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با  یسال جلو ببرم تا از نظر زمان27مجبور بودم زمان رو . هیشمس 1420شروع داستان سال :کیکوچ حیتوض هی

اما . تداخل نداشته باشه شهیرمان هم محسوب م نیاز ا یکیشب گناه من که بخش کوچ کیهزار و  میرمان قبل

و  يبشر يها شرفتیاز پ یحرف چگونهیو رئالش خارج بشه ه نیخواستم رمان از حالت روت یکه نم ییاز اونجا

 . نشه یلینزدم که تخ يتکنولوژ

شب  کیمن و هزار و  يشهرزاد قصه گو میقبل يرمانها يدر ادامه  یرمان به شکل نیضمن،درسته که ا در

و اگه  ستیبه اتفاقات اون رمانها هم اشاره شده اما اصال جلد سوم رمان ن ییجاها هیگناه من نوشته شده و 

 .دیبخون ونهارمان رو به صورت کامال مستقل از ا نیا دیتون یم دیاونها رو نخونده باش

*** 

 :راز نیاول

 !تنده:-

 !د؟یببخش:-

 !مردك شکم گنده...زنهیداره در مورد غذاحرف م انگار

 .اجازه بدم تونمینم!گفتم تنده: تکرار کرد دوباره

شما  سمیبنو یقربان من چ: انجام ندم گفتم یستیخودمو گرفته بودم حرکت ناشا يجلو یکه به سخت یحال در

 که تند نباشه؟ سمیانگلستان بنو یخاندان سلطنت يدر مورد عروسک ها د؟یقبولش کن

هوس کردم در روزنامه  ای ضم؟یروزنامه بزارم؟ مگه مر يرو تو يزیچ نیچن يچطور انتظار دار انیخانوم ک: -

 رو تخته کنن؟

 ه؟یآخه مشکلش چ: -

 ه؟یمشکلش چ یگیرو بند اونوقت م يپهن کرد یدولت رو شست نییپااز باال تا : -

 .کنمیخب من از شدتش کم م: -

 . مقاله مشکل داره سیاساس و بِ.شهیحل نم یخانم با نرم کردنش هم مشکل: -

. دیریگیم رادیکه به مقاله م ا ستیبارم ن نیاول.کنمیم تیفعال یاسیس سیمن دو ساله دارم تو سرو يفدو يآقا: -

هاتون فقط متوجه  يریسخت گ نیچرا ا.و سانسور ازم چاپ شده باشه فیتحر یتا مقاله با کل یس دیسرجمع شا

 منه؟ 
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 . یینما اهیس یعنی نیو ا یکنیم ادیز یلیداغشو خ ازیپ.گفت دیرو نبا زایچ یلیخ یدونیچون نم: -

 ...کنم یسرش خال موینبودن تا بتونم دق دل يا شهیاتاقش ش يها واریخواست د یدلم م چقدر

 !دونمیرو م یینما اهیانتقاد و س نیمن مرز ب: دمیغر

گرفته بود از  يکه خودکارش رو با دو دست به باز یداد و در حال هیچرخانش تک یصندل یبه پشت يخونسرد با

ر مقاله بار به خاط هی.من نبود زیم يرو يمقاله ا نیاالن چن یدونستیاگه م: بهم نگاه کرد و گفت نکشیع يورا

 . بود یها در افتادم کاف ییتو با باال ي

 ه؟یمقاله چ نیمن و ا فیخب پس حاال تکل: -

 .یآشوب به پا نکن گهیاونجا د دوارمیام.کنمیبه اونجا منتقلت م.داره  رویبه ن ازیحوادث ن سیسرو: -

 !يفدو يآقا: ملتمسانه گفتم یبا لحن عیهول و وال افتادم و سر به

 . اخراج ایحوادث  سیسرو ای.که گفتم نیهم: گفت ارهیتو موضعش به وجود ب يرییتغ نکهیا بدون

 حوادث سیسرو رمیم... چشم: وا رفتم و گفتم یصندل يرو.شد یبادم خال یواقع يمعنا به

 نیتو ا دیبا يخود را يدنده  هیمنِ مغرور و .رو حس کردم يموقع بود که با تمام وجود خفت و خوار اون

رو  گرانیشم و مجبور شم به د کاریمبادا از کار ب نکهیفقط واسه ا...بودم یمحض م يقربان گوبله  هی گاهیجا

 ... بندازم

به مسئول بخش .جمع کن لتویپس برو وسا: گفت دیرسیکه انگار از کوتاه اومدن من خشنود به نظر م يفدو

 .کنه تییراهنما گمیم

با حرص به سمت .اومدم رونیاز اتاق ب! یفلفل ییکذا ياون مقاله  يحاو يتکون دادم و با برداشتن برگه  يسر

 .انداختم کیکوچ يجعبه  هی يتو لمویهمکارهام با حرص وسا يرفتم و در مقابل چشما یاسیبخش س

ساله به اسم پروانه بود 35زن حدودا  هیاز همکارام که  یکی.دادمیبود بهش نسبت م يفدو قیال یلب هرچ ریز

  کا؟یارشده  یچ: دیپرس

کرده بودم  يکه نثار فدو ییبغض کرده بودم چون تمام اون بله قربانها.کنم هینه که بخوام گر.کرده بودم بغض

 .شده بودن حنّاق و راه گلومو بسته بودن

 ازیفلفل و پ يادیز.رو ندارم یاسیکار تو بخش س يادامه  تیدادن صالح صیتشخ يفدو يآقا: گفتم یسخت به

 .فرستادنم بخش حوادث.زنمیداغ به مقاله هام م

 حاال؟  هیچ شیناراحت: گفت پروانه
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 ! ستمیناراحت ن: حرص گفتم با

 ! ت سازگاره هیبه روح شتریبخش حوادث ب: گفت یبا مهربون پروانه

 !دیشا

 يراهرو آقاتو .از همکارام به سمت بخش حوادث رفتم یبرداشتم و با خداحافظ زیم يم رو از رو لهیوس نیآخر

 شه؟یچاپ م ان؟یشد خانوم ک یچ: دیپرس.دمیهمکارم رو د ینیحس

 یاسیس سیتو سرو دینبا گهینه تنها قبول نکردن چاپش کنن گفتن د...  ینیحس ينه آقا: و گفتم دمیکش یآه

 .حوادث سیسرو رمیدارم م. باشم

 !جداً؟: -

 ! اوهوم: -

 .دیداشته باش يشتریعمل ب يحداقل اونجا آزاد دوارمیپس ام: -

 .با اجازه.ممنون: -

 ...با سر درش نگاه کردم.دمیباالخره به بخش حوادث رس.راهمو ادامه دادم  و

 »عاطفه ندگانیحوادث و جو سیبخش سرو «

منو اونجا انداخت و نخواست برم  يکردم که فدو یالبته بازم خدا رو شکر م!دگاهمهیاونجا تبع کردمیم حس

بخش .جور نبود هیحاش یدردسر و ب یآروم و ب يزایم واقعا با چ هیروح...زایچ نیابخش خانواده و فرهنگ و 

 !!!!قطعاً...خودشو داشت يها تیحوادث هم قطعا جذاب

**-** 

 :راز نیدوم

 . میبر دیپاشو با:-

 . صبر کن قهیدو دق: -

  قا؟یدق یکنیچه کار م يدار: -

 ! بفهمه یکه سرهنگ تهران خوامینم. شمیخارج م يبابا دارم از باز: -

 ؟یشیچرا بزرگ نم!بچه وسطه هیجون .افراد منتظرن ریام: به عالمت تاسف تکون دادم و گفتم سرمو

 واقعا چرا؟ : پر از افسوس گفت یبلند شد و با حالت ستمیاز پشت س ریام
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رو گروگان گرفتن و هشت ساله  يپسر بچه  هی: عبور از راهرو گفتم نیدر ح.رو برداشت و به سمتم اومد کتش

 !نگهبان ساختمون رو هم کشتن

 ا؟یک: -

و سوار  میاز ساختمون خارج شد. راه افتاده شینوپو چند لحظه پ میتازه گزارش دادن و ت.ستیهنوز معلوم ن: -

تو  یمجتمع مسکون هی يکه تو يریکه پشت رول بود به سمت محل گروگانگ يو سرباز میاداره شد نیماش

بر و کم  ونیم يخوب راه ها یلیخ سرباز نکهیو اونم به خاطر ا میربع تو راه بود هی بایتقر. وندتهرانپارس بود ر

 . دیکشیطول م دنمونیساعت رس میحداقل ن دیاونوقت روز با کیوگرنه تو تراف شناختیتردد رو م

که چندان هم  یابونیخاطر سر خ نیکه مجتمع توش قرار داشت رو از دو طرف بند آورده بودن به هم یابونیخ

 ستادهیرو بند آورده بود ا ابونیکه سر خ يدیسبز و سف نیسرباز کنار ماش هی. میشد ادهینبود پ ضیو عر لیطو

 . احترام کرد يادا دنمونیبود که با د

خوشبختانه قبل از اومدن ما مردم رو متفرق کرده بودن مونده بود چند تا خبرنگار .وسط کوچه بود  بایتقر مجتمع

 . یسرگرد زارع: محکم گفتم ییبا صدا ستادمیکنارشون ا یوقت.خونه قرار داشت  يروبرو یو تا ون مشکد.سمج 

 ! سالم سرگرد:بود برگشت و گفت دهینوپو رو پوش میت یکه لباس سرتا پا مشک يچهارشونه ا مرد

 از چه قراره؟ هیقض.سالم: -

بهش  کننینوپو دارن تالش م يبچه ها.هنوز ناشناسه ریگروگانگ: در آورد و گفت شویآفتاب نکیع یزارع سرگرد

که  ییپشت بومن و از اونجا يکه گروگان گرفته شده هر دو رو يو بچه ا ریگروگانگ.کنن اما سخته  دایپ دید

در .میداشته باش دید گهید يخونه ها وماز راه پشت ب میتونینم هیحوال نیساختمون ا نیساختمون بلند تر نیا

 زنمیم میسیکوپتره که االن ب یتنها راه درخواست هل. قفل کرده و بچه ها نتونستن وارد شنپشت بوم رو هم 

 . بفرستن گمیم

 بچه؟  نیوالد: -

 . و خبرش نکردن اما پدرش اونجاست مارستانهیمادرش پرستار ب: -

 يصدا هیبه سمتشون رفتم و با . ودنیهم سن خودم اشاره کرد که خبرنگارها دوره ش کرده  بایمرد تقر هیبه  و

 ... خبرنگار يو خانوما ونیآقا: و محکم گفتم يجد

اگه تا : رو به خبرنگارها گفتم.اونا در امان موند يلحظه از هجوم سواال هیبه سمتم برگشتن و پدر گروگان  همه

 .نیشیبازداشت م نصورتیا ریدر غ...چیکه ه نیو رفت نیجمع کرد لتونویوسا گهید قهیپنج دق
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 . با خبرنگارا نداشتم یخوب ي ونهیم چوقتیه

 . دیرو ندار اریاخت نیشما ا: گفتیم یمنو متوجه خودش کرد که با گستاخ یدختر جوون يصدا

 !د؟یببخش: -

شما نجات اون بچه ست  ي فهیوظ.دهیو اجازه رو نم اریاخت نیگفتم قانون به شما ا: و گفت ستادیپروا جلوم ا یب

که ما هم  دیحواستون رو به نجات اون بچه بد کنمیم هیبهتون توص.خبر به مردم نیا يما مخابره  ي فهیو وظ

 !شهیخودتون بد م يآبرو ي اسهو!ومدنیبرن ریگروگانگ هیاز پس  یآگاه يزبده  يافسرها میسیننو

خبرنگار همون خانوم : گفتم یبا بد خلق...ومدیو سرِ نترسش در مقابل خودم اصال خوشم ن شیحاضر جواب از

 تیمامور ایپرونده  هی يریگیدر روند پ یرو داده که اگه کس اریاخت نیبه من ا دیزنیکه شما ازش حرف م یقانون

  ن؟بگم بهت دستبند بزن ای يریحاال م.کرد بازداشتش کنم جادیاخالل ا

زل  ییبا پررو.نبود ینیاما دختره حاضر به عقب نش رفتنیکه پشت سر دختره بودن داشتن م گهید يخبرنگارها

 . دستبند بزن: زد تو چشمام و گفت

بگه آخه دختر جون تو رو چه به  ستین یکی!گلوله خالصش کنم هیدستبند زد با  يبه جا تونستمیم کاش

 حوادث بودن؟  يخبرنگار صفحه 

 ...نیا ایب...ریسروان کب.یلیهر طور ما: گفتم تینها در

 .باال میبر دیبا: اومد جلو و گفت ریباعث شد حرفمون ناتموم بمونه ام ساختمون يگلوله از باال هی کیشل يصدا

ضد  ي قهیسرباز نوپو جل هیبه کمک .ول کردم  کردیبود و به پشت بوم نگاه م ستادهیرو که همونجا ا دختره

که  یبعددرحال قهیدق کی.منتظر ما بود یسرگرد زارع. دیپوشیم قهیهم داشت جل ریو همزمان ام دمیگلوله مو پوش

سرگرد .میاز افراد نقابدار وارد ساختمون شد یکی ییو راهنما یبانیتنمون و اسلحه دستمون بود با پشت قهیجل

طبقه مونده به پشت بوم  هیو  میسوار آسانسور شد ينفر 4.گفته بود تونستن در پشت بوم رو باز کنن یزارع

 .مینش ریتا غافلگ میشد ادهیپ

 ... و اسلحه هامون در حالت مسلح بود میگوش به زنگ بود همه

**-** 

 :راز نیسوم

 )کایار(

 .يخوب جوابشو داد: گفت يوقوع حادثه اومده بود با خشنود يکاوه که با من سر صحنه  يآقا
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 !باشه باشه خوادیم یهرک...رهیحرف زور تو کَتم نم: جلو دادم و گفتم نهیغرور س با

ما خبرنگارها هم جزء شناخته شده  يواسه .یآگاه ينهایاز بهتر یکی!انژادهیسرگرد آر!ستین یآخه اون هر ک: -

 ! ممکن ریغ يتهایمرد مامور گنیهمکار بهش م يبچه ها! ها نیتر

 ...شد کیکه شل يریاون ت..خداکنه بچه رو نجات بده!دمیآره د: زدم و گفتم يپوزخند

تو  ریتازه اگه زنده باشه و ت...رد برخورد گلوله شدهپسربچه متحمل د هیاصال دوست نداشتم فکر کنم .ندادم ادامه

 !فقط هشت سالشه چارهیاون ب.نشده باشه کیمغزش شل

 "منم هشت سالم بود": شدم ادآوردیرو  يزیذهنم به خودم چ تو

روانمو  انهیسال مثل مور يکه سالها يفرار از افکار زجرآور يبرا.احاطه کرد هیچند ثان يتمام وجودم برا لرزه

 يآقا يصدا. رو باال گرفتم و از اون مجتمع عکس گرفتم نمیدورب،کرده بودن به پشت بوم نگاه کردم هیتجز

  ؟یاسیبه س نیبرگرد نیخوایم مهنوز ه؟یحوادث چ سینظرتون راجع به سرو: دمیکاوه رو از کنارم شن

 !دفعه مه نیامروز تازه اول.دمیم حیباشه قطعا بخش حوادثو ترج جانیپره نجوریهم شهیاگه هم: -

 ! ها یروز اول نیهم نیسرگرد در اومد يخوب جلو یول: -

 !!!گهید: -

موندم که از در ساختمون چند نفر  رهیچقدر خ دونمینم.باز نگاهمو تا پشت بوم مجتمع پنج طبقه باال بردم و

مرد  هیدستاش و  يپسر بچه رو هیبود و  نشونیکه سرگرد بداخالق هم ب سیهمون چهار تا پل.اومدن رونیب

نوپو بازوش رو گرفته بود و به  قابدارو ن اهپوشیاز افراد س یکیو چند ساله که بهش دستبند زده بودن و  ستیب

 .بردش یم سیپل نیسمت ماش

که بچه  دمیو من د دیپدر بچه به سمتش دو.که بغل سرگرد بود نگاه کردم  يا زهیم زهیر يپسر بچه  به

 یوقت.خورده بود گناهیب يبچه  نیپس اون گلوله به ا.دلمو چنگ زد یکیانگار .خونراستش غرق  يو پا هوشهیب

 .رو باال آوردم و جلو رفتم نمیخبرنگارها به سمتشون رفتن منم دورب دمید

**-** 

 :راز نیچهارم

 )سپهر(

تو  دنشیوبپا ک يصدا.احترام کرد  يکه دم در بود به سرعت ادا يسرباز.اومدم  رونیب یدفتر سرهنگ تهران از

 . از کنارش رد شدم و به سمت دفتر خودم رفتم.دیچیراهرو پ
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 نکهیاونم به خاطر ا میحرفه ا يتو دوران کار خیتوب نیاول.کرد خمیسرهنگ توب.نداشته م خراب بود اعصاب

 انیو مجروح شدن به پا يراندازیرو بدون ت يریپا افتاده مثل گروگانگ شیو پ یآبک تیمامور هینتونستم 

جواب بود که حواسمو  رحاض يمزاحم و به خصوص اون دختره  ياون خبرنگارا ریهمه ش هم تقص.برسونم

 .پرت کرد

برگه به سرعت گفته  هی يکه داشت رو دمیدختر رو د هیبه محض ورودم و بسته شدن در . اتاق رو باز کردم  در

و شون برگشتن و نگام کردن و بلند با ورود من هرد.هم روبروش نشسته بود  ریام.نوشت یرو م ریام يها

 ! همون دختره بود.شدن

  د؟یکن یچه کار م نجایا: گفتم یظیو اخم غل یبدخلق با

 یک نکهیا.با خبر بشم ریاز اون شخص گروگانگ ییبازجو ي جهیاومدم از نت!سالم جناب سرگرد: گفت دختره

 .اون کار رو کرده یبوده و با چه هدف

 حالتون خوبه؟: ناخشنود و درهمم اضافه کرد ي افهیق دنید با

  د؟یببر فیکارتون تموم شد تشر: اعتنا گفتم یب.همراه بود شخندیبا طعنه و ر لحنش

  کنم؟یم جادیپرونده اخالل ا هی يریگیچطور ؟ نکنه بازم دارم تو روند پ: -

 .دیبدالبته اگه اجازه .. میکنیکار م دیجد يپرونده  هی يرو میما دار...بله : -

 رینکنه درگ.کردنیم يرو باز لیاو دنتیورژن رز نیمن اومدم جناب سروانتون داشتن آخر یوقت یجداً؟ ول: -

 ن؟یها هست یزامب يپرونده 

خانوم محترم من امروز : دمیغر.زد يبار طنتیلبخند ش کنمیبهش نگاه م دیاونم تا د.چشم غره رفتم ریام به

 نه؟ ای دیکارتون تموم شد زحمت رو کم کن.اصال حوصله ندارم با شما سرو کله بزنم

 !برمیم فیمنم کارم تموم بشه تشر.سرپا بده دینیبش دییبفرما...نه هنوز: زد و گفت يا انهیموذ لبخند

که کنار  زمیمنم به سمت م.ددادن ش حیبه ناچار روبروش نشست و دوباره مشغول توض ریام.خودش نشست و

 .گزارش شدم لیمحل نشستنشون بود رفتم و سرگرم تکم

 .دیخبرنگار جد نیپرونده هام به لطف قدم نحس ا نیاز فضاحت بار تر یکی

داشته  یپدر مان يجعفر يکه از آقا يا نهیو در واقع به خاطر ک کنهیاخراجش م: ... دمیشنیرو م ریام يصدا

 .زنهیعمل م نیدست به ا

 نم؟یکارتتون رو بب شهیم: بلند کردم و گفتم سرمو
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 د؟یبا من بود: دیسرشو بلند کرد و پرس دختره

 ...عرض کردم کارتتون.بله: -

 ستم؟یخبرنگار ن دیکنینکنه فکر م: زد و گفت يپوزخند دختره

 .کنهینم بیع يکار از محکم کار: -

که  کشیکوچ فیکارت پرس شده از داخل ک هی گذاشت زیم يخودکارش رو رو نکهیتکون داد و بعد از ا سرش

 .گرفتنش دراز شد و کارت رو گرفت يبرا ریدست ام.شونه ش بود در آورد يکج رو

که کارت رو به من  یدر حال تیو در نها دینگاهش چند بار از کارت به دختره و از دختره به کارت چرخ ریام

 ؟یچ یعنی کایار: دیپرس دادیم

 !!! جور علفه هیاسم : گفتم کیاتومات

 يدرخته از خانواده  هیاسم :به من رفت و گفت يچشم غره ا کاستیبودن اسمش ار دهیکه حاال فهم دختره

 .نخل

 !پس تازه کاره.بود شیصدور کارت دو روز پ خیتار "انیک کایار "کارت نگاه کردم به

  د؟یتازه استخدام شد: دمیبزاره که پرس فشیتا داخل ک داشتیخودکارش رو برم داشت

 .دو ساله که خبرنگارم...نه: -

 .کارت همه ش دو روزه که صادر شده نیا یول: -

 .که منتقلم کردن حوادث کردمیکار م یاسیس يقبال واسه صفحه : -

چشماش حالت خاص و ،خوشگل بود .نگاهش کردم قیبار دق نیاول يبرا.تکون دادم میبه عالمت تفه سرمو

 ي هیسر بق دیکه سر من آورد ییباشه بال ادتونی یراست: رت رو بهش پس دادم و گفتمکا.داشت يمرموز

 .دیارین سهایپل

  ؟ییچه بال: دیبا تعجب پرس ریام

داشتم  نکهیاونم به خاطر ا.میکار يتمام سالها خیتوب نیاول.کرد واسه مجروح شدن اون بچه خمیسرهنگ توب: -

 .کردم یخانوم بگو مگو م نیبا ا

چهره ش  يخنک کنه تو یکه دلمو کم يا گهید زیو هر چ یو ناراحت یاز شرمندگ یحالت نکهیبدون ا کایار

گفتم بهتره حواستون ...من که بهتون اخطار دادم!دیکل کل نکن دیخواست یم: گفت یداشته باشه با حاضر جواب

 دیرو به کارتون بد
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طرف  کنمیم هیبا خبرنگارها ندارم پس بهتون توص یخوب ي ونهیباشه من م ادتونیبه هرحال : گفتم یالیخیب با

 ! دیایمن و پرونده هام ن

 ! مونهیم ادمی: -

 !خدانگهدار: گفتم الیخیو ب لکسیبازم ر نحالیبا ا!رو خوندم هیکه اون گفت تا آخر قض یلحن نیا با

! بخش حوادث ...دیرو فردا صبح مطالعه کن رانیا يروزنامه  یراست: بازش کرد گفت یسمت در رفت و وقت به

 !!خدانگهدار!انژادیسرگرد آر ستیبد ن دیآرامبخش بخور هیمنتها قبلش 

در رو  نکهیبعد از ا!و همون شده بود سوهان روح و روان من شدیپاك نم يا هیلبخند اعصاب خوردکنش ثان اون

 ! سبک يدختره : پرت کردم و گفتم زیم يبست خودکار رو رو

 کجاش سبک بود بدبخت؟: بود گفتلبش  يرو یکه لبخند کج ریام

 !کنهیم دیمنو تهد: -

 !!!کرد؟ ختیسرهنگ توب شییحاال خدا: -

 يتو پرونده  خیتوب هیدادم  یوقت: گفتم!!!اضافه شده یکی ایدن يهفت گانه  بیانگار به عجا کردینگام م يجور

 !اونوقت لبخندت رو حفظ کن یکنیم يباز لیاو دنتیرز يتو هم درج کنه که تو ساعت ادار

 .گزارش شدم تا پرونده مختومه بشه یینها يقسمتها لیانداختم و سرگرم تکم نییسرمو پا بعد

**-** 

 :راز نیپنجم

 )کایار(

 دیینشون دادم و تا ریمجرم به سردب يچهره  یروبه همراه عکس شطرنج يریگزارش اون گروگانگ نکهیاز ا بعد

 . حوادث چاپ بشه يو بزرگ صفحه  یتا به عنوان مطلب اصل ینیشد بردم دادم قسمت حروف چ

بودم که اون  دهیخر یمشک يو نوشابه  تایمارگار تزایپ هیشامم  يبرا.دمیده شب بود که به خونه رس ساعت

متوسط  يمنطقه  هی يتو.کیکوچ یلیبزرگ بود و نه خ یلینه خ.داشتم یخوب يخونه .دستم بود يلحظه تو

 .يخوریتو سرما م ایب کایار: دمیمامانمو شن يصدا.شهر هم قرار داشت

 یکه نگران سرماخوردگ يمادر.ذهنم بود يکه تو ییتابستون و هم به صدا لیاوا يهم به گرما.زدم  يزهرخند

 .بزرگترم يخواهرها کایو را کایکنار ال...کنار پدرم.بود دهیخروارها خاك پوس ریحاال ز شدیم میو گرمازدگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ١٢ 

همونجا مانتو و مقنعه م رو در آوردم .رو روشن کردم ونیزیمبل نشستم و تلو هی يکردم و رو یرو ط اطیح طول

ساعت  مین تزایپ یو کارتون خال لیبعدشم بدون جمع کردن وسا.و شاممو بدون شستن دست و صورت خوردم

م کوك کردم و همونجا رو یو ن شیت شصبح ساع يرو برا میگوش.نگاه کردم و بعد خاموشش کردم ونیزیتلو

 .بدك نبود.که پشت سر گذاشته بودم فکر کردم يروز اناتیقبل خواب به جر.تا بخوابم دمیکاناپه دراز کش

 !نمیسرگرده رو موقع خوندن گزارش بب ي افهیق تونستمیم کاش

**-** 

 !! به پرونده یدگیمسئول رس يغفلت و سهل انگار لیبه دل:-

 .بخونمش خوامیم ؟یکنیروزنامه رو چرا جرواجر م: جلو و دستمو گرفت و گفت دیپر ریام.رو مچاله کردم  روزنامه

 !! که لعنت بر خودت باد يخودت کرد!برادر من گهیخب راست گفته د: گفت دیکش رونیرو که از دستم ب روزنامه

 !حواست به خودت باشه!!حوصله ندارم ها ریام: گفتم یظیاخم غل با

 يتهایمرد مامور!منه ریانگار تقص!يکه ندار يحوصله ندار: به خودش گرفت و گفت یحق به جانب ي افهیق

 !!!تا آخر عمرش مجبور باشه لنگ بزنه دی،اون پسره شا رممکنیغ

به  یدست.بشم شیمنکر درست تونستمیجوره نم چیه زدیم یوقت زدامایم يکم حرف جد ریام.گفت یم راست

مورد قتل تو  هیقربان : احترام گفت يبود که بعد از ادا يسرباز.چند ضربه به در خوردکه  دمیپشت گردنم کش

 .مورد رو به شما ارجاع دادن نیهم ا یسرهنگ تهران.کن گزارش شده يمنطقه 

 قش؟یآدرس دق: گفتم

 .منتظرتونه قربان نییراننده آدرس رو گرفته و پا: گفت سرباز

 .يبر یتونیخب م یلیخ: گفت ریام

به  میشد ادهیکه پ نیاز ماش. کن يرودخونه  کینزد.میدیرس تیجنا يبه صحنه  ریساعت بعد من و ام مین

مشخص شده بود  "ورود ممنوع،جرم يصحنه "روش يبا نوشته ها کیزرد بار يکه با نوارها یسمت قسمت

بودن  دهیکش رچهجسد که روش پا هی يرو.و به سمتش رفتم دمیرو د قتیدکتر طر میوارد محوطه شد. میرفت

بگو بزارنش تو : گفت ارشیبلند شد و به دست.بود  دهیمن رو ند.زن بود هی.کردیم نهیخم شده بود و سرش رو معا

 .آمبوالنس

 ! سالم سرگرد: گفت ییو با خوشرو دیو من رو د دیچرخ

 ه؟یچ هیقض.سالم دکتر:-
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 هیکه با برخورد  یشده در حال دایبرهنه پ.کشته شده 9ساعت  یحوال شبید.شصت ساله ست بایزن تقر هی: -

 يتو فاصله  ایکشته شده  نجایهم اینداشته قطعا  یپوشش چیچون ه.دهیبه جمجمه ش به قتل رس نیشئ سنگ

 .منتقل شده باشه نجایبه ا ادیبه نظر نم. کینزد

اونطرف .دیبگردبا چند نفر از افراد منطقه رو خوب  ریسروان کب: گفتم دادیکه کنارمون بود و گوش م ریبه ام رو

 .دیطرف رو بگرد نیرفته باشه پس هم تونهیرودخونه که نم

اطاعت : گفت کردیبروز م یمیصم يمخصوص خودش که تو جمع ها يها یو بدون لودگ يجد یلیخ ریام

 .قربان

  ؟یلیاطالعات تکم: گفتم قتیرو به دکتر طر.با چند نفر رفت تا دستورات منو اجرا کنه و

 .زتهیم يتا عصر رو: -

 !باال رهیسرعت عملت داره م! خوشم اومد! نه:  -

که تو روزنامه در  ییخوشگلت و حرفا خینگو با توب يزیچ گهیتو د: گفت يا انهیبا لبخند موذ قتیطر دکتر

 !موردت زدن

توش  خیتوب هیدرخشان بود گفتم واسه تنوع  یلیپرونده م خ: ظاهرمو حفظ کردم و گفتم...افتادم ادشی باز

 !فعال!نشه ایر...بخوره

 .خداحافظ: لبخندش رو کشدارتر کرد و گفت دکتر

قربان : جرم گفت يصحنه  یبررس میاز افراد ت یکیکه  دیطول نکش ادیز.دکتر دور شدم و رفتم اطرافو بگردم از

 .دیایچند لحظه ب

که  یو به سمت کس ستادمیصدا راست ا نیا دنیکه به شن کردمیشده بودم و با دقت اطرافم رو نگاه م خم

 ؟يکرد دایپ يزیچ: دمیپرس ستادمیکنارش که ا.هم از اونطرف به سمتش رفت ریام.صدام زده بود رفتم

چمن  نیب نیزم يرو زهیدر حد سنگ ر کیکوچ دیسنگ سف کهیبه چند ت شدیخطاب م تیکه ستوان هدا مرد

 دمیو بعد فهم دمیخون رو د يل قرمزاو.دو تا پام نشستم و بهشون نگاه کردم يرو.کم پشت افتاده بود يها

آوردم  رونیشفاف ب داردر  یکیپاکت پالست هی بمیاز داخل ج.بلکه تکه استخوان جمجمه ست ستین زهیسنگ ر

پوشونده بودم استخوانها رو برداشتم  یکیپالست دیبهش دستکش سف شیپ قهیکه چند دق یبازش کردم و با دست.

 .انداختم لونیو داخل نا
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تر جسد تو  نییمتر پا100آب اونو با خودش برده و .کشته شده و داخل آب انداخته شده نجایپس ا: گفت ریام

 .و همونجا هم مونده تهینهر به گل نش يکناره 

 شینرفته بده بهش آزما قتیتکه استخون ها رو تا دکتر طر نیا تیستوان هدا: گفتم.اومد ینظر که درست م به

 .میکنه تا مطمئن بش

خبرنگار اونجا  ییچند تا.میاومد رونیممنوعه ب يهم از محوطه  ریمن و ام،رفت  یلونیبا پاکت نا تیهدا ستوان

خارج شد و به سمت من  نشونیاز ب ستیمعلوم ن یچیهنوز ه نکهیهم با گفتن ا ریاز کنارشون رد شدم و ام.بودن

تا .احترام کرد  يادا دنمونیبود با د نیاشکه کنار م یاستوار رحمان.اومد شدمیم کینزد نیکه داشتم به ماش

 !جناب سرگرد: نفر صدام زد هی نمیبش نیاومدم داخل ماش

 بله؟: گفتم يبه سرد.بود انیخانوم ک...برگشتم

 ...قتل نیدر مورد ا شهیم: -

اتفاق  نیچرا ا نکهینه ا هیک میدونیهنوز نه م.شده دایجسد تازه پ. میخانوم محترم به همکارهاتون هم گفت: -

 .افتاده

 .رمیپرونده قرار بگ يریگیروند پ انیدر جر خوامیم شهیخب اگه م: گفت کایار

 .ایب یگرفت ادیبرو هر وقت .ستیجمع کردن خبر ن ي وهیش نیا یدونینم،يخانوم شما تازه کار: -

نفر  هیو اون  دینفر طرف باش هیخبرنگار فقط با  نهمهیا يبه جا نکهیا.واسه شما هم بهتره نیجناب سرگرد ا: -

 .شما خبرا رو منتقل کنه يبه عنوان سخنگو

 امور خارجه م که سخنگو الزم داشته باشم؟  ریمگه من وز: گفتم يتند به

 .دیبهش فکر کن: -

در صورت  یحت یول کنمیباشه فکر م: نداشتم گفتم یاما من که هنوز ازش دل خوش ومدیباادبتر به نظر م امروز

 ! نه شما رو کنمیکار م نیاز همکارهاتون رو مسئول ا یکیما هم طرحِ ش نیموافقت با ا

دنده عقب گرفت و به راه  یقبل از من سوار شده بود و بعد از بسته شدن در استوار رحمان ریام.سوار شدم و

بود و به من نگاه  ستادهیکردم که همونجا ا ینگاه م کایبه ار رفتیعقب م نیکه ماش یمن هم تمام مدت.افتاد

 ...کرد یم

**-** 

 :راز نیششم
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 )سپهر(

با .برام فرستاده بود به دستم رسوند قتیجسد رو که دکتر طر يپرونده  يپنج عصر همونروز سرباز ساعت

بر اثر  یدگییساله بود و چون آثار سا58زن.بود دهیجمجمه ش به قتل رس يآجر به قسمت پس سر هیبرخورد 

اون تکه .قوت گرفت هآب منتقلش کرده باش نکهیاحتمال ا بدنش نبود پس يجا چیه نیزم يشدن رو دهیکش

 .استخون هم مال همون زن بود يها

 رونیشب که از خونه ب8مرد جوون اومده و گزارش داده مادرش از ساعت  هی شبید: وارد اتاق شد و گفت ریام

جسد  میوندیپس م کردهیبا مشخصات جسد مطابقت م.یساله به اسم فاطمه نخع58زن  هی.رفته برنگشته

 .نه ایدشمن داشته .بوده یچه جور آدم مینیو بب میریبا خونواده ش تماس بگ دیبا.هیک

**-** 

 يچرم قهوه ا يمبلها يرو ریمن و ام يروبرو.ساعت بعد پسر مقتول که اسمش محمد بود احضار شده بود کی

 کی يبرا یحت خواستمینم.که قبل از روبرو شدن با ما کرده بود سرخ بودن يا هینشسته بود و چشماش از گر

 . رو فشرد شینیب یبا دستمال محمد...بود میزندگ يمعنا يبانو همه  ماهیپر.اون تصور کنم يلحظه خودمو به جا

 . گمیم تیبهتون تسل: گفت ریام

 ه شده؟چطور کشت.ممنون: بشکنه گفت خواستیکه نم یبا بغض.گرفته بود صداش

 .ضربه به سرش خورده هی: زانوهام گذاشتم و گفتم يآرنج هر دو دستم رو رو ،شدم لیسمت جلو ما به

 ...مادرش کشته شده براش سخت بود نکهیباور ا...سخت بود،حق داشت.رو بست چشماش

 کرده؟یمپس مادرتون اونجا چه کار  دیکن ینم یکن زندگ يشما که طبق استعالم ما تو منطقه : دادم ادامه

منم تو شرکت .با آژانس برگرده ازدهیقرار شد ساعت .مادرم رفته بود بهش سر بزنه...خاله م اونجاست يخونه : -

خاله م گفت  يزنگ زدم خونه .که جواب نداد شیزنگ زدم به گوش ازدهیساعت .باهاش برم تونستمیبودم و نم

 .خبر دادم يمنم نگران شدم و به کالنتر.اصال نرفته خونه شون

 مادرتون خونه دار بودن؟: -

 .آموزش و پرورش يبازنشسته : -

 اتن؟یح دیپدرتون در ق: -

 .ساله که فوت شده 14.نه: -

 ن؟یشما تنها فرزند مرحومه هست.خدا رحمتشون کنه: -
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 .رفته لیواسه تحص.خواهر بزرگتر دارم که سوئده هینه : -

 ان؟یش با اطراف رابطه،رفتار و منشش...در مورد مادرتون: -

 .داشت ریدست به خ،همه دوستش داشتن لیمحل و فام يزن مهربون که تو هی،بود یمادرم زن آروم:-

 .نداشت یدشمن خاص چیپس ه: دیپرس ریام

 ودینکرده  یتیو نارضا یازش اظهار ناراحت یکس چوقتیه: کرد گفت یبغضش رو مهار م یکه به سخت محمد

 ...که حاضر بشه اونو بکشه یچه برسه به دشمن

گذاشته بودم  یصندل يدسته ها يکه دستهام رو رو یدادم و در حال هیمبل تک یو به پشت دمیکش یقیعم نفس

 یجسد مادرتون رو از پزشک قانون دیتون یفردا م.دیآورد فیتشر دیلطف کرد.ینیام يخب آقا اریبس: گفتم

 .دیریبگ لیتحو

 .کنمیخواهش م...دیکن دایقاتلش رو پ...به شماست دمیام يجناب سرگرد همه : بلند شد و گفت محمد

 .مونه فهیوظ.ستیبه خواهش ن يازین: هم بلند شدم و گفتم من

 م؟یبر:سکوت رو شکست ریباالخره ام.رفت اما اتاق هنوز هم مملو از غم و اندوه بود محمد

 کجا؟: -

 !گهیخونه د!قبرستون: -

 .میکار دار یکل: -

 یوقت شب عمل نیمقتوله که ا ياز آشناها قیتحق میبکن میتونیدرونده م نیکه در مورد ا ياالن ما تنها کار: -

 .ستین

 .نشده هنوز8ساعت : -

 نیایبابا سپهر به خدا مامانامون کله مو کچل کردن بس که گفتن ب.گهید میریفردا سر فرصت م! بازم شبه: -

 !خونه

 .خونه شدم یراه ریدادمو همراه ام یخاطر به خودم مرخص نیبانو تنگ شده بود به هم ماهیپر يدلم برا منم

**-** 

 :راز نیهفتم

 )کایار(
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باشه که  ییغذا شمیوارد خونه م یبار هم که شده وقت هیخواست  یچقدر دلم م...یخال يتو اون خونه  رفتم

باشه که با لبخند مهربونش گرمم  يپدر...ادیبباشه که به استقبالم  يمادر،گاز درحال قل خوردن باشه يرو

 !بودن يادیز يچه توقع ها.رو کرده بود کایو را کایال یشگیهم يو دادها غیج يچقدر دلم هوا...کنه

 هفتاد پشت ما از نسل غم بودند*

 ...پدر ما را ، اندوه مادرزاد ارث

 ریتحر زیم يرو رو فیک.به سمت اتاقم که ته راهرو بود رفتم و وارد شدم.غرق در سکوت بود شهیمثل هم خونه

... مغرورِ...يِپررو يپسره : بلند بلند با خودم حرف زدم کردمیمانتوم رو باز م يکه دکمه ها یرها کردم و در حال

از باال  تونهیون درخواست رو کردم مچون ازش ا کردهفکر .خورهیحالم ازت به هم م!یاز خود راض.... گند اخالقِ 

هم من قبول  يبخوا...بذار واسه اون کار يخوایرو که م يبرو هر ننه قمر... اصال به درك.بهم نگاه کنه

تو هنوز منو .کنمیولت نم ومدهیتا حساب کار دستت ن،يوفتادیتا به غلط کردن ن.زارمیراحتت هم نم یول.کنمینم

 !نیکن و بب برفقط ص...ینشناخت

. رو باز کردم تا آزاد باشه میمشک يو موها دمیکم رنگ پوش یکوتاه نارنج نیآست هیبا  دیسف یشلوار نخ هی

 الو؟: رو برداشتم یرفتم و گوش.تلفن خونه زنگ زد.کردیموهام درد م ي شهیر

 .جان کایسالم ار: -

 !!!سالم خاله: -

 يچه عجب جواب داد: -

 االن برگشتم:-

 وقت شب؟ نیا: صداش حس کردم يرو تو یتینارضا

 !مهیکجاش شبه خاله؟ تازه ساعت هفت و ن: -

 ؟يدار يزیشام چ: -

 .نه ایهست سرهم کنم  يزیچ نمیبب...نه: -

 نجایا ایدنبالت ب فرستمیشهاب رو م.خاله خوادینم: -

 .شمیخاله مزاحم نم: -

 ؟یکنیچرا از ما فرار م!شکشیسرزدن پ ؟يزنگ نزد هی یچند وقته حت یدونیم: -

 .من فقط خسته م! خاله؟ هیفرار چ: -
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 .خداحافظ.شهاب اونجاست گهیساعت د میحاضر شو که تا ن.اریحرف رو حرف خاله ت ن: -

 .پس فعال خداحافظ...چشم: ساز مخالف نزدم و گفتم گهید منم

 شیآرا زیم يجلو.رونیدوش گرفتم و اومدم ب قهیرفتم حموم و تو ده دق يرو سر جاش گذاشتم و تند یگوش

خط چشم  هینبودم فقط  ادیز شیاهل آرا.کش از پشت بستم هیموهام رو با حوله خشک کردم و نم دار با 

 .هم زدم یو رژ کمرنگ دمیکش یمشک

 هم ینفت یو شال آب یمشک يمانتو.به تن کردم  اهیس يبا طرح ها دیسف کیتون هیو  يسورمه ا یشلوار ل هی

 .پوام رو توش انداختم فیو ک لیبرداشتم و موبا نداختمیدخترونه م رو که کج م کیکوچ فیک.دنیپوش

در خونه رو ،شدم اطیخراب خونه وارد ح فونیاعتنا به آ یرفتم و ب رونیبدو بدو از اتاق ب.زنگ در اومد يصدا

رو  ادهیدر رو باز کردن و وارد پ.کردم  یرو شتابزده ط اطیرو سر پام انداختم و طول ح میکفش کتون،قفل کردم 

 هیبا  ،جذاب ،پیخوش ت شهیمثل هم.بود ستادهیشلوارش بود روبرو ا بیکه دستهاش تو ج یشهاب در حال.شدم

 ! لبخند مکش مرگ ما

 !سالم داآش گلم: زدم و گفتم لبخند

 !سالم کیعل: کرد و گفت شتریکه گرفته بودم خنده ش رو ب یالت لحن

 !کایار يچقدر تو شلخته ا: و خم شدم کفشمو کامل پام کنم که شهاب گفت رو بستم  در

مانتوم باز  نییپا يدکمه ،اومدیکفشام داشت از پام در م،شالم عقب رفته بود،کج شده بود فمیک!گفت یم راست

 ! خانوم باش کمی!کایخجالت بکش ار...مونده بود

 .حاضر نبودم،يزود اومد: گفتم عیسر

 !آبرومون بره دهیند یکیتا  نیتو ماش نیبش ایباشه ب: -

شهاب که به راه افتاد مشغول .من هم جلو رفتم و سوار شدم.رفت و در رو برام باز کرد دشیسف نیسمت ماش به

 ...نمیبیازت تو روزنامه نم يوقته مقاله ا یلیخ: بعد گفت قهیچند دق.شدم میگره زدن بند کتون

 !شهیم يهار روزسه چ.حوادث يکردم صفحه  یاسباب کش: -

 چرا؟ ؟يجد: -

رو  استیتا س گهیبخش د هیبرو  ایب.یستیول کن ن یگفت تو تا در روزنامه رو تخته نکن.منتقلم کرد ریسردب: -

 !یبه جونمون ننداخت

 !یهست يدیتو چه موجود پل دنیپس تازه فهم: کرد و گفت یآروم يخنده  شهاب
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 !به اسم من چاپ شده يریگزارش گروگانگ هیامروز  ياتفاقا تو شماره !!!!دیفهم رید: -

 از کار و بار خودت چه خبر؟: نشستم و ادامه دادم راست

 .کنواختی... گهیکار شرکته د...یچیه: -

 ؟ياریبخوام نه نم يزیچ هی...شهاب : -

 .خامش کنم قیطر نیاز ا دیلوس کرده بودم که شا خودمو

 ؟یچ: بود گفت ینگاهش به رانندگ کهیحال در

 !عدس هیقد ...کوچولو زیچ هی:-

 ه؟یاسمش چ: -

 !شنود: -

 !!!جانم؟: -

 !يقطعه ها سرو کار دار نیتو با ا.ياریب ریواسه م گ یتونیم!گهیشنود د: -

 !سرو کار داشته باشم؟ زایچ نیننه م با ا ایمن آقام جاسوس بوده : -

 .مثال یکنیکار م یکیتو شرکت قطعات الکترون.گهیشهاب لوس نشو د: -

 ؟يخوایم یواسه چ: -

 !رازه: -

 ؟يخوایم یواسه چ.دهیم يقورمه سبز يکله ت بدجور بو شناسمیمن تو رو م کایار: -

 کایبهش بفهمونم ار خوامیحاال م!!فکر کن.نمتینب خوامیگفته م...سرگرده کل انداختم هیراستش با :-

 .ن اونجا باشمم رهیکه م یجرم يو هر صحنه  دنیکه بههش م يهر پرونده ا خوامیم!هیک

 !وونهید رهیاگه بفهمه دودمانمون به فنا م ؟یکه چ: -

 کار منه؟ فهمهیکنه از کجا م دایاگه شنود رو هم پ یحت: -

 سرگرده؟ نیهست حاال ا یک: -

 ؟یتونیم ؟یگیم یچ.یآگاه...انژادیسرگرد آر: -

 ...فقط اگه.شهیم یچ نمیبب: -

 !گرفتم یاز ک گمیاگه لو رفتم نم: -
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بود و به  يشوهرخاله م مرد ثروتمند.خاله ترانه شد يبزرگ و قشنگ خونه  اطیوارد ح نیبعد ماش قهیدق چند

شهاب که پنج سال ازم بزرگتر بود و .دو تا بچه داشتن. شهر واقع بود  یعال يخاطر خونه هم تو منطقه  نیهم

شادن هم سن ،شون  گهید يبچه .یکارمند معمول هیاونم به عنوان .کردیبا وجود پول پدرش مستقل کار م

 ...شوم يبه خصوص از بعد از اون حادثه .مثل دو خواهر.میبا هم خوب بود یلیخ.خودم بود

 یوقت.کرد يخودش ازم نگهدار يمثل بچه ها.منو قبول کرد یخاله م سرپرست.فقط هشت سالم بود اونموقع

 یوقت.و مستقل عادت کردم  یبگاهخوا یقبول شدم و به اصفهان رفتم به زندگ يخبرنگار يدانشگاه رشته 

خونواده م  ياعضا رگسال از م 15.کنم یخودم زندگ يخونه  رمیم گهیگفتم د يبرگشتم با اصرار و لجباز

 .گذشته بود اما اجازه نداده بودن به سمت اون خونه برم

 يکار طیبه خصوص با شرا.رفت و آمد ها کمتر شده بود گهیپ.کردمیم یکه تنها زندگ شدیم یسه سال حاال

 .من يفشرده 

ازش استقبال هم  نیکنیمهمون دعوت م ست؟ین یصابخونه؟کس: گفتم يبلند يساختمون شدم و با صدا وارد

 !ن؟یکنینم

 !اومد کایار نیباز ا: دمیشادن رو شن يصدا

 !برم؟ یناراحت: گفتم.کنهیم یشوخ دونستمیم

طبقه  هیالبته با .بودم ظاهر شد ستادهیبزرگ و مجللشون ا ییرایپذ يمن که تو ورود يباالخره روبرو و

 .من کال از وجود تو ناراحتم: گفت.بود ستادهیپله هل ا يباال!اختالف

 گه؟یم یبه مهمونت چ يشنویخاله م:گفتم معترضانه

 ! خاله زیسالم عز: و گفت ستادیخاله هم کنار شادن ا.مبل نشست نیکترینزد ياز کنار من رد شد و رو شهاب

 !سالم: -

پنجاه و ! استخوان شکن ياز اون بغل ها.اومد و به سمتم اومد و محکم بغلم کرد نییترانه از پله ها پا خاله

مثل پدر و مادر من که اجل .با شوهر خاله م داشت یخوب و پر از عشق و احترام يسالش بود و رابطه  شیش

 .مهلتشون نداد

 .شدن فیح...جوونمرگ شدن...جوون بودن...سال38سالش بود و پدرم 34مرگ موقع  مادرم

 ام ستهیمن مرگ را ز*

 غمناك،غمناك يآواز با
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 ...ندهیسخت دراز و سخت فرسا يبه عمر و

**- ** 

 :راز نیهشتم

 )سپهر(

 هیو همسا لیاز افراد فام ییبازجو.ادیپرونده به وجود ب يریگیتو روند پ یشرفتیپ چیاونکه ه یهفته گذشت ب دو

معتقد  يزن خوب و با خدا هی یمرحوم فاطمه نخع نکهیا...رو روشن تر کرد زیچ هیمحل فقط  يها و کسبه 

 .کردیاقوام مقتول دور م و انیاز آشنا شتریشک ما رو هر چه ب نیبوده که همه دوستش داشتن و ا

جواب .زنگ خورد زمیم يخودش گرم بود که تلفن اداره رو ستمیهم سرش به س ریافکار بودم و ام نیهم تو

 د؟ییبفرما.انژادیسرگرد آر: دادم

تماس  یاالن خانوم نیهم.هستم از تلفن خونه يستوان ناد.سالم جناب سرگرد: دیبه گوشم رس يمرد يصدا

 .خورهیبه درد م یلیشما دارن که خ يریگیتحت پ يراجع به پرونده  یگرفتن و گفتن اطالعات

 به دفترم؟ يکرد شونییراهنما: -

 .بزنم و قطع کرد ینذاشت حرف. مونهیرو منتظر م ادهیتو پ اطیدم در ح.تو ادیگفت نم.قربان ریخ: -

 .خدانگهدار.خب یلیخ: همچنان سرد گفتم یاما لحن دیپر ام یدل با

دم در فکر کنم شاهد  میبر ایب: که حواسش به سمت من متمرکز شده بود گفتم ریرو که گذاشتم رو به ام یگوش

 .دهیرس بیاز غ

 بود؟ یک ؟یچ یعنی: -

 .گمیبهت م میبر ایب: -

 دهیشن یمختلف ساخته شده بود هرچ فیتا دم در مجتمع که از چهار ساختمون با وظا میرفت رونیهم از اتاق ب با

به  میدیرس.نهیود ببکردم و اونم مشتاق شد اون زن رو که انگار از آسمون نازل شده ب فیتعر ریام يبودم برا

خب . میمنتظر شد قهیده دق بایتقر.منتظرمون نبود چکسیه،بود ستادهینا چکسیه.يدر ورود يجلو يرو ادهیپ

 انژادیکه سرگرد آر یبه حال اون کس يوا.شدم نیو خشمگ یباز عصب.سرکارمون گذاشته بودن.گهینبود د یکس

 !رو سر کار گذاشته

**-** 

 )کایار(



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٢٢ 

 گذشتیربع م هی رهیتماس بگ یآگاه يبا تلفن خونه  یتلفن عموم يکه به شادن گفته بودم از باجه  یوقت از

 ریداخل راهرو نشسته بودم و سر به ز مکتین ياونور تر رو یمن رو هم که کم.اومدن رونیکه هردوشون ب

 یمطمئن شدم کس یو وقت نداختمنگاه به چپ و راست ا هیبعد از خروجشون از اون طبقه .دنیانداخته بودم ند

 .رفتم تو دفترشون عیسر ستیحواسش به من ن

بود و  یکیبه نسبت بزرگتر و بهتر از اون  یکیکه  زیدو تا م.کییاز موزا یمعمول یبود با کف پوش4×8اتاق  هی

چرم  يچهار تا مبل تک نفره .گهیخرت و پرت د یدسته کاغذ و البته کل هیروش پرچم و عکس رهبر بود و 

 يقهوه ا یچوب يساده  یمبل جلو هیسرگرد بود قرار داشتن که  زیبزرگتر که م زیم يجلو کیکوچ يقهوه ا

 .بود نشونیب

گذاشته بودم با  يبرگ دستمال کاغذ هیشنود رو که داخل .سرگرد رفتم  زیاتاق گذشتم و به سمت م لیتحل از

رو  یصندل.دهیهم کارشو انجام م يبسته بنداز يو جااگه ت یو حت هیقو یلیشهاب گفته بود خ.برداشتم  میموچ

فکر اونجاش رو هم کرده .رو توش بندازم نودبود و از اون لبه ها نداشت تا ش یچوب زیم.زیم ریکنار زدم و رفتم ز

گذاشته بودم که  ییجا.شنود رو هم توش فرو کردم. زیم ریدهنم بود رو در آوردم و زدم ز يکه تو یآدامس.بودم

 رو چه کار کنم؟ یکیاون .مشخص شد نیا فیتکل...خب.کنه داشیهم دستش نخوره پ یاتفاق

رو که قد عدس بود گذاشتم تو  یشنود دوم.حائل اسلحه ش بود یبند چرم.بهم چشمک زد زیرو م يزیچ هی

 .حواسم بود که هر دو شون روشن باشن.فتهیاسلحه و چنگکش رو سفت کردم که ن يمحفظه 

برم تا اون سرگرد و سروان دماغ سوخته برنگشتن که اگه بفهمن اون تماس از .موم شدکار من ت...گهید خب

 !انیاز خجالتم در م یطرف من بوده حساب

حدود پنج .دیطول نکش ادیز.انیداخل راهرو نشستم و منتظر موندم تا ب مکتیاومدم و سرجام رو ن رونیاتاق ب از

 .بعد اومدن قهیدق

 نهمهیچرا ا الیخیبابا ب! کنهیباد م شیشونیو رگ پ شهیسرخ م!تیوقت عصبان هشیسرگرد چقدر بامزه م!!!یآخ

 !بخنده کمیزنگ زده بهت  یکی ؟يشد یعصبان

دختر خوب  هیباادب مثل  یلیمنم بلند شدم و خ.دتیکه من رو د رفتنیراهرو داشتن به سمت دفترشون م تو

 .دیخسته نباش.سالم: گفتم

 ست؟یحالشون خوب ن: دمیپرس ریاز سروان کب.چشم غره رفت و رفت داخل دفتر هیسالم کردن  يبه جا سرگرد
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 نیبا ا"!تر شده؟ وونهیبود د وونهیچشه؟ د نیا"بود که نیمنظورم ا دیفهم قایلحنم خنده ش گرفت چون دق از

 .داخل دییبفرما.هیعصبان کمی: حال گفت

 .خدا خواسته گفتم ممنون از

 کردینگاه م زیم يرو ينشسته بود و داشت به پرونده ها زشیسرگرد پشت م.زودتر از سروان وارد اتاق شدم و

 دینیبش دییبفرما: در رو پشت سرش بست و گفت ریکب سروان

هم روبروم نشست  ریام.نشستم  زشیم يمبل جلو يرو.اتاق شد يبود که سرگرد متوجه حضورم تو اونوقت

 .دیشد الیخیخوشحال شدن فکر کردم ب دمتونیهفته ند2: سرگرد گفت.

و  انژادیسرگرد آر الیخ یب شهیمگه م. دیدار اریاخت: گفتم کردیم شتریکه حرصشو ب نیریش تینها یب يلبخند با

 م؟ وونهیبشم؟ مگه د شهیپرونده ها بهشون محول م نیتر دهیچیو پ نیکه کار درست تر ریسروان کب

 !کم نه: گفت یرلبیز دنیشن

 ومده؟ین رتونیگ يزیچ: دمیپرس.گشادتر شد لبخندم

 .هنوز نه: هدف ورق زد و گفت یاونکه بهم نگاه کنه پرونده رو ب یب سرگرد

 یمعلومه فرج نیپرونده زل بزن نیتو اتاقتون به ا نطوریدو هفته هم یوقت.هم نداره یخب تعجب: گفتم ییپررو با

 !شهیحاصل نم

نه  یوقت میبکن میتونیخانوم محترم به نظر شما چه کار م: آورد و گفت رونیسرش رو از داخل پرونده ب سرگرد

 ...یچیه... ینه دشمن خاص، ینه آلت قتل،ينه شاهد،میدار یاثر انگشت

شما سرگرد : خونش نگاه کردم و گفتم يکاسه  يداشتم که صاف تو چشما یسر نترس یلیخ جدا

 !اعتراف کنه شیممکن به ناتوان ریغ يتهایمرد مامور دهیبع!دیانژادیآر

 ن؟یرو اعصاب یلیبهتون گفته خ یتا حاال کس انیخانوم ک: -

 !برن یچون همه ازمصاحبت باهام لذت م! نه: به لب گفتم يلبخند با

 .دارم تحملتون کنم یسع یلیاحتماال به جز من که خ: گفت

سرگرد؟ اعتراف کن شکست  هین چمشکل شما با م: دمیپرس!حاال اولشه.سرگرد یکنیم یقاط ادیم خوشم

 ؟یکنیم یچرا سر من خال.و پرونده رو بزار کنار يخورد

که  دیندار يحاالم اگه کار!دیشینم الیخیخودتون ب.خبرنگار و فضول جماعت رو ندارم يگفته بودم حوصله : -

 !به سالمت دیندار دونمیم
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: گفتم يدر دفاع از خودم و شغلم که سرگرد به خودش اجازه بود از باال بهش نگاه کنه کامال جد نباریا

که  يبا خبر توننیخبرنگارا م،ستیاز شما و نوشتنش و چاپ کردنش ن دنیفقط سوال پرس يخبرنگار...سرگرد

پس  ياستعفا بد یشب جبورکنم که م يکار تونمیمن م.روزگار محو کنن ينفر رو از صفحه  هی دنیگزارش م

به خصوص من که با !خبرنگارا هم قدرتمندن و قلمشون سالحشونه ...يکه قدرت دار یفکر نکن فقط خودت

پس منو !کله گنده از سمتش استعفا بده استمداریس هیکنم  يتونستم کار یاسیس ياز مقاله هام تو صفحه  یکی

که بهتون  ییمن از پرونده ها...نجامینه که اسروا بجمال شما و جنا دنیفکر هم نکن محض د.ریدست کم نگ

 ...ادیخوشم م شهیمحول م

... بله...  د؟ییبفرما انژادیسرگرد آر: سرگرد جواب داد ،تلفن زنگ خورد.طرفن یکرد با ک شونیحال میجد لحن

 .میایخب االن م یلیکجا؟ خ

کن  يتو منطقه  گهیقتل د هی: بند حائلش گفت دنیپوش نیرو سرجاش گذاشت و بلند شد و در ح یگوش بعد

 سرکار خانوم؟ دیدیاجازه م -رو به من ادامه داد -....اتفاق افتاده

 !دییبفرما...البته: -

 ! چقدر پرروام گهید من

 ام؟یمنم باهاتون ب: بلند شدم و گفتم.بندش داد دنیکرد و باز حواسش رو به پوش اخم

 .دیایبالمون بدن دیریدربست بگ هی دیلیما یلیخ!!!!معلومه که نه: -

 !کنن؟یتو خونه چه جور تحملش م... نچسب چه

**-** 

 :راز نینهم

 )سپهر(

 ییخود نما"ورود ممنوع،جرم يصحنه "زرد رنگ يکه بازم نوارها ییکن و جا يبه منطقه  میدیرس

 رد شدم رینوار همراه ام رینگاهش نکردم و از ز گهید.شد  ادهیپ یاون خبرنگار سمج هم از تاکس دمید.کردنیم

 بود؟  کیکوچ نقدریجنازه ا نیچرا ا...اما...دیسف يپارچه  ریجنازه ز هیبود و  قتیدکتر طر باز

 .سالم دکتر: سمت دکتر رفتم و گفتم به

 یاهال.ساله ست8 يدختر بچه  هیساله که 58زن  هیبار نه  نیا....یقبل هیقتل درست شب هی.سالم سرگرد: -

 .بهش تجاوز شده...شده دایش شکسته و برهنه پجمجمه .شمس ایرو.کردن شییشناسا
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 شیپ ایدکتر دن يحرفا دنیبا شن تیو روبرو شدن با ده ها نوع قتل و جنا يکار يوجود اونهمه سال سابقه  با

 جهینت شهیم: به خودم مسلط شدم و گفتم.نداشت يهم وضع بهتر ریام.چهره م در هم رفت.شد اهیچشمام س

 ه؟یکیگرفت قاتل هر دو 

 یکه هر دو جسد گل مال نهیهم که مشترکه ا گهید زیچ هیخب  یول.صد در صد بگم نانیبا اطم تونمینم: -

 .کامال با گل آغشته شده نیا یشسته شده بودن ول بایاون زن چون تو آب افتاده بود گل ها تقر.شدن

 .میرسیم ییجاها هیبه  میدار نکهیا مثل

نداشت کشته شده  دیکس بهش د چیتو همون محل که خلوت بود و ه.نبود  يزیاطراف رو گشتن اما چ افراد

 شد؟ یچ: اونجا بود که جلو اومد و گفت کایار.میبعد از محوطه خارج شد قهیچند دق.بود

 .ریاداره جواب بگ ایشد ب رمونیدستگ يزیهر وقت چ: گفتم

 .بود یسرگرد الاقل بگو مقتول ک: -

 .گمیروشن شد م هیاونم هروقت قض: -

 .کنه سوار شدم یبشه و حراف یپا پ شتریاجازه بدم ب نکهیبدون ا و

**-** 

 هینشسته بود و سرش رو  زشیپشت م میوارد شد یوقت.هردومون رو به اتاقش احضار کرد یتهران سرهنگ

 دینیبش: با ورود ما و بسته شدن در، سرش رو بلند کرد و گفت.برگه بود

 د؟ینکرد يتل رود کن هنوز کاردر مورد اون ق: سرهنگ گفت.مینشست

 .میرسیم ییجاها هیبه  میدار: گفتم

 شده؟ رتونیدستگ یچ: -

هشت ساله ست به اسم  يدختربچه  هیمقتول .میایکن م يتو منطقه  گهیقتل د هی يما االن از سر صحنه : -

 یهر دو با شکستگ نکهیاول ا.میدیمشترك رس يدو قتل به چند تا نقطه  نیا ي سهیما با مقا.شمس ایرو

هر دو .تجاوز شده بود ونهر دو مونث بودن و بهش،شدن یهر دو گل مال،شدن دایهر دو برهنه پ.جمجمه مردن

شمس والدت امام  ایجمعه و رو یفاطمه نخع.اتفاق افتاده لیهر دو قتل روز تعط تایمنطقه بودن و نها هی يتو

 .بوده روزیکه د یعل

 .هیکیت قاتلشون گرف جهینت شهیپس م: گفت سرهنگ

 !بله...ادیز یلیبه احتمال خ: -
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 د؟یبکن دیخوایچه کار م... خب: -

که  نهیتنها راهمون ا.ستیتو دستمون ن يزیدر حال حاضر ما چ: اومده استفاده کرد و گفت شیاز سکوت پ ریام

هر  دیبا. لیتعط ریچه غ،لیچه روز تعط.نظر داشته باشن ریشبانه روز منطقه رو ز ژهیچند تا گشت و میدستور بد

 .میکن لیرو تحل یحرکت مشکوک

 .میطرف يا رهیقتل زنج هیانگار واقعا با .رنینظر بگ رینامحسوس منطقه رو ز دمیدستور م: گفت سرهنگ

**-** 

 :راز نیدهم

 )سپهر(

طرف  هیسرهنگ از .شدیگزارش م یمنطقه کامال تحت نظر بود و هر حرکت مشکوک.هم گذشت گهیروز د16

ده روز .میشدیله م میوسط داشت نیهم ا ریمن و ام.گهیطرف د هیاز  کایار يروزنامه ها به رهبر.آورد  یفشار م

مدت به  نیتو ا.سخت بود یلیخ رفتیکار در م ریکه مدام از ز يریام يبرا نیو ا میبود که به خونه نرفته بود

 ... به قاتل نه یول میبود دهیرس یخوب يزهایچ

کشف  هی دنیسرك کش نیا.دیو سرك کش یگانیداره رفت به با يا فهیو وظ سهیکه تازه باور کرده بود پل ریام

قاتل هرگز  یمورد قتل اتفاق افتاده بود ول 13شوش  يتو منطقه  ریدو سال اخ یدر ط.بزرگ رو به دنبال داشت

شده  یگل مال ،مونث بودن،بودن نهبره،قتل ينحوه .مشابه بود زیهمه چ.نشد و پرونده ناتموم موند دایپ

 یالیکرد و باالخره سر یبودن قتل ها رو قطع يا رهیزنج ي هیکشف فرض نیا.ها تجاوز شده بود یبه بعض،بودن

 يشورا لیتهران بزرگ اعالم شد و زنگ خطر با تشک يدادگستر سیها به دادستان و رئ تیجنا نیبودن ا

و  هیمورد تجز تهایبودن جنا یالیشد که سر لیتشک يا ژهیو ي تهیخاطر کم نیبه هم.به صدا در اومد نیتام

 .رهیقرار بگ لیتحل

 .تو ایب: گفتم.زدن در

 ".تو ایغلط کردم ن "که باز شد تو دلم گفتم در

 !سالم سرگرد سخت کوش:با اون لبخند اعصاب خورد کنش گفت.بود کایار

 شه؟یقرآن خدا غلط م نجایا يایروز ن هیشما : -

 د؟یبزار انیمنو در جر دیخوایهنوزم نم!شهیغلط نم چوقتیقرآن خدا ه: -
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دختر  نیخسته کننده رو سر ا يروزها نیتمام ا یفرصت استفاده کردم تا دق دل نیمنم از ا.تو اتاق نبود ریام

و در کمال  ستادیاونم وسط اتاق ا.اومدم و به سمتش رفتم رونیب زیاز پشت م.ارمیاعصاب خورد کن در ب

 .نگاه کرد شدمیم کیکه بهش نزد یبه من يخونسرد

 ؟يخوایاز جونم م یبگو چ قایدق: و گفتم ستادمیا روبروش

وجب  هیفاصله مون فقط .دوختم  شیوحش یمشک يرو به چشما میخواب یبه خون نشسته از فرط ب يچشما

اونقدر عقب رفت و .بشه اما من جلو رفتم و باز فاصله رو به حداقل رسوندم شتریعقب رفت که فاصله مون ب.بود

 يبرا: دمیغر.داد هیتک زیبه م وبرخورد کرد و دستاش رو عقب برد  ریام زیبه م تیاونقدر جلو رفتم که در نها

 !یشیم مونیپش...در و ور من و پرونده هام نپلک کوچولو،گمیبار م نیآخر

 !دمیترس يوا يوا: زل زد تو چشمام و گفت دهیپروا و در یب یو نگاه یگستاخ با

 .ندارن یشوخ یچون من با کس یبترس دیبا: رو تو مشتم گرفتم و گفتم شیقهوه ا ي مقنعه

من  ریتقص يریروز بگ35قاتل رو بعد  هی یتونیتو نم نکهیا.خوامیمن خبر م/ندارم سرگرد یمنم باهات شوخ: -

 !ستین

تو : تو قاب صورتش کج شده بود به سمتش خم شدم و گفتم یهمون حال که مقنعه ش تو مشتم بود و کم در

... من .اریب ریخانوم مارپل؟ برو خودت خبرتو گ ياریب ریخودت سرنخ گ يریچرا نم شهیبلد بودنت م يکه ادعا

 ؟يشد رفهمیش.گمینم...بهت... يزیچ

**-** 

 )کایار(

  ؟يشد رفهمیش: -

به هم  یلیصورتهامون خ.بود دهیکش یبدبخت یلیچند وقته خ نیمعلوم بود ا.قرمزش نگاه کردم يچشما تو

 .بود کینزد

 ؟...!دمینشن: گفت دیسکوتم رو د یوقت سرگرد

 .ندارم يکار گهیهم د وونهید يبه تو.دنبال خبرم رمیخودم م.باشه: باز کردم لب

کارها و  نیخبر داشتم و ا کردنیدست آوردهاشون به لطف اون شنودها که هنوز هم کار م ياز همه  البته

بود و از اون مهم تر در آوردن حرص سرگرد که ظاهرا کامالً  میسازمان فیرفع تکل يهم برا نجایاومدنم به ا

 .ارهیم ریباشم که قاتل رو گ یمن اون خورمیقسم م: گفتم.موفق شده بودم
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 !يشد شیقربان نیخدا به ما رحم کرد و تو شونزدهم دیشا!اریب ریبرو گ: -

مگه من چه کار :تو همون حالت گفتم.به پشت خم شده بود یلیکمرم خ.فتمیش گرفتم که ن قهیدستم رو به  هی

 ؟يازم متنفر نقدریکردم که ا

هم  یحس نکهیبه ا چه برسه! الف بچه فکر کنم يندارم که به تو یگفته من از تو متنفرم؟من اصال وقت یک: -

 ! بهت داشته باشم

 نیاز دست ا ییچه کارا کنمیم تیحال.باشه جناب سرگرد: که از حرص جمع شده بود نگاش کردم و گفتم یلب با

 .ادیالف بچه بر م

توسط جناب سرگرد گرفته شده  دمیمن که تمام د.اومد داخل یکیدر باز شد و !اتفاق ممکن رخ داد نیبدتر بعد

و از هم فاصله  میایتا من و سرگرد به خودمون ب دیطول کش هیثان هی.دمیبود و شخص تازه وارد رو ند

 !من از خجالت،سرخ شده بود تیسرگرد از شدت عصبان.میریبگ

 !انگار مزاحم شدم:دمیرو شن ریام يصدا

 .رفتمیمن داشتم م...من...جناب سروان نه: بارش بدتر سرخم کرد و خجالت زده گفتم طنتیش لحن

 .گفتم یبمونه چ ادتونیو  دیببر فیتشر...بله: گفت سرگرد

 ! بمونه جناب سرگرد ادتونیمنو  يشما هم حرفا:-

رد شم  خوامیم دید یوقت.بود ستادهیهمونطور او قابش ا ریمقنعه م رو صاف کردم و به سمت در رفتم که ام بعد

 .به سالمت:کنار رفت و گفت

 .من از اتاق خارج شدم و

**-** 

 :راز نیازدهمی

 )سپهر(

 هیبا  ،تنها تو اتاق ،تو اداره،تو روز روشن!بانو روشن ماهیچشم پر!به به!به به: در رو بست و با خنده گفت ریام

 !ال اله اال اهللا!طونیبا وساطت ش،دختر خوشگل و ملوس

 ! گمشو شر و ور نگو: دمیم و غرولو شد یمبل چرم يرو

 !اهللا اکبر -گفت انهیموذ يبا خنده ا-!دمی؟ خودم د هیشر و ور چ: -

 .میکردیدعوا م میمن و اون داشت ریام: حوصله گفتم یب
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 !يعشقوالنه ا يچه دعوا: -

 .من که راستشو گفتم.فکر کن  يتو هر جور دوست دار: -

 .یگیراست م شهیتو که هم!آره: -

 !خوشگله ها: گفت يبار طنتینشست و بعد با لحن ش روبروم

 ؟یک: -

 !گهیجون د کایار!آقا بزرگ من: -

 !جون؟: -

 !کرده ریگ ششیدلت پ!گهینکن د اهیبابا ما رو س: -

اونم .گمیبهش نم يزیمن چ ارهیب ریگفتم بره خودش خبرشو گ! دل من غلط کرده با ذهن منحرف تو: -

 .کنهیپشت سرش رو هم نگاه نم گهید.رفت

 !نیایبه هم م یلیخ!از ما گفتن بود: -

 ؟يکه گفتم انجام داد يکار!شما نظر نده: -

 !يبرد ضیشمام در نبود من خوب ف!بله قربان: -

 نیب شهیکه با جمعه م هیرسم لیمدت دو روز تعط هیاز فردا _بعد از چند لحظه مکث _!...ریالل شو ام: زدم تشر

 .نیلیالتعط

 .ایرو هم بفرسته اون دن یفرصت مناسب واسه قاتل که شونزدهم هی یعنی نیو ا: گفت ریام

 .میرو نامحسوس تو اون منطقه پخش کن روهامونیتمام ن دیبا،درسته:-

 .بدونم کشهیرحمانه م یب نقدریکه زنها رو ا یقاتل ي زهیدوست دارم انگ یلیخ: -

 .خونه میامروز بر ایسپهر ب: گفت ریبه فکر فرو رفتم که ام.بدونم خواستمیم منم

 .تو برو خب: -

 يرو با خونواده  يمامان قرار خواستگار نمیبرم بب.يایاگه تو ن کشنیاون دو تا خواهر منو م.میبا هم بر: -

 .نه ایبزرگمهر گذاشت 

 .هیجد متیپس تصم: -

 .عذب بمونم مثل تو تا آخر عمر خوامیمن که نم!معلومه: -

 ؟یدونیدهن دختره رو م يمزه : -
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 .اوردمین رشیگ یاتاق خال يتو،من که مثل تو !نه بابا: -

باشه غلط : گفت دیخندیکنم که خودشو جمع کرده بود و م یتمام چرت و پرتاش رو سرش خال یتالف خواستم

 !شکر خوردم!!!کردم

 .رو خواستم یکیباره که خودم  نیاول.خدا کنه جوابش مثبت باشه: گفت ریام.آروم گرفتم سرجام

 .خسته م یخوابیده روز ب يکه به اندازه  میبر...میبر: دمیبستم و پلکام رو به هم فشار دادم و نال چشمامو

سالم 9شده بودن و بعد از اون حادثه که اونموقع من فقط دیشه سیپل اتیعمل هی يهر دو تو ریمن و ام يپدرها

هم  هیکردن تا سربار بق یرو نداشتن با هم زندگ یکس گهیبانو و خاله مهرانه که د ماهیساله پر4 ریبود و ام

 .میشد گمثل دو تا برادر با هم بزر ریاز اونموقع بود که من و ام.نباشن

**-** 

 رینامحسوس منطقه رو ز يگشت ها.انجام داد شدینم يکار.میکرده بود لیاداره رو هم تعط یلیخاطر تعط به

 .میاستراحت کن میهم بعد از ده روز کار طاقت فرسا تونست رینظر داشتن و من و ام

 یاز من هم خواستن باهاشون برم اما گفتم معن.يبانو رفتن خواستگار ماهیو خاله مهرانه و پر ریعصر ام6 ساعت

 تونستمینم.تا شب تو کن بگردم خواستمیاونروز م.امیبله برون م يجواب بله رو گرفت برا رینداره و هر وقت ام

 .فتهیم یداشتم اتفاق نانیکه اطم یاونم وقت نمیبش کاریب

 يرو هم گرفته بود و خنکا نیتوان کولر ماش یتابستون که حت يچله  يبودم و کالفه از گرما کیتراف تو

 بله؟: ب دادمتو گوشم بود جوا يکه هندزفر یدر حال.زنگ خورد میگوش.دیبخش ینم نیماش نیبه کاب یچندان

 يفکر نکنم به پرونده .کن رو دادن يتو منطقه  گهید يحادثه  هیاالن گزارش  نیهم.سالم قربان: مرکز بود از

رو به اطالعتون برسونم باهاتون تماس  یتو اون حوال یهر اتفاق دیکه گفت ییشما مربوط باشه اما از اونجا

 .گرفتم

 ؟...قیآدرس دق.يخوب کرد: -

بعد  قهیدق ستیب.روان شده بود گهیهم د کیتراف.به راه افتادم یبخش تیاز گرفتن آدرس با حس رضا بعد

 نیبا نشون دادن کارتم از ب.بودن یمشغول بررس سیپل میت هی.دمیآمبوالنس به محل حادثه رس هیهمزمان با 

بود و  یصورتش خون.ودبرانکارد ب يزن رو هی.شده شدم یحصار کش يمردم خارج و وارد محوطه  تیجمع

متوجه من که .تو دستش بود یمیسیکه ب یبا لباس شخص يرفتم سمت مرد.کردنشیداشتن سوار آمبوالنس م

 د؟ییبفرما: رو تو دست چپش جابجا کرد و گفت مشیس یشد ب
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 افتاده؟ یچه اتفاق.منطقه نیا يا رهیزنج يقتلها يپرونده  يریگیمسئول پ.یاز آگاه انژادیسرگرد آر: گفتم

 .نشده تیو ضرب و جرح بود که ضارب رو يریدرگ هی.هستم يسروان موسو: احترام کرد و گفت يادا مرد

 چطور بوده؟ يریدرگ: -

چاقو به اون زن  يضربه 4 دهینگفت اما اونطور که شواهد نشون م يزیو خودش چ هوشهیشخص مضروب ب: -

که  دهیابروش هم نشون م یشکستگ.به شکماز پشت به کتف چپ و سه تا هم از جلو  یکی.وارد شده  چارهیب

 .هیمغز يضربه  شیهوشیعلت ب

 جسم سخت به سرش ضربه وارد شده؟ هیبا  یعنی: -

 دهیهست نشون م-سمت راستش اشاره کرد واریبه د -وارید نیا يآجرها يکه رو یخون يلکه .قربان ریخ: -

 .دنیکوب واریسرش رو به د

 به زنده موندنش هست؟ يدیام: -

 .منتقل بشه مارستانیزودتر به ب دیجانه و با مهین: -

شدم و به دنبال آمبوالنس  نمیسوار ماش يبعد از تشکر کردن از سروان موسو.همون لحظه راه افتاد  آمبوالنس

بود که تو اون  يزینبود اما خب تنها چ یالیعملکرد قاتل سر ي وهیش هیحادثه اصال شب نیهر چند ا.راه افتادم

 .بود دهیچیدرهم پ الفک نیاون حاال تنها سر نخ ا.زنده بمونه کردمیا مدع.لحظه داشتم

**-** 

 :راز نیدوازدهم

 )سپهر(

تا  دمیهم با خودش نداشت و من هم که د ییمدرك شناسا چیه.بود و ممنوع المالقات يبستر وی یس يآ تو

 هیسر نزدم اما  مارستانیبه ب گهیمورده د یشدنش ب ریگیپ دنیمالقات نم يو اجازه  ومدهیبه هوش ن یوقت

 کیاگه به احتمال .کرد ینم بیع يکار از محکم کار.مستقر کردم مارستانیمحافظت ازش تو ب يسرباز رو برا

 دیو من نبا ومدیتموم کردن کار ناتمومش م يشده بود پس قاتل برا یزخم یالیدرصد اون زن توسط قاتل سر

 .مداد یبه فنا م یرو به آسون دیشاه کل نیا

با .مارستانیب میفوت وقت رفت یهم ب ریمن و ام.بعد از سه روز بهم خبر دادن اون زن به هوش اومده باالخره

زن هنوز هم  تینذاشتن وارد بشه چون وضع.موند رونیب ریاما ام.نشون دادن کارتم اجازه دادن وارد اتاقش بشم

 .بد بود و تازه به بخش منتقل شده بود
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جلوتر . بود دهیروش دراز کش دمیدیزن جوون که صورتش رو نم هیتخت داخل اتاق بود و  هیفقط .اتاق شدم وارد

 ...خانوم: رفتم و گفتم

رو  یدرشت مشک يآشنا و اون چشما ياون چهره  یجا خوردم وقت یواقع يرو چرخوند و من به معنا سرش

 !انیخانوم ک: وجودم گفتم يتو رتیبا تمام ح. شناختم

 یلیخ.وصل بود  وکتیبه دست چپش آنژ.بود دهیراستش بود و رنگش به شدت پر يابرو يرو يدیسف باند

 .و اعصاب خورد کن نبود يپر انرژ يکایاز اون ار يخبر.ومدیمظلوم و ساکت به نظر م

: و گفتم ستادمیرفتم و کنار تخت ا کترینزد.چشماش جمع شد و روش رو برگردوند يمن اشک تو دنید با

 ؟یخوب

 .تکون داد دییعالمت تارو به  سرش

 ؟يبه چند تا سوالم جواب بد یتونیم: پمیپرس

 .آره: دمیصداش رو شن باالخره

 ؟يکردیاونجا چه کار م...خب یلیخ: -

رفتم خودم خبرمو جمع : کالمش پا برجا بود شیتر و لحنش خسته بود اما ن نییتن صداش از معمول پا نکهیا با

 !کنم

 ! ؟يکرد ياحمقانه ا سکیر نیگفتم تو چرا چن يزیچ هیمن : دمیگرفت و غر حرصم

 نه؟ ایحال و روز افتادم  نیشد که به ا یچ یبدون يخوایم.جناب سرگرد ستیاونش به شما مربوط ن: -

رو برعکس گذاشتم و روش  یصندل.شدم کیبرداشتم و باز به تخت نزد واریاز کنار د یچوب یصندل هی

 .شنومیم: ذاشتم و گفتمگ یصندل یچوب یپشت يدستام رو رو.نشستم

همونطور که داشتم .ادیم شیواسه شکار قربان دونستمیم.اونروز ظهر رفتم اونجا: و گفت دیکش یقینفس عم کایار

 رییجرات تغ.کردمیپشت سرمو نگاه نم.رفتمیکوچه بودم و فقط جلو م يتو.دنبالمه یکیحس کردم  رفتمیراه م

اونروزش  یقربان دمیبن بسته فهم وچهک دمید یوقت...  یوقت...زدیپرنده پر نم.و دور زدن هم نداشتم ریمس

رو در آوردم  میبیچاقو ج.دمیلرزیم دیب نیع.سنگ متوسط تو دستش بود هی.سمتم ادیداره م دمیبرگشتم و د...منم

 .کردم اما اعتنا نکرد و جلو اومد دشیو تهد

... دادمیبهش حق م. رو چنگ زد دیسف يملحفه افتاد و با دست راستش که آزاد بود  هیبه گر.ادامه بده نتونست

 تونستمیکه م يتنها کار... قاتل پونزده نفر تو رو هدف قرار بده ترسناکه نکهیا.تصورش هم عذاب آور بود یحت
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بود  یصندل یپشت يلبه  يبه ساعدم که رو ور میشونیپ.نکنم و بزارم خودش آروم بشه يبود که کار نیبکنم ا

مهابا جلوم  یاومد ب یاز غرور و اعتماد به نفسش کوتاه نم يکه اونهمه ادعا داشت و لحظه ا ییکایار. چسبوندم

 .زدیزار م

 يا شهیآب از پارچ ش وانیل هیخارج شدن بلند شدم و براش  یعیهاش از حالت طب هیو گر لرزهیم دمید یوقت

 نیدر همون ح.ونه آب بخورهبلند شه تا بت یبالشش بردم و کمک کردم کم ریدستم رو ز.ختمیکنار سرش ر

 .فعال استراحت کن.دمیادامه نم گهید: گفتم

 .من خوبم: خواستم برم که گفت. آب آرومتر شده بود دنیاز نوش بعد

که  میدست اون دست هیبا : ادامه داد هیبعد از چند ثان.ادیسرجام نشستم و منتظر شدم خودش به حرف ب دوباره

 .ش سنگ رو باال برد که بکوبه تو سرم گهیچاقو توش بود رو گرفت و با دست د

من .سنگ از دستش افتاد .تقال کردم.مقاومت کردم: گونه ش رو با پشت دست پاك کرد و گفت يرو اشک

سرمو از عقب گرفت و کوبوند به .اون اطراف نبود یسنگ گهید.واریسنگ رو برداشتم و پرت کردم اونور د عتریسر

 .وارید

از پشت چاقو رو به کتفم زد و بعد برم : ادامه داد.ش رو لمس کرد  قهیابرو و شق يرو دیسر انگشتاش باند سف با

بعد .که بهم فهموند به شکمم هم چاقو زده دیچیتو شکمم پ يدیدرد شد یول شدمیم هوشیداشتم ب.گردوند

 .شدم هوشیبعد از رفتنش ب.رفت

 !يدیحساب چهره شو کامل د نیپس با ا: -

 .آره: گفتو  دیرو باال کش شینیب

 ؟یکن يچهره نگار یتونیاآلن م: -

 .اوهوم: -

 .خب یلیخ: شدم و گفتم بلند

 د؟یخاله م خبر بد...به شهیسرگرد م: -

 ؟يشماره شو دار.البته: -

 .مهیتو گوش: -

 .همراهت نبوده يا لهیوس چیاما تو ه: -

 .قاتل نبردش مطمئنم: -
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 .برده گهیالشخور د هیحتما : -

 آدرس خونه بدم؟.ستمیشماره ش رو حفظ ن: -

قاتل  دیشا.واسه اتاقت نگهبان گذاشتم.ادیم يمسئول چهره نگار گهیساعت د هیتا .سرباز خبر بده هی دمیم.بده: -

 .بخواد کار ناتمومش رو تموم کنه

 .ممنون: -

 یمادرش نه ؟ اما حرفکنجکاو شدم بدونم چرا خاله ش؟ چرا پدر و .برگه نوشتم هی يرو گفت و من رو آدرس

 .کتم گذاشتم و از اتاق خارج شدم یداخل بینزدم و خودکار رو تو ج

**** 

 :راز نیزدهمیس

  ه؟یزنه ک نیا: گفت ریام.بود ستادهیسرباز هم کنار در ا.داخل راهرو نشسته بود مکتین يرو ریام

 !!!انیک کایار: و گفتم دمیکش یآه

 همون دختر خبرنگاره؟: زد و گفت رونیب ریام يچشما

 .ستوان صولت!بله: -

 بله قربان؟:گفت سرباز

 .میهست نجایما ا يتا برگرد.نجایا انیبرو بهشون خبر بده و بگو ب.انهیخانوم ک يآدرس خونواده  نیا: -

 .چشم قربان: -

که  نیا: گفت ریمبعد از رفتنش ا.گرفت کردیکه داشت نگاش م ریآدرس رو از دست ام يصولت برگه  ستوان

 !بزرگمهره يخونواده  يآدرس خونه 

 !شوهرخاله ش بزرگمهره لیفام.دونمیم: -

 !شادن هم بزرگمهره یلیعقل کل فام: -

 کاست؟یار يشادن دختر خاله  یعنی!جدا؟: تعجب گفتم با

 !گهیالبد د: -

به  ادیب يچهره نگار يافتا بر سیپل ياز مامورا یکیبعد به مرکز زنگ زدم و در خواست دادم  قهیدق چند

 .کردیداشت به سقف نگاه م.شدم کایبعد از اون وارد اتاق ار.مارستانیب

  ؟يخوریم يزیچ: گفتم
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 .نه : -

 توئه؟ يشادن بزرگمهر دخترخاله : و گفتم ستادمیتختش ا کنار

 دش؟یشناسیاز کجا م.آره: -

 .شیرفت خواستگار ریام تتیروز مجروح: -

 .ادیبهم نگفته بود قراره براش خواستگار ب: -

 سوال بپرسم؟ هی: -

 ؟يریگیم یکی نیکه واسه ا یاجازه گرفت یقبل يمگه برا: -

 به خاله ت خبر بدم؟ یچرا خواست: دمیزدم و پرس یکمرنگ لبخند

 !خالمه خب: -

 که چرا پدر و مادرت نه؟ نهیمنظورم ا: -

 .ساله که فوت شدن جدهیه پدر و مادر و خواهرام: گفت یآروم به

 چرا؟.خدا رحمتشون کنه: -

 .رازه هی: -

 نبوده؟ یعیمرگشون طب یعنی: -

 !رازه هیگفتم که : -

 م؟یرفته من ک ادتی: -

 !!!جناب سرگرد رینخ: -

 .کنه یرو ازم مخف يزیحق نداره چ یکه کس یبدون دیپس با:-

 .حالم بده راحتم بزار: -

 !!حالش خوب شد زبونش دراز شد باز

 !سراغت ادیمن که موندم مبادا قاتل ب فیح: -

 .کنم يزنده بمونم تا بتونم چهره نگار دیبا!یستینگران من که ن: -

 !!ییپررو یلیخ: -

بده .میشیم لیدر کمال تاسف فام يزود نیما احتماال به هم کایخانوم ار نیبب: ازم برگردوند که گفتم روشو

 !باشه نمونیب یکدورت
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هم بگو که از  ریکب ریخان ام یتق رزایبه اون م نویا!!!جواب مثبت بده رتونیکب ریمحاله شادن به ام: گفت کایار

 !!!ادیدر ب یخواب خرگوش

 !خوامیکه از خدا م هیزیچ نیشدن با تو آخر لیفام!!!باشه یگیکه م ينطوریا دوارمیام: -

 .سرگرد برو بزار استراحت کنم حوصله ندارم: -

 !سربازه رو هم مرخص کردم!ها رمیم: -

 !برو: -

مستاصلش رو  يبه سمت در رفتم که صدا.وجود اونقدر غد بود که بروز نده نیبا ا ترسهیم دونستمیم

 .کردم یشوخ!نرو:دمیشن

 ان؟یک دارم خانوم یمن با شما شوخ:اما در باطن پر از خنده گفتم يسرد به

 .گفتم يزیچ هیحاال من : -

 !کن یعذر خواه: -

 !!!عمرا: -

 .پس من رفتم: -

: سراسر حرص و نفرت که گفت ییصدا.گذاشتم که صداش به گوشم خورد رهیدستگ يرو رو دستم

 ؟يشد یراض...دیببخش

 !!!لذت بخشه یلیکردنش خ تیاذ: خودم اعتراف کردم شیپ

نه چندان  کایار دمینشستم و شن یصندل يبه خودم گرفتم و برگشتم و بدون حرف رو یو خشک يجد ي چهره

 !یروان ي کهیمرت: آروم گفت

**** 

 :راز نیچهاردهم

نگاه  رونیداده بودم و به ب هیکنار پنجره تک واریخودش رو به خواب زده بود و من هم به د کایساعت بعد ار مین

دختر و پسر جوون هم به  هیوارد شد و  یزن مسن.دمیسرعت چرخ هوا باز شد و من به یکه در ب کردمیم

 کایبا ورود اونا ار.بزرگمهر شده بود ادنش،هم خاطرخواه اون دختر ریام.بودن کایار يخونواده  نایپس ا. همراهش

 !سالم خاله: چشماشو باز کرد و گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٧ 

 يخودشو برا!!!کردیم یبرام بلبل زبون شیساعت پ مینبود ن نیکه انگار ا زدیحال و پر درد حرف م یب يجور

 . خاله ش لوس کرده

رو با  کایخانوم بزرگمهر ار.ستادنیا کایشناختنم کردن و کنار تخت ار ینم یرو به من که حت یکوتاه سالم

 ؟يروز افتاد نیشده خاله قربونت بره؟ چرا به ا یچ: بغل کرد و گفت اطیاحت

 .خاله جونم تصادف کردم: بدون توجه به من گفت کایار

 ؟ياالن چطور: دیپرس شادن

 ...یشادن کنهیسرم درد م: -

 !دم دره ریبه ما خبر داد؟ االنم سروان کب سیچرا پل ياگه تصادف کرد گمیم: -

 ...نایو ا دیاومد ازم سوال پرس سیپل.هیآخه ضارب متوار: بافت گهیدروغ د هیبه سرعت  کایار

 م؟یکه از شرت خالص ش يدید بیاونقدر آس: گفت دونستمیکه هنوز اسمش رو نم پسره

 !ستایمالحظه هم بد ن کمیشهاب : بزرگمهر گفت خانوم

 .یییییآ!... نیستیخالص بشو ن!!! هستم!نه داداش: کرد و گفت یآروم يخنده  کایار اما

 ؟ينخند دختر مجبور خب

 ...دیببخش: دهن باز کردم و گفتم باالخره

: چشم ازش گرفتم و گفتم"یبه حالت اگه دروغمو بر مال کن يوا"گفتیم کاینگاه ار.چهار تا نگاهم کردن هر

 نهمهیا.اوردنیبه دست ن شونویروح -نگاش کردم و ادامه دادم انهیموذ - و  یجسم یهنوز سالمت انیخانوم ک

 .ستیمالقات کننده براشون خوب ن

 ؟ یمونیمامان م.گنیآقا درست م...بله: گفت شادن

 چطور تنهاش بزارم؟. مونمیمعلومه که م: بزرگمهر گفت خانم

 .ستمین یخاله به خدا راض: مخالفت کرد کایار

 ...واسه ترنم نبودم یامانت دار خوب!شیبشکنه دست باعث و بان: بزرگمهر با اشک و آه گفتم خانوم

 !!!خاله هیچه حرف نیا: -

شادن و شهاب هم پشت سرم از اتاق .نشستم ریزدم و کنار ام رونیب.نباشم یدادم تو اون جمع خونوادگ حیترج

 حالش خوبه سپهر؟: گفت ریام.خارج شدن 

 د؟یشناسیآقا رو م نیشما ا: دیپرس شادن
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سپهر !گل من يپسر خاله .انژادهیسرگرد سپهر آر شونیا...بله شادن خانوم: گفت يبا لبخند گَل و گشاد ریام

 .شادن خانوم و برادرشون آقا شهاب.هگید یجان شما هم که حتما شناخت

 .خوشبختم: زدم و گفتم یلبخند کمرنگ!!!چه با ادب شده ریام

 د؟یانژادیشما سرگرد آر: با تعجب گفت شهاب

 چطور؟..بله: گفتم

 .گفته بود ییزایچ هیدر موردتون  کایآخه ار...یچیه: -

 ؟ییزایچه چ: -

 !ستیمهم ن...یچیه: -

چند لحظه باهاتون  شهیآقا شهاب م: گفتم!منو شسته بود و پهن کرده بود رو بند رخت کایقطعا ار.دمیدلم خند تو

 صحبت کنم؟

 .البته: -

 .باشه انیحواست به خانوم ک ریام: گفتم ریبه ام رو

 !!! آره حتما حواسش هست.تکون داد و باز گرم صحبت با شادن شد يسر ریام

 .تصادف نکرده انیخانون ک: تمگف نیو در همون ح نیزدیشهاب تو راهرو قدم م با

 براش افتاده؟ یپس چه اتفاق: کرد و گفت تعجب

 شدیقرار گرفته و واقعا شانس آورده که زنده مونده وگرنه م یالیقاتل سر هی يمورد حمله ...راستش :-

 .اون قاتل یقربان نیشونزدهم

 !!دیگیکه نم يجد: ناباورانه گفت شهاب

به هر  ایقاتل نتونست بکشه  یعنی.نامعلوم کشته نشد یلیاما به دل دیقاتل رو د کایار.گمیم يچرا کامال جد: -

و بخواد کار  ادیسرش موندم تا مبادا قاتل ب يمن باال.به شدت در خطره  کایبه هر شکل االن ار...گهید لیدل

 .ناتمومش رو تموم کنه

 بهش وارد شده؟ یحاال چه صدمات! من يخدا: گفت یبه سخت.تو بهت بود شهاب

از طحال شده و  یبخش یتا به شکم که باعث پارگ 3... چاقو يتا ضربه 4: شلوارم کردم و گفتم بیتو ج دستامو

 .ابرو یشکستگ هیو البته . ضربه هم از پشت به کتف هی

 چرا اون؟: و گفت ستادیا شهاب
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ونروز هم رفته بود تو همون منطقه ا.دنبال خطر  رهینکنه م دشیخطر هم تهد.دشیفکر کنم شما بهتر بشناس: -

 .دهیهم صدمه د یاز نظر روح.قاتل افتاد ریآب بده که گ یسرو گوش تیجنا ي

 هیمنم !...یراست...حرفاست نیاون پوست کلفت تر از ا.دهیسالهاست که صدمه د کایروح ار: با آه گفت شهاب

 !!بزارم ونیباهاتون در م دیرو با يزیچ

**-** 

 :راز نیپانزدهم

 )سپهر(

 !نیطرف یبا ک دیرو گفتم که بدون نایا: گفت شهاب

 !بدجور سرکارم گذاشته بود کایار.خوردمیخنده م گرفته بود و هم حرص م هم

 .برم دیبا گهیمن د: گفت شهاب

ستوان صولت .کنار هم داخل راهرو نشسته بودن یصندل هی يکه به فاصله  میو شادن رفت ریهم به سمت ام با

 صولت کجاست؟: دمیپرس ریاماز .اما نبود

 .اجازه گرفت بره توالت میمن و تو هست دید: گفت ریام

 نه؟ ای يایباهام م.برم  خوامیشادن جان من م: دیشهاب از شادن پرس.تکون دادم میبه عالمت تفه يسر

 .حرف بزنه کایرفته با دکتر ار...ادیفقط صبر کن مامان ب امیم: گفت شادن

 !تنهاست؟ کایاالن ار: دمیپرس

 یمارستانیب رهنیپ يکه جلو یدرحال کایبه سرعت باز شد و ار کایقدم به سمت در برداشتم که در اتاق ار هی

دوپا  يزده رو رتیح.افتاد نیزم يمن رو يپا ياومد و جلو رونینزار ب یقرمز شده بود ، ناالن و با حال دشیسف

 شده؟ یچ: نشستم و گفتم

 !اون...اون...اون: کردیکه مدام تکرار م دمیشن یصداش رو به سخت.ادیکه گردنش داره خون م دمیدیم

 .هم پشت سرم وارد شد ریام.به سرعت بلند شدم و به سمت اتاق هجوم بردم.نبود شتریب حیبه توض ازین

 .نییبود پا دهیپر.اول بود يهم طبقه  کایاتاق ار.پنجره باز بود...یلعنت

 !!!!نییبرو رفته پا!برو: گفتم ریبه ام.دمید اطیرو تو ح دیمرد با روپوش سف هی دنیسمت پنجره رفتم و دو به

**-** 

 )کایار(
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بودم و از اتاق وحشت  دهیچسب نیکه به زم قهیالبته بعد از چند دق.و شادن کمک کردن برم تو اتاق شهاب

 ... خترقاتل و جالد پونزده زن و د.نمیو شوم رو بب هیکر يبازم اون چهره  دمیترسیم.داشتم

 يا شهیدستمو به پارچ ش.من تقال کردم.کرد اما نه اونقدر که به شاهرگ برسه شیزخم.گردنمو ببره خواستیم

بود و مرد هم بر اثر ضربه  ختهیتنم ر يآب سرد رو.بودم دهیکنار سرم رسونده بودم و همون رو تو سرش کوب

 يدرد چهار ضربه .توجه به درد گردنم یب.کرد که همون شد شانس زنده موندن من ینیعقب نش هیچند ثان

سرم که از دستم کنده شد رگ دستم هم پاره شد و اون .اومدم نییکه به تنم وارد شده بود از تخت پا ییچاقو

 .و من تو اون وضع اسف بار به زحمت و با اصرار شهاب و شادن و پرستارها به اتاق برگشتم.داشت يزیهم خونر

 يزیاول به خونر دیاما با یبودن و خون سیهنوز لباسام خ.کردیم م نهیسرم بود و معا يبعد دکتر باال قهیدق چند

بود تو راهرو نشسته بود و شادن کنارش بود  دهیماجرا رو فهم قتیخاله ترانه که باالخره حق.شدیم یدگیهام رس

صدا اشک  یو ب دمیشکیزجر م. رگم کنارم بود  یزدن زخم گردن و پارگ هیشهاب هم موقع بخ.دادیم شیو دلدار

 .ختمیریم

اون مسئول محافظت از من بود که تو اون .برگشت و به اون آشوب نگاه کرد وا رفت یصولت وقت ستوان

مقصر سرگرد بود و پسرخاله ش .دونستمیحال من اونو مقصر نم نیبا ا!!!ییرفته بود دست شو ریلحظات خط

حاالم معلوم .تو خطرم نرفته بود من به قول خودشو ونادشینشسته بودن و  کاریب،که اونجا بودن ریسروان کب

 .کنن رینبود کجان؟ شک داشتم تونسته باشن قاتل رو دستگ

 .لباسم رو تازه عوض کرده بودم و باالخره اطرافم خلوت شده بود وارد شدن یساعت بعد وقت مین

 ...یدر رفت لعنت: دیپانسمان گردنم و نگاه نگرانم غر دنیبا د،من ي دهیرنگ پر دنیبا د سرگرد

که حواست رو سر پست جمع  کنمیبرات رد م خیتوب هی ریسروان کب: صد چندان گفت یتیبا عصبان ریبه ام خطاب

 !چهره نگار کجا مونده نیحاال برو بب.یکن

تو خودت !با داد زدن سر اون خودتو تبرئه نکن: گفتم دیلرز یخواستم بلرزه اما م یکه نم ییو با صدا یسخت به

 ستیاگه تونسته بود رگمو بزنه و منو به ل کنه؟یم خیتو رو توب یک ؟ياومد کجا بود يریاون قاتل زنج یوقت

 نژاد؟؟؟؟  ایجوابگو بود؟ تو سرگرد آر یهاش اضافه کنه ک یقربان

 هیجز  یستین یچیکه ه دمیحاال فهم: رحمانه ادامه دادم یب.انداخت نییپا نیسرش رو نادم و شرمگ سرگرد

 !رممکنیغ يتهایمرد مامور یطبل تو خال
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و همون دست رو پشت  دیدستش به موهاش کش.گفتن و دفاع از خودش نداشت يبرا يزیچ.نزد یحرف سرگرد

 .رفتیمن طفره م ياز نگاه کردن به چشمها.گردنش گذاشت

بود  ینیکوت سنگاتاق تو س.زدنینم یاتاق بودن که اونها هم حرف يهم تو ریشهاب و ام،از من و سرگرد  ریغ

 .تو ایب: سرگرد گفت.که چند ضربه به در زده شد

لپ تاپ  فیک هیکه  یهاش در حال یسردوش يو سه ستاره رو سیمرد با لباس فرم سبز رنگ پل هی.باز شد در

 .بود نیسنگ کیتراف.قربان خوامیعذر م ریبابت تاخ: بعد گفت.احترام کرد يدستش بود وارد شد و ادا

 .خب آماده شو یلیخ:بود گفت افهیکه هنوز تو ق سرگرد

در آورد و  فیلپ تاپ رو از داخل ک"پرهام حسن زاده"خونده بودم  کتشیات يجوان که اسمش رو از رو ستوان

 .دیباش رونیبا آقا شهاب ب،ریام: گفت یخشن و زخم يسرگرد با همون صدا.شد شیمشغول آماده ساز

 .با بسته شدن در من موندم و ستوان حسن زاده و سرگرد  تیرفتن و در نها رونیب ریو ام شهاب

 ي رهیسرگرد دستگ ومدیو برنامه باال م ذاشتیتختم م يمتحرك جلو زیم يکه ستوان لپ تاپ رو رو یحال در

ستوان سمت راستم .به حالت نشسته در اومدم بایتخت بلند شد و من تقر يتخت رو چرخوند و قسمت باال

 .پ من اون سمت تختسرگرد سمت چ ستادیا

مرد چهل ساله با  هی.ارمیذهنم تا ابد حک شده بود درب يتا تونستم اون چهره رو که تو دیربع طول کش هی بایتقر

 ....شب یاهیتر از س اهیس ییو چشما اهیس يموها.و قامت متوسط کلیه

کت اسپرت سرگرد  نینگاهم به آست.نمیچهره ش کامل شد با بغض سرمو چرخوندم تا عامل وحشتم رو نب یوقت

از  تیاما نه حما.کردنیالقا م یرو به خوب يتگریکه حس حما ییدستا.بزرگ و مردونه ش يافتاد و دستا

 !گه؟ید نهیهم: دیپرس گردسر... شدن گردنم بشه ینبود که مانع زخم...کنه تیاون نبود که از من حما...من

 قهیدو دق یکیبعد از .سابقه دارها شد لین زاده مشغول سرچ تو فاستوان حس.تکون دادم دییبه عالمت تا سرمو

 .یفرهاد بغالن:گفت

کن و مناطق اطرافش  يمنطقه  يعکس رو بده مرکز و بگو به تمام گشت ها نیستوان ا: گفت سرگرد

 .بجنب.شهر يها یو خروج يمسافربر يها انهیبه تمام پا نطوریهم.بدن

 ادیفعال ن یها بگو کس یرونیبه اون ب:که سرگرد گفت رونیرو برداشت بره ب لشیگفت و وسا یبله قربان ستوان

 .داخل

 .با اجازه.چشم قربان: -
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سرم  يدستشو باال.دیبود به سمتم چرخ ستادهیکه هنوز کنار تختم ا یسرگرد در حال.رفت رونیبعد از اتاق ب و

 !م؟یکه من طبل تو خال: بالش گذاشت و گفت يرو

 .ادهیهمونم از سرت ز: م و گفتمازش برگردوند رومو

شد و بهش تشر  شیبا احساس درد تو گردنم دلم ر.مو با خشونت گرفت و سرمو به سمت خودش چرخوند چونه

 چته؟: زدم

 م؟یمن ک یدونیم: دیغر

: پروا به چشماش نگاه کردم و گفتم یب.کردمینفسهاشو حس م یبود که داغ کیصورتش به صورتم نزد اونقدر

 .بزرگش کردن يخودیکه ب یولمعم سیپل هی

 .یآگاه ییجنا ي رهیدا ي دهیزبده و ورز روهین انژادیسرگرد سپهر آر! گهینه د: -

که من ازش مطلعم گاف  يقدم من نحس بوده واسه ت چون تو هر دو پرونده ا دمیشا! هه! دهیزبده و ورز: -

 !سرگرد يداد

 !گاف بدم يتو جفتش تو باعث شد: -

 .عذر بدتر از گناهه: -

 !ادیفرهاد رو گرفتم حساب کار دستت م اروی نیا یوقت: -

 !دهیسرگرد زبده و ورز ياستعفا بد يبر دیکه با شیرینگ: -

خشمش به !کردینبودم قطعا خفه م م مارستانیاگه رو تخت ب.دمیدیخشم رو به وضوح تو چشماش م يها شعله

 .خوامیعذر م: که گفت دمیهمون سرعت فروکش کرد و در عوض شن

 !بابت؟: -

 .که برات افتاد ییاتفاقا نیا: -

 .ستین رفتهیپذ يعذر: گفتم يسرد به

 !ستیاونش اصال مهم ن: گفت يو با خونسرد ستادیا راست

 يمطمئن بودم تعداد افراد.بودم یراض نمیاما به هم!!! انعطافه رقابلیهاشم مثل خودش خشک و غ یعذرخواه

برو به : گفتم يحال به سرد نیبا ا!!!ستنیدست هم ن هی يبه تعداد انگشتا دنیکردن سرگرد رو د یکه عذرخواه

 .پربار اضافه بشه ين پرونده یبه ا گهیقتل د هی يخوایاگه نم.سرگرد اریب ریحرفا قاتلو گ نیا يجا

**-** 
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 :راز نیشانزدهم

 )کایار(

کامل رفتم خونه  اقیدر واقع با اشت.عه نه با اصرار دف نیا،خودش برد يخاله م منو به خونه . روز گذشت سه

به .کردیم مینه چندان امن عصب ياون خونه  يلحظه تنها بودن تو کیفکر  یبود و حت يفرهاد هنوز فرار.ش

 . دادنیم کیشخاله ک يتمام مدت دم در خونه  یبا لباس شخص سیدستور سرگرد دو تا پل

 يادیمدت ز.اومدن ادتمیها به ع لیاز آشناها و فام یبعض گذشتیکه از مرخص شدنم م يدو روز نیا يتو

 میتیهمون موقع ها که تازه ...  يکه روزگار ردادیت ییدا یحت.رفتمینه سراغشون م گرفتنیم ينه ازم خبر شدیم

خودش  یاونقدر سرش به زندگ ییا دایزده شده بودم  ییمشکل از کجا بود؟ من از دا... شده بودم مراقبم بود

 نداشتم؟ ییم بود که من تو برنامه ش جاگر

برام  یاتفاق دیتنها ؟ حتما با يکایار ادیافتادن؟  یمن م ادیخطر مرگ  هیچاقو و  يبه خاطر چند تا جا دیبا حتما

بشه؟؟ بازم خدا رو شکر که خاله ترانه هوامو  یتداع کایبه اسم ار یکس یکه براشون وجود دختر ب فتادیم

 ریگله کنم خاله غ ردادیت ییدا يکار وشو فرام يمهر یبازم خدا رو شکر که اگه من نتونستم از ب.داشت

خجالت بکشه به  ییدا نکهیا يفقط برا.بار من رو دوششه يمنت بزاره همه  نکهینه به خاطر ا.گله کرد میمستق

 ... يفراموش کارو  يمهر یب نهمهیخاطر ا

 بایتقر یصندل يچشمام بسته بود و حرکات گهواره ا.نشسته بودم ییرایپذ يگوشه  يگهواره ا یصندل يرو

عمو مسعود کارخونه بود و خاله ترانه هم تو آشپزخونه در حال .شادن استخر بود و شهاب سر کار.خوابم کرده بود

 .آماده کردن نهار

سرگرد  کایار: باز کردنش رفت و بعد از چند لحظه گفت يخاله ترانه برا.دزنگ خونه بلند ش يموقع صدا همون

 .داخل ادیداره م انژادیآر

 تیرعا دمیخاله و شا ياونم به حرمت خونه .سرم انداختم يو شالم رو که کنار دستم بود آزادانه رو دمیکش یآه

 .مسائل نبودم نیبه ا دیمق یلیخودم و سرگرد چون من خ نیب میحر

 رهنیپ هیبه پا کرده بود و  يپارچه ا يسوخته  يشلوار قهوه ا هی.دمیخودم د يلحظه بعد سرگرد رو روبرو چند

هوا مجبورش کرده  يگرما.نامرتب باال زده بود بایتقر ناشویهم تنش بود که آست يکرم با خطوط عمود یرسم

 .سالم: گفت.نمراحت نشست و برخاست ک ذاشتیدرد نم.بلند نشدم.بود کتشو کنار بزاره

 .سالم سرگرد: گفتم يسرد به
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 حالت خوبه؟: -

عقب و جلو  یهمچنان با صندل.با سرگرد شد یجواب بدم که خاله ترانه اومد و مشغول سالم و احوالپرس خواستم

حالت ...ینگفت: دیدوباره پرس.ارهیشربت خنک ب وانیل هیسرگرد با تعارف خاله نشست و خاله رفت براش .رفتمیم

 چطوره؟

 .اما هنوز درد دارم.بهترم: گفتم یسادگ هب

 .خبر خوب دارم هیبرات : انداخت و گفت یکیاون  يرو رو پاش

 شده؟ قاتل؟ يزیچ: -

 .شده ریدستگ یفرهاد بغالن...آره: -

رو  یفرهاد بغالن نکهیبهتر از ا یچ.نتونستم لبخند نزنم.بروز ندم موینتونستم خوشحال.خوشحال نشم نتونستم

 رونیکن از ب يمنطقه  يالزم نبود زنها و دخترا گهید،باشه  دینبود که بتونه برام تهد یکس گهیگرفته بودن؟ د

عملش برسه و  يشده بود تا به سزا ریدستگ گناهیب يقاتل پونزده زن و بچه ،زدن از خونه وحشت داشته باشن

 شهیهم يبرا یروان ماریب هی یبه خاطر جنون آن شونیپر درد پونزده خونواده که زندگ يدلها يبشه برا یمرهم

 .کرده بود رییتغ

 !دیخسته نباش! چه خوب: گفتم تیاز سر رضا يلبخند با

 ! نشده یالبته هنوز قطع: گفت سرگرد

 شده؟ ریدستگ یفرهاد بغالن دیگیمگه نم ست؟ین یکه قطع یچ یعنی: دمیاخم کردم و پرس.دیخشک لبخندم

 !یکن دییو تا يایب دیاما تو با! آره شده: -

 .نمیرو بب یلعنت وونیاون ح ستمیهرگز حاضر ن گهیمن د: -

فکر .میولش کن میمجبور یبه خاطر نبود مدارك و شواهد کاف ینکن شییو شناسا يایاگه ن! يندار يچاره ا: -

 !تو يخصوصا برا!باشه يندیخوشا ي دهینکنم ا

 .حاضر شم رمیم: گفتم.نداشتم گهید يچاره .فتادیاتفاق م دیبود که نبا يزیهمون چ نیا قطعا

رو به من  رفتیکه به سمت سرگرد م یشد و در حال ییرایبلند شربت آلبالو وارد پذ وانیسه ل يحاو ینیبا س خاله

 جان؟ کایکجا ار: گفت شدمیکنده م یصندل يکه داشتم به زحمت از رو

 .حاضر شم رمیم: گفتم

 واسه کجا؟: گذاشت و گفت یجلو مبل يرو رو ینیکه شربتش رو برداشت خاله س سرگرد
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 .ییشناسا يبرا انیب دیبا.شده ریضارب دستگ. خانوم بزرگمهر یآگاه انیبا من ب دیبا: گفت سرگرد

 .به سمتم اومد و کمک کرد از پله ها باال برم یبا خوشحال خاله

بار  نیاول.نشستمیم نیماش يبار بود که کنارش تو نیاول. زدم رونیربع بعد حاضر و آماده با سرگرد از خونه ب هی

 .میدادیبار بود که باهم به آهنگ گوش م نیاول.نبود نمونیب یبود که دعوا و بحث

 :خوندیو خواننده م کردمینگاه م نهایو ماش ابونهایمن در سکوت به خ.کردیم یدر سکوت رانندگ سرگرد

 رانمیو و يساز یم یطوفان آرامش

 ...انمیو عر یپوش یم،راز آلود ییرسوا

**** 

 :راز نیهفدهم

 ) سپهر(

تجربه نشون داده بود .دادم سکوت کنم حیمنم ترج.نزد یحرف چیه کایار میبود نیماش يکه تو یمدت تمام

از پا درم  يکه فشار کار طیکه تو اون شرا شهیمنجر م يدختر به بگو مگو و اعصاب خورد نیصحبت کردن با ا

 .خواستمیبود که م يزیچ نیآورده بود آخر

کردم  کشیکه تحر.که مواظبش نبودم فرستادمیو به خودم لعنت م دمیشنیم.کردیآهسته ناله م یلیوقتا خ یبعض

 .دست به اون عمل احمقانه بزنه

 .شو ادهیپ: پارك کردم و گفتم یآگاه نگیرو داخل پارک نیشکسته شد که ماش یسکوت وقت باالخره

 يکایار...سوم يطبقه  ییبود و اتاق بازجو ییفرهاد تو اتاق بازجو.میتمون رفتشد و با هم به سمت ساخ ادهیپ

 تونستمیخودم که نم.بودن دهیشکمش امونش رو بر يزخم ها.اشکش در اومد میتا به اون طبقه برس چارهیب

با وجود کمک سروان  یحت.خواستم کمکش کنه فیسروان شر،خانوم  ياز همکارها یکیکمکش کنم اما از 

 .زدیبازم درد تو چهره ش موج م فیشر

به  يدار: داخل راهرو نشست و گفت مکتین يرو کایرفت ار فیو خانوم شر میستادیا ییدم در اتاق بازجو یوقت

 .تا مرگم نمونده يزیچ...سرگرد یرسیآرزوت م

 یس منفح چیه گهیبودم د دهیبا اون حال و روز د مارستانیتخت ب يرو رو کایار یکه از وقت دونهیخدا م و

آرزوم  چوقتینگم که مرگش ه.دادم نگم حیاما ترج کردینم تمیاذ دنشیبودن و د گهید. نسبت بهش نداشتم

 .نبوده
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چسب  هیابروش  يباال یکم.پاهام رو به عرض شونه باز کردم و دست به کمر نگاهش کردم.ستادمیا روبروش

رو بهم القا  یمن فقط حس شرمندگ يروبرو يکایار.نبود یجو و خطرناك قبل زهیاز اون نگاه ست يخبر.زخم بود

که چند قدم  یو از آب سرد کن رفتمبود که  نیکه کردم ا يتنها کار.و بس اما من بازم حرف دلمو نگفتم کردیم

صورتش گرفتم  يرو که جلو وانیل.و به سمتش برگشتم ختمیآب سرد براش ر وانیل هیاون ورتر قرار داشت 

 نحالیبا ا.انگار تعجب کرده بود.دیبه چشمام رس تیدر نها نکهیتا ا دیصرف باال کشبار م هی وانینگاهش رو از ل

 . رو ازم گرفت  وانیل وبسنده کرد  یمرس هیفقط به گفتن 

کنار آب سرد کن  يرو ازش گرفتم و داخل سطل زباله  وانیل دیرو سر کش وانیآب داخل ل نکهیاز ا بعد

 ش؟ینیبب یتونیم ؟يربهت: دمیبه سمتش برگشتم و پرس.انداختم

وارد  یوقت.بازش کردم و اجازه دادم اون وارد بشه.تکون داد و من به سمت در رفتم دییرو به عالمت تا سرش

 .شد در رو پشت سرمون بستم

**-** 

 )کایار(

سه نفر اونجا .زیم هی يپنجره رو ریدستگاه ها ز يسر هیو  گهیاتاق د هیپنجره رو به  هیبود با  یکیکوچ اتاق

هر سه .بود ستادهیسرباز که دم در کنار پنجره ا هیسه ستاره و  یسبز و سر دوش فرمیونیبا  سیپل هی ، ریام.بودن

و بعد به من که کنارش  ننیبهشون گفت بش رگردس.احترام کردن يسرگرد ادا يبه احترام ما بلند شدن و برا

 .نشیبرو و بب.اونجاست: بودم گفت ستادهیا

جلو رفتم و فاصله مو با .بود نگاه کردم ستادهیا ییاتاق داخل اتاق بازجو ي شهیکه اون سمت ش يبه مردمن  و

 .نگاه کن نهیباال و به آ ریسرتو بگ: گفت کروفونیداخل م ریام.کردم ادیز شهیش

همون ! تک تک اعصاب بدنم هشدار سر دادن که خودشه. سرش رو باال گرفت و معده م به جوشش افتاد مرد

 !!!کن یالیقاتل سر...یفرهاد بغالن...خودش بود... همون پوزخند سرد و ترسناك...یجهنم يچشما

من خودم .گرفته بودمست اما بازم استرس  نهیآ شهیش نیو اون طرف ا نهیمنو بب تونهیاون نم دونستمیم نکهیا با

خودم حس  ينگاهش رو رو ینیسنگ. باشه تیاهم یمسئله برام ب نینداشتم که ا یو عصب یکم مشکل روح

اون  دنید ایمرداد ماه بود  يابه خاطر گرم دونمیپشتم به راه افتاد که نم ي رهیرو ت يعرق سرد. کردمیم

 !وحشت مجسم؟

 ...خودشه: رفته م گفتم لیتوانِ تحل يذره  نیآخر با
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 .ستیحالشون خوب ن انیخانوم ک.ریام.داخل رمیمن م.خب یلیخ: که انگار منتظر چراغ سبز من بود گفت سرگرد

 دیایب.خانوم کایار: گفت ریام.رو زد و بعد از ورودش در دوباره قفل شد ییرمز در اتاق بازجو.از کنار من رد شد بعد

 .فتادهفکر کنم فشارتون ا دینیبش نجایا

 ...پنجره ریز زیکنار م.اشاره کرد و من نشستم یدست به صندل با

دونه  هی.از قند چند تا نقل و شکالت هم داخلش بود ریقندون به سمتم گرفت که به غ هی زیم ياز رو ریام

 گن؟یم یامکانش هست منم بشنوم چ: برداشتم و گفتم

 .البته: کرد و گفت یمکث ریام

 کردمیکه از پنجره به اون سمت نگاه م یگوشم گذاشتم و در حال يهدفون رو رو.هدفون به سمتم گرفت هی و

پسر  هیو  یمتاهل. کیو مکان پلمهید.بایشهر ز يساکن محله .ساله42.یفرهاد بغالن:که سرگرد گفت دمیشن

 درسته؟.يچهارده ساله هم دار

عشق به فرزند  دونستیم،یچ یعنی يمهر پدر دونستیم کهنیا.زن و بچه داره دهنم باز موند نکهیا دنیشن با

 ...هشت ساله رو با قصاوت کشت و پدر و مادرش رو تا ابد به عزاش نشوند يایاما رو یچ یعنی

 .خودت شروع کن...خب: گفت سرگرد

به  لم داده بود و شیتمام به صندل یبا آسودگ.نه تحت فشار ومدینه نگران به نظر م.بود لکسیر یلیخ فرهاد

 ؟یحرف بزن يخواینم: سرگرد گفت نکهیدر سکوت به هم نگاه کردن تا ا قهیدق کی.کردیسرگرد نگاه م

 .دیدونیم زویشما که همه چ: گفت شخندشیهمون ن با

 .ضبط بشه دیصدات با: دیغر سرگرد

هم  یشونزدهم.اون پونزده تا زن رو من کشتم...من کشتم: رحمانه و با قصاوت تمام گفت یکه چطور ب دمیشن و

 .حاال بفرستم بازداشتگاه خسته م.از اعتراف نمیا!خوش شانس بود که از چنگم در رفت یلیخ

اون  یکه حت زیم يرو دیکوب يجور!نکرده"یقــاط"من  يبرا چوقتیسرگرد تا حاال ه دمیلحظه فهم اون

 الیخیجلوش خونسرد و ب تونهیطرفه که نم یبا کس دیهم حساب کار دستش اومد و فهم یلعنتفرهاد 

شد که  یچ ؟یچرا کشت ؟یکشت يچه جور: خشن گفت یبا لحن زیم يرو ياون ضربه  يسرگرد در ادامه .باشه

 ؟یکشت

 !یدونیخودت که بهتر م.جور کشتم هیهمه رو : -

 بود؟ یت چ زهیانگ: -
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اسمشون رو هم  یحت.شناختمشون یاصال نم.که کشتم نداشتم ییبا اونا یخصومت شخص چیمن ه: -

 .کال از جنس مونث متنفرم،از زنها.دونمینم

 زده؟ بیبهت آس یچرا؟ زن: دیپرس سرگرد

چشمم  يزنها رو جلو یاز بچگ،ادمهی یاز وقت.تخم نفرت رو تو وجودم کاشت نیپدربزرگم ا.نه: گفت فرهاد

 .زدیکتک م

اونا  ومدیقتل پونزده انسان؟ داغدار کردن پونزده تا خونواده؟ فقط چون از زنها بدش م ي زهیبود انگ نیا! ؟نیهم

 گذشت؟یم یروان نیتو سر ا یرو کشت؟ چ

تو فکر بودم  یوقت.وقتا تو خلوت خودم یبعض: روحمو آزرد  شهیش يشدن ناخن رو دهیکش يمثل صدا صداش

تا خونشون رو .کشتمیتا نم.نفر رو بکشم هی دیکه با دادیو دستور م زدیم بینه.کردیم کمیتحر يزیچ هی

 شدیروحم راکد و برقرار نم.گرفتمیآروم نم کردمیتا تنشونو برهنه نم،دمیدینم

 ؟يبردیلباسهاشون رو کجا م: -

 !شدمیخوشحال م.بردمیلذت م دنشونیبا د ،و با لمسشون رفتمیوقتا م یبعض.جا دفن کردم هیهمه رو : -

 !!!جنون داشت.بود وونهیمرد د نیا

 .محل دفن لباسها قیآدرس دق: به سمتش سر داد و گفت زیم يرو رو يقلم و کاغذ سرگرد

ت  زهیانگ...کردن اجساد یدر مورد گل مال: دیسرگرد پرس.گذاشت  زیم يآدرس رو نوشت و خودکار رو رو فرهاد

 !بود؟ یچ

اگه فرصتش رو داشتم هم بهشون .شدیو اگه وقت م اوردمیکه مردن لباساشونو در م شدمیمطمئن م یوقت: -

 .برام اوج لذت بود نیا. کردمیم شونیهم گل مال کردمیتجاوز م

رو  یکی نیتحمل ا،نتونستم گهیاما د.بود  دهیپشت سر هم امونم رو بر يرفالکس ها.کردیم غل غل م معده

 ...!کردیاون به اجسادشون تجاوز م.نداشتم گهید

بلند شدم و از اتاق  دادیبهم دست م یناگهان يکه تو حرکتها ياعتنا به درد یعت ممکن و بسر نیشتریب با

و  دمید کینزد يبود که توالت رو تو فاصله ا میدهنم گرفته بودم و از خوش شانس يدستمو جلو.زدم رونیب

 .خورده بودم و نخورده بودم رو باال آوردم یعق زدم و هرچ.واردش شدم

فکر  هیوسط  نیو ا سوختیاز معده تا دهنم م میگوارش يلوله  ریتمام مس... دیلرزیتنم م...در اومده بود اشکم

 !سرنوشت دچار شم نیمنم قرار بود به هم نکهیا.... کردیم م وونهیداشت د
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**-** 

 :راز نیهجدهم

 )سپهر(

 کجاست؟ انیخانوم ک: دمیپرس ریرفتم از ام رونیکه ب ییاتاق بازجو از

 !رونیحالش بد شد و زد ب: گفت یبا نگران ریام

 !اون دختر با اون وضع خرابش دست من امانته! رون؟یکه زد ب یچ یعنی: کردم و گفتم اخم

 هیبگو  يبه دکتر محمد: با حفظ آرامشم گفتم.کایکه ترك پست کنه و بره دنبال ار تونستینم.نبود ریام ریتقص

 .داشته باشه دونمیم دیهر چند بع...نه ایداره  یمشاوره با فرهاد بزاره و مشخص کنه مشکل روان يجلسه 

راه افتادم .دمشیتو راهرو رو نگاه کردم اما ند.رفتم رونیبشم از اتاق ب ریاز جانب ام یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

: که صدام کرد فیرفته و ضع لیت تحلبه شد ییصدا. دمیاز پشت سرم شن ییکه صدا نییسمت راه پله تا برم پا

 ...سرگرد

خلوت بود چون فقط  شهیسوم هم يطبقه  يراهرو.دمید ییرو اون سمت راهرو کنار در دستشو کایو ار برگشتم

 میهم بود يکه دو سر راهرو روبرو کایجز من و ار چکسیاون لحظه هم عمال ه.داخلش بود ییاتاق بازجو

شکمش  يدستش رو رو کایرا.شدم قدمهام رو تندتر کردم کتریبعد که نزد اول آهسته و.به سمتش رفتم.نبود

 .سر خورد و نشست وارید يدر همون حال پا.گذاشته بود و مانتوش رو تو مشتش گرفته بود

و  دیلرزیبدنش که م دنیاز خودش ضعف نشون نده اما با د نقدریبگم تا ا يزیو خواستم چ ستادمیا جلوش

: زانو نشستم و گفتم هی يروبروش رو.نتونستم بگم يزیکرده بودن چ سیرو خ ششیآرا یکه صورت ب ییاشکها

 !هو؟یچت شد 

 !چرا؟: لرزانش به گوشم خورد يصدا.بودم گانهینگاه مظلوم و پر درد ب نیچقدر با ا. به چشمام دوخت  نگاهشو

 چرا؟ یچ: دمیکردم و پرس یاز سر سردرگم یاخم

 چرا منو نکشت؟ : -

 !یممنونش باش یلیخ دیبا.دا بودهخواست خ: -

. دچار شم  یکه منم قرار بود به سرنوشت اون پونزده نفر قبل کنمیفکر م نیبه ا یوقت شمیم وونهید:گفت يزار با

 !به جسدشون هم رحم نکرد یاون حت
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در ... تموم شد گهید: گفتم... کردیم وانهیآدمو د ییفکرش هم به تنها یحت. حق داشت... انداختم نییپا سرمو

 .یازش بترس ستیالزم ن گهید...یامان

از ضربات چاقو رو  یدرد ناش.دمیدیزخم گردنش رو م يپانسمان رو.دمیدیشالش باز بود و گردنش رو م يجلو

 .دمیدیپرونده م نیرسوندن ا جهیبه نت يخودم رو تو یو کاهل یسست ي جهینت.دمیدیچهره ش م يتو

 !؟يباال آورد: دمیپرس

 .اوهوم: گفت یه با سرافکندگک دمید

 .شهیحالت بهتر م يبخور ییهوا هی. رونیب میپاشو بر: -

 .رشیبگ: رو به سمتش گرفتم و گفتم فیک.انگار بلند شدن براش سخت بود.ستادمیرو برداشتم و ا فشیک

بدون .بود که با کمک من باالخره بلند شد و مانتوش رو تکوند ينطوریا.دمشیرو گرفت و من کش فیک بند

 .دنیشالتو درست کن االن بهت تذکر م: نگاش کنم گفتم نکهیا

 .کردمیو منم مراعاتشو م رفتیآهسته م کایار.میرفتیبعد کنار هم راه م هیثان چند

به خاطر من  خوادینم. رمیم رمیگیدربست م هیمن : گفت کایرفتم که ار نمیبه سمت ماش. میاداره شد اطیح وارد

 .یاز کارت بزن

بان  هیچشمش سا يخاطر دستش رو باال نیچشمش بود و به هم يآفتاب سوزان تو غیت.و نگاش کردم برگشتم

که فرهاد رو  نمیامروز جمعه ست و هم!زنمینم چکسیمطمئن باش من از کارم به خاطر ه: گفتم.کرده بود

 شینجوریو تو هم ردهبعدم خاله ت تو رو به من سپ. کردم يکردم و ازش اعتراف گرفتم اضافه کار ریدستگ

ناز نکن و سوار شو  ایپس ب!ایاون دن يکه رسما بر يرو کم دار یگرما فقط گرما زدگ نیتو ا! یکنیغش م يدار

. 

