوست دارنخ!من عاشق شکالتخ یلیآره! -
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گاه ن نجوربهشیتکه برداشتتت داشتتتخ هم هیو کیک یچنگالش روزدتو بعدهخ
رو باچنگال جداکردوگرفت طرف من باتعجب  یا گهید یتکه  دمیکه د کردمیم

 بهش نگاه کردم که گفت
 !گهیبخورد-

 که دوباره گفت کردمیجورنگاش م نیهم
  وابت برده!دستخ  سته شد-

ند ازحرکتش مد.لبخ گال  ی وشتتخ او که اون هخ چن بازکردم  زدم ودهنخ رو
که  یکیبودکه تاحاال ورده بودم .ک یکیتکه ک نیدهنخ برد. وشتتمزه تر یروتو

  ورده بودم نخیازدست طن
ند اون گال  یهخ لبخ باهمون چن که د هیزدو دهن  یجداکردوتو کیک گهیت

  ودش گذاشت
 شدیبازنم نیشترازایچشام ب گهید
 ستخیاصالبددل ن ؟منیکنیم ینجوریه؟چراایچ-

بودم  هدیروکه دوست داشتخ بشنوم نشن یکه اون حرف نیزدم باا یهخ لبخند من
 امابازم  وشحال بود

شتخ وباهخ ک یا گهید چنگال شمزه ا کیک خیرو ورد کیبردا بودامامزه  ی و
 بود ینبود.اون عال یاول یتکه هابه  وشمزگ هیبق

باهخ حرف  نیطن شیپ گهیستتتاعت د هیهخ  کیقهوه وک بعداز وردن موندم و
 که  انواده اش اومدن خیزد
قت رفتن بودگرچه   گهید فت بودکه ا یلیو مااصتتالدلخ شتتشیناپیو  بودم ا

 برم خواستینم



 امیکردم وبلندشدم که ب یزورازش  داحافم به
 که گفت رونیب امیازدرب خواستخیم
 بود ی!عالاینخورده بودم آر ی وشمزه ا نیبه ا یکیوقت ک چیه-

شتخ  رونیطرف درواومدم ب دمیزدم ودوباره چر  یبهش نگاه کردم ولبخند برگ
 که گفت دمیروشن فشیضع یاماصدا

 که بعداز وردن تو وردم یا کهیمخصوصااون ت-
 شدیبسته نم یچیباه شخیازابراهخ گذشته بودم ن گهید

 !من عاشقشخ!نومطمئنخیا نخیعاشق طن من
.... 
 نیطن

هخ  یلی.همه  نجابودمیروزبودکه ا ستتتیب کیبهترشتتده بودنزد یلی  حالخ
سیم ضورآر یچ شترازهمهی.بدنیر شحالیازح ساعت  ا و صر بودم هرروزع

هارا جابودیچ عاده کرده بودم طور گهی.دن گه  یبه بودنش  کخ  هیکه ا
 شدمیم کردنگرانیرمید

ساب  انواده شحال  یلیکمکخ کرده بودن و  ی ودم هخ که ح شون  و ازبودن
 ومگفت نییپا ندا تیسرش روم هیومدباگریودم فقط مامان هرموقع که مب

 د ترم شرمنده اتخ!-
گاه م من جب بهش ن باتع قت نکردمیهخ  طا بهی.آ رش هخ دلخ  طرالن  اوردو

 گفتخ
 کنه؟یم ینجوریمامان چراا-
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 به مامان اندا ت وروبه من گفت یهخ نگاه طرالن
 ابودهیقاچاقچ یهخ تو یآقاتون گفتن که مهد-

سرم شتخ به ط هیطرالن  یامابادقت به حرفا نییرواندا تخ پا فورا رالن دفعه برگ
 نگاه کردم وباا خ گفتخ

 آقامون؟-
 روبازکردوتندتندسرش روتکون داد ششیهخ ن طرالن

 ه؟یمنموره چ-
 !گهیآقاتون د-
 ه؟ی!آقامون ک؟طرالنیگیم یچ-
 شیبازنم نیشترازایطرالن ب شین

 !ینیاامیآر جناب سرهنا-
شام شا شین دنی.بادشدیبازنم نیشترازایب گهید چ شحال طرال یبازوچ ن  و

 طرالن بلندشد ی نده  یفوراسرخ شدم وسرم روچر وندم که صدا
 !کشهیچه  جالتخ م-
 زهرمار!-

 اومددا ل وهیآب م وانیل هیوبعدهخ با رونیکردورفت ب یهخ  نده ا اون
 روگرفت طرفخ وگفت وانیل

 آقاست دسفارشی!نوش جان کندبانوییبفرما-
 گلوم وبه سرفه افتادم یدتویپر وهیحرف آبم نیباا

ام که بنداومدبهش چشتتخ غره رفتخ که  زدستترفهیپشتتتخ م یهخ با نده تو اون
 زگفتیاعتراض آم



 هنیطن یبه من چه؟ ودش براه گرفته.صبح زوداومددادبه من وگفت برا-
 چپ وگفتخ یروزدم به کوچه عل  ودم

 آهان  وبه!دستش دردنکنه-
 نشده بود الیخیهنوزب اماطرالن

 !توهخنیگماطنیم-
 طرفش وگفتخ فورابرگشتخ

 ؟یمن چ-
 کردوگفت یحرکت من  نده ا نیباا
 دی!دل پریه یه-

 گفتخ یعصبان یباحالت
 گمشوطرالن!فکربدنکن.-

 فوراحرفخ روگرفت وگفت اماطرالن
 کردم؟یفکرم یمگه من به چ-
 نجابمونهیا زاشتخیم نیشترازایدبینبا گهید

 سرش وگفتخ یتو زدم
شوبروبب- سام اززنخیپا سب به همون ح به حرف بکش.چکار رزبونشی!بروبچ

 ؟یاداریمن وآر
 دیطرالن باالپر یابروه

 ا؟یجان؟آر-
 زدم غیج
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 گهیزهرمارطرالن!برود-
 اماسرش رودوباره آوردتووگفت رونیدرورفت ب دطرفیهخ با نده دو اون

 هیپسر وب-
 روهخ گذاشت وگفت یانگشتاش روبه حالت عال بعدهخ

 !دمی!من که پسندستهیب ستهیب-
 زدم که فوراباا خ گفت یهخ لبخند من

عوض  ومدصتتدرنایتااستتخ شتتوهرم خیقد یروببند!د ترهخ د ترا شتتتین-
 کردنیم

 هخ فوراگفتخ من
 ی.کخ مونده بودبپریصتتدرنا عوض کرده بو یدیحستتام رود ینه که تووقت-

 وشتتمزه  یغذا هیانگاربه  یکردیذوق مرگابهش نگاه م نی.م ل ایماچش کن
 ی.کخ مونده بودقورتش بد یدیرس
 کردوگفت یهخ ا م اون

 بودم؟ ینجوریا خیگمشومن کجاروز واستگار-
 یاماروزعقده بود یکه نبود تیروز واستگار-

 شدوگفت یهخ عصبان اون
 !نیطن یشعوریب یلی -

 رونیفورارفت ب بعدهخ
ب ینیریقلبخ حس شتت یطرالن بود.تو یحرفا شیهنوزفکرپ امامن ه داشتتتخ و

هاشی نخیاروببیاالن آر خواستتتتیشتتتده دلخ م با ماکم ا هخ  یحرف بزنخ ا



سیم سخ روم لیدل دمیتر ستخیتر ستیبامردام یمن هنوزهخ ازارتباط فو دون  دمیر
 بود یزیفراترازهرچ نیریامااون حس ش

حالخ  خیطرف گوشتت به که  تام  تاجواب دوستت که طرالن برام آورده بودش 
 وبرداشتمش دمیبدم چر  دمیپرسیروم

سن یاش روحفظ بودم.موقع شماره سه تماس  یکه قراربودواردگروه اح شخ وا ب
 اونوبهخ داده بودومن هخ حفمش کرده بودم یاضطرار

ماره ماهنوزتو شتت ماستتخ شتتتک داشتتتخ قلبخ   یبرقرار یروگرفتخ ا  یلیت
 رمیبگ خیتصم شدنتونخیم زدوباعثیتندم

 زنا بخوره قطع کردم نکهیتماس گذاشتخ امافوراتاقبل ازا یرورو دستخ
 ودکمه تماس روفشاردادم دمیکش یقیشماره گرفتخ ونفس عم دوباره

 بعدازدوتابوق جواب داد که
 نییالو!بفرما-

 برد نیبودکه استرسخ روازب نقدرگرمیا صداش
 تونستخیجوابش روبدم امانم خواستخیم
 ن؟الو؟یدینم ن؟چراجوابییالو؟بفرما-

 هنوزساکت بودم من
 الو؟الو؟مزاحخ-

 فوراقطع کرد بعدهخ
جواب  تیروباعصبان یشماره گرفتخ ودکمه تماس روفشاردادم که گوش دوباره

 داد
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 ...ابزارمنیبزن  احرفی-
 وگفتخ دمیحرفش پر یتو
 ا؟یآر-

 نگفت یچیمن سکوه کردوه یصدا دنیباشن
 صداش زدم دوباره

 ایآر-
 گفت ینیریش یلیاون هخ بالحن   که
 جانخ؟-

 زدم وگفتخ یهخ لبخند من
 سالم-
 ؟یدادیالوجواب نم گفتخیم ی؟چراهرچیسالم  انوم! وب-

 گفتخ هول
 ینجوری!همیچیه-
 ؟ینجوریهم-
 آره-
 شه؟یمگه م-
ا صتتداه تن یبگخ که دلخ برا امیب تونخیداده ها! وب نم یریچه گ نخیحاالا اه

شن شتخ گوش م دنیشده بوداز شوکه بودم ودا که  یحرف نیکه.باا دادمیصداه 
 شده؟ اتنایآر یمن واقعادلخ برا یعنیدلخ زدم تعجب کردم. یتو
 دگفتیمنود یمکث طوالن اکهیآر
 هنوز؟ یهست نیطن-



 آره آره!-
 گفت نیمتوجه شده بودکه هول شدم واسه هم فکرکنخ

 یشینم تیاذ گهی؟دیبهتر-
 ؟یبهترم.اداره ا یلینه ممنونخ! -
به اعدام محکوم شدن من هخ  شونیسر هیروزدن  یآره!امروزحکخ افراداحسن-
 دادگاه تاشهاده بدم رفتخیدمیبا
 آهان. وبه.پس باال ره تموم شد؟-
 آره-

 دیدفعه ازدهنخ پر هیشدکه  یچ دونخینم
 نجا؟یا یایم یک-

 ستینجانیگفتخ . داروشکرکردم که ا یکه چ دمیشادش فهم یصدا دنیباشن
 موندیوگرنه برام آبرونم نهیبیوصوره سر خ رونم

 ام؟یاالن ب-
 فکرگفتخ بازفورابدون

 نه!-
 دلخورکه ازصداش معلوم بودگفت یوالبته کم باتعجب

 ام؟ین-
 که زده بودم گفتخ یازحرف یعصب

 ؟یایب یخوای؟چطورمیستیکه مگه تواالن سرکارن نهیآره..اه!منمورم ا یعنینه!-
 کردوگفت یا  نده
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 امیاالن م-
 هخ  ودبه  ودلبخندزدم وگفتخ من

 منتمرم-
 تازه کارش تموم دادکهیقطع کردم وبه ساعت نگاه کردم.ساعت نشون م بعدهخ

 شده.
شد؟امابهش ب دونخینم شدم ازقبل هخ اون برام بابقچطور سته  فرق  هیدجورواب
مشتتهودشتتده بودومن  یلیبودم فرقش   یمده که بستتتر نیا یکرداماتویم

 رمیبگ دهیاحساس روناد نیا تونستخینم
شدم تا ودم رومرتب کنخ باا فوراازجام ستخیم نکهیبلند ده به م نیاون توا دون
رالن که مرتب باشخ ازط خواستخیامابازم م دهیمنود ختهیبهخ ر افهیق یاندازه کاف

هخ مرطوب کنند تاازاون  یبه صتتورتخ زدم وکم یکنهآب ادکمکخی واستتتخ که ب
شک سر ادبعدهخیدرب یحالت   وبعدازشونه کردن  مرودرآورد مارستانیب یرو

که برام آورده بودروبده تابپوشتتخ طرالن که  ییموهام.ازطرالن  واستتتخ روستتر
 ازحرکاه من تعجب کرده بودگفت

 ؟یکنیو وده رومرتب م یپرینوراونورمیا ینجوریتوچت شده؟چراا-
 بهش نگاه کنخ گفتخ نکهیا بدون

 ادیم ادارهیآر-
 ؟یک-
 ایآر-

 گفتخ یکه چ دمیطرالن تازه فهم ی نده  یباصدا
 کنهیجانخ!چه  ودش روواسش آماده م یا-



 زهرمارطرالن!-
 وب*غ*ل کردوگفت اومدجلومن

 زدلخیعز-
 ب*غ*لش کردم وگفتخهخ  من

 کخ مرتب بشه؟ هی یکنیم یکمک ابج یطرالن-
 روازم جداکردکه به ابروهام اشاره کردم  ودش

 زدوگفت یفوراچشمک
 دمیروم بشیسه سوته براه ترت-

عدهخ قاشتت فشیک یازتو ب نا یمن جه او بل تو قا قاش  دوننیکه نم یی) من
وکه منقاشفر گنیامیازاستتتان فارستت یبعضتت اوالبتهیرازیشتت نهیموچ ه؟همونیچ

 زکردیابروهام روتم یآوردوکم رونیهمراه داشت ب شهیهم
 دوگفتیبه  ودم اندا تخ لبخندزدم که طرالن هخ  ند نهیآ یتو ینگاه

 هیچیامابازم بهترازه یکه نشد اکشیآر-
 سرش که دادش دراومدمن هخ گفتخ یهخ فورازدم تو من

 شعوریگمشو!منحرف ب-
 رومرتب بپوشخ خیسرهخ کمکخ کردکه رو اون

 ادیمنتمرموندم تاب دپسیرسیدمیکخ کخ با گهیبه ساعت اندا تخ د ینگاه
*** 

 ایآر
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ه دستخ  شک شده بودک یهنوزتو یزنا زده باشه!گوش نیطن شدکهینم باورم
 آرادبلندشد یدفعه صدا هی

 ؟ییاکجایآر-
 باتعجب بهش نگاه کردم وگفتخ برگشتخ

 دا ل؟ یاومد یتوک-
 تو یاومد یتوک گهیتازه م زمی وبه واال!دوساعت دارم صداش م-

 حالت من که هنوزشوکه بودم گفت دنیباا خ بهخ نگاه کردکه باد بعدهخ
بادرزدم د- نداد دمیبا  یزل زد تیبه گوشتت دمیستترم روآوردم تود یجواب 

ندم مدم توهرچیزنیولبخ جب کردم او که صتتتداه م ی.تع جه  زدمیهخ  متو
 یم دادبزنخ تابفهممجبورشد یشدینم
 آهان.-

 آرادبلندشد یزدم که دوباره صدا یلبخند نیبافکرطن دوباره
 ؟یزنیلبخندم ی؟چراهی ل شد-
 ؟یبابا!حاالچکارم داشت یچیه-

 بهخ نگاه کردوگفت باتعجب
 کنخیدارم بهت شک م گهید-

 وگفت خیشونیاومدجلو ودستش روگذاشت روپ بعدهخ
 ؟یضی وبه؟مر.حالت یتب هخ که ندار-
 !ییجا دبرمیبگوبا ؟کارهیگیم یمعلومه توچ چیه-
  ونه خیبر یعنی.ییجا خی وب منخ اومدبودم که بر-
 کاردارم امی.من  ونه نمیادزودتربگوچکارداری وب جونت درب-



 گفت باا خ
 ؟یکجابه سالمت-

 لبخندبه لبام برگشت که آرادگفت دوباره
 ینیروبب نیطن یبر یخوایم دمی.فهمیخوادبگینم-

 هخ سرم روتکون دادم که ادامه داد من
 شش؟یپ یبر یخوایچراحاالم شینیبیم یریتوکه هرروزبعدازظهرم-
 گهید گهید-
 گهیزهرمار!بگود-
 نچ!-
 .بگورمایحالت روبگ تونخینم یاگه داداش بزرگتر افکرنکنیآر-

 زدم وگفتخ یلبخند
  ودش  واسته-

 دادزد باتعجب
 ؟یچ-
 آره!االن زنا زد-
 ا؟یبراه تنا شده پاشوب ادلخیاون گفت آر یعنی-
 کیورمانت حینقدرصریا گهینه د-
 .نجایاایتوک پاب هیپاشوقلخ پاه  رد کهیمرت یپس حتماگفته ه-
که گفت  امیهخ گفتخ االن م ؟منیایم یدکیدفعه ازدهنش پر هیگمشتتو!نه !-

 منتمرتخ

http://www.roman4u.ir/


 روبازکردوگفت ششیآرادن
 هافرماندی یمساریحتمات گهیشماد ی.بچه هاگهیدوتاسرهنا باهخ دجان! یا-
 شهیم یزیچ یکل ی

 هخ لبخندزدم وگفتخ من
 شااللهیبگوا-
 ایاریدرب یمرگ باز نقدرذوقیاونجاهخ ا ی اک برسره!نر-
 روب ی؟توباتاکسیندار ی.فعالکاریبد ادمنیخوادینم گهیبروبابا!تود-
 ایاوردیرون نتی! وبه  وده ماشییپررو یلی -
 که برادرمن! خیمن وتوندار-
 یکه کف کن رمیازتوبگ یحال هی ینداره ول یبرواشکال-
 ؟یچکارکن یخوایم الم-
 اصالمحلت نزاره کنخیم یما.کار شیادپیباال ره که زن داداش م-
 یتوغلط کرد-
 خوادیدلخ م-

 رفتخ طرفش که گفت یسا تگ یتیباعصبان
 غلط بکنخ ؟منیکنی وده روآلوده م فیچرا ون ک باشه برادرمن -

 خکردم وگفت ی نده ا رونیب امیازاتاق ب خواستخیکه م یدورشدم وموقع ازش
 ؟یحال کرد-

 یوت مارستتتانیوفورارفتخ طرف ب رونیبدون توجه بهش ازاونجااومدم ب بعدهخ
 ناهاربخورم نیراه دوظرف غذاهخ گرفتخ که باطن

 که فقط طرالن اونجاست دمید دمیکه رس مارستانیب به



 سمتش رفتخ به
 ن؟یسالم طرالن  انخ. وب هست-
 نیمروز زودتراومد ن؟چراای.ممنونخ!شما وبینیام یسالم آقا-

 گفتخ نیرونداشتخ واسه هم یسوال نیچن اصالتوقع
 نجاکارداشتخیا-

 که باورنکرده دمیدارطرالن فهم یاماازلبخندمعن
 تونخ؟یکنخ.م یدر واست هی خواستخیآهان!م -طرالن

 نییالبته بفرما-
ستش من -  نینط شیادپیکه مادرم م یتاموقع شهیاومده م شیبرام پ یکار هیرا
 ادیم گهیساعت د هی ن؟مادرمینجابمونیا

 گفتخ نمشیراحت بب تونخیکه م نیازا یبا وشحال
 !نیالبته.نگران نباش-

 زدوگفت یهخ لبخند اون
 اتاقشه.فعالبااجازه یواقعاممنونخ!االن تو-
  داحافظ-

 پنهان شد دمنیرفت وازد یفورابه سمت در روج بعدهخ
اب کت هیتختش نشتتستتته وداره  یرو دمیرفتخ که د نیهخ به ستتمت اتاق طن من

 خونهیم
 زدوگفت یمن لبخند دنیباد
 ؟یرکردیکخ د هیسالم!-
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 دیکخ کارم طول کش هی خوامیسالم!معذره م-
 نخیتخت بش یروجمع کردکه من هخ رو پاهاش
 کنارش وگفتخ ستادمیا امامن

 مارستان؟یب اطیح یتو خیبر یموافق-
 انهی زارهیدکترم دونخیگرفته است.امانم یلینجا یا یالبته!هوا-
 کنخیباهاش صحبت م رمیاالن م-

 وبعدازکسب اجازه ازدکترش برگشتخ رونیب رفتخ
 ستین یدکتره گفت مشکل-
 خیاریروهخ ب یی!بزارفالسک چاخیپس بر وب -
 خیناهاربخور خینه بر-
 ناهار؟-
 ؟یآره!من ناهارنخوردم تو ورد-

 زدوگفت یهخ لبخند اون
 ارهیناهارم ادبرامی.هرموقع مامان بنجاوحشتناکهیا ینه!غذا-
 .چون من واسه هردومون گرفتخیناهاربخور دبامنی وب پس امروزبا-
 باعث افتخاره-
 نیی انوم!بفرما کنخی واهش م-

ه درست ک یمانیس یها یازصندل یکی یورو مارستانیب اطیح یتو خیرفت باهخ
 خیومن غذاروگذاشتخ تابخور خیکرده بودن نشست

 نشده نیشرود کن تاسردترازا-
 ممنون-نیطن



باطمان نقدرارومیآروم شتترود به  وردن کرد.ا بعدهخ دلت  خوردکهیغذام نهیو
 ینگاش کن ینیساعت بش هی خواستیم

 که گفت کردمیبهش نگاه م داشتخ
 شده؟ سرهنا یزیچ-

 طونشیشتت یچشتتا دنیومدامابادیصتتدام کرد وشتتخ ن ینجوریکه منوا نیازا
 جواب نذارمش یگرفتخ من هخ ب خیکنه.تصم تیخواداذیم دمیفهم

 کارکردن با همکارم تنا شده یکخ دلخ برا هینه سرهنا!فقط -
به .نیطرفداردار یلی.من نباشتتخ بهترازمن هستتتن شتتماکه  نینگران نباشتت-

 دبرمیهرحال من با
 به غبغب اندا تخ وگفتخ یباد
 داره ییبو هی یاماهرگل ستین یطرفدارداشتن من که شک یتو-

 رکردبالبخندگفتییتغ نبارنگاهشیبهش نگاه کردم که ا بعدهخ
 ه؟یگل چطور نیا یبو-

 زدم وگفت یهخ لبخند من
 کنهیشش هاه رونوازش م فیاسفندروداره.باطراوه ولط یعطر نکا-

 گفتیبهخ م یبودم که متولددوازده اسفنده!حسام ازچندروزقبلش ه دهیفهم
 بودم که بتونخ بهش بدم ی وب هیموقع هخ به دنبال هد ازهمون

ته با داشیهنوزپ الب مامینکرده بودم  تافردات تالش مروبکنخ چون امروزده  د
 اسفندبود
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ند نیباا غذاش گرم کرد.من هخ برا یحرف من لبخ با کهیا یزدوستترش رو  ن
 بهش نگاه نکردم گهیراحت باشه.د

 خیوباهخ صحبت کرد خیهمونجانشست بعدازغذاهخ
شت من با یمعن نیبودن بدون طن گهید شتهیندا شخ .دلخ م داونودا  ستخوایبا

 دمیترسیبهش بگخ اماهنوزم
مادرش اومدومن مجبوربودم که برم!گرچه دوستتت داشتتتخ بازم بمونخ  باال ره

ستخینگاه م زبهمونیت یلیمادرش که باتعجب و  یاماازنگاه ها مونخ ب کردنتون
 رونیکردم وازاونجااومدب یو داحافم

 کنخینم یاصالاحساس  ستگ دمی واستخ برم  ونه اماد اول
 نخیبگرفتخ برم ب خیتصتتم نیبرطرف شتتده بودواستته هم خی ستتتگ نیطن دنیباد

ستخیدمی.گرچه بعانهی رمید تربگ هی یبرا یزیچ هی تونخیم  یصالتوچون ا دون
 دهیفهم کردمیکه واستتته مامان م یداینواز ری انوما وب نبودم ا یدبرای ر

 بودم
که م چون کهیباا دمیخریهرموقع  قت م یلی  ن مام کردمید مان  دمیدیا ما که 

 اماازحرکاتش مشخص بود گفتی ودش که نم ومدهی وشش ن یلی 
 به آراد زنخیم تازنایبانه.نها وفتهیمخخ کارم نیا نخیتابب گه؟حاالبرمیکنخ د چه
به  یزیاماچ داکنخیپ ز وبیچ هیتا گشتتتخیپاستتاژهاروم یتو نجورداشتتتخیهم

سیذهنخ نم ستخیم یزیچ هیدیر سونه  خوا شقخ روبر شه هخ ع که هخ موندگاربا
 بود یمن که اصالسررشته نداشتخ کارسخت یاونخ برا داکردنشیاماپ



اول لباس بخرم امابا ودم گفتخ لباس که  ودش همه مدلش روداره   واستتتخ
 دادوادکلنیعشق نم ی.ساعت هخ که اصالمعنارمیروب زشیبعدهخ من ازکجاسا

 بوش رودوست داره بانه دونخیهخ که نم
 زنا زدم به آراد یشدم!عصب جیگ اه
 الوسالم آراد-
زده  ه؟طرفیشتتتده چرااعصتتتابت  ط  ط یم برداداش عاشتتقخ!چستتال-

 توبرجکت؟
 نه بابا!-
 ؟یپس چ-
 بخرم یچ دونخیبخرم نم هیهد خوامی.میچیه-
 ؟یک یه؟برایهد-
 یطن-

 کردوگفت یا  نده
 نه؟ یشد جی!گیوا یا-
 یدبرای ر یبخرم.توکه تو یزی!پس فرداتولدشتته ومن هنوزنتونستتتخ چقایدق-

 کن نجاکمکخیاایپاشوب ی انوماسررشته دار
 انگارمن چندتادوست د ترداشت یسررشته دار گهیم نیگمشو!همچ-
 یکخ هخ نداشت یبش سیپل نکهیتاقبل ازا-
 ینداشتاصال یآ وندبود یادی.توزستیادنیز گهیباباشش تادوست د ترکه د-
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 کمکت نجابهیاای.بینداره توچندتادوستتتت داشتتت یگمشتتو!حاالبه من ربط-
 دارم اجیاحت

 ؟ییباشه برادرم.کجا-
 مجتمع....-
 اونجام گهیساعت د خیباشه ن-
 ممنون داداش کوچولو-
 خیشترنداریداداش بزرگ  ل وچل که ب هی واهش!-
 ایگمشوآرادبهت رودادم پرروشد-

 کردوقطع کرد یهخ  نده ا اون
 هیم که بنداز گهینگاه د هی اد ودمیکه برم تاآرادم دمیروکه قطع کردم چر  تلفن

 !یمغازه توجه ام روجلب کرد. طالفروش
 نخیبب یزجالبیدچیدا ل تاشا رفتخ

 یلیگردنبند  هیکه  دمیچر یم یطالفروشتت یتو نجوردور ودمیهم داشتتتخ
 گل نرگس بودتوجه ام روجلب کرد هیساده که طرح پالکش 

 خیوقشنا بودفوراتصم کیکوچ یلیبودوپالکش هخ   فیظر یلی  رشیزنج
 نهیشتتیمبه دلخ ن شتتترازاونیب یچیمطمئن بودم که ه رمیگرفتخ که اونوبراش بگ

 باشه تونستیم هیهد نی.اون بهترنخیبب نیگردن طن یاونوتو نکهیمخصوصاا
 ارهی واستخ تااونوبرام ب ازفروشنده

 برام بزاره تاببرمش کیجعبه قشنا وش هی ی واستخ که اونوتو بعدهخ
ه تک حلق هی دنیکتخ.که باد بیج یروکه حستتاب کردم اونوگذاشتتتخ تو پولش

بودواستته در واستتت  هیهد نیبهتر نیقشتتنا توجه ام جلب شتتدا یلی  نینگ



تا یلیازدواج .مطمئن بودم   ندش م فیظر یبه انگشتت  مدنکردی.تردادیوبل
 شهیم ادهیپ نشیکه داره ازماش دمیکه آرادرود رونیاون ازپاساژاومدم ب دنیوبا ر

 نجاکشوندمیکه اونوتاا کنهیاالن کله ام روم یوا
 سالم-آراد

 یسالم ممنون که اومد-
 بخر یزیچ هی خیاتابرینکردم حاالب ینه بابا!کار -
 خوادینم گهینه د-

 بهخ نگاه کردوگفت باتعجب
 ؟یبخر یخوایچرا؟مگه نم-
 دمی ر-
 ؟یدی ر-
 آره!-
  وبه نخیبب ؟بدهیدی ر ی ؟اصالچینجاکشوندیزهرمار!پس چرامنوتاا-

 به دستام کردوگفت ینگاه بعدهخ
 ؟یدی ر ی.پس چستیکه دستت ن یزیچ-
 یلیبودم!درضتتمن   دهیکه کشتتوندمت اون موقع هنوزنخر خوامیمعذره م-

 یکن دشییتوتا ستی وبه الزم هخ ن
ش بعدهخ صالهخ به دادوب نخیراهخ روگرفتخ ورفتخ طرف ما آرادتوجه  یدادهایا

 کردمن
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به مدو ودش روبهخ  فورا عت او باستتر که آراد نه حرکت کردم  مت  و ستت
ورابه مامان ف دمیبرام رفت وازم سبقت گرفتبه  ونه که رس یرسوند.چشخ غره ا

 استقبالخ اومد
 سالم مامان-
 یستیکه ن دونخیالبته م یسالم پسرم! سته نباش-

 بهخ زدوگفت ینیریلبخندش بعدهخ
 ؟یومدیچراواسه ناهارن-

 زدم وگفتخ یهخ لبخند من
  جالت بکشخ یخوای؟میپرسیچرام یدونی!توکه مایمامان  انوم!بالشد-
 .عصرونه بخورایکردم حاالهخ برولباساه روعوض کن ب ی!شو زمینه عز-

 هخ به سرعت رفتخ باالتالباسام روعوض کنخ من
زش ا ییبه اتاق آراداندا تخ که اصتتالصتتدا یاتاقخ نگاه یبرم تو نکهیازا قبل

 .اون که ازمن سبقت گرفت پس کجاست؟ومدینم
 مامان نشستخ شیآرادشدم ورفتخ لباسام روعوض کردم واومدم پ الیخیب

 آورد وهیوم ییهخ برام چا مامان
 دیپرس مامان

 چطوره بود؟بهترشده؟ نیطن-
 بهتره!البته یلیاره  -

 آرادبلندشددکه گفت یدفعه صدا هیحرف بزنخ  تااومدم
 شهیبهترهخ م یدیکه تو ر ینیباا-



آراد واون هخ داره  یدستتتا یگردنبندتو دمیکه د دمیستتمت پله هاچر  فورابه
 گهی. دا روشتتکرکردم که حلقه روپنهون کردم وگرنه دکنهیباشتتوق بهش نگاه م

 گرفتیبرام دست م یحساب
 کنخ؟ خیازتوقا یزیچ هی تونخیپسر!من نم یریبم یا-

 زدوگفت یچشمک آرادهخ
 معلومه که نه!-

 به گردنبنداندا ت وگفت یدوباره نگاه بعدهخ
 ینبارشاهکارکردیکه ا نخیبینه م-

 روبه مامان کردوگردنبندروبه دستش دادوگفت بعدهخ
 شده قهیباسل ی!پسره حسابکنهیعشق چه م نیمامان بب-

 کردوگفتیکه به گردنبندنگاه م یهخ درحال مامان
ج زن گرفتن هخ ک یتو دمیترستتیشتتده م قهیکه باستتل دمیفهم نیازانتخاب طن-

 رکردهییتغ یلی  نخیبیباشه امام قهیسل
 حرف مامان اعتراض کردم وگفتخ نیهخ باا من

 یبهخ لطف دار یلیمامان!ممنونخ  -
 کردوگفت ی نده ا مامان

که مکنخیم یشتتو - که دوروبرتن توجه  یلیبه   دمیدی!اهمون اول  ازد ترا
ص هیدنبال  دمیفهم یکنینم قط آدم  اص ف نیکه ا دمیفهم شترهخی!وبیآدم  ا
 یکنیقشنگه اصالتوجه نم نکهیچون توبه النازهخ باا ستی اص ن افهیتوق

 روتکون دادوگفت سرش
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 یچیتوروجذب کرده؟ه ینجوریداره که ا یتیچه  صتتوصتت نیدطنیددیبا-
 منوکنجکاونکرده نیشترازایب

 دوگفتیحرف مامان آراد ند نیباا
 لیکروکد هی.گخی.من بهت میرو سته کن خوادفکر ودهیمادرمن!نم یچیه-

