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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 نام رمان: دختر نقاب دار 

 : آمنه آبدارسندهینو

 ی جانیه ، ییایماف ، ییجنا ، یسی: عاشقانه، پلژانر

 

 : سندهینو سخنان

رمان منه، قصد نداشتم اول منتشرش   نیرمان اول ن یخواستم خدمتتون بگم. ا یدوستان قبل از شروع رمان چند نکته رو م  سالم

و مجرم عاشق نوشتم و منتشر شدن و قطعا قلمم   یعاشق از ین یبه اسما گه یدو تا رمان د  نیکرده بودم. بعد ا  لشیکنم و خودم فا

  یتدابودنم  در اب یناش  یپا ن،ید یمتن رمان د ی تو یداره! اگه اشکال  یاد یتفاوت ز رمانمه،  نی رمان، که اول ن یاونا با ا ی تو

 . منتظر نظراتتون هستم. د یبزار یسندگینو

 .رند یگ  ی قرار م کایکانال در روب نیمن در ا ی آثار و رمانا تموم

@ameneh_novel 

 

http://www.romankade.com/
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دختر سراسر   نیا ی باند قاچاق مواد. زندگ ن یبزرگتر سیخالفکار و رئ  یمحب ایآنال  یزندگ  تگری: رمان دختر نقاب دار، رواخالصه

  یکس  چیچون ه تشهیهو  نشیو جالبتر شنیدختر م ن یا یدر مورد زندگ  ی بیعج ی ها ز یبه باند، متوجه چ سیرازه! با نفوذ سه پل

رمان که سراسر راز و   ن یدخترن. خواندن ا  نیشناختن ا یو هنوز هم اونا در تالش برا   ستین یکشور چ یدر ه  یمحب ایبه اسم آنال

 .ستیاز لطف ن ی خال جانهیه

 

 مقدمه 

 ناگوار.  یاز اجبار، اجبار یی رها یاز دروغ و انکار، برا یدارد؛ نقاب ی نگرم، هر کس نقاب ی هر کجا م به

 دختر نقاب دار!   کیهم نقاب دارم،  من

 باشد. می برا ی نقابم محافظ د ینقابم پنهان شده ام، تا شا  ریدر ز که 

 ! ستمیدانست که چ  یهرگز نخواه ی ول  ستم،یک  یبفهم د یشا ،یبردار را  نقابم

 

 

 

 نام خداوند بخشنده مهربان به

 

جا خوش   می شونیوسط پ شه، یداشتم و اخم هام مثل هم ی ها شدم. قدم هام رو محکم بر م یوارد عمارت عباس  ی و جد   محکم

 کرده بود. 

 بهشون نکردم. ی توجه ن یکوچک تر ی حت ی ول  دمیم کششدم، همه نگاه ها رو به سمت خود ی وارد سالن مهمون ی وقت
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 .د یحرکت جنتلمنانه دستم رو گرفت و بوس  ه یو منتظر نگاش کردم؛ با  دم یکه اون بود چرخ یساشا به طرف  یصدا با

 کرد و گفت:  انیرو نما فش یو رد د یسف یزد که دندون ها  یخوشکل لبخند 

 سالم، آنا جان.  -

 گفتم:  ، یعطوفت چیو بدون ه یخالف استقبال گرم اون، جد  بر

 هستم.  ایآنال-

 .ییمن همون آنا ی برا ی ول _

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 .ستمیکس آنا ن چیه  یمن برا -

 رسه، با گفتن فعال، ازم دور شد و رفت.  ینم  یز یو با حرف زدن با من به چ  ارمیکم نم  د یکه د ساشا

  یپر از مشروب، باال ی نیس  هی خدمتکار، با  ه یرفتم و نشستم؛ به محض نشستنم  ی خال ی ها زیاز م یک یساشا رفت، به سمت  ی وقت

 سرم ظاهر شد.

 کردم و با خودم گفتم:))اه! بازم مشروب، بازم تظاهر((   یشراب قرمز بودن، نگاه  ی مشروب که حاو  یوانایل  به

 نگاش کنم.  ی بردارم و تا آخر مهمون وانیل  ه ی شه یبودم مثل هم مجبور 

  ی زدم، چون تا سر حد مرگ ازش بدم م  یبهش دستم نم  یتا آخر مهمون  یداشتم ول  ی وضع بود؛ شراب رو برم نیهم شهیهم

 اومد.

 . دمیرو شن یشدن صندل دهیکش  یطور که تو افکار خودم غرق بودم، صدا همون

کرده بود؛ از قاچاق   د یکه بگ  ی هر خالف اشاری.  دمیرو د اشارید نگاه کردم، که بو  ده یرو کش ی که صندل  یرو باال بردم و به کس سرم

 بدن، تو همشون سر رشته داشت. یبه قاچاق اعضا  رسهیتا م  ر یمواد مخدر بگ 

 زد و با همون حالت چندش حرف زدنش گفت: یهیکر لبخند 

 سالم عشقم.  _

 کنم گفتم: جاد یتو حالتم ا  یرییتغ  نیتر  کیکوچ نکه یا بدون
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 حد خودت رو بدون و حرف اضافه نزن.  اشاری -

 و گفت:  د یکش  یا  قهقهه

 و اگه حد خودم رو ندونم!؟  _

 حرفهام کردم و گفتم:  یچاشن یشخند ین

 آشنات کنم!  ل یشم با عزرائ یو مجبور م  ید  یسرت رو به باد م  -

 رو کنترل کنه و گفت:  تشیعصبان قینفس عم  هی  دنیکرد با کش یشده بود، سع ی که هم حرصش گرفته بود و هم عصبان اشاری

 ندارم.  یاز کس یی ابا چیمن ه ؟یمنو بترسون ی تون  یم  یکن  یفکر م  _

 

من   شی ات مدرک جمع کردم و االن مدارک پ ه یبر عل م، یو محموله رو رد کرد م یبا هم معامله کرد ی وقت ی اگه بدون ی حت -

 هستن؟

 رنگش قرمز ورگ گردنش متورم شد و گفت:  تیاز عصبان اشاری

 .یبکن  ی کار چ یه یتون ی تو نم _

 ام گذاشتم و گفتم:  گهید  یپا ی از پاهام رو رو یکی

 . نمتینب گه یاالن هم از جلو چشمام دور شو و د ،یکه با من کار کن  یشد و تونست بت یافتخار نص ه ی -

که    یگند الکل  یکرد، که بو  ک یبه صورتم ند  ی صورتش رو تا حد  د؛یکوب ز یم ی رو یبلند شد و مشت محکم ی صندل ی از رو اشاری

 کرد و نفسش رو تو صورتم پخش کرد که حالم به هم خورد.   یکردم. فوت   یخورده بود رو حس م

 گفت:    د یلرز  یم تی که از شدت عصبان ییصدا با

 . یرقص  ی که به ساز من م  ییزنم و اون تو یاون وقته که من م  رم،یگ ی باالخره من مدارک رو از تو م _

 گفتم:  لکسیر  یلیشم، خ یعصبان ایو    رهیکه حرصم بگ   نیا بدون

 نکن. ی باز ر یبا دم ش  -
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  ره یکه بهم خ  یینگاها همه اون نیب یگاه  ی کردم، ول  دنیرقص یکه م ی خودم رو مشغول نگاه کردن به جمع یآخر مهمون  تا

 . دمید  یرو م اشاریبودن، نگاه خصمانه 

 خواست. یمعامله ساده که جشن گرفتن نم  ه یاومد؛  ی ها بدم م یمهمون نیاز ا شهیمزخرف تموم شد، هم  یاون مهمون باالخره

  نیبه ماش  دنیکرد، با رس   میهمراه نیحاضر شدم، تا ماش  نکهیا دنی هم با د گاردیو باد   دمیکتم رو آورد؛ کت رو پوش  خدمتکار

 راننده درو باز کرد و من سوار شدم.

 شد، گوش دادم و تو افکارم غرق شدم.  یکه داشت پخش م   یتیال ک یبه عمارت بزرگ و شاهانم، به موز دنیرس  تا

دوش آب گرم    هی جز  یچی فکر کردم که االن ه  شدم؛با خودم اده ی. راننده درو باز کرد و من پمید یساعت به عمارت رس  م یاز ن بعد 

 رو صدا زدم.  هی بلند رق یوارد عمارت شدم، با صدا  نکهیخاطر به محض ا نیچسبه، به هم ینم

 زد اومد و گفت:  یکه نفس نفس م  یدر حال ه یرق

 ن؟ یداشت ی بله خانوم، امر _

 رفتم، گفتم:    ی که از پله ها باال م ی حال در

 حموم رو برام آماده کن.  ایب -

 باشم، به راهم ادامه دادم. هی از رق یمنتظر جواب نکه یبدون ا و

 تخت پرتشون کردم.   یو کتم رو در آوردم و رو  ف یاتاقم شدم و ک وارد

 تو بسنده کردم.  ایاست پس فقط به گفتن ب هی دونستم رق  ی اتاق به صدا در اومد، م در

 رفتار کنم که نفهمه بهش مشکوک شدم.  یگرفتم جور   میتصم یرو از چشماش خوندم، ول  د یکه اومد تو اتاق، ترس و ترد  ه یرق

به   شتریگاهش رو گاو صندوق هم ب یگاه و ب  ینبود؛ نگاه ها ه یتموم قض  نیا ی کامال معلوم بود، ول  شیکاراش دستپاچگ  ن یب تو

 زد.  یشک من دامن م 

از   یتخت بزار، وارد حموم شدم و به ظاهر درو بستم، ول  یسامو رو رو حوله و لبا نکهیحمام رو آماده کرد و من با گفتن ا ه یرق

 کردم.  ی رو نگاه م هی گوشه در، داشتم رق

 دور نگاهش رو تو اتاق چرخوند، سراغ گاو صندوق رفت.  هی   نکهی تخت گذاشت و بعد از ا ی لباسا و حوله ام رو رو اول

 باز کردنش بود.  ری همچنان درگ یبار رمز گاو صندوق رو اشتباه زد، ول چند 
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 که هنوز مشغول باز کردن گاوصندوق بود، متوجه من نشد.  هی رق سادم؛ یوا ه ی اومدم و پشت سر رق رون یآروم آروم از حموم ب 

 خونسرد و آروم گفتم:  یلیخ

 !یکن   یکه تو فکرش رو م هی تر از اون شرفته یشه، پ یباز نم نی جون زحمت نکش! ا هی رق -

 معلوم بود،  گفت:   یکه لرزشش به خوب ییبود که با صدا ادش یبه خاطر استرس ز د ی شا یدونم ول  یرو نم  لشیدل

 هر طور شده بازش کنم.  د یبا یول دونم، یم _

که   نه ینداشت که برگرده و بب نمیزد؛ جرئت ا ی پلکم نم ی حت ستاد،یگذشت، که از حرکت ا ی حرف نم ن یاز زدن ا هی چند ثان هنوز

 حرف رو زده.  ن یا یک

 که زبونش از ترس بند اومده بود، گفت:  یدر حال  ده، یبر  دهیبر  د،یو منو د د یمکث چرخ  یکمیاز  بعد 

 خ...خا...نوم  _

 تفاوت نگاش کردم و گفتم: یب

 ؟ یکارو بکن  نیازت خواسته که ا ی ک -

 گفت:  عیضا ی لیو خ  یبا دستپاچگ  ه یرق

 کدوم کار منظورتونه!؟  _

 و گفتم:  دمیلختم کش ی موها ی تو یدست

 ! یکن ی از من دزد نکه یا -

 گفت:  ه یرق

 کارو بکنم!؟   نیا د یخانوم من چرا با _

 

 شدم و گفتم:  ک ینزد بهش

 ! یریبگ  ف یتو مجازاتت که مرگه، تخف  کمیتا  ،ی کارو کرد  نیا ی واسه ک یبگ  د یفقط با  ،ی کارو کرد نیفعال که ا -
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 گفت:  ه یآن چشاش پر از ترس شد و همراه با اون زبونش به طور خودکار به کار افتاد و با گر هی  تو

کشه؛خانوم من سه تا بچه   ی کارو براش نکنم، خانوادم. و م  نیاگه ا اشارگفتیکارو بکنم آقا  نیخواستم ا یخانوم به خدا من نم _

 رو بکنم.  سک یر نیتونستم ا ی م نمقد دار   میقد و ن

 زدم و گفتم:  یشخند ین

 زدم.   ی حدسش رو م د یبا اشار،ی -

 گفتم:  ه یبلند به رق ی پشت بندش با صدا و

تونستم اون    ینم  یکن  ی!؟ فکر م یبه من بگ  یتونست  ی بار دومش باشه! نم ن یتونسته با من مقابله کنه که ا اشاریتا حاال  ی از ک -

 قدرت اونو نداشتم از خونوادت محافظت کنم!؟ کدومشون!؟  ایرو سر جاش بشونم،  

 گفت:  ی م ه یفقط با گر ه یرق

 . د یبه بچه هام رحم کن ن یکن ی ! خانوم غلط کردم، به من رحم نمنیخانوم تو رو خدا بهم رحم کن _

 زنگ زدم و گفتم:  گاردام، یاز باد یکیدر آوردم و به سامان،  مویگوش  ه، ی رق یتوجه به اشکا بدون

 تو اتاقم. ایاالن ب نیسامان هم -

 بعد سامان تو اتاق من بود.  قه ی دق چند 

 گفتم:  ه یبه رق رو

 ! یمدارک رو کجا ببر  د یکار تمومه و فردا با  یگ  یو م   یزن  یزنگ م  اشاریمن به  ش یاالن پ نیهم -

رو گرفت و تماس رو برقرار کرد، اشاره کردم    اشاریاره رو در آورد؛ شم شی تکون داد و گوش  د ییتند تند سرش رو به نشونه تا ه یرق

 کار رو کرد.  نیبزاره و اونم هم کریاسپ ی رو رو یگوش 

 رو جواب داد و با شوق و ذوق گفت:   یزود گوش  اشاری

 !؟ یار یب ر یمدارک رو گ ی تونست-

 

 بدم!؟  لتون یتحو ارمیمن هستن! فردا مدارکو کجا ب   شیمدارک پ اشار،یبله آقا  -
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 . نتتینب یبده؛ فقط مواظب باش کس لمیتحو اریفردا تو آپارتمان خودم منتظرتم، مدارک رو اونجا ب -

 

 رو قطع کرد، به سامان گفتم:   یگوش   هی که رق  نیاز ا بعد 

 فردا باهاش کار دارم.  ن، یببند و مواظب باش فرار نکنه؛ کتکش هم نزن ی رو تو انبار ه ی سامان رق -

 

 

 اومدم.  رون یگرفتم و از حموم ب  یتو وان موندم، دوش   کمی نکه یبرد، رفتم تو حموم و بعد از ا ی رو به انبار ه ی سامان رق نکه یاز ا بعد 

 نشستم. شمیآرا  زیم  یصندل ی و رو  دمیتن پوشم رو پوش  حوله 

خسته   ی لیتخت ولو شدم، چون خ یو رو  دمیبدنم رو زدم و بعد از زدن مرطوب کننده، شلوارک و تاپ دو بنده ام رو پوش  ونیلوس 

 شدن و خوابم برد.  نی زود چشام سنگ  ی لیبودم، خ

  ی ادیز یرژانجام دادن داشتم،ان  یکه امروز برا   یمهم یشدم و با فکر به کارها داریخدمتکار خونه، از خواب ب  ا، یثر یبا صدا صبح

 !((د یرس  انیخان، دوره تو هم به پا اشاریگرفتم و با خودم گفتم:))

 حرکت کردم.  ی اومدم و به سمت اتاق غذا خور رون یمناسب عوض کردم، از اتاقم ب  یکه تاپ و شلوارکم رو با لباسا  نیاز ا بعد 

 بلند روبه سامان گفتم:  ی رفتم. با صدا رونیباز جام بلند شدم واز عمارت  د،یهم چسب ی لیصبحانه کامل که خ هی از خوردن  بعد 

 من حرکت کن. نیو پشت ماش  اریب  رونیب ی رو از انبار  هی رق -

 کرد.  نیآورد و سوار ماش  رون یرو از انبار ب هی گفت؛ رق یهم چشم سامان

  یرو باز کرد، به محض سوار شدنم، خودش هم سوار شد و به سمت آدرس  نیجلو اومد و در عقب ماش   د یکه من رو د  نیهم راننده

 که بهش دادم، حرکت کرد. 

و   دمیکش نییرو پا شه یشد و با انگشت چند ضربه به پنجره سمت من زد. ش  ادهیپ نیسامان از ماش  م، ید یآپارتمان که رس  به

 گفتم: 



 دخترنقاب دار 

10 
 

 .میر   یرو بفرست بره باال،  من و تو هم پشت سرش م  هی رق -

 رو به داخل آپارتمان فرستاد. هی که گفتم رو کرد و رق  یکار مانسا

 .میوارد آپارتمان شد   ه،یشدم؛ با سامان، پشت سر رق ادهیپ نیکردم و از ماش  یام رو جاساز اسلحه

و بعد از اون، به   میشد  م یاون طبقه قا یها  یدگیاز بر ی کیبود. من و سامان هم هر کدوم تو  ستادهی ا اشاریدر واحد  ی جلو ه یرق

 اشاره دادم زنگ درو بزنه.  ه یرق

 

 ببنده.  هی درو باز کرد و به داخل خونه برگشت و درو هم باز گذاشت تا رق اشاری ه، یزنگ رو زد و بعد از چند ثان ه یرق

 .میو درو بست م یوارد خونه شد و منو سامان هم دنبالش رفت ه یرق

 کرد، گفت:  ی حرکت م یی رایهمون طور که پشت به ما، به سمت پذ  اشاری

با اعتماد به نفس از خودش   ی لیخ شبید  زنه؛یو فقط بلوف م ستین زی ! معلوم شد که آنا اونقدرا هم تیتون  یدونستم که م  یم _

 کنه!   یکار م   یچ ست،یبدونه مدارک سر جاش ن ی وقت  نمیکرد، بب  یم  فیتعر

 دستپاچه گفت:  د؛یلحظه رنگش پر ه ی . چشماش پر از ترس شد و تو د یو منو د د یچرخکه حرفاش رو زد،  نیهم

 !ی سالم آنا جان، خوش اومد _

 بهش کردم و گفتم:  یا اشاره

 ادامه بده!  ی گفت ی م ی داشت -

 خودش رو به اون راه زد و گفت:  اشاری

 نگفتم!  ی زی!؟ من چیچ _

 زدم و گفتم:  یشخند ین

 به تو داره!  یادیدونستم که عمه من شباهت ز یمن نم د یببخش ی لیخان خ اشاری -

 من خنده اش رو قورت داد و با چند تا سرفه جمعش کرد.  ی اخم ها دنیکه با د د یبلند خند  سامان

 شدم و گفتم:  کینزد  اشاری به
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حاال به نظر   ،ریتو دهن ش  ی صاف آمد   ؟یکرد   یتو چه کار ینکن، ول  ی باز ریگفتم!؟ گفتم که با دم ش  یبه تو چ  شبیمن د -

 کار کنم!؟  یباهات چ د یخودت با

 

 گفت:  د، یلرز یکه از ترس م  ییبا صدا اشاری

 . میمسئله رو با حرف زدن حل کن  ن یا میتون  یم_

 گرفتم و گفتم:  اشاریام رو در آوردم، به سمت  اسلحه

 . نیاون مبل بش ی برو رو-

  کیپاش شل ریبا اسلحه به ز ره؛یکرد که اسلحه رو از من بگ  ی م ینکرد و دستاش رو جلو آورد و سع یبه حرفم توجه اشاری ی ول

 که گفته بودم، نشست.  یهمون مبل  یو رفت، رو  د یکش  یغیناهنجارش ج یکردم که با صدا

جربزه و   یاز بس ب  باشه، یقاچاقچ اشاریکه  د یرس   یشناخت، اصال به فکرشم نم ی حالتش خنده ام گرفت؛ هرکس اون رو نم از

 ترسو بود. 

 به سامان گفتم: اشارینشستن  با

 گردم، مواظب هر دوشون باش.  ی تا من بر م -

 شوخ و شنگ جواب داد:  شه،یمثل هم ی رو گرفتم؛ همزمان با بوق دوم،کام یاونا دور شدم و شماره کام  از

 !؟ی!؟ خوش یسالم آنا جان! خوب _

 

 رو ببر.  ه یو رق اشاریو  نجا یا ایفرستم ب یآدرس برات م  ه یندارم،  ارویمسخره باز  نیحوصله ا ی کام -

 

 کاسه بود!؟  ه ی داره؟ مگه دستشون تو  اشاریبه  یچه ربط  ه یرق _
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نکنه، بعدا باهات  داش یپ یامن ببر که کس ی جا هی رو  هی رق  یببر، ول ی شگ یهم یرو به همون جا اشاریبله هم دست بودن،  -

 .یکار کن   یکنم چ  یهماهنگ م

 

 کنم.  ی رو به راه م زو یراحت من همه چ التیباشه، خ_

 

 باشه.-

 رو قطع کردم، سامان رو صدا زدم و گفتم:  تلفن

 هر دوشون رو، با طناب، محکم ببند و بعدم تنهاشون بزار و به عمارت برگرد.  -

شدم و به راننده گفتم که منو   نیاومدم؛ با خروجم از آپارتمان سوار ماش  رونیب اشاریرو برداشتم و از واحد  فم ی حرف، ک نیا بعد 

 به عمارت برگردونه. 

 به استقبالم اومد و گفت:  ایبه محض ورودم ثر دم،یبه عمارت رس  ی از مدت بعد 

 . د یخانوم مهمون دار _

 : دمیتعجب پرس  با

 هستن!؟  ی نگفتن ک -

 رن. نه خانوم، فقط گفتن با شما کار دا _

 گفتم:  ی و جد   محکم

 !؟ نیرو که گفت با من کار داره، به عمارت راه بد  ی هر کس د یو شما هم با -

 

 بود، با من من گفت:  دهیترس  م، یکه با لحن جد  ایثر

 .میدونست  یما نم د،یخانوم ببخش_

 رفتم، گفتم:  ی م ییرایکه به سمت پذ  ی حال در
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 تکرار نشه.  گهید  یباشه برو، ول  -

 استه زود به سمت آشپزخونه رفت. از خدا خو اونم

 دختر بودن، بلند شدن و سالم کردن. ه یشدم، با ورودم مهمونا، که شامل دو پسر و   یی رایپذ  وارد

 مبل تک نفره مخصوصم، نشستم.  یسالم تکون دادم و به مبل ها اشاره کردم؛ خودمم رو  ی به معنا یسر

 رو صدا زدم و به مهمونا اشاره کردم.  ایثر

 : د یاومد و ازشون پرس  ایثر

 !؟ارمیبراتون ب ن یدار ل یم یچ _

 از چهره اشون کردم.  زیآنال  هی خوان، زود  یم  یازشون بپرسه چ ایتا ثر ن،یب  نیا در

چهره مردونه و جذاب   هی به جز غرورش خوشکل هم بود،  ی ول  د،یبار یمن نشسته بود، غرور از سر تا پاش م ی که رو به رو یپسر

 داشت.

دختره    یول  د،یبار ی هم ازش م طنتیداشت که ش   یجذاب و جد  یکه درست بغل پسر جذاب نشسته بود، چهره ا  یپسر بعد  

که من   وقت بود    یل یخ یمن بود، ول یسن  فیخواست ازش چشم برداره؛ تو ط ی چهره اش اونقدر معصوم بود، که آدم دلش نم

 نداشتم. ی میدوست صم  گهید

 اجازه بدم که ببارن.  د ینبا ی دوستام، اشک تو چشام جمع شد، ول ی آور ادی با

 بود، خودمو کنترل کردم و سر صحبت رو باز کردم:  ی هر سخت به

 شنوم!  ی م ن،ی خب، گفتن با من کار دار -

 کرد و گفت:   یجذاب تک سرفه ا  پسر

کرده بودن رو    انتیچند تا از افرادتون که خ یکنن، تا جا  دایقرار بود براتون چند نفر پ ،یعباس   یکه آقا   د یانیحتما در جر _

 .رنیبگ 

 . نیکن ی !پس از قرار معلوم، شما رو فرستاده، خودتون رو معرفانمیبله، در جر -

 جذاب به خودش اشاره کرد و گفت:  پسر
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هم نامزد   شونیبه دختر معصوم کرد(ا ی و)اشاره ا  یمهدو اریسام  شونیهستم .)با اشاره به پسر کنارش( ا یصادق  ایمن ارم_

 هستن.  یسماوات ن یجان روژ اریسام

 تکون دادم و گفتم:  یسر

 .رهیاز من بگ  ی هم تا حاال نتونسته رد س یکه پل ران، یا یقاچاقچ  ن یهستم،بزرگتر ی محب ای! آنالد یشناس  ی حتما منو هم م -

صد در صد و بدون شک، مجازاتتون مرگ خودتون و   نم، یو... بب  انتیخ ، یاگه زرنگ باز یعنیسخته؛  یلیکار با من خ ط یشرا

زنم تا   یرو صدا م ا ی. االنم ثرد یحواستون رو جمع کن ینه، ول ایبهتون گفته  یعباس  ی آقا نارو یدونم ا  یخانواده اتون هستش. نم

 گم.  ی و بهتون مکارا و... ر  اتیطور مفصل، جزئ بهاتاقاتون رو بهتون نشون بده، شب 

 رو صدا زدم.  ایپشت بند حرفم، ثر و

 کردم و گفتم: اتاقارو نشون مهمونا بده.  ایزد اومد؛ رو به ثر ی که نفس نفس م ی هم با عجله، در حال ایثر

 تکون داد و گفت:  ی سر ایثر

 چشم. _

 و به سمت اتاقم رفتم.   کننیکار م یچ نم یمنتظر نموندم بب  گهید

 تخت نشستم. یاتاقم شدم و رو  وارد

 کردم، لب تاب رو خاموش کردم.  رهیرو ذخ د یاطالعات جد  نکهیتابم رو برداشتم و بعد از ا  لب

  ی حرف اضافه ا چیتلفن رو جواب دادن، بدون ه  نکهی بود رو برداشتم و به آشپزخونه زنگ زدم، به محض ا ی پاتخت ی که رو ی تلفن

 گفتم: 

 اتاق من، کارش دارم.  ادیب د یبگ  ا یبه ثر -

 بسنده کردم.  اتویبه گفتن ب است،ی دونستم ثر یبعد چند تقه به در خورد، چون م  قه ی دق چند 

 نگاهش کردم و گفتم: یجد 

 . یمن هست  یخدمتکار شخص ه،ی رق  یاز امروز تو به جا -

 با متعجب گفت:  ایثر
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 شه!؟ یم  یچ ه ی خانم پس رق _

 و محکم گفتم:  یجد 

باشه! تو هم فکر نارو   د یکه با ه ییدر آورد و با دشمن من، هم دست شد، االنم جا ی زرنگ باز هی نداشته باش! رق ه یبه رق یتو کار  -

 .یش  ی م ه ی بنداز وگرنه مثل رق رون یزدن به من رو از سرت ب

 نگفت.  یزیتند تند سر تکون داد و چ ایثر

 گفتم:  ا یانداختم وبه ثر رون یبه ب یجام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. نگاه از

 ! یبر  یتون  ی م -

 لحظه برگشت و گفت:  نیآخر یبره، ول  رونیهم خواست ب ایثر

 .د یقد داره، خانوم بهشون رحم کن م یسه بچه قد و ن هی رق  یشما دخالت کنم، ول یتو کارا د ینبا دونم یخانم م _

 گفتم:  ارم، یدرش ب ی مطمئنش کنم و از نگران  نکهیا یشدم، برا  کش یزدسمتش و ن دمیچرخ

  یتونه با کس  یکه براش در نظر گرفتم، مرگ نبود. بچه هاش هم کنارش هستن، فقط نم یمجازات یاونو مجازات کردم، ول  -

 ارتباط داشته باشه. 

 شد، گفت:  ی م ده یکه نم اشک توشون د ییزد و با چشما ی راحت شده بود، لبخند   الشیکه حاال خ ایثر

 !د یستیرحم ن ی گن، ب یدونستم اون قدرا هم که م یم  یحرفارو بزنم، ول ن یکه ا ستمین ی در حد   دونمیخانوم م _

 لبام نشوندم و گفتم:  ی رو ،ی چند وقت لبخند واقع نیبار در ا نیاول یبرا

 خودمون بمونه.  نیحرفا،ب  نینره که ا ادتی نو یفقط ا -

 زد و گفت: یبخند مطمئن ل ایثر

 مونه.  ی خودمون م ن یو ب  د یشنو ینم  ی ا گهیحرفارو از کس د نی که ا د یخانوم مطمئن باش  _

 تکون دادم که گفت:  یسر

 .نیصدام کن د یالزم داشت ی زیمن برم! چ ن یخانم اگه اجازه بد  _

 : دمیبره که پرس  رونیخواست از اتاق ب ی م ایثر
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 رحمم!؟  یگفته من ب ی حاال ک -

 خورده گفت:  که ی ایثر

 نگفته.  چکسی ... خانم هچکسیه _

نشدم و   چشیپاپ اد یکنم، پس ز  هی حرف رو زده، تنب ن یکه ا ی خوام کس ی کنه م یکه فکر م  دمیفهم  چوندنشیلحن و پ نیا از

 گفتم: 

 باشه! چند سالته؟  -

 گفت:  ایثر

 سالمه! 19 _

 :مد یسوالم روپرس  نیبود! دوم کتر یسال از من کوچ پنج

 ؟ ینامزد دار  -

 بار از خجالت قرمز شد و با شرم گفت:  نیا

 . میماهه نامزد کرد هی بله خانم،  _

 خجالت نکشه گفتم:   ن یا شتردازیب  نکهیا یخجالت، در مرز آب شدن بود، برا از

 ! یبر ی تون  یم  یاوک -

  شهیرو که هم  ی وصل کردم و تو گوشم گذاشتم، تا آهنگ   یرو به گوش  یبرداشتم، هندزفر  مو یتخت نشتم و گوش  ی رو ا،یرفتن ثر با

 دم پخش کنم.  یگوش م 

 ( شدم منصرف♡ییبابا الد ی)م

 

 کنار   میکشم رو  خودم من  بیقرار  یه   اون کنار تو عاشقی  از شدم منصرف   شکستگی از پر  دل یه با من

 سالم  یه حد  در  شد  نسبتم  تو  با که کالم   بی حرف یه شدم
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 کن  کاری   یه بیا من  واسه  اینبار کن خالی  جامو توام تو جای  به دائما  تو یاد عمر یه  خالیتو جای  گرفته

 کن  کاری   یه بیا من  واسه  اینبار کن خالی  جامو توام تو جای  به دائما  تو یاد عمر یه  خالیتو جای  گرفته

 

 

 بشی  تلف  توام  ممکنه  بشی  طرف اگه دلم با  نبود تو  صرف   به  هام  گریه  نبود تو  حرف   به  عاشقی  نه

 سالم  یه حد  در  شد  نسبتم  تو  با که کالم   بی حرف یه شدم

 

 کن  کاری   یه بیا من  واسه  اینبار کن خالی  جامو توام تو جای  به دائما  تو یاد عمر یه  خالیتو جای  گرفته

 ... نک کاری   یه بیا من  واسه  اینبار کن خالی  جامو توام تو جای  به دائما  تو یاد عمر یه  خالیتو جای  گرفته

 شدن و خوابم گرفت.  نیبعد از تموم شدن آهنگ، چشام سنگ  کمی

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

 وقت نهاره.  نیش   داریخانوم... خانوم... خانوم ب_

لخت و   ی تو موها ی ساعت بلند شدم و دست دنیبه ساعت کردم که با د  ینگاه دم؛ یسرم د یرو باال  ایباز کردم و ثر چشامو

 . دمیکش میشمیابر

 . امیباشه، االن م - 

 حرکت کردم.  ،یرفت منم بلند شدم و لباسامو عوض کردم و به سمت اتاق غذاخور ایثر

 کردم که همه جواب سالمم رو دادن.   ینشسته بودن، سالم زیسر م  همه

کردن و بعد   یست م غذا در د یکه با یزیاز اون چ شتریب شه یغذاها نگاه کردم؛ هم زیخدمتکارا غذا هارو آوردن، به م نکه یاز ا بعد 

 کنه.   یفقرا پخش م  ری فق  نیبره و ب یشهر م نییاز غذاهارو، پا ی به دستور من، سامان قسمت

 شدم.  یدچار دوگانگ   ، ی... چه خالفکار با وجدانهه

 رحم نباشم.  یب گن یاون طور که م د یشا ا،یقول ثر به
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 نهار رو به همه گفتم:  بعد 

 اتاق کارم.  نیایب -

 کارم نشستن.   زیم  یجلو ی مبل ها یاتاق و رو  یاومدن تو  یکی ی کیخودم جلوتر از همه رفتم؛ پشت سرم  و

 رو نشانه گرفتم:  ای حرفم ارم  نیصدام رو صاف کردم و با اول یتک سرفه ا  با

 .یقراردادا هست  میتو مسئول ارتباطات و تنظ م؛ یکن یاز تو شروع م  ا یارم نیبنابرا ن؛ یرو بدون فتونیکه وظا ن یینجایخب ا -

رو   نشونیاون قراردادا  بهتر ونیبا در نظر گرفتن همه جوانب اون، م د یشه، تو با یمعامله داده م  شنهادیبه ما چند پ ی وقت یعنی

 داره.  ی شتریکه واسه ما سکد ب  یهمون  یعنی؛یانتخاب کن

 کردم و گفتم:  اریسام روبه 

ورود و خروج محموله ها   ی دنبال راهها د یکرد تو با  م یقرارداد رو تنظ ایکه ارم  ی وقت ی عنی ؛یتو مسئول محموله ها هست اریسام -

 . یکن  دایامن رو پ ی و راه ها یباش 

 ؟ یبلد  یکردم و گفتم:دفاع شخص   نیبه روژ رو

 گفت:بله بلدم.   نیروژ

 تر ادامه دادم:  یجد 

 . میکن ی الزم بود از هم محافظت م ییمن! جا یپا به پا ، یخوبه! تو همه جا با من -

 بار رو به همشون کردم وگفتم:  نیا و

محموله اندازه   ه ی اتیجزئ  ست؛یبردار ن یکار شوخ   نیممنوعه!  ا یدوست شدن با هر کس  یعن یوجود نداره؛   یکار دوست  نیتو ا -

 کنم. ی سر سوزن هم لو بره، اول تک تکتون رو مجازات م

 کارتون به اونجا نرسه.  دوارم یالبته ام اره؛ی کرد، سر از اونجا در م یکار اشتباه  یکیاتاق به اسم اتاق قرمز داره که اگه  کیجا  نیا

 

 و گفتم: دادم   هی تک یصندل  یتکون دادن. به پشت دن،یفهم  یسه سرشونو، به معنا هر
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تا خودت رو نشون   ه یفرصت خوب ا،یتو، ارم  یبرا  نیو ا م یبند  ینفر قرارداد م هی که اونجا با  شه یبرگزار م یمهمون ه ی پس فردا  -

 .یبد 

 نگفت.  ی زی تکون داد و چ  یمغرورانه سر ایارم

 .ندازنیپنگوئن، تو کارتون ماداگاسکار ،م یزن عروسک  ادیسر تکون دادناشون منو  نیا با

  ییبدون راننده عمارتم جا  ن،یکن  یبدون اطالع من کار د یکنم اصال، نبا  یم  د یرو بهشون گفتم: اصال، تاک د یبا تاک گه یبار د هی

 . نید ی اول اطالع م ن یبا راننده هم رفت ن،یر ینم

شما پسرا و من و   یبرا  ارن،یمدالست، م  نیباتریبرندا و ز  نیاز بهترلباسهاتونو، دو طراح مد، که لباسهاشون  هی که مهمون  فردا

 .نیبر رونیلباس و... از عمارت ب دنیخر یکه برا  نم یب ی نم یپس لزوم اد، یم شگریآرا نیروژ

باهاشون ندارم که اوناهم بلند شدن و پشت سرهم از   ی تونن برن و فعال کار  یکه حرفام تموم شد، بهشون گفتم که م  نیاز ا بعد 

 رفتن. رون یاتاق ب

نه، چون   ایتا بدونم که رفتاراشون چطوره و قابل اعتماد هستن   رمیبگ  ن یذره ب ر یرفتار تک تکشون رو ز د یبا ،ی مهمون ی تو  فردا،

 نفر، کل باند رو به خطر بندازم.  ه ی ی تونم با ندانم کار ینم

 گرفتم.   شیشدم و راه اتاقمو در پ بلند  ی صندل یرو  از

 رسوندم و تماس رو برقرار کردم.  ی بلند خودمو به گوش  یبا قدم ها دم، یام رو شن یزنگ گوش   یورودم به اتاق صدا با

 : دمیرو شن ی شوخ و شنگ کام یتماس، صدا ی برقرار با

 سالم آنا خانوم! _

 

 سالم.  -

 

 !؟ منم خوبم! یتو خوب_

 

 ؟ یداشت ی کار -
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 درسته!؟   ه،ی ام فردا شب مهمون دهی کرد! بله، کار داشتم! شن یاصال شوخ شه یباتو هم که نم_

 

 . ید یآره، درست شن -

 

 اومدن!؟  د یافراد جد _

 

 خوام امتحانشون کنم. ی فردا شب م یتو مهمون  نجان،یآره ا -

 

 حواست بهشون باشه!  ، یکن  یم  یکار خوب_

 

 ؟ی ندار ی حواسم هست، کار -

 

 نه خداحافظ، مواظب خودت باش._

 

 تخت نشستم.   یرو قطع کردم و رو  یگوش 

 

 وقت بود چکشون نکرده بودم.   یلیکه خ  المیمیندارم،پس رفتم سراغ ا یخودم فکر کردم کار عقب افتاده ا با

 چشممو گرفت.  ل یمیا هی ها  ل یمیاز ا یلیس  انیدر م  لمیمیباز کردن ا با



 دخترنقاب دار 

21 
 

!فقط  یستیزنده ن ی !زنده ایستیخودت ن ی؛خودت ییکجا دونم یباز کردم که با نوشته:))نم لو یمیه؛ای ک دونستمیشناختمش و نم ینم

 خودت باش((  ،مواظبینیب ی رو م ل یمیا نیاگر ا

 خوندمش؛خودش بود،خوده خودش.  گه ینگاه کردم و چند بار د لیمیبه ا ناباور

هم واسه من بهتر بود   ینجور یا کنم یم کاریبفهمه کجام و چ ی خواستم کس ی خوب بود نم نشیو هم دونستن؛ یمنو نم یجا ی ول

 هم واسه... 

 افکارم رو پاره کرد.  شه یدر اتاق ر یصدا

 وارد اتاق شد و گفت:  ایثر

 اومده.  یع یرف ی خانم آقا _

 با من نداشت. ی کار  گهیمحموله لو رفت،د ی وقت اد یم ادم یکه  ییداشت؟تا جا  کاریبا من چ یعیرف

 گفتم:  ایهنوز تو تعجب بودم رو به ثر نکهیا با

 کن.  ییرایازش پذ  امیو تا م نییبرو پا -

 چشم خانوم  _

 خوندم و با خودم گفتم:))آره هم خودمم هم زندم((.  گهیبار د ه یرو  ل یمیبار ا ن یهزارم یمنم بلند شدم و برا ایرفتن ثر با

 شدم.  ییرای رفتم و وارد پذ  رون یق بمحکم و شمرده از اتا  ییبعد از مرتب کردن لباسام با قدم ها و

 کرد.   یکفشهام متوجه اومدنم شده بود،بلند شد و با لبخند سالم  ی صدا دنیکه با شن  یعیرف

 به مبل کردم و گفتم:  یکردم و اشاره ا ی لب سالم ریز

 . د ینیبش -

 ام نشستم.  یشگ یمبل هم ینشستنش خودمم رفتم رو  با

 پا و اون پا کردن گفت:  ن یا کمیبا  یعیرف

 .می با هم قرارداد ببند  خواستمیم؛م یخارج کن ران یمحموله رو از ا  هی  د یآنا جان راستش با _

 زدم و گفتم:  یپوزخند 
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 عوض شده؟؟  ید؛چیبا من کار نکن گه یکه د  د یقول مردونه داد  یسر محموله قبل -

 فت: نداشت گ ی خوب  یبود و بو  زیمن شک برانگ   یکه برا ی با لحن یعیرف

 که کار افراد خودم بود و به شدت مجازاتشون کردم.  دمی گذشته ها گذشته من فهم _

که داده   یکنه که با وجود قول  ی م کیانقد خودشو کوچ ی عیتا حاال رف  ی!از ک ی...کار افراد خودت؛منم که پشت گوشام مخمل هه

 ئنم که کار افراد خودش نبوده! که من خودم به شخصه مطم  یحال م،در ی باز باهم کار کن ا یبه من بگه ب ادیب

 گفتم:  نیفک کنه شک کردم بنابرا نخواستم

 . نمیشیمعامله م  زیباهات سرم دم؛اونجایخبرشو بهت م  یعیسم یفردا شب مهمون  -

 نشست از چشام دور نموند. یعیرف  یکه رو لبا ی روزیپ لبخند 

 هم زدم.  ییگذره،هرچند حدسا ی تو سرت م  یفهمم چ ی بخند، باالخره من که م ی عیرف بخند 

 اومد و گفت: شمیپ ای،ثریعیبلند شد و رفع زحمت کرد با رفتن رف یعیرف

 . ضهیخانوم راستش مادرم مر _

 : دمیبغضمو کنترل کردم و پرس  یمامانم بغضم گرفت؛به سخت  ی آور ادی با

 ضه؟ یچرا مر -

 و گفت:  د یاز چشمش چک ی قطره اشک ایثر

  ری پول رو گ نیکه صد سالم کار کنم ا  اده یهاش اونقدر ز نهیهز یعمل شه ول عایسر د یقلب داره،با ی ماریبگم ب ی خانوم چ _

 .ارمینم

 کردن.   هی بار شروع کرد به گر نیا

دختر    نیا یکارو بکنم ول  ن یا دوننیاحساس م یرحم و ب ی که همه منو ب یی درست نبود تو جا  ستادمیشدم و رو به روش ا بلند 

 داشت. ی به همدرد ازین

 انسانم!  هی کرد،چه برسه به من که   یهاش دل سنگم آب م  ه یکرد؛گر ه یگر  ریدل س  ه یکردم اونم تو بغلم  بغلش

 که آرووم شد گفتم:  کمی
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 عملش چنده؟  نهیهز -

 اشکاشو پاک کردو گفت:  ایثر

 تومن!  ون یلیم600 _

هستند که   یمردم  نجایساعت از ا م یبه فاصله ن یول ستین  یپول ونیلیم600نیعدالتت رو شکر؛تو باالشهر ا ایخودم گفتم:))خدا با

 .ستیعدالت ن نیا ایدن؛خدایچون پول ندارند جونشونو از دست م

 گفتم:  ایبه ثر ی آن م یتصم  هی با

 رو جمع کن و برو.  لتیهم وسا دم؛تو یمن خرج عمل و دوا و درمون مادرت رو م -

 جا خورد و گفت:  ایثر

 اما خانوم...  _

 وسط حرفش و گفتم:  مد یپر

 رو به راه کنه.  مارستانویب یکارا  اد یکنم ب ی هماهنگ م ل یمادرت منم با وک ش یپ یر یم یش یاما و اگر نداره،االنم پا م -

 شد گفت:  یم  دهیکه نم اشک توشون د  ییبا چشما ایثر

 کنم.   یوقت لطفتونو فراموش نم  چیه ونتونمیخانوم تا عمر دارم مد  _

 گفتم:  یجد 

 برو.  ست،پاشویحرف ها ن ن یاالن وقت ا -

 رو بهش ندادم و پاشدم دوباره رفتم تو اتاقم.   یحرف چیفرصت ه  گهید و

 اتاق اه.  ن یتو ا دمیپوس 

وقت شام اومد،زودتر   نکه یگذشت.به محض ا ی گذشت که نم یساعت نم یمختلف مشغول کردم ول ی وقت شام خودمو با کارها تا

 و آماده نشسته بودم. بودم و حاضر   ز یاز همه سر م

 شد،اومدن و نشستن.  یم   نیو روژ  اریو سام  ایهم که شامل ارم ه یبق قه ی پنج دق بعد 

 رو به من گفت:  نیاز صرف شام روژ م؛بعد یغذاهارو آورد و مشغول خوردن شد  خدمتکار
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 . د ینیبا ما بب د یایشما هم ب د یاگه دوست دار مینیبب  لمیف  می خوا یآنا خانوم ما م_

حرف   ره،بدونیجنبه فکر کردم که حوصلم سرم نیبه ا یوقت   یکارارو ندارم ول ن یکالس بزارم که نه حوصله ا  کمیخواستم  اول

 کنار من نشست.  ادرستیارم مینشستم رو مبل که از شانس عال

 برام مهم نبود.  ادم یز  البته

 . دمید ی رو نم ی خفت و خار ن یا یمردم ول  ی م ی کاریکاش تو اتاق از ب  یبه غلط کردن افتادم که ا لمیژانر ف دنید با

 شدم. ی م گه ید  یآنا ه یترسناک بود،اصال    لمیبحث ف  یوقت یدادم ول  یجلوه م  ی قو  یلیکه من خودمو تو جمع خ نیا با

 کردم.  ی م یداشتم از ترس قالب ته   تراژیت  دن یشروع شد فقط با د لمیف

که با   د یند  ینظر شانس آوردم که چون برقا خاموش بود کس نیاز ا یبود ول ده یگذشت و من رنگم پر  یم  لمیاز شروع ف قه ی دق  ده

 کردم.   یکه اشتباه م دمیدم گوشم زد فهم  ایکه ارم یحرف

 دم گوشم گفت:  ایارم

 خدمتتون.  ارمیآب قند ب _

 گفتم:  یبه جانبلحن حق  ایجوابشو بدم که زدم چششم کور کردم؛  لکسیکردم خودمو لو ندم و ر  یسع

 ! دهیآب قند چرا؟ من که رنگم نپر -

 

 زد و گفت:   یپوزخند  ایارم

 ! یگ یکه م  نطورهیآره هم _

صحنه   ه یکه سرمو چرخوندم و درست همون وقت   نیگردوندم!چون هم ی کاش برنم ی حرصم گرفت و رو برگردوندم که ا واقعا

سرم من   ریمن مصادف شد با نگاه متعجب همه؛خاک توسرم،خ  غیج نی و ا  دمیکش ی بلند  غ یفوق العاده ترسناک بود؛ناخود آگاه ج

 ام.  یقاچاقچ

 که مونده بود، پاشدم و به اتاقم رفتم.  ییذره آبرو  هی همون  با

 آخرش خودمو قانع کردم که هل کردم.   یول رم یاتاق فقط خودمو فحش دادم که چرا نتونستم جلو خودمو بگ  تو
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 . رهیروم بگ گرفتم بخوابم تا فکرم آ  میتصم

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 بود. 8:00شدم تازه ساعت داریاحساس تابش نور تو چشمام از خواب ب با

 مثله تمامه شبا بدرخشم چون من آنام. د یبا ارن؛امشبمیو لباسارو ب ان یبگم ب زیو کامب نایبه سا د یبا ه یروز مهمون  امروز

 !امیمنتظر باش که دارم م   یعیرف

  ارم یخودم ب یرو به رو  ی زیچ نکه یبودن منم بدون ا ز ی. همه سر منییبعد از مسواک زدن و... رفتم پا رو تخت بلند شدم و از

 کردم.  ینشستم و سالم محکم

 از خوردن صبحانه رو بهشون گفتم:  بعد 

 کنند.  ی و آمادتون م   ارنیاز نهار دو نفر لباسارو م ه؛بعد یامروز همونطور که گفته بودم مهمون -

 ماداگاسکار انداختند. اد یکله هاشونو تکون دادند و منو  بازم

 گرفتم؛بعد سه تابوق جواب داد:  نارویاتاقم برگشتم و شماره سا به

 زم یعز یسالم آنا جان خوب_

 

 سالم خوبم.  -

 

 دختره سنگ.  شیا_

 

 .اریب  شتمیآرا  لی. وسانجایا د یایب ز یدخترونه و پسرونه رو بردار و با کامب  یلباسا نیبهتر  هیحرف اضافه نزن؛امروز مهمون -

 

 چرا پسرونه؟  یباشه ول _
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 دو تا پسرن.  خوامیم ارام یدست ی برا -

 

 . امیمن بعد نهار م   یآها؛اوک_

 

 . یباشه با -

 

 یبا_

 

 بزنم.  لم،زنگی،وکیگرفتم به سبحان میافتادم و تصم ایثر ادیقطع کردم. خواستم برم حموم که   و

 جواب داد:  و یگوش   هیشو گرفتم و بعد از چند ثان شماره

 

 . یسالم خانوم محب_

 

 ی سبحان ی سالم آقا -

 

 ؟ یداشت ی بله دخترم کار_

 بودم.  ده یکلمه رو نشن  نیوقت بود ا  یلیتو دلم تکون خورد؛خ یز یچ هی گفتن دخترم احساس کردم  با

 شد؟ یچ  ارستانمیب ی بدونم کارا خواستمیم ی سبحان یبله آقا  -
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 کردم قراره فردا عملش کنن.  زیکارارو کردم و پول عمل رو وار_

 

 خوام تنها بمونن.  ینم  د یباش  ششون یفقط پ  یاوک -

 

 د؛خداحافظیباشه حتما نگران نباش _

 خداحافظ_

 

 رو نکشه!  ی مادر ی ب ،غمیزود خوب بشه و تو جوون  ایکه مادر ثر  دوارمیام

 تو وان موندم و چشامو بستم.  کم یو به حموم رفتم  دم یاز ته دل کش یآه

 پاک کنم.  یچند لحظه هر چند کوتاه، از همه چ یکردم ذهنمو برا یسع

 بزارم. کیموز هی  مایقد  اد یبه  و

 

 اومدم.  رونیتو وان موندم و بعدش حموم کردم و ب  کیتموم شدن موز تا

  واریهدف به د یو رو تخت نشستم و ب  دمیبدن و کرم مرطوب کننده،لباسامو پوش  ون یاومدم،بعد از زدن لوس  رونیحموم که ب از

 شدم.  رهیروبه روم خ

  ر یباسن تنگ بود و از ز ر یلباس قرمز دکلته که تا ز ه یلباسا  ن یعالمه لباسم با خودش آورده بود. از ب ه یاومد و  ناینهار سا بعد 

 و دنباله داشت چشممو گرفت و اونو برداشتم. شد   یباسن دامنش کلوش م 

 باز نباشه برداشت. ادیاش ز قه ی که  یلباس  هی هم  نیروژ

داشت. از همون ساتن و تور تا    ییکمربند طال هی کمرش   یساتن به همون رنگ و رو  رش یکه ز ف یکث ی صورت یلباس تور  هی

داشت. لباس   یصورت ی اونا گال ی به صورت دو بند که نسبتا پهن بودند و رو ی تور صورت  هی ها  نهیس   ی ها بود و از باال نهیس  یباال

 اونم خوشکل بود. 
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  ینبود بر صورتش نشوند. موهاشم جمع کرد و فقط جلو  ظ یغل ادیکه ز  ی شیآرا ه یو نشوند و دست به کار شد و  نیاول روژ  نایسا

 زد.   یصورت یتل با گال   هیموهاشو   یموج دار کرد و رو  کم یآورده بود  رون یموهاش رو که ب

 بهش نشون داد و گفت:  کیانگشتشو به نشونه ال نایسا ن یاتمام کار روژ بعد 

 . شهی!نامزدت عاشقت میخوشکل شد  ی لیخ ی لیخ یلیخ _

 .میتنها موند  نایو منو سا اریسام شیرفت پ ن یمنو صدا کرد و من نشستم. با نشستن من روژ و

 .می نیخودمونو بب زاشتیپارچه پوشونده بود و نم ه یرو با  نهییآ نایسا

 بودم،کارم تموم شد. نایدست سا  ریکه ز  یاز مدت نسبتا طوالن بعد 

 رژ قرمز،به رنگ لباسم، زده بود.   هی رو چشام کار کرده بود و  برام   یدود   هیهنگ کردم  با سا دمیخودمو د ی وقت

 کرده بود.   جادیبا رنگ لباسم ا یموهام تضاد جالب اه یا بودن و رنگ س شونه هام ره ی فر درشت کرده بود و آزادانه رو  موهامم

 اومدم.  نییپا نهیاومدم و از پله ها با طمان رونیپام کردم،از اتاق ب مو یمخمر قرمز ده سانت یکفشا نکه یاز ا بعد 

 شده بودند.   خمینه،همشون م ایفقط ارم دم؛البته یخودم د خیرو م ایپله گذاشتم سرمو باال آوردم و نگاه ارم نیپامو رو آخر  ی وقت

 گفت:  ایبه خودشون اومدن ارم نکهیا بعد 

 م؟؟؟ یخب بر _

 گفتم:   یعاد ی لیدر جوابش خ  منم

 . میبر -

من،در   دن یدر عمارت پارک کرده بود که با د  یجلو درست   نویموزیل م؛رانندهیرفت  رون ی چرم اصلمو تنم کردم و از عمارت ب یپالتو

 هم به دنبالم سوار شدن. هیعقبو باز کرد و و اول من و بق 

 

 شد. یبرگزار م  یکه مهمون یی،جایعیعمارت سم مید یساعت رس  م یاز ن بعد 

  یم  کتری. هر چقدر به عمارت نزدمیگرفت  شیشد در پ ی م ی رو که به در عمارت منته  یو راه سنگ فرش  میشد  اده یپ ن یموزیل از

 شد.  یآهنگ بلند و بلند تر م  یصدا میشد 
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 پالتوهامون رو ازمون گرفت و برد.  م؛خدمتکاریعمارت شد  وارد

 به استقبالمون اومد و با لبخند گفت:  یعیسم

 !ی سالم آنا جان خوش اومد  _

 و گرمش فقط به گفتن سالم بسنده کردم.  اقیمقابل لحن پر اشت در

 شد. نا یا ایبه ارم ییمن شد و مشغول خوشامد گو الیخی ب اونم

 بار هزارم به همشون گفتم: یم؛برا ینشست یخال ز یم ه ی ی و رو م یرفت یعیاز رفتن سم بعد 

  یلیخ د یبا د،ینیش  ی معامله با اون که م زی م  ی!رو هیی والیبود؛برخالف ظاهر نسبتا مهربونش از درون ه یعیسم د ید یکه د ی اون -

 . نمیب یبشه از چشم شما م ی وگرنه هر چ ن یهر لحظه امکان کلک زدنش هست. پس امشب حواستونو جمع کن د؛چونیباش  زیت

 به من کرد و گفت:  ی نگاه مغرورانه ا ایارم

 . میما کارمونو بلد  د یشما نگران نباش  _

 از ابروهامو باال انداختم و پشت بندش گفتم:  ی کیزدم و  یپوزخند 

 . میکن  فیو تعر  می نیبب -

 هم با همون لحن گفت:  ایارم

 . د یکن یم  ف یهم تعر د ینیب یهم م  _

 بود.  نیروژ خیشد و از همون اول نگاهش م دایسرو کله داوود پ نیب  نیهم تو

 مسخره تر گفت:   یمسخره و لحن ی لبخند  با

 ! ییبایز ی واو چه خانوما_

 رو به من ادامه داد:  و

 ؟ یکن  ینم ی آنا جان معرف _

 و گفتم: دم یتو هم کش اخمامو
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 هستند.  یسماوات ؛دوما،خانمی اوال آنا نه و خانوم محب -

 و گفت:  د یکش  یا  قهقهه

 ! کشونهیبود!منظورم اسم کوچ یبامزه ا  یشوخ_

 و پر تحکم گفتم: یجد 

بندم الزم  تو ب  یبرا ی وقت قرارداد  چیالبته فک نکنم ه ،کهی جنبه کار ی هم اسمشون فقط برا شونی ندارم؛ا یشوخ ی من با کس -

 کنه.  یبسنده م یکه همون خانم سماوات   شهیم

 کرد که ادامه دادم:   یدندون قروچه ا   داوود

 هستن.  یو مهدو ی ون؛صادقیو در مورد آقا -

حرکتش    نیگرفت که ا  نیروژ یدستشو جلو  اریو سام  ایکرد!بعد از ارم ی به اجبار باهاشون دست داد و اظهار خوشبخت داوود

 .اریزدن رگ گردن سام رونیمصادف شد با ب

 اضافه کردم:  که 

 هستند. ی مهدو ی همسر آقا ی در ضمن خانم سماوات -

 کردو رفت.  یدست بده و خداحافظ  نیبا روژ د یکه نبا  د یجمله ام فهم نیهم با

کردن االن کم    یلب!قبال ها تعارف مجام گذاشت. چه جا ه یهر کدوممون  یشرابو آورد و برا ینیرفتن داوود خدمتکار دوباره س  با

 . زنیمونده به زور تو حلقت بر

 من به اون.  رهیهمون آش و همون کاسه؛جام شراب بود و نگاه خ دوباره 

 ن؟ یخور ی:چرا پس نمدمی پرس  نیبرنامه رو دارن،بخاطر هم ن یاونا هم هم دمیگروندم که د   نایا ایارم نیب چشممو

 .ادیگفت:خوشمون نم یجد  ایارم

 اطراف کردم.  ینگفتم و خودمو مشغول تماشا یزیابرومو باال انداختم و چ هی  فقط 

 .دم یرو د  یعیکارو کرده بود نگاه کردم که سم  نیکه ا یروش نشست؛به کس یک یشد و  ده یکش رون ی ب زیم  یصندل که 

 م؟ی گفت:خب شروع کن   بالفاصله
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 ! د ییمن جواب داد و گفت:بفرما یبه جا ایارم

 داد!  یمن جواب م  ی به جا د یومد؛نبایکارش خوشم ن  نیاز ا اصال

 بره!  رونیاز کشور ب د یکه با نه یهروئ لویک50  یمحموله حاو ه ی د یانیگفت:خب همونطور که در جر یعیسم

 درصد شما.30درصد من70رسه هم به من! یکار سودش هم به شما م  نیا

 ! میکن ی م م ینصف کارو ما دار م؟باالخرهی کن ی ما ضرر م د یکن ی جلو و گفت:اونوقت فک نم د یخودشو کش ایارم

 .دمیهم  بهتون م یا  گهیرفتن محموله پول د  رون یرو متقاعد کنه و گفت:بعد ب ایکرد با لبخندش ارم یسع یعیسم

 به نفع هر دو باشه پنجاه پنجاه.  د یگفت:سودش با ایارم

 سودو بهش بدم!  نیکار کنم و هم ی با هر کس تونمی تو؟من م  ی گ یم ی دار یت:چاز کوره در رفت و گف  یعیسم

 ! نیکارو بکن ن یهم خونسرد گفت:هم ایارم

  ی داره کارو خراب م ارتیدست  نیا ی اس ول گه یسمت من و گفت:آنا من خواستم سودش واسه تو باشه نه کس د د یچرخ یعیسم

 کنه! 

  ی کم زیچ  نیهروئ لوی !پنجاه کیمن اومد  شیکار من درسته پ یدونست  یواسه من باشه!چون م یزدم و گفتم:نخواست  یپوزخند 

 !ستین

 ؟ یگ یم ی دار  یکه واضح بود جا خورده گفت:آنا چ یعیسم

 مارو به سالمت!  یاگه هم نه شمارو به خوش  م،یکن ف یکارارو رد  یقبول دار   ینجور ی!خب اگه اقتوی گفتم:حق  یجد  یلیخ

 دختر!قبوله پنجاه پنجاه.   هی دستپاچه زود گفت:نه نه چه عجله ا یعیسم

 کنم.  ی و مقدمات خروج محموله رو فراهم م  فیمن کارارو رد یانداختم و گفتم:اوک  یعیبه سم ینگاه تیرضا با

 گفت:باشه خبرشو بهم بده. که معلوم بود هنوزم به خاطره اون پنجاه پنجاه دپرسه یعیسم

 تکون دادم و گفتم:حتما! یسر

 گفت و رفت.  یشد و خوش بگذره ا  بلند 
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نگاش   یعاد  ی لیپررو نشه خ نکه یا یبرا  ی! ول هی قصد طرف چ ره یگ  ی خوب م هی زیخوشم اومده بود معلومه بچه ت ایکار ارم از

 تونست بهترم باشه!   یبار خوب بود،م ن یاول یکردمو گفتم:کارت برا 

 کرد.  ی من نفهمم خودشو کنترل م نکه یا ی برا ی بود که حرصش گرفته ول  معلوم

شد؛ با  داش یپ  ی عیبودم که رف دنیرقص یکه تو بغل پسرا م  ییدخترا یشام بود و من همچنان نشسته بودم و مشغول تماشا بعد 

 ؟؟؟ یگرفت م یسالم کرد و بعد نشست کنارم و گفت:خب آنا جان تصم ی چرب زبون

 رفته:در مورده؟؟؟  ادمینشون بدم که برام مهم نبوده و   یکردم خودمو جور  یسع

 . دمونیگفت:کار جد   یعیرف

پنجاه پنجاه   که سودش   یگفتم:بله قبوله؛البته به شرط ن یبخاطر هم ارمیماجرارو درب یگرفتم اول قبول کنم و بعد ته و تو   میتصم

 باشه.

 زد و گفت:قبوله سودش پنجاه پنجاه به نفع هر دومون.  ی لبخند   یعیرف

رو قبول کنه.   ی زیچ نیو بدون چونه زدن چن  ی زود ن ینبود که به ا ی آدم ی عیبود چون رف زیماجرا شک برانگ  ن یکل ا  تشیواقع

 گرفتم فعال سکوت کنم.  م یتصم ی ول

 دست دادم و اونم شرشو کم کرد.  باهاش 

واردش شدم و    دمیکه د ی اتاق ن یباال و اول  میباال،اونم پاشد و باهم رفت م یاشاره دادم پاشه بر نیگرفته بودم به روژ یبد  سردرد

 زنگ زد. تماسو برقرار کردم:  یبود نشسته بودم که کام ی ا قهی بالفاصله رو تخت اون اتاق نشستم؛پنج دق

 ی سالم کام_

 آنا ی م خوبسال_

 ؟ یدار  یکار_

 اره چخبر از اونجا؟_

 قراردادو بستم.  یچیه_

 نه؟  گهیحواست هست د_

 مشکوکم   یعیاره فقط به رف _
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 ارم؟ یماجرارو در ب ی ته و تو_

 اره_

 دم یباش خبرشو بهت م_

 باش خداحافظ_

 خداحافظ_

تماس متوجه شدم که   ن یکردم. تو بکرد، ی با دقت گوش م یلیکه داشت خ  نینامحسوس به روژ یقطع کردم و نگاه  ویگوش 

  یعنیهستن  یبه گوشواره دقت کردم متوجه شدم که ست گردنبند و گوشواره اش سنسور  ی د،وقتیبه گوشواره اش کش یدست

 صدا رو منتقل کنن.  توننیم

 سوال فکرمو منحرف کنم:چند سالته؟  ه ی دنیکردم با پرس   ینگفتم و سع ی زیباز چ یمشکوک شدم،ول بهشون

 سالمه! 22گفت:   نیروژ

 سوال بپرسم؟  هی  شهیما و اون پا کردو گفت:م نیا کمی

 گفتم:بپرس.  یعاد

 ن؟؟یگفت:چند وقته که خالفکار شد   نیروژ

 فهمن...همه!((  یروز همه م هیخالفکار شدم... یخودم فک کردم:))خالفکار؟؟...هه...از ک با

 ساله! 5فقط گفتم:  ن یبه روژ ی ول

 تو سالن. م یبلند شد و باهم برگشت نم ینگفت؛بلند شدم و لباسامو مرتب کردم،به دنبال من روژ یز یتکون داد و چ یسر

رو اعالم   یمهمون  انیکه پا  نیکرد. هم ی درد م  ی عیواقعا سرم تو مرز منفجر شدن بود و به طور فج  گهیبود و د ی مهمون یآخرا

 گرفتم!  شیدر پ رونو یبلند شدم و راه ب نایا ایارم پیتر از اککردن از خدا خواسته جلو 

 شدم و اونا هم سوار شدن. نیموزی گرفتن کتم رفتم و سوار ل با

 

 . دمیرفتم تو اتاقم؛ لباسامو عوض کردم و خواب  یحرف چی نموندم و بدون زدن ه یبه عمارت منتظر کس دنیرس  با



 دخترنقاب دار 

34 
 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

ارامش داشته باشم.   د یخواست تو اون لحظه خفه اش کنم. تو خونه خودمم نبا یدلم م یلیشدم؛خ  داریب نیاسمی یبا صدا صبح

 ...ایخدا

و   دمیاومدم،لباسامو پوش  رون یساعت از حموم ب  ه یکردم بعد  ی حموم عال ه ی ی شدم و تلو تلو خوران رفتم حموم و اول صبح بلند 

 صبحانه بخورم.  نییرفتم پا

 اونا صبحونشونو زودتر خورده بودند.  ایسته بودم؛گوصبحونه تنها نش زیم سر

 هوا بخورم.  کم ی اطیبرداشتمو رفتم تو ح مو یخوردن صبحونه گوش  بعد 

 . دمیرو د ی که اسم کام  زنهیزنگ م ی ک نم یزنگ خورد؛نگاه کردم بب م یزدم که گوش  یداشتم قدم م اط یح تو

به قول خودش خواسته زرنگ   نیداره بخاطر هم نه یهنوز ازت ک یبخاطر لو رفتن محموله قبل یعیحرف زدم که گفت:))رف باهاش 

 بندازه و خودش فرار کنه((. سیپل ر یتو رو گ نیکن  یمحموله رو رد م  ن یکه دار  یکه روز   دهیو نقشه کش اره یدر ب یباز

  یواسه کل عمرش درس م ی عیرفت و رف ی که مو ال درزش نم دمی کش ی عیواسه رف  یعال یلینقشه خ ه ی حرفا  نیا دنیشن با

 که هر کس دم پر آنا شده پر پر شده.  د یفهم  یگرفت و م

 حال کوک به قدم زدنم ادامه دادم.  هی با

 . دنیکردن مشکوک نباشن رفتن پشت ساختمون،البته منو ند  یم  ی که سع یجور  اریو سام  ایارم دم ید که 

 کنن.  یرو نگاه م  ییاونام دارن جا دمی شدم و نگاشون کردم که د ی مخف وار ید  هی آروم رفتم. پشت  ی لیپشت سرشون خ منم

 زدم.  ایرفتم پشتشون و دو تا ضربه به سر شونه ارم  ییصدا نی کتریکوچ  جادیو بدون ا آروم 

 بزنم که محکم دهنمو گرفت.  یشوکه برگشت خواستم حرف ایارم

 آرام.  انوس یدر اق افته یحرف بزنم االغ پرورش  زاره ینم ره یگ  یدهن منو م  ی حق یپررو به چ پسره

 گفت.  یگرفتم که بالفاصله از رو دهنم ورش داشت وتو هوا تکونش داد و آه خفه ا ی گاز دستشو

 رسما الل شدم.  دمید  ایکه از سرشونه ارم   یبهش بتوپم که با صحنه ا  خواستم

 کنن.   یجسدو خاک م هی عمارت دارن  یپشت ساختمون دو تا از محافظا دمینگاهشون کردم که د شوکه
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از روزگاشون در   یبمونه و بعد دمار  ادمیکم بود که تو عمارتم جسد خاک کنن! قشنگ به چهره محافظا نگاه کردم تا  نمیهم

 که نگو.  ارمیب

انقد بهم   واری د ی دگیمنو گرفت و بردم تو بر دست  عی سر ایارم م؛ یکه ما بود یی کار محافظا تموم شد راه افتادن سمت جا ی وقت

 شد. ی کردم و داشت حالم بد م ی بود که هرم نفسهاشو رو صورتم حس م کینزد

 هم از من دور شد. ایمحافظا رد شدن و ارم  باالخره

 د؟ید یه،فهمیبه چ ی چ میتا بفهم  د یاریو به رو خودتون نم د ی گ ی نم یبه کس نوید یکه د  ی زیبه هر دوشون گفتم:چ رو

 گرفتم.   ش یمغشوش راه عمارتو در پ  یگفتن و منم با فکر  ی ا بله

 بود خاکش کردن؟  ی ک ی عنیخورد که  یسوال تو سرم چرخ م نیا فقط 

 رو بکشن من که دستور ندادم.  ی اونا کس د یبا چرا

 صدا بزنم.  ارو یسامو  ا یگرفتم برم تو اتاق کارم و ارم میمختلف فکرمو منحرف کنم تا شب؛تصم ی کردم با کارا یسع

 .نجایا انیصدا کن ب ارویو سام ایگفتم:برو ارم  نیاسمیرفتم تو اتاق کارم و به    خودم

 اطاعت کرد و رفت.  نمیاسمی

 هم اومدن. ایو ارم  اریمنتظر موندم که سام  کمیاتاق کارم  تو

  د ینبا نیوجه روژ  چیبه ه ی بوده ول ی که خاکش کردن ماله ک  یکه اون جسد   مینی بب می ریم د ینشستنشون گفتم:امشبو آماده باش  با

 ن؟؟ ید یخبردار بشه فهم

 شه؟ یپر محافظه چطور م  اطی:حد یپرس  ایکردن و ارم  د ییدو با سر تا هر

 . میری که شدن م هوش یشون کنه،ب  هوش یزنم ب یبهش گفتم:االن سامانو صدا م رو

 با تموم شدن جمله ام به سامان زنگ زدم:  و

 م بله خانو_

 تو اتاق کارم  ایسامان ب_

 چشم خانوم_
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 قطع کردم.   ویگوش  و

  ی تو از جانب من سامان وارد اتاق شد و گفت:بله خانم امر  ایبه در خورد و با گفتن ب یکه تقه ا  می سکوت منتظر سامان بود تو

 ن؟یداشت

  ی زن یمورد حرف نم نیهم در ا یکس  ؛به یهوش یب ی دارو ،بایکن ی م هوش یو فرامرز رو امشب ب م یرو بهش گفتم:کر یجد 

 ؟ید یفهم

 . دمیخانوم،کارمو مو به مو انجام م د یگفت:مطمئن باش   یهم جد  سامان

 ! یبر ی تون  یبهش انداختم و گفتم:خوبه م ینگاه

 .د یبر  د یتون  یگفتم:م  ارمیو سام  ایرفتنش به ارم با

  خیب نجای جسد ا ه یکردم که   یم  نویفکر ا ی دم! وقتفکر؛فقط تو فکر اون جسد بو ایدن  هی هم پاشدن و رفتن و من موندم و  اونا

 . دمیترس  یشد و م  یگوشمونه حالم بد م

 کردم خودمو تا شب مشغول کنم.  یبود سع یهر طور  ی ول

  ی نفهمه؛چون حدس م نیتا روژ م یبرخورد کن ی عاد م یکرد یم  یسع ی اونم جسد بود ول م،کهی بود ز ی چ هی همه مون تو فکر  شب

 رو تحمل کنه.  زایچ ن یتونه ا یکه نم ه یجور هی اش  هی زدم روح

 منتظرتونم. 1:00بگذرم بهش گفتم که ساعت ایخواستم از کنار ارم ی م  یوقت م یبه اتاقامون رفت م،همهی شام رو خورد نکهیا بعد 

 باشه،باز و بسته کرد.  ی بار، به معن ه یچشماشو  اونم

و بعد برداشتم    دمیپوش  اهیرو نشون دادن،سر تا پا س 1:00اعت،س  ی عقربه ها نکهیفقط تو فکر بودم،به محض ا1:00تا ساعت شب

 رفتم.  اط یچراغ قوه،به ح

 که محافظا جسد رو خاک کرده بودن.  یی پشت عمارت و همون جا م یو رفت  دنیرس  ارمیو سام ا یارم قه ی چند دق بعد 

 . نمیجسد رو بب ه ی نداشتم که  نویو من به شخصه جرئت ا  می رو فقط نگاه کرد یمدت ه ی م،ید یبه همونجا رس  ی وقت

 به کندن.  م ینشدن شروع کن داریتا ب  د ی:زود باش میبه خودمون اومد  ایبا حرف ارم باالخره

گذشت و من با هر بار کندن    یسال م ه ی شروع به کندن کردن؛ هر لحظه مثل  اریو سام  ایچراغ قوه رو نگه داشتم و ارم من

 شد.  یم  قیاسر وجودم تزراونا،استرس به سر
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  یوجه نگاه نم چ یبعدا دستم بندازن،به ه اریو سام ا یکه ارم دمی ترس  ی که جسد توش بود؛اگه نم یی به پتو مید یرس  باالخره

 االن مجبور بودم که نگاه کنم.  یکردم،ول 

خاک در آوردن و اونو از هم باز کردند؛دوست داشتم همون لحظه اون جارو ترک کنم   ریبا کمک هم پتو رو از ز اریو سام ایارم

 تونستم.  ینم ی ول

 دش؟؟؟یشناس  ی:مدمیپرس  اریو سام ایشناختمش از ارم ی ساله بود که من نم35،36بایمرد تقر  هیشد؛ دایصورت جسد پ باالخره

هم دپرس   یشناختنش و کم  یداد و انگار م  ینشون نم نو یدم،ابه صورتشون نگاه کر ی وقت ی نه تکون دادند؛ول ی به معن یسر که 

 شده بودند. 

 نگام کرد. یجسد با حالت پرسش دن یپشت عمارت؛اونم زود اومد و با د اد یزنگ زدم به سامان و بهش گفتم که ب زود 

 ؟ید ی . فهمننشی هم گل بزن تا نب نیرهاش کن؛پالک ماش  سیعقب تر از پاسگاه پل کمیجسد رو ببر و  نیبهش گفتم:ا رو

 .د یگفتم:شما هم باهاش بر اریو سام ایرو به ارم  و

 خراب برگشتم اتاقم.  یگذاشتن و بردنش؛منم با حال نیماش   یگفتن و با سامان جسد رو تو   یباشه ا  اونام

 (ای)ارم

 .سیسمت پاسگاه پل م یافتاد م،راهیگذاشت نیماش   یجسد رو تو  نکه یاز ا بعد 

 . میدونست ی رو م نیغمگ   ی نگاه ها ن یا یو فقط خودمون هم معن می کرد  یفقط به هم نگاه م  اریسام راه منو  ی تو

 باشه.  نیرام نکهیاال ا می باشه فکر کرده بود ی جسد هر کس نی ا نکه یا فته؛به ی اتفاق ب یزیچ  نیچن م یکرد  یباور نم یحت

بود   ی هفته ا ک یباند و  ه یفرستاده بودنش تو ت یبود که واسه مامور  کیدرجه   یاز سرگرد ها یکی ن یم؛رامی دپرس بود یلیخ

بودن و تا   یخوب  ی آدما یبود،اصال کال خانوادگ یخوب  یلیشد. باباش مرده خ دایپ ی نجوریامروز ا نکهیازش خبر نداشت؛تا ا یکس

  یمادرش ول  شیرفتم پ ینبودم و م تیشد که تو مامور یکردم که کاش م ی فکر م نیانداشتن. فقط به  ی واسه کس یحاال ضرر

 که،خدا به خانواده اش صبر بده.   نهیتونم بخوام ا ی که م  یز یحال،تنها چ ن یاالن تو ا

و زود سوار    می و جسد رو همون جا رها کرد  نیشد  ادهی. پمید یزمان گذشت و ما به مکان مورد نظرمون رس  ی ک  دمینفهم اصال

 یشد  د ینفرو بفرسته تا اونو از اونجا بردارن؛شه هی عمارت،به سرهنگ خبر بدم تا  م ید یرس  نکهیبالفاصله بعد ا د ی. بامیشد  نیماش 

 داداش!!! 
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رو ارسال   اتیزدم و تمام جزئ  لیمیو دپرس رفتم تو اتاقم و لب تاب و برداشتمو به سرهنگ ا نیغمگ   ی لیبه عمارت خ دنیرس  بعد 

 کردم. 

ساعت که   کی هارو اعزام کرده تا اونو از اونجا بردارن و بعد  رویناراحت شده و گفت که ن یلیبالفاصله جواب داد که خ سرهنگ

  ی پدرومادرش خبر م ،فردابهیقانون یپزشک م یو انتقالش داد  می کرد داش یجان پ ا یداد:))ارم لیمیسال گذشت ا ه یمن مثل  یبرا

 . مراقب خودت باش(( مید

 امن.   یجا ه یبه  د یرس  کرش یو پ  شهیراحت شد که طعمه سگ و گرگا نم الم یاقل خال یرو از من درمان نکرد ول یدرد   نکهیا با

 ساعت مهمون خواب شد. ک ی یصبح چشمام برا ی کایصبح کردم و نزد الیرو با فکرو خ شب

  و مجبور شدم د یشدم. به زور چشمامو از هم باز کردم که نور با سرعت به چشمم تاب داریسرم ب  یباال اریسام یبا صدا صبح

امشب   نیفکر رام ایرو تخت نشست و گفت:ارم اریچشامو ببندم. بعد چند بار باز و بسته کردن چشام،چشمامو کامل باز کردم. سام

 لحظه چشامو رو هم بزارم.  هی نزاشته 

سرهنگ گفت که بردنش   شبید دمیکه خواب   شهیساعت م هی  نطوریشد و گفتم:منم هم ریاتفاقات غم تو دلم سراز یادآور ی با

 . یقانون یپزشک

 راحت شد. المونیبابت خ نیگفت:الاقل از ا اریسام

 ه؟؟؟یو گفتم:اره؛به نظرت کاره ک  دمیموهام کش ی تو یدست

 ه؟؟؟ یکاره ک ستیو اگه کار اون ن ستیمغزم رد داده. کار آنا ن  دونمیواقعا نم  دونم یگفت:نم اریسام

 کارو کرده باشه.  ن یآنا ا یاز طرف معامله ها  یکی د یشا  یدونم؛ول یگفتم:نم سردرگم 

 هم رفتار نکن که آنا شک کنه.   ی و جور م یصبحونه بخور نیی پا م ی!فعال پاشو برشهیم دای در ادامه بهش گفتم:اونم پ و

 .نییپا میگفت و باهم رفت   یباشه ا اونم

 . مینشست می هم رفت ارینشسته بودن،منو سام زیآنا سر م  نو یروژ مید یرس  ی وقت

 کرد.  ی نگامون م یبی کردم آنا شک کرده چون جور عج یم احساس 

 گفتم.  یری کردم و صبح بخ سالم
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  یزیچرا چ  دونم ینم یباهامون حرف بزنه، ول  ، یعیخوردن صبحونه آنا باز صدامون کرد اتاق کارش تا در مورد معامله با سم بعد 

 گفت.   ی نم یع یدرمورد معامله با رف

 .میهم به دنبالش وارد اتاق شد  نیو روژ اریخودش وارد اتاق شد و منو سام اول

 .نیمحموله باش  ی دنبال کارا د ینشست و گفت:از امروز با زش ی م ،پشتیصندل ی رو

کن و به من اطالع بده تا راه مناسب رو خودم   دایتوش رفت و آمد نداره رو پ اد یز س یرو که پل یامن ی گفت:راه ها  اریبه سام رو

 نتخاب کنم. ا

 شون کن.  ی پرونده هاشونه بررس  نیبه من گفت:تو هم چند تا درخواست کاره ا رو

 چند تا پرونده رو به روم گذاشت. و

 .یعی محموله رف  یعنیمحموله، ه یخروج  یآموزشت بده؛ چون برا   شتریگرفتم تا ب  یتو هم مرب یهم گفت:برا  نیبه روژ رو

 م؟یخبر ندار یعیله با رفرو به آنا گفتم:پس چرا ما از معام یجد 

 (ای)آنال

 داشته باشه!   یسر انجام ستیو قرار ن  ستیگفتم:چون اون معامله ن ا یجواب سوال ارم در

 ؟؟ یچ  یعنیگفت: ایارم

 .میری م  یعی محموله رف ی با هم برا  نمیمن و روژ د یرو بکن یعیمحموله سم ی همون که گفتم. شماکار ها ی عنیگفتم: یجد 

  ی به نگران یازین فته ی ب یاتفاق  ست یگفتم:قرار ن  الشیراحت کردن خ یبرا نه؛صرفاینگرانه روژ دمیفکر فرو رفت،که فهم ی تو اریسام

 افرادمم باهامونن. میستین نم ی. تنها من و روژستین

  تشیقانع کردنش نکردم چون واقع یبرا ی تالش  گه ید  یول ستیراحت ن  الشیکه هنوزم خ دمیفهم ی تکون داد ول یسر اریسام

 حوصله اشو نداشتم. 

 بدم.  ی عیدرس قرار بود به رف  هی فقط  ره یصورت بگ  یچیاون روز قرار نبود اصال ه چون

 . د یکاراتونو بکن  یول د یبر د یتون  یبه همشون گفتم:م  رو

 . نیزم ر یتو ز یسالن ورزش  میتا بر ایگفتم:تو هم با من ب نیبعدم رو به روژ و
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 جلو اومد و گفت:سالم آنا جان  مایدنبالم اومد؛با وارد شدنمون ر  نمیلوتر راه افتادم و روژخودم ج و

 . یباهاش کار کن د ی!بانهی روژ ن یکردم و گفتم:ا  یسالم

نشن مطمئن   فشی که چهار تا مرد هم حر  دمیآموزشش م  یدست داد و رو به من گفت:من از کارم مطمئنم جور  ن یبا روژ مایر

 باش.

 . دمیهم بهت م ی. پول خوب یهفته فرصت دار  ه یو محکم گفتم:خوبه! یجد 

 . یریگ  یم  لیاز من تحو گهیدختر د  ه ی گه یهفته د هی هم مصمم گفت: مایر

 . یکرد کاریچ نم یبب امیم گه یهفته د  هی رفتم گفتم:باشه پس  یکه داشتم م  ی حال در

که قرار بود پوزه   ی داشتم. روز  گهیهفته د هی  یبرا  یاد یگفت و منم برگشتم تو عمارت تا به کارام برسم. شوق ز  یباشه ا اونم

 رو به خاک بمالونم.   یعیرف

 رو لبام نقش بست و مصمم تر به نقشه ام فکر کردم.  شخند ین  هی فکرا  نیا با

 بود.  یاون جسد بگردم و بفهمم ک تیگرفتم فعال به کارام برسم و دنبال هو  میتصم

 ازش داشتم تا با اون دنبالش بگردم.  ینشون  ایکاش عکس  ی ول

تنها   ی ول د ی کش ی اون جسد فکرم رو به سمت خودش م ی کار هر از گاه  نیعقب افتاده ام شدم و تو ب یبه کارا  ی دگیرس  مشغول

 که اون رو کشته بود هم، برام سوال شده بود.   ی کس ت یاون نبود و هو تیهو فکر و سوال ذهنم در مورد

همون محافظام   ایو از افرادم نبوده پس افرادم   دمیمرد هم تا حاال ند  ن یرو ندادم،ا ی کردم من دستور قتل کس  یخودم فکر م با

 گوش من خاکش کنند.  خی ب ان یجسد اونو از کجا آوردن و چطور جرئت کردن که ب

 کردم.   یمعما برام مهم نبود،قطعا االن هر دو رو مجازات ن   ن یو اگر حل ا د یفکرا به اوج خودش رس   نیبا ا تمینعصبا

 کارم بزارم و به اون مسئله فکر نکنم.  یکردم تموم تمرکزمو رو  یسع

 به در اتاق خورد.  یکارام غرق بودم که تقه ا   یشد که تو  یم  یساعت هی

  یعیکه دادمش به طور فج   یگردنم خشک شده و با تکون  دمیوارد اتاق شد؛سرمو خواستم بلند کنم که د ی کیگفتم که  یی تو ایب

 درد گرفت. 

 . دمیخودم  د ی رو،رو به رو ایبود باال گرفتم و ثر  یدختر،سرمو به هر زحمت ه ی یصدا با
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 زد و گفت:سالم خانم   یپرمحبت و خوشکل لبخند 

 ؟ یکن  ی م ارکیچ نجایسالمش رو دادم و گفتم:ا جواب

 بود و االن خونه اس.  ز یآم  تیکه هنوز اون لبخند رو لباش بود گفت:خانم مادرم عملش تموم شد؛خداروشکر عمل موفق ایثر

 ! یابرومو باال انداختم و گفتم:و تو هم تنهاش گذاشت هی

 اومدم. نیو بره بخاطر هم  اد یتونه ب  یدستپاچه گفت:نه...نه...خانم حالش خوبه م  اونم

 مادرت.  شی رو بهش گفتم:برگرد پ یجد 

 کار کنم براتون.  د یبا میبار بدون لبخند گفت:خانم اخه ما به شما بدهکار نیا ایثر

 ؟؟؟ یاز تو خواست پولو پس بد  یو گفتم:کس دم یتو هم کش اخمامو

 خواست؟؟؟  نو یاز تو ا ی بلندتر گفتم:کس گه یانداخت که بار د نییسرشو پا ایثر

  شهیکار کنم و تا پول تموم م د یکه به شما بدهکارم؟با دونم یمگه من خودم نم  یول د یف اومد و گفت:خانم شما نخواستبه حر ایثر

 . رمیحقوق نگ 

وسط،خونت   یهم بحث پولو بکش گهیبار د هی مادرت حرف اضافه ام نزن  شیهمون اخمام گفتم:الزم نکرده؛االنم پاشو برو پ با

 حالله! 