ترمز  کایار يو جلورو روشن کردم و دنده عقب زدم  نیماش.شدم نمیبهش پشت کردم و سوار ماش بعد

اونم انگار .و منتظر بودم سوار شه کردمیبه جلوم نگاه م.دنده يدست چپم به فرمون بود و دست راست رو.گرفتم

 !!!دختر نیچقدر لجباز بود ا.قصد سوار شدن نداشت

 ینیبه هم نش يباور کن عالقه ا: زدم و گفتم نییبود رو پا ستادهیکنارش ا کایطرف شاگرد که ار ي شهیش

و رنگ  دهیصورتت که اشک روش ماس دنیهم مطمئن باش محض د یسوار ش کنمیاگه اصرار م.باهات ندارم

 !زود باش سوار شو.یتو دستم امانت! ستیزردت ن

 گرم بود؟ نقدریچرا هوا ا.باال دادم رهنمویپ ينایدر همون حال که منتظر بودم آست و
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پر از حرص و خشمش رو  ينفسها يصدا.سوار شد و در رو محکم بست کایباز شد و ار نیدر ماش باالخره

 !خوردیقشنگ حرص م. کردنشو دوست داشتم تیاذ!  دمیتو دلم خند. دمیشنیم

 و شادنه؟ ریام ينامزد گهید يکه هفته  يخبر دار یراست: گفتم

 !متاسفانه! بله : داد جواب

 !نه؟ یشادنو منصرف کن ینتونست: -

 !خودشه یزندگ.داشتمن يمن اصال کار: -

 !میشیم لیپس در کمال تاسف با هم فام: -

 .در کمال تاسف: کرد تکرار

 ؟يریکجا م: گرفتم گفت شیخاله ش رو پ يخونه  ریاز مس ریغ يریمس دیکه د کایار.زدم یکمرنگ لبخند

 .یفهمیم: -

 .برم خونه دیسرگرد من با: -

 .ریحاال با دو سه ساعت تاخ.يریم: -

 ؟يبریمنو کجا م ؟یگیم یسرگرد چ: گفت یظیاخم غل با

 !؟یترسیاز من م: دمیزدم و پرس يبار طنتیش لبخند

 !ستین يها اعتماد وونهیبه د: تموم گفت ییپررو با

 !بشم وونهیکه د ینکن يپس بهتره کار: خوشم اومد اما بازم بروز ندادم و گفتم شیحاضر جواب از

 !ستیسرگرد من حالم خوب ن: -

 ! خوبه یلیاتفاقا من حالم خ: -

 !بپرسم مقصد کجاست؟ شهیم: -

 .رستوران: -

 رستوران چه کار؟ میبر: -

 !دونمیشما رو نم. میخوریما که تو رستوران غذا م: -

 .خاله م خبر نداره: -

 .بهش گفتم میزدیم رونیاز خونه ب میداشت یوقت...داره: -

 !جز کوتاه اومدن نداره يد که چاره ابو دهیظاهرا فهم.نزد یحرف گهیکرد و د یپوف
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**-** 

 :راز نینوزدهم

هم  هی يهم خوب بودن و البته تجربه  یلیرستوران متوسط که انصافا غذاهاش خ هی ياز صرف نهار تو بعد

چهره  یشگیراست پا شده بود و حداقل اخم مهمون هم يسرگرد که اونروز انگار از دنده  هیبا  ریدلپذ ینینش

بود به  نییطرف شاگرد که پا ي هشدم و از پنجر ادهیپ نیخاله از ماش يخونه  يچهار ظهر جلو ش نبود ساعت

 .رستوران ... فرهاد و  يریبابت دستگ.ممنون : سرگرد نگاه کردم و گفتم 

خواهش ... اما در مورد رستوران یم بود و الزم نبود ازم تشکر کن فهیفرهاد وظ يریدستگ: کرد و گفت نگاهم

 !کنمیم

 !ریروز بخ. دیبه مادرتون و مهرانه جون سالم برسون:زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

 .رفت یرو به حرکت در آورد و بعد از تک بوق کوتاه نیتکون داد و ماش يسر

سرگرد اونقدرام که فکر  ،شده بود  یراتییدستخوش تغ تشینظرم راجع به سرگرد و اخالق و شخص امروز

 !عبوس و بداخالق نبود کردمیم

داشتم به سمت .پر دار و درخت و بزرگ شدم اطیخاله اف اف رو زد وارد ح نکهیباال انداختم و بعد از ا يا شونه

صدا از کجاست و در  نمیاطراف رو نگاه کردم که بب. زنگ تلفن به گوشم خورد  يکه صدا رفتمیساختمون م

رو دنبال منبع صدا گشتم و  کمیکوچ فیدست بردم و ک. ادیم مخود فیکه صدا از داخل ک دمید يکمال ناباور

که کف دستم بود و  دمید يتلفن همراه نوك مداد یگوش هیآوردم  رونیب فمیدستمو از داخل ک یباالخره وقت

 . خوردیو زنگ م دیلرزیهمچنان م

 الو؟: اتصال تماس رو زدم و گفتم يتعجب دکمه  با

 نه؟ يتعجب کرد: -

 !؟یچ یعنی: -

 . استفاده کن  نیاز ا... يندار یتو که گوش: و به دنبالش گفت دیآرومش به گوشم رس يخنده  يصدا

 سرگرد؟ يدیآخه چرا شما زحمتشو کش: -

 ! یفکر کن محض عذرخواه: -

 !سرگرد : -
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نکردم فقط  یفضول فتیمن تو ک... یراست. حرف بزنم ادیز تونمیاالنم پشت فرمونم نم!! سرگرد یسرگرد ب: -

 .و شارژرش رو داخلش انداختم یدرش که باز بود گوش

 ! دمیشدن بهتون پس م دایپ میو گوش لمیو وسا فیک یوقت! یمرس! نبود فمیهم داخل ک يزیالبته چ: -

 .خدانگهدار. حرفشو نزن  گهید: -

 .خداحافظ سرگرد: -

رو لمس کردم و  یحرکت سرگرد متعجب بودم با سرانگشتام گوش نیکه هنوز از ا یقطع شد و من در حال تماس

 . دوباره به سمت خونه به راه افتادم 

**-** 

همون چند .رفتم ياصرار داشت نرم اما منِ لجباز و خودرا یلیهرچند خاله خ.خودم يبودم به خونه  برگشته

 .شرمنده شدم یهم که به اجبار خونه شون بودم کل یوقت

که پونزده سال برام  هیعمو مسعود همون مرد دونستمیهرچند م،دیدینو مهمون و مزاحم نمم چکسیچند ه هر

 گهید.اون سالها نبودم يهمون دختر بچه  گهیباشه اما من د یپدر تمام و کمال بوده و محاله از بودنم ناراض هی

 ...کردیم قارو ال يبودن و موندن بهم حس سربار نیوابسته به خاله م نبودم و ا

 خیتار یالیقاتل سر نیرحم تر یتمام پرونده رو که حاال با عنوان ب... موقع که برگشتم خونه رفتم سر کار ونهم

 .یجلسات دادگاه فرهاد بغالن يریگیلقب گرفته بود به چاپ رسوندم و خودم هم شدم مسئول پ رانیا ییجنا

 نکهیحوادث با گفتن ا سیاما مسئول سرو! پدر و مادر دار ياز پرونده ها یکی،پرونده بودن نیها طالب ا یلیخ

کرد و  یموضوع رو منتف انهیاز شاک یکیپرونده ست و خودشون هم  انیاز شما در جر شتریب یلیخ انیخانوم ک

 ! پرونده به نام من شد

حداقل در .نبود یاز بودنم ناراض گهیبود که سرگرد د نجایجالب ا.اداره سر زدم يتو ریبه سرگرد و ام يبار چند

. احتماال سرگرد کشفشون کرده بود .از کار افتاده باشن دونستمیم دیبع... کردنیکار نم گهیشنود ها د... ظاهر

که سرگرد به من شک  کردمیاما خدا رو شکر م... کارم راحت شده بود یلیبا وجود اون شنودها خ... شد فیح

 .نکرده 

 ،کرده بود  تمیدر مورد امن ییها هیبهم توص... بود دهیحالمو پرس... بود از کار دو بار باهام تماس گرفته  خارج

 !!! دلم رفته بود... نگران زخم هام شده بود و من
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فقط از سر کمبود ...نه از سر عالقه! نه از سر عشق...بردیهاش دلمو م ینگران،هاش هیتوص،هاش یپرس احوال

از ترحم و  ریغ یلیشدن به هر دل دهیحسرت مهم بودن و د... من حسرت به دل بودم... عقده داشتن ،داشتن

خاله و عمو مسعود از سر ترحم  يقلنبه شده  يمحبتها يهمه  گمینم... يو امانتدار یانسان دوست ي فهیوظ

 نطوریشهاب ا ،بودنم بهم محبت کنه میتیدادن به  تیبدون اهم ،که بدون واسطه خواستمیم ویکیبود اما من 

 هیسرگرد  یتفاوت یآکنده از ب يها ینگران ،شده در غرور و اخم سرگرد دهیپوش ياما محبت ها! شادن هم،بود

بلتر بود هم ق يطرفم همون سرگرد بداخالق و عبوس روزها نکهیا دیشا ،نیریش يتجربه  هی ،نو بود زیچ

حال اونروزام ! سرگرد خوکرده بودم ي انهیناش يکه بود من به توجه کردنها یهر چ! کردیرو جالب تر م هیقض

به  دیبزارم؟ با دیبا یچ يخوب بودن رو به پا نیا دونستمیو نم کردمیاز قرصهام کمتر استفاده م... خوب بود

 دادم؟یتازه وارد نسبتش م گردسر

**** 

 :راز نیستمیب

 ...دیاز راه رس ریشادن و ام يروز نامزد باالخره

 شگاهیبه آرا دیمهش مونییشادن با دختر دا.شدیبزرگ بود برگزار م یلیسرگرد که خ يپدر يتو خونه  مراسم

از  کنمیساده و سبک م شیآرا هیوقتم پره و خودم  نکهیاز من هم خواست باهاش برم اما من با گفتن ا.رفت 

 حیرو ترج یسادگ. ساختنیم ینقاش يتابلو هیکه از خودشون  ییمتنفر بودم از کسا. م رفتن باهاش سرباز زد

 .بره شگاهینبود محال بود آرا شیشادن هم مثل منه و اگه مراسم نامزد دونستمیو م دادمیم

بزرگ و با  اطیح. سرگرد نرفته بودم  يتاحاال خونه . بهم داده بود ریکه ام یعصر رفتم به آدرس شیش ساعت

به سمت  اطیح يهمونطور که محو تماشا. شده بود  نییبودن و تز دهیچ یداشت که توش صندل ییصفا

خوب .خانوم ماهیسالم پر: تمرفتم سمتش و گف. دیاونم من رو د.دمیخانوم رو د ماهیپر داشتمیساختمون قدم برم

 ن؟یهست

 گلم؟ یتو خوب! کاجونیسالم ار: -

 !ما يداشت سرگرد بداخالق و اخمو یمادر مهربون چه

 ؟ ومدنین نایخاله ا! ممنون خوبم: گفتم

 .ومدهین یهنوز کس.زمینه عز: -

 .باشم نجایا6بهم گفت  ریآقا ام! زود اومدم یلیپس من خ: -
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 !برو داخل آماده شو قشنگم!!! گهید رهیام: و گفت دیخانوم خند ماهیپر

نشسته  ییرایپذ يگوشه  هیهم خانوم سن باال  ییچند تا.رفتنیو م ومدنیچندتا خدمتکار م.داخل ساختمون رفتم

: دمیپرس.اونم جواب سالممو داد.رو شناختم و از دور سالم کردم ریفقط مهرانه جون مادر ام نشونیبودن که از ب

 برم باال لباسامو عوض کنم؟ تونمیم

 !اتو عوض کن اونجا لباس.باال اتاق آخر سمت چپ اتاق منه يطبقه .زمیالبته عز: -

رو  میسورمه ا یشال و شلوار ل.مانتو رو در آوردم  نهیآ يجلو. که گفته بود شدم  یپله ها باال رفتم و وارد اتاق از

نشستم  شیآرا زیم يجلو.رو پام کردم ممیضخ يرنگ پا يتخت نشستم و جوراب شلوار يرو لبه .نطوریهم هم

 يگردنم رو پوشوندم که جا يانداختم و جلو رمس يرو میآسمون یآب ریو موهام رو دوباره مرتب کردم و شال حر

سبکش با  يبود که پارچه  یآسمون یبه رنگ آب ریحر يدخترونه  یلباس مجلس هیلباسم .معلوم نباشه  هیبخ

 شهیش ریسه ربع بودن و تماما از حر ناشیآست.زانوم بود و گشاد بود  يدامنش تا رو. داشتیهر حرکت موج برم

 هیشب نکهیبه خودم نگاه کردم از ا نهیتو آ یرو هم پام کردم و وقت میآسمون یپاشنه بلند بند دار آبکفش . يا

 .رو دوست داشتم یسادگ نیهم! به لبم اومد يدختر بچه ها شده بودم لبخند

ها باز از اتاق  یکیکه در  رفتمیبه سمت راه پله م.زدم رونیگوشه مرتب کردم و از اتاق ب هیو لباسام رو  لیوسا

از  یکیتنش بود از  يو کراوات نوك مداد يدود رهنیپ،یمرد خوش قد و قامت که کت و شلوار مشک هیشد و 

 ... خانوم کایسالم ار: که سرگرد گفت میکردیم هبا تعجب به هم نگا! دلم رفت... اومد و من باز هم  رونیاتاقها ب

به صداکردن  یلیاما جالب بود که من تما!خانوم بودم کایار... نبودم انیبراش خانوم ک گهیخوب بود که د چقدر

راحت بودم نه با آقا سپهر نه با  انژادیآر ينه با آقا! سرگرد باشه شهیعادت کرده بودم که هم... اسمش نداشتم

 !!!فقط سرگرد! سپهر خان و نه با سپهر

 !سالم سرگرد: گفتم یلبخند کمرنگ با

 !يرق کردف یلیخ! لحظه نشناختمت هی: گفت سرگرد

 ! نطوریشما هم هم: -

 ؟ياومد يزود نیچطور به ا: -

 !امیموقع ب نیگفت ا ریام: -

 .بشه  ییرایتا ازت پذ نییبفرما پا.. نستایوا نجایا... خب یلیخ: تاسف تکون داد و گفت يبه نشونه  يسر

 .اشاره کرد نییپا يبه طبقه  یمنته يبا دست به پله ها و
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**** 

 :راز نیکمیو  ستیب

شادن گفته بود مراسم تا ساعت .دمیسرگرد رو ند گهیو منم د دنیکم کم از راه رس میو ن شیساعت ش مهمونا

 .شهیو مختلط م موننیم کینزد يلهایبعد از اون فقط فام.داره و جداست یحالت رسم ازدهی

 يانواع مدلها! بودن نکرده غیاز خودشون در ویچیماشاهللا اصال ه...ششونیو رفتم پ دمیخودمونو د لیفام يدخترا

 يبرا دید دیبا...نداشت  بیحاال فعال مجلس زنونه بود و ع! دکلته و دو بنده يلباسا،ظیغل يها شیآرا ،مو

 هیو منم  کردنیم یرو بهم معرف لهاشونیمبودن فا کیخانوم و مهرانه جون اگه نزد ماهیپر! کننیبعدش چه م

 .کردمیمختصر با تک تکشون م یاحوالپرس

از جمعشون فاصله ... و فالن و فالن  شیفالن پسر دانشگاه و فالن پاساژ تجر يتکرار ياز بحث ها خسته

 .خاله نشستم شیگرفتم و پ

**-** 

و به هر  دنیرقصیکه وسط م ییاما بعدش با وجود پسرا رفتیم شیمختلط بشه خوب پ نکهیتا قبل از ا یمهمون

 .نسبتا بزرگ نشستم  ییرایخلوت سالن پذ يگوشه  هی زدنیم يزیگر هیدختر 

در  یوقت کنمیو اعتراف م.انگار صاحب مجلس بود ییجورا هی...که مدام در حال رفت و آمده دمیدیرو م سرگرد

 .کردیتمام حواسمو معطوف خودش م گرفتیقرار م درسمید

کاله لبه داره قشنگ  هی.شادن اومد سمتم دمیبود که دور از مجلس و رقص نشسته بودم که د یساعت مین بایتقر

که شد  کترینزد.موهاش رو پوشونده بود يسرش بود و همه  يبود رو يتور يو بزرگ که روش پر از گلها

 گردم؟یسه ساعته دنبالت م ییکجا: گفت

 !ساعته ازت جدا شدم میمن همه ش ن: -

 .وسط میپاشو بر: -

 .دوست ندارم: -

  ؟یمگه دست توئه که دوست نداشته باش: -

 .میرقصیباهم م: و ادامه داد دیکش دستمو

تو  يزیه يچه پسرا: بود گفتم ییرایرفتن به سمت قسمت رقص که وسط پذ نیناچار بلند شدم و در ح به

 !جناب سروانتون هست لیفام
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ما  لیفام يدخترا...که دعوت نکنه تونستیجلفشون متنفره اما خب نم يالیفام نیخودش هم گفت از ا ریام: -

 !به اون در نیا! انیهم کم واسه شون عشوه نم

 !میجوونا فقط من و تو آدم نیانگار از ب! آره واقعا: -

 !و شهاب و آقا سپهر ریو البته ام: -

 !رهیو م ادیم یه کنه؟یسرگرد داره چه کار م یراست: -

 .مامانش شیالبته االن اونجا نشسته پ! بابا بدبخت شده صاحب مجلس: -

 نهیدخترا دست به س يمسخره  يتوجه به قسمت رقص و عشوه و اداها یکه ب دمیم و سرگرد رو دچرخوند سر

 .زدیخانوم حرف م ماهینشسته بود و با پر

من .رو هم آوردن وسط و شادن از من جدا شد  ریام نکهیتا ا میدیهم رقص يمن و شادن روبرو يا قهیدق چند

مجلس مختلط برگزار شد  نیخوب شد ا گمیم: ون حال گفتدر هم.  دنیبه رقص ستادمیشهاب ا يهم روبرو

 یصورتاشون م يرو دنکرده بو یخاندان بزرگمهر و فرخ يکه دخترا یشیهفتاد و هفت قلم آرا نیوگرنه ا

 ! دیماس

 !رو شاد کردن یبده دل قوم رشونیخدا خ! آره: خنده گفتم با

 ! نیحاال بب میافتاد ينامزد نیبه لطف ا یچند تا عروس هی! ها رو هم وا کردن یدر دبه ترش: -

 !همو واسه ازدواج بخوان دونمیم دیبع: -

 !ادبت کنم ها شمیبد نکن که مجبور م يفکرا!ياو: -

 نایو ا التیمامان که نشسته بودم چند تا خانوم مسن اومدن و از تو و تحص شیپ: شهاب گفت. نزدم  یحرف

 .دنیپرس

از در و  کیکوچ قیتحق هی! ازدواج ندارم برادر من يبرا یمن شانس! هیبق اونام مثل: زدم و گفتم يخند زهر

 .که انگار از اول نبودن دهیم شونیفرار يجور هیهمسا

 ...گهید يجا هیبرو ...اون خونه رو ول کن میهزار بار گفت: اخم کرد و گفت شهاب

 ازدواج کنم؟ خوامیگفته من م یحاال ک. شهاب الشیخیب: گفتم یالیخیب با

**-** 

 :راز نیو دوم ستیب

 )سپهر(
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مجلس رو وسط کشونده بود  يجوونها يکه همه  یکوبش آهنگ ریو ز یروز شلوغ و پر از دوندگ هیاز  خسته

 !یخسته نباش: بانو گفت ماهیپر.مخمل قرمز سقوط کردم یصندل هی يبانو رو ماهیکنار پر

 !  یمرس: -

 ...کرد دایجفتشو پ رمیام: -

 !همبارکش باش: گفتم

 !سپـــهر: بانو گفت ماهیپر

 جانم بانو؟: م گرفت و گفتم خنده

شدم  لیبانو گذاشتم و به سمتش ما ماهیپر یصندل یپشت يدست راستم رو رو.برگردوند که مثال ازم دلخوره رو

 ! ؟ یگردونیحاال از پسرت رو بر م: و گفتم

 ...سپهر به خدا: گفت یتیسمتم برگشت و با نارضا به

 ... قسم نخور مادر من: حرفشو کامل کنه و گفتم نزاشتم

 !کترهیسال از تو کوچ شیش ریام: -

 مگه به سنه؟: -

 ... شهیتر م ریسنش بره باالتر سختگ یآدم هرچ! آره به سنه: -

 ادته؟ی.میاعالم کرده بود یبحث رو منتف نیا شیبار چند سال پ هی: -

 !هشت سال گذشته.... يخوایزمان م یگفت: -

 .نکرده ریگ یکس شیشت سال گذشته اما دل من هنوز په: -

 ...سپهر يریگیسخت م: -

 .بسازه یسخت نیبا ا تونهینم یهر کس.میچون من و شغلم سخت رمیگیسخت م: -

نه؟با اخالق خشک و  ای يسازیکه من برم بپرسم با شغل پسرم م يرو انتخاب کرد یتو مگه تاحاال کس: -

 نه؟ ای يسازیسخت پسرم م

 !توپت پره ها: -

خودت انتخاب  يکه برا یانعطاف رقابلیسرد و غ یزندگ نیبا ا،يلجباز نیبا ا... يتو پرم کرد! آره پره: -

 ... يکرد

 کو دختر؟.رونیم اومدم ب لهیمن از پ رمیحاال گ: -
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 !دختر نهمهیا: -

 !ست؟یبزك کرده که ن يو صورتکها ینقاش يتابلوها نیمنظورت ا: -

 .ستنین نطوریهمه شون که ا: بانو گفت ماهیپر.قسمت رقص اشاره کردم تیمعبا دست به ج و

دور باهاش  هیبرم  يخب از اول بگو کدومو پسند کرد! االن عروستو انتخاب کنم نیپس قراره من هم! آها: -

 !برقصم مخشو بزنم

نداشت که  یسن.تر کردو همچنان شادابش رو مهربون بایز يبانو نشست و چهره  ماهیلب پر يرو یکمرنگ لبخند

عشقش  ادگاریتنها ...جوانانه ش زد و خودشو وقف من يخواسته ها يشد اما به خاطر من دست از همه  وهیب

فرود  میمادرانه هاش سرتعظ قابلدر م کردیمنو وادار م نیمادرم به پدرم و عشقشون وفادار موند و هم.کرد

 !دیپسند شهیکدومو م نیخودت نگاه کن بب: گفت.ارمیب

موهاشو مثل کوهان شتر  ،دهیقرمز پوش ياون دختره چطوره؟ دکلته : چرخوندم سمت دخترا و گفتم نگاهمو

 ؟!کنهیم ییرایکه روبروشه پذ يپسر يکامل از چشمها يدرست کرده و داره به معنا

 ؟ زدنشون ادامه بدم دیبه د يخوایم: گفتم! بانو باعث شد صدادار بخندم ماهیپر يهشدار دهنده  يصدا

 چطوره؟ کایار: گفت

 خانوم؟ کایار نیحاال کجا هست ا! بانو؟ يریخب چرا طفره م! يپس از اول انتخابتو کرد: -

پسرخاله ش شهاب  يشالش رو برداشته بود و داشت روبرو.  دمیرو د کایسر به قسمت رقص اشاره کرد و ار با

 . دیرقصیم

رومو ...کرده بودم حواسمو ازش پرت کنم یگذاشته بود که از اول مراسم سع یبانو ندونسته دست رو کس ماهیپر

قلقلکم داده  یبودمش حس دهیپله ها د يکه باال یاز همون وقت.هاش فکر نکنم ییبایبه ز...ازش برگردونم

 و من رو به سمت کردیوجود م برازحاال هم قدرتمندانه ا نیکه هم یحس.شناختمینم...که نمدونستم یحس.بود

برق  اهیاون نگاه س ریز... کایار يروبرو...برقصم خواستیبار دلم م نیاول يبرا...دیکشیپوش م ریاون دختر حر

و نگاهم با نگاهش گره  دیبودم که به سمتم چرخ یآب ریحر يو شکن ها نیو چ بایمحو رقص ز... آسا

 چشمتو گرفته نه؟: بانو گفت اهمیپر. و نگاهمو ازش برگرفتم رفتشکل گ میشونیرو پ یناخودآگاه اخم.خورد

انگار نه .ور رفتم  میراز نگاهشو نفهمه؟ بدون حرف با بند ساعت مچ!دل بچه ش رو نخونه؟ يمادر شدیم مگه

ساله شده بودم که خجالت زده از مادرش  جدهیپسر ه هیمثل ! اداره م  هیساله و سرگرد 34مرد  هیانگار که 

 ! يبراش بره خواستگار خوادیم
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... خوشگله... و مستقله کنهیکار م... ست لکردهیتحص... نهیسنگ... باادب و با وقاره... هیدختر خوب: بانو گفت ماهیپر

 ...بزرگش کردن که شادن دخترشونه ياما همون خونواده ا مهیتیدرسته 

 !ها يدوزیو م يبریخودت م يبرا: گفتم

تونسته  نکهیهم ؟ییدایشور ش هی ن؟یعشق آتش هیمنتظر  ینیبش يخوایم یتا ک! بردار پسر يدست از لجباز: -

 !هیشروع کاف ينظر تو رو به خودش جلب کنه برا

 ي جهینت! گردنش بود ينظرم به زخم رو خواد؟یو منو م خوامشیگفته م یگفته نظرمو جلب کرده؟ ک یک: -

 يو لجباز يکم کار ي جهینت،معلومه رشیحر نیآست ریکتفش بود که از ز يرو ي هینگاهم به بخ! اشتباه من

... ستیعشق و خواستن ن لشیدل کنهیم ریاگه نگاهم روش گ،بهشه شتریاگه حواسم ب... مادر من ! من

 .مرگ رفت ياون دختر به خاطر من تاپا... مهیشرمندگ

 نه؟یفقط هم یمطمئن: -

 !بله: -

از سر  دادمیکه من به اون م یتیاهم ياگه همه ...بود نیاگه هم... باشه نیمطمئن نبودم فقط هم! نبودم نه

نفر به  هیانگار  زدیرقص م ستیکه وسط پ یچرا هر چرخ کردم؟یبود پس چرا هواشو م یو سرافکندگ یشرمندگ

 زد؟یدلم چنگ م

**-** 

 :راز نیو سوم ستیب

 )کایار(

 ریکرده؟ چرا سرم ت خیچرا تمام تنم  لرزن؟یپس چرا دستام م... ستین ازین نیاگه ا...ستین یوابستگ نیا اگه

به اون  دونمیم نکهیچرا با ا نطورم؟یذهنم آشفته م کرده؟ چرا من ا يصدا مثل وز وز مگس تو هیچرا  کشه؟یم

 کردم؟قراریخودمو نابود م لیبا کمال م مچرا داشت کنم؟یتموم کردنش نم يبرا یوابسته شدم اما تالش یکوفت

 يمضاعف بر رو يحاال همونا شدن درد.امیراحت تر کنار ب میها و مشکالت زندگ یبود کمک کنن که با تلخ

 !دردهام يهمه 

داشتم که  دیبا شادن و مهش یهم سن و سال خودم داشتم؟ من چه فرق يدخترا يبا همه  یمن چه فرق مگه

 نیتر یهیو بد نیتر یعیاز طب یحت دیمن چرا با ا؟یغم دن الیخ یب گذروندن؟یم شونویراحت و آسوده زندگ

 ونیکام يچرخ ها ریز امیدن فتصاد هیتو ،یتو هشت سالگ دیچرا با بودم؟یبهره م ینرمال ب یزندگ هی ينعمتها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٦١ 

 ییبا الال دیکه مهش یهمون وقت ،خوابش برد یبرف دیسف يکه شادن با قصه  یچرا همون وقت شد؟ینابود م

زدم؟ چرا  غیو ج دمیکفن پوش شده از خواب پر يمادرش به خواب رفت من با کابوس اون چهار تا جنازه 

گرمش آرومم کنه؟ چرا  يبغلم کنه؟ بابام نبود که با صدا همادرم نبود ک دمیاز خواب پر هیاونموقع که با گر

 که آروم بشم؟ چرا ؟ چرا؟ چرا؟  کردیساله من رو بغل م زدهیشهابِ س

 ....يدرد یدار درد ب اثریم،برعکس من  ییتو//ایدن جیرا يمنم مجموعه دار دردها*

 ؟ییکجا کایار: -

 !نجامیهم: زدم و گفتم يشهاب لبخند يرو به

 !يتو فکر: -

 .من برم باال قرصامو بخورم! نه: -

 !يکرد خی! يلرزیباز که م: گرفت و گفت دستمو

 .شمیبخورمشون خوب م: -

 !کاینگرانتم ار: -

 !نباش : زدم و گفتم يلبخند نداختیم شده م خط کیاعصاب تحر يکوبش آهنگ رو يکه صدا یحال در

 یمنته يرد شدم و به سمت پله ها تیجمع نیاز ب.رد شدم میمرد زندگ نیتر زینگران عز يچشمها ياز جلو و

دستام  ،زانوهام سست شده بودن  ،سرم به دروان افتاده بود ،زدیهام نبض م قهیشق.دوم رفتم يبه طبقه 

توش بود  لمیکه وسا ییجا،ومدم در اتاق مهرانه خان یباالخره به هر سخت.رنیدرست نرده رو بگ تونستنینم

 يراهرو رو يتو.بردارم تونستمیهم نم گهیقدم د هی یحت.و پاهام طاقت نداشتن رفتیم یاهیچشمهام س.ستادمیا

چه  یلعنت اون قرص.بدنم به رعشه افتاده بود... دنیکوبیها محکمتر م قهیشق. دادم هیتک وارینشستم و به د نیزم

 به روزم آورده بود؟

 یکی یگفت با هر فشار روح!استفاده کردم،گفت خارج از حد استفاده نکن!نکردم تیرعا ،کن تیگفت رعا دکتر

! ش جهینت نمیا!و واگذار کردم دمینجنگ،گفت با مشکالتت بجنگ و به قرص واگذارشون نکن!انداختم،ننداز باال

 ! قرص اعصاب وابسته شدم تمش هیبه ... انیک ایپور يو هفت ساله  ستیدختر ب...انیک کایار...من

 !معتاد شدم من

**** 

 :راز نیو چهارم ستیب
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 )کایار(

از .از سر درد نبود میقرار یب. دنیکوبیسرم م يپتک رو مدام تو هیانگار .بود یروان،نبود یدردم جسم...شدم بلند

 !!! گم کرده زشویداشتم که عزرو  یحال کس.بودیم دیبود که با يزیچ هیسر نبود 

 . اتاق انداختم يتو خودمو

خاطر  نیبه هم.نخورم و ذهنمو به جشن معطوف کنم که سراغش نره خواستمیم.مقاومت کنم خواستمیم اونروز

رفتم و قرص رو در  فمیبه سمت ک. روز بود که نخورده بودم هیاز  شتریچون ب.کرده بودم دایحال و روز رو پ نیا

تخت  نییکه پا یرو کنار زپ و در حال فیک.دهنم گذاشتم و بدون آب قورتش دادم يلرزان تو یآوردم و با دست

در  دمیچشمام رو بسته بودم که شن تیتو همون وضع.تخت چسبوندم یچوب ي هیرو به پا میشونیپ,نشسته بودم 

 چت شده؟ کایار: گفت یو کس دیلوال چرخ يباز اتاق رو مهین

چته؟  يدی؟ بس که پرس يبس که نگرانم بود يخسته نشد: گفتم یچشم باز نکردم فقط با بدخلق.بود شهاب

 چه مرگته؟ 

 .دکتر متیببر میتونیم ستیخانوم اگه حالت خوب ن کایار: که گفت دمیشن یدوم يصدا

 .ستین ازین: گفتم.کردیبود و با اخم نگاهم م ستادهیبلند کردم و به سرگرد نگاه کردم که کنار شهاب ا سر

 ؟يقرصتو خورد: زانو فرود اومد و گفت هی يجلوتر اومد و روبروم رو شهاب

 یوابستگ نیاز عمق ا،از عمق فاجعه،دونستیرو نم زیهمه چ.دونستینم دونهیم کردیشهاب هم که فکر م یحت

 .برم خوامیم.سرپا بمونم تونمینم گهید: تکون دادم و بعد گفتم دییتا يسرمو به نشونه .خبر بود یب

 .خونه برمتیحاضر شو خودم م.باشه: گفت شهاب

 ؟يریآژانس برام بگ هی شهیسرگرد م.یشادن و خاله باش شیپ دیتو با...نه: -

 .وقت شب محاله بسپرمت دست آژانس نیا.برمتیخودم م! نه: گفت سرگرد

 .سپهر جان شهیزحمتت م: گفت شهاب

دم  اطیخانوم حاضر شو من تو ح کایار. ستین یزحمت.تعارف که ندارم: گفت يجد يبا همون چهره  سپهر

 .منتظرم نیماش

لباسام رو عوض کردم و . رفت  رونیزد و از اتاق ب یکیرفت و شهاب هم لبخند کوچ رونیاز اتاق ب سرگرد

 .دیکوبیسرم م يرو تو یوقفه اون پتک لعنت ینفر ب هین اما همچنا شدیحالم داشت بهتر م.  دمیمانتوم رو پوش
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کردم و  یخداحافظ ریاز خاله و عمو مسعود و شادن و ام.رفتم نییو از پله ها پا رونیبعد از اتاق ب قهیدق چند

به .کردیداشت با مادرش صحبت م يدر ورود يکه جلو دمیبرگشتم تا از ساختمون خارج بشم سرگرد رو د یوقت

 .ریجون شبتون بخ ماهیپر: م و گفتمسمتشون رفت

بازم بهمون سر ! ها یپشت سرتو نگاه نکن ينر! یخانوم ریشب تو هم بخ: پر مهر گفت يخانوم با لبخند ماهیپر

 !بزن

 .رمیو م رمیگیم نیخودم ماش،ستمیبه زحمت ن یسرگرد راض!نیاریب فیشمام تشر.شمیچشم مزاحم م: -

 .امیاالن م نیبش نیتو ماش،چییسو نیا.خانوم کایتعارف نکن ار نقدریا: گفت سرگرد

بان پارك شده  هیسا ریز اطیح يرنگش گوشه  یمشک نیماش.رفتم رونیرو ازش گرفتم و از خونه ب چییسو

 .نشستم نیرفتم و داخل ماش.بود

**-** 

 )سپهر(

 سپهر؟: بانو صدام زد ماهیاز سالن پر سر و صدا خارج بشم که پر خواستمیم

 بله؟: و گفتم دمیپاشنه چرخ يرو

 ؟يریم يکجا دار: -

 .برسونمش خونه رمیم.ستیحالش خوب ن کایار: -

 چشه؟: -

 .داره جهیسردرد و سرگ: -

 !ها هیسپهر جان االن وقت خوب: -

 ؟یواسه چ: کردم و گفت یاز سردرگم یناش یاخم

 .یباهاش حرف بزن: -

- :؟...در مورد! 

 ! گرفتهاون دختر چشمتو  دونمیمن که م! خودتون: -

 !مامان دست از سرم بردار: -

 کنم؟یدارم اشتباه م یعنی: کرد و گفت زیبانو چشماشو ر ماهیپر-
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چرا  دونستمیخودم هم نم! به اون دختر تازه وارد دارم؟ یچه حس دونستمیخودم هم نم ینه؟ اونم وقت گفتمیم

 ده؟یحرف زدن باهاش قلقلکم م،بودنش،دنشید

 .هیشروع کاف يبرا نیهم. فرق داره  هیکه نگاهت بهش با نگاه به بق نمیبیمن م: بانو ادامه داد ماهیپر

دخترك گستاخ؟ جمع  نیمن و ا.ادیکه داره به سمتمون م دمید.بود انداختم کایکه ار ییگذرا به جا ینگاه

 !دیرسیشدنمون محال به نظر م

**-** 

 خاله تون؟ يکجا برم؟خونه : دمیپرس شدیباز م یکه در کنترل ینشستم و در حال نیماش يتو

 يخوایم ياگه هنوز خوب نشد: دمیتو راه پرس. رو به حرکت در آوردم  نیخودش رو داد و ماش يخونه  آدرس

 برم دکتر؟

 .نه خوبم! نه: صاف کرد و گفت صداشو

 د؟یخوریقرص اعصاب م: -

 .ادهیروم ز یوقتا که فشار عصب یبعض: گفت یسرافکندگ با

  ؟یچرا فشار عصب: -

 .سالهاست تحت نظر روانپزشکم: و گفت دیکش یقیعم نفس

 نوزده ساله؟:-

 .نوزده ساله... بله: -

 .چرا فوت شدن ینگفت: -

 .تصادف کردن: معذب گفت یبا لحن.ستیبه جواب دادن ن یمعلوم بود راض کامال

 ؟ينبود نیماش يتو تو: -

 .منو سپرده بودن دست خاله ترانه. نه : کردیم يناخن دستش باز با

 .خدا رحمتشون کنه.متاسفم: -

 .ممنون: گفت دهیجو دهیجو

 .شد دیمنم بچه بودم که پدرم شه: -

 . خدا رحمتشون کنه: -
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بود که نظرمو جلب  يتنها دختر کایار...گفتیبانو راست م ماهیپر. کردم سشیو خ دمیخشکم رو به داخل کش لب

بد  ،ما از همون اول تو بگو مگو  يدختر جذبم کرده بود؟ برخوردها نیتو وجود ا یچ...چرا نمدوینم...کرده بود

 ریدرگ يدختر چیتا حاال با ه! ریاخ يه هفته ی نیاز ا ریغ.اون خالصه شده بود یو گستاخ يمن و لجباز یاخالق

برام با !ستیحال مطمئن بودم عشق ن نیبا ا ،هیچ کایبدم حسم به ار صینشده بودم که بتونم تشخ یاحساس

 يقرار شد به دختر يدوست داشتم اگه روز! احساس نداشتم نیا يبرا یاما اسم! فرق خوب هی.فرق داشت هیبق

تجربه  کایدوست داشتم عشق رو با ار.... باشه کایکنم اون دختر ار يخواستگار ياز دختر ،ابراز عالقه کنم

از  شتریب يزیواقعا چه چ.سهم من باشه خواستمیه در موردش داشتم بازم مک یابهامات يبا وجود همه ... کنم

 الزم بود؟  ییبه قصد آشنا یمعمول يرابطه  هیشروع  يبرا نیا

رنگ  يریدر ش يجلو یوقت تیدر نها.و من همچنان در حال استخاره کردن بودم میدیرسیبه مقصد م میداشت

 .ممنون سرگرد: گفت کایارشب معلوم بود ترمز کردم  یکیخونه که تو تار

 .کنمیخواهش م: -

 .ریشب بخ: -

 نمت؟یبیفردا تو اداره م: -

 ؟یچ يبرا: -

 .دیجد يپرونده  يبرا: -

 .دور بر شما و پرونده هات نباشم یبار گفت هی ادمهی: گفت.رو تو نگاهش خوندم تعجب

 !یسخنگوم باش یخواستیم ییروزا هی ادمهی: -

 !؟یداشته باش ازیکه به سخنگو ن يامور خارجه ا ریمگه شما وز: زد و گفت یکمرنگ لبخند

 ؟يمنصرف شد یعنی: -

 .کنمیبهش فکر م: -

 .فردا منتظرتم: -

 !شهیم یچ نمیبب: -

گرفتن  قهیباز  ترسمیم: گفت نیماش يبعد از بستن در خم شد و از داخل قاب پنجره .شد  ادهیرو باز کرد و پ در

 !ادیب شیپ

 .رو قفل کن هم در داخل رو اطیهم در ح: گفتم.کمرنگ و محو....دمیخند
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 !چشم جناب سرگرد: -

 !ریشب بخ: -

رفت داخل و در رو هم  نمیاونقدر منتظر شدم که بب.پنجره برداشت و به سمت در خونه رفت يرو از لبه  دستش

 . رو به حرکت در آوردم نیخاطر ماش نانیبعد با اطم.بست

 !!!!کردیدختر با بودنش حالمو خوب م نیا...دمبو دهیرس نیقی به

**-** 

 :راز نیو پنجم ستیب

 )کایار(

شدم که از چهار ساختمون مختلف و بزرگ  یشاد وارد ستاد فرمانده يا هیتمام و روح يروز بعد با خشنود ظهر

و تبادل  يمجاز يفضا سیپل ،مبارزه با مواد مخدر،یآگاه.مجزا بودن ياداره  هیشده بود که هر کدوم  لیتشک

 .اطالعات و مبارزه با قاچاق

 ي رهیدا"سردر بخش رو خوندم يباال يتابلو،دوم يطبقه ،یآگاه.رفتم کی يسمت ساختمان شماره  به

و سرگرد  عیسرگرد صدرا سم ،يریسرگرد محمدرضا قد: معاونان،یسرهنگ تمام فرخ تهران: رهیدا سییر،ییجنا

 !انژادیسپهر آر

 !سپهر...سپهر...سپهر: لب چند بار تکرار کردم ریز.دوست داشتم یلیاسم رو خ نیها ا یتازگ

 ! دنشیمثل د،ها برام لذت بخش بود  یتازگ رممکنیغ يتهایمرد مامور نیمربوط به ا يزیهر چ! ومدیم بهش

 يصدا. و در زدم دمیکش یقیبعد نفس عم،که صاف باشه دمیبه مقنعه م دست کش ستادمیدر دفترش که ا يجلو

 .دییبفرما: دمیرو شن ریام

سرگرد هم سرش تو .خوردیم يکه داشت چا دمیرو د ریام.  دیپاشنه چرخ يدادم و در رو نییرو پا رهیدستگ

 !سالم شادوماد! سالم سرگرد: گفتم.بود زشیم يزونکن رو

 !سالم دخترخاله: گفت ریام

 یبه صندل.سرگرد چشم از زونکن برداشت.دونهیبه بعد من رو دخترخاله ش م نیگفته بود از ا ریام... زدم لبخند

 !خانوم خبرنگار میفکر کردم از دستت خالص شد: داد و گفت هیتک استشیچرخان ر

 !امیب دیبا يداده بود ریگ شبید يآخه شما نبود: نشستم و گفتم يمبل چرم قهوه ا يرو بستم و رو در

 ؟؟؟یمن؟ک: -
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 !نیداستانها داشت نیزد میکه با هم ج شبیکه معلومه د نطوریا: گفت ریام

 یلیگفتم خ.حالش بد بود رسوندمش خونه! نه بابا: سرگرد گفت.گاز گرفته بودم که خنده م معلوم نشه لبمو

 !ایب یمنو چاپ کن يپرونده ها یو مشتاق يدوست دار

 ! دیمنت گذاشت! سرگرد نیشما لطف کرد: ابروم رو انداختم باال و گفتم يتا هی

 !!!نداشت یقابل: و خشک گفت يجد یلیخ سرگرد

 اون مادر و دختر رو بدم؟ يسپهر پرونده : گفت ریام

 .آره: که از انزجار جمع شده بود گفت يبا چهره ا سرگرد

 ....خب یلیخ: پرونده رو باز کرد و گفت.بلند شد و روبروم نشست زشیاز پشت م ریام

 !امروز صبح بهم زنگ زد نیمت! ریام یراست: سر بلند کرد و گفت سرگرد

 حالش خوبه؟ ؟يجد: و گفت دیبا سمت سرگرد چرخ ریام

 شیخودشم با انتقال.بازنشسته شده رضایگفت آقا عل! آره: گفت چرخوندیدستش م يرو تو يکه خودکار سرگرد

 !شهیهم يبرا! انیم يبه زود...موافقت کردن

 !!! چه خوب ؟یگیم يجد: گفت یبا خوشحال ریام

خانوم  کایار: اما سرگرد گفت ؟ینخوان جواب بدن و بگن مگه فضول دیفکر کردم شا.هیک نیمت دمینپرس

 ه؟یک نیمت یبپرس يخواینم

 مگه من فضولم؟: گفتم

آدم  شهیمگه م: زد و گفت کردیتر م یکه چهره ش رو هزار برابر دوست داشتن ینادر و کمرنگ ياون لبخندها از

 خبرنگار باشه اما کنجکاو نباشه؟ 

 ه؟یک نیحاال مت! بله  :-

حدودا پونزده ساله که رفتن .هم سن سپهره اما منم باهاشون بودم... یمیقد ي هیهمسا...دوستمون: گفت ریام

 . رازیش

 ؟یمیدوست قد نیچه کاره ن ا: -

 !مبارزه با مواد مخدر يصداقت از اداره  نیسرگرد مت: شد و گفت رهیبه چشمام خ سرگرد

 ؟يبد حیمادر و دختر رو برام توض يپرونده  نیا يخواینم ریرکبیام ،خب!چشمتون روشن!هیعنوان دهن پرکن: -
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مرد . شنونیاز داخل خونه م ادیداد و فر يپامنار صدا يخونه تو محله  هی يها هیامروز صبح همسا: گفت ریام

و ضجه  غیجزن جوون و  هی يها ادیفر يصدا.هم نبوده يزن و شوهر يدعوا يخونواده خونه نبوده و صدا

با زنش روبرو  کنهیدر رو باز م و رسهیمرد که م... رنیگیها با مرد تماس م هیهمسا. دختر بچه بوده  هی يها

دختر  يجنازه  فهمهیکه م نهیبیرو هم در حال سوختن م يزیچ هیو  زنهینشسته و زار م اطیکه وسط ح شهیم

 .ساله ش تاراست6

چونه ش زده بود و به ما نگاه  ریو بعد به سرگرد نگاه کردم که دستشو ز ریگشاد شده اول به ام يچشمها با

حال دم نزدم و  نیمعده م باز به جوشش افتاد با ا. حالت نداد فقط چشماش رو بست  رییسرگرد تغ... کردیم

مرد .ارهیسر خودش ن ییبودن که بال گرفتهاونجا زن رو  میدیرس یو ما وقت زننیزنگ م: ادامه بده  ریگذاشتم ام

همون قاتل  ای يسمانه جعفر. بودن نشسته بود دهیدخترش که روش پارچه کش يسوخته  مین يهم کنار جنازه 

 .داره ادیها اعت نیو نه سالشه و به مواد توهم زا به خصوص آمفتام ستیب. بچه ست  یمادر واقع

 توهم بوده؟ یعنی: دمیگرفته پرس ییصدا با

رو موقع  شیدکتر روانشناس هم سالمت عقل. بوده ارینشد اما کامال هوش ادشیها منکر اعت ییبازجو يتو! نه: -

 .کرده دییقتل تا

 پس چرا؟: -

اومدنش تمام توجه شوهر سمانه رو به خودش جلب کرده و سمانه  ایتارا با به دن،خود سمانه  يطبق گفته : -

امروز تارا .  شهیهم م شتریارا که با بزرگتر شدن تارا بنفرتش از ت ي نهیزم شهیم نیهم...فراموش شده ییجورا هی

شوهرش  خواستهیسمانه هم که نم.گهیم شکه به پدر گهیو م نهیبیمادرش سمانه رو در حال مصرف مواد م

 دهیهنوز به دستمون نرس یقانون یگزارش پزشک... چارهیبه جون اون دختر ب فتهیبفهمه دوباره به مواد رو آورده م

 ...پهلوهاش از دو طرف سوراخن و ،چشماش کامال پاره شدن... ستین یعلت مرگ فقط سوختگاما ظاهرا 

 حالشو؟ ینیبینم ریبسه ام: سرگرد گفت... سرم به دوران افتاد. از دستم افتاد  قلم

... و به دستم داد ختیآب ر وانیل هیکنارم نشست و برام . که متعلق به سرگرد بود  دمیرو شن ییپا يصدا

که نگاهم به عکس داخل پرونده بود  یرو گرفتم و در حال وانیل... باشم اما دست خودم نبود فیضع خواستمینم

 .ممنون: گفتم
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سرگرد رد نگاهم رو گرفت و پرونده رو ... بودن دهیشش ساله بود که روش پارچه کش يتارا يجنازه  عکس

خب برو در  ؟یکار کن تیقتل و جنا يه هاپروند يرو يدار يچه اصرار يتو که تحملشو ندار: بست بعد گفت

 .سیگزارش بنو يریو گروگانگ يمورد دزد

 .مثل خود شما.کنمیعادت م: گفتم دیلرزینم گهیکه د ییو با صدا دمیسر کش مهیآب رو تا ن وانیل

 !کله شق: گفت یلب ریسرگرد ز دمیشن

 ...ریادامه بده ام: گفتم ریبه ام رو

قتل هم معلومه  ي زهیانگ،شده  ریقاتل دستگ... نبوده ییدر واقع معما.ستیمعلوم ن يا گهید زیفعال چ: گفت ریام

واسه گرفتن  ششیموقعها برم پ نیگفت هم قتیسپهر دکتر طر... که  یقانون یفقط مونده گزارش پزشک... 

 ...گزارش

 .برو : -

 ؟یکن لیپرونده رو هم تکم ییو بخش نها امیتا ب یمونیم کایار: بلند شد و گفت ریام

 کشه؟یطول م یلیخ: دمیپرس: -

 .دو ساعت بایتقر: -

 . برگردم دفتر روزنامه  دیبا.  یبرام بخون زنمیامشب زنگ م.گهینه د: -

 .باشه: -

 .فعال خداحافظ: خروج از اتاق گفت نیرو برداشت و ح کتش

**** 

 :راز نیو ششم ستیب

 زاشتمیم فمیک يکه تو یرو جمع کردم و در حال لمیوسا. رفت و من موندم و سرگرد که کنارم نشسته بود  ریام

 ؟یکنیم تویعاد یو زندگ ییو دنائت روبرو تیجنا نهمهیچطور با ا: گفتم

که چهارده ساله با هزار جور  يمرد... من مردم: گفت رفتیکه به سمت پنجره م یاز کنار بلند شد در حال سرگرد

 ... ما کم کم عادت کردماولش سخت بود ا! زنهیبدتر سرو کله م نیاز ا سیک

 ... کنهیعادت نم يو بد یاهیبه س چوقتیآدم ه:-
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 یاهیس نیمنم دارم سهم خودمو تو مبارزه با ا... کنار اومدن هم که نه... ادیوقتا مجبوره باهاش کنار ب یبعض: -

رو به  تکاریجنا تونمیبشن اما م تینفر آدم که مبادا مرتکب جنا ونیلیحواسمو بدم به چند م تونمینم... دمیانجام م

 ! حذف بشه اهیس ينقطه  هیتا ! گرانیعبرت د ي هیعملش برسونم تا بشه ما يسزا

 ...روز،رمیم گهیمن د: بستم و بلند شدم و گفتم فمویک پیز

 .باهات حرف دارم...بمون: دیحرفم پر ونیم

 ؟یچه حرف: دمیآوردم و پرس نییشونه م بندازم پا يرو خواستمیکه م فمویک

 م؟یبه نظرت من چه جور آدم... به نظرت : و گفت دیسمتم چرخ به

 ؟يا نهیدر چه زم: نشستم گفتم یکه م یابروم رو باال انداختم و در حال يتا هی

 .یشخص یزندگ: -

 نظر بدم؟ تونمیچطور م.شدم تیرکاریو غ یشخص یوارد زندگ ستیوقت ن یلیمن که خ... خب: -

که  هینظرت چ: شد و گفت نهیدست به س.شدیم دهیصورتش پاش يداد بود و نور تو هیکنار پنجره تک وارید به

 ؟يبد یجواب سوالمو به راحت یکه بتون ياونقدر م؟یرو بشناس گهیهمد شتریب

از زبون  دنشینبود اما شن یحرفها کار سخت نیگرفتن از ا جهینت.شدم رهیبهش خ یکردم و با سردرگم یاخم

 بشه؟ یکه چ: دمیپرس!!دنش سخت ترسرگرد سخت بود و باور کر

جور  هیتو نگاهش !نه سرشار عاطفه و محبت،ییداینه پر از عشق و ش،نگاهش نه عاشقانه بود.کرد نگاهم

گل کرده  طنتمیش!!!!بگو نه يجرات دار:گفتیانگار م!دیطلب یم فیانگار حر،بود انهیو لبخند موذ شخندین

قفل کرده بودم مثل  شمهاشچ يرایگ یاهیکه نگاهمو به س یراست انداختم و در حال يچپم رو رو يپا!...بود

 میبا هم آشناتر بش!جواب بده سرگرد:بار تر از مال اون گفتم طنتیش يشدم و با لبخند نهیخودش دست به س

 بشه؟ یکه چ

 شن؟یپسر و دخترا اصوال چرا با هم آشنا م: تمام گفت يخونسرد با

داره که  يمتعدد لیدال:خجالت گفتم يبدون ذره ا!معروفه انژادیبود که طرف گفتگوم سرگرد آربرام جالب  واقعا

 !!!خورنیخط م یکیشما همه جز  يو اعتقاد یو خانوادگ یشغل تیخب با در نظر گرفتن موقع

 !هیکیهمون  قایفکر کن منظور من دق: -

 ؟یمطمئن:زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .مطمئن بشم خوامیم! نه: -
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 درسته؟،نه ای خورمیبه دردت م ینیبب یکن زیپس قراره منو آنال: -

 !یکار رو در مورد من بکن نیهم یتونیتو هم م: -

 چرا من؟: دمیپرس!!یرسم ریالبته از نوع غ،ينامزد يبود و قبول دوره  يخواستگار ییجورا هی!بود یجالب بحث

 .دونمینم: -

 !چرا سرگرد؟ دمیپرسیاز خودم م شهیمن هم هم! دونستمیمن هم نم خب

که روش نشسته بودم گذاشت و  یمبل چرم يدسته ها يخم شد و دستاش رو رو ،ستادیجلوم ا،سمتم اومد به

 قبوله ؟: دیبا اعتماد به نفس پرس.چشم از چشمهاش نگرفتم. شد قیصورتم دق يتو

 .فکر کنم دیبا: در همون حالت گفتم... کم بود  یلیصورتهامون خ ي فاصله

 !خب فکر کن: -

 .خوامیروز وقت م هی! نه ينجوریا: -

 !امشب نیفقط تا هم!!!! دمیروز وقت نم هیهم  یینها يبله دادن خواستگار يمن برا: گفت سرگرد

: شونه م انداختم و گفتم يرو رو فمیک،بلند شدم . شلوارش برد بیج يو دستاش رو تو ستادیراست ا بعد

 .خداحافظ

 .خدانگهدار: ب دادجوا يسرد به

**- ** 

 :راز نیو هفتم ستیب

 )کایار(

که به قول خودش  يبشم؟ رابطه ا ییآشنا يرابطه  هیباهاش وارد  کردمیقبول م دادم؟یم یسرگرد چه جواب به

 تیاذ ایکردنم نباشه؟ عیمثل نامزد شدنمون؟ اصال از کجا معلوم که قصدش ضا ییجورا هیازدواج بود و  يبرا

چرا وارد  دادم؟یچراغ سبز نشون م بهش کردم؟چرایبهش اعتماد م دیچرا با! رسوندن بهم؟ بیآس یحت ایکردنم؟ 

 نیرفت؟ عقلم ا یو اون م شدمیدر انتها من وابسته م دینداشت و شا یمعلوم و روشن يکه انتها شدمیم يریمس

بهتر از  یچرا نه؟ ک: گفتنیم يا گهید يزایاما احساسات دخترونه م چ کردیو ازم منطق طلب م زدیحرفا رو م

و  یکه زندگ یچرا به کس! هم چشمتو گرفته و با توجه هاش دلتو برده وتاهمدت ک نیکه تو هم یسرگرد؟ کس

قصد ازدواجه پس چرا بهش اعتماد  هی ییآشنا نیاون گفت ا ؟يمعلومه چراغ سبز نشون ند شیمنش خانوادگ

قطعا ! ستیبچه که ن! داشته باشه؟ اون سرگرد مملکته يبد قصد ادیاصال به اون مرد معتقد و محکم م ؟ینکن
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قطعا  میاگه گفته آشنا بش... که بخواد پا کج بزاره ستیجوون هم ن يپسرها جاناتیو ه نیاحساسات آتش ریرگد

خواستگار  هیو هفت سالته و تاحاال  ستیب!!!! يدیرو از دست نم يزیبا قبولش چ... داده شنهادیفکر کرده و بعد پ

خواستگارات رو پر  يهمه ... و تنها دارن ونجو يهات به تو هیکه همسا ییاونم به خاطر محبتها ینداشت يجد

 اتیبه چرند يخودت و خونواده ت تو رو بشناسه و کار يبر اساس رفتارها خوادیشده م دایپ یکیحاال که .دادن

سرگرد مرد  ؟یردش کن یالک يخوایها نداره و باورشون هم نداره م يها و هم محله ا هیهمسا

خدا رو چه ! قبول کن! از دستش نده! کایار هیخوب سیک...رو هم داره یامکانات زندگ يهمه ... محکمه،هیزندگ

 !نیسرگرد و تو سهم هم بود دی؟ شا!يدید

رو داشته باشم که دوستم داشته باشه؟  یمنم کس شهیم! شه؟یم یعنی: دمیانداختم و پرس نهیبه خودم تو آ ینگاه

برسه  يرو به رشد باشن نه رو به کاهش؟ که روز انمیبار هم که شده اطراف هی يکه براش مهم باشم؟ که برا

 شهیدوستت دارم رو برام زمزمه کنه؟ م یکیبشکنه؟ بشنوم  ونیزیتلو ياز صدا ریغ ییخونه با صدا نیسکوت ا

گاهم بشه؟ پناهم بشه؟  هیسرگرد تک شهیشتنو تجربه کنم؟ اونم با سرگرد؟ مدوست دا گهید يمنم مثل دخترها

 بشم؟ کاشیزنش بشم؟ عشقش بشم؟ ار شهیبشه؟ م دمیام

و من حکمتش رو  یبست... یدرها رو روم بست شهیهم... کن بشه؟ يبار رو کار هی نیا ایخدا! شه؟یم ایخدا

فقط منم  نکهیخسته شدم از ا... یشگیسرما و سکوت هم نیخسته شدم از ا... بار رو بزار بشه هی نیا... دمینفهم

 میزندگ يبرا یکس کمک چیه ازجسور باشم و ،محکم باشم،باشم يکردم قو یخسته شدم بس که سع! و من

 اهیس اشیند... رنگارنگش رنگ عزا گرفتن ياهایرو یکه تو هشت سالگ يدختر هی...دخترم هیمنم ... نخوام

 گهید یکیو  نمیبارم که شده من بش هیبزار  ایخدا... مادر و پدر به دلش موند غیدر یب يحسرت محبت ها... شد

بدم و بعد از نوزده  هیمرد تازه وارد تک نیا يها یبده به مردانگ اجازه.... رو به دوش بکشه یزندگ نیبار سنگ

... دختر باشم خوامیحاال م.دمیمحکم بودن کردم و مردونه جنگ يسال ادعا نهمهیا...نفس راحت بکشم هیسال 

 خوامیم ایخدا... که روزگار ازم ساخته یخودم باشه نه اون بت سنگ خوامیم... احساسو تو قلبم جا بدم خوامیم

 اجازه هست؟...عاشق بشم

منتظر  ای زدمینگ مز... ساعت ده شب بود .که پشت سرم بود انداختم يواریبه ساعت د ینگاه نهیداخل آ از

 !!محاله.... دونستمیجواب رو م زد؟یزنگ م موندمیاگه منتظر م یعنیزنگ بزنه؟  موندمیم

 !محاله نمیا شکستم؟یمن غرورمو م زدم؟یمن زنگ م یعنی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٧٣ 

جواب  ریبعد از چهار بوق ام.سرگرد رو گرفتم يخونه  يبه سمت تلفن خونه رفتم و شماره ...به سرم زد يفکر

 الو؟: داد

 .کامیار! خان ریسالم ام: -

 ؟يچطور! سالم : -

 ...یبرام بگ یقانون یزنگ زدم در مورد گزارش پزشک... خوبم: -

 .ارمشیسپهره چند لحظه صبر کن برم ب شیپرونده پ...يخوب شد زنگ زد...آها: -

بده خودم .شه با: دمیشن یسپهر رو به سخت يخفه  يدر زد و صدا دمیشن.رهیداره از پله ها باال م دونستمیم

 .براش گمیم

 .سالم : دیسپهر واضح به گوشم رس يبعد صدا هیثان چند

: گفتم. لرزهیم کیستریو ه شهیاز هم شتریب...لرزهیفکر کنه هول کردم و دستام م خواستمینم.محکم کردم صدامو

 .ریشبتون بخ.سالم سرگرد

 .ریشب شما هم بخ: -

 ...پرونده... زنگ زدم راجع به اون: -

 ؟يفکراتو کرد: دمیخونسردش رو شن يصدا

 ...یمن گزارش پزشک: -

 ه؟یجوابت چ: -

جمع  خوردمیحرص م يزیکه از چ ییوقتا يلبامو مثل همه .شیدندگ هیو  يخودسر نهمهیگرفت از ا حرصم

 ...اول گزارش: گفتم دمیکه کش قیعم یکردم و با نفس

 .که جواب دلخواهمو گرفته باشم دمیبهت م یاون گزارش رو وقت: -

بهت اعتماد  تونمیم: و گفتم دمیتختم دراز کش يرو.ندونستم  زیطفره رفتنو جا گهید!!!به من صبر بده ایخدا

 کنم؟

 ؟یتونیم!از خودت بپرس...دونمینم: -

 .نشم مونیبهت اعتماد کردم پش نکهیاز ا دوارمیام...دوارمیام یعنی...فکر کنم: کردم زمزمه

 !؟خب: -

 ...قبوله: -
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با همون ! کرد يرییتغ نیتون صدا و لحن حرف زدنش کوچکتر یداد و نه حت رونیراحت ب الینفسشو با خ نه

به  رسونمیپرونده رو همراه عکس م اتییفردا صبح جز... خب یلیخ: تفاوت گفت یاحساس و ب یلحن ب

 ؟يندار يکار گهید.دستت

ذوق  دمیبهش جواب مثبت م یتمام فکر کرده بودم وقت یالیبا خوش خ دیشا! چرا؟ دونمینم...شد یخال بادم

 ي رهیدا يهمون سرگرد زبده ...انژادهیرفته بود طرفم سپهر آر ادمیاما  شهیم یمیو باهام صم کنهیم

 .ریبخ بش: گفتم! همون مرد بداخالق و اخمو...ممکن ریغ يتهایهمون مرد مامور...ییجنا

 ... قطع تماس رو زدم يبه گوشم برسه و با حرص دکمه  شیفرصت ندادم خداحافظ یحت

 !؟يزاریحاال واسه من طاقچه باال م...! سرگرد ارمتیسر راه م من

**-** 

 :راز نیو هشتم ستیب

و دوباره  کنمیزنگ خورد صداشو قطع م یبعد وقت کنمیساعت کوك م!من دارم؟ هیچه عادت بد نیا دونمینم

و من  مهیاالن که ساعت هفت و ن نیمثل هم.دادیکار دستم م دنهایدوباره دراز کش نیوقتا ا یبعض...کشمیدراز م

کردم و  یتا آشپزخونه رو ط التتو يبدو بدو فاصله .محال بود ساعت هشت اونجا باشم!تازه صورتمو شستم

ه صبحون کیکوچ کیک هیدرست کردم و همراه با  کسیم یکاف وانیل هی عیرو زدم به برق و سر یبرق يکتر

و  دمیفرمم رو پوش يمانتو و شلوار سورمه ا شدیقابل خوردن م کسیم یکه کاف یدر مدت. اپن گذاشتم يرو

و  کیبرگشتم و ک ییرایبه پذ. زدم و با کش جمع کردم نهشو دیرسیرو که تا وسط پشتم م میلخت مشک يموها

 يآقا. بود قهیساعت هفت و چهل دق.خوردم یمختصرم هول هولک يرو به عنوان صبحونه  کسیم یکاف

 !بار دومم بود... کردیم خمیحتما توب يریوز

 تیوقت برد و در نها گهید ي قهیکمرنگ دخترونه پنج دق شیآرا هیمقنعه و  دنیو پوش لیکردن وسا جمع

 اطیحاسپرتم عرض  يکفش سورمه ا دنیدر ساختمون رو قفل کردم و با پوش قهیساعت هفت و چهل و پنج دق

چه ده  قهیدق کیچه ! شده بود رمیمن که د.نداشتم یچندان يعجله  گهید. رو باز کردم اطیدر ح دمیرو دو

 ! قهیدق

 شهیشما هم: دمیشن ییکه صدا یاصل ابونیرو تا برسم به سر خ ادهیرو بستم و خواستم بچرخم سمت پ اطیح در

 !ان؟یسرکار خانوم ک يریم يلرد نقدریا

 !سالم سرگرد: گفتم! تعجب کردن نداشت؟!تعجب کردم... به صاحب صدا نگاه کردم يو با ناباور دمیچرخ
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 !ریصبح بخ: گفت کردیبه من نگاه م نهیداده بود و دست به س هیتک نشیکه به ماش سرگرد

 ؟یکنیچه کار م نجایشما ا: دمیپرس دیترد با

 !میشما ما االن نامزد شبیمثبت دطبق قرار و جواب : ابروش رو باال انداخت و گفت يتا هی

ازت  یفاتیتشر چیبدون ه یآگاه يطرف تو اداره !!شهیم نیهم یخانواده که نداشته باش!زدم يخند زهر

 یحرف و بحث چیه یو فرداش هم ب يدیجواب مثبتو از پشت تلفن م یبدون مشورت با کس،کنهیدرخواست م

 ...یکنیم دایحکم نامزد آقا رو پ

منو  نکهیسراغم اصال از ا ادیوقت صبح از کار خودش زد تا ب نیا نکهیاز ا،نامزد خطابم کرد نکهیچرا ؟ از ا دروغ

... یمبادا وابسته بش...یمبادا عادت کن...يکه مبادا دل ببند زدیم بیعقلم مدام نه...خواسته بود خوشحال بودم

 خواستیم... ارهیام عقده هاش رو در بتم یتالف خواستیمن حاال م يجنبه  یاما قلب ب! یکن جایمبادا اعتماد ب

 !خواستیقلب من سرگرد رو م... احساس بده و دل ببره

 ؟ يایب يخواینم: گفت سرگرد

به خودم  یباالخره تکون دیجلو رفتم و اونم که د!کنمیو دارم نگاهش م ستادمیرو ا ادهیوسط پ دمیمن تازه فهم و

!!! تایورینیو در رو برام باز کنه و بگه س ادیقطعا من هم توقع نداشتم ب.دادم در سمت خودش رو باز کرد و نشست

احترام گذاشتن و .من سازگار نبود و دوست نداشتم يهم اصال به ذائقه  یحرکات لوس نیچن نکهیا يبه عالوه 

 !بود ریاز باز کردن در هم امکان پذ ریغ يا گهید يجنتلمن وار رفتار کردن و ابراز عالقه با راه ها

 یالزم نبود به خاطر من از کارِت بزن: گفتم.و سرگرد به راه افتاد میهر دو کمربندها رو بست...و نشستم نشست

 .سرگرد

 !انیتعارف نکن خانوم ک نقدریا ، گمیبار م نیچندم يبرا: -

 یسرما و رسم نقدریپس چرا ا زدیصدام م کایار گهید دیقاعدتا با.خانوم بودم کایکه ار روزیتا د ان؟یخانوم ک چرا

 ؟يمتن خبر رو آورد: بودن؟ گفتم

 ! انیبله خانوم ک: داشبورد برداشت و به چشم زد و گفت يرو از رو شیآفتاب نکیع

 ان؟یحاال شدم خانوم ک.خانوم بودم کایار روزیتا د: ساکت ننشستم و گفتم. گفتناش رو اعصابم بود  انیک خانوم

 .یانیکه من برات سرگردم تو هم برام خانوم ک یتا وقت:بزرگش نگاهم کرد و گفت يدود نکیع يورا از

 ؟يقهر یعنی نیاالن ا: سکوت در افتاد که گفت يچند لحظه ا. نگاه کردم  رونینزدم و از پنجره به ب یحرف

 !آقا سپهر...ستمیلوس ن یکنیا فکر ممن اونقدرام که شم: محکم گفتم ییصدا با
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 !کایار یمن اصال فکر نکردم تو لوس: کرد و گفت یکوتاه يخنده ! اسمش  يداشت ادا یخوب حس

 !تکلف یو ب یمیصم...شوندیبدون پ...بدون پسوند...اسمم از دهنش  دنیبود شن يچه حس خوبتر و

 خبر داره؟ هیقض نیمامانت از ا: گفتم

 !يشد دییاز باال تا... نه کامال اما خب:گفت

 لیخوبم رو تکم يحس ها ونیخانوم کلکس ماهیاز جانب پر دییتا نیا. لبم نشست يرو یبخش تیرضا لبخند

 !کرد

**** 

 :راز نیو نهم ستیب

 )سپهر(

 . کنمیاگه تونستم خبرت م... دنبالت  امیفکر نکنم بتونم ظهر ب: دفتر روزنامه ترمز گرفتم و گفتم  يجلو

 .خونه رمیخودم م... يایب خوادینم: مشتش گرفت و گفت يرو تو فشیبند ک کایار

 .ش کردم مهیکه به دردت بخورده ضم یهر چ... گزارش نمیا: پوشه گفتم هیرو باز کردم و با برداشتن  داشبورد

 .سرگرد یمرس: گفت رهیکه دستش رو دراز کرده بود پوشه رو بگ یحال در

ممنون ... یعنی: متوجه منظورم شد گفت یبا بهت نگاهم کرد و وقت.رهیعقب بردم که نتونه پرونده رو بگ دستمو

 .آقا سپهر

 !سپهر: تشر زد تیبا عصبان.برداره اما نذاشتم زیگرفتنش خ يخواست برا.رو عقب تر بردم پوشه

 !يصدام کرد يا گهینشنوم جور د گهید! حاال شد: و گفتم دمیخند یبدجنس با

 ش؟یبد شهیم:حرص جمع کرد و گفت يبه نشونه  لبهاشو

 .نشه رتید:پوشه رو بهش واگذار کردم و گفتم باالخره

 نه؟.... رونیب ياالن محترمانه پرتم کرد: -

 سپهر؟...سر: شد و قبل از بستنش خم شد و گفت ادهیرو باز کرد و پ نیدر ماش. زدم یکمرنگ لبخند

 بله؟: رو در آوردم و گفتم میآفتاب نکیع

 ...يبعدم خسته ا.تو مشخصه نه مال من يکار ينه برنامه .دنبالم يایب خوادیظهر نم يواسه : -

نصفه و  یبا محبت!دیتپیکه تمام تنم هم باهاش م دیتپیم يجور.وا داشت دنیلحنش قلبم رو به رقص صداقت

 !یبابت همه چ...ممنونم: ادامه داد.نگاهش کردم  مهین
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 !شدیمن سرخ م يبرا کایار نیا.کردیفرق م یلیخ شیقبل يو رفتارها یبا تصورات ذهن کایار نیا

 !يمنم ممنونم که بهم فرصت داد: گفتم

 .خدانگهدار...یداشته باش یروز خوب: کمرنگ و پر از شرم دخترونه گفت يلبخند با

 خداحافظ: -

که  خواستمیهنوز نه اما م...عاشقش شده بودم؟ نه.رو به حرکت در آوردم و به راه افتادم  نیماش...رفت و

بود فرصت بدم در کنار هم آرامش  دهیکش یلیبه خودم و اون دختر تنها که از روزگار خ خواستمیم...بشم

 !رفتیقولم نم رفتیسرم م... رو به دلم قول دادم کایمن ار...میریبگ

**-** 

 )کایار(

که عزممو  يهمون روز... گرفتم عوض بشم میکه تصم يهمون روز،که بله دادم و شدم نامزد سپهر يروز از

کردم و گفتم خواب  داریکه قلبمو ب يهمون روز،افکن خطرناك لیجزم کردم واسه ترك کردن اون آرامبخش ف

داشت  امیانگاردوباره دن...بود نیریش يایرو هیکه برام مثل  يده روز... گذشتیحاال پر توان بکوب ده روز م!بسه 

 یعنیسپهر هم  یراست...یآسمون یآب... یبه آب يشد و از خاکستر لیتبد يبه خاکستر اهیاز س...گرفتیرنگ م

که در اوج غرور مردونه  یکس...بودم میمرد تازه وارد زندگ ونینور و رنگ رو مد نیا يهمه !نه؟...گهیآسمان د

 یمن و زندگ لیبد یب یاما دستاش حام رهیدستمو بگ یحت دادیاجازه نم خودشکه به  يمرد... ش هوامو داشت

 يمرد...لمس کردنم بود يبرا يو نه به دنبال بهانه ا کردیزننده م یکه نه شوخ يمرد... سامانم شده بودن یب

 ياذوق زن باهام حرف زد و نه بر يو تو یتصنع يافتادم نه با محبت ها هیبغضم شکست و به گر یکه وقت

 يدستمال کاغذ هیبود که تو سکوت به حرفام گوش کنه و  نیکه کرد ا يتنها کار.در آغوشم گرفت نمیتسک

تر ازهر قربون  نیریمحبت در لفافه برام ش نیکه هم دونهیو خدا م رهیپاك کردن اشکهام به سمتم بگ يبرا

 !!!!مرد بود...کلمه یواقع يناکه به مع يمرد...من بود یمرد تازه وارد مرد زندگ نیا! بود یصدقه رفتن

من و سپهر  نیب يزیبودن چ دهیفهم ریشادن و ام... دربند میبا هم رفت ریجمعه من و شادن و سپهر و ام اونروز

هرچند از طرف .میبزن ینشده حرف یقطع يزیتا چ میخواستیما هم نم.خبر بودن یهست اما از چند و چونش ب

 یکه حت يباز هم من بودم و سپهر اونروز!بد هم باخته بودم.باخته بودم من دلمو به سپهر... شده بود یمن قطع

و  ریو ام میزدیکنار هم قدم م یبار به خودم جرات دادم و وقت نیاول ياونروز برا. شدیلحظه ازم غافل نم هی يبرا

هزار بود و  يضربانم رو... دستشو گرفتم دمیدیکه تو خودم نم یشادن رفته بودن اطراف رو بگردن با جسارت
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... پنجه مو به پنجه ش قفل کردم الیخ یچهره م نبود و ب يتو مینگران. ناراحت بشه و پسم بزنه  دمیترسیم

دلگرمم ! که به انگشتام آورد هزارباره عاشقم کرد ینگاهمم نکرد فقط با فشار آروم...هم نزد یحرف...پسم نزد

 ...! ممنوعه مردونه و ياون دستها يکرد و من جون گرفتم از گرما

**** 

 :راز نیام یس

 ) کایار(

 چوقتیکه ه ییمن بودم و سپهر و حسها. بود  ریتو نوزده سال اخ میخوب زندگ يروز جزء معدود روزها اون

 ... تجربه شونو نداشتم

نشسته  اهشیس يمزدا يبازم من موندم و سپهر که تو. شادن رو برد که برد که برسونه ریبعد از شام ام شب

 نیمن غرق ا...که سرشار از آرامش بود یسکوت.میسکوت کرده بود... میرفتیمن م يو به سمت خونه  میبود

 ومد؟ین... نیمت...دوستت اون: سکوت رو شکستم. داده بود  شیآرامش بودم و سپهر هم توجهش رو به رانندگ

 .ندهیدو روز آ یکیتو .ادیم: داد جواب

 !دستم فتهیمواد هم م يخب پس پرونده ها: گفتم طنتیش با

 ؟یکن فیرد خیواسه اونم توب يخوایم: زد و گفت يلبخند

 ! یگرفتینم خیتوب يچوندیپ یو منو نم يدادیجوابمو م يلجباز ياگه جا: -

 ؟یکنیمصرف م ییچه قرصها کایار: دیپرس

 . نیآرامبخش مثل سرترال يسر هی: جواب دادم ریناگز...بحث متنفر بودم نیاز ا چقدر

من که ! کردمیمن که داشتم کنترلش م گفتم؟یچرا م...بود دهیاواخر کارم به ترامادول هم رس نیتم که انگف و

 .داشتم کمش کنم یسع

 !یپدرت چه کاره بود؟تا حاال نگفت: گفت

 ییقپه خودنما هی شیسردوش يتنش بود که رو یلباس سبز کمرنگ... چشمام نقش بست يجلو ایبابا پور ریتصو

بود که از پدرم  يخاطره ا نیاون اول! انیک ایتازه شده بود سرگرد پور...درجه گرفته بود عیاونروز تازه ترف... کردیم

 !مبارزه با مواد مخدر ياز اداره  انیک ایسرگرد پور: زمزمه کردم. داشتم

 ! جدا؟: با تعجب گفت سپهر
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پدرم تازه وارد !اونجا با هم آشنا شدن...مسلح يهاروین مارستانیپدرم سرگرد بود و مامان ترنمم پرستار ب... آره:-

 ...يپرستار ينظام شده بود و مادرم دانشجو

 سر خاکشون؟ میروز با هم بر هی شهیم: -

 ...رمیمعموال جمعه ها م!حتما: -

 !خوش گذشت... یمرس: گفتم.بود که در رو باز کنم رهیدستم به دستگ.خونه ترمز کرد یدر آهن يجلو

 نشیکه من و سپهر تنها ساکن یجهان.بود گهید یمربوط به جهان کهیانگار اون ت. و خلوت بود  کیتار کوچه

نگاهم ،نگاهش کردم.دست گرم و بزرگ سپهر شد ریرو بکشم که دست چپم اس رهیخواستم دستگ... میهست

سپهر نگاه کردم  به... دیکوبیم انهیقلبم وحش...ش رو هم جلو آورد و دست راستم رو گرفت گهیدست د...کردینم

از سپهر؟ نه من ...دمیترس... کردنیکه چشماش رو ترسناك م یبرق...زدنیچشماش برق م...که نگاهش باال اومد

که  کنمیاقرار م! ... اما به چشماش و اون برق خطرناك هم اعتماد داشتم؟ نه...اما،به سپهر اعتماد داشتم

عشق؟ عالقه؟ محبت؟ دوست داشتن؟ ... ه؟یاسمش چ مدونینم:کردرو پر  نیکاب يزمزمه ش فضا...دمیترسیم

 ! خواستن... زارمیمن اسمشو م... اما هیاسمش چ دونمینم

 ...کایار خوامتیم: ادامه داد. حرفا رو بشنوم نیاز سپهر ا يروز کردمیفکر نم چوقتیه... حبس شده بود نفسم

هم موندن  يتا ابد پا يبرا...خوامتیقلبم م میاز صم... خوامتیخواستم بگم منم م...بزنم یحرف خواستم

و من غرق عشق نوپام  دنیشدنم به سمت سپهر از ذهنم پرکش دهیحرفهام با کش ياما همه  خوامتیم

 ...!نکهیغافل از ا...شدم

**-** 

 :راز نیکمیو  یس

 )کایار(

بعد از ... شبیاز د. بودم ینیبه حروف چ لشونیمحول شده و تحو يگزارشها ریاون شب تمام وقت درگ يفردا

 دهینه همو د،بودم و از درکش عاجز  رانشیو ح جیفکر و در لحظه اتفاق افتاد و من هنوز گ یاون اتفاق که ب

شب ساعت هشت ... میدیکشیو خجالت م میکردیانگار از هم فرار م... میبا هم داشت یتماس نینه کوچکتر میبود

داشتم ... خونه رفتم  یشدم به سمت در آهن ادهیاز آژانس که پ... دمیبه خونه رس يبعد از چهار ساعت اضافه کار

 !خانومِ خبرنگار کایسالم ار: دمیشن ییکه صدا چرخوندمیقفل م يرو تو دیکل

 !کـــاریسالم آقا مهرداد ب: گفتم زیآم ریتحق یسمت صاحب صدا و با لحن دمیچرخ.رو شناختم صدا
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! در حد مرگ!ازش متنفر بودم. کردیش براندازم م انهیبا اون نگاه موذ داده بود و هیخونه هامون تک نیدرخت ب به

 دختر تنها؟ هیواسه به خونه برگشتن  ستین رید کمی: گفت

 ؟!رفته ادتینکنه ... بار بهت گفتم دور و ور من نپلک هی ؟یبه تو چه؟ مفتش محل: صورتش براق شدم يتو

  کنن؟یم يدر موردت چه فکر یدونیم: -

 !هیکاف یکن تیریهمون دوست دختراتو مد کنن؟یم يچه فکر يکار دارتو چه : -

خوش قد و باال  يشازده  هیهام که با  یتازگ: چند قدم جلو اومد و گفت،شو از درخت برداشت  هیتک مهرداد

 !يپریم

 !نامزدمه: نازك کردم و گفتم یچشم پشت

جدا؟ : مهرداد گفت! کلمه شر مهرداد رو کم کنم نیاما دلم خواست با گفتن ا... هنوز نامزدم نشده...نه نامزدمه؟

 خبر؟  یچه ب

 ! کارت دعوت نفرستادم براتون دیببخش: -

 !دوست پسرته دونمیمن که م! منو رنگ نکن دختر جون : -

 ! ستیکارا ن نیاهل ا!  سهیاون پل! ستین نطوریا چمیه: -

 ! پس موضوع جالب شد سه؟یپل: دیکش رونمیمهرداد از فکر ب...شــیپس د ست؟ین یمطمئن: دمیخودم پرس از

 !نیبب نویا: مهرداد گفت.میو عدم تفه یاز سر سردرگم.کردم اخم

مقابل چشمام  ایبه صفحه ش نگاه کردم و دن. صورتم گرفت  يتلفن همراهش رو جلو یشد و گوش کینزد بهم

از ... گرفته شده بود یکه با همون گوش یلمیف... لمیاون ف... عکس العمل نشون ندادم یبه سخت... شد اهیس

و من و سپهر که داخلش  اشتد کردیم ییسپهر خودنما یمشک يمزدا لمیتو ف... در خونه م  يجلو،جا نیهم

 نیا نقدریچرا ا ایخدا. روشن کرده بود بایرو تقر نیچراغ برق داخل کاب ریکوچه خلوت بود و نور ماه و ت... میبود

جلو  لمیگرفت؟ ف لمیچرا ؟ چرا مهرداد ازش ف ایون گناه رو ضبط کرده بود؟ خداو واضح ا تیفیبا ک یگوش

آغوش سپهر شل شده  يکه تو يدختر... منم لمیکنم اون دختر داخل ف کاران تونستمیرقمه نم چیو من ه رفتیم

 ..پر گناه رو یطوالن يطعم گس اون بوسه ... دیچشیبوسه رو م نیبود و داشت طعم اول

**** 

 :راز نیو دوم یس
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... از مهرداد نه... دیکشیخجالت م.شرم آور تموم شده پیاون کل دمیآورد تازه فهم نییرو پا یمهرداد گوش یوقت

از خودم که چه ،بودم یعصبان... و شرمنده ش بودم دهید دونستمینبودم اما م قیکه هرچند باهاش رف ییاز خدا

دوستش داشتم و قصدش ازدواج بود اما نامحرم بود بهم  که هر چند یراحت وا دادم و اجازه دادم دست کس

 ... آلوده کرد یبه تلخ... عشقمو به گناه آلوده کرد يبوسه  نیاز سپهر که اول،دلخور بودم... بخوره

 .گفتم نامزدمه ؟یکه چ: لب زدم تینها در

 ...!نبود! ایخدا نبود

 !و منم گفتم دروغ نگو یگفت: گفت

 !حذفش کن ؟یگرفت لمیاز ما ف یاصال تو به چه حق! ستیباشه به تو مربوط ن یهر چ: و گفتم اوردمین کم

در اتاق ... باهاش در خونه تو باز کنم تونمیم! رو داره برام دیحکم شاه کل پیکل نیا!!! د نه د: و گفت دیخند

 ...تونمیم... خوابتو باز کنم

 !نکن يادیغلط ز! ؟يریتخته گاز م يچته دار! هوووووو: گفتم رهیداره تند م دمید

 يتو محل و هم رو نجایهم ا...! کنمیرو پخش م لمیف نیوگرنه ا! جون کایار يایباهام راه ب يمجبور: گقت

 ! نه؟ شهیم سهیواسه آقا پل یقشنگ يپرونده ! نترنتیا

 !یکنیم خودیتو ب: -

 !آ آ: دستش رو عقب برد و با خنده گفت. بکشم رونیرو از دستش ب شیبرداشتم تا گوش زیخ

 ! یبکن یتونینم یغلط چیه: حرص گفتم با

با  یکنیبگم تو اگه فکر م... با منه هیادیمدت ز کایو بگم ار سهیبرم سراغ آقا پل نایعالوه بر ا تونمیاتفاقا م: -

 راست و دروغشو؟ فهمهیم یک!!! يو تو خبر ندار دمیوقته به وصالش رس یلیمن خ يکرد یزرنگ دنشیبوس

 تونست؟یم... کار رو بکنه نیا تونستینم.دادمیسر و ته مهرداد گوش م یب يبه حرفها ناباورانه

 !کنهیسپهر حرفتتو باور نم: خشم گفتم با

 !هیامتحانش مجان: -

 ؟یلعنت يخوایاز جونم م یچ: -

 !شب باهام باش هی: -

 ! یمگه مرده باشم انگشتت بهم بخوره لعنت: محکم گفتم ییخشم و صدا با
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: مهرداد از پشت در گفت. و در رو بستم اطیرفتم داخل ح.گوش بدم اتشیاز اون به چرند شترینموندم تا ب گهید

 کیدوازده بشه دوازده و . یچیکه ه يرو داد یو جواب اوک يزنگ زد.يتا ساعت دوازده ظهر فردا وقت دار

 نیو آپلود ا نترنتیو ربع منم و ا هبشه دوازد! شهیشده که تو محله پخش م تیرا يد یس يسر هیمنم و  قهیدق

 يشماره  نمیا! ... یخالفشو ثابت کن یتونیجوره نم چیکه ه ییو حرفا سهیمنم و آقا پل میبشه دوازده و ن! پیکل

 !من

و  یمن که تو اوج سردرگم يو کنار پا اطیدر سر خورد داخل ح ریبرگه نوشته بود از ز هی يش که رو شماره

منتها !!  يدوست پسرت خبر بد يبه همکارا یتونیم: ادامه داد. دادمیگوش م دهاشیبه تهد یچارگیو ب يناباور

فکر کن  نیخودت بش...رسوات کنم تونمیدکمه م هیو با زدن  قهیدق کیفکر کن که من کمتر از  نیقبلش به ا

شدن  ریو من قبل دستگ يلوم بد ای... با خبر نشه؟  اناتیجر نیاز ا یو کس یشب با من باش هیکدوم بهتره؟ 

  ! جونت بره؟ سیخودت و پل يمنتشر کنم و آبرو لمویاون ف

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

با اکراه شماره رو برداشتم و به داخل خونه . رهیکه داره م دمیفهم شدیقدمهاش که دور م يصدا دنیاز شن...رفت

 چه کار کنم؟؟؟  ایخدا...فکر کنم دیجد بتیمص نیو در مورد ا نمیرفتم تا بش

**-** 

 :راز نیو سوم یس

نه راه پس  یعنی...رونده از اونجا مونده شده نجایاز ا گنیکه م کنهیم ریگ يآدم تو چنان مخمصه ا ییوقتها هی

من  وضع... هیو درست چ هیغلط چ دونهینم یعنی... نداره دیام زیچ چیکس و ه چیبه ه یعنی... شیداره نه راه پ

تنها بودم ... تک تک گلبولهام حس کردم... امرو اون لحظه با تک تک سلوله ییتنها... بود نطوریهم درست ا

تنها بودم که سپهر اونطور ازم ... کنه دمیبده و تهد يشنهادیاونطور پ دادیکه مهرداد به خودش اجازه م

 ... تنها بودم بانهیخودخواه چه غر يمردها نیا نیمن ب... کردیم يخواستگار

 يو تمام وجودمو با اون بوسه  دیاونطور عاشقانه و پر از خواستن منو در آغوشش کش شبیکه د يسرگرد اون

داد؟ کجا بود  یهم خوابگ شنهادیمهرداد بهم پ یکجا بود وقت! کجا بود؟ دیو شوکه کننده به آتش کش یناگهان

من  گفتم؟یم یچ گفتم؟یکردم؟ به سپهر میچه کار م ایخداانداخت؟  یفیبالتکل نیکرد و من رو تو ا دیتهد یوقت
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که ازمون  یلمیف ایاز حرف زدن با سپهر شرم داشتم حاال برم و بگم ب یهنوز از فکر کردن به اون اتفاق و حت

  ر؟یگرفتن رو ازش بگ

 پرسنیخب م د؟یخالص کن کنهیم دمینفر که داره تهد هیو منو از شر  نیایب گفتم؟یم یچ دادم؟یخبر م سیپل به

پخش  لممویشرمانه ش تن ندم ف یب شنهادیکرده اگه به پ دیبگم تهد دیکرده؟ و اونوقت با يدیچه تهد

من  دنیبوس يبگم از صحنه  تونمیدارم که بدم؟ م یهست و من چه جواب یچ لمیاون ف يتو پرسنیباز م.کنهیم

! سهیکه پل يمرد! يتازه نه هر مرد گرفته؟ لمیباهاش ندارم و نامحرمه ف ینسبت مشخص چیکه ه يو مرد

 ... تونستمینم...  اینه خدا... همکار خودتونه

 یسپهر زندگ يتر از بوسه  رهیکب یو تا ابد با ننگ و نجاست گناه کردمیقبول م کردم؟یمهرداد چه کار م با

روح پدر و  کردم؟بایسر چه کار م يباال يبا خدا،با وجدانم... دیخوابیو قائله م دیفهمینم یکه کس رمیگ کردم؟یم

کنم  یبهم کرده بود و اجازه داده بود مستقل زندگ هکه خال يبا اعتماد کردم؟یچه کار م دیلرزیمادرم که تو گور م

روبرو نشم؟ از کجا معلوم  یآشکار مثال تجاوز گروه ينامرد کیبود که با  ینیاصال چه تضم کردم؟یچه کار م

پس چه کار ... استفاده نکنه؟؟؟ نه محال بود اجازه بدم يبعد يها ياخاذ يرو برا لمیو همون ف رهینگ لمیازم ف

مهرداد محال بود پس چه کار  شنهادیقبول پ،محال بود سیمراجعه به پل،به سپهر محال بود گفتن... کردمیم

رو به  تتیشکاحق دارم  ایجواب پر شده بود؟خدا یمن از مجهوالت و محاالت و معادالت ب یچرا زندگ کردم؟یم

 نه؟  ایباشم  دینه؟ حق دارم ازت ناام ایخودت بکنم 

: توجهم رو به خودش معطوف کرد یمیرح يآقا يصدا.  دمیکش یرو کنار دفترچه رها کردم و پوف خودکارم

 اومده؟ شیپ یمشکل انیخانوم ک

همون چند کلمه  یبه سخت...به مرد جوان همکارم نگاه کردم یو درماندگ یپر از گنگ یبلند کردم و با حالت سر

 ...یمیرح ينه آقا: گفتم یو تصنع ياجبار يکردم و بعد با لبخند یخودم حالج يساده رو برا ي

من؟ اگه بخوام صادقانه  انیپا یداره مشکالت ب ینکرد نه؟خب نکرد که نکرد اصال به اون چه ربط باور

 ...شهیهفتاد من کاغذ م يمشکالتم رو براش بگم مثنو

رو با سر انگشت لمس  شییتلفن اهدا یسپهر گوش دنیاز دو روز ند یناش یانداختم و با دلتنگ نییپا سرمو

 !چه حالل زاده: خودم گفتم شیزنگ خورد و پ یگوش... کردم

 الو؟: کرد و گفتم کیرو به گوشم نزد یگوش

 !سالم : -
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 .سالم: -

 ؟یخوب: -

 اوهوم: -

 ؟يدیجواب م حالیب نقدریاپس چرا : -

 .تو دفتر روزنامه م: -

  شه؟یکارت تموم م یک: -

 .ستیمعلوم ن: -

 .رونیب میدنبالت بر امیمعلومش کن چون امشب م: -

 .سپهر تونمیباور کن نم: -

 ؟یتونیچرا نم: زده شد خی شدیکه باهاش مخالفت م ییوقتها يمثل همه  صداش

 .تولدش رمیهست بهش قول دادم که م یتولد دوستمه چند وقت: -

 .خوردیحرفها گول نم نینژاد با ا ایسرگرد آر! یدروغ آبک چه

 .کنم یرو کم کم رسم هیقض نطوریا خواستمیم. سر قرار میبا هم بر خواستمیم.قرار دارم نیامشب با مت: -

 گفتمیدوستت که اونوقت م ایمن مهمترم  گفتیدوست داشتم م!مثل بچه ها...کردیم يحسود خواستیم دلم

 ! معلومه که تو

چشمت ! گرمابه و گلستانت اومد قیپس باالخره رف: گفتم... کرد نه من راستش رو گفته بودم ينه اون حسود اما

 !روشن

آره االن : گفت! که گرفته بودم یمیبار تصم ریحفظ ظاهر کنم و نشکنم ز تونستمیخوب بود که هنوزم م چقدر

 .اومده 

تو اداره  نکهیا ای دنشید میاگه شد اونموقع بر... هیعصر خال يبرا ممیفردا تا... نمشیمشتاقم بب یلیخ من که: -

 !رسمیخدمت جناب سرگرد م

 ؟ کایار: گفت سپهر

نتونستم بگم ... نزدم یحرف... دیگفتنش بند دل هزار وصله م رو باز بر کایحالت قشنگ ار... تن صداش...  لحنش

 جانم؟

 نه؟  يورازم دلخ: گفت
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باز هم ... که من رو هم شرمنده کرده بود يزیاز چ یشرمندگ زدیموج م راشیمحکم و گ يصدا يتو یشرمندگ

 ... به خدا : نزدم که گفت یحرف

 ...یزنیحرف م یدر مورد چ دونمینم: گفتم یآروم به

 هیبه اون مرد تک خواستمیمن م.بت محکم و با صالبتم اونطور سرافکنده و نادم باشه خواستمیاما نم دونستمیم

 ... موندیبرام محکم م دیکنم پس با

 .نمتیبیفردا م: از چند لحظه گفت بعد

 .باشه: -

 .تولد خوش بگذره: -

 !بود یمزخرف یلیخ زیوجدان چ عذاب

 .یخوش باش نیتو هم با مت: -

 ؟يندار يکار: -

 .مواظب خودت باش: -

 .چشم: -

 خدانگهدارت: -

 !خداحافظ: -

... کردمینشده با مهرداد صحبت م ریتا د دیبا.بود میو ن ازدهی..انداختم یبه ساعت گوش ینگاه... دقطع ش تماس

 ...دیبا... دیبا

 الو؟: رو برداشت یگوش

 .کامیار: -

 ! جون کایسالم ار: حالمو بد کرد شخندشیپر از ر يصدا

 ...مهرداد خواهــ: -

 .خوامیمن امشب تو رو م! خواهش نکن که راه نداره: -

 به نام مهرداد ازش سر برآورده؟ يکه موجود يو دنائت تو اون جسم تلنبار کرد یشرمیو ب یچقدر پست ایخدا

 .من نامزد دارم یلعنت: گفتم آهسته
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از اون  یکیتو هم ! کنم پابندت بشم يکار ستمیاحمق که ن... با خبر نشه ياحد کنمیم يکار...تو قبول کن: -

 .م در رفتهها که آمارشون از دست یشب هی

مثل مهرداد به  یوونیخودم ضجه بزنم که ح یکس یبه حال ب خواستیدلم م... بکشم غیج خواستیم دلم

 ! کردیم یکی ابونیسر خ يمنو با خودفروش ها! یشب هی گفتیخاطرش بهم م

 ؟یهست ایخدا

 ؟يرینگ لمیهست ازم ف ینیچه تضم ؟يزیسرم نر گهیهست که چند نفر د ینیچه تضم: تر گفتم آهسته

 ؟  زدم؟یتن و آبروم با مهرداد چونه م يمن بودم؟ من داشتم در مورد چند و چون معامله  نیا ایخدا

 شه؟یراحت م التیخ نطوریچطوره؟ ا... تو يخونه  امیم: گفت مهرداد

 فته؟یقرار بود ب يراحت نباشه؟ اصال مگه اتفاق بزرگ و ناگوار المیخ شدیمگه م!!! يسخاوتمندانه ا شنهادیپ چه

!!! که روحش هم خبردار نبود تاخت بزنم يخودم و سپهر يقرار بود جسم دست نخورده و بکرم رو با آبرو! نه

 !!نیهم

 ...قبوله: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !!!خالص ریهم از ت نیا

**-** 

 :راز نیو چهارم یس 

 ) سپهر(

نشسته بود  زیکه روبروم پشت م يانداختم و رو به مرد یصندل یپشت يسوخته م رو رو ياسپرت قهوه ا کت

 !خان نی؟باشه مت!شهیتنگ م رازیش يکه دلت برا: گفتم

 دمیرو د رازیش يها یکه قشنگ یواسه من شیتهرون چ نیخب آخه ا:حق به جانب نگاهم کرد و گفت نیمت

 جالبه؟

 !پا کاکو هی ياونجا شد یدو هفته رفت. گهید یوطن فروش: -

 !دو هفته نه و پونزده سال: که تو دستش بود گفت یچوب يبه منو ینگاه با نیمت

خوب آب رفته  دمتیکه ند یدو سال نیتو ا: گفتم انهیموذ یسمت خودم رو باال آوردم و از باالش با نگاه منو

 ! يچاق شد! پوستت ریز

 !! پکه کسیس ینیبیکه م نمیا... رو فرمه یلیخ کلمیه ریمن چاق شدم سپهر؟؟؟ نخ: گفت نیمت
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هم  ریاز ام یتا بود حت نیمت!دمیدیکردنش نم تیجز اذ یاز برگشتنش ابراز کنم و راه مویخوشحال خواستیم دلم

 ... بود کتریبهم نزد

 ومد؟یچرا ن ریام: گفت

 !لیپدرزنش دعوت بود بدبخت زن ذل يخونه : -

 زن گرفته؟: با تعجب گفت نیمت

 .نامزد کرده: -

 ؟یحرکت ؟یاقدام ؟یتو چ: -

 ...ینگ یبگ: دادم جواب

 !اومد سپهر ینه بابا؟ جون من؟ بهت نم: با خنده گفت نیمت

 نه؟ ادیتا آخر عمر عذب موندن بهم م: -

 هست حاال خانوم؟ یک: -

 .ادیامروز کار داشت نتونست ب.کنمیم یاونوقت معرف.شینیبیم: -

 چه کاره ست؟ : -

 از خودت چه خبر؟.خبرنگاره: -

 !سالم رسوند نیآذ...همه خوبن: -

 خانوم؟ ایچطوره؟ سون رضایعمو عل: -

 .همه خوبن شکر خدا: -

 .میزنیبانو بهشون سر م ماهیبا پر نیکه شد ریجاگ: -

بعد از  تیدر نها.... گذاشت و رفت زیم يغذا رو رو شیگارسون اومد و پ... اومد و سفارشگرفت و رفت گارسون

 دنیلقمه رو هنوز فرو نداده بودم که با د نیاول. میر گرفت و مشغول خوردن شدقرا زیم يحرف غذا رو یکل

نوشابه مو باال  وانیل.گرد شده بودن  جبچشمام از شدت تع.و به سرفه افتادم دیروبروم غذا به گلوم پر يصحنه 

 چت شد؟: گفت نیمت.بردم و با چند جرعه لقمه رو فرو دادم

 . ستین يزیچ: گفتم  یا حواس پرتهنوز به اون صحنه بود و ب نگاهم

... دیرو ند دمیکه من د يزیچ...توجهشو جلب نکرد يزیبودم نگاه کرد اما چ رهیکه من بهش خ ییبه جا نیمت

که گفته بود  ییکایبده؟ ار صیافراد داخل رستوران بشناسه و تشخ نیرو از ب کایار نیداشتم؟ که مت يچه انتظار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٨٨ 

و  دهیپسره بود که از نگاه در نیدوستش هم خورد؟یشام م زیم هیپسر جوون سر  هیتولد دوستش و حاال با  رهیم

 زیم يکه رو کایاز دست ار کردمیم يریچه تعب کردم؟یم دیبا يریخوند؟ چه تعب شدیرو م زهایچ یلیخ فشیکث

اون حق  کردم؟یم يریبودم چه تعب دهیند چوقتیکه تا اونموقع ه کایار پیبود و توسط پسر گرفته شد؟ از اون ت

اونقدر غرق افکار ... پسر جوون تو رستوران نشسته بود هیبشه و حاال دست در دست  منقرار بود مال ... نداشت

 سپهر غذاتو بخور: گفت نیمت.بود یبودمش کاف دهیکه من د نیاما هم... دیدیبود که من رو نم االتشیو خ

 ...دادیزهر م يمزه  ؟ییغول صرف غذا شدم اما چه غذامش یلیم یرو برگردوندم و با ب کایاز ار يناخشنود با

**-** 

 )کایار(

و سرخوش  لکسیهر چقدر اون ر.میرستوران اونهم به اصرار مهرداد به سمت خونه برگشت ياز صرف شام تو بعد

متال گذاشته بود و صداش رو تا  یآهنگ خارج هیمهرداد . شدیبود من استرس داشتم و قلبم داشت از جا کنده م

 نیاول ییبایآرامش بخش و ز يذهنم آوا وت.بودم دهیگوشخراش تر از اون صدا تا حاال نشن... کرده بود ادیته ز

 :شدیانداز م نیکه با سپهر گوش داده بودم طن یآهنگ

 مهتاب تر از باران،آرام يتو دلهره ا//در بحران يتو بوسه ،يدیخورش ي هیتو سا*

آماده  امیتا م. نگیبزارم تو پارک نویماش رمیم: مهرداد گفت.ده شب بود کیساعت نزد.میدیرس ینشدم ک متوجه

 .شو

 !زدیحرف م میو راحت در مورد جهنم کردن زندگ دیق یب چقدر

 بود؟  ینقشه م عمل کردم؟یچه کار م.شدم و رفتم داخل خونه م  ادهیحرف پ بدون

از . ختمیر ظیغل يروش شربت آلبالو.بلند انویل هیتو  ختمیکننده رو ر هوشیتو آشپزخونه و اون شربت ب دمیدو

سمت اتاق خواب  دمیسرنگ دو هیرو در آوردم و با  یقیتزر يکننده  هوشیب کیکوچ ي شهیش خچالیداخل 

بعد .کنار تخت دو نفره یپا تخت تودر سرنگ رو بستم و گذاشتم . دمیکننده رو با سرنگ کش هوشیب.پدر و مادرم

موهامو ساده با کش . دمیتاپم پوش يبلوز سبز روشن رو هیبا  دیسف یشلوار کتان کش هیبه اتاق خودم برگشتم و 

 .زنگ رفتم که در رو باز کنم يصدا دنیاز پشت بستم و با شن

آب سرد .مبل نشست و من هم رفتم تو آشپزخونه  يرو.میخونه بود ییرایبعد من و مهرداد داخل پذ قهیدق کی

مطمئن شدم  یمزه کردم و وقت یواشکی.و همش زدم ختمیکننده و آلبالو ر هوشیشربت ب يمحتو وانیل يرو تو

 .گذاشتم زیم ينرماله براش بردم و روبروش رو زیهمه چ
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 نداشت؟... ترس داشت... کردمیداشتم سکته م.شده بود رهیخ بهم

 ؟یتا حاال تجربه شو داشت: گفت

 !معلومه که نه: کردم و بهش تشر زدم داغ

 !یکالس آموزش عمل يبه سو شیپس پ: زد و گفت يپوزخند مهرداد

 .میریشربتتو بخور م ه؟یحاال چه عجله ا...حا: گفتم یبه سخت. خوردیداشت به هم م حالم

 !کوچولو شهیبرطرف نم زایچ نیمن با ا یتشنگ: -

 .بلندم کرد دنشیبازوم رو گرفت و با کش.شد و به سمتم اومد بلند

  د؟یترکیچطور نم... زدیقلبم گنجشک وار م... اول خطا رفت ریت

تو اتاق ،تو خونه شون... از مادرم شرمنده بودم،از پدرم... چشمام رو بستم... میاتاق خواب پدر و مادرم شد وارد

ذلت  نیکه من چرا تن به ا یدونی؟ م يشاهد ؟یهست ایخدا... کردمیم یاحترام یخوابشون داشتم بهشون ب

االن  يکه اگه بود...  یستین کایمنِ ار يبه خودت قسم برا! یستین ایخدا... يدیدادم؟ چون تو به دادم نرس

لب  يدیدیاگه منو م... بود ادتیاگه منو ... کردینم دنیتخت پدر و مادرم وادار به دراز کش يمهرداد منو رو

 نیو به هم ستیبرو که الاقل فکر کنم خدا ن... باهات قهرم ایخدا... چسبوندیلرزان من نم يبه لبها فشویکث

اتفاق برام گناه  نیا يبرا يحق ندار ایخدا... کنهینم يو کار نهیبیهست و م نکهیا هن ستین یرس ادیخاطر فر

برام لحاظ  یگناه دینبا يحاال که کمک نکرد...  افتادمینم ریگ طیشرا نیمن تو ا يکردیاگه کمکم م... یسیبنو

 خدا؟  يشنویم! یکن

مهرداد با احساس درد تو .زد رونیب یحرص و نفرت به گردن مهرداد چنگ انداختم که زخم شد و خون کم با

برق آسا و  یلیبعد س هیثان کیکمتر از  دیرد خون رو د یوقت.دیبه گردنش کش یگردنش سرشو بلند کرد و دست

 نیحاال بب!ینیبیکه بد م ینباش یشبهت اخطار دادم وح: با خشونت گفت.دردناکش نصف صورتم رو لمس کرد

 !اون سرگرد جونت یحت.یبش کینزد يمرد چیبه ه یجرات نکن گهید کنمیم يکار! کنمیچه کار م

 کهیت نیبا هم يبخور یتکون اضاف: گفت.رو در آورد و بازش کرد یکیضامن دار کوچ يچاقو بشیداخل ج از

 .کنمیت م کهیت

که با ورود چاقو به بدنم تمام وجودم رو در بر گرفت  يدرد ادی. داشتم يبد ياز اون چاقوها خاطره ها من

 يحساب کار دستم اومده رو دیاونم که فهم... الل شدم... افتادم زدیم رونیکه از گردنم ب یخون ادی. افتادم

فقط اما من  بردیرو م يدل هر دختر شزده  رونیو ب دهیعضالت ورز... رو در آورد رهنشیزانوهام نشست و پ
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 یآمپول داخل پا تخت شیچشمام رو بستم و فکرم پ.بلوز سبزم از تنم در اومد... دمیدیچشمام م يرو جلو یبدبخت

اشکم . دیچیپ یو درد تو وجودم م نداختنیداغش به بازوهام که سوزن سوزن شده بودن چنگ م يدستها. بود 

و تاب دادم  چیبه خودم پ. شد گهید ي انهیوحش يبوسه  هی ریدردناکم باز درگ ولب ورم کرده . شده بود ریسراز

لبشو برداشت ... دهنمو پر از خون کنه نمییگاز محکم از لب پا کیبا  نکهیرهام کرد اما نه قبل از ا. که رهام کنه

و دست هرز  دخون بو يدهنم پر از شور.  رفتمیداشتم از حال م. فرش تف کرد يو خون داخل دهنش رو رو

اونطور دستم به آمپول ... شدیاونطور نم. حالمو خرابتر کرده بود کردیحرکت م دمیسف تاپ ریمهرداد که ز

بود و  دهیحاال مهرداد دراز کش. جابجا شدم و مجبور شد بچرخه.کنار سرم بود.نگاه کردم یبه پاتخت... دیرسینم

خونش که کم شد به . دمیکشبا بلوز سبزمو که کنار پام افتاده بود برداشتم و به لبم . پاش نشسته بودم يمن رو

بار  نیشدم و ا رهیبا نگاه مسخ کننده م به چشماش خ. منقلب و سرخ شده بود یحساب. سمت مهرداد خم شدم 

و دست چپم  کردمیم يخوش حالت مهرداد باز يبا دست راستم با موها.چشماش رو بست... دمشیمن بوس

 . گشتیبازش کرده بودم دنبال سرنگ م که یپاتخت يکشو يداشت تو

مهرداد . تو دستم گرفتم  قیبا همون دست چپ درش رو باز کردم و آماده به حالت تزر! کردم  داشیپ باالخره

 یبودم سوزن سرنگ رو ب دهیکش قهیچند دق نیا يکه تو ییبه جبران دردها.بسته تو خلسه بود  يهنوز با چشما

بعد هم با حس خوب . کردم قیرو تزر دهفرو بردم و ما یشاهرگ گردن اون لعنت توجه به دردش تا یرحمانه و ب

تو چه : مهرداد نشست و گفت.سرنگ رو انداختم تو سطل آشغال . شکست دادن اون نامرد از روش کنار رفتم

 بود؟ یچ نیا ؟يکار کرد

 انوریس: ترسوندنش گفتم يبرا.ختنیریم نییاشکهام هنوز پا.بلند شد.رنیم یاهیکه چشماش دارن س دمیدیم

 ! ادیبردنت ب يبرا طونیاالنه که خود ش... بود

رو  شد؟دستاشینم هوشیپس چرا ب. خوردیتلو تلو م.به سمتم اومد.بودم دهیاتاق چسب واریکرده بود و من به د خی

 !کایار کشمیقبل مرگم تو رو م: گفت... چسبوند و به سمتم خم شد واریدو طرفم به د

بشه  اهیجلو چشماش س ایضربه بزنم که دن هیپهن و برهنه ش گذاشتم و خواستم  يشونه ها يرو برو دستام

 .اما هنوز سر پا بود رفتیداشت از حال م.

که ناباورانه و پر از حرص و خشم با اون نگاه ترسناك و  دمیبزنم که در با شدت باز شد و سپهر رو د خواستم

 ... کردیبه ما نگاه م شیبرزخ
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و سپهر که دستشو به قاب در گرفته بود  زدمیبودم و زار م دهیچسب واریخره افتاد و من موندم که به دباال مهرداد

 ...کردیشکل نگاهم م نیو به بدتر زدینفس نفس م،

**-** 

 :راز نیو ششم یس

 )سپهر(

اکت و تو س نقدریدارم که ا یبود مشکل دهیکه فهم نیمت. رو رسوندم خونه ش  نیاز خروج از رستوران مت بعد

 ... دیرسیبه گوش هردومون م یقیموس ينزد و فقط صدا یحرف ریخودمم تو تمام مس

 ...تمامم کن تا زنده شود جانم چیدر ه//دانمیمن عشق نم،من حادثه بر دوشم*

کردم و چه  یچطور شد که تا اونجا رانندگ دمینفهم... یخداحافظ يگفتم برا یچ.رو رسوندم نیمت یک دمینفهم

شده  رهیپارك کرده بودم و به در خونه خ کایار يدر خونه  يبه خودم اومدم که جلو یفقط وقت.دمیجور سالم رس

چه جور تونست؟ چه جور ... رفتیکنار نم ممچش يو اون پسره که دستشو گرفته بود از جلو کایار ریتصو... بودم

 شهیر دیکه هنوز احساساتمون اونطور که با رمیگ... کنه؟ انتیتازه شکل گرفته مون خ يتونست به من و رابطه 

من گفته بودم ... کردیم انتیخ میکه زده بود ییبه حرفها،به با هم بودنمون،به من  دیبازم نبا... ندوونده بود

با ... بار هم که شده عشق رو تجربه کنم هی خواستمیمن م... کنم یماجرا رو رسم خوامیم مگفته بود،خوامشیم

دو روز بود که  یکیتازه ... کردمیفکر م تیبا قاطع،يدو روز بود که بهش جد یکیتازه ... تجربه کنم کایار

 !بودم عاشقش شدم هخودم و دلم اعتراف کرد يدو روز بود که برا یکیتازه ... خواستنم همه جوره شده بود

 یخال یو جواب یهر سوال،یهانو بر لیهر دل،یاز هر فکر و منطق...سرم نبود يتو يفکر چیه... شدم ادهیپ

 ...ربات بودم هی،مجسمه هی...بودم

 ...ام را هیزاو نیاز مرحمت عشق بب//بودم و امروز نیزم يمن مرد عمود*

دخترك خانه خراب  نیا یحواس یاز ب...حرصم گرفت  شتریب..در بازه دمیخواستم در بزنم که د... ستادمیدر ا دم

چشمام ظاهر  يبرگ و بار جلو یو ب دهیخشک اطیو با فشار دستم باز شد و ح یدر به آرام.شدم یکن حرص

رو روشن کرده  اطیح دیرسیم رونیب هبزرگ و حفاظ دار ب يکه از پنجره ها يبود اما نور کیهرچند هوا تار.شد

ستم باور کنم نخوا... اسپرت مردونه يگرید... پاشنه بلند و زنونه یکی.دو تا کفش بود يورود يپله ها يباال.بود

 یاونم تنها خوشم نم کایار ياز حضور شهاب تو خونه  نکهیبا ا... اون کفش مال شهاب باشه خواستیدلم م... 

 ...رو بهینه اون پسر غر نمیرو داخل بب اون دادمیم حیاومد اما ترج
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حس .م جلو رفتموارد شدم و چند قد.جواب نداد یکس.محکم در زدن نداشتم يبرا یتوان...زدم اما نه محکم در

 .کایار کشمیقبل مرگم تو رو م: که گفت دمیرو شن يمردونه ا يصدا یو وقت ستیدرست ن يزیچ هی کردمیم

 ...هست يزیشدم چ مطمئن

با  دونستمیمن که نم کردم؟یبازش م... گرفتم رهیرفتم و دستم رو به دستگ ومدیکه صدا ازش م یسمت اتاق به

 ...شمیروبرو م يچه صحنه ا

دستمو به قاب در ... دادم و در رو باز کردم نییرو پا رهیدستگ.مهم بود کایار تیتو اون لحظه فقط امن.نبود  مهم

 یلیخ دیتاپ سف هیکه با  کایار دنیاز د زمیفرو نر.. اون صحنه منو از پا نندازه دنیاز د یناش يگرفتم که ضربه 

منگنه ش کرده  واریبود و به د دهیبهش چسب رستورانتو  يهمون پسره ،پسر هیبود و  دهیچسب واریباز به د

شد که پسره  یچ دمینفهم.کردیو وحشت زده نگاهم م انیگر کایار. پسره بود  يشونه  يرو کایار يدستها... بود

: ضجه زد خوردیسر م نییبه پا واریبه د هیکه با تک یدرحال... شدت گرفت کایشد و هق هق ار نینقش بر زم

 ...سپهر

**-** 

 :راز نیو هفتم یس

 )کایار(

هق ... سپهر رانینشستم و چشم دوختم به نگاه ناباور و ح وارید يسر خوردم و پا.تحمل وزنم رو نداشتن پاهام

 ...سپهر: ضجه زدم،زدم

اتاق  يپسر جوون تو هی،من با سر و وضع نامناسب... مات اون صحنه... مات شده بود... نگفت يزیچ

و باد کردنش رو  یعلت خونمردگ دیدیکه هرکس م ییلبها،که از تن من خارج شده بود  یلباس،خواب

 ...مهرداد بودن يها يگر یبازوهام که آثار وحش يرو یسرخ،دیفهمیم

قانع  گرفتیم يشتریروبروم رو که هر لحظه نفس نفس زدنهاش شدت ب رانیمرد ح نیا یهیبا چه توج ایخدا

 کنم؟

 کا؟یچه خبره ار نجایا: که لب زد دمیشن

 دیلرزیاون اگه صداش م... حق داشت که بلرزه... دیلرز یمن م يروزها نیمرد محکم ا يصدا... دیلرزیم صداش

 ...من بند بند و سلول به سلول تنم رعشه داشت
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که  يلحظه ا... تخت بود رفتم که بپوشمش يکه رو رهنمیبه سمت پ... دست گرفتم و بلند شدم وارید به

 اون محرمتر از منه نه؟: سپهر گفتچنگش زدم 

... جوابشو ندادم.پشتم بهش بود.از خشم هم داخلش بود ییرگه ها نباریاما ا دیلرزیهنوز هم صداش م!زدیم طعنه

 دمیپوش عیاشک هام رو گرفتم و لباس رو سر زشیر يجلو یبه سخت.دادمیم دیبود که با یحاتیتوض ریذهنم درگ

 واریبود و سرش رو از پشت به د شتهدستهاش رو پشتکمرش گذا ،بود ستادهیکنار در ا. دمیو به سمتش چرخ

هست  ییزایچ هی... هی... سپهر: گفتم یبه سخت. ستادمیرد شدم و جلوش ا هوشیمهرداد ب ياز رو. داده بود هیتک

 ...که

ش رو پاك تا خون دیلبم کش يکتش در آورد و گوشه  بیاز داخل ج یدستمال... اصال حواسش بهم نبود انگار

 ...کایار يخراب کرد: گفت هیبعد از چند ثان...نزدم یحرف... کنه

: رو که باز بود چنگ زد و داد زد میمشک يرو به اون رو شد دستمال رو پرت داد و موها نیاز ا هیثان هی تو

 !يگند زد گم؟یم یچ یفهمیم

کار رو  نیچرا ا! هیچ هیبگو قض!حرف بزن: سپهر داد زد... که اشک باز تو چشمام حلقه زد دیکشیمحکم م اونقدر

 !ياتفاق دار نیواسه ا یهیچه توج ینیبب خوامیتو خونه ت؟ تو اتاق خوابت؟ م هیک کهیمرت نیا ؟يکرد

 !نه...روبروم يو زخم خورده  یرتیمرد غ نیا يداشتم اما برا هیخودم توج يواسه  ه؟یتوج

 ...به خدا مجبور بودم... سپهر مجبور بودم: دمیهق زدم و نال زبا

 ؟يهات فارغ شد يتازه از کثافت کار یوقت ياریاسم خدا رو ب شهیخدا؟ تو چطور روت م: زد و گفت پوزخند

 هان؟ 

 !مجبور بودم سپهر گمیم: مثل خودش بلند گفتم منم

 ؟یمجبورت کرده بود؟ پول؟ هوس؟ چ یچ: -

بود االن اون  یگیکه تو م یینایاگه هر کدوم از ا: پروا گفتم یب. حرف ها رو از سپهر بشنوم نیا شدینم باورم

 .يشدیروبرو م يبدتر یلیخ يدر اونصورت با صحنه ...نبود هوشیب یلعنت

 یکرد و با لحن کیصورتش رو به صورتم نزد،ش فکمو گرفت  گهیهنوز تو چنگش بود که با دست د موهام

 !یلعنت یگیم یچ يبفهم دار :هشدار دهنده گفت

مبادا خاطرش مکدر ... فتهیبه من که خودمو سپر بالش کرده بودم مبادا آبروش تو خطر ب! یلعنت گفتیمن م به

 شدم؟ فیچقدر خوار و خف ینیبیم ایخدا...بشه
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کرد اگه بهش پا ندم  دمیتهد: برداشت گفتم یوقت.تا دستش رو برداره. بود گرفتم دهیکه فکمو چسب یدست مچ

 .برهیجفتمونو م يآبرو

 چطور؟: محکم تر چنگ زد موهامو

با همون ... گرفته بود لمیو اون اتفاق افتاد ازمون ف میبود نیاون شب تو ماش: انداختم و گفتم نییپا سرمو

 ...برهیجفتمونو م يکرد که آبرو دمیتهد

چرا به : زد ادیحق به جانب فر یلیخ! اما برعکس شهیو شرمنده م مونیپش،شهیخورده آرومتر م هی کردمیم فکر

مشکل نبود جز  نیحل ا يبرا يا گهیراه د چیه کا؟یار يچرا پنهان کرد ؟یهان؟ چرا دروغ گفت ؟یمن نگفت

دستتو گرفته  دمیدیاگه نم،دمتید یآشغال نم ي کهیواگذار کردن خودت؟ اگه من امشب تو رستوران با اون مرت

و من خر با  یگفتیتو هم نم دمیفهمیاگه نم ؟يکردیبهت زل زده بود چه کار م فشیگاه کثبود و چطور با اون ن

که  یدر حال موندمیمن تو جهل و حماقتم م... موندمیباهات م يدختر پاك و دست نخورده ا هیتو  نکهیفکر ا

 تیزندگ ينقطه  نیتر یتا خصوص یعوض هیکه  یشب ادی! افتاد یم امشب ادیشدن من  کیزنم با هر بار نزد

  کا؟یآره ار... رفت شیپ

 نیاما تو واسه ا... مشکل بود نیواسه حل ا گهید يراه ها یلیخ: ادامه داد گفتم؟یم یچ...انداختم  نییپا سرمو

 !يآبرو کرد یمن و خدات ب شیآبروت نره خودتو پ گرانید شیکه پ

 !کار رو کردم نیمن به خاطر تو ا: دمینال... دادنیخطر م يبو،از حرفاش دمیترسیم

!!!! ؟يبه خاطر من خودتو عرضه کرد: چسبوند و گفت واریمنو به د دیکشیمو م قهیکه  یجوش آورد و در حال باز

 ! یمنت گذاشت! يلطف کرد! دستت درد نکنه

 یخواست يبعد هر کار.ببرم نیرو از ب لمیسپهر اول کمکم کن اون ف: گفتم. قدم عقب رفت هیکرد و  رهام

 ... دلت خواست بگو یهر چ... بکن

خودشو کنترل کرده  یلیجا هم خ نیمعلوم بود تا هم...انداخت نییتخت نشست و سرش رو پا يلبه  يرو سپهر

 ... زهیکه خونمو نر

 ...ایخدا هیشب نحس چه

**** 

 :راز نیو هشتم یس
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پس من و ... دیخوابیکرده بودم تا صبح مثل خرس م قیمهرداد تزر انیکه من به شر یهوشیب ياون دوز ماده  با

شده باشه  رهیتوش ذخ لمیکه ممکن بود اون ف يزیو هر چ میمهرداد رو گشت يراحت تمام خونه  الیسپهر با خ

دست مهرداد  ییآتو چیکه ه میالبته هردو دستکش به دست کرد.نموند یباق لمیاز اون ف يو اثر میچک کرد

تا شب از  میمنتظر موند. کارمون ساعت دوازده شب تموم شد. وارد خونه ش شده یکس و نتونه ثابت کنه میند

نگفت کجا .بعد از اون سپهر رفت. میتخت انداخت يو رو میبگذره و بعد با هم مهرداد رو به خونه ش برد مهین

 .گردمیبرم: فقط گفت

 دیکل: در رو که باز کردم گفت.دیرفت و برگشت سپهر تا ساعت چهار صبح طول کش.بود ياز چشمام فرار خواب

 ...خونه شو بده

 ؟یبکن يخوایچه کار م: رو بدم گفتم دیکل نکهیاز ا قبل

 .کشمیکه مطمئنم تا ابد به خاطرش عذاب م يکار: پر حرص گفت یلحن با

 ؟یگیم یسپهر چ: پر از التماس و ترس گفتم یینکنه بزنه به سرش و بشه قاتل مهرداد؟ با صدا.... دمیترس

 ؟یچه کار کن يخوایم

شده هر  یشه و بفهمه چ داریاون فردا صبح که ب: دادن به در بستش و گفت هیشد و با تک اطیوارد ح.زد کنارم

 ؟يخوایم نویا! کار ناتمومشو تموم کنه... رهیکه ازت انتقام بگ یکنیم يکار

 !معلومه که نه... نه: -

 !با پاپوش دوختن براش... یجرم ساختگ هیبه . زندان فتهیمدت ب هی يکنم برا يپس مجبورم کار: -

 !سپهر: قانون سابقم زل زدم و گفتم عیمط سیبه پل ناباورانه

 !هست که سه چهار سال براش ببرن ياونقدر.مقدار مواد گرفتم هی!میمجبور! مجبورم: -

 ؟یچ یاگه لو رفت: -

 .رو بده دیکل! رمینم: -

 .يکنار يدر رو باز کرد و رفت تو خونه ،ازم گرفت .  دادم

 ...نشستم منتظر اطیکف ح کییموزا يدر رو کنار

متر کنارم نشست و سرشو  مین يبا فاصله . شد و در رو بست اطیوارد ح.نشد شتریب قهیو برگشتش پنج دق رفت

تا اونجا که  یرنگ یمشکپشت سرش چسبوند و به آسمون نگاه کرد که تو ظلمت شب مثل مخمل  واریبه د
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قشنگ ... شده بودن دهیپاشمخمل  يالماس رو زیر يشده بود و ستاره ها مثل دونه ها دهیکش کردیچشم کار م

 !بود

 سپهر؟: گفتم

 ه؟یچ: -

 سپهر؟ میچه کار کنم که ببخش: گفتم یتیبرداشتم و نگاهش کردم و با نارضا واریمو از د هیتک

کار تو قابل بخشش  نیا... کار چیه: کردیم دادیو درد تو صداش ب رتینوز غه...پر از حرص و نفرت بود لحنش

 .ستین

 .ندامتم فیاز توص... احساسم فیکلمات قاصر بودن از توص گفتم؟یم یچ... باز مهمون چشمام شد اشک

 ویزیبد چ... ياما برعکس عمل کرد ادین شیپ یمشکل یخواست...یدرستش کن یخواست... کایار يبد کرد: گفت

تو  یمن چطور امشبو فراموش کنم؟ چطور فراموش کنم احساسمو وقت... یگفت یبد دروغ... يپنهان کرد

 دمت؟یرستوران د

 !سپهر؟ من دوستت دارم یچ یعنی نایا:-

 !منم داشتم: گفت یزخم ییصدا با

 ...آخ خدا! نداره گهید گهیم! داشتم گهیم ایخدا! داشت؟

 !يهنوزم دار: کردم اصرار

 ... من تحملشو ندارم... تونمیمن نم... کایفراموشش کن ار: گفت.منم بلند شدم...شد بلند

 نه؟ کردیم یشوخ

 ...که دمینکش یبدبخت نهمهیمن ا: گفتم

با اون  تیاون وضع يتو تو دنیآبرو شدنم جلو خونواده و همکار شرف داشت به د یب! ینکش یتونستیم: دیغر

 !ندارم يمن عادت به پس مونده خور! سر و وضع

که با  یکس: کرد و گفت یدست شیخواستم جواب بدم که پ! رو نداشت یکی نیحق گفتن ا گهید... نداشت حق

 ینیآشغال به تن و بدنش دست بزنه تضم هیبشه و اجازه بده  میتسل يپا افتاده ا شیو پ یواه يبهانه  نیهمچ

بعدا دوباره  ستین ینیتضم! نبود سونموضوع براش آ نیقبول ا نقدریکار رو نکرده باشه وگرنه ا نیقبلش ا ستین

 !بار تجربه شو داشته هیاون که ! تکرار نشه
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 يتو،خونه نیدر هم يجلو! شیدو شب پ... هم اتفاق افتاده بود گهیبار د هی نیآره قبل از ا: گفتم... گرفتم شیآت

  ادته؟ی! تو نیماش

 ! نیهوس زودگذر بود که عاقبتش شد ا هی! اه کردماشتب: -

 ... نمتیبب خوامینم گهید: گفت! میبرس نجایقرار نبود من و سپهر به ا... شدیم کهیت کهیداشت ت روحم

 ! افتادم؟ هرگز یپاش م به

سخت  دیفراموش کردنش نبا... يهم دار یاگه احساس. میشب نحسو فراموش کن نیبزار جفتمون ا: داد ادامه

 ارمیبه بعد نه اسمتو م نیاز ا... تموم شد گهیمن که د يبرا...بود یبود که کاش همونم نم یمدت کوتاه... باشه

 !که من هستم نباش ییجا گهید! کایکالم ار کی.... امیچشمت م شینه پ ایچشمم ب شینه پ... ارینه اسممو ب

 یبسته شدن در بهم ثابت کرد که رفتنش واقع ياصد. نگاه پر از نفرت و حرصش رو نثارم کرد و رفت نیآخر و

نود  ي قهیسوت دق... بازگشت سپهر ته خط بود یرفتن ب نیخالص بود ا ریمهرداد ت شنهادیاگه قبول پ... بوده

 ...بود

 ...رفت و باز هم من موندم و من سپهر

 باز من ماندم و خلوتی سرد* 

 ز بگذشته اي دور خاطراتی

 دردعشقی که با حسرت و  یاد

 و خاموش شد در دل گور رفت

 ویرانه هاي امیدم روي

 افسونگري شمعی افروخت دست

 ئی چشم پرآتشش را مرده

 دل گور بر چشم من دوخت از

 کردم که اي واي، این اوست ناله

 دلم از نگاهش، هراسی در

 اي بر لبانش گذر کرد خنده

 هوسران، مرا می شناسی؟ کاي

 از فرط اندوه لرزید قلبم
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 بر من، که دیوانه بودم واي

 بر من، که من کشتم او را واي

 که با او چه بیگانه بودم وه

 به من دل سپرد و به جز رنج او

 شد از عشق من حاصل او؟ کی

 غروري که چشم مرا بست با

 نهادم به روي دل او پا

 به او رنج و اندوه دادم من

 به خاك سیاهش نشاندم من

 بر من، خدایا، خدایا واي

 به آغوش گورش کشاندم من

 سکوت لبم ناله پیچید در

 شمع مستانه لرزید شعله

 من از دل تیرگی ها چشم

 اشکی در آن چشم ها دید قطره

 طفلی پشیمان دویدم همچو

 که درپایش افتم به خواري تا

 بگویم که دیوانه بودم تا

 توانی به من رحمت آري می

 شمع را سرنگون کرد دامنم

 رفت ها در سیاهی فرو چشم

 کردم مرو، صبر کن، صبر ناله

 او رفت، بی گفتگو رفت لیکن

 بر من، که دیوانه بودم واي

 به خاك سیاهش نشاندم من
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 بر من، که من کشتم او را واي

 به آغوش گورش کشاندم من

**** 

 :راز نیو نهم یس

به  مایمستق دیم که رسدو يشد و به طبقه 4 ياداره پارك کرد وارد ساختمان شماره  نگیرا در پارک لشیاتومب

گشود و او داخل  شیسرباز جوان بود در را برا کیسرهنگ که  یمنش.رفت  یسمت دفتر سرهنگ جالدت

 !نیبش! سالم سرگرد: گفت دنشیبا د دینوشیم يسرهنگ که متفکرانه چا.شد

امروز برات : گفت ختیریم ياو هم چا يکه برا یسرهنگ در حال.رفت و نشستن یبه سمت مبل چرم سرگرد

 .ادیم روین هی

 هست؟ یک: -

 .رهیبگ ادیرو  یتو تا کار عمل میتو ت ادیکه داره م يافسر يشاگرد اول دانشکده .يریستوان ام: -

 !دیسرهنگ منو معاف کن! تازه کاره؟: با تعجب گفت سرگرد

 ؟يکه بهت دادم رو مطالعه کرد يپرونده ا! سرگرد ستیامکانش ن: -

 .دارن يا دهیچیبزرگ و پ التیتشک.بله قربان: -

تو انهدام  یدرخشان يخود شما سابقه  نکهیاول ا.میشما واگذار کرد میپرونده رو به ت نیا لیما به دو دل.درسته: -

تهران  يخالفکارها يبرا نکهیو دوم ا یافغان داشت يها یمواد تو جنوب کشور و مبارزه با قاچاقچ عیباند توز

 .يریدستت ستوان ام ریز يرویهم خودت هم ن! دیناشناخته ا

 م؟ینفوذ کن نشونیقراره ب یعنی: -

 .یقاچاق دخترها به دب ي نهیهم در زم يریشما در بخش قاچاق مواد مخدر و ستوان ام.بله: -

 ره؟یبگ دیبا یمیدر لحظه چه تصم دونهیم اد؟یستوان تازه کار از پسش برم نیحاال ا: -

 ؟يچطور بود يدانشکده رو تموم کرد یخودت وقت :-

 .کردم يخرابکار یلیصادقانه بگم خ: -

باشه که نذاره  دیبا یفقط کس.الزم رو داره  يلهایپتانس يریستوان ام! يبهش بد یلیحواستو خ دیپس با: -

 .اشتباه کنه

 درسته؟... گهید دیگفت روزیکه د ییپس من برم همونجا.خب اریبس: -
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آشنا  يریبا ستوان ام نکهیبعد از ا.دنیرو توش چ ازیمورد ن لیدادم بچه ها مرتبش کردن و وسا... بله همونجا: -

 .میکنیو در مورد پرونده بحث م مینیشیم يشد

 .چشم قربان: بلند شد و گفت سرگرد

 یز کرد با اتاقکه در همان طبقه بود رفت و در را که با دشیزد و به سمت دفتر جد رونیدفتر سرهنگ ب از

 شیجلو يکنفرانس جمع و جور زیبزرگ تر بود و م یکی.در داخلش قرار داشت زیروبرو شد که دو م يمتر48

هم  لیچند قفسه و فا.قرار داشت یلپ تاپ زیهر م يرو.بود يریکوچکتر بود که متعلق به ستوان ام يگریبود و د

 یکیبعد از .و رو کرد ریبار با نگاهش ز نیچرخانش نشست و تمام اتاق را چند یصندل يرو.اتاق بود  يگوشه 

بود بلند شد و به سمتش  ياستکان چا ریز يکنفرانس که مربوط به گرد زیم يرو يلکه ا دنیبا د قهیدو دق

به شدت .آب هم نبود.شدیخشک بود و پاك نم.کردنش شد زیتم غولبرداشت و مش یدستمال يبا ناخشنود.رفت

سرگرد در حال  دنیدر قاب در ظاهر شد که با د يجوان و چادر يشده بود که در باز شد و دختر ریبا لکه درگ

بعد از رفتنشون  ایکارها رو قبل از اومدن پرسنل  نیا دیکردنه؟ با زیاالن وقت تم!سالم: کردن لکه گفت زیتم

 .دیبد امانج

 !گهیشرمنده د: انداخت و گفت شیکنار پا يسطل زباله شکست خورده در جدال با لکه دستمال را داخل  سرگرد

حتما  ادیکه سرگرد اگه ب دییحاال بفرما! دشمنتون شرمنده: گفت ستیطرف مقابلش ک دانستیکه نم دخترك

 !شهیم یعصبان یلیخ

 شما؟! شهینم یعصبان! نینگران نباش: زد و گفت يشخندین سرگرد

 !يریستوان ام.دمیجد يرویمن ن: -

 !نیبش ایب ؟يستادیچرا اونجا ا: گفت! دادیبچه نشان م یلیخ.دختر جوان را برانداز کرد سرگرد

 !دیمنتظرم شما بر: -

احترام  يبه شما ادا يریستوان ام: به هم قفل کرد و گفت زیم ينشست و دستانش را رو زشیپشت م سرگرد

 ندادن؟ ادی

 !احترام کنم يهم ادا یو نظافتچ یاما نگفتن به آبدارچ! چرا: و گفت ستادیکنفرانس ا زیم يجلو يریام ستوان

 سن و سالش؟ کلش؟یظاهر و ه پش؟یت خورد؟یم یبه آبدارچ شیکجا! تا سکته کردن سرگرد نمانده بود يزیچ

 !مافوقت! خانوم ؟ من سرگرد صداقتم هیچ ینظافتچ یآبدارچ: حرص گفت با
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: خود را جمع کرد و گفت عایاما سر دیوا رفت و رنگش پر يا هیثان.ودشده ب یدنیجدا د يریستوان ام ي افهیق

 !قربان خوامیعذر م

 .نیبش ایدر اتاق رو ببند و ب: خشک و محکم گفت سرگرد

برداشت و  زیم يرا از رو يسرگرد پرونده ا.کنفرانس نشست زیدر را بست و سمت چپ سرگرد پشت م ستوان

 ! یگرفت یعال ينمره  یتو همه چ! خوبه... سیپل يمتاز دانشکده شاگرد م.يریستوان دوم رها ام: خواند

 نجایبه ا رازیصداقت هستم و تازه دو روزه که از ش نیمنم سرگرد مت: رها کرد و گفت زیم يرا رو پرونده

دانشکده و  گهید نجایاما ا يدادیاونطور که گفتن و تو پرونده ت هست مشقاتو خوب و کامل انجام م.اومدم

اشتباه  هی ي جهینت! ستین ادیکم و ز يکارِت هم نمره  ي جهینت،يفرصت آزمون و خطا ندار! ستین ینیتمر

 يجوونا یو تباه اتیلو رفتن عمل طیشرا نیتو پرونده ست و تو بدتر خیتوب طیشرا نیدر بهتر تیهر چند جزئ

 !مرگه،درجه نیمردم و در آخر

 .موضوع واقفم قربان تیمن به حساس: گفت رها

 .خوبه:گفت رفتیم یکه به سمت چوب رخت یبلند شد و در حال نیمت

 يرو لیبود و بند حا دهیپوش رشیز ينوك مداد یرهنیپ.کرد زانیرنگش را در آورد و آو یاسپرت طوس کت

 نیسنگ يپرونده  هیبه ما ...ستوان: نشست گفت یکه م یدر حال.دیکشیبه رخ م شتریعضالتش را ب شیشانه ها

 يما برا يواگذار کردن که هردو ماخاطر به  نیپرونده رو به ا نیا.ق مواد و انسان محول کردندر رابطه با قاچا

 .یخودتو بهم ثابت کن خوامیم.میتهران ناشناخته ا يخالفکارها

 .دیثابت کن یخودتونو به سرهنگ جالدت نیخوایشما م: -

 خوامیقطعا نم! آره... خب یپرونده م درج شده ثابت شده ول يکه تو ییزایمن با چ يها ییها و توانا تیقابل: -

 ؟يخوایم نویشما ا.ارمیستاد بهم محول شده کم ب نیا يکه تو يپرونده ا نیتو اول

 چه کار کنم قربان؟ دیبا: گغت یمثال زدن یبا اعتماد به نفس رها

 ییزایچ یحت...اریب ریازش گ یتونیکه م یبخونش و برو هر اطالعات: پرونده را مقابل رها گذاشت و گفت نیمت

 .انیربط م یکه به نظر ب

**** 

 :راز نیچهلم
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انجام شده  يبحث ها ریفارغ شده بود و همچنان ذهنش درگ یتازه از بحث با سرهنگ جالدت نیساعت بعد مت3

بهمون  ادیز دیاطالعات به دست آوردم که خب شا يسر هیقربان :جلو آمد و گفت.بود که رها در زد و وارد شد

 .منم آوردمشون يزیهر چ دیکمک نکنن اما چون گفت

 .بگو: داد و گفت هیاش تک یمتحرك صندل یبه پشت نیمت

باند رو فرزاد خان صدا  يسر دسته  نکهیبا توجه به ا: آمد گفت یو م رفتیکه عرض اتاق را م یدر حال رها

فرض که فرزاد سابقه داره  نیفتا با ا سیازش نداره من و افراد پل یاسم و مشخصات کامل چکسیو ه زننیم

که تو  میکرد یرو بررس ییاونا نیبرابنا،پنجاه تا پنجاه و پنج سال نوشتن  نیسنش رو ب.میها رو چک کرد لیفا

فرستاده  یو دخترها هم به دب شهیمواد از جنوب کشور وارد م نیکه ا ییاز اونجا.کم نبودن.بودن یرِنج سن نیا

 ي هیحاش يازشون تو کشور ها يرد ریاخ يسالها يکه تو یمضنون رو به کسان افراد ي رهیپس دا شنیم

 يرد چیه شونیکیاز ،چهار نفرشون مرده بودن... هفت نفر وندنم.میشده تنگ تر کرد دهیفارس د جیخل

 سکوید هیو  ییبزرگ مواد غذا يکارخونه  هی یکه تو دب هینفر کس نیو آخر هیزندان تیتو کو یکی،مینداشت

 .فرزاد فرخزاده،اسمش.مهاجرت کرده یبه دب شیسال پ25و حدود  هیتهران.داره

 .شهیو هفت سال پ ستیعکس مربوط به ب نیالبته ا: گرفت و گفت نیفرزاد را به سمت مت عکس

 داره؟ یخب؟ چه سوابق: و گفت دینوش یآبش کم ياز بطر نیمت

سال  کیکه به خاطرش  يریو زورگ یبه جرم چاقو کش یسالگ ستیتو سن ب یکی.شده یقربان دو بار زندان: -

 دنیحبس بر میخونه که دوسال و ن هیاز  يبه خاطر دزد یو پنج سالگ ستیبار دوم ب.حبس بوده میو ن

 .مجد نیشوهرخواهرش آر يپدر ياز خونه  ياونم دزد.براش

 ؟يندار يزیچ ،يرد ،یاز خواهر و شوهر خواهرش نشون: -

 .دمیرس یبیو غر بیعج يزایکردم و و به چ قیاونا هم تحق در مورد.چرا قربان: -

 مثال؟ یچ: دیکرد و پرس یاخم نیمت

فرزاد کشته  يمجد حدود پنج سال بعد از آزاد نیخواهر فرزاد به اسم شهرزاد فرخزاد به همراه همسرش آر: -

اون پرونده هنوز بازه چون .شیو سه سال پ ستیحدود ب.جواهرده رامسر يخونه شون تو روستا اطیتو ح.شدن

شهرزاد  یول شهیمجد عفو م نیالبته آر.بودن یاسیس نیهردوشون جزء مجرم.نشدن  دایهرگز پ نیقاتل ایقاتل 

هم  رخوارهیدختر ش هیاونا .شهیتبرئه هم نم ایمجازات  فتهیاطالعات نم يبه دست مامورا چوقتیفرخزاد چون ه

 .شهیم دیناپد نشیداشتن که بعد از مرگ والد
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 !چه جالب: را باال انداخت و گفت شیابرو يتا کی نیمت

 .زهیاز اونکه جالب باشه دردناك و تاسف برانگ شتریقربان ب: کرد و گفت یاخم رها

باند آذرخش  ياون فرزاد سردسته  دیسراغ سابقه دارها؟ شا یرفت نانیچطور با اطم... سوال هیاما .حق با توئه: -

که  یفرزاد فرخزاد بوده باشه نه اون نیاز کجا معلوم ا یرفته باش شیاگه درست هم پ یحت ای... سابقه دار نباشه

 مفقود االثره؟

به حل  یندونستنش کمک ایدونستن .ست هیفرض هی نایا يخب همه : گذاشت و گفت زیم يپرونده را رو رها

 !کنهیمسئله نم

 د؟یدار يحاال چه نقشه ا: دینشست و پرس شیسرجا

 !يخوریم يبه چه درد نمیبب دیاول با: -

 خودم بگم؟: گفت عیسر رها

 !بگو: -

کنم و طرفمو مجاب کنم طبق خواسته  ينقش باز تونمیراحت م. امیبرم يباز یمن خوب از پس مامور مخف: -

 .م عمل کنه

که به چشمان  یو تلسکوپ داشت زد و درحال کروسکوپیبه م ازین دنشانیاز آنها که د،کمرنگ يلبخند نیمت

 !يپا افسونگر هیپس : شده بود گفت رهیرها خ

 !گرمیپا باز هی: اما پررنگ لبخند زد و گفت رها

 نکهیکرده چون بدون ا اتیعمل نیسرهنگ ما رو مامور انجام ا: و گفت دیکش قیعم ینفس،شد يجد نیمت

 .مینفوذ کن نشونیب میتونیم میشناخته بش

 با هم؟: با تعجب گفت رها

دختر طعمه جلب  هینظرشون رو به عنوان  دیو شما با شمیمن سرگرم بخش مواد م.میشیبا هم وارد م! بله: -

 .یکن

ترسش به خاطر عدم اعتماد به نفس .دیترسیم یکم.اش بود یواقع تیمامور نیاول.نگاه کرد نیبا مت رتیبا ح رها

 .ترسش ترس از ناشناخته ها بود...نبود

**-** 

 :راز نیکمیو  چهل
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 .اتیشروع عمل....  دیواحد چهار و پنج آماده باش: داخل گوشش را فشار داد و گفت يهندزفر يدکمه  نیمت

رنگ  یمشک نیماش.انداخت ینگاه میدکمه برداشت و به رها که کنارش نشسته بود ن يدستش را از رو بعد

حواس هر دو .ن را به حرکت در آوردآهسته آ اریکه سوارش بودند را روشن کرد و با بس يو محقر متیارزان ق

جوان هراسان و دوان دوان  يترنشد که دخ قهیدق کی.شدندیم کیبه آن نزد یبود که به آرام یشاپ یبه در کاف

تمام .کردیکه دنبالش بودند فرار م یسیاز دست سه مامور پل ابانیخ ي هیزد و در حاش رونیشاپ ب یاز کاف

سرعت  نیمت! اش یواقع اتیعمل نیشروع اول يالت آماده باش بود براعضالت رها منقبض شده بودند و در ح

: داده بود گفت نییرا پا شهیرها که ش.ترمز کرد  دیدویدختر که با تمام قوا م يپا يکرد و جلو شتریرا ب نیماش

 .ومدنیسوار شو تا ن! سوار شو

هم با  نیمت.درنگ و تامل در عقب را باز کرد و نشست يکمک بود بدون لحظه ا کیکه انگار منتظر  دختر

وارد اتوبان که شدند .دختر بودند پشت سر گذاشت بیرا که در تعق ییها سیسرعت از محل دور شد و پل تینها

 .هنوز دنبالمونه سیپل: گفت کدیعقب را نگاه م نهیکه از آ یدر حال نیمت

نسبتا  کیتراف.بود بشانیکشان در تعق ریآژ دیسبز و سف ینیماش.و به عقب نگاه کردند دندیرها و روشا چرخ و

از اتوبان خارج شد که  يرفت و طور یبه سمت خروج.دیکشیم ییمهابا ال یب نهایماش نیاز ب نیمت.روان بود

دمت گرم : با ذوق گفت دیرا د نیرها که ا. و در اتوبان جا ماند  چدیکننده نتواند به موقع بپ بیتعق سیپل نیماش

 !شوماخرم

 .ونتونمیواقعا مد.دستتون درد نکنه: از پشت سر گفت دختر

 کجا برم؟ دییحاال بفرما.کنمیخواهش م: به دختر نگاه کرد و گفت نهیاز داخل آ نیمت

 .شمیم ادهیپ نجایمن هم: -

 کجا برم؟ دیبگ.امکان نداره بزارم: -

 یراست! بابا دمت گرم! یینهایپس از کاخ نش: زد و گفت یها سوتر.را داد يباالشهر يآدرس منطقه ا دختر

 ه؟یاسمت چ

 .روشا: گفت دختر

 .نهیمت -اشاره کرد نیبه مت -نمیا...من رهام: گفت رها

 ن؟یبا هم دوست: دیپرس روشا

 .میخواهر و برادر... نه: گفت نیمت
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 کردم؟یچرا فرار م دیبدون دیخواینم: دیپرس روشا

 .میمهم کمک کردن بود که از پسش براومد.نداره یتیاهم: گفت نیمت

 يراستش ما خودمون هم فرار: گفت کردیها به روشا که عقب نشسته بود نگاه م یصندل نیهمانطور که از ب رها

 .میهست

 ؟یچ يبرا: دیپرس روشا

 یعوض هیقمارش بفروشه به  یبده يمنو جا خواستیم رتمیغ ینامرد ب يبابا: و گفت دیپر سوز کش یآه رها

 ...اما... هوسباز هم سن خودش

رو  کهینشوندم سرجاش هم اون مرت رتمونویغ یب ياما من هم بابا: گفت یخشن و عصب يبا صدا نیمت

 .قبرستون نهیفرستادم س

 ش؟یکشت: معلوم بودند نگاه کرد و گفت نهیکه از داخل آ نیمت يبه چشمها رتیبا ح روشا

 .ستمیاصال هم ناراحت ن...آره: -

 نیتو و بابا از ا شدمیزنش م...نیاما من ناراحتم مت: که انگار حضور روشا را فراموش کرده بود با بغض گفت رها

قرون پول دووم  هیبدون  یتا ک م؟یفتین ریو گ میبخواب نیتو ماش یک م؟تایفرار کن یتا ک.نیومدیفالکت در م

 م؟یاریب

 هیفروش  يبا پوال رتمیو من خوش غ يشدیم يگور تو زن اون گور به: بود گفت یکه نگاهش به رانندگ نیمت

 آره؟ شدینه؟ اونموقع خوب م کردمیدونه خواهرم حال م

 .میکن دایپ يکار هیزودتر  دیای ؟یخب باالخره که چ: -

 چه کار؟ کو کار؟: -

 ن؟یگردیدنبال کار م: چند لحظه بعد روشا گفت! داشتیم دیدر واقع نبا... نداشت یجواب... نزد یحرف رها

هفته ست دنبال کار  هیاالن ... آره: بود جشن گفته بود گفت دهیروشا طعمه را بلع نکهیکه در دلش به خاطر ا رها

 .ستیکه ن ستیاما ن میگردیم

 ؟يهر کار: -

 .يهر کار: گفت نانیبا اطم نیمت

 .کنم يکار هیمن بتونم  دیشا: -

 ! تو رو خدا؟: گفت يدواریو با ام دیباز به عقب چرخ رها
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 .شماره تو بده.دیگفتم شا: گفت روشا

که اداره داده بود  یمتیو ارزان ق یمعمول یروشا را در گوش يخودش ا گفت و شماره  يبه سرعت شماره  رها

 ....توانسته باشند نظر روشا را جلب کنند کردیکرد و در دل دعا م رهیذخ

*** 

 :راز نیو دوم چهل

 !چه ساده و زود باورن ایبعض: را به حرکت در آورد رها گفت نیماش نیمتشد و  ادهیکه پ روشا

 !موندینم یهم باق یشک چیه يتو جا یپوست ریز يالبته با باز: گفت نیمت

 !کنمیم يگفتم خوب باز: مافوقش خوشحال شده بود گفت فیکه از تعر رها

 بفروشتت؟ خواستیم يحاال بابات جد: گفت یبه شوخ نیمت

بار باهاش  نیآخر ياجازه هست برا. چقدر بهش حرف بد زدم.مییواسه بابا رمیبم یاله: خنده زد و گفت ریز رها

 حرف بزنم سرگرد؟

 !میتیمثال تو مامور! نه: گفت نیمت

 تیخر کردن روشا بود که با موفق تیبابا مامور! کنمیخواهش م! سرگرد: آورد و گفت رونیاش را ب یگوش رها

 !سرش يرو یمخمل يجفت گوشا دنیحتما پس افتاده با د االن.کامل انجام شد 

توانسته سرگرد را نرم کند تماس گرفت  دیرها که د.لبش آمد  يرو یاز لحن حرف زدن رها لبخند کمرنگ نیمت

 الو؟: ارتباط برقرار شد و رها گفت.