 به تمام معناست
 گفتخ یحرفش من عصبان نیباا
فه م-  ونت  یحرف بزن ینجوریدرموردش ا گهیبارد هی کنخیآرادمن تورو 

  ودته یچا
 ازحرف من تعجب کردامافورام ل بچه هاشرود کردبه گفتن آراداولش

 لیکروکد نی.طنلیکروکد نیطن-
 هخ دنبالش افتاده بودم من
 مامان بلندشد یصدا که
 !نیچه  برتونه؟م ل سا وگربه به جون هخ افتاد-

 روکردبه آرادگفت بعدهخ
 آراد؟ هیچه حرف نیا-

  ودش رومملوم کردوگفت آرادهخ
 بود یباباشو -

 بالبخندگفتخ کنهیم یداره شو  دونستخیهخ که ازاولش م من
 کردم یبرادرمن!من هخ شو  دونستخیم-

 بازوم زدورفت طرف مامان یتو یهخ مشت اون
 روبازکنخ. هیمامان من بزارتابراه قض نیبب-



 دادیداشت به حرفاش گوش م تیهخ باجد مامان
 ادیچسب  وشش نم یداداش  ل وچل ماازد ترا نیا نیبب-آراد

 روکردبه منوگفت بعدهخ
 گخ؟یدرست نم-

 تگف دمنوگرفتییروتکون دادم.آرادهخ که تا دسرمییمن هخ به نشونه تا که
نه ک- له وگر که گفتخ  ل وچ ته همون طور نت  یالب دوستتتت داره بره م

ش سش بده بعدا ؟النازدماغوبااونیک ضره جونش روهخ وا  نیهمه غرورش حا
 زارهیکه محل هخ بهش نم گهید یدماغو هیبه  دهیم ل منگالرفته چسب

 چه طرزحرف زدنه؟ نیگمشو!آراد!ا-
 کنخ حیروتشر قاتخیتحق هی!توهخ  فه شوبزاربقگهید گخیوم قتیدارم حق-

 دیبرگشت طرف مامان که کفخ بر یجد نیهمچ بعدهخ
 کردیبهش نگاه م نجوربالبخندداشتیهم امامامان

انوم   نیطن نید تراکه همه چستتب بودن بزاربگخ ازا هیازبق خیحاالبگذر-آراد
با خیشتتتدیبامردا شتتتک بودکه ماکالکف برم نقدررفتارشیکه ا ه ک دبگخیو

 نیداداش  ل وچل ماهخ که عاشتتق هم نیکردایمردارواصتتالآدم حستتاب نم
 شده. تشیشخص

ودطرف ب یکرداماکافیباهمه بااحترام بر وردم نیکنخ که طن داضتتتافهیبا البته
 بهش نگاه کنه اون موقع بودکه حال گهینطرد هیواز شتتترکنهیبخوادروابطش روب

 مامانخ؟ ی.گرفترهیگیم
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مان فا ما حر به  حاالداشتتتت  تا که  م یهخ  گوش  کردبیاون   دادرو
 گفت خندونشیمنوبالباب

 پس کامالم ل  ودته!-
 !هردو،دوتاآدم مز رفنیگل گفت-آراد

 تبه آرادزدوگف یپس کله ا مامان
 حواست باشه درموردعروس من درست حرف بزن. یه-
 هخ اعتراض کردم وگفتخ نبارمنیا

 ؟یکنیدفام م نیازطن یازمن دفاد کن نکهیا یبابا! وبه من پسرتما.به جا یا-
هنوزنه  دوزنیوم برنیواسه  ودشون م ناهخینامزدتوئه)چه ا نیاول که طن -ماما

ساده ندار شونفپس توحق ح سر سبوندن به پ  یبه باره نه به داره د ترم روچ
ن م یطرفدار ازبهی!توچه نایم المرد یکشتتینم کلتیه نیبعدهخ  جالت ازا

 ؟یدار
 خیتکون داد یوآرادسر من

 داکردهیدادبرسه مامان که عشق د تربودحاالطرفش روهخ پ  دابه
 ه مامان باترس برگشت طرفموگفتک سوزوندمیواسه  ودم دل م داشتخ

 شیواسه ازدواج راض یخوایم یحاالچطور شهیاصالبامرداجورنم یگیتوکه م-
 ؟یکن
 یاماحرف هیازمردافرار نیکه شتتتک برده که چراطن دمیحرف مامان فهم نیازا
 دی.واقعاممنونش بودم که نپرسزنهینم

 بدم آرادگفت یمن جواب نکهیازا قبل



داره که من مطمئنخ  استینقدرسیمارمولک ا یایآر نی؟ایکار یمادرمن!کجا-
 تاقبول کنه شنهادبدهیپ نیمنتمره ا نیطن

 کردم وگفتخ یا  نده
 پسر ی ر یلی -
 رهاه تونهیاون هخ بهت عاده کرده نم گهید ی!ازبس تورفتگخیمگه دروغ م-

 ششیپ یداشت امروززنا بزنه بخوادبر یلیکنه وگرنه چه دل
من که هول شتتدم ونتونستتتخ جواب  دطرفیه مامان چر حرف آرادنگا نیباا

 آرادروبدم
 کردوگفت یا د ندهیمنود تیهخ که وضع مامان

 من منتمرعروسمخ!هرچه زودتر-
 اومدطرفموگردنبندروداددستخ وگفت بعدهخ

 ادی وشش م یلیقشنگه!مطمئنخ   یلی -
که اون هخ سرم  دمیهخ بالبخندگردنبندروگرفتخ وصوره مامان روب*و*س من

 دوگفتیروب*و*س
 نخیشمادوتاروبب ی وشحال شهیهم شااللهیپسرم!ا یزنده باش-

 طرف آشپز ونه دورفتیاونوهخ ب*و*س یشونیبه سمت آرادرفت وپ بعدهخ
 کله ام  ورد یکخ مشت آرادتو کردمیبه مامان نگاه م داشتخ

مار یلی - حاالدوستتتت د ترداشتتت یموز ندبارتا  ینجوریکه ا یپستتر!توچ
 بودم دهینخر یکس زاواسهینچیروبگو.من هخ تاحاالا ؟راستشیدکردی ر

 ستین یکه هرکس نیطن ه؟بعدهخیگمشو!دوست د ترچ-
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 زکردوگفتیرور ارادچشاش
 رمیگی!فوراطالق  واهرم رومیبه حالت اگه دروغ گفته باش یوا-
 ؟ی.اصالتوچکاره ایتوغلط کرد-
 واسن سپرکردوگفت یا نهیس
 کاره!همه -

فت .مشتتتت ازحرکتش نده ام گر که فورا ودش  نهیستتت یتو ی  اش زدم 
 وگفت دعقبیروکش

 بود؟مگه دستاه گرزه؟ یچ گهید نیکفنت کنخ!ا یا-
 هخ گفتخ من

 !بزغالهیواسه من شاخ نش گهیتاد-
 نییوبرگشتخ پا زمیم یفورابه سمت اتاقخ رفتخ وجعبه روگذاشتخ رو بعدهخ
 اتاقخ تااستراحت کنخ یورفتخ تو خیاومدشام رو ورد باباکه

ش یرو شتخ وبازش  دمیتختخ درازک شدبرشدا که توجه ام دوباره به جعبه جلب 
 دستخ گرفتخ وبهش نگاه کردم یکردم گردنبندروتو

صوراون س یبه رو یلبخند نیگردن طن یتو بات  دمیلبام اومد.گردنبندروب*و*
روهنوزهخ  نیطن یاومدروستتر ادمیدفعه  هیجعبه که  یودوباره گذاشتتتمش تو

باستتتام پ یدارم رفتخ وازتو یکردم وبو داشیل خ ب*غ*لخ گرفت یاونوتو دمشی
 دمی واب نیبعدهخ بافکرداشتن طن

.... 
 نیطن



 یهرچ گهیداشتخ.معلومه د یسرحال تربودم ازصبحش حس  وب یلیامروز 
 باشه امروزروزتولدمه

ستارا تختخ بلن یزدم وازرو یلبخند دوباره صورتخ ازپر ستن  ش شدم وبعداز د
 انهیحموم کنخ  تونخیم نخیبب دمیپرس

ساب هیبعداز سا یکم یحموم ح صورتخ  یلیکرم ازو که طرالن برام اورده بودبه 
 یرنا اومدن صتتورتخ که حاالبه شتتده الغرشتتده بودکم یزدم وبعدهخ برا

 سرحالخ آورد یرژگونه ورژلب هخ اضافه کردم که حساب
شونه سر بعداز  خنیسرکردم ومنتمرموندم تابب ی وش رنگ یزدن موهام هخ رو

 انهی زنهیبهخ زنا م یکس
شن دنیپرسیمن فوراازم م دنیازپرستاراباد هرکدوم  یلیدمه  تول نکهیا دنیکه با

 گفتنیم کیوبهخ تبر شدنی وشحال م
کس نه اومدنه بهخ زنا  چیچراه دونخیامانم شتتخیپ انیکه ب تاعصتترمنتمربودم

 زد
شک وافعاحالخ شده بودقطره ا شام چک یگرفته  صبانیازچ سرر تیدفوراباع  خیو

 رودرآوردم وپره کردم گوشه تختخ
 دربلندشد یکه صدا کردمینگاه م رونیبه ب نیغمگ داشتخ

 لبام نشست ی. ودبه  ودلبخندروااومدتویروچر وندم که آر سرم
 سالم!جناب سرهنا  وابالود ماچطوره؟-
  وابالوده؟سالم!من کجام -
 یکه  واب بود شهینگاه بهت بندازه متوجه م هیهرکس -
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 بالبخندبه موهام اشاره کرد بعدهخ
شتخ و ودم رود خیبیج ی نهیفوراآ ش دمیروبردا س دهیکه به  اطرک  یرشدن رو

 دنیهواپر یازسرم همه موهام رو
روبهخ  یروشتترمنده بازکردم وموهام رومرتب کردم که جلواومدوروستتر شتتخین
 ادتابپوشخد

 معذبخ. ینجوریکه ا دونستیحرکتش  وشخ اومد ودش م نیازا
 دمیروپوش خیزدم وروسر یلبخند

 بلندشدتابره خیکه باهخ حرف زد یکم
گاه  یاون  برنداره که تولدمن ک دونستتتخیکه م نیناراحت شتتتدم باا نا ودآ

 بگه کیکه بهخ تبر خواستیهست اماهنوزدلخ م
 !مواظب  وده باشدبرمیمن با گهی وب د-ایآر

 خورهیتکون نم دمیکه د نییتکون دادم وسرم رواندا تخ پا یهخ سر من
 روگرفت جلوم وگفت یروباالکردم که  خ شدوجعبه ا سرم

 نیتولده مبارک!طن-
خ که بدونه داشت کردمی وشحال شدم اصالفکرش روهخ نم یلیحرفش   نیباا

 شدمیذوق مرگ م
 ؟یدونستیتوازکجام-
 تولد شهی انوم.مگه م یارداریا ت-

 دوگفتیکش یقیعم نفس
 بره! ادمیتو-

 زدم وگفتخ یهخ لبخند من



 واقعاممنونخ!-
بازکردم که باد بعدهخ قشتتنا  یلیاون گردنبندذوق زده شتتدم   دنیجعبه رو

 بود یبودگل ماه تولدم بودعال
 ازش تشکرکردم دوباره

 دمید اکهیجلوم وبهش نگاه کردم ستترم روچر وندم طرف آر گردنبندروگرفتخ
گاه م به من ن نهیاون هخ داره  داره  اقیاشتتت یلیکه   دمیچشتتتاش د یازتو ک

 اونوببندم به گردنخ
 گرفتخ که باا خ بهخ نگاه کرد گردنبندروطرفش

 توروپس بدم؟ هیپسش بدم عمرا!من هد خوامیم حتمافکرکرده
 زدم وگفتخ یلبخند

 ببندشبرام -
 حرف روبزنخ نیحرف من چشاش ازتعجب گردشدانگارتوقع نداشت ا نیباا
باره به من ناه کردکه من  هینگاه به من و هی نگاه هخ به گردنبنداندا ت بعددو

دادم اون هخ بالبخندگردنبندروگرفت ورفت  دتکونییهخ ستترم روبه نشتتونه تا
 پشت سرم برام بست

به روم وا بعدهخ به چشتتتام نگاهدیگردنخ د یستتتادواونوتویاومدرو باره   ی.دو
 کردولبخندزد

 خیدیکه بازدن درهردومون ازجاپر خیکردیبه هخ نگاه م خینجورداشتیهم
 اگفتیطرف درکه طرالن واردشدوبدون توجه به آر خیبرگشت
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 توننینم نیشتتترازایگفتن ب گهی!دیمنگلخ!بپرآماده شتتوکه مر صتت یستتالم آبج-
 نگه دارن نجایروا وونهید یتو

ش عادت نی.اکردینم یواصالهخ به مانگاه بافتیوپره م نطورچرهیهم طرالن
 نهیبیچشاش نم گهید زنهیپشت سرهخ حرف م یبودکه وقت

 بازبود ششیکه ن اهخی.آرگرفتخیاون لبخ رودندون م یهخ که مدام ازحرفا من
 رو فه کرد یس یب یوبیراد نیسالم طرالن  انوم .ا اباگفتنیآر باال ره
 شده بودفوراگفت اشوکهیآر یکه ازصدا طرالن

 ن؟یتلپ نجایِا.سالم!شماکه بازا-
 ابلندشدی نده آر یصدا که

 دگفتیکه  ند  وب
 شخیمزاحخ نم گهیددیببخش-

 روکردبه منوگفت بعدهخ
 برم گهیمن د-
 نداشت یمنمور اطرالنیآر-

 چهره اش معلوم بودگفت یهخ که هنوزآثار نده تو اون
 .دبرمیبا گهید رمی!من هخ به  اطراون نمدونخیم-
 مطمئن باشخ؟-
 آره بابا!فعال داحافظ-
  داحافظ-

 فورارفت بعدهخ
 گفتخ تیطرف طرالن وباعصبان برگشتخ



 ؟یریاون زبون شلت روبگ یدجلویبارنبا هیتو-
 لباش روجمع کردوگفت طرالن

 خوامیمعذره م-
فته نگ کیبهخ تبر یهنوزاز انواده  ودم کستت نکهیاوایکه هنوزازرفتن آر امامن

 تااوناروجمع کنخ لخیناراحت بودم بهش محل نذاشتخ ورفتخ طرف وسا
 هخ ساکت کمکخ کرد طرالن

 خیپدرشوهرش رفت یتهران یحساب هخ همراه طرالن به  ونه آقا هیبعدازتسو
 بشخ ادهیپ نیازماش خواستخیکه م یموقع

 هنوزناراحته گفتخ دمیبه طرالن که د روکردم
 کوچولوکه سره دادزدم باشه؟ یدآبجیببخش-

 روبازکردوگفت ششیهخ فوران اون
 دا ل خیباشه!حاالبدوبر-

به درستتالن.طرالن منوفرستتتاددا ل  خیدیورستت خی ونشتتون ردشتتد اطیازح
 جاگذاشته نیماش یتو یزیو ودش گفت که چ

صدا هیچراغا اموشه. دمیوکه دهخ دروبازکردم ورفتخ ت من رقه ت یدفعه چراغابا
 یشدروشن شدبعدهخ صدا ختهیسرم ر یکه رو یوکاغذرنگ یبرف شاد یوکل

 تولده مبارک بلندشد
  وشحال شدم یلیشوکه شده بودم و  یلی 

 اوردمیداشتخ بال درم یاز وشحال گهی ودم بودن وحسام د  انواده
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شون شکرکردم امروزواقعاعال ازهم کار انواده ام فقط  اهخیبودهخ اومدن آر یت
 بود کیجشن کوچ نیا یتو اهخیکاش آر

 یکی فدوبردطریکه طرالن دستخ روکش کردمیبالبخندازهمشون تشکرم داشتخ
 ازاتاقا

 ؟یکنیم نیچراهمچ-
 بپوش یلباس درست حساب هیایجشنت؟ب یتو یبر افتیق نیباهم یخوایم-
 که لباس نداشتخ اونجابپوشخ من  ی.اماچگفتیهخ نم راهیب

 بپوشخ؟ یچ-
جعبه وآوردش داددستتتخ جعبه روبازکردم که  هیروبازکردورفت طرف  شتتشین

درآوردم بازشدلباس رو شخیقشنا بودن یلیرنا که   یلباس فسفر هی دنیباد
 بلندول*خ*ه دکلته بود راهنیپ هیلباس  دمیپوش

 ومدامایبهخ م یلی 
 طرف طرالن گفتخ برگشتخ

 بازه یلیقشنگه!اما  یلی -
 کردوگفت یهخ ا م طرالن

 یگیروم نیهم دونستخی اک برسره م-
عدهخ مدتو ب فت طرف ک تاق و یر باس برام آورد  هیا نا ل به ر تا  کت کو

 وداددستخ
 نیواستته هم یپوشتتیلباس بازنم دونستتتخیلباس ازهمون اولش کت داشتتت.م-
که  ی ر رهمونینه   دمیکه د یفرق کرد نخیکردم بب خیاماکتش روقا نوگرفتخیا

 یهست یبود



 بدنت معلومه ادتمامیزهرمار!من ازلباس باز وشخ نم-
 کنخ شتیهخ آرا یکم هی وب بابازودترلباست روبپوش تا یلی -

باس باد دمیوچر  دمیروپوشتت ل که  ندتو دنیطرف طرالن  گردنخ  یگردن ب
 باتعجب جلواومدوگفت

 ؟ینوقبالنداشتیا-
 است هیآره!هد-

 زکردوگفتیورر چاش
 است؟یازطرف آر-

 دیهاکل کش وونهیکه فورام ل د دکردمییهخ بالبخندم تا من
 یطرفش امابااومدن مامان تو دمیدو رمیکلش روبگ یجلو نکهیا یهخ برا من

سه مامان ن شخ ووا شون بک سه طرالن  ط ون ازکنخ روب شخیاتاق فقط تونستخ وا
 رونیکردورفت ب یمامان هخ باتعجب به من نگاه

 !یروبرد ه؟آبرومیچکار نیزهرمارا-
 است قهیپسرباسل نی!چقدرازمیوا عز-
 وونهید-

 اومدطرفخ وگفت یهخ با وشحال اون
 الخی  نیا دنیکه حاالباد یبدم بالباستتت بپوشتت ینگران گردنبندبودم که چ-

 ادیبه  وه ولباست م یلیاما  فهیساده وظر یلیکه   نیراحت شدباا
 کنخ شینشوندوکمک کردآرا یصندل یحرف منورو نیات بعدازگفتن
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که همه  وشتتحال برام دستتت زدن من هخ به همشتتون لبخندزدم  نییپا رفتخ
شستخ همه چ شتخ به آر یا الیآر یبوداماجا یعال یورفتخ کنارمامان ن  ایبوددا

 وگفت شخیکه طرالن اومدپ کردمیفکرم
 ومدی! وشت ننیشده؟طن یچ-

 زدم وگفتخ یلبخند
 هیعال یلیچرا!چرا! -

 تبهش گف یزینگفتخ که طرالن بلندشدورفت طرف حسام وچ یزیچ بعدهخ
طرالن تکون دادوازستتالن  یبه من اندا ت وستترش روبرا یهخ نگاه حستتام

 رونیرفت ب
..... 

 نیطن
 یهرچ گهیداشتخ.معلومه د یسرحال تربودم ازصبحش حس  وب یلیامروز 

 باشه امروزروزتولدمه
ستارا  یزدم وازرو یلبخند دوباره صورتخ ازپر ستن  ش شدم وبعداز تختخ بلند

 انهیحموم کنخ  تونخیم نخیبب دمیپرس
ساب هیبعداز سا یکم یحموم ح صورتخ  یلیکرم ازو که طرالن برام اورده بودبه 

 یرنا اومدن صتتورتخ که حاالبه شتتده الغرشتتده بودکم یزدم وبعدهخ برا
 سرحالخ آورد یرژگونه ورژلب هخ اضافه کردم که حساب

شونه سر بعداز  خنیسرکردم ومنتمرموندم تابب ی وش رنگ یزدن موهام هخ رو
 انهی زنهیبهخ زنا م یکس



شن دنیپرسیمن فوراازم م دنیازپرستاراباد هرکدوم  یلیدمه  تول نکهیا دنیکه با
 گفتنیم کیوبهخ تبر شدنی وشحال م

کس نه اومدنه بهخ زنا  چیچراه دونخیامانم شتتخیپ انیکه ب متاعصتترمنتمربود
 زد

شک وافعاحالخ شده بودقطره ا شام چک یگرفته  صبانیازچ سرر تیدفوراباع  خیو
 رودرآوردم وپره کردم گوشه تختخ

 دربلندشد یکه صدا کردمینگاه م رونیبه ب نیغمگ داشتخ
 لبام نشست ی. ودبه  ودلبخندروااومدتویروچر وندم که آر سرم

 سالم!جناب سرهنا  وابالود ماچطوره؟-
 سالم!من کجام  وابالوده؟-
 یکه  واب بود شهینگاه بهت بندازه متوجه م هیهرکس -

 بالبخندبه موهام اشاره کرد بعدهخ
شتخ و ودم رود خیبیج ی نهیفوراآ ش دمیروبردا س دهیکه به  اطرک  یرشدن رو

 دنیهواپر یازسرم همه موهام رو
روبهخ  یروشتترمنده بازکردم وموهام رومرتب کردم که جلواومدوروستتر خشتتین

 دادتابپوشخ
 معذبخ. ینجوریکه ا دونستیحرکتش  وشخ اومد ودش م نیازا

 دمیروپوش خیزدم وروسر یلبخند
 بلندشدتابره خیکه باهخ حرف زد یکم
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گاه  یاون  برنداره که تولدمن ک دونستتتخیکه م نیناراحت شتتتدم باا نا ودآ
 بگه کیکه بهخ تبر خواستیهست اماهنوزدلخ م

 !مواظب  وده باشدبرمیمن با گهی وب د-ایآر
 خورهیتکون نم دمیکه د نییتکون دادم وسرم رواندا تخ پا یهخ سر من

 روگرفت جلوم وگفت یروباالکردم که  خ شدوجعبه ا سرم
 نیتولده مبارک!طن-
خ که بدونه داشت کردمی وشحال شدم اصالفکرش روهخ نم یلیحرفش   نیباا

 شدمیذوق مرگ م
 ؟یدونستیتوازکجام-
 تولد شهی انوم.مگه م یارداریا ت-

 دوگفتیکش یقیعم نفس
 بره! ادمیتو-

 زدم وگفتخ یهخ لبخند من
 واقعاممنونخ!-

بازکردم که باد بعدهخ قشتتنا  یلیاون گردنبندذوق زده شتتدم   دنیجعبه رو
 بود یبودگل ماه تولدم بودعال

 ازش تشکرکردم دوباره
 دمید اکهیجلوم وبهش نگاه کردم ستترم روچر وندم طرف آر گردنبندروگرفتخ

گاه م به من ن نهیاون هخ داره  داره  اقیاشتتت یلیکه   دمیچشتتتاش د یازتو ک
 اونوببندم به گردنخ

 گرفتخ که باا خ بهخ نگاه کرد گردنبندروطرفش



 توروپس بدم؟ هیپسش بدم عمرا!من هد خوامیم کردهحتمافکر
 زدم وگفتخ یلبخند

 برام ببندش-
 حرف روبزنخ نیحرف من چشاش ازتعجب گردشدانگارتوقع نداشت ا نیباا
باره به من ناه کردکه من  هینگاه به من و هی نگاه هخ به گردنبنداندا ت بعددو

دادم اون هخ بالبخندگردنبندروگرفت ورفت  دتکونییهخ ستترم روبه نشتتونه تا
 پشت سرم برام بست

به روم وا بعدهخ به چشتتتام نگاهدیگردنخ د یستتتادواونوتویاومدرو باره   ی.دو
 کردولبخندزد

 خیدیکه بازدن درهردومون ازجاپر خیکردیبه هخ نگاه م خینجورداشتیهم
 اگفتیطرف درکه طرالن واردشدوبدون توجه به آر خیبرگشت

 توننینم نیشتتترازایگفتن ب گهی!دیمنگلخ!بپرآماده شتتوکه مر صتت یآبج ستتالم-
 نگه دارن نجایروا وونهید یتو

ش عادت نی.اکردینم یواصالهخ به مانگاه بافتیوپره م نطورچرهیهم طرالن
 نهیبیچشاش نم گهید زنهیپشت سرهخ حرف م یبودکه وقت

 بازبود ششیکه ن اهخی.آرگرفتخیاون لبخ رودندون م یهخ که مدام ازحرفا من
 رو فه کرد یس یب یوبیراد نیسالم طرالن  انوم .ا اباگفتنیآر باال ره
 شده بودفوراگفت اشوکهیآر یکه ازصدا طرالن

 ن؟یتلپ نجایِا.سالم!شماکه بازا-
 ابلندشدی نده آر یصدا که
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 دگفتیکه  ند  وب
 شخیمزاحخ نم گهیددیببخش-

 روکردبه منوگفت بعدهخ
 برم گهیمن د-
 نداشت یمنمور اطرالنیآر-

 چهره اش معلوم بودگفت یهخ که هنوزآثار نده تو اون
 .دبرمیبا گهید رمی!من هخ به  اطراون نمدونخیم-
 مطمئن باشخ؟-
 آره بابا!فعال داحافظ-
  داحافظ-

 فورارفت بعدهخ
 گفتخ تیطرف طرالن وباعصبان برگشتخ

 ؟یریاون زبون شلت روبگ یدجلویبارنبا هیتو-
 لباش روجمع کردوگفت طرالن

 خوامیمعذره م-
فته نگ کیبهخ تبر یهنوزاز انواده  ودم کستت نکهیاوایکه هنوزازرفتن آر امامن

 تااوناروجمع کنخ لخیناراحت بودم بهش محل نذاشتخ ورفتخ طرف وسا
 هخ ساکت کمکخ کرد طرالن

 خیپدرشوهرش رفت یتهران یحساب هخ همراه طرالن به  ونه آقا هیبعدازتسو
 بشخ ادهیپ نیازماش خواستخیکه م یموقع

 هنوزناراحته گفتخ دمیبه طرالن که د روکردم



 کوچولوکه سره دادزدم باشه؟ یدآبجیببخش-
 روبازکردوگفت ششیهخ فوران اون

 دا ل خیباشه!حاالبدوبر-
به درستتالن.طرالن منوفرستتتاددا ل  خیدیورستت خی ونشتتون ردشتتد اطیازح

 جاگذاشته نیماش یتو یزیو ودش گفت که چ
صدا هیچراغا اموشه. دمیهخ دروبازکردم ورفتخ توکه د من رقه ت یدفعه چراغابا
 یشدروشن شدبعدهخ صدا ختهیسرم ر یکه رو یوکاغذرنگ یبرف شاد یوکل

 تولده مبارک بلندشد
  وشحال شدم یلیشوکه شده بودم و  یلی 

 اوردمیداشتخ بال درم یاز وشحال گهی ودم بودن وحسام د  انواده
شون شکرکردم امروزواقعاعال ازهم کار انواده ام فقط  اهخیبودهخ اومدن آر یت

 بود کیجشن کوچ نیا یتو اهخیکاش آر
 یکی فدوبردطریکه طرالن دستخ روکش کردمیبالبخندازهمشون تشکرم داشتخ
 ازاتاقا

 ؟یکنیم نیچراهمچ-
 بپوش یلباس درست حساب هیایجشنت؟ب یتو یبر افتیق نیباهم یخوایم-
 بپوشخ من که لباس نداشتخ اونجا ی.اماچگفتیهخ نم راهیب

 بپوشخ؟ یچ-
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جعبه وآوردش داددستتتخ جعبه روبازکردم که  هیروبازکردورفت طرف  شتتشین
درآوردم بازشدلباس رو شخیقشنا بودن یلیرنا که   یلباس فسفر هی دنیباد

 بلندول*خ*ه دکلته بود راهنیپ هیلباس  دمیپوش
 ومدامایبهخ م یلی 

 طرف طرالن گفتخ برگشتخ
 بازه یلیقشنگه!اما  یلی -

 کردوگفت یهخ ا م طرالن
 یگیروم نیهم دونستخی اک برسره م-

عدهخ مدتو ب فت طرف ک تاق و یر باس برام آورد  هیا نا ل به ر تا  کت کو
 وداددستخ

 نیواستته هم یپوشتتیلباس بازنم دونستتتخیلباس ازهمون اولش کت داشتتت.م-
که  ی ر رهمونینه   دمیکه د یفرق کرد نخیکردم بب خیاماکتش روقا نوگرفتخیا

 یهست یبود
 بدنت معلومه ادتمامیزهرمار!من ازلباس باز وشخ نم-
 کنخ شتیهخ آرا یکم هیروبپوش تا  وب بابازودترلباست یلی -

باس باد دمیوچر  دمیروپوشتت ل که  ندتو دنیطرف طرالن  گردنخ  یگردن ب
 باتعجب جلواومدوگفت

 ؟ینوقبالنداشتیا-
 است هیآره!هد-

 زکردوگفتیرور چاش
 است؟یازطرف آر-



 دیهاکل کش وونهیکه فورام ل د دکردمییهخ بالبخندم تا من
 یطرفش امابااومدن مامان تو دمیدو رمیکلش روبگ یجلو نکهیا یهخ برا من

سه مامان ن شخ ووا شون بک سه طرالن  ط ون ازکنخ روب شخیاتاق فقط تونستخ وا
 رونیکردورفت ب یمامان هخ باتعجب به من نگاه

 !یروبرد ه؟آبرومیچکار نیزهرمارا-
 است قهیپسرباسل نی!چقدرازمیوا عز-
 وونهید-

 اومدطرفخ وگفت یهخ با وشحال اون
 الخی  نیا دنیکه حاالباد یبدم بالباستتت بپوشتت ینگران گردنبندبودم که چ-

 ادیبه  وه ولباست م یلیاما  فهیساده وظر یلیکه   نیراحت شدباا
 کنخ شینشوندوکمک کردآرا یصندل یحرف منورو نیات بعدازگفتن

که همه  وشتتحال برام دستتت زدن من هخ به همشتتون لبخندزدم  نییپا رفتخ
شستخ همه چ شتخ به آر یا الیآر یبوداماجا یعال یورفتخ کنارمامان ن  ایبوددا

 وگفت شخیکه طرالن اومدپ کردمیفکرم
 ومدی! وشت ننیشده؟طن یچ-

 زدم وگفتخ یلبخند
 هیعال یلیچرا!چرا! -

 تبهش گف یزیطرف حسام وچ نگفتخ که طرالن بلندشدورفت یزیچ بعدهخ
طرالن تکون دادوازستتالن  یبه من اندا ت وستترش روبرا یهخ نگاه حستتام

 رونیرفت ب
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*** 
 ایآر
شحال نکهیباا سه تبر نیطن یاز و شحال بودم امابازم  کیوا س هی و اس کخ اح

ستیدلخ م کردمیم یناراحت شخ.حاالاون به  خوا شه کنارش با شب که تولد ام
مه چ بدترازه نار. کهیا یک وب   گهی.اون ددادیآزارم م نمشیبب تونخینم گهید ن

 نداشتخ دنشیواسه د یشده بود ومن بهونه ا
 که آراداومدتو رفتخیبودم وداشتخ با ودم کلنجارم دهیتختخ درازکش یرو
 ؟یسالم برعاشق دلخسته ! وب-
 سالم!نه-

 کردوگفت یا آراد نده
عدد نی!ازادونخیم- ندار گهیبه ب نه   یرنطویا نیواستتته هم شینیبب یبر یبهو
 یکنیم
 قایدق-

 ضرب منوبلندکردوگفت هیروگرفت وبا اومددستخ
شوا- شو!پا شوبا نینزن!ا نقدرغمبرکیپا سه بعدفعالآماده   خیدبریکاراروبزاروا

 یمهمون
 من حوصله ندارم-
 ؟یروندار نیحوصله تولدطن یعنیجدا؟-
 نه ندارم تو...-

 طرفش وگفتخ امافورابرگشتخ
 ؟یتولدک-



 روبازکردوگفت ششین
 نیطن-
 خ؟یماهخ دعوت-
سام که گفت تولد ونوادگ- ساب ییبوده اماازاونجا یح شن ح صاحب ج  یکه 
ل گرفتن د خیکه فکرش کجامشتغوله تصتم دونستتنی ودش بوده وهمه م یتو

 ارنیروبراش ب شیمشغول
 زدم وگفتخ یلبخند

 من یعنی-
 یزهرمار!کپ نکن-
 بروبابا!فعالدوردورمنه!-

تاآماده  رونیفورابه سمت لباسام رفتخ.آرادهخ باتکون دادن سرش رفت ب بعدهخ
وبعدازمرتب کردن موهام وعطرزدن به  دمیپوشتت کیکت وشتتلوارشتت هیشتته!