 . ییرایتو اتاق کار نموندم و پاشدم رفتم تو پذ  گهیرفت. خودمم د رون یاز اتاق ب عیگفت و سر  ی تته پته باشه ا با

 کرد.   یآروومم م  ییجورا ه ی. عاشق نسکافه بودم،ارهیو صدا کردم و بهش گفتم که واسم نسکافه ب نیاسمی

 عمارت اومد.  ی در ورود ی نسکافه ام شدم که صدا دنینسکافه رو آورد جرعه جرعه مشغول نوش  نکهیا بعد 

راه رفتن   یشد؛نا یی رایو عرق کرده وارد پذ  ده یپول ده یژول  یبا ظاهر ن یروژ ه یبدو بدو رفت و درو باز کرد؛بعد از چند ثان نیاسمی

 . د یبار یاز سر و روش م ینداشت و خستگ 

 خواستم.  ی رو م نیخوشم اومد خوب بلده کارشو،من هم مایدختره ر  نیاز کار ا واقعا

دختر نترس،با   ه ی کنم که  ی و کار  میکن  تیرو تقو فشی ضع هی ترس و روح ن یبود که ا ن یرو استخدام کردم،ا  مایر کهنیاز ا هدفم

که   ییو نترس بود و کارها  یقو  ه یروح هی  ازمند ین فتهیب  یعیمحموله رف   لیکه قرار بود تو روز تحو ییزایبشه؛چون چ یقو  ه یروح

 خوام.  ی نم نویاش خراب بشه و من ا ه ینباشه و باعث شه که روح یعاد  هی دختر معصوم که انقدر نیروژ  ی برا د یشا کنمیم
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  االرویفکروخ نیکنم و ا  هی تخل جاناتمویتونم ه ی خواست تا م یدوباره شارژ شده بودم و دلم م   نیروژ دن یخوردن نسکافه و د بعد 

 از ذهنم پاک کنم. 

 . نیزم ریز  یو رفتم تو سالن ورزش  دمیمخصوصمو پوش  یبلند شدم و لباسا ی آن م یتصم ه یبا  پس

 و... .  ل یمیضربه ا نیاون جسد رو،دوم ری ضربه تصاو نیبوکس شدم و با اول  سهیک کی دست کردم و نزد دستکشامو

  هی بعد از   کردم،برگشتم تو عمارت و   ی مشت و لگد گرفتم و بعدش که احساس آرامش م ر یبوکس رو ز سهیتونستم ک ی م تا

 خواب رهسپار شدم.  نی به سمت سرزم یحموم عال

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

که   دمیو فهم دم یرو کنار گاوصندوق د ی چشمامو باز کردم،نور  ی شدم؛وقت داریاومد از خواب ب یکه م  ییشب با سرو صدا نصف

 داره که اون گاو صندوق رو باز کنه.  م یتصم یکی

  یشه ول  یم  هوش یدونه زدم تو گردنش؛اول فکر کردم ب   هی به دزده و با دستم  دمیرس  نیپاورچ نیارووم بلند شدم و پاورچ  ارووم 

 مانندش گرفتم.  ل یگور کل یسمتم و با اون ه د یچرخ

  دونهیبزنم. تو همون حالت پامو باال اوردم و  غ یستم جتون  یخوردم و چون دستشو رو دهنم گرفته بود نم یبغلش فقط تکون م  تو

 .د یکش  یبلند  ادی حساسش که فر  یزدم تو جا

 خورد زدمش.  یبار پشت و لگد و تا م  ریکه منو ول کرد گرفتمش ز نیهم

 . مد یهوش شد بعدم با طناب بستمش تا فردا و خودمم تخت گرفتم خواب ی دونه تو سرش زدم که ب ه یبعدم با اسلحه خودش  و

اون اتفاقا به   ی آور ادیشد و با   یآور  ادیمو به مو تو ذهنم   یچهره دزده،همه چ دنیشدم بالفاصله با د داریاز خواب ب ی وقت صبح

 تنم کردم.  ی مناسب یسرعت نور بلند شدم و لباسا

 رو صدا کنن. گاردایو دستور دادم کل محافظا و باد نییرفتم پا تیعصبان با

 . رهیم  یو ک  ادیم  یست،کیکنن که حواسشون ن  یم  یچه غلط رون یاون ب ستین  معلوم

شما  ن؟کاری کن ی م ی شما چه غلط رونی گفتم:معلوم هست اون ب تیبلند و عصبان یهمشون اومدن رو به همشون با صدا ی وقت

 جواب بده.  یکیه؟ها؟یچ

 . میکه از عمارت و شما محافظت کن نه یاز اونا گفت:خب معلومه خانم کار ما ا یکی
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 ... یاشاره کرد ی فی !به نکته ظرنیرو لبم نشوندم و گفتم:آفر  یخند لب

که   شبیکنه؟د  یم  کاریعمارت چ نیاز لبخند رو لبام به جا نمونده بود گفتم:پس دزد تو ا یکه اثار   یدر حال  یبلند  ی با صدا و

 شناس شما حواست کجا بود؟؟  فهیوظ  یمن تو اتاقم دزد گرفتم. پس آقا  ن یزد ی چرت م نیشما داشت

 که وارد عمارت بشه. مید یرو ند  ی تعجب گفت:خانم ما حواسمون به همه جا بود،کس با

 شه.  ب یغ تونهیجنه وم  دمیشا ایوارد شده،  ییمسخره گفتم:اره خب هوا ی لحن با

 .اریرو ب  کهیبه سامان گفتم:برو از اتاقم اون مرت  رو

 با سرعت رفت باال و اونو آوردش.  اونم

 چشاش پر از ترس بود...  یتو  مرده 

 شنوم!  یمبل گذاشتش؛رفتم روبه روش نشستم و گفتم:خب م  یآوردش رو  سامان

 بار باز هم با همون لحن گفتم:منتظرم!  ن یدوم ی نگفت؛برا ی زی بهم نگاه کرد و چ رهیفقط خ مرده 

 ؟؟ یخوا ی م ی ؟؟چیاومد  نجایا یچ ی ؟؟؟برایکن ی کار م  یک  یگفتم:برا  تینگفت که بلند و با عصبان ی زیچ بازم

 نه؟؟؟  ی و گفتم:فک کنم الل دم ینگفت که اخمامو تو هم کش ی زیچ بازم

  دهیبهتره بر ی کن  یکه از زبونت استفاده نم  ی!خب وقت یحرف بزن یخوا ی نم ی،ولیست یالل ن یعنی تکون داد که گفتم:اها  یسر

 بشه،نه؟؟؟ 

 .اریب  یچ یق ه یم:سامان پاشو برو  به سامان گفت دم؛روید  یچشاش م یوضوح ترس رو تو   به

 ناباور نگام کرد و گفت:اما خانوم... سامان

 رو بکن و حرف اضافه نزن.  گم یکه بهت م  یوسط حرفش و با داد گفتم:کار  دمیپر

 دستم.   یکه گذاشتش تو   رمیرو بگ  یچ یبرگشت؛دستمو بردم جلوتا ق یچی ق ه یبعد با  قهی بار بدون حرف رفت و چند دق نیا سامان

 رو به سامان گفتم:دهنشو باز کن.  یجد 

 مرد رو باز کرد...  د،دهنیلرز یکه م  ی هم در حال سامان

 ؟؟ی از زبونت استفاده کن یخوا ی به مرد گفتم:هنوز هم نم رو
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 . اریزبونشو درب  ایاز محافظارو صدا زدم و گفتم:ب گهید یک ینگفت... یچ یدوباره ه  مرد

 که گفتم رو کرد. یاومد و کار  اونم

 . گمینبرش م گم،خانمی م گم یزبونش بردم که مرد شروع به تکون دادن خودش کرد و گفت:م ک یرو نزد  یچیق

 . د یرو لبم نشوندم و گفتم:خوبه؛ولش کن  یلبخند 

 هست رو براش ببرم.  شتونیپ اشاریکه از آقا   یفرستاده،گفت که مدارک   یهم ولش کردند که گفت:خانم من رو رحمان اونا

 هم،با هم ندارن. یچه؟؟اونا که نسبت  یبه رحمان اشاریخوردم؛ جا

 خواد؟  ی م ی:اون مدارک رو واسه چدمیپرس 

 رو به من گفت.  ن یدونم فقط هم ینم ی چیافتاده بود گفت:خانم به خدا من ه  هی که به گر مرده 

 به گوشت خورده؟  یمحب  ای اسم آنال حاال ه؟تای الک ی !فک کردیشدم و گفتم:و تو هم زود قبول کرد  بلند 

 ؟؟یمحب   ایاسمم چشماش گرد شد و گفت:آ...آنال نیا دنیشن با

 . یمحب ایو گفتم:بله...آنال دم یتو هم کش اخمامو

 ؟؟؟ یدونست  ینم نارو یکنه؟ا ینم دایدست من سالم نجات پ ر یاز ز یادامه دادم:بهت نگفته بود کس و

 . نشینگفت و فقط با ترس نگام کرد که گفتم:ببر یزیچ

 چه خبره؟  نجایا_

 که جلو اومد و گفت:چخبره؟  دم یرو د ایو ارم  نمی چرخوندم تا صاحب صدا رو بب سرمو

 مدارک اومده بود.  دنیدزد ی شب برا شب،نصفهیکه نگام به مرده بود گفتم:د ی حال در

 بود؟نگفت؟  ینگاهش کرد و گفت:از طرف ک ایارم

 دارم رو از من بدزده.  اشاری هی که عل ی اومده بود تا مدارک یکردم و گفتم:از طرف رحمان شنگاه

 زدم و ادامه دادم:که البته نتونست.  ی پوزخند  و

 ؟؟ یکن  یکار م ی:باهاش چد یپرس  گهیبار د ایارم
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به   یدرس حساب ه یو اونجا  رم یخودمم دنبالش م ؛یفرستمش خونه رحمان یدارم و بعد م  ی سمتش و گفتم:نگهش م دمیچرخ

 . دمیم یرحمان

 ؟ یکار کرد  ی رو چ اشاریکه مشکوکم کرد:  د یپرس  یسوال ایارم

 به اونجاش نداشته باش. ی کردم؛شما کار  شونیکار  هیدر حالتم گفتم: ی رییتغ بدون

 . میرو بدون زایچ  نیما هم ا د یبا م یکن  یگفت:ما باهم کار م  گهیبار د ایارم

 ؟ ی...اوکیاطالعات داشته باش  د یشما نبا یا  نهیدر هر زم ی م،ولی کن  ی و محکم گفتم:با هم کار م  یسمتش و جد  دمیچرخ

 .ستیقابل قبول ن  نیا ی گفت:ول ایارم

 . یکن  ی نم نییتو تع گهیافتادم برم تو اتاقم گفتم:اونش رو د یکه راه م  ی حال در

که من احساسش کردم    یبار بحث رو عوض کرد وبا کالفه گ نی کرد خودشو کنترل کنه. ا یم  یسع ی شد ول یعصبان ایارم

 ؟؟ ینکرد  دایپ یگفت:در مورداون جسد اطالعات

 و گفتم:نه!!!   سادمیوا

 ؟ی پا و اون پا کرد و گفت:تو دستور قتلش رو نداد  نیا ایارم

 گفتم:نه!   محکم

 ...ستیباور نقابل  ن یا یفرو کرد و گفت:ول  بشیج ی دستشو تو ایارم

هستم که   یو دنبال کس   دمشی!منم مثله شما تازه دستینه اصال مهم ن ایتو قابل باوره  ی برا نکهیو گفتم:ا دم یتو هم کش اخمامو

 . یشناس  یتو اونو م  ا یگو ی کار رو کرده. ول نیا

 باال انداختم و برگشتم تو اتاقم.  ی گفت و رفت منم شونه ا  ینه ا ایارم

محترمانه به تو    یلیورژن خ  یعن ی،یبدون ستیکه الزم ن  گنیبار بهت م ه ی که  ی داد؛خب وقت ی م ر یگ ی چرا انقد به همه چ دونمینم

 چه!

 اش رو.  گهینوع د هی کرده بودم رو بکنم؛البته  اشاریکه با  ی همون کار یگرفته بودم با رحمان   میتصم

 .نیی رو برداشتم و رفتم پا اشاری!خودمم حاضر شدم و مدارک  ارهیدر ب  یمان خبر دادم مرده رو از انبار به سا عیسر پس
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  نیاز ا ی زیچ نکه ی!بدون ایبه رحمان ید یم  یبر  ی مدارک رو م نیرو به مرده گفتم:االن ا یجد  یلیبودن؛خ سادهیو مرده وا سامان

 ؟ ید یه؛فهمیمرگت حتم ی رو انجام بد  نی. بر خالف ادمید یدزد  ن یکه من تورو در ع یبگ 

 تند سر تکون داد و گفت:باشه. تند 

 لباس راحت بپوش. هی و  اریبه سامان کردم و گفتم:برو کت و شلوارتو در ب رو

 ؟ یر ی م یاومد و گفت:کجا دار  ای ارم  نیب ن یزود رفت؛تو ا اونم

 توچه پسره فضول اه!  به

 .یرحمان شیپ رم یگفتم:دارم م  یجد 

 گفت:البد اونم تنها!  زهیآم  ریکه احساس کردم تحق ی لحن با

 . ریمث تو مرد ترم!دخترا رو دست کم نگ  ی از صدتا ییسمتش و گفتم:من خودم تنها دمیخونسرد چرخ ی لحن با

 . یزنی باهام حرف م ینجور یکه ا  ستمیدستت ن ریشد و گفت:من ز کم ینزد ایارم

 ؟ یهست یچ ،پس یستیدستم ن ر یاگه ز د یببخشکردم و با همون لحنم گفتم: نگاهش

  یو وارد عمارت م م یر ی باال م وار یرفت تو،من و تو از د نیا ی بگه که سامان برگشت. رو به سامان گفتم:وقت ی زیخواست چ ایارم

)اشاره به  نیا نکه یا م؛بعد یدار  یرو برم  سه ینو یتموم کاراشو توش م  اتیجزئ یرو که رحمان یو دفتر م یری. بعد از اون ممیش 

و صد البته اونو به   م یریگ  ی رو م اشاریو مدارک   مید  ینشون م  یو دفتر رو به رحمان م یریتو م  وبار من  نیمرده(مدارک رو داد،ا

 . میکن  یدرک واصل م

 . امیبعد از تموم شدن حرفم گفت:منم م ایارم

 . میبر ایبه حرفش گفتم:سامان ب یتوجه بدون

 بازومو گرفت که با پازدم تو زانوش و گفتم:به من دست نزن.  ایارم

 .می ریکنم بعدش هم با هم م یلباس عوض م   رمی با تحکم رو به من گفت:من االن م ایارم

 خودمو بهش ثابت کنم.  خوامیمهمه و م اد یتا فک نکنه ز سادم ینمونده بود. وا یی ایاومدم اعتراض کنم ارم تا

 .میاومد و گفت:بر قه ی چند دق بعد 
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 . شعوریحرصم گرفته بود پسره ب ای. بدجور از دست ارممیو راه افتاد  میشد  نیماش  سوار

 رو دور تر از عمارت نگه دار.  نیرو به راننده گفتم:ماش  مید یرس  ی از کم بعد 

 اسمش نادره فرستادم تو.  دمیو مرده رو که فهم میشد   ادهیاطاعت کرد. همه پ اونم

 . میباال رفت  وار یو از پشت عمارت از د  می رت شد،ما هم رفتکه وارد عما نیهم

  ی م یلحظه که افتادن خودم رو حتم ن یشد که پام سر خورد و در آخر یچ دونم یکردم نم یحرکت م وار یآرووم لبه د آرووم

 از پشت گرفتم.  یکیدونستم 

 . دمیرو د ا یحبس کرده بودم، رها کردم و به صاحب دستا نگاه کردم و ارم نه یرو که تو س  نفسم

 مثل من مردتره؟  ی از صدتا ی دم گوشم گفت:حاال ک ایارم

 . زاشتیگرفتم و سرم منت نم  ینم ن یا یمردم ول یو م   افتادم یخواست که م  ی م دلم 

از همون پنجره وارد عمارت   یو بعد از بررس   دمیباز بود رو دکه   یپنجره ا  ن یاز دور کمرم باز کردم و دوباره راه افتادم. اول دستاشو

 و سامان هم به دنبالم وارد شدن.  ایشدم و ارم 

و خودم از    دمیرو ند  ی نه...که کس ایهست  یکس  نمی که توش بودم رو باز کردم و از همون جا راهرو رو نگاه کردم تا بب یاتاق  در

 . انیرفتم و به اونا هم اشاره دادم ب رون یاتاق ب

 . هیراهرو،اتاق رحمان یاتاق انتها دمیدقت فهم ی کم  هی و با  م یراهرو شد   وارد

از ستونا و منو تو بغلش گرفت. حاال   یکیپشت   دم یبا خودش کش ایچند تا مرد اومد ارم یکه صدا م یرفت  یسمت اتاق م میداشت

 زرت و زرت بغلم کن،واال!! 

 گرفتم و گفتم:بار آخرت باشه که انقد بهم  ایانگشت اشارمو رو به ارم یمردا رفتن با حالت تهاجم  نکهیا بعد 

 ! یکن  ی و زرت و زرت بغلم م ی چسب یم

 و لوچه اش رو کج کرد و جلو تر از من رفت.  لب

 به من صبر بده((  ا،خودت یم و با خودم گفتم:))خدارو به آسمون گرفت سرمو

 فحش دادم،راه افتادم سمت اتاق. ا یبه ارم ی کل نکه یبعد از ا و
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 قفل چرخوندمش که در باز شد. ی سنجاق سرمو در آوردم و تو هی اتاق قفل بود، در

 . اصال معلوم نبود گاوصندوق رو کجا گذاشته!میو دنبال گاوصندوق گشت میوارد اتاق شد  ییسر و صدا نیکتریکوچ جاد یا بدون

 باشه.  یز یچ ه ی تابلو  ن یا ریز  د یبزرگ حواسمو به خودش پرت کرد،حدس زدم با ی تابلو ه ی بودم که  سادهیاتاق کالفه وا وسط 

 بردارن.  واری و سامان رو صدا زدم و گفتم که تابلو رو از رو د ایارم

 برداشتند. واری نکنند،تابلو رو از رو د جاد یا ییکردند که صدا  یم  یکه سع  یدر حال اوناهم

 گاوصندوق زود دست به کار شدم و سراغش رفتم.  دن یاوردن تابلو،گاوصندوق معلوم شد،با د نییپا با

 ور رفتن با گاوصندوق،باالخره بازش کردم و دفتر رو برداشتم.  ی از کم بعد 

 گذاشتند. شیقبل   یو سامان هم با کمک هم دوباره تابلو رو سر جا ایارم

نوشته   اتی که کرده بود،با جزئ  ییکه زدم به هدف؛چون کل کارها دمیبه دفتر انداختم و فهم ینگاه اجمال ه یکار اونا تموم شه  تا

 .یاوج خوش شانس ی عنیمن  ی برا نیبود وا

 . مید یرو با نادر د یو رحمان میشد  یی رایپذ  یراه یی تا سه

 . یمتوجه من نشده بود که گفتم:سالم رحمان  یرحمان هنوز

 طرفم و با تعجب نگام کرد.  د یچرخ یرحمان

 خبر دارم.  ی زیدونست من از چ ی نشون بده؛چون هنوز نم لکس یکرد خودشو ر یسع

 ؟یزد و گفت:به به آنا جان!خوب  یلبخند 

 ! تظاهر رو لبم نشوندم و گفتم:خوبم  یبرا یلبخند 

 رفتم رو به روش رو مبل نشستم. و

 زنم. یبعدا باهات حرف م  یبر  یتون یم  گهیزد و گفت:خب تو د یبه نادر اشاره ا یرحمان

 . میش  یزدم و گفتم:االن حرف بزن ما مزاحم نم ه یمبل تک ی پشت به

 . یآنا جان تو مراحم یگفت:چه مزاحم ی چرب زبون با
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 یشد و گفتم:تظاهر بسه رحمان ل یبه پوزخند تبد  لبخندم

 ه؟ یو گفت:منظورت چ د یخند  یرحمان

 . یدون ی م ی گفتم:منظورمو بهتر از هر کس یجد 

 .یزنیحرف م  یدر مورد چ دونمیدستپاچه گفت:واقعا نم یرحمان

  اشاروی عمارت من،تا مدارک ی که تو نادر رو فرستاد  میدون ی خوب م  یلیهر دومون خ یرحمان نی زدم و گفتم:بب  یحی مل لبخند 

 و االن هم با نقشه من اومده.   دمیکار اونو د   نیا نیبه سنگ خورد،چون من در ع رتیبرات بدزده و از شانس بدت ت 

 چشماش از تعجب گرد شدند و گفت:چطور ممکنه؟اون مدارکو برام اورده.  یرحمان

 . نجاستیم!گفتم که اون با نقشه من اگفت یو گفتم:اگه خوب گوش کرده باش  دم یکه روش نشسته بود چرخ  یشدم و دور مبل بلند 

 من هستن. شیاالن پ ؟؟مدارک یبه خودش اومد و گفت:حاال که چ یرحمان

 خواست بلند شه که اسلحه رو در اوردم  با اون نشوندمش سر جاش. و

 ؟ یکن  یم  کاریمعلوم هست چ چیبا ترس نشست و گفت:ه یرحمان

 خوام بکشمت. ی و گفتم:معلومه م دمیاسلحه رو به صورتش کش  سر

 ؟؟؟یو گفت:چ  د یکش ی ادیفر یرحمان

 ! نیگفتم:داد نزن و بش یجد 

کارش   یدونم چ ی کردم،نم  دایپ ییجا هی از   نو ی. دفتر رو از سامان گرفتم و گفتم:اسادمیرو عوض کردم و رفتم رو به روش وا جام

 . سیدست پل یبد  د یبا ی کن  یم  دایرو پ یز یچ هی  یوقت گنیپسرا م یکنم...ول 

 . میایبا هم کنار ب می تون یگفت:م  ده یپر یبا رنگ  یرحمان

 ! میتون  ی به نظر من نم ینشستم و گفتم:ول ی رحمان یزدم و رو دسته مبل رو به رو  یشخند ین

 کنم.  یگفت:آنا خواهش م ی به التماس افتاده بود و م یرحمان

  یخوب  ر،عواقبیکردن با من،بادم ش   یکه باز  یدونست  ی م  یتو خودت بهتر از هر کس یو گفتم:رحمان دم یتو هم کش اخمامو

 باشه،خوبه؟  ی. به نظرت مجازاتت چ ریتو دهن ش  ی صاف اومد  نایتو با همه ا ی نداره؛ول
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 کنم،غلط کردم.  یگفت:آنا خواهش م افتهیب ه یکه کم مونده بود به گر یرحمان

 ننداز تا به مجازاتت فکر کنم.  تیپاراز ی ول ی تو حالتم،گفتم:غلط رو که کرد یر یی تغ نیکوچکتر  جاد یا بدون

 فکر کردن گرفتم و اسلحه رو کنار چونه ام گرفتم.  ژست

 . یکن  ی بزنم؛کدوم رو انتخاب م شت یمثال آت ایپوستتو کند و بعد کشتت  شهیفکر کردن گفتم:مثال م یکمی بعد 

 نه؟ ی کن  یم  یشوخ ی چشاش گرد شد و گفت:دار یرحمان

 گفتم:نه  یجد 

 . ید یرو بهم پس م اشاریادامه دادم:االن مدارک  و

 داد. لمیترس زود مدارک رو تحو از

 بگم تا خودش حسابش رو برسه.  ی گرفتم به کام م یتصم بعدم

و دو   ایب فرستم  یکه م ی آدرس  ن یبه ا یبزنه گفتم:کام یاجازه بدم حرف  نکهیجواب داد بدون ا نکهیزدم؛بعد ا ی زنگ به کام  هی پس

 که هستن رو ببر.   یتا مرد 

 قطع کردم و آدرس رو فرستادم.  و

 . د یاریو سامان گفتم:هر دو تاشون رو ب ایبه ارم رو

 که گفتم رو کردند. ی همون کار اونام

به همه محافظات   رون یب می هم که رفت ش؛االن ینیبب ست یقرار ن  گهیکن،چون د یگفتم:از خونه ات خداحافظ  یرو به رحمان بعدم

 ؟ ید یکشمت فهم  یکنم و م  ی حرومت م ر یت ه یبه ما نداشته باشن وگرنه  ی کار یگ یم

 اش گذاشتم و وادار به رفتنش کردم.  قهیتند سر تکون داد، منم اسلحه رو در آوردم و رو شق تند 

 محافظا اسلحه هاشونو در آوردن و سمت ما گرفتند.  م، ی رفت رون یاز عمارت ب ی وقت

 . ارنیب نیی زدم و گفتم:زود باش بهشون بگو اسلحه هاشونو پا یضربه به سر رحمان ه یلحه  سر اس  با

 .د یبلند، به محافظا گفت:اسلحه هاتون رو بنداز ی با صدا د،یلرز یکه صداش م ی در حال یرحمان

 به هم انداختند و اسلحه هارو کنار پاهاشون گذاشتند. ینگاه د یهم با ترد اونا
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 .می و راه افتاد میرو کنار در عمارت آورد و ما سوارش شد  نیبردم و سامان هم ماش  رونی رو از عمارت ب یرحمان عیسر

 کنم.  ی م یال تو سرت خ ر یت ه ی:خفه شو وگرنه دمیفقط غر زد و ناله کرد. آخر سر طاقتم طاق شد و داد کش یراه رحمان ن یب تو

 نگفت.  ی زیبه مقصد چ دنیتا رس  گه یگرد شده نگام کرد و د یبا چشما یرحمان

 که اونجا بود و بستمشون.  یو نادر رو بردم تو خونه ا  یو من رحمان م یشد  ادهیپ م،همهید یبه مکان موردنطر رس  ی وقت

 برنشون.  یم  انیاالن م م یبر د یایو سامان گفتم:ب ایفرستادم و به ارم  یکام  یهم آدرس رو برا  بعد 

 کردم.  یرو حس م  ا یلحظه طرز نگاه مشکوک ارم ن یهم دنبالم اومدند هر چند، تا اخر اونا

 .می و به سمت عمارت حرکت کرد میشد  نیماش  سوار

  م؛یشدنمون مصادف بود با زنگ خوردن گوش  اده یکه پ  میشد  ادهیپ  نیو از ماش  مید یبه عمارت رس  یاز مدت نسبتا طوالن بعد 

 :د یچ یپ یتو گوش  یکام  یتماس رو برقرار کردم که صدا

 سالم آنا _

 شد؟ یسالم؛چ_

 رو بردم.  اشاریکه   ییشد بردمشون همون جا ،تموم یچیه_

 خوبه_

 رو قطع کردم.  یگوش  و

 . د یبار یاز سر و روش م یکه خستگ  دمیرو د نیعمارت شدم، روژ  وارد

 کنه.  ی آماده اش م افته یب  یعیکه قراره سر محموله رف ی اتفاقات ی و خوب داره برا   دهیداره کارشو خوب انجام م   مایر معلومه 

رو زدم و راه اتاق    دنیخواب د یعقب افتاده ام، ق ی کارا ی آور اد یبا  یخواست بخوابم ول  ی هارو باال رفتم و وارد اتاقم شدم؛دلم م پله

 گرفتم.  ش یکارم رو در پ

  ادیرو بهم بدن؛هر چند ز ی عیمحموله سم ی و گزارش کارا انیزدم تا ب یرو صدا م ایو ارم اریسام گه یساعت د هی حدود  د یبا

 . نمیرو بب ایارم خت یدوست نداشتم دوباره ر

 نشستم و مشغول انجام دادن کارام شدم.  میصندل ی اتاق کارم شدم و رو وارد
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 رو صدا زدم.  اریو سام ایساعت کارا تموم شدند و ارم کی رو مشغول بودم و بعد  یساعت ک ی حدود

 تو از جانب من، وارد اتاق شدند. د یایب دن یدر اتاق زده شد و با شن  قهیاز حدود پنج دق بعد 

 مورد کارها سوال کردم واونا هم گزارشار کارها رو  به من دادن.  در

 تونن برن.  ی که محرف زدن و باهاشون، گفتم   کمیاز  بعد 

 نکنند.  داریبه خدمتکارا زنگ زدم که منو واسه شام ب زی اومد رفتم اتاقم و اول از هرچ ی خوابم م ی لیکه خ خودمم 

 خوابم برد.  قه یو بعد از چند دق   دمیتخت گرم و نرمم خز ی تو دمیرو پوش  م یراحت یاز اون هم لباسا بعد 

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

 در اومدم، رفتم دندونامو مسواک زدم و دست و صورتمو شستم. ی از خمار نکه یشدم و بعد از ا  داریب شهیهمزود تر از  صبح

 ورزش کردن رو، کرد.   یرو که نگاه کردم، دلم هوا  اطیپنجره ح از

 گرفتم. ش یرو در پ یراه سالن ورزش   م،یو بعد از برداشتن گوش   دمیرو پوش  م یورزش  یلباسا

کردم.    یکه باهاش حال م ی آهنگ  هی کردم،   ی آهنگ رو پل ه یشدم و از همون اول، سراغ دستگاه پخش رفتم و  ی سالن ورزش  وارد

(Wantons/age payeyi ) 

 . دمیرو د ا یکردم که ارم  یداشتم ورزش م   یپخش شد و منم با انرژ آهنگ

 گند بزنه. باشه و به اعصاب من  د یهم با ایشانس منه هرجا که باشم قطعا ارم حاال

 .یباش  ی قدر ورزش کار خوب نی ا ادیاومد و گفت:بهت نم جلو

 .یباش  یانقد آدم فضول ادیزدم و گفتم:به تو هم نم یپوزخند 

 .ستمی جلو اومد و گفت:خب ن ایارم

 همون پوزخند گفتم:کامال معلومه.  با

.  فتمی که اونو بغل کردم تا ن  افتمیکرد و منم که شوکه شده بودم،اومدم ب  ادیخواستم دوباره مشغول شم که سرعت دستگاهو ز و

 . یکن  یکه از بغلم دل نم گذره یهنوز شوکه بودم و توبغل اون بودم که دم گوشم گفت:فک کنم داره بهت خوش م

 . گهیخواد بندازه بعدم چرت و پرت م ی منو م دا؛عمدایگرفته بود شد  حرصم
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نکرد    ینامرد یکردم که کبود شد و ل   ادهی روش پ ی اومدنم چنان حرکت رونیاومدم و به محض ب رونیخودم اومدم و از بغلش ب به

 . چوند یو دستمو گرفت و پ

 رد. کنم که محکم با پام زدم تو شکمش و اونم از درد ولم ک دایبودم که از دستش نجات پ ی راه دنبال

 کرده بود.  زش یانگ  جان یمن؛اهنگم هم چنان در حال پخش بود و ه ی کیزد  یحرکت اون م  هی

 . یایو گفت:فکرشم نکن از پس من بر ب ستاد یزد و باال سرم ا  نمیزم  ایحرکت ارم نیآخر

لپ لپ   یدانه گه  پنبه  ند یخورد؛رو زانو هام نشستم و گفتم:شتر در خواب ب نیلگد به ساق پاش زدم و اونم با پشت زم ه ی که 

 خورد گه دانه دانه. 

 اومدم.  رونیب ی رو تو همون حالت تو شوک ول کردم و از سالن ورزش  ایارم لمیبلند شدم و بعد از برداشتن وسا و

 صورتم بود.  یاون لحظه انگار لبخند، جزء جدا نشدن تو

 رو صدا زدم که حموم رو برام آماده کنه.  نیاسمی به اتاقم برگشتم و  سرخوش 

حموم جانانه   ه یکردم،پاشدم و  لکسی تو وان ر  نکهیحموم رو آماده کرد، رفتم و تو وان نشستم. بعد از ا نیاسمی نکه یاز ا بعد 

و رفتم   دمیش بدنمو زدم لباسامو پو  ونیمرطوب کننده و لوس  نکه یو بعد ا دم یاومدم و حوله تن پوشم رو پوش  رونیکردم؛از حموم ب

 تا صبحانه بخورم.  نییپا

  ن یتوزانه نگام کرد؛البته ا نه یک ایگفتم که ارم ی ریصبحانه بودن به جز من! منم نشستم و صبح بخ زی همه سرم ن،ییرفتم پا ی وقت

رو لبام   یهم لبخند خوشکل نیهم گرفتم و بخاطر هم یاد یز ی بلکه اصال انرژ ره،ینگاهش نه تنها باعث نشد که من حرص ام بگ 

 نشوندم.

 گذره؟؟  یچطور م  ناتتی:تمردمیپرس  نی در سکوت کامل خورده شد و بعد صبحانه از روژ صبحانه

 گفت:خوبه!   مایخورده از دست ر ادیکه معلوم بود ز ی هم با لحن نیروژ

 خوبه از صد تا بد، بدتر بود.  ن یبه نظر من ا ی ول

  ی بود که بتون نیهم واسه ا نایتمر  نیا ؛یخوب حواستو جمع کن  د یبا ه،ی عیا روز محموله رفکردم و گفتم:خوبه؛فرد یرو جد   لحنم

 . یکن  یم  یباند قاچاق بزرگ همکار  هی با  ی. ناسالمت یآدم شجاع بش ه یو  ی بر ترست غلبه کن

 . یصبح حاضر و آماده باش  6:00ساعت د یتکون داد که دوباره گفتم:فردا با ی سر نیروژ
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 ست؟ یالزم ن یلی:وساد ی گفت و پرس   یباشه ا نیروژ

 .دمیشدم گفتم:فقط اسلحه و چاقو؛ اونارم خودم بهت م ی که بلند م ی حال در

 نگران انداخت. اریبه سام یگفت و نگاه  یباشه ا نیروژ

  ی ول  ره؛یبمکنه و نامزد داره   یکه واسه من کار م  ی کس زارم ینم رم یدونستم، من اگه خودمم بم  یرو نم ی همه نگران ن یا لیدل واقعا

 نبودند.  یگفتن  نایا

 زنگ بزنم.  ی عیبشم و رفتم باال تو اتاقم تا به رف اریسام  ینگران ال یخ یکردم ب  یسع

 بوق جواب داد:  نیگرفتم و منتظر موندم جواب بده که با دوم شمارشو

 سالم آنا جان _

 سالم_

 ؟ یفردا حاضر یبرا_

 . میکن  ی حرکت م6:00بله حاضرم فردا ساعت_

 ی اوک_

 یبا_

 بزنه قطع کردم.  یا  گهید  یاجازه بدم حرف  نکهیرو بدون ا یگوش  و

 (( یکن خوش باش  یروز عمرته پس امروز رو سع نی جان فردا آخر  ی عیزدم و با خودم گفتم:))رف ی شخند ین و

 رو تخت پرت کردم و خودمم رو تخت نشستم.  ویگوش  و

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

  یعیرف  یبرا  ی خوب ی ریبره قطعا حال گ  شیخوب پ ینقشه رو دوره کردم؛اگه همه چصدبار 6:00تا االن که ساعت   شبید از

 . شهیم

 .دم یدم در اتاقم د  اریرو با سام  ن یرفتم که روژ  رونیاتاق ب از

 . می بر ایگفتم:ب  نیبه روژ رو
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 بار چشماشو باز و بسته کرد و جلوتر از من راه افتاد.  ک یدوخت و  ارینگران سام ینگاهشو به چشما نیروژ

  رم یاگه خودمم بم یحت شه؛ ینم شیزی و گفتم:نگران نباش نامزدت چ دم یپاشنه پا چرخ یلحظه آخر رو   یخواستم برم ول منم

 بشه!  ش یزیچ نیروژ زارمینم

 به کارا برس. ایا ارمرو کنار بزاره! االنم برو و ب  تیمعصوم نیشه و بتونه ا ی برم تا قو ی اونو م من

 گفت و رفت.   یکاسته شده بود باشه ا شی از نگران یکه انگار کم اریسام

 شدم و از همون اول آهنگ ]امروز روز منه[ رو گذاشتم و صداشو تا آخر دادم.  نی و سوار ماش  نییرفتم پا منم

 ند. رو پوشش داد نیهم دنبالمون اومدن و ماش  گاردایو باد  میعمارت خارج شد  اطیح از

 که قرار بود، محموله از اونجا خارج بشه.  ی همون جاده ا مید یساعت رس  م یاز ن بعد 

 قابل تحمل کرده بود.  ر یهوا رو غ یو گرما د یتاب ی رحمانه بهش م یبود که آفتاب ب ی جاده خاک هی

 رفتن؛ منم دنبالشون راه افتادم و رفتم.  یکه داشتن م دم یرو د نایاونور ماش  از

 که گفته بودم رو بکنن.  ی اشاره دادم کار گاردا یبردم و به باد رون یب  نیماش  شه یدستمو از ش  مید یمتروکه رس  ابانیبه خ ی وقت

 کردند. کی و محموله ها شل ی عیرف نیاشاره ام همه اسلحه هاشون رو در آوردن و سمت ماش  نیا با

  یچپ م یگریپس از د یکیبودن که   نایماش  ن یاومد فقط ا ی نم ی گلوله ا  یصدا خفه کن وصل بود، صدا به همه تفنگ ها چون

 کرد.  ی خودش رو هم متوقف م ی پشت نیکردند و ماش 

 کن.   کیشل کاش یگفتم:به الست ن یکرد که به روژ  یبا سرعت داشت حرکت م یعیرف

 هم چپ کرد. ی عیرف نیکه گفتم رو کرد و ماش   یهم کار  نیروژ

  ی چپ کرده نگام م نیتو ماش  ، یکه با سر و صورت خون ی عیشدمو به سمت  رف اده یدور تر متوقف کردم  و پ  یرو ده متر  نیماش 

 کرد، راه افتادم. 

که با آنا   یکس  دوننیمه مه ی عیبهش و خم شدم و گفتم:رف دم یاسلحه اش رو که کنار دستش افتاده بود برداشت که رس  دنمید با

 .نیکن  یبا من باز د یکه نبا  شهیدونم چرا واستون درس نم ینداشت؛نم یکرد،سرانجام خوب یباز

 اسلحه ام رو سمتش گرفتم که با ترس نگام کرد.  و
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 کشمت.  یرو ماشه گذاشتم و درصدد فشار دادنش بودم که انگشتمو از رو ماشه برداشتم و گفتم:منصرف شدم نم انگشتمو

 .نمیپشتم رو کردم و راه افتادم سمت ماش  و

 رو بده.  یهمه چ ب یو ترت  نجایا اد یهماهنگ کرده بود ب ی قبل با کام از

 اشاره دادم برگردن.  گاردام یشدم و به باد نیراحت سوار ماش  الیبا خ پس

 .م ی به سمت عمارت راه افتاد و

چند گلوله   یجا دن یبا د ش ینگران و منتظر بود که نگران اریکه به چشمم خورد، سام ی زیچ ن یعمارت باز شد، اول اطیدر ح ی وقت

 اومد.  کمونیشد و با سرعت هر چه تمام تر نزد شتر یب گاردا، یباد نیرو ماش 

از سالم بودنش رو، از نظر   نانیاطم یبار از سرتا پا، برا  هی رو بغل کرد و  ن یرفت و محکم روژ اریکه سام  میشد  اده یپ نیماش  از

 گذروند.

 شه؟ ینم ی زیکه چ  یبه من کرد و گفت:مگه نگفت  ینگاه

 نشده. می زیگفتم:خب چ لکسیر

 . یالیخ ی ب ی لیه واقعا که خنشد  ی زیچ ی گ یگلوله اس و تو م  یپر جا نایبلند گفت:رو ماش  یکوره در رفت وبا صدا از

وقت فراموش نکن که من   چیه نو یو سالمه دوما ا حیگلوله اس و نامزدت صح   یپر جا نایو گفتم:اوال ماش  دم یتو هم کش اخمامو

 پس حد خودتو بدون!  ، یحرف بزن ی نجوری با من ا ی و حق ندار ستمیرئ

 رو گرفت و دنبال خودش، به سمت عمارت، بردش. ن ینگفت و فقط، دست روژ ی زیموهاش زد و چ ی تو یچنگ  اریسام

 .دمیخواب  شب، ید ی خواب یهمون اخما راه افتادم سمت عمارت و وارد اتاقم شدم و به جبران ب  با

 به خودم اومدم، لباسامو عوض کردم و دست و صورتم رو شستم.  نکه یشدم و بعد از ا داریغروب ب یکاینزد

 نگاه کنم.  واریتو اتاق به در و د نکه یتا ا  نمیو اونجا بش  نییبرم پاگرفتم   میتصم

خوشم   نی نشسته بودن؛امروز از کار روژ ن یو روژ  ایو ارم اریسام ییرایشدم. تو پذ  ر یرفتم و از پله ها سراز رونیاز اتاق ب نیا بنابر

 بدم.  مایبه ر یشتر یگرفتم پول ب می هم تصم نیاومده بود و به خاطر هم

 م؟ ی نیبب لم یف ه ی  هی گفت:نظرتون چ  نیمبل تک نفره ام نشستم و مشغول مگس پروندن شدم که روژ ی و رو  رفتم
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 باال انداختم. ی موافقت کردن و منم شونه ا اونا

 ترسند.  ی گفت(م ده یجان فقط ژانرش ترسناک نباشه که آنا خانوم)خانومش رو کش نیزد و گفت:روژ   یپوزخند  ایارم

 . ارمیآورده بودم رو سرش ب  یعیکه سر رف   ییدوست داشتم بال  اون لحظه تو

  ی دوست دار ی نزار تو خودت هر چ گهی ترسه م  ی خودش م ایارم نی گفتم:روژ لکسیر  یلینفهمه حرص ام گرفته خ نکه یا یبرا

 بزار.

 . زارمیم یهند  لم یف ه ی گفت:پس   نیروژ

 اون لحظه دوست داشتم برم دو تا ماچش کنم.  تو

 به اسم ببر رو برداشت و گذاشت پخش بشه. لم یف  هی  نیروژ

پسره   د یشد. دختره هم بعد فهم ک یدختر خالفکار نزد ه یبه  سنده ینو کی تو نقش  ی بود ول سیپسر بود که پل هی در مورد  داستان

 طور.  نیاشق دختره شده بود و دختره هم همنکشتش؛ پسره ع ی جا پسره رو خواست بکشه ول ه یو  سهیپل

کرد که به    ف یدختره واسه پسره تعر نی ب ن یداد فرار کنند و تو ا شنهادیو پسره به دختره پ دنید  گرویسال همد  ه ی با یتقر بعد 

.  رنشونیتن بگ نتونس ی دنبالشون بودن ول سایاجبار تو خانوادشون بوده؛خالصه فرار کردن و پل ه ی نیخودش خالفکار  نشده و ا لیم

 آخر سرم با رقص و آواز تموم شد.

 که منم با اجبار خالفکار شده بودم  نی داشت هم  ییمنم شباهت ها  یبود و به زندگ  یقشنگ   لمیف

  شنهادیشه مطمئنا به من پ دایهم پ سی بود؛پل لمیف نیا ی شد ول دایپ د یکم داشت که اونم حاال شا س یپل هی   م یداستان زندگ و

 کنه.  ی م رم یو دستگ  ده یفرار نم

 کنم.  ی م سهیخودم مقا یواقع ی رو با زندگ ی هند  لم یف  هی داستان  ه یبودم که  کاریرو خدا من چه ب تو

 اتاقم شدم. ی به همه گفتم و راه ی ریشدم و شب به خ بلند 

 رفت.  ینم رون یصدا بود و صدا از اونجا ب قیاتاقم که عا ژهیگرفتم برم تو بخش و   میتصم

 . نیاز آرشاو یبرداشتم و شروع کردم به زدن آهنگ کاش بتون تارمو یهمون جا و گ رفتم

 داد.  ی دوست داشتم و بهم آرامش م کو یدوست داشتم؛ کال من  موز  لیدل ی آهنگو ب نیا
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انگار   ادیم   چند وقته انقد خوابم نیچرا ا دونم یتو اون اتاق موندم و بعد رفتم تا بخوابم؛نم گهید کمیآهنگ رو خوندم  نکهیا بعد 

 رو هم.  رنی پلکام م ی کردن ه زون یبه چشام آو  یی لویک ستیوزنه دو

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

 با تو حرف نزده.  ی خفه شو کس_

 ؟ یزن  یداد م  یسر گردنه است اومد  نجایمگه ا_

 کشمت. آنا کجاست؟  یم  رمیگ ی م ام یمن اعصاب ندارما م نیبب_

 بار پلک زدم تا چشام به نور عادت کنه.   چند 

 بود؟  یسر و صدا ها واسه چ نیا

به   دمیرو د  یعیرفتم که محمود پسر رف نییاومد. با دو از پله ها پا ی زی چ هی شکستن  یکه صدا  دمیزود لباسامو پوش  پاشدم

 ؟ ی کار کرد  یبا پدرم چ روزیبلند گفت:آنا خانومم اومد. آنا د د یمنو د نکهیمحض ا

 ؟ید یخواست به من بزنه رو داد فهم  ی که م  یکلک  یو گفتم:پدر تو جزا  دم یتو هم کش امواخم

 . ینکن به سرنوشت پدرت دچار بش ی کار  توهم

 ؟ یهست ی زیچ یمگه وحش ؟ یشکن یم  لیو وسا یراه انداخت  ادیخونه من داد و فر  ی اومد  ی به چه جرئت اصال

 ؟ یجرئتشو دار  ؟ها؟مگهیکن  یکارم م   ینکره اش گفت:مثال چ  یبا اون صدا محمود 

 ؟ ید یشاخ تر از تورو من آدم کردم فهم یلیبود گفتم:خ م یشونیکه اخم هنوز رو پ یزدم و در حال  یشخند ین

 زد و گفت:اخه معلومه مث من شاخ نبودن.  یپوزخند 

 ودن. تو صورتم گفتم:اره خب چون مث تو گاو نب یر یی تغ نیکوچکتر  جاد یا بدون

  یترسم هر غلط ی از تو بترسه من از تو نم ی جلو اومد و انگشت اشاره اش و به نشانه اخطار جلوم گرفت و گفت:آنا هر کس محمود 

 . رمیگ  یخواد بکن، من انتقام پدرمو ازت م ی که دلت م

  یشو و برو ول  الیخیم بگفت ؛ یکن  یآوردم، با جسارت تمام گفتم:غلط رو که تو م  ی م  نییکه انگشت اشاره اش رو پا ی حال در

 و مثله پدرت زنده به گورت کنم.  امیروزاست که با آدمام سراغت ب   ن یچند روز رو خوب بگذرون چون هم نیا ، یخودت نرفت
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 بدم.  س یرو به پل تیفقط نشون  هی اونوقت؟کاف ی ؟چطوریکن  ی زد و گفت:تو؟تو منو زنده به گور م ی قهقهه ا محمود 

  یک  یکن  یکه پدرت االن تو گور نبود. فکر م   نیرو پر رنگ تر کردم و گفتم:بدبخت تو و پدرت اگه از من مدرک داشت شخندمین

 رو، روانه قبرستون کردم.  یو رحمان اشاریبزرگتر از تورو مثل  یل یمن خ ؟یهست

رهاشون   شونیکه گرفت  ی نطقه ادونم اونارو رو تو همون م  ینم ی فک کرد ؟ یکرد و گفت:روانه قبرستون کرد ی دهن کج محمود 

 ؟ ی کرد

  ی کنم، نم  یم  یچ یدمشون رو ق نکهی!من بعد ایاش خبر ندار هی تو که از بق یزدم و گفتم:من رهاش کردم ول   یا گه ید پوزخند 

 .کشمشونیو بعد م  دمیذره ذره زجرشون م رن یزارم که راحت بم

 ؟ ید یها مرد فهم هیتنب  نیا ر یز شب یتو هم د پدر

 با آهن داغ.  اونم

 آهن داغ؟  ؟بایچشاش گرد شد و گفت:چ محمود 

 ؟یکار رو بکن  نیا گه یآدم د هی با  یتون   یم  ؟چطوریآدم؟اصال تو آدم  یزار یو گفت:اسم خودتو م د یموهاش کش ی تو یدست

  ی فا ادادونم؟پس لط   ینم ی کن ی اون ور آب فک م ی فرستیدختر م   ونی کام ه یجمع کردم و گفتم:تو خفه شو که هرسال   صورتمو

 ؟یاوک  ار یبا وجدان رو درن ی آدما

 و...  یست یتو آدم ن  گمیرو م نیشده بود، گفت:هم یچی خبر مرگ پدرش دپرس شده بود و زبونش ق دن یکه با شن محمود 

 اه!  ی کنن سر صبح  یحرفش رو نگفت و رفت. اعصاب آدمو خورد م ادامه 

 (ای)ارم

 نگم.  یز یکردم که چ ی آنا داغ کرده بودم و به زور خودم رو کنترل م ی حرفا دنیشن با

خودش رو با   ی که هم نوعا شنیم دایپ  یرحم  یب ی چه آدما ایزد انگار شاهکار کرده؛ خدا ی با افتخار هم از کاراش حرف م چه

صبر   یفقط اندک رمیاعدامتو بگ حکم  دم یتورو تموم کنم، قول م ییمن دوره فرمانروا دم یقول م ی محب  ای. آنالکشهیآهن داغ م

 صبر.  کمیالزمه، فقط 

 آخه خانوم سرش درد گرفته بود.  ارن، یجوشونده ب هی مبل نشست و داد زد تا براش  ی رو ایرفتن محمود، آنال با
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  یو محافظا رو صدا بزنن؛ ط گاردایکردن؛ بعد خوردن جوشونده گفت که همه باد ل یبدو بدو جوشونده رو آورد و خانم م خدمتکار

 بودند.  سادهیرو به روش وا گاردایکل محافظا و باد قه ی ده دق

همه تون رو زنده به   نیبار حواستون جمع نکن نیا شه؛ یچوب خط خطاهاتون پر م گه یو رو بهشون گفت:د د یتو هم کش اخماشو

 کنم.   یگور م

 . هی عاد زیچ ه ی! هیسرگرم هی ر کشتن آدما براش  ...انگاهه

 نگم. ی ز یکشم چ  یطناب دار م  یکنم و اونو پا ی م رش یکردم تا روز موعود که دستگ  یسع

 با تموم محافظا اتمام حجت کرد و محافظا رفتن. یکه ک دمیبودم و نفهم االتیفکر و خ تو

 برگشت تو اتاقش. ت یبا عصبان اونم

 بدم.  سیپل ل یرو تحو ی االن دختره از خودراض نیداشتم هم دوست

 کم کنه.   تمیآب سرد خوردم تا از عصبان وان یل  هی و رفتم تو اتاقم و به محض ورودم  پاشدم

 تخت نشستم و سرمو تو دستام گرفتم و تو افکارم غرق شدم. ی رو

 . دمیکش یته دلم م بود که از  ی قی و پشت بندش نفس عم  دمیکش ی لختم م یموها  یتو   یچنگ  یاز چند گاه هر

سرهنگ نفرستادم؛ زود دست به کار شدم و رفتم لب   یاومد چند وقته که اطالعات رو برا ادمیمدت که تو اتاق بودم،  ه یاز  بعد 

 تاب رو آوردم. 

 خوبه؟((  ن؟حالتونیهست یت ی:))سالم،تو چه وضعدمیسرهنگ رو د لی میباز شد و ا ل یمیرمز عبور رو زدم، صفحه ا نکه یاز ا بعد 

به   ایاز آنال مینتونست یمدرک  چی! فعال که همی همه خوب ،یعن یکردم:))سالم، خوبم!   پیبردم و تا بورد یدستم رو سمت ک  عیسر

 از خالفکارارو هم محموله و هم خودشو سرنگون کرده((  یکیگفت که   ی م  نیروژ ،یول  م؛ یاریدست ب

 تخت پرت کردم.  یدکمه سند رو زدم و خودمو رو  و

مدرک هر چند    هی  یحت ی کس ی کشه ول یادم م  ی که چطور کل ستیکنم، معلوم ن دایدختره پ نیاز ا یمدرک  ه ی د یجور شده با هر

 از اون نداره.  کیکوچ

 . رمیگرفتم که دوش آب سرد بگ  میفکر ها، تصم  نیاز ا یی رها یبرا
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بستند و   خیبدنم، احساس کردم که تمام سلول هام  یشدن قطرات آب رو  ریآب سرد رو باز کردم؛ با سراز ر یحموم شدم و ش  وارد

 قلبم از کار افتاد. 

 بود.  ند یمن خوشا یبرا  نینموند و ا ی فکر  چیه یجا گه یآب و منقلب شدنم، د ی وجود سرد با

 خشک کردن موهام شدم.  ال یخیب و  دمیاومدم و لباسامو پوش  رونیزدم از حموم ب خیکامل  نکه یاز ا بعد 

 نشستم.  یشگ یهم یصندل یو رو  نییرفتم پا ن،ینهار شده بود به خاطر هم وقت

 خورد. ی نشسته بود و با همون اخمش داشت غذا م رغضبانه، یم  شه،یمثل هم آنا

 .ارمیب نییصورتش رو پا ونیبرم بزنم دکوراس  گه یم  طونهیش 

 حاضر شدند. زیم  یهم اومدن و رو  نیو روژ  اریگذشت که سام  یاز اومدن من م  قه ی دق چند 

 . میحرف بزن ی عیتا در مورد سم ییرایپذ  د ی ایتو اتاقش نره ب ی گفت:کس  یاز خوردن غذا، آنا جد  بعد 

 مبل تک نفره مخصوصش، نشست. یجلوتر از همه ما رفت و رو  خودش 

چند وقت باالخره   نیو بعد ا م یهست یعی محموله سم یاراصاف کردن صداش کرد و گفت:چند وقته دنبال ک یبرا  یسرفه ا  تک

و چند   یعیسم هی عل میمدرک جمع کن  م،ی بر انجام کارها نظارت کن م؛یهمه ما اونجا باش  د یفردا، روز انتقال محموله است. فردا با

 ... گهیکار د

که از وقوع اون    میاون رو داشته باش  یو آمادگ   میاتفاق، آماده باش  هی  ی برا د یبا قه ی هر لحظه و هر دق ،ی عنی ه؛یروز حساس  فردا

 . میکن ی ریاتفاق، جلوگ

!  یرو زنده به گور کن  ی که فردا کس ستیپوزخند کنج لبم گفتم:قرار ن هی پس با   ره یگ  یبهش نندازم، دلم آروم نم کهیت ه یتا  دمید

 .میگم که آماده باش  ی از اون جهت م

  لی! با خودت بیآورد ادم ینشون بده، در کمال آرامش گفت: خوب شد   یواکنش ایو  اره یمن خم به ابرو ب ه کیت  نیکه با ا  نیا بدون

 لباس کار الزمت شد!  دمیشا ار؛ یو کلنگ ب

 هستش! یچه دختر اعصاب خورد کن  ایاونو حرص بدم خودم حرصم گرفت؛ خدا خواستم

بار تکرار کرد، دست از نطق   نیصد هزارم ی بود برا  ده یالزم رو، که هزاران بار گفته بود و خط و نشون کش یها ه یکه توص نیا بعد 

 کردن برداشت و شرش رو کم کرد. 
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فردا   یافکار آشفته ام رو سر و سامان بدم و تمام تمرکزم رو برا  یکه اون رفت بلند شدم و برگشتم تو اتاقم تا کم   نیهم منم

 بزارم.

 بندازم.  قیگرفتم فعال لو دادن آنا رو به تعو م یتصم  نیلو رفتن آنا ساده نبود! به خاطر هم  ،یرفت؛ ول  یمحموله لو م  د یبا فردا

 افتاد.  ی م ر یاون گ باالخره

بودند و به ذهنم که مدام مشغول بود،   دهیند  یاز مرور تموم نقشه تو ذهنم، به چشمام که چند وقت بود خواب درست و حساب بعد 

 دادم.  استراحت

 

 

 شدم. داریمن مثل ناقوس مرگ بود، از خواب ب ی از خدمتکارها، که در اون لحظه برا یکی یصدا با

 

  ییرایبه پذ  ،یاومدم و بعد از انجام چند کار شخص  نییباال اومد، از تخت پا ندوزم یو نکه یبه بدنم دادم و بعد از ا ی و قوس  کش

 رفتم. 

 

رو   مشی منتظره تصم ر یغ یل یبود، که آنا خ یمهمون ی سر و صداها برا نیا دمینبود و فهم ییرایتو پذ   یجز خدمتکارها کس به

 گرفته بود. 

 

از اونا، که معلوم   ی کیآب پرتقال بهم بدن؛ تا آب پرتقال حاضر بشه از  وان یل ه ی آشپزخونه رفتم و از خدمتکارا خواستم، که  سمت

 ؟ هیمناسبتش چ  یمهمون نی : ادمیبود سر خدمتکاره پرس 

 

بود، گفت:آنا خانم فردا تولدشونه؛ خواستد جشن  یخود همون طور   ی خدمتکاره با همون صورت خشن، که انگار به خود سر

 .رند یبگ 
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 .رهیتولد هم بگ  خواد ی خرس گنده عمر داره م هی اندازه  رند،ی...آنا خانم خواستن تولد بگ هه

 

کنم؛   یاطراف رو بررس  کمیبمونم و  ییرایفتم تا وقت شام همون پذ گر  میاومدم. تصم رونیپرتقال رو خوردم و از آشپزخونه ب  آب

 کنه.  ی نم بیع ی کار از محکم کار

 .دمیکش  ینامحسوس  داشتم به گوشه و اطراف سرک م  یلیبودم، خ سادهی وا یی رایطور که تو پذ  همون

 بردارم و به سمت اون برگردم.  دنیآنا از پشت سرم باعث شد دست از سرک کش یصدا که 

 

 !؟ یگرد ی م ی زیدنبال چ_

 

 بگردم؟  ی خودم رو حفظ کردم و گفتم:نه، مثال دنبال چ یخونسرد

 

 چرخوند سمت خدمتکار ها گفت:خوبه!  ی که سرش رو م ی حال در

 

 ون سپرد تا چند کار رو انجام بدن. به سمت چند خدمتکار رفت و بهش یا گه یحرف د چیبدون ه و

 بود.  زی ت یلیآنا خ ایبودم،  ع یضا یل یمن خ ایکردم   یور اون ور و نگاه م  نی سرم داشتم نامحسوس ا ریخ

 نرفتم. رون ی نشم، به اتاقم برگشتم و تا وقت شام ار اتاق ب عی ضا شتریب ن یاز ا نکه یا یبرا

 

 (( د یباش  رونیحاضر و آماده ب6:00در لحه آخر گفته بود:))فردا سر ساعت  ایبه اتاقم برگشتم و آنال ی شام هم فور بعد 

 . میانجام بد  میتون ی جز اطاعت کردن از دستوراتش نم یهم که فعال کار  ما
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 (ای)آنال

  ی که به من نارو م یی دم اونا ی شناسن، که چطور یشن. انگار منو نم یدارن پررو م   یاد یز گه یبودم؛ د ی از اتفاق صبح عصب هنوز

 کنم.   یم  یچ یزنن رو ق

 

  ییرایانداخت و هم االن، که داشت به پذ  که یزنه. امروز حواسم بود که هم سر نهار بهم ت   یمشکوک م یاد یروزا ز ن یهم ا ایارم

 حساس شدم. ی ادیمن ز  دمیکرد؛ شا ی م ی و همه جا رو بررس   د یکش ی سرک م

 

 زنگ بزنم. شمارش رو گرفتم و بعد دو تا بوق، جواب داد.  ی به کام د یاومد که با ادمی

 

 ؟ یالو سالم، خوب_

 

 سالم، خوبم! _

 

 محموله است؟ ل یفردا روز تحو_

 

 ؟ ی کار کن  یکه چ  یدون ی م م، ید  یم  ل یآره فردا محموله رو تحو_

 

 هست نگران نباش.  زیاره من حواسم به همه چ_

 

 . یخوبه! با_
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 تونست خرابش کنه.  ی نم ی بود و کس ی خوب یلیرو قطع کردم. فردا واسه من که تولدم بود، روز خ یگوش  و

 که خواب چشمامو ربود. د ینکش ی و طول  دمیتخت دراز کش ی که کردم رو ی از حموم بعد 

 

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

کردم و رفتم تا   یلباسام، اسلحه ام رو جاساز دنیزدن و پوش  شدم و بعد مسواک داریاز خواب ب م یآالرم گوش  یبا صدا صبح

 صبحانه بخورم. 

گفتم و نشستم. بالفاصله خدمتکار واسه من ظرف و اون    یر یلب صبح به خ  ریمشغول خوردن صبحانه بودند. منم ز  ز،یسر م  همه

 که دوست داشتم رو آورد.  ییزایچ

که قرار   یینایو سوار ماش  میصرف شد و بعد صبحونه هر چهار نفر بلند شد  نیدلنش ی در کمال آرامش و همراه با سکوت صبحونه 

 . میشد  م،یبود با اونا بر

 دوم شدند. ی با هم سوار فرار اریو سام  ایمن و ارم یبا هم سوار فرار  ن یو روژ من

کرد، اومد و   ی م  یکه رانندگ ایکردم. ارم نی، شروع به راندن ماش بخش گداشتم و با سرعت ی آهنگ شاد و انرژ ه ی همون اول  از

 کرد.   یدرست در کنار من با همون سرعت رانندگ

  یزد و خلوت بود؛ در کل جا ی مگس هم پر نم یبود که حت  یی از اونجا خارج بشه، جا ن، یهروئ یکه قرار بود محموله حاو ییجا

 کارا بود.   نیواسه ا یخوب

تو    یکردم و خودم رو بهشون رسوندم ول اد یسرعتم رو ز دم؛یرو د نایکه از دور، ماش  م یبا اون منطقه داشت یمفاصله نسبتا ک هنوز

 . ستین یعیسم یادما یکه معلوم بود برا  دمیمشکوک رو د نیماش  ه ی ن یاون ب

  دهید  رونیاز داخل، ب ی شد ول ینم ده یداخل د رون یکه از ب نیماش  شهی رسوندم. از ش  نیکردم و خودمو به اون ماش   ادیز سرعتمو

 . نمیبودنش رو بب سی انداختم که تونستم نشان پل نیبه اون ماش  یشد نگاه یم

  ی کس یهمه سال که حت ن یبندازم، اونم بعد ا ریکه خودمو گ  د یارز ینم  نینداشت چون به ا یبه من ربط یعیسم گه یاونجا د از

 شناخت. ی منو نم
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روندم؛ هنوز اونقدر ها   یاصل ابونیو با سرعت سمت خ دمیزود چرخ افتم؛یعقب ب نایرو کم کردم که باعث شد از همه ماش  سرعتم

که ما   ی که بهشون دادم، به همون سمت ی هم با اشاره ا ار یو سام ا یبلند شد و ارم ی ری گلوله و درگ ی دور نشده بودم که صدا

 به راه افتادند. م،یاومد 

 . میتا هر چه زودتر، به عمارت برس  م یداد  ی م راژ یو  ابونایسرعت تو خ با

 . دمیاز ته دل کش ی قیراحت شد و نامحسوس نفس عم المیخ م،ید یبه عمارت رس  ی وقت

 شد، به سمت عمارت حرکت کردم.  ی م  یشدم و از راه سنگ فرش، که به در عمارت منته اده یپ نیماش  از

 (هم پشت سرم بودند.اریو سام  نیو دار و دسته اش)روژ  ایرو باز کردم و وارد عمارت شدم؛ ارم در

 .د یاریآب پرتقال واسه من ب  وانیل  هیگفتم:  یبلند  یمبل ولو شدم و با صدا  یمحض ورودم رو  به

 شد؟  یمن چ گفتم:آب پرتقال   تیبلند تر و عصبان یی از خدمتکار نشد، با صدا یخبر  یوقت   قهیاز چند دق بعد 

 گفت:اومدم خانم اومدم!   یاومد با لحن حق به جانب یزاشت و بدو بدو م ی م ی نیس  یکه اب پرتقال رو، رو   یدر حال نیاسمی

من پاشم برات آب پرتقال   ن یبش ایتو ب یخوا  ی ! ببخش واقعا که تو زحمت انداختمت مید یگفتم:زحمت کش  یلحن مسخره ا با

 .ارمیب

 از استرس دهنم خشک شده بود.  دم؛ ینفس سر کش کیبهش کردم و آب پرتقال رو گرفتم و  یدهن کج  و

 .د ینیبش د یایب د؟ یسادیمثل مجسمه اونجا وا ه یبودن، انداختم و گفتم:چ ساده یکه مثل مجسمه، باال سرم وا نایا ایبه ارم  ینگاه

 مبل سه نفره نشستند.  ی منتظر حرف من بودند که اومدند و رو انگار

  یکه پا  ینداره؛ وقت ی به من ربط نیا ی کنه، ول ی به پا م ی و طوفان نجایا  ادیخودش رو نجات داده و امشب م  ی عیبودم سم مطمئن

 بندازم.  ریخودم رو گ ی عیمعامله سم ه یهمه سال تالش نکردم که االن به خاطر  ن یگذرم من ا ی م ی خودم وسط باشه از همه چ

 شه؟ یم  یو گفت:خب االن چ  د یلختش کش اه یس  یموها یتو  ی دست ایارم

کنه،   ی قشقرق به پا م  هی کشه و  ی و تولدم رو به گند م  ادیامشب م  یعی! سمیچیام انداختم و گفتم:ه گه ید ی پا یپام رو رو  هی

 ترسم. یچون از اون نم  ستیهم مهم ن ادیز یوا

 نشده؟  ریگفت:مگه اون هم دستگ  اریسام

 ! افتهینم ریگ  ایزود ن ی!؟ مطمئن باش اون به اشهیم  ریکه اون دستگ  یکن  یزدم و گفتم: فکر م  یپوزخند 
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 . ارمیکم ن  یعیسم ش یاون قدر مغزم آماده باشه که پ د یبخوابم، چون شب با کمیجام بلند شدم تا برم اتاقم وتا وقت نهار   از

ساعت نگاه کردم و   یکه خوابم ببره به عقربه ها ی و تا وقت  دمیتخت دراز کش ی لباس راحت رو دنی اتاقم شدم و بعد از پوش  وارد

 خوابم برد.  یکه ک دمینفهم

 .د یش   دار یخانم، خانم وقت نهاره ب_

گاه   هی دستم رو تک ه یشدم و  ی م ز یخ میکه ن  یکه باز کردم نور چشمامو زد و مجبور شدم دوباره چشمامو ببندم. در حال چشمامو

  ساده یکه رو به روم وا  دمیرو د نیاسمیخودم کرده بودم، چشمام رو چند بار باز و بسته کردم تا به نور عادت کنه؛ باالخره چهره 

 بود. 

 . یبر  ی تون ی مالوندم و گفتم:باشه م چشمامو

 جز همون دسته بود.   نیاسمیشدم و االن هم  یکرد، متنفر م  یم  دارمیکه از خواب ب ی کس ی از صدا شهیهم

 نداشت، دوست داشتم فقط دراز بکشم.   ی کرخت شده بود و حس بدنم

حرکت از رو تخت بلند شدم و رفتم دست و   هی و امروز تولدمه، با  ه یبه چ ی چ دمیفهم نکه یبود بلند شدم و بعد از ا یهر زحمت به

 گرفتم.  شیرو در پ ی صورتم رو شستم و بعد اون با عجله راه اتاق غذاخور

  سشونیمثل من که به اصطالح رئ ی آدم هی کردند و دوباره مشغول خوردن غذا شدند، اصال هم مهم نبود که   یسالم  دنمیبا د همه

 رحم هستش. ی که آنا ب انیم  گوریخورن، بعد هم واسه من ف یغذا م  یو دو لپ بلکه نشستن  ست؛ی حاضر ن زیهستم، هنوز سر م 

 کنم.  ینگاشون م ره یو با شعور، خ تیباشخص  یل یگاو خ  هی ساعته مثله بال نسبت من  هی که  دمیاشون فهم ره ینگاه خ دنید با

 سر و ته اش رو هم آوردم و مشغول خوردن غذام شدم. ی ذره آبرو، با تک سرفه ا  کیام و حفظ اون  یباز  عیجمع کردن ضا یبرا

  می تا هر کدوم بر میو بعد هم بلند شد   میبود خورد ی گاهشون به من، به هر نحو ی گاه و ب ی سکوت جمع و نگاه ها ان یرو در م غذا

 . میشب حاضر ش  ی و برا

کمر بند   ه یبود و تا کمر تنگ و  اهیرنگش س داشت،   ی حلقه ا نیگرد و آست قهی بود  که  یکه قرار بود بپوشم، مدلش جور  یلباس 

زانو بود و از پشت دنباله داشت و   یوجب باال م یشد؛ دامن از قسمت جلو ن ی هم داشت و از اونجا به بعد دامنش کلوش م ییطال

 د.پف کرده بو  ییجورا هی بود و   فتاده ی ن نییبود و صاف پا سادهیخوشکل وا ی لیخ بود پارچه جنسش نرم ن نکه یا ل یبه دل

حضور داشته    ی مهمون ی کنه و شب تو شی جا آرا نیو خودش رو هم، هم  ادیهر دومون ب  ش یآرا یبرا نایسا شه یبود مثل هم قرار

 باشه.



 دخترنقاب دار 

68 
 

بدو بدو رفت تا   ده،یترش  یدایبد  د یند  نیمثل ا  نیکرد و بعد اتمام کارش، روژ  ششیرو نشوند و آرا نی اومد و اول روژ نایسا باالخره

 خودش رو به نامزدش نشون بده.

گفتم و اون هم    یخنده، که کوفت  ر یحرکتم بلند زد ز ن یا دنیبا د ناینشستم. سا ی صندل ی و لوچه ام رو کج کردم و رفتم رو لب

 خنده اشو خورد و کارش رو شروع کرد. 

 رو برداشت. نه یآ  یدستش بودم، باالخره کارش تموم شد و پارچه رو ر یکه ز  یاز دو ساعت بعد 

ام رو قاب گرفته بود. رژ سرخ رو   ی رنگ  یکه رو چشمام کار گذاشته بود چشما ی شیخودم عاشق خودم شدم؛ آرا دن یبا د خودم

 .دمیپسند  ی م  شتریرو ب ح یمل یها  شیآرا  شهینبود، هم ظ یغل  ادیز  شمیکرده بود. آرا لیرو تکم شم یهم آرا میقلوه ا یلبا

 شونه هام افتاده بودند. ی فر درشت و مدل آشفته درست شده بود و رو موهام

  یسانت10پاشنه یبرام ببنده و بعد با کفشها نایرو دادم سا د یچسب یقلب بود و به گردنبند م ه یکه روش  ی گردنبند پارچه ا  هی

 کامل شد.  لمیاستا ،ییو بند طال  اه یس  یمدل پاکت

  ی کارها روبه راهه و چه کم و کسر نم یبرم و بب یی رایزنگ بزنم و هم به پذ  یفتم تا هم به کامر رون یرو برداشتم و از اتاق ب  میگوش 

 باشن. ر ینظ یب  د یمن با یها  یداره؛ مهمون

ام   ینیکردم ب  ی نفر برخورد کردم؛ احساس م  هی رفتم و حواسم به جلوم نبود که محکم به  ی رو گرفتم و داشتم راه م  یکام شماره

 کرد.  یشکسته چون، افتضاح درد م 

 ؟ یندار یاز ین نکیبه ع ی با پوزخند گفت:مطمئن ای . ارمدمیرو د ا یخوردم که ارم  یبه ک نم ینگاه کردم تا بب هی

 جواب داد:  یهمون لحظه کام  تو

 ؟ ی سالم آنا خوب_

 

 ؟ ی کارارو رو به راه کرد ی سالم کام_

 

 تولدت مبارک!  یاره نگران نباش؛ راست_
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 باشه.  یفقط حواست به همه چ ،یمرس _

 

 هست، دورادور هواتو دارم.  زیمن حواسم به همه چ_

 . یخوبه! با_

 بپرم.  ایبار خودم رو آماده کردم تا به ارم نیرو قطع کردم و ا یگوش 

  ی و خودتو الک ستیو حواسم ن   امیکه م  ید ی چون منو ند  ی فک کنم تو الزم دار ی الزم ندارم ول نکیگفتم: نه من ع  ی و جد   محکم

 . ید یکنار نکش

کرد و مشکوفانه ادامه    زی)بعدم چشماش رو رستمیدرصد! عاشق چشم و ابروت که ن  هی زد و گفت: تو فکر کن  ی قهقهه ا ایارم

 !ی تو عاشق من باش  دمیداد(شا

 . رهیگ ی نگو حالم بد شد اصال از فکرش ام عقم م یبه حالت چندش جمع کردم و گفتم: وا  صورتمو

  گهیبودن که د  مون یم  ؛یار یاعتماد به نفس رو از کجا م نیا دونمیدائم بازه، حاال نم ششونیکه ن یمون  ی آمازون م  ینامویم نیع

 خواد!  ی اعتماد به سقف کاذب نم

 من خجالت بکشه حرص بخوره.  شهیپ د یراحت حرص بخوره، شا ال یرو گفتم و تنهاش گذاشتم تا با خ نیا

از طرف اون   یل یمیا نمی رو چک کنم تا بب می قبل  لیمیبرگشتم تو اتاقم و لب تابم رو برداشتم و رفتم تا ا یی رایاز چک کردن پذ  بعد 

 . ومدهین  ایبرام اومده 

گشتم؛   ی اسم م هی همه اونا دنبال  ن یمن از ب ی شد، ول یبودند جار  شیدوستام که همه مال چهارسال پ ی ها لیمیاز ا یلیس  بازم

 ش بود. با ارز یلی که برام خ یاسم

 بزنم.  غ یج یو دوست داشتم از خوش   دمشید باالخره

زده و گم و گور   بتیرو بده چهار ساله غ ل یمیجواب ا ی خون یم  یو دار  ی رو باز کردم و خوندمش:))الاقل اگه زنده ا لیمیا

 (( یو جواب بد  یزنده باش  دوارمیام ؛منتظرتمیشد 

 تونم جواب بدم(( و لب تاب رو خاموش کردم.  ینم ی خودم گفتم:))ببخش ول با
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  ر یخالفکار بزرگ شم و همه خالفکار ها ز  هی  نکه یا د یمنو ند  ی کس گهیگرفتم خالفکار شم د   میکه تصم شیاز چهارسال پ درسته

تو    مدواریمنو از هدفم دور کنه ام زیچ چی کس و ه چ یزارم ه  یو نم دمیدست من باشن،  هدف من بود و من االن به هدفم رس 

 راه موفق تر هم بشم. نیا

 شروع شد و من هنوز تو اتاقم بودم.  یمهمون باالخره

کردم، از اتاق   دایپ نان یاز سر و وضعم اطم ی مرتب کردم؛ وقت یقد  نهیمطمئن شدم که همه مهمونا اومدن، خودم رو تو آ ی وقت

 رفتم.  نییخارج شدم و سالنه سالنه از پله ها پا

از   ی واکنش  رهی همه نگاه خ نیدر برابر ا نکهیپاشنه کفش هام حواس همه مهمونا رو به خودم معطوف کرده بودم؛ بدون ا یصدا با

 شروع کردم و به مهمون ها خوشامد گفتم.  زی م ن یخودم نشون بدم، از اول

نه   ایبعض نیکدوم از ا چ یدادن، که البته ه ی سرد جوابم رو م  یلیخ ایکردن و بعض  یم  فی تعر مییبایاز ز  ی با چرب زبون اشونیبعض

 خودشون و نه نظرشون برام مهم نبودن. 

  یبودن، خط و نشون م  ره یخ ن یکه به روژ ییپسرا یبا چشماش، برا ارینشسته بودند و سام زیم  هی سر  نیو روژ  اریسام ا،یارم

 .د یکش ی کردند، خط و نشون م ی نگاه م ار یکه به سام ییدخترا  یهم برا ن یکرد. روژ یتوزانه نگاشون م  نهیو ک د یکش

  سه یمقا مونه یهم خودش رو با اون م د یکرد؛ شا ی نگاه نم یدختر  چ یبود، که مغرورانه نشسته بود و به ه ایارم نیا نیب  نیا تو

 در آدم شدن داره.  ی کرده باشه و سع

 .یصد ساله ش  شاالی گفت: آنا جان تولدت مبارک ا د یکه منو د  نیهم نیرفتم و نشستم؛ روژ زشون یم سر

 . یشد گفتم: مرس  ی م دهیصورتم د  یکه به ندرت تو یکردم و با لبخند محو  نگاهش

 بود.  ی کاف ی ن مرس بگم همو ی ا گه ید ز ینبود چ الزم

 مواجه شدم.  ایکنم که با ارم  دایسرمو چرخوندم تا صاحب نگاه رو پ ل یدل  نیرو حس کردم به هم ینگاه ینیسنگ 

چزوندنش   یبود که عصر زده بودم؛ برا ی(به خاطر حرفد؟یکن  ینبود، )اعتماد به نفس کاذب رو حال م م ییبایز ی اش برا رهیخ نگاه

 کردن که بد نبود، بود!؟  یطونیش  کم یابرومو باال بردم.  هیلبام نشوندم و   ی لبخند رو هی

رقص   شنهادیبا پ ط،یشرا نیمناسب جوابم رو بده؛ که ا ط یشرا ه یخودش رو کنترل کرد تا تو  یآشکارا حرصش گرفت ول ایارم

 فراهم شد. ن، یبه روژ اریسام
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خل و چال لبخند   ن یمثله ا ه یکرد و گفت:چ کی خودش رو بهم نزد ای ، ارمرفتن تا برقصن نیو روژ  اریسام نکهیبعد از ا بالفاصله

 مگس وز وزو.  یکن  یم   یاحساس خوشکل ؟ید  یو ابروتو باال م  ی زن یژکوند م 

 .یآمازون  مونه یم ته؟ یگفت؟ به من گفت مگس وز وزو؟ فکر کرده خوش برد پ  یچ  نی!؟ االن ایچ

مغزتو   دنتی درخت به اون درخت پر نیخونسرد گفتم: فکر کنم از ا یل یرفتار کنم تا نفهمه حرصم گرفته و خ ی کردم جور یسع

 ! یحرف بزن  ستیرفته چطور با رئ  ادتیجا به جا کرده که 

 حله!؟  ی موز بدم بخور هی

م که دوست داشتم پاشم و  من بود  نیاومد و ا یخونش در نم یزد  ی رو کارد م ایحرفام کردم. ارم یهم چاشن  یلبخند خوشکل و

رقص دو نفره مناسب بود، قر بدم؛ که با در نظر گرفتن   ی بود و برا ی که آهنگ آروم  ،ی بابک ماف ستیبا همون آهنگ حواسم ن 

 داشتن موست داشتن رو گذاشتم در کوزه آبشو بخوره.  دوست م، یک نجایمن االن ا  نکهیجوانب و ا

 کنه.   یتو داره مغزم رو جا به جا م یادی گفت: وز وز کردن ز د یلرز یکه از حرص م  ییبا صدا ایارم

ب  کنه عمته پس مراق ی که وز وز م  یاز موهام رو که اومده بود تو صورتم رو کنار زدم و گفتم: اوال تو نه و شما! دوما، اون که یت  هی

 کردنت واصل بشم.  یحال  ی برا ی ا گه ید ی حرف زدنت باش تا مجبور نشم به کارها

 شد. دایپ اوش یبگه که سر و کله س  ی زیخواست چ ایارم

 . یکننده ا دواریوقت نه جواب مثبت از من گرفت، نه جواب ام   چیعاشق دلخسته من بود که ه اوش یس 

باشه و   یهر دختر یتونست آرزو  ی بود و م یپسر خوب می ریاکتور بگ خودش اگه پدرش رو ف ، یمثل خودم خالفکار بود ول پدرش 

  چیبلکه، ه اوش یاومد؛ نه تنها س  یبه چشمم نم اوش ینبودم، س  زایچ نیکه اصال تو فاز ا   یمن  ی برا ،یهم بود ول  یهر دختر  ی آرزو

 اومد.  یبه چشمم نم یا  گهیپسر د

 نگام کرد و گفت:تولدت مبارک آنا جان. ی با لبخند  اوش یس 

 گفتم:ممنون.  یشگ یهم یشد و با همون لحن جد  ی نم دهیصورتم د ی رو یبار لبخند  نیا

 حرف بزنم.  یموضوع خصوص هی خوام با آنا در مورد  یکرد و گفت: م  ایبه ارم  ینگاه

 . یکن  یم  جادیما مزاحمت ا نیب  نجایمحترمانه گفت شرت رو کم کن ا یلیخ

تلخ، نگام   یمحزون و لبخند  یمطمئن شد با نگاه ایاز رفتن ارم یوقت  اوش یکنار راه پله نشست. س  ی مبال   یپاشد و رفت رو  ایارم

 کرد و گفت: هنوز جوابت همونه؟ نظرت عوض نشده؟ 
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گفتم:    ینپرسه، جد  گهیجواب قاطع بهش بدم تا د هی  نکهیا یبرا د؛یپرس   ی چندبار از من جواب رد گرفته بود بازم م نکه یوجود ا با

نه! جواب من نه هستش و   ، یر یگ یبار همون جواب رو م  نیهزارم ی و برا ی پرس  یسوال رو م  ن یبار ا نیهزارم یبرا اوش یس 

 نکن.  تهکنه ، پس خودت رو خس یهم نم  ی رییتغ

محزون و نمناکش،   ی کردم و با نگاه عسل  ی واضح حس م ی لیخ شویکه من هم تلخ  یلبخند تلخش وسعت گرفت؛ جور  اوش یس 

 کنه...  ر ییلحظه به چشماش نگاه کنه،  گفت: هر چند دوست دارم جوابت تغ نیتو ا  یکه آدم دوست نداشت حت

 وسط حرفش و گفتم: من گفتم که... دمیپر

 رو قطع کرد و گفت: آنا بزار حرفم رو بزنم.  حرفم

و    یشاد باش  یهر جا هست  دوارمیکنم ام یم  یخوشبخت  ینکرده، برات آرزو  رییحاال که تغ  ی کنه ول ریی داشتم که جوابت تغ دوست

 . ادیبه تو خالفکار بودن نم ی کارت بردار  نیدست از ا

که   نمیب یرو ته چشمات م تیمن معصوم نا یبا وجود همه ا ی ه، ولکه هزاران آدم کشت  ننیب ی م یادم سنگ  ه یهمه تو رو  درسته

 .ینزار بد بش ؛ یرحم بش یب  نیاز ا شتر ینزار ب رن،یلطفا نزار احساساتت بم شه، یداره کمرنگ م

  ی پنجاه بار مواد م ی که روز  یزد مگه ادم ی حرف م ی تیکرد!؟ از چه معصوم ی کار م ی پسر با حرفاش داشت با من چ نیا ایخدا

 تونه معصوم باشه؟  یکشه، چطور م  ی ور و اون ور و آدم م  نیبره ا

 نمونده که بخوام زنده اش کنم.  یاحساس  گهیوقته بد شدم! د  یلیمن بد شدم، خ  یرو تر کردم و گفتم: ممنون از آرزوت ول لبم

 .نمشیب  یشد گفت: هنوز هم هست من م ی که بلند م ی در حال اوش یس 

 ! ریمن روانشناسم؛ دست کمم نگ  یشوخ گفت: ناسالمت ی حنبا ل بعد 

 بازم تولدت مبارک.  م،ینیب ی نم گهیپرواز دارم د  کایدر ادامه گفت: من امشب به مقصد امر و

 هام گوش کن.  هینشوند گفت: لطفا به توص  یکه رو لباش م یقدم دور شد و بعد برگشت و با لبخند  چند 

بهت بگم   یز یچ ه ی اط یح می بر ایرفتم سمتش و گفتم: ب نیشد بخاطر هم ی نم نجایا ی بهش بگم ول ییزایچ هی گرفتم   میتصم

 . زارهیآهنگ نم یصدا نجایا

 ؟ یبگ  ی خوا یم  ی نگام کرد و گفت: چ گنگ

 . گمیم رون یب ایگفتم: ب اط،یرفتم تا برم ح  یعمارت م ی که سمت در ورود ی حال در
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 .دمید  اوش یرو، رو خودم و س  ایشدم، نگاه مشکوفانه ارم یلحظه که داشتم از عمارت خارج م   نیدنبالم اومد و آخر اوش یس 

هم اومد و رو   اوش یخوشکل، روشن شده بود، نشستم؛ س  ی طرح فانوس   ی که با چراغ ها  یقی عمارت خارج شدم و رفتم تو آالچ از

 به روم نشست.

  نکهیخواستم بگم خدا به همراهت و ا ی رو صورتم نشونده بودم، گفتم: م یح یکه لبخند مل  یدر حال م، یمال یبار با لحن  نیاول یبرا

تو   اقتیل  ی بهت بگم ول نو ینبودم که ا ن یقائل به ا اد ی. زیرو خوشبخت کن ی هر دختر یتون یو م   ی هست یهر دختر  ی تو آرزو

 بهتر از منه.  ییدخترا

وقت راه   چی و  ه  یهم متفاوت بمون  شهی هم دوارم یو ام ی کار منه فرق دارتو با پدرت که خالفکاره و هم  یخالفکارم ول ه ی من

تو    یول  م،یو چه نخوا  می چه بخوا شهیاعداممون ختم م  تیو در نها ی ر یچون راه ما آخرش به دستگ  ، یرینگ  ش یپدرت رو در پ

 .ستیآلوده ن  یکس  ونو دستت به خ  یو تا حاال خالف نرفت یپاک

 آروم و با صفا رو برات دارم.  ی زندگ ه ی ی که دستم رو سمتش گرفته بودم، گفتم: آرزو  یشدم و در حال بلند 

خودت   ی و آروم برا  ی عاد ی زندگ ه یکار دست بردار و   نیبغلم کرد و دم گوشم گفت: آنا تو هم از ا د،یرو گرفت و کش دستم

 درست کن. 