مرغ را  يصدا دنیشن يمشترك مورد نظر فعال حوصله : دیخط به گوش رها رس ياز آنسو یپسر جوان يصدا

 !دییلطفا بعدا قد قد بفرما... ندارد 

رو بهش  یگوش یاضاف کیج کیج يلطفا به جا. صاحابشه ستین ینیمشترك مورد نظر جوجه ماش: گفت رها

 ! بده

خط  يپسر آنسو.انداخت نییگرد شده از لحن رها نگاهش کرد که رها سرخ شد و سرش را پا یبا چشمان نیمت

 !لطفا گورتان را گم کرداهه! صاحب در حال روزنامه خوندن بوداهه: گفت یبا لودگ

 ! یچقدر تو لوس: گفت رها

نبودت  قهیبابا بزار دو دق ؟يداریهم دست از سر ما برنم تی؟ تو مامور تیمامور ينسناس تو مگه قرار نبود بر: -

 !کنم زیحس بشه من خودم رو واسه بابا و مامان عز نجایا
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 !نجاستیجناب سرگرد هم ا.تمیفاقا االن تو مامورات: گفت رها

 یشیمجبور م کنهیاالن اخراجت م ؟بدبختیزنیحرف م ينجوریا يمافوقت دار يخاك تو سرت رها جلو: -

 !یبا دامت گل درشت اشکنه درست کن یور دل مام يایب

 هست؟ یاشکنه چ: -

 .توش نوشته بود خوندمیم یمتن هیداشتم  دونمینم: -

 ؟یرو کش رفت يدد لیتو باز وسا: -

 !رو کش رفتم یمام ي لهیاستثناً وس ندفعهیا: -

 !رو بده پدر یگوش! اریره یستیتو آدم بشو ن: -

 ه؟یک: دیپدر پرس.مبل نشسته و مشغول روزنامه خواندن بود گرفت  يرا به سمت پدرش که رو یگوش اریره

 !افتخار ي هیما! سیخانوم پل! تاج سر! شازده خانوم: -

 !!!تو پسر ياز حسود ینترک: -

 !سالم رها خانوم: گرفت و به گوشش چسباند و گفت اریرا از ره یگوش

خدا  دمتونیروزه ند هیتازه ! تنگ شده یمن قربونتون بشم دلم واسه تون حساب یاله! ییسالم بابا: گفت رها

 !کنه ریشو به خ هیبق

 .من و مادرت هم دلمون برات تنگ شده: -

 .اتیهم واسه شما خطرناکه هم واسه خودم و عمل. شهیخونه اما نم امیب تونستمیکاش م: -

 .فهممیم: -

 ستش؟ین یمام: -

 .با عمه هات رفتن باشگاه... نه: -

 !یمام ستیسنش که کم ن.ارهیبه خودش فشار ب نقدرینزار ا: -

 ؟یگیخودش هم م يجلو نویا: -

 !!!!سالشه54 گم؟یمگه دروغ م: -

 !رمیبس که پ رمیبم دیبا گهیپس من د: -

 ! نیهم سالمتر اریبزنم به تخته از ره! سال 65مگه چند سالتونه؟ همه ش ! خدا نکنه پدر : -
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قطع کنم وگرنه جناب سرگرد  دیبا گهیپدر من د: خودش حس کرد و معذب شد و گفت يرا رو نینگاه مت رها

 .من مواظب خودم هستم نینگران هم نباش.نتونم زنگ بزنم دیشا نکهیفقط ا. کنهیصادر م رمویحکم ت نجایهم

 .یموفق باش. زمیعز میکنیبرات دعا م: -

 !خداحافظ. دیهم سالم برسون یبه مام! یمرس: -

 .خدانگهدارت دخترم: -

 ؟يزدیحرف م ينجوریچرا ا: نگه داشت و گفت یکنار پارک نیمت.قطع شد ارتباط

  ؟يچه جور:دیپرس یبا سردرگم رها

 !لوس: گفت نیمت

 !میخب من تو خونه اونجور: گفت یبا شرمندگ رها

 !رو ندارم ينباش که من اصال تحمل لوس باز يمن اونجور يبرا: گفت يبا سرد نیمت

 باشم قربان؟ يشما چه جور يبرا: گفت یفرد نظام کیمثل  قایدق،و سرد يمحکم و جد یبا لحن رها

 .ينجوریهم: -

 .اطاعت قربان: -

 ؟ياربرادر د: -

 !بله قربان: -

 کتره؟یکوچ: -

 !بله قربان: -

 بله قربان؟ یسواالم بگ يواسه همه  يخوایم: -

 !بله قربان: -

 بابات چه کاره ست؟: گفت انهیموذ يبا لبخند نیمت

 !بله قربان؟: دیپر تعجب پرس یبا لحن اوردیکه حاضر نبود کم ب رها

کار  مایصدا و س يپدر و مادرم هردوشون تو: رها گفت. داخل لبش را به دندان گرفت که بلند نخندد نیمت

 .کننیم

 !بهمون انداختن يچه لکنته ا: گفت نیو با به حرکت در آوردن ماش دینپرس يگرید زیچ نیمت

 ارمیخودمو ب نیماش زاشتیکاش اداره م: گفت رها
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 ؟هیچ نتیماش: دیپرس یالیخیبا ب نیمت

 .یزاشیک یسوزوک: گفت رها

باهوش ما : باال انداخت و گفت ییابرو شدیرها هم نم نینصف ماش متشیخودش که ق نیبا فکر به ماش نیمت

 یجنابعال یزاشیسوار ک میرو هم به زور دارن حاال بر نیکه هم يآس وپاس رو باز يزوریقراره نقش دو تا آدم پ

 چند منه؟ میبگ میبش

 !دیاشاره کرد یخوب يبه نکته : که انگار تازه متوجه اشتباهش شده بود گفت رها

تا : گفت دادیم رونیکه نفسش را ب یکالج را رها کرد و در حال یو رانندگ ییبا سبز شدن چراغ راهنما نیمت

 !گوساله گاو شود

 !سرگرد حواستون به حرفاتون باشه ها: گفت تیبا عصبان رها

 !ستیدر مثل مناقشه ن: گفت يا مندانهروزیبا لبخند پ نیمت

 ؟!نیریکجا م نیحاال دار: -

 !میخانمان باش یکه قراره ب يواسه چند روز.امن  ياز خونه ها یکیبه : -

 !کنن؟یخانمانهاشون م یب ستمیبه نظرتون ما رو وارد س: -

اعتماد رو به پدرش هم بده  نیا دیاون به ما اعتماد کرده فقط با.ساده ست یلیروشا خ.ادهیز یلیاحتمالش خ: -

 . کشهیطول نم ادیز.میدیکه ما براشون مف

**-** 

 :راز نیو سوم چهل

 ؟یستیستوان گرسنه ن:-

 !نیباش دهیشکممو شن يادهایتا االن فر کردمیفکر م... چرا قربان: چشم دوخت و گفت نیمظلومانه به مت رها

 .پره خچالی.میکن بخور درست يزیچ هیخب پاشو : پا انداخت و گفت يرو ییپا نیمت

آشپز و ! یسیو پل یاتیعمل يدست شمام درست اما واسه کارا ریمن ز! د؟یببخش: گفت تیبا تعجب و عصبان رها

 !ستمیکه ن زتونیکن

 !یزنم که هست: محض حرص دادن رها گفت نیمت

نه شما شوهر .شک نکنه مونیبه خواهر و برادر یکه کس میساده خوند تیمحرم غهیص هیسرگرد ما فقط : -

 !نه من زن شما یمن
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 !کنمیخواهش م د؟یغذا درست کن دییبفرما شهیم يریستوان ام! خب یلیخ: -

 ! رمیبهتر شد اما من نم: -

 بپرسم چرا؟ شهیم: اخم کرد و گفت نیمت

 .ستمیچون بلد ن: را روشن کرد و گفت ونیزیتلو رها

 ؟یستیبلد ن يآشپز: ناباورانه گفت نیمت

 .هم درست نکردم مروین هیمن تو عمرم .. نه: کردن کانالها گفت نییباال و پا نیدر ح رها

 ساده هم بلد نباشه؟ يمروین هیبه سن تو  يچطور ممکنه دختر: -

 دونمیم دیاما بع.  کنمیامتحان م.فکر نکنم درست کردنش سخت باشه شهیحل م مروین هیاگه مشکل شما با : -

 !سرگرد دیبش یراض مرویشما به ن

 !!!!؟یستیبلد ن ییغذا چیواقعا ه: دیرفته بود پرس ادشی یکه حاال گرسنگ نیمت

 اهیخب من تو خونه دست به س: گفت دهدیم حیتوض نیمت يرا برا یهیبد يزیحق به جانب انگار چ یبا لحن رها

انجام  ادیبار خدمتکار م هی يکارها رو هم چند روز ي هیبق.کنهیمامانم درست م شهیغذا رو هم.زنمینم دیو سف

شد که من  نیهم. کردیدرست م کارمونهم مامانم کار داشت و نبود که غذا درست کنه خدمت ياگه روز. دهیم

 !نگرفتم ادی ينوع خونه دار چیه

به  یسیوقت پل چیاما ه دمید یبودم همه رقم آدم سیپل يرویکه تو ن یچهارده سال زدهیس نیتو ا: گفت نیمت

 ! دمیتو ند یسوسول

 .ستیلوس بودن ن ایبر سوسول  لیدل خورهینم سیپل هیمن به  یو زندگ یتیترب ي وهیش نکهیا: گفت رها

خب من درست  یلیخ: بود انداخت و گفت ونیزینثار رها که تمام حواسش به تلو یسرشار از کالفگ ینگاه نیمت

 !يخوریحرف م یگذاشتم جلوت ب یاما هر چ کنمیم

فقط حواستون باشه تو غذاتون ! قربان شهیاطاعت م: خنده اش گرفته بود گفت نیمت يکه از فکر آشپز رها

 !دارم سمیوقت که من فاو هینباشه  یباقال

 !بشه یتیچه مأمور: غر زد رفتیکه به سمت آشپزخانه م یبلند شد و در حال نیمت

**-** 

امن روز را  يروشا در خانه  يبعدو منتظر حرکت  کاریهم ب نیرها و مت.روز گذشت اما روشا تماس نگرفت دو

که چه  کردیفکر م نیا ریفرستاد و رها را سخت درگ یم لیمیا یهر شب به سرهنگ جالدت نیمت. گذراندندیم
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شده؟ چقدر با رها سر موضوعات  داریساعت چند از خواب ب نکهیا! دهد؟یگزارش م یرا به سرهنگ جالدت يزیچ

مسخره اش کرده؟ متن  ستیبلد ن يخانه دار نکهیکوچک کل کل کرده و حرصش را در آورده؟ چقدر سر ا

 ...سوال بپرسد نیحلش از مت يشده بود که حاضر نبود برا ییرها معما يو سرهنگ برا نیمت يلهایمیا

 يرفت و کتر رونیمناسب و شال به سرکردن از اتاقش ب لباس دنیشد و بعد از پوش داریسوم رها از خواب ب روز

تاسف تکان داد و  يبه نشانه  يسر،بود  میساعت نه و ن يواریبه ساعت د ینگاه. اجاق گاز گذاشت يرا رو

توقع  تشیمامور نیرها از اول ؟ها آنطورند تیمامور يهمه  ایبا خود فکرکرد آ.دیرفت که صورتش را بشو

 یهمه ب نیا.نداشت ییجا نشانیرخوت و سکون در ب نهمهیکرده بود که ا ییها يپرداز الیداشت و خ يشتریب

 يکفر یحساب بردیکه هنوز هم در خواب به سر م یحوصله اش را سر برده بود و از دست سرگرد تنبل يکار

 یگوشزنگ  ياتاق بکوبد که صدا يبا مشت به در بسته  استبه سمت اتاق سرگرد رفت و خو تیبا عصبان.بود

را  یگوش.شد و به سمت اتاقش رفت نیمت الیخیب. دیتلفن همراهش از داخل اتاق خودش به گوشش رس

 ...روشا: صفحه نقش بسته بود نفسش بند آمد و آهسته زمزمه کرد يکه رو یبرداشت و با خواندن اسم

نوز در دستش زنگ که ه یشد و همراه با گوش داریاسم ب نیا يکه انگار هنوز خواب بود با زمزمه  ذهنش

 !!!!روشا!سرگرد : در نزده وارد شد و گفت،به سمت اتاق سرگرد رفت خوردیم

 !ه؟یچ: تخت نشست و گفت يو رو دیوحشت زده از خواب پر نیمت

 . زنهیروشا داره زنگ م: باز تکرار کرد رها

 !کنهیخب جواب بده االن قطع م: گفت نیمت

 الو؟: سپس گفت.هم بشنود نیگذاشت که مت کریاسپ يرا رو یتماس را زد و گوش يبرقرار يدکمه  رها

 .روشام.سالم رها جون: خط آمد يروشا از آنسو يصدا

 .زمیشناختم عز.سالم : نشست و گفت نیتخت مت يلبه  رها

 !الوعده وفا: -

 ؟يآورد ریکار گ: که در نقشش فرو رفته بود گفت رها

 .داداشت يفعال فقط برا! یبله خانوم: -

 هست؟ يکارچه : -

 ! مهمه؟: -

 .دمیپرس يمحض کنجکاو.میدیانجام م يکه هرکار میدیرس ییما به جا! نه خب: -
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 ن؟یایب نیتونیم یک.نمتونیبب دیپس با: -

 !االن نیاصال هم! امروز نیهم: -

 .63پالك .شدم ادهیپ نتونیکه از ماش ییهمونجا دیایپس امروز ساعت دوازده ب: -

 !به خدا میونتیروشا مد يوا... باشه: -

 !بد یلیخ.شدیبرام بد م فتادمیم ریاگه گ.من فقط کمک شما رو جبران کردم: -

 .متینیبیپس امروز ساعت دوازده م: -

 .يبا.نمتونیبیم: -

 .زمیخدانگهدار عز: -

 !نقشه مون گرفت: شد و گفت رهیکه کنارش نشسته بود خ نیرها به چشمان مت.قطع شد ارتباط

***** 

 :راز نیو چهارم چهل

 .شهیشروع م تمونیتازه مامور: گفت نیمت

 ينجوریا گهیبار د هیسرگرد : خروج از اتاق گفت نیتکان داد و بلند شد و ح دییتا يسرش را به نشانه  رها

 .حواستون باشه! دنیانصراف م اتیعمل ياز ادامه  نمتونیبب

 ؟يچه جور: بود گفت ختهیاش ر یشانیپ يسرکشش رو يبود و موها شیپاها يکه هنوز پتو رو نیمت

 !نیشیمتوجه م دینگاه به خودتون بنداز هی: گفت رها

همانطور که رها گفت به خودش نگاه  نیمت.رفت رونیاز اتاق ب ندازدیب نیبه مت ینگاه مین نکهیهم بدون ا بعد

کر کنم ف: که رها بشنود گفت يو طور اوردیاما کم ن دیاش کوب یشانیکرد و بعد با حرص کف دستش را به پ

 .بود زایچ نیهم تمونیمحرم لیاز دال یکی

 !جناب سرگرد صداقت دیریشل بگ نقدریا شهینم لیدل: که گفت دیرها را شن يصدا

. آمد رونیتخت برداشت و به تن برهنه اش پوشاند و از اتاق ب يرا از لبه  دشیو سف يتک پوش سورمه ا نیمت

 ادیرو  يکه خونه دار نهیش برات ا دهیفا نیبزرگتر تیمامور نیا: گفت. درست کردن بود يرها در حال چا

 !يریگیم

ها  يها و شب کار یخوابیب نیفشار ا ریشما حواستون باشه ز! رو داره دهیفا هی نیمن ا يحداقل برا: گفت رها

 ! کمرتون خم نشه
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 ستوان؟ یزنیباهام حرف م نجوریحواست هست که من مافوقتم و ا: گفت نیمت

! اااا؟: اش گفت یشگیهم یو با حاضر جواب دیداده بود چرخ هیتک واریکه دم در آشپزخانه به د نیبه سمت مت رها

 !!!که زنتون بودم و محرم نیراه انداخته بود کلیه يمافوق؟ اونموقع که شو نیاالن شد

رها .رفت یبهداشت سیسروبزند به سمت  یحرف نکهینکرد و بدون ا دایرها پ يها یبلبل زبان يبرا یجواب نیمت

نابلد و  کندیتا نشان دهد آنقدرها هم که سرگرد فکر م دیچ قهیصبحانه را در اوج سل زیهم در مدت نبودش م

 !ستین یناش

 يدر سکوت سپر يا قهیچند دق.شیرها هم روبرو،نشست زیوارد آشپزخانه شد و پشت م نیبعد مت قهیدق چند

 !از خودت بگو: لقمه گرفتن گفت نیدر ح نیشد که مت

 ؟یعنی یاز چ: گذاشت و گفت نییرا پا رشیش وانیل رها

 ...از خونواده ت: -

برادر دارم که اسمش  هیفقط ... کننیکار م مایمامان و بابام تو صدا و س. ستین فیتعر يبرا یخاص زیچ: -

 مییکه دا نهیا میاتفاق بارز و خاص زندگ تنها.تئاتره يگریباز يدانشجو.کترهیازم کوچ میسال و ن هیو  ارهیره

 يفوق دکترا يدانشجو... ترور شده انادامن که اونموقع نبودم اما مامانم گفته تو ک.شده دیشه شیسال پ26

 .بوده يهسته ا کیزیف

 بوده؟ یاسمش چ: از سر تعجب باال انداخت و گفت ییابرو نیمت

 .يدیسع الیآت: -

 خدا رحمتش کنه: -

 کرده؟ ریذهنمو درگ یچ یدونیم: بود که سکوت را شکست نیمت نیسکوت در افتاد و بعد از چند لحظه باز ا باز

 ؟یچ: -

 ؟يدیکش رونیرو هم ب یمیقد يپرونده  هیو  يکرد قیدر مورد فرزاد خان تحق شیپ يهفته  ادتهی: -

 جواهر ده؟ يقتل اون زوج تو روستا: -

 .بشم رشیگیپ هییجنا ي رهیتموم شد با دوستم که تو دا اتیعمل نیکارم با ا نکهیدارم بعد از ا میتصم.آره: -

 داره؟ یتیچه اهم گهید.گذشته انیسال از اون جر23: -

 یشد و کس دیکه سرنوشت اون دختر نوزاد که بعد از مرگ پدر و مادرش ناپد کنمیفکر م نیهمه ش به ا: -

کرده؟ چرا  یهمه سال مخف نیاونو ا یزنده ست؟ اگه زنده ست ک ایشد؟ مرده  یبه سرش اومد چ یچ دینفهم
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داشته  یجالب يقصه  دی؟ به نظرم با...ساله شد نیچند يمعما هیبه  لیکرده؟ چطور اون پرونده تبد یمخف

 ... باشه

 د؟یهم سررشته دار ییجنا يشما تو حل معماها: -

 .نهدوستم کمکم ک خوامیم نیواسه هم! ينه به صورت حرفه ا: -

 هست؟ یدوستتون ک: -

 .انژادیسرگرد آر: -

 !انژاد؟یسرگرد سپهر آر: -

 ش؟یشناسیم.آره: -

 !چقدرم غد و بداخالق بودن... بودن مونیراندازیمدرس ت شونیا ادیماه مدرس خودمون نتونست ب هی... بایتقر: -

با .میبا هم بود شهیهم.میشد هیمن و سپهر از مهد کودك با هم دوست و همسا: فروداد و گفت يجرعه چا نیمت

 .رازیمن ش...اون تهران.میوارد نظام بش میگرفت میهم تصم

 راز؟یش نیشما چرا رفت: -

 .میپدر برگشت یاالن هم بعد از بازنشستگ.واسه کارش منتقل شد.سهیپدرم پل: -

 !!!!هیپس شغلتون موروث: -

 !يسرگرد يبا درجه .استعفا داد یسالگ44 .با پدرم آشنا شد اتیعمل هی يتو.بود سیمادرم هم پل! آره: -

 یمن همه تو هنر دست يتو خونواده .رودخونه حرکت کردم انیحاال من برعکس شما برخالف جر! چه جالب: -

 !!! بر آتش دارن

 !یبه بعد حواست باشه منو سرگرد صدا نکن نیاز ا گهید: صبحانه اش را تمام کرد و گفت نیمت

 !چشم سرگرد: گفت رها

 !زد یطنتیند پر شلبخ و

 . اریساعتت رو هم در ب: -

 چرا؟: به ساعتش نگاه کرد و گفت رها

 ابیساعت با رد هیاالن ...خورهیساده ست و به دردمون نم نکهیهم ا.خورهیو به نقش ما نم هیهم مارك گرون: -

 .دمیبهت م کروفونیو م

 .باشه: -
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**-** 

 :راز نیو پنجم چهل

که جان  يمواد مخدر... مواد کرد یرا ساق نیروشا با اعتماد کامل به آنها مت...  رفتیم شیخوب پ نقشه

و افسوس  فروختیمواد را م... نداشت يهم چاره ا نیمت... دادیرا برباد م شانیو جوان گرفتیکشور را م يجوانها

را  یختر جواند یوقت سوختیدلش م... کردندیم یخودکش یجیکه چه ساده و تدر دارانشیبه حال خر خوردیم

به  سوختیدلش م... بودیسر درس و دانشگاهش م دیکه با یدر حال دیخریاسف بار از او مواد م یکه با حال دیدیم

گاهشان  هیکه تک کردیآن مرد فکر م يبه خانواده  نیو مت کردیو التماس م دادیکه پولش کفاف نم يحال مرد

صحنه ها عزمش را جزم تر و اراده اش را  نیهم دنید.... افتاد یم شیو به پا کردیخرده پا تمنا م یساق کیبه 

 ...باند خانه خراب کن نیکن کردن ا شهیو ر ينابود يبرا کردیراسخ تر م

مزون لباس را به عنوان مدل داد و  کیکار در  شنهادیکه روشا به رها پ گذشتیم نیمت يگر یهفته از ساق دو

را در هوا  شنهادیبود پ یفرستادن به دب يجذب دختران برا ياز راه ها یکیکار در آن مزون  دانستیرها که م

 يو رو دیپوشیشده م یو تازه طراح بایز يلباسها.... شد که او هم در مزون مشغول به کار شد نطوریو ا دیقاپ

 ... و بپسندند نندیاو را بب یرسم ریمد غ شگاهیآن نما انیتا تماشاچ رفتیراه م لهیدف

 يمسافر خانه  کیامن نبود به  گریکه د یامن يو خانه  نیاول محل خوابشان را از ماش يهاهمان روز  از

از  یکی قیگزارش هر روزش را از طر نیداده بودند و مت رییبا کارکنانش هماهنگ کرده بود تغ سیکه پل یمعمول

 .رساندیم یهمکارانش که در ظاهر مستخدم مسافرخانه بود به سرهنگ جالدت

 ای،خان پدر روشا  عیبا رف يبرخورد نیکوچکتر ایدستاورد خاص و  نیکوچتر یبدون حت...طور گذشتماه آن کی

 ...در واقع دست راست فرزاد خان

**-** 

 زده شده؟ نیچقدر تخم اتیمدت زمان عمل: -

 .سال کیده ماه تا  نیب: تختش نشسته بود گفت يکه لبه  نیمت

ما هنوز وارد شهرك هم ... یچیماه گذشته و هنوز ه کی! ایخدا يوا: و گفت دیتخت خودش دراز کش يرو رها

 ! مینشد

 گذره؟یبهت بد م یلیحاال خ: دیزد و پرس يلبخند محو نیمت

 به تن و بدنش نگاه کنن؟ دارانهیخر هیعده آدم هر روز و هر ثان هی ادیبدش م یک! نه: با زهر خند گفت رها
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که از من مواد  یمتحرک ياون مرده ها دنید... قبول دارم...سخته: اش را کنار گذاشت و گفت یگوش نیمت

 .تحمل کرد دیهم سخته اما با خرنیم

 یم شتریبه آن دختر جوان ب...  شودیو افسرده م نیغمگ شتریکه چطور روز به روز ب دیدیم نیمت.نزد  یحرف رها

با  یکار عمل نیباشد و به عنوان اول سیپل نکهیکند تا ا يباز هملت را يایتئاتر نقش افل يصحنه  يآمد رو

غمت  يدار یخوب نیتا شوهر به ا: جو را عوض کند گفت نکهیا يبرا.مواجه شود ینیسنگ يپرونده  نیچن

 !نباشه

 ! یتو شوهرم نش رمیمن بم: تختش نشست نگاه کرد و گفت يکه به سمتش آمد و لبه  نیبه مت رها

 میرفت نیا هیشب اتیعمل هیبا هم  رازیخانومم که تو ش ياز همکارا یکی!دلتم بخواد: زد و گفت يشخندین نیمت

بدجور  چارهیب.کردیم يا هیچه گر ینیبب ينبود گهید يجا هیمن از واحدشون منتقل شدم به  اتیبعد عمل یوقت

 .خاطرخواهم شده بود

 .احمق بوده یلیخ: -

 چون عاشقم شده؟چرا؟ : به سمت رها خم شد و گفت نیمت

 .ستین یموندن دونستهیدل بسته که م يزیچون به چ: -

بود دلم  میشکل نیا تیمامور نیمنتها اون اول! هم نبودا يدختر بد.باهات موافقم نویا.آره: کرد دییبا سر تا نیمت

رو انتخاب کنم  یکی نشونیمثل اون برم آخر سر از ب گهید تیگفتم دو سه تا مامور.رو بچسبم یکیهمون  ومدین

 !تیبا اون برم مامور شهیهم گهیو د

 !جناب سرگرد صداقت ییایح یب یلیخ: لبخندش معلوم شود گفت خواستیکه نم رها

دو تا رو پرو  یکیبه هر حال آدم لباس هم که بخواد بخره  ا؟یح یچرا ب: برد و گفت کتریصورتش را نزد نیمت

 !کنهیم

دستش را .حرصش گرفت زندیاو م يعوض کردن حال و هوا يها را براآن حرف  نیمت دانستیم نکهیبا ا رها

 نیمت... هلش داد اما تکان نخورد... خم شده بود شیرو یاز هر زمان کتریگذاشت که حاال نزد نیکتف مت يرو

 !تو رو هم پرو کنم؟ يخوایم: نگاهش کرد و گفت طنتیو پر ش انهیموذ

 نیاز مت... دهیاما با تمام وجود مطمئن بود هر چه خون در بدن داشته به صورتش دو دیدینم.سرخ شده بود رها

که  يهر چند محرم بودند اما فکر به روز... نداشت یآن حرفها را هر چند به شوخ دنیاز مافوقش انتظار شن...

 .کردیتر م نیرها را شرمگ شدیتمام م تیمحرم نیا
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 !نیبرو اونور مت: -

 چکسیکه ه نیمت يرها به چهره ... صورتش فقط چند سانت با صورت رها فاصله داشت.شد کتریاما نزد نیمت

 کلم؟یزشتم؟ بده! ه؟یمشکلم چ: دیپرس نیمت.مردانه اش را انکار کند چشم دوخت  ییبایو ز تیجذاب توانستینم

 بداخالقم؟

پدرش  شیزندگ يمردها نیکتریرها که نزد دنیمانع خجالت کش نیطنز داشت اما ا يهنوز هم رگه ها لحنش

 !!ییایآبدارچ هیشب: زد و گفت یفرار کند به لودگ نینگاه مت ینیسنگ ریاز ز نکهیا يبرا. شدیبودن نم اریو ره

را داخل  شیرها پاها.ندیمجبور شد راست بش نیرها نشست و مت.زدند  يبرخورد لبخند نیاول يادآوریبا  هردو

 ؟يچرا تا حاال ازدواج نکرد... ستیه کم نسنت ک: شکم برد و در آغوششان گرفت و گفت

 طیشرا نکهیدوم ا! ندارم يزن دار يحوصله  نکهیاول ا.دارم ادیز لیخب دل: که کنارش نشسته بود گفت نیمت

 چکسیتا حاال ه نکهیسوم هم ا.... قبولش کنه  تونهینم،ادیباهاش کنار ب تونهینم یمن سخته و هر کس یشغل

 !نظرمو جلب نکرده

 !هم که هستم ینظام! يمنو دار يحوصله  یلیاما ظاهرا خ: گفت طنتیبا ش رها

 !!!!ياما نظرمو جلب نکرد: زد و گفت یچشمک قشنگ نیمت

 الو؟:بلند شد که جواب دهد نیزنگ خورد و مت نیمت یخواست جواب بدهد که گوش رها

-... : 

 ؟يسالم چطور: -

-...: 

 مهمونخونه:-

-... : 

 میکارینه ب: -

-... : 

 ! ؟یگیم يدج:-

-...: 

 ! خوب شد ممنون یلیخ:-

-...: 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ١١٨ 

 .مییاونجا گهیساعت د کیما تا . اسم یپ یباشه آدرسو بفرست به ج:-

*** 

 :راز نیو ششم چهل

از وجودش  لیبود که همان اوا نیحرف نزدنشان هم شنود داخل ماش لیدل.اصال با هم حرف نزدند نیماش در

 بایتقر.شهر بود يحومه .فرستاده بود نیماشGPSخان را به  عیروشا آدرس شهرك رف. مطمئن شده بودند

را  نیانذاخت و ا شیرو شیپ ي غولهیبه ب ینگاه نیمت.دندیشب بود که به مقصد رس9ساعت .بهشت زهرا یحوال

که روشا  یدر بزرگش ترمز کرد و چند بوق کوتاه به همان شکل يجلو نیمت... بزرگ بود یلیگاراژ خ کی.گفت

 نیماش يآمد و کنار پنجره  رونیب یو ژنده پوش دهیخم رمردیپ.از داخل در بزرگ باز شد  یدر کوچک.گفته بود زد

 ...ریبخ بش: داد و گفت نییرا پا شهیش نیمت.ستادیا

نسبت به آن  يحس بد.بود ختهیشغال و پارس سگ ترس به جانش ر يزوزه .کردیاطراف نگاه م ابانیبه ب رها

 ؟يکار دار یبا ک: گفت نیعبوس و اخمو به مت رمردیپ... گاراژ داشت

 .میایخانومِ روشا گفتن ب... خان عیبا رف: پنجره گذاشته گفت يلبه  يکه آرنجش را رو یدر حال نیمت

 اسمتون؟: -

 .يریو رها ام نیمت: -

 .رها استفاده کنند جیو را یمعمول یلیگرفته شده بود از فام میتصم

رد شود باز  نیکه ماش يالجثه را به اندازه ا میلنگه از در عظ کیت و بدون حرف به سمت در رف رمردیپ

حقا که شهرك : گفت نیمت.شد رهیخ میعظ يبه آن بنا رتیرها هم با ح.را وارد گاراژ کرد  نیماش نیمت.کرد

 . برازنده شه

ظاهرا هر کدام به .قرار داشتند گریاز همد کسانیبا فواصل  یشکل و کوچک کی يفلز يتا دور گاراژ در ها دور

 اطیوسط ح.قرار داشت نیماش عاتیاز پاره آهن و ضا یمیبزرگ گاراژ تل عظ اطیح يگوشه .شدیاتاق باز م کی

آن ... متحرك يآن مرده ها....رخوارهیش نوزاد یبچه و حت... زن و مرد... و جوان ریپ.... نشسته بودند يادیمردم ز

و در  کردندیم يگاریخان ب عیرف يکه برا يافراد... خان بودند عیان شهرك رفساکن،و فلک زده چارهیمردم ب

... کردندیم افتیدر کردینم رشانیهم س يکه ذره ا ییو لقمه غذا تیکبر یقوط ياندازه  یخواب يعوض جا

 ...شو ادهیپ: پارك کرد و گفت يرا گوشه ا نیماش نیمت
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که دور پاره آهن  کردینگاه م ییبود در را بست و به بچه ها نیسرسنگ نیبا مت یرها که کم... شدند ادهیدو پ هر

... دارند يشب و نور کم فضا معلوم بود چه وضع بد یکیدر تار یحت... همه الغر بودند... کردندیم يها باز

 .نیایدنبالم ب: باز کرده بود گفت شانیکه در را برا يرمردیپ

 يفلز يراه پله  کیاز  رمردیپ.گاراژ رفتند ییقسمت انتها به سمت.حرف پشت سرش راه افتادند یب نیو مت رها

دم در .اتاق که در واقع تنها اتاق ارتفاع دار گاراژ بود و بر کل شهرك احاطه داشت باال رفت کیکه به  کیبار

 .خان منتظرتونه عیرف: گفتو  ستادیگاراژ داشت ا اطیبزرگ مشرف به ح ياتاق که دو پنجره 

اش هم  دهیقامت خم،و کبود بودند  اهیس شیو لب ها زدیکشدار حرف م.معتاد است سخت نبود نکهیا دنیفهم

 ...قوز داشته باشد نطوریکه ا رنبودیآنقدر پ... مضاعف بود یلیدل

 .تو ایب: گفت ییصدا.در زد  نیمت

 .در را باز کرد و خودش بعد از رها وارد شد نیمت

 يزهوار در رفته ا یجوب زیچاق که پشت م انسالیمرد م کی.کهنه یو حت یمعمول يا هیبا اثاث یمعمول یاتاق

حساب بزرگ  نیماش کی يدکمه ها ينبودند رو سیشباهت به سوس ینشسته بود و انگشتان خپلش را که ب

سالم عرض : بود گفت ستادهیکه کنار رها دم در ا نیمت.نگاهشان کند اوردیسرش را باال ن یحت.آورد یفرود م

 .شد آقا

 .دینیبش... کیعل: سر باال گرفت و گفت یکوتاه يلحظه  يخان باالخره برا عیرف

 !خرخر بود هیشب شیرا گرفته بود که صدا شیراه گلو یچرب آنقدر

تحمل وزنشان را  دندیترسیکه م يطور... کردیم ریج ریج یلیخ.نشستند يفلز يها یصندل يرو نیو مت رها

 نیخان با آن ماش عیبرخورد انگشتان رف يآمد صدا یکه م ییها صداتن.زدینم یحرف یکس.و از هم بپاشد اوردین

باالخره .کند یحساب خال نیخشمش را سر آن ماش خواهدیانگار م زدیمحکم دکمه م يبه قدر.بود چارهیحساب ب

 ن؟یکنیمصرف م یچ: دیبود پرس نییدر همان حال که سرش پا

 .میستیما معتاد ن... یچیه: گفت رها

 !پاك پاك؟: -

 !گفتن نداره گهیکه د گاریس: گفت نیمت

 !ه؟ینسبتتون باهم چ: خان سرش را باال گرفت و گفت عیرف

 را در مورد آنها به پدرش نگفته؟ زهایچ نیروشا ا ایرها فکر کرد که آ و
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 .میخواهر برادر: جواب داد نیمت

 کس و کارتون کجان؟: -

 .میزد رونیه بهست از خون یما مدت... ایگو ادهیپدرمون کمپ ترك اعت: -

 .یبیروشا گفت تحت تعق: -

 .هستم: انداخت و گفت نییسرش را پا نیمت

 .گفت بهتون اعتماد داره... روشا سفارشتونو کرد: -

 .لطف دارن: -

رو راه  يتازه وارد چیه خواستمینم گهیاصال د. کنمیقبول نم کاریو عالف و ب يادیتو شهرك آدم ز نجایا: -

 نجایا نیایقبول کردم ب نکهیا لیدل.سخته یلیکه جلب توجه نکنن خ يجور تیجمع نیبه هر حال کنترل ا.بدم

دیکه به گردن من و اون دار ینیفقط سفارش روشا بود و د. 

 .آقا دیینفرما: گفت رها

 پسر؟ يبلد یچه کار خاص.میاز تعارف بگذر: -

و  وتریکه با کامپ ستین يکار.کردمن دایپ يکار یدر واقع درسشو خوندم ول.آقا وترمیمهندس کامپ: گفت نیمت

 . نتونم انجام بدم لیوسا نجوریا

روزا تو  ي هیبق... مثل قبل. یروز کار کن هی يدختر تو قراره تو همون مزون دوست روشا هفته ا. خوبه: -

 بود؟ یاسمت چ...اما تو پسر... یکنیکار م نجایهم يآشپزخونه 

 .نیمت،شما  کیکوچ: -

هشدار و  يها ستمیمدار بسته و س يها نیدورب یبررس.نگیتوریقسمت مان فرستمتیاز فردا م... نیمت: -

منم دادم .انجام داد يخرابکار يسر هیاونجا بود که  یکی شیتا دو سه روز پ. توئه يحفاظت شهرك به عهده 

 .يدرست انجام بد وکلکشو بکنن پس حواست باشه کارت یعنیحسابشو برسن  گمیم نکهیا.حسابشو برسن

 .تخت التونیخ... چشم آقا :-

 .دهیاتاقتون رو نشونتون م دیفرش.دیبر دیتونیم: -

 رونیگفتند و از اتاق ب يریشب بخ نیرها و مت... برگه شد يشمار رو یسرگرم جمع زدن آن اعداد ب دوباره

 ن؟یهست یشد؟ موندن یچ: دیپرس.بود ستادهیپشت در ا رمردیرفتندپ

 ؟يدیشما آقا فرش... آره: جواب داد نیمت
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 ....اتاقتونو نشون بدم نیایب... منم: -

 :راز نیو هفتم چهل

 يغرق در تماشا نیرها و مت.با عرض دو متر دور تا دور شهرك امتداد داشت ییراهرو اطیدر اتاق ها و ح نیب

با نگاهش گوشه  نیمت.رفتند یکه از آن روز متعلق به آنها بود م یبه سمت اتاق دهیخم رمردیاطراف به دنبال پ

ساکنان .اما آنقدر خوب جاساز شده بودند که معلوم نباشد دیکاو یمداربسته م يها نیکنار را به دنبال دورب

 يدرها يمثل همه  یگاراژ مقابل در کوچک یدر ضلع شرق دیباالخره فرش.کردندیشهرك همه آن دو را نگاه م

قانون رو نقض کنه  نیا یکس.یده شب خاموش.هیداریساعت هفت صبح ب... نجاستیا: و گفت ستادیا گرید

 .خودشه يپا ادیبه سرش ب یهرچ

قدم به جلو برداشت و در اتاق را  نیمت. رفت يگریحرف د چیگذاشت و بدون ه نیرا کف دست مت یکوچک دیکل

سلول  ایاتاق بود ... نگاه کرد شیرا زد و به اتاق روبروبرق  دیرها کل. نیاول رها وارد شد و بعد مت.باز کرد

کف دست بود که  يسوراخ اندازه  کی شیتنها راه ورود هوا... پنجره نداشت.شدیبه زور دوازده متر م ؟يانفراد

. بود ختهیدر بود که پوسته اش ر يروبرو یچوب يبا در يواریکمد د کی.در قرار داشت يباال ي شهیش يرو

گذاشته بودند قرار  رشیشکسته بود و سنگ ز يا هیپا کیکه  يزهوادر در رفته ا یکنار در هم چوب لباس

و  یسوختگ نیبا چند یفیرنگ و کث يموکت خاکستر! را هم نگه دارد سلبا کی یبود بتواند حت دیبع. داشت

 .قرار داشت واریکنج دکوچک سمت راست در  یلیخ ییروشو کیرنگ کف اتاق پهن بود و  اهیسوراخ س

 نجایا: گفت یبه سخت! دن؟یکپر تهوع آور رس نیبه ا یاشراف يبغض کردن نداشت از آن خانه ... بغض کرد رها

 کو؟ شییحموم دستشو! م؟یکن یزندگ يچه جور

 سیالبد سرو: گفت رفتیم واریکه به سمت کمد د یکفشش را داخل اتاق کنار در درآورد و در حال نیمت

 .اطیتو ح.مشترکه شیبهداشت

 نن؟یوضع بب نیمامان بابام کجان منو تو ا. باشه دمیرس نجایکارم به ا شهیباورم نم: مستأصل و درمانده گفت رها

 .يکردیرو م نجاهاشیفکر ا دیبا يراهو انتخاب کرد نیا یتو وقت! گهید اریدر ن يلوس باز: گفت نیمت

 يتنها سقف باال شهیم يدوازده متر فیکپر نمور و کث هیکه  رسهیم يروز دونستمیمن چه م: با حرص گفت رها

 !سرم؟
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: با نگاه به داخلش گفت نیمت.باز شد يژیق يدر با صدا.دیرها در کمد را کش يبه غر زدن ها تیاهم یب نیمت

حداقل  -با خنده ادامه داد -! ستیبد ن.چند تا ظرف هم هست ...تا بالش، سه تا پتو2! نجاست؟یچه ا مینیبب

 !!!رو داره یامکانات زندگ

 .يو ینه ت خچال،ینه گاز داره ، نه : شدینم الیخ یاما ب رها

 يخوایم يو یبعدم ت... یآشپزخونه داره که از فردا قراره توش کار کن هی نجایا!!!! ها يخجسته ا یلیدختر خ: -

 !نخدا رو شکر ک میخواب دار يکه جا نیچه کار؟ هم

هنوز  نیتا فورانش نمانده بود به سمت کمد که مت يزیرها که چ. تکان داد يو سر دیرها خند يحالت چهره  به

 دنیفکر خواب یحت.دیکوب نیبه زم واریبرداشت و کنار د یاز داخل کمد پتو و بالشت. اش بود رفت یدر حال وارس

 کردینم هیگر... نشست و سر به زانو گذاشت تپتو و بالش يرو... کردیو رو م ریآن پتو و بالشت دلش را ز يرو

بالش داخل کمد را  کیدو پتو و .نزد  یحرف گرید نیمت! جنگ تن به تن بود ریدرگ شیفقط با بغض گلو

 .ارمیرو ب نیداخل ماش لیوسا رمیم: برداشت و کنار رها گذاشت و بعد گفت

نکند که در  يکار گریو قسم خورد د دیتاقک کشا يخفه  يدر فضا یقیرفت رها نفس عم رونیکه ب نیمت

شالش را در آورد .پهن کرد  نیزم يکه برداشته بود دوال رو ییپتو.دیایبه نظر ب یلوس و نازك نارنج نیچشم مت

 يگرینفره بود و د کی شانیکیکرد،  دازرا هم بران گرید يو بعد از در آوردن مانتو اش دو پتو دیچیو دور بالش پ

 يدو نفره را هم رو يپتو.گذاشت شینفره را کنار مال خودش دوال پهن کرد و بالشت را باال کی يپتو.دو نفره

. کردیم ییناجوانمردانه خودنما یشیگرما ي لهیسرد اواخر آبان ماه در آن اتاقِ فاقد وس يهوا. هر دو انداخت

 .کردیبدون پتو لرز م نیو مت بردیرا خودش م وبود اگر پت ينامرد یلیخ

رها را به  یوارد شد و کوله پشت نیمت. داده بود  هیدوده گرفته تک واریپهن شده نشسته بود و به د يپتوها يرو

 یمطمئن شد چوب لباس یکرد و وقت زانیآو یرها را به چوب لباس يخودش و مانتو يلباسها.سمتش گرفت

 نیمت. دادیکف سرش را ماساژ م را باز کرده بود و داشت شیرها موها. افتد به سمت رختخواب برگشت  ینم

 !!!!با آشپزخونه کدبانو؟ یکنیفردا چه م: گفت

 !عیبرام در نظر گرفت ارباب رف یخوب يجدا جا: کش آمدن لبش را گرفته بود گفت يکه به زور جلو رها

 !يریگیم ادی ویحداقل آشپز: -

 .يآ... کهیتارچقدر : رها گفت! کامل فرورفت یکیاتاق در تار.المپ صد را خاموش کرد و
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واسه .پتو کم بود و هوا سرد : رها گفت. گفت و کنارش نشست يدیببخش.را لگد کرده بود شیهوا پا یب نیمت

 .جاها رو کنار هم انداختم نیهم

 ...بخواب... متوجهم: -

 .ریشب بخ: -

**-** 

 :راز نیو هشتم چهل

داد و ... رهایبرخورد مالقه ها و کفگ يصدا... دوده گرفته  يوارهاید...  یترك برداشته و گل يها کییموزا

چه ...زد يرها پوزخند! خان بود عیشهرك رف يآشپزخانه  نجایا... ردستانیزن مسئول آشپزخانه به ز يادهایفر

 ؟!هم آشپزخانه داشته باشد ایته دن کردیباور م یکس

و سه ساله که البته اگر خودش سنش را  یس یهم سن و سال خودش و زن بایدختر جوان تقر کیبا  همراه

 اهویپر ه ياز آشپزخانه  يبس که شکسته بود ، گوشه ا زدیم نیرها سنش را حدود پنجاه سال تخم گفتینم

جان پوست  گریغه اش دیکه ت ينشسته بود و با کارد یکوچک راندازیز يرو ینیزم بیاز س یمیکنار حجم عظ

کنار دستش  گیو داخل د کردیم ینی، نگ گرفتیو اکثرا خراب را پوست م دهیله يها ینیزم بیکندن نداشت س

 . آورد درد گرفته بود یکه به کارد کند شده م یاز شدت فشار مداوم شیدست ها... انداخت یم

به نان شب  نهایا... کردیفرق م یلیآدمها خ نیجنسش با ا... اش دمخور شود ينتوانسته بود با دو زن کنار ادیز

... به نام نیریصلح بود و جزء خ ریپدرش سف... رها پنج خانواده را تحت پوشش داشتند يودند و خانواده محتاج ب

خان شده بود اما او به  عیدر آن مقطع او هم مثل آنها گرفتار شهرك رف دیشا... نداشت  طیشرا نیاز ا یدرک چیه

 دیآوردند؟به چه ام یدوام م دیبه چه ام دهیکشمردم رنج  نیا... داشت دیو بازگشت به خانه اش ام اتیاتمام عمل

 نیا... همه نه  يها بود اما برا یبعض يخب برا! است؟ دیسپ هیشبه س انیپا نکهیا دیبه ام دند؟یکشینفس م

تن  عیو عصرها به اجبار ارباب رف کردیبغل دستش که فرار کرده بود و صبح ها در آشپزخانه کار م ندختر جوا

و سنگسار شدن نبود  ریدختر اگر دستگ نیا يفردا! داشته باشد؟ شیبه فردا توانستیم يدیچه ام کردیم یفروش

را  دیرنگ سپ ایدر کدام دن دختر نیا... بود يهم عذاب ابد ایدر آن دن شیپس فردا... که بود تیو هپات دزیا

آن چشم ها و گوش  يتنها تماشا... چشمان غم بارش ي رگونهیق یاهیتر از س اهیس... بود اهیس شیایدن! د؟یدیم

به جهل خود  شتریو ب دیشنیبود و رها م یکاف ایدن نیدست شستن از ا يبرا انشیپا یب يدردها يدادن به قصه 

خبر  یدردها ب نیو از ا کردیم یشباهت به کاخ نبود زندگ یکه ب يدر خانه ا دهآسو نکهیبه ا... فرستادیلعنت م
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 نیاما حاال با بند بند بدنش ا... دیدر جرا یستون ایبود  ونیزیدر تلو يدر حد مستند شدیر هم اگر مباخب... بود

 ... کردیدردها را لمس م

 شیدرد مچ دستها.زد روتیپلو بود برداشت و از آشپزخانه ب بیغذا که س نیخودش و مت ينهار که شد برا وقت

 نیشدنش مت کیبه سمتش رفت و با نزد.نشسته اطیح يآنسو يپله ا يکه رو دیرا د نیمت.بود دهیامانش را بر

 ؟یخوب: درهم رها گفت يبلند شد و با نگاه به چهره 

 .رشونیبگ: ظرفها را به سمتش گرفت و گفت رها

 یپله نشست و ب يتمام توانش را گرفته بود کنار بشقابها رو یرها که خستگ.پله گذاشت يگرفت و رو نیمت

 کنه؟یدرد م تییجا: گفت نیمت.اراده آخ گفت

 ... دستام: دینال رها

 !اون تو مگه؟ یکنیچه کار م! دستات خسته شدن؟: دوپا نشست و گفت يرها رو يجلو نیمت

کند  يچاقو هیرو با  ینیزم بیخروار س هی: رها گفت.ماساژ داد یمچ هر دو دست رها را گرفت و به آرام و

 ... پوست گرفتم و خورد کردم

 يو طاقت فرسا نیآن دستها را چه به کار سنگ! حق داشت... دیمالینرم رها را م يهنوز هم دستها نیمت

 !آشپزخانه؟

 ؟يتو چه کار کرد: آرام گرفته بودند گفت نیمت يدر دستها شیکه دستها رها

سوراخ  ي همه نطوریکه ا نجاستیمردمِ پنهان شده ا نیخاص تر از ا يزیقطعا چ... دارن يقو یتیامن ستمیس: -

 .دمیند یمشکوک زیهرچند من فعال چ. پان یسنبه ها رو م

 .دمیند یمشکوک زیچ... دمیمنم تا اونجا که راه داشت تو آشپزخونه سرك کش: -

... گدار به آب نزن یپس ب. شهرك نیبه فرزاد خانه و بعد کشف راز ا دنیهدف ما اول رس... باشه رها ادتی: -

 .میون بدنش اقتمونویل دیفعال فقط با

 !نشون بدم؟ اقتمویپوست کندن ل ینیزم بیبا س دیمن چطور با: -

 .پرتاب توئه ياونجا سکو... ينشون بد يتو مزون خود دیتو با: بر دست رها آورد و گفت یفشار کوچک نیمت

 ...چاق بوگندو خیش هیپرتاب تو بغل ... بله: زمزمه کرد يبا ناخشنود رها

 .رسهیکار به اونجا نم: -

 !؟یاگه اوضاع از کنترل خارج شد چ: -
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 باشه؟...پس نگران نباشه.یفتین ينامرد چیاونوقت من حاضرم جونمو بدم که تو به دست ه: -

 م؟ینهار بخور: نگاه کرد و گفت نیمت يبه چشمان قهوه ا رها

 .میبخور: زد و گفت يلبخند دلگرم کننده ا نیمت

**-** 

 :راز نیو نهم چهل

 یوقت.را باز کرد تا دوباره ببندد شیموها نهیآ يو جلو دیلباس خودش را پوش ،لباس ضیوداخل اتاقک تع رها

... و گربه وار راه برود بایز... کس نگاه نکند چیبه ه کردیم یسع... آمد یاز خودش بدش م رفتیراه م لهیدف يرو

باز نبودند اما مجبور بود با  چکدامیه کردندیکه تنش م ییلباسها. نرم به عقب برگردد یو بعد با چرخش ستدیبا

لباس فرم  يپر غرض مردان مختلف راه برود و آنموقع بود که دلش برا يحجاب در مقابل چشم ها یب يسر

 يریرها ام کتیات يبرا،نشیسر آست يرو يدو ستاره  يدلش برا... شدیسبزش تنگ م يو مقنعه  رهیت

بستن  يبرا شیمشغول جمع کردن موها... شدینگ مبود ت دهیخر شیراکه تازه مادرش ب ییچادر نو يبرا،اش

 نهیرها از داخل آ.وارد شد ردیورود بگ ياجازه  نکهیبه در خورد و شخص پشت در بدون ا يبود که ضربه ا

 .شد و در را بست يکه وارد اتاقک شش متر دیرا د يمرد

 .دیبلند شد و به سمت مرد چرخ شیآرا زیاز پشت م رها

 ! جذاب...آن مرد از ذهن رها گذشت يبرا فیتوص کی فقط

خوشحال بود که مانتواش را قبل .شدند ریشانه سراز يمواجش رو یمشک يشد و موها شیبستن موها الیخ یب

 !ن؟یداشت يکار: خجالت زده و البته پرناز گفت یبا لحن. دهیاز ورود مرد پوش

آذرخش  التیرا در تشک گاهشیوجا تالیتحص زانیکه اسم و شغل و سن و م،چه کار دارد دانستیتنها م نه

 !کاوه جم... مرد بود نیرها از همان اول جلب توجه ا ي فهیوظ!دانستیم

 .من کاوه م: و گفت ستادیقدم ا کیکمتر از  يرها با فاصله  يآمد و روبرو شیپ کاوه

 !رها: گفت دادیکه با کاوه دست م یبر لبش نشاند و در حال ییبایرها لبخند ز. دستش را جلو برد  و

 !يسالن تو بود يامروز ستاره : -

 !کنهیم یکه طراح یقشنگ يجونه با لباسها ایهنر تان: -

 !کردم نه از لباستنت فیمن از خودت تعر: -

 !یمرس: که همچنان آن لبخند اغواگر را بر لب داشت گفت رها
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 نهیتو زم!رو دارم رانیتو ا D&Gبرند  یندگیمن نما: شلوارش برد و گفت بیرا داخل ج شیدستها کاوه

 !ستیهمه استعداد ن نیحق تو با ا یررسمیو غ کیمد کوچ يها شگاهینما نیا! یفیح نجایدختر تو ا... نگیمدل

گذران  يراه رو برا هی نیفقط هم یوقت: توانسته نظر طعمه را به خود جلب کند گفت نکهیخوشحال از ا رها

 !نهیتنها چاره م هم.نداره یتینه اهم ایحقم هست  نکهیدارم ا یزندگ

! دولچه اند گابانا کنم یتو رو مدل رسم تونمیمن م: رنگ رها دوخت و گفت ینگاهش را به چشمان عسل کاوه

 !!! يریراه م نترنشنالیا يفشن شو ها ي لهیدف ياونوقته که با عزت و احترام رو

 !ه؟ینظرت چ: کاوه گفت. از شوق و شعف برق زد  یقالب يرها چشم

 !بکنم؟ دیچه کار با: گفت رها

قطعا خوشحال ... نگو يزیو روشا چ ایفقط به تان! دمیبهت خبر م: داشت گفت یکه برق ترسناک یبا نگاه کاوه

 !گل سرسبدشونو مال خودم کنم خوامیاگه بفهمن من م شنینم

تو و روشا و  نمدویمن که م! خودتو گول بزن کاوه خان« تکان داد و در دل گفت يسر میتفه يبه نشانه  رها

 نیکه صورتش کمتر یدر دست گرفت و در حال یرها را به نرم نییکاوه فک پا» !کاسه ست هیدستتون تو  ایتان

 !نومرهاخا کنهیچشمات آدمو مست م ینیریش: فاصله را با صورت رها داشت گفت

را که کاوه به طرفش گرفته  یذوق زده کارت یفقط شوکه و البته کم یقالب يرها.زد يبار طنتیچشمک ش و

 ي هیچهاپا يکاوه که رفت رو.خودش را به کاوه گفت و رفتن کاوه را به تماشا نشست يشماره .بود گرفت

تجربه  بهیبا مردان غر اداشت انواع روابط ر تیمامور نیبه لطف ا. شد شیکنسول نشست و مشغول بستن موها

 يبرا! یکی نینبود تا زدن مخ ا شیب یود و رسماً مافوقکه شرعاً شوهرش ب یکنار کس دنیاز خواب! کردیم

 !ترس نداشت؟. دیترسیکه هردو دست نخورده بودند م یجسم و روح يبرا... دیترسیم ياتفاقات بعد

: گفت نیمت... سوار شدند... و منتظر اوست  ستادهیا نیکه کنار ماش دیرا د نیزد مت رونیاز مزون که ب تینها در

 چته کوچولو؟

 ...خسته م: تنها گفت... دادیرا م نیجواب سوال مت یشنود نبود تا به راحت نیکاش در ماش و

و راه رفتن  دنیمد روز پوش يلباسها! داره؟ یآخه اون کار خستگ! ن؟یهم: بود گفت یکه نگاهش به رانندگ نیمت

 .کارن نیدخترا که عاشق ا! ؟

 !شناسن؟یم تیکه کارشونو به رسم ییاز اوناکم دارم  یمن چ. که بهشون بها بدن یعاشقشن وقت: -

 !؟یاونجا کار کن گهید يخواینم! ؟یچ یعنیخب : -
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 !فکرشو بکن نیمت يوا!  یبشم مدل رسم! کمکم کنه برم اونور آب تونهیگفت م یکاوه نام هیامروز : گفت رها

... را به او رسانده بود غامشیکه مشکوك نباشد پ يرها طور.با تعجب اما بدون حرف به رها نگاه کرده بود نیمت

 »!شده بود انجام شد ینیب شینقشه همونطور که پ... شد تیکاوه رو «گفتیکه در واقع م یغامیپ

 !جناب کاوه؟ نیچه کاره ست ا: دیپرس نیمت

 .داره  رانیرو تو اD&G یندگیگفت نما: -

 !باشه یآدم حساب دیپس با: -

 !جنتلمن بود یلیخ! آره: -

 !میریبگ دهیلبته اگر آن نگاه دم رفتنش را نادا: در دل گفت و

**-** 

 :راز نیپنجاهم

 :روز بعد ستیب

 .فکر کنم کارمو درست کرده.کاوه گفت فردا از مزون استعفا بدم: -

 .خوبه: گفت چرخاندیرا در دست م لشیداده بود و موبا هیتک واریاتاق به د یکیکه در تار نیمت

 گهید: در همان حال گفت.را در آغوش گرفته بود شیاتاق نشسته بود و پاها گریاو سمت د يروبرو رها

 .کنمیرو قبول نم ییتهایمامور نیچن چوقتیه

 .کردندیاطرافشان کار گذاشته نشده راحت تر صحبت م يکه مطمئن شده بودند شنود یوقت از

 !سختته؟! چرا؟: گفت نیمت

 .سختمه: گفت رها

 ؟یدلتنگ خونوادت: -

 ... ستین نیهستم اما دردم ا: -

 ه؟یپس چ: -

 !ستنیرو قائل ن یمیکه حر هییدردم مردا. بودنمه  ریپذ بیدردم آس: -

 !؟یبا من: -

که  يمرد.بود دهیمدت ند نیدر ا نیمردتر از مت... دینرس نیبه چشم مت یکیزد که در تار یلبخند کمرنگ رها

و فقط ... کردینفسش را کنترل م يهوا... داشت رتیغ... شدیآزاد بود اما حرمت سرش م یهر گونه حرکت يبرا
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 ،اش یکه دخترانگ يآنقدر... ودتر ش کینزد نیبه مت یقلب آرزو داشت کم میکه رها از صم دانستیخدا م

 یکیاواخر  نیکه ا یقلب.ردیقلب آرام بگ نیکه ا يآنقدر.ردیاش آرام بگ یتجربگ یب ،اش یو سه سالگ ستیب

را بشکند  نهیس يانگار قصد دارد زندان قسه  دیکوب یوار م وانهید نیکه در حضور مت یقلب... زدیو دو تا نم زدیم

 ! آرام نداشت؟ يکه لحظه ا دقلب آمده بو نیچه بر سر ا... 

 ...کاوه: زمزمه کرد رها

 !کاوه چه کار کرده؟: دیبرداشت و پرس واریاش را از د هیتک نیمت

رها  يزانو جلو آمد روبرو يرو نیمت.شد ختهیچشمانش آو ياشک مزاحم باز جلو يپرده ... جواب نداد رها

 !کاوه چه کار کرده رها؟: نشست و گفت

لعنت به ... رها نشسته بود يصخره که راهش را گم کرده و در گلو نیلعنت به ا... یشگیبغض هم نیبه ا لعنت

... خان عیلعنت به رف...لعنت به کاوه... دادندید مبودن بر با يقو يکه تمام تالش رها را برا یمزاحم ياشک ها

حواست بهم هست؟ ! ؟یشمیپ یمگه نگفت! ه؟بزن بیبهم آس یکس يزارینم یمگه تو نگفت: لرزان گفت ییبا صدا

 ...کاوه یوقت يپس کجا بود

شم  یساعت خاموش الیخ یب ایکرده  یکاوه چه غلط یگیرها م: رها را پشت گوشش زد و گفت يموها نیمت

 برم سراغش و خفتش کنم؟،

کنن  میتقس یبوسه رو با کس نیاول،نوازش نیاول،رابطه نیدخترا دوست دارن اول يهمه : و گفت دیکش یآه رها

 ... من  يبرا! من نشد يبرا... که عاشقشن

 کاوه بهت دست زده؟:نگذاشت ادامه دهد  نیمت

 ...گهیآوردم که د یاگه بهونه نم... زده: شرمنده گفت رها

 »!...؟یچ گهید«دهد  حیکه توض دیدیرا داشت و نه الزم م شینه رو اما

 !کشمیشرفو م یب زیهمه چ یاون ب... کشمش یم: گفت نیمت

تو اتاقک پرو بهم چسبونده  فشویمنم دوست داشتم گردنشو همون موقع که تن کث! یتونینم: زد يزهر خند رها

 ... کردمیکار رو م نیا دینبا... نه که نتونم... تونستمیبود بشکنم اما نم

چند وقت رو سر  نیا يها یتمام بدبخت!!! تموم بشه اتیعمل نیآخ که اگه ا: زدیانگار با خودش حرف م نیمت

 !یعوض يبه خصوص اون کاوه .کنمیم یآشغاال خال نیتک تک ا
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تعصب و  نقدریزنها ا يهمه  يمردها رو یراست...ابراز احساسات به وجد آمد و دخترانه ذوق کرد نیاز ا رها

 !داشتند؟ رتیغ

 ...زنگ خورد نیمت ینشسته بودند که گوش یکیدر تار.دادیشب را نشان م میو ن ازدهیرها ساعت  یمچ ساعت

 الو؟: -

 .سالم پسر: خان به گوشش خورد عیرف يصدا

 .سالم آقا: متفاوت گفت یبا لحن نیمت

کار واجب  هی.من شیپ ازهیهست راننده ش شما رو م نیماش هیتو محوطه .رونیب يریاالن با رها م نیهم: -

 .باهاتون دارم

 !آقا؟ يچه کار: حرف زنگ خطر ذهنش به صدا در آمده بود گفت نیکه با ا نیمت

 .دیبجنب.گمیرو در رو بهتون م: -

پاشو ... که يدیشن :نگاه کرد و گفت دادیجمع به مکالمه گوشم یرو به رها که با حواس نیمت.قطع شد تماس

 .حاضر شو

شغال و گرگ  يآمد زوزه  یکه م ییشهرك در سکوت متلق بود و تنها صدا.بعد از اتاق خارج شدند قهیدق چند

 .کنندیم یآن گاراژ زندگ يوارهایانگار نه انگار که چند صد نفر پشت د... اطراف بود يابانهایب يها

هم کنارش  يگریمرد د.آنها روشنش کرد دنینده اش با ددم در متوقف شده بود که ران یرنگ یمشک نیماش

 .از شهرك خارج شد نیو رها سوار شدند و ماش نیمت.بود

**-** 

وجود  یاز زندگ یچنشانیبود و برهوت و ه ابانیشدند که اطرافش ب یساعت بعد وارد باغ مین بایتقر

 .دیش ادهیپ: که کنار راننده نشسته بود گفت يمرد.نداشت

 نیمت.کردیهم آرامش م نیهم...را گرفت نیمت يرها بازو...مشکوك بود یلیخ زیهمه چ... شدند ادهیو رها پ نیمت

 نجاست؟یخان ا عیرف: دیپرس

 .دیایدنبالم ب...ومدنیهنوز ن: -

 مهین یکیتار... در باغ جلو رفتند شدیشکسته م شانیپا ریز يها زهیکه فقط توسط سنگ ر یدر سکوت قهیدق چند

 ... کرده بود زیباغ را وهم انگ يشب فضا

 .خان نبود عیرف چکدامشانیهم آنجا بودند اما ه گریچند مرد د. دندیرس یقیآالچ به
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 .دینیبش: که با آنها صحبت کرده بود گفت يمرد

 قیکنده مانند آالچ يها یصندل يکه در دلشان جا خوش کرده بود کنار هم رو یو ترس دیو رها با ترد نیمت

 .خان عیپسر رف.مامیمن ن: گفت مرد.نشستند

را  يرا برداشت و شماره ا لشیو رها بماند موبا نیاز جانب مت یمنتظر حرف و عکس العمل نکهیبدون ا و

 .نجانیا.سالم آقا: گفت یگوش شینما يو رو به صفحه .گرفت

تماس .بود شگرینما يصفحه  يخان رو عیرف ریتصو.و رها چرخاند نیصفحه برزگش را به سمت مت یگوش و

 .خان عیسالم رف: گفت نیمت.بود يریتصو

 پسر؟ يفرض کرد یتو منو چ: -

 سر زده؟ ییآقا؟ ازم خطا هیمنظورتون چ: دیپرس نیمت

خوب نقشه تونو .دیکرد يالحق که نقشتونو خوب باز: دیچیخان مثل ناقوس مرگ در گوششان پ عیرف يصدا

از افرادم شما دو تا رو  یکی! شما رو بشناسه یکی دیشا نکهیجز ا دیرو کرده بود زیحساب همه چ.دیبرد شیپ

و شناخت سرگرد صداقت و ستوان  دیامروز شما رو تو شهرك د. دهیکرده بودن تو ستاد د رشیدستگ یوقت

 !يریام

**** 

 :راز نیکمیو  پنجاه

 ه؟یستوان ک! ه؟یسرگرد چ! اشتباه گرفته: شتابزده گفت نیمت

 خودیتالش ب!تقالها رو سرگرد نیدوست دارم ا: وجود داشت گفت شخندیر یخان که در چهره اش نوع عیرف

 !ماین... نکن دست جفتتون برام رو شده

 !بله؟: را به سمت خودش چرخاند و گفت یگوش ماین

بهتر از مردن  يا نهیچه گز نمیتا بب اوشیس يرو هم فعال ببر خونه  سیاون جوجه پل... سرگرد رو بکش: -

 .براش هست

 .بابا  چشم: -

زد  يپوزخند...هراسان رها دوخت يو چهره  نیمت یخونسرد و سنگ ينگاهش را به چهره  ماین.قطع شد تماس

 .نشونیبگرد: و گفت
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که به  يهم با وجود اسلحه ا نیشدند و مت نیمت یبدن یدو نفر مشغول بازرس.و رها رفتند نینفر به سمت مت 4

رها با .شدند کیرها به او نزد یبدن یبه قصد بازرس گریدو مرد د... فرار کند توانستیسمتش گرفته شده بود نم

 .ندارم يزیمن چ: بغض گفت

 !نداره؟ يزیچ گهیم يشنوینم! ؟يکر: دیغر نیرها را گرفت که مت ياز مردها بازو یکی.اعتنا نکرد یکس اما

 .بگردش ابیبا فرکانس : گفت یحوصلگ یزد و با ب يپوزخند ماین

تلفن  یگوش نیهمچن.هوش کننده بود یب يرهایبا ت يضبط شد که در واقع اسلحه ا يخودکار نیمت یسبازر از

 .از آنها ساطع شود گرفتند  یامواج ایکه ممکن بود فرکانس  یلیوسا یهمراه و تمام

 يکم رو يبود را با فاصله ا ابیو دراز که فرکانس  کیبار يا لهیرها را داشت،وس یبدن یکه قصد بازرس يمرد

دستگاه  تیدر نها... بودند لو رفتند  ابیرد يمخصوصش که حاو يساعت و گوشواره ها... گذراندیبدن رها م

نازکش را  يپالتو.سمت رها رفت بهبلند شد و  ماین.را سر داد يگریساعت دست راست رها بوق هشدار د يرو

دستگاه دوباره بوق . حرکت داد شیرا رو ابیانس فرک گریرها را باال داد و بار د يمانتو نیآست ماین.در آوردند 

با ...کردیرا نگاه م مایمرد گرفته شده بود رها و ن کیهم که توسط  نیمت.نگاه کرد نیرها وحشت زده به مت.زد

: دیاز رها پرس یبا شگفت ماین.هم نبود يراه فرار چیه... نبود يدیام چیه گرید یکی نیبا لو رفتن ا... ینگران

 !پوستته؟ ریز ابیرد

خود را  ستیقصدش چ دیرها که فهم.از مردها را گرفت  یکی یبیج يچاقو ماین.رو برگرداند و جواب نداد رها

دست راست رها را  ماین.را محکم گرفته بود خالص شود  شیکه بازو يبتواند از چنگ مرد دیتکان داد تا شا

 .نگهش دار: گفت ودرا گرفته بکه رها  يپوستش گذاشت و به مرد يچاقو را رو ي غهیگرفت و ت

در سر  يهم نقشه ا دیشا.را نداشت يکار چیانجام ه ییبود و توانا ستادهینگاه کرد که ا نیبا وحشت به مت رها

 ...نیمت: دیرها نال..داشت

دست راستش را دور کمر . ستادیمرد پشت رها ا... آمد یاز دستش بر نم يکار...انداخت نییاما سرش را پا نیمت

که  نیمت. بلند نشود شیادهایفر يدهان رها را گرفت تا صدا يجلو گرشیو شکم رها حلقه کرد و دستش د

زندانبانش تقال کرد و در همان  چنگاز  ییرها ينگه داشتن رها را به خود چسبانده برا يمردك به بهانه  دید

 !ولش کن آشغال: زد ادیحال فر

بخشش بود  یباغ که تنها نور ماه روشن یکیدر تار نیمت.چاقو را فشار داد یرحم یبا ب ماین! ؟کو گوش شنوا اما

زدن و  غیج يبرا یکه رها چه تالش دیشن... شد يرها جار دیدست سف يکه رو دیرا د ظیخون سرخ رنگ غل
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چند لحظه چاقو را در زخم به  ماین... شدندیپشت سد دست مرد نگهبان خفه م شیادهایاما فر کردیزدن م ادیفر

را که به  یکوچک زیچاقو را در آورد و چ مایحال شده بود که باالخره ن یرها از شدت درد ب...چپ و راست چرخاند

بره همکاراشون متوجه لو  نیاگه از ب.دینابودش نکن: گذاشت و گفت قیآالچ زیم يخون رها آغشته بود لبه 

 .نجایا زنیریو م شنیرفتنشون م

نفس  هیاز گر يریجلوگ يافتاد و برا نیزم يفشرد رو یکه با دست چپ ساعدش را م یکه آزاد شد در حال رها

 .دیکش قیعم يها

مثل اون دختره دست و دهن تو رو هم  دیبا ای یصدا واست یمرد ب نیع یتونیم: رفت و گفت نیبه سمت مت ماین

 !م؟یریبگ

 یآسمان یآب رهنیپ نیرا در آورد و آست ورشیپول کردینگاه م مایکه با نفرت به ن نیمت.همه پوزخند زدند مردها

قصد  شتریتر زخم زد و ب انهیوحش ماین...بر دستش بکارند قیعم یتا زخم ستادیاش را خودش باال داد و آماده ا

فقط  نیاما مت اوردیآه پر دردش را در ب.را بشنود نیمت يناله  خواستیم.ابیکردن رد دایزجر دادن داشت تا پ

 يباالخره دست از لجباز ماین.خارج شود شیاز گلو ییرا بر هم فشرد مبادا صدا شیچشمانش را بست و لب ها

 نیبعد اسلحه اش را برداشت و به سمت مت.گذاشت زیم يرها رو ابیرا هم کنار رد نیمت ابیبرداشت و رد

از مردها دستش را گرفت و اجازه نداد جلو  یکی حمله کند که مایپشت به ن ازرها بلند شد و خواست .گرفت

که از مرگ و گلوله  دیقاطعانه بگو توانستیم یچه کس... بود دهیترس. کردینگاه م مایاحساس به ن یب نیمت.برود

چهره  نحالیابا ... آبرو شدن رها یب یو حت یبود با بدبخت يمخصوصا در آن اوضاع که مرگش مساو! ترسد؟ینم

 !د؟یاریسر اون م ییچه بال: دیپرس يبه سرد.بود یاش همانطور خونسرد و سنگ

خان واسه ش  عیرف دیشا... رترید کمیمنتها .  شهیاون هم به تو ملحق م: گفت ماین.سر به رها اشاره کرد با

 .رهیاستفاده بم یکه ب هیدختر نیهمچ فیبه هر حال ح! خودش طالبشه دمیشا! داره يمشتر

: دیغر نیمت.کشتیکنند بدون شک خودش را م شیآبرو یب خواستندیاگر م... که بود شد یرها بدتر از آن حال

 ...بهش بخوره فتونیاگه دست کث

به ! بکنه؟ تونهیم یچه غلط ایروحت از اون دن! سرگرد؟ فتهیم یدر اونصورت چه اتفاق: زد و گفت يشخندین ماین

 !ينر ایحرفا اشهد بخون که کافر از دن نیا يجا

گذرا به رها انداخت که  ینگاه نیمت.کردند و از او فاصله گرفتند شیرا نگه داشته بودند رها نیکه مت یکسان

 يدیام دادیبود اما اگر انجام م یهر دو قطع ينابود کردیکار را نم نیاگر ا... نداشت يچاره ا.افتاده بود نیزم يرو
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و  دیپر قیآالچ ينرده  ياز رو.خارج شد ماین ررسیرعت از تپس درنگ نکرد و به س...نجات رها هم بود يبرا

به خود آمد و  مایکه ن کردندینگاه م نیزده به فرار مت رتیح مایرها شوکه و ن.کرد دنیشروع به دو یکیدر تار

 .عرضه ها یدنبالش ب دیبر: گفت

اگر .کردیدعا م نیمت تیموفق يرها در دل برا.به راه افتادند نیخودش به همراه چهار نفر از مردها به دنبال مت و

 نیاز گلوله ها به مت چکدامیآمد اما ظاهرا ه یکمیشل يصدا.به نجاتش داشت يدیرها هم ام شدیموفق م نیمت

 .دیدویچون همچنان م خوردندینم

چند نفر از پشت سر دنبالش . رفتیخارجش کند م یکه از آن باغ جهنم یبا تمام وجودش به سمت راه نیمت

 .شکست  یسکوت شبانه را م شانیگلوله ها کیشل يکردند و صدا یم

به  يلحظه ا.دیدو یدر جانش نشسته اما همچنان م يریکه در پشتش حس کرد به او فهماند ت یوحشتناک درد

 .دنبالش بودند گریو چند نفر د ماین.عقب نگاه کرد 

سخت  یسقوط کرد و با برخورد سرش به جسم.... شد  یخال شیپاها ریکه ز کردیبه پشت سر نگاه م هنوز

 .چشمانش بسته شدند

از مردها نور چراغ قوه  یکی.چشم دوختند نیحرکت مت یو به جسم ب ستادندیاستخر ا يو همراهانش لبه  ماین

که نشان از بود  دهیچیپ يبه حالت بد شیپا.بود انداخت دهیدراز کش یکه کف استخر خال نیمت ياش را رو

 ياز مردها از پله ها یکی.دشده بو ختهیاستخر ر یکف آب يرو يا رهیت عیاطراف سرش هم ما.داشت یشکستگ

خم شد و انگشت سبابه و وسط دست راستش  دیکنارش که رس.را چک کند نیمت تیرفت تا وضع نییاستخر پا

استخر  يکه لبه  مایو رو به ن ستادیراست ا... گذاشت و چند لحظه مکث کرد نیشاهرگ گردن مت يرا رو

 !مرده... ماینبض نداره آقا ن: بود کفت ستادهیا

**** 

 :راز نیو دوم پنجاه

 داشیپ يدر بر یجا ولش نکن هی! ها یچالش کن دیمج...جا چالش کن هیخودت ببر : زد و گفت يپوزخند ماین

 .کنمیم یگولّه تو مغزت خال هیخودم  يکرد يکار نیبفهمم چن.کنن

 .م آقاچش: -

: دیپرس.کردیبود و هراسان نگاهشان م ستادهیرها آنجا ا.برگشتند قیبه آالچ دیاز مج ریمردها غ ي هیو بق ماین

 ن؟یچه کارش کرد! ن؟یمت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ١٣٤ 

 !میبر دیبا فتیزود باش راه ب! به درك واصل شد : گفت ماین

 !مرده؟ نیمت: ناباورانه گفت رها

 !مرده ستوان کوچولو! بله : -

 نیبود او را هل داد و همه به سمت در ماش دهیرها را چسب يکه تا آن لحظه بازو يمرد.زد رونیب قیاز آالچ و

که ... بود مایشوم ن يدرد دستش را فراموش کرده بود و تمام دردش حرفها.گفتینم يزیرها چ.رو باغ رفتند

که وارد قلبش شده  ینیمت.را باور کند نیمرگ مت خواستینم.کردیباور نم... ستین ینیمت گریکه د... مرده نیمت

 یکه مهمان قلب دست نخورده و بکر رها شده بود ب یاما مهربان يهمان سرگرد جد...آنکه رها بداند یبود ب

 نیدخترانه اش به هم يها يپرداز الیخ يگمشده  ي مهیو ن اهایمرد رو کردیچطور قبول م... انکه رها بخواهد

 کشته شده؟ یدگسا نیبه هم... رفته؟  یراحت

حسرت از ...نشان دهد عاشقش شده نیبه مت نکهیحسرت ا... بدل شد يابد یبه حسرت شیزود عشق نوپا چقدر

ابراز عالقه اش  يکه برا ییچه نقشه ها.. را هم عاشق خود کند نیمت توانستیکه م ییدست رفتن فرصتها

 ! بود دهیکش

 شیاهایمرگ تمام رو يکه به منزله  نیمرگ مت...ستنش یرا به تماشا م نیمرگ مت دیحاال با! حاال اما

 ...رقم بزنند شیبدتر از مرگ را برا یتا سرنوشت رفتیمرده بود و رها م نیمت...بود

 يکه قصد ییگرگ ها انیساده رفت و او را م نقدریا نیساده لو رفتند؟ چرا مت نقدریاتفاق افتاد؟ چرا ا نیا چرا

 نداشتند تنها گذاشت؟  دنشیجز در

 یرها که اشک چشمانش را درخشان کرده بود ساعد دست زخم.هم کنارش نشست ماین...کردند نشیماش سوار

لحظه رها  نیاز باغ خارج شد و در آخر نیماش.کردینگاه م رونیبه ب نیاز مت يفشرد و به دنبال اثر یاش را م

جسد ... صندوق را بست گذاشت و در نشیشده را داخل صندوق عقب ماش چیپتو پ يکه جسد دیرا د يمرد

 ...نکند دایجنازه اش را هم پ یحت چکسیدفن شود که ه ییکه قرار بود جا ینیمت... بود نیمت

**-** 

چشمش را که باز ...را نفهمد اوشیس يبه خانه  یمنته ریبسته بودند تا مس يرها را با تکه پارچه ا يچشمها

با .دیرسیبه نظر م زیشب وهم انگ یکیکه در تار دید ییالیو يبزرگ خانه ا اطیکردند رها خود را در وسط ح

وارد خانه شد و رها هم به  ماین.پر از سر و صدا و جنب و جوش بود الیو گذشتیساعت از دو صبح م نکهیا

... کرده بود نیو استعمال مواد فضا را سنگ گاریاز س یناش یظیالکل بود و دود غل يداخل خانه پر از بو.دنبالش
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بود  دهیرها که حاال فهم... بود یزشت يمنظره ...دندیکشیم گاریند دختر و پسر به شدت مست سچ ییرایدر پذ

باال  يو با هم به طبقه  دیدست رها را کش ماین.نگاهش را از آنها گرفت رست با انزجا یمیآنجا خانه ت

 خواستیآمد که رها نم یاتاقها م یاز داخل بعض ییصداها.شدیدر به آن باز م نیبود که چند ییراهرو.رفتند

.... ندبود تا رها تا ته قصه را بخوا یکاف یمیت يهرچند اسم خانه ... ستیفکر کند علت آن صداها چ يلحظه ا

 .برو تو: گفت يبه تند.پر از خرت و پرت و آشغال بود یکوچک يانبار... در راهرو را باز کرد  نیآخر ماین

دختره  نیشه و ا کیاتاق نزد نیبه ا یکس: دیبه گوشش رس ماین ياصد.بست شیدر را به رو مایوارد شد و ن رها

 ن؟یشد رفهمیش... خان طرفه عیکنه با رف تیرو اذ

 يگوشه .نگاه کرد يشش متر يبرق را زد و به انبار دیکل.داشت تیحداقل آن شب امن.آرام گرفت یکم رها

 شیزانوها يسرش را رو.داد هیپنجره تک یاتاق ب واریکرد و به سمتش رفت، نشست و به د دایرا پ یخلوت

که مرده  ینیکرد و به خاطر مت هیبه خاطر سرنوشت نامعلومش گر... داد دنیبار يگذاشت و به چشمانش اجازه 

 ... بود

**** 

 :راز نیو سوم پنجاه

 فشیتکل دانستینم.از روزست یو چه وقت دهیچند ساعت خواب دانستیکه شد نم داریب... خوابش برد یک دینفهم

ندانستن  نیو هم دانستینم زیچ چیه...نه ایشده  اتیمتوجه لو رفتن عمل سیپل دانستینم... چه خواهد شد

در باز  نکهیبود گذراند تا ا شده نیسنگ شیرا در همان اتاق بدون هواکش که هوا یساعت.کالفه اش کرده بود

آب پرتقال به سمتش  يمحتو یوانیل.ستادیهم در باغ همراهش بود در قاب در ا شبیاز مردها که د یکیشد و 

 .کارت دارن نییپا.بخور  نویا: گرفت گرفت و گفت

 نیدر آن بلبشو فقط هم... فتدیخورد تا فشارش ن يبه زور چند جرعه ا.را گرفت وانیجلو رفت و ل دیبا ترد رها

 .به صورتت بزن یبآ هی.هییاون دستشو: مرد گفت.را کم داشت یکی

 نیهمانطور که مرد گفته بود به صورتش آب زد و بعد با آست... که مرد اشاره کرده بود رفت يبه سمت در رها

 .فتیحاال راه ب: مرد گفت.صورتش را خشک کرد

 کارم داره؟ یک: دیپرس رها

 .یفهمیم: گفت دیکشیرها را گرفته بود و م يکه بازو مرد
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 ییرایوارد پذ... دادیرا نشان م میساعت ده و ن يواریساعت د يبود و عقربه  یخانه خال.. ..رفتند نییپله ها پا از

محدود شده  یچوب يگهواره ا یصندل کیو  ونیزیتلو کیدست مبل و  کیداخلش به  لیوسا... شدند

پنجره  يآن سو يمنظره  يماشابود و در سکوت و غرق ت ستادهیکنار پنجره ا يمرد ییرایپذ يگوشه .بودند

که رها را به آنجا  يمرد...به تن داشت یکت و شلوار کرم رنگ.اطرافش را گرفته بود یظیدود غل.دیکشیم گاریس

 .سیآوردمش رئ: آورده بود گفت

 .يبر یتونیم: انداخت گفت یمقتدر و محکم که لرزه بر دل رها م ییبا صدا مرد

 دهیقبال ند.دیو باالخره رها چهره اش را د دیمرد چرخ... بود ماند ستادهینگهبان رفت و رها همانجا که ا مرد

البته از ! یپولدار است و آدم حساب زدیم ادیو وقارش فر پیت.داشت یجوگندم ییبود و موها انسالیم... بودش

 .بودند دهیرس ییمملکت به نوا يکه با پول خون جوانها ییآنها

دختر  یاهل خطر کردن باش ادیبهت نم! که نفوذ کرده به باند ییکوچولو سیاون پل! ییپس رها تو: گفت مرد

 !جون

 .نیبش ایب: مرد گفت... نزد یحرف رها

 .نیگفتم بش: محکم تر نباریا..مرد دوباره حرفش را تکرار گرفت.نداد تیاهم رها

ظ کند داشت ترسش را نشان ندهد و غرورش را حف یرها که سع.وسط اتاق اشاره کرد يگهواره ا یبه صندل و

اطالعات باند رو بهتون  یک... خب رها: جلو آمد و گفت رمردیپ.نشست شیرفت و رو یبه سمت صندل یبه آرام

 ما رو لو داد؟ یک داد؟یم

 گم؟یم يفکر کرد: گفت رها

وگرنه  یو بهتره به زبون خوش بگ! یگیآره م: مرد گفت.دانستیخودش هم نم... جرات را از کجا آورده بود نیا

 .ارمیمن بلدم به حرفت ب

 درسته؟.بوده ابیگفت تو دستت رد ماین: مرد گفت.زد یالیخیچشمانش را بست و خودش را به ب رها

مرد .کردیم ییکه لخته بسته بود خودنما یزخم بزرگ و زشت.اش را باال داد یخون نیرها را گرفت و آست دست

 !تر بشه قیعمکه هست  ینیزخم از ا نیا يقطعا دوست ندار: گفت

چاقو  ي غهیضامنش را که زد ت.را در آورد یضامن دار کوچک و جواهر نشان يبرد و چاقو بشیرا داخل ج دستش

 ...حاال باز هم... بود دهیدرد کش یکاف يبه اندازه  شبید... رعشه بر اندام رها انداخت
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دست رها  دیخون رو پوست سف يشدن دوباره  يهمزمان با جار.زخم گذاشت و فشارش داد يرا رو غهیت مرد

رها  ادیشد و فر قتریزخم عم... شد شتریب غهیفشار ت... پردرد رها بلند شد يشده بود ناله  دیهم سف شتریکه حاال ب

 !نه؟ ای یگیم: دیمرد پرس...رساندیداشت چاقو را به استخوانش م... بلند تر

 يشرویبار چاقو پ نیا... بزند رونیب شیرا به هم فشرد و اجازه داد درد به صورت اشک از چشمها شیلبها رها

 گرید. بود دهیرس يادیز بیدستش آس يشک به تاندون ها یب... تر را هم پاره کرد نییچند سانت پا.کرد یطول

 .گمیم... بسه... شغالآ گمیم: فتگ دیچیپیکه از درد به خود م یبا پرخاش و درحال.نتوانست تحمل کند

باشه به  ادتیزدم که  نویا: مرد گفت.باعث شد در گوشش زنگ بزند یمحکم یلیکه برداشته شد ،س چاقو

 .لومون داد تا نسلشو منقرض کنم یکدوم خائن.نمیحاال بگو بب! يبزرگترت احترام بذار

مأمورمون کردن که .دونمیم نویفقط هم... نام بود دیمج هی: گفت فرستادیکه در دل به ضعفش لعنت م رها

 .فرزاد خان رو...میکن دایباند رو پ يسردسته 

 د؟یدونیم یاز فرزاد خان چ: دیو پرس ستادیراست ا مرد

 .میازش ندار يا گهیاطالعات د چیه.میدونیما فقط اسمشو م: -

 دایمنو پ! يانجام بد تیرو با موفق تتیمامور یپس خوشحال باش که تونست: زد و گفت يپوزخند سرد مرد

 !فرزاد خان رو! یکن

**** 

 :راز نیو چهارم پنجاه

 باند؟ يسردسته ! ؟يتو فرزاد: دیناباورانه پرس رها

به  یقراره چ یبدون یمشتاق یلیفکر کنم خ -گرفتیبود و نگاهش را از آنها نم رهیبه چشمان رها خ-! منم: -

از . کنهیبگم م يبابتش هم هر کار.شب داشته باشه هی يتو رو برا خوادیدلش م یلیخ عیرف! نه؟ ادیسرت ب

 خیش.داره یرونیا يدست نخورده  يگذاشتن دخترها دهیبه مزا يمحل برا هی یاز دوستان من تو دب یکی یطرف

 هیو  کنمیم نیمعرکه تحس نیورود به ا ياما خب چون شجاعتت رو برا.دنیبابتت م یقطعا پول خوب یدب يها

 !عرب؟ خیش هی ایبهتره  عیرف! دمیازت خوشم اومده بهت حق انتخاب م ییجورا

که  یتو لنگ پول! یکه منو بکش نهیانتخابم ا: رها که از درد دستش قرار نداشت گفت.زد يلبخند چندش آور و

 .فتمیب هایدست اون عوض نکهیتا ا رمیبم دمیم حیترج.یستین شهیم دتیبابت من عا

 .یبفرستنت دب گمیتا فردا م: از چشمان رها گرفت و گفتنگاهش را  یبه سخت فرزاد
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**-** 

محال بود .بفرستند یمحال بود اجازه دهد او را به دب. آمد یو م رفتیرا م يکوتاه دو متر ریمس يداخل انبار رها

 .یخودکش یحت... فتدیاتفاق ن نیتا ا کردیم يهر کار. را به او بزند فشیدست کث یبگذارد کس

 رفتیو پر استرس راه م یعصب یهمانطور که با حالت. گذشتیچهار ساعت از مالقات با فرزاد خان م بایتقر

برش داشت و دکمه اش را زد و  يدیبا نا ام. گوشه افتاده بود کیافتاد که  یمیس یتلفن ب یچشمش به گوش

 ینگاه. انداختندش یجا نمکه آن کردیاگر کار م! که کار کند؟! داشت؟ یچه توقع... را به گوشش چسباند یگوش

تلفن  یگوش ي هیپا. دیطول نکش ادیگشتنش ز.مشغول گشتن شد.کردیم دایاش را پ هیپا دیبا.به اطراف انداخت 

آه از نهادش بلند .نداشت میس.قفسه در آورد  ریرها آن را از ز.افتاده بود یرنگ يخاکستر يشکسته  يقفسه  ریز

. بلند شد و به سمتش رفت. وصل بود انداخت واریت که کنار در به داتصاال يبه جعبه  ينگاه حسرت بار. شد

دهد  صیتلفن را تشخ میتوانست س نکهیا. انداخت یکه آنجا بودند نگاه ییها وزیو ف میدرش را باز کرد و به س

پشتش .فتتلفن ر ي هیباز به سمت پا. بود دهید میتعل یمواقع نیچن يبرا. دانشکده بود يآموزش ها ونیرا مد

چقدر هم .و رو کرد ریرا ز يباز انبار.شدیمشکلش حل م کردیم دایسوکت دار پ میس کیاگر فقط .خوردیسوکت م

... بود... نشست و دعاکنان اطرافش را گشت وتریو خراب کامپ یمیقد سیکنار ک.و شلوغ بود ختهیکه به هم ر

را به قسمت سوکت خور پشت  میس رس کی. بزند غیج خواستیدلش م. سوکت دار پشتش وصل بود میس کی

روکش .  دیایبه وجود ب میتا دو رشته س دیرا از دو طرف کش میرا کند و س گرشیسوکت سر د.تلفن زد ي هیپا

که مربوط به  يزیبا تکه آهن کوچک و ت. معلوم شوند یمس يها را با دندان کند تا مفتوا ها میسر س یکیپالست

 یموقتا متوجه قطع یو در دل دعا کرد کس دیها را بر میس يمحفظه  لخبود کابل تلفن دا يخاکستر يقفسه 

 نیزم يتلفن را به برق زد کنار تلفن رو يتلفن را به کابل متصل کرد و دوشاخه  میس یباالخره وقت. تلفن نشود

 . تلفن را برداشت  یلرزان گوش ینشست و با هزار دعا و صلوات و دست

 !يوا...کار کن.. کار کن ...کار کن : کردیدل التماس م در

 سیپل يتامل شماره  یب! جهان بود يملود نیخوش آهنگ تر شیبرا دیچیکه در گوشش پ يبوق آزاد يصدا

 :که دینکش یرا گرفت و طول 110

 د؟ییبفرما.  110 سیپل: -

 .کردن یمنو زندان.یسرهنگ جالدت استیهستم از ستاد مبارزه با مواد مخدر به ر يریستوان ام: -

 ا؟یک: -
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 .که بهشون نفوذ کردم يافراد باند: -

 .استعالم کنم دیاجازه بد: -

 . هر لحظه ممکنه سر برسن.عیسر کنمیخواهش م: -

 .ستوان دیآدرس رو بگ: اپراتور گفت تیدر نها.دیطول کش قهیدق کیکمتر از  استعالمش

 .دیکن یابیآدرس رو رد نیا دیبا! کجام دونمینم: -

 .دیرو قطع نکن یگوش: -

را به گوشش چسباند و منتظر  یوارد شود گوش یمبادا کس کردینگاه م يکه با استرس به در انبار یدر حال رها

 .شنیچند واحد به محل اعزام م يبه زود. شد  دایپ تیموقع:مرد اپراتور آمد که گفت يبعد صدا قهیدق کی. ماند

 .کنمیخواهش م... زودتر: گفت رها

 .قطع کرد و

 ! تمام شد! آمد یم سیپل. کار را کرده نیا شدینم باورش

هم ... تیهم مامور.... شکست خورده اتیهم عمل... آره تموم شد: لحن در ذهنش گفت نیبا تلخ تر ییصدا

 ...!نیمت یزندگ

 ...نیمت چارهیب... نیمت آخ

**** 

 :راز نیو پنجم پنجاه

... و هرج و مرج را بشنود ادیو داد و فر يندازرایت ياز آن تماس گذشته بود که رها صدا قهیدق ستیفقط ب دیشا

در بعد از ... از همکارانش در را باز و آزادش کند یکیتا  دیکشیکوچک نشسته بود و انتظار م يرها داخل انبار

که با  ماین.بود ماین... که رها توقعش را داشته باشد دنبو یکه در را باز کرده بود کس یباز شد اما کس قهیچند دق

و  ستادیکه اسلحه اش را در دست راست گرفته بود در قاب در ا یو به خون نشسته در حال یبرزخ یچشمان

 .رونیب ایب: دیغر

 ! بکند؟ توانستیهم م يگریبا وجود آن اسلحه کار د.بلند شد و به سمت در رفت رها

 !جلو فتیب: رها را چنگ زد و گفت ياز پشت مانتو ماین

 ،ناجوانمردانه پشت رها سنگر گرفته بود و او را گروگان خود... ش پناه گرفته بودپشت سر مایو ن رفتیجلو م رها

 سیپل اطیح گرید يبودند و در سو اطیجنازه داخل ح کیو  یچند زخم... دندیرس اطیبه ح. سپر خود کرده بود
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نشده گرفته  میبه تنها خالفکار تسل ار شانیو اسلحه ها ستادهیا یلباس شخص ایکه در لباس فرم  ییها

سر رها  ياسلحه اش را رو يکه حاال دست چپش را دور گردن رها حلقه کرده بود و لوله  مایبه سمت ن...بودند

 . گذاشته بود

 !يندار يراه فرار! نییاسلحه تو بزار پا: نوپو بود گفت میت سییو انگار ر شناختیکه رها نم یسیپل

 !همکارته! کشمشیراهو باز کن وگرنه م: -

مانده  مایحرکت و بدون تقال در حصار ن یترسش در چهره اش نمود نداشته باشد ب کردیرا م شیکه تمام سع رها

 .شدیپشت بام مستقر م يکه داشت رو دیرا د يراندازیچشم تک ت ياز گوشه . بود

 ! شو میحماقت نکن و تسل! چند روز؟! ؟یپنهان بش یتونیچقدر م یکنیهم فکر م ياگه بزارم بر یحت: -

 ...وگرنه  نیحاضر کن نمویماش گهید ي قهیتا دو دق: زد ادیفر ماین

 مایحالش را دگرگون کرد و همان لحظه دست ن دیرخ رها پاش میکه به ن یخون! وگرنه چه دینتوانست بگو اما

 اهیس راندازیو به تک ت دیکش یقیرها نفس عم.اش خورده بود قهیبه شق ریت! شل شد و رها از جسدش دور شد

 .انداخت یپشت بام نگاه يپوش باال

**-** 

بود و سروان  فهیراننده سرباز وظ.هم کنارش نشسته بود که هم درجه اش بود یزن سیپل.نشسته بود نیماش در

 يریستوان ام: دیزدنش تمام شد پرس میسیب یوقت. کردیصحبت م میسیهم جلو نشسته بود و با ب ینیمع

 ن؟یکه نشد ی؟زخم!دیخوب

 یمهم زیچ.پاره ش کردن ارنیرو درب یپوست ریز ابیرد خواستنیم یوقت! شده یدستم زخم.چرا قربان: گفت رها

 .ستین

 .اهللا ۀیبق مارستانیبرو ب: بود گفت یبه سرباز که مشغول رانندگ سروان

 .اطاعت قربان: سرباز

 .کرد يدر مورد اون هم کار دیبا.جا پنهان کنن هیجسدش رو بردن ... سرگرد صداقت کشته شدن... قربان: رها

 !زنده ست. اهللا ۀیبق مارستانینفر سرگرد صداقت رو رسونده ب هی شبید: گفت ینیمع سروان

 !زنده ست؟: ناباورانه تکرار کرد رها

 ...بله: -
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 زیچ چیکه او را برد تا دفن کند چه شد؟ ه یپس کس دینپرس شود؟یمگر م دینپرس! چطور ممکن است؟ دینپرس

 !مهم نبود زیچ چیه نیجز زنده بودن مت... چون مهم نبود دینپرس

 !زنده بود  نیمت! شد يو تمام وجودش غرق شاد! برد ادیدستش را از  درد

**-** 

 یاو را تا اورژانس همراه.نگذاشت  ینیسر بزند که سروان مع نیاول به مت خواستیم!بچه ها ذوق کرده بود مثل

دستش را  يو بعد پرستار رندیاز دستش عکس بگ دیدکتر گفت با. ودش یدگیدستش رس قیکرد تا به زخم عم

 !کامل نداشت يشکنجه  کیکه کم از  یزدن هیبخ... زد هیبخ

سروان رفت و رها . برود و خودش به اداره برگشت نیداد که رها به مالقات مت تیرضا ینیسروان مع باالخره

به  ینیدلش را لرزانده بود اما باز هم با خوشبICUم اس...بود يبستر نیکه مت ییجا...رساندICUخود را به 

چه در ... بود یکاف شیاست برا زندهکه  نیمرده پس هم نیمت کردیفکر م شیساعت پ کیتا ! کردینگاه م هیقض

 ! ICUچه در  یبخش عموم

 !امکانش هست؟.نمیسرگرد صداقت رو بب خوامیم.سالم: رفت و گفت يپرستار ستگاهیسمت ا به

 میمنتظر.اصرار تونست بره تو ینفر داخل اتاقشونه که با کل هیاالن هم  نیهم. مالقات ممنوعه زمینه عز:-

 .رونیب ادیزودتر ب

 !؟یک: دیپرس رها

 .رونیاومد ب...اوناهاش... سرگرد آر: گفت پرستار

به  رفتیم توجه به آنها به سمت در خروج یکه ب يمرد دنیبرگشت و با د کردیکه پرستار نگاه م یبه سمت رها

 !!!آقا: و گفت دیسمتش دو

**-** 

 :راز نیو ششم پنجاه

 )سپهر(

 دهید ییجا هیانگار .چهره ش برام آشنا بود.که صدام زده بود نگاه کردم یباال گرفتم و به دختر جوون سرمو

 .سالم جناب سرگرد: دختر گفت... بودمش

 .سالم : دمیپرس شدیم رمیبانگیبهانه گر هیتلخ که مدتها بود هر روز به  یو اوقات یشگیهم یاخم با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ١٤٢ 

 يدانشکده ...يراندازیت يدوره .هستم قربان يریستوان ام: نشناختمش به سرعت گفت دیکه فهم دخترك

 .يافسر

خودش و هم  يراندازیماه استاد ت هیکه حدودا  یو البته گستاخ يدخترك پر شور و انرژ... يریرها ام!اومد ادمی

 د؟یبود نیشما با مت: دمیپرس.بود نیمت ردستیو ز یمیاون هم ت...اومد ادمیهم  گهید زیچ هی. دوره هاش بودم

سرگرد ... حال متـــ.. االن از دست افراد اون باند خالص شدم.بله من باهاشون بودم: گفت یبا نگران رها

 چطوره؟

 ...زنده ست: -

 .خدا رو شکر: گفت دوارانهیام رها

 .فقط زنده ست: گفتم یتلخ به

 ؟یچ یعنی: دیپرس یش در هم رفت و به سخت چهره

مطلقش امروز صبح  يکما: گفتم میبود ستادهیا يپرستار ستگاهیهم کنار ا يکه هنوز روبرو یدر حال یکالفگ با

 .شهیاعالم م شیتر بره مرگ مغز نییخورده پا هیاگه ،نهییپا شیاریسطح هوش...شد دییتا

که  يسرگرد جد: دینال... رفت جیکه سرش گ دمید... هره ش رفتکه رنگ از چ دمید... که نفسش رفت دمید

 !د؟یگینم

بزرگتر به  یلیخ. کردیفرق م دمشیدیم يافسر يکه تو دانشکده  یچقدر با اون موقع.شدم قیچهره ش دق به

در مورد جون  تونهیم یک:م گفتم نهیس يتو قفسه  يو منم با درد زدیم ادیچهره ش درد رو فر. اومد ینظر م

 کننیاونا هنوز فکر م...  ادنبده خانوم هنوز به خونواده ش خبر ند یلیکنه؟ حالش خ یدوستش شوخ نیبهتر

 .تهیپسرشون مامور

 يرو.ستهینتونست سرپا با. که اشک تو چشماش حلقه زد دمیتکون داد و من د میسرش رو با عالمت تفه رها

 یچیتازه اونموقع بود که دست باند پ. شد رهیخ نینشست و با حسرت به در اتاق مت شنیاست يروبرو مکتین

 .دشده بو یهم درست همونجا زخم نیدست مت: کنارش نشستم و گفتم.دمیشده ش رو د

 .در آوردن مونویپوست ریز ابیرد: خسته گفت یبا لحن رها

 .برسونمتون خونه دیایب.ششیپ دیبر زارنیاالن که نم: -

 .شمیحم نممزا: -

 .میبر دیپاش: گفتم قاطعانه
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نگه داشته  نهیس يرو گهیشده و از کار افتاده ش رو با دست د یچیکه دست باند پ یو در حال دیکش یآه رها

و درد  یاون همه فشار روح ریبرام جالب بود که ز.میمن هم بلند شدم و با هم از بخش خارج شد.بود بلند شد

که  يبار نیآخر ادی... ختینر نییاشک از چشمش پا يقطره ا یخص بود حتمش زشیر يکه از ناله ها یجسم

 یالتماس هاش وقت...  ختیریگونه ش م يرو اهشیس يکه از چشمها ییاشک ها... افتادم دمیرو د کایار

سه ماه از ... شدیسه ماه م... اعتنا رفتم و پشت سرم رو هم نگاه نکردم یکه نرم و من ب رهیجلومو بگ خواستیم

آروم نشته بودم منتظر ... پر از باروتم کردمیحس م... خشم بودم وو من هنوزم پر نفرت  گذشتیاون شب شوم م

هم که براش  یهیهر توج... کرد انتیرو چون بهم خ کایار يایدن... بکشم شیجفتمونو به آت يایجرقه تا دن هی

 امچون به تم... کردم و دل به نااهلش سپرم جاین اعتماد بخودم رو چو يایو دن... آورد قابل بخشش نداشت  یم

ساختم که به خاطرش سه سال حبس براش  یرواقعیغ یمهرداد جرم يشغلم پشت پا زدم و برا یاصول اخالق

 .بودن دهیبر

 .گزارش بدم،بدم حیتوض دیبا...برم اداره دیبا... من : رها گفت میمن که نشست نیماش يتو

بهم ...نیمت تیدر مورد وضع... صحبت کردم یمن با سرهنگ جالدت دیایشما ب نکهیقبل از ا: زدم و گفتم استارت

. خان و فرزاد خان متمرکز کردن عیرف يریدستگ يحواسشون رو رو يداد و گفت فعال همه  یحاتیتوض

 .بشنون توننیشما رو بعدا هم م حاتیتوض

 کجا برم؟: دمیپرس.ستداد و چشماش رو ب هیتک یصندل یبه پشت رها

 .هیاله: -

اراده ش  یب يدر هم و ناله ها يچهره  دنیکه گذشت با د يا قهیچند دق.رد و بدل نشد نمونیب یحرف گهید

 !رم؟یبراتون مسکن بگ دیخوایم: گفتم

 .زدن نیکم بهم مورف یلیمقدار خ هی... نه ممنون: -

 سرگرد؟: دیرها پرس نکهیسکوت در افتاد تا ا باز

 بله؟: به جلو بود نگاهم

 .براشون افتاد یچه اتفاق دمیشد؟ من اون موقع ند نطوریسرگرد صداقت چرا ا: -

 .و سرش به کف استخر خورده یبه پشتش خورده و بعد افتاده تو استخر خال ریت هی: -

 رسوندش؟ یک: -
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خودش . مارستانیتش بمرده و رسوند نیبه دروغ گفته مت ماین سشیگفت به رئ.خان عیرف ياز نوچه ها یکی: -

 .هم االن بازداشتگاهه

 ده؟یاسمش مج: -

 .ینواب دیمج.بله: -

 مارستان؟یکرده؟ چرا دروغ گفته که سرگرد مرده؟ چرا سرگرد رو رسونده ب يکار نیچرا چن: -

 .از گروهشون جدا شده ينطوریا.... کرده بودن  دشیبه مرگ تهد...کردهیم يظاهرا به زور باهاشون همکار: -

 .شمیم ادهیپ نجایمن هم: و گفت دیجلوتر کش یبا دست چپ شالش رو کم رها

 نجاست؟یهم: -

 ایخونه بود . که رها بهش اشاره کرده بود انداختم يبه همون خونه ا ینگاه.ست هییاون در کرم و طال.بله: -

 کاخ؟

 ...ممنون: رها گفت ...درش ترمز کردم يجلو

 .خدانگهدار.کنمیخواهش م: -

 .ریروزتون بخ: شد و قبل از بستن در گفت ادهیرو باز کرد و پدر  رها

 .روبه حرکت در آوردم نیدر بسته شد ماش یمنتظر شدم داخل بشه و وقت.به سمت در رفت و

**-** 

 :راز نیو هفتم پنجاه

نه خا تیکه امن ییصدا... کردیکه آرامش م ییصدا... برخورد ظروف در آشپزخانه گوش سپرده بود يبه صدا رها

راست  دیمادرش را به پارکت که شن يبرخورد صندلها يصدا... کردیرا به بند بند وجودش القا م يپدر ي

. گرم آورده بود نگاه کرد رعسلیش شیحال به لب آورد و به مادرش که برا یب يلبخند.نشست و چشم باز کرد

 .یمامان ست یمرس: را که گرفت گفت وانیل

 .بخور مامان جان رنگ به روت نمونده: نشست و گفت ییمبل روبرو يرو اریکنار ره الیست

 بابا کجاست؟: و گفت دیگرم نوش یدنیاز نوش يجرعه ا رها

 . سر صحنه ست: -

 .وقفه سرکار بوده یسه ماه ب نیتمام ا! خوب حوصله داره واال: گفت اریره

 ... رها یکه فکرش نره پ کنهیکار م: گفت الیست
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 زودتر تموم شد؟ اتیعمل! ؟یبرگشت يزود نیشد که به ا یچ: مت رها و گفترو کرد به س اریره

را در دست چپ گرفته بود و دست راستش  وانیکه ل یداد و در حال هیتک یسرش را به تاج مبل سلطنت رها

بر باد  يزیسه ماه تالش و برنامه ر... شکست خورد اتیعمل... میلو رفت: افتاده بود گفت شیپا يبالاستفاده رو

 .رفت

 در رفته؟ ... فقط دستت... یخب خدا رو شکر که سالمت برگشت: گفت الیست

 ...چاقو رو تا استخون توش فرو کردن! نه: -

چرا ... خدا لعنتشون کنه: دست راستش را در دست گرفت و گفت.زانو زد شیبه سمت رها رفت و جلو الیست

 کردن؟ يکار نیهمچ

 !البد محض شکنجه: ت و گفتهم آمد و کنار رها نشس اریره

 !آره؟: و وحشت به رها چشم دوخت و گفت یبا نگران الیست

 !اونجا کار گذاشته بودن که لو رفت مویپوست ریز ابیرد! هم آره هم نه: گفت رها

 سالم سالمه؟ ایمافوقت هم مثل خودت دستش آش و الش شده : گفت اریره

 !نیمت چارهیب... نیمت آخ

 .نداره يتا مرگ مغز یچندان يفاصله ...مطلق يکما... تو کماست: زد لب

 .پدر و مادرش چارهیب... جوون مردم: زمزمه کرد... رفتیاز آن در هم نم شتریب الیست ي چهره

 یقدم هیتخت تو  يعشقمو رو... تحمل کنم و دم نزنم دیمن که با چارهیب...من مامان چارهیب: در دل گفت رها

 !و دم نزنم رمیبم... بسوزم و دم نزنم... و دم نزنم نمیچشمام بب يمرگ رو جلو... و دم نزنم نمیمرگ بب

درد : رها در نوسان بود گفت یصورت و دست زخم نیمادر نگرانش که نگاهش با وحشت ب یدلخوش يبرا

 !کنهینم

 !حس شده یو ب لمس نییتمام و کمال از آرنج به پا باینگفت دستش تقر... کندیدرد را حس نم نگفت

 هیزخم بخ هی... نمیبیتوش نم یاما من که مشکل رمیبرم ازش عکس بگ دیدکتر گفت با: ادامه داد یمهربان با

 .شهیزود خوب م! شده ست

 يبرا.بخور و برو استراحت کن رعسلتویش: بلند شد و گفت،هم آرام نگرفت اما خود را کنترل کرد یلیخ الیست

 .کنمیشام صدات م

 !نمیدستتو تکون بده بب: گفت یبه آرام اریره.آشپزخانه برگشتخودش به  و
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برادر کوچکتر او را از خودش بهتر  نیا کردیاوقات فکر م یگاه... توانستینم اریاز ره کردیهر کس پنهان م از

 .دستم جون نداره... تونمینم: گفت یبه همان آرام. شناسدیم

 .سر دستت آوردن ییچه بال نمیدکتر بب میریفردا م: گفت اریره

 .نگران نباش: زد و گفت یچشمک رها

در اتاقش را باز .باال رفت  نیمرمر چیمارپ يو بعد بلند شد و از پله ها دینوش وانیل اتیاز محتو گریجرعه د چند

آن اتاق با آن ! بود بیعج شیبرا... قدم به آن نگذاشته بود شدیم یشده که سه ماه یکرد و وارد اتاق

گرفته تا بالشت و کمد و فرش و  تختاز  لشیقرمز که عنصر قلب در تک تک وسا يد دخترانه شا ونیدکوراس

دخترك سرخوش و سر ... شناختیرا نم شیسه ماه پ يرها! بود بیعج... بود بیغر شیبه کار رفته بود برا... 

 یکه چقدر لوس و مامان! دیرسیم نیداشت به حرف مت... شناختیرا نم شیبه هوا و از هفت دولت آزاد سه ماه پ

عوض شده  یو سنگ يجد يرها به خاطر دل باختن به مرد نیا... بود شدهرها عوض  نیا! نبود گرید! بوده

در ،مارستانیتخت ب يرو! کجا بود؟ نیخوب جلوه کند اما حاال مت نیسخت تر از قبل شده بود تا در نظر مت...بود

ICU ، نیمت... نیمت...نیمت: کردیزمزمه م اریتاخ یب... مطلق يبه نام کما یدر برزخ... 

 ییخود نما شانیاش را که چند قطره خون رو یخاک يلباسها. داخل اتاقش رفت یبهداشت سیسمت سرو به

 يبه تن کرد و رو یدست لباس راحت کیآمد و  رونیزد ب شیکه به دست و رو یدر آورد و بعد از آب کردیم

 ... دیتخت خواب نرمش دراز کش

 ...رندیبه خواب رفتنش را بگ يافکار آزار دهنده اش هم نتوانستند جلو یخسته بود که حت آنقدر

**-** 

 :راز نیو هشتم پنجاه

 )کایار( 

که المپش خاموش بود و  يخونه ا.سوت و کورم شدم يوارد خونه  شهیسر کار برگشتم و باز هم مثل هم از

مبارزه با  يارای چکسیه... میشده بود بیبا هم عج یکیو تار ییمن و تنها... توش نبود یاز زندگ ياثر چیه

چوب  نییرو هم پا فمیک.ردمک زونیدم در آو یژاکتم رو به چوب رخت.اطراف من رو نداشت ییظلمت و تنها

 .سرد یلیخ... اواخر آذر ماه بود و هوا سرد شده بود.گذاشتم وارید يگوشه  یرخت
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 خینگذشته بود تا  يهنوز اونقدر. کنار شوفاژ نشستم تا کم کم گرمم کنه. رفتم و روشنش کردم جیسمت پک به

کردم از رخوت  یشادن سع يشماره  دنیبا د. مانتوم بلند شد  بیاز داخل ج میگوش يتنم آب شه که صدا

 !دخمل خاله سالم: جواب دادم.مهربون القا کنم يوجودم رو به اون فرشته  يالزم نبود سرما.خارج شم

 !نه؟ یفتیمن نم ادیتو اصال  رمیمن از تو خبر نگ! کوفت و دخمل خاله: طلبکارانه و پر از توپ و تشر گفت شادن

 !ادیبهش م شتریب غویج غیج طونکیش! رمیگیمهربون پس م يدر مورد فرشته  نظرمو

 .شلوغه یلیروزا سرم خ نیبه جان شادن ا: -

 !نداره یتازگ! سرت شلوغه شهیتو که هم:-

 ه؟یحاال کارت چ! یدونیخوبه که م: -

 .اونجا میایم میدار ریمن و ام!... آها: -

 !!!کجا؟: -

 .رونیب میحاضر شو که بر! گهیتو د يخونه : -

 !دیهاتون نکن ينامزد باز یشادن قربونت برم منو قاط: -

 .يتو هم االن شام ندار دونمیم.میشام بخور میخوایبابا م: -

 !خسته م : -

 .مییاونجا گهید قهیدق ستیتا ب.مرگ و خسته م يا: -

شادن توان  يدر مقابل اصرار ها و پافشار دونستمیکه اجازه بده حرف بزنم قطع کرد و من هم که م نیا بدون

 . غر غر و آه و ناله به سمت اتاقم رفتم یمقاومت ندارم با کل

رو  میا روزهیف یشال آب.دمیزانو بود پوش يباالرو که تا  میمشک يمانتو،و خسته م زدم دهیبه صورت تک یآب

 .هم کردم منتظر موندم تا برسن یکمرنگ شیآرا نکهیبعد از ا.رو هم تنم کردم میچرم مشک يپالتو.سرم کردم

 . میبعد اومدن و با هم به سمت رستوران رفت قهیدق چند

 يزیچ چوقتیچون ه... بود میدوران بچگ يدوست داشتم چون تنها همباز... ادیز یلیخ...رو دوست داشتم شادن

شک نداشت اگه اوضاع .کردیو بدون ترحم باهام برخورد م یواقع یبا محبت شهیبرام کم نذاشت و هم ياز خواهر

اما با وجود ... بود  نیبرخورد شادن هم مخودمو داشتم باز ياگه من هم خونواده ... بود يا گهیمن جور د یزندگ

 شهیهم...دمیدینسبت به اون خودمو کم م شهیمن هم میکه نسبت به هم داشت یوبخ ياحساس ها نیا يهمه 

 ...!حق داشتم... دادیذهنم جوالن م يحس آزار دهنده به اسم حسادت گوشه  هی
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مادر ،پدر داشت و نداشتم...نداشتم زیچ چیداشت و من ه زیاون همه چ... میمقابل هم بود يو شادن نقطه  من

زحمت داشت و  یپول ب ،داشت و نداشتم تیامن،برادر داشت و من خواهر هامو نداشتم ،داشت و نداشتم

 ...شتممن سپهر رو ندا... عشق داشت و من ،داشت و نداشتم ندهیبه آ دیام... نداشتم

 کردمین نخورده اما خودم با تمام وجود حس مآب از آب تکو کردمیوانمود م... ستیبرام مهم ن کردمیم وانمود

بوده که  نمونیب يزیچ دونستنیم ریشادن و ام...هزار سال فرسوده شدم يبه اندازه  يسه ماه دور نیا يکه تو

قرار نانوشته  هیانگار من و سپهر ... ستین گهیبوده و چرا حاال د یچ دنینفهم چوقتیاما ه ستین گهیحاال د

 .مینزن یحرف چکسیبا ه یورد اون شب جهنمکه در م میباهم داشت

 ینه؟ تونسته عشق ای دهینه؟نبودم آزارش م ای کنهیاصال بهم فکر م... داره  یسپهر اون لحظه چه حال دونستمینم

 نه؟  ایرو چال کنه  گفتیکه م

 ...نابود بودم شیمن که از دور یول

 یستیو ن خواهمتیم یوقت* 

 !افتد ینم یاتفاق خاص چیه

 ،فقط

 ...شومیم وبیذره ا ذره

**-** 

 :راز نیو نهم پنجاه

سر داده  ادیفر یشکمش از گرسنگ.هفت صبح بود.شد داریآالرم ساعت کنار سرش از خواب ب يبا صدا رها

 .بود دهیپدرش را هم هنوز ند یحت. نکرده بودند دارشیبود و ب دهیقبل از شام خواب شبید.بود

اش  یدر کمدش را باز کرد و لباس فرم دوست داشتن. را شست شیروآمد و دست و  نییاز تخت پا یمعطل یب

را همراه با مقنعه اش که آن هم سبز بود و چند  رهیمانتو و شلوار سبز ت. را با سرانگشتان دست چپش لمس کرد

که در  یبود که دوست داشت نه آن ییرها نیا. کنسول نگاه کرد ي نهیو خودش را داخل آ دیدرجه روشنتر پوش

چادر . صورتش بکاهد یروح یرژگونه زد تا از ب ينکرد فقط مقدار شیآرا. کردیم يسه ماه گذشته نقشش را باز

 دیصبحانه د زیرا سر م الیو ست اریکه ره رفتیم نییاز پله ها پا.کوچکش را برداشت و از اتاق خارج شد فیو ک

 .آوردن فیکه شازده خانومت تشر ایبابا ب: گفت رفت و یم نییکه داشت پله ها را پا دیهم او را د اریره.

 کو بابا؟: آمد و گفت نییمانده را پا یباق يپله ها رها
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 !سالم دخترم: دیگرم و بم پدرش را از داخل آشپزخانه شن يصدا

 !ییسالم بابا: پدرش بعد از سه ماه گفت دنیاز د یبه سمت آشپزخانه رفت و با تمام شوق و ذوق ناش رها

 !براتون تنگ شده بود بابا شاهد یلیدلم خ:خود را در آغوشش انداخت و گفت یمعطل یجلو آمد و رها ب پدرش

 یمامانت گفت دستت زخم! بابا؟ یخوب: سر رها که مقنعه پوشانده بودش زد و گفت يبر رو يبوسه ا شاهد

 .شده

 . ستین یمهم زیچ: -

دکتر داد واسه  هیآدرس . صحبت کردم مانیدکتر کربا  شبید: شاهد گفت.دستان شاهد خارج شد نیاز ب رها

 .ازدهیامروز ساعت .برات وقت گرفتم. هیاسمش دکتر اتابک! نه؟ ای دهیرس بیبه اعصاب دستت آس مینیبب نکهیا

 کجا هست مطبش؟.ممنون: -

 .مارستانهیاونوقت روز ب: -

 هست حاال؟ ستانماریکدوم ب.برمشیخودم م: گفت اریره.صبحانه رفتند  زیهم به سمت م با

 .طلوع مارستانیب: گفت الیست. رها هم،نشست شاهد

 !ها رمیخودم م: کردنش گفت نیریش نیبه سمتش گرفته بود را گرفت و در ح الیکه ست ییاستکان چا رها

 کشه؟یطول م یکارت تو ستاد تا ک.متیبریم اریمن و ره.نه بابا جان: گفت شاهد

 .دونمینم: -

 !دارن؟یرو هم بهت روا نم یهفته مرخص هی بتیمص نهمهیبعد ا یعنی: گفت الیست

نفر  هی يچند وقت رو بدم و چهره  نیبرم و گزارش ا دیمنتها امروز با! دارنیچرا م: زد و جواب داد يلبخند رها

 .رو بهشون بدم 

 !و؟یک: دیفورا پرس اریره

 !محرمانه ست! گفت کوچولو شهینم: -

 !اختالف سن رو نکوب تو سرم میسال و ن هی نیا نقدریرها ا: گفت یتصنع یبا اخم اریره

 !دوست دارم: زد و گفت يشخندین رها

 .گهیبرم د: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

 .پاشو برسونمت: برداشتن کتش گفت نیبلند شد و در ح یصندل ياز رو اریره

 .رمیخودم م نیباماش. خوادینم: -
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 یرانندگ يخوایم یدست هیحاال .واریتو در د يرینم کنهیخدا رحم م هقیده و ده دق لیو با استا یتو دو دست: -

 .ایب رونیبرم ب یم نویناز نکن تا من ماش! ؟یکن

 .  مارستانیب...سرگرد صداقت شیپ رمیاز اونور م: رها به حالت تاسف سر تکان داد و گفت.رفت و

 آره؟...گهیدفتر د يریشاهد تو هم م.مامان جان اریفقط به خودت فشار ن. باشه: گفت الیست

 .رمیبعد از دکتر رها م: گفت شاهد

 !فعال! من رفتم... خب:و گفت دیرا سر کش شیچا رها

**-** 

 هنرکده؟  يخب؟ چه خبر از دانشگاه؟ بچه ها: -

 .و کسل کننده يتکرار. هیهمونطور زیهمه چ: اش بود جواب داد یو رانندگ ابانیکه نگاهش به خ یدرحال اریره

 رنگ و وارنگت چه خبر؟ ياز دوست دخترا: گفت هانیموذ رها

 .کات کردم شونمیبا آخر: -

 ؟يشد ؟آدميباور کنم سرت به سنگ خورده و عاقل شد یعنی: -

 مگه ممکنه؟.فحش نده ! یزشته آبج: -

 ؟یپس چ: گفت شدیکه خنده اش پاك نم رها

 ایچشمشونو گرفته بود  نمیو ماش پول ایهمه ... خواستنیمنو واسه خاطر خودم نم چکدومشونیه دمیفهم: -

 .بندم میاسم و شهرت ن

از  يخواینم: شکسته شد اریبعد توسط ره هیدر افتاد که چند ثان یسکوت. تکان داد میسرش را به عالمت تفه رها

 ؟یآرمان بپرس

 ... کردیو حالش را خراب م دادیعذاب وجدان زجرش م... داد یفکر کردن به آرمان عذابش م... خواستینم... نه

ماه  هی بایتقر. و اونم االن تور اروپاست با گروهش یزود برگشت... يجوابشو بد یقرار شد برگشت: گفت اریره

 .گردهیبرم گهید

 .جوابم از اولم معلوم بود: -

. تا کرور کرور دختر غش و ضعف کنن هیکاف یانیفقط اسم آرمان قد. حق داره قبول نکنه.اما قبول نکرد: -

 نیپاپ استار ا نیبه مشهور تر لیدل یما ب سینگاه بهشون بندازه اونوقت خانوم پل مین هیآرزوشونه آرمان 

 . دهیمملکت جواب رد م
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 یکه از بچگ یآرمان.من با آرمان طرفم.ستیبرام مهم ن یگیکه م ياون پاپ استار: گفت یبا اوقات تلخ رها

 .اریبه ازدواج با برادرم فکر کنم ره تونمیمن نم.مثل تو بود برام. برادر بود برام هیمثل 

 بهتر از آرمان؟ یک. رها حماقت نکن : -

 »!نیمت«ذهن رها گذشت از

نه اسم و  دیرس یآرمان م ياش به پا یمال تینه موقع... از آرمان بهتر بود؟ در ظاهر که اصال نیمت واقعا

 نیاما ا... مملکت يآن روزها یتیخواننده و سلبر نیگمنام بود و آرمان مشهور تر سیپل کی نیمت... رسمش

 نیتمام تمرکزش بر مت.بفهمد خواستیمدر واقع ن...! عقلش یو نه حت دیفهمینه قلبش م... دیفهمیرا نم زهایچ

 ...اش یبود و سالمت

 ! کن از سرگرد صداقتتون فیخب؟ تعر: بود که سکوت را شکست اریره باز

 بگم؟ یچ: -

 !خوره؟یساله م99 ي غهیبه درد ص: گفت انهیموذ اریره

 !تو کماست چارهیب! يشعور یادب و ب یب یلیخ: مشت زد و گفت اریره يبه بازو یتصنع یتیبا عصبان رها

 !نداره يریتوف هیدر اصل قض: -

 ...دمیدازش ن يحرکت بد و نگاه بد چیسه ماه ه نیتو ا... هیمرد خوب: و گفت دیکش یآه رها

 !؟يتورش کرد: -

چشم مامان ! طرفه نه خواهر بزرگترش نکارهیا هیانگار با ! ؟یچ یعنی يخجالت بکش تورش کرد اریره: -

 !کردنش تیروشن با بچه ترب

 !نداره یاز من توقع گهید یکس! هیو تاج سرشون کاف يافتخار شد ي هیهمون تو ما: گفت یبه شوخ اریره

 !دوباره؟ ياالن حسود شد: -

 !رمینخ: گفت اریره

 ! معلومه: گفت یالیخیبا ب رها

 .نجامیا میده و ن: گفت اریو ره ستادیا یدم در ستاد فرمانده نیماش

 .پس فعال خداحافظ.باشه: -

**** 

 :راز نیشصتم
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ه به بخش خودشان ک.ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بود يبعد در حال باال رفتن از پله ها قهیدق چند

بود که  يسرهنگ سرباز یمنش.و به سمت دفتر سرهنگ رفت دیبود رس یسرهنگ جالدت يبر عهده  تشیریمد

 .سالم ستوان:رها بلند شد و گفت دنیبا د

 درسته؟.جلسه تو دفتر سرهنگه.دیخسته نباش.سالم:گفت رها

 .هماهنگ کنم دیاجازه بد.بله:-

 .داخل دییبفرما...يریستوان ام:آورد و در آخر گفت نییرا پا یگوش.دیطول نکش ادیکردنش ز هماهنگ

با دست چپش چند ضربه .استرس گرفته بود به سمت اتاق رفت یاز کم شتریب یهم کم دیشا...یکه حاال کم رها

 .رفت یاهیروبرو چشمانش س يصحنه  دنیبا د.آهسته به در زد و بعد در را گشود ي

رها در  حاتیتوض دنیشن يهمه سرهنگ و سرگرد برا نیا!اجا؟ن يکنفرانس روسا ایبود  یسرهنگ جالدت دفتر

 يرو نیمت يلحظه آرزو کرد کاش به جا کیشکست خورده شان جمع شده بودند؟ اتیمورد باند آذرخش و عمل

برنامه  شیکه مدتها برا یاتیشکست عمل ییسه ماهه و چرا نیدادن اتفاقات ا حیبود و بار توض یتخت در کما م

 ینظام ییو بعد از ورودش و بستن در پا جفت کرد و با صدا دیکش یآه... دیکش یشده بود را به دوش نم يزیر

 .ریروز بخ:گفت

 .يریستوان ام دینیلطفا بش:تکان داد و گفت يکنفرانس نشسته بود سر زیکه راس م یجالدت سرهنگ

بود نشست و محکم و  یسرهنگ جالدت يو روبرو زیم گرید يکه درست در انتها یخال یصندل نیاول يرو رها

نگاه نکرد اما تا آنجا که در  رهیخ گرانیبه د.چشم دوخت یپر غرور و مصمم سر بلند کرد و به سرهنگ جالدت

سرهنگ . کرد ییشناسا راداشت  یچهار ستاره بر سردوش نشانیکه کمتر یمرد نظام15توان چشمانش بود 

که ماه  اتیعمل نیچرا ا نکهیو ا دیبد حیر مورد باند آذرخش توضکه د دیاحضار شد يریستوان ام:گفت یجالدت

 شبه به طور کامل شکست خورد؟ هیشده بود  يزیها براش برنامه ر

 دیکردیم افتیمدت رو در نیتمام ا قیقربان شما گزارش لحظه به لحظه و دق:و گفت دیکش یقینفس عم رها

خان با سرگرد صداقت تماس گرفت و از  عیلو رفت رف اتیکه عمل یشب.از جانب ما سر نزد یاشتباه چگونهیه.

ساعت حدود .میرفت نیناچار با ماش هخبر از موضوع ب یما هم ب.میکه برامون فرستاده بود بر ینیما خواست با ماش

که  مایبه اسم ن یاونجا شخص.میخان وارد شد عیهمون شهرك رف ایباغ دور از گاراژ  هیدوازده شب بود که به 

 عیخان که خودش تو باغ نبود تماس گرفت و اجازه داد سرگرد صداقت با رف عیخان بود با رف عیپسر رف در واقع

خطاب  يریما براش فاش شده و ما رو سرگرد صداقت و ستوان ام تیهوخان گفت  عیرف.خان صحبت کنن
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از  یکی میشد یآماده م اتیشروع عمل يستاد برا يجا تو نیهم میما داشت یوقت شیماه پ3داد که  حیتوض.کرد

دوباره ما رو  یو حاال بعد از سه ماه وقت دهیمنتقل شده بود ما رو د نجاینوچه هاش که به جرم حمل مواد به ا

 .میشد که ما لو رفت ينطوریا.میخان گفته که ما مامور عیبه رف دهیگاراژ د يتو

سرگرد صداقت و اون افراد هم  نیب يریدرگ:گفت دادیکه درجه اش سرگرد بودنش را نشان م نیاز حاضر یکی

 باغ صورت گرفت؟ يتو

اون  يکه من تو دنیباغ دو ي گهینبودم چون سرگرد صداقت به سمت د يریالبته من خودم شاهد درگ...بله:-

 .دمیشن انژادیافتاد رو از سرگرد آر قایدق یچه اتفاق نکهیمن خودم ا.بهش نداشتم يدید چیشب ه یکیتار

منتقل  یمیبه خونه ت نکهیبعد از ا:داشت گفت یعبوس يو چهره  یجوگندم ياز سرهنگ ها که موها یکی

 شد؟ یچ دیشد

کردن و  یزندون يانبار يمنو تو.شب بود  مهیبه اون خونه ن میدیرس یوقت:به سمت او چشم چرخاند و گفت رها

روبرو  انسالیمرد م هیاونجا با .خونه نییپا ياومد و من رو برد طبقه  یکیفرداش .شهیمعلوم م فمیگفتن فردا تکل

خودش رو شخص فرزاد .ارهیو علت نفوذ من و سرگرد به باند سر در ب اتیاز چند و چون عمل خواستیشدم که م

 ...کرد یخان معرف

سرهنگ .زدیموج م یهر پانزده نفر تعجب و شگفت يدر چهره .ندیرا بب نیمنتظر ماند تا عکس العمل حاضر و

 د؟یدید کیشما شخص فرزاد خان رو از نزد:دیپرس یجالدت

 .بله:-

فرزاد خان اونقدر  دهیبع.گفته نویا یرد گم کن يبرا دیشا.هم دروغ گفته باشه دیالبته شا:گفت یجوان سرگرد

 .نشون بده سیمامور پل هیمهابا خودشو به  یآماتور باشه که ب

زنده از  يریستوان ام کردهیفکرش رو هم نم دیشا!هم واقعا خود فرزاد خان بوده دیشا:گفت یجالدت سرهنگ

 .از نشون دادن چهره ش نداشته یخاطر ترس نیبره و به هم رونیاون خونه ب

 .خیش هیبفروشه به .یمنو بفرسته دب خوادیگفت م...قصدش کشتن من نبود:گفت رها

 .لعنت کرد یحرف نیو گفتن چن یحواس یبعد در دل خود را به خاطر ب و

 یما حت!با شکست کامل و همه جانبه روبرو شده اتیبه هر حال عمل:و گفت دیکش یآه یجالدت سرهنگ

از پدرش  يشده خبر ریدستگ شبیهم که د يدیدخترش روشا ول.میکن ریخان رو دستگ عیرف مینتونست

موقتا متوقف  ستمشونیس.از مرز خارج شدن یحت دیتا االن از تهران و شا يدیول عیاحتماال فرزاد خان و رف.نداره
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 هیخان تخل عیشهرك رف.رنیگیکردن اما نابود نشدن و قطعا دوباره تجارتشون رو از سر م ینیاونا عقب نش.شده 

بودجه و .گاراژ کشف شده نیزم ریتو انبار ز یتن مواد مخدر صنعت4.منتقل شدن یستیبه بهز نشیشد و ساکن

 .مرگ قرار داره یقدم کیاالن در  سیپل يروهاین نیاز بهتر یکیشد و  اتیعمل نیصرف ا يادیزمان ز

 .تا بتواند به خود مسلط شود دیکش یقینفس عم رها

کرده  یکه خودش رو فرزاد خان معرف یاون شخص يچهره  دیبا ،يریستوان ام:ادامه داد یجالدت سرهنگ

 .کننیکمکتون م یسروان اعتصام.دیکن ییشناسا

 .اطاعت قربان:گفت دیرس یمهم به نظر  نشانیاز مردها که جوانتر یکی

 .ختم جلسه...خب اریبس:گفت یجالدت سرهنگ

به  یاحترام پشت سر هم از اتاق خارج شدند و رها ماند تا با سرهنگ جالدت يبلند شدند و پس از ادا یهمگ

 د؟یسرگرد صداقت خبر داد يقربان به خونواده :تنها که شدند رها گفت.صحبت کند ییتنها

ثابت  نیمت تیبهتره تا وضع....نه:رها گفت يا شهیبه چشمان ش یسرش را بلند کرد و با نگاه یجالدت سرهنگ

من براتون فعال دو هفته .دیباش ششیتا اونموقع لطفا شما پ.شنیم تیکمتر اذ ينطوریا.نشده خبردار نشن

هم  نیب متو مواظ دیاستراحت کن.بهتون وارد شده يادیمدت فشار ز نیا يتو دونمیم.کنمیرد م یمرخص

 .دیدید بیگفت خودتون هم آس ینیسروان مع یراست:افتاده باشد گفت ادشی يزیبعد انگار چ-دیباش

 .هیپوست ریز ابیزخم در آوردن رد.ستین یمهم زیچ:بود گفت ستادهیا یکنفرانس خال زیکه کنار م رها

از  یدقت یو ب دیشکست خورد اما شما مقصر نبود اتیدرسته عمل.هر چه زودتر خوب بشه نیحال مت دوارمیام:-

کار  يتجربه  نیاول تیمامور نیبه خصوص خود شما که ا. دیهست یبا ارزش يروهاین دینشون داد.جانب ما بود

 .بود تونیو واقع یعمل

 .با اجازه.ممنون قربان ییخ:زد و گفت یلبخند کمرنگ رها

 .منتظرتون هستن يگفتن تو بخش چهره نگار یعتصامسروان ا:سرهنگ گفت یآمد منش رونیاتاق که ب از

**-** 

 :راز نیکمیو  شصت

عکس و  يسر هی دیبا:سپرد یدکتر اتابک يزد و به گوشش را به حرفها نییفرمش را پا يمانتو نیآست رها

 .وارد شده بیدستت آس یتا چه حد به بافت عصب نمیبب دیبا...رو بدم یتا بتونم نظر قطع يانجام بد شیآزما
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دست بشو  شیدست برا نیا...بخش نبودند دیام...آمد ینم یخوب يدکتر بوها ياز حرفها...دیکش یآه رها

 يریدختر استاد ام دونستمینم:نشسته بود گفت اریکنار ره زشیم يدکتر رو به شاهد که رو مبل روبرو...نبود

 !ستین یاصال باور کردن... سنیپل

 .میخودش بود و ما بهش احترام گذاشت میتصم!دکتر یشور جوون بچه ن:زد و گفت يلبخند شاهد

برداشت و به سمت  زیم يرا از رو شیبایز وروپنیمارك  سیباز نگاهش را به سمت رها چرخاند و خودنو دکتر

 .نمیاز دستم بکش بب سویخودنو نیا:با نگاه گنگ رها که روبرو شد گفت.رها گرفت

سفت  سیانگشتانش دور خودنو...سخت بود...را گرفت سیخودنو گریدست راستش را جلو برد و سر د رها

حاصل رها را  یب يدکتر که تقال.بکشد انسالیم یِبخواهد آن را از دست دکتر اتابک نکهیچه برسد به ا شدندینم

 .رشیبگ:گفت دید

دکتر  يا شهیش زیدر برخورد با م نیسنگ سِیرها نتوانست آن را نگه دارد و خودنو.را رها کرد سیبعد خودنو و

 .تونمینم...تونمینم:دردناك در گلو گفت یرها با بغض.کرد جادیرا ا يبلند يصدا

عکس  نیا ي جهینت:گفت نینوشت و در همان ح ییزهایبرگه چ کی يرا برداشت و رو سیخودنو یاتابک دکتر

 .رو بدم یینها صیبرام تا من تشخ اریب یها و تست ها رو که گرفت

 ممکنه خوب بشه؟:دیپدرانه اش پرس یبا نگران شاهد

و چند درصد بالاستفاده  شهیاگه بشه چند درصد خوب م...نه ای شهیخوب م...شهیم یبگم چ قایدق تونمینم:-

 يسلولها کیکوچ یعمل جراح هیبا  دیبا طیشرا نیخاطر در بدتر نیبه هم شهینم ریتکث یعصب شه؟بافتیم

 .میرفته کن نیاز ب يسلولها نیگزیسالم و کشت شده رو جا

 .ینوشتم که زودتر جوابو بهم برسون یبرات اورژانس:را به سمت رها گرفت و گفت برگه

**-** 

منو برسون دفتر  اریره:و جلو نشسته بود گفت اریشاهد که کنار ره.بودند اریره نیبعد هر سه در ماش قهیدق چند

 .بده الیست لیرها رو هم ببر خونه و تحو.