که  ونسخدیبود.م تیموقع نیبهتر رونیحلقه روبرداشتخ ورفتخ ب ی ودم.جعبه 
 ودم روگرفتخ که امشتتب  خیتصتتم نیمواستته ه ارمیبدون اون طاقت ب تونخینم

 بهش بگخ
قخ تا مدب ازا فورادو رونیکه او مان  تویما با ید نه و پر و ظرف  هیاشتتت

 اسفندرودورسرم چر وندوگفت رونیاسفنداومدب
 نمتیبب یلباس داماد یهرچه زودترتو شااللهی!ایفداه شخ چقدربرازنده شد-

 زدم وگفتخ یهخ لبخند من
 !شهیم ایزود نیبه هم شااللهیممنونخ مامان!منتمرباش ا-
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 دیزدو سرم روب*و*س یدارم لبخند یمیچه تصم دمیهخ که فهم مامان
 بابااومدکه گفت یلحمه هخ صدا همون

 درسته؟ ارهیکه عروسخ روبه  ونه ب رهیپسرم داره م زنخیحدس م-
 طرفش وب*غ*لش کردم وگفتخ دمیبالبخندچر 

 باباجون شااللهیا-
 گفت نییومدپایداشت ازپله هام ارادکه

 که ساقدوش بشخ رمیمنخ دارم م-
 به لباسش که بامن ست کرده بوداشاره کرد بعدهخ

 زدم ومشتخ رو روبه روش گرفتخ که مشتش روزدبه مشتخ یهخ لبخند من
 کردنیباباهخ بالبخندبه مانگاه م مامان
 آراده انوبتیبعدازآر شااللهیا -مامان

صدا خیدیحرف مامان من وبابا ند نیباا شد امامامان  یو اعتراض ارادهخ بلند
 پاداشت هیمرغش  شهیم ل هم
 آرادکوتاه اومدوگفت باال ره

 که  ودم انتخاب کردم یباشه مادرم اماهرکس-
 خیهخ ناچارقبول کرد وماراه افتاد مامان

 ازش در واست کنخ یکه چطور کردمیفکرم نیراه داشتخ به ا تمام
 هخ باسپردن کارم به  دافکرم روآزادکردم آ رش

*** 
 طرالن



 دونستتتخیکمه وکامالهخ م یزیچ هیکه  دمیاون حالت فهم یتو نیطن دنیباد
 کمه یچ

 خیکخ جشتتن روشتتلوغ ترکن هیستتمت حستتام رفتخ وازش  واستتتخ که  فورابه
 مونیمیمص یچندتاازدوستا خیتونستیتازه ساعت هفت بود.م خیهنوزوقت داشت

 ینیام ونیالبته به اضافه آقا خیرودعوه کن
تاش وآر حستتتام به دوستت نا زدن  عدازز که اوآرادیهخ ب فت   کیک هی.ر

 بخره ینیریبزرگترباش
 چندتاازدوستام بابهنازدعوه کردم هیهخ زنا زدم  من

  وشحال شدوگفت یلیبهناز 
به!توا یلی - بارب مارستتتانیمده که ب نی و ش هب شتتترنتونستتتخیبودمن دو

 ارمیازدلش درب تونخیبودم حاالم تیسربزنخ چون مامور
 هخ ازش تشکرکردم وقطع کردم من

  واهرجونخ رو وشحال کنخ تونخیمطمئن بودم گهیحاالد
سا یسر هیتا رفتخ شلوغ لیو سه  شن آماده کنخ به مامان وبابا یوا   ودم یج

 وحسام هخ  بردادم
 ینیام ونیشتتلوغ شتتده بودفقط مونده بودآقا یمهمونااومده بودن وحستتاب همه
  واهرم کامل بشه یتا وشحال ارنیب فیتشر

 بود دهیکه  واسته بودم رو ر ییزایبرگشته بودوهمه چ حسام
 کردیم ل  واهر ودش بر وردم نیممنون بودم باطن واقعاازش
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زدکه من هخ دستتتخ رواندا تخ دورگردنش  یستتادولبخندمهربونیوا اومدجلوم
 ستخ بب*و*سمشتا وا

 آشپز ونه وگفت یاومدتو نیطن
 آدم نشسته ها! یکل نجایا یه-

 رونیرفت ب یروبازکردوباچشمک ششیروبه مان بعدهخ
 هر ندیز خیدفعه باهخ زد هی خیشتوکه شتده بود نیوحستام هخ که ازرفتارطن من
سش روتغ نیبراش  وشحال بودم طن یلی.  سا بودهخ ا القش  ردادهییهخ اح

 بر ورداروبکنه نیا نیروقبالمحال بودطن
 به حسام نگاه کردم که گفت برگشتخ

 خیافتاد یعروس هیفکرکنخ -
صدا که سرم روتکون دادم.همون لحمه  شد که من  یمن هخ باذوق  زنا بلند

 گفتخ
 آورد فیدامادهخ تشر-

 به من رفت طرف درتادروبازکنه یهخ باچشمک حسام
شتهیروز نیهخ طن ارویتابتونخ  وب هخ آر سادمیوا ییجا هخ رفتخ من  رنمردا

 باشخ
زنا توجه اش جلب شده بودداشت به طرف درنگاه  یصدا دنیکه باشن نیطن

شدیهمون لحمه آر کردکهیم شحالاوراد شا یروتو ی. و ضوح  نیطن یچ به و
 دیشددیم

هخ قفل شدوچشخ  یروبلندکردوکه چشماشون تو اسرشیلحمه هخ آر همون
 هردوشون برق زد



شنگ نیطن شنا مع ینجوریبودم ا دهیعمرم ند یزدکه تو یلبخندق لوم بخنده ق
 استیبودکه اون  نده مخصوص آر

بانازازآر نینازکنه اماهمچ نیبودم طن دهیعمرم ند یتو ه ک اگرفتینگاهش رو
 همون جاازذوق سکته کنه چارهیشل شدوکخ مونده بودب اهخیآر شین

 اون کپ کرده بودم یطاقت اوردمن جا یمونده بودم چطور من
گفت.آرادهخ رفت  کیوبهش تبر نیحال واحوال کردورفت طرف طن اباهمهیآر

 گفت کیتبر نیطن سادوبهیکنارش وا
مانم که طن یچ دونخیا فت  نده ا نیگ باا ی  کهیکرد. به طن ن گ نیداشتتتخ  اه ن

 نخیبهش بب اروهخیاماتونستخ نگاه بامحبت آر کردمیم
 سادیکه حسام کنارم وا کردمینگاشون م داشتخ

 شون؟یدیتوهخ د-من
بشتتن  یعاشتتق کستت کردمیوقت فکرنم چیبانمکن!دوتاآدم که ه یلیآره! -
گاه م ینجوریا به هخ ن جا یلی  کننیباعشتتق  به.برام  که  یجال جب داره  تع

 شهیخودنمیب اداز ودشیبراش م نیکه طن یهمه ناز نیاچطورباایآر
 نامحسوسه یلی  نیطن ی ودداره هخ نازا یلیا یهخ آر البته
 کردم وگفتخ یهخ  نده ا من

 ه؟ینازچ رهیادبگیهنوزکارداره تا خیآره!ابج-
ب*غ*لش فشتتردکه همون لحمه  یبالبخندبهخ کردومنوتو یهخ نگاه حستتام

 خیدیسرفه روکنارمون شن هی یصدا
 سادنیوا اجلومونیباآرادوآر نیطن دمیروکه بلندکردم د سرم
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  ندشون بلندشد یروبازکردم که صدا شخین
 یاالن داشتتت یاگه تااالن دستتتت جنبونده بود اتوهخی اک برستتره آر-آراد
 یچلوندیعشقت روم ینجوریهم
 ؟یشیتو وده چرادست به کارنم برهیچرا وابت نم یبلد ییتوکه الال-ایآر
 اماتو دانکردمیآ ه من هنوزطرفخ روپ-

 سرخ شد یحساب یطفلک خیاندا ت که آبج نیبه طن ینگاه بعدهخ
 کردوباارنجش زدتوشکخ آراد یسرفه ا اهخیآر

 هخ گفت حسام
 ش؟یزنیچرام یبچه!چکارش دار گهید گهیراست م-
 ازمادورشدن نیحسام رفت وفوراباطن یبرا یغره ا اچشخیحرفش آر نیباا

ش-آراد شینم. جالت رنیباهخ م ینجوریا دنیحاال وبه  جالت ک  چه دنیک
 کردنیم

 چه بامزه ان نینین؟ببیچکارشون دار-من
 کردوگفت ی نده ا آرادهخ

 تیمامور هی یمده باهردوشتتون تو هیبگخ واال!آره واقعابامزه ان.من که  یچ-
عشتتقشتتون االن به هخ بامزه  یلیکه ازشتتون دارم   ی اطرات یادآوریبودم با

 است
 بهش نگاه کردم که گفت باتعجب

 ی هیاون موقع ستتتا شتتنیهخ ذوق مرگ م دنینگاه به االنشتتون نکن که باد-
 ربودنی.م ل کاردوپنزدنیرمیروبات گهیهمد

 هخ که م ل من تعجب کرده بودگفت حسام



 واقعا؟-
 واسه هخ اسخ هخ گذاشته بودن یدونیآره!نم-

 ؟یچه اسم-من
 یهمه چ یفضتتول بودوتو یلیا ی انخ مارپل بودچون به نمرآر نیاستتخ طن-

 ییتشتتودستت یکخ مونده بودفقط تو نیطن گفتیهخ نم راهیب کردالبتهید الت م
 بزاره نیدورب

که توجه همه بهمون جلب شدوالبته  ر ندهیز خیحرف آرادمن وحسام زد نیباا
 شدن کیبهمون نزد گهیم یآرادداره چ نکهیا یهخ باا خ برا نیاوطنیآر

با-آراد تاپ  یچطورمعلوم نبود نیکه طن دبگخیدرضتتمن  لپ  ته بودرمز رف
عات اروشتتکوندهیآر هان کرده بودرو ز هیاازبقیروکه آر یبودوتموم اطال و  ریپن

 کمه یزیچ هیروکرده بودچون شک کرده بودکه 
 شتتدنیم کیبه پشتتت ستترش وبه اوناکه به مانزد یزدوهیم نجورحرفیآرادهم
 خیدیخندیازحرکاتش م کردماهخینگاه م

سخ آر-آراد سط حرفا شهی!چون همتیباحال تربودجناب پاراز یلیا یتازه ا  و
 گرفتیروم نیهخ حال طن ی.حسابندا تیم تیپاراز نیطن یوکارا

 گفته گفت یبوداون چ دهیشن اکهیحرف آ رش آر نیباا
 آراد کشمتیم-

 سادیوا نیزدوکنارطن یمااون هخ لبخند یبا نده  که
 کنخیم فیاش روبعدابراتون تعر هیاشاره کردکه بق آرادهخ

 خیکن ییرایتاازمهموناپذ خیورفت خیبراش سرتکون داد ماهخ
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*** 
 نیطن

 کهنجوریبودهم یجشن عال یلیکامل شده بود!  خی وشحال گهیادیآر بااومدن
 آراداومدکنارم وگفت زدمیداشتخ بابهنازحرف م

 ؟ینرفته ابج ادهیحرف سرشبخ روکه -
 زدم وگفت یلبخند

 گهی وده انتخاب کن د نجاستیباایهمه  انوم ز نیآ ه من چکاره ام؟ا-
 ادینه!کارفقط ازدست  وده برم-

عدهخ که گرفتخ چ هی ب ندا ت  نازا به به تاه  گاه کو ندبراش گهیم ین بالبخ !
 وگفتخ دمیزدم وکنارکش یچشمک

 زارمیپس تنهاتون م-
 کردیکه داشت بهخ نگاه م افتخیازاونجادورشدم وبه سمت آر بعدهخ
 دستش قراردادم یزدودستش روبرام درازکردکه دستخ روتو یلبخند

 ؟یسرآرادروگرم کرد-
 پرهیدلش داره م نکهیمن گرم نکردم. ودش م ل ا-

 بهشون اندا ت وگفت ینگاه
 جدا؟-
 ادیبه نمرم نجورکهیا-

کردوازآرادجداشد.آرادهخ  یبهنازا م دمیبرگشتخ بهشون نگاه کردم که د بعدهخ
 سرش رو اروند یجیباگدویبه طرف ماچر 

 فکرکنخ داداشخ گندزد-ایآر



 قایدق-
 شدوگفت کیموقع آرادنزد همون

 کرد؟ ینجوریچراا-
 ؟یبهش گفت یمگه چ-ایآر
 کهیکوچ یحالت بامزه ا هیگفتخ چشاه -

 کردم یبلند یآراد نده  باحرف
داشتتت که چشتتاش روبامزه وجذاب  یبلند یها زبودامامژهیر بهنازچشتتاش

 دادینشون م
  انومه هیکردن از فیهخ طرزتعر نیآ ه برادرمن ا-ایآر
 یبروبابا!توکه  وده بدتر-
 زنخیگندنم ینجوریحداقل ا-

 هخ با نده گفتخ من
 روچشاش حساسه یلیبهناز -

 گفت آرادمملوم
 یلیبودچون چشتتاش   فیمستتخره اش کنخ قصتتدم تعر خواستتتخیامامن نم-

 بانمک وجذابه
 کنخیم شینباش راض!نگران دونخیم-

 اوناروترک کردم وبه سمت بهنازرفتخ که باا خ برگشت طرفخ وگفت بعدهخ
 احمق ؟پسرهیرفت یبودمنوکنارش ول کرد یپسره ک نیاه!ا-

 کردم وفگتخ یا  نده
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 !هیپسر وب یلی -
 شدوگفت یعصبان

 کجاش  وبه پسره منگل-
ما تود یچ دونخیم- ته ا نهیگف نذاشتتت یا وو نه ب هیبق یکه   چارهیحرفش روبز
 کنه فیازه تعر خواستیم

 بهخ نگاه کردکه ادامه دادم باتعجب
چراناراحت شتتد؟!من ازحالت چشتتاش  وشتتخ اومده  دونخینم گهیاومده م-

 کردم فیبودفقط ازش تعر
 کردنه فیچه طرزتعر نیآ ه ا-
 .یشیکه فورابهش جذب م هیا نقدرپسربامزهی!اریبه دل نگ-
 ؟یجذب نشدتو وده چرابهش -
 چون من...-
 ؟یتوچ-
 ؟یمن!اه توچکاربه کارمن دار-

 ززدوگفتیآم طنتیش یلبخند
 نه؟ دهیدلت پر-
 !رینه  -
 چرازودباش بهخ نشون بده زودباش-
 نشون بدم اروبهشیزودباش کردتامجبورشدم آر نقدرزودباشیا

 !هیهخ ورزشکار کلشیه پهی!چه  وشتهییعجب هلو یوا-
 باشه؟ یچطور کلشیه یهاتوقع داشت سهیم الپل-



 برگشت بهخ نگاه کردوگفت باتعجب
 سه؟یپل-

 زدم وگفتخ یلبخند
 دفعه من عضوش بودم نیکه ا یرهبرگروه ینیاامیآره!سرهنا آر-
 یتوهمکارش بود یعنی-
 آره-

 اکردوگفتیبه آر ینگاه دوباره
 اون پسره است؟ هینقدرشبیچراا نیا-

 کردم وگفتخ یا  نده
 ها رکردهیمعلومه ذهنت رواون پسره درگ-
 !رمینه  -
 ؟یچرا!منو رفرض کرد-
 ستین ینطوریاصالا-
 هست-
 که باال ره کالفه شدوگفت خیسروکله زد نقدرباهخیا

سوال من  یلی وب بابا!بامزه و  یلی - صال  هیشوخ بودباال ره منخ د ترم.ا
 ؟یکارادار نیبودتوچکاربه ا گهید زیچ

 کردم وگفتخ یا  نده
 سرگرده اطرفیقابل توجه بعض دبگخی!اسمش آراده وبااستیداداش آر-

 گفت باتعجب

http://www.roman4u.ir/


 نه-
 آره-

 دباالوگفتیپر باذوق
 توکارش دبرمیآخ جون!با-

 سرش وگفتخ یتو زدم
 که عمرابهت نگاه کنه یکه توزد یگند نی اک برسره!باا-

 روتوهخ کردوبعدسرش روبردطرف سقف گفت ا ماش
که نستت- نا   یتونیستترگردهخ نم هی ینکرد بمونینوکرتخ  داجون!ستتره

 ؟ینیازمابب
 یگمشو! وده گندزد-

 کردوگفت یهخ  نده ا اون
 بابا! الیخیب-

مهمونابااشاره هخ به آرادرسوندم که  هیطرف بق خیوبعدباهخ رفت دمیهخ  ند من
فرستتتادکه  روبازکردوبرام ب*و*س شتتشیکارش رودرستتت کردم که اون هخ ن

 شکمش فروداومد یتو ابا شخیآرنج آر
 زدم وسرم روچر وندم یهخ لبخند من

ن نشستن جشن روبه ماسپردن ورفت یشده بودبزرگتراکه بعدازکم یعال یمهمون
 دنیر*ق*صیبخوابن جووناهخ چندتاشون داشتن باهخ م

حاالوجودش  اکهیشب تموم شه مخصوصاباوجودآر نینداشتخ ا اصالدوست
 وعشقش تمام وجودم روگرفته بود خواستخیشترمیحمه بروهرل



ودکخ  ودم ب هینفرکه به شتتده شتتب هی یکه جلو دبگخیرستتتگاربا نیمن طن آره
 آوردم وعاشقش شدم

بهش زدم که  یلبخند کنهیاون هخ داره به من نگاه م دمیروچر وندم که د سرم
 نگاهش مهربون شدوبالبخندبه سمتخ اومد

*** 
 ایآر

شتخ ش دوبهخیچر  دمیکه د کردمیبهش نگاه م دا  ینینگاه کردبعدهخ لبخنددلن
 زدکه باعث شدمن ازجام تکون بخورم بدون توجه به صدازدن آرادجلوبرم

 برگشتخ طرفش دکهیازحرکت من تعجب کرده بوددستخ زوکش آرادکه
 ؟یریکجام-

 زدم وگفتخ یچشمک
 وقتشه گهید-

 وردم که چشاش چهارتاشدوگفتحلقه رودرآ کیجعبه کوچ بعدهخ
 توشه؟ ی؟چیکرده بود خینوکجاقای!ایمارمولک یلی -
 ز وبهیچ هیدلخ  واست!توش -

 روبازکرد ششیفوراگرفت وت آرادهخ
 ؟یکن ی واستگار یریم-

 روتکون دادم که گفت سرم
تعجب  یجا یشتتدیهمه نازوعشتتوه  رنم نی!البته باایباال ره توهخ  رشتتد-

 کرده بود خیرفتاراش روکجاقا نیا نیطن نیداشت.موندم ا
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 خوادیبه توچه؟دلش م-
 من؟من چکاره ام!-

 زدبه شونه ام وگفت بعدهخ
 انه؟ی تیبه مجرد ی وب گندبزن یتونیم نخیبروبرادرمن!بروبب-
 !یمنتمرننشست یلیحاالتوهخ  -

 روبازکردوگفت ششیهخ ن اون
 وآماده کنمامان ر یآره!زودتربروتامن هخ برم عروس بعد-

 کردم گفتخ یا  نده
 !یواقعامنگل-

 رفتخ نیوبه سمت طن دمیفوراچر  بعدهخ
 کردیبودوه جوونانگاه م سادهیبه من وا پشت
 ودستخ رودرازکردم وگفتخ سادمیجلوش وا رفتخ

 دن؟یبانوبه من افتخارر*ق*ص م-
شدو همون ستینورکخ رنا که به زورم هیلحمه چراغا اموش  طرف روبه  یتون

طرالن با نده  خیدید داکهیطرف کل خیدیروشتتن شتتدباهخ چر  ینیروه روبب
 ازاونادورشد

 گفت نیکه طن خیوهخ نگاه کرد خیدی ند ماهخ
 آقا! لیباکمال م-

 دستخ گذاشت یدستش روتو بعدهخ
 دست زدنکه تولدش بود نیکه به افتخارطن هیوسط بق خیروگرفتخ ورفت دستش



ستخ ش د سمت  ودم ک ستش  دمیرودورکمرش اندا تخ واونوبه  که اون هخ د
ر*ق*صتتمون باهخ افتادم که چطورازم  نیاداولیدفعه  هیرودورگردنخ حلقه کرد

 کردیم یدور
ند با یلبخ عد نا مال هیزدم وب به ر*ق*ص کرد خیآه هخ  هیبق خیشتترود 

مه ه گهیآهنا تندشتتورد شتتدکه د هی خی!بعدازاون آهنا مالدنیبامار*ق*صتت
 کنن هیوسط تا ودشون وتخل ختنیر

به  ونریب دمشیکشتت تیجمع ونیبوددستتتش روگرفتخ وازم تیموقع نیبهتر و
 کنخیم ینجوریدچراایپرسیازم م نجورکهیاون هخ هم دمیدو اطیسمت ح

 ومدیم دنبالخ
 دمیکشیواونوپشت سرم م دمیدویم باسرعت

 طرف پشت  ونه رفتخ به
نفس نفس  دنیازدو نجورکهی ودم نگهش داشتتتخ هم یواونوجلو ستتتادمیوا
 زدگفتیم
 ؟یکنیم ینجوریچرا ا-

 لبش گذاشتخ وگفتخ یرورو دستخ
 نگو! یچیه-

 جلوش زانوزدم وگفتخ بعدهخ
 برام مهمه یلیبهت بگخ   خوامیکه االن م یزیچ نخیطن-

 روتازه کردم وگفتخ نفسخ
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 دمتیازهمون روزاول که د کنخیشتترود شتتدامااحستتاس م یچطور دونخینم -
اسخ اماکخ کخ احس ربودمیمدام باهاه درگ نیهم ی.برا یکردیفرق م هیبرام بابق
هت تغ مانمییب به  اطرا یحرف تونستتتخیرکردا کهیبزنخ   یهنوزغرور ودم قو ن

 یکردیم یتوم ازمردادور نکهیتربود وهخ به  اطرا
مدونستتتخ که کارم  گهی.حاالد دمیروفهم تیدور لیکه دل یتاموقع گذشتتتت

 کنخ ونشریب تونخینم گهیکرده ود شهیقلبخ ر یاحساس تو نیسخت ترشده.اماا
 که ازحرفام شوکه شده بودگفت نیطن
 ؟یکنیم ینطوری؟چراایچ یعنیحرفا نیاایآر-

کنخ  ینیمقدمه چ تونستتتخینم نیوبهترازا نیشتتترازایب گهیدادم د رونیروب نفستتخ
 گفتخ عیکردم وحلقه رودآوردم وسر بخیج یبلدنبودم ودستخ روتو یعنی

 ؟یکنیمن دوست دارم بامن ازدواج م نیطن-
 کردیحرف من باتعجب بهخ نگاه م نیباا

که ازجام بلندشتتدم ودستتتش روگرفتخ که  رفتیجورعقب عقب م نیه داشتتت
 باترس بهخ نگاه کرد

 .باورکن!کنخینم تتیوقت اذ چی!نترس مطمئن باش من هنخیطن-
 من من...-

 دستام گرفتخ وگفتخ یصورتش روتو آروم
 اول آروم باش!باشه یبگ یزیخوادچینم ششیه-

 تکون داد یهخ سر اون



شد گهیماهردومون د نیطن نیبب- ه ک خیدونیهخ من هخ  وده م خیکامالبزرگ 
.مطمئن یی.من انتخابخ روکردم واون توخی انوادمون دوستتتت دارن ازدواج کن

 یتوقبول کن هیبه همون روال قبل.فقط کاف گردمینه بازبرم یباش توبگ
 تونخی!نمتونخیمن نم-

 روگرفتخ وگفتخ دستاش
 یدبتونیپس با یازمشکاله گذشت یلی!تواز یسرهنا عاقل هی.تویتونیم-
 !ینکن!توبه من قول داد ینجوریا ابامنیآر-

 بابلندگفتخیشدم تقر یعصبان
 !مطمئن باش.کنخینکنخ به قولخ هخ وفام تتیآره قول دادم!اماقول دادم اذ-

 قطره اشک ازچشماش هیصورتش گذاشتخ که  یآروم ترشدم ودستخ ورو ذوباره
 دیچک

 مونخیمن منتمرم یاشاره کن هیتو هیکاف نیطن-
 که تمومش کنخ خواستیملتمس به چشمام کرد.انگارم ینگاه
 وگفتخ دمیکش یقیعم نفس

 ؟یمن نسبت به احساس تواشتباه کردم وتواصالمنودوست ندار دهخیاشای-
 که اون فقط معترض گفت نییسرم رواندا تخ پا بعدهخ

 !ایآر-
 خوادیتلنگرم هیبودم اون  مطمئن
 رورهاکردم وبه سمت مخالفش برگشتخ وگفتخ دستش
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حرف حرکت کردم که  نیوبعدازا ستتتینجانیمن ا یجا گهیکه د نجورهیاگه ا-
 فورادستخ وگرفت وگفت

 صبرکن!-
 نگفت یزیکردم که چ یمک 

 گفت یعصب یدوکمیحرکت کردم که دستخ رومحکخ کش دوباره
 صبرکن یعنیصبرکن  گخیم یوقت-

 سادوگفتیاومدجلوم وا یعصبان بعدهخ
 ونجیرهمیستتتاجوابتوبگی؟وایبر یخوایحاالم یدلت  واستتتت گفت یهرچ-

 نکن. یریگ جهیترواسه  وده ن
ب*غ*لخ جمع کردم وبهش نگاه کردم که سرش  یودستام روتو سادمیوا صاف

 وگفت نییرواندا ت پا
 !یتواشتباه نکرد-
 چشماش نشسته یاشک تو دمیمکث کردوبعدسرش روباالآوردکه د یمدت هی

ستام ستاش روبگ کخیرواز ودم جداکردم و د ستش ر رمیجلورفتخ تاد وبه که د
 صوره صبرکن گرفت جلوم

 گفت هیباگر
شتباه نکرد- ساس رودارم امانم نی.من هخ همینه توا ن م تونخینم یعنی شهیاح
 ترسخیم

عدازگفتن که من آروم  نیا ب باره  خ شتتتد بدنش روشتتتل کردودو حرف هخ 
 ب*غ*لخ یتو دمشیکش



س یصدا شیام م نهیس یروکه تو ینف شن دتاآرومیک شه رو م هخ آرو ومن دمیب
 شدم

 ترسخیبگخ؟!من م یچ دونخی!نمایآر دونخینم-
 کنخینم تتیکنخ به شرافتخ قسخ که اذ تتیاذ خوامینترس من نم-

تاش رودورکمرم حلقه  نیباا باشتتته دستت گارآروم شتتتده  حرف من اون هخ ان
 کردوآروم گفت

 دارم ادوستیآر-
 حرفش شوکه شدم وباذوق گفتخ نیباا
 نیبگوطن گهیبارد هی-

 کردوسرش روباالآوردوگفت یهخ  نده ا اون
 یبادقت گوش کن یخواستیم گخیشترنمیبارب هی!رسرهناینه  -

 وگفتخ زکردمیرور چشام
 رونیب کشخیاززبونت م ارهیباال ره که دو-

 کردم ودستش روگرفتخ یآبروهاش روباالاندا ت  نده ا دوبرامیهخ  ند اون
 وگفتخ

 ؟یکنیدر واست ازدواجخ روقبول م یحاالنگفت-
 گذاشت وگفت یاحترام نمام یحالت بامزه ا هیهخ با اون

 بله قربان-
که من دستش روگرفتخ وحلقه رودستش کردم که باتعجب  خیدی ند نبارباهخیا

 گفت
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 پدرومادرم هخ بگخ دبهیمن با-
شب جلو نیامافقط هم کننیومطمئنخ که قبول م دونخیم- س یام ت تمن بزارد

 بکن دستت باشه؟ دنیکه اونافهم یاروقتیباشه بعدادرش ب
 تکون دادوگفت یسر یهخ بالبخند اون

 باشه-
  ونه وگفت دطرفیچر  بعدهخ

 خیستیباشن که مان دهیفکرکنخ تاحاالفهم-
 !خیریدا ل حالشون روبگ خینر ایبابا!اصالب الیخیب-
 دهیطرالن  ر خوادکهیم یشکالت کیمن دلخ ک خیدبری!بارینه  -
 ه؟یشکالت کشیجدا؟ک-
 آره!-
 تاتموم نشده خیدوست دارم پس بر یلیول منخ   یا-

 دوگفتیهخ  ند اون
 برنیرونم کی!م القرارمن شمعاروفوه کنماوگرنه که کشهینترس تموم نم-
 کتیهخ شتده ک یریواسته حال گ شتناستخیکه من م یآراد نیآره درستته اماا-

 کنهیم خیروتقس
 کردوگفت یفکر

 کنهیوالبته طرالن هخ کمکش م-
 خیپس بهتره بر-

 خیسمت دا ل سا تمون رفت ادوبهیروگرفتخ وکمکش کردم که تندترب دستش
 واردبشخ یمتوجه مانشه اول اون بره تو ومن هخ ازدرپشت یکس نکهیا واسه



 بره دا ل دوباره دستش روگرفتخ بهش گفتخ نکهیازا قبل
  وشحال شدم یلیدرضمن  -

 بهخ کردکه گفتخ یپرسش ینگاه
 نخیبیگردنت م ینوهنوزتویکه ا-

 به گردنبنداشاره کردم که لبخندزدوگفت بعدهخ
 ارمیوقت درش نم چیه-

 زدورفت دا ل یچشمک بعدهخ
 خیمتوجه نشه که باهخ بود یرفتخ تاکس یهخ ازدرپشت من

 امادوست نداشتخ بعداپدرومادرش ناراحت بشن دنیفهمیباال ره م گرچه
 امااون شب وقتش نبوداون شب من خیبزن شترحرفیدبیکه ماهنوزبا دونستخیم

 که شدم شدمیکه دوستش دارم واز ودش مطمئن م گفتخیم دبهشیفقط با
اتوجه به که ب دونستخیبودم یعال یلیزبوداما یوشوک برانگ عیسر یلی  گرچه
جاش هخ شتتاهکارکرده  نیتاهم شتتهیهخ نم نیترازا کیتمادوتارمان اهیا الق

 خیبود
که قرارفوه کنه وهمه  کهیک هینشتتستتته وجلوش  نیکه طن دمیدا ل ود رفتخ

 سادنیدورش وا
به من کردوبعدچشتتماش روبستتت  یکه بالبخند نگاه ستتادمیوجلوش وا رفتخ

 وبعدازچندلحمه فوه کرد
 وشتتحال براش دستتتت زدن وبعدهخ شتتعرتولده مبارک روحستتتام  همه

 زد تاربراشیباگ
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  ونه! خیبرگشت کیبودباال ره ساعت  یعال شب
دورازچشتتخ همه دوباره بهش گفتخ که دوستتتش دارم که اون  ی داحافم موقع

 زد یهخ درجوابخ لبخندقشنگ
سه مکردیب*غ*لش م شتدوجلوهمهیطاقتخ تموم م موندمیم گهیکخ د هی اگه  وا
 رونیورفتخ ب دمیفوراچر  نیهم
 کرد یماروهمراه نیهخ تاکنارماش اون

بته نذاشتتتخ وال داربودمیبخوابخ تاصتتبح ب تونستتتخیازذوق نم خیکه برگشتتت  ونه
 که صداش دراومدوگفت یهخ بخوابه طور نیطن
 خوامیروندارم.معذره م دارموندنیشتربیب ییتوانا گهید امنیآر-

پنج  دمیبه ستتاعت اندا تخ که د یکه اصتتالحواستتخ به ستتاعت نبودنگاه من
 شدم وبراش نوشتخ یازکار ودم عصبان یصبحه.حساب

 ریمن اصالمتوجه ساعت نبودم بروبخواب شبت بخ زمیعز خوامیمعذره م-
 یداشته بودم بازم عجب ادب دارنگهیروتاصبح ب چارهیمن!د ترب خیاحمق عجب

هخ  یمن اون معذره  واه یستتاعت طاقت آورد.تازه به جا نیداشتتت که تاا
 !داربمونهیب تونهینم گهیکه د کنهیم

جمعه استتتت  نکهیفرداباا دونستتتخیگرفتخ بخوابخ چون م خیهخ تصتتم  ودم
 اماآرادومطمئنامامان محاله بزارن من بخوابخ

 دمیچشمام روبستخ وفورا واب نیهم واسه
** 
 نیطن

 پهلوم فرورفت یزتویزتیچ هیدفعه احساس کردم  هیبودم که  دهی واب



 بود یچه کوفت گهید نیاه!ا-
سرم روتو ینگاه شخ فروکردم که دوباره  یبه پهلوم اندا تخ ودوباره   هی یکیبال

 طرالن بلندشد غیج یپهلوم بعدهخ صدا یزفروکردتویزتیچ
 نی!پاشوطننخیپاشوبب-

ستخ ش  ادنسیسرم وا یمان وطرالن باالما دمیوبه اطرافخ نگاه کردم که د فوران
 کنهینگام م یمامان مشکوک وطرالن هخ عصبان

 افتاده؟ یشده؟اتفاق یچ-
 خیدازتوبپرسیاونومابا- طرالن

 بهش نگاه کردم که گفت باتعجب
 نخیبده بب حیزودباش توض-
 و؟یچ-

 شدوگفت یعصبان
 نخی؟بگوببیبه نفهم یا ودتوزدی یمارو رفرض کرد-

 گفتخ تیومدباعصبانیکه هنوز وابخ م من
 نخیزهرمارطرالن م ل آدم حرف بزن بب-

 م ل  ودم گفت یهخ عصبان اون
 دستت؟ هیچ نیا نخیزودبگوبب-

رفته بودحلقه  ادمی اک برستترم من  یاشتتتاره کردبه دستتتت چپخ.وا بعدهخ
سته بودم که  شبید ارمیرودرب سع ادمیاونقدر  شب قبل رو کرده  یرفت تمام 

 حاال ودم گندزدم نتشیبب یدم نزارم کسبو
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 کردوگفت یروبلندکردم و جالت زده بهشون نگاه کردم که مامان  نده ا سرم
 وحلقه کرده دستت؟ اوردهیکه طاقت ن یجواب م بت داد یبه ک-

 وگفتخ نییرواندا تخ چا سرم
 بود دهیمن جواب م بت بدم  ودش  ر نکهیاصالقبل ازا-

 کردوگفت ی نده ا مامان
 هست؟ ی!حاالکیدیمعلومه مطمئن بوده توجواب م بت م-
 گفت یحرف مامان طرالن هخ فور نیباا
 ه؟یآره زودباش بگو!ک-

 زدم وگفتخ یزده ا لبخند جالت
 ایآر-

 زد غیکردوطرالن هخ ج ی نده ا مامان
 ا؟ی؟آریک-

 دیکل بلندکش هیآره تکون دادم که فورا یروبه نشونه  سرم
کل هال با مه ا باد یتو ختنی ونه ر یطر الن ه که  تاق  نده  دنیا مان  ی  ما

 ازچه قراره! هیقض دنیوذوق طرالن والبته لبخند جالت زده من همشون فهم
مان با ما بر یبا ت ب کیحستتتام  تن  ف تن ور ف ماا رونیگ حستتتام  نیا

 !زهیوچلش کرم بر ساداونجاتابانامزد لیوا
که د برگشتتتخ گاه کردم  بان با مان  ما گام م دمیبه  ندن بالبخ هخ  من کننیدارن 

ند پا یلبخ ندا تخ  باهخ  نییزدم وستترم روا با مدوب*غ*لخ کرد. مان او ما که 
 دوگفتیروب*و*س خیشونیپ

 .د ترم!ی وشبخت بش شااللهیا-



 رودرک طخیتامن راحت باشتتخ واقعاممنونش بودم که شتترا رونیرفت ب بعدهخ
 دمیکشیبابا جالت م یجلو یلیکردچون  

اتاق روروشتتن کردو وستتط شتترود کردبه  یکه فورارفت ضتتبط تو هخ طرالن
 وکل دنیر*ق*صیکه حسام هخ بهش ملحق شدم ل منگالوسط م دنیر*ق*ص

شیم شدنیک ضحک بودکل ک سام.کل دنی!م شتخ طرف دمیبهش  ند یح  برگ
 مامان!