 آروم داشته باشم. ی زندگ ه یممکنه که  ر یو غ شهیبخوام نمکردم ازش جدا شم گفتم: خودمم  ی م ی که سع ی حال در

 هلم داد. ی کی نکهیگلوله رو احساس کردم و ا کیشل یلحظه صدا  هی تو   یجدا شد ول  ازم

 گلوله خورده بود و چشاش از درد گرد شده بود.   دم؛یرو د اوش یکرد و هنوز تو شوک بودم که س  یخوردم و پام درد م  نیزم بد 

 بود.  سادهیکه تفنگ به دست مات و مبهوت وا دم یرس  یعینبال کردم و به سمرو د اوش یس  نگاه

 نگاه کردم.  اوش یکردم و بعد هم ناباور به س  کیکرده بودم رو در آوردم و به شکمش شل یتفنگم رو که جاساز  یز یاز هر چ اول

 شد!  یچ دمی بودن؛ اصال نفم دنیکرده بودم و چشام در شرف بار بغض

 .د یدکتر صدا کنه زود باش  یک یگفتم:  اد یبا داد و فر عیسر

 اومد و گفت: من دکترم.  رونی اومده بودند، ب رونیگلوله از عمارت ب ی صدا دنیکه با شن  ییمهمونا ل یس  نینفر از ب هی

 . ایزود باش ب ی هست یگفتم: پس منتظر چ تیعصبان با
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که چشماش داشت کم   اوش ینشستم و به س  نیکه غرق خون بود رسوند؛ منم کنارش رو زم یاوش یبدو اومد و خودش رو به س  بدو

 شد نگاه کردم.  یکم بسته م 

 چشماتو نبند.  اوش یباشه، گفتم: س  تی کردم همراه با جد  ی م یکه سع ی نگران در حال یپام گذاشتم؛ با لحن یرو  اوشویس  سر

 .یزورگو هست ی همون آنا تمیوضع نیزد و گفت: تو ا ی اون همه درد لبخند  ن یب یول د،یبار ی از چهره اش درد م  اوش یس 

  ی که هست، حق ندار  نهیگفتم: هم د یلرز ی که از بغض م ییسوخت با صدا یچشمام م  زهیکه اشکامو نگه داشته بودم تا نر انقد 

 . یچشماتو ببند 

 که بهت گفتم فکر کن.   ییزد و گفت: به حرفا ی لبخند تلخ اوش یس 

کار رو   نیاتفاق هم، خودت رو مقصر ندون؛ من دوستت داشتم که ا نی گفت؛ دستم رو گرفت و ادامه داد: به خاطر ا ی درد آخ از

 کردم. 

 حس شد؛ بلند گفتم:   یبا گفتن:)) دوستت دارم(( چشماشو بست و دستش ب و

 چشماتو وا کن.  اوش یس _

!  اوش یخورد، گفتم: س  ی من به صورتش م یاپیپ ی ها ی لیدادم و س  یکه تکونش م  ینگرفتم بلند تر، در حال  یجواب دم ید ی وقت

 جواب بده زود باش.  اوش ی! س اوش یس 

 بهشت باشه. یجاش تو  شاالیگم؛ ا  ی م ت یشونه ام گذاشت و گفت: تسل یدستش رو رو  دکتر 

 ؟یستیمگه دکتر ن  نجا یا یکن  ی م یتو!؟ پس تو چه غلط   یگ  یم  یو به دکتر گفتم: چ  دمیکش  یرو سرم آوار شد با داد ایدن

 نگفت.  یزیو چ نییسرشو انداخت پا دکتر 

کن. اون نمرده زنده   ی کار ه ی ا یجواب منو بده! بگو نمرده! ب یدکتر رو گرفتم و گفتم: د لعنت  قه ینگرفتم بلند شدم و  یجواب ی وقت

 است اون... 

و هق    هی زانوهام فرود اومدم؛ با گر یدکتر تو دستام بود، پاهام سست شدن و رو  قه ی بغض تو گلوم امانم نداد و همونطور که  گهید

 . یبرد یم  د یمن پر گناهم. خدا زود بود واسه اون منو با اینکرده خدا یزدم و گفتم: خدا اون که گناه یاد یهق فر

 کرد. ی م هام دل سنگ رو آب   هی زدم که گر ی داد م  یجور

 دونستن. یاحساس م  ی خودخواه و ب یکه سالها منو آنا ییکسا  یکه ساخته بودم شکست؛ اونم جلو  یسنگ  یچهار سال آنا بعد 
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 پاشو. اوش یس  اوش،یجون افتاد، داغ دلم تازه شد و زجه زدم و با هق هق گفتم: س  ی ب اوش یکه به س  نگام

 . دمید و من به چشم خودم شکستنش رو دکه تازه خبرشو بهش داده بودن، اوم  ،پدرش،یصدر آقا

 گفت.  ی دو با داد م اوش یاسم س  یدر پ  یدر آروم کردنش داشتن؛ بلند و پ یدورش رو گرفتن و سع محافظاش 

دوستت   ی لیبهم کرد و محکم بغلم کرد و گفت: آنا خ ینگاه یشدم. آقا صدر ی آقا صدر  کیسست بلند شدم ونزد ییپاها با

 . د یکش ی م شی داشت؛ هر روز بحث تو رو پ

ازدواج کنه   ستیمعلوم ن ندش یکه غرق گناهه و آ ی کیخواستم با  یرو بغل کردم و گفتم: نم دهیپدر داغ د ن یباال بردم و ا دستامو

 نه. رو داره ازدواج ک اقتش یکه ل  یکیخواستم با  ی و بدبخت بشه؛ م

که بهم گفت   ی رفت، لحظه ا ی نم ادمیلحظه رو  نیوقت ا  چیه م؛یکرد  ه یو گر  می هر دو زجه زد ی حرفم با آقا صدر نیاز ا بعد 

 دوستت دارم و چشماشو بست.

که کرده بودم هنوزم تو گلوم جا خوش کرده بود و قصد   ی ا ه یهمه گر نیسوخت، بغضم با وجود ا یدلم م ش یادآوریهر بار  با

 خفه کردنم رو داشت.

منو    یرحم یب  ی و دستش رو گرفتم و گفتم: ببخش که جزا  اوش یجون س  یاومدم و رفتم سمت جسم ب رون یب اوش یبغل آقا س  از

 .یبه خاطر من پر پر شد  تیببخش که تو اوج جوون ی تو داد

اومدم طلبت رو ازم   یمنتظرم باش وقت  ایاون دن اوش یخوردن گفتم: س  یم  اوش یورت س ص یکه اشکاش رو  یاشک ییچشما با

 .ریبگ 

 . دمید یاشک یرو با چشما  نیروژ نم؛یشونه ام نشست، برگشتم تا صاحب دست رو بب  ی رو یدست

 محکم کجا رفت!؟  ی نکن، اون آنا هی زد و کنارم نشست، دم گوشم گفت: آنا بسه گر زانو

 محکم باشم.  ط ی شرا ن یتونم تو ا ی زدم و بهش گفتم: نم یصدادار پوزخند 

 جا باشه.  نیجور ا ن ینداره جنازه هم تیگفت: خوب تیجمع ن یاز ب یکی

 جون! ی جسم ب هی مجلس بهش بود، االن شده جنازه،  یبود که چشم همه دخترا یپسر  اوش یس  ش، یپ قهیچند دق  تا

  ه یو بهش تک دم یکش ق یزور کنار ستون آالچ  هی وصل بود. همونجور که نشسته بودم، خودم رو  ییلویبه پاهام وزنه صد ک انگار

 دادم. 
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ناراحت نباش،  ت،یاومدن و با گفتن تسل یرو بلند کردن و بردن؛ مهمونا هر کدوم جلو م  اوش یجون س  ی نفر اومدن و جسم ب چند 

 رفتن.  ی کردن و م ید، داغم رو تازه م بو  نیمحکم شو و قسمتش ا ی همون آنا

 بود!  نی! قسمتش اهه

 بکنم.  ینداشتم تا کار ی حس یو ول  دم ید ی از ابهام م ی تو هاله ا نارو یا همه

 بودم.   اوش یس  ی به جا رهینمونده بود، من هم چنان خ اوش یاز س  ی همه رفته بودن  و اثر نکهی بد بود! با وجود ا یلیخ حالم

  یآور  اد یاومد و  یم  ادمیاحساس و همه حرفاش  ی گفت ب ی خندوندم، بهم م ی م م،یاومد خاستگار ی که م  ییتک لحظه ها تک

 داد.   ی زجرم م ست، ین گهید  نکهیا

  اوش یفقط س  ای شد و کجا بردنش، اونم مرد   یچ ی عیکه سم دم یاصال نفهم ختن،یر ی با هم دوئل گذاشته بودند و تند تند م اشکام

 ر پر شد!؟گناه پ یب

 . ادیکه داره به سمت من م دم یرو د ا یبودم، ارم ره یحرکت به رو به روم خ  ی مدت، که هنوز ب ه یاز  بعد 

 لرزون، به سمت عمارت حرکت کردم.  ی بشکنم؛ پس بلند شدم و با قدم ها ایمثل ارم  یکس  یجلو ن یاز ا شتر یخواستم ب ینم

 . زهیبه هم بر گه یآدم د ه یحد از مردن  نی که خودش انقد آدم کشته، تا ا  یکنم کس ی شدم گفت: فکر نم ی که رد م ایکنار ارم از

 بود؟  ی حرف چ ن یو بهش نگاه کردم و گفتم: االن منظورت از ا  برگشتم

د و صورتش  کرد، جلو اوم  یکه تو اون لحظه واقعا اعصابم رو خورد م  یگذاشت و با پوزخند  باش یج یدستاش رو تو  د،یچرخ ایارم

 . زیاشک تمساح نر گهیبود که بسه د ن یصورتم نگه داشت و گفت: منظورم ا کیرو نزد

 تونم بکنم!  یهم نم یناراحت ی تمساح!؟ هه...! حت اشک

  ی دون  یکه نم  یز یوقت در مورد چ  چیتفاوت بود، گفتم: ه یب  یلیکه خ  یو چهره ا  ت یتوش بود و نه عصبان  تیکه نه جد  ی لحن با

 حرف نزن. 

 ؟ یگناه ی االن تو ب  ی عنیپوزخندش رو پررنگ تر کرد و گفت:  ایارم

 ... یگناه نبودم ول  یکردم که ب  یخودم اعتراف م با

که جوابش رو بدم، پا تند کردم و وارد عمارت شدم. حوصله نداشتم که به خدمتکار بگم حموم رو برام آماده کنه، به    نیا بدون

 م رو آماده کردم و رفتم تو وان نشستم. خودم رفتم و حمو نیخاطر هم



 دخترنقاب دار 

77 
 

 اومد. ی م ادم یشد و همش  یکردم که ذهنم رو از اون لحظه پاک کنم نم ی م ی کار هر

 . ختنیکردن و ر دایهم راهشون رو پ گهید ی از اون ها، اونا یک ی ختنیو با ر د یاشک تو کاسه چشمام جوش  بازم

نشد؛   ی ول  نهیهم نب  گهید  ده،یاشک من رو ند  ی که چند ساله کس  یخواستم همون طور ی همه بشکنم، م ینداشتم جلو  دوست

برام دل   یزاشتم کس  یم د یاومدم؛ نبا یبه خودم م د یاز فردا با یول  خت،یبه خاطر من بد جور منو به هم ر  اوش یگلوله خوردن س 

 بسوزونه و به من ترحم کنه. 

 

 (ای)ارم

 

 قدم بزنم.  کم یدرختا   نیگرفت و وارد عمارت شد، منم رفتم تا ب شیبه عمارت رو در پ  یتهبهم بگه، راه من ی زیکه چ  نیا بدون

 کشه.   ی رو که با گلوله آنا نمرده، م  ی عیحتما سم یدو تا قتل، چون صدر شه یقتل! که البته م ه ی! بازم گهید ی قربان ه ی بازم

هاش دل سنگ هم   ه ی آنا اشک تمساح نبود؛ گر یها ه ی تونستم اعتراف کنم که معلوم بود گر ی خودم که م ش یپ یآنا نگفتم ول  به

از   یسوخت منم که کم ی هاش دلش براش م ه ی گر دن یاومد با د ی که از آنا بدش هم م  یکس  یکرد و از ته دلش بود، حت ی آب م

 اونا نداشتم.

 سرهنگ ارسال کنم.  یاطالعات رو برا گرفتم که برگردم عمارت، تا  میآنا شدم و تصم ه یگر  الیخ یب

 اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدم. بعد از عوض کردن لباسام، خودم رو انداختم رو تخت و لب تاب رو برداشتم. در

 که داشتم از طرف سرهنگ بود.  ی لیمیباز شد و تنها ا لی میعبور و زدم و صفحه ا رمز

 (( د؟یاوردیبه دست ن ید یچطورن؟ اطالعات جد  ن یو روژ اریسام ؟ یان خوبج ایرو باز کردم و خوندمش:)) سالم ارم لیمیا

 

فقط   م؛ یاوردی که هنوز به دست ن د ی! اطالعات جد میکردم:))سالم، همه خوب  پیسوق دادم و شروع به تا بورد یرو به طرف ک  دستام

 کشته شد.((  ی کیکه امشب باز هم  نیا
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و چطور   ه یحاال مقتول ک د؟یپس شما چرا به اونجا رفت د؟ یاوردیبه دست ن ی !؟ چطور اطالعاتیسرهنگ نوشت:)) چ  بالفاصله

 کشته شد؟(( 

 

که امروز محموله   ، یمحب ایطرف قرارداد آنال ی عیخالفکار بزرگ بود. سم ،یپسر ساعد صدر ،یصدر  اوش یکردم:)) مقتول س  پیتا

 رو جلوش انداخت و گلوله به اون اصابت کرد.(( خودش  اوش یکنه که س  کیشل  ایاش لو رفت، خواست به آنال

 . یمحب  اینفر کشته شد، اونم به خاطر آنال هی جواب داد:)) پس بازم  قهی بعد از چند دق سرهنگ

 دست اون هستن((.  ر یو همه ز  هی قاچاقچ نیکه بزرگتر  یدختر  نیا ه ی ک نم یرو برام بفرست بب ی محب ایآنال اطالعات

 

  ی شده که شامل: اطالعات خونه، اطالعات خالفکار ها و کل اطالعات یرو بستم و بعد از زدن رمز وارد پوشه رمز گذار لیمیا صفحه 

 شد، شدم.  یو هر بار به روز م می کسب کرده بود  تیکه از اول مامور

 

 کردم. یشده بود رو باز کردم و اطالعاتش رو کپ  رهیذخ یمحب ایکه به اسم آنال ی ا پوشه

 شده فرستادم:  ی طبقه بند  یجور نیمثل سن و... رو ا یرو فرستادم و اطالعات عکسش اول

 

 ای: آنالنام

 

 ی : محب یخانوادگ نام

 

 سال 24: سن

 

 سال  4آوردن به خالف:   ی زمان رو مدت



 دخترنقاب دار 

79 
 

 

 

 خورن((.  یها اصال به درد نم نیا ؟ یندار یا  گهیجواب داد:)) اطالعات د یبعد از مدت نسبتا طوالن سرهنگ

 

 مشت اطالعات ساده و به درد نخور بودن.  ه یخوردن، فقط   یبه درد نم تیهو ییشناسا یها برا ن یگفت اصال ا  یم راست

 

که چهار ساله که به    نهیکه از قلم انداختم ا  یز یچ هی  یاطالعات از اون در دسترسه ول  نیجواب سرهنگ نوشتم:)) فقط هم در

 کار رو آورده((  نیا

 

االن خبرش رو بهت   ه، ی ک نن یاطالعات، تا بب یبچه ها  یفرستم برا  یرو م ی که داد ی اطالعات نیا سرهنگ نوشت:)) االن بالفاصله

 دم.((  یم

 

 کل(   ی)دانا

 

 سرهنگ بود.  یاز سو ی هم چنان منتظر خبر ایگذشته بود و ارم  یساعت چند 

بود که انگار اصال وجود   ییاینال از آ یسرهنگ ناباور و سرگردان نشسته بود و دنبال اطالعات  س،ی طرف، درست در اداره پل آن

 نداشت. یخارج

اصال نامش ثبت   یو... هست ول   التیسواد و تحص ی کند و دارا ی م یزندگ  ران ینفر که در ا کی توانست باور کند که چگونه  ینم

 ندارد.  ی تینشده است و هو

کردند فرستاده بود تا اطالعات   یکه در اطالعات کار م ی افراد یگرفته بود، فورا آن ها را برا ایاز آن که اطالعات را از ارم بعد 

 خوردند.  ی زدند به بن بست م یو اطالعات به هر جا  که م ینشان ک یاز  غی در ی او بفرستند ول  ی را برا  قیدق

 بودند.  افتهین ی محب ایاسم آنال را به  ی وارد کرده بودند، فرد ستم یاطالعات پس از آن که اطالعات را در س  بخش
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از   ی نبود که آن طرف منتظر خبر ییایبخش اطالعات در شوک فرو رفته بود و حواسش به ارم  یحرف ها  دنیبا شن سرهنگ

 اوست.

 . اوردی بار اطالعات را به دست ب نیا د یدر دلش به وجود آمد که شا  ید یام  یکورسو  د یکه به ذهنش رس  یبا فکر  سرهنگ

  دایرا پ یمحب ایآن ها بتوانند، اطالعات آنال د یفرستاد تا شا نترپلیا سی پل یکه از آنا داشت را برا  یعکس و اطالعات کم  بالفاصله

 کنند.

 وارد اتاقش شد.  یانیسرهنگ به منزله چند سال بود، باالخره سرگرد ک یاز دو ساعت که برا  بعد 

  ی ایکه گو یانیچهره سرگرد ک دن یاست، با د افته یرا  یمحب  ایبه هدف خورده است و آنال رش یبار ت ن یکرد ا ی م که فکر  سرهنگ

 شد.  د یناام دش یباره همه ام ک یبود، به   زیهمه چ

 نکرده.  دایرو به اسم آنا پ  یهم کس نترپل یا سیناراحت گفت: پل یبا چهره ا  یانیک  سرگرد

 گفت.  ی و لعنت د یکوب زی به م  یمشت محکم سرهنگ

 دختر که بود؟  نیا

 او فرستاد. یبرا ،یافت یبر اطالعات در یمبن یل یمیآورد و فورا ا ادی رفته بود به  ادش یرا که به کل  ایارم ، یکالفگ  نیا ن یب در

گرد شد و   چشمانش ل یمیخودرا به لب تاب رساند و آن را باز کرد؛ با خواندن ا عا یسر لیمیا دنیکه کالفه نشسته بود، با د ایارم

 گفت:  ی لب م ر یفقط ز

 !؟ امکان نداره! شهیچطور م_

 تخت نشست و سرش را با دستانش گرفت.  ی رو و

 رو به رو نشسته بود.  وار یبه د رهی آن طرف ماجرا، آنا ناراحت و مغموم در وان حمام، خ در

  یبه جانش افتاده بود و لحظه لحظه داشت او را نابود م ی شد و مثل خوره ا یاز ذهنش پاک نم اوش یتلخ مرگ س  ی ها لحظه 

 کرد. 

 آمد و حمام کرد.  رون یمصمم، از وان ب ی میدر داخل وان ماند و با تصم گرید  یکم

  ی گم کرده بود، دعوت کند ول  اوش یکه با مرگ س   یاو را به آرامش یو کم د یخواب، چشمانش بربا د یتا شا  د یتخت دراز کش ی رو

 رامش. آ ی از ذره ا غ یدر
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 .امد ینکرد و خواب به چشمانش ن شیرها  اوش یخود صبح فکر س  تا

 

 

 (ای)آنال

 

دست    هی که   نیبلند شدم و بعد از ا دم،ی و روشن شدن هوا رو د د یکه طلوع خورش   نیهم ومد؛یخود صبح خواب به چشمام ن تا

 رفتم.   رونی از اتاق ب  دم،یپوش  اهیلباس س 

 برم، بهش زنگ بزنم.  یکه سر خود به خونه صدر نیگرفتم قبل از ا  میتصم

 رو گرفتم و منتظر موندم جواب بده.  یصدر شماره

 بود جواب داد:  اوش یگرفته که نشون از غم مرگ س  یبا صدا ی از دو بوق صدر بعد 

 

 سالم آنا جان. _

 

 ن؟ یخوب ی سالم آقا صدر_

 

 خوب باشم!؟  اوش یتونم بعد مرگ س  ی به نظرت م_

 

 بودم.  اوش یس  ون یبه خاطر من جونش رو از دست داد، من جونم رو مد  اوش یجوابش بگم؟ س  تونستم در ی م یچ

 

 :د یاز من نگرفت خودش پرس  یجواب ی وقت
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 کارت رو بگو.  م،یبگذر_

 

 اوشه؟یجنازه س  ع یخواستم بپرسم که امروز مراسم تش یم_

 

 اره دخترم امروزه._

 

 . امیباشه، منم االن م_

 

 .ایباشه دخترم ب_

 

 گفتم:  نیغمگ  ییآروم با صدا ی لیو خ  اوردیطاقت ن دلم 

 گلوله خورد.  اوش ی من بود که س  ر یهمش تقص_

 

 کار رو کرد.   نیتو رو دوست داشت که ا اوش یسگ صفت بود. س  ی عیسم ریتو نبود؛ تقص  ری نه دخترم اشتباه نکن، تقص_

 

 گفت:  ی اومد که اقا صدر ی هم داشت اشکم در م باز

 

 آنا جان من فعال کار دارم؛ منتظرتم. _
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 رو قطع کرد.  یبالفاصله گوش  و

 برم. ی اشکام رو گرفتم و رفتم تا زود صبحانه بخورم و به خونه آقا صدر زش یر ی زور جلو به

 رو صدا زدم و گفتم: صبحانه رو حاضر کن.  خدمتکار

 

 گفت و رفت. یهم چشم خدمتکار

 داده بود.  ه یکه سرش رو به دستاش تک دمیرو د ایارم دم، یرس  زی سر م ی وقت

 و با حرفاش حال بدم رو، بد تر کنه.   نمی اون رو بب یدوست نداشتم که سر صبح اصال

نگاهش  ی قرمز نگام کرد، ول یبرداشت و با چشما زیم  یسرش رو از رو   ،یشدن صندل دهیکش ینشستم که با صدا زیسر م آرووم

 رو کشف کنه.  یزیچ  هی خواست با نگاه کردن من،   ی نبود و انگار م شه یمثل هم

 خوشحال شدم. یلیبابت خ ن یگفت که من از ا  یزیزدم و نه اون چ ی من حرف نه

 خوردم که کوفتم شد. ایارم ره ینگاه خ ریخدمتکار صبحانه رو آورد و من صبحانه رو ز  باالخره

  رون یاز اتاق، از عمارت ب ازمیمورد ن لیبلند شدم و بعد از برداشتن وسا د،یطول کش قه ی دق  ستیخوردن صبحانه که حدود ب بعد 

 رفتم. 

 که بهش گفتم، حرکت کرد. ییرو روشن کرد و به سمت جا  نیرو برام باز کرد و بعد سوار شدنم، ماش  نیدر ماش  راننده

 تکرار نشه.  شبیرو ساپورت کرده بودند تا اتفاق د نیها ماش  گارد یدو طرف باد از

قبل رو نداره!   یاون حال و هوا  گه یاز همون دور معلوم بود که عمارت د م؛ید یرس   یساعت به عمارت آقا صدر م یاز گذشت ن د بع

 کرد.  ی رو تکرار م شنهادش یپ ایانداخت  ی م که یت ا یهر بار  اوش یو س  یآقا صدر  ش یاومدم پ ی اومد که م ادم یرو    ییوقتا

 عمارت حرکت کردم.  ی شدم و به طرف در ورود  ادهیپ نیاز ماش  ستادنش یعمارت و ا اط یبه ح نیورود ماش  با

بودم که تو   ان ینکرده بود و دورا دور در جر یمادر  اوش یس  یکه برا  یاومد؛ مادر  ی جا م نیمادرش از هم  یو زار   ونیش  یصدا

 نشده بود.  اوش یس  یکردن برا ی رو ول کرده بود و حاضر به مادر اوش یس  یبچگ 

 کرد.   یم  هی زن دور خودش جمع کرده بود و گر یکه کل  دم یرو د اوش یمارت شدم و مادر س ع وارد
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پسرم به   یکه چشمش به من افتاد، بهم حمله کرد و شروع به فحش دادن و داد زدن کرد: دختره خالفکار، دختره عوض  نیهم

  ،ی ! پسرمو به کشتن دادینیروز خوش نب  تیتو زندگ  ی! الهیریبم ی!؟ پسرم به خاطر تو فاسد مرد! الهیفهم ی خاطر تو مرد م

 راحت شد!؟ التیخ

 

اگه آقا   ومد؛یکردن افتاده بود، خوشم ن ی مادر ادیزن که تازه   نیا ی از حرفا یگلوله خورد، ولبه خاطر من  اوش یکه س   درسته

گفتم،   یم  یز یآوردم و چ یزد، عمرا خم به ابرو م یحرفا رو م  ن یبود ا  دهیرو کش اوش یعمر زحمت بزرگ کردن س  هی که  یصدر

 تونستم ساکت باشم. ی االن نم ی ول

تونه    ینم یاومده، ناراحته، ول  ادش یکردن   یستاره تازه مادر  نکهیاز چشماش خوندم که اونم از ا نوینگاه کردم و ا یآقا صدر به

 بگه.  یزیچ

 تو... یکه بگ  یدار  ی! اصال چیبگ  یز یچ دمیکرد: آره خب، نبا  یم  نمی زد و نفر ی همچنان داشت داد م ستاره

 

  یو اومد  یکردن افتاد   یمادر  اد یکه تازه  یی !؟ تویبگ  ی دار  ی!؟ ها!؟ تو چیبگ  ی دار  یو محکم گفتم: تو چ   دمیحرفاش پر وسط 

 !؟ یبگ  ی دار ی تو چ  ،ی کن ی م ن ینفر نجایا

 

 !یبد  ادیکردن  ی تو به من مادر ست یندارن! الزم ن یبه تو ربط نایزد و گفت: خفه شو! ا داد

 

  ی و دم از مادر بودن م ی زار ی که اسم خودت رو مادر م  یکرد   یبار نتونستم خودم رو کنترل کنم و با داد گفتم: تو اصال مادر  نیا

 !؟ یزن

 کردنت براش به دلش موند... یحسرت مادر  اوش یس 

 وسط حرفمو گفت: خفه شو! د یپر

 

  ی جور نیبا من ا یزدم و گفتم: خودت خفه شو! به چه حق بلندتر از اون داد   نیشدم به خاطر هم یبا جذبه م  ی ایهمون آنال د یبا

  ؟ یزن ی دم از مادر بودن م  یحاال اومد  تی خوش گذرون  یپا ی رفت یاومده، تنهاش گداشت ایبه دن اوش یس  ی!؟ از وقت یزن ی حرف م
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کنه بره؛   ی هم بچه اشو ول نم یوونیح  چیرو هم رو تو بزارم چون ه  وونیتونم اسم ح  ی! نمیستی اصال انسان ن چیتو مادر که ه

به دلش   دنتی چند سال که حسرت د نیتو ا ، یدوست داشت ی لیخ اوشویچون اگه س  زیو اشک تمساح نر   اریدر ن ی االنم مظلوم باز

 نداره.  دهینوش دارو بعد مرگ سهراب فا ،ید ی د  یو اونو م  یاومد  ی موند، م

 

هم مقصر   یل یدونم، چرا من خودم رو خ ی من خودم رو مقصر نم نیفکر نکن یو گفتم: آقا صدر  یسمت آقا صدر دمیچرخ بعدم

 دم.  یوقت جواب پس نم چیبه اصطالح مادر ه نیبه ستاره کردم( به ا ی)اشاره ا یدونم، ول یم

 

به خاطر عشقش   اوش یس  ی ستیهم بهت گفتم، تو مقصر ن یزنگ زد  یرو صبح زود، وقت  ن یجلو اومد و گفت: دخترم ا یصدر آقا

 نکن.  یزن هم توجه م یا ی کار رو کرد به حرفا نیا

 

طور با من حرف   ن یکس حق نداره ا چیتو گوشم خوابوند و گفت: ه یل یس  هی تر شده بود، جلو اومد و   یبار حرص نیکه ا ستاره

 بزنه! 

 

دم و بعدم گردنش رو، به قصد خفه  دونه تو گوشش خوابون ه یدستمو باال بردم و   ن،یتونستم تحمل کنم به خاطر هم ی نم گهید

حق نداره سر من داد بزنه! فک کنم تو هنوز   ی و محکم گفتم: بهت گفتم که کس د یکردنش گرفتم تا بترسونمش و با تاک

 ! هی ک ایکه آنال ید ینفهم

 

 از حدقه در اومده بود و در تالش بود، دستم رو از دور گردنش باز کنه!  چشماش 

 (( یگفتن:))ولش کن، خفه اش کرد  یو داد مردم که م   غیج یصدا

 خورد.  یهر طرف سالن به گوش م  از

 تو آلوده بشه.  ف یکه دستام به خون کث ی ارزشش رو ندار یزدم و گفتم: حت یصدادار پوزخند 

 افتاد و شروع به سرفه کردن کرد. ن یحال رو زم ی کارم ستاره ب ن یگردنش رو ول کردم؛ با ا و
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خواد با من،   ی هر طور که م د یبندازه که نبا ادش یبمونه و   ادگاریهفته براش  ه یدستام رو گردنش مونده بود و فک کنم تا  یجا

 رفتار کنه.  ی طور نیا ،ی محب ایآنال

 جمع شده بودند.کرد،  ی که هنوز سرفه م ی عمارت به شدت متشنج شده بود و همه باالسر ستاره ا اوضاع

 مبل ها، نشست. ی من، رو  یبه رو  ی هم اومد و رو یعمارت نشستم. آقا صدر یمبل ها ی بکنم رفتم و رو ی کار  چیه نکه یا بدون

انقد فهم و شعور داشت که    زش یبا اون زبون تند و ت  ایخوب بود، ستاره هم با حرفاش حالم رو بدتر کرد. ارم  ی لیحالم خ خودم

 .ستیکل کردن با من نبفهمه االن وقت کل 

 بودم.  ،ی جلو مبل ی رو  متهیگلدون گرون ق ، یبه نقش و نگارا رهینشسته بودم و خ آروم 

دوست دارن باهام   ی به خودشون اجازه بدن، هر طور ایلیباعث شده بود که االن خ شبمید  یها ی و زار  هی دونستم که گر  یم  خودم

 نکردم.  یر ییقبل هستم و تغ یکه با ستاره کردم، به همشون فهموند که من همون آنا  ی کار ی رفتار کنن، ول

 خونه گذاشتند. یرو آوردند و تو اوش یگذشت که جنازه س  یساعت م ین حدود

  اوش یگفت: س  یم  هی کرد و با همون گر یم  هی تابوت انداخت و محکم بغلش کرد؛ زار زار گر ی جلوتر از همه خودش رو رو ستاره

 پسرم!؟  یی کنن!؟ کجا ی کار م  یدارن با مادرت چ ی نیکه بب  ییکجا

که مردم    نیباهاش داره به خاطر ا یخداحافظ ی و به جا  اوشهیزجر س  هی ما تمیوضع ن یخورد تو ا ی حالم ازش به هم م واقعا

 کنه.  یم   هی دلشون براش بسوزه، گال

  یخداحافظ اوش یجلو برم و با س  ییدونستم با چه رو ی من نم ی کرد، ول هی پسر جوونش گر یهم رفت و مردونه برا یصدر آقا

 کنم. 

 کردن.   یم  یهمه داشتن کنار تابوتش باهاش خداحافظ اوش یس  یکاینزد

 : دمیرو دم گوشم شن اوش یس  یکردم که احساس کردم صدا یاز همون دور با بغض داشتم نگاشون م  من

 نکن!؟ ه ی آنا مگه نگفتم ناراحت نباش!؟ مگه نگفتم گر_

 !؟ یکن  یکه بازم گفت: چرا نگام نم نم یکردم که برگردم و اونو بب یگرد شده بود و جرئت نم شمامچ

 تونستم حرف بزنم.  ی زبونم بند اومده بود و نم  دم؛یرو د  د یسر تا پا سف اوش یکه س  دمیترسم غلبه کردم و چرخ به

 هست اونو بخون.  یزی چ ه ی که واسه تولدت گرفته بودم   ییکادو  یگفت: تو  اوش یبگم، س  یز یخواستم چ تا
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 زد و گفت:خداحافظ آنا جان! دوستت دارم.   یلبخند  و

 هست؟  یگفتم: چ  آروم 

 نبود.  نجایکه انگار اصال ا ی به سرعت محو شد، جور اوش یبگم س  ی ا گه ید ز یکرد و تا خواستم چ  یبا ی با دستش با فقط 

 ! امتیبه ق داریآروم گفتم: خداحافظ، د  فقط 

 نکن!؟((   هی افتادم:))مگه نگفتم گر اوش یحرف س  اد یکنم که   هی گر خواستم

 اشکام رو گرفتم.  زش یر یحرف، جلو  نیهم ی آور ادی با

 کردن تا به قبرستون ببرن.  نیکردن باهاش، چند نفر تابوت رو برداشتن و سوار ماش   یهمه خداحافظ نکه یاز ا بعد 

 بره.  گهید ینایاش خودم شدم و به راننده گفتم دنبال م ی شخص نیسوار ماش  منم

 در آوردن.   نیو تابوت رو از ماش  مید یساعت رس  می حدود ن بعد 

 بودن، رفتن. ده یخر اوش یس  یکه برا  ی تابوت رو گرفتن و سمت قبر ری هم جز اونا بود، ز  یتا از مردا که آقا صدر چند 

اونجا بود به نوبه خودش، با   یقبر گذاشتن و سنگ لحد رو گداشتن و بعد هم هرک   یرو تو  اوش یبه سمت قبر، س  دنمونیرس  با

 .ختیخاک ر  اوش یس  یرو  ل،یب

 ستاره به اصطالح مادر هم با چند تا تعارف رفت.  م؛ یمونده بود یمن و آقا صدر  یکه تموم شد همه رفتن، ول  مراسم

  ده یخروار خاک خواب هی  ری تولد من بود، االن ز  یحاضر شدن برادر حال  د یموقع ها، شا ن یهم روزی که د یاوش یشد س  ی نم باورم

 بود. 

  یو هم از آقا صدر  اوش یخوندم و هم از س  ی فاتحه ا نیرو با تنها پسرش تنها بزارم، به خاطر هم  یگرفتم آقا صدر  میتصم

 کردم.  یخداحافظ

 شدم. نیبود، کردم و سوار ماش  اوش یخونه س  گهیبه قبرستون،که د یا  گهینگاه د دم، یرس  نیبه ماش  ی وقت

 برم و اون رو باز کنم.  دم یکه به خونه رس   نیبه محض ا د یبهم گفت؛ با اوش یبود که س  یی کادو ر یراه فقط ذهنم درگ ی تو

 سال گذشت.  ه یبار مثل  نی شد تا به عمارت برسم، ا یم  ی ط قهیدق 30که تو   یراه

 به سمت اتاقم پرواز کردم.  بایو تقر  دمیپر رون یب نیکه از ماش متوقف نشده بود  نیبه عمارت، هنوز ماش  دن یمحض رس  به
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که، شب تولدم برام آورده    ییاز کادو ها ی اثر ی اتاق رو با ضرب باز کردم و خودم رو تو اتاق انداختم؛ کل اتاق رو گشتم ول در

 نکردم.  دایبودن، پ

 رو صدا زدم.  نیاسمی  یبلند  یو با صدا دم یلختم کش ی موها ی تو  یدست  کالفه

 

 ن؟ یخواست یم  ی زیبدو بدو و هل کرده اومد و گفت: بله خانم چ نیاسمی

 

 که شب تولد برام آورده بودن، کجان!؟   ییسمتش و گفتم: کادوها دمیاخم چرخ با

 

  گفت: یگه، با لحن حق به جانب  یرسه  م  یبه ذهنش م یبودم، دهنش چفت و بست نداره و هر چ دهیکه قبال هم فهم نیاسمی

 . میاوردیو هنوز باال ن میگذاشت نیی! اونارو پاد یزن ی داد م ی حاال خانم گفتم واسه چ

 

 به من بگن برامون غذا حاضر کن!  انیشده بود! کم مونده ب  لیتکم  تمیواقعا ظرف   گهید

 . رمیاز همه اشون زهر چشم بگ  د یهمه حساب کار از دستشون در رفته؛ با رمی گ ی سخت نم اد یوقته ز چند 

 

 د یصورتش بردم، انگشت اشاره ام رو به نشونه تهد  کیشدم و صورتم رو نزد ک یکرد نزد ی لب غر غر م ر یکه داشت ز نیاسمی به

  گهیبهش فکر کن؛ وگرنه دفعه د  کمی یحرف بزن  نکهیدم، قبل ا ی بار دارم بهت تذکر م ن یآخر یبرا نیاسمیتکون دادم و گفتم: 

 برم.  ی م خیتا ب خیرو ب  گردنت

 

  یخواست بزنه، به دهنش م  ی که م  یبود، دور شدم و گفتم: کاش آدم زرافه بود و تا حرف دایکه ترس تو چشماش پ ینیاسمی از

 کرد.  ی فکر م کمی د،یرس 

 

 . نیتو اتاقم بزار نیاریگفت و خواست بره که گفتم: کادو ها رو ب یآروم  د یببخش نیاسمی
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 رفت. رونیگفت و از اتاق ب یچشم نیاسمی

 .د یتو اتاقم، جونم به لبم رس   ارنیکادو هارو ب تا

 .دمیکش  تم،یکنترل عصبان یبرا ،یق یو نفس عم  دمیهمه کادو ها رو آوردن تو اتاقم، در اتاق رو محکم به هم کوب  ی وقت

کادو    هی شدم که  ی م د ینا ام اوش یس  ی کادوکردن   دایداشتم از پ  گهیکادو ها کردم؛ د   نیدقت هر چه تموم تر، شروع به گشتن ب با

 کردم.  دایپ اوش یبا اسم س 

 گفتم.  یو از دردش آخ د یکش  ریبود پشتم رو خم کرده بودم، ت یادیکه چون مدت ز  ستادمیا صاف

 کردم.  یرو وارس   اوش یس  یبار کل کادو  ه یطرف افتاده بودن، نشستم و   هی که وسط اتاق هر کدوم  ، ییجا وسط کادوها همون

 نگاش کردم، دست بردم و روبان دورش رو باز کردم؛ دوباره داشت  گه ید  کمیکه   نیاز ا بعد 

 اومد که خودمو کنترل کردم.  یدر م اشکم

من فقط   د ی اصال وجود نداشته باشه و شا د یکه شا ی گردم، نوشته ا ینوشته م  ه یاومدم و دارم دنبال  ی نانیدونم با چه اطم ینم

 . دمیرو گفته و اونو د نیا ش اویتوهم زدم که س 

بود، اونو   متی عطر گرون ق شه یش  هی جعبه   ی نشم؛ تو مونیحرکت باز کردم تا دوباره پش ه یمصمم شدم و کادو رو تو  ممیتصم تو

 هم داشت. یخوب  قهیسل اوش یخودم اعتراف کردم که س  شیآوردم و بوش کردم که پ رون یب

 نکردم.  دایپ ی کاغذ  یجعبه شدم، ول  یگذاشتم و دوباره مشغول کاوش تو   یپاتخت ی رو، رو عطر

 و به خودم گفتم:  دم یکوب وار ی جعبه رو به د تیعصبان با

 بود!؟  ی که اون واقع ی کن  یاحمق، آخه تو فکر م _

 

 برچسب زده شده!  هی در جعبه  ی بلند شدم تا برم حموم که احساس کردم رو یعصب

دونست!   یشد! اون م  یچشمام از اون باز تر نم  گهیبا خوندن نوشته د  دم؛یکندم که نوشته رو د  رو برداشتم و برچسب رو جعبه

 دونست!   یم اوش یس 
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 .زنی نکردم و اجازه دادم بر ختنشونینر ی برا ی بار تالش  نیا گهی تو چشام جمع شد و د اشک

 دونن و من هنوزم همون دختر نقاب دارم!  ی فقط دو نفر م  ست،ین اوش یدونستن؛ االنم که س  ی سه نفر م اوش یس  با

کردم مثل   ی م ی که سع ییدر اتاق به خودم اومدم و اشکام رو پاک کردم؛ با صدا یصدا دنیتو فکر بودم که با شن گه ید کمی

 !؟ هی و محکم باشه گفتم: ک  یجد  شهیهم

 

 .نیاسمیکه گفت: منم خانم،  دم یرو شن نیاسمی یصدا

 

 تو.  ایگفتم: ب نیاسمیسطل آشغال انداختم و به   ی ه رو برداشتم و اونو توبرچسب رو چسبوندم و جعب زود 

 

 . ارمیغذا رو تو اتاقتون ب ای نییپا د یایاومد تو و گفت: خانم نهار آماده است م  اونم

 

 . امیتو برو منم االن م ست یشدم و گفتم: الزم ن بلند 

 

  رونیخدمتکار رو صدا زدم تا سطل آشغال رو ب هی کال سوخت،   نکهیزدم و بعد ا شیسطل آت ی رفت و منم جعبه کادو رو تو اون

 ببره و بعد اتاق رو جمع و جور کنه. 

 تا نهار بخورم.  نییکه گفتم رو کرد و منم رفتم پا  یکار خدمتکار

 کرد.   ینگام م رهیهم چنان ساکت نشسته بود و خ ایارم  یسالم کردن، ول اریو سام  ن ینشستم، روژ زی سر م ی وقت

 

 شده((  یخدا امروز جن ا یخودم گفتم:)) با
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تو   یجور آشفتگ  ه ی کردم همه اشون  یدونم چرا احساس م  ینکردم؛ نم ایهم به ارم ینگاه م یرو دادم و ن اریو سام ن یروژ جواب

 فکرشون رو مشغول کرده...  ی زیچ ه یچهرشونه و 

 . میمشکوکشون به هم، خورد یو بعضا نگاها نیو روژ   اریسام ا،یارم ره یخ ینگاه ها ی سکوت ول ی رو تو نهار

 

 . ارهینسکافه برام ب وان یل  هی اونا نشستم و به خدمتکار گفتم  شیپ ییرایذهنم رو مشغول کنم، تو پذ  کم ی نکهیا ینهار برا بعد 

 

 بود!؟  اوش یجنازه س  ع یگفت: امروز تش نینسکافه ام بودم که روژ  منتظر

 

 تکون دادم و گفتم: آره.  یسر

 

 !؟ ومد ین ش یکه پ ی تکون داد و گفت: مشکل ی سر ی با ناراحت نیروژ

 

 ! ومد ین ش یپ ینه، مشکل م یریستاره و کاراش، اخمام تو هم رفت و گفتم: اگه ستاره رو فاکتور بگ  ی آور ادی با

 

 ها گذاشت و رفت. یجلو مبل  یاونارو رو  ینسکافه من و قهوه ها خدمتکار

 !؟هی: ستاره کد یپرس  ی با کنجکاو ن یرفتن خدمتکار، روژ بعد 

 

نقش بسته بودن، گفتم: به اصطالح مادر   می شونیپ یکه رو   یینسکافه رو که تو دستم بود، محکم فشار دادم و با اخم ها فنجان

 کنه...  ی مادر  ادیاومده ب ادش ی! خانم تازه اوش یس 

 ، االنم اومده و کاسه داغ تر از آش شده.داشت ول کرده  ازیبهش ن یل یکه خ  یرو تو بچگ  اوش یس 
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 نگفتم.   یچی و منم ه د ینپرس   یچی ه گهیکنه، د  یم  میبحث ستاره عصب د یکه د  نیروژ

 بخوابم، البته اگه بشه و بتونم بخوابم!  یکمیام رو خوردم و به اتاقم برگشتم تا  نسکافه

قرص    یقوط  ی کشو پاتخت ی برد؛ بلند شدم و از تو ی مکردم خوابم ن یم  ی هرکار ی رو تخت پرت کردم و چشامو بستم ول خودمو 

 قرص خوابم ببره.   نیخواب آور رو برداشتم و خوردم تا بلکه با ا

 شدن و خوابم گرفت. نیگذشت که چشام سنگ  قه ی دق چند 

 کردم.  ی نگاه م ایاومد؛ تو ساحل نشسته بودم و به در یم  یآروم بود و باد آروم ایبودم، در ایدر  کنار

 اب رفتم.  ی شنا رو کرد، بلند شدم و تو یدلم هوا ییهوی

  ریموج اومد و منو ز ه یقدم، آب تا مچ پام بود؛ من جلوتر رفتم و آب هم با هر قدم من باالتر اومد. آب تا شکمم اومده بود که   هی

 تونستم نفس بکشم.  ی کردم نم ی م ی هر کار یشدم ول  یآب برد؛ داشتم خفه م

تکون دادن دستام رو نداشتم. خواستم داد بزنم و کمک   ی بدنم کرخت شده بود و نا ی آب ول یخواستم شنا کنم و برم باال یم

  ی به تخت خوابم پرتاب شدم و داد  ایخوردم و انگار از در یتکون هویمردم که  یاومد، داشتم م  یاز دهنم در نم ییصدا ی بخوام ول

 . دمیزدم و از جا پر

 عرق بودن.  سیتنم عرق کرده بود و لباسام خ  تموم

 

 . دمیکه در اتاقم با ضرب باز شد و من از جا پر دمیموهام کش  یتو  ی خواب بود. دست ه یبودم که فقط  خوشحال

 

 بدم.  صیتونستم چهرش رو تشخ  ی اتاق، نم یک یبه خاطر تار ی ول دم، ید یمرد رو تو چهار چوب در م  هی

 . دمیرو د ایاتاق روشن شد و ارم هویبزنم که   غی شد و من دهنم رو باز کرده بودم  ج ک یبهم نزد مرده 

 

 توش!  ره یکردم که گفت: ببند دهنت رو مگس م  یشوکه شده بودم، دهنم همون طور باز بود و داشتم مثل منگال نگاش م چون
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 تخت نشست. ی فش دهنم رو نبسته بودم که دستش رو جلو آورد و دهنم رو بست و روحر  نیتو شوک بودم و با ا هنوز

 

  یایو م نییپا ینداز  یاس که مثل گاو سرتو م لهیطو نجای و گفتم: مگه ا  دمیکه کنار دستم بود رو محکم تو کله اش کوب یبالش

 تو!؟ 

 

  یاومد  ینم ی من بود  یاست، تو جا لهیطو نجایا ی و دوما، درست حدس زد ستم یمن گاو ن  نکهیزد و گفت: اوال ا  یپوزخند  ایارم

 زنه!؟  یاس داره داد م  لهیکه تو طو ی که چرا گاو ی نیبب  لهیتو طو

 

 بود من گفتم؟  یچ ن یموقع باز شود! آخه ا ی که ب  یبر دهان لعنت

 

من حوصله   ،یآمازون  مون یم  نیاشتم گفتم: ببکه از خودم سراغ د یتیصورتش تکون دادم و با تموم جد  یاشاره ام رو جلو  انگشت

 حرف نزن!  ی طور نیا ستیحد خودت رو بدون و با رئ گه یبار د هیو    رونیتو رو ندارم پاشو برو ب

 

گفت:   یآورد و با لحن مسخره ا نییانگشت اشاره ام که هنوز جلو صورتش بود رو پا ی ول  ره،یو م  شهیکردم االن پا م ی م فکر

 ! موش بخورتت. یناز ،یآخ

 

 زنه و صورتم قرمز شده.   یم  رونیکردم داره دود از گوشام ب  یاومد احساس م یخونم در نم ی زد یم  کارد

 

 زد و با همون لحن مسخره گفت: گوجه!   یپوزخند  ایارم

 

  دار یاز خواب نازمون ب غوت، یج غ یج یصدا  نیمارو با ا ی نصفه شب گهیبره که لحظه آخر برگشت و گفت: لطفا د  رون یب خواست

 و خواب از سرمون بپره.  م ی نیجن بب ه ی و   میاینکن تا ب
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 رفت. رونیرو گفت و از اتاق ب نیا

سر وضع خودم بهش حق دادم که به من   دنینگاه کردم که با د نهیآ یو خودم رو تو  دمیگفت جن!؟ چرخ یبه ک  ن یا نمیبب سایوا

 . القی زود گفتم: غلط کرد پسره د ی بگه جن، ول

 

زدم تا آروم   غی تونستم ج ی دهنم گرفتم و تا م  یکنم، بالشت رو جلو   یخودم رو خال نکه یا یحرص ام گرفته بود و برا بیعج

 شدم.

 کردم تا اگه شد، دوباره بخوابم. فحش دادم و رفتم برق رو خاموش  ایبه ارم  گهید کم یکه آروم شدم،  ی وقت

 پهلو به اون پهلو شدم تا باالخره خوابم برد.  نیساعت رو از ا ه یتخت حدود  ی تو

 تا به نور عادت کنه و بتونم چشمامو باز کنم.   دم،یچشمامو مال کمیشدم؛  داریخورد، ب یکه تو چشمم م ی میبا نور مستق صبح

 رو نداشتم و بدنم کرخت بود.  ی حرکت چیبه بدنم دادم. حس ه یس و که باز کردم، بلند شدم و کش و قو چشمام

 کردم تا صندالم رو پام کنم.   زونیو موهام رو با کش بستم؛ پاهامو از تخت آو  دمیموهام کش ی تو یدست

 رفتم.  رونی از اتاق ب اهم،یکه صندالم رو پام کردم، با همون تاب دوبنده و ساپورت س   نیاز ا بعد 

 شد. ی که مصرف کرده بودم، سر درد گرفته بودم و سرم داشت منفجر م ی خواب یخاطر قرصا به

 از خدمتکارارو صدا زدم.  یکیدادم،  یام رو ماساژ م قهیکه شق  ی و رو مبل نشستم؛ در حال یی رایپذ  رفتم

 !؟ نیداشت یخودش رو به من رسوند و گفت: بله خانوم امر  مهیسراس  خدمتکار

 . اریقهوه برام ب هی جا خوش کرده بودن، گفتم:  می شونی، به خاطر سر دردم رو پکه اخمام ی حال در

بار با   نیدوم ی بود؛ برا  ساده ینشون نداد و همون جور باال سرم وا یحرفم، واکنش نیکرد، با گفتن ا یکه با تعجب نگام م  خدمتکار

 !؟ یسادیکه مثل اجل معلق باالسرم وا   ی هست یداد گفتم: منتظر چ

 . ارهیگفت و به آشپزخونه رفت تا برام قهوه ب یزود خودش رو جمع و جور کرد، چشم خدمتکار
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 گند بزنه به اعصاب نداشته ام.  یسر صبح ی زیچ ه ی د یبا شهیهم

 برج زهرمار شد! نیگفت: بازم ا ی کیزدم که  یدادم و غر م   یام رو ماساژ م  قه یجور داشتم شق همون

من ماست  ه یدم که  ی بندازه، االن بهت نشون م کهی. عادت کرده تدم یرو د ایشد؛ سرمو بلند کردم و ارم لیتکم تم یظرف گهید

 چند وجب کره داره. 

  قهیدق  ه یخدمتکار قهوه رو آورد، بهش گفتم:  ینشون ندادم. وقت  یتینگفتم و حساس  ایبه ارم  یچی ه اره یخدمتکار قهوه رو ب تا

 .سایوا نجایا

 .د یزد و از جا پر ی که داد  ختمیو قهوه داغ رو روش ر ایفتم سمت ارمبلند شدم و ر  خودمم 

 !؟ یگفت: مگه مرض دار   د،یپر ی م نییباال پا مونیکه داشت مثل م ی حال در

  یمنم گفتم بهت نشون بدم وقت  ، یبرج زهر مار شده سر صبح ی ابرومو باال انداختم و گفتم: به من گفت هی  سادم، یوا نه یبه س  دست

 . ادیاز دستم بر م ییشم، چه کارا یبرج زهرمار م 

 گفت و به سمت اتاقش راه افتاد.   یا  وونهید

 . اریبرام ب گهیدونه قهوه د ه یرو دادم به خدمتکار و گفتم: زود   یفنجان قهوه خال منم

 ره.  یرو اعصاب من راه م  شتر یروز به روز داره ب نیگم ا  ینم یچ ی من ه ی گذره، ه  یاز حدش داره م گه ید شعور یب پسره

 و قهوه رو خوردم. دمیکش  یقهوه رو آورد و من پوف خدمتکار

 . ادیدرب یدگ یحالت رنگ پر نیکردم که صورتم از ا  یمختصر   شیخوردن قهوه برگشتم تو اتاقم و لباسام رو عوض کردم؛ آرا بعد 

رو آماده   نمیرفتم و به خدمتکار گفتم: به سامان بگو ماش   رونیبخونم. از اتاق ب یفاتحه ا ه یو  اش یگرفتم برم سر خاک س   میتصم

 کنه. 

 د؟ یر ی خودتون تنها م  ای  د یر یگفت: خانوم با راننده م  خدمتکار

 رم.  ی رم، خودم تنها م  یکردم، گفتم: نه با راننده نم  یبر انداز م  یقد  نه یکه خودم رو تو آ ی حال در

 !؟ست یگفت: خطرناک ن د ین داد و با ترد تکو  یسر خدمتکار

 از اون ور خفه ام کرد.  ایارم یجوابش رو بدم که صدا خواستم
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 رم.  ی منم باهاش م_

دنبال من راه    یخوا  یکه م  ی کرد یکرده بودم، گفتم: اون وقت از من نظر خواه ز یکه چشمامو ر  یسمتش و در حال دمیچرخ

 !؟ یافتیب

 بودم که گفت: از خودم نظر خواستم! ایاز ارم یو منم منتظر جواب  ارهیرو ب  چیرفت سو خدمتکار

 !یخسته نباش  ،ید یو لوچه امو کج کردم و گفتم: زحمت کش لب

  نیگفتم: بش رم،یبردم تا از خدمتکار بگ  یم  چ یکه دستم رو سمت سو یدر حال   رم؛یرو نگه داشت، تا من بگ  چیاومد و سو خدمتکار

 گاه کن. ن دهینشون م ی خونه باب اسفنج

 رو گرفت و راه افتاد.  چ یزودتر از من سو ایکه ارم رم یرو بگ  چیخواستم سو و

 !؟ یایراه افتادم و گفتم: کجا!؟ من گفتم ب دنبالش

 بکنم، سوار شدم و گفتم: اختاپوس!  ی تونم کار  ی نم دمید  یشد، منم وقت نی سوار ماش  یحرف چیه بدون

 در ادامه گفتم: برو سمت قبرستون!  و

 رم و گفت: همون جا هم جاته! یم  اوش یکه به خاطر س  د ینفهم

 برمت اونجا که تورو زنده به گور کنم.  ی کردم و گفتم: اتفاقا دارم م یاخم

 دست به تفنگتم خوبه!   ست،ین دم یزد و گفت: اره خب از تو بع  یپوزخند  ایارم

 ! ید یگفتم: حاال کجاشو د نیانداخت، به خاطر هم که یت دمیفهم

 ! مید یرو د  یلیگفت: تا حاال که خ ایارم

 ! یهم تو باش  شیبعد  د یشا ی نیب ی م  نمیاز ا شتریزدم و مرموز گفتم: ب یشخند ین

 بترسم!؟  د یبهم کرد و گفت: االن با ینگاه ایارم

 ! میزدم و گفتم: نه گفتم که دور هم بخند   یخوشکل لبخند 

 .دمیصورتش رو کج و کوله کرد و گفت: هر هر هر خند  ایارم

 نگفتم که پررو نشه. یز یچ گهید
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 :د یباز پرس  ا یتو سکوت گذشت که ارم قه ی دق چند 

 االن کجا برم!؟ -

 قبرستون. _

 و گفت:   د یکش ی پوف ایارم

 قبرستون! بگو کجا برم زود باش! ی چ یعنی-

 بهش نگاه کردم گفتم:  تیو با جد  دم یتو هم کش اخمامو

 برم، پس برو سمت قبرستون!   اوش یخوام سر خاک س  یم_

 گفت و سمت قبرستون حرکت کرد.  یآهان

 کنه.  ی رو ادهیدوست داشت رو مغز من پ  کال

 . سادیکنار قبرستون وا  نیماش  که به حرص خوردن من گذشت، باالخره  یاز مدت نسبتا طوالن بعد 

 رفتم و گفتم: یچشم غره ا  اد،یکه قصد داشت دنبالم ب ییای شدم و به ارم اده یپ نیماش  از

 جا منتظرم بمون.   نی! همیایتو ب ستیالزم ن_

 . د ینشست و درو محکم بهم کوب نیماش   ی حرص نگام کرد، رفت تو با

فاتحه خوندم و بعد شروع کردم    هی  زیاول از هرچ اوش، یبه قبر س  دنمیحرکت کردم؛ با رس  اوش یگفتم و به سمت قبر س  ی درک  به

 کرد:   یم  ینیرو دلم سنگ   روزیکه از د  ییبه گفتن حرفا

دختر نقاب دار! آره من دختر نقاب    یکه بهم گفت  یدونست ی رو خوندم، پس تو از اولم م  ادداشتتی روزی!؟ دی خوب اوش،یسالم س _

  ن یبشه، ا مالیزارم که خونت پا ی رو سر جاش بشونم، نم ی عیدم که سم ی مونم. بهت قول م ی دختر نقاب دار م ه شیدارم و تا هم

 رو مطمئن باش.

 بود، گفتم:  یکه بغض داشتم و چند قطره اشک از چشمام جار ی حال در

  ستا، یو منتظره، هر چند برام مهم ن سادهی گند اخالق و پررو اونجا وا ایبرم چون ارم  د یاالن با یزنم، ول ی بهت سر م امیتا بتونم م_

 حال بحث کردن با اون رو ندارم.  ی ول
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حرکت کرد و دست برد سمت ضبط   ا یو سوارش شدم؛ به محض سوار شدنم ارم نیخوندم و رفتم سمت ماش  ی ا گه ید فاتحه 

 آهنگ گذاشت. هی و  نیماش 

 

 ی منو درست کن یکه تونست   ،ییتو درست

 ی به جز تو ن  ، یتو دلم به جز تو ن ی شکیه گهید

 ی نخوا ی خودت بخوا یعشق من شد  ،یقلبم تو

 ی ا یبه من م ،یایمن فقط خودت به من م عشق

 ی که تو انقد ماه ، یماه انقد ماه ن خود

 شه  ینم ی ک  چیوقت با ه چ یه گهید

 تو  یقلبم  یتو،  تو  ی من ب  رمی م یم

 شه... یتونه زندگ   یچقد م یکی

 

 جونم  یزندگ

 تونم  ی لحظه ام نم ه یبدون تو  من

 دونم  ینم ادش ینم ادمیتو  قبل

 وونم یکه د ی خودت کرد ن یمنم ع تو

 وونم ید که 

 

 جونم  یزندگ

 تونم  ی لحظه ام نم ه یبدون تو  من
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 دونم  ینم ادش ینم ادمیتو  قبل

 وونم یکه د ی خودت کرد ن یمنم ع تو

 وونم ید که 

 

 هم قد تو  ی گم بعد تو،کس ی که م دمید

 وانکردش تو دلم  جا

 که من ییراحت بگم قفلم رو حسا نویا

 دلم بهت دارم، بهت دارم...  با

 ی برام مثل تو ن  یشکیه

 نره  ییجا چیچشمامون ه یکه باعث شد   تو

 بهتره  چقدم

 حال هر دومون  ی نجوریا

 رو دوست دارم، دوست دارم... تو

 

 

 جونم  یزندگ

 تونم  ی ام نملحظه  ه یبدون تو  من

 دونم  ینم ادش ینم ادمیتو  قبل

 وونم یکه د ی خودت کرد ن یمنم ع تو

 وونم ید که 
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 جونم  یزندگ

 تونم  ی لحظه ام نم ه یبدون تو  من

 دونم  ینم ادش ینم ادمیتو  قبل

 وونم یکه د ی خودت کرد ن یمنم ع تو

 وونم ید که 

 

 جونم(   یزندگ  ،یسچیطل رضای)عل

 

 بود.  یاهنگ قشنگ  ی خورد، ول یاصال به حس و حالم نم آهنگ

 بودن.  کیبودن و آماده شل سادهیدور تا دور عمارت وا دم؛ یآدم رو که تفنگ دستشون بود، د ی که از دور کل م یعمارت بود یکاینزد

 گفتم:  ا یبه ارم یبلند  یباصدا

 . میکنن برس  ک یکه شل نیقبل ا د یکن، با اد یزودباش! سرعتت رو ز_

 کرد و خودش رو به اونا رسوند.  ادیرو ز نیسرعت ماش  یحرف چیه بدون

 و بلند، گفتم: ی محکم، جد  یشدم و با صدا اده یپ نیماش  از

 چه خبره!؟  نجایا_

 نگفتن. ی زینگاه کردن و چ ، یدود  یها شه یبا ش  اه،یس  نیسمتم و به ماش  دنیچرخ همه

 گه، با حرص داد زدم:  ی نم ی زیچ ی کس دم ید ی وقت

 چه خبره!؟  نجای!؟ استمیو زبونتون رو موش خورده! مگه من باشما ن نی ماشاال همه اتونم از دم الل_
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پسر خوش قد و قامت   ه یشد، رد نگاهشون رو گرفتم و به   دهیاومد و همه نگاها به اون طرف کش نیباز شدن در ماش  یصدا

 .دمیرس 

 قدم دور شدن.  ه یآوردن و  نییاسلحه هاشون رو با اشاره اون پابه آدماش کرد و اوناهم  یا اشاره

 گفت: د، یتنش بود، به سمت من حرکت کرد و به من که رس  یدستش بود و کت و شلوار مشک  گاریس  هی که  پسره

 درسته!؟ ، یباش  ایآنال د یتو با -

 و گفتم: دم یتو هم کش اخمامو

 هستم.  ایبله من آنال_

 پاهاش لهش کرد تا خاموش بشه.  ریو ز   نیزد و انداختش زم گارش یبه س  ی قیعم پک

 کرد که به سرفه افتادم.  یصورتم نگه داشت و دود رو تو صورتم خال  یمتر  یتر شد و صورتش رو تو فاصله چند سانت ک ینزد بهم

 چند تا سرفه کردم، گفتم:  نکه یاز ا بعد 

 نشو.  کیکن و انقد به من نزد تیفاصله تو با من رعا_

 تر اومد و گفت:  جلو

 شم.  یم  کیمن هر چقدر بخوام به تو نزد-

 . افتهیاش زدم، که باعث شد به سرفه ب نهیضربه محکم به س  ه یباال آوردم و  دستمو

 کرد.   یرو خم شده بود و سرفه م  ی ا قه ی دق چند 

 کرد.   یتوزانه نگام م نه یرو که باال آورد چشاش مثل خون شده بودن و ک سرش 

 از خودم دورش کردم. گهیضربه د ه یو بزنتم که با  رهیشد و خواست دستم رو بگ  کمینزد

 کرد، خاک بر سر!  ی بود و مارو نگاه م سادهیخرم مثله ماست وا یایارم

  یبتمن باز  د یمن بدبختم باکنه؛   ی زنه و فرار م ی م غ یمثله زنا ج نیرو سرمون، ا  زنی چند نفر بر ابونیباشم تو خ ن یکنم با ا فکر

 و نجات بدم.   نیو ا ارم یدر ب

 حرفاست!؟ نینره غول، وقت ا نینبود بگه وسط دعوا با ا ی کیوسط دعوا خنده ام گرفته بود، حاال  زا، یچ نیتصور ا از
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مشت تو صورتش   ه یدادم و   یکنه که دوباره جاخال اده یرو من پ یحرکت هی دونستم، جلو اومد  یکه هنوزم اسمش رو نم پسره

 . دمیکوب

 و گفت: د یاومد کش یبه لبش که داشت ازش خون م یدست

 ! یهست ی نه، خوشم اومد! دختر با جربزه ا-

 شده بودن، تکوند و گفت:  ش ینگفتم؛ لباساش رو که خاک یز یزدم و چ یپوزخند 

 !؟ یچرا بابامو کشت -

 زدم و گفتم:  یشخند ین

 !؟ هیبابات ک _

 گفت:   یلحن مسخره ا با

 چپ با صفاست نه!؟  یچه عل کو -

 گفتم:   یهمون لحن قبل  با

 !؟ یپرس  ی از من م ،ییتو ساکن اونجا_

 و گفت:  چوند یمنتظره دستامو گرفت و پ ر یغ یلیبار خ نیا

 . شیمنه که امروز صبح کشت ی بابا یعیسم -

 گفتم:   یهمون حالتم با گستاخ تو

!؟ من  شیامروز صبح کشت  یگ یم  یآلوده کنم، حاال تو اومد  شفی تو اصال ارزشش رو نداشت که دستمو به خون کث یبابا نیبب_

 گردم.  ی که بابات کشتش، بر م  اوش،یامروز صبح رو خونه بودم و االنم از سرخاک س 

 ول کرد و گفت:  دستامو

 !؟ شیتو نکشت  یعنی-

 و گفتم:  دم یمال دستامو

 داره.  کی کشتتش دمش گرم، ال ی هر ک یمن نکشتمش، ول رینخ_



 دخترنقاب دار 

103 
 

 شد و گفت:  یعصبان

 !؟یکن  ی م ک یخودتو ال ی دار-

 گفتم:  د یبار  ی که حسرت ازش م ی لحن با

 کنم!   کیمورد، خودم رو ال نیتونستم تو ا  یکاش م_

 شد و گفت:  یعصبان پسره

 حرف بزنه... ینجوریکس نتونسته با من ا چیتا حاال ه نیبب_

 گفتم:  ی وسط حرفش و با لحن مسخره ا دمیپر

 ! آقا اجازه!؟ من تونستم-

 و گفت:  د یکش  یق یعم نفس

 !یزن  ی حرف م ی ادی! زیکه تا االن زنده موند  ی شانس آورد_

 حرکت اسلحه رو از کمرش در آوردم، سمتش گرفتم و گفتم:  هی شدم و تو  ک ینزد بهش

 بنگ بنگ! -

 قدم عقب رفت. ه یشدم که   کیقدم بهش نزد   هی بزنه،  ی که حرف  د یچرخ یاز تعجب گرد شده بود و  زبونش نم چشماش 

 ابرومو باال انداختم و گفتم:  هی

 !؟ ارهیداره تو زنده موندش شانس م  یخب!؟ االن ک-

 . دمیاسلحه  رو خودم د ینگفت، به محافظاش که نگاه کردم، کل یچ یآب دهنش رو قورت داد و ه پسره

 به پسره گفتم:  یچرخوندم و با حالت پرسش سرمو

 ...!؟ یخب آقا-

 با تته پته گفت:  پسره

 رادمهر  _
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 تکون دادم و گفتم:    د ییبه نشونه تا یسر

 کنم.   یم  یگلوله تو سرت خال ه ی بدن، وگرنه  ایبله، رادمهر خان به محافظات بگو اسلحه هاشون رو به ارم -

 محافظاش نگاه کرد و گفت: به

 . نیپسره بد  ن یاسلحه هاتون رو به ا _

 کردم و گفتم:   یاشاره ا ایگفت، به ارم  نو یرادمهر ا ی وقت

 . ریبرو اسلحه هاشون رو بگ  -

 حرف به سمت محافظا رفت و اسلحه هارو گرفت.  بدون

 گفتم:  رم،یکه نگاهمو از رادمهر بگ  ن یاسلحه هارو جمع کرد، بدون ا نکهیا بعد 

 ببرن. نارو یو ا ان یبزن و بهش بگو، به سامان بگه خودش و محافظا ب اریزنگ به سام ه ی -

 حرف گوش کن شده بود.  ب یلحظه عج نیکه گفتم رو کرد، تو ا یکار  همون

رادمهر رو تو خونه بردن، بعد از اون خودم سر اسلحه   ی محافظا زیاومدن؛ اول از هر چ اریکه گذشت، محافظا، سامان و سام کمی

 هر زدم و گفتم:رادم قهیرو به شق 

 . افتیراه ب-

 جلوتر از من شروع به حرکت کرد، منم پشت سرش، با اسلحه، راه افتادم.  رادمهر

 .می و دست و پاهاشون رو بست می عمارت برد ی رو تو انبار همه

 به تموم محافظا کردم و گفتم؛  رو

 .د یچشم ازشون بر ندار ام،یو تا من ب د یسیوا  نجایهمه اتون ا -

 بزنم.  یزنگ به آقا صدر  هی منم به سمت عمارت حرکت کردم، تا هم لباسام رو عوض کنم و هم گفتن و  یچشم

 رو گرفتم.  یبه طرف اتاقم رفتم. همزمان با در آوردن لباسام از کمد، شماره صدر می عمارت شدم و مستق وارد

 از دوبوق جواب داد و گفت: بعد 
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 !؟ یسالم آنا جان، خوب_

 !؟ د یممنون خوبم! شما خوب  ،یسالم آقا صدر  -

 !؟ یداشت ی! کاررهیو م  ادیم  ینفس هی  یا _

 و آدماش، اسلحه به دست، دم در عمارت من بودن.  یعیاالن پسر سم  تش یبله، واقع -

 خب!؟_

 زدن!  ی حرف م یع یدر مورد کشته شدن سم -

 و برام راحت تر کرد و گفت: !؟ که خودش کار ر نیرو کشت یعیشد که ازش بپرسم، شما سم ینم  روم

 رو کشتم!؟  ی عیمن سم ین یکه بب  یو االن تو زنگ زد  _

 زنگ زدم.  نیآره، واسه ا تشیواقع  -

 آره دخترم، امروز آدمامو فرستادم سر وقتش بکشنش. _

 شه. مالیپا  اوش یکار رو کرده بود و نزاشته بود که خون س  نیا یدرست حدس زده بودم، صدر پس

 :د یبودم که پرس نگفته  یز یچ هنوز

 نگفت!؟  یچی ه گهیخب د_

 آورد.  یدر م   ی قلدر باز یاد یعمارت بستمشون، ز ینه، االن تو انبار -

 کنم.  ی رسونم و ادبشون م  یباهاشون نکن، من االن خودمو به اونجا م ی! تو کار یکرد ی کار خوب _

 برنامه بهتر براشون دارم.  ه یمن   نشون یلطفا نکش ی باشه پس منتظرتونم، ول -

و چند تا   امیخوام ب یفقط م  نه،یکه مرگ پسرش رو بب  ستین گهید یعیبا اونا ندارم، چون سم یکشمشون، کار  ینه دخترم نم _

 باهاشون بکن. ی خواست یبه رادمهر بگم و برم؛ بعدا هر کار  زیچ

 باشه پس، منتظرم.  -

بود،   یلباس هالل یبلند بود و انتها کمیکه  د، یمدل مردونه سف رهنیو پ  ی خی ن یشلوار ج ه یرو قطع کردم. لباسام رو با یگوش  و

 بستم و بعد از برداشتن اسلحه ام، از اتاق خارج شدم. یعوض کردم، موهام رو مدل گوجه ا 
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 شده بود، زدم.  رهیبه رادمهر، که به من خ یرفتم تو و پوزخند  ،یبه انبار  دنمیحرکت کردم. با رس  ی سمت انبار به

 از محافظام گفتم:  یکیچرخوندم و به  سرمو

 . اریبرام ب ی صندل ه ی -

  ی صندل یپشت  ی رو پشت به رادمهر گذاشتم و تو همون حالت نشستم و دستام رو رو ی آورد. صندل یصندل  هی رفت و   بالفاصله

 گذاشتم.

 . شینیب یو تو م  ادیبابات کشته مکه   یرادمهر نگاه کردم و گفتم: االن کس به

 بهش انداختم و گفتم:  ریبا تحق  ینگفت؛ نگاه یز یزد و چ یپوزخند صدادار  رادمهر

 !؟ یندار  یحرف-

 بالفاصله خودم جواب سوال خودم رو دادم و گفتم:  و

 درسته!؟  ،ی دختر باخت ه ی! البد به غرورت بر خورده که به یداشته باش   یحرف دمیخب معلومه، نبا-

 نگام کرد و گفت: نه یبا ک مهرراد

 بازه.  یم   یبه ک یک  م ینییدستام رو باز کن تا ب ی اگه جرئت دار _

 مسخره گفتم:  ینگاش کردم و با لحن  ی زیآم ری لحن تحق با

مثل ماست    نیاشاره کردم( ا ایاون موقع که من دست تنها بودم و ) به ارم ، یکن  یکار  یتونست یباو! تو که اگه م می نیب نیبش -

 جو نده.  ی! پس االن الکیکرد ی بود، م سادهیوا

 و اصال آدم حسابش نکردم.  اوردمیمبارکم ن ی برگشت و چپ چپ نگام کرد که به رو ایارم

 با چند تا سرفه سرو ته اش رو هم آورد.جمعش کرد و  ا،یدرهم ارم  یاخما دن یکه خنده اش گرفته بود، با د ارمیسام

 قرمز شده. ت یتونستم حدس بزنم که االن از عصبان یم  یکردم، ول  ی نگاه نم ایبه ارم نکهیا با

 دنبالم اومد و گفت:   ایعمارت، که ارم اطیپاشدم و رفتم تو ح یرو صندل از

 االن منظورت از ماست من بودم!؟  _

 مسخره نگام رو تو صورتش چرخوندم و گفتم:  یحالت با
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 !؟ یشد  یتا ماست؛ حاال چرا عصبان ی شباهت دار شتر یاالن به گوجه ب یآره، ول   شیپ قهی تا چند دق -

 نگفت و با همون حالت نگام کرد که گفتم:  یزیچ

 . هی منطق  تتیدم، چون حرف حق مثل زهرمار تلخه، پس عصبان یطرفم بهت حق م  هی از  یول -

 و گفتم:   دمیرو د یآقا صدر نیبزنه، ماش  یخواست حرف  ایمار تا

 .یبکن یکار  هی  د یبا ، یندار یمحافظا که فرق  ه یمواظب رادمهر و آدماش باش، باالخره تو که با بق  ام یخب برو و تا من م-

 انگشت اشاره اش رو باال آورد و گفت:  ایارم

 ...نیبب _

 زاشت گفتم:  ینم ی حرف ی که جا ، یجد  ی آوردم و با لحن نییانگشت اشاره اش رو گرفتم و پا دم،یحرف پر وسط 

واسه من    یتون یمن، تو نم ی دستا ری از ز یکیو تو    ستمینگفتم! من رئ یچی و من ه ی تو گفت یخان، بسه هر چ  ایارم نیبب -

!  یهست گاردایباد   نیخونه و ا یمثل خدمتکارا ی کیتو هم   ؛یستیحد ن نی چون اصال در ا ،یو خط و نشون بکش  یکن فی تکل نییتع

 نشونت بدم. زجراش نکن که اتاق قرمز رو با تموم   یپس کار

حرفارو بهش بزنم، چون   نیبرگشت؛ الزم بود که ا ی بدون حرف دستاش رو مشت کرد و به انبار د،ی من رو د ی که لحن جد  ایارم

 گذشت.  یداشت از حدش م   گهید

برمش اتاق قرمز و   یکنه، حتما م ی م ی رو ادهیکه داره ز نم ییفقط ب  گهیبار د  ه یکم کنم،   تمیتا از عصبان دمیکش  یق یعم نفس

 کنم.  ی رو روش امتحان م لیوسا نیبدتر

 کرد که جوابش رو دادم.   یو سالم  د یبه من رس  ی آقا صدر باالخره

 :د یبندش پرس  پشت

 رادمهر و آدماش کجان!؟  _

 م: اشاره کردم و گفت ی انبار به

 دست و پاهاشون رو بستم و محافظام مواظبشون هستن.  ن، یانبار نیتو ا -

چند روزه چرا دارم به همه   ن یمن ا نم، یی ب سایخودم گفتم:)) وا ایبودم   ساده یشد و منم همون جور که وا ی وارد انبار یصدر

 !؟(( رمیگ یم  نیدم و آفر ی جواب پس م
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 شدم.  یتاسف واسه خودم تکون دادم و وارد انبار ی از رو یسر

کرد، که انگار منتظر بود ازش    ینگاه م ی داده بود و به کفشاش جور  هی تک وار یبه د رغضبانه ی که م  دمیرو د اینگاه، ارم نیاول تو

 کشف کنه.  یزیچ

رو که دستاش بسته بود، در   نشسته بود و داشت حرص رادمهر یاون صندل یرفتم، رو  یرو ازش گرفتم و به سمت صدر نگاهم

 آورد.  یم

شد و از   یقرمز م  اد، یم  رونیو ازش بخار ب  افتهیشه و م ی سرش بلند م ی جوشه ه یآب توش م  ی که وقت  ی مثل کتر  رادمهرم

 شد. ی گوشاش بخار خارج م

 بهش گفت:  یصدر

 دلم خنک شد.   کمیپدرت نشوندم و الاقل  ی انگار قسمت نبود؛ حاال تو رو به عزا یتو بشونم، ول یخواستم پدرت رو به عزا یم _

 کرد با تکون دادن خودش طناب رو از دور دستاش باز کنه، گفت:  ی که تالش م  یدر حال   ت،یباعصبان رادمهر

 سر وقتش!؟ ترسو!  یآدماتو فرستاد  یبا پدرم مقابله کن ی تونست  ینگو! نم یزیچ _

 گفت:  ینیبا لحن غمگ  یصدر

 من رو کشت. اوش یپدرت بود که س  نینداشتم، ا ی من اصال با پدرت کار_

 شد.  نشیرفت و سوار ماش  رون یاز انبار ب ی حرف چیمشت تو صورت رادمهر خوابوند؛ بعدن بدون ه   هی شد و  یعصبان بعدم

 گفت: یاومد، با حرص آشکار یاش خون م ین یکه از ب رادمهر

 ! ین یب ینم ارو یدن  گهیروز عمرته و د نیاون روز آخر یرم، ول ی م نجایمن باالخره از ا  ، یمحب ایآنال_

 شدم و گفتم:  ک ینزد بهش

 صبرانه منتظرم!  ی کار رو بکن! ب نیحتما ا ، یجا بر  نیاز ا یاگه تونست -

 کرد.   یگفت و حرصش رو با داد زدن، خال  یلعنت رادمهر

 کردم.  ی با یخوشکل باهاش با یلیرو لبم نشوندم و خ یحرص درآر  لبخند 

 گفتم:  ایبرم به محافظا سپردم که مواظب باشن و به ارم رونیب ی که از انبار ن یاز ا قبل
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 تموم شد. فتت یبرو تو اتاقت بخواب، ش  ایگوجه ب  -

 افتاد.  نیزم  ی رو  ک،یش  یل یواسش گرفتم و اونم خ ییپا ر یز هی به من زد  و اومد بره که منم قشنگ  ی تنه ا ایارم

 گفتم:  ارم، یکه حرصشرو در ب نیا ی خم شدم و برا کمی

رو رفع کن   بتیع ن یدست قبول کنم، حاال هم برو قشنگ ا  ریتونم به عنوان ز  ی رو نم یدست و پاچلفت   یگفته باشم من آدما -

 ! یدست بودن من رو از دست ند   ریکه افتخار ز 

 به سمت عمارت حرکت کردم.  ا،یارم یعصب  ینگاه ها ریمحکم، ز  یخوشکل و با قدما  ی لیخ و

  ی هم خوش گذشت، چ یلیو رادمهر که خ  ایهمه حرص دادن ارم  نیتخت نشستم، با خودم فکر کردم بعد ا یاتاقم شدم و رو  وارد

 ورزش کنم.   کمیو  ی گرفتم برم سالن ورزش   می فکر کردن تصم ی کار بکنم! که بعد ازکل

  یخورم، اگه ورزش هم نکنم نه چاق م  ی که من م یی و حرص ها  یک کارهمه کت ن یبا ا یوقت بود ورزش نکرده بودم، ول یلیخ

 کنم. ی م دایشم نه اضافه وزن پ

 !(( یالغر مردن  شهیهم ی مون ی گفت:)) مثل چوب خشک م ی مادرم م ر یبخ ادش ی

 کرد.   یاومد، تو حلق من م ی دم دستش م ی هر چ بعدم

 خورم.  یو حسرت م  رهیگ ی کردم، واقعا از دست خودم حرصم م یپخت و من همه اش اعتراض م یکه غذا م  اد یم ادم ی ی وقت

گفت بخور،   یزاشت جلوم م  یبود، کوفت هم م  شم یکردم! اگه االن پ یروزا فکر م  ن یدونستم و به ا ی قدر اون لحظه هارو م کاش 

 خوردم.  یم

 وقته ندارمشون. ی لیبود که االن خ نشونیاده ام مهم تراز دست دادم؛ خانو زارو یچ یلی! خدمیاز ته دل کش یق یعم آه

 تازه نشه.   ن،یاز ا  شتریفکرا از سرم بپره و داغ دلم، ب ن یتکون دادم تا ا سرمو

آل استار   یکفشا دم؛ یرو برداشتم و پوش  م یو خاکستر ی صورت یرو تخت بلند شدم و سروقت کمد رفتم، ست لباس ورزش  از

 رفتم.  رونیاز اتاق ب م، یو گوش  ی رو پام کردم و بعد از برداشتن هندزفر یخاکستر  یصورت

 رفتم و از عمارت خارج شدم. نییآهنگ از پله ها پا  هیوصل کردم و بعد گذاشتن  ی رو به گوش  یهندزفر

  ی ب نیه خاطر همداد، ب  ی مثل پارک و... حال نم ی باز ینثل فضاها ی عمارت بزرگ بود، ول اطیح نکهیبدوم با ا کم یداشتم  دوست

 حرکت کردم.  یشدم و به سمت سالن ورزش  الیخ
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سرش رو باال آورد و منو   نیکرد. روژ  یو ورزش م د یدو ی م ل، یتردم ی که داشت رو دم یرو د  نیشدم و فقط روژ ی سالن ورزش  وارد

 زد، گفت:  ی و نفس نفس م د یدو  یکه داشت م  یو در همون حال د ید

 !؟ یورزش کن ی سالم، اومد  _

 کنم!((   یغن وم یخودم گفتم:))نه په اومدم اوران با

 گفتم:  ن یکه تو دلم زدم، به روژ یبرخالف حرف  ی پرسه، ول یم  یمزخرف یسواال عجب

 آره، اومدم ورزش کنم!  -

 رفتم و مشغول ورزش کردن شدم.  گه ید ی ها لهیادامه داد، منم سراغ وس  دنی تکون داد و به دو  ی سر اونم

 . دمیبوکس و دستکشام رو پوش  سهیسالن ورزش کردم، رفتم سراغ ک ی تو یها  لهیبا وس   کمی نکه یاز ا بعد 

آروم شدم   یحساب ی کردم. وقت  یبوکس خال سه یک ی چند وقتو، رو نیا یها  تیتونستم حرص، جوش و عصبان  یگرفتم و تا م  گارد

 که گفت:  دمیرو شن ن یروژ یمشت زدن و ورزش کردن برام نموند، صدا ی برا یی نا گهیو د

 ! یهم دار ی واو! چه دل پر _

به خودشون   نایکردم و ا  دایپ رییمن از دوم شخص جمع، به اول شخص مفرد تغ ی دونم از ک ینم  ی واقعا هم دلم پر بود، ول  آره

زد و اون   یکه به جز در مواقع الزم باهام حرف نم  یاریا از سامهر طور خواستن حرف بزنن؛ البته جد  سشون یاجازه دادن که با رئ

 . بودمموقع ها هم واسش دوم شخص جمع 

 بود.  نشونیو مودب تر  نیسه نفر، آروم تر ن یا نیب ار،یکردم که سام  یبا خودم فکر م یگاه

رو    نیاالن ماشاال آنا جان و تو و... قشنگ از ا ی افتاد، ول ی زد و آنا خانوم  آنا خانوم از دهنش نم ی که اوال فاز مظلوم بودن م  نیروژ

 به اون رو شده. 