 .سرگرد صداقت شیبرم پ دیمن با!نه :گفت رها

 یلی؟خیواسه چ:نشسته بود انداخت و گفت یدو صندل نیب يبه رها که در فاصله  یجلو نگاه نهیاز آ اریره

 زونه؟یحالت م
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سرگرد معلوم  فیکه تکل یبه خونواده ش خبر ندادن که زجر کش نشن اونم وقت:التماس کنان گفت رها

بمونم و  ششیشد پ بلیسرگرد است تیوضع یعوضش تا وقتو  کنهیرد م یسرهنگ گفت واسه م مرخص.ستین

 .تنهاش نزارم

اونا چه .مارستانهیهمه پرستار تو اون ب به؟اونیمرد غر هیپرستار  یتو بش دهیم یچه معن:گفت يبا ناخشنود شاهد

 ؟یتونیوضع دستت م نیبکنن که تو با ا توننینم يکار

 .مهمه یلیکه تنها نباشه خ نیهم.که اون داره منم یاالن تنها کس...ییبابا:باز خواهش کرد رها

 .تو هنوز اوضاع خودت خوب نشده دخترم:-

 .دمیرو انجام م شایاهللا آزما هیبق مارستانیفردا تو همون ب.کرد يکار شهینم گهیخب امروز که د:-

 !بره به شوهرش برسه دیبا!گهید دیاصرار نکن نقدریا.ادیکوتاه نم مشیرها از تصم یدونیبابا شما که م:گفت اریره

االن  فیح:در واکنش به آن گفت اریرا نثار رها کرد و ره ينه چندان آهسته ا یاز همان عقب پس گردن رها

 ...با نیهمچ گشتمیوگرنه برم کنمیم یدارم رانندگ

 .اریآقا ره یدست رو دختر من بلند کن نمینب:گفت دندیخند یم شیکه چشمها شاهد

 !خب اون که اول زد:-

 ا؟یح یب نقدریپسر ا!زد چون حقت بود:-

 ن؟یکرد دایواقعا شما منو از سر کدوم چهار راه پ:به خود گرفته بود گفت یکه حالت غمناک اریره

 !منم دلم سوخت آوردمت خونه...يآت آشغاال بود نیپل ب هی ریچهار راه که نه،ز:گفت یالیخیبا ب شاهد

 یبه مام تیچیکه ه ییتو هیاونکه سر راه!نخند:دور نماند و گفت اریکه از چشم ره يخنده ا!دیصدا خند یب رها

 !و پدر نرفته

 خوشگلم؟ يمگه نه بابا.همه  هیفرم دماغ دهنمون شب!رفته میلیچرا خ:گفت يبا لجباز رها

 نه؟ ياریخوشگل که خودتم خوشگل به حساب ب یاآلن گفت:و گفت دیخند شاهد

 !بله:داد و گفت هیشاهد تک یصندل یچانه اش را به پشت رها

از  چکدومینه ه.نیهست یچشم رنگ یرفته؟نه شما و نه مام یرها به ک نیا يبابا جدا چشما یول:گفت اریره

 ژنش از آسمون نازل شده ؟.ها  لیفام

بغل به خودش نگاه کرد و زمزمه  نهیکهنه داشتند در آ یو نشان از غم دیخند ینم گریکه د ییبا چشمها شاهد

 ...دیشا:کرد
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**-** 

 :راز نیو دوم شصت

 )کایار(

ش باهاش  هیزیاز جه کهیچند ت دیخر ياون روز چون به شادن قول داده بودم برا...ماه بود و هوا سرد  يد اول

 !بازار میمحترم رفت يبود من و دختر خاله  برهیرو و ایسرد که کل دن ياون هوا يگرفته بودم و تو یبرم مرخص

اون نظر  يکه گفتم برا خواستیخواب هم م سیسرو يالبته برا.خواستیسفارش پرده و مبلمان نظرمو م يبرا

 بیبه لطف ج ییرایپذ ونیدکوراس يبرا.هم همراهمون باشه ریکه ام یبه وقت میهم مهمه و موکولش کرد ریام

نظر  يکه مال من نبود اما برا لیاالبته وس!میاز خجالت بازار در اومد یراحت بود و حساب المونیشوهر خاله خ

 !جور تک دخترشو بکشه دیپولدار با يبه من چه؟بابا.زاشتمیها م نیدادن دست رو گرون تر

که  ياونقدر یحت.نا و رمق برامون نمونده بود.میافتاد مکتین هی يعصر بود که خسته و کوفته رو7 ساعت

و  دینکش قهیدق ستیدنبالمون و به ب ادیزنگ زد که ب ریشادن به ام.میسیوا یمنتظر تاکس ابونیبرم دم خ میبتون

 .پامون ترمز کرد  يجلو ریکه ام

 ؟يواسه خونه که عجله ندار کایار:دیپرس ریراه ام تو

 چطور؟...نه:ولو کرده بودم گفتم یصندل يکه عقب نشسته بودم و خودمو رو من

اوضاعش  نمیبرم سر بزنم بب خوامیم.ماستشادن خبر داره،تو ک...از دوستام یکی...مارستانیبرم ب خوامیم:-

 چطوره؟

 چرا؟.خدا بد نده:-

به  کوبهیو سرش م یکف استخر خال شهیو پرت م خورهیم ریهم ت چارهیب نیا...لو رفتن تیمامور هیتو :-

 .نیمت...اومد رازیدوستم که از ش... شیفکر کنم بشناس.روزه که تو کماست ستیب کیاالن نزد.نیزم

لب  ریز...ششیقرار بود با سپهر برم پ یاون شب جهنم...دوست سپهر هم بود نیمت...بود ادمی...شناختمیم

 .خدا شفاش بده:گفتم

 کننیبه خونواده ش خبر بده؟اونا هنوز فکر م خوادیم یبشه ک ياگه مرگ مغز.فتهیبراش ن یاتفاق نیدعا کن:-

 .تهیپسرشون تو مامور

توش قرار  ICUکه يتو طبقه ا.میمسلح بود يروهاین مارستانیب يبعد در حال باال رفتن از پله ها قهیدق20

که پشت به ما  دمیزن و مرد رو د هی يده پونزده متر ياز همون فاصله .میراهرو رفت يداشت به سمت انتها
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چه خوب شد که جابجاش کردن و آوردنش تو :گفت ریام.کردنیبود نگاه م شهیکه اونطرف ش يزیداشتن به چ

 .دشید شهیم شهیحداقل از پشت ش.قسمت نیا

اون  کردمیحس م بیعج.خوردیو تاب م چیدلم پ.بهم دست داد يحال بد.میرفتیبه سمت زن و مرد م همچنان

اما حاال که آرزوم  نمشیبب کردمیماه گذشته رو آرزو م4تمام  نکهیبا ا...شناسمیکه پشتش به منه رو م يمرد

 ریبهشون و ام میدیرس... رو نداشتم  دنشید یآمادگ.شده بودم ونمیاجابت شده بود از آرزو کردنم پش

 .سالم:گفت

 يچشماش به قدر!خالصه شد يا شهیش یجفت چشم عسل هیتو  ایمن دن يبرگشت و برا ياون زن چادر اول

خوش  شهیسپهر هم...من ياخمو شهیسپهر هم...بعد اون هم برگشت هیثان هی... بودن که ماتم برد بایزالل و ز

 !رحم من یمرد سنگدل و ب...و جذاب من پیت

 یوجودمو به لرزه در م شهیکه هم ینه از سر شرم و خجالت،که از سر ترس برق نگاه.انداختم نییپا سرمو

 .سالم:لب زدم... آورد

 ؟... تشیتو وضع يرییتغ يریستوان ام:گفت ریهم سالم کردن و ام ریو ام شادن

 شونیمغز يها تیو فعال ياریهنوزم درصد هوش...نکردن يرییتغ چیه...یچیه:گفت يچادر یِچشم عسل دخر

 .نهییپا

و خسته  نیاما اونقدر غمگ دادیکه بود نشون م يزیبود و بچه سال تر از اون چ بایز.شدم قیدختر دق يچهره  به

 .متحرك يمرده  هیشده بود به  لیو پژمرده بود که تبد

بزرگ  ICUرفتم که حروف يا شهیش يو من هم به سمت پنجره  کردنیو شادن با اون دختر صحبت م ریام

 دهیبه شدت رنگ پر یمرد با صورت هیتخت بود که روش  هی شهیاونطرف ش.و قرمز روش چسبونده شده بود

 يرو.کنهیتخت داره با مرگ مقابله م يرو یآدم آهن هیاونقدر دستگاه بهش وصل شده بود که انگار .بود دهیخواب

خوشگله؟ ...هیداد چهره ش چه جور صیتشخ شدیزده بودن و واقعا نم يدیسف يب هاهر دو چشمش چس

که همون لحظه  يسپهر... دوستشه نیبهتر گفتیبودم که سپهر م ینینگاه کردن به مت ریزشته؟درگ ه؟یمعمول

 یکی واریاعتنا بودم و رسما با د یبهش ب کردمیکه خودم هم باورش نم یبود اما من با قدرت ستادهیکنارم ا

سمت  یدختر چشم عسل.آوردم یخودم نم يشده اما اصال به رو رهیمتوجه بودم که به من خ.فرضش کرده بودم

آروم سپهر  يصدا قهیدق کیبعد از حدود .و شادن هم اون سمت دختر بودن ریام.راستم بود و سپهر سمت چپم

 ...نهمهیاز ا عدب:که گفت دمیرو از سمت چپم شن
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 انینذاشتم جمله ش رو به پا یکردن سپهر بودم حت یهم حرص دیشا ایکردن،انتقام  من که به فکر لج و

شما اسمتون :و گفتم دمیشده بود چرخ رهیخ نیکه به مت يبه سمت دختر چادر دمینشن یچیانگار که ه.برسونه

 ه؟یچ

دختر .اما اصال واکنش نشون ندادم دمیپر از خشم و کشدار سپهر رو از پشت سرم شن ينفس ها يصدا

 .رها:گفت

 .کامیمن هم ار:دست دادم و گفتم باهاش

 .شادن خانوم خدانگهدار...ریشب بخ يریستوان ام.من رفتم خونه ریام:دمیسپهر رو از پشت سرم شن يصدا

زم اون هم منو آدم حساب نکرد ا اوردمشیهمونطور که من به حساب ن!که عوض داره گله نداره يزیچ خب

تا اون !حقشه.حالشو گرفتم شتریهرچند من ب.کردیم یحرصشو خال يجور هی دیاونم با.نداره بیع!کنه یخداحافظ

کردم؟خب منم ازش گله  انتیخ هشاون از من گله داشت که ب... باشه منو تو اون وضع و حالت نزار تنها نزاره

و آب شدم و تقاص پس دادم  دمیمن زجر کش ماه4!نموند موندیم دیبا یبود نبود،وقت یم دیبا یداشتم که وقت

  ...که بفهمه من هم دلم شکسته...خورده ادب بشه هیحاال اون 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يماه سوختم تو تب و تاب عشق به سپهر4خود ِ من  نیهم!ما آدما میهست یبیو غر بیکه موجودات عج واقعا

و اون خواست باهام چند کلمه  دمشیحاال که د.دمیرو کش دارشیلحظه د هیکه از من متنفر بود و حسرت 

 ه؟یواقعا مشکل ما آدما چ! من بهش اجازه ندادم یبه قصد آشت دیحرف بزنه،شا

 !رودیانگار جانم م...دمیدیچشم رفتن سپهر رو م يبه رها بود و از گوشه  نگاهم

**-** 

 :راز نیو سوم شصت

او را از  توانستیهم نم چکسیه.بود مارستانیو رها همچنان مسرانه در ب گذشتندیرحمانه و پرشتاب م یب روزها

آمد تا با  اریاستراحت کند، ره یشاهد آمد و با نرمش خواهش کرد به خانه برگردد و کم. خارج کند مارسانیب

 جادیدر موضعش ا ینتوانستند خلل اریره نهاو را به خانه برگرداند اما نه شاهد و  دیو زور و تهد تیعصبان

 نیکه رها هر روزش را کنار تخت مت یماه کی. گذشتیچشم بسته بود م نیکه مت يروز ماه از کی قایدق.کنند
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 فیروز به روز ضع...کردیصلواتش را ادا م100و نذر روزانه  دادیاتاقش ختم قرآن انجام م يا شهیش واریپشت د ای

دستش هم که .نمانده بود  شیبرا ییکمر و پا گرینشسته بود که د یصندل يرو نقدرآ.شدیتر و رنجور تر م

... که به شاهد داده بود نزند یقول ریتا ز دادیانجام م انیدر م کیپرت و  یرا با حواس ناتشیتمر...همانطور بود

تنها  شدیتر م دهیپر گرا که او هم هر روز الغرتر و رن نیمت شدینم یاما راض شدیو ذره ذره آب م دیکشیزجر م

ماه بودند و  کیدر آن  نیمت يها یمالقات گریدو درجه دار د یکیو  یجالدت ر،سرهنگیسپهر،ام... بگذارد

آمدند و آن  یم یهر روز ساعت بایتقر ریسپهر و ام.خبر دهد نیمت يبه خانواده  خواستیسرهنگ هنوز هم نم

دراز  یعتبرود و سا مارستانیب يکه به نمازخانه  دادیاجازه را م نیبود که رها به خود ا یساعت تنها زمان کی

بار به مالقات آمد و در 3 کایار.رندیآرام بگ یکم ادشیز ستادنیمتورم از ا يبکشد بلکه کمر دردناك و پاها

 .او و رها شکل گرفت نیب یو دوست تیمیصم یمالقات ها بود که نوع نیخالل هم

اش را از صاحب آن شب  یدعا کند و سالمت نیمت يرها به نمازخانه رفته بود تا برا.شب شب عاشورا بود آن

به آنجا  توانستیرا در خانه به رسم هر ساله برگزار کرده اما نم یهمان لحظه پدرش مجلس دانستیم.بخواهد

 يقرآن را خواند و برا يها سوره نیآخر.ردیاو را بگ ياست شفا کینزد نیکه به مت یدر حال خواستیم.برود

داخل نمازخانه  گریگذاشت و همراه با چند زن د نیین را پابعد قرآ... بار در عمرش قرآن را ختم کرد نیاول

 شیبرا گریبود و د دهیبا همه جنگ نیماه به عشق مت کی...دادیصدا امانش نم یب ي هیگر...عاشورا خواند ارتیز

آورده  شیبار به رو هی اریره.کنندیم نیمت يرها برا يها یهمه نگران نیدر مورد ا یچه قضاوت گرانیمهم نبود د

به . کرد و نه کتمان دیینه تا.نداد یاست اما رها جواب نیکه سر پا نگهش داشته عشق به مت يزیبود که آن چ

 .دیدروغ بگو توانستیکه نم اریره

عاشورا  ارتیز.دیباریامان م یهوا سرد بود و باران ب.دیرسیدمام و سنج و نوحه از دور دست ها به گوش م يصدا

آنقدر برنداشت و در .برنداشت گریگذاشت و د شیو هق هق سر بر مهر نماز روبرو هیکه تمام شد رها با گر

از شدت درد کمرش نشست و به آسمان نگاه  یهمان حالت دعا کرد و التماس کرد و عجز و البه کرد که وقت

با چوب و  انداخته اند و بعد سهیک کیرا داشت که در  یحس آدم.تمام بدنش کوفته بود....زده بود دهیکرد سپ

هر چه ...شناختیخودش را نم گریخودش هم د... را خرد کرده اند شیچماق به جانش افتاده اند و استخوان ها

درد و مکدر شدن خاطر از  نیکه با کوچکتر ییآن رها.کردینم شیدایگشت پیم اتیقبل از عمل يدنبال آن رها

... مرده بود نیقیبه  دانستیخودش نم یو راحت شیرا ارجح بر آسا زیچ چیو ه کردیم یشانه خال فهیبار وظ ریز

 ادر همان حالت عضالتش ر قهیدو دق یکی.داد و چشمانش را بست هیو به ستون داخل نمازخانه تک دیکش یآه
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رها چشمان پف کرده و خون گرفته اش را باز کرد .به شانه اش زد یساله به آرام40حدودا  یشل کرده بود که زن

 ن؟یشما رها هست:گفت یو با مهربان که آرام دیو زن را د

 .باهاتون کار دارن رونیب ییآقا هی:زن گفت.تکان داد دییسرش را به عالمت تا رها

به سمت در  یبه آرام.ستادیلرزانش ا يپاها يرو یگذاشت و به سخت فشیرا داخل ک لشیرها وسا.رفت و

داده و  هیکنار در تک واریکه به د دیرا د از آنجا خارج شد سپهر یکفشش وقت دنینمازخانه رفت و بعد از پوش

رها .انداخته بود دستش ياش را هم رو یبود و کت مشک دهیپوش یسرتا پا مشک...چشمانش را بسته بود

 .سالم جناب سرگرد:و گفت ستادیا شیروبرو

بر لب نشاند  یرمق یرها لبخند کمرنگ و ب دنیبا د.خون بود يچشمان او هم کاسه .چشمانش را باز کرد  سپهر

 !دهیصداتونو شن نیحس...يریدعاهاتون جواب داده خانوم ام:و گفت

 به هوش اومده؟...شده؟به یچ:دیداد و ناباورانه پرس هیتک واریدستش را کنار سپهر به د رها

 .چشماشو باز کرده2ساعت  یحوال شبید:با همان لبخند گفت سپهر

اعتنا به مفاصل دردناکش به  یشتابان و ب.شدیمطمئن نم دیدیتا نم...بودهنوز باور نکرده ...ناباورانه...لبخند زد رها

که  يو به سمت پنجره ا دندیرس وی یس يبه آ یمنته يبه راهرو.سپهر هم به دنبالش رفت.سمت پله ها رفت

 یکی. یجوگندم ییمرد چهار شانه با موها کیزن و 2.دیکه رها چند نفر را آنجا د رفتندیپشتش بود م نیاتاق مت

رها جلوتر .کردندینگاه م نیبه مت شهیپشت ش گریدو نفر د.بود نیسر مت يو باال شهیش ياز زنها آنسو

 یرو به سرهنگ جالدت نیبه هوش اومدن مت مارستانیظاهرا ب:شد و گفت کیسپهر از پشت سر به او نزد.نرفت

داشت و جلوتر از رها به سمت چند قدم بر-.ذارهیم انیرو در جر نیمت ي نوادهو اون هم فورا خو دهیخبر م

 یماه چقدر سخت هی نیبدونن شما تو ا دیو هم خونواده ش با نیهم مت.دیایب-رفت و گفت نیمت يخانواده 

 .دیدیکش

 !نه:گفت عیسر رها

 ؟یچ یعنینه؟:برگشت و گفت سپهر

 .نه سرگرد و نه خونواده ش...بدونن خوامینم:بود گفت ستادهیسرپا ا واریکه با دست گرفتن به د رها

 ؟یچ يبرا:شد و گفت کیبه رها نزد سپهر

تحمل کردم به خاطر .بشه ریکه ازم تشکر و تقد دمیرو به جون نخر داریو عذاب و شب ب یماه سخت هیمن :-

 .هشیتازه باعث سوء تفاهم هم م.جبران کنن دیدوست ندارم بدونن و فکر کنن با...وجدان خودم،احساس خودم
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 ؟یچه سوء تفاهم:-

 .به سرگرد دارم یفکر کنن من احساس به خصوص دیشا...دونمینم:-

 د؟یندار:دینگاه نافذش را به چشمان رها دوخت و پرس سپهر

 !دیپس شما هم دچار سوء تفاهم شد دیکنیفکر م نطوریاگه ا! نه:-

فکر کنه دچار سوء تفاهم  نیکه جز ا یهرکس:داد گفت صشیتشخ شدیم یکه به سخت یبا لبخند کمرنگ سپهر

 .شده

که  دونستمیم م فهیسرگرد به عنوان مافوق و همکارم احترام قائلم و وظ يمن فقط برا:گفت يجد یبا لحن رها

 .نیفکر کن نیخوایشما هر طور م.کمکشون کنم

 ن؟یبود نیمدت مراقب مت نیمن بهشون نگم شما ا نیگیم... به هر حال:گفت سپهر

 .که نگه دیبگ دونهیهم که م يا گهیو هر کس د یو سرهنگ جالدت ریسروان کبو به  دینگ...بله:-

احساساتتون رو کف !نیبیعج یلیخانوما خ ز،شمایچ هیاما فقط .دیشما بخوا یهر چ.باشه:گفت یالیخیبا ب سپهر

 .دیکنیانکارش م شهیمتوجهش م یکس یو بعد وقت دیذاریدستتون م

انداخت و با  نییانکار کند سرش را پا توانستینم گریسپهر رو شده و د يبود دستش کامال برا دهیکه فهم رها

 ...بدونه خوامینم:بغض گفت

سرش ذره  يماه تموم باال کیو  دیبود نجایکه ا گمینه م...گمیمن بهش نم.باشه:شانه باال انداخت و گفت سپهر

 .برم اداره دیخودم هم با.برسونمتون دیایب.دیبهش دار یکه چه حس گمینه م.دیذره آب شد

از رها  یاسم یکس دیبخش سپرد که به همه بگو زریبدون مخالفت همراه سپهر رفت و قبلش به سوپروا رها

 .نبرد نیمقابل مت

خانوم :کند که سپهر گفت یرها ترمز کرد و رها خواست خداحافظ یاشراف يخانه  يساعت بعد سپهر جلو مین

 .بکنم ياقرار هیمن هم  دیبزار دیحاال که شما به احساستون اقرار کرد...يریام

روحش را به  یکه نگاه سرد و ب یسپهر درحال.نشست و منتظر ماند تا سپهر حرفش را بزند شیصاف سر جا رها

سکوت اوضاعو به  میذاشتیو نم میزدیهر کدوممون حرف م کایار ایاگه من :دوخته بود گفت يگذر يها نیماش

من .میاعتنا از کنار هم عبور کن یب ای میرو خورد کن گهیمثل دشمن همدکه  میوضع نبود نیاآلن تو ا زهیهم بر

 ...دیو بترس دینیرو بب کایو ار

 بوده؟ يزیچ کایشما و ار نیب:دیتعجب پرس یچاشن یو کم متیبا مال رها
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هردومون خرابش ...میخرابش کرد...قرار بود باشه:کردینگاه م نیاز ماش رونیب يزده  خی يایهمچنان به دن سپهر

 ...میکرد

دو طرفه بوده و حاال  کایحس شما و ار...کنهیفرق م یلیشما با من خ تیسرگرد وضع:و گفت دیکش یآه رها

اما روح  شمهیکه پ کشمیعذاب م یکس يو ناراحت، اما من از دور دیدر عذاب یکیاون  ياحتماال هردوتون از دور

ساده دل  نقدریکه ا مهیتجربگ یو ب یو خام یاز سادگ دیشااصال !و قلب و ذهنش فرسنگ ها دور از منه

قصه  هیماجرا همه ش  نیقبول کنم ا دیبا دیشا.مرد همکارم نیو در برخورد با اول تیمامور نیاونم تو اول.باختم

 .دیممنونم که منو رسوند....فراموش بشه دیبچگانه بوده و با ي

 نیماه تموم چن هیآدمو مجبور کنه  تونهینم یو خام یبچگ:سپهر گفت.را باز کرد و باران از او استقبال کرد در

 خدانگهدار....رو متحمل بشه یعذاب

آسوده  یالیبا خ توانستیباالخره م...شد و دوان دوان به سمت در خانه رفت ادهیپ نیکرد و از ماش یخداحافظ رها

 .استراحت کند

**-** 

 :راز نیو چهارم شصت

 )سپهر(

دو روز اول به هوش اومدنش .رفتمیم ادتشیمن هم هرروز به ع. گذشتیم نیهفته از به هوش اومدن مت هی

 چیه صیدکتر تشخ.موند مارستانیب يوارده به مغزش تو یاحتمال يبهایآس صیو تشخ یینها يمراقبتها يبرا

روز پنجم مرخص شد .دچار سردرد بشه ادیبهش فشار م یاوقات وقت یگاه دیرو نداد و فقط گفت شا يعارضه ا

 .خونواده ش شیو برگشت به خونه ش ، پ

 يالبته حق حرکت نداشت و رو. ماه تموم تو کما بوده کیانگار نه انگار .که به خونه برگشت اروم بود یاول روز

 میرفته بود ادتشیرو که به ع ریمن و ام یش خوب بود و کل هیوجود روح نیبا ا.بود دهیتخت دراز کش

 .خوبه شبره سرکار و حال خوادیاما از روز دوم غر غر هاش شروع شد که م.خندوند

چرا بعد از به هوش  دونستمینم.خبر بودم یواقعا هم ب.خبرم یدوبار ازم گرفت که گفتم ب یکیرها رو هم  سراغ

 هی.شدیشدن دستش مربوط نمسوء تفاهم و رو  ي هیقطعا به همون قض.بود ومدهین ادتشیبه ع نیاومدن مت

 شیبراش پ یمشکل دیبا زدمیحدس م.رمیگرفتم ازش خبر بگ میتصم!نبود زیشک برانگ گهیساده که د ادتیع

 .اومده باشه
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اقا ! دیرسیخانوم نم ایبرگرده اداره اما زورش به مادرش،سون خواستیو م کردیو مثل بچه ها لج م زدینق م نیمت

رو در روز دوم  نیمت اتیشکست عمل ي هیقض يموضوع به عالوه  نیپدرش هم پشت همسرش بود و ا رضایعل

شاد  ي هیکرد با روح یسع ریهر چقدر هم که ام.موجود اخمو و عبوس کرد هیبه  لیشدنش تبد نیخونه نش

 .باالخره روز نهم به هوش اومدنش مجوز خروج از خونه رو گرفت! درست کنه نشد نویخودش مت

**-** 

 هیخودش نشسته بود و داشت با  زیپشت م ریام.گشتمیبرگه م هیها دنبال  لیفا يدفترم بودم و داشتم تو تو

ت بهش قد  افتهیکه مغز ساده و تکامل ن يزیعوض کلنجار رفتن با چ: کالفه گفتم.رفتیور م کیمکعب روب

 .میکن دایبرگه رو پ نیکمک کن ا ایب دهینم

و  يروز نشده گم کرد هیکه برگه رو  ییاونوقت تو: ولو شده بود گفت شیصندل يکه حاال کامال رو ریام

 !ست؟ افتهیمغزت تکامل  شیکجا گذاشت یدونینم

 .سرهنگ بدم لیتحو دیامروز هم با.کجا گذاشتمش ادینم ادمیاصال : -

 ! هست حاال؟ یچ يبرگه : دیانداخت و پرس زشیم يرو ینگاه اجمال هی ریام

 .یقتل صاحب طالفروش يپرونده  نیبابا اعترافات قاتل ا: -

 .نجاستیا: گفت ریام

 !کجا؟: و گفتم دمیچرخ

 !من ياستکان چا ریز: نسبتا شرمنده گفت یحالت با

به .استکان افتاده بود ينقش گرد نشیباالتر ياستکانش رو برداشت و من نگاهم به چند تا برگه افتاد که رو بعد

 !!!رنگکم  يرنگ قهوه ا

 !برش دار ایب: داد و گفت لمیبزرگ تحو شخندیاز حالت شرمنده ش خارج شد، ن ریام

 سیهر سه تا برگه خ.رفتم و برگه ها رو برداشتم زشیبلند به سمت م ییبا گامها! شده بودم از دستش يکفر

 !؟يبرگه بزار ياستکانت رو رو دیآخه با: با حرص گفتم. شده بود

 !!!دونستم؟یاز کجا م: -

 !؟يکور بود: -

 !که شده هیکار سشیدوباره بنو نیغر زدن بش يبسه به جا: گفت

 !خونسرد بود چقدر
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 !خب؟.مکعب سرو کله بزن  نیبا ا نیبعد تو بش: -

 ! اطاعت قربان: -

سه  نیا گهید قهیدق 20تا  ریام: گذاشته بودم گفتم زیم يبودم و دستامو رو ستادهیا زشیم يکه جلو همونطور

! یدست خود سرهنگ تهران يدیم يریبعدم م.بهم مهر و امضاش بزنم يدیو م یکنیم یسیتا برگه رو بازنو

 !افتاد؟

 !شهیپوستت خراب م.باشه حرص نخور داداش گلم: کردن برداشت و گفت تیدست از اذ ریام

من هم برگشتم و .شد گهید یدرون سازمان يبرگه  هی يگزارش رو یسیرو کنار گذاشت و مشغول بازنو مکعب

 .خودم نشستم يسرجا

االن گزارش  نیهم.سالم قربان: احترام گفت يبعد از ادا.سرباز در زد و وارد شد  هینگذشته بود که  قهیدق پنج

 .دیکن شیجناب سرهنگ دستور دادن شما بررس.شده دایجسد تو اتوبان آزادگان پ هیدادن 

 .يبر یتونیم.خب اریبس: گفتم

 !سم؟یبنو نویا ای امیب: دیپرس ریرفت و ام سرباز

 دیکل.زمهیم يمهرم هم که تو کشو.برگه رو امضا کنم يفقط بزار پا.هیچ هیقض نمیبب رمیم.يایب خوادینم: -

 .رو بکن دیدرش رو قفل کن و کل ياستفاده کرد.روشه

 !زنمایامضات رو هم خودم م: -

 .ها یسیدرست بنو!!!... و دادهکه بهت نداده ر یخدا عوض هر چ: رفتم و گفتم يچشم غره ا: -

! خبر بدم؟ کایبه ار: دیپرس نیدر همون ح ریام. سوم رو هم امضا زدم و رفتم که کتم رو بپوشم  يبرگه  يپا

 !پرونده هاست نیکه عاشق ا یدونیم

اون عشقشو .الزم نکرده: گفتم یبه تلخ... اومد یکه سمت من و پرونده هام نم شدیم یاون چهار ماه! هه! کایار

 ...اریاسمشو ن...ریام ارین شمیاسمشو پ.گمیبار هزارم م يبرا! کنهیم یخال يا گهید يپرونده ها يچهار ماهه رو

**-** 

 :راز نیو پنجم شصت

به ساختمان  ینگاه مین ریدر طول مس.شد و به سمت ساختمان مبارزه با مواد مخدر رفت ادهیپ نشیاز ماش نیمت

 شناختشیهرکس م.ساختمان باال رفت  يبه ورود یاش که سپهر در آن بود انداخت و بعد از پلکان منته يکنار

او فقط .حق هم داشت.شناختیرا م یکم دافرا نیمت. ستادیا یبه احترام خودش و درجه اش خبر دار م يا هیثان
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 یاز پله ها باال رفت تا به دفتر سرهنگ جالدت.اداره خدمت کرده بود نیدر ا شیهفته و آن هم چهار ماه پ کی

 !جان يسالم فرهاد: گفت نوشتیم يزیبود و چ نییسرهنگ که سرش پا یدم در رو به منش.دیرس

 !د؟یخوب! سالم جناب سرگرد! ا:بلند شد و گفت يفرهاد ستوان

 !خلن؟جناب سرهنگ دا! خوبم شکر خدا: زد و گفت یلبخند کمرنگ نیمت

 .ستین ششونیپ یداخل کس دییبفرما.بله: -

ورود داد در را باز کرد و وارد  يکه سرهنگ اجازه  دیشن یوقت.به سمت در اتاق سرهنگ رفت و در زد نیمت

 !سالم سرگرد : گفت نیمت دنیبود با د زشیسرهنگ که پشت م.شد

 .سالم قربان: کرد و گفت ياحترام مختصر يادا نیمت

 .ستیگفت حالت هنوز چندان مساعد ن رضایعل! ؟یکله شق نقدریپسر تو چرا ا: -

 یسرهنگ م زیم يروبرو یصندل کی يدست سرهنگ رو يکه با اشاره  یجلوتر آمد و در حال یکم نیمت

 .حالم خوبه دیباور کن! پدره و نگران: نشست گفت

 !؟یپس سردردات چ: -

 الیخ یب یسردرد جزئ هیکه به خاطر  شهینم. شهیخوب نم يدزو نیخب اونا عوارض ضربه ست و به ا: -

 !شد فهیوظ

 یساق یپرونده مربوط به سازمانده هی ریگیپ خوامیم! خب اریبس! ياومد راقیکه تازه نفس و حاضر به  نمیبیم: -

 .یشهر بش يها

 .دمیدر توانم باشه انجام م يهر کار.اطاعت قربان: -

 .هیریستوان ام شیپ یلیاطالعات تکم.يبر یتونیم.خوبه: -

 .با اجازه: -

رنگ  یبرنج يگذرا به تابلو یبه سمتش رفت و با نگاه.همان راهرو بود  يدفتر خودش انتها.از اتاق خارج شد و

 زیم. بود شیهمانطور بود که چهار ماه پ زیهمه چ.بعد از چهار ماه دوباره وارد دفترش شد.کنار در اتاق وارد شد 

. وارید يرو يتابلو و نقشه و پوستر ها.پشت سرش  يکتابخانه . بلندش یان و پشتچرخ یصندل. اش یچوب

رها بود و  زیاتاق م گریو در سمت د. بزرگ را در خود داشت يایباخ فنیت اهیگ کیکه  یو بزرگ یکیگلدان سرام

بود و به  ستادهیسرپا ا دهیرنگ پر بایتقر يو خود رها که با چهره ا وارید يبلند گوشه  هیپا یقفسه و چوب رخت

 .سالم: در را بست و همزمان رها گفت نیمت. کردینگاه م نیمت
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کند  زانیآو یکتش را به چوب رخت رفتیکه م یدلخور به او انداخت و در حال يسرد و تا حدود ینگاه نیمت

 .ریصبح بخ.سالم: گفت

 !حالتون خوبه؟: گفت کردیکه لرزشش را فقط خودش حس م ییبا صدا رها

 !مهمه؟: دیو پرس دیبه سمت رها چرخ نیمت

 !باشه؟ دینبا: کرده بود گفت خی نیلحن و نگاه مت يکه از سرما رها

 ای ادتمیع يومدیهفته که به هوش اومدم م هی نیا يتو يبود میآخه اگه مهم بود و نگران سالمت! دونمینم: -

 .یگرفتینفر خبرمو م هیدست کم از 

 ياز رو روزیمن خودم د: گفت اوردیرا بر زبان ب دیخودش را گرفته بود مبادا آنچه که نبا يجلو یکه به سخت رها

 .بودم حالم بد بود يبستر مارستانیسه روز تو ب. تخت بلند شدم

 !چرا؟: دیکاسته شده بود پرس تشیو عصبان يحرف از دلخور نیا دنیکه با شن نیمت

 ...عضالت یعشر، گرفتگ یزخم اثن د،یضعف شد: -

 کیآن هم به مدت  نش،یرهاست بر بال يها يدردها و مشکالت ره آورد پرستار نیتمام ا دانستینم نیمت و

 !ماه

 .به من نگفت یکس: کرد زمزمه

خبر  یکس: اش نشسته بود گفت یصندل يرها که لبه . نشست زشیم يکنفرانس کوچک روبرو زیپشت م و

احوال شما رو . مارستانمیکه نگفتم ب دنیتماس گرفتن و احوالمو پرس انژادیسرگرد آر شیالبته سه روز پ. نداشت

 .نیخدا رو شکر که به هوش اومد.شدم ایهم جو

 .نجایا ایب: گفت نیمت

 نیمت يرفت و روبرو زیرها بلند شد و به سمت م.اشاره کرد زیم يخودش در آنسو يروبرو یبه صندل و

 نیمت.دانستیکرده بود و خودش هم علت را نم خیتمام تنش .را نداشت نیتاب نگاه کردن به چشمان مت.نشست

 !افتاد؟ یشدم چه اتفاق هوشیمن ب نکهیبعد از ا: دیپرس

 !د؟یخبرندار: -

در هم قفل شده بودند  زیم يکه رو نیرها به دستان مت. از زبون خودت بشنوم خوامیاما م دونمیم ییزایچ هی: -

 خواستندیم نکهیا یحت.کرد، تمام و کمال فیرا تعر هیقض.آن دستها تنگ شده بود  يگرما يدلش برا. نگاه کرد
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لب  ریز یاو وقت یاخمالود و برزخ يدن چهره یبفروشند را هم گفت و با د خیش کیبفرستند و به  یاو را به دب

 !يبود پس قهرمان قصه تو: گفت نیدر آخر مت!دلش به رقص در آمدٰ◌  ٰ◌  رتیغ ینامرد ب ٰ◌  ٰ◌ٰ◌ زمزمه کرد 

 .نیتنها گذاشت راتیاز سرزنش ها و تقص یمن رو با کوه... دیشما قهرمان قصه شد! نه برعکس: -

 .شرمنده م که تو اون مخمصه تنهات گذاشتم: مهربان به رها نگاه کرد و گفت یبا نگاه نیمت

باالخره : اشک ها را به عقب راند و گفت قیعم یجوشش اشک را در چشمانش احساس کرد اما با نفس رها

 .تموم شد

 !رها؟: صدا کرد نیمت.بود دنیدر حال بار يزیبرف ر.شد و به سمت پنجره رفت بلند

 ییتوانا گریکه د دیرسیم جهینت نیداشت به ا... تجربه اش نداشت یفشار را بر قلب ساده و ب نهمهیتحمل ا رها

مافوق نگاهش  کیصرفاً به چشم  توانستیباشد، نم یدر برابرش معمول توانستینم.را ندارد نیبا مت يهمکار

 !بله قربان؟: و گفت دیچرخ نیبه سمت مت.کند 

 ... چشمات گود افتاده ریز ،يالغر شد...يشکسته شد یلیخ: -

 .بودم ضیچهل روز رو مر نیتمام ا.حالم بد بود: -

 !؟ياالن بهتر: -

 .بایتقر: -

 .کنمیخبرت م غهیوقت گرفتم واسه فسخ ص یوقت: -

 .باشه: داد و چشمانش را بست و گفت هیتک واریبه د... ختیدرون رها فرور در يزیچ

 ...دیجد يپرونده  نیدر رابطه با ا... خب: -

**-** 

 :راز نیو ششم شصت

 )سپهر(

نصفه  کیساعت  یحوال.ساله 32... مودت یعل ریمقتول ، ام: کردیرو بلند قرائت م یقانون یگزارش پزشک ریام

 يزایکردن به چ یخورده ، گلوله رو که بررس شیشونیگلوله که به پ هیکشته شده، با  شبید نیهم یعنیشب 

 .دنیدر موردش رس یخاص

 قایدق: دمیپرس دمیچرخیم یهمراه با صندل يمتفکر ي افهیچرخونم نشسته بودم و با ق یصندل يکه رو یحال در

 !؟ییزایچه چ
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گلوله  نیدر واقع ا.نشده جیرا یارگان چیه يستفاده ازش براا رانیکه هنوز تو ا دهینوع خاص و جد هیگلوله از : -

 .ادیم ریسخت گ یلینمونه ش خ

 !خب؟: -

 یتا انتها خراش داره که بعد از بررس یسمت گلوله از نوك مرم هی نکهیا گهید زیچ هیو . خب به جمالت: -

داره که  کیانحراف کوچ هیشده تو خان دوم  کیگلوله ازش شل نیکه ا يکلت کمر يمتوجه شدن اسلحه 

 .شده اریباعث به وجود اومدن اون ش

 !مقتول خبر دادن؟ يبه خانواده : رو متوقف کردم و گفتم یصندل ریبه ام رو

 .نه هنوز: -

 .سراغ اونا میریبعدا م.سرباز رو مامور کن بره و خبر بده هی: -

 .گهید میخب خودمون االن بر: -

 .خبر قتل رو بدم ادیبعدم خوشم نم! به نظرت؟ کننیم يکارهم میخبر فوت رو بد میاالن بر: -

 .بره یکی گمیباشه م: -

 يزینبوده که چ یکه اون اطراف بودن کس ییتو اون انبارها و ساختمونها! د؟یبه کجا رس یمحل قاتیتحق: -

 !باشه؟ دهید ای دهیشن

 .هم نشدن یخاص زیو متوجه چ دنینشن يزیبودن اما چ فتیاز نگهبانها اون موقع سر ش ییچندتا...نه: -

اونجا نبوده و قاتل بعد از کشتن مودت اونو به اون قسمت  تیجنا يصحنه  ایپس دو تا احتمال وجود داره، : -

 ...ایاز اتوبان برده و رها کرده 

 کیکه صداخفه کن روش بوده به مغز مقتول شل يمقدمه با اسلحه ا یو ب عیقاتل اونقدر سر ای: ادامه داد ریام

 .راه بندازه ییبشه و سر و صدا ریحفظ جونش درگ يکرده که مقتول فرصت نکرده با قاتل برا

 یاطراف جسد کم يخاك و سنگ ها يجرم رو يصحنه  یبررس میچون ت. شترهیب یدوم نیکه احتمال ا: -

 !وجود داره؟ کیکنترل تراف نیاون اطراف دورب یراست.کردن  دایخون پ

 .بعد از اون لومتریک 1 یکیپونصد متر عقب تر از محل کشف جسد و  یکی.تو همون محدوده قاینه دق: -

 .بشن ینینصفه شب بازب2تا 12 يساعتها نیب نیضبط شده توسط اون دو تا دورب يها لمیف خوامیخوبه، م: -

 !م؟یباش دیبا یدنبال چ: -

 .رسهیدوم نم نیبه دورب یاول هست اما تو زمان درست و معقول نیدورب يکه تو ینیماش: -
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محل قتل اونجا نبوده و  میاگه فرض کن نکهیاول ا.لیبه دو دل. ستین یهر چند منطق.ارزه یبه امتحانش م: -

محل  میاگه فرض کن نکهیدوم هم ا لیدل. برهیجسد به اونجا منتقل شده پس رها کردن جسد اصال زمان نم

هم  يریدرگ چیچ کس متوجه نشده و هیکار رو تموم کرده باشه که ه عیسر یلیخ دیقتل اونجا بوده بازم قاتل با

 . صورت نگرفته

فراموش نکن که محل کشف جسد حدود  نویاما ا: نکته رو گوشزد کردم هیداشت اما من بهش  یدرست لیدال

زنده  مودت یحت ایپس بردن جسد  هیهم پر از چاله ست و سنگالخ نیاتوبان فاصله داره و زم میمتر با حر100

 شیبه هر حال با هر فرض و پ. جاده زمان بره میرها کردن جسد و بعد برگشتن به حر ایبه اون قسمت،کشتن 

نفر رو هم  هیدر ضمن .نهیهم میکه دار يزیاالن تنها چ.ارزش امتحان کردن رو داره یهمونطور که گفت یفرض

 يبر یتونیم. .. کرد هیته شهیکنه اون گلوله رو از کجا م قیمامور کن تحق

نفر هم  هیرو بفرستن و  لمایکه ف یرانندگ ییمقتول ،زنگ بزنم راهنما يسرباز بفرستم خونه  هیپس : گفت ریام

 .بره سراغ گلوله

 !سر بزنم نیبه مت رمیمنم م... بله: بلند شدم و گفتم یصندل يرو از

دست  ریمن ز یتا ک!؟يدینجات م خفت نیمنو از ا یک ایخدا: گفت يرفتن از اتاق با ناخشنود رونیب نیح ریام

 !خر کار کنم؟ نیسپهر ع نیا

 !یزنیحرف م ادیز: -

**-** 

 :راز نیو هفتم شصت

رها هم .بگردد غهیفسخ ص يبرا يگرفت تا دنبال محضر یرا مرخص يوقت ادار یانیدو ساعت پا نیبعد مت روز

عمه شراره اش رفت تا  يبرد و به خانه  انیرا به پا يقبل افسرده ساعت کار يروزها يخسته و مثل همه 

 .زبان درس دهد نیکه داده بود به دختر عمه اش مهرآذ یطبق قول

منتظر ماند و  یلیخ.رها را گرفت یگوش يزد و شماره  رونیکه در آن نوبت گرفته بود ب ياز محضر خانه ا نیمت

 يصبر یبا ب. دادیاما رها جواب نداد، دوباره زنگ زد، چند باره زنگ زد اما رها جواب نم دیانتظار را شن يبوق ها

 نیکه مت یگرفته بود گرفت و بعد از چند بوق زن يمواقع اضطرار يرها را که برا يخانه  يشماره  یو کالفگ

 !بله؟: مادر رها باشد جواب داد دادیاحتمال م

 !؟يریام يمنزل آقا.سالم: -
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 .دییبفرمابله : -

 !خونه هستن؟ يریخانوم ام: -

 ! منظورتون رهاست؟: -

 دیباهاشون دارم که حتما با يفور یلیکار خ هی.سرگرد صداقت...من همکارشون هستم.بله: -

 !خونه هستن؟.دنیرو جواب نم شونیگوش.نمشونیبب

 .ستینه جناب سرگرد، خونه ن: -

 !کجاست؟ دیبگ شهیم: -

**-** 

 يمادر رها خانه  يرا که طبق گفته  يزنگ واحد. انداخت و جلو رفت یبرج مسکون يبه بلندا ینگاه نیمت

 !بله؟: که صدا آمد دیطول نکش ادیز. رها بود و رها در آن را زد يعمه 

 .با رها کار دارم. سالم: نگاه کرد و گفت نیدر دورب نیمت

 !!!ن؟ییسرگرد شما: خود رها جواب داد تیدر نهاو  دیبه گوش رس فونیآ يارهایرها صداکردن از داخل ش يصدا

 ! ؟يتعجب کرد: کنترل کرده بود گفت یکه حرص و خشمش را به سخت نیمت

 !ن؟یرو از کجا آورد نجایشما آدرس ا! تعجب کنم؟ دینبا: -

 ! یوقتمو گرفت یکه کل نییپا ایب.از مامانت گرفتم! کرده دایپ رادیظاهرا ا تیخودت که گوش: -

 !ه؟یکارتون چ: -

 !محضر میبر میخوایم: دیغر

 .امیاالن م: و لب زد دیبادش خواب... رها الل شد و

آن موقع بود که متوجه . برج بود رفت و داخلش نشست يپلکان ورود يکه روبرو نشیبه سمت ماش نیمت

ج شد و به سمتش آمد رها از برج خار نکهیمعطل ماند تا ا يا قهیچند دق. شد ابانیرها درست آن سمت خ نیماش

 یسالم خشک و خال کی یحت. نگفت يزینزد و رها هم متعاقبش چ یحرف نیمت.کنارش نشست نیو داخل ماش

را  نشانیب يسکوت آزار دهنده  قهیرا راه انداخت و بعد از چند دق نیماش نیمت...رد و بدل نشد نشانیهم ب

 ! شناسنامه ت باهاته؟: شکست

 .آره: گفت یبه سخت رها

 ...بردندشیرا داشت که به مسلخ م یکس حس
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 ستم،یکار هم ن یب نیمن همچ یدونیتو که م! چقدر زنگ زدم؟ یدونیم: دیپرس نیمت نکهیسکوت در افتاد تا ا باز

فکر  دینبا...رفتم  يمن واسه چه کار یدونستیکار برسم،تو که م نیاز وقت اداره زدم که به ا يدیتو که د

 ؟یدر دسترس باش! اشم؟کارت داشته ب دیشا يکردیم

 .بود ریبود و خودم هم ذهنم درگ لنتیسا میگوش...دیببخش: گفت رها

 یحت... دیتا شا ندازدیبه هر نحو آن را عقب ب ایسر باز بزند  غهیچطور از فسخ ص نکهیا ریبود،درگ ریدرگ ذهنش

هرچند محال ...! دو دروازه حاصل شود نیب يدر فاصله  یفرج دیتا شا... فتدیب یدرصد اتفاق کیشده به احتمال 

 شیها یاحساس یکالم و ب يسرما ت،بایمحرم مامات يبرا نیمت يهمه اصرار و عجله  نیبا ا...دیرسیبه نظر م

 ...تجربه و ساده خاموش کرده بود یب يرا در قلب پر شور و پر احساس رها دیام يکورسو نیآخر

**** 

 :راز نیو هشتم شصت

 ...یالنکاه سنت: دیچیپ یم عاقد در گوشش يصدا

 !خام شوت شد يالهایمحال و خ يآرزوها یمصرف مچاله شد و به زباله دان یکاغذ ب کیمثل  قلبش

 دانستیاما م دیدیشده بود را م دهیپوش رشیپوش که چهره اش پشت چادر حر دیآنجا که نشسته بود دختر سف از

از همان اول .کنار دختر بر لب او هم هست ي دهیدرست مثل لبخند پسر کت و شلوار پوش یلبخند آرامش بخش

بازش  مهیدر ن قیکه رها از طر يقداتاق ع.که وارد اتاق عقد شد یاز همان اول...هم معلوم بود خوشحال است

... یصندل کی يکه خودش به فاصله  یآن هم در حال... آن دو جوان بود نیعقد ب يشدن خطبه  يشاهد جار

باشد کنار  کشیبود نزد دهیهم صالح ند تشانیدر آن دم آخر محرم یکرده بود و حت جادیا نیکه مت يفاصله ا

راستش مدام بر کف  يپا يپنجه ... کردیمحضر خانه را نگاه م واریدر و د یحواس ینشسته بود که با ب يمرد

 یخالص! چه؟ يبرا يقراریب دیپرسیو رها مدام از خود م... اش بود يقرار یو نشان از ب خوردیسالن م یکیسرام

... ودنب اتیعمل يروزها نی، مت نیمت نیا! در دلش به او باخته بود؟ یکه در اوج سادگ یبا دخترک تیاز بند محرم

 ياه يو سرد نیآن موقع مت يها یمهربان لیدل... دانستیرا هم نم دشیشا...  دیشا... دانستیرا نم شیچرا

تجربه که تمام تالشش را  یب يهمان رها... او که همان رها بود...دانستیسرگرد صداقت را نم ریچند روز اخ

 ... او را بابت آماتور بودنش سرزنش کند  نیکرد مبادا مت

: گفت یبه آرام... زد شیبه موها یکالفه تر چنگ دیساعت را د یو وقت... یبا کالفگ...به ساعتش نگاه کرد نیمت

 ...بودمیمهم م يجا هی دیاالن با... شده رمید
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 .میرینوبت بگ گهیوقت د هی يبرا میتونیخب م: دیبگو نکهیجز ا دیبه ذهنش نرس يزیچ رها

 !دهیپوس ینداشت جز چنگ زدن به طناب يچاره ا! بهتر رتریچه د هر

 .بزنه و من سه ساعت شهر رو دنبالت بگردم بتیکه باز شما غ: غرولند کرد نیمت

 !منه؟ ریتقص یعنی: گفت یبا ناراحت اره

 بتشیقرار آن روز را با غ خواستیکرده بود و م لنتیاش را سا یخودش که گوش... که بود دانستیهم م خودش

 !معلومه: دیغر نیمت! به هم بزند

 خواستیدلش م... افتندیانحنا  نییشدند و به پا زانیرها آو يلبها!  نیمت نیتلخ و بداخالق شده بود ا چقدر

 .»باال سرت آب شدم مارستانیماه تموم تو ب هیمن که  فیح«دیبگو توانستیم

 ...جز انجامش نداشت يچاره ا...دلش دستور داده بود...خودش خواسته بود.نبود یمنت اما

سرسام آور  شدیکه از آن پخش م یآهنگ يصدا.محضرخانه رد شد يروبرو ابانیبا سرعت از خ ینیماش

آورد و  رونیاش را ب یگوش... را که کامال فراموش کرده بود یموضوع... دیبه ذهنش رس يزیناگهان چ...بود

 .؟ سالم آرمان!لوا: تماس را برقرار کرد و بعد از چند بوق.داکردیپ نیمخاطب ستیرا از ل يشماره ا

-...: 

 !؟یخوبم تو خوب:-

-...: 

 !؟يندار يامروز کار:-

-...: 

 .نمتیبب خوامیآخه م: -

-...: 

 !؟یباش(...)دونیم شیپ یتونیم گهیساعت د هی: -

-...: 

 !خداحافظ.نمتیبیپس م: -

اصال ! دهد؟ینشان م یاز کارش باخبر شود چه عکس العمل اریکه قطع شد با خودش فکر کرد اگر ره تماس

 ! ر؟یاخ یمافوق بداخالق و سرد و سنگ نیبا در نظر گرفتن ا! ط؟یشرا نیآنهم با ا! کارش درست بود؟
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صورتش را  یانبوه شیکه ر یمرد جوان و کت و شلوار پوش... محضرخانه نگاه کرد یو به منش دیکش یهآ

 .نوشتیدر آن م يزیورودشان چ يبود و از همان ابتدا يسرش در پرونده ا... پوشانده بود

**-** 

 ...جناب سرگرد. دیدفتر بزن نیامضا تو ا هیفقط مونده  گهید...خب: -

را بر زانو گذاشت و بلند  شیو عجوالنه در ظاهرش نبود دستها یاز آن حرکات عصب ینشان گریکه حاال د نیمت

که حاج آقا به سمتش گرفته بود را  يخودکار. محضر دار رساند  يحاج آقا زیشد و با دو قدم بلند خود را به م

دفتر رها کرد و  يخودکار را رو همبعدم . اسمش را نوشت و امضا کرد یکوچک یلیگرفت و در کادر مستط

 .برگشت شیسرجا

 يکه کنار امضا يگریحاج آقا به کادر د.رفت زیبلند شد و او هم به سمت م دینگاه دو مرد را بر خود د یوقت رها

 یکه آن را شل و ب یحسش خودکار را بلند کرد و در حال یجان وب یرها با انگشتان ب.بود اشاره کرد نیمت

بر  یفشار خودکار در رفت و خط کوتاه نیلبا او.برگه گذاشت  يدکار را رودر دست گرفته بود نوك خو اطیاحت

معذب شده بود باز  انسالیرها که از نگاه متعجب مرد م.دفتر افتاد يو خود خودکار رو... انداخت دیکاغذ سف يرو

استمپ  حاج آقا: کالفه و شکست خورده گفت تیدر نها. خودکار را برداشت و باز نتوانست آن را نگه دارد

 !د؟یدار

 !دخترم؟ يدار یمشکل: گفت مرد

 .حسه یدستم ب: گفت یبه سخت رها

 .کندیو تعجب نگاهش م یکه با سردرگم دیدیرا م نیچشم مت يگوشه  از

را  جانشیدست ب يرها انگشت اشاره .گذاشت زیم يآورد و رو رونیرا از داخل کشو ب یآقا استمپ کوچک حاج

بعد آن را .شود يآن را فشار داد تا جوهر گرشیدست د يجوهر سبز رنگ گذاشت و با انگشت اشاره  يرو

اگه ممکنه اسممو : و گفت ستادیراست ا. امضا بر آن نشاند يگذاشت و اثر انگشتش را به جا دیداخل کادر سف

 .يریرها ام...دیسیخودتون بنو

 فیتشر دیتونیم. نمونده يکار گهید: حرف دفتر را چرخاند و اسم رها را کنار اثر انگشتش نوشت و گفت یب مرد

 .دیببر

**** 

 :راز نیو نهم شصت
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 !داره؟ یدستت مشکل: رو به رها کرد و گفت نیمحضرخانه که خارج شدند مت از

از  یبود که حت دهیبود ، ند دهینفهم! داره؟ یدستت مشکل گفتیتازه م! زهر یبه تلخ... زد يدر دل پوزخند رها

 ... متاسفانه از کار افتاده: گفت نیخود مت يبه سرد! دیآ یکلمه هم بر نم کیپس نوشتن 

 ! که از کار افتاده؟ یچ یعنی: دیزده پرس رتیح نیمت

خودکار رو  هیم حد رسوندمش که بتون نیبه ا یوتراپیزیف ناتیماهه با تمر هی... حسه سرگرد یدستم ب یعنی: -

 .دنید بیاعصابش آس.بلند کنم

 !شه؟یخوب م: آن را پوشانده بود گفت یو نازک دیبا نگاه به دست راست رها که دستکش سف نیمت

 .خدانگهدار... خب...نه کامال: باال انداخت و گفت يشانه ا رها

 .میبر ایب.رسونمتیم: -

 .منم قرار دارم.دیبه قرارتون برس دیبر.سرگرد ستین يازین: -

 .خداحافظ. خب یلیخ: -

که  ییجا... به راه افتاد  ابانیرها هم چشم از او گرفت و به سمت سر خ.رفت لشیپشت به رها به سمت اتومب و

پارك ممنوع به  يتابلو کیشلوغ و پر تردد کنار  دانیدور م. آرمان را مالقات کند گریربع د کیقرار بود تا 

رفت و  نییرها پا يروبرو ي شهیش.کرد توقف شیجلو يدیبلند سف یشاس لیبعد اتومب قهیچند دق.ستادیانتظار ا

 !خانوم برسونمتون: بود گفت یراننده که پسر جوان

 یچ شهیهست م سمیخانوم که اتفاقا پل هیکه تو روز روشن مزاحم  یبه کس: باال انداخت و گفت ییابرو رها

 !گن؟یم

 !نیقزو يسنگ پا گنیم: گفت انهیموذ يبا خنده ا پسر

: نشست و در را بست گفت یوقت.ندیبنش یصندل يتا رو دیرا باز کرد و خودش را باال کش نیو در ماش دیخند رها

 !یسالم آرمان

خواننده معروف هم  هیمزاحم که اتفاقا  هی نیکه تو روز روشن سوار ماش یسیحاال به خانوم پل: گفت آرمان

 !گن؟یم یچ شهیهست م

حنجره  يآقا يچطور!به توان دو نیقزو يسنگ پا: گفت یبست با حاضر جواب یاش را م یمنیا که کمربند رها

 !؟ییطال

 !رنیبگ ادیاز تو  انیطرفدارام ب! اوهو: زد و گفت يلبخند آرمان
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 !از اون طرفدارا یکیخب منم : گفت رها

 !یمن يترانه ها يشما سوژه ! خانوم دیدار اریاخت: لبخند محجوبانه گفت آرمان

 ...نگو آرمان: لب زد یبزند به سخت خواستیکه م ییو معذب از حرفها نیشرمگ رها

بهت  زایچ یلیهفت ماه خ شیش نیفکر کنم تو ا! چرا نگم؟: را به حرکت در آورده بود گفت نیکه ماش آرمان

 !ثابت شده باشه

 !؟يریکجا م يدار: -

 .رمینم یخاص يجا: -

 .م خسته یلیخ... ما يبرو سمت خونه : -

 !؟ياوردین نیماش: -

 .ارتشیبره ب اریره گمیبعدا م.عمه شراره ست يدم خونه .چرا: -

 :شدیپخش بلند م ستمیآهنگ بود که از س ينزدند و فقط صدا یحرف گرید

 وارونه يپره از حادثه ها ایچرا دن*

 دونهینم یکه عاشق میشیم یکی عاشق

 گهیبه دنبال تو و تو دنبال کس د من

 گهیراست نم یکیاز ما دو تا به اون  چکدومیه

است چطور  شیکه رها سوژه و مخاطب ترانه ها گفتیاگر آرمان راست م.در افکار خود وامانده بود رها

 ییتو دیبگو توانستیچطور م! ست؟یگریعاشق شخص د دیبگو توانستیچطور م!خواهمت؟ینم دیبگو توانستیم

را جلب کرده ام رها  تکه طرفدارت هستند من نظر یدختران لیخ نیو از ب میباهم بزرگ شده ا یرا که از بچگ

 چیکه ه یکس! دارد؟ یمتوسط یشده ام که وضع مال ياحساس و مغرور یکرده ام و عاشق سرگرد گم نام و ب

 !ندم؟یبیهمکار م کیبه من ندارد و فقط به چشم  یاحساس

رها آرمان را .گرفتیساده را هم در بر نم یلیفام يرابطه  کی یکه داشت حت یاحساس... از آرمان متنفر نبود رها

بود و دل به او نباخته  دهیرا ند نیاگر رها مت.دوستش نداشت  شدیبود و نم یچون دوست داشتن... دوست داشت

را  نیرها مت... نبود نطوریاما حاال که ا شودیم بختکه با او خوش دانستیو م دادیبود قطعا به آرمان جواب مثبت م

کار از کار ... محرمش شود...از او شوهرش شود ریغ یتصور کند کس توانستیاصال نم.دلش را باخته بودو  دهید
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روح دخترانه اش را ندانسته دست خورده کرده  نیمت... بکر نبود گرید...روحش دست خورده بود...گذشته بود

 ...بود

 !؟يتو فکر! شده؟ يزیچ: دیپرس آرمان

منو  یچ يبرا: بود گفت يو از نگاه کردن به چشمان آرمان فرار کردیم يباز فشیک يکه با دسته  یدرحال رها

 !؟يانتخاب کرد

اصال خودت ... يمنو دار يآل ها دهیچون تو تمام ا: آماده شده داشته باشد گفت شیاز پ یانگار جواب آرمان

 !من يآلها دهیمالك ا يشد

 ... ندارم یخاص زیچ چیمن ه: -

 ... يدار یرو در حد عال زیبه نظرم تو همه چ.. .یکنیفکر م نطوریتو ا: -

برسه به جواب  خوادیها م ینیمقدمه چ نیا: دیآرمان پرس... داد و به عابران نگاه کرد هیتک شهیسرش را به ش رها

 !؟یینها

 .آره: و گفت دیکش یقیعم نفس

 !ه؟یزجر کشم نکن و بگو جوابت چ! خب؟: -

 ...هیمنف: که خودش هم نشناخت و با ترس از واکنش آرمان نجوا کرد ییبا صدا رها

آرمان به ! که رها فاتحه اش را خواند دیرا آنقدر محکم کش یترمز کرد و ترمز دست انهیناش ابانیکنار خ آرمان

ه فقط اندو.دادیبودن را نشان نم نیو خشمگ یچهره اش عصبان...دیکشیم قیعم يو نفس ها کردیروبرو نگاه م

 . زدیکه در چهره اش موج م يریبود و غافلگ

 ...و من یخوب یلیآرمان تو خ: به سرعت گفت رها

 ستیالزم ن...رها یکن شیماست مال ينطوریا ستیالزم ن: آرمان به گوشش خورد و حرفش را قطع کرد يصدا

 !؟یاگه خوبم پس چرا منو نخواست... یدروغ بگ

 !مشکل از منه...يندار یمشکل چیتو ه...آرمان  گمیدروغ نم: به سرعت گفت رها

 ...داره یراه حل هی یهر مشکل: -

 !راه حلش ازدواج نکردن با توئه: -
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 شیمبهم و دور برا يخاطره ا ادآوریرنگ و زالل رها که  یبه چشمان عسل...و به رها نگاه کرد دیچرخ آرمان

در ذهن آرمان مانده  يا شهیش یجفت چشم عسل کیکه از چهره اش تنها  دیبا چادر سف یزن يخاطره ...بود

 !ه؟یکه دل تو رو برده ک هخوبتر یلیخوبم اون خ یلیدوست دارم بدونم اگه من خ یلیخ: دیپرس... بود

 .شیشناسینم...بگم تونمینم: و خجوالنه گفت نیشرمگ رها

 !نه؟...صداقت نیسرگرد مت: تلخ گفت يبا لبخند آرمان

 !؟یشناسیتو اونو از کجا م: دیزده بودند پرس رونیچشمانش ب يکه از کاسه  یزده و با چشمان رتیح رها

که دوستش داشته  زدیحدس م...بهم گفت اریره يبود دهیچسب مارستانیماه تموم به تختش تو ب هی یوقت: -

 ...یباش

آب آرمان رو شده بود داشت از خجالت  يحاال که دستش برا...نداشت که بزند  یحرف.سکوت کرد  رها

به او القا شده بود وگرنه رها قبل از او  نیبا مت ینیبود که از هم نش ییزهایهم از آن چ دنیخجالت کش...شدیم

 ...خجالت بکشد يزیبود که از چ نیپرروتر از ا یلیخ

 !دوستت نداره؟: گفت آرمان

اون فقط  يمن برا...نه:سخت تر از جواب دادن به آن سواالت را تا آن لحظه تجربه نکرده بود...داشت يبد حال

 همکارم هی

 يخانه  يجلو نیماش یوقت.هم نشکست یآهنگ يصدا یرا حت نیزده نشد و سکوت داخل ماش یحرف گرید

 !؟يازم دلخور! آرمان؟: رها ترمز کرد رها گفت يپدر

هم از ... دلخورم...دروغ بگم خوامینم: گفت کردینگاه م شیو به جلو رفتیکه از نگاه کردن به رها طفره م آرمان

بهت گفتم جوابت  نیماش نیتو هم شیماه پ شیکردم، ش يکه ازت خواستگار يروز ادمهیاما ...تو هم از خودم

 يروز هی...میخواهر و برادر بزرگ شد مثل یاز بچگ...اگه رد من باشه یحت...زارمیباشه بهش احترام م یهرچ

همون داداش بزرگه و تو  شمیحاال بازم من م.یخواهرم باش خوامیمن...برادرت باشم خوامینم گهیحس کردم د

 .کهیهمون خواهر کوچ

داشت که  يحال بد.بخش و پر از مهرش هم نتوانستند طعم تلخ و گص دهان رها را عوض کنند دیام يحرفها

لبخند  نحالیبا ا...اتفاقات آن روز از توان قلب و احساسش خارج بودند...خوبش کند توانستینم يزیچ چیه

 .آرمان یمرس: زد و گفت یکمرنگ

 .ریشب بخ: جواب داد و گفت قیعم يو لبخند رها را با لبخند دیچرخ آرمان
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شب : را باز کرد و گفت نیدر ماش...کیساعت هفت عصر بود و هوا کامال تار.هوا شد یکیرها تازه متوجه تار و

 .ریتو هم بخ

**-** 

 :راز نیهفتادم

 )سپهر(

مقتول  يصحبت با خانواده .گذشتیمودت رو بهمون داده بودن م یرعلیقتل ام يکه پرونده  يزروز از رو سه

 یبه نظر نم.یمعمول ینهاد دولت هی یکارمند معمول هی. بوده هیحاش یآدم کامال نرمال و ب هینشون داد مقتول 

تو  تیکرد که جنا دییجرم تا يصحنه  یبررس میت... بوده باشه تیجنا لیدل یو خصومت شخص یاومد دشمن

دهنش  ایمقتول  يدست و پا يبند برا ایاز طناب  ياثر چگونهیه.که جسد کشف شده رخ داده  یهمون محل

رو  یموجه ریغ ریتاخ چیکنترل سرعت تو اون محل ه يمدار بسته  يها نیدورب یبررس.جسد نبود يجا چیه

مشخص  نیجسد نوع و مدل ماش یدر حوال ینیاشم يچرخ ها ازاثر به جا مونده  یبهمون نشون نداد اما از بررس

سرنخ . مثل اون در اون زمان عبور کرده بودن نیماش نیچند لمیف يکه تو جیو را یکامال معمول نیماش هی...شد 

 .نبود يبد

 لمیف ياون مدل خاص رو که تو يرو فرستاده بودم استعالم کنه و مشخصات مالکان تمام خودروها ریام

فتا رفته بود و من هم تازه  سیبه بخش پل ریاون لحظه ام.میتا احضارشون کن ارهیب ریپالکشون ضبط شده بود گ

 . به اتاق خودم  گشتمیاومده بودم و داشتم برم رونیب یاز دفتر سرهنگ تهران

سته بود و به نش یصندل يپشت به من رو یکی.که داخل اتاقم بودن جا خوردم یدو زن دنیاتاق شدم و با د وارد

بودنش داشت کنار اون  سینشون از پل فرمشیونیزن دوم که چادر به سر داشت و .دستش دستبند زده بودن

 نیا 130 يکالنتر ياالن مامورا نیهم... جناب سرگرد: و گفت ستادیبود که با ورودم خبردار ا ستادهیا یکی

 يمدارك و شواهد رو. ارجاع دادن نجایاشما به  یتحت بررس يپرونده  یخانوم رو به عنوان مضنون اصل

 .زتونهیم

 يبودم اونوقت مامورا اوردهین ریگ يبه درد بخور زیمن هنوز چ.منتظره بود ریغ یاتفاق نیبرام چن...کردم تعجب

: تعجبم رو به سرعت پس زدم و گفتم. بار قتل بهشون گزارش شد برام مضنون آورده بودن نیکه اول يکالنتر

 .دیبر دیتونیخب شما م اریبس

 .اطاعت قربان: زن گفت مامور
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مضنون  يهنوز چهره .رفتم و پشتش نشستم زمیبعد از رفتنش و بسته شدن در به سمت م.از اتاق خارج شد و

 !ه؟یاسمت چ: در همون حال گفتم.دستام گرفتم نیخودکارم رو برداشتم و ب... بودم دهیرو ند

 ...ــینشن: گفتم تیم و با عصبانسرمو بلند کرد.رو نداد فقط پوزخند زد جوابم

 !الل شدم دنشیبا د و

حرف و  چیه یاون از اونا که منو ب.احمق تر یکیاز  یکی ساشیپل! واقعا دیدار يمسخره ا یچه آگاه: گفت

 کنهیلحظه سرشو بلند نم هیممکن که  ریغ يتهایاز مرد مامور نمیا نجا،یا ارنیو م زننیدستبند م یحیتوض

 !بخورمت؟ یترسینکنه م! طرفشو نگاه کنه

 یبه سخت...مات بودم...ستادمیپشت سرش ا.داشتمیآروم قدم برم.بلند شدم و به سمتش رفتم یصندل يرو از

 !کایار: زمزمه کردم

کرده  هیخون بود،انگار گر يچشماش کاسه .دور دستاش افتاد ينگاهم به دستبند فلز.ستادیشد و روبروم ا بلند

: گفت دیلرزیهم خشم م دیکه از سر اندوه،شا ییبا صدا.شده بود رهیا اون لحظه که سرد و عبوس بهم خام...بود

 !ه؟یک زننیکه ازش حرف م یمودت یرعلیام نیا! ؟یبه چه جرم! نجام؟یمن چرا ا

 !کرده بودن؟ ریرو دستگ کایچرا ار! سوال خودم هم بود نیا

دومتر اونطرف تر شق و رق  یکی کایار.گذاشته بودن باز کردم زیم يرو که رو يرفتم و پوشه ا زمیسمت م به

رو خوندم وا  يبه سرعت گزارش کالنتر یوقت.کردینگاهم م دنیدرخشیکه از اشک م ییبود و با چشما ستادهیا

پاکت  هی يکه تو يکمر کلت ياسلحه  هیتازه اون لحظه بود که چشمم به .افتادم میصندل يرفتم و رو

 .مودت رو از پا در آورده بود یعل ریخارج شده از اون ام رِیکه ت ياسلحه ا.د افتادشفاف بو یکیپالست

 يخواینم! ؟یحرف بزن يخوایتو هم نم: و از کنترل خارج تر گفت شدیکه هر لحظه بلند تر م ییبا صدا کایار

 دیدوباره با یبه چه جرم یبگ يخواینم! نجام؟یچرا ا یبگ يخواینم! ن؟یبه دستام زد ویدستبند لعنت نیا چرایبگ

 ...د حرف! باهات همکالم شم؟

 !!!کایبسه ار: بلند تر داد زدم ییصدا با

 ياسلحه ا. اون اسلحه ست ياثر انگشت تو رو: و گفتم ستادمیروبروش ا.بلند شدم و به سمتش رفتم.شد ساکت

 !دهینفر باهاش به قتل رس هیکه 

 !امکان نداره: گفت ناباورانه
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اثر انگشت تو تنها اثر .گهیم نویگزارش که ا: خودمو محکم و سر پا نگه داشته بودم گفتم یه سختکه ب یحال در

 .اون کلته يانگشت رو

رو گرفته بود سرش رو به چپ و راست تکون داد  ختنشیاشک ر يجلو یکه بغض کرده بود و به سخت یدرحال

 ...امکان نداره: و تکرار کرد

 هی.رفتمیاومدم و م یبلند م يشده بودم مدام عرض اتاق رو با قدمها یکه عصب یپشت کردم و در حال بهش

طلبکارانه و  تیدر نها.دمیکشیلب م يرو گوشه  گهیشلوارم بود و انگشت شصت دست د بیدستم تو ج

 ؟!يدنبال دردسر شهیچرا هم: گفتم نیخشمگ

 .دنبال منه شهیدردسره که هم نیا: دینال

و اشک  ختیریاشک م...بهمن ماه نبود يکه قطعا از سرما یلرزش...دیلرزیم.ستادمیسمتش رفتم و روبروش ا به

 ختنشیمن به اشک ر...نمیپروا و لجوج و سرکش بب یرو ب کایمن عادت داشتم ار.خارج از تحملم بود ختنشیر

 بود؟ ادهفتیوقت هنوز هواش از سرم ن نهمهیدختر چه به روزم آورده بود که بعد از ا نیا...ایخدا...عادت نداشتم

سر  چیمن ه...دمیباشم هم فقط مال تو رو د دهید کیدستم نگرفتم ،اگه از نزد ياسلحه ا چیمن تا حاال ه: گفت

 !سرگرد گمیبه خدا راست م...شناسمیمودت رو نم یعل ریمن ام...بهم چسبوندن یاتهام نیچطور چن ارمیدر نم

پا  مونیدور يروزها نیحال مثل تمام ا نیبا ا...ستمیبراش سپهر ن گهید نکهیاز ا... گرفت از سرگرد بودنم دلم

 گهیاما د کردمیباور م يزدیحرفا رو م نیا شیاگه پنج ماه پ: دمیگذاشتم و غر فمیقلب و احساس بالتکل يرو

 یاز نظر من زن...ختیباورهام در موردت فرور امتم دمید بهیپسر غر هیبا  تیتو رو تو اون وضع یوقت... تونمینم

 .رو هم داره یآدم کش يبرا یکاف لینامحرم واگذار کنه پتانس يکه بتونه اونقدر راحت خودشو به مردا

زخم خورده م دادم و نفرتم نسبت  رتیاحساس پر به پر عقل و غ یکه خاکستر شد اما ب دمید...که سوخت دمید

 !حقشه نمیاز ا شتریب! حقشه: زد بیدرونم نه يوالیه...دیباز شعله کش کایبه ار

... شده جهنم به خاطر تو میچهار ماهه زندگ...بسه...بسه : نشست و زار زد یکییکف موزا يرو يپا يجلو کایار

 !گفتم چرا اون کار رو کردم...دادم حیمن که بهت توض

 چیه! یاون کار رو بکن دادیبهت اجازه نم یلیدل چیه: بلند گفتم ییبا خشونت و صدا...از دست داده بودم کنترلمو

نداره  یلیدل...کایار شمیپرونده ت نم ریگیمن پ -ادامه دادم یو عصب نیآهسته تر اما همچنان خشمگ -!یلیدل

که تونست وارد قلبم  یتنها کس! شدیم نگسارس دیبا شیهدر بدم که چهار ماه پ یرو واسه کس میوقت و انرژ

 !کایمرگ حقته ار!کرد انتیتمام بهم خ يبشه و بعد با نامرد
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**-** 

 :راز نیکمیو  هفتاد

 ) کایار(

 هیثان کیاز  غیدر! مرگ در مرگ ...مردم و باز مردم... رو مردم یچهارماه جهنم نیمن هر روز ا! مرگ حقمه آره

 ! یزندگ

و  يدستام در حصار اون دستبند فلز دنیکه بهم زده بودن، نه به خاطر د ینه به خاطر اتهام کردمیم هیگر

مرده ... که بعد از مدتها زنده شد یداغ يبرا کردمیم هیگر...آلت قتاله بود يکه رو یسرد،نه به خاطر اثر انگشت

 !که دوباره گر گرفت يخاکستر...شد دهیکش رونیکه از گور ب يا

 ...سپهر: زندان بانمو صدا کردم ملتمسانه

-! شمیخر نم گهید...شمیخام نم گهید! اریاسم منو ن: گفت شهیترسناك تر از هم یسمتم خم شد و با لحن به

 !سپهر مرد خانوم - صداش باال رفت و من چشمامو بستم

سپهر .نشسته بودم نیزم يهنوز رو.صورتم گذاشتم و زار زدم يکه با دستبند به هم وصل بودن رو دستامو

 .بودن شیفیتمام کارها و حرکاتش نشون از بالتکل.سرش گذاشته بود يدستشو رو هیبود و  ستادهیسرم ا يباال

داد و  يصدا! چه خبره سرگرد؟: به گوشم خورد یینا آشنا يصدا.موقع در اتاق باز شد و دو نفر وارد شدن همون

 !کل ساختمونو برداشته ادتیفر

خانوم : به گوشم خورد يا گهیمرد د يصدا...دیلرزیم...تمام بدنم سست شده بود.بلند شم اما نتونستم خواستمیم

 .لطفا دیبلند ش

سپهر بود که بهم پشت  دمیکه د يزیچ نیاول.صورتم برداشتم يدستمو از رو.بود ریام...مشناختیصدا رو م نیا

من ... نمشینب یناراحت و عصب نقدریکالفه،ا نقدریو ا رمیبم خواستیدلم م...اتاق رفت يکرد و به سمت پنجره 

 ! لعنت به من... مساخته بود یتند مزاج و عصب يمجسمه  هی روزیاز اون مرد خونسرد د

چه  نجایا! ه؟یچه وضع نیا! کایار: با شناختنم شوکه شد و گفت.بود ستادهیکه پشت سرم ا دمیچرخ ریسمت ام به

 !خبره؟

که  يا گهیهنوز مرد د.نشستم یهمون صندل يکنارم گرفتم و بلند شدم و رو یصندل يرو به گوشه  دستم

که سپهر  دمیچشم د ریاز ز.رمیونم سرمو بلند بگبودم که بت نیشرمنده تر از ا.داخل اتاق بود رو نگاه نکرده بودم
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پر از  یبا لحن کردینگاه م یزمستان جان یب دیکه به خورش یداد و در حال هیکنار پنجره تک واریساعدشو به د

 !خانوم متهم به قتلن: گفت هیو کنا یتلخ

 ! ؟یقتل ک: گفت ریام

 !مودت یعل ریام: -

 !دروغه: ساکت بمونم و گفتم نتونستم

نخواسته بود پنهان  ایکه نتونسته بود  یصورتش از شدت نفرت.چشماش تمام تنمو لرزوند دنید.سمتم برگشت به

اثر انگشتت رو اون اسلحه ست هم  کنهیاون گزارش که ثابت م...گمیمن دروغ م: گفت...کنه درهم رفته بود

 !گه؟یدروغ م

 !دستبند کو؟ نیا دیکل: گفت ریام

 .زیرو م: -

تو اون  یحت...انداختم بهیبه سمت مرد غر ینگاه میرفت و من ن زیبه سمت م ریام.اشاره کرد زشیبا سر به م و

 رهنیپ هیبود و  دهیپوش یمشک يشلوار پارچه ا.» !جذاب«از ذهنم گذشت  هیثان کی يبغرنج هم برا تیوضع

نگاه منو رو خودش  یوقت.کردیم نگاهاونم داشت منو ...ش باز بود قهیکه  ينوك مداد وریپول هیو روش  یتوس

 .فعال...امیبعدا م...بد موقع اومدم: و گفتم دیکش یقینگاهشو گرفت و نفس عم دید

 .نیبمون مت: آروم گفت یبا لحن سپهر

! اهللا، توکما بود، مافوق رها هیبق مارستانیتو ب! چطور نشناخته بودمش؟...شدم دیمن از حافظه و عقل خودم ناام و

 !صداقت بود نیروم سرگرد متمرد جوان روب نیپس ا

 یوقت...و من هم...هم ریام.داده بود نگاه کرد هیکنار پنجره تک وارینشست و به سپهر که به د ریام زیپشت م نیمت

مودت باهاش به  یرعلیکه ام ياسلحه ا: که کنار من نشسته بود گفت ریو رو به ام دیکش یقینفس عم دیفهم

 .اونه يوتنها اثر انگشت ر انیاثر انگشت خانوم ک...شده دایپ دهیقتل رس

 !مگه ممکنه؟: نگاه کرد و گفت دمیمال یاز بند دستبند رها شده م رو م يناباورانه به من که مچها ریام

 .برو از اون بپرس.فهمهیپرونده م دیمسئول جد نویا: داد و گفت هیتک ریام زیم يبه لبه  سپهر

 !ه؟یمنظورت چ: -

 .شکستینگاهش داشت کمرمو م ینیسنگ

 .کشمیم رونیپرونده ب نیمن خودمو از ا: -
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 نیتو حق ا: دیغر! شدیسپهر م هیو خشم شب تیچقدر موقع عصبان.دمیدیم یرو عصبان ریبار بود که ام نیاول يبرا

 !يکار رو ندار

 !تو؟! ره؟یگیجلومو م یک: گفت یالیخیبا ب سپهر

 ریام! بود يتازه ا زیهم چ نیمت يبرا ایگو.میبود یعصبان يدو تا پسرخاله  يهاج و واج شاهد گفتگو نیو مت من

 !هیدختر ک نیا اریب ادیاما به ! انژادیسرگرد آر رمیجلوتو بگ تونمیمن نم! نه: بلند شد و گفت

 يخانوم دختر خاله  نیا: گفت یرحم یب تیبهم انداخت و در نها ینگاه میکه سپهر ن دمیبلند کرد و د سرمو

 !منه يزن پسرخاله 

هرچند کمرنگ بهش  یحس ییروزا هی! نامزدم بوده؟ ییروزا هیبگه ! داشتم؟ يچه انتظار! دلم پوزخند زدم تو

 ! داشتم؟

 !ن؟یهم: دیپرس ریام

 !نیهم: دیغر

 .دنبالش رمیم: گفت نیمت...هم به سمت در اتاق رفت و خارج شد بعد

**-** 

 :راز نیو دوم هفتاد

 ) سپهر(

کار  کایار يرو پرونده  خواستمیواقعا نم.رفتم یراست به سمت دفتر سرهنگ تهران هیزدم  رونیکه ب اتاق از

قلبمو  يآتش فروخفته  خواستمیرفته بودم برگردم، نم ریچهار ماه اخ نیکه تو ا يریتمام مس خواستمیکنم،نم

 ...رفتیو قلبم م یاز زندگ شهیهم يبرا دیبا کایار...کنم داریب

که هنوز  دمیرو د نیو مت دمیبه سمتش چرخ.بازومو گرفت ینمونده بود که کس شتریقدم به دفتر سرهنگ ب چند

 .نیولم کن مت: گفتم. بازومو گرفته بود

 !ه؟یچ ایلجباز نیا! سپهر؟ يبچه شد: و جهت مخالف دفتر سرهنگ به راه افتاد و گفت دیبازومو کش نیمت

 .به جونم افتاده یشیچه آت يخبر ندار...نیمت يخبر ندار: گفتم داخل سالن نشستم و مکتین نیاول يرو

! اون دختر؟! به جونت انداخته؟ شیآت یچ: راستم گذاشت و گفت يزانو يدست چپشو رو.نشست کنارم

 !کنه؟یم دشیکه تهد يخطر! که به دستشه؟ يدستبند

 !که در حقم کرده یانتیخ: زدم لب
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 !؟یانتیچه خ: دیمتعجب پرس! جوابو نداشت نیا انتظار

 .کردمینبش قبرش نم.م دفن شده بود نهیس يراز مگو تو نیا... یانتیبگم چه خ تونستمینم چوقتیه

 .نینپرس مت: گفتم

که اون با تو  هیبدتر از هر کار یکن غیگناهه در یب يکه باور دار یتو کمکتو از کس نکهیاما ا پرسمینم.باشه : -

 ... کرده

 . مورد از توانم خارجه هی نیا کنمیماقرار ... نیمت تونمینم: -

 .یمتهم رو ثابت کن هی یگناهیتو قراره فقط ب: -

 .نینامزدم بوده مت يروز هیاون متهم : دمینال

 یفراموش کن ک! بوده که بوده! سپهر؟ یچرا خودتو باخت: زد بینه نیمت.و حقارت بدم اومد یهمه ناتوان نیا از

 .داره  ازیکه به کمکت ن هیدختر انیک کایار! باهات داره ینده که چه نسبت تیاهم...بوده

 ستین یرسم مردونگ نیا: ادامه داد نینزدم ،مت یحرف! ریتو دهن ش فرستادمیداشت م دمیشا! کردیم رمیش داشت

 يتو باور دار ،یکمکش کن یتونیم یکه خودت بهتر از هرکس یدر حال يپاس بد گهیکه اون دخترو به کس د

 !باور رو در موردش ندارن نیکه ا گرانید.شیشناسیم گناهه چون یب

 کایار.برام خطرناك بود کایشدن به ار کینزد...کردمیچه کار کنم فکر م دیبا نکهیو به ا دمیمال یهامو م قهیشق

شدن بهش وسوسه م  کینزد.که تازه چند وقت بود ترکش کرده بود یمن يمخدر بود برا يماده  هیمثل 

 !کردیوسوسه نابودم م نیا...کردیم

 !؟یشیم نمینابود تر از ا: دیپرس شخندیو پر از ر انهیموذ یدرونم با لحن يزیچ

 .دادمیتن به شکست م دینبا.دادمیوا م نقدریا دینبا...ش گرفتم دهیناد

 !ستیکه ن یاز دشمن خورمیدارم شکست م* 

 !؟يهنوز دوستش دار: دیپرس نیمت

 !نه: -

 ...دوستش نداشتم گهیمن د...گفتم تیقاطع با

 »!نداشتم؟ «

 ! نداشتم نه

 »! سپهر؟ يندار«
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 !ندارم نه

 »! يخوریهنوز ته قلبت افسوس م! يدار «

 !دیکه نبا یبه خاطر اشتباهم تو انتخاب کس خورمیم افسوس

سرو ته رو  یب يرابطه  نیا واریو د میشد که کج رفت نیهم.احساس و رابطه رو کج گذاشتم نیخشت اول ا من

 .هردومون خراب شد سر

 نکهیبرات مهم بشه چه برسه به ا یکس یوقت هیچه حس دونمینم. سپهر من تاحاال تجربه شو نداشتم: گفت نیمت

جا نزن و جلوش ! یت عمل کن فهیبه وظ دیکه تو با نهیا دونمیکه م يزیتنها چ.یچ یعنی انتیبخوام بفهمم خ

احساس  یب! روت داشته يریکه کرده چه تاث یانتیکه بهت کرده،خ ینشون نده که ظلم! محکم باش

 رممکنیاز اون غ یکی نمیا! به پرونده باش یدگیبازجو و مامور رس هیسپهر رو پشت سر بزار و براش فقط ...باش

 !کنهیفقط جنسش فرق م! ممکن ریغ يتهایهاست مرد مامور

حس و  چیه! گفتیستوان راست م! افتادم يریستوان ام ادی نیحرفا از زبون مت نیا دنیچرا با شن دونمینم

مثل من قبل از ! دیدیمنطق و عقل م ي چهیرو صرفا از در ایسرد سرد بود و دن... نبود نیتو وجود مت یعشق

 ! کایار

کف  کیسرام يکه به خطوط رو یموهام بردم و در حال نیزانوهام گذاشتم ،هر دو دستم رو ب يهامو رو آرنج

 .ییببرنش اتاق بازجو گمیم: با آه گفتم کردمیراهرو نگاه م

**-** 

 :راز نیو سوم هفتاد

 )سپهر(

 يگونه م گذاشته بودم واز پشت پنجره  يگاه دست راستم بود که رو هیقرار داشت و تک نهیس يچپم رو دست

نشسته بود و  زیپشت م ییداخل اتاق بازجو. کردمینگاه م کایبود به ار نهیآ گهیکه از سمت د ییاتاق بازجو

ز نشسته بود و هدفون دور یکنارم پشت م ریام. گذاشته بود زیم يدستاش و دستاش رو رو يسرش رو رو

 !من برم؟ يخوایم: گفت دیبار یکه از چهره م م یو خستگ یکالفگ دنیبا د. گردنش بود

 .دمیخودم انجامش م... نه: گفتم داشتمیبر م زیم يکه چند تا برگه و فرم از رو یآوردم و در حال نییپا دستمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ١٨٧ 

رمز رو وارد کردم و بعد از باز شدن در وارد .داخلش بود رفتم کایکه ار یاستخاره نکردم و به سمت در اتاق گهید

آروم بودم و به .نگاهش نکردم میمن اما مستق.به سرعت سرشو باال گرفت ونگاهم کرد کایار.شدم و در رو بستم

 .بودم انژادیفقط سرگرد آر نیقول مت

و  دمیکش رونیب خواستمیکه م یفرم.روبروم يبود و نگاهم به برگه ها يبه دستبند فلزنگاهش .نشستم روبروش

 اسم؟: گفتم

 !؟یدونینم: دیپرس.واضح به گوشم خورد اما اعتنا نکردم  پوزخندش

 ...اسم! ضبط بشه خانوم دیصداتون با: بودم گفتم انژادیکه سرگرد آر یاوقات يمثل همه  يو جد سرد

 .انیک کایار: -

 ...اسم پدر: -

 .ایپور: -

 ...سن: -

 .سال27: -

 ...تاهل تیوضع: -

 .مجرد: -

 !الت؟یتحص: -

 .يخبرنگار سانسیل: -

 .بده حیتوض... خب: گفتم تیو در نها دمیهم پرس گهیاطالعات د يسر هی

 !و؟یچ: دیپرس يناخشنود با

 .مودت یرعلیدر مورد ام: دادم حیحوصله توض با

 زیم يدستامو رو دید یوقت. به نگاه کردنش نداشتم يازین خورهیکرده و داره حرص ماخم  نکهیا دنیفهم يبرا

امروز صبح که تو محل کارم بهم دستبند زدن و  نیمن تا هم: به هم قفل کردم و منتظرم که حرف بزنه گفت

،نه  ناسمشیمن نه مقتول رو م.ارمیاساس سر در نم یاتهامات ب نیاز ا.بودم دهیاسمش رو نشن نجایآوردنم ا

 .رو دستم گرفتم يو کجا کشته شده،نه اسلحه ا یک دونمیم

 !د؟یدار یحیاسلحه ست چه توض يکه رو یپس در مورد اثر انگشت: -

 .باشه دمیکه به عمرم ند یکلت يچطور ممکنه اثر انگشت من رو دونمیندارم چون نم یحیتوض: -
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 !البته فعال.نداشتم یحیبود که من هم توض نیا مشکل

 !د؟یشب کجا بود مهین2تا 11ساعات  نیب شیشما سه شب پ: دمیپرس

 . خونه م: -

 !د؟یهم دار يشاهد: -

 رونیب گهیباشه که من ساعت هفت شب وارد خونه شدم و د دهیها د هیاز همسا یکی دیدونم،شاینم...نه: -

 .نرفتم

داشته  یموضوع ربط نیکه ممکنه به هر شکل به ا يزیچ! فتاده؟ین یاتفاق خاص ریسه چهار روز اخ نیتو ا: -

 !باشه؟

 .طبق روال بود زیهمه چ...نه: گفت تیفکر کرد و در نها هیثان چند

 !؟يدیاسلحه رو ند نیتا حاال ا: بود به سمتش سر دادم و گقتم یشقاق یکیرو که داخل پوشش پالست اسلحه

 . ستم گرفتمو نه د دمینه د: رنگ انداخت و گفت یبه کلت مشک ینگاه

 یو خصومت شخص یدشمن یبا کس! نفر براتون پاپوش درست کرده باشه؟ هیوجود داره که  نیاحتمال ا: -

 !د؟یدار

 !نفر هست؟ هی: -

 !؟یک: دمیکردم و پرس زیر چشمامو

و  تیاز مظلوم يوجه خبر چیاما به ه.چشماش سرخ و متورم بودن.نگاهمون به هم گره خورد باالخره

و  یشرمندگ چیه یب. کنه و دلم براش بسوزه تو نگاه گستاخش نبود داریاحساس ترحمم رو بکه  یتیمعصوم

 !يدیمهرداد جاو: گفت یخجالت

معرف حضورتون که : به لب گفت يبا پوزخند. تر نگاهش کردم رهیجمع تر شد،راست نشستم و خ حواسم

 !هست

و پررو نگاهم  حانهیوق نقدریکنم که ا ربارونشیو همون لحظه ت رمیبگ رشویحکم ت تونستمیم خواستیم دلم

 میحدس ن هی... اشاره کرد یخوب ياما به نکته ! زدیکه باهاش رابطه داشت حرف م یشرمانه از کس یو ب کردیم

 ...دیارز یساده م یو بررس قیتحق هیبند که به 

 !؟يگفتن ندار يبرا يا گهید زیچ: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .نه: -
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 يریم ادیب ادتی يبه درد بخور زیکه چ یتا وقت -مشغول جمع کردن برگه ها شدم و ادامه دادم -.خب اریبس: -

 .بازداشتگاه

 .يستوان نادر: بلند تر کردم و گفتم یکم صدامو

 .دیرو به بازداشتگاه منتقل کن انیخانوم ک: گفتم.ستادیاتاق بود وارد شد و خبردار ا رونیکه ب یزن

سرگرد؟من که  یبازداشتگاه واسه چ: که هنوز بلند نشده بود گفت کایار.رو گرفت کایار يجلو اومد و بازو زن

 !خبر نداره اناتیجر نیگفتم روحمم از ا

تا اون . که محکم تر از اثر انگشتت رو اون اسلحه باشه یمدرک.مدرك الزمه.خانوم ستیبه گفتن شما که ن: -

 .ستوان ببرش.یبازداشتگاه بمون تو دیو با يپرونده ا یموقع مضنون و متهم اصل

 ...سپهر: دینال شدیم دهیبه سمت در کش يکه توسط ستوان نادر یهم بلند شد و در حال کایار.خودم بلند شد و

 ... اومد یم رونیب کایاز دهن ار یوقت شدمیاسمم م عاشق

به خودم که ! به خودم! زدم  يرفت و من پوزخند رونیاز اتاق ب کایار.نکردم و چه سخت بود اعتنا نکردن اعتنا

 ...افتاد یسپهر گفتنش بند بند بدنم به لرزه م هیبا  نطوریو ا ستیتو قلبم ن یاحساس کردمیادعا م

 گفتم از دیده چو دورش سازم*

 گمان زودتر از دل برود بی

 باید که مرا دریابد مرگ

 !دردیست که مشکل برود ورنه

دهنم گذاشتم و به  يم رو رو گهیم رو به کمرم گذاشتم و کف دست ددست هی.دادم هیتک نهیآ يروبرو وارید به

 ...شدم رهیخ نیزم

که  يکار.کنم هیکه بتونم گر ادیب رمیگ یفرصت خواستیدلم م... و سقوطم  يتو مرز نابود کردمیحس م بیعج

نکردم و خودمو محکم  هیگر گهیهم نداشتم د یبعد از مرگ پدرم که سن چندان... مدتها بود نکرده بودم

 ... خوردیشده بود به هم م فیضع نقدریکه ا يحالم از سپهر... اما حاال...دمیکردم،محکم قد کش

 ! یبسوزه پدر عاشق: دمیداخل گوشم شن يرو از هندزفر ریام يصدا

 .ریام ستمیمن عاشقش ن: گفتم نهیبرداشتم و با نگاه به آ واریمو از د هیتک

 !یگیتو که راست م: -

 .ستمین گهید: و گفتم دمیکش آه
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 .مطمئن نبودم ادیخودم ز هرچند

 !ه؟یک يدیمهرداد جاو: دیپرس ریام

 !برم زندان مالقاتش خوامیکه م یکس: گفتم رفتمیکه به سمت در اتاق م یدرحال

**** 

 :راز نیو چهارم هفتاد

 :ساعت بعد کی

که به درخواستم مهرداد رو به اونجا آورده بودن تا سوال هامو ازش  ییجا.شدم یاتاق مالقات خصوص وارد

تنش بود و  يدیبلند سف نیشرت آست یت. کردینگاهم م نهینشسته بود و دست به س زیمهرداد پشت م. بپرس

 يدیق یبودن و چشمهاش با ب ختهیر شیشونیپ يآشفته ش رو يموها.هم به پاش یرنگ یشلوار گرمکن مشک

 ...من و حرکاتم زوم بودن يرو یاساحس چیه یو ب

 !سازه یزندان بهت نم نکهیمثل ا... کردمیکه فکر م يشد يزیداغونتر از چ: نشستم و گفتم روبروش

نه ...زندان حق مهرداد بود... براش پاپوش درست کردم و انداختمش زندان  نکهینه از ا...وجدان داشتم  عذاب

عذاب وجدانم ... متجاوز به عنف حکمش اعدامه گفتیقانون م...گفتمیممن ن نویتنها زندان که اعدام حقش بود،ا

 ... خودم  يبه خاطر خودم بود و خدا

 ! يتو زندان نبود گهیتو که د! ؟يتو چرا داغون شد: گفت مهرداد

 !گفتم؟یم یچ... زدم يپوزخند

 !جون؟ کایچه خبر از ار: دیپرس انهیموذ

بازداشت شده،به اتهام : و گفتم دمیکش یقیمشت شد اما خودمو کنترل کردم ،نفس عم زیم يراستم رو دست

 !قتل

از هر انگشتش ! جون کایار نیآفر: گفت... شده م کیاعصاب تحر يناخن بود رو دنیمثل کش دیکه کش یسوت

 !داره؟ ییچه هنرا گهید یو آدم کش یگ*جز هرز! بارهیهنر م هی

هاش که  یاعتنا به لودگ یب...نگهبان دم در بدم لینبود جنازه شو تحو دیگرنه بعخدا خواستم بهم صبر بده و از

که نفر باهاش به قتل  هیاسلحه ا ياثر انگشتش رو: کردن و آزار دادن منن گفتم یواضح بود به قصد عصب

 ...دهیمنم باور دارم که ند...دهیتا حاال اون اسلحه رو ند گهی،م دهیرس
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امل  يخوش بگذرونم که دختره  کایشب خواستم با ار هیمن فقط ! به من داره سرگرد؟ یچه ربط نیخب ا: -

 .ستمیمسئول کاراش که ن...کور کرد شمونویع ياونطور

کم حرف مفت : و گفتم دمیکوب یچوب زیم يگره کرده مو رو دادم،مشتیرو از دست م میکم داشتم خوددار کم

 !نشده شتریم بکارمو بگم برم تا کفاره  که،بزاریبزن مرت

من : چشمامو بستم و گفتم نمشینب نکهیا يبرا.بود  یلبش سرجاش باق ينزد اما پوزخند گوشه  یحرف گهید

 کایبه ار تونهینم يجور چیمقتول ه.در واقع مطمئنم...حدس که نه.براش پاپوش درست کرده باشن  زنمیحدس م

 ...رو سوراخ کنه قتولکه بتونه با کلت کار کنه و مغز م ستین يهم در حد کایکنه و ار دایربط پ

 یورود و خروج هام کن ستینگاه به ل هی! کا؟یمن اون بابا رو کشتم و انداختم گردن ار یکنیاونوقت فکر م: -

 .نذاشتم رونیجهنم دره ب نیبارم پامو از ا هیچهار ماه  نیپاکه،من تو ا ینیبیم

 .رمیبگ فیبرات تخف دمیم قول...کن شیمعرف!ه؟یهمدستت ک: -

 !سرگرد؟ یگیچرا شرو ور م! ؟یهمدست چ: دفاع از خودش به هول و وال افتاد و اعتراض کرد در

هزار بار بدتر از تو  یاز قماش تو،حت ییساله با آدما14مهرداد، چونیمنو نپ: به سمتش خم شدم و گفتم زیم يرو

منم  نیتهشن اما من به تک تکشون ثابت کردم ا تهرکن،یز یلیزن،خیت یلیخ کردنیهمه شون فکر م...طرفم

دورت  يدورم نزن پسرجون که جور...کنمشونیم ایدار و اون دن يزندون و چوبه  یمنم که راه! که ته تهشم

 .يریبگ جهیتا آخر عمرت سرگ زنمیم

خودتو خسته ...خبر ندارم اناتیجر نیاز ا چکدومیمن از ه! سرگرد يخوایازم م یچ دونمینم: کرد و گفت یپوف

 .نکن

 !يندار يپس قصد همکار: -

 !نچ: -

که به  ییتو هم برو تو کار حساب سالها...هیچ هیقض فهممیمن که باالخره م...خب اریبس: شدم و گفتم بلند

 .شهیاضافه م تتیمحکوم

 هیفقط ! چشم: بهش حسادت کنم گفت شدیکه باعث م یمثال زدن يبا خونسرد دمیسمت در رفتم و شن به

 .خوامیحساب م نیماش

 !برات ارنیب گمیم: در که باز شد گفتم .اتاق رو زدم تا نگهبان برام بازش کنه  در

**-** 
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اداره  نیبودن اما سکوت سنگ فتیش يجز من چند نفر.شب گذشته بود اداره تو سکوت کامل بود  مهیاز ن ساعت

روبروم  زیم ينشسته بودم و پام رو رو زمیم يجلو يکوتاه چرم قهوه ا هیپا یصندل يرو.شکستینم زیچ چیرو ه

که روشن بود  اطیبرق داخل ح ریو به ت بودمخودم انداخته  يپالتوم رو رو.که اون هم کم ارتفاع بود گذاشته بودم

و من  شدنیچراغ برق رد م يبرف از جلو يدونه ها.کردمیبود نگاه م یو در واقع تنها منبع نور تو اون شب برف

 ...شهیم دتریکه بارش برف مدام شد نمیبه وضوح بب تونستمیم

 ...فرستادمش خونه که مادرهامون تنها نباشن.نبود شمیپ ریام

به ...رسوندمشیبه سرانجام م دیکه با يپرونده ا شیبرف اون سمت پنجره بود و حواسم پ يبه دانه ها نگاهم

 .ثابت کنم شویگناه یساختمون بازداشت بود و منتظر من که ب نیهم نیزم ریکه تو ز ییکایار

زنگ زدم زندان و . دیاون مدل خاص که تو اتوبان بودن به دستم رس يمالکان خودروها یاسام شیساعت پ چند

از افراد  چکدومیاسم ه.که تو مدت حبس مهرداد باهاش در تماس بودن رو بهم بدن يتمام افراد یخواستم اسام

 نیسر ا هیباالخره  دیبا...شدنیم ضارتک تک مالکان اح دیفردا با.مالکان خودرو نبود ستیننده تو لمالقات ک

 .کردمیم دایکالف رو پ

انداختم و بلند  نییپا زیحالت نشستم خودم رو تکون دادم ، پاهام رو از رو م هیبه  یطوالن یمدت نکهیاز ا بعد

 . زدم رونیاتاق و اسلحه م رو برداشتم و از اداره ب دیلو ک چییو سو لیشدم،پالتوم رو تنم کردم ،موبا

 ییتنها صدا...بود و آسمون سرخ دیسف نیدر سکوت بود و زم ایدن...یبرف يشبها يبود،مثل همه  یبیعج شب

 دیبه کل ینگاه.رفتم و داخلش نشستم نمیبه سمت ماش... پام ریفشرده شدن برف ها بود ز ياومد صدا یکه م

 دیرفتم،شایم دیبا... دادیبه ذهنم قد م طیکه تو اون شرا ییتنها جا... کایار يخونه  دیکل.داخل مشتم انداختم

 ...کنم دایپ يزیچ تونستمیم

**-** 

 :راز نیو پنجم هفتاد

و  يقد يپنجره  يکه از ورا یمورد عالقه اش نشسته بود و در حال يگهواره ا یصندل يرو نهیکنار شوم رها

پدر و مادرش هر دو سرکار بودند و .رفتیعقب و جلو م کردیرقصان برف نگاه م يبه دانه ها ییرایذبزرگ پ

 . هم در اتاقش مشغول مطالعه بود،فردا امتحان داشت اریره

 یکه قصد خواندن کتاب یشده،در حال رهیبرف خ يساعت ست که به دانه ها کیاز  شتریب دیبه خود آمد و د رها

آمد و  یم اریکاش ره... دیکش یزانواش گذاشت و آه يکتاب را رو... که باز نشده در دستش بود یرا داشته،کتاب
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در  توانستیکه نم یهم در رابطه با موضوع خواست،آنیدلش حرف زدن م... سکوتش را بشکند کردیوادارش م

و آهنگ مورد عالقه اش را باال آورد  یگوش رونیآزرده از سکوت درون و سکوت ب... حرف بزند یموردش با کس

 نیاول یکه حت یشده بود ،آهنگ نیاش عج یزندگ يکه با لحظه لحظه  یمیقد یآهنگ.اش را پخش کرد 

 يو چقدر دوست داشت بداند صاحب آن صدا دانستیرا نم ندهاسم خوان...را رقم زده بود شیکودک يخاطره 

بغض ،  دنشیرا بداند ،بداند چرا هربار موقع شن ییجادو يدوست داشت راز آن صدا...ستیک بایو ز نیغمگ

 دنشیهم موقع شن الیبود شاهد و ست دهید ینه تنها او،که رها بارها پنهان... شیبر دور گلو شدیم يطنابِ دار

و اشک از چشمانشان  دادندیشکستن م يبه بغض اجازه  یگاه یو حت کردندیو بغض م شدندیم نیگرفته و غمگ

 ...شدیم يجار

 ...شکستیخواننده سکوت سالن را م يصدا

 ...من از سنگم ییبایز شهینه ؟ انتخابم کن، تو مثل ش ایبمونم با تو * 

 ...رفته دلتنگم يبه عمر روزها... آخر یبدنام نیکن از ا خالصم

 ...کن،خالصم کن،خالصم کن خالصم

 !؟يداریتو هنوز ب: -

 .منتظر مامان و بابام: نگاه کرد و گفت اریسر چرخاند و به ره رها

 !چته؟ یگیچرا نم: شدن به رها گفت کینزد نیآمد و در ح نییاز پله ها پا اریره

 !يعوض شد یلیخ: را بغل کرد و گفت شینشست و زانوها یکف پارکت يرها رو یصندل يروبرو

 !عوض شده؟ میچ: دیکرد و پرس یاز سر سردرگم یاخم رها

 .یستیقبل از شروع کارت ن يون رهاتو ا! تیهمه چ: -

 !بد؟ ایخوبه  نیحاال ا: -

 .یستین يسرزنده و پر انرژ گهیکه د نمیبیفقط م. کنم نییتع تونمیبد و خوبشو من نم: -

 .شنیآدما عوض م: و گفت دیکش یآه رها

 .خوادیخاص م لیدل هیاما افسرده شدن  شنیآره آدما عوض م: -

 !ستمیمن افسرده ن: -

 ...!یهست... چرا رها: -
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 یو خالفکار طرف باش سیبا اون همه پل یشغلمه،تو هم وقت يشدم که اونم اقتضا يخورده جد هیمن فقط : -

 ... یکنیم رییتغ

 ياز جا هیقض کنمیاما من فکر م: دیکرده بود پرس زیرا ر شیکه چشمها یاما انگار قانع نشده بود، در حال اریره

 .خورهیآب م يا گهید

 !از کجا هرکول پوآرو؟: دیباال انداخت و پرس ییابرو اره

و شبش  يبعد از برگشتن از محضر چطور تو خودت بود دمیفکر نکن نفهم! بود؟ یواسه چ شبتید يها هیگر: -

 .دمیشنیهاتو م هیگر ي،صدايکرد هیچقدر گر

 !جواب پس بدم؟ دیهم با زمیریکه م ییاشکها يبرا: -

 !من برادرتم رها: -

شکست، چند لحظه بعد رها نفس  یبود که سکوت را م ییتنها صدا نهیترق ترق شوم ينزد، صدا یحرف رها

 !يتو که راپورتشو به آرمان هم داد! ؟یپرسیچرا م گهیتو د: و گفت دیکش یقیعم

 .پس درست حدس زدم: -

 .ياون طور بود غهیص بعد از فسخ نیپس واسه هم: گفت اریره... آتش نگاه کرد ينزد و به شعله ها یحرف رها

جون  مارستانیماه تموم باال سرش تو ب هیمن  دونهینم یحت یوقت خواد،یمنو نم یوقت: زد و گفت يزهر خند رها

 ! نامحرم بودنش؟ ایمحرم  کنهیم یچه فرق نهیبیقلبش منو محرم نم یکندم، وقت

 !ه؟یچ فیخب حاال تکل: گفت اریه

 ...رو به آرمان دادم، گفتم نه ییجواب نها روزید: -

 چیکه به قول خودت ه یکس! ؟ینیسرگرد بش يبه پا يخوایم! ؟يکرد يکار نیچرا همچ: ناباورانه گفت اریره

 !که دوستت نداره؟ یکس! بهت نداره؟ یحس

من که : رها لب زد... بر جان رها انداخت یدو کلمه چه آتش نیهم دیساده گفت دوستت نداره و نفهم چه

 !دوستش دارم

 ...تمام ماند مهیبحثشان ن الیاما با ورود شاهد و ست دیبگو يزیلب باز کرد که چ اریره

**-** 

 :راز نیو ششم هفتاد

 )سپهر(
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موقع نابود  یبا همون ورود ب امیبار واردش شدم و دن نیآخر يبرا شیماه پ6که حدود  يخونه شدم،خونه ا وارد

خونه .فرش گذاشتم يرو پاك کردم و قدم رو میبرف يدم در پاها.برفها رد شدم و رفتم داخل خونه نیاز ب.شد 

لوسترها  يرو کیکوچ يزدمش،چراغها دمکر داشیپ یوقت تیبرق گشتم و در نها زیدنبال پر.بود کیسرد و تار

 يرو! شلخته باشه نقدریاومد ا ینم کایبه ار! روبروم بخندم يصحنه  دنیروشن شدن و من مجبور شدم با د

 ! بود یجالب تیوضع...بود ختهیمبل ها لباس ر يرو.نشسته بود  يو کانتر پر از ظرفها ينهارخور زی،میعسل

رفتن فنر  نییباال و پا يصدا...رحمانه به ذهنم هجوم آوردن یخاطرات اون شب ب...اتاق ها شدم يراهرو وارد

باز  مهیو نوك انگشت هل دادم،درِ ن دیدر اون اتاق رو با ترد. دیچیپیتو سرم م تخت مثل ناقوس مرگ يها

تا به خودم مسلط شم اما نشدم، تحمل  دمیکش یقینفس عم... کامال باز شد و نگاهم به اون تخت دو نفره افتاد

 .و از اتاق دور شدم اوردمین

... نفره داخل اتاق بود کیدو تا تخت .رو زدم دیاز اتاق ها رفتم و بازش کردم و کل گهید یکیسمت  به

وسط .ستین کایاتاق هم مال ار نیا دادنینشون م وارید يرو ياتاق و عکس ها يشاد و دخترانه  ونیدکوراس

که سمت  یسمت قاب عکس هب. مثل هم قایش بنفش،اما دق گهیبود و نصف د یاتاق صورت ستادم،نصفیاتاق ا

حدودا .عکس بودن يتو کایبه ار ادیز یلیو تا دختر، درست مثل هم و با شباهت خد...بود رفتم وارید يراستم رو

 ...کایمرحوم ار يخواهرها.بودن کایو را کایال...ساله بودن ازدهی ایده 

 زیچ چیخونواده ش بود،ه يکه درست مثل روز مرگ اعضا يخونه ا! آورد؟ یچطور تو اون خونه دوام م کایار

 کایار.بودن شیسال پ20و مال  رییبدون تغ يضرور لیوسا ي هیو بق خچالیو  ونیزیتلو یعوض نشده بود،حت

بودم  نجایحاال که ا...شهبا یحق داشت شلخته باشه،حق داشت بد عنق و بدقلق باشه،حق داشت حساس و عصب

رو تو  زیمن هم مرگ عز.من هم پدرمو از دست داده بودم .کردمیرو درك م کایار یکس یو ب ییعمق تنها

ساله که 8دختر  هی! ؟یچ کایار...هم کرد  يکه برام پدر يمادر...تجربه کرده بودم اما من مادر داشتم یگبچ

کرده  يهر چقدر هم که خاله ش براش مادر.بزرگترشو يراهمزمان هم پدر و مادرش رو از دست داد هم خواه

دختر چه  نیا... کردیبراش پر نم چکسیپدر و مادر رو ه یخال ياما باز هم جا يباشه و شوهر خاله ش پدر

 ...شدمیم وانهیمن اگه جاش بودم د... داشت يصبر

 .يکرد ،تنهاترشیتو هم تنهاش گذاشت: که کارش عذاب دادنم بود گفت یهمون...درونم يصدا

رو با خودش  یاز خاطرات بچگ یلیکه هنوز خ یاتاق.کایاتاق ار.اتاق شدم نیاومدم و وارد آخر رونیاتاق ب از

هنوز قاب .و پرده عوض شده بودن یرو داشت،فقط رو تخت یمیقد يبچگانه  ونیهنوز دکوراس... شتدا
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رنگش پر بود از برگه و  یجنارن ریتحر زیم يرو.وصل بودن واریبه در و د یسالگ8تا  کیکوچ يکایار يعکسها

آباژور رنگارنگ  هیسمت راستم  یپا تخت يرو. تخت نشستم و به اطراف نگاه کردم يرو.کارش لیپوشه و وسا

 د،یخندیعکس م يتو.اواخر بود نیکه مال هم کایاز ار یقاب عکس.قاب عکس بود هیو  ریش یخال وانیل هیو 

بود که سمت  ستادهیا يساده تنش بود و طور یک توسیتون هیو  یشال ارغوان هی. دنیدرخش یچشمهاش م

دروغ  تونستمیبه خودم که نم.چرخونده بود نیدورببود و به سرش رو به سمت  نیراست بدنش طرف دورب

 ...کنارم بود نیریکوتاه اما ش يکه تو اون دو هفته  ییکایار...تنگ شده بود کایار يدلم برا...بگم

مونده و  وانیخشک شده ته ل ریش.افتاد  ریش یخال وانیشدم قاب عکس رو بردارم که چشمم به داخل ل خم

نگاه کردم  وانیبه ل یاز سردرگم یناش یبا اخم. کردیم ییروش خودنما اهیس زیر يدانه  نیبود و چند دهیچسب

رو بلند کردم و به اون نقطه  وانیهمراهم داشتم دستم کردم و بعد ل شهیکه هم یدستکش.اما بهش دست نزدم

دم کپک بزنه بو دهیاما من تاحاال ند شدیفاسد م ریبعد هم ش.از ظاهرش معلوم بود .قطعا کپک نبود.ها نگاه کردم

فکر کردم طعم دهنده  یاما هرچ ختهیر ریش يبه عنوان طعم دهنده تو کایباشه که ار يزیچ دیفکر کردم شا.

مورد مشکوك بود و من هم اومده  هیکه بود و نبود  یبه هر حال هر چ. دیسباشه به ذهنم نر یکه اون شکل يا

 .بودم دنبال مورد مشکوك

**-** 

 يکانتر خونه  يانداخت و رو یرو هم از پا م لیکه ف يقو یلیسته قرص خواب آور خب هیو  ریش وانیاون ل با

نصفه شب بود و 3اداره پارك کردم ساعت  نگیپارک يرو تو نمیماش یوقت.کرده بودم به اداره برگشتم  دایپ کایار

 شیرو آزما وانیل اتیاداره هم اون وقت شب باز نبود که برم و بدم محتو شگاهیآزما... سرما استخوان سوز

کردم  یگذاشتم و سع زیم يگذاشتم و سرم رو رو زمیم يقرص رو رو يو جعبه  وانیبه دفترم رفتم و ل.کنن

و راس ساعت هفت و  دیکه فقط دوساعت طول کش یخواب.باالخره بعد از دوساعت فکر کردن خوابم برد .بخوابم

: اومد و گفت زیشدم به سمت م داریب دیکه د ریم و امآروم سر بلند کرد. دمیپراز خواب سبکم  ریربع با ورود ام

 .کردم دارتیشرمنده ب

 . شدمیم داریب دیبا: و گفتم دمیرو مال چشمام

 !داشت؟ يریموندنت تاث شبید: -

 .کردم دایپ ییزایچ هی: -

 .کایار يرفتم خونه : شدم و با سر انگشتام موهامو مرتب کردم و گفتم بلند
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 !خب؟: خودش نشست و گفت زیم يلبه  ریام: -

در .کنن  شیرو آزما وانیآوردم بدم ل.کردم  دایپ يقو یلیبسته قرص خواب آور خ هیمشکوك و  ریش وانیل هی: -

 .سوال بپرسم کایمورد قرص هم از ار

 !ان؟یزنگ بزنم مالکان خودروها ب: دیپرس ریام.اشاره کردم زیم يقرص رو يو بسته  وانیبه سر به ل و

 !رن؟چند نف: -

 نفر13: -

 شیآزما ییرو بده دکتر فدا ریش وانیل نیقبلش برو ا.کنمیم ییخودم ازشون باز جو.انیآره زنگ بزن بگو ب: -

 .قرص ها سوال کنم نیدر مورد ا کایاز ار رمیمنم م.اند یچ اهیس يدونه ها نیکنه و مشخص کنه ا

 ؟!هینظرت چ: -

 .خوامیجوابشو زود م.ریبجنب ام.دمیدستم نظر م دیدونه ها رس نیا شیجواب آزما یوقت.یچیفعال ه: -

تو  نکهیو بعد از ا ختمیر يچا وانیل هیرفتم آبدارخونه و .رفتم رونیقرص رو برداشتم و از اتاق ب يهم بسته  بعد

کارمندا  ياداره برا یکه آقا محمد آبدارچ ینون روغن کهیت هی ایرو  ينگاه کردم و خودمو مرتب کردم چا نهیآ

 .افت فشار رو نداشتم يحوصله  گهید.بودم وابتحت فشار و کم خ یبه قدر کاف.خوردم که ضعف نکنم گرفتیم

که بازداشتگاه ها قرار  ییجا.رفتم نیزم ریزدم و به ز رونیمختصر از آبدارخونه ب ياز خوردن صبحونه  بعد

به اتاق مالقات و خودم رفتم تو اتاق  ارهیرو ب کایرکه نگهبان بازداشتگاه زنان بود خواستم ا یزن سیاز پل.داشتن

 .و منتظر موندم

پنج . دیطول نکش ادیانتظارم ز.گذاشتم زیم يدستمو پشت گردنم به هم قفل کردم و آرنجهام رو رو يانگشتها

 ينوك مداد يمانتو هی.سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.وارد شد کایبعد در اتاق مالقات باز شد و ار قهیدق

که تو صورتش رنگ داشت  يزیبود و تنها چ واریرنگش مثل گچ د.یمشک يو مقنعه  نیتنش بود،با ج

 یباق کیخط بار هیجز  يزیچ باشیدرشت و ز يسرخش بودن که پف کرده بودن و از اون چشمها يچشمها

 .نیبش: و گفتم دمیکش یآه... کرده هیو هم تا تونسته گر دهیمعلوم بود هم نخواب.نمونده بود

**-** 

 :راز نیو هفتم هفتاد

 ) کایار(
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نشسته بود ،دستهاش رو پشت گردنش به هم قفل کرده بود  زینگاه کردم که پشت م ياتاق شدم و به مرد وارد

براش تموم شدم و  دونستمیم نکهیبا ا... رنگ قرار داشت يبود که وسط اتاق خاکستر يزیبه م رهیو نگاهش خ

 یدر م انیرو تو رگهام به جر ونخ دنشینداره ، اما باز هم د گهیه حاال دبهم داشت یهم حس يروز هیاگه 

مهمون چهره ش بود ،چشمام رو به چشماش  یشگیهمون اخم هم. با ورودم سرشو بلند کرد و نگاهم کرد...آورد

 رودیدر م یبه اخمت خستگ″ لرزوندیاخموش هم قلبم رو م یمرد حت نیا. زدنیم ادیرو فر یخواب یدوختم که ب

  ″...ستیلبخند الزم ن! مرد يا

 ...نیبش: که گفت دمیشن

شب قبل .چشمام گذاشتم و فشار دادم يانداختم و سر انگشتام رو رو نییسرم رو پا. رفتم و روبروش نشستم جلو

محبت و  چیمردونه ش گوشمو نوازش کرد، هرچند ه يصدا. شدنیچشمام باز نم...هم نذاشتم يچشم رو

 .رفتم خونه ت شبید: دتو لحنش نبو ینرمش

 دیام نیرفتم به ا: ادامه داد...نزدم یحرف.کردیبه چشمام نگاه نم گهیاون د.بلند کرد و به چشماش نگاه کردم سر

 .کنم دایپ یمشکوک زیکه چ

 !؟يکرد دایپ: که گرفته و خش دار بود ییاز گلوم خارج شد،صدا ییبعد از ساعتها صدا باالخره

اشتباه کرده  دیمشکوك شدم که شا زیبه دو تا چ: بود گفت زیم يش که رونگاه کردن به دست نیح در

 .نه ایآوردمشون که مطمئن بشم شکم به جا بوده .باشم

 !؟ییزایچه چ: -

 .اتاق خوابت بود یپاتخت يکه رو ریش وانیل هیاول : -

 .خورمیم ریش وانیل هیمن هرشب قبل از خواب : دادم جواب

 !؟يخوریو م يزیریم يزیتوش چ: -

 !مثال؟ یچ... نه: گفتم یسردرگم با

 يفشار يبرا... ژست قشنگش رفت يشد و من دلم برا نهیدست به س.داد هیتک شیصندل یرفت و به پشت عقب

 وانیکه ته ل يزیر اهیس يمثال دونه ها: جواب داد...آوردن یم شیکت اسپرت مشک يکه بازوهاش به سرشانه 

 .مونده بود ریش

 .شهیاون مال سه شب پ.خراب شده دیشا.زمیرینم يزینه اصال چ: -

 .هستن یاونه دونه ها چ ننیکنن و بب ششیبه هرحال دادم آزما...هم نه دیشا...دیشا: -
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 !؟يمشکوك شد یبه چ گهید! خب؟: -

 !قرص مال توئه؟ نیا: گذاشت و گفت  زیم يرو... در آورد  بشیرو با دستمال از تو ج یبسته قرص سپهر

مال : گفتم... دمیخوابیرو راحت م شبیکه اگه بود د یهمون...آرامبخشم بود... ته قرص انداختمبه بس ینگاه

 .دمیاصال نخواب شبید... برهینباشه خوابم نم...منه

 !؟يوابسته شد یو خطرناک يقرص قو نیبه چن یواسه چ: دیتر کرد و پرس ظیاخمشو غل سپهر

سوال هم قند تو  نیا دنیبا شن یحت دهیمنِ محبت ند... تو چشمام زل زده بود یطفره رفتن چیه یدوباره ب حاال

 !جناب سرگرد؟ هییاز بازجو یبخش نمیا: دمیپرس. دوست داشتم باور کنم نگرانمه... دلم آب شد

ازت بود  ییاگه قصدم بازجو: جواب داد... بردمیمصاحبت پر خصم هم لذت م نیتند بود اما من از هم لحنش

 !دمیپرسیازت سوالهامو م ییتو اتاق بازجو... مینبود نجایاالن ا

ساعت چرمش ... به دستاش نگاه کردم که بازوهاش رو بغل کرده بودن یچشم ریانداختم و ز نییرو پا سرم

... مال من بودن يروز هیاون دستها ... مردونه رو دوست داشتم يچقدر اون دست ها... اومدیچقدر به دستاش م

حاال اما اگه ... زده م منتقل کرد خیدستشو به وجود  يجازه دستشو گرفتم و اون با سخاوت گرماا یب يروز هی

 ...شدمیشکل پس زده م نیبه بدتر رمیدستشو بگ خواستمیم

 ...کم آوردم: دمیکه نکردم نال داشیپ... سرسخت و محکم و مغرور گشتم يکایوجود خودم دنبال اون ار تو

 يزیاما چه خوب که چ دونمیبحث کردن باهام رو نداشت نم يحوصله  ایدلش به حالم سوخت ... نزد یحرف

ام  یمجسم آدم يمن نمونه ... سرگرد یدونیم: زمیبر رونیکه تو دلم مونده بودن ب یینگفت و من تونستم حرفا

... از اون شتریب دمیشا... خسته م...هجز جونش که چه بهتر اونم از دست بد... از دست دادن نداره يبرا يزیکه چ

ندارم که به خاطرش سرپا بمونم و  يزیچ گهید...سرگرد دمیبر! يبر یم...یشیخسته نم گهیبه بعد د ییجا هیاز 

دارم  ينه پدر! ؟يدیبه چه ام! ؟یک يبرا! باشم؟ يقو یچ يبرا! بشه؟ یباشم که چ يقو. باشم يبجنگم و قو

-... که یکه محرم اسرارم باشن،نه عشق یینه خواهرا... که سنگ صبورم باشه يرگاهم باشه، نه ماد هیکه تک

 ...بگذره رمیاز سر تقص-مزاحم ياشکها نیلعنت به ا

 !دیکش دیبا یاز اجل هم ناز م نیبخت بد ب/ اجل دیآ ینم شمیپ میمن به مردن راض* 

**-** 

 )سپهر(
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همون دختر محکم و ...نبود شیپنج ماه پ يکایار کایار نیا... دمیرو به چشم د کایار يشدن و نابود خرد

... اما نرفتم،موندم...موندم یم دینبا...رفتمیم دیبا... ستادیجلوم ا دارمونینبود که روز اول د یسرسخت

 !درکار بوده؟ یباور کنم عشق يخوایم:گفتم

 ! ؟یچرا باور نکن: نگاهم کرد و گفت سشیخ يبا چشما کایار

به سمتش خم شدم و  زیم يرو...رفت لیصدام تحل -! واضحه خانوم یلیچراش خ: زدم و گفتم یتلخ پوزخند

 یوقت! ؟یتو خونه ت، تو اتاق خوابت هم منو دوست داشت يشرف رو آورد یاون ب یوقت -مثل خودش لب زدم

 - صدام رو یتح... بود تهکه تمام وجودمو گرف یلرزش نیلعنت به ا-! ؟یخواستیببوستت هم منو م ياجازه داد

 !؟يرو تخت هم عاشقم بود یباهاش رفت یوقت

کردن  هیگر يجا نجایا... اما نذاشتم گرمتر شه... که بهم شده بود يآشکار انتیاز غم خ...شدنیگرم م چشمام

نزن  یحرف از عشق و عاشق: صدام باز محکم شد و گفتم... شدمیمتنفر م شتریب دادیاگه م... جواب نداد... نبود

توقع نداشته ...نیبخشمت اما فقط هم یم کایباشه ار... گذشتم رتیمن از سر تقص!!  خورهیبه هم م که حالم

عشق و احساسه زده  یبهت ابراز عالقه کنم که از هرچ ایرو به قلبم راه بدم  یباش دوباره خام شم و احساس

 ... شدم

 یبلند شدم و بدون حت. کتم گذاشتم بیدستکش و دستمال برداشتم و داخل ج یب نباریقرص رو ا ي بسته

 ...از اتاق خارج شدم کایبه ار ینگاه مین نیکوچکتر

**** 

 :راز نیو هشتم هفتاد

وارد اتاقم  یکی یکینفر 13.باشه ومدهینبود که ن یکس.خودروها به اداره اومدن ينه صبح صاحب ها ساعت

 ...دمیپرسیرو ازشون م یکسانیشدن و هر بار سواالت 

عبور از اتوبان  نیدن؟حی؟اون اسلحه رو د شناسنیمودت رو م یرعلیرفتن؟امیاومدن؟کجا م یکجا ماز  اونشب

 نه؟ ای دنید یمشکوک زیچ

حاالت و رفتارها و طرز صحبت  يتمرکزم رو نیشتریب.بودن ینیب شیکامال قابل پ گرفتمیکه م ییجوابها و

پسر جوون  هی.نفر مشکوك شده بودم هیساعت دوازده ظهر کارم با همه شون تموم شد به  یوقت...کردنشون بود

انگار از قبل با خودش .کردیمآماده  عیسر یلیجواب سوالهام رو خ.یسال به اسم احسان بهرام28ای27حدودا
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که مدام به  يا گهید يو رفتارها کردیرو پاك م شیشونیمدام عرق پ... بهم بده  یکرده بود که چه جواب نیتمر

 ...هیبه سا هیسا...کنن بشیدستور دادم تعق...زدنیشَکم دامن م

 شدیاگه ثابت م...حدسم درست باشه  کردمیدعا م...ادیب ریش وانیل شیتا جواب آزما موندمیمنتظر م دیبا حاال

ظهر  میو ن 1ساعت .شدیتمام و کمال رفع اتهام م بایتقر کایو از ار شدیاز گره ها باز م یلیشده خ هوشیب کایار

 ...وارد شد شیبا جواب آزما ریام

 یچ:دمیپرس یبلند شدم و با نگران.هوا تکون داد يبود رو تو شیکه در واقع جواب آزما ياتاق که شد برگه ا وارد

 شد؟

 !خوامیم یرلفظیز!گمینم:لبخند زد و گفت انهیموذ

 !ستین یشوخ و کجا وقت یک يدیفهمیکاش م:به سمتش رفتم و گفتم تیعصبان با

چهار  اهیس ياون دونه ها:کرد گفت تیاحساس امن یوقت....برسه شیدور شد و نذاشت دستم به جواب آزما ازم

 .تخمه بودن

 ؟؟؟یچ:دمیکردم و پرس اخم

 .دهیبانو به خوردت م ماهیپر يخوریسرما م یکه وقت یهمون!داداش گهیچهار تخمه د:-

 ...ختهینر رشیتو ش يزیکه گفت چ کایار... نقش بر باد شد دهامیام يشد، همه  یخال بادم

 چه کار کنم؟ دیحاال با...داشتم دیسرنخ ام نیبه ا یلیخ:نشستم و گفتم میصندل يرو

 هیپا یصندل يکه رو یجلو اومد،برگه رو جلوم گذاشت و در حال ریام...دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

 دهینرس هیثان یکه به س یخوراک يقو اریبس یهوشیب يدارو هی! MRCF: گفت نشستیم زمیم يکوتاه جلو

 !همون کلروفرم خودمون دیو جد یخوراک ينسخه ...کنهیم لیآمو به جنازه تبد

م برگه رو  هیگردنمو گذاشتم و با دست د يدستمو رو... که رگ گردنم گرفت يبلند کردم طور رتیبا ح سرمو

خودکارمو برداشتم و با  ریلب ام يرو ي انهیلبخند موذ دنیه بهش انداختم و دک یعیبرداشتم و با نگاه سر

 !کرد دترو لبخندش رو گشا دیهوا قاپ يخودکار رو تو ریام.حرص به سمتش پرت کردم

سخت  ادیکردن ز شونیداریکه خر ییکردن فروشنده ها و کسا دایپ دیشده پس نبا دیگفته تازه تول نجایا:گفتم

 .باشه

باهاش به قتل  یعل ریخاص که ام يدر رابطه با اون گلوله  یراست...کنن دایپ فروشنیکه م ییجاها دمیم:-

که االن هم فروشنده  فروشهیگلوله رو م نیا یقانون ریجا تو تهران به صورت غ هیفقط .کردم قیهم تحق دهیرس
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و ازش  میکه بر ستین دسترسو در  بهیاسلحه تحت تعق یرقانونیبه خاطر پخش غ گهیبخش د هیاز طرف 

 .میسوال بپرس

 يدارهایکردن فروشنده ها و خر دایرو پ میزاریفعال تمرکزمون رو م:گونه م گذاشتم و گفتم يراستمو رو دست

 ...یبهرام...دارو و اون پسره نیا

 .ازش ندارن و نگرانشن يخبر گفتیشادن م شبیشده؟د ریبگم دستگ کایار يسپهر به خاله :-

 يدیجد يهر لحظه مهره ها نمیبیکه من م یطیشرا نیبا ا... بگو يخوایم.دونمینم:باال انداختم و گفتم يا شونه

 .مونهیهم فعال بازداشت م کایو ار شنیپرونده اضافه م نیبه ا

 ...داغونه یلیخ:-

 خانوم؟ ؟ترانهیک:-

 .کایار:-

 .هیعیطب:-

 ست؟یبرات مهم ن:-

مسئول پرونده شم خودمو از پرونده  دمیصبح که فهم روزیاگه برام مهم نبود همون د:گفتم ياخم و ناخشنود با

 ...که سیعالقه ننو يدادن رو به پا تیاهم نیاما ا. دمیکشیم رونیب

 .ثامن به مرکز...از ثامن به مرکز:که گفت ییبود بلند شد و بعد صدا زمیم يکه رو میسیخش خش ب يصدا

 .ثامن به گوشم:کردنش به دهنم گفتم کیرو بلند کردم و با نزد میسیب

 .سوژه گم شد دیقربان مستحضر باش:-

 د؟یکرد ؟گمشیچ:گفتم رتیح با

 نیشد و ب ادهیپ نیاما از ماش میکرد بشیفرار کرد ماهم تعق.میکنیم بشیتعق میجناب سرگرد متوجه شد که دار:-

 .گم شد تیجمع

 . تمام.اداره دیاریبا خودتون ب نویماش:و گفتم دمیکوب زیم يمشت کردم و رو دستمو

 .تمام.دمیشن:-

 .کنن بشیدو ساعت نتونستن تعق... یلعنت...نیاز ا نمیا:گذاشتم و گفتم زیم يرو رو میس یب

 .دارو يدنبال فروشنده  رمیمن م. میبرس يزیدارو به چ داریکردن خر دایبا پ دیشا.میسرنخ دار هیهنوز :گفت ریام

 کار خودشه وگرنه چرا فرار کرد؟...یبهرام نیبه هم میرسیتهش م:-
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 .گفت قاتله نانیبا اطم شهینم...انجام داده يا گهیجرم د دیشا:-

گشت  يواحدها يرو به همه  یعکس بهرام گمیمنم م...یهوشیب يدارو نیتو برو سراغ مراکز پخش ا...باشه:-

 ... میوقت ندار...ریفقط زود ام...بدن

**-** 

 :راز نیو نهم هفتاد

 .ساله یس.یماهان تهران: -

. بود ریاخ يدر دو هفته  یهوشیب ياون دارو داریعکس تنها خر. شده انداختم يبه عکس چهره نگار ینگاه

اون عکس  ياون دارو بازداشت شده بود تونسته بود با چهره نگار یرقانونیدارو که به جرم فروش غ يفروشنده 

 . رو درست کنه

 .آشناست...یماهان تهران...یماهان تهران: گفتملب  ریز

 !از کجا؟! آشنا؟: بود گفت ستادهیا زمیم يکه روبرو ریام

 .دمیجا شن هیاواخر اسمشو  نیهم کنمیاحساس م: -

 .یمردم از گشنگ.رمیبگ چیمنم برم ساندو یکنیتا تو فکر م: چند قدم عقب رفت و گفت ریام

 !؟يریخونه نم: دمیپرس. شب بود8...انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

 .یمونیم ششیپ ای ياریسپهر رو با خودت م ایگفتن ! کردن منو عذاب بدن یکیدو تا خواهرا دست به ! نه بابا: -

 !پدر زنت خب يبرو خونه : زدم و گفتم يشخندین

 !برم چه کار؟...ناراحتن کایواسه ار یاونا االن کل: -

 .فکر کنم دهیشادن جهازشو چ گهید! خودت يبرو خونه : -

 !با بودن من سپهر جان؟ يدار یمشکل: -

 !ينبود يآدم شب کار چوقتیخب تو ه: -

 !؟يخوایم چیساندو.شدم از جان گذشته شدم میکه با تو هم ت یمن از وقت: -

 .زبرگریچ هی...اریب: بود گفتم یاسم ماهان تهران ییعلت آشنا دنیفهم ریکه ذهنم درگ یحال در

 .گردمیبرم يجلد: کتش رو برداشت و گفت.به سمت در رفت ریام

 .رفت و
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فکر کردم که  نیشمارش به ا هیثان يبود و عقربه  يواریکه نگاهم به ساعت د یدادم و در حال هیتک یصندل به

 .دمیرو کجا شن یاسم ماهان تهران

اما مثل شب گذشته هم سوت و کور اداره شلوغ نبود .از پله ها بودم دنیدو نییپا یبعد درحال قهیدق ستیب

بهم . ومدیو نوشابه تو دستش به سمتم م چیساندو يحاو لونینا هیکه با  دمیرو د ریو ام دمیرس نگیبه پارک.نبود

 .سوار شو...دمیشن کجارو  یاسم ماهان تهران دمیفهم: بگه و گفتم يزینذاشتم چ دیکه رس

 .میزد رونیستاد ب نگیاز پارک نیهردو سوار بر ماش و

**-** 

هم  یارکشی ندفعهیا. سرگرد يباز که اومد: مهرداد گفت... میوارد اتاق مالقات شد ریساعت بعد من و ام کی

 .يکرد

بهت گفته بودم : رو به مهرداد گفتم. ستادیهم کنار من و مهرداد سرپا ا ریام.نشستم زیم ي گهیسمت د روبروش

 .آوردم ریحاال مدرکش رو گ! نه؟مگه  يپاپوش درست کرد کایار يمطمئنم تو برا

 !؟یچه مدرک! مدرك؟: دیاخم کرد و پرس مهرداد

 !؟يدار یچه نسبت یبا ماهان تهران: -

 !ه؟یک گهیاون د: -

رو  یمالقات نیشتریکه ب یهمون! ه؟یاون ک: گذاشت و خم شد و رو به مهرداد گفت زیم يدستاش رو رو ریام

 .از بابات شتریب یحت...یباهاش داشت

 .بگو یدونیم یهم هرچ یبه جز اون در مورد احسان بهرام: گفتم ریحرف ام يادامه  در

 .حرف بزن مهرداد دستت برامون رو شده: دمیغر.نزد یحرف مهرداد

رو  یاما احسان بهرام مهیماهان برادر ناتن: گفت میدیرو فهم زیرو باخته و ما همه چ هیقاف دیکه د مهرداد

 .شناسمینم

 .بگو یدونیم یماهان هرچ فعال در مورد: -

انگشتاش نگاه  يانداخته بود و به باز نییکه سرش رو پا یبه هم قفل کرد و در حال زیم يدستاش رو رو مهرداد

 دونستمیم... از تو هم...دلم ازش پر بود... رهیرو بگ کایحال ار يجور هیبهش گفتم  شیچند وقت پ: گفت کردیم

نقشه ش  دونستمیمن اصال نم! نیهم. شدیالاقل دلم خنک م ينطوریا. یشیم تیشدن اون تو هم اذ تیبا اذ

 . دمیاز خودت شن روزیبعد از انجامش هم به من خبر نداد و من د یکنه،اون حت شیعمل خوادیم ی،ک هیچ
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ماهان  یعنی... معلوم نشده بود هیقض نیبا ا یهنوز ربط احسان بهرام! اما نه! بود یسادگ نیبه هم هیقض پس

متهم  کایکرده بود که ار يصحنه ساز ينفر رو کشته بود و جور هی شیخنک کردم دل برادر ناتن يرافقط ب

 .خونه ش نبود! م؟ینک داشیپ میتونیکجا م! االن ماهان کجاست؟: دمیپرس! نبود یعقالن! بشه؟

 از کجا بدونم کجاست؟!  نجامیمن که ا: جواب داد مهرداد

که فکر  ییهرجا... سیآدرس تمام پاتوق هاتون رو بنو: مهرداد گذاشت و گفت يخودکار و دفترچه جلو هی ریام

 .ماهان ممکنه ازش کمک بخواد یکنیکه فکر م یهر کس.ممکنه ماهان بره یکنیم

 یمن ک یسرگرد به همکارت گفت: دیازم پرس يا انهینوشتن با لحن موذ نیخودکار رو برداشت و در ح مهرداد

 !ام؟

 .منتظر باش رونیبرو ب ریام... ببند دهنتو مهرداد: و گفتماخم نگاهش کردم  با

 ...امــ... سپهر: خواست مخالفت کنه ریام

 !ریسروان کب: حرف زدن ندادم و گفتم امان

بلوز  ي قهیکه رفت و در بسته شد با حرص دست دراز کردم و  یوقت...رفت رونیو اخمو از اتاق ب یناراض ریام

 نهیرو س زارمیخودم سرتو م يزد هیدر مورد اون قض یحرف یاگه بفهمم به کس: مهرداد رو گرفتم و گفتم

 !ته؟یحال.ت

 !ست؟** هر ينکنه هنوز چشمت دنبال اون دختره ! به تو چه؟: زد و گفت يپوزخند مهرداد

بعد خودکار و دفترچه  قهیدو دق.بگه به نوشتن ادامه داد يزیچ نکهیاونم بدون ا. شو ول کردم و ساکت موندم قهی

 .یبه نفعته که کمک کن! ست؟ین يا گهید زیچ: دمیگذرا به نوشته ها کردم و پرس یرو به سمتم سر داد و نگاه

 .دونمینم يا گهید زیچ: -

و بگو اومدم  جون برسون کایاز طرف من به ار ژهیسالم و هی: شدم و خواستم به سمت در برم که گفت بلند

 !کنمیم لیتکم مونوییایو شب رو زنمیبهش سر م امیم رونیب

دست راستمو مشت کردم و .شدیپررو تر م کردمیم يهر چقدر من صبور.نشون ندم یواکنش شدینم...شدینم گهید

نشسته  یصندل يانتظار ضربه رو نداشت،شل و ول رو.چشمش فرود آوردم يسمتش و مشتمو پا دمیچرخ عیسر

 يوارد کردم و از صدا وشبه پهل يتمام حرصمو با لگد... افتاد نییپا یصندل يخاطر از رو نیبود و به هم

برد  رونیو از اتاق ب دیچشمامو گرفته بود عقب کش يمن رو که خون جلو ریام.و نگهبان وارد شدن ریام ادشیفر

 ت؟یشکا ای يکرد خیهوس توب! وونه؟ید یکنیچه کار م: و گفت
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 ...آشغال ي کهیمرت: دمیغر یزخم ییصدا اب

 .انداختم نییرو از بازوم پا ریدست ام و

**- ** 

 :راز نیهشتادم

 )ظهر روز بعد(

که وارد کشور شده  يدیمربوط به مواد مخدر جد يمقاله ا ينشسته بود ودر حال مطالعه  زشیپشت م رها

 زیم يبعد رها برگه را رو قهیچند دق. کردیآماده م یارائه به سرهنگ جالدت يرا برا یهم گزارش نیمت. بودند بود

 !یانتقال... دیکه گرفته بود پر کش یمیگذاشت و ذهنش به سمت تصم

اصال ! نه؟ ای دهدیم رییاوضاع را تغ! نه؟ ایست  یکار درست دانستینکرده بود،نم یرا قطع مشیهم تصم هنوز

بود که  يساعات کار نیاش هم یدلخوش! نه؟ ایبکشد دارد دست  نیکه از وجود مت یسهم اندک نیاز ا تواندیم

 ! نه؟ ای...آورد؟ یدوام م یدلخوش نیبدون ا... کنار هم بودند

موضوع  نیرها هم از هم. نگاه کرد که غرق نوشتن بود و اصال متوجه رها نبود نیرا بلند کرد و به مت سرش

چه خوش  شیموها... آمد یصورتش چه به او م يرو يخسته  شیته ر...سوء استفاده کرد و مات چهره اش شد

 ... آنهاست انیانگشت بردن م يکه رها چقدر در آرزو دانستیحالت بودند و خدا م

 کردیخودش حس نم ينگاه رها را رو ینیسنگ یکه حت يمرد يبرا دنیحسرت کش نهمهیا... نبود انصاف

 یو خود را به نفهم دیدیهم م دیشا...دیدیرها نمعشق و احساس را در چشمان  ایدن ایکه دن يمرد... انصاف نبود

 !یرحم یعاشقتم چون ب: لب زمزمه کرد ریز يبا زهرخند. زدیم

 الو: گوشش برد و گفت کیرا برداشت و نزد یگوش نیمت.بلند شد نیمت یزنگ گوش يلحظه صدا همان

-...: 

 !سالم خانوم:-

-...: 

 ... اداره م:-

-...: 

 ... نه کارتو بگو:-

-...: 
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 ...ندارم یجان حرفتو بزن االن کار خاص حانیر:-

-...: 

 !گفته؟ یخب چ! ...را؟یمامانم زنگ زده به خاله سم:-

 !جان؟ حانیر: به دلش افتاد و در دل نجوا کرد ینگاه یترس... حواسش را جمع کرد رها

 ... میخواستیم نویما که هم! خب بدم نشد : باز به خودش آمد نیمت يصدا با

-...: 

 ! باشه:دیخند

-...: 

 ... زنمیمن با مامان حرف م... کردم یباشه شوخ:-

-...: 

 !... شه؟یتموم م یکالست ک:-

-...: 

 ... من ساعت پنج دم در دانشگاهم:-

-...: 

 .یعل ای. نمتیبیم... باشه:-

آورد و  نییرا پا یگوش نیمت.مقاله نشان داد يانداخت وخود را مشغول مطالعه  نییبه سرعت سرش را پا رها

 !ستوان؟: بعد گفت هیچند ثان... دیاز ته دل کش یآه

 !آمد یبدش م نیروش خطاب شدن از جانب مت نیکه رها چقدر از ا آخ

 !بله قربان؟: را باال گرفت وگفت سرش

 !کا؟یچه خبر از ار: -

 یکس تیهو که خبر داشت ییتا اونجا.سر بهش زدم هیامروز صبح رفتم : نگاه کرد وگفت نیبه چشمان مت رها

 .دنبالشونن ریو سروان کب انژادیاالن سرگرد آر.شده دایاسلحه انداخته پ يکرده و اثر انگشتشو رو هوششیکه ب

 .شهیازش رفع اتهام م يزود نیپس به هم: -

 .بله قربان: -

 !با هم به هم زدن؟ یسرچ دیدونینم: دیکرد و پرس کیرا بار شیچشمها نیمت
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 !و سرگرد؟ کایار: -

قطع رابطه رو  نیا لیدل چکدومشونیه: رها شانه باال انداخت و گفت.سر تکان داد  دییتا ينشانه  به نیمت

 .نگفتن

 .داشته باشه یاحساسات نیهمچ يبرا یاومد قلب یبه سپهر نم: زد و گفت یلبخند کمرنگ نیمت

در مورد همه ! ؟يندار یگونه احساس چیه يبرا یکه اصال قلب یتو خوب: زد و در دل گفت يمتقابال لبخند رها

 ...حانیر يوا... حانیر!...دختره نیاما ا!...؟یی یو همه کس خنث زیچ

 ...مرکز اسری اسری: بود بلند شد زیم يکه رو نیمت میسیب يهمان لحظه صدا در

 .به گوشم اسری: جواب داد نیمت

 .شد تیجناب سرگرد سوژه باالخره رو: -

 تیلحظه به لحظه موقع...میایم میدار!  دیگمش نکن... دیباش بشیدر تعق هیبه سا هیسا: بلند شد و گفت نیمت

 .دیروگزارش بد

: گفت نیرفت که کتش را بردارد و در همان ح یگذاشت به سرعت به سمت چوب رخت زیم يرا که رو میسیب

 .شده دایپاشو که کامران پ...يریستوان ام... رها

همون رها : بردارد در دل گفت یتا پالتو اش را از چوب رخت فتریم نیکه به سمت مت یبلند شد و در حال رها

 !هم من يهم خودت راحت تر! بگو خب

 . صدا خنده اش گرفت یب ينجواها نیخودش از ا و

برگشت . پالتو اش را برداشت و به تن کرد.ختیآو ی،چادرش را در آورد و به چوب رخت ستادیا یچوب رخت کنار

به  يا هیرها ثان. چادر را به سمت رها گرفته بود... به سمتش دراز شده نیمت دست دیچادرش را بردارد که د

مدام دنبال  نکهیاز ا...خودش بدش آمد فضع نیاز ا... دیند خواستیکه م يزینگاه کرد و باز همچ نیچشمان مت

 ! کردیقبول م دیبا! که نبود یاحساس....بود  نیدر مت یاحساس دنید

 .ممنون: را گرفت و گفت چادر

 .از کنارش رد شد و اسلحه اش را چک کرد نیمت

**-** 

 :راز نیکمیو  هشتاد

 )سپهر(
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 يکه هنوز ربطش رو با پرونده  یو احسان بهرام یاز ماهان تهران يدو روز بود که تمام مدت دنبال رد حدود

ها  هیهمسا.مینداشت يزیچ چیاز سکنه ش ه یخال يجز آدرس خونه  یاز احسان بهرام. میبود میدونستیقتل نم

به  دیبع یلیکنه و به خونه ش سر بزنه که خ يزیاحسان ناپره میبود یم دواریام دیبا.دونستنیازش نم يزیهم چ

 .دیرس ینظر م

ماخان به خونه  دیرسیهرچند محال به نظر م.مینظر داشت ریکه همه رو ز میماهان چند تا آدرس و پاتوق داشت از

و  اردیلیسالن ب هی،يباشگاه بدنساز هیمهرداد  يطبق گفته .میواحد هم اونجا مستقر کرده بود هیش سر بزنه اما 

عکس .خونه تو دربند هم مال خود ماهان بود  رهسف هیاون  يماهان بودن و به عالوه  يرستوران پاتوق ها هی

ها،فرودگاه ها و کال هر راه خروج از تهران داده شده  ی،عوارضيمسافربر يها انهیپا يماهان و احسان به همه 

ماهان تا حاال از شهر  نکهیباشم به ا نیخواست خوش ب یو من دلم م.شدیم ریدستگ تیبود و در صورت رو

 .خارج نشده

هم شام  میهم به گشتمون برس میشد که بر نیبر ا میرتصمیبه اصرار ام.میبود که دنبال ماهان بود یدوم شب

و اگه اونجا باشه احتمالش  دهیراحت بود که ماهان تاحاال مارو ند المونیخ! ماهان ياونم تو سفره خونه .میبخور

 .صفره که بهمون شک کنه

 اطیو در ح يو در ورود شخوانیقسمت خوب سفره خونه که به پ هیتخت تو  هی يکه رو شدیم يا قهیدق ده

هم انگار از  ریام.کردمیخودم اطراف رو نگاه م يرق تو افکار آزار دهنده و من غ میداشت نشسته بود دید یپشت

 !شد؟ یغذا چ نیپس ا: گفتیاومده بود مدام م یقحط

 کین کیپ میمگه اومد! امون بده میست سفارش داد قهیکارد بخوره تو اون شکمت ده دق: با تشر گفتم باالخره

 !؟یفکر شکمت ینگران اون باش نکهیا يچهار روزه تو بازداشتگاست به جا کایار! ؟یکنیغذا غذا م نقدریا

 !هیکاف یهمون تو نگرانش: گفت طنتیش با

 .شده بود شدیم دیکه نبا يزیچ... مطمئن نبودم دادمیکه م ییخودم هم به جوابها گهید... بحث نکردم باهاش

 !شناسه؟یرو از کجا م کایمهرداد تو و ار یبگ يخوایهنوز نم: دیپرس ریلحظه بعد ام چند

 .بپرس کایبعدا از ار! منو نه. شناسه یرو م کایار: -

 !؟يبه خاطر مهرداد باهاش کات کرد:دینگاهم کرد و پرس خوندیکه انگار تا عمق وجودمو م یبا نگاه ریام

 !میکات کرد یگیما نبود که تو م نیب يزیچ: برگردوندم و گفتم رومو
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 میبا هم رفت ییبار چهارتا هی. دنشید ییرفتیم...يزدیهر روز باهاش حرف م دمیبود سپهر فکر نکن نفهم: -

 .فکر نکن متوجه نگاهاتون به هم نبودم.  رونیب

 !؟یکه چ. میآره به قول تو کات کرد: اما آهسته گفتم یعصب

 !چرا؟: -

 .رینکن ام لهیپ: گفتم رفتمیبود ور م یپشت يکه رو یبا نخ کهیدرحال

رو تو هچل بندازه نقش احسان  کایکارها رو کرده که ار نیاگه ماهان ا! ه؟یاحسان با ماهان چبه نظرت ربط : -

 !ه؟یوسط چ نیا

اصال احسان  دیشا. دونمینم: ، در همون حال جواب دادم کردمیو جمع م دمیکش یدو دستم م يرو با انگشتا نخ

 . به ماهان نداشته باشه یربط

 !باشه؟ نطوریا يدیچند درصد احتمال م: -

 .احتماالتو در نظر داشت يهمه  دیبه هرحال با.تو بگو صفر درصد: -

 !؟يدار یچه احتماالت گهیخب د: -

 ! یپرسیفقط سوال م یستیتو هم که اهل فکر کردن ن! یچیفعال ه: -

 الیخیب قهیحواست رو جمع کن دو دق.ارنیدستمو بشورم االن غذا م رمیم:تخت رفتم و گفتم يسمت لبه  به

 !ن شکم صاب مرده ت شواو

 !کاست؟یاز عوارض ترك ار! سپهر يغرغرو شد يرزنایپ نیع: -

 یمشکل! داآش؟ هیچ: بهش رفتم که نه تنها از رو نبردش بلکه صاف زل زد تو چشمام و گفت يغره ا چشم

 !؟يدار

 .ارهیتو رو سر عقل ب ایمنو بکشه  ایخدا :کفشم آهسته گفتم دنیپوش نیح

 !يریگیجواب م شاهللایبچسب ا ویهمون اول.شرمنده م ستین ریکه امکان پذ یدوم: خنده جواب داد با

خلوت بود  اطیدر ح کیکه نزد یبهداشت سیبه سمت سرو.اومدم نییتخت پا يکردم و از رو یآروم پوف

 رمونیگ يزیچ اون شب هم قرار نبود نکهیاما مثل ا. رو تحت نظر داشتم زیهمه کس و همه چ ریتمام مس.رفتم

 .ادیب

بود کار  يبراق و قرمز کیکه سرام وارید يرو يتو قسمت برآمده  ییسه تا روشو.شدم  یبهداشت سیسرو وارد

 نیگرفتم و ح کیآب اتومات ریش ریدستمو ز. زدیبود و برق م اهیس کیهم سرام نیکف زم.گذاشته شده بود
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که به اصرار  یلیشده و اون سب غیت شیم با اون صورت ش افهیق. روبروم نگاه کردم ي نهیشستنش به خودم تو آ

آخه ! میسرگرد آگاه هیباور کنه  یخالفکارا شده بود و محال بود کس هیشب شتریپشت لبم چسبونده بودم ب ریام

 ! زدم؟ شمویشدم ر ریام يمن چرا خام حرفا! ه؟یواسه چ لیبیس نیا

 .گرفتم  یخشک کن برق ریستمو زکه بهش عادت نداشتم د دمیاز ظاهر جد یتینارضا با

نگاه گذرا بهش  هی.شدم نهیبه س نهیمرد س هیبرم که با  ریبه سمت ام دمیاومدم چرخ رونیکه ب ییدستشو از

چرخ  هیدر عرض چند ثان. رفت یپشت اطیمرد هم به سمت در ح.راهمو کج کردم که برم دیببخش هیانداختم و با 

 ؟...دیببخش: و گفتم دمیچرخ.کردن  دنیمغزم شروع به چرخ يدنده ها

نازك،اون  يو لب ها یعقاب بایتقر ینیب.شیبلند دم اسب يموها.پرسشگر نگاهم کرد  یبرگشت و با نگاه مرد

 !ماهان! خودش بود... دیروشن و پوست سف یآب يچشم ها

 !ساعت چنده؟: دمیخودم اومدم و پرس به

 .قهیقنه و پنج د: گفت شیبه ساعت مچ یبا نگاه ماهان

 .ممنون یلیخ: -

 .پشت کرد و رفت و من چقدر خوشحال شدم که ساعتمو موقع شستن دستم باز کرده بودم بهم

. رو در آورد و جواب داد شیگوش ریکه ام دمیاز دور د.رو گرفتم  ریام يشماره  میهمونجا با گوش.نکردم معطل

ماهان اون .سفره خونه یپشت اطیسمت ح. رونیاالن از رستوران برو ب نیهم ریام: به محض اتصال تماس گفتم

 .زود باش.جاست

گذاشتم و  بمیرو داخل ج میگوش.نگاهش نکردم گهید. دیکه بلند شد و کفشش رو پوش دمیرو د ریام.قطع کردم و

به پارك کنار سفره  خوردیبود که انتهاش م ينسبتا دراز اطیح.گذاشتم  یپشت اطیآروم و با حواس جمع پا به ح

بود که  ییبود و تنها جا اطیتو ح يفلز سکانک هیاسلحه م رو آروم مسلح کردم .نبود  چکسیه.و رفتم جل.خونه

. اومد یحرف زدن م يو صدا شدیساطع م رونینور به ب کشیکوچ ياز راه پنجره . رفته باشه  تونستیماهان م

ماهان .دمیرو شن گهینفر د هیماهان با  يگفت و گو يصدا. ش چسبوندم وارهیو خودم رو به د دمیکنار اتاق رس

خودتو جمع . کنهیو از مرز ردمون م ادیفردا صبح م اوشیس! ؟یخودتو باخت چرا! نترس گمیم...نترس: گفتیم

 !کن

کردن  دامونیو پ میاوردیاَگه تا فردا صبح دووم ن...اَ...اَ: دمیرو شن یپر وحشت و ترس شخص دوم يصدا

 !؟یچ...چـ
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 . تو ظرف عسل میبا سر رفته بود ریام يبارم از صدقه سر هی نکهیمثل ا! احسان بود ياصد.رو شناختم صدا

 .کنن یولمون م يو نم پس ند یاون دختره دارن که اگه تو اون گاله تو وا نکن هیاونقدر مدرك عل! یچیه: -

هم اسلحه شو  ریام. بدون حرف بهش فهموندم سوژه داخل کانکسه. شد کیآروم بهم نزد ریلحظه بعد ام چند

 1...2...3:دست چپم شمردم يو من با انگشتا میستادیطرف در ا هیآهسته مسلح کرد و هر کدوم 

و  دمیچرخ عیسر. و بعد در رو باز کرد و تو قاب در ظاهر شد هیماهان اومد که گفت ک ياول صدا. در زد ریام

انکس برش گردوندم و خودم پشت سرش ش رو گرفتم و به داخل ک قهیکه اسلحه مو باال گرفته بودم  یدرحال

 میگشتمش ن یچسبونده بودم وم واریکه ماهان رو به د یدر حال. هم پشت سر من وارد شد  ریام.وارد شدم

 کنمیولت م ییبازجو هیبعد  یمطمئن: رو به ماهان گفتم. گشتش یداشت م ریبه احسان انداختم که ام ینگاه

اشتباه فکر ! ره؟ینم يدرست کرد چارهیاون دختر ب يکه برا یپاپوشمو ال درز  یکنیفکر م! ماهان خان؟ يبر

 !يکرد

 !؟یچ یعنیکارا  نیا.یزنیحرف م یاز چ يدار: -

 .بفرستن رویزنگ بزن ن ریسروان کب! کنم یم تیحال یتو آگاه: دستاش دستبند زدم و گفتم به

 .رو در آورد و زنگ زد شیکار دستبند زدن به احسان رو تموم کرد و بعد گوش ریام

**** 

 :راز نیو دوم هشتاد

نمونده بود و همه  يکور يگره  چیه گهید... از ماهان و احسان تموم شد ییشب گذشته بود که بازجو مهین از

 یو کامال شخص یمیقد یکدورت و دشمن هیبه خاطر . مودت بود یرعلیقاتل ام یاحسان بهرام. روشن بود زیچ

بوده که احسان  یبا زن یرعلیام جقتل ازدوا ي زهیاحسان اعتراف کرد که انگ. نداشت هم ازش خبر چکسیکه ه

تمام رفتارها و ... شدهیشده بود زن احسان م وهینبود اون زن که حاال ب یرعلیمدتها عاشقش بوده و اگه ام

خود . بوده یجنون آن هی ي جهیمودت نت یعل ریبودنش داشتن و مطمئن بودم قتل ام یحرکاتش نشان از عصب

داخل  يمرده  تونستینم شیمونیاما پش مونهیاحسان هم بارها در خالل حرفهاش اظهار ندامت کرد و گفت پش

 .گور رو به زنده کنه و به خونواده ش برگردونه

احسان بعد از قتل به ماهان .تنها ربطش دوست بودن با احسان بود. در قتل نداشت یهم دست چیه ماهان

از ماهان  فتادنین سیپل ریخالص شدن از مهلکه و گ يو برا گهیکه انجام داده م يز کارو ا کنهیمراجعه م

 يتو صحنه  نطوریهم... کنهیاسلحه پاك م ياحسان رو از رو يماهان هم تمام اثر انگشت ها.خوادیکمک م
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حرف  ادیجرم  يصحنه  يبعد از دستکار. رو از قلم انداخت نیماش کیبود که رد الست نیتنها خطاش ا. جرم

 رسهیطرح به ذهنش م نیهمونجا ا. رهیبرسونه و انتقام بگ بیآس کایبه ار يجور هیکه گفته بود ...فتهیمهرداد م

و نا  کریدر و پ یب يوارد خونه  یهوشیب يماده  هیجور کردن  باپس .قاتل به نظر برسه کایکنه ار يکه کار.