 مامان هخ گفت که
ستانیب یکه تو یازهمون موقع- س زدمیحدس م دمشید مار سا بهت  یکه اح

 .کامالازرفتارش مشخص بودومدیوم رفتیداره چون هرروزم
 کردوگفت ی نده ا بعدهخ

کامالدادم- تارتوهخ  کهیورف به اون احستتتاس دار زد چون هرروزموقع  یتوهخ 
 یشدیم کردنگرانیرمیود یاومدنش منتمرش بود

 وگفتخ نییرواندا تخ پا سرم
  جالتخ نده! گهید نیشترازایمامان ب-

 چشماش جمع شدوگفت یاشک توهخ  مامان
 یداکردیپ یروکه دوست دار یتوهخ باال ره کس  داروشکرکه

متعجب من وطرالن  یطاقت نداشتتتت درمقابل چشتتما گهیچون د بعدهخ
 رونیوحسام زدب

 کرد؟ ینجوریمادرچراا-حسام
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واون هخ فوراگرفت!آره مامان هنوزازدست  خیزد ینیوطرالن فقط لبخندغمگ من
  ودش ناراحت بود

 بهش کردم که گفت یدونگاهیزدم که طرالن دستخ روکش یلبخند دوباره
 ابر*ق*صیب-

شخ غره ا بهش شم یچ شت چ ستش .امافورابرام پ ساب کاراومدد  یرفتخ که ح
 نازک کردوگفت

کوالروبگ یادتویخوادبیاون پسرنازکه م فیح-  رهیدرآ
 رفت تاباحسام بر*ق*صه! بعدهخ

 به تمام معنا! ی وونهیدوتاد ومدنیهردوشون به هخ م یعنی
گفتن  کی سته شدن.حسام که بعدازدوباره تبر دنیر*ق*ص یبعدازکل باال ره
 طرالن هخ اومدوکنارم نشست وگفت رونیرفت ب

 ؟یاوردیحاالچراحلقه رودرن-
 زدم وگفتخ یلبخند

 هیکه گفت به  اطرمن بزار ارمیدرش ب خواستخیاندا ت دستخ م یوقت شبید-
 روردکنخ ومددر واستشیامشب دستت باشه من هخ دلخ ن

 زدوگفت یهخ لبخند طرالن
صداه بزنخ م ل هم- ستت رورو شهیصبح که اومدم  شته  ید صورتت گذا

 ردماویاومدم دستت روبردارم نگام بهش افتادازتعجب داشتخ شاخ درم یبود
 نجابود؟یمان چرااما-



براه  یفکرکرده بوداتفاق ومدمین دمنیمنوفرستتتادکه صتتتداه بزنخ د چارهیب-
باعجله اومدتو باد یافتاده  تاق که اون هخ  من وحلقه کخ مونده بودکپ  دنیا

 کنه.
 لباش روجمع کردوگفت بعدهخ

 یشدیپانم خیزدیصداه م یهرچ یبود دهی واب نیهخ که همچ یجناب عال-
 یبد حیتوض یمجبورشدم اعمال زورکنخ تاپاش

  سته بودم دمیر وابید شبیبابا! وب د یا-
سرحال  بعدشخ صبح یموندیدارمیوقت ب یره؟توقبالتاکلید گهید کیگمشو!-
 یشدیدارمیب

 فکرکنخ گفتخ نکهیا بدون
 دمیمن پنج  واب دمی واب کیگفته من  یک-

 حرف من طرالن فوراسرش روبرگردوندوگفت نیباا که
 ؟یکردیپنج؟تاپنج چکارم-

 روبازکردوگفت ششین بعدهخ
 نه؟ یدادیم امیاپیبه آر-

حمله کردکه  خیکنارتخت وفورابه ستتمت گوشتت یعستتل دطرفیچر  بعدهخ
 وبرش داشتخ دمی ودم زودتربهش رس

 بده بخونخ!جون من نیطن یوا-طرالن
 خونخ؟یتووحسام روم یامایزهرمار!عمرا!مگه من پ-
 من؟ دن؟جونیم امیبه هخ پ یبدونخ دوتاسرهنا  شک چطور خوامیم-
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  ودش روموش کردکه گفتخ بعدهخ
 بعدهخ عمرا! خیستیزهرمارما شک ن-

 گفتخ ستیول کن ن دمیکرددینجوراصرارمیهم امااون
 منوبخون یامایروبخونخ توهخ پ اماهیمن پ ارتایروب تیتوبرگوش-
 !محاله!یکردغلط -

 بهش اندا تخ وگفتخ ینگاه طنتیباش
 فرسته؟یبراه م یِا.مگه چ-

 بهخ زدوگفت یتوسر
که م  اک ماروبگو چه؟ به تو منحرف تراز ودمون  خیگفتیتوستتره کنن!

 شهیدانمیپ
 اومدوگفت ییهخ براش ابروهام روباالاندا تخ که برام چشخ وابرو من

 روبخورم اماشیپ خوامی!انگارمشعوریب سی س-
 که دمی ند من
 کردوگفت یهخ  نده ا اون

شکوک م یادیشمادوتاز شبید دمید- شب که همش به هخ  نیزنیم نه به اول 
با آ رش که آر نیزدیلبخندم باعشتتقینه   از جالت کردوتوهخیبه تونگاه م ا
 یشدیسرخ م

 بهش زدم وگفتخ یمشت
 دم؟یکشیگمشومن کجا جالت م-
 ؟یزدیم خیج ی دیدیارومی؟تاآریدیکشیکجانم-
 ؟یرنمرداشتیماروز شعورتوهمشیگمشو!ب-



 کردوگفت یا  نده
 نیبود یباحال یعاشقانه  لخیآره ف-

 وبابالشخ به جونش افتادم که البته بدون جواب هخ نموندم دمیهخ  ند من
*** 

 ایآر
 لزده شده بودروالبته باسانسورب*غ* نیمنوطن نیکه ب ییتمام حرفا مجبورشدم
 مامان وآرادبگخ تاولخ کنن! یکردنش برا

 گفتیم ی اله زنکاچهارزانونشسته بودوه نیم ل ا آرادروبگوکه
 گفت؟ یچ ؟اونیگفت ی وب؟توچ-

 گهیکردم م یازش  واستگار یکردم چطور فیبعدهخ که تعر تازه
 !حالخ بهخ  وردی،ب*غ*لیماچ هیاحساس  یاه!چقدرب-

 توسرش وگفتخ زدم
 احساس بود؟ یکجاش ب خ؟بعدهخیمابچه اگمشو!مگه -
 ؟کجاش بااحساس بود ه؟بعدهخیکارابچه باز نیگفته ا ی!کیاحساس یتوب-

 مبل بلندشدوگفت یفوراازرو
 واون جوابت روداده یکرد یازش  واستگار ینجوریمطمئنخ ا-

  خ شدوگفت یاش وکم نهیدستش روزدبه س یشیباحالت نما بعدهخ
 ن؟سرهنایکنیبامن ازدواج م-

 احترام مسخره گذاشت وگفت هیفوراصداش رونازک کردو بعدهخ
 بله سرهنا!-
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 مشت ن ارش کردم هیمامان وبابابلندشد من هخ  ی نده  یحرکتش صدا نیباا
 دوگفتیکه  ند

 !گخیجون من راست نم-
 خ؟ی!مگه مارباتیگمشو!غلط کرد-
 !نیستین شترازاونخیب-

 گفتخ یعصبان
 ؟یگیم ینجوری؟که ا یاونجابوداه!اصالمگه تو-
 حرف من مشکوک بهخ نگاه کردوگفت نیباا
 ؟یکنیکه ازماپنهون م یراستش روبگوکلک!چکارکرد-

 بلندشدم وگفتخ یعصبان
 شعوری فه شوآراد!منحرف ب-

 اتاقخ ینپرسه فورارفتخ باالتو یزیچ یکس گهید نکهیا یبرا بعدهخ
جمعه هاحالخ گرفته  شتتهی.همپروندمی ودم مگس م یکاریبودم وازب نشتتستتته

 بودم نیکنارطن خواستیبدترشده بودم.دلخ م گهینباردیشدایم
 دادم که آرادگفت رونیروپرصداوپرازحسره ب نفسخ

 عشقخ؟ یآه بکش نخینب-
 وگفتخ دمی ند

 وونهیتوراحت باشخ؟د دازدستتیبارنبا هیمن -
 نچ!-

 نشست وگفت اومدوکنارم
 براش تنا شده؟پسرم!دلت  یناز یآ -



 روتکون دادم که زدتوسرم وگفت سرم
 نخی اک برسرننره کنن!اه اه حالخ بهخ  ورد.پاشو وده روجمع کن بب-
 رمیگی!احمق.بزارحالت رومیشعوریب یلی -
 ؟یچکارکن یخوایم الم-
 ینزاره به بهنازبرس گخیم نیبه طن-

 بهخ نگاه کردوگفت یتند
 ؟یتوچکاره باش یغلط کرد-

 دفعه گفت هیکردم که  یحالتش  نده ا نیازا
 ؟یدیتوازکجافهم-
 دنبالش یکه افتاد دمید خیآراد!تمام مده که اونجا بود یباحال یلی -

 دوگفتی ند ارادهخ
 نشستیبه دل م یلیبود.  ید تربانمک-

 باهمون لبخندبه روبه روش زل زدکه زدم پس کله اش وگفتخ بعدهخ
سره کنن!بعدا- سخره من م نی اک تو من حداقل جواب م بت گرفتخ  کنهیم

 ؟یبه همه چ یکه گندزد یچکارکن یخوایتوم
 هخ ابروهاش رواندا ت باالوگفت اون

 راهه! یبچه ام هخ تو گهیداداش من! من ازتوجلوترم من د یکار یکجا-
به حدرستتوند یمنحرف یعنی-  نیکه د تراازه فرار یکنیکاراروم نی!همیرو
 گهید

 کردوگفت یهخ  نده ا اون
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 فرارکنه زارمیرونم یکی نیا-
 ودستخ رودورگردنش اندا تخ دمیهخ  ند من
 گفت که
 ختونیحاالنم خیبود تیمده ستترگرم مامور هیحوصتتلخ ستتررفته!چون  امنیآر-
 رونیب خیامروزبر یایروتحمل کنخ.م تیوضع نیا

 خ؟یآره!منخ م ل توام.اماکجابر-
 منوگفت دطرفیفوراچر 

 کوه! خیدنبال بچه هابر خیبر-
 بچه ها؟-
 نیحسام وطرالن وطن گهیآره د-

 زدم وگفتخ یلبخند نیاسخ طن بااومدن
 خیآره بر-

 دوگفتیهخ  ند اون
 !مردگندهکنهیم خیچه ذوق نیبب-
 زهرمار وب دلخ براش تنا شده-
ضمن من که م یکنارش بود شبید نی وبه هم- صبح نه  وده  دونخیدر تا

 بخوابه چارهیاون ب ینه گذاشت یدی واب
بهش نگاه کردم که ابروهاش روبرام اندا ت باال.ک*ث*ا*ف*ه  مشتتکوک

 رو ونده بود.دادزدم امامیرفته بودپ
 آراد کشمتیم-



عدهخ فت ب ب تاق ر که فورافرارکردوازا بالش  تادم دن بالش  رونیاف من هخ دن
 شد خیرفت وپشت سرمامان قا دمیدویم
 شده او*ح*ش*یی.آرمامان نجاتخ بده-
 مکشمت پسره نفهخ-
 به  داغلط کردم-
 ینشونت بدم که حظ کن یغلط کردن هی؟یغلط کرد-
شدپ هی نیبهخ گفته بود یباباحاالمگه چ- ست دارم که ن ش امیدوتادو قونه که عا

 !؟یکنیم ینجوریتوا
 زهرمار-

 شدوگفت یدفعه مامان عصب هیکه  خیزدیودادم خیدیچر یم نجوردورمامانیهم
 گنده! یمردا نیچه مرگتونه؟ جالت بکش-

 منوگفت دطرفیچر  بعدهخ
 یکشیهوارم ینجوریشده ا یچ-
 رو ونده نیمن وطن یامایتمام پ شعوررفتهیب نیا-

 که  نده اش گرفته بودگفت مامان
 ؟یشد ینقدرعصبیکه ا ینوشته بود یحاالمگه چ-
 مامان!واقعاکه-
 کردم پسرم یشو -

 زد غیج نیآراد وهمچ دطرفیچر  بعدهخ
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 یکرم هیدیبا شتتتهیستترجاه؟هم ینیبارعاقل بشتت هیدینبا گرگرفتهیتوجزج-
 ؟یزیبر
 منوآراد شکمون زد که

 من وگفت دطرفیبالبخندچر  بعدهخ
 حالش روجاآوردم-
.من هخ مامان روب*غ*ل کردم دنیبه  ند خیحرفش هممون شتترود کرد نیباا

 وگفتخ
 !یمامانخ توچقدرباحال یوا-

 دوگفتیهخ  ند مامان
 ام ادتو ونهیعروسخ ب یوقت شخیباحال ترم م-

 هخ لبخندزدم وگفتخ من
 نیبزار یقرار واستگار ندهیفکرکنخ بهترباشه واسه هفته آ-

 دوگفتیروب*و*س دصورتخیهخ ذوق زده پر مامان
 پس من برم زنا بزنخ-

 فوراازمادوتادورشد بعدهخ
 وگفت کخیآراداومدنزد

 چکارکنه! دونهیانگارمامان چندسال جوون ترشده ازذوق نم-
 وگفت دطرفخیچر  یبانگران بعدهخ

 قبالنامزدداشته؟ نیکه طن یبه مامان بگ ستیابهترنیآر-
 بدونه ستیالزم ن-



شه ب یناراحت ی هیبگه وما یزیچ یوقت کس هیامااگه  یکه مهخ  ودت دونخیم-
 ؟یچ
 !دونخینم-
 یبهتره بهش بگ-
 گخیباشه م-

شش  یطرفش که لبخند دمیچر  بعدهخ ستخ رودرازکردم وگو زد من هخ فوراد
 چوندمیروپ

 یکن گوشخ روکند ؟ولیکنینجورمیاچراایآخ آخ!ار-
 ؟یخونیمنوم یامایپ گهید-
 غلط کردم به  داغلط کردم-

 گفت ستخیول کن ن دمنیکه د اون
 ها شهیرمید رونیب خیبر خیخواستینم امگهیآر-

 روول کردم وگفتخ گوشش
 رسخیبعدابه حسابت م نخیروبب نیبرم طن خوامیاالن م نکهیفقط به  اطرا-

 روبازکردوگفت ششیهخ ن اون
 البته اگه دستت بهخ برسه-

 نخینباشه قراره ط یهرچ رونیب یفورافرارکرد.من هخ رفتخ تاآماده بشخ برا بعدهخ
 !نخیروبب

 رمیزدم ورفتخ اول دوش بگ یلبخند
**** 
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 نیطن
بابااومده بود بامامان   انواده شتتتدمزاحخینم شتتترازاونیب گهیی ونه من!د خیو

 درضمن دلخ واسه  ونه  وشگل  ودم تنا شده بود خیبش یتهران
 هکنیباذوق به  ونه نگاه کردکه گفتخ االن سکته م نیتاواردشدهمچ مامان

 !کهیوش درمرتبنقی وشش اومده بودکه ا یلی 
ته نا ت الب تاق  ودم ا رهیازر فتیا باستتکوه من چ رادگر فت  یزیکه  نگ

شتخ فکرم نهیسکوه من ازا دکهیامانفهم  نیا یراب تونهیم یچه رنگ کردمیکه دا
 اتاق بهترباشه!

 نخیبچ ییگرفتخ که اتاق روکرم رنا باستتت طال خیتصتتم یآن خیتصتتم هی یتو
 نیا یدتویبازیچ نیمهخ تر کنخیفکرم اکهیعکس ازآر هی ادوالبتهیتاقشنا تردرب

 رباشهییتغ
 زدم که مامان گفت یلبخند بافکرم

 ؟یخندیم یبه چ-
 که واسه اتاقخ گرفتخ یمیبه تصم-

شپز و یلبخند ربدمییاتاقخ روتغ خوامیبودم دهیهخ که فهم اون نه زدوبه طرف آ
 رفت

 دازدکه مامان ص کردمی ونه ناز ودم رونگاه م داشتخ
 یتو ونه ندار یچیخ؟هیواسه غذاچکارکن نیطن-
 دمینخر یزیچ تیبرم مامور خواستخیم نکهیا یمامان!برا دونخیم-

دوازده بود.رفتخ دا ل آشتتپز ونه وبه مامان  کیبه ستتاعتخ اندا تخ نزد ینگاه
 کردگفتخیو روم رینتاروزیکاب یکه داشت تو



 وقتش رونداشته یعنی ستین یآشپزمامانخ نگرد!د تره اونقدراهخ اهل -
 بهخ کردوگفت ینگاه باتعجب

 درست کنخ ی ونگ یبراه غذا خوامی وب االن که من هستخ م-
 زدم وگفتخ یلبخند

واسه ناهارغذاسفارش  رهید گهیتوام!اماچون االن د یکه عاشق غذاها یدونیم-
 کنخیشام غذادرست م دواسهی ر رمیعصرم خیدیم

 که بااعتراض گفت رونیدستش روگرفت وازآشپز ونه بردمش ب رفتخ
 ؟یکنیم رونخیپز ونه ب ؟حاالچراازآشیکنید ترچکارم-

 گفتخ با نده
شپز- سته اهل آ ضمن در شپز ستخین یدر شمابروپ ستیبدن خیاماآ  شیپس 

 نی.شمااالن مهمون مندمیروم بشی ودم ترت نیآقاتون بش
 به بابازدم وگفتخ یچشمک

 ام! ییچه کدبانو نینیبب خوامیم-
 گفتخ یباا خ بامزه ا بعدهخ

شپز ونه - ضمن آ ست مگه  یکدبانو یمحل حکومت یهر ونه ا یدر  ونه ا
 ن؟یدادیشمامنوبه آشپز ونه اتون راه م

 کردوگفت یهخ  نده ا مامان
تاموقع- ته چ یکه  ونه بود یآره جون  وده! غذاستتو  بهمون  یزیکه جز

 .یکردیتوهردفعه آشپز ونه ام رونابودم!درضمن یدادینم
 گفتخ باا خ
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 وامامان؟-
 باباگفت

کوچولوم که  نیاون طن گهیشتتده.د ی ودش  انوم ؟واستتهیچکارد ترم دار-
 .ستین

 روبه من کردوگفت بعدهخ
دهخ .بعخیزنیدنمیستتف اهیبروباباجون!برو!مطمئن باش که ماهخ دستتت به ستت-

 ن گفتوروبه ماما زگذاشتیم یپاهاش رورو
 مگه نه  انوم؟-

 گفت خواستیکه نم یبه  اطرمجبورشدن به کار یهخ باناز مامان
 بگخ واال؟ یچ-

 ومن رفتخ که غذاسفارش بدم خیدیوبابا باهخ  ند من
عداز وردن مان   ب ما باو با نار که درک مان  گذشتتتتیبهخ  وش م یلیغذا ما

که برم واستته شتتب  شتتدمیوبابارفتن تااستتتراحت کنن من هخ داشتتتخ آماده م
 که طرالن زنا زد دکنخی ر

 بزرگه  ودم یسالم برآبج-
 زبون باز ودم یسالم برآبج-
 گلخ من کجام زبون بازه؟ یواآبج-

 وگفتخ دمی ند
 ؟یخوایم یطرالن!بگوچ چسبهیهندونه االن نم-
 ؟یدیاه!توازکجافهم-
 کنهیمحبتت گل م ی رم کن یخوایهرموقع م-



 !بالنسبت  واهرمن-
 گهیزهرماربگود-
 کنخی اک برسرمن که به  اطر وده دارم کارم-
 بگو!کاردارم خوامیباشه بابامعذره م-
 ؟یبر یخوایم ییچکار؟جا-
 دیبرم  ر خوامیآره م-
هاتصتتم- چه   یاج هی خیگرفتن عصتتربر خی وب پس بزارزودتربراه بگخ ب

 خیوبرگرد خیوشام بخور خی وش آب وهوا.تاشب هخ بمون
 یبه سالمت  وبه-
 ؟یچ یعنی-
 به سالمت نیبر یعنی-
 ؟یایمگه تونم-
 چکار؟ امیمن ب یبادوستاه بر یخواینه! وب توم-

 گفت شیحرص یباصدا
 روکامل بهت بگخ؟ یچ دهمهیمن حتمابا یعنی!یریبم یا-
 چرا؟-
 ان ینیمنمورمن ازبچه ها حسام وجنابان ام-

گاه  دفعه طرالن گفت هیلبخ نشست که  یرو یلبخند نا ودآ
 ذوق نکن یلیاما  یاالن ذوق مرگ دونخیم-
 چرا-
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 کردم عیدادم. ودم  ودم روضا یچه گاف دمیکردکه من فهم یدفعه  نده ا هی
 یجورنیمستتتائل ا یتو یفیحر یلیکاره   یتو نکهیا نیقربون برم که درع-
 یشیآال یساده وب یلی 
 چکارکنخ یگیگمشو! وب م-
 یهست یعال ینجوری!توهمزمیعز یچیه-
 چرا؟ ی وب نگفت-
 ودشتتون رواندا تن  ناهخیآرادزنا زدا یوقت نجابودنیا نازهخیچون النازوپر-

 بهمون
 اه!گندش بزنن-
 و؟یک-
 گهیالنازود-

 کردوگفت یا  نده
 درموردد تر اله نامزدم درست حرف بزن یه-
 هخ هست؟ یبروبابا!انگارچه تحفه ا-
  ودمونوعشقه الیخیمنخ حالخ گرفته شد.اماب یی دا ی!ولیگیراست م-

 کردم وگفتخ یهخ  نده ا من
 عشقست  واهرم!-

 خیدوتامون باهخ گفت بعدهخ
 !نایتیفا-

به کوه ومن عاشتتق  خیکه قراربودبر یی.ازاونجاخیکرد یباهخ  داحافم بعدهخ
 خیمختلف داشتتته باشتتخ تصتتم یباطعما چیستتاندو یکوه کل یبودم که تو نیا



که زود ر تاچ امیوب دبکنخیگرفتخ  ند مان هخ  زیچ ما ته از درستتتت کنخ والب
 یعذر واه

که امشتتتب پ نیباا چه  ستتتخین شتتشتتونیفکرم  ما مام روجمع کردم ا ا 
 برنامه بچه هاروبهخ بزنخ تونستخیشدکردنمیم

ستترکوچه  یبودفورا ودم روبه ستتوپر خیکردم ستتاعت دو ون یستتاعت نگاه به
 دمیداشتخ رو رکه الزم  ییزایرسوندم وچ

دوش  هیروگذاشتتتخ که آب پزشتته تا ود  خینیزم بیکه اومدم مرغ وستت  ونه
 گرفتخیم

 واستتتخ برم  دنیموکشتت یگرفتن موهام رو شتتک کردم وبعدازاتو بعدازدوش
رف کنخ بالبخندرفتخ ط شیآرا شتتهیدفعه کرمخ گرفت بر الف هم هیکه  نییپا

ده  راب نشتت دوارمیوقت بودازشتتون استتتفاده نکرده بودام یلیکه   ییالیوستتا
 باشن

 کهنیباا نییورژلب کخ رنا کردم واومدم پا ملیشامل سرمه ور خیمال شیآرا هی
 بودم رکردهییکخ بوداما وشخ اومده بودتغ شخیآرا

ساعت اندا تخ قراربودپنج ب ینگاه ساالدالو انیبه  ست  هیدنبالخ تندتند  رودر
ساندو دمیچیپنونا یکردم وتو ست  یسبز اروالبتهیرو یپن چیبعدهخ چندتا در

 دوست داشتخ یلیکردم.گرچه ساده بوداما ودم  
 دهی ر خرفتیم رونیکه بادوستتتام ب یمواقع یفالکس بزرگخ روکه برا هی بعدهخ

 گذاشتتتخ ورفتخ تا ودم یستتبدمستتافرت هی یکردم وهمه روتو ییبودم روپرازچا
 آماده بشخ
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با خوامیچون م  وب حت بزنخ واستتته هم پیت هیدیکوه برم   یمانتو هی نیرا
 یکفشتتا یشتتال مشتتک هیبا دمیراحت پوشتت یشتتمیشتتلوار هیکوتاه با یارتشتت

توشتتون راحت بودم  یلیروهخ گذاشتتتخ دم درتااوناروبپوشتتخ   خیکوهنورد
ستترتق شتتده بودم اما وب  ید تربچه ها هیشتتترشتتبی نده ام گرفت ب چخیازت

 بودم ت ودم راح
شدن  یصتورتخ مرتب کردم ونگاه یروتو موهام به  ودم اندا تخ بعدازآماده 

 مدیستتالن که د یربع وقت دارم رفتخ تو هیبه ستتاعت کردم که  یکامل نگاه
روگفتخ که مامان  حیکردم وموضتتود تفر یازشتتون عذر واه دارنیباباومامان ب

 دوگفتی ند
 ! وش بگذرهزمیبروعز-

 زدوگفت یچشمک بعدهخ
 بزنخ خونیشب تیبه مقرحکومت تونخیمن راحت ترم ینجوریا-

نده ا من عدازبرداشتتتن وستتتا یهخ   ته  لیکردم وب فالکس آب رفتخ  هیواب
یپا منی ن نخی. چ دو مه  ه من  بودم  یچرا ته  نیبرداشتتت چ یع نا  یزیاو

شتن؟نمیبرنم شن که دونخیدا شته با !به هرحال من عاده دارم.اوناهخ اگه بردا
 ستین یمشکل
ام وطرالن والبته د تر اله هاش هخ که همراهشتتون بودن حستتت نییپا تارفتخ

 اومد نیی.طرالن تانگاش به من افتادباا خ پادنیرس
 که گفت کردمیباتعجب بهش نگاه م داشتخ

 !یپرروشد ید تربچه ها نیا هیه؟شبیپیچه ت نیا-
 هخ  وبه یلیچشه؟ -



 کجاش  وبه؟بدوبروعوضش کن-
 یبهخ دستتتوربده وتوکارم د الت کنه جد یومدکستتیکه  وشتتخ نم ییازاونجا

 شدم وبالحن سرم گفتخ
 به  ودم ربط داره-

 به ا مام کردوگفت یکه ازلحن من جا ورده بودنگاه طرالن
 هیخ  واست یافاده ا ید ترا نیا ی وبه اماجلو پتینداشتخ!ت یبه  دامنمور-

 یترباش کیکخ ش
 روبازکردم وگفتخ ا مام

ضمن نیاره اوناچطورند ی!به من ربطزمیعز- شخ در .مهخ  ودمخ که راحت با
 کوه نه شِو مد که! رمیدارم م

 دوگفتیهخ  ند اون
 سوارشو! خیابریحق باتوئه!ب-

 گفتخ کنهیداره بهخ نگاه م دمیکنخ که بازد اومدحرکت
 شده؟ یچ-

 زکردوگفتیرور چشاش
 آره! نخیبیکلک!توهخ که م-

شاره ا بعدهخ صورتخ کرد.درحال یا ش سر یکه  نده ام گرفته بودزدم تو یبه 
 وگفتخ

 ارماید لت روم زنخیگمشو!د تره فنچول!م-
 ن ار ودم کردودررفت یهخ فوراتوسر اون
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 دادزدم با نده
 !اکمکی؟بیکنیحاالچرافرارم-

 یدازدم همون موقع ص الاشارهیبه سبدوسا کردکهیباتعجب بهخ نگاه م برگشت
ش شت یا گهید نیترمزما شددوتامون برگ ش خیبلند  دمیکه د خینگاه کرد نیبه ما

 شتتتدپشتتتت ادهیزدم که فوراپ ی.من هخ لبخندکنهیبالبخندبهخ نگاه م ادارهیآر
 شد.اومدن طرفخ ادهیسرش هخ آرادپ

 سالم برام تکون داد یبه معن یسر
صدا من سرم روبراش تکون دادم که با سر یهخ بالبخند شت  شتخ به پ م آرادبرگ
 اه کردمنگ
 ؟یآبج یآخ جون!چه کرد-

 کردم وگفتخ یا  نده
 نکردم یکار-
 !خیخوردیم رونیب یزیچ هی؟یدیچرازحمت کش-ایآر
 یی ودم آماده کنخ وازاونجا یچابرایساندو نیازا رمیم رونیب یمن عادتمه وقت-

 که
 حرفخ روادامه داد هیبق  ودش

 یواسه همه آماده کرد یبخور یزیکه تنهاچ یعاده ندار-
 زد یزدم که اون هخ درجوابخ لبخند یلبخند

 هست؟ یحاالچ یآبج-آراد
 آماده کنخ یا گهیزدیفرصت کخ نتونستخ چ نیا ی.تواریر یوپن هیالو-

 ام! هی!من که عاشق الوهیعال ناهخیهم-آراد



شاش داره برق م دمیآرادنگاه کردم که د به  وقعکردم که همون م ی نده ا زنهیچ
 حسام بلندشد یصدا
 شدن ادهیاوناهخ پ دمینگاه کردم که د بهش

ذوق زده شده که کخ مونده  نی؟همچیکنیم ینجوری اک به سره پسر!چراا-
 !مایخوایمواظب باش ماهخ سهخ م نیبه سبدحمله ورشه!طن

 چیبه ه ی!درضمن غلط کردرونیواسه ب زامینجورچی وب چه کنخ!من عشق ا-
 دمیکس نم
 اگفتیروبه آر یباا م بعدهخ

 گهیآماده کنه!فورام یزیاحمق  ان هخ که نذاشت مامان برامون چ نیا-
 اکردوگفتیآر یصدا هیصداش روشب بعدهخ

 خیخوریغذام رونیب نیمامان زحمت نکش-
 نازک کردوگفت یپشت چشم بعدهخ

 احمق-
هش نگاه ب خیبرگشت سو انخیف سیف یکه باصدا خیدیحرفش هممون  ند نیباا

 خیکرد
 گفت شیتودماغ یباصدا

 نداره نقدرذوقیکه ا چیسبدساندو هیحاال-
 من یا افهیق هی.هرکدوم باخیکردینگاه م یموجودافاده ا نیبه ا مخیداشتتت همه

 مسخره کننده گفت یهخ باا خ!که آرادبالحن هیوطرالن بانفره وبق
 نجاستیهخ ا انیکه بوق ژ نخیبیبابا!م یا-
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رفت طرف  شتتشیا هی انخ هخ با خیدیدفعه ترک هیحرفش ماهمه باهخ  نیباا
 آرادفورادادزد اکهیآر نیماش

  انخ کجا؟-
 باتعجب به آرادنگاه کردکه آرادگفت برگشت

 ماپره! نیماش-
 که فقط  ودشون دوتان! نشونیماش یپره؟تو یچ یعنی

به آر من جب  باتع گاهیبرگشتتتخ  نددلنشتت ان که لبخ که فهم ینیکردم   دمیزد
 منمورشون منه!