 و شعور نداشتش. ز یشه آدم حساب کرد با اون زبون تند و ت یرو که اصال ولش کن، اون رو اصال نم ایارم

 اومد و گفت:  کم ینزد نیروژ

 بگم!؟  ی زیچ ه یآنا  _

 سرم رو بلند کنم و نگاهش کنم، گفتم:  ی که حت  نیا بدون

 بگو.  -
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 رو نشون نده، گفت:  نی کرد ا ی تالش م ی لیو خ هیبود ساختگ  عی که ضا یجانیه با

 که هنوز حل نشده...   ی مون  یم  دهیچی پ یمعما ه یرازه! تو مثل  هی از تو برام مبهمه و مثل  زا یچ یل یهنوز خ _

 گفتم:  تیو با قاطع  دمیحرفاش پر وسط 

 مونن.  یمبهم، مبهم م  یزای مونم و همون رازا و چ ی م ی حل شده هم باق ی معما ه یو مثل  -

 باز با اصرار گفت:  ی شد، ول یبادش خال نیروژ

 !؟ یاز خودت برام بگ  کمیشه  ینم _

 و پشت بندش گفتم:  اد یبهش انداختم که حساب کار دستش ب ینگاه

 . ریبه نفعته پس انقد دنبالشو نگ  ینکن ی و کنجکاو  یندون  شتریب  نیاز ا ، یدون یرو م  یبدون  د یکه با یی زایچ -

گوشه از سالن گذاشته بودم، برداشتم    هی رو که  یبلند شدم و دستکشارو از دستم در آوردم، گوش  نیحرف از رو زم  ن یاز زدن ا بعد 

 اومدم. رونیب ی و از سالن ورزش 

  ه ی ایشون باشه  یبه خاطر کنجکاو  د یگشتن! حاال شا  یاز من م یاطالعات هی دونم چرا انقد مهم شده بودم که همه دنبال  ینم

نرسه، چون هم واسه اونا و هم واسه   ن یقیوقت به  چیه دوارم یو ام دهینرس  ن یقی هنوز به  یکه حدسش رو زدم، ول یا  گهید یزایچ

 شه.  ی من بد م

که    نیبهتر از ا ی فکر چ یرادمهر و آدماش بکنم که ه ی برا ی فکر  هی گرفتم فعال  م یفکرا شدم و به اتاقم برگشتم. تصم  نیا الیخ یب

 .د یبسپارمشون، به ذهنم نرس  یبه کام

 جواب داد: ی بار شمارش رو گرفتم که با لحن خواب آلود نی دوم ی بار جواب نداد؛ برا نی رو گرفتم که اول   یکام شماره

 الو.  _

 ! یمکا -

 جواب داد:  شتر یب یاریبا هوش  یبار کام ن یاومد و ا افته یب ییاز رو جا ی کیکه  ن یمثل ا ییصدا

 !؟ ی!؟ سالمت ی!؟ خوش یسالم آنا جان، خوب_

 سالمتم! ستم،یخوبم، خوش ن  -
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 !؟ یستی! حاال چرا خوش نیواو! چه جواب کامل  _

 کنن.  یم  یدارن فضول  یاد یز -

 کنن؟   یم  یهستن که فضول ایمنظورت ک قای دق _

 گم.  یرو م  ن یو روژ اریسام ا، یارم -

 . ینگ  یزی!؟ مواظب باش چی که نگفت  یزیچ _

که بخوان در مورد من   نیدر مورد خودم و کارا بگم!؟ اصال ک نای عقل کم تره که بخوام به ا یعقلم از تو ب  یعنینه نگفتم؛  -

 کنن!؟  ی کنجکاو

 نگفتم.  ی زیآروم باش! من که چ  ،یاوک  ی اوک _

 ! یهم نگ  ی زیو بهتره چ -

 !؟یکار داشت ی باشه! خب چ _

کرد که من کشتمش و با آدماش اومده بود دم در عمارت و قشقرق   یفکر م  ، یعیرو کشته و رادمهر، پسر سم یعیسم ، یصدر -

 بستمشون. ی راه انداخته بود، منم همه رو گرفتم و االن تو انبار

 زارمشون، تو هم برو و اونارو ببر.  یم  یشگ یهم یبرمشون و همون جا  یم  فردا

 ن. برمشو  ی م امیبه من خبر بده من م ی اونارو اونجا برد ی باشه، فردا تو وقت _

 بره.  نیینزار آب خوش از گلوشون پا ،یکرد   ایرو باهاشون بکن که با قبل ی نره همون کار  ادتی -

 

 موضوع رو حل شده بدون.   نینگران نباش، از االن ا _

 ! ی باشه، با ی گ ی طور که م نیهم دوارمیام -

 شدم.  ره ی رو به روم، خ وار یهدف، به د ی رو قطع کردم و ب تماس 
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و کارام رو دوباره از سر   ام یبه خودم ب د ینکردم؛ با ی قراردادم بود و از اون موقع معامله ا  نیبسته بودم، آخر یعیکه با سم  یقرارداد 

  ایکار ارم نایرو انتخاب کنم؛ البته ا نشی اونا بهتر نیهمه رو مو به مو نگاه کنم و از ب د یکه بهم شده رو با  ییها شنهادی. پرمیبگ 

 انجام بده.  د یهست و با فش یکه وظ ی کنه، به جز کار  یرو م  یهر کار  ایارم شاالهستن که ما

 کارم گذاشته شده بودند.  ز یم ی گرفتم. پرونده ها رو  شیرفتم و راه اتاق کار رو در پ  رونیاتاق ب از

ا مونده بود که  خوره. چند تا از پرونده ه  ی و کدوم به دردم م  هی به چ  ی چ نمیپرونده شروع کردم به مطالعه کردن تا بب ن یاول از

 از اونا توجهم رو به خودش جلب کرد.  یکی

 رو برداشتم و با دقت خوندمش و رو اسم طرف معامله زوم کردم.  پرونده

 ی نواب انیشا -

 . اوردمین اد یاسم به  نی رو با ا یکس  یبار اسمش رو با خودم تکرار کردم، ول  چند 

 بود.  اد یمن ز  ی و سودش هم برا د یرس   یبه نظر م یخوب معامله

 بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم و بازش کردم.  یرو صندل از

 رفت که صداش زدم:  یداشت به سمت پله ها م خدمتکار

 نیاسمی -

 بله خانوم!؟  _

 بگو که تو اتاق کارم منتظرشون هستم.  نیو روژ  اریسام ا، یبه ارم -

 کنم. ی چشم، االن خبرشون م_

 بعد، اونا هم اومدن و با نشستنشون شروع به حرف زدن کردم: قهی نشستم. چند دق ز یق و پشت متو اتا  برگشتم

  ییها شنهادی. من االن پستیاصال خوب ن  نیکم شده و ا تامونیو اتفاقات بعدش، فعال م یداشت یعیکه با سم ی بعد از معامله ا -

 رو انتخاب کردم.  ی کیکه بهمون شده بود رو مطالعه کردم و 

 انداختم: ایبه ارم  که یت ه ی  ک،یش  ی لیخ و

 خسته نشن.  شونیخودم دست به کار شدم که ا شه، یزحمتشون م ا یآقا ارم  دمیالبته د -
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 نگفت و خودم ادامه دادم:  یز یو خشم بهم کرد و چ  نه ینگاه پر از ک ه یفقط  ایارم

  یالزم رو در موردش بکنن؛ البته اگه زحمت  قاتی خان تحق ایارم د ی! البته باهیسود معامله عال یشناسمش، ول  ینم ، ینواب انیشا -

 !ستین

 خونسرد پرونده رو برداشت و از جاش بلند شد، به طرف در اتاق حرکت کرد که گفتم: ایارم

 !؟ یمگه من بهت اجازه دادم که بر  -

 الزم رو بکنم. قات یتحق رم یم _

 .ی ر  ی و م ی ایه حرف من مب نجای. تو ایبر  ییجا چ یه یتون  ی که من نگفتم نم ی تا وقت -

 و گفت:  د یموهاش کش ی تو یدست

 برسم!؟  قاتی اجازه هست بنده برم به تحق ، یخانوم محب _

 آره برو.  -

 رو مخاطب قرار دادم:  اریبار سام ن یرفت که ا رونیکرد و از اتاق ب ی پوف ایارم

 با تو ندارم.  یکن، فعال کار خاص ی تو هم با اونا همکار  نیتو هم برو و همه کارارو رو به راه کن. روژ اریسام -

 رفتن.  رونیگفتن و از اتاق ب  یهم چشم اونا

دختر   ه یو االن از  دمیکه از کجا به کجا رس  ن یروزا و قبال ها فکر کردم، به ا  نیبه ا دم؛ یچرخ کمیدادم و  ه یتک  یصندل ی پشت به

 . سهیتونه جلوش وا  یکس نم چ یشدم که ه لی تبد  ی دختر قو  هی به  ف،یضع

 رفتم، خدمتکار رو صدا کردم:  رون یو از اتاق ب  دمیموهام کش ی تو یدست

 نهار حاضره!؟ ن،یاسمی-

 .د ییشده بفرما ده یهم چ زیبله خانوم، م _

 هم اومدن و به من، که در حال خوردن غذا بودم، ملحق شدن. هی بق قه ی نشستم. بعد از ده دق  زیتکون دادم و رفتم و پشت م یسر

 . میتا به کارامون برس  می و هر کدوم به سمت اتاقامون رفت  میرو خورد غذا
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 (ای)ارم

 زنه.  ی و مغرور بود!؟ اه اه حالم رو به هم م یدختر چرا انقدر از خود راض ن یبکوبم! ا واریآنا سرم رو تو د نیمونده از دست ا کم

 باز کردم و مشخصات معامله رو خوندم. یلیم  یرو با ب  هپروند 

 قرارداد بستن، انتخاب کنه.   یرو برا  انیشده بود تا شا لیسودجو، دل یآنا  یبرا نیآنا داشت و حتما هم ی برا ی خوب سود

 سرهنگ فرستادم.  ی پرونده عکس گرفتم و عکسارو برا از

نقشه   هی و دنبال   زهیآنا، باعث شده بود همه معادالتمون به هم بر  تیهوروزا تو اداره هم اوضاع رو به راه نبود و بحث  نیا

 .میانداختن آنا باش  ری گ ی گه،براید

 . میخورد یبه بن بست م م یزد یم  یهر در  به

 رو باز کردم.  لیم یجلب شد و ا تور یسرهنگ، توجهم به مان ل یمیا دنید با

 !؟ د یاوردیبه دست ن ی ا گهیجان، اطالعات د  ایسالم ارم  _

 کردم:  پیتا زود 

 زبون آنا حرف بکشه که موفق نشده بود.  ریکرده بود، از ز  یهم سع نیروژ م،ینکرد دایپ ی سرهنگ اطالعات ریخ -

 جواب سرهنگ اومد:  بالفاصله

  د ینکن ی. شما فعال کارمیباش  ی ا گهیبه فکر راه د د یبا ست،ین ی از اون کار ساده ا دن ی! حرف کشهی دختر زرنگ  ا ینبود، آنال د یبع _

 کنه.  ی چون شک م د،یاز آنا حرف بکش د ینکن یتا من بهتون خبر بدم؛ اصال سع

 نگفتم و لب تاب رو خاموش کردم.  یز یچ گهید

  هی به چ یفهمم چ  یباند بشم، گفتم زود م  هی وارد  د یباشه! اولش که بهم گفتن با ی ا دهیچیپ تیمامور  نیکردم چن یفکر نم  اصال

 . ستیقصه سر دراز دارد و حاال حاال ها تموم بشو ن نیانگار ا ی تن، ولاف یم  ری و گ

 

پرونده بسته    نیزارن زود ا  یکه نم  یهمه اتفاق و مشکالت نیخسته شدم، از ا گه ید دم؛ یتو موهام کش یکردم و دست  یپوف کالفه

 بشن. ریدستگ   گهید  یشه و آنا و خالفکارا
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 دادم.  ه یجام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم، دستم رو مشت کردم و سرم رو بهش تک از

.  ارهیسر در م ی و زود از همه چ ستین  یچون آنا دختر ساده ا  م،یبنداز ریآنا رو گ م یبکشه، تا بتون ی نقشه عال ه ی د یبا سرهنگ

 . میهم داشته باش  یسرعت عمل عال د یعالوه بر اون با

 کشه.   یم  یسرهنگ چه نقشه ا  نم یبودم بب کنجکاو

 کردم:  پی سرهنگ تا ی رو باز کردم و زود برا ل یمیو سراغ لب تاب رفتم و ا اوردمیطاقت ن آخرم

 . نیلطفا زودتر خبر رو بهم بد  م، یزود کارارو انجام بد  د یکنجکاوم و عالوه بر اون با ی لیسرهنگ، من خ-

 لحظه سرهنگ جواب داد:  همون

 . مید یکش  ینقشه ا ه یامشب همه رو جمع کن، باهاتون کار دارم؛   ایارم _

 کردم:  پیتا مشتاق

 . میو منتظر خبرتون میشب تو اتاق من جمع 1:  00چشم سرهنگ، ما راس ساعت  -

 . شهیداره تموم م یرو بستم. انگار همه چ  لیمیا و

 تا خبرو بهشون بدم.  رفتم  اریو سام   نیبه اتاق روژ بالفاصله

 اتاق برم.  ی راه باز کردتا تو دنمیدرو باز کرد و با د اریانگشتم به در چند تا ضربه زدم که سام با

با تعجب نگام کرد و بعدم لب تاب رو خاموش   دنمیکرد، با د  یکاناپه گوشه اتاق نشسته بود و داشت با لب تاب کار م ی رو نیروژ

 گذاشت.  زی م یکرد و رو 

 ه کاناپه نشستم و گفتم: دست ی رو

 داره.  ی نقشه ا هی  یاتاقم، سرهنگ انگار  نیایب 1:  00امشب ساعت -

 :د یپرس  ینگام کرد و با کنجکاو  اریسام

 !؟ نگفت؟ یچه نقشه ا _

 . میش  ی م  کینزد تیمامور  انیبه پا می تا نقشه رو بهتون بگم، انگار باالخره دار د ینه، فقط گفت که همه جمع ش  -

 باشه.  ی طور نیکه ا دوارم یام _
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 رو خطاب قراردادم و گفتم:  ن یبار روژ نیا

 ره رو هوا. یم  تیکنه و کل مامور ی شک م گهیچون د ،ینکن که از آنا حرف بکش  یسع گهیوجه د چ یبه ه نیروژ -

 تکون داد و گفت:   یسر نان یبا اطم نیروژ

 ! هیا ده یچیتره پواقعا دخ  یپرسم، ول  ی جنبه اش فکر کردم، نم نینه خودمم به ا _

 طوره.  نیاهوم، هم -

هم اون قدر   ی دختر خالفکار باشه، گاه نی ا د یرس  ی به فکرش هم نم یکه آدم حت یوقتا اون قدر احساس  یبود، گاه ده یچیپ واقعا

 کرد.  ی م ی طونیش  یپوست ر یهم ز یترسوند و گاه یرحم که آدم رو م  ی خشن و ب

 کردم:  د یبار تاک نیاخر  ی اومدم و از جام بلند شدم و برا رونیجلو صورتم زد، از فکر ب اریکه سام یبشکن با

 . د یاتاق من باش  ینره شب، سر ساعت، تو  ادتونی -

 رفتم.   رونیاز اتاق ب و

رو باز کردم تا   لیمیاومدن و من ا نمی و روژ  اریبود که سام کیبه  قه ی بود، خودم رو مشغول کردم و پنج دق ی شب هر طور تا

 سرهنگ، خبر رو بهمون بده. 

 از سرهنگ اومد که نوشته بود:  لیمیا ه ی ک،یساعت  راس 

 !؟ نییهمه اونجا ایارم _

 کردم:  پیتا زود 

 . میینجایبله سرهنگ، همه ا -

سال   ه یمثل   ی نبود، ول  ی ادیرو فرستاد، هر چند زمان ز لیمیکه سرهنگ ا  یاز چهره تک تکمون معلوم بود، تو اون مدت  استرس،

 گذشت.

 : مشیسمت لب تاب و خوند  میسرهنگ، همه هجوم برد  ل یمیا دنید با

رو   میت  هی تا ما  نیآنا خونه نبود، بگ  ایبود  یمثال اگر مهمون  ن،یاومد، به ما خبر بد  شیپ ی که فرصت نیبالفاصله بعد ا د ینیبب _

  یمهمون  هی  شنهادیمثال پ  ن،یخودتون آنا رو متقاعد کن د یبا ومد ین شی از اتاق آنا، مدارک رو بردارن. فرصت هم پ انیب  میبفرست

 . یعل ای ن،یهم خبرو بهم بد  عد نره و ب ادتون ی. نیبد 
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 خبردار نشه!  یچیو آنا هم از ه نجایبفرسته ا میت  ه یآخه امکان نداشت که  م؛ی همه امون تو شوک بود واقعا

 نبود.  نیآنال گهیشده بود، چون سرهنگ د  ریبه سرهنگ بگم، د نو یکنم و ا پ یستم تاخوا تا

 و گفت:  د یموهاش کش ی تو یدست اریسام

فهمه و ما، عالوه بر سر خودمون سر    ینفهمه!؟ مطمئنا م ی زیچ زه یو آنا که انقد ت  نجایا اد یب م یت ه یشه  ی ! مگه مرممکنهیغ نیا _

 .می د ی کل خانواده مونو بر باد م

  دایخانواده مونو پ م، یکن  انتیبود که اگه بهش خ نیکه آنا زده بود ا یحرف نیتو فکر رفتم، حق با اون بود؛ اول ار یحرف سام نیا با

 کشتشون.  ی کنه و م یم

 : د یبا ترس پرس  نیروژ

 !؟ میکار کن یحاال چ _

 اب خورد گفتم: اعص هی با

 ده.  ی قد نم ییدونم، فکرم به جا ی چه م -

  د یتو ذهنم به وجود اومد؛ سرهنگ با ی جرقه ا ه یدفعه   ه ی که  میکرد  ی موضوع فکر م  نیبه ا می هدف داشت یب ی جور نیهم

 فرستاد.  ی م گه یشهر د هی شد، به  ی تموم م تیخانواده امون رو تا مامور

راحت به اتاقشون   ی الیگفتم و اوناهم با خ ارمیو سام ن یکنه، به روژ ی به سرهنگ اطالع دادم که گفت خودش حلش م نویا

 برگشتن.

 هوا بخورم و قدم بزنم.  کم یتا  اطیو رفتم ح دم یرو پوش  شرتمیسو

 

 )آنا(

 گرفت.  م یگر  شهیهمکه بازم مثل  دم یصورتم کش یرو یروبه روم نگاه کردم، دست نه ییتختم نشستم و به آ ی رو

  دم؛ یخالفکار بشم؟ از کجا به کجا رس  د یسرنوشتم باشه!؟ چرا با د یبا نی . خدا چرا بد شدم!؟ چرا استمیمن ن  ستم،یآدم من ن نیا

  د یداره! من چرا با  یدونه االن مادرم چه حال  یبودن، خدا م  ش یکیچهارسال از دست دادم، پدر و مادرم  ن یا یتو  زارو یچ یلیخ

 رحم باشم! ی قدر ب نیا
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 که مثل کوه پشتم بود.  یپدر ره،ینم ادمیوقت  چیرو ه پدرم

که من   ختنیر ی م د یتا من آروم بشم، با ختن یر ی م د یپاک کردنشون نکردم، با ی برا ی و منم تالش  ختن یر ی پشت هم م اشکام

شدم   یم نیغمگ  د یغرورش شکسته، با نکهیابام چقد سخت بوده اشکستم تا بدونم که ب ی م د یبا ده،ی کش ی مامانم چ دم یفهم یم

منم کم عذاب   یخودت شاهد  ایخدا یکه بدونم برادر کوچولوم، که جونم به جونش بسته است، چقد بعد رفتنم ناراحت شده، ول 

 .دمینکش

  اطیرفتم تو ح یاشک ی اومد؛ با همون چشما ی خوابم نم یشد، ول  ی هام، سرم داشت منفجر م ه یکه کردم و گر ی همه فکر نیا از

 و شروع به قدم زدن کردم. 

 : دمیرو شن ا یارم یکه صدا  ختمی ر یزدم، تو خاطراتم غرق بودم و اشک م  یقدم م   اطیکه تو ح  همونطور

 !؟ یکن یم  ه یگر _

 و گفتم:   دمیکش م یاشک یبه چشما ی دست زود 

 کنم.   ینم ه ینه، گر -

 . یکرد یم   هی گر ی داشت دم یخودم د _

 برگشتم سمتش و گفتم:  ی عصب یحالت با

 !؟ ید یکنم، فهم ینم  هی بار گفتم که گر ه ی -

 زد و گفت:   یپوزخند  ایارم

که   ییبا پوال اد،یسمتت ب یکنه حت  یجرئت نم  ی و اما کس ی کش یآدم م  ،ی رو دار  یزندگ نیبهتر ؟ یکن  هی آره خب، چرا گر _

 !  یکن  ی تجربه م یهانه رو دار شا یزندگ  هی وقشنگ  یکن ی حال م یدار  دهیبهت رس 

 : دمیحرفا خونم به جوش اومد و بهش توپ نیا دنیشن با

 ...یزن  یحرفارو م  ن یو ا ی کن  یقضاوت م  یطور  نیا ی که دار  یدون یم ی!؟ چ ی دون  یم  یها؟ چ ؟یدون ی من م یاز زندگ  ی تو چ -

 گفت: ی عصب ی و با خنده ا د یموهاش کش  یتو  ی دست ایارم

 !؟ یکن ی قضاوت م ی طور نیا  ی که دار یدون   یم  یچ ی گ ی اون وقت م  نم، یب ی رو به طور زنده م تیمن دارم زندگ _

 ! دهیپس اون وقتارو هم زنده د نه،یب ی منو زنده م ی زدم، هه...زندگ یپوزخند 
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 . رمیرو بگ  زششون یر ی کردم، نتونستم جلو ی اون وقتا چشام پر اشک شد و هرکار ادی با

شده بودن و باعث شده بودن که   یهر سه با هم قاط ت، یو عصبان  هیشکست؛ بغض، گر ی بغض تو گلوم نم یول ختم، ی ر یم اشک

 صدام بلرزه و رنگم قرمز بشه. 

 همون حالت گفتم:  با

 ارث بابامه!؟   نیا  ی کن ی !؟ ها؟ فک مین یب یم  یرو زنده دار  ی چ ید لعنت  -

 عمارت اشاره کردم و ادامه دادم:  به

 رو از دست دادم!؟  ییزای چه چ یدون ی به دستش آوردم!؟ م یچطور  ی دون ی م -

 دادم که چون حواسش نبود، نتونست تعادلش رو حفظ کنه و چند قدم به عقب رفت. هلش

 گفتم:   هی شدم و خواستم بزنمش که دوتا دستام رو با دستاش گرفت؛ تو همون حالت با گر ک ینزد بهش

چهار سال از عمرم   دم،یبشم!؟ چهار سال عذاب کش ل یتبد  ین یب یم  ی که تو دار  ییآنا ن یا تا به دمیچقد عذاب کش ی دون ی م -

 ... یدون ی چهار سال! م ؟یفهم  یتباه شد، م 

 بد شکستم. ی لیخ ا،یارم شیبار، پ ن یدوم  یامونم نداد که ادامه حرفم رو بزنم، برا ه یگر  گهید

اومدن نکردم، چون   رون یب یبرا  یتالش  ام؛یکه بغل ارم  دمیدقت فهم کمیگرم فرو رفتم با  یجا ی کردم که تو ی هق هق م داشتم

 بغلم کنه.  ی کیداشتم که  از ین ط یشرا نیواقعا تو ا

 رو گرفتم و فشردم که آروم دم گوشم گفت:  شرتشیسو ی دستام گوشه ها با

 نکن! هی آنا، آروم باش، بسه گر _

 و چند ساله ام سر باز کرده بودن. نیچند  ی شدم، زخما یحرفا آروم نم  ن یمن با ا ی ول

 دم گوشم گفت:  یو همون طور  د یموهام کش یرو  ی دست ایارم

 آروم باش!! س،یه _

و به محض وارد شدنم، به اتاقم   دمیبه سمت عمارت دو ی حرف چیاومدم و بدون ه رون یکه گذشت و آروم شدم، از بغلش ب کمی

 رفتم. 
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  عیخواب اور پناه آوردم و با خوردن چندتا، سر ی به قرصا نیفکر کنم، به خاطر هم شیچند لحظه پ ی دوست نداشتم به کارا چیه

 خوابم برد. 

 

  واریاز جام بلند شدم و چون هنوز منگ بودم، دستمو به در و د دم،یشدم و چشمامو مال داریتو چشام ب  د یبا تابش نور خورش  صبح

 کرد.  یکرد و چشامم باهاش درد م یدرد م  ی لیسرم خ دم؛یرس  یبهداشت سیگرفتم تا به سرو

 اومدم و لباسامو عوض کردم.  رونیدست و صورتمو شستم و مسواک زدم، ب  نکهیا بعد 

 تخت نشستم.   یبرگشتمو رو  دم،یگفتم و درو محکم کوب  ی اومد، لعنت ادمی شبید یاتاقو باز کردم که کل اتفاقا در

تو    شبید شعور یکنه( من ب  یشکمش درد م  ره،یگ  یاسترس م ایشه و  ی م ی عصبان یشکمم درد گرفته بودم،)وقت  تیعصبان از

 از امروز سوژه اش شدم؛ خدا! من چقدر خرم!!  گهیدستم بندازه، د شعوریب یایارم  نیکردم ا  ی کار  هی حال خودم نبودم و 

  یز یچ نکهی گرفتم بدون ا  میتصم نکهین سر اتاق رو رفتم و اومدم، تا اسر اتاق تا او  نیاز رو تخت بلند شدم و چند باز از ا یعصب

 . نمیو پررو پررو بش نیی برم پا ارم،یمبارکم ب ی به رو

  نییآروم از پله ها پا ی لیخ رون؛ ی دروبازکردمو از اتاق اومدم ب دم،یبه لباسام کش  یو اخم کردم و دست سادم یکنار در اتاق وا  رفتم

 رفتم. 

 به همه کردم.  ی سالم ایهمه بودن؛ منم نشستم و بدون نگاه به ارم دم، یصبحانه که رس  زیم سر

 کوفتم شد و اشتهام رو کور کرد. ا،ی ارم یبا وجود نگاها صبحانه،

 رو صدا زدم:  نیاسمیدستمال دور دهنم رو پاک کردم و  با

 !نیاسمی -

 اومد و گفت:  نیاسمی

 بله خانوم، در خدمتم!  _

 رو حاضر کنه.  نیو ماش به راننده بگ  _

 . گمیچشم خانوم االن م _

 و گفتم:  ایو ارم ن یروژ ار، یرفت، رو کردم سمت سام نیاسمی نکهیا بعد 
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 . میبند  یقرارداد م ان یامروز با شا ن،یحاضر ش  _

 با تعجب گفت:  اریسام

 !؟نیخبر! چرا زودتر نگفت  یچه ب  _

 .نیحاضر ش  ن یهمه حرف، بر نیا یخبر دادم پس به جا ی نیب  یالزم ندونستم که زودتر بگم! االن هم که م _

 بودن.  سادهیربع حاضر و آماده جلوم وا  ه یحرف بلند شدن و بعد  یب

 سوار شدن.اومدن و   یکی ی کیشدم؛ اوناهم پشت سرم  نیو سوار ماش   رون ی بگم، از جام بلند شدم و رفتم ب ی زیکه چ  نیا بدون

رو داخل    نیرو باز کردن و راننده ماش   انیدر عمارت شا  گاردایباد دنمونینزد؛ با رس  ی حرف یبه سکوت گذشت و کس ر یمس کل

 عمارت برد.  اطیح

بود و لبخندش   یبود؛ پسر خوشکل و جذاب  ساده یاستقبال از ما دم در عمارتش وا یکه برا دم یرو د انیشدم که شا اده یپ نیماش  از

 کرد.   یخوشکلترش م

 کرد.  ی با همون لبخند سالم و احوال پرس  د،یکه بهمون رس   نیاومد و با محض ا جلو

 دادم.   یمحکم و جد   شهیرو مثل هم جوابش

  یدمون هم نمو خو   می رفت ی رفت، م ی کرد و ماهم دنبالش مثل جوجه اردک زشت، هر جا م مونیسمت داخل عمارت همراه به

 . میر ی کجا م م یدار م یدونست

مبل متفاوت با همه مبال،   ه ی ه ی رو ،ییرایپذ  یرفت و انتها انیشا م؛ید یرس  یی راینصف خونه، باالخره به پذ  بایاز گذشتن از تقر بعد 

 نشست.

 قهوه خواستم.   شهیمنم مثل هم م؛ یدار  لیم  یبپرسه که چ اد یبهش فهموند که ب یصدا زد و با اشاره ا  خدمتکارو

 شروع به حرف زدن کرد:  انیکه خدمتکار قهوه رو آورد، شا نیا بعد 

  ی زیمحموله مواد مخدره! هر چ  هی خارج بشه،  ران یاز ا د یکه با  یمحموله ا  د،یدون  ی سر اصل مطلب! خودتون که م م یخب، بر _

 محموله هست و...   ن یتو ا  ن،یهم فکرش رو بکن

 هم داره بعد از تموم شدن حرفاش منتظر نگام کرد.  کیشر ه ی ه کردو گفت که محمول  ات یبه گفتن تموم جزئ شروع

 صورتم گفتم: ی هموت اخم تو با
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 باشه...50/ 50  د یسودش با _

 دوتامون بره.  بیپول تو ج یپنجاه پنجاه، کل نی هست که با ا ادیندارم، اون قدر سودش ز  یباشه مشکل _

 ابرومو باال انداختم و گفتم:  هی

 دم.   یکه کارا روبه راه شد، بهت خبر م  نیو بالفاصله بعد ا م یمحموله ا یما از االن دنبال کاراپس خوبه!  _

 !هیعال_

  ،یتازه کار باش  د ی! شایبهت بگم، فکرش رو هم نکن که بهم کلک بزن د ی که با  یو در ضمن نکته ا   هیعال  ره یبا ما سر بگ  یهر کار  _

در   کم ی یتون یکه تا حاال بهم کلک زده و پا رو دمم گذاشته، کابوس شباش شدم! م   یهر ک ی ول دم،یچون اسمت رو تا حاال نشن

 . ادیب دستتتا حساب کار  ی کن  قیمورد تحق

 بلند شد و دستش رو جلو آورد و گفت:  یحرف چیه بدون

 خب، قرارداد حله!؟ _

 به دستش کردم و گفتم: ینگاه

 منتظر خبرم باش! آره حله؛  _

 : دمیعمارت حرکت کردم که صداش رو شن یبرداشتم و به سمت خروج فمو یک

 ...!د یببخش _

 سمتش و منتظر نگاش کردم که گفت:  دمیچرخ

 . نیایب شمیگرفتم، خوشحال م  ی مهمون ه یفردا شب  _

 زود گفت:  ایبگم، ارم ی زی که من چ  نیا قبل

 ! امیحتما م _

 تکون داد.   یزد و سر ی لبخند  اونم

 نگاه کردم.  ایبه ارم  یپشت سرم سوار شدن که با نگاه خصمانه ا  یکی ی کیشدم؛ اونا هم  نیرفتم و سوار ماش  رون یعمارت ب از
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برد و کله اشو مثل بز   ی م ض یشد، ف یکه پخش م   یکنه، داشت از آهنگ  دنام یبه خط و نشون کش ی توجه نکه یبدون ا اهمیارم

 داد.   یتکون م

 ه راننده گفتم:ب  یجد  ی لحن با

 ضبط و خاموش کن.  -

 چشم خانوم!  _

 به چشام دوخت. شوینگاه حرص ایضبطو خاموش کرد و با خاموش شدن ضبط، ارم  راننده

 بکنم گفتم:  شیبه نگاه حرص یتوجه نکه یا بدون

 من!؟  ا ی یباند  نیا س یتو رئ -

 جواب داد:  لکسیو ر الیخیب

 تو.  _

 چه جالب!_

 آره واقعا جالبه!  _

 ادامه دادم:  ی بار عصب نیا

 !؟ یری گ ی م مشویتو تصم  دنیجشن رو م هی شنهادی که دارن پ ی پس چرا وقت _

 رو جلو اورد و گفت:  سرش 

االنم   م، یمحموله رو خوب انجام بد   نیا یکه کارا   میتنوع دار   هی به  ازیحوصلمون تو اون عمارت خشک و سرد، سر رفته و ن نیبب _

 ! شهیتوهم عوض م  یده که، حال و هوا سرم، بدم نش یگفتم که گفتم فدا

 گفتم:  لکسینشون بدم، ر یخودم رو عصبان ی ذره ا  نکهیبدون ا گه،یم شبویداره د دمیفهم

 نداره!  یربط  چ یمخصوصا تو، ه ، یبشر یبن  چیمن به ه یحال و هوا _

 پوزخندش بد شد. ن یزد که واقعا رو اعصاب من بود، حالم از ا یپوزخند 

 بهش گفتم: ز یآم د یتهد  یلیخ
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 .دهی نم سشیرئ  لیوقت پوزخند تحو چ یگفتم(ه د یدست)با تاک  ریز  هی حد خودتو بدون،  _

 کرد.  ی درونم بود و دلمو خنک م  شیآت  ی رو  یزده بود، مثل آب رون یب  تیگردنش که از عصبان رگ

 شدمو به سمت عمارت حرکت کردم. اده یپ نیبمونم، از ماش  یمنتطر کس نکه یبه عمارت، بدون ا دنیبعد رس  بالفاصله

 دوشم افتاد.  ی رو  یادیز ی رفتم، کارا یحتما م د یبا ا یکه به لطف ارم یمهمون با

 هر چهارتامون.  یبرا  ارهیکردم که لباس ب  یهماهنگ م نایفردا، با سا ی از االن برا د یبا

 حتما خودش رو برسونه. ادش،یز یبهش زدم که قول داد، فردا با وجود کارا یزنگ  ه ی زود 

 گاوصندوق بزارم.   یگرفتم ازشون تا ببرم تو  نت یکردم و پر پیلب تاب تا یکه به دست آورده بودمو تو   یمدارک

 ودش جا داده بود. خ ی رو تو میسخت زندگ یکه روزا   یگاوصندوق رو که باز کردم، چشمم به دفتر خاطراتم افتاد؛ دفتر   در

 گذاشتم و گاو صندوق رو قفل کردم.  گهیمدارک د  ش یگاوصندوق پ یبرداشتم، برگه هارو تو  دفترو 

 .دمیجلد دفتر خاطرات کش یرو یتخت نشستم و دست  ی رو

  یم  زویدفتر بود که همه چ  نیدفتر بود که از راز دختر نقاب دار خبر داشت، فقط ا  نیلبم جا خوش کرده بود، ا  یرو یشخند ین

 دونست. 

  ی ذهنم نقش بستن، احساس کردم دارم از درون م  یآن تموم اون لحظه ها تو  کی اول دفتر،  یعکسا دن یباز کردم، با د دفترو 

 سوزم.

که تو گلوم    یبغض د یآب خوردم، تا شا وانیل  هی زود  دمو یسوخت، از جا پر ی گذشته م ی ادآوریکه از  ی که از بغض  و دل یی گلو با

 کرده رو با آب قورت بدم؛ اما نشد!   ریگ

.  دمیکش ی گلوم م ی و دستمو رو دمیچرخ  ی شنوم، حالم بد شده بود؛سردرگم وسط اتاق م ی صداهارم م یکردم حت  یم احساس 

 . ادیب نیینبود که ازش پا یسوخت و اما اشک یچشمام م

 زدم.  ی کردم و هق م  یم  هیگر ی خفه ا یفتادم؛ با صداا نی زم ی شد و وسط اتاق رو هیبه گر لیلحظه بغضم تبد   هی  تو

 .شهی م دهیزخم پاش  نیا ی بود که رو یمثل نمک ش یادآوریزخم سر باز بود که  ه یام  گذشته

 . تمیاون وضع ی کردم دوباره تو  یکرد، احساس م  یبدنم درد م  کل
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بودم و به ساعت روبه روم زل زده   دهیکردن، اشکام خشک شدن؛ اما من هنوز همون جا، وسط اتاق، دراز کش ه یساعت گر هی بعد 

 بودم. 

 کردم.  ی سرفه م ی سوخت و هر از گاه ی شد. گلوم م یم  کیداشت تار  گهیساعت، دوساعت... هوا د هی

 تونستم. یداشتم از جام بلندشم، اما انگار نم  تخت بود. بدنم کرخت بود، دوست ی چرخوندم؛ دفتر همونطور، باز شده، رو سرمو

 که بود، از جام بلند شدم و باز سر وقت دفتر رفتم. ی جور هر

که چهارساله   یلبم بود، لبخند   یرو  یلبخند واقع  ه ی . دمیچهره خودم و خانواده ام دست کش یخوب مرور کردم و رو عکسارو

 لبام ننشسته.  ی رو

 . نشونهیتفاوت ب  ایدن  ه ید کجا، دفتر بو  یکه تو  ی من کجا و من نیا

دختر    هی اما االن از جنس سنگ شدم. شدم  د؛یرس  ی مورچه هم نم ه یکه آزارش به  ی دختر معصوم بودم، دختر ه یاونجا   من

 دوزم.  ی و زمانو به هم م ن یزم رتم یرحم، که اگه خشم بگ   یخالفکار ب

  ی محب ای که از من آنال  ییشدم، همون جا ی م ک ینزد می خاطرات رو ورق زدم و خوندم، کم کم داشتم به دوران بد زندگ دفتر 

کل    ییهوی! تمیهمون موقع یکردم دوباره تو  ی به اون اتفاق، احساس م ،ییبه همون روز، همون روز کذا د یخالفکار و ساخت؛ رس 

اومد،   یدر زدن خدمتکارا و محافظا م   یو دفترو پرت کردم وسط اتاق. صدا  مد یکش ی غیشد و ج  یاون صحنه ها تا ذهنم تداع

  دم،یکه جواب نم دن ید ی حرف زدن و جواب دادن نداشتم. وقت یبرا یرفته بود و توان لیو توان داشتم تحل  یانرژ  یهرچ ی ول

 در قفل بود.  ی کردن، ول نییدرو باال و پا  رهیدستگ 

که   ارو یارم ی داد که اونام به جمع خدمتکارا و محافظا اضافه شدن. چند لحظه بعد صدا  ینشون م ن، یو روژ  اریسام ا،یارم یصدا

 :دمیداد، شن  ی منو مخاطب قرار م

 درو باز کن!  ؟ یشنو ی آنا صدامو م_

 که پشت در بودن گفت:  ییبه کسا  د،ینشن یجواب  یوقت ی حرفارو تکرار کرد، ول نیهم دوباره 

 شکونم.خوام درو ب  ی کنار، م نیبر _

 مثل برق گرفته ها سرجام نشستم و گفتم:  دم یشن نویا تا

 سرکاراتون! من خوبم.  ن یهمه بر ست،یالزم ن_

 رو اومد: ایارم یخوبم! صدا یل ی... آره خوبم، خهه
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 درو باز کن. _

 پوف کرده، درو باز کنم.  یچشما نیمونده بود با ا نینگاه کردم، هم نهییتو آ خودمو 

 سرکاراتون.  ن یگفتم که من خوبم، بر ست،یالزم ن_

 :دمی رو شن ایارم ی لحظه صدا نی همه به وجود اومد و بعد همه رفتن، آخر ن یب یا همهمه

 به درک!  _

رداشتم و اونو  کرد. پاشدم و دفتر خاطرات رو ب  یم  ییآورد و بازم پررو ی زدم، کم نم ی تو برجکش م  ی داشت، هر چ یی چه رو نیا

تو وان موندم و   کم یبود که مدارک توش بودن، گذاشتم؛ بعدم رفتم حموم و  یکه جدا از گاوصندوق ، یگاوصندوق سر ی تو

 کردم.  لکسیر

 (ای)ارم

گفتم   ی لحظه قبل رفتنم، اونقدر حرصم گرفته بود که به درک  نیآخر شعور،یکنه دختره ب یحرصم گرفته بود، چرا درو باز نم  واقعا

 ! هی حل نشدن یمعما ه ی دختر   نیا ست،ین شبیربط به اون اتفاق د ی دونستم ب  یبه اتاقم برگشتم. م و

  د یکرن از اون بع ه یگر نیبود و ا  یکنه، آنا باشه؛ آنا دختر محکم  یم  هیکه داره گر  ی کردم دختر یباور نم اط،یکه رفتم ح شبید

 . ارمیاطالعات به دست ب ، یمحب ایانال  نیاز ا کمیتونستم   یبود. حرفاش برام گنگ بود و کاش م

اش   ه ی گر دنیباد شب، یاعتراف کنم د د یرو لبام اومد. اگه با خودم صادق باشم، با یناخودآگاه لبخند  شب،یاتفاقات د ی آور ادی با

 داشتم. ی که بغلش کردم، حس خوب  نیبعد ا دو یدلم لرز کمی

 .میریرو فاکتور بگ  اوش یبودم، البته اگه شب مرگ س  دهیاز اون فقط ضدحال زدن و غرور د  من

کنه،   ی که بامن م یی تو کل کال ی گاه نم،ی ب ی رو م ت یدختر خالفکار، معصوم  نیا یباشه، اما من تو عمق چشما یباورنکردن د یشا

اگه   د یتو چشاش بود؛ شا  یاز مهربون ییایداد، در ی م ارو یکه داشت خرج عمل مادر ثر  یزنه و وقت ی تو چشماش موج م طنتیش 

 بشم.  دهی چیخوشکل و پ تر دخ نیشد که عاشق ا یخالفکار نبود، م

  یداره به عشق و عاشق ت یو به خودم گفتم:))جمع کن خودتو مرد گنده، وسط مامور  دمیبه صورتم کش ی خودم اومدم و دست به

 کنه، خاک تو سرت!((.  ی م یحتمال سنج کنه و ا ی فکر م

رفت به سرهنگ خبر بدم. بالفاصله لب تابو برداشتم و   یم  ادم یپاک داشت  م،ی شونیدونه محکم زده ام تو پ  هی  ،ی مهمون یادآور ی با

 فرستاد:  لیمی ا هی سرهنگ  قه ی اطالعات رو ارسال کردم، بعد از چند دق
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 .انیفرستم که ب   یم  نارویدو نفر از بهتر  _

 :نوشتم

 !؟ انیم ایسرهنگ ک_

 انتظار جوابش اومد:  قهیاز چند دق بعد 

 . یمیکر ش یو سرگرد را  یسروان ترانه مهوش  _

  سنای ،یعباس  مایر ،ی خانوما ترانه مهوش  نیدونستم که توکارشون حرف ندارن. از ب ی م ی شناختمشون، البته دورادور، ول یم

  نیاز ا یکی تو    شه،یم د یشه تیمامور هی تو   یمیسوره ابراه ی بودن، چهارتا دوست، ول نایبهتر یمی سوره ابراه د یو شه یسبحان

 . میکن  دایقاتلش رو پ م یتون ی باندا م ن یکل ا  یریباند خالف و بادستگ  یها رمجموعه یز

 کردم.  یاز سرهنگ خداحافظ تمون،یموفق د یحرفا شدم و با نوشتن به ام  نیا الیخیب

  پنجره اتاق خودم و بچه هارو باز د یو... رو بفرستم، فقط با  نایدورب یعمارت رو داشت و الزم نبود که جا نیاطالعات کل ا سرهنگ

وق شام بود.   ی کایبه ساعت کردم، نزد ینگاه رون؛ یدوش گرفتم و اومدم ب  هی تو. پاشدم رفتم حموم و  ان یبزارم، تا اونا از پنجره ب

 اومدم. رون یاز اتاق ب دمویپوش  سامد خودمو خشک کردم، لبا

 زد.  یآنا تو ذوقم م  ی خال یکه نشسته بودن و جا  دمیرو د نیو روژ اریسام ز، یبه م دنمیرس  با

 . میبه اونا کردم و نشستم و منتظر آنا موند  یسالم

  ی اومد، سرمو باال آوردم و به آنا نگاه کردم؛ سر ی شدن صندل دهیکش یکردمو تو فکر بودم که صدا  یبه بشقابم نگاه م  داشتم

 غذا شدن.  دن یواسمون تکون داد و بعد از اون خدمتکارا مشغول کش

 بود.  دایاما حال خرابش، از چشماش، پ فتاده، ین یکرد اتفاق ی تظاهر م نکه یبا ا آنا

 . مینشست ییرایو بعد ازشام همه، به اتفاق هم، تو پذ   میمن به آنا خورد  ره یخ ی رو تو سکوت و نگاه ها شام

 گفت: ار یبه سام آنا

 !؟ یرد کردن محموله رو انجام داد   یالزم برا قاتی تحق_

 . می پس فردا، محموله رو جابه جا کن تاینها م یتون  یآماده باشن، م کشون یو شر انیاگه آقا شا له،یتکم ی بله، همه چ_

 .دمیاطالع م  انیخوبه، من به شا_
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و موشکافانه اش    ینی نگاه ذرب ریزدم تا از ز یحرف  ه یکرد. زود  ریبه آنا بودم که سرشو چرخوند و نگامو غافلگ  ره یخ همچنان

 خالص شم. 

 است!؟ محموله  نیآخر نیا_

 دادم.   یکه بد سوت دمی فهم ن، یروژ  یدنایو خط و نشون کش اریسام ره ینگاه خ با

 مشکوک نگام کرد و گفت:  آنا

 محموله باشه!؟  نیآخر د یچرا با_

 جواب بدم:  یکردم دستپاچه نشم و عاد یسع

 قرارداده!؟   نیوآخر  یکن ی رد م انیهستش که با شا یمحموله ا نیکه آخر نه یمنظورم ا_

 سرتکون داد و گفت:  ی بود که هنوز مشکوکه، ول  معلوم

 ! ادیآره، به احتمال ز_

کش   گه یتونسته بودم بفهمم. بحث د  ادیز ی بعد کنکاش ها نوی کرد، ا یبسا و کار م  یبار قرارداد م  هی فقط  ،ی با هر کس شهیهم آنا

  ون یزی سراغ تلو  نی. حوصله ام سررفته بود بخاطر هممی ن رو خوردنکرد و خدارو شکر آنا دنبالشو نگرفت. تو سکوت قهوه هامو دایپ

 .میشد  لمیمشغول نگاه کردن به ف لم،یف ه ی کردن  دایرفتم و بعد پ

اخمو، آورده   شه یهم ی آنا یخنده رو، رو لبا ی اما حت م، یخنده دار بود، درسته تو حال و هواش نبود  ی لیبود که خ یکمد   لمیف  هی

 بود. 

خنده،   ی م ینبود و من با خودم اعتراف کردم که وقت  ی قاعده مستثن نی و آنا هم از ا م یزد یقهقهه م  م یقسمت همه داشت ه ی سر

بدم که دستم   اریمونده بود بهونه دست سام نم یمنو به خودم آورد؛ هم اری. محو خنده ها شده بودم که سقلمه سامشهیخوشکلتر م

 بندازه.

 .میهنه به سمت اتاقامون روانه شد   نیبنابر ا م،ی نیبش ییرایوهدتو پذ  مینداشت نو یوصله اح چکدونیه لم،یتموم شدن ف با

 )آنا(

 باال. ریسرتو بگ _

 دوباره غر زد و گفت:  نایکه گفت رو کردم. سا یکار  همون
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 چشماتو ببند. _

 ن، کوفت کن، زهرمار کن و... چشماتو ببند، لبتو غنچه ک ر،یسرتو باالبگ  گه یاومده داره م یکالفه شده بودم، از وقت   گهید

 برداشت. نه،ییآ ی کارش تموم شد و پارچه رو از رو یبعد از مدت نسبتا طوالن باالخره

با   یخوب ی رژ لبم هارمون ی که رو چشمام کار شده بود ، جذاب ترم کرده بود و قرمز  یدود  هیشده بودم، سا یعال شه یهم مثل

 کرده بود.  جاد یام ا هیو سا اهیلباس س 

 با ذوق و شوق گفت:  نایسا

 ! یخوشکل شد  یل یخ ،یدختر تو محشر  ی وا _

 

کت چرم    هی ام رو هم پام کردم و با تن کردن  یسانت10 ی مشک یرو لبم نشوندم. کفشا  یکیفقط لبخند کوچ فش یمقابل تعر در

 مبل مخصوصم نشستم.  یشدم و رو  ییرایرفتم، وارد پذ  رونیکوتاه، از اتاق ب

 مضطربه.   یاد یکردم که ز یدونم چرا احساس م ی . نممیمنتظرشون بود   نیبود و منو و روژ دهیطول کش ایو ارم اریسام کار

 کرد.  ایفکر کنم و حواسم رو پرت ارم نیبه مضطرب بودن روژ  اد ینزاشت ز ایارم یصدا

 !؟میبر_

 بودنش بود.  شعوریکه داشت، ب ی بیبود و تنها ع یشده بود، در کل پسر خوشکل پی بهش انداختم، خوشت ینگاه

از جام بلندشدمو جلوتر   م،ی به خودم اومدم و با گفتن بر م؛ یکن  یهمو نگاه م ره یخ ره یخ م یشدم بالنسبت من، مثل بز دار متوجه 

 شدم.  نمیاز اونا سوار ماش 

نگشتم  ابونایخ  ن یبودم، چند وقت بود که آزاد تو ا رهیخ ابونایحرف به خ  ی . بمیزد و سکوت کرده بود  یحرف نم ی طول راه کس تو

 محافظ همراهمه. ی و هربار کل

 عمارت، گردوندم.  نیپر از ماش  اطیبه خودم اومدم و نگامو تو ح ن،یو با توقف ماش  مید یرس  ی ک  دمینفهم اصال

 .د یرس  یم  اطیآهنگ سرسام آور بود و با قدرت تا ح ی. صدامیشد  اده یدرو باز کردو پ راننده

رو بهمون   زی اسممون م  دنیچند خدمتکار به استقبالمون اومدن و با پرس  م، یکن  دایپ یخال ز یم ه یتا  م یو رفت م یعمارت شد  وارد

 نشون دادن. 
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 : دمیرو شن انیشا ی از نشستنمون نگذشته بود که صدا ی ادیز وقت

 به به آنا خانوم!  _

 کردم.   یزد و من فقط به اون نگاه م یداشت حرف م  انیکه کنارش بود، خشکم زد. شا یکس  دنیردوندم و با دبرگ  سرمو

 گفت:  انیشا ییهوی

 آنا حواست هست!؟  _

 گفتم:  ی جد  یرو جمع و جور کردم و با لحن   خودم

 بله حواسم هست!  _

 محموله هستن. ن یمن تو ا یکایو نامزدش ندا، شر ن یگفتم که  شرو ی آها، خب داشتم م _

 خودم گفتم:))چه جالب، نامزد کردن((  با

 کرد. دستشو جلو آورد و گفت:  ی نگام م حانه ی کم نشده بود، وق  شیفیاز کث  ی زیکه چ  یاون نگاه با

 خوشوقتم!   تییسالم آنا جان ، از آشنا _

 بود، نگاه کردم.  وجودم رو نفرت گرفت، به دستش که جلوم دراز شده سراسر

 گفتم:  یخورد، ناچارا باهاش دست دادم و جد  ی ازش به هم م حالم

 ! نطوریمنم هم _

 و افاده گفت:   سیهم هنوز همون قدر جلف و نچسب بود، دستشو جلو آورد با ف ندا

 خوشوقتم!  تییمنم از آشنا _

 ، ندا دوست داشت کله مو بکنه. کرد ی به من م نیکه شرو ییفک نکنم راستش رو گفته باشه، چون با نگاها ی ول

 دادم.   نیجوابش رو با همچن سرد

 ورش داشت و دستشو رو شونه ام گذاشت و با خنده گفت:   یفاز پسر خاله گ   شهیمثل هم نیشرو

 خب چخبر!؟  _
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 رو محکم پس زدم و گفتم:  دستش

 ! یبر ندار  یو فاز پسر خاله گ  ی نش کیبه من نزد ادیکه ز نه یتذکر هست، اونم ا هی  ی ول  ست،یکه به شما مربوط باشه ن  یخبر _

 و گفت:  د یخند  نیشرو

 !یشناس  ی اوه! توپت چرا انقد پره!؟ انگار از قبل منو م _

 شناسم. یرو م  فتی از قبل ذات کث ی ...اره درست حدس زدهه

 که با پس فردا موافقت کردن.   دمیکش شیمحموله رو پ  ییندادم و بحث جابه جا ن یبه شرو یجواب

  شیپ اد یبکشم، دوست نداشتم ز ینفس راحت  ه یبلند شدن و رفتن و باعث شدن که  ینشستن هر کدوم به بهانه ا کمی د بع

 هم جزوشون بود.  ی محب ایهر چند آنال  نم؛ یبودن، بش شونیکه غرق لجن زندگ ییکسا

 نگاه کنم.  دن، یرقص  یخوش بودن و داشتن م یکه الک  ی تیفک کنم و به جمع  نیکردم کمتر به شرو یسع

 

 کل(   ی)دانا

 گفت: اریپنجره ها را باز کرد و به سام ایارم

 روبه راهه!؟  ی همه چ _

 با چک کردن دوباره اتاق، سرش را برگرداند و گفت: اریسام

 بگذره و موفق بشن. ر یبه خ دوارمی روبه راهه، ام یآره همه چ  _

که آنا متوجه نقشه   ن ی. استرس کل وجودش را در برگرفته بود؛ از اداد و از اتاق خارج شد  انیبه بحث پا  دوارمیبا گفتن ام ایارم

 شود، هراس داشت.

اش شد و همچنان محو او بود که آنا بلند شد و به سمت در   یی بایآنا محو ز دن یشدند، با د ییرایرفتند و وارد پذ  نییپله ها پا از

 عمارت رفت.  یخروج

 لوکس شدند. نیماش به دنبال آنا از عمارت خارج شدند و سوار  همه
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  یپشت وار یاز عمارت خارج شد، هر دو به سمت د نیکه ماش  نینظر گرفته بودند. هم ر یاز آن طرف، عمارت را ز شیو را  ترانه

 عمارت حرکت کردند.

ها فعال شوند،    نیبفهمد و دورب یقبل از آن که کس  د یکرده بود و آنها با  رفعال یساعت، غ2هارا به مدت نیاز افراد اداره، دورب یکی

 کردند.  ی کار را تمام م

 .دند یرا باز د ی باز گشتند که پنجره اتاق  یباال رفتند و به دنبال پنجره ها وار یاز د ی رکیز با

 از پنجره وارد اتاق شدند. ،ییصدا ن یکمتر جاد یا بدون

 .دند یشن یخود را نم ی نفس ها یصدا یحت

 آرام از اتاق خارج شدند. دند،یرا ند  ی کس یگذراندند، وقت  اتاق را آهسته باز کردند و راهرو را از نظر در

 . دند یبه داخل اتاق خز ع، ی حرکت سر کیحرکت کردند و در  ایسمت اتاق آنال به

 صندوق در گوشه اتاق، در کنار کمد، جا خوش کرده بود.  گاو

قفل    یروشن کرد و نور آن را، رو  شیرا ی گذاشتند؛ ترانه چراغ قوه را برا  نیزم یرا رو  لیسمت گاوصندوق رفتندو ارام وسا به

 کرد.  می گاوصندوق، تنظ

 هنوز گاوصندوق باز نشده بود.  ی گذشتند، ول یم  یگریپس از د یکیها  قه یدق

 را گم کنند. شانیدست و پا  یباعث شده بود، گاه نیشده بود و هم  ره یاسترس بر انها چ د،یچک  ی عرق م شیرا ی سر ورو از

 گرداند.   یمشغول باز کردن قفل بود و ترانه نگاه مضطربش را در اتاق م  شیرا

 تخت افتاده بود، نشانه گرفت.  ری را که در ز یچشمش، عکس ناگهان

 شد با شوکه شدنش. ی برد و آن را براشت؛ عکس را برگرداند که برگرداندن عکس مساو دست

 کرد عکس دوستش بود، سوره!   ینم باور

 دانست.  ی کرد نم ی م ییتخت خودنما ی که عکسش در باال  ییارتباطش را با آنا ماا

 که در آن لحظه در ذهنش بود، ارتباط آنا با مرگ سوره بود.   یزی . تنها چد ینگاه معصوم دوستش، قلبش را به آتش کش ادی
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  یروزها ب  نی که ا  نی! مگر نه اگریشده بود دباند ها  ن یاز ا ی کیدانست!؟ سوره هم وارد  ی چه م یآنا سوره را کشته بود، کس د یشا

 زبان زد اداره شده بود.  ، یمحب ایآنال یرحم

 و به زمان حال برگرداند.   د یکش رون یب  الیکه از گاوصندوق آمد، اورا از فکر و خ ی کیت یبه عکس بود که صدا ره یخ همچنان

 آوردند.  رون یمدارک را ب شی مشتاقش را به داخل گاوصندوق دوخت و همراه را نگاه

 اتاق و مدارک، عکس گرفتند و  مدارک را داخل گاوصندوق انداختند. یتند از همه جا تند 

مدارک، در  نشد که همراه  یازخود به جا نگذاشتند، اما ترانه متوجه دستبند  ی خود نشانه ا الیانگشت هارا پاک کردند و به خ اثر

 گاو صندوق جا ماند.

تخت بود، انداخت و با تنفر    یکه باال ایبه عکس آنال یآهسته به سمت در اتاق رفتند، لحظه آخر ترانه برگشت و نگاه ی قدم ها با

 گفت: 

 نشونمت.  یم  اهیبه خاطر کشتن دوستم، به خاک س  ،یمحب  ایآنال _

  ک یکه پنجره اش باز بود را آرام باز کردند که متوجه   یند برگشتند و در اتاقکه آمده بود ی رفتند. از همان راه  رونیاز اتاق ب و

 خدمتکار شدند.

 خود را در کنار ستون ها پنهان کردند و منتظر شدند تا خدمتکار از آن جا خارج شود.  ع یسر یلیخ

 آمد. رونیسال بود، خدمتکاراز اتاق ب ک یبه منزله  ش، یترانه و را ی که برا  قهیاز چند دق بعد 

 برد و به راه پله نگاه کرد.  رون یآرام سرش را از کنار ستون ب  ترانه

 رفتند. رون یعالمت داد و هر دو وارد اتاق شدند و از پنجره ب  ش یبه را د،یاز خدمتکار ند  یکه اثر  یهنگام

از   یغیشدند، ج نیکه سوار ماش  نیرساندند؛ هم نیا به ماش و خود ر  دند یدو  عی سر یلیرفتند، خ نییپا وار یاز د نکه یاز ا بعد 

 .دند یکش یخوشحال

  ی بود مسبب مرگش آناست، م دهیخواهند کرد و انتقام دوستش را، که اکنون فهم ر یرا باالخره دستگ  ایخوشحال بود که آنال ترانه

 .رند یگ

 اش اورا به خود آورد.  ی گوش  یافکار خود غرق بود که صدا در

 نام سرهنگ، تماس را برقرار کرد:  دنیرا برداشت و با د یگوش 
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 الو سالم  _

 جواب داد:  سرهنگ

 شد!؟ ی سالم دخترم چ_

 انجام شد؛ مدارک تو دست ما هستن. ت یبا موفق اتیعمل_

 :د ی را شن شیسرهنگ و به دنبال آن صدا ق ینفس عم یصدا

 اداره.  ن یبرگرد ن،یآفر_

 را حرکت دادند و به سمت اداره رفتند.  نیماش 

 هر سه نگران و مضطرب بودند.  ن،یو روژ اریسام ا، یارم ان،یشا یآن طرف، در مهمان در

  ی بود و هر از گاه نیشدنش به آنا، خشمگ  ک یرفتار گرم و نزد لیبود، به دل انیشا ک یکه شر ین ی از شرو ، یاز اول مهمان ایارم

 انداخت. ی به او م نیخشمگ  ینگاه

 :د یچیدر گوشش پ ییصدا ناگهان

 . میکن  یباند اقدام م ن یا یریدستگ   یبرا  یما هستن، به زود  ش یراحت باشه، مدارک االن پ التون یخ ایارم _

  ی م ریدستگ  ای آنال نکهیدانست چرا ته دلش، از ا ی بود اما نم یخوشحال م د یلحطه با ن یدر ا  د؛یکش ی نامحسوس، نفس راحت ایارم

 که قطعا مجازاتش کم از اعدام نبود.   ییایحت بود، آنالشود، نارا

 هم نداشت. تی هو ی که حت  ییکرده است، آنا  دایبه آنا پ یی شد که حس ها یکم داشت باورش م  کم

 کنار گوشش گفت: اریسام د،یکش  شیدر موها  یدست  کالفه

 شد!؟ یچ _

 حله، تموم شد. یهمه چ_

 به وضوح معلوم بود.  ن یو روژ اریسام یدر چشما ی خوشحال برق

پس بلند   ند،ی چند روز اورا بب نیفقط ا د یناگهان فکر کرد شا دند؛یرقص یبود که داشتند م  یتیبه آنا انداخت، محو جمع ینگاه

 شد و به سمتش رفت.
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 (ای)ارم

 رد. آروم گفتم: نگام ک  یبلند شدم و به سمت آنا رفتم. دستمو جلوش دراز کردم. سرشو باال آورد و پرسش یآن  می تصم ه یتو  

 !؟ یرقص یبا من م  _

 و خواست بگه نه، که گفتم:   د یلحظه اخماشو تو هم کش  هی تعجب نگام کرد و تو  با

 ! ی باهام برقص یدونستم دوست دار   یم _

شروع   ید یام دستش رو گرفتم. آهنگ جد  گهیدستمو دور کمرش حلقه کردم و با دست د  هیدستشو گرفتم و بردمش وسط؛  و

 شد:

 

 واسه تو  دمباز،خون

 هنوز موندم واسه تو  ،یجور  همون

 به من احساستو ی بگ  رمیمیم

 رم یمیرم،میمیم

 همه کس من  یشد  ست،ین حواسم

 دلواپس من  ییتو ست،ین حواسم

 ستین حواسم

 همه کس من  یشد  ست،ین حواسم

 دلواپس من  ییتو ست،ین حواسم

 ستین حواسم

 

 یی نجایا یخندم، وقت ی که م  دن،ید همه
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 یی تنها ی وقت  رم،یمیکه م  دن،ید همه

 ی د ید یم یبود، ته چشمام، هر چ  یواقع

 گفتم  ی خوندم، هر چ یهرچ

 ی د یشنیم  یچ هر

 همه کس من  یشد  ست،ین حواسم

 دلواپس من  ییتو ست،ین حواسم

 ستین حواسم

 همه کس من  یشد  ست،ین حواسم

 دلواپس من  ییتو ست،ین حواسم

 ستین حواسم

 ( یبابک ماف/ستی)حواسم ن

 

 !نمیچوبه دار بب  یتونستم اونو باال ی کردم؛ قطعا نم یآنا دوخته بودم و نگاش م یطول رقص فقط چشامو به چشما تو

 . ستمیحس ن یمطمئنم نسبت بهش ب ی عشق نباشه، ول د یزود اتفاق افتاد، شا یلیخ

 . میحرکت کرد ز یکه تموم شد، ازش جدا شدم و به سمت م آهنگ

 . میبه عمارت برگشت 2:00ساعت یکاینزد  بایو فکر کردن به آنا گذشت و تقر  هیبه نگاه کردن بق  ی مهمون ه یبق

 . میو به اتاقامون رفت میگفت  ی ری بعد از وارد شدن به عمارت، همه شب بخ بالفاصله

 خودش رو انداخت تو اتاقو گفت:  اریسام هویکردم که  ی کراواتمو باز م داشتم

 دارم!   جانی ه تیمامور نین اواسه تموم شد  ی لیخ ایارم _

 چپ نگاش کردمو گفتم:  چپ
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 تو!؟   یایو م نیی پا یانداز ی است که سرتو مثل گاو م لهیطو نجایمگه ا _

 زد و من رفتم تو اتاقش؛ چقد اون شب حرصش دادم و حرص خوردم. غی ج ایافتادم که آنال یشب اد یحرف  نیگفتن ا با

 تختم پرت کرد و گفت:  ی خودش رو رو اریسام

 !؟ میکن ریهمه رو باهم دستگ  د یبا یچطور  نم، یبابا! حاال بگو بب  الیخیب _

 از دور گردنم وا کردمو گفتم:  کراواتمو 

 .میریو همه رو بگ  م یو همه خالفکارا رو دعوت کنه، ماهم اون شب هماهنگ کن ره یبگ  یمهمون  هی آنا  م یمنتظر بمون د یبا _

 ! افتهیب ی مهمون ه یکاش زودتر به فکر  ی اهوم، ول _

 :دم یکردم و پرس   د ییواسش تکون دادم و حرفش رو تا یسر

 محموله است!؟ ییپس فردا روز جابه جا _

 موافقت کردن.  نمیو شرو انیآره شا_

 گفتم:   ناخودآگاه

 .د یچسب ی کرد و بهش م  ینگاه م  ایبدم اومد، بد به آنال یلیخ نه ی شرو نیه از ا _

 دادم.  ی بد  یبهم فهموند که سوت  ار،یمتعجب و گرد سام یچشما

 :د ی انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و با تعجب پرس  اریسام

 !؟یتو عاشق آنا شد  نم، یبب سایوا _

 گفتم:  دستپاچه

 گفته!؟  نو یا ینه...نه! ک  _

 بلند شد و گفت:  اریسام

 معلوم بود.  شبتید یاز نگاها اد؛یازش خوشت م دونم یرو رنگ کن که نشناستت، من که م یک یبرو  _

 و گفتم:   دمیموهام کش ی تو یرو شده بود، چنگ  اریسام شیدستم پ نکه یاز ا کالفه
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 . ادیازش خوشم م ده ایخالفکاره و احتمال اعدامش ز نکهیبا ا اد،یآره... من خر ازش خوشم م  _

 شونه ام گذاشت و گفت:  ی شد و دستشو رو کمینزد اریسام

  ی !؟ البد میبهش برس  یخوا  یچطور م   ، یسیپل هی که اون خالفکاره و تو  ی دون یدونم! اما تو خودت م   یم  ه،ی بد درد یعاشق _

 ! یبد  ش یفرار یخوا

 و گفتم:   دمیچرخ تند 

 دوسش داشته باشم.  ی لیاگه خ ی قانون بدمش، حت  لیتحو  نه یام ا فه ی و وظ سم ی!؟ من پلیگ یم  یدار  ی معلومه تو چ _

 نگام کرد و گفت: نیغمگ  اریسام

 آنا بوده.   ریهم، تقص یمیچون اون طور که معلومه قتل سوره ابراه ، یو بهتره که آنا رو فراموش کن  فتهی وظ نیآره ا _

 تعجب نگاش کردمو گفتم:  با

 گفته!؟   نویا یک _

 ! دهی! امشب که اومده بودن مدارک رو ببرن، تو اتاق آنا عکس سوره رو دیترانه مهوش  _

 نباشه!   یطور نیا د یشا _

 کرد  صداش باال نره گفت:   ی م ی که داشت، سع  یبهم نگاه کرد و در حال تیعصبان با

 تو اتاق خودش بوده.   میمعلومه که اون کشتتش، عکس خودش که نبوده بگ  وونه، یآخه د _

شده، به نظرت   د یسال خبر ازش اومده که شه هی باند خالف شده، بعد از  ه یبوده و وارد   سیکه پل ی که خالفکاره و سوره ا  ییآنا

 !؟ یخودت رو گول بزن یخوا ی هست!؟ چرا م نشونیب یچه ربط 

 تونست مجازاتش رو کم کنه.  ی نم یهرمار تلخه! آنا قاتل هم بود... کسکه حرف حق مثل ز گنیم راست

 و گفتم:  دمیبه صورتم کش یدست

 لطفا تنهام بزار. اریسام _

 نگام کرد و گفت:  نیغمگ 

 . یاونو فراموش کن  د یخوب فکراتو بکن؛ تو با یباشه، ول _



 دخترنقاب دار 

140 
 

 رفت.  رونیحرف از اتاق ب ی نگفتم، اونم ب ی زیتکون دادم و چ یسر

  نکه ینه ا نجا،یاومدم ا شیریفراموشش کنم! من واسه دستگ  د یمن با دم؛یمشغول عوض کردم و رو تخت دراز کش ی با فکر لباسامو

 عاشقش بشم.

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

 )آنا(

و عکس    لمیف  ی دم و از لحظه به لحظه، پنهونرو برداشته بو ن ی. دوربمیبود و ما االن تو راه بود انیمحموله شا یی روز جابه جا  امروز

  نجاینبود که ا  د یرو برام رقم زده بود، ازش بع میزندگ  یلحظه ها نیکه بدتر ین یداشتم، شرو نیکه از شرو  یگرفتم. با شناخت یم

 اومد.  ی نم ادش یمنو  چند ! هر زهیهم زهرشو بر

  ونی حرکت کردم. کام ونای شدم و به سمت کام اده یپ نیمحموله ها آماده حرکت بودن. از ماش   ونیکام م، ید یمکان موردنظر رس  به

 گفتم:   یجد  یبود. با لحن ساده یدار کنارش وا

 باز کن. ونو یدر کام _

 گفت:  یالت  ی زو برداشت و عرقاشو خشک کرد و با لحن دستمالش

 !؟ ید یکوچولو به من دستور م ی !؟ تویگفت   ینشنفتم چ _

 کنم! ی بهشون نگفته بود که من محموله هارو رد م انیبهم خورد؛ فکر کنم شا ازش  حالم

 رو حفظ کردمو دوباره گفتم:  تمیجد 

 چک کنم.  د یباز کن، با ونو یدر کام _

 باو!  مینیب نیبش_

 ام رو در آوردم و گفتم: اسلحه

 نه!؟  شهینم تیفک کنم تو حرف حساب حال _

 کنم!؟   یبهت نگفته من محموله هارو رد م انیشا ،یو باز کن   یگوش بد به حرفم  د یدرو باز کن تو با گمیم بهت

 ازشون عکس گرفتم. یباال رفتم و همه رو چک کردم و پنهون ون یاسلحه درو باز کرد و من با کمک سامان از کام دنید با
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 و گفت:  د یرس  انیچک کردم که شا گرمید  یونایشدم، کام  اده یکه پ ونیکام از

 !؟یکن  ی م کاریچ ی سالم، دار _

 کردمو گفتم:  نگاش 

 کردم.   یچک م  ونارو یداشم کام  _

 چرا اونوقت!؟ _

 گفتم:  یجد 

 کنه.  ینم  بیع ی کار از محکم کار _

بودن، تو همون حالتم   سادهیوا ونایکنار کام انیو شا  نیرفتم. شرو  نمیازش دور شدم و به سمت ماش  ی ا گهیبدون حرف د و

 کردم.   میرو قا نی ازشون گرفتم و دورب یعکس

ندا   ان،یشا نیماش   نیو ندا گرفته بودن. اول ن یشرو کشیو شر  انیو شا نای ا ا یحرکت کردن و دورش رو محافظا و من و ارم ونایکام

 هم که محافظا بودن.  هی بودن وبق ن یو روژ  اریسام ا،یارم ن،یماش   نیمنو سامان و سوم نی ماش  نیبودن، دوم ن یو شرو

که    یو با چراغ می. از مرز دور شد میجلوتر نرفت گه یو به محض رد شدنشون، د م یرو پوشش داد ونایرد شدن محموله از مرز، کام تا

 هم متوقف شدن. گهید ینا یرو نگه داشتم و به دنبال من ماش  نیبهم داد، ماش  انیشا

 اد. چرم دستم د فی ک ه یشد و  ادهیپ انیشا

رو حرکت   نیحله تکون دادم و ماش  یبه معنا ی گرفتم و بعد از نگاه کردن به داخلش و مطمئن شدن از کامل بودن پوال، سر فو یک

 گاوصندوق بزارم.  یرو تو  نیبه سمت اتاقم رفتم تا دورب عیبه عمارت، سر دنیدادم. با رس 

 دستبند شدم.  هی اون گذاشتم. خواستم در گاو صندوقو ببندم که متوجه  ی تو  نیگاوصندوق رو باز کردم و پوالرو به عالوه دورب  در

  ی ک ی گاو صندوق رو باز کرده، ول ی کیداد که   ی نشون م ن یبرداشتم و با دقت نگاش کردم، دستبند من نبود و ا دستبندو

 باشه!؟  تونستیم

کردن، رفتم. درو اتاقو باز کردم و   ی رو کنترل م نایراه پله  بود و از اونجا دورب ر یکه ز ی به اتاق  عیفتادم و سرمداربسته ا  نیدورب ادی

 نشستم. وتریکامپ  زیرفتم پشت م

 معلوم نبود. ی نرمال بود و کس ی رو نگاه کردم. همه چ یو روز مهمون  روزیامروز د یلمایف
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رفتم و اونارم چک کردم و به جز   روزی د  یلمای. سراغ ف دمیند  نایتو دورب یرد مشکوک با دقت امروز رو مرور کردم، ف گه یبار د هی

  یتو روز اتفاق خاص ، یروز مهمون یلمای. زدم رو فدمیرو ند  ی کردن و سراغ گاوصندوق نرفتن، کس ز یخدمتکارا که اتاق رو تم

که دم در    ی شدم. محافظ یز یچ هی رو خاموش کنم که متوجه   وتریگفتم و خواستم کامپ ی عنتطور. ل نیبود و شبم هم فتاده ین

  ی وقت  یاومدنش معلوم بود، ول  رونیاومد، هربار ب یم  رونیب  واریدونه محافظ که از پشت د ه ی شد و  ی بود، حرکتاش هربار تکرار م 

 شد. ی اومد و هربار تکرار م یم  رونیب واریدوباره از پشت د  هو یمعلوم نبود و  وار یگشت پشت د ی بر م

نشستم،    ی صندل ی هک کرده بود. کالفه رو نارویدورب  یکیشد.  ی تکرار م ی ه نیضبط شده بود، بخاطر هم لمه یگفتم، ف  یلعنت

 کنم. دایرو که وارد اتاق شده پ  ی تونستم کس  ینم ی نطوریا

 شده بود، افتادم.  یگذاریچشم من، جا یتخت، تو  یمداربسته جدا بود و در عکس باال ینایکه از دورب  ی نیدورب اد ی ییهوی

که از    یرو به اون وصل کردم. تا شب، موقع ن یرو برداشتم. لب تاب رو آوردم و دورب  نیبدو بدو به سمت اتاقم رفتم و دورب زود 

  ه یکه دقت کردم،    کمیز رفتن من دو نفر وارد اتاق شدن. بعد ا  کمی یآروم بود، ول  ی همه چ م،یرفت ی و به مهمون  رونیاتاق رفتم ب

پسره نگه داشته بود و پسره مشغول باز کردن گاو صندوق   یدختر بودن. سراغ گاوصندوق رفتن؛ دختره چراغ قوه رو برا   هی پسر و 

 عکسه.  هیاون زوم کردم و متوجه شدم که   یکنار تخت مکث کرد. رو  یز یچ ه ی ی اتاق گردوند و رو ی دختره نگاشو تو هویبود؛  

 بوده!؟  ینکردم. اون عکس ک دایپ یعکس یمتوقف کردمو کل اتاقو گشتم، ول لمویف

که از   ینگاه کردم که اوصندوق رو باز کردن و از مدارک و اتاق عکس گرفتن و همه چه رو اون تو گذاشتن. موقع لمو یف دوباره 

 شوکه شدم.  دم یرفتن، دختره مکث کرد و به عکس من نگاه کرد. چهره پسره و دختره رو که د یم  رون یاتاق ب

 ! سنیپل نای!؟ ایخود آگاه با لکنت گفتم: ت...رانه...مهوش  نا

 . دمیموهام کش ی تو  ی جام بلند شدمو دست از

 قراربدم.  ی رو مورد بررس   کردم آروم باشم و با دقت همه  ی. سعمیداشت ی نفوذ نجایو پامو گم کرده بودم، ا  دست

  یعیسم یاومد که مهمون ادمیبود که درباره من بدونه!  نیدنبال ا ادیمکث کردم. اون ز  کمی ن یافرادم رو مرور کردم و رو روژ کل

 شدم.  ش یمتوجه گوشواره سنسور

 . سنیکردم نه االن که خرم از پل گذشته و مدارک دست پل ی م ی همون موقع که مشکوک شدم بررس  د یبا

 افتادم:  ایحرف ارم ادی

 محموله است!؟ نیآخر نیا_
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 خودشون بودن، اشکم در اومده بود.  یلعنت

 که جواب داد زود گفتم:  نیزنگ زدم، هم یبرداشتم و به کام مویگوش  دستپاچه

 خاک بر سرم شد. ی بدبخت شدم! کام یکام_

 که معلوم بود هول کرده، جواب داد:   اونم

 شده!؟ یچ_

 . سنیمدارک دست پل_

 زد:  داد

 !؟ چطور ممکنه!؟ یگ یم ی !؟ معلوم هست چیچ_

 در اومده بود:  اشکام

 کن.  دایسه نفرو برام پ نیفکر کنم، لطفا زود مشخصات ا  میدار  ینفوذ _

 دادم.  ارویو سام نیو روژ ایاسم ارم و

 کنم.  ی م ل یمیتا شب واست مشخصات همه رو ا حداکثر_

 قطع کردم.   ویگفتم و گوش   یا باشه

  یجرم خالفکار  ن یروز فکر نکرده بودم، کمتر  نیوقت به ا چی!؟ ه رسهیم  ش یزندگ انیداره به پا  یمحب  ایآنال ی عنیشد،  ی نم باورم

 اعدامه و... ا، یمثل آنال

 بده، صدبار مردم و زنده شدم.   لی میا ی که کام  یشدن که به فکر کردن ادامه بدم. تا شب، موقع  نیو بغضم مانع ا اشکام

شدم. ناباور داشتم به صفحه لب   ی متعجب م شتریخوندم، ب ی که م یرو فرستاد، بازش کردم. با هر خط لیمیا نکه یبعد ا بالفاصله

 رفته بود.  لیشتم، تحلتوان دا ی کردم؛ چه ساده گول خورده بودم. هر چ ی تاب نگاه م

 . دنیمال  رهیکردم، سرم رو ش  ی فکرش رو هم نم ی که حت ییبه آخر عمرم برسم، کسا ی زود ن یکردم به ا  ینم فکر

 . شد یداشت برام روشن م ینشده بودم. حاال همه چ  زایچ  نیکردم، چرا متوجه ا ی م یزرنگ  ی همه ادعا نیکه ا  یمن
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که پشت عمارت خاکش کرده بودن هم برام   ی کس یاداره رو هم فرستاده بود. معما یسایپل ستیعالوه بر مشخصات اونا، ل یکام

 تا اون حد حالشون بد شد.  اریو سام ایارم نیهم یبود! برا سیپل ه ی حل شد. اونم 

  یداشتم که م نانیانقد به خودم اطم که تو اتاقاشون کار گذاشته بودمو چک کنم!؟ چرا یی نکردم شنود ها یوقت سع چیه چرا

 بدم!؟  صی کارارو زود تشخ  انتیتونم خ

 که داشتم.   یچند سال پا به پام بود، تنها دوست نیکه ا ی بود، کس یبه خودم اومدم، کام م یزنگ گوش  یصدا با

 گفت:  نیغمگ  یی سکوت رو شکست و با صدا قهیحرف بزنه؛ بعد از چند دق  اریجواب دادم و ساکت منتظر موندم کام ویگوش 

 متاسفم آنا! _

 رو لبم نشوندم و گفتم:   یتلخ لبخند 

 بود. ی محب  ایآنال انیپا نم یداره، ا یانیپا ه ی ی زینباش! هر چ_

 باشه!  ینطور یا انشیقرارنبود پا ی ول _

 .میکن  ی نم نییما تع زو یهمه چ_

 آره _

 . شهیتموم م ی محب ای عدام آنالکردم، با ا یم  میکه با خودم و زندگ ی فی کث یباز_

 : دمیرو شن قش یعم آه

 !؟یکار کن  ی چ ی خوا یحاال م _

 کرد!؟   شهیم  می مگه کار ،یچیه_

 نه!_

 شنودا افتادم:  ادی

 کنن!؟   یرو ضبط م یز یچ م،یکه تو اتاقشون کار گذاشته بود ییشنودا_

 . یکدش رو بزن ه یآره، کاف_

 خوام.  ی!؟ مال سه روز آخر رو میکارو بکن نیتو ا شه یم _
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 داره!؟  ی تیچه اهم گه ید  یحتما، ول_

 کنن.  رم یخوان دستگ  ی م ی خوام بفهمم ک یم_

 فرستم.  ی باشه االن م_

 !دنیچقد به من خند  نمیخواستم بب  ی شدم؛ م رهیروبه روم خ وار یحرف به د ی قطع کردم و ب  ویگوش 

 . ختنیکردن و به دنبال هم ر  دایهم راهشونو پ گهید  یقطره اشک، اونا  نیاول ختنیر با

  تشونیبود، باز کردم، در مورد موفق  یرو که مربوط به ش مهمون نیاونارو فرستاده، اول ی لب تابم نشون از اون بود که کام یصدا

ودم اونا داشتن نقشه  ب ا یو ارم  اریزدم، اون موقع که من منتظر سام یوارد شده بودن. پوزخند   ایزدن، از پنجره اتاق ارم ی حرف م

تو اون   ایارم  دمیبشنوم که فهم یزیباز شدن در اتاق اومد، منتظر بودم چ یکردن، خواستم قطعش کنم که صدا ی رو مرور م

 موقع تنها بوده. 

 :اریدر اومد و بعدش صدا سام ینگذشته بود که باز صدا کمی

 دارم.   جانی ه تیمامور نیواسه تموم شدن ا ی لیخ ایارم _

 کردن من!   ریبه اصل مطلب، دستگ   د یحرف زدن، رس  کمیاز  بعد 

 کارو بکنن. نیا رن یگ یکه من م  یمهمون نی خوان تو اول یکه م  دمیفهم

 زد، شوکه شدم. با دقت تر گوش دادم:  ایکه ارم  یحرف با

 !؟ یتو عاشق آنا شد   نم،یبب سایوا _:اریسام

 

 گفته!؟  نو یا ینه...نه! ک  _:ایارم

 

 معلوم بود.  شبت ید یاز نگاها اد؛ یازش خوشت م دونمیرو رنگ کن که نشناستت، من که م  ی کیبرو  _:اریسام

 

 . ادیازش خوشم م ادهیخالفکاره و احتمال اعدامش ز نکهیبا ا اد، یآره... من خر ازش خوشم م_:ایارم
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!؟ البد  یبهش برس  ی خوا ی چطور م ،یسیپل  ه یکه اون خالفکاره و تو  یدون  ی دونم! اما تو خودت م یم  ه، یبد درد یعاشق _:اریسام

 ! یبد  شیفرار  ی خوا یم

 

 دوسش داشته باشم. ی لیاگه خ یقانون بدمش، حت  لیتحو  نه یام ا فه ی و وظ سم ی!؟ من پلیگ یم   یدار  ی معلومه تو چ _:ایارم

 

 آنا بوده.  ر ی هم، تقص یمیچون اون طور که معلومه قتل سوره ابراه  ، یو بهتره که آنا رو فراموش کن فته یوظ  نیآره ا _:اریسام

 

 گفته!؟   نوی ا یک _:ایارم

 

 ! دهی! امشب که اومده بودن مدارک رو ببرن، تو اتاق آنا عکس سوره رو دیترانه مهوش  _:اریسام

 

 نباشه! ی طور نیا د یشا _:ایارم

 

 تو اتاق خودش بوده.   میمعلومه که اون کشتتش، عکس خودش که نبوده بگ   وونه،ی آخه د _:اریسام

شده، به نظرت   د یسال خبر ازش اومده که شه هی باند خالف شده، بعد از  ه یبوده و وارد   سیکه پل ی که خالفکاره و سوره ا  ییآنا

 !؟ یخودت رو گول بزن یخوا ی هست!؟ چرا م نشونیب یچه ربط 

 

 تنهام بزار. لطفا اریسام _:ایارم

 

 . یاونو فراموش کن د یخوب فکراتو بکن؛ تو با ی باشه، ول _:اریسام
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  ی خالفکار شده بود، آنا یعاشق آنا شعوری ب ی ایارم دم؛ یخند  هی گر نیو ب  ختن یر شتر یدر اومد، اشکام ب ی از چند لحظه صدا وبعد 

 قاتل!

  ی لیکه خ ی برگشته و تو روز  م یروز ورق زندگ ه یفشار بهم اومده، تو    ل یکردم، امروز خ ه یپشتم زدم و گر واریمحکم به د سرمو

 .  مونهینم ایا آنال ی اثر گهیو د  شهیورق پاره م   نیا ست،یدور ن

 رو من نکشتم، اونا کشتن و من نابودش کردم...  سوره

 لب آروم زمزمه کردم:))خدا ببخش...خدااا(( ریز

 خدمتکار اومد: صدا

 شام حاضره! خانوم  _

 صدامو صاف کردمو گفتم:  ی سخت به

 دنبالم. اد ین یخورم، کس ینم _

کردم و   ینشستم، آهنگو پل یصندل ی بالکن اتاقم رو ی رو تو گوشم گذاشتم و پاشدم رفتم تو ی پاشدمو درو قفل کردم. هندزفر و

 : ختنیشدم، با شروعش بازم اشکام ر ره یبه آسمون خ

 

 

 حالم بد بود  ی وقت

 داشتم کمبود   زایچ یلیخ

 دورم نبود   میکس چیه

 چه زود  ی گرفت دستمو

 همه پسم زدن  ی وقت

 کردم قدم زدن   شروع



 دخترنقاب دار 

148 
 

 خلوت خودم بودم  تو

 جونمو  یریخواستم بگ  یم

 

 کردم(   ی)با آهنگ همخون

 

 خدا خودت  گفتم 

 و دستتو بزار رو شونه هام  ایب

 بشم  آروم 

 شهر ی تو یآدما  نیباهام ا ن ینجوریا چرا

 پس زدن منو تا از همشون دور بشم  انقد 

 بشم  رهیآب زالل بودم کار کردن ت مثل

 خودت خدا

 و دستتو بزار رو شونه هام  ایب

 بشم  آروم 

 شهر ی تو یآدما  نیباهام ا ن ینجوریا چرا

 پس زدن منو تا از همشون دور بشم  انقد 

 بشم  رهیآب زالل بودم کار کردن ت مثل

 خالفکار نبودم، مجبورم کردن که خالفکار بشم(  نبودم، من ی نجوری)من ا

 

 شونه هام غمه  رو
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 من از همه  خستم

 ی ایبار ب ه ی یکاشک

 ی کن  نوازشم

 رمت یبگ  بغل

 یی تو تنها یحت

 یی من اونجا قبل

 مرام تو  بازم

 ی زار یمنو تنهام نم که 

 

 

 خودت خدا

 و دستتو بزار رو شونه هام آروم بشم  ایب

 شهر ی تو یآدما  نیباهام ا ن ینجوریا چرا

 پس زدن منو تا از همشون دور بشم  انقد 

 بشم  ره یکردن ت  یآب زالل بودم، کار  مثل

 

 خودت خدا

 و دستتو بزار رو شونه هام آروم بشم  ایب

 شهر ی تو یآدما  نیباهام ا ن ینجوریا چرا

 ن دور بشم پس زدن منو تا از همشو انقد 
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 بشم  ره یکردن ت  یآب زالل بودم، کار  مثل

 )ماکان بند%خدا(

 

غرق شدم که   می منم که انقد تو لجن زندگ  نیا دمیاما فهم ،یستیکردم  با من ن  یوقت بود گمت کرده بودم، فکر م  یلیخ ایخدا

 ببخش منو!  ایتورو فراموش کردم. خدا

 آهنگ انگارواسه من ساخته شده بود.  نیهق زدم، ا دوباره 

با خودم   ستی شده بود که معلوم ن ی کرده بود که عاشق من ی چه گناه  نیهه... ا دم؛ ید ارو یو نگاه کردم که ارم  اطیتو بالکن ح از

 باختم. موی که همه چ یچند چندم، من 

 کرد.  یم نشکسته بود و داشت خفه ام م کردم، اما بغض  ی م ه یداشتم گر نکه ینره؛ با ا رونیهق هقم ب یتا صدا دمیگز لبمو

 رفتم. رونیچشام، از اتاق ب یپنهون کردن قرمز ی برا ش،یآرا  کمیلباسام و  دنیبلند شدمو بعد از پوش  ی آن م یتصم  هی  تو

 در بود گفتم:  یکه جلو  ی زدم؛ رو به محافظ رون یعمارا حرکت کردم و از عمارت ب یسمت در خروج به

 ! اریرو ب نم یبرو ماش _

 ازش گرفتم و گفتم:  چو یآورد و در عقبو باز کرد؛ سو  نویرفت ماش  زود 

 عمارت رو نداره.  ن یحق خروج از ا می چکسیه رم، ی خودم تنها م _

 :دمیرو شن  ا یارم یصدا نم یجلو رو باز کردم و تا خواستم بش در

 !؟ یر یم ی کجا دار _

  جه ینت یباز کردن در ب ی برا ایتالش ارم نیکردم؛ بخاطر همبهش بدم، سوار شدم و درارو قفل  یجواب نکه یکردم و بدون ا نگاهش

 موند.