 هوشیبا خوردن اون دارو ب کایمونه تا ار یو منتظر م زهیر یم کایار وانیرو تو ل یهوشیب يدارو. شهیم کایامن ار

بعد  وزو ر ندازهیرو باهاش کشته م یرعلیکه احسان،ام ياسلحه ا يرو رو کایاثر انگشت ار یهوشیبعد از ب. بشه

 .شهیمودت بازداشت م یرعلیبه اتهام قتل ام کایکه ار شهیم ينطوریا. رسونهیم سیبه پل میرمستقیاسلحه رو غ

**-** 

همون شب آزاد  کایرسوندم و اجازه خواستم ار یتلفن به گوش سرهنگ تهران قیاظهارات رو از طر نیا تمام

سرهنگ .شهیبدون قرص لحظه به لحظه وضعش بدتر م دونستمیم... داره ياالن چه حال بد دونستمیم. بشه

و مسئول بازداشتگاه  هنگسر یاهنگبا هم تیدر نها.کنمیم نشیگفت فردا اما من اصرار کردم و گفتم من تضم

 .ارهیرو به دفترم ب کایرفت که ار ریام

 رونیب کردمیازش استفاده م يا گهیقرص که حاال به منظور د يجا کیکوچ يجعبه  هی زمیم يداخل کشو از

 ينگاهم به ساعت بود و با هر حرکت عقربه . بود زیم يهم رو کایقرص آرامبخش ار. گذاشتم زیم يآوردم و رو

کوتاه به در  يضربه  هیبعد با  قهیقد کی... زدمیضربه م زیم يرو ي شهیبار با ته خودکار به ش کیشمار  هیثان

 .تو ایب: گفتم

: در رو گرفت و گفت ي رهیدستگ.ستادیتو قاب در ا.بود که وارد نشد ریپشت سرش ام.وارد شد کایباز شد و ار در

 .عیسم شیپ رمیم.دارم يکار هیمن 

به . رفت و در رو هم بست ریسر تکون دادم و ام میاما به عالمت تفه اهینخود س یپ رهیخودش داره م دونستمیم

. رفت یدستش ور م يانداخته بود و با انگشتها ریبود، سر به ز ستادهیوسط اتاق ا. سر چرخوندم  کایسمت ار

 .ازت رفع اتهام شد: گفتم

 .ممنون: بلند کرد و گفت سرشو

 .ماهان به درخواست مهرداد برات پاپوش دوخت.ماجرا بود نیمهرداد پشت ا: -

 .انداخته هیسا میمهرداد تو زندانه اما رو تمام زندگ: زد و گفت يپوزخند

 .اشتباه خودت بود: گفتم یآروم به

 .اشتباه جفتمون بود: گفت یحاضر جواب با
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 . نجایا ایب: گفتم. بحث کنم نخواستم

. اشاره کردم زیم يو پارچ آب رو وانیقرصشو به طرفش گرفتم و به ل. ادستیشد و روبروم ا کینزد زمیم به

 .ندارم ازیفعال ن:گفت

 !گنیم يا گهید زیدستات که چ: زدم و گفتم يزهرخند

ورق قرص  هیبا بغض نگاهم کرد و در پاکت قرص رو باز کرد،. رعشه داشتن ینسونیپارک ماریب هیمثل  دستاش

با  ایبا من لج کرده بود  دونمینم. دهن گذاشت و بدون آب قورتش داد يتو. رو ازش خارج کرد یدر آورد و قرص

 !خودش؟

 !مال توئه: گفتم. نگاهش پر از سوال بود. رو به سمتش گرفتم کیکوچ دیسف يندادم و جعبه  یتیاهم

 اتشیمحتو دنیز کرد و با ددرش رو با دادیرو نشون نم يزیچ چیبه چشمام که البته ه ینگاه میگرفت و با ن ازم

وقته که متوجه  یلیحتما خ: نگاهم کرد و گفتم یبار طوالن نیا. دیطول کش هیثان هیکه فقط  یتعجب. تعجب کرد

مافوقم بدم و بو  لیتحو نویاگه ا! کوچولو ومخان يخطر کرد یلیخ... چطور یدونستیاز کار افتادن فقط نم يشد

 ... یافت یبدجور تو دردسر م یشنود کار گذاشت سیمامور پل لیببرن تو وسا

 ! ؟یکنیم دیتهد يدار: خم شد و گفت یگذاشت و کم زمیم يرو رو دستاش

کار رو  نیا شیتو استفاده شون کنم پنج ماه پ هیعل خواستمیاگه م! نه: شلوارم بردم و گفتم بیداخل ج دستامو

 .کردمیم

همکارام  يآبروم جلو: گفت زنهیار با خودش حرف مکه انگ يبرداشت و طور زیم يش رو از رو هیتک

 .چشم اون همه آدم بهم دستبند زدن يجلو.رفت

زدم  يپوزخند. بودم کیبا ترس نگاهم کرد که اونقدر بهش نزد. ستادمیرو دور زدم و روبروش ا زیم. نزدم یحرف

 !؟یترس یازم م.ازت رفع اتهام کردم،جونتو نجات دادم شیساعت پ کی نیمن هم: و گفتم

 .ترسمینم: گفت. بند کردم زیم ينشست و من دستام رو دو طرفش به لبه  زیم ي لبه

 . برات کنم يفکر هی دیبا: گفتم. دمیدیچشماش م يمن هنوز هم ترس رو تو اما

 !؟يچه فکر: دیتعجب پرس با

 تونهیراحت م یرکسه.يدار يکریدر و پ یب يخونه : گفتم.برداشتم زیم يو دستام رو از رو دمیکش یقیعم نفس

 .واردش بشه و کلکتو بکنه

 !یشیچقدر هم که تو ناراحت م: -
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چند روز طول  دیشا.میبا هم انجام بد دیهست که با يکار هی... قرار دارم نیفردا با مت: زدم و گفتم يپوزخند

 !میموضوعات با هم صحبت کن يسر هیدر مورد  دیبرگشتم، با یوقت...بکشه

**-** 

 :راز نیو سوم هشتاد

هر دو مشغول نوشتن بودند که .نطوریهم هم نیمت.نوشت یم يزینشسته بود و چ زشیروز بعد رها پشت م صبح

 قربان؟:رها سر بلند کرد و گفت

که در دست داشت به  يرها بلند شد و همراه با برگه ا.سرش را باال گرفت و نگاهش را به رها دوخت نیمت

 .دیموافقت کن شهیاگه م:گفت قیعم یو با نفس رفت، برگه را به سمتش گرفت نیسمت مت

 ؟یانتقال:دیبه آن با تعجب پرس يسرسر یبرگه را گرفت و با نگاه نیمت

 .بله قربان:و گفت دیکش یقینفس عم رها

 ل؟یبه چه دل:دیاخم کرد و پرس نیمت

 .کار کنم يا گهید يتو حوزه  دمیم حیترج:گفت يمحکم و جد رها

 .رمیبپذ تونمیمن نم:-

 چرا؟:دیاخم کرد و پرس نیهم مثل مت رها

 .يبر ذارمینم يکه وارد نشد یتا وقت.يریبگ ادی دیهست که با زایچ یلیهنوز خ نکهیا يبرا:-

 ...دیتونیشما نم...ستین یخوب لیدل نیقربان ا:-

 نیمت.شده بودند رهیبودند و به چشمان هم خ زیطرف م کیهرکدام .ستادیرها ا يبلند شد و روبرو نیمت

 .دمیاجازه رو بهت نم نیمن هم ا.درر حال حاضر مافوقت منم.تونمیاتفاقا م:گفت

 ...اما:-

 .يندار یانتقال يبرا یموجه لیشما هم دل.اما نداره ستوان:سرد تر جواب داد شهیاز هم یبا لحن نیمت

 .کار کنم نجایخوام ا یمن واقعا نم:گفت يبا پافشار رها

 ؟ینیمنو نب يخوا یم:دیزد و پرس يا انهیلبخند موذ نیمت

 .نه قربان:که قلبش را به لرزه در آورده بود گرفت و گفت يتنها مرد ينگاهش را از چهره  یبه سخت رها

-مهیمرخص يبرگه  نمیا.امیبه هر حال من تا دو سه روز اداره نم:شلوارش برد و گفت بیدستانش را در ج نیمت

 .میکنیبرگشتم راجع بهش صحبت م یوقت-اشاره کرد زشیم يرو يبه برگه 
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 !جناب سرگرد:-

 !که گفتم نیهم:گفت نیمت

 .ادامه نداد گریرها د و

**-** 

 :ساعت بعد مین

برگه رو  نیا دیشد با ریشرمنده د:شد و گفت نمیپوشه گذاشته بود سوار ماش هیبرگه که داخل  يسر هیبا  نیمت

 .گرفتمیم یکپ

 !نمیکن بب فیتعر.نداره بیع:گفتم میاداره بود اطیر که داخل حهمونطو.اوردمیرو به حرکت در ن نیماش

خونه شون  اطیتو ح شیسال پ23مجد  نیشهرزاد فرخزاد و آر.زن و شوهره هیقتل  يپرونده  نیبب:گفت نیمت

گلوله که به شاهرگ گردنش خورده بوده اما  کیمجد به ضرب  نیآر یقانون یطبق گزارش پزشک.شنیکشته م

 يشاهد چیه.به قلب یکیت یبه شکم و در نها یکینه،یبه س یکیبه کتف راست، یکی.خورده ریتا ت4شهرزاد که 

 یمجد به جرم پناهندگ نیآر.بودن یاسیجفتشون مجرم س نکهیا گهید زیچ هی.نشده دیپرونده ق يماجرا تو يبرا

 هیدختر  هیاونا . یو سفارت یمل تیامن يروهایفرخزاد هم به خاطر فرار از دست ن و شهرزاد کایبه آمر یاسیس

 .شهیم دیماهه هم داشتن که بعد از مرگشون ناپد

 ست؟ین يا گهید زیچ:دمیپرس!ومدیپرونده ها خوشم م نیحل کردن ا از

 .يصفو دختیپر.پرونده درج شده يمطلع برا هیفقط :که دستش بود انداخت و گفت يبه برگه ا ینگاه نیمت

 حاال کجاست؟ يخانوم صفو نیخب ا:-

 .تمام اطالعاتم بود نیا.دونمینم:-

خونه شون کجا .بگن يزیبتونن چ یمیقد يها هیهمسا دیشا.کردنیم یکه زندگ ییجا...محل قتل میریاول م:-

 بوده؟

 .جواهر ده رامسر:-

**-** 

خسته از .از برف بود دهیفصل سرد تماما پوش نیا يکه تو میجواهرده شد يبعد از ظهر وارد روستا3 ساعت

 ؟یکنیم دایپ يسوپر هی نیبب:گفتم یطوالن یرانندگ

 .اون بازه:به اطراف انداخت و گفت ینگاه نیمت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

 .متوقف شدم کیاشاره کرده بود روندم و دم در سوپر مارکت کوچ نیکه مت یسمت به

 .من برم ؟بگويریبگ يخوایم یچ:دیپرس نیمت

 .رمیخودم م:-

به  یمطبوع داخل مغازه لبخند کمرنگ يگرما.به سرعت وارد سوپر مارکت شدم.بود يبد يسرما. شدم ادهیپ و

 خواستمیم یآب معدن يبطر هی.سالم:گفتم.ساله بود40مرد فروشنده حدودا .لبم آورد

 ؟ییروستا نیداداش شما مال هم:دمیپرس نیدر همون ح.ارهیآب رو ب يبطر خچالیرفت تا از داخل  مرد

 چطور؟.بله جناب:نبود گفت دمیکه تو د ییاز جا مرد

گذاشت  شخوانیدستم رو پ يرو که جلو يبطر.شد دمیبزرگ تو دستش وارد د یآب معدن يبطر هیبا  و

 ندیبه قتل رس نجایا شیسال پ23که  یدر مورد زوج یکه بتونه اطالعات گردمیم یدنبال کس...سمیمن پل:گفتم

 .مجد و شهرزاد فرخزاد نیآر.بهم بده

 نجایچشم باز کردم ا یاز وقت:انداخت و گفت ینگاه نهیکه در اورده بودم تا بب یبا تعجب به من و کارت مرد

 .ادینم ادمیاسم  نیبه ا يکردم اما افراد یزندگ

که  ییاتفاق افتاد اما اسم اونا یقتل شیو چند سال پ20 ادمهیخوب :اخم کردم و مرد ادامه داد یسر سردرگم از

 .خانوم یاسیبود و زنش  یآقا عل.نبود نیگیکه شما م یینایکشته شدن ا

 د؟یمطمئن:-

 .منم از شاگرداش بودم.دادیدرس م یسیروستا زبان انگل يخانوم به بچه ها یاسی!بله آقا:-

 رم؟یاطالعات بگ تونمیم یاز ک یاسیو  یعل نیدر مورد ا:-

 یخدا نگذره از هرک.دیرسینم چکسیآزارشون به ه.بودن یزن و شوهر خوب.شناختنشون یروستا م يهمه :-

 .بود یمیباهاش صم یلیدوست داشت که خ هیخانوم  یاسی...کرد ربارونشونیاونطور ت

 ؟یک:دمیبودم پرس دهیماجرا رو نفهم نیکه هنوز ربط ا من

 .يخانوم دکتر صفو:-

 ؟يصفو دختیپر:دمیتعجب پرس با

 .بله:-

 اآلن کجاست؟:-

 .کنهیکار م مارستانیمطب داره و تو ب.تو رامسره.ستین نجایا:-
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 ه؟یتخصصش چ:-

 یمادرمو درمان کرد انگار نه انگار که قبال مشکل دیآب مروار.هم کارش حرف نداره یلیخداوک.چشم پزشکه:-

 !داشته

 مارستانه؟یکدوم ب:-

 .چشم توسکا یتخصص کینیکل:-

 .جازهبا !تیممنون از راهنما:-

 !ایریبگ یآب معدن هی یرفت:گفت نیکه شدم مت نیسوار ماش.زدم رونیرو حساب کردم و ب پول

 !دخالت نکن ییجنا ي رهیجناب سرگرد تو کار افسر کاربلد دا:پاش گذاشتم و گفتم يرو رو يبطر

 ؟يکردیافسر کاربلد چه کار م:-

 !یدانیم قاتیتحق:-

 ؟يدیرس یخب به چ:-

 .تناقضات يسر هی:روندم گفتم یروستا م یکه به سمت خروج یرو به حرکت در آوردم و در حال نیماش

 ؟یچ یعنی:-

و شهرزاد  نیآر دنیگلوله به قتل رس کیبا شل نجایا شیسال پ23که  ییاونا:جواب دادم.هم تعجب کرده بود اون

 .بودن یاسیو  یعل.نبودن

 .مغازه داره اشتباه کرده دی؟؟شایچ یعنی:دیپرس باز

تنها  دمیفهم يصفو دختیدوست داشته به اسم پر هیخانوم  یاسیگفت  یکردم اما وقت یفکر رو م نیمنم هم:-

تو رامسر  یچشم پزشک کینیکل هیخانوم دکتره که االن هم تو  نیابهام رو برطرف کنه هم نیا تونهیکه م یکس

 .کنهیطبابت م

 .رامسر میبرگرد دیپس با:-

 .میبعدم ما حکم ورود به خونه ندار.میاریب ریاز داخل خونه شون گ يزیسال چ23بعد از  میفکر نکنم بتون.آره:-

 وانیل- ...؟يچه کار کرد کایبا ار شبید یراست:و گفت ختیر وانیل يآب تو یآب رو باز کرد و کم يبطر نیمت

 ؟يخوریم-:دیبه سمتم گرفت و پرس یرو کم

 .نداره تیخونه ش اصال امن.خاله ش يشتمش خونه بردم گذا.نوش جونت:گفتم

 چرا خاله ش ؟:-
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 .رنیم یتصادف م هی يپدر و مادر و خواهراش تو شیسال پ19.پدر و مادر نداره:-

 ؟يباهاش به هم زد یسر چ یبگ يخوایتو نم...داشته یسن...چارهیب:-

 .گفتمیتونستم قطعا م یم نیدست بردار مت:گفتم کالفه

 .دوستت داره یلیخ کایگفت ار یرها م:-

 !نی؟آفریزنیحرفا هم م نیشما با رها خانوم از ا:به لبم گفتم يخنده ا با

 یماه شب و روز با هم زندگ4ما .کنهیفرق م یافسر و مافوق معمول هی يخورده با رابطه  هیقطعا رابطه مون :-

 .میکرد

 ه؟ینظرت در موردش چ:-

 کا؟یدر مورد ار:دیپرس

 !رها ، عقل کل:-

 !درستش کردم.بود شیتیلوس و ت لیخورده اون اوا هی...هیختر خوبد:-

به نظر منم دختر :و لغزنده بود گفتم بیپر ش يتو اون جاده  یکه تمام حواسم جمع رانندگ یزدم و در حال لبخند

 ؟يایدر ب یعذب نیاز ا شیریگیچرا نم!هیخوب

 !بهم نداده تا حاال یمهم اون حسه که کس!ستیدختر خوب اطراف من کم ن:-

 خانوم؟ حانهیر یحت:-

 !یدونیخودتم م... کنهیش فرق م هیقض حانیر:-

 !دونمیبله م:-

 !برادر یمن عذب نیتو خودتم که ع!انگار خودش هفت سر عائله داره زنهیحرف م میجور هیحاال :-

 !یدونیخودتم م...کنهیمن فرق م ي هیقض:-

 .جز تو نداره يدیام چیاون ه... نکن سپهر تشیاذ:نبود گفت یشوخ گهیکه د یبا لحن نیمت

 !کنمیم شونیتو سرم هست که عمل ییفکرا هی.تهران میپرونده تموم شه و برگرد نیبزار ا:-

**-** 

 :راز نیو چهارم هشتاد

 يسپهر با نشان دادن کارتش خواستار مالقات با دکتر صفو.توسکا بودند یچشم پزشک کینیبعد در کل یساعت

و  نیشلوغ بود و مت بایمطب تقر.کرد ییراهنما کینیسوم کل يآنها را به مطب دکتر در طبقه  يشد و پرستار
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ساعت از  کی یوقت تیدر نها. کندرا تمام  مارانشیب تیزیو يسپهر هم در سالن انتظار نشستند تا دکتر صفو

نشان داد  یبه منش نندینب گرانیکه د يرفت و کارتش را جور یمنش زیگذشت سپهر به سمت م ینشستنشان م

سر تکان داد و  میتفه يکارت به نشانه  دنیبا د یمنش. نندیکوتاه بب ي قهیچند دق يو خواست دکتر را فقط برا

 .بعد وارد اتاق دکتر شدند قهیقده د تیو در نها. وارد اتاق دکتر شد

که به چشم داشت چهره  ینکیو عداشت  یمیمهربان و مال يچهره ...ساله بود50حدودا  یزن يصفو دختیپر

 .دییبفرما!ونیسالم آقا:بشاش گفت یدکتر به احترامشان بلند شد و با لحن.کرده بود هیبه دکتر ها شب شتریش را ب

 از من ساخته ست؟ یچه کمک...دیسیبهم گفت شما پل یمنش:گفت دختیپر.نشستند نیو مت سپهر

جواهر ده رامسر رخ  يتو روستا شیسال پ23هستم که  یقتل يپرونده  رهیگیمن مسئول پ:جواب داد سپهر

 .مجد و شهرزاد فرخزاد نیقتل آر.داد

 ادشیسال  نهمهیخب؟چطور بعد از ا:دیمجدد تمام آن خاطرات در هم رفت و پرس يادآوریبا  دختیپر ي چهره

 د؟یافتاد

 .دیپرونده بودچون شما تنها مطلع  نجایا میاومد.دیبه دستمون رس یاتفاق یلیخ:جواب داد نیمت

 !درسته:-

 کشته شد؟ شیسال پ23که  دیبود يدوست شهرزاد دیکن یم دییپس شما تا:دیپرس سپهر

 !البته:-

 هستن؟ یک یاسیو  یوسط عل نیپس ا:-

و شهرزاد  نیو مستعار آر یجعل یاسام یکمال نیاسمیمجد و  یعل:و گفت دیکش یقینفس عم دختیپر

 .رهیاطالعات ردشون رو نگ نکهیا يبرا.بودن

و  یخصوص یزندگ انیکه تا چه حد در جر نهیشما با شهرزاد در چه حد بود؟منظورم ا یدوست:یپرس سپهر

 د؟یرازهاش بود

من .کردن یسال تو جواهر ده زندگ4حدود  نیشهرزاد و آر:هم قفل کرد و گفت زبهیم يدستانش را رو دختیپر

 یسال حت3که تا  یدر حال کردمیفکر م نطوریالبته من ا...یمیدوست صم...با شهرزاد دوست شدم لیاز همون اوا

گفت .روز شهرزاد رازهاش رو برام برمال کرد هیاما . شناختمش یم یاسیهمون . اسمش شهرزاده  دونستمینم

ازشون دست  يرد دیهستن و نبا یاسیگفت مجرم س!ینه عل نهیاسمش شوهرش هم آر...اسمش شهرزاده

 .ادیم شیبراشون پ يوگرنه اتفاق ناگوار فتهیاطالعات ب
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شخص  یاز دشمن یحرف چوقتینگفت؟ه يزیقبل از اومدنشون به جواهر ده چ عیدر مورد وقا:دیپرس نیمت

 نزد؟ یخاص

 یاونجا چه اتفاق نکهیا.دونمیم نویفقط هم.کردن یم یزندگ کایقبل از اومدن به جواهر ده آمر نیشهرزاد و آر:-

 .ادینم ادمیمن  دمینگفت،شا! دونمینم... باهاشون دشمن بوده یشخص خاص ایافتاد و آ

 سر اون اومد؟ ییچه بال...در مورد دخترشون:انداخت و گفت گرید يپا يرا رو شیپا سپهر

 نیمن اول.بودم يازشون فرار شهیکه هم دیبرگردوند یشما منو به خاطرات:را برداشت و گفت نکشیع دختیپر

 .کردم دایبودم که جسد اونا رو پ یکس

من واقعا متاسفم  يخانم صفو:به جلو خم شد و گفت یانداخت و کم نییرا پا شیسپهر پا.دیکش یقینفس عم و

 شتریمن و همکارم ب.کنه  یرو دوا نم يدرد گهیکردن قاتل اونها د دایپ دونمیم.میدار يا فهیاما ما هم وظ

 .میرو بهش برگردون تشیو هو میکن دایاون دختر رو پ میمشتاق

 يبه احتمال قو.ها حدس زدن قاتل اون رو برده سیاون موقع پل.به سرش اومد یچ دونهینم چکسیه...شهراز:-

 .همون موقع کشته شده

 مربوط به اونا؟ يزیچ د؟هریهم مونده که بگ يا گهید زیچ:دیپرس نیمت

 .ستین يا گهید زیچ...نه:نگاه مغمومش را به آنها دوخت و گفت دختیپر

 .دیلطف کرد یلیخ:بلند شدند و سپهر گفت نیو مت سپهر

 دایاآلن هم پ...نشد دایاون موقع پ.دیپرونده نش نیا ریگیپ حتیاز من به شما نص:هم بلند شد و گفت دختیپر

 ...مونهیجواب م یپرونده باز هم ب نیو ا شهینم

**-** 

 :راز نیو پنجم هشتاد

 :تهران/بعداز ظهر3بعد، ساعت  روز

سوار که شد .در آن منتظر نشسته بود رفت نیکه مت نشیآمد و به سمت ماش رونیب سییاز سفارت سو سپهر

 شد؟ یچ:دیکه دست سپهر بود را گرفت و پرس يبرگه ا نیمت

 !کردم دایجالب پ يزایعالمه چ هی:-

 .خوندن ندارم يبگو حوصله :برگه را کنار گذاشت و گفت نیمت
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اما نه .با زنش.شهیپناهنده م کایبه آمر1390سال نیآر:بود گفت اوردهیرا به حرکت در ن نیکه هنوز ماش سپهر

 .گهیزن د هی!شهرزاد

 گه؟یزن د هی:با تعجب تکرار کرد نیمت

 يماریب هیبه خاطر ابتال به  کایو شهرزاد تو آمر نیهمزمان با مرگ آر بایمجد که تقر ایدخترعموش مار!بله:-

 .شنیاونجا از هم جدا م.روز دوام داشت 20ازدواجشون فقط .داشته دزیا ایگو.رهیم یم یعفون

 خب؟:-

بدون .بوده يشهروند عاد هی.وركیوین يایدانشگاه کلمب یشناس ستیاستاد درس ز شهیاونجا م نیآر:-

 .شهیم دایجسدش پ97سال  نکهیتا ا شهینم دایازش پ يخبر چیو ه زنهیم بشیغ هویسال 3بعد از حدود .مشکل

 معادله بود؟ نیا يهرزاد کجاش...خب:-

 .نشده یبه طور قانون...الاقل ای...نشده کایوارد آمر چوقتیشهرزاد فرخزاد ه! جا چیه:-

به  شیسال پ30خوندم نوشته فرزاد فرخزاد برادر شهرزاد شیماه پ6که من  يتو پرونده ا فهممیمن نم نیبب:-

اون موقع با هم زن و شوهر  نیشهرزاد و آر یعنی.زندان فتهیشوهر خواهرش م يپدر ياز خونه  يجرم دزد

 .بودن

 .میثبت احوال بزن یگانیهم به با يسر هی دیبا:استارت زدن گفت نیح سپهر

 !اآلن که ادارات بسته ن:-

 .خان نیمت میزنیفردا سر م:-

**-** 

 .میاریب ریگ یدرست و حساب زیچ هی دیبا!ها مونهیروز مرخص نیامروز آخر:-

 !گفت نمینشستن تو ماشبه محض  نیمت نویا

اطالعات و  يجمع آور.میاریب ریو شهرزاد بود گ نیسند مربوط به آر یثبت احوال تا هرچ میاول وقت رفت صبح

 هی يرو میهردوشون رو به دست آورد یاطالعات زندگ یو باالخره وقت دیطول کش یساعت 2،3داده ها  کیتفک

پدر . 1354ماه  يمتولد د.مجد نیآر: شروع به خوندن کرد نیمت.میثبت احوال نشست ياداره  يتو راهرو مکتین

به 90 بهشتیارد25و  کنهیبا شهرزاد فرخزاد ازدواج م1389آبان 20 خیدر تار.یمحب نهیمجد و مادر تهم تیهدا

مجد  ایروز قبل از طالق دادن شهرزاد با مار5 یعنی 90 بهشتیارد20.دهیخارج از کشور طالقش م یابیصورت غ
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که شناسنامه ش باطل 97تا سال  ستین نیاز آر يخبر گهید.رنیگیم القروز بعد ط20و حدود  نهکیازدواج م

 .شهیم

پدر محمد فرخزاد و  67متولد مرداد.شهرزاد فرخزاد:بار من گفتم نیمربوط به شهرزاد رو باال آوردم و ا ي برگه

 بهشتیدو سال بعد ارد.دهیطالقش م نیسال بعد آر بهشتیارد.کنهیازدواج م نیبا آر89آبان .یعباس میمادر مر

از شهرزاد  يخبر چیو بعد از اون هم ه رهیمیم داتو کانا يدیسع الیماه بعد آت4.کنهیازدواج م يدیسع الیبا آت92

 .شهیفوتش صادر م یکه گواه97 بهشتیتا ارد ستین

 .ستین چکدومشونیاز ه يخبر چیه 97تا92 يسالها يپس تو برهه :گفت نیمت

ازدواجشون .شد دایپ یگانیکردم و دو مورد تو با قیهم تحق یکمال نیاسمیمجد و  یدر مورد عل.ردمفکر اونم ک:-

 .97 نیاومدن شهراز مجد فرورد ایبه دن یکیمحضر تو رامسر و  هی يتو94ماه  يد

 دیپس شا. که کانادا بوده میدیما فهم یول.رانیبوده قبل برگشتن به ا کایگفت شهرزاد آمر يدکتر صفو:-

 .شهرزاد تو کانادا رو بهمون بده یبتونه اطالعات مربوط به زندگ سییسفارت سو

 !سییسفارت سو میبرگرد دیبا.آره:-

**-** 

که تا حد  یاطالعات.میاریب ریهمون روز اطالعات مربوط به شهرزاد در کانادا رو گ میهزار ترفند و روش تونست با

 ...!بودن یمیقد يراز پرونده  يگره گشا يادیز

 شیپ رهیو م رهیگیاز همسر اقامت کانادا رو م تیبه تبع يدیسع الیشهرزاد دو ماه بعد از ازدواج با آت میدیفهم

کشته  يدیسع الیدوماه بعد آت.دانشگاه اوتاوا بوده  يهسته ا کیزیف يدکترا يهمسرش که اونجا دانشجو

 رانیبه ا الیبعد از اون جسد آت.ایس يشده  ریاج راندازیتوسط تک ت.شهیدر واقع ترور م...کشته که نه.شهیم

و  کننینم دایازش پ يرد چیاما ه گردنیتو کانادا دنبالش م رانیافراد سفارت ا.شهیاما شهرزاد مفقود م گردهیبرم

 نیا ي کهیت هیبود اما هنوز  یاطالعات خوب.رسهیدر مورد خروجش از کشور به سفارت نم يهم خبر چوقتیه

 ...پازل گم بود

از گذشته در  يرد چیکرده بود و بافتش ه رییقبل از مهاجرتش کامال تغ رانیتو ا يدیسع الیآت یزندگ ي محله

 .خودش نداشت
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من هم  ياسمش برا.دهیاسم رو شن نیکجا ا دونهیبراش آشناست اما نم یلیخ يدیسع الیاسم آت گفتیم نیمت

موضوع رو به  نیا.شدیم ادیمختلف ازش  يها شیمعروف ترور بود که تا سالها تو هما ياز شهدا یکی.آشنا بود

 . تهیبودن شخص روفمع نیاسم هم نیا ییقبول کرد علت آشنا بایمتذکر شدم و اون هم تقر نیمت

در آرامش  میپارك کردم تا بلکه بتون ابونیخ يکالف سردرگم گوشه  نینکردن سر ا دایکالفه از پ تینها در

 .نیمت شهینم ينطوریا:سکوت گفتم قهیبعد از چند دق. میفکر کن

از گذشته  يرد دیرو سرچ کردم و و تمام صفحات رو به ام يدیسع الیاسم آت نترنتیتو ا. رو برداشتم میگوش و

 نیبلند خوندم که مت...توش بود يدیکل يجمله  هیکه  دمیرس یبه خط تیدر نها.و رو کردم ریشخص ز نیا ي

 !است ونیزیو تلو نمایس وفمعر گریباز يدیسع الی،ست يدیسع الیخواهر آت! گوش کن نیمت: هم بشنوه

**-** 

 :راز نیو ششم هشتاد

به کاغذ دستش و  یبا نگاه نیبود ترمز کردم مت يدیسع الیکه طبق آدرس متعلق به ست يدر خونه ا يجلو

 .نهیهم:پالك خونه گفت

در کرم و  هیافتاد به رها به سمت  ادمی...بود ابونیخ نیهم يرها هم تو يافتاد که خونه  ادمیو  میشد ادهیپ

نزدم و  نیبه مت یحرف.تعجب کرده بودم.میرفت یبه سمتش م نیکه اون لحظه من و مت يدر.رنگ رفت ییطال

 ...هم به سمت اف اف رفت و دکمه ش رو زد نیمت

 ... يخونه  نجایا نیمت:باز کردم که بگم لب

 ه؟یک:-

و کارتش رو به  ستادیاف اف ا نیدورب يروبرو نیمت.دیاز داخل اف اف به گوشمون رس يمردونه ا يصدا

 .شمیمزاحم م یآگاه ر،ازیروزتون بخ:سمتش گرفت و گفت

 امرتون؟ دییبفرما:-

 دارن؟ فیتشر.میکار داشت يدیبا خانوم سع:-

 .داخل دییبفرما.بله:-

 .میباز شد و وارد شد در

**-** 
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درست در  ییبایعمارت ز. معلوم نبود شیشدند که آن سو یبزرگ و مجلل يخانه و سپهر وارد حساط  نیمت

 يورود ياز پله ها. بود کنار عمارت قرار داشت یکه در آن وقت از سال خال يقرار داشت و استخر اطیمرکز ح

 يآن خانه خانه  نکهیبه ا پهرو س کردیمعروف فکر م گریباز کیبه مالقات با  نیکه مت یدرحال.باال رفتند

باز کرده  شانیکه در را برا ياحتماال همان پسر.در قاب در قرار گرفت یدر عمارت باز شد و پسر جوان. رهاست

شرت و شلوار گرمکن  یدر ت یحت. مناسب  یکلیو ه لیساله،با استا22حدودا  یپسر جوان.برادر رها.بود اریره. بود

 ...دییبفرما. سالم:گفت!هم جذاب بود

سه .شدند کیمجلل و ش ییرایوارد پذ اریره ییبا راهنما.و سپهر سالم کردند و دست دادند و وارد شدند نیمت

 ییکنارش ست و به رنگ طال ينفره که به مبلها12 ينهارخور زیم کیبه همراه .بود ییرایدست مبل در پذ

 نهیکنار شوم يگهواره ا یصندل کی.ندبود لکردهیموزه تبد کیرا به  ییرایپذ کیآنت لیو وسا بایز يدکورها. بود

پله .دیرسیترق ترق چوب از داخلش به گوش م ریدلپذ يکه روشن بود و صدا يا نهیشوم.قرار داشت یسنگ ي

و سپهر  نیمت یوقت.کردند یدوم وصل م يرا به طبقه  ییرایکه پذ ییپله ها.بودد ییرایپذ يگوشه  چیمارپ يها

 .انیمادر اآلن م:گفت راینشستند ره یو رسم یسلطنت يمبل ها يرو

 .ممنون یلیخ:گفت نیمت

آنقدر دور نبود که .افتاد نهیشوم يباال يشد که چشمش به قاب عکسها نهیمشغول نگاه کردن به شوم سپهر

هنوز  نیمت. دهد صیتشخ زدیبود و لبخند م اریدختر داخل عکس را که درستش دور گردن ره ينتواند چهره 

 ه؟یچ فتونیشر اسم دیببخش: گفت رفتیکه داشت به آشپزخانه م اریسپهر رو به ره.متوجه نشده بود

 .اریره:برگشت و گفت پسر

 داره؟ یبا شما نسبت يریستوان ام. اریآقا ره:-

 .خواهرمه:بود گفت ستادهیبزرگ ا ییرایپذ يکه کنار کانتر در آنسو اریره

 !؟؟رها؟يریستوان ام:دیآهسته پرس ییو صدا رتیبا ح نیمت. داخل آشپزخانه شد و

بعد زمزمه . شد رهیگرد شد و ناباورانه به عکس خ نیچشمان مت.اشاره کرد نهیشوم يبه قاب عکس باال سپهر

 !ه؟یدیسع الیرها دختر ست یعنی:کرد

 !يریو شاهد ام:در همان حد آهسته گفت ییهم با صدا سپهر
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. و رها اریال،شاهد،رهیست.چهار نفره را در خود جا داده بود اشاره کرد يخانواده  کیکه  يگریقاب عکس د به

 هیچند ثان- !کننیکار م مایمامان بابام تو صدا و س گفتیم...يریشاهد ام...يریرها ام:با خود زمزمه کرد نیمت

 ...اومد ادمیسپهر -:مکث کرد و بعد گفت

 !سالم:-

 الیست. هر دو بلند شدند و سالم کردند. آمد یم نییز پله ها پابود که ا الیست.به سمت صدا برگشتند نیمت سپهرو

آمد و به آنها  يچا ینیبا س اریبعد از آنکه هر سه نفر نشستند و ره.نندیجلوتر آمد و با دست اشاره کرد که بنش

 .يدیخانم سع میدکه بدون خبر مزاحم ش دیمارو ببخش:تعارف کرد سپهر گفت

 ؟...يآقا دیدار اریاخت:زد و گفت یلبخند مهربان الیست

 .هم همکارم سرگرد صداقت شونیا.انژادیآر:-

 کنهیکه تو ستاد مبارزه با مواد کار م یشما اون سرگرد صداقت:دیپرس يکرد و با کنجکاو نیرو به مت الیست

 د؟یشناسیم

 .همکار دخترتون.من همون سرگرد صداقتم:جواب داد نیمت

بر  اریهم متوجه نگاه خاص ره نیمت.دوخت نیو سپهر نشست و نگاهش را به مت نیمت يروبرو الیکنار ست اریره

 .خودش شد يرو

 نیچون هم کردینگاهش م...سرگرد صداقت زده بود...مرد نیافتاد که رها در مورد ا ییحرفها يهمه  ادی اریره

 .مرد دل خواهرش را برده بود

 !رتونهیذکر خ شهیخونه هم نیا د؟تویگیم يجد:تعجب کرد الیست

به من نگفته بودن پدر و .دختر شمان يریستوان ام دمیاالن فهم نیراستش من هم.دیشما لطف دار:گفت نیمت

 !دارن يریمثل شما و استاد ام يزیمادر هنرمند و عز

مگه چند بار .یجان شما چطور جناب سرگرد رو نشناخت اریره!دیدار اریاخت:گفت یبا خوش اخالق الیست

 ؟يبودمالقاتشون نرفته 

 .بار اومدم مالقاتتون4،5من  دیاون موقع که شما تو کما بود -کرد و ادامه داد نیرو به مت-!شناختم:گفت اریره

 ...یمالقات من؟ول دیاومد:دیپرس یبا سردرگم نیمت

جان خبر نداره آقا  نیمت:شد و گفت نهیفاش نشود برمال شده دست به س خواستیکه رها م يزیچ دیکه د سپهر

 !اریره
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 خبر ندارم سپهر؟ یمن از چ:-

تنهات  هیثان کی یسرت بود و حت يمدام باال يریماه رو ستوان ام کیتمام ... يکه تو کما بود یتمام مدت:-

 .نذاشت

 ؟یگیم يسپهر جد:-

 !دیرها نگفت که شما خبر ندار:گفت الیست. برده بود ادیرا از  اریو ره الیکامال حضور ست انگار

 !به من نگفت چکسیه!به من نگفت:رگشت و گفتب الیبه سمت ست نیمت

 .دیبدون خواستینم.نگه یخودش خواست کس:گفت اریره

کار  هی ياآلن برا.دمیم حیجان بذار سر فرصت خودم برات توض نیمت:که سپهر گفت دیبگو يزیخواست چ نیمت

 .میاومد گهید

 ...راستش غرض از مزاحمت:کرد و گفت الیسپهر روبه ست.تکان داد  دییسرش را به عالمت تا نیمت

**** 

 :راز نیو هفتم هشتاد

و شاهد  دندیچرخ يهمه به سمت در ورود.خانه باز شد و حرف سپهر نصفه ماند يهمان لحظه در ورود درست

 ییشاهد جواب همه را با گشاده رو. همه بلند شدند و سالم کردند. قرار گرفت  دشانید دانیکه در م دندیرا د

 خدمتشون اما شما؟ میارادت دار هسرگرد صداقت رو ک:و پس از او سپهر ، گفت نیدست دادن به مت نیحداد و 

 !يریام ياز مالقاتتون خوشبختم آقا... انژادیسرگرد آر:گفت سپهر

 .دییبفرما!دیدار اریاخت:-

هم  اریآنها و ره يدو نفره روبرو یمبل يو شاهد رو الیطرف، ست کی نیسپهر و مت.نشستند ينفر5بار  نیا و

 اومده؟ شیپ یموضوع انژاد،یسرگرد آر دیگفت یم دیداشت:گفت الیست. آنها انیم يمبل تک نفره ا يرو

مجد و شهرزاد  نیقتل آر يپرونده  يریگیپ تیمسئول نیراستش من و مت:و گفت دیکش یقینفس عم سپهر

 .میفرخزاد رو به عهده گرفت

به گوشش نخورده بود  یاسام نیکه تا به آن لحظه ا اریره.ردندبه هم نگاه ک یو شاهد با نگران الیست

 ؟یک:دیپرس

 ؟يتنها بزار ونیجان ممکنه ما رو با آقا اریره:گفت اریبه خود آمد و به سرعت رو به ره شاهد
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 يحس کنجکاو ينگاه نگران پدر و مادرش پا رو دنیچند لحظه خواست مخالفت کند اما بعد با د يبرا اریره

 .رونیب رمیم.چشم:اش گذاشت و گفت

شد که به  دهیشن ینیموتور ماش يبعد صدا قهیاز خانه خارج شد و چند دق نیاز سپهر و مت یبعد از خداحافظ و

 ست؟یرها که خونه ن:دیکرد و پرس الیکه مطمئن شد رو به ست اریشاهد از رفتن ره. خارج شد اطیکار افتاد و از ح

 .رونهیب.نه:گفت الیست

 .بدونن يزیچ میخوایاطالعن و ما نم یماجرا ب نیاز ا اریرها و ره:گفت نیرو به نگاه سرددرگم سپهر و مت دشاه

 !حیصح:گفت یلب ریز نیمت

 د؟یبدون دیخوایم یخب؟ چ اریبس:دیپرس شاهد

ما . میدیاطالعات رو به هم نفهم نیاما ربط ا میاطالعات به دست آورد يسر هیما :راست نشست و گفت نیمت

 الیبعد از ترور آت.يدیخانوم سع کنهیازدواج م الیبا برادر شما آت نیکه شهرزاد بعد از طالق گرفتن از آر میدونیم

بعد از .رسنیازدواج هردو شون به قتل م نیاز ا بعدسال 4و  کنهیازدواج م نیبا آر گهید تیهو هیدو سال بعد با 

... 

 افتاده؟ انیپرونده دوباره به جر نیسال ا23اما چرا بعد از .کنمیع محرفتونو قط دیببخش:حرفش را قطع کرد الیست

 .نشدن دایپ نیقاتل ایقاتل  چوقتیچون ه... بوده انیدر جر شهیپرونده هم:جواب داد سپهر

اما نه مجازات شد و نه اسمش به عنوان قاتل وارد پرونده !هم شد دایاتفاقا قاتلشون پ:گفت یبا لبخند تلخ شاهد

 . شد

 چرا؟:دیبا تعجب پرس سپهر

 یاون موقع م.کنم فیرو از اول براتون تعر زیهمه چ دیبزار:راست انداخت و گفت يپا يچپش را رو يپا شاهد

 !چرا دیفهم

داده بود سراپا گوش شدند تا شاهد پرده از راز  هیمبل تک يکه به دسته  یدر حال نیو مت نهیدست به س سپهر

دو سال .پناهنده شد کایشد شهرزاد رو طالق داد و به آمر یمن م ییسرداکه پ نیآر شیسال پ30درست :بردارد

اونجا درس  الیرفت چون اون موقع آت کاناداازدواج کرد و به  الیدوستش ست نیبهتر ال،برادریبعدش شهرزاد با آت

تموم بشه و  الیقرار بود دو سال اونجا بمونن تا درس آت!! يهسته ا کیزیف...دیدون یاحتماال خودتون م. خوندیم

انداز از طرف  ریتک ت هیدوماه بعد از رفتن شهرزاد به کانادا ..علمش رو صرف کشورش کنه اما الیبرگردن و آت

برگردونده شد اما شهرزاد  رانیمراسم و احترام به ا یو با کل يهسته ا دیشد شه الیآت. کرد روررو ت الیآت ایس
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رو نکشه  الیگفت تا قاتل آت.کردم منصرفش کنم اما نتونستم  یسع.رهیرو بگ الیموند تا انتقام آت.باهاش برنگشت

 دایپ الیدر واقع قاتل آت ای ستیاون ترور مابوده ا یاسیس لیکرده بود ترور به دال دییکانادا تا سیپل.محاله برگرده

رفت  وركیویراست به ن هیمتحده شد و  االتیوارد خاك ا یو پنهان یرقانونیشهرزاد فرار کرد و به صورت غ.نشد

 شیکمکش کنه و شهرزاد از پ شهینم یراض نیآر.رو طالق داده بود کمک خواست ایکه زنش مار نیو از آر

پوششه و در  هی وركیوین يایتو دانشگاه کلمب نیآر سیتدر... شهیم يزیچ هیمتوجه  ناما قبل از رفت رهیم نیآر

شده و با کله گنده  یجنگ زاتیتجه يایوارد باند ماف نیآرتجارت اسلحه ست و  نیدر آمد آر یواقع منبع اصل

 ینظام يسال در خفا آموزش ها کی نیآر شیشهرزاد بعد از رفتن از پ. داره يسرو سر يآ یو اف ب ایس يها

باند  نیا ستمیبه س تونهیکنه و هم تا م دایرو پ الیتا هم قاتل آت گردهیبعد برم. يمرد کره ا هیبه کمک .نهیبیم

در  ایو س يآ یبا باند و اف ب شیکه همکار کنهیبار اعتراف م نیا نیو آر نیسراغ آر رهیدوباره م.برسونه بیآس

. برگرده رانیرو ببخشن و اجازه بدن به ا شیتا جرم پناهندگ رانیوزارت اطالعات ا يبرا هینوع جاسوس هیواقع 

به دست .اما نه به دست شهرزاد شهیو کشته م شهیم دایپ الیقاتل آت تیدر نها -:تازه کرد و ادامه داد ینفس-

 رو د... یکیببرن جز  نیباند رو از ب يکله گنده ها يهمه  شنیموفق م نیشهرزاد و آر.ایباند ماف يخود روسا

شن و  یخارج م کایاز آمر نیشهرزاد و آر. بود يآ یاف ب سییجاناتان لنوکس که اون موقع ر! يواقع اصل کار

دانسته ها و تمام اطالعاتشون رو برمال . یکمال نیاسمیمجد و  یعل یجعل يها تیبا هو.گردنیبرم رانیبه ا

اما اون بازم باند .شهیخلع م یمقام دولت نهو از هرگو شهیلنوکس محاکمه م. کنهیصدا م ایو خبر تو کل دن کننیم

و بعد از هفت ماه به  کنهیم ریرو دستگ نیاطالعات آر... گذرهیسال م3.کنهیرو سر پا م شیقاچاق ادوات جنگ

 یداشته باشه و هرچ ونیزیبا تلو يشرط که مصاحبه ا نیکنن به ا یبا اطالعات آزادش م شیخاطر همکار

و شهرزاد جلب  نیآر یتوجه لنوکس رو به محل زندگ شهیمنتشر م ایکل دن ومصاحبه که ت نیهم.بگه دونهیم

و در  رهیبه جواهر ده م.ادیم رانیبه ا رهیانتقامش رو بگ بوده تا یسال منتظر فرصت3 نیاون که تمام ا...کنهیم

 !کشهیو شهرزاد تازه صاحب بچه شده بودن شخصا اونا رو م نیکه آر یحال

 دایخاطر قاتل اونا به ظاهر نه پ نیبه هم:اشک نشسته بر گونه اش را پاك کرد و گفت الیست... در افتاد سکوت

بفهمه  یکس نکهیبه قدرت و نفوذ لنوکس بدون ا يمرد دیفهم یم دینبا یکس... محاکمه شد چوقتیشد نه ه

بود  یرانیمقامات ا ریو شهرزاد تقص نیآر گمر. خارج شده رانیدو نفر رو کشته و بعد راحت از ا...شده رانیوارد ا

 نیمعطوف کردن و فکر نکردن ا رانیپخش شد حواس لنوکس رو به ا ایکه تو کل دن نیکه با اون مصاحبه از آر

 .اونا داشته باشه يبرا يکار ممکنه خطر
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 !هیبیعج تیحکا:انداخته بود لب زد ریکه سر به ز سپهر

 شد؟ یچ ؟شهرازیدخترشون چ:دیافتاده باشد پرس ادشی يزیانگار چ نیمت

 ! د؟یکنیفکر م یخودتون چ:دیمستاصل پرس یبا نگاه الیو ست دیکش یآه شاهد

**** 

 :راز نیو هشتم هشتاد

 رها؟:دیپرس دیبعد با ترد هینزد اما سپهر چند ثان یحرف نیمت

 ...رها همون شهراز گمشده ست:گرفته گفت ییتکان داد و با صدا دییسرش را به عالمت تا شاهد

 ؟یچ:دیناباورانه پرس نیمت

از اقوام دورمون  یکی شیو پ میدوست شهرزاد تو روستا گرفت دختیاز پر یما شهراز رو پنهان:گفت الیست

اتفاق  نیماه که ماجرا تموم شد و تب ا کیبعد از .تموم بشه  سیپل يسوال و جواب ها ي هیتا قض میگذاشت

براش شناسنامه  يریرها ام مبه اس يباز یو پارت یدوندگ یو با کل میخودمون آورد شیشهراز رو پ دیخواب

از اونا به جا  ياثر چیما ه.  ارنیرها ن شیو شهرزاد پ نیاز آر یهرگز اسم میاقوام خواست ياز همه . میگرفت

 .شناختشون یهم نم اریره...که دیدید. شناسهیاگه اسمشون رو بشنوه نم یکه رها حت يطور.مینذاشت

 دیگیم یوقت دیکشینم د؟عذابیبهش ظلم کرد دیکنیفکر نم:دیپرس یافتاده بود به تلخ شیکه گره بر ابروها نیمت

 شناسه؟یاگه اسم پدر و مادرش رو بشنوه نم یاون حت

ندونه و به عنوان دختر ما به  نکهیده؟ایم حیرو ترج یاون خودش چ دیکن یفکر م:حق به جانب جواب داد الیست

 مه؟یتیشدن و  ربارونیبدونه پدر و مادرش چطور با قصاوت ت ایآسوده و مرفه ش ادامه بده  یزندگ

 ... پدر و مادر خطابتون نکنه گهیو د ستین تونیواقع ياون بفهمه بچه  دیترسیشما م:گفت سپهر

... ارهیتو پدر و مادر موندن ما به وجود نم یخلل چیه ستیما ن یواقع يرها بفهمه بچه  نکهیا: گفت شاهد

که با  میمن و همسرم بود نیا هیسال بق23...بچه رو داشتن نیماه فرصت بودن با ا کیفقط  نیشهرزاد و آر

 ترسمیمن نم... کنهیدرك م روموضوع  نیمن بزرگ کردم قطعا ا که ییرها.  میدیجون و دل براش زحمت کش

تمام  نکهیا.رهیحقو ازم نگ نیدختر من اونقدر انصاف داره که ا دونمیبهم نگه بابا چون م گهیکه اون بدونه و د

 یچه سرنوشت تلخ شیبفهمه پدر و مادر خون میدیترسیم... فقط به خاطر خود رها بود میسالها سکوت کرد نیا

 ...داشتن و عذاب بکشه
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 نیاون قدر هم دل ندارم که بتونم بار ا... ترسمینم يزیاما من از چ: و بلند شد و گفت دیکش یقیآه عم نیمت

و نگران گرفت و رو به  نیغمگ يالینگاه از شاهد و ست-! روز کی يبرا یحت... رو به دوش بکشم يکار یمخف

 نیا گفت،یراست م يدکتر صفو...شد علومم زیحاال همه چ... جان سپهر میبر- سپهر که او هم بلند شده بود گفت

 ...!جواب موند یپرونده باز هم ب

**-** 

 )سپهر(

که  رهیبگ يآورد و خواست شماره ا رونیرو ب شیگوش نیمت. و من به حرکت درش آوردم مینشست نیماش داخل

 ؟یزنیبه رها زنگ م: گفتم

 .آره: -

و آبرو و اعتبار اون زن و مرد رو که  یراستش رو بگ يخوایم.نیخوب فکر کن مت:دستش رو گرفتم و گفتم مچ

 ؟يسوال ببر ریکه از گوشت و خونشون نبوده ز يدختر يسال برا نهمهیا

 يکه در حق بچه ا کننیم دایپ يشتریبلکه ارج و قرب ب رهیسوال نم ریبا گفتنش آبرو و اعتبار اونا نه تنها ز:-

 !کردن يکه از گوشت و خونشون نبوده فداکار

 شه؟یم یچه حال دنشیبا فهم چارهیاون دختر ب يلحظه فکر کرد هی نیمت:-

ترمز  ابونیو من به ناچار کنار خ دیکش رونیلج افتاده بود مچ دستش رو از دستم ب يکه انگار رو دنده  نیمت

 . شمیاونا نم يکار یمخف يمن هم پا:گفت نیمت. کردم

 .بزار خودشون بگن:-

 !گنیکه نم یدونیم:-

 ؟یبهش بگ یتونیم:-

 بگه؟ تونهیم یک گهیجز من و تو د:-

 ...الو؟سالم:گفت یبا وصل شدن ارتباط داخل گوش نیبزنم که مت یحرف خواستم

 !سالم جناب سرگرد:که گفت دمیرها رو از اون سمت خط واضح شن يصدا

 م؟ینیببرو  گهیجا همد هیمروز  میتونیستوان م:-

 امروز؟کجا؟:-

 .فقط بهتره شلوغ نباشه.یکه شما راحت ییهرجا.دونمینم:-
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 افتاده قربان؟ یاتفاق:رها نگران بود يصدا

 .باهات صحبت کنم یدر مورد موضوع خوامیم:-

 .میصحبت کن نیکه تو ماش نجایا دیاینداره ب یاگه مشکل.اوردمیهم ن نیماش. من االن شهرك غربم:-

 .فقط آدرس رو برام بفرست.اونجام گهیساعت د کیباشه من تا :-

 .خدانگهدار.چشم:-

 نمویبرو سمت خونه ما که ماش:گفت يگرفته ا يبعد با صدا.گرفت نییرو پا یکرد و گوش یخداحافظ نیمت

 .هیچ مارستانیب ي هیقض یکن فیتعر يتا اونجا هم وقت دار.بردارم

که نگاهم به جلو  یرو به حرکت در آوردم و در حال نیماش... دمافتادم که به رها داده بو یقول ادیو  دمیکش یآه

 .نگم يزیرها ازم خواست چ:بود گفتم

خواست به  یبود که م ییدونستم به خاطر استرس حرف ها یکه م يرفته ا لیو اعصاب تحل یحوصلگ یب با

بار هم  هی یحت یتو نگفت ؟مگهیچ یعنیسرم مراقبم بوده  يماه باال هیرها  نکهیا نمیسپهر بگو بب:دیرها بزنه غر

 اد؟یب ادتمیخودش نگفت حالش خوب نبوده و فرصت نداشته به ع ومده؟مگهیبه مالقاتم ن

بمونه و  ششیرها پ نیمت تیتا ثابت نشدن وضع نکهیبر ا یمبن یاز درخواست سرهنگ جالدت.. گفتم براش

 انشیرها گفتم که من خوب در جر یو روح یاز ضعف و حال بد جسم... صداقت خبر نده يبه خونواده  یکس

 .گفتمنگم هم  يزیرها خواست بهش چ نکهیاز ا. از نذر صلوات و ختم قرآنش گفتم... بودم

داد و پشت همون  هیتک نیماش يبخار گرفته  يپنجره  يتلخ آرنج راستش رو به لبه  یو اوقات یبا ناراحت نیمت

اومدن از  رونیماه به خودش فشار آورد که بعد از ب هیاون اونقدر تو : ادامه دادم... لبش گذاشت يدست رو رو

زنگ زدم ... ادینم ادتمیچرا به ع يدیپرس زما. الزم شد مارستانیخودش ب يبود يکه تو توش بستر یمارستانیب

 .هیبستر مارستانیو زخم معده تو ب دیشد فیسه روزه به خاطر ضع دمیبهش و فهم

 خودشو به خاطر من عذاب داد؟ نقدریاما چرا؟چرا ا:دیبود پرس دیاطالعات جد نیا يکه شوکه  نیمت

 بگم؟ یچ گهیمن د يدیاحمق که تا اآلن نفهم نقدریو ا يکور نقدریاگه ا:حرص نگاهش کردم و گفتم با

 دم؟ینفهم ویمن چ:دیپرس یبا سردرگم. بود فتادهین شیهم دوزار هنوز

 زنه؟یدختر داره به عشقت پر پر م نیا يدیچطور نفهم نیمت! برات رهیحاضره بم نکهیا...دوستت داره نکهیا:-

 !سپهر یکن یاشتباه م:کرد و گفت یکوتاه ي خنده

 !نیحس اعتراف کرد مت نیخودش به ا: راز دار نبودنم داشتم اما گفتم نیبه خاطر ا يکه حس بد یحال در
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 يعذاب وجدان بد... کردممن هم سکوت ...دوخت نهایجلو به ماش ي شهینزد و نگاهش رو از ش یحرف نیمت

من  دیشا. دادم بگم حیماجرا لو رفته بود ترج یاما وقت گفتمیم نیراز رها رو به مت دیکه نبا دونستمیداشتم و م

 یبه بزرگ يسال راز23تونستن  یمها  یچطور بعض. م خسته شده بودم نهیراز تو س نیهم از نگه داشتن ا

 نگه دارنو دم نزنن؟ نهینفر رو تو س کی تیهو

**-** 

 :راز نیو نهم هشتاد

گذاشت  شیپا يرا رو فشیرا بست و بعد از آنکه ک نیدر ماش.نشست  نیچادرش را جمع کرد و داخل ماش رها

 خوش گذشت؟ یمرخص:گفت

 .پرونده بود هی یبررس يبرا.نرفته بودم حیگردش و تفر يبرا:را به حرکت در آورد و گفت نیماش نیمت

 پرونده؟:-

فورا  نیمت. گرفت نیماش يبخار ي چهیدر يدر آورد و جلو رونیب ریج يرا از حصار دستکش ها شیدستها

 .رهیگیاستخونات درد م.دستاتو بردار:گفت

پرونده :کرد و گفت شتریرا ب يبخار يدرجه  نیمت. انداخت و دستانش را برداشت نیرخ مت میبه ن ینگاه مین رها

 .قتل خواهر و شوهر خواهر فرزادخان ي

 مجد؟ نیبود؟شهرزاد فرخزاد و آرم یاسمشون چ! آها:گفت رها

 انیاز م... دانست یاش را نم یاسم پدر و مادر واقع یحت نکهیاز ا... رها فشرده شد يخبر یب نیاز ا نیمت قلب

 . نیآر:عضالت فشرده شده و فکش گفت

 شد؟ دایشد؟قاتل پ یخب؟چ...مجد نیآر...آها:ها کرد بعد گفت دهان گرفت و يسرانگشتانش را جلو رها

 .شد دایاون دختر گمشده پ یول...نه:-

 جدا؟چطور؟کجا بود؟:زد و گفت يلبخند رها

 .گمیرو م زیمناسب همه چ يجا هی میبزار بر:-

 قربان؟ دیخوب:دیکرد و پرس یاز سر سردرگم یاخم رها

 !و زالل یعسل.چشمان شهرزاد بودند هیدرست شب شیچشمها. گذرا به رها انداخت ینگاه نیمت
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. کیعصر بود و هوا تار6ساعت.بود شیپا ریمتوقف کرد که تهران ز ییرا در جا نیساعت بعد ماش مین حدود

به همراه سکوت حاکم بر فضا آنجا را به مکان مورد  شانیپا ریساطع شده از شهر گسترده ز يچراغ ها ونورها

 !هیقشنگ يجا:کمرنگ گفت يلبخند ابه شهر نگاه کرد و ب نیرها از داخل ماش. ه بودکرد لیتبد نیمت يعالقه 

 ...نجایا امیدارم آروم بشم م ازیهروقت ن... رو دوست دارم نجایسکوت ا:-

 نا آرومتون کرده؟ يزیاالن چ:دیپرس دیبا ترد رها

که  ییو هم به خاطر حرفها زدیم دیکه با ییهم به خاطر حرفها...نا آرام بود... کرد دییبا تکان دادن سر تا نیمت

رها نگاه کرد و دنبال  يبه چشمها... سپهر در مورد رها و احساسش به او گفته بود شیدو ساعت پ یکی نیهم

 عاشق بودند؟  شهیهم یعنی... بودند شهیرها مثل هم ياما چشمها.گشت که سپهر گفته بود یاز احساس يرد

ماه بعد  کیکه اسمش شهرازه و  يهمون دختر... هیاون دختر گمشده ک يدیپرس:انداخت و گفت نییرا پا سرش

 شهیهم...نشد دیناپد...گم نشد چوقتیشهراز ه... شد دیاز تولدش پدر و مادرش کشته شدن و خودش ناپد

 ...گهید يخانواده  هی...گهید تیهو هی... گهیاسم د هیاما با ...بود

 ! یکنیکه فکر م یستین ینیا تو نکهیسخت بود گفتن ا... سخت بود چقدر

 ه؟کجاست؟یاسمش چ:دینگران شده بود پرس نیکه از حاالت مت رها

 .يتو شهراز مجد... رها ییاون دختر تو: شد و گفت رهیشهر خ ينور يبه شبکه ها.از رها رو گرفت نیمت

**** 

 :راز نینودم

 دیدار: دیپرس هیو بعد از چند ثان دیطول نکش ادیکه ز یبهت... يکوتاه و پر از بهت و ناباور يخنده ا! دیخند رها

 نه؟ دیکنیم یشوخ

اما ... کرده بود یبا او شوخ نیگشت که مت يبار نیانداخت و رها در ذهنش دنبال آخر نییسرش را پا نیمت

 ...شمیسرگرد متوجه نم:دیپرس دیبا ترد! نکرده بود یبا او شوخ چوقتیه نیمت... امدین ادشی يزیچ

داخل  يدسته برگه و چند عکس برداشت، راست نشست و برگه ها کی نیعقب ماش یو از صندل دیچرخ نیمت

. ندیآنها را بب یکیرها عکس ها را باال گرفت تا در آن تار.بود گذاشت شیپا يرها که رو فیک يدستش را رو

از هر  یکه خالشد رها  شنفضا رو یسرشان روشن کرد و وقت يرا از باال نیماش نیبه سرعت چراغ کاب نیمت

و  دهیکش ییمهربان ،ابروها يبا چهره ا يعکس سه در چهار مرد.بود به عکس ها چشم دوخت یلیفکر و تحل

قشنگش چهره اش را هزار بار دوست  شیته ر...کرد یرا غرق خود م یبه رنگ شب که هرکس ییچشم ها
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سرخ و  ییلبها... میمال يبا چهره ا بایز یزن. ردکه در دستش بود را نگاه ک يگریعکس د. تر کرده بود یداشتن

که رها  يزیچ.رها بودند يچشمها هیچشمها شب نیو چقدر ا... عسل ینیریبه ش... به رنگ عسل یچشمان

 زیهمه چ يایهمان دو عکس گو...را بخواند  شیپا ينبود برگه ها و اسناد رو ازین.خودش هم متوجه شد

دور بود به  الیست يهرچقدر که چهره اش از چهره . کردند یمز را ثابت یهمان چشمان آشنا همه چ...بودند

رها عکس ها را .فرو رفتند یکیالمپ را خاموش کرد و باز در تار نیمت. بود کیو نزد هیشهرزاد شب يچهره 

 ؟یمطمئن:دیپرس نیگذاشت و رو به مت نییپا

و  يریام يبهتر از آقا ایک:لب زد کردیکه به روبرو نگاه م یکه حاضر نبود به چشمان رها نگاه کند در حال نیمت

 تونستن مطمئنم کنن؟ یم يدیخانوم سع

 ؟يدیمامان و بابام رو د:-

قبول  يبه فرزند نیاونا تو رو بعد از مرگ شهرزاد و آر:تکان داد و گفت دییتا يسرش را به نشاانه  نیمت

 .دوست مادرت نیتر یمیخانوم هم صم الیپدرته و ست يپسرعمه  يریام يآقا.کردن

بگو ...یگیدروغ م يسرگرد بگو دار:که بغض کرده بود سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت رها

 !تو رو خدا ...هیشوخ

دوست .امدین رونیاز حنجره اش ب ییاما صدا ختیاشک از چشمان رها فرور. انداخت  نییسرش را پا نیمت

که  نیمت.خارج نشود ییش گذاشت و فشار داد که صدادهان يدستش را رو.جلوه کند فیضع نیمت ينداشت جلو

رها را .شد و در را بست ادهین پیاز ماش دینکند را د هیکرد تا گر یکه رها به خود وارد م يو فشار يخوددار نیا

 هیرفت و به کاپوتش تک نیماش يبه سمت جلو. کند هیاحساسات خود را تخل خواهدیتنها گذاشت تا هرطور که م

 .و خودش را جمع کرد ستادیا نهیاز شدت سرما دست به س. شهر شد يها ییروشنا يداد و غرق تماشا

سوال ها  یلیخ. زده اش پنهان کرد و زار زد خیو  فیدستان ظر انیصورتش را م نیاز ماش نیبا خروج مت رها

 یبود فرزند واقع دهیه فهمک کردیم هیخاطر گر نیاما آن لحظه فقط به ا دیفهمیجوابشان را م دیداشت که با

 الیشاهد و ست يبه دروغ ها يعمر. .بوده یتمام عمرش در خواب خرگوش يو به اندازه  ستین الیشاهد و ست

 .سرش آوار شده بود يرو ایکرده بود که حاال همان دن یزندگ یپوشال يایدن کیدل خوش کرده و در 

نبود اما قبول داشت  مانینه؟ از کارش پش ایکه کارش درست بوده  کردیفکر م نیبه ا نیاز ماش رونیب نیمت

. یکن دایرها پ يمثل حال و روز آن لحظه  یو حال یبدان نکهیتا ا یو زجر نکش یوقت ها بهتر است ندان یبعض

عاشق نشده  چوقتیه... دوستش دارد کهاعتراف کرده بود  نیدخترك داخل ماش... سپهر افتاد يحرفها ادیباز 
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 چوقتیرها آنقدر عزت نفس و غرور داشت که با وجود عالقه اش ه... دارد  ید که بفهمد چه حس و حالبو

 .فرق داشت  یلیاول خ يروزها يریدخترك با ستوان ام نیا... شک کند یحت نیرفتار نکرد که مت يطور

. اش خارج شد ینیبازدمش به شکل بخار از دهان و ب. بزند  خی هیکه باعث شد تا عمق ر دیکش یقیعم نفس

شد و  کیبعد رها نزد هیچند ثان...برنگشت تا به عقب نگاه کند. باز شد نیبخار ها بود که در ماش يگرم تماشا

 یهنوز هم داشت ب. بود سیاشک خ ازرخش انداخت که  میبه ن ینگاه نیمت. داد هیتک نیکنارش به کاپوت ماش

 ن؟یچرا بهم گفت:دیبعد رها پرس هیچند ثان. ختیریم صدا اشک

. کنه  ینیدوشم سنگ يرو یبزرگ نیبه ا ینخواستم بار دروغ:بود جواب داد يکه نگاهش به روبرو نیمت

 .و دم نزنم نمتیتونستم بب ینم...نخواستم بهت نگم و شرمنده شم

 ...به خاطر من نبود. نیتا خودتون عذاب نکش دیپس گفت:-

... نه: و گفت ستادیداشت ا شیدر کنترل اشک ها یرها که سع ياش را از کاپوت برداشت و روبرو هیتک نیمت

 شهیو رگ و ر یهست یواقعا ک یبدون خواستمیم. گمشده ت رو بهت برگردونم تیمن خواستم هو! باور کن نه

 . تو دنیکشبه عذاب ن دیارز یخودم م دنیعذاب کش. گفتمیفهمم بهتر بود نم یحاال م ه؟امایت چ

پر از اندوه و چشمان اشکبارش قلب  يچهره . دوخت نیرا به چشمان مت شیسرش را باال گرفت و چشمها رها

رها .چادر رها را گرفت و به سمت صورت رها برد يدستش را جلو برد و گوشه  یبه آرام. را به درد آورد نیمت

شد که به  یرها غرق آرامش. دیا دست کشبا همان تکه چادر دستش به صورت ره نیرا بست و مت شیچشمها

 یکه با تمام وجود دوست م يمرد... نیمت. دیرسیبه نظر م دیبع یلیخ تیو موقع طیدست آوردنش در آن شرا

 ... سرد و خشک نبود گری، د کردیبه او توجه م کرد،یرا پاك م شیداشت اشکها

 نییرها سرش را پا. دلگرم کننده زد  يکرد چادر را رها کرد و لبخند يرها را پا يپس از آنکه اشکها نیمت

 کشتشون؟ یبراشون افتاد؟چرا کشته شدن؟ک یچه اتفاق: انداخت و گفت

 .فکر کنم پدر و مادرت بهتر بتونن جواب بدن:جواب داد نیمت

 دیمتشکر و شرمنده؟ با اینشون بدم؟دلخور باشم و طلبکار  دیبا یچه کار کنم؟چه عکس العمل دیبا دونمینم:-

 چه کار کنم سرگرد؟

 ره؟یسوال م ریهرچند بزرگ تمام پدرانه ها و مادرانه هاشون ز يپنهان کار هیرها؟ به خاطر  گهیم یدلت چ:-

 ...رهینم:لب زد رها
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تو : را با سوالش شکست زیبعد سکوت وهم انگ قهیدو دق یکیبه رها پشت کرد و  نیمت. در افتاد یسکوت

 نه؟...بهت سخت گذشت مارستانیب

 ؟يچرا به خودت اونقدر فشار آورد: دیو رو به رها پرس دیچرخ نیمت.گشاد نگاهش کرد یبا تعجب و چشمان رها

 ...نبودم دنتیبه عذاب کش یمن راض

 بهتون گفت؟ یک:-

 !جز من دونستنیهمه م... ،سپهر اریمادرت، پدرت،ره:و گفت دیدستش به پشت گردنش کش یبا شرمندگ نیمت

 گفتن؟ یچ گهید:دیپرس یبا نگران رها

توجه و محبت تو رو ندارم  نهمهیا اقتیمن ل... زویهمه چ: چادر رها را به دست گرفت و گفت يباز گوشه  نیمت

 .ونتمیتا ابد مد... رها

. رنگ چسباند  اهیس يلبش را به پارچه  کردندیکه در چشمان هم نگاه م یچادر را باال آورد و در حال ي گوشه

 زایچ یلیخ... برگردم خونه خوامیم:و گفت دیکش یقینفس عم...انداخت نییرها چشمانش را بست و سرش را پا

 ...بدونم خوامیهست که م

**-** 

 :راز نیکمیو  نود

و  یو ناآرام شدیم الیشاهد و ست ياز چهره .نشسته بودند ییرایداخل پذ اریو شاهد و ره الیست.وارد خانه شد رها

 يرو يرا رو فشیرها ک. دادیرا نشان م یخبر تنها سردرگم یاز همه جا ب ارِیره يبرد اما چهره  یپ شانینگران

 .سالم:و گفت انداختاز مبل ها  یکی یپشت يجلو آمد و چادرش را رو.گذاشت نیزم

اگر تا آن  الیشاهد و ست. ستادیراس سالن نشسته بودند ا يمبل سه نفره  يکه رو الیشاهد و ست يروبرو و

 . دهیرا فهم زیمطمئن شدند رها همه چ گریلحظه شک داشتند د

 .دخترم نیبش... يسرپا گوش بد يتر از اونه که بخوا یش طوالن هیقض:چشمانش را بست و گفت شاهد

 .به من نگو دخترم:لرزان گفت ییبا بغض و صدا رها

 ...!رها:زد شیالتماس گونه صدا یبا لحن الیست

 يشهراز...من شهرازم! ستیاسم من رها ن:گفت ينسبتا بلند يبود با صدا شیجنگ با بغض گلو ریکه درگ رها

 .نیکه شما پنهانش کرد يراز...راز بوده هیکه شهراز بودنش 
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 یعنی نایا:دیاحساسات پدر و مادرش و رها را بفهمد پرس انیغل نیحرفها را ، ا نیا يداشت معنا یکه سع اریره

 نه رها؟ يکه تو شهراز یچ یعنی؟یچ

 يسال احساس برادرانه 22جواب . خانوم الیست دیجواب من رو بد... دیآقا شاهد جواب بد:رو به شاهد گفت رها

شما  يوجود من با دروغ ها يذره ذره  د؟یکه بد دیهم دار یجواب-رفت  لیتحل شیصدا-! دیبه من رو بد اریره

شما آقا ...بار به دست شما هیشدن  تهبار به دست قاتلشون کش هیپدر و مادر من  د؟یچطور تونست.رشد کرده

دوست  نیخانوم که بهتر الیشما ست. دیبرد نیاونا رو از ب يها يادگاریو تمام  نیبابام بود يشاهد که پسر عمه 

 ... سوزه یدلم به حال غربتشون م. نمیبار عکسشو بب هی یحت يو اجازه نداد يمادرم شهرزاد بود

بزرگت کرده باشم که به  يندارم جور ادیبه :گرفت و رو به رها گفت کردیم هیرا که گر الیدست ست شاهد

طرف مقابلت  يحرفها دنیو بدون شن یکن نی،توهیتهمت بزن ،یکن یاحترام یبه بزرگترت ب يخودت اجازه بد

  ...یحکم صادر کن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دهانش بسته . ابل جذبه و اقتدار شاهد الل شد در مق. انداخت نییرها سرش را پا.ستادیرها ا يشد و روبرو بلند

بهت دروغ ... آره:شاهد گفت. خارج شدن از چشمانش را به دست آوردند ياجازه  شیشد و اشکها

به جا  مونیزندگ يو شهرزاد تو نیاز آر يم،اثریرو ازت پنهان کرد تتیهو... یزندگ هی یبه بزرگ یدروغ...میگفت

 یتونستیصورت بود که م نیچون فقط در ا. چون اونا از ما خواسته بودن  میدکارها رو کر نیا يهمه .مینذاشت

 نیبه ا يا هی، ثان يتو ذره ا میخواستیو شهرزاد نم نینه آر ال،ینه من و ست. یداشته باش يعاد یزندگ هی

ما  یبه عنوان پسر واقع اریو حسابت از ره یمیتی یفکر کن ،یستینما  یواقع يکه بچه  یموضوع فکر کن

. من نبود ییفقط پسر دا نیآر -ادامه داد یشگیهم ياما همچنان با همان جذبه  دیلرز شیصدا-...جداست

. روح تو دو تا بدن هیو شهرزاد مثل دو تا خواهر بودن،مثل  الیست. بود زتریشهرزاد برام از خواهر عز. برادرم بود

خبر مرگ  دنیخانوم بعد از شن نهیتهم...ادربزرگتو البته م... ما از مرگشون ناراحت نشد يبه اندازه  چکسیه

 .ششونیکه سکته کرد و رفت پ دیهفته نکش هیپسر و عروسش به 

 .کنمیخواهش م... رو بدونم زیهمه چ خوامیم:-

**-** 
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کرده بود که  هیشب قبل آنقدر در تختش گر. ظهر بود12ساعت  یشد حوال داریرها از خواب ب یبعد وقت روز

تخت نشست و با  يرو. اداره افتاد ادی نکهیبود تا ا جیدر تخت گ هیچند ثان. زد به خواب رفت دهیسپ یباالخره وقت

بدنش  یکوچک ي ازهیآرام گرفت و با خم ستافتاد آن روز جمعه  ادشی یوحشت به ساعت نگاه کرد اما بعد وقت

چشمانش سرخ و پف کرده بودند، . به خودش نگاه کرد شیآرا زیم ي نهیاز آ. آمد نییرا کش داد و از تخت پا

 . کرد یوحشت م دنشیشده بود که خودش هم از د یمتحرک يبود و مثل مرده  دهیرنگ از چهره اش پر

آنکه  یب دنشیپس از شن. شد  تیروا الیو شهرزاد که توسط شاهد و ست نیآر یزندگ يقصه ... افتاد شبید ادی

افتاد شرمنده  یم شبشید يحرفها و برخوردها ادیحاال که . بزند بلند شد و به خلوت اتاقش پناه آورد یحرف

 یدانست م یخواهد؟ نم یدانست چه م ینم.بود فیهنوز بالتکل. اش کم نشده بود ياز دلخور يزیاما چ. شدیم

 بماند؟  يریرها ام ایخواهد شهراز مجد باشد 

تخت مرتب  يکه رو دیرا د يصبحانه ا ینیآمد س رونیب یوقت. اتاقش رفتداخل  یبهداشت سیسمت سرو به

 ینم نییصرف صبحانه پا يدانست رها برا یآن را آنجا گذاشته چون م الیمطمئن بود ست. شده اش قرار داشت

لبخند . آب پرتقال وانیل کی هبه همرا. کره و عسل با نان تست آنجا بود چیساندو کی.رفت  ینیبه سمت س. دیآ

رها با دستان  يها یوجود داشت؟ با وجود آن حرف ها و گستاخ یک الیمادر مهربانتر از ست....زد یکمرنگ

 یروز راحتش نم کیبغض که  نیامان از ا... را بست شیبغض باز راه گلو.درست کرده بود چیخودش ساندو

 . تا بغض سرکشش را فرو ببرد دیشسرک الجرعهبلند را در دست گرفت و همه را  وانیل. گذاشت 

. را خورده بود چیبه خود آمد تمام ساندو ینخورده بود و آنقدر گرسنه بود که وقت يزینهار روز قبل به بعد چ از

 کیو تون یشلوار کتان مشک کیپاك کرد و بعد لباس خواب گشادش را با  يدستمال کاغذ یدهانش را با برگ

به نشستنش بر  يدیام. دیبار یم يزیبرف ر رونیب.اتاقش نشست يپنجره  يعوض کرد و لبه  ریس یبافت آب

که شاهد و  دیاتاقش د ياز پنجره . زدیفقط بر سرما و سوز هوا دامن م.پوش کردن شهر نبود دیو سف نیزم

 . زدند رونیشاهد از خانه ب نیسوار بر ماش الیست

از پله ها .از اتاق خارج شد دنیسرش انداخت و بعد از جوراب پوش يرو یشال گرم.آمد نییپنجره پا يلبه  از

متوجه نشد  یآنقدر که حت.که غرق فکر بود دید نهیکنار شوم يگهواره ا یصندل يرا رو اریکه ره رفتیم نییپا

 رهیعزا بگ دیکه با یاون:از خواب گفت یناش يگرفته ا يرها با صدا. کندیآمده و نگاهش م نییرها از پله ها پا

 !منم نه تو

 !خونه شده ماتم کده نیفعال که ا:لبخند زد و گفت یسرش را به سمت رها چرخاند و به تلخ اریره
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 .کنمیم هیمرگشون گر يسال دارم برا23من تازه بعد از ... ستیمن که ن ریتقص: گفت رها

 .یدختر مامان و بابات ،یمن ،خواهريخونه ا نیا يتو هنوزم رها... عوض نشده يزیرها چ:گفت اریره

 !من، نه يتو راحته اما قبولش برا يگفتنش برا:و گفت دیکش یآه رها

 .اطمیتو ح:رفت و گفت يسمت در ورود به

 ...از خانه شد رونیسرد و سوزناك ب ياش را به پا کرد و وارد هوا یبوت مشک مین

**-** 

 :راز نیو دوم نود

عذر  دیشا ایدلش حرف زدن و . برود ایو مردد بود که زنگ را بزند بود  ستادهیرها ا يپدر يدم در خانه  نیمت

هوا  یو دار ماندن و رفتن ب ریباالخره در گ... دیگنج یاش نم لهیدر مخ یاما حرف خواستیکردن م یخواه

: به گوشش خورد اریره يصدا نکهیتا ا دیطول نکش ادیز. گذاشت و فشار داد فونیزنگ آ يدستش را رو

 جناب سرگرد؟ دییبفرما

 .صحبت کنم يریخواستم با ستوان ام یم. سالم:گفت نیمت. حق هم داشت. و طلبکار بود یشاک لحنش

 مونده؟ یحرف گهید. دیرو ادا کرد نتونید. دیصحبت کرد یکاف يبه اندازه  شبید:-

 . نمشیبب دیبا. کنمیخواهش م اریآقا ره:-

 .هیپشت اطیح:دیکرد در را باز کند و بگو یراضرا  ارینگاه درمانده و مستاصلش بود که ره دیشا

 .ممنون:گفت نیمت

درختان بلند و  انیو راهش را از م. رفت یپشت اطیبه سمت ح یاشراف يبزرگ خانه  اطیوارد شد و در ح و

کفش تماما چمن بود که . و نسبتا بزرگ نداشت یمعمول يخانه  کی اطیکم از ح یپشت اطیح. کرد دایسرمازده پ

قرار داشت که آن  يبه ورود شتو پ اطیوسط ح يتاب سه نفره ا. دادیپا صدا م ریزده بود و ز خیآن لحظه 

 يدستش را به لبه .جلو رفت  یبه آرام نیمت. نشسته بود و خود را از سرما در آغوش گرفته بود شیلحظه رها رو

 .اریتنها باشم ره خوامیم:زمزمه کرد یرها با آرام. هلش داد یو به آرامتاب گذاشت  يفلز یپشت

 يتاب را دور زد و روبرو. دیرها د يپاها يو شهرزاد را رو نیآر يتاب را رها کرد و از پشت سر عکس ها نیمت

 ن؟ییشما:دیرها پرس. دو پا نشست و دستانش را دو طرف رها به تشک نرم و راه راه تاب بند کرد يرها رو

 .شمیم مونیاز حرف زدنم پش نمتیب یم تیوضع نیتو ا یوقت: گفت یبا شرمندگ نیمت

 ن؟یاومد یچ يبرا:دیپرس يبه سرد رها
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 ...نمتیاومدم بب:-

 يبال استفاده  يچند قدم به سمت فواره . تاب بلند شد يدستانش را برداشت و رها از رو نیمت. جابجا شد رها

حرف زدنت، صداقت  ینیبب ياومد.... برام دل بسوزونه یدوست ندارم کس. برو سرگرد: رفت و گفت یکوچک

 !حاال برو. چطور نابود شدم يدید! يدیچه به روزم آورده؟ خب د شبتید

 !رها:زد شیبلند شد و ناباورانه صدا نیمت

خوش آهنگ  نقدریکاش ا... لرزد یدلش م نطوریا نیرها گفتن مت کیدر دل به خودش لعنت فرستاد که با  رها

 !يبود کیتو هم تو کشتنش شر! رها مرد سرگرد: و گفت دیحال چرخ نیبا ا. کردیاسمش را ادا نم

 ؟ينکرد دایمن پ واریکوتاه تر از د يوارید:-

چشمامو بستم و  شبیمن د نکهیا. کردم یم مویمثل قبل داشتم زندگ یگفتیاگه تو نم گم؟یمگه دروغ م:-

 !توئه ریدلم خواست به مامان و بابام گفتم تقص یکردم و هرچ دهنمو باز

 !یمنطق یب یلیخ: -

  ؟يازم دار یچه توقع! منطقم یآره ب:-

من . یگیراست م. آره:وجب با رها فاصله داشت گفت کی يکه تنها به اندازه  یجلو رفت و در حال نیمت

حرفام؟ من  نیا دنیو رو کردم اما مستحق شن ریز تویعذاب وجدان نداشته باشم زندگ نکهیا يخودخواهانه ، برا

  دم؟بد کر... یکن یکه برات درست کرده بودن زندگ یالیخواستم تو جهان خ ینم

 .ادیازت بدم م. يبد کرد میبا من و زندگ. سرگرد يبد کرد:گفت يبا تند رها

 !ادینم:رها نگاه کرد و گفت يشده به چشمها زیر ییبا چشمها نیمت

 !يتو منو دوست دار: برد و کنار گوش رها زمزمه کرد کیسرش را نزد نیمت. انداخت نییپاسرش را  رها

نظر داشت  ریشده تمام حرکاتش را ز زیر يکه با چشمها نیباال گرفت و به مت یسرش را به آرام.کرد  خی رها

 . و رو کرده بود متنفر شود ریاش را ز یکه زندگ یگذاشت از کس یدوست داشتن که نم نیلعنت به ا. نگاه کرد

 !یفرستیم یک ياون صلواتها رو برا دونمیم گهید! یکنیمن نظرتو ادا م یواسه سالمت يتو هنوزم دار:گفت نیمت

گفت را  یم دیکه نبا ییزهایبه حال سپهر که تمام چ يوا... که به خود مسلط شود دیکش یقیعم ينفس ها رها

 !به حالش يوا... خورد کرده بود یمرد مغرور و سنگ نیا مقابل ابه حالش که غرورش ر يوا... گفته بود

 ییاون صلواتها... آره...دیهمکار مردم لرز نیاول يجنبه و ساده م برا یقلب ب... آره:گفت نیدر چشمان مت رهیخ

خوام  یم! بسه گهیاما د...آره... تو بود یسالمت يبرا زدمیو من لبخند م هیک يبرا يدیپرس یفرستادم و م یکه م
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به بعد فقط به فکر خودم باشم  نیخوام از ا یم... گرانیاعتنا باشم به احساس د یخوام ب یم... مثل خودت باشم

 .کردم ریگ نشونیکه ب ییایو دو تا دن

را از دور  کردینذر م ياش ادا یو سالمت نیمت يبود و با آن برا دهیچیکه دور مچش پ يا روزهیف یآب حیتسب

و ...صلواتها رو خودت بفرست ي هیبق! خدا رو شکر که حالت خوبه: داد و گفت نیدست متمچش باز کرد ،به 

 . موافقت کن میلطف کن فردا اول وقت با انتقال

 . خارج شد یپشت اطیمانده بود فاصله گرفت و از ح رهیخ یسنگ يحرکت به فواره  یکه ب نیاز مت و

 ... !سرد بود بیعج هوا

*** 

 :راز نیو سوم نود

باال رفت که به اتاق خودش  چیمارپ يوارد خانه شد و از پله ها دیکوبیکه از شدت خشم تند تند م یبا قلب رها

چند لحظه . ندیرا بب نیتخت انداخت و به سمت پنجره رفت و منتظر شد تا خروج مت يشالش را کند و رو. برسد

کدام  دانستیبه خانه که نم یگاهن وآخر برگشت  يلحظه . رفت یبه سمت در خروج یکه به آرام دشیبعد د

از وجودش  یمین... تند رفته یکم دیرفت و رها فکر کرد شا نیمت. اتاقش از آن رهاست انداخت و بعد خارج شد

آن روز و روز  يها ياز تمام گله مند گرید یمیو زمان گله مند باشد و ن نیدانست که از زم یخود را محق م

 . قبل شرمنده بود

از آن خارج  الیشاهد وارد شد و شاهد و ست نیچقدر گذشت که ماش دیسرد نشست و نفهم يپنجره  ي لبه

. بلند کرد شبیآنها بلند نکرده بود و د يرا برا شیوقت صدا چیه. روبه رو شدن با آنها را نداشت يرو. شدند

 يها يداریتمام شب ب يکه با هم داشتند ببندد، رو یخوب يروزها يهمه  يچطور توانست چشمانش را رو.

که  کردندیبا رها رفتار م يجور شهیآنها هم... شاهد يتمام پدرانه ها يرو... بود ضیکه رها مر ییوقت ها الیست

 نیا يهمه  يچطور چشمش را رو. از او دوست دارند شتریرها را ب گفتیو م کردیحسادت م یگاه یحت اریره

منت  یرا ب شانیکه عمرشان را و جوان یند کرد؟ کسانبل الیو ست اهدش يرا برا شیبست و طلبکارانه صدا زهایچ

 .بودند که از گوشت و خون خودشان نبود ختهیر یکس يبه پا

و اشک را پاك  دیبه صورتش دست کش عیرها سر... گرفت شیگونه اش پ يهوا راه خود را رو یب یاشک قطره

 .تو ایب:گفت يخفه ا يرها با صدا.چند ضربه به در خورد. کرد
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که  یآمد ودر حال نییپنجره پا يرها از لبه . تنش بود رونیگرم ب يهنوز لباسها. وارد اتاق شد الیباز شد ست در

 ؟یخوب:دیپرس الیست.ستادیا الیست يبود روبرو نشانیتخت خواب ب

 .ستمیبد ن:جواب داد گرفتیسرش را باال نم یکه از شدت شرمندگ رها

 ؟يازم دلخور:دینگاه کرد و پرس الیبه ست... ندبود خود را مجبور کرد سر بلند ک هرطور

وقتا از بچه ش  یبعض يهر مادر... اما خب.بگم نه که دروغ گفتم : بر لب نشاند و گفت ینیلبخند غمگ الیست

 .یالبته اگه منو مادر خودت بدون -کرد و ادامه داد یمکث-...شهیدلخور م

 کنه؟ یمادر رو برام معن يتونست واژه  یبهتر از شما م یک:به سرعت گفت رها

و ادامه  دیکش یقینفس عم-...شهرزاد: افتادند لب زد یم نییپا شیکه دو قطره اشک از چشمها یدر حال الیست

با هم . میبا هم مدرسه رفت. میما باهم بزرگ شد.... خواهر بود هیشهرزاد برام ... دلم براش تنگ شده یلیخ -داد

. میهم بود شیپ شهیهم. میهم پنهون نداشت زا يراز. میهم بود واریه دب وارید ي هیهمسا. میرفت رستانیدب

بار بغلت کرد من و شاهد  نیاول يبرا نیو آر ياومد ایتو به دن یوقت... من و شاهد شد ییشهرزاد مسبب آشنا

اون  چوقتیاما کاش ه... يکاش تو مال من بود گفتمیدلم م يو من تو میاون موقع ما بچه نداشت. میاونجا بود

مرگ شهرزاد  متیاما به ق يمن شد يتو بچه . یمن باش يکاش بچه  گفتمیکاش نم... زدمیدلم نم يحرفو تو

 کردمیفکر م کردمیتو چشمات که نگاه م... تر هیو روز به روز به شهرزاد شب يشد یتو بزرگ م... نیو آر

رو پدر و مادر  ما... یچه شهراز بش...یبمون چه رها-باز نفس گرفت و بعد ادامه داد-...ستادهیشهرزاده که روبروم ا

 ...یمون یهم دختر ما م شهیهم. میکه بزرگش کرد یهست يما همون دختر يبرا یندون ای یخودت بدون

 هی دیبا:گفت الیست... صورتش را پاك کند يرو يرفت تا اشک ها الیزد و به سمت ست یلبخند کمرنگ رها

 .ایباهام ب. رو نشونت بدم يزیچ

 و؟یچ: گفت رها

 !باهات حرف بزنن خوانیو شهرزاد م نیآر:-

**-** 

 :راز نیو چهارم نود

. رفت ییرایبزرگ پذ ونیزیکردند گرفت و به سمت تلو یکه نگاهش م اریو ره الیچشم از شاهد و ست رها

ن به آ یبیآس نیتا مبادا کوچکتر کردیحمل م يریپذ بیکه در دست داشت را مثل شئ گرانبها و آس یسکید

که پشتش به  یدر حال ردورا روشن ک ونیزیقرار داد و تلو ير-را در داخل دستگاه پخش بلو سکید. وارد شود
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شد و  یآب هیچند ثان ونیزیتلو يصفحه .... نندیهم بب گرانیکنار رفت تا د یکم ونیزیتلو يبود از جلو گرانید

 ...پخش شد لمیبعد ف

رها در حال .  دیرسیواضح به گوش م یلیکوبش باران بر سقف خ يصدا... خانه بود کی ییرایاز پذ يا گوشه

 نیدورب يدرست روبرو يمبل تک نفره ا يشد و رو نینفر وارد کادر دورب کیفضا بود که  لیو تحل هیتجز

با  يدیبلند سف نیآست رهنیپ... رها يچشم ها هیدرست شب یمهربان و چشمان ي، با چهره ا بایز یزن. نشست

... مثل فرشته بود. را پوشانده بود شیسر انداخته بود که موها يهم رو دیشال سف کیو  دهیپوش یصورت يگلها

 !شهرزاد بود

 ...زانو زد ونیزیتلو يجلو نیزم يرو یبه آرام... ستدینتوانست سرپا با رها

 !سالم... اوممممم:گفت شهرزاد

-بگم خوامیم یچ دونمیاصال نم: گفت ردکینگاه م نیشهرزاد که به دورب... چه خوش آهنگ و گرم بود شیصدا

راستش  یول! حرف بزنم نیدورب يجلو نمیمجبورم کردن بش کنهیندونه فکر م یحاال هرک -زد و گفت يلبخند

شهراز -گرفت و گفت ینفس... کرد یمکث- ... ستیاصال خونه ن... کنمیضبط م لمویف نیدارم ا دونهیاصال نم نیآر

چند  ،ییکجا ینیب یرو م لمیف نیا یوقت دونمینم... روزته25و فقط  يدیخواب نجایتو ا گمیرو م نایاالن که دارم ا

 یکه م يزیتنها چ... نه ای لمویف نیا ینیب یم دونمیچقدر عوض شده؟ اصال نم ایچطوره،دن تیسالته ، وضع زندگ

در واقع . ینیرو بب لمیف نیا ذارمینم چوقتیه میکه اگه باش... میستیاونموقع زنده ن نیکه من و آر نهیدونم ا

بگم رو به خودت  لمیف نیا يخوام تو یکه م ییزهایچ يرو نشونت بدم چون همه  لمیف نیکه ا ستین يازین

 تهحرف زدن برام سخ! یشیهم بگم متوجه نم یکه هرچ یکیکوچ نقدریاما تو االن ا. گمیرو در رو م

 الیشاهد و ست شیپ ینیبیرو م لمیف نیکه ا یموقع دمیاحتمال م... از کجا شروع کنم... بگم یچ دونمینم.شهراز

 يتو اون پوشه  زیاگه نه هم همه چ.میستین شتیمن و پدرت چرا پ گنیصورت اونا بهت م نیکه در ا. یباش

البد با خودت ... توش وجود داره ماسناد و مدارك ه يهمه . نوشته شده زیاون همه چ يتو.رنگ هست یآب

تا  میکه مطمئن میدار یدشمن نیمن و آر نکهیا يبرا... مرگم رو بدونم لیچطور ممکنه من دل یکنیفکر م

.. دوست دارم باخودت حرف بزنم.. دمینم حیدر موردش توض... نهیشیآروم نم رهینکنه و انتقامش رو نگ دامونیپ

به نظر  دیبع یلیکه خ يزیچ... شهرازم نمیدوست دارم بزرگ شدنت رو بب رچقد دونهیخدا م... در مورد خودمون

-.میکن يپدر م،یکن يبرات مادر میدلخور نباش که نتونست. میستین شتیشهراز از ما دلخور نباش که پ. ادیم

 !میسپرد وونهیکه تو رو به اون زوج خل و د -گرفت طنتیو ش یاز شوخ یلحنش رنگ
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: شهرزاد ادامه داد. دیرا هم از پشت سرش شن الیشاهد و ست يآهسته  يخنده  يصدا.دیخند اریاخت یب رها

 نیکنم خدا هم به پاداش ا یدعا م. هستن نیمن و آر یزندگ يآدما نیبهتر الیشاهد و ست! کنم یم یشوخ

آرامش رو که من  نیا. نحس قشنگ رو تجربه کن نیبچه بده تا مثل من ا... بچه بده هیبهشون  یهمه خوب

هم  رمیاگه بم یحت... تنهات نذارم چوقتیه خورمیشهراز قسم م... نمیو آر بودن تو ونیدارم و داشتنش رو مد

که  میخوا یاز تو هم م... بابا دوستت داره... شهراز مامان دوستت داره... مونمیم شتیصدا پ یمطمئن باش ب

تامون با هم 3اگه خدا بخواد هر .ستیما ن ریتقص میستین شتیاگه پ یبدون خوامیم... یدوستمون داشته باش

 .من و پدرته يآرزو نیاما اگه نشد ما رو ببخش و بدون با تو بودن بزرگتر. میکنیم یزندگ

 .استقبالش میبر ایب!بابات اومد:معطوف شد و بعد گفت يگریبه سمت د هیچند ثان يبرا نگاهش

شهرزاد به . در دستان شهرزاد قرار گرفتو  دیجابجا شد و چرخ نیدورب. بلند شد و از کادر خارج شد شهرزاد

 . کردیداخل خانه اش عوض م ییرا با دمپا شیآنجا بود که داشت کفش ها يمرد. رفت يسمت در ورود

 !سالم:شهرزاد آمد يصدا

به پا داشت و کت اسپرت نوك  یرنگ يسورمه ا یشلوار ل... پدر شهراز... بود نیآر. سرش را باال گرفت مرد

 يبه موها یدست نیآر. بود سیاز خانه خ رونیبه خاطر باران ب شیتنش بود که سرشانه هاهم  یرنگ يمداد

 دستت؟ هیچ نیا! سالم خانوم:و گفت دیکش سشیخ

 گن؟یم یتو باال شهر شما بهش چ. کم يهند گنیتا دهات ما بهش م: گفت طنتیبا ش شهرزاد

 !گوشت کوب گنیم:جلو آمد و گفت نیآر

 .به دخترت سالم کن:گفت شهرزاد

 دختر بابا کجاست؟:را پر کرده بود گفت ونیزیتلو يکه صورتش تمام صفحه  نیآر

 نیشاهد به آر ادیکه به شاهد داشت به خاطر شباهت ز یاندك شباهت دیفهم یحاال م. زد یلبخند کمرنگ رها

 !تو ببخش!ستیدخترم بابات که سالم کردن بلد ن:شهرزاد گفت. بود

 نم؟یا يمن بابا:اشاره کرد و گفت نیتعجب با دورببا  نیآر

 رمیگیم لمیدارم ف! نیآر يوا:شهرزاد گفت.غمناك رها همزمان شد يسرخوش شهرزادبا خنده  يخنده  يصدا

 !میبعدا نشون شهراز بد

 نیا يشما به جا:رفت و شهرزاد پشت سرش بود گفت یم ییرایبه سمت پذ نیکه پشت به دورب یدر حال نیآر

 ؟يافطار آقاتو درست کرد نمیکارا بگو بب
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 !آقام یکنیم لیخرما م يواسه افطارت چا ییفرما یشما م! اوهوع: شهرزاد آمد يصدا

شهرزاد : دیبعد معترضانه پرس. بود دهیزانو زد که شهرازِ نوزاد در آن خواب یکنار رختخواب کوچک نیزم يرو نیآر

  خوابه؟یدر مچق نم؟یبینم داریچوقت شهرازو ب یچرا من ه

 . ساعته خوابوندمش مین:-

 .خب نخوابونش:و گفت دیتپل شهراز کش يانگشتش را نوازشگرانه به گونه  نیآر

دستش را . کردیکه خودش بود حسادت م يبه آن نوزاد... با حسرت... چشم دوخت ونیزیبه شهراز داخل تلو رها

... اش نوازش کرده بود یپدر واقع... نیآر شیسال پ23که  يهمان گونه ا... گونه اش گذاشت يناخود آگاه رو

 نیآر يصدا. را پس زد شیها کبا خشونت اش. چشمانش تار کرد شیرا پ ونیزیتلو ریشد و تصو ياشکش جا

 !تو یعشق من... دختر گلم بشم يمن فدا:شد رهیخ ونیزیو باز به تلو دیرا شن

 !چشمم روشن:طلبکارانه گفت شهرزاد

رنگ کوچک شهراز  ییمویرختخواب ل گریکه در دست شهرزاد بود و شهرزاد که طرف د نیدروبرو به  نیآر

 چرا؟:نشسته بود گفت

 !گهیشوهراشونه د يکارا نیواسه هم! رن؟یگیم یافسردگ مانیچرا زنها بعد زا گنیبعد م:-

 گنیشهراز؟ م ینیب یم-:شد و گفت رهیخ نیبه دورب-دوستش نداشته باشم؟ یگیم یعنی:دیمظلومانه پرس نیآر

 !دفاع یتو هم که ب رمیبم! رو شروع کرده يزود هوو باز یلیخ گهیمامان تو د! همن  يمادر و دختر هوو

 !!!!نیآر:به اعتراض گفت شهرزاد

 جانم؟:با خنده گفت نیآر

 !زمیبرو افطارتو بخور عز. االن اذانه:-

 خفه شم؟ یگفت میمستق ریاالن غ:-

 .لمویچته امروز؟ حرف آخرتو بزن تموم کنم ف نیآر يوا:کالفه گفت  شهرزاد

 يپا انیگر يخطاب به رها...  نیبعد خطاب به دورب-!بداخالق:چپ چپ شهرزاد را نگاه کرد و گفت نیآر

 ...لبخند تو بوده هیبه گل افشون شه،یبابا هم یدلخوش... کن شهراز یشاد زندگ -:گفت ونیزیتلو

دوستت : و درخشان گفت سیخ یغمناك و چشمان يو شهراز باز در کادر قرار گرفت که با لبخند دیچرخ نیدورب

 !تا ابد... دارم شهرازم

 ...تمام شد لمیف و
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باز  خواستیدلش م. ردیاش را بگ هیهق هق گر يجلو توانستینم گریرها د. شد یدوباره آب ونیزیتلو ي صفحه

و  شدیجا م نیباز در آغوش آر. گشتیو شهرزاد بود برم نیه با آرک يماه و چند روز کیو به آن  شدیکوچک م

 . شدیغرق لذت م

 ...بابا:گفت يرها با عجز و زار. بر شانه اش نشست و بعد شاهد کنارش نشست یدست

 جانم بابا؟: و سر رها را در آغوش گرفت و زمزمه کرد دیکش یقینفس عم... شاهد هم سرخ بود يچشمها

**-** 

 :راز نیو پنجم نود

 )کایار(

خر :تخت نشسته بود گفت يشادن که رو.تا شالم رو صاف کنم ستادمیا نهیآ يمانتوم رو بستم و جلو يها دکمه

 ؟يبر يخوایکجا م کاینشو ار

 !باشم دیکه با ییهمونجا!خونه م :نگاهش کردم و گفتم نهیداخل آ ار

 گفت؟ یسپهر چ يدیمگه نشن وونهیآخه د:-

 !ترسمیفکر کرده ازش م!زنهیم ادیاون حرف ز:-

 ؟یترسینم:شد و گفت رهیموشکافانه به چشمام خ ینگاه با

 بترسم؟ دیبا:-

تا حاال صد بار سکته  شیخشن و اخالق سگ يتو بودم به خاطر اون نگاه ترسناك و چهره  يواال من اگه جا:-

 .کرده بودم

که  ییزایچ نیبعدم ا!یستیمن ن يپس برو خدا رو شکر کن که جا:صاف کردن شالم گفتم نیزدم و ح يپوزخند

 !داره شیقپه رو سردوش هیتخسه که  يپسربچه  هیدر اصل فقط !فقط ظاهر سپهره  یگیتو م

 !شیشناسیخوب م یلیظاهرا خ:به طعنه گفت شادن

 .شیبشناس یتونیم یخورده به رفتارش دقت کن هیتو هم اگه :-

 تو و سپهره؟ نیب یمرگ من چ!کایار:دیو پرس ستادیپشتم ا نهیبلند شد و دست به س شادن

 !نفرت متقابل:-

 !گفتم مرگ من:-
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از  تیخر ياز رو يروز هیآره من و سپهر !گهیشو د الیخ یشادن ب:به سمتش برگشتم و گفتم. کوره در رفتم از

 !میفرق دار یبا هم کل میکه بفهم دیطول نکش ادیاما ز... هم خوشمون اومد 

 !خدا در و تخته رو خوب با هم جور کرده گمیمن که م:-

 !فعال که جور نکرده:گفتم یالیخیو با ب دمیچرخ نهیبه سمت آ باز

 !کم نداره یچیه.توئه يبرا نهیگز نیبه خدا سپهر بهتر کایار:-

االنم که ! به من دنیدر رو از جا کنده واسه رس يانگار پاشنه  یگی يجور هیحاال ! یجز تعادل روان یچیه:-

 .که با اون روبرو نشم نهیواسه ا رمیدارم م ینیبیم

 نجایواسه امشب اومدن به ا شونیاصل لیزنگ زد بهم گفت دل ریام:و گفت دیکش یقینفس عم شادن

جون گفته به مامانم سفارش کنه  ماهیبه پر يریدر م یاگه بدون دونستهیمنتها چون سپهر م! از توئه يخواستگار

 !یتو خبردار نش

 ؟یگیبه من م يتو االن دار:گشاد شده به شادن زل زدم و گفتم یچشمان با

خواستگار  یگفتم چون دخترا همه شون وقت يتو عالم خواهر. گفتمیم دیاالنم نبا:حق به جانب گفت شادن

دارم  ادیز اتیتجرب نیبه هرحال من از ا! ادیب ییهویخبر و  یب نکهیچه برسه به ا.رنیگیاسترس م ادیبراشون م

 !وبرعکس ت

من در سن . دیرو به رخم کش یتلخ تیگفت اما واقع یبه شوخ... کنهیم ینثارم کرد که بفهمم شوخ یچشمک و

 قیتحق يدر مرحله  يقبل از مراسم خواستگار یداشتم اما همگ یعنی. خواستگار هم نداشتم هی یحت یسالگ 27

. کردنیم ینداشتن و تنها زندگ يا همثل من که خانواد ییشهر پر بود از دخترها. حق داشتن دیشا.رفتنیکنار م

تونست بفهمه من از  یم یچه کس... و فساد شهره بودن و من يبند و بار یبود که اونها به ب نیتنها تفاوتشون ا

من هم که همه  يها هیشدن؟ همسا دیق یسرشون ب يباال يکه به خاطر نبود مرد ستمیاون دسته دخترها ن

از در و  قیتحق يخواستگارهام برا! و به قول خودشون با تقوا و با خدا  نحرف در آوردن بود خاله زنک و اهل

بود پشت سرم  فیاراج یهرچ دنیدیکس و کار م یو اونها هم که من رو تنها و ب کردنیسوال م هیهمسا

 . دادنیم يو خواستگارها رو فرار بافتنیم

 . موندمیم دیبا! نبود يچاره ا. اومدم رونیب الیو از فکر و خ دمیکش یقیعم نفس

 !مونم چون دارم برات یم! مونم سپهر خان یم

**-** 
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که بارگذاشته بودم تو آشپزخونه  يخورشت قورمه سبز يبو. اومدم رونیشب از آشپزخونه ب میو ن 7 ساعت

 !یراه انداخت ییچه بو:بود گفت ستادهیشهاب که کنار کانتر ا. بود دهیچیپ

 !و تو دونمیمن م یناخونک بزن:و گفتم دمیسمتش چرخ به

 !ادیم ییبوها هی:-

 !گهیغذاست د يبو:-

 !دنیچشمات دارن بهم هشدار م!مثال توطئه!گهید يبوها هی: کانتر لم داد و گفت به

 اد؟یبه من م!نه بابا:خنده گفتم با

 ه؟ینقشه چ!کامال:-

 !دمبه جون خو یچیه:سمت کانتر رفتم و به سمتش خم شدم و گفتم به

 !ادیبر ب یکیفقط حواست باشه سپهر خوب بلده از پس تو ! و منم باور کردم یتو گفت:-

 .به آقا سپهر ندارم يمن کار: گفتم! بود نطوریهم شهیهم!دونستیرو م زیجالب بود که شهاب نگفته همه چ برام

 !انیبرو حاضر شو االنه که ب! یمنم که جفت گوشام مخمل:ش رو برداشت و گفت هیتک شهاب

**** 

 :راز نیو ششم نود

 شدیکه نسبتا بلند بود و م دیسه ربع سف نیآست رهنیپ هیوارد اتاقم شدم . دوم رفتم يسمت پله ها و طبقه  به

بلند هم  ریحر ي سهیپِل دیدامن سف هی. بود یآسمون یآب کیروش چند تا گل کوچ. تنم کردم کهیگفت تون

 يخورده از موهام رو کج رو هی. دمسرم کر ومدیلباسم م يرو یآب يرو که به گلها میآسمون یشال آب دمیپوش

 نیآخر نهیتو آ. شد لیرنگ پشت چشمم تکم یآب ي هیکردم که با سا یو قشنگ میمال شیآرا. انداختم  میشونیپ

شادن هم داشت . که مال شادن بود رفتم ينگاه رو به خودم انداختم و از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق کنار

 ت کو؟یشادن صندل آب:گفتم. شدیحاضر م

 . کمده ست نیتو ا:گفت کردیصورتش پخش م يرو رو کیکه داشت پنک یدر حال

 . خوامیبلنده رو هم م یاون گردنبند آب:گفتم شیسمت کمد رفتم و بعد از برداشتن صندل آب به

 .نجاستیا:گفت. نگام نکرده بود هنوز

مگه :گفتم شیو شلوار مشک ينوك مداد کیبه تون یکه پشتش نشسته بود رفتم و با نگاه یشیآرا زیسمت م به

 !ها هیخواستگار ؟يعزادار يبر يخوایم
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از دست تو و اون  دوارمیام: که کرد گفت داشیپ. که خواسته بودم گشت يدنبال گردنبند زشیم يکشو تو

 !سرگرد گند اخالق نشه عزا

 ! يایب یبا گون یخر لج کن دمیترس!خوشم اومد!نه: بعد با خنده گفت. تا گردنبند رو بهم بده دیبه سمتم چرخ و

 !چشم در آوردنه ي هیقض: دادم و گفتم هیکمد تک به

 !سپهر چارهیب:-

 !الستیگودز نیع ادیخواستگار هم برام داره م هی!من  چارهیب:-

همو دوست  گهیبوده تموم شده و د نتونیب یهرچ یگیتو م: دیرو به گردن و مچ دستهاش زد و پرس عطرش

 اد؟یداره م یچ يپس برا. نیندار

 .دونمینم:-

 دیشا:و رو به من گفت دیچرخ شیآرا زیم ي هیچهار پا يرو. رو به گردنم انداختم و شال رو مرتب کردم گردنبند

 .دوستت داشته باشه

 !دیشا:-

 ه؟یجوابت چ:-

 .یمنف:-

 ؟یچ يآخه برا:-

 یمنم آدم. سپهر دوست داره همه از دستوراتش اطاعت کنن! رهیجوب نم هیآبمون با هم تو  نکهیا يبرا:-

 !بار حرف زور برم ریکه ز ستمین

 ! یبار حرف زور مهرداد رفت ریکه ز يتو نبود! آره جون خودت:و گفتم دمیدلم خند تو

 ...اومد. اف اف در اومدزنگ  يکه صدا دمیشن. تخت نشستم و صندل رو به پام کردم يرو

 .ایاومدن داخل و نشستن ب یوقت: گفت شادن

 اد،یاز سپهر بدم م کردمیمن وانمود م. زدیبود که شادن ازش حرف م یفکر کنم همون ترس. گرفتم استرس

 . و آرومم لکسیوانمود کنم که ر دیاالن هم با.تفاوتم یمراسم ب نیکه به ا کردمیوانمود م

 یمنِ واقع تونستیخودم باشم؟ فقط سپهر بود که م تونستمیچرا نم. وانمود و تظاهر  نهمهیشده بودم از ا خسته

 .نهیبب میتفاوت یرو از پشت نقاب ب
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... به خودم نگاه کردم نهیآ يو جلو دمیکش یآه. بسته شدن در نشون داد که شادن از اتاق خارج شده يصدا

 یبه ازدواج با من هر چ لیو تما يصدش از خواستگارق دونستمیکه م يقبول ازدواج با سپهر خواستم؟یم یچ

واقعا همونطور که به  کردم؟یچه کار م دیکس موندن؟ با یرد کردنش و باز هم تنها و ب ای ست؟یباشه عشق ن

 هیخائن،  هیکه هنوزم منو به چشم  يجواب مثبت دادن به سپهر!... آره بود... بود؟ یشادن گفتم جوابم منف

زنش بشم تا بتونه  خواستیاون م... تن دادن به خفت بود... مشکالت بود دیآغاز گر دور جد دید یدختر ناپاك م

. مهرداد ياگه قبل از ماجرا. خواستمیسپهر رو نم نیمن ا... تر آزارم بده احتر. تر کنترلم کنه  دیو شد شتریب

درنگ  يلحظه ا کردیم يدخترونه م شده بود ازم خواستگار يایو دن یکه سپهر مرد زندگ ییهمون روزا

 يشراره ها. و نفرت نهیاما بعد از اون اتفاق سپهر پر شد از خشم و ک. شدمیو با عشق و عالقه زنش م کردمینم

 .زدینگاه ترسناکش موج م يچند ماه تو نیخشم هنوز هم بعد از ا

از باال سرك  یواشکی. ومدیو تعارفات مرسوم م یسالم و احوالپرس يصدا. سمت در رفتم و آروم بازش کردم به

مبل دو  هی يسمت چپش خاله و مامانش رو... نفره هیمبل  هی يسپهر رو. نشستن یکه همگ دمیو د دمیکش

قلب نا آرومم  يدستم رو رو. گهید يدونفره  يمبلها يش رو گهیو شادن هم سمت د رینفره نشسته بودن و ام

 .مهمون ها شیو به سمت پله ها رفتم تا برم پ دمیکش یقیگذاشتم و نفس عم

 ! خدا قلبم يوا

**** 

 :راز نیو هفتم نود

 !سالم:گفتم يو لحن خانومانه ا حیشدم و با لبخند مل ییرایپذ وارد

 .دیتوروخدا بلند نش:گفتم. و مهمونها بلند شدن دینگاه ها به سمتم چرخ ي همه

سپهر نگاه کنم  يبه چهره  نکهیازشون جدا شدم بدون ا یوقت. کردم یبانو روبوس ماهیمهرانه خانوم و پر با

 . دینیبش دییبفرما. جناب سرگرد دیخوش اومد:گفتم

 د؟یخوب هست. خان ریسالم ام:کردم و گفتم ریرو به ام تیدر نها بعدم

 ؟یشما خوب. ممنون:بود گفت ستادهیکه کنار شادن ا ریام

 ! دینیبش دییبفرما. یمرس:-

... نگاهش کردم و  یچشم ریز. سپهر يدرست روبرو. کنار شهاب رفتم و نشستم یخودم به سمت مبل خال بعد

با دلم  یمنطق خواستمیهرچقدر م. زدیسنگ سپهر رو به م کردمیباهاش اتمام حجت م یلعنت به دلم که هرچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٢٥٢ 

قبول ! خوهیدرد من و تو نم بهقبول کن ! کن رونیسپهر رو از ذهنت ب نیا! دل من... زمیبگم عز... صحبت کنم

 !بفهم و فراموشش کن!سپهر قصدش آزاره نیا! ستیکه دوستمون داشت ن میاون سپهر قد گهید نیکن ا

 ...سپهر رو بخواد دیبشه نبا شیعقل نداشت، شعور نداشت که حال! گهیدل من دل بود د اما

 !شده پیچه خوشت نشیبب:گفت دلم

با اون ... شده پیخودم اعتراف کردم واقعا خوشت شیکه ناخواسته پ به دلم بگم خفه شو و حرف نزن خواستم

هاش رو هم  نیکه آست یسوخته و شکالت يو قهوه ا دیسف يچهارخونه  رهنیسوخته و پ يشلوار کتان قهوه 

 ! شده یاقرار نکرد که خواستن شدیباال زده بود نم

داخل آشپزخونه . زمیبر يبلند شدم و رفتم چا. و اصال حواسش به من نبود کردیبا شوهرخاله م صحبت م داشت

رو هم کنارش گذاشتم  يقندون بلور. ختمیر يکه از قبل به تعداد آماده کرده بودم چا ستالیکر ياستکانها يتو

نگاه  هی برداره يتا چا ستادمیسپهر ا يوجل یوقت. چرخوندم نیحاضر نیرو ب يچا ینیبرگشتم و س ییرایو به پذ

 حالتون خوبه؟:دینگاه به من انداخت انداخت و پرس هیو  ینیبه س

 چطور؟. بله خوبم:-

 !لرزهیآخه دستتون م:-

! جلب نشه یاونقدر آروم نگفت که توجه کس نکهیبدتر ا. ش خون رو داخل رگ هام به جوش آورد انهیموذ لحن

لرزش  دونستیاون که م... فحش بود نثارش کردم یتو دلم هرچ... کردنیبرعکس همه داشتن نگاهمون م

 یکیلرزش دست هم . کردم  دایپ یخونواده م مشکل عصب يو از بعد از مرگ اعضا هیمیمشکل قد هیدست من 

که تمام توانم رو به کار بسته  یدر حال. خوردمیمهارش قرص م يبود که برا یاز عوارض همون مشکل عصب

 !دیرو بردار تونییه،چایمیمشکل قد هی:از دست نره گفتم لبم يبودم تا آرامش و لبخند رو

 !يهم دار یپس مشکل روان:که فقط من بشنوم زمزمه کرد ي، طور يبرداشتن چا نیدر ح سپهر

 !مثل خودت:باهمون ولوم گفتم خوردمیهم که حرص م من

تم و به دستهام نگاه در آخر هم سرجام نشس. هم تعارف کردم هیرو به بق يازش فاصله گرفتم و چا تینها در

مثل :شهاب آروم گفت.پام مشت کردم  يدستام رو رو. لرزششون اونقدر نبود که سپهر بلند عنوانش کنه. کردم

 !داره ییقصد ها هیاونم  نکهیا

 .و آزار منه تیقصدش اذ:دادم جواب

**-** 
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 :راز نیو هشتم نود

 )سپهر(

شام رو  زیو شادن رفته بودن م کایار. گذشتیبزرگمهر م يخانواده  يساعت از ورودمون به خونه  مین بایتقر

. و من هم بدون اظهار نظر فقط شنونده بودم کردنیبزرگمهر و شهاب با هم صحبت م يو آقا ریام. ننیبچ

بود بلند کردم و  نییسرم رو که تا اون موقع پا. کردیبانو هم داشت با ترانه خانوم و خاله مهرانه صحبت م ماهیپر

 يبا اون لباس ها شییبایز. انداختم یبود نگاه زیم دنیمشغول چ کایکه ار ییجا ،ییرایپذ ي گهیبه سمت د

و  کنهیدرخواست ازدواجم رو قبول م دونستمیم... به خودش گرفته بود تیاز معصوم یرنگ یآسمون یو آب دیسف

 یهنوز عنوان نشده ب يِمراسم خواستگار نیازش متنفرم و به ا کردمیوانمود م...مبابت خوشحال بود نیچقدر از ا

 . خواستگار نرمال نداشتم  هیکم از  يزیدر واقع چ... احساس 

 ایدونستم آ ینم... خوامیم یچ دونستمیهنوز خودم نم کایار يبرم خواستگار خوامیبانو گفتم م ماهیبه پر یوقت

 کایدونستم ار ینگاه کنم؟ نم یمسر معموله هیبه چشم  کایتونم اتفاقات تلخ گذشته رو فراموش کنم و به ار یم

مشترکه تا حال خودمو خوب کنم؟  یزندگ توقصدم آزار دادنش  ایخوام  یآرامش دادن به جفتمون م يرو برا

 نه؟ ای امیآرامبخش اعصابش کنار ب يبه قرص ها کایار یوابستگ ي هیبا قض تونمیدونستم م ینم

 یکه م دونمیو با وقار و خانوم شده م بایکه چه ز دمشید یمجلس قرار داشتم و م نیا يحاال که تو... حاال اما

و خونمو به  کنهیبه عقلم غلبه م یاحساسم باشه که گاه يخشم و نفرت تو يرگه ها یهنوز کم دیخوامش، شا

که داشته  نیهم... خوام یرو م کایهم ار بازاما مطمئنم که با وجود اون اتفاقات آزار دهنده و تلخ  ارهیجوش م

 ! بود  یچپ نگاه کنه کاف انژادیجرات نکنه به زن سرگرد آر یباشه و کس تیمن در امن شیپ نکهیباشمش، هم

اما اون اخم نکرد و روش رو  دمیاخمام رو تو هم کش. میو با هم چشم تو چشم شد دیلحظه چرخ همون

 ياون پوزخند به اضافه .... بست لبش نقش يبند و کمرنگ رو میپوزخند ن هیدر عوض ... برنگردوند 

 ! برام نقشه داره یعنیداشتن  یچشمهاش که برق خطرناک

 !حاضره ز،شامیسر م دییبفرما: گفت ییکه با لحن رسا دمیبرگردوندم و صداش رو شن رومو

نشست و من رو هم  زیبزرگمهر سر م يآقا.مینشسته بود زیبعد دور م قهیچند دق. خودش به آشپزخونه برگشت و

هر نفر جدا بود  يخورش رو که برا يظرف ها کایشادن و ار. نشستم زیم ي گهیبه اصرار خانوم بزرگمهر راس د

 نیباالخره آخر. شادن جا گذاشت يسمت راستم نشست و کنار خودش هم برا ریام. دادنیهر نفر قرار م يجلو
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بشقاب را جلوم گذاشت و آروم دم . ستادیپشت سرم ا.  با دو تا بشقاب گود خورش به سمت من اومد کایار يسر

 !انژادیسرگرد آر... همه شو تا ته بخور و دم نزن یاگه مردش: گوشم گفت

 !خورمیمردشم و م:گفتم. بود يظاهرش که عاد. بشقاب روبروم نگاه کردم به

 .شهاب شادن و نیب... ریاون طرف تر ام یدو صندل. خودش رفت و نشست یبه سمت صندل کایار

 !دیتعارف هم نکن. گهید دییبفرما: بزرگمهر گفت يآقا

اصال . خودم يو بعد برا دمیبانو که سمت چپم نشسته بود برنج کش ماهیپر يمن اول برا. مشغول شدن همه

 تیاذ ياز حرکت بچگانه ش برا! کرده ینمک داشتن تو خورش من خال یالبد هرچ. نبودم کاینگران حرف ار

قاشق  یوقت. بردم بااللقمه رو گرفتم و  نیو اول ختیبرنجم ر يدو قاشق خورش رو. زدم يشخندیکردنم ن

چشمهام رو بستم و لقمه رو داخل . کردینگاهم م انهیلبخند موذ هیافتاد که با  کایچشمم به ار دیدهنم رس يجلو

 يدرد سردادن و من فاتحه  ادیفر مییچشا يبار تمام سلولها هیبا همون ... دمیجو اطیبار با احت هیدهنم بردم و 

کردم اون لقمه  یبه سرفه افتادم و با تمام وجود سع... گرفته شیاحساس کردم دهنم آت... تک تکشون رو خوندم

 یچ:بود که متوجهم شد و گفت یکس نیبانو اول ماهیپر. رفت اشک چشمام رو پر کرد نییتا پا... بدم نییرو پا

 شد سپهر؟

 .اون نوشابه رو بده ریام:گفتم یبه سخت. کردنیداشتن نگاهم م همه

و به طرفم گرفت و من که هنوز با دهن بسته  ختیبرام ر وانیل هیکنار دستش  یمشک ياز پارچ نوشابه  ریام

 گلوت؟ دیپر:دیپرس ریام. دمیرو ازش گرفتم و ال جرعه سرکش وانیل زدمیسرفه م

 .آره:گفتم کردمیگاه مو لبخند اعصاب خورد کنش ن کایکه با خشم به ار یدرحال

 کوه فلفلو بخورم؟ نیچطور قرار بود ا... رهینمونده بود بغض گلومو بگ يزیچ. سرمو به سمت بشقابم چرخوندم و

که با  يهرلقمه ا. رو حس کنن يزیاجازه ندادم چ مییچشا يبه سلولها. دادم نییپا دهیرو نجو يبعد ي لقمه

 . دمیکشیخط و نشون م کایار يتو دلم برا سوزوندمیو تا خود معده م رو م دادمیعذاب فروم

وقت  هی یشیخفه م... آرومتر بخور آقا سپهر یول!و خوشمزه ارهیدستپخت :گفت ریام ي گهیاز طرف د شادن

 !نکرده ییخدا

جان درست کرده  کایولع خورد؟اونم که ار یرو ب یخوشمزگ نیبه ا يغذا شهیمگه م:گفتم. زد يلبخند ریام

 !باشه

**-** 
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 )کایار(

ما تموم شد و  يزودتر از همه  رهیخورده و س يزیچ هیعصر  نکهیسپهر با خوردن فقط پنج قاشق و گفتن ا شام

 يچه کارش کرد:شهاب بهم گفت میمشغول جمع کردن ظروف شد یوقت. رسوند ییفورا خودشو به دستشو

 زد؟یچرا چشماش دو دو م کا؟یار

 !نداشته باشه نیمثل سپهر بازدم آتش ییاژدها فهیح دمید!بهش لطف کردم: گفتم یطنتیو با لحن پر ش دمیخند

 ؟يچه کار کرد: دیگشاده شده پرس ییبا چشمها شهاب

 !خالدونشو سوزوندم هایتا ف:-

 .به سرفه افتاد چارهیپس بگو چرا ب: رو گرفته بود گفت دشیخند يکه به زور جلو شهاب

 !گهید مینیا:دور شدن گفتم نیح در

 !منتظر عواقبش باش:-

 !بکنه تونهینم يکار چیه:گفتم یالیخیب با

 . میبرگشت ییرایو به پذ میآشپزخونه رو تموم کرد يربع بعد من و شادن کارا هی

 .خوشمزده بود یلیجون خ کایدستت درد نکنه ار. دیخسته نباش:بانو گفت ماهیپر

البته من فکر کنم جناب سرگرد دوست ! نوش جونتون. کنمیخواهش م:گفتم يتواضع و لحن خانومانه ا با

 .نداشتن چون غذاشون دست نخورده مونده بود

نگاه -.هم خوشمزه بود یلیخ. نه اتفاقا: خش دار شده بود گفت یسپهر که صداش کم. به سپهر نگاه کردم و

 !میجبران کن شاهللایا - حال ادامه داد نیبا ا. بود دنیبهم انداخت که پر از خط و نشون کش یخاص

 !م بود آقا سپهر فهیوظ! ستیبه جبران ن يازین:زدم و گفتم ینیریش لبخند

 يالبته با اجازه . میکه بابتش مزاحم شد یسروقت موضوع میبه نظرم بهتره بر! گهیخب د: بانو گفت ماهیپر

 !بزرگمهر و ترانه جان يآقا

**** 

 :راز نیو نهم نود

 !ما هم دست شماست  يه اجاز! دیدار اریاخت:مسعود گفت عمو

بودم که  نیدنبال ا یلیخ شیراستش من تا سه چهار سال پ:و گفت دیساتنش کش يبه روسر یبانو دست ماهیپر

اصال قصد . دیرو نپسند چکدومیکردم اما ه یدخترها رو بهش معرف یلیخ. کنم دایدختر مناسب پ هیسپهر  يبرا
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 گهید. .. کنه یرو معرف یکیخودش که  يگذاشتم به عهده  رسهیزورم بهش نم دمیمنم که د!ازدواج نداشت

خوشحال شدم که بهم گفت  یوقت. يسپهر که گفت براش برم خواستگار يدوماد دنیاز د شدمیم دیداشتم نا ام

 !که نظرشو جلب کرده هیجان اون دختر کایار

: بانو ادامه داد ماهیپر. اه کردمنگ کردنیم يبا هم باز دمیدامن سف يرو بلند نکردم و به انگشتهام که رو سرم

 یاز خدا چ گهید! کرده،هم خوش بر و رو لیبهتر؟ هم آشناست، هم خانوم، هم تحص کایاز ار یگفتم چه کس

 ي فهیوظ نیا. میکن يسپهر خواستگار يبرا نجا کایتا از ار نجایا میشد که اومد نیکه به عروسم بده؟ ا خوامیم

 !کاستیماجرا دست سپهر و ار ي هیبق گهیحاال د. من بود يمادر

با : سپهر با اعتماد به نفس کامل شروع به صحبت کرد. زدم يکم باال آورم و لبخند خجوالنه ا یلیخ سرمو

 يریدرگ هی يبودم که پدرم تو کیکوچ... - منظورش خاله ترانه و عمو مسعود بود-مامان و خاله و شما ياجازه 

 ختیرو به پام ر شینکرد و زندگ ازدواج گهیجوون بود به خاطر من د یلیخ نکهیمادرم با ا. شد دیبا اشرار شه

 ماهیزحمات پر ونیهستم رو مد یو بگم ک رمیسرمو باال بگ تونمیو م نجامیاالن ا نکهیا. ونشمیکه تا ابد مد

از نظر .کردم دایخودم رو هم پ گاهیجا. ساله که نظامم14راه پدرمو ادامه بدم و االن هم  خواستمیم شهیهم!بانوئم

ها تا  یلیخ. امیمتوسط برب یزندگ هیاز پس  تونمیو م ستمیهم ن غهیخب خدا رو شکر تو مض اام ستمین یعال یمال

من فقط سخت  یول -زد و ادامه داد یلبخند قشنگ-بداخالقم، خشکم،سردم،ترسناکم  یلیحاال بهم گفتن خ

جرم  يسر صحنه  دمیخانوم رو د کایکه ار يبار نیاول ...مردها ي هیسخت تر از بق یلیخ. دمیاحساساتمو بروز م

 شیکه پا پ دمیفکر کردم و سنج. ستینگاه ن هیروزه و تو  هیو  یپس ، احساسم آن شیماه پ9حدودا . بود

بار  نیاول يکردم و همون جسارت بود که برا نیخانوم رو از همون اول تحس کایجسارت و شجاعت ار! گذاشتم

البته اگه -نگاهشو بهم دوخت و ادامه داد-باشم ومخان کایار يبرا یهمسر خوب دمیقول م. ذهنمو مشغول کرد

 !قبول کنن يمنو به همسر

 يزیخاله و عمو مسعود اما باعث شدن چ تیجلب رضا يبودن و برا ياگه ظاهر ساز یحت... نگاهش... حرفهاش

دوست داشتم باور کنم ... احساسش هنوز زنده ست... باور کنم دوستم داره خواستیدلم م... ادیدرونم به لرزه در ب

قصد  دونستمیمن که م... براش نبود ینیضمت چیاما ه... مونه یم شهیبرام م یقولش که همسر خوب يمردونه پا

 ! ریخودمو بندازم تو دهن ش یدست یدست خواستمینم... هیسپهر چ

آقا سپهر : مثل خود سپهر گفتم یبا لحن محکم و مطمئن. نگاه ها به منه يکه همه  دمیباال گرفت و د سرمو

من ...اما.به خودم جلب کنم  دیسخت پسند نقدریو خوشحالم که تونستم نظر شما رو که ا دیشما به من لطف دار
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رم به که پد ییکه چقدر وقت ها ادمهی یسالم بود که خونواده م رو از دست دادم ول8. با شغل شما مشکل دارم

خوام تکرار مادرم  یمن نم... خواب و خوراك نداشت یمادر مرحومم از نگران. میشد یم تیاذ رفتیم تیمامور

 !باشم

در مورد شغل  تینگران. جوانب رو بسنج يهمه . جواب نده عیسر نقدریا زمیعز: مداخله کرد عیبانو سر ماهیپر

 ! ستین زیکه همه چ نیسپهر کامال به است اما ا

فکر .من و سپهر خبر نداشت يکه از عمق رابطه  یکس. تو جمع بگم تونستمیهم داشتم اما نم يا گهید لیدال

گوشه  هیباهم  دیریچرا نم:جمع بگم چون گفت يجلو تونستمیهست که نم ییحرفها دیکنم عمو مسعود فهم

 د؟یتنها صحبت کن

کرد و  یدست شیاما سپهر پ ستین ازیخواستم بگم ن!کنهیم م مهیق مهیق ارهیب ریسپهر منو تنها گ!نه ایخدا يوا

 !دیاگه شما اجازه بد:گفت

 .دیباال با هم حرفاتون رو بزن يجان سرگرد رو ببر طبقه  کایار! بفرما سرگرد:مسعود گفت عمو

 .دییبفرما... چشم عمو: به سپهر نگاه کنم گفتم نکهیبگم؟ به ناچار بلند شدم و بدون ا تونستمیم یچ گهید

هر آن ممکنه  کردمیو احساس م دیلرزیپاهام م. سپهر هم پشت سرم بود. ودم جلوتر از پله ها باال رفتمخ و

 نییپا يجمع و جور داشت که از طبقه  ي رهیدا میدست مبل ن هیبا  کیهال کوچ هیدوم  يطبقه . سقوط کنم

اتاق رو باز  هیدر .  دیو کش رفتکه سپهر بازوم رو گ نمیمبل بش هی يخواستم برم و رو. بهش نبود يدیهم د

تو وجودش  متیانعطاف و مال يمرد چرا ذره ا نیا ایخدا. با حرص دندونهامو به هم فشردم. میکرد و وارد شد

آروم . سپهر در رو بست و بازوم رو رها کرد. میوارد اتاق خودم شد دمینبود؟ به اطرافم که دقت کردم د

 ؟یچته وحش:گفتم

 ؟ینیبش يخواینم:بعد رو به من گفت. نشست یصندل يرفت و پشتش رو ریتحر زیبه سمت م. نداد جواب

راه  هیچ يمسخره باز نیا:گفتم. که بهش دوخته بودم به سمت تخت رفتم و لبه ش نشستم ينگاه خصمانه ا با

 ؟يخواستگار ياومد یچ ؟واسهیانداخت

وگرنه  یکن یبا زبون خوش قبول م. کایجر و بحث ندارم ار ياصال حوصله  ان؟یم یرو واسه چ يخواستگار:-

... 