 دمیهخ لبخندش روجواب دادم امافوراسوالخ روپرس من
 ن؟ینفررودار هی یهنوزکه جا-
 ؟یشناسیتوآرادرونم-

 بهش نگاه کردم که گفت باتعجب
 بهناز!-

 .کردیبه آرادکه هنوز داشت باالنازکل کل م بالبخندبرگشتخ
شخ حسام نشست البته باچ نیماش یشدورفت تو ید تره کنه راض نیا باال ره

 که درآ ربه من رفت.حسام وطرالن هخ رفتن. یغره ا
 !فاتحه  وده روبخوننهیکاره باکرام الکاتب نی!طنیوا یوا-آراد
 باالاند تخ وگفتخ ییابرو

 ؟یمنودست کخ گرفت-
 یه  ند یپرازافاده به النازاندا تخ که اون تعجب کردوصتتدا ینگاه برگشتتتخ

 بلندشد اهخیآرادوآر



نده ا من بدروکمکخ ب یهخ   که ستت که  ارنیکردم وازشتتون  واستتتخ 
 سبدوگفت دطرفیفوراآرادپر

 نابخورهیدستش به ا یعمرابزارم کس-
ستتمت  ابهیرفت من هخ همراه آر نیستتبدروبرداشتتت وبه طرف ماشتت بعدهخ
اعتراض  یعقب نشتتستتتخ که باصتتدا یصتتندل یرفتخ وفورارفتخ رو نیماشتت

 آرادروبه روشدم ی نده  والبتهایآر
 اگفتخیبه آر روکردم

 ه؟سرهنایمشکل-
 زکردوگفتیهخ برام چشاش رور اون

 البته که نه سرهنا-
 ؟یاسالمی!آریجذبه سرهنگ گنیم نیجان!به ا یا-آراد

  فه شوآراد-
شت تو بعدهخ صمانه کردامامن برا یبهخ نگاه نهیآ یبرگ  هی ارهیکخ ب نکهیا ی 

 زدم که  شک شد ینگاه پرمحبت بهش اندا تخ وبراش چشمک
 ؟یکنیپس چراحرکت نم-آراد

مچ  یهول شتتدکه آراداول باتعجب به اون وبعدباحالت نیحرف آرادهمچ نیباا
 من نگاه کردوگفت ربهیگ
 کپ کرده ؟پسرمیچکارش کرد-

 کردوگفتخ یا  نده
 به  دا یچیه-
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 آره جون  وده-
 اگفتیبه آر یبانمک به من رفت وباپس کله ا یچشخ غره ا بعدهخ

مه گفتخ ب نی اک برستتره!ا- که جلو شیاپیه  ی ودم براه کالس بزارم 
 !کوگوش شنوا؟یهول نش ینجورید تراا

 آرادحرکت کرد یبازو یتو یبامشت اهخیآر
 در ونه بهنازروکردم به آرادوگفتخ دادرفتیکه آرادم ییها اباآدرسیار
 نجایا یارتاحاالاومدراستش روبگو!چندب-

 دادگفتینشون م دهیکه  ودش روترس یهخ درحال اون
 !ومدمیباورکن کمترازده بارن-

 تابره دنبال بهناز نییدپایهخ فوراپر بعدازحرفش
کردم  انگاهیبشه برگشتخ به آر نقدر وبیفرصت کردبابهنازا یک نیبودم ا مونده

 که گفت
بعدش  یتوبابهنازحرف زد نکهیکه بعدازا شبی!دیبپرس یخوایم یچ دونخیم-

کرده  یروراضتت شتتونیبودصتتبح هخ فورازنا زده اول ازهمه ا شتتشیهمش پ
 ماها برداده ادبعدبهیب

 کردم وگفتخ یا  نده
 ازتوفعال تره-

 کردوگفت یا  نده
 وفتادمیسرهنا درم هی دبایسخت بودبا یلینره  انوم!کارمن   ادهی-

 زدم یرجوابش لبخندزدکه د یبرام چشمک بعدهخ



 ی نده دارشده بودسع یلیشدن .رفتارآراد  کیلحمه آرادوبهنازهخ نزد همون
آروم  نیازاون نداشت همچ یآقابر وردکنه البته بهنازهخ دست کم یلیکرد یم

 هخابایکه ستتوارشتتدن من وآر نیکخ مونده بودبترکخ از نده هم ومدکهیم نیومت
به  یماشتتوکه شتتتده بودن نگاه ی.اوناکه از نده  دنیبه  ند خیشتترود کرد

 شترشدیماب یوبعدبه ماکردن که  نده  گهیهمد
ادم بهنازتکون د یبرا یمن هخ که سر رونیفوراسرش روبرگردوندطرف ب اکهیآر

  نده ام روفرودادم! هیوبق
ضا نیبگخ که ا البته شون رو  گهیدراه هم یکردن بس که تو عیدوتابال ره  ود

دوتاگذشتتت ومنمورم ازکل کل هخ  نیکل راه باکل کل ا دمیوما ند دنیروکوب
 کسکردوبرعیاش م عیاون ضتتا گفتیم نیا یزیچ هیچطوربود نیدبدونیکه با
 بودن یبه ما.درکل به نمرم زوج بانمک دادنیرمیهخ هردوگ یگاه

س هیبه  بال ره صدمون که ر ش خیدیمق سرابراخیشد ادهیپ نیهمه ازما  نکهیا ی.پ
 روبرداشتن یزیچ هیبودهرکدوم  نیسبدسنگ

!ماهخ که راندازرویز اهخیچارووآریفالستتک هاروبرداشتتت آرادستتاندو حستتام
 خیاومد ی لهیبدون وس ونیسرورآقا

 طرالن هخ بااون دوتا! ومدمیداشتخ بابهنازم من
کمرم  یمشتتتت تو هیدفعه  هیکه  زدمیحرف م تیبهنازازمامور یبرا خیداشتتت

تن به برگشتت رفتنیکه جلوترم ونیدفعه آقا هیکه  دمیکشتت یغیاحستتاس کردم ج
 شتتشیاون هخ ن کنخیمن ا خ کرده دارم به طرالن نگاه م دنیمانگاه کردن که د

http://www.roman4u.ir/


بازکرده به اوناعالمت م از نده  دهنشتتتده بهنازهخ که کخ مون یزیکه چ دهیرو
 غش کنه

 ازمامطمئن شدن برگشتن وبه راهشون ادامه دادن اوناکه
 به طرالن گفتخ باا خ

 ؟یمرض دار-
 وگفت نییسرش رواندا ت پا مملوم

 دیببخش-
 زشدوگفتیامافورات

 هینازیرهنوزپ نیرهاکرد ستتو انومیف سیف نی!منوتنهابااگهید ر ودتونهیتقصتت-
ش ید تره لوس که ازوقت نی.ا یزیچ  نهکیهمش آخ واوخ م خیشد ادهیپ نیازما

 حالخ روگرفته
 زدم وگفتخ یلبخند

  ودم شیاپی!حاالبدیببخش-
 طرف  ودم دمشیدستخ رودورگردنش اندا تخ وکش بعدهخ

 هخ  ودش روموش کردکه زدم توسرش وگفتخ اون
 گمشو!د تره لوس-
 یروبخر دنازمیبا یکرد تخی!اذیغلط کرد-
 ستخیکارابلدن نیبروبگوآقاتون نازه روبخره!من ازا-
 !ایآر چارهیب یا خ کن یتوفقط بلد دونخیآره م-
 ؟یگمشوچکاراون دار-

 یخوری!تواصالبه د ترانمگهید گهیراست م-بهناز



ون که دلت خورمیمن به د ترانم نیدونی!شتتماازکجامنخیبب نیهردوتون گخ شتت-
 که من بخوام واسه شمانازکنخ نیشماپسر سوزه؟اصالمگهیامیواسه آر

شون شتخیحرف من هردوشتون برگشتتن مشتکوک نگام کردن که ن نیباا  روبرا
 بازکردم وازدستشون دررفتخ

 دمی ند یطرالن وبهنازکل یها یراه بامسخره باز یتو
ستخینم گهیکه د یطور سته نگه دارم.ب قهیدق هی تون شتنشعوریهخ دهنخ روب  ادا

سخره م سراروم شون  کردنیپ صلت ساس   سبت م یزیچ هیوبرا شون ن  دادنیبه
 اوردیرودرم ابهنازاداشونی

 نقدرباحالیکه ا اروشتتنا تهیمده کخ آر نیا یتو یمونده بودم اون چطور من
 زده بودرودست آراد یعنیزدیمدل  ودش حرف م
تاده ماجلواف نداشتتت یدیکه د یبودن طور پستترااز بت بهشتتون  من  خینستت

 خ روگرفتودست دجلومینفرپر هیدفعه  هیکه  رفتخیجلوترازطرالن وبهنازداشتخ م
 زدیحرکت ازم سرم هیمواقع فقط  نیا یده بودم وتوکه ازحرکتش شوکه ش من

 دپشت سرش که دادز چوندمیشکمش ودستش روپ یتو دمیروکوب فورامشتخ
 دستخ شکست نیطن یوا-

 شدم تیمتوجه موقع تازه
 ه؟یچکار نی؟اییاتویآر-

 !یروبترسونه  ودش ناکارشد.د ترتوچقدرفرز یم ال واست جناب عال-آراد
 کردم اروولیزدم ودست آر یلبخند
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که  یکه باترسوندنش شوکه بشه وهول کنه تنهاحرکت ستخین یمن م ل هرد تر-
 نهیهم زنهیازم سرم

 شکستیدستخ داشت م زنهیهخ بدجورازه سرم یلی -ایآر
 دمیواقعاترس ی!ولخوامیمعذره م-

 ؟یکرد ینجوریوا یدیتوترس-حسام
 ام رواندا تخ باال وگفتخ شونه

 گهید ینجوریلعملخ اعکس ا-
 که طرالن اومدجلوگفت کردنیداشتن شوکه نگام م همه

نهیم ینجوریشتتتده ا سیکه پل یازموقع نیدرضتتمن فکرنکن- ها!قبالهخ  ک
 اندا ت ی.فوراچنا م گهیصوره د هی کردامابهیم

 جول ستترم  یحرف همه برگشتتتن بهخ نگاه کردن که من هخ بالبخند نیباا
  نده پسرابلندشد یکه صدا نییرواندا تخ پا

*** 
 ایآر
عابهترازطن یعنی ندهینم رمیگ گهید نیواق تارا نیبودم ا ادمو ن یرف ه اش د ترو

قا جا که ا خیروک مک م ینجوریکرده بود بهیبان شتتتده  نیریشتتتده شتت زد
 لوندش!بچ خواستیبودآدم دلش م دهیکه پوش یبودمخصوصابااون لباس ارتش

 کن سرهنا!اگه آ رش نخوردمت نیری وده روش نجوریهم
ش نیباا سع دمیفکرم از ودم  جالت ک شون بدم  یکردم که  ودم روعاد یو ن

 .نیطن شدمخصوصابابودنیامانم
 خورهیپسرام شتربهیکه هنوزرفتاراش ب دبگخیبازم با البته



که درمقابل من انجام دادواقعاهمه روشتتوکه کرده بود.جالب  یالعمل عکس
 ر وردشوکه ماداد.بودکه به ب یترجواب

 باشن یکه  انوماراض خیداکنی وب پ یجا هی خیتونست باال ره
شد یهمگ خیراندازرواندا تیتاز سابنیزم یرو خیولو شده بود ی.ح سته   خی 

 رفته شدجلوم گ وانیل هیبودم که  ییدتوفکرچایچسبیم یگرم حساب ییچا هیو
روبه  نشیکه بهخ تعارف کرده بودنگاه کردم که بالبخنددلنشتت یبه کستت برگشتتتخ
 روشدم

 چسبهیم یلیاالن  -نیطن
 هیآره!االن عال-

شتخ هواکم یروازش گرفتخ وتو وانیل بعدهخ ستام نگه دا  یجورنیسردبودا ید
 شدیدستاه گرم م

گاه که د ین ندا تخ  چا دمیبهش ا هاش روجمع کرده وداره   نیروهم شییپا
 ورهخیجورداغ م

 ه؟یچ یعنیتکون دادکه  یبهخ نگاه کردوسرش روسوال برگشت
 ش؟یخوریم نقدرداغیا یموندم چطور-

 زدوگفت یلبخند
سبهیشترمیب ینجوریا- کره وف شهی وردن م ییرچایچون تموم ذهنت درگ چ

 آزاد
 روباالاندا تخ وگفتخ ابروم

 کنخ ادامتحانیبدم نم-

http://www.roman4u.ir/


عدهخ باالبردم و وانیل ب کل دهنخ  هیرو تادم  به غلط کردن اف که  کخ  وردم 
 سو ت

 دمیواونوسرکش دمیگذاشتخ وبه سمت فالکس آب دو نیروفورازم وانیل
 ننکیهمه دارن باتعجب بهخ نگاه م دمیآوردم که د نییکه شدم سرم روپا  نک
 بلندشد نی نده طن یزدم که صدا یلبخند

 فتبرگشتن باتعجب بهش نگاه کردن که با نده گ همه
 سو ت-
بازوم  یرو رو یکه دستتت دمیخندیمن هخ داشتتتخ م دنیحرفش همه  ند نیباا

 احساس کردم برگشتخ بهش نگاه کردم که ا مام توهخ رفت
 !آروم تر وبزمی؟عزیسو ت-الناز
برگشتتتخ به اونانگاه کردم که متوجه ا خ  کردنیداشتتتن باتعجب نگاه م همه

 شدم.دست النازروکنارزدم وگفتخ نیطن ظیغل
  وبخ-

 ازکنارش ردشدم اما درلحمه آ ربرگشتخ وگفتخ بعدهخ
عز- من  من  نیدرضتتت تو تخیز م ستتت ن هخ  بارهی وشتتتخ  کاریا اددو  ن

 ؟یدی.فهمیروتکرارکن
 دمیباتعجب بهخ نگاه کردکه غر برگشت

 ؟یدیفهم-
 بودسرش روتکون داد دهیکخ ترس هیکه  یهخ درحال اون



کردم آروم بشتتخ  یبودرفتخ وستترجام نشتتستتتخ وستتع جادشتتدهیا یبد ستتکوه
که آروم  تزاشینشسته بودنم قاکنارمیکه دق نیطن تیبلندازعصبان یامانفس ها

 بشخ
ودم که مطمئن ب موندمیاونجاروتحمل کنخ اگه م تونستتتخینم نیشتتترازایب گهید

ندم نازروم شتتتدمیبل که طنشتتکستتتخیگردن ال ندشتتخ  جام بل مدم از  نی.او
 زودتربلندشدوروبه طرالن گفت

 امیکخ آلوچه بخرم زودم هی رمیمن م-
بدون  قهیرفت من هخ چنددق هیبدون نگاه کردن به بق بعدهخ بعد بلندشتتتدم و

 ازاونجادورشدم رمیبگخ کجام یبه کس نکهیا
تانفس عم یستتع ند نازهم قیکردم چ تاآروم شتتخ.ال  نیهم شتتتهیبکشتتخ 

ابچه ب گهیوقت بودکه د یلی  نیهم اسهکردویروبرام زهرم کردوگردشیکارروم
ماامروزفکرم نخید تره لوس رونب نیتاا رفتخینم حیاقوام تفر یها که  دمکریا

  وب باشه اماکوفتخ شد
 بهت الناز! لعنت

دفعه  هیکه  دمیکوبیستتنا م هیریوز زدمیجورقدم م نیواستته  ودم هم داشتتتخ
م کردستتر خیشتتترعصتتبیحرکت ب نینفره!ا هی یرپایستتنا موردنمرم ز دمید

که بهخ زدباعث  یروبه روشتتدم چشتتمک طونیروبلندکردم که بادوتاچشتتخ شتت
 قدم عقب برم هیشد
 سرهنا؟! یسرگردون -نیطن
 نه...نه!-
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 اندا تخ نییروپا سرم
 ستخی وب ن یلیراستش  -
 خوندیاومده؟کبکت که  وب  روس م شیپ یچرا؟مشکل-

 زدم وگفتخ یزدلبخندیروبلندکردم وبه اون چشماکه برق م سرم
 ؟یکن تیاداذی وشت م-
 بدجور!-
 گه؟ید یکیسراغ  یبر یتونی وب نم-

 کردوگفت یفکر
 دهینم فیکردن توک تیچرا!امابه اندازه اذ-
 !نطور؟یکه ا-

 روتندتندتکون داد. دوسرشی ند
 دوگفتیکردم که اون هخ  ند یبلند ی  نده

 بهتره ینجوری!انیآفر-
 بره دستش روگرفتخ وگفتخ دکهیچر  بعدهخ

 ؟یکن تیاذ یمگه دوست نداشت-
 !دلخ براه سو تگهینه د-
 سوزهیعجب!که دل توهخ م-
 چرانسوزه؟-
 اوردیبودم دمارازروزگارم درم کتیاگه نزد دمیکه من د یاون ا م-

 زدوگفت یلبخند
 اما وب ... دونهیدرسته اون نم یعنیقبول کن که کارالنازدرست نبود.-



 ؟ی وب چ-
 ...ینجوریا تونخی وب من نم-
 ؟یچ ینجوریا-

 نگاش کردم کالفه سرش روتکون دادوگفت یشدونگام کردکه سوال ساکت
 حساسخ ینجوریاه! وب منخ د ترم!ا-

 وگفتخ دمیکردم ودستش روکش یا  نده
 خیبر-

 ییآلوچه ها خیدستتتخ محکخ کردوهمرام اومد.اول رفت یهخ دستتتش روتو اون
.البته بگخ مجبورشدم دوتابسته بخرم چون مطمئن خیدیروکه قراربودبخره رو ر

 کنهیتموم م نیطن خیبودم که بسته اول روتابرس
سته ستش ذوق ب  یدنیروبازکردواقعابرام د شیکی جانیکردوباه یهاروکه دادم د

تارا نیبودا که  ودش نشتتون  نی.درواقع طنشتتشیآال یب یرف قدرهخ  اون
 ردادهییرفتارش روتغ یبوداماطور ید ترکامالاحستتاستتات هین نبوداو یدادقویم

 تیاذ وننتونه بفهمه که ا یرفتارکنه که کس یهخ طور یبودکه درمواقع احساس
 شده

 بودم عاشق د ترروبه روم عاشقش
 هیکه  خیشدیم کیوبه اونانزد خیزدیحرف م خیطرف بچه ها.داشت خیبرگشت باهخ

 آرادبلندشد یدفعه صدا
 بازه شاشونیدوتاکالغ عاشق ن نیا نخیبیم-

 خیبهشون نگاه کرد هردوباهخ
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کوه رو روسرالناز راب  نیدوتاشون باا خ پاشدن که گفتخ االن ا نیهمچ-آراد
 کننیم

 حرفش دور وبرم رونگاه کردم که حسام گفت نیباا
ب تعج یجا رفتینم یکه تونشتتون داد یی.رفتن!بااون  شتتخ اژدهاستتتشین-

 داشت
 باالاندا تخ وگفتخ یا شونه

 بهتر!د تره کنه-
حال  هیدرموردد تر اله نچسب من درست صحبت کنا!حاالدرست  یه-آراد

س سا شه گرفت امادل نیازا یا سب تراز ود  درموردش شهینم لینامزدتوکه نچ
 یبدصحبت کن

 ؟یکنیم البدصحبت کنخ چه م-
 رمیگیم یکناره رواساس یحال تو واون د تره دماغو-

 سرش گرفت وگفت یرفتخ جلوکه دستاش رورو یعصبان
 هخ هستخ لتیمن چاکِرتو واون  انخ کروکد-

 خیتهمه برگش نیطن ی نده  یکه باصدا کردمیداشتخ بهش نگاه م یعصبان من
 خیبهش نگاه کرد

 کنه. یشو  تونهیبازم م یچطور طیشرا نیا یمن موندم آرادتو -نیطن
 وگفت اومدجلو

 ؟یچسبونیم کهیبه من ت یه یارحاالچکاربه کارمن د-
 چسبهیکردن سرهنگا م تی!اذگهید گهید-آراد



 نیشدطرف طن دامافورا خیاش کش قهیبه  ی ودش روراست کردودست بعدهخ
 دیکه اون  ودش روعقب کش

 زکردوگفتیرور چشماش
 ؟یتوقبول کرد یعنی-

 و؟یچ-نیطن
 روبازکردوگفت ششین

 ؟یکه زن داداش من نیا-
 دنیهخ  ند هیسرخ شدوبق نیحرفش طن نیباا

ش خیریدبگیبود.البته اگه اولش روکه النازاونجابودروند یروز وب ام همه .بعداز
 .خیبرگشت

 یدرورود یچکارکنه!ازپله ها دونهیمامان ازذوق نم دمی ونه د خیبرگشتتت یوقت
 دیب*غ*لش گرفت وب*و*س یومنوتو نییفورااومدپا

 یقدر وشحال نیشده مامان؟ا یچ-
 کردوگفت یا  نده

 قراره پسرم رودامادکنخ چرا وشحال نباشخ؟-
 مامان جان! یدونستیازاول م نوکهی وب ا-آراد

 روگذاشتخ! یآره اماامروززنا زدم قرار واستگار-
 لبخ اومدکه آرادگفت ی ودلبخندرو  ودبه

 هنرس یبه روز واستگار ترسخیچه ذوق مرگ شدپسره مامان!ادامه نده که م-
 بازوش زدوگفت یتو یمشت مامان
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 روهخ  برکردم لیمن کل فام یدونیذوق کنه.تازه نم دمی؟بایچکارپسرم دار-
 خیحرف من وآرادباهخ گفت نیباا
 ؟یچ-

رفت  دویماروب*و*ستت یها یشتتونیکردوپ یا د ندهیکه تعجب مارود مامان
 دا ل آشپز ونه

 شه داشیاالنه که  اله فاطمه پ یوا یوا-آراد
 تو خیروتکون دادم وباهخ رفت سرم

 دربلندشد یکه صدا خیبود هنوزننشسته
 گفت خیکردینگاش م خیروجواب دادوروبه ماکه داشت فنیآ مامان

 فاطمه والنارن!-
 تکون دادوبا نده گفت یآرادسر

 دوقلو داونخییگاوه زا-
صب وفتهیکه قراربودب یهخ که ازاتفاق من ش یع  یفه رووکال دمیبودم موهام روک

 مبل لخ دادم
  اله گخ شد یغیج یصدا یکردکه تو یا آراد نده

 ودمون  ؟مگهیریگیزن م بهیازغر یریم گهیدستتتت دردنکنه  واهر!حاالد-
 بهیغر شیپ یکه واسه پسره رفت خید ترنداشت

 شما نی.بفرمابشریبخ دنیسالم  واهرم!رس-مامان
صیکه ازلبخندمامان وجوابش ب  اله شمش یشترحر شت چ سه و یده بودباپ ا

 رفت شترتوهخیمادوتاا ماش ب دنیماکه باد دطرفیمامان چر 



وبا اله احوال  خیبااشتتاره مامان بلندشتتد خیوآرادهخ که  شتتک شتتده بود من
 کهیت هیتربود.به هرکدوممون  نیدادستتنگیکه  اله اگه جواب نم خیکرد یپرستت

مبل کنارمن  یقارویمبل کناردستتت آراد.النازهخ دق یپروندورفت نشتتستتت رو
 اون وچشمک آرادمواجه شدم ینشست که تاسرچر وندم با نده 

 دهینشستخ که الناز روکامالند یدادم ونشستخ البته طور رونیب یروحرص نفسخ
 .د تره احمقرمیبگ

 شرود واتمام روزم روگندبزنه! خواستیانگارم
 اومدنشست  اله شرود کرد تامامان

کار نیا- گه تونماهر؟ ویکه کرد هیچه  تاجوون  نیا یدونستتت ی.م  هیدو
 رودوست دارن؟ گهیعمرهمد

 کردم که بااشاره گفت یسقف به آرادنگاه دبهیحرف  اله چشام چسب نیباا
 کلکت کنده است-

 دشیبزنخ دعوام خواستخیکه م ینگفته بودمطمئناباحرف یزیمامان چ اگه
که ازا- ماا زا برندارمیچ نیواال! واهر.من  مام ید تر نیا  خیبر خیخوایروکه 

 ارهد شتردوستشیکه ازجونش ب گهیکرده وم اانتخابی ودآر شی واستگار
 اش روبرداشت وشرود کردبه  وردن وهی ونسردظرف م یلی  بعدهخ

 اندا ت روبندتا شک بشن! رسماشستشون
 کردوگفت یکه ازحرف مامان جا ورده بودمن من  اله

 که به الناززده؟ ییداشته ازحرفا یمنمور اچهیپس آر-
 گفتیبلندآرادکه م یحرفش من برگشتخ به النازنگاه کردم وصدا نیباا
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 ؟یچ-
 سالن پخش شد یتو هخ

 نیابرازعالقه نکرده تاهم یکه من ازپستترم  بردارم به د تر ییتااونجا-مامان
 هخ دستش اندا ته. یرفته حلقه نامزد شیهخ عجول پ یلی،که   شیچندروزپ

به  یباادامه حرفا دکهی اله پر یگلو یتو ییحرف مامان چا نیباا مامان رو
 الناز کامالناک اوه شد.

مان   چون هاش رو رو یلیما پا ندا ت وظرفش رورو ی ونستترد  یهخ ا
 و روبه النازگفت زکنهیدستمال برداشت تادستش روتم هیو زگذاشتیم
 به توابرازعالقه کرده؟ یاکی اله آر-

مکث  یله شتتوکه شتتده بودپاهاش روجابه جاکردوبعدباکمازستتوال  ا النازکه
 گفت

 !شیدوماه پ نیهم-
 رونشونش دادم نخی شمگ یبه من اندا ت که چشما یباترس نگاه بعدهخ

 گردنش روبشکنخ د تره دروغ گو! خواستیدلخ م یعنی
هخ بودحاضتترنبودم باهاش ازدواج کنخ.د تره  نیزم یاگه اون تنها د تررو من

 سبک!
شت  تیمامور یتو شیپنج ماه پ نیتاهم اکهیاماد ترم آر-مامان بودواجازه ندا
 ره؟یتماس بگ یباکس

 به النازنگاه کردکه النازدستپاچه شد یسوال بعدهخ



له بودکه داشتتتت حرص مخیهمه بهش زل زد ماهخ من  خوردوگرنهی.فقط  ا
خ که قربونش مامان ه خیمامان ذوق زده ا یوالبته آرادکه معلوم بودچقدرازحرفا

 خوردیروم شییبرم کامال ونسرچا
 زگفتیازنگاه ماکالفه شده بودروکردبه من واعتراض آم النازکه

 خمن دروغ گفت کنهیفکرم ؟ الهیبه من زد یی اله بگوکه چه حرفا ابهیِا.آر-
شده بودم نگاه من شوکه  کرداماباحرف  یمرموز یبهش کردم که  نده  یکه 

 بسته شد ششیآرادن
که تو- عا باز یواق ندار یدودره  ندم روه میرودستتتت   نیا شتتتهی!من مو

ستترش روهخ بزنن باتوازدواج  اگهیکه آر دونهیم یهرآدم  ر ؟آ هیحرفاروبزن
 کنهینم

 ترکردوگفت واشیصداش رو بعدهخ
ش دمغزشیباتوازدواج کنه.با شهیدانمیپ یاحمق چیدرواقع ه- سنا بردا ته پار

 باشه که باتوازدواج کنه
شن ئنمطم صب ینگاه دهیبودم النازحرفاش رو به آراداندا ت ودوباره روبه  یع

 من گفت
 ؟یدار یوص لیوک ازبهین ؟نکنهیزنیچرا وده حرف نم-
 ازدارهین یاساس یشست وشو هیپرروشده  یادیز نکهیم ل ا نه

 به  اله وبعدبه اون کردم وگفتخ یواول نگاه سادمیوروبه روش وا بلندشدم
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باتودرستتتت  ی!من کیپرروشتتتد یلیروه دادم   ید تره احمق ه نیبب-
ساب شق کنخ .درضمن اگه هخ فرض  یوح حرف زدم که حاالبخوام بهت ابرازع

 مدیبکنخ به گورپدرم  ند یغلط نی واب هخ چن یوقت تو هیکه من  خیکن
 فوراازشون دورشدم که باحرف  اله  شکخ زد بعدهخ

 خورهیبدرده م وهیب کهیهمون زن-
حرفش برگشتخ اول به اون بعدبه آرادنگاه کردم که دوتامون باهخ نگاهمون  نیباا

 هخ بود یمامان که ا ماش تو یدرویچر 
 ه؟یمنموره چ -مامان

 قبالازدواج کرده یکه اون د تره عوض دوننیهمه م-
 فتخگیمامان م دزودتربهیبرام تکون داد. اک برسرم با ی اله آرادسر باحرف

س به کامل  گهیبودم که باادامه حرف  اله د دهیشده ازعکس العمل مامان تر
 سکته زدم

 کرده که شوهراولش پسش زده یچه غلط ید تره عوض ستیمعلوم ن-
 فدطریچر  دوفورانگامیچیستتالن پ یتو یلیستت یشتتوک بودم که صتتدا یتو

 مامان و اله
 بودهخ شوکه شده  دو الهیکشیبلندم ینفس ها تیباعصبان مامان

مان لت  واستتتت  یهرگه یتونیم گخینم یچیه یفکرنکن وقت-ما که د
که یزنیحرف م ینجوریکه درموردعروس من ا ی.توغلط کردیبخور .اول 

ش شون به ازدواج نک ش دهیاوناهنوزکار ه هخ بودن که ب ی ورده  ینیریبودوفقط 
نا ن  هی یزنیکه توازش حرف م یازهخ جداشدن بعدهخ اون د تر دهیماه نکش



وستتبک ستترم ل د ترتو که  ودم  یارزه به صتتدتاد ترعوضتت یاش م دهیچ
 دونخیم رهیروکه م ییها یآمارپارت

 بوداندا ت وگفت دهیبه النازکه ترس ینگاه
طا دونخینم یفکرکرد-  نیهم خواستتتخیاولش م ؟منخیکنیکه نم ییچه غل