 رفتن از عمارت، پامو رو پدال گاز فشار دادم و با سرعت روندم.  رون یرو به حرکت در آوردم و به محض ب نیماش 

 رو روشن کردم:  نیبردم و ضبط ماش  دست
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 کنم ی روشنو کابوس م یخوابا

 کنم   یک  میترانمو تقد  بغض

 کنه  ی که کنارمه درکم نم  اون

 کنه  ی اونکه خاطرش ترکم نم ای

 

 شکنمیبا صدام، بغضارو م هیعمر

 بغضش فقط منم شکنهینم اونکه

 شدم که باز،عشقم جدا بشه  عاشق

 اشتباهشه  نیدل عاشق ا اما

 

 کشه  یم  امو یکه غمش داره، دن  اون

 دلش خوشه  گهید ی کیاون که با  ای

 من، گم کرده راهشو یچشا اشک

 حس نوازشو  ره یم  ادمی  هدار

 کنه  ی مثل من شبا انکار م یک

 کنه   یکشتن دلش اصرار م  رو

 کنه   ی خواب روشنو کابوس م یک

 کنه   ی م وس یچشمشو ما هی گر از

 

 %بغض ترانه( ییپاشا ی )مرتض
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 روندم.  یدادم و بدون مقصد م  ی م راژ یو ابون یگشتم، تو خ  ابونارویآهنگ کل خ نیا با

  میکه باعث شد زندگ  ییافتاد، جا میاتفاق زندگ  نیکه بدتر ییرو ساخت... جا یمحب  ایبودم که آنال یی خودم که اومدم، جا به

 خراب بشه. 

 نبودم.  یآدم نینبودم، من همچ نیمن ا وگرنه

 کشم.  ی م ش یمسببش رو به آت ی ول

چهارسال از عمرم،   م،یدوران زندگ  نیث شدن بهترکه باع  ییخالفکار بشم، کسا هی بودن که باعث شدن من   ییو ندا کسا نیشرو

 تباه بشه. 

 پاک بشه.  یمحب ایندا و آنال ن،ی مثل شرو  ییاز کسا ایدن نیکنم که ا   یم  یخودم کار من

  یفی کث  یباز نیا د یافتادن همشون تالش کنم، با ری گ ی که خودم برا دم،یکه دره مرگ من بود، من قول م  یدره ا نیتو هم نجا،یا

 و امثالش راه انداختن، خودم با دست خودم تموم کنم.   یمحب ایکه آنال

  یزندگ نیاز ا یراه بندازم و کل خالفکارارو دعوت کنم؛ به ضرر خودمم هست، ول  یمهمون ه ی د یخودم رو گرفته بودم، با میتصم

 خسته شدم. 

 زدم:   غی و محکم ج  سادمیشدم و رو لبه دره وا اده یپ نیماش  از

 من از همتون متنفرم!!!  ایتنفرم، لعنتاز همتون م _

 بغضم نشکست. بازم

 داد زدم:  دوباره 

 تر از خودت، ندا متنفرم!  فی کثافط از دوست دختر کث  نیعمرم تباه شه، از تو شرو نیکه باعث شد  ییاز شما _

 افتادم...  نیقدم رفتم عقب و با زانو رو زم هی

غرورم بشکنه، از   نکهیبترسم از ا نکه یکردم، راحت بدون ا ی م ه ی دادزدنا حالم خوب شده بود، بغضم شکسته بود و االن گر نیا با

 حساب نبرن. ی محب  ایاز آنال گهید  نکه یو از ا  نتمیبب ی کس نکهیا

 آروم شدم، از جام بلند شدمو به سمت عمارت حرکت کردم.  نکه یاز ا بعد 
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 کنه.  یمنو نگاه م  ره یخ ره یکه داره خ دمیرو د  ایعمارت شدم و ارمصبح بود، وارد 4:30 ساعت

 که وجود نداره!   ینگران عشقش شده، عشق د یشا

 شدم.  ادهیعمارت پارک کردمو پ یرو جلو  نیماش 

 انداختم سمت سامان و وارد عمارت شدم. چویسو

 م.  تخت پرت کرد ی گرفتمو بعد از وارد شدن به اتاق، خودمو رو  شیاتاقو در پ راه

 خواب آور زود خوابم برد. یخواب آورو برداشتم و خوردم؛ به لطف قرصا یکنار تخت، قرصا  یبردم و از تو عسل دستمو

 ظهر بود.  کی ی کایزدم و چشمامو باز کردم، سرمو چرخوندم و ساعتو نگاه کردم؛ نزد یغلت

 رفتم و دست و صورتمو شستم و مسواک زدم.  یی و منگ به سمت دستشو  جیجام بلند شدم و گ از

 رفتم.  رونیلباسامو عوض کردم، از اتاق ب نکهیشونه زدم و بعد از ا موهامو

 رفتم.  ییرایلقمه، به پذ  ه یبودن، منم رفتم اشپزخونه و بعد از خوردن  ییرایتو پذ  همه

نشستم و جواب سالمشون رو با تکون دادن سرم، دادم. خدمتکار برام قهوه امو آورد و منم مشغول خوردنش   میشگ یمبل هم ی رو

 شدم.

 مقدمه گفتم:  ی از خوردن قهوه، ب بعد 

 . میبزرگ دار یمهمون  هی فردا شب _

 . بدون توجه به نگاهاشون، گفتم:دمید  گروینگاشون کردم که نگاهاشون به همد  نامحسوس 

 کنن. ی و حاضرمون م انیو اون پسره م   نایسا شهیمثل هم_

 گفت: اریتکون دادن و سام یسر

 !؟ییهویمقدمه و  یچرا انقد ب  _

 گفتم:  ی کردم پوزخندمو پنهون کنم و جد  ی کردنم بودن. سع  ریدستگ  ی برا یمهمون  هی نبودن منتظر  نایهم مگه

 ندادم.  یوقته مهمون ی لیکردم، خ ی عال یمهمون ه یو هوس   سمیرئ  نجایمن ا _
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 خبر بدن.  س یشدن تا به اداره پل می ج یتکون دادن و هر کدوم به بهانه ا یسر

از خدمتکارا رو صدا زدم و اونو مسئول زنگ زدن به همه و خبر   یک یهم زنگ زدم.  نایخدمتکارا هماهنگ کردم و به سا با

 کردم. ی مهمون ی کردنشون برا

 کرد.  ی م یکار  هی داشت  ی و هرک شده بود   اد یعمارت رفت و آمد ز ی تو

 . اوردنیم رون ی مونده بودن، که غذا هارو از ب یکارا انجام شدن و فقط غذا ها و چند کار جزئ  شتریشب نصف ب تا

هم   سایکنم، اون پل یخداحافظ ی زندگ ن یرو نابود کنم و با عمارت و ا زیو من به اتاقم رفتم، تا چند تا چ  می شام رو خورد شب،

 فردا رو هماهنگ کنن و نقشه رو مرور کنن.   اتیعمل یرفتن تا کارا

  ن یبرام ارزشمند بود، سوزوندمش! با خودم فکر کردم چقد سرنوشت منو ا یلیخ نکه یسراغ دفتر خاطراتم رفتم و با ا زیاز هرچ اول

 سوخته بودم.  یزندگ  نیدفترخاطرات مثل همه، منم تو ا

 ... شهیبود، قطعا دلم براش تنگ م ا یآنال ییمنطقه فرمانروا  نجایعمارتو نگاه کردم. ابالکن و از بالکن تمام  رفتم

 کردم.  ی و تا صبح شب زنده دار ومد یچهارسال فکر کردم، خواب به چشمام ن  نیاتاق نشستم و به تمام ا تو

 (ای)ارم

  یمن  یکنار آنا بمونم. حال و روزم برا ترشیب کم یخواست  ی دلم م د یبرگزار بشه؛ شا ییکذا یمهمون ن ینداشتم انقد زود ا دوست

 بود.  ب یکه کل عمرم فقط دنبال هدفام بودم، عج

خواستن بعد از تموم   ی معلوم بود به هم عالقه مند شدن، خوشحال بودن و م  ت،یمامور نیکه تو ا  نیو روژ اریمن سام برعکس

و   میخوشحال بودم، مثل دوتا برادر بود  ی لیخ اریسام ی ماجراها، با خانواده هاشون صحبت کنن و نامزد کنن. برا نیشدن ا

 آرزوم بود.  شیخوشبخت

 مرور کردم.  م، یبود دهیو سرهنگ کش ن یروژ ار،ی که با سام  یو نقشه ا  دمیکش  الیهمه فکرو خ نیاز ا یپوف

  ی کس نم  چیه ی برا یشد و راه فرار  یساعت کل عمارت محاصره م   نیه. تا اشروع بش  اتیعمل 23:00فرداشب، ساعت قراربود 

 موند.

  می رفت ی م ی بهانه ا هی هر کدوم به  م،یشد  یحاضر م  یو مسلح تو مهمون  م یداشت ی اسلحه هامون رو بر م یقبل از مهمون  ماهم

 . میکرد  ی کمک م اتیبردن عمل شی و بعد به بچه ها تو پ رون یب

 موندن.  ی رفتن زندان و تا روز دادگاه همون جا م ی و م شدنیم ر یکه همه دستگ  بعدم
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 دادم.   یخودمو عذاب م شتر یخواستم اصال به فردا فکر کنم، چون ب ینم

 آوردم و خوردم. رونیخوردم، ب  یکه چند شب بود م  یخواب آور  یقرصا  نیخاطر هم به

 (ای)آنال

آنا و   ییعمارت بود و سلسله فرمانروا نیا ی شب من تو نیقدم زدم؛ امشب اخر کم یعمارت رفتم و   اطیروشن شدن هوا، به ح با

 کرد.  ی سقوط م گهید  یخالفکارا

پسرو دوست داشتم، با   نیا ب یزنگ زد، عج ی صبح کام10ساعت یکایعمارت رو گشتم و همه جاشو تو ذهنم ثبت کردم. نزد کل

چهارسال اخالق گند منو تحمل   نیبود که تو ا ی تنها کس ی کردم، اما کام  یاکثر مواقع باهاش سرد بودم و بد برخورد م  نکهیا

 کرده بود. 

 شاد نبود:  شهیجواب دادم، صداش مثل هم ویگوش 

 !؟ یسالم آنا خوب_

 اهوم خوبم. _

 امشب! یدار  یمهمون دمیشن_

 . یمحب  ایاز امثال آنال  ایپاک کردن دن  ی برا یمهمون ه ی ، یعاد ی اما نه مهمون ه،ی مهمون ، ید یآره درست شن_

 و گفت:   د یکش یآه

 !؟ امیالزمه منم ب _

 . می نینب گرویبهتره تا روز موعود همد  ست،ینه، الزم ن_

 باشه، مواظب خودت باش. _

 . نطوریتو هم هم_

 قطع کنه که گفتم:  خواست

 کردم باهات. ی ببخش اگه بد اخالق ، یبرادر کنارم بود  هی ساال مثل  نیکه تو ا  یمرس   یکام _

 . رهیام بگ  هی نکن گر ی کار ه یبود، بعدم  فم یلطفا خفه شو، وظ زمیعز_
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 باشه، خداحافظ_

 آماده بود.  سا،یامشب پل اتی آناو عمل ی مهمون ی برا ی قطع کردم. به سمت عمارت رفتم و وارد شدم. همه چ  ویگوش  و

 زد و سرحال و قبراق بود.  یموج م   یخوشحال ن یروژ یحاضر کردن ما شد. تو چشما سر ساعت اومد و مشغول نایسا

  نیا اریبا سام دمیشا رن، یگ یدرجه م ع یکنن و ترف ی رو تموم م تیمامور هی باشه دارن  ی بودم، هر چ یباشم سرحال و قبراق م  منم

 نامزد کردن.  یبار راستک

و تورو   می مدارک رو از تو بدزد  میخوا ی و م  میسیبگن که ما پل انیپر بود؛ انتظار داشتم که ب یدونستم دلم از چ  ینم خودمم 

 !؟ می کن ریدستگ 

 داشتم.  ی خود یدونستم که انتظار ب ی م خودمم 

  ن یا یتو میی شب فرمانروا نیشدنم و اخر ر یدستگ  ی بار نوبت من بود که برا نیا د؛ یحاضر شد و لباسش رو پوش  ن یروژ باالخره

باز نبود، چون باالخره قرار بود   یاد یکه ز ن یتفاوت، اونم ا  هی با  ی بود، ول کیلباسم خوشکل و ش  شهی رت حاضر بشم. مثل همعما

 داره!  ی قانون ی زیلباس باز بپوشم، هر چ ه ی شد که   یباشم و نم حمتکشز سانی در جوار پل گهیچند ساعت د

 .د یمدت که کل اون رو تو فکر بودم، کار صورتم تموم شد و نوبت موهام رس  ه یاز  بعد 

 مدل بسته برام درست کنه، چون امشب اصال حوصله اش رو نداشتم که موهام دورم پخش بشن.  هی گفتم که  نایسا به

بود که آخر   نیقانون آنا ا  یاومدن، ول ی و کفشامم پام کردم. کم کم مهمونا داشتن م دمیموهامم تموم شد و لباسم رو پوش  کار

 بره و همه رو محو خودش کنه.   نییهمه از پله ها پا

و   نییبود و اکثر مهمونا اومده بودن، االن وقتش بود که برم پا20:00شروع شده بود و االن ساعت   ی مهمون19:00 ساعت

 رو رسما شروع کنم.  یمهمون

 کردم.  چک کردم و ظاهرم رو مرتب نه ییخودم رو تو آ گه یبار د هی

اومدم. سالنه سالنه از پله ها   رون یاز اتاق ب شه،یهم یبا اتاقم، برا یو خداحافظ ق ینفس عم دنیسمت در رفتم و بعد از کش به

 . دمیرو به سمت خودم کش  ی ادیز  یرفتم و چشما نییپا

 لذت بردم.  شه، یم یخال گه یکه تا چند ساعت د یعمارت ن یتو ا  نیشرو دن ید از

نه   ی کردم و خوشامد گفتم، ول  یرو لبم نشوندم و با همه آدم بدا سالم و احوال پرس   یحی بار تو طول عمرم لبخند مل نیاول یبرا

 مرگ.  ی برا یزندان،چوبه دار  و اخر از همه خوشامد  ی کردن، برا ی و شاد  ی مهمون ن یا یبرا یخوشامد 
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اومد و   کمینزد  ن ی. شرودنیرقص ی ودن وسط مجلس مخبر ب ی ب گه یکه از چند ساعت د  یت یرسما شروع شده بود و جمع یمهمون

 گفت: 

 مجلس چطوره!؟  نیا ی بایز یبانو_

 ((شهیترم م  ی عال گهیتا چند ساعت د  ه،ی خودم گفتم:))عال با

 گفتم:  ن یدر جواب شرو ی ول

 خوبم.  یمرس _

 زد و گفت:  یلبخند 

لطف شامل حالمون   نیشده که ا ی! چید یهمه م لیتحو حیلبخند مل  ،یخوش اخالق تر شد  انیشا ی نسبت  به شب مهمون_

 شده!؟

دختر، احساس خطر کرده بود و زود    ه یکنار  ن یشرو دنیبا د شهیشد. مثل هم دایجوابش رو بدم که سرو کله ندا پ خواستم

 خودشو رسونده بود.

 نشست. ششیاونور سالن برد وپرو به سمت  نیشرو  یزوج به ظاهر خوشبخت نگاه کردم. ندا با بهونه ا  ن یآشکار به ا ینفرت  با

 بود؛ همشون خوشکل شده بودن، منتظر بودم تا خودشون رو گم و گور کنن.  ساده یوا ن یو روژ ار یکه کنار سام دم یرو د ایارم

 جوابشون رو دادم.  نیلبخند دلنش هیبا   شهیسمتم اومدن و سالم کردن، بر خالف هم یی تا سه

 . شهیکه کم کم داره شروع م دمیرفتن و فهم ون ر یب یبهونه ا  هیهر سه به  22:40ساعت راس 

 شدم؛  رهینشستم و به در عمارت خ ی صندل رو

  ی خالفکارا نگاه م ی نشسته بودم و داشتم به تقالها لکسیتو عمارت. ر ختن یاسلحه به دست ر سایگروه از پل   نیاول23:00ساعت

 کردم. 

 و ندا دلمو خنک کرد.  ن یدستبند زده شده شرو  یدستا  نیفرار کنن؛ تو اون ب  خواستنیهم م ایکردن و بعض  یم  کیشل ایبعض

 بردن.  رونیکردن و ب ریکم همه رو دستگ   کم

 تا خانومم سمت من اومدن؛ بلند شدم که دو طرف دستامو گرفتن و به سمت در عمارت بردن.  چند 
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 تو کل عمارت چرخوندم و گفتم:  نگامو

 خداحافظ عمارت من!_

 انسالیمرد م ه یبا  نیکنار ماش  ن،یو روژ  اریسام ا، یبردنم؛ ارم سی پل نیماش  ه یبه سمت  اطیح  یتو  م، یرفت رون یعمارت ب از

 بودن.  سادهیوا

 گفتم:  ا یگذاشتم و رو به ارم ی احترام نظام هی  یشیبهشون، خانوما دستمو ول کردن و من نما دنمیرس  با

 !؟ یحال شما خوبه سرگرد صادق _

 کردم و گفتم:  اریبه سام ینگاه

 !؟ یسرگرد مهدو ن یبه! شما خوب _

 گفتم:   نویسمت روژ دمیچرخ

 . یبا سرگرد مهدو تون یواقع  ی نامزد شاالی! ایسالم سروان سماوات _

 کردم و گفتم:  انسالیبه مرد م یآخر نگاه در

 نه!؟  نی سرهنگ باش  د یشما هم با _

 کرد و گفت:  نگام

 !؟ هی چ تیدختر نقاب دار، اسم واقع م یدنبالت بود یل یآره، خ_

 زدم و گفتم:   یحی مل لبخند 

 . ستیدختر نقاب دارم بد ن  ن،یصدام کن  ایهمون آنال د یتون یشما م _

 اومد و گفت:  جلو

 نه!؟  م یکن  رتیبزرگت تو عمارت دستگ  یکه تو شب مهمون ی کرد ی فکرشم نم _

 فکر کردن گرفتمو گفتم: حالت

  یی کنه. من از روز جابه جا ریتونست، دختر نقاب دار رو دستگ  یکس نم چیخواستم ه یکردم، اگه من نم  یچرا اتفاقا فکرشو م _

گاوصندوق و چک کردن   ی دستبند جامونده تو  دنیبا د زاشتم، یکه داشتم مدارک اون محموله رو تو گاوصندوق م ی محموله وقت
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  نیا ی وگرافیکردن ب دای. بعدم با پدمیفهم نید یند  چکدومتون یشده بود و ه یگذاریاتخت ج یعکس باال ی رست توکه د ین یدورب

 سه نفر تا تهش رو خوندم. 

 دادم. بی رو ترت  ی مهمون ن یو ا نیهست یمنتظر مهمون دمیکردم و فهم ی خان بودن، بررس  ایکه تو اتاق ارم  ییشنودا بعدشم

 انداختم و گفتم:  ایبه ارم ینگاه دم، یکه رس  نجا یا به

 که سه نشه.  ن یگفت  یگم چ ینم  یول دم، یرو شن یمن همه چ ی بله سرگرد صادق _

 کردم سمت سرهنگ و گفتم:  رومو 

  نم یمن خودم اومدم تو دامتون و ا نیننداخت ر یچون شما منو گ م،یانداخت  رتیو گ  میکرد رتیکه دستگ   نیوقت نگ  چیپس ه _

 که  ن یفراموش نکن

  شیمن پ گهید  قهیدق  ه یتا  د یکه شا نیفکر کرد ن یبه ا ن،یبعد خبر ندار قهید  هی قدم از شما جلوترم و االن شما از  ه ی  شهیهم من

 کنن.  ربارون یرو آماده کرده باشم و االن همتون رو ت  یشما نباشم و افراد

 کردن.  ی بودن که داشتن سراسر عمارت رو رصد م ییو بعد چشما  دمیهمشون د یرو به وضوح تو چشما ترس 

 زدم و گفتم:  یا  قهقهه

 .نیفقط راهو به من نشون بد  د یکارو نکردم پس نترس  ن یا نینگرد ن،ینگرد_

 شم گفتم:  نیرفتم سوار ماش  ی که م  یراهو باز کرد و من در حال د یبار ی م شیکه ازش آت  یبا نگاه سرهنگ

 ! ی سرگرد صادق ی با یبا _

 اومد. یخونش در نم ی زد یچاقو مرو  ایارم

 کردم.  یاز عمارت خداحافظ شه یهم یحرکت کرد و من برا  نیماش 

جلو   ،یکه همون دختره، ترانه مهوش  میشد  یچادر سرم کردن. وارد کالنتر  ه ی ام کردنو  ادهیپ نیاز ماش  ی کالنتر ی جلو دنیرس  با

 اومد و گفت: 

 . یمحب  ایمنتظرت بودم آنال  _

 دقت نگاش کردمو گفتم:  با
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 منتظر باش. یطور  نیهم ن، یآفر _

 :دم یترانه رو شن یبه سمت اتاقا حرکتم دادن و از پشت سر صدا سیپل ی تا خانوما  دو

 منتظر روز دادگاه باش.  رم،یگ یانتقام سوره رو ازت م _

 بگم.  یز یفرصت ندادن چ ، ییاتاق بازجو ی نگفتم، در واقع با انداختنم تو یزیچ

 وارد اتاق شد و اومد و جلوم نشست.  ایاون تو نشستم که ارم کمی

 برگه و خودکار رو جلوم گذاشت و گفت:  هی

 ! سیبنو _

 نگاش کردمو گفتم:  یپرسش

 !؟ ویچ _

 رو.  تاتیجنا ست، یکه هست و ن ی هر چ _

 گفتم:  الیخیب

 . سیخودت بردار بنو ،ید ی رو د یتو که زنده همه چ _

 بهش کردمو ادامه دادم:  ینگاه بعدم

 .ادیلباس فرمم بهت م یراست _

 گفت:  یعصب

 ... ای یسینو یم _

 ...!؟ای_

 و گفت: د یکوب ز یم ی رو یمشت

 !؟ یسینو ینم _

 گاهم کردم و سرمو برم جلو: هیتک  زیم  یشدمو دستامو رو  بلند 
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 نوشتن ندارم. ی برا ی زینه، چون چ _

 سمت در اتاق رفت و اون دو تا خانوما رو صدا زد و گفت: به

 زندان.  نشیببر _

 کردن و به  سمت زندان روندن.  ی قبل نیدستمو گرفتنو سوار ماش  اونام

 به سلول مورد نظر، درو باز کردن و منو اونجا انداختن. دنیبا رس  م؛یوارد زندان شد  میشد  اده یپ نیماش  از

 رفتم و نشستم.  یتخت خال  ه یبگم به سمت  یز یچ نکه یب نگام کردن؛ بدون اکه اونجا بودن با تعج ییزنا

 زندان رفتم و لباسامو عوض کردم. فیکث  یایبهداشت سیدست لباس بهم داد. به سمت سرو  هی لحظه بعد زندانبان اومد و  چند 

کردن؛   یکردن و پچ پچ م  ی م مکه اونجا بودن نگا  یی. کسادمیاز عوض کردن لباسام به سمت همون تخت رفتم و دراز کش بعد 

 . دمیگذاشتمشونو پتو رو رو سرم کش ی منم تو خمار

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

 چاقو بود نگاه کردم که گفت:  یصورتش که جا به

 شد!؟ رفهم یش  ، یبه حرفم گوش کن  د یحرف حرف منه و تو هم با  نجایدختره گستاخ، ا نیبب _

 تو چشماش زل زدم و گفتم:  یگستاخ با

 نشد! رفهم ینه ش _

 و گفتم:   چوندمیحمله کرد که دستشو گرفتم و پ بهم

من   ینه، ول  ای ی د یدونم اسممو شن ی دستم بودن، نم ر یمثل تو ز  ی صدتا ستم؛ین هی ! من مثل بقاینزد یبه من دست زد  _

پس سرت به کار خودت باشه و دور و بر من   زم، یو برجا خونت نیهم تونمیکردم؛ االنم م  یبگ  میخالفکارم، هر خالف  نیبزرگتر

 نپلک.

  یو سرنوشت همه معلوم م م یبودم؛ فردا دادگاه داشت نجایبود که ا ی روز ن یول کردم و رفتم رو تختم نشستم. امروز سوم دستشو

 شد.

 شم.  ی و تا صبح چشم رو هم نزاشتم و منتظربودم زودتر صبح شه و برم و دادگاه شب
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 .می و به دادگاه رفت میشد  نیبردن. چادرو  سرم کردن و سوار ماش  رون یدو نفر اومدن و منو از سلول ب8:00ساعت راس 

 کرده بودن.  ریخالف رو دستگ  ینبود که باندا  ی کم ز یبود؛ چ س یپر از خبر نگار و پل دادگاه 

از من جداش کردن   سایگفان بهم کرد. پل  راهیبه صورتم زد و شروع به بد و ب یمحکم ی لیخانوم، س  ه ی به دم در دادگاه  دنمیرس  با

 بود و با... بهیغر ایکه با آنال  ی صورت کس نم؛ یو من تازه تونستم صورتش رو بب

 شدم.  دهیخانوم، به سمت داخل کش ی شدن دستم توسط دو تا سروانا دهیکش با

 و جلسه رو شروع کرد. نشست  گاهشیاومد و تو جا یقاض قه، یاز چند دق بعد 

 کرد و گفت:  نیبه حاضر ینگاه

 .گاهیتو جا ادیب یمیسروان سوره ابراه_

 . شهیبلند م ی ک ننیکردن و منتظر بودن بب ینگاه م گرویبا تعجب همد  همه

   ن یو روژ اریسام ا،یارم سنا،ی ما،یو ناباور ترانه، ر ار یو کام مساریت نیخالفکارا، پربغض مادرم، تحس دهی نگاه متعجب و ترس  ان یم در

 .ستادمی ا گاهیبلند شدم و رفتم تو جا

 :د یداد کش ی بلند  ی که تو جلسه حضور داشتن، با تعجب نگام کردن و ترانه با صدا  ییکسا تمام

 . هیمحب ای که آنال نیچطور ممکنه!؟ ا _

 گفت:  یجد  مساریت

 ! شروع کن دخترم. دهیم ح یاالن توض _

رو بهم   ی لیکه س   یکردن، سرمو چرخوندم و به مامانم، همون ی و ندا دوختم؛ با تعجب نگام م نیبه نگاه ناباور خالفکارا، شرو نگامو

 زد کردم و لبمو تر کردم: 

 انتخابم کرد...  تیمامور ی که سرهنگ برا ی وقت _

 

 

 من پر از رمز و راز است، پر از معما! یزندگ
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 بر زخم کهنه، اما سرباز دلم است. یکه پاسخشان نمک ییمعماها

 کنم.   یسوزانم و خاکستر م ی زاده آتش هستم؛ م من

 .سد ینو ی نقاب دار، سرنوشتم را، از سر م ی بلکه دختر ابد،ی ینم ان یمن با سوختن پا سرنوشت

 کشم.  ی ام را به آتش م یتلخ زندگ  یو مسبب تک تک معماها می آ  یسوره، در نقاب آنا، م من

 را دوباره از نو بسازد. یکه سوره سنگ  ی که روح خسته و ناالنم را جال دهد، عشق یعشق باشد؛ عشق ک ی ان یم نیدر ا د یشا

 

 ♡♡نام خداوند بخشنده مهربان به

 

 لبمو با زبون تر کردم و جملمو دوباره تکرار کردم:  دم؛یکش  یق یعم نفس

 انتخاب کرد...  ت یمامور نی ا ی سرهنگ منو برا ی وقت _

حرفام قرار گرفته بودن   ریکه تو دادگاه بودن تحت تاث ییاومدن. کل کسا ی لحظه هم بند نم کیکردم، اشکام   فی رارو تعرماج کل

 .ختنیر  یمن اشک م  یو پا به پا

 کرده بودم، سخت تر.  ی که چند سال با اون خاطرات زندگ ی من ی همه سخت بود و برا یاتفاقات برا  نیا هضم

 زد.  ی م شی همه رو آت گریبود و ج دهیچ یدادگاه پ  یهقم تو فضا هق

که   دمیرو د  ی با اشک تار شده بود، کس دشونیکه د ییزن، سرمو به سمت صدا برگردوندم. با چشما ه ی ون یداد و ش  یصدا با

 ساال دلتنگش بودم.  نیتو ا بیعج

 نگاه کردم و آروم لب زدم:  مساریت یپر از خواهش به چشما ییچشما با

 .نیامو باز کن لطفا دست _

 

 که کنارم بود اشاره داد، دستامو باز کنه.  ی نگام کردو به سروان یبا دلسوز  مساریت

 که از قفس آزاد شده باشه به سمت مامانم، پرواز کردم.   یکه دستبندو از دور دستام باز کردن، مثل پرنده ا نیهم
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دستاش جا کردم و محکم دستامو دورش حلقه   ن یدستاشو باز کرد و به سمتم اومد. خودمو ب یاشک یبا همون چشما مامان

 آرامش برسم.  ه یبغلش به  یشد که من تو  ی بعد از سالها عذاب م د یکردم. شا

 . زش یبه جرم کشتن سوره، دختر عز ی لیبهم زد؛ س  ی لیس  هی ش،یساعت پ  ه یکه کمتر از  ی بغل کس تو

 فرود اومد.   نیمامان سست شد و با زانو رو زم یکه پاها م یکرده بود ه یقدر تو بغل هم گر اون

 نشستم که سرمو تو بغلش گرفت.  کنارش 

 آروم در گوشم زمزمه کرد:  و

به   ی...الهتنیاتفاقات تلخ زندگ نیا یکه باعث و بان  ییکسا  ننینب ری خ یاله ، ید یکش ی سخت یلی ...برا...ت... دخترم! خرمیبم _

 گرم بخورن...  نیزم

 

 کرد.  ه یهق هق امونش نداد که حرفاشو ادامه بده و دوباره از ته دل گر گهید

 اومد و منو مامان رو از هم جدا کرد.  ی به خودم اومدم که دست یفقط وقت   م،یکرد   هی گر یی دونم چقد تو بغل مامان دوتا ینم

که عاشقانه دوسش    یترانه مثل خواهر نداشته من بود، کس  دم؛یکه ترانه رو د  دمیانگشتاش شروع کردم و نگامو تا صورتش کش از

 داشتم.

بعدم خودش رو به من رسوند و کمک کرد    ارن یاب ب وان یل ه ی نشوند و گفت که براش  شیصندل ی مامان رو بلند کرد و برد رو اول

 که بلند بشم. 

 نکرده بود.  ی رییاز صورتم بود که تغ  ی چشمام تنها جزئ م؛ی نگاه کرد گرویو همد   میشد  رهیهم خ یچشما به

که خودشم بغض کرده بود، تو چشام نگاه کرد و انگشت سبابه اش   یگرفت  که ترانه متوجه شد و در حال ی ام م ه یداشت گر بازم

 جلو صورتم تکون داد.  د یرو به نشونه تهد 

 کنم.  ی زنم دو شقه ات م ی م ی کن ه ی خدا گر ی به خداوند  _

 

 به تمام معنا. وونه ید  هیبود،   وونهیمثل قبلنا د   هنوزم

 زدم.  یو لبخند  دمیبه چشمام کش یدست
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 !یهمه احساس منو ندار ن یا اقتیکنم؛ تو ل  ینم ه ینه نترس گر _

 

 نگام کرد و پشت بندش محکم بغلم کرد.  مهربون

 فعال خفه شو!  _

 

 هم دورم حلقه شدن.  گه یو دستامو دورش حلقه کردم که دوتا دست د دمیخند  آروم 

 . دمیرو د سنایو  مایصاحب دستا نگاه کردم که ر به

 زد تو سرش.  یکیترانه ازم جدا شد و  ه؛یگر  ریمنتظره زد ز   ریغ یل یبا بغض نگام کرد و خ سنای

 

 کنه، دختره شلغم.   یم  هی قد خرس گنده سن داره واسه من گر _

 

 و جواب ترانه رو داد:   د یهاش خند  هی گر نیب

 ! ختتهی ر یکار کنم!؟ شلغمم اون عمه ب  ی من چ ،یاحساس  یب ی تو احساس ندار _

 

و ندا که با    نیشرو یکه تو دادگاه بودن چرخوندم و رو ییکسا  نیخنده. نگامو ب ری ز می و زد میبه هم انداخت ق ینگاه عم هی  همه

 کردن، ثابت نگه داشتم.  ینفرت نگام م

 کرد.  ی که مهربون نگام م دم ید ارو یاون همه نگاه، کام نیبه روشون زدم و نگامو از روشون برداشتم. ب یپوزخند 

 . ونشمیبه من کمک کرده و من تا عمر دارم مد  یلیخ ار یشدم. کام یوقت سر پا نم چینداشتم، ه  ارویکام تیساال حما ن یتو ا  اگه

 من، مجازاتشونو اعالم کنه.   یتنفس اعالم کرد تا با توجه به مدارک و گفته ها قه ی دق_15_ یقاض

 نشست. گاهشیاومد و تو جا یتنفس قاض  قه ی دق_15_از بعد 
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 باالخره سکوت رو شکست و حکمشون رو اعالم کرد.  م؛ یبود رهیخ یو استرس به دهن قاض جان یبا ه همه

 بود.  نیسال درد و عذاب، برام دلنش 5که بعد از    یرو لبام نشست، لبخند  ی واقع  یو ندا لبخند  ن یحکم شرو دنیشن با

 رفت. رون یختم جلسه رو اعالم کرد و از دادگاه ب یحکم همه معلوم شد، قاض نکه یاز ا بعد 

 وج خالفکارا موندم. و منتظر خر   سادمیدر وا کنار

 و با تعجب تو چشام نگاه کرد.  ساد یگذشت وا ی بود، از کنارم که م اشارینفر  نیاول

 کنم.   یمن هنوزم باور نم_

 

 . یکن یباور م ، یکه اعدام شد  ی وقت _

 

 بود، هلش داد و اونو مجبور به حرکت کرد.   ساده یکه پشتش وا یسرباز

 کردن.   یهم با نفرت نگام م ایو بعض  یبا تعجب و ناباور ایشدن و بعض ی تک خالفکارا از کنارم رد م تک

 شد و بعدم ندا. یرد م  د یبا نیاول شرو  د؛یو ندا رس  ن یبه شرو نوبت

 نگام کرد.   تیپر از نفرت و عصبان ییو با چشما د یبه من رس  نیشرو

منتظرم باش. فک کنم بازم    شه،یجا تموم م نیفک نکن قصه هم ارم؛یبالرو بازم سرت م نیهم ام،یب ایبه دن  گه یاگه صدبار د _

 . یکن یچهره ات خداحافظ نیاز ا د یبا

 

 .د یپشت بندش بلند خند  و

 تف تو صورتش انداختم. ه ی که داشتم محکم تو صورتش زدم و   ینشدم و با تموم توا کش یگر گرفت. نزد ت یبدنم از عصبان تموم

 صورتش تکون دادم.  ی دستبند زده اشو باال آورد و تف رو پاک کرد. انگشت سبابه ام رو جلو یدستا
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  نیمنکر ا  یول دم، یاجازه رو بهت نم نی بدون هرگز ا نو یا یول  ،یرو به گند بکش ایدن ن یا یایکه ب  دهییتورو زا ی دونم ک ینم _

تو   یاسم آدم که رو  ف ی! حیکش  یم  دکیاسم انسان رو  ی فقط دار  ، یکمتر  وونمیو از ح  ینبرد  تیاز انسان ییکه تو بو شمینم

 باشه.

 

 سر ندا بود، باعث خنده ام شد. یکه رو  ی چادر نیب نی رفت. تو ا رونینفرت نگام کرد و به زور سرباز از دادگاه ب با

 زدم.  یگوشه چادرو گرفتم و پوزخند   د یدر که رس   کینزد

 !؟ی چادر رو بشکن نیو حرمت ا  ی گفته تو چادر سر کن  یک _

 

 نگام کرد.  ت یعقب. با عصبان دنشیبهم حمله کنه که دو تا سروان خانوم، کش خواست

 دختره ه*ر... نیبب _

 

 :دمیزدم تو گوشش و داد کش محکم

 حرف دهنتو بفهم!  _

 

 و داد بردنش.  غ یو با ج  دنشیبزنه که دوتا سروان کش یحرف خواست

 : دمیشن ارویکام  یکردم که صدا ی ندا نگاه م ی و دادا غی به ج داشتم

 !؟ هیبرنامه ات چ ا،یخب آنال _

 

 و نگاش کردم.   برگشتم

 گردم سر کارم!   یبر م  گهید  یچینه و سوره؛ دوما ه ایاوال، آنال _
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 بگه که نگفت؛ موشکافانه نگاش کردم.  یزیبهم انداخت و خواست چ یقیعم نگاه

 !؟ یبگ  یخوا یم  یزیچ _

 

 موهاش زد.  ی تو یچنگ 

 ... یعنیراستش... تو...   _

 

 وسط حرفاش: دم یهمه دست دست کردنش پر ن یاز ا خسته

 روراست حرفتو بزن.  ن،ینچ ی کبر ی انقد صغر ار،یکام _

 

 نگام کرد.  نیغمگ  یچشما با

 حق توئه.  نیاستفعا بده؛ ا یخوا  یاگه م ، یخورد  اد یکارت ضربه ز نیخواستم بگم که تو از ا ی راستش م _

 

 موند.   یداداش واقع  هی من مثل  ی ایباز وونهیتموم د  ی . پاد یمنو د دنی ساال فقط اون بود که عذاب کش نیکردم، تو ا ی م درکش 

 

 چشماش زدم.  ی تو یبه نگران یخند لب

 د یفکر کردم که شا ی لیخ رم،یکردم تا انتقام خودمو بگ   سیخالفکار، باندمو تاس  هی ساال که به عنوان   نیا ی تو ار، یکام یدون   یم _

  یچند سال رو تحمل کردم و م نیشغل ا  نیچون من بخاطر ا شه،یکه نم دم ید ی دست از شغلم بردارم، ول  ات،یعمل نیبعد از ا

 ... پس نگران من نباش.رمی بگ  شهیبهشون ظلم م داره رو که   یی خوام که انتقام دخترا

 

 بخش، جوابش رو دادم.  نانیو اطم ح یمل یزد که با لبخند   ینگران لبخند 

 . میبه خودمون اومد  مساریت یصدا با
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 . یمیسروان ابراه _

 

 و جوابش رو دادم.  دمیچرخ

 .مساریبله ت _

 

 شد.  رهیکرد، بهم خ یم  دادیب نیکه توشون تحس ییچشما با

 اونجا.  ا یب م؛یمراسم دار ه یدرجه   عیتشکر ازت و ترف  ی . خواستم بهت بگم که فردا برایکنم، سربلندم کرد  یبهت افتخار م _

 

 .ام یمن بود، چشم حتما م فه یوظ  ن یا سیپل ک یبه عنوان  _

 

 سپرد، که مارو تا خونه ببرن.  گه یو چند تا سرباز د اریبگه که سرهنگ از اون طرف صداش کرد. قبل رفتن، به کام یزیچ خواست

 کردم.  یکردم و ازش خداحافظ تشکر

 سرم.  ختنیخبرنگارا ر م، یرفت رون یکه از در ب  نیهم

 !؟نی رو بهمون بگ  تونیداستان زندگ  شهیم ، یمیسروان ابراه _

 

 !؟ نید یکارتون ادامه م به  ی میسروان ابراه _

 

 کنه!؟   یچهرتون چرا فرق م  ن یپس االن که زنده ا ن،یشد   د یشه اتیعمل هی مگه نگفتن شما تو  ، یمیسروان ابراه _

 

 .میشد  نیزود، با پوشش سربازا، با مامان سوار ماش  یلیجواب گذاشتم و خ یسواالشون رو ب  همه
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 . ومدنیدنبالمون ن  گهید ستم،ی وجه پاسخگو ن چیکه به ه  دنید  یوقت   یول دن، یدو نیدنبال ماش  ییجا ه یتا  خبرنگارا

 سوره_

 

 صورت مهربون مامان نگاه کردم.  به

 جانم!؟ _

 

 خوشحالم که دوباره دارمت.  یلیخ _

 

 به محبت مادرانه اش زدم.  یلبخند 

 دلم منم خوشحالم که دوباره تو بابا رو دارم.  زیعز _

 

 و ادامه دادم:  دمیبوس  دستاشو

 ابا کجاست!؟ب _

 

 رو جلو صورتش گرفت و با بغض جوابم رو داد:  چادرش 

 داغون شد. یشد  د یکه شه  نیا دنیاونم با شن _

ترانه اومده بود مدارک رو    یو شکسته شد و هر روز کارش زل زدن به عکست بود. اون روز وقت  ریروز به اندازه صد سال پ  هی  تو

دادگاه    دمیشن ی شده؛ امروزم وقت دای مرگ سوره پ ی کرده و باعث و بان  دایاز خالفکارا پ یکیبدزده، گفت که عکستو تو اتاق 

 ات کنم...  که یت  کهیکردم که ت  یفکر م   نیفقط به ا و ت یاومد  یخالفکاراست اومدم؛ وقت 

 

 مکث با هق هق گفت: کمیامونش نداد و بعد از  ه یگر



 دخترنقاب دار 

171 
 

 ...برات... . رمیشده... بم ینطوریکه بعد از اون همه عذاب... ا  ی... همون سوره خودمه... سو...ره ا ای...دونستم که... آنالی... نمیول _

 

 پاک کردم و محکم تو بغلم گرفتمش. اشکاشو

 فرق کرده، وگرنه همون سوره ام.  فقط چهره ام   نجامی... مامان آروم باش، من اسیه _

 

 . مید یسروان رس  _

 

 . نهیریکه مر از خاطرات تلخ و ش  یتوش گذشته، خونه ا  امیکه بچگ  ی خونه ا م، ید یبه خونه رس  یمتوجه نشدم که ک  اصال

 

  م، یبچگ  یشدم. نگامو تو سرتاسر کوچه با صفامون گردوندم؛ لحظه ها  ادهیپ نیسست از ماش  یو باز کردم و با قدما  نیماش  در

 رفتم.   یاومدم و به اداره م یم  رونیشده بودم و با شوق از در خونه ب سی که تازه پل  ییوقتا م، ینوجوون

 شدن.  یاشکام جار ی که ک دمی. اصال نفهمدمیاز اشکم کش  سیبه صورت خ یهق هقم به خودم اومدم؛ دست  یصدا با

که با ترس شکسته شدن غرورم   ستمین  ی محب  ایآنال گه یرو که بغضم و قورت دادم، در آوردم. من د ییساال نیکل ا  یتالف   وزامر

سوره رو   نی از جنس حوا! من ا ی به ظرافت بال پروانه، دختر ی دختر با روح ه یام،   ی میبغضم و قورت بدم، االن من سوره ابراه

 رو.  سختسنگ و  یمحب ایدوست دارم نه آنال

  ، یسست به طرف در خونه حرکت کردم. بعد از پنج سال دور  ی دستشو گذاشت رو کمرم و منو وادار به حرکت کرد. با قدما مامان

 دوباره برگشتم. 

رفتم به   ی افتادم که  داشتم م یروز  اد یگذاشتم،   اطیقدممو که تو ح نی بشم. اول  اط یدرو باز کرد و منتظر موند که وارد ح مامان

 و تموم خاطرات برام زنده شد.   تیاون مامور

 

 ندارم... ی من حس خوب شه یم ی زیچ ه ی  دونمیم ده،یدخترم تورو به خدا نرو، من دلم گواه بد م _
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 : تیمامور نیرفتن به ا ی خودمو برا ی تقالها دم، یشن یمادرم رو م  ون یو ش   هی گر یصدا

  هی باشه؛ به عنوان  ایاز اون قربان ی کیاونم  د یدخترو پسر جوون در خطره، برادر منم جوونه شا  یکل  ی ندگبرم، ز د یمامان من با _

 منه.  فه ی وظ نیا سیپل

 

 از هجوم خاطرات سرمو تکون دادم که مامان نگران صدام کرد:  کالفه

 شده مادر!؟ حالت خوبه!؟  ی زیسوره، چ _

 

 و منگ سرمو تکون دادم: جیگ

 خوبم، خوبم!  _

 

 شروع به صدا کردن بابا کرد.  ن،یدوباره دستشو پشت کمرم گذاشت و به سمت جلو، هلم داد و در همون ع مامان

 ...یعل_

 

 کرد، جواب داد.  ی هاشو پاش م یی بود و داشت دمپا نییکه سرش پا یاومد و در حال  رونیاز در ب بابا

 داد...  ی شده که دار یبله خانوم دوباره چ _

 

 به من کرد و با اشاره به من ادامه داد:  ی من حرفش ناتموم موند؛ با سر سالم  دنیباال آوردن سرش و د با

 خانوم!؟  ی کن  ینم ی معرف _

 

 باز کرد.  گه،ی د  یاونا یو راهو برا د یقطره اشک از گوشه چشمم چک هی



 دخترنقاب دار 

173 
 

 با ذوق و شوق جوابش رو داد:  مامان

 !؟ سوره زنده است.شهین... باورت مسوره است، دخترمو _

 

 شوک زده نگام کرد و ناباور زمزمه کرد:  بابا

 س...سو...ره!؟  _

 

به صورتم   یکردم. دست  ینگاش م یاشک  یو من با چشما  یبابا توقف کرد. بابا با ناباور ی قدم ه یبه سمت بابا هلم داد و تو  مامان

 .د یکش

 سوره است، اما صورتش... یچشما _

 

 و خودمو تو بغلش انداختم. ه ی گر ر یشد و بلند زدم ز لیصدام، به هق هق تبد  ی ب هی رفش گرح نیا با

 بابا... نابودم... کردن، از... از اون صورت ف... فقط چشمام... مونده!  _

 

 .دمیو فهم تیامن  یسال، دوباره معن   _5_مردونه اش رو دورم حلقه کرد و من بعد از  یدستا

و ارامش   تیتو آغوش محکم بابا که بهم حس امن ینجور یوقت تموم نشه و من هم چ یلحظه ه  نیخواستم که ا یموقع فقط م  اون

 کرد، بمونم.  یرو القا م 

 .د یکش  شیبه آت گرمویهق مردونه بابا، ج هق

 در گوشم زمزمه کرد:   اروم

 ! یسوره خودم ،ی چهره چه با اون چهره دختر خودم نینکن، بسپارشون دست خدا... تو چه با ا ه یبابا فدات بشه دخترم... گر_
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ساله چه ده ساله چه   هی چه بچه باشه چه بزرگ چه  ی که به هر ک  یبود، ملود ایدن ی ملود ن یبابا دم گوشم برام قشنگ تر یصدا

 کنه.   ی پشتوانه رو به آدم القا م هی و داشتن  ت یامن نیریحس ش  ده، یمش مساله آرا_25_

 . د یکش میبه صورت اشک یتو همون حالت موندم که بابا ازم جدا شد و دست  گه ید کمی

 ! یتو خونه، بعد پنج سال برگشت م یبر اینکن! ب ه یگر  گهیخب دختر بابا د _

 

 .میمامان و با هم وارد خونه شد  ی دور بازو گمویدست د  هی بابا حلقه کردم و  ی دستمو دور بازو هی زدم و   یلبخند 

که به   یخونه ا  ده، یخوشمزه مامان رو م ی غذا ها یکه بو  ی خونه ا دم؛ یم  حیبا صفامون رو به صدتا مثل اون عمارت ترج خونه

 . ادیم  نشیخنده ساکن ی گلوله، صدا یصدا یجا

 در اتاقم ثابت موند. آروم قدم برداشتم و به سمت اتاقم رفتم.   یرو عشق نگامو تو خونه چرخوندم؛ نگام با

فرق نکرده بود،   یچ یبود و ه شیمکث کوتاه بازش کردم. اتاق هنوز مثل پنج سال پ  هی در گذاشتم و بعد از  ره یدستگ   یرو  دستمو

 . دنیکش ی به رخم م وار ید ی رو یرو عکسا  نیاما من فرق کرده بودم و ا

ماه قبل رفتن به    هی عکس رو  نیکه ا  ادمهی. خوب دمیصورتم کش یرو  یبود رفتم؛ دست  واری د یکه رو  ی سمت عکس بزرگ به

 گرفته بودم و گفته بودم که بزرگش کنن.   تیمامور

عکس   نیا  دنیاالن با د ی رفتم، ول ی قربون صدقه خودم م ی دوست داشتم و هر روز قبل رفتن به اداره، کل  یلیعکسمو خ نیا

 کنم!؟  ف یکه ازش تعر نمیبب ی صورت رو صورت ک نیبرم!؟ ا ی قربون صدقه ک

  نیب یوجه شباهت چ یاشون کردم، ه سهیمعلوم بود؛ باهم مقا نه یآ یو به صورتم نگاه کردم. عکس صورت قبلم تو  نه یآ  یجلو رفتم

 موندن. ی باق رییبودن که بدون تغ ی دو صورت نبود، جز چشمام که تنها عضو نیا

 .دمیآه کش  ه ی و هق هق فقط   هی گر یبود و با سر انگشتام گرفتم و به جا دنیکه در مرز چک یاشک

 رفتم.  رونیعوض کردمو از اتاق ب کی ساپورت و تون ه یرفت از مامان در مورد اون بپرسم. لباسام رو با  ادم یافتادم،  ایآر ادی

  یغذا ،یخوب قورمه سبز  یکردم و بو   ی م ی مامان داشت آشپز دم؛ی چش یم  از سالها دوباره طعم با خانواده بودن و داشتم بعد 

 بود.  دهی چی مورد عالقه ام، تو خونه پ

و محبت   یچشماش، به همون مهربون  یترس تو  دنم یبا د یعشق به سمت مامان رفتم و از پشت بغلش کردم که جا خورد، ول با

 شد. ل یخالصانه اش تبد 
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 !؟ یخوا  ی م ی زی جانم دخترم چ_

 

 اپن نشستم. ی تکون دادم و رفتم رو سرمو

 کجاست!؟  ایآره، آر_

 

 زد.   یتلخ لبخند 

نکرد اون   هیکه گر ی تنها کس ،یشد  د یکه خبر دادن شه شیسالشه! از پنج سال پ20بزرگ شده   گهی اونم د رونن،یبا دوستاش ب _

 بود. 

عکس   ی رفت تو اتاقت و روبه رو یاومد خونه م یکه م نیدلش خبر داده بود؛ هر روز هم ، یدونست که نمرد  یدونم انگار م  ینم

  نیتو کل ا ینبود، ول  گهینباشه همدمش د ی زنه، هر چ ی با عکسات حرف م دمید  یم  یکرد؛ گاه یو نگاش م  ستاد یا یبزرگت م 

 نکرد. ه یه بارم گری  یسر خاکت و حت  ومد یبارم ن هیپنج سال 

 

 رو لبام جا خوش کرد و اروم با خودم زمزمه کردم:  یق یعم لبخند 

 پس به حرفم گوش داده و به قولش عمل کرده.  _

 

 دخترم!؟  ی گفت یزیچ_

 

 سرمو باال آوردم و به نشونه نه تکون دادم.  ی حواس پرت با

 نگفتم!  یز ینه چ _

 

 شد. یتکون داد و مشغول آشپز   د ییبه نشونه تا یسر
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 به خودم اومدم.  ی پسرونه ا یصدادر خونه و پشت بندش  یصدا با

 سالم مامان گلم!  _

 

 مرد شده بود واسه خودش نگاه کردم.  هی که  ی با طرف در چرخوندم و با عشق به برادر سرمو

 اورد و  هنوز متوجه من نشده بود.  ی شده بود و کفشاش رو در م خم

 داد:  ادامه 

 ... لیباران خانوم، چرا تحو _

 

 مامان رو نگاه کرد.  یو پرسشمن حرفش نصفه موند   دنید با

 با لبخند نگاش کرد.  مامان

 !؟ی کن  یبه خواهرت سالم نم _

 

 .د ی اخماش و تو هم کش قهی نگام کرد و بعد از چند دق شوکه

 ندارم.  یخواهر  چیسوره ه ر ی!؟ من به غهیدختر ک  نی!؟ ایزن ی که م  هی چه حرف گه ید  نیمامان ا _

 

 سمت اتاقش رفت و خواست وارد اتاق بشه که صداش کردم.  به

 ...!؟ایآر _

 

 صدام برگشت و ناباور نگام کرد و زمزمه کرد.  دنیشن با
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 صداش... _

 

 سوره است، چون خود منم سوره ام.  یاهوم... صدا _

 

 اومدم و به سمتش رفتم؛ دستاشو گرفتم و تو چشاش نگاه کردم.  نییاپن پا یرو  از

 !؟ یشناس  یچشارو م  نیا _

 

 نگاشو از چشمام گرفت.  ج یگ قه ی شد و بعد از چند دق رهیچشمام خ به

 آ...آر...ره  _

 

 کالفه ادامه داد:  و

 !؟ ستیچشا همونه صدا همونه پس چرا صورتت، صورت سوره ن _

 

 . زنیردم تا اشکام نربار باز و بسته ک  هی چشمامو

 چون نابودش کردن!  _

 

 ادامه دادم:  دم،ینگاه شوک زده اش رو د ی وقت

 اون شب بهت زنگ زدم!؟  ادته ی _

 

 )فلش بک گذشته( 
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 زنگ زدم.  د یکه به ذهنم رس  ی نفر نیرو در آوردم و به اول  یزدن بدنم شده بود؛ با استرس گوش  خی که داشتم، باعث  یبد  حس

 جواب داد:  ی آلودخواب  یبا صدا ایآر

 الو!  _

 ... ایالو سالم آر _

 

 وسط حرفم:  د یپر

 سوره!؟  یی تو _

 

 جواب دادم:  کالفه

 ... نیآره خودمم بب _

 

 حرفمو قطع کرد:  دوباره 

 ... یدون ی !؟ ممیچقد نگرانت شد  ی دون  یم  ست،یازت ن ی چرا خبر ی دوماهه رفت _

 

 :دمیحرفش پر ن یب یو عصب   کالفه

  میساعت و ن  هی اگه تا  سم،یکه من پل دنی کنم فهم  یزنگ زدم. احساس م  گهید  زی چ هی ! واسه ستی حرفا ن نیاالن وقت ا نیبب _

نکردن   دایشدنم رو دادن، تا جسدمو پ د ی نکردن و احتمال شه دامیزنگ بزن، فقط اگه اونا پ اریمن زنگ نزدم بهت، به کام  گهید

 . دمیاحتمال م ه ینباش فقط  دوارینکن خودتم ام دوارشون یو ام گوباور نکن، اما به مامان و بابا ن 

 

 حرفمو تموم کردم.  نیشرو دنید با
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 خداحافظ!_

 

 !؟ سوره!؟ یگ یم ی سوره چ _

 

 رو قطع کردم.  یتوجه به صدا زدناش گوش  یب

 

 )زمان حال( 

 

 رو تند تند تکون داد.  سرش 

 ! ادمهیآره  _

 

 خب بهت گفته بودم که باور نکن. _

 

 اد زد: د  کالفه

 من زنده ام!؟  ی !؟ چرا نگفتیداد  ی رو نم ال یمیچرا جواب اون ا یاگه زنده بود  _

 

 بدم که خودش ادامه داد:  ی زیچ خواستم

 !؟ی د یچرا جواب نم ی د لعنت _

 

 کرد.  بغض
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چقد   یدون یشدم! نم  وونه ینکردن د داتی پ ی !؟ وقتدمیکش  یپنج سال چ نیتو ا ی دونیچقد نگرانت شدم اون شب!؟ م ی دونیم _

! کارم شده بود شب و روز با عکسات حرف زدن،  یهمدمت رو از دست بد  ،یکرد   یم  هی بهش تک اتیرو که تو سخت یسخته کس

 !؟یرحم باش  ی ب یتون  ی چقد م

 

 کردم:  زمزمه 

 ...ایآر _

 

 حرفمو قطع کرد.  تیعصبان با

 . یندار ایبه اسم آر یبرادر  گه یمرد، د گهید ایآر _

 

 کرد آرومش کنه.   یشد و سع  ک یبهش نزد یبا نگران مامان

 ... گمیمن واست م ایپسرم آروم باش ب _

 

 قرمز به من زل زد.  ییپس زد و با چشما رهیرفت تا دستشو بگ  ی مامانو که م دست

 بشنوم.  ی زیخوام چ ینم _

 

 ... ایاما آر _

 

 مامانو نگاه کرد.   تیو با عصبان د یچرخ تند 

 بشنوم.  یزیخوام چ  یمامان گفتم که نم_
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 .د یتموم شدن حرفش به سمت اتاقش رفت و درو محکم کوب با

 برادر نبود، عشقم بود.  ه یواسه من فقط   ایافتادم؛ آر نیزم  یپاهام سست شدن و با زانو رو 

 

 شونه ام نشست. ی مامان رو دست

واسش   رمیکم بشه م تش یکه عصبان کمی ،هی هم االن عصب ا ی! آرشهیدرست م  ی نکن، به مرور زمان همه چ هی پاشو دخترم گر _

 . پاشو فدات شم. شهیمثل قبل م  یو همه چ دم یم حیتوض

 

 خودمو تو بغل مامان انداختم.  هی به هق هق شد و با گر لیبه صدام تبد  ه یگر

  وونه یهمدممه! اگه باهام حرف نزنه من د  ی ول کتره،یپنج سال ازم کوچ  نکهی با ا ست،یفقط برادرم ن ای آر ، یدون  یمامان خودت م  _

 اگه...اگه...  شم،یم

 

دونست که با    یسر خواهرش اومده، چه م   ی دونست چ  یم  یچ  ایامون نداد که حرفمو تموم کنم و با تمام وجود زار زدم. آر ه یگر

موند!؟ من   یکه تو عذاب بودم، نصف کاره م   یو اون دو سال  یشد و انتقام روح زخم ی تموم کار خراب م ال یمیجواب دادن به اون ا

 گرفتم!  ی م مویزخمانتقام اون کابوسامو روح   د یبا

 دم گوشم زمزمه کرد:  ی بلندم کرد و با مهربون ن یبه زور از رو زم مامان

 غذا بخور!  کمی می دختر خوشکلم بر ایب _

 

 کرد.   یدست  شیاشتم. خواستم اعتراض کنم که مامان پند  لیم  یچی که افتاد، اشتهام کور شده بود و ه ی اتفاق با

 ! یبخور یخوا یبعد پنج سال غذا منو م ی خور ی و م ی نیشیم ی ایاالن م نی! هممیخورم و اشتهام کوره شده ندار ینم _

 

 رو راحت کردم.  الشیشورم، خ  ی دستامو م رم یزدم و با گفتن م ی جون ی ب لبخند 



 دخترنقاب دار 

182 
 

کج   ییشدم و راهمو به سمت دستشو مون یمکث کردم و دستمو باال بردم تا چند تقه به در بزنم که پش کم ی ایدر اتاق آر کنار

 کردم. 

و من با ولع قورمه   د ینشستم. مامان واسم غذا کش ز یم ی صندل یمشغول به آشپزخونه رفتم و رو  ی از شستن دستام با فکر بعد 

 عمارت افتادم.  اد یرو بو کردم؛  یسبز

  اد یافتادم؛ با  اریو سام ن یروژ ا،یارم ادی خوردم،  ی غذارو م ییو من تو حسرت و تنها  اوردنیا غذا رو واسم مکه خدمتکار ی وقت

  مون یبود، م اورده یآوردم، البته اونم کم حرصم رو در ن ی خوب حرصشو در م شییرو لبام نشست. خدا ی لبخند   ایارم ی آور

 . یآمازون

 نشون داده.  یچه واکنش  سم، یپل دهیفهم ی وقت  نمی نبود، که بب ای دادگاه اصال حواسم به ارم  تو

کنه تو   ی. االن فکر مدمیگرد مامان، بلندتر خند  یچشما دن یگرد نگام کرد؛ با د یتکون دادم که مامان با چشما ی خنده سر با

 پنج سال مخمم جابه جا شده و عقلمو از دست دادم.  نیا

 خندم.  یبارم مثل االن بلند بلند واسه خودم م ه ی کنم و  یم  هی بار بلند گر ه یکنم،   یم  بار بغض هی

 کرد، بغل کردم.   یدراز کردم و مامان رو که با همون تعجب نگام م دستمو

 افتادم خنده ام گرفت.  یز یچ هی  ادیاون تعجبت بشم من!   ی فدا یاله _

 

کجا و   یقورمه سبز  ن یمامان پز، بعد پنج سال کردم. ا ی ن قورمه سبزنگفت منم شروع به خورد ی چ یتکون داد و ه ی سر جیگ

 کردن کجا!  یدرست م  ایو ثر نیاسمیکه   ی قورمه سبز

 . دمشیند  گهیمادرش، د  شیکه اومد و فرستادمش پ  یافتادم، از اون روز  ایثر ادی

  نیروز تو هم هی ! یستیرحم ن یتو انقدر ب  دونمیکه کرده بودم، به من گفت که من م ی بود که با اون همه مثال خالف یدختر  ایثر

 نه!  ای سمیمن پل دهیخودش و مادرش، کنجکاوم بدونم فهم دنید  رمیکنم و م یم  دایروزا خونشونو پ

 . دمیرو تموم کردم و لپ مامانو بوس  غذا

 عشقم.  یمرس  _
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 بهم زد.  یمهربون  لبخند 

 نوش جونت دخترم، گوشت بشه به تنت!  _

 

 دادم باال.  نامویگذاشتم و آست نکیس  ی برداشتم و رو ظرفارو

 . د یبه سمتم اومد و دستمو کش مامان

 شورم.  یخودم م نم، یبب نور یا ایب _

 

 . نیشورم، برو بش ی نه مامان خودم م _

 

 لب زمزمه کردم:  ریبه شستن کردم و ز  شروع

 قدرتو ندونستم. نیاسمیخدا،  یا _

 

 دخترم!؟   یگفت   یزیچ _

 

 به نشونه نه تکون دادم.  یسر

 زدم.  ینه، داشتم با خودم حرف م  _

 

که خاله هه    هی چون کاف ست،ین ینگران ی البته جا دم؛ یخونه رو انجام م یظرفا تموم شد، بعد پنج سال دوباره دارم کارا شستن

 . رمیگ ی م اد یون وقت تموم کارارو دوباره ا ره، یکار بگ   هی  نویو دوباره منو نار اد یب نیور

 مامان رو نگاه کردم.   جانیافتادم؛ با ه رو یو ه ن یخاله هه ور ادی
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 !؟ نیو خاله هه ور  رویمامان چخبر از خاله ه یراست_

 

 مامان نشستم.   ی رو به رو یرفتم رو صندل  و

 زد و جوابم رو داد:  یلبخند  مامان

 هم که مثل قبلناست... ن ینکرده، هه ور یفرق چیکه مثل قبله، ه  رویه _

 

 . دمیحرفش پر وسط 

 . نیبر ی هنوزم همتون ازش حساب م _

 

 تو چشاش نشست.  یب یغم عج ه ی هوی که  م ید یبا مامان بلند خند  و

 اونا بودن که همدمم شدن.  د،یشدنت رس  د یکه خبر شه  یوقت   نا،یجدا از همه ا ی ول _

پنج سال   ن یخوردن و اگه اونا نبودن من تو ا یمن غم م یاز من ناراحت نشده باشن کمترم نبوده، شب و روز رو پابه پا شتریب

 . اوردمیدووم نم

 

خانواده رو پنج   ه ی که  نیصورتش رو پاک کردم. خدا لعنتت کنه شرو  ی . دست بردم و اشک رود ی از گوشه چشمش چک یاشک

و   شه یدرمون نم ی چیوقت با ه  چیکه ه ی و گذشته من گذاشت یتو زندگ یزخم ه ی  یمن شد  یباعث کابوسا ، یسال داغدار کرد 

 . شهیهر روز تازه تر م

 

 لبخند زد.  ه ی که منم ناراحت شدم، زود  د ید  یوقت مامان

 و تماشا کن.  نیفقط بب نجا یا انیحاال امشب همه م _
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 : مد یتعجب پرس  با

 من برگشتم!؟   دوننیمگه م _

 

 . گهیآره االن تو اخبار نشون داده د_

 

 ادامه دادم:  جانیتکون دادم و با ه  یبود، سر  یمنطق 

 چخبر!؟  هیچقد دلم واسه همشون تنگ شده؛ از سا ی دون  ینم ییی وا _

 

 خانوم دکتر شده.  ره،یگ  یداره تخصصش رو م _

 

 روزا تالش کرده بود و واقعا حقش بود.  نی واسه ا ی لیخوشحال شدم، خ ی لیحرف خ نیا دنیشن با

 

 پس باالخره خانوم دکتر شد. _

 

 زد.   یلبخند 

 آره.  _

 

 بپرسم که تلفن خونه زنگ خورد. مامان رفت و تلفن رو جواب داد.  مو یخواستم سوال بعد  یم

 صدام کرد.  قه ی چند دق بعد 

 کارت داره.   نیخاله هه ور ایسوره ب_
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  ن یخواستم، مامان زود به خاله هه ور یم  یز یچ ه ی ا یخواستم بکنم  یم  یکار  ه یافتادم؛ هر وقت که   مایقد  اد یحرف مامانم  نیا با

دونستم   ی چون م رم،یرو بگ  یوقت دوست نداشتم که گوش  چ یرو بده به سوره؛ ه یگفت گوش  ی زد م ی زنگ م  یگفت اونم وقت  یم

 شد. ینم  دمیسر محبت بود، عا از جز فحش که به گفته خودش همش  یزیچ

 

 سوره حواست کجاست!؟  _

 

رو گرفتم و سالم دادم، انتظار داشتم که االن   ی حرف مامان به خودم اومدم و زود رفتم رو مبل کنار مامان نشستم و گوش  نیا با

 پنج سال فقط منو عوض نکرده بود، همه عوض شده بودند.  نیفحش بشنوم، اما انگار ا مایمثل قد 

 

 سوره!؟  یخوب _

 

 !؟ نیخاله شما خوب یمرس  _

 

 !ایخودتو ناراحت کن  نم ی. االن حالت خوبه!؟ نبشاالیا رن یسرت اومده، بم ییچه بال  دمیفدات شم خاله، امروز فهم یاله_

 

 : دمیتعجب پرس  با

 !؟ یخاله خودت _

 

 باشه!؟  یک  یپس انتظار داشتمرده خودمم  ل یآره ذل _
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 کردم.   یخنده ا تک

 ! یبودن، شک کردم که خودت باش  یاحساس  ی ادیحرفات ز  ؛ یکه خودت دم یباور رس  نیحاال به ا _

 

 . گهید ی ندار اقتیل _

 

 جوابش رو بدم که خودش ادامه داد:  خواستم

 رسونه.  یسالم م  نم ینار نمتیب  یشب م ر،یوقتم رو نگ  گه یخب د _

 

 و جوابش رو دادم:  دمیخند 

 .نمتیب ی شب م شمیخاله مزاحمت نم یسالمت باشه، اوک  _

 

 خداحافظ _

 

 . سادمیقطع کرد. مامان به آشپزخونه برگشته بود، رفتم کنارش وا  ویگوش  و

 !؟ انیهم بگم ب مایو ر سنا یمامان، امشب به ترانه،  _

 

 نگام کرد.  مهربون

 آره دخترم بگو._

 به سمت تلفن رفتم و به ترانه زنگ زدم.  زود 

 از چند تا بوق جواب داد. بعد 
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 !؟ یالو سالم ترانه خوب _

 

 سوره!؟ اره خوبم.  ییعه تو_

 

 !؟ نییکجا _

 

 . میبا دخترا تو اداره ا_

 

 .نجایا نیایآها، واسه شام ب _

 

 ما!؟ _

 

 نه پ عمه نداشتم. _

 

 !ایشروع کرد ومده ی دختره پررو ن شیا _

 

 !؟ یندار یکه هست، کار  هنیهم _

 

 نه، برو مزاحمم نشو.  _
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 !یبا شششش،یا _

 

 بودم، زدم.  دهیبود ند  یکه پنج سال ا،یباز وونه ید  نیبه ا یرو قطع کردم و لبخند  تلفن

 . اوردین ی دووم ا، یآر ی ادآوریلبخند با  نیا اما

 مکث کوتاه، چند تقه به در زدم که صداش اومد:  ه یو  ق ینفس عم هی طرف در اتاقش رفتم و بعد از  به

 بشنوم.  یچی خوام ه ی نم ن،یگفتم که تنهام بزار  _

 

 کنم، درو باز کردم  و وارد اتاقش شدم. یکه به حرفش توجه   نیا بدون

بگه   ی زیدر سرش رو باال آورد و خواست چ  یصدا دنیبود و دستشو رو چشماش گذاشته بود؛ با شن دهیتخت دراز کش یرو  ایآر

 . د یکه منو د

 . د یاخماشو تو هم کش قهینگام کرد و بعد از چند دق کمی

 !؟ رهی!؟ حرف حساب تو کله ات نمیندار  ایبه اسم آر یداداش  گه یمگه من نگفتم تو د _

 

 رو برداشتم و با اخم و تخم جوابش رو دادم:  ی محب  ایلحظه فاز آنال  هی  تو

 من پنج سال ازت بزرگترم.  ،یبهم بگ   اد یاز دهنت در م یبزارم هر چ  شهینم ل یدل  یول  ،یدرسته دوست ندارم باهام قهر باش  _

 

 . شمیبا جذبه م یلیزنم، خ  یحرف م تی گردم و با جد   یبرم  ایبه نقاب آنال یدونستم که وقت ی با تعجب نگام کرد، خودم م ایآر

 کنه با همون لحن ادامه دادم:  ی همونطور با تعجب نگام م دم ید ی وقت

که برام   یاز اتفاقات  ی سر سوزن یحت یوقت  ی اونم درست قبول دارم، ول ،یناراحت شد  یلیچند سال خ نیدرست، ا ی برادرم _

چرا چهره ام عوض   یدونیکارو کردم و چرا اون کارو کردم. تو اصال م نیکه من چرا ا ی قضاوت کن ی حق ندار ، یافتاده خبر ندار
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برام آسون بود که جواب   یکن  ی !؟ فکر مدمیکش ی چ یدون یبود!؟ م ی روحم زخم مامسال ت ه یکه من  ی دونیشده!؟ تو اصال م 

 .رمیخواستم انتقام سوره رو بگ  رم، یبگ  مویفقط خواستم انتقام روح زخم ستم، یرحم ن ی ب ستم، یرو ندم؟ من خودخواه ن التیمیا

 

 د و کالفه نگام کرد. حالت تعجب در اوم از

 شده. یخب بگو، بگو تا بدونم که چ _

 

 نگاش کردم.  نیغمگ 

 اصال دوست ندارم که دوباره اون لحظات رو مرور کنم.  _

   

 . دمیدادم و دستمو محکم به چشمام کش ه یتک  ایکنار اتاق آر  واریاومدم؛ به د رون یکه لبالب از اشک بودن، از اتاق ب ییچشما با

  چیه دمیاجازه نم  گه یکردم، د  هی و گر دم یزجر کش ی چند سال به اندازه کاف نیکنم؛ تو ا ه یگر د ینبا گهیکنم، د ه یگر  د ی)من نبا

 !( ارهیاشکمو در ب یاحد و ناس 

 

 شده دخترم!  ی سوره، چ_

 

 رفته جوابشو دادم:  ل یتحل ییصدا با

 . یچیه _

 

 شد. ایوارد اتاق آر ت یبهم کرد و با عصبان  گهینگاه د ه ی مامان

 :دمیشن  ی رو از پشت در م صداشون

 !؟ دهیدختر چقد زجر کش  نیا ی دون  ی!؟ م ید یشده!؟ باز به خواهرت پر یچ _
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 اومد: ایآر   یعصب یبندش صدا پشت

  شتر یبا حرفاتون منو ب یشده، ه  ی بهم که چ نیو ال شده و بل شده، خب بگ  دهیدختر زجر کش نیکه ا  د یگ یم د یایم ی مامان ه _

 . نیکن ی م جیگ

 

 تا بهت بگم. نیبش ایب _

 

 نشستم. ایاتاق آر یمبل رو به رو   یبشنوم. رو  یز یچ گهیدر اتاق دور شدم، دوست نداشتم د از

 

 ساعت خشک شده بود.  ی بود؛ نگام رو ایوقت بود که مامان تو اتاق آر یلیخ

 کرد.   یم  شتریب مویعقربه، نگران  ک یت  کیت یصدا

 . دمیبا شدت باز شد و من از جا پر ا یکه در اتاق آر دادیرو نشون م 55 ه یثان قربه ع

. دستامو که تا اون لحظه  دمیکه بعد پنج سال دوباره طعم آغوشش رو کش ی کردم، برادر  دایلحظه خودمو تو بغل برادرم پ  هی  تو

 بودن رو باال آوردم و دورش حلقه کردم.  زون یبدنم آو نییپا

 بغض صدام کرد:  با

 سوره!؟  _

 

 جونم!؟  _

 

 منو ببخش...   یآبج _
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 نکنه و ادامه داد:  ه یتا گر د یکش  یق یعم نفس

 ...یدونستم، آبج ی منطق حرف زدم، من...من نم  یببخش که ب _

 

 کرد.   هی برادر کوچولوم مردونه گر ا،یداشت مهارش کنه، باالخره شکست و آر   یکه سع  یبغض

 که داداش کوچولوم، بزرگ شده.   دادینشون م ن یبغلش گم شده بودم و ا تو

 .میمامان به خودمون اومد  یکه باصدا  میکرد ه یو چقد گر   میدونم چقد تو بغل هم بود ینم

 کنم تو حلقش. ی و از پهنا م ری کفگ   نیکنه ا  هی گر ی خونه، از فردا هر ک نیتو ا میافسرده شد  ن، ینکن هی گر  گهیبسه د _

 مامانو نگا کرد.  دهیترس  ایو آر م ید یخند  هی گر نیب

 ! ستایهمه خشونت الزم ن نیمامان ا گمیم _

 

 طرفش و نگاش کرد.  د یتند چرخ مامان

 .یکن   ینم ن ییتو تع گه یاونو د _

 کمرم احساس کردم.  ی رو تو یافتادم و تو فکر بودم که درد  ایکلکل خودمو ارم اد یحرف مامان  نیا با

 داده بود، نگاه کردم.   یبخوره و اونم جاخال ایکه مامان پرت کرده بود تا به آر ی ریدرد، به کفگ  با

 مامان نگاه کردم. به

 . یریحال خالفکارو بگ  رتیکفگ  نیو باند با ابردمت ت  ی کردم، با خودم م  یتورو زودتر کشف م یها ییتوانا  نیمامان من اگه ا _

 

 دنباله حرفمو گرفت: ی با لودگ ایآر

 واسه به حرف آوردن همشون بس بود. شگوناش،یاز اون ن دونهی ،یزاشت ی تو بخش شکنجه م د یمامانو مخصوصا با _
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 .د یکوب  ایدونه پس کله آر ه ی مامان

 کنن.  ی رو ادهیاعصاب من پ ی رو انیب  دنیخوبه خوبه، دوباره خواهر برادر به هم رس  _

 

 دم.  یم  حیرو ترج یمامان من اسک_

 

 کردم.  یر یجلوگ ،یخودنو حاضر کنم، از هر گونه خطر احتمال رمویدوش بگ   هی با غضب نگام کرد که با گفتن برم  مامان

 : دمیرو شن ایآر یصدا

 نامرد!  یا _

 

  یم  کیبار ییکمر بند طال  هی که قسمت کمرش  اه، یس  کیتون  ه ی ،یدوش عال  هی کردم و به حموم رفتم؛ بعد گرفتن   یبلند  خنده

 موهامو  فقط چند تار مو باز گذاشتم.   یبستم و جلو ی. موهامم دم اسبدمیساپورت پوش  ه یخورد، با 

 رفتم و منتظر مهمونا شدم.  رونیاتاق ب از

 بود که زنگ خونه زده شد. _19_یکاینزد ساعت

 دادم.  ی استرس داشتمو محکم ناخنامونو کف دستم فشار م یل یبه طرف در رفت، خ مامان

  هی تو اومد و   کمیچشاش پر اشک شد. نزد  د یبود، منو که د رو ینفر خاله ه  نیاول دم؛یمامان درو باز کرد و من خاله هامو د  باالخره

 خوشکل بود.  مایخاله بزرگم بود و هنوزم که هنوز بود، مثل قد   رو ی حرکت بغلم کرد؛ خاله ه

 زمزمه کرد.  یاشک  یجداشد و با چشما ازم

 . شهیحل م ی! همه چایغم بخور نم ینب گه ید  نمت،یب یخوشحالم که بازم م  یلیخ _

 

 زدم و سرمو به نشونه باشه تکون دادم.  شی همه مهربون نیبه ا یلبخند 

 خاله!  نمتیب ی خوشحالم که بازم م یل یمنم خ _
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 رو عوض کنم، ادامه دادم:  نمون یجو ب نکه یا یبرا

 . نیماشاال هزار ماشاال هنوزم که هنوزه جوون و خوشکل موند  ی ول _

 

 خاله   یبگه که صدا یز یو خواست چ د یخند 

 مانع شد.   ن،یور  هه

 . نمیر منم سوره رو بببرو کنا رویه _

 

 خودشو تو بغلم انداخت. ه یبا گر هویفحش بده که  ه یرو با دست پس زد و به طرفم اومد، هر لحظه منتظر بودم  رویه خاله

 ...ی اله شاال،یا رن یبالرو سرت آوردن، بم نیمن برات، خدا نگذره ازشون که ا رم یبم یاله _

 

 کردم؛ هنوز تو شوک اون حرکت اولش بودم.  یکرد و منم با تعجب نگاش م   یم  نیداشت نفر ی نطوریهم

 محکم زد تو کمرم. هو یبود که  زون یبودم و دستام کنارم آو سادهیو منگ وا  جیگ  همونطور

 .د یکه من واسه تو خرج کردم، دختره چش سف یهمه احساس  نیا ف ی!؟ حیکن  یخاک تو سرت چرا بغلم نم _

 

 تعجب نگاش کردم.  با

 بگم!؟  یزیمن چ یخاله اصال تو اجازه داد  _

 

 زد تو کمرم. گه یدونه د  هی  محکم

 زنم!؟  یحرف م  ادیمن ز ی عنی نم، یساکت باش بب _
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 نزنتم محکم بغلش کردم.  گهیکه د  نیا یبرا

 .یخوشکل شد   می لیدوست دارم و خ میلیو خ ی هست یخاله خوب ی لیخاله اصن من غلط کردم، تو خ _

 

تا چنان با محبت باهات رفتار کنه، که کف    یرو بگ  ن یبود هم یکرد. کاف  یمعجزه م   ن،یواسه خاله هه ور  ،یخوشکل شد  نیا

 . یکن

 

 واسه خودت.  ی شد  یتو هم ماشاال خانوم _

 

 تنها گذاشت. نیو منو با نار نایرفت کنار مامانم ا نی خاله هه ور ن، یاومدن نار با

 مثل خواهر نداشته ام دوسش داشتم.  ی ، ولبود  کتریدو سال از من کوچ نینار

 بغلش کردم که اونم متقابال بغلم کرد.  تند 

 !؟ نینار یخوب _

 

 بغض جواب داد:  با

 !؟ یتو خوب _

 

 بغض کردم.  منم

 اوهوم، خوبم! دلم برات تنگ شده بود.  _
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 . نطوریمنم هم _

 

 کنم که منو از خودش جدا کرد.   هی گر خواستم

 نکن.  ه یکنم تو هم گر ی نم هیگر  ممیدا تومن پولشو دادم، بکشمارکه خ ملمیر نیا نیبب _

 

 حرص نگاش کردم.  با

 !؟ ملتیر ا یمن مهمم  شعور، یکوفت ب _

 

 . د یبه موهاش کش ی دست یادا و اصول خاص با

 ! ملمیر زم، یخب معلومه عز _

 

 . نیآرومو قشنگ برو رو اون مبل بش یلیخودت خ زم، ی جون عز نینار _

 

 هلش دادم.  ییرایبندش به سمت پذ  پشت

 به سمتم اومد. هیسا ن،ینار بعد 

 شدم، بغلش کردم و بوسش کردم.  کیبهش زدمو بهش نزد  یلبخند 

 شما!؟  ن یبه به، خانوم دکتر، خوب _

 

 زد.   یخوشکل لبخند 

 تنگ شده بود.  یلی!؟ دلم برات خیتو خوب  یمرس  _
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 هواتونو کرده بود.  یلیپنج سال دلم خ نیتو ا نطور یمنم هم _

 

 بودن.  ازیبا دخترشون ن  نب، یز یی و زن دا  یمهد  یی دا ایکردم؛ بعد  تیهدا یی رایبه سمت پذ  اونم

 . دمیرو بوس  از یرو گرفته بود و ن از یکه دست ن  رویدختر خاله ه   تا،یکردم و آن یاونا هم سالم و احوال پرس  با

 هم بزرگ شده بودن و الحق هم که هردو خوشکل و ناز بودن.  اونا

خوش اخالق که همه چه خواهر زاده و چه برادر زاده هاش،   یلیخ ی لیبزرگمون بود و خ ییمحمد اومد تو، دا  ییاز اونا دا بعد 

 .شهی باهاش ازدواج کنه، خوشبخت م یکه هر ک  م یمعتقد بود

 رانه متوقفم کرد. ت  یرفتم که صدا  یم  ییرایبه طرف پذ  داشتم

 !؟ییرایتو پذ   رهیکه به دوستاش سالم کنه داره م ن یو بدون ا ن ییکه سرشو انداخته پا ینیب  ی گاو نم هی ورا  نیتو ا مایر _

 

 من ثابت نگهش داشت و با انگشت اشاره بهم اشاره کرد.  ی نگاهشو گردوند و رو یشینما مایر

 ! یکردم، چه گاو خوش خط و خال داش یپ ناهاش یچرا چرا، ا _

 

 زدم.  مایمحکم تو کله ر یکی

 دوما اون مار خوش خط و خال، نه گاو خوش خط و خال مهندس. ، یاوال گاو خودت _

 

 نگاشو ازم گرفت.  ض یگفت و با غ یشیا

 به همشون انداختم. ینگاه

 . نیممنون که قبول کرد ن، یخوش اومد  _
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مبل تک نفره   ه ی ی شدن؛ درو بستمو پشت سرشون رفتم و رو ییرایکنم، جوابمو دادن و وارد پذ  ی لبخند و خواهش م  هی با

 نشستم. 