 ؟یچه کار کن يخوای؟میوگرنه چ: دیبا تشر پرس... ادامه بده نذاشتم

 !اونا بتونن آدمت کنن دیشا!رو به خاله و شوهرخاله ت بگم ییزایچ هی شمیمجبور م:-
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 يحق ندار!یکن دیتهد منو يتو حق ندار:گفتم... رو انتخاب کرده بود يچه ترفند ناجوانمردانه ا! کردیم دمیتهد

 .يتحت فشار بزار يزیمنو با چ

 ادتی شهیهم نویا. انجام بدم خوامیکه م يمن حق دارم هرکار:داد و گفت هیتک یصندل یبه پشت یالیخ یب با

 .باشه

 ؟یینعوذباهللا خدا: -

 !کنهیم تیکفا انژادمیکه سرگرد آر نیهم! رینخ:-

 !انژادیسرگرد آر یخودتو دست باال گرفت یلیخ:زدم و گفتم يپوزخند

خوام تمومش  یتمومش کنه؟ حاال که م يخوا یمگه نم ؟يمگه تو منو دوست ندار: و گفت دیکش یقیعم نفس

  ه؟یکنم دردت چ

خود احمقم .. نبود يگله ا... زدیرو تو رو بهم م یحرف نیچقدر نابود بودم که چن. شده بودم فیخوار و خف چقدر

: گذاشتم و به سمتش خم شدم و گفتم زیم يدستهام رو رو. رفتم  زیبلند شدم و به سمت م... دمبهش گفته بو

 !فتیباهام در ن! کامیمنم ار ،ياگه تو سپهر. به هر سازت برقصم شهینم لیدوستت دارم دل نکهیا

 !يدیتند به خوردم م يفوقش باز غذا ؟یبکن يخوایچه کار م:زد و گفت يپوزخند

 ! بود کیکوچ شینما هیاون فقط :مال خودش دادم هیشب يرو با پوزخند جوابش

 !با من ازدواج کن: صورتم آورد و گفت کیشد و صورتش رو نزد بلند

 ؟يدیبرام کش يچه نقشه ا ؟يدیبرام د یچه خواب ه؟یقصدت چ:-

 . بهت برسه یبینذارم آس خوامیم ارم،یدرت ب ییاز تنها خوامیم: -

 !کن ادهیپ گهیکس د يرو رتویبرو اهداف خ! رهیپذ بیدختر تنها و آس ادهیکه ز يزیشهر چ نیتو ا:-

 !گهینه کس د خوامیمن تو رو م: بودن گذاشت و گفت زیم يدستهام که رو يدستهاش رو رو سپهر

دوستت ... اون دوستت نداره... اون فقط به فکر انتقامه... کایخر نشو ار... کایخر نشو ار: زدم بیخودم نه به

 نیا يتو رو خدا دلت برا... کایار ینرم نش... کایار یحواست باشه رام نش... کاینخور ار يباز... هیهمش باز... نداره

 !کایگول نخور ار... کایدلت نلرزه ار خداتو رو ... تو رو خدا وا نده...لحن مهربونش نلرزه

 .بهت اعتماد ندارم: انداختم گفتم نییسرمو پا تینها در

 ایاما ب. منم ندارم: گفت میدوباره چشم تو چشم شد یوقت. چونه م گذاشت و سرمو باال آورد ریدستش رو ز هی

 ... میاوضاع رو عوض کن
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 !ینیمنو به چشم همسر بب یتون ینم یتوخودت گفت:-

 .خوام تموم ش کنم یم:-

بهم :شدم و گفتم رهیخ کردیدستم بود و حرارتش رو به دستم منتقل م يبه دستش که رو. را برداشت دستش

 ...زمان بده

: و گفت ستادیراست ا. زده م قطع شد خیبه بدن لرزان و  يگرما و انرژ لیدستهاش رو برداشت و گس سپهر

 ! يتا جواب مثبت بد يروز وقت دار2

**-** 

 :راز نیصدم

 )کایار(

 !سالم! الو؟: جواب دادم.  ″رها″نوشته بود. زنگ خورد میعصر بود که گوش یبعد حوال روز

 !ستیازت ن يخبر! ؟يچطور. جون کایسالم ار: رها به گوشم خورد فیظر يصدا

 !از آقاتون؟ -دمیبا خنده پرس-! چه خبر از خودت؟. ستین ياز تو هم خبر! بودم شرمنده ریدرگ: -

 .عذاب فعال يامون شده فرشته آق: پوزخند زد و گفت رها

 !چرا؟: -

 .پکهیدلم داره م. کایار نجایا ایپاشو ب. ست دهیچیپ: -

 !افتاده؟ یاتفاق: دمیشدم و پرس نگران

 .ختهیبه هم ر امیدن: -

آدرس بده ... نکن رها هیگر: هول شدم و گفتم. سخت نبود کنهیم هیداره گر نکهیا دنیفهم. دیباال کش شوینیب

 .امیاالن م نیهم. امیم

 نیکردم و بعد از قرض گرفتن ماش يسرسر شیآرا هی. حاضر شدم  عیبعد از قطع ارتباط سر. آدرس رو داد  رها

 يبار بود خونه  نیخاطر که اول نیگرفتم اونم به ا ینیریجعبه ش هیسر راهم . رها روندم يشادن به سمت خونه 

محله  يالبته از رو. دهنم باز موند دمیدم در خونه که رس. کردم یمالقات م يریام يرفتم و با خونواده  یرها م

اصال به تصوراتم در  یاشراف يخونه  نیثروتمند باشن اما ا زدمیکه رها داد هم حدس م یو آدرس یزندگ ي

رنگ رفتم و زنگ  ییشدم و به سمت در کرم و طال ادهیپ نیاز ماش. خورد یساده و مهربون نم يمورد رها

 بهشتیارد يکردم اونو تو یسع. باغ خونه شدم... که نه اطیباز شد و وارد ح بگه يزیچ یکس نکهیدر بدون ا.زدم
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 ینیریش يدر رو بستم و جعبه  کردمیشونه م صاف م يرو فمیکه ک یدر حال! بهشت بود... و خرداد تصور کنم

 يو رها تو درفتم در باز شاز پله ها که باال . خونه رفتم يچمن ها به سمت ورود نیب یبه دست از راه سنگفرش

خوش ! زمیسالم عز: گفت... بودن نیزاللش غمگ يبه لب داشت و چشمها یلبخند مهربون... قاب در ظاهر 

 !ياومد

 !؟یخوب. تنگ شده بود یدلم برات حساب: سالم کردم و گفتم. کرد  بغلم

. میراهرو رفت يبود در آوردم و به همراه رها به سمت انتها یگل رشیکفشم رو که ز. میشد يداالن ورود وارد

 .ناقابله: رو به سمتش گرفتم و گفتم ینیریش

 !ممنون!  يدیزحمت کش: رو ازم گرفت و گفت جعبه

 .سالم:زن منو به سمت خودش برگردوند هی يبگم که صدا يزیباز کردم چ دهن

. نمیمعروف رو جلوم بب يدیسع الیصال توقع نداشتم ستا... که روبروم بود شوکه شدم  یانسالیزن م دنید با

 !سالم: گفتم

 !که گفته بودم کاستیار نمیمامان ا... خودم یِمامان ست: کنمیم یمعرف: و گفت ستادیا نمونیب رها

 !مادر رها بود؟ الیست! مامان؟

 .جون کایار يخوش اومد! رها يدار یچه دوست خانوم و خوب: گفت الیست

 !یگفتیبهم م دیرها با -رو به رها ادامه دادم -! يدیخانوم سعممنون : گفتم

 ! يدیحاال که خودت د: زد و گفت يلبخند رها

 .یزشته دم در نگهش داشت! نه؟یداخل بش یدوستتو دعوت کن يخوا یرها نم: گفت الیست

 !باال تو اتاقم؟ میبر ای ینیشیم نجایهم! ؟یکجا راحت کایار: گفت رها

 !کنهینم یفرق: باال انداختم و گفتم شونه

 .دهیکش نویجون زحمت ا کایمامان ار. باال میپس بر: گفت رها

 . جان کایار يدیزحمت کش: گفت الیست. داد  الیرو به ست ینیریش جعبه

 .ناقابله. کنمیخواهش م: -

 .گهیباال د میبر... خب: گفت رها

 !؟یچطور اداره نرفت: دمیپرس.  میرو گرفت و با هم از پله ها باال رفت دستم

 !نم؟یپررو رو بب ي کهیبرم اون مرت! اداره بخوره فرق سرم: -
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 ! نه؟یاالن منظورت مت:خنده گفتم یچاشن یتعجب و کم با

 ... يپسره .آره همون منظورمه: گفت کالفه

 ونیها و دکوراسکنجکاو هم نشدم چون چشمم به اتاق ر. چسبوند  چارهیب نیبه مت یچه صفت قایدق دمینفهم

 ونشیساله دکوراس7 نجایا! به خودت بخند: رها چپ چپ نگاهم کرد و گفت. جالبش که افتاد خنده م گرفت

 !عوض نشده

 !یقراره شوهر کن گهیچار صباح د! یسیسرت پل ریخ! خب عوضش کن خانوم: خنده گفتم با

 . ستیقرارها ن نیاز ا: -

چه  نیمت ینگفت: دمیو پرس دمیکش رهنمیبه پ یدست نهیآ يجلو. انداختم یصندل یپشت يرو در آوردم و رو پالتوم

 !سرگرد جون ستیهنوز که تو باغ ن! که نخو گرفت نهیناز کردنا واسه بعد از ا نیا!؟يشد یجوش نطوریکار کرده ا

 ! باغ يسرگرد جون شما آوردش تو! چرا اتفاقا: تخت نشست و گفت يرو

 !کرده؟سپهر چه کار : دمیتعجب پرس با

 . من يتا احساس بچگانه و مسخره ... و نذر گرفته تا مارستانیب ي هیاز قض. گذاشته کف دستش ویهمه چ: -

 . کنه یحتما نتونسته مخف. رفتار کنه یخاله زنک نطوریقولش بزنه و ا ریز ادیبه سپهر نم: گفتم

 ! يتو منو دوست دار گهیل زده ماون کوه غرور هم اومده صاف صاف تو چشمام ز! یهرچ: گفت یاوقات تلخ با

 !!!!نه: گفتم ناباورانه

 .بوده یهم که سپهر گفته بچگ ینیگفتم ا. دوستش ندارم گهیگفتم د. منم گفتم بره گمشه! بله: -

 !؟یرو گفت نایا یچ يبعد برا: -

 ! آره دوستت دارم ؟ گفتمیم! گفتم؟یم یچ: -

 !یاصال خوب گفت... نه خب: -

 ! اون سپهر دهن لقه ریتقص: -

 !نکنا نیبه شوهر من توه. خانوم يآ: گفتم یشوخ به

 شوهر؟: دیپرس! چه برسه به رها... لفظ شوهر نیهم تعجب کردم از ا خودم

 !میرسما اومد خواستگار شبید: گفتم رفتمیکه با چند تا از تار موهام ور م یو در حال دمیکش یآه

 یمیتصم نیشد که سپهر همچ ی؟ چ!نیدوتا که به خون هم تشنه بود شما!!!نه: نوبت اون بود که بگه حاال

 گرفت؟
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 . بهش جواب مثبت بدم ستیمن که قرار ن...ستیبه هرحال مهم ن...دونمینم: باال انداختم و گفتم شونه

 !ست؟یچرا قرار ن: -

 . من سپهر رو خوب شناختم!هیاون هدفش چ دونمیآخه من که م: -

 !ه؟یهدفش چ: -

 ...رهیازم انتقام بگ خوادیم: -

 ییرایاز مهمونت پذ يخوایرها جان شما نم: وارد شد و گفت الیضربه به در ست هیبگه که با  يزیباز کرد چ دهن

 !؟یکن

 .رفت ادمی: رها گفت. به دست جلو اومد  ینیس

 !يدیخانوم سع یمرس: من هم گفتم. رو از دستش گرفت و تشکر کرد ینیس

 ! شدم ها ریپ یلیخ کنمیحس م يدیانوم سعخ یگیم نجوریا: گفت الیست

 !خوبه؟ نطوریا! جون الیست گمیخب م: لبخند به لبم اومد و گفتم شیبودن و مهربون یهمه خاک نیا از

 !نفر اسممو کامل بگه هیحداقل !خوبه:گفت. شدم یمیصم عیسر نقدریا نکهیاز ا دیشا. دیهم خند اون

 !مونه یم ی،مامان ست یمامان ست! شهینم: گفت رها

 .زارمیراحتتون م: گرد شد و گفت الیست يچشمها

از خدا ممنون باش که  یلیخ... قدرشونو بدون رها یلیخ: با حسرت گفتم. رفت و در رو بست رونیاتاق ب از

 !خوش به حالت... يدار يمادر و خونواده ا نیهمچ

 نیا: گذاشت و با آه گفت یاتختپ يگرم رو رو يماگ نسکافه  وانیو دو ل وهیو م ینیریش يمحتو ینیس رها

 . ستیمادر هم مال منه و هم ن نیخونواده، ا

 .ستمیخونواده ن نیا یواقع يمن بچه : تخت نشست ولب زد  ينگاهش کردم کنارم رو یسردرگم با

**** 

 :راز نیکمیو  صد

 یمیقد تیجنا هیکشف راز  يو سپهر برا نیمت يسه روزه  یمرخص ياز ماجرا... کرد فیرو تعر زیهمه چ رها

براش  نیگفت مت... تهیاون جنا يرها و معلوم شد رها همون شهراز گمشده  يکه در انتها ختم شد به خونواده 

 ییندونه و تو آرامش کذا دادهیم حیرجگفت ت... دلخوره تنیاز م ياما تاحدود... یلیکرده و حاال نه خ فیتعر

پسرعمه  يریام يدوست مادر مرحومش بوده و آقا الیست گفت... رو سرش آوار بشه قتیحق نیخودش بمونه تا ا
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همه ش هفت ماه از  دهیحاال فهم کترهیاز رها کوچ میسال و ن کی کردهیکه فکر م اریگفت ره... نیپدرش آر ي

و  يفکر یخونواده رو با ب نیا یزندگ نیسپهر و مت... کردن يار رو دستکاریره يو شناسنامه  کترهیرها کوچ

از دست  شتریب... رها حق داشت هرچقدر از دست هردوشون دلخور باشه... بودن ختهیبه هم ر شونیزرنگ باز

 ... تو دلش بمونه و برمالش کرد يکه نخواست راز نیمت

 ...میاصل تیبرگردم به هو ای.... بمونم يریرها ام خوامیم دونمیحاال نم: و گفت دیکش یقینفس عم تینها در

خوشبخت  یلیخ کایمطمئن باش از منِ ار... یچه شهراز بش یچه رها بمون:زانوش گذاشتم و گفتم يرو رو دستم

 !يتر

 يدار يتو حداقل هنوز پدر و مادر:گفتم... شده بود رهیکف اتاقش خ یبلند موکت گلبه يبه پرز ها... نزد یحرف

... خونواده تن نایا یو بگ ين بدهستن که نشونشو ییهنوز هم کسا... دوننیم شونیواقع يکه تو رو مثل بچه 

 ...برد نیمنو از ب یدگزن ياون تصادف همه ... سالگرد فوتشونه نیستمیب يبه زود ؟یمن چ

 !رو رد کنه بتیسالم اون مص تونهینم یهرکس... کایار یهست يقو یلیتو خ:کرد زمزمه

مشت قرص اعصاب  هیکه جلوته تعادلش به  یمتعادل يکایار نیمن سالم رد کردم؟ ا:زدم و گفتم يزهرخند

معتاد  هیکم از  یچیه يدر واقع من وقت خمار... فقط ظاهر منه نیا... من به اون قرصها وابسته شدم رها! بنده

 .ندارم یقیتزر

مهمونا با  يجلو روزیاگه بودم سپهر د... رها ستمیسالم ن: لبخند تلخم رو حفظ کردم و گفتم. نگاهم کرد رانیح

 تیاذ ياما برا هیمشکلم چ دونهیالاقل سپهر خوب م... ؟يدار یمشکل لرزه؟یگفت دستت چرا م یبلند نم يصدا

 ... دهیقرار م زیرو دستاو يزیچ نیچن یکردنم حت

 کنه؟یم ییکارها نیبعد همچ تیخواستگار ادیبا خودش چند چنده؟ چرا م نطوره؟باالخرهیخب چرا ا:-

قصدم شکستن  ستیبراش هم مهم ن... که من خورد کردم يانتقام غرور... رهیبگانتقام  خوادیم:شدم و گفتم بلند

 ... غرورش نبود،قصدم از اون کار آزار دادنش نبود

 کدوم کار؟:-

چرا  کنمیتعجب م شتریب... بابت حماقتم فرستمیبه خودم لعنت م شتریب گذرهیکه م یحماقت بزرگ؟ هرچ هی:-

 ...کنمیچه کار م دمیفهم ینم. بود  یاما اون موقع واقعا مغزم خال... اون کار رو کردم

 .ستین یگفتن.من و سپهر  نیرازه ب هی... ينپرس چه کار:گفتم عیکه سر "؟يچه کار"بپرسه  خواست

 اد؟یبرم انژادیاز سرگرد آر یچیحاال من ه!منحرف هم نشو:و گفتم دمینگاهم کرد که خجالت کش يجور هی
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 نه؟  یبگ يخوایم ه؟واقعایجد متیحاال تصم! باشه نگو:و گفت دیصدا خند یب

 .جفتمونو بدبخت کنم خوامیاون دوستم نداره نم دونمیاما چون م... دوستش دارم رها: گفتم صادقانه

سپهر  هیاصال  یگفت... قبال واقعا دوستت داشته یتو گفت... هنوز هم دوستت داره کنمیاما من فکر م: گفت رها

 هیوسط  نیهم ا رمیگ...رفته باشه نیکه کامال از ب شهیبوده نم یخب اگه اون عالقه واقع... شده بوده گهید

 ...که ازت دلخور شده باشه یکرده باش يکار

 .ترسمیم دیسپهر جد نیمن از ا! يدیچشمهاش رو ند يتو که نفرت تو:دمینال

 هتر هست برات؟از سپهر ب یک! کایداشته باش ار استیس:-

 .یشکیه:-

ندارم اما به  ینیتضم چیحرفهام هم ه يبرا.تونمیو نه م خوامینه م. وادارت کنم يزیبه چ خوامیمن نم نیبب:-

... یزنش گهیاون موقع تو د... شهیدرست م زیهمه چ یبش شیو وارد زندگ ينظرم اگه بهش جواب مثبت بد

 .مجازاتت کنه ستیتا ابد که قرار ن... فتهیمهرت به دلش م

که  ینینابودتر از ا...شمیاگه ببازم نابود م... قمار کردم مویاگه جواب مثبت بدم تمام زندگ... ترسمیم... دونمینم:-

 ...شمیهستم م

 ... باهاش حرف بزنم دیبا:رها نشستم و گفتم يتخت کنار پاها نییپا

**** 

 :راز نیو دوم صد

وارد خونه که شدم عمو . دمیخونه ند نگیشهاب رو تو پارک نیاشم. شب بود9برگشتم خونه ساعت حدود  یوقت

سالم کردم و به .  دنید یم ونیزیو تلو خوردنیم ينشسته بودن و داشتن چا ییرایمسعود و خاله ترانه تو پذ

 ؟يخوریم يچا:خاله گفت. سمتشون رفتم

 ستن؟یشهاب و شادن ن-دمیمبل روبروشون نشستم و پرس هی يرو-نه خاله قربون دستت:-

 . رونیواسه شام رفتن ب ریشادن هم با ام. شهاب با دوستاش رفته استخر:گفت خاله

 تونم باهاتون صحبت کنم؟ یم:-

 ؟یدر مورد چ:دیمسعود پرس عمو

 .آقا سپهر يخواستگار:انداختم و گفتم ریخجالت سر به ز با

 !ماحت:زد و گفت يرو خاموش کرد و لبخند ونیزیمسعود تلو عمو
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 یاز وقت... یشما از بچگ: چشم دوخته بودم گفتم اهمیصندل س يکه به طرح رو یو در حال ایهمون شرم و ح با

جبران کنم و تا آخر عمر  تونمیوقت هم نم چیه. نیکرد يکرد مثل پدر و مادر ازم نگهدار میتیاون تصادف منو 

به عنوان پدر و مادرم ... سرپرست...  رزرگتو ب یبه عنوان حام خوامیحاال م. شما هستم يو شرمنده  ونیمد

 بگم؟ یجواب شد بهش چ ریگیفردا که مهلتم تموم شد و آقا سپهر پ دیبهم بگ. دیراه رو نشونم بد... دیکمکم کن

 نظر ما برات چقدر مهمه؟: دیمسعود پرس عمو

 ...نباشه لمیاگه باب م یحت... دیکه شما بهم بگ دمیرو به سرگرد م یمن همون جواب: گفتم تیقاطع با

راستش من . يخوایو از ما مشورت م يخوشحالم که اومد یلیخ کایار:مسعود با لبخند پدرانه ش گفت عمو

 ،یدوست نداشته باش دیکنم اما فکر کردم شا تییراهنما... مورد باهات صحبت کنم  نیدر ا خواستیدلم م یلیخ

 تیاما واقع. خونه برو نیبگم از ا میمستق ریغ خوامینظرم م با دادن یفکر کن یحت ای! یستیتو که پدرم ن یبگ

اگه نظر من رو . شادن برام مهمه يهم به اندازه  تیزندگ ي ندهیسرنوشت و آ. یکه تو برام مثل شادن نهیا

... و عاقل و جا افتاده ست دهیهم فهم ه،یهم صاحب شغل و خونه زندگ. هیآل دهیسپهر مرد ا گمیمن م يبخوا

اون قول داده خوشبختت کنه و من باور دارم که ... دوستت داره... مهمتر نایاز ا... هم ظاهر و هم باطنش مقبوله

 .کار رو بکنه نیا تونهیم

 هی... رو داره خوادیم شیزن از مرد زندگ هیکه  يزیبه نظرم سپهر هر چ. منم با مسعود موافقم:ترانه گفت خاله

 يهمه ... دهیفرزند شه. داره یتیو با شخص دهیمادر فهم! میشناسیکه ما خونواده ش رو م نهیا گهیخوب د زیچ

 .و با اصالته بینج کنهیثابت م نایا

 . ترسم یازش م: گفتم يلبخند خجوالنه ا با

چشماش  يشغلش سختش کرده اما من دوست داشتن رو از تو... متعهده ینظام هیاون : مسعود گفت عمو

 .خوندم

 ادیبود انگار اآلنه که پاشه ب يبود؟ واهللا نگاه سپهر به من جور دهیعمو مسعود دوست داشتن د.کردم تعجب

 ! گردنمو بشکنه

 پس به نظر شما جواب مثبت بدم؟: گفتم

 .با خودته یینها میتصم. میما فقط نظرمونو گفت:مسعود گفت عمو

 .دمیقرار م انیبه آقا سپهر بگم شما رو در جر يزیچ نکهیقبل از ا: زدم و گفتم يکج و کوله ا لبخند

 .يریگیرو م میتصم نیمن مطمئنم که تو بهتر: گفت خاله
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قمار و  زیرو گذاشته رو م شیرو داشتم که تمام زندگ یحس کس. اصال مطمئن نبودم... خودم مطمئن نبودم اما

 ...بود يحس بد... محکوم به باخته دونهیم

**-** 

 :راز نیو سوم صد

 دیبه دم در اتاق خودش رس یتا وقت. بود امدهیروز بود که به آنجا ن3. وارد ساختمان مبازه با مواد مخدر شد رها

 یبه ساعت مچ دیدم در اتاق که رس. احترام کردند يدو بار هم سربازها به او ادا یکیو  ستادیچند بار خبردار ا

 يزیاما تنها چ شدیم خیها توب ریو تاخ بتهایغ نیا ابتحتما ب. صبح بود10ساعت حدود . رنگش نگاه کرد ينقره ا

جان  يرنگ بود اما تا حدود يبا دست راستش که هنوز داخل آتل سورمه ا. بود نیمهم نبود هم شیکه برا

 .داخل ایب:دیبه گوشش رس نیمت يصدا. گرفته بود در زد

 دانیبود که م يزیچ نیاول نیمت. و در را باز کرد دیکش یقینفس عم. داشت یا دوست مصدا ر نیچقدر رها ا و

. رها در را بست و پا جفت کرد. بود لهایکه پشت به رها درحال گشتن فا یآن هم در حال. قرار گرفت دشید

 !رها:رها با تعجب گفت دنیو با د دیبه سمتش چرخ نیمت

 .سالم جناب سرگرد:چادرش را صاف کرد و گفت رها

مهربانانه  يبا لبخند ستادیرها ا یقدم کیدر  یوقت. انداخت و جلو آمد  زیم يکه دستش بود رو يپوشه ا نیمت

 ؟یخوب:دیو کمرنگ پرس

 .بله قربان:گفت يکه خود را سخت و محکم نگه داشته بود به سرد رها

کرد دستانش را در  یم ییخودنما شیشانه ها يبود و بند حائل رو تنش يسوخته ا يقهوه ا رهنیکه پ نیمت

 ؟يهنوز از دستم دلخور:اش فرو برد و گفت یشلوار مشک بیج

مرد که قلبش را ناخواسته به  نیاز ا توانستیچطور م. .. نگاه کرد نیسرش را باال گرفت و به صورت مت رها

سمت چپش چشم دوخت و  يگرفت و به پنجره  نیمت يتاراج برده بود دلخور باشد؟نگاهش را از چهره 

 ...نه:گفت

چپ رها قرار  يگونه  يآورد و به کمک سرانگشتانش که رو رونیب بشیدست راستش را از داخل ج نیمت

سرش را ... کرد و تنش مور مور شد  خی زیتماس هرچند ناچ نیرها از ا... گرفت سر او را به سمت خود چرخاند

 .گهیم گهید زیچ هیاما چشمات : گفت نیمت. نداشته باشد يبه صورتش برخورد نیعقب برد تا دست مت
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رو تا ابد  زایچ یلیکه داغ خ ایاز دن... اونم نه از شما... ناراحتم... دلخور که نه:به عقب برداشت و گفت یقدم رها

 . دلم گذاشت يرو

 يبرگه  کی زشیم يشواز داخل ک. رفت و پشتش نشست زشیپشت کرد و به سمت م نیهم به مت بعم

 زیم يرا رو شیآرنجها. برگشت و نشست زشیانداخت که پشت م نیبه مت ینگاه میو ن دیکش رونیب یسازمان

 نیحالت مت آن دنیرها با د. انداخت نییسرش را هم پا. را پشت گردنش به هم قفل کرد شیگذاشت و پنجه ها

 ... ستیقبل ن يروزها نیآن مت نیمت نیکه ا گفتیقطعا م دیدیهرکس او را م.. قلبش فشرده شد

درست قبل از شروع . اش شد مهیماه و ن کی یگرفت و مشغول نوشتن درخواست مرخص نیرا از مت نگاهش

با  نیمت. رفت نیبلند شد و به سمت مت. برگه را پر کرد و امضا زد  یوقت. شدیاش تمام م یمرخص دیسال جد

. نگاه کرد شدیم کینزد کهش را از پشت گردنش برداشت و به رها رها سر بلند کرد و دستان يپا يصدا دنیشن

گفتم قبول  هیانتقال ياگه باز تقاضا:گفت نیمت. گذاشت زیم يرو نیمت يو برگه را جلو ستادیا زیم يرها جلو

 !کنم یو قبول نم کنمینم

 .هیمرخص يبرا... نه:گفت رها

 ؟یمرخص:برگه را برداشت و گفت نیمت

که  یداشت بتیروز غ2 يطور نیبدون حقوق؟تو هم یروز؟ مرخص45: برگه را نگاه کرد و با تعجب گفت بعد

 ؟يبر یروز ول کن45 يخوایحاال م. شهیرد م خیواسه ت توب

برم بدم به  دیلطفا امضا کن. که بتونم حواسمو به کار متمرکز کنم  ستمین یطیاالن اصال تو شرا:با اخم گفت رها

 .کار دارم یکل .یسرهنگ جالدت

 .کنمیمن امضا نم:-

اونوقت . که اخراجم کنن کنمیم بتیموجه غ لیو دل یپس من بدون مرخص. باشه:شد و گفت نهیدست به س رها

 نه؟ یشیشما راحت م

 .یکنیکار رو نم نیتو ا:بلند شد و گفت نیمت

 ؟يریجلومو بگ يخواینکنه شما م. کنمیکار رو م نیهم قایدق!چرا-

ستوان :گفت نیبه سمت در رفت که مت فیبعد از برداشتن ک. را بردارد فشیرفت تا ک زشیهم به سمت م بعد

 . کنمیم ختیاز مافوق توب یچیبه جرم سرپ يبر... يریام

 م؟یترسون یم خیاز توب!که اخراجم کنن  رمیمن دارم م:بر لب گفت يبرگشت و با پوزخند نیبه سمت مت رها
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 !دارم ازیها من بهت نر: به تقال افتاد نیمت

به ...  یعنی: به سرعت خودش را جمع و جور کرد و گفت نیمت. رها گرد شد و وسط اتاق خشکش زد چشمان

 !تونمیدست تنها که نم. دارم ازیکمکت ن

 گهیروز د45که برم  دیکنیحاال امضا م. فرستنیم رویبراتون ن دیقطعا اگه درخواست بد:زد و گفت يزهر خند رها

 برنگردم؟ چوقتیه گهیبرم و د ایبرگردم 

 .نجایا ایب:گفت نیمت

 يرا دور زد و روبرو زیبعد م. کرد شیبا حرص و اخم چشم به برگه دوخت و امضا نیمت. رفت  زیبه سمت م رها

برگه را به سمت رها گرفت و دهان باز کرد . شدینم یمدت رها راض یدلش به رفتن و نبودن طوالن... ستادیرها ا

 .هدارخدانگ:گرفت و گفت نیاما رها برگه را از دستش مت دیگوب يزیکه چ

گرفته که بر قلب رها  ییاز پشت سر با صدا نیگذاشت که مت رهیدستگ يدستش را رو. به سمت در اتاق رفت و

که  کنهینم يعاشق کار... هییبایز زیبودم دوست داشتن و عشق چ دهیشن شهیهم:انداخت گفت یخراش م

 ...یستیا تو عاشق نیمن غلطن ،  يها دهیشن دونمینم... کنهینم يباهاش بد رفتار... بشه تیمعشوق اذ

خواست ... کردیداده بود و نگاهش م هیتک زیکه به م نیبه مت... به عقب انداخت  ینگاه... در را باز کرد  رها

از اتاق خارج شد و در را نگاهش را از او گرفت و ...  دیبه ذهنش نرس يزیاما هرچه فکر کرد چ دیبگو يزیچ

 ...و احساس خودش بست نیمت يرو

**-** 

 :راز نیو چهارم صد

 )کایار(

 يدر خونه  يوسط بهمن ماه جلو يسرما يمن که تو يسپهر جلو یمشک نیشب بود که ماش7 یحوال ساعت

که  شیا قهیده دق ریاز سرما خودمو سفت بغل کرده بودم و از سپهر به خاطر تاخ. خاله منتظر بودم متوقف شد

در رو باز کردم و خودم رو . کامال متوقف بشه نیاجازه ندادم ماش. بودم یزدن برده بود شاک خیمنو تا مرز 

سالم کردم و سپهر هم همون . دادیبهم م یحس خوب نیمطبوع داخل ماش يگرما. انداختم داخل و در رو بستم

 ؟يمعطل شد یلیخ:دیورد و پرسرو به حرکت در آ نیماش. طور سرد و آهسته سالم کرد

 !هیلیمعطل شدنم خ قهیدق هیسرما  نیتو ا:گفتم کردمیکه به نور مغازه ها نگاه م یحال در

 .بود کیتراف:-
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آرنج چپش رو به . رفت یم یو به سمت مقصد نامعلوم کردیم یاون هم تو سکوت رانندگ... مینزد یحرف گهید

اون شب افتادم  ادی... گرفته بود يداده بود و با سرانگشتهاش لبش رو به باز هیسمت خودش تک يپنجره  يلبه 

 !فکر نکن!کایخجالت بکش ار... نیماش يکه تو

ما که  يپخش رو زد تا به جا يحس رو داشت که دکمه  نیعذاب آور بود و سپهر هم انگار هم نمونیب سکوت

 يجور زیکاش همه چ نکهیفکر ا. میفکر بود يون توهردوم. ترانه سکوت رو بشکنه يخواننده  میلب بسته بود

 .شدینم نطوریکاش ا نکهیا... افتاد یاتفاق م يا گهید

 بشه؟ نیش ا جهیکه نت میاشتباه کرد نهمهیچرا ا واقعا

 ؟يریم يکجا دار:ضبط رو کم کردم و گفتم يصدا

 .که بشه حرف زد ییجا:-

 . حرف زد شهیهم م نیتو ماش:گفتم... عذابم نده نقدریا...تلخ نباشه نقدریازش بخوام ا شدیم کاش

که حس کردم تمام  یدست دنیخونه ترمز کرد و بعد از کش هی واریکنار د. خلوت شد  یفرع هیحرف وارد  یب

 !بگو:کرد گفت یخشمشو سر اون خال

 شهیم:فتمگ دمیبه سمتش چرخ کمی نکهیو بعد از ا دمیکش یقینفس عم. مشتم فشار دادم يتو فمویک يها دسته

که  یمن و هر اتفاق شهی؟میازدواج بش نیا الیخیو ب يدست از سر من بردار شهیم ؟یمنصرف بش متیاز تصم

 ؟ینباش شهی؟میمن باعثش بودم فراموش کن

عمو مسعود ! وحشت کنم و حرفهام از ذهنم پر بکشه شدیکه باعث م یبازم با همون نگاه... نگاه کرد بهم

 يا گهید زیپس کجا بود؟چرا من جز نفرت و خشم چ ده؟یچشمها دوست داشتن د نیا يتو گفتیم

 !نه:و محکم گفت دم؟قاطعیدینم

 ...سپهر نیبب:تقال افتادم به

از  ریغ یاگه هرجواب. من اومدم که جواب بله رو بشنوم... گمیم یچ نیگوش کن بب:گفت. حرفم رو بزنم نذاشت

 !یحاال خود دان... کف دست خاله ت ذارمیم رو زیو همه چ رمیراست م هیبشنوم  نیا

و  تیرسم انسان نیا: گفتم...کردیم دیتهد کرد،یداشت منو مجبور م... ناعادالنه بود یلیخ... بود ينامرد یلیخ

واسه  میزندگ! شهیمردبودنت م يکه ادعا ییتو! انژادیسرگرد آر-اسمش ادامه دادم يرو دیبا تاک- ستین یمردونگ

بدم که  یکه تن به ازدواج يزاریتحت فشار م نطوریحاال منو ا...جهنم شد تیو مردونگ رتیخاطر اثبات غ

 ریکس گ یحاال که منو تنها و ب...شترهیحاال که زورت از من ب... يحاال که ازم آتو دار ستم؟یباهاش موافق ن
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رو انتخاب  گهید یکی يحرفت چقدر برو داره و چقدر زور دار ينشون بد يخوایاگه م ؟یکن نطوریا دیبا يآورد

تو لرزش  میزندگ يها هیپا یکه سست یستاره هم ندارم، من هیتو هفت آسمون  هک ینه من!کن جناب سرگرد

کردن با روح و  يباز ستیانصاف ن... به خروار خروار قرص اعصاب بسته ست میکه زندگ یدستام معلومه، من

 !روان من

سپهر دست راستش رو ... شدینکردن م هیداشت صرف گر میتمام انرژ. نفس کم آوردم. نتونستم ادامه بدم گهید

اون حالت  گهیهرچند چشمهاش د... تو خودم جمع شدم. گذاشت و به سمتم خم شد میصندل یپشت يرو

 يخوایچرا نم:فتآورد و گ کمیسرش رو نزد. دمیترسیرو نداشتن اما باز هم ازش م شیپ قهیوحشتناك چند دق

 قصد من آزار دادنته؟  یگیم یرو چه اساس شه؟یم یبعدش چ یدونیاز کجا م ؟یباهام ازدواج کن

 ... یستین شیتو اون سپهر چند ماه پ... شناسمتیچون م: شدم و گفتم رهیچشمهاش خ به

رو  يزیخوام انتقام چ ینم... کایکنم ار تتیخوام اذ یمن نم: شدن و کنار گوشم زمزمه کرد دیناپد اخمهاش

 ؟يخواینم نویخوام فراموش کنم، مگه تو ا یم... یخوام مال من بش یفقط م. رمیبگ

 .حرفها رو باور کنم نیم اگه ا وونهید: زدم يپوزخند

چون اعتماد کردن به تو سخت ! فکر کنم کار من سخت تره! کن یوونگیداره؟ تو هم مثل من د یبیچه ع:-

 !يخودت سختش کرد.شده

 یاتفاق ها نم نیاز ا چکدومیه ياگه تنها نبود. کایار ییتو تنها: راست نشست و گفت. انداختم نییپا رموس

 .کنم تیبزار ازت حما. ارمیدرت ب ییبزار از تنها...افتاد

 .از من هم عمو مسعود هست هم شهاب تیحما يبرا:گفتم يلبجباز با

مهرداد مزاحمت شد؟ اون شب نحس کجا بود ؟  یعمو مسعودت کجا بود وقت: دیبه سمتم چرخوند و غر سرشو

 !تشون؟یحما نهیکرد شهاب جونت کجا بود؟ا هوشتیصدا اومد تو خونه ت و ب ینفر ب هی یوقت

و البته پر از حرص و التهاب  نیو سنگ قیعم ينفس ها. نگاه کردم رونیرومو ازش گرفتم و به ب... نزدم یحرف

 يا گهیراه د... بدم جواب مثبته تونمیکه م یخواستم قبول کنم که تنها جواب ینم... سپهر گوشم رو پر کرده بود

رو بهم  شنهادیقبول پ يبرا یکاف لیسپهر دال دخو نطوریرها،عمو مسعود،خاله ترانه و هم... برام نمونده بود

از سپهر توقع . پرش کنه تونستیشوهر م هیهمسر، هیکه فقط  قیعم ییتنها هی. من تنها بودم. شدن ادآوری

 يحداقل برا شهیگاهم م هیو تک کنهیم تمیگفت حما نکهیهم...نداشتم عاشقم باشه و باهام عاشقانه برخورد کنه
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ازش  يزیبوده پس هنوز هم چ یاگه عشقش واقع...عاشقم بود يروز هیرها سپهر  قولبه ... بود یشروع کاف

 . به سمتم برگرده يروز هیباشم  دواریتونستم ام یپس م.... مونده

 ...من يبرا يزیبرمال شدن اون راز و آبرور یعنیها نه گفتن من  نیاز ا جدا

من اجازه  یتصور ذهن یعنی... زدنیلبخند نم... ذهنم مامان و بابام رو مجسم کردم و ازشون اجازه گرفتم تو

 چوقتیاگه بودن ه... کاش بودن... شدیم دهید یاونها هم نگران يتو چشمها. رمم کننبا لبخندشون دلگ دادینم

 ...گرفتمیتو تنگنا قرار نم نطوریا...شدینم نجوریا

 .کنمیباهات ازدواج م... قبوله:و گفتم دمیکش یقینفس عم یسخت به

 ... قمارم را زیم نیبندم، بچ یدوباره شرط م/ بازم یخاطرات تو،خودم را ساده م کنار

**-** 

 :راز نیو پنجم صد

با ... کردیو رو م ریرا که با خود از اداره آورده بود ز ياتاق خوابش نشسته بود پرونده ا زیکه پشت م یدرحال نیمت

که  ییزهایچ...نکند  دایسوق پ گرید يزهایکه ذهنش به سمت چ کردیتمام حواس و تمرکز مطالعه اش م

به سراغش آمده بودند که قبال  ییفکرها... خارج کرده بودند یقبل يو با قاعده  ياش را از حالت عاد یزندگ

چطور  " دیپرس یو م کردیم شخندشیدر ذهنش ر یمزاحم يمدام صدا! کردیبه ذهنش خطور نم چوقتیه

  "؟ياریدو ماه بدون اون دووم م کینزد

که  ییداد و سرش را عقب برد،تا جا هیکاش ت یانداخت و به صندل زیم يخودکارش را رو یاز جدال ذهن کالفه

 ... احساسش را کتمان نکرد نکهیبه ا... به نگاه آخر رها... به آن روز صبح فکر کرد. نگاهش به سقف افتاد

زد و آه  یچنگ شیبه موها خورد،یکرد حرص م یرها را درك نم نکهیخودش و از ا یتجربگ یهمه ب نیا از

 . تو ایب:صاف نشست و گفت نیمت. به در خورد يدر همان لحظه ضربه ا. دیکش

 ...شام حاضره:خواهر کوچکترش سرش را داخل آورد و گفت ن،یباز شد و آذ در

 ...لحظه هیداخل  ایب نیآذ:گفت نیمت

 بله؟:دیوارد شد و پرس نیآذ

 .در رو ببند:-

 ؟يرو چقدر دوست دار ایک: گفت نیمت. در را بست  نیآذ

 ؟یپرس یم یواسه چ:دیبا شرم پرس نیآذ. ..گفت یرا م نیآذ نامزد
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 ؟یعاشقش... خوام بدونم یم:-

 .آره... خب:داد و گفت هیتک واریبه د نیآذ

 ؟يدیچطور فهم:-

خان  یزنیمشکوك م:را باال داد و گفت شیابرو يتا کیمشکوك شده بود  نیمت يرعادیکه به سواالت غ نیآذ

 ه؟یخبر! داداش

 .دونمیهنوز نم:گفت کردینگاه م اطیو بلند اتاق به ح يقد يکه از پنجره  یبلند شد و در حال نیمت

 ؟يکرد دایپ واریاز د شتریب یدختر حس هیبه  یبگ يخوایم یعنی:دیپرس رتیبا ح نیآذ

فرق  هیبرام با بق:گفت... دیکش یاش را به رخش م یاحساس یخواهرش هم ب یحت... زد یلبخند کمرنگ نیمت

 ...یدونم چه فرق یاما هنوز نم کنهیم

 هوا نرم کرده؟ هیداداش منو  یکه قلب سنگ یاون کس هیک نمیحاال بگو بب: دیبه لب پرس يبا لبخند نیآذ

 !حاال:طفره رفت نیمت

 !حاال... یفهمیاالن که رفتم گذاشتم کف دست مامان م... حاال؟ باشه:شد یشاک نیآذ

 !ــــــنیآذ:گفت نیمت

... هیاحساسم چ دونمیاصال نم... هیدردم چ دونمیآخه من هنوز خودم نم:به سرعت گفت نیکرد و مت ینچ نیآذ

 ...نیاحساس د ای ات،یعمل يبه خاطر اون دوره ... چرا دونمینم... کنهیاون فقط برام فرق م

 ؟یداشته باش نیاحساس د يریبه ستوان رها ام دیشما چرا با: با خنده گفت نیآذ

بودم رها با وجود وضع بد  مارستانیکه تو ب یماه هیاون :خودش لعنت فرستاد و گفت یحواس یبه ب نیمت

 .سرم بود يخودش تمام مدت باال

 ه؟یخب؟ برنامه چ! ... رها خانوم نیآفر:-

 .ادیم شیپ یبعدش چ نمیبب دیبا.نمشیبینم گهیفعال که رفته و تا دوماه د... ندارم يبرنامه ا:-

از  رونیمادرشان از ب يبزند که صدا یسوخته بود خواست حرف رانشیسردرگم و ح که دلش به حال برادر نیآذ

 د؟یایشام حاضره چرا نم ن؟ین؟متیآذ:اتاق آمد

 !ها ینزن یحرف یفقط ، تو رو خدا به کس... میبر: و گفت دیکش یآه نیمت

 .سر تکان داد و با هم از اتاق خارج شدند نیآذ

**-** 
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 یکه به ساغر ساق یساله ست به اسم ساغر قربان30زن جوون حدودا  هیعضو شبکه  نیراحت الوصول تر:-

زبون  ریپارك ملته، ز یپاتوقش ضلع جنوب.سال به خاطرش زندان رفته4شده که مجموعا  ریبار دستگ2!معروفه

 .سخت باشه ادیز دیازش نبا دنیکش

 ز محل اون محموله خبر اشته باشه؟ا تونهیم یو دم دست کیکوچ يمهره  نیچطور چن:گفت یجالدت سرهنگ

چون ساغر معشوقه :سرگرد گذاشت و گفت يدرهم و خشن و پر از زخم را جلو يا افهیبا ق يعکس مرد نیمت

ساغراز  میزنیوارد کردن محموله به کشور رو داره و ما حدس م تیمسئول یاب نیکه ا... یاب.عکسه نیصاحب ا ي

 .استیبدونه اوضاع چه طور یجناب اب نیهم قیطر

 ه؟ینقشه ت چ... خب:-

در ... زبونشو بکشه  ریبشه بلکه بتونه ز کیخانوم به ساغر نزد يروهایاز ن یکی نکهیدو تا نقشه دارم، اول ا:-

 هیو بخواد  رهیباهاش تماس بگ یکه اب کشهیقطعا طول نم... مشیریگینقشه تحت نظر م نیصورت شکست ا

 .ننیجا همو بب

 .دیکار رو بکن نیخب هم اریبس:-

 نداده؟ عیراجع به فرزاد خان و رف يخبر نترپلیا سیپل...قربان یراست:-

 کنن،شکیم داشونیکجان، پ ستیمعلوم ن گهیردشون رو تا بالروس گرفتن اما از اونجا هم خارج شدن و د:-

 !نکن

 .بفرستشون داخل... بله؟:را برداشت و گفت یگوش یسرهنگ جالدت. زنگ خورد زیم يلحظه تلفن رو همان

 .من مرخص شم دیدیقربان اگه اجازه م:گفت نیمت. آهسته به در خورد و در باز شد يبعد چند ضربه  هیثان چند

احترام  يوارد شد و ادا سیپل فرمیونیبا  یمربوط به پرونده شد که زن يجمع کردن عکس ها و برگه ها مشغول

 !سالم قربان:کرد و گفت

 یسرهنگ جالدت. دادندیسروان را نشان م يدرجه  نشیسر آست يرو يستاره ها... به زن انداخت ینگاه نیمت

 .سرگرد شما هم بمون. دینیبش دییبفرما. سالم:گفت

 . چشم قربان:گذاشت و گفت زیم يپوشه را رو نیمت

سرگرد ، :سرهنگ گفت. که سرهنگ راس آن نشسته بود نشست یکنفرانس زیو پشت م نیمت يروبرو زن

 يبا شما همکار يریاعزام شدن و مامورن تا برگشت ستوان ام نجایآباد به ا وسفی ياز کالنتر یسروان نعمت

 .کنن
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 :راز نیو ششم صد

 )کایار(

و به ناچار نقش خودم رو در بودم،همه جا بودم  یجیجور خلسه و گ هیبعد از دادن جواب مثبت انگار تو  يروزها

من بودم که گفتم  نیا ":دمیپرس یوقتها تو خلوت از خودم م یبعض. اما انگار نبودم کردمیم فایکنار سپهر خوب ا

 يشدم خونه  یمشخص شه؟ من راض فمیتکل و رمیهرچه زودتر سر و سامون بگ خوامیفقط م خوام،ینم یعروس

 "شم بره؟بفرو لشیرو با تمام خاطرات و وسا میپدر

 "!دم؟یرو خر نایا یمن ک":گفتمیو م کردمینگاه م میبود دهیکه خر یلیلباسها و وسا به

 بودم؟ میزندگ يکجا من

بودن اما من  شدیبانو برگزار م ماهیکه به اصرار سپهر و پر یکیو کوچ یمراسم جشن خودمون يتو تکاپو همه

که سرنوشتمو نامعلوم  دمیتن م یخواستم باور کنم دارم به ازدواج ینم... شدم یخارج نم میاصال از حالت لَخت

، اما  ارهیدر ب ییمنو از تنها خوادیم گفتیسپهر م... کنهیکه هستم م ینیکه منو تنها تر از ا یازدواج...کنهیم

دوم تالش و هرک گرفتنیتنهام دورم رو م نکهیبا فکر ا انیحداقل االن دوستان و اطراف.شدمیمن تنهاتر م نطوریا

گرمه و  اریغرق در شور عشقم و سرم با  کردنیکه حس نکنم تنهام اما بعد از ازدواج فکر م کردنیخودشونو م

 !خنده دار بود!گرفتنیکمتر سراغم رو م

در تمام طول مراسم مثل ... برگزار شد کمونیگفتن من به سپهر مراسم جشن کوچ"بله"دو هفته بعد از  باالخره

 يا گهید ياما حواسم جا زدمیلبخند م گفتنیم کیکه بهم تبر يکنار سپهر بودم و به افراد یعروسک کوک هی

داشتم و خوشحال  يحس بهتر طعااونوقت ق بودن،یمراسم م نیا يدوست داشتم پدر و مادرم هم تو... بود

تور  کایو ال کایدن راو شا دیمهش يدوست داشتم به جا... نداشتم  یم با سپهر ترس ندهیاز آ نکهیحداقل ا... بودم

گلوم رو گرفته بود و سپهر هم متوجه شده بود و دستم  يبغض بد... دنیساب یو قند م گرفتنیسرمون م يباال

 دمیرو از دست م میخوددار یحرف نیبا کوچکتر دونستیم دیشا... گفتینم يزیدستش گرفته بود اما چ يرو تو

اما جرات نگاه کردن به  کردمیبه دستامون که به هم قفل شده بود نگاه م... شهیاشک از چشمهام روان م لیو س

دلم ... به روش خودش آرومم کنه خوادیواقعا م ای شهیاز نما یبخش نمیچشمهاش رو نداشتم که بفهمم ا

که به سمتم  یدست و حس يگرما نیا... باشه تونستینم یعنی... ستین شیو نما يباور کنم باز خواستیم

 ... نبود یمصنوع شدیم يجار
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 نیشد و ماش ادهیسپهر پ... به ساختمون انداختم یطبقه متوقف شد و من نگاه4آپارتمان  هی يسپهر جلو نیماش

و  ریام نیماش... پشت سرمون انداختم نیبه سه ماش ینگاه میکه شدم ن ادهیپ... رو دور زد و در رو برام باز کرد

 ... تا دم در خونه باهامون اومده بودن نیشهاب و مت

رو بغل  نیخانوم مادر مت ایبانو و مهرانه خانوم و سون ماهیخاله و پر گهیبار د هیشدن و من  ادهیپ نهایاز ماش همه

 یسع یلیکه خ یشد،همون اشک ریتو بغل شادن اشکم سراز... کردن یخوشبخت يکردم و اونها هم برام آرزو

که دخترها شب  هییاشک ها جنسمن از همون  ياشک ها کردنیهمه فکر م... کرده بودم مانعش بشم

 يو شادن هم باهاش همکار ذاشتیسر به سرم م نیآذ... بدن میدلدار کردنیم یو سع زنیریم شونیعروس

از ... هیکس یمن از درد ب ي هیگر دونستینم چکسیه... کردمیم هیاما من شادن رو سفت بغل کردم و گر کردیم

 ...و مبهم با سپهره کیتار ي ندهیآ هیترس 

من ... يمثل سپهر دار یگاه محکم هیتک گهیتو حاال د... نباش یچینگران ه کایار:دم گوشم گفت شادن

 ...مطمئنم اونقدر جربزه داره که نذاره آب تو دلت تکون بخوره

 !!سپهر اومده تو دلم طوفان به پا کنه! شادن یالیچه خوش خ:من تو دلم گفتم و

 !مونیسرخونه و زندگ میرفتیزودتر م گرفتیم ادیسپهر  نیاز ا رمیکاش ام:ادامه داد ادنش

 يو مراسم بره خونه  فاتیتشر یدخترشون ب شنینم یکه راض يدار يتو پدر و مادر: گفتم یپر از تلخ یلحن با

 ؟یمن چ... شوهر

 !يما رو دار يتو همه : ازم فاصله گرفت و گفت شادن

کاش مامان و : و با بغض گفتم دیلرزیکه م ییبا صدا... و شهابه نیو مت ریکه سپهر مشغول صحبت با ام دمیدیم

 ...بودن کایو را کایکاش ال-گفتم يو با لحن اسف بار دیبغضم باز ترک-...بابام زنده بودن

نگاه ترحم  استمخوینم... توجه همه رو به خودم جلب کردم... رمیم رو بگ هیهق هق گر ينتونستم جلو گهید

دستم داد و با  یسپهر به سمتم اومد و دستمال. رمیاشکهام رو بگ يجلو تونستمیروم باشه اما واقعا نم یکس زیآم

 کا؟یار یخوب:دیپرس ینگران

 ریشادن دستمال رو گرفت و ز. ختهیبه هم ر شمیکل آرا دونستمیم. تکون دادم و اشکهام رو پاك کردم سرمو

جناب سرگرد گناه نکرده که شب وصال عروسش ! جمع کن خودتو:عد دم گوشم گفتچشمهامو پاك کرد و ب

 !!!باشه یشکل نیا
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کرد و  کیدست سپهر دور کمرم حلقه شد و منو به خودش نزد... و عقب رفت دیچپ نگاش کردم که خند چپ

 ؟یکنیو نگاهم نم يبد و ترسناکم که از اول جشن بغض کرد نقدریا: کنار گوشم گفت

 . بستم و جواب ندادم چشمهامو

 ه؟ینظرتون راجع به رفتن چ: که همه بشنون گفت يجور شهاب

 .میشیها هم م هیوقته ، مزاحم همسا رید. میآره بر:گفت ریام

اونم  ننیبش نیماش يبه خونواده ش گفت تو نیمت. شدن و رفتن نیکردن و سوار ماش یهمه خداحافظ باالخره

نشسته  نیکه داخل ماش نیمن هم به آذ... صحبت کنه نیصله گرفت تا با متسپهر ازم فا... ادیچند لحظه بعد م

به اسم سروان  یدر مورد شخص سپهرو  نیمت... از سرما کم بشه یبود لبخند زد و خودم رو بغل کردم تا کم

سپهر . دمیحرفهاشون شن نیحواسم به بحثشون معطوف شد که اسم رها رو ب یوقت...  زدنیحرف م ینعمت

 ؟يندار يوز ازش خبرهن:گفت

 چوقتیاون برداره اما ه نکهیا دیرو خاموش کرده، چند بار به خونه شون زنگ زدم به ام شیگوش... نه ندارم:-

 .کردمیمنم قطع م... دادیاون جواب نم

 دم در خونه ش؟ يریچرا نم:-

 !کشمیاز خونواده ش خجالت م:-

 ...خب:-

 مگه نه؟... دیخانوم، شما از رها خبر دار کایار:زد و گفت يلبخند محجوبانه ا کنمیدارم نگاهشون م دیکه د نیمت

 چطور؟:دمیپرس

 .باهاش داشتم يکار...هی:گفت نیمت... نگاهم کرد  سپهر

بود، دوم به  ختهیرو به هم ر شیرها رو عذاب داده و زندگ یلیخ نکهیاول به خاطر ا. نداشتم یدلِ خوش نیمت از

و  تیتمام عصبان. سپهر بود یزندگ انیدر جر ریاز ام شتریدنگ سپهر بود و ظاهرا ب شیش قیرف نکهیخاطر ا

 ...نهیرها دوست نداره شما رو بب:و گفتم ختمینگاهم ر يوجودمو تو يسرما

 خوامیحاال م...بهش بد کردم یلیخ... یلیخ دونمیم:انداخت و گفت نیینگاه من سرش رو پا ینیسنگ ریز نیمت

 .کنم یازش عذرخواه زیبابت همه چ

رها رفته که احساسات بچگانه ش ! خان نیمت کنهیرو درست نم یچیشما ه یعذر خواه:زدم و گفتم يزهرخند

 .رفته تا با خودش خلوت کنه... فتهیاز سرش ب
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 کجا رفته آخه؟چرا تنها؟:-

 واقعا رها براش مهم شده بود؟  یعنی. نگاهش برام جالب بود يتو ینگران

همون که ... پسرعمه ش هم باهاش رفته! تنها نرفته اتفاقا: بود نیبراش سنگ یلیکه بهش دادم ظاهرا خ یجواب

 ...همون که... خواننده ست

 ...خواستگارشه:فک منقبض شده ش گفت نیاز ب یدستهاش رو مشت کرد و به سخت نیمت

حاال حقشه ... کرد تیرو اذ چارهیب ياونهمه رها... دمیگرفتنش رو د شیآت یدلم خنک شد وقت کنمینم کتمان

دستهاتون سرك  ریتو کار ز دیعادت دار شهیخان؟هم نیمت دیشیشما چرا ناراحت م:گفتم یرحمیبا ب... بشه تیاذ

 د؟یبکش

 !!!کایار:گفت يبا لحن هشدار دهنده ا سپهر

 هست؟ ست،یآقا ن نیدست ا ي چهیرها که باز... زنمیم يبله سپهر جان؟مگه حرف بد: گفتم یالیخیب با

 من چه کار کردم؟ ؟مگهيا چهیچه باز:دیمظلومانه پرس نیمت

 !خان،انکار نکن نیمت يکم عذابش نداد:-

 .امیبرو تو، منم م:آپارتمان رو به دستم داد و گفت دیکل سپهر

 .ریشب بخ:رو ازش گرفت و گفتم دیکل دسته

کردم و  یبودن خداحافظ نیماش يکه تو نیصدا و با حرکت سر و لب از پدر و مادر و خواهر مت یب گهیبار د هی

 .برم دیکدوم واحد با دونستمیمن که نم. ستادمیراه پله ا يبه سمت در آپارتمان رفتم و تو

 .رها کجاست پرسمیم کایاز ار: که گفت دمیسپهر رو شن يصدا

 .ینتظر بودم تو ازم بپرسمن هم م: دلم گفتم يزدم و تو يپوزخند

 .ها ینکن تشیاذ گم،یسپهر بازم م... گهیمن برم د... باشه:گفت نیمت

 ! ازدواج ما خبر داشت تیاز واقع نیمت پس

 .جبران کنم شاهللایا...يدیزحمت کش یلیباشه، خ: گفت سپهر

 .رینکردم، شب بخ يکار:-

 .ریشبت بخ:-
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سپهر هم به سمت آپارتمان اومد ، واحد راه . بلند شد و حرکت کرد و رفت نیموتور ماش يلحظه بعد صدا چند

! شوهرم بود گهیکه د يبا حسرت بهش نگاه کردم، به مرد. بودم ستادهیا یکیتار يکه تو دیپله شد و من رو د

 باال؟ یچرا نرفت:دیآهسته پرس...ضعف رفت یمشک يتو اون کت و شلوار دوماد دنشیدلم با د

 .برم تو کدوم واحد دیبا مدونستینم: -

 نجا؟یا يومدیتاحاال ن یبگ يخوایم:نگاهم کرد و گفت زدنیش که برق م رهیت يراه پله با چشمها یکیتار يتو

و  امیمشتاق نبودم که ب یلیمن سرکار بودم، خ ننیم رو آوردن که بچ هیزیکه خاله و شادن جه ياونروز! نه:-

 !نمیآرزوهام رو بب يخونه 

 !برو باال:زد و گفت يشخندین سپهر

 .نجاستیهم:به نفس نفس افتاده بودم که سپهر گفت گهیسوم د يطبقه .و سپهر پشت سرم رفتمیجلو م من

 يوارد خونه ... رو ازم گرفت و در رو باز کرد و اجازه داد من اول برم داخل دیستاد،کلیاز واحدها ا یکیدر  يجلو

 ...! من و سپهر يسپهر شدم، در واقع خونه 

**** 

 :راز نیو هفتم صد

. رو در آوردم و جلو رفتم دمیکفش سف... جدا کرده بود  ییرایرو از پذ يورود يحدودا دو متر کیکوچ ي غهیت هی

لحظه  هی... ترس مبهم هی... بهم دست داد يبا بسته شدن در حس بد. سپهر هم پشت سرم اومد و در رو بست

 ییرایروم رو برگردوندم و به پذ. ذاشتیم یجاکفش يرو تو پشت سرم رو نگاه کردم،سپهر داشت کفشهامون

 یکیداشت که کف سرام هیمقدار هم حاش هیدو تا فرش توش خورده بود و . بزرگ نبود ادیز. خونه نگاه کردم

... وارینفره کنار د6 ينهار خور زیم هیکنار پنجره ها بود و  یدست مبل راحت هی. گذاشته بود شیخونه رو به نما

تا در 4راهرو کنارش بود که  هیبود و  يورود يآشپزخونه سمت چپ راهرو. بود ییوروبر واریهم کنار د ونیزیتلو

انصافا که خاله . بودم دهیم رو ند هیزیتا حاال جه. و حموم یبهداشت سیدو تا اتاق خواب و سرو. شد یبهش باز م

فروش خونه  ولپ ایذاره از پس اندازم هر چقدر هم اصرار کردم ب. و شادن واسه م سنگ تموم گذاشته بودن

من هم خسته و کالفه و . سپهر از کنارم رد شد و رفت داخل آشپزخونه.. رو بدم قبول نکرد لیوسا ي نهیهز

من و  يکه کتابها یبزرگ يحکم اتاق کار رو داشت و کتابخونه  یکی. به سمت اتاق ها رفتم دهیهمچنان ترس

 گهیاتاق د. هم داخلش بود یچوب ریتحر زیم هی. سمت اتاق رو گرفته بود هیخودش جا داده بود  يسپهر رو تو

و کمد بود اتاق رو  یاتاق که شامل تخت و کنسول و دو تا پاتخت ییو طال دیخواب سف سیسرو. اتاق خواب بود
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بودم اما  دهیلباس عروس نپوش. به خودم نگاه کردم نهیآ يتو. ستادمیکنسول ا ي نهیآ يجلو. پر کرده بود بایتقر

من ... هیچ فیتکل دونستمیاصال نم. تخت نشستم يکنسول گذاشتم و رو يرو جلو فمیک. ودمب دیسرتاپا سف

قدرت . دمیدیچرا خودم رو دست و پا بسته م دونمیکنن اما نم فیتکل نییبرام تع گرانینبودم که بخوام د یکس

که  دونهیخدا م... رابرش واکنش نشون بدممنتظر حرکت سپهر بودم تا در ب. ازم سلب شده بود يریگ میتصم

 ترس رو داشتن؟ نیدخترها شب اول ازدواجشون ا يهمه ... دمیترسیچقدر م

**-** 

 )سپهر(

و  ختمیآب ر وانیل هی يآب برداشتم و تو يبطر هی خچالیاز داخل . رد شدم و وارد آشپزخونه شدم کایکنار ار از

کانتر گذاشتم و به  يرو رو وانیل. به سمت اتاق خواب رفت کایکه ار دمیچشم د ياز گوشه . دمیالجرعه سرکش

به  نیاز ا ؟یخب؟حاال چ:با خودم گفتم. دمموهام بر يمبل نشستم و دو تا دستم رو تو يرو. برگشتم ییرایپذ

 ست؟یمگه امشب شب اول ازدواجتون ن ست؟یمگه زنت ن!گهیبرو د ؟یچه کار کن يخوایبعد م

 دهیسالح ند ینامطمئن و ب نقدریخودم رو ا چوقتیه. بلند شدم و به سمت اتاق رفتمو  دمیکش یقیعم نفس

که هنوز شال  یدر حال کایار. باز بود کامال باز کردم و وارد شم و پشت سرم بستمش مهیدر اتاق رو که ن. بودم

خوشم اومد چون نشون ... ومدچشمهاش خوشم ا ياز ترس تو. تخت بلند شد  يهم سرش بود از رو دشیسف

 .اونم مثل من درمونده شده دادیم

قدم به سمتش  هی... تخت انداختم يشده بودم در آوردم و رو رهیبه چشمهاش خ مایکه مستق یرو در حال کتم

که کامال  يپر از خونسرد یبا لحن... پر از التماس بود... نگاهش وحشت زده بود. قدم عقب رفت هیبرداشتم که 

 !يرو نکرده بود نجاشینگو که فکر ا ؟يچرا وحشت کرد:م در تضاد بود گفتمبا درون

 !جلو این کنمیسپهر خواهش م:گفت یلرزان يصدا با

 ؟یستیمگه تو زن من ن ستم؟یچرا؟ مگه من شوهرت ن:-

 !یبه چشم همسر نگاهش کن یستیحاضر ن یام که گفت یمن همون:کرد و گفت دایپ جرات

 ...نظرم عوض شده یعنی یتو االن محرمم نکهی، ا تیاومدم خواستگار نکهیا: رو بستم و گفتم چشمهام

 .يباشم که توقع دار يزیپس توقع نداشته باش اون چ! زنت بشم، محرمت بشم يتو منو مجبور کرد:-

  ؟یباالخره که چ: و گفتم ستادمیقدم روبروش ا کی يفاصله  به
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م رو به  گهیچپش رو گرفته بودم و دست د يدستم شونه  هیبود و منم با  دهیچسب واریحاال به د. شدم کترینزد

ترس و لرز به خاطر منه؟ مگه من چه کارش  نهمهیو من در عجب بودم که ا دیلرزیم. داده بودم هیتک وارید

 د؟یترسیازم م نطوریکرده بودم که ا

 ... وامتهم تا ابد نخ دیشا... خوامت یاالن نم دونمیفقط م... دونمینم: گفت

 ...خوامت یمن م یول: گوشش زمزمه کردم کنار

عقد فکر  يسفره  يپا يمنو مثل عهد شاه وزوزك به زور نشوند یوقت! ستیمهم ن:تکون داد و گفت خودشو

 ...يکردیرو هم م نجاشیا

چون  يایبه نفعته زودتر با خودت و من کنار ب:گفتم! شهیاونم شجاع تر م کنمیکه من نرم رفتار م ينطوریا دمید

 ؟يدار... يندار یتو که با هوو مشکل... گهید یکیممکنه خسته بشم و برم سراغ 

ازدواج اصال به خاطر عالقه و احساس  نیا یدونیدر ضمن همونطور که خودت م:فاصله گرفتم و گفتم ازش

به فکر انتقام  یاگه باهام بد تا کن دمیشا... کنترلت کنم خوامیبوده که م نیواسه ا! من به تو نبوده ينداشته 

 !باشه یکنیکه م ییگفتم که حواست به خودت و کارها... فتمیگرفتن ب

 سپهر؟ يپست شد نقدریا یک: که گفت دمیپتو و بالش برداشتم و شن هی يواریداخل کمد د از

 ...دمیتو رو به چشم د یکه پست یاز همون وقت: گفتم يپر درد يو با صدا دمیسمتش چرخ به

 به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم...رو گرفتم  نگاهم

**-** 

 )کایار(

با نفرت و  تونستمیمن چطور م... شد ریاشک از چشمهام سراز. رو بست و من رو تو خلوت اتاق تنها گذاشت در

اونطور نرم تر  دیشا اد؟یه سمتم بچرا نذاشتم ب ام؟یکنار ب زدیسپهر موج م يتک تک سلولها يکه تو یخشم

هنوز ... دمیترسیخواستمش اما م یمن هم م "...خوامت یمن م یول "افتاد که چقدر قشنگ گفت ادمی... شدیم

به سپهر بگم  شدیکاش م...  نداختیاون شب نحس تو دلم وحشت م يهنوز خاطره ... رو نداشتم شیآمادگ

گفت ازدواج سر  نکهیباور کنم ا خواستیداشته باشه؟ دلم م دنشویکه تحمل شن هیاما کدوم مرد... هیمشکلم چ

 .نبوده  تیعالقه و احساس نبوده و قصدش کنترلمه فقط از لج برخورد من بوده و واقع

 ... باشه و من نداشته باشمش کینزد نقدریسپهر ا نکهیا...حقم نبود نیا ایخدا
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مشترك  یزندگ نیاز خودم و سپهر و ا دونستمیچرا نم... دمیکش یقیصورتم گذاشتم و نفس عم يرو رو دستهام

 خوام؟یم یتازه شروع شده چ

**-** 

 :راز نیو هشتم صد

 :روز بعد دو

 یکه با کالفگ یغرق در فکر بود و در حال. ورود محموله به تهران بود  يراه ها یدر اتاقش مشغول بررس نیمت

سروان . کردیشده بود نگاه م دهیکوب واریبه د شیروبروکه  یرانیا يبه نقشه  دیکشیدست م شیبه داخل موها

اعتمادش را جلب کند و اطالعات را از  شدهچند روز به پاتوق ساغر رفته بود تا بتواند هرطور  نیطبق ا ینعمت

 .زبانش بکشد ریز

 دیسرش را به سمت سقف سف. داد  هیتک واریو به نقشه و د دیچرخ. شدینم دشیعا يزینگاه کردن به نقشه چ با

 . بود  یسروان نعمت دشیتنها ام. دستش را هم به کمرش گذاشت. اتاق گرفت و چشمانش را بست

در باز شد و سروان . ستادیچقدر در آن حالت مانده بود که با چند ضربه به در به خودش آمد و راست ا دانستینم

. سالم:گفت کردیعبوس که فقط نثار حورسا م یبا حالت نیسالم کرد و مت. وارد شد و در را بست یحورسا نعمت

 شد؟ یچ

 .اآلن هم تو بازداشتگاهه. میکرد ریساغر رو دستگ... قربان:دو قدم جلوتر آمد و گفت حورسا

 ن؟یچه کار کرد: دیپرس ظیغل یو اخم رتیبا ح نیمت

 .بازداشت...با:تکرار کرد یود به سختوحشت کرده ب نیکه از حالت مت حورسا

 بود؟ یشما چ تیمامور یسروان نعمت:دیباال برد و پرس یرا کم شیصدا نیمت

 ...قربان:-

 دادم؟ يمن به شما چه دستور... سروان :-

 .بشم کیبه ساغر نزد دیبه من دستور داد:محکم گفت حورسا

 د؟ینکرد يرویخب؟پس چرا از دستورات من پ:-

 ...مجبــ... فرار کرد... ساغر شک کرد:-

 !نیپنبه کرد میرشته بود یشما هرچ!خانوم دینکن هیتوج:گفت يبلندتر يبا صدا نباریا نیمت

 ...اما من فکر:-
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 !دیاز دستورات من اطاعت کن دیشما فقط با! خانوم دیشما فکر کن خوامیمن نم:با پرخاش گفت نیمت

 نیاطاعت از مافوق اول: در مهارش داشت گفت یکه سع یرفت و با خشمحورسا قرار گ یقدم کیآمد و  جلوتر

 .دیبود بیفکر کنم اون جلسه غا!دنیکه به هر افسر م هیدرس

 .میاز ساغر حرف بکش میتون یقربان ما م:گفت یازترس در چهره اش نبود با لحن نظام ياثر گریکه د حورسا

اما چه ! میتونیبله م: شد و گفت رهیگره کرده اش به چشمان حورسا خ ينافذ و اخم ها يبا چشم ها نیمت

 .ارزش شدن یب گهیمشت حرف که د هیمشت اطالعات سوخته،  هی؟ییحرفا

 چرا؟:-

بهتر  یلیفرار کنه خ یذاشتیکنم؟ اگه م ریمن خودم نمتونستم ساغر رو همون اول دستگ يشما فکر کرد:-

ساغر  دنیها که مسلما تا اآلن فهم ییباال. سوخته شده يمهره  هیبه  لیشده و تبد ریاما حاال اون دستگ.بود

 یعنی.میاز صفر شروع کن دیبا یعنی.کننیمحموله عوض م ییشده تمام نقشه هاشون رو در مورد جابجا ریدستگ

 چرا؟ دیدیحاال فهم! برباد رفت میدو هفته االعات به دست آور نیا يهرچقدر تو

 .قربان خوامیعذر م:کرده گفت یاشتباه بزرگ دینکته دقت نکرده بود و فهم نیکه ظاهرا به ا حورسا

که به سمت  یشدن سردردش شروع شده بود به حورسا پشت کرد و در حال یکه حاال دوباره با عصب نیمت

 !خانوم دیخودتون نگه دار يرو برا تونیعذرخواه:گفت رفتیم زشیم

آورد و با  رونیب یقرص زشیم يکه از کشو کردینگاه م نیو به مت بود ستادهینادم و مستاصل وسط اتاق ا حورسا

در  لیکه قدرت تحل دیهست یسیشما چه جور پل:گذاشت و گفت زیم يرا رو وانیل نیمت. آب فرو داد وانیل کی

رو شروع کرده  شیتازه کار عمل يریما د؟ستوانینزد میسیچرا به من ب شکشیپ لیاصال تحل د؟یلحظه رو ندار

 !کنهیعمل م دیدار يشتریب يبهتر از شما که سابقه  یلیاما خ

 يریستوان ام يمن جا نکهیا! نهیهم یفکر کنم مشکل اصل:حرف به غرورش برخورده بود گفت نیکه ا حورسا

 نه؟!اومدم

حد :را بست و گفت شیچشم ها. رفتند یاهیبود که چشمانش س دیشد يدردش به قدر... دیکش ریت نیمت مغز

 .جناب سروان دیخودتون رو بدون

 !پس درست گفتم:زد و گفت یلبخند کمرنگ حورسا

 نیهم. ستیبه شما مربوط ن زایچ نیا:را باز کرد و به سمت در رفت و در همان حال گفت شیچشمها نیمت

 يتمام افراد يچهره  دیبا. دیکنیم ییاز ساغر تمام و کمال بازجو-در اتاق را باز کرد و ادامه داد-دیر یاآلن م
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 زمیم يرو دیعکس افراد با يبه اضافه  تتمام اظهارا يساعت ادار انیتا پا. کنه يشناسه رو چهره نگار یکه م

 ! عیسر-گفت دیچیپیدر راهرو م شیکه صدا یرا باالتر برد و با تحکم در حال شیصدا-باشه

**-** 

 :راز نیو نهم صد

 )سپهر(

که  ومدینفر م هی يصدا. شدم نیبه اتاق مت یمنته يهروساختمون مبارزه با مواد باال رفتم و وارد را يپله ها از

 دمیبودن فهم ستادهیا نیدفتر مت يدرِ بسته  يکه جلو يچند نفر دنیجلوتر رفتم و با د. زدیم ادیداشت فر بایتقر

که اونجا بودن و  يبه چند نفر. ستادمیو دم در دفتر ا تمجلوتر رف. نهیمت يصداها از داخل اون دفتره و صدا نیا

 .سر پستتون دیید؟بفرمایستادیا نجایا یچ يبرا:رتبه تر بودن گفتم نییهمه از من پا

 .دیریاآلن م نیهم... ستیبه شما مربوط ن زایچ نیا:دمیرو شن نیمت يصدا. احترام کردن و رفتن يادا

کرده بود رو به سروان  یظیکه اخم غل یدر حال یپر درد و عصبان يکه با چهره ا دمیرو د نیاتاق باز شد و مت در

تمام  يچهره  دیبا. دیکنیم ییاز ساغر تمام و کمال بازجو:موقت رها که داخل اتاق بود ادامه داد نیگزیجا ینعمت

 يرو دیعکس افراد با يتمام اظهارات به اضافه  يادارساعت  انیتا پا. کنه يرو چهره نگار شناسهیکه م يافراد

 !عیسر-:صداش رو باالتر برد و گفت-باشه زمیم

تا حاال . کردمینگاه م نیشلوارم بودن به مت بیابروم رو باال داده بودم و دستهام تو ج يتا هیهمون حال که  در

هم از چهره  یسروان نعمت! دادیآرامشش رو از دست نم نیمت چوقتیدر واقع ه... بودمش دهیند یعصبان نقدریا

 !هم فرار کرد دیشا.. از اتاق خارج شد عتکرد و بعد به سر يبند میاحترام ن يادا. دهیش معلوم بود ترس

 نکهیبرداشتم تا قبل از ا زیدر رو محکم هل داد و من خ یبود بعد از خروج سروان نعمت دهیکه من رو ند نیمت

 نیوارد اتاق شدم و در همون ح. نگهش دارد چهیبشه و صداش تو کل ساختمون بپ دهیمحکم به چارچوب کوب

 !دهیچیصدات تو کل ساختمون پ ؟یچته مرد حساب:گفتم

خودش رو رها کرد و  یچرم یصندل هی يرو. سرش گذاشته بود يدستش رو رو. برگشت و نگاهم کرد نیمت

 !ببند در رو:گفت

 !سالم از ماست:رو بستم و گفتم در

 !منم بزن ایب:طلبکارانه گفتم! سر زده ییهم خطانگاهم کرد که انگار از من  يجور هی

 . سربه سرم نذار دهیامونمو بر گرنمیم. سپهر حوصله ندارم: دینال
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. گذاشت و برعکس روش نشستم  نیمت يبرداشتم و روبرو وارید ياز گوشه  یچوب یصندل هیرفتم و  کشینزد

 شده؟ یچ:دمیدرهمش پرس يبا نگاه به چهره 

 .دونم ینم:-

 سرت خوبه؟ ارهیشوهرش رو ب ؟فردايزدیداد م چارهیچرا سر اون ب یدون ینم:-

 سیرو پل نایا یک دونمینم:خون شده بودن نگاهم کرد و گفت يکه از شدت درد کاسه  ییبا چشم ها نیمت

 !کرده

 !کردن سیکه رها رو پل ییهمونا: -

 ؟يرها ننداز ادیمنو  شهیم:-

 ؟ينبود ادشیمن بگم  نکهیبل از اق یبگ يخوایم یعنی:زدم و گفتم يشخندین

 چه کار کنم سپهر؟:گفت يبا لحن التماس گونه ا نیمت

 ؟یبگ یکه بهش چ یکن داشیپ يخواین؟میمت يگردیچرا دنبالش م:دمیرو تنگ کردم و پرس چشمهام

 .بشه التیخ یاون هم رفته که ب. نیشو مت الشیخیب:ادامه دادم... نداد  جواب

اما  هیچ نیدونستم درد مت یم. داد هیتک واریو ساعد دستش رو به د ستادیبلند شد،کنار پنجره ا یصندل يرو از

 ...خودش اعتراف کنه يخواستم حداقل برا یم... ارهیخواستم به زبون ب یم

 گهیکنه و بهتره د یمعروفش آرمان ازدواج م يبرگرده با اون پسرعمه  یوقت ادیاونطور که بو م:آخر رو زدم ریت

 .یدور و برش نباش

 ...تونم ینم:کرد گفت ینگاه م رونیکه از پنجره به ب یحال در

 چرا؟:دمیپرس

 !دونستم چرا یم خوب

 !دارم ؟دوسشیفهم یم.دوسش دارم سپهر :سمتم برگشت و گفت به

**-** 

 :راز نیو دهم صد

. دیکشیاز رو به رو شدن با آنها خجالت م... ستادیاما از حرکت ا ندیزنگ در بنش يجلو رفت که رو دستش

 تیدر نها. زد خیاش  هیر يکه تا انتها دیکش قیباز نفس عم... دیکش یقیو نفس عم دیدستش را عقب کش
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به گوشش  فونیآ يرو يارهایاز ش اریره يبعد صدا هیچند ثان. را گرفت و بدون تعلل زنگ را فشرد مشیتصم

 ؟يخوا یاز جون ما م یتو چ: دیرس

 دم در؟ يایلحظه ب هی شهیم: نگاه کرد و گفت فونیکوچک آ نیبه دورب نیمت

 .صبر کن:-

داد و  رونینفسش را ب. خلوت  ابانیهوا سرد بود و خ. داد  هیرو تک ادهیچراغ برق کنار پ ریعقب رفت و به ت نیمت

رنگ  يکه شلوار و گرمکن خاکستر یدر حال اریباز شد و ره اطیبعد در ح قهیچند دق. نگاه کرد شیبه بخارها

نگاه کرد که  اریسرش را بلند کرد و به ره نیتم. ستادیا نیمت يآمد و روبرو رونیبود ب دهیپوش یداسیطرح آد

فکر کردم . نبود داتیمدت پ هی: گفت اریره. بود ختهیر یشانیپ يلخت و خوش حالتش تو ياز موها یبخش

 .میخالص شد

 ...اریره:درخود داشت گفت یاز شرمندگ ییکه رگه ها یبا حالت نیمت

ت  فهیوظ. يرسوند انیبه پا تیرو در قبال من و خونواده م با موفق تتیشما مامور.جناب سرگرد نیبب:گفت اریره

 ؟يخوایاز جونمون م یچ گهید. ينابود کردنمون بود که کرد

 .بشه نطوریخواستم ا یمن نم: به سرعت در دفاع از خودش گفت نیمت

 ؟يانجام بد يهم مونده که بخوا يکار گهید...سرگرد صداقت ينابودمون کرد! اما شد:ا پرخاش گفتب اریره

 ؟يبه جونمون بنداز يمونده که بخوا يا گهید شیآت

رو  تشیهو. که حقشه برسونم یگاهیاون دختر گمشده رو به جا نکهیا يمن اون پرونده رو باز کردم فقط برا:-

 .بهش برگردونم

و پدر و  تیمرفه داشت هم هو یقابل قبل و زندگ گاهیما هم جا يرها! جناب سرگرد يعمل کرداما برعکس :-

 بهشت زهرا؟ يسنگ قبر دو نفره گوشه  هیداره جز داغ و عذاب و  یشهراز چ ؟یاما حاال چ.... مادر

 .جواب پس بدم ستیبه تو هم الزم ن. ومدمیحرفها ن نیا يبرا:گفت تیبا جد نیمت

 ؟ياومد یچ يپس برا:کرد و گفت يزیاخم ر اریره

 کجاست؟. با خود رها کار دارم:-

را  نیکت مت ي قهی یو دو دست اوردیتحمل ن گریکه تا آن لحظه خشم و نفرتش را کنترل کرده بود د اریره

 هی:گفت اریره. کرد ینگاه م ارینشان نداد و فقط با آرامش به ره یواکنش چیهم ه نیمت. دیکوب واریگرفت و به د

 .یداشته باش يباهاش کار گهید یکن یم خودیتو ب...یلعنت کنمیخودم خفه ت م ياریاسم خواهرمو ب گهیبار د
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 .به من داره یچه حس یدون یمطمئنم م... فکر نکنم خوشحال بشه:در کمال آرامش گفت نیمت

رو  اقتشیکه تو ل دهیفهم گهیرها د! خفه شو:بند کرد و گفت نیمت ي قهیرا محکم تر به  شیمشت ها اریره

 !يندار

فکر  نطوریمن ا: بود گفت اریره يگره کرده  ياش در حصار مشت ها قهیداده و  هیتک واریکه هنوز به د نیمت

 ...پس . منم دوستش دارم... دلخور هست اما هنوز عاشق منه. کنم ینم

بعد مشت محکمش بود که کنار دهان  يا هیشد و ثان رهیخ نیپر از خشم و نفرتش به مت يبا چشمها اریره

حرف از دوست داشتنِ رها نزن که با وجود :دینفس نفس زنان غر اریره. چشمانش را بست نیمت. فرو آمد نیمت

 .نشه داتیورا پ نیا گهیحاال هم برو د... یرسیجا نم چیمن و مامان و بابا به ه

 .شد و در را محکم بست اطید حوار يگریحرف د چیرا رها کرد و بدون ه نیمت ي قهی باالخره

انگشت شستش را گوشه . بود ختهیکت و پرهنش به هم ر ي قهیداده و  هیتک واریبه د. هنوز همان جا بود نیمت

 يکه رو یرو لکه خون ادهینور چراغ برق پ ریگذاشت و ز کردیوارده ذق ذق م يلبش که از شدت ضربه  ي

دلِ سوخته  يدلش برا. تسوخ یکه دلش م ياما نه آن قدرسوخت  یلبش م. دیانگشتش نقش بسته بود را د

 . سوخت یرها م ي

که  یدرست از وقت... یدر عرض مدت کوتاه. دیرس نجایاش به ا یچطور زندگ... دانست چه شد یهم نم خودش

حاال که رها ... داشت ازشیزنده ماندن ن يشده که برا ییرها هوا دیبه کجا رفت ، فهم دیرها رفت و او نفهم

 . شدیپشت کرده بد داشت خفه م نیرفته و به مت

به کجا؟ . رو به راه افتاد ادهیپارك کرده بود قفل کرد و در پ ابانیرا که کنار خ نشیماش. کنده شد وارید از

اشت که در لبش د یسرما و باران و سوزش الیخ یب نیمت. دیباریهوا سرد بود و باران نم نمک م. دانستینم

رها  يرفتارها يحاال که از احساس خودش به رها مطمئن شده بود همه . داشتیکرد و قدم بر م بیدست در ج

چقدر ندانسته آزارش . بود دهیرها چقدر دوستش داشت و او نفهم. شدند یچشمانش رد م ياز جلو یلمیمثل ف

حق ... نخوادت گهیحق داره اگه د!نیلعنت به تو مت:زد بیبا حرص به خودش نه... فکر بود یچقدر ب... داده بود

 .تو و آرمان مسخره ست ي سهیفکر مقا یحت. بده حیداره آرمان رو بهت ترج

حس  نیو دار ا ریاما در گ. آوردند یشده بود که به او هجوم م يدیجد يحس ها ریرها رفته بود در گ یوقت از

 !نامندش یم یافتاده که عاشق یبه همان وضع نکهیا. تدانس یرا م زیچ کیتازه و ناشناخته فقط  يها
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که دم  یبه کسان شهیهم. فتدیخودش اتفاق ب يکرد برا یوقت فکر نم چیباورش نداشت، ه چوقتیکه ه يزیچ

 ! بود تا به خودش بخندد یم یکس دیحاال با...  دیخند یزدند م یاز عشق م

... زالل رها تنگ شده بود يچشمها يدلش برا... سر داده بود یدلتنگ ادیفر... کردیوجودش رها را طلب م تمام

طرفه را تحمل  کیعذاب عشق  ستیالزم ن گرید دیبگو... دوستش دارد دیکند و بگو شیدایخواست زودتر پ یم

با  ال،یو شاهد و ست اریبا ره... که مخالف بود بجنگد یبه دست آوردنش با هرکس يخواست برا یم.... کند

خواست  یم. کرد یرا طلب م یقبل نِیکه مت تشیبا آن بعد از شخص یبود،حت نشانیکه ب ياصله اآرمان، با ف

لبخند ... قلب ندارد،احساس ندارد نیمت دیکس جرات نکند بگو چیکند که ه يخواست کار یم. عوض شود

 "!رهیگ یجون م یخیقلب  نیبا تو ا"... زد  یکمرنگ

. رفت یبود راه م ختهیرا به هم ر شیکرده و موها سشیشده بود و تا مغز استخوان خ دیباران که شد ریز

ناخود آگاهش  ریانگار ضم... دهیدانست چطور به آنجا رس ینم... ده شب است  یحوال دیساعتش را نگاه کرد و د

 .جاسترها ک داندیهم م کایکه آن لحظه دارد و ار ستیدانست سپهر تنها کس یم

 .مشترکشان را در آن آغاز کرده بودند را زد یزندگ کایکه دو روز بود سپهر و ار ينگ در خانه ارفت و ز جلو

**-** 

 :راز نیازدهمیو  صد

 )سپهر(

 !کایار:برسه گفتم کایکه به گوش ار ییاف اف رو گذاشتم و با صدا یگوش

 ییکائوچو نکیبودن و ع دو طرف صورتش رو قاب کرده شیمشک يموها. اومد رونیاز داخل اتاق کار ب کایار

 نیمت:پرسشگر نگاهم کرد که گفتم یبا نگاه نکیع ياز ورا. چشمهاش بود يرنگ مطالعه ش هم رو یمشک

 .باال ادیداره م

 کنم؟ ییرایپذ زتیاز دوست عز يبه من چه؟نکنه انتظار دار... ادیخب ب:باال انداخت و گفت شونه

 .سر و وضعت هم درست کن. انتظار رو دارم نیبله هم:-

به دو کردن با  یکیعاقبت  یدونیخودت خوب م:کردم و گفتم یظیمن هم اخم غل. اخم و لجاجت نگاهم کرد با

 !آدم رفتار کن يبچه  نیپس ع!هیمن چ

 .دهیبه تو رس شیو گنداخالق ییفقط زورگو یاز مردونگ:رو پشت گوشش زد و گفت شیمشک يموها کایار

 !زود باش. یدونیخوبه که م:زدم و گفتم يوزخندپ
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من هم به سمت در . نگاه خصمانه ش رو به سمتم پرتاب کرد و داخل اتاق برگشت کایار. ضربه به در خورد چند

 نیمت ي فتهیاون وضع اسف بار و آش دنیبا د... اما.لبم نشوندم و در رو باز کردم يرو يلبخند. رفتم يورود

جلوم  دیلرز یشده بود و از سرما م ارهلبش پ يکه گوشه  یدرحال سیسرتاپا خ نیمت... دیلبم ماس يلبخند رو

 !نیمت:صداش زدم رتیبا وحشت و ح. بند کرده بود  واریدستش رو به د... بود ستادهیا

 ه؟یچه وضع نیا.  نمیتو بب ایب:در کنار رفتم و گفتم ياز جلو. نکرد نگاهم

که با بهت  یدر حال. رفت و روش نشست يمبل به بخار نیتر کیسمت نزدلرزان وارد شد و به  ییقدم ها با

 ن؟یمت یخوب: دمیپرس کردینگاهش م

 ؟یبارون ریتا حاال ز یاز ک:دمیپرس. خوب نبودن تکون داد يبه نشونه  سرشو

 .نجایرها تا ا ياز خونه :مبل انداخت و گفت يدسته  يکتش رو در آورد و رو. شدم کینزد بهش

 .یپس باالخره رفت:مبل روبروش نشستم و گفتم يرو

 . کرد دییسر تا با

باز  يصدا. ارمیگرم ب زیچ هیرفتم تو آشپزخونه براش . نکردم چشیسوال پ گهیو د ستیحالش خوب ن دمید

بعد  هیچند ثان. کف راهرو يها کیبه سرام کایار يبرخورد صندلها يشدن در اتاق به گوشم خورد و بعد صدا

 .نیسالم آقا مت: که گفت دمیو شنهم صداش ر

 .مزاحم شدم دیببخش. خانوم کایسالم ار:جواب داد نیمت

 ست؟یحالتون خوب ن. دیدار اریاخت:-

 .نجایا ایب. ستین يزیچ...کنهیسرش درد م:کردم صداش

قرمز  يبا گلها یمشک کیتون. بهش انداختم ینگاه مین. ستادیا ییرایآشپزخونه شد و کنارم پشت به پذ وارد

 حاضره؟ يچا:دمیپرس. قرمز یو شال و صندل یبه همراه شلوار مشک. بود دهیپوش

 . ارمیتو برو نسکافه م. درست نکردم. نه:گفت

برات قرص مسکن :نشسته بود گفتم ییرایکه تو پذ نیرو به مت دمیگذاشتم و چرخ نتیکاب يرو رو استکان

 ارم؟یب

 .لرز کردم ست،فقطیحالم بد ن... نه سپهر جان:داد جواب

 !شهیم نیهم یکنیسرما و بارون گز م نیهمه راهو تو ا نیا یوقت. گهیبله د:-

 ش؟یدیخب؟د:دمینشستم پرس یکه روبروش م یآشپزخونه خارج شدم و در حال از
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 يآقا يرها تو خونه  دیفهم شهیم اریامروز ره يو هم از حرفها کایاون روز ار يهم از حرف ها ستیخونه ن:-

 .ستین يریام

 قطع رابطه کرده؟ یعنی:-

 .دونمیم دیبع:-

 گفت؟ یچ اریخب ره:-

 .حرفا رو بهم فهموند یلیکه به صورتم نشوند خ یمشت:زد و گفت یتلخ لبخند

 ؟یچ يتو رو زد؟ آخه برا اریره:لبش نگاه کردم و گفتم يتعجب به زخم گوشه  با

 من بهتر؟ از یک. کرد یرو هم سرم خال شیدر ضمن دق دل! شده بود یرتیغ:-

 !شد که جلوت درآد دایپ یکیپس باالخره :زدم و گفتم یکج لبخند

هم که غرورم خورد بشه من  گهیهزار بار د... پسر بچه مشت بخورم هیهم از  گهیهزار بار د. امیمن کوتاه نم:-

 .ختمیبه هم ر شونویمن ناخواسته زندگ...حقمه کننیهم که باهام م ییرفتارها نیا... مونمیحرفم م يپا

 کایکه ار دمید! جالب بود یلیبرام خ نیو اصول مت هیتو روح رییهمه تغ نیا!اومد یکش م اریاخت یب لبخندم

که وضعت  ینکن يگر یفقط مواظب باش ناش:آهسته گفتم ییبا صدا. به دست از آشپزخونه خارج شد ینیس

 .کایمثل من و ار شهیم

 ن؟یهم چنان کنتاکت:دیبه سمتم خم شد و پرس نیمت

 زیم يسه ماگ نسکافه رو رو يمحتو ینیشد و کنارم نشست و س کیبهمون نزد کایار. زدم یتلخ لبخند

 .دستتون درد نکنه:گفت نیمت. گذاشت

 !برادر من نیشما ع... نیآقا مت میتعارفا ندار نیما که باهم از ا. کنمیخواهش م:گفت کایار

برادرش  نیحاال شد ع! دزد کیمن بود و شر زیدوست عز نیمت شیپ قهیتا چند دق. انداختم کایبه ار ینگاه مین

 !قافله قیو رف

کن  يشما هم در حقم خواهر. برادرتونم نیاگه من ع:گفت کایداد و رو به ار هیآرنجش رو به زانوش تک نیمت

غرورِ  يطرف، زخم ها هیطرف، عذاب رها از  هیعذاب وجدان از ...کشم یمن خودم کم عذاب نم. خانوم کایار

موضوع که آرمان  نیکردن به ا کرف هیثان هیاما تحمل  کنمیرو تحمل م نایا يهمه ... طرف هیشکسته م هم 

 ...رهاست رو ندارم شیپ

**-** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٢٩٠ 

 :راز نیو دوازدهم صد

 )کایار(

که تو  ياز اون غرور يخبر گهید. نبود يمغرور و خشک و جد نیاون مت نیا. نگاه کردم نیمت يچشمها به

 ادیرو فر یو دلواپس ینگران... التماس رو... بغض رو... زدنیم ادیچشمهاش درد رو فر. نبود زدیش موج مچشم ها

 .مخصوصا به شما... نگم سک چیبه ه... من به رها قول دادم نگم کجاست:گفتم یبا شرمندگ. زدنیم

اگه من قَسمت :گفت شدیاز خواهش هم توش احساس م ییکه هرچند محکم بود اما رگه ها ییبا صدا نیمت

 .برم دنبالش دیبا...بدونم کجاست دیمن با... خانوم تو رو به روح پدر و مادرت خالصم کن کای؟اریبدم چ

برد  شیپ يداشتن؟ چرا برا یمرده بودن برنم شیسال پ20چرا دست از سر اون دو نفر که . رو بستم چشمهام

 شدن؟یکارهاشون به روح اونا متوسل م

 د؟یبشه؟که از پسر عمه ش دورش کن یکه چ دشینیبب دیخوا یم:دمیکردم و پرسرو باز  چشمهام

 .رهیخوام مطمئن شم دلش با منه و دلم آروم بگ یم:-

 یدنگش هم به نامتون بشه تا وقت شیسند ش...  نیاما آقا مت!دیبه اسم خودتون بزن یدلشو زورک دیخوا یم:-

 .دلتون باهاش نباشه ارزش نداره

رفته دل  یدلم باهاشه که از وقت:سپهر براش سخت بود گفت يحرفها به من،اونم جلو نیگفتن ا که انگار نیمت

که تا دم در خونه ش رفتم و  زنه،باهاشهیجون م یزنه،بیم زنه،کندیباهاشه که واسه خودم سخت م!ستیتو دلم ن

 !دادمیبه باد نم یراحت نیپسر بچه منو بزنه،باهاشه وگرنه من غرورمو به ا هیاجازه دادم 

 يکلمه  کیسپهر رو داشتم که  ؟منیمن چ...داره یچاک نهیعاشق س نیشد که همچ میلحظه به رها حسود هی

کم کم ... اومد یو بدنم به لرزه در م گرفتمیاسترس م کردیصدام که م...اومد ینم رونیاز دهنش ب زیمحبت آم

 ...از قبل شتریب!دچار کمبود محبت شده بودم...شدمیم يداشتم عقده ا

 يرها که برا:گفتم نیرو به مت تیدر نها.دادیداده بود و در سکوت گوش م هیمبل تک یکنارم به پشت سپهر

 .گرده یبرم گهیچند وقت د...نرفته شهیهم

روزه  نیو چند هیسردردم به خاطر فشار عصب. بوده برام یلیچند وقت هم که تحمل کردم خ نیهم:گفت نیمت

 .نجات بده یسردرگم نیرو از ا ،رهایآشفتگ نیبگو کجاست و منو از ا. زارهیراحتم نم

 ...هنوز هم محکم و با اقتدار بود اما حرفهاش.نبود زیلحنش ترحم برانگ... براش سوخت دلم

 ؟یباهاش صحبت کن... يخوا یم:گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٢٩١ 

قط من داشتم گرفتم و رها رو که ف دیجد يبرداشتم و شماره  زیم يرو از رو میگوش. نگاهم کرد يدواریام با

 الو؟:دیچیگوشم پ يرها تو يبوق که خورد صدا نیپنجم. تماس رو برقرار کردم

 !سالم رها :-

 خوبه؟ ؟آقاتونیشما خوب! سالم عروس خانوم:-

 رها؟ ییاده،کجایچقدر اونجا صدا ز.میخوب...ممنون:م رو خوردم و گفتم خنده

 .کریبزن رو اسپ:گفت سپهر

 نیرها از ب يصدا.گذاشتم کریاسپ يرو رو یبگه گوش یربط یب زینکنه رها ندونسته چ کهنیبه خاطر ا یدودل با

 .کنسرت آرمانم:دیبه گوش هرسه تامون رس ومدیکه م ییحجم صدا

رها شانس آورد که دم .زدیدوتا دستهاش رو داخل موهاش فرو برده بود و بهشون چنگ م. بود یدنید نیمت حال

گرفتم که ازم گرفت و  نیبه سمت مت دیرو با ترد یگوش. زهیخونشو بر نینبود مت دیدستش نبود وگرنه بع

 کا؟یار...الو؟:رها اومد يصدا. نگاهش کرد

 شیپ: گفت یگوش یاز بغض تو قسمت دهن دیاز اندوه،شا دیاز خشم،شا دیشا...دیلرزیم یکه کم ییبا صدا نیمت

 !آرمان بهت خوش بگذره رها خانوم

سرد شده و از دهن افتاده بودن  گهیکه د ییکنار نسکافه ها یجلو مبل يقطع کرد و رو یمعطل یرو ب یگوش

 .شیپدر و مادر واقع يخونه ...پس رها رامسره:گفت هیبعد از چند ثان...گذاشت

 ؟يدیاز کجا فهم:دیپرس سپهر

 يبرنامه  نترنتیا يامروز تو. اما اصال حواسم نبود... دمیفهم یرهاست م شیآرمان پ دمیاز اول که فهم دیبا:-

 .رامسر کنسرت داره دمیآرمان رو چک کردم و فهم يکنسرتها

 ؟يریگیآژانس برام م هیسپهر جان :و گفت دیکش یآه

 .تنها تو خونه نمون. تو هم حاضر شو کایار.صبر کن حاضر شم. رسونمت یخودم م:گفت سپهر

**-** 

 )سپهر(

سوار  نیمت. ومدیهنوز بارون م.کردم  ادهیپارك بود پها  يریام يکه دم در خونه  نشیرو کنار ماش نیمت

 .نیجلو بش ایب:که عقب نشسته بود گفتم کایبه ار. زد و راه افتاد یشد و تک بوق نشیماش

 .راحتم:گفت نیو سرسنگ عنق
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 .ستمیراننده ت که ن یول.تو رو کنار خودم تحمل کنم  ستمیمنم مشتاق ن:-

شد و در  ادهیپ نیاز ماش. کردیم دادیب شیمشک يتو چشمها تیحرص و عصبان. میبه هم نگاه کرد نهیآ يتو از

نگفتم و به راه  يزیچ.بعد در جلو رو باز کرد و سوار شد و اون رو هم محکم بست. دیرو محکم به هم کوب

 . تونستم سکوت کنمینم کردیم تیاون اذ یتلخ نبودم اما وقت يبه زدن حرفها یراض... افتادم

 نیماش ي شهیسقف و ش يبارون رو يکوبش قطره ها ياومد صدا یکه م ییتنها صدا. میزدیمن یحرف چیه

 .نیماش يچرخها ریشدن آب ز دهیپاش يبود و صدا

 یعواقبش به زبون م يو مالحظه  یپرده،بدون نگران یکاش آدم ها حرفهاشون رو ب میکرد یسکوت نم کاش

االن بگم دوستت دارم،بگم  نیتونستم هم یکاش م...کرده دشیگفت مهرداد تهد یبهم م کایکاش ار... آوردن

 ...میعاشق هم باش ایب م،بگمیتمومش کن ایب

 نیلعنت به ا...کردم یدادم و سکوت م یو عذاب م دمیکش یعذاب م دیتونستم و فقط با ینم.تونستم ینم اما

 ... سکوت مسخره

**-** 

 :راز نیزدهمیو س صد

 :روز بعد ظهر

رها برگردد سراغش برود و نشان  نکهیقبل از ا خواستیم. روزه اش بود1 یدر حال پرکردن فرم مرخص نیمت

حمل  يدر مورد پرونده  شانیدست و پا یبه لطف سروان نعمت.کندیمهم است و به او فکر م شیدهد که برا

مستقر کرده بود تا هر  ییحدهاشهر وا يها يدر تمام ورود.ماندند یمنتظر م دیمواد کامال بسته بود و فقط با

 . فتدیب یدانست آن روز اتفاق یم دیبع. را گزارش کنند یمورد مشکوک

 گرید. دیدردناکش را مال يها قهیداد و شق هیتک یبرگه رها کرد و به صندل ياز اتمام نوشتنش خودکار را رو بعد

آرام شود و  یه بود تا کمرا بست شیچشمها. کردینگاه م یشگیهمراه هم کیبه چشم  شیداشت به سردردها

بعد هم آرام . وارد شد و پا جفت کرد یسرهنگ دهد که چند ضربه به در خورد و سروان نعمت لیبعد برگه را تحو

 قربان؟:گفت دیو با ترد

 ...بگو:در همان حال که چشمانش بسته بودند گفت نیمت

 ه؟یدستور چ... مورد مشکوك رو گزارش دادن هیاآلن  نیهم:-
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چشمانش را باز کرد و صاف  نیمت. و حرف گوش کن تمام و کمال شده بود عیمط گریبعد از آن دعوا د از

 اآلن کجاست؟:دینشست و پرس

 .ما هم نامحسوس دنبالشن يمامورا.قم تهران رو رد کرده یعوارض:جواب داد حورسا

 .دیرو بد میسیب:گفت نیمت

از مرکز به :دهانش برد و گفت کیرا نزد میسیب نیمت. ددا نیکه دستش بود به مت یمیسیجلو آمد و ب حورسا

 .مرصاد

 .به گوشم قربان:آمد رونیب میسیاز ب يمرد يصدا

 به؟یمرصاد سوژه هنوز تحت تعق:-

 . بله قربان:-

 کنه؟یاسکورتش نم يا گهید نیماش:-

 د؟یدیدستور م یچ.وانت باره هیفقط .قربان ریخ:-

. دیمورد نظر بود راننده و بار رو به اداره منتقل کن يو اگه همون محوله  دیبارش رو بگرد. دیریجلوش رو بگ:-

 .میدار ازشین. نکنه ستیتلفن همراهش رو سربه ن یراننده گوش دیدقت داشته باش

 .تمام...مفهوم بود:-

 .تمام:-

را برداشت  برگه. انگار قسمت نبود برود. نگاه کرد زشیم يرو یمرخص يگذاشت و به برگه  زیم يرا رو میسیب

 زیحورسا که پشت م. اناخت زشیم ریز يتکه اش کرد و داخل سطل زباله 8تکه و 4بعد ...و نصفش کرد

 د؟یدار گرنیقربان شما م:نشسته بود گفت نیمت زیم يکنفرانس جلو

 .دچارش شدم رایاخ:نگاهش کرد و گفت نیمت

 ؟یچ يبرا.نباشه یفضول:-

اول بهمن . ماه تو کما بودم هیمن :و گفت دیکش یقیاز پنجره نفس عم رونیبه ب یبلند شد و با نگاه نیمت

 .یعصب يسردرها نیا...مونهیباهام م تیاز اون مامور يادگاری هی دمیشدم فهم داریامسال که ب نیهم

 د؟یکه توش شکست خورد یتیهمون مامور:-

ما . نبود يریستوان ام ایمن  ریصاما شکستمون تق میشکست خورد:گفت. بود زاریموضوع ب نیا يادآوریاز  چقدر

به  يریاومده بودم و ستوان ام رازیکه تازه از ش روین هیچون من به عنوان  میانتخاب شد تیاون مامور يبرا
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نفر از  هیاما  میتهران ناشناخته بود يارهاخالفک يشده بود برا لیکه تازه از دانشکده فارغ التحص یعنوان کس

و همون شخص  دیاداره د نیا يشده بود مارو تو ریدستگ یقبل از ورودمون به باند وقت لیباند همون اوا ياعضا

 .هستن نترپلیا بیباند تحت تع يحاال هم سردسته ها. چهار ماه بعد که آزاد شد لومون داد

نگاه  رونیشلوارش برده بود به ب بیرا داخل ج شیهم در همان حال که دستها نینزد و مت یحرف حورسا

 ...از مرصاد به مرکز:بلند شد میسیمامور واحد مرصاد از داخل ب يبعد صدا قهیحدود پنج دق.کردیم

 .مرصاد به گوشم:دهانش برد و گفت کینزد. برداشت زشیم يرا از رو میسیو ب دیپاشنه چرخ يرو نیمت

مخدر از انواع مختلف داخل  يماده  لوگرمیک100حدود . شد یجناب سرگرد سوژه متوقف شد و بارش بررس:-

 .کنسرو جاساز شده  يها یقوط

 ها و تلفن همراهشون؟ نیسرنش:-

انتقال به اداره  يآماده . همراهشون هم ضبط شد يتلفن ها. قربان دو نفر بودن که هر دو نفر بازاشت شدن:-

 .میهست

 .مامت. دیتر به اداره منتقلشون کن عیهرچه سر. کارِتون خوب بود... خب اریبس:-

 .تمام... دمیفهم:-

**-** 

 نیمت. کند یو سواالت دیایبود که ب ییمنتظر بازجو ییحامل مواد داخل اتاق بازجو نیماش يبعد راننده  یساعت

به سمت درِ اتاق  دادیظهر را نشان م1به ساعتش که ساعت یبود با نگاه ستادهیطرفه ا کی ي نهیکه پشت آ

حدودا هم سن  یمرد جوان. به راننده نگاه کرد. د از باز شدن در وارد اتاق شدرمز را وارد کرد و بع. رفت ییبازجو

گذاشت و  زیم يتلفن همراه مرد که سامان نام داشت رو ینشست و گوش شیروبرو نیمت. و سال خودش بود

 لویک100که  يسند...ت هست هیعل ینیچون سند محکم و سنگ یرو انکار کن يزیچ يفکر نکنم بخوا:گفت

 ؟يدب لیبار رو قرار بود کجا تحو...وزنشه

 رم؟یگیم فیکنم تخف ياگه همکار:گفت سامان

 .کنم یخودم تو پرونده ت درج م... قطعا:-

رو خودش  ریمس ي هیو بق رهیبگ لیبار رو ازم تحو یقرار بود وسط راه آقا اب:و گفت دیکش یقینفس عم سامان

 .بره

 قرارتون ساعت چند و کجا بود؟:-
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 .تو جاده مخصوص... گهیساعت د مین:اتاق گفت يواریبه ساعت د یبا نگاه سامان

 اد؟یب یقراره خود اب:-

 .آره:-

تو اتوبان قم  یگیو م یبه اب یزنیزنگ م...تیگوش نیا. ستین شتریوقت واسه سوال و جواب ب. خب یلیخ:-

 ؟یگرفت... رهیبگ لیاونجا و بار رو شخصا تحو ادیب یگیم... يزاپاس هم ندار... يتهران پنجر کرد

 يدستش را رو نیاش را بردارد که مت یتکان داد و دستش را دراز کرد گوش دییتا يسرش را به نشانه  سامان

برو برگرد  یب فتهیمواد که گردن خودت م نهمهیبو ببره و فرار کنه حکمت با ا یاگه اب:گذاشت و گفت یگوش

 .ینگ ینامربوط زیپس مواظب باش چ. اعدامه

را به گوشش  یسامان شماره گرفت و گوش. برداشت یگوش يدستش را از رو نیسرش را تکان داد و مت سامان

 .چسباند

**-** 

 :راز نیو چهاردهم صد

حمل بار در اتوبان  یخال نیمتر از ماش20 یبیتقر يبه فاصله  یشخص نیماش کیدر  شدیم قهیپنج دق بایتقر

آرنجش را . داده بود نییرا با وجود سرما پا شهیخودش پشت رول نشسته بود و ش.تهران منتظر نشسته بود-قم

کاربلد  يروهایاز ن یکیمنش که  بهسروان ...داده بود و سرش را به کف دستش هیتک نیماش يپنجره  يبه لبه 

 ي"نه"هم اصرار داشت اما  یو کل دیایهمراهش ب خواستیحورسا هم م. بود کنارش نشسته بود اتیعمل گانی

و تمرکزش را از  شدیم یبا بودن حورسا عصب. گفت دهانش را بست شیدر جواب اصرارها نیکه مت یمحکم

 زیو گر بیدر صورت تعق توانستیحداقل به منش م. دتوانست بکن یهم نم يکار یو از طرف دادیدست م

 ينهایاتوبان به صورت ماش يدر آن سو یبانیپشت يگانهای.کند يراندازیشود و ت زانیآو نیاز ماش یاحتمال

 اتیلو نرفتن عمل يخواسته بود برا نیمت. حرکت بودند  يبرا نیمنتظر دستور مت ییشناسا رقابلیو غ یشخص

 .وانت حمل بار باشد یکیحامل خودش و به منش بود در نزد نیماش مکه آن ه نیماش کیفقط 

ظهر بود و ...آرمان بود شیظهر بود و رها پ.. ظهر بود و رها رامسر بود... ظهر بود. ساعتش نگاه کرد به دوباره

 يچه ظهر بد...جمعه گرفته بود يظهر بود و دلش مثل عصرها...بود دهیبود که رها را ند يظهر نیپانزدهم نیا

 ... بود يبد يچه روزها... بود يچه روز بد... بود
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 يرها در راهرو يدلتنگ قدم ها. دیفهمیکه داشت و قدرشان را حاال م ییزهایتنگ تمام چدل. رها بود دلتنگ

هر  يدلتنگ سالم سرگرد گفتن ها...اداره که چه محکم بودند،برعکس خودش که چه شکننده و دل نازك بود

کرد و اتاق را  یرا پر م نیرها که با ورودش مشام مت يدلتنگ عطر خوشبو...يروز اول ساعت کار

دلتنگ زنگ تلفن همراه رها که حاال به ... مکالماتشان نیاز حدش ب شیب يدلتنگ قربان گفتن ها..خوشبو

دلتنگ حس ... نیمت يرها وقت شدت گرفتن سردردها يها یدلتنگ نگران... آمد ینظرش چقدر گوشنواز م

 ... رها يلمس دستها... رها يگفتن ها نیتدلتنگ م... بود يگریکه سرش سمت د یینگاه رها وقت ها ینیسنگ

دانست  یخوب م نیآمد؟ آنوقت مت یسرد و سخت به سر م يروزها نی،اییتنها نی،ایدلتنگ نی،ايدور نیا یک

 .را جبران کند زیچطور همه چ...رها را بدهد يچطور جواب عشق پاك و ساده 

رها  يمهم نبود خانواده .مثل آرمان داشت يقدر بیمهم نبود رق.داشت ریمس نیدر ا ییها ینبود چه سخت مهم

گنده تر از دهان مخالفت  يلقمه  نیمهم نبود که پدر و مادر خودش با برداشتن ا.نداشتند نیاز مت یدل خوش

مهم .مهم ناز رها بود که بود.مهم عشق بود که بود...مهم خواستن بود که بود...مهم عالقه بود که بود.کردند یم

 !بود یم دیبود که با دنیمهم به هم رس.ودبود که ب نیمت ازین

 قربان فکر کنم اومدن:-

راست نشست و . که کنار وانت بار متوقف شده بود نگاه کرد  یرنگ یآمد و به ون مشک رونیاز افکارش ب نیمت

به سمت قسمت بار رفت تا .به وانت انداخت  ینگاه.نبود یاب.شد ادهیپ يون باز شد و مرد یلیکه درِ ر دید

 .شو ادهیپ:گفت نیمت. ندازدیبه آن هم ب یاهنگ

خواست برگردد .دستشان هول کرد ياسلحه ها دنیمرد متوجه شان شد و با د.شدند ادهیدو به سرعت پ هر

باز خود به  مهین یلیدر ر.از جاکنده شد و به حرکت در آمد یگوشخراش يسمت ون و سوار شود که ون با صدا

 عیبه منش اونو به وانت دستبند بزن و سر:گفت نیو در همان ح دیاداره دو نیسمت ماش نیمت.خود بسته شد 

 .ایب

قسمت  ي لهیبه م ينارو خورده بود به سرعت با دستبند فلز شیها یرا که از طرف همپالک چارهیمنش مرد ب به

با سرعت  نیتم.به حرکت درش آورده بود شد و در را هم بست نیکه مت ینیبار وانت دستبند زد و بعد سوار ماش

بردن آن مرد  يبرا یبانیپشت يرویاز ن میسیبه منش با ب.راند یرنگ م یهرچه تمامتر در اتوبان دنبال ون مشک

 نیو خودشان را برسانند بعد به مت فتندیهم خواست به راه ب اتیعمل يها میت ي هیدرخواست کمک کرد از بق

 ر؟یدستگ ای دیکن یم بشونیتعق:گفت
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که  میباند بود يسرکرده  يریدستگ يمدرك برا هیما دنبال .ریدستگ:بود گفت یکه جمع رانندگ یبا حواس نیمت

 .مونه یبراش نم يزیراه گر گهید میریرو هم که دست راستشه بگ یاب.مدرکش با لو رفتن محموله جور شد

کمتر  دیکش یم ییگرفت و ال یسبقت م گرید ينهایمهابا از ماش یو ب اطیاحت یکه ب یشان با ون مشک فاصله

 .چرخشو بزن میکه شد کترینزد:گفت نیمت.شده بود

 .رسونهیم بیآس نهایماش ي هیبه بق کنهیسرعت چپ م نیا ست؟تویقربان خطرناك ن:-

تا  زیو گر بیتعق نیپس ا.راه فرارشون بسته ست کیتو تراف دونهیچون م شهیوارد شهر که نم.ستین يچاره ا:-

 شه؟یم یباکش زودتر خال یبه نظرت ک.بشه یخال مونیکیکه باك  کنهیم دایادامه پ یوقت

 !ندارم ينظر:زد و گفت یمنش لبخند کمرنگ به

فقط .حاال فاصله کمتر شده بود.را روشن کرد یبلند مشک یشاس لیکاپوت اتومب يچراغ گردان قرمز رو نیمت

فاصله بود که آن هم  گرینفر د2 و احتماال یو به منش و ون حامل اب نیبلند حامل مت یشاس نیب نیماش کی

 نییرا تا آخر پا شهیمنش ش به.خارج شد نشانیو از ب لیبه سمت چپ ما عیشد سر طیمتوجه اضطرار شرا یوقت

کرد که به هدف  کیپنجره نشست و به سمت چرخ ون شل يلبه  يداد و بعد از مسلح کردن اسلحه اش رو

به .بلند را به رگبار بست یآمد و با مسلسل شاس رونینفر ب کیسقف ون  يرو ي چهیکه از در دید نیمت.نخورد

از  نیرا انجام داد تا ماش يوار چیحرکات مارپ راستبه سمت چپ و  نیبرگشت و مت نیمنش به داخل ماش

اآلن  نیکن ادیقربان فاصله تونو باهاش ز:جلو که شکست به منش گفت  ي شهیش.مسلسل خارج شود ررسیت

 !ندهبیجفتمونو به رگبار م

احتماال .خدا را شکر کرد که اتوبان خلوت است.کم کرد نیکه با حرف به منش موافق بود از سرعت ماش نیمت

 يراندازیون ت يکه از باال يمرد.رنگ نباشند اهیس نیدو ماش نیا کیبودند بهتر است نزد دهیراننده ها فهم

 .حاال بزن:گفت نیمت.به داخل ون برگشته بود کردیم

 .قربان دیبر کترینزد:-

از راه .نشد زونیآو نیاز ماش گرید نباریبه منش ا.که به پدال گاز آورد کمتر کرد  یفاصله را با فشار مضاعف نیمت

ون  يشوم از باال کلیباز آن ه...خورد ریبه گل گ.چرخ ون را هدف گرفت  نیماش يجلو ي ختهیفرور ي شهیش

 دهیضد گلوله نپوش ي قهینه خودش و نه به منش جل چقدر افسوس خورد که نیکرد و مت کیسر در آورد و شل

 !الیخیرو بزن چرخ رو ب اروی نیا:گفت. اند
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راستش  يرا در بازو یدرد وحشتناک نیمت.باز به رگبار بسته شد نیماش کیمنش هدف گرفت اما قبل از شل به

را وادار  نیپردرد به منش مت ادیفر يصدا.خورده بود شیبازو ربهیت.به چک کردن دستش نبود يازین.حس کرد

 نیمت.هم به گردنش یکیاش و  نهیبه س یکی.خورده بود ریبه منش دو تا ت.ردیکرد نگاهش را از روبرو بگ

 آراد جوابمو بده ...به منش...به منش:کرد شیصدا يباناباور

آخر آراد تا ابد در  ادیمطمئن بود فر نیشد و مت یخارج نم ییآراد به منش صدا ياز حنجره  چوقتیه گرید اما

چقدر افسوس خورد که .بردیمهلکه جان سالم به در م نیالبته اگر خودش از ا.انداز خواهد شد نیگوشش طن

 .کند شیبار آراد صدا کیتر شود والاقل  یمیفرصت نکرد با به منش صم چوقتیه

 يجلو دیبا.برگشته بود نیبه داخل ماش راندازیمرد ت.پر از درد و خشم و نفرت به پدال گاز فشار آورد يچهره ا با

 دیبا.گرفت یآراد را م يپرپر شده  یانتقام جوان دیبا.رفتند یاز چنگش در م دینبا.گرفت یرا م یلعنت نیآن ماش

عملشان  يباند به سزا نیمرهم رساندن افراد ا نو آ کردیم دایآراد پ يدل خودش و خونواده  يبرا یمرهم

باز سرو  راندازیو اگر ت کردیم یحاال درست مماس ون رانندگ.دار بود يچوبه  يباال یتلعن راندازیآن ت دنید.بود

توانست اسلحه را بردارد و  یکرد و نم یکه فقط دست چپش کار م نیبه رگبار بستن مت شدیم دایکله اش پ

 شتریپدال گاز را ب.کردیم يکار فتدیاتفاق ب نیا نکهیقبل از ا دیهم ساده تر بود پس با وردنکند از آب خ کیشل

دانست ممکن است  یم.نداشت يگرید يچاره .بود نیا دیرس یکه به ذهنش م یتنها راه.فشرد و از ون جلو زد

شدن افراد داخلش از  ریو دستگ نیمتوقف کردن آن ماش يجان خودش تموم شود اما حاضر بود برا متیبه ق

حاال انگار ون داشت .عقب تر یچپش بود و کم درست سمت.بغل ون را نگاه کرد ي نهیاز آ.جانش هم بگذرد

به جسم  ینگاه.کرد راننده فکرش را نخواند و نقشه اش را نفهمد یخدا خدا م.کرد یم بیبلند را تعق یشاس

بغل  ي نهیاز آ گهیبار د کی.هم بسته بود خودش.بسته بود یمنیکمربند ا.و غرق در خون آراد انداخت جانیب

 یانگار م.دیکش یقینفس عم.180ای170به  کینزد دیشا.سرعت باال بود.بود یبلق تیدر همان وضع.نگاه کرد

 :لب گفت ریبا همان نفس ز.را لمس کند یتواند زندگ یکه م ییبار تاجا نیآخر يخواست برا

 "اشهد ان ال اله اال اهللا"

 .مناسب بود تیهمچنان منتظر موقع.داشت یبرنم نهیداخل آ ریاز تصو چشم

 "اشهد ان محمدا رسول اهللا"

و استرس را از  دیترد کردیم یسع.کردیقدرتش استفاده م تیاز نها دیبا.اش را هم به فرمان گرفت یزخم دست

 .شده بودند دیآوردند سف یکه به فرمان م يبند انگشتانش به خاطر فشار.خودش دور کند
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 "اهللا یول ایاشهد ان عل"

و کامال عمود بر ون  دیدرجه چرخ90 نیماش عیحرکت سر کیبا .نکرد،درنگ نکرد،مکث نکرد دیترد گرید

شوکه شد  یحرکت ناگهان نیون آنقدر از ا يراننده . آمد قرار گرفت یکه با سرعت به سمتش م یرنگ یمشک

شده به جسم  شادگ ییوحشت زده و با مردمک ها نیمت.راست منحرف کند ایکه فرصت نکرد ون را به چپ 

از .بلند شد یون وارد شکم شاس.برخورد بلند و دلهره آور بود يصدا.نگاه کرد شدیم کیکه نزد یبزرگ اهیس

را هم  ادیدرد توان ناله و فر.خورد شد...له شد نیمت...مچاله شد...بلند جمع شد یشاس.نشسته بود نیکه مت یسمت

رنگ همراه  یمشک نیکه دو ماش ییو غلت ها یراندو يحرکت ها.وحشتناك تر بود يبعد يصدا.از او گرفت

ون هم مثل خودش  نانیشک سرنش یدانست که ب یرا م نیفقط ا.دانست چند معلق زده اند  ینم.زدند یهم م

آخر را  يمثل خودش نفس ها...دارند  یمثل خودش درد جانکاه.حرکت کردن را داشته باشند يارایمحالست 

 .کشندیم

فکر کرد که چه  نیبه ا فتندیهم ب يرو شیپلکها نکهیلحظه قبل از ا نیشد و در آخر رهیچ نیدرد به مت باالخره

 ...خوب شد اشهدش را خواند

**-** 

 :راز نیو پانزدهم صد

 )سپهر(

اداره بودم و  اطیداخل ح.جرم بودم يدو بعد از ظهر بود و من هم درحال برگشتن از سر صحنه  یحوال ساعت

. اومد یداشت شتابزده به سمتم م دنمیبا د ریام.  دمیرو د ریرفتم که ام یم یداشتم به سمت ساختمان آگاه

 . رفته بود يا گهیبود و دنبال کار د ومدهیباهام سرصحنه ن

 شده؟ یچ يدیشن: و گفت ستادیروبروم ا باالخره

 ؟یچ:دمیکردم و پرس یاخم

 !نیمت:گفت دزیکه هنوز نفس نفس م ریام

 ؟یچ نیمت:دمیو وحشت داد و پرس یجاش رو به نگران میسردرگم

گفت چند تا واحد و آمبوالنس به محلشون اعزام  یباهاش کار داشتم همکارش سروان نعمت ششیرفتم پ:-

 .چپ کردن زیو گر بیظاهرا تو تعق. کردن

 کجا؟:-
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 .قم تهران یبعد از عوارض لومتریدو ک:-

**-** 

... که بهم سپرده شده بود يبودن پرونده ا ياز سرِ کار، اضطرار رموجهمیغ ریتاخ...برام مهم نبود یچیه گهید

 یکه جواب بده و از نگران دیام نیرو هزار بار گرفته بودم به ا شیکه گوش نیمت.مهم بود نیفقط مت.یچیه

 ".باشد یدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م"خالصم کنه اما

که سالم و سر  نمشیروندم که برسم و بب یبا سرعت م. نشده باشه شیزیچ نیمت کردمیتمام وجود دعا م با

 ینم.نگران خودش بکنه نقدریچشمش بکارم و بهش بفهمونم حق نداره منو ا ریمشت ز هیتا خودم ... است

 يبد يخبر از حادثه  میعنتل يبراش افتاده فکر کنم اما دلشوره  ياتفاق بد نکهیلحظه به ا هی یخواستم حت

بعد از . نگاه کردم لیگارد ر ي گهیمخالف در سمت د نیبه سمت چپ و ال.اتوبان شدم يوارد محدوده . دادیم

طاقتم تموم ..تا آمبوالنس س،سهیپل نیچند تا ماش.از اتوبان توجهم رو جلب کرد یقسمت یِ،شلوغ قهیچند دق

متوقف  یخاک يرو کنار جاده تو شونه  نیماش.برسم گرداندور بر یدگیتونستم برونم تا به بر ینم.شد

سه  يکه با سرعت سرسام آور در حرکت بودن عرض جاده  ییها نیماش نیشدم و با عجله از ب ادهیکردم،پ

 نیدو تا ماش. دمیدیحاال بهتر م. اتوبان رفتم ي گهیرد شدم و به سمت د لیگارد ر ياز رو.کردم یرو ط نهیال

. هاش خرد شده بودن شهیچپ افتاده بود و تمام ش يون بود که به پهلو هی یکی. بودن هرنگ چپ کرد یمشک

ستاد که کامال سر و ته شده و چهار چرخش باال  یشخص يها نیماش هیبلند بود شب یشاس هی گهید نیماش

 داننخاطر راه ب نیو به هم شدنیرد م یسرعت بود به آروم نیکه ال نیال هیاز  يگذر يها نیماش. بودن

که بغرنج بودن  يکم صبر و حوصله ا يبوق راننده ها يصدا. پشت محل برخورد درست شده بود يدیشد

 . کردن سوهان روحم بود یرو درك نم تیوضع

به . نشون دادم و اون هم راه رو برام باز کرد یجیکارتم رو با گ. رهیافسر خواست جلوم رو بگ هی. .رفتم جلوتر

 شهیش یداغون شده بود و اطرافش کل یواژگون شده که حساب نیدو امدادگر کنار ماش. بلند رفتم یسمت شاس

اونها که پشت به من نشسته بودن چهره  نیجلوتر رفتم و از ب. بود نشسته بودن ختهیر نیزم يخورده و خون رو

 یول. خواستم که بشناسمبدم،ن صینخواستم که تشخ یعنی.نشناختم...ندادم صیتشخ. دمیراننده رو د یخون ي

که  یرنگ يقهوه ا یدسته چرم یافتاده بود و همون ساعت مچ رونیب نیکه از ماش دمیدست چپش رو د یوقت

بدم،مجبور شدم بشناسم،مجبور شدم  صیمجبور شدم تشخ دمید ستشبودم د دهیخر نیتولد مت يخودم برا

 ...نهیمت...ون و مچاله شده برادرمج یب کریقبول کنم اون دوست منه،مجبور شدم باور کنم اون پ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٠١ 

 زنده ست؟:دمیکه خودم هم نشناختم پرس ییبا صدا. امدادگر متوجه حضورم شدن  دو

 ش؟یشناس یم... زودتر اقدامات الزم انجام بشه دیبا. مهیوخ تشیاما وضع.زنده ست:بلند شد و گفت شونیکی

 ...برادرمه...دوستمه:دمینال

 کلیبا ه نیکه به سقف فرود اومده بود و مت نیاون مرد کنار ماش يجا. نباخته بودم نقدریخودم رو ا چوقتیه

 شهیش کهیچند ت. سر و ته توش نشسته بود زانو زدم يبد تیکه به گردنش بسته شده بود در وضع یو آتل یخون

. رو گرفتم نیبردم و دست چپ مت ستبه درد زانوم د تیاهم یبه زانوم فشار آورد و زخمشون کرد اما من ب

 يبرا نیفعال هم...زدیم یول زدیم جونیب... زدیم یول زدیم فیضع...زدیم یول زدیکند م.. زدیم. نبضش رو گرفتم

. حرف امدادگر افتادم ادی. حالمو خراب کرده بود نیاون وضع اسف بار مت دنید.بود یخورده آروم شدنم کاف هی

 يکار چیچرا ه:دمیازش پرس. برگشتم و بلند شدم شد؟یپس چرا نم. انجام بشه زمزودتر اقدامات ال دیگفت با

 مارستان؟یب نشیبر یچرا نم ن؟یاریدرش نم د؟چرایکن ینم

پاهاش  یاز طرف. برسه  بیممکنه به نخاعش آس. درش آورد اطیاحت یب شهینم:دوم که کنارم بود گفت امدادگر

 .کرده ریتو اون راه بندون گ...ینیب یگردونه که مرو بر نیو ماش ادیب لیجرثق دیبا. کرده ریگ

 هی. بود عیدشت وس هیروبروم .جاده رفتم ي هیبعد برگشتم و به سمت حاش. به راه بندان نگاه کردم يدیناام با

 رونشیب. شلوارم بود زنگ خورد بیج يکه تو میگوش. چمنزار که البته تو اون فصل سرد خشک و مرده بود

 .الو:جواب دادم.بود ریام.دمیکش

رو  شیگوش یهرچ ه؟یتو چه وضع نیشد؟ مت یسپهر چ:گفت ریام.به وضع خرابم نبره یکه پ. صاف کردم صدامو

 .خاموشه رمیگیم

 ریاون پاره آهن مچاله شده،گ نیب نیخود مت.سالم نداره يجا هیکه سوارشه خورد شده، ینیماش: گفتم یسخت به

 هست؟ شیاز گوش يچه انتظار.کرده

 زنده ست؟به هوشه؟:نگران بود،نگران تر شد صداش

 .هوشه یب... زنده ست:-

 .فتمیاالن راه م نیمن هم:-

 .فرستم یرو برات م مارستانیمنتقلش که کردن آدرس ب ؟يایب يخوا یکجا م:-

 .شمیم وونهید نجایمن ا:-

 .یشیم وونهید ینیرو بب تشیو وضع يایب... یشیم وونهید نجایا يایب:-
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 خرابه؟ نقدریا:-

 .دعا کن زنده بمونه:-

 .خبر نذار یتو رو خدا منو ب. ها یسپهر خبرم کن:-

 .فعال. باشه:-

 .خداحافظ:-

بلند  یبود و داشتن قالبش رو به شاس دهیرس لیجرثق. دمیبرگردوندم و چرخ بمیرو قطع کردم و داخل ج یگوش

رفته بود  ادمیاما اسمش رو  شناختمیمبارزه با مواد که م يها سیاز پل یکی... گهینفر د هی دمید. کردنیوصل م

 ياون آتل گردن نبسته بودن و برا يبرا نیبرخالف مت. نشسته و چشمهاش بسته ست و بدنش شل نیکنار مت

جوون مرده و  سیبود که اون پل نیکنم ا ریتعب هیقض نیکه تونستم از ا يزیتنها چ. نخاعش حفاظ نذاشته بودن

برگشتم که داشتن  یوقت قهیبعد از چند دق. .باز روم رو برگردوندم. ستیان قطع نخاع شدنش ننگر یکس گهید

برانکارد  يرو. ستادمیسر امدادگرها ا يجلو رفتم و باال. ذاشتن یم انکاردبر يرو رو نیجسم غرق در خون مت

. اخل آمبوالنس قرار گرفت د نیباالخره برانکارد حامل مت. که ثابت شد بلندش کردن که داخل آمبوالنس بزارن

 یبرم نمیبرگردوندن ماش يبعدا برا.شد و من هم به عنوان همراهش سوار شدم نیاز امداگرها وارد کاب یکی

امدادگر که . نگاه کردم نیبه مت. ناگوار رو پشت سر گذاشت يآمبوالنس به حرکت در اومد و اون صحنه . گشتم

 د؟یشما همکار سرگرد صداقت: دیو دهنش ثابت کرد و پرس ینیب يرو رو ژنیبود ماسک اکس یمرد جوان

 وضعش چطوره؟. سمیپل. آره: گفتم يخسته ا يصدا با

اما . بگم تونمینم قیدق: گفت نیآغشته به خون مت ينوك مداد رهنیپ يباز کردن دکمه ها نیدر ح امدادگر

 بیچه آس قایدق نکهیا. هخورده و مچ دست چپش هم شکست ریراستش ت يبازو. دنده هست یاحتمال شکست

 .شهیمشخص م مارستانیتو ب دهید ییها

 . از نهادم بلند شد آه

رو از دستش در  نیمت یامدادگر ساعت مچ.کردم یرفت نگاه م یم نییکه نامنظم باال و پا نیمت ي نهیس به

چپ  ي نهیس يرو بیامدادگر از داخل ج.کردیشکسته بود و کار نم. به ساعت نگاه کردم. آورد و به دستم داد

انگشتام  نیب. شناختمش عیسر. تدر آورد و اون رو هم به سمتم گرف يا روزهیف فیظر حیتسب هی نیمت رهنیپ

 بود؟ نیمت شیچرا پ. فرستاد یصلوات م نیمت يبود که رها باهاش برا یحیتسب. گرفتم و لمسش کردم
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چه وضع  يتو زشونیعز گفتمیم نیمت ي به خونواده ره؟چطوریخط تیوضع نیتو ا نیمت گفتمیبه رها م چطور

  ه؟یبد

**** 

 :راز نیو شانزدهم صد

 )سپهر(

. راست بردنش اتاق عمل و من پشت در دو لنگه موندم هی. راه افتادم نیدنبال تخت مت میدیکه رس مارستانیب به

دادم  هیکنار در تک واریدر نگاهش کردم و بعد به د کیکوچ ي شهیخارج شد از راه ش دمید دانیکه از م یتا وقت

و  ینگران ،ازیفیاز بالتکل. اومد یدستم برنم از يکار چیه نکهیاز ا. دستهام رو به زانوهام گرفتم. و خم شدم

آوردن  رونیاما توان ب دادمیخبر م نیپدر مت رضایو آقا عل ریبه ام دیبا. وجودم بود کالفه بودم يکه تو یترس

ضعف نشون  دینبا. باختم یخودمو م دیاما نبا نمیبش نیزم يا روخواست همونج یدلم م. رو نداشتم میگوش

 . دادمیم

گوشم  يبوق هنوز کامل تو نیاول. رو گرفتم  ریام يشماره .دمیکش رونیب بمیرو از ج میو گوش ستادمیا راست

 ؟ییشد؟کجا یچ:جواب داد ریبود که ام دهیچینپ

 .ارشونیبه خونواده ش هم خبر بده با خودت ب.بردنش اتاق عمل. خاتم مارستانیب:-

 مارستانیشده؟ بگو ب نطوریماه نشده از کما در اومده ا هیبگم؟بگم پسرتون هنوز  یبهشون چ. تونم سپهر ینم:-

 .زنگ بزنه بهشون

 .فعال. خب یلیخ:-

 .دیببخش:گفتم. ون زن اونجا بودپرستار جو هی. رفتم يپرستار ستگاهیرو قطع کردم و به سمت ا یگوش

 د؟ییبفرما:دیپرس ییسمتم برگشت و با خوش رو به

 .نجایکه پسرشون رو آوردن ا دیکه بردنش اتاق عمل خبر بد یضیمر نیهم يخواستم به خونواده  یم:-

 .دیشماره رو بد:سرش را تکان داد و گفت زن

اتصال مکالمه  يانتظار برا نیدستش شماره رو گرفت و در ح يرو براش خوندم و اون با تلفن ثابت جلو شماره

 ه؟یاسمش چ:دیپرس

 .صداقت نیمت:-

**-** 
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 . دنیهمزمان رس نیو پدر و مادر مت ریام

بلند شدم و منتظر شدم . دمشونیچشم د يبه اتاق عمل نشسته بودم که از گوشه  یمنته يراهرو مکتین يرو

هم کنارش  رضایآقا عل. اومد  یپرشتاب به سمتم م ییاشک بار و قدم ها يخانوم با چشمها ایسون. بهم برسن

 .سالم:گفتم ستادمیهر سه روبروم ا یباالخره وقت. قدم عقب تر از اونها  کی ریبود و ام

 افتاده؟ یچه اتفاق. سالم پسرم:آروم و با صالبت بود گفت شهیخان که مثل هم رضایعل

 .اآلن تو اتاق عمله...تصادف کرده:هام رو به کفپوش سبز راهرو دوختم و گفتم چشم

موضوع  نیهم سن و سال خودش با ا يبهتر از زن ها یلیخ شیگر ینظام يخانوم که به خاطر سابقه  ایسون

 ؟یچ يکجا تصادف کرده؟برا:گفت يگرفته ا يمواجه شده بود با صدا

 .بان قم تهرانتو اتو. بوده ظاهرا زیو گر بیتعق:-

 !شده داریماهه از کما ب هیبچه تازه  نیا:-

رو به روم  ریام. دادم هیکنار در اتاق عمل تک واریمن هم به د. نشستن  مکتین يخانوم رو ایو سون رضایعل آقا

 .يخسته ا یلیمعلومه خ. استراحت کن کمیبرو :و گفت ستادیا

چه  يدیتو ند- .نشنون رضایخانوم و آقا عل ایکه سون يدآوردم تا ح نییصدام رو پا-نگران...رینگرانم ام:-

 .تازه اگه زنده بمونه. کنم اون جسم له شده بتونه دوباره مثل روز اول بشه یباور نم. داشت یاوضاع

 داریکنن که از کما ب دیخواستن ازش قطع ام یم گهیقبل دکترا د يدفعه . هیقو نیمت! نفوس بد نزن سپهر:-

 .شد

 ...مرده... بود نیتو ماش نیگرفت، با مت عیترف شیهمون که دو هفته پ... به منش:-

 بد تصادف کردن؟ نقدریآراد مرده؟ ا:ناباورانه گفت ریام

 ...نقدریا:کردم تکرار

 . داد هیتک واریاتاق عمل مثل من به د يدر دولنگه  ي گهیطرف د. نگفت يزیچ گهید ریام

 شدینم گهیداخل اون پاره آهن که د نیمت یخون يچهره  ریتصو. بود4ساعت  .انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

 ....رفتیچشم هام کنار نم  ياز جلو يروش گذاشت لحظه ا نیاسم ماش

رفتم که در اتاق عمل  یاومدم و م یداشتم عرض راهرو رو م...  کیتار رونیعصر بود و آسمونِ ب7 یحوال

 . میدیکه با گان سبز رنگ ازش خارج شد چرخ يباالخره باز شد و همه به سمت مرد

 د؟یسرگرد صداقت هست يشما همراه ها:دیپرس دکتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٠٥ 

 .من پدرشم. بله:خان گفت رضایعل

مچ دست چپش، . داشت يادیز يها یشکستگ. نشده بلیاآلن خوبه اما هنوز است تشیخدا رو شکر وضع:-

راستش  ي هیسوراخ شدن ر شیمشکل اصل .خورده بود  ریدست راستش هم که ت. تا از دنده هاش4سرش و 

 .شهیباشه خوب م يمدت که بستر هی. از دنده ها بود که حل شد یکیتوسط 

 شه؟یحالش کامال خوب م یعنی:دمیپرس

 !انشاهللا:-

 .دیخسته نباش. دکتر يبده آقا رتونیخدا خ:خانوم گفت ایسون

دوان  نیمت کتریخواهر کوچ نیدرست بعد از رفتن دکتر ،آذ. میدیکش یاز سرِ آسودگ یرفت و ما هم نفس دکتر

 شده مامان؟ یچ نیشده؟ مت یچ:دیپرس یبا نگران. از ظاهرش معلوم بود دانشگاه بوده. شد داشیدوان پ

دست . اومد رونیب نیبار تخت چرخدار حامل مت نیدر اتاق عمل دوباره باز شد و ا رهیبگ یجواب نکهیقبل از ا اما

 رفتیبودن کنار م دهیکه روش کش يدیسف يشده بود و قطعا اگه پارچه  یچیسرش باند پ. بود چپش تو گچ

 ياز جلو دادنیکه هلش م يتخت توسط دو مرد. شدیش هم مشخص م نهیراست و س يبازو يها یچیباند پ

 .هم همراهش رفتن  نیما رد شد و پدر و مادر و خواهر مت

لبم نقش  يرو یلبخند کمرنگ و نا مطمئن.شهیم یقبل نیکه باز هم همون مت. رو شکر کردم که زنده ست  خدا

 حرفاست؟ نیجون سخت تر از ا نیمت. گفتم نفوس بد نزن يدید:گفت ریام. بست

 .برم خونه خوامیحاال م:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

**-** 

 :راز نیو هفدهم صد

 )کایار(

 دمیپرس یم... محال بود زنگ بزنم و بپرسم کجاست. بود ومدهیشب بود و سپهر هنوز ن9 کینزد ساعت

 نییرو باال و پا ونیزیتلو يهدف کانالها یخودم ب یهمونطور تو دلواپس! کنه؟ هرگز خمی يکجاست تا سنگ رو

 .کردمیم

 .و در باز شد دیتو قفل در چرخ دیکردم که کل یو رو م ریبود که شبکه ها رو ز یدور چندم دونمینم

هردومون راحت تر  نطوریا.بلند شدم که برم تو اتاقم.کرد یم تیسالمه و باالخره برگشته کفا دمیکه فهم نیهم

 .شیشگیوجود و اخم هم يسرما دنیمن راحت بود و من از ند دنیاون از ند.میبود
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بعد . که کفشش رو در آورد و در رو بست دمیر رو دسپه. اتاق ها بشم يتا وارد راهرو شدمیدر رد م ياز جلو دیبا

فقط ... نفرت،نه خشم و غضب دم،نهید يتو چشماش نه سرد.میسرش رو بلند کرد و با هم چشم تو چشم شد

هردو دستش رو . دمیبه سمتش چرخ.نشستکاناپه  يبه سمتم اومد و بعد از کنارم رد شد و رو.بود یدرد و نگران

تونست اتفاق  یم یچ.دلشوره گرفتم. دادیبا سر انگشت هاش چشماش رو فشار م صورتش گذاشته بود و يرو

 بود؟ ختهیبه هم ر نقدریافتاده باشه که سپهر به خاطرش ا

 یبپرسم و حرف يزیخواستم چ ینم. کردم یحرف بهش نگاه م یمردم و همون طور ب یم ياز کنجکاو داشتم

 کا؟یار:بود،گرفته بود یصداش خسته بود، زخم...دمیبرم تو اتاقم که صداش رو شن دمیچرخ. بزنم که بزنه تو پرم

 ؟ياریآرامبخش م... هیبرام :حرفشم گفت يمنتظر ادامه  دید یوقت. نگفتم يزیسمتش برگشتم اما چ به

رامبخش آ هیقرص ها  يفورا رفتم تو آشپزخونه و از داخل جعبه . نداشتم يتوان لجباز.هزار برابر شد مینگران

مبل انداخته  يدسته  يکتش رو در آورده و رو.به سمتش رفتم. برگشتم ییرایآب به پذ وانیل هیبرداشتم و با 

 .ایب:کنارش نشستم و گفتم...قرار داشت شیشکالت رهنیشونه هاش و پ يبند حائل هنوز رو... بود

 شده؟ یچ:دمیجرات دادم و پرس به خودم. آب قورتش داد وانیل دنیرو از کف دستم برداشت و با سرکش قرص

تو اتاق عمل  شیتا دوساعت پ. بد هم تصادف کرده...تصادف کرده نیمت:که چشماش رو بسته بود گفت یدرحال

 .بود

 اآلن وضعش چطوره؟:-

 ... دهیتمام بدنش صدمه د... شهیدکترش گفت به مرور خوب م:-

 ؟یختیبه هم ر نقدریچرا ا شه؟پسیدکتر گفته خوب م یگیمگه نم:-

تونم  ینم. کرده بود حالمو خراب کرد ریپاره آهن ها گ نیجون ب یکه ب نیمت دنید.تصادف بودم يسرصحنه :-

 .فراموشش کنم

دادم  یبهش حق م. شدیم ينبود اگه اشکش هم جار دیبع...قبل تر فرق داشت يو روزها روزیبا سپهر د چقدر

 یلیخ گفتیکه سپهر م یتیاون وضع يبرادر تو دنید...ودمثل برادر سپهر ب نیمت. باشه نینگران مت نقدریکه ا

 . دردناك بود

داده بود و سرش عقب رفته و چشماش رو هم  هیکاناپه تک یکه سپهر به پشت یخودم جرات دادم و در حال به

نه مهربون شد و نه پسم ... نکرد یحرکت چیه...پاش بود گذاشتم يدست راستش که رو يبسته بود دستم رو رو

 .نگرانت شدم... يکرد رید:دستش رو گرفتم و گفتم. زد
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 کیحدود . دیکش یو نامنظم نفس م قیچشمهاش رو بسته بود و عم. در کار نبود یحرف و حرکت چیهم ه باز

و  شد رهیبه چشمهام خ.که سپهر راست نشست و من هم دستم رو برداشتم میتو همون حالت بود قهیدق

 .ادیحداقل به هوش ب...بزار حالش بهتر بشه. فعال به رها خبر نده:گفت

 . تکون دادم  میتفه يرو به نشونه  سرم

شده  ایاز طرف سپهر برام رو دنشیبود که د یهمون نگاه مهربون...زدیم شمیکه آت ینگاه...کردیم نگاهم

 .برو بخواب:زمزمه کرد... ست کرد عالقه و احساس سپهر به من زنده یکه مطمئنم م ینگاه...بود

 .ادیخوابم نم:-

 .نجایا ایپس ب: زد و گفت یکمرنگ لبخند

ش بود  نهیس يسرم رو هیثان کیدر عرض ... دیشونه م قرار گرفت و من رو به سمت خودش کش يرو دستش

نفس هاش  دادیش بود نشون م نهیس ياما سرم که رو. نفسم بند اومده بود.و دستهاش دور تنه م حلقه شده بود

 .و منظم شدن قیعم

دست راستم رو . بخوابه تیانگار قصد داشت تو همون وضع...بگه اما سکوت کرده بود  يزیچ خواستیم دلم

 ؟یلباساتو عوض کن يخواینم: قلبش گذاشتم و گفتم يرو

 دم؟یبد م يچطور؟بو:-

که ازش  دادیرو م یبهشت يبرام بو عطر نیا... بودن دهیچسب مییایبو يها رندهیعطرش با قدرت تمام به گ يبو

 ...فکر کنم جواز برگشتم به بهشت صادر شده بود... رونده شده بودم و حاال

 .رهیدر نم نطوریا تیخستگ... نه:گفتم

آب به سر ... برو لباساتو عوض کن:گفتم. افتاد نییشونه م پا يدستش از رو.فاصله گرفتم و راست نشستم ازش

 .ماریو صورتت بزن که شام ب

 .اشتها ندارم:شد و گفت بلند

 .به سمت اتاق رفت و

**-** 

 )سپهر(

 . به دست و صورتم آب زدم و به اتاق خواب برگشتم يو شلوار گرمکن سورمه ا شرتیلباسهام با ت ضیاز تعو بعد
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که من و  يحلقه ا... تو دست چپم برق زد يزیچ. کنسول گذاشتم يتخت برداشتم و رو يرو از رو لیحا بند

 يتشنه . شد ریبازوهام بود به وجودم سراز نیب کایار یافتادم که وقت یآرامش ادی. کرد یرو به هم وصل م کایار

 .بود خوابم ببره حالشده بود و م کیکه اعصابم تحر طیاون شرا ياونم تو.اون آرامش بودم

 یهرچقدر هم که م. بود نجایآرامش من هم... بودم  دهیکه تا حاال روش نخواب یتخت... دمیسمت تخت چرخ به

برق رو خاموش کردم و بعد از روشن . بودن بود کایتظاهر کنم باز هم آرامش من کنار ار یاحساس یخواستم به ب

خسته . اومد یخوابم نم. رو بستم امو چشمه دمیتخت دو نفره دراز کش يکنار تخت، رو کیکردن آباژور کوچ

 . بردیداشتم که خوابم نم الیبودم اما اونقدر فکر و خ

قدم هاش رو  يصدا. رو حس کنم دشیتونستم ترد یچشمهام رو باز نکردم اما م. بعد در باز شد قهیدق ده

 ؟يداریب:تخت سمت من نشست و گفت يرو. دمیشن

 دور بود؟... دخترك مال من بود اما دلش هزاران فرسخ از من  نیا... هام رو باز کردم و نگاهش کردم چشم

و بدنش رو کش داد و روم خم  دیکش یقینفس عم... رو باز کرد و بعد انگار که منصرف شده باشه بست نشده

باز . و تعادلش به هم خورد دمیبالش رو که گرفت بازوش رو کش يگوشه . شد تا بالشش رو از کنار سرم برداره

 .کنج لبم جا خوش کرده بود ینگو من لبخند کمر کردیمتعجب و مبهوت نگاهم م. کردم رشیبازوهام اس نیب

 ؟یبخواب يخواینم: م بود که گفت نهیس يش رو چونه

 .نه:دادم جواب

 ... من ...مـ:بعد گفت... تو چشم هام نگاه نکنه گهیسر داد تا د نییرو با پا چشمهاش

هنوز با  ای؟يخوا یهنوز منو نم:و گفتم دمیکش یقیکرد نفس عم یم ینیباالتنه م سنگ يوجود تنه ش که رو با

 ؟يومدیخودت کنار ن

 .کدوم چیه:م چسبوند و گفت نهیرو به س شیشونیهاش رو بست و پ چشم

 ؟یپس چ:زدم و گفتم يلبخند

 .یچیه: و گفت دیکش یآه

آباژور رو  شهیم:گفت دیتخت که خواب يجابجاش کردم و رو. کمرش قرار گرفت يگود يبلوزش رو ریاز ز دستم

 ؟یخاموش کن

آباژور رو . دمیفهم یچراغ خواب معلوم بود م مینور مال ریصورتش که ز یاز سرخ. دیکش یممن خجالت  يکایار

تنش منقبض تر شد و من ... دمیبه هم فشرده ش رو بوس يپلک ها يرو. دمیخاموش کردم و به سمتش چرخ
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چشمهاتو باز ... گهید ردمبرق رو خاموش ک: کنار گوشش گفتم. دمیدلم خند يهمه شرم و خجالتش تو نیاز ا

 ...کن 

 !ينشوند یباالخره حرفتو به کرس: چشمهاش رو باز کرد و گفت...دمیگوشش رو هم بوس ينرمه  و

 !شهیمثل هم: باز کردم و گفتم یکش سرش روبه آهستگ!لحنش نبود يتو یتیو نارضا یاز ناراحت ینشان چیه

 !زورگو:چپ نگاهم کرد و گفت چپ

فدات  ریسخت نگ:اونجا نشوندم و گفتم یکیکوچ يردنش فرو بردم و بوسه کتف و گ نیب يگود يرو تو سرم

 ... شم

**-** 

 :راز نیو هجدهم صد

 :روز بعد دو

 )سپهر(

هم کنار تختش  نیآذ. بود  وی یس يآ يتو. نمیرو بب نیمت تیتا وضع مارستانیرفتم ب میاز اتمام ساعت کار بعد

تکون دادم و  يصدا سالم کرد و من هم سر یاتاق ب ي شهیپشت ش دنمیخوند که با د یبود و داشت قرآن م

 . نگاه کردم نیبه مت

خراب  یلیخ شیوضع ظاهر. دم و دستگاه بهش وصل بود یبود و کل هوشیهنوز ب. رییبدون تغ... بود همونطور

که  خدا رو شکر کردم.ها صورتش رو زخم کرده بودن شهیخورده ش. شده بود يبود که بستر یقبل يتر از دفعه 

رو  یهمه فشار روح نیبتونه ا کهبود  یاون دختر حساس تر از اون.نهیبب تیوضع نیا يتا اونو تو ستیرها ن

 ...همزمان تحمل کنه

 دیاز جاش پر. شدم نیآذ يشتابزده  تیوضع رییمتوجه تغ کردمینگاه م نیحالت مت یب يکه به چهره  همونطور

 واریشده تو د هیتعب توریاز اون به مان تینگاه کرد و من هم به تبع نیسر مت يبه باال. رو چند بار صدا زد نیو مت

 یقلب ستیجز ا یکه معن يخط ممتد. ردمن رو هم وحشت زده ک شگرینما يخط سبز ممتد رو. نگاه کردم

به دنبالشون هم دکتر که مرد . دو پرستار خودشونو رسوندن. بلند پرستارها رو صدا زد يبا صدا نیآذ. نداشت

 دیتن پوش سف يفشار يدکمه ها. و بدون فوت وقت دست به کار شد ستادیا نیبود کنار تخت مت یالانسیم

کردن و دخترك وحشت زده و لرزان  رونیرو از بخش ب نیآذ. شدن زو همه به دنبال هم با دیرو کش نیمت

ا دستگاه الکتروشوك از پرستار ه یکی. کرد یش حالمو خراب تر م هیهق هق گر. ستادیاومد و کنار من ا رونیب
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 اشیدستش اح يبود که دکتر داشت با حرکت ها نینگاهم به مت هی. اتاق به سمت تخت آورد يرو از گوشه 

 يو من ناباورانه دستم رو رو زدیرو صدا م نیمت نیآذ. که خطش هنوز صاف بود شگرینگاهم به نما هیو  کردیم

 نهیس يدکتر الکترود ها رو رو. کردم یامان پرستارها و دکتر نگاه م یگذاشته بودم و به جنب و جوش ب شهیش

. ومدیبه وجود ن توریتو مان يرییداشت اما تغ یپرش کوتاه نیبدن مت. گذاشت نیمت يبرهنه و پانسمان شده  ي

و چشمهام جمع اشک ت. بود جهینت یباز هم ب... دیباال پر نیدوباره با برخورد پدال ها بدن مت. ولتاژ رو باال بردن 

 !حق نداشت... رهیحق نداشت بم نیمت. شد

و  دمیچرخ. دیرو کش شهیش يجلو يو پرده  دیاز پرستارها چرخ یکی. فرود اومد شهیش يمشت شد و رو دستم

 نیزم يسر خوردم و رو. زانوهام سست شد. دادم هیاون سمتش معلوم نبود تک گهیکه حاال د یبزرگ يبه پنجره 

که بودن با  يو معدود افراد دیچیپیراهرو م يتو نیپر سوز و ضجه مانند آذ يگفتن ها نیمت يصدا. نشستم

 . کردنیو ترحم نگاهمون م يدلسوز

 گهید نیفکر کنم که مت نیبه ا يا هیثان یتونستم حت ینم. خواستم باور کنم ینم. سرم گذاشتم يرو رو دستم

... حروف نیچه بد آهنگ و شوم بودن ا... "مرد "دیچیپ ییذهنم صدا يتو. دیجوش یمهابا م یاشکم ب... ستین

بلند . بود از حال بره کیهر آن نزد. بودبراش نمونده  یجون گهیداده بود و د هیتک واریمن به د يروبرو نیآذ

اومد و  رونیبود ب نیسر مت يکه باال یهمون لحظه پزشک.بنشونمش مکتین يشدم که به سمتش برم و رو

 !خدا بهش رحم کرد:گفت

. کنده شد  واریاز د نیزنده ست؟ آذ یعنی ن؟یبه مت ؟یخدا بهش رحم کرد؟ به ک:تعجب نگاهش کردم با

 .دشینیبب دیتونیکوتاه م يفقط چند لحظه : که گفت میهردومون چشم به دهن دکتر دوخته بود

 .داد ياجازه ا نیخراب و آشفته مون سوخت که چن تیکنم دلش به حال وضع فکر

 .دیسر و صدا نکن:رفت گفت یداشت م گهیکه د يبا ورود من پرستار. جلوتر از من وارد اتاق شد نیآذ

. نگاه کردم نیبه مت. دهنش گذاشت که هق هق نکنه يو دستش رو رو ستادیا نیسمت چپ مت نیآذ. رفت و

 دمیبوس وکتیکنار آنژ...بعد خم شدم و پشت دستش رو. دستش راستش رو که سرم بهش وصل بود لمس کردم

به سمت . دمیفهمیرو م نیبه مت میتازه عمق وابستگ. دستش گذاشتم يکوتاه رو ي هیرو چند ثان میشونیو پ

 یدنبال عشقت؟مگه نم يبر یاستخو یمگه نم... قیپاشو رف: صورتش خم شدم و کنار گوشش زمزمه کردم

 !داداش ستیوقت خواب ن ؟اآلنيدیخواب یپس چرا گرفت... ؟یکن یبار تو عمرت عاشق نیاول يبرا یخواست
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قلبش هم  یکه حت فیضع نقدریا... و ناتوان فیضع نقدریا. دمشیدیم تیوضع نیا يتو یوقت شدیفشرده م قلبم

 .خسته شده بود

 ستادهیکه روبروم اون سمت تخت ا نیرها رو در آوردم و به سمت آذ حیکنم تسب بیو از داخل ج ستادمیا راست

 ه؟یچ نیا:دیرو ازم گرفت و پرس حیتسب. بود گرفتم

... دیباهاش براش ذکر بگ. کرده دارشیماهه ب هی ياز کما... دهیدوباره خر یزندگ نیمت يبار برا هی حیتسب نیا:-

 ....دیسرش بزار ریزرو  حیتسب نیهم ا دینبود ششیاگه پ یحت

 .برم دیبا گهیمن د:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 رونیب نیاز آذ يکوتاه و آهسته ا یانداختم و با خداحافظ نیبه مت ینگاه کوتاه. سرش رو تکون داد  نیآذ

 ... رفتم

شدن  داریو به اجبار ب دنیمگه چند بار طاقت خواب نیقلب مت... برگردونه شمونیرو پ نیبازم مت حیاون تسب کاش

 ...دیخواب یم دینبا گهیرو داشت؟ د

**** 

 : راز نیو نوزدهم صد

و  رهیبگ یچند روز رو مرخص نیبهش اصرار کرده بودم ا. ستیخونه ن کایار دمیو وارد شدم د دمیخونه که رس به

کتم . بود بیساعته برام عج3 ریتاخ نیاما ا. بره دفتر روزنامه دیاما گفت کار داره و حتما با ارهیبه خودش فشار ن

 کی بایتقر. شدیم کیهوا داشت تار. نگاه کردم رونیب بهپرده رو کنار زدم و . مبل انداختم  يرو در آوردم و رو

مرد جوون  هیهم باز شد و  گهیدر طرف د. شد ادهیناشناس پ نیماش هی يکه از در جلو دمیرو د کایربع بعد ار

مرد . من خارج شد دیبه سمت در آپارتمان اومد و از د کایبت کردن و بعد ارچند کلمه با هم صح. شد ادهیپ

با اخم پرده رو انداختم . بعد سوار شد و رفت هیچند ثان. کردیبود و نگاهش م ستادهیهنوز همون جا ا کایهمراه ار

وارد  کایباز شد و ار يبعد در ورود قهیدق کی... ستادمیا نهیدست به س يدر ورود يدرست روبرو ییرایو وسط پذ

 !سالم:گفت یبه چهره م نگاه کنه با لحن بشاش نکهیبدون ا. شد

 !کیعل:جوابش رو دادم یمن با لحن عبوس و

 شده؟ يزیچ:گره خورده م گفت يابروها دنیبا د. گذاشت و سرش رو باال گرفت یرو تو جا کفش کفشش

با همون حالت عبوس و بد اخالق . ستادیکه کنار پام بود گذاشت و روبروم ا یجلو مبل يرو رو فشیک

 خونه؟ يگرد یچرا االن برم:دمیپرس
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 !يخودتم که ظاهرا االن اومد:نگاهم کرد و گفت یشونه هام گذاشت و با مهربون يرو رو دستهاش

 ؟يتو کجا بود...نیمن رفتم مالقات مت:-

ببخش که خبر ...دیکشخورده طول  هی..دفتر بودم:سمت چپ صورتم گذاشت و گفت يراستش رو رو دست

 .ندادم

 ؟يبود نشیبود که سوار ماش یک اروی نیا:دست چپم دست راستش رو تو مشتم گرفتم و گفتم با

اون هم انگار ...حساسم کرده بود کایاز ار میذهن ي نهیزم... شدم یم یداشتم عصب... شدیقلبم تند م تپش

اونم تو دفتر روزنامه مونده بود،تعارف !همکارم یمیرح يآقا: گفت یبود که بدون توجه به حالتم به سادگ دهیفهم

 .باهاش اومدم میریهم مس دمید. کرد که منو برسونه

 مجرده؟:دمینگاهش کردم و پرس ینیبدب با

 !که من متاهلم نهیاز کجا بدونم؟مهم ا: زد و گفت يلبخند

 !يبپر يبا هر هله هوله ا دیپس نبا! آره مهمه:-

هله : اخم کرد و گفت. بلندتر شده بود یعیمن که از حد طب ياونم با وجود صدا. شهتفاوت با ینتونست ب گهید

 همکارم لطف کرد منو رسوند،جرمه؟. فهمم ینم ه؟منظورتویهوله چ

 !کایحساسم ار زایچ نیمن رو ا یدونیکه م ؟تويچرا با اون اومد...دنبالت امیخودم ب یگفت یم:-

 !يتو هنوز به من شک دار ه،یاعتماد یپس موضوع ب: ازم فاصله گرفت و گفت. رو تو نگاهش خوندم يدلخور

 !من فقط نگرانم!ستین دیشک و ترد ست،موضوعین ياعتماد یموضوع ب:رو گرفتم و گفتم بازوهاش

 .ادیبه بار ب گهید يزیآبرور هی ینگران:-

 !ادیب شینگرانم واسه ت مشکل پ:سرعت گفتم به

 ارم،بگمیخواستم برم و از دلش در ب. نگاه دلخورش رو ازم گرفت و به سمت اتاق خواب رفت و در رو بست کایار

بودم که  یاز دست خودم حرص... اون روز ظهرش متشنجه یقلب ستیو ا نیخورده به خاطر مت هیکه اعصابم 

تا ... رو فراموش کن شیپ ماهموضوع چند  زدمیم بیهر روز به خودم نه! مورد داشتم یب تیحساس نقدریا

جرقه  هیاما انگار فقط منتظر ... رو مال خودم کنم کایموفق شدم فراموشش کنم و ار.هم موفق شدم  يحدود

مثل خوره  يزیچ نیچن یمشترك داشت وقت یعمر زندگ هی شدینم... شدینم نطوریا... زمیبودم تا دوباره به هم بر

 ... شدمیحساس م نقدریمرد همکار ا هیبا  کایصحبت ار باربا هر  یوقت... کرد یروانمو نابود م
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بهش بگم منو ... ارمیخواستم برم و از دلش در ب... و خواستم به سمت اتاق خواب برم دمیکش یقیعم نفس

در  دیرستوران و شا میشام بر يخواستم بگم حاضر شه برا یم شم،یحساس م یمنطق ریغ نقدریببخشه که ا

 ...  دمیخر یطول راه براش گل هم م

 ...کنار من جا مونده بود بلند شد زیم يکه رو فشیزنگ تلفن همراهش از داخل ک يهمون لحظه صدا اما

**-** 

 :راز نیستمیو ب صد

ماه دور  کی. خانه و ساکنانش تنگ شده بود نیا يچقدر دلش برا.دیصبح بود که به خانه رس10حدود  ساعت

 .محروم کرده بود دنشانیبود و خود را از د

برد که چند ضربه به در وارد  یو از آرامش تازه برگشته اش لذت م دهیتخت اتاقش دراز کش يساعت بعد رو مین

 .تو ایب:گفت. شد

کن  فیتعر...خب:گفت. شد خواند  یرا از نگاهش م یلبخند بر لب داشت و دلتنگ. وارد شد اریباز شد و ره در

 نوم؟خا یماه چطور گذشت آبج هی نیا

بود  ایجدا از دن ي کهیت هیاونجا انگار : و جواب داد دیکش شیداخل موها یدست. تخت نشست و رها هم  ي لبه

 .شد که زودتر برگشتم نیا.نتونستم سکوتش رو تحمل کنم. کردیفرق م شیهمه چ

 م؟یشهراز صدات کن دیبا يجد يحاال جد:-

 .زنده نگه دارم مویقبل تیاز هو یبخش ينطوریخواد ا یدلم م: باال انداخت و گفت شانه

 .افتاد یجالب يشهراز تو نبودت اتفاقا! خب یلیخ... شهراز:زمزمه کرد اریره

 مثال؟ یچ:-

 !گشت یمجنون وار دنبالت م لیجناب سرگردتون اون اوا نکهیمثال ا:داد و گفت رونینفسش را با حرص ب اریره

 گشت؟ یدنبالم م:دیپرس یبه سخت شهراز

 یگفت یکه م یدوست ندارم اقرار کنم اما فکر کنم اون حس:تکان داد و گفت دییا به عالمت تاسرش ر اریره

 !هست گهید ست،حاالیوجودش ن ينسبت به تو تو

 .دارم نیمهم تر از کشف احساس مت يفعال کارها: گفت يگرفته ا يصدا با

بار رفتم ستاد باهاش صحبت کنم که  هیفقط . دونم یحالشو درست نم. تصادف کرد شیدو هفته پ:گفت اریره

 .هوشیه،بیبستر مارستانیتو ب دمیشن
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 ؟ی؟کیچ يبرا:گشاد شده بودند گفت شیکه مردمک ها یوحشت زده و درحال شهراز

 میتصم...یاز من گله کن...یکن يو خودخور یخبردار نش ریخواستم بهت بگم که د. دونم ینم گهیاونش رو د:-

 .رسونمت یم يبر يخوا یتش نرو،اگه ممالقا يریاگه نم.با خودته

 ؟يمهربون شد نقدریشده ا یچ:را باال انداخت و گفت شیابرو يتا کی شهراز

از  یهرچند که دل خوش.تم هیهمه جوره پا یخوام بدون ینامهربون بودم؟م ینامرد من ک:گفت يبا دلخور اریره

 !تم هیندارم،اما واسه دل تو پا نیمت

چه  يکجاست و تو نمیبب کایار زنمیزنگ م! بودنتم داداش هیپا نیهم ي هیپا:زد و گفت یلبخند کمرنگ شهراز

 .هیوضع

**-** 

 )کایار(

مقصدمون . شد یفرع ابونیسپهر وارد خ نیماش. مانتوم انداختم و به روبروم چشم دوختم بیرو داخل ج یگوش

کنم جلوشون  یخواهش م...اکیار: رو خاموش کرد و گفت نیسپهر ضبط ماش. بود  نیمت يپدر يخونه 

 .نمونهیب یعالم و آدم خبردار شن که چ ستیالزم ن. نکن یبداخالق

رو تو مشتم گرفتم  فمیبند ک. عقب تر از در خونه که باز بود پارك کرد یکم ابونیرو کنار خ نیماش. نزدم یحرف

و خواستم در رو باز کنم که  دیرو کش یسپهر ترمز دست. در بند کردم که بازش کنم ي رهیو دستم رو به دستگ

 کا؟یباشه ار:مچم رو گرفت و گفت

 نای، اما ا کردینرم و با محبت باهام برخورد م یلیدو هفته خ نیمهربون باشه،ا کردیم یسع یلیخ. کردم نگاهش

 !ستیدر کار ن یبدون بخشش نویاما ا. باشه:با حالت قهر ازش رو گرفتم و گفتم. بردن ینم ادمیکارش رو از 

شد و بعد از  ادهیسپهر هم پ. شونه م انداختم يرو رو فمیک. رو صاف کردم میمشک يشدم و مانتو ادهیپ نیماش از

در باز بود و جنب و جوش مردها داخل . میرفت نیمت يو باهم به سمت خونه  ستادیکنارم ا نیقفل کردن ماش

معلوم  اتشیبود که محتو شیآت يزرگ روب گینگاهم به د. سپهر اجازه داد من اول وارد بشم. معلوم بود اطیح

با .شناخت یسپهر اما ظاهرا همه رو م. شناختم یم نشونیرو از ب رضایتا مرد اونجا بودن که فقط آقا عل4. نبود

بودم انداخت و از آقا  ستادهیا اطیوسط ح بیبه من که غر ینگاه مین یهمه دست داد و بعد از سالم و احوالپرس

 داخلن؟ اخانوم:دیپرس رضایعل
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حواست  رضایآقا عل: دیخونه به گوشمون رس وونیا يخانوم از رو ایسون يخواست جواب بده که صدا رضایعل آقا

 .رهیباشه ته نگ

. شد گید اتیمشغول هم زدن محتو رضایآقا عل. ستادمیخانوم ا ایکنار سون وونیا يپله ها باال رفتم و رو از

 یم!بابامو یمامان کشت:از پشت سرم اومد نیمت يسالم کنم که صدا خواستم.بود  دمیخانوم هنوز منو ند ایسون

 شه؟ بینص یمثل من از جفت دستاش ب يخوا

 کردمیخدا رو شکر م. بود زونیبود و دست چپش از گردنش آو ستادهیخونه ا يتو ورود. دمیچرخ نیسمت مت به

 دیمنو که د! مراسمش ينه خدا نکرده غذا شهینذر سالمت شیآت يرو گید نیکه ا. که سالم و سر پاست

 !سالم!خانوم کایار! به:گفت

  ؟یخوب! سالم: زدم و جواب دادم لبخند

سالم :اومد گفت یکه به سمتم م یخانوم متوجهم شد و در حال ایبخواد جواب بده سون نیمت نکهیاز ا قبل

 جان؟ کایار یخوب! عروس خانوم

خدا رو شکر که حال  د؟یشما خوب هست! خانوم ایسالم سون: گفتم. میکرد یتو بغلش فشرد و با هم روبوس منو

 .دعا کردم براشون یلیخ. خان خوب شده نیمت

 .کنهیم ییرایازت پذ نیآذ.بفرما داخل گلم! ياومد يدیزحمت کش! ممنون خانوم:-

بود و داشت با  ستادهیبرگشتم که همونجا ا نیبه سمت مت. کنه یسرکش گیفاصله گرفت و رفت تا به د ازم

. دیکش یقینشست و نفس عم وونیا يرو یصندل يبا اصرار سپهر رو. کردیسپهر که روبروش بود صحبت م

مرد  يخب؟ چطور:فتمو گ ستادمیکنار سپهر ا. سر پا بمونه ادیخوب نبود که بتونه ز يهنوز حالش اونقدر

 !باال بوده ظاهرا یلیخ تیدز اکشن باز رممکن؟یغ يها تیمامور

 !جون خودت منو با شوهرت در ننداز لقبشو بهم نده...کایار:نگاهم کرد و گفت طنتیبا ش نیمت

درخور هم  نیلقبش همچ دمیفهم دمیبار که سپهر رو د نیمن همون اول:به سپهر انداختم و گفتم ینگاه مین

 !ستین

 چرا اونوقت؟:دیزد و پرس يلبخند سپهر

بود منو بفرسته  کیگافت هم نزد نیو دوم يکه من ازشون خبرداشتم گاف داد يچون تو هردوتا پرونده ا: -

 !ایاون دن

 !سپهر؟ يچه کار کرد:دیبا تعجب پرس نیمت
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قاتل  هی یقربان نیمن بشم شونزدهم دادیداشت اجازه م! یچیه:گفتم یسهر جواب بده به سادگ نکهیاز ا قبل

 !یالیسر

 !نیتداش ییبایز ییچه آشنا:و گفت دیخند نیمت

 !بشن یمعرف اریبه  یخب همه که شانس شما رو ندارن در کسوت آبدارچ: و گفت دیهم خند سپهر

پاش به ساق  يبا پنجه  نیمت! برخوردشون تو ستاد نیکرده بود از اول فیرها برام تعر! خنده م گرفت اریاخت یب

کمر ما به . کن پسرم یکمک هی ایسپهر جان ب:ما رو به سمت خودش برگردوند رضایآقا عل يصدا. سپهر زد يپا

 .دهیقد نم گید نیا

 !هم هستم رضایمن مخلص عمو عل:گفت سپهر

 داخل؟ يریچرا نم:بهم گفت نیمت. رفت نییاز پله ها پا و

 باشم؟ نجایا يخواینم ه؟یچ:-

 .نیبش اریب یاز اونجا صندل ه؟یچه حرف نیا:-

 وونیا يرو کیکوچ زیم هیبود که متعلق به  با تشک روش يفلز یصندل هیراستش چند قدم اون ورتر  سمت

رفت و آمد نبود  ریکه تو مس ییو جا وونیا يگوشه  نینداشت بلند کردم و کنار مت یرو که وزن یصندل. بود

 ییاونا يخبردار: دمیپرس.دمیشن یصدا دارش رو م يش و نفس ها نهیخس خس س يصدا. گذاشتم و نشستم

 شدن؟ یچ يکرد یم بشونیکه تعق

از  دیتا االن با گهیهم د گهید ياون دو تا. کرد در دم مرد يراندازیکه بهمون ت شون،همونیکی. آره:گفت نیمت

 .زندان شده باشن يروونه  مارستانیب

 .نبوده جهینت یپس کارِت ب:-

 !بود فیح.شد ینم دیکاش آراد شه... اما. نه خدا رو شکر:-

 ششه؟یآرمان پ ؟برنگشته؟هنوزيندار يخبراز رها؟ ... از :دیچند لحظه بعد پرس. نزدم یحرف

 ! نیبود مت ششیآرمان فقط دو روز پ:زدم و گفت یکمرنگ لبخند

 .برم دنبالش،فرصت نشد خواستمیبال سرم اومد م نیکه ا يهمون روز:-

که چرا  کنهیبرات افتاده گله نم یمن مطمئنم اون اگه بفهمه چه اتفاق. حاال هروقت برگشت حرفاتو بهش بزن:-

 .یدنبالش نرفت

 .خوام بفهمه ینم:-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣١٧ 

 يدر آورد يچه قهرمان باز دنیپرسنل فهم یتا ساختمون و کل4با  یستاد فرمانده هی یمرد حساب:خنده گفتم با

 نفهمه؟ يچه جور انتظار دار.