اگه فتخ گ دمیکه ازه فهم ییزایاماباچ رمیابگیآر یحماقت روبکنخ که تورو برا
 رمیگیمن النازروبراش نم رهیزن هخ بم ابدونیآر

 روبه هردوشون دادزد بعدهخ
که به د ترم  یکستت ی ونه جابرا نی.توارونیب نیحاالهخ از ونه من گخ شتت-

 نی.گخ شستیکنه ن نیتوه
ساب  اله صبان یوالنازهخ که ح در رفتن و رونیشده بودن باعجله از ونه ب یع

 دنیروپشت سرشون کوب
سرجامون ا خیمامان تعجب کرده بود یوآرادهخ که ازحرفا من شک   خیستادی 

 که مامان باآرامش گفت خیمامان رونگاه کرد یوسوال
ستش ا- شتخ که  یگفتیبودکه  وده هخ بهخ م نیگرچه در امامن ازقبل  بردا

 قبالنامزدداشته نیطن
 تکون دادوگفت تیاهم یسرش روب بعدهخ

 !چهیاالن که هزارتادوست پسردارن ه یکه درمقابل د ترا-
 به چهره من اندا ت وبالبخندگفت ینگاه بعدهخ

 کنخیباورنم نخیهرکه هخ بگه بدتا ودم نب دمیمن عروسخ روپسند-
 دمیزدم ومامان روب*و*س یهخ لبخند من
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 نشونیشست یکردم حساب فیک یلیمامان   یول-آراد
 دباالوگفتیهخ ذوق زده پر مامان

 چطوربودازپسش براومدم؟ کردمیم یگریباز نیتمرداشتخ -
 بود نیزم یحرف مامان فکمون رو نیباا

 متعجبش گفت یآرادباصدا
 کنه یباز تونستینم نیترازا یکس واقع چیدمت گرم مامان!ه-

ت تازه برگش یچا ینیس هیکردورفت طرف آشپز ونه وبا یهخ دوباره ذوق مامان
 وگفت

 خواستتتیدلخ م شتتهی!همچستتبهیم یلی  ییروکندم چااالن که کلک فاطمه -
 رمیبگ یحالش رواساس

 خیدیکه ازطرز حرف زدن مامان  ندمون گرفته بودباحرف آ رش ترک ماهخ
 واال!هخ  ودش هخ د ترش نچسب ودماغوان!-

 نازک کرد یپشت پشم بعدهخ
 گفت آرادبا نده

 !یدمت گرم مامان  ودم-
 داد ییکردوبه هرکدوممون چا یهخ ناز مامان

 نتویریهخ جزء نقشتته حال گ نین؟ایاندا ت رونشتتونیب ینجوریحاالچراا-من
 بود

 کردوگفت یا م مامان
ل به د ترپاک ترازگ یبرم اما ودش نذاشتتت،هرک شینقدرپیا خواستتتخینه!نم-

 که کمشون بود نی.تازه استین نیبگه حقش بهترازا یزیمن چ



 خیوآرادهخ باهخ گفت من
 اووووووووووو!-

 نینط گهیچشتتت ابروئه!د یباال یبهش بگ هی!کافای دابه داده برستته آر-آراد
 کنهیم یجوابت روبده مامان پوستت روقلفت کنهیفرصت نم

 دوگفتیبه مامان اندا تخ که  ند ینگاه باترس
 ستیبه ترس ن یازین یکن تینترس!اگه تورعا-

 کردم وگفتخ یا  نده
 کارسازه! یلیاه ممنونخ مامان!  هیواقعاازتوص-

 کامل باش لیزن ذل هی یعنی-آراد
 دمیپرس وروبه مامان ادباباافتادمیدفعه  هیروباالبردم که بخورم که  خییچا با نده

 پس باباکوش؟-
 دمیباباروازپشت سرم شن یصدا که
 ادماافتادی یکیبازم  داروشکر-

 مبل کنارمن نشست ی.اون هخ رو دمیبه طرفش چر  بلندشدم
 ت رفتازکف یعنی؟ینیمامان روبب یدعوا یومدیون یباباتاحاالتو ونه بود-آراد

 کردوگفت ی نده ا باباهخ
 غیج ی!م الرفته بودم بخوابخ که دوتاصداخیشد ضیبله ازصداشون م*س*تف-
مامانتون که حداقل  یروازستترم پروندن بازم صتتدرحمت به صتتدا غو وابیج

 دهی واهرش نخراش یصافه نه م ل صدا
 واقعاکه؟-مامان
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 واسه بابانازک کردکه باباگفت یپشت چشم بعدهخ
 من! یاون صداه قنار یمن فدا-

 که آرادگفت خیکرد یوآراد نده ا من
 شد ی طر گهیکه د خیبخواب خیاپاشوبریآر-

 باش پسر اداشتهیح -مامان
 اشما؟یمن -اراد

 گفتخریآرادفرارکردورفت باال!من هخ به هردوشون شب بخ دکهیکش یغیج مامان
 ورفتخ که بخوابخ

 همه کارجورشد نیمامان عجول من والبته مامان طن یباهمکار باال ره
رومشخص  یوزمان عقدوهمه چ هیمهر ی واستگار خیکه رفته بود یشب همون

س یکردن انگاردوتا انواده م سه هم یچ رهمهیز خیکه مابزن دنیتر  یلی  نیوا
باحرف شیروپ یتندهمه چ نذاشتتتن که ماباهخ  گهیهخ که آراد زد د یبردن و

 خیحرف بزن
 یلی.بلندشتتدو پروندیم یا کهیروبه دستتت گرفته بودوهرلحمه ت کالمجلس

 گفت یجد
عجول بوده وحلقه دستتتت د ترتون اندا ته  یلیدامادما  نیکه ا ییازاونجا-

هخ باهخ کنده باشن پس فکرکنخ فکرکنخ حرفاشون روزده باشن وسنگاشون رو
 یبه فک زدن اضاف گهید

 بازگفت شیکردوبان یسرفه ا یفور که
 نباشه یازیزدنشون باهخ ن دحرفیببخش-
 لندشدب هیبق یکه  نده  نییپا خیهردوسرمون رواندا ت نیحرفش من وطن نیباا



 یکه فقط  ودمون رمیواستتته عقدمون بگ کیجشتتن کوچ هیاول  قرارشتتتدکه
دعوه رو لیودوست وآشناوفام خیریمراسخ بزرگ بگ هی گهیماه د هیهاباشن بعد

همه  عیستتر یلیکه   نیجشتتنمون برگزارشتته باا ندهیقراربودکه آ رهفته آ خیکن
 دارهن یهخ معلوم بودکه اعتراض نیبودم وازنگاه طن یرفت امامن راض شیپ یچ

 دکردییبالبخندش تا چون
 بودم واقعا وشحال

*** 
 نیطن

 رمیلباس بگ یکه واستتته مراستتخ نامزد خیرالن بر قراربودم الامروزبابهنازوط
 حیتفر خیبر یوبعددستتته جمع خیریکه حلقه بگ انیوازاون طرف هخ پستتراب

 !پروندمی ونه داشتخ مگس م یامافعالکه من تو
به روزم هرچ الیخیدادم  ودم روب حیترج تاگندزده نشتتته  باشتتته قراره  یکنخ 
 روبخرم خینامزد لیوسا
تادمیادآریفکر نیباا کهیازا کنخیفکرش روم ی.وقتااف باره  ن  یو تونفرر هیدو

 دارم ارودوستیکه من آر دونخینومیاما وب ا کنخیراه دادم تعجب م خیزندگ
  ودبه  ودبازشد شخین
چقدرتالش کردکه دوباره بهش بگخ که دوست دارم امامن نگفتخ.همش  چارهیب
 گفتیم
ست هخ من چندب- ست دارم اماتوجزهمون باراول که در ارتاحاالبهت گفتخ دو

 ینگفت دمینشن
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 من هخ درجوابش گفتخ که
 یدرست گوش بد یخواستیم-

 یرنجویا دونخی.مگردوندمیهخ بالبخندستترم روبرم کردومنیکالفه نگام م که
 سرسفره عقدمون دوباره بهش بگخ خوامیامام ستی وب ن

بسته  شخیبهنازن یکه باصدا زدمیفکربودم ولبخندم یجورواسه  ودم تو نیهم
 شد

 کنهیهمه واسه شوهرذوق نم نی جالت بکش!د ترکه ا-
 بودگفت سادهیهخ که کنارش وا طرالن

 کردنیعوض م ومدصدرنایاسخ شوهرم خیقد یواالبه  دا!د ترم د ترا-
 ام جمع کردم وگفتخ نهیس یرو رو دستخ

 م ل  وده؟! یبگ یخوایحتمام-
  نده بهنازبلندشد یحرفخ صدا نیباا که

شخ درآورده بودحال اون روهخ گرفتمروکردم  ییجا ازاون که بهنازمنوازحال  و
 بهش وگفتخ

 تو! یه-
 برگشت باتعجب بهخ نگاه کرد که
 !من براشا؟یازراه به درش کن یگردیبهت گفته باشتتخ دور وبرداداش من نم-

 م ل توازدواج کنه یمگس هیا وشبخت بشه نه ب خوامینقشه هادارم م
عدهخ که صتتتدا شتتخین ب بازکردم وزبونخ رودرآورم  عث  غشیج یروبراش  با

 که روبه طرالن گفت دمیشدپابه فراربزارم اماصداش روشن



شتتوخ طبع شتتده قبال که  ینطوریتوچش شتتده ا ی واهراژدها نیمن موندم ا-
 !شد وردشیمن عسل هخ نم هیبا

 رونیب خیبه من واومد دنیون باهخ رسکردوهردوش یهخ  نده ا طرالن
 نیدایدم نبودبا و قهیفقط سل نجابودکهیا ی.بدبختخیکل شهرروگشت خیرفت باهخ

 بودیدوتافضول هخ نمرشون درموردلباسخ م بت م
 رفتخگیرادمیرواونامن ا یهرلباستت گرفتنیرادیاوناا دمیپستتندیرومن م یهرلباستت
 بودکه اوناهخ نمراتشون متفاوه بود نجابیجالب ا

 دمینالیم یواز ستگ دمیچر یدورسر ودم م داشتخ
 اون دوتاگفتخ روبه

 ادیابی سته شدم االنه که آر گهیبچه هابسه د-
 یپوشلباس  وب ب هیدی!م العقدکنونته بااهیآر نی وبه باباتوام!باا-طرالن

 گفت بهنازهخ
 کخ دقت کن هی دنینال یبه جا-
ش یاه شدم تا پام روکم دمیک ساژبدم .بعدازکم یو خ  شون که  یما ساژدادن ما

 دمینفر رو روبه روم د هیحالخ روبهترکردسرم روبلندکردم که 
 روازتنخ برد ی ستگ نشیکه شدم لبخنددلنش راست

 سرهنا؟ یخوایکمک م-
 زدم وگفتخ یلبخند

 دوتانجاه بده نیمنوازدست ا-
 به من گفتزدوبعددستخ روگرفت ور یچشمک
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 ؟یآماده ا-
 دیومنوهخ پشت سرش کش دنینگاش کردم که شرود کردبه دو متعجب

 دادد ترابلندشد یکه صدا دمیهمراش دو هیمنمورش چ دمیهخ که فهم من
 روبهشون نشون دادوگفت یبرگشت جهت اهخیآر
 !نمتونیبیم گهیدوساعت د-

اده د انشتتونیکه آر یتکون دادن ورفتن به اون ستتمت یدوتاهخ بالبخندستتر اون
 آرادوحسامن! دمینگاه فهم هیبودکه با

 واون هخ باسرعت حرکت کرد اشدمیآر نیسوارماش
 دمیهنوزلباس نخر ا؟منیآر یریکجام-
 یجاکه بخر هی برمتی!منخ دارم مدونخیم-
 انتخاب کنخ تونخینم ییمن تنها-

 زدوگفت یلبخند
 ؟یام؟به من اعتماددار یپس من چ-

 وسرم روتکون دادم که گفت لبخندزدم
 صبرکن! قهیپس چنددق-

شت من ساب هیتک خیصندل یهخ راحت به پ ستگ یدادم تاح  اهخیدربره وآر خی 
 دوست داره بکنه یهرکار
اس مزون لب هیرونگاه کردم که  رونیرونگه داشت ب نیاماشیساعت آر خیبعدازن

 دمید
ش یلبخند ست من  اهخیشدم آر ادهیپ نیزدم وازما کنارم قرارگرفت وباگرفتن د

 خیواردشد



شد سالمیاومدجلوباآر ی انم هی خیتاوارد س ا  انمه  اروبهیکرد.آر یاحوال پر
 گفت

 خیبخر کیلباس ش هیواسه  انمخ  خی اله الله اومد-
 زدوگفت یهخ لبخند زن

 ینامزدته؟مبارکت باشه پسرم مامانت گفته بودکه نامزدکرد-
 دوگفتی*سصوره منوب*و بعدهخ

 زمیعز گخیم کیتبر-
 ممنونخ! انوم-
 ارمیروم دمونیجد یلباسا رمی.االن مزمیمنو اله صداکن عز-

 اگفتیروبه آر بعدهخ
 نیایبه هخ م یلیدرضمن  -

 گفت اکهیکه دورشدروکردم به آر  اله
مامان هم- نه! ماما له الله دوستتتت  هرموقع هخ  کنهیدمینجا ریازا شتتتهی ا
تاروم یکیادیم مادو بد ارهیاز بده  هیداره  دهیعق خیتادرموردش نمر جوون نمر

 زنهیدرموردلباسش جوون ترم
 ادامه داد یزدم که اون هخ باچشمک یلبخند

نداز م ومدمیمن هخ هرموقع م- باستتتاروبرا  خینامزداحتمال یتابرا کردمیکل ل
 روهخ دارهلباسا نیدتریوجد نیبتونخ  وب لباس انتخاب کنخ.البته  اله بهتر

 براش تکون دادم که همون لحمه  اله باچنددست لباس اومد یسر
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بودبه  زل زده نیحالت نکته ب هی.بادیپستتندیانمیاماآر خیروکرد ریلباستتاروز همه
 کردیلباساونگاشون م

که  هتیریواستته نکته گ دونستتتخی!میپستترتوچقدرنکته پستتند یوا-الله  اله
 یربدیرولباسش هخ گ کردمیامافکرنم یپسندیرونم یهرد تر

 زدوگفت یلبخند اهخیآر
 هخ محشرباشه دلباسشیبا داکردمیپ ی اله د ترمحشر-
 زدوگفت یو اله هخ لبخند نییحرفش من سرم رواندا تخ پا نیباا
 زمیعز نیرشیهخ پ یبه پا-

تامن  دنیگشتتتن جناب چنددستتتت لباس روتازه پستتند یبعدازکل باال ره
 اوناروپروکنخ

 روتکون دادم واوناروبرداشتخ تاهرکدوم روبپوشخ سرم
امابااصرار اله والبته  امیجلوش ب یکه اونجور دمیکشیاولش  جالت م گرچه

 گفتیم ی ودپرروش که ه
 نخیاببیب-

 برم مجبورشدم
وکه ستتته ربع بودر نیوآستتت دهیوالبته پوشتت یرآبیلباس حر هیاول روکه  لباس

 فقط گفت دهیهنوزکالند
 ادیرنا چشاه نمنه!به -

اش هخ  هگیبلندداشت وطرف د نیاست هیلباس قرمزرنا بودکه  هی یبعد لباس
 یازدستتتام برهنه بودوالبته مدلش هخ تارو یکیشتتدویردم رب*غ*لشیکج ازز

 زانوکج بود



 . تانگاش بهخ افتادچشاش برق زداماگفتنهیتابب رونیاومدم ب دمیپوش اونوکه
 ستی وب ن نخیا-

 روبپوشخ یرفتخ تالباس آ ر کالفه
ت نقره درشتت یها نیرنا بلندوستتاتن نرم بود که روش نگ یلباس نبات هی لباس

شت که  یا شده بودوالبته حالت دکلته دا ست هیکار وتاه روش ک ینایکت کرم باآ
 خوردیم

 لوش بودمدل ک نییداست وتاکمرجذب بودوازکمربه پا بادنبالهیهخ تقر پشتش
 اومده بود  وشخ یلیکه    ودم

 ازجاش بلندشدوگفت دشوکهیکه تامنود رونیرفتخ ب نامطمئن
 !هیعال نیا-

 دمیدورچر  هیزدم و یهخ لبخند من
روحستتاب کنه  اپولشیکاورگذاشتتت والبته نذاشتتت که آر یرو اله تو لباس

 ازدواج بهمون داد هیواونو به عنوان هد
 خیکفش کرم رنا پاشتتنه کوتاه البته بااصتترارمن گرفت هیلباس هخ  یرو یبرا

صالنم ستخیچون من ا شا تون ه برسه چ سخیکردوایم اانتخابیکه آر ییبااون کف
 باهاشون راه برم

.دوتاحلقه ستتاده که  خیدیوحلقه هامون روهخ  ر خیباهخ رفت دلباسیبعداز ر
 بودن هخ حالت کج به حلقه هاداده یداشت وکم کیکوچ نیروشون سه تانگ

عداز ر قهیب بهیهخ آر دحل که هخ د ا نا زدوقرارشتتتد هاز چه   یروتو گهیب
 .خینیبب یشهرباز
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ش شد نیسوارما ن م دطرفیدفعه چر  هیکنه که  احرکتیمنتمربودم آر خیکه 
که  دمیزدواومدجلو، ودم روعقب کشتت ی!لبخنددباالیابروهام  ودبه  ودپر

 دشیقلبخ داشت ازجاکنده م گهیشد.د انیلبخندش بازترشدودندوناش نما
به در واونخ هم دهیکامل چستتب گهیکنه؟دیم ینجوریچراا نیا  ینجورهیبودم 

 نیشتتترازایب گهیاون هخ د شیبودون ابازشتتتدهی.چشتتتام قدکله آرومدیجلوترم
 خی طرناک نره م*س*تق یکه نگام جاها کردمی.فقط تمام تالشخ رومشدیبازنم

.من هخ دعقبیکردو ودش روکشتت یچشتتاش زل زده بودم که... نده ا یتو
ههینیب*و*س بب نیه؟منتمربودی)چدمیکشتت ینفس راحت نه  ن؟ هه!  چهربی!
 م بتن. اک توسرشونف یلیهامون  

شن یصدا اکهیآر شت یبلند یبود نده  دهینفس منو ست یکردکه م ش زدم تود
 وگفتخ

 چته؟-
 بود یدنیاه د افهیق یلی -
 بود؟ یم الچطور-
 یبود دهیبانمک ترس یلی -

 کردوگفت طونیچشاش روش بعدهخ
 چکارکنخ؟ خوامیم یکردیفکرم-

 کردم وگفتخ یا م
 نخی!بروببیچیه-

 چشماش گفتخ یمن باهمون ا مخ زل زدم تو بعدهخ
 ؟یچکارکن یخواستیاصالتوم-



 کردوگفت یبلند ی  نده
 !کرد؟یکارم گهید یجا هینگفتخ فکره -

 مسرخ شد ی!حسابیبهش نگاه کردم که به کمربندم اشاره کرد.وا باتعجب
 نگفتخ وساکت نشستخ یزیچ گهیکردوحرکت کرد.من هخ د ی نده ا دوباره

 داشتتت برگشتتتخ بهش نگاه کردم که انگهیکه آر کردمیم ابونانگاهیبه   داشتتتخ
 گفت

 چسبهیم زترشیچ هیاالن -
 هخ سرم روبه نشونه موافقت تکون دادم اون هخ رفت وبادوتاآب اناربرگشت من
 فیمنخ عاشق آب انارم البته بابستن یذوق کردم )وا یکل

ستخ وحرکت کرد. وانیدوتال سرش  دمیکخ ازآب انارم رو وردم که د هیرودادد
خ  ودش که تودستتت وانیروکج کرده طرف من باتعجب بهش نگاه کردم که به ل

 شاره کردبودا
 روگرفتخ طرف دستش که گفت وانیل

 دستخ بنده؟ ینیبینم-
 ریدستت فرمون روبگ هی وب با-
 کنترل ندارم شهینم-

 وگفتخ زکردمیرور چشمام
 یتونیم یحت دونخینشستخ م نیماش یکن!من چندبارباتوتو اهیبرو وده روس-

 کنترل ندارم؟ یگی.اونوقت میکن یباپاهاه هخ رانندگ
 تونخینماالن -
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 چرااونوقت؟-
 دوگفتیکش یپوف

 ازدست توبخورم خوامیبابا! وب م یا-
 کردم که گفت یا  نده

 ؟یبود دهیفهم-
 زکردوگفتیروتکون دادم که چشاش رو ر سرم

 کنخیم یتالف-
 هخ با نده گفتخ من

 بکن! یاگه تونست-
 اهخیام رو وردم والبته آر وهیآب م انشتتستتتخیآر یریبادل شتتادازحال گ بعدهخ

  ودش رو ورد. وهیمغموم آب م
خ روازدستتتش گرفت وهیآب م کنهینگاه م وهیداره باافستتوس به آب م یلی  دمید

ند که اون هخ لبخ ندگرفتخ جلوش  بالبخ دهنش برد.من هخ  یروتو یزدون یو
 اش رو ورد وهیروگرفتخ تاکل آب م وانیل

 یوداره به درورود سادنیگوشه وا هیهمشون  هیبق دمید خیدیکه رس یشهرباز به
 ا خ کردن که بازورآب دهنخ روفرودادم نیهمچ دنیتامارود کننینگاه م

 ! دابه دادمون برسه!یوا یوا-
 ندارن. یکار چیجراه ه الیخیب-ایآر

 زدوگفت یچشمک بعدهخ
 خیمملکت نیماسرهنا ا-



 یدکلن کردکه باعث ششرود به راه رفت دوباژستیاش کش قهیبه  یدست بعدهخ
 بخندم اون هخ برگشت طرفخ وگفت

 ؟یایب یخواینم-
سر من س نیتکون دادم وحرکت کردم اماا یهخ   یبچه هاه شیپ خیجناب تابر

 یجلو تونستتتخیبچه هانم شیپ دمیرستت یکه وقت یدرآوردجور یمستتخره باز
 رمی نده ام روبگ

 هگیبارد نیکردم .ا ااشتتتارهیکه به آر کردنیداشتتتن باتعجب بهخ نگاه م همه
 کردیبالبخندبه من نگاه م اهخی.آرشدیچشاشون ازتعجب بازنم

 کردوگفت ااشارهیبه آر آرادباتعجب
 ؟یاوشو یآر-

 سمت بچه هابرگشت وادامه داد بعدبه
 ست؟ین یزیچ یروسرمن شا -

 باتعجب سرشون روتکون دادن . اوناهخ
 دارم؟یمن ب نیمطمئن-

 روتکون دادن بازسرشون
  ودمونن؟ یدوتاسرهنا ا مالو ناهمونیا نیمطمئن-
ستخینم گهید  ناتمامی.اکردنی نده ام رونگه دارم اوناهخ باتعجب بهخ نگاه م تون

شتیبودکه آر یحاالت شون م ادا سامیاالن با گفتیبرام دربار  زدکهیحرف م دح
 کرد قاشرودیدق
 .شهیهاهخ آب نم یزود نی!به اامطمئنخیآر یخیبروبابا!من از-

http://www.roman4u.ir/


 به من اشاره کردوگفت بعدهخ
 تره! خیکه از ودش  یکنه؟تو؟کس یشو  یتازه باک-

 وگفتخ زکردمیام روفرودادم وچشام رور  نده
 مگه من چمه؟-

 سادوگفتیوا صاف
 نیاجاداری!شماروتخخ چش آریچیه-
 که طرالن برگشت وگفت دنیحرف حسام همه  ند نیباا
 ؟ی نده شده بود نقدر وشیکه توا گفتیم یاچیحاالآر-

 بازشد.گفتخ شخین دوباره
حااله ورفتار  قاهمونیکه شتتماهخ دق گفتیداشتتت تمام حااله شتتماروم-

 نیروانجام داد
 شونه اش رواندا ت باال. الیخیکردن که اون هخ ب انگاهیبا شخ به آر همه

 بهش حمله کنه که گفتخ آراد واست
 یبش هیتنب یخوایسرگرد!حواست باشه ها!توکه نم-

 خیدی ند ایکه من وآر دعقبیجمع کردوکش یلباش روباا خ بانمک آرادهخ
 بازش گفت شیمشت جانانه ن ارکمرم کردوبان هیفورااومدطرف من و طرالن

 !نیکن هیتنب نیتونیمنوکه نم-
 دوباره مشت دوم روزدکه دادم بلندشد بعدهخ
حستتام روگرفت بعدهخ برام  یبزنمش که فورارفت طرف حستتام ودستتتا اومدم

 همه بلندشد یزبون درآوردکه  نده 
 روبه طرفخ  خ کردوگفت ا ودشیآر خیباهخ حرکت کرد بعدهخ



 بزنن؟ یحرف توننینگفتخ نم-
 یبرام ابروباالاندا ت ودوباره اون ژست مسخره اش روگرفت که صدا بعدهخ

 بهنازبلندشد
 ن؟یرکردینقدردیشمادوتاچراا یراست-
ه کردم ک انگاهی.من هخ ابروم روباالاندا تخ به آر سادنیحرف بهنازهمه وا نیباا

 تکون دادم وگفتخ یروبازکردوبهخ زل زد.سر ششین
 ساوتماشاکنیحاالنوبت منه!وا-

 طرف بهنازگفتخ برگشتخ
 دیکارمون طول کش-

 آراداومدجلوگفت
 ن؟یچکارکن نیخواستیمگه م-
 وحلقه خیلباس بخر خیخواستی وب م-

 رومشکوک باالاندا ت وگفت ابروش
 نینکرد یا گهیکارد نیمطمئن-

 وگفتخ زکردمیرو ر چشام
 منمور؟-
 روبازکردوگفت ششین

 نی.راستش روبگخیستیماکه  رن-
 بزنه که بادست اشاره زدم صبرکنه یحرف ا واستیآر

 روبازکردم وگفتخ شخین
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 خینه بابا!حاالماکه نامزد-
 به  ودش روبهنازاشاره کردم وگفتخ بعدهخ

 آراد هخ م ل دم دنبالشه؟ ن؟هرجابهنازهستیکنیم یشمادوتاکنارهخ چه غلط-
صالتوقع ا اوناکه شدن وهردوبه  نیا سرخ  شتن  اه نگ گهیطرف د هیحرف روندا

 کردن.من هخ رفتخ جلوتروگفتخ
 ن؟یکنیروول نم گهیکه هخ د نیچکاردار ن؟باهخیراستش روبگ-

ته زل زده بودن بهشتتون ومنتمربودن .من هخ صتتورتخ  یباابروها همه باالرف
 کردواومدطرفخ وگفت یا ا ندهیکه آر کردمیروجلوبرده بودم وبهشون نگاه م

 که فرارکنن؟ گردنیدارن دنبال سوراخ موش م ینیبی!نمنیطن الیخیب-
 جهت مخالف اوناحرکت کرد دوبهیدستخ روکش بعدهخ

 رش رفتخ اوناهخ حرکت کردنوپشت س دمیهخ  ند من
 روبرگردوندطرف آرادگفت اسرشیآر
 !ربحثییتغ گنیم نیا ربهیادبگیداداش -

 کردوگفت یبلند ی نده  آرادهخ
 !کنهیروجمع م اهی.گندکاریزن شانس آورد ی وبه تو-

طرف پشتتمکا! نده ام گرفت تاحاالدقت نکرده بودم  دنیفورادو بهنازوآرادکه
 داشتن یادیدوتامشترکاه ز نیاماا

 دادن یکیبرگشتن طرف مابه هرکدوم  باچندتاپشمک
که  نیازا خی وش گذشتتت البته بگذر یلی. یباز لیطرف وستتا خیرفت بعدهخ

باز  غیوج دستتواربشتتتهیترستتیهمش م خیباطرالن دردستترداشتتت یستترهر
ماهخیودادم ما مه گ کردا حال ج یلیتاستتوارشتتته.  خیبود ردادهیه  غیبا



ستخی.مزدیم سهیطرالن ازارتفاد م دون ستانا تر سام هخ همش دا سناک یح  تر
پره شتتتدن ازتو گاهد یاز  غیواون هخ ج کردمیم فیهابراش تعر ستتتت

 دمیخندیزدومامیم
وقت  چی!هدمیترستتیم نیمن هخ ازا یی دا خیقرارشتتتدترن ستتوارشتت باال ره

 سوارنشده بودم طرالن بااون همه ترسش سوارشده بودامامن نه!
دستتتخ  امحکخیشتتدآریفرارکنخ امانم داکنخیپ یداشتتتخ بهونه ا یعهخ ستت االن

 روگرفته بودومنتمرنوبت بود.
 که برگشت وگفت ارمیدستخ روازتودستش درب کردمیم یسع داشتخ

 ؟یخوریم نقدروولیچراا-
 روبازکردم وگفتخ شخین

 .دستخ رو ول کنییبرم دستشو خوامیم-
 وگفت رونیازصف اومدب فورا

 خیابریباشه!ب-
 !رنیگینوبتت روم ساتوصفینه نه تووا-
 خیشی.باهخ سوارمخیستیمیدوباره توصف وا خیاینداره بعدم یاشکال-
شکال- شو!ا سوار شخ  ستینداره برام مهخ ن ینه!تو وده  سوار  ی.کلانهیکه 

 سوارشدم گهید لهیوس
شت ه زدم ک یوباتعجب ازحااله من بهخ نگاه کردکه من هخ براش لبخند برگ

 بازشد ششین
 ؟یترسیم-
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 دیباالپر ابروهام
 ؟یچ-
 !؟نه؟یترسیم-
 !رمینه  -
 نگاه کردوگفت طونیش
 سایوا یترسی. وب پس اگه نمیدیفکرکردم ترس-
 ازنهادم بلندشد.برگشتخ طرفش وگفتخ آه
 ترسخیبه درک!آره م-

 زدودستش رودوربازوم حلقه کردوگفت یلبخندمهربون
 من کنارتخ! یخوادبترسینم-

 زدم اماهنوزازترسخ کخ نشده بود یهخ لبخند من
 ترس سوارشدم یباکل  الصه

بودودستتتخ روگرفته  اکنارمیکه آر نیکه مردم وزنده شتتدم اماهم نیازا خیبگذر
 روداشت تیبودبرام حس امن

 !دنی ند یمن کل دنی.همه بادرفتیم جیداشت سرم گ خیشد ادهیکه پ یموقع
 حال من  راب شده بود فقط

ضع وهیآبم هی ابرامیآر شب و صه بگخ که تاآ ر شه  ال  تیگرفت تاحالخ بهترب
ضحکه!هرکار شده بودم شونی کردمیهخ م یمن   دمی!آ رش هخ دشدیبره نم اد

رفتخ توجلدستترد ودم.چشتتام روستتردکردم وا مام  شتتهیبا وب تاکردن نم
 سردم گفتخ یروتوهخ وباصدا

 نیداکنیپ یا هگید ی!سوژه گهیبسه د-



من تعجب کرده بودن شتتوکه نگام کردن .بهنازاومدبامزه  رحالتییکه ازتغ همه
 گفت نیهم یبرا ارهیمنوازاون حالت درب یپروون

 !جون من...هیکه توچه ا مت  وردن یوا-
 بزنه وگفتخ یحرف نذاشتخ

 بود! مزهیب یلیبهناز -
باغذام ستترگرم کردم که اوناهخ ستتاکت شتتدن وغذاشتتون  بعدهخ  ودم رو

 که گفت دمیآرادروشن یرو وردن اماصدا
 .اهییبازهمون سرهنا دماغو یهخ بکن یهرکار-

که بازحمت درست کرده  یا افهیلباش رولوس جمع کردکه گندزدم به ق بعدهخ
 بودم

 من سرشون روبلندکردن وبهخ نگاه کردن ی اونابا نده
 باحال بود زونتونیآو افهیق یلی -من

 ازترس یحرف گهیاماد دنی ند کردمیم یمن باهاشون شو  دنیکه فهم اوناهخ
 دلخورم. یکردم اماکم یشو  نکهیبودن باا دهیفهم نکهیمن نزدن م ل ا

 کردنیباشه اوناداشتن سرهنا مملکت رومسخره م یچکارکنخ؟هرچ  وب
  ونه! خیساعت دوازده شب برگشت  الصه

 گفتنینم یزیاصالچ دنیدیمنوم یهخ که  وشحال باباومامان
اتاق  یهارفته بودم تو وونهی.ازصبح استرس داشتخ م ل ددیروزعقدرس باال ره