 پام انداختم و با غرور نشستم. یپامو رو ،یمحب  ایپنج سال و غرور آنال نیا وه یبه ش   ناخودآگاه

 نگام نکنن. عیضا ادی داشتن ز ن یدر ا  یمن بود، هر چند که سع ی همه رو نگاه

  یاما من واکنش وار، ید  ینگاه به عکس چهار نفره رو  ه یکردن و  ینگاه به من م  ه ی ی همه نا آشنا بود؛ گاه ی برا دمیجد  چهره

 تفاوت جلوه کنم.  یگرفته بودم ب  ادیدادم، چون خوب    ینشون نم

 شد. ی شدن و سر صحبتا باز م ی داشتن سازگار م  دمیکم همه با چهره جد   کم

 

 !؟ یدرجه دار  عی و ترف  ریکه فردا مراسم تقد  ی دونست ی سوره م یراست _

 

 تکون دادم.  د،ییبه نشونه تا یو سر به ترانه کردم   ینگاه

 بهم گفت.  مساریآره، صبح بعد تموم شدن دادگاه ت _

 

 همه نگاها به طرفمون برگشت و منتظر به من نگاه کردن.  شیسوال بعد  با

 !؟ یکار کن یچ  یخوا ی به بعد م نیاز ا _

 

 جوابشو دادم:  لکسیر

 گردم سر کارم.  ی بر م _

 

 !؟ یچ _
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 بزنم که اجازه نداد.  یو نگاه کردم؛ خواستم حرف برگردوندم و مامان  سرمو

 سر کارت.   یبرگرد  یخوا  یحال م  نیهمه بال سرت اومده بعد با ا نی ! ا؟یشد  وونهیخوام برگردم سر کارم؟! د ی م ی چ یعنی _

 

 نداخت. ی م ت، یهفته قبل مامور ه ی ش، یپنج سال پ ادیمنو   بیجو عج نیجمع و ا  ن یبه جمع انداختم؛ ا ینگاه

مامان مخالفت کرد و خودشو به   ت،یمامور نیخوام برم ا ی که به مامانم گفتم م  یاون شبم همه خونه ما جمع بودن، وقت  ادمه ی

 زد، تا منو، منصرف کنه.  ش یآب و آت

 و اون بال سرم اومد.   تیکه بود، رفتم مامور یپا داشتو به هر زور  هی اون موقع هم مثل االن، مرغ من  اما

دست   یبرا یقانع کننده و محکم ل یدل ن یا ی شدم، ول ی نطوریشغلم بود که ضربه خوردم و ا نیق با مامان بود، من از اح د یشا

  یپنج سال، من خود ترس بودم و حت نی دونه تو ا ی اما نم اد، یسرم ب  یی ترسه که دوباره بال ی . مامان مستیاز شغلم ن دنیکش

 .د یترس  یترسم از من م 

 

 نگاش کردم.  ی مامان بود نشستم؛ دستاشو گرفتم و با لبخند مهربون  ک یکه نزد ی و رو مبل پاشدم

شدن و همه هم به   ر یدستگ  گه ی! در ضمن خالفکارا دوفتهی اتفاق ب نیکه هر بار ا  ستیبال سرم اومد، قرار ن نیبار ا ه یدلم   زیعز _

 رسن.  ی اعمالشون م یسزا

 

 بغض جواب داد:  با

 !ست؟ین ی اصال خالفکار گهی که د ی کن  ی! فک م؟یندار ی دشمن گه ید  یکن  یفکر م  _

 

 شدم. یجد 

  فهیوظ نیو ا  سمیمن باشم که بجنگم باهاشون! من پل د یمن هستن، اما با یمامان معلومه که هست، خالفکار هست، دشمنا _

 !د؟یکنم که بگن ترس   یخال دونو یمنه! م
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 . دمیکش یپنج سال چ ن یکه تو ا ی بفهم یستیمن نگرانتم سوره، تو مادر ن  _

 

شدم. اون    ی من محکم شدم، قو ستم؛ی ن ی ! من اون دختر و سوره قبلدمیاز تو نباشه، کمتر از تو درد نکش شتر یمامان منم ب _

 ... شهینم ل ینشه، به آجر تبد  تیاذ یتو کوره گرم و کل یخشت و تا نزار  ه ی کردن.  لی تبد  ی آدم قو ه یبالها منو به 

 

 . د یوسط حرفام پر  رویه خاله

زد منصرفت کنه،    شیجمع، خودشو به آب و آت نیتو هم ش،یپنج سال پ اد ینم ادتی گه یدونه که م  ی م ی زیچ ه ی سوره مادرت  _

 مادرت؟!   یاز گوش نکردن به حرفا ینشد  مونیبال سرت اومد؟! پش نیو ا ت یمامور ن یا یو رفت ی گوش نکرد ی ول

 

 قاطعانه جوابش رو دادم.  ی لیو خ تیجد  با

 . ادیبال سرم م نیاگه بدونم ا ی حت تیمامور  نیا رم ی م ام،یب ایهم به دن گه ینشدم! اگه صدبار د مون ینه پش _

 

 به نشونه تاسف تکون داد. یسر

 ! یا وونه یتو د _

 

 جرئت نداشت رو حرفش حرف بزنه.  یرفتم که کس  یی ایقالب آنال تو

پنج سال چند تا جوون رو نجات دادم! چند  محموله مواد مخدرو دادم دست   نیکه تو ا د یدون ی م یشما چ ستم؛ ین وونه یخاله د _

از   یک ی. خاله فکر کن وفتنیعرب ب  یخایچند محموله پر از دخترو برگردوندم دست خونواده هاشون و نزاشتم به دست ش  س،یپل

 کردم.  ی فکر م نیو نار  هیکدومشون به سا رباشه! من با نجات ه ه یاون دخترا سا
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 ادامه دادم:  تیبگه که با جد  یز یخواست چ خاله

  ینبود حت  د یچند تا دخترو پسر جوون، که بع س، یدادم دست پل یمواد مخدرو نم  ی اگه من اون محموله ها نیکن  یفکر م  _

 شون، آرزوهاشون نابود بشه؟!  ندهیبشن و آ ف یکث ی ایباز نیا یاز اونا باشن، قربان ی کیشما  یبرادر من و پسرا

 

 همشون چرخوندم.  نیاتمام حرفم نگامو ب  ی کل جمع رو قانع کرده بود، برا حرفام

 ! یا وونه ید  نیوقت نگ  چیپس ه _

 

 پشت بندش به مامانم نگاه کردم.  و

 تونه منو منصرف کنه که برنگردم سر کارم.   ینم ی کس نکه یو ا  _

 

 محکم، به سمت اتاقم رفتم.  ی تموم شدن حرفم با قدما با

 

 (ای)ارم

 رفتم؛  یسر اتاق به اون سر اتاقم م نیاز ا کالفه

 باشه.  سیپل ا ینالتونستم باور کنم که آ  ینم اصال

 بار خوندمش. نیهزارم ی رفتمو برا یمیبه موهام زدم و سر وقت پرونده سوره ابراه یچنگ 

 اش کردم.  سهیمقا ایسوره رو برداشتمو با عکس آنال عکس

فقط بخاطر    دن،یترس   یکه همه ازش م ی رحم و مغرور ی ب ی ایکرد آنال  یفکرشو م   ینکرده بود. ک ی چشماش بودن که فرق  فقط 

 همه بال سرش اومده باشه.  نیبودنش ا سیپل

 دونستم.  یته چشماشو م ت یاون معصوم یمعن حاال
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  یی کردم و اون همه فحش ها ف یکه پشتش رد  ییکه در موردش کردم، بخاطر صفحه ها  ییبودم بخاطر قضاوت ها مونیپش یلیخ

 که بهش دادم. 

 نگاه کردم.   رونویبلند شدمو رفتم کنار پنجره و ب ی صندل یرو  از

 حرفاش و کاراش حرص خوردم، تنگ شده!  ا،یاز دست آنال یکه توش کل  ی اون عمارت یدلم برا  چقد 

 .ختنی ر یکه مظلومانه م ییاون اشکا یشد برا یکباب م   گرمیکرد، ج  یم  هی که گر ی چقد با اون چادر مظلوم شده بود، وقت امروز

بتونم بدون ترس از شغلم و از دست دادنش، به عشقم   د یبد نباشه، شا ادمیز ا،یسوره بودن آنال دمیم نشست؛ شارو لب  یلبخند 

 برسم.

 . د یکل حس خوبم پر ی زیچ ه ی برپا بود، که با به خاطر آوردن  ی فکر تو دلم عروس  نیا با

 کردن خوب تو کله ام کوبوند.  رش یکه دستگ   یوقت نو یدونه که دوسش دارم و ا  یم ایآنال

 . میشونیتو پ  دمیبا پشت دست کوب یکی 

 پسر، سوره!  گهید ه یچ ایآنال _

 

 به سوره عادت نکردم.  هنوز

 

 جرئت حرف زدن، رو حرفشو نداشت.  یکه کس ی همون کوه غرور  نم، یب  یم  ایهمون آنال ارویآنال

 کردن.   یم  یاومد، از ترس قالب ته یکه اسمش م  نیو هم  دنیترس   یو زمان ازش م  نیکه زم ییایآنال

 شکست. ی غرورش رو نم ایسادگ نیبه ا ایکرد، آنال یم   هی که امروز تو دادگاه گر نمیب ینم ی سوره ا ارو یآنال من

 به ستوه اومده. گهیهم تلنبار کرده که د ی چند سال، رو نیا ی انقد دردو غماشو، تو  دمیشا

 به موهام زدم.  یا گه یو چنگ د دم یکش یآه

 . دمیمامانو شن یچند تقه و بعد پشت بندش صدا یفکرا بودم که اول صدا  نیهم تو

 شام آماده است. ایپسرم ب ا،یارم _
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 به سمتش سوق دادم و جوابش رو دادم.  نگامو

 .امیباشه مامان، تو برو منم م _

 

 برد و چراغ اتاقو روشن کرد. دست

 ! ؟ینشست یکیچرا تو تار_

 

 رفتار کنم، که نفهمه کالفه ام.  ی جور کردم یسع

 دوست دارم.  و یکیتار ، ینطوریهم_

 

 اومد و مهربون نگام کرد. کمیاومد تو و درو بست؛ نزد مامان

 ! ؟یشده پسرم؟! راستشو به من بگو؛ چرا چند روزه کالفه ا یچ ایارم _

 

 کنه.  ی ولم نم اره، یرو در ن  هیقض   یمونده بود که مامان بفهمه؛ االن اگه بو ببره که عاشق شدم تا ته و تو  نمی! هماوف

 حدقه گردوندم. ینگام رو تو  کالفه

 . تهیبعد مامور یحالم خوبه! فقط خستگ  میلیچطورم مامان؟! خ _

 

 شک نگام کرد.  با

 باشه!  یگ یکه م  نطور یهم دوارم یام _
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 خستم.  کمی  ت،یمامان، بعد از چند ماه مامور نطوره یهم _

 

 بود، افتاد.  ز یم ی و سوره، که رو ایچشمش به عکس آنال رون،یگفت و لحظه آخر که خواست بره ب  ی باشه ا مامان

 رفت.  رون یبگه، که منصرف شد و از اتاق ب یز یخواست چ دنشونید با

 مشکوک مامان رو نگاه کنم.  یو نگاها نمیبش  د یشد. حاال با لیتکم یهمه چ گهیکم داشتم، د  نویهم

 شانسه من دارم؟!  نیا ا،یخدا_

 

 رفتم.  رونیاز اتاق ب دم،ی کوب  یم  نیکه از حرص محکم رو زم  ییپرونده گذاشتم و با قدما یحرص عکسارو تو  با

 گفتم.  د یکردم و به بابا خسته نباش   یخوردن. سالم یداشتن شام م زی برگشته بود و همه سر م بابا

 

 پسرم!  یمت باش سال_

 

 .دمیمامانو فهم یبودم، قدر غذاها تیکه مامور  یچند ماه نینشستم؛ تو ا زیزدم و سر م   یلبخند 

 مامان نشوندم.  یبوس، رو لپا هی با اشتها خوردم و بعد از تموم شدنش،  غذارو

 بود!  یدستت درد نکنه مامان جون، عال_

 

 رو لبش نشست. یمهربون  لبخند 

 نوش جونت پسرم.  _

 

 نشستم.  ،یو  یت  ی مبل جلو ی رو ،ییرایزدم و رفتم تو پذ  ی لبخند  تقابال م
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 کنم، تو فکر رفتم.   ی خاموش نگاه م ونیزیمتوجه باشم که به تلو نکه یا بدون

 کرد؟!   یکار م   یچ ایاالن آنال یعنی

  هی هم  ی بده و گاه لمیسرد تحو یبهش عادت کردم! انتظار داشتم االن با غرور جلوم نشسته باشه و از اون پوزخندا و نگاها بد 

 بهم بندازه.  کهیت

 رو لبام جا خوش کرد.   یکاراش لبخند  ی آور ادی با

 

 خنده.  یکنه و م  ی خاموش نگاه م ون ی زیشده! داره به تلو وونه یمامان، داداش د_

 

کردن؛ خب حقم داشتن!    یگرد نگام م یحرف سارن، به خودم اومدم و زود خودمو جمع و جور کردم. بابا و مامان با چشما نیا با

 خندم.  یها واسه خودم م  وونهی مثل د

 دادنام!   یسوت ن یرو هم آوردم و به اتاقم برگشتم؛ خاک تو سرم با ا هی چند تا سرفه سر و ته قض  با

 کردن، شدم. ی داشتم و مشغول بازتخت نشستم و لب تابو بر ی رو

 

 )سوره( 

خوابم؛ البته هنوز   ی اتاق خودم م یبود که بعد پنج سال تو  یشب نی کردم. اول  یبودم و به سقف نگاه م ده یتخت دراز کش ی رو

 بره.  یو خوابمم نم  دمینخواب

 کنم و خودمو باهاش سرگرم کنم.  دایپ یز یچ ه یکمد رفتم، تا بلکه   یتخت بلند شدم؛ سر وقت کشوا   یکردمو از رو   یپوف کالفه

 کردم: هوس کردم که بخونمشون. دایپ مو یبچگ  یگشتم که دفتر خاطراتا  یکشوارو م داشتم

 سه تارو برداشتم و رفتم رو تخت نشستم.  هر

دفتر نوشته بودم، بلند    یکه آخرا یشعربا خوندن   دم،یدفتر خاطرات اول رس   یگرفت؛ به اخرا یاز خاطراتم خنده ام م یبعض با

 .دمیخند 
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 . دمیکه دفتر خاطراتارو خوندم، خوابم گرفت و خواب کمی

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

 ! ؟یدرجه ندار  عی شو، مگه امروز مراسم ترف داریسوره ب_

 

 به ساعت انداختم، هنوز وقت داشتم.  یو چشمامو مالوندم؛ نگاه پاشدم

بود که بعد پنج سال  یخواب ن یکنم که بهتر ی رفت. اعتراف م  رونی تخت بلند شد و از اتاق ب  یشدم، از رو داریب د یکه د مامان

 کردم.  یتجربه اش م 

 اومدم.  رونیب ییمربوطه، از دستشو ی رفتم و بعد از انجام کارها ییجام بلند شدم و به سمت دستشو از

لباس   نیبا ا یخاطرات قشنگ  دم،یلباس کش  یرو  ی زدم. دست  یلبخند   لباس فرمم، دن یطرف کمد رفتم و درشو باز کردم؛ با د به

 داشتم.

 تخت گذاشتم.  یآوردمش و رو   رونیکمد ب از

 زدم.  یچرخ هی و   سادمیوا  نهیآ ی . جلودمیموهام رو جمع کردم و با عشق لباس فرم رو پوش  همه

 لباس ظاهر شدم.  ن یا یتو  ایبا چهره آنال که االن  نیفرق؛ اونم ا هی بودم، اما با  دهیمدت ها لباس فرمم رو پوش  بعد 

 . کمیدرجه   سیپل ه یو االن  ک یخالفکار درجه  ه یجالب بود، تا چند وقت قبل  برام

  رونیمات و سر کردن چادرم، حاضر و آماده، از اتاق ب  یلیخ ی لیرژ خ هی کرم ضد آفتاب و    هی خودم زدم و با زدن  یبه رو  یلبخند 

 اومدم. 

 بودن.  زیطرف آشپزخونه رفتم؛ همه سر م به

 صدام، نگام کردن.  دنی گفتم که با شن ی ریبخ صبح

 بغض دار زمزمه کرد:  ی لبخند و صدا  هی کرد، اما با  یداد م  یب  ی مامان نگران یچشما ی تو

 . دمتیبعد مدت ها باالخره تو لباس فرم د _
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 . انیرفتن حاضر بشن، تا باهام به مراسم ب اینگفتم. بعد از صرف صبحانه، مامان، بابا و آر ی زیزدم و چ  یلبخند 

 . میو سوار شد  م یرفت نی بود، حاضر شدن و باهم به سمت ماش  ی طوالن ی لیکه واسه من خ  یبعد از مدت  باالخره

 سکوت دست برد و دستگاه پخش رو روشن کرد.  دنیبا د  ایآر م؛ی شد که تو راه بود ی م ی ا قه ی دق چند 

 .د یرقص  یساده تر، داشت باهاش م  یلی داد و به عبارت خ ی خودشو باهاش تکون م ایشاد بود و آر  ی لیکه پخش شد، خ یآهنگ 

 . رهیدرجه بگ   ع یفتا تر   رهیو داره م  نهیماش  ن یتو ا  سیپل ه یکرد که  یفکر نم د، ید ی مارو م یکس حاال

 جو گرفتش و شروع به بلند خوندن کرد:  ییهوی

   اریاسم فردا رو ن _

 و کار  یگرفتار  همش

 کار یامروزو چ بگو

 دار یشب تا صبحش ب از

 

 تو پهلوش کوبوندم.  یکی

 صداشو کم کن آبرومون رفت._

 

 توجه به حرفم دوباره خوند: یب

 ی ناز و داغ و رند  _

 یخانوم شما پوند  ه یچ دالر

 ی تند   یهند  ی لیچ مثل

 

 زنمتا!  ی م ایآر _
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 کوبوند پس کله ام:  یکی

 ی دختر بندر  _

 ی مثل پس گردن یداغ

 ن یو نازن خوشکل

 ی مثل بستن  نیریش 

 

 بلند گفت:  هو یشد؛  ره یبهش بپرم که ساکت شد و  به جلو خ خواستم

 امام زاده هکور پکور!  ای _

 

 شدم.  رهیخ م،یکرد نگه دار ی که اشاره م ینگاهش رو گرفتم و به سرباز رد

 همون حالت با حرص و آروم زمزمه کردم:  در

 خاک تو سرت کنم.  _

 

 و بهش سالم کرد.  د یکش نیی رو پا شه یبکشه؛ بابا ش  نییرو پا شه یکنار سرباز نگه داشت که سرباز اشاره داد، ش  بابا

 .د یاخماشو تو هم کش سربازه

 چه وضعشه؟!  نی! ایکیچه عل ،یمحترم چه سالم   یآقا _

 

 به سرباز کرد.  ینگاه یبا حالت شرمنده ا  بابا

 ...نیا د یببخش یلیخ _
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 کرد.  یاشاره ا  ایحرص به آر با

 .د یخودتون ببخش ی کنه، شما به بزرگ  یکارارو م  نیا ی خل وضعه، سر صبح کمیپسرمون  _

 

 بابا رو نگاه کرد.  سیپوکر فپنچر شد و  ایآر

 کرد.   ی اون خال یرو  شو، یو گوشت و مشکالت زندگ نیبنز یکه فکر کنم حرص گرون د یکوب  نیرو سقف ماش  یکی سربازه

 . نگیپارک ره ی م نتونیماش  ی تا اطالع ثانو د،یش  اده یپ نیامکان نداره! از ماش  _

 

 بزنه که ماموره اجازه نداد.  یخواست حرف بابا

 . میرو انجام بد  فمونیوظ د ی و معذور، با م یآقا ما مامور _

 

 شدم. اده یپ نیپس از ماش  ده، یداره کشش م  یل یخ گهید  دمید

 لباس فرمم، با تعجب نگام کرد.   دنیسربازه با د 

 نگاش کردم.  یجد  

 . دمیاحترامتو ند  _

 

 و احترام داد.  د یکوب ن یزم ی به درجه ام انداخت و محکم پاشو رو ینگاه

 اش نگاه کردم.  دهیترس   یچشما به

 آزاد!  _
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 بزنه.  ی کنه که اجازه ندادم حرف  هی کارشو توج خواست

 ... یآقا _

 

 به اسمش کردم و ادامه دادم:  ینگاه

دوماه اضافه خدمت    یوقت  د، یدون  یادب رو نم ی شما معن نکه یمثل ا  یکرده، ول   یطونیش  کمیپدرم گفتند که برادرم   ،یصابر _

 .ادیحساب کار دستتون م ن، یگرفت

 

 اما جناب سروان...  _

 

 حرفش رو قطع کردم.  ،یجد  یدرهم و لحن  یاخما با

 درجه دارم؛ در ضمن جناب سروان نه و جناب سرگرد!   عی شده، مراسم ترف رم ید  یلیاالنم خ نیتا هم  م،ی اما و اگر ندار _

 

 

 بگه که اجازه ندادم.  ی زیو دوباره خواست چ د یترس   شتریبار ب نیا

 االنم برو کنار، وقت ندارم.  _

 

نشسته   ،ی و من همونطور جد  م یبود، که راه افتاده بود ی ا قه ی شدم و بابا حرکت کرد. چند دق نیتموم شدن حرفم سوار ماش  با

 بودم. 

 کرد.  ی نگام م یساختگ  یکه با ترس  دم، یرو د ایخودم احساس کردم؛ سرم و چرخوندمو آر یرو  وینگاه ینیسنگ 

 و آب دهنشو با سر و صدا قورت داد.   د یکش  یقی نفس عم یشینما

 نگاش کردم.  تیهمون جد  با
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 ؟ یکن ی نگام م ی نجوریها؟! چته؟! چرا ا _

 

 بود، جواب داد:  دهی که مثال ترس  ی صورت باهمون

 اخماتو وا کن.  نیا ی که دوست دار  یسوره، جون هر ک _

 

 چپ نگاش کردم.  چپ

 نزن.  یحرف چیه دنمونیسر جات و تا رس  نیبش _

 

 انداخت. نییو مظلوم، سرش رو پا  نهیدهنش رو بست و دست به س   پیز یشیحرفم نما نیا با

 خودمو کنترل کردم.  ی حرکتش خنده ام گرفت، ول ن یا دنید با

 شدم و استرس داشتم. یظاهر م  س یپل هی . بعد از مدت ها تو قالب میبابا نگه داشت و همه با هم، وارد سالن شد  باالخره

 مغرور و محکم برگشتم.   یایو به آنال  دمیاخمامو تو هم کش دم؛یکش قینفس عم هی و   سادمیلحظه وا هی

 اول رفتم.    فیمت ردبه س  ی محکم یبه حرکت کردم و با قدما شروع

 گشت.   یبر م یو با سر تکون دادن من، به حالت قبل  زاشتی م ی واسم احترام نظام د،ید  ی منو م ی ک هر

  کمینگامو روش ثابت نگه داشتم،  ا،یارم دنیسالن گردوندم و با د یتو   مویدور نگاه جد   هیقبل نشستن  م؛ید یاول رس  فیرد به

 رومو برگردوندمو نشستم.   شخند، ین ه ینگاش کردم و با 

 شروع شد و سرهنگ باال رفت تا مراسم رو شروع کنه.  مراسم

 هستند. ران یافتخار ملت ا هی که ما ی فداکار سان یفداکار و زحمت کش، پل ی سایسالم خدمت همه حضار محترم و پل _

 . میکشور رو دار نیا یاز ارزشها یپاسدار فه ی کشور همه ماست و همه ما وظ رانیا
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تا اهداف شوم و جنگ نرم دشمن، اثر نکند. امروز جامعه   م یکشور دفاع کن ن یکه از ا  میدار  فهی وم از ما به نوبه خودمون، وظکد  هر

  جیکنند؛ از ترو ی نسل جوان م ینابود یبرا یرا بسازند و چه بسا که دشمنان ما هر کار ندهی است که آ یجوانان ازمند یما ن

 جوانان.  ی مرز و بوم و بر باد دادن آرزوها نیا ندهی کردن آ  رانیو  ی برا خدر،گرفته تا پخش مواد م یبدحجاب

  م یکن ی اهداف شوم دشمنان شوند؛ که خدارا صد هزار مرتبه شکر م نی محکم در برابر ا یباشند که سد  یکسان  انیم  نیدر ا د یبا

کنند، امروز هم    یم یپاسدار مانیهستند که عاشقانه از ارزش ها و باور ها یاد یاست و کسان ز ی لحاظ غن نیکه کشور ما از ا

شک   یکه کرد، ثابت کرده است و ب یخود را به کشور و مردم کشورش، با کار بزرگ  هجمع است که عشق خالصان نیدر ا یکس

 . میا دهیهمه ما نام اورا شن

 .ند یایسن ب یکنم که به رو  ی دعوت م ،یراحم مساریاز ت  نجا یا در

   

 سن رفت و با گفتن بسم ا... شروع کرد.  ی رو مساریت

 .یمی خانواده سروان سوره ابراه ژهیکنم خدمت همه حضار محترم، به و  یسالم عرض م _

  یخطرناک رفت و متاسفانه، آدما یلی خ ت یمامور ه ی جونش، به  متیکه به ق  م،ی کن ر یتقد   یکه از کس میجمع شد  نجایا امروز

 کرد.   یسرش آوردن که عالوه بر جسمش، روحش رو هم زخم یینبردن، بالها تیاز انسان یی که بو ی فیکث

 ! میدرمانش رو دار یی درک و نه توانا ییاز ما نه توانا چکدومیکه ه یزخم

که هنوزم سربازن رو جبران کنه، اما   یی د زخماو در  د یساال کش نیکه تو ا  یی تونه که زحمات و زجرا یاز اون درسته نم  ریتقد 

پا گذاشت و با   ت یمامور  نیکه بدون فکر کردن به خودش به ا ی دختر شجاع و نترس، دختر  نیکه از ا م یدون  یخودمون م  فهیوظ

 . میکن ر یکرد، تقد  ی باز ریاز خانواده اش رو تحمل کرد و با خود ش  یور پنج سال د  د،یوجود همه دردا پس نکش

 . ادیکه به باال ب  می کن ی دعوت م یمیکار از سوره ابراه  نیا یبرا

 

 

 اشاره کرد که برم و حرف بزنم.  مساری سن رفتم؛ ت ی محکم، رو یشدم و آروم، اما با قدما  بلند 

 شروع به حرف زدن، کردم:  ،یسالن چرخوندم و جد  ی تو نگامو

 برسونم.  انی به پا ت یرو با موفق ت یمامور ن یخوشحالم که تونستم ا یلی جا هستند. خ نیکه ا یکنم خدمت همه کسان  یسالم م  _
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که منو   یز یساال، تنها چ ن یاما تو همه ا دم، ید  یاد یبزرگه! درسته که من زجر ز  یلیافتخار خ ه ی ،ی میواسه من، سوره ابراه نیا

 کشورم بود.   یداشت، فکر کردن به جوونا ی کرد و سره پا نگه م  یخوشحال م

  یهارو دود م ی چند هزار جوون رو نجات دادم، کل سخت نکه یفکر ا  دادم،یم سیپل ل یمواد مخدرو تحو ی که محموله ها ی وقت

 کرد.  ی م شتر یمنو ب زه یبرد و انگ  ی م رونیرو از تنم ب یکرد، خستگ 

بعد از اون    نکه یاز ا دم،ید ی م ونای اون کام یشدن رو تو  یم  ایبعض یرت یغ یب  یرو که با هزار آرزو و وعده، قربان یی دخترا ی وقت

 شدم.  ی راه پرخطر گذاشتم، خوشحال م  نیدوباره پا تو ا دم، یبالها با چهره جد 

از   ی لیخ یجز خوشحال  یز یگرفتم و اون پاداش، چ ی محموله ها، پاداش خودمو م  لیدخترا و تحو  نیبا هر بار نجات دادن ا من

 خانواده ها نبود. 

  نیا یراه خبرم داشته باشم، بازم پا تو  نیا ی راهم باشه، اگه از تموم زجرا ی دوباره جلو  ریمس  نیو ا  ام یب ایاگه هزار بارم به دن من

و مردم  دفاع از کشور   یتر بشم برا زه یتر و با انگ   یباعث نشد که من نابود بشم، باعث شد که من قو  تی مامور ن یچون ا زارم؛ ی راه م

 کشورم. 

 

 دست و سوت، ادامه دادم:  یدست و سوت کل سالن رو پر کرد و با تموم شدن صدا یصدا

رو   ی که کس ستین نیکنم به تموم دختران و زنان قهرمان وطنم! قهرمان بودن، فقط ا ی م م یرو تقد   تیموفق  نیو در آخر من ا _

 . میبلند ش  میبتون  م، یخور ی م  نیزم ی وقت یعنی  مونه،یقهرمان بودن، نجات دادن زندگ یگاه  م،ینجات بد 

 د یآدم اس  هیصورت   ی که زجر دادن آدما براشون مثل آب خوردنه و رو  شنیم ی ضیافراد مر  یهستن که قربان ییدخترا  قهرمان،

 . زنیریم

بتونه دوباره سره پا   اد یبال سرش م نیکه ا  ی کنه؛ اگه دختر ی م رون یکنه، تمام وجودشو و ینم  رونی دخترو و ه یجسم  د،یاس  نیا

 قهرمانه... ه یبشه، قهرمان تر از  

  ه ی د یشا دونهیم نکه یملت بجنگن، با ا نی ا یفرسته تا برا   یدردونه اشو، بچه شو، مرد خونه اش رو م ز یکه عز ه یاون مادر قهرمان

 شده، قهرمان هستن... د یکه بچشون و شوهرشون شه  ییبشه، مادرا  د یروز اونو از دست بده و شه

و    دهیدونن، به راهش ادامه م ی که درس خوندن اونو اشتباه م  یضی مر یمغزا  ش، یزندگ ی ایکه با وجود تموم سخت ه یدختر  قهرمان

 . شهیم  یآدم قو  هی

 کنم.  می مرز و بوم تقد  نیرو به تموم دختران و زنان قهرمان ا تمیمن باعث افتخارمه که موفق  و
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 سالن، نگاه کردم.  ی تو  تیلبخند  مغرور، به جمع هی سالنو پر کرد و من با  دستا  یصدا دوباره 

 آورد. دمو، یو درجه جد  ر یسرباز لوح تقد  هی  مسار،یاشاره ت با

 اومد.  کمیدرجه رو آورد و نزد سماریت

 

  نیگذاشت؛ قشنگ تر ی سالن بود، بلند شد و احترام نظام ی که تو یام زد، که هر ک  نهیس  یاورد و رو  مویدرجه سرگرد مساریت

که حاضر بودن واسه    دمید  یآدم م یکه کل   نیبلکه بخاطر ا زاشتن،یم  یمن احترام نظام یبرا  نکهیا یصحنه عمرم بود، نه برا

  ی احترام نظام ه ی  کرده بود منم به خودم اومدم و  جادی رو ا ییبایصحنه ز ، یرنگ  ه یو  ی احترام نظام نیوطنشون جون بدن و ا

 گذاشتم.

 رفتم سرجام نشستم.  مسار،یتشکر از ت هی کرده بودن که جلوشون رو گرفتم و با   ختنی بازم هوس ر اشکام

 شد و  یگذشت و با تموم شدن مراسم، کم کم سالن خال گه ید  یمقام ها  یمراسمم به سخنران ه یبق

 . می رفت ی م رون یکه از سالن ب  میبود  ی نفرات نیجزو آخر ما

 نفر صدام کرد.  ه یرفتم که  یم  یبه طرف در خروج داشتم

 ! یمیآنال...سرگرد ابراه_

 

شد و به   ک یاومد. بهم نزد یبهش م  بی. لباس فرم تنش بود و اون چادر عجدمید  نویبه سمت صدا برگردوندم که روژ سرمو

 هممون سالم کرد. 

 جواب سالمش رو دادم.  منم

 کرد.  ن ینگاه به روژ هی نگاه به من و  ه ی مامان
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 . میمنتظرت رون یدخترم ما ب _

 

 زدم.   یلبخند 

 . امیباشه مامان منم االن م _

 

 و شوق نگام کرد.  جان ینگاه کردم؛ با ه نی که رفت منتظر به روژ مامان

 ...ایآنال ی وا _

 

 : دمیحرفش پر وسط 

 سوره!  _

 

 عادت نکردمو...  گه ید  م،یصدات کرد ایو آنال م یبود شتیاه رو پ من اصال حواسم نبود، نه که چند م د،یببخش ی وا _

 

 حرفشو قطع کردم.  یهمه پر حرف نیاز ا کالفه

 !؟یداشت ی نداره! خب کار یاشکال _

 

 ! یشیم می خوب گر یتو باز  ،یباش  سیکردم که پل ی اصال فکر نم ، یهممون رو شوکه کرد ی آره، وا_

 

 بودم.  می خوب گریگفت، باز  یم راست

 : دمیشن ارویارم ی فکرا بودم که صدا  نیا تو
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 . گمیم  کی! حال شما؟! تبریمیبه سرگرد ابراه _

 

 .رهیگ ی منو به حرف م نه یروژ ر یدلم بزارم، همش تقص یرو کجا هی آمارون  مونیم نیا حاال

 ! یخوبم، مرس  _

 

 محترم انتظار داشت بپرم بغلش و ماچش کنم؟!  یآقا  ن یا اینگام کرد؛ آ سیف  پوکر

 

 . د یسر رس  مساریبگه که ت یزیچ خواست

 . مینی بب شترتویب  یها ت یموفق دوارم یگم، ام  یم  کیدخترم بهت تبر  _

 

 زدم.   یلبخند 

 .شاالیا ،یمرس  _

 

 زد و ادامه داد: ی لبخند  متقابال 

 .یاداره، چند تا امضا بزن  یایب د یاالن با _

 

 گردم.  ی برم به پدر و مادرم خبر بدم که بعدا خودم بر مباشه، پس من  _

 

 باشه فقط زود باش.  _
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 و ادامه داد:  ایرو کرد به ارم بعدم

 اداره؟!  یا یم یپسرم تو هم دار  _

 

 . میایم ی و سروان سماوات  یبله، با سرگرد صادق  _

 

 .اریرو هم باخودت ب  یمیپس سرگرد ابراه _

 

 . هی بهم کرد که مثال من بفهمم ناراض ینگاه ایارم 

 . ارمشونیباشه، م _

 

 زمزمه کرد. ی زیچ ه یلب  ر یز و

 نگاش کردم و رفتم تا به مامان بابا خبر بدم.  یچپک

 .د ی کش  نییرو پا شهیطرف بابا زدم؛ بابا ش  شه یانگشت به ش  با

 . د یگردم؛ شما بر  یبرم اداره، بعدا خودم بر م  د یبابا من با _

 

 دنبالت.   امیباشه دخترم، کارت تموم شد بهم زنگ بزن ب _

 

 زدم.  شی همه مهربون نیبه ا یلبخند 

 گردم.  یخودم بر م  ست،ینه بابا جون الزم ن _
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 باشه دخترم مواظب خودت باش. _

 

 . نمتونی ب یباشه، تو خونه م _

 

دونست من واسه خودم    یهر چند بابا نم بهم دست داد، ی خوب یلیمواظب خودت باش، حس خ  ن یحرکت کرد و رفت، با ا بابا

 شدم.  ی مرد

  یخورد که با سرعت به سمتم م ینیخواستم برگردم تو سالن که چشمم به ماش  یدور شد، نگاش کردم؛ م   دمیاز د نیماش  تا

 اومد.

و جفت دستامو   دم یکش ی نفس راحت م،یقدم   هی ترمزش تو  یصدا دنی هم فشار دادم؛ با شن یترس چشمامو محکم بستم و رو  از

 گذاشتم.  نیکاپوت ماش  ی رو

 صورتش، باز بود.  یبه پهنا ششیکه ن   دمیرو د  ایباال آوردم و به راننده نگاه کردم، ارم سرمو

 زنه.  ی م رون ی کردم دود از کله ام ب ی که احساس م یگرفتم، جور  ش یحرص آت از

 باز نگام کرد. ش یآورد و با همون ن رون یب  شهیرو از ش  سرش 

 ر شو. سوا ایب _

 

 شدم و درو محکم بستم.  نیدر عقب رو باز کردم و سوار ماش  دم؛ یکنترل کردن خودم کش  یبرا  یق یعم نفس

 حرص نگام کرد.  با

 .شیبست  یمحکم تر م _

 

 زدم.  ی حینگاش کردم که لبخند مل  لکسیر یلیخ

 باشه. _
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 درو باز کردم و محکم تر بستمش.  دوباره 

 و انگشت اشاره اش رو تکون داد.   د یعقب چرخ به

 پس فاز شاخ بودن ورت نداره!  ا، ینه من اون ارم ،ییایاالن نه تو اون آنال ن،یبب _

 

 و چرته نگاش کردمو کالفه جواب دادم:   ستیکه انگارحرفاش واسم مهم ن  یجور

 ! مونا؟یم ی راز بقا یاصل تی تو شخص  یگ یم  یدار  یچ _

 

 نداشت. ی ریهم تاث ایچشم غره ارم ی خنده و حت ریززدن    ن یو روژ اریحرفم سام نیا با

 بست و با حرص گفت: چشماشو

 !ایآنال _

 

 . دمیتو هم کش اخمامو

 ! یمیعمته، اسممو درست صدا کن؛ البته اسم نه، سرگرد سوره ابراه ایآنال _

 

 

 بگه که اجازه ندادم.  ی زیکرد و خواست چ  یپوف

 . فتیهمه حرف راه ب نیا ی به جا _

 

 شد و داد زد.  یبهش دستور دادم کفر نکه یا از
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 !ایآنال _

 

 تر از خودش داد زدم:  بلند 

 ! یمیسرگرد ابراه _

 

 کرد.  ی ونیپا در م ت یوضع ن یا دنیبا د اریسام

 .میبر فتی راه ب ا،یارم گهیبسه د _

 

 چشم غره به من، راه افتاد.  هیو با   د یبه صورتش کش یدست

 زود ضبطو روشن کرد.  فته،ی نشنوم و دوباره دعوا راه ن ارویارم یلب  ر یز یحرف ها  نکهی واسه ا ارمیسام

 

 ست یمن ن دست

 انقد دلم هواتو داره  اگه

 تونه تنهات بزاره  ی نم اگه

 نداره چاره  ی دونیکه خوب م   تو

 ست یمن ن دست

 وفتم یم  ادتی  ادیبارون م اگه

 نگفتم یز یاز تو من چ یکس  به

 مشتم شهیباز م اد یدستات ب  اگه

 ا یدن بخواب
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 نداره  یکار  گهیبا من د یکس

 نداره  یاریکس من  ی ب دل

 نداره نداره  یدلدار ل یمن م دل

 ا یدن بخواب

 نداره  یکار  گهیبا من د یکس

 نداره  یاریکس من  ی ب دل

 نداره نداره  یدلدار ل یمن م دل

 

 

 ادم ی و ییتنها ی تو داد خود

 دلم غصه عالم  ی رو نشست

 اشک آدم  زه ینر  شهیم مگه

 نباشم ادتیکه من    شهیم مگه

 راشم شه یدل بلد نم ن یا گهید

 پاشم شه ینم ی زخم زد  یجور  هی

 

 ا یدن بخواب

 نداره  یکار  گهیبا من د یکس

 نداره  یاریکس من  ی ب دل

 نداره نداره  یدلدار ل یمن م دل
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 ا یدن بخواب

 نداره  یکار  گهیبا من د یکس

 نداره  یاریکس من  ی ب دل

 نداره نداره  یدلدار ل یمن م دل

 

 ( ای% بخواب دنیجهان ی)مهد 

 

 بود و رو فرمون ضرب گرفته بود.  دهی افتاد، که اخماشو تو هم کش ا یچشمم به ارم نیماش  نهیخوب بود؛ از تو آ یلیخ آهنگش

اونجاش   لبخند حرص درآر بهش زدم که تا ه ینکردمو  ینگامو حس کرده باشه، بهم نگاه کرد؛ منم نامرد  ی نیکه سنگ  انگار

 سوخت.

که   ییایزود رفتن و من موندم و ارم نیو روژ  ار یسام دنمونی. با رس می د یواسه هم خط و نشون کش  نه یبه اداره، از تو آ دنیرس  تا

 کرد.  ی به من نگاه م یعصبان ی لیهمچون گور

 نگاش کردم.  یدستمو بردم درو باز کنم، زود تر از من قفل و زد. عصبان  تا

 . ستمین کاری! درو باز کن من مثل تو ب؟یچ یعن یکارا  نیا _

 

 بود، شروع به حرف زدن کرد.  د یکه از اون بع ، یلحن جد   هی برگشت عقب و با  نهیبهتر منو بب نکه یا یبرا

که همه ازش    ییایپس نه تو اون آنال م،یتو تموم شده و االن منو تو دو تا همکار یی نروادوره فرما ،یمی سرگرد ابراه ایسوره  نیبب _

 گفت؛ پس مواظب حرفات و کارات باش. ی نم ی چیه ت، یخراب نشدن مامور ی ام که برا ییایبردن و من نه اون ارم یحساب م

 

 و دادم: تر از خودش جوابش ینشدمو جد  اده یپ ی حرف قفل درو باز کرد، ول نیگفتن ا با

 . شیسیهستم که قبال بودم، اما ورژن پل ییاینکردم؛ همون آنال ی رییمن تغ  یول  ، ینباش  ایتو اون ارم د ی! شایکن  یاشتباه م  ی دار _
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 ! یبکن ی هر کار ی تون ی م ستم، یخالفکار ن گه یشدم و د س یفکر نکن، حاال که پل پس

 

 حالت استفهام نگام کرد.  با

 ! ه؟ی چ یمنظورت از هر کار  _

 

 شدم، جواب دادم:  یم  ادهیکه داشتم پ  یباز کردم و در حال درو 

 !یفهم ی خودت بهتر منظورمو م _

 

  ومد؛ یو جلو ن د یترس  یبودم که دوسم داره، ول  دهیبودن فهم ایآخر آنال یرو تنها گذاشتم. تو روزا  ا یجوابش نموندم و ارم منتظر

 . دمیاجازه رو بهش نم نیوقت ا  چیشدم، ه سیاالن که پل

 . دمینامحسوس از جا پر ن، یزم  ی شدن پا رو دهیمحکم کوب  ی فکر بودم که با صدا تو

 ! یسرباز بود، باقر هی که احترام گذاشته بود، نگا کردم؛  ی به کس 

 بهش رفتم.  یغره ا  چشم

 آزاد!  _

 

 . چند تقه به درزدم و با اجازه اش وارد اتاق شدم. مساریراه افتادم سمت اتاق ت و

 . سادمیوا ز،یم  ی آزاد، رفتم و جلو دنیگذاشتم و با شن ی احترام نظام هی

 ! ؟ید یبه کارت ادامه م  یمیخب، سرگرد ابراه_

 

 قاطع جواب دادم.  یلیخ
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 بله.  _

 

 تکون داد.   یسر تیرضا با

 . میمثل تورو از دست بد  ییسایکه پل  فهی خوبه، ح یلیخ _

 

 ورقه رو به سمتم گرفت و ادامه داد:   هی

 امضا کن.  نویا _

 

 دادمش.  مساریزدم و به ت رش ی امضا ز ه یبرداشتم؛  ز یم ی رو گرفتم و خودکارو از رو ورقه 

 مهر زد و ادامه داد:  هی رو  ورقه 

 هفته برگرد و شروع به کار کن.  هیبعد   ،یدار  ی هفته هم مرخص هی  ، یبر  یتون ی م گه یخب د _

 

 چشم! _

 

 افتادم و برگشتم.  یزی چ هی  ادیکه  رون یگذاشتم و خواستم برم ب   گهیاحترام د هی

 کار کنم؟!   یشدنم، باطل کردن االن چ د یمن شناسنامه امو،  بعد از خبر شه د،یببخش _

 

 واسه اونم از قبل فکر کرده بودم!  ،یانداخت ادم یخوب شد  _

 

 شناسنامه به سمتم اومد.  هی شد و رفت طرف گاو صندوق و با  بلند 
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رفتم و شناسنامه اتو دوباره درست کردم! با اسم   ،یشد  ر یتموم شده و دستگ  ت یکه مامور دمیفهم یشناسنامه توعه، وقت  نیا _

 .دتیو عکس چهره جد  ی میسوره ابراه

 

با گذشت پنج سال، برام نا آشنا بود!   یعکس تو شناسنامه ام حت نیبهش انداختم؛ چقد ا یرو از دستش گرفتم و نگاه شناسنامه

 . نیرو! خدا لعنتت کنه ش یمحب  ایبود نه عکس آنال  نجایعکس سوره ا د یاالن با

 زدم.  ی نگاه کردم و لبخند تلخ مساریت  به

 ممنون.  یلیخ _

 

 :دمی شن مسارویت  یکه صدا  رونی باز کردمو خواستم برم ب درو 

چون تو   یکن فراموش کن  ی اما سع ،ید ی دونم چقد سر اون مسئله زجر کش ی بودم، م دنتیساال خودم شاهد عذاب کش نیتوا_

 . یبد  ریی و تغ  یچی ه یتون  ی نم گهید

 

 ون لبخند تلخ رو لبم جواب دادم: هم با

 . فتمیاون اتفاق م ادیصورت  نیا دنی! هر بار با د شهی نم یعن یکردم، اما نشد،  موی پنج سال تموم سع ن یتو ا _

 

 روانشناس! هی  شیبرو پ ،یدار  ی که مرخص  یهفته ا  ن یا ینشده تو  ریروانشناس؛ اما هنوزم د ه ی شیپ ی بر ینشد  ی خودت راض _

 

 باشه! _

 

 روانشناس! هی  ش یپ یر ینه دخترم! قول بده که م ی باشه خال هی _
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 زدم.  یبخش نانیاطم لبخند 

 حتما برم.  دمیچشم، قول م  _

 

 رو لباش نشست.  یلبخند 

 حاال شد! _

 

  ی تو زویساال همه چ ن یسبک شم، تو ا د یکنم، تا شا ی نفر خودمو خال ه ی ش یداشتم که پ ازین  نیاومدم؛ خودمم به ا رونیاتاق ب از

 و دم نزدم.  ختم یخودم ر

 بزنم.  نایسر به ترانه ا  هی گرفتم قبل رفتن،   میتصم

 نه!  ای نجانیمطمئن نبودم که هنوزم ا یکه قبال بودن رفتم، ول  ی سمت اتاق به

  ه یمن اول خواست  دنیاومد. با د  رونیتاق بکه مختص اداره بود، از ا ،ییبا اخما سنا یباال بردم که در بزنم که در باز شد و  دستمو

 گذاشت.  یاحترام نظام  ه یکجاست، حرفشو خورد و به جاش  د یفهم ی فحش بده که وقت

 کرد، نگاش کردم.   یداد م  یکه خنده توشون ب ییچشما با

 آزاد!  _

 

 آزاد من راهو باز کرد تا برم تو اتاقو خودشم پشت سرم اومد و درو بست.  با

 گذاشتم.  زیم   یاتاق نشستم و شناسنامه رو رو  یخال ی صندل یگفتن. رو  ک یسرم و با فحش، تبر ختنیشد، ر که در بسته  نیهم

 نگاش کرد و بعد اونو برداشت و نگاش کرد.  کمی  ترانه

 ! دته؟یشناسنامه جد  _

 

 زدم.   یتلخ لبخند 
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 .د یچهره جد  هی د یبا عکس جد  د،یاهوم، شناسنامه جد  _ 

 

 ! نهیا تیناراحت ل یپس دل _

 

 نگاه کنم، جوابشو دادم:  مایبه ر نکه یا بدون

 نه همش. یهست، ول ی عنی ست؛ ینه، بخاطر اون ن _

 

 اومد رو به روم نشست. سنای

 ! ه؟ی چ لش یپس دل _

 

 رو از سرم در آوردم.  چادرم

  نم،یب  یتونم فراموشش کنم! پنج سال گذشته، اما من هنوزم خوابشو م  ی کنم نم ی م ی همون اتفاقاست؛ هر کار لش یدل _

 . شمیم وونه یکنم؛ دارم د یاحساسش م

 

 دستاش فشرد.   یدستامو گرفت و محکم تو  ترانه

 روانشناس؟! شیپ ی رفت _

 

 نه تکون دادم.  یبه معن  سرمو

 روانشناس. ه ی شی هفته رو برم پ نیقول دادم که ا مسارینه نرفتم، اما به ت _
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 ! یبزن یکیدلتو به  یکه حرفا ی دار  ازیحتما برو؛ تو ن _

 

 : د یدنباله حرف ترانه گرفت و پرس  سنای

 ! ؟یروانشناس سراغ دار _

 

 سراغ ندارم.  و ینه، کس _

 

 در آورد.  شو یبرداشت و گوش  فشو یک  زی م یرو  از

 اون.  شیبرو پ ی اگه دوست داشت ؛یباهاش راحت باش  یتون ی روانشناس خوب سراغ دارم، خانومم هست و م هی من  _

 

 ستام زدم، چقد دوسشون دارم! دو  ینگران نیبه ا یلبخند 

 کاغذ نوشت و تو دستم گذاشت. هی  ی رو برام رو شماره

 شماره اش!  نمیا _

 

 جوابشو دادم: یلبخند مهربون با

 ! یمرس  _

 

 به تک تکشون کردم و ادامه دادم:  ینگاه

 . نیکن ی و بهم کمک م نی کن  یکه درکم م  یاز همتون ممنونم، مرس  ی لیخ یلیخ _
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 تاشون با هم هماهنگ جوابمو دادن:  سه

 ! فمونهیوظ _

 

 زدم. یهماهنگ  نیبه ا یلبخند 

 ! تونهیو مهربون  یاز خوب ست؛ین فتون یوظ _

 

 جام بلند شدم و چادرمو سرم کردم.  از

 از کمکتون!  یمن برم، بازم مرس  گه یخب د _

 

 اومدم و از اداره خارج شدم.  رونیکردم و از اتاق ب یحرف خداحافظ نیگفتن ا با

 دست تکون دادم و سوار شدم.  دم، یکه د  یتاکس  نیاول واسه

 دخترم؟!  ی ریکجا م  _

 

 سمت... د یلطفا بر _

 

 باشه! _

 

 جواب داد: یدر آوردم و بهش زنگ زدم؛ بعد از چند تا بوق، منش  فمیروانشناسو از ک شماره

 الو...  _
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 الو، سالم!  _

 

 ! د ییبفرما _

 

 خواستم!  یوقت دکتر م  هی _

 

 ! ؟یواسه ک _

 

 هفته!  هی  یعن ی ام،یخوام ب یچند جلسه رو م _

 

 !نیباشه، اسمتون رو بگ  _

 

 . یمیسوره ابراه _

 

 ! نیجا باش  نیحله، فردا ساعت سه بعد از ظهر ا _

 

 . یمرس  _

 

 کنم، خداحافظ. ی خواهش م _
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 خداحافظ. _

 

 چشمامو بستم. کم یبه خونه  دنیقطع کردم و تو رس   ویگوش 

 ! مید یدخترم رس  _

 

 رو در آوردم.  ه یپول کرا فم ی باز کردم و از ک چشمامو

 . د ییبفرما _

 

 نداره دخترم!  یقابل _

 

 .د ییممنون پدر جان، بفرما یلیخ _

 

 شدم. اده یپ یرو حساب کردم و از تاکس ه یکرا

 

 کردم.  ی قو تو ذهنم مرور مکردم و ناخواسته، اون اتفا یم  یآروم، کوچه رو ط یقدما با

 بده.  انیخود نباشه وبه کابوس شبام، پا یروانشناس ب ش یکه رفتنم پ  دوارمیام

 . دمیخواب یآرام بخش م  ی چند سالم به زور قرصا ن یکنه؛ ا  یاتفاقا ذره ذره داره منو آب م ن یتونم تحمل کنم، مرور ا ی نم گهید

 زد.   یحرف م  ینشسته بود و داشت با گوش  اطیو درو باز کردم؛ مامان تو ح دم یخونه رس  به

 داد.   ییبهش کردم که جوابمو با خوشرو یسالم

 برو غذارو گرم کن و بخور.  ، یخسته ا یلیماهت؛ حتما خ ی سالم به رو _
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 افتاد چقد گشنمه!   ادمیاسم غذا، تازه  دنیشن با

 گاز گذاشتم. یرفتم تو اتاقمو لباسام رو عوض کردم و غذارو رو  زود 

 دوست داره.  یقابلمه رو که برداشتم، خنده ام گرفت! خوبه که مامان عوض نشده و هنوزم ماکارون  سر

 تکون دادم و گازو روشن کردم.  ی خنده سر با

 برسه.  یشکم من به وصال ماکارون نیتا غذا گرم شه و ا د یطول کش کمی

 ظرفارو شستمو برگشتم تو اتاقم.  ،یخوردن ماکارون  بعد 

چشمام نگه   یرو جلو  یآوردم. قوط  رونی خواب آورو ب یرفتم و قرصا فمیبرد. سراغ ک یخوابم نم  ی اومد، ول یخوابم م بیعج

 زدم.  ی داشتم، پوزخند 

 از دستت راحت شم.  هایزود نیبه هم دوارم یام _

 

 قورتش دادم.  دم،یکه سر کش یباز کردم و دو تا گذاشتم دهنمو با آب  درشو

 گوشام گذاشتم. ی رو تو یو هندزفر دم یتخت دراز کش ی رو

 

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

 شم.  داریباعث شد ب زد، یکه تو چشمام م  ینور

 نبود.  ی کم ز یواب آور چساعت نگاه کردم، ساعت ده صبح بود؛ پس قرصا کار خودشونو کرده بودن، دو تا قرص خ به

 خالص شم.  یلعنت  یقرصا  نیزودتر از شر ا دوارمیخواب بودم، ام  جیگ  هنوزم

 بخورم.  ی زی چ هی دست و صورتمو شستم و رفتم تا   ی و منگ   جیهمون حالت گ با

 نخوردم.  ی زیچ گه ید روز یساعت سه ظهر د از
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 به سمتم اومد.  ی با نگران دنم یبا د مامان

 دخترم؟!   یخوب _

 

 تکون دادم.  یسر

 شده؟! ی زیآره مامان خوبم، چ_

 

  یداشتم نگران م   گهیاالن د ، یصدات کردم، جواب نداد ی که اومدم صدات کنم واسه شام، هر چ شبو یخدارو شکر، نه فقط د _

 شدم.

 

 زدم.  شی همه مهربون نیبه ا یلبخند 

 . ستین یزینگران نباش مامان، خوبم! چ _

 

 نگام کرد.  مشکوک

 شناسم. ی نبوده! من دختر خودمو م نیوقت خوابت انقد سنگ  چیسوره تو ه  _

 

 شناسم! ی خودمو نم گه یخودم د ی لبام، مامان بعد اون اتفاق حت ی اومد رو یتلخ لبخند 

 

 !ه؟یلبخند تلخت واسه چ نیا _

 

 مامان به خودم اومدم. یصدا با



 دخترنقاب دار 

234 
 

 ! یچیه _

 

 برم تو آشپزخونه که دستمو گرفت.  خواستم

 ! ؟یخور  یسوره قرص م  _

 

 بزنم.  یانکار کنم که نزاشت حرف خواستم

 دونم.   یانکار نکن! من م _

 

 .دمی دستمو از دستش کش  کالفه

  ید خوابم، اما به زو یخواب آور م یبره! بعد اون اتفاق هر شب و به زور قرصا یخورم، چون بدون اون خوابم نم یآره مامان م _

 شم. ی از شرشون خالص م

 

 خواست از چشمش بچکه رو با سر انگشتم گرفتم.  ی که م یاشک

 . اینکن هی . گرشهیروانشناس، حالم خوب م  ه ی ش یپ رمیهفته رو م  ه ینکن! من از امروز به مدت  هی قربونت برم گر _

 

 به نشونه باشه تکون داد. منم بلند شدم و رفتم آشپزخونه.  یسر

حالت   نیبکنم و از ا  ی حموم عال هی اتاقمو مرتب کردم و رفتم حموم، تا  ز یو به اتاقم برگشتم. اول از هر چ تا لقمه خوردم چند 

 . امیرخوت در ب

 . د یچ یبابا هم از سرکار برگشته بود و مامان داشت سفره رو م ام،یب رونیاز حموم ب تا

 .میو هر کدوم به سمت اتاقامون رفت م یخورد ایآر ی ایو مزه پرون  ایغذا رو با شوخ م؛ید یکمکش رفتم و سفره رو باهم چ  به

 ساعت دو خودمو مشغول کردم و ساعت دو بلند شدم تا حاضر بشم. تا
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به سمت مطب دکتر   رم،یبه مامان گفتم کجا م نکهی حاضر شدم و بعد ا یا قه یدق ستیو  ب د ی طول نکش ادیشدنم ز حاضر

 روانشناس، حرکت کردم. 

 به خودم اومدم. ی منش ی مطب دکتر نشسته بودم که با صدا یبه سه بود و من تو  قه ی دق پنج

 تو.  د ییبفرما یمیخانوم سوره ابراه  _

 

 داد.  ی م خانوم چهل و پنج، شش ساله بود که فقط نگاه کردن بهش، بهت آرامش  هی جام بلند شدم و وارد اتاق دکتر شدم؛  از

 سالم.  _

 

 ! ؟یسالم دخترم خوب _

 

 زدم.   یلبخند 

 ! ن؟یشما خوب ،یمرس  _

 

 . نیبش ایشکر خدا خوبم، ب_

 

 دکتر نشستم.  زی م ی جلو ی صندل ی و رو  رفتم

 ! ؟یدار  ی خب دخترم چه مشکل _

 

 با زبون تر کردم.  لبمو

 . شهیو هر بار داغم تازه تر م  نمیب یواسم افتاده، که هنوزم که هنوزه، شبا کابوسش رو م   یاتفاق  ه ی شیراستش من پنج سال پ _
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 سر داد.   ش ینیب یرو به باال نکشیع

 ! ؟یچه اتفاق _

 

خود، روحمم نابود کرد و من بعد پنج سال هنوز   یرو نابود کرد، جسمم که به جا م یکه پنج سال از زندگ  یاتفاق بد، اتفاق هی _

 ! فتهیکنم انگار که هر شب اون اتفاق برام ب  یو همون دردا رو احساس م نم یب ی دم بشم، هنوز کابوس منتونستم خو 

 

 

 که بشه.  ی خودت بخوا هیکاف ، یخودت بش ی تون  یتو م _

 

 !شهیکردم، نم  مویتموم سع شه،ینم_

 

هم   ،ی کن فی واسه من تعر ی تون  یم ،یاگه دوست داشته باش  رون، یب یز یتو دلت هست رو بر  یهرچ  ، یخودتو سبک کن د یتو با _

 کمکت کنم.   شتریتونم ب  یهم من م یشیخودت سبک م

 

 تحمل ندارم.  گهیخوام زودتر حالم خوب بشه، د  ی اومدم، م نمیواسه هم _

 

 شروع کن.  ی پس هر وقت دوست داشت _

 

 شدم. ره یکه رو به روم بود، خ یز ی و به م دمیکش  یق یعم نفس

 ! ییشته ها غرق شدم، همون شب کذاگذ  ی تو
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 اون شب  _

 

 )فلش بک گذشته( 

 

 که از صبح داشتم، حالمو بد کرده بود.  ی کردن و دلشوره ا  ی م ت ینورا چشممو اذ رقص

 نگاه کردم.  دن،یرقص یکه اون وسط م  ییدختر پسرا  تیاسترس دستامو تو هم قفل کرده بودم و به جمع با

 . میبود، دعوت بود ی کیکه خالفکار درجه  ن، یشرو یاز دوستا یک ی یمهمون امشب،

  ی م شتریمشکوکشون، استرسمو ب یدلشوره به جونم افتاده! پچ پچا و نگاها  هی و ندا هم منو با خودشون آوردن؛ از صبح  نیشرو

 کرد. 

که   دمیترس   یشده بود و م  چم یپا پ ادیز   نیخورد، بخاطر هم یحرص م  یاد یدور و برم بود و ندا، ز ادیز نیچند وقته شرو نیا

 .سمیباشن پل دهیفهم

 به خودم اومدم: نیشرو یصدا با

 سوره؟!  یخوب _

 

 تفاوت و خونسرد نشون بدم.   یکردم تا حداالمکان، خودمو ب یسع

 آره چطور مگه؟!  _

 

 ! هیجور هی صورتت  _

 

 کنه.   یم تی رقص نوره چشامو اذ نیا _
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 تکون داد.  دن، یفهم یبه معنا ،یسر

خودم حس کردم؛ سرمو برگردوندم که با نگاه شرور ندا رو   ی رو وینگاه ی نیشدم که سنگ  ره یخ دنی رقص یکه م  یی به اونا دوباره 

 به رو شدم. 

 .ستیدر انتظارم ن ی خوب ز ینگاه چ نیدونستم با ا ی آن به خودم بلرزم. م ه یاون قدر ترسناک بود که باعث شد  نگاهش

 کردن.  ی چون اون وقت نابودم م سم،یباشن پل دهیه نفهمکردم ک  یخدا م خدا

 تا از استرسم کم کنه.  دمی آب رو تا ته سر کش وان یل  هی

 . میتا سوار ش  م یرفت نیو ندا به سمت ماش   نیتموم شد و با شرو  یمهمون باالخره

 برام خفقان آور بود.  نیش ما یبود که فضا اد یعقب نشستم و ندا هم با ناز و عشوه، جلو نشست. اون قدر استرسم ز رفتم

 کرد که از چشمام دور نموند. ن یبه شرو ی راه، ندا نگاه نامحسوس  نیب

 ! ؟ینگه دار ایبهداشت سیکنار اون سرو  شهیم  ن،یشرو _

 

 . د یبه سمت عقب چرخ ن یشد و شرو ادهینگه داشت. ندا پ نویبدون چون و چرا قبول کرد و ماش  نیشرو

 بمون. نیماش  یتو تو  م یگرد ی ما االن بر م _

 

 باشه! _

 

 زنگ زدم.  د یکه به ذهنم رس  ی نفر نیرو در آوردم و به اول  یزدن بدنم شده بود؛ با استرس گوش  خی که داشتم، باعث  یبد  حس

 جواب داد:  ی خواب آلود یبا صدا ایآر

 الو!  _

 ... ایالو سالم آر _
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 وسط حرفم:  د یپر

 سوره!؟  یی تو _

 

 جواب دادم:  کالفه

 ... نیدمم ببآره خو _

 

 حرفمو قطع کرد:  دوباره 

 ... یدون ی !؟ ممیچقد نگرانت شد  ی دون  یم  ست،یازت ن ی چرا خبر ی دوماهه رفت _

 

 :دمیحرفش پر ن یب یو عصب   کالفه

  میساعت و ن  هی اگه تا  سم،یکه من پل دنی کنم فهم  یزنگ زدم. احساس م  گهید  زی چ هی ! واسه ستی حرفا ن نیاالن وقت ا نیبب _

نکردن   دایشدنم رو دادن، تا جسدمو پ د ی نکردن و احتمال شه دامیزنگ بزن، فقط اگه اونا پ اریمن زنگ نزدم بهت، به کام  گهید

 . دمیاحتمال م ه ینباش فقط  دوارینکن خودتم ام دوارشون یو ام گوباور نکن، اما به مامان و بابا ن 

 

 حرفمو تموم کردم.  نیشرو دنید با

 خداحافظ!_

 

 !؟ سوره!؟ یگ یم ی سوره چ _

 

 رو قطع کردم.  یتوجه به صدا زدناش گوش  یب
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 برداشت. گه ید  زیندارو همراه چند تا چ فی اومد و در طرف راننده رو باز کرد و ک نیشرو

 زد.  یکردم که لبخند مرموز  ی تعجب نگاش م با

 !سهیبه مرگ سالم کن خانوم پل  _

 

 از تعجب باز موند و ترس تموم وجودمو گرفت. دهنم

 تو؟!  یگ یم  یدار  یچ _

 

 ! یمیسوره ابراه یبا ، ید یکه شن نیهم _

 

 شد و قفل همه درارو زد.  اده یپ نیماش  از

 اسمشو صدا زدم. اد یداد و فر با

 ...نیشرو _

 

 رد. باز بود، شروع به حرف زدن ک کمشیسمت من، که  شهیو از ش  ساد یوا شه یکنار ش  همونجا

 گذرم.  یکه بهم نارو بزنه ساده نم  یمن بهت گفته بودم، از کس ،ینفوذ  س یپل ،ی میسوره ابراه _

 . یریبا زجر بم د یاز همه باشه؛ با شتریب د یمجازاتت با  ،یکرد   یرو  اده یز  گهید  تو

 

تا درو باز کنم، اما    دمیکوب نی. به خودم اومدم و محکم خودمو به در ماش دمیکش  یترس، نفسام بند اومده بودنو به زور نفس م از

 باز نشد.

 ! ؟یخوا  یاز جونم م  یکثافت درو باز کن، چ_
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 کرد:  ی هیکر خنده

 خوام!  یجونتو م _

 

 . د یزدم، که بازم خند  شهیمشت به ش  ه یو محکم  دم یتو هم کش اخمامو

 . نمتیب یم  ایباشه، تو اون دن ادت ینگاه کن و منو   لتیقشنگ به چهره عزرائ _

 

 بودم.  یاما تو اون لحظه ناتوان تر از هر وقت  ست،یدر انتظارم ن  یخوب  زیدونستم چ یم

 . زهیری م نیماش   یرو تو  ی زیچ ه ی ن یشرو دم ید ام، یبه خودم ب تا

 بست. خی که از ذهنم گذشت تموم تنم   یاز فکر اد؛ یم ن یبنز ی داره بو  دمیکه دقت کردم د کمی

 بزنم.  غی و ج  امیچقد گذشت تا به خودم ب دونمینم

  یقهقهه ها نیا نیاز ماش  رون یپر کرده بود و ب نویبسته ماش  ی من بود که فضا  یغایج ی گرفته بود و صدا  نیبنز ی بو نیماش   تموم

 کرد.   یم  وونهی و ندا بود که داشت منو د نیشرو

 کردم، فندک!   یاز ترس قالب ته دم، یکه د  یزیکرد. با چ بش یج یدست تو  نیتموم شد و شرو نیبنز باالخره

 سرمو تکون دادم و زمزمه کردم:  ناباور

 نه...نه...  _

 

 روشن کرد، صدام بلندتر شد: فندکو

 تورو خدا، نه...  نینه، نه شرو _
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 سوره!  ی با یبا _

 

 .نیش ما  یمصادف شد با پرت شدن فندک تو  دمیکه کش ی داد

 . دمیکش یگرفتنم بود. داد بلند  ش یآت دم یکه د یز یگر گرفت و تنها چ نیماش 

 . دمیکوب ی م نیگرفته بود، با داد و هوار خودمو به در ماش  ش یتنم آت  تموم

 نه، خداااا! _

 

 کردم.   یزدم و خدا رو صدا م  یدست و پا م   شیو رفتن. تو آت  دنیو ندا بلند خند  نیشرو

 که من دارممم!  ه یچه سرنوشت نیخداااا، ا_

 

 . نمیکردم؛ چشامو بسته بودم تا سوختن خودمو نب یشدن پوستمو احساس م ذوب

 پاره کرده بودن.  که یبود که انگار تموم تنمو ت  ی شد. سوزشش به حد  یو شل م   ختیر  یم  شه،یم یکه داره جار  ی مثل آب پوستم

 نمونده.  ینده و پوستکردم از من فقط اسکلتم مو ی تقال نداشتم، احساس م ینا

 ! شیمردم، با آت  یم  ینطوریا د یبا د یشا

 کنه.   یتر بود و من خاک رو تو خودش داره حل م  یکه من باهاش خلق شدم، قو  ی که از خاک  یشیآت

از مرگ بترسم، از   نکهیا یاما کاش به جا  دم، یترس  ی از مرگ م شهیکرد؛ هم ی که وارد شش هام شده بود، داشت خفه ام م  یدود 

 . دمیترس  ی با زجر م مردن 

بابا که   د یهمه از جلو چشمام گذشتن، ببخش مامان که به قولم عمل نکردم و برنگشتم. ببخش م یجوون م،ینوجون م، یبچگ  م، یکودک

 توجه نکردم...  ت یمامور نی نرفتن به ا یبه اصرارات برا 

 .نیببخش منو

 من، سوره، مردم! دم،ینفهم یز یچ گهیبسته شد و د  چشام
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 ********************************* 

 شدم. داریب  دم، یشن یکه م  ییصدا ها با

 چطوره؟!  ش یاتیعالئم ح _

 

 نرماله!  بای گفت تقر شه یخوبه، م _

 

 !؟ یدرجه سوختگ  _

 

 درجه سه.  یسوختگ  د،یشد  _

 

 ! ؟یمطمئن_

 

 آره! _

 

 باشه.  ی نطوریکنم ا ی فکر نم _

 

 

 .دمی شن یزمزمه م  هی در حد  گهیها ازم دور شدن و من د  صدا

 و منگ بودم.   جیشدم، اما گ ره ی به دور و اطرافم خ کم یآروم باز کردم؛  چشمامو
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سوزونده بودن، پس اگه من سوختم، چرا    شیبه سرم اومده؛ منو زنده زنده تو آت یدونم چقد گذشت که بفهمم چخبره و چ ینم

 کنم؟! چرا درد ندارم؟!   یرو احساس نم یچیه

 . هیبه چ ی چ نم یبار دوم، با دقت، به اطرافم نگاه کردم تا بب یبرا

 گرفته بود.   د یسف کی پالست هی بودم؛ دورمو  ده یتخت دراز کش ه ی ی رو

 ل بودم. به اتاق عم ه یشب ییجا ه ی تو   نم؛ییب  کو یپالست رون ی کردم ب یسع

 سبز، مخلوط شده بود.  باینور تقر ه یبا  یو نور مهتاب ی سبز آب یدم دستگاه و پرده ها و پارچه ها  یبا کل  ک یاتاق نسبتا تار هی

 . ومد ین  رونیاز دهنم ب کیناله کوچ ه یجز  یزی کردم حرف بزنم، اما چ یسع

 بار... دوبار...سه بار...  هی کردم،   یسع بازم

 . د یبازمو د یچک کنه که چشما و یزیچ ه یمسن، اومد کنار تخت تا  با یمرد تقر ه یبودم؛  زار یب م یهمه ناتوان نیا از

 به هوش اومده.  ایسجاد...سجاد ب _

 

 . سادیبا عجله اومد کنار همون مرد وا گه یمرد د هی

 :د یه، از من پرس اسمش سجاد دمیکه فهم  یشدن و مرد رهیبه هم خ هردو 

 ! ؟یخوب _

 

 کرد.   یدست  شیو پ د یتونم حرف بزنم، که انگار فهم یکردم بهش بفهمونم که نم یسع

فکت رو   ی تون ی چند وقت بگذره به مرور زمان کم کم م ه ی! عادی حرف بزن ی تون  یدخترم، اصال متوجه نبودم نم د یببخش _

بار پلکاتو باز و بسته کن و اگه نه   هی پرسم، تو هم اگه جوابت آره بود،  ی . چند تا سوال ماریفعال به خودت فشار ن ، یحرکت بد 

 ! ؟ یبود، دو بار! خب آماده ا

 

 بار باز و بسته کردم. ه ی پلکامو



 دخترنقاب دار 

245 
 

 

 ! نه؟یبیچشمات خوب م_

 

 بار باز و بسته کردم.  هی به نشونه آره  پلکامو

 .دنیند  یبیخب خداروشکر، چشمات آس  _

 

 .د یحرف دوباره پرس  نیاز ا بعد 

 

 ! ؟یدرد دار  _

 

 به نشونه نه، دوبار باز و بسته کردم.  پلکامو

 و گفت: گه یجواب نه من، برگشت طرف مرد مسن د دنید با

 گفتم که درجه سه هست، کامل معلومه!  د یوح _

 ! ید یشده، بدون سف یقهوه ا پوستش

 ماننده.  ی پوستشم چرب و چرم بافت

 

 و جواب داد:  د یکش  شیشونیبه پ ی دست د یوح

 نباشه، اما هست انگار. ی نطوریبودم که ا دواریام _

 

 بده.  حیبرام توض د یالزم د  د یدکتر وح ای دنیدونم از نگام فهم یشدم، نم  جینگاهشون کردم که بفهمن گ یجور
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 !یبدون فکر کنم که الزمه  یول ارم،یب  ادتیاتفاقات رو بازم  نیدخترم، دوست ندارم که ا نیبب _

 . می کرد دایحال، پ  نیکه تورو تو ا م یگشت ی بر م یسفر کار  هی از  میداشت ما

 !یهوش یتو دو هفته است که ب  م؛یتا ازت مراقبت کن نجایا متیآورد م، یخودمون دکتر  ما

 نی. ا ید یسجادو شن یکه االن حرفا  میبفهم تویتا درجه سوختگ  م یکرد نه یو معا  میکرد قیتزر  ع یدو هفته بهت ما  نیا تو

اما به   یحرف بزن یتون یوارد پوستت نشه و عفونت نکنه! کم کم م  کروبیکه م نهیا ی برا ، ینیب یهم که باال سرت م  یکیپالست

. اما انگار یکن  یاحساس نم ی زیرفتن و تو چ  نیپوستت از ب یعصب ی که بافتا نه یو اونم بخاطر ا  یمرور زمان! االن درد ندار 

 وارد نشده.  ی بیتخوان ها و مفصالت آس خداروشکر به اس 

 

 !هوشمی دو هفته است که من ب پس

 مردم!   یشد م یوارد نشده! کاش به اونا هم وارد م   یبی...خدارو شکر که به استخوانا و مفصالم آس هه

 کار؟!   یخوام چ  ی بدن سوخته رو م نیا من

 سجاد ادامه حرف اونو گرفت: دکتر 

  ،یخبر بد  یکه خواست یبه هر ک  یتون  یم  یخوب شد  ی وقت  م؛ی کن یما ازت مراقبت م  ،ی حرف بزن  ی و بتون ی خوب بش کمیتا  _

 . می کن یما جات امنه و ازت محافظت م  شیبدون االن پ نویا ی ول

 

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

سرم نگاه   ی باال کی الستبود که چشامو باز کنمو به پ نیدو هفته، کارم فقط ا نیهم با زجر و عذاب گذشت، تو ا گهیهفته د دو

 کنم. 

  د یهم دکتر سجاد و دکتر وح یکه دورمو گرفته و هر از گاه کیپالست هی تختو  ه ی ! فقط من بودم و یچ یه ، ینه حرف ، یحرکت نه

 دادن.  ی م ه ی زدن و روح یباهام حرف م   نه، یمعا کمیاومدن و بعد  یم

 شدم. یم  وونه یداشتم د  گهید  دن،یهرشبم شده بود کابوس د کار

 ! نمیسرجام بش ه،ی ثان هی  ینبودم که بتونم حت ی بده، من دختر یل یشدم، دلم گرفته! حالم خ داریاز صبح که ب امروز
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 ! یمن لیفرشته عذاب من، تا آخر عمرم عزرائ   یخدا لعنتت کنه که شد  ن،یلعنتت کنه شرو خدا

 : دمیشن دو یدکتر وح  یکه صداکردم  ی بودم و داشتم با خودم درد و دل م ره یسرم خ یباال ک یپالست به

 !نن؟یشده دختر خانوم؟چرا چشات انقد غمگ  یچ _

 

 دلم گرفته!  _

 

 به خودش اومد: یی هویتعجب نگام کرد و  با

 ! ؟یتو...تو حرف زد  _

 

 از تعجب گرد شدن، من حرف زدم؟!  چشمام

 .د یبه هم کوب جان یبا ه دستاشون

 امتحان کن.  گهیبار د هی _

 

 لب باز کردم: جانی کرد و منم با ه  تیاون به منم سرا جانیه

 آره، حرف زدم!  _

 

 کرد.  ی از خوشحال یا خنده

 گردم.  یبه سجادم خبر بدم، االن برم  د یخوشحال شدم برات، با یلیخ _

 

 برگشت.  قهیرفت و بعد از ده دق رون یبلند از اتاق ب  یقدما با
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 مطمئن بشم.   د یم، البته اول باخبر خوبم برات دار ه یخوشحال شد؛  ی لیسجادم خ _

 

 نگاش کردم.  ی کنجکاو با

 ! ؟یچه خبر  _

 

 .می گ یبهت م اد، یممنوع! بزار سجاد ب ی کنجکاو _

 

 باشه! _

 

و   کیپالست ر یو اومد ز  د یمخصوصو پوش  ی دوباره حرف زدنم، لباس ها  یبرا  ،یابراز خوشحال  یسجاد اومد و بعد از کل باالخره

 کردن پوستم.  نهیشروع کرد به معا

 نگام کرد.  یربع، با خوشحال ه ی _قهی از ده دق بعد 

 . رونی ب یایب کیپالست نیا ر یاز ز یتون ی کنن! م  یعفونت نم گه یزخمات د _

 

خواستم از   یخبر اونقدر خوشحالم کرد که م نیدونستم صورتم نابود شده و سوختم، اما ا یم  نکه یاون لحظه با وجود ا تو

 شدم. ی موندم، خفه م یم  ک یاون پالست ری ز گهیروز د ه یبزنم!  غ یج یخوشحال

نداشتم، بدنم   ی حرکت چیتکون مختصر، ه هی تخت برداشتن و من آروم بلند شدم. چون چند وقت بود که بجز  ی رو از رو کیپالست

 شد. ی راه رفتنم سخت م کمی شده بود و فک کنم  نیسنگ 

 که تعادلمو از دست دادم.   سادمیپام وا یاومدم و رو  نییرو تخت پا از

 گرفتمو گفت:  سجاد

 . شهیخوب م گهیساعت د هی فوقش  ایساعت  می ن ه یتا  هی نگران نباش، عاد _
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 تخت نشستم. ی خودمو داغون نکنم، رو نیاز ا شتریو ب  فتمین نکه یا ی باشه، برا گنی که م  نطور یبودم هم دواریام

 :د یپرس  د یروم نشستن. وح دوتاشون اومدن و روبه هر

 بال سرت اومده؟!  نی چرا ا یگ یخب دخترم نم _

 

 کردم.  فی به نشونه آره تکون دادم و کل ماجرارو براشون تعر سرمو

 فکر رفتن.   یتموم شدن حرفام هردوشون تو  با

 سکوتو شکست. د یوح باالخره

 فوتت رو صادر کردن!؟  یگواه یعنی نکردن،  داتیپ سایاالن پل _

 

 جواب دادم:  کالفه

 دونم اما امکان داره.  ی نم یچ یدونم، فعال ه ینم _

 

 نگام کرد.  نیغمگ 

 ! ؟یکن ی کار م  یپس چ _

 

 تا من مطمئن بشم.  ن، ینفر زنگ بزن ه یبه  ن، یاگه که لطف کن ، یچیه _

 

 باشه دخترم.  _
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 سمتم گرفت و ادامه داد:  شویگوش 

 زنگ بزن.  ایب _

 

 زنگ زدم.  اریاز دستش گرفتم و به کام ویگوش 

 جواب داد:  ی لحن جد   هی با

 الو  _

 

 الو، سالم.  _

 

 : د یپرس  یشک و دو دل با

 ! ؟ییسوره تو _

 

 آره، منم!  _

 

 منفجر شد. تیاز عصبان ییهوی

 فوتت صادر شده؟!   یگواه ی دون ی ! مم؟یچقد دنبالت گشت ی دونیزهرمار و منم، م _

 

 جواب دادم:  نیغمگ  ییصدا با

 مردم!  گه یدونم من د ی دونم، م ی آره، م _
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 :د یپرس  یبا نگران نمیغمگ  یصدا دنیشن با

 حالت خوبه؟!  _

 

 کردم:  بغض

 ! ستمین _

 

 ! ؟ییکجا _

 

 :دمیکش  یق یعم نفس

 خبر نده و نگو که من زنده ام! فقط زود خودتو برسون. یبه کس یول دم، یآدرسو بهت م _

 

 آدرسو بده.  ام، یباشه باشه، من االن م _

 

 داد.   اریدادم دست آقا سجاد و اونم آدرسو به کام  ویگوش 

 . دمیمانند، د نه یآ  لیاز وسا یکی ی نا آشنارو، تو ی لیخ ر یتصو  هی  هویکردم که  ی تخت نشسته بودم و اتاقو نگاه م  یحرف رو  یب

 صورت سوخته که پوستش شل و افتاده شده، منم؟!   ن یمن بودم؟! ا  نیکردم؛ ا یروبه روم نگاه م ریبه تصو  ناباور

 شکست.  ی کنم، اما بغضم نم  هی کرده بودم، دوست داشتم گر بغض

 کرد.  ی بغض داشت خفه ام م نیبه گردنم رسوندم و فشارش دادم! ا دستمو

 شد. ی نم دایتوش پ  دمیدونه نقطه سف  هی  یبود، حت یچرم بود! چرب و قهوه ا  ه یپوستش مثل   نگاه به دستام کردم، هی

 که بغضم رو بشکونه.   یقطره اشک  هی از  غ ی سوختن، اما در یم چشمام
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ذهنم رژه رفتن و من ناخودآگاه   یتموم اون لحظات تو  هویاون مکث کردم،   ی به صورت سوخته ام نگاه کردم و رو گه یبار د هی

 کردم.  ه یبغضم شکست و به حال خودم، گر  ، یطوالن غیج  هی و بعد از   دمیکش  غید جبلن

 .دنیپرس  ی کردنمو م ه یگر  لیرو به داخل اتاق کشوند. به سمتم اومدن و ازم دل د یهام دکتر سجاد و وح هی و گر  غیج یصدا

 هام باشه!؟  هی گر نیا یتونه باعث و بان ی م ی زیچ ،یبدن سوخته و روح زخم نی! مگه بجز ایسوال مسخره ا چه

 کردم و زجه زدم:  ه یگر

 موندم؟  فیکث یا یدن ن یکنم؟! چرا من نمردم، چرا تو ا  یحاال زندگ ی د یبشم؟! من به چه ام ی نطور یا د یخدا...چرا من با _

 

که مامانم   یت یسخت بود. مامور ی لیبار، برام خ نیاول ی صورت برا نیا دنیدر آروم کردنم داشتن، اما د یگرفته بودن و سع دستامو

 ! شه؟یم نیروحمو، جسممو نابود کرد، مگه بدتر از ا مو،یزد تا نرم، کل زندگ  ش یخودشو به آب و آت

 دستامو ول کرد و رفت باال، تا درو باز کنه.  د یزنگ در اومد و دکتر وح یصدا

 رفت.  رون یبهوت نگام کرد و بعد از اتاق عمل بمن اول مات و م  دنیاومد تو و باد اریلحظه بعد، کام چند 

 صداش کردم:  هیکارش با داد و گر ن یا دنید با

 ...اریکام _

 

 جواب نداد، بلند تر ادامه دادم:  دم ید ی وقت

!  ینگام کن ی تون  یتا چه حد بد شدم که تو هم نم نیسوره مرد... بب  ار،یکردن؟ پر پرم کردن کام کارم یچ ی د ی! د؟یریکجا م  _

 ! ؟یترس  ینه؟! از من م  شهیچندشت م

 

 هق هق گم شده بود، گفتم:  نیکه ب  ییرفته بود و با صدا ل یتحل  می انرژ تموم

 که منو نابود کرد.   ی زندگ ن یمن راحت شم از ا ن یمنو بکش نیایتورو خدا ب _
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 .دمی د  ارویتار شده بود، کام دشونیکه با اشک د   ییکردم. سرمو باال آوردم و با چشما  هی حرفم بلند تر از قبل، گر نیا بعد 

 قرمز قرمز بود! آروم زمزمه کردم:  چشماش 

 ...اریکام _

 

 بغلم کرد.  ییهویبهم نگاه کرد و بعد  کمی

 نشونمش پسره کثافت خالفکار.  یم  اهیکردن؟! خدا لعنتش کنه، به خاک س  کارتیچ ، یقربونت برم آبج _

 جدا شد و شون هام رو گرفت. ازم

 رسم.  ی ! خودم حسابشون رو ماینکن ه یگر _

 

 بغلش کردم که دم گوشم زمزمه کرد:  ه یگر با

 .ایخانواده ات، ناراحت نباش  شیبرمت پ  ی پاشو قربونت برم، پاشو م _

 

 . دمیکش رونیحرفش خودمو از بغلش ب نیا با

 !نایمامانم ا شیپ ام ینه...نه، من نم_

 

 تعجب نگام کرد.  با

 ! ؟یشد  وونهی! د ؟ یچ یعنی _

 

 شدم، بزار همه فکر کنن من مردم!  وونه یآره د _
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 شونه هام رو تکون داد:  تیعصبان با

 ! ؟یخفه شو، چه مردن  _

 

 جوابشو دادم: ه یتر از خودش داد زدم و با گر بلند 

  ،ی نگام کن ی تو هم نتونست یکرد! حت  یزندگ  شهیتن و بدن سوخته م نی!؟ مگه با ایزندگ یگ یم ن یتو به ا ست؟ یمردن ن نیا _

 کشم حاال برم بشم فرشته عذابشون؟!  ی خودم کم زجر نم

 

اومدم شوکه   یمنم وقت   شن،یالاقل از زنده بودنت خوشحال م نت،یهم بب ینجور یا ی شدنت داغونشون کرده، حت د یخبر شه _

 خونواده ات.  شیپ یگرد  یبا من بر م یشیشدم. االنم پا م

 

 وار گفتم:  د یو تهد  دم یکش رون یگرفت که دستمو از دستش ب دستمو

 بخشمت.  ی وقت نم  چیوقت ه  چیزنده ام، ه یبگ  ی خدا قسم، اگه به کس یبه خداوند  یگردم، ول   یمن برنم اریکام _

 

 م نشست.تخت کنار ینگام کرد و کالفه رو  کمی

 !؟یکجا باش   یخوا ی م  یگ یکار کنم؟! بهشون نم  ید تو بگو من چ  _

 

 تر از خودش جواب دادم:  کالفه

 دونم، فوقش خودکش...   ی نم ی چیدونم فعال ه ینم _

 

 خفه شدم. اریداد کام با

 خفه شو، دهنتو ببند.  _
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 حرف پاشد و رفت. نیزدن ا با

 لب آروم زمزمه کردم:  ر یز ار،یرفتن کام با

 تموم شه.  یزندگ  نیکاش ا _

 

 تموم بشه؟!  د یچرا با _

 

 نگاه کردم که ادامه داد:  د ی باال آوردم و به آقا وح سرمو

 !؟یکن   یو به مرگ فکر م  ید یهمه ناام ن یحکمت بود؟! چرا ا ه ی نیکه ا یکن  ی فکر نم  ،یهمه ناشکر ن یا یچرا به جا _

 

 زدم.  یپوزخند 

 تونه داشته باشه؟!  یم  ی سوختن من چه حکمت _

 

 رو آورد و روبه روم نشست. ی صندل هی

 نکرد؟  دایپ یا گه یچرا کس د  م،یکرد  دایپ نیاون ماش  یچرا ما تورو تو ی کن ی فکر م _ 

 

 . نیچون تو اون ساعت فقط شما از اونجا عبور کرد _

 

 زد.   یلبخند 

 ! م؟ی کرد  دایتورو پ می کیچرا ما که جراح پالست یخب دخترم، اره درسته، ول  _
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 تعجب نگاش کردم.  با

 ! ک؟ی! جراح پالست؟یچ _

 

 داشته باشه!  ی حکمت هی  میکرد  دایکه ما تورو پ  نیکه برات افتاد، ا  ی اتفاق نیا د یشا نیآره، بب _

 

 ! ؟یچه حکمت _

 

 !یر یو انتقام بگ   یبرگرد  نکهیا _

 

 : دمیپرس  جیگ

 ها؟! _

 

 ! یریو انتقامتو بگ   یبا اون چهره بر  یتون  یم  د،یچهره جد  هی  تیالبته نه چهره قبل شه، یچهره ات درست م  ی تا جراحتو با چند  _

 

 باند.  هی تونستم برم تو  ینم  گه یمن د ی گفت، ول یراه نم یب  نمیفکر رفتم، همچ  تو

 

اش رو   هی تونم روح  ینم نم، یب  یکارو بکنم، من هر شب دارم کابوس م  نیتونم ا ی نم گهیاما من د ن، یگ یخب شما درست م _

 ندارم.
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 ! شهیروانشناس درست م ه ی  شیاونم با رفتن پ_

 

 نگاش کردم.  تند 

 روانشناس؟! عمرا!  شیمن برم پ _

 

 فکر کن.   شنهادمیپ یرو  ی باشه دخترم، باشه، ول _

 

 باشه! _

 

 راه برگشت.  ن یقدم به طرف در برداشت، اما ب چند 

 . میوقت ندار اد یخوام، چون ز یمن جوابمو زود م  _

 

 رفت.  رونیبه نشونه باشه براش تکون دادم و اونم از اتاق ب یسر

 و به حرفاش فکر کردم.  دم یتخت دراز کش ی رو

 .ارنیبال رو سرم ب  نیا سم،یبفهمن پل ی اونجا وقت باند و ه ی  یتونستم که دوباره برم تو   یدرست بودن، اما...اما من نم حرفاش 

 ! ؟ی چند تا عمل جراح ری من جونشو داشتم برم ز اصال

 گرفتم!  ممویپهلو اون پهلو شدم و به حرفاش فکر کردم؛ با روشن شدن هوا، تصم  ن یصبح فقط از ا تا

  ن یکنه ا یباشه که کار ی کی د یکارو بکنه! با  نیبود که ا یم  یکی د یبا من بد کرده بود و حقش بود که مجازات بشه، اما با نیشرو

 کنن! دای جوون نجات پ یبرداشته بشن و کل ن یزم ی خالفکارا از رو
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سگ صفت!   یخالفکارا نیاونم با نقشه اکه بدبخت شدن،  ییاما نه فقط انتقام خودمو؛ انتقام تموم جوونا رم، یبرم انتقام بگ  د یبا من

گفته   ی ارزش بهشون نگاه کنن! اصال ک یانسان خطرناک و ب ه یاز جوونا معتاد بشن و به چشم  یلیکردن خ ی که کار ییخالفکارا

 که اونا خطرناکن؟!   ته گف  یارزشن؟! ک ی که اونا ب

 افراد اونارو بدبخت کرده، دست خودشون نبوده!  ن یا یکه نقشه ها یآدمن، آدم  ه ی اوناهم

بشن؟! من   نی مثل شرو یی شوم کسا ینقشه ها یقربان  د یکردن؟! چرا با  ی ! اونا چه گناه؟یچ شنیفرستاده م یکه به دب   ییدخترا

 . رمیبرم انتقام همه رو بگ  د یبا

 چهره بترسونم.   نیبا ا برم و اونارو  رون یاتاق ب ن یتخت بلند شدم و نشستم. دوست نداشتم از ا یرو  از

 اومدم.  د یدونم چقد همونجا نشستم و اطرافمو نگاه کردم که باالخره دکتر وح ینم

 حالت چطوره؟!  ر، یسالم صبح بخ _

 

 مقدمه گفتم:   یبدم ب شویجواب سالم و احوال پرس  نکه یا بدون

 .  رمیگ یگردم و انتقام م یگرفتم، بر م  ممویمن تصم _

 

 کرد، نگام کرد.  ی داد م ی توشون ب ن یکه تحس ییچشما با

 کنه.  تی قو د یکنه با  فیتورو ضع نکهی ا ی ماجرا به جا نیا ، یبش یدختر قو  ه ی د ی! تو بانیآفر _

 

 نگاه کردم.  ن ینگفتم و فقط به زم یچیه

 به اون پسره خبر بدم؟! _

 

 کارو بکنم.  نیو نزاره که ا  بشه ی عصب نکهیاز ا دم یترس  یکه بهش بگم، م  دمیترس  یم  یگفتم، ول ی م اریبه کام  د یبا

 .رمیپشتوانه داشته باشم تا برمو انتقاممو بگ  هی  د یبهش بگم نه خبر نده، اما من با خواستم
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 .نیباشه بهش خبر بد  _

 

مخالفت نکنه، هر چند اگه مخالفتم   اریکردم که کام   یو خدا خدا م دم یتخت دراز کش ی رفت. رو رون یگفت و از اتاق ب  یا باشه

 .اریکام  یچه ب  اریگرفتم حاال چه با کام ی خودمو گرفته بودم، انتقام م مو یاومدم، تصم یکرد من کوتاه نم یم

  ه ی سرجام نشستم. داشتم صدارو تجز خیس  ،یکی  ادیداد و فر  یکردم که با صدا ی فکر م ییفکر انتقامم بودم و به اون اتفاق کذا تو

 خودشو تو اتاق انداخت. ار یکردم که در اتاق با شدت باز شد و کام  یم  لیو تحل

 آوردم.  نییبه سمتم اومد، شونم رو گرفت و از رو تخت پا تیعصبان با

تنو بدن سوخته واست عبرت نشده؟! وضع   نیا ؟ یآدم ش  ی خوا ی م یک  ؟ یشد  وونهی! مگه تو د گه؟ی م یآقا چ  ن یمعلوم هست ا_

 !ن؟ی خدا نشناس  یاونا چه ادما یدون  ی نم ؟ین یب یصورتتو نم 

 

  ی کس نم  چیتونست منو درک کنه؛ ه ی وقت نم چ یاز حال و روز افتضاحم گفت؛ گفت که چهره ام داغون شده. اون ه باالخره

 تونه! 