لبم ق مارستانیرو تخت ب هیچند ثان يبرا یوقت. کنم یمعطل نم گهیخوب شم د یوقت: کرد و گفت يسرفه ا تک

 يچه روزها و فرصتها دمیفهم.داره یچه ارزش یزندگ دمیفهم. بنده ییبه تار مو میزندگ دمیو مردم فهم ستادیا

 .چارهیاحساس اون دختر ب ي شهیزدم به ر شهیبا غرور کاذبم ت دمیفهم. کردم غیرو از خودم و رها در یخوب

دکتر گفت . برو تو اتاقت استراحت کن ایجان ب نیمت:اومد و گفت کیخانوم نزد ایبگم که سون يزیچ خواستم

 !برو مامان جان ایب. دود هم برات بده. یسرپا باش ادیز دینبا

 !پسر ده ساله م کنمیفکر م یزنیحرف م ينجوریمامان ا: گفت نیمت

 !يدرشت کرد کلیفقط ه!خب یهست: -

 !مامان:گفت يخشدار يو با صدا معترض

 یبچه هرچ:گفت گیپله ها کنار د نییهم از پا رضایآقا عل. نده م گرفته بودخ یمادر و پسر نظام نیکل کل ا از

 !در انتظارته یگوش کن وگرنه دادگاه نظام گهیم مسارتیمامان ت

 !ما؟ يخونه  هیچه پادگان جالب یکنیم فیک -نگاهم کرد و گفت-! چشم سردار!بله:بلند شد و گفت نیمت

عجب پسر : تازه کرد و گفت ینفس.خانوم جاش نشست ایرفت داخل خونه و سون نیمت!م پررنگ تر شد خنده

 !هیسرتق

 ؟يریگ یچرا زن نم گمیده ساله دارم م. باهاش کلنجار برم دیبا يزیسر هرچ: خانوم گفت ایسون. لبخند زدم فقط

رو براش  حانیر. امیکوتاه نم گهیاما د.  نهیشیبه دلش م یک نمیصبر کردم بب یه. نهیبه دلم بش دیبا گهیم

 !بگه کنهیدهن باز نم نیچرا مت دونمیفقط نم. خوان یدونم همو م یم. کنم یم يخواستگار

 ه؟یک حانیر:دمیپرس

 .نشیب یم ادیم. اتهیادب يدکترا يدانشجو.رایدختر خواهرم سم:-

 .قشهیکه ال کنهیازدواج م یبا کس نیآقا مت شاهللایا:-

 خوان؟ یهمو م حانیو ر نیگفت مت یمطمئن م نقدریخانوم ا ایخواست بدونم چطور سون یدلم م یلیخ

**-** 

 میکه ن حانیو ر نیمن و آذ. حاضر بود و همه منتظر خوردنش بودن ينذر يدوازده ظهر آش رشته  ساعت

داغ و  ریکشک،منم س حانیخت،ریر ینعنا م نیآذ. میآش بود يکاسه ها نیساعت قبل اومده بود مشغول تزئ
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ازم  حانیر مینشسته بود اطیتخت داخل ح يهمونطور که رو. بودن يمردها هم مسئول پخش نذر. داغ ازیپ

 ؟يخوند یجون شما چ کایار:دیپرس

 .يخبرنگار:گفتم نیدر همون ح.  ختمیر یداغ م ازیروم بود و روش پ شیپ ينذر يبه کاسه  نگاهم

 ؟يهم کار کرد ییجا:-

 يمدت هم تو صفحه  هیو  یاسیس يمدت تو صفحه  هی. آره:ب دادمجوا. که تا جگرمو سوزوند دمیکش یآه

 .که استعفا دادم شهیم يدو هفته ا... اما.کردم یکار م رانیا يحوادث روزنامه 

 ؟یچ يبرا:دیتعجب پرس با

 !واسه آدم که زارهیوقت نم يو شوهر دار يخونه دار:گفت طنتیبا ش نیآذ

 ... زدم یکج لبخند

 ؟يبه خاطر آقا سپهر استعفا داد یعنی:دیپرس حانیر

 ".سر کار برم گهیگفت حق ندارم د. کار کنم خوادینم گهیگفت د. آقا سپهر مجبورم کرد استعفا بدم"دلم گفتم تو

 .خواد یهمسر تمام وقت م هیهم سپهر . داشتم ازیهم خودم به استراحت ن! ینگ یبگ: رو دادم حانیجواب ر

 هیاز  نیحاال نشده مت کا؟تایار:نگهش داشته بود گفت نییکه پا ییبا صدا نیبعد آذ. لحظه سکوت در افتاد چند

 بگه؟ يزیتو و آقا سپهر چ يدختر برا

 د؟یچطور؟ بهش مشکوك شد:دمیپرس. زبونمو بکشه ریخواد ز یم دیکردم شا فکر

 !رهیدختر گ هی شیخودش بهم گفت دلش پ!مشکوك نه: آهسته گفت يبا همون صدا نیآذ

 ن؟نگفت؟یآذ هیاسمش چ: گفت يبا کنجکاو حانیر

خانوم ازش  ایکه سون ياون عالقه ا. دمیند حانیتو رفتار و نگاه ر یحسادت و اندوه چیه نکهیکردم از ا تعجب

 بود؟ زدکجایحرف م

 !کنهیم یخبردار شده چطور قاط یبو ببره کس نیاگه مت یدونیخودت م! ها ینگ یبه کس حانیر: گفت نیآذ

 ایشده  وونهید نیمت ای!دختر باشه هی شیپ نیدل مت شهیمن که باورم نم!نمیحاال بگو بب. گمینم یباشه به کس:-

 !هیا کهیاون دختره خوب ت

 .يریستوان رها ام! بهم گفت همکارشه!بار زن گرفته بود100بودن بود که تاحاال  کهیبابا اگه به ت:گفت نیآذ

 .رها دوست منه:گفتم. گفته بود نیبه آذ نیپس مت. برطرف شد دمیترد

 ؟يدار ه؟عکسشویچطور ه؟اخالقشیشکل کا؟چهیار ؟چطورهيجد:با تعجب گفت نیآذ
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 هی. خوشگله....عکسشو که ندارم:رفت گفتم یوقت. آماده رو ببره يکاسه ها ینیس نیآذ ا،نامزدیکردم تا ک صبر

 !معروفه گریتا باز2دختر . سالشه24. ش بچگونه ست افهیق ییجورا

 ؟يریفرهاد ام:زده گفت جانیه حانیر

 ؟آره؟يدیسع الیو ست يریشاهدام...نکنه !ستین گریکه زنش باز يریبابا فرهاد ام: گفت نیآذ

 یدست رو چه کس!نیمت يریبال نگ:گرد شده گفت يبا چشمها نیآذ. تکون دادم دییبه عالمت تا سرمو

 ! یگذاشت

  ه؟یچه همکار نیا. نه خونه اومد ادتشیاومد ع مارستانی؟ نه بتصادف کرده نیخبرنداره مت:دیپرس حانیر. دمیخند

 !نه ای ادیم دونمیحاال نم. آدرس دادم بهش. خبردار شد شیساعت پ هی نیهم: گفتم

برسونم برن  لیفام ياطالعات رو به گوش دخترا نیدارم ا لیمن به شدت تما نیآذ: با خنده گفت حانیر

 !کنن سهیماستاشونو ک

 !هنوز نه به باره نه به داره! خودیب:گفت نیآذ

حرف  نقدریا نیخانوما خسته نشد:گفت نیسرمون بود باز شد و مت يکه باال نیاتاق مت يموقع پنجره  همون

 ن؟یزد

 ؟يدار يکار! ینه داداش:گفت نیآذ

 !شهیصاحب نذر م بیکاسه از اون آش نص هی یک نمیفقط منتظرم بب! که نه یکار خاص:-

 اوردن؟یبرات ن:با خنده گفت حانیر

 !شهیکم بال سرم اومده، االن سوء هاضمه هم بهش اضافه م! نه بابا:-

 یلوت سوء هاضمه نم ریروز هم که بندازنت تو کو70که تو بدنته  یهمه شکم و چرب نیماشاهللا با ا:گفت نیآذ

 !يریگ

 من شکم دارم؟:مظلومانه گفت نیمت

 !میدار یسه تا باربنه پس ما :گفت یبا حاضر جواب نیآذ

لطفا ! یبارب يخانوم ها:گفت شدیلبش پاك نم يکه لبخند از رو نیمت. میدیخند یم زیر زیر حانیو ر من

 !دهایبزن یسفارش!ارهیبرام ب ازیپرکشک بدون پ يکاسه آش پرنعنا هی تونیکی

 .برات میاریاالن م!جان نیچشم مت:گفت نیآذ

 .برم یقاشق کو؟ من م:گفتم نیمت یآش سفارش يبعد از حاضر شدن کاسه . پنجره رو بست نیمت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٢٠ 

دستم بود  يکه تو یکفشم رو سر پام انداختم و با کاسه و قاشق. دستم داد زیقاشق تم هیاز کنار دستش  حانیر

 .رفتم نیبه سمت اتاق مت

**-** 

 :راز نیکمیو  ستیو ب صد

نمانده بود جز  یکس گریشده بودند و د عیتوز ينذر يکاسه ها.گذشتیم کایساعت از رفتن سپهر و ار مین

 نیشباهت داشت آنقدر مطبوع بود که مت يبهار يبه هوا شتریاواخر اسفند ماه که ب میمال يهوا.  ایو ک حانیر

 وانیا يهم باال حانیو ر ایو ک نیذبود و آ دهیدراز کش اطیتخت داخل ح يرو. خواست در اتاق بماند یدلش نم

 . خوردند یم وهینشسته بودند و م زیپشت م

 .اداره رمیاز فردا م: و گفت دیکش یقینفس عم نیمت

 يبر يخوایم. یبلند کن یتون یپرتقال نم هیدستت  یکیدستت تو گچه، با اون  هی ؟يشد ریباز جوگ:گفت ایک

  قا؟یدق یچه کار کن

 .دیبه ع يخوریبعدشم که م. چند روز مونده تیاستعالج یهنوز که از مرخص. نیمت گهیراست م:گفت حانیر

 .عادت ندارم يکاریهمه ب نیبه ا. کنمیم یمصرف یاحساس ب:گفت نیمت

 اونجاست؟ یبرنگشته؟هنوز سروان نعمت يریستوان ام...نیمت یراست:دیپرس نیآذ

 . من که از ستاد خبر ندارم. دونم ینم:-

سکوت را  ایک. کردیشکل آسمان نگاه م يپنبه ا يبود و به ابرها دهیشبه پشت دراز ک نیمت. سکوت در افتاد باز

 حافظت باهاته خانوم شاعر؟ وانید: شکست

 !فکر کن نباشه:جواب داد حانیر

 !نفست حقه.دارم به فال گرفتنات مانیمن ا.تفأل بزن  هیپس برامون :با ذوق گفت نیآذ

 !اوهوع:که چشمانش را بسته بود با خنده گفت نیمت

 !نتونه بگه اوهوع گهیکه د رمیگ یخان م نیمت يبرا یفال هیاآلن ! چشم:کرد گفت یرا باز م فشیکه ک انحیر

 !تین!...نیمت:و گفت دیکش رونیکوچکش را ب حافظ

 !اول من!من اول گفتم:معترض شد ایک

 !نه ایمونه  یزنده م مینیبب میریبگ نیاول واسه مت!بچه رسهینوبت تو هم م:گفت حانیر

 .زنده موندن نکردم تیمن ن:گفت نیمت
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 پس؟ يکرد یچ تین:-

 !ادیدر م یخانوم چ حانیاز نفس حق ر مینیبزن تفألتو بب! که گنینم توین:-

! اوه اوه اوه:انداخت و گفت یرا باز کرد،نگاه يباالخره صفحه ا وانید يرو دنیبعد از چند بار دست کش حانیر

 ن؟یمت يکرد تین یچ

 رم؟یمیم:دیبا خنده پرس نیمت

 !تو سر داداشمه یچ مینیبب حانیبخون ر!نداره یربط به مرگ و زندگ تتین یگفت: به سرعت گفت نیآذ

 دیبه کام غمزدگان غمگسار بازآ/دیبازآ اریکه  یخجسته زمان یزه:و خواند دیکش یقینفس عم حانیر

 دیکه آن شهسوار بازآ دیبدان ام/ابلق چشم دمیکش الشیخ لیخ شیپ به

 !هیشهسوار اری یلیفام یخب به سالمت: وقفه انداخت حانیخواندن ر انیم ایک

 دیو سر خود چه کار بازآ میز سر نگو/اگر نه در خم چوگان او رود سر من:با خنده ادامه داد حانیر

 دیرهگذار بازآ نیبدان هوس که بد/ بر سر راهش نشسته ام چون گرد میمق

 دیر که بدان دل قرار بازآگمان مب/ داد ياو قرار نیکه با سر زلف یدل

 دیآن که دگر نوبهار بازآ يبه بو/ يبلبالن از د دندیجورها که کش چه

 دیکه همچو سرو به دستم نگار بازآ/ آن حافظ دینقش بند قضا هست ام ز

 !ام که مپرس دهیچش يزهر هجر!... بر بادم برادر يداد:گفت یبا خنده و شوخ نیآذ

 !میما با نگار جون داستانا داشت! آره:زد و گفت يشخندین نیمت

 ریز گهیچند تا د نیجز آذ مینیبب ریفال بگ ایک يحاال برا:تخت نشست و گفت يرو نیمت.در به صدا در آمد زنگ

 !سر داره

 !به من نداشته باش يتو برو در رو باز کن کار: گفت ایک. شد و به سمت در رفت بلند

 د؟ییبفرما:بود گفت ستادهیکه پشت به او ا يبخند بر لبش بود و رو به زن چادرهنوز ل.در را باز کرد نیمت

 .دیپر کش نیمت يو لبخند از لب ها دیچرخ زن

 ...سالم:-

 .داخل دییبفرما...دییبفرما! دیخوش اومد... سالم خانوم:گفت یبه سخت نیمت
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و وارد  کینزد نیکه آرام به مت ییهادسته گل را در دستش صاف کرد و با قدم  دیلرز یکه تمام بدنش م شهراز

. سالم:شهراز رو به آنها گفت. در را بست نیمت. با ورود شهراز بلند شدند ایو ک حانین،ریآذ. خانه شد اطیح

 .بدموقع مزاحم شدم. خوامیمعذرت م

دختر خاله ...و  نیجان نامزد آذ ایخواهرم،ک نیکنم،آذ یم یمعرف. دیآورد فیتشر دیلطف کرد... نه:گفت نیمت

 .حانیم،ر

که حس حسادت زنانه اش را  یهمان دختر جوان.نگاه کرد حانیخاص به ر یو با حالت دیپلک شهراز پر ي گوشه

 .با او نداشت ینسبت چیه...که يمرد يآن هم برا! بود ختهیبرانگ

 ...يریهم همکارم هستن،خانوم ام شونیا:ادامه داد نیمت

دل را  یب نِیدختر دلِ مت نیدانستند ا یم نکهیبه خاطر ا.به شهراز نگاه کردند يوربا بهت و نابا حانیو ر نیآذ

 م؟یمهمون دار يبه مامان و بابا خبر بد يریجان م نیآذ:را به خود آورد نیآذ نیمت يصدا. لرزانده بود

**** 

 :راز نیو دوم ستیو ب صد

مبل دو  يکه کنار هم رو رضایخانم و آقا عل ایشهراز رو به سون. نشسته بودند  ییرایدر پذ یبعد همگ قهیدق چند

من سفر .دوننیجناب سرگرد م...راستش.که بد موقع مزاحم شدم خوامیواقعا معذرت م:نشسته بودند گفت ينفره ا

 شونیسالمتتصادف کردن و امروزم واسه  گردکه جناب سر دمیشن کایاز برادرم و ار.امروز برگشتم نیهم.بودم

 .خدا رو شکر که حالتون خوبه-ادامه داد نیرو به مت-.دیدار ينذر

 .باشد دهید یآنقدر کمرنگ که شک داشت کس.زد یلبخند کمرنگ نیمت

 .سرد نشه دخترم تییچا!... شهراز جان يکه اومد يلطف کرد یلیخ:خانوم خانوم گفت ایسون

 نیآذ.دستانش گرم شوند یدستان سر و لرزانش گرفت تا بلکه کم نیرا ب شیفنجان چا شهراز

 .بودن نیتمام مدت مراقب مت میتو کما بود و ما خبر نداشت نیکه مت یمامان،شهراز جون موقع:گفت

 . گفته بود  شیبرا نیمت

 ن؟یآره مت ن؟یآذ یگیم يجد:خان با تعجب گفت رضایعل

 دییاز او سلب شده بود تنها سرش را به عالمت تا يحرف و کار شهراز نشسته بود و توان هر يکه روبرو نیمت

 .بهم دستور دادن یسرهنگ جالدت.م بود فهیوظ:زد و گفت يشهراز لبخند محجوبانه ا. تکان داد
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بفهماند  نیبه مت میمستق ریکه غ. بوده فهیدستور بوده،وظ گفتیم. شد رهیدندان به هم فشرد و به شهراز خ نیمت

 ! رفتیحرف ها در کتش نم نیاش کرده؟ ا یبه خاطر او نبوده؟ اگر نبوده پس چرا مخف رد؟کهیبه خودش نگ

 .دخترم میکرد یگفت حتما بابت زحماتت ازت تشکر م یاگه م!به من نگفت یجالدت:خان گفت رضایعل

رد خود جناب سرگ.به تشکر کردن باشه ازینکردم که ن يچون کار.نفهمه یمن خودم خواستم کس:گفت شهراز

 .دنیاز آقا سپهر شن شیهم چند وقت پ

 !از سفر دیزود برگشت:دیپرس زستیشده و شک برانگ یطوالن يادیسکوتش ز دیکه د نیمت

 .دنیاونجا انگار گرد مرده پاش. تحمل اون سکوت و سکون رو نداشتم:کرد و گفت نیرو به مت شهراز

 کجا؟:دیپرس حانیر

  .جواهر ده رامسر. سابقم يپدر يخونه :کرد گفت ینگاه م حانیبه ر دیکه هنوز با ترد شهراز

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .میکرد یم ارتیاونا رو هم ز يآورد یم فیکاش با پدر و مادرت تشر:خانوم گفت ایسون

 .کردن یجناب سرگرد ابراز خوشحال یاما سالم رسوندن و بابت سالمت. بودن ریمتاسفانه درگ:گفت شهراز

 .رفتیشهراز انتظار م يبود که از خانواده  يزیچ نیاو آخر یسالمت يبرا یابراز خوشحال. در دل پوزخند زد نیمت

 !شهینم سریم یآسون نیپدر و مادر شهراز جان به ا دنید:گفت نیآذ

 .سر کار بودن.جان نیآذ ستین زایچ نینه اصال بحث ا...نه:گفت شهراز

 . رفع زحمت کنم گهیمن د... خب:گذاشت گفت یعسل يراکه تمام کرد و فنجان را رو شیچا

 ؟یکنیقابلمه آش واسه شهراز جان آماده م هیجان مامان  نیآذ!يکجا دخترم تازه اومد:خانوم گفت ایسون

قابلمه جدا  کی ينذر گیرفت تا از د اطیاز آنجا هم به ح. گفت و بلند شد و به آشپزخانه رفت یچشم نیآذ

زنگ بزند از جمع جدا شده و  یبه کس خواهدیم نکهیهم با گفتن ا ایو ک نیکمک به آذ يبه بهانه  حانیر. کند

که او  رضایماند و شهراز و آقا عل نیمت. اوردیب وهیخانوم بلند شد و به آشپزخانه رفت تا م ایسون. رفتند اطیبه ح

 ایکمک به سون يبماند و به بهانه  دینبا دیفهم نیشهراز و مت نیسکوت مشکوك ب دنیبعد با د هیهم چند ثان

را  شانیحرفها یمطمئن شد کس نیتنها شدند و مت یوقت. رفت ییرایپذ يخانوم به داخل آشپزخانه در آن سو

 آرمان جان سفر خوش گذشت؟ اب:گفت یشنود به تلخ ینم
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 يمردن برا شیسال پ نیساکنانش چند يکه همه  يفکر نکنم سر زدن به خونه ا:گفت يبا نا خوشنود شهراز

 .آرمان یب ایان با آرم. جذاب باشه یکس

 ؟یپس چرا رفت:-

 .دیارز یبه عذابش م. دمید یبهشت پدر و مادرم رو که شد مقتلشون م دیبا...  دمید یم دیبا:-

 ه؟یشهراز چ ي هیقض:-

رو داشته  تمیخواستم هر دو هو یم.نکردم یتو شناسنامه اقدام رییتغ يالبته هنوز برا...اسممو عوض کردم:-

 .شدن میوارد زندگ يو شهرزاد نیباشه انگار نه انگار آر يخواستم جور ینم. باشم

 . اسمو قبول ندارم رییتغ نیمن ا... ییمن همون رها ياما تو برا:-

 !ستین کیبه اسم کوچ يازین!کرد دیصدام خواه يریشما که فقط همون ستوان ام:-

 ؟یشیشم تو دورتر م کیدنز خوامیمن م یهرچ ه؟چرایتیچه حکا نیفهمم ا یمن نم:گفت ظیغل یبا اخم نیمت

 ؟یخواست ینم نویمگه تو هم

 . ازت خواسته باشم يزیچ نیهمچ ادینم ادمی؟ی؟کیش کیخواستم بهم نزد یمن م:دیبا تعجب پرس شهراز

 ؟يریهامو ازم بگ يانتقام سرد يخوای؟ميعذابم بد يخوا یم:-

 یِمن پ:گفت یبه سخت دیکوب یم نهیگنجشک وار در س نیحرفها از جانب مت نیا دنیکه قلبش با شن شهراز

که  یازت به دل گرفته،همون بغض اریکه ره يا نهیهمون ک.نبودم نجایکه اگه بودم اآلن ا ستمیانتقام گرفتن ن

... من فقط.عوض نشده يزیکنم چ ثابتاومدم تا .. که اومدم ینیب یاما م. پدر و مادرم رو گرفته داشتم يگلو

 .شنوم رو درك کنم یازت م که يدیجد يحرفا نیا تونمیفقط نم

پر درد  يبا همان چهره . که از درد چهره اش در هم رفت دیکش یقیچشمانش را بست و نفس عم نیمت

 ؟یخب تو بگو چه کار کنم درك کن:گفت

 .کن دایمهمه خودت راهشو پ یلیاگه خ:شانه باال انداخت و گفت شهراز

اومدم در خونه تون؟نگفت به خاطر تو اجازه دادم  دنتید يواسه ت نگفت برا اریره:گفت يبا زهرخند نیمت

تونستم تموم استخوناشو خورد  یخواستم م یکه اگه م یبزنه تو دهنم درحال کترهیسال ازم کوچ13که یکس

 کنم؟ 

 .خوامیعذرم اریمن از طرف خودم بابت رفتار ره:گفت یبه سخت.نگفته بود اریره... نه.شهراز گرد شدند چشمان
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که دوستم  خوامیرو م ییمن فقط همون رها! خوام ینم یمن ازت عذرخواه:پر حرارت گفت یبا لحن نیمت

 !داشت

ساده دل و !ستیمثل رها بچه ن گهیشهراز د. رها تموم شد:انداخت و گفت ریسر به ز... در خود فرو رفت شهراز

 !رهاست يشهراز از پوسته در اومده !ستین الیخوش خ

که درون خودت به بند  ییمن رها. کنم یمن بهت ثابت م. امیمن کوتاه نم:شده بود گفت یکه عصب نیمت

 . گردونم یرو برم يدیکش

 !شنیمرده ها زنده نم:لب زد یسادگ به

 !کنمیمن زنده ش م:گفت نانیبا اطم نیمت

 !یبجنگ يخوا یپس م:و گفت دیجنب يلب شهراز به لبخند ي گوشه

 !ینگاش کن نطوریا یتون یم:-

**-** 

 يدود نکیع يداد و از ورا هیپارك شده بود تک نیمت يدر خانه  يروبرو ابانیخ يکه گوشه  نشیبه ماش اریره

انتظار در باز شد و شهراز  قهیباالخره بعد از ده دق.کرد  یخانه نگاه م دیو سف يبه در سورمه ا متشیگران ق

 یبود شکستگ دهیکه د یبیظاهرا تنها آس. بدرقه اش آمده بود يکه برا دیرا پشت سرش د نیمت اریره.خارج شد

بود در قاب در  نیرا که قطعا پدر مت یانسالیمرد م یوقت. بود زنیدست چپش بود که در گچ و از گردنش آو

گذاشت و  شیموها ياز را رو یآفتاب نکیکرد و ع یرا ط ابانیعرض خ. جلو نرود دیشد زشت د انینما

 !سالم:گفت

 .برادرم.جان اریره نمیا:شهراز گفت.سمتش برگشتندبه  همه

دست  یوقت. هم دست داد اما نگاهش پر از هشدار بود نیبه مت. دست داد و سالم کرد رضایبا آقا عل اریره

داغون  کردمیاونقدرا هم که فکر م:کرد و گفت نشیشلوار ج يها بیدست در ج اریرا رها کردند ره گریهمد

 !جناب سرگرد ينشد

 !جان اریافتم ره یها از پا نم یراحت نیمن به ا: گفت یپر معن يبا لبخند نیمت

 !شونهیآش نذر نمیا! خدا رو شکر که سالمتن:گفت اریکلماتشان شد رو به ره شیکه متوجه ن شهراز

 شهراز جان؟ گهید میبر. ممنون یلیخ:گفت اریره. باال گرفت یرا کم شیدستها انیم ي قابلمه

 .صداقت خدانگهدار يآقا. جناب سرگرد خداحافظ... میبر:-
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که زنگ  کایبه ار:شهراز گفت.بودند ابانیپشت چراغ قرمز سر خ اریره نیو شهراز سوار ماش اریبعد ره قهیدق کی

 يبازو.دیکشیسخت نفس م نیواسه هم.چپشو سوراخ کرده ي هیزدم گفت چند تا از دنده هاش هم شکسته و ر

 .خورده ریراستش هم ت

 .سر پاست نطوریسخت جونه که ا یلیپس خ:-

 اریره:دیافتاد و پرس نیاش با مت یخصوص يمکالمه  ادیبود به  شیپاها يآش رو يمحتو يکه قابلمه  شهراز

 !ش؟ی؟زديدعوا کرد نیتو با مت

 تو کرده؟ شیمنو پ یچوقول ه؟یچ:زد و گفت يپوزخند اریره

 مگه چه کار کرده بود؟ ار؟یره شیزد یچ يبرا:گفت شهراز

 يخواست لقمه  یم. کرده بود یغلط اضاف:بلند را به حرکت در آورد و گفت یبا سبز شدن چراغ، شاس اریهر

 .گنده تر از دهنش برداره

 ار؟یره یچ یعنیحرفا  نیا:گفت یبا ناراحت شهراز

رها  گهیکرد تو د ياون کار ،یبش ،دوریاون باعث شد تو عوض بش!بفهم ختیما رو به هم ر یرها اون زندگ:-

 !ینباش

. شهراز باشم ؟باشه خب همون رها صدام کن يخوا یشدم؟ نم ار؟دوریمن عوض شدم ره: با بغض گفت شهراز

 .مونم یم الیمن دختر شاهد و ست. مونم یمن خواهرت م فتهیب یهر اتفاق

  ش؟یخوا یم ه؟یچ فیحاال تکل:دیو پرس دیکش یقینفس عم اریبعد ره قهیچند دق... در افتاد یسکوت

 گهید نیمت هیاصال . اون فرق کرده... اما اون.نکرده یمن احساسم فرق: گفت کردینگاه م رونیکه به ب شهراز

 !شده

 .يادیتو از سرش ز گمیمن هنوزم م:-

 نیکردنه؟مت یزندگ شیپولدار داشتن و باالتر از تجر يمگه سر بودن فقط به بابا ار؟یره یچ یعنی:اخم گفت با

 ! فنیشر!اما آدمن ستنیپولدار ن. سرهنگ بازنشسته ست هیباباش  کنه،ینم یباال شهر زندگ

 ! جوش نزن نقدریا!ستیمعلوم ن یچیفعال که ه:-

 .کنم دیخوام خر یبزن کنار م نجایا:عوض کردن جو گفت يبرا شهراز

 . متوقف شد ابانیراهنما زد و کنار خ اریره

**-** 
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 :راز نیو سوم ستیو ب صد

 )کایار(

 نیا.کردیم میحالتش عصب نیا... سره رفتم داخل اتاق خواب که لباسهام رو عوض کنم هیو من  میخونه شد وارد

در آرامش  نکهیباهاش بحث کنم و حرفامو بزنم، ا تونستمینم يجور چیه نکهیصبور شده بود،ا نقدریکه ا

  ″کایبهم زمان بده ار″گفتیجمله م هیو فقط  دیشنیحرفهامو م

که مشکلش رو با خودش حل کنه،اگه  خوادیاونم زمان نم! کنهیرو حل نم زیچ چیزمان ه! زمان...زمان...زمان

که عادت کنم و ... فتمیکه دم دهنمو ببندم و اونقدر سکوت کنم که از تب و تاب ب نهیا يبهم زمان بده برا گهیم

 ! امیکنار ب تیوضع نیقبول کنم و با ا گهید

 نیشدن تو ا یحق من زندون! نبود نیحق من ا... رمیگ یمن خفه خون نم...کنمیت نممن عاد! کور خونده اما

فکر برام فرستاد و  یب یِمیبود که رح یلعنت امکیاون پ ریهمه ش هم تقص.خونه و محروم شدن از کار نبود

 کیاجازه خواسته بود بهم نزد... بود ابراز عشق کرده! کهیعاشقانه فرستاده بود مرت امیبرام پ... سپهر خوندش

حرفها رو تو روم بگه تا بزنم تو  نیاونقدر جنم نداشت که ا یحت. قبول کنم شویخواسته بود درخواست دوست.شه

داغ کرد،  امیسپهر که با خوندن پ ،نهیمینه رح! کس اجازه نداد من حرف بزنم چیه. دهنش و بگم شوهر دارم

... گفتیبود بهش م یمیرح قیال یهرچ یو پشت گوش زدیچطور داد م رهینم ادمی چوقتیکرد، ه یسپهر قاط

انگار نه انگار همون !منو بزنه خواستیم! يدیمحکوم بشم به ال ق... بعد هم نوبت من شد که محکوم بشم

 نیگفت از ا! حرفاشو زد حکممو صادر کرد یآخرشم وقت... کرد یبود که شب قبلش عاشقانه نوازشم م يسپهر

خونه زندانه و اونم  نیبه بعد ا نیگفت از ا! کار کنم گهیحق ندارم د! برم ییاجازه ش جا یحق ندارم ب عدبه ب

 ...برگشت یک دمیو اونشب نفهم رونیگفت و رفت ب! زندانبان منه

رو بهم برگردونده بود ،هرچند  میاونطور حساس نبود، هرچند گوش گهیکه دو هفته گذشته بود هر چند د حاال

و  مونیکرده پش نیمنو خونه نش نکهیا جاش،ازیب تیحساس نیخودش هم از ا دمیدیخوش اخالق بود ،هرچند م

من ... بره ادمیشدن  دهیو بوس کردنبچه نبودم که با دوبار بغل ... شدیشرمنده ست اما دلم باهاش صاف نم یحت

 ... رفتیه حرف زور تو کَتش نمسابق بودم، همون ک يکایهنوز همون ار

 یبود نه ب يهام از سر دلخور یبد اخالق... بود ومدهیتو عالقه م به وجود ن یخلل نهایا يوجود همه  با

 يبرا یلیبود که نگه ام داشته بود وگرنه دل میصدا به هم داشت یو ب یپوست ریکه ز یعشق نیهم... یعالقگ

 ... تحمل اوضاع نبود
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تخت انداخت و  يکتش رو رو. بهش انداختم ینگاه میتنم صاف کردم و ن يرو رو میتاپ مشک. اتاق باز شد در

لبش  يگوشه  دیرو که د میبهم انداخت و نگاه عصبان ینگاه مین. انداخت واریجورابش رو گلوله کرد و کنج د

 .ورش دار: با همون اخم و نگاه پر حرص گفتم ! دیجنب

 و؟یچ: زد یبه نفهم خودشو

 ! بدبو رو ياون گلوله : به دماغم دادم و گفت ینیچ

 کجا بزارمش؟: رو از داخل شلوارش در آورد و جوراب رو برداشت و گفت رهنشیپ نییپا

 !شیشوریتو حموم م يبریم: باال انداختم و گفتم ابرو

 گه؟ید! چشم: -

صد دفعه گفتم کتتو ننداز رو : مکنسول کش موهام رو باز کردم و گفت يرو پام کردم و جلو میمشک صندل

 ! تخت

 کردیلباسشو عوض م. و تل قرمزم رو به موهام زدم دمیبهش کش يدست سرسر ختیشونه م ر يکه رو موهام

 يو از تو دمیصداش رو از پشت سرم شن. و رژ سرخ  یخط چشم مشک. کردمیم شیآرا نهیآ يو من هم جلو

 .براش نازك کردم یپشت چشم نهیآ

 ! مایهم راض شتیمن به بدون آرا: -

  کنم؟یم شیتو آرا يگفته محض رضا یک: رفت و گفت ملمیسمت ر دستم

 واسه ارواح مذکر خونه؟ ؟یکنیخوشگل م یپس واسه ک: دیبود پرس شیکه خنده چاشن یلحن با

 !هیواسه پسر همسا:-

گفتنش که پر ″ کایار ″يصدا. بردمیم و لذت ذاشتمیحساسه پا رو دمش م زایچ نیچقدر رو ا دونستمیم نکهیا با

لبم کش اومد و اونم  اریاخت یب!کردنش موفق بودم تیتو اذ دمیبه گوشم خورد فهم کیاز حرص و از فاصله نزد

 !يآزارم بد ادیخوشت م: و گفت دید نهیاز داخل آ

 !میمورد با هم تفاهم دار نیتو ا: پشت کنسول بلند شدم و گفتم از

که روبروم  يقد ي نهیاز آ. پشت کردم و خواستم به سمت در برم که بازوم رو گرفت و از پشت بغلم کرد بهش

از . شکمم به هم قفل شده بودن يبود و دستهاش رو ستادهیو سپهر رو که پشت سرم ا دمیدیبود خودم رو م

 ...آزارت نبودم یِپ چوقتیمن ه: بهم چشم دوخت و گفت نهیداخل آ
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از کوه استوارش . داده بود هیکوه تک هیکه به  دمیرو د یدخترک نهیقورت دادم و از داخل اون آدهنم رو  آب

 .بود چیگاه ه هیبدون پشتوانه و تک.داشت ازیدلخور بود اما بهش ن

بوده که مستقله و  نیکرده و افتخارش ا یزندگ ییگاه به تنها هیتک یپشتوانه و ب ینه انگار سالها ب انگار

 ...موفقش کمکش نکرده گاهیبه جا دنیرس يبهش برا چکسیه

 !منطق بودم یمرد شکاك و ب نیا يمن وابسته ! سابق نبودم يکایاون ار گهیمن د! نه

 !یازم دلخور باش يحق دار: گفت سپهر

 ...!نبودم

 !یباش زاریازم ب يحق دار: گفت

 ...!نبودم

 !یترکم کن يبخوا يحق دار:گفت

 ...خواستمینم

 ...یدوستم نداشته باش يحق دار... يرحق دا! گفت

 ...!داشتم

 ... یاز دوست داشتنت منعم کن ياما حق ندار: گفت

که پلکهاش رو به هم فشرد و  دمید. که به مادرش پناه آورده بود  يمثل بچه ا... به خودش فشرد شتریب منو

. چشمهام رو بستم و آب دهنم رو محکمتر فرو دادم. شونه فرو برد يافشان رو يموها ونیصورتش رو در م

 ستمین ستم،دلخورین زاریبگم ازش ب خواستمیم. شکمم بزارم يدست مشت شده ش رو يدستم رو رو خواستمیم

 یاجتماع یکرد،بهت تهمت زد، از زندگ يبهت بد یلیاون خ ″گفتیمغزم م يمدام تو یمزاحم ياما صدا.

 ″يمحرومت کرد،مجبورت کرد استعفا بد

دست خودم ... اما دونمیم... یتو کج نرفت دونمیم... بد کردم دونمیم: موهام به گوشم خورد ياز البه ال صداش

 . امیکنار ب دیجد طیشرا نیتا با ا خوامیزمان م. ستین

تو سالن انتظار بغل  رفتمیروانپزشک م شیکه پ یروان درمان ياز اون جلسه ها یکیتو  شیچند وقت پ: گفتم

که تو اون اتاق  ییبهش دستمال دادم و گفتم همه اونا... کردیم هیگر زیر هینشستم که  یزن جوون هیدست 

گفت شوهرش . اونو نداره لمشک چکسیگفت ه. کننینم هیگر چکدومیه! نیدارن اما بب یمینشستن مشکل وخ

شده بود تا  يبه خاطر شوهرش چادر ینکرده شوهرش حساس بشه،حت يکه کار خوردیقسم م...بهش مشکوکه 
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 يمداوا يمطب و برا ومدیم چارهیزن ب. داده بودن ایپارانو صیتشخ. کمتر شه اما نشده بود تشیبلکه حساس

سپهر ... جهنم شده شیزندگ گفتیم. قبول نداشت شویماریچون شوهره ب کردیشوهرش با دکتر صحبت م

 ... یکن دایشکلو پم نیتو هم ا ترسمیم

 نه؟ ایدر معرضشم  دیفهم شهیچطور م:گفت. گوشمو قلقلک داد قشیعم بازدم

 . شهیبا انجامش روانپزشک متوجه م.دهیتست پارانوئ هی: -

 دکترت؟ شیپ يقراره دوباره بر یک: -

 .گهید يهفته : دادم و گفتم هیش تک نهیبا آرامش به س سرمو

. به گردنم زد یآروم يشونه انداخت و بوسه  هی يشکمم برداشت و خرمن موهامو رو يدستش رو از رو هی

بودن همونقدر که منو ترسونده اون  يدیتصور پارانوئ دونستمیکه تو فکره، م دمیدیم ست،یخندان ن گهید دمیدیم

 ... هاش شدم نوازشدستش گذاشتم و همراه بوسه ها و  يدستمو رو... رو هم به وحشت انداخته

 ....!فصل آغوش تبدارته یپ... ریزمهر نیا ياحمق تو سرما هی

**-** 

 :راز نیو چهارم ستیو ب صد

کرده  زیدستش تجو يبود که پزشک معالجش برا یناتیخانه نشسته بود و در حال انجام تمر ییرایدر پذ شهراز

نقش  "سرگرد صداقت" دنیرا برداشت و با د یگوش.زنگ خورد یعسل زیم ياش رو یگوش نیدر همان ح. بود

 يکه از آن سو الیست. برد یخونش را باال م نیآدرنال نیمربوط به مت زیهنوز هم هر چ!بسته بر صفحه هول شد

شده و قصد جواب دادن ندارد  رهیدر حال زنگ خوردنش خ یشهراز به گوش دید یداخل آشپزخانه م ییرایپذ

 مزاحمه؟:دیپرس

 .نه:گفت شهراز

 .گهیخب جواب بده د:-

 الو؟:را به گوشش چسباند و لب زد یناچار گوش به

 !سالم:جذاب و پرصالبت شهیمثل هم...و روحش را نوازش داد دیبه گوشش رس نیمت يصدا

 .سالم قربان:-

 .سرگرد صداقت و قربان مال اداره ست. نمیرها خانوم من اآلن مت: شد انگار یشاک

 .دییامرتون رو بفرما:و گفت دیکش یقیعم نفس
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 کنم؟ ادداشتی یگیم. خونه تونو گم کردم يشماره :-

 د؟یخوا یم یچ يبرا:دیتعجب پرس با

 !خواد با مادرت صحبت کنه یمادرم م:گفت زدیدر آن موج م تیکه رضا یبا لحن نیمت

 چرا اونوقت؟:دیباال انداخت و پرس ییابرو

 !خونه تون میایفردا عصر ب رهیاجازه بگ خوادیم:-

 ه؟یچ يجبارا قیتوف نیا لیدل:-

 .نمتیبب امیمن ب! يایاداره که نم! یشما فکر کن دلتنگ:-

 ؟یدرست کن يخوا یم يباز چه شر!راستشو بگو جناب سرگرد:-

 .دیمامان و بابات بگم شرمنده م، منو ببخش يبه پا فتمیب امیخوام ب یم:گفت یشوخ به

 با خانواده؟:-

 .شتریب رشیتاث ياونجور:-

 قطع کنم؟ ای هیکارِت چ یگیم:شهراز کالفه گفت! زدیموج م شیو خنده در صدا طنتیش

 !ها يبداخالق شد:سرزنشگر گفت نیمت

 !امروز نیخوشمزه شد یلیعوضش شما خ:-

 .بزارم يخوام قرار خواستگار یم: و خنده گفت یشوخ یو ب يبار جد نیا نیمت

 !؟یچ:دیپرس رانیح شهراز

 دور از انتظار بود؟ یلیخ:از شرم در کالمش بود گفت ییکه حاال رگه ها نیمت

 ...نیمت:آزرده خاطر و غمزده گفت شهراز

 ن؟یجان مت:زمزمه کرد اریاخت یب نیمت

آهسته در . باشد ریگیو پ يقدر جد نیا نیکرد مت یباور نم. نداشت يزود نیانتظارش را به ا... سرخ شد شهراز

 .نکن تمیاذ:گفت یگوش

 نیدارم از ا.یکنیم تیمنو اذ يوقته که تو دار یلیخ: در همان حد و با همان حالت گفت ییهم با صدا نیمت

 .يدیآزارم م شتریهرروز با دور شدنت ب. کشم یعذاب م يدور

 .شماره خونه تونو بگو: ادامه داد نیمت. زدن نداشت يبرا یحرف. دیکش یقینفس عم شهراز

**-** 
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 ؟...نیکار ندار ییفردا عصر که جا:دستش گذاشت و گفت يو جلو ختیشاهد ر يدوغ برا یوانیل الیست

 نه چطور؟... یمرس:گفت شاهد

 ادیقراره خواستگار ب:به شهراز گفت ینگاه میبا ن الیست

 ؟یک يبرا: دیبا تعجب پرس اریره

 نابغه؟ میچند تا دختر دم بخت دار! من البد يبرا: با خنده گفت شاهد

 هست حاال؟ یک:گفت اریره. بش پنهان کرده بودآ وانیلبخندش را پشت ل شهراز

 .سرگرد صداقت:جواب داد الیست. نگاه کرد الیسوال به ست نیهم دنیفهم يهم برا شاهد

 ن؟ی؟متیچ:قاشقش را در بشقاب رها کرد و گفت اریزد اما ره یلبخند کمرنگ شاهد

 جان؟ اریره يدار یشما مشکل:شانه باال انداخت و گفت الیست

 د؟یشما ندار!معلومه که مشکل دارم:گفت یبا ناراحت اریره

 ؟يدار یتو مشکل یست. ومدیبه نظر م يپسر خوب و برازنده ا:گفت شاهد

 .مشیبشناس شتریب دیالبته با. هیبه نظر منم مرد خوب:گفت الیست

 رفته اون چه کار کرد؟ ادتونی نکهیمثل ا:گفت یبا اوقات تلخ اریره

و  ییبه خاطر راستگو دیرو نبا چکسیه:گفت الیست. دادیگوش م هیبق يحرفهاهمچنان در سکوت به  شهراز

 .صداقتش محکوم کرد

 !کرد ریازش تقد دیواسه اونم با ؟البدیخونواده چ هی ختنیبه خاطر به هم ر:-

ما .ما هنوزم سرپاست يچهار نفره  يخونواده . ختهیبه هم نر يزیبه نظر من که چ:در کمال آرامش گفت شاهد

 مگه نه دخترم؟-دینگاه نافذش را به شهراز دوخت و پرس-.میخانواده ا هیهنوز هم 

 !بله بابا:که بر لب نشاند گفت يبا لبخند دلگرم کننده ا شهراز

رو باز کرده، داغ شما رو  یمیقد يپرونده  هیو چند سال  ستیطرف اومده بعد ب! خوبه واال:گفت یبه تلخ اریره

 !يخواستگار ادیب خوادیتمام م یمونده از اونجا رونده کرده،حاال با پرروئ نجایه کرده،رها رو از اتاز

مونده و رونده  نجایکه رها از ا یچ یعنی ار؟یره یکن یبزرگش م یچرا الک:گفت یبار با اخم و ناراحت نیا الیست

 شده؟ 

اول : شاهد گفت. و در سکوت به غذاخوردن ادامه داد دیآب کنار دستش را سر کش وانیل. نزد یحرف گرید اریره

 .نظر بده دیو آخر شهرازه که با
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 .ندارم ينظر چیمن هنوز ه:انداخت و گفت ریسر به ز شهراز

 !  کنهیداره ناز م: گفت اریره

 .دیشما با خونواده ش آشنا بش. انیفردا ب دیحاال بزار. خوام یم یدونم چ یواقعا نم! ارینه ره:گفت شهراز

**-** 

 :راز نیو پنجم ستیو ب صد

سارا : گفت دیایب يمراسم خواستگار يانجام کارها يوقتشان که خواسته بودند برا مهیرو به خدمتکار ن الیست

 رو به راهه؟ یچ ؟همهییندار يزیچ ،يکم و کسر گهیجان د

 .دینگران نباش.خانوم الیبله ست:از داخل آشپزخانه گفت سارا

رنگش که همرنگ کت و دامنش بود  يبه شال سورمه ا یو دست ستادیا يکنار در ورود ي نهیآ يجلو الیست

ششم  يراه دهه  مهیبه ن.  دیکرد و سر انگشتانش را بر پوست صورتش کش کینزد نهیصورتش را به آ. دیکش

خودش  نهیآن در آ کی.  اشتسابق را ند یشاداب گریبود و با وجود تمام مراقبت ها پوستش د دهیاش رس یزندگ

 یخوشگل: شاهد از پشت سرش آمد يصدا! چقدر زود گذشت. دیاش آمد د يکه شاهد به خواستگار يرا در روز

 !خانوم

بزنم به : گفت. به تن کرده بود یو شلوار مشک يسورمه ا رهنیبر لب به سمت شاهد برگشت که پ يلبخند با

 !ستیتو کارِت ن رشدنیتخته برات که پ

و  دیاش کش یجوگندم يبه موها یخودش را برانداز کرد ، دست نهیآ يو هم جلوتر شد و ا کینزد شاهد

 بشم؟ ریدارم چرا پ یخوب نیخانوم به ا:گفت

 .فتمیو شهرزاد م نیآر ادی یلیروزا خ نیا: سوزناك گفت یرنگ غم گرفت و با آه الیست لبخند

 ادشونیرفتن که حاال الزم باشه  ادمیاز  یک: گرفت و گفت ینفس. داده بود هیتک وارینگاهش کرد که به د شاهد

 فتم؟یب

 .ها یمیاون قد يهمه  يبرا... براشون تنگ شده یلیدلم خ: دیلرز الیست يصدا

دختر  نیمن مطمئنم ا! شهرازه يامروز خواستگار... یاوقات خودتو تلخ نکن ست:گفت يبه قصد دلدار شاهد

 .دلشو باخته دهیدلم گواه م!دهیخوش نشون م يرو نیباالخره به مت ریسخت گ

 .کنم یفکر رو م نیآره منم هم: گفت الیست

 !ستایدل و قلوه گرفتن ن يدم در جا:به خود آوردشان اریره يلحظه صدا همان
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 یچ:گفت الیست. کردیبود و نگاهشان م ستادهیپله ا نیاول يبرگشتند که رو اریهر دو به سمت ره الیو ست شاهد

 پدر سوخته؟ یگیم

واسه شماها که دو تا آدم معروف و ! داره يبد آموز!ستیجاش ن نجایا گم؟یدروغ م:گفت طنتیبا ش اریره

 !زشته نیسرشناس

 !کن ایح: با خنده گفت شاهد

 !مینکن ای میکن ایح میبخوا میندار یواال ما که جفت:حاضر جواب گفت شهیمثل هم اریره

 .ارهیاز زبون کم نم شناسمیکه من م ینیا!یست میبر ایب:گفت شاهد

 !خودتونم تیترب:باز گفت شیبا ن اریره

خدا بهمون  میخودمونو کشت يعمر:رفت گفت یم ییرایکه به سمت پذ یراهرو کنده شد و در حال واریاز د الیست

 !نیبچه بده،داد، شد ا

 !میراحت و آسوده بود میشهراز رو داشت هیهمون : حرفش را گرفت يهم ادامه  شاهد

 !بگردم میواقع يحساب منم برم دنبال خونواده  نیپس با ا! نچ نچ نچ:گفت اریره

 ساعت چنده؟:دیپله ها پرس ياز باال شهراز

 یهول نقدریچرا ا.... میو ن شیش: گفت يواریبه ساعت د ینشست و با نگاه يگهواره ا یصندل يرو الیست

 مامان؟

 .رونیمنتظره زودتر بده ب. کرده ریتو گلوش گ "بله"مثل  يزیچ هی:گفت اریره

 !ستین نطوریا چمیه:آمدن از پله ها گفت نییپا نیح شهراز

چطور :زد و گفت یو چرخ ستادیداده بود ا هیخاموش تک ي نهیو شاهد که به شوم الیست يروبرو ییرایپذ وسط

 شدم؟

و  یتوس ي سهیپِل ریبود،همراه با دامن حر دهیکمرش پوش ریتا دو وجب ز يبلند يمدل مردانه  دیسف رهنیپ

 !يماه شد:گفت الیست. را هم به پا کرده بود دشیسف یصندل. که بر سرش گذاشته بود یتوس يشال ساده 

 !هم باش شهیخواستگار عاشق پ نیبه فکر قلب ا: گفت شاهد

 ای يدیروز جواب مام ؟اصاليبد یچه جواب يخوا یم:شاهد گفت. انداخت نییسرش را از خجالت پا شهراز

 گه؟یوقت د هیواسه  يزاریم
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 یهرجواب... فقط. ستیبه معارفه ن ازین...شناسمیمن که سرگرد رو خوب م. دمیامروز جواب م نیهم: گفت شهراز

 د؟یندار یبدم شما مشکل

اما . میو باهاش موافق مشیدون یم یقیمرد ال میشناس یکه سرگرد رو م ییمن و مادرت تا جا:گفت شاهد

 .میما پشتت يریبگ یمیهر تصم. با خودته میتصم

ضربات پاندول  يگذشتند و صدا یم يبه کند قیدقا. نشست یراحت کی يزد و رو یلبخند تا مطمئن شهراز

دانست  یخودش را گرفته بود،م میتصم. انداختند یشهراز خط م يشده  کیاعصاب تحر يرو يواریساعت د

 ي قهیتا چند دق رآن هم به عنوان خواستگا نیمت نید يدلشوره . کرد ینم شیدلشوره رها. بدهد یچه جواب

 .گرید

 يدکمه  اریره. عصر زنگ اف اف به صدا در آمد و همراه با آن تمام وجود شهراز به لرزه در آمد7ساعت  رأس

 ...شاهد هم. رفت يخودش هم به سمت در ورود. اف اف را زد و در را باز کرد

**-** 

بعد خودش وارد . به دست داشت وارد شوند ینیریش يکه جعبه  نیخانوم و آذ ایاجازه داد اول سون رضایعل آقا

با . دست داد و سالم کرد اریبا شاهد و ره. در دست داشت وارد شد ییبایکه دسته گل ز نیمت تیشد و در نها

دسته گل .شهراز گره خوردچشمان  یسلکرد و باالخره چشمانش به ع یادب سالم و احوالپرس تیدر نها الیست

 !سالم:را به سمتش گرفت و گفت

 !سالم جناب سرگرد:دست پاچه شدنش را گرفته بود گفت يجلو یکه به سخت شهراز

 یکن که بگ نیبه بعد تمر نیاز ا! جناب سرگرد یجناب سرگرد ب گهید:که فقط شهراز بشنود گفت يطور نیمت

 !جون نیمت

 ؟يریگ یجواب مثبت م یمطمئن نقدریا:رد و گفتلبخندش را کنترل ک یبه سخت شهراز

 !خوام یقرص و محکم م يبله  هی!  "خوام فکر کنم یم"خوام نه  یم "نه"نه ! معلومه:-

 !شهیخواد برسه که نسل انسان منقرض م یم یبه هرچ یاگه هرک:-

 !من به تو برسم، نسل انسان اگه خواست منقرض بشه:که بشنود زمزمه کرد ياش شد و طور رهیخ قیعم نیمت

دسته گل را به سارا  نکهینشست و شهراز هم بعد از ا يمبل تک نفره ا يرو نیمت. از هم فاصله گرفتند بعد

انداخت و  نیبه مت یینگاه گذرا. نشست يمبل دو نفره ا يرو اریخانومِ خدمتکار داد که در گلدان بگذارد کنار ره

کامال  نیکه مت کردیخدا را شکر م.دیلرزرنگ دلش  یتوس رهنیو پ يدر آن کت و شلوار نوك مداد دنشیبا د
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که  یاما با در نظر گرفتن تصادف وحشتناک دید یکه مچ دست چپش را در خود داشت را م یالبته آتل.خوب شده 

 ...سر پاست نیشکر داشت که مت يبود جا دهیرا از سپهر شن فشیتوص

 !بشه امشب یچه شب: و در دل گفت دیکش یآه

**-** 

پدر و مادرش در . وارد خانه شد زدیکه نفس نفس م یخانه در حال اطیدر ح نیبعد از پارك کردن ماش نیمت

 یحرف چیه یب نیمت. نگران بودند...کردندیهرسه نگاهش م.بود ستادهیپشت کانتر ا نینشسته بودند و آذ ییرایپذ

و خشم از تن  یکتش را با ناراحت. در را هم پشت سرش بست. انداخت و وارد اتاق خودش شد نییا پاسرش ر

 .دیدست کش شیبه موها یخودش هم لبه تخت نشست و با کالفگ. تخت پرت کرد يو رو دیکش رونیب

که تازه دو طرفه شده بود  یبه عشق ش،یو آرزوها دیو تمام ام نیشهراز به مت دادیدرصد هم احتمال نم کی یحت

گفت؟  گرنیو تعجب د نیمت يبهت و ناباور نیبود که در مراسم ب ییهمان ها لشیچرا گفت نه؟دال! دینه بگو

 یانیفرقق داشت؟ نه، چون آرمان قد مبا ه شانیدارند؟ نه ، چون اخالق و رفتارها یگفت نه چون اختالف سن

قطعا اگر با .بودند هیبق يبرا...نبودند نیمت يشهراز برا لیها دال نیا ست؟ین يخواستگارش بود؟نه،چون عالقه ا

 تیواقع لشیاز دال چکدامیه.آورد یرحمانه اش م یب ي"نه "آن  يبرا يگرید لیهم تنها بودند شهراز دل

اعتراف  شیکه به عشقش با رفتارها يو مطمئن بود شهراز دادینم تیاهم شانیبه اختالف سن نیمت... نداشتند

زن بود  یکیمثل هم نبود چون  شانیاخالق و رفتار ها. داد ینم یبه چند سال اختالف سن یتیود هم اهمکرده ب

 نیمت ادربستن دهان پدر و م يبود برا يدرست مثل هم بودند؟ آرمان فقط بهانه ا يکدام دو نفر! مرد يگریو د

به آرمان به عنوان همسر فکر هم  چوقتیدانست شهراز ه یم نیبهتر از پسر ما؟ اما مت یک ندیکه نتوانند بگو

 .به زبان آورده بود یلیدل یآخر هم که فقط باد هوا بود و از سر ب لیدل. کندینم

حاال . فتدیو طلب بخشش از پدر و مادر شهراز ب تیدنبال رضا دیکرد با یفکر م! و چه شده بود کردیفکر م چه

 !خواهد یماند و خود شهراز است که ن یپدر و مادرش راض دید یم

کننده اش سراغش آمده  وانهید يشده بود و باز سردردها یباز عصب. دیدردناکش کش يها قهیبه شق یدست

انتظار  يبوق ها دیشنیکه م يزیتنها چ. شهراز را گرفت يو شماره  دیکش رونیب بشیرا از ج لشیموبا. بودند

 یرحم یزد و هر بار تماس توسط ب گدوباره زنگ زد،چند باره زن. بوق ممتد اشغال بود انشیکه پا يانتظار. بود

 . آنکه اصال وصل شود یب شدیخط قطع م ياز آن سو

 .بهم بگو لشویفقط دل: فرستاد امیپ ناچارا
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**-** 

 :راز نیو ششم ستیو ب صد

 ياشک ها. ختندیر یم نییپا شیچشمها ياز گوشه  شیبود و اشکها دهیتخت دمر دراز کش يرو شهراز

و در  دیکش یقینفس عم دیاش را که شن یگوش امیزنگ پ يصدا. گذاشتند یراحتش نم چوقتیکه ه یمزاحم

. شود یم ریگیپ...کندینم ند،سکوتینش یراحت نم نیمطمئن بود مت...است نیمطمئن بود مت. حبسش کرد نهیس

که حدس  یبود از طرف همان یکوتاه امیپ. تخت بود چنگ زد و بازش کرد ياش که کنار بالشت رو یبه گوش

 . بهم بگو لشویفقط دل:زدیم

داد؟  یم نیبه مت یچه جواب گفت؟یچه م! کند یم هیچه گر يبرا دانستیخودش هم نم. دیاش را باال کش ینیب

 تیدر نها.سخت یلیخ...سخت بود نیبه مت لشینداده بود اما گفتن دل یجواب منف لیدل یب...جوابش را داشت

 .رو تو جمع گفتم لشیدل: کردند پیانگشتانش تا

 ؟ شهیاون حرفها باورم م يفکر کرد:دیجوابش زود رس. فرستاد

 .ستینشه مهم ن ایبشه : رحمانه نوشت یب

ا تا اآلن اگر شهراز مقابلش بود حتم... کرده بود یرا عاص نیمت... تا جواب برسد دیطول کش شتریب یبار کم نیا

 ستم؟یتا حاال برات مهم ن یاز ک: را تر کرد شیباز چشمها نیجواب مت. قبض روح شده بود

 ي"نه" کیاش را با  یجواب منف یوقت.سوخت یم نیمت ينبود اما دلش برا مانیکه کرده بود پش يکار از

 يخود را به ناباور يجاکه از اول ورودش داشت  يآن جذبه و اقتدار.دیرا د نیمحکم اعالم کرد خورد شدن مت

را  یبدهد گوش نیبه مت یتواند جواب ینم دید یوقت... جا کرد نیکه خودش را در چشمان مت یبه اندوه. داد

شأن  نطوریزند،ایرا محک م نیمت نطوریا نکهیوجدان خودش را با گفتن ا. گذاشت یپا تخت يخاموش کرد و رو

 . کردیخواهد آرام م یچقدر او را م نیتواند بفهمد مت یم تیوضع نیکند،در ا یخودش را حفظ م

ضربه . دادیدوخت که ده شب را نشان م يواریرا بغل کرد و چشم به ساعت د شیتخت جابجا شد و زانوها يرو

 .ورود داد يلب باز کرد و اجازه . دیکش رونشیکه به در خورد از فکر ب يا

 ؟اجازه هست:دیو پرس دیباز شد و شاهد سرك کش در

پر آرامش شاهد  يچهره  دنیاز د یناش یواقع يانداخت و با لبخند نییتخت پا يرا از رو شیپاها شهراز

 .دییبفرما:گفت
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 یآبغوره گرفت یچ يبرا:کنار شهراز نشست گفت یبه سمت تخت آمد و وقت. وارد شد و در را بست شاهد

 عروسک؟

 .دونم ینم:شهراز با خنده سرش را عقب برد و گفت. دیگرفت و کش یشهراز را دو انگشت ینیزمان نوك ب هم

ازدواج  نیبا آر یشهرزاد وقت... شهراز یدونیم:راستش به هم قفل کرد و گفت يزانو يرا جلو شیدستها شاهد

 .ساله35 نیساله بود و آر22کرد که خودش 

ساسشان نکرده بود که هرگز لمسشان نکرده بود،اح يشاهد در مورد پدر و مادر يبا بغض به حرفها شهراز

پدرش . بود فیضع يطبقه  يخانواده  هیاز  ریدختر فق هیشهرزاد : و ادامه داد دیکش یشاهد آه. گوش سپرد

و  یاوج طراوت ،در اوج جوون درساله 22اون دختر . بود و برادرش هم ناخلف و خالفکار لیمرده بود،مادرش عل

مرد  هی. بود نیپدر آر یاشراف ياز اون خونه ها خونه  یکی. کنه  یمردم کلفت يغرور مجبور بود تو خونه 

کنار هم تصور  يا هیثان يو شهرزاد رو برا نیتونست آر ینم چکسیه...کرده،پولدار و در رفاه کامل لیتحص

شهرزاد رو  نیبفهمم آر نکهیو قبل از ا الیست دنیکه تا قبل از د هدون یهم م الیکنم و ست یپنهان نم. کنه

. که اون موقع تو اوج شهرت بودم و کرور کرور هوادار و خاطرخواه داشتم یمن. استار شهرزاد بودمدوست داره،خو

با وجود همه . رو دوست داشت نینگفت چون آر يزیچ دیاگر هم فهم. دیموضوع رو نفهم نیوقت ا چیشهرزاد ه

ماجراها داشتن  یلیخ دن،یکش یسخت یلیخ... شد نیفاحش شهرزاد همسر آر يتفاوت ها نیمسائل ، ا نیا ي

من مطمئنم ...حاال هم... تا دم مرگ عاشق هم بودن!خوشبخت بودن. وارد نشد یوقت تو عشقشون خلل چیاما ه

 ! ینیتو عاشق مت

درسته که از :شاهد ادامه داد. شاهد را نداشت يتوان چشم دوختن به چهره ... انداخت نییسرش را پا شهراز

نگاه بفهمم  هیکرده که بتونم با  يکردن برات کار يسالها پدر نیتمام ا. ماما من بزرگت کرد یستیخون من ن

 لشیاما دل. با خودته میهم گفتم تصم نشونقبل از اومد. مینزد ینه و ما حرف یگفت! ...تو سرته یتو دلته،چ یچ

 نه؟... بایساله تقر11 تونیاختالف سن. رو بگو حداقل

اما من با اون . تهیاهم یب یخوام بگم تفاوت سن ینم: شاهد گفت. تکان داد دییتا يبه نشانه  يسر شهراز

 يصد در صد زیچ هی هیاختالف سن مانع خوشبخت نکهیا!ستین یمانع بزرگ دمیخودم د انیکه تو اطراف يزیچ

اختالف سن داشتن و  لسا13که  نینمونه ش شهرزاد و آر. يچشم ببند زیکه به خاطرش رو همه چ ستین

رفتارهاتون با  یگفت -کرد و ادامه داد یمکث- ! همون حدود بایتقر! الیمن و ست ای. ومدین شیبراشون پ یمشکل

همن؟  هیشب يخدمتکار؟ کدوم دو نفر ریدختر فق هیو  يباال شهر ياشراف زاده  هیاز  شتریب یفرق. هم فرق داره
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 يبرا یو روح يسود معنو چیاون ازدواج ه گهیمثل هم باشن که د هاگ. رو کامل کنن گهیهمد دیزن و شوهر با

 يخواننده  هی.آرمان شیکی،يدار يبهتر يخواستگارها یگفت. ..رهیفراتر نم یدو طرف نداره و از بعد جسم

هم  گریخواننده نبود،باز الیآت! الیبرادر ست! یکیجز  شناختمیشهرزاد رو نم يخاطر خواه ها! دور يِمعروف و رو

بود و  نیسرزم نیا يو تنها خار چشم دشمنا کهیکه  یه،کسیسرما هینخبه، هی. مملکت بود نیاما افتخار ا. بودن

تونستن  نیحرفت رو فقط پدر و مادر مت نیفکر کنم ا...يدوستش ندار یگفت...شد دیشه تیتو غربت و مظلوم

 !رنیبپذ

 یم فقط به چشم همکار نگاهم شیچند وقت پ نیتا هم... من به احساس اون شک دارم: گفت یبه سخت شهراز

 مگه نه؟...حق دارم باور نکنم! رو به اون رو شد  نیاز ا هویبعد از سفرم . بهم نداشت یحس چیکرد و اصال ه

 !نه ایمرد راه هست  ینیبب يخوا یم! یمحکش بزن يخوا یپس م:زد و گفت يلبخند پدرانه ا شاهد

 کردم؟ یبه نظر شما کار اشتباه:شاهد نگاه کرد و گفت يبا شرم به چشمها شهراز

برات  هیتوص هیمن فقط ...يبد صیغلط کارهاتو تشخ ایکه درست  یهست دهیخودت اونقدر عاقل و فهم:-

که جلوت  نیبه فکر ا. دنبال شکستن اون غرور نباش...مرد غرورشه هی ییدارا نیباشه ارزشمدتر ادتی... دارم

دوستت  دنیدنبال شن ارهیب بونرو به زتونه احساسش  ینم يدیاگه د. نباش شیریزانو بزنه و التماس کنه بپذ

... نیاعمالشو بسنج،رفتارشو بب. ارزه ینم يزیکه فقط به زبون باشه پش یعشق. دارم و عاشقتم از زبونش نباش

 باشه دخترم؟

 ...چشم:نجوا کرد شهراز

**-** 

 :راز نیو هفتم ستیو ب صد

که  نشیاز ماش. گشت یتمام شده بود و حاال شهراز بعد از حدود دو ماه به اداره باز م دیع يپنج روزه  التیتعط

آشوب  شتریدلش ب داشتیکه برم یبا هرقدم. شد به سمت ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر رفت ادهیپ

. و نداشت از ا يخاموش کرد خبر نیمت ياش را رو یداد و گوش یجواب منف نیکه به مت شیپ ياز هفته .شدیم

چطور : دیدر دلش نال...شد یشل م دیداد، نبا یوا م دینبا. اتاق کار کنند کیامروز قرار بود باز با هم در ... و حاال

اون شل  ینمونده؟ وقت یسنگ نیاز اون مت يزیچ یشل نشم وقت کنه؟چطوریاون طور نگاهم م یوا ندم وقت

 شده؟
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و محکمش فرو  یسیدر جلد پل. دیکش یقیساختمان نفس عم يو کم ارتفاع ورود ضیعر يبه پله ها دنیرس با

. آمد  یخوشش م شیکوبش قدم ها ياز صدا شهیهم. محکم و مطمئن از پله ها باال رفت ییرفت و با قدمها

که چند راهرو و راه پله از  ییجا. اول شد يوارد سالن طبقه . برد یاعتماد به نفسش را باال م بتیو ه لیآن استا

چهار  کی يبه طبقات باال رو یمنته يدر کنار راه پله  يدرست روبرو. رفتند یمختلف م يت هاآن به قسم

عکس داخل قاب .قطور و بلند دو طرفش را گرفته بودند اهیکه دو شمع س دید یبا روبان مشک یقاب عکس هیپا

 نیکاش او هم مثل مت... بود ، جوان بود فیح...دیمنش به خودش لرز بهآراد  يرا نگاه کرد و با شناختن چهره 

اآلن  نیاز ذهنش گذشت که اگر عکس مت يلحظه ا.زنده و سالم بود  نیخدا راشکر کرد که مت. زنده و سالم بود

را  يمگر مرده توان انجام کار! کرد ینم يکار چیه! کرد؟ جوابش سخت نبود یبود چه م یآن قاب مشک يتو

 !ارد؟د

 یهرچند م.فاتحه خواند "سرگرد آراد به منش دیشه "آرامش روح  يلب برا ریسمت قاب عکس رفت و ز به

هوامونو داشته :شاد آراد نگاه کرد و گفت يبه چشم ها! آرامش روح ندارد يبه فاتحه برا يازین دیدانست شه

 .باش سرگرد

ر باال رفتن نه به خاط. به نفس نفس افتاده بود دیسوم که رس يبه طبقه . را گرفت و از پله ها باال رفت نگاهش

آمد  یاز همکارها که از روبرو م یکیهمان لحظه . به دفتر کارشان یمنته يبه خاطر ورود به راهرو! از پله ها

 !سالم ستوان:و گفت ستادیا کشینزد

 !قربان ریصبح بخ:گفت رها

 خوش گذشت؟ یمرخص! دیوقت بود نبود یلیخ: گشاده گفت ییبا رو یحشمت سرگرد

 !بله جناب سرگرد: گفت شهراز

 !فعال!  دیخوش اومد: -

 نیچقدر ا. ادامه داد یراهش را به سمت دفتر سرهنگ جالدت یخبردار شد و بعد از رفتن سرگرد حشمت شهراز

 يشهراز بلند شد و ادا دنیبود با د یشگیکه همان سرباز هم یمنش! مهربان و گشاده رو را دوست داشت رمردیپ

 سرهنگ هستن؟! سالم:گفت یشهراز با لبخند کمرنگ. احترام کرد

 !بله:-

 نمشون؟یتونم بب یم:-

 !دییبفرما:گرفت و بعد رو به شهراز گفت یسرهنگ تماس کوتاه یبا شماره داخل سرباز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٤١ 

و خوش  بایز زیسرهنگ پشت م. که به در زد وارد شد یکوتاه يبه سمت در رفت و بعد از ضربه  شهراز

 ! يریستوان ام! به به: شهراز گفت دنیسته بود که با دطرحش نش

 .سالم قربان:و گفت ستادیدر را بست و خبردار ا شهراز

 .نیبش ایب:اتاقش اشاره کرد و گفت يآن سو یچرم يها یبا دست به صندل سرهنگ

 بتیغ نیباالخره ا: رفت و گفت واریساز کنار د يسرهنگ به سمت چا. نشست یصندل يجلو رفت و رو شهراز

 !تموم شد یطوالن

 !دیقربان زحمت نکش: و شهراز گفت ختیر يها چا وانیل داخل

. گذاشت شیجلو زیم يبه سمت شهراز برگشت و استکان شهراز را رو يچا يحاو يبا استکانها سرهنگ

 !بود یجات خال یلیخ ينبود:روبرو نشست و گفت یصندل يخودش هم رو

 !نبوده یهم خال ادیز نیگزیالبته با حضور جا: زد و فت يلبخند محو شهراز

 !تو دل ما که نبود نتیگزیجا:زد و گفت يلبخند پدرانه ا سرهنگ

 !دیکن یشرمنده م: انداخت و گفت ریسر به ز شهراز

هاش با سروان  يها و لجباز یو بداخالق نیداشتم از دست مت گهید. يخوب شد که زودتر اومد! گمیم يجد:-

 !شدمیخسته م ینعمت

 ؟یچ يواقعا؟برا:دیبا تعجب پرس شهراز

! دهیکارشو خوب انجام نم یگفت سروان نعمت یخودش که م: موشکافانه به شهراز چشم دوخت و گفت سرهنگ

 .اوردیبود که به زبون م يزیفقط چ نیا یول

کار سرگرد آشنا  ستمیبا س یحتما سروان نعمت: نگاه نافذ سرهنگ خالص شود گفت ریاز ز نکهیا يبرا شهراز

 !نبودن

سرگرد  نیبا ا یتون یبهتر م یلیتو خ! یخدا رو شکر که باالخره برگشت گمیکه م نهیواسه هم! نطورهیقطعا هم:-

 !نکنه یاونطور خودکش یکن شیراض یتونست یم دیشا ياگه بود! يایدنده و بد قلق کنار ب هی

تو پرونده  اتیباند آذرخش و خوردن مهر شکست عمل اتیجناب سرگرد بعد از شکست عمل! فکر نکنم قربان:-

 .کردن یسکیر نیهمچ شونیبا زندگ لیدل نیقطعا به هم. ارنیکم ن يپرونده ا چیتو ه گهیشون قسم خوردن د

 .فرزاد خان نمونده يریتا دستگ يادیز زیچ نترپلیاستعالم ما از ا نیطبق آخر!باند آذرخش یگفت یراست:-

 ؟یچ عیرف:-
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 نیخود فرزاد از اوکرا. ظاهرا فرزاد خان ازش خسته شده بود. شد دایپ "فیِک" یجسدش حوال... ؟يخبر ندار:-

 . بخارست یحوال. شده يریرد گ یهم خارج شده و اآلن تو خاك رومان

 نیقاتل و خالفکار ب کیفرزادش که  ییدا! زدیاش حرف م ییسرهنگ داشت در مورد دا. زد  يپوزخند شهراز

 ! بود کیدرجه  یالملل

. برم سر پستم قربان گهیمن د:و گفت دیرا برداشت و با وجود داغ بودن چند جرعه از آن را نوش شیچا استکان

 !بزنه خیبرام توب ياول کار نیهم ستین دیشناسم ازش بع یکه من م یسرگرد صداقت نیا

با  یبعد از دوماه برگشت برو حاال که! برو دخترم: سرهنگ هم بلند شد و گفت. شد و چادرش ر مرتب کرد بلند

 .کار کن زهیو پر انگ يانرژ

 .اطاعت قربان:-

**** 

 :راز نیو هشتم ستیو ب صد

. از لرزشش کم شود يداد بلکه ذره ا یبود و هوا را با ولع فرو م ستادهیدر دفتر خودشان ا يبعد جلو يا قهیدق

اما توان در زدن را هم در . دفتر زل بزند يو به در بسته  ستدیتوانست همان جا با یراهرو نسبتا شلوغ بود و نم

 ؟يلرز یم دیمثل ب نطوریشهراز؟چرا دست و پات شل شده؟ چرا ا...چته رهـ:زد بیبه خود نه. دید یخودش نم

روبرو شدن  يحاال چرا برا.يداشت بهش جواب رد بد يشتریعمل ب يکه آزاد ییجا...تو خونه یتو تونست

 ؟یترس یتونه بکنه م یم يتونه بزنه نه کار یم یکه دست و پاش بسته ست و نه حرف ییباهاش تو اداره،جا

 !در بزن! ...باش يقو

لرزان باز  یتن کرم رنگ در فرود آمدند و بعد در را با دست يو باالخره بند انگشتانش رو دیکش یقینفس عم باز

در . بود نیینشسته بود و سرش هنوز پا زشیکه پشت م دیرا د نیمت! شد هوا کم ژنیبه محض ورود اکس. کرد

مات  ياش بودند قلبش لحظه ا رهیلرزان که خ یجفت چشم عسل کی دنیسر بلند کرد و با د نیرا که بست مت

لحظه آماده  نیا يدانست و خودش را برا یم... دیآ یدانست شهراز باالخره م یم! حرکت ماند یو مبهوت ب

. شهراز مشامش را پر کرد یشگیعطر هم يبو. بود يریپر از غافلگ شیبود اما هرلحظه با شهراز بودن براکرده 

 ییشهراز با صدا. داده بود چشم برنداشت هیکه به در بسته تک يکنده شد اما از شهراز یصندل ياز رو یبه سخت

 .سالم سرگرد:در حد نجوا گفت
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البته اگر ...شدیحال خرابش برمال م زدیجواب سالم هم اگر حرف م کی يبه ندازه  یحت... نزد یحرف

 ! تا حاال سر درونش را برمال نکرده بودند شیچشمها

اش که به  نهیدرون س يجسم تپنده  نیچه بود؟ ا يو انقالب درون برا یهمه آشفتگ نیبود؟ ا یچه حال نیا

و  یخاموش يخواست تمام سالها یلحظه م نیهم کرد چرا امروز و درست در یقدرتمندانه اظهار وجود م یتازگ

 کند؟  یسکوتش را تالف

. خودش رفت زیو با حرکت سر جواب سالم شهراز را داد و شهراز باالخره از در کنده شد و به سمت م یسخت به

افکنده  يرا دور زد و با سر زیم. گذاشت  زیم يشانه برداشت و رو يکوچکش را از رو فیک نیپشت به مت

بود و شهراز  ستادهیسرپا ا وزهن نیمت. نشست یصندل ينشوند رو ریدرگ نیکه چشمانش با با چشمان مت يطور

 نیدر دلش به مت. شد یداشت در هرم آن نگاه ذوب م. خود حس کند ينگاهش را رو ینیتوانست سنگ یم

 ... خواست یحس را نم پر از نیمت نیدر آن لحظه ا! سنگ شود! کند خی... اخم کند... ندیکرد بنش یالتماس م

به  نیمت! اما نه دیایبه سمتش ب نیمت دیترس یم. و با ترس سرش را بلند کرد دیرا شن يبلند يقدم ها يصدا

سرش  يدستانش را رو. شهراز در اتاق تنها ماند. محکم بست بایرفت و در را تقر رونیسرعت در را باز کرد و ب

امتحان  نیمت يخودش داشت پا به پا حاالرا امتحان کند و  نیقرار بود مت. زیم يرا رو شیگذاشت و آرنج ها

 !قبل شده يتر از دفعه  یخود گفت که چقدر خواستن شیپ داریو باز هم طبق روال هر د شدیم

**-** 

آتش  يزبانه ها یبا چه آب کرد؟یکم کرد اما درون گر گرفته اش را چه کار م یصورتش کم یآب از داغ يسرما

و  دیکش یقینفس عم. چند باره آب زد... دوباره به صورتش آب زد. کردیقلبش را خاموش م يسوزاننده  بیهو ل

به  گریبار د کی. نگاه کرد نهیآ رخودش د سیخ يتوالت گذاشت و به چهره  ي نهیکنار آ یکاش يدستش را رو

خورد که  یخودش حرص ماز دست . بود یعصب. برد شیرا داخل موها سیو همان دست خ دیصورتش آب پاش

به  نهینگاه را در آ نیآخر...داد یضعف نشان م دینبا... شد ینم نطوریا! شد یدختر بچه شل م کیمقابل  نطوریا

به سمت اتاق برگشت و در را . محکم و مغرور... شد یشگیهم نیتو همان م دیکش یقینفس عم.خودش انداخت 

 ینگاه مین یحت. خواست بود یکه خودش م یبه همان شکل زشیم يرو لیوسا دنیشهراز مشغول چ. باز کرد

 یصندل ینشست و به پشت یخودش رفت و وقت زیبه سمت م يعاد یلیهم خ نیمت. نداختین نیهم به سمت مت

 خان رو کشته؟ عیفرزادت رف ییدا يخبر دار:داد فت هیتک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٤٤ 

بخارسته و به  یدونم حوال یو م! بله:گفت يآزرده اش کند با خونسرد نیدار مت شیلحن ن نکهیبدون ا شهراز

 !شهیم ریدستگ يزود

 کنه؟یچه کار م یاگه بفهمه تو خواهر زاده ش یکن یفکر م:-

 یدونم حت یم دیمه؟بعییاون دا دمیفهم یمگه من چه کار کردم وقت! کار چیه:شانه باال انداخت و گفت شهراز

 .داشته و مرده يبدونه شهرزاد بچه ا

 .شکنجه ت کرد. تتو ناقص کرداون نامرد دس:-

عادت کردم توسط  گهیمن د:احساس بودند نگاه کرد و گفت یتفاوت و ب یب گریکه د نیبه چشمان مت شهراز

 !شکنجه بشم انمیاطراف

 قایمنظورت دق:شده بود گفت رهیاش خ يمتر4 يکه به شهراز در فاصله  یکرد و در حال زیرا ر شیچشمها نیمت

 نه؟...منم

 !شونیکیشمام  :گفت شهراز

 نه؟!..يایاز خجالتش در م يکه دار یکی: در آن مشهود بود گفت يکه لجباز یبا لحن نیمت

 !که عوض داره گله نداره يزیچ:زد و گفت یپوزخند کمرنگ شهراز

 !انتقام گرفتنه ي هیپس قض:-

 !آره ییجورا هی:خندش پررنگ تر شد و جواب داد لب

 ؟یرس تیاز عاقبتش نم:-

 ؟یکن یم دیتهد:-

 !آره ییجورا هی:با همان لحن شهراز گفت نیمت

 !تماس ساده به آرمانه و جواب مثبت دادن هیمن فقط  يش برا نهیهز!بکن يخوا یم يشما هر کار:-

 تیست که منو باهاش اذ لهیوس هیدونم آرمان برات  یمن بچه م؟ نم يفکر کرد:کرد و گفت یظیاخم غل نیمت

 !تو ي چهیاون که شده باز چارهیب ؟یکن

 !نجایاداره ست ا م؟یبحث خارج ش نیشه از ا یجناب سرگرد م:گفت شهراز

 .يریگ یرو م روزید يبخش فتا و جواب استعالم ها يبر یم فیشما االن تشر! خب اریبس: گفت نیمت

 در چه مورده؟:-

 !جنوب شرق یتیترانز يونهایدر مورد کام:-
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**-** 

 :راز نیو نهم ستیو ب صد

 یوقت فکر نم چیه. برداشت شیچشمها ياش را از رو يو دود نکیسر در دفتر نگاه کرد و ع يبه تابلو نیمت

پارك شده بود  ابانیکه کنار خ نیماش. که دلش را برده بود یآن هم به خاطر دخترک...برسد نجایکرد کارش به ا

 یاسم ،اسم شهرزاد در ذهنش تداع نیا دنیبا د یهرکس. شد "قصه گو" يلمسازیرا قفل کرد و وارد دفتر ف

 ...شدیم

بود  یاش که دختر جوان یرو به منش... اتاق شاهد را. کرد دایرا پ سیمختصر اتاق رئ يپرس و جو کیاز  بعد

 دارن؟ فیتشر يریاستاد ام.سالم:گفت

 امرتون؟...بله هستن:گفت فیرسا و ظر یینگاهش کرد و با صدا دختر

 .نمشونیخواستم اگه ممکنه بب یم: رنگش برد و گفت يشلوار کتان نسکافه ا يبهایرا داخل ج شیدستها نیمت

 .سرشون شلوغه یلیخ يریام يامروز آقا.دیگرفت یوقت م دیبا:-

 .نشونیخوام بب یم دیبهشون بگ شهیاگه م. باهاشون دارم یدونم سرشون شلوغه اما کار واجب یم:-

 یم ییآقا هی ؟يریام يآقا:گفت يتلفن را برداشت و با زدن شماره ا یبا اکراه گوش نیبه خاطر اصرار مت دختر

 بفرستمشون؟ . ننیخوان شما رو بب

 ؟...يآقا:دیکرد و پرس نیبه مت رو

 .صداقت نیمت....صداقت:جواب داد نیمت

 .چشم....صداقت نیمت يآقا:-

 .داخل دییبفرما:گذاشت و گفت شیرا سر جا یگوش

 .ممنون:-

 شیرا پ یجالب نیزایو د ونیبا دکوراس بایو ز کیش یاتاق. به در زد و وارد شد يو ضربه ا به سمت در رفت نیمت

وارد شد و در را . ستادهیا زشیکه پشت م دیشاهد را د. بود يو سورمه ا دیاز سف یبیترک زیهمه چ. دید شیرو

 .سالم:بست و گفت

 ورا؟ نیاز ا! سالم جناب سرگرد: گشاده گفت ییبا رو شاهد

 .کردم یباهاتون صحبت م دیبا. شرمنده مزاحمتون شدم:جلوتر آمد و گفت نیمت

 .پسرم نیبش:گفت ییبود با خوشرو دهیرا فهم هیتا ته قض نیمت يسرِ افکنده  دنیکه با د شاهد
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 يکه معذب بود رو نیمت. با هم نشستند. رنگ کنار پنجره رفت يسورمه ا یچرم يخودش به سمت مبل ها و

 . شسته بودمبل صاف ن يلبه 

 !راحت باش سرگرد: پا انداخت و گفت يپا رو نیحالت مت دنینشسته بود و با د شیروبرو شاهد

 .خوام بگم یم یدونم چ ینم نجامیراستش حاال که ا: داد و گفت هیمبل تک یبه پشت نیمت

 مالقات امروزتون تو اداره چطور بود؟: هموار کند گفت نیحرف زدن مت يراه را برا نکهیا يبرا شاهد

 .کردنمه تیعلنا گفت قصدش اذ! بد یلیخ: با افسوس سر تکان داد و گفت نیمت

که چرا رها ! روز تو شوکم10من واقعا هنوز بعد از  يریام يآقا: ادامه داد نیمت.نگفت يزیلبخند زد اما چ شاهد

اما . بودم دهینشون هم خر يز بله گفتن دختر شما مطمئن بودم که حلقه من اونقدر ا. خانوم بهم جواب رد داد

 !دخترتون بهم امون نداد

 .میکه داد جا خورد یخود ما هم از جواب: گفت شاهد

دونم که سن و سال و آرمان و تفاوت هامون  یم. دونم یرو در مورد احساسش به خودم م زیمن همه چ: -

م زد؟  نهیشناسمش اما هنوز برام سواله که چرا دست رد به س یردم خوب مک یفکر م. بودن شیواه يبهانه ها

 ست؟یاون همکار سابق ن دمشیکه امروز تو دفتر د يریستوان ام نیچرا ا

 ؟يریچرا ها رو از من بگ نیجواب ا يخوا یو حاال م: شد و گفت نهیدست به س شاهد

 د؟یکن یشما هم مثل رها فکر م. خوام نظر شما رو در مورد خودم بدونم یقبلش م: گفت تیبا جد نیمت

اون نظر من و . میکن ینم لیرو بهش تحم يزیما چ.. شهیکه باشه نظر شهراز عوض نم ینظر من هرچ:-

 !وجود بهت نه گفت نیدونست و با ا یمادرش رو در مورد تو م

 .نمک دایجواب چرا هامو پ دیپس حداقل کمکم کن:گفت نیمت

 ؟یدون یواقعا نم:دیدوخت و پرس نینگاه نافذش را به مت شاهد

 .دمیفکر کردم اما به جواب نرس یلیخ: شانه باال انداخت و گفت نیمت

 شهراز؟ به خاطرعالقه؟ عذاب وجدان؟  يخواستگار ياومد یچ يبرا:دیبا همان حالت و نگاه پرس شاهد

هنوز خودم تو درك و . لنگه یاحساسم م يهوز پا... من. بگم هر دوش دروغ نگفتم: گفت يریبا سر به ز نیمت

 .گن عالقه یکه بهش م هیزیمطمئنم حسم همون چ یول. موندم رششیپذ

 .احساست رو باور نداره! مشکل تو با احساسته نیمشکل شهراز هم:زد و گفت یلبخند کمرنگ شاهد

 ؟یچ يبرا: گفت يبا دلخور نیمت
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که ماه ها  یاون دختر جوون يچطور انتظار دار! يدینرس یهنوز خودت هم در مورد احساست به باور قطع تو:-

 باور کنه؟ دهید یدل یو ب یاحساس یازت ب

 داد؟ یبهم جواب منف دشیبه خاطر ترد یعنی:دیپرس نیمت

خواد امتحانت  یم. شیخوا یم یخواد بهش ثابت کن یم: تکان داد و گفت دییتا يسرش را به نشانه  شاهد

 .کنه

خواستمش، اگه برام مهم  یکنم که من و احساسم رو باور کنه؟ چر؟ اگه نم يکار دیمن با یعنی:-

 امیکه مجبورم نکرد ب یکس. شدم یاز کنار اون هم رد م گهید يدخترها يدوستش نداشتم مثل همه ...نبود،اگه

 .يخواستگار

 .به شهراز ثابتش کن! نمدو یرو م نایمن ا:با حوصله جواب داد شاهد

دختر  هیبرسه که  يکردم روز یوقت فکر نم چیه: زند گفت یو انگار که با خودش حرف م دیکش یآه نیمت

 ...عذابم بده نطوریا! حال و روز بندازه نیمنو به ا

. بود برده شیشدن پ یبرف يرا تا آستانه  شیکه موها شیبا وجود سن باال. هنوز هم جذاب بود. لبخند زد شاهد

شرط اول قدم آنست که ... که خطرهاست در آن یلیبر در منزل ل: انداخت و گفت نیپر از محبت به مت ینگاه

 .یمجنونش یکه تو ثابت کن یشه، به شرط یتو م یلیاون ل! یمجنون باش

 .رها بهتره يواقعا آرمان برا دیشا. بهتر باشه بکشم کنار دیکنم شا یوقتا فکر م یبعض: گفت نیمت

اما . آرمان فقط اسمش و شغلش خاصش کرده. هم داره  گهیپولدار د يشهراز جز آرمان هزار جور خواستگار:-

 هیمکث کرد چون آرمان براش از بق شتریب یآرمان کم يرو. چون و چرا رد کرد یجان شهراز همه رو ب نیمت

 یبه آرمان جواب مثبت م دبرو برگر یب يشد ینم شیبا هم بزرگ شدن و اگه تو وارد زندگ. مهم تر بود

 .داد یبه اون هم جواب منف... اما خب...داد

 .داد یبه منم جواب منف: کالفه گفت نیمت

شبانه روز تو  هیخواستگارهاش خودشو  ي هیاما بعد از نه گفتن به بق... آره: شاهد پررنگ تر شد و گفت لبخند

 .ختیکدوم اشک نر چیه يبرا... اتاقش حبس نکرد

راحت تر  یلیخ شیسابق بود کار برا ياگر شهراز همان رها. و به فکر فرو رفت دیکش ششیبه ته ر یدست نیمت

شهراز تا  نیا. کرد یمشق م نیمت يو سنگ بودن را جلو يشهراز داشت سرد نیا. اما عوض شده بود. بود

 .ندازدیب رشیگ نیداد مت یکرد و اجازه نم یفرار م عیشد سر یم یبحث احساس
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 شانیقهوه ها را جلو. وارد شد ینیس کی يبا دو فنجان قهوه بر رو يبه در خورد و مرد يلحظه ضربه ا همان

غمت :گفت اوردیب رونیرا از فکر ب نیمت نکهیا يشاهد برا. رفت رونیگذاشت و از اتاق ب دیسف یجلو مبل يرو

 !نباشه گل پسر

 د؟یشما باهاش صحبت کن شهیم: گفت نیمت

گه رو  یبزنم نم نهیاگه جلوش سنگ تو رو به س. حرف هامو بهش زدم يبار همون شب خواستگار هیمن :-

 !کار خودته  ش؟یپدر و مادر واقع ي هیقض دنیبرم؟ اونم بعد از فهم میبفرست يخوا یدستت موندم م

 .تکان داد و به فکر فرو رفت میسرش را به عالمت تفه نیمت

**-** 

 :راز نیام یو س صد

 )کایار(

آرامش که از وجود سپهر  هی. اوضاع آروم بود. سپهر به در شد يخاله م خانواده  يما هم با خانواده  زدهیس

تنها خارج شدن از  يهنوز هم اجازه ... بود ریهنوز هم سخت گ. بود دیاز سپهر بع یلیکه خ یآرامش.شدیساطع م

چک کنه و مطمئن بشه که  یپرس حوالا و یدلتنگ يزد تا به بهانه  یخونه رو نداشتم و هر ساعت زنگ م

بهم گفته بود نزارم حساس  میکه بهش مراجعه کرده بود یدکتر روانپزشک. نداشتم یمن هم حرف. خونه هستم

گوش  گهیم ینداره اما در معرضش هست و به نفعمه هرچ ایگفت پارانو... نکنم که بهم شک کنه يبشه و کار

کرده بود که  زیقرص تجو هیبراش . شم یبخت م اهیو من تا ابد س شه یمبتال م ایکنم وگرنه سپهر به پارانو

 غیازم در يکه عشقشو ذره ا يگشت من بودم و سپهر یبه خونه بر م یشد و وقت یکرد و آروم م یاستفاده م

 .آرامش هم برام بس بود نینبود اما هم یاوضاع عال... کرد ینم

سپهر که به خونه . . شدیشروع م نیلیالتعط نیو ب یرسم یلیماه بود و از فردا پنج روز تعط نیفرورد جدهمیه

بعد از . میو مشغول شد مینشست زیهم پشت م يو هر دو روبرو دمیبرگشت نهار رو که زرشک پلو با مرغ بود کش

شکست سپهر جرعه  یبرخورد قاشق و چنگال به کف بشقاب م یجزئ يکه فقط با صدا یسکوت قهیدو دق یکی

 .رمیسر کار نم گهیروز د6تا : و گفت دیآب نوش يا

 .دونم یم:-

 .مشهد...مسافرت میدادم بر شنهادیپ نیبه مت: -

 .خوش بگذره:-
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 .يایتو هم باهامون م:کردن مرغش بود گفت کهیکه مشغول ت سپهر

 ...گذره یخوش م شتریب يمجرد: گفتم یدلم ذوق کردم ول تو

  ؟يدار يکار ؟يایب يخوا یچرا نم: دیشده پرس زیر ییو با چشم هارو بلند کرد  سرش

نه : گفتم. شد یبه هر جمله م حساس م یالک نقدریا یبکوبم تو سرم وقت یخواست دو دست یدلم م... شدم هول

 .امیهم دوست دارم ب یلیخ. گفتم يجور نیهم! به خدا

 .حال و هواش خوبه رییتغ يسفر برا نیگفتم ا نیبه مت... يو شهراز خبر دار نیتو که از وضع مت: گفت سپهر

 ؟...خب:-

 .ادیکن ب شیراض.. تو هم به شهراز بگو:-

 !يدیپس براشون نقشه کش:زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

 یعمل. دمیشهراز نقشه کش يبرا یول! امیگفت حتما م میاریشهراز رو هم ب میبتون دیگفتم شا!که نه نیمت يبرا:-

 !با توئهکردنش هم 

از ساعت  شتریب هیثان هی ستیرو که تو تهرانش حاضر ن يتونم شهراز یمن م يشد که فکر کرد یبعد چ:-

 تن بده؟ نیسفر چند روزه کنار مت هیکنم به  یراض نهیرو بب نیمت يکار

 .دو تا برات مهمه نیاگه عاقبت ا. به کار ببر يبلد يهر حربه ا. تمام تالشت رو بکن گهید:-

. شینیبب يخوا یزنگ بزن بهش و بگو عصر م: گفت. دهنم گذاشتم يلقمه از غذا رو تو هیتکون دادم و  يسر

 .رو بدم چک کنن نیبرم ماش دیخودم هم با.برمت خونه ش  یمن م ای. ادیاون ب ای

**-** 

 .نجامیا گهیدو ساعت د:شدم سپهر گفت ادهیکه پ نیماش از

 .باشه:-

از پشت اف اف  یکس نکهیزنگ زدم و در بدون ا. رنگ رفتم ییکرم و طال رفت و من هم به سمت در سپهر

 .رفتم کیشدم و به سمت ساختمون دوبلکس و ش اطیوارد ح. بگه باز شد يزیچ

 !کایار يراه گم کرد:در شهراز به استقبالم اومد و گفت دم

بس !قینارف قیرف یگم کن يکه بخوا ینگرفت ادیمنو اصال  يتو که راه خونه :و گفتم دمشیکرد و بوس بغلش

 ادتم؟یمن به  ستین

 !دمیرو هم م تیعروس يکادو امیروز م هی: زد و گفت یکمرنگ لبخند
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 ست؟یخونه ن یکس! ...منتظر کادوت بودم: چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 .مامان و بابا هستن. چرا:-

 !مینیرو هم بب يریام يآقا!چه خوب:-

که داشت  دمیرو اونجا د الیکرد و ست تیهدا ییرایراز منو به سمت پذشه. هام رو در آوردم و وارد شدم کفش

سالم :بلند شد و گفت. با ورودم سرش رو بلند کرد . بود ویاحتماال سنار. خوند یجزوه م هیشب يزیچ

 !يخوش اومد!دخترم

 .مزاحم شدم دیببخش:و گفتم میهم دست داد با

جذابترش  شیجوگندم يموها. اومد یم نییاز پله ها پا که داشت آروم و پرصالبت دمیرو د يموقع مرد همون

 !يریام يسالم آقا:جلوم گرفتم و گفتم یرو دو دست میدست فیک يبا متانت و ادب دسته ها. کرده بودن

 .دیخوش اومد!سالم خانوم جوان: گفت ییرایاز راه پله خارج شد و با ورود به پذ شاهد

 که؟ دیشناس یم...انژادیدوست من و همسر سرگرد آر. کاستیار شونیبابا ا:گفت شهراز

 دخترم چرا سرپا؟ نیبش. انژادیخدمت سرگرد آر میارادت دار! بله:-

چرا جناب سرگرد :شاهد گفت. زهیبر يو شاهد هم نشستن و شهراز رفت چا الیست. مبل نشستم هی يرو

 ومدن؟ین

که خود من سرزده اومدم  نیهم. میفردا عازم سفر. هرگایبرد تعم یم نویماش دیبا...سپهر کار داشت:دادم جواب

 .شرمنده م یکل

 ؟یکجا به سالمت:بود گفت ییرایاز داخل آشپزخونه که اون ور پذ شهراز

 !مشهد:-

 .باشه دیبا یسال6،  5 هیشاهد؟ میچند ساله مشهد نرفت. خوش به حالتون:گفت الیست

 .میر یقسمت بشه امسال م:گفت شاهد

 يحاال اومد: اومد و به همه مون تعارف کرد و بعد کنارم نشست و گفت ياستکان چا4 يمحتو ینیبا س شهراز

 ؟یبطلب تیحالل

 !مامان و بابات با خودم ببرمت ياومدم با اجازه ! زمیعز رینخ: قشنگش نگاه کردم و گفتم يچشم ها به

 تونم؟یچه کار؟سر جهاز امیمن ب! نیبر ریماه عسلتونو با تاخ نیخوا یتو و سپهر م:شهراز گرد شد و گفت يچشما

 !شده بتینص ياجبار قیشما فکر کن توف! رمینخ:-
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 !گردونم یبرم سالم هم برش م یسالم م ن؟ید یاجازه م: گفتم الیبه شاهد و ست رو

که به  ستیدختر بچه ن گهیشهراز د:شاهد گفت. تخسم رو ملوس کردم بلکه بتونم دلشونو نرم کنم يها چشم

 ! داشته باشه ازیما ن ياجازه 

 !يایرخوت هم در م نیبه کله ت بخوره از ا يباد هیشهراز برو : هم لب باز کرد الیست

 !رونیب نیاز خونه شوتم کن نیبهونه بد هیچقدرم منتظر : گفت یبه شوخ شهراز

 ؟يایب يخوا یخودت نم یعنی: گفتم

 !گذره یخوش م:ادامه دادم. باال انداخت شونه

 !کنه یداره ناز م!هیراض: لب گفتبه  يبا لبخند شاهد

 !میچمدونتو ببند میپاشو بر!... خدا رو شکر کم نازکش نداره:و گفتم دمیشهراز رو گرفتم و کش دست

 اآلن؟:دیشهراز که هنوز نشسته بود و دستش تو دستم بود با تعجب پرس. شدم بلند

 !تموم شد التیتعط ینه پس وقت:-

! بدم لتونیتحو يجور نیدختر دسته گلتون رو هم دمیقول م:گفتم الیرو به شاهد و ست. کردم بلند شه مجبورش

 !دمش یم لتونیشاداب تحو... و پژمرده ست دهیدسته گل که پالس نیالبته ا

 ! غضب ریو اون سپهر م یو پژمرده خودت دهیپالس: با مشت به شونه زد و و گفت شهراز

غضب نه و  ریم:که فقط شهراز بشنوه گفتم يآروم،طور. میرداشت و به سمت راه پله رفترو ب مونیچا ياستکانها

 !وسیآنتون

 !یــــیاَ:گفت یو چندش و البته به شوخ ظیپر غ یحالت با

 ه؟یمسافرت چ ي هیقض:بعد از بستن در گفت. میبا هم وارد اتاق شهراز شد. خنده مو گرفتم  يزور جلو به

 !میمشهد بلکه آدم ش میبر میخوا یم:تخت نشستم و گفتم يرو

 ام؟یب یچ يمن برا:نشست و گفت ریتحر زیچرخان پشت م یصندل يرو

 !میهمو نکش یواسطه ش وسیمن و آنتون نیب...یدلم خواست تو هم باش: -

 خرابه؟ نقدریاوضاع ا: خنده از لحن من گفت با

 !نقدرینه ا:-

 !ترسم یکه تو چشماته م يمن از راز یول:-

 !يکه شــــاه راز ییشما! هیمدل نیمن کال ا يچشما!ستیدرکار ن يراز:-
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 !ياما هنوز آدم نشد يشوهر کرد: چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 چمدونت کو؟!یخوش به حال تو که شوهر نکرده آدم:رفتم و گفتم زیسمت م به

. دیکش رونیرو ب یکیرنگ کوچ یچمدون چرخدار سرب رشیخم شد و از ز. شد و به سمت تختش رفت بلند

 .یزود بخواب که خوابالو نباش. میافت یصبح را م6فردا ساعت :گفتم

 م؟یمون یچند روز م:لباس هاش رفت و گفت يسمت کشو به

 . میگرد یبرم التیروز آخر تعط.روز4:-

 یبا سپهر چه کار م: کردم گفت یانداخت و من تا م یتخت م يرو رو ازشیمورد ن يکه لباس ها یحال در

 ؟یکن

 !خــــوب يکارا:گفتم يو لحن کشدار شخندین با

 !يپس خرش کرد:-

 !اون هنوزم بهم شک داره! که خر شده منم یفعال اون:-

 که بهت مشکوکه؟ یکن یمگه تو چه کار م: و گفت دیاز کار کش دست

بتال به دکتر روانپزشک گفت در معرض ا... رمیخودشم قبول داره که من کج نم... کار به خدا چیه:گفتم مظلومانه

 .استیپارانو

 !!!نه:وحشت نگاهم کرد و گفت با

گذاشتم خون  رونیخبر پا از خونه ب یو ب ییبفهمه تنها... ام شهراز یتو خونه زندون: تکون دادم و گفتم سرمو

 ...عیرام و مط. کنمیسپهر عمل م لیدکتر کامال مطابق م ي هیمنم طبق توص. رهیگ یچشمهاش رو م يجلو

 که نرماله؟ ییرفتارش باهات چطوره؟وقتا: نشست و گفت کنارم

 ! خوب یلیخ:به لبم نشست و جواب دادم یکمرنگ لبخند

 ... توکلت به خدا باشه... شه یدرست م یهمه چ:-

**-** 

 :راز نیکمیو  یو س صد

 )کایار(

بلند  یشاس هیت به خلو ابونیکه اون سمت خ میدیشهراز رو د میاومد رونیاز در آپارتمان که ب 6ساعت  صبح

 نیهم همسفرمونه به هم نیبود که تا خارج از شهر شهراز نفهمه مت نینقشه ا. لم داده بود و منتظرمون بود
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 نیرو کنار ماش لیوسا. طور نیشهراز سالم کرد و ما هم هم. بود و قرار بود سپهر بره دنبالش ومدهین نیخاطر مت

شهراز  يهاتو بهمون بد نیماش قیشما آمار دق شهیم: و سپهر گفت میپارك بود گذاشت ابونیخ يکه گوشه 

 خانومِ پولدار؟

 !نچ: زد و گفت يشخندیتر شده بود ن بایز یرنگ و چادر و شال و شلوار مشک يا روزهیف يکه با مانتو شهراز

 م؟یبر نهیدو ماش:دمیپرس

 .گهید میبر نیبا هم دیایب. آوردم چون مناسب جاده ست نویمن ا:شونه باال انداخت و گفت شهراز

 .بهتره نهیدو ماش:گفت سپهر

 !بفهمم چرا بهتره ثیحرف و حد یبهم انداخت تا ب ینگاه و

 م؟یفتیراه ب. ستین یباشه مشکل: گفت شهراز

 .امیمن با شهراز م!میفتیب: گفتم

 !ها نیسیگرمسار وا. خب یلیخ: نکرد و گفت یمخالفت سپهر

 .باشه:گفت میبود دهیکه براش چ يخبر از نقشه ا یب شهراز

گازه،  هیراست یبدم ول ادیدنده ها رو  ستیحاال خدا رو شکر دنده ش اتوماته الزم ن!ها نیمواظب باش:گفت سپهر

 .. یوسط

سرگرد !....ها رونیب ینکن باهات کورس بزارم از جاده پرت ش يکار: کرد و گفت کیچشم هاش رو بار شهراز

 !سپهر

 .میبر نهیماش هی نیایب. نیرس یمطمئن شدم به مشهد نم گهیحرفا د نیبا ا:گفتو  اوردیکم ن سپهر

رو  یکیگرمسار اون  دیرس رترید یهرک:بلند شد و قبل از بستن در گفت یسوار شاس.چادرش رو در آورد  شهراز

 !کنه یصبحونه مهمون م

 !گهیتو صندوق د نیبچ لویسپهر وسا: شاگرد نشستم و گفتم یصندل يرو کنارش

 !خورم یم اریمن خاو! سپهر خان نمتیب یم! میما رفت: گفت شهراز

 !مونه یم ادمی...باشه کله پاچه:گفت رفتیخودش م نیکه به سمت ماش یدرحال سپهر

 کجاست؟ شیسپهره؟ اون اخالق گند و زهر مار نیا یمطمئن:استارت زدن گفت نیدر رو بست و ح شهراز

 !کلک يوب متعادل و رامش کردخ:گفت. لبخند شونه باال انداختم  با
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آرامش تو . مهربونه یلینگاهش بهت خ! گمیم يجد: شهراز گفت. میو سپهر رو پشت سر گذاشت میافتاد راه

 .زنهیچشماش موج م

کنه  یحساس شه و قاط یوقت... اما خب! اما االن نه دمیترس یقبال ازش م. بهتر شده یلیواقعا خ...آره:گفتم

 .گهیسپهر د هی شهیم

 .دلم روشنه:-

 هم روشنه؟ نیخودت و مت ي هیدلت واسه قض:-

 !اما سکوت کرده.يخواستگار ادیدوباره ب...توقع داشتم اصرار کنه... دونم ینم:و گفت میشد یاصل ابونیخ وارد

 .دوستت داره یلیخ نیمت:-

 .شک دارم:-

 .دمینبودنت د يتو روزا شویقرار یمن ب.نداشته باش:-

 ده؟ یواسه عوض کردن نظرم انجام نم يارک چیپس چرا االن ه:-

 .گرده یداره دنبال راهش م دیمنتظر فرصت مناسبه،شا دیشا:-

 ...شده المیخ یب دمیشا:لبخند زد و گفت یتلخ به

**-** 

که محل صبحانه خوردنشان بود  يسفره خانه ا يشهراز زودتر جلو نیو ماش دندیساعت بعد به گرمسار رس دو

 !شوهر شوماخرت دهیهنوز نرس::و گفت دیرا کش یشهراز ترمز دست. شهر متوقف شد يدر ورود

 !میدیبا سالم و صلوات من رس!بود ییما هم خدا دنیرس: اش گفت یمنیباز کردن کمربند ا نیح کایار

 !دارم یخوب نیدست فرمون به ا: متعرض شد شهراز

 !بر منکرش:زد و گفت يشخندین کایار

 برسه؟ میمنتظر بمون ایتو  میبر: شهراز گفت. شدند ادهیپ همزمان

 .گهیرسه د یاونم االن م!تو ،سرده میبر.نه بابا :و گفت دیچیرا به خود پ شرتشیسو کایار

 يچند زوج که به احتمال قو.داشت یخلوت و دنج يفضا. سفره خانه رفتند و وارد شدند يسمت در ورود به

. از نور را وارد سفره خانه کرده بود  يادیدل باز حجم ز يپنجره ها. مسافر بودند مشغول صرف صبحانه بودند

 یتخت را برداشت و نگاه يرو يشهراز چادرش را جمع و جور کرد و منو. تخت کنار پنجره نشستند کی يرو

تخت و پشت به پنجره نشسته بود  يهم سمت راستش باال کایار. نشسته بود يپشت به در ورود. به آن انداخت
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شانس آورد : گفت يآهسته ا يشهراز با خنده . رسند یم یک نیسپهر و مت ندیکرد تا بب ینگاه م يو به ورود

 !نداره اریخاو

 ؟يخور یواقعا م. شه یکنم چندشم م یبهش فکر م: صورتش را جمع کرد و گفت کایار

 هم خوردن داره؟ یتخم ماه!نه بابا:-

 .داره یچ نمیبده بب:و گفت دیهم خند کایار. درهم رفت اش افهیق

 .ادیچقدر خوابم م:دینال. بود8ساعت.انداخت یاش نگاه یواگذار کرد و به ساعت مچ کایمنو را به ار شهراز

 شبیمگه د: دیهم به سمت در انداخت و پرس ینگاه میمنو به سمت شهراز سر داد و ن ينگاهش را از رو کایار

 ؟يدینخواب

 .همه ش تو فکرم. ادیوقته خواب به چشمم نم یلیخ:را بست و گفت شیچشم ها شهراز

 ؟يچه فکر:-

 .گهید نیمت:جواب داد یکالفگ با

دو تا سرگرد پت و  نیسر ا ریز میدار یبدبخت یهر چ:بر لب گفت ينگاه کرد و با لبخند يباز به در ورود کایار

 !مته

لبخندش  نیلب مت يرو يبایلبخند ز دنیبا د. که وارد شدند دیرا د نیسپهر و مت کایسفره خانه باز شد و ار در

به  نیرفت و مت شخوانیسپهر به سمت پ. را بسته بود متوجه نشد شیپر رنگ تر شد اما شهراز که چشمها

را  شیستاد و خم شد و دستهایپشت سر شهراز ا نیمت. شهراز هنوز متوجه حضورش نشده بود. سمتشان آمد

دوست  یلیداشته باشه اما اگه خ اریخاو ادیبه ظاهرش نم: تخت گذاشته و کنار گوش شهراز گفت يلبه  يرو

 .ارمیم ریبرات گ رمیم يدار

از صورت  یکم یلیخ يصورتش در فاصله . که شهراز چطور شوکه شد و ناباورانه سرش را چرخاند دید کایار و

 !سالم رها خانوم :که لبخند هنوز بر لبش بود گفت نیمت. قرار گرفت نیمت

 !کایسالم ار:گفت کایو رو به ار ستادیا راست

تخت  يلبه  يرو نیمت. نشان نداده بود یجواب سالمش را داد و به شهراز نگاه کرد که هنوز واکنش کایار

 ؟يخوشحال شد دنمیاز د: شهراز نشست و گفت يروبرو

 !نبود نیقرارمون ا:گفت کایچپ چپ نگاهش کرد و رو به ار شهراز

 ؟يومدیهم هست م نیگفتم مت یبهت م: گفت کایار
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متاهلم  يمن به خونواده م گفتم با دوستا! معلومه که نه: شهراز گفت. مظلومانه به شهراز چشم دوخته بود  نیمت

 !مسافرت رمیم

 .خودم ازش اجازه گرفتم! دونه یبابات م: گفت نیمت

همان لحظه سپهر هم به ! بودند دهینقشه کش شیر داشتند و براهمه خب!زل زد نیبار ناباورانه به مت نیا شهراز

 ن؟یدیرس ن؟سالمیخوب: آنها ملحق شد و گفت

 . میکه سالم دینیب یم: گفت شهراز

 !سر به تنمون باشه يخوا یاما انگار نم:و پر حرص شهراز خنده اش گرفته بود گفت یکه از لحن شاک سپهر

 . کایار شیپ برو باال: سپهر گفت. نگفت يزیچ شهراز

 !یبگ یتون یم یناراحت یلیخ: گفت نیمت.نشست کایو ار نیمت نیکفشش را در آورد و ب شهراز

 د؟یبر یرو م فتونیمثال بگم دلخور و ناراحتم تشر:گفت شهراز

 !ارمیاز دلت در م یول! نه:گفت نیمت

و همسفر  نیمت دنیبرعکس از د. هم ناراحت نبود ادیز. بحث را به شهراز نداد يآمد و مجال ادامه  گارسون

 !آمد  یاما از رو دست خوردن بدش م. شدنشان خوشحال هم بود

 سپهر توالتش کجاست دستمو بشورم؟:گفت کایرفت ار یسفارشها را گرفت و وقت گارسون

 . منم دستمو بشورم میباهم بر ایب. دونمینم:گفت سپهر

که  دیخط و نشان کش شیشهراز داد و شهراز هم با چشم و ابرو برا لیتحو یگلبخند بزر کایبلند شدند و ار هردو

 . گذاشتند شانیطور تنها نیا

 . گهیقهر نباش د: که گفت نیکرد و مت یم يباز نیماش چییشهراز ماند که با سو تینها در

 .میما فقط همکار. ادیشدن هم خوشم نم یمیصم يخودیاز ب یول ستمیقهر ن: سر بلند کرد و گفت شهراز

 ...یبگو که خودت باورش داشته باش يزیچ هی: گفت نیمت

 نه؟یاز ا ریمگه غ:-

 !خورده کورتره هیما  يگره ... نهیاز ا ریغ!من و تو آره يبرا: کرد و گفت کتریخودش را به شهراز نزد نیمت

 .کورتر بشه نکهیقبل از ا. کنم یمن بازش م...اگه شده با دندون یحت: گفت يبه سرد شهراز
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که با اخم به چشمان شهراز  یچنگ زد و در مشتش گرفت و در حال شیپا يچادر شهراز را از رو يگوشه  نیمت

ناسازگار و  نقدریا ؟چرايشد گهید یکی یاز رامسر برگشت یتو چت شده رها؟ چرا از وقت: شده بود گفت رهیخ

 ؟يلجباز شد

شهراز . مچ دستش را گرفت نیبکشد که مت رونیب نیمت يمشت گره کرده  انیخواست چادرش را از م شهراز

 نیبه مت يشهراز به سرد. با تمام قدرت دور مچ راستش حلقه شده بودند نیاما انگشتان مت دیدستش را کش

 .یفهمتو هم ب دوارمیام. حد و حدودم چقدره دیتازه فهم.عاقل تر شدم:شد و گفت رهیخ

 حاال جامون برعکس شده؟. یخواستمت دوستم داشت یمن نمکه  یاون موقع:و گفت امدیکوتاه ن نیمت

 !زشته. دستمو ول کن سرگرد:گفت ياما با لحن هشدار دهنده ا یبه آهستگ شهراز

فکر . ياومد رونیکردم از قالب اون دختر لوس و ناز پرورده ت ب یفکر م! توئه يهایبچه باز نیزشت ا:-

 !يبزرگ شد کردمیم

 !که نه لوسه ، نه نازپرورده ،نه بچه یبرو سراغ کس! که نشدم ینیب یم:-

با  نیافتاد و مت لیبزرگ موبا شگرینگاه هردو به نما. شهراز کنار دستش شروع به زنگ خوردن کرد یگوش

 !خوش صدا و عاشق پشت خط منتظر بمونه يآقا فهیح!بفرما جواب بده: گفت یپوزخند تلخ

 !الو؟سالم آرمان : را برداشت و جواب داد یهراز گوشش. مچ دست شهراز را رها کرد و

که سر به  دیرا فهم نیشهراز هم ا. شد رهیشهراز خ يداد و به چهره  هیتک یعبوس به پشت يبا چهره ا نیمت

 .انداخت و آهسته تر صحبت کرد ریز

 .میصبحونه بخور میسادیوا...میاآلن گرمسار:-

. کرده بود باترشیز مشیمال یرژ لب صورت. را بشنود شیکه صداآن یبه حرکات لب شهراز چشم دوخت ب نیمت

انداخت و نگذاشت نگاهش  نییاز کنترل خارج شده بودند سرش را پا شیاز دست خودش که چشمها یعصبان

است و توقع دارد  مانتشاهد گفته بود شهراز ا...که پدرش او را به دستش سپرده بود خطا برود يدختر يرو

به اعتماد شاهد  دینبا.اعتماد کرده بود که اجازه داد بود با هم در آن سفر همراه باشند. باشد یامانت دار خوب

 . کرد یم انتیخ

**-** 

 :راز نیو دوم یو س صد
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 يرو يچهار نفر!دست شستن هم زمان شد یطوالن اتیاز عمل کایصبحانه و با برگشتن سپهر و ار ینیس آمدن

آرمان زنگ زد : کردند که شهراز گفت یبار مصرف را پهن م کی يره سف نیتخت نشسته بودند و سپهر و مت

 .سالم رسوند

 آرمان؟؟:دیگنگ پرس یبا حالت سپهر

 !سالمت باشه! آرمان!آها:آمد ادشیافتاد  نیپر التهاب و درهم مت ينگاهش که به چهره . بود نشناخته

 ! آورد یدر م نیمت سفر دمار از روزگار نیمطمئن بود شهراز در ا. دیخند یرکیز ریز و

رنگ خودش که  یمشک يزدند سپهر به سمت مزدا رونیاز سفره خانه ب يچهار نفر یاز صرف صبحانه وقت بعد

 ؟ینیش یکجا م کایار:بلند شهراز پارك شده بود رفت و گفت یکنار شاس

 .امیبا خودت م:رنگ رفت و گفت یمشک نیهم به سمت ماش کایار

زد  نییبلند بود پا یطرف خودش را که به سمت شاس ي شهیش کایار. در را باز کرد و هر دو داخل نشستند سپهر

 د؟یسوار ش دیخوا ینم: بودند گفت ستادهیا بیکه دست در ج نیو مت نهیو روبه شهراز که دست به س

 .میایم يما مجرد. نیبر یشما خونوادگ. کنم یشما نم یمسائل خانوادگ ریمن که خودمو درگ:گفت نیمت

رفت رو  یبه سمت در سمت راننده م کهیبود در آورد و در حال زانیشهراز آو يرا که از انگشت اشاره  چییسو و

 .ادیرو بسپره به من و با شما ب نشیرها خانوم بخواد ماش نکهیمگه ا:به شهراز گفت

 ینم مونیرو وارد مسائل خونوادگ یما کس: و گفت دیکش نشییشد پا لیشاگرد متما يبه سمت پنجره  سپهر

 !نیایبا هم ب!میکن

ماند که  نیبعد از رفتن آنها مت. هم استارت زد و دنده عقب گرفت و وارد جاده شد و آنها را پشت سر گذاشت بعد

چشمک  نیمت! کردیو با اخم نگاه م نهیداده بود و شهراز که همچنان دست به س هیبه در سمت راننده تک

داد  نییسمت شاگرد را پا ي شهیش.  وردرا از پارك در آ نیماش. را باز کرد و پشت رول نشست زد و در یقشنگ

 جات بزارم؟ ای يایم:و به شهراز گفت

 ! ییپررو یلیخ:گفت شهراز

که از شدت حرص و  یچادرش را از سر در آورد و در حال. شهراز جلو آمد. باز شد ییصدا یلبش به لبخند ب نیمت

دونم و  یمن م: در را بست گفت یوقت. نشست نیکنار مت یصندل يرا غنچه کرده بود رو شیلب ها تیعصبان

 !نیدیشماها که برام نقشه کش

 !همه ش دو سه روزه! حرص نخور:دنده را عوض کرد و وارد جاده شد و گفت نیمت
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 نیکاب يفضا آرمان يصدا...پخش را زد  ستمیس يدکمه  نیمت. نزد و به سمت راستش نگاه کرد یحرف شهراز

! اش يو بعد يو بعد...از آرمان بود یباز آهنگ. بود آهنگ را رد کرد یکه حواسش به رانندگ یدرحال. را پر کرد

 یبا کج خلق نیمت. اش لو نرود خندهکرد لبش را از داخل گاز گرفته بود تا  ینگاه م رونیشهراز که به ب

 !بزار گهیآهنگ د هیفولدر رو بردار  نیا:گفت

 .قشنگن. بذار پخش شن. يچه کارشون دار:گفت شهراز

 !!رها:دیغر نیمت

صاف  نکهیبعد از ا. کرد یرا باز کرد و آهنگ را پل يگرید يکه همچنان لبش را گاز گرفته بود پوشه  شهراز

 .اسم من شهرازه: نشست گفت

 .ییمن فقط رها يتو برا... يداد رییاسمتو تغ ستیبرام مهم ن: که نگاهش به جاده بود گفت نیمت

 !یصدام کن يریکه همون ستوان ام نهیدرستش ا:گفت شهراز

 !ياریادا درن نقدریکه تو ا نهیدرستش ا: گفت نیمت

توانست در  یبود م ششیپ نیحاال که مت. را بست شیداد و چشمها هیتک يسرش را به پشت سر.نزد یحرف

 .آرامش بخوابد

 يپتو کیعقب  یکنار جاده توقف کرد و از صندل. دهیهراز خوابمتوجه شد که ش نیمت یربع رانندگ کیاز  بعد

شهراز در خواب . رنگ شهراز انداخت يا روزهیف يمانتو يپشت رول نشست رو نکهیبرداشت و بعد از ا یمسافرت

ن را گرفته بود دست راستش را یکه با دست چپ فرمان ماش یدر حال.دیچرخ نیجابجا شد و سرش به سمت مت

 نینگاه کردن به چهره اش هم مت یحت. شد شیمحو تماشا.شد لیشهراز انداخت و به سمتش ما یپشت صندل

جابجا  دیترس یکه از احساسات تازه سر برآورده اش م نیفاصله افتاده بود و مت شیلب ها نیب. کرد یرا آرام م

 .طونیلعنت بر ش: تلب گف ریز دیکه کش یقیعم یبعد از نفس وگرفت  یفرمان را دو دست. شد و راست نشست

 : خوردیبه گوشش م یمیمال یقیموس يصدا. دیبه گردنش کش یرا به حرکت در آورد و دست نیماش

 شهیم کتریتو به من نزد يخدا از دستها/شهیم کتریهوا تار رمیگیرو آغوش م تو

 ییبایرحمانه ز یتماشا کن،تماشا کن چه ب/ییایرو ریتصو نیاز ا شهیخونه پر م تمام

**-** 

 :راز نیو سوم یو س صد

 )سپهر(
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 دیسف يکه با حوله  یاومدم و در حال رونیب میساعت بود توش ساکن شده بود میکه تازه ن یحموم اتاق از

به اتاق و بالکن  یباز صداش کردم و سرک. نگرفتم یجواب.رو صدا زدم کایکردم ار یموهام رو خشک م یکیکوچ

معلوم . میو شهراز به حرم بر نیمت بام بمونه که حاضر بشم و بعد قرار بود منتظر. اما نبود دمیکش ییو دستشو

 يریش يملحفه  يکه رو دمیرفته؟تلفنش رو د یواشکیچرا ...گفت یبهم م دیاصال چرا رفته؟ با...نبود کجا رفته

 نشم کجاست؟ ریگینبرده بود؟ که زنگ نزنم و پ لشویچرا موبا. رنگ تخت بود

و بدون سشوار  دمیموهام رو شونه کش. دمیرو به سرعت پوش رونمیب يلباسها...  شدمیم یداشتم عصب باز

که اون جاست و من هم از  دیام نیخواستم به سمت اتاق شهراز برم و در بزنم به ا. زدم رونیکردنش از اتاق ب

 رونیش باز کایباز شد و ار ماسمت راست اتاق  نیرها بشم که در اتاق مت يعاد ریو غ یهمه حس منف نیا

چشم هام رو . و چشمهاش گرد شد دیکه من رو وسط راهرو د دیبه سرعت به سمت در اتاق خودمون چرخ. اومد

به شدت بازش کردم و با نگاهم بهش فهموندم . به سمت در اتاق رفتم. کردم و نگاهم رو بهش دوختم  کیبار

نظر داشت وارد  ریم حاالت و حرکاتم رو زکه با چشمهاش تما یالکوتاه و در ح يبا قدم ها. منتظرم بره داخل

دستش . داشت یازم چشم برنم... تخت نشسته بود  يلبه . اتاق شد و من پشت سرش وارد شدم و در رو بستم

که پاهاش از  یش زدم که به عقب رفت و در حال نهیدستم را به تخت س. و به سمتش رفتم دمیبه صورتم کش

که نفس نفس  یگره کرده در حال يروش خم شدم و با اخم ها. دیتخت دراز کش يرو ودنب زونیتخت آو

 چته سپهر؟ : شکست کایسکوتمون رو ار. نزنم نگاهش کردم یربط یکردم حرف ب یو تمام تالشمو م زدمیم

 م؟یبعد بر امیب رونیاز حموم ب یمگه قرار نبود صبر کن:آرامش به کار بسته بودم گفتم يکه برا یتمام تالش با

نکن  يمگه نگفت کار! م؟ وونهیمگه دکتر بهت نگفت من د: بزنه که نذاشتم و ادامه دادم یحرف خواست

 رون؟یبزنه ب میوونگید

صورتش نگه  کیبردم و نزد نییصورتم رو پا. شدیخارج نم ییاما صدا کردیباز و بسته م یرو مثل ماه دهنش

تر  نییصدام پا- م؟یباهاش همراه شد نکهیاز ا یکن یم مونمیچه کار؟ چرا پش نیتو اتاق مت یرفت: داشتم و گفتم

 هم؟ نیبا مت ید لعنت - :هشدار دهنده گفتم یرفت و با لحن

بعد به صورتم  هیثان کیو نفرت نگاهم کرد و کمتر از  ظیبا غ... وحشت زده نبود گهینگاهش د... دیپر رنگش

و بفهمم چه تهمت  امیتا به خودم ب... !گفتم ینشست تا بفهمم چ یبه صورتم م یلیاون س دیانگار با.زد یلیس

تخت  يو کنارش رو دمیچرخ ا؟یشدم خدا نطوریمن چرا ا! دوستم زدم نیتر یمیو قد نیبه زنم و به بهتر یبزرگ

اما نه از ترس ...دیلرز یکه م دمیرو شن يصدا. چنگ زدم سمیخ مهین يانداختم و با موها نییسرم رو پا. افتادم
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 یسپهر؟ شرم نم یکش یخجالت نم: گفت! من،بلکه از خشم و نفرت يعاد ریو وحشت حاالت نامتعادل و غ

 رتیغ ی؟ د ب"هم" نیبا مت یگ یم نطوریبا چند نفر بودم که ا تاحاال؟ مگه من  یگ یم يزیچ نیهمچ یکن

 !؟یزن یم بهش یتهمت نیکه همچ یکن یساله ت شرم نم یس قیرف ،ازیچیمن ه

من و تو ! پاك تره سپهر یلیاز من و تو خ نیمت: گفت... تونستم سرم رو بلند کنم ینم. ستادیشد و روبروم ا بلند

عاشق شهرازه  یاصال وقت!اون هنوز انگشتشم به شهراز نزده. میهفته از نامزد شدنمون گذشته بود که گند زد هی

 ؟یفهم یم!خواهرم سپهر هی،مثل  میدوست معمول هیبه من نگاه بد داشته باشه؟من براش فقط  دیچرا با

 ؟يکرد یپس تو اتاقش چه کار م: دمینال یسخت به

 نیواسه ا رمیرفتم قرص بگ: نگهش داره گفت نییتونست پا یکه نم ییمانتوش کرد و با صدا بیتو ج دست

 .هدار گرنیم نیدونستم مت یم. میسردرد کوفت

 ياز صدا نیکم آورده بود و ا. داد  هیروبروم تک واریعقب عقب رفت و به د. ورق قرص رو به سمتم پرت کرد و

 .من يدرست روبرو... نشست وارید يسر خورد و پا. کردنش معلوم بود هیگر يآهسته 

 هیدردم چ يچاره  ؟يرو پاسوز من کرد چارهیب يکایچرا ار ؟يبود که منو گرفتارش کرد یبتیچه مص نیا ایخدا

 ؟یا؟خودکشیخدا

 کایخواستم ار یمن م... سوزوند یبود که جگرمو م یشیمن مثل آت يبرا یسیخ نیاشک بود و ا سیخ صورتش

 ... لعنت به من. که داشت رو هم ازش گرفتم یذره آرامش هیکنارم به آرامش برسه اما همون 

 ...کایار: صداش کردم. داشتم دیامبود اما به بخشش  ییپررو... کنم یازش عذرخواه خواستم

 ...یچیه... نگو سپهر یچیه:گفت یگرفت و به سخت شینیلب و ب ياشاره ش رو جلو انگشت

آب در آوردم و قرص و  ياتاق به بطر يگوشه  کیکوچ خچالیاز . رنگ قرص رو برداشتم ينقره ا ي ورق

 يدونستم اجازه  یم. گذاشتم کردیم هیزانوهاش گذاشته بود و گر يکه سرش رو رو کایرو کنار ار يبطر

 . منتظرم یتو الب: عقب گرد کردم و قبل از خروجم گفتم... شدن ندارم کینزد

 . در رو پشت سرم بستم بعد

**-** 

 :راز نیو چهارم یو س صد

 ) سپهر(
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 يبرا و میکه تا نماز صبح بخواب میو بعد به هتل برگشت میساعت تو حرم موند کیفقط  میخسته بود یلیخ چون

 .حرم مینماز بر

و پشت به من  دیپتو خز ریو ز دیرو پوش شیراحت يزد و قهر بود لباس ها یکه اصال با من حرف نم کایار

از خاموش کردن برق  قهیبعد از پنج دق... بودم دهیبه سقف دراز کش رهیتخت خ ي گهیمن هم سمت د. دیخواب

 ...کایار ستیدست خودم ن یدون یتو که م: اتاق گفتم

 ...وضع خالص شم نیاز ا یکمکم کن يقول داد: ادامه دادم. اما جواب نداد دیکش یقیعم نفس

 !راه نشو مهین قیرف:باز گفتم... دادیکاش جواب م... اومد یاز سکوتش بدم م چقدر

پس رو من  يتو هنوز رفاقتتو ثابت نکرد: که پتو خفه ش کرده بود گفت ییو با صدا دیسرش کش يرو رو پتو

 .خوام بخوابم یاالنم م. ساب نکنح

 ...زود خوابم برد میذهن ياونقدر خسته بودم که با تمام دغدغه ها. زدن نبود يبرا یحرف گهید

تا  دمیشدم و تو جا چرخ داریشده بود ب میساعت قبل از وقت اذان صبح تنظ کی يکه برا میآالرم گوش يصدا با

کنم صدا  افتیدر یجواب نکهیا دیتخت نشستم و به ام يرو. هیخال کایار يجا دمیکنم که د داریرو ب کایار

 کا؟یکا؟اریار:زدم

کفشش رو دم در . بلند شدم و به حموم و توالت هم سر زدم یباز کجا رفته بود؟ با نگران...جوابمو نداد یکس اما

بعد از چند . رو برداشتم که به همراهش زنگ بزنم  میبه سمت تخت برگشت و گوش. رفته بود رونیب. دمیند

کرد؟ شک کردن  یرو باهام م نکاریچرا ا... رو نبرده بود شیگوش. توالت بلند شد زیم يزنگ از جلو يصدا هیثان

که اون  یتخت قسمت يدستمو رو. کجاست ستیشب معلوم ن مهیوقت ن نینگرانش بودم که ا....شکشیپ

به سرعت لباسهام رو . وقت بود که رفته بود یلیخ... جاش سرد بود. گرم ایسرده  نمیتا بب دمیبود کش دهیخواب

به صورتم آب زدم و . دمیرو هم پوش میو کت مشک دمیرو پوش میمشک يو شلوار پارچه ا رهنیپ. عوض کردم

ساعت به اذان مونده بود و هتل  کی بایهنوز تقر. زدم رونیو کارت اتاق از اتاق ب یو گوش چیبعد از برداشتن سوئ

و در  فتمبه سمت اتاق شهراز ر. شده باشن داریب دیاالن با نیاما طبق قرارمون شهراز و مت. تو سکوت مطلق بود

صبح . سالم:سرش انداخته بود در رو باز کرد و گفت يکه چادرش رو رو یچند لحظه بعد شهراز در حال. زدم

 .ریبخ

 نجاست؟یا کایشهراز ار. ریصبح بخ:-

 ستش؟یچطور؟مگه ن!نه:تعجب گفت با
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 .نگرانشم. ستین دمیشدم و د داریب. نه: گرفتم و گفتم واریدستم رو به د يدیناام با

 .دنبالش میبر نیحاضر شم با مت دیبزار: -

 .دنبالش رمیحرم من خودم م دیشما بر...خواد ینه نم:-

 ...آخه:-

 .دونه چقدر خطرناکه یخودش م. دور شده باشه یلیخ دینبا. کنم یم داشیخودم پ: مخالفت کنه و گفتم نذاشتم

اصال . کردم و به سمت آسانسور رفتم یخداحاظ. بهش ندادم شترینشده بود اما من فرصت اعتراض ب یراض

هم نگاه  یتو الب! ستینه من مطمئنم اونجا ن. محال بود . فکر کنم یحت نهیتو اتاق مت نکهیبه ا خواستمینم

بود  شخوانیپشت پ يبا کت و شلوار فرم سورمه ا یمرد جوان. هتل رفتم رشیبه سمت پذ. جا هم نبوداون. کردم