 ارنیب رونیکردن نتونستن منوب یودر روقفل کرده بودم.مامان وطرالن هخ هرکار
 درودرزد ااومدپشتیبه اون متوسل شدن.آر ااومددنبالخیکه آر یوموقع

http://www.roman4u.ir/


 جان نیطن-
 .ترسخی!من مامینم رونیب امنیآر-
 کنخینم تتی.من که بهت قول دادم اذزمی؟عزیازچ-
 هی.انگارترسخیم یجور اص هی.من استرس دارم.امروزستین نینه!منمورمن ا-

 افتهیخوادبیم یاتفاق
 خیتوباهخ صحبت کن امیتودروبازکن تامن ب نی.ببزمینگران نباش عز-

 اومد دا ل ودر روبست. اهخیروآروم بازکردم آر در
 یدومنوتویبهخ زد.بعدهخ دستتتخ روکشتت ینگاش کردم که لبخندگرم باترس

 ب*غ*لش گرفت
 شهینم یچی.مطمئن باش من کنارتخ.هوفتهینم یاتفاق چی!هزمینترس عز-

 کردم احلقهیزدم ودستخ رودورکمرآر یهخ لبخند من
 ازش جداشدم وگفتخ خیکه توهمون حالت بود قهیبعدازچنددق

 ممنونخ!-
 گفت یهخ بالبخند اون

 شهیم رمونیحاالزودآماده شوکه د-
که رفت ب من باستتتام روپوشتت رونیهخ ستترم روتکون دادم  تاق  دمیفورال وازا

مدب گاه مرونیاو جب بهخ ن باتع مان وطرالن داشتتتن  ما ند کردنی. زدم  یلبخ
 خیرفت شگاهیسمت آر ابهیکردم بعدهخ باآر یوازشون  داحافم

 ورفت امنوگذاشتیآر
 که بهخ نشتتون داده یاتاقک یتالباستتام روتو شتتگررفتخیآرا ییهخ باراهنما من

 بودبزارم



ه  ست یام کارکرد.حساب چارهیب یصوره وموها نیا یچندساعت رو دونخینم
 شده بودم

 نخی واست که اول لباسخ روبپوشخ وبعد ودم روبب ازم
 نجابودیاایآر گهیساعت د هیبه ساعت کردم .پنج بود ینگاه دمیروکه پوش لباس

کردم  یتشتتکر دنیکل کشتت ارشیشتتگرودستتتیکه آرا رونیزدم ورفتخ ب یلبخند
 نهیطرف آ دمیوچر 

 من! یواقعاشوکه شدم. دا دمید نهیآ یکه تو یزیچ بااون
 سرم قرارگرفت. یبرگشتخ که لوله اسلحه رو باترس

*** 
 ایآر

نا کت وشتتلوارکرم ر هیستتت بشتته  نیبالباس طن نکهیا یگرفتخ برا خیتصتتم
 بپوشخ ییطال دوکراواهیسف راهنیباپ

 نهیآ ی ودم تو دزدنی.موهام رومرتب کردم وبعدازد دمیروکه پوشتت لباستتخ
 مامان بلندشد دنیکل کش یکه صدا رونیاومدب

زدوآرادهخ  یطرف من.بابالبخند دنیکل مامان باباوآرادهخ فوراچر  یباصتتدا
آهنا گذاشتتت تودستتتگاه ودستتت من روهخ گرفت وشتترود کردبه  هیدیپر

 دنیر*ق*ص
 دیکشیهخ کل م دنشیر*ق*ص ونیم

 هخ فورابلندشداسفنددودکردکه آرادگفت مامان
 ؟یکنیکه توواسش اسفنددودم زنهیروچشخ م یکرم  اک نیا یآ ه مامان ک-
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 ه؟یچ گهید یشده.کرم  اکماه  کهیت هیپسرم  -مامان
 هخ ابروم روباالاندا تخ وگفتخ من

 شو ؟حاال فهیداشت -
 !یبکنه؟کرم  اک ینکنه ک فیبروبابا!مامان ازه تعر-
 که یوزغ شد هیبهترازتوام که شب-

 زکردوگفتیبه لباس سبزرنگش اشاره کردم که چشاش روبرام ر بعدهخ
 ینزاره ب*و*سش کن نیطن شاالهیا-

بابا ند نیباا  شتتشیومن هخ باا خ بهش نگاه کردم که ن دنیحرفش مامان و
 !پسره پررو!کشهیروبازکرد. جالت هخ نم

 کردم تابرم که آراد ودش روبهخ رسوند یتکون دادم وازشون  داحافم یسر
 نه؟ ی وشحال یلی -

 دوگفتیزدم که صورتخ روب*و*س یلبخند
 نیکنب نیتونیدلتون بخوادم یهرکار گهیازامروزد-

 روتوهخ کردم وگفتخ ا مام
 !وونهی جالت بکش د-
گه چ یا- بام نت  یبا گفتخ؟منمورم ب*غ*ل وب*و*ستتته بودتو وده ذه

 منحرفه به من چه؟
 بازبرگشت طرفخ وگفت شیبان بعدهخ

 هی که االن ذهنت نیکاراکه من گفتخ روقبالکرد نیراستتتش روبگونکنه شتتماا-
 منحرف شد گهیطرف د

 توسرش وگفتخ زدم



 !گمشوکنار!ییایح یب یلی -
 شدم اماتا واستخ حرکت کنخ گفت نیسوارماش دومنیهخ با نده کنارکش اون

 !یعروس تصادف کن دنیتوراه ازذوق د ترسخیم خیصبرکن باهخ بر-
 !یایخوادبیگمشو!نم-
 صبرکن! گخیم-

 دلشوره داشت یزیآ رش روباتحکخ گفت انگاراون هخ ازچ حرف
 ربع آماده شدوبرگشت هی یوتو رفتفورا

 آماده بشه ینجوریوقت کرده ا یبودم چطور مونده
 بازاومدسوارشدومن هخ حرکت کردم شیبان

باره طن یکل تادو ب یروتو نیذوق داشتتتتخ  ب باس  ل بهش  یلی  نخیاون 
 نمشیدتاببینپوش گهیهخ کردم د ی!نامردهرکارومدیم

 زدم وبه سرعتخ اضافه کردم تازودتربرسخ یلبخند
*** 
 آراد

ه هرحال بکنه!ب یزیچ یتصادف دمیترسیم ااومدمیباآر نیداشتخ واسه هم دلشوره
 نگفت یزیتعجب کرده بوداماچ نکهیاون هخ باا امیدادم باهاش ب حیترج

 گهیم یزیچ هیداره باتعجب  دمید ادرزدکهیآر خیدیشتتش رستت ستترستتتاعت
 ادباالیب خوادکهیامیازآر هیباگر شگردارهیآرا دمیشدم که د ادهیپ نیفوراازماش
وکه شتت خیدیکه د یزیباالکه ازچ خیفورارفت خیبود دهیترستت یحستتاب هردومون

 من! ی. داخیشد
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 شده بود زداغونیچ یبودوکل ختهیبهخ ر شگاهیآرا تمام
ستیآرا سته بودن اماازطن هیهخ کتک  ورده  ارشیشگرود ش شه ن  یر ب نیگو
 دنبو
 اومدجلوش وگفت هیگر شگربایآرا کردکهیبه همه جانگاه م اباتعجبیآر
 آقا!عروستون روبردن-

 بهش نگاه کردم وگفتخ باتعجب
 ؟یک-

 ادام داد هیهخ باگر اون
روداغون کردن بعدهخ  یتوسالن وهمه چ ختنیعده باتفنا ر هی دامرگخ بده!-

ستون روببرن!ب یسع ت کنه کردمقاوم یسع یبااون لباس کل چارهیکردن تاعرو
 کردن وبردنش هوششیامابازور وکتک ب

 اشاره کردوگفت ارشیبه  ودش ودست بعدهخ
 خیامانتونست خیریجلوشون روبگ خیکرد یماهخ سع-

 !هیرگریزدز بعدهخ
ست آر ی دا سمت دردو ایمن!گل ازد صدا دیافتادوفورابه  ه ک شگریآرا یامابا

 اشاره کرد نهیاون هخ به آ ستادکهیکردایاون روصدام
 روش بارژلب نوشته بودن نهیطرف آ خیرفت
 !سامیهجرش بسوز یدتویسرهنا!امابا یداشت یعروس  وشگل-

 !کردمینگاه م نهیجورشوکه داشتخ به آ نیهم
 بود ا بردارشدهیوآر نیازازدواج طن یچطور سام؟امااون



 نهیآ یارش روبرداشتتت وتوکن یکه صتتندل کردمیم انگاهیشتتوکه به آر داشتتتخ
 ادی.بعدهخ فردیکوب

 !ک*ث*ا*ف*هکشمتی! ودم میعوض-
 دومیگوشه کزکرده بودن وصداشون درنم هیهخ ازترس  ارشیشگرودستیآرا

 من! ی. داخیشد فوراازاونجا ارج
  ودم نشستخ پشت فرمون! نینداشت واسه هم ی وب ااصالحالیآر

 !شکشتیآورده باشه م نیسرطن ییاگه بال خوردکهیم دادوقسخیفحش م مدام
 سام ازازدواج اونا بردارشده بود؟ یمونده بودم که چطور امامن

 من !نه ی دا-
 ایآر

 دفعه زدروترمزوگفت هیآراد
 من!نه! ی دا-

 بهش نگاه کردم وگفتخ برگشتخ
 ؟یسادیشده؟چراوا یچ-

 طرفخ وگفت برگشت
 حسام!-
 ؟یحسام چ-
 هبه سام درموردشماگفت ادته؟حتمااونیدوست بود! یلیحسام باپسرعموش  -
 ی؟عوضیچ-
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صبان یحساب صبان نیبودم وا یع شاردادم  یحرف آرادهخ ع ترم کردومشتخ روف
 دمیدرکوبیورو

 کشمتیک*ث*ا*ف*ه  ودم م-
 خیکنیم داشیباش پ ؟مطمئنیکنیم ینجوریآروم باش پسر!چراا-

 حرف هخ دوباره حرکت کرد نیبعدازا
صبان امامن صبرکنخ.من طن یع ست داده بودم  نخیترازاون بودم که  شقخ روازد ع

 خیعقدکن خیخواستیکه م یوقت قایاونخ دق
 ارمیدووم ب تونستخینم گهید

کارنخیمن طن ی دا باره  باردوومیا گهید ؟اونیکنن معتادبشتتته چ ی!اگه دو  ن
 سرپانبود یلیشده بود وهنوزهخ   فیضع یلی! ارهینم

 به کامخ زهرشد! خی وشحال یمن چطور ی دا
 دمیدیروم یداشتخ رنا  وشبخت تازه

تارموازستترش کخ بشتته  ودم  هی!اگه یبگردم؟ستتام عوضتت حاالکجادنبالش
 کشمتیم

 دهخکریم یکردوستتعینگاه م ابونی  کردوبعدبهیبهخ نگاه م یآرادهرازچندگاه
 بودن!آرامشخ روزم گرفته  شدمیآروم نم گهیتندبره هخ منوآروم کنه.امامن د

 آراد
 کرد شدآرومشینم کردمیهخ م ی راب بود.هرکار یلیا یآر حال

 خ شتتدجلو وبعدهخ شتتونه هاش  دمیشتتونه اش که د یروگذاشتتتخ رو دستتتخ
 شدینم کنه؟باورمیم هیگر ادارهیمن!آر ی. دادیلرزیداشت م

 خیکنیم داشی داپ ؟بهیکنیم تی!آروم باش مرد!چرا وده رواذایآر-



 روتکون دادوگفت سرش
 ارهیاون تازه  وب شده بودآراد!اگه دوباره بهش موادبزنن دووم نم-
حاالزننهینترس!اون طن- تا ند ی!من  قدره اون  باره دمیبا باش دو .مطمئن 
 شینیبیم

 ودادزدم دمیفرمون کوب ی.محکخ روشدیآروم نم کردمیم یهرکار
سه د- شکنگهیب باش  یوکاراق نیا یچکارکنه؟به جا نیپس طن ی!اگه توازاالن ب

 ودنبالش بگرد
ماچ نیباا به  یزیحرف من  ودش روجمع کردوا باا خ زل زد فت فقط  نگ

 دیچشاش د یشدتویجلو.اماهنوزنخ اشک روم
ند بهش گاه کردم ولبخ باا ین کهیزدم  داره ازدا ل  کردمیهنوزاحستتتاس م ن

 داشتاما ودش رومحکخ نگه داشته بود.اماهنوزا مش رو سوزهیم
 !شهیانابودمیوگرنه آر خیداکنیروپ نیطن خیبتون  داکنه

 خیسرعت به طرف  ونه رفت به
مغموم  افهیدر!مامان هخ بااسفندش جلواومداماتاق یجلو دنیهمه دو خیدیتارس

 .ظرف اسفندازدستش افتاددیارودیآر
 که مامان گفت کردنیداشتن باتعجب به مانگاه م همه

 کوش؟عروسخ کجاست؟ نیپس طن-
باالآوردتاجواب بده که نگاش به حستتتام  نییستترش پا اکهیآر بودستترش رو

 آورد نییصوره حسام پا یاقتادفورارفت طرفش ومشتش روتو
 ردهک یچه اشتباه دمیکه زدفهم یشوکه شده بودم اماباحرف یحساب ازکارش
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به چه حقرتوبودی!تقصتتیعوضتت-  که من یبه اون ک*ث*ا*ف*ه گفت ی.تو
 خیازدواج کرد نیطنو

اش روازمشتتت  قهیداشتتت  یشتتوکه شتتده بودوستتع یحستتاب چارهیب حستتام
 نجویاهمی.اماآرارهیادربیآر

 سمتش رفتخ وگفتخ فورابه
 ای؟آریکنیچکارم-
 !کشمشیوم کنخیم داشیپ-

 تخدموگفیکه دستش روکش رونیفورامنوکنارزدو واست که از ونه ب بعدهخ
 ه؟یچکار نیصبرکن!ا-

 یکردبه تقالکردن و واست که بامشتش منواز ودش جداکنه که جا ال شرود
 نیزم یصورتش فرودآوردم که پره شدرو یدادم ومشتخ روتو

نوقت واو یکنن؟م التوستترهنگیدارن کارشتتون روم ینیبی!چته؟نمگهیبستته د-
کنن  داشیکن زودترپ اوکمکشتتونینکارابیا یجا ؟بهیکنیرفتارم نقدربچگونهیا

 روبکن!کارا نینه که ا
 اشاره کردم وگفتخ هیبق به
 رودلشون یبزار گهیغخ د هی یخوایست؟میحالشون  وب ن ینیبینم-

 جورم ل  ودم دادزد همون
ستترش  ییدونخ چه بال ی!نمدنشی.دزد؟نامزدمهیدونیتوچه م یآ ه عوضتت-
 آروم باشخ یخوایم یچطور اداونوقتیم

 شونه اش وگفتخ یطرفش وروبه روش نشستخ ودستخ روگذاشتخ رو رفتخ



م- جا  ک من! برادر ن داشیپ یخوایآ ه  بهیک تو بر ؟ هخ  با تا گو ب  خیمن 
 .هان؟مشیبکش

 داد رونیونفسش روب نییرواندا ت پا سرش
آب  وانیل هیروجلوبردم واستتلحه روازش گرفتخ وازمامان  واستتتخ تا دستتتخ

 لیبچه هاکه دور وستتا هی.آب روکه  وردازجاش بلندشتتدورفت طرف بقارهیب
  ودمون یزدم بازم شده بودهمون سرهنا جد یبودن.لبخند

 خیمربودومنت خی.همه دورهخ نشسته بودوفتادین یاتفاق خیصبرکرد یهرچ تاشب
سام زنا بزنه د ستنی انواده  اله هخ م گهیکه  ساب دون سام  الفکاره ح  یکه 

 گفتیشدمیناراحت شدن!مخصوصاعمو!باورش نم
 تنهابچشه!.اون کنهیبرادرم بفهمه سکته م-

 کردآرومش کنه یکردکه باباسع هیافاده شرود به گر یباشونه ها بعدهخ
و  ریروز تیمامور ی اپروندهیباآر خیصتتبرهمه تموم شتتتده بود.داشتتت گهید

 تلفن بلندشد یکه صدا خیداکنیپ یدسرنخیتاشا خیکردیروم
 یاگوشتتیبهش اشتتاره کردم صتتبرکنه تاآر دکهیفورابه ستتمت تلفن دو طرالن

 روبرداره
 بلندگو گذاشت یرورو یاگوشیآر
 الو-ایآر

 دیچیپ یگوش یسام تو ی نده  یصدا
 سالم سرهنا!حالت چطوره؟-
 !یعوض-
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 ناباشهیشترازایب دصبرهینشوسرهنا!با یعصبان-
 کجاست؟ ک*ث*ا*ف*ه نیطن-
بسته  هی گهیساعت د خیکار روندارم زنا زدم بگخ تان نیتندنروسرهنا!وقت ا-
 دستت.فعال رسهیم

 قطع کرد یامااون با نده ا رهیقطع کردنش روبگ یکه جلو ا واستیآر
 طرف بچه هاوگفتخ برگشتخ

 شد؟ یچ-
 قربان!زودقطع کرد مشیریبگ خینتونست-

 خینکن داشیچکارکنه که پ دونستی! وب میلعنت
ستمون.زنا در روکه زدن آر رسهیم یچ خینیکه ب خیمنتمربود همه سید  رعتابا

 بسته برگشت هیبه سمت دررفت وبعدازچندلحمه با
 نبود؟ یکس-من
 بسته پشت دربود نینه!فقط ا-ایآر

توش آه ازنهادهممون  یزایچ دنی.بابازکردن بستتته ودخیشتتد اجمعیدورآر همه
 بلندشد.ک*ث*ا*ف*ه

شرودیزارودیاون چ اکهیآر سا د هخ  هیاطرافش بق لیکردبه دادزدن و ردکردن و
 کردن هیدفعه  خ شدوشرود کردبه گر هیکه  کردنیبه اون نگاه م هیباگر

خ ازش ستتال افهیروبستتته بودن.اولش باق نیعکس بود.طن یستتر هیبستتته  یتو
 ینددلبخیعکس اول رود یاوقتیبودکه آر باشتتتدهیعکس گرفته بودن.اونقدرز

عکس هخ  یبوداماچشتتماش تو دهیترستت نیلباش نشتتستتت.صتتوره طن یرو
 ارنیسرش ب ییچه بال خوانیشت مسردبودانگار بردا



سا دنیباد سیم یازچ نیکه طن خیدیبعدفهم یعک ودن !اونقدرکتکش زده بدهیتر
االن  دونستتتخی.مختیریکه کل صتتورتش ورم کرده بودوازصتتورتش  ون م

 افتاده بودم. هی. ودم هخ به گرکشهیم یاچیآر
**** 

 ایآر
تاده اف نقدر وشگلیعکس اول ا یقشنا عروسخ رونابودکرده بودن!تو صوره

ه کتکش زد یبعده یعکسا یعکس روبب*و*سخ.اماتو خواستیبودکه دلخ م
بودن وازش عکس گرفته بودن.گوشه لبش پاره شده بودوصورتش هخ ورم کرده 

بودکه سرش هخ  ومدمعلومیشده بود.ازسرش  ون م اهیهخ س رچشماشیبودز
 .ردهضربه  و

 زدمیدم ومدام دادمامابهش ندا رهیداشت عکساروازم بگ یآرادسع
صورتش روز م نیاوناطن سا یکرده بودن تو یمنوکتک زده بودن.  یرآ  یعک

شماینم گهید شنگش رود اهیس یشدچ ستیازورم نم دچونیق شماش  تون چ
 روبازنگه داره

 نجاتش بدم  وده کمکش کن! یمن!چطور ی دا
ساروبگ باال ره ست عک اوناروازم دور کنه عکس اول  نکهیاماقبل ازا رهیآرادتون

 داهیگذاشتخ.من پ بخیج یهنوزسالخ بودروازش گرفتخ وتو نیروکه صوره طن
 .دمی!قول منخیطن کنخیم
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سخ شکام روپاک کردم.من نبا نف شخ ب دمحکخیکنخ.من با هیدگریروفرودادم وا ا
نارش بودگوشتت نا  ورد. ودم ک باره تلفن ز که دو ها چه   یرفتخ طرف ب

 روبرداشتخ
 سرهنا؟ یزنده اهنوز-
 !رمیمیتاتورونکشخ نم-

 کردوگفت یبلند ی  نده
 کنخی. وده روهخ م ل عروست نابودمیبریآرزو روبه گورم نیا-
 ورده روپس  نیروکه طن ییدعاکن دستتتخ بهت نرستتته ستتتام!تقاص کتکا-
 .مطمئن باشیدیم
 ستین بیآرزوبرجوانان ع-

دم وبه شتت ی.عصتتبانخیریوبگردش ر خیفوراقطع کردبازهخ نتونستتته بود بعدهخ
 سمت اتاقخ رفتخ

 یتخت اندا تخ تاآروم بشتتخ.اماآرامشتتخ نبودرفتخ طرف جعبه ا یرو رو  ودم
سر شته بودم واونودرآوردم وبو نیطن یکه رو  یهنوزهخ بو دمشییرو توش گذا

 کنخ داهیپ یچطور نخیمن طن ی. دادادیعطرش روم
 اتاق وکنارم نشست یاراداومدتو

 !ایآر خیکنیم داشیپ-
 خیکن داشیرپید ترسخیامام دونخیم-

 نگفت یزیچ گهیهخ د اون
هخ که باهاش تماس  یازستتام نشتتده بودشتتماره ا ی بر گهیروزبودکه د ستته

 بود وسکیک هیهردفعه از گرفتیم



کار ها ن م یت بر مون  ت بودیکه ازدستتت مار ت ن مدا باره صتتتداو فن  ی.دو ل ت
 روبرداشت ینبارآرادگوشیبلندشدا

 دادازجامیداشتتتت فحش م دادآرادبلندشتتتدکهیدادوب یصتتتدا قهیبعدازچنددق
 روگذاشت یبلندشدم ورفتخ طرفش که آرادگوش

 گفت؟ یآرادچ-
 یچیه-
 بهخ بگو!-
 اینگفت آر یزیچ-
 آورده؟ نخیسرطن ییگفت؟چه بال یبگوچ گخیم یلعنت-

 دیهخ م ل من دادکش اون
 یشکنیم یوکه اون زدمن سو تخ توبشن یی؟حرفایبشنو یخوایم یچ-

 روگرفتخ منمورش
 گفت؟نکنه یمگه چ-

 روتکون دادامافوراگفت آرادسرش
بااینه آر- نه!تو  یآدم نی.من مطمئنخ اون دروغ گفته طنیباشتت دمحکخی!االن 
 بهش... یبزاره کس ایراحت نیکه به هم ستین

ام س دونستخیبگه.نم یزیخوادچیکه نم دمی.فهمنییسرش رواندا ت پا بعدهخ
حدس م ییچه حرفا ما گه اون ی. دا زدمیزده ا باشتتته  کنخیکه فکرم یمن ا

 !امکان نداره؟نهیچ
 که آرادگفت رونیتابرم ب دمیچر  شدمیم یعصب داشتخ
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 ؟یریکجام-
 دارم تنهاباشخ.پس بزاربرم اجیبمونخ!احت تونخیآرادنم-

 شدم نخیسوارماش رونینگفت ومن فورااومدب یزیهخ چ اون
نهید م ل ناچرخی  یهاتو وو ها زدمیم ابو جا  نیکه توا رفتخیم ییهمش 

 خیرفته بود نیچندروزباطن
ستخینم من ستخیموفتادنیبراش م کردمیهخ که فکرم یاگه اون اتفاق یحت تون  تون

نه ا الیخیب باشتتخ   هیبه  اطر نکهیاون بشتتخ پس بهتره مردباشتتخ وکنارش 
شرا خودتنهاشیزبیچ ستش دارم درهر شه که من !مهخ  ودیطیبزارم آره من دو
 !مونهیمن پاکه وپاک م نیپاکه!آره طن دونخیم

 نیه چننبوداگ راونیاماگرفتخ.تقصتت رمیروبگ خیتصتتم نیستتخت بودکه ا یلی 
فاق تهیبراش ب یات با وف بزارم اون عشتتق منه وعشتتق من  دتنهاشیپس چرامن 

 مونهیم
له الله شتتتدم  دمیچر یابونامی  یتو نجورکهیهم  یادروزیمتوجه مزون  ا

 نیبود.چقدرطن یمن!چقدرروز وب ی دا خیباهخ لباس بخر خیافتادم که اومد
 گفتیسرانتخاب کردن من حرص  وردم

 !یرتریتوکه ازاون دوتاسخت گ-
شگل توش   یلی  نیطن نکهیلباس قرمزرنا افتادم که فقط به  اطرا اداونی و

 شده بودنزاشتخ اونوبرداره!
 شدم ورفتخ دا ل مزون! ادهیپ نخیازماش
 وگفت دبالبخنداومدجلومیتامنود  اله

 ؟ الهیطرفا؟ وب نیداماد!ازا یسالم آقا-



 زدم وگفتخ یلبخند
 ن؟یسالم  اله شما وب-
 ؟یداشت ی!کارزمیممنونخ عز-
 دیپوش نیلباس قرمزرنا بودکه طن هینجایا خیاومد نی اله اون روزکه باطن-

 کردوگفت ی نده ا  اله
 یگیچشاه برق زد روم یدیتنش د یاون که تاتو-

 بهش نگاه کردم که گفت باتعجب
.گفتخ همون روانتخاب دیبودکه  ودش هخ د عیبرق چشتتتاه اونقدرضتتتا-
 ستینه  وب ن یشدکه گفت یچ دونخیامانم یکنیم

 زدم وگفتخ یلبخند
 تواون لباس اونقدر وشگل شده بودوتوچشخ یدمنوبشناسیبا گهی اله توکه د-

هخ که  ییچشتتخ همه اونا کنخیبودکه مطمئن بودم تمام مده جشتتن ولش نم
 گفتخ نه!والبته نیواسه هم ارمیرودرم کننیبهش نگاه م

  ودش ادامه داد  اله
 کخ بازبود. هی-

 داد دوادامهی ند
ستخیم- ست میگیروم نیهم دون شک یاون لباس باموها یگی!را  یلی  شیم

 یپرسیدرمورداون لباس م ی.حاالواسه چومدیبهش م
 نش؟یبدونخ هنوزدار خواستخیم-

 تکون دادوگفت یسر

http://www.roman4u.ir/


نگهش داشتخ واسه نامزد وده.البته  یازاون لباس بگذر یتونینم دونستخیم-
ارواسه .انگومدیهخ که اونوامتحان کردن فقط به نامزدتوم ییتموم کسا یبگخ تو

 ارمشیبودن!االن براه م ودش دو ته 
 رفت ولباس روآوردوگفت بعدهخ

هد یخوایم- کار وبیبد هیبهش  حال م یکنیم ی؟ ته شتتتهی وشتت !الب
 مشکل داشت براش درست کنخ شییتاامتحان کنه اگه جا شیاوردیبهتربودم

 تونستخی اله امانم دونخیم-
 دمی.لباس روکه  رتونستتتخینم یچ یمن برا دکهیزدامانفهم یهخ لبخند اون

 اومدم وفوراحرکت کردم طرف  ونه رونیازمغازه ب
سمت دراومدن!م دمی ونه که رس به ستخیهمه فورابه  شدن.لبخند دون  ینگران 

 زدم وگفتخ
  وبخ!-

اون هخ  کردبهیبهخ نگاه م یبالبخندازم دورشتتدن اماآرادداشتتت بانگران اوناهخ
 زدم وگفتخ یلبخند

رودوستتت دارم ودوستتت  نی.من طنستتتیباشتته برام مهخ ن تیاگه هخ واقع-
  واهخ داشت

 زدوگفت یلبخند آرادهخ
 !یمرد یلی -

 به دستخ نگاه کردوباتعجب گفت بعدهخ
 تودستت؟ هیچ نیا-

 زدم وگفتخ یلبخند



 ومدیم شتربهشیازهمه لباساب نی.اون روزاخیدید نیکه باطن ییازلباسا یکی-
 بهخ نگاه کردوگفت باتعجب

 پس چرابرش نداشت؟-
 من نذاشتخ!-

 دوگفتیباالپر ابروش
 چرا؟-
  وشگل شده بود یادیچون ز-

 دوگفتی ند
 ادبهیم ی.آ ه پسرککردینگاش م راز ودهیغ یکس شداگهیم تیوتوام حسود-

 ازدواج کرده دوننیم کنه؟همهیزن تونگاه م
ما  یکنیفکرم ینجوریتوا-  یوجل توننیونم کننیها م ل توفکرنم یلیا

 رنینگاهشون روبگ
تا ستترش یروتکون دادوحرفخ رو نددکردی به لبخ تاقخ  ی.من هخ  مت ا به ستت

 بدمش هیهد نیکمدگذاشتخ تابعدابه طن یرفتخ.لباس روتو
شتخ بهش نگاه م یرو شتخ دا سش روبردا ستخ وعک ش توجه که م کردمیتختخ ن

 شدم نیطن یدستا
کامل  نیکه عکس طن یی.ازاونجادادیرونشتتون م یداشتتت عالمت بادستتتاش

 پس سهیلباسش   نییکه پا دمیبودد
 باشن!اماکجا؟ دشمالیاونابا آره
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به مغزه فشتتتارب یجور رو نیهم  اری!فشتتتاربایارآریعکس زوم شتتتده بودم.
ستهیم نیطن یدبفهمیتوبا صبرکن بب یچ خوا شونت بده. ن به  ودش او نخیرون

 اشاره کرده
 اتاق وگفت یلحمه آراداومدتو همون

 گهید نییاپای؟بینکیچکارم یاداریآر-
 ایآرادب-
 شده؟ یچ-

 نشست.عکس روطرفش گرفتخ وگفتخ اومدوکنارم
 روبهمون نشون بده یزیچ کردهیم یانگارداشته سع نیطن نیبب-

 به عکس نگاه کرد آرادبادقت
 نمناکه یجا هیمشخصه اونجا سهی  نشییکه پا نیازلباس طن نیبب-من
 شمال-آراد

 گفته؟یداشته بهمون م یآره!اماچ-
 کردوگفت یآرادفکر

 داده یتواوناهخ عالمت نیعکسا!مطمئنا طن هیبق-
 خیعکساروکه ندار هیآره!امابق-

 زدوگفت یلبخند
 ینش تیاوناروفقط ازتودورکردم تااذ-

 زدم وگفتخ یهخ لبخند من
 خیداکردیتوشون پ یزیدچیتاشا شونیاریب یبهتره بر-

 بهخ نگاه کردوگفت نامطمئن



 ؟یمطمئن-
 .ارمیب زاروطاقتینجورچیدایبا دنشیکمترزجرکش یآره!برا-

 ارهیهخ سرش روتکون دادورفت که عکساروب اون
 یافتاددوباره عصب شیوعکساروداددستخ.تاچشمخ به صوره ز م آراداومدتو

 شدم. واستخ عکساروپره کنخ که آرادگفت
که اون روزهخ نممشون  خی.شانس آوردزهیرینه پرتشون نکن!نممشون به هخ م-

 ختهیبه هخ نر
 خته؟یکه به هخ نر یمطمئن-
 ندادم یوبعدهخ من گرفتخ ونشون کس شونینداد یآره چون تودست کس-
 خیاریرمزشون رودرب خیکن یدسعی وبه !حاالبا-

ک کت نکهیباا نیطن خیزدیهمون طورکه حدس م خیدیکنارهخ چ عکستتارومرتب
 کرده بودکه به مارمزش روبده ی ورده بودسع

شهر خیبود دهینجافهمیتاا شماله.اماچه  توهرعکس چندتاعدد  نی؟طنیکه اون 
 رونشون داده بود
 گفتیم یامااون چ خینوشت عددهاروکنارهخ

 حروف باشه؟! دشمارهیشا-آراد
هستتت.حرف  12که ازکدوم حروف استتتفاده کرده؟ عدداول  خینی!بزارببدیشتتا-

 L یسیرهست وانگل یفارس یالفبا 12
 استفاده کرده پس مطمئنااوناتو رشتن یاون ازفارس-آراد

 زدم وگفتخ یلبخند
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 آره!درسته-
 گهروب ابونیکرده اسخ   یش نبودپس مطمئناسع خیروچک کرد یبعد حرف

 رشت روداشته باشه یابونایکه اسخ   خیدار اجینقشه احت هیبه -
 .صبرکنخیاریربیگ نترنتیتوا خیتونیم-اراد

 ردنقشه ازشهررشت درآو هی نترنتیا یرفت وبالپ تاپش برگشت .تو بعدهخ
سوم هخ که  نیبودکه باا ابونیدوتا  فقط شون بود؟حرف  حرف بودن اماکدوم
 خوردیابونانمی  نیکدوم ازا چیبه ه

 خورهیکدوم نم چیحرف سوم هخ که به ه-
 کردوگفت یآرادفکر

 کوچه باشه! داسخیشا-
رش .کاخورهیم نیکوچه به ا هی...استتخ ابونی  یتو خیدیکه د خیاندا ت ینگاه

ه که بعدبارمزب ارهیتونستتته بودآدرس رودرب یحرف نداشتتت معلوم نبودچطور
 مابده

 هخ مطمئناشماره کوچه بوده یبعد شماره
 درسته کوچه ...شماره هفت-

 وهشت ستیپالک ب-آراد
 خیدیودستامون روبهخ کوب خیزد یهردولبخند

 الحق که سرهنا اطالعاته!واقعابرازندشه!-آراد
 دکردمییهخ حرفش روتا من
 دکردمییهخ حرفش روتا من

 .روبه آرادکردم وگفتخنییپا خیباعجله رفت هردومون



 خیزارنجابیگروه ا هیاونجابهتره  خیوهممون بر خیکن سکیر خیتونینم نیبب-
 خیدرسته ممکنه اشتباه کرده باش-

ندنفرد یمیبه ستترگردعم خیدا ل  ونه روستتپرد گروه که  گهیومن وآرادوچ
 که مامان اومدجلوگفت خیتاحرکت کن خیسرداربرامون فرستادآماده شد

 ن؟یری!کجامایشده؟آر یچ-
 خیکن داشیاونجاپ خیوبتون خیمامان دعاکن اشتباه نکرده باش-
 کجاست؟ نیدونیمگه م-
 !بایتقر-

 زدوگفت یلبخند مامان
 . دابزرگهنیکنیم داشیانشااله پ-

مت به ستت خیوحرکت کرد خیرفت هیوباآرادبه ستتمت بق دمیروب*و*ستت دستتتش
 رشت

 یالیموردنمرمون.اونجاچندتا ونه وو یبه جا خیدیرستت بعدازچندستتتاعت
ساز وروبه در سا تمونینو شده بود که موجا یجور28پالک  ابود  یسا ته 

 سیلباستتش   نیهم یپس برا گشتتتنیوبرم ومدنیم یورود یها اتاپلهیدر
 بوده.کارمون راحت بود.