  ش یشدم و تموم تن و بدنم تو اون آت نیشرو ی و پست  یخودخواه شیآت  ی فقط من بودم که قربان دم،ی فقط من بودم که زجر د نیا

 سوخت و جزغاله شد.

 به نشونمشون.   اهیو به خاک س  رم یانتقاممو بگ  یخوام برم با خودخواه  یخوام پست باشم، م  یم  منم

 نگاه کردم.  ارو یکام یاشک یچشما با

 عذابم شده.  نهیکه آ  یصورت نیکنن، هم ی م ق یانتقام تشو ی تن و بدن سوخته منو برا نیهم_

کنم تو   ی. مجبورت نمرمیانتقاممو بگ  یخوام آدم بده باشم و برم با خودخواه ی بار منم م نیبازن، ا ی م شه یقصه هم  یخوبا آدم

و انتقاممو    رمی تو م ی باشه من چه با تو چه ب ادت ی نویاما ا یهم ازت ندارم، فقط خواستم بدون  ی انتظار ، یراه کمکم کن نیا

 .. شمیمونم و برنده م ی زنده م ای  شمیم ازندهو ب   رمیمیم ایبار  نی. ارمیگ یم

 

 نگام کرد و آروم زمزمه کرد:  نشیغمگ  یچشما با
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 آخرته؟!  م یتصم _

 

 سرمو تکون دادم:  مصمم

 آره. _

 

 تخت نشست و سرشو تو دستاش گرفت که ادامه دادم: ی رو

 . یبر ی تون  یم یندارم، خواست یواقعا ازت انتظار _

 

 :د یگله مند، تو چشام زل زد و پرس  یی بلند کرد و با چشما سرشو

 ! م؟یآدم نیمن همچ ی کن ی فکر م_

 

 . یکه کمکم نکن  یتو مختار  ی فکرو نکردم، ول  نینه من ا_

 

 شروع به حرف زدن کرد.  یجد  ی شد و با لحن بلند 

 .یمواظب خودت باش  یقول بد  د یبار با نیا ی ول  ،یری کنم تا انتقامتو بگ   یکمکت م ستم، یراه ن مه ین ق یمن رف_

 

 زدم.  یسوخته و خشکم، لبخند  یلبها با

 . دمیچشم، قول م  _

 

 قولم ادامه داد:  دنیشن با
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 ! ؟یر یو انتقام بگ   یبرگرد ی خوا ی م ی چجور یول_

 

 .گمیکنم؛ بعد اون نقشه رو م  کیپالست یچهره ام و بدنمو جراح د ی اول با ی فکر اونم کردم، ول _

 

 خبر داشته باشه. ایقضا نیپشتمون باشه و از ا ی کیچون الزمه   م، یخبر بد  مسارم یبه ت د یبا_

 

 کرد.  ی بود که خبر داشت و مقدماتش رو برام فراهم م ی کی د یراه نبود، با ی ب حرفش

 باشه بهش خبر بده. _

 

 گرفت، گفت:  یشماره رو م  هی در آورد و همونطور که   بشیاز ج شویگوش 

 از دست داد.  زمانو  د یبهتره، نبا میزودتر خبر بد  یهر چ_

 

 . ادیب نجا یکرد که به ا ی راض سمارویبود، ت یبرقرار کرد و با هر زور  تماسو

خبر از اومدن    ن یزنگ خورد و ا اریکام یکه باالخره گوش   میبود مساریبود که منتظر ت ی دونم چه مدت  ی به ساعت دوختم؛ نم نگامو

 داد.   یم مساریت

 . نهیمنو بب مساریاومدم، تا ت رونیموند، ب ی که مثل اتاق عمل م ی و سجاد، از اون اتاق د یاجازه دکتر وح با

 : د یپرس  اریبه خودش اومد و از کام قه ی دق  کیمن چند لحظه هنگ کرد. بعد از   دنیاومد تو و با د باالخره

 هستند؟!  ی خانوم ک نیا_

 

 . شمیسر پا م  یخورده، اما به زود  خانوم منم؛ من شکست نی! اشهیخانوم سوره از نوع جزغاله ا نیا
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 .یمیبهم کرد و گفت: سوره است، سروان سوره ابراه ی اشاره ا اریکام

 

 شد؟ ده ی! مگه نگفتن شه؟یچ_

 

 کنم.   یم  فی من واستون تعر  نینیبش د ییبفرما_

 

 موندم.   اریکام حاتیحرف نشستم و منتظر توض ی منم ب مسار،ینشستن ت با

 نشست و ادامه داد:  مساریت یروبه رو  اریکام

 .میاعالم کرد  دهیو اونو شه  میفوت رو صادر کرد ی گواه م، یکن دایرو پ  یمیجسد سوره ابراه  نکه یما بدون ا  شیماه پ هی_

 و خالصه، سوره زنده است. دمش یحالت د نیاومدم تو ا  ی بهم زنگ زد و گفت که من زنده ام، وقت روز ید

 

 :د یمتفکر نگاش کرد و پرس  مساریت

 سرش اومده؟  یی چه بال_

 

 خودم جواب دادم:  اریکام ی جا به

 زد.  شمیو آت   سمیپل د یکه توش نفوذ کرده بودم، فهم یباند  سیرئ_

 

به وجود   دنمیکه بعد د ی ترحم نیچقد از ا ایشد. خدا لیتو چشاش، به غم تبد  رت یح دهینکش قه ی زده نگام کرد و به دق رتیح

 متنفرم.  اد،یم

 ! ؟یکار کن یچ  ی به خودش برگشت و گفت: خب االن مب خوا مساریت



 دخترنقاب دار 

263 
 

 

 زد.  ینفرت موج م شیگرفت و تو چشام آت  نی حرف احساس کردم کل وجودمو تنفر از شرو نیزدن ا با

 . رمیخوام انتقام بگ  یم _

 

زنده زنده سوزونده   ش یهم نبود تو آت یکم زی شدم؛ چ وونه یراهم نبود! فکر کرده بود که من االن افسرده و د یتعجب کرد، ب  بازم

دوباره خودمو بسازم و اونارو    د یمن با ی ول   ،ییاون شب کذا ی. درسته که هر شبم پر شده از کابوساارمیمن کم نم ی شدم، ول

 مجازات کنم. 

 دنباله حرف منو گرفت. اریکام

 کنه.   کیپالست یاد صورتش رو جراح خو یم_

 

 ! شه؟ی: مگه مد یپرس  مساریت

 

فکر   قه ی تو فکر رفت و بعد چند دق مساریت  حاتش یدادن کرد. بعد تموم شدن توض  حیبه کمکمون اومد و شروع به توض د یوح دکتر 

 ! ؟یدار  ینقشه ا   یول  ه، ی کردن گفت: فکر خوب

 

 نقص دارم.  یو ب   ینقشه عال ایبله، _

 

 . می پس نقشه اتو بگو تا ما مقدماتش رو فراهم کن_

 

 تموم بشه؟!  کشیپالست ی: چند وقت الزمه تا جراحد یبه سمت دکتر برگشت و پرس  بعد 
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 سال طول بکشه.  کیگفت: ممکنه که    د یوح دکتر 

 

 . میدار  ادیلب زد: پس فعال وقت ز مساریت

 

 ت. چشاشو تو چشام دوخ تیحرف سرشو بلند کرد و با جد  نیا بعد 

 . نینقشه ات موافقم، اگه بشه از فردا عمالرو شروع کن نیمنم با ا_

 

 *** 

 

 

 سال بعد((  کی))

 

 . دمید ی که هر شب م ییزجر و کابوسا ،ییکه پر بود از تنها  یسال ه ی ، ییسال از اون اتفاق کذا ه یسال گذشت،  هی

زنده نمونم، وارد اتاق عمل   نکه یصورت و بدن انجام دادم. هر بار با ترس از ا یاتفاقا افتاد؛ ده ها عمل جراح یلیسال خ ه ی  نیا تو

 شدم.  یم

 .رمی بم ایزود ن یخواست که من به ا ی قدم تا مرگم مونده بود، اما انگار خدا نم ه یکردم و تنها  ی قلب ست یدو تا عملم ا  تو

بهم فشار آورد و دل   یلی خ شونیسال دور هی  نیهواشونو کرده. تو ا  ی لیتنگ شده! دلم خ یلیخ  ایواسه پدرم، مادرم و آر دلم 

 داد.   یآزار م شتر یام رو ب دهیغمد 

 کردم.   یزنده مان شتریگذاشت، ب یاسمشو زندگ  شهیکردم، البته نم ی انتقام زندگ د یفقط به ام و ییسال زجر و تنها هی

 تموم جوونا.  یمن و زندگ  ی که گند زدن به زندگ  رم،یبدتر از خودش بگ  ی و هم نوعا  نیکردم زنده بمونم و انتقاممو از شرو یسع
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بارم   ه ی یسال، حت هی  نیو باندارو از دور صورتم باز کنن. تو ا  انیانجام دادم؛ امروز قراره که ب مویعمل جراح نیآخر ش یهفته پ دو

 امروز فرق داره.   یکنه، ول ی دونستم که حالمو بد م ی واستم نگاه کنم، چون مبه صورتم نگاه نکردم و نخ 

 . رمیام رو بگ   یقراره برم انتقام بدن سوخته و روح زخم  گهیدوهفته د تا

 

 اومده تو، چون باندا کل صورتمو پوشونده بودن.  یبدم که ک   صیتونستم تشخ یدر به خودم اومدم، اما نم یصدا با

 انگشت سبابه اتو دوبار تکون بده.  یداریدکتر سجاد اومد: سوره جان اگه ب یصدا

 

  یول ، یبارم خودتو نگاه نکرد هی سال  هی  ن یتو ا  ،ین یبب دتویکه گفت و کردم، که گفت: خب، امروز قراره چهره جد  یکار  همون

 . ینیب  یاالن م

 

ممنون بودم،   اریاومد. واقعا از کام د یو دکتر وح مساریت ار، یمکا یباز و بسته شدن در اومد و پشت بندش صدا  یبار دوم صدا یبرا

 داد.  ی م د یبرادر پشتم بود و بهم ام هی مثل 

پوستم صورتم خنک شد و انگار جون دوباره   ییهوی یکردن، ول یکار م   یدونم چ  یتخت نشوندن. نم ی کرد و منو رو بلندم

 گرفتم. 

 بار به نور عادت کرده بود.  نیبعد چشمامو باز کردم؛ ا کم یره بستمشون. نور چشمامو زد و من دوبا یباز کردم، ول  چشمامو

 خوشحال نبود. اریکردن، اما کام  یبه صورتم نگاه م نی و سجاد، با تحس  د یوح دکتر 

 ! ؟یکن  ی نگاه م ی نجور یبد شده که ا ی لیصورتم خ اریو گفتم: کام دمیترس 

 

 سرشو به نشونه نه تکون داد.  اریکام

 ناراحتم. ت یچهره قبل یبرا ی خوب شده، ول ی لینه، خ_
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 زدم.  ینیغمگ  لبخنو 

 . شمیخوشحال م یبه زود  ی خودمم ناراحتم، ول_

 

 ! ؟ینیخودتو بب ی ستیبحثو عوض کنه گفت: دخترم کنجکاو ن نکهیا یبرا مساریت

 

که    یکردم ترس  ی روبه رو بشم و دوباره حال بدم بدتر بشه، اما سع دمیکه با چهره جد  دم یترس  ی م دم،یترس   یبودم، اما م کنجکاو

 تو وجودمه رو پس بزنم. 

 . نیبهم بد  نه یآ هی کنجکاوم! لطفا   یلیچرا، خ_

 

بودم چهره امم   دواریخوب بود، ام  یلیبدنم خ گهید ی رو از دستشون گرفتم. پوست اعضا نه یرو سمتم گرفتن، دست بردم و آ  نهیآ

 قدر خوب باشه. نیهم

 و چشمامو آروم باز کردم.  دم یکش یق ی صورتم گرفتم؛ نفس عم یرو جلو  نهیبستم و آ چشمامو

 وقت نسوخته.  چینگاه کردم، انتظار نداشتم انقد خوب شده باشه، که انگار اصال ه دمیبه چهره جد  رتیح با

به خودم نگاه کردم؛ بغضم گرفت، دلم واسه چهره   گهید کم یبود.  یعیطب  ی لیخ دم، یپوست صورتم کش ی باال بردم و رو دستامو

 چهره عادت کنم، چون تا آخر عمر با منه، هر چند که عادت کردن سخته.  نیبه ا د یبا ی سوره تنگ شده بود، ول

 *** 

جوره! تو االن باند  ی و محافظ و همه چ  نی! عمارت و ماش یارتباط دار  ار یفقط با کام شه، یاز امروز ارتباط تو با همه قطع م_

 . یریاز همشون انتقام بگ  یتون   یاون وقته که تو م ؛یکه اونو باال بکش  یاون قدر تالش بکن  د یفقط با  ،یخودتو دار 

 

 سمتم گرفت و ادامه داد.  دمویتکون دادم. شناسنامه جد  مساری ت ی به نشونه باشه، برا یسر

  قمیو اگه خواستن در موردت تحق ینداشته باش   یتیکردم، که هو می تنظ ی ! جوریمحب ایبه اسم آنال دته،یشناسنامه جد  نیا_

 تونن بفهمن. ی که البته نم ، یبود ی کنن، نفهمن ک
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تموم بشه،   تشیکه سوره مامور ی تو هم تا وقت ا، یآنال ی تو زندگ یمعما بمون  هی مثل   د یتو با  اریو گفت: کام  اریکرد به سمت کام  رو

 . ید یزنه و تو اون کارو انجام م ی اداره و هر وقت که سوره باهات کار داشت، بهت زنگ م یاینم

 

  ایکه آنال یار یکام ت، یمامور انیتا پا د یو با نه یو بب   اریکام د ینبا یکه کس ن یفراموش نکن ی گردوند و ادامه داد: ول نمونیب نگاهشو

 . میریسالم پس بگ  د یبار با ن یو ا  میخودت باش! ما تورو سالم فرستادمعما بمونه و در آخر، مواظب  ه ی زنه، مثل  ی باهاش حرف م

 

 سوال دارم.  ه یمن _

 

 بپرس دخترم. _

 

 ! ؟یکرد چ جاد یبه باند نفوذ کرد و برام مشکل ا ی سیپل هی اگر که _

 

هم    سایازش خبر نداره و پل یو چند تا از باال دستا، کس اریکه بجز من، کام  هی سر تیمامور  ه ی ن یا م،ی فکر اونجاشم کرد_

 .گستیاداره تو شهر د هی از  ست یاز اداره ما ن گهیهم به باند نفوذ کنه، د یسیعوض شدن و در ضمن، پل شترشونیب

 

 اومد. یم  شیخوب بود و اال برام مشکل پ یلیخ ی نطوریا

 موندن.   یجا م نیا د یون نباگفت بلند بشه تا برن، چ ارم یبلند شد و به کام مساریت

 

  د یهر چند که خودم باهات در ارتباطم! درسته نبا ، ینره که به من قول داد ادتیجلو اومد و گفت: مواظب خودت باش،  اریکام

 اومد، منو خبر کن. شیپ ی هر وقت مشکل جد  ی هستم، ول یبدونن من ک



 دخترنقاب دار 

268 
 

 

 خالصش زدم.   یبرادرانه ها  نیبه ا یلبخند 

 مطمئن باش سر قولم هستم._

 

 خوبه! -

 

 رفت.  مساریکرد و از دنبال ت  یزود خداحافظ نم، یمن بغضشو نب  نکه یا ی کرده بود و برا بغض

 که قرار بود ببرمو برداشتم. ی لیو وسا  دم یرفتن اونا، لباسامو پوش  با

بودم و تازه برگشتم، تا راه بابامو ادامه   مرده و من خارج شیکه چند سال پ م ییاز خالفکارا یکیکردن که من دختر  ی فکر م همه

 بدم.

و صورتمو نگاه   نه یآ  یرفتنم از خونه، رفتم جلو  رونیمطمئن شدم، به سمت در رفتم، اما قبل ب لیکه از برداشتن همه وسا ی وقت

 کردم. 

که باعث شدن اون همه   یی ه اوناتا هم رم ی. آره، من سوره، زاده آتش، مرمیتا انتقاممو بگ   رمی سال انتظار، دارم م ه یبعد  باالخره

 زجر بکشمو بسوزونم و خاکستر کنم. 

 . نیلب زمزمه کردم: منتظر دختر نقاب دار باش  ر یگر گرفتم و ز ت یاز عصبان دوباره 

 

 *** 

 

 

 ))زمان حال(( 

 گذاشتم و با تموم وجود زار زدم.   زیم  یتموم شدن حرفام، سرمو رو با
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 هام گفتم: پنج سال از عمرم تباه شد...چهار سال واسه انتقام رفت!  هی گر نیب

 

 شونه ام گذاشت. ی سرم و دستشو رو یکردم. روانشناس اومد باال  هی گفتم و دوباره گر نویا

 به من نگاه کن.  گه، ینکن! بسه د هی پاشو گر زم،یپاشو عز_

 

تم؛ اشکامو پاک کردمو به صورت روانشناس نگاه کردم، اونم  دونه برداش   هی رو به سمتم دراز کرد و منم  یدستمال کاغذ  بسته

  ی قو  یلیبد بود، اما تو دختر خ یل یو اون اتفاقم خ ی داشت ی سخت یزندگ  یلیدخترم، قبول دارم خ نی شروع به حرف زدن کرد: بب 

  ی کنم، ول  یم نتیتحس و  گم یم ن یبهت آفر ، یقو  ه یروح نیا ی من برا ؛ید یشجاعانه جنگ  و  یات رو از دست نداد ه یکه روح ی بود

  یکه من م  ی کن ن یو به خودت تلق یکه بخوا  ه ی! کافیکن رون یکه اون خاطرات بد رو از ذهنت ب ی تون ی نم ی تو تا خودت نخوا

 . یبد  انیبه تموم اون کابوسا و خاطرات بدت پا ی تون ی تونم. اون وقته که م ی خوام و م

 

از اون   یاثر  گه یکنم که د ی بتونم، اون قدر تالش م د یبودن، من با ی حرفاش تو فکر فرو رفتم؛ حرفاش درست و منطق نیا با

 خاطرات تو ذهنم نمونه. 

 اومدم.  رون یکه زد از فکر ب  یحرف با

 شد؟! االن کجان؟!  یو ندا چ ن یخب حکم دادگاه شرو _

 

 .دمیکش  یق یعم نفس

پاشون رو   هی دست و   هی بود که اول  نی هم ا یهم دادگاهشون بود، حکم قاض ش یشدن و هفته پ ر یماه دستگ  ه یو ندا  نیشرو_

 بسوزونن و بعدم اعدامشون کنن.

 

 داد.  ه یتک شیصندل  یزد و به پشت  یلبخند 
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دختر و پسر   ی کل  ی و تو تونست دن یاعمالشون رس  ی و ندا به سزا نیشرو  ، یچهره خوشکل دار هی ! ؟یخوا  یم  یچ گه یخب پس د_

 شدن؟! ی دختر و مواد مخدر چ ی ! محموله هاینجات بد 

 

داده    لیتحو  سیبه پل اریمواد مخدر، توسط کام  ی شدن و محموله ها  یداده م   لیدختر که به خانواده شون تحو  یمحموله ها_

 شدن.  یم

 

 اون پنج سال گذشت. ، یکن  یاصال به اون اتفاق و پنج سال فکر نم  ی کن ی م ی خب، از فردا سع_

 بهت کرده باشه. یهفته، کمک هی  نیا دوارمیمن. ام شیپ ا یب ،یو خواست ی هر وقتم تونست ،ی کن یآرامبخشم استفاده نم  یقرصا از

 

 کنم...  یخودمو م  ی تموم سع_

 

 بلند شدم؛ دستمو به سمتش دراز کردمو ادامه دادم:  ی صندل یرو  از

 کنم که سبک شدم.  یاحساس م ن،یبهم کمک کرد  یلیخ یمرس _

 

 بود.  فمیگلم، وظ کنم ی دستش فشرد و گفت: خواهش م  یتو  دستمو

 

 اومدم.  رون یزدم و با گفتن خداحافظ، از اتاق ب  لبخند 

 *** 

و بدون استفاده از    شبیزدم. د یبه خودم لبخند  نهیآ ی سرم انداختم. تو یو مقنعه ام رو مرتب کردم و چادرو ر یوسواس خاص با

 بار بد نبود.  نیاول یصبح خوابم برد، اما برا یکایدرسته سخت بود و نزد  دم،یآرام بخش و خواب آور خواب یقرصا
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بود تا رفت و   ده یخر نیماش  ه ی برام که گذشت، بابا  ی هفته ا هی  نیاداره شدم. تو ا ی زدم و بعد خوردن صبحونه، راه  رونیاتاق ب از

 آمدم آسونتر باشه. 

 آهنگ گذاشتم.   هی بردم سمت ضبط و  دست

 شدن به اداره، ضبطو خاموش کردم.  ک یبه اداره به آهنگ گوش دادم و با نزد دنیرس  تا

 وارد اداره شدم.  لم، یپارک کردم و با برداشتن وسا نگیپارک یتو  نویماش 

 جاخوش کرده بودن.  م، یشونیپ ی محکم و مغرورانه بود و همچنان اخمام رو  شهیمثل هم قدمام

 اتاقم مشخص نشده بود و قرار بود که امروز اتاقمو مشخص کنن.   هنوز

 بلند شد و احترام گذاشت. دنمی نشسته بود. با د زیساله، پشت م22سروان  ، ید یسع سروان

 آزاد!_

 

 براش تکون دادم و گفتم: اتاقم کجاست؟! ی کرد و من در جواب سالمش سر سالم

 

 ! هیکیاز سرگردها  یکیاتاقتون با اتاق _

 

 کدوم سرگرد؟! _

 

اعصاب منو بهم   ب یپسر عج نیزاشتم. ا ی م ابون یمن سر به ب ی هفته ا هی وگرنه   م،یاتاق نباش  هیتو    ایکردم با ارم یخدا م خدا

 . زهیریم

 

 که اول راهرو هستش. یاون اتاق ، یبا اتاق سرگرد صادق_
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برم باهاش تو    نکه یکرد چه برسه به ا ی اعصابمو خورد م نم یا دنیشن یحرف، کاخ آرزو هام رو سرم خراب شد. حت نیا دنیشن با

 شد. یخودم بد م  ی تونستم بکنم، چون برا  یاتاق بمونم. اعتراضم نم هی

 که نشونم داد، رفتم.  یگفتم و به سمت اتاق یسرد باشه  م، یتوجه به حرص درون یب

 منصرف شدم و بدون در زدن وارد اتاق شدم.   یخواستم در بزنم و وارد شم، ول اول

 در سرشو باال آورد و نگام کرد.   یصدا دن یکرد. با شن یم   یرو بررس  ی پرونده ا ه یبود و داشت  نییسرش پا ایارم

 پوزخند رو اعصاب زد.  هی کرد و  ریی الت نگاش تغح د ینکش قه یبه دق  یمتعجب نگام کرد، ول  

 به خورد شدن اعصابم نمونده.  یز یبود که چ  معلوم

دلت برام تنگ شده   نم یبیم  ،یمینشد و گفت: به به سرگرد ابراه الیخینشستم که ب زم یم  یصندل  یتوجه به نگاهش رفتم و رو یب

 . یو نداشت  می و طاقت دور

 

 کنم؟!  اده یروش پ ییایبلند شم و دوتا حرکت آنال  د یحرفش مسخره نبود؟! آخه جان من االن من نبا  شییخدا

 دلم واسه تو تنگ بشه؟!  د یکه من چرا با ی بگ  شهیگفتم: م   یلبخند مسخره ا ه یتمسخر سرتا پاش رو برانداز کردم و با  با

 

 باال انداخت. ابروشو

 !یعاشقم شد  د یشا_

 

 زدم.  یپوزخند 

 ! ست؟یتر ن یمنطق  نیتو بزارن، ا  شیمنو پ یو بهشون گفت  ینداشت موی خودت طاقت دور دمی! شااهیروت س   گهیم  گیبه د گید_

 

کردم تا هر بار با گفتن   دایسوژه پ ه ی. خوشحال بودم که دمیداد فهم ی دستش فشار م  یکه تو   یاز خودکار نو یگرفت، ا حرصش

 رو حرص بدم.  ایاون، ارم
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 به موهاش زد و گفت:  یچنگ  ایارم

 ! یبنداز که ینداره ت  یفقط کار! لزوم  م،ی کن ی و کار م میاتاق  ه ی منو تو االن تو  ن، یبب -

 

 نگامو به چشماش دوختم. یجد 

نامربوط   یکه تو اتاق توام، سرت به کار خودت باشه و حرفا   یکن تا وقت  ی . پس سعمی کن ی و کار م  میدرسته، ما فقط همکار_

 و به کارت برس. ن ی. االنم بشینزن

 

 به شکستنش نداشتم. یسکوتو دوست داشتم و اصرار نیسکوت کرد و مشغول به انجام کارش شد. ا ایحرفم ارم  نیاز ا بعد 

 کارم باشه گشتم. ز یم ی که قرار بود امروز رو ی و جابه جا کردم و دنبال پرونده ا لمیوسا  منم

 نبود.  ایدن  نیغرق پرونده بود و انگار تو ا ایارم

 زنگ زدم:  یمیو برداشتم و به سل ز یم ی رو تلفن

 !د؟یداشت  یکار  ، یمیبله سرگرد ابراه_

 

 . نمشیب یباشه، کجاست؟! من نم  زم یقرار بود پرونده اون قتل سر م_

 

 کنار اون برگه ها.   زتونه،یم  یسرگرد همون جاست، رو _

 

 نکردم کالفه شدم و بلند داد زدم:  داش ی پ یه شروع به گشتن کردم؛ وقت و قطع کردم و دوبار  تلفت

 !یمـــــــــــــــــــــــیسل -
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 نفر.  هی اومد، مثل افتادن  ید یتقه شد   یصدا نیگفتن ا با

تقه   یصدا  ه یرفتم که  ز ی. از جام بلند شدم و به سمت مشیبود و نه صندل ایاز ارم ی نه اثر ی چرخوندم، ول ایبه سمت ارم سرمو

 نفر.  هی آخ  یاومد و پشت بندش صدا گهید

 از خنده منفجر شدم. دم، یکه د ی زیتر شدم و با چ  کینزد

 سرش افتاده بود.  یرو  ش یکله پا شده بود و صندل ز یم نییپا ایارم

  دمیچرخ دهیگذاشت، تو همون حالت خنده، ترس  ی میکه سل ی محکمدر باز شد و با احترام  یی هوی دم؛یخند  یو بدون مهابا م بلند 

 خنده ام و خوردم.  ی میسل دنیو با د

 با تعجب نگام کرد و گفت:  یمیسل

 کجان؟!   یسرگرد صادق  -

 

 شد.  دایپ زیبا آخ و اوخ از پشت م ایارم ییهوی

 : د یبهش توپ ایکه ارم د یبلند خند  دنشیبا د یمیسل

 ! ؟یینجایا ی تو واسه چ -

 

 دست و پاشو گم کرد. یمیسل

 آوردم.  یمیپرونده رو واسه سرگرد ابراه _

 

 . رونیو برو ب   زیم  یپس بزارش رو _

 

 گفت و انجام داد و رفت.  ایکه ارم یزود همون کار  یمیسل
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دش  و دردمن  ی کرد. به زور خودم و نگه داشته بودم تا به چهره عصب یدرست م   شویکردم که داشت صندل  ایبه ارم گه ینگاه د هی

 نخندم.

 . د یبه موهاش کش ینشست و دست یرو صندل باالخره

 نشستم.  زمیپشت م  یصندل  یکه تند نگام کرد. خنده ام و خوردم و رفتم رو  دم یخند  یرکیز ریز

 باهاش ور رفت و باالخره روش نشست. گهید کمی! رهیدرگ ش یبا صندل دمیبهش کردم که د گه ینگاه د هی

 .دمینتونستم تحمل کنم و بلند خند  گهید

 با حرص نگام کرد و گفت: ایارم

 ! ؟یزن یکه داد م ی با سر گردنه اشتباه گرفت نجاروی! ا؟یا  وونهی مگه د -

 

 جوابشو دادم:  تیدادم و با جد  ی به صندل ی چرخ هی

 ! ینعادت ک د یبه بعد با نیروش کار منه، از ا نیا -

 

 . رهیانتظار نم نم یاز ا شتریب یا  رهیزنج وونه ید  هیاز _

 

 بلند شد و به طرف در اتاق رفت.  ایگفتم که ارم ی باو م ینیب نیببش

 زد ادامه دادم:  یاز خنده توش موج م  ییکه رگه ها ییصدا با

 داد پشتتو به خاک رسوندم؟!  هی فقط با   یحال کرد  ییخدا_

 

 

 رفت و درو محکم بست. رون ی برگرده و نگام کنه، از اتاق ب ی حت نکه یا بدون
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 به در کردم و مشغول انجام کارم شدم. گه ینگاه د هی لبخند  با

 صورت اخمو برگشت و مثل برج زهرمار نشست. هیدونم چقد گذشت که با   ینم

 در اتاق اومد.  یدادم که صدا ی پرونده بودم و داشتم کاراشو انجام م ی بررس  مشغول

 گفت:  یاحترام نظام  ه یوارد اتاق شد و بعد   یمیسل ایارم د ییفرماب با

. سرهنگ گفتن که به شما میکار کن یباهاش چ  میدون   یزنه! نم ینم یحرف چیاما ه م، یکرد ریمجرم و دستگ   ،یسرگرد صادق  -

 . نیکن یی ازشون بازجو نیایتا ب میبگ 

 

شده   ییوارد اتاق بازجو ایرفت. با رفتن اونا منم بلند شدم و دنبالشون رفتم. ارم  رونیاز اتاق ب یمی بلند شد و جلوتر از سل ایارم

 رفتم. م ینیبی اون اتاقو م شه یش  ه ی ق یداره و ازطر د ید  ییکه کامل به اتاق بازجو ی بود، منم رفتم و تو اتاق

رو   شهیور ش  نیبود ا ییاتاق بازجو یتو که  ی داشت، اما کس د ید  ییطرف به اتاق بازجو نیکه از ا ک، یکامال تار یاتاق با فضا  هی

 . د ید ینم

 تونستم بشنوم.   یشد و م  یاتاق منتقل م نیبود، به ا یی که تو اتاق بازجو ی توسط ضبط صوت صدا

انتقال داده شده توسط اون ضبط صوت   یرفت، نگاه کردم. صدا ی که داشت به مجرم کلنجار م ییایو به ارم   ستادمیا شهیش  پشت

 . دمیشن یرو م 

وقت   چ یبود، ه ایروش ارم ن یشدم و اگه به هم ی داشتم کالفه م گه یزد. د ی گفت و الم تا کام حرف نم ی نم ی زیوجه چ  چیه به

 گفت.  ی نم یزیچ

 برم.  ییاومدم تا به اتاق بازجو رون یاون اتاق ب از

 د شدم. به شدت و بدون اجازه باز کردمو وار  درو 

 نگام کرد.  یدر، برگشت و عصب  ی صدا دنیبا شن ایارم

 ! ؟ی کن ی کار م یچ نجایا_

 

 رو به روش خودم ادامه بدم.  ییاومدم تا بازجو_
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 . د یبه موهاش کش یدست

 کنم؟!   یکار م ی پس من دارم چ_

 

 تا االن حرف زده بود؛ بکش کنار. ی اومد  یاگه از پسش بر م_

 

 داد و به ما نگاه کرد.  هی تک واریدور شد و به د  زی از م ایارم

 نگاش کردم.   ، ییایاخم آنال هی مجرم نشستم و با  ی روبه رو یصندل ی رو

 منتظرم! _

 

 به خودش گرفت.  ی مسخره ا حالت

 ! ؟یمنتظر چ_

 

 اعتراف._

 

 اش گذاشت.  گهید یپاشو رو پا هی داد و   هی تک ی صندل یبه پشت لکسیر

 به جرم نکرده؟! _

 

 گفتم:  ی بلند  یو با صدا دم یکوب  زیم  یرو  یبلند شدم. مشت محکم  یصندل یشد و از رو  زیلبر صبرم

 . رونیزبونتو از حلقومت بکشم ب ای ی زن ی حرف م -
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 .د یکوب  ز یم ی دستشو رو تیعصبان با

 ... یمن کار_

 

 گفتم:  ی و عصبان  یو جد  دم یحرفش پر ونیم

 مونم.  ی کشمت و منتظر حکم دادگاه نم ی جا با شالق م ن یهم اد،یب رون یکلمه به جز اعتراف از دهنت ب ک ی -

 

 ! یکن  یکار  یتون  ی! اصال تو نم یحقو ندار نیا_

 

 زد و ادامه داد:  یپوزخند 

 کارا.  نیاصال دخترو چه به ا -

 

 کردم.  یم  آدمش د یرو نقطه ضعف من دست گذاشته بود، با درست

 . ادیدختر چه کارا بر م  هی که از  ی نیب ی نه و م ایحقو دارم  ن یا ین یب یاالن م_

 

 گفتم:   یمیرفتم و به سل  ییطرف در اتاق بازجو به

 .اریاون شالق و ب -

 

 اما سرگرد... _
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 و با تحکم گفتم:  دم یحرفش پر وسط 

 ! ارش یبرو ب -

 

  شترمیب ست،ی ن یچ یه نیالبته ا دم؛ید  یمجرم نگاه کردم. تو عمق چشماش ترسو م یو اخم به چشما تیاتاق برگشتم و با جد  به

 . شهیم

 برگشت و شالق و بهم داد و رفت.  یمیسل

 : دمیزدم و در همون حال پرس  یچرخ  هی مجرم،  دور 

 !؟ یبگ  ی زیچ ی خوا ی بازم نم-

 

 ... یگفتم که من کار_

 

گرد نگام کرد و به طور خودکار   یو با چشما  د ی. از صداش شالق ترس دمیکوب ن یزم ی حرفشو کامل کنه و محکم شالقو رو نزاشتم

 گفت.  وی زبونش به کار افتاد و همه چ

 کردم.   ایبه ارم یمندانه، نگاه  روزیلبخند پ  هی با

 کرد.   یمات و مبهوت نگام م  ایارم

 نفرو صدا کردم، اومدن و مجرمو بردن.  دو

 شدم و گفتم:  کش یکرد، نزد  یهنوز ناباور نگام م  ایرما

 نرفته که!  ادتی  ،ی محب ا یآنال گنیبه من م -

 

 اومدم و به سمت اتاق کارم حرکت کردم.  رونیاتاق ب از
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 *** 

  رو در آوردم، هم اون اعصاب منو  ارویدو هفته، هم من حرص ارم نی که برگشتم سر کار گذشته و تو ا  یروز ن یهفته از اول دو

 خورد کرده. 

 بشن.  ریدستگ   د یکه با ییبشه و خالفکارا یبررس  د یکه با د یخالف جد  ه یو  د یپرونده جد  ه یهر روز،  شه یهم مثل

 و سرهنگ مهمه.   مساریت ی برا ی لیکه خ  دونمیم نو یاما هم ه، یو بخاطر چ ی دونم در مورد چ ینم م، یجلسه مهم دار ه ی امروزم 

 نگاه به ساعت کردمو از جام بلند شدم تا خودمو به جلسه برسونم.  هی

 کجا؟!_

 

 دادم:   ارویجواب ارم یو با حالت جد  دمیچرخ

 خونه پسر شجاع.  -

 

 داد.  رون ینفسشو ب کالفه

 .دمیپرس  یجد _

 

 نرفته که!  ادتیجلسه، امروزه،   رمی دارم م_

 

 لب گفتم:  ر یرفت. با حرص نگاش کردم و ز رونیاتاق ببلند شد و جلوتر از من از  د،یکوب ش یشونیدونه تو پ  هی

 ادب چلغوز. ی خاک تو سرت ب -

 

 کنار دخترا نشستم.   ،یخال  یتنها صندل  یسمت اتاق جلسه رفتم و رو به
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 کرد:  ت یشروع به حرف زدن در مورد مامور سرهنگ

 . میکرد ییمرگ شناسا ه یباند رو به اسم سا ه ی -

هم دخترارو رد   زننی دو نشون م ر یت ه یبه  یعنی کنن.  ی م یبدنه و هم مواد رو تو شکم دخترا جاساز یهم قاچاق اعضا کارشون

 مواد مخدر. ی ادیکنن و هم حجم ز یم

جمعتون   نجا یبهشون شک نکنه. ا یهستن، تا کس  یعاد ی لیخ ی . جامیکرد دایخالفارو پ نیا یخونه و محل اصل ق، یتحق  یکل بعد 

  یت یاونم بر حسب مسئول ن؛یکمک کن د یبا ن،یاداره هست نیکارکشته ا ی همه شما که جزو مامورا تی مامور  نیبگم واسه اکردم تا 

 . شهیم نییکه براتون تع

 مامورا رو که ثابت شده هستند، بفرستم...  نیکردم بهتر یکه از قبل مشخص شدن. سع م، یبفرست د یچهار نفرو با ما

 

 به من نگاه کرد.  د،یحرفش که رس  ینجا یا به

 چقد تو کارش موفقه، به ما ثابت شده. نکه یاز اون ماموراست که ا یکی ی میسرگرد ابراه_

 کنن.   یبار باهم کار م نیهستند. ا یوسروان ترانه مهوش   یسحاب اریسرگرد کام ، یسرگرد صادق ایبعد 

  یما م یو از اونجا اطالعات رو برا شنیباند، مستقر م نیعمارت ا ی که درست رو به رو یخونه ا  یار نفر از پس فردا تو چه نیا

 فرستن.

 . میبد  ر ییاون اطراف، الزمه چهرشون رو تغ یگشت زن  یمواقع، برا   یبا اونا باشه، چون بعض د یهم با مور یگر  هی

 چهار نفر باشن.   نیا بان یپشت د یهم به نوبه خودشون تو اداره با ه یبق

 

که هر جا رفتم با من   یگره زد  ایارم نیچرا بند ناف منو به ا ایکرد. خدا  ی واسم زهر م  تویمامور  نیا ا یکم داشتم؛ وجود ارم نویهم

 باشه.

 کنه.   یم  یبی با خودت ببر، بچه گناه داره غر ر یبگ  نویجهنمم برم بگن دست ا ستین د یبع

 رسوند و همه رفتن؛  انیجلسه رو به پا سرهنگ
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 . میمن و اون سه تا مونده بود فقط 

 کردم و گفتم:  اینگاه خصمانه به ارم هی

 ! فته؟ی با من ب تتیکه بازم مامور ی چقد دعا کرد -

 

 چشماشو تو حدقه گردوند. ایارم

 نفس راحت بکشم؟! ه یکه   شمیمن از دست تو خالص م یک_

 

 ! شم؟یاز دست تو خالص م ی من ک_

 

 سوال من بود.  نیا_

 

 مشت کردمو کنار لبم بردم:  دستمو

 عه، چه جالب! االن سوال منم هست._

 

 خفه اش کرد.  اریکام یبگه که صدا ی زیخواست چ ایارم

و هم   زه یری بهم م ت یشما هم مامور  ی . با کل کالمیخونه باش  هیتو    تیوررو واسه مام یمدت  هی ! ما چهار تا قراره گهیبسه د_

 داشت تو اون خونه.   میو آرامش نخواه شیآسا

 

 کرد.   ینم م یزد به اعصاب من و عصب ی گند نم ایموافق بودم، البته اگه ارم باهاش 

 هم متقابال سکوت کرد.  اینگفتم و ارم  یچیه
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 . ترانه خودشو به من رسوند و آروم صدام زد: میرفت رون یک از اتاق ب میپاشد  همه

 سوره!  -

 

 خودش آروم جواب دادم: مثل

 جانم؟!  -

 

 ! ه؟یپسره چ نیمشکل تو با ا_

 

 کنم.   فیتو اتاق شما تا واستون تعر میبر ایب_

 

 نبودن.  سنایو  مایر  م؛یو وارد شد   میسمت اتاق اونا رفت به

 اومد و کنارم نشست. جان ینشستم که ترانه با ه ایاز صندل یکی ی رو

 !یمردم از فضول  گه یخب بگو د_

 

 ! ؟یتو اتاقم و مدارک رو برداشت  یاومده بود  ادتهی_

 

  یرفتم آمارشونو در آوردم و شنودا  نمیباشن، بخاطر هم  سیشک کردم که اونا پل دم،یتورو د یبه نشونه آره تکون داد. وقت  سرشو

 .دمیشن ییزایچ هی  می برگشت یکه از مهمون  ی وقت ،ی که تو اومد  ی درست شب ، یصوت لیفا ه ی  یتو اتاقو چک کردم.  ی تو

 

 نگام کرد.  موشکافانه
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 !؟یچ_

 

  یکه پدرش رو صدر ی عیبودم، پسر سم ا یاون وقت که تو نقش آنال ادمه یرو اعصابه!   یاد یقبل اونم باهاش مشکل داشتم، ز_

 کشته بود، اومد و دور تا دور عمارتو با آدماش گرفت. 

 کرد.  ی بود و نگاه م ساده یمثل ماست وا ایارم نیا یکن پسره خواست منو بزنه، البته غلط کرد، ول  فکر

 

 .د یدادم که ترانه خند  رون ی حرص نفسمو ب با

 رو بگو.  یصوت  ل یحاال حرص نخور اون فا_

 

 حد ترسو!  ن یو بگه که دوسم داره؛ در ا  ادیجرئت نکرده که جلو ب ی اونقدر یده، ول که عاشقم ش   دمیبهش گوش دادم و فهم_

 

 . د یدستشو به هم کوب  جانیبا ه ترانه

 ! کی چه رمانت ،ییوا_

 

 رو برداشتم و محکم سمتش پرت کردم.  یدستمال کاغذ   جعبه

 ! که؟یرمانت نیا یآخه االغ، کجا _

 

 با سرش گرفت و گفت: دستشو

 خوشکلم هست.  یبرادر  ی خر شده، قشنگ بچسب بهش! جا یمغز خر خورده و عاشق تو   یکی شعور یب -
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 کردم.  یدفعه کل چهرشو تو ذهنم بازساز  هی خوشکل بود.  ا یارم م،ی نکن یانصاف  یفکر رفتم، ب  تو

 فکرا خالص بشه.  نیت و سرمو تکون دادم تا از اچهره ام تو هم رف  ییهویباهاش ازدواج کنم فکر کردم که  نکه یبه ا آخرشم

 گفتم.  ی زدم و دور از جون  زیدستم دو تا ضربه به م با

 خنده اشو تموم کرد و چهره اش تو هم رفت.  ،ییهوی  یل یخ یول د،یبلند خند  ترانه

 .یکن  ی م ی ول کن، مامانتو چطور راض نارو یسوره ا_

 

  تیمامور  نیتازه سر هم  انیجر ه یشد؟! مطمئنم بازم  ی م ی اصال فکر نکرده بودم. مامان چطور راض نینگاش کردم؛ به ا پنچر

 . میدار

 اصال بهش فکر نکردم.  دونم،ینم_

 

 بشکن زد.  ه ی قه ی کف اتاق نگاه کرد و بعد از چند دق  یکایبه موزائ ناراحت

 .دمیفهم_

 

 حالت استفهام نگاش کردم که ادامه داد:  با

  نانیکه پدر مادرت اطم  ارمی. من دوستتم و کاممیو کنارت م یما چهار نفر یکی  نیاما ا ، یتو تنها بود ی قبل  ت ین مامورتو او  نیبب -

 مونه.  ینم  یواسه نگران ییجا ن یبنابر ا اد، یپسره و باهامون م ه یهم که باالخره  ایکامل بهش دارن و مثل برادرته، ارم

 

 برم.  تیمامور  نیداد، تا بزاره به ا  یم حیزد و براش توض ی بهش زنگ م ارم یکام د یگفت؛ با  یم راست

  یبرم، از ترانه خداحافظ د یمونده بود. بلند شدم و با گفتن فعال من با یتا تموم شدن وقت ادار  قه ینگاه به ساعت کردم، پنج دق هی

 کردم. 
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شدم و به   نم یرفتم. سوار ماش   نگیزدم و به پارک رون یاق ب از ات لم،یرفتم و بعد از برداشتن وسا ایاتاق کار مشترک خودمو ارم به

 سمت خونه روندم. 

 

 *** 

 

 (ای)ارم

 

 باشه.  زم یم  یشده رو لی نره، فردا پرونده تکم ادتی_

 

 چشم سرگرد. _

 

 داد که رفته.   ینشون م  لش،ینبودن وسا ی اتاق برگشتم؛ انتظار داشتم سوره هنوز اونجا باشه، ول به

 اومدم.  رونیجمع کردمو از اتاق ب لمویوسا  منم

 . ایآنال یسیبا ورژن پل  د،یجد  تیمامور هی

دو    نیو تو ا دهی از رفتاراش حرصم م ی اما بعض م،ی ر یم  تیمامور نیو با هم واسه ا م یاتاق ه ینگم، خوشحال بودم که با هم تو  دروغ

 هفته، فقط از دستش حرص خوردم. 

دلم براش   فتم،ی نازش م ی خنده ها ادی یوقت   یحرصم گرفت، ول یلیخ  د،یخند  یافتادم و اون اونجور  ی صندل ی روز که از رو اون

 . رهیم

کنه و   ی لحظه دود م  هی که بهش دارم و تو   ی اما امون از زبونش و اخماش، چون کل احساس خوب شه،یناز م یل یاون چادر خ ی تو

 . شمیواقعا کارش خوبه نم نکه یبره. منکر ا ی به هوا م

 کرد.   یاعتراف نم ی چینکرده بود، ه ییبود و از اون مرده بازجو ومده یروز اگه خودش ن ناو
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 لبخند رو لبم جا خوش کرد.   هی فکرا  نیا با

 فکرا گذشت.  نیبا ا نگ،ی به پارک دنیرس  ریمس

 شدم و دست بردم و ضبط و روشن کردم. نمیماش  سوار

واضح گفته بود   ی لینبود، چون اون خ شی ب ی الیخ نیکرد، اما ا ی کردم و اونم قبول م  یشد که به سوره ابراز عالقه م  یم یکاشک

 .شی سیورژن پل  یول ام، ینکرده، من همون آنال یفرق  ی چیکه ه

 کردم.  ی پدال گاز خال ی و حرصمو رو  دمیفرمون کوب  یرو  مشتمو

 *** 

 

 )سوره( 

 

 کردم.  ی کالفه ا پوف

 . ستمیاالن تنها ن یتنها بودم، ول تیمن اون مامور ست؛ یمثل اون ن  تیمامور  نیخدا ا مامان به _

 

 و گفت:  د یکش  شیاشک یبه چشما یدست

 خوام تورو از دست بدم.  ینم ، یو بعد پنج سال برگرد  یخوام بر ی گفتم که نه! من نم -

 

 شدم، رفتم کنار پاش زانو زدم و ملتمس نگاش کردم.  بلند 

! تورو خدا بزار برم، نزار فکرم  گهیو بهت م اد یم ارم یکام ت، یبرم مامور د ی. امروزو بادمیم حیمامان، االن دو روزه که دارم برات توض_

 باشه.  رت یدرگ

 

 ! د؟یچند نفر_
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 . شهیم یداره کم کم راض ی عنیسوال  نیا

 . یو ار...سرگرد صادق اری منو ترانه و کام  م؛یچهار نفر_

 

 مطمئن؟!_

 

 نرم. ایگرفتم که برم  ی رفتم اردو و از مامانم اجازه م ی ام گرفته بود؛ انگار داشتم م خنده

 .یستی پرسه دخترم، چند نفر باهاتن و تنها که ن ی مامانم م بعد 

 امو خوردم و گفتم:  خنده

 . دهیم حیدنبالمو واست توض اد یم اریمطمئن مطمئن باش. االن کام -

 

 اشاره اش رو تو هوا تکون داد.  انگشت

 . یبخشمت. بهم قول بده که سالم برگرد ی وقت نم  چیه ، یکردن من دروغ بگ  ی راض ی برا یخدا بخوا  ی سوره، به خداوند _

 

 . دمیران نباش بهت قول مگردم نگ  ی ساده است. سالم برم ت یمامور ه ی  نیقربونت برم، ا_

 

 داد.   یم  اریزنگ خونه، نشون از اومدن کام یبگه که صدا یز یبه نشونه باشه تکون داد و خواست چ یسر

 گفت:  دنم یشدم و رفتم درو به روش باز کردم. با د بلند 

 ! را صادر کرده اند؟ ت یخانوم؟! والده تان اجازه آمدن به مامور ی ! در چه حال؟یسوره! خوب ی به آج -
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 لحن خودش جواب دادم:  با

 دهند.   حیتوض شی و برا  ند یایوالده ام منتظر سنبل خان هستند، تا ب  ریخ -

 

 . د یتو کله ام کوب یکی

 . شعوریسنبل خان عمه اته ب_

 

 شو.  لیکشت، تبد  یاومد آدم م  یسر و صدا م  یکه انقد مظلوم بود و ب   یاریبه اون کام ا ی! بزنمتایم اریکام_

 

 نگام کرد.  یچپک

 . سیتو دامنم تا ببرم واسه پل  یزاشت ی خالفکار م هی  ی کشتمشون! روز  ینم ی دون  ی خودت که بهتر م شعوریب_

 

 ! ؟یدم در نگهش داشت یکش  یخجالت نم ادیتو؟! سوره تعارف کن ب   یایچرا نم اریکام_

 

 تعارف کردم تا بره تو.  اریو به کام  می داد انیمامان به کل کلمون پا یصدا با

 ازش استقبال کرد.  یتعارفو تو هوا زد و وارد خونه شد. مامانم به گرم  ن یماشاال اول ارمیامک

  ییجا ایداد و    یم  حیرو اون توض یزیدونستن که چقد هوامو داره و اگه چ ی دوست داشتن و م  ارویهم بابا و هم مامان، کام کال

 شد. یاز بابت من راحت م  الشونیشدن و خ  ی باهام بود، قانع م

 . ادیحال ب گرش یکه ج اریب اری شربت واسه کام ه ی! برو ؟یسادیسوره دخترم چرا مثل مجسمه ابولهول باال سرمون وا_

 

 گفته بودم.  ایمن به ارم   نویها! حرف خودم به خودم برگشت. ا نهیگرده هم  نیزم  گنیم نکهیا
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 بردم. اریکرد، واسه کام ی ، که هر سال مادرم خودش درستش مخوشرنگ ی شربت آلبالو ه یسمت آشپزخونه رفتم و  به

 تموم شد، مامان رو به من گفت:  حاتشی توض ی داد؛ وقت حیتوض زویجرعه جرعه شربت و خورد و واسه مامان همه چ اریکام

 نکن. یراحته، تو هم لجباز  المیباهاته خ ار یسوره االن که کام -

 

 . لجم گرفت و تند تند گفتم:د ی خند  ی م ی رکی ز ریخنده اش گرفته بود و ز شعور یب اریکام

 . رمیکنم هرجا رفت باهاش م ی م د یکنم، هر جا رفت، تاک  یو ول نم  اریچشم مامان! دست کام -

 

 با اعتراض ادامه دادم:  بعدم

 خنده!  ی داره بهم م اریخو مامان مگه من بچم؟! نگاه کن کام -

 

تو رنگ عوض کردن داشت، آفتاب   نیکه ا  یسرعت یینشست. خدا نیو مت  یجد  ی لینده اشو قورت داد و خخ اریگفتم کام  نویا تا

 پرست نداشت.

 کرد و گفت:  ارینگاه به کام ه ی مامان

 آروم نشسته!  م یلیخ چاره یب -

 

 بگم که نزاشت و خودش ادامه داد:  ی زیچ خواستم

 لطفا حواست بهش باشه، من سوره رو به تو سپردم. ار یکام -

 

 رو به مامان گفت:   نانیو با اطم یجد  ی لیبلند شد و خ اریکام

 .دم یم لیکه هست بهتون تحو   ینجوریحواسم بهش هست سوره رو هم ن،ینگران نباش -
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 به من نگاه کرد و ادامه داد:  بعدم

 ! م؟یبر -

 

 . دمیرو برداشتم و مامان رو بوس  چمدونم

 .میبر_

 

  دهیشدم. لباس فرممو نپوش  اریکام نیو سوار ماش  دمشیو مامان تا دم در بدرقه مون کرد. دم در بازم بوس   می راه افتاد اریکام با

 . می فتیالزم رو داد، راه ب لیسرهنگ بهمون وسا نکه یبودم، چون قرار بود بعد ا

 آهنگ شاد گذاشت. هی  شیشگ یبه عادت هم اریکام

  انشیشاد بود و به اطراف یاخالقشو دوست داشتم، تو هر حال یلی. خد ی در آورد و با آهنگ رقص  یبه اداره جنگولک باز دنیرس  تا

 داد.   یمثبت م  یانرژ

 :د یمقدمه پرس  یب  ی لیتموم شدن آهنگ، خ با

 در چه حده؟   ایرابطتون با ارم -

 

 جواب دادم:  لکسی تعجب کردم و بعد ر اولش

 . روزی د ی در حد همون کل کال -

 

 هنوزم دوست داره؟! _

 

 باال انداختم. ی شونه ا لکسیر
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 . دمیبهش نم یشرو یاگه دوستمم داشته باشه، من اجازه پ ی دونم، ول ینم_

 

 چرا؟!_

 

 گفتم:   یو جد  قاطع

 مشخصه!   لشیدل -

 

 بود.  نمون یب ینیگفت و سکوت سنگ   یزی گفتم، نه اون چ  یزی به اداره، نه من چ دنیرس  تا

 .میشد  اده یپ یی پارک کرد و دوتا نگ یتو پارک نویماش  اریبه اداره، کام دنیرس  با

 . می بود ع یضا ی لیخ ،ینظام یاون همه آدم، با لباسا نیهردومون اسپرت بود و ب  پیت

 .میستادی اتاق از سمت چپ ا نیاول یوجلو  م ید یچیراهرو اول پ تو

 .میو به دنبالش من وارد اتاق شد  اریکام  اول

 مثل ما بود، متوجه ما شدن و سالم کردن.   پشونیو ترانه که ت  ایدر، ارم یصدا با

 کنم که دستم گرم شد. ریکردم. خواستم نگاشو غافلگ  یرو خودم احساس م اروینگاه ارم ینیسنگ  م؛ یسالمشون رو داد  جواب

  ی برا اریدونستم که کام ی دستامون شد. م خینگاهش م ایبود که دستم و گرفته بود. ارم اریدست کام ی دستم نگاه کردم؛ گرما  به

نکرده بودم که   ل یو تحل ه ی تجز ارو یکارو کرده. هنوز واکنش ارم  نیا دهینشون م  یچه واکنش نه یبب نکه یو ا ایدر آوردن حرص ارم

 گفت:  اریکام

 منو عشقم چطوره؟!  پ یت -

 

 زد. رون ی. اخماش رفت تو هم و رگ گردنش بدمید ارو یارم ی وضوح مشت شدن دستا  به

 شده بود.  یرتینه، غ دمیشا ایشده بود و  یعصبان
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 رو گرفته بود، جواب داد:  ه ی که انگار قض  ترانه

 .نیای! بهم منیشد  یعال شه یمثل هم -

 

 بدتر کرد.  ارو یوضع ارم  نیکردم که ا ی مزخرفشون نخندم. خنده کنترل شده ا ی حرفا نیخودمو نگه دارم و به ا نتونستم

از   د ی. شانمیبش رم یکشم و نم ینم  رونی ب  اریکام ی دونستم من چرا دستمو از دستا ی . نمدمیفهم ی از نگاهاش م نویبود، ا کالفه

 گردم، اتاقو ترک کرد.  یالن بر مبا گفتن من ا ایبگه که ارم ی زی خواست بازم چ اریخوشم اومده بود. کام یباز نیا

اگه جرئتشو داشت، همون موقع جلو   نیزد که ا بیکه لحظه آخر بهم کرد، باعث شد که دلم براش بسوزه، اما عقلم بهم نه ینگاه

 کرد.   ی اومد و االن قمپز در نم یم

 . دمیدونه تو بازوش کوب ه یکرد.   یکه خنده بلند   دمیکش رون یب ار یاز دست کام دستمو

 ؟ یبود که کرد یچه کار مزخرف  نیا_

 

 به ترانه کردم و ادامه دادم:  یتند  نگاه

 ؟ یر یگ یو م  ار یتو چرا دنباله حرف کام -

 

 به طرف ترانه رفت و گفت: اریکام

 بزن قدش.  ،یکرد   یدمت گرم که همکار -

 

 . دنیشد، نگاه کردن و دوباره خند  ی که از حرص دود از کله ام بلند م ی و به من دن یبه هم کوب دستاشونو

 من منتظر جوابم!  ن،یرو آب بخند _

 

 شد و گفت: یجد  یی هوی اریکام
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 بله، هنوز دوست داره.  دمینه که د ایهنوزم دوست داره،  نم یخواستم بب ی م -

 

 موشکافانه ادامه داد:  بعدم

 !؟یناراحت شد  شیحاال تو چرا از ناراحت -

 

 کنم.   یرتیخوام اونو غ ی خواستم فکر کنه من م ی بود که نم نیبه خاطر ا د یحرفش جاخوردم. چرا واقعا ناراحت شدم؟! شا نیا با

 بدم.  یندارم که به کس ی. من دل ستمین گهید  ی لرزه! من مثل دخترا یو نم  دهینلرز یدلم واسه کس من

 نشستم و جواب دادم: ی صندل یرو  لکسیر

 برام مهمه.  ایکنم و   یرتیخواستم اونو غ ی خوام فکر کنه که م یناراحت نشدم! فقط نم شیمن از ناراحت -

 

.  میپروند  یو مگس م   می بود که تو اتاق جلسه نشسته بود ی ربع ه یگفتم که هر دو تاشون قانع شدن.  ح یو صر  لکسیقدر ر اون

 الزمو بهمون بده.  لیو وسا  ادیهمچنان قرار بود ب هنوز برنگشته بود و سرهنگم ایارم

 . میگذاشت ی و احترام نظام  میسرهنگ بلند شد  یباهم اومدن. به پا ایانتظار، سرهنگ و ارم ی بعد کل باالخره

  ی شده بود، برامون آرزو  یجاساز زیر  یلیخ ی و شنودا  نیکه توشون دورب  یلیو وسا ابیاومد و بعد دادن چند تا شنود، رد  سرهنگ

 کرد و رفت.  تیموفق 

کرد و   ینگاه م  ار یبه کام ش یمثل دشمن خون  ای. ارممیبر اریکام نی. قرار بود هر چهارتا با ماش میو عزم رفتن کرد  میبلند شد  همه

 جلو نشستن. ارمیو کام  ایو منو ترانه عقب و ارم  مید یرس  نینبود. به ماش  الش یخ نیع ارمیکام

 رو به هممون گفت:  اریکام  م،یرفت رون یاز اداره ب نکهیمحض ا به

 ! م؟یبر دمون یجد  ت یشاد به استقبال مامور ک یموز هی با  -

 

 بلند جواب داد:  ترانه
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 ! میبر -

 

 هم که سگرمه هاش تو هم بود.  ایبودم و ارم یخنث  شهیکه مثل هم  منم

 آهنگ شاد گذاشت. ه یدست برد و   اریکام

بلند   اریبه نشونه تاسف واسشون تکون دادم که کام ی. سرد یرقص ی م نیگرفته بودش و داشت قشنگ تو ماش  ار یهم جو کام ترانه

 گفت: 

 دلبر برج زهرمار من  -

 با اخم نزن  حرفاتو

 

 از تعجب گرد شدن؛ االن به من گفت برج زهرمار؟!   چشمام

لبخندم   ه ی یسال  یبرج زهرمار  گه، ید گنی خودم به خودم گفتم خب راست م یی هویبزنم که  ارینشون بدم و کام ی واکنش خواستم

 رو لبات.   ادیبه زور م

  ی کنار جدوال  ی جز درختا یزیسرگرم کردم که ماشاال هزار ماشاال چ رونیب یو بزنم شدم و خودم و با تماشا ار یکام نکه یا الیخیب

 . دمید  ینم ابونیخ

  ی ! خب هر چکهیو ش   زیکه معلوم بود تم  رونش یب  ی. از نمامید یرس  م،ی قرار بود اونجا بمون  یتا ک دونمیکه نم ی به خونه ا باالخره

 منطقه خوب تهران بود.  ه ینباشه تو 

  میداشت ی سع یعیهممون به طرز فج  م؛یشد  اده یپ نیو از ماش   م یرو زد یدود  ی نکایع م،یلبه دارمون رو سر کرد  یکالها

 .می بودن و نگاه کن ساده یدرش وا  یند قلچماق جلو رو که چ یی نامحسوس عمارت روبه رو

وارد خونه   ،یساختگ  ی کردم که به خودشون اومدن و با سر و صدا  یسرفه الک  م،یکن  ینگاه م عی ضا میدار  ی ادیز دم ید ی وقت

 .میشد 

  ایآنال  نکهی چون خبر ا نه،ینب ی داشت که چهره منو کس د یبرداشتم. سرهنگ تاک  نکویوارد خونه شدم، کاله و ع  نکهیمحض ا به

 کل رسانه ها رو ترکوند.    سه، یپل ه ی  یمحب
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 رفت.  یبر باد فنا م  تیاون وقت بود که کل مامور نه،یچهره امو بب ی کیبود که  یشناختن و کاف یهمه خالفکارا منو م  االن

 بود.   ی و جمع و جور ک یطور که حدس زدم، خونه ش  همون

 بود که بچه ها آورده بودن.  ی زاتیاتاق، پر از تجه نیه بود و سه تا اتاق داشت. به طبقه باال رفتم و اتاقارو نگاه کردم. اولطبق  دو

 .مینظر داشته باش  ریاون، عمارت و ز قیراحت از طر یلی خ می تونست ی کامل به اون عمارت داشت و م  د یاتاق د اون

 خوب بود.  یلیخ  ن یبه اون عمارت نداشتن و به نظرم ا ی د ید ی بعد  یاتاقا

 .دمیاومدم که ترانه رو د رون یاتاقو نگاه کردم، ب نیآخر نکه یاز ا بعد 

 شد. ی خواستم بگم سوال یکه م   یخواست خودم، جمله ا یو حت   یمنظور   چیه بدون

 اتاق؟  ه یتو   میبر د یمنوتو با_

 

 به گردنش داد و گفت:  ی و تاب چیپ

 اتاق!  هیجونت برو تو   ایارم  نه په، با -

 

 اتاق.  هی تو  میبر د یبود که با نینه منظورم ا_

 

 اتاق.  ه یبرو تو  ا یبا ارم ی خوا ی م گم یمنم م_

 

 و گفتم:  دم یکش م یشونیبه پ یدست

 تو اتاق.  م یباهم بر د یکه با گمیمن م   نیبب -

 

 اتاق.  ه یبرو تو  ایخو منم نگفتم با ارم_
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 کالفه شدم و داد زدم:  آخرش 

 اتاق.  هی تو   میتا باهم بر ا یب گمینبود، م یگاو، اصال جمله ام سوال  -

 

 گفت:  مظلوم 

 ! ؟یزن ی خو باشه، چرا داد م -

 

 .ی کن  ی م ایارم  ایارم ی آخه ه_

 

 نازک کرد.  یچشم پشت

 دختره گند اخالق.  ش،یا_

 

 اومده بودم، شد. رون ی که ازش ب  یگفت و جلوتر از من وارد اتاق نویا

مورد با ترانه    نیکنم که حداقل تو ا یکردم و به دنبال ترانه، رفتم تو اتاق و درو بستم. تختا دو نفره بود و خدارو شکر م   یپوف

 . میپروند  ی جفتک نم چکدومیچون ه م،ینداشت یمشکل

 .میداشت، شد  د یکه به عمارت د ی و وارد اتاق  میکرد ی رو تو اتاق جاساز لمونیوسا

 نگاه کردم.  رونویکم کنار زدم و ب  یلی رو خ  پرده

 .میبمون نجا یترم ا انیو قراره مثال تا پا میمستقر شد  نجایو دانشجو ا ق یبه عنوان چهار تا رف ما

 کردن.  ی م ایارم  غهیچون شانس گند من مطمئنم منو ص م، یکن  غهیرمانا ص ن یمثل ا  میکنم که مجبور نشد  ی شکر م خدارو

 عشقم._
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 تحمل کنم؟! ی چطور ارویمسخره کام  یباز ن یبده، آخه من االن ا وب ی! به من صبر اایخدا

 دست بردار بشه.  ایزود   نیزد، محاله به ا یقفل   یز یچ هی رو   نیدونم ا  می خواد عشقم عشقم کنه، من که  ی م یه حاال

  ار یرفت. ترانه دنبال کام  رونیزد و از اتاق ب ی لبخند کج  اریاش کردم و چشمامو تو حدقه گردوندم. کامو با حرص نگ  دمیچرخ

 . میتنها موند  ایمن و ارم ب، یترت  نیرفت و به ا

 : دمیرو شن  ایپر حرص ارم یطرف پنجره و بازم پرده رو کنار زدم، که صدا برگشتم

 کرد، وا داده و دوست پسر گرفته.  ی سنگ بودن م ی که ادعا یی ایآنال نم یب ی م -

 

 حرص دادنش که بد نبود، بود؟!  کمی بود.  ه یثان  هی رو لبم نشست که عمرش فقط   یکج لبخند 

 . د یتا کور شود هر آن که نتوان د _

 

 

 حرفاش، حرص مشهود نباشه، گفت:   ی کرد تو ی م ی که سع یدستهاشو محکم مشت کرد و در حال  تش،یکنترل عصبان یبرا

 کنه.  ی خدا درو تخته رو خوب باهم جور م ن،یاز چشم بد دور باش  -

 

 جواب دادم:  د،یشد تو صورتم د یکه به ندرت م   یحی مل لبخند 

 . یمرس  -

 

 مهم تره!  تیبسه، مامور گه ید ی رفت. خوشم اومد خوب چزوندمش، اما مسخره باز رون ی و از اتاق ب پاشد 

 رفتن.  ی ور م اشونینشسته بودن و با گوش  ییرایگرفتم. همه تو پذ   شیرو در پ ییرایرفتم و راه پذ   ونر یاتاق ب از
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 تا توجهشون بهم جلب بشه.  دم یبهم کوب دستامو

 . تیرو مامور نیتموم تمرکزتونو بزار  م؛یکارارو ندار  نیوقت ا نم، یبب نی! پاش تونه؟یو شما سرتون تو گوش  م یتیما االن وسط مامور_

 

 زد.   یپوزخند  ایارم

 . د یبهتره تمومش کن م،یشمارم ندار ی ایوقت عشق باز_

 

 نگاش کردم.  یجد 

 . دنیاز حد کشش م ش یموضوعو ب ه یدارن  ایفقط بعض م؛ ینکرد یما عشق باز_

 

 بقه باال رفت.و به ط  د ی. اخماشو تو هم کشد یفهم نو یخوب ا یلیبه خودش بود و اونم خ منظورم 

 کردم.  ی دست شیبگه که پ  ی زیاومد چ ار یو ترانه هم بلند شدن و کام اریکام

 ندارم.  مونو یم  نیا یها که یموضوعو کش نده! حوصله ت نیا گه یلطفا د اریکام _

 

 . میو واردش شد  می به سمت همون اتاق رفت ییگفت. سه تا ی و باشه ا د یخند  اریکام

 .میشده بودنو، روشن کرد  یکه توسط افرادمون تو عمارت جاساز  ییها ن یو دورب  می فعال کرد ستمارویس  ی زیاز هرچ اول

 .میری بودنو فاکتور بگ  ساده یوا اطیمحافظو که تو ح  ی نبود، البته اگه کل یخاص زیچ اط یح تو

 کردم.   یمحافظ و دم و دستگاه زندگ   یبودن، چون چهار سال رو با کل ی واسه من عاد نایا

 نبود.  یخاص ز یو بازم چ م یکرد یخونه بودو بررس  یکه تو  ین یدورب

 آشنا بود.  یاد یکه چهره اش ز  دم یرو د یک ی. زدنیبودن و حرف م سادهیطبقه دوم، چند نفر وا ی تو

 مرده زوم کن.  ن یرو چهره ا اریکام_
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 که گفتم رو کرد؛ با دقت نگاش کردم.  یکار  همون

 بودم؟!  ده یکجا د نویا

 !ش؟یشناس  یم_

 

 نگاه کردم و کالفه گفتم:  اریکام  به

 . ادینم ادم یکنم  ی هر چقدر که فکر م یآشناست، ول   یلیچهره اش برام خ -

 

 تو موهاش زد.   یچنگ  اریکام

 بهمون کمک کنه.  یل یتونه خ ی م نی! امیکن ییباندو شناسا س یزودتر رئ د یفکر کن، ما با  شتریب کم یسوره _

 

 اومد.  ی نم ادمی کردم    ی هر چقدر که فکر م  یدونستم، ول  ی م نارو یا همه

 شنودا رو فعال کن.  اریکام_

 

 اون چند تا مرد و شروع به حرف زدن باهاشون کرد.  شیزن هم اومد پ  ه یموقع  همون

 آشنا بود!  یلیخ صداش 

 کن.   رو چهره زنه زوم_

 

 که زد مشتاق شدم اول حرفاشونو گوش کنم.   یبا حرف  ی ول  ه،ی چهره زنه که زوم کرد، شناختمش. خواستم بگم که ک رو
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مطمئن باش تورو از    ،یمن گوش کن  یبه حرفا د ی! پس بایبرس  نجا یو من کمک کردم به ا یباند  نی ا سیپسرم، تو االن رئ نیبب_

 برم. ی باالتر م ،ی که هست ینیا

 

 .یام دخالت کن  گهید  یتو کارا د یتو نبا ی امان، ولباشه م_

 

 با خودم گفتم:  آروم 

 . یکن ی جوونارو بدبخت م یکه دار  یی پس تو -

 

 :د ینگام کردن و ترانه پرس  ی سوال همه

 ه؟ ی! ک ش؟یشناخت -

 

 هر سه گردوندم.   نیگرفتم و ب تور یاز مان نگامو

 زنه ستاره است.  نیا _

 

 با استفهام نگام کرد.  ایارم

 ستاره؟!_

 

  ار،یپسره، رام ن یازدواج کرده و االن ا گهیمرد د  هی طالق گرفته بود و با  ی! اون از صدراوش یمادر س   ،یاهوم، ستاره زن صدر _

 پسره ستاره است. 

 

 بلند شد؛ به سرهنگ زنگ زد و اطالعات رو بهش داد.  جان یبا ه اریکام
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 سمتمو گفت: د یاز اون چرخ بعد 

 بود دختر!  یکارت عال -

 

 و نگاه کرد.   اریکام  ضیبا غ ایارم

 بوده.  نیرو با خالفکارا همنش یچند وقت  هی هم نکرده، باالخره  یچندان کار شاخ_

 

 نگاش کردم.  تی سمتش و با عصبان دمیگرفتم؛ چرخ  شیحرفش آت نیا با

 !؟یکن  ی کار ی چرا هنوز که هنوزه نتونست ی گذرون یم  سیگفتم، تو که وقتت رو تو اداره پل  نویمن تو خالفکارا بودم و ا_

 

 کرد.   یونی پادر م شه،یدعوا م  نمونیکه داره ب  د ید  یوقت اریکام

 ! ن؟یپر ی ! شما چرا مثل موش و گربه به هم مگهیبسه د_

 

 با حرص گفت:  ایارم

 به دوست دخترت بگو با من کل کل نکنه!  -

 

 خنده اش گرفت و به زور خودشو کنترل کرد که نخنده.  ن، یا دنیبا شن اریکام

 تو حرفاش بود.  یحسادت آشکار هیبچگونه بودن،   یلیخ حرفاش 

 گفتم:  یو با لحن حرص درار  لکسیر

 نه؟!  ،یسوز  ی بد م ی دار  اریمن و کام  یتو انگار که از دوست -
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 زد.  یا  قهقهه

 بسوزم؟!  د یچرا با_

 

 نداخت، بد نبود که منم مثل خودش رفتار کنم.  یم  که یاون انقدر ت ی بزنم، وقت وییوقتش بود که ضربه نها االن

 !ست؟ین نطور یشنودا باشه، ا یصوت یال یاون فا لشیدل د یشا_

 

 کرد، گفت:  ی داد م  یب تی که توش عصبان ی و با لحن سادیوا  می قدم ه یقرمز شد و به سمتم اومد؛ تو  تیعصبان از

 !یتموم شده! بهتره که دلتو به اون خوش نکن ه ی اون قض ، نیبب -

 

 کردم.   یبلند  خنده

 . رهی که جربزه نداشته باشه، همون بهتر که تو گذشته بم یکس ه؟ ی بشه؟! مگه آدم قحط یدلمو به تو خوش کنم که چ_

 

 نگام کرد که ادامه دادم:  مات

که    نیباشه! ا ت یانداختن فکرت رو مامور  که یت  یبهتره به جا ست؛ یبچگونه ن یکارا  نیو وقت ا میینجایا ت یاالنم ما واسه مامور -

 .یبهشون فکر کن  کمیو قبل زدن حرفات  یبفهم نویخالفکارا بودم به دلخواه خودم نبوده، کاش ا نیمن چهارسال ب

 

سگ صفت   ی امرداکه اون ن ی اما حقش بود، اون حق نداشت بخاطر گذشته ا دم، یکه تو چشاش نشست و د  یوضوح غم  به

 بندازه. که یباعثش بودن، به من ت

 .می گشت  یم  یدنبال انبار میداشت  م؛یعمارت شد  ی دوختم و مشغول بررس  تور یبه مان نگامو

 تو اون منطقه نبود.  ی نیدورب ایازش نبود و  یداد و دخترا اونجا بودن، اما اثر   یپوشش م ارو یکه همه گند کار ییجا
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بود، که   یاتاق ه ی ن، یزم ر یعمارتم، ز یپشت اط یافتادم. من تو ح یز یچ هی  اد یکه  م یکرد ی رو بررس  اطیح ینای بار هزارم دورب یبرا

 اونو اتاق قرمز کرده بودم. 