 .دییبفرما. ریصبح بخ:بلند شد و گفت دیمن رو که روبروش د. خوند یو داشت کتاب م

 خانوم جوون از هتل خارج شده؟ هی شیدو ساعت پ یکی بایتقر. سالم:-

 کجا رفته؟ یدونستم زنم نصفه شب یبودم که نم يمن چه مرد... سوال نیا دنیشدم با پرس آب

شبانه  ياومد و از من آدرس داروخونه  يخانوم جوان چادر هی شیساعت پ هی بایتقر: فکر کرد و گفت یکم مرد

چند ساعت نصفه شب بهم مراجعه کرده و  نیا يکه تو یتنها خانوم. رفت رونیو از هتل ب دیرو پرس يروز

 .نه ایدونم خانوم شما بوده  ینم.خارج شده

اما . پوشه یگفته بود تو مشهد چادر م. چادر سرش کرد میکه به حرم رفت شبیاز د کایار. خودش بود احتماال

 حاال داروخونه کجاست؟:دمیاز مرد پرس ؟یچ يداروخونه برا

 . هم دو تا چهار راه اون ور حرم یکیسر چهار راه ست راست،اون  یکی:-

رو از  نیماش. هزار برابر شد مینگران!  ادیم یچه بارون دمیتازه فهم. کردم و به سرعت از هتل خارج شد تشکر

داشتم .که بهش مراجعه کرده بود به راه افتادم يو اون داروخونه ا کایآوردم و دنبال ار رونیهتل ب نگیپارک

دونست و پر از آدم  یرو هم نم ابونشیخ هیکه اسم  يبارون،تو شهر ریصبح، ز4ساعت  کایار. شدم یم وونهید

مهم بوده چرا به من نگفت که برم و براش  نقدریداشت ا ازیکه ن ییکرد؟ اگه دارو یخطرناك بود چه کار م يها

  رم؟یبگ

حتما فکر کرده اگه  ؟یکن ینم دشیعا يزیگفت؟ تو که جز آزار و عذاب چ یبه تو م: جواب خودم رو دادم خودم

اگه بدزدنش ...يچقدر بد... تو سپهر يچقدر بد... یکن یمحلش م یو ب يدیاعتنا به خوابت ادامه م یبهت بگه ب

 رت؟یغ یب یکن یم یچه غلط
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خلوت بود و  ابونیاون خ يتو یحواسم به رانندگ. فکر کنم یبراش افتاده حت ياتفاق بد نکهیخواستم به ا ینم

 !غیاما در. گذروندم یو داروخونه از نظر م کایرو به دنبال ار ابونیطرف خهم زمان دو 

**-** 

 داشیپ نیزنگ بزن به سپهر بب هی: گفت یرانندگ نیشهراز در ح.شهراز نشسته بودند  نیو شهراز در ماش نیمت

 نه؟  ایکرد 

داد و  یامان نم نیباران به برف پاك کن ماش. سپهر را گرفت يو شماره  دیکش رونیاش را ب یگوش نیمت

 یالو؟ سپهر چ: گفت نیمت. تماس برقرار شد. کرد ینگران تر م کایار تیو شهراز را در مورد وضع نیمت نیهم

 شد؟

رفته داروخونه ! ستین...نیمت ستین: گفت یاز شدت فشار بغض دردناك شده بود به سخت شیکه گلو سپهر

 ...نگرانشم... ستین...و رو کردم ریرو ز ابونایخ. نسخه نداشته داروخونه بهش نداده.اعصابشقرص  يبرا

 ؟يبه حرم سر زد:-

 .اونجا امیدارم م:-

 .نجاستیکه ا شاهللایتو هم برسون خودتو ا. دنبالش میگرد یم. میما اآلن دم حرم:-

 .باشه:-

 خوره؟ یقرص اعصاب م کایار: دیاز شهراز پرس نیمت. قطع شد تماس

 يچند وقت هم از صدقه سر نیا. گفت بعد از مرگ خونواده ش تحت نظر روان پزشکه...آره:جواب داد شهراز

 چطور؟... دنگ شما حالش خراب تر شده شیش قیرف

 . دن یبدون نسخه نم. که داروخونه بهش نداده رهیرفته از داروخونه قرص بگ کایگه ظاهرا ار یسپهر م:-

خدا به : اش گفت یمنیو باز کردن کمربند ا یترمز دست دنیکش نیپار کرد و ح ابانیخ ي را گوشه نیماش شهراز

 .شه یخراب م یلیبدون قرص اعصاب حالش خ. بگذرونه ریخ

ربع تا  کیهنوز . وارد صحن شدند یبعد از بازرس. دندیباران به سرعت به سمت حرم دو ریشدند و ز ادهیدو پ هر

 .نره ادتیقسمت زنونه هم . گردم یور رو م نیتو اون سمت صحن رو بگرد من ا: گفت نیمت. اذان مانده بود

شهراز سمت چپ صحن را . کرده بود سیهر دوشان را خ يباران سرتاپا. سر تکان داد و از هم جدا شدند شهراز

 جهیتن یب تیآن قدر گشت که در نها. مسجد گوهرشاد را  یسمت راست و حوال نیگشت و مت یبا نگاهش م

و کل صحن را  دیبود چرخ هاش دامن زد یکه سرما و باران به آشفتگ یو در حال دیگنبد طال د يورود يجلو
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که در فاصله  یبه سمت زن یکه فکر کرد اشتباه بوده اما وقت دید يزیچ هیثان کی. از نظر گذراند گریدور د کی

بود رفت شکش  دهیاش چسب یشانیه پاش ب یدو زانو نشسته بود و چادر مشک نیزم ياش رو یچند قدم ي

 !کایار:زد شیصدا یو با نگران انهپا نشست و ناباور يپنجه  يزن رو يجلو.برطرف شد

کرده بود و هم به خاطر استفاده  سیکه تا مغز استخوانش را خ یهم به خاطر سرما و باران.  دیلرز یم کایار

 ي هیهق هق گر يهرچند صدا! باران معلوم نبود ایاز اشک . بود سیصورتش خ. نکردن از قرص اعصابش

به محض اتصال . زد زنگاش را در آورد و به سپهر  یگوش نیمت.خورد یم نیآشکارا به گوش مت کشیستریه

 .برسون خودتو حالش بده. کنار حوض وسط صحن. کردم داشیسپهر پ:گفت

به و دوان دوان به سمتشان  دیه آنها را دک دیشلوارش برگرداند و در همان حال شهراز را د بیرا داخل ج یگوش

 کایار:و خم شد و گفت دیشهراز به آنها رس. گذاشت کایلرزان ار يشانه ها يکتش را در آورد و رو نیمت. آمد یم

 .به خدا میجون شد ه؟نصفیچه وضع نیا

 ... نندیب یحال بدش را م ندیرا بسته بود که نب شیچشمها. دیلرز یقفل شده بود و فقط م کایار فک

**-** 

 :راز نیو پنجم یو س صد

 )سپهر(

 کایار. بودن ستادهیا کایکه کنار ار دمیو شهراز رو د نیبه سرعت وارد صحن شدم و از همونجا مت یاز بازرس بعد

اذان بلند  يهمون لحظه صدا. شونه هاش بود يهم رو نینشست بود و چادر به سر داشت و کت مت نیزم يرو

 یو بعد به آروم ستادمیا کایار يجلوتر رفتم و روبرو. و بلند شدن دنمیو شهراز د نیمت. دمیبه سمتشون دو. شد

 .میداخل نماز بخون میر یما م:گفت نیمت. زانو زدم و جلوش نشستم

. کرد یم هیو گر دیلرز یچشم دوخته بودم که هنوز هم م کایو شهراز رفتن اما من بدون حرف فقط به ار نیمت

 کا؟یار يکجا بود:گفتم تیبازوهاش رو گرفتم و محکم تکونش دادم و با عصبان. هر آن ممکن بود از حال بره

بدون نسخه و دستور  یدون یم هسال20که  ییدنبال دارو یرفت ینصفه شب واسه چ3ساعت  ؟یلعنت يکجابود

 ؟یچشمهام دور بش ياز جلو يمگه نگفتم حق ندار دن؟هان؟یپزشک بهت نم

 .سپهر رمیم یدارم م:گفت دیلرز یکه م ییو با صدا یسخت به

 نقدریاون قرص ا: گفتم یبا نگران. کردم یبهشون وارد نم يفشار گهیدستهام بودن اما د يهنوز تو بازوهاش

 ه؟یضرور
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 ... خوب بودن تو ينه به اندازه : -

منو  يتو دار:گفت دیچک یهردومون م يکه آب بارون از سر و رو یدر حال. گفتن نبود يبرا يزیچ... نزدم یحرف

... هر روزه ت يبه خدا خسته شدم از شک کردنا... ندارم تویوضع نیتحمل ا گهیبه خدا د... سپهر یکش یم

 !تونم ینم گهید...هرتحمل شکنجه شدن ندارم سپ گهید... رمیتقص یکه توشون ب ییها یبداخالق

 بود؟  ییرفش جداخواست؟ ته ح یمنو نم گهید یعنیبود؟  یچ منظورش

داخل  عیهم که بودن اونقدر سر يمعدود افراد.نماز اول وقت رفته بودن يهمه برا.حرم خلوت شده بود صحن

 يهمه  نیمنو بب... نگاه هاتو ندارم ریزدن ز خیتحمل  گهید: زار زد کایار. شدن یشدن که متوجه ما نم یم

 ي،همه  یکه همه کس و کارم بفهم...افتادم یکه چطور از نفس افتادم،از پا افتادم،از زندگ نیبب!میزندگ

باور کن که ...ادیبه چشمم نم يمرد چیباور کن که کنار تو ه. یبفهم که عشقم. یاحساسم ي ،همهیمیزندگ

باور کن . کن که پاکم باور...نه تو ذهنمه نه تو قلبم يمرد چیباور کن جز تو ه... نکردم انتیوقت بهت خ چیه

 .دهیباشه بخش دهیکه خدا اگه منو د دمیاون قدر بعد از اون شب نحس عذاب کش

ادامه ! تونه حرف بزنه یچطور م کایو حال نا مساعد ار دهیرنگ پر نیزدم فقط در عجب بودم که با ا ینم حرف

دارم،حق  یام که حق زندگ یدممنم آ. بار منم حس کنم خوشبختم هی يبزار فقط برا... باورم کن سپهر:داد

از . دارم منو دوست داشته باشه ستشنفر که دو هینفر، هیحق دارم فقط ... آرامش ،حق دوست داشته شدن دارم

... رو داشتن یبودن،کس یمال کس يعقده ...داشتن خونواده  يعقده ... با عقده و کمبود بزرگ شدم یبچگ

 .کنه ینم دتیرو عا یچیزد ه شهیت نیا... من پوچم... م نزن سپهر شهیبه ر شهیت

از !ستیاز افت فشار هم ن...ستیلرزه؟ از سرما ن یچطور م ینیب یم:لرزانش رو جلوم گرفت و گفت يها دست

رو  میی؟تنهایبزن شهیو بازم ت ینیحال بب نیمنو با ا ادیچطور دلت م! قرصه هیروح و روان نابود منه،از نخوردن 

 شهیو بازم ت ینیبب فمویداخل ک يقرص ها ؟یبزن شهیو بازم ت ینیل شکسته مو ببد ؟یبزن شهیو بازم ت ینیبب

 ؟هان؟یبزن

**-** 

لرزش ها و حال  دنیآرام گرفت با د یدر تخت گرم شد و کم نکهیرا به هتل برگرداند و بعد از ا کایار سپهر

هتل  يدر ورود. کند هیهمه داستان ساخته بود را ته نیکه نبودش ا یگذاشت تا برود و قرص شیبدش تنها

 ...آقا سپهر:د گفتیاو را د یشهراز وقت. آمدند یکه از پله ها باال م دیو شهراز را د نیمت

 چطوره؟: گفت نیمت. بودند ستادهیپله ها ا يحاال هر سه رو.هم به سپهر نگاه کرد نیمت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٦٧ 

 .لرزه یم دیبند بند وجودش مثل ب: گرفته گفت ییبا صدا سپهر

 سن؟یبراش نسخه بنو مینداره ببر دفترچه:گفت نیمت

 . تموم شده خشیتار روزید: گفت یبا کالفگ سپهر

 .میاریب ریقرصشو گ میبر: گفت نیمت. گفت ینچ شهراز

 ...مزاحـ. رمیخودم م:خواست مخالفت کند سپهر

 . ناز نکن. میبر ایب: اخم کرد و گفت نیمت

 .هست کایمن حواسم به ار: گفت شهراز

پشت رول  نیمت. آمد اما با شدت کمتر یهنوز باران م. رفتند نییاز پله ها پا نیتشکر کرد و بعد با مت سپهر

 ه؟ییچه دارو:سپهر نشست و گفت لیاتومب

 .دمیزولپ:قرص در دستش گفت یخال يبه بسته  یبا نگاه سپهر

بهش وابسته  کایار. کرد یده مقرص استفا نیمدت از ا هیمامانم بعد از شهادت بابام  ادمهی: و گفت دیکش یآه

 ...شده

 م؟یاگه حاضر نشدن قرصو بدن چه کار کن:گفت نیمت

 !سمتشون رمیحاضرم اسلحه مو بگ یبه خدا قسم حت:پر التهاب گفت یو لحن تیبا عصبان سپهر

 !اونور حرم امام رضا ابونیخ هینه واسه !ها مال تگزاسه داداش يگنگستر باز نیا: زد و گفت يلبخند نیمت

به  نیهم با خاموش کردن ماش نیشد و مت ادهیسپهر به سرعت پ. نگه داشت يشبانه روز يداروخانه  مقابل

بود  شخوانیکه پشت پ يسپهر به سمت مرد. مراجعه کننده داشت کیدنبال سپهر وارد داروخانه شد که فقط 

 .10 دمیبسته قرص زولپ هی: رفت و گفت

 نسخه؟:گفت مرد

 .ندارم:گفت یبا لحن عبوس سپهر

 .دارو رو بهتون بدم نیتونم ا یمتاسفم اما بدون نسخه نم:گفت مرد

 !نیبب: گفت يو با لحن هشدار دهنده ا یعصب سپهر

رو به مرد فروشنده کرد و -.آروم باش سپهر:سپهر را گرفت و گفت يکه تا آن لحظه ساکت بود بازو نیمت

که حال خراب و  یقرص رو خواسته و شما در حال نیخانوم اومده و ازت ا هی شیدو ساعت پ...جناب نیبب -گفت

 زیقرص تجو نیا یکن رقرص رو نشونت داده که باو یخال يبسته . يبهش نداد يدیرو د دشیشد يرعشه 
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قرصو بده  نیا.تشنج نداره ای) 1( ومیریبا دچار شدن به دل یچندان يفاصله  چارهیحاال اون ب. يپزشکشه اما نداد

 .تا خونش دامنتو نگرفته

 نییگذاشت و خم شد و سرش را پا شخوانیپ يدو دستش را رو. آن حرف ها خراب تر شد دنیسپهر با شن حال

اون دارو جزء . افتم یدردسر م ياگه از اون دارو به شما بدم تو!محترم من شرمنده م يآقا: مرد گفت. انداخت

 .شنکه معتادا در به در دنبال هیقو یلیآرام بخش خ هی. ممنوعه ست يداروها

و  دیمرد را کش رهنیپ ي قهیبود دست برد و  ستادیحرف را نداشت از همان جا که ا نیا دنیکه تحمل شن سپهر

 زن من معتاده؟ یبگ يخوا یم:گفت

نصفه شب دنبال 3که  یبه زن يمن بود يشما جا:بودگفت دهیدرد و خشم چشمان سپهر ترس دنیکه با د مرد

 ؟يکرد یشک نم هیداروئ نیهمچ

 نییبه موقع مانعش شد و سپهر دستش را پا نیمت. ندیسپهر مشت شده بود که بر دهان مرد بنش گرید دست

با  نیمت. دینیو جنونش را بب یوانگید نیکه ا ستیدر داروخانه ن يگریخدا را شکر کرد که شخص د. انداخت

پولش را در  فیبرد و ک بشیدستش را داخل ج-!خب یلیکه معتاد باشه؟ خ نهیاز اترست :اش گفت یآرامش ذات

. گذاشت و به سمت مرد سر داد شخوانیپ يو رو دیکش رونیرا ب شیپولش کارت شناسائ فیاز داخل ک. آورد

واد من سرگرد صداقتم از ستاد مبارزه با م:گفت: در همان حال گفت نیمرد کارت را برداشت و نگاه کرد و مت

اصال شماره مو . ادینم شیبرات پ یمطمئن باش مشکل! تهرانه یگاهاز آ انژادیآقا هم سرگرد آر نیا. مخدر تهران

 .کنمیخودم رفع و رجوعش م. شد بهم زنگ بزن یموضوع ازت شاک نیا يدرباره  یاگه کس. کن ادداشتی

**-** 

در مغز که  عیسر راتییو تغ دیشد) یشانیپر( یجیاز گ یناگهان تیوضع کیعبارت است از  ومیریدل:ومیریدل) 1(

از علل  یکیو . ندارد يو عاد یعیحالت طب ماریاز حد همراه است و ب شیب یبدن تیاوقات با توهم و فعال یبعض

 .ماده است یقطع ناگهان ایآن سوء مصرف مواد و 

 

 :راز نیو ششم یو س صد

 )سپهر(

روش دراز  کایار. به سمت تخت رفتم . آهسته وارد اتاق شدم یدر رو به روم باز کرد و من بعد از سالم شهراز

ناله ها و مامان گفتن . دیلرز یپتو و پشت به من م ریز کایار.  مییدر بهم نشون داد تنها يصدا. بود دهیکش
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خودش رو . کرد یالزم م بخشهاش ، خدا صدا زدن هاش، هق هق هاش داشت من رو هم قرص و آرام 

تو رو . مینیبب ينجوریخوام ا ینم... برو سپهر: برنگشت نگاهم کنه فقط گفت. دیلرز یو ممحکم بغل کرده بود 

 .جلو ایخدا ن

 .قرصت رو گرفتم. کایآروم باش ار:تخت کنارش نشستم و گفتم يلبه . من به حرفش گوش ندادم اما

اش گذاشت و با ه قهیشق يدست هاش رو رو. آب فرو بده وانیل هیکردم و کمکش کردم قرص رو با  بلندش

 نیآخر. چهیپ یتو گوشم م کایو را کایال يخنده ها يصدا... کنه یم م وونهیداره د:پر از لرزش گفت ییصدا

زدن و من  یپدرجون حرف م يداشتن با ذوق و شوق از رفتن به کلبه . دمیخنده هاشون رو شن يکه صدا يبار

حالم بد . منو ببرن شهیدوست داشتم باهاشون برم اما مامان بغلم کرد و گفت نم. کردم یبا حسرت نگاهشون م

التماس  يصدا. شمال بود يدور افتاده  يروستا هیپدر جون تو  يبودم و کلبه  یم کیبه دکتر نزد دیبود و با

لفن به خاله خبر دادن چه با ت یوقت ادمهی... گفتن بابام تو گوشمه کایار نیآخر. خودم تو گوشمه يها هیها و گر

 ریمادرم مرد،پدرم ز...شدم میتیمن ! امام ها شد که خبر دروغ باشه اما نبود يزد و دست به دامن همه  غیجور ج

 یم... سالم بود8من فقط . پرپر شدن یساله م تو اول نوجوون13 يخواهرا. جون داد ونیاون کام يرخ ها

که روشون  دمیمن د!دمیکفن پوش شده رو د يچهار تا جنازه ! مدیاما من د نمیخواستن جنازه هاشون رو نب

 يرو. که من به ارث بردمشون ییاون چشم ها يرو!مامان ترنم قشنگم يرو. من يزایعز يرو.ختنیخاك ر

که رو به قبله خوابونده  امویبابا پور دمیمن د. تابدار و قشنگش ياون موها يرو! اون صورت مثل فرشته ها

بار  نیآخر يخواستم بزنم کنار و خودم برا یم. دمیاگه زدن هم من ند. صورتش رو کنار نزدن يرو. بودنش

سنگ  دمشید یاونقدر داغون بود که اگه م!چرا دمیبعدا فهم... ببوسم اما نذاشتن موییو صورت بابا نمشیبب

 کایچقدر دلم تنگ ار. به زور غسلش داده بودن...پاره شده بود کهیت ونیچرخ کام ریالشه ش ز. کردم یکوب م

 ... گفتناشه

کنده  کایسر ال. نیرو سقف ماش ونیو دار آوار شدن کام ریتو گ...تصادف يهمون لحظه  دمیبعدها فهم:زد ضجه

 .پاش افتاد نییشد و پا

بودم اما  یم يقو کایبه خاطر ار دیبا. تخت نشستم  نییپا. سرم گذاشتم يرو بستم و دست هام رو رو چشمام

... از پا درم آورده بود دیکش یساله هنوز م28 يکایبود و ار دهیساله کش8 يکایکه ار یتصور اون تصادف و عذاب

کرد، با وجود قرص  یدست و پنجه نرم م نسال باهاشو20که بعد از  یمشکالت نیبا وجود ا یحت کایبه خدا ار

قرص باهاش  ید لرزش دست هاش که با قرص و بشد، با وجو یحال و روزش م نیخورد ا یکه اگه نم ییها
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نه ...مردم یکردم اما م ینم یخودکش دیاگه من جاش بودم شا. بودم دهیبود که د یکس نیتر يبود،قو

 یهم م وانهید دیشا. کرد ینم یبه مغزم خون رسان گهیاما د دیتپ یقلبم م...یبازگشت روح یمرگ ب هی...یجسم

 بیحمله کردن و آس گرانیبه د لیدل یموقع و ب یب يبه با خود حرف زدن و خنده ها یوانگیاما مگه د... شدم

 یکه به دور خودم م ییشد،از جنس سنگ خارا یمن از جنس سکوت م یوانگیشه؟ د یرسوندن محدود م

 یاحساس،ب یب... شدمیاصال خودم اون سنگ خارا م. دور بشم یانسان ياحساس و عاطفه  هتا از هرگون دمیکش

تونست  یطور م کایار. نبود کایوضعم مثل ار نایقیاگه من بودم .... دیام یگران،بیبه د تیاهم یاطفه، بع

 یمحبت کنه؟ چطور م یتونست به کس یبشه؟ چطور م یتونست نگران کس یکنه؟ چطور م هیبخنده؟گر

مورد عالقه ش  چیبا خوردن ساندو ک،یکوچ ي هیهد هیتونست با  یتونست با ذوق و شوق کار کنه؟ چطور م

 تونست عاشق بشه؟  یکنه؟ چطور م زیچشم هاش سرر يرو تو یو سرخوش ياون همه شاد

 يکایرا. چون پشت سرش نشسته بود. هم مثل بابام بود کایرا: برد لیتوانم رو تحل يذره  نیآخر کایار يصدا

 یچ...یلعنت ونیاون کام چرخ ریو الغر اندام ز فیکردم،اون جسم ظر یکه مدام باهاش دعوا م يخواهر. من

پاره گوشت که چند تا استخون بهش  هیقبر گذاشتن؟  يتو یمن چ ي چارهیمونه سپهر؟ از خواهر ب یازش م

نشدم؟  وونهیساله چطور اون داغ رو تحمل کرد؟چطور نمرد؟چرا د8 يکایوصل بود؟ چطور زنده م؟چرا زنده م؟ ار

نمونه؟ چرا  ادمینبودم که  کیا و خواهرام نساختم؟چرا اونقدر کوچبا مامان و باب یالیخ يایدن هیخودم  يچرا برا

 کرد؟ یخودکش بتیفرارا از اون مص يشه برا یماونقدر بزرگ نبودم که بفهمم 

گفتم  یم دیدادم نه؟ با یم شیکردم و دلدار یبغلش م دیموندم نه؟ با یمحکم م دیشدم نه؟ با یبلند م دیبا

تخت نشسته  نییبودم نه؟ پس چرا پا یگاه م هیتک دینه؟ با یکنم فراموش کن یغضه نخور،من هستم،کمک م

ساله 20که  ییحرف ها کایار ارگفت بز یناخودآگاهم م ریضم دیکرد؟ شا یصادر نم يدستور چیبودم و مغزم ه

شه و بزار سبک ب.سر باز کنه تا عفونت وارد خونش نشده یچرک يغده  نیبزار ا. رونیب زهیبر ختهیتو خودش ر

 ...ساله ش رو20 ينشده  ختهیر يبزاره بار اشک ها نییپا

. ستین ادمیرو  زشیچ چیبودم که ه یجهان يماه تو6.ماه سکوت کردم6تا: گفتن داشت يباز هم حرف برا کایار

رحمانه جلوم گذاشتن و  یکه ب یتیواقع یقبل از تصادف رو داشت نه تلخ يروزها ینیریدونم نه ش یفقط م

دختر که واسه کنده  هیبچگونه، ياهایو رو تیپر از مظلوم. ساله8دختر  هی... من. طعمش گس بود.ریگفتن بپذ

غول زشت و  هی يمن رو انداختن جلو. تا جنازه روبرو کردن 4کرد رو با  یها م هیشدن دست عروسکش گر

ساله که 20... ددونه سرنوشت با منِ ناتوان چه ها کر یکردن و خدا م یکه همه سرنوشت صداش م بیبدترک
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 یوقت. کنه ینگام م روزمندانهیلبخند پ هی نه،بایش یروبروم م. مهیکیو تار ییاون غول وحشتناك تنها همدم تنها

اشکم از  یوقت. کنه یچندش آورش گوشمو پر م يخنده ها يکنم صدا یقرص هامو با دست لرزون باز م

گه تنهات  یم. ره یکنم تنهام بزاره اما نم یبهش التماس م... خنده یاز ته دل م ادیخنده هاش در م دهیشن

. رهیگ یشکنه دلم م یکس سکوت درونتو نم چیه نکهیاز ا. سوزه یم تیکس یب يگه دلم برا یم. زارم ینم

فهمه  یکس نم چیه... به سرم اومد یچ یدون یسپهر تو نم. سوزونه یرحم هم برام دل م یسرنوشت ب یحت

و داغشون  رگشتنشدن و غصه خوردن اما باالخره به خونواده هاشون ب تیاذ یلیهم خ ردادیت ییه و داخاله تران.

خواست خاله  یکه دلم مامانمو م ییکردم؟ وقت ها یسرم رو با کدوم خونواده گرم م ؟منیمن چ...سرد شد

گرفت  یکه دلم م ییوقتا. ست  گهید زیچ هیمامان . مهربونه اما خاله ست یلیخوبه،خ یلیخاله خ. کرد یبغلم م

 یاون وقتا عمو مسعود آرومم م! بابا  يکایار بگهشدم که  یبابام م يصدا دنیکردم و دلتنگ شن یم هیو گر

ول کرده بود و با زن و  شویبابا ته تغار. خاك بود ریبابا ز. بابا نبود. اما عمو بود.کرد یپدر نوازشم م هیکرد و مثل 

 یم کسانیرو با خاك  ایگفت خار به پام بره دن یکه بابا م یمن... گذروند و من یمدوقلوهاش تو بهشت خوش 

خواهر  هیکرد برام مثل  یم یشادن سع. خاك شده بود ریبابا اس! نکرد يو بابا کار دمیمرگ رو با چشمام د هکن

 . رو درك نکردن دمیکه من کش یبتیوقت عظمت مص چیاما اونا ه. شهاب هم برادر. باشه 

با وجود پرده  یحت. اتاق روشن شده بود. اومد یطلوع کرده بود و مدام باالتر م گهینگاه کردم که د يدیخورش به

 يرفت و لحظه ا نییحس کردم تخت باال و پا. دیتاب یبه داخل م دیپنجره رو گرفته بود نور خورش يکه جلو يا

. صورتش خشک شده بودن ياشک ها رو. دیلرز ینم گهید. اومد و کنارم نشست نییآروم از تخت پا کایبعد ار

 یاما چ.زدم یم یحرف دیبه نظرم با. در سکوت مطلق...میکرد یاز پنجره نگاه م رونیبا هم به آسمون روشن ب

 .بود زیناچ کایدر مقابل درد ار دمیکه من کش يبودم اما درد دهیگفتم؟من هم داغ پدر د یم

انگار . حلقه کردم کایار يبهش وصل بود بلند کردم و دور تنه  ییولیصد ک يوزنه  هیراستم رو که انگار  دست

صورتش رو تو . داد هیتک ي نهیبه سمتم کج شد و سرش رو به س یبه آروم...واکنش از طرف من بود هیمنتظر 

و آروم  کیتمیاونقدر ر تیو در نها دنش ینفس هاش رفته رفته منظم م. کرد ینم هیگر گهید. م فرو برد نهیس

 مین. دادن یصبح رو نشون م 6/5عقربه هاش . نگاه کردم يواریبه ساعت د. شد که مطمئن شدم به خواب رفته

نشه بلند کردم  داریکه ب يرو از خودم جدا کردم و طور کایار یبه آروم. شد یصبحانه شروع م میتا گهیساعت د

ساعت خواب تنها  مین. دمیتخت دراز کش ي گهیپتو رو هم روش زدم و خودم طرف د. تخت گذاشتم يو رو

 ياز حد انرز شیکه اون شب و روز قبلش ب یمن يساعت خواب برا مین. خواستم یبود که اون لحظه م يزیچ
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و هنوز هم  يشد داریزود ب ینیب یم یدم صبح رو داشت که وقت ینیریمصرف کرده بودم حکم همون خواب ش

شدن  نیپلک هام سنگ یچشم هام رو بستم و وقت. يریوقت هست به استقبالش م شتریخواب ب قهیچند دق يبرا

سالم 8من فقط "انداخت نیتو مغزم طن کایار يتا به خواب رفتنم مونده بود صدا هیثان کیکه فقط  یوقت...

 "...بود

**-** 

 :راز نیو هفتم یو س صد

 م؟یصداشون کن میبه نظرت بر:-

 ...نه: ه گرفتن بود گفتمشغول لقم یالیخ یکه با ب نیمت

 ...اما:گفت.شد ینم یشهراز راض دل

اول صبح االن جفتشون راحت  يو برو ایمطمئنم بعد از اون همه ب. اما نداره رها:گفت تیو با قاطع يجد نیمت

مردم  يو زن و شوهر یبه مسائل خانوادگ یلیاما اگه خ -گرفت و گفت طنتیلحنش رنگ ش-. دنیخواب

 .رمیگ یجلوت رو نم يعالقمند

 !جناب سرگرد صداقت هیزیخجالت هم خوب چ:و با اخم گفت دیاز آب پرتقالش را چش یکم شهراز

خواد بره پشت اتاق  یکه م یاون يبه خصوص برا!هیزیآره واقعا خوب چ: با همان لبخند کنج لبش گفت نیمت

 .سفر حکم ماه عسلشونه نیکه ا يزن و شوهر

 م؟یشن ما تنها بر یناراحت نم م؟یخب پس چه کار کن:گفت شهراز

 م؟یکجا بر:-

 .میاتاقمون رو بشمار يواریکاغذ د يگل ها مینینه که بش میسفر که بگرد میبه هرحال اومد. هرجا:-

 حاال چند تا هستن؟: دیپرس نیمت

 ؟یچ:دیپرس یبا حواس پرت شهراز

 !اتاقت؟ يواریکاغذ د يگل ها:-

 ای! سرگرد يوقت تعادل ندار چیشما ه: را جمع کرد و گفت شیچپ دوخت و لب ها نیچپ چپ به مت شهراز

 .يریگ یم یرو به شوخ زیهمه چ يطور نیا ای. ترسه باهات حرف بزنه یو آدم م یمون یم خی نیع

م از نامتعادل نقدریخب دختر خوب اگه من ا:عبوس شهراز بود گفت يخندانش به چهره  يکه چشم ها تنیم

 خوشت اومده؟ میچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٧٣ 

 !خورد یقشنگ حرص م. بود چقدر حرص دادن شهراز را دوست دارد دهیآن لحظه نفهم تا

 !ها یبه خودت مطمئن یلیشما خ: که باال انداخته بود گفت ییبا ابرو شهراز

 .يتو مطمئنم کرد: شد و گفت نهیداد و دس به س هیاش تک یبه صندل نیمت

 یاشتباه هیمن : کرد گفت یآب پرتقال منتقل م وانیانگشتانش به ل قیرا از طر شیرویکه داشت تمام ن شهراز

 ؟یکن يادآوریالزمه هربار . کردم

آورد و ادامه  نییپا یرا کم شیصدا-!اشتباه من بودم نیآخر...مرد تاوان اشتباهت باش:در جواب گفت  نیمت

 !خوام مثل تو اشتباه کنم یم -داد

 يچه سخت بود روبرو. معلوم شود شیآورد مبادا لرزش دستها یفشار م وانیت به لتوانس یکه م ییتا جا شهراز

و بعد چشمانت را  ینگاه دلخورش را حس کن ینیسنگ. يکشدارش را بشنو ي،نفس ها یباش تیمرد عاشقانه ها

 . يها ببند نیا يهمه  يرو

 .ندازم یدر براشون م ریاز ز ادداشتی هی:و از جا بلند شد و گفت دیآب پرتقالش را سرکش يمحتو وانیل

اصال هم اصرار . رونیخوام برم ب یم. بردارم لمویرم وسا یمن م:گفت نیمت یتوجه به نگاه دلخور و عصب یب بعد

 .يایکنم باهام ب ینم

 .خرامان قدم برداشتنش را به نظاره نشست نیاز رستوران هتل خارج شد و مت نیبه مت پشت

**-** 

 :راز نیو هشتم یو س صد

 يمانتو کی.کرد ینگاه م نیتریشهراز داشت به و. رفت یمانتو فروش يبه دنبال شهراز به سمت مغازه  نیمت

 !ستیبدك ن:گفت دیمانتو د يکه نگاه شهراز را رو نیمت. رنگ چشمش را گرفته بود يسورمه ا

 من ازت نظر خواستم سرگرد؟:گفت يبا لجباز شهراز

 .ستمایصبور ن نقدریا شهیرها من هم: اش برده بود گفت یشلوار کتان مشک بیرا در ج شیکه دستها نیمت

 !دمیترس:اعتنا گفت یب شهراز

شهراز از . شهراز به ستوه آمده بود وارد شد يها یها و کج خلق يهم که از لجباز نیمت. وارد مغازه شد و

بود که فروشنده  یکیظاهرا همان .  را خواست تا پرو کند نیتریداخل و يبود مانتو یانسالیفروشنده که مرد م

ضرب گرفته  يا شهیش شخوانیپ يبر رو نشفاصله شهراز با سر انگشتا نیدر ا. آورد یاز تن مانکن درش م دیبا
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آن .اوردیباالخره فروشنده موفق شد مانتو را در ب... کرد یرگال ها نگاه م يرو گرید يهم به مانتوها نیبود و مت

 . شهراز بعد از گرفتن آن وارد اتاقک پرو شدرا به دست شهراز داد و 

باز کن : زد و گفت یآرام يضربه  نیکرد که مت ینگاه م يقد ي نهیمانتو داشت به خودش در آ دنیاز پوش بعد

 .نمتیبب

 عیو البته ضا نیخشم مت یاز عواقب احتمال زیپره يهرچند اصال دوست نداشت در را باز کند اما برا شهراز

 يدر فاصله  يطور نیمت. دیچرخ نیفروشنده کوتاه آمد و چفت در را باز کرد و به سمت مت يجلو نینشدن مت

 .بچرخ:به شهراز نگاه کرد و گفت. ندینتواند داخل اتاقک را بب یکس رونیکه از ب ستادیدر و چارچوب اتاقک ا

 .ستیقشنگه اما تنگه و مناسب ن:گفت نیمت. زد یشهراز معذب و پر شرم چرخ

 کجاش تنگه؟:تعجب گفت با شهراز

 ! گهیاسم ببرم کجا؟ تنگه د قایدق يخوا یم:گفت نیمت

 .پوشم یمن چادر م:مظلومانه گفت شهراز

 چادر سرته؟ نمتیب یاآلن که من دارم م:-

 .جناب سرگرد  ینیاون ور در رو ببندم که نب يبر یتون یشما م:اخم کرد شهراز

 . شیخر یگفتم نم. ادامه نده رها گهید: اما لجبازتر بود نیمت

. زد دید نهیبرگشت و خودش را در آ نهیبه سمت آ تیشهراز با عصبان. رفت و در اتاقک را بست رونیهم ب بعد

 !زورگو نیمت:در دلش گفت. دیپوش یقبول داشت که مانتو هم تنگ و هم کوتاه است اما او که چادر م

: کرد گفت یم ینیدلش سنگ يرو نیمت ییند شهراز که هنوز زورگواز مغازه خارج شد یدست خال نکهیاز ا بعد

 .کنم دیخوام تنها خر یم ؟يایدنبالم م رمیچرا هرجا من م

و اونم زل بزنه بهت و  يو از فروشنده نظر بخوا یبپوش نیمثل ا گهیلباس د هی يکه بر:گفت تیبا عصبان نیمت

 به به و چه چه کنه،نه؟

 کنه؟ یم یچه فروشنده چه تو،چه فرق: گفت يبالجباز شهراز

. و به سمتش رفت دیکش یکه کالفه شده بود پوف نیمت. از او فاصله گرفت و در جهت مخالف از او دور شد بعد

 .میبخور يزیچ هی میبر ایب:شهراز را گرفت و گفت فیچادر بند ک ياز رو

 .خوام ینم: گفت شهراز

 !يدیسگ منو هنوز ند ياون رو! آروم و صبورم ها  شهیفکر نکن هم...به دو نکن  یکیقدر با من  نیرها ا:-
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پشت  یبعد از سفارش دادن وقت.آن طرف تر رفتند یشلوغ کم یفروش ینزد و با هم به سمت بستن یحرف رها

 يدستمال کاغذ يهم مشغول ور رفت با جعبه  نیتماس گرفت و مت الیکوچک نشستند شهراز با ست زیم کی

 !ساعت خواب!الو؟سالم:جواب داد.سپهر بود. ش زنگ خوردا یشد که گوش

 !شد ها یچ شبید یدون یخوبه م. سالم:-

 خوبه؟ کایحاال ار:-

 ن؟ییکجا. رونیب میاز هتل اومد. آره خوبه:-

 .بازار رضا:-

 م؟یکن داتونیپ یچطور تو اون شلوغ:-

 .کجاست گنیم یبپرس. گلبرگه  یفروش یاسمش بستن میبزرگ یفروش یبستن هیما االن تو  نیبب:-

 .فعال. باشه:-

 .خداحافظ:-

**-** 

. هم به دنبالش  نیبود که شهراز واردش شد و مت یمجسمه فروش يمغازه  کی یفروش یبستن يروبرو درست

کردند که چشم شهراز به  یسمت مغازه را نگاه م کیهر کدام . و سپهر به آنها ملحق نشده بودند کایهنوز ار

و در همان حال  بود ختهیصورتش ر يرو شیپسر که موها کی اهیتماما س يمجسمه . افتاد يمجسمه ا

 يبلند.آن گذاشته بود يکه در دست راست داشت را رو يکنار گردن و در دست چپش بود و آرشه ا یولونیو

از فروشنده خواست آن مجسمه را .  زدیم ولنیکه و ییآرمان افتاد وقت ها ادی اریاخت یب. سانت بود30اش حدود 

 ؟يانتخاب کرد يزیچ:و گفت شد کیاز پشت سرش نزد نیمت. داخل جعبه بگذارد شیبرا

 .آرمان يبرا! شما يبا اجازه : و گفت دیبه سمتش چرخ شهراز

 ؟يدیآرمان بچه ست براش مجسمه خر:بد عنق شد و گفت نیمت

 داره؟ یچه ربط:با تعجب گفت شهراز

 . شنده که مجسمه را آماده کرده بود رفتبه سمت فرو و

  ؟يریبگ يزیخونواده ت چ يبرا يخوا ینم:از مغازه شهراز گفت رونیب

 .ستمیزنونه بلد ن دیمن خر. دهیبه ذهنم نرس يزیمنتها هنوز چ...چرا:-

 .نجایا ایب:با خنده گفت شهراز
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 نیدخترا بال استثناء عاشق ا:شهراز گفت. فروخت یم جاتیشدند که نقره و بدل يکنار يهم وارد مغازه  با

 .زانیچ

 ییمونه وقتا یم ادمی!خوبه پس :سرش را کنار گوش شهراز برد و گفت نیمت. دو به فروشنده سالم کردند هر

 !امیکجا ب رمیبرات کادو بگ دیکه با

در . داخل مغازه رفت نیترینازك کرد و به سمت و شیبرا یلبش بود اما پشت چشم يلبخند رو نکهیبا ا شهراز

 اون چطوره؟ :گفت دیبه مروار نیمز لیاست سیبا اشاره به سرو تینها

 ن؟یآذ ایخودت  يبرا! خوبه:که کنارش بود گفت نیمت

 .نیآذ:-

 .دیبد نویا دیکن یجناب لطف م.باشه:-

گردنبند که از نخ  هی. گردنبند ها رفت نیتریشد و شهراز به سمت و سیمشغول آماده کردن سرو فروشنده

 يطرح ها شیبود که رو يقطور نقره ا ي رهیدا کیساخته شده بود و پالکش  يا دهیکلفت و به هم تاب یمشک

. بخرد شیاما دوست داشت برا ندازدیدانست گردنبند به گردنش ب یم دیبع. مردانه بود. ساده تکرار شده بود 

خودت  يبرا يزیچ:دیپرس نیمت. کرد یرا حساب م سیبرگشت که داشت پول سرو نینزد و به سمت مت یحرف

 ؟يانتخاب نکرد

 .گهید میبر. دارم ادینه من ز:-

 .هم از مغازه خارج شدند با

**-** 

 )کایار(

 .اونجان:دمیسپهر رو شن يسرم بودم صدا يمرتب کردن چادرم رو ریکه درگ یدرحال

دو تا پاکت . اومدن رونیب جاتینقره و بدل يکه با هم از مغازه  دمیو شهراز رو د نیرو باال گرفتم و مت سرم

به سمت  نیمت. رو صدا کرد نیسپهر مت میتر که شد کینزد. بودن دهیهنوز ما رو ند. بود نیدسته دار دست مت

 !عجبچه .سالم: بود گفت ستادهیکه شهراز کنارش ا یو در حال دیما چرخ

 ن؟یکرد داتونویتنها خر تنها: و رو به شهراز گفتم میکرد سالم

 .امیاآلن م. پولمو تو مغازه جا گذاشتم فیآخ من ک...میدینخر یخاص زینه بابا چ: گفت شهراز

 با خانوم چطوره؟ دیخر: گفت یطنتیسپهر با لبخند پر ش. شد جاتیبدل يما جدا شد و داخل همون مغازه  از
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 !واسه آرمان نیا گهیم نهیب یم یهرچ! بتهیمص:تکون داد و گفت يسر نیمت

 !حساس نشو داداش: گفت يو سپهر هم به قصد دلدار دمیخند

 .میبر.. خب:اومد و گفت رونیبعد شهراز از مغازه ب قهیدق کی

 !نکن تیما رو اذ نیمت نیا نقدریشهراز ا: گفت سپهر

 که دوست دارم بخرم؟ يزیذاره چ یکه نم شونیا ایکنم  یم تیمن اذ: کامال حق به جانب گفت شهراز

 يبه اندازه !يمنو حرص بد يخوا یدونم فقط م یم! یستین دهیدونم تو مانتو ند یرها من که م: گفت نیمت

 ! بسه گهید! يحرصم داد یکاف

شهراز رو  يرا برگردوند و من هم بازو نیسپهر مت. خنده شو کنترل کرد یانداخت و به سخت ریسر به ز شهراز

به دو کردن خوشت  یکیاز : به شهراز گفتم. و سپهر هم پشت سر ما نیو مت میرفت یمن و شهراز جلو م. گرفتم

 نه؟ ادیم

بعد که . نظر بدن دیمانتو پرو کنم آقا با رمیم! هم کار داره دنمیبه مانتو خر! گه ید آخه زورم:با اخم گفت شهراز

 بهش بگه تو رو سننه؟ ستین یکی. شیزارم بخر ینم ستیمناسب ن گهیزد م دیخوب د

 !و آقا باال سره یرتیحاال غ نیخدا به دادت برسه از هم: لبم بود گفتم يکه رو یپر رنگ لبخند با

 .دیتکون داد و آه کش يسر شهراز

**-** 

 :راز نیو نهم یو س صد

کرد با  یشهراز هرچقدر سع. بروند یگرفتند به توس و آرامگاه فردوس میبعداز ظهر تصم کیساعت  دیاز خر بعد

سپهر  نیو سپهر سوار ماش کایار تیخودش بکشاند موفق نشد و در نها نیرا داخل ماش کایتنها نشود و ار نیمت

 نیمت. سفر گرفته بود يکه شهراز آن را برا اریبلند ره یشاس نیو ماش نیشدند و رفتند و باز شهراز ماند و مت

بدون  نیمت. ست شاگرد نش یصندل يرا از شهراز گرفت و پشت رول نشست و شهراز هم به ناچار رو چیسوئ

آن روز انگار از .را به حرکت در آورد نیکرد ماش یم دادیدر صورتش ب یو کالفگ تیکه عصبان یحرف در حال

که  یشهر در سکوت یتا خروج. دیترس یشده بود که شهراز از آن م ینیهمان مت...چپ بلند شده بود يدنده 

سپهر جلو افتاد و فاصله شان  لیوارد بزرگراه شدند اتومب یوقت. شد يبه شکستنش نبودند سپر لیکدام ما چیه

 یم يباز فشیبه شهراز انداخت که داشت با بند ک ینگاه میاش ن يدود نکیاز پشت ع نیمت. شد ادیاز هم ز

 ؟يازم دلخور:دیکه نگاهش به جاده بود پرس یو در حال دیکش یباالخره آه. کرد
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بود  شیپا يدست شهراز که رو يتعلل و مکث دست راستش را جلو برد و رو یبا کم نیمت. جواب نداد شهراز

... نتوانست تحمل کند. دیلرز یم نیدست بزرگ مت ریدست کوچک و گرمش ز. نفس شهراز بند آمد. گذاشت

به ...دیکند که نبا يکار ایبزند  یحرف دیترس ینداشت و م نانیبه خودش و دلش اطم. نینه از مت. دیترس یم

که توقع نداشت شهراز پسش بزند دستش را همان طور  نیمت.  دیکش رونیب نیدست مت ریدستش را از ز یآرام

 ...يپس دلخور:زد و گفت شیبه موها یشهراز بود مشت کرد و بعد برش داشت و چنگ يپا يکه رو

 یرا نم اش یو بدعنق ینیسرسنگ نیا لیالل شده بود چون خودش هم دل. فقط توان حرف زدن نداشت! نبود

پارك  يجاده که برا يسمت راست را زد و به سمت شانه  يراهنما نیمت دید یوقت. دانست ینم گرید....دانست

کمربند  نیمت. هزار رفت يداشت منحرف شد تمام بدنش هشدار دادند و ضربان قلبش رو يگود یکم لیاتومب

 نییبه سمت شهراز که سرش را پا. بود يرپر از دلخو نینگاه مت. مال شهراز را هم. خودش را باز کرد یمنیا

 يرفتارها همه ش به خاطر اون مانتو نیواقعا ا:و گفت دیرفت چرخ یور م فشیانداخته بود و همچنان با بند ک

 ه؟یلعنت

فکر کردم . خوبه:گفت نیدر موردش کرده بود؟ مت يچه فکر نیمت.زد يپوزخند صدا دار اریاخت یب شهراز

 !مشکل نداره تییخدا رو شکر شنوا نمیب یم.يهمزمان کر و الل شد

رود  یجاها م یلیدانست اگر لب باز کند حرف تا خ یعنوان حاضر نبود سکوتش را بشکند چون م چیبه ه شهراز

را در آورد و  نکشیع. شد یشهراز قصد حرف زدن ندارد عصب دیهم که فهم نیمت. شود یو سر قصه دراز م

چرا حرف : چرخاند و گفت شچانه اش زد به سمت خود ریکه ز یبا دست سر شهراز را. داشبورد پرت کرد يرو

 مگه من چه کار کردم؟ ه؟یرفتارهات چ لیدل یگ یرها؟ چرا نم یزن ینم

. به کار گرفته بود ختنیاشک نر يتمام توانش را برا. نگاه کرد نیروشن مت يقهوه ا يبا بغض به چشمها شهراز

 !تر نشدم وونهیحرف بزن رها تا د: گفت نیمت

 شه؟یم دتیعا یاز عذاب دادن من چ: باالخره کوتاه آمد و لب باز کرد شهراز

 چیه: برآشفته تر از قبل گفت نیمت. زود پاك شد یلینقش بست که خ نیمت يلب ها يرو يناباورانه ا لبخند

و قلبم فرو شه دشنه و تا ته ت یم یکش یکه م یتو رو عذاب دادم؟ هر آه یک ؟منیگ یم يدار یچ یفهم یم

 یم دمیشه، زجر عا یم دمیمرگ عا یکش یعذاب م یشه؟ وقت یم دتیعا یچ یگ یاون وقت م رهیم

 دخترخانوم؟ نویا یفهم یم...شه یم دمیشه،عذاب دوچندان عا
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 یلیخ يرها بود یوقت:ادامه داد نیمت. به راه افتادند شیگونه ها يشدند و رو روزیشهراز باالخره پ يها اشک

 .يکرد رییخودت هم تغ يداد رییکه اسمتو تغ یاما از وقت.يتر بود یمنطق یلیخ. يبهتر بود

من همونم،عوض :گفت یبعد به آرام. خارج شود نیسرش را عقب برد تا چانه اش از حصار دست مت شهراز

 .يکه عوض شد یتوئ نیا.نشدم

 گهیکه د ياونقدر.عوض شدم. آره:گفت یملتهب نبود به آهستگ گریکه د یانداخت و با لحن نییدست را پا نیمت

 .يرو دوست دار رییتغ نیکردم تو ا یاما فکر م. شناسم یخودمو نم

 .کنم نانیتونم اطم ینم. تونم باور کنم یمن فقط نم: را پاك کرد و گفت شیچشمها شهراز

که  ستمین یمن آدم ینیب یم یفکر کن یخورده منطق هیاگه فقط .  یدونم چه کار کنم که باور کن یمن نم: -

نبودم که بزارم  یمن آدم. یکس ياز عالقه برم خواستگار ریغ يا گهید لیبه خاطر هر دل ای یستیتو رو در با

و برم سروقت بابات و ازش راه چاره  زارمپام ب رینبودم که تمام غرورمو ز یآدم.بزنه تو دهنم و دم نزنم یکس

داده  نانیپدر و مادرم که بهشون اطم يو منو جلو یتبهم نه گف يلجباز هیبه خاطر . یتو منو شکست. بخوام

چه . یسهم من يایب نیی،پايباال بر.من هنوزم سر حرفم هستم نایا يبا همه . يخورد کرد ياریبودم نه نم

 نیبهتره ا. تصاحب بهت چشم بدوزه تیرو که به ن یکنم چشم کس یم رکو. روحت چه جسمت فقط مال منه

 .یروشن کن هیخودت و بق يمسئله رو برا

سرش . نسبت به او داشت نیکه مت یتیحس مالک دنیبا د. حرفها نیا دنیشد با شن یدر دلش شهراز آب م قند

 يشد و به سمت جلو ادهیپ نیکالفه از ماش نیمت. ندیلبش را بب يجنبنده  يگوشه  نیانداخت مبادا مت نییرا پا

 یمشک يبهاره  وریو پول یمشک نشلوار کتا. کرد یشهراز از پشت نگاهش م. را و دست به کمر زد نیماش

 .طرفه بود  کیکه احساسش  یاز آن موقع شتریهزار برابر ب. مرد را دوست داشت نیچقدر ا. به تن داشت  یرنگ

**-** 

 :راز نیو چهلم صد

دو روز  یکیخواستند  یم. شمال ترك کنند یساحل ياز شهرها یکیبود بعد از نماز صبح مشهد را به مقصد  قرار

 .هم به جواهر ده بزنند و بعد به تهران برگردند يباشند و طبق درخواست شهراز سر ایهم کنار در

مثل چادر و  یلیوسا ایبستند  یم لیمشبک داخل صحن که مردم به آن دخ ياز پنجره ها یکیکنار  شهراز

ز با آرامش و در سکوت صحن خلوت بود و شهرا. نشسته بود نیزم يکردند رو یسجاده را با آن متبرك م

 رونیاز داخل حرم ب نیمت وسپهر . زد یسبز را به پنجره گره م يداده بود و تکه پارچه  هیتک حیسرش را به ضر
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رها کجاست؟ هنوز نمازش : دیپرس نیبه سمتش رفتند و مت. حوض وسط صحن نشسته بود يلبه  کایار. آمدند 

 تموم نشده؟

 .اونجاست...چرا:جواب داد کایار

 یچ روزیدونه د یخدا م:سپهرگفت. نشسته بود و در خود بود اشاره کرد نیزم يکه شهراز رو ییبا سر به جا و

 .دمغه و تو خودشه نقدریکه ا دهیشن یو اون چ یگفت

 .نیرو بکن آقا مت هیشما هم برو و قال قض. نیتو ماش میر یما م: گفت کایار.به شهراز نگاه کرد یبا نگران نیمت

هم قبل از هم قدم  کایقدم برداشت و ار یسپهر به سمت خروج. تکان داد  دییا به عالامت تاسرش ر نیمت

 نانیتونه اطم یم یاثبات عالقه ش بکنه فقط وقت يهم که برا يمرد هر کار هی...نیآقا مت:شدن با او گفت

 .اون جمله ن دنیشن يتشنه  رادخت. ارهیرو به زبون ب يدو کلمه ا يدختر رو کامال جلب کنه که اون جمله 

به سمت  نیمت. بود رفت ستادهیزد و به سمت سپهر که چند قدم آن طرف تر منتظرش ا يدلگرم کننده ا لبخند

 دنیشهراز سرش را باال گرفت و با د ستادیا شیروبرو یوقت. بلند به سمتش رفت ییو با قدم ها دیشهراز چرخ

 م؟یفتیراه ب میخوا یم:گفت نیمت

: گذاشت و گفت شیزانو يساعد دست راستش را رو.داد هیتک حینشست و پشتش را به ضر شیروبرو نیمت

 .ستین يعجله ا

خواستم اگه ازم  یم روزید:گفت نیمت. داد هیتک حیانداخت و در سکوت سرش را به ضر نییسرش را پا شهراز

 .ناراحتت کردم شتریاما فکر کنم ب ارمیاز دلت در ب يدلخور

 .ستمیدلخور ن... ستیم نمه: آرام گفت شهراز

 ؟یکن یچه کار م یدلخور باش...یزن یو زخم م یستیدلخور ن:آهسته نجوا کرد نیمت

 ادته؟ی نویا:آورد و گفت رونیرا ب فیرنگ ظر یآب حیبرد و تسب بیدست در ج نیمت. دیاما نشن شهراز

ماه و ستاره را فراموش کند؟  یب يو شب ها دیخورش یب يتوانست تنها همدم آن روزها یچطور م. بود ادشی

 ایچند روز کمتر ...گذشت؟ دو ماه یمرد واگذار کرد م نیرا به ا قشیرف یرحم یکه با ب یمگر چقدر از زمان

 .ست که آدم فراموش کنهین يادیدوماه زمان ز: فکر به زبان آورد یفکرش را ب. مهم نبود شترشیب

 .يرو فراموش کرد زهایچ یلیدو ماه تو خ نیهم ياما تو:گفت رکانهیز نیمت

رفته  لیتحل يرا لمس کرد بلکه انرژ حیانداخت و با سر انگشتانش ضر ریناتوان از جواب دادن سر به ز شهراز

 نیبا هرکلمه از خودش و مت. شهراز یشانیشد بر پ یم یگفت و هر کلمه اش عرق شرم یم نیمت. اش بازگردد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٣٨١ 

 ییروزها يفراموش کرد... حساستوا يفراموش کرد: شد یمنطق و بچگانه اش شرمنده تر م یب يبابت رفتارها

 نیو به هم يسرم انجام داد يکه باال یختم قرآن يفراموش کرد...ياوردیو به روم ن يسرم پرپر زد يکه باال

نبود من  تتیص نو خلو ی،اگه پاک يو گنبد اگه اون قرآن نبود،اگه تو نبود حیصحن و ضر نیامام رضا،به هم

 نایهم يفراموش کرد. يرو هم فراموش کرد حیتسب يدونه ها نیا عجازحرمت و ا یتو حت. نبودم نجایاآلن ا

که  یو من دو ماهه، از وقت يفراموش کرد...نذرت رو يفراموش کرد. برگردوند یبه زندگ یمنو از مرگ حتم

 بیحالم عج ستیراهم ن يتو بدرقه  يدعا و ذکرها گهیکه د یقلبمه،از وقت يرهن،رویپ بیج يتو حیتسب نیا

 ...خرابه

دانست شهراز نذرش را طبق برنامه ادا  یاز کجا م. حق داشت گله کند نیمت. زد یجان یلبخند ب شهراز

که  حیتسب نیکه نه با ا ییصلوات ها يبود،کلمه به کلمه  حیتسب نیکه جفت هم یحیتسب يکرده؟دانه به دانه 

و  زدیکه به آن چنگ م یسمانیهنوز هم شهراز بود و ر. راهش بودند يتاد هنوز هم بدرقه فرس یبا جفتش م

 .کرد یم نید يادا

را آزموده  نیهر قدر مت. بود یکاف گرید. گشت يزیکوچکش رفت و به دنبال چ فیجانش به سمت ک یب دست

حاال که . خواست یرا نم نیخودش رفوزه شود و ا نیو دار امتحان گرفتن از مت ریدر گ دیترس یم. بود بس بود

خواست،سد  یشکستن نم رورو غ یدندگ کیو  يخواست،لجباز ینم يخواستنشان دو طرفه شده بود ناسازگار

را  نیمت ازیدلش ناز خودش و ن. خواست یاآلن فقط و فقط عشق پاکشان را م.خواست یشدن و آزار رساندن نم

 !استخو یدلش خواستن م...خواست یم

چنگ  حیدستش به ضر. انداخت نیبه مت ینگاه. دیکش رونیکرد و ب دایگشت را پ یکه به دنبالش م يزیچ

کرد و  زانیرا از انگشتان دستش آو حیتسب. دیرقص یم حیو ضر نیانگشتان مت نیب حیانداخته بود و تسب

نذرم نبوده؟ مگه  حبراه صا يمن بدرقه  يدو ماه دعا نیگفته ا یگفته نذرم رو فراموش کردم؟ ک یک:گفت

 يرو که برا ینذرمو فراموش کردم و به دست باد سپردم کس يادا نکردن نذر گناهه؟ چطور فکر کرد یدون ینم

 مومن؟ هیعواقب ادا نکردن نذر چ یدون ینذر کردم؟ مگه نم شیسالمت

 شیکه در صدا یبا آرامش نیمت. خارج شوند نینگاه نافذ مت ررسیاز ت شیانداخت تا چشم ها ریرا به ز سرش

 نه؟...امتحان قبول شدم يتو:زد گفت یموج م

 .نبود یامتحان سخت: با همان سرِ افکنده گفت شهراز

 .سخت بود  یلیخ...چرا بود:گفت نیمت
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روشن چشمان  يبود به قهوه ا بیخودش هم عج يکه برا یو با شرم دینگاهش را باال کش یبه سخت شهراز

 .میلحظه هم از خودمون دور نکن هیهامونو  حیبه بعد تسب نیاز ا:نگاه کرد و گفت نیمت

 .میکه با هم عوضشون کن یبه شرط: که دل شهراز را به لرزه در آورده بود گفت يبا لبخند نیمت

 ...نه:را در مشتش محکم گرفت و گفت حیتسب شهراز

 .زترهیات عزکه دست منه بر یجفت نیدونم ا یم: گفت متیبا مال نیمت

 یناج. بابا شاهدمه يبابا...بابا ساالر ادگاری. خداست يخونه  یتبرک. تو باشه شیخوام پ یتره م زیچون عز:-

 .به بعد هم نگهدارت باشه نیخوام از ا یم. رو از خدا خواست تیکه سالمت حهیتسب نیزنده موندنت ا یاصل

 يرا بست و به نشانه  شیچشم ها. جدا کرد  حیانگشتانش بد از ضر يالبه ال حیکه تسب یهمان دست نیمت

 ...به چشم:چشمش گذاشت و با همان لبخند کمرنگش گفت ياطاعت سر انگشتانش را رو

 حیتسب نیشک ندارم بازم ا: دیرا شن نیمت يصدا. خودش چشم دوخت حیانداخت و به تسب ریسر به ز شهراز

 .بودم دهین تصادف و گرنه منم مثل آراد پرکشزنده موندن تو او يوساطت کرد برا

 ...آخ آراد،آخ...دیکش ریت قلبش

 .دور از جون: وار گفت کیبه سرعت و اتومات شهراز

 يبوسه . شهراز را لمس کرد و در دست گرفت یچادر نرم و لخت و مشک يبرد و گوشه  شیدستش را پ نیمت

 لهیدنبال وس فشیشهراز باز در ک. را بست شیو چشم ها بر آن نشاند و بعد آن را به گونه اش چسباند یکوچک

و  دهیکه روز قبل د يمردانه ا زیاستفاده کرد و گردن آو نیکه کرد از بسته بودن چشمان مت شیدایپ.گشت يا

 نیگونه اش برداشت به گردن مت يمتعجب دستش را از رو نیمت یعبور داد و وقت نیبود را از سر مت دهیخر

انداخت و  زینگاه به گردن آو نیمت. دیدرخش یتازه طلوع کرده م دیپالك نقره اش در نور خورش.انداخت

 ه؟یچ نیا:دیپرس

 .اسارت يحلقه :گفت طنتیش یچاشن یبا کم شهراز

 !حلقه یب ایبا حلقه ... تا ابد رتمیمن اس:و گفت دیباز خند نیمت

 هیگفتم ! دلم سوخت برات. ینیکنم تو بب دیخر هیبق يشد که من همه ش واسه  ینم:خجوالنه گفت شهراز

 !ندازن یدونم جناب سرگرد گردنبند گردنشون نم یهرچند م. رمیهم برات بگ يزیچ

از خودم دورش  يا هیاگه گردنم هم نندازم ثان یحت: زد گفت یدر آن موج م متیکه آرامش و مال یبا لحن نیمت

 !مثل تو... حیتسب نیمتل ا. کنم ینم
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با .شد یم زیکه به آن سرر یامان احساس یجنبه شد در برابر هجوم ب یشهراز ب يتجربه  یقلب خام و ب باز

 .شدن،زشته گه؟معطلمونید مینر: معذب گفت یحالت

 !کردن ما به کنار رید قهیچند دق. شه یم یمعن یبراشون ب ایبا هم که باشن دن: داد نانیاطم نیمت

گفت . کنیرمانت يدوکلمه ا يجمله  هی دنیشن يگفت دخترا تشنه  کایار: دادامه دا نینزد و مت یحرف شهراز

 نگفته مورد اعتمادم بانو؟ ایبگم  دیمنم با. کنن یاون جمله به طرفشون اعتماد م دنیدخترا فقط در صورت شن

تنها نبض ...تنها ساکنش...یقلب نیا يمعنا يتو همه .یتو مدتهاست که تنها معتمد قلب من:در دل گفت شهراز

 جان و کم طاقت من مافوق مغرورم؟ یبا روح و روان و قلب ب يچه کرد ییتو به تنها! تنها،تنها،تنها...تپنده ش

 ا؟یشرم و ح ينشونه  ایرضا؟ يسکوتت رو بزارم به پا: به خود آوردش نیمت يصدا

. یبگ یست دارم هروقت خودت خواستدو. یکنم بگ یمن مجبورت نم: گفت طنتیو ش یبدجنس یبا کم شهراز

 !شترهیمزه ش ب ياونجور

کالم در چشمانش  یرا ب"دوستت دارم"شد و  رهیکرده بودند خ یشهراز که در آن چراغان يبه چشم ها نیمت

 ...را دوست داشت شیرها یعسل يچقدر چشم ها... نشان داد

 "رها کنند مرا؟ یچه باك اگر که جهان"خواند یگفت و م یدوستت دارم م شیچشم ها در

**-** 

 :راز نیکمیو چهل و  صد

 )کایار(

چون همون جاده . ومدیاز جاده هراز بدم م. ومدیاز شمال بدم م شهیهم. و مقصدمون رامسر بود میجاده بود تو

و چندتا از دوست  دیبا شهاب و شادن و مهش شیسال پ4که شمال رفتم  يبار نیآخر. کرد میتیهراز بود که منو 

سفر به خود جهنم هم  یبود حت شمیحاال که سپهر پ. کردیاما حاال فرق م.هاشون بود که البته منو به زور بردن 

شد  یکه پخش م یمیمال یقیو در سکوت به موس مینشسته بود نیکنار هم تو ماش. بود ندیلذت بخش و خوشا

من . میدیعذاب کش یلیهردومون خ. سخت و عذاب آور چند ماهه فکر کردم يدوره  نیبه ا. میداد یگوش م

بس  گهید. رو جایتعصب ب هیحرکت بدون فکر و  هیجام رو خوردم و سپهر چوب  یچوب حماقت و سکوت ب

هردومون .نداشت یارزش نیکوچکتر گهیزنده کردن اون تنش ها و نبش قبرشون و غصه خوردن براشون د. بود

 يتنه جلو هیشه  یوقت ها نم یگرفتم بعض ادی. میدرس ها گرفت یلیخ...میگرفت ادی زهایچ یلیمدت خ نیتو ا
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گرفت صبور باشه، زود از کوره در نره، به  ادیسپهر ...تونه کمک خواست  یکه م یاز کس دیو با ستادیمشکالت ا

 ...و قضاوت نکنه رهیقول داد زود جبهه نگ

و در سکوت ،بدون  مینیجا رسوند که در آرامش کنار هم بش نیرو به ادرس ها و تجربه ها بود که ما  نیهم

 .میریبگ يکالم از با هم بودن انرژ

. میجلو بود و ما درست پشت سرشون بود نیشهراز و مت نیماش. میگرگان بود یپنج عصر بود و حوال ساعت

 رو؟ یاسیس ای یدوست داشت شتریحوادث رو ب سیسرو:کم کرد و گفت یپخش رو کم ستمیس يسپهر صدا

 .يشتریب جانیداشت و ه يتنش کمتر...حوادث:دادم جواب

 سرکار؟ يدوباره بر يخوا یم:-

 !اگه آقامون اجازه بدن:زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

 !دنیاجازه م: گفت... اومد یچقدر خنده به اون صورت م... دیخند

  .ستیساده ن برگشتن به روزنامه اون قدرام: جمع شد و گفتم لبخندم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .کایتو هم کمکم کن ار. سازم یرو خراب کردم دوباره م یهر چ. جبران کنم دیبا. میکن یم شیکار هی: -

گذاشته بودم گرفت  يپا يدستمو که رو!بود یو به جنگل سبز اطرافم نگاه کردم، چه بهشت دمیکش یقیعم نفس

 . دیو انگشتهاش رو به انگشتام قفل کرد و به سمت لبش برد و پشت دست چپم رو بوس

رو پشت سر  زیبهم شک کنه؟ باور کنم همه چ ستیقرار ن گهیخوبه؟ باور کنم د گهیباور کنم حالش د ایخدا

 ره؟یرو در بر بگ مونیو آرامش االنمون قراره تمام زندگ میگذاشت

 .باشه تیت به رانندگحواس:گفتم

 !هست:گفت

به ناچار دستهامون از هم . شمار شروع به زنگ خوردن کرد لومتریفرمون کنار ک يموقع تلفنش از جلو همون

تو جاده ... ریسالم ام:بود داخل گوشش گذاشت و گفت زونیرو که از گردنش آو يسپهر هندزفر. جدا شد

 .نمتیب یم... ستین يباشه،باشه چاره ا !...بابا يا! ... ؟یچ...گرگان  يکاینزد....م

 شده؟ يزیچ: دمیپرس.اوردمیاز حرف هاش سر در ن. کرد قطع
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سر  دیفردا صبح با. احضارم کرده یسرهنگ تهران. اومده شیپ یاتیو ح يفور تیمامور هی: گفت يناخوشنود با

 .پست باشم

 تهران میریپس من زنگ بزنم به شهراز بگم ما م: شدم از به هم خوردن سفر اما گفتم ناراحت

 دن؟یاونا به سفرشون ادامه م میبه نظرت ما بر:-

به . چند روز نیبهشون خوش گذشت ا یکاف يبه اندازه . رو عوض کنن ریمس دمیبهشون خبر م...نه خب:-

 .دنیهم رس جهینت

 ... گارآره ان: لبخند به لب گفت سپهر

 .بود زنگ زدم ییجلو نیرو در آوردم و به شهراز که تو ماش میگوش

**-** 

و  ستنیکاره شدن سفر ناراحت ن مهیدادن که اصال از ن نانیهم به سپهر اطم نیشهراز و مت. تهران میبرگشت

خودش به سمت  نیشد و شهراز با ماش ادهیشهراز پ نیاز ماش نیتهران مت يورود. کنن یرو درك م طیشرا

 يش باالخره به خونه یپدر يخونه  مشیرسوند نکهیما نشست و بعد از ا نیتو ماش نیمت. خونه ش رفت

جمع کن  يکه الزم دار یلیوسا کایار:سپهر گفت میوارد که شد.ده شب بود بایساعت تقر. میخودمون برگشت

 .ما يخونه  میبر

 چرا؟:دمیتعجب پرس با

 .یخونه تنها باش نیخوام تو ا ینم. کشه یهفته طول مدو  یکیاحتماال  تیمامور:-

 .که آپارتمانه و امنه نیا. کردم یتنها زندگ ییالیو يخونه  هیسپهر من سالها تو :-

کمرم  يدست هاش رو رو. کانتر کنارمون گذاشت يبود رو زونیرو که از دستم آو فمیشد و ک کینزد بهم

 . ياون موقع زن من نبود: گذاشت و گفت

رو  نجایمن ا: گفتم یتیبا نارضا. کننده و هشدار دهنده نبود دیآروم بود و لحنش تهد.. داد یهشدار نم نگاهش

 .جون و مهرانه خانوم بشم ماهیخوام سربار پر ینم. دوست دارم

 چوقتیکه ه یهست يدختر ،مثلیسربار کدومه؟تو عروسشون کا؟یار هیحرفا چ نیا: دیخند یهاش م چشم

 !نداشتن

 ...آخه:اعتراض کنم تمخواس
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جمع برم  الیبزار با خ...کایاز بابت تو راحت باشه ار المیبزار خ: لبم گذاشت و گفت ياشاره ش رو رو انگشت

 .تیمامور

 يپا بلند شدم و بوسه  يپنجه  يرو. نوازشش کرد یگونه م گذاشت و به آروم يشستش رو رو انگشت

 ...جمع کنم لمویوسا رمیم:به لبش زدم و گفت یکیکوچ

**-** 

 ينه رو يزیو کتابخونه سر جاش بود اما چ نهیو آ زیتخت و م. اتاق خواب سپهر رو باز کردم و وارد شدم در

اتاق که مال زمان تجرد سپهر بود قرار بود دو هفته مال  نیا. ش و نه تو کتابخونه ش  نهیآ ينه جلو.بود زشیم

بلور  هی. مانتوم رو در آورد . کمد يجمع و جور لباسهام رو تو گذاشتم و چمدون زیم يرو رو فمیک...من باشه

موهام  نهیآ يرو پام کردم و جلو دمیشلوار سف. عوضش کردم يا روزهیکوتاه ف نیآست هیبود که با  رشیز یمشک

 ریام:دمیپرس.به در وارد شد و در رو بست  يآهسته ا يسپهر بعد از ضربه . دمیداخلش کش یرو باز کردم و دست

 ر؟بوشه ادیهم باهات م

 .شادن هم مثل تو تنهاست. آره:-

 .نایخاله ا شیپ رهیم. ادیجا که نم نیا:-

برگشتم سپهر  یوقت. مسواکم رو برداشتم و رفتم توالت که تو راهرو بود. عوض کردن لباسش ششد مشغول

با ورودم سرش . رفت یور م شیعوض کرده بود و داشت با گوش يو شلوار سورمه ا شرتیت هیلباسهاش رو با 

 .فرودگاه باشم دیصبح با شیش: رو بلند کرد و گفت

 .گهیخب پس بخواب د: -

 تو کجا؟:که گفت میبر رونیاز اتاق ب دمیچرخ

 .ارمیدست رختخواب واسه خودم ب هی رمیم:-

 .جا نیهم ایب. ستیالزم ن:-

نفرمون که  هیباالخره : گفتم. ودنفره ب هیتخت .تخت زد يرو یآروم يگذاشت و ضربه  یپاتخت يرو رو یگوش

 .بخوابه نییپا دیبا

 .نمیبب ایب.میش یجا م. ستین يازین! نه:-

. به شونه م زد  یآروم يبوسه . پاش نشستم يذاشتم و رفتم رو زیم يمسواکم رو رو. پاش زد يرو

 .نگرانتم:گفتم
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 .ستیکه ن تیمامور نیاول. نباش:-

 .همون طور که مامانم و مامانت عادت نکردن. کنم یوقت به شغل تو عادت نم چیمن ه:-

نفر تو موهام دست  هیبودم که  نیعاشق ا یاز بچگ. چشم هام رو بستم . موهام در حرکت بود نیب دستش

 بله؟:سپهر گفت. همون لحظه در زدن. بکشه

 ارم؟یسپهر جان براتون رختخواب ب:میدیجون رو شن ماهیپر يصدا

 .نه مامان جان تخت هست:-

 .نیش یم تیآخه اذ:-

 !میخواب یمهربون تر م کمی. نیشما نگران نباش:نگاهم کرد و گفت طونیش سپهر

. گردن سپهر فرو بردم يصورتم رو تو گود. دیجون و نگاه سپهر خون به صورتم دو ماهیپر يتصور چهره  از

باشه :شد خنده رو توش حس کرد گفت یکه م یجون با لحن ماهیپر.سپهر محکم تر دورم حلقه شدن يدست ها

 . ریشب بخ. نیهرجور راحت

 ایتازگ:جون از پشت در رفت و سپهر کنار گوشم گفت ماهیپر. بزنم یگفت اما من روم نشد حرف ریشب بخ سپهر

 !یکش یخوب خجالت م

 کنه؟ یم ياآلن مامانت چه فکر: رو بلند نکردم وتو همون حالت زمزمه کردم سرم

 من فردا چه جور تو چشماشون نگاه کنم؟:گفتم. شیالیخیهمه ب نیرصم گرفت از اح. دیخند آهسته

 خجالت داره؟.یکنار شوهرت بخواب يخوا یم ؟يکرد يمگه کار بد:-

 .یش ینم الیخیب يمنو نبر يتو تا آبرو:گفتم آهسته

موهام به  يصداش از ال به ال. میاز اون حالت خارج بش میانگار دوست نداشت چکدوممونیه. در افتاد یسکوت

 .دوستت دارم  یلیخ: گوشم خورد که آهسته زمزمه کرد

نتونستم لب باز کنم پس همون لبِ بسته و به هم فشرده م رو نرم و آهسته به ...نتونستم بگم منم. نزدم یحرف

 . دمشیشاهرگ گردنش چسبوندم و بوس

 دمیترس یم. جرات نداشتم چشمم رو باز کنم. تو خودم مچاله شده بودم. تخت گذاشت يشد و من رو رو جابجا

 يگرما. که کابوسم بود نمیرو بب يسپهر آروم و پر احساس اون سپهر نیا يبه جا دمیترس یم... خواب باشه هی

دم و عطر ش فرو بر نهیسرم گذاشت و من سرم رو تو س ریدستش رو ز. دهیتنش بهم فهموند کنارم دراز کش
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شد و از چشمهام  روزیاشکم باالخره پ. رو پر کردن مییایبو يها رندهیمست کننده ش سخاوتمندانه تک تک گ

 ؟یچ يبرا هیگر:سرم رو بلند کرد و گفت. ختیسرم بود ر ریسپهر که ز يبازو يقطره ش رو هیشد و  يجار

 . و لوس شدم ینازك نارنج یلیبخواب من خ...ستیمهم ن... دونم ینم:گفتم آهسته

همه وقت  نیا ایخدا... دمشید یدو هفته نم... دیرو با انگشت شستش پاك کرد و هردو چشمم رو بوس اشکهام

 ...ها یمواظب خودت باش: کردم؟ با بغض گفتم یچه کار م شیبا دور

 .دیرو بوس میشونیپ

 ...ها یکار خطرناك نکن:گفتم

 .دیبوس یم رو به نرم گونه

 ...تنگ یلـیخ...شه یم دلم برات تنگ: گفتم

 ...نطوریمنم هم: کرد زمزمه

 ...تو مغزم جوالن بدن نیاز ا شتریلبم گذاشت و اجازه نداد افکار آزار دهنده م ب يلبش رو رو بعد

**-** 

 :راز نیو چهل و دوم صد

سرش  را از پشت ییرفت که صدا یشد و به سمت اتاق م نیبه دفتر مشترکش با مت یمنته يوارد راهرو شهراز

 ...يریستوان ام:دیشن

. دیچرخ یو البته،دوست داشتن یو رسم يمحکم و جد يزد و به سمت صاحب آن صدا یلبخند کمرنگ شهراز

. بود ستادهیبود آنجا ا شیها یهرکدام از سر دوش يقپه رو کیکه  يکه با لباس فرم سبز پسته ا دیرا د نیمت

 یشهراز تازگ يبرا شهیهم مبا لباس فر دنشیباعث شده بود د نیو هم دیپوش یبه ندرت آن لباس را م نیمت

 .ریروز بخ:گفت نیمت. ستادیشهراز تمام قد و خبردار ا. آمد کترینزد نیمت.داشته باشد

 !ریصبحتون بخ. سالم جناب سرگرد:گفت یهم همانطور رسم شهراز

با  نیمت. کردند یصحبت م يجدو  یکردند رسم یم یکه طول راهرو را ط یهمکاران نیبه خاطر حضور ب هردو

 خوش گذشت؟ التیتعط: شد گفت یم دهید یکه به سخت یلبخند کمرنگ

 !به شما هم خوش گذشته باشه دوارمیام!بله قربان: گفت طنتیبا ش شهراز

: گفت نیبعد از آن مت! اش را بفهمد یتوانست معن یبه شهراز انداخت که فقط خود شهراز م ینگاه نیمت

 .سرهنگ هردومون رو احضار کردن
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 شده؟ يزیچ:دیپرس شهراز

 .دییبفرما. اطالعم یمنم مثل شما ب:-

پر آرامش و مهربان  يبعد از ورودشان سرهنگ را با همان چهره . رفتند یهم به سمت دفتر سرهنگ جالدت با

 شیها یبا توجه به سردوش هم در اتاق نشسته بود که يگریمرد د. نشسته بود زشیکه پشت م دندید یشگیهم

 .دییبفرما!سالم: سرهنگ گفت. شناختند یو نه شهراز او را نم نینه مت. معلوم بود سرگرد است

نشان . دیرا هم د يگرید زیچ "رئوف يمهد"را خواند کتشیات. دید یمرد را م کتریشهراز حاال از نزد.  نشستند

 ...!را نترپلیا سینشان پل...لباس سرگرد رئوف را نیآست يبازوها يرو

 فیسرگرد رئوف امروز تشر: سرگرد رئوف نشسته بودند گفت يکه کنار هم روبرو نیرو به شهراز و مت سرهنگ

 !دست پر هم اومدن نجا،یآا

من از طرف  -ادامه داد نیمت - شما جناب سرهنگ يبا اجازه :ساله بود گفت40حدودا  يرئوف که مرد سرگرد

 يا دهیچیمدت و پ یطوالن يپروسه . . همون فرزاد خانِ باند آذرخش شدم ایزاد مامور فرزاد فرخ نترپلیا سیپل

 يباند منهدم شده  يو گرداننده  سیرئ میخوشبختانه تونست. دیماه طول کش4که  دیدون یخودتون هم م. داشت

 .میکن ریوارد بلغارستان بشه دستگ یکه قصد داشت از مرز رومان یآذرخش رو در حال

 يگرید يپله  نکهیا الیبه باال رفتن از پله و پا برداشتن به خ هیشب یحس. داشت یبیجا خورد حس عج شهراز

فرزاد ... کرده بودند رشیدستگ...گرفته بودندش. زدیر یشود و قلب فرو م یم یپا خال ریهست اما ناگهان ز

 !اش را ییدا...مادرش را يخانواده  يتنها بازمانده ... فرخزاد را

سرهنگ . داد که خوبست نانیکه بست به او اطم یگران به شهراز نگاه کرد و شهراز با نگاهش و چشمانن نیمت

 .دیکن ییبازداشتگاهه و منتظره که شما ازش بازجو ياالن فرزاد خان تو: گفت

 .میکار رو داشته باش نیانجام ا اقتیفکر نکنم ل. میشکست خورد اتیاون عمل يقربان ما تو:گفت نیمت

ما هم . شما نبود ياشتباه فرد اتیشکست خوردن اون عمل. کنم سرگرد یفکر نم نطوریمن ا: گفت سرهنگ

خوام  یم. دیدار ییو پرونده و شخص فرزاد آشنا اتیبا اون عمل یاز هرکس شتریشما ب...یاز طرف. میمقصر بود

 .دیبرسون انیخودتون به پا دیپرونده رو که خودتون شروع کرد نیا

 .اطاعت قربان:-

 .گم سرگرد رئوف یم دیاز شما هم ممنونم و بهتون خسته نباش:-

 .بود قربان فهیانجام وظ: تکان داد و گفت يرئوف سر سرگرد
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 نیا:زد گفت یکرد و ورق م یآن را نگاه م نیکه مت یگرفت و در حال نیرا به سمت مت يپرونده ا سرهنگ

 .چهار ماهه نیشرح اتفاقات ا

 .دیآماده بش ییبازجو يو برا دیبر دیتون یم:سرهنگ ادامه داد. تکان داد میبه عالمت تفه سرش را نیمت

**-** 

انداخت و به سمت  زیم يپرونده را رو نیمت. سقوط کرد یصندل نیکترینزد يبا ورود به دفترشان رو شهراز

 .دهیپر یلیرها؟رنگت خ:را گرفت و به سمت شهراز خم شد و گفت یصندل يدو دسته . شهراز رفت

 .برادر شهرزاد...میواقع ییدا!نیمت مهییدا:در گلو گفت ینگاه کند با بغض نیبه مت نکهیبدون ا شهراز

 .یباهاش روبرو نش یتون یم ياگه نخوا:-

 از دست بدم؟ موییدا دنیشانس د دیچرا با. نمشیخوام بب یم:-

 ...!نگرانتم:-

 .نمشیبب دیاما با.نگرانم از عکس العملش... نگرانم منم:گفت نیدر چشمان مت رهیسر بلند کرد و خ شهراز

 ...باشه:زد و گفت يلبخند دلگرم کننده ا نیمت

و پر از استرس و  نهیدست به س. . بود ستادهیا ییاتاق بازجو يطرفه  کی ي نهیبعد شهراز پشت آ قهیدق چند

ها  یصندل يو دو مرد که رو یبود و دو صندل زیم کی یدر اتاق آن طرف. کرد یرا نگاه م نهیآ يبغض آن سو

 یکه حاال م انسالیم يمرد گریکه حکم نامزد شهراز را داشت و در طرف د یمرد جوان یکی. نشسته بودند

 .اش است ییدانست دا

 .ملقب به فرزاد خان...فرزاد فرخزاد: شروع کرد نیمت. نشسته بود یپشت دستگاه يشهراز ستوان جعفر کنار

اما باالخره تو تله  يچهار ماه فرار کرد: گفت تیپرونده قرائت کرد و در نها يرا هم از رو يگرید اطالعات

 .يافتاد

مثال  یبه تن داشت با اعتماد به نفس یرنگ يخاکستر يمردانه  رهنیو پ یمشک يخان که شلوار پارچه ا فرزاد

 . بود یجالب يباز: گفت یزدن

 !یکه توش باخت فیح:-

 فیبودن تو و اون دختره رو برام تعر ينفوذ ي هیقض عیرف. ادمهیتو رو : کرد و گفت کیرا بار شیچشمها فرزاد

 زنده ست؟...اما اون دختره.دمیند کیتو رو از نزد. کرده بود

 ؟یرو کشت عیچرا رف...سوال نیاول...کنهیبله زنده ست و داره نگات م:گفت نیمت. کرد خی شهراز
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 ...وبالم شده بود:-

 ن؟یهم:-

 !نیهم:-

 .باند نیاز اول به وجود اومدن ا. از اول شروع کن:-

دانست حکمش بدون رد  یقطعا م نکهیبا ا. آمد یو بدون ترس و استرس و دلهره به نظر م لکسیر یلیخ فرزاد

که بر او  ییکه از سال ها ستیمیدوست قد کیزد انگار طرف مقابلش  یحرف م يخور اعدام است اما جور

 نکهیوقت تو فکر ا چیه. یرفتم دب شیو چند سال پ ستیب... من باند رو نساختم: واب دادج!پرسد یگذشته م

 ادیز نییباال و پا. دوستام جذب باند شدم قیکم کم از طر. کردم یکارخودمو م. وارد قاچاق مواد شم نبودم

قبل از مرگش منو به عنوان  سیکردم که رئ شرفتیگفت انجام دادم و اون قدر پ سمیرئ يهرکار. داشتم

 . کرد یباند معرف يبعد يسردسته 

 نهییپا یکه به طور نامعقول یمتیو خلوص باال و ق تیفیک نیبا ا...حجم باال نیورودشون تو ا... مواد نیورود ا:-

 کنترل شده؟ انیجر هی ایتجارت بود  فیکث ي وهیش هیشد؟  یانجام م لیبه چه دل

 .شدم یم تیحما:گفت فرزاد

 !هم هست یاسیس هیقض نیا. پس حدسم درست بود:-

 یدوخت و لبخند کمرنگ نیمت يشباهت به چشمان شهراز نبود را به چشمها ینگاه نافذ و روشنش که ب فرزاد

 .زد

**-** 

 :راز نیو چهل و سوم صد

 !ستین یرها فکر خوب:-

 .نگران نباش:زمزمه کرد. کرد یم دادیدر نگاهش اندوه و غم ب. چشم دوخت نیبه مت شهراز

 !يلرز یم يده،داریپر ست،رنگتیحالت خوب ن:-

: کنفرانس گذاشت و گفت زیم يشهراز رو يرا برداشت و جلو زشیم يحرف ظرف شکالت رو نیگفتن ا با

 .ارمیب يچا هیبخور تا برم برات 

 .خوام ینم يچا:-

 .يخوا یم:-
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 زیم ير اتاق تنها ماند و بغضش شکست و سرش را رواز اتاق خارج شد و شهراز د يگریبدون حرف د و

 دیکردن د هیکه برگشت و شهراز را درحال گر نیمت. ختندیر یم نییپا اریاخت یب شیاشک ها. کنفرانس گذاشت

 .کردن نداره هیاون مرد گر:گذاشت و گفت زیم يرا رو يچا وانیل

 .ستمیاون ناراحت ن يبرا:-

به ...کنم یم هیم گر چارهیبه حال مادر ب. دیاز دستش عذاب کش یلیشهرزاد خ: را بلند کرد و ادامه داد سرش

 .مادرمه يخونواده  يتنها بازمانده  یالملل نیخالفکار ب نیحال خودم که ا

 یم یعنی:را پاك کرد و گفت شیشهراز اشک ها. کند و به سمت شهراز گرفت  يدستمال کاغذ یبرگ نیمت

 ه اونا مردن؟دون

 .دونم ینم:کنارش نشست و گفت نیمت

هنوز آثار اون ... حس و بال استفاده ست یهنوز ب کمیانگشت کوچ:به دست راستش نگاه کرد و گفت شهراز

دخترها  يدارهایخواست منو بفروشه به خر مییدا...دستمو از کار انداخت مییدا. که سر دستم آورد باهامه ییبال

 .یتو دب

ربع در سکوت گذشت و  کی. را فرو داد يرا در دست گرفت و ذره ذره چا يچا وانیشهراز ل. نزد یحرف نیمت

 .رمیمن م:بلند شد و گفت تیدر نها. سکوت شهراز را آرام کرد و توانست افکارش را متمرکز کند نیهم

 ام؟یمن ب يخوا ینم یمطمئن:-

 .شنوه یحرفامونو نم یکس اگه ممکنه مطمئن شو. دم خودم باهاش صحبت کنم یم حیترج:-

 .باشه:-

با ورود . منتظرش نشسته بود زیکه فرزاد پشت م ییجا. بعد شهراز وارد اتاق مالقات بازداشتگاه شد قهیدق چند

 ستیدانست ک یکه حاال خوب م يفرزاد،مرد يشهراز جلوتر رفت و روبرو. شدند رهیهم خ يشهراز به چشم ها

 !يریسالم ستوان رها ام: گفت تینهااش به شهراز نگاه کرد و در  یلیتطقاب مس نکیع يفرزاد از ورا. نشست

 . سالم جناب فرزاد فرخزاد: گفت شهراز

 وضع دستت چطوره؟:دیلبش به شهراز چشم دوخت و پرس يبر گوشه  يخونسرد و با لبخند فرزاد

 !شهیداره کامال خوب م: انداخت و گفت یبه دستش نگاه شهراز

 ؟يچرا اومد. گفتن ندارم يبرا يزیچ گهید. هاش رو کرد ییجناب سرگردتون ازم بازجو:-
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 یمن نم:شده بود گفت رهیبه چشان فرزاد خ مایکه مستق یبه هم قفل کرد و در حال زیم يدستانش را رو شهراز

 .میبود ییخواستم االن تو اتاق بازجو یخوام در مورد اون پرونده حرف بزنم که اگه م

 خانوم کوچولو؟ هیمالقات چ نیا لیپس دل:لم داده بود گفت يفلز یصندل یبه پشت نهیکه دست به س ادفرز

 .خواهرت. میخوام در مورد شهرزاد حرف بزن یم:و گفت دیکش یقینفس عم شهراز

 .فهمم ینم: کرد و گفت یاخم کمرنگ فرزاد

 ؟يازش خبر دار... یفهم یم: -

 .خبرم یسالهاست ازش ب...نه:-

 چند ساله؟:-

 . یرفتم دب یاز وقت. شه یم یو چند سال ستیب:-

 ؟ینگرفت يهمه سال از تنها عضو خونواده ت،از خواهرت خبر نیچطور ا:-

به سر  یچ دیکس نفهم چیه گهیترور شد د الیآت یازدواج کرد و رفت کانادا و وقت الیبا آت! چون گم و گور شد:-

 ؟يدار يزش خبرا ؟یشناس یچطور اونو م...شهرزاد اومد

 یبه صورت پنهان...برگشتن رانیدوباره با هم ازدواج کردن،به ا نیشهرزاد و آر:و گفت دیکش یقینفس عم شهراز

 ...کردن ،بچه دار شدن و  یروستا اطراف رامسر زندگ هی يتو

شهراز که . زد یدر نگاهش موج م ینگران. احساس خارج شده بود یفرزاد باالخره از آن حالت خونسرد و ب نگاه

 .دنیبه قتل رس شیو چهار سال پ ستیب: نظر داشت ادامه داد ریعکس العمل فرزاد را ز

**** 

 :راز نیو چهل و چهارم صد

 شهرزاد مرده؟ دن؟یبه قتل رس: ناباورانه سرش را به چپ و راست تکان داد و تکرار کرد فرزاد

افسوس  یمرگ کس يآمد برا یمغرور نم یِگندمبه آن مرد مو جو. دینم اشک را در چشمان فرزاد د شهراز

گلوله به شاهرگ  هیبا برخورد  نیآر: گفت یشهراز به سخت. اگر آن شخص خواهرش باشد یحت...بخورد 

 .آورد دربدنش  يتا گلوله از تو 4 یقانون یپزشک. شد ربارونیت...شهرزاد اما.گردنش کشته شد

: گفت یدر همان حال به سخت. را گرفته بود شیها هیهق هق گر يانگار به زور جلو. بود  ختهیبه هم ر فرزاد

 اونا رو کشت؟ یچرا؟ک

 .اون موقع کشتشون يآ یوقت اف ب سیقدر بدون که رئ نیهم. هیش طوالن هیقض: -
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 ؟يآ یاف ب سیرو چه به رئ نیشهرزاد و آر:ناباورانه گفت فرزاد

 .بدم حیتوض نیاز ا شتریمن هم اجازه ندارم ب. هیطوالن...گفتم که:-

 بچه شون زنده ست؟...بچه دار شدن ی؟گفتیبچه شون چ... خب: دیافتاده باشد پرس ادشی يزیانگار چ فرزاد

 .بله زنده ست:-

 نمش؟یونم بب تیپسر؟چند سالشه؟م ایدختره : -

 ؟یدنشیمشتاق د یلیخ:-

 !خواهرزاده مه. شهرزاده يچطور نباشم؟اون بچه :-

 !يعذاب داد یلیخواهرتو که خ:-

 !من شهرزاد رو دوست داشتم. احمق بودم. من اون موقع جوون بودم:-

اسمش . بود مهیماه و ن کیپدر و مادرش مردن فقط  یوقت. سالشه24...دختره:و گفت دیکش یقینفس عم شهراز

 يدست کار تشویپدر و مادر خونده ش هو. خبر نداشت شیواقع تیاز هو شیاما تا سه ماه پ. شهراز مجد بود

 ! و شاهد الیست. یپدر و مادر خونده شو بشناس دیشا. کرده بودن

 . هیریرها ام... اسمش: شهراز گفت. تکان داد دیتائ يسرش را به نشانه  فرزاد

 .دیکش یقیاز اشک فرزاد چشم دوخت و نفس عم سیبه چشمان خ و

شهراز اسمش  کتیات يچند بار از روو  نیتا چند... کند یرا حالج يریتا فرزاد اسم رها ام دیطول کش هیثان چند

 يمتوجه آن همه شباهت چشم ها یشهراز نگاه کند و وقت يتا به چشمها... را بخواند  "يریرها ام"عبارت... را 

 ؟...تو:شهراز با شهرزاد شد لب بزند

 ! فرزاد ییمن دختر شهرزادم دا... بله:گفت يانداخت و با زهر خند نییسرش را پا شهراز

 هیبعد از چند ثان. فرزاد چشم دوخت اقیپر از اشت يعبوس به چهره  یو حالت يبلند کرد و به سرد سرش را بعد

تا ! دمیکردم؟ خجالت کش دایپ یکردم؟ چه حال يچه فکر یمییدا دمیکه فهم يبار نیاول یدون یم: لب باز کرد

 هی!مییدا ياما بعدش تو شد... افتخار ي هیما هی...  دیشه هی... يدانشمند هسته ا هی. بود الیآت مییقبل از اون دا

 ! یالملل نیخالفکار ب هیسوداگر مرگ، هیقاتل،  هی ،یجان

 .ستیدست خود آدم ن زایچ یبعض: خودش گفت تیو ماه یستیانداخت و شرمنده از چ ریسر به ز فرزاد

که  ؟یدست خوت نبود که آدم نکش ؟یاما تو چ. شد دست خودش نبود دیشه الیآت نکهیا!یگ یدرست م!آره:-

 ؟یخالفکار نش
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 .يارینکن وجدانمو به درد ب یسع. شده ریموعظه کردن د يدختر جون برا: -

 یوقت یدون یدارم؟ م یاآلن چه حال یدون یم: را گرفته بود گفت ختنشیاشک ر يجلو یکه به سخت شهراز

 يچوبه  يفرستم پا یمادرمو،هم خون مادرمو م ي خونواده يبازمانده  مو،تنهاییم دا فهیبا انجام وظ نمیب یم

 ده؟یبه دست م یدار چه حال

فرزاد ... انداخت و با با سر انگشتانش نم اشک را از چشمانش زدود نییشهراز باز سرش را پا.  دیکش یآه فرزاد

 !نگام کن: گفت

... هم دمیکه د یاول يه دفع! يشهرزاد رو به ارث برد يچشم ها:فرزاد گفت. سر بلند کرد یبه آرام شهراز

تو زنده  يچشمها يشهرزاد تو. شناسم یکردم اون چشم ها رو م یحس م. بهم داد یبیچشمهات حس عج

 !ست

نوازششان  شیشهراز را گرفت و با شست ها يجلو برد و دستها زیم يفرزاد دستانش را رو. نزد یحرف شهراز

اش  ییکه دا يتکاریدر دست مرد جنا شیبه عالقه و نفرت به دست ها ختهیو آم بیعج یشهراز با حس. کرد

و بلند شد که از اتاق خارج  دیکش رونیفرزاد ب ياز دستها یچند لحظه بعد دستانش را به آرام. شد رهیهم بود خ

من که . رو هم اعتراف کنم گهید زیچ هیخوام  یبه سرگرد بگو م: رفت گفت یکه به سمت در م یدر حال. شد

 ...در هر صورت حکمم اعدامه

**-** 

 :راز نیو چهل و پنجم صد

به  يخوا یم یگفت: نشست گفت یفرزاد م يو روبرو زیکه پشت م یشد و در حال ییوارد اتاق بازجو نیمت

 ه؟یچ ؟اونیاعتراف کن يزیچ

شدم  یدادم م یمحول شد که اگه انجامش م تیمامور هیبهم  سمیاز طرف رئ شیسال پ ستیب:گفت فرزاد

جاده اون وقت شب خلوت .نشستم  ونیپشت کام...نبود یکار سخت.انجامش دادم س،منمیدست راست رئ

به  نیماش ناو دمید یگرفتم و وقت ریسمند رو ز... یسمند مشک هیمن بود و  ونیفقط کام.کامال خلوت.بود

. بود سمیدستور رئ. رو کشتم من چهار نفر. داخلش زنده مونده باشه فرار کردم یمچاله شده که محاله کس يقدر

درست  يباند ما شده بود و داشت برامون مشکالت جد يپرونده  ریگیپ نیاون ماش يمرد اون خونواده،راننده 

اون  دیکس نفهم چیکردم که ه يصحنه ساز يمن اون مرد رو همراه زن و بچه ش کشتم و جور. کرد یم

 .نام و نشون من بودم یب ونیاون کام يفرار يراننده  دینفهم چکسیه...نبوده یتصادف،تصادف
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 بودن؟اسمشون؟ یاونا ک: دیبود پرس دهیکه چهره در هم کش نیمت

 .دوقلوش يو زن و دخترها انیک ایسرگرد پور:و گفت دیکش یقینفس عم فرزاد

**-** 

چشم  يرا روبروبرگه  نیمت. کرد و رفت يگریاحترام د يداد و ادا نیکه در دست داشت را به مت يبرگه ا سرباز

: آمد هم بشنود یرفت و م یطول اتاق را م یکه عصب يرا بلند خواند تا شهراز اتشیگرفت و محتو شیها

همراه با همسرش . کشته شده دفتصا يتو شیسال پ ستیب. از ستاد مبارزه با مواد مخدر انیک ایسرگرد پور

 يمونده  ینشده و تنها عضو باق دایوقت پ چیه ونیکام يراننده . کایو را کایدوقلوش ال يو دخترها یترنم فرخ

 ...اون خونواده دختر هشت ساله شون

و  ستادیشهراز رو به او ا. اش حبس شد نهیبا خواندن اسم آن دختر هشت ساله نفس در س... کرد مکث

 ؟...ش هیبق:گفت

 ...اون دختر...رها:گفت یبه سخت نیمت

 ؟یاون دختر چ:دیکرد و پرس یاخم شهراز

 !کاستیار:که بود مشوش تر یگفت و خودش را خالص کرد و شهراز را از آن نیمت

 یگفته بود وق. افتاد کایار يحرف ها ادی. که دستش بود را نگاه کرد يو برگه ا نیباز مت یبا بهت و دهان شهراز

تاد س نیپدرش سرگرد هم. کشته شده بودند یرانندگ يخانواده اش در سانحه  ياعضا يهشت سالش بود همه 

 . اشتهد کایو را کایبه اسم ال ییدوقلو يخواهر ها. مبارزه با مواد بوده

 قتیحق نیرا صد بار نه، هزار بار خواند تا ا کاینام ار...رفت و برگه را از دستش گرفت و خواند نیسمت مت به

حادثه  کیبوده و  یکردند آن اتفاق واقعا اتفاق یفکر م کایهمه از جمله خود ار...شود دهیبر سرش کوب یمثل پتک

خانواده اش برنامه  يگفتند مرگ اعضا یم ه؟چطورطور نبود نیگفتند ا یم کایچطور به ار. یمعمول یرانندگ ي

 ياهایو رو یاش قاتل خانواده و کودک ییگفت دا یبرده؟شهراز چطور م یقبل يشده و با نقشه  يزیر

 .مینگ کایبه ار:که به زبان آورد دیش رسبه ذهن زیچ کیفقط  کاست؟یار

 !دمه یول... فهمه یم:گفت نیمت

بهش بگم  یچ: شده بود و انگار قصد رها کردنش را نداشت گفت رشیبانگیکه آن روز گر یبا بغض شهراز

 قاتل خونواده ته؟ مییدا ن؟بگمیمت
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دونه اون  یکس جز من و تو نم چیه: گفت نیمت.گرفت  زیم ياز سقوطش به لبه  يریجلوگ يدستش را برا و

 !تهییدا

 .نیشه مت ینابود م:دیشکست و نال یلعنت بغض

 دیکنار شهراز را عقب کش یندارد صندل يشهراز حال مساعد دیکه د نیمت. خارج بود تشیآن روز از ظرف اتفاقات

 .یکن یخودتو نابود م يفعال که تو دار:نشاندش و گفت یصندل يرا گرفت و رو شیو بازو

و  دیلرز یشهراز که هنوز م. برداشت و بازش کرد و به سمت دهان شهراز برد زیم ياز داخل ظرف رو یالتشک

 .دهان باز کرد و شکالت کوچک را در دهان برد دیبار یم

**-** 

 )کایار(

 شهراز؟ یگ یم یچ:-

حس و  چیکه ه يبود و با چهره ا ستادهیکنارمون ا نیمت. دستاش گرفت يروبروم نشست و دستام رو تو شهراز

باند بزرگ مواد مخدر بود که چهار ماه تو  هی سیفرزاد خان رئ: شهراز گفت. کرد یتوش نبود نگاهمون م یحال

. قتل زد هیتو اعترافاتش حرف از . رانیشد و برگردوندنش ا ریباالخره دستگ. مختلف دنبالش بودن يکشورها

 .هیتصادف معمول هیکردن  یهمه فکر م. ت قتلهدونس یکس نم چیکه تا امروز ه یقتل

 ...که ستمیخبرنگار ن گهیرفته من د ادتونی ن؟نکنهیرو بهم بگ نایا نیخب االن منو آورد:گفتم

فرزاد خان : خم شد و گفت یگذاشت و کم میصندل یپشت يدستش رو رو. نذاشت حرفمو ادامه بدم نیمت

 .انیک کایو را کایال...دوقلوشون يو دخترها یترنم فرخ ان،خانومیک ایاعتراف کرد به قتل سرگرد پور

 یراست... دونستم چرا یاما نم دیچرخ یدور سرم م ایدن! خالء  گنیرو که بهش م یلحظه تجربه کردم حالت اون

 تبسم؟  ایبود  ؟ترنمیمامانم چ ا؟یپو ایبود؟ ایبود؟پور یاسم بابام چ

. ناقوس مرگ به صدا در اومد.دیچیسرم پ ينود تو ي قهیت دقمثل سو...سوت ممتد هی.بوق آزاد سر داد مغزم

گوش هام گذاشتم  يدست هام رو رو...سرم يشوم تو يصداها ي ندهیبه خاطر حجم فزا دیترک یسرم داشت م

 ...از شدت صداها کم نشد يزیاما چ

 یکی نیمقابل ا... ستیبدتر ن نیاز ا...تهشه گهید یکن یهست که فکر م یهر آدم یزندگ يروزها تو یبعض

 گهید یکی نیا...شهیراست نم گهیکمرت د! هم تموم یتموم،زندگ یهمه چ...يقد علم کردن ندار يارای

 ...ستیهم ن یعادت کردن...ستین یفراموش شدن
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 نیا. بود گهید زیچ هی نیکم نداشتم اما ا میروزها تو زندگ نیاز ا. بود یجهنم ياز همون روزها یکیروز  اون

که شهراز صدام کرد  دمیو شن...حرفش رو ادامه داد  نیکه مت دمیشن. بود گهید یجهنم يمادر تمام روزها یکی

ازش خواست به خاطر  نیکه مت دمیو شن... کنم هیو زار زد و از من هم خواست گر دیبغض شهراز ترک دمیو شن...

 یو قلب دید یکه نم یو چشم دیشن یه نمک یو در آخر من موندم و گوش...دمیو شن...دمیو شن...من محکم باشه 

 ...دیتپ یکه نم

خونواده م  ياعضا دنیبه خاطر به قتل رس! نه... خونواده م ياون روز به خاطر مرگ اعضا... انیک کایار... من

 !بار مردم نیدوم يبرا

**** 

 :راز نیو چهل و ششم صد

 )کایار(

که خونواده  یچ یعنی..اتفاق رو نداشتم نیدرك ا ییتوانا...شوك يتو.تو بهت بودم.دونم چقدر گذشته بود ینم

انگار همون لحظه خبر .دیلرز یبودن؟بدنم م دهیکه به قتل رس یچ یعنیگرفته بودن؟  ریمن رو به عمد ز ي

و  دیمال یکم جونش شونه هام رو م يهابود و با دست  ستادهیشهراز پشتم ا! مرگ خونواده م رو بهم داده بودن

نشسته بود و  یکم یلیخ يروبروم با فاصله  یصندل يرو نیمت. دیکش یرو باال م شینیبار ب کیند لحظه هر چ

رو  وانیل نیریش اتینصف محتو نیبه اصرار مت. که به سمتم گرفته بود بخورم يآب قند وانیاصرار داشت از ل

 گرفت؟ ریرو ز نیعمدا ماش ونیکام دیبگ دیخوا یم یعنی...یعنی: خوردم و باالخره لب باز کردم

که دست هاش رو به هم قفل کرده  یکوتاه و کم ارتفاع کنارمون گذاشت و در حال هیپا زیم يرو رو وانیل نیمت

 .موضوع رو اعتراف کرد نیا شیدو ساعت پ یکی. فرزاده نیهم ونیکام يفرار يراننده . آره: بود گفت

 را؟چ:کرد یروز خفه م م هیباالخره  یبغض لعنت نیا

 ...پدرت براشون مشکل ساز شده بود:-

 ؟اونمیمادرم چ:گفتم. بود یکه اون همه آب قند به زور به خوردم داده بود اما دهنم تلخ تر از هر تلخ نیا با

 آورده بودن؟ شیبراشون پ یمن چه مشکل يساله  زدهیس يمشکل ساز شده بود؟ خواهرا

 ...دوباره دیتو نبا...سال از اون موقع گذشته20. خودتو آزار نده کایار:گفت یبه سخت شهراز

تصادف  هی يتو ایقصد و غرض کشته شده باشن  یتصادف ب هی يکنه تو یفرق م یلیخ... فرق داره شهراز:-

 ... کنه یفرق م-دمینال-... گرفته شده باشن ریبا قصاوت ز يعمد
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 .يتنها بر دیوضع نبا نیبا ا. دنبالت ادیادن خانوم ببده زنگ بزنم به ش تویگوش:بلند شد و گفت نیمت

خوام  ینم:برداره نگاه کردم و گفتم زیم يتلفنش رو از رو یرفت گوش یبود و داشت م ستادهیکه حاال ا نیمت به

 .نمشیخوام بب یم...برم

 بشه؟ یکه چ شینیبب. شینیبب ستیالزم ن! کاینه ار:روبروم نشست و گفت نیمت يسر جا شهراز

لحظه دست و دلش  هیمن  يشد رو سر خونواده  یآوار م ونشیداشت با کام یکه بپرسم چرا؟بپرسم وقت:-

 شیلحظه پ هیکنه؟  یدختر هشت ساله آوار م هیسر  يرو رو ایلحظه فکر نکرد با اون کارش دن هید؟ینلرز

گناه  یب هیمنحرف کنه و  ور ونیلحظه فکر نکرد فرمون رو بچرخونه و کام هینه؟  ایخودش نگفت ارزششو داره 

خوام بپرسم جنازه  یکرد؟ م یفکر م یخوام بپرسم اون لحظه به چ یم-نکنه؟ زار زدم يجهنم ابد هیرو گرفتار 

  ؟یسر خواهرمو چ یتن ب د؟یپدرمو د يشده  شیر شیر ي

 دمیکه من کش يزجر يقصه . دستهاش گرفت نیافتاد و سرش رو ب شیصندل يرو نیمت دمید. کم آوردم نفس

 دو نفر؟ نینداخت چه برسه به ا یم هیسنگ رو هم به گر

**-** 

. رمیو جواب سواالمو ازش بگ نمیرحمانه کشت و رفت رو بب یکه ب ينذاشتن قاتل رو،اون نامرد.نمشیبب نذاشتن

 ! رو یکه ساخت يمجسمه ا نیبب!حاصل کارت رو نیخودمو نشونش بدم و بگم بب

دم در  دمیراه رفتم تا رس دید ینم يزیکه چ ییهدف و با چشمها یبودم و ب ابونایخ يدونم چقدر آواره  ینم

واحد خودمون  يآپارتمان باال رفتم و جلو ياز پله ها. انداختم و وارد شدم دیکل. خودم و سپهر يخونه . خونه م

 يواریگاهم به ساعت ددر رو پشت سرم قفل کردم و ن. در رو باز کردم و خودم را داخل خونه کشوندم. ستادمیا

. غروب بود يعصر گذشته بود و دم دما6از ساعت . وصل بود ییرایپذ واریبه د يدر ورد يروبرو قایافتاد که دق

نه چندان بزرگ  ییرایهمون جا دم در رها کردم و وارد پذ فمویک.کفشمو در آوردم . و روشن بود کیخونه تار

کرد روشن کردم و به سمت  یساطع م يو قرمز میرو که نور مال وارید يگوشه  یعسل يآباژور رو. خونه شدم

 . پنجره نشستم و پاهامو بغل کردم ریهمون جا ز. خنک وارد خونه شد يهوا. پنجره رفتم و بازش کردم

نه خاله ...دیفهم یکس نم چیحال و روزمو ه.خواستم یرو نم ایاصال دن. خواستم یکس رو نم چیاون لحظه ه تو

به مال من  کینزد بایتقر یشهرازکه غم ینه حت.... جون ماهیشادن،نه شهاب ،نه پر رداد،نهیت ییترانه،نه دا

دلم فقط ... من رو هم کشته بودن بودن،مالپدر و مادر اونو کشته ...پدر و مادر نداشت و من هم نداشتم. داشت

صبح زنگ ..روز بود که زنگ نزده بود کیاز  شتریاز دور بود و ب لومتریخواست که اون هم صدها ک یسپهر رو م
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. نداره یکه آنتن ده هییو حتما جا اتهیعمل ریگفتن درگ. ستیازش ن يچرا خبر نمیبوشهر که بب یزده بودم آگاه

نبودن ها رو  يبودنش همه  نیهم! داشتم که باشه،فقط باشه ازین... داشتم و نبود ازینبهش  شهیاز هم شتریب

 .کرد یم یمعن یبرام ب

خواستم تنها  یم. شهراز بود...نگاه کردم فونیآ شگریشده بود که زنگ اف اف به صدا در اومد به نما کیتار هوا

به . هم زنگ زد گهیچند بار د.  دمید یرو م نشیماش. جواب گذاشتمش و از پشت پنجره نگاه کردم یب. باشم

خواهش کرد اگه هستم در رو باز . بدم ابکرد جو یازم خواهش م...ریغامگیرفت رو پ...تلفن خونه هم زنگ زد 

جواب گذاشتمش که  یاون قدر ب... تنها بمونم دیدونستم با یاما من خودم بهتر م.تنها بمونم دیگفت نبا. کنم

 .شد و رفت نشیدست از پا درازتر سوار ماش

و نگرانش که از  یعصبان ياعتنا به تقال هاش فقط به صدا یشهاب هم اومد اما من ب... هم زنگ زد شهاب

دونه تو خونه هستم و  یو بره اما گفت م ارهیشد گوش کردم و منتظر بودم اون هم کم ب یپخش م ریغامگیپ

که  دمید ریحر يپرده  يال به ال زو من ا. و از خونه خارج بشم امیکه من کوتاه ب یتا وقت نهیش یبست م نییپا

 .ر نشستآپارتمان منتظ يورود يدرست جلو نشیماش يشهاب تو

 ییرایروشن پذ کیپنجره نشسته بودم و به تار نییداد و من هنوز پا یشب رو نشون م میو ن ازدهیخونه  ساعت

معده م مدام . بودم یخال یواقع يبه معنا...کردم یم يفکر ختم،نهیر یم ینه اشک...ساکت چشم دوخته بودم

کردم که تو  یم يادآوریمعده م  بهنخوردم و من هم  يا گهید زیکرد که اون روز جز صبحونه چ یم يادآوردی

اما معده م از خودم لجباز تر و بد قلق تر و حرف گوش . واسه ش وقت ندارم و اگه ممکنه خفه شه تیاون وضع

زرد برداشتم و بعد از  بیس هی ینسبتا خال خچالیاز داخل . به ناچار بلند شدم و به آشپزخونه رفتم! نکن تر بود

 یصندل یپشت يرو رو یمشک يمقنعه . اوردمیمقنعه م رو هم در ن یاومد حت ادمیتازه . ز زدمشستنش گا

... توجهمو جلب کرد لمیزنگ موبا يزدم که صدا رونیاز آشپرخونه ب. رو به سرعت تموم کردم بیانداختم و س

تماس ... بود رفتم و ورش داشتم کیسرام يپنجره رو ریکه ز میبه سمت گوش! زنگ مخصوص سپهر بود

پنجره نشستم و تماس رو  ریز. داد جواب ندم ینفر رو دلم اجازه نم هی نیذاشتم مال ا یجواب م یب ور یهرکس

  کا؟یار:مردونه ش روحمو نوازش داد يرایمحکم و گ يصدا. نزدم یبرقرار کردم اما حرف

 . خواستم بشنوم یفقط م. خواست یدلم حرف زدن نم!کرد یقشنگ اسممو ادا م چقدر

 !یبزن بفهمم پشت خط یحرف هیجان؟  کایار:-

 ؟یخوب:زدم لب
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 .یستیخوب ن یلیاما تو انگار خ...خوبم. زمیخوبم عز:-

 !به خدا يحق دار...يزیبه هم بر يحق دار...شده  یبهم گفت چ نیمت:ادامه داد. دمیباال کش موینیب

باز سپهر . واستم سپهر رو نگرانتر از اونچه که بود بکنمخواست هق هق کنم،زار بزنم،ضجه بزنم اما نخ یم دلم

من . نمیخوام بب یبه بعد هم نم نیاز ا...تا حاال دمیو شکست خرده ند فیمن تو رو ضع کایار: زدیبود که حرف م

فاجعه  هیسال با غم و شوك 20من  يکایار. بودنش،نترس بودنش،با محکم بودنش شناختم يرو با قو کایار

که اگه  دمیبارها به خودم گفتم،از خودم پرس. اما دم نزد دیزجر کش... پشت نکرد ایبه دن...کرد و زانو نزد یزندگ

خوب و  یلیداشتم؟تو خ یشدم االن حال و روزم چطور بود؟ چه وضع یروبرو م بتیبا اون مص کایار يمن جا

که امروز افتاده  یاتفاق. تونست ینم يمرد چیکه ه يجور. کایار تیدر برابر مشکالت زندگ يستادیمحکم ا

 يخونواده ...اتفاق افتاده شیسال پ20که  هیا هیاما مربوط به قض... دردناکه، شوکه کننده ست

 یفرق چیفوت شده باشن چه به عمد کشته شده باشن ه یرانندگ يسانحه  هی يپدرت،مادر،خواهرات چه تو...تو

حاال که  ستیقرار ن.فارغ شدن ایدن نیا يله که از غم و دردهاسا20. ساله که مردن20اونا . نداره هیتو اصل قض

قرار ...یکن يمتفاوته دوباره براشون عزادار يکرد یکه تاحاال فکر م يزیمرگشون با اون چ ينحوه  يدیفهم

 کا؟یباشه ار. یبشکن ستین

 ...سپهر يبود نجایکاش ا:گفتم یسخت به

 !شرمنده م...نبودم یداشت ازیهروقت بهم ن... کایشرمنده م ار:-

 ؟يگرد یبرم گهیچند روز د:-

 .گهیهفته د هیاحتماال :-

تو . همه نگرانتن:گفت... موند ینم یازم باق يزیچ گهید يهفته  هیتا . االن مرده بودم نیهفته؟ من از هم هی

از بابت تو  المیبزار خ. کایفقط تنها نمون ار. شتیپ ادیب یکیبگو  ای. مامانم ایخاله ت  شیبرو پ. خونه تنها نمون

 .راحت باشه

 .که بره گمیبهش م. منتظره نییشهاب چند ساعته پا. شمیپ ادیب یکیگم  یم... باشه:-

 ؟يدیرو چرا عذاب م چارهیاون ب: -

 ...مواظب خودت باش:و گفت دمیکش یقیعم نفس

 .تو هم مواظب خودت باش...زمیهستم عز:-

 ...ریشب بخ:-
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 ...ریتو هم بخشب :دیچیتو گوشم پ صداش

**-** 

 :راز نیو چهل و هفتم صد

 )کایار(

که براش پهن کرده بودم چند وجب  یتشک يشهراز رو. تشک نشستم يانداختم و رو دیتشک سف يرو رو پتو

... تا تنها نباشم شمیپ ادیازش خواسته بودم اون شب ب. کرد یبود و به سقف نگاه م دهیاون طرف تر دراز کش

 ؟یساکت نقدریچرا ا: دمیگاه سرم قرار دادم و پرس هیدستم رو تکو  دمیدمر دراز کش

 کنم؟ یدارم فکر م: بود گفت رهیو همون طور که به سقف خ دیکش یآه

 ؟یبه چ: -

 رسن؟  یم یاهیس تیبه نها يدیآدم ها از سف شهیم یچ نکهیبه ا: -

 ! کنهیآدم ها رو عوض م طیشرا: و نگاهم رو به سقف دوختم و گفتم دمیهم به پشت دراز کش من

 !مرداب یاهیتو س دیسف لوفریمثل ن.مونن یهم پاك م طیشرا نیها تو بدتر یاما بعض: -

 .داره یبه ذات آدم ها بستگ: گفتم

  ست؟ین ییمگه ذات همه مون خدا: -

 .حال امروزمو يدیخوبه خودت د ؟یعرفانمون کن يوارد واد يخوا یوقت شب م نیشهراز ا: -

 یباالخره که م...بگم دیگفت نگو اما با نیمت... رو بهت بگم يزیچ هی دیبا: و گفت دیکش یقینفس عم شهراز

 ...یفهم

 هم مونده؟ يزیمگه چ: دمیپرس. نداشتم شترشویتحمل ب گهیامروز د. رو به سمتش چرخوندم سرم

 .مونده: زد و گفتصورتش کنار  يو بلندش رو از تو ییخرما يموها. دیجاش نشست و به سمت من چرخ تو

 ...تونه باشه یکه نم يکه امروز بهم داد يبدتر از خبر گهید... بگو: -

 ... مهیمامان واقع...فرزاد خان برادر شهرزاد: گرفت و چشمهاش رو بست و گفت نفس

 ؟یچ:دمیشدم و پرس زیخ میجام ن تو

 ...مهییدا: نگاهم کرد و گفت یهاش رو باز کرد و با شرمندگ چشم

  ست؟ین یکاف ایخدا! شهراز بود؟ ییدا... خونواده م يقاتل اعضا... زدیم رونیهام داشت از حدقه ب چشم

 ...وقت نداشتم چیکه کاش ه يا ییدا: گفت شهراز
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اگه از ...یاگه ازم متنفر باش يحق دار: گفت... لبهاش معلوم بود ياز لرزش صداش و انحنا... کرده بود بغض

 ... ینیمنو بب ينخوا هگیو د یکن رونمیخونه ت ب

 ياون قدر فضا رو روشن کرده بود که قطرات اشک رو دیتاب یپنجره به داخل م قینقره فام ماه که از طر نور

... نوشتم ینم گهیکس د يکس رو به پا چیمن گناه ه... رفتم کشیجابجا شدم و نزد. نمیصورت شهراز رو بب

 یکن یم هیگر یچ يبرا: گفتم. بود دهقلبم مچاله ش... کردم  اشک هاش رو پاك... بود زیشهراز هنوزم برام عز

 ! وونه؟ید

 !کایمنو ببخش ار: ملتمسانه گفت یگرفتن و با لحن يشتریهاش شدت ب اشک

 !ها يببخشمت؟ خل شد یچ يبرا: کردم و گفتم یکوتاه ي خنده

که  ریتقص یدختر ب نیبا ا يذره ا یگفت حق ندارم حت یاما عقلم م... هم آسون نبود نقدرهایا رششیپذ برام

 به اون داشت؟  یچه ربط شییاصال دا.کنم يرو گفت بدرفتار تیصادقانه اومد و واقع

 یفردا جناب سرگردتون از دست من شاک! هم نکن هیبخواب گر ریبگ: لحظه در آغوشش گرفتم و بعد گفتم چند

 !چرا اشک عروسکشو در آوردم شهیم

 .میدیهردو به سمت هم دمر دراز کش. دمین هم سر جام دراز کشم. دیزد و دراز کش یکمرنگ لبخند

فراموش کردن اون موضوع عذاب آور و عوض کردن  يبرا.هم اشک تو چشمهاش بود که پاکشون کرد  هنوز

 ؟يدیبه کجا رس نیبا مت: دمیبحث پرس

 ...يخواستگار ادیهفته دوباره ب نیقراره آخر هم: -

 ن؟یمامان و بابات راض: -

 !شهیخورده بدقلقه هنوز که اونم درست م هی اریفقط ره! آره بابا: -

 !هینانیمرد خوب و قابل اطم نیمت... یش یمطمئنم باهاش خوشبخت م: -

 ...ترسم یخوبه اما من م نیمت: -

 ازدواج؟ ؟ازیاز چ: -

 .سال ازم بزرگتره ازدهیکه  یاز ازدواج با کس: -

 ؟یبه خودش هم گفت نویا: -

 .موقع برگشت از سفر گفتم نیتو ماش. ..آره: -

 گفت؟ یخب اون چ: -
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دونم قطعا باهم  یست،میکم ن مونیسن يدونم فاصله  یگفت م نیمت: به لبش نشست و گفت يلبخند

 يلحظه ا ادیدونم که هربار به  یرو هم م نیاما ا... داشت و دعواهامون هم کم نخواهد بود میخواه یاختالفات

همه  فتهیبه چشم هات ب گاهمهربار ن!شمیهزار باره عاشقت م فتمیب میکه تو حرم احساسمونو به هم ابراز کرد

 ! شن یم یمعن یها ب یکدورت ها و ناراحت ي

 ه؟یچ يبرا دتیخب پس ترد: هم لبخند به لب نشوندم و گفتم من

 یاز انتخابش به عنوان همسر مطمئن تر م نمشیدونم که هربار بب یم نویمنم ا.ندارم يدیترد: آرامش گفت با

 !شم

: گفتم طنتیبا ش! کرده و قراره کنارش به آرامش برسه دایشهراز هم جفت خودشو پ نکهیبودم از ا خوشحال

 ه؟یآبدارچ يفکر کرد شیدیکه د یاول يشهراز واقعا چطور دفعه 

لباس فرم ! دونم خب یچه م: گفت دیبخوا یو به پشت م دیچرخ یکه م یو درحال دیاون خاطره خند يادآوری از

منم که روز اولم ! کرد یم زیرو تم زیدستمال هم دستش بود داشت م هی! حائلش رو هم نبسته بود.بود  دهینپوش

 !یآبدارچ فتمبهش گ یش چقدر جالب شد وقت افهیخدا ق يوا!! و سر به هوا جیبود گ

 !چارهیب: -

 !برخوردت با سپهر نیاز اول یتو تا حاال نگفت: دیپرس

مسلحانه بود  يریگروگانگ هی: گفتم. بود مونییسالگرد آشنا نیاول گهیدوماه د... دیبه سمت اون روز پرکش ذهنم

! اعصاب و دشمن خبرنگارا یسپهرخان هم که ب. خبر يحوادث رفته بودم واسه جمع آور سیو منم از طرف سرو

 يریگیاخالل در پ جادیکنن به جرم ا مکرد و گفت بازداشت یقاط! من جلوش در اومدم...خواست دکمون کنه یم

 ! پرونده

 کرد؟  رتیواقعا دستگ: دیو پرس دیخند شهراز

 ! کنه رمیجرات نداشت دستگ! البته بگما! رفت اصال ادشیشد منو  يراندازیهمون لحظه ت! نه بابا: -

 کرد شوهرم بشه؟  یفکرشو م یاون موقع ک: بعد زمزمه کردم هیچند ثان... در افتاد یسکوت

 ! ستایسن سپهر کم ن ؟یستیتو فکر بچه ن: دیپرس

 !ترسم یم... دونم ینم یچیاما من ه... میزودتر بچه دار بش دیبا... چرا: و گفتم دمیبه موهام کش یدست

 ! ترس نداره! مادر سپهر هم هست... خاله ت هست: -

 ! از سپهر چندماه بزرگتره نیمت! شه هابچه بغلت با ینه ماه بعد عروس دیخودت هم با: -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *SARINA*   – !شاه راز 

wWw.98iA.Com ٤٠٥ 

 ؟یحاال کو تا عروس: گفت شهراز

 ؟يزار یم یاسم بچه تو چ: -

 ! نظر بده خب دیباباشم با! دونم ینم: بعد گفت... فکر کرد یکم

 یبچه م نم يمن که هرگز اسم مرده رو! نیپسر بود آر...دونم چرا منتظر بودم بگه دختر بود شهرزاد ینم

 ! نهیرو دلم بش ایست نداشتم با هربار صدا کردنش غم دندو... ذاشتم

 ؟يدر نظر دار یاسم ؟یتو چ: دیپرس شهراز

پسرم ... کایدختر بود ن! سپهر هم حق اظهار نظر نداره!وقته اسم بچه هام رو انتخاب کردم یلیمن خ! آره: -

 !ایعرش... هم

**-** 

 :راز نیو چهل و هشتم صد

 )کایار(

 ...!ایعرش:-

به گوشم  یصداش با حالت گنگ. به در زدم يآهسته ا يکه توالت توش بود رفتم و ضربه  ییسمت راهرو به

 .اومدم:زد یداشت مسواك م...خورد

به  نقدریا: دمیسپهر رو از پشت سرم شن يصدا. گذاشتم  فشیکه براش آماده کرده بودم تو ک يو لقمه ا برگشتم

 .اریخودت فشار ن

 . اوردمیفشار ن: اعتنا گفتم یب. ردخو یصبحونه شو م داشت

  ؟یکن ینگام نم یبود که حت نیبرات سنگ نقدریا شبمیاون حرف د یعنی: گذاشت و گفت زیم يرو رو استکانش

 ! بچه نشو کایار: سپهر گفت. برداشتم نیزم يرو از رو ایخم شدم و شلوار عرش یبهش به سخت پشت

 !!اومد ستیزود باش سرو ایعرش: گفتم يبلند يصدا با

 !به مامانت يمواظب باش نخور: سپهر گفت. دیبه سمتم دو ایتوالت باز شد و عرش در

رو پاش  ایزانو زدم و شلوار عرش نیزم يمبل گرفتم آروم رو يکه به لبه  یو من با دست ستادیجلوم ا ایعرش

 . طرفم واریگم انگار با د یم یمن هرچ: شد و گفت کمونیسپهر از پشت سر نزد. کردم
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. بستم انداخت یروپوششو م يبود و من که داشتم دکمه ها ستادهیبه سپهر که پشت سرم ا ینگاه نگران ایعرش

دکمه هاش . هست یزدمو و چهره مو بشاش کردم که فکر نکنه مشکل يلبخند... نگاهش دلمو لرزوند ینگران

 ! مامانو دعوا نکن ییبابا:رو که بستم گفت

 ؟!دعوا کردم وروجک یک: بعد گفت ستمیبغلمو گرفت و کمک کرد سر پا با ریسپهر ز. پهن تر شد لبخندم

 .اومد ستیبدو سرو: سپهر گفت. اومد سشیبوق سرو يصدا

: شونه ش انداخت و گفت يرو رو فشیرو بست و ک ایدر سپهر بند کفش عرش يجلو. با هم به سمت در رفتن و

 ! بدو برو پهلوون

 .ظخداف: به سمتم برگشت و گفت ایعرش

از پشت . سپهر گذاشت در رو باز کرد و از خونه خارج شد و رفت يگونه  يکه رو یکیکوچ يبعد از بوسه  و

اداره رو حرفم حرف  هی: سپهر گفت. راحت شد پرده رو انداختم المیخ یوقت.شد  سشیکه سوار سرو دمیپنجره د

 . امیزن برنم هیزنن اون وقت از پس  ینم

 . دستت ریمن زنتم نه ز يدینفهمتو هنوز : گفتم یبدخلق با

  ؟يلجباز نقدریچرا ا: سمتم اومد و گفت به

 ؟یگیزور م نقدریتو چرا ا: -

 ! کایار: -

سر کار ،منم  یو رفت ینذاشت نیخورده بود کارتو زم ریدستت ت یهمون طور که تو وقت! جناب سرهنگ نیبب: -

 !تو خونه نمیبش کاریکارمو ول کنم ب ستمیحاضر ن

نفر  هیجون  ياالن پا! با هم فرق دارن یلیدو تا خ نیا: شد و گفت قیتو صورتم دق. کم بود یلیمون خ فاصله

 ! هم وسطه گهید

 ! گهید نمیش یم زیخوام چه کار کنم؟؟ پشت م یبابا مگه م: -

 . نشه رتید: مبل گفتم یپشت يبرداشتن کتش از رو نیدور شدم و ح ازش

 .برم دانشگاه دیبا... گرفتم امروز یمرخص: گفت

 ... رو شروع کرده بود)2(دافوس  يشد گذروندن دوره  یم یماه چند

 .میپس بزار من حاضر شم برسون: گفتم

 !روزه نیامروز آخر: بهم رفت و گفت يبود چشم غره ا ستادهیکه دست به کمر کنار پنجره ا یدرحال
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 !باش الیخ نیبه هم: سمت اتاق رفتم و گفتم به

مانتو و . رو هم پام کردم میرنگ عوض کردم و شلوار حاملگ دیسف شرتیگشادم رو با ت رهنیاتاق شدم و پ وارد

به گونه م  یدست... چاق شده بودم، صورتم پف داشت... به خودم نگاه کردم نهیآ يو جلو دمیمقنعه م رو پوش

 ! بودم دهیرس میچهارم زندگ يبه اواخر دهه  يجد يجد... دمیکش

تخت  يلبه  يپشت سرم رو... به صورتم دادم یرژ گونه رو برداشتم و رنگ. باز شد و سپهر وارد شد اتاق در

با دخترم حرف  ینذاشت شبید: شد و گفت ستاد،خمیرژ لب قرمز ماتم رو که زدم بلند شد و پشت سرم ا. نشست

 ! بزنم

 گهید... عوض شده بود یلیسپهر خ...مازدواجمون افتاد لیاوا ادی... و تو چشمهاش نگاه کردم دمیسمتش چرخ به

چهار  يموها... نبودن اهیس گهیموهاش هم د! پرباد و احساسات سرکش يرو داشت،نه کله  ینه شور جوون

اما ... نبود اهیدست س کی مه ششیته ر... که عاشقشون بودم یرنگ ينقره ا يپر بودن از تارها شیسانت

مگه من : زد و گفت یلبخند کمرنگ رمیگ ینگاهم رو ازش نم گهید دید یوقت... چشمهاش همون چشمها بودن

... يدار مانیزا یبعدشم که مرخص! دو سه ماه آخر رو نرو سر کار نیگم ا یزنم خانوم؟من م یم يحرف بد

 کنم؟  یرد م یمرخص ا،براتین یتون ینم گهید يدیگفته هر وقت د يدیجمش يآقا یخودت مگه نگفت

 .دهیچقدر عذابم م يکاریب یدون یتو که م: گفتم یناراحت با

 يسنت برا... دوره سختت نباشه نیدم که ا یانجام م ادیاز دستم برب يخودم نوکرتم هرکار.دونم یبله م: -

هم دکتر گفت مراقب باش،به خودت فشار  ایسر عرش! یمراقب باش یلیخ دیدکتر گفت با... ستیکم ن يباردار

به فکر خودت ! برت گردوندن زوربه ! کایار يرفته بود ؟یداشت یسخت مانیچه زا ادتهی... ينکرد ار،گوشین

 م؟یما بدون تو چه کار کن! به فکر من و بچه هات باش یستین

دست سپهر . دخترکم اون تو بود و من مسئول مواظبت ازش بودم... شکمم گذاشتم يو دستمو رو دمیکش یآه

 يرو یآروم يآورد و بوسه  نیید سپهر سرش رو پاچند لحظه بع. نوازشم کرد یدستم نشست و به نرم يرو

 ...!!شرط هیبه  ماا! ...يبازم تو برد! خب یلیخ: سرش رو که بلند کرد گفتم. شکم براومده م نشوند

 ؟یچه شرط: دیپرس.افتاد نیچشم هاش چ يلبش نشست و گوشه  يرو یقشنگ لبخند

 !باشم انشونیخونه منم در جر ياریپرونده هاتو ب دیبا: -

 !چشم سردار: احترام گذاشت و گفت يمثل ادا شیشونیرو کنار پ دستش

 ! ستیحساب ن: شد و گفت یهوا بوس به سمتش فرستادم که شاک تو
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 !قهرم مثال.بود ادتیهمونم ز: براش نازك کردم و گفتم یچشم گوشه

 ! ستمیمن که قهر ن یول: -

 .چسبوند  میشونیرو جلو آورد و لبش رو به پ سرش

ها و  یها و قهر و آشت يلجباز يگذشت اما من با وجود همه  یسال از ازدواجمون م ازدهید حدو يزیچ

 ...! شدم که همسر و همسفر و هم نفسم بود یم يعاشق مرد شتریها روز به روز ب يدلخور

**-** 

 يورههابه ارائه د ران،یدر ا شود،یو ستاد که به اختصار دافوس خوانده م یدانشگاه فرمانده: دافوس) 2( 

توسط  دیبا سانسیو فوق ل یباالتر از سرهنگ ياخذ درجهها يکه برا پردازدیم یو نظام یآموزش علم یتخصص

 .گذارنده شود ینظام يروهاین

 

 ! :راز نیآخر

 شد؟ یچ جهیخب، نت: گفت دادیم هیاش تک یصندل یکه به پشت یدر حال سرهنگ

نشان داد و  زیم يرو ينقشه  يرا بر رو يبود با دست محدوده ا ستادهیسرهنگ ا زیجوان که کنار م سرگرد

 . میریکشه که همه شون رو بگ یطول نم ادیز. محدوده هستن نیتو ا: گفت

 ...به سردسته شونه دنیرس يتنها سرنخ ما برا فته،اونیاز قلم ب دینبا ياصل کار: گفت سرهنگ

 .متوجهم قربان: -

 ه؟یچه کردن؟ جالل در حال چهره نگار يچهره نگار يبچه ها: -

 . هستن ریگیپ يریسروان ام. بله قربان:-

محمد  يبر یتون یم! خب اریبس: رفت گفت یکه به سمت پنجره م یاز جا بلند شد و در حال سرهنگ

 . یخسته نباش.جان

با اجازه: و گفت دیمحمد نام پا کوب سرگرد . 

کج شده بود باز  یرا که کم کتشیات. کرد که در بسته شد  یمنگاه  شهیخود در ش ریبهانعکاس تصو سرهنگ

. اش سنجاق کرد نهیانداخت و بعد دوباره آن را به س شیِ نوشته شده بر رو″صداقت نیمت″به  یکرد، نگاه

به  يشهراز وارد شد و با لبخند. دیبعد به سمت در چرخ يورود داد و لحظه ا ياجازه ... به در خورد يضربه ا

 !سالم: لب گفت
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 ! یخسته نباش: لبخندش را همان طور پاسخ داد و گفت نیمت

 . هیچهره نگار ي جهینت نیا. یمرس:گذاشت و گفت زیم يکه در دست داشت را رو يبرگه ا شهراز

 .تا نرفته يخوبه،خب برو بدش به قادر: به برگه ها انداخت و گفت ینگاه نیمت

 .گهید نییپا ایب نمت،زودیب یم نیکنار ماش. باشه: گفت شهراز

و  چییرا مرتب کرد و بعد از برداشتن سو زشیم يرو لیتکان داد و بعد از خروج شهراز از دفتر وسا يسر نیمت

دفترش بود بلند  یکه منش يا فهیسرباز وظ. سر گذاشت و از دفتر خارج شد ياش را رو یتلفن همراه کاله نظام

  ...صفار يآزاد: گفت نیمت. احترام کرد يشد و ادا

 . مودیاز کنارش رد شد و طول راهرو را تا کنار پله ها پ بعد

 ستمیاز س یمیمال يترانه . اداره منتظر شهراز نشسته بود يورود يروبرو نیداخل ماش نیبعد مت قهیدق چند

 ؟يمعطل شد: باالخره شهراز در را باز کرد و نشست و گفت. شد یپخش م

 . نه: -

 . خونه مون انیزنگ زد و گفت فردا عصر م کایار: اش گفت یمنیبستن کمربند ا نیشهراز ح. افتادند راه

 به چه مناسبت؟: -

 . گهیدرجه م د عیترف: زد و گفت يلبخند شهراز

 !مبارکت باشه خانومم: گفت نیمت

 !!! یمرس: -

 سراغ همراز؟ میبر ای دیخر میحاال بر: -

 ؟یستینباشه؟ خسته که . دیخر میسراغش با هم بر میبر: -

 !میدربست در رکاب! نداره بیاما ع! يهمونقدر که تو خسته ا:گفت نیمت

 !يهمسر یچقدر شما خوب: -

 ! میبخور يحاضر دیبا میشام یبگو باز ب! زمیحرفتو بگو عز: و گفت دیآهسته خند نیمت

 ! گهیکنم د یفردا ناهار درست م: گفت شهراز

 ! یکن یشرمنده م! خانوم یکن یلطف م: -

 ! يبد یلیخ: و گفت دیکوب نیمت يبه بازو یبر لب داشت مشتش را به آرام یکه لبخند کمرنگ شهراز
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بودم  یاالن که چقدر خوب نیشد؟ هم یچ: گذرا به شهراز انداخت و گفت یباال انداخت،نگاه ییابرو نیمت

 ؟!يهمسر

 !یکن یم مونیآدمو از حرفش پش: چپ چپ نگاهش کرد و گفت شهراز

 ؟یراحت دیجد يکن امروز چطور بود؟با همکارها فیتعر: را گرفت و گفتدست شهراز  نیمت

 دیبا. من شیترسن و محافظه کارن پ یم ییجورا هیاداره م ، سیمن زن رئ دنیآره خوبن،زود فهم: گفت شهراز

 .ننیبب يا گهیمنو جور د دیبهشون بفهمونم نبا

**-** 

و همراز کنار هم  نیمت. آمد رونیاز آشپزخانه ب وهیشام را تمام کرد و با ظرف م يکار شستن ظرفها شهراز

 زیم يرا رو وهیشهراز ظرف م. گفت یافتاده بود م شیکه در مدرسه برا ینشسته بودند و همراز داشت از اتفاقات

 يکرد حواسش را به حرف ها یم یسع یغرق خواب و خستگ یکه با چشمان نیبه مت یگذاشت و با نگاه

 ؟یمامان...همراز جان: راز گفتهمراز دقت کند رو به هم

 ؟یبله مامان: را کنار زد و گفت شیموها همراز

 ! گهیشما هم وقت خوابته د... چشماشو بسته نیبب... بابات خسته ست: -

 .فردا که مدرسه ندارم: -

 ! یبمون داریوقت ب ریکه تا د دیدونم اما نبا یبله م: -

 .خوابم یبخورم،بعد م وهیاول م: -

 ! خوابه یکنه خودش نم یبچه من و تو رو خواب م نیا: راست نشست و گفت نیمت

: گذاشت و گفت شیهمراز تکه تکه کرد و داخل ظرف جلو ياز داخل ظرف برداشت و برا ییبا خنده هلو شهراز

 !وهیم نمیا

 . يبرو بخواب خسته ا: گفت نیشد و شهراز رو به مت وهیمشغول خوردن م همراز

 ! کوه نکندم که. ستمیته ناونقدرهام خس: -

 ! ها ادیم ایهمراز فردا عرش:گفت شهراز

 !دمیمو نشونش م زهیبعد جا! ایآخ جون عرش: و ذوق زده گفت دیدست از خوردن کش همراز

داشته  انیشهرزاد تا ابد جر يچشم ها یانگار قرار بود زالل... ماند  رهیرنگ همراز خ یعسل يبه چشمها شهراز

 ...زنده بمانند انیدر گذر سال شیقرار بود چشم ها...باشد
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اومدن تو  یوقت ستین فیخب ح: بسته شده بود گفت یهمراز که دم موش يکردن با موها يباز نیح نیمت

  ؟یکسل و خوابالو باش

 . بخوابم رمیپس م: اش را تمام کرد و گفت وهیتند تند م همراز

 !بوس بده هی! خانوم خوشگلم نیآفر: گفت شهراز

 . نره ادتیمسواك : گفت نیمت. دیرا بوس نیجلو آمد و لب شهراز و بعد مت همراز

به مامانت زنگ : دیپرس نیمت. برداشت و به دهان برد یالسیشهراز گ. دوان دوان به سمت توالت رفت همراز

 ؟يزد

 .بودن اریره يخونه ) 3( زبنیبر دنیرس... آره: -

 زن و بچه ش خوب بودن؟  و اریره: -

 !سالم رسوند یکل اریره. اوهوم: -

 .فکر کنم همون جا موندگار شده و قصد برگشت نداره: -

 . اونجاست یدونم،فعال که کار و درس خودش و هست ینم: گفت شهراز

داده بود و به  هیتک نیمت يشهراز سرش را به بازو. شدند ونیزیتلو يبدون صحبت مشغول تماشا يا قهیدق چند

 .تنهاست یلیهمراز خ: چند لحظه بعد گفت. کرد یمشروح اخبار نگاه م

 ؟یچ: دیرا کم کرد و پرس ونیزیتلو يصدا نیمت

... خواهر و برادر هم که نداره. میستین ششیما که پ... تنهاست یلیهمراز خ گمیم: راست نشست و گفت شهراز

 . بشه تیترسم اذ یم

 نداره؟تو مدرسه مگه دوست : -

 ... تو مدرسه چرا اما بعد از مدرسه : -

  ؟يدار يخب تو چه نظر: -

 . دونم ینم: باال انداخت و گفت شانه

 براش؟  میاریخواهر و برادر ب يخوا یم: گفت طنتیپر ش يشهراز آورد و با لبخند کیسرش را نزد نیمت

 گهید يبچه  هیتونم بکنم که  یاالن که اصال فکرشم نم! رینخ: با خنده سرش را عقب برد و گفت شهراز

 .داشته باشم

 ؟یپس چ: دستش را پشت کمر شهراز گذاشت و گفت نیمت
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 میاز فشار کار کمیگفتم اگه بشه،: بود گفت امدهیکنار ن مشیکه انگار هنوز با خودش هم در مورد تصم شهراز

 .شمخارج  اتیاز واحد عمل. بهش برسم شتریکم کنم، که ب

 !ت جور نبود هیکه اصال با روح ینینش زیپشت م: -

 ...اما همراز مهم تره ستیاالنم ن: -

 . راحت تره المیخ يمن هم اونطور! ستین یحرف یاگه مطمئن: گفت نیمت. گذاشت نیمت ي نهیس يرا رو سرش

دوم  يبچه  ي نهیگز یول: گفت نیمت. آرامش گرفت نیرا بست و از ضربان منظم قلب مت شیچشمها شهراز

 ! زهیم يهنوز رو

 ! نکن تیاذ نیمت: -

در  شتریکه او را ب یداد و در حال هیسرش را به سر شهراز تک نیمت. زد نیمت ي نهیبه س يآهسته ا يضربه  و

 !یلیخ...رها یخوبه که هست یلیخ: فشرد زمزمه کرد یآغوش م

 شود یکه لحظه لحظه ام با تو شراب م نیبب/شود یناتمام من با تو تمام م تمام

 ...شود یتمام ناتمام من با تو تمام م/شود یعشق تو و من سکر مدام م شراب

 ایبزرگ استرال ياز شهرها: زبنیبر) 3(

 

 و نود و دو صدیماه هزار و س وریو نهم شهر ستیب: نگارش  آغاز

  و نود و س صدیهزار و س ماهینهم د:انیپا

 

 

 

 

  93 دي  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 اسفند: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member128698.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member195618.html : طراح جلد
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  http://www.forum.98ia.com/member125532.html    :ناظر 
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