.به بچه هادستتتوردادم که اطراف خیشتتتدیومطمئن م خیکردیدصتتبرمیحاالبا
 بدن الروپوششیو

 چندنفرن. خینیتابب خیالشدی ودم وآرادآروم واردو بعدهخ
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شت شدیو ازپ ست  خیدیازپنجره هادا ل رود یکیواز خیالوارد سمون در .حد
ودپنج جد شیریبودواسه دستگ تیموقع نیهخ اونجابودبهتر شیبود. ودعوض

 هگید هیزاو هی.ازاونجاحرکت کردم تادمیدیرونم نیتاهخ محافظ داشتتت.اماطن
 یستتکاجازه ندادم که  دبهشیازنگهبانابر وردکردم تامنود یکیکه با نخیروبب

ونجاحمله ا دبهیبا گهیکردم.د هوشتتشیگردنش ب یضتتربه تو هیرو برکنه فورابا
باب خیردکیم  به بچه خیستت یممکن بودازنبوددوستتتشتتون مشتتکوک بشتتن. 

 .الیو یتو ختیهمه ر البشنیهادستوردادم که واردو
.اوناکه ازحضتتورماشتتوکه خیوهمه باهخ دا ل شتتد هیکناربق خیوآرادهخ رفت من

 مشونیکردن فرارکنن که گرفت یانجام بدن فقط سع یشده بودن نتونستن کار
شل یهخ تو سام ست که بهخ  ستش یگلوله تو هیکنه که  کیلحمه آ ر وا  د

 زدم که تفنا ازدستش افتاد
 وگفتخ سادمیجلوش وا رفتخ

 یستیآرزو روبه گورنبردم؟اونقدراهخ باهوش ن نیا یدید-
 بهخ کردوگفت ینگاه بانفره

 توکارم نکردم یمن اشتباه-
هخ گرفتن  اشتباهت نیمبودودو نیطن دنیاشتباهت دزد نیوالبته اول نیبزرگتر-

 عکس ازاون
 کردکه آرادگفت ا خ

 اون سرهنا اطالعاته؟ یدونیتونم یعنی-
 گفت یحرف آرادسام عصبان باابن

 یلعنت-



 نینکه ط خیافرادم دستتتوردادم که اونارومنتقل کنن ستتتاد. ودم وآرادهخ رفت به
باال ره تونستتتخیداکنیروپ تا تاق داشتتتت  تاا ند جاچ  ونشتتیکی یتو خی.اون

برم   واستتتخ ی.تادر روبازکردم ستترش روبلندکرد.من با وشتتحالخیداکنیاونوپ
 طرفش امااونقدرسردبهخ نگاه کردکه جا وردم

 ؟یکرد داشیاپیآر-آراد
 فقط تونستخ بگخ شوکه

 آره!-
 یلیاون هخ م ل من   ی وشحال شداما وشحال نیطن دنیاومدتو باد آرادهخ

 یازجاش بلندشدوبه طرف من اومد.حالت چهره اش طور نی.طندیطول نکش
 بودکه انگاربغض داره

 دیکه  ودش روکنارکش رمیهخ رفتخ طرفش . واستخ دستش روبگ من
 !نیطن-

 تخیریصدام ی.اشکاش بهیرگریاوردوزدزیطاقت ن گهیاسمش د دنیباشن
 زمی!عزنیطن-

 .دمیکش یچه زجر یدونیچقدرکتک  وردم.م یدونیر؟مینقدردیچراا-نیطن
 زمیتموم شده عز یهمه چ-
 من شرود شده ینه نشده!تازه بدبخت-
 حرفش  ودم روبا تخ ناباوررفتخ جلوگفتخ نیباا
 اوناچکاره کردن؟ نیطن-
 ادزدوگفتیفر
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 چکارکنن؟اونابازم به من موادزدن یخواستیم-
 آرادبلندشد یصدا نیحرف طن نیباا

 ؟مواد؟یچ-آراد
 دکردییوحرف آرادروتا نییرواندا ت پا سرش

 اما ودموادهخ وفتادهیبراش ن یا گهیکه اتفاق د کردمی داروشتتکرم نکهیباا
 .دیکشیدزجرمیمن ،بازبا نینبود.طن یزکمیچ

 .دیلرزیگنجشک م هیجلوب*غ*لش کردم م ل  رفتخ
 ستین یزی.چزمیآروم باش عز-
اون  یدردبکشتتخ.من هنوزدردا خوامینم گهید ا؟منیآر ستتتین یزیچطورچ-

 ترسخینرفته.من م ادمیدفعه رو
 !نگران نباشنخیطن کنخیمن کمکت م-

ندا تخ  یرومحکخ بهخ فشتتردورفت تو  ودش ب*غ*لخ من هخ دستتتخ روا
 رونیب خیوازاونجااومد رپاهاشیز

 بودمالبته مطمئن ن وفتادهیبراش ن یکه اتفاق بدتر کردمی داروشکرم فقط
 آمبوالنس و ودم هخ همراهش رفتخ یشتخ توواونوگذا رفتخ

!ستتام ک*ث*ا*ف*ه ایشتتده بود.عوضتت فیضتتع یچندروزحستتاب نیهم یتو
 .کشمتی ودم م

 هنکیبدون ا خواستتتیبهخ نگاه کردکه من هخ بهش نگاه کردم.دلخ م برگشتتت
 انهیازش بپرسخ بدونخ که حالش  وبه 

 گفت دکهیازنگام فهم انگار ودش
 !وفتادهین یاتفاق-



 ولبخندزدم که اون هخ ادامه داد دمیکش یراحت نفس
 اجازه بدم تونستتتخیدادم دوباره معتادشتتدم امانم ینیستتنگ یبه  اطرش بها-

 شدیاگه به ضررجونخ تموم م یحت
 رواز شخ بستخ تاآروم بشخ چشمام
 چشاش نشسته یاشک تو دمیروکه بازکردم د چشمام

 شخ؟ینمره من دوباره  وب م ابهیآر-
ماآدرس  یکرد یستتع یخوردیکه کتک م یازتومطمئنخ توکه درحالمن - به 

 یایکارهخ برم نیازپس ا یروبد
 زدوگفت یهخ لبخند اون

امامن  ودم روزدم به  هوشتتخیمنوببرن فکرکردن من ب خواستتتنیکه م یموقع-
من بهوش  دنیشتتهرفهم ی.توخیکردم که بفهمخ کدوم شتتهر یوستتع یهوشتتیب

شا ستن  شمام رونب  یزیبکنخ چون چ یکار تونخینم کردنیدفکرمیاومدم اماچ
 دردسترس نبوداما وب  ودشون نا واسته دردسترسخ قراردادن.

 باا خ بهخ نگاه کردوگفت بعدهخ
 !ی نا بود یلیاماتو -

 دیازحرفش باالپر ابروهام
 نیایبودم بچندروزه اون عکساروبراتون فرستادن؟هرروزمنتمر یدونیم-

 زدم وگفتخ یلبخند
 امروزبادقت به عکسانگاه کردم نیآ ه من تازه هم-

 زکردوگفتیرور چشاش
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 ؟یامروزبادقت نگاه کرد نیهخ هم یبه عکس اول یحت یبگ یخوایم یعنی-
 کردم وگفتخ ی نده ا دمیروفهم منمورش

 نه!اونوازتوعکسابرداشته بودم-
 !یپس  وده روتبرعه نکن!هنوز نگ-
 باشه قبول!-

 .دیزدم که اون هخ  ند یلبخند بعدهخ
 نمتیکه فرصت نکردم بب فی.حیاماواقعا وشگل شده بود-
  ودش اشاره کردوگفت به
 االن هخ  وشگلخ!االن نگام کن-

 زدکه هردومون روبه  نده واداشت! یچشمک بعدهخ
 هقیکه چشتتماش روبستتت.بعدازچنددق دمیروب*و*ستت شیشتتونیجلوپ رفتخ
 ش روبازکردوگفتچشا

 ممنونخ-
*** 

 نیطن
مر ص شتتدم. داروشتتکرگفتن چون دو  مارستتتانیبعدازچندروزازب باال ره

 بدنخ پخش نشده بوده! داروشکرکردم ینشده هنوزتو قیتزر شتربهخیبارب
  وشحال شده بودن دنخیازد یوباباحساب مامان

 هخ که تااومدوگفت طرالن
ره فک یچطور یخوردیکه کتک م تیموقع!تواون یهست یتوعجب مارمولک-
 ؟یبودکه رمزبد نیا شیپ



 زدم وگفتخ یلبخند
 باتمرکز!-
 آدم تمرکزکنه؟ زارهیآ ه مگه کتک م-
 که االن زنده نبودم. کردمیاگه تالشخ رونم-

 دیگفت وصورتخ روب*و*س یهخ بالبخنددورازجون اون
عدازاون پدرآر ب مادرو تهیهخ  مدن و اوالب نازاو  یازم احوال پرستت یکلآرادوبه

دسته گل بزرگ رزقرمزدستش بوددسته گل رو  هی.ااومدینفرهخ آر نیکردن.آ ر
شتیم یرو س زگذا صورتخ روب*و* گونه اش روطرفخ  دبعدهخیواومدطرفخ و

 گرفت
 بهش نگاه کردم که گفت باتعجب

 من! یقسمت-
 زدم وگفتخ یلبخند

 ؟یدار یمگه توهخ قسمت-
 زکردوگفتیرو ر چشاش

 !رسخیحسابت روم-
 !یجراتش روندار-
 ندارم؟-
 نچ-
 خ؟یچطوره مسابقه بد-
 موافقخ-
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 گفت یبالبخندمرموز
 خیشرط بزار دبراشیبا-
 ؟یچه شرط-
 بده دانجامیکه برنده گفت بازنده با یهرچ-
 بوداماقبول کردم.روکردم بهش وگفتخ سکیکه ر نیباا
 ؟یزمانش چ-
 یروزقبل ازعروس هی-

 زدم وگفتخ یهردومون باهخ لبخند یعروس بااسخ
 باشه!-

*** 
 نیطن

هردومون  گهیدفعه د نی.ادیرستت یروزقبل ازعروستت هی یعنیروزموعود باال ره
 ینجوریباشته.ا مونیهمون جشتن عروست یکه مراستخ عقدهخ تو خیقبول کرد

 بهتربود
 بودکه یمینبودکه مراستتممون روبه هخ بزنه امابازم تصتتم یکستت گهید گرچه

 خیهردومون باهاش موافق بود
 تاقا یکه طرالن وبهنازاومدن تو کردمیم اآمادهیمبارزه باآر ی ودم روبرا داشتخ
مده با خیبود او با جون) پدر نه  حایآر ی و جا ن چون او داشتتتت  اطیف

 خیباهخ مبارزه کن خیتونستیوماراحتترم
 ؟یمبارزه کن یابونیبااون غول ب یخوایتوواقعام نیطن-بهناز

 ا مام روکردم توهخ گفتخ-



 ادب!بعدشخ آره یه؟بیچ یابونیغول ب-
 ها؟ کنهیناکاره م زنهیآ ه م-
 روبازکردم وگفتخ شخین

 مبارزه کردم وازش بردم شیابونیقابل توجهتون که من بااون برادرغول ب-
 بگه که درزدن یزیروتوهخ کردو واست چ ا ماش

 نییبفرما-
 روآوردتو وگفت آرادسرش

 ؟یگفته توبرد یک-
 کردم وگفتخ یا  نده

 یبهخ مشت بزن یتواصالنتونست ادمهیکه  ییتااونجا-
 درسته امامبارزمون تموم نشد-
 دوراستخوناه رو ردکنخ هیآره!قرارشدکه -

 دوگفتی ند
 ییواقعاکه پررو-
 اتو؟یمن -

 روتکون دادوگفت سرش
 نرفته؟ ادهیباشه من!اماقول مبارزه روکه -
 کنخیداداشت روکه دادم باتومبارزه م بیترت ادمهینه کامل -

 گفت ااومدکهیآر یلحمه صدا همون
 یوقته داد یلیداداشش روکه   بیترت-
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ند اهممونیحرف آر نیباا تاق رفت خیدیباهخ   ماده  رونیب خیوازا .پشتتتت درآ
 بودگفت سادهیوا
 ؟یآماده ا-
 البته!-

 !خیسادیچمناوا یرو اطیح یتو خیرفت باهخ
 !ننیتا مبارزه ماروبب اطیح یجمع شده بودن تو همه
 تنخ کرده بودم تاراحت ترباشخ دباکالهیسف یبلوزشلوارورزش هی من

سفیشلواربادگ هیکه  اونخ شک شرهیدباتیر شت یم شده  پیتنش کرده بود! و
 زدم وگفتخ یروبه روم.بهش چشمک سهیوا نکهیبودقبل ازا

 توحلقخ پتیت-
 کردوگفت یا  نده

 !یشیمدل حرف زدن بانمک م نیباا یلی -
 دست کارداداشمه!-

شاره کردمپچه پرروموقع بعدهخ ستانیکه منوتوب یبه آرادا سااون لب یتو مار  یا
 گهیم دهیگشادد

 یپسرکش شد یتوحلقخ!حساب پتید ترت-
 !وونهیبزنخ توسرش!پسره د خواستیدلخ م یعنی

سمتش دو ی نده ا اهخیآر سمتخ حمله کرد.من هخ به  که تعجب  دمیکردوبه 
 کرد

ستفاده کرد!فکرکرده م ل  شهیروش نم هیکه از شهیسرهنا! هم یکرد الی  ا
 ستخیمیوا دمیجنگیدفعه قبل که باآرادم



 گرفت زکردوسرعتیکه چشاش رور خیدیدویسمت هخ م نجوربهیهم
 !نیخ که  وردزموبراش پشت پاگرفت دمیروکنارکش د ودمیمن رس تابه
 همه بلندشد ی نده  یحرکتخ صدا نیباا

 نهیشیکتک  وردنش هخ م یپا رهیگی!هرکه زن سرهنا ماینوش جونت آر -آراد
شت م هین ارآرادکردبعدهخ فورابرگشت طرف من و ییبلندشدو فه شو اهخیآر

 شکمخ  ورد یبه سمتخ پره کردکه تو
.البته به قول  ودش ایدونه آر هی زدمیدونه من م هیشده بود یمبارزمون جد گهید

شتاشیمن فرزتربودم معموالازز شت زبدهخیچ هیاما رفتخیدرم رم شتخ که م ام دا
 جون نداشت

 وندمچیگرفتخ ودستتتش روپ رپاشیشتتکمخ که پام روز یمشتتت بزنه تو هیاومد
با نده بود کت بزنمش زم هیفقط مو بام  نیحر فت ول که فوراگردنخ روگر

 دیروب*و*س
 .دهیرس نیپشتخ به زم دمیکه شده بودم تابه  ودم اومدم دشو یحساب
 حرصخ دراومده بود یحساب

 وگفتخ بلندشدم
 یتوتقلب کرد-

 اش رواندا ت باالوگفت شونه
 !یروش مبارزه روکه مشخص نکرده بود-
 روش مبارزه؟ شهیآ ه ب*و*سه هخ م-
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 مبردیشتتدکه من که داشتتتخ م یکه متوجه نشتتده بودن چ هیحرف من بق نیباا
 دنیشده وشرود کردن به  ند یچ دنیبا تخ فهم

 اگفتیبه اونازدم که آر یلبخند
 چموش! یمبارزه بازنا یروش برا نیبهتر-
هخ  هیبق خیتا ستتته شتتد خیدیطرفش که فرارکرد..اونقدردو دمیزدم وپر یغیج

ندیمام یازکارا  نیبهتر خیزدیونفس نفس م خیبود ستتتادهی.هردومون وادنیخ
 بود تیموقع

 بود.بالبخندرفتخ طرفش سادهیوا اطیح یاکناراستخرتویآر
 کردیکه ازلبخندمن تعجب کرده بودشوکه داشت نگام م اون

 یگونه اش که اون هخ لبخند یودست چپخ روگذاشتخ رو سادمیجلوش وا رفتخ
گذاشتتتخ رو باالبردم و با نهیستت یزد.دستتتت راستتتخ روهخ  هل  هیاش و

 استخر یاکجاست؟تویجانانه!آر
صدا یا  نده شدم اما سابت روم گفتیم اروکهیآر یکردم وازش دور سخیح  ر
 دمیروشن
 ت.گذاش ییوچا وهیمادرجون برامون م هیطرف بق خیوباهخ رفت رونیاومدب ازآب

ستخ رو من ش اومدوکنارم  اهخیمونده بودکه آر یکه  ال یدونفره ا یصندل ین
 شدم سی  ی ودش روچسبوندبهخ که حساب نینشست بعدهخ پرروهمچ

 روکه دورشونه ام اندا ته بود روزدم کناروگفتخ دستش
 شدم سی  نخیکناربب نیابشیآه !آر-

بودروزدکنار  ختهیصتتورتش ر یکردوبادستتت چپش موهاش روکه تو یا  نده
 وگفت



 !زیهمه چ یمشارکت تو زمیمشترک عز یزندگ گنیم نیبه ا-
 پسره نیوسرم روتکون دادم.ا دمیمن هخ  ند دنیاره  ندحرفش همه دوب نیباا

 شدیم شیزیچ هی
واج اگه باهخ ازد نیوطن اتویدوئل مشتتترک!نگفتخ آر گنیالبته بهش هخ م-آراد

 ن؟یمدام درحال جنگ نیکن
 خیوگفت خیزد یلبخند هردومون

 هخ  وبه نشیهم-
 آرادهخ هردوباهخ گفتن حسام

 اووووههههو!نه بابا-
 ه؟یچ اشرطتیحاالآر-طرالن

 که شرط بزاره؟ ابردهیمگه آر-من
 اون برده دوننی!همه مگهید رشینزن ز نیطن-بهناز

 امااون تقلب کرد-
 !دبودیکاربع نیاایهخ کرد!ازآر یعجب تقلب-حسام

 دوگفتی ند اهخیآر
 ستخ؟یچرا؟مگه من آدم ن-

 !یهست خیدیحاالفهم-آراد
.فقط هیشتترطش چ انگفتیکردن آر ی.بچه هاهخ هرکار خیدیباهخ  ند همه

 !شهیمربوط م یگفت به روزعروس
 تدوگفی ند اهخیفکربدکردن .آر شعوراهمشونیپسرادراومد!ب یبازصدا که
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 !نینیبیجشنه!همتون م یمنحرف!منمورم تو یک*ث*ا*ف*تا-
 ذوق زده گفتن اوناهخ

 !ولیا-
*** 

 ایآر
 ه؟یشرطت چ یبگ یخواینم اهنوزمیآر-آراد

 نچ!-
 زهرمار-

عدهخ مدجلوکراواتخ رودرستتتت کرد. ب  راهنیباپ یکت وشتتلوارمشتتک هیاو
 بود یوالبته کراواتخ هخ نوک مداد دمیدپوشیسف

با دستتته برگشتتتخ طرف آرادکه صتتورتخ  نهیآ یلبخندتو هیگلخ روبرداشتتتخ و
 دوگفتیروب*و*س

 !ک*ث*ا*ف*هیشد یکش نیعجب طن -
 ری!بمرآرادیبم-

 رونیکردورفت ب یهخ  نده ا اون
سه شن  وا سخ قر خیانتخابش کرده بود نیکه باطن خیتاالرگرفته بود هیج اربودمرا

 یدمشتتکلیباغ تااگه مراستتخ طول کشتت هیبه  خیعقداونجاباشتته بعدهخ همه بر
 نباشه!
کل مامان و اله  یدفعه صتتدا نیکه ا رونیوازاتاقخ اومدب دمیکشتت یقیعم نفس

 بلندشد



ندهردوشتتون روب*و*ستت من بالبخ تاعروس  وشتتگلخ  دمیهخ  ورفتخ 
 ارمیب شگاهیروازآرا

 نیروآرادمشخص کرده بودوگفته بودکه حتمااونجابر هی!آتلهیآتل خیبر قراربوداول
 خیقبول کرد ماهخ

 درزدم طرالن در روبازکردواجازه داد برم دا ل دمیکه رس شگاهیآرا به
 کردن دنیکشکه رفتخ همه شرود به کل  دا ل

نازهخ ا طرالن باطن نیوبه عه  مه  نیدف مده بودن!ه عه  ییجورا هیاو ازاون دف
 بودن دهیترس
ستترش بودرفتخ  یوبودالبته کاله شتتنلش هخ رو ستتادهیهخ روبه روم وا نیطن

 سرش بردارم که طرالن وبهنازجلواومدن وگفتن یجلو واستخ که کاله رواز رو
 !یگون دهیند-

وبه هردوشتتون دوتاتراول باشتتکاله دادم که دوباره کل زدم  یهخ لبخند من
 ورفتن کنار! دنیکش

 جلو وشنل روبرداشتخ که ازآدم جلوم کپ کردم نباربالبخندرفتخیا
صورتش پخش شده بودبرگشتخ  یتو شیبود؟کل آرا نقدرزشتیمن!چراا ی دا

 روبه اون دوتاگفتخ
 ه؟ینجوریچراا-

شدوبعدش هخ طرالن کل زدکه در ی نده  یصدا که شون بلند اتاق  هیهردو
 بود مانکن هیروم  زروبهیچکارکردن!اون چ دمی.تازه فهمرونیاومدب نیبازشدوطن
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بردارهخ که تعجب کرده بودبا نده  لخیما!ف یعروستت لخیبشتته ف یلمیف عجب
 گفت

 !شهیم یبامزه ا لخیف یلی -
ندستترم روتکون دادم وچر  من بالبخ قک ب نیطن طرف دمیهخ  تا  رونیکه ازا

 اومده بود.بالبخندرفتخ طرفش که گفت
 ؟یکرد فیک-
 کردم فیروبه رومه آره واقعاک نکهیازا-

 هخ لبخندزدکه ادامه دادم اون
  نده  وبه یشه؟برایم یچ لممونیکپ کردم.ف یکیاون  یول-

 کردوگفت یفیظر ی  نده
 پاره بود شیکاراون دوتاآت-

دستتتخ گرفتخ  یاش روتو گهیودستتته گل روبه دستتتش دادم ودستتت د دمی ند
زدواون دوتاهخ شترود کردن به  یصتورتش که لبخند کیوصتورتخ روبردم نزد

 دنیکش غیج
بام گاه  یدچشتتمکیصتتورتش رستت کیکه نزد ل جب بهخ ن باتع که  زدم 

 شد طونیاون هخ ش یکه زدم چشما یکرداماباحرف
 تاکف کنن؟ خیقالشون بزار یحاضر-

ستش روگرفتخ و دو سرش  ونریطرف ب دمیرونامحسوس تکون دادکه من هخ د
 نییپا خیوفورادکمه آسانسور روزدم ورفت

بهناز  یکه فقط صتتدا خیوحرکت کرد خیشتتد نیباستترعت ستتوارماشتت بعدهخ
 خیسیوا خواستنیوم زدنیم غیکه ج خیدیوطرالن روشن



دم روبراشون پره کربود نییروکه واسه تز نیماش یهخ با نده چندتاگل تو من
 ودورشدم

 خیکه آرادگفته بودرفت یا هیسرعت به سمت آتل به
** 
 نیطن

 بعدهخ گفت دیدستخ روگرفت وب*و*س اکهیبرگشتخ طرف آر با نده
 ی وشگل شد یلی -

 نازک کردم وگفتخ یچشم پشت
 بودم-

 کردوگفت یهخ  نده ا اون
 البته-

 !هیبه سرعت رفت طرف آتل بعدهخ
عدازکل هیازآتل که تو ینگخ بهتره!چون ب حااله مختلف ازمون  یعکس 

 خیایچراآرادگفت ب خیدینفردوتااستتلحه آورد وداددستتتمون .تازه فهم هیگرفتن.
 نجایا

هخ ازمون  ی!حتماازقبل هماهنا کرده که عکس نمامشتتعوریپستتره ب-ایآر
 رن؟یبگ خوانیمدله که م نخی.آ ه ارنیبگ

 کردم وگفتخ یا  نده
 که بامزه شد.چرا عکسامون نشه! لممونیف-

 زدم که گرفت یچشمک بعدهخ
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سلحه رورو فورامن ش یا شتخ وکراواتش روک سرش  دمیسرش گذا که اون هخ 
رواندا ت دورکمرم ولباش روهخ به حالت ب*و*سه  دودستشیروبه عقب کش

نازک کردم که  یکه  نده ام گرفته بودپشتتتت پشتتم یجمع کردمن هخ درحال
 عکاس فوراگفت

 محشره نیا ولیا-
 هیوقرارشتتدکه  خیگرفت یهخ ژستتت نمام یعکس روگرفت. الصتته کل بعدهخ

 امشب آماده کنن! یازعکساروبرا پیکل
 طرف تاالر خیورفت خیباتشکرحرکت کرد ماهخ

س یوقت شخ غره  دمید خیدیر شون بهمون چ که بهناز وطرالن هخ اونجان هردوتا
.باال ره بعدازمراستتخ دمین با نده رفتخ جلوهردوشتتون روب*و*ستترفتن که م

ن رونشتتون بد پیقرارشتتدکه اول کل نیدونیکه همتون م گهید یزایچ یعقدوکل
 به طرف باغ!آراداومدطرفمون وگفت خیوبعدازشام بر

 !نیکنیشده حظ م یپیعجب کل-
 ! دا!آبرومون رفتیروزدوبعدوا یکه دکمه پل خیبالبخندبهش نگاه کرد ماهخ

که براتون  ؟همونیعکس هخ چ نیشتترود شتتدواول یآهنا نمام هیبا پیکل
 .مادوتاروبگوکه باچه دلدیچیسالن پ یهمه تو ی نده  یکردم.صدا فشیتوص

 اهخیکس روپاش بندنبود.من وآر چیه گهی.دخیعکستتاروگرفته بود نیا یوتوکل
 !دمیخندیحال م نیودرع خیدیکشی جالت م خیکه کرده بود یازگندکار
شدوماهخ نفس راحت لخیف نیا باال ره ش یآبروبرتموم  چون  خیدیالبته به ظاهرک
باحال  اشنجیم الا کردکهیم ییروبرامون بازگو پیازکل کهیت هیومدیم یهرکستت



که م کارامون  بدترهم ته  فتیبودوالب که  خیکردیاصتتالفکرش روهخ نم گ
 نیباش ینجوریشمادوتاا

 که دعوتش کرده بودم اومدجلوم وگفت یسرهنا احمد یسرخ شدم وقت یعنی
 باشه! نقدربامزهیسرهنا رستگارهخ ا شهیباورم نم-

 گفت ودورشد کیوبا جالت تشکرکردم که تبر دمیهخ  ند من
راه هخ تمام  یطرف باغ.تو خیورفت خیناشتتدیبعدازشتتام همه ستتوارماشتت باال ره

ش شته بودن که البته آر نایما ستیم وناچیباهخ کورس گذا نه به که جلوبمو خوا
 رازآرادکهیبه درشدن به غ دونیکس اجازه ندادکه ردش کنه!همه راحت ازم چیه

 بدجورشاخ شده بود.
 طرفش ودادزدم دمیکرده باشخ چر  یکار نکهیا یهخ برا من

 ماه مسئول توالت! هی ینیسرگردام-
 خیدیسرعت گرفت ومازودترازهمه رس اهخی.آردکناریکردوکش ی نده ا که

س یازموقع ص خیدیکه ر  ردبهکینم اقبولیاماآر خیهمه بهمون گفتن که مابر*ق*
 نفر! نیماآ ر گفتیهمه هخ م

صه ص یبعدازکل  ال ص دنیر*ق* شدکه مابر*ق*  خیآهنا مال هی خیهمه قرار
ماهخ دونفره ر*ق*صتتت که  عدهخ  خیدیگذاشتتتتن  ب که  هیو ند نا ت آه

ت که  جال یشرود کردبه دست زدن من هخ درحال خیتعم هیدوبایاکنارکشیآر
مه  یوهورا قیتشتتو یکه صتتتدا دمیجلوش ر*ق*صتت دمیکشتتیم ند ه بل

 جوونابلندشد!
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ومدوجلوم  اایدبود،آریکه به قول آرادازمادوتابع ییهنرنما یبعدازکل  الصتتته
 سادوگفتیوا
 االن وقتشه!-

 گفتخ زدمیکه نفس نفس م یدرحال
 ؟یوقت چ-

 بلند دادزدوگفت که
 ه؟یاالن وقت چ-

 کردوروبه آرادگفت ی نده ا اهخیمهمونا به هخ نگاه کردن ولبخندزدن.آر همه
 ه؟یآرادوقت چ-

 بازگفت شیکردوبعدازچندلحمه بان یآرادفکر
 شرط تو!-

 . من هخ باالتماس گفتخکردنیم انگاهیباتعجب به آر همه
 سخت نباشه ها! نی!جون طنایآر-

 روباالاندا ت وگفت ابروش
 نداره یبه من ربط گهیاون د-

 نگام کردوگفت طونیکه ش سادمیوا نهیکردم ودست به س یا م
 !یهمه منوبب*و*س یدجلویتوبا-
 ؟یچ-
 !یروبکن نکاریتوا خوامیکاردوماداست امامن م نیمعموالا-

 روکردبه مهموناوگفت بعدهخ
 بگه نه؟ تونهیم-



 دادزدن همه
 نه!-

 باچشخ التماس کردم افاقه نکرد.به درک! یهخ با جالت رفتخ جلو وهرچ من
 !یکف کن کنخیم یکار

باش  یطرفش ودستتتتش روگرفتخ واونورو فورارفتخ دستتتتخ  خ کردم ول
 دمیروب*و*س

ما ا ز وردیگرفتخ که ل ییرپایهمه بلندشتتد.بعدهخ براش ز ی نده  یصتتدا که
 فورا ودش روگرفت

 !یسرهنگب*و*سه  هی نخیا-
بادستتتاشیکردم که اون به طرفخ چر  ی نده ا بعدهخ صتتورتخ روگرفت  دو

 .دمیوب*و*س
 عشق ماکه تازه جوانه زده بود یبودوالبته نوا دهیچیباغ پ یهوارهمه تو یصدا
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