 زوم کن. نیزم یرو نگاه کن ورو   یپشت اط یح نیدورب اریکام_

 

 نبود.  یز یچ یپشت اطیکه گفتم رو کرد، اما تو ح  یکار

 کارو تکرار کن.  نی و ا  اطیح گه ید ی برو قسمتا_

 

 گفتم:   دمویاز جا پر دنشی . با ددمید ی در فلز  هی سبزه،   یکل  ون یبزرگ م یدرخت آلو   هی بغل عمارت، کنار  درست

 .نجاستیا ای! همه گندکارنجاستیا نه،یهم -

 

 شده.  دایپ یبلند شد و با عجله به سرهنگ زنگ زد و گفت که انبار اریکام

 

 *** 

 چشماتو باز کن، تموم شد._

 

 کرده خودم نگاه کردم.  ر ییتغ  افهیچشمامو باز کردم و به ق مورمون،یحرف سروه، گر  نیا با

 ؟ی دختر نقاب دار در چه حال_

 

 زدم.  ی ترانه نگاه کردم و لبخند  به

 ام.  افه یحال عوض کردن قکه! مدام در  ی نیب یم_
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 و گفت:  د یخند 

 کم مونده.   شه،یتموم م نم یا -

 

 سروه رو نگاه کرد و ادامه داد:  بعدم

 ! ده؟یبه کجا رس  ا یکار ارم-

 

 .شهی کنه، کم کم داره کارش تموم م ی م مشیداره گر نیرام_

 

 نشناستشون. ی کنه و کس  رییتغ  ی لیخ د یخوبه، چهره اش با_

 

 سر بزنه.  نی و رام ا یرفت تا به ارم رون یگفت و از اتاق ب ی باشه ا سروه

 اومد و روبه روم نشست.  ترانه

و فکرم نکنم اون    یهست ی چه رشته ا  ی من به نفس نگفتم دانشجو  ، یهستش و دانشجو هست تای نره تو اسمت آن ادت یسوره _

 . یند  یبپرسه، فقط مواظب باش سوت 

 

 باشه نگران نباش._

 

دزد سر راهش اونو    هی  م،یکرده بود شیکه خودمون صحنه ساز ی اتفاق ه ی تو   ش،یهفته پ ه یکه   ارهیدختر ستاره و خواهر رام  نفس

 کرد بدزدتش که ترانه رفت و نجاتش داد.  ی گرفت و سع
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  ی نداره و برا مامان و داداشش خبر  یایعمارت و گندکار یگذره و اونا باهم دوست شدن. نفس از کارا  ی هفته م هی اون روز  از

 نفوذ به داخل اون عمارته.  یبرا لهیوس  ه یماهم فقط 

بالماسکه است و   ی که نفس ترانه رو دعوت کرده و گفته که مارو هم ببره. مهمون شه یاون عمارت برگزار م یتو  ی مهمون ه ی امروزم 

 . میکرد  میگر  فتن، یوقت نقابامون ب  ه یکه نکنه  اطیما محض احت

  د یرفت، با  یاومد و م ی با ما م ی چند وقت هی هم  ایشناختن و ارم یاما چون منو همه م اد،ینم شی پ یمشکل  اریترانه و کام واسه

 . می کرد  یم  میحتما گر

 فکرا شدم و گفتم:  نیا الیخیب

 گردنبند و برام ببند. نیا ا یترانه ب -

 

 انگشت سبابه ام کردم و گوشواره هارو انداختم. یکرد. انگشتر و تو  یموهام جاساز یتو  ابمیکه گفتمو کرد و رد   یکار

 رو پام کردم.   یپاشنه ده سانت یمخمر  یو کفشا دم یرو پوش  اهمیکارا لباس شب س   نیهمه ا بعد 

 !م؟یبر_

 

  د یا پر سف نقاب، چند ت یشده بود و سمت چپش باال ی کار نیچشمش نگ  ی اومد، کنار سوراخا ی ام م ینی ب ریقرمزم که تا ز نقاب

 بود، رو صورتم گذاشتم و در جواب ترانه گفتم: 

 .میبر_

 

 

 . میناناز روبه رو شد  یعدد پسر بس ک یکه تو راه پله با  م یزد  رونیاتاق ب از

 و اون نداشت.  مینگام کرد، اما ما نقاب داشت ی نجوریتعجب نگاش کردم که اونم متقابال هم با

 متعجبمون گفت:  ینگاها دن یبا د ترانه
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 . ینشناخت ارویخوب بوده که ارم یل یعلومه کارش خم -

 

 نبود، کال عوض شده بود.  ایاون ارم   ه یذره هم شب  هی نشناختمش! اصال  یی بود؟! خدا ایارم نیا

 صدر باز شده بود، بستم.  ی که ترانه بهم زد، به خودم اومدم و دهنمو که مثل غار عل  یسقلمه ا  با

 (. ننشیب ی)حاال مثال از پشت نقاب م دم یتو هم کش اخمامو

 . شهیشروع م  یاالن مهمون  گه، ید  میخب بر_

 

 . سادیکه به خونش تشنه بود، وا ی اریکام ش یرفت و پ نیی جلوتر از من و ترانه پا ایارم

 .میرفت  رون یو از خونه ب  میاز کنارشون رد شد  م،ی بزن یحرف  نکهیو بدون ا م یرفت نییترانه هم سالنه سالنه از پله ها پا منو

 اومد، نشون از اون بود که اونا دنبالمون افتادن.  ی که م ییپاها یصدا

که    یکه دو تا نره غول  م یحرف وارد عمارت بش ی ب میبود. خواست متی جورواجور و گرون ق ینایپر از ماش  م؛ ید یدر عمارت رس   به

 دادن، جلومونو گرفتن. یم ینگهبان

 کارت دعوت! _

 

 در آورد و به دست اون نگهبان نچسب داد.  کشیکوچ  ی دست ف یکارتو از تو ک  ترانه

 کردن، تو عمارت رامون دادن.  شیکامل از تموم جهات بررس  نکه یاز ا بعد 

 وشکل و پر زرق و برق بود. خ اشونیترسناک و نقاب بعض ای. نقاب بعضمید یافتضاح د یلباسا یکل م،یکه شد  ی سالن اصل وارد

که   دم یپسر د هی بود، دو تا دختر و  نیقسمت که باالتر از سطح زم هیچرخوندم که تو   ی همه شدم و نگامو تو کل مهمون الیخیب

 و نفس هستن.  نیبود ستاره، رام عیضا

 نامحسوس انگشتمو باال آوردم و با انگشتر چند تا عکس از دور و اطرافم گرفتم.  یلیخ

 . نتشونینب  یکس  میو مواظب بود  می داد ی پوششون م م یکنن و منو ترانه هم داشت  یرفته بودن تا محوطه رو بررس  ایو ارم اریکام
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 باال سرم افتاد.  ی ا هیسا  هی اون عمارت بودم که  یمشغول کنکاش تو  همچنان

 پسر بود و اونم نقاب داشت. هی نقاب نگاش کردم.  ریباال آوردم و از ز  رموس 

 جلوم دراز کرد و گفت: دستشو

 !ن؟ید یدور رقص م ه یافتخار  -

 

پسر همونه!   ن ینبود و معلوم بود که ا اریاز رام یاثر  یکه ستاره و پسرش بودن کردم، ول  ینگاه به قسمت ه یصداش،  دنیشن با

 م.شناخت ی صداشو خوب م

 . میرفت  دنیرقص یکه م  ییدستمو تو دستاش گذاشتم و باهم به سمت جا ی محبور

 اش دستمو گرفت. قدش بلند بود و من تا سرشونه هاش بودم. دم گوشم گفت:   گهیچپشو رو کمرم گذاشت و با دست د دست

 اسمتونو بدونم؟!  شهیم -

 

 هستم. تایآن_

 

 کرد.  ی گوشم خنده ا  دم

 خودت.  ییبایبه ز ،ییبایاوه چه اسم ز _

 

شد. االن من کجام   ی میروباهه رو کالغه امتحان کرد و قد  نو یبزن، ا گهی جور د ه ی ی مخ بزن ی خوا ینبود بگه آخه عقل کل م یکس

 نقاب؟  نیا ر یمعلومه ز

 زدم.   یلبخند  ی مجبور

 . نهیب  ی م بایچشماتون ز  ،یمرس _
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 وارانه کرد.  فته ی ش  لحنشو

 . انیخوب به چشم م یلیخ شه یهم بایز  یآدما_

 

 .د یچیتو گوشم پ  ییصدا هی  ییهوی

 کاراست؟!  نی! سوره االن وقت ا؟یرقص ی باهاش م یدار  ه یک نیا_

 

 بدم. اریپرسم جوابشو به کام  ی م اریکه از رام ی گرفتم با سوال میتونستم جوابشو بدم، پس تصم ی بود؛ خودم نم اریکام یصدا

 تونم اسم شمارو بدونم؟!   یو من م_

 

 زد.   یلبخند 

 هستم.  اریرام_

 

 خوشوقتم._

 

 .د یچیدوباره تو گوشم پ  اریکام یصدا

 !  ؟یدمت گرم تورش کرد _

 

 که گفت:  ار یاومد و پشت بندش کام یتقه ا  یاز اون ور صدا ییهوی

 ! ؟یاون درخت چرا رفت  یتو رو  ا یآخه ارم -
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 . ادیبودن بهش م مون ینتونستم تحمل کنم و خنده ام گرفت. الحق م ن، یا دنیشن  با

 :د ی خنده ام پرس  دن یبا د اریرام

 با؟ یز ی بانو یخند  یم  یبه چ ی بگ  شهیم -

 

 ام رو خوردم و بحث رو عوض کردم.  خنده

 ! شم؟یخندم خوشکل م یم_

 

 چشمام نگاه کرد.  تو

 !یلیخ_

 

 .دمیرو تو گوشم شن ا یارم یبار صدا نیا

 عوق، حالم به هم خورد! _

 

 خورد، اما مجبور بودم.   یداشت حالم بهم م  خودمم 

    

 . د یبگه که ستاره اومد و دستشو چسب یزیتموم شد و ازش جدا شدم. خواست چ آهنگ

 . یآشنا ش  یکیبا   د یکارت دارم، با ایپسرم ب_

 

 نگاه به ستاره کرد و گفت:  هی به من و  یحرف ستاره، مستاصل نگاه نیبا ا اریرام

 . نمتیب ی!  دوباره م بای ز یخب فعال بانو  -
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 لب گفتم:   ریکه رفت ز  نیزدم و هم  یلبخند 

 .ینی نب  اهیخوام صد سال س  ی م -

 

  یکه ستاره م  ی رفتم تو عمارت و کس یشد، م  یکه م ی هر طور د یوارد عمارت شدن. با  دمیرفتنشون رو نگاه کردم که د  ریمس

 . دمید ی گفت، م

 خودمون رفتم و نشستم. زی سمت م به

 بگه که نزاشتم. ی زیخواست چ ترانه

 برم تو اون عمارت حواست بهم باشه.  د یترانه من االن با_

 

 ! ؟یشد  وونه ی! د؟یچ_

 

 

 گفتم:   کالفه

 . نمیباهاش آشنا کنه بب ارویخواد رام ی که ستاره م یبرم کس د ینشدم. با وونهی نه د -

 

 کرد.   یپوف

 ! ؟یبا چه بهونه ا_

 

 فکر اونم کردم، تو فقط حواست بهم باشه. _
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 باشه._

 

 . دمیهوا خودمو بهش کوب یگردوند رفتم و ب ی مشروب رو م  یپر از جام ها ی نیکه داشت س   یشدم و به سمت خدمتکار بلند 

 داد زدم:  یشیشدن. نما یمشروبا رو لباسم خال  کل

 ست؟ی! چرا حواست ن؟یچ یعن ی نیا -

 

 نگام کرد که دلم سوخت. دهیترس 

 کنم براتون.  زیتم د یواقعا بزار د یخانوم ببخش_

 

 پس زدم.  دستشو

 کجاست؟!  ییخواد، دستشو ینم _

 

 عمارت اشاره کرد.  به

 .د یرنگه، بازم ببخش یدر کرم   هیتو عمارته، راهرو اول سمت چپ _

 

 باشه._

 

 نبود.  یکس  دم؛یسرک کش یی رایسمت عمارت رفتم و واردش شدم. آروم به پذ  به

 اتاق شد. هی که با مشروب وارد  دمید  ویخدمتکار ه ی  هویآروم به سمت طبقه باال رفتم که  آروم 
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 و بره.   رونی ب اد یکردم و منتظر موندم تا خدمتکار ب  نیکم وار ید  گوشه

و   ی جوگندم ی مرد با موها ه ی پشت به در و  اریو منم رفتم از گوشه در نگاهشون کردم. ستاره و رام  رون ی خدمتکار اومد ب باالخره

 روبه روشون نشسته بود.  ،یآب یچشما

 باال آوردم و ازشون عکس گرفتم. خواستم برم که حرفاشون توجهمو جلب کرد. انگشترمو

 کردم.   انگشتر بود و فشار دادمو صداشون رو ضبط  یکه رو   یدکمه ا  زود 

کارش   یمحب ای. قبال آنالنیبکن تونویتموم سع  د یبا ن،ی. االن که شما به عهده گرفتمیرد کن د یرو با  نیمحموله دختر و هروئ هی_

 .د یاز آب در اومد، شما هم بهتره بهم نارو نزن  س یحرف نداشت که اونم پل

 

 همون طبقه.  ی راهروااز  ی کیشناخت! مرده بلند شد تا بره که من زودتر رفتم تو  ی منم م پس

 .دنینکرده بودم که درو باز کردن و منو د میخودم رو قا هنوز

 بستم.  ی کردم و م  یباز م شونو یکی یکردم و ه  ر یخودمو با درا درگ ی الک منم

 : دمیستاره رو شن یصدا

 ! ه؟ی دختره ک  نیا -

 

 صدام کرد: اریبندش رام پشت

 ! تایآن -

 

 : د یچیترانه تو گوشم پ یصدا

 . یبدبخت شد  -

 

 سختم. یانقد زود خودمو ببازم. من دختر روزا  د یبدبخت نشدم، من نبا نه
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 دادم:   ارویجواب رام ی حالت زار با

 بله؟  -

 

 ! ؟ی کن ی کار م یچ نجایا_

 

 لباسم اشاره کردم و ناراحت گفتم:  به

 گردم.   یم  ییدنبال دستشو  . االنم دارمد یخدمتکارتون کل لباسمو به گند کش ینیب  ینم -

 

 جلو اومد.  ستاره

 باال هستش؟! نیا یی مگه دستشو_

 

 باال انداختم. ی شونه ا لکسیر

 کنم.   ینم یزندگ نجایدونم من که ا ی چه م_

 

 به ستاره که نقابشو برداشته بود کردم.  ینگاه ه ی بعدم

 .د یساله ا20  یدخترا  ه یشب شتری. بد یپسر و دختر جوون داشته باش  هی که  اد یبهتون نم د یجوون و خوشکل یلیخ یراست_

 

 خنده اش محو شد و گفت:  هو ی یزد، ول یحرفم گل از گلش شکفت و لبخند مغرورانه ا  نیا با

 ! ؟یهمه اطالعات رو از کجا دار  نیتو ا -
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ون رو اون روز از دست دزدا نجات داد.  و دوست ترانه ام که دخترت تاستیکنم؛ من اسمم آن  یرفت خودمو معرف ادم یاوه، من _

 نفس جون دعوتمون کرده. 

 

 داد و گفت:  رونیراحت شده باشه، نفسشو نامحسوس ب الش یکه خ انگار

 رو بهش نشون بده.  یی دستشو ار یرام -

 

 زدم.   یلبخند 

 واقعا.  یمرس _

 

 

 گفت و دستشو به طرف پله ها دراز کرد و من جلوتر از اون راه افتادم. ی لیبا کمال م اریرام

در مورد کاراش بگه که فکر کنم    یز یحرفا منتظر بودم چ ن یکرد که من تو همه ا ین یریزد و خود ش   ی الک ی حرفا ی راه کل ن یب تو

 داشتم.  ی خود یانتظار ب

 کردم.  ز یتم یکرده بودم و تا حد   فیکه کث ی شدم و لباس  یی دستشو  وارد

 زنم.  یداد م یچی کنم و  سر ه ی م ف یکه خودم لباس خودمو کث  دهیرس  ییام گرفت، کارم به جا خنده

 منتظر نشسته.  ییرایکه تو پذ  دمید  ارویاومدم و رام رونیب یی دستشو از

 گفتم که بلند شد به طرفم اومد و بازوشو سمتم گرفت.  ی بهش زدم و ممنون یلبخند 

 اجبارا متنفر بودم. نیدستمو دور بازوش حلقه کردم؛ چقد از ا  یمجبور   شهیمثل هم بازم

از دستش خالص شم و به کانون نسبتا گرم دوستانمون   یکردم که چطور  یفکر م  نی. داشتم به امیاومد  رونیاز عمارت ب ییتا  دو

 برگردم.

 : د یچیانه تو گوشم پتر یصدا
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 خواد؟  یم  یپسره کنه چ  نیا -

 

 مثال انتظار داشت من جوابشو بدم؟  االن

 خودش جواب خودشو داد:  ن یبخاطر هم د یکنم فهم فکر

 .ی مثال جوابمو بد  ی خوا ی منم خنگ شدما، االن چطور م -

 

 مکث کوتاه گفت:   هی بعد 

 لبخند بزن.   هی  ،یبه دست آورد  ی اگه اطالعات -

 

 زدم.  ی ساکت بشه، لبخند   نکهیا یلبخند بزنم؟ ناچارا برا  یام الک وونه ی! مگه من دوا

 حواسم بهش جمع شد. اریگفت. با حرف رام  جانیاز سر ه  ی آره ا که 

 . نمیتونستم چهره اتو بب  یکاش م_

 

 جواب دادم:  د،یبار یکه عشوه ازش م ی لحن با

 . یبالماسکه گرفت یکه! خودت مهمون  شهینم_

 

 گرفتم.   یبالماسکه نم یوقت مهمون  چیهست، ه ی تو مهمون یدختر  نیدونستم همچ  ی خودم اگه م_

 

 : دمیشن ارویارم یکردم که صدا  ی پر ناز خنده

 سوره؟  ی نکن، خودت یشوخ -
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 دونم!  ی بودم؟! نم خودم

باندو   هی بود که بخواد  نیتر از ا  یگالب یل یخ ار یپسره رام نیکردم. ا دای کنه نجات پ ن یصداش کرد و من از دست ا یکی باالخره

 سر ستاره است. ریکه هست ز  یاداره کنه، هر چ

 خونه.  یبه دست آوردن که کبکشون خروس م یهم اطالعات خوب  ایو ارم اریاون سه نفر نشستم. معلوم بود کام شیرفتم و پ زود 

 . میو به خونه برگشت  میزد می و دوباره کنه بشه، ج اد یب اریرام نکه یقبل ا  ،یاز تموم شدن مهمون بعد 

 .رنیبه دست آورده بودن و تونسته بودن که از مدارک عکس بگ  ی اطالعات خوب  ایو ارم اریزدم، کام ی که حدس م  همونطور

مهمه، ستاره و   یل یو چون خ  شهیرد م  دمش، ید  ینکه شب مهمو یکه پس فردا محموله اون مرد  مید یشب با شنودا فهم اون

 هستن.  ارمیرام

 . دمیرس  یم  نیزودتر بود و به دادگاه شرو کاش 

تا زمان    شهیبرگزار م ن یدادگاه دوم شرو  م،ی کن ریدستگ   ارویستاره و رام د یکه با  یدرست روز  یعن یخبر دادن که فردا،  امروز

 اعدامشو اعالم کنن. 

 پاشم تو شکمش جمع کرده بود.   هی بود و  زون یپاش از تخت آو هی . ترانه دمیتخت دراز کش  یگذاشتم و رو   یعسل ی تاب و رو لب

 شن. ر یدستگ  ارم یتموم شه و ستاره و رام  یو خوش  یبه خوب تیمامور نیکه ا  دوارمیام

 اجرا بشه. ی که حکم دومشم به خوب دوارم یپاش رو سوزوندن، ام ه یو    دست ه یکه حکم اولش اجرا شده و االن   نمیشرو

 باشم. ی مرگ، پر انرژ هیباند سا ی ریدستگ  ی فکر نکنم و بخوابم، تا صبح برا ی چیکردم که به ه  یبستم و سع چشمامو

 

 *** 

 .دمی که قرار بود بپوشم و پوش  ییشدمو زود لباسا داریترانه، از خواب ب ی آالرم گوش  یصدا با

 بودن.  ی لباسامون راحت م تیمامور  نیانجام ا یبرا د یچون با م، ید یفرم نپوش  یلباسا
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  یکفشم جاساز ی ضامن دار رو تو یچاقو  هی گرم از کلت سبک تره( ام رو برداشتم و  لویک ک یاسلحه که حدود  ی)نوعm9برتا

 کردم. 

 . می رفت رون یاز اتاق ب یید و دوتابا حاضر شدن من، ترانه هم حاضر ش  همزمان

تا اطالعات رو به اداره بدن. قرار بود که تک    م،یسیدستشون ب  هی دستشون لقمه بود و   هی آشپزخونه بودن و  ی تو  ایو ارم اریکام

 ماهر و کوماندو هارو بفرستن. یراندازایت

 تا لقمه خوردم تا ضعف نکنم و بعد خوردنش به طبقه باال رفتم و عمارتو نگاه کردم.   دو

 در بودن.  ی جلو ی ادیز  یمحافظا

شد، حرکت    یکه محموله از اونجا رد م یی شدن تا به سمت جا اطیکه وارد ح دمیو ستاره رو د  اری رو چک کردم که رام  نایدورب

 کنن.

 . میکرد  یکیمحافظا  ینایرو با ماش   نامونیماش   م،ی شونشک نکنه که ما دنبال ی کس نکه یا یبرا

 رفتم و صداشون کردم.  رون یشدن، به سرعت از اتاق ب نیکه سوار ماش   اریستاره و رام دنید با

 حرکت کردن.  اریستاره و رام نیزود باش _

 

 رفتن. نیبه سمت ماش  عی حرفم به هول و وال افتادن و سر نیا با

 . نتمونیجلو نب شهیاز ش  یتا کس م یردک میو خودمونو قا میشد  سوارش 

محافظا جا    ینایماش  ن یروشن کرد و خودشو ب نو یماش  ارم یمحافظا پشتشون حرکت کردن. کام ار،ی محض حرکت ستاره و رام به

 داد. 

 زد.   م یسیبه مرکز ب اریمحموله، کام ل یبه مکان تحو دنیرس  با

 االن وقتشه! _

 

اندازا ماهرانه   ریکر کننده بود. تک ت یانداز ریت  ی. صدامی کرد  یانداز ری و شروع به ت میشد  اده یپ نیاز ماش  یی چهار تا نیگفتن ا با

 خشکشون زده بود.  ارینتونه فرار کنه. ستاره و رام  یرو پنچر کردن تا کس  نایماش  ی کایکردن و الست ی م کیشل
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 . ارنیو اسلحه هاشون رو در ب ان یگذشت تا به خودشون ب ی ا قه ی دق چند 

 

 

اسلحه رو   دم؛ی ستاره رو د ی از محافظا یکی بگم که  ی زیکرده بود. خواستم چ یکه خشاب خال دمید  ارویکه بر گردوندم ارم سرمو

 کردم و زودتر زدمش.   یدست  شیکنه، من پ ک یکه خواست شل  نینشونه گرفته بود. هم ا یبه سمت ارم

 . د یبه بدنش کش یگوشش گذشت، سرشو باال آورد و با تعجب دست  خیکه از ب یگلوله ا  ی صدا دنیبا شن ایارم

 بود!؟ من چم شده؟!  ی چ نیشده!؟ ا یچ_

 

 خشاب پر گلوله رو سمتش پرت کردم و گفتم:  هی

 . یکن  میتسل  نیبود جان به جان آفر کیفقط نزد ی چیه -

 

 :دمی ماتش داد کش افه یق  دنید با

 زود باش!  -

 

 شدن.   ر یکرد. باالخره همه دستگ  ک یحرفم به خودش اومد و شروع به شل نیا با

 رفتم و دستاشونو دستبند زدم. ستاره با تعجب نگام کرد.  اریسمت ستاره و رام به

 !ا؟یآنال_

 

 ابرومو باال انداختم. تیجد  با

 . یمینه! سرگرد ابراه_
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 نگاه کردم.  اریسرمو برگردوندم و به رام بعدم

 !تایآن دمیشا ای_

 

 :د یبلند داد کش ستاره

 بود؟  یکه شب مهمون ییتای ! تو همون دختره آن؟یچ -

 

 زدم.   یلبخند 

 به هدف.  یاهوم، زد _

 

 تعجب نگاشو تو صورتم گردوند.  با

 دم؟یچطور؟! چطور نفهم_

 

 . تهینشون از کند ذهن نیا_

 

 ببرنشون.  انیدو تا سربازو صدا کردم تا ب بعدم

 کردم و گفتم:  یبا  یکردن با ی م نشونیکه داشتن سوار ماش  ی وقت

 جـــــون! یمرگت شدم ست  هیسا -

 

 .د یکوب   یم  نیتا حرصش بدم، که فکر کنم کارسازم بود، چون با اون قد و قواره خودشو رو زم  دمیقصد جون رو کش از
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 از ستاره گرفتم و به دور و اطرافم دوختم.  نگامو

 دستبند به دست. ام یغرق در خون، بعض ا یبعض ، یآدم زخم یدر هم برهم بود، کل  ی چ همه

  دنیبست و پاهام سست شد. نفس کش  خی یی هوی ی لیبه جونم افتاد. تنم خ ی استرس بد  ه ی هو یبرم سمت سرهنگ که  خواستم

 .شمیم  ینطور یا رم یگ  یکه دلشوره م  ی برام سخت شده بود، وقت

 که بلند صدام زد:  دم یترانه رو شن یناله کردم. صدا ژنیاکس ی ذره ا یزانو هام افتادم و برا  ی رو

 آب و بخور.   وانیل  نیا ایسوره؟ سوره چت شده تو؟! ب -

 

 . دمینفس سر کش هی آب و ازش گرفتم و   وانیل

 برگشتن.  ی تنفسم باز شد و کم کم نفسام به حالت عاد راه

 حالت بهتر شد؟!_

 

 خورد.  ی ضعفم به هم م ن یواسه ترانه تکون دادم و بلند شدم. حالم از ا یسر

 هممون رو نگاه کرد.  ن ی. سرهنگ با تحسمیگذاشت  یو احترام نظام می هم به سمت سرهنگ رفت با

 ! نیآفر ن،یمنو سرافکنده نکرد   خوشحالم که بهتون اعتماد کردم و شما هم_

 

  ینم لشویبود. دل ده یامونمو بر یدلشوره لعنت  د؛یجوش  ی و سرکه م ریپوزخند بود. دلم مثل س  ه ی شب شتریزدم که ب   یلبخند 

 سوخت.  شیکه دلشوره گرفتم، تموم تنم تو آت  یبار نیدر انتظارم نباشه. آخر   یبد  زی بودم که چ دواریدونستم و ام

زنده هارو به زندان و مرده هارو به   مارستان،یرو به ب ای. باالخره تموم زخمدمیفکر اون موقع تنم لرز گرفت و نامحسوس لرز با

 سردخونه منتقل کردن. 

 . میو به خونه هامون رفت  میشد  م یکه باهاش اومده بود ی نیچهار نفر سوار ماش  هر
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  ی دود  یها شهی با ش  اه یس  نیماش  ه یکردم که   یان به سمت خونه حرکت م کرد و رفت. داشتم قدم زن اده یمنو سر کوچه پ اریکام

 جلوم و راهمو سد کرد. د یچیپ

چهار  دنی خواد بترسونتم، اما با د یکه کرمش گرفته و م  اره یبود. اول فکر کردم کام اریکام نیماش  ه یتعجب نگاش کردم؛ شب با

 . ستین اریکام  دمیفهم  ،یمرد کت و شلوار 

 .دمیترس  یطرف م  هی طرف تعجب کرده بودم و از   ه یشد. از  یوقتا خلوت م  نی بود و کوچه ما هم تو ا ظهر

اون بودم که   ر یدلش از خودم دورش کردم، هنوز درگ  ریضربه به ز هیهجوم آورد سمتم. با   شونیکی کردم که  ی نگاشون م شوکه

.  مینیاومد جلو ب د یدستمال سف  هی در آزاد کردن خودم داشتم که  یبکشم و سع  غ یخواستم ج یاز پشت دستامو گرفت. م یکی

 بشم. هوش یبود استشمامش کنم تا ب ی و کاف بود  یهوش یماده ب ه، ی چه ماده ا نیدونستم ا یم

پشتم   به شونیکیکه  ی شدم که با ضربه ا  ی زور خودمو کنترل کرده بودم که نفس نکشم، رنگم کبود شده بود و داشتم خفه م به

شده بودم و    جیکه کارم تمومه. گ دمیفهم  دم،یکه کش ی . با نفسدمیکه حبس کرده بودم آزاد شد و ناخواسته نفس کش  یزد، نفس

 . دمینفهم یز یچ گهیپاهام شل شد و د قه ی رفت. بعد چند دق یهم م ی چشمام رو

 

 *** 

 ! نش؟یآورد_

 

 ! مشیبست ه، یبله آقا، تو انبار_

 

 . نیبه هوش که اومد صدام کن ن،یمواظبش باش _

 

 که گذشت بازش کردم.  کم یباز کردم که نور چشمام  زد؛ به اجبار دوباره چشمامو بستم و  چشمامو

  ادمیدونم چقد گذشت که به خودم اومدم و تموم اتفاقات  یو نداشت. نم تم یموقع ل یو تحل ه یبودم، ذهنم قدرت تجز ج یگ جیگ

 اومد.
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 مگه اون تو زندان نبود؟! مگه قرار نبود اعدام شه؟   یشناختم، ول ی زد و م ی که حرف م  یکس یصدا

 کنم.  یچهره امم خداحافظ  نیبا ا یبه زود  د یتموم وجودمو برداشت. اون گفته بود که با ترس 

 کرد.  یام م  وونهی بسوزونتم، د ش یدوباره تو آت نکه یا فکر

 ! لعنت بهت! نیحرکت کنم که متوجه طناب دور دستام شدم. لعنت بهت شرو خواستم

بودن   یمینشون از قد  نیرطوبت اتاقو گرفته بود و ا ی. بو یسقف چوب هی بود و  یکاهگل  یوارای اتاق با د هی تو اتاق گردوندم؛  نگامو

 داد.   یاتاق م

 بسته؟  ی دستا ن یکنم با افرار  یچجور  یفرار کنم، ول د یعجز اطرافمو نگاه کردم. من با با

 

 کنم. ه یعمرا گر یام گرفته بود، ول ه یگر

 عذابم بده.  شتریاز ضعفم لذت ببره و ب  نیکه شرو شه ی! فقط باعث مشه؟یحل م ی زیچ ه ی مگه با گر اصال

 بار...دوبار...سه بار... ه یتالش کردم؛  بازم

 بسته شده بود.   د یکه با ینشد، طناب سفت تر از اون  اما

 شدم و بلند داد زدم:  یعصبان

 !؟ستی خراب شده ن نیتو ا ی کس -

 

 بود کمک کنه؟  یخواستم، مگه کس یاجازه نداد کمک بخوام، اصال کمک م  غرورم

 گرفت، وارد اتاق شد.  مین یب یکه دستمالو جلو ی باز شد و همون مرد ی بلند  ی با صدا در

 زد.  یپوزخند 

 ؟ یخوا  ی م ی خانم کوچولو چ هیچ_
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 بود.  نی شرو یازش بخوام. طرف حساب اصل ی زینداشتم که بخوام چ ن یبا ا یخشم و نفرت تو چشاش زل زدم؛ من حرف  با

 و صدا کن.  نیشرو_

 

 گفت:  ی زد و با لحن مسخره ا یا  قهقهه

 ... ینوشابه ا ،یک ی! کن؟یندار ی ا گهیزنم، امر د یچشم... االن صداش م -

 

 نگاش کردم.  لکسیر

 صدا کن.  نویفعال شرو زنم، ی اگه خواستم سوت م_

 

نشون   نیکردم و ا  ی خونو تو دهنم احساس م ی . شورد یبهم زد که گوشم سوت کش ی محکم یلیگرفت و س  ش یحرفم آت نیا با

 داد که لبم پاره شده. یم

 در انتظارمه.  یلیس  نیبدتر از ا ی زایدونستم که چ یچون م  اوردم، یبه ابروم ن خم

 رفت.   رون یآروم شد، چون از اتاق ب یلیبا زدن اون س  انگار

 مونه.  ی م گه ید  یجا ه یو  ستین نجایمعلوم بود خودش ا  اد؛یب نی گذشت تا شرو  یطوالن مدت

 کردم و تو فکر بودم.  یکف اتاق نگاه م   به

 وحشت کردم.  ن یشرو دن یدر اتاق سرمو باال آوردم؛ با د یصدا با

رو   شییسوخته بود؛ دلم نسوخت و برام مهم نبود، چون من بدتر سوختم. اگه توانا یع یراستش، به طرز فج یچپ و پا دست

 داد.  ی اجازه رو م نیبودم و نه قانون بهم ا وونیسوزوندمش، اما نه من مثل اون ح ی داشتم، خودم م

 زد.  ثی خب یدونه از اون لبخندا  هی لنگون به سمتم اومد و  لنگ

. سرگرد  یگذرون ی خوش م یدار  ستمیچند وقته ن دمی! چخبرا؟! شنیمحب  ایبهتره بگم آنال ای ،ی میره ابراهبه به سرگرد سو_

 ست؟ یباهات ن یصادق
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 داشت؟ خواستم بپرسم که خودش ادامه داد:  ی چه ربط ایارم  به

 . دمیم  حیاالن برات توض سایداره! وا ایبه ارم  یچه ربط یگ یاالن با خودت م -

 

 . نهیو خبر مرگش جلوم بش ارن یب یصندل  ه یراش داد زد تا ب بلند 

تا سر حد   یو سوختگ  ش یشد. از آت یهاش حالم بد م یسوختگ  دنی من نشست. با د یرو براش آوردن و اونم روبه رو  یصندل

 . دمیترس   یمرگ م

 جابه جا کرد و گفت:  یصندل ی رو خودشو

 بد حالمو گرفت.  ، یکرد   فیتو دادگاه ماجرارو تعر نکه یاون سرگرده بد خاطرخواهته ها! بعد ا -

 عاشقته که اون قدر با حرص منو کتک زد.  ی لیخ معلومه 

 

که بعد   ییایشد. ارم  ی و زده بود؟ باورم نم  نیقانون گذاشته بود و شرو ی به خاطر من پا رو ایارم یعنیحرفش شوکه شدم؛  نیا با

 کرده باشه. ی کار  نیکردم همچ یکرد، فکرشم نم تمیاذ ی اهم کلدادگ

 کردم:  ن یشرو ی جمع حرفا حواسمو

 داره...براش ناراحتم.  یرسه، واقعا سرنوشت سخت ی وقت به عشقش نم چی دونه که ه  ی نم چارهی اما ب -

 

  ی کردم که االن جلو ی محتاط تر عمل م د ی. ترس تموم وجودمو گرفته بود. من باد یکش ی چهره اشو مظلوم کرد و آه یشینما

 نباشم. نیشرو

 صدام حرفمو بزنم.  دن یکردم بدون لرز ی تالش سع  یکل با

 نجا؟یا ی! منو چرا آورد ه؟ ی خب االن حرف آخرت چ_
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 . د یبه هم کوب دستاشو

 ! یاشاره کرد یفی به نکته ظر_

 

 گفت:   یصورتم نگه داشت و با لحن وحشتناک  یتآورد و تو چند سان ک ینزد سرشو

 خوام بسوزونمت، جزغاله ات کنم.  ی م -

 

 سوخت. ی نکنم، چشمام م ه ی اون قدر که خودمو نگه داشته بودم گر دم، یترس  ی م وون یح نی بست؛ من از ا خیبدنم  تموم

 از چشم شرون دور نموند. نیزد و ا ی چشمام نبضش م کنار

 کن اشکال نداره!  ه ی! گر ؟یکن  هی گر ی خوا یم_

 

 .دمیدرد نکش  یلیاز اون س  دم یحرفش درد کش ن یکه از ا  یزد. اون قدر  ی بندشم قهقهه بلند  پشت

 .نهیضعفمو بب ی دوست نداشتم غرورم بشکنه، دوست ندارم کس من

  ی زیتحمل کنم و چ نتونستم   گهیکه زد د یاش کنم، اما با حرف  وونه ی بگم و د ی زیچ دم یترس  ی نداشتم بهش بگم؛ م یجواب چیه

 نگم.

 ؟ یسوخته! ها؟! دختر نقاب دار چرا خفه شد  یمیسرگرد ابراه یچرا خفه شد  هیچ_

 

 نفرت تو چشام روشن شد و با نفرت بهش زل زدم.  شیآت

 دهن به دهن بزارم. وون ی ح هیخوام با  ی خفه نشدم، فقط نم_

 

 دست سوخته اش محکم تو دهنم زد.  با
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کرد. هنوز درد دهنم برام قابل تحمل نشده بود که موهامو تو دستش گرفت و    یدرد م ی لیپر خون شد و دندونام و فکم خ دهنم

 . د یبا تموم توان، کش

 اومد از گلوم خارج بشه رو تو نطفه خفه کردم. یکه م یغیج

 دم گوشم بلند داد زد:  نیشرو

غلط   یایو م  ی کن  یم  کیپالست یواسه من جراح  یری...حاال میبکن یغلط  چیه ی تون  یو نم یمن ی تو تو دستازر نزن، فعال  -

  ی! سخت در اشتباه؟یتا تو به عشق و حالت برس  نه یشیم الیخیشد ب ریکه دستگ  ن یهم نیشرو ی کن  یفکر م   ؟یکن  ی اضافه م

 دارم.  ی دست از سرت بر نم نم، یو مردنتو نب  ینسوز  ش یکشمت! تا زنده زنده تو آت ی بار م نیا

 

و    اش یتقاص گند کار د ی. اون باد یکوب  ی زد و تو سر من م  یم  اش یزد. حرف از سگ صفت یو عربده م  د یکش ی تو دستاش م  موهامو

 ا؟یدم خدا  یدارم م  و یکردم؟ تقاص چ  یبد  یدادم. مگه من در حق کس یرو م  ی تقاص چ د یداد، من با یم

 . نمیتونم بازم همون زجرارو بب  یندارم، نم وب یمن صبر ا ی ! پنج سال و تو عذاب بودم، ولیکرد ،یامتحان کن  یخواست یم ایخدا

 نگام کرد.  د،یبار ی که خباثت ازش م  یموهامو ول کرد و با صورت باالخره

 .یو زجر بکش  یبمون  نجایا د یبدون آب و غذا با و یدارم چند وقت یمهم  ی کشمت. فعال کارا یسراغت، م امیکه ب  گه یدفعه د_

 

 بره برگشت و گفت:  نکهیگفت و درو باز کرد. قبل ا نویا

 منتظرم باش... -

 

 نگاه کردم.  رونیکه درو باز کرد، به ب  یچند لحظه ا نیا تو

 . نمیبب  رونویکردم ب   یبود، سعباز مونده  یکه کم ی در  یاز ال  جانیشناسم. خوشحال شدم و با ه یم   نجارویآشنا بود؛ من ا نجایا 

 . میرو بار کرد ن یو شرو انیشا یبود که محموله ها  یی همون جا نجایا

  دنیکه از درست به انجام رس  ی برم؟! اون قدر رون یب  نجایخواستم از ا ی م  یبود؛ چطور  ه یعمرش فقط چند ثان میخوشحال اما

 . می نکرده بود یموهامون جاساز ا یتو دندون  ابمیرد م، یمطمئن بود تیمامور
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 کرده بودم.   یبود که صبح جاساز ییرو تو پام حس کردم. چاقو یزیچ  ه ی بازم تکون دادم که  بدنمو

 تونم.  ی بسته خودمم بکشم نم یدست و پاها نیتونم فرار کنم، اما با ا ی م ارم، یاونو در ب اگه

 .ستیاز غذا ن ی خبر چ یبرنگشته و ه نیشده. شرو  ک یدونم چند ساعت گذشته بود، اما هوا تار ینم

 . رهیموندم، چشمام خواب م  رهیخ واد یو دهنم خشک شده؛ از بس به در و د  تشنمه

 چشمام عاجزانه طلب خواب بکنن. شنی همه و همه باعث م ی کیو تار  یخوام بخوابم، اما سرد  ینم

 شدن و به خواب رفتن.  روزیچشمام پ باالخره

 

 *** 

 کل((   ی))دانا

 

  بیآن دختر زبان دراز عج  د؛یچرخ یرساند و به سمت خانه راند. فکرش در حول و حوش ترانه م  شانیهمه را به خانه ها اریکام

 کرده است.   دایگشت را پ یکه سالها دنبالش م ی گمشده ا  مهین د یدلش را برده بود. شا

 :د یچیپ نیدر ماش   مساریمضطرب ت یصدا تماس، ی تلفن همراهش به خود آمد و تماس را برقرار کرد؛ به محض برقرار یصدا با

چند تا محافظ بفرست دم خونه سوره، بهش بگو که مواظب خودش باشه. من هر   عایتو راه دادگاه فرار کرده، سر  نیشرو ار یکام -

 ! شته؟ی. االن پدهی زنم جواب نم ی چقدر زنگ م

 

 جواب داد:  مضطرب

 چطور فرار کرده؟!  ن یاش کردم! شرو ادهیسر کوچشون پ شیساعت پ می ن ست؛ین شم ینه االن پ -

 

 . ادیبر م نیاز دست شرو یدونم، فقط زود به سوره خبر بده! هر کار  ینم_
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شد که کم از خواهرش   ی را قطع کرد و چند بار با سوره تماس گرفت. دلش شور افتاد و نگران دختر یبا گفتن باشه، گوش  اریکام

 نداشت.

 گوشش را پر کرد:   یبار با سوره تماس گرفت، اما همان جمله تکرار ن یهزارم یبرا

 باشد... یمشترک مورد نظر خاموش م -

 

که   د یفهم یم   د یبا گریطرف د ک یه زنگ بزند و اورا نگران کند. از را قطع کرد. دوست نداشت که به مادر سور ی گوش  تیعصبان با

 اش خاموش است. یچرا گوش 

 تماس گرفت.  ایبا ارم عایسر

 فرار کرده!  نیزود خودتو برسون اداره، شرو ا،یالو سالم ارم_

 

 ! چطور فرار کرده؟! ؟یچ_

 

 گفت:   کالفه

 !سوره خاموشه، نگرانشم یدونم فقط خودتو برسون، گوش   ینم -

 

 رسونم.  ی االن خودمو م_

 

 با سرعت نور به طرف اداره راند. اریکام

طرفه بود، اما او با دل و   کی د یکه شا ی . دل نگران عشقش بود، عشقد یجوش  ی و سرکه م ریخون شده بود و مانند س  ایارم  دل

 .د یپرست ی جان آن را م
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باشد. دختر نقاب دار   امدهیسرش ن ییبال یزند، درست نباشند و سوره، همان دختر سنگ  یکه م ییکرد که حدسها یخدا م خدا

 ماند.  یسالم م د یبا

 شد. اده یپ نیاز ماش  ع یبه اداره، سر دنیکرد و با رس   یزمان ط  ن یخانه و اداره را در کمتر راه

 رفت و بدون آن که در بزند، وارد شد. اریدوان به طرف اتاق کام دوان 

 : د یپرس  یبا نگران اینشسته بود و سرش را در دست گرفته بود. ارم  اینتظر ارمم اریکام

 جواب نداد؟!  شو ی! گوش ار؟یشده کام یچ -

 

 کالفه گفت:  اریکام

 هزار بار زنگ زدم!  ده،ینه جواب نم -

 

 !؟یزن ی چرا به خونشون زنگ نم_

 

 خوام مامانشو نگران کنم. ینم_

 

 . ستیخاموش شده و حواسش ن شیگوش  د یتو خونشون باشه االن، شا د یشا_

 

 . د یچیمهربان مادر سوره در گوشش پ یگفت و شماره خانه سوره را گرفت. بعد از چند بوق، صدا  یدوارم یام اریکام

 گذاشت.  کریاسپ یدست برد و تلفن را رو  ایارم

 .د ییسالم بفرما_
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 . د یکش ی قینفس عم اریکام

 !اری! منم کام ن؟یسالم خاله خوب_

 

 پسرم؟  ی جان، خوب اریسالم کام_

 

 خوبم.  یمرس _

 

 تموم نشد؟ حال سوره چطوره؟!  تتون یپسرم؟! مامور یداشت  یجانم کار_

 

 از او نداشت.  یهم کم ار یداد. کام ی . چهره زارش، خبر از درونش مختیمات و مبهوت شد و بهم ر  ایحرف مادر سوره، ارم نیا با

 است و نگران سوره بودند.  یچه آدم  نی دانستند که شرو  یدو م  هر

 نگران عشقش...  یکینگران خواهرش و  یکی

 نبود.  ن یاز سوره و شرو یخبر چیه دند؛یرس   ی زدند، به بن بست م یم  یساعت گذشت، به هر در  چند 

  غی به عالم و آدم رو برده بودند، اما در نیاز شرو  ی کردن رد  دایپ یخراب نشسته بودند. برا یبا حال ایو ارم  اریشده بود و کام شب

 سرنخ کوچک.  کیاز 

تا مدت ها لبان   ن،یشرو  یصفت  وان یو ح  ی رحم یآب بود، اما ب  ی . لبانش تشنه ذره اد یلرز  یاتاق م  ی آن طرف سوره، از سرما در

 آب پر پر بزند.   یذره ا یداشت، تا برا ی اورا خشک نگه م

  ی طلب نم یاز کس  یز یاگر جان بدهد، هرگز چ یکه حت  یاست؛ دختر  یور و سنگ دانست سوره، همان دختر مغر  ینم نیشرو

 کند.

 شود.  نیشدن شرو وانهیدختر که منجر به د  نیا ی نگران همان غرور بود، نگران  سرکش ایارم

 که بر شانه اش نشست به خود آمد.   یدست با
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 نگاه خسته اش را به چشمانش دوخت و گفت:  اریکام

 . میگرد   یکرد...فردا دوباره بر م  شهینم ی کار چیخونه، امشب ه م یبلند شو بر -

 

  ایحرف دست از سر ارم نیلجباز تر از آن بود که با ا ار یرا قانع کند، اما کام  اریکرد کام  یمانم، سع یجا م  نیبا گفتن من هم ایارم

 بردارد. 

 وادار به برگشتن به خانه کرد. او را  باالخره

 شود و حرکت کند. نشیسوار ماش  ایشد و منتظر ماند تا ارم نشیسوار ماش  اریکام

 به آسمان کرد و خدارا صدا کرد.  ینگاه د،یبار یسوخت؛ از نگاهش عشق م  ی آن پسر م یبرا  دلش

 عاشق هم شده، سوره رو سالم برگردون...  نیبه خاطر دل ا ایخدا_

 

 کند:  یکند و با عجز نجوا م   یم  هی گذارد و مردانه گر یم  نیفرمان ماش   یرا رو  سرش 

 من به مامانش قول دادم، آبرومو بخر نزار بد قول بشم... ایخدا -

 

 کند.   یشود و ضبط را روشن م یم  نیسوار ماش  ایارم

 

 نگاه تو دارد ی چه آتش سوختم،

 دلم دل تورا به دست آرد آخر،

 ام  یخشک و خال ریتو، کو یب

 ام، باران تو اگر نبارد  ی چه حال نیبب مرا
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 جانا

 بانه یفر ی دلم ربوده ا 

 بانه یانتظار تو غر به

 آن دو چشم مست و دلبرانه  نم ینشسته ام  بب 

 دل مارا ی به غم نشانده ا جانا،

 من تنها را  ابیو در ایب

 زمانه  نیخسته ام از ا که 

 

 

 اد یفر

 اد یدگر از   یتو برده ا  مرا

 ام من هر چه بادا باد  شکسته

 چو برگ خسته در باد  رها

 جانم

 شانم یچو زلف تو پر یی تو 

 منم که غرق بارانم  خزان

 توانم   یدگر نم ایب

 

 جانا
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 بانه یفر ی دلم ربوده ا 

 بانه، یانتظار تو غر به

 آن دو چشم مست و دلبرانه  نم ینشسته ام  بب 

 دل مارا ی به غم نشانده ا جانا،

 من تنها را  ابیو در ایب

 زمانه  نیخسته ام از ا که 

 

 جانا(/هامی)ا

 

 

 *** 

 

 هفته بعد((  کی))

 

 

 (ای)ارم

 

 : دمیو داد کش  دمیکوب  زیم  یمحکم رو  تیعصبان با

 ست؟یازش ن  یرد  چیه  یچ ی عنی -
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 شونه ام گذاشت. یدستشو رو  اریکام

 آروم باش پسر! _

 

 بند حرفش دستمو گرفتو منو به سمت اتاقش برد.  پشت

از   یخبر چیهفته است ه ه ینشستم. حالم دست خودم نبود، کالفه و داغون بودم.  زش یم  یجلو  یمبال ی اتاقش که شدم، رو وارد

 کنه.  ی ام م وونهیاشه، دسرش آورده ب ییبال ن یشرو نکه ی. فکر اشمیم وونهیدارم د گه ید ست، یسوره ن

 که جلوم دراز شده بود، نگاه کردم.   یآب  وانیل  به

 !ده؟ یبهش غذا م ن یشرو یعنی

 آبو بخور و آروم باش. نیا ایب ایارم_

 

 و پس زدم.   وانیل

 . میبکن می تون ی نم یکار   چیاون کثافت و ما ه شی چطور آروم باشم، سوره پ_

 

 دستش اشاره کردم و ادامه دادم:  ی تو  وانیل  به

 ؟ یزن ی نه! اون وقت تو حرف از آروم بودن م  ایآبم داره  وانی ل نیهم ست یمعلوم ن -

 

 : د یو داد کش د یکوب زی م ی و رو  وانی کالفه ل اریکام

حاال کجاست؟!   ی به مامانش قول داده بودم که سالم برش گردوندم، ول شم؛ی! من دارم داغون ممیمنم ناراحتم، هممون ناراحت  -

 !ستین

 

 چشام زل زد و ادامه داد:  تو
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 !یپس فکر نکن فقط تو ناراحت -

 

 کوره در رفتم.  از

 شده؟ دوست دخترت کجاست؟ یاالن چ ت، یتو مامور ی کرد ی ! خوب عشقم عشقم میبود یمراقبش م د یبا یاگه قول داد _

 

 ؟! دوست دخترم_

 

 زد.  ی صدا دار پوزخند 

نه! سوره اصال خبر نداشت  ای ی اون خواهرم بود؛ اون عشقم عشقم گفتنا رو فقط من گفتم تا بفهمم هنوز سوره رو دوست دار _

از حرص تو ادامه اش داد؛ من سوره رو مثل خواهر نداشته ام دوست   ،یخور  ی حرص م ی که تو دار د ید  یوقت   یبگم، ول نویقراره ا

 . یا  گهید  زی دارم نه چ

 

 نبود؟  ار یبود؟! سوره عاشق کام یچ یکل حرص خوردنام به خاطر ه  یعن ینگاش کردم؛  ناباور

 مبل نشستم و سرمو تو دستام گرفتم.  ی رو

 تم که به عشقم برسم.داش  نویداغون شدم، چون هنوز شانس ا شتر یحرف ب نیا دنیشن با

 

 خدا عشقتو بهت برگردونه...  دوارمیام_

 

 شد به درگاه خدا... ینی حرفو که زد، تموم وجودم آم نیا

 

 اومدم.  رونینزار بلند شدم و از اتاق ب یحال با
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 شدم و به سمت بام تهران روندم.  نمیماش  سوار

 کردم. ی م ی طول راه رو تو فکر بودمو داشتم خود خور تموم

تو   یک ی شه،یغرق م یداره تو خوش   ی کیبود؛  ی رحم ی . چه شهر بزرگ و بستادمیشدم و رفتم اونجا ا اده ی. پدمیرس  رهباالخ

 ...یبدبخت

  ی مظلوم یکه کابوس آدما  نیمثل شرو ییشهر پر بود از کثافتا نیکشن... ا  یگناه م  یب  یکنه و جورشو آدما  یداره خالف م یکی

 مثل سوره شدن. 

که    یگاریبه س  ی قیشدن... پک عم یتا دردام و دود کنم، اما دود نم  دمی کش  یم  گارویگوشه نشستم. س  ه یروشن کردمو  گاریس  هی

 هام رو پر دود کردم.  هی تو دستم بود زدم و ر

وقت عشقش   چ یاگه من ه یازدواج کنه، برش گردون حت گهید یکیاگه با  یاگه نخوادم، حت یسوره رو سالم برگردون، حت ایخدا

 . هی نباشم...سالم بودنش برام کاف

 حرکت کردم.  نیبه موهام زدم و به سمت ماش  یپام لهش کردم. چنگ  ری ز نویانداختم زم گارویآخرو زدم، س  پک

 لب زمزمه کردم:  ریشدم. ز  رهیو روشن کنم به روبه روم خ نیماش  نکه یشدم و بدون ا سوار

 ... نیشرو نیتونه باشه؟ شرو ی آخه اون کجا م -

 

 افتادم؛ آره... خودش بود.  ی زیچ ه ی اد ی ییهوی

 روشن کردم و با سرعت دور زدم و به سمت همون مکان حرکت کردم.  نویماش  زود 

 جواب داد:  ی خسته ا یزنگ زدم که با صدا اریکام  به

 جانم؟  -

 

 داد زدم:  د،یلرز   یم  جانیکه از ه یصدا با

 دم... کر  دایجاشو پ ار یکام -
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 ! کجاست؟ ؟یچ_

 

 قطع کردم.   ویتند آدرسو بهش گفتم و گوش  تند 

 روندم. ی شتریرو پدال گاز فشار دادم و با سرعت ب پامو

 

 *** 

 

 )سوره( 

 

 شدم. ف یضع یلی...خنجامی هفته است بدون آب و غذا ا ه یرو نداشتم؛  یکار  چیه ینا

. لبام خشکه  دمیهفته هر روز مرگو با چشمام د ه ی  نیبخوام. تو ا چکدومشونیرو از ه یچیکه نزاشت ه م یغرور لعنت نیبه ا لعنت

 که خوردم داغونه.   ییها ی لیام بخاطر س  افهیدونم که ق  ی خشک شدن و م

 جا نشستم. نیا یحرکت  چیهفته است بدون ه هی کنه و خشک شده،   یبدنم درد م تموم

مقابله باهاش رو نداشتم    یمورد خوش شانس بودم، چون واقعا نا ه ی نی انشده و حداقل تو  داش یورا پ  نیا گه یاز اون روز د نیشرو

 و ندارم. 

 کردم.  ی نگاه م نوییکه به زور باز بودن، پا ییشده بود و داشتم با چشما نیسنگ  سرم

 که اومد، سرمو باال آوردم.   یتقه بلند  یصدا با

 فروغم زل زد.  یب یبه چشما ی بشاش اومد تو اتاق و با خوشحال  یبا چهره ا نیشرو

 زد.  ینگاش کردم که قهقهه بلند  خسته

 ؟ یکن  یدختر نقاب دار، چرا انقد خسته و ناالن نگام م_
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 . دمیشن یسکوت پر درد که فقط خودم صداشو م ه یفقط سکوت بود،  جوابم

 زد و گفت:  ی دور صندل  یندادم، چرخ  یجواب ی وقت

 بشه...  یکه امروز قراره چ  ی دون ی م -

 

 پشت سرشو آورد کنار گوشم و زمزمه کرد:  از

 بهت گفته بودم نه؟!  -

 

 . مردیم شهی دختر نقاب دار واسه هم ،ییایموند و نه آنال ی م ی نه سوره ا گه یامروز روز مرگم بود. د د ینداشتم؛ شا دنمیترس  ینا

 . سادیوا نه یاومد روبه روم و دست به س  نیشرو

 باال آوردم و نگاهمو با نفرت تو چشاش دوختم.  سرمو

 و گفت:  د یخند 

 نه؟!  ی کن  یکار  یتون ی نم ،یوحش  یشیپ ، یآخ -

 

 سکوت... بازم

 نگام کرد:  جانیو با ه د یبهم کوب دستاشو

 نجاتت بده.  ستی ن ی کس گهی! دم؟یشروع کن -

 

 . ختیر وارای د  یداشت و دور و بر اتاق و رو بر ن یپر بنز ی تری چهار ل هی

 از جلو چشام رد شد. لمیف ه یگرفتنم مثل  ش یتموم وجودمو پر کرده بود، تموم لحظات آت ترس 
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 دونم.   یم  میکنم، دختر بد   یکارو باهات م نیهر بار ا د یکردم. مامان ببخش ی بدقول شدم، بازم بدقول  بازم

 شروع کنم، اما نشد.  د یجد  ی زندگ  هی خواستم  یکه اصال برنگشتم... م  د یکه سالم برنگشتم، ببخش د یببخش

 عذاب دادم و با حرفام سوزوندمش... یل یاونم خ دم،یم  ارویدارم تقاص دل عاشق ارم د یشا

 !د ی... ببخشد یببخش

 

 فندک و در آورد و جلو چشمام گرفتش...  همون

 صورتم.  ک یرو آورد نزد  ششیبار روشن خاموشش کرد و آت هی

 و عقب بردش.  د یترس چشمامو بستم که خند  از

 . یریبگ  شیاتاق آت  نیبا ا  د یسوزونمت، تو با یاالن نم_

 

 زد.  یبدجنس لبخند 

 . یبار حرفاتو بزن نی آخر  یبرا دمیبهت اجازه م_

 

 سوزوندنم...  ی زدم، باالخره که م ی حرفامو م د یبا اره

 رفته گفتم: لی تحل ی صدا هی با

  هی اشک  ،ی بود  م یپنج سال تلخ از زندگ  ی باعث و بان  ،یزجر داد  یلیآهم تا آخر عمر باهاته! منو خ   یول ، یسوزون یمنو االن م -

 ... ید یمطمئن باش تقاصشو پس م ، یمادرو در آورد

 

 زد و گفت:  یا  قهقهه

 کنه.  دایمنو پ گه یتونه د ینم  یو کس گه یکشور د  هی  رمی دارم م ! من االن ؟یچطور  -
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 زدم.   یتلخ لبخند 

 ؟ یکن  ی تونه! از دست اون چطور فرار م  یخدا که م _

 

 .د یمحو شد؛ اخماشو تو هم کش لبخندش 

 ! زر زر کردن بسه. یزنیحرف م ی ادیز  یدار  گهید_

 ! شهیهم یکن، برا  یخداحافظ ی زندگ از

 

بسته شده بود و تا چند   ینداشتم؛ دست و پاهام به صندل ی راه فرار چیباز گذاشت. ه مه یرفت و درو ن رون یاز اتاق ب نیگفتن ا با

 نبود که نجاتم بده. م یگرفت، کس  یم  شیآت نجایا گه ید قه یدق

 جز استخون ازم نمونده...  یز یکه چ  یکردن، اونم وقت یم دامیبعدا پ د یشا

 ام شد...  گه ید یاشکا ختنیاشکم ضامن ر نیاول

 بزرگ شدن داشتم... .  یآرزو   یتلخ شد، چه قدر الک می زندگ یسالگ  ستیب از

 : دمیو شن  نیشرو یصدا

 دختر نقاب دار...   یبا  یبا -

 

 اتاق و تموم اتاق گر گرفت.  یو انداخت تو   فندک

 کردم:  یهج  ه یچشمام و بستم و با گر ختیر ی که اشکام م  همونطور

 اَشهَُد اَنََّ ال ا لهَ ا ال اهلل وَ اَشهَُد اَنَّ مُحَّمََد رَسول اهلل...  -
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بهت افتخار   ده، یزجر کش یدختر نشسته که کل   هی  ش،یشعله آت  یکل  ونیم نم، یبب ره ی گ ی که جونمو م ی شیباز کردم تا آت چشمامو

 سوره...  یجا هم دومم آورد  ن یکنم که تا هم یم

 :دمیشن ارو یارم یکنه، اما بعدش صدا ی م زش یاومد... فکر کردم سقف داره ر یاتقه  ی بستم که صدا چشمامو

 ... رونیب میبر  د یپاشو سوره، بلند شو با -

 

 گفتم:   هی باز کردم و با گر چشمامو

 ! ؟یکن ی کار م یچ  نجای! تو ا؟یشد  وونهی د -

 

 بود، داد زد:  ری که با طنابا درگ ی حال در

 اومدم نجاتت بدم، حرف نزن فعال... -

 

 گفتم: ا یسمت راستم بود، به ارم  یکه تو پا  ییچاقو یآور  ادیتونست بازش کنه. با   ی چون سفت بسته بودن، نم طنابارو

 و طنابا رو ببر.   اریراستم چاقو هست، درش ب یتو پا -

 . دستمو گرفت و بلندم کرد. د یکه گفتم رو کرد و طنابا رو بر   یکار

 تونستم راه برم.  یحس شده بودن و نم یب امپاه

 تونم حرکت کنم...   یحسن نم ی پاهام ب ایارم _

 

 !یبتون د یبا_

 

 نگاش کردم.   ی اشک ی. با عجز و چشمانیکردم که افتادم زم   یسع بازم
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 تونم راه برم.  یکه من نم ی نیب ی تو برو، خودتو نجات بده! م _

 

 گفت: تیعصبان با

 چرند نگو.  -

 

 .ختی ر یگرم بود که شر شر عرق م یاتاق به حد  ی رفت. تو رونیحرکت بغلم کرد و از اتاق ب هی با

 اومد. ن یشرو یو پشت بندش صدا ک یشل یرفت که اول صدا ی م نشیبه سمت ماش  داشت

 . نیسرگرد آروم برگرد و سوره رو بزارش رو زم_

 

 گفت و انجام داد.   نیکه شرو  یآروم برگشت و همون کار ایارم

 اسلحه رو سمت من گرفت.  ن ی. شروفتمین ن یزم ی افتادم که محکم با دستاش گرفتم تا رو ی م مداشت

 است؟یسادگ ن یبه ا یها؟! فکر کرد  یفرار کن  ی خواست یکه م_

 

 

 رو به چشاش دوختم و زمزمه کردم:  میاشک ینگاهمو حس کرد و نگاهم کرد. چشما ینینگاه کردم؛ سنگ  ایارم  یچشما به

 ... د یببخش -

 

 ماشه گذاشت...  یانگشتشو رو  نیشرو

 

 نگاه تورا  من
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 ناب تورا  حس

 جهان ندهم  به

 توام  ریاس  تا

 قفست  ن یاز ا من

 خدا نرهم  به

 بمان که دلم  پس

 قرار   یدل ب نیا

 تو خو کرده است به

 عاشق من  دل

 ز همه  بگذشت

 تو رو کرده است  به

 

 آخر خط بود...  گهیبار واقعا د نیم، ابست چشمامو

 من سوخت. ش یهم با آت ایارم

 رو احساس نکردم؟!  ی حبس شد. اما چرا درد نه یاومد و من نفسم تو س  کیشل یصدا

 

 من  یناج یا

 ، یرا به نگاه من

 ز خودم، ز خودم  برهان

 ی اتفاق است، اما اتفاق  عشق
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 نشدم، نشدم، نشدم  عاشقت

 

روبه رو بشم که فکرشو   یچشمامو باز کنم و با صحنه ا  دم یترس  ی افتادم. م ن یزم ی که دورم بود شل شد و من رو  ایارم یدستا

 کردم.  یم

افتاده و دستش رو   نیزم یکه رو  دمید ارویچشمامو باز کردم و ارم یکنم نباشه... آروم ال   یکردم اونطور که فکر م یخدا م خدا

 کنار قلبشه...  یی جا هی

 

 من  ی ناج یا 

 ، یرا به نگاه من

 ز خودم، ز خودم  برهان

 ی اتفاق است، اما اتفاق  عشق

 نشدم، نشدم، نشدم  عاشقت

 

 نگاه کردم؛ اونم شوکه شده بود.   نی شد. به شرو یخورد تو ذهنم تداع ر یبخاطرم ت اوش یکه س   ی صحنه ا دم؛یکش  غیج بلند 

 کردم.   کیشل ن یو به شرو دم یکش رون ی از دور کمرش ب ارویلحظه اسلحه ارم   هی  تو

که    ییبخاطر تموم عذابا گهی د  یکیبه خاطر سوره،  گهیدونه د ه یکه بدبختشون کرد،  یی بخاطر همه کسا ک یشل هی

 ...یو هشتم ی هفتم ،ی... ششمایارم ی برا ی مادرم... پنجم یاشکا ی برا ی...چهارمدمیکش

 کشتم... نو یتمش... شروشد. به الشه اش نگاه کردم، غرق خون بود... من کش یخال خشاب

 و دستاشو تو دستام گرفتم. دمی نگاه کردم؛ خودمو سمتش کش ایپرت کردم و به ارم تفنگو

 

 تو گر نرسم، چه کنم  به
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 من  ی بایز یا

 شب و روز خود چه کنم  با

 من  ی فردا یا

 ی که خواهش هر شعر من   تو

 من نرو  یب

 چه کنن  د یتو با ی من ب با

 من  یا یرو یا

 

 داد زدم و التماسش کردم:  ه یگر با

 جون من...  ا،یتورو خدا چشماتو نبند   ایارم -

 

 و با درد گفت: ده یبر دهیبر

 اگه...اگه مر...دم...خودتو... ناراحت... آخ...  -

 

 بگم که نزاشت. ی زیمحکم فشار داد، خواستم چ دستمو

 دوست دارم...  ی لیبدون که خ نویا ی ...ولکنه...و...ول  ی م ی ... عشقش...فداکاریخودتو ناراحت...نکن...آدم... برا_

 

 من  یناج یا

 ، یرا به نگاه من

 ز خودم، ز خودم  برهان
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 ی اتفاق است، اما اتفاق  عشق

 نشدم، نشدم، نشدم  عاشقت

 

 دور صورتش حلقه کردم و با هق هق گفتم:  دستمو

 ... شهی...هع...ن...عع...نمتیزیتو...هع...چ -

 

 زد و چشماشو بست...  یلبخند 

 دستم تکونش دادم. ی کیچه دستشو گرفتم و با اون پا دست

 ... ستیکارا ن  نیاالن وقت ا ه،ی مزه ا ی ب یپاشو شوخ ایارم_

 

 تکونش دادم.  دوباره 

 ...ستین ی گفتم وقت شوخ ایارم_

 

 شل شد و از دستم افتاد. دستش

 

 زمزمه کردم:  آروم 

 نه...  -

 

 تکون دادم و با تموم توان داد زدم:   یسر ناباور

 ...ــــــــاینــــــــه، ارم_
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 من  یناج یا

 ، یرا به نگاه من

 ز خودم، ز خودم  برهان

 ی اتفاق است، اما اتفاق  عشق

 نشدم، نشدم، نشدم...  عاشقت

 من(  ی ناج /نی)ادو

 

 اش گذاشتم و با تمام توان زار زدم.  نهیس  یرو  سرمو

 ؟ ید یکردم؟ چرا عذابم م ی ! چه گناهستم؟یخدا... مگه من بنده ات ن _

 

 : دمیکوب  ایارم نه یس  ی رو

 بود دوست داشتنت؟  نیبود عشقت؟ ا  نیدوست دارم؟! ا  یگفت   یبلند شو مگه نم -

 

 کردم.   ی م ه ی زدم و گر  ینشون ندادم... فقط داد م یاومد، اما واکنش سیپل نیماش   ریآژ یصدا

 شونه ام نشست.  یرو  یکردم. دست  ی و خودمو لعنت م  دمیکوب  ی م ا یارم نهیس  رو

 داد زدم:  بلند 

 به خاطر من مرد... اوشمیمن بود، من باعثش شدم...س  ر یتقص -
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رو   ای. برانکارد و آوردن و ارمدمیکوب  یبه زور دستامو گرفته بود، اما من محکم تو سر خودم م  اریکردم و خودمو زدم. کام  ه یگر

 روش گذاشتن. 

 زدم:  غی بازم ج ش یبدن خون دنید با

 بلند شو ثابت کن...  ، یمگه عاشقم نبود ی تورو خدا، لعنت ا، یارم -

 

 دنبال آمبوالنس برم که نزاشتن. خواستم

 رو صدا کرد:  یاز افراد کادر پزشک یکی اریکام

 ... نیآرامبخش بزن هی بهش  -

 

 زدم:   غیج بلند 

 خوام...  ینه، نه، من آرامبخش نم  -

 

 توجه به من به مرده گفت:  ی ب اریکام

 زود باش!  -

 

 گفتم:  ه یگر با

 . ایارم شی خوام برم پ ی ولم کن م  ارم؛یاسمتو نم گه یخدا د یبخشمت، به خداوند  ینم ار یکام -

 

 نگام کرد.  تیعصبان با

 ولت کنم؟  ی حال و روزتو؟! چجور ینیب ینم_
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 شمو به چشماش دوختم. پر از خواه یچشما

 ... یدوست دار  یتورو خدا ولم کن، جون هر ک_

 

 

 یاهیقدمو که برداشتم، چشمام س  ن یگفت. خواستم به سمت آمبوالنس برم، اما دوم ی به موهاش زد و باشه ا یکالفه چنگ  اریکام

 بود.  اریداد کام  یصدا دم،ی که شن ی زی چ نیرفت و آخر

 

 *** 

  ره یاومد تو اتاق و به دستام خ ی پرستار هی تخت بلند شدم که  ی سرم بود نگاه کردم. از رو یکه باال  ی باز کردم؛ به سرم چشمامو

 شد.

 کرد. تعجب کردم و دستامو نگاه کردم؛ پر خون بود.  یزده به دستام نگاه م  وحشت

 باال آوردم و بازم به پرستار نگاه کردم که گفت:  نگامو

 ! یت...تو...قاتل -

 

 تند سرمو تکون دادم. تند 

 ! ستمیشده، من قاتل ن  یاشتباه هی نه نه... حتما _

 

 شد. ک ینزد بهم

 ... یقاتل  هی تو _
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 ...ستمیمن قاتل ن_

 

 زد.  غیبود؛ بلند ج کم یکامال نزد االن

 ! یقاتل  هی به خاطر تو مرد... تو  اوش ید، س به خاطر تو مر  ایارم ی قاتل ه ی تو  _

 

 زدم.   غیج بلند 

 ...ستمیمن قاتل ن ستم،ین_

 

 تخت درازم کرد.  ی داد و رو هلم

عاشقت بود، اونم بخاطر   اوشم یاون بخاطر تو مرد! س  ،یعاشقت بود چرا عشقشو باور نکرد  ایهمه به خاطر تو مردن، ارم یتو قاتل _

 ... یتو گناهکار ی ! تو قاتلی کثافت  ه یدفاع از تو مرد... تو 

 ! یریبم د یبا

 

 چاقو رو در آورد.  هی

 ... یر یبم د یبا ،ی تو قاتل_

 

 داد زدم:   هی رو بلند کرد که تو شکمم فرو کنه که چشمامو بستم و با گر چاقو

 ...ستمیمن قاتل ن_

 

 کردم.  ی م ه یو گر  زدم یو همچنان داد م  دمیخودم از خواب پر غ یج یصدا با
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 ...ستمیمن قاتل ن_

 

 محکم بغلم کرد.  ترانه

 ... زمیعز ی ستیمعلومه که ن ، یگفته تو قاتل یک_

 

 هق هق گفتم:  با

 به خاطر تو مرد...  اوشمیبه خاطر تو مرد، س  ایاون بهم گفت قاتل، گفت ارم -

 

 دم گوشم زمزمه کرد:  آروم 

 دونه.  ی تورو قاتل نم  یخواب بود، کس هی ت شم، همش فدا -

 

 جوابشو دادم:  ه یگر با

 اتفاقات منم.  نیمن مقصرم، مقصر همه ا  یول -

 

 ... نهیمقصرش شرو ، یستیدلم ن  زیعز یستین_

 

 مثل برق گرفته ها ازش جدا شدم.  ایارم ی آور ادی با

 حالش چطوره؟!  ایارم_

 

 چهره اشو مثال خواست شاد نشون بده.  عیترانه تو هم رفت؛ اما سر چهره
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 حالش خوبه. _

 

 غم نگاش کردم.  با

 ! یستین  یخوب یدروغگو_

 

 : دمیکه با عجز پرس  نییانداخت پا سرشو

 جان من بگو که حالش چطوره؟ راستشو بگو لطفا!  -

 

 باال آورد و دستمو گرفت. سرشو

 . ینکن  هی و داد و گر غ یقول بده که ج  یول گم،یم_

 

 به نشونه باشه تکون دادم که ادامه داد:  سرمو

 رفته تو کما.  ایارم -

 

 بود؟!  شعوری عاشق منه ب نکه یبود جز ا یچ  رش یتقص اینکنم؛ اشکام باهم دوئل گذاشته بودن. ارم هی شکست و نتونستم گر  بغضم

 کردم.   هی گر  ریدل س  ه یرو بغل کردم و تو بغلش   ترانه

 گوشم زمزمه کرد:   دم

  شیهفته است خواب و خوراک نداره، همش پ هی مادرتو هم ناراحت نکن  اد؛ یهم به هوش م ایارم شاالینکن، ا ه یگر گه یبسه د -

 توئه! االنم به زور فرستادمش استراحت کنه. 
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 ! هوشم؟یهفته است ب هی_

 

 ه تکون داد. به نشونه آر سرشو

 ست؛ ین م یزیترانه برو دکترو صدا کن، من که چ_

 مرخصم کنن.  انیب بگو

 

 حالت خوبه واقعا؟! _

 

 جواب دادم:  تیقاطع با

 آره من که گلوله نخوردم.  -

 

 انجام بدن.  صمویترخ  ی گفت که برن کارا نهیصدا کردو دکتر بعد معا دکترو

 

 .ایارم شیرفتم پ یم  د یسامو عوض کردم. بااومد و سرمو از دستم جدا کرد و منم لبا پرستار

. اول خواستم  انیکه پدر و مادر ارم  دمیزن و مرد فهم ه ی دن یحرکت کردم. با د ژهیو ی رفتم و به سمت  مراقبت ها  رونیاتاق ب از

بودم   نیبهم نگاه کرد؛ هر لحظه منتظر ا کم ی. جلو رفتم که بلند شد و به سمتم اومد.  د یشد و مادرش منو د ر یبرگردم، اما انگار د

 . نهتو گوشم بز  یلیس  ه یکه 

 و گفت:   ختیقطره اشک ر  هی در کمال تعجب  اما

 ! ؟یتو سوره ا -

 

 به نشونه آره تکون دادم. سرمو
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 بله، خودمم. _

 

 گفت:   هیگر  ون یکرد. م  ه یحرفم محکم بغلم کرد و تو بغلم گر نیا با

 شده؟  ی پسرم چ ی د یدل من، د ز یعز ، ییایدل ارم ز یتو عز  ، یمن  یایپس تو عشق ارم -

 

 گفتم:   ی کردم و م ی کردم باهاش، تو بغلش هق هق م  هی اون منم اشکم در اومد و گر یاشکا با

 گرده!   یبر م شه یهم خوب م ایارم شه، یخوب م -

 

 عشقشو نداره... ی طاقت دور امی هفته، ارم ه ی ن یا یکجا بود _

 

 بال سرش اومده.  نی دونست بخاطر عشقش ا ینم

 اومده بود جواب داد:  ی دونم ک  ینگفتم، به جاش ترانه که نم یچیه

 ... هیهفته است بستر ه یسوره هم  -

 

 : د یمنو از خودش جدا کرد و پرس  ینگران با

 افتاده؟  ی تو چه اتفاقشده؟! واسه   ی چرا چ -

 

 هفته بدون آب و غذا بودم. هی_

 

 . عذاب وجدان داشتم. سمیکنار ابن مادر وا  دمیکش  یو قربون صدقه ام رفت. واقعا خجالت م د یدونه محکم تو گونه اش کوب  هی
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 شد که به سمتش رفتم.  یداشت از کنارمون رد م  دکتر 

 باهاتون داشتم.  ی کار  هی  د یسالم، ببخش_

 

 لبخند جواب داد:  ه یبا  دکتر 

 در خدمتم.   د ییسالم بفرما _

 

 ! نم؟ی رو بب ی صادق ایتونم ارم  یم_

 

 که دستش بود کرد و گفت:   یبه پرونده ا  ینگاه

 ! قهی فقط پنج دق -

 

 چشم._

 

 برم تو اتاق که برگشتم سمت مادرش و گفتم:  خواستم

 ! ن؟یرفت ششیشما پ -

 

 تکون داد.  یزد و به نشونه آره سر  یلبخند 

 . سادمیمخصوص، رفتم کنار تختش و وا یلباسها دن یراحت وارد اتاق شدم و بعد از پوش  الیخ با

 .یو حرصم بد   یا یب د یبا ،یآروم بخواب نجای! من عادت ندارم که تو اید یهفته است خواب هی  دم یشن ا؟یارم ی سالم، خوب_
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 گرفت.   بغضم

 ؟ ی! با من قهر؟یجواب بد  یخوا ینم_

 

 . ختیاشکم ر  نیاول

 ! ؟ید یجواب عشقتو نم شتی ! پس چرا االن که اومدم پ؟ی دوسم دار   یگفت  یمگه نم_

 

 خانوم وقتتون تموم شد._

 

 تو دستم فشردم.  اروی پاک کردمو دست ارم  اشکمو

 . امیزود بلند شو، من بازم م_

 

 کردم.  یاومدم و از پدر و مادرش خداحافظ رونیداغون از اتاق ب یحال با

 

 *** 

 )سه هفته بعد( 

 

به   گه ینداره. دکتر م  یاریشدن، اما هوش   می گذره. زخماش ترم ی م ایماه از تو کما رفتن ارم ه ی هفته از به هوش اومدن من و  سه

 نشون بده.  یتونه واکنش یشنوه، اما نم ی کنه، م  یحس م  ،ی نبات یزندگ  گنیحالت م نیا

واسه کشتن    نیب  نیکردم که چشمام سو ندارن. تو ا  هی کردن. اونقدر گر  ازیسه هفته کارم شده رفتن به امامزاده و نظر و ن نیا تو

 دفاع از خودم بود، تبرئه شدم.   یشدم که چون  برا یبود، دادگاه یمجرم فرار  نکهیا لیبه دل نیشرو

 زنم.  ی حرف م ا یو واسه ارم  مارستانیب رمیروز م هر
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 از تو داشبورد در آوردم و نگاش کردم.  دم،یرو که اون روز خر  یکنم. حلقه ا یکردم به هوش که اومد، خودم ازش خاستگار نذر

 .شیخاستگار رمیخودم م اد یکه به هوش ب  نیحلقه ازدواج بود، هم هی

  مارستانیو به سمت ب  دمیدسته گل خر ه ینگه داشتم. به عادت هر روز واسش  ی گل فروش   هی  یجلو نویزدم و ماش   یتلخ لبخند 

 روندم. 

 شده بودم.  یلی شناختنم؛ ل ی پرستارا م همه

 نبود. یاز اون سوره سنگ  یخبر  گه ی. دادیکه هر روز با مالقات عشقش م  وونهی عاشق د هی

 منو از نو ساخته بود.  ایارم عشق

هم   یو فکر   دمیلبخندش رو نفهم ی زد. معن یبهش سالم کردم و اجازه مالقات خواستم که لبخند مرموز  دمیراه دکتر رو د نیب

کنار تخت   یصندل ی گلدون گذاشتم و رو  ی برام نمونده بود که مشغولش بشه. وارد اتاق شدم و به سمت تختش رفتم. گل رو تو

 نشستم.

 گرفتمو مثل هر روز شروع به حرف زدن کردم. ارو یارم دست

 . یکرد غ یعاشقت شدم نگاهو صداتو ازم در ی ! درست وقتیبد شد  یل ی! واقعا خا؟یارم ی سالم خوب_

  یکه هر روز قلبش به عشقت م  ی شده، اون قدر وونه یچطور عاشق و د یکه سوره سنگ   یدون  ی کشم؟ نم  یم  یتو چ ی ب ی دون یم

 تپه. 

 

 گرفت.   می گر بازم

 ...ازیو نذر و ن   هی سه هفته کارم شده گر ن ی! تو ا؟یشینم دار یچرا ب شم،یدارم داغون م _

 !؟یشی نم دار یعشق من چرا ب آخه

 

 .دمیتخت گذاشتم که صداشو شن  یرو  سرمو

 شدم فدات شم.  داریب_
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شده بود؟ نکنه... نکنه لبخند مرموز دکتر به   داریب ی ک  نی... ا ن یبرق گرفته ها سرمو از رو تخت برداشتم و نگاش کردم.  ا مثل

 : د یگرد نگاهش کردم که پرس  ییبود. با چشما نیخاطر ا

 داشتن؟!   تیحرفات واقع -

 

 ! ؟ید یاز کجاش شن_

 

 از اول اول حرفات..._

 

 زدم.  ی لبخند  هی گر  ونیم

 اهوم همشون راست بودن. _

 

 کف سالن گذاشتم.  یکایموزائ یبلند شدم و زانو هام رو رو  یصندل  ی کردم. از رو ی به قولم عمل م د یوقتش بود، با  گهید

 :دمی حلقه رو در آوردم. درشو باز کردم و با لبخند پرس  یجعبه مخمل بمو یبردم تو ج دست

 ! ؟یکن ی با من ازدواج م -

 

 و گفت:  د یخند  ایارم

 کنم.  یبله که باهات ازدواج م  -

 

 انگشتش کردم.  یو انگشترو تو  دمیته دل خند  از
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 کردم و دم گوشش گفتم: بغلش

 دوست دارم...  -

 

 گفت:   یبم ی و با صدا د یگوشم خند  کنار

 ...ای منم دوست دارم عشق ارم -

 

 *** 

 

 ماه بعد((  کی))

 

 شده بودم.  یعال دم؛ یت خودمو دبعد از چند ساع نه،ی آ ی کنار رفتن پارچه از رو با

 بودن.  یعال شممی رو مدل باز درست کرده بودن و لباس عروس و آرا موهام

که   دمیماه فهم ه ی ن یخوشکل شده بود. تو ا ی لیکردن ازم کردن. ترانه هم خودش خ ف یشروع به تعر ییدوتا شگریو آرا  ترانه

 ناز کنم تا بعدا فکر نکنه که زود به دستم آورده.  وی چند وقت د یبا گه یم شعور یترانه ب نیعاشق ترانه شده، اما ا ارمیکام

کنم که االن   ی خوب بود و من واقعا خدارو شکر م یل یشده بودم، خ ایعاشق ارم  شتر یب یلی. خارمیسر در نم نایمن از کار ا خالصه

 دارمش. 

 . یش  زیخوام سورپرا ی م گهیم   نم،یحرصم داده و منو کنجکاو کرده؛ هنوز نزاشته که خونمونو بب ی زیچ ه ی بازم با  ی ول

 کالغا خبر آوردن که کمک گرفته.   یگفت، ول   نویالبته ا ده، یرو هم خودش برده تو خونه چ هیزیجه

 اومد.  ایسوره ارم_
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خواد   ی چون داماد م رن،یخانوما گفتن که حجاب بگ  ه یبه بق شد و شگاهی زن وارد آرا لمبردار یشنلو تنم کرد. ف شگریشدم و آرا بلند 

 تو.  ادیب

 بودم.  ساده ینچسبه گفته بود، وا لمبرداریکه اون ف  یبود و جور  نییپا سرم

 . سادهیروبه روم وا ایکه ارم دمیبراق، فهم یجفت کفش مشک  هی  دنید با

 سر من برداشت. سرمو بلند کردمو تو چشاش نگاه کردم.  ی شاباش داد و شنل و از رو شگره یآرا به

 . می کرد  یخوشکل شده بود. باعشق همو نگاه م  ی لیخ اونم

 . همه دست زدن و اونم اروم زمزمه کرد: د یبوس  مویشونیجلو آورد و پ سرشو

 ! یشد  یعال -

 

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 ... نطوریتو هم هم -

 

برام باز کرد و   نویدر ماش   ای. ارممیریتا عکسامونو بگ   هی آتل م یرفت یاول م   د ی. بامیرفت ون ر یب شگاهیسرم گذاشت و از آرا ی و رو شنل

 من سوار شدم، بعد از من خودش اومد و سوار شد.

 . د یخر ینازشو م وونه،یکه د  ارم یباهم رفتن سالن تا قبل ما اونجا باشن. البته ترانه بازم ناز کرد و کام ارم یو کام  ترانه

 کم کردم.  لویدختره نچسب حرص خوردم، چند ک  نیانقد که از دست ا ه یآتل تو

 نکن.  یگفت حسود   یو م د یخند  ی م ی ه شعورمیب یایارم

 ! زم؟یعز گه یم  ایارممن به  شیدختره کنه پ ده یم  یواال چه معن اخه

 از خنده.  د یترک ای ارم م،یکه سوار شد   نیشدم. هم نیاومدم و سوار ماش  رونیب هی از آتل ی اعصاب خورد با

 و گفتم:   دمیدونه تو بازوش کوب  هی

 ! ومدهیکوفت، انگار بدتم ن -
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 کردم و ادامه دادم:   یتو دماغ صدامو

 ... زمیعاز -

 

 به موهاش زد.  یکرد و دست  نهیبه آ ینگاه ایارم

 کار کنم؟!  یو هزار دردسر، چ  یخوشکل_

 

 حرص صداش زدم.  با

 !ایارم_

 

 و حرکت کرد.  د یخند  ایارم

.  میکرد  یکه اونجا بودن، سالم و احوال پرس   یتیشدم... از دم در با جمع اده یدرو برام باز کرد و پ ایارم  م،ید یبه سالن رس  باالخره

 .  می اتاق عقد تا عقد کن م یرفت یم  د یاول با

 .د یساب یقند م   میکیسرمون گرفتن و   یتورو باال ه یدو نفر  م؛یدو تامون سر جاهامون نشست هر

 برداشتم و شروع به خوندن کردم.  قرآنو

 که از خجالت قرمز شده. عاقد شروع به خوندن خطبه عقد کرد.   دمید  یم  ارویارم نهیتو آ از

و شمعدان و    نهیدست آ  کی د، یجلد کالم اهلل مج کی ه یشمارا با مهر لمیوک  ا یآ یمیمکرمه، سرکار خانم سوره ابراه زه یدوش _

 ! اورم؟یدر ب ی صادق  ایارم ی به عقد دائم اقا ی سکه تمام بهار آزاد1374

 

 بلند گفت:  اریکام

 کنه.  ریرفته خالفکارارو دستگ  عروس  -
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 کردم.  ی دو شقه اش م  زدمیجاش بود م ییخدا

 در آورد.  یخوشمزه باز اریبار دوم خطبه رو خوند که باز کام یبرا عاقد 

 . ارهیخودش گله رفته کود ب د یعروس د_

 

 وسط.  د یپر اریبار سوم خوند که باز کام یام گرفته بود. عاقد برا  خنده

 نخواد.  ی لفظ ریعروس ز نیاصال فکرشم نکن _

 

 جعبه قرمز گذاشت رو پام.  هی کرد و   یحرصش گرفته بود. خنده اجبار بینگاه کردم، عج ایبه ارم  نهیتو آ از

 شروع به دست زدن کرد.  اریبار کام نیا

 شود.  دهیشود بلکه پسند  ده یباز شود که د_

 

 کردن. ی م شیهم همراه ه یبق

 نوشته شده بود دختر نقاب دار.  نیگردنبند و دستبند با الت ی بود. که رو فی ظر د یسف ی طال سی سرو ه ی رو باز کردم؛  جعبه

 کردم و در جعبه رو بستم.  ی بود تشکر یعال یلیخ

 گفت:  عاقد 

 ! لم؟یوک -

 

 بهش رفت.  یدستاشو باال آورد که عاقد چشم غره ا  اریکام

 گفت:  مظلوم 
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 به خدا خواستم واسه دست زدن آماده باشم. -

 

 که بلند گفتم:   دنیخند  همه

 جمع، بله.  یو همه بزرگترا  زم یبا اجازه پدر و مادر عز -

 

 .د یبوس  موی شونیبلند شد و شنل و از سرم برداشت و پ ایدست و سوت همه اتاقو پر کرد. ارم یصدا

 

 *** 

 

کردم. مطمئن بودم   ی آرومو تجربه م یزندگ ه ی عذاب، داشتم  یباالخره بعد کلبود،  م یشب زندگ نی تونم بگم بهتر  یجرعت م به

 . نمیبار خونمونو بب ن یاول یمراسم بود و نوبت عروس کشون بود. قرار بود برا  ی . آخراشمیکه خوشبخت م

 . می کرد  ابونیشروع به دور دور کردن تو خ مویشد  نیداشتم. سوار ماش  جان یه یلیخ

 داشت.  ی بدتر از همه دستش رو بوق بود و به زور دستشو بر نم وونهید  یایارم

 !گه؟ی خواد د ی م ی اومده، چ رش یگ  ی باوقار ، یخانوم ،یخوشکل  ن یحقم داشت، زن به ا خب

 . دمیرو د ییآشنا ریدور دور کردن، مس  کمیاز  بعد 

 خوره.  یاومد که به کجا م ینم ادم ی ی ول

 با تعجب نگاش کردم.  ییجا ه ینگه داشتن   با

 شد... ناباور نگاش کردم.  ی نم باورم

 و نگام کرد.  د یچرخ که 

 تو دستاش گرفت و گفت: دستامو
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 .میکن ی عمارت شروع م نیمشترکمونم تو ا ی عمارت عاشقت شدم؛ پس زندگ نیمن تو ا -

 چشامو پر کرده بود.  اشک

 بغض گفتم:  با

 عاشقتم.  ،یمرس   زیواسه همه چ -

 

 *** 

 ))پنج سال بعد(( 

 

 تو؟!   یی! کجاایآنال_

 

 بعد من دوباره صداش زد.  یبا کالفگ  ایارم

 دخترم!  ا،یآنال_

 

 . نییقرمز با ناز و ادا اومد پا  یو کفشا ف یاومد، ک یبهش م  یلیکه خ  دش یسف یخانوم با لباس عروس  باالخره

 سرشو آورد باال و با ناز گفت:  د یما که رس  به

 من لژمو بزنم.   نیزالی! نمن؟یتون ی م ی نتولیشما چال ا -

 

 

 بود.   دهیلباش نگاه کردم که رژ قرمز منو چه افتضاح بهش مال به

 زار نگاش کردم.  یحال با
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 ! ؟یکه تو کرد  هی چه کار نیآخه مامان ا_

 

 لژ زدم. _

 

 . میپاکش کن میبر ایب_

 

 تونم. یپاتش نم_

 

 استفاده کنم.  یاز روش اسکل کن  استمخو

 و ترانه( از تو خوشکل تر بشه؟! اری تارا)دختر کام  ا،یآر یی دا یواسه عروس   یخوا  یدخترم م _

 . می پاکش کن میبر ایب

 

 .د ی کوب  نیپاشو محکم رو زم هی

 تونم. یپاتش نم_

 

 گفت و رفت. با حرص صداش زدم.  نویا

 ...ایآنال_

 

 دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت:  ایارم

 . یو بسوز  یبساز د یکرده! با  ستشیپ یقشنگ انگار خدا کپ  گه،یدختر خودته د -
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 ♡انیپا

 ید یام با آ ی شخص ج یپ قیرمان خوشتون اومده باشه،  نظراتتون رو از طر نیاز ا دوارمیام

@ameneh_a_writet 

 .د یمن به اشتراک بگذار با

 

 . نیام تو کانال من عضو ش  گهید  یاطالع از رمانها یبرا

@ameneh_novel 

 

    

